
 1حة الصف

 

 

 

 

  تنسونً من دعائكمال 

 اسر الزهرانًي /أخوكم

 ؟.....يستخدم الحاسب اآللي في -1س

 .المؤسسات والشركات فقط(-أ)

  .المدارس والمعاهد للتدرٌب (-ب)

 .كل مجالت الحٌاة (-ج)

. الدوائر الحكومٌة فقط –( د)

 

ظهرت بعض القٌود القانونٌة وحقوق الملكٌة التً تلزم مستخدمً الشبكة من  – 2س

 معرفة حدودهم وصالحٌاتهم وتعتبر ؟

 .جانب اٌجابً (-أ)

 .جانب سلبً( ب)

  .ال شً مما ذكر( ج)

 .جمٌع ماذكر( د)

 

 الحاسب هو ؟ – 3س

 أوامرٌتم ربطها ثم توجٌهها باستخدام  منفصلةعن جهاز مجمع من مكونات  عبارة (-أ)

 .لمعالجة البٌانات خاصة

 .عن جهاز استشعاري غٌر مجمع عبارة( ب)

ٌتم توجٌهها باستخدام  مرتبطةٌر غ منفصلةعن جهاز مجمع من مكونات  عبارة( ج)

 .لمعالجة البٌانات خاصة أوامر

 .المعلومات وإظهارعن استقبال البٌانات ومعالجة النصوص  عبارة( د)

 

 الحاسب؟ أساسٌاتمن  -4س

 .المعدات (-أ)

 .البرمجٌات (-ب)

 .استقبال البٌانات المدخلة( ج)

جمٌع ماذكر ( د)

(1)تقنية معلومات   

 

 أسئلة المحاضرة األولى
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 ٌتكون نظام الحاسب من ؟ -5س

 .معالجة البٌانات (-ا)

 .معلومات المخرجة أظهار( ب)

 .المستخدمون( ج)

( أ و ب) اإلجابتٌن( د)

 

المعلومات هً ؟  نولوجٌاتك -6س

. مادٌة ملموسة  أجزاءعبارة عن (-أ)

  .كونات غٌر ملموسةمعبارة عن (-ب)

 التً تساعد على استقبال المعلومات ومعالجتها األدواتعبارة عن مجموعة (-ج)

. وتخزٌنها واسترجاعها وطباعتها

الذي ٌبنى علٌه مفهوم تكنولوجٌا  األساسعبارة عن نظام الحاسب وهو (-د)

. ماتالمعلو

 

نولوجٌا فً قطاع التعلٌم لٌصبح ؟ ح تكتطور مصطل -7س

. اإلدارةتكنولوجٌا  (-أ)

. التعلٌمتكنولوجٌا  (-ب)

. االتصاالت المعلومات تكنولوجٌا (-ج)

 .جمٌع ماذكر (-د)

 

؟  حاسبات من أنواع ال -8س

. حاسبات ذكٌه (-أ)

. حاسبات استشعارٌه (-ب)

. حاسبات برمجٌه (-ج)

. حاسبات صغٌره (-د)
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الحاسبات العمالقة ؟  -9س

. ومراقبتها بالشبكة تستعمل كجهاز مركزي للتحكم (-أ)

.  الكبٌرةتستعمل فً الشركات  (-ب)

.  التجارٌة الكبٌرة والمعقدة األعمالتستعمل فً  (-ج)

. المستخدمٌن أالفٌتصل بها  (-د)

 

تعمل على معالج؟  Appleحاسبات  -10س

. Intel (-أ)

 motorola.   (-ب)

. جمٌع ماذكر (-ج)

 .ال شً مما ذكر (-د)

 

؟  الصغٌرةالحاسبات  أنواع -11س

 .حاسبات الشخصٌة (-أ)

 .المحمولةحاسبات  (-ب)

 .حاسبات الجٌب (-ج)

 .جمٌع ماذكر (-د)

 

 ؟هو قابلة للشحن ةٌمكن نقله بسهوله وله بطاريشخصً  حاسب -12س

 .حاسب شخصً (-أ)

 .جٌب حاسب (-ب)

 .صغٌرحاسب  (-ج)

 .محمولحاسب  (-د)

 

حاسب ٌستخدم للعملٌات الحسابٌة وجدولة المواعٌد هو ؟  -13س

 .حاسب محمول (-أ)

 .حاسب شخصً (-ب)

 .حاسب جٌب (-ج)

 .صغٌرحاسب  (-د)
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عبارة عن نظام ٌتكون من شاشة ولوحة مفاتٌح وصندوق صغٌر ٌحتوى على  -14س

؟  وذاكرة رئٌسٌة  معالج مٌكروي صغٌر

 .حاسب الشبكة (-أ)

 .حاسب الصغٌر (-ب)

 .حاسب الجٌب (-ج)

 .حاسب المحمول (-د)

 

الحاسوب الشخصً ؟  أجزاءمن  -15س

 .أخرىطرفٌات  (-أ)

 .اإلدخالوحدات  (-ب)

 .اإلخراجوحدات  (-ج)

 .جمٌع ماذكر (-د)

 

؟  من وحدة النظامتتكون  – 16س

 .اشةشال (-أ)

 .ماوسال (-ب)

 .لوحة مفاتٌح (-ج)

 .ذاكرةال (-د)

 

هً لوحة الدائرة الرئٌسٌة فً الحاسب وتحمل وحدة المعالجة المركزٌة ؟  -17س

 .لوحة النظام (-أ)

 .الذاكرة (-ب)

 .ساعة النظام (-ج)

. ثقوب التوسعة (-د)

 

بها ؟  خاصةتتكون من رقاق مثبتة بشكل مباشر على لوحات صغٌرة  -18س

 .األملوحة  (-أ)

 .الذاكرة (-ب)

 .األقراصمشغالت  (-ج)

 .األجهزةمتحكمات  (-د)
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؟ قدرات الحاسب  من وتزٌد اإلضافٌة باللوحاتتسمى هذه  -19س

 .المنافذ أوقوابس ال (-أ)

 .الذاكرة (-ب)

 .ثقوب التوسعة (-ج)

. مصدر الطاقة (-د)

 

للكل جهاز حٌث ترتبط مباشرة مع وحدة المعالجة  األساسٌةن مكونات تعتبر م -20س

؟  المركزٌة

 .لوحة النظام (-أ)

 .ساعة النظام (-ب)

 .األجهزةمات متحك (-ج)

 .مصدر الطاقة (-د)

 

؟ اإلدخالمن وحدات  -21س

  .ماسح الضوئًال (-أ)

 .الشاشة (-ب)

 .السماعات (-ج)

 .مما ذكرال شً  (-د)

 

؟  اإلخراجمن وحدات  -22س

 .األصوات (-أ)

 .الطابعة (-ب)

 .الماوس (-ج)

 .وحة المفاتٌحل (-د)

 

؟  أفضلالمهمات بشكل  أداءٌتم وصلها بالحاسب للمساعدة فً  ةأجهز -23س

 .األملوحة  (-أ)

 .اإلخراجوحدات  (-ب)

 .اإلدخالوحدات  (-ج)

  .أخرىطرفٌات  (-د)


