
 االسه:                              االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ساعُ املدَ: ,دزجُ 80الدزجُ:                                                          املعلوماتيــــــــــــــة                                                                                                                                    
 التازيخ:                               (           8102 – 8102)األول الثانوي العلني                                                                                                               

 (ةدرج 02)                                           تشغًل األجهزَ الركًُ.أىظنُ ( For ,   .2احللقُ ( 1    ما يلي :  فعّر :األولالسؤال 
 ( ةدرج 02)                         :اخلاطئة لكل مما يأتي أمام العبارات (خطأ) أمام العبارة الصحيحة و كلنة  (صح)ضع كلنة  :الثانيالسؤال 

 . intاملتخىل مً اليىع الصخًح اختصازه ( 1

 . ىصًُاملتخىل مً اليىع احلقًقٌ يأخر سالسل ( 2

 .املتخىل هى قًنُ ثابتُ ال يته تغريها( 3

 .( يف احلاالت اليت حتتاج ملياقشُ عدَ احتناالتifتشتخدو التعلًنُ الشسطًُ )( 4

 (ةدرج 81)                                                                                                          : اجب عن السؤال اآلتي :الثالثالسؤال 
 .عدد أىىاع األجهزَ الركًُ , مع ذكس مجال لكل ىىع 

 (ةدرج 80)                                                                                                          : اجب عن السؤال اآلتي :الرابعالسؤال 
 .عدد متاجس التطبًقات, مع ذكس ىظاو التشغًل اخلاص بكل متجس 

 (اتدرج 82)                                                                                                      : اجب عن السؤال اآلتي :اخلامسالسؤال 
  و اثيني مً الشلبًات الستخداو اهلاتف اخللًىٍاذكس ثالثُ إجيابًات ,  

**انتهت األسئلة**
www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
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 (ةدرج 81)                                                                                                          : اجب عن السؤال اآلتي :الثالثالسؤال 
 .عدد أىىاع األجهزَ الركًُ , مع ذكس مجال لكل ىىع 

 (ةدرج 80)                                                                                                          : اجب عن السؤال اآلتي :الرابعالسؤال 
 .عدد متاجس التطبًقات, مع ذكس ىظاو التشغًل اخلاص بكل متجس 

 (اتدرج 82)                                                                                                      : اجب عن السؤال اآلتي :اخلامسالسؤال 
  اذكس ثالثُ إجيابًات الستخداو اهلاتف اخللًىٍ , و اثيني مً الشلبًات 

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


