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 مبادئ االتصاالت

 امبير  فان تيار اشارة 0.4ديسيبل و كان تيار المخرج يساوي  - 24اذا كان مقدار التوىين يساوي    .1 
 :الفحص يساوي 

 

   امبير             9.88 -ب  امبير         5.44 -ا  

   أمبير4.12 -د  أمبير        6.34 -ج  

  :تعتبر ضوضاء جونسون من االمثمة عمى الضوضاء  .2 

  البيضاء -ب الحرارية                                 -ا  

  االشعاع -د الرمي                                      -ج  

  : كيموىيرتز فان طول اليوائي يساوي بالمتر 15اذا كان تردد الموجة الصوتية يساوي   .3 

   كيمومتر        50 -ب كيمومتر           20 -ا  

   متر500 -د  كيمومتر          40 -ج  

 4اوجد اتساع الموجة الحاممة لموجة معدلة تعديل اتساع اذا عممت ان اتساع الموجة المحمولة يساوي   .4 
  :0.45فولت و معامل التعديل يساوي 

 

   فولت          6.89 -ب  فولت        7.89 -ا  

   فولت0.1125 -د  فولت            8.89 -ج  

 ميجاىيرتز و كان تردد الموجة المحمولة 5اذا كان تردد الموجة الحاممة لموجة معدلة تعديل اتساع يساوي   .5 
 : كيمو ىيرتز فان الترددات الناتجة ىي 4يساوي 

 

    5000KHz , 4992KHz, 5008KHz -ب                             5004KHz , 4996KHz -ا  

    5004KHz , 4996KHz , 5000KHz -د                           5000KHz , 5004 KHz -ج  

 وات و معامل التعديل يساوي 40في موجة معدلة تعديل اتساع اذا كانت قدرة الحزمة الجانبية العميا تساوي   .6 
 : فان قدرة الموجة الحاممة تساوي 0.6

 

                 604.4W -ب             444.4W -ا  

  80W -د                       524.4W -ج  

  :تعمل الوصمة الثنائية في دائرة كاشف القمة اذا كانت الموجة الداخمة موجبة   .7 

                            short circuit -ا  

             open circuit -ب  

  كدائرة تعمل عمى شحن المكثف باقل قيمة التساع الموجة الداخمة -ج  

   صحيحال شيء مما ذكر -د  

ظمل بقمم الرصاص بشكل . سؤال موضوعي من نوع االختيار من متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتكون ىذا االختبار من 
. غامق الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج اإلجابة المرفق
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  : يساوي  PUSB  فان الـ   Pc = 100 W  و ma = 0.45 اذا كانت قيمة  SSBفي اشارة معدلة تعديل   .8 

                W 3.0922 -ب                 W 7.2874 -ا  

      W 4.0876 -د            W 5.0625 -ج  

   : DSB-SC في اشارة الـ S/Nنسبة   .9 

    SSB – SCمساوية لـ  -ب                       AM-DSBLCاقل منها في  -ا  

   صحيحجميع ما ذكر -د                       SSB – SCاعمى منها في  -ج  

  : مع اكبر قيمة FMتتناسب قيمة انحراف التردد في اشارة الـ   .10 

  التساع لمموجة الحاممة -ب لتردد الموجة الحاممة                    -ا  

  التساع الموجة المحمولة -د لتردد الموجة المحمولة                -ج  

  :  من خالل  NBFMيمكن توليد اشارة   .11 

  تكامل اشارة التعديل متبوعة بمعدلة الطور -ا  

  تفاضل اشارة التعديل متبوعة بمعدلة الطور -ب  

  تكامل االشارة الحاممة متبوعة بمعدلة الطور -ج  

  تفاضل االشارة الحاممة متبوعة بمعدلة الطور -د  

 فان الـ 4 يساوي  FM وكان معامل التعديل الشارة الـ 7KHzاذا كان قيمة تردد اشارة المعمومات يساوي   .12 
BW حسب قانون كارسون يساوي تقريبا : 

 

             52KHz -ب               64KHz -ا  

  80KHz -د              70KHz -ج  

  لمحصول عمى موجة متوسطة ذات تردد ثابت فإننا نجعل تردد الميتز المحمي مساويا لمجموع ترددي  .13 

  الموجة الراديوية و الموجة المتوسطة -ب الموجة الراديوية و الموجة المحمولة -ا  

  الموجة الراديوية و الموجة الحاممة -د الموجة المحمولة و الموجة المتوسطة -ج  

  :يعتمد التوىين عمى  .14 

  االتساع                   -ب التردد                        -ا  

  قدرة االرسال -د معامل التعديل           -ج  

  :النطاق الترددي  قنال صوتي ضمن300 من   MASTER GROUPتتكون الـ   .15 

  ( (KHZ 564 – 804 -ا  

  ((KHZ 2400 – 3825 -ب  

  (  (KHZ 812 - 2044 -ج  

  ((KHZ 564 – 8316 -د  
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  :يكون تردد المجوعة الرئيسية الثانية في المجموعة الرئيسية الثانوية ىو   .16 

              11880KHz -ب        13200KHz -ا  

  16340KHz -د            1860KHz -ج  

  :المصفي الذي يمرر حزمة من الترددات التي تقع بين ترددين معينين ىو   .17 

                     LPF -ب          BSF -ا  

  HPF -د                 BPF -ج  

  (:40 ، 39 ، 38 ) معطاة بالعالقة التالية اجب عن االسئمة الثالثة  FMاذا عممت ان اشارة  *** 

e(t)FM = 20 COS [ 6π10
6
t + 6Sin(2π10

3
t)] 

 

  :يكون انحراف التردد   .18 

                  12KHz -ب         KHZ 18 -ا  

  6KHz -د                   4KHz -ج  

  :باإلضافة الستخدام قانون كارسون يكون عدد الحزم الجانبية الميمة يساوي   .19 

                 6 -ب 7.1 -ا  

  12 -د                  8 -ج  

  :تردد الموجة الحاممة يساوي  .20 

              3MHz -ب                6MHz -ا  

  18KHz -د          2KHz -ج  

 اتصاالت رقمية

  :من نوع (الناقل)في التعديل النبضي تكون إشارة الحامل   .21 

  سمسمة من النبضات -ب جيبي -ا  

  عشوائية -د سن المنشار -ج  

ttx :إذا كانت إشارة المعمومة تعطى بالعالقة التالية ***  800sin4)(  (:23 و 22)  السؤالين أجب عن  

 : ىوmfأكبر تردد لإلشارة   .22 
 

   هيرتز400 -ب هيرتز 800 -ا  

   هيرتز4 -د  هيرتز127 -ج  

  : ىوsfتردد نايكويست   .23 

   هيرتز800 -ب  هيرتز1600 -ا  

  هيرتز8 -د   هيرتز254 -ج  
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  لتحويل اإلشارة من قياسيو الي رقميو فإنيا تدخل في البداية الي  .24 

  مكمم -ب مجزيء -ا  

  مشفر -د مرمز -ج  

  ، Hz 200= افرض ان عرض النطاق ليذه اإلشارة   ،  S(t)=8sin(628t)بناءا عمي العالقة التالية      *** 
 : (29 ، 28 ، 27 ،26، 25) اجب عن األسئمة التالية 

 

  :تردد اإلشارة هو  .25 

   هيرتز200 -ب  هيرتز625 -ا  

   هيرتز314 -د  هيرتز100 -ج  

  :فان عرض النطاق الجديد ىو،  خانات  (3)اذا كان عدد الخانات الرقمية المستخدمة في المكمم ىي   .26 

   هيرتز1200 -ب  هيرتز800 -ا  

   هيرتز400 -د  هيرتز600 -ج  

 27.  SNRليذه اإلشارة بعد التكميم  :  

  dB 35.66 -ب dB 19.82 -ا  

  dB 18.92 -د dB 14.32 -ج  

  :عدد المستويات المكممة في ىذا النظام ىو  .28 

  16 -ب 4 -ا  

  8 -د 2 -ج  

  :)∆v)فرق القيمة بين اي مستويين   .29 

  6 -ب 4 -ا  

  2 -د 1 -ج  

  : لممعمومةتعرف عمي انيا التغير في اتساع النبضة تبعا لمتغير في القيمة المحظية   .30 

  PWM -ب PAM -ا  

  PTM -د PPM -ج  

  و  KHz 4  إلشارة عرض نطاقيا  PCMما ىو عرض النطاق بالكيمو ىيرتز  لنقل اشارة معدلو تعديل    .31 
 .واستخدمت الشيفرة الثنائية ( 64 )  و عدد مستويات التكميم k samples/Sec 8اخذت عيناتيا  بمعدل  

 

  32 -ب 64 -ا  

  56 -د 48 -ج  

   و معدل اخذ العينات Hz 1500 اذا كان تردد االشارة القياسية DM  إلشارة عدلت تعديل  SNRما ىي   .32 
 10 K sample/Sec ؟ 

  dB 11.26 -ب dB 12.26 -ا  

 dB 12.61 -د dB 26.11   -ج  

 

 



  الورقة الثالثة  –البرنامج اليندسي                                 امتحان الشيادة الجامعية المتوسطة 
ىندسة االتصاالت  :                           التخصص 2013لعام الشتوية الدورة 

 

512   Examinations& evaluation unit winter.2013                        

 

 

  لتعديل اإلشارة الجيبية   slope over load distortionما قيمة الخطوة  بالفولت الالزمة لتجنب    .33 
x(t)=sin(2000t)   8اذا كان معدل اخذ العينات k sample/sec: 

 

  0.2  -ب 0.5 -ا  

  0.25 -د 0.4 -ج  

   : عندما تكون التغيرات في اإلشارة   granular DMيحدث تشويش   .34 

  ةكبير -ب ةصغير -ا  

  متوسطة -د  جداةصغير -ج  

   :(8MB)في نظام  (frame)الفترة الزمنية لالطار  .35 

   ميكرو ثانية1024 -ب  ميكرو ثانية100 -ا  

   ميكرو ثانية2 -د  ميكرو ثانية2048 -ج  

  :يستخدم الترميز Mbps   34 نظام التجميع   .36 

  HDB-3 -ب          NRZ -ا  

  RZ -د       CMI -ج  

   :      في نظام اإلزاحة الطوري الثماني فأن كل رمز يحمل   .37 

  جزئين -ب جزء                    -ا  

  اربعة اجزاء -د ثالثة اجزاء             -ج  

 ALIASING  فأي من الترددات التالية يحقق نظرية التجزئة وال يسبب  sin(600πt) 2 = x(t)اذا كان   .38 

ERRORىو : 

 

  300 -ب 500 -ا  

  100 -د 800 -ج  

  Mb/sec=    اذا كان معدل االرسال  PSK - 8 في النظامMega Symbol / secمعدل ارسال الرمز  بالـ   .39 
 : ىو32

 

  32 -ب 69 -ا  

  10.66 -د 21.33 -ج  

  :يتكون االطار الكمي ألنظمة التجميع من الدرجة من الدرجة الثالثة من  .40 

   بت2928 -ب  بت1536 -ا  

  بت348 -د  بت848 -ج  
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 المعالجات الدقيقة

  : ىو8085طول خطوط العنونة في المعالج   .41 

  Bits 16 -ب Bits 8 -ا  

  Bits 32 -د Bits 12 -ج  

  : ىو BCطول المسجل   .42 

  Bits 8 -ب Bits 4 -ا  

  Bits 32 -د Bits 16 -ج  

  : عنونة مواقع ذاكرة بحجم8085يستطيع المعالج   .43 

  KByte 16 -ب  KByte 64 -ا  

  KByte 8 -د KByte 32 -ج  

  :اي من السجالت التالية اليمكن استخدامو لتخزين البيانات  .44 

  BC -ب HL -ا  

  DE -د SP -ج  

 :  ىو LXI H,7500حجم التعميمة   .45 

  Bytes 2 -ب Byte 1 -ا  

  Bytes 4 -د Bytes 3 -ج  

:  بعد تنفيذ البرنامج التالي(49 الى 46من ) اجب عمى األسئمة  
 

LXI H,00FF 
INX H 

HLT 

 

 

 : Lماىي قيمة المسجل   .46 

  01 -ب FF -ا  

  00 -د 11 -ج  

  :Hماىي قيمة المسجل   .47 

  01 -ب FF -ا  

  00 -د 11 -ج  

  :Carry Flagماىي قيمة راية الحمل   .48 

  11 -ب 1 -ا  

  2 -د 0 -ج  

  :Sign Flagماىي قيمة راية االشارة   .49 

  0 -ب 1 -ا  
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  11 -د 2 -ج  

عمى اعتبار ان القيمة االبتدائية  (MVI A,05) بعد تنفيذ التعميمة Parity Flag ماىي قيمة راية التكافؤ  .50 
 (:0)لراية التكافؤ ىي 

 

  0 -ب 1 -ا  

  11 -د 2 -ج  

:  بعد تنفيذ البرنامج التالي(52 و 51)اجب عمى السؤالين *** 
LXI H,1234 

LXI B,5678 

PUSH H 

PUSH B 

POP H 

POP B 

HLT 

 

 

  : HLماىو محتوى المسجل   .51 

  7812 -ب 1234 -ا  

  5678 -د 3456 -ج  

  :BCماىو محتوى المسجل   .52 

  3456 -ب 1234 -ا  

  5678 -د 7812 -ج  

 05 ىو 8000 عمما ان محتوى موقع الذاكرة   بعد تنفيذ البرنامج التالي(59 الى 53من )اجب عمى األسئمة  *** 
MVI A,07 

MVI B,03 

LXI H,8000 
ORA B 

MOV B,A 

ANA M 

MOV C,A 

MVI A,00 

CMA 

HLT 

 

 : Bماىو محتوى المسجل   .53 

  07 -ب 03 -ا  

  00 -د 05 -ج  

  :Cماىو محتوى المسجل   .54 

  07 -ب 03 -ا  

  FF -د 05 -ج  

 : Lماىو محتوى المسجل   .55 

  FF -ب 05 -ا  

  00 -د 80 -ج  

  :ACCماىو محتوى المسجل   .56 

  FF -ب 05 -ا  
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  00 -د 1- -ج  

  :Parity Flag ماىي قيمة راية التكافؤ  .57 

  0 -ب 1 -ا  

  2 -د 11 -ج  

  :Carry Flagماىي قيمة راية الحمل   .58 

  11 -ب 1 -ا  

 2 -د 0 -ج  
 

 

 

  :Zero Flagماىي قيمة راية الصفر   .59 

  11 -ب 1 -ا  

  2 -د 0 -ج  

  :CALL 8500ماىي وظيفة التعميمة   .60 

  8500الرجوع من البرنامج الفرعي المخزن في الموقع  -ا  

  8500 البرنامج الفرعي المخزن في الموقع استدعاء -ب  

  HL في المسجل 8500وضع القيمة  -ج  

  في الذاكرة 8500وضع القيمة  -د  

   االتصاالتأنظمة

  :  ىي امواج  (VHF)االمواج المستخدمة في نظام االتصال ذو الترددات العالية جدا   .61 

  سماوية             -ب سطحية            -ا  

  صحيح ال شيء مما ذكر -د فضائية          -ج  

 حزمة الترددات في نظام االتصاالت الذي يستخدم لمسافات بعيدة وال يحتاج لتبادل رؤية بين المرسمة  .62 

 : والمستقبمة ىي الحزمة 

 

                 VHF -ب             HF -ا  

  SHF -د           UHF -ج  

  : ما بينUHF) )يتراوح الطول الموجي لمترددات فائقة العمو  .63 

  متر (10~5) -ب متر                       (100~10) -ا  

  ال شيء مما ذكر -د متر                     (1~0.58 ) -ج  

  :احدى المدارات التالية ال يعتبر من المدارات الدائرية  .64 

  (LEO)المدارات االرضية المنخفضة -ب             GEO))المدار الثابتة -ا  

   (HEO)المدار االرضي العالي -د  (      MEO)المدار االرضي المتوسط -ج  

  :الف كم فوق سطح االرض ىو ( 12~5)المدار الذي توضع فيو االقمار ضمن مسافة   .65 

  (LEO)المدارات االرضية المنخفضة -ب            GEO))المدار الثابتة -ا  

   (HEO)المدار االرضي العالي -د  (      MEO)المدار االرضي المتوسط -ج  
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  :الديود الذي يتميز بأن لو انتشار طيفي كبير ىو   .66 

  (LD)الديود الميزري  -ب (              LED)الديود المشع لمضوء  -ا  

   صحيحال شيء مما ذكر -د (                      ZD)الزينير دايود -ج  

  :فقد الفقد في االشارة الضوئية المنقولة عبر االلياف الضوئية نتيجة االنحناءات والنتوءات في كيبل الفايبر يدعى  .67 

  االشعاع            -ب التبعثر           -ا  

   صحيحال شيء مما ذكر -د االمتصاص        -ج  

  :  فان الطول الموجي لمموجة يساوي3MHZاذا كان التردد لموجة ما ىو   .68 

   م                      10 -ب  م            1 -ا  

  م1000 -د م               100 -ج  

  : كل منيا يحتل طيف مقدارهGSMيوجد باندين من الترددات مخصصة لنظام   .69 

            MHZ 10 -ب          MHZ 15 -ا  

  25MHZ -د           20MHZ -ج  

  :يمتاز النظام الرقمي عن النظام القياسي ب   .70 

  توفر األمن والسرية -ب زيادة القدرة المرسمة                     -ا  

   صحيحال شيء مما ذكر -د فقد في القدرة المرسمة  -ج  

في شبكة اليواتف الخموية الجزء المسؤول عن تأمين االتصال بين المحطات المتحركة ومركز خدمة المقسم   .71 
 :ىو

 

  المحطة المتنقمة           -ب محطة القاعدة          -ا  

  الكرت االلكتروني -د شبكة الربط والمقسم       -ج  

  :الكيبل الذي يكون فيو التوىين لإلشارة الضوئية اكثر من غيره ىو الكيبل  .72 

  البالستيكي                                                             -ب الزجاجي        -ا  

  لغالفازجاجي القمب بالستيكي  -د كموريد الزنك       -ج  

  :تعرف الزاوية الحرجة بأنيا   .73 

  °90اقل زاوية سقوط الزمة لجعل الشعاع ينكسر بمحاذاة الخط الفاصل بين الوسطين بزاوية انكسار -ا  

  °180اقل زاوية سقوط الزمة لجعل الشعاع ينكسر بمحاذاة الخط الفاصل بين الوسطين بزاوية انكسار -ب  

  °90اقل زاوية انكسار الزمة لجعل الشعاع ينكسر بمحاذاة الخط الفاصل بين الوسطين بزاوية انكسار -ج  

اقل زاوية انكسار الزمة لجعل الشعاع ينكسر بمحاذاة الخط الفاصل بين الوسطين بزاوية  -د  
 °180انكسار

 

 معدل ارسال البيانات بعد التطوير والتعديل عمى NIPPON TELPHONE AND TELEGRAPHفي نظام   .74 
 :النظام

 

  Kbps  1 -ب Kbps 0.5 -ا  

  Kbps 2.4 -د Kbps 1.8 -ج  

  :احدى التالية ليست من مميزات انظمة االلياف البصرية  .75 

  تتأثر باألحوال الجوية والبيئة المحيطة -ب سهمة التركيب والصيانة -ا  

 عرض الحزمة عالي -د ذات مناعة ضد التشويش بشكل عام -ج  

 

 

  :تصل القدرة الناتجة لألجيزة النقالة الحديثة الى  .76 
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                 3w -ب          0.8w -ا  

  20w -د                   8w -ج  

  :معامل نسبة سرعة الضوء في الفضاء الحر الى سرعة الضوء بوسط معين ىو  .77 

  االنكسار         -ب االنحراف       -ا  

   صحيحال شيء مما ذكر -د السقوط                -ج  

  :من القنوات  (advanced mobile phone system)سعة نظام الياتف المتنقل المتقدم   .78 

   قناة            633 -ب  قناة                      512 -ا  

   قناة1024 -د  قناة               832 -ج  

  : GSMزمن االطار كامل لمقناة الواحدة ذات الثماني ومضات في نظام   .79 

                      0.577ms -ب           0.33ms -ا  

  5.55ms -د               4.615ms -ج  

   :IMT2000الطيف الترددي المستخدم بنظام   .80 

           MHZ 2000 -ب          KHZ 2000 -ا  

   صحيحال شيء مما ذكر -د             GHZ 2000 -ج  

 

  اليوائيات و انتشار االمواج 

  :واحدة من االتي ليست احدى العوامل التي تتأثر بيا االمواج الكيرومغناطيسية   .81 

  الحيود -ب االنعكاس -ا  

  االشعاع -د التداخل -ج  

 متر عن سطح االرض  وكانت اقصى مسافة بينو وبين ىوائي 100اذا كان ارتفاع ىوائي االرسال ىو   .82 
 : فإن ارتفاع ىوائي االستقبال يساوي km 57.12االستقبال بحيث يوجد خط نظر بينيما ىي 

 

   متر36 -ب  متر30 -ا  

   متر56 -د  متر41 -ج  

  : فإن المدى المنظور يساوي k=1.25 متر و 200ىوائي ارتفاعة   .83 

   ميل12.54 -ب  ميل17.32 -ا  

   ميل33 -د  ميل20.46 -ج  

  : فإن المدى الراديوي  يساوي k=1.25 متر و 200ىوائي ارتفاعة   .84 

   ميل21.65 -ب  ميل14.4 -ا  

   ميل45 -د  ميل33.48 -ج  

  : تبدأ تقريبا من ارتفاع  Eالطبقة الجزئية لاليونوسفير   .85 

   كم100 -ب  كم80 -ا  

   كم200 -د كم180 -ج  

 وترددىا الحرج  30MHZ  ىي  (MUF)اذا كانت قيمة اقصى تردد مستعمل ألحدى طبقات االيونوسفير   .86 
15MHZ فما قيمة زاوية السقوط لالمواج : 

 

  45 -ب 35 -ا  

 75 -د 60 -ج  

 

 

  فما 60 عند زاوية سقوط لالمواج  20MHZاذا كانت قيمة الترددالحرج ألحدى طبقات االيونوسفير ىي   .87 
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  :(القيمة المثمى لمتردد)FOTقيمة 

  MHZ19 -ب MHZ8.5 -ا  

  MHZ34 -د MHZ27 -ج  

  : من انواع خطوط االرسال السمكيةليسواحد من التالية   .88 

  خط االرسال المحوري -ب خط االرسال المزدوج الثنائي -ا  

  خط االرسال الثالثي -د دليل الموجة -ج  

 : امبير10 اوم والتيار المار بيا 5 لمادة مقاومتيا (power loss)اوجد مقدار خسارة القدرة   .89 

  W400 -ب W500 -ا  

  W200 -د W300 -ج  

  :ليذا الخط (المكثف)  C اوجد قيمة  L=0.5mh اوم  و 200خط ارسال لو ممانعة مميزة تساوي   .90 

  mF250 -ب mF12.5 -ا  

  PF25 -د PF12.5 -ج  

10 * 0.5)خط ارسال لو معامل السرعة يساوي   .91 
 اوجد طول الخط اذا كانت سرعة الموجة بالخط  (6-

( 60 *10
6
 m/s: ) 

   متر33 -ب  متر30 -ا  

   متر41 -د  متر37 -ج  

  : فأي من التالية ىو الصحيح n2 ومعامل انكسار لمغالف  n1ليف ضوئي لو معامل انكسار لمقمب   .92 

  n1=n2 -ب n1>n2 -ا  

  n1-n2=1 -د n1<n2 -ج  

  :واحد من التالية ليس من العوامل المؤثرة عمى بث االمواج  .93 

  نوع الموجة -ب حساسية المستقبمة -ا  

  نوع الهوائي -د قدرة المرسمة -ج  

  :درجة ايصالية الماء العذب لمموجة السطحية ىي  .94 

  ضعيف -ب ضعيف جدا -ا  

  جيد -د وسط -ج  

  :واحدة من التالي ليست من العوامل المؤثرة في الترددات المستخدمة في االرسال عن طريق الطبقة المتأينة  .95 

  وقت االتصال -ب المسافة بين المحطات -ا  

  عدد البقع الشمسية -د طول االتصال -ج  

  : من انواع خسارات خطوط االرسال ىو خسارةليستواحدة من التالي   .96 

  الموصل -ب النحاس -ا  

  الحث -د العازل -ج  

  :في حالة وجود مالءمة بين خط االرسال والحمل تكون  .97 

  ZL<ZO -ب ZL>ZO -ا  

  2ZL=ZO -د ZL=ZO -ج  

  :يبدأ الطيف الميكروموجي بالتردد  .98 
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  30MHZ -ب 3MHZ -ا  

  300MHZ -د 330MHZ -ج  

  : من االنظمة التي تستخدم الترددات الميكروموجيةليستواحدة من التالية   .99 

  الراديو -ب انظمة القياس عن بعد -ا  

  التجفيف -د االتصاالت الفضائية -ج  

  :تتحرك االشارة داخل دليل الموجة بشكل  .100 

  انكسارات متتابعة -ب انعكاسات متتابعة -ا  

  بشكل عرضي -د بشكل مستقيم -ج  

 

انتيت األسئمة 


