دائرة التربية والتعميم

مركز التطوير التربوي

قســــــم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
إعــداد ومـــــشاركة
أ .إيمان العمور

أ .سعاد قاسم

أ .هال الحايك

أ .إيمان مخيرز

أ .إبتسام البليشي

أ .حنان أبو غلوة

أ .علي الحزقي

أ .عمار العاوور

أ .نهال صقر

أ .ياسر الدباغ

أ .محمد مسعود

أ .نادية دهمان

أ .مها بريكة

أ .محمد عوض

أ .رامي المبحوح

أ .محمد الخريبي

أ .داليا ماضي

أ .إيمان المغاري

تـــــــصميم الــــــــغالف

أ .حـــــــــافـــــظ مــــــــــــوسى

متابعة واشراف

د .سامح خميل الجبور

د .كمال محمد الهنداوي

ديسمبر – 2014

م .أشرف أحمد قنديل
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الوحدة األولى  :حكنولوجيا المعلوماث واالحصاالث
الدرس األول  :صفز  ،واحد
المقدمت
السؤال األول  :اكتب المصطمح الذي تدل عميه العبارات التالية:

 ).........................( .1جهاز إلكتروني يستقبل البيانات ويخزنها ثم يعالجها ثم يخرج النتائج.
 ).........................( .2أدوات تقوم بإدخال البيانات إلى الحاسوب.

 ).........................( .3أدوات تقوم بإخراج المعمومات من الحاسوب.

 ).........................( .4الوحدة المسئولة عن عممية معالجة البيانات والتحكم فيها إلخراج النتائج.
 ).........................( .5أدوات تقوم بحفظ البيانات بشكل دائم أو مؤقت.
السؤال الثاني  :أكمل العبارات التالية بما هو مناسب :
 .1من أدوات اإلدخال  .....................و  ...........................و................
 .2من أدوات اإلخراج  .....................و  ...........................و................
 .3تنقسم وحدات التخزين إلى  ........................و ...........................

 .4من مجاالت استخدام الحاسوب  ...................و .....................و..............
النظام الثنائي
السؤال األول  :اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يمي:
 . .1أحد أنظمة العد يتكون من  10أرقام ( : ) 9 ، .....، 2 ، 1 ، 0
أ .النظام الثنائي

ب .النظام الخماسي

ج .النظام الثماني

د .النظام العشري

 .2يستخدم النظام العشري في _______________ :
أ .عمميات البيع والشراء

ب .قياس األطوال

ج .حسابات المساحات واألحجام

د .جميع ما سبق

 .3أحد أنظمة العد يستخدمه الحاسوب في تمثيل وحفظ البيانات ومعالجتها :
أ .النظام الثنائي

ب .النظام الخماسي

ج .النظام الثماني

د .النظام العشري

 .4إغالق الدارة يعني :
أ .قطع التيار الكهربي

ب .حالة المصباح (  ) 0ج .وصل التيار الكهربي

د .المفتاح مفتوح

 .5الرمز____ يدل عمى أن المصباح مطفأ:
أ0 .

ب1 .

ج2 .

دX .

السؤال الثاني  :أكمل العبارات التالية بما هو مناسب:
 .1النظام  ............يستخدم عشرة أرقام أما النظام  ............فيستخدم رقمين اثنين فقط .

 .2لمدارة الكهربية حالتان األولى  ............ويرمز لها بالرمز  0والثانية حالة الوصل ويرمز لها بالرمز . ............

 .3الرقم  ............يعبر عن وجود قيمة كهربية أمام الرقم  ............فيعبر عن عدم وجود قيمة كهربية.
 ............ .4أحد أنظمة العد يتكون من رقمين اثنين هما ( . ) 1 ، 0
 .5نظام العد المستخدم لقراءة عداد الكهرباء هو النظام .............

البج والبايج
السؤال األول  :اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يمي:
 .1الوحدة األساسية لقياس حجم البيانات المخزنة في الذاكرة :
ب .البايت

أ .الهيرتز

ج .المتر

 .2عند الضغط عمى حرف  Dفي لوحة المفاتيح ينتقل عبر األسالك _____ بشكل متسمسل:
ب 10 .بت

أ 8 .بت

ج 8 .بايت

 .3جيجابايت تعادل:............
أ 1024 .كيموبايت

ب 1024 .ميجابايت

ج 1024 .بايت

 .4الرمز  MBيدل عمى:
أ .الميجابايت

ب .الكيموبايت

ج .الجيجابايت

 My bag.5تخزن في:
أ 6 .بت

ب 6 .بايت

ج 5 .بايت

 .6هي خانة ثنائية تخزن فيها أحد الرقمين  0أو 1:
أ .البايت

ب .الكيموبايت

ج .البت

السؤال الثاني  :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة:

( .1

) أصغر وحدة لقياس حجم البيانات هو البايت .

( .3

) من مضاعفات البايت الميجابايت .

(.2

( .4

) يتكون البت من  8بايت .

) الكيمو بايت يعادل  1024بايت .

السؤال الثالث  :أكمل العبارات التالية بما هو مناسب :

 .1يكفي البايت لتخزين  ............أو  ............أو .............
 .2يتكون البايت من  ............خانات ثنائية بينما يتكون البت من ............
 .3يحتاج الحاسوب إلى  ............بت لتخزين كممة (باب).
 5( .4بايت) تعادل  ............بت .

 32( .5بت) تعادل  ............بايت .
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 2( .6كيموبايت) تعادل  ............بايت.
 2( .7ميجابايت) تعادل  ............بايت.

 .8كممة نابمس تخزن في  ............بايت  ............ ،بت.
السؤال الرابع  :رتب مضاعفات البايت تصاعدياً :
(

) جيجابايت

(

) تي ار بايت

(
(

) كيمو بايت
) ميجابايت

السؤال الخامس :أجب عن األسئمة التالية :
 .1ما حجم الذاكرة التي تمزم لتخزين كممة  ،Computerاحسب الحجم بالبايت والبت؟
___________________________________________________________

 .2ما حجم الذاكرة التي تمزم لتخزين عبارة الصف السادس  ،احسب الحجم بالبايت والبت؟

___________________________________________________________

السعت الخخزينيت للذاكزة
السؤال األول  :اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يمي :
 . .1من وحدات التخزين المتنقمة :
أ .القرص المدمج

ب .القرص المرن

ج .الذاكرة الخارجية

د .جميع ما سبق

 .2تخزن البيانات في __________ بشكل مؤقت :
أ .ذاكرة الوصول
العشوائي

ب .ذاكرة القراءة فقط

ج .الذاكرة الخارجية

 .3يمكن الحصول عمى معمومات الجهاز (السرعة ،سعة ذاكرة
األيمن عمى :

أ .سطح المكتب

ب .أيقونة جهاز
الكمبيوتر

د .القرص الصمب

 )....،Ramمن خالل الضغط بزر الفأرة

ج .المستندات

د .القرص C
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السؤال الثاني  :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة:

( .1

) تخزن البيانات داخل القرص الصمب بشكممؤقت .

( .3

) كمما كان حجم الممف أكبر استهمك مساحة أكبر من ذاكرة الحاسوب .

( .5

) تفقد ذاكرة الوصول العشوائي محتوياتها عند انقطاع الكهرباء.

( .2
( .4
( .6

) عند فتح الكثير من البرامج في نفس الوقت نالحظ بطء في أداء الحاسوب .
) كمما زادت سعة الذاكرة قمت سرعة الحاسوب .

) يمكن معرفة المساحة المستخدمة والحرة في القرص الصمب من خالل مربع حوار خصائص القرص المحمي.

السؤال الثالث  :أكمل العبارات التالية بما هو مناسب :

 .1تنقسم وحدات التخزين إلى  ............و .............
 .2تتمثل وحدة الذاكرة الثانوية في  ............و  ............و  ............و .............
 .3تنقسم وحدة الذاكرة الرئيسية إلى  ............و .............
 .4تقاس السعة التخزينية لمذاكرة بـ ............

 .5لمعرفة خصائص القرص الصمب نضغط بزر الفأرة  ............عمى القرص  Cونختار أمر ............
 .6لمعرفة حجم أي ممف مخزن عمى الحاسوب ننقر عميه بزر الفأرة  ............ثم نختار أمر ............
السؤال الرابع  :وفق بين العبارات في العمود "أ" وما يناسبها في العمود "ب" :

" ب"

"أ "
RAM .1

(

)

ذاكرة القراءة فقط

H.D .2

(

)

ذاكرة الوصول العشوائي

ROM .3

(

)

القرص الصمب

السؤال الخامس  :أكمل المخطط التالي :
أنواع الذاكرة

الذاكرة ثانوية

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

ذاكرة الوصول العشوائي

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

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

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

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

ذاكرة فالش
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الدرس الثاني  :الخزميز
حزميز مورس
السؤال األول  :اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يمي:
 ............ .1هو تمثيل الحروف واألرقام واإلشارات الخاصة بمجموعة أخرى من الرموز الثنائية:
ب .الترميز

أ .الرسم

 .2من أنواع الترميز قديماً :
أ .الدخان لالتصال

ب .دمى السيمافور

د .التواصل

ج .االتصال
ج .ترميز مورس

د .جميع ما سبق

 ............ .3مجموعة من اإلشارات القصيرة (  ) .والطويمة (  ) -لتمثيل حرف من حروف المغة :

أ .ترميز اآلسكي

ب .دمى السيمافور

ج .ترميز مورس

د .ليس مما سبق

السؤال الثاني  :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة:
(.1

) قام العالم مورس باختراع جهاز الهاتف .

( .2

) يعمل جهاز التمغراف مع وجود مصدر لمتيار الكهربائي .

( .3

) تمثل اإلشارة القصيرة في ترميز مورس بالنقطة .

( .5

) يعتمد جهاز التمغراف عمى وجود طرف مرسل وطرف مستقبل لإلشارات.

( .4

) عند الضغط عمى المفتاح في جهاز التمغراف ضغطة بسيطة ترسل اإلشارة عمى شكل (  ) -عند المستقبل.

السؤال الثالث  :اكتب اسم المصطمح العممي الدال عمى العبارات التالية :

( .1
(.2

) جهاز يستخدم إلرسال الرسائل بين مكانين متباعدين .

) أحد أنظمة الترميز استخدمه العالم مورس إلرسال الرسائل عبر جهاز التمغراف.

السؤال الرابع  :اكتب حسب ما تشير إليه الصورة:

 .1اسم الجهاز..............:
 .2مخترعه..............:
 .3الترميز المستخدم..............:

السؤال الخامس  :باالستعانة بجدول ترميز مورس في الشكل التالي ،أجب عن األسئمة التالية :

 .1ما هو ترميز الرقم 76
___________________________________________________________

 .2ما هو ترميز كممة بمح

___________________________________________________________

 .3ما هو ترميز كممةCAT

___________________________________________________________
 .3ما هي الكممة التي يرمز إليها الترميز التالي بالمغة العربية..( :ـ ..ـ ـ.

ـ)..

___________________________________________________________

 .4ما هو ترميز الرمز =

___________________________________________________________
السؤال السادس  :أكمل العبارات التالية بما هو مناسب :
 .1يعتبر الحاكم الروماني  ............أقدم من استخدم عممية الترميز .

 .2في نظام ترميز مورس يرمز لإلشارة القصيرة بالرمز  ............واإلشارة الطويمة بالرمز ............
 .3يتكون جهاز التمغراف من  ............في الطرف المرسل و  ............في الطرف المستقبل بينهما سمك نحاسي
مع وجود مصدر لمتيار الكهربي .
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السؤال السابع  :عمل لما يأتي :

 .1استخدام الحاكم الروماني يوليوس قيصر عممية الترميز إلرسال الرسائل لمقادة العسكريين في ميدان الحرب.
___________________________________________________________
حزميز اآلسكي ASCII
السؤال األول  :اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يمي:
 .1عند الضغط عمى أي مفتاح في لوحة المفاتيح ينتقل عبر األسالك :
ب .بايت

أ 8 .بت

ج ( .أ  +ب ) معاً

 ............ . .2هو ترميز خاص يستخدم لتمثيل الحروف واألرقام واإلشارات الموجودة في لوحة المفاتيح
واظهارها عمى الشاشة :

أ .ترميز مورس

ب .ترميز اآلسكي

ج .نظام التشفير

 .3استخدم الترميز بهدف:
أ .تسهيل التعامل مع الحاسوب

ب .السرية والخصوصية

ج .جميع ما سبق

السؤال الثاني  :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة:

( .1

) ظهرت شبكة اإلنترنت في التسعينات .

( .3

) يعتبر نظام التشفير تطوير ألنظمة الترميز .

(.2

( .4

) تتم عممية التشفير لممعمومات بعد نقمها عبر شبكة اإلنترنت .
) تستخدم عممية التشفير في المواقع التي يوجد فيها تعامالت مالية .

السؤال الثالث  :أكمل العبارات اآلتية بما هو مناسب :

 .1استخدمت شبكة اإلنترنت في بداية الثمانينات بشكل مكثف في  ............و .............
 ............ .2تحويل عناصر المعمومة األصمية إلى عناصر أو رموز أخرى من خالل استبدالها أو الزيادة عميها أو
اإلنقاص منها .

 .3ظهر التشفير نتيجة ظهور شبكة ............

 .4يكثر استخدام أنظمة التشفير في مواقع  ............و............
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السؤال الرابع  :باالستعانة بجدول ترميز اآلسكي في الشكل التالي أجب عما يأتي :

 .1ما هو ترميز كممة Class
___________________________________________________________

 .2ما هو ترميز كممةsister

___________________________________________________________

 .2ما الكمم ات المتمثمة بالترميز اآلتي في نظام اآلسكي :

01000011 01001100 01001111 01000011 01001011

السؤال الخامس  :عمل لما يأتي :

 .1استخدم الترميز منذ القدم في الحروب ؟
__________________________________________________________

 .2تستخدم مواقع البنوك والتجارة االلكترونية عممية التشفير في تعامالتها المالية ؟

__________________________________________________________

خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق

