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 اإلنترنت وتطبٌقاته

  أي من األسماء اآلتٌة ٌعد محرك بحث إلٌجاد المعلومات على شبكة الوب؟  .1 
  Fire Fox -ب Internet Explorer -أ  
  Google -د Http -ج  
  أي من اآلتٌة هو البروتوكول الخاص بخدمة نقل وتبادل الملفات؟  .2 
  https -ب http -أ  
  html -د ftp -ج  
  ؟htmlأي من األشكال اآلتٌة ٌعد وسما للتعلٌق فً لغة   .3 
  <!..     ..!> -ب <--     --!> -أ  
  <--     --//> -د <\*--     --*/> -ج  
  ؟html بلغة ©أي من الرموز التالٌة ٌستخدم إلظهار الرمز   .4 
     ;reg& -ب ;nbsp& -أ  
  ;copy& -د ;cpy& -ج  
 ؟htmlما هو ناتج تنفٌذ الجملة التالٌة فً لغة   .5 

X<sub> 2 </sub> + Y <sup> 3 </sup> 
 

X -أ  
2
+Y3 ب- X2+Y

3  
X2+Y -د X2+Y3 -ج  

3  
  أي من الوسوم اآلتٌة ٌستخدم لجعل الخط مائالً؟  .6 
  <p> -ب <b> -أ  
  <u> -د <i> -ج  
  ؟<font>أي من الخصائص اآلتٌة ٌستخدم لتغٌٌر نوع الخط فً الوسم   .7 
    face -ب family -أ  
  font-family -د type -ج  
ٌُظهر العنوان بأكبر حجم ؟  .8    أي من وسوم العناوٌن اآلتٌة 
  <h3> -ب <h1> -أ  
  <h6> -د <h5> -ج  
  ؟html إلظهار عنوان لصفحة الوب فً لغة  ٌستخدمأي من الوسوم التالٌة  .9 
  <thead> -ب <head> -أ  
  <body> -د <title> -ج  
   ؟html وسماً فً لغة ال ٌعداآلتٌة أي من   .10 
  <pre> -ب <tt> -أ  
  <align> -د <small> -ج  
   لتحدٌد مقدار المسافة بٌن حدود الجدول ومحتوٌاته؟<table>تستخدم فً الوسم اآلتٌة أي من الخواص   .11 
  CellPadding -ب CellSpacing -أ  
 TablePadding -د TableSpacing -ج  

 

 

 

   لتمثٌل خالٌا الجدول؟<th>ما هو التنسٌق الناتج عن استخدام الوسم   .12 

ظلل بقلم الرصاص بشكل . سؤال موضوعً من نوع االختٌار من متعدد، اإلجابة عنها إجبارٌة (100)ٌتكون هذا االختبار من 
. غامق الدائرة التً تشٌر إلى اإلجابة الصحٌحة فً المكان المخصص لذلك فً نموذج اإلجابة المرفق
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  ليجع  الخ  ف  وخ  الخلي  غامغًا  -أ  
  ليجع  الخ  ف  الخلي اغائًا  غامغًا  -ب  
  ليجع  الخ  ف  وخ  الخلي اغائًا  -ج  
  ليجع  الخ ليظه أأقص لوغه  الخلي  غامغًا  -د  
  أي من الجمل التالٌة هً جملة خاطئة ؟  .13 
  <”input type=”text> -أ  
  <”input type=”button> -ب  
  <”input type=”hidden> -ج  
  <”input type=”textarea> -د  
   ؟cأي من الجمل التالٌة تمثل قائمة مرقمة مرتبة تبدأ ترقٌمها من   .14 
  <”OL type=”a” start = “c> -أ  
  <”UL type=”a” start = “c> -ب  
  <”OL type=”a” start = “3> -ج  
  <”UL type=”a” start = “3> -د  
ٌُستخدم لجعل محتوٌات الخلٌة فً جدول ما تظهر فً الٌمٌن من األعلى؟  .15    أي من الجمل التالٌة 
  <”td align = “top” valign=”right> -أ  
  <”td align = “right” valign=”top> -ب  
  <”td align = “left” valign=”top> -ج  
  <”td align = “left” valign=”bottom> -د  
   ؟<form> من خواص الوسم ال تعداآلتٌة أي الخصائص   .16 
  action -ب name -أ  
  frameset -د method -ج  
  ما هو الوسم المستخدم لتعرٌف لغة الجافا سكرٌبت فً صفحة الوب ؟  .17 
  <script> -ب <javascript> -أ  
  <embed> -د <language> -ج  
  فً لغة الجافا سكرٌبت ما اسم األمر المستخدم إلظهار نافذة تطلب من المستخدم إدخال بعض البٌانات؟  .18 
  Input -ب prompt -أ  
  msg -د alert -ج  
   ؟multipleمع أي من الوسوم اآلتٌة تستخدم خاصٌة   .19 
  <input> -ب <form> -أ  
  <checkbox> -د <select> -ج  
  لعمل ارتباط تشعبً أي من التالٌة من الممكن استخدامه؟  .20 
  <”a href = “http://www.yahoo.com> -أ  
  <”a src = “http://www.yahoo.com> -ب  
  <”href = “http://www.yahoo.com> -ج  
 <”link href = “http://www.yahoo.com> -د  

 
 

 نظم إدارة المعلومات
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  :المعلومات التً ٌحتاجها اإلداري فً اتخاذ قرار و إنجاز عمل أو مشروع معٌن، تسمى المعلومات  .21 
   إلنتاغالي -ب  امه ه تلي -أ  
   إلنيغزلي -د  إلنتغيلي -ج  
  أي من مصادر البٌانات اآلتٌة تشمل جمٌع البٌانات التً تقوم بجمعها و نشرها الجهات ذات العالقة ؟  .22 
   ااقغده  اثغن لي -ب  ااقده  االد نف -أ  
   إلنتهنت -د  ااقغده  أل الي -ج  
  :، هذا مفهوم لـ" إنجاز األعمال من خالل اآلخرٌن بهدف الوصول إلى تحقٌق األهداف المطلوبة"  .23 
   اتلخلخ -ب  إلد هة -أ  
   اولخهة -د  اتنيلم -ج  
   من السمات األساسٌة للنظام ؟ال تعدأي من الجمل اآلتٌة   .24 
  لتك ن كع نيغم ان عنقهلن أ  أكثه -أ  
  تتشغبه يالع عنغقه  انيغم بيالع لقغاقظغ -ب  
  ت يد عئأغت  هتبغخلي بلن عنغقه  انيغم -ج  
  ل يد اكع نيغم ادلئت   اجغايي   الهيغت -د  
  :، هذا مفهوم لـ " التحدٌد الدقٌق لما ٌقع داخل النظام و خارجه"  .25 
   ااتغله ت -ب ام اغت  انيغم -أ  
   امن  ت -د حد د  انيغم -ج  
أي من طرق بناء نظم المعلومات اإلدارٌة  تعتمد على توفٌر المعلومات على أساس وظائف التنظٌم أي   .26 

 حسب المستوٌات اإلدارٌة؟ طرٌقة
 

   اادلع  اكغاع -ب  اتهكلب  اتنيلاف -أ  
  ادلع  انيغم  ااتكغاع -د  الوتومغء  إلد هي -ج  
  أي من الفوائد اآلتٌة تعد من الفوائد الملموسة لنظم معلومات المكاتب؟  .27 
  زلغدة ي دة  اجاع   تمخلع نوبي  أللخغء -أ  
   اتحولن  ااوتاه  ف اجن لغت   هضص  اجغاخلن -ب  
   اهأغبي  اذ تلي عخص  ألعاغع   تدألمظغ -ج  
  ت  له  ف  ا أت    ايظد -د  
  :من نظم  (Groupware)تعد برمجٌات العمل الجماعً   .28 
   اته وع -ب إد هة  ا ثغاق -أ  
  دعم  ااكغتب -د  ااؤتاه ت  اُبجدلي -ج  
ٌُشغل البٌانات األولٌة التً تمثل األحداث و الوقائع التً تجري داخل المنظمة أو بٌن   .29  ٌسمى النظام الذي 

 :المنظمة و بٌئتها الخارجٌة بنظام 
 

   اتمغهله  إلد هلي -ب اجخ اغت  ااكغتب -أ  
   ااجخ اغت  ا يلفلي -د اجغايي  ااجغائت -ج  
  :تعد التقارٌر الدورٌة التً تحتوي على ملخص لكشف المبٌعات مثاالً على تقارٌر  .30 
   اائحيي -ب  الوتيغبي ائوتفوغه ت -أ  
   الوتهيغع -د  ااه يجي -ج  
  أي من الصفات اآلتٌة تتنافى مع خصائص نظم التقارٌر اإلدارٌة ؟  .31 
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  تدعم  امه ه ت  له  اناخلي -أ  
  تهتبخ بغابلغنغت  اتغهلللي أكثه ان  ابلغنغت  ااوتمبخلي -ب  
  تجتاد الهيغتظغ عخص  ابلغنغت  اد لخلي -ج  
  تجتاد عخص أ  عد بلغنغت نيم اجغايي  ااجغائت -د  
  فً أي مستوى من المستوٌات اإلدارٌة تقع نظم معلومات المكاتب ؟    .32 
   اتكتلكف -ب  إلوته تليف -أ  
   افنف -د  إلد هي -ج  
  ؟ (DSS)أي مما ٌلً خاطًء فٌما ٌخص نظم دعم القرارات   .33 
  تدعم  امه ه ت شبه  اابهايي    له  اابهايي -أ  
  تقنع  امه ه ت اخادلهلن -ب  
  تز د  اادلهلن بأد  ت توغعد عخص حع  ااشكئت -ج  
  تتك ن ان لاوي اك نغت هالولي -د  
  أي من الصفات اآلتٌة تعد من خصائص نظم معلومات منفذي اإلدارة العلٌا ؟  .34 
  أه ه تظغ ناخلي -أ  
  تجتاد عخص  ااقغده  اهوالي اخاجخ اغت -ب  
  تتقف بلغنغتظغ بدهيي عغالي ان  اتأكد -ج  
  تتخخب اوت ى انلفضغًا يد ًا ان  اتفغقلع -د  
  :من سمات الذكاء االصطناعً   .35 
  تاثلع  ااجخ اغت -ب  اتاثلع  اهازي -أ  
   ابلغنغت  له  ااتضغهبي -د  ابلغنغت  اكغاخي -ج  
  ماذا تسمى البرمجٌة التً تستخدم للبحث فً قواعد المعرفة ؟  .36 
  اجغاج  ابحث -ب  ا  يظغت  ابلنلي اخاوتلدم -أ  
   انيم  ابقهلي -د آاي  الوتدالع -ج  
  :النظم المسؤولة عن تحدٌد أنواع السلع و الخدمات التً سٌتم تقدٌمها للمستهلكٌن هً نظم معلومات  .37 
   اا  هد  ابشهلي -ب  اتو لق -أ  
   اتقنلع -د  اتا لع -ج  
  :تعد تقارٌر الموازنة من مخرجات نظم معلومات   .38 
   اا  هد  ابشهلي -ب  اتو لق -أ  
   اتقنلع -د  اتا لع -ج  
  :تقسم دائرة المعلومات بشكل أساسً إلى قسمٌن أساسٌٌن هما   .39 
  أوم  اتنولق   أوم  ااتغبجي -أ  
  أوم  التقغالت   أوم  ابهايي -ب  
  أوم  اتخ له   أوم  ااتغبجي -ج  
  أوم  اتشغلع   أوم  اتخ له -د  
  أي واحد ممن ٌأتً ٌعد حلقة الوصل األساسٌة بٌن فرٌق المبرمجٌن و باقً أجزاء المنظمة ؟  .40 
  احخع  انيم -ب اجغاج  ابلغنغت -أ  
  اشغع  احغو ب -د ادأق اجغايي  ابلغنغت -ج  

 مقدمة فً أمن الشبكات
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  : ؟ هجومDOSعلى أي نوع من أنواع الهجوم اآلتٌة ٌطلق علٌه مصطلح   .41 
   افبهكي   اتز له -ب  اتجدلع عخص احت ى  اهوغاي -أ  
   إللمغف -د  اتنقت عخص  اهوغاع -ج  
  ما هو المصطلح الذي ٌطلق على الثغرة الموجودة فً النظام والتً ٌمكن استغاللها لمهاجمة هذا النظام ؟  .42 
  Threat -ب Vulnerability -أ  
  Exploit -د DOS -ج  
  ما هو المصطلح الذي ٌطلق على عملٌة انتحال شخصٌة ما للدخول إلى النظام ؟  .43 
  Encryption -ب Sniffing -أ  
  Hacking -د Spoofing -ج  
ما هو المصطلح الذي ٌطلق على الوصول غٌر المشروع لهدف معٌن من خالل استغالل الثغرات الموجودة   .44 

  فً نظام الحماٌة ؟

   اللته ق -ب  اتظدلد -أ  
   اتخفلق -د  اتا له -ج  
ماذا ٌسمى الملف الذي ٌتم زرعه من قبل المستفٌد فً جهاز الضحٌة بحٌث ٌكون هذا الملف حلقة الوصل   .45 

  :بٌن الضحٌة والمستفٌد ؟ الملف 

   ا ولخ -ب  اا يه -أ  
   ااه أب -د  ائقق -ج  
  ماذا ٌسمى العنوان الذي ٌمٌز جهاز الحاسوب المتصل مع شبكة اإلنترنت ؟  .46 
  MAC -ب   IP -أ  
  Socket -د Port -ج  
  ماذا ٌسمى الملف الذي تضعه المواقع التً ٌزورها المستخدم على القرص الصلب ألهداف تجارٌة؟  .47 
  Registry -ب Patch -أ  
  Cookies -د Guard -ج  
البرنامج الذي ٌقوم بفتح ثغرة فً جهاز الحاسوب وٌغري المستخدم باسمه أو أهمٌته وٌستغلها المخرب   .48 

  :الختراق النظام، هو

   اته يغن -ب  افله س -أ  
   ااغكه  -د  اد دة -ج  
أي البرامج اآلتٌة ٌضر بجهاز الحاسوب وذلك من خالل تهلٌك موارد الجهاز واستخدام الذاكرة بشكل فظٌع   .49 

  مما ٌؤدي إلى بطء ملحوظ جداً فً الجهاز ؟

   اته يغن -ب  افله س -أ  
   ااغكه  -د  اد دة -ج  
  إلى أي من البرامج اآلتٌة ٌنتمً برنامج حصان طروادة ؟  .50 
   اد دة -ب  اته يغن -أ  
   افله س -د  ااغكه  -ج  
  أي البرامج اآلتٌة ٌضر بجهاز الحاسوب وذلك  من خالل القٌام بحذف وتغٌٌر الملفات ؟  .51 
   اد دة -ب  اته يغن -أ  
   افله س -د  ااغكه  -ج  
 :دون غٌرها ؟ فٌروساتWord ما نوع الفٌروسات التً تصٌب الملفات المكتوبة باستخدام برمجٌة الــــ   .52 
   ااغكه  -ب أخغع  إلأئع -أ  
   ابهلد  إلاكته نف -د أخغع  اتشغلع  -ج  
  ما خاصٌة الفٌروسات؟  .53 
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  حاغلي  ااخفغت     -ب  ا ض ح -أ  
  وظ اي  الكتشغف -د  النتشغه -ج  
  ما هً أعراض إصابة جهاز الحاسوب بالفٌروسات ؟  .54 
  نمص  ف اوغحي  اذ كهة  اات  هة -أ  
  زلغدة وهعي يظغز  احغو ب -ب  
  نمقغن حيم  ااخفغت -ج  
  زلغدة وهعي تحالع  ااخفغت إاص  اذ كهة -د  
  ما هو الهدف من استخدام الجدران النارٌة ؟  .55 
  زلغدة وهعي  اشبكي -أ  
   كتشغف  ااخفغت  ااخ ثي بغافله وغت  -ب  
   اتلخص ان  لتنغأغت  اشبكي -ج  
   اتحكم بغنتمغع  ابلغنغت بلن  اشبكي  اا ث أي   اشبكي  له  اا ث أي -د  
  ما التأثٌرات السلبٌة الستخدام الجدران النارٌة ؟  .56 
  انع  ألشلغص  له  اال الن ان  ا ق ع إاص  اا  هد  اد لخلي اخشبكي -أ  
   اتحمق ان  ااوتلدالن -ب  
  زلغدة  حتاغالي حد ث  اللتنغأغت  ف  اشبكي -ج  
  تويلع   اتغبجي يالع  انشغخغت   اتحهكغت عخص  اشبكي -د  
ما هو المصطلح الذي ٌطلق على عملٌة ترجمة العناوٌن الخاصة الداخلٌة ضمن الشبكة إلى عناوٌن عامة   .57 

  ٌمكن استخدامها ضمن اإلنترنت ؟

  DMZ -ب NAT -أ  
  Proxy -د DNS -ج  
  ما هو المصطلح الذي ٌطلق على العنوان الذي ٌمكن استخدامه ضمن اإلنترنت ؟  .58 
  Free IP -ب Private IP -أ  
  Public IP -د Local IP -ج  
  :أي العبارات التالٌة صحٌحة ؟ ٌقوم الملقم الوكٌل بــــــ   .59 
  إلفغء  ااجخ اغت  اتف تقخه ان  إلنتهنت -أ  
  تهياي  اجنغ لن  الغقي إاص عنغ لن عغاي -ب  
    الغقي بظغIPحاغلي ح  ولب  اشبكي ان  ااتخفخلن ان لئع حيب عنغ لن  اــ  -ج  
  تهياي  اانغ ذ -د  
   ؟Proxyما هو المقصود بمصطلح   .60 
   ااخمم  ا كلع -ب تهياي عنغ لن  اشبكي -أ  
  تقفلي  احزم -د تهياي  اانغ ذ -ج  
 نظم التشغٌل  

  أي األنظمة اآلتٌة تقوم بمعالجة إجراءات المهام دون أي تفاعل من المستخدم ؟  .61 
  نيغم اجغايي  اتجغائت -ب نيغم  ااشغهكي  ازانلي -أ  
 أنياي تشغلع  اح  ولب  اشلقلي -د  انيغم  اد جف -ج  

 

 

 

  :أي أنظمة التشغٌل اآلتٌة تعتمد على الزمن كوسٌط أساسً ؟ أنظمة تشغٌل  .62 
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   ازان  احملمف  -ب  اح  ولب  اكبلهة -أ  
   االداغت -د  اح  ولب  اشلقلي      -ج  
  ماذا ٌسمى النظام الذي ٌسمح لعدة مستخدمٌن بعٌدٌن بتشغٌل مهام على الحاسب فً الوقت نفسه؟  .63 
   انيغم  اد جف -ب نيغم زان حملمف قخب -أ  
  نيغم  ااشغهكي  ازانلي -د نيغم زان حملمف اهن -ج  
إن مهمة إدارة أمان النظام بحٌث ال ٌتمكن من الوصول إلى الملفات إال المستخدمون المخولون بذلك تعد   .64 

  :من مسؤولٌات

  نيغم  اتشغلع          -ب  اذ كهة  اهالولي -أ  
   اايد ع -د  حدة  ااجغايي  ااهكزلي -ج  
ما هً تصامٌم أنظمة التشغٌل التً تعتمد على عدم وجود بنٌة بحٌث ٌكتب نظام التشغٌل على شكل   .65 

  :مجموعة من اإلجراءات ٌستطٌع كل منها استدعاء أي إجراء آخر عندما ٌحتاج إلٌه؟ تصامٌم 

   آلالت  ايغههة         -ب  ألنياي  ألحغدلي -أ  
  أنياي  ان  ة  الغهيلي -د  ألنياي  اخبملي          -ج  
ما هو المصطلح الذي ٌطلق على البرنامج الذي ٌكون قٌد التنفٌذ، والذي ٌتضمن القٌم الحالٌة لعداد   .66 

  البرنامج والمسجالت والمتحوالت ؟

   ااؤأت -ب  ااتهيم  -أ  
   اجاخلي -د  اايد ع -ج  
  ما سبب إنهاء العملٌة النشطة؟  .67 
  بدء عاع د جف        -ب تظلاي  انيغم     -أ  
  خخب ان  ااوتلدم إلنشغء عاخلي يدلدة -د حد ث لخأ ان أبع  اجاخلي      -ج  
  :فإن حالة هذه العملٌة تكون. إذا كانت العملٌة قابلة للعمل لكنها متوقفة مؤقتاً للسماح بتشغٌل عملٌة أخرى  .68 
  يغهزة -ب نشخي -أ  
  شغغاي -د ات أفي -ج  
إذا كان هناك معالج واحد فقط، وكان هناك أكثر من عملٌة تتنافس على استخدام هذا المعالج، فمن   .69 

  المسؤول عن تحدٌد العملٌات التً ستنفذ الحقاً؟

  عد د  ابهنغاج -ب  اايد ع -أ  
   ااؤأت -د  ااتهيم            -ج  
  ما الذي ٌعد مثاالً على خوارزمٌات الجدولة فً األنظمة الدفعٌة ؟  .70 
  يد اي  أل ضخلغت -ب  ايد اي  اد اهلي -أ  
   اجاع  ألأقه أ ال -د  ايد اي  ااضا ني           -ج  
  ما الذي ٌعد مثاالً على خوارزمٌات الجدولة القسرٌة فً األنظمة الدفعٌة ؟  .71 
    للدم أ الًا – امغدم أ الًا  -ب  ازان  ااتبمف  ألأقه تغالغًا  -أ  
  يد اي  أل ضخلغت -د  اجاع  ألأقه أ الًا  -ج  
  ما الذي ٌعد مثاالً على خوارزمٌات الجدولة غٌر القسرٌة فً األنظمة الدفعٌة ؟  .72 
    للدم أ الًا – امغدم أ الًا  -ب  ازان  ااتبمف  ألأقه تغالغًا  -أ  
  يد اي  أل ضخلغت -د يد اي  احقص  ااتوغ لي -ج  
ما شرط االستعصاء الذي ٌنص على أنه ال ٌمكن انتزاع الموارد الممنوحة مسبقاً من عملٌة ما قسرٌاً وإنما   .73 

  :ٌجب تحرٌر هذه الموارد من قبل العملٌات التً تملكها ؟ شرط 

   الحتيغز   النتيغه           -ب  إلأقغء  اتبغداف            -أ  
   النتيغه  اد اهي -د عدم  الوتلئء             -ج  
  ما هً طرٌقة التخلص من االستعصاءات التً تعتمد على وضع نقاط اختبار دورٌة للعملٌات ؟  .74 
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   اتلخص  اموهي ان  الوتجقغء ت -أ  
   اتلخص ان  الوتجقغء ت عن خهلق  اته يع -ب  
   اتلخص ان  الوتجقغء ت عن خهلق أتع  اجاخلي    -ج  
   اتلخص ان  الوتجقغء ت عن خهلق  الوتلئء -د  
ماذا تسمى استراتٌجٌة إدارة الذاكرة التً تقوم على أساس جلب العملٌة بأكملها إلى الذاكرة، وتشغٌلها   .75 

  لبعض الوقت، ثم وضعها مرة أخرى على القرص ؟

   اذ كهة  ايغههلي           -ب  اامغلضي                -أ  
   إلأقغء  اتبغداف -د  اتقفلح           -ج  
 ماذا تسمى استراتٌجٌة إدارة الذاكرة التً تسمح بتشغٌل البرامج حتى لو كانت موجودة جزئٌاً فً الذاكرة؟  .76 
   اامغلضي           -ب  إلأقغء  اتبغداف         -أ  
   أل ضخلغت -د  اذ كهة  ايغههلي                   -ج  
  : ؟ خوارزمٌة LRUأي من خوارزمٌات استبدال الصفحات ٌطلق علٌها مصطلح   .77 
   وتلد م  اقفحي  ااثخص -أ  
   وتبد ع  اقفحي  ألأع  وتلد اغًا اؤله ًا  -ب  
   وتبد ع  اقفحي  اد لخي أ الًا تلهج أ الًا                         -ج  
   افهقي  اثغنلي الوتبد ع  اقفحغت -د  
  ما هو المصطلح الذي ٌطلق على خوارزمٌة استبدال الصفحة الداخلة أوالً تخرج أوالً ؟  .78 
                  FCFS -ب            LIFO -أ  
  FIFO -د                          LRU -ج  
  :أي من خوارزمٌات استبدال الصفحات غٌر قابلة للتحقٌق ولكنها مفٌدة كمعٌار اختباري ؟ خوارزمٌة   .79 
   وتلد م  اقفحي  ااثخص -أ  
   وتبد ع  اقفحي  ألأع  وتلد اغًا اؤله ًا  -ب  
   وتبد ع  اقفحي  اد لخي أ الًا تلهج أ الًا  -ج  
   افهقي  اثغنلي الوتبد ع  اقفحغت -د  
  أي الطرق اآلتٌة تعد من طرق تتبع حالة استخدام الذاكرة ؟  .80 
  ا  اح  ابتغت       -ب  اله اخ  ااته بخي        -أ  
   اخ  اح  ااته بخي -د له اخ  اخ  اح              -ج  

 2+1تكنولوجٌا تراسل المعطٌات و الشبكات 
  أي العبارات التالٌة صحٌحة ؟  .81 
   إلشغهة  اهأالي هف ا يي كظهخلولي اتغلهة بغوتاه ه -أ  
   إلشغهة  اتشغبظلي أكثه اجغنغة ان  اتلالد ان  إلشغهة  اهأالي -ب  
   إلشغهة  اتشغبظلي ال لاكن  وتلد اظغ  ف أ وغخ  انمع  له  اا يه -ج  
   إلشغهة  اهأالي توتلدم  ف أ وغخ  انمع  اا يه -د  
فً أي الحاالت التالٌة ٌكون معدل المعطٌات التً ٌمكن نقلها عبر النظام أكبر ؟ إذا كان عرض حزمة نظام   .82 

  :النقل 

            1MHz -ب            4MHz -أ  
 2MHz -د              3MHz -ج  

 
 

  ما الذي ٌعد مثاالً على أوساط النقل الموجه ؟  .83 
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   االكه  لف  ألهضف   -ب  اظ  الغت    -أ  
  الكه  لف  ألأاغه  اقنغعلي -د  ألالغف  ابقهلي -ج  
  :ماذا ٌسمى اإلرسال الذي ٌتم فٌه نقل اإلشارات فً اتجاه واحد فقط ؟ اإلرسال  .84 
   ابولخ         -ب  ااتز ان           -أ  
   ائوخكف -د  اازد ج             -ج  
  أي العبارات التالٌة صحٌحة ؟  .85 
   ااضلاغت  تجاع عخص تأالن اوغ غت نمع أكبه،  تتلخص ان  اضيلج -أ  
   ااكهه ت تجاع عخص تأالن اوغ غت نمع أكبه،  اكنظغ ته كم  اضيلج -ب  
  لاكن  وتلد م  ااكهه ت اتم لي  إلشغهة  اتشغبظلي إذ  كغنت هذه  إلشغهة تحاع اجخلغت هأالي -ج  
   انمع  اتشغبظف أكثه ضاغنغًا اوئاي  ااجخلغت ان  انمع  اهأاف -د  
  ما مفسدات النقل التً تحدث ألن سرعة انتشار اإلشارة عبر وسط النقل الموجه تختلف باختالف التردد ؟  .86 
   اتلالد -ب تش له  اتألله -أ  
   اتوالع  ااتقغاب -د  اضيلج  احه هي -ج  
  ما الذي ٌعد من مكونات نظام المصدر فً نموذج االتصاالت ؟  .87 
   اانبع    ا يظي -ب  ااوتمبع    اانبع -أ  
   اانبع    ااهوع -د  ااهوع    اظدف -ج  
   ؟ Flow Controlما هً الفائدة من تقنٌة  .88 
   كتشغف  أللخغء  اتف تجهضت اظغ  ااجخلغت  تقحلحظغ -أ  
  حاغلي  ااجخلغت ان أي احغ اي عبث -ب  
  ضاغن عدم إ ه ق  ااوتمبع بغااجخ اغت أ   ااجخلغت  ااهوخي -ج  
   كتشغف  أللخغء  اتف تجهضت اظغ  ااجخلغت د ن تقحلح هذه  أللخغء -د  
  أي التقنٌات اآلتٌة تتمٌز بمعدل معطٌات أكبر ؟  .89 
  ت قلع  اد ه ت -ب ناخ  انمع  له  ااتز ان -أ  
  تهحلع  ألخه -د ت قلع  اهزم  -ج  
   ؟ATMما هو المصطلح الذي ٌطلق على الرزم ثابتة الطول والتً تتمٌز بها تقنٌة   .90 
    Packets -ب Segments -أ  
  Frames -د            Cells -ج  
  أي العبارات التالٌة صحٌحة ؟  .91 
    ف   اشبكغت  ا  وجي Ethernetتوتلدم تمنلي  اـــ  -أ  
اجدع  ااجخلغت  اد لخلي  ف  اشبكغت  ااحخلي عغدة اغ لك ن أكبه بكثله ان اثلئتظغ  ف  اشبكغت  -ب  

   ا  وجي

   اشبكي  ااحخلي ذ ت  اتد د يغه  ف لف ق  اشبكي  ا  وجي -ج  
اجدع  ااجخلغت  اد لخلي  ف  اشبكغت  ا  وجي عغدة اغ لك ن أكبه بكثله ان اثلئتظغ  ف  اشبكغت  -د  

   ااحخلي

  ما هو المصطلح الذي ٌطلق على توزٌع وتقسٌم السعة الكلٌة لوسط النقل بٌن عدد من المستخدمٌن؟  .92 
    modulation -ب Multiplexing -أ  
 Recovery -د     Decoding -ج  

 
 

   فً مجال تراسل المعطٌات ؟Signalsما هو المقصود بمصطلح   .93 
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  كلغنغت تحاع  ااجغنف أ   ااجخ اغت -أ  
  اجدع  ااجخلغت  اذي لاكن تأالنه -ب  
  تاثلع كظهبغاف أ  كظهخلوف اخاجخلغت -ج  
  تمنلي توتلدم الوتهيغع  ااجخلغت  اافم دة -د  
  أي أوساط النقل اآلتٌة تعد األقل تأثراً بالتخمٌد ؟  .94 
   ألوئك  اايد اي  ااحالي -ب  اك  بع  ااح هلي -أ  
   ألوئك  اايد اي  له  ااحالي   -د  ألالغف  ابقهلي -ج  
  كم ٌبلغ عدد األزواج النحاسٌة التً تتكون منها األسالك المجدولة المحمٌة ؟  .95 
   8 -ب 2 -أ  
  5 -د 4 -ج  
فً أي من استراتٌجٌات التوجٌه ٌتغٌر قرار التوجٌه الذي ٌتخذ عندما تتغٌر الظروف والشروط فً الشبكة   .96 

  :؟ التوجٌه

   اجش  اف -ب  اتكلفف -أ  
   افلضغن -د  اثغبت -ج  
  ما هً الوحدة التً تقاس بها معدل المعطٌات ؟  .97 
  MHz -ب     byte -أ  
  bps -د dB -ج  
  أي مما ٌلً ٌعد مثاالً على خوارزمٌات الكلفة األقل ؟  .98 
   ه ض  نتمغافARQ -ب  ت أف   نتيهARQ -أ  
  N –  هيع إاص  الخف ARQ -د Dijkstra -ج  
ما هً االستراتٌجٌة التً ال ٌستند قرار التوجٌه فٌها على معرفة حمل الشبكة و كلفة الوصلة؟ استراتٌجٌة   .99 

  :التوجٌه

   اتكلفف -ب  اثغبت -أ  
   ابدلع -د  افلضغن -ج  
  :ما هً االستراتٌجٌة التً تقوم بتجرٌب كل الوجهات الممكنة بٌن المصدر والهدف ؟ استراتٌجٌة التوجٌه  .100 
   اثغبت   -ب  اجش  اف            -أ  
   افلضغن -د  اتكلفف -ج  

 
انتهت األسئلة 


