المادة

حاسب آلي

المرحلة

المتوسط

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة
جدة

الصف

األول

مدرسة البيان النموذجية

الوحدة

الثالثة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الفصل الدراسي األول – الفترة الثانية
للعام الدراسي  1441هـ

بنك األسئلة مادة الحاسب
في الفقرات من ( )1الى ( )11حددي الدائرة التي تمثل البديل الصحيح.
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لنظام التشغيل مهام عديدة منها:
(أ) تشغيل وإيقاف الحاسب

نظام تشغيل أنتجته شركة أبل ،وهو من أقوى أنظمة التشغيل التجارية ألجهزة الحاسب:
(أ) ios

(أ) Windows

9
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(ب) Android

(جـ) Android

(ب) Mac os

(د) Linux

نظام مفتوح المصدر يستخدم في تشغيل الحاسبات الخادمة تم إنتاجه في معامل الهاتف للشركة األمريكية :AT&T
(أ) Mac os

(ب) Windows phone

(جـ) Windows

(د) Unix

نظام تشغيل يعمل على معظم أجهزة الحاسب المختلفة هو:
(أ) ios

(جـ) Windows

(ب) Mac os

(د) Android

مجموعة من البرامج التي تقوم بإدارة الحاسب وتتحكم في عمل المكونات المادية والبرمجية هو:
(جـ) المعلومات

(ب) البرنامج

(د) نظام التشغيل

المتجر الخاص بنظام تشغيل ويندوز  windows phoneهو:
(أ) Play store
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(جـ) Mac os

(د) Unix

يعد من أنظمة تشغيل األجهزة الذكية:

(أ) المكونات المادية
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(ب) حذف البرامج

(جـ) إيقاف تنبيهات األعطال

(د) تعطيل السماعات

(ب) Google play

(جـ) windows phone

(د) Apple store

المتجر الخاص بنظام تشغيل أندرويد  Androidهو:
(أ) Google play

(ب) windows phone

(جـ) Apple store

(د) Play store

نظام التشغيل الخاص باألجهزة ipad – ipod – iphone :هو:
(أ) Android

(ج) Mac os

(ب) ios

(د) windows phone

نظام التشغيل الذي يعمل على معظم األجهزة الذكية هو:
(أ) Linux

(ب) windows phone

(جـ) ios

(د) Android

نظام تشغيل من تطوير شركة مايكروسوفت المراد به :
(أ) Linux

(جـ) Windows

(ب) Unix

(د) Mac os
يتبع
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في الفقرات من ( )1الى (  ) 4صلي من العمود األول الفقرة المناسبة لها من العمود الثاني.
العمود األول
( نظام التشغيل )

العمود الثاني ( مفهومه )
نظام تشغيل لألجهزة الذكية مثل سامسونج ،قامت شركة قوقل بشرائه ،يطلق على
المتجر الخاص به جوجل بالي Google play

(  )1يونيكس Unix

( أ)

(  )2أبل ماكنتوش Mac os

نظام تشغيل مفتوح المصدر للحواسيب ،له عدة إصدارات منها نظام تشغيل لينكس
(ب)  ،Linuxوهو شبيه بنظام التشغيل ويندوز.

(  )1ويندوز فون
windows phone
(  )4أندوريد Android

(ج)

نظام تشغيل من شركة مايكروسوفت له واجهة رسومية ،ويعد من أكثر أنظمة التشغيل
استخدامًا ،وله عدة إصدارات ،ويمكن استخدامه على الكثير من األجهزة المختلفة.

نظام تشغيل لألجهزة الذكية ،من إنتاج شركة مايكوروسوفت ،يطلق على المتجر الخاص
( د) به وينذوز فون .Windows phone
يستخدم من قبل فرد أو مؤسسة صغيرة وله قدرة محدودة على المعالجة ،وله أشكال
(هـ) مختلفة أهمها :الحاسب المكتبي ،والحاسب المحمول ،والحاسب المساعد ،وأجهزة
األلعاب اإللكترونية.
من أقوى أنظمة التشغيل ،أنتجته شركة أبل ماكنتوش ،له واجهة رسومية ،وال يعمل إال
( و) على أجهزة أبل فقط.

في الفقرات من ( )1الى ( )11ضعي (ص) إذا كانت العبارة صحيحة والحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة.
 .1اكتشاف األعطال مثل الفايروسات من مهام نظام التشغيل ( .

)

 .2نظام تشغيل أبل ماكنتوش يعمل على جميع أجهزة الحواسيب المختلفة( .
 .3المتجر الخاص بنظام تشغيل ويندوز فون هو (.Google play
 .4نظام تشغيل ويندوز من إنتاج شركة (.AT&T

)

)

 .5نظام تشغيل أبل ماكنتوش يعد من أقوى أنظمة التشغيل( .
 .6نظام التشغيل يونيكس  Unixهو نظام تجاري(.

)

)

)

 .7نظام التشغيل ويندوز  Windowsوأبل ماكنتوش  Mac osهي أنظمة تشغيل مفتوحة المصدر(.
 .8أحد مهام نظام التشغيل االتصال مع المتسخدم( .

)

)

 .9ليست من مهام نظام التشغيل التحكم في عمل جميع وحدات الحاسب مثل لوحة المفاتيح والطابعة والماسح الضوئي(.
 .11إيقاف وتشغيل الحاسب من مهام نظام التشغيل( .

)

)

 .11نظام التشغيل الذي قامت شركة  Googleبشرائه هو نظام تشغيل (.Android
 .12المتجر الخاص بنظام التشغيل  iosهو (.Apple store

)

)

 .11نقل البيانات بين أجزاء الحاسب المختلفة من مهام نظام التشغيل( .
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)
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السؤال المقالي :
قارني بين أنظمة تشغيل الحاسب اآللي ؟

أ-

اسم نظام التشغيل

ويندوز windows

أبل ماكنتوش Mac os

يونيكس Unix

الشركة المصنعة
اصداراته
مميزات النظام
المصدر

ب -عددي مهام نظام التشغيل؟
..........................................................................-1
..........................................................................-2
..........................................................................-1
..........................................................................-4
..........................................................................-5
ت -عرفي نظام التشغيل ؟
.................................................................................................................
ث-
-1
-2
-1

أضيفي إلى العبارات التالية ما ُيكمل المعنى:
نظام التشغيل ويندوز له عدة إصدارات منها  ......................و .......................و.......................
من إصدارات نظام تشغيل يونكس .............................
أول نظام تشغيل بدأ بالواجهات الرسومية هو ............................

ج -صنفي أنظمة التشغيل التالية حسب نوع المصدر ( مغلق – مفتوح ):
( ) ios – windows – mac os – android – Linux – Unix – windows phone
مفتوح

مغلق
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