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  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 
 
   السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: -

 

  ................ :هو(    Dosنظام تشغيل ذي واجهة رسومية بديل عن )  -1

 يونيكس -د  ويندوز -ج  لينكس -ب  أبل ماكنتوش -أ  

 ................ تٌعد ثقوب التوسعة أحد مكونات وحدة : -2

 التخزين –د  المعالجة -ج هةالمواج -ب الذاكرة –أ  

 ................ :الوحدة األساسية لتمثيل البيانات الرقمية هي  -3

 الميجابايت -د  الكيلوبايت -ج  البايت -ب  البت - أ 

 .مفتوح المصدر ........................  تشغيلالنظام يعد  -4

 ويندوز فون -د ويندوز -ج  يونيكس - ب أبل ماكنتوش - أ 

 ................ :دة التي يمكن أن نطلق عليها ) عقل الحاسب ( هي وحدة الوح -5

 التخزين -د  المواجهة -ج الذاكرة -ب  المعالجة -أ  

 ................( : 8نظام تشغيل للهواتف الذكية شبيه بنظام التشغيل نوافذ ) -6

 يونيكس -د  ويندوز فون -ج أندرويد - ب iOS -أ  

 ................ :أجهزة محددة  ىغيل الهواتف الذكية التي تعمل علمن أنظمة تش -7

 iOS -د أندرويد -ج 7ويندوز  - ب ويندوز فون - أ 

 ................جميع ما يلي يعد من خصائص الحاسب ماعدا :  -8

 إدخال البيانات وإخراجها -د تخزين البيانات –ج  معالجة البيانات –ب  سرعة البيانات –أ  
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 ضع ) صح ( أمام العبارة الصحيحة , أو ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: : السؤال الثاني -

 

 اإلجابة  العبـــــارة م
 )                 ( .( في سعة التخزين CD( يتفوق على القرص المدمج )  DVDقرص الفيديو الرقمي )  1

 (     )              .الحاسب يدرك لغة البشر 2

 )                 (   .كيلوبايت  1024( =  GBالجيجا بايت )  3

 )                 (   .عد ذاكراة الفالش من وحدات تخزين البيانات المفضلة لدى مستخدمي الحاسبتٌ  4

 )                 (   .نظام التشغيل أندرويد يعمل على أجهزة الحاسب واألجهزة الذكية 5

 )                 ( .لوحة المفاتيح عن طريقن إدخال البيانات النصية إلى الحاسب يمك 6

 )                 (    .نظام التشغيل يقوم بالتحكم في مكونات الحاسب وعمل البرامج التطبيقية 7

 )                 (   .أجهزة شركة أبل فقط ىنظام التشغيل آبل ماكنتوش ال يعمل إال عل 8

 
 

 .؛ اذكر اثنين من أنواع الحاسب   من خالل دراستك  السؤال الثالث : -

 
...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

  .وحدات اإلخراج  في الحاسب اآللياذكر اثنين من من خالل دراستك ؛   السؤال الرابع  : -
 

 
...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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