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 محاا  الداادً اوأو  يً ميٌا  اعإلما  االلًاالجابة النموذجٌة ال

 

 األسئلة :

 نقطة 56.:1س

 وجا(.أجب بنع  او ال )صاح الخطأ ا   

  أخط (. GBاو   )    MBحاحدب درلة المعالج المركزي ب ) ) -

 نيطة _1.5 ( GHZاو   )   ) MHZ) حاحدب درلة المعالج المركزي ب 

 نيطة _1  حصاٌ .الملاياتاالد  الذي نطليه للى المكونات غٌر اوأدادٌة للكمبٌوحر هو  -

 أخط ( هو م  البرمجٌات ٌعالج المعلومات يً الكمبٌوحر.SCANNERالمادح الضوئً ) -

 نيطة _1.5 . المعاات او العحاا ٌيو  بإاخا  المعلومات الى الكمبٌوحر( هو م  SCANNERالمادح الضوئً )

 نيطة _1  حصاٌ .اثناء المعالجة ( هً الذاكرة الحً حخز  يٌها المعلوماتRAMالذاكرة الاٌة ) -

 أخط اللما  االلً للى العحاا ييط.ٌعحما ا -

 نيطة _1.5 .والبرامج اللما  االلً للى العحااٌعحما ا

 نقطة 4 :2س

 اخراج. اذكر وااحً ااخا  _ ووااحً

 Scannerًالضوئ حالمادو clavier لواة المفاحٌح:وااحــً إاخـــــا  -

 Imprimante الطابعةو  Ecran الشاشة:إخــــراج ًوااحــ -
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 نقطة 2: 3س

 صف المظهر الخارجً للوااة المركزٌة. 

  المظهر الخارجً للوااة المركزٌة

 

قارئ االقراص  ._قارىء االقراص المرنة ._زر الااة الحشغٌ   ._زر الحشغٌ  / اٌياف الحشغٌ  . :الوجه االمامً . أ

 audio_مااخ  حوصٌ   usb_مااخ  حوصٌ  المضغوطة

 .مخرج حوصٌ  الشاشة_ماخ  حوصٌ  دلك الطاقة الكهربائٌة :الوجه الخلفً .ب

 

 نقطة 7.5 :4س

 . gb 91يً قرص يماش  mb 8402ومجمولة م  الملفات اجمها  mb 2918قا  ااما بندخ برنامج العاب اجمه 

 mbث  ب   gbاادب الاج  المحبيً م  الفماش ب  -

 يً نف  قرص الفماش .   mb 0411ٌرٌا ااما هذه المرة ندخ مجمولة م  الصور اجمها  -

 ه  ٌدحطٌع ذلك؟ يدر ذلك؟

      1gb = 210 mb               1mb =210kb           لاٌنا اليالاة : 

 :           1mb = 2-10 gb               1b =2-10kb 

 نيطة _gb    /2918*8-94  =                                   gb   8 =                  =          1.5الى    mb 2918بحاوٌ  نيو  

 

mb  2048    الىgb    /2048*8-94  =               gb 2 =                             ==                            1.5_ نيطة 

 

 gb 1اذ  الاج  المحبيً هو       gb 94=  8مع  2نجمع 

 نيطة _gb   1.5 0بنف  طرٌية حاوٌ  الاجمٌ  الدابيٌ  نجا   mb 0411نيو  بحاوب  

 نيطة _gb    1 90.اذ  الاج  الكلً لبرنامج االلعاب + مجمولة الملفات + مجمولة الصور هو   gb 90نجا  0مع  94نجمع 

 نيطة _1  مجمولة الصور يً نف  اليرص  ندخااما ٌدحطٌع  نع  وللٌه نيو  

 نيطة _gb  1 91ٌاحوي ادادا للى اج  النه 
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