
 عوف                                                                                  السنة أولى ثانوي  جذع مشترك –ثانوية هواري الحبيب 
 دقيقة فقط 45المدة :                                                                                         2018/2019 السنة الدراسية :

                                                    
 

 اختر االجابة او االجابات الصحيحة حسب السؤال                                                                       التعليمة : 
 ) كل اجابة خاطئة تلغي الصحيحة ركز حسب ما درستمالحظة :  (

 
 تكنولوجيا هي كلمة يونانية تعني : 

 لوجي : مهارة فنية  -تكنو : علم -1
 لوجي : علم-تكنو : مهارة  -2
 مجموعة متناسقة من المعلومات و الممارسات في المجال التقني -3
 تعتمد على المهارة الفنية و التقنية -4
 صحيحة فقط  4و  1االجابة -5

 باصدار نظام :  GOOGLE قامت شركة 
1- ANDROID 
2-BADA 
3-IOS 
 البحث السريع و الشامل -4
5-Play store 

 لالتصال باالنترنت يجب:
 خط هاتف –برنامج مالحة -1
 برنامج مالحة  -حاسوب -2
 خط هاتف –حاسوب -3
 مودم-خط كراء متاح مع خط هاتف -حاسوب -4
 هو الصحيح فقط . 4و  2مجموع االجابتين -5

 االنترنت هي :
 شبكة محلية-1
 شبكة عالمية-2
 تفرع شبكتين-3
 تسمح لكل مشتركيها بتبادل المفاهيم -4
 تسمح لكل مشتركيها وغير مشتركيها  بتبادل المفاهيم -5

 مشروع اربانت تبنى فكرة :
 الحاسوب-1
 االنترنت-2
 ميكروسوفت-3
 الشبكة العنكبوتية -4
 صحيحتين فقط . 4و  2االجابتين -5

 االعالم االلي هو 
 علم-1
 تكنولوجيا-2
 علم + تكنولوجيا -3
 هو العلم الذي يسمح بعالجة المعلومات بطريقة علمية .-4
 صحيحتين  فقط . 4و االجابة  1االجابة -5

 تنقسم االيقونات الى :
 نظام + ملف او برنامج + اختصار-1
 نظام + ملف + اختصار-2
 نظام فقط-3
 ملفات متاحة  نظام +-4
 كل االجابات المذكورة  خاطئة .-5

 من برامج التجسس :
 افيرا-1
 افاست-2
 الديدان والقنابل المنطقية-3
 ليس مما سبق -4
 صحيحتين .  3و  1االجابة -5

 
 

 هو :  wifi ال 
 شبكة السلكية . -1
 شبكة سلكية .-2
 خط اتصال باالنترنت الي .-3
 يمكن االتصال به بدون سلك أو خط رابط .-4
 كلم . 01يمكن االتصال به عن بعد -5

 الوان برامج التشغيل :
 معالج النصوص ازرق / معالج جداول اخضر -1
 معالج النصوص ازرق / معالج جداول ازرق  -2
 معالج النصوص اخضر / معالج جداول ازرق-3
 معالج الجداول ابيض -4
 ليس لبرامج التشغيل الوان .-5
 : Word تعريف 
 معالج البيانات-1
 معالج النصوص-2
 قراءة الفقرات و تدوين النصوص ورسم الجداول-3
 صحيحة فقط . 4و 2االجابة -4
 ال توجد اجابة مذكورة -5

 تعتمد المعلوماتية على جزأين أساسيين هما :
 الموارد المعرفية و االلية-1
 الموارد البشرية و الموارد المعرفية-2
 تكنولوجيا اعالم الي و اقتصاد مقترح-3
 كل االجابات المذكورة صحيحة-4
 ليس هناك اجابة صحيحة مذكورة .-5

تلميذ) في السنة أولى  70لحساب المعدل الفصلي لمجموعة من التالميذ (
 ثانوي يجب : 

 معالج نصوص + معالج جداول-1
 معالج جداول + حاسب الي-2
 حاسبة علمية  + مجدول -3
 كل االجابات المذكورة خاطئة-4
 فقط صحيحة  2االجابة -5

 ما هو افضل متصفح ؟ : 
 تصفح افضلاليوجد م-1
 غوغل كروم-2
 موزيال فايرواكس-3
 كل المتصفحات ذات أهمية وهي متكاملة -4
 كل االجابات المذكورة صحيحة .-5

 المحاذاة تستعمل في :
 معالجة النصوص-1
 معالجة الجداول-2
 معالجة البيانات -3
 معالجة شبكة االنترنت -4
 تنسيق الفقرات و االشكال الهندسية . -5

 
 

 
 فكرة االنترنت هيالفكرة االساسية التي طرحت 

 مشروع فيزيائي علمي تكنولوجي -1
 مشروع عسكري أمريكي = اربانت-2
 مشروع  شركة خاصة في اوروبا-3

 االسم : 

 اللقب : 

 امتحان الثالثي الثاني المحروس في االعالم االلي و المعلوماتية
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 صحيحة فقط 2االجابة -4
 صحيحة فقط . 4خاطئة واالجابة  1االجابة -5

 
 من العناصر االساسية في الحاسوب نجد :

 القرص الوامظ.1
 القرص المضغوط.2
 لوحة التحكم.3
 مودم + خط الهاتف.4
 الفأرة و السماعات .5

 االرتباط التشعبي هو  :
 اتصال من شريحة الى اخرى .1
 اختصار لعرض تقديمي منمذج في المعالج.2
 وسيلة لفرز النصوص و البيانات .3
  POINT–POWERيحتاج الى .4
 شرائح على األقل . 07يتكون من .5

 الشاشة هي وحدة : 
 ادخال.1
 اخراج.2
 البرامجمجموعة من االيقونات الالزمة لمختلف .3
 واجهة الحاسوب .4
 يوجد نوعان منها هما العرض البلوري و اشعة انبوب الكاثود .5

 من اخطار اشعاعات الحاسوب على الفرد :
 اصابة العين وضعف الرؤية.1
 مرض التوحد .2
 االم الظهر و الرقبة .3
 تشتت الذهن.4
 كل االجابات خاطئة .5

 فيما تمثل الرموز التالية :
 xpressللحاسوب المحمول   docللمجدول .1
 exc elللمجدول  Docلمعالج النصوص  .2
 EXCELلمعالج النصوص PC للحاسوب المحمول  .3
  POINT–POWERللعروض التقديمية .4
 كل االجابات المذكورة صحيحة ..5

 www الرابط التالي يرمز الى 
1.World wid web 
2.Work well web 
3.Website  
 الدخول اليهيستعمل تقريبا في كل موقع يراد .4
 صحيحتين . 4و  1االجابة .5

 اي من البرامج التالية ضروري الستعمال الحاسوب الشخصي :
 قاعدة البيانات.1
 مجدول + معالج النصوص.2
 نظام التشغيل.3
 كل االجابات المذكورة صحيحة .4
 ال توجد اجابة صحيحة مذكورة .5

 الذاكرة الميتة يرمز لها ب :
1.RAM 
2.ROM 
3.RED 
 االساسية في الحاسوب  من العنااصر.4
 تمحى بسرعة عند انقطاع التيار ..5

 هو : ADSL مفتاح ال 
 مودم.1

 خط هاتفي.2
 خط للكراء من شركة اتصاالت الجزائر.3
 ضروري لالتصال باالنترنت.4
 صحيحتين . 4و  3االجابتيتين .5

 أهمية االعالم االلي تكمن في :
 اختصار الوقت + ربح سريع.1
 تقريب المسافات.2
 العديد من الشركات و المؤسساتتسهيل وظائف .3
 كل االجابات المذكورة صحيحة .4
 كل االجابات المذكزرة خاطئة ..5

 الى  : PAN يرمز ب 
 شبكة العمل .1
 شبكة البيت.2
 شبكة السلكية.3
 شبكة عمومية .4
 كل االجابات المذكورة خاطئة ..5

 القرص المرن يسمح ب :
 القراءة.1
 الكتابة.2
 القراءة + الكتابة.3
 خاطئة 2االجابة .4
 صحيحة  3و 2و  1كل االجابات .5

 االمتداد الجغرافي يشمل
 شبكة العمل.1
 شبكة البيت و العمل  كالهما .2
 شبكة البيت فقط.3
 شبكة العمل و البيت احيانا .4
 كل االجابات المذكورة صحيحة .5

 SPYWARE  هو 
 برنامج تجسس .1
 فيروس نظامي.2
 برنامج تشغيل.3
 كل االجابات المذكورة خاطئة.4
 صحيحة  3و  2و  1االجابات .5

 ) يشمل :WARE-SOFTنظام سوفتوار ( 
 عمليات قاعدية.1
 برامج تنفيذية.2
 نظام تشغيل اساسي.3
 ليس مما سبق ذكره ..4
 صحيحة  3و  2و  1االجابات .5

 هي  INTERNET EXPLORERااليقونة 
 متصفح .1
 ويب سات .2
 برنامج كتابة .3
 نافذة دائمة الظهور على سطح المكتب ..4
 ليست هناك اجابة مذكورة مما سبق .5

 الشريط الموجود في اسفل المكتب هو 
 شريط العناوين.1
 شريط المهام.2
 شريط االدوات.3
 التوجد اجابة صحيحة مذكورة.4
 صحيحتين . 4و  1االجابة .5

 

 : )section (مفهوم المقطع 
 تهدف للحصول على صفحات مختلفة التنسيق و االعدادات ..1
 يتم الحفظ داخل مستند واحد.2
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 ال يمكن انشاء مقاطع بالتخطيط ..3
 كل االجابات المذكورة صحيحة .4
 كل االجابات المذكورة خاطئة ..5

 
 : 01وضعية ادماجية 

  )ماعي فايسبوكيظهر على حاسوب محمد رسائل و صفحات بشكل متكرر كلما اراد الدخول الى برنامج خاص بصفة متكررة و مزعجة ( برنامج مواقع التواصل االجت
 فسرعان ما امتد المشكل الى عطل تام 

 ها :اذا علمت أن محمد قام بالدخول الى موقع  بيع االت كهرو منزلية لم يسبق له الدخول الي
 في رايك السبب هو :

 سم بين الحاسوب و الجدار المنزلي  20عدم ترك مسافة -1
 فتح بريد الكتروني مجهول المصدر -2
 كثرة ملفات في حاسوب محمد-3
 فتح  موقع مجهول الهوية وغير معروف-4
 مواقع التواصل كلها فيروسية .-5

 بعد فترة اخذ محمد حاسوبه الى مختص في االعالم االلي فرأى ان السبب يكمن في  :
 موقع التواصل فايسبوك  مخترق-1
 ترك الحاسوب يعمل لفترة طويلة-2
 عدم تفعيل جدار حماية الوينداوز اثناء فتح البريد-3
 العطل في الشاشة متمركز-4
 ليس هناك مشكل و انما حالة عادية لكل حاسوب-5

 الظاهرة المالحظة في حاسوب محمد هي :
 فيروس مبرمج اللحاق الضرر .1
 تصميم غير مبرمج اللحاق الضر بالكمبيوتر.2
 ظاهرة عادية الن كل الحواسيب فيروسية .3
 برنامج تجسس خاص .4
 صحيحة  3فقط االجابة .5

 في رايك اي منطقة تمركز بها الخلل حتى تعطل حاسوب التلميذ :
 البطاقة االم.1
 الذاكرة.2
 لشاشةا.3
 القرص الصلب.4
 الفارة و لوحة التحكم .5

 الحل االساسي و الوحيد الممكن في هذه الحالة هو :
 عدم التحميل من المواقع المشبوهة.1
 فحص الملفات قبل فتحها.2
 تثبيت مضاد فيروسي افاست مباشرة بعد تهيئة الحاسوب الزالة الضرر .3
 الزالة الضررتثبيت مضاد فيروسي افاست مباشرة قبل تهيئة الحاسوب .4
 تهيئة الحاسوب ليست ضرورية ..5

 
  : 02وضعية ادماجية 

و اعاد ادخال اسم المؤسسة العنوان البريدي الهاتف و  طلب منك مدير الثانوية المساعدة في اشكالية تطرق لها و هي : كلما اراد ان يبعث رسالة الى احد زبائنه اال
 : االلي و المعلوماتية هيالفاكس رمز المؤسسة تاريخ المراسلة ...وغيرها من العبارات المتكررة في الرسالة فنصيحتك له نظرا لدراستك لمفاهيم و اوليات االعالم 

 تغيير نظام التشغيل هو ما يناسب في هذه الحالة .1
 اختيار القالب هو الحل االمثل .2
 دمج المراسالت هو الحل الممكن و الوحيد.3
استخدام حساب المستخدم القياسي ..4
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سة العنوا اسم المؤسسة العنوان البريدي
االلي و المعلوااللي و المعلوماتيةم ات االعالم 
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