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  (احلاسوب والربجميات اجلاهزة) حل أسئلة كتاب  

 

 

 

 

 

         :( مفاهيم أساسية في تكنولوجيا المعلومات)  الفصل األول. 

 : ةعرف كال من المفاهيم التالي :1س

  : ةأ.المعالج

 ةمجموعة األدوات التي تساعدنا في استقبال المعلومب: تكنولوجيا المعلومات : 
 ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل إلكتروني.

مثالين على  ذكرأ؟  لمقصود بمصطلحي "المعدات" و "البرمجيات"ا ما :2س
 كل منهما ؟

منها  ةت ال فائدامن الحاسوب مثل الطرفيات , الشاش ةوسمهي األجزاء المل :المعدات 
 دون البرمجيات.

من برامج و مجموعة تعليمات تتحكم بعمل  ةهي المكونات الغير ملموس :البرمجيات
 الحاسوب .

بين أربعة أنواع رئيسيه للحواسيب وذلك بذكر نوعها ,  ةابن جدوال للمقارن :3س
 والتخزين . ةمجاالت استخدامها , أسعارها , وسعرتها وسعة الذاكر

 الحواسيب نوعها

 الفائق

 الحواسيب

 الكبيرة

 الحواسيب

 الصغيرة

 الحواسيب

 الشخصية
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 استخداماتها

يستخدم من قبل 

اهليئات 

العسكرية 

واألحباث والتنبؤ 

 .بالطقس

يستخدم يف 

 الشركات الكربى.

تستخدم يف 

الشركات 

 املتوسطة احلجم.

تستخدم يف 

األغراض 

 الشخصية.

متوسطة الثمن  غالية الثمن. .أغلى األنواع أسعارها

فهي أقل من 

 الفائق والكبري

وأغلى من 

 الشخصي.

أرخص 

 احلواسيب مثنًا .

سرعتها 

وسعة 

التخزين في 

 الذاكرة

 قدرات هائلة,

وسريعة يف 

معاجلة البيانات, 

 وإمكانيات عالية

 . جدًا

ذات قدرة عالية, 

 وسعة كبرية..

قدرات عالية, 

وسعة بني 

الكبرية 

 والصغرية.

قدرات كبرية , 

وسعة كبرية. لكن 

 أقل األنواع

 

                                                           : ما المقصود بوحدة النظام ؟4س  
 .هو الصندوق الذي يحتوي جميع مكونات الحاسوب

  ما الفرق بين الطرفيات الذكية و الطرفيات محدودة القدرات ؟ :5س

ذاتيا . يمكن الحصول على البيانات من  ةتقوم بعمليات المعالج : ةالطرفيات الذكي
  الحاسوب الكبير ذا كان متصال معه .
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. تسمح باالتصال  ةللمعالج ةمحدودة القدرات بالنسب : الطرفيات محدودة القدرات
بحاسوب ذات قدرات عاليه. تسمح فقط بإدخال البيانات وعرض المعلومات على 

 .ة الشاش

 ماذا نعني بالجهاز الطرفي ؟ :6س

 المهمات بشكل أفضل. أداءفي  ةجهاز الذي يتم توصيله بالحاسوب للمساعدال

 لنظام الحاسوب ؟ ةاذكر األجزاء الرئيسي: 7س

طرفيات أخرى تساعد  -4اإلخراج وحدات   -3 اإلدخالوحدات   -2وحدة النظام  -1

 والماسح الضوئي و المودم. ةعلى أداء المهمات بشكل أفضل مثل الطابع

 الصحيحة: اإلجابةاختر  *   

 : أي الحواسيب التالية األسرع في معالجة البيانات -1

a.    الحاسوب الكبير.                b.     الحاسوب الشخصي. 

c .   الحاسوب الفائق .                d.     ر.الحاسوب الصغي 

  الحاسوب األصغر بين هذه الحواسيب:يعد  -2     

a      .   الشخصيالحاسوب .            b.      الحاسوب المحمول .  

c     .    الحاسوب الدفتري.              d.     يالحاسوب الكف . 

 : أي الحواسيب التالية األقوى واألغلى -3   

a     الحاسوب الكبير ..      b             .      الحاسوب الشخصي. 

c      .الحاسوب الفائق.                  d.     الحاسوب الصغير. 

 أي الحواسيب التالية يشبه الحاسوب الكبير من حيث السرعة والقدرة العالية:  -4     
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a. الحاسوب المحمول .   b          .      . الحاسوب الشخصي 

c         . الحاسوب الفائق .       d.     الحاسوب الصغير .   

 أنه: من ميزات حاسوب ماكنتوش  -5

a من إنتاج شركة .  IBM   b          .      من إنتاج شركة Apple 

c. .أرخص الحواسيب ثمنا  d           .      .حجمها صغير 

 )سائل كريستال ( والتي :  يستخدم الحاسوب المحمول شاشات من نوع خاص -6

a.   تجعل الحاسوب أخف وزنًا.         b .    البطارية )الطاقة (.تقلل من استهالك 

c .  المنبعثة منها  تقلل من األشعة.       d.     .تطيل فترة استخدام البطارية وتجعله خفيفًا 

e.   جميع ما ذكر.  

 تتميز الطرفيات الذكية بأنها :   -7

a .  تتكون من شاشة ولوحة مفاتيح      b .   .تحتوي على معالج 

c.  .تحتوي على ذاكرة                   d .  .تقوم بمعالجة البيانات بشكل كلي وتخزينها 

e.  جميع ما ذكر 

 أهم أهداف ربط الحواسيب بشبكة محلية :  -8

aالمشاركة في الملفات .b                ..      المشاركة في الطابعة.  

cتقليل الجهد ..d                            .     بالمصادر )طابعة, ملفات, وغيرها (المشاركة 

eجميع ما ذكر ..                                        

***    ***     *** 
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          :( لمعـــــدات) ا الفصل الثاني. 

 .مع ذكر مثالين على كل منهما اإلخراجو  اإلدخالميزي بين وحدات : 1س

البيانات إلى  لإلدخاوالتي تستخدم  ةالطرفي ةعن أي جهاز من األجهز ةعبار : اإلدخالوحدات 
 الحاسوب . 

 الماسح الضوئي . –لوحة المفاتيح  – ة: الفأر مثال

أو  ةعن عرض نتائج أي عمليه و إظهارها على الشاش ةاألدوات المسئول : اإلخراجوحدات 
 طباعتها .

 ات .الطابع –الشاشات  –: وحدات العرض المرئي  مثال

 ة.المركزي ةوحدة المعالج؟ CPU:  ما المقصود بـ 2س

 ؟ ةالمركزي ةهي وظيفة وحدة المعالج ما:3س

 ب.تحدد سرعة تشغيل الحاسو

     ة ؟المركزي ةفي قياس سرعة وحدة المعالج ةهي وحدة القياس المستخدم ما: 4س

 . MHZهيرتز  الميجا

 .الشاشات   ؟ماذا نعني بوحدة العرض المرئي:5س

 : XGAو  VGA: قارني بين 6س
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VGA :  نقطه عرضيه بـ  640بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو يقدر عدد النقاط من

 نقطه رأسيا.  480

XGA:  بطاقة مصفوفة ورسوم الفيديو الممدودة حيث تتراوح الكثافة النقطية من

1024×768. 

 ؟و كرة المسار ةلفرق بين الفارا ما:7س

موضعها حيث تتحرك أصابع المستخدم وتدحرج الكره في إن كرة المسار تبقى في 

االتجاه المطلوب وتأخذ كرة المسار حيزا أقل وفي بعض األحيان تكون جزءا من 

 لوحة المفاتيح .

 : ما الفرق بين القلم الضوئي والماسح الضوئي؟8س

                                        يستخدم في عمليات االختيار والرسم والكتابة على الشاشة.        : القلم الضوئي

يستخدم في تصوير جزء من الصفحة أو قراءة شفرة البضاعة في  : الماسح الضوئي

 المحالت التجارية .

 : ما الفرق بين الراسمات و لوحة اللمس؟9س

هي آلة رسم ملونة ,تحتوي أقالم تدار بواسطة الحاسوب, تظهر النتائج  الراسمات :

على شكل خرائط ورسوم . تستخدم في مكاتب المهندسين وأنظمة التصميم . وهو 

                                                             وحدة إخراج فقط .                 

هي وحدة إدخال وإخراج معاً , هي شاشة حساسة جداً للضغط عليها ,  اللمس :لوحة 

ترسل المعلومات وتنفذ العمليات المطلوبة ثم تظهر النتائج على شكل معلومات على 

 الشاشة .تستخدم في األغراض التعليمية و التسوق والسياحة. 

 : وضحي باختصار المقصود بوحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق.10س

عبارة عن مجموعه من الدوائر مسئولة عن تفسير تعليمات البرنامج و  دة التحكموح

اإلشراف على تنفيذها بشكل سليم داخل أجهزة الحاسوب فهي تعمل على نقل البيانات 

 . ALUمن وإلى 

 وتتم فيها العمليات الحسابية والمنطقية.  CPUجزء من  وحدة الحساب والمنطق
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 ؟ اشرحي واحدة. . ما هي أنواع الطابعات11

 الالتصادمية . التصادمية و: الطابعات 

 يمكن إدخال الورق إلى الطابعة من خاللها . -: الطابعات الالتصادمية

 ؟لفرق بين طابعة النفث الحبري وطابعة الليزرا ما :12س

: تستخدم هذه الطابعات عبوه ملونه واحده أو عدة عبوات كل  طابعة النفث الحبري

إال أن تكلفة  ةمنها بلون مختلف وبالرغم من سرعتها وهدوئها وجودة طباعتها العالي

 تشغيلها عاليه .

والهدوء  ةالعالي ةو أشعة الليزر . تتصف بالجود  Tonerتستخدم عبوة  طابعة الليزر:

 ةمن األوراق ولكن لكلفتها الباهظ ةطباعة كميه هائل ةإمكاني جدا و ةالعالي ةوالسرع

 .ةمنها بكثر ةتستخدم غير الملون

 

 الصحيحة: اإلجابةاختر *    

  :  تتحدد سرعة المعالج بـ -1     

a        .جيجا هيرتيز.               b.     ميللي ثانية  . 

c        .تردد الساعة               .d.      الوصولسرعة. 

  : ( )اختر إجابتين المنسقات الصوتية برمجية خاصة تقوم بـ -2     

a        .قراءة نص مدخل إلى الحاسوب.           b.     طباعة الخرائط . 

c       .. التخاطب عن بعد                           d.     تحويل الكلمات المنطوقة إلى نص. 

 : CPUأي من األجزاء التالية ليس من  -3  

 a        .وحدة التحكم.                       b.    وحدة الحساب والمنطق  . 

c       .  وحدة العرض المرئي.             d.     المسجالت. 
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 تستخدم وحدات اإلخراج من أجل : -4  

a        . المركزيةإرسال البيانات إلى وحدة المعالجة.     b.   إظهار المعلومات على الشاشة  . 

c       .حكم بالطباعةالت              . d.     نقل البيانات من وحدة المعالجة إلى القرص الصلب. 

 أي أنواع الطابعات أكثر هدوًء : -5  

  a    . طابعة النفث الحبري.                        b.     الطباعة الليزرية.  

c       .طابعة العجلة .                                d.    طابعة المصفوفة النقطية. 

 أي أنواع الطابعات أكثر إزعاجًا : -6 

     a   .طابعة النفث الحبري.                   b.    الطابعة الليزرية . 

c       .طابعة العجلة .                           d.    طابعة المصفوفة النقطية. 

 يتم اإلشراف على جميع العمليات في الحاسب عن طريق: -7 

a        . وحد التحكم.                                b.     وحدة الحساب والمنطق . 

c       .مسجالتال                                  . d.     المعالج الميكروي . 

***    ***     *** 
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     :(لذاكرة والتخزين واألداء) االفصل الثالث. 

 ماذا تعني بذاكرة الوصول العشوائية ؟ وما هي وظيفتها ؟  :1س

                                                                                                            .  RAMذاكرة الوصول العشوائي هي الذاكرة 

تعمل هذه الذاكرة عند تشغيل الجهاز فال بد ألي برمجية أو ملف بيانات أن يحمل من 

 القرص الصلب إلى الذاكرة الرئيسية للعمل عليه .

 ؟ وما هي وظيفتها؟ ROMباالختصار   ما المقصود    :2س

                                                                                                                                                                                                      هي ذاكرة القراءة فقط.

شغيله وتسمى هذه تحتفظ بالتعليمات الالزمة للحاسوب لكي يبدأ عمله عندما يتم ت

 العملية استنهاض.

 وما هي وظيفتها؟ ROM-BIOSما المقصود   :3س

                                                                                       .  ROMهي نوع من أنواع الذاكرة الغير متطايرة مثل 

تخزن البيانات في مجموعة كتل يتم التخزين و المسح في الكتلة بحركة واحده تدعى 

Flash. 

 . لبياناتال أصغر وحده تمث           ؟ما هو البت : 4س

 ت.ب 8     ؟كم بت في البايت: 5س   

 .بايت 1024   ؟كم بايت في الكيلو بايت    :6س   
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 .حوالي مليون  بايت 1,024,000     ؟كم بايت في الميجابايت  : 7س   

 حوالي بليون. بايت1,024,000,000   ؟كم بايت في الجيجابايت  : 8س   

 ؟  RAMو ROMفرق بين    :9س   

 

RAM ROM 

يمكن قراءة البيانات عليها . كما يمكن 

 .ةإليها من خالل الكتاب ةاإلضاف
فقط وال يمكن  ةهي ذاكرة للقراء

 عليها ةالكتاب

 ةذاكره غير مؤقت ةذاكره مؤقت

في  ةتعتبر ذاكرة التشغيل األساسي

 الحاسوب
التي يتم  ةتحتوي على البرامج األساسي

تحميلها في كل مره يتم فيها فتح جهاز 

 الحاسوب .

ال يتم االحتفاظ بالبيانات و البرامج 

حيث أنها   RAMفي ذاكرة  ةالمخزن

 تمسح بمجرد إغالق الحاسوب

عند حدوث  ةالمخزنال يتم فقد البيانات 

 انقطاع في التيار الكهربائي

 حجمها ثابت يمكن تعديل حجمها

  

 ؟ ما العناصر األساسية التي تؤثر على فعالية الحاسوب: 10س

 سرعة ساعة الحاسوب. .1

 سعة الذاكرة الرئيسية. .2

 سرعة القرص الصلب و سعته. .3
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 سرعة وحده المعالجة المركزية. .4

 سرعة النواقل. .5

 بطاقة الرسوم. .6

 عدد البرامج التي يتم تشغيلها في نفس الوقت. .7

             عادة ؟  ؟ وأين تكون موجودة  Magnetic Tapeما هي   :11س

 ةشريط بالستيكي رفيع السمك يغطي أحد وجيه مادة سهلة الممغنط  الشريط الممغنط .
 .وهي نوع من الذاكرة الثانوية )وسائط التخزين(  كأكسيد الحديد

 ؟أذكر أنواع وسائط التخزين      :12س

 FD ة األقراص المرن                                               HDالقرص الصلب 

 DVDالقرص الرقمي                         CD-ROMالقرص الضوئي 

 Magnetic Tapeالشريط الممغنط                                                                   Zipأقراص 

  USB Flash Drive              Smart Card                                        ةالذكي ةالبطاق

 : ما محددات الذاكرة الرئيسية التي أوجدت ضرورة الستخدام الذاكرة الثانوية؟13س

البيانات تحتاج الن تحفظ بعيدا عن ذاكرة تكمن أهمية الذاكرة الثانوية في تخزينها لمجموعه من 

الحاسوب الرئيسية وهذه المجموعات تعرف بالملفات وتمتاز بحجمها الكبير وديمومتها فهي 

توجد مستقلة عن البرامج التي تصنعها وتعدل عليها وتستخدمها إن استخدام الملفات ضروري 

الرئيسية والتي يجب أن تبقى سليمة في تخزين البيانات التي ال يتناسب حجمها مع حجم الذاكرة 

 .وكاملة حتى بعد انتهاء عمل الحاسوب

            رتب وحدات التخزين الثانوية التالية من األسرع إلى األقل سرعة:               :14س

) القرص المدمج، القرص الصلب الداخلي ، القرص الصلب الخارجي، القرص 

 (.  ZIPالرقمي متعدد االستعماالت، القرص المرن، القرص 

 .القرص الصلب الداخلي .1
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  .القرص المرن .2

 .القرص الصلب الخارجي .3

 .القرص الرقمي .4

 Zip.أقراص  .5

رتب وحدات التخزين الثانوية التالية من األكثر سعة إلى األقل )القرص     :15س

المدمج، القرص الصلب الداخلي، القرص الصلب الخارجي، القرص الرقمي، القرص 

 (. ZIPالمرن، القرص 

 .القرص الصلب .1

 .القرص الرقمي .2

 Zip.أقراص  .3

 .القرص المضغوط .4

 .القرص المرن .5

تصاعديا ) كيلوبايت, بت , جيجابايت , رتب الوحدات التالية ترتيبًا   :16س

 ميجابايت, بايت (

 البت .1

 البايت .2

 كيلو بايت .3

 الميجابايت .4

 الجيجابايت .5

 الصحيحة: اإلجابةاختر *  

  : أي من الوحدات التالية ال يؤثر على سرعة الحاسوب  -1

a       .وحده العرض المرئي .               b.    RAM . 

c        .بطاقة الرسوم.                        d.    القرص الصلب. 

  :البت يمثل   -2
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a     .   نصف بايت                        b.   الوحدة التي تقاس بها الذاكرة في الحاسوب . 

c        .8  بايت.                            d.    8  حروف. 

 

 

  : الحاسوبالكلمة في   -3

a     .   8  بايت                       b.    ة.مجموعة من البت مخزنة كوحد  

c        .4  بت.                        d.    أكثر وحدة التخزين األساسية في تخزين الحاسوب. 

  :ذاكرة الوصول العشوائي تستخدم   -4

a       .كوحدة تخزين ثانوية .               b.    .وحدة تخزين رئيسية  

c        .وحدة حساب ومنطق.              d.    وحدة تحكم. 

  :وحدات التخزين الثانوية   -5

a       .سعتها كبيرة .                         b.    يمكن تشغيلها وإطفاءها عند الحاجة . 

c        .محدودية سعة التخزين.              d.    أغلى ثمنًا من الذاكرة الرئيسية. 

  : مجموعة من األحرف تمثل  -6

a       .حقل .                        b.    سجل . 

c        .ملف.                        d.    بايت. 

  :أي من هذه الوحدات يعتبر األسرع في الوصول للمعلومات  -7

a       .القرص المرن.                b.    القرص الصلب.  

c        .DVD.                       d.    األقراص المدمجة. 

  :الجيجا بايت تساوي  -8
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a       .1000 بايت .                  b.    100  كيلو بايت . 

c        .1000  كيلو بايت.            d.    1000  ميجا بايت. 

 

 

  :البيانات المخزنة في الذاكرة الرئيسية   -9

a       . االحتفاظ بها بشكل مستمريمكن .      b.    .تفقد بحالة انقطاع التيار الكهربائي  

c        . تابعة لنظام التشغيل فقط.              d.    أكبر من تلك المخزنة في الذاكرة الثانوية. 

  :أي من وحدات التخزين التالية يعتبر األغلى -10

a       .القرص المرن.                       b.     القرص الصلب.  

c        . القرصZIP.                       d.    األقراص المدمجة. 

  : أي من أنواع الذاكرة التالية ال يفقد بياناته عند فصل التيار الكهربائي  -11

a      .ذاكرة القراءة فقط .                b.    ذاكرة الوصول العشوائي . 

c        .CU.                              d.    Virtual Memory. 

  :أي من أنواع الذاكرة التالية ال يمكن تغير محتوياتها   -12

a      .ذاكرة القراءة فقط .                b.    ذاكرة الوصول العشوائي . 

c        .CU.                              d.    Virtual Memory. 

  :أي من أنواع الذاكرة التالية حجمها ثابت   -13

a      .ذاكرة القراءة فقط .                b.    ذاكرة الوصول العشوائي . 

c        .CU.                              d.    Virtual Memory. 

  : أي من أنواع الذاكرة التالية تخزين البيانات فيها تخزينًا مؤقتًا  -14
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a      .ذاكرة القراءة فقط .                b.    ذاكرة الوصول العشوائي.  

c        .CU.                              d.    Virtual Memory. 

 

 

  :أي من أنواع الذاكرة التالية يحمل نظام التشغيل إليه عند تشغيل الجهاز  -15

a      .ذاكرة القراءة فقط .                b.    ذاكرة الوصول العشوائي.  

c        .CU.                              d.    Virtual Memory. 

  :محتوياتها تتغير بشكل مستمر عند االستخدام  أي من أنواع الذاكرة التالية  -16

a      .ذاكرة القراءة فقط .                b.    ذاكرة الوصول العشوائي.  

c        .CU.                              d.    Virtual Memory. 

 

***    ***     *** 
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   :( لبرمجـــيات) ا الفصل الرابع. 

 : ما المقصود بنظام التشغيل ؟ اذكر أمثلة على نظم التشغيل ؟1س

الحاسوب يعرف نظام التشغيل على أنه مجموعه من البرامج التي تتحكم وتشرف وتعدم معدات 
 والحزم التطبيقية .

 ويندوز  -Dos         2دوس  -1: أمثلة على نظم التشغيل  -

 يونيكس  -4لينوكس              -3                                        

                                        5- 2\OS\IBM       6-    ماكنتوشMacos 

 التطبيقية ؟ : ما المقصود بالبرمجيات2س

 هي نوع من البرامج تستخدم بعد تحميل نظام التشغيل ليتم التعامل معه من قبل المستخدم .

) و تطوع هذه البرمجيات من أجل تنفيذ وظائف مفيدة عامة مثل معالجة النصوص , 

الجداول اإللكترونية , قواعد البيانات , البريد اإللكتروني ,... , ومعالجة الحسابات 

ام برنامج المحاسب المثالي , وإدارة الجرد وجدولة المواد الدراسة والرسم باستخد

( ويتم شراء هذه البرمجيات حسب الطلب من AutoCADالهندسي باستخدام برنامج )

 شركات الحاسوب المعنية بالبرمجة (. 

 : ما المقصود بواجهة التطبيق الرسومية ؟3س

واأليقونات والقوائم حيث يختار المستخدم األمر المطلوب أو هي الواجهات التي تستخدم الصور 

 األيقونة بتوجيه الفأرة والنقر عليها لتفعيل األمر , وهذه الطريقة تتميز بالسهولة والمتعة .

 : اذكر مزايا استخدام واجهة التطبيق الرسومية ؟4س

 وجود تشابه في التعامل مع جميع البرامج . .1

 تعتمد كثيرا على الشركات المنتجة. كيفية تشغيل البرنامج ال .2



17 
 

التعامل مع البرامج التطبيقية بالطريقة ذاتها التي تستخدمها مع نظام التشغيل حيث يقوم  .3

 بعرض النوافذ والقوائم مما يتح استخدام الفارة .

 تتيح المجال أمام المبرمجين لكتابة برامج متناسقة بسهولة . .4

 الحاسوب. ال تتطلب معرفة كبيرة بكيفية استخدام .5

 : اذكر ستة أمثلة على مختلف التطبيقات مع استخداماتها ؟5س

 (MS- WORDبرامج معالجة النصوص مثل ) .1

 (Publisherالناشر الصحفي ) .2

 (MS-Accessبرامج قواعد البيانات ) .3

 (MS-EXCELبرامج الجداول اإللكترونية ) .4

 (MS-Power Pointبرامج العروض  التقديمية ) .5

 (Auto Cad(CAD))  برمجيات الرسوم مثل .6

 : ما المقصود بمراحل تطوير النظم ؟6س

 يقصد بتطوير النظام عملية تحويل نظام يدوي إلى نظام محوسب .

 : اذكر أربعه من مراحل تطوير النظم ؟7س

 التطوير. -4التحليل .   -3دراسة الجدوى .    -2تحديد المتطلبات .   -1

 والبرمجيات المجانية ؟: ما الفرق بين البرمجيات التجارية 8س

 البرمجيات المجانية التجارية البرمجيات

 عليها الحصول يتم التي البرمجيات هي

 ترخيصها ويتم مصدرها من بشرائها

 شروط عدة والستخدامها للمستخدم

 وقواعد

 ألن وذلك لالستخدام مجانا تسوق فهي

 ونصائح مالحظات إلى يحتاج مبرمجها

 الجديدة الطبعة لتحسين المستخدمين من

 من النوع هذا..  البرمجة هذه من

 يجوز وال الملكية بحق يحتفظ البرمجيات

 مطلقا نسخها

 

 : ما هي مواصفات  أجهزة حاسوب الوسائط المتعددة ؟9س

 GB 6, القرص الصلب بسعة  MB 64بسعة   RAMذاكرة  MHZ 500سرعة تصل إلى  -1

 .CPU, باإلضافة إلى معدات خاصة توجد مع 
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 طرفيات مثل مشغالت األقراص الضوئية , بطاقة صوت , ميكروفون , سماعات , مودم . -2

 .XVGAأو  SVGAشاشة كبيره بكثافة نقطية عاليه وكرت شاشة   -3

لعرض األفالم مع كرت فيديو إلمكانية عرض    DVDيمكن أن يحتوي الجهاز على مشغل  -4

 الفيلم على شاشة التلفاز العادية .

 مراحل تطوير النظم التالية : : رتب10س

تسليم  –تحديد المتطلبات  –تدريب المستخدمين  –التطوير  –دراسة الجدوى  –)التحليل 
 اختبار وفحص النظام (   . –مراقبة النظام وصيانته  –النظام 

  .تحديد المتطلبات  .1

 .دراسة الجدوى  .2

 التحليل. .3

  .التطوير .4

  .اختبار وفحص النظام  .5

   .المستخدمينتدريب  .6

 .تسليم النظام .7

 مراقبة النظام وصيانته. .8

***    ***     *** 
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      :( تراسل البيانات وشبكات الحاسوب)  الفصل الخامس. 

 ة.الشبكة المحلي   ؟  LAN : ماذا نعني باالختصار1س

 ة.أو  الموسع –الشبكة الممتدة   ؟  WAN ما المقصود باالختصار : 2س

 ؟ WAN و LAN قارن بين شبكات: 3س

*  LAN :1- بواسطة خطوط اتصال اً مع ةمجموعة حواسيب )غالبا شخصية ( مربوط       . 

 متقاربةتقع في مكتب أو بنايه أو مواقع  -3 .تشارك في المعدات والبرمجيات والمعلومات -2

في  ةوتستخدم المصادر المتوفر ةفي الشبك أخريمكن ألي حاسوب االتصال مع  -4 .جغرافيا

 ة.الشبك

* WAN :1-  تقع في  -2 .مجموعة حواسيب و طرفيات مرتبطة بواسطة خطوط اتصال

إلى برمجيات تمكن  تحتاج -3 .متباعدة جغرافيا مثل المدن واألقطار والقارات مواقع

شبكة الهاتف   تستعمل-4 .الحاسوب الشخصي مثال أو الطرفية من االتصال بها

تم تطوير خطوط الشبكة الرقمية للخدمات  -5  .العمومية لالتصال يبعضها بدلةالم

 من أجل تسريع اإلرسال. المتكاملة

 ة.للخدمات المتكاملة الرقمية الشبك   ؟ IDSN ـ: ما المقصود ب4س

 بشبكات الحاسب ؟  ةلمقصود بمجموعات العمل الخاصا ما: 5س

  .بالمعدات كاستخدام طابعه للجميع ةالمشارك .1

بالبرمجيت كوجود نسخه واحده من حزمة قواعد البيانات يستخدمها  ةالمشارك .2

 .الجميع

 .بالبيانات ةالمشارك .3

 .اتصال المستخدمين مع بعضهم البعض .4

  . وسهوله وبأقل تكلفه ةتقديم الخدمات للعمالء بسرع .5
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                    : ما المقصود بالفاكس ؟                                                                                                       6س

إلرسال الصور والوثائق  ةاسوب من القيام بعمل آلة الفاكس المستخدمحهو مودم و يمكن ال

 .ةمختلف نأماك إلىعن طريق خطوط الهاتف 

                                                                                                                             لمقصود بالمودم ؟ ا ما: 7س

عن وحدة ربط تستخدم في  ةوهو عبار ()يزيل التضمين  - (المودم مركب من كلمتين )يضمن

 . إرسال واستقبال البيانات عبر خطوط الهاتف

 ؟  Analogue "(تماثلي) وتناظر Digital   رقمي" لفرق بين مصطلحي ا ما: 8س

ويستخدم النظام الرقمي  ةالحواسيب والطرفيات تتعامل مع اإلشارات الرقمي  رقمي: األول 

 .1,0هي  والممثل فقط

وهي أصوات المستخدمين  ةصممت خطوط الهاتف لتحمل اإلشارات التناظريبينما والثاني : 

 . ويستخدم المجال الكامل لألرقام ما في ذلك الكسور

                                                                                                   ؟ "  الباود ة "لمقصود بمعدل السرعا ما: 9س

 ة .كيلو بايت في الثاني 56البتات بالثانية التي يمكن إرسالها أو تلقيها ويبلغ معدل الباود عدد 

 . البريد اإللكتروني؟    E-mail االختصارماذا يشير  إلى : 10س

 أذكر بعض مزايا استخدام البريد اإللكتروني ؟ : 11س

 . قليلة التكاليف .1

 . يكون فوريا الرسالةإرسال  .2

 .إلى أشخاص آخرين  الرسالة  تمرير نوالعناويتبادل قوائم المراسالت  .3

  الرسالةسهولة الرد على  .4

 . إرسالهاوتحديدها وإعادة  الرسالةتحرير  .5

                                                                                   لذي تحتاج إليه الستخدام البريد االلكتروني ؟ ا ما: 12س 

 حساب خاص. -عنوان بريد الكتروني  -برمجيات اإلنترنت  -خط هاتف  -مودم 

                                                                                                      ؟  ةلمقصود بشبكة الويب العالميا ما: 13س

 .  www وتعتبر المدخل لشبكة االنترنت ويشار إليها باختصار ةالعنكبوتي ةهي الشبك

 أهم استخداماتها ؟ هي اإلنترنت ؟ وما ما: 14س

 :  هم استخداماتهاو أعن شبكه عالميه تربط ماليين الشبكات  ةاإلنترنت عبار
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 . ةالكم الهائل من المعلومات التي يمكنك الحصول عليها في أي موضوع وبسرع .1

 .كأداة نشر : الحكومات والمنظمات والشركات تنشر المعلومات عبر اإلنترنت .2

 .كأداة بحث : سنجد الكثير من المعلومات التي نريدها .3

                                                                                                    ؟ ةفرق بين اإلنترنت وشبكة الويب العالميلا ما: 15س

: تعتبر المدخل لشبكة اإلنترنت  شبكة الويب -اإلنترنت شبكه عالميه تربط بين ماليين الشبكات 

 www. ـب إليهاويشار 

 ا:ألكثر أدوات البحث استخدام ةمثلأباإلنترنت ؟ اذكر  ةمعنى أدوات البحث الخاص ما: 16س

 ..ياهو –جوجل  -: ةاألمثل... برامج تساعدك في الحصول على المعلومات في ثوان  -: المعنى

                                                                                          قارن بين البريد االلكتروني والبريد التقليدي ؟ : 17س

 .  ذاتها ةلعدة أشخاص بالتكلف اإلرسال - 2  . يكون فوريا ةالرسال إرسال -1 : ريد االلكترونيبال

 .بها ةتكلفه خاص ةلكل رسال - 2    . وقت طويل إلىقد تحتاج  -1    :البريد التقليدي 

                                -: اذكر سيئات البريد االلكتروني :18س

 (.)طرد ملموسةأدوات  إرساليمكنك  ال .1

 .قد يحتوي على فيروسات تضر بالحاسوب .2

 يترتب على ذلك من أعباء تنظيمها وحفظها والرد عليها  كثرة الرسائل وما .3

 .استالم رسائل غير مرغوب فيها  .4

 .ةالخصوصيانعدام  .5

 الصحيحة: اإلجابةاختر * 

 :الشبكة التي تربط أجهزة الحاسوب بين المدن والبلدان وحتى القارات هي شبكة  -1

a.  LAN    b          .     WAN 

c. d              TAN .      NIC 

 :هي شبكة في منطقة جغرافية محددةالشبكة التي تربط أجهزة الحاسوب   -2

a.  LAN    b          .     WAN 

c. d           WWW .      NIC 

 :أهم أهداف ربط الحواسيب بشبكة محلية  -3
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a.  .المشاركة في الملفات  b          .     ة.المشاركة في الطابع 

c.  .تقليل الجهد                       d.     .جميع ما ذكر 

 :ما هي شبكات اإلنترنيت  -4

a.  المواقع التي تحتوي على كم هائل من المعلومات.مجموعة من 
b. .مجموعة من الحواسيب المتصلة ببعضها البعض لتبادل البريد اإللكتروني 
c. . هي شبكة عالمية موسعة 
d.  .هي شبكة عالمية تربط ماليين الشبكات بغرض تبادل المعلومات, والتجارة عبرها 
e. .جميع ما ذكر 

***    ***     *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


