
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                   

                 

                  https://www.almanahj.com/sa/7computer1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم
 إدارة التربية والتعليم 

 االولى  المتوسطة  

 رحمن الرحيم البسم هللا           
 

                     
 الفصـــل :

                   
 التاريــخ :

                     
 المـــــادة :

 م1

 هـ1436/  12/  29

 يالحاسب اآلل

   هـ  .       1437 - هـ  1436ــ للعام الدراسي األولالفصل الدراسي  )دوري(اختبار 

 15  اسم الطالبة 
السؤال  
 األول 

 3   لكل من العبارات التالية : اإلجابة الصحيحة بجانب ( √عالمة )ضعي 

 : الوحدة األساسية لتمثيل البيانات الرقمية هي .1

 الكيلو بايت  الميجا بايت   البت  البايت 
 :الكيلو بايت يساوي  .2
 بايت 1014   بايت 1024   بايت 2024   بايت1000  
 :سرعة المعالج وحدة قياس .  3
 اليوجد  البوصه  الجيجياهيرتز  البت  
 :تمثل معلومة . 4

األسد حيوان   أليف  أرنب  درجة 50  
 مفترس

 . يعد الحاسب المحمول شكالً من اشكال الحاسب :5
 الخادم  محطة العمل  الشخصي  المركزي 
 :تعد وحدة ادخال واخراج. 6

الماسح   
 شاشة اللمس  الطابعه  لوحة المفاتيح  الضوئي

السؤال  
 الثاني 

  2 :   الخاطئة   العبارة   أمام   خطأ   وعالمة   ،   الصحيحة   العبارة   أمام   صح   عالمة   ضعي 
   .يدرك لغة البشر الالحاسب  .1

  . المعلومات هي المادة الخام كاألرقام والنصوص والصور المجردة .2

  . داخل الصندوق وخارجه المكونات المادية هي كل مايمكن لمسه ومشاهدته .3

  .  يمكن ادخال البيانات النصيه الى الحاسب من خالل السماعات .4
  

 
 
 
 

 اُكتبي المصطلح لما يلي :السؤال الثالث/
 

 (وحدة المعالجة – البيانات –البت  –وحدات االدخال  –ة ) التقنية الرقمي
 
 . هي اصغر وحدة تخزين في الحاسب)...........................(  -1



 . وحدات يتم عن طريقها ادخال البيانات واالوامر للحاسب)...........................( -2
 . (0.1على المنطق الرقمي)هي التقنية التي تبنى  )...........................(-3
 .تعد عقل الحاسب لكونها مركز عمله)...........................( -4

 
 اكملي المخطط التالي حسب ما تم دراسته .  /السؤال الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فيما يلي:امام كل صورة تخزين ( -اخراج-اكتبي نوع الوحدة )ادخالالسؤال الخامس/

 

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

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

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

 انتهت االسئلة ....دعواتي لكن بالتوفيق والسداد 
يزي تم

وكوني في 
 االمام دائما


