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 منوذج االجابة

                   السؤال األول:

                 .أ 
 ()    الحجممن حيث  ات الحاسبتقسيم من شخصىال الحاسبيعتبر . 1
 ()       دخالإهى وحدات  لوحات المفاتيح. كل 2
 ()       حجم الذاكرة وحدة قياس ليستبايت اشيتال. 3
 ()      لمممفات ما يطمق عميها من اسماءب ال مفاتلما حجم. 4
 ()      امانا من الشبكة الموسعة اكثر. الشبكة المحمية 5

ف ليميزه عبيذا االسـ  المجمدالمستخدـ ويعرؼ االسـ:  - :المميزة لممجمدات الخصائصم أه .ب 
عمى مساحة التخزيف فيمكف التعرؼ عميو والتعامؿ معو بتعديمو الموجودة المجمدات بيف باقي 

واليمكف اف يكوف  .المجمدونسخو وتحريكو ومسحو، وبدوف االسـ ال تستطيع التعامؿ مع 
 مجمداف بنفس االسـ فى نفس المساحة التخزينية.ىناؾ 

 .دالمجمخزف فيو ذلؾ  ىالذ: وىو التاريخ Dateاإلنشاء تاريخ   -
 .المجمدذلؾ  اخزف فيي تىال وقت أو الساعةوىو ال :Timeوقت اإلنشاء   -

             
 

                    السؤال الثانى:

 :وحدة المعالجة المركزيةمكونات  .أ 

ىى الجزء الذى يقوـ بالدور الحيوى فى معالجة البيانات حيث تجرى العمميات الخاصة بالمعالجة،  -
 تنقسـ وحدة المعالجة المركزية إلى ثالث وحدات رئيسية: و 

  Control Unit                  وحدة التحكـ. -8
 Arithmetic and logic Unit      وحدة الحساب والمنطؽ  -0

 Main storage       الذاكرة الرئيسية            -3
 
 :Arithmetic Logical Unit. وحدة الحساب والمنطؽ 8

 يوتر:بكمالمدخمة لم تالعمميات الحسابية والمنطقية عمى البيانا افةىى المسئولة عف إجراء ك
 .....الخ( القسمة -الضرب -الطرح –العمميات الحسابية ) الجمع  -



وتقاس سرعتيا بعدد  (=، >،<والعمميات المنطقية ويقصد بيا عمميات المقارنة بيف البيانات مثؿ ) -
العمميات التى تجرييا فى الثانية وتعتبر سرعة وحدة الحساب والمنطؽ معيارًا لمحكـ عمى كفاءة 

 الكمبيوتر.
 
 :Control Unit. وحدة التحكـ 0

بة لمكمبيوتر، ويمكف مف خالليا إصدار األوامر لجميع أقساـ الكمبيوتر تعتبر بمثابة الدماغ بالنس
وىى تقوـ بمعظـ العمميات الحيوية في . نياموالتنسيؽ فيما بينيا مف أجؿ القياـ بالوظائؼ المطموبة 

وحدة المعالجة المركزية فيي تستقبؿ البيانات المدخمة وتقوـ بترجمتيا وتفسيرىا ثـ نقميا مف وحدة 
رة إلى وحدة الحساب والمنطؽ مع تحديد العمميات المطموب تنفيذىا عمى ىذه البيانات ثـ تقـو الذاك

 بآخذ النتائج إلى وحدة الذاكرة ومنيا إلى وحدات اإلخراج المختمفة.
 

 :Memoryالذاكرة 
ى األربعة سـ الذاكرة االبتدائية وتستخدـ فإتعرؼ الذاكرة الرئيسية بالذاكرة الداخمية كما تعرؼ أحيانا ب

، أما األخيرة البيانات التعامؿ معاألساسية التالية حيث تستخدـ الثالثة األولى منيا فى  الوظائؼ
 كاالتى:  قساـأ ثالثةوتنقسـ الذاكرة الرئيسية إلى  تتعامؿ مع البرامج

 Ramوؿ العشوائى ذاكرة الوص -
  Cache Memoryالذاكرة المخبأة   -
   Romذاكرة القراءة  فقط  -

 
 : تخصصالالتى يمكنك استخدامها فى مجال  االخراجبعض وحدات 

  .الشاشة، الطابعة، الراسـ، السماعات، عارض الفيديو
 منيا()مع شرح مبسط لكؿ 

 :تناحيامبيوتر فى انواع شبكات الكنماذج من   .ب 

 شبكة الكمبيوتر المحمية -
 شبكة الكمبيوتر الموسعة -
 شبكة الخادـ والعميؿ -
 شبكة اإلنترنت -

 )مع شرح مبسط لكؿ نوع منيا(
 

 (ةدرج 02)                   السؤال الثالث:

 :مميزات استخدام الحاسب فى التعميم .أ 

 التعميـ لمعمؿ بسرعتو الخاصة، مما يقرب مف مفيوـ تفريد يوفر الكمبيوتر فرصًا كافية لممتعمـ. 



 المادة التعميمية  بيف عرض ىلممتعمـ بالتحكـ في وقت االستجابة الذي يمض الكمبيوتر يسمح
وكذلؾ يسمح بتكرار المادة التعميمية، والسرعة التي  وبيف استجابتو ليا،ممتعمـ لعمى الشاشة 

يجب أف يجمس فيو المتعمـ  ىالذ بيا المادة، وكمية المادة التي يتعمميا المتعمـ، والوقت تعرض
 .التعميـ األمور تجعؿ مف الكمبيوتر أداة تساعد عمى تفريد أماـ الكمبيوتر، كؿ ىذه

 بتغذية راجعة يزود الكمبيوتر المتعمـ Feed back  فورية، وبحسب استجابتو لمموقؼ
 .ىالتعميم

 نجاح المتعمـ،  ىالعوامؿ اليامة ف حيث يعتبر التشويؽ مضافًا إلى الدافعية مف : التشويؽ
مشوقة إذا احتوت عمى صفات وعناصر تبعث عمى التشويؽ مثؿ:  والبرامج التعميمية تعتبر

  ة.األلعاب التعميمي رض األشكاؿ وتحريكيا،المرونة، قوة التغذية الراجعة، ع
 المتعمـ ورصد ردود أفعالو، مما يمكف مف الكشؼ عف  قابمية الكمبيوتر لتخزيف استجابات

مراقبة مدى تقدمو في  تعترضو، فضاًل عف ىالمتعمـ وتشخيص مجاالت الصعوبة الت مستوى
 .عممية التعمـ

 التعامؿ مع الخمفيات المعرفية  لمتعمـ مفيمكف الكمبيوتر ا: الفروؽ الفردية التغمب عمى
 تراعي قدرات التالميذ وسرعتيـ فيل صممتالكمبيوتر فاغمب برامج المتباينة لممتعمميف، 

 .االستجابة وغيرىا
 التوفير في الوقت والجيد بالنسبة لممتعمـ والمعمـ يحقؽ التعمـ بواسطة الكمبيوتر. 
 إيجابي لمذات سو وينمي مفيـويساىـ الكمبيوتر في زيادة ثقة المتعمـ بنف. 
 المتعمـ ينمي الكمبيوتر حب االستطالع عند. 
 االنتباه لدييـ. يخمص الطالب مف التشتت ويزيد مف فترة 
 لمكمبيوتر نقؿ العممية التعميـ والتعمـ إلي المنازؿ. يمكف 
 .يشجع الكمبيوتر المتعمميف عمي االكتشاؼ والعمؿ 

 ىرض الدرس لمطالب ضعاؼ المستو يتيح الفرصة أماـ الطالب بتكرار ع. 

 .يساعد الكمبيوتر عمي تحسيف اتجاىات المتعمميف نحو المقررات التي يدرسونيا 

 .يساعد الطالب عمي اجتياز صعوبات التعمـ التي تواجييـ 

  سيا لمطالب.يدر قوـ بتعداد الدرس والمقررات التي يإيمد المعمـ بأساليب جديدة في 

  بأقؿ أخطاء ممكنة.اإلدارية األعماؿ يقوـ بالعديد مف الوظائؼ و 

 .يقدـ المعمومات في أي وقت دوف أف يتطرؽ إليو التعب واإلجياد أو الممؿ 
 

 يقوـ بمعالجة أربعة أنواع مف البيانات: :البيانات المدخمة لمحاسبأنواع ب. 

 -  بيانات نصيةText Data: أو  يات )أ، ب، ج،تتألؼ مف أبجدa,b,c,،  3، 0، 8وأرقاـ، 
  ....،!، $، @) وأحرؼ خاصة 



 -  بيانات مصورةImage Data: والصور  تتألؼ مف صور ثابتة مثؿ الرسومات
 الفوتوغرافية.

 -  بيانات صوتيةAudio Data.مثؿ الموسيقى واألصوات : 

 -  بيانات مصورة حركيةVideo Data: قولة عمى اليواءالمن مثؿ األفالـ واألحداث. 
 مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق


