
 

 

 

  ن)  :   4( ولاال تمرينال

صغر :  .1
ٔ
كبر الى اال

ٔ
 رتب وحدات قياس الذاكرة من اال

Tera-octet (TO)       
Mega-octet (MO)   
Kilo-octet (KO)   
Giga-octet (GO)   

كبر ماذا نفعل؟  .2
ٔ
صغر الى الوحدة اال

ٔ
 ...…………………………… اذا اردنا التحويل من الوحدة اال

  MO = ……….. KO 3احسب العملية التالية:   .3

  امامها )  :     Xقم باختيار االجابة الصحيحة  ( ضع عالمة   : ن ) 4( الثاني  تمرينال

 ) اختيار اجابتين تحسب نصف العالمة  ( في حين

  

م ,  اكمل الشكل التالي بمايلي :        :  ن ) 2 ( تمرين الثالث ال
ٔ
    )RAM ,ROM( المعالج , اللوحة اال

 
 
 

 

  

  

  

  
ولى متوسط    

ٔ
المستوى : اال

  :  ساعة واحدة المدة 
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
  وزارة التربية الوطنية  

  ران هومؤسسة التربية و التعليم الخاصة " رؤية سكول " 

  
 االسم واللقب:

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

ول
ٔ
  في مادة المعلوماتية   اختبار الثالثي اال

  سطح مكـتب              نظام تشغيل            هو:  Windowsالويندوز  .1

                    يحتوي شريط المهام على:  .2
ٔ
  النافذة                      الزر ابدا

  البرمجيات                 العتاد                         تعتبر الطابعة من: .3

             الذاكرة الحية             الذاكرة الميتة  عند ايقاف تشغيل الحاسوب يتم مسح البيانات المخزنة في: .4

 الذاكرة                      المعالج                      الوحدة التي نطلق عليها عقل الحاسوب هي: .5
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الوحدة المركزية  ...................

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

الذاكرة المركزية 

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

....................
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  ن )  10الوضعية االدماجية :  ( 

ستاذ تشغيل جهاز الحاسوب  
ٔ
لي طلب منك اال

ٓ
  عند دخولك الى قاعة االعالم اال

ذكر خطوات تشغيل الحاسوب. .1
ٔ
 ا

 
ٔ
 ........................................................................................................      .ا

 ........................................................ ................................................      .ب
 ........................................................................................................      .ج

 
    لى الشاشة شعار نظام التشغيل التاليععند تشغيل الحاسوب ظهر  .2

 
ٔ
  ................................     ظهر على الشاشة؟شغيل الذي تما اسم نظام ال  .ا

 اعط تعريفا لنظام التشغيل؟  .ب
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
ذكر على ماذا تحتوي هذه الواجهة بعد ظهور واجهة نظام التشغيل  .3

ّ
 عناصر)  4(ا

1(   .................................. 
2 (  .................................. 
3(  .................................. 
4 (  .................................. 

 كيف ذلك؟     PAINTم ااردت الدخول الى برنامج الرس  .4
........................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ................  

 م:ارتب خطوات حفظ الوثيقة في برنامج الرس .5

  اكـتب اسما للوثيقة ثم انقر علىENREGISTRER  

  ) انقر على التبويبPAINT  و
ٔ
 )   FICHIER ا

  انقر علىENREGISTRER   
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