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 اخت ثنعى اوال ال ايبو انعجبساد انزبنيخ  -انغؤال االول:

  احلبعىة عجبسح انخ راد عقم انكرتوَي(  ) .8

 رعزرب انربايح يٍ يكىَبد خهبص احلبعىة(  ) .2

 يزى ادخبل انصىد اىل احلبعىة يٍ خالل انغًبعبد(  ) .3

 رنزقم انجيبَبد عهً شكم اشبساد كهشثبئيخ ثني وحذاد احلبعىة ادلخزهفخ(  ) .4

 Hzيقبط رشدد ادلعبجل ثىحذح اذلريرض (  ) .5

 اكزت ادلصطهح انعهًي نهعجبساد انزبنيخ : -انغؤال انثبَي :

 . ادح رغزخذو الظهبس انربايح انيت هي قيذ انزشغيم و يغبحخ انزاكشح انيت رغزعًههب(    ) .8

 . عبجل ثزلهيم انزعهيًخ نزلذيذ يب انعًهيخ ادلشاد رنفيزهبشحهخ يقىو هبب ادلي(    ) .2

اجلذاول اإلنكرتوَيخ وانيت ميكنك أٌ رغزعًههب إلداسح انجيبَبد وحتهيههب وختطيهب .وانيت  ثشايح هى احذ(    ) .3
 احلغبثبد ادلبنيخ كئعذاد انشوارت وادلىاصَبد وغريهبيبنيخ وحمبعجيخ خبصخ ثأخشاء  ثشايحىل خ األيش كربايح يبنيخ ثى رطىسد إظهشد يف ثذاي

 اكًم انفشاغ فيًب يهي : -انغؤال انثبنث : 

 و .....................  و ..............................يٍ اَىاع انجيبَبد انيت رغزخذو يف احلبعىة ...........  .8

 واالسقبو و ثيبَبد دتبثهيخ يثم ........................رقغى انجيبَبد اىل قغًني ثيبَبد سقًيخ يثم احلشوف  .2

 يف ثشَبيح اجلذاول االنكرتوَيخ الجيبد ....................................  sumيغزخذو االيش  .3

 رعزًذ عشعخ خهبص احلبعىة عهً........... و ................... و.................. .4

 ل سيض االخبثخ انصليلخ فيًب يهي :ضع دائشح حى -انغؤال انشاثع :

  هي ادلبدح اخلبو انيت رجنً ينهب ادلعهىيبد ثعذ ادلعبجلخ (8

  excel -د    information  -ج   data -ة    Instruction - أ

Scale  
 ادلشحهخ ثبعىيف احذي يشاحم دوسح حيبح انزعهيًخ حيث يقىو ادلعبجل ثزنفيز انزعهيًخ انيت مت احضبسهب يٍ انزاكشح  رعشف هزه  (2

  processing -د  Execute -ج   Decode -ة  Fetch - أ

 يف ثشَبيح اجلذاول االنكرتوَيخ يغزخذو ل  MAXااليش  (3

 اصغش قيًخ -د  اكرب قيًخ -ج   ادلعذل -ة  اجملًىع - أ
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