
 2009 مارس 11 األربعاء  مرآز الشلف جامعة التكوين المتواصل
  شعبة التسيير العمومي

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

 
 

الجواب الخاطئ .... … 4 ... 3 ... 2 1منة عدة خياراتبالنسبة لألسئلة المتض  : : قاعدة هامة 
 . اإلجابةفـي حالة الشك فـي من العالمة الكاملة للسؤال، إترك فراغا 0،5 إلى 0،25يؤدي إلى إنقاص 

 
 

 1-1-2-1-1-5-1-1-1-1-2-1-1-1 : التنقيط -  اإلجابة تكون على ورقة األسئلة 
 

 األجهزة المحیطیة المعالج المرکزيالبطاقة األم  الذاکرة المرکزیة المرکزیة لوحدةا  قارئ أقراص اللیزرCD ROM : 1س
 الشاشة

 ).حاسوب(یشکالن المکونات األساسیة لجهاز إعالم آلي 
 .لإلخراج واإلدخال .D ,لإلخراج  .S ,لإلدخال  .E : صنف الجهزة المحیطیة حسب نوع استخدامها  : 2س

 الشاشة  : مثال
 الفأرة الضوئیة لوحة المفاتیحالقرص الصلب  جهاز رقمي للتصویرذاکرة فالش  جهاز عرض المعالج المرکزي

 :عرف العبارات التالیة  : 3س
 

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

Informatique : ……………………………………………………………………………………………. 

Unix : ………………………………………………………………………………………………….. 

  :أکمل  :  4س
………… ........................................................................................................................................... ورة صغیرة مرتبطة ببرنامج ص :.…..………… . 

………… .................................................................................................................. عنصر یعرض قائمة أوامر في نفس النافذة المفتوحة  :.…..……

 ………… ..............................................................................................................................  .تسمح بتثبیت  عدة خیارات في نفس الوقت   :.…....…

……… .......................................................................................  .ال تسمح سوى بتثبیت خیار واحد ضمن عدة خیارات مقترحة :.…..…………

 :العنصر التالي هو   :  5س 
  .زر تحکم .5خانة اختیار  .4زاویة   .3حقل إدخال .2زر رادیو .1

. 
  :  نفس السؤال السابق بالنسبة للعنصر التالي : 6س 

  5  34 2 1: الجواب 

  

  :یتکون شریط المهام أساسا من  : 7س
1. ………………………………….…..……2. ……….....….…………………….……….…… 

3. …………………….…….....………..……4. ….…….….……………………….……………   
   : ما عمل األزرار التالیة : 8س

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

3.  ……………………………………...….4. …………..………………..….…………………… 
 
 :باستخدام الجدول المقترح    صنف  حسب األجیال األحداث المسجلة التالیة : 9س

 
 . من طرف شرکة میکروسوفتDOSأول وسیط بیاني منفصل بشکل کامل عن  .1
 1952 –) حاسوب(أول جهاز إعالم آلي  .2
 

…/… 

20  /  



(2/2)  
 

 .أول شبکة معلوماتیة:  لنقل الملفات عن بعد تجربة أول  .3
 .»   « Ordinateur  حاسوب –جهاز إعالم آلي أول ظهور کلمة  .4
 - للتسییر  في میدان البنوك : COBOL (Common Business Oriented Language 1959تصمیم لغات خاصة للبرمجة  .5

LISP (List Processing)    للذکاء االصطناعيALGOL (ALGOrithmic Language)   لالستخدامات العلمیة. 
 )أول حاسوب(تسویق أول جهاز إعالم آلي  .6
  « Informatique »" معلوماتیة"أول ظهور لکلمة   .7
 MACINTOSHأول وسیط بیاني من شکرة ماکنتوش  .8

(Apple). 
 I.A. (intelligenceالذکاء االصطناعي ) اختراع(استخدام  .9

Artificielle). 
  وظهور الشرکات المصممة ألجهزة المعلوماتیة وتطویر البرامج واألجهزة الخاصة (… ,MICRAL) ظهور أوائل أجهزة المعلوماتیة  .10

 .APPLE et MICROSOFT: بها 
 ).تصغیر األجهزة (circuits intégrés تصمیم وإدخال الرقاقات  .11
 BASIC (Beginners' All-purposes Symbolic: تصمیم لغات مطورة لتسهیل وتعمیم استخدام البرمجة  بشکل عام  .12

Instruction Code) - PL/1 (Programming Language 1) – PASCAL -  LOGO 
 .صناعة األجهزة  إدخال أجهزة الترانزیستور في  .13
 .أول تجربة للغة مطورة  .14
 . CERNأول متصفح واب من  .15
 

  : عرف العناصر التالیة  : 10س
 .…………………………………………………………….................……………….………..………  ملف 
 ………………………………………………………………………………………….………...…  مجلد

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

  :  هي Windowsلنظام التشغیل  ) الظاهرة(الخصائص المرئیة  : 11س

 وناتمؤلف من قوائم أوامر وایق ,مدعم للوسائط المتعددة ,عرض المستندات في نوافذ وسیط بیاني  ,مسوق من میکروسوفت
 .MS DOS ال یدعم أوامر نظام التشغیل یتم إدخال األوامر فقط بواسطة جهاز الفأرة 

 : ما عمل الوامر التالیة  : 12س
DIR …………………………………………………………………………………………………... 
MD …………………………………………………………………………………………………... 
CLS …………………………………………………………………………………………………... 

 :أکمل األوامر التالیة بالخیارات المناسبة 
DIR …….. :  إنجاز األمر DIR علی صفحات . 
DIR …….. :  إنجاز األمر DIR  بشکل مکثف(شکل أعمدة  علی.(  

CD………. :  إنجاز األمر CD  األصل( مع العودة إلی المجلد األم.(  

 
 :الخوارزمیة هي  : 13س

تسلسل منطقي لألوامر في حل مسألة في طریقة حل مسألة في اإلعالم اآللي  لغة مطورة تسلسل أوامر  برنامج في طور اإلنجاز

 . اإلعالم اآللي
  : یتکون منWindows  کل برنامج معلوماتي مفتوح في  : 14س 

مج البرا "ابدأ"زر  المسطرة مساحة العمل شریط العنوان قوائم األوامر شریط الحالة شریط األدوات شریط المهام

 .المحملة في الذاکرة
   

 عمر الحاج: المکلف بالمقیاس  مع تماني لکم بالتوفیق

 أحداث مسجلة في التاریخ الجیل
I 2      
II       
III       
VI       
V       


