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 -ضع المصطلح أمام التعريف المناسب له  :السؤال األول: 

 

 

 جهاز إلكتروني لديه القدرة على معالجة وتخزين واسترجاع البيانات الحاسب

 القرص الصلب
جهاز التخزين الرئيس في الحاسب يستخدم لتخزين البيانات واسترجاعها دون تأثرها بانقطاع 

 التيار الكهربائي عنها

 المخطط االنسيابي
لتمثيل الخوارزمية ويعرض الخطوات التي تحتاج إلى أنواع المخططات البيانية يستخدم من 

 اتباعها بالترتيب الصحيح

 إحدى عمليات معالجة النصوص التي تمكنك من دمج مستند مع ملف قاعدة البيانات دمج المراسالت

 مجموعة من األوامر المكتوبة بلغة برمجة معينة لتنفيذ مهمة محددة البرنامج

 

 -:عند االجابة الصحيحة اختر االجابة الصحيحة بوضع عالمة  -أالسؤال الثاني : 
       

 :ما تكون كبيرة الحجم أجهزة حاسب قوية جدا ذات قدرة معالجة عالية عادة -4

 الخوادم  أجهزة الحاسب العمالقة  مشغالت ألعاب الفيديو 

 :األخرىهي بمثابة المركز الرئيس للحاسب الذي تتصل به جميع األجزاء  -2

 القرص الصلب  اللوحة األم  ذاكرة الوصول العشوائي 

 :من أهم أجهزة اإلدخال التي يمكن للمستخدم من خاللها إدخال النصوص للحاسب -3

 لوحة المفاتيح  الفأرة   الماسح الضوئي  

 :من االمثلة على لغات البرمجة  -4

 سكراتش  الجهاز الذكي   االنجليزيةاللغة 

 :أي مما يلي يعد من أجهزة اإلخراج -5

 الطابعة  الفأرة  الميكروفون 

 

 -:( أمام العبارات التاليةХأو ))√( ضع عالمة  -ب
 

 √ للقيام بإرسال دعوة أو خطاب شكر إلى العديد من األشخاص يتم استخدام دمج المراسالت 4

 X بنفسهايمكن ألجهزة الحاسب اتخاذ القرارات  2

 √ أول مرحلة من مراحل إنشاء البرنامج هي تحديد المشكلة 3

 √ عند وجود الكثير من الملفات على سطح المكتب يفضل تنظيمها في مجلدات 1

 √ لكتابة برنامج بلغة بايثون يجب تحويل المخطط االنسيابي إلى لغة برمجة 5

 
 

 المهارات الرقمية قرر:الم

 األول متوسطالصف:  وزارة التعليم

 خمس وأربعون دقيقةالزمن:  إدارة التعليم 
 متوسطة

 االنسيابيالمخطط  القرص الصلب دمج المراسالت الحاسب البرنامج
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 انتهت االسئلة


