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 اسئلة المحاضرة االولى +الثانٌة + الثالثة
 

فقرة 66مدخل الى تقنٌة المعلومات عدد فقرات االسئلة   
================================================== 

===================== 
 

1س عالجتها ثم استرجاعها مرة اخرى متى ما طلب ذلكمهو عبارة عن آلة الكترونٌة ٌمكن بواسطتها تخزٌن البٌانات و -  . 
 

 االلة الحاسبة -1
 

 الحاسوب -2
 

 القرص الصلب -3
 

 ال شًء مما ذكر -4
 
 

ممٌزات الحاسوب هً -2س  
 

 السرعة , الدقة , اقتصادٌة -1
 

 . إمكانٌة التخزٌن -2
 

 . االتصاالت الشبكٌة -3
 

 . جمٌع ما ذكر -4
 
 

البٌانات -3س (Data):- 
 

 . بٌانات تم معالجتها بحٌث اصبح لها معنى مفهوم نسبٌا, باإلضافة الى امكانٌة استخدامها عبارة عن هً -1
 

استخدام المعلومات وتطبٌقها ,او عبارة عن حصٌلة هً -2  .معلوماتخضعت للتطبٌق والممارسة 
 

مفهوم نسبٌا لٌس لها معنى التً المجردة وهً عبارة عن مجموعة من الحقائق -3 , حٌث تعد البٌانات بمثابة المادة الخام  
 .التً ال ٌمكن االستفادة منها اال بعد ان ٌتم معالجتها

 
الكترونٌة ٌمكن بواسطتها تخزٌن البٌانات وعالجتها ثم استرجاعها مرة اخرى متى ما طلب ذلكهو عبارة عن آلة  -4  . 

 
 

 حتى بمثابة المادة الخام     تعد البٌانات -4س



 

 

 
 ٌتم معالجتها -1

 
 تحدٌدها -2

 
 تنظٌمها -3

 
 جمٌع ما ذكر -4

 
 

المعرفة -5س (Knowledge): 
 

اصبح لها معنى مفهوم نسبٌا, باإلضافة الى امكانٌة استخدامها بٌانات تم معالجتها بحٌث عبارة عن هً -1  . 
 

 .معلوماتخضعت للتطبٌق والممارسة عبارة عن حصٌلة استخدام المعلومات وتطبٌقها ,او هً -2
 

, حٌث تعد البٌانات بمثابة المادة الخام  لٌس لها معنىمفهوم نسبٌا التً المجردة وهً عبارة عن مجموعة من الحقائق -3
 .التً ال ٌمكن االستفادة منها اال بعد ان ٌتم معالجتها

 
 . هو عبارة عن آلة الكترونٌة ٌمكن بواسطتها تخزٌن البٌانات وعالجتها ثم استرجاعها مرة اخرى متى ما طلب ذلك -4

 
 

6س  :(Information)المعلومات -
 

باإلضافة الى امكانٌة استخدامها بٌانات تم معالجتها بحٌث اصبح لها معنى مفهوم نسبٌا, عبارة عن هً -1  . 
 

 .معلوماتخضعت للتطبٌق والممارسة عبارة عن حصٌلة استخدام المعلومات وتطبٌقها ,او هً -2
 

, حٌث تعد البٌانات بمثابة المادة الخام  لٌس لها معنىمفهوم نسبٌا التً المجردة وهً عبارة عن مجموعة من الحقائق -3
اال بعد ان ٌتم معالجتها التً ال ٌمكن االستفادة منها . 

 
 . هو عبارة عن آلة الكترونٌة ٌمكن بواسطتها تخزٌن البٌانات وعالجتها ثم استرجاعها مرة اخرى متى ما طلب ذلك -4

 
 

البٌانات هً البنٌة االساسٌة .................. و ........................هً البنٌة االساسٌة للمعرفة -7س  . 
 

المعلوماتللبٌانات و  -1  
 

 للمعلومات والمعلومات -2
 

 للمعلومات والبٌانات -3
 

 للمعلومات والمعرفة -4
 
 

للمعرفة شرط اساسً هو -8س  
 

 .الخضوع للتطبٌق والممارسة -1
 

 المناصحة -2
 

 التعرف -3
 



 

 

 الخبرة -4
 

ٌقوم الكمبٌوتر بتنفٌذ ثالث عملٌات أساسٌة مرتبة بالشكل التالً -9س : 
 

 إخراج  معالجة  إدخال -1
  معالجة  إدخال إخراج -2
 إخراج  إدخال  معالجة -3
 إدخال  معالجة  إخراج -4

 
أدخال او استقبال البٌانات عن طرٌق -11س  : 

 .(Processing Unit ) وحدات المعالجة -1
 (Output Unit ) وحدات االخراج -2

 .(Input Unit ) وحدات االدخال -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
11س  :عن طرٌق إلى معلومات معالجة البٌانات وتحوٌلها -

 .(Processing Unit ) وحدات المعالجة -1
 (Output Unit ) وحدات االخراج -2

 .(Input Unit ) وحدات االدخال -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
12س حداتإظهار المعلومات المخرجة عن طرٌق و - : 

 .(Processing Unit ) وحدات المعالجة -1
 (Output Unit ) وحدات االخراج -2

 .(Input Unit ) وحدات االدخال -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
ٌتكون نظام الحاسوب -13س  (Computer System) من: 

 .(Hardware) المعدات -1
 .(Software)البرمجٌات -2

 .(Users)المستخدمون -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
المستخدمون -14س (Users): 

 .هً المكونات غٌر الملموسة من برامج ومجموعة تعلٌمات تتحكم وتوجه عمل المعدات -1
 .هً األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفؤرة ولوحة المفاتٌح -2

 .هو شخص ٌنفذ البرمجٌات على الحاسوب إلنجاز بعض المهام -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 

15س  :(Software)البرمجٌات -
 .هً المكونات غٌر الملموسة من برامج ومجموعة تعلٌمات تتحكم وتوجه عمل المعدات -1
 .هً األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفؤرة ولوحة المفاتٌح -2

 .هو شخص ٌنفذ البرمجٌات على الحاسوب إلنجاز بعض المهام -3
ذكرجمٌع ما  -4  . 

 

16س  :(Hardware) المعدات -
 .هً المكونات غٌر الملموسة من برامج ومجموعة تعلٌمات تتحكم وتوجه عمل المعدات -1
 .هً األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفؤرة ولوحة المفاتٌح -2

 .هو شخص ٌنفذ البرمجٌات على الحاسوب إلنجاز بعض المهام -3
ذكر جمٌع ما -4  . 

 
أي جزء من االجزاء التالٌة لٌس من وحدة المعالجة المركزٌة -17س : 

 وحدة الحساب والمنطق -1



 

 

 وحدة التحكم -2
 المسجالت -3

 RAM ذاكرة -4
السماعات , الشاشة , الطابعة , الفؤرة , لوحة المفاتٌح هً -18س  : 

 .(Hardware) المعدات -1
 .(Software)البرمجٌات -2

 .(Users)المستخدمون -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
أي جزء من االجزاء ٌعد من المعدات -19س  (Hardware): 

 .الذاكرة الثانوٌة والذاكرة الرئٌسٌة -1
 . وحدة المعالجة المركزٌة -2

 . وحدات اإلدخال &وحدات اإلخراج  -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
م وتوجه عملهً المكونات غٌر الملموسة من برامج ومجموعة تعلٌمات تتحك -21س   

 .المعدات -1
 . البرمجٌات -2

 . برمجٌات انظام -3
 . البرمجٌات التطبٌقٌة -4

 
نظام الوٌندوز ٌندرج تحت -21س  : 

 .المعدات -1
 ( المكونات غٌر الملموسة من برامج ومجموعة تعلٌمات )البرمجٌات -2

 األجزاء المادٌة -3
 جمٌع ما ذكر -4

 
ماتالمرادف لتكنولوجٌا المعلو -22س  (Information Technology) هو : 

 .المعدات -1
 . البرمجٌات -2

 . تقنٌة المعلومات -3
  . جمٌع ما ذكر -4

 
االدوات -23س (Tools)  التً تساعدنا فً استقبال البٌانات و معالجتها وتخزٌنها واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل

(Electronic form)الكترونً صوت او صورة او فٌدٌو وذلك باستخدام الحاسوب.  , سواء كانت على شكل نص او
 : تسمى

 
 .(Information Technology) تكنولوجٌا المعلومات -1

 (Software)البرمجٌات -2
 .(Hardware) المعدات -3

 . ال شًء مما ذكر -4
 

تكنولوجٌا المعلومات -24س  (Information Technology)عبارة عن مجموعة من االدوات(Tools) ًه : 
  .الحاسوب -1

 . الطابعة واالقراص واالنترنت -2
 .الخ...تطبٌقات تعدد الوسائط, الموباٌل -3

 .جمٌع ما ذكر -4
 

أي الحواسٌب التالٌة األغلى سعرا   -25س  
 (Super Computer)الحاسوب العمالق -1

 (Mainframe)الحاسوب الكبٌر -2
 (Mini Computers)الحاسوب المتوسط -3

الشخصًالحاسوب  -4 (Personal computers) 



 

 

 
 
 
 

أي الحواسٌب التالٌة األصغر حجما -26س  
 (Super Computer)الحاسوب العمالق -1

 (Mainframe)الحاسوب الكبٌر -2
 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً -3

 (Personal computers)الحاسوب الشخصً -4
 

رة , مثل البنوك والمنظمات الكبٌرة, لمعالجة كمٌات كبٌرة من أي الحواسٌب التالٌة ٌستخدم فً الشركات الكبٌ -27س
 .البٌانات, كتحضٌر مالٌٌن الشٌكات أو الفواتٌر والطلبات

 (Super Computer)الحاسوب العمالق -1
 (Mainframe)الحاسوب الكبٌر -2

 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً -3
 (Personal computers)الحاسوب الشخصً -4

 
28س أي الحواسٌب التالٌة ٌستخدم فً االعمال التجارٌة الكبٌرة والمعقدة نوعا ما.وتستخدم فً األماكن التً ٌكون فٌها  -

 استخدام الحواسٌب الشخصٌة غٌر مناسب والحواسٌب الكبٌرة غالٌة الثمن
 (Super Computer)الحاسوب العمالق -1

 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً -2
لمتوسطالحاسوب ا -3 (Mini Computers) 

 (Network Computers)حواسٌب الشبكة -4
 

تتصف الحواسٌب المحمولة بكونها أغلى من الحواسٌب الشخصٌة, بسبب -29س : 

 .إمكانٌة نقلها من مكان إلى آخر بمنتهى السهولة -1
 .كونها أقوى من الحواسٌب الشخصٌة -2

لى البطارٌةٌمكن وصلها بمصدر تٌار كهربائً أو تشغٌلها ع -3 .  

 اإلجابة )أ( و اإلجابة )ج( صحٌحتٌن -4
 

أي الحواسٌب تستخدم فً التنبإ بالحالة الجوٌة ,أو التنقٌب عن النفط , أو مراقبة حالة الرٌاح والضغط لمجسم  -31س
  .تصمٌم اختباري لهٌكل طائرة فً أنفاق الرٌاح الضخمة

 (Super Computer)الحاسوب العمالق -1
الكفًالحاسوب  -2  (Palmtop Computers) 

 (Mini Computers)الحاسوب المتوسط -3
 (Network Computers)حواسٌب الشبكة -4

 
كبٌرة الحجم, بحجم غرفة , وتحتاج الى بٌئة محكمة ال بقاءه باردا وبعٌدا عن الغبار و تخدم مئات المستخدمٌن فً  -31س

  وقت واحد
 (Super Computer)الحاسوب العمالق -1

 (Mainframe)الحاسوب الكبٌر -2
 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً -3

 (Personal computers)الحاسوب الشخصً -4
 

انواع الطرفٌات -32س  : 
 .(Dump Terminals)طرفٌات صماء -1

 .(Intelligent Terminals) طرفٌات ذكٌة -2
 . نهاٌة طرفٌة -3

1فقط  -4 &2. 
 

33س  بهذا االسم ؟ (Intelligent Terminals) لماذا سمٌة الطرفٌات ذكٌة-
  .ألنها تقوم باإلدخال و االخراج فقط -1

 .ألنها تتحمل جزء من المعالجة باإلضافة الى االدخال و االخراج -2



 

 

 .هً أصغر حجما بحٌث ٌمكن وضعها على طاولة -3
 . ال شًء مما ذكر -4

 
 

انواع شبكات الربط -34س  : 
 .( Server –Client Networkشبكة خادم بعمالء)   -1

 .(Work Group Network)شبكةعمل جماعً -2
 .جمٌع ما ذكر -3

 . ال شًء مما ذكر -4
 

علل : تسمٌة شبكة خادم بعمالء)   -35س Server –Client Network )بهذا االسم . 
امها من قبل بحٌث ٌحتوي البرمجٌات الالزم استخد (Server) ٌتم اختٌار جهاز ذو مواصفات عالٌة لٌكون خادما -1

 .مرتبطة مع الخادم بشبكة وصل(Clients) اجهزة حاسوب اخرى
 . لعمل مجموعة من الحواسٌب المتصلة معا بشبكة ,بهدف المشاركة بالمصادر المتوفرة -2

 . جمٌع ما ذكر -3
 . ال شًء مما ذكر -4

 
تنقل البٌانات بت تلو اآلخر -36س  

 (Serial Port)القوابس المتتالٌة -1
وابس المتوازٌةالق -2 (Parallel Port) 

3- SCSI Port 
4- USP Port 

 
37س   .تنقل مجموعة من البت مع بعضها البعض -

 (Serial Port)القوابس المتتالٌة -1
 (Parallel Port)القوابس المتوازٌة -2

3- SCSI Port 
4- USP Port 

 
38س جهازا من خالل كٌبل واحد 15ربط تنقل البت بشكل متزامن وتتمٌز بالسرعة الكبٌرة والقدرة على  - ..  

 (Serial Port)القوابس المتتالٌة -1
 (Parallel Port)القوابس المتوازٌة -2

3- SCSI Port 
4- USP Port 

 
39س   .جهازا من خالل كٌبل واحد 127 ربط -

 (Serial Port)القوابس المتتالٌة -1
 (Parallel Port)القوابس المتوازٌة -2

3- SCSI Port 
4- USP Port 

__________________ 

 تابع بقٌة االسئلة ؟

41س   تقع وحدة المعالجة المركزٌة والذاكرة الرئٌسٌة فً الحاسوب على لوحة الكترونٌة تدعى -

 .(Mother Board)األم اللوحة -1

  (Expansion Board) اللوحة اإلضافٌة -2

 (Card) البطاقة -3

 .(Adapter) المعدل -4
 

41س المعالجة المركزٌةوحدة  -  (CPU)ًالوحدة ه  

 .(Server) التً ٌتم اختٌار جهاز ذو مواصفات عالٌة لٌكون خادما -1
 .التً ٌتم فٌها المعالجة الفعلٌة للبٌانات -2

 . جمٌع ما ذكر -3



 

 

 . ال شًء مما ذكر -4
 
 
 

42س  هو اسم اخر لـ(Microprocessor) المعالج المٌكروي -
 (Mother Board)األم اللوحة -1

 .(Input Devices)وحدات اإلدخال -2

 .(Output Devices) وحدات اإلخراج -3

  CPU- (Central Processing Unit )– وحدة المعالجة المركزٌة -4
 

تتكون وحدة المعالجة المركزٌة -43س  –CPU- (Central Processing Unit ) من: 

 (Arithmetic & Logic Unit(ALU))وحدة الحساب والمنطق -1
 (Registers)المسجالت -2

 .(Control Unit)وحدة التحكم -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 

وضٌفة وحدة الحساب والمنطق -44س ((ALU)Arithmetic & Logic Unit)ًه  
 . العملٌات الحسابٌة و العملٌات المنطقٌة -1

 تخزٌن خاصة عالٌة السرعة تخزن البٌانات والمعلومات بشكل مإقت -2
بتدفق البٌانات والتعلٌمات من و إلى الذاكرة الرئٌسٌةالتحكم  -3  

 توجٌه العملٌات داخل وحدة المعالجة المركزٌة -4
 

45س  :عبارة عن مجموعة من الدوائر تكون مهمتها فً االتً :(Control Unit)وحدة التحكم -

 قراءة وتفسٌر تعلٌمات البرنامج -1
ٌةتوجٌه العملٌات داخل وحدة المعالجة المركز -2  

 . التحكم بتدفق البٌانات والتعلٌمات من و إلى الذاكرة الرئٌسٌة , ومتحكمات وحدات اإلدخال واإلخراج -3
 . جمٌع ما ذكر -4

 
ٌتم توجٌه العملٌات داخل وحدة المعالجة المركزٌة -46س  –CPU- (Central Processing Unit ) بواسطة :-  

 (Arithmetic & Logic Unit(ALU))وحدة الحساب والمنطق -1
 (Registers)المسجالت -2

 .(Control Unit)وحدة التحكم -3
 . ال شًء مما ذكر -4

 

47س  Light)القلم الضوئً , (Scanners)الماسحات الضوئٌة , (Mouse)الفؤرة ,(Keyboard)لوحة المفاتٌح -
Pen) , عصا التحكم (Joystick) , الشارة المغنطٌسٌة(Magnetic Strip)  تعتبر منجمٌعها  : 

 

 .(Input Devices)وحدات اإلدخال -1

 .(Output Devices) وحدات اإلخراج -2

 .(Peripherals) طرفٌات أو ملحقات أخرى -3

 . جمٌع ما ذكر -4
 

48س بإظهار نتائج المعالجة التً قام بها الحاسوب, حٌث تتنوع هذه الوحدات بتنوع اشكال  تسمح الوحدات التً -
ارقام , صوت , صورة , فٌدٌو( وهً تسمى المعلومات )حروف ,   

 .(Input Devices)وحدات اإلدخال -1

 .(Peripherals) طرفٌات أو ملحقات أخرى -2

 .(Output Devices) وحدات اإلخراج -3

 . ال شًء مما ذكر -4
 

49س م بها بإظهار نتائج المعالجة التً قا تسمح التً (Video Display Units(VDU))وحدة العرض البصري -
  تسمى الحاسوب



 

 

 الشاشات -1

 (Monitor) المراقب -2
 . جمٌع ما ذكر -4 . المعدات إلظهار النصوص والرسومات -3

51س  ٌقاس حجم الشاشة -
 قطرٌا -1
 أفقٌا -2

 عامودٌا -3
 العرض X الطول -4

 

51س (Resolution)هناك مواصفات قٌاسٌةللكثافة النقطٌة - المربع وكلما زاد عدد التً تظهر على الشاشة فً اإلنش 
 : النقاط زادة جودة الشاشة وهً

 ((640X480 , (VGA)بطاقة مصفوفة رسوم الفٌدٌو -1

 ((800X600 , (SVGA)بطاقة مصفوفة رسوم الفٌدٌو السوبر -2

 1024X768)) , (XVGA)بطاقة مصفوفة رسوم الفٌدٌو الممددة -3

 . جمٌع ما ذكر -4
 

52س المنسقات  ,(Speakers)مكبرات الصوت ,monitor الشاشة , (Plotters)طابعات الرسوم الهندسٌة -
  : جمٌعها تسمى ,(Printers)الطابعات , (Projectors) جهاز العرض , (Laser Printers) طابعة اللٌزر ,الصوتٌة

 .(Input Devices)وحدات اإلدخال -1

 .(Peripherals) طرفٌات أو ملحقات أخرى -2

 .(Output Devices) وحدات اإلخراج -3

 . ال شًء مما ذكر -4
 

53س  : اي من البطاقات التالٌة اجود فً االداء -

 ((640X480 , (VGA)بطاقة مصفوفة رسوم الفٌدٌو -1

 ((800X600 , (SVGA)بطاقة مصفوفة رسوم الفٌدٌو السوبر -2

 1024X768)) , (XVGA)بطاقة مصفوفة رسوم الفٌدٌو الممددة -3

 . جمٌع ما ذكر -4
 

انواع الطابعات هً -54س  

 (Impact)الطابعات التصادمٌة -1
 (Non-Impact)الطابعات الالتصادمٌة -2

 ال شًء مما ذكر -3
4- 1& 2  

 
شاشة اللمس تعد من -55س  :  

 .(Input Devices)وحدات اإلدخال -1

 .(Output Devices) وحدات اإلخراج -2

 . ال شًء مما ذكر -3
4- 1&2  

 
الذاكرة الرئٌسٌة من اقسام -56س : 

 
 

 (Random Access Memory (RAM) )ذاكرة الوصول العشوائً -1
 
 

 (Read Only Memory (ROM))ذاكرة القراءة فقط -2
 
 

 Flash ذاكرة و (Cache Memory)ذاكرة الكاشً -3
 



 

 

 
 . كل ما ذكر -4

 
 

57س ٌُراد تنف - ٌذه ٌجب أن ٌتم تحمٌله على هذه الذاكرةتعتبر منطقة العمل الرئٌسٌة فً جهاز الحاسوب, فؤي برنامج  . 
 
 

 RAM ذاكرة -1
 
 

 ROM ذاكرة -2
 
 

 Flash ذاكرة -3
 
 

 Cache ذاكرة -4
 
 

58س  وهً ذاكرة صغٌرة جدا تحتفظ بالتعلٌمات الالزمة للحاسوب لكً ٌبدأ عمله عندما ٌتم تشغٌله , وتسمى -
 
 

 .(Read Only Memory (ROM))ذاكرة القراءة فقط -1
 
 

 (Random Access Memory (RAM) )ذاكرة الوصول العشوائً -2
 
 

 ذاكرة متطاٌرة -3
 
 

 . جمٌع ما ذكر -4
 
 

المٌكروفون ٌعد من وحدات االدخال وٌقابله فً وحدات االخراج الـ -59س  : 
 
 

  (Projectors) جهاز العرض -1
 
 

 (Plotters)طابعات الرسوم الهندسٌة -2
 
 

 (Printers)الطابعات -3
 
 

 (Speakers)مكبرات الصوت -4
 
 

61س  : للتقلٌل قدر اإلمكان من حدوث العطب عند انقطاع التٌار الكهربائً -
 
 

  . افصل الجهاز عن الكهرباء -1



 

 

 
 

 . استخدم محوالت طاقة لها مصفٌات خاصة تمنع حدوث عطب الجهاز, حٌث انها تصفً التموج فً الكهرباء -2
 
 

وهو عبارة عن بطارٌة احتٌاطٌة تزود  (Uninterrupted Power Supply)(UPS) استخدام مزود طاقة غٌر منقطع -3
 . الحاسوب بالطاقة اثناء االنقطاع

 
 

 . جمٌع ما سبق -4
 
 

61س وهً ذاكرة صغٌرة جدا تحتفظ بالتعلٌمات الالزمة للحاسوب لكً ٌبدأ عمله عندما ٌتم  (ROM))ذاكرة القراءة فقط -

  تشغٌله , وتسمى هذه العملٌة
 
 

 (Booting Up) االستنهاض -1
 
 

  بعملٌة االسترجاع -2
 
 

  بعملٌة االستعادة -3
 
 

 (set up ) بعملٌة التثبٌت -4
 
 

عملٌة االستنهاض -62س  (Booting Up) ًتكون مخزنة ف :- 
 
 

 RAM ذاكرة -1
 
 

 ROM ذاكرة -2
 
 

 Flash ذاكرة -3
 
 

 Cache ذاكرة -4
 
 

ذاكرة القراءة فقط -63س  ((ROM) Read Only Memory) تتمٌز بـ . 
 
 

 .ذاكرة صغٌرة جدا تحتفظ بالتعلٌمات الالزمة للحاسوب لكً ٌبدأ عمله عندما ٌتم تشغٌله -1
 
 

,أي ال تفقد محتوٌاتها بفقدان التٌار الكهربائً, وال ٌمكن الكتابة علٌها من ( Non-Volatile)هً ذاكرة غٌر متطاٌرة -2
 قبل الحاسب

 
 



 

 

تة , ال ٌمكن تغٌٌر حجمهاهً ذاكرة ثاب -3  . 
 

 . جمٌع ما ذكر -4
 

64س  . (Random Access Memory (RAM) )ذاكرة الوصول العشوائً عند تشغٌل الجهاز تكون -
 

 فارغة -1
  غٌر متطاٌرة -2

 . ممتلئة بالتعلٌمات لتشغٌل الجهار -3
 . ال تفقد أي من المعلومات عند انقطاع التٌار الكهربائً -4

 
الذاكرات متطاٌرهأي  -65س   

 

 .(Cache Memory)ذاكرة الكاشً و (Random Access Memory (RAM) ذاكرة الوصول العشوائً -1
 

 .(Read Only Memory (ROM))ذاكرة القراءة فقط و Flash ذاكرة -2
 

 فقط Flash و ذاكرة (Random Access Memory (RAM) ذاكرة الوصول العشوائً -3
 

 .(Read Only Memory (ROM))ذاكرة القراءة فقط و(Cache Memory)ذاكرة الكاشً -4
 
 

أي الذاكرات غٌر متطاٌره -66س  
 

 .(Cache Memory)ذاكرة الكاشً و (Random Access Memory (RAM) ذاكرة الوصول العشوائً -1
 

 .(Read Only Memory (ROM))ذاكرة القراءة فقط و Flash ذاكرة -2
 

العشوائًذاكرة الوصول  -3  (RAM) Random Access Memory) و ذاكرة Flash فقط 
 

 .(Read Only Memory (ROM))ذاكرة القراءة فقط و(Cache Memory)ذاكرة الكاشً -4
__________________ 

 تابع بقٌه االسئلة ؟

 
 اوال :اختر اإلجابة الصحٌحة )سإال وثالث إجابات( ـــ ) اإلجابة الصحٌحة مظلله( 3-1

عبارة عن جهاز الكترونً مصنوع من مكونات مادٌة منفصلة هو – 1  (Hardware) ٌتم ربطها ثم توجٌهها باستخدام ,
 : وذلك لمعالجة وإدارة البٌانات أو المعلومات. تعرٌف لـ (Software) أوامر خاصة البرمجٌات

o البٌانات(Data) 

o المعلومات(Information) 

الحاسوب (Computer) 
 

ة عن مجموعة من الحقائق المجردة التً لٌس لها معنى مفهوم نسبٌا , حٌث تعد بمثابة المادة الخام التً ال هً عبار - 2
 : ٌمكن االستفادة منها إال بعد أن ٌتم معالجتها. تعرٌف لـ

البٌانات(Data) 
o المعلومات(Information) 

o الحاسوب (Computer) 

 
ات وتطبٌقها ,أو معلومات خضعت للتطبٌق والممارسة. تعرٌف لـهً عبارة عن حصٌلة استخدام المعلوم - 3  : 

o البٌانات(Data) 

o المعلومات(Information) 

المعرفة(Knowledge) 



 

 

 
 : إدخال أو استقبال البٌانات عن طرٌق وحدات اإلدخال تسمى - 4

( Input Unit) 

o ( Processing Unit) 

o ( Output Unit) 

 
وتحوٌلها إلى معلومات عن طرٌق وحدات المعالجة تسمى معالجة البٌانات - 5  : 

o ( Input Unit) 

( Processing Unit) 

o ( Output Unit) 

 
 : إظهار المعلومات المخرجة عن طرٌق وحدات اإلخراج تسمى - 6

o ( Input Unit) 

o ( Processing Unit) 

( Output Unit) 
 

 : من (Computer System) ٌتكون نظام الحاسوب - 7

o األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفؤرة ولوحة المفاتٌح 

o (مستخدمون )شخص ٌنفذ البرمجٌات على الحاسوب 

1 - المعدات (Hardware) 2 - البرمجٌات(Software) 3 - المستخدمون(Users) 
 

أو التنقٌب عن النفط , أو مراقبة حالة الرٌاح والضغط ما نوع الحاسوب الذي ٌستخدم فً التنبإ بالحالة الجوٌة, – 8
 : لمجسم تصمٌم اختباري لهٌكل طائرة فً أنفاق الرٌاح الضخمة

الحواسٌب العمالقة (Super Computers) 
o الحواسٌب الكبٌرة (Mainframes) 

o الحواسٌب المتوسطة (Mini Computers) 

 
ت الكبٌرة , مثل البنوك والمنظمات الكبٌرة, لمعالجة كمٌات كبٌرة من ما نوع الحاسوب الذي ٌستخدم فً الشركا - 9

  : البٌانات, كتحضٌر مالٌٌن الشٌكات,أو الفواتٌر والطلبٌات, كذلك تخدم مئات المستخدمٌن فً وقت واحد

o الحواسٌب العمالقة (Super Computers) 

الحواسٌب الكبٌرة (Mainframes) 
o الحواسٌب المتوسطة (Mini Computers) 

 
  : ما نوع الحاسوب الذي ٌتم فٌه ربط مجموعة من الحواسٌب)قد تكون حواسٌب شخصٌة( باستخدام شبكة ربط ما – 10

حواسٌب الشبكة (Network Computer) 
o (حواسٌب الجٌب )الكفٌة(Palmtop Computers) 

o الحواسٌب المحمولة (Laptop Computers) 

 
التالٌة ٌعتبر من وحدة النظاماحد األجزاء  – 11  (System or CPU Box) 

o الفؤرة (Mouse)  

o الشارة المغنطٌسٌة (Magnetic Strip) 

اللوحة األم (Mother Board)  
 

 : الوحدة التً ٌتم فٌها المعالجة الفعلٌة للبٌانات – 12

وحدة المعالجة المركزٌة (CPU):  
o مشغالت األقراص الممغنطة(Disk Drives) 

o مصدر الطاقة (Power ) 

 
 : احد األجزاء التالٌة تعتبر من وحدات اإلدخال – 13

لوحة المفاتٌح (Keyboard)  
o مكبرات الصوت(Speakers)  



 

 

o شاشات اللمس (Touch Screen)  

 
 : احد األجزاء التالٌة تعتبر من وحدات اإلخراج - 14

o لوحة المفاتٌح (Keyboard)  

مكبرات الصوت(Speakers)  

o شاشات اللمس (Touch Screen)  

 
 : احد األجزاء التالٌة تعتبر من وحدات اإلدخال واإلخراج - 15

o لوحة المفاتٌح (Keyboard)  

o مكبرات الصوت(Speakers)  

شاشات اللمس (Touch Screen)  
 

الجهاز ذاكرة تعتبر منطقة العمل الرئٌسٌة فً جهاز الحاسوب وتعمل عند تشغٌل – 16  : 

RAM 

o ROM 

o Cache 

 
 : ذاكرة صغٌرة جدا تحتفظ بالتعلٌمات الالزمة للحاسوب لكً ٌبدأ عمله عندما ٌتم تشغٌله - 17

o RAM 

ROM 

o Cache 

 
 :Cache الهدف من ذاكرة - 18

o تحفٌز برنامج موجود فً ذاكرة ROM  

o تخزٌن نظام اإلدخال/ اإلخراج (BIOS)  

 السرعة ما بٌن الذاكرة الرئٌسٌة تقلٌص الفجوة فً  RAM و وحدة المعالجة المركزٌة CPU 
 

 : فً Flash تستخدم ذاكرة – 19

o تخزٌن نظام اإلدخال/ اإلخراج (BIOS)  

o تستخدم ذاكرة فالش (Flash) فً الحواسٌب المحمولة والطابعات , والكامٌرا الرقمٌة, و الهواتف المحمولة 

جمٌع ما ذكر 
 ثانٌا  :اجب على اآلتً بـ )√ ــ ×( تصحٌح الخطؤ تحته خط

 √ .. (ٌقوم الكمبٌوتر بتنفٌذ ثالث عملٌات أساسٌة )وحدات اإلدخال, وحدات المعالجة, وحدات اإلخراج - 1
 √ .. تتفق الحواسٌب بؤنها جمٌعها تعالج البٌانات - 2

مختلفة × )الحواسٌب متشابهة من حٌث األداء وسعة التخزٌن والحجم ..  – 3 ) 
 √ .. الطرفٌات نوعان:طرفٌات صماء, طرفٌات ذكٌة - 4

 Mother) تقع وحدة المعالجة المركزٌة والذاكرة الرئٌسٌة فً الحاسوب على لوحة الكترونٌة تدعى اللوحة األم - 5
Board) .. √ 

  تدعى المعالج المٌكروي × .. (Memory) الذاكرة تدعى أحٌانا بإسم (CPU) وحدة المعالجة المركزٌة - 6
(Microprocessor)  

 √ .. تعتمد قوة الحاسوب ونوع البرمجٌات على نوع المعالج المٌكروي الموجود فٌه - 7
 (اإلدخال) × .. اإلخراج ٌعتبر من وحدات (Light Pen) القلم الضوئً - 8

 √ .. تعتبر من وحدات اإلدخال (Scanners) الماسحات الضوئٌة - 9
 √ .. مثل الحاسوب والطابعة واألقراص واالنترنت :(Tools)األدوات - 10
 √ .. الحواسٌب جمٌعها تعالج البٌانات ولكن تختلف فً األداء والحجم - 11

)اإلدخال واإلخراج× تعتبر من وحدات اإلدخال فقط ..  (Touch Screen) شاشات اللمس - 12 ) 
 √ .. ذاكرة متطاٌرة RAM ذاكرة - 13

لجهاز تكون ذاكرةعند تشغٌل ا - 14  RAM  .. فارغة× ممتلئة( ) 
 √ .. الذاكرة المتطاٌرة هً تلك الذاكرة التً تفقد محتوٌاتها بفقدان التٌار الكهربائً - 15

 
 

 (ثالثا  : أسئلة وأجوبة )شاملة من محتوى المقرر



 

 

 ؟ Computer ما هو تعرٌف الحاسوب – 1
ٌة منفصلةهو عبارة عن جهاز الكترونً مصنوع من مكونات ماد  (Hardware) ٌتم ربطها ثم توجٌهها باستخدام أوامر ,

  وذلك لمعالجة وإدارة البٌانات أو المعلومات Software خاصة البرمجٌات
 

 ؟ Data ما هو تعرٌف البٌانات - 2
ادة الخام وهً عبارة عن مجموعة من الحقائق المجردة التً لٌس لها معنى مفهوم نسبٌا , حٌث تعد البٌانات بمثابة الم

  .التً ال ٌمكن االستفادة منها إال بعد أن ٌتم معالجتها
 

 ؟ Information ما هو تعرٌف المعلومات – 3
 . هً عبارة عن بٌانات تم معالجتها بحٌث أصبح لها معنى مفهوم نسبٌا, باإلضافة إلى إمكانٌة استخدامها

 
 ؟ Knowledge ما هو تعرٌف المعرفة – 4

استخدام المعلومات وتطبٌقها ,أو معلومات خضعت للتطبٌق والممارسةهً عبارة عن حصٌلة  .  
 

 ٌقوم الكمبٌوتر بتنفٌذ ثالث عملٌات أساسٌة , اذكرها ؟ - 5
 .Input Unit إدخال أو استقبال البٌانات عن طرٌق وحدات اإلدخال .1

 .Processing Unit معالجة البٌانات وتحوٌلها إلى معلومات عن طرٌق وحدات المعالجة .2
 Output Unit إظهار المعلومات المخرجة عن طرٌق وحدات اإلخراج .3

 
 ؟ Computer System من ماذا ٌتكون نظام الحاسوب – 6

 .هً األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفؤرة ولوحة المفاتٌح :Hardware المعدات .1
موسة من برامج ومجموعة تعلٌمات تتحكم وتوجه عمل المعداتهً مكونات غٌر مل :Software البرمجٌات .2  

 .هو شخص ٌنفذ البرمجٌات على الحاسوب إلنجاز بعض المهام :Users المستخدمون .3
 

 ؟ Super Computers بماذا تستخدم الحواسٌب العمالقة – 7
حتستخدم فً التنبإ بالحالة الجوٌة,أو التنقٌب عن النفط , أو مراقبة حالة الرٌا   

 
 ؟ Mainframes بماذا تستخدم الحواسٌب الكبٌرة – 8

 تستخدم فً الشركات الكبٌرة , مثل البنوك والمنظمات الكبٌرة
 

 ؟ System or CPU Box اذكر بعضا من أجزاء وحدة النظام – 9
  Mother Board اللوحة األم

  Memory الذاكرة
 Power Supply مصدر الطاقة

 
جة المركزٌة والذاكرة الرئٌسٌة فً الحاسوب ؟أٌن تقع وحدة المعال – 10  

  . إذ ٌقع على هذه اللوحة جمٌع الدوائر االلكترونٌة Mother Board على لوحة الكترونٌة تدعى اللوحة األم
 

 ؟ Microprocessor ماذا ٌقصد بـ – 11
فعلٌة للبٌاناتالتً ٌتم فٌها المعالجة ال CPU المعالج المٌكروي وأٌضا هً وحدة المعالجة المركزٌة   

 
 ؟ ALU, Arithmetic & Logic Unit , ما هً وظٌفة وحدة الحساب والمنطق – 12

 تقوم بؤداء العملٌات الحسابٌة األساسٌة األربع ؛ الجمع والطرح والقسمة والضرب
 

 ؟ Registers ما هً وظٌفة المسجالت – 13
والمعلومات بشكل مإقت الستخدامها من قبل وحدة الحساب عبارة عن مواقع تخزٌن خاصة عالٌة السرعة تخزن البٌانات 

 .والمنطق
 

 ؟Control Unit ما هً وظٌفة وحدة التحكم – 14
قراءة وتفسٌر تعلٌمات البرنامج -أ   
توجٌه العملٌات داخل وحدة المعالجة المركزٌة -ب   
ت وحدات اإلدخال واإلخراجالتحكم بتدفق البٌانات والتعلٌمات من و إلى الذاكرة الرئٌسٌة, ومتحكما -ج   
 



 

 

 لماذا سمٌت وحدات اإلدخال بهذا االسم ؟ – 15
 ألنها تتٌح لك إمكانٌة إدخال البٌانات إلى الحاسوب

 
 لماذا سمٌت وحدات اإلخراج بهذا االسم ؟ - 16

 ألنها تسمح بإظهار نتائج المعالجة التً قام بها الحاسوب
 

بهذا االسم ؟لماذا سمٌت وحدات اإلدخال واإلخراج  - 17  
  ألنها وحدات قادرة علً تلقً البٌانات أو األوامر , إضافة إلى قدرتها على إظهار النتائج

 
 اذكر أمثلة على وحدات اإلدخال ؟ – 18

  Keyboard لوحة المفاتٌح - 1
  Mouse الفؤرة – 2

  Trackball كرة التعقب - 3
  Touch Pad اإلدخال بلمس لوح خاص - 4

وئًالقلم الض - 5  Light Pen  
 Scanners الماسحات الضوئٌة - 6

  Bar Code Reader قارئ البار كود - 7
 

 اذكر أمثلة على وحدات اإلخراج ؟ - 19
  ((Video Display Units -VDU وحدة العرض البصري - 1

  Speakers مكبرات الصوت - 2
  Projectors جهاز العرض - 3

  Printers الطابعات – 4
 

أمثلة على وحدات اإلدخال واإلخراج ؟اذكر  - 20  
  Touch Screen شاشات اللمس

 
  Memory ما هً أنواع الذاكرة – 21

 Primary Memory الذاكرة الرئٌسٌة.1
 Secondary Memory الذاكرة الثانوٌة - 2

 
 ROM وذاكرة القراءة فقط -RAM Random Access Memory ما الفرق بٌن ذاكرة الوصول العشوائً – 22

- Read Only Memory) ؟ 
RAM Random Access Memory- :  

 تعمل عند تشغٌل الجهاز - 1
ٌُراد تنفٌذه ٌجب أن ٌتم تحمٌله على ذاكرة - 2  .RAM تعتبر منطقة العمل الرئٌسٌة فً جهاز الحاسوب, فؤي برنامج 

المتطاٌرة هً تلك الذاكرة التً تفقد لذلك ٌنصح بحفظ العمل أوال بؤول )الذاكرة  Volatile متطاٌرة RAM ذاكرة - 3
 ( محتوٌاتها بفقدان التٌار الكهربائً

  بالجٌجا باٌت RAM تقاس ذاكرة - 4
 

ROM- Read Only Memory : 
ذاكرة صغٌرة جدا تحتفظ بالتعلٌمات الالزمة للحاسوب لكً ٌبدأ عمله عندما ٌتم تشغٌله , وتسمى هذه العملٌة  - 1

 Booting Up باالستنهاض
, أي ال تفقد محتوٌاتها بفقدان التٌار الكهربائً, وال ٌمكن الكتابة علٌها من قبل  Non-Volatileذاكرة غٌر متطاٌرة - 2

 الحاسب
  ذاكرة ثابتة , ال ٌمكن تغٌٌر حجمها - 3

 
 ؟Booting Up ماذا نقصد بعملٌة االستنهاض - 23

ٌز برنامج موجود فً ذاكرةاالستنهاض هً عملٌة تبدأ عند تشغٌل الجهاز , حٌث ٌتم تحف  ROM  لٌقوم بتحمٌل برنامج
,  RAM إلى الذاكرة الرئٌسٌة (Hard Disk الموجود فً الذاكرة الثانوٌة )القرص الصلب Windows نظام التشغٌل

 .لٌبدأ الجهاز عمله
 

 ؟ Flash وذاكرة Cache Memory ما الفرق بٌن ذاكرة الكاشً – 24



 

 

Cache Memory 
رةذاكرة متطاٌ - 1  

 CPU تتصل بوحدة المعالجة المركزٌة - 2
 تتسم بالسرعة العالٌة - 3

 RAM تخزن علٌها البٌانات والبرمجٌات المستخدمة بكثرة من قبل المستخدم, بحٌث توفر وقت استدعائها من الذاكرة - 4
cache وبالتالً زٌادة اإلنتاجٌة .أي أن الهدف من ذاكرة الذاكرة الرئٌسٌةتقلٌص الفجوة فً السرعة ما بٌن   RAM  و

 CPU وحدة المعالجة المركزٌة
مٌجاباٌت 2كٌلو باٌت إلى  512عادة تكون هذه الذاكرة بسعة  - 5  

 
Flash 

 . ذاكرة غٌر متطاٌرة - 1
  Blocks تخزن البٌانات فً مجموعة كتل - 2

  Flash ٌتم التخزٌن والمسح بحركة واحدة تدعى - 3
 . وأغلى ثمنا RAM أسرع من - 4

 BIOS تستخدم فً تخزٌن نظام اإلدخال/ اإلخراج - 5
6 -BIOS عبارة عن برنامج ٌتم تحمٌله عند تشغٌل الكمبٌوتر للتعرف على وحدات اإلدخال واإلخراج المرتبطة معه 

  فً الحواسٌب المحمولة والطابعات , والكامٌرا الرقمٌة, و الهواتف المحمولة (Flash) تستخدم ذاكرة فالش - 7
 

 ما تؤثٌر انقطاع التٌار الكهربائً على الحاسوب ؟ – 25
 مسح المعلومات التً لم ٌتم حفظها من الذاكرة الرئٌسٌة .1

 قد ُتعطب بعض الملفات أو البرمجٌات األخرى .2
 

__________________ 

ابع بقٌة االسئلة ؟ت  

  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
تقنٌة المعلومات من المحاضرة الرابعة وحتى التاسعة, واخترت لكم ثالث أنواع من هذه مراجعة شاملة لمادة مدخل إلى 
  المناقشات كما هً موضحه أدناه

األولى : عبارة عن سإال وثالث إجابات فقط وتم تحدٌد األجوبة وذلك بوضع عالمة دائرة مضللة )دائرة سوداء( على )
سإال 111اإلجابة الصحٌحة , عدد األسئلة  ) 

( فقرة 33ٌة : عبارة عن اختٌار صح أو خطؤ , وقد تم تصحٌح الخطؤ , عدد الفقرات الثان ) 
( سإاال   58الثالثة : عبارة عن أسئلة وأجوبة عامة وشاملة محتوى المقرر , عدد األسئلة   ) 

 (اوال :اختر اإلجابة الصحٌحة )سإال وثالث إجابات( ـــ ) اإلجابة الصحٌحة مظلله
 

البٌانات فً الحاسوب باستخدامتخزٌن  ٌتم – 1  : 
 (0,1) النظام الثنائً -

2,1النظام الثالثً ) - )  
4,2النظام الرباعً ) - )  

 
 : ٌتم تخزٌن الخانة الثنائٌة بوحدة تخزٌن تسمى - 2

 Bit بت -
 (Files) الملفات -

 ال ٌوجد إجابة -
 

بت 8مجموعة من  - 3  (8 Bits) تسمى : 
 (Byte) باٌت -

تالكٌلوباٌ -  
 االكساباٌت -

 
 : الباٌت هً وحدة قٌاس - 4

 الطاقة -
 الذاكرة -
 الصوت -



 

 

 
 : كل أربعة بت , أو نصف باٌت ٌدعً - 5

- Byte 
- Kilo  

- Nibble 
 

 : عدد الوحدات الثنائٌة الالزمة لتمثٌل رمز واحد فً الحاسوب – 6
8بت ) 8مجموعة من  -  Bits)  

 (Byte) باٌت -
 جمٌع ما ذكر -

 
 : أصغر وحدة لتمثل البٌانات - 7

- Byte 
- Bit 

- Kilo Byte 
 
 

8 - Bit 8 أو رمزا واحدا , قٌاس للذاكرة وٌسمى : 
 Byte الباٌت -

 Kilo Byte الكٌلوباٌت -
  Mega Byte المٌجا باٌت -

 
 : باٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى 1024) باٌت 210 - 9

 Byte الباٌت -
 Kilo Byte الكٌلوباٌت -

  Mega Byte المٌجا باٌت -
 

 : كٌلو باٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى 1024) باٌت 220 - 10
 Byte الباٌت -

 Kilo Byte الكٌلوباٌت -
  Mega Byte المٌجا باٌت -

 
 : مٌجا باٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى 1024) باٌت 230 - 11

  Giga Byte الجٌجا باٌت -
 Tira Byte التٌرا باٌت -

 PB البٌتاباٌت -
 

 : جٌجا باٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى 1024) باٌت 240 - 12
  Giga Byte الجٌجا باٌت -

 Tira Byte التٌرا باٌت -
 PB البٌتاباٌت -

 
 : باٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى تٌرا 1024) باٌت 250 - 13

  Giga Byte الجٌجا باٌت -
 Tira Byte التٌرا باٌت -

 PB البٌتاباٌت -
 

 : بٌتاباٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى 1024) باٌت 260 - 14
 EB االكساباٌت -
  ZB الزٌتاباٌت -
  YB الٌوتاباٌت -

 
 : اكساباٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى 1024) باٌت 270 - 15



 

 

 EB االكساباٌت -
  ZB الزٌتاباٌت -
  YB الٌوتاباٌت -

 
 : زٌتاباٌت( , قٌاس للذاكرة وٌسمى1024) باٌت 280 - 16

 EB االكساباٌت -
  ZB الزٌتاباٌت -
  YB الٌوتاباٌت -

 
 : ٌساوي كٌلو باٌت 1 - 17

 باٌت 1024 -
 كٌلو باٌت 1024 -
 مٌجا باٌت 1024 -

 
 : مٌجا باٌت ٌساوي 1 – 18

 باٌت 1024 -
 كٌلو باٌت 1024 -
 مٌجا باٌت 1024 -

 
 : جٌجا باٌت ٌساوي 1 – 19

 باٌت 1024 -
 كٌلو باٌت 1024 -
 مٌجا باٌت 1024 -

 
 باٌت = ؟ كٌلوباٌت 512 - 20

 كٌلوباٌت 0.5 -
 كٌلو باٌت 1 -

 كٌلو باٌت 0.3 -
 

 جٌجاباٌت = ؟ كٌلوباٌت 256 - 21
- 256 X 1024 كٌلوباٌت 

- 256 X 1024 X 1024 كٌلوباٌت 
 ال ٌوجد إجابة -

 
 Kilo Byte الكٌلوباٌت ما هو قٌاس العالقة االسٌة )الثنائً( فً – 22

- 210 
- 29 
- 28 

 
ذاكرة تعد أهم وسط تخزٌن نظرا لسرعته العالٌة وسعته الكبٌرة , ٌقع داخل وحدة النظام , وٌمكن زٌادة عددها من  – 23

 : تدعى هذه الذاكرة بـ (External HD) الداخل والخارج
  Digital Versatile Disk (DVD) القرص الرقمً -

  (CD-ROM ) (Compact Disk – Read only Memory) (القرص الضوئً )المضغوط -
 (Hard Disk) القرص الصلب -

 
ذاكرة بوسط تخزٌن ممغنط ومغلف بعلبة بالستٌكٌة , صغٌر الحجم , خفٌف الوزن , ٌمكن نقلة بسهولة , رخٌص  – 24

مٌجاباٌت .. تدعى هذه الذاكرة بـ 1.4الثمن , سعته التخزٌنٌة تبلغ   : 
 (Floppy Disks) األقراص المرنة -

  Digital Versatile Disk (DVD) القرص الرقمً -
  (CD-ROM ) (Compact Disk – Read only Memory) (القرص الضوئً )المضغوط -

 
مٌغاباٌت, خفٌف الوزن, ذات موثوقٌة  711ذاكرة تستخدم أشعة اللٌزر فً قراءة المعلومات, تصل سعته إلى  – 25

رامج منها, إال باستخدام مشغالت خاصةعالٌة, ال ٌمكن الكتابة علٌها أو حذف الب  : تدعى هذه الذاكرة بـ ,



 

 

  (Floppy Disks) األقراص المرنة -
  Digital Versatile Disk (DVD) القرص الرقمً -

 (CD-ROM ) (Compact Disk – Read only Memory)(القرص الضوئً )المضغوط -
 

جٌجاباٌت, ٌستخدم لتخزٌن  8 - 4زٌنٌة عالٌة جدا تصل إلى ذاكرة تستخدم تقنٌة األقراص الضوئٌة, سعته التخ – 26
 : األفالم ذات الجودة العالٌة, تدعى هذه الذاكرة بـ

  (Floppy Disks) األقراص المرنة -
 Digital Versatile Disk (DVD) القرص الرقمً -

  (CD-ROM ) (Compact Disk – Read only Memory) (القرص الضوئً )المضغوط -
 

 111ذاكرة تشبه األقراص المرنة فً شكلها, اكبر وأثقل نوعا ما من األقراص المرنة, تبلغ سعتها التخزٌنٌة  – 27
مٌجاباٌت, تدعى هذه الذاكرة بـ 751مٌجاباٌت أو   : 

  (Floppy Disks) األقراص المرنة -
  Digital Versatile Disk (DVD) القرص الرقمً -

 ZIP أقراص -
 

عن شرٌط بالستٌكً رفٌع السمك , ٌغطً احد وجهٌه مادة سهلة المغنطة كؤسٌد الحدٌد, ٌعد الشرٌط ذاكرة عبارة  – 28
الممغنط وسطا  ذا كفاءة وموثوقٌة واقتصادٌة لالحتفاظ بنسخ احتٌاطٌة للكمٌات الكبٌرة من البٌانات, ٌإخذ علٌه طرٌقة 

 : الوصول التتابعٌة للبٌانات المخزنة, تدعى هذه الذاكرة بـ
 Magnetic Tape الشرٌط الممغنط -

  ZIP أقراص -
 (Smart Cards) البطاقة الذكٌة -

 
ذاكرة لها نفس حجم وشكل بطاقة االئتمان, تحتوي على دائرة حاسوب فٌها ذاكرة ومعالج وموقع تخزٌن دائم, ٌمكن  – 29

ذه الذاكرة بـتدعى ه ,استرجاع البٌانات المخزنة فٌها , كما ٌمكن التعدٌل على البٌانات فٌها  : 
  Magnetic Tape الشرٌط الممغنط -

  ZIP أقراص -
 (Smart Cards) البطاقة الذكٌة -

 
ذاكرة صغٌرة الحجم , ٌمكن وضعها فً الجٌب, تستخدم لحفظ ونقل البٌانات بكمٌات كبٌرة, ٌوجد لها عدة  – 30

 : تدعى هذه الذاكرة بـ 8GB-1GB سعات
- USP Flash Drives 

الذكٌةالبطاقة  -  (Smart Cards) 
  Magnetic Tape الشرٌط الممغنط -

 
 : ضم مجموعات كبٌرة من البٌانات الثنائٌة وتسمى - 31

- Smart 
- Files 
- Tape 

 
 : العملٌات التً تخضع لها الملفات من – 32

 (Create, Name, and Save) صناعة الملف وتسمٌته وحفظه -
رئٌسة إلمكانٌة نسخة من قبل اآلخرٌنتحمٌل الملف من القرص للذاكرة ال -   

 جمٌع ما ذكر -
 

 : تقاس سرعة الحاسوب بـ - 33
 بالجٌجا هٌرتز -
 بالجٌجا باٌت -

 ال ٌوجد قٌاس لسرعة الحاسوب -
 

 : للتعلٌمات أو العمل المطلوب , حٌث تتحدد هذه السرعة بـ CPU نقصد بؤداء الحاسوب سرعة إنجاز - 34
 .فقط (Clock Speed) سرعة ساعة الحاسوب -

  : ٌتم تحدٌدها بستة عوامل -



 

 

 .(Clock Speed) سرعة ساعة الحاسوب - 1
 .( RAM , Cache ) سعة الذاكرة الرئٌسٌة وسرعتها - 2

 .(Hard Disk Speed) سرعة القرص الصلب - 3
 .(Bus Speed) سرعة النواقل - 4

 .(Graphic Acceleration)وجود بطاقة الرسوم - 5
 .عدد البرامج المشتغله فً نفس الوقت - 6

 : ٌتم تحدٌدها بعاملٌن فقط -
 .( RAM , Cache ) سعة الذاكرة الرئٌسٌة وسرعتها - 1

 .(Hard Disk Speed) سرعة القرص الصلب - 2
 

برمجة  مجموعة من التعلٌمات المتسلسلة والمرتبة بشكل منطقً تقوم بتوجٌه الكمبٌوتر ألداء وظٌفة ما,مكتوب بلغة - 35
 : وتسمى بـ ,معٌنه

 (Program)البرنامج -
  (Software) البرمجٌات -

 (Programmer) المبرمج -
 

مع التوثٌق الخاص بهذه البرامج, وٌسمى  عبارة عن برنامج أو مجموعة من البرامج والبٌانات والمعلومات المخزنة - 36
 : بـ

 (Program)البرنامج -
  (Software) البرمجٌات -

 (Programmer) المبرمج -
 

 : هو الشخص الذي ٌقوم بكتابة البرامج مستخدما لغة برمجة واحده أو أكثر, وٌسمى بـ - 37
 (Program)البرنامج -

  (Software) البرمجٌات -
 (Programmer) المبرمج -

 
 : ونسمٌها ,البرمجٌات التً ٌستخدمها الحاسوب لٌقوم بعمله على أكمل وجه - 38

 (System Software) برمجٌات النظم -
 (Application Software) البرمجٌات التطبٌقٌة -

 جمٌع ما ذكر -
 

ع الكمبٌوتر من اجل تنفٌذ وظائف مفٌده عامة خاصة بالمستخدم ولٌست أساسا لٌعمل الحاسوب,  - 39 البرمجٌات التً تطوِّ
 : ونسمٌها

 (System Software) برمجٌات النظم -
 (Application Software) البرمجٌات التطبٌقٌة -

 جمٌع ما ذكر -
 

 : من أمثلتها (System Software)برمجٌات النظم - 40
 (**** ,C, Pascal, Basic) لغات البرمجة -

 (Operating Systems) نظم التشغٌل -
 جمٌع ما ذكر -

 
ثنائٌةتعد اللغة األساسٌة لجهاز الحاسوب, وتتكون برامجها المكتوبة من أرقام  – 41  : نسمٌها بـ (1,0) 

 .(Machine Language) لغة اآللة -
 . (Assembly language) لغة التجمٌع -

 .(High Level Language) لغات عالٌة المستوى -
 

وتتمٌز باستخدام العنونة  ,(ADD,STO,MUL) تتكون من اختصارات سهلة التذكر أو الرموز المختصرة مثل - 42
 : الرمزٌة, نسمٌها بـ

 .(Machine Language) لغة اآللة -
 . (Assembly language) لغة التجمٌع -

 .(High Level Language) لغات عالٌة المستوى -



 

 

 
تعد من اقرب اللغات إلى اإلنسان حٌث أنها تستخدم جمال ٌستخدمها اإلنسان, وتحتاج هذه اللغات إلى مترجمات  - 43

غاتومفسرات لٌفهمها الحاسوب, وأشهر هذه الل C++,****,VB . نسمٌها بـ : 
 .(Machine Language) لغة اآللة -

 . (Assembly language) لغة التجمٌع -
 .(High Level Language) لغات عالٌة المستوى -

 
تسمى هذه اللغات بلغات الجٌل الرابع وهً لغات قواعد البٌانات , وتقوم هذه اللغات فً صناعة الملفات والشاشات  - 44

 : نسمٌها بـ .Access , Oracleوالتقارٌر دون كتابة البرامج, ومن أشهر هذه اللغات
  (Application Generators) مولدات التطبٌقات -

 .(Machine Language) لغة اآللة -
 . (Assembly language) لغة التجمٌع -

 
ن مجموعة من الكٌنونات وكل كٌنونة تحمل تعد من احدث التقنٌات فً إعداد البرامج حٌث تتكون هذه اللغات م - 45

مجموعة من الصفات, وأكثر ما ٌمٌز هذه اللغات وجود كل مجموعة بٌانات مع العملٌات الخاصة بها فً كٌنونة واحدة وال 
 : ٌمكن الوصول إلى البٌانات إال من خالل العملٌات فقط. نسمٌها بـ

  (Application Generators) مولدات التطبٌقات -
 (Object Oriented Language) برمجٌات الكائنات الموجهة -

 .(High Level Language)لغات عالٌة المستوى  -
 

 : (Operating System) نظم التشغٌل من وظائف – 46
 استنهاض الحاسوب واالستعداد للعمل -

  إدارة الملفات وتنظٌمها ونسخها ونقلها -
 جمٌع ما ذكر -

 
التشغٌلنظم  من أنواع – 47  (Operating System) : 

 أكثر من مهمة فً نفس الوقت : (Multitasking) متعدد المهام -
 (Network OS)نظام تشغٌل الشبكات -

 جمٌع ما ذكر -
 

 : (Application SW) البرمجٌات التطبٌقٌة من أمثلة – 48
 Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) برنامج -

استعراض الوٌببرامج  -  Internet Explorer 
 جمٌع ما ذكر -

 
هً الطرٌقة التً ٌتخاطب بها مستخدم البرمجٌة مع الحاسوب, حٌث ٌكتب المستخدم األمر  Interface الواجهة - 49
وب, كامال من خالل لوحة المفاتٌح لٌظهر على الشاشة , وتعد هذه الطرٌقة قدٌمة وبطٌئة وتحتاج لمعرفة أكثر بنظام الحاس

 : نسمً هذا النوع بـ
  التخاطب بكتابة األوامر -

  (GUI) الواجهة الرسومٌة -
 جمٌع ما ذكر -

 
هً الطرٌقة التً ٌتخاطب بها مستخدم البرمجٌة مع الحاسوب, وتكون باستخدام الصور  Interface الواجهة - 50

توجٌه الفؤرة والنقر علٌها لتفعٌل األمر أو شاشات واإلٌقونات والقوائم حٌث ٌختار المستخدم األمر المطلوب أو األٌقونة ب
 : اللمس وهذه الطرٌقة تتمٌز بالسهولة والمتعة, نسمً هذا النوع بـ

  التخاطب بكتابة األوامر -
 (GUI)الواجهة الرسومٌة -

 جمٌع ما ذكر -
__________________ 

 تابع بقٌة االسئلة ؟
 

احد مراحل دورة حٌاة النظام التً ٌتم من خاللها التعرف على النظام الحالً وتشخٌص المشاكل التً ٌعانً منها  – 51



 

 

 : باإلضافة إلى التعرف على متطلبات النظام الجدٌد , وهذه المرحلة تسمى بـ
  مرحلة التحلٌل -

  مرحلة دراسة الجدوى -
  مرحلة التصمٌم -

 
النظام التً ٌتم من خاللها دارسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة والتشغٌلٌة وجدولة وقت تطوٌر احد مراحل دورة حٌاة  - 52

 : النظام , وتعد هذه المرحلة ذات أهمٌة بالغة فً اتخاذ القرار بتطوٌر النظام أو ال, وهذه المرحلة تسمى بـ
  مرحلة التحلٌل -

  الجدوى مرحلة دراسة -
  مرحلة التصمٌم -

 
احل دورة حٌاة النظام التً ٌتم من خاللها إعداد التصامٌم المنطقٌةاحد مر - 53  Logical Design  للنظام, , وهذه

 : المرحلة تسمى بـ
  مرحلة التحلٌل -

  مرحلة دراسة الجدوى -
  مرحلة التصمٌم -

 
 :احد مراحل دورة حٌاة النظام التً ٌتم من خاللها انجاز عدة مهام هً - 54

 . برمجة النظام -4-1
اختبار النظام : حٌث ٌتم إخبار النظام للتؤكد من خلوه من األخطاء والمشاكل بحٌث تتم عملٌة االختبار بطرٌقتٌن  -4-2

 ()اختبار ألفا , اختبار بٌتا
 . تدرٌب المستخدمٌن على النظام الجدٌد -4-3

 . للمستخدمٌن وتسلٌمه تنصٌب النظام وتشغٌله -4-4
 : وهذه المرحلة تسمى بـ

  مرحلة التطبٌق -
  صٌانة ومراقبة النظام -

  مرحلة التحلٌل -
 

فً وصوله للمعلومات , وقراءة األخبار, وإرسااللرسائل, والتسوق,  على تقنٌة المعلومات المجتمع الذي ٌعتمد - 55
 : ٌسمى بـ , , والتجارة وتسجٌل المواعٌد, وعقد الصفقات

  Data Communication تراسل البٌانات -
  The Information Societyمجتمع المعلومات -

  Computer Network : شبكة الحاسوب -
 

وهً عملٌة إرسال واستقبال البٌانات والمعلومات مابٌن طرفٌٌن , ,أو أكثر نقطتٌن عبارة عن توزٌع البٌانات بٌن - 56
 : تسمى بـ .(Receiver) والثانً ٌسمى مستقبل (Sender) األول ٌسمى مرسل

  Data Communication تراسل البٌانات -
  The Information Societyمجتمع المعلومات -

  Computer Network : شبكة الحاسوب -
 

نظام لربط جهازٌن أو أكثر باستخدام إحدى تقنٌات نظم االتصاالت من أجل تبادل المعلومات والموارد والبٌانات بٌنها  - 57
بٌن المستخدمٌن, وكذلك تسمح بالتواصل المباشر   : نسمٌها بـ .

  Data Communication تراسل البٌانات -
  The Information Societyمجتمع المعلومات -

  Computer Network : الحاسوب شبكة -
 

تغطً منطقة محدودة مثل مكتب  مجموعة من الحواسٌب مرتبطة مع بعضها البعض عن طرٌق خطوط اتصال بحٌث - 58
ة مبانًأو مبنى أو مجموع  : نسمً هذه الشبكة بـ .

  :WAN ( Wide Area Network) الشبكة الموسعة -
 :LAN (Local Area Network) الشبكة المحلٌة -

 (Star Network) شبكة النجمة -
 

عن طرٌق  هذه الحواسٌب وترتبط ,تربط حواسٌب منتشرة فً منطقة جغرافٌة واسعة كالمدن والدول وحتى القارات - 59



 

 

الهاتف واألقمار الصناعٌةخطوط   : نسمً هذه الشبكة بـ .
  :WAN (Wide Area Network) الشبكة الموسعة -
 :LAN ( Local Area Network) الشبكة المحلٌة -

 (Star Network) شبكة النجمة -
 

فً الشبكة أن تكون جمٌع األجهزة فٌه متساوٌة ومتكافئة, وبإمكان أي جهاز  (LAN) احد أنواع الشبكة المحلٌة – 60
 : ٌكون خادما أو عمٌال  فً نفس الوقت

 (Client Server Network) شبكة خادم بعمالء -
 (Peer to Peer Network)شبكة نظٌر لنظٌر -

 ال ٌوجد إجابة -
 

ٌستخدم فً تخزٌن البرامج وملفات البٌانات المشتركة على قرص صلب سعته  (Servers) احد أنواع الخوادم – 61
وسرعته كبٌرة , وتسمى عملٌة تحمٌل الملفات من الخادم إلى الحاسوب الطرفً بـعالٌة  (Downloading)  وعملٌة

 : وٌسمى بـ(Uploading)اإلٌداع إلى الخادم بـ
 (File Server) خادم الملفات -

  (Print Server) خادم الطباعة -
  (Communication Server) خادم االتصاالت -

 
وادماحد أنواع الخ - 62  (Servers) ٌتحكم بالطباعة المشتركة بٌن محطات العمل فً الشبكة, ٌسمى بـ : 

  (File Server) خادم الملفات -
 (Print Server) خادم الطباعة -

  (Communication Server) خادم االتصاالت -
 

الحواسٌب خارج نطاق الشبكة عبر ٌقوم بالسماح لمستخدمً الشبكة باالتصال مع  (Servers) احد أنواع الخوادم - 63
 : فتحات متسلسلة ووحدات مودم عالٌة السرعة. وٌسمى بـ

  (File Server) خادم الملفات -
  (Print Server) خادم الطباعة -

 (Communication Server) خادم االتصاالت -
 

مى بـٌخزن علٌه موقع الوٌب الخاص بالمنشؤة ,وٌس (Servers) احد أنواع الخوادم - 64  : 
 (Web Server) خادم الوٌب -

  (Dedicated Server) الخادم المتخصص -
  (Print Server) خادم الطباعة -

 
 إذا تم تحدٌد جهاز خادم واحد لوظٌفة واحدة ,كؤن ٌكون خادم وٌب فقط , وٌسمى بـ (Servers) احد أنواع الخوادم - 65

: 
  (Mail Server) خادم البرٌد -

 (Dedicated Server) الخادم المتخصص -
  (Print Server) خادم الطباعة -

 
 : خاص بالبرٌد اإللكترونً, وٌسمى بـ (Servers) احد أنواع الخوادم - 66

  (Mail Server) خادم البرٌد -
  (Dedicated Server) الخادم المتخصص -

  (Print Server) خادم الطباعة - -
 

جهزة خاصةأ تستخدم الشبكات الموسعة - 67   :ووظٌفته (HUB)الموزع ومنها , 
 . عندما تصل الشرٌحة ,ٌوزعها على جمٌع الحواسٌب المتصلة معه -

  ٌحول الشرٌحة إلى الحاسوب المطلوب فقط -
 . ٌوجه الشرٌحة عبر الممر المناسب حتى تصل للطرف اآلخر, وٌستخدم فً االنترنت والشبكات الكبٌرة جدا -

 
الشبكات الموسعةتستخدم  - 68  :ووظٌفته (Switcher) المحول ومنها , أجهزة خاصة 

 . عندما تصل الشرٌحة , ٌوزعها على جمٌع الحواسٌب المتصلة معه -
 ٌحول الشرٌحة إلى الحاسوب المطلوب فقط -



 

 

 . ٌوجه الشرٌحة عبر الممر المناسب حتى تصل للطرف اآلخر, وٌستخدم فً االنترنت والشبكات الكبٌرة جدا -
 

 :ووظٌفته (Routers) ومنها الموجه , أجهزة خاصة تستخدم الشبكات الموسعة - 69
 . عندما تصل الشرٌحة , ٌوزعها على جمٌع الحواسٌب المتصلة معه -

  ٌحول الشرٌحة إلى الحاسوب المطلوب فقط -
 . ٌوجه الشرٌحة عبر الممر المناسب حتى تصل للطرف اآلخر, وٌستخدمفً االنترنت والشبكات الكبٌرة جدا -

 
 :ووظٌفته (Gateway)البوابة ومنها , أجهزة خاصة تستخدم الشبكات الموسعة - 70

 .ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن مختلفتٌن فً الشكل أو نظام التشغٌل المستخدم فً كل منها -
 ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن متشابهتٌن -

,ألنها تضعف عبر المسافات الطوٌلةتستخدم فً تقوٌة الموجات واإلشارات  -  
 

 :ووظٌفته (Bridge)الجسر ومنها , أجهزة خاصة تستخدم الشبكات الموسعة - 71
 .ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن مختلفتٌن فً الشكل أو نظام التشغٌل المستخدم فً كل منها -

 ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن متشابهتٌن -
واإلشارات ,ألنها تضعف عبر المسافات الطوٌلةتستخدم فً تقوٌة الموجات  -  

 
 :ووظٌفته (Repeaters) المضخمات ومنها , أجهزة خاصة تستخدم الشبكات الموسعة - 72

 .ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن مختلفتٌن فً الشكل أو نظام التشغٌل المستخدم فً كل منها -
 ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن متشابهتٌن -

 تستخدم فً تقوٌة الموجات واإلشارات ,ألنها تضعف عبر المسافات الطوٌلة -
 

 :ووظٌفته (Multipliers)المجمعات ومنها , أجهزة خاصة تستخدم الشبكات الموسعة - 73
 .تستخدم فً تجمٌع عدة رسائل من عدة طرفٌات ونقلها عبر كٌبل واحد سرٌع جدا للطرف اآلخر -

ٌن فً الشكل أو نظام التشغٌل المستخدم فً كل منهاٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن مختلفت - . 
 ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن متشابهتٌن -

 
 : تتكون من أشكال )تصامٌم( الشبكات الرئٌسٌة - 74

 (Star Network) شبكة النجمة -
 .(Bus Network)شبكة الناقل , (Star Network) شبكة النجمة -

 (Bus Network) وشبكة الناقل (Ring Network) وشبكة الحلقة(Star Network) شبكة النجمة -
 

أشكال )تصامٌم( الشبكات الرئٌسٌة, وتتكون من عدد من الحواسٌب تتصل مع حاسوب مركزي على شكل  احد – 75
 : وتسمى بـ , نجمة, وتتمٌز هذه الشبكة بمركزٌة التحكم

 (Bus Network) شبكة الناقل -
 (Star Network) شبكة النجمة -
 (Ring Network) شبكة الحلقة -

 
من عدة حواسٌب كل منها متصل باآلخر مباشرة بحٌث ال ٌوجد  أشكال )تصامٌم( الشبكات الرئٌسٌة, وتتكون احد - 76

 : وتسمى بـ ,جهاز مركزي, تستخدم هذه الشبكة فً المنشآت التً ال تحتاج إلى تحكم مركزي لفروعها
 (Bus Network) شبكة الناقل -

 (Star Network) شبكة النجمة -
 (Ring Network) شبكة الحلقة -

 
تستخدم كٌبال  )ناقال ( واحدا  ٌمر بٌن جمٌع األجهزة المرتبطة بالشبكة,  ,أشكال )تصامٌم( الشبكات الرئٌسٌة احد - 77

الخادم والعمٌل”وتستخدم هذه الشبكة بكثرة فً الشبكات المحلٌة )نظٌر لنظٌر أو   : وتسمى بـ,(“
 (Bus Network)شبكة الناقل -

 (Star Network) شبكة النجمة -
 (Ring Network) شبكة الحلقة -

 
 : عبارة عن وحدة ربط تستخدم فً إرسال واستقبال البٌانات عبر خطوط الهاتف, تعرٌف لـ - 78

 Network الشبكة -
 Modem المودم -



 

 

 Server الخادم -
 

بتحوٌل اإلشارات الرقمٌة إلى إشارات تناظرٌة, باإلضافة إلى ذلك فإنه ٌقوم ٌقوم  ,(Modem) من أنواع المودم – 79
  :بإرسال الصور والوثائق عن طرٌق خطوط الهاتف إلى أماكن مختلفة, وٌسمى بـ

 (Fax Modem) الفاكس مودم -
 (Intelligent modem ) المودم الذكً -
 (ISDN) الشبكة الرقمٌة للخدمات المتكاملة -

 
نواع المودممن أ - 80  (Modem),  ٌقوم بتحوٌل اإلشارات الرقمٌة إلى إشارات تناظرٌة , باإلضافة إلى إمكانٌة نقل
األصوات والبٌانات بشكل أوتوماتٌكً عبر خطوط الهاتف , فهو ٌرد على المكالمات القادمة كما ٌقوم بفحص واختٌار 

 : خطوط النقل المناسبة, وٌسمى بـ
  (Fax Modem) الفاكس مودم -

 (Intelligent modem ) المودم الذكً -
 (ISDN) الشبكة الرقمٌة للخدمات المتكاملة -

 
 :عبارة عن أسالك الهاتف وتحتاج إلى مودم, وتسمى بـ(Wired Media) األوساط السلكٌة احد - 81

 (Twisted Pairs) األسالك المجدولة -
 (Coaxial Cable) األسالك المحورٌة -

 (Fiber Optic) األلٌاف الضوئٌة -
 

 :تشبه كٌبل الموجه الخاص بالتلفاز وتحتاج إلى بطاقة الشبكة, وتسمى بـ (Wired Media) األوساط السلكٌة احد - 82
 (Twisted Pairs) األسالك المجدولة -
 (Coaxial Cable) األسالك المحورٌة -

 (Fiber Optic) األلٌاف الضوئٌة -
 

عبارة عن أنبوب زجاجً رفٌع ٌتم نقل البٌانات فٌه بسرعة الضوء ,  (Wired Media) األوساط السلكٌة احد - 83
 : وتسمى بـ ,(WAN) وٌستخدم فً الشبكات الموسعة

 (Twisted Pairs) األسالك المجدولة -
 (Coaxial Cable) األسالك المحورٌة -

 (Fiber Optic) األلٌاف الضوئٌة -
 

تحتاج هذه الموجات إلى أجهزة مرسلة ومستقبلة , من األمثلة  (Wireless Media)األوساط الالسلكٌة احد – 84
 : علٌها )المذٌاع, هاتف الشرطة الالسلكً ( وتسمى بـ

  موجات الرادٌو -
  موجات المٌكرووٌف -

  األقمار الصناعٌة -
 

(Wireless Media)األوساط الالسلكٌة احد – 85 الستقبالها  عبارة عن موجات مستقٌمة تحتاج إلى محطات خاصة
 : وإعادة توجٌهها من األمثلة علٌها )الجوالت ( وتسمى بـ

  موجات الرادٌو -
  موجات المٌكرووٌف -

  األقمار الصناعٌة -
 

تستخدم موجات المٌكرووٌف واألقمار الصناعٌة تدول حول األرض  (Wireless Media)األوساط الالسلكٌة احد - 86
بٌن الشبكات الموسعة, من األمثلة علٌهافً مسارات معٌنة لنقل البٌانات  (Nielsat)وتسمى بـ : 

  موجات الرادٌو -
  موجات المٌكرووٌف -

  األقمار الصناعٌة -
 

 : فً بداٌة (Arpanet) أول اتصال بٌن حاسوبٌن تم فً أمرٌكا - 87
 السبعٌنات -
 الثمانٌنات -

  التسعٌنات -



 

 

 
على المعلومات التً ترٌدها فً ثوان, وهناك العدٌد منها وكل محرك احد خدمات االنترنت تساعدك فً الحصول  – 88

 .(Google) ٌستخدم طرٌقة خاصة فً البحث , ومن أشهرها
 (Search Engines) محركات البحث -

 (E-mail) البرٌد االلكترونً -
 المودم -

 
سرعة هائلة وكلفة قلٌلةاحد خدمات االنترنت وتمكنك من إرسال واستقبال الرسائل عبر االنترنت , ب - 89  : 

 (Search Engines) محركات البحث -
 (E-mail) البرٌد االلكترونً -

 المودم -
 

وتستخدم هذه الشبكة تقنٌة  ,فقط فً المإسسات الكبٌرة حٌث ٌكون أعضائها من داخل الشركة تستخدم شبكة داخلٌة - 90
 : االنترنت إلظهار المعلومات وتبدو وتتصرف كاالنترنت تماما

 االنترنت -
 االنترانت -

 االكسترانت -
 

امتداد لشبكة االنترانت الخاصة بمإسسة معٌنة , بحٌث ٌكون أعضائها من داخل الشبكة باإلضافة إلى مجموعة  - 91
 : أعضاء محددٌن من خارج الشبكة

 االنترنت -
 االنترانت -

 االكسترانت -
 

د الحلزونً )التقلٌديمن ممٌزات البرٌد اإللكترونً مقارنة بالبرٌ – 92 ) : 
 قلٌلة التكالٌف -

 تحرٌر الرسالة وتحدٌثها وإعادة إرسالها -
 جمٌع ما ذكر -

 
 : من سٌئات البرٌد اإللكترونً – 93

 (ال ٌمكنك إرسال أدوات ملموسة )طرد -
 (Junk Mail) استالم رسائل غٌر مرغوب فٌها -

 جمٌع ما ذكر -
 

والمإسسات تستخدم برامج حاسوب مصممة خصٌصا لهذا الغرض مثلإلدارة أعمال الشركات  - 94 : 
 (Management of Information systems(MIS)) أنظمة المعلومات اإلدارٌة -

 (Decision Support Systems (DSS))أنظمة دعم القرارات -
 جمٌع ما ذكر -

 
 :(CBT)من حسنات التدرٌب المعتمد على الحاسوب - 95

ون حضور محاضراتالتعلم ٌتم بد -  
 ٌوفر أسلوبا مرنا فً التدرٌب ٌتوافق مع القدرات االستٌعابٌة -

 جمٌع ما ذكر -
 

 :(CBT)من سٌئات التدرٌب المعتمد على الحاسوب - 96
 عدم إمكانٌة تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض -

 حدوث مشاكل فً األجهزة -
 جمٌع ما ذكر -

 
 :من ممٌزات العمل عن بعد - 97

وقت المواصالت تخفٌض -  
 المرونة فً أوقات العمل -

 جمٌع ما ذكر -



 

 

 
 :من مساوئ العمل عن بعد - 98
 االلهاءات فً المنزل كثٌرة جدا -

 الضغط لمحاولة اللحاق بالزمالء الذٌن ٌعملون فً المكتب -
 جمٌع ما ذكر -

 
 :من حسنات التجارة االلكترونٌة - 99

أٌام فً األسبوع 7ساعة فً الٌوم,و  24الخدمة متوفرة  -  
  (Downloading) توفٌر الوقت فً استالم البضاعة, مثل تنزٌل -

 جمٌع ما ذكر -
 

 :من مساوئ التجارة االلكترونٌة - 100
 ال ٌمكنك معاٌنة البضاعة -

 ال ٌزال األفراد ال ٌثقون بدفع ثمن البضائع عبر االنترنت -
 جمٌع ما ذكر -

 
__________________ 

االسئلة ؟ع بقٌة تاب  

 
 

 ثانٌا  :اجب على اآلتً بـ )√ ــ ×( تصحٌح الخطؤ تحته خط
 

1,1ٌتم تخزٌن البٌانات فً الحاسوب باستخدام النظام الثنائً ) - 1 ) .. (√) 
  Bit تسمى بت (×) .. (Byte) تسمى باٌت ٌتم تخزٌن الخانة الثنائٌة بوحدة تخزٌن - 2

8بت ) 8مجموعة من  - 3  Bits) تسمى باٌت (Byte) ًوهً عدد الوحدات الثنائٌة الالزمة لتمثٌل رمز واحد ف ,
 (√) .. الحاسوب

 (√) .. الباٌت هً وحدة قٌاس الذاكرة - 4
 (√) .. Nibble كل أربعة بت , أو نصف باٌت ٌدعً - 5

  (باٌت )1124 مٌجا باٌت 230 (×) .. (جٌجا باٌت 1024) باٌت 240 ٌساوي Giga Byte الجٌجا باٌت - 6
 Cards .. (×) Chips من دوائر خاصة RAM تصنع ذاكرة - 7
 (√) .. ٌقع داخل وحدة النظام (Hard Disk) القرص الصلب - 8

سعتها التخزٌنٌة تبلغ 1.4  (×) .. مٌغاباٌت 700 تصل سعتها التخزٌنٌة إلى (Floppy Disks) األقراص المرنة – 9
 .مٌجاباٌت

مٌغاباٌت 711تصل سعته إلى  ((CD-ROM (القرص الضوئً )المضغوط - 10  .. (√) 
 (√) .. عبارة عن شرٌط بالستٌكً رفٌع السمك Magnetic Tape الشرٌط الممغنط - 11

 استرجاع البٌانات المخزنة فٌها .. )×( ٌمكن استرجاعها ٌمكن ال (Smart Cards) البطاقة الذكٌة - 12
للملف ٌتم تحدٌده بواسطة البرنامج الذي أنشؤهٌتم تمٌٌز الملفات إلى أنواع باستخدام امتداد  - 13  .. (√) 

 (√) .. تقاس سرعة الحاسوب بالجٌجا هٌرتز - 14
 (√) ..هو الشخص الذي ٌقوم بكتابة البرامج مستخدما لغة برمجة واحده أو أكثر (Programmer) المبرمج - 15

 (√) .. ****,  ++Pascal ,C, وBasic أشهر لغات البرمجة المعروفة : لغة - 16
1,1تتكون البرامج المكتوبة بلغة اآللة من أرقام ثنائٌة ) - 17 ) .. (√) 

  باستخدام العنونة الرمزٌة .. )×( لغة التجمٌع لغة اآللة تتمٌز - 18
 (√) .. ٌعد المفسر أبطؤ من المترجم فً تنفٌذ البرامج كما انه ٌؤخذ حٌزا اكبر فً الذاكرة الرئٌسة - 19

التشغٌل من مجموعة من البرامج التً تعمل كفرٌق واحد فً أداء المهام ٌتكون نظام - 20  .. (√) 
 (√) .. Windows وٌندوز , Unix من أمثلة نظم التشغٌل ٌونٌكس – 21

 (√) ..تعدد الوسائط هً استخدام النص والصوت والصور والحركة والفٌدٌو فً البرمجٌة - 22
مع اآلخرٌن بسرعة عالٌة وكلفة قلٌلة من ممٌزات مجتمع المعلومات التواصل – 23 .. (√) 

 (√) .. Workgroup Computing استخدام شبكة الحواسٌب فً العمل ٌدعى بالعمل الجماعً المحوسب - 24
  ( LAN ) الشبكة المحلٌة (×) ..WAN الشبكة الموسعة شبكة نظٌر لنظٌر احد أنواع - 25

المناسب حتى تصل للطرف اآلخر ٌوجه الشرٌحة عبر الممر (Routers)الموجه - 26  .. (√) 
 (Bridge)تستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن متشابهتٌن .. )×( الجسر (Gateway)البوابة - 27

 (√) .. وهً سرعة إرسال واستقبال البٌانات بشكل متسلسل (Baud) تقاس سرعة المودم بالباود - 28



 

 

  ٌتم نقل البٌانات فٌه بسرعة الضوء.. )×( األلٌاف الضوئٌة األسالك المحورٌة - 29
 (√) .. (Net of Net) االنترنت شبكة الشبكات - 30

31 -” WWW“ بمعنى (World Wide Web) .. (√) 
 (√) .. من المآخذ على استخدام الحاسوب ٌقلل من احتكاك الناس ببعضهم البعض - 32

ٌق االنترنتتعنً البٌع والشراء عن طر :(E-commerce) التجارة االلكترونٌة - 33 .. (√) 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 ثالثا  : أسئلة وأجوبة )شاملة من محتوى المقرر
 ؟ تخزٌن البٌانات فً الحاسوب ما هو نظام – 1

1,1ٌتم تخزٌن البٌانات فً الحاسوب باستخدام النظام الثنائً ) - ) . 
بوحدة تخزٌن تسمى بتٌتم تخزٌن هذه الخانة الثنائٌة  -  Bit . 

8بت ) 8مجموعة من  -  Bits) تسمى باٌت (Byte)وهً عدد الوحدات الثنائٌة الالزمة لتمثٌل رمز واحد فً الحاسوب ,. 
 الباٌت هً وحدة قٌاس الذاكرة -

 Nibble كل أربعة بت , أو نصف باٌت ٌدعً -
 

 ؟RAM تصنع ذاكرة كٌف – 2
 Chips من دوائر خاصة RAM تصنع ذاكرة -

 Cards تجمع هذه الدوائر لتشكل بطاقات صغٌرة -
 .تثبت هذه البطاقة فً أماكن خاصة على اللوحة األم -

جٌجا باٌت 4أو  2كل بطاقة لها سعة تخزٌنٌة قد تصل إلى  -  . 
من طرٌقة  ٌمكن للمستخدم أن ٌضٌف ذاكرة على حاسوبه , بشرط أن ٌنتبه إلى نوع الذاكرة المناسبة لجهازه وان ٌتؤكد -

 .التثبٌت وصحتها
 . تستخدم لتخزٌن البرمجٌات والملفات والبٌانات بشكل دائم -

 . RAM لتنفٌذ أي برنامج, أو فتح أي ملف, ٌجب تحمٌل نسخة منه من الذاكرة الثانوٌة إلى ذاكرة -
 . لحفظ التغٌٌرات التً أجرٌت على الملف ٌتم تخزٌنه على الذاكرة الثانوٌة -

 
 ؟(Hard Disk) القرص الصلب ما هو – 3

 . أهم وسط تخزٌن نظرا لسرعة العالٌة وسعته الكبٌرة -
 . ٌقع داخل وحدة النظام -

  (External HD) ٌمكن زٌادة عدد األقراص الصلبة من الداخل والخارج -
 

 ؟ (Floppy Disks) األقراص المرنة ما هً – 4
بعلبة بالستٌكٌةتعد األقراص المرنة وسط تخزٌن ممغنط ومغلف  -  . 

 . صغٌر الحجم , خفٌف الوزن , ٌمكن نقلة بسهولة , رخٌص الثمن -
مٌجاباٌت 1.4سعته التخزٌنٌة تبلغ  -   

 
 ؟((CD-ROM(القرص الضوئً )المضغوط ما هو – 5

 . ٌستخدم أشعة اللٌزر فً قراءة المعلومات -
مٌغاباٌت 711تصل سعته إلى  -  . 

الوسائط المتعددة ٌستخدم لتخزٌن الملفات ذات -  . 
 . خفٌف الوزن , ذات موثوقٌة عالٌة -

 . ال ٌمكن الكتابة علٌها أو حذف البرامج منها , إال باستخدام مشغالت خاصة -
 

 ؟ Digital Versatile Disk (DVD) القرص الرقمً ما هو – 6
 . ٌستخدم تقنٌة األقراص الضوئٌة -

جٌجاباٌت 8 - 4سعته التخزٌنٌة عالٌة جدا تصل إلى  -  . 
  ٌستخدم لتخزٌن األفالم ذات الجودة العالٌة -

 
 ؟ ZIP أقراص ما هً – 7

 تشبه األقراص المرنة فً شكلها , -
 . اكبر وأثقل نوعا ما من األقراص المرنة -

مٌجاباٌت 751مٌجاباٌت أو  111تبلغ سعتها التخزٌنٌة  -  



 

 

 
 ؟ Magnetic Tape ما هو الشرٌط الممغنط – 8

عن شرٌط بالستٌكً رفٌع السمك , ٌغطً احد وجهٌه مادة سهلة المغنطة كؤسٌد الحدٌدعبارة  -  . 
 ٌعد الشرٌط الممغنط وسطا  ذا كفاءة وموثوقٌة واقتصادٌة لالحتفاظ بنسخ احتٌاطٌة للكمٌات الكبٌرة من البٌانات -

 . ٌإخذ علٌه طرٌقة الوصول التتابعٌة للبٌانات المخزنة -
 

الذكٌة البطاقة ما هً – 9  (Smart Cards) ؟ 
 . لها نفس حجم وشكل بطاقة االئتمان -

 . تحتوي على دائرة حاسوب فٌها ذاكرة ومعالج وموقع تخزٌن دائم -
  ٌمكن استرجاع البٌانات المخزنة فٌها , كما ٌمكن التعدٌل على البٌانات فٌها -

 
 ؟ USP Flash Drives ما هو – 10

الجٌب صغٌرة الحجم , ٌمكن وضعها فً -  . 
 . تستخدم لحفظ ونقل البٌانات بكمٌات كبٌرة -

8ٌوجد لها عدة سعات  - GB-1GB 
 

 ؟ العملٌات التً تخضع لها الملفات ما هً – 11
 (Create, Name, and Save)صناعة الملف وتسمٌته وحفظه .1
 (Copy , Move and Delete) نسخ الملف وتحرٌكه و حذفه .2

لملف وتحدٌثهااسترجاع المعلومات من ا .3 (Retrieve and Update) 
 (Display and Print) عرض الملف على الشاشة وطباعته .4

 (Execute)تنفٌذ الملف .5
 . تحمٌل الملف من القرص للذاكرة الرئٌسة إلمكانٌة نسخة من قبل اآلخرٌن .6

 . تصدٌر الملف من البرامج الذي تعمل علٌها إلى برنامج آخر .7
ٌث ٌخزن دون فراغات وبالتالً تصغٌر حجمهضغط الملف بح .8  . 

 .حماٌة الملف من عبث اآلخرٌن أو الوصول غٌر المخول أو الفٌروسات .9
 

منها,  تتحدد هذه السرعة بعدة عوامل , حٌث للتعلٌمات أو العمل المطلوب CPU نقصد بؤداء الحاسوب سرعة إنجاز - 12
 اذكرها؟

حٌث تقاس سرعة الحاسوب بالجٌجاهٌرتز , (Clock Speed) سرعة ساعة الحاسوب -  . 
 ( RAM , Cache ) سعة الذاكرة الرئٌسٌة وسرعتها -

 (Hard Disk Speed) سرعة القرص الصلب -
 :, حٌث تقسم النواقل إلى ثالثة أنواع(Bus Speed) سرعة النواقل -

ناقل العناوٌن - أ (Address Bus) 
ناقل البٌانات - ب (Data Bus) 

كمناقل التح - ت  (Control Bus) 
 (Graphic Acceleration)وجود بطاقة الرسوم -

 عدد البرامج المشتغلة فً نفس الوقت -
 

 ؟ (Program) البرنامج ما هو – 13
هو مجموعة من التعلٌمات المتسلسلة والمرتبة بشكل منطقً تقوم بتوجٌه الكمبٌوتر ألداء وظٌفة ما, مكتوب بلغة برمجة 

 .معٌنه
 

لبرمجٌاتا ما هً – 14  (Software) ؟ 
 .هً عبارة عن برنامج أو مجموعة من البرامج والبٌانات والمعلومات المخزنة مع التوثٌق الخاص بهذه البرامج

 
 ؟ (Programmer) ما هو المبرمج – 15

 .هو الشخص الذي ٌقوم بكتابة البرامج مستخدما لغة برمجة واحده أو أكثر
 

 اذكرهما ؟ (Software Kinds) هناك نوعان من البرمجٌات - 16
 .هً البرمجٌات التً ٌستخدمها الحاسوب لٌقوم بعمله على أكمل وجه :(System Software)برمجٌات النظم -

ع الكمبٌوتر من اجل تنفٌذ وظائف مفٌدة :(Application Software)البرمجٌات التطبٌقٌة - هً البرمجٌات التً تطوِّ
سا لٌعمل الحاسوبعامة خاصة بالمستخدم ولٌست أسا . 



 

 

 
 اذكر بعض من األمثلة عن برمجٌات النظم ؟ – 17

لغات البرمجة -أ   (C, Pascal, Basic, ****) 
المترجمات -ب   (Compilers) والمفسرات(Interpreters) 

نظم التشغٌل -ج   (Operating Systems) 
 

 تتكون لغة البرمجة ؟ مما – 18
وز والقواعد لتوجٌه العملٌات فً الحاسوب , وهناك العدٌد من لغات البرمجة تتكون لغة البرمجة من مجموعة من الرم

المستخدمة التً ٌجب على أي شخص ٌهدف ألن ٌصبح مبرمجا أن ٌتعلم إحدى هذه اللغات وٌتقنها لٌستطٌع بعد ذلك إعطاء 
 ****,  ++Pascal ,C, وBasic أوامره للحاسوب , ومن أشهر لغات البرمجة المعروفة : لغة

 
 ما هً أجٌال لغات البرمجة ؟ – 19

لغة اآللة -أ   (Machine Language) 
لغة التجمٌع -ب  (Assembly Language) 
اللغات عالٌة المستوى -ج  (High Level Language) 

مولدات التطبٌقات -د  (Application Generators) 
4أو لغات الجٌل الرابع ) th generation Languages) 

ائنات الموجهةبرمجٌات الك -ه   (Object Oriented Languages) 
 

 ؟ (Machine Language) لغة اآللة ما هً – 20
  . تعد لغة اآللة اللغة األساسٌة لجهاز الحاسوب -

1,1تتكون البرامج المكتوبة بلغة اآللة من أرقام ثنائٌة ) - ). 
 . تتصف لغة اآللة بصعوبة استخدامها بشكل كبٌر -
إلى وقت كبٌر فً إعداد البرامجتحتاج لغة اآللة  - . 

 . تعد لغة اآللة من أكثر اللغات عرضة  لألخطاء -
 
 
 

 ؟ (Assembly language) لغة التجمٌع ما هً – 21
 .(ADD,STO,MUL) تتكون لغة التجمٌع من اختصارات سهلة التذكر أو الرموز المختصرة مثل -

 . تتمٌز لغة التجمٌع باستخدام العنونة الرمزٌة -
 .ٌمكن استخدام األرقام الثمانٌة أو السادس عشرٌة أو العشرٌة فً قٌم البٌانات -

 تحتاج البرامج المكتوبة بلغة التجمٌع للترجمة إلى لغة اآللة ولهذا الغرض ٌتم استخدام برنامج خاص ٌسمى المجمع -
(Assembler)  

 
 ؟ (High Level Language) ما هً اللغات عالٌة المستوى – 22

د هذه اللغات من اقرب اللغات إلى اإلنسان حٌث أنها تستخدم جمال ٌستخدمها اإلنسانتع - . 
 . تحتاج هذه اللغات إلى مترجمات ومفسرات لٌفهمها الحاسوب -
  تتمٌز هذه اللغات بسهولة استخدامها فً حل المشاكل المعقدة -

 . ٌمكن استخدامها على أنواع مختلفة من الحواسٌب -
اللغاتأشهر هذه  -  C++,****,VB  

 
 ؟ (Application Generators) مولدات التطبٌقات ما هً – 23

 . تسمى هذه اللغات بلغات الجٌل الرابع وهً لغات قواعد البٌانات -
 . تقوم هذه اللغات فً صناعة الملفات والشاشات والتقارٌر دون كتابة البرامج -

 Access , Oracle من أشهر هذه اللغات -
 

 ؟ (Object Oriented Language) برمجٌات الكائنات الموجهة ما هً – 24
تعد هذه البرمجٌات من احدث التقنٌات فً إعداد البرامج حٌث تتكون هذه اللغات من مجموعة من الكٌنونات وكل كٌنونة  -

 .تحمل مجموعة من الصفات
صة بها فً كٌنونة واحدة وال ٌمكن الوصول إلى أكثر ما ٌمٌز هذه اللغات وجود كل مجموعة بٌانات مع العملٌات الخا -

 . البٌانات إال من خالل العملٌات فقط
 



 

 

 ؟ Compilers & Interpreters المترجمات والمفسرات ما هً – 25
المكتوب بلغة عالٌة  (Source code) عبارة عن برنامج ٌقوم بتحوٌل البرنامج المصدري المترجم أو المفسر -

الهدفً المستوى إلى البرنامج  (Object code) المكتوب بلغة اآللة. 
 . ٌقوم بترجمة جمٌع البرامج المكتوبة بلغات عالٌة المستوى مرة واحدة فقط المترجم -

 . ٌقوم بترجمة وتنفٌذ جملة واحدة فً الوقت الواحد بمجرد إدخالها إلى الحاسوب المفسر -
انه ٌؤخذ حٌزا اكبر فً الذاكرة الرئٌسةٌعد المفسر أبطؤ من المترجم فً تنفٌذ البرامج كما  - .  

 
 ؟ مع ذكر أمثلة ؟ (Operating System) ما هو نظم التشغٌل – 26

 . ٌعرف نظام التشغٌل على انه مجموعة من البرامج التً تتحكم وتشرف وتدعم الحاسوب والحزم التطبٌقٌة -
 .ال ٌمكن لجهاز الحاسوب أن ٌعمل إال عند توفر نظام التشغٌل -

 . ٌتكون نظام التشغٌل من مجموعة من البرامج التً تعمل كفرٌق واحد فً أداء المهام -
 :أمثلة على نظم التشغٌل

 Mac-OS ماكنتوش ,Unix , IBM OS/2 ٌونٌكس , Linux لٌنوكس , Windows وٌندوز , DOS دوس
 

 ؟ (Operating System) ما هً وظائف نظم التشغٌل – 27
واالستعداد للعملاستنهاض الحاسوب  .1 . 

 .واجهة ربط المستخدم مع البرمجٌات األخرى .2
 .إدارة المهام والمصادر .3

 .مراقبة النظام وإعاقة العملٌات غٌر المسموح بها .4
 .إدارة الملفات وتنظٌمها ونسخها ونقلها ... الخ .5

 .المحافظة على سرٌة النظام والوصول غٌر المخول لبٌانات وبرمجٌات الجهاز .6
 

 ؟ (Operating System) نظم التشغٌل ما هً أنواع – 28
 أكثر من مهمة فً نفس الوقت : (Multitasking) متعدد المهام .1

 أكثر من معالج فً نفس الحاسوب :(Multiprocessing)متعدد المعالجة .2
س الوقتٌسمح ألكثر من شخص بالعمل على نفس الجهاز فً نق :(Multi Users)متعدد المستخدمٌن .3  

 (Time Sharing) المشاركة الزمنٌة .4
 (Network OS)نظام تشغٌل الشبكات .5

 (Real Time OS)نظام تشغٌل أجهزة الوقت الحقٌقً .6
 

 ؟ (Application SW) البرمجٌات التطبٌقٌة ما هً – 29
 :تم إعداد هذه البرامج من اجل تنفٌذ وظائف مفٌدة عامة ومن األمثلة على هذه البرمجٌات

 Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) برنامج •
 Internet Explorer برامج استعراض الوٌب •

 Accounting برامج المحاسبة •
 . التطبٌقات المتخصصة التً ٌتم إعدادها بناءا على طلب المستخدم •

 CAD برمجٌات الرسوم مثل •
 

 ؟ (Interfaces) ما هً الواجهة فً البرمجٌات – 30
 : هً الطرٌقة التً ٌتخاطب بها مستخدم البرمجٌة مع الحاسوب وهً نوعان Interface الواجهة

 : التخاطب بكتابة األوامر - 1
حٌث ٌكتب المستخدم األمر كامال من خالل لوحة المفاتٌح لٌظهر على الشاشة , وتعد هذه الطرٌقة قدٌمة وبطٌئة وتحتاج 

لحاسوبلمعرفة أكثر بنظام ا  
 : (GUI)الواجهة الرسومٌة - 2

تستخدم الصور واألٌقونات والقوائم حٌث ٌختار المستخدم األمر المطلوب أو األٌقونة بتوجٌه الفؤرة والنقر علٌها لتفعٌل 
 . األمر أو شاشات اللمس وهذه الطرٌقة تتمٌز بالسهولة والمتعة

 
System Development)) تطوٌر النظم ما هو – 31 حل دورة حٌاة النظام ؟؟ ومرا  

ٌقصد بتطوٌر النظام عملٌة تحوٌل نظام ٌدوي إلى نظام محوسب , مثل تحوٌل نظام الرواتب أو المالٌة الٌدوي إلى نظام 
 System Life Cycle دورة حٌاة النظام حاسوبً , حٌث تمر عملٌة تطوٌر النظام بعدة مراحل تسمى

 : مراحل دورة حٌاة النظام
التحلٌلمرحلة  .1 فً هذه المرحلة ٌتم التعرف على النظام الحالً وتشخٌص المشاكل التً ٌعانً منها باإلضافة إلى  : 

 . التعرف على متطلبات النظام الجدٌد



 

 

فً هذه المرحلة ٌتم دارسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة والتشغٌلٌة وجدولة وقت تطوٌر النظام  : الجدوى مرحلة دراسة .2
مرحلة ذات أهمٌة بالغة فً اتخاذ القرار بتطوٌر النظام أو ال, وتعد هذه ال  . 

 . للنظام Logical Design فً هذه المرحلة ٌتم إعداد التصامٌم المنطقٌة : مرحلة التصمٌم .3
  -: مرحلة التطبٌق .4

 :ٌتم انجاز عدة مهام هً
 . برمجة النظام -4-1

للتؤكد من خلوه من األخطاء والمشاكل بحٌث تتم عملٌة االختبار بطرٌقتٌن اختبار النظام : حٌث ٌتم إخبار النظام  -4-2
 ()اختبار ألفا , اختبار بٌتا

 . تدرٌب المستخدمٌن على النظام الجدٌد -4-3
 . تنصٌب النظام وتشغٌله وتسلٌمه للمستخدمٌن -4-4

 . صٌانة ومراقبة النظام -5
 

 ؟ Multimedia تعدد الوسائط ما هو – 32
الوسائط هً استخدام النص والصوت والصور والحركة والفٌدٌو فً البرمجٌةتعدد  -  . 

 .تستخدم هذه الطرٌقة فً العرض والتعلٌم والتدرٌب واأللعاب واألغراض التجارٌة -
 . أصبح استخدام هذه الطرٌقة منتشر بشكل واسع والسبب ٌعود إلى الزٌادة الهائلة فً سرعة الحواسٌب -

 
مع المعلوماتتحدث عن مجت – 33 The Information Society ؟ 

 -: ٌتصف عصرناالحالً بعدة صفات منها
عصر المعلوماتٌة . 

عصر تكنولوجٌا المعلومات . 
عصر ثورة االتصاالت . 

القرٌة الصغٌرة .  
بمجتمع المعلوماتٌةوذلك نتٌجة التطور الهائل فً صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الذي أدى إلى إٌجاد ما ٌسمى   . 

 ما هو المقصود بمجتمع المعلوماتٌة ؟ .1
 وما هً أهم ممٌزات هذا المجتمع ؟ .2

 وما هً المآخذ الرئٌسٌة على هذه المجتمع ؟ .3
 

مجتمع المعلوماتThe Information Society :- 
األخبار, وإرسااللرسائل, والتسوق,  فً وصوله للمعلومات , وقراءة على تقنٌة المعلومات هو ذلك المجتمع الذي ٌعتمد

 . الخ.... , والتجارة وتسجٌل المواعٌد, وعقد الصفقات
ممٌزات مجتمع المعلومات :- 

ًالتعلٌم االلكترون . 
التجارة الكترونٌة. 

الحكومة االلكترونٌة . 
العمل عن بعد . 

ًالبرٌد االلكترون . 
 وكلفة قلٌلةالتواصل مع اآلخرٌن بسرعة عالٌة   . 

ًالنشر االلكترون . 
 

مآخذ مجتمع المعلوماتٌة: 
ًتقلٌل االحتكاك االجتماع .  
الحاجة إلى خبرات معٌنه . 

الحاجة إلى مهارات عقلٌة وذهنٌة كبٌرة . 
 

 ؟ Data Communication ما المقصود بتراسل البٌانات – 34
 .أو أكثر نقطتٌن عبارة عن توزٌع البٌانات بٌن -

 والثانً ٌسمى مستقبل (Sender) هً عملٌة إرسال واستقبال البٌانات والمعلومات مابٌن طرفٌٌن , األول ٌسمى مرسل -
(Receiver). 

 
  Computer Network : الحاسوب ما المقصود بشبكة – 35

علومات والموارد والبٌانات بٌنها هً نظام لربط جهازٌن أو أكثر باستخدام إحدى تقنٌات نظم االتصاالت من أجل تبادل الم -
 ., وكذلك تسمح بالتواصل المباشر بٌن المستخدمٌن



 

 

( وذلك بعد 1,1مهما كان شكل البٌانات المنقولة )نص, أو صورة ,أو صوت , أو فٌدٌو( ,فإنه ٌتم نقلها على شكل ) -
 .(ASCII شٌفرة) تحوٌلها من شكلها األصلً عن طرٌق

 
م شبكة الحواسٌب فً العملاستخدا إلى ماذا ٌإدي – 36  ؟ 

 :وهو ٌإدي إلى Workgroup Computingاستخدام شبكة الحواسٌب فً العمل ٌدعى بالعمل الجماعً المحوسب
 

المشاركة بالمعدات . 
المشاركة بالبرمجٌات . 
المشاركة بالبٌانات . 

(االتصال)المستخدمٌن ببعضهم البعض . 
 ,و سهولة , وبؤقل تكلفةتقدٌم الخدمات للعمالء بسرعة   . 

إرسال الرسائل القصٌرة . 
االتصاالت الصوتٌة والفاكسات , وعقد المإتمرات الفٌدٌوٌة. 

 
تطوٌر عملٌة  إلى والمنظمات الخاصة فً ظل وجود الشبكات والتطور الهائل فً تكنولوجٌا المعلومات تسعى الحكومات -

بؤشكالها المختلفة بسرعة ودقةتراسل البٌانات بحٌث ٌمكن تبادلها   . 
التً  (E-government) بالحكومة االلكترونٌة باإلضافة إلى ذلك فقد أوجدت بعض الحكومات فً دولها ما ٌسمى -

 المواطن من انجاز معامالته من خالل االنترنت تمكن
باإلضافة إلى زٌادة الخدمات المقدمة كلفة االتصال على المستخدم  انخفاض إلى أدى التنافس الحاد بٌن شركات االتصاالت -

 . وتحسٌن نوعٌتها
بعض الشركات أصبحت تقدم عروضا مجانٌة على خدمة االنترنت حتى أن كلفة الهاتف قد تصبح منخفضة أٌضا عند  -

 . استخدامه فً االتصال عبر االنترنت
__________________ 

 
 تابع بقٌة االسئلة ؟

 ؟ Network ما هً أنواع الشبكات – 37
 :LAN (Local Area Network) الشبكة المحلٌة .1

تغطً منطقة محدودة مثل مكتب أو  مجموعة من الحواسٌب مرتبطة مع بعضها البعض عن طرٌق خطوط اتصال بحٌث -
 .مبنى أو مجموعة مبانً

 :إلى نوعان (LAN) تقسمالشبكة المحلٌة
 -: (Client Server Network)شبكة خادم بعمالء .1

 (Clients) ٌقدم الخدمات الشبكٌة إلى حواسٌب أخرى العمالء (Server) تتمٌز هذه الشبكة بوجود حاسوب ممٌز الخادم
 .مرتبطة معه

 
  هو عبارة عن حاسوب ٌمتلك مواصفات وقدرات عالٌة اكبر من الحواسٌب المرتبطة به الخادم

 
 : (Servers) أنواع الخوادم

 
  :(File Server) خادم الملفات -1

ٌستخدم فً تخزٌن البرامج وملفات البٌانات المشتركة على قرص صلب سعته عالٌة وسرعته كبٌرة , وتسمى عملٌة تحمٌل 
 . (Uploading)وعملٌة اإلٌداع إلى الخادم بـ (Downloading)الملفات من الخادم إلى الحاسوب الطرفً بـ

 
  :(Print Server) خادم الطباعة -2

ٌتحكم بالطباعة المشتركة بٌن محطات العمل فً الشبكةالذي   . 
 

  :(Communication Server) خادم االتصاالت -3
ٌقوم بالسماح لمستخدمً الشبكة باالتصال مع الحواسٌب خارج نطاق الشبكة عبر فتحات متسلسلة ووحدات مودم عالٌة 

 . السرعة
 

 (Web Server) خادم الوٌب -4
الوٌب الخاص بالمنشؤةالذي ٌخزن علٌه موقع   .  



 

 

 
  (Mail Server) خادم البرٌد-5

 وهو خاص بالبرٌد اإللكترونً :
 

  :(Dedicated Server) الخادم المتخصص-6
إذا تم تحدٌد جهاز خادم واحد لوظٌفة واحدة ,كؤن ٌكون خادم وٌب فقط , ٌطلق علٌه أسم الخادم المتخصص.وال ٌكون 

الخادم ألكثر من عملخادما متخصصا إذا تم استخدام  . 
 

 :LAN (Local Area Network) الشبكة المحلٌة النوع الثانً من
  -: (Peer to Peer Network)شبكة نظٌر لنظٌر -2

 . فً هذا النوع من الشبكات تكون جمٌع األجهزة متساوٌة ومتكافئة -
 . بإمكان أي جهاز فً الشبكة أن ٌكون خادما أو عمٌال  فً نفس الوقت -

 .  ٌوجد جهاز ممٌز عن األجهزة األخرى فً الشبكةال -
 . تعد هذه الشبكة اقل كلفة من شبكة الخادم والمستفٌد -

 . تستخدم هذه الشبكة فً األعمال البسٌطة -
 

 : Network النوع الثانً من أنواع الشبكات
  :WAN (Wide Area Network) الشبكة الموسعة .2

 .منطقة جغرافٌة واسعة كالمدن والدول وحتى القارات تربط حواسٌب منتشرة فً -
 .ترتبط هذه الحواسٌب عن طرٌق خطوط الهاتف واألقمار الصناعٌة -

 . لالتصال ببعضها عبر مسافات بعٌدة (PSTN) تستعمل شبكة الهاتف المبدلة -
متباعدة فً العالم الخاص بالبنوك والتً تمكن من الوصول إلى رصٌدك من أماكن ATM من أمثلة الشبكات الموسعة -  . 

 
 

 ؟!! كٌف تنتقل الرسالة من مكان إلى آخر فً الشبكة الموزعة - 38
 . تجزيء الرسالة إلى شرائح .1

 . ترقٌم الشرائح .2
 . إرسال كل شرٌحة عبر ممر معٌن .3

 . تجمٌعها عند وصولها للمستقبل .4
 . ترتٌبها حسب الرقم .5
 . إزالة الرقم والدمج .6

 
أنواع األجهزة التً تستخدم للشبكات الموسعة ما هً – 39  ؟ 

  :(HUB)الموزع
 . عندما تصل الشرٌحة , ٌوزعها على جمٌع الحواسٌب المتصلة معه

 
  :(Switcher)المحول

 . ٌحول الشرٌحة إلى الحاسوب المطلوب فقط
 

  :(Routers)الموجه
فً االنترنت والشبكات الكبٌرة جداٌوجه الشرٌحة عبر الممر المناسب حتى تصل للطرف اآلخر, وٌستخدم   . 

 
 :(Gateway)البوابة

 .فً الشكل أو نظام التشغٌل المستخدم فً كل منها محلٌتٌن مختلفتٌن ٌستخدم لربط شبكتٌن
 

  :(Bridge)الجسر
 محلٌتٌن متشابهتٌن ٌستخدم لربط شبكتٌن

 
 :(Repeaters) المضخمات

تضعف عبر المسافات الطوٌلةتستخدم فً تقوٌة الموجات واإلشارات ,ألنها  . 
 

 :(Multipliers)المجمعات
 .تستخدم فً تجمٌع عدة رسائل من عدة طرفٌات ونقلها عبر كٌبل واحد سرٌع جدا للطرف اآلخر



 

 

 
 هناك ثالثة أشكال )تصامٌم( رئٌسٌة للشبكات .. اذكرها ؟ – 40

 .(Star Network) شبكة النجمة .1
 الحواسٌب تتصل مع حاسوب مركزي على شكل نجمةتتكون شبكة النجمة من عدد من   . 

ٌمكن أن ٌحل الموزع (Hub)  محل الحاسوب المركزي حٌن أن له عدة قوابس ٌتم بواسطتها الربط مع الحواسٌب
 .األخرى

تتمٌز هذه الشبكة بمركزٌة التحكم . 
 تتم عن طرٌق الجهاز المركزيعملٌة نقل البٌانات داخل هذه الشبكة تكون بطٌئة وذلك الن عملٌة النقل    

إذا حدث عطل فً الجهاز المركزي فإن ذلك سٌإدي إلى تعطٌل الشبكة . 
الخادم والمستفٌد( تستخدم هذه الشبكة بكثرة فً شبكات المحلٌة Client Server Network) 

 لبنوكتستخدم هذه الشبكات فً المنشآت التً ٌكون لها أفرع متصلة مع الفرع الرئٌسً مثل ا . 
 

 .(Ring Network) شبكة الحلقة .2
تتكون شبكة الحلقة من عدة حواسٌب كل منها متصل باآلخر مباشرة بحٌث ال ٌوجد جهاز مركزي . 

تؤخذ الحواسٌب فً هذه الشبكة شكل الحلقة أو دائرة . 
 تها إلى تحكم مركزيتعد الشبكة الحلقٌة ذات موثوقٌة أكبر نوعاَ ما من الشبكة النجمٌة وذلك لعدم حاج   

 تعد الشبكة الحلقٌة أكثر مناعة من َالفشل والتعطٌل , حٌث انه إذا تعطل جهاز فً الشبكة فإن ذلك ال ٌسبب تعطل الشبكة
  ككل

ٌمكن تراسل البٌانات داخل الشبكة الحلقٌة باتجاهٌن )مع وضد عقارب الساعة ( مما ٌزٌد فً سرعة نقل البٌانات . 
 الحلقٌة أغلى ثمن من الشبكة النجمٌة تعد الشبكة  . 

نظٌر لنظٌر( تستخدم هذه الشبكة بكثرة فً الشبكات المحلٌة Network Peer To Peer) 
تستخدم هذه الشبكة فً المنشآت التً ال تحتاج إلى تحكم مركزي لفروعها. 

 
 .(Bus Network)شبكة الناقل .3

 واحدا  ٌمر بٌن جمٌع األجهزة المرتبطة بالشبكةتستخدم شبكة الناقل كٌبال  )ناقال (   . 
تحتاج شبكة الناقل إلى عدد قلٌل من األسالك . 
تعد شبكة الناقل أقل كلفة من الشبكة النجمٌة . 

 الخادم والعمٌل”تستخدم هذه الشبكة بكثرة فً الشبكات المحلٌة )نظٌر لنظٌر أو  “) 
 
 

أنواعه ؟؟ وما هً  (Modem) ما هو المودم – 41  
هو عبارة عن وحدة ربط تستخدم فً إرسال واستقبال البٌانات عبر خطوط الهاتف. 

تستخدم شبكات الحاسوب إشارات رقمٌة (Digital Signals) ( التً تتكون من الصور واألصوات 1.1وهً إشارة )
 .والرسائل والفٌدٌو

 ِ( تستخدم خطوط الهاتف إشارات تناظرٌةAnalog Signals) عبارة عن أصوات المستخدمٌن وهً . 
لذلك ٌستخدم المودم فً تحوٌل اإلشارات الرقمٌة إلى إشارات تماثلٌة لٌتم نقلها عبر خطوط الهاتف إلى الطرف األخر . 

تقاس سرعة المودم بالباود (Baud) وهً سرعة إرسال واستقبال البٌانات بشكل متسلسل . 
الباود (Baud) كٌلوبت بالثانٌة 56ٌة الواحدة التً ٌمكن إرسالها أو تلقٌها وٌبلغ معدل الباود هو عدد البتات بالثان  .  

 
أنواع المودم (Modem) : 

 : (Fax Modem) الفاكس مودم
 ٌقوم هذا المودم بتحوٌل اإلشارات الرقمٌة إلى إشارات تناظرٌة , باإلضافة إلى ذلك فإنه ٌقوم باإلرسال الصور والوثائق

خطوط الهاتف إلى أماكن مختلفةعن طرٌق   . 
 

 :(Intelligent modem ) المودم الذكً
 ٌقوم هذا المودم بتحوٌل اإلشارات الرقمٌة إلى إشارات تناظرٌة , باإلضافة إلى إمكانٌة نقل األصوات والبٌانات بشكل

ار خطوط النقل المناسبةأوتوماتٌكً عبر خطوط الهاتف , فهو ٌرد على المكالمات القادمة كما ٌقوم بفحص واختٌ . 
 

 : (Leased Line) الخطوط المستؤجرة
تإمن الخطوط المستؤجرة بٌن موقعٌن , اتصاال دائما لألجهزة فً شبكة لنقل كمٌات كبٌرة من البٌانات . 

تخصص هذه الخطوط للمستخدمٌن المستؤجرٌن فقط. 
 را أو صغٌراٌدفع المستخدم اجراء ثابتا  مهما كان مقدار استعماله كبٌ  . 

تحتاج الخطوط المستؤجرة إلى جهاز خاص شبٌه بجهاز المودم ٌدعى (CSU/DSU) ٌقع تركٌزه عند نهاٌة كل خط. 



 

 

 
 :(ISDN) الشبكة الرقمٌة للخدمات المتكاملة

 حوٌل البٌانات ٌستخدم هذا النظام لنقل اإلشارات الرقمٌة بدال  من اإلشارات التناظرٌة , وال داعً لوجود جهاز المودم لت
 . من الصٌغة الرقمٌة إلى الصٌغة التناظرٌة وبالعكس

وصفت هذه التقنٌة بالمتكاملة ألنها تإمن نقل كل أنواع البٌانات من نص وصوت وصورة وفٌدٌو . 
 كٌلوبت فً الثانٌة , ولكن بسعر أعلى 128توفر هذه التقنٌة سرعة نقل تصل إلى   . 

 
 .(ADSL) المتماثل غٌر خط المشترك الرقمً

تستخدم تقنٌة (ADSL) كبدٌل لتقنٌة (ISDN)  لالتصال شبه الدائم باالنترنت عبر خطوط الهاتف العادٌة دون شغله
 . إرساال واستقباال  

توصف هذه الخطوط بغٌر المتماثلة (Asymmetric)  الن سرعة االستقبال أو التحمٌل أعلى بكثٌر من سرعة
مٌجابت بالثانٌة 9تصل سرعة التحمٌل إلى اإلرسال حٌث ٌمكن أن   .  

 
 .(NIC) بطاقة الشبكة

هً لوحة الكترونٌة تثبت داخل الجهاز على اللوحة األم فً ثقوب التوسع . 
تستخدم هذه البطاقة فً نقل البٌانات بٌن األجهزة فً الشبكة المحلٌة وهً تنفذ البروتوكوالت المستخدمة فً الشبكة. 

 
 .(Transmission Media) وسط النقل
األوساط السلكٌة (Wired Media). 

 
 . وهً أسالك الهاتف وتحتاج إلى مودم:(Twisted Pairs) األسالك المجدولة

 
 .وهً تشبه كٌبل الموجه الخاص بالتلفاز وتحتاج إلى بطاقة الشبكة:(Coaxial Cable) األسالك المحورٌة

 
أنبوب زجاجً رفٌع ٌتم نقل البٌانات فٌه بسرعة الضوء , وٌستخدم فً الشبكات :(Fiber Optic) األلٌاف الضوئٌة

 . (WAN) الموسعة
 

األوساط الالسلكٌة(Wireless Media) . 
 

 .( تحتاج هذه الموجات إلى أجهزة مرسلة ومستقبلة , من األمثلة علٌها )المذٌاع, هاتف الشرطة الالسلكً: موجات الرادٌو
 

هً عبارة عن موجات مستقٌمة تحتاج إلى محطات خاصة الستقبالها وإعادة توجٌهها من األمثلة : موجات المٌكرووٌف
 .( علٌها )الجوالت

 
تستخدم موجات المٌكرووٌف واألقمار الصناعٌة تدول حول األرض فً مسارات معٌنة لنقل البٌانات بٌن : األقمار الصناعٌة

 . (Nielsat) الشبكات الموسعة , من األمثلة علٌها
 

 ما المقصود بالبروتوكوالت ؟ – 42
هً مجمــوعة من القــــواعد واإلجــــــراءات والقوانٌن المستخــــدمة لبناء وصـــــٌانة وتوجٌه النقل بٌن األجهزة فً 
الشبكات , وهً تحدد عدد األجهزة المتصلة بالشبكة وكٌفٌة تجمٌع البٌانات للنقل واستقبال اإلشارات وكٌفٌة معالجة 

خطاءاأل . 
TCP/IP 

UDP 
HTTP 

FTP 
 

 ما المقصود باالنترنت ؟ وما هً خدماته ؟ – 43
هناك عدة تعارٌف وردت فً خصوص االنترنت منها . 

 
ٌعد االنترنت اكبر شبكة حواسٌب موسعة تغطً جمٌع أنحاء العالم تصل بٌن حواسٌب شخصٌة وشبكات محلٌة وشبكات  -

 . موسعة
 .(Net of Net) االنترنت شبكة الشبكات -

ٌستطٌع أي شخص أن ٌصبح عضوا فً هذه الشبكة من منزله أو مكتبة , وٌستطٌع حٌنها إلى الوصول لقدر هائل من  -



 

 

 . المعلومات
 

أول اتصال بٌن حاسوبٌن تم فً أمرٌكا (Arpanet) فً بداٌة الثمانٌنات. 
 ً األجهزة البعٌدة وذلك حسب االرتباط التشعبًفً التسعٌنات أصبح باإلمكان الوصول إلى المعلومات المخزنة ف  . 
بعد ذلك أصـبح باإلمكان نقل الصور واألصوات والفٌدٌو عبر خدمة الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة (World Wide 

Web) ” WWW“ 
 

 : خدمات االنترنت
 .(Search Engines) محركات البحث .1

 رٌدها فً ثوان ن وهناك العدٌد منها وكل محرك ٌستخدم طرٌقة برامج تساعدك فً الحصول على المعلومات التً ت
 .(Google) خاصة فً البحث , ومن أشهرها

 
 .(E-mail) البرٌد االلكترونً .2

برنامج ٌمكنك من إرسال واستقبال الرسائل عبر االنترنت , بسرعة هائلة وكلفة قلٌلة . 
 

 ما المقصود باالنترانت ؟ – 44
 داخلٌة تستخدم فً المإسسات الكبٌرة حٌث ٌكون أعضائها من داخل الشركة فقطهً عبارة عن شبكة   . 

تستخدم هذه الشبكة تقنٌة االنترنت إلظهار المعلومات وتبدو وتتصرف كاالنترنت تماما . 
تمكنك من مشاركة المعلومات وموارد الشركة بٌن الموظفٌن . 
 النترانتموظفو الشركة فقط هم المخولون بالوصول إلى ا  . 

مثال الموقع الداخلً لجامعة الملك فٌصل . 
 

 ما المقصود باالكسترانت ؟ – 45
 هً امتداد لشبكة االنترانت الخاصة بمإسسة معٌنة , بحٌث ٌكون أعضائها من داخل الشبكة باإلضافة إلى مجموعة

 . أعضاء محددٌن من خارج الشبكة
 ة الوصول إلى هذه الشبكةٌستطٌع الزبائن والمردٌن من خارج الشرك  . 

مثال علٌها انتساب بعض الطلبة من خارج جامعة الملك فٌصل بموقع الجامعة . 
 

 ما المقصود بجدران النار ؟ – 46
هو نظام امنً لمنع المستخدمٌن الخارجٌٌن غٌر المرخصٌن من الوصول إلى النظام وخصوصا فً الحواسٌب المتصلة  -

 . باالنترنت بشكل دائم
قد تكون الحواجز النارٌة عبارة عن برمجٌات فقط تعمل على خوادم , والبعض اآلخر ٌكون عبارة عن برمجٌات تعمل  -

 . على أجهزة متخصصة
 

 ؟ ما هو ترتٌب وسائط التخزٌن من األعلى وحتى األقل سعه للتخزٌن – 47
  الشرٌط الممغنط .1
  القرص الصلب .2

  usb flash الفالش مٌموري .3
  DVD القرص الرقمً .4

  ZIP أقراص .5
  CD القرص الضوئً .6

  flooby diskالقرص المرن .7
 

 مٌزات البرٌد اإللكترونً مقارنة بالبرٌد الحلزونً )التقلٌدي( ؟ ومساوئه ؟ ما – 48
 قلٌلة التكالٌف .1

 إرسال الرسالة ٌكون فورٌا .2
إلى أشخاص آخرٌنتبادل قوائم المراسالت والعناوٌن , تمرٌر الرسالة  .3  

 ٌمكنك إرسال الرسالة الواحدة لعدة أشخاص مرة واحدة .4
 سهولة الرد على الرسالة .5

 قد تحتوي الرسالة على أي شكل من البٌانات مثل ملفات .6
 .تحرٌر الرسالة وتحدٌثها وإعادة إرسالها .7

 
 مساوئ البرٌد اإللكترونً



 

 

 (ال ٌمكنك إرسال أدوات ملموسة )طرد .1
ٌحتوي على فٌروسات تضر بالحاسوب قد .2  

 كثرة الرسائل وما ٌترتب على ذلك من أعباء تنظٌمها وحفظها والرد علٌها .3
 (Junk Mail) استالم رسائل غٌر مرغوب فٌها .4

 انعدام الخصوصٌة .5
 

 ؟ الحاسوب فً حٌاتنا الٌومٌة تحدث باختصار عن – 49
وجوده جزءا ال ٌتجزأ من حٌاتنا الٌومٌة, ال نستطٌع االستغناء عنه, بسبب دخل الحاسوب فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة, وأصبح 

ارتباطه الوثٌق بمعظم إن لم ٌكن كل أمور حٌاتنا من إنجاز معامالت , أو أعمال أو دراسة ,أو ترفٌه...الخ. أصبح لزاما 
أفضل النتائج. كما ٌجب علٌنا أن  علٌنا أن نصنف استخدامات هذا الجهاز, وكٌفٌة توظٌفه بالشكل األمثل لكً نحصل على

 نعرف اثر هذا الجهاز على حٌاتنا سلبا وإٌجابا, ومتى ٌكون اإلنسان أفضل من الحاسوب أو العكس
 

 ما هً طرق استخدام الحاسوب فً العمل ؟ – 50
عً, طبً, دخل الحاســـــوب فً مختلف مٌادٌن العمل, وبالتالً تختلف أنظمة الحواسٌب باختالف طبٌعة العمل)صنا

 (حكومً
 : اختالف أنظمة الحاسوب , ٌتبعه اختالف فً

من حواسٌب مواصفات عالٌة, إلى طرفٌات تعدد الوسائط , وجود خادم,أو طابعة عالٌة المواصفات, شبكة  : المعدات .1
للمس..الخحواسٌب, وماسحات ضوئٌة, وقارئ شٌفرة عامودٌه , ومودم, أو خادم خاص باالنترنت, وشاشات حساسة   

من معالجات النصوص, الجداول االلكترونٌة , قواعد البٌانات, وبرامج رسم , برامج عرض, برامج  :البرمجٌات .2
 اتصاالت وانترنت , برامج المحاسبة والمالٌة واإلحصاء, برامج المواعٌد, برامج دعم القرار وإدارة المشارٌع .. الخ

 
 :ٌستخدم الحاسوب فً العمل من اجل

عوٌض النقص باألٌدي العاملة, مثل مراقبة المخزون آلٌات .1  
 إرسال واستقبال الرسائل االلكترونٌة .2

 التعامل مع الحسابات التً تتسم بالتكرار والدقة .3
 استخدام الحاسوب فً المجاالت الطبٌة .4

 تصمٌم منتجات ذات مواصفات عالٌة .5
 البٌع والشراء عبر اإلنترنت .6

 
بٌن الحاسوب واإلنسان ؟ما الفرق  – 51  

 :المجاالت التً ٌكون فٌها الحاسوب أفضل من العنصر البشري
 السرعة فً انجاز المهام , مثل فرز قائمة األسماء ضمن ترتٌب معٌن .1

 الدقة, فالعملٌات الحسابٌة تتم بدقة متناهٌة .2
 فً المهام ذات الطابع المتكرر .3
 تزوٌد خدمة على مدار الساعة .4

مجاالت الخطٌرة , مثل التجارب الكٌمٌائٌةال .5  
 المهام البسٌطة التً ٌمكن اتمامها , مثل التلفون اآللً .6

 تخزٌن كمٌات هائلة من المعلومات فً مساحة صغٌرة جدا .7
 ٌستخدم فً دمج البٌانات التً تؤتً من مصادر مختلفة, وتخزٌنها واسترجاعها عند الحاجة إلٌها .8

 
 :المجاالت التً ٌكون فٌها العنصر البشري أفضل من الحاسوب

 المهام التً تحتاج إلى إبداع وتخٌل وتفكٌر .1
 أن تإدى من خالل التعلٌمات ال ٌمكن المهام التً .2

 المهام التً ال تتكرر .3
 المهام التً تحتاج إلى المشاعر اإلنسانٌة .4

 المشاكل الصحٌة .5
 الخدمات المصرفٌة .6

 
الحاسوب ,وتؤثٌرها على نمط حٌاة اإلنسان ظهرت التساإالت التالٌةمع ازدٌاد استخدام  : 

 هل ستدمر أو ستخلق التكنولوجٌا وظائف أكثر؟ •
 هل سٌعد اإلنسان للتكٌف مع التغٌٌرات التً ستحدث فً عمله؟ •

؟هل ستوسع التكنولوجٌا الحدٌثة )بسبب كلفتها وتعقٌدها( الهوة بٌن المجتمعات المتقدمة والنامٌة •  
أن الثقافة الحاسوبٌة متطلبا رئٌسٌا مثل المهارات العادٌة كالقراءة والكتابة “كان الرأي النهائً فً نشرة لالتحاد األوروبً



 

 

 “والحساب, وذلك لتمكٌن األشخاص من التنافس فً سوق العمل , والمشاركة الفعالة فً الحٌاة
 

 ما هً نتائج استخدام الحاسوب ؟ – 52
 :أدى ظهور الحواسٌب إلى
 إلغاء التكرار فً المهام .1

 زٌادة الكفاءة والموثوقٌة فً معالجة البٌانات بشكل كبٌر .2
 ظهور فرص عمل جدٌدة لم تكن موجودة فً السابق .3

 الحصول على كمٌات هائلة من المعلومات عبر االنترنت والمستخدم جالس فً مكانه .4
هائلة ومن خالل المنزل مثل البٌع والشراء وإتمام الحجوزات وإرسال تؤدٌة الكثٌر من مهام الحٌاة بسهولة وسرعة  .5

 الرسائل
 انتشار ظاهرة العمل من المنزل .6

 عقد المإتمرات عن بعد .7
 استغناء التجار عن اقتناء عدة متاجر إلمكانٌة البٌع عبر االنترنت .8

 التطور الهائل فً مختلف المعدات والتقنٌات واألجهزة .9
مقاٌٌس الحٌاة عن السابق نحو األعلى اختالف .10  

 
 :من المآخذ على استخدام الحاسوب

 تقلٌل فرص العمل, عندما ٌحل محل أشخاص .1
 ٌقلل من احتكاك الناس ببعضهم البعض .2

 ٌحتاج إلى مهارات وتدرٌب من نوع خاص .3
 األعطال التً قد تحدث .4

وصٌانتها موظفون مدربونتحتاج بعض أنظمة الحواسٌب إلى أن ٌقوم بإعدادها  .5  
 

 ما هً برامج الحاسوب فً المإسسات ؟ وأٌن تستعمل ؟ – 53
 :إلدارة أعمال الشركات والمإسسات تستخدم برامج حاسوب مصممة خصٌصا لهذا الغرض مثل

تزود المدٌر بالمعلومات التً  :(Management of Information systems(MIS)) أنظمة المعلومات اإلدارٌة
 .ٌحتاجها من جمٌع األقسام لمساعدته فً اتخاذ القرارات الروتٌنٌة المتعلقة بالمإسسة

 
 

تساعد المدٌرٌن العامٌن على صنع القرار  :(Decision Support Systems (DSS))أنظمة دعم القرارات
  .للمشكالت التً تواجههم

 : تتمٌز هذه األنظمة
  بمرونة عالٌة

المشكلةمقدرة عالٌة على التكٌف مع    
 سرعة االستجابة فً تقدٌم الحلول الفعالة بكفاءة عالٌة

 
 تستعمل برامج الحاسوب فً شركات التامٌن -

 تستعمل برامج الحاسوب فً المإسسات المالٌة -
 تستعمل برامج الحاسوب كبرامج داعمة لحجوزات الفنادق والطٌران -

 
؟ما هً استخدامات الحاسوب فً الهٌئات الحكومٌة  – 54  

 :ٌمكن تحسٌن أداء مإسسات الدولة الحكومٌة من خالل استخدام الحواسٌب, حٌث أنها
 تخزن كمٌات كبٌرة من البٌانات -

 تسهل عملٌتً البحث والفرز -
 (استخدام هذه البٌانات المخزنة فً إجراء البحوث التسوٌقٌة , والمسوحات االجتماعٌة واإلحصائٌة) إحصاءات السكان -

اإلٌراداتجمع  -  
 تسجٌل المركبات , من خالل االحتفاظ بسجالت عن كل شخص ٌملك رخصة قٌادة ,ولكل مركبة -

 التصوٌت االلكترونً -
 

 ما هً استخدامات الحاسوب فً المستشفٌات ومراكز العناٌة الصحٌة ؟ – 55
 :تستخدم الحواسٌب فً المستشفٌات ومراكز العناٌة الصحٌة لألغراض التالٌة

سجالت المرضى واستخراجها والبحث عنها. والربط بٌن األنظمة فً المستشفٌات والمراكز الطبٌة والمشاركة فً  تخزٌن -
 السجالت وبالتالً زٌادة االهتمام بالمرضى والحصول على أي معلومات بسرعة



 

 

 تحدٌد المواعٌد ومراقبة غرف العناٌة الفائقة -
ثل الحصول على تفاصٌل عملٌات جراحٌة معقدة نشرها أطباء أكثر تعتبر مصدرا للمعلومات لألطباء أنفسهم , م -
 خبرة,وتوفر قواعد بٌانات األدوٌة والتطورات الطبٌة بما ٌساعد على إبقاء الطبٌب مطلعا على التطورات العالمٌة

 .تحلٌل كمٌات كبٌرة من البٌانات البٌولوجٌة للمساعدة فً األبحاث -
 

فً التعلٌم ؟ما هً استخدامات الحاسوب  – 56  
 : ٌستخدم الحاسوب فً الجامعات والكلٌات والمدارس بهدف

 التعلٌم , ٌستخدم الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة فً الغرف الصفٌة باستخدام الوسائط المتعددة .1
  التدرٌب والتوجٌه .2

 : اإلدارة والتسجٌل, حٌث .3
ٌتم جدولة مواعٌد الحصص الدراسٌة - أ  
الموظفٌن وتخصصاتهمكتابة تفاصٌل  - ب  
تعقب الحضور وعدده - ت  

تستخدم المعدات والبرمجٌات المناسبة ألداء هذه المهام, وٌكون لشبكة الحاسوب المحلٌة دور كبٌر فً ربط أعمال المدرسة 
 مع بعضها لبعض

 
 
 

 :من استخدامات الحاسوب فً التعلٌم
وهو تدرٌب عدد من األشخاص على  :(Computer Based Training(CBT))التدرٌب المعتمد على الحاسوب

 DVD مجموعة متنوعة وعرٌضة من المواضٌع, وعادة تكون هذه البرمجٌات على قرص مدمج أو
 

 :(CBT)من حسنات التدرٌب المعتمد على الحاسوب
 التعلم ٌتم بدون حضور محاضرات -

 التعلم فً أي وقت وفً أي فترة زمنٌة -
توافق مع القدرات االستٌعابٌةٌوفر أسلوبا مرنا فً التدرٌب ٌ -  

 عملً وذو تكلفة قلٌلة -
 إذا برزت بعض المصاعب ٌمكن تكرار الدرس قدر ما ٌشاء المستخدم دون أن ٌضجر الحاسوب أو ٌغضب -

 
 :(CBT)من سٌئات التدرٌب المعتمد على الحاسوب

 عدم إمكانٌة تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض -
حعدم وجود مدرس لتقدٌم النصائ -  

 حدوث مشاكل فً األجهزة -
 غٌاب التشجٌع لمواصلة التدرٌب -
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لألشخاص العمل من المنزل عبر  Telecommuting أو المواصالت عن بعد Teleworking ٌتٌح العمل عن بعد
أو االنترنتحاسوب مربوط بمكتبه فً الشركة. وٌمكن االتصال بالمكتب عبر الهاتف أو الفاكس   

 :من مٌزات العمل عن بعد
 تخفٌض وقت المواصالت .1
 المرونة فً أوقات العمل .2

 القدرة على التركٌز على أداء مهمة واحدة .3
 تخفٌض متطلبات الشركة من حٌث المساحة, فال حاجة لتوافر مكتب له .4

 ٌستطٌع صاحب العمل توظٌف أشخاص من مناطق جغرافٌة متعددة .5
 

 :من مساوئ العمل عن بعد
 (االلهاءات فً المنزل كثٌرة جدا)مندوب مبٌعات, جابً الكهرباء, أصدقاء .1

 الضغط لمحاولة اللحاق بالزمالء الذٌن ٌعملون فً المكتب .2
 قد ٌشعر الفرد باالنعزال عن زمالئه, مما ٌقلل من فرص نجاح فرٌق العمل .3
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رة االلكترونٌةالتجا  (E-commerce):  
تعنً البٌع والشراء عن طرٌق االنترنت,حٌث ٌطلب منك معلوماتك الشخصٌة , ودفع ثمن البضاعة قبل استخدامها 



 

 

 .باستخدام بطاقة االئتمان
عامل تقدم بعض المحالت التجارٌة خدمة التبضع ألسبوع, حٌث ٌتم انتقاء البضائع عبر موقع المحل التجاري وٌقوم  -

 .بتسلٌمها إلى باب منزلك
ظهر مفهوم المزاد العلنً, حٌث تعرض البضائع فً غرفة المزاد العلنً لتباع فً وقت وتارٌخ محددٌن, تباع ألعلى  -

 سعر. والشخص الذي رسا علٌه المزاد ٌكون ملزما بالشراء
 
 
 

 :من حسنات التجارة االلكترونٌة
أٌام فً األسبوع 7ساعة فً الٌوم,و  24الخدمة متوفرة  .1  

 البرامج من االنترنت بعد دفع ثمنها (Downloading) توفٌر الوقت فً استالم البضاعة, مثل تنزٌل .2
 االطالع على نطاق واسع من المنتجات, مقارنة األسعار, وشراء األنسب .3

 
 :من مساوئ التجارة االلكترونٌة

 ال ٌمكنك معاٌنة البضاعة .1
ٌثقون بدفع ثمن البضائع عبر االنترنتال ٌزال األفراد ال  .2  

 ٌفضل األشخاص التواصل البشري عند الشراء,والتكلم مع مندوب المبٌعات وطرح األسئلة .3
__________________ 

 ابع بقٌه االسئلة ؟
 نموذج أسئلة لمادة مدخل إلى تقنٌة المعلومات

من الفروع التالٌةاختر اإلجابة األكثر صحة من ضمن الخٌارات المعطاة فً كل فرع  : 

 :عملٌات أساسٌة مرتبة بالشكل التالً ثالث ٌقوم الكمبٌوتر بتنفٌذ (1
 
 

 إخراج  معالجة  إدخال . أ

  معالجة  إدخال إخراج .ب 

 إخراج  إدخال  معالجة .ج 

 إدخال  معالجة  إخراج .د 

 
 
 
 

الحواسٌب التالٌة األغلى سعراأي  (2  

 (Super Computer)الحاسوب العمالق . أ
 (Mainframe)الحاسوب الكبٌر .ب 

 (Mini Computers)الحاسوب المتوسط .ج 

 (Personal computers)الحاسوب الشخصً .د 

 أي الحواسٌب التالٌة األصغر حجما (3
 (Super Computer)الحاسوب العمالق .أ 

الكبٌرالحاسوب  .ب  (Mainframe) 

 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً . ج

 (Personal computers)الحاسوب الشخصً .د 

أي الحواسٌب التالٌة ٌستخدم فً الشركات الكبٌرة , مثل البنوك والمنظمات الكبٌرة, لمعالجة كمٌات كبٌرة من البٌانات,  (4
 .كتحضٌر مالٌٌن الشٌكات,أو الفواتٌر والطلبات

 (Super Computer)الحاسوب العمالق .أ 
 (Mainframe)الحاسوب الكبٌر . ب

 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً .ج 

 (Personal computers)الحاسوب الشخصً .د 

وتستخدم فً األماكن التً ٌكون فٌها .أي الحواسٌب التالٌة ٌستخدم فً االعمال التجارٌة الكبٌرة والمعقدة نوعا ما (5
 استخدام الحواسٌب الشخصٌة غٌر مناسب والحواسٌب الكبٌرة غالٌة الثمن

 (Super Computer)الحاسوب العمالق .أ 



 

 

 (Palmtop Computers) الحاسوب الكفً .ب 

 (Mini Computers)الحاسوب المتوسط . ج

 (Network Computers) حواسٌب الشبكة .د 

الحواسٌب الشخصٌة, بسببتتصف الحواسٌب المحمولة بكونها أغلى من  (6 : 

 .إمكانٌة نقلها من مكان إلى آخر بمنتهى السهولة .أ 
 .كونها أقوى من الحواسٌب الشخصٌة .ب 

 .ٌمكن وصلها بمصدر تٌار كهربائً أو تشغٌلها على البطارٌة .ج 
 اإلجابة )أ( و اإلجابة )ج( صحٌحتٌن . د

 تنقل البٌانات بت تلو اآلخر (7
 
 

 (Serial Port)القوابس المتتالٌة . أ
 (Parallel Port)القوابس المتوازٌة .ب 

 SCSI Port .ج 
 USP Port .د 

 
 

 :لٌس جزءا من وحدة المعالجة المركزٌة (8
 
 

 وحدة الحساب والمنطق .أ 
 وحدة التحكم .ب 
 المسجالت .ج 

 RAM ذاكرة . د
 
 

 ٌقاس حجم الشاشة (9
 

 قطرٌا . أ
 أفقٌا .ب 

 عامودٌا .ج 

 العرض X الطول .د 
 
 
 
 

 :من أمثلة الذاكرة الرئٌسٌة (10
 

 RAM ذاكرة .أ 

 ROM ذاكرة .ب 

 HDD ذاكرة القرص الصلب .ج 

 اإلجابة )أ( و اإلجابة )ب( صحٌحتً . د
ٌُراد تنفٌذه ٌجب أن ٌتم تحمٌله علىهذهالذاكرة (11  .تعتبر منطقة العمل الرئٌسٌة فً جهاز الحاسوب, فؤي برنامج 

 

 RAM ذاكرة . أ

 ROM ذاكرة .ب 

 Flash ذاكرة .ج 

 Cache ذاكرة .د 
 

 :للتقلٌل قدر اإلمكان من حدوث العطب عند انقطاع التٌار الكهربائً (12
 . افصل الجهاز عن الكهرباء .أ 



 

 

 . تصفً التموج فً الكهرباء استخدم محوالت طاقة لها مصفٌات خاصة تمنع حدوث عطب الجهاز, حٌث انها .ب 
مزود طاقة غٌر منقطع استخدام .ج  (UPS)(Uninterrupted Power Supply) وهو عبارة عن بطارٌة احتٌاطٌة تزود

 الحاسوب بالطاقة اثناء انقطاع

 جمٌع ما سبق صحٌح . د

 كل ثمانٌة خانات ثنائٌة تمثل (13
 

 Bit البت .أ 
 Byte الباٌت . ب

 Nibble نٌبل .ج 

 Word كلمة .د 
 
 
 

تخضع لها الملفاتالعملٌات التً  من (14 : 

 (Create, Name, and Save) صناعة الملف وتسمٌته و حفظه .أ 

 (Copy , Move and Delete) نسخ الملف وتحرٌكه و حذفه .ب 

 (Retrieve and Update)استرجاع المعلومات من الملف وتحدٌثها .ج 

 جمٌع ما ذكر صحٌح . د

جٌجا هرتز2إذا كان لدٌنا جهاز حاسوب سرعته  (15 (2GHz)فإن ذلك ٌعنً أن زمن دورة الساعة , (Clock Cycle 
Time) ٌساوي بالثانٌة: 

 

  .أ 
  .ب 
 .ج 
  .د 
 

 ؟(System Software)من برمجٌات النظم لٌس أي مما ٌلً (16
 

 نظم التشغٌل .أ 
 المترجمات أو المفسرات .ب 

 لغات البرمجة .ج 
 برامج تحرٌر النصوص . د

 
 

اختصارات سهلة التذكر او رموز مختصرة مثل تتكون هذه اللغة من (17  (ADD,STO,MUL) وتتمٌز باستخدام العنونة,

  (Assembler) الرمزٌة ,وتحتاج البرامج المكتوبة بهذه اللغة إلى برنامج خاص ٌسمى
 (Machine Language) لغة اآلله .أ 

 (Assembly Language)لغة التجمٌع . ب

 (High Level Language)اللغات عالٌة المستوى .ج 

 (Object Oriented Languages) برمجٌات الكائنات الموجهة .د 
 
 

تعد هذه البرمجٌات من أحدث التقنٌات فً إعداد البرامج حٌث تتكون هذه اللغات من مجموعة من الكائنات وكل  (18
ع العملٌات الخاصة بها فً كٌنونة تحمل مجموعة من الصفات ,وأكثر ما ٌمٌز هذه اللغات وجود كل مجموعة بٌانات م

 كٌنونة واحدة وال ٌمكن الوصول إلى البٌانات إال من خالل تلك العملٌات فقط

 (Assembly Language)لغة التجمٌع .أ 

 (High Level Language)اللغات عالٌة المستوى .ب 

 (4th generation Languages) أو لغات الجٌل الرابع (Application Generators)مولدات التطبٌقات .ج 

 (Object Oriented Languages) برمجٌات الكائنات الموجهة . د
 وظائف نظم التشغٌل ؟ من لٌس أي مما ٌلً (19

 



 

 

 استنهاض الحاسوب واالستعداد للعمل .أ 

  واجهة ربط المستخدم مع البرمجٌات األخرى .ب 
 حماٌة الجهاز من الفٌروسات . ج

وتنظٌمها ونسخها ... الخ إدارة الملفات .د   
 
 
 

 -: ٌتصف عصرناالحالً بعدة صفات منها (20
 

 . عصر المعلوماتٌة . أ

 .عصر الصٌد والزراعة .ب 

 . عصر الصناعة والتجارة .ج 

 .عصر الخدمات .د 
 
 
 

وهو ٌإدي  Workgroup Computingبالعمل الجماعً المحوسب إستخدام شبكة الحواسٌب فً العمل ٌدعى (21
 :إلى

 . المشاركة بالمعدات والبرمجٌات و البٌانات .أ 
 . إرسال الرسائل القصٌرة .ب 

 .االتصاالت الصوتٌة والفاكسات , وعقد المإتمرات الفٌدٌوٌة .ج 
 جمٌع ما سبق صحٌح . د

عملٌة  الىتطوٌر والمنظمات الخاصة فً ظل وجود الشبكات والتطور الهائل فً تكنولوجٌا المعلومات تسعى الحكومات (22
تراسل البٌانات بحٌث ٌمكن تبادلها بؤشكالها المختلفة بسرعة ودقة .بحٌث أوجدت بعض الحكومات فً دولها ما 

 . المواطن من انجاز معامالته من خالل االنترنت لٌتمكن______________ ٌسمى
 

 الحكومة اإللكترونٌة . أ
 الحكومة المتطورة .ب 
 حكومة األشخاص .ج 

االتصاالتحكومة  .د   
 

 :الى أدى التنافس الحاد بٌن شركات االتصاالت (23

 . ارتفاعكلفة االتصال على المستخدم باالضافة الى زٌادة الخدمات المقدمة وتحسٌن نوعٌتها .أ 
 . كلفة االتصال على المستخدم باالضافة الى إنخفاض الخدمات المقدمة وإنخفاض نوعٌتها انخفاض .ب 

 . انخفاض كلفة االتصال على المستخدم باالضافة الى زٌادة الخدمات المقدمة وتحسٌن نوعٌتها . ج

 . كلفة االتصال على المستخدم باالضافة الى إنخفاض الخدمات المقدمة وإنخفاض نوعٌتها ارتفاع .د 
 

 . ٌستخدم فً تخزٌن البرامج وملفات البٌانات المشتركة على قرص صلب سعته عالٌة وسرعته كبٌرة (24
 

 .(File Server) خادم الملفات . أ
 .(Print Server) خادم الطباعة .ب 

 .(Communication Server) خادم االتصاالت .ج 

 .(Web Server) خادم الوٌب .د 
 

 ؟!! كٌف تنتقل الرسالة من مكان إلى آخر فً الشبكة الموزعة (25

– تجزيء إلى شرائح – ترقٌم الشرائح .أ  ممر معٌنارسال كل شرٌحة عبر  ترتٌبها  – تجمٌعها عند وصولها للمستقبل – 
ازالة الرقم والدمج –حسب الرقم   . 

ترتٌبها – ارسال كل شرٌحة عبر ممر معٌن – تجمٌعها عند وصولها للمستقبل – ترقٌم الشرائح – تجزيء إلى شرائح .ب 
ازالة الرقم والدمج –حسب الرقم   . 

تجزيء إلى شرائح – ترقٌم الشرائح – ارسال كل شرٌحة عبر ممر معٌن – تجمٌعها عند وصولها للمستقبل – ترتٌبها  . ج
 . حسب الرقم – ازالة الرقم والدمج



 

 

ازالة  –تجمٌعها عند وصولها للمستقبل  – ارسال كل شرٌحة عبر ممر معٌن – ترقٌم الشرائح – تجزيء إلى شرائح .د 
 .ترتٌبها حسب الرقم –الرقم والدمج

الشرٌحة لهذا الجهاز,ٌوزعها على جمٌع الحواسٌب المتصلة معهعندما تصل  (26  . 
 

 (HUB)الموزع . أ

 (Switcher)المحول .ب 

 (Routers)الموجه .ج 

 (Repeaters) المضخمات .د 
 

 . عندما تصل الشرٌحة لهذا الجهاز,ٌحول الشرٌحة إلى الحاسوب المطلوب فقط (27
 

  (HUB)الموزع .أ 

 (Switcher)المحول . ب
 (Routers)الموجه .ج 

 (Repeaters) المضخمات .د 
 
 

 محلٌتٌن متشابهتٌن ٌستخدم لربط شبكتٌن (28
 

 (Repeaters) المضخمات .أ 

 (Multipliers)المجمعات .ب 

 (Gateway)البوابة .ج 

 (Bridge)الجسر . د
 
 

 .تستخدم فً تقوٌة الموجات واالشارات ,النها تضعف عبر المسافات الطوٌلة (29
 

 (Repeaters) المضخمات . أ

 (Multipliers)المجمعات .ب 

 (Gateway)البوابة .ج 

 (Bridge)الجسر .د 
 
 
 

__________________ 
 

 تابع بقٌة االسئلة ؟

 
 
 
 

ٌإمن هذا النوع من الخطوط , اتصاال دائما بٌن موقعٌن فً شبكة لنقل كمٌات كبٌرة من البٌانات , حٌث تخصص هذه  (1
للمستخدمٌن المستؤجرٌن فقط,وٌدفع المستخدم أجرا ثابتا  مهما كان مقدار استعماله كبٌرا او صغٌرا ,وٌحتاج إلى الخطوط 

 .ٌقع تركٌزه عند نهاٌة كل خط (CSU/DSU) جهاز خاص شبٌه بجهاز المودم ٌدعى
 
 

 (Leased Line) الخطوط المستؤجرة . أ

 (ISDN) الشبكة الرقمٌة للخدمات المتكاملة .ب 

 (ADSL) المتماثل خط المشترك الرقمٌغٌر .ج 

 (DSL)خط المشترك الرقمً .د 
 



 

 

 :األسرع بٌن االوساط الالسلكٌة (2
 

  موجات الرادٌو .أ 
 (Coaxial Cable) االسالك المحورٌة .ب 

 (Fiber Optic) االلٌاف الضوئٌة .ج 

 االقمار الصناعٌة . د
 

المستخدمة لبناء وصٌانة وتوجٌه النقل بٌن األجهزة فً الشبكات , وهً  مجموعة من القواعد واإلجراءات والقوانٌن (3
 .تحدد عدد األجهزة المتصلة بالشبكة وكٌفٌة تجمٌع البٌانات للنقل واستقبال اإلشارات وكٌفٌة معالجة األخطاء

 

 حقوق الملكٌة .أ 

 بروتوكوالت . ب
 دورة حٌاة النظام .ج 

 جدران النار .د 
 

حواسٌب موسعة تغطً جمٌع أنحاء العالماكبر شبكة  ٌعد (4 تصل بٌن حواسٌب شخصٌة وشبكات محلٌة وشبكات موسعة .  
كما ٌستطٌع أي شخص أن ٌصبح عضوا فً هذه الشبكة من منزله أو مكتبة , .(Net of Nets) شبكة الشبكات أو

 .وٌستطٌع حٌنها الوصول إلى قدر هائل من المعلومات
 
 

 اإلنترنت . أ
 اإلنترانت .ب 

 اإلكسترانت .ج 
 الهكسانت .د 

 
 .(Google) برامج تساعدك فً الحصول على المعلومات التً ترٌدها فً ثوان وهناك العدٌد منها ومن األمثلة علٌها (5

 

 (Search Engines) محركات البحث . أ

 (E-mail) البرٌد االلكترونً .ب 

 (Protocols) البروتوكوالت .ج 

 جدران النار .د 

 
امنً لمنع المستخدمٌن الخارجٌٌن غٌر المرخصٌن من الوصول الى النظامنظام  (6 وخصوصا فً الحواسٌب المتصلة  
 باالنترنت بشكل دائم .وقد تكون عبارة عن برمجٌات فقط تعمل على خادم , أو برمجٌات تعمل على أجهزة متخصصة

 

 (Search Engines) محركات البحث .أ 

 (E-mail) البرٌد االلكترونً .ب 

 (Protocols) البروتوكوالت .ج 

 جدران النار . د

 

 :أدى ظهور الحواسٌب الى (7

 التكرار فً المهام .أ 
 نقصان الكفاءة والموثوقٌة فً معالجة البٌانات بشكل كبٌر .ب 

 ظهور فرص عمل جدٌدة لم تكن موجودة فً السابق . ج

البٌع عبر االنترنت أضطرار التجار إلى اقتناء عدة متاجر إلمكانٌة .د   

 :من المآخذ على استخدام الحاسوب (8

  زٌادة فرص العمل, عندما ٌحل محل أشخاص .أ 

 زٌادة احتكاك الناس ببعضهم البعض .ب 

 الٌحتاج إلى مهارات وتدرٌب من نوع خاص .ج 

 تحتاج بعض أنظمة الحواسٌب إلى أن ٌقوم بإعدادها وصٌانتها موظفون مدربون . د
تحسٌن أداء مإسسات الدولة الحكومٌة من خالل استخدام الحواسٌب, حٌث أنهاٌمكن  (9 : 

 تخزن كمٌات كبٌرة من البٌانات .أ 



 

 

 تسهل عملٌتً البحث والفرز .ب 
 (استخدام هذه البٌانات المخزنة فً إجراء البحوث التسوٌقٌة , والمسوحات االجتماعٌة واإلحصائٌة) إحصاءات السكان .ج 

 جمٌع ما سبق صحٌح . د

 
 :من مساوئ التجارة االلكترونٌة (10

أٌام فً األسبوع 7ساعة فً الٌوم,و  24الخدمة متوفرة  .أ   

 توفٌر الوقت فً استالم البضاعة .ب 
 ال ٌمكنك معاٌنة البضاعة . ج

 اإلطالع على نطاق واسع من المنتجات, مقارنة األسعار, وشراء األنسب .د 
 :لٌس منها التدابٌر الوقائٌة عند التعامل مع الحاسوب كثٌرة (11

 .التاكد من ان االسالك الكهربائٌة فً مكانها الصحٌح وانها امنة وغٌر مكشوفة .أ 
 . تجنب التحمٌل الزائد على وصلة الكهرباء .ب 

 أخذ استراحة منتظمة . ج
 . المحافظة على نظافة المعدات والطرفٌات المكونة للحاسوب .د 

الملكٌة تطبق على إن تشرٌعات حقوق (12 : 

 البرمجٌات التجارٌة .أ 
 البرمجٌات المجانٌة .ب 

 البرمجٌات المجانٌة مإقتا .ج 
 جمٌع ما سبق . د

 :كنوع من المحافظة على الخصوصٌة ٌجب على المنشؤة التً ستحتفظ ببٌانات األشخاص والمإسسات أن (13

 .ان تحدد هل سٌتم االحتفاظ بالبٌانات لشخص واحد او لعدة اشخاص, او الغراض مشروعة . أ

 االفراط فً البٌانات وتوفٌر اكبر كم منها بغض النظر عن الحاجة لها كلها .ب 

 .ٌجب ان ٌتم االحتفاظ بالبٌانات حتى بعد االنتهاء من استخدامها .ج 
 .ٌحق للمإسسة استخدام البٌانات بالشكل الذي تراه مناسبا دون الرجوع لصاحبها .د 

 
 
 

 عبارة عن برنامج ٌقوم بتفجٌر نفسه فً وقت محدد أو بعد تنفٌذه عدة مرات (14

 (Worms)الفٌروسات الدودٌة .أ 

 (Time Bombs) القنابل الموقوتة . ب

 (Boot Sector Viruses)فٌروسات قطاع اإلقالع .ج 

 (Trojan Horses) أحصنة طروادة .د 
من الفٌروسات ال ٌنسخ نفسه, فقط عندما تثبته ٌقوم بعمل معٌن فٌروس ٌدخل الحاسوب بشكل شرعً, وهذا النوع  (15

 .كؤن ٌقوم بسرقة ملفات أو أرقام سرٌة من جهازك, وٌنتقل بكثرة عبر البرٌد اإللكترونً

 (Worms)الفٌروسات الدودٌة .أ 

 (Time Bombs) القنابل الموقوتة .ب 

 (Boot Sector Viruses)فٌروسات قطاع اإلقالع .ج 

 (Trojan Horses) أحصنة طروادة . د
 :عندما تقوم بسحب مجلد من نافذة وإسقاطه إلى نافذة أخرى على أقراص مختلفة فإنه ٌتم (16

 نسخ المجلد . أ
 نقل المجلد .ب 
 حذف المجلد .ج 

 (Short-Cut)إنشاء إختصار للمجلد .د 
 :ٌقوم ب (Double Click)النقرالمزدوج على أٌقونة ملف باستخدام زر الفؤرة األٌسر (17

 إختٌار األٌقونة .أ 
 فتح الملف . ب
 حذف الملف .ج 

 فتح قائمة خصائص فرعٌة .د 
 أي األوامر التالٌة ٌمكن تنفٌذه على الملفات (18

 (Remane)تغٌٌر إسم ملف .أ 



 

 

 (Delete) حذف الملف .ب 

 (Copy)نسخ الملف .ج 

 جمٌع ما سبق صحٌح . د

 :فً نافذة ما, فإنه ٌتم عند الضغط على الزر (19

 تكبٌر النافذة لتمأل الشاشة . أ
 تصغٌر إلى حجم المستخدم .ب 
 تصغٌر على شرٌط المهام .ج 

 إغالق النافذة .د 
 :عندما تقوم بسحب مجلد من نافذة وإسقاطه إلى نافذة أخرى علىنفس القرص فإنه ٌتم (20

 نسخ المجلد .أ 
 نقل المجلد . ب
 حذف المجلد .ج 

 (Short-Cut)إنشاء إختصار للمجلد .د 
 ٌمكنك الدخول إلى أي قرص على جهاز الحاسوب بإستخدام (21

 My Computer .أ 
 My Document .ب 

 Recycle Bin .ج 

 Control Panel .د 
 

وبكذا انتهت االسئلة التً وضعها الدكتور فً منتدي الحوار 
,, 

 

 بتوفٌق ٌارب ,,
 دعواتكم 
 واعذروني على التقصير
 اختكم الدكتورة


