
 2007 جوان 04 األثنين  آلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
 .د.م.  فرع ل-قسم التجارة 

 د 30 سا 01: المدة   - 1اإلعالم اآللي : المقياس   - 1  االمتحان -  2 السداسي  -1المستوى
Nom :  Prénom  Groupe  N° d'inscription 

 
 

الجواب .... … 4 ... 3 ... 2 1بالنسبة لألسئلة المتضمنة عدة خيارات  : : امة قاعدة ه
 من العالمة الكاملة للسؤال، إترك فراغا في حالة 0،5 إلى 0،25الخاطئ يؤدي إلى إنقاص عالمة من 

 .الشك في اإلجابة
 
 

 . نقطة على آل سؤال01: يط التنق
 

 لوحة المفاتيحالقرص الصلب  األجهزة المحيطية الطابعةالوحدة المرآزية للمعالجة المعالج المرآزي : 1س
 . من األجهزة المحيطيةهي بعض، الشاشة

  إلخراجوا لإلدخال -D لإلخراج، -S لإلدخال، -E: صنف األجهزة المحيطية التالية، حسب النوع  : 2س
 .الشاشة  : مثال

  .جهاز فأرة لوحة مفاتيحقرص صلبمية آلة تصوير رقCD-ROMقرص مدمج  طابعة جهاز عرض
 : عرف العبارات التالية  : 3س

 

Icône : ……………………………………………………………………………………………… 

MS DOS : ……………………………………………………………………………………………. 

Linux : ………………………………………………………………………………………………….. 

 : أآمل  : 3س
 .عنصر يقوم بعرض قائمة أوامر في نفس النافذة المفتوحة : ………..………………

 .تسمح بإختيار واحد فقط ضمن مجموعة خيارات : ……..…………………

 .تسمح باختيار خيارات متعددة : ………..………………

 العنصر التالي هو  : 4س
 .إيقونة .5خانة اختيار  .4زاوية  .3حقل إدخال .2زر راديو .1

 
 
 
  : نفس السؤال السابق بالنسبة للعنصر التالي  : 5س 

 5  34 2 1: الجواب 
  : شريط المهام أساسا من يتكون : 6س  

1. ………………………………….…..……2. ……….....….…………………….……….…… 

3. ………………………….....………..……4. ….…….….……………………….…………… 

  : ما عمل األزرار التالية : 7س

1.  …………………………………..…..….2. ………………..…..………........…….…..……….. 

3.  ……………………………………...….4. …………..………………..….…………………… 
 : أآمل الفراغ في المراحل التالية  : 8س
  : Windowsإلنشاء مجلد في  . 1

- Bouton …………………………..  Nouveau  …………… 
- Barre …………………………….  ………………..  Dossier 

   :Windows من عنصر إعادة تسمية نفس السؤال السابق من أجل إنشاء  .9س
- Sélectionner l’objet  Bouton ……………………….  …………………… 
- Barre de menu  ……………………….  …………………………  

   :Windows مجلد في تحويلنفس السؤال السابق من أجل  .10س
- Sélectionner l’objet  Bouton …………………..  ……………….  Bouton droit  …………….   
- Sélectionner l’objet  Bouton gauche + ……………… Glisser la souris dans un autre dossier et 
lâcher. 

…/…  

 

20  /  



(2/2) 

  : عرف العناصرالتالية : 11س

 .………………………………………………………………………………………………………  : ملف 

 …………………………………………………………………………………………….…………  : مجلد 

 ..………………………………………………………………………...…………………  : برنامج معلوماتي 

 ………………………………………………………………………………………………………: مستند 

  :بواسطة برنامج مكتبي، نستطيع القيام بالمهام التالية  : 12س
 اعيد عملمو برمجة  ملف صوتي االستماع إلى قوائم مستخدمين تسجيل جهاز برمجة رسم إنشاء

 .التسجيالت الجامعيةتسيير التحكم في جهاز إلكتروني
  : صنف حسب نوع البرنامج المستخدم : 13س

1. Gestion financière ; 2. Nettoyage de disque ; 3. Windows ; 4. MS DOS ; 5. Excel ; 6. Ecouter un 
son ;7. Navigateur Internet ; 8. Traitement d’image ; 9. Montage d’un film ; 10. Résoudre un système 
d’équations. 

Logiciels de commande et programmation           
Logiciels bureautiques           
Autres           

 :عين العناصر الثالث التي تؤثر في اختيار برنامج معلوماتي  :14س
ثمن البرنامج  تسيير المشروع جلدسعة الم زمن اإلنجاز آلفة اإلنجاز نوع البرنامج المعلوماتي  نوع العمل
 .لنوع نظام التشغي المعلوماتي

 :محرر النصوص البسيط ومحرر النصوص المتقدم يشترآان في المهام التالية  : 15س 
 حيح القواعد والنحوتص رسم التنسيق البسيط للفقرات ملف صوتيإدراج  نص ثالثي األبعادإدراج  تحرير نص

 . األحرف والفقراتاختيار البرمجة
 : إذآر النمط والخصائص المطبقة على األحرف بالفقرة التالية  : 16س

OpenOffice est un logiciel de traitement de texte avancée développer par la société SUN. 

1. ………………..…….. 2. ………………..……… 3. …………..…………….. 4. ……..……………... 

 : الفقراتإذآر مختلف عمليات التنسيق التي يمكن تطبيقها على  : 17س

1. ………………….. 2. ………………… 3. ………………….. 4. ………………... 5. ………………… 

 : أذآر بعضها، لدينا عدة طرق إلدراج جدول، WinWordبالبرنامج المعلوماتي المكتبي   :18س
Barre de menu  ….……..  ………….  …………  Fenêtre (Nbre de lignes et Nbre de colonnes) ; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  : إآملمن إجل إجراء عمليات تنسيق على صورة، : 19س
 .Taille : Hauteur et largeur : مثال

Habillage : …………………………………………………………………………...……………………. 

Alignement : …………………………………………………………………………..………………….. 

Couleur : ………………………………………………………………………………..………………… 

   : WinWordعمليات التنسيق الممكن إجراءها على جدولإذآر مختلف  : 20س

………………………………. ; ……………………………………. ; ……………………………….. ; 

……………………………….. ; …………………………………….. 

 

 عمر الحاج: المكلف بالمقياس  حظ موفق مع أطيب التمنيات
 


