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 كتابة   رقما  

     ألولا

     الثاني

     الثالث

     الرابع األول املتوسط الصف: ................................................................................................اسه الطالب: 

   الخامس احلاسب اآللياملادة:  رقه اجللوس:
  

   السادس ساعة وىصف الزمن : هـ9/4/1440األحد  اليوو والتاريخ
  

 رقًنا الدرجة الكلية 
 

   المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

 

  

 

 2من  1صفحة 
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 
 
   اٌسؤاي األوي: اخزش اإلخبثخ اٌظسُسخ فُّب ٍٍَ: -

 

  ................ :هى(    Dosٔظبَ رشغًُ رٌ واخهخ سسىُِخ ثذًَ ػٓ )  -1

 َىُٔىس -د  وَٕذوص -ج  ٌُٕىس -ة  أثً ِبوٕزىش -أ  

 ................ رٌؼذ ثمىة اٌزىسؼخ أزذ ِىىٔبد وزذح : -2

 اٌزخضَٓ –د  اٌّؼبٌدخ -ج هخاٌّىاخ -ة اٌزاوشح –أ  

 ................ :اٌىزذح األسبسُخ ٌزّثًُ اٌجُبٔبد اٌشلُّخ هٍ  -3

 اٌُّدبثبَذ -د  اٌىٍُىثبَذ -ج  اٌجبَذ -ة  اٌجذ - أ 

 .ِفزىذ اٌّظذس ........................  زشغًُأٌظبَ َؼذ  -4

 وَٕذوص فىْ -د وَٕذوص -ج  َىُٔىس - ة أثً ِبوٕزىش - أ 

 ................ :ذح اٌزٍ َّىٓ أْ ٔطٍك ػٍُهب ) ػمً اٌسبست ( هٍ وزذح اٌىز -5

 اٌزخضَٓ -د  اٌّىاخهخ -ج اٌزاوشح -ة  اٌّؼبٌدخ -أ  

 ................( : 8ٔظبَ رشغًُ ٌٍهىارف اٌزوُخ شجُه ثٕظبَ اٌزشغًُ ٔىافز ) -6

 َىُٔىس -د  وَٕذوص فىْ -ج أٔذسوَذ - ة iOS -أ  

 ................ :أخهضح ِسذدح  ًغًُ اٌهىارف اٌزوُخ اٌزٍ رؼًّ ػٍِٓ أٔظّخ رش -7

 iOS -د أٔذسوَذ -ج 7وَٕذوص  - ة وَٕذوص فىْ - أ 

 ................خُّغ ِب ٍٍَ َؼذ ِٓ خظبئض اٌسبست ِبػذا :  -8

 إدخبي اٌجُبٔبد وإخشاخهب -د رخضَٓ اٌجُبٔبد –ج  ِؼبٌدخ اٌجُبٔبد –ة  سشػخ اٌجُبٔبد –أ  
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 2من  2صفحة  
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 
 ضغ ) طر ( أِبَ اٌؼجبسح اٌظسُسخ , أو ) خطأ ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ فُّب ٍٍَ: : اٌسؤاي اٌثبٍٔ -

 
 اإلجابة  العبـــــارة م
 (       √)       .( فٍ سؼخ اٌزخضَٓ CD( َزفىق ػًٍ اٌمشص اٌّذِح )  DVDلشص اٌفُذَى اٌشلٍّ )  1

 (    ×     )    .اٌسبست َذسن ٌغخ اٌجشش 2

 (    ×     )     .وٍُىثبَذ  1024( =  GBاٌدُدب ثبَذ )  3

 (       √)         .ؼذ راوشاح اٌفالش ِٓ وزذاد رخضَٓ اٌجُبٔبد اٌّفضٍخ ٌذي ِسزخذٍِ اٌسبسترٌ  4

 (    ×     )     .ٔظبَ اٌزشغًُ أٔذسوَذ َؼًّ ػًٍ أخهضح اٌسبست واألخهضح اٌزوُخ 5

 (       √)       .ٌىزخ اٌّفبرُر ػٓ طشَكظُخ إًٌ اٌسبست َّىٓ إدخبي اٌجُبٔبد إٌ 6

 (       √)          .ٔظبَ اٌزشغًُ َمىَ ثبٌزسىُ فٍ ِىىٔبد اٌسبست وػًّ اٌجشاِح اٌزطجُمُخ 7

 (       √)         .أخهضح ششوخ أثً فمظ ًٔظبَ اٌزشغًُ آثً ِبوٕزىش ال َؼًّ إال ػٍ 8

 
 

 .؛ اروش اثُٕٓ ِٓ أٔىاع اٌسبست   خالي دساسزهِٓ   اٌسؤاي اٌثبٌث : -

 

  -الحاسب الشخصي –محطة العمل  –الحاسب الخادم  –الحاسب المركزي 

 حاسب التحكم أو الحاسب الضمني

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

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

  .وزذاد اإلخشاج  فٍ اٌسبست اٌٍِاروش اثُٕٓ ِٓ ِٓ خالي دساسزه ؛   اٌسؤاي اٌشاثغ  : -
 

 
 السماعات –الطابعة  –الشاشة 

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

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