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              السؤال األول:

         أمام العبارات التالية مع ذكر السبب: أو  ضع عالمة  .أ 
 ()    .الحجمات الكمبيوتر من حيث تقسيم من الشخصىلكمبيوتر ايعتبر . 1
 ()        هى وحدات إخراج الشاشات ليست. 2
 ()او مساحة وحدات التخزين أو الممف حجم الذاكرة بايت هى وحدة قياسجيجاال. 3
 ()      التى بداخمها بياناتتتأثر بحجم ال مفاتلما حجم. 4
 ()      انا من الشبكة الموسعة. الشبكة المحمية اكثر ام5
 

 الخصائص المشتركة:أهم  .ب 

الموجودة والمجمدات ن بين باقي الممفات ليميزه عبيذا االسم  او المجمد الممفالمستخدم ويعرف االسم: 
عمى مساحة التخزين فيمكن التعرف عميو والتعامل معو بتعديمو ونسخو وتحريكو ومسحو، وبدون االسم ال 

واليمكن ان يكون ىناك ممفان او مجمدان بنفس االسم فى نفس  .او المجمد مع الممف تستطيع التعامل
 المساحة التخزينية.

 .او المجمدخزن فيو ذلك الممف  ىالذ: وىو التاريخ Dateاإلنشاء تاريخ 
 .او المجمدذلك الممف  اخزن فيي تىال وقت أو الساعةوىو ال :Timeخامسا: وقت اإلنشاء 

     والفرق بينهما: 
وكيفية التعامل  الممف،بنوعية البيانات المخزنة فى الكمبيوتر  يخبر الذىالممف ىو  امتداد :متداداال -
يحتوى عمى بيانات مثاًل فإن الكمبيوتر يفيم من ذلك أن ىذا الممف  TXTالممف  امتدادفإذا كان  معيا،
ذا كان امتداد الممف ىو  ةنصي ، وىكذا فإن صور أو رسوممف ىو ممف أن ىذا الم الكمبيوترفيفيم  BMPوا 

، كما يحدد امتداد الممف نوعية البرامج التى يمكن أن تتعامل مع ىذا امتداد الممف يختمف باختالف محتوياتو
أما المجمد اليتبع االسم بامتداد نظرا الممف أو بعبارة أخرى يحدد نوعية البرامج التى يمكن أن تقرأ محتوياتو. 

 داخمو عمى ممفات وليس بيانات.الن المجمد يحتوى ب
: ويقاس بوحدات القياس المتعارف عمييا فى الكمبيوتر وىى البايت أو Sizeثالثا: حجم الممف 
 فى حين ان المجمد يتغير حجمو حسب حجم الممفات المخزنة داخمو. الكيموبايت أو الميجابايت.

 الممف يحتوى عمى بيانات اما المجمد يحتوى عمى ممفات.
     

 

 السؤال الثانى:



وبعض وحدات اإلدخال التى يمكنك استخدامها فى مجال  المكونات المادية لمكمبيوتر، .أ 
                   التخصص:

مجموعة من األجيزة المنظورة المكونة لمكمبيوتر أو المتصمة بو وتتحكم في عمل الكمبيوتر  عبارة عن
وحدات  نقسم المكونات المادية إلي أربعة أقسام ىي:أو ليا عمل خاص مثل وحدة إدخال أو وحدة إخراج. وت

 )مع شرح موجز لكل مكون( .وحدات التخزين الثانوية، مركزيةالمعالجة الوحدة ، وحدات اإلخراج، اإلدخال
أما بعض وحدات اإلدخال التى يمكن استخداميا فى مجال التخصص ىى: لوحة المفاتيح والفارة 

 )مع شرح موجز لكل وحدة(ية. والماسح الضوئى والكاميرا الرقم

 : نماذج من تطبيقات شبكات الكمبيوتر فى الحياة  .ب 

 قواعد البيانات الموزعة -
 االستخدامات المصرفية -
 تطبيقات االتصال الرقمي -
 نظم التحكم اآللي -
 نظم المعمومات الموزعة -
 اتوماتية المكاتب -
 االستخدام التربوى -

         )مع شرح موجز لكل تطبيق(    
 

                    السؤال الثالث:

 الذاكرة: وظائف .أ 

 اإلدخال حيث تبقى فييا حتى يتم معالجتيا.  وحداتحيز  منتخزين البيانات الداخمة  -4
 تخزين النتائج المرحمية )الوسيطة( في حيز تخزين العمل. -0
حيث أو وحدات التخزين خراج اإل إرساليا إلى وحدات حتى يتمتخزين النتائج النيائية لمتشغيل  -3

 تبقى فييا.
 . الذى يجرى من خاللو معالجة البيانات المدخمة تخزين تعميمات التشغيل فى حيز البرنامج -1

 :أنواعها
 كاالتى:  نواعأ ثالثةوتنقسم الذاكرة الرئيسية إلى 

 Ramذاكرة الوصول العشوائى  أ.
  Cache Memoryالذاكرة المخبأة   ب.
   Romقراءة  فقط ذاكرة ال ج.

 Random Access Memory (RAM) ىأ. ذاكرة الوصول العشوائ

من صف أو صفوف من الرقاقات اإللكترونية تعمل كذاكرة عمل  ىتتألف ذاكرة الوصول العشوائ
مؤقتة، وتعتبر وحدة العمل الرئيسية بالنسبة لمكمبيوتر حيث يوضع فييا كل البيانات والنتائج وتعميمات 



يستطيع الكمبيوتر العمل. وتحتفظ ىذه الذاكرة بكل ما  مرجوع إلييا عند الحاجة، وبدون ىذه الذاكرة الالبرامج ل
طالما أن الكمبيوتر يعمل وبمجرد إطفاء الكمبيوتر أو انقطاع التيار الكيربي عن  فييا من بيانات أو برامج

قتة" الن البيانات تخزن عمييا بصورة مؤقتة لذلك تسمى "ذاكرة مؤ  الكمبيوتر تفقد ىذه الذاكرة جميع محتوياتيا.
طالما يتم التعامل معيا عمى الجياز وعند انتياء التعامل معيا يتم تخزين ىذه البيانات في وحدات التخزين 

ألنيا تستخدم في تخزين البيانات التي يتم  األخرى حتى يمكن استرجاعيا، وتسمى أيضا "ذاكرة التشغيل"
 التعامل معيا عمى الجياز فيى المسئولة عن تخزين كل البيانات والبرامج التي يتم تشغمييا والتعامل معيا.

 : Cache Memoryالذاكرة المخبئة ب. 
مو، وىي خاصة بالمعالج وعادة ما تكون بداخ ذات سرعة عالية جدا ةوىى عبارة عن ذاكرة تخزين مؤقت

تخزين البيانات الجاري معالجتيا ولكنيا أسرع منيا ويستخدميا المعالج في  وصول العشوائى،تشبو ذاكرة ال
وتستخدم خالل عممية التشغيل وتقوم بتخزين التعميمات المطموب استرجاعيا مرات عديدة أثناء عمميات 

 جياز ألخر. تشغيل البيانات مما يساعد عمى  سرعة تشغيل البيانات وتختمف من
 Read Only Memory (ROM)ج. ذاكرة القراءة فقط 

تسمى ىذه الذاكرة بيذا االسم الن البيانات المخزنة عمييا يمكن قراءتيا واإلطالع عمييا لكن ال يمكن 
التغيير أو التعديل فييا وعند تصنيع ىذه الذاكرة يتم برمجتيا ببرنامج يسمى برنامج بداية تشغيل الجياز 

BIOS (Basic Input Output System ،أو نظام اإلدخال واإلخراج األساسى ) وىذا البرنامج ىو أول
شئ  يتم تشغيمو عند توصيل التيار الكيربي لمجياز حيث يقوم باختيار كل األجزاء المادية الموصمة بالجياز 

ى حالة عدم وجود وفى حالة إذا وجد أي مشكمة في ىذه األجزاء يقوم بعرض رسالة توضح ىذه المشكمة وف
أي مشاكل في األجزاء المادية المختمفة الموصمة بالجياز يقوم البرنامج المخزن عمى ىذه الذاكرة بتحميل 

ن ىذه أبحيث يمكن التعامل مع الجياز كما  Ramنظام التشغيل الموجود عمى الجياز عمى ذاكرة التشغيل 
حتى  والقيام ببعض الوظائف الضرورية األخرىجياز الذاكرة ىى المسئولة عن ضبط التاريخ والتوقيت عمى ال

أثناء غمق الجياز وانقطاع التيار الكيربي عنو وذلك الن ىذه الذاكرة موصمة ببطارية يتم شحنيا باستمرار 
 .بحيث تعمل ىذه الذاكرة حتى في حالة غمق الجياز

 

 يمكن تشغيمها عمى جهاز الكمبيوتر:التى  Softwareأنواع البرامج  .ب 

        Operating Systems     تشغيل  نظم 

       Applications     أو برامج جاىزة تطبيقات 

          Programming Language    لغات برمجة 

 . أنظمت التشغيل 

ىى أىم وأول أنواع البرامج والخطوة األولى فى التعامل مع الكمبيوتر، وال يمكن لمكمبيوتر أن يتعامل 
 ر من البرامج قبل التعامل مع نظام التشغيل.مع أن أى نوع آخ

نظام التشغيل ىو برنامج مسئول عن إدارة موارد عتاد وبرمجيات الكمبيوتر، يقوم نظام التشغيل بالميام 
ساسية مثل إدارة وتخصيص مصادر الكمبيوتر )الذاكرة، القرص الصمب، الوصول لألجيزة الطرفية ألا



خراج، تسييل الشبكات، إلدخال واإلوأمر، التحكم فى أجيزة األامل مع االممحقة..إلخ(، ترتيب أولوية التع
دارة الممفات ، Microsoft Windows ،Mac OSوىناك العديد من نظم التشغيل من اشير ىذه النظم:، وا 

Unix. 
 . لغاث البرمدت 

ة، معين يمةممن األوامر لتنفيذ  العديد تتكون ىذه المغة من كمبيوترىي لغة التخاطب بين اإلنسان وال
لغات البرمجة ىي .و بكتابة بعض الكممات لمكمبيوتر ليقوم بتنفيذىا عممية بسيطة تقوم فييا إالفما ىى 

مجموعة من األوامر التي يفيميا الكمبيوتر وتستخدم من قبل المبرمجين "لمتحاور" معو وحممو إلى تنفيذ 
قوم بتنفيذ يمحصمتيا( البرنامج المنشود أو بعض العمميات )الحسابية والمنطقية( التي تنتج في مجموعيا )

 ة.طموبالعممية الم
لذلك فى البداية لن تجد اى صعوبة فى .لغات البرمجة من العموم الممتعة جدا والمذيذة فى نفس الوقت.

السيمة التى يتم كتابتيا بترتيب معين ومنطقى ليفيميا  اإلنجميزية فيى بعض الكممات ،اى مصطمحات تذكر
، لغة FORTRANفورتران ، لغة HTMLلغة ونذكر بعض من ىذه المغات:  .بتنفيذىا ويقوم الكمبيوتر
 .Visual Basic سكيلغة فيجول ب، Pascalباسكال 

 . برامح تطبيقيت خاهزة 

ىى البرامج التطبيقية التى توظف إمكانات الكمبيوتر لخدمة المستخدم فى احد الموضوعات 
س(، والحساب )الجداول االلكترونية وبرامج اإلحصاء(، أو النشر المتخصصة كالرسم )برامج الجرافيك

المكتبى أو التعميم )البرامج التعميمية(، أو االتصال أو اإلدارة أو غيرىا من التطبيقات المتخصصة التى 
تختمف من مستخدم آلخر حسب تخصصو، وينتجيا أفراد أو شركات متخصصة فى إنتاج البرامج، وفى ىذا 

 العديد من البرامج الجاىزة إلى يمكن تقسيميا بصفة عامة إلى مجموعتين أساسيتين ىما: المجال توجد
 البرامح ذاث الغرض العام . 1

 برامج معالجة النصوص -

 برامج معالجة الجداول االلكترونية  -
 برامج التصميم اليندسى  -
  برامج معالجة الصور -
دارة السجالت  -  برامج قواعد البيانات وا 

 البرامح ذاث الغرض الخاص . 0

 أ. البرنامج المستخدم ألداء وظيفة معينة:
      البرامج المحاسبية  -
           برامج األجور والمرتبات  -
     برامح مراقبة المخزون -

           برامج النظم الخبيرة المتخصصة  -
 ن قبولها(توجد بعض الصيغ األخرى لمحمول التى يمكفى بعض جزئيات االسئمة )



 مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق


