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مالحظة هامة  :الرجاء من جميع الطلبة تعبئة خانة الشعبة .
 2درجات

السؤال األول

حدد العبارة الصحيحة العبارة الخاطئة ثم انقل االجابة في الجدول اسفل السؤال.
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)  .1الحاسوب هو مجموعة من األوامر المكتوبة بإحدى اللغات .
)  .2من خصائص الحاسوب السرعة حيث يمكنة إجراء باليين العمليات الحسابية و المنطقية في ثانية واحدة.
)  .3شهدت التطورات في عالم الحاسوب منذ بداية األربعينات حتى يومنا هذا تطورا سريعا بحيث اصبحت اإلنجازات ال تنسب لشخص معين.
)  .4من أشكال المعالجة اإللكترونية إجراء عمليات المقارنة المنطقية على البيانات باستخدام المشغالت العالئقية.
)  .5من مميزات الحاسوب المهجن ان حجم الحاسوب يتوقف على حجم المشكلة .
)  .6من تصنيفات الحاسوب حسب الغرض من اإلستخدام هي ( حواسيب األغراض العامة و حواسيب األغراض الخاصة ).
)  .7من تصنيفات الحاسوب حسب نوع البيانات التي يتعامل معها ( الحواسيب الرقمية – الحواسيب المهجنة  -الحواسيب التناظرية ).
)  .8الحاسوب الرقمي يستخدم البيانات المتقطعة حيث يمكن استخدامه في المجاالت التجارية .
)  .9اعتمد انتاج حواسيب الجيل األول على استعمال العناصر المفردة و أهمها الصمامات المفرغة .
) .11من خصائص حواسيب الجيل الثاني أنه حل الترانزيستور محل الصمام المفرغ حيث انه يتميز بصغر حجمه و طول عمره.
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السؤال الثاني
 6درجات

عرف المفاهيم التالية
 .0وحدة المعالجة المركزية :

 .4الفأرة :Mouse

 .0جهاز الحاسوب :
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 .2البرنامج :

 .2حواسيب االغراض العامة:

 .6الحاسوب المهجن :

السؤال الثالث
 4.2درجة

أجب عن األسئلة التالية كل حسب المطلوب :
أ.

أذكر مكونات نظام الحاسوب مع تعريف أحد هذه المكونات ؟

ب .ب.عرف بشكل مختصر عملية معالجة البيانات ثم أذكر مراحلها ؟
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 4.2درجة

السؤال الرابع

 4درجات

وضع الفرق بين المفاهيم التالية
 .0البيانات  -المعلومات
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 .البيانات المتقطعة – البيانات المستمرة

انتهت االسئلة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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