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السؤال األول :

الزمن  :ساعة ونصف
كتابة

عشرون درجة

ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة
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اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 )1شبكة الحاسب التي تكون مخصصة لمساحة مكانية صغيرة ال تتعدى مساحة غرفة وتهدف لربط األجهزة الشخصية:
أ -الشخصية

ب -المحلية

ج -المدنية

د -الموسعة

 )2جهاز يقوم بربط الشبكات بعضها ببعض ،حيث يمكن له ربط الشبكة المحلية بشبكة أخرى أو بشبكة اإلنترنت:
أ -المودم

ب -المبدل

ج -المجمع

د -المحول (الموجه)

 )3الشبكة الالسلكية التي تم تطويرها من معهد ) (IEEEبمواصفة رقم ) (802.11واإلصدارات الالحقة لها ،وأطلق عليها
تجارياً مسمى شبكة واي فاي (:)Wi-Fi
أ -الشخصية

ب -المحلية

ج -المدنية

د -الموسعة

 )4تحتوي طبقة النقل على مداولة  ،...............والتي تهدف إلى ضمان سالمة نقل البيانات عبر الشبكة:
أIP -

بTCP -

جHTTP -

دPPP -

 )5استخدام هوية مستخدم ما (اسم المستخدم وكلمة المرور) للحصول على معلومات سرية أو أمنية أو مبالغ نقدية ُيسمى:
أ -التنصت

ب -االختراق

ج -الفيروسات

 )6ال يتجاوز الحد األقصى لطول مظروف ( )IPلشبكة اإلنترنت:
أ 1024 -كيلو بايت

ب 512 -كيلو بايت

ج 64 -كيلو بايت

د -انتحال الشخصية

د 32 -كيلو بايت

 )7نظام التشفير الذي يتكون مفتاح التشفير فيه من ( )10خانات ،وُيستخدم لكتابته األرقام الست عشرية:
أ64 Bit WEP -

ب128 Bit WEP -

جWPA -

دWPA2 -
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 )8أي مما يلي ال يعد مداولة لشبكة اإلنترنت:
أFTP -

بHTTP -

دSMTP -

جISM -

 )9العالقة التي تعني أن أكثر من سجل في الجدول األول يقابله أكثر من سجل في الجدول الثاني:
أ -واحد إلى واحد

ب -واحد إلى متعدد

ج -متعدد إلى واحد

د -متعدد إلى متعدد

 )10أجرت شركة جوجل تحسينات على متجرها بهدف جذب المطورين للقيام بتصميم تطبيقاتهم للعمل على نظام التشغيل:
أ -ويندوز

ب -أندرويد

ج -آبل ()iOS

د -لينكس

 )11من برامج بناء تطبيقات األجهزة الذكية وال نحتاج فيه إلى كتابة جمل برمجية:
أ -أب إنفنتور()App Inventor

ب -إكليبس ()Eclipse

د -ان اس بيسك ()NSB

ج -أكس كود ()Xcode

 )12تُستخدم عند حاجتنا لتعريف مجموعة من المتغيرات لها االسم نفسه ،ونوع البيانات نفسه:
أ -حلقات التكرار

ب -أوامر اإلسناد

ج -المصفوفات

د -الجمل الشرطية

 )13األداة التي تُتيح للمستخدم إخراج المعلومات باستخدام الخاصية (:)TextContent
أ -القائمة ()List

ب -مربع النص ( )TextBoxج-

مربع القائمة

( )ChekBoxد -التسمية ()Lable

 )14الدالة التي تُستخدم لعرض الوقت والتاريخ معاً ،وتأخذ قيمتها من تاريخ ووقت نظام التشغيل:
أDate -

بTime -

جNow -

دCIng -

 )15في الحكومة اإللكترونية يرمز للتعامالت بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالرمز:
أB2C -

بG2B-

جG2C -

 )16األداة في برنامج ( )NSBالتي تُستخدم للتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي:
جHTML view -
أPictureBox -
بSQLite -

دG2G -

دFnance&Social Media -

 )17من برامج التطوير التجارية ،يتميز بالسهولة  ،ويمكن للمبرمج بواستطه استخدام لغة بيسك أو جافا لبناء تطبيقاته:
أ -إكليبس ()Eclipse

ب -ان اس بيسك ()NSB

المكون األساسي ألي قاعدة بيانات هو:
 )18إن
ِّ
أ -الجدول

ب -النموذج

ج -أكس كود ()Xcode

ج -التقرير

د -بيسك فور أندرويد

د -االستعالم

 )19الوحدة التي تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية على األعداد المدخلة إليها هي:
أ -المسجالت

ب -التحكم

ج -الحساب والمنطق

 )20من أمثلة المعالجات ذات بنية  64بتات ( )64-bits architectureمن شركة إنتل:
أ4004 -

ب8085 -

ج -بنتيوم ()Pentium

د -تحليل التعليمات
دCore i7 -
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 )21يكون موقع هذه القطعة دائماً بالقرب من المعالج ،وتتضمن الدوائر اإللكترونية الالزمة للتوصيل بين المعالج وبين
الذاكرة الرئيسة للحاسب ،وكذلك الذاكرة الخاصة بالفيديو والرسومات:
أChipset 1 -

بChipset 2 -

…

جDIMM -

دDDR3 -

 )22القرص الذي ُيمكن الكتابة عليه لعدة مرات تصل إلى أكثر من ( )1000مرة ،وتبلغ سعة الحفظ في القرص ()700
ميجابيات:

أCD-RW -

بDVD-RW -

جDVD+RW -

دBlue-Ray Disc -

 )23الشهادة التي تمنحها شركة مايكروسوفت وموضوعها إدارة الشبكات باستخدام أنظمة إدارة الشبكات هي:
أMOS -

بMCSA -

جMCDBA -

دCCIE -

 )24من الوظائف لغير المتخصصين بالحاسب ،ويقوم بأعمال التصميمات الهندسية المختلفة والمعمارية باستخدام الحاسب:
أ -مبرمج

ب -محلل ومصمم نظم

ج -المصمم بالحاسب

د -فني شبكات

4

السؤال الثاني :

4

ضع عالمة ( )أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ( )خطأ أمام العبارة اخلاطئة .
 )25الحرائق من المخاطر الطبيعية التي تهدد أمن المعلومات.

( ) 

 )26في التوقيع الرقمي ،إذا اختلفت قيمة الهاش يعني هذا أن محتويات الملف قد تغيرت)  ( .
 )27ال يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على أكثر من جدول.

( × )

 )28من مزايا الجامعات اإللكترونية أنها تراعي الفروق الفردية بين الطالب.

( ) 

 )29تُعرف سرعة التراسل بأنها عدد األرقام الثنائية التي ترسل في كل دقيقة .

( × )

 )30تكون نتيجة العمليات الحسابية إما الصواب ( )Trueأو الخطأ (.)False

( × )

 )31القرص الصلب اإللكتروني أسرع بـ ( )120مرة من القرص الصلب المغناطيسي.

( ) 

 )32في التشفير غير المتماثل يكون المفتاح الخاص معروف لدى الجميع.

( × )
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4

السؤال الثالث  :أجب على األسئلة التالية :

4

 )1ما هي الطبقة التي تحوي مداولة ( )IPوالتي تقوم بالتوجيه والتخزين للمظاريف وتبادل البيانات داخل الشبكة بين محـوالت
وأجهزة الشبكات المختلفة وللتخاطب فيما بينها؟

طبقة االرتباط الشبكي
 )2ما الوقت المطلوب إلرسال ملف حجمه ( )25كيلو بايت عبر شبكة سرعتها ( )10240بت/ثانية؟

حجم البيانات بالبايت 25600 = 1024 × 25 :بايت
حجم البيانات بالبت 204800 = 8 × 25600 :بت
الوقت المطلوب 20 = 10240 ÷ 204800 :ثانية

 )3علَّل :مفتاح التشفير ( )A12345678Kغير صحيح حسب نظام التشفير ( .)64 Bit WEP

ألن حرف ( )Kليس من سلسلة األعداد الست عشرية
عرف التسوق اإللكتروني (.)E-Shopping
َّ )4

عمليات البيع والشراء باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
نظام مفتوح المصدر.
 )5فسِّر معنى أن نظام أندرويد (ٌ )Android

أي أنه يعطي الصالحية ألي شخص يود إضافة خصائص جديدة إليه وتغيير الواجهة (يسمح بتعديل النظام)
 )6ما نوع االستعالم الذي ُيستخدم السترجاع بيانات محددة من قاعدة البيانات ،قد تكون سجالت كاملة أو حقول محددة؟

استعالم التحديد
 )7علِّل :نظام البيوس يكون محفوظاً في ذاكرة دائمة (.)ROM

حتى ال يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عن الحاسب
 )8ما هو تخصص الحاسب الذي تميز بأن له شعبية كبيرة ومطلوب فـي سـوق العمـل كثيـ اًر ،وذلـك ألنـه يهـتم بالدرجـة األولـى
بدراسة برمجيات الحاسب وتطويرها؟

علوم الحاسب

انتهى
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