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الحاسوب للصف السابع  مادةورقة عمل   

 

. وتؤدي كل  البعض  المتصلة مع بعضها هو جهازالكتروني يتكون من مجموعة من المعدات الحاسوب: 

   .ج سوفت ويرتكامل من خالل البرامة. وتعمل فيما بينها بمنها وظيفة معين

 مبدأ عمل الحاسوب:  

.  , وتستخدم في ادخال االوامر والنصوص لوحة المفاتيحدخال البيانات هي ان وحدة انات: ادخال البيا -1

ئي ووالكاميرا  ضو هناك وحدات اخرى تستخدم الدخال اشكال مختلفة من البيانات مثل الفأرة والماسح الو

. الرقمية والميكروفون   

. وعمليات المقارنة   ( -  ،  )+مثل اجراء العمليات الحسابية مثل  لجة البيانات المدخلة: معا -2  

ة. عة او الشاشيتم اظهار المخرجات عن طريق وحدات االخراج مثل الطاباظهار المخرجات:  -3  

 مزايا الحاسوب:  

الدقة العالية  -2           السرعة العالية  -1  

ين البيانات واستراجعها القدرة الكبيرة على تخز  -3  

استمرارية العمل  -4  

: في الجمل االتية امأل الفراغ  

، والتي تؤدي كل منها وظيفة  .....................المتصلة ببعضها  يتكون الحاسوب من مجموعة من -أ

. وتعمل فيما بينها بتكامل من خالل .................. عينة م  

ى .....................أو مطبوعة على  ت الحاسوب بصورة مرئية عليتم اظهار مخرجا -ب 

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

، مما  من مزايا الحاسوب ...........................حيث يستطيع تنفيذ العمليات اسرع بكثير من االنسان -ج

ر الوقت والجهد يساعد على توفيل  

اجراء العمليات ....................و  لة الى الحاسوب، معالجة البيانات المدخعلى عمليات    من االمثلة -د 

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

من مزايا الحاسوب  اذكر ثالث -س  
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ت استخدام الحاسوب مجاال  

باعة بحوث واستخدام االنترنت من طلتلبي احتياجات الطلبة تستخدم الحواسيب في المدارس والجامعات   التعليم: -1

 للحصول على المعلومات. 

. ساهمت في تطوير عملية التعليمالتي مع الحاسوب من التطبيقات المهمة  ويعد استخدام اللوح التفاعلي  

وكذلك  .دامه في جهاز دعم القلب. مثل استخفي االجهزة الطبية لتحسين عملهاالحاسوب بشكل واسع يستخدم الطب:  -2

فرص نجاحها. يستخدم في العمليات الجراحية مما يزيد   

. : حيث يستخدم في االتصال المرئي والمكتوباالتصاالت -3  

. مثل استخدامه في  كلفة: استخدام الحاسوب في الصناعة ادى الى زيادة الدقة والسرعة وتقليل الجهد والتالصناعة  -4

ات.صناعة السيار  

. عبر شبكات الحاسوب عملية تبادل االموال بين البنوك كما تتملكترونية ، : يستخدم الحاسوب في التجارة االالتجارة -5  

على التعلم باستخدام حيث يستخدم الحاسوب في مساعدة المكفوفين جات الخاصة: خدمة ذوي االحتيا -6

 ، وكذلك تحويل الرسائل النصيةكالمه المنطوق الى رسائل نصيةاللها تحويل . حيث يستطيع المكفوف من خالبرامج الناطقة

.الى ملفات صوتية عبر حاسوبه التي يستقبلها المكفوف  

واالفالم  ال الترفيه. مثل صناعة العاب الحاسوبيستخدم الحاسوب بشكل واسع في مجالترفيه وااللعاب:  -7

. الترفيهية  

 

ة رايقدمها الحاسوب في مجال التج التي  ماتوضح الخد  -1س  

ضع اشارة صح او خطأ:  -2س  

أسلوب  ، كالرياضيات والعلوم ب يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية لتدريس المواد المختلفة -أ

 مشوق )        ( 

)           (  . جال الصناعة، ادى الى زيادة الدقة والسرعةانتشار الحاسوب في م -ب  

. )        ( مساعدة المكفوفين على التعلم باستخدام البرامج الناطقة يستخدم الحاسوب في  -ج  

(       . )     بيستخدم الحاسوب في مجاالت كثيرة باستثناء مجال الترفيه وااللعا -د  

  


