
 (     2( علما بأن عدد الصفحات)     4 ملحوظة:أجب عن جميع االسئلة اآلتية وعددها )    

 
 (عالمات 5)  . الثاني العمود في يناسبه الذيو(  تعريفه)  مفهومه  في العمود االول أمام  المصطلح رقمضع :  األول السؤال  

1 
 الفيروس 

 مجموعة من األوامر والتعليمات التي تدير عمل جهاز الحاسوب  
 

2 
 المعدات

 االسم  – التاريخ ب متبوعة©  بالرمز لها ويرمز محفوظة الحقوق جميع 

 

3 
 الملكية حقوق

 الفكرية 

  علم دون والبرمجيات المادية الحاسوب بمكونات أضرار إحداث الى يهدف حاسوبي برنامج 
  المستخدم

  

4 
 البرمجيات 

  من مجموعة خالل من بينها فيما بتكامل تعمل المعدات  من مجموعة من يتكون الكتروني جهاز 
 البرمجيات 

5 
 الحاسوب 

 يمكن لمسها ورؤيتها هي المكونات المادية التي  
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 ( عالمات 5)                      :  يلي عما( ال)  بـ أو (  نعم)  بـ أجب:  الثاني السؤال  

 ( .  )     .  واسترجاعها البيانات تخزين على الكبيرة القدرة الحاسوب مزايا من .1

 ( .  ) (  .    loud speaker)  السماعات أمثلتها ومن اإلدخال وحدات مثل المعدات الحاسوب مكونات من .2

 ( .  )   .ثم معالجة تلك البيانات ثم إظهار المخرجات  مبدأ عمل الحاسوب ادخال البيانات .3

 ( .  ) . الحاسوب جهاز على العمل عند سليم سلوك هو مسح شاشة الحاسوب بقطعة قماش مبلولة بالماء  .4

 ( .  )   . بالفيروس مصابة تخزين أقراص استخدام الحواسيب  بين الفيروسات انتقال طرق من .5
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 ( عالمات 5)       : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع:  الثالث السؤال  

 
 :       الفيروسات من الوقاية طرق من.  1            

 المصدر  مجهولة رسالة فتح عدم( ب          بفيروس مصابة بحواسيب االتصال( أ                
 للبيانات احتياطية نسخة تخزين عدم( د                            الملفات أحجام تغيير( ج               

 
  :  يلي ما إتباع يجب باإلجهاد العينين إصابة لتجنب. 2          

      الحاسوب شاشة الى النظر إدامة ( ب                          للضوء مواجه بشكل الشاشة  وضع( أ             
  استخدام نظارات خاصة بالحاسوب( د    العين مستوى في السفلي فهارط يكون بحيث الشاشة ضبط( ج            
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 السابع )  (  الصف: .............................................: اسم الطالب/الطالبة 

 المجموع  الرابع الثالث  الثاني  األول  رقم السؤال 

   5 5 5 5 عالمة السؤال 

       عالمة الطالب 



          
 
 : مبدأ عمل جهاز الحاسوب. 3         

  سهولة االستخدام( ب                                                 ادخال البيانات (أ              
 ال شيء مما ذكر( د                                              البيانات معالجة(   ج             

     
  
 :    من اعراض وجود فيروسات داخل الحاسوب.  4        

    تغيير في حجم الملفات او اختفاؤها احيانا( ب                               ارتفاع السعة التخزينية( أ            
 نقصان الوقت الذي تستغرقه عمليات الحاسوب ( د             ظهور رسائل متوقعة من نظام التشغيل ( ج            
 
 مبدأ عمل الفيروسات :. 5         

    كتابة البرامج الحاسوبية( ب                                 تصميم وتطوير المعدات( أ             
          ال شئ مما ذكر( د                                 تصميم الوسائط المتعددة(ج          
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 (عالمات 5)       ؟    يلي مما كل على مثاال أذكر:  الرابع السؤال  

 
 : إدخال وحدة. 1   

 
 :وحدة إخراج.2   

 
  :مزايا الحاسوب.  3   

 
 :  للفيروس مضاد  برنامج. 4  

 
 :   الوقت نفس في وإخراج إدخال وحدة. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة 

 لكم التوفيق  نرجو

 مدارس تقارب /الحاسوبقسم 


