
اكًم  انرعشٍف اُذٌ نإلعالو  اُنٌ حسة انًعهوياخ انرٌ دسسد: التوزين األول

اإلعالو  اُنٌ هو .............................. ٍسًح ننا تًعانجح ........................... تطشٍقح ....................... 

: ................................ و .....................نسرعًم فَه ......................... انزً ٍنقسى اني جزأٍن أساسَن هًا 

انثطاقح األو  قى ترصحَحهنرعشٍف  اُذٌانًخطظ   انَك :الثاني التوزين 

 التصحيح:

المستوى :األولى متوسط 
اإلعالم اآللي ةاألول في هادلفصل ااختبار  

سا01الوذة:   

الوزكزيتالذاكزة   البطاقت األم

الوعالح   الذاكزة الحيت

 la RAM

 الويتتالذاكزة   

 la ROM

............ 

.............. 
.............. 

............. 

............ 

1/2الصفحت 



W

التوزين الثالث: 

:ٍعرًذ انحاسوب عهي راكشج يشكزٍح و اخشى ثانوٍح . ايأل انجذول اُذٌ

الذاكزة الثانويتالذاكزة الوزكزيت

1-.......................2-...........................

3-... ...................4-...........................

1-...................... ..2 -..........................

3-.. ......................4-..........................

األشكال اُذَح اكًم انرعاسٍف انَك :الزابعالتوزين 

 

:احسة يا ٍهٌ :الخاهسالتوزين 

كَهواوكرٌ   x2=  اوكر485ٌ  اوكرٌ      x1كَهواوكرٌ =   25

جَقا اوكرٌ    x4كَهواوكرٌ =   25كَهواوكرٌ  x3    جَقااوكرٌ= 171
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X2  =

X2  = 
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وحذة................ 

 الوعلوهاث 

 وحذة...............

 الوعلوهاث

وحذة ................ 

     الوعلوهاث

 وحذة.................

    الوعلوهاث



 

اجلزائر -برجالبحري– حيقعلول  
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 :التصحيح

 اكًم  انرعشٍف اُذٌ نإلعالو  اُنٌ حسة انًعهوياخ انرٌ دسسد  : التوزين األول

انزً ٍنقسى اني جزأٍن   الحاسوبنسرعًم فَه   آليتتطشٍقح   الوعلوهاثٍسًح ننا تًعانجح    علناإلعالو  اُنٌ هو 

 البزهجياثو   العتادأساسَن هًا : 

  انثطاقح األو  قى ترصحَحهنرعشٍف  اُذٌانًخطظ   انَك :الثاني التوزين 

 التصحيح:

 

 

  

 

 

 

 

 التوزين الثالث: 

 :اُذٌٍعرًذ انحاسوب عهي راكشج يشكزٍح و اخشى ثانوٍح . ايأل انجذول 

 الذاكزة الثانويت الذاكزة الوزكزيت

     La RAM       الذاكرة الحية -1

 La ROMت     الذاكزة الويت -2
 

 تطاقح انزاكشج – 2انقشص انًضغوط -1

 قشص انفالش -4 انقشص انصهة  -3

 

 

 

 

 

 

 

البطاقة 

 األم 

 الذاكرة الحية

La RAM 

 تالذاكزة الويت

La ROM 

 المعالج

الذاكرة 

 المركزية 
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األشكال اُذَح اكًم انرعاسٍف انَك :الزابعالتوزين 

 

:احسة يا ٍهٌ :الخاهسالتوزين 

كَهواوكرٌ   x2=  اوكر485ٌاوكرٌ        x1كَهواوكرٌ =   25

جَقا اوكرٌ    x4كَهواوكرٌ =   38كَهواوكرٌ  x3    جَقااوكرٌ= 171

2/2الصفحت 

تخزين    وحذة

 الوعلوهاث   

هعالجت   وحذة  

 الوعلوهاث

اخزاج وحذة 

     الوعلوهاث

ادخال   وحذة  

    الوعلوهاث
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