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 موضحاً اجزاءه الربٌسٌة بالرسم؟ ،عرؾ المعــالج الدلــٌــك : س

البٌانات  خاصة تموم باستمبال المعالج عبارة عن شرٌحة أو رلالة من السلٌكون مؽلفة وموصلة بلوحة األم بطرٌمة: ج

 .األجزاء األخرى إلخراجها أو تخزٌنها من أجزاء الحاسوب األخرى ومعالجتها، ثم إرسال النتابج إلى

 

 

 عددها؟ ، ممن تتألؾ وحدات المعــالج الدلــٌــك :س

 :ج

.  الحساب والمنطك وحدة-1

 .والسٌطرةالتحكم وحدة -2

.  والعداداتالمسجالت-3

.  المخببةالذاكرة-4

 

( 4من ضمن اسبلة الفصل س) األوامر؟ عمل المعالج وما الخطوات لتنفٌذ وما ه: س

 

ان عمل المعالج ٌتلخص بمعالجة البٌانات الداخلة له من خالل اجراء العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة علٌها فضالً :  ج

عن اصدار األوامر واالٌعازات المطلوبة الى جمٌع الوحدات األجزاء والوحدات األخرى والسٌطرة على اعمالها 

. وتحمٌك التزامن المطلوب

 

 :هًخطوات تنفٌذ األوامر 

. لراءة األوامر التً تم إحضارها من الذاكرة وتخزٌنها مؤلتا-1
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. المعالج فن شفرة االوامر التً تم إحضارها والتعرؾ على هذا االمر من بٌن لابمة أوامر-2

. إرسال اإلشارات المناسبة إلى وحدة الحساب والمنطك التً تموم بتنفٌذ اآلمر-3

 .الثانًانتهاء مرحلة معالجة اآلمر وإرساله إلى وحدات االخراج وإحضار اآلمر -4

 .ماهً وظٌفة المعالج الدلٌك؟:س

 : ج

 

 فً الذاكرة الربٌسة وفماً لما ٌحتوي من أوامر وتعلٌمات البرامجن تنفٌذ البرنامج المخزو .

 إجراء العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة .

 

 واشرحها؟عدد أنواع الخطوط الناللة : س

 كلما كان ذلن أكثرٌموم نالل البٌانات بنمل البٌانات من المعالج والٌه وكلما كان عدد خطوط النالل  :نالل البٌانات-1: ج

 من الخطوط أكثراو  (8,32,64,128) من وٌتألؾ الن ٌرسل وٌستمبل البٌانات باتجاهٌن وهو عبارة عن ممر أفضل

 .المنفصلة

 

 وهو النالل ٌموم بنمل البٌانات من وحدة الذاكرة الربٌسٌة او وحدات االدخال الخارجٌة :العناوٌن إشارات نالل-2

. لٌتم معالجتها فً وحدة المعالجة الربٌسٌة (1.0)وتكون بشكل 

 النالل الذي ٌربط المعــالج الدلــٌــك  بالوحدات واالجزاء األخرى فً الحاسوب وهو: السٌطرة إشارات نالل-3

.  والمخببة وإذ تسري بها إشارات خاصة بالسٌطرة على هذه األجزاءوالذاكرة الربٌسٌةكوحدات االدخال واإلخراج 

 (3من ضمن اسبلة الفصل س)ارسم المخطط الكتلً للمعالج الدلٌك؟ : س

: ج

 

 
 

 

 



  

3 

 

 . ؟ماهً اؼلب عملٌات المعالجة التً ٌموم بها المعــالج الدلــٌــك ؟ عددها فمط: س

: ج

. البٌانات من ذاكرة البرنامج الربٌسٌة (جلب) لراءة-1

.  البٌاناتتفسٌر-2

 . التنفٌذ واالظهارعملٌة-3

.  النتابج فً الذاكرةكتابة-4

 
 (6من ضمن اسبلة الفصل س )ماهً العاللة بٌن وحدة المعالجة المركزٌة والذاكرة؟ : س

والعناوٌن، إن وحدة  ٌتم انتمال البٌانات بٌن الذاكرة ووحدة المعالجة المركزٌة عبر مجموعة من نوالل البٌانات: ج
من الذاكرة بإرسال إشارة لراءة من   البٌانات أو اٌعازات البرامج ولراءتهااستخالصالمعالجة المركزٌة تمدر على 

الذاكرة المطلوبة عبر نالل العنوان من وحدة المعالجة  وحدة التحكم عبر نوالل التحكم تشمل إرسال عنوان خلٌة
.  ٌمكن لوحدة المعالجة المركزٌة كتابة بٌانات فً خالٌا الذاكرة المركزٌة إلى الذاكرة، وعلى المنوال نفسه

 الذاكرة الربٌسٌة : RAMًبتخزٌن البٌانات أو البرامج المراد تنفٌذها أو   عبارة عن شرٌحة أو رلالة تمومه

معالجتها عشوابٌا بنحو مؤلت، 

 

  وحدات الخزن الثانوٌةROM  : هً وحدة تخزٌن مساعدة دابمة التخزٌن تستعمل لخزن البرامج والبٌانات بشكل دابم
. حتى حٌن اؼالق الحاسوب لحٌن الحاجة الٌها

 
 

  وحدة المعالجة المركزٌةCPU: هً النواة األساسٌة فً نظام الحاسوب والتً تتحكم وتسٌطر على جمٌع العملٌات 
( ALU)التً ٌموم بها الحاسوب اآللً، فتموم بجلب البٌانات من الذاكرة وتعالجها عن طرٌك وحدة الحساب والمنطك 

.  مسؤوال عن تنفٌذ العملٌات الحسابٌةجزءاً التً تعد 
 

 :هًواحد أجزاء وحدة المعالجة المركزٌة 
 

  وحدة الحساب والمنطكALU: ًعن مسؤولة المكونات الربٌسة لوحدة المعالجة المركزٌة، وهذه الوحدة إحدى ه 
كل العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة التً ٌموم بها المعــالج الدلــٌــك  وتموم بتنفٌذ جمٌع العملٌات الحسابٌة 

. والمنطمٌة وعملٌات الممارنة المنطمٌة بٌن البٌانات وتعد من اهم مكونات وحدة المعالجة المركزٌة

 
 .فمطهً مكونات وحدة الحساب والمنطك؟ عددها  ما: س
:  ج

.  الجامع التامدابرة-1

.  العاكسدابرة-2

.  المجمعدابرة-3

.  من الخالٌا الثنابٌةمجموعة-4

 

 :هماوتتألؾ وحدة الحساب والمنطك من وحدتٌن 
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تحتوي على فاصلة   من أعداد صحٌحة التتكون تموم بمعالجة العملٌات الحسابٌة التً :الصحٌحة األعداد وحدة-1
ومعظم  Power Point و Word عشرٌة، تستعمل هذه العملٌات فً التطبٌمٌات البرمجٌة ثنابٌة اإلبعاد مثل

.  مهماً جداً فً هذه البرمجٌاتوٌعد وجودهاالبرامج التً نستعملها 
 
 

تموم بمعالجة العملٌات الحسابٌة التً تحتوي الفاصلة العشرٌة، تستعمل هذه الوحدة فً :العامة الفاصلة وحدة-2
 AutoCADالبرامج التً تعتمد على هذا النوع من العملٌات الحسابٌة، مثل األلعاب، وبرامج التصمٌم الهندسً مثل 

. وتعد مهمة جداً الن األلعاب الحدٌثة تعتمد على سرعتها
 

 :كاآلتًوتصنؾ العملٌات الحساب والمنطك 
 

 :الواحد ذات المعامل العملٌات-1
 

  تصفٌر محتوى مسجل ما(clear) 

  محتوى المركم (المعكوس)إٌجاد المكمل 

  زٌادة محتوى مسجل ما بممدار واحدIncrement 

  طرح واحد من محتوى مسجل ماDecrement 

  حركة محتوى المسجل إلى الٌسار أو الٌمٌن

 

 :أهمهاات المعاملٌن، ومن ذالعملٌات - 2

 جمع محتوى المركم مع محتوى مسجل ما :الجمع 

 طرح محتوى مسجل ما من محتوى المركم :الطرح 

 على اعتمادا أو صؽر 1  إن نتٌجة الحاصلة من العملٌة الحسابٌة ال تخزن فً المركم، بل ٌخزن:الممارنة 

. نتٌجة الممارنة فً خانة الممارنة

  العملٌة المنطمٌةOR:ومحتوى مسجل ما إذ تخزن فً  إجراء عملٌة الجمع المنطمً بٌن محتوى المركم 

. المركم

  العملٌة المنطمٌة(AND)  ًإجراء عملٌة الضرب المنطمً محتوى المركم ومسجل ما وتخزٌن النتٌجة ف

. المركم

 
: وتتألؾ وحدة الحساب والمنطك من عدة دوابر، ومن اهم هذه الدوابر

  ثنابٌٌن وهو عبارة عن دابرة الكترونٌة مؤلفة من بوابات منطمٌة تموم بجمع رلمٌن :النصفًالجامع. 

  ٌعرؾ الجامع التام بأنه دابرة الكترونٌة لها ثالثة مداخل ومخرجان، إذ ٌستعمل لجمع ثالثة :التامالجامع 

. (بت)أرلام كل منها مؤلؾ من خانة واحدة 

 

 بالتفصٌل؟ عرؾ المسجالت وعدد انواعه واشرحها :س
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  :ج

 ذاكرة سرٌعة جدا ضمن المعــالج الدلــٌــك  تستعمل لتولٌد نتابج عملٌات وحدة عبارة: المسجالت
 . المعالجة المركزٌة والحسابات األخرى وخزنها بصورة مؤلتة

 :هًأنواع المسجالت 

، وهو من أكثر مسجالت المعالج عمالً، إن أي عملٌة حسابٌة أو منطمٌة ٌموم بها A له بالرمز ٌرمز:   Aالمركم-1  
 أي عملٌة حسابٌة أو منطمٌة ال توضع إال فً مسجل فٌها ، اٌضاً نتٌجةالمعالج ال بد من أن ٌكون مسجل التراكم طرفا 

 .آخرالمركم ومنه ٌمكن نملها ألي مكان 

 إلى عنوان مولع الذاكرة لألمر التالً المراد مؤشرا ٌعمل بصفته  بت16 ذو هو عداد:PC عداد البرنامج مسجل-2
وٌحتوي تنفٌذه عند بداٌة تشؽٌل المعــالج الدلــٌــك ، وٌموم هذا العداد بإرسال عنوان األمر المراد تنفٌذه إلى الذاكرة، 

 . على عنوان المكان الذي ٌحوي االمر المراد تنفٌذهدابما البرامج عداد

 
 هو عبارة عن دابرة الكترونٌة لها عدد من المداخل مساًو لطول شفرة التعلٌمة وعدد من :IR التعلٌمة مسجل-3

المخارج مساًو لعدد عملٌات األوامر الممكن تنفٌذها، ولتنفٌذ العملٌة ال بد من وجود شفرة التعلٌمة لتحدٌد نوعها 
وتنفٌذها، لٌموم بهذه المهمة وحدة خاصة داخل وحدة التحكم تسمى بمسجل التعلٌمة إذ أن شفرة التعلٌمة تحدد 

 .األوامر التً ٌمكن تنفٌذها

 

نستطٌع أن نعرؾ مثال إذا  ، من هذا المسجلFR   مسجل االعالمٌطلك على هذا المسجل اسم : SR الحالة مسجل-4
. اً كانت هذه النتٌجة سالبة أم موجبة أم تساوي صفر

 
 :من هذا األعالم

  علم الصفرZF: ًكانت نتٌجة اخر عملٌة حسابٌة او منطمٌة تساوي صفر إذا تكون واحدا 

 2- علم اإلشارةSF: ًاو منطمٌة نفذها المعالج سالبةعملٌة حسابٌة كانت نتٌجة اخر إذا تكون واحدا  

 3- علم الحملCF: ًخانة ألخرفً أي عملٌة جمع او استالؾ  (بت) حصل حمل من خانة إذاتكون واحدا 
(. بت)

تستعمل مسجالت األؼراض العامة ألؼراض خاصة متعددة، وٌتم تخصٌصها لوظابؾ :  عامة األؼراضمسجالت-5
مختلفة من لبل المبرمج ومسجالت األؼراض العامة، وهذه المسجالت مخصصة لوظابؾ محددة، بعض المسجالت 

مخصصة تستعمل من اجل خزن المعلومات فحسب، وكلما كان طول المسجل أكبر كلما كان ذلن أفضل وعدد الخانات 
. ٌكون عادة مساوٌاً لعدد خانات نالل البٌانات (بت)

 إن مسجل األوامر ٌحتوي على شفرة األمر الذي ٌتم تنفٌذه، إن عد بتات مسجل :األوامر وفاتح شفرة مسجل-6

. األوامر عادة ٌساوي عدد بتات الباٌت فً الذاكرة التً تساوي بدورها عدد بتات نالل البٌانات

 فً أثناء تعلٌمة الكتابة تسجل المعلومات المطلوب تخزٌنها فً مسجل بٌانات :MDR  بٌانات الذاكرة مسجل-7

.  وذلن عبر مسجل الحجز المؤلتMDR  بتاً واحداً من المسجلالبنات وٌنمل كل خط من خطوط ،MDRالذاكرة 

عندما نرٌد كتابة معلومات فً مولع محدد من الذاكرة أو لراءتها منه ٌنتمل عنوان : MAR عنوان الذاكرة مسجل-8

الذي ٌموم عندبذ  (ناخب) لٌنتمل منه بعد ذلن إلى مفكن ترمٌز ،MARالمولع المحدد إلى مسجل عنوان الذاكرة 

 .المناسببانتخاب خط العنوان 
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 . ؟CU  ماهً مكونات وحدة السٌطرة المنطمٌة

: ج

  العنونةوحدة. 

  التعلٌماتوحدة. 

  الزمنًوحدة التحكم والتولٌت. 

 

 . المنطمٌة؟ماهً وظابؾ وحدة السٌطرة : س
:  ج

التعلٌمة   مولع التعلٌمة المراد تنفٌذها واإلشراؾ على نمل التعلٌمة من الذاكرة إلى مسجلتنشٌط-1

  لوحدة الحساب  شفرة العملٌة لتحدٌد نوع العملٌة المراد تنفٌذها وإرسال إشارات التحكم الضرورٌةتحلٌل-2
. والمنطك

 
. المعالجة المركزٌة  موالع البٌانات فً الذاكرة واإلشراؾ على نمل هذه البٌانات إلى مسجالت وحدةتنشٌط-3

 
.  وحدة الحساب والمنطك بنوع العملٌة المراد تنفٌذهاإخبار-4
 
.  عداد البرنامج بمٌمة مساوٌة لطول التعلٌمةزٌادة-5
 
 . على تمرٌر النتابج إلى الذاكرة الربٌسةاإلشراؾ-6

 

 

ٌتعامل المعالج بوسٌلتٌن، ما هما؟ : س
: ج
 بالمعالج الذي ٌتم التعامل الخاصةوعادة ما ٌتم ذلن باعتماد البرمجة بلؽة اآللة : Softwareبرمجة المعالج -1

معه، إذ إن كل معالج له لؽة آلة خاصة به 
 
: وتشتمل هذه الوسٌلة على كٌفٌة توصٌل المعالج على األطراؾ المحٌطة به، مثل:  Hardwareالمكونات المادٌة-2

. الذاكرة، ووحدات اإلدخال واإلخراج

 عبارة عن مجموعة من التعلٌمات المتسلسلة المرتبة منطمٌا مكتوبة بلؽة برمجة معٌنة تهوم بتوجٌه: البرنامج

. المعالج ألداء وظٌفة ما أو عمل معٌن

 

هً الشفرة الثنابٌة التً تعطى للمعالج وعلى أثرها ٌموم المعالج بتنفٌذ عمل معٌن، مثل جمع : (اإلٌعاز)التعلٌمة 
. رلمٌن أو إحضار معلومة من الذاكرة أو ؼٌر ذلن

والتً ترسل بسهولة عبر إشارات كهربابٌة وهً اللؽة الوحٌدة التً ٌفهمها  (1,0)هً اللؽة المتكونة من : لؽة األلة
. الحاسوب وٌوظفها لالتصال بٌن الوحدات الداخلٌة المختلفة وتعد لذلن اللؽة الداخلٌة له
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تعنً الشفرات التً ٌمكن تذكرها، او لؽة الترمٌز، فهً لؽة تعتمد شفرات رمزٌة : (لشفرات الحرفٌةا)لؽة التجمٌع 
. سهلة التذكر بدال من الشفرات الرلمٌة التً كانت معتمدة فً لؽة اآللة وهً تشابهها الن اللؽتٌن منخفضة المستوى

 
إلى برنامج  (الشفرات الحرفٌة)وهو عبارة عن برنامج خاص ٌموم بتحوٌل البرنامج المكتوب بلؽة التجمٌع : المجمع

، وٌطلك على البرنامج المكتوب بلؽة التجمٌع برنامج المصدر والبرنامج المكتوب بلؽة اآللة (شفرات ثنابٌة)بلؽة اآللة 
. ٌسمى برنامج الهدؾ

 

 ماهً عٌوب لؽة األلة؟: س

 :ج

. ؛ ألنها تكتب بتا بعد بت البرامج المكتوبة بلؽة اآللة تأخذ ولنا طوٌالً فً إدخالها للذاكرة .1

. صعوبة فهم أي خطأ أو متابعته أو تصحٌحه فً البرامج المكتوبة بلؽة اآللة .2

. شكل البرنامج ال ٌعطً أي داللة على الؽرض منه .3

. من السهل أن ٌمع المبرمج فً الكثٌر من األؼالط فً أثناء كتابة البرامج بلؽة األلة .4

 
 - :التجمٌع امثلة على لؽة 

 
: MOVتعلٌمة النمل -1

 
وتأخذ  (المعطٌات الموجودة فً معامل الهدؾ إلى معامل المصدر (وفً الحمٌمة نسخ)تستعمل هذه التعلٌمة بنمل 

: الصٌؽة اآلتٌة
MOV      destination, source             

 
 VOM  ،LC55 H ؛ CL فً المسجل 55Hضع المٌمة 

 VOM  LC ،LD  ،. ، DL إلى المسجل CLاتسخ محتوٌات المسجل 

 VOM  LD ،HA HA )H(؛ AH=DL=55 إلى المسجل DLانسخ محتوٌات المسجل 

 VOM  HA ،LA LA )H(؛ AL=AH=55 إلى المسجل AHانسخ محتوٌات المسجل 

 VOM  LC ،HB HB )H(؛ BH=CL=55 إلى المسجل CLانسخ محتوٌات المسجل 

 VOM  HB ،HC HC )H(؛ CH=BH=55 إلى المسجل BHانسخ محتوٌات المسجل 
 

 :ADDتعلٌمة الجمع -2
 

 تستعمل هذه التعلٌمة لجمع البٌانات الموجودة فً معامل الهدؾ إلى معامل المصدر 
 

ADD    destination, source 
 



  

8 

 

 

 عند تنفٌذ البرنامج المخزن فً الذاكرة ٌحتاج المعالج الى موارد أساسٌة؟ عددها واشرحها؟: س
:  ج

بثالث وظابؾ مثل لراءة تعلٌمات البرامج الموجودة فً  وهً عبارة من الدوابر تموم(:CU)وحدة التحكم  .1
الذاكرة، وتوجٌه العملٌات داخل المعالج، والتحكم فً تدفك التعلٌمات والبٌانات ومرورها من الذاكرة الربٌسة 

. ومتحكمات ووحدات اإلدخال واإلخراج وإلٌها
 

الجمع والطرح : بإجراء العملٌات الحسابٌة، مثل  وتموم هذه الوحدة(:ALU)وحدة الحساب والمنطك 2.
والضرب والمسمة  

 
عبارة ذاكرة سرٌعة جدا ضمن المعــالج الدلــٌــك  تستعمل لتولٌد نتابج عملٌات : (Registers)المسجالت 3.

. وحدة المعالجة المركزٌة والحسابات األخرى وخزنها بصورة مؤلتة
 
 
العملٌات الرٌاضٌة والمنطمٌة تجرى عن طرٌمه لذلن ٌسمى جمٌع  وهو من أهم أنواع السجالت و(:A)المركم . 4
  . بت8 وهو ذو المركم لتراكم نواتج العملٌات الحسابٌة فٌهــ ب
 

محددة، وهً تحدٌد عنوان التعلٌمة التالٌة الجاهزة   وهو نوع من المسجالت له وظٌفة(:PC)عداد البرنامج .5

.  للتنفٌذ، فعند تنفٌذ التعلٌمة تزداد لٌمة هذا العداد لٌؤشر إلى عنوان بداٌة التعلٌمة التالٌة

 
ٌموم هذا الجزء من المعالج بترجمة التعلٌمة التً تم جلبها إلى المعالج وتفسٌرها،  : مفكن شفرة التعلٌمة. 6

وٌمكن تصور مفكن شفرة التعلٌمة كالماموس الذي ٌخزن معنى كل تعلٌمة مع خطوات عمل المعالج عندما ٌجد 
. تلن التعلٌمة

 
؟ (RISC)وحواسٌب  (CISC) ما االختالؾ األساسً بٌن حواسٌب :س
:   ج

تتضمن هذه التمنٌة مبات التعلٌمات لتؽطٌة كل الحاالت الممكنة، ولذلن ٌحتاج المعالج إلى : سٌسن (CISC)حواسٌب 
.  وٌحتاج إلى ولت طوٌل، وكلفة عالٌةاً  جداً مبات اآلالؾ من الترانزستورات مما ٌجعل تصمٌمها معمد

 
 

عدد التعلٌمات من المبات إلى  بل تملٌل (CISC)تم عدم اعتماد جمٌع تعلٌمات المعالجات : رٌسن (RISC)حواسٌب 
 .الترانزستورات البمٌة لتحسٌن لدرة المعالج وكفاءته  تعلٌمة أو ما ٌمارب ذلن، وٌتم استؽالل جمٌع40نحو 

 
 ، اشرحهما بالتفصٌل مع االستعانة بالرسم؟ هً دورة التعلٌمة ما هً دورة األلة و  ماهً ساعة النظام وما:س
: ج
 

هذه الساعة لٌست وظٌفتها معرفة الولت، وإنما إلرسال نبضات كهربابٌة صؽٌرة إلى المعالج الذي : ساعة النظام
. ظٌؾ هذه النبضات للتحكم فً العملٌات التً ٌنجزهابتوبدوره ٌموم 

 

MOV AL, 25H  25ضع المٌمةH فً المسجل AL؛ 

MOV BL,34H  34ضع المٌمةH فً المسجل BL؛ 

ADD AL, BL ; AL=AL+BL 
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هً المدة الزمنٌة المستؽرلة ألي عملٌة لراءة أو كتابة ٌموم بها المعالج :  دورة األلة
 

. هً المدة الزمنٌة التً تستؽرلها السلسلة المتكاملة من اإلجراءات أو العملٌات لتنفٌذ تعلٌمة معٌنة: دورة التعلٌمة
 

: وتتكون دورة التعلٌمة من دورتٌن وهما
 
 التحكمتموم بدورة جلب التعلٌمة وحدة : دورة الجلب-أ 
 

: وتتكون من ثالثة اطوار ربٌسٌة
 

. هذا الطور ٌمثل بداٌة دورة جلب التعلٌمةT0 وٌعرؾ بــ :عنوانالطور .1

، وفً هذا الطور ٌتم زٌادة عداد البرنامج بواحد، لٌكون لدٌنا مؤشر لمولع التعلٌمة T1 وٌعرؾ :لزٌادةاطور . 2

 .التالٌة

إلى مسجل  (MBR)، وفً هذا الطور ٌتم نمل محتوى مسجل الذاكرة العازلة T2وٌعرؾ بـ:طور الذاكرة. 3

 (.IR)التعلٌمة 

بعد أن تم تحمٌل التعلٌمة إلى السجالت المسؤولة تموم وحدة التحكم بالتأكد من محتوى هذه : دورة التنفٌذ– ب 

 ،T3)التعلٌمة وفن الشفرة التً بداخلها لتحدد نوع التعلٌمة التً ٌجب تنفٌذها وتحتوي على ثالثة اطوار تعرؾ بـ 

T4، T5.) 

 : رسم ٌوضح العاللة مابٌن المعالج و الذاكرة الربٌسٌة اثناء دورة االلة 
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؟ ماهً العوامل التً تجعل معالج ما أسرع من معالج اخر: س

: ج

مجموعة التعلٌمات مع البنٌة الداخلٌة للمعالج تؤثر بنحو واضح فً أداء المعالج، فالبنٌة : مجموعة التعلٌمات-1
. الداخلٌة تحدد كم عدد الدورات

ٌمصد بتردد المعالج او تردد الساعة التً ٌعمل علٌها المعالج، فكلما كان : تردد المعالج أو تردد ساعة النظام-2
. عمل أشٌاء أكبر فً ولت ألل تردد الساعة أعلى كلما أصبح بإمكان المعالج

 

.  فً حالة انتظارٌبمىإن النالل السرٌع ٌضمن توصٌل البٌانات بالسرعة التً تجعل المعالج ال : سرعة النوالل-3

 إال أنها أسرع منها وأصؽر، وتوضع ،RAMوهً ذاكرة صؽٌرة تشبه ذاكرة الوصول العشوابً : الذاكرة المخببة-4

. على نالل النظام بٌن المعالج وذاكرة الوصول العشوابً

أي لطعة إلكترونٌة فً أي جهاز ومنها المعالج تحتاج إلى أن تكون ضمن مدى معٌن من : الحرارة وتبدٌد الحرارة-5

درجات الحرارة إذا زادت درجة الحرارة عن هذا الحد فإنها تمصر من عمر المعالج وتبطا أدابه وتتسبب بأخطاء فً 

. الحسابات

 

: ان النوالل فً الحاسوب على نوعان* 

نوالل العنوان   نوالل البٌانات و: وهً بدورها تمسم على لسمٌن، هما: النوالل الداخلٌة-أ

وحدات : وهذه النوالل عبارة عن أسالن تربط المعالج باألجهزة األخرى مثل: (المتوسعة النوالل)النوالل الخارجٌة . ب

 .اإلخراج واإلدخال

هً الوسابل المعتمدة لتبرٌد المعــالج الدلــٌــك ؟  ما وضح بالشرح كٌؾ تؤثر الحرارة فً سرعة المعالج و: س

: ج

 أي لطعة الكترونٌة فً أي جهاز تحتاج الى ان تكون ضمن مدى معٌن من الحرارة وإذا زادت الحرارة فأنها تمصر 

سبب  من عمر المعالج وتبطا أدابه وتسبب أخطاء ً فً الحسابات ولد ٌعٌد الحاسوب إعادة تشؽٌل نفسه من دون

: الوسابل هً* 

مستطٌلة عادة، ٌخرج   هو عبارة عن شرٌحة من المعدن تلتصك بسطح المعالج مربعة الشكل أو:المبدد الحراري-1

منها بنحو عمودي عدد كبٌر من األعمدة المعدنٌة، وفابدة هذا المبدد الحراري هو انتشار الحرارة الناتجة من المعالج 

. بٌن المضبان العمودٌة ذات المساحة السطحٌة الكبٌرة فتموم بتبدٌد الحرارة

  عملها هو دفع الهواء بٌن األعمدة المعدنٌة للمبدد الحراري بحٌث ٌمكن:مروحة التبرٌد-2

. تبدٌد لدر أكبر من الحرارة
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جهاز على شكل شرٌحة مربعة الشكل ٌوضع على سطح المعالج لٌعمل بالكهرباء لٌموم بسحب الحرارة : مبرد بالتٌر-3

 .من سطح المعالج إلى السطح اآلخر

 

. إذ ٌستعمل الماء بطرٌمة مشابهة لتلن المعتمدة لتبرٌد السٌارات: التبرٌد بالماء-4

 

: ة من العملٌات داخل الحاسوب وهًيهنالن أربع مجموعات ربٌس* 

. نمل البٌانات بٌن كل من الذاكرة الربٌسة والمعالج (1)

. نمل البٌانات بٌن وحدات اإلدخال واإلخراج والمعالج (2)

. معالجة البٌانات التً تتم تحدٌدا داخل وحدة الحساب والمنطك (3)

 .عملٌات التحكم التً تسمح بتؽٌٌر ترتٌب تنفٌذ العملٌات ومماطعتها (4)

ان المعــالج الدلــٌــك  كمطعة الكترونٌة مرتبط باستعمال بعض األجزاء فما هً هذه األجزاء واشرح باختصار : س

 منها؟فابدة كل 

: ج

وهً ذاكرة لابلة للمراءة فمط، تستعمل لتخزٌن البرنامج الدابم الذي سٌتبعه : (ROM)ذاكرة المراءة فمط . 1

. المعالج، والبرمجة تكون خارجٌة من طرؾ المستعمل

طرؾ المعالج لتخزٌن  لابلة للمراءة والكتابة، وتستعمل من وهً ذاكرة :(RAM)ذاكرة الوصول العشوابً .2

. بٌانات مولنة ؼٌر دابمة

من األجهزة  تستعمل من طرؾ المعــالج الدلــٌــك  للحصول على بٌانات: (Input Unit)وحدة إدخال . 3

. الخارجٌة الموصلة مع هذه الوحدة

االجهزة  رسال بٌانات إلىألتستعمل من طرؾ المعــالج الدلــٌــك  : (Output unit)وحدة إخراج . 4

. الخارجٌة الموصلة مع هذه الوحدة

معاً المعــالج  ن ٌمثالنا وهما وحدتان داخلٌت(:CU)ووحدة التحكم  (CPU)وحدة المعالجة المركزٌة . 5

 .الدلــٌــك  وفٌها ٌتم تطبٌك كل تعلٌمات البرنامج

من ضمن اسبلة ). منهاماهو النالل وما أنواع النوالل فً نظم الحواسٌب؟ اذكرها واشرح باختصار عمل كل  :س

( 2الفصل س
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: ج

. هو عبارة عن مسار اتصال ٌربط جهازٌن أو أكثر، السمة الربٌسة للنالل هو أنه وسٌلة نمل مشتركة: النالل

:  أنواع النوالل

ٌموم نالل البٌانات بحمل البٌانات من المعالج وإلٌه، فكلما كان عدد خطوط نالل البٌانات أكثر كلما : البٌانات نالل. 1
كان ذلن أفضل؛ إن نالل البٌانات عبارة عن ممر باتجاهٌن؛ ألنه ٌرسل المعلومات وٌستمبلها، وٌتألؾ نالل البٌانات من 

. أو حتى أكثر من الخطوط المنفصلة (8 ،32 ،64 ،128)

عناوٌن للداللة على مصدر البٌانات أو جهتها التً على نالل البٌانات، فعلى التستخدم خطوط نالل : نالل العناوٌن.2
، فإنه ٌضع عنوان (stib8,32,64)من الذاكرةكلمة سبٌل المثال إذا كان المعالج ٌرؼب فً لراءة بٌانات عبارة عن 

 .الكلمة المطلوب نملها على خطوط نالل العناوٌن

وهو عبارة عن مجموعة من الخطوط دورها المٌام بضبط األحداث بطرٌمة تزامنٌة والتحكم كذلن فً :التحكم نالل. 3
. وحدات الذاكرة ووحدات اإلدخال واإلخراج من طرؾ المعالج وهذه الخطوط ٌختلؾ عددها من معالج إلى معالج آخر

 

ٌستطٌع الحاسوب  خطاً، فما الحجم األلصى للذاكرة التً (16)لعناوٌن فً حاسوب ما مكونا من ا إذا كان نالل :س
 (5من ضمن اسبلة الفصل س)؟ الدخول إلٌها

 :ج

 1توي كل مولع على بٌانات بطول حوي (64KB = 65.536 =215 )65.536 له خط عنونة16المعالج الذي له  
. باٌت

 (6من ضمن اسبلة الفصل س )؟MEMW وMEMRما الحاجة إلى خطوط التحكم :س

 :ج

             MEMRسواء كانت  الخط فً حالة المراءة من الذاكرة ٌموم المعالج بتنشٌط هذاRAM أو ROM. 

 

MEMW                          الذاكرة هذا الخط فً حالة الكتابة فً  ٌموم المعالج بتنشٌطRAM .
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من ضمن اسبلة )  ارسم مخططا ٌوضح طرٌمة اتصال المعــالج الدلــٌــك  باألجهزة المختلفة عبر استعمال النوالل:س
 (.3الفصل س

 :ج

 ماهً خطوط التحكم الربٌسٌة فً نالل التحكم؟ عددها واشرحها باختصار؟: س

 :ج

. ROM أو RAMالخط فً حالة المراءة من الذاكرة سواء كانت   ٌموم المعالج بتنشٌط هذا:MEMR))خط لراءة الذاكرة . 1

 .RAMهذا الخط فً حالة الكتابة فً الذاكرة   ٌموم المعالج بتنشٌطMEMW):)خط الكتابة فً الذاكرة . 2

. عندما ٌكون المعالج فً حالة استمبال معلومات من بوابة اإلدخال ون فعاالً ن وهذا الخط يIOR):)خط لراءة بوابة إدخال . 3

 .فعاالً عندما ٌكون المعالج فً حالة إرسال للمعلومات إلى بوابة إخراج وهذا الخط ٌكونIOW):)خط كتابة فً بوابة إخراج . 4

 

 (9من ضمن اسبلة الفصل س)االلكترونٌة؟  ما األسباب الموجبة الستعمال العوازل ما بٌن الدوابر :س

 ( بٌن الدوابر االلكترونٌة؟ التخزٌن المؤلتما الحاجة )  صٌؽة أخرى للسؤال 

ن حلمة كووضع وسٌط ي المباشر بعض المشكالت، لذا ٌتم عادة بٌن شٌبٌن ٌنتج من اتصالهما الحاجة إلى التخزٌن المؤلتتنشأ : ج

المصدر  المولؾ ٌحدث فً الكثٌر من الدوابر االلكترونٌة عند تحمٌل إحداها على األخرى، فلو أن الدابرة الوصل بٌن هذٌن الشٌبٌن، وهذا

الكثٌر من التٌار الذي ال تستطٌع الدابرة المصدر  كانت ؼٌر لادرة على إدارة الدابرة الحمل أو تحمٌلها بسبب أن الدابرة الحمل تحتاج إلى

الدابرة المصدر ٌضمحل أو ٌتالشى، وبذلن تكون الدابرة ؼٌر لادرة على إدارة الحمل،  توفٌره، فالذي سٌحدث عندها هو أن جهد خرج

 . بٌن الدابرتٌنBufferالمشكلة هو استعمال العازل  والحل لهذه

هل المعــالج الدلــٌــك  عند ارتباط الخطوط الخارجٌة والشرابح االلكترونٌة علٌه ال ٌتحمل الوفاء بحاجته من : س

 التٌار الكهربابً ، وضح ذلن بالتفصٌل؟
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 ان الخطوط الخارجٌة من المعالج توصُل على العدٌد من الدوابر او الشرابح اإللكترونٌة  على التوازي مثل خطوط العناوٌن التً :ج

 و العدٌد من بوابات االدخال و االخراج وهذه الشرابح جمٌعها تمثل  RAM , ROMتوصل على العدٌد من الشرابح اإللكترونٌة كــ 

احماالً عالٌة على المعالج وال ٌستطٌع الوفاء بها لذلن ٌوفً بها بحاجته من التٌار فاذا كان خط العنوان الخارج من المعالج ٌحمل لٌمة 

فان الشرابح ستصرؾ تٌارات معٌنة بحٌث ٌكون  (Low) فان الشرابح ستوفر تٌاراً معٌناً من المعالج وعندما ٌكون صفراً High))واحد 

المعالج لادراً على صرفها وبتجمٌع هذه التٌارات الداخلة و الخارجة على الخطوط المتناظرة لكافة الشرابح الموصلة على المعالج ٌمكن 

وبعد حساب  (Low) وكم من التٌار الذي سٌصرؾ فً حالة High))معرفة التٌار الذي سٌوفره المعالج للشرابح الخارجٌة فً حالة 

 .  او الBufferالتٌارات المطلوب توفٌرها و سحبها من المعالج سٌتم اتخاذ المرار بالحاجة الى العازل 

 .ماهً الحاالت التً سوؾ ٌلجأ المعالج الٌها من اجل الحاجة الى العوازل؟: س

 : ج

إذا كانت حاجات االحمال من التٌار لٌست الل من ما ٌستطٌع المعالج توفٌره وبكمٌة كافٌة وبهذه ٌلجأ المعالج الى . 1

 .استعمال العازل ألنه ال ٌستطٌع وفاء هذه االحمال

إذا كانت المسافة طوٌلة بٌن الحمل والمعالج والحاجة الى االسالن فأنه البد من استعمال دابرة عازل عند الخرج من .2
 .المعالج ولبل السلن

 الذي ٌستعمل خطوط العناوٌن األولى 8085بعض المعالجات تستعمل المازج الزمنً بٌن نواللها مثل معالج .3
كخطوط نوالل للبٌانات أي تحمل إشارة عناوٌن لمدة من الزمن وبعد ذلن إشارة بٌانات ولهذا النوع البد من اجراء 

 عملٌة عزل إشارة البٌانات وكل حدة على نالل خاص

 ماهً العوامل التً تؤخذ بنظر االعتبار عند اختٌار شرٌحة العازل بٌن الدوابر اإللكترونٌة؟:س

 :ج

. استعماله إال فال فابدة من و ٌجب أن ٌكون العازل لادرا على اإلٌفاء بالتزامات التٌار المطلوبة لألحمال. 1

 إال فال فابدة من و  ٌجب أن ٌكون المعالج لادرا على إدارة جمٌع العوازل المركبة على خطوطه.2

.استعمالها أٌضا  

.ال تؤثر العوازل المستعملة فً على طبٌعة اإلشارة التً ٌتم نملها  ٌجب أن.3  

.ٌجب أن ٌناسب العازل طبٌعة اإلشارة التً ستمر من خالله. 4  

 ماهً أنواع العوازل فً التخزٌن المؤلت بٌن الدوابر اإللكترونٌة؟: س

 : ج

هذا  تتمٌز البوابات ثالثٌة المنطك إن لها طرفا ثالثا خاصا بالتحكم فً الخرج بحٌث إذا كان: البوابات ثالثٌة المنطك. 1

المنطك، وهً أن الخرج ال   حالة جدٌدة ؼٌر معروفة فً البوابات ثنابٌةأخذالطرؾ فعاال فإن البوابة ثالثٌة المنطك ي

تم استعمال البوابات ثالثٌة المنطك فً الحماٌة من  وياً  جدعالٌةومة لام توحاً أوؾٌكون صفراً وال واحداً، وإنما ٌكون م

 .نفسهاتوصٌل أكثر من جهاز على خطوط النوالل  ٌحدث بسبب صر الكهربابً الذيقال

 Dالتً على طرؾ الدخل   بحٌث إن المعلومةD وؼالباً ٌكون من النوع Flip-Flop عبارة عن لالب هو:  الماسن.2

 تتؽٌر الالمعلومة الموجودة على الخرج كما هً  ، تبمىCK بعد وجود نبضة على طرؾ التزامن Qتنتمل إلى الخرج 

 سكت علىمنبضة تزامن أخرى؛ لذلن ٌمال فً هذه الحالة إن المعلومة لد   طالما أنه لم تعط أيDٌر الدخل غحتى لو ت

 .الخرج
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  مستعٌناً بالرسم؟التمانات المستعملة فً انتمال البٌانات ما بٌن المعالج واألجزاء األخرى الطرابك وما هً : س

 :ج

 .االنتمال المبرمج للبٌانات. 1      

 .االنتمال عن طرٌك الوصول المباشر للذاكرة. 2

 

 .ماهً ألٌة نمل البٌانات بٌن األجزاء الداخلٌة للمعالج واشرحهما باختصار؟: س

 :ج

فحسب وال ٌرسل على   ٌتم إرسال البٌانات من األجهزة الخارجٌة وإلٌها على خط واحد:(الطرٌمة التتابعٌة)النمل المتتابع للمعلومات .1

ممداره  فهنان حاجة إلى زمنالً لكً ٌتم إرسال معلومة من ثمانٌة بتات مثوواحدة فحسب فً وحدة الزمن نفسها  (bit)هذا الخط إال بت 

ثمانً نبضات تزامن لكً ٌتم إرسال المعلومة 

 

 

أكثر من خط واحد، وعادة ما ٌكون عدد هذه  الحاسوب على ٌتم ارسال البٌانات من :(الطرٌمة المتوازٌة)ازي للمعلومات لمتو االنمل.2

ً الخطوط مسا ن حاجة إلى لهنامثالً ؾثمانٌة بتات   عدد الخطوط فً نالل البٌانات للحاسوب، وفً هذه الحالة لكً ٌتم إرسال معلومة منوٌا

 فً بتاتكٌد فإنه فً هذه الحالة سترسل جمٌع هذه الأهذه الخطوط، وبالت ثمانٌة خطوط متوازٌة بحٌث ترسل كل بت على خط منفصل من

 . واحدةنبضة تزامن
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 .ما هً طرابك انتمال المعلومات بٌن المعالج و االجزاء األخرى؟ وضحها باختصار؟: س
 :ج
 تعد هذه الطرٌمة واحدة من أسهل وأٌسر الطرابك فً نمل البٌانات بٌن األجزاء الداخلٌة (:الطرٌمة المتزامنة )الطرٌمة التوافمٌة-1

 المعلومات ٌجب للللمطعتٌن اللتٌن ٌتم االتصال بٌنهما لن على أن المتسلم والمرسلCK  للحاسوب والمعالج، وتعتمد على نبضة التزامن

 . متزامنٌنكوناأن ي

 

 الحاسوب وإنما تعتمد على تعتمد هذه الطرٌمة على نبضة التولٌت الموجودة داخل ال :(الطرٌمة ؼٌر المتزامنة)الطرٌمة ؼٌر التوافمٌة -2

 المعلومات، للالبدء بن إمكانٌة ر البٌانات إلى أن تصبح لٌمة خط االستعداد واحدا للداللة علىظ وفً هذه الطرٌمة تنت(RL) خط االستعداد

 . للبٌاناتلل هنان أي نكون فً حالة كونها صفرا فال ياما

 

 

 (.12من ضمن اسبلة الفصل س) لنمل المتزامن للبٌانات؟ا كٌؾ تحدث عملٌة :س
 :ج

 .ٌموم المرسل بأرسال رموز متزامنة الى المستلم. 1

.  البت المتزامن وٌمارنه ببت متزامن معروؾنموذجالمتسلم ٌمرأ . 2

. البٌانات لم ٌبدأ األخٌر بمراءة البٌانات من خطتسمسل والر المنموذجفً حالة التطابك بٌن اال. 3

. نمل البٌانات ٌستمر إلى أن ٌتم إكمال لراءة كتلة من البٌانات المتسلمة. 4

. لضمان التزامناً  كتل بٌانات كبٌرة، فإن الرموز المتزامنة ربما ٌتم إعادة إرسالها دوريللفً حالة ن. 5

 

 (.13من ضمن اسبلة الفصل س)عملٌة النمل ؼٌر المتزامن للبٌانات؟  (وضح)كٌؾ تحدث : س

 :ج

البت الذي ٌوضع فً نهاٌة الرمز،  أما،(بت البداٌة)ٌتم وضع بت التزامن فً بداٌة الرمز المراد نمله، وٌسمى -1

 (.بت التولؾ)فٌسمى 

 . الرمز الذي ٌتم نمله توضع بٌن بت البداٌة وبت التولؾبتات-2

البت ذو المٌمة األدنى للرمز، وماتبمى من بتات الرمز، والبت ذو : بت البداٌة ٌدخل أو ٌخرج فً البداٌة، بٌنما-3

. ؾ أجمعها تأتً بعد ذلن بالتتابعالتوقبت والمٌمة األعلى، وبت التكافؤ،

( 1)فإن كانت المٌمة   البٌانات وتولفها ٌعتمد على لٌمة بت البداٌة التً تمثل لٌمة خط االستعدادللإن بداٌة ن-4

 البٌانات للٌعنً التولؾ عن ن فهذا (0) لنمل، أما فً حالة كون بت التولؾ لٌمتهاٌعنً البدء بعملٌة ر وٌعب
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 ماهً طرابك انتمال المعلومات بٌن الحاسوب واألجهزة الطرفٌة؟ ووضحها بالتفصٌل؟: س

 :ج

أبواب جمٌع األجهزة  تعتمد على أن المعالج ٌموم بطرق و تسمى هذه الطرٌمة بطرٌمة خدمة األجهزة المحٌطة:طرٌمة االستجواب-1 

ٌموم المعالج بأدابها له؟، فإن كانت اإلجابة بنعم فإن المعالج  المحٌطة بالتتابع أو ٌستفسر منها هل هنان خدمة ٌحتاج ذلن الجهاز إلى أن

وٌوجه االستفسار  إجابة الجهاز بالنفً فإن المعالج ٌنتمل إلى الجهاز التالً لهواذا كانت دون انتظار، بٌذ هذه الخدمة له وؾٌموم بتن

، وبعد آخر جهاز إجابة الجهازالخدمة له وإما ال وفما  إلى آخر جهاز، فإما أن ٌموم بتمدٌم السابك نفسه، وهكذا إلى أن ٌصل المعالج

 .وٌكرر العملٌة من جدٌد إلى ما ال نهاٌة جهاز ٌعود المعالج إلى أول

 

احتاج أحد إلى  ، فإذااً ٌذ برنامج معٌن وعادة ما ٌكون هذا البرنامج ال نهابًؾوالً فً تنغالمعالج هنا ٌكون عادة مش: طرٌمة المماطعة-2

هذه الخدمة للجهاز المماطع، وبعد االنتهاء من هذه  ٌذؾلب منه الخدمة فٌموم المعالج بتنطاألجهزة لخدمة من المعالج فإنه ٌماطعه وي

 .من حٌث انتهى لبل المماطعة ٌذ البرنامج األساسًؾالخدمة ٌعود المعالج لتن

 

 (14من ضمن اسبلة الفصل س)ارسم خوارزمٌة لبٌان ألٌة عمل طرٌمة االستجواب فً نمل البٌانات ؟ : س

 :ج
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 (.15من ضمن اسبلة الفصل س)على ماذا تعتمد طرٌمة االستجواب؟ : س
 

هذه الطرٌمة تعتمد على استعمال إشارات التحكم فً هذا النمل وهذا النوع ٌساعد على ضبط انتمال البٌانات بٌن : ج
 .المعالج واألجهزة الطرفٌة وألٌة العمل فً هذه الطرٌمة فً حالة االرسال

 
 

 
 (16من ضمن اسبلة الفصل س)عند إعطاء إشارة مماطعة ألي معالج ما الذي ٌحدث؟ : س
 :ج

. االمر الحالً ٌتم إكمال تنفٌذه بواسطة المعالج-1    

إلٌه   حتى ٌمكن العودة تخزن فً المكدس (محتوٌات عداد البرنامج)عنوان األمر الذي علٌه الدور فً التنفٌذ -2    

 .عند االنتهاء من خدمة المماطعة     

، (عن طرٌك المعالج)البرنامج  كل إشارة مماطعة لها عنوان خاص مصاحب لها، ٌتم وضع هذا العنوان فً عداد-3    

 .البرنامج ٌذؾهذا العنوان، وٌبدأ فً تن إذ ٌمفز المعالج إلى     

 .تنفٌذه من مكان المماطعة بعد االنتهاء من برنامج خدمة المماطعة ٌعود المعالج إلى البرنامج األصلً لٌستأنؾ-4    

 
 (.17من ضمن أسبلة الفصل س)ما الفرق بٌن طرٌمة االستجواب وطرٌمة المماطعة؟ : س
 :  ج

الجهاز الذي ٌموم  طرٌمة المماطعة تحتاج إلى برمجٌات فضالً عن المكونات المادٌة حتى ٌتم معرفة عنوان-1

. حتاج إلى برمجٌات فحسبتطرٌمة االستجواب فال ما بالمماطعة؛ أ

طوٌل،  ٌحتاج إلى ولت والً أم ال، وهذاغطرٌمة االستجواب تحتاج إلى برنامج حتى تتم معرفة إذا كان الجهاز مش-2

. ن ضٌاع ولت الحاسبة للٌالً جدا،ألنه عندما ٌكون الجهاز جاهزاً ٌماطع الحاسوبكوولكن فً طرٌمة المماطعة ي

المركزٌة فً برنامج  ظ لٌمة السجالت فٌها لبل الذهاب إلى وحدة المعالجةؾطرٌمة المماطعة ٌجب أن ٌتم ح-3

. فال حاجة إلى ذلن االستجواب فً طرٌمةاما ، Push-Popحزمة الجهاز بواسطة إٌعاز 

 

 (18من ضمن أسبلة الفصل س)اٌن ٌتم استعمال المماطعة؟ : س

 :ج

 .األجهزة الخارجٌة مثل الطابعة ولوحة المفاتٌح ٌمكنها أن تماطع المعالج وترسل معلومات أو تستمبلها-1

 

. ٌمكن فً أي ولت مماطعة أي برنامج ٌتم تنفٌذه إذا كان هذا البرنامج ٌنفذ بطرٌمة ؼلط-2

 

طوارئ نحدث للعملٌة  ٌمكن للعملٌات الصناعٌة التً ٌتم مرالبتها بواسطة المعالج أن تماطعه فً أي لحظة-3
 .الصناعٌة
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 ماهً ممٌزات طرٌمة المماطعة؟: س
 : ج

وإذا حدثت  االستجواب، ترٌد، ولٌس علٌها االنتظار إلى دورها مثل طرٌمة  المماطعة تستطٌع مماطعة المعالج فً أي ولتاألجهزة-1

 . له من المستعمل مسبماد تحدٌاتهالولت نفسه من أكثر من جهاز فإن المعالج ٌخدمها بحسب أولو وتمت المماطعة فً

أطرافه المخصصة لذلن، وعندما ٌكتشؾ المعالج   المماطعة عادة عن طرٌك إشارة ٌرسلها الجهاز المماطع إلى المعالج على أحدتكون-2

 .المماطعة هذه اإلشارة فإنه ٌموم بتنفٌذ برنامج خدمة

 .ماهً مٌزة وعٌب طرٌمة االستجواب فً التعامل مع األجهزة؟: س

 .hardwareمٌزة طرٌمة االستجواب انها سهلة البرمجة والتحتاج الى أي تجهٌزات مادٌة : *  ج

 .عٌب طرٌمة االستجواب ان المعالج ٌكون مخصصاً لوظٌفة خدمة هذه األجهزة وال ٌستطٌع الفكان منها     * 

 

 .على ماذا تعتمد طرٌمة االستجواب فً ألٌة نمل البٌانات؟: س

 : ج

 .  اإلخراج/المعالج ٌجهز البٌانات على نالل البٌانات وٌرسل إشارة تدل على ذلن نحو وحدة االدخال -1

بعد ان تستمبل الوحدة اشارة البٌانات المتاحة،تموم بمراءتها وترسل بدورها إشارة نحو المعالج لتخبره بذلن وبذلن المعالج بعد -2 

 .استمباله اإلشارة ٌستطٌع ارسال البٌانات األخرى وهكذا

 

 

؟                                                                                                                                                                                             (األوامر)ماهً األوامر و ماهً حمول التعلٌمة : س

 ADDمعٌنة كجمع رلمٌن مثل األمر  رات ثنابٌة تطلب من المعــالج الدلــٌــك  تنفٌذ عملٌةؾاألوامر عبارة عن ش: ج

 .LDAتحمٌل معلومة معٌنة من الذاكرة مثل األمر   أوSTAاو خزن معلومة معٌنة فً الذاكرة مثل األمر 

 

 : حمول األوامر

ٌستعمل هذا الحمل فً حالة حدوث عملٌة تفرٌع لهذا األمر كإعطاء عنوان ألمر محدد أو إعطاء اسم : حمل العنوان او العالمة-1

.  عناوٌن فً الذاكرةالىلبرنامج فرعً كذلن إلعالن أسماء المتؽٌرات، ٌتم تحوٌل هذا الحمل 

 إحدى التعلٌمات المعروفة تكونالمعالج، وٌجب أن   شفرة االمر المطلوب تنفٌذها من لبلعلىلحمل اٌحتوي هذا : حمل تعلٌمة األمر-2

 mov , add كمثال لألوامر  لؽة اآللةتحوٌلها إلىالمجمع، إذ سٌموم ب للبرنامج الذي سٌموم بمعالجتها هو

مثل عملٌة ) المعامالت من مسجالت ومتؽٌرات وثوابت التً سٌتم تنفٌذ األمر الحالً علبها ىلحمل علاٌحتوي هذا : حمل المعامالت-3

 .قلحمل أن ٌحتوي على لٌمتٌن أو لٌمة واحدة أو ال ٌحتوي على أي لٌمة على اإلطالامكن لهذا وي، (الجمع مثال

حمل على مالحظات من المبرمج وتعلٌمات على األمر الحالً وهو عادة ما ٌموم بتوضٌح الٌحتوي هذا :حمل التعلٌمات والمالحظات-4

 .وظٌفة األمر وأي معلومات إضافٌة لد تكون مفٌدة ألي شخص لد ٌمرأ البرنامج وتساعده فً فهمه
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 .ما هً أنواع التعلٌمات فً لؽة التجمٌع؟: س

 :ج

 .ٌموم المجمع بتحوٌل هذه التعلٌمات الى لؽة األلة: األوامر او التعلٌمات-1

 وهً اٌعازات الى المجمع الذي ٌأمر بتنفٌذ عملٌة التجمٌع للمٌام ببعض العملٌات المحددة: اٌعازات المجمع-2

 على أساس النوع واشرحها؟ (التعلٌمات)ما هً أصناؾ األوامر : س

 :ج

 .عملٌات معالجة البٌانات والعملٌات التً تجري على الذاكرة-1 

اإلزاحة والدوران، فاألوامر الحسابٌة تموم بالعملٌات الحسابٌة للمٌم فً المسجالت : عملٌات منطمٌة وحسابٌة-2
 .واالوامر المنطمٌة واالزاحة والدوران

 (Halt ,Interrupt)هً أوامر خاصة ومتنوعة بالتحكم بـ المعالح مثل : عملٌات تحكم المعالج-3

(                                                                                                            2من ضمن أسبلة الفصل س)اشرح باختصار عملٌة معالجة البٌانات والعملٌات التً تجري على الذاكرة؟ : س

  :ج

مثل نسخ البٌانات او نملها وأوامر التحمٌل والخزن وتحمل هذه األوامر المٌم ونمل البٌانات فوراً بٌن الذاكرة ومسجالت عامة األؼراض 

وهً خاصة للتعامل مع سلسة نصٌة مع احجام مختلفة مثل  push،pop،movوأوامر سلسلة نصٌة مثل أوامر 

loads،movs،stos وأوامر االدخال واإلخراج مثل IN، .OUT 

 على أساس العنونة واشرحها؟ (التعلٌمات)ماهً أصناؾ األوامر : س

  :-حٌث كل امر له لسمان : تصنؾ األوامر تبعاً لصٌؽة األمر: ج

 .اٌشٌر الى نوع التعلٌمة المطلوب تنفٌذه: أحدهما

 .ٌشٌر الى البٌانات المطلوب اجراء العملٌات علٌها: واألخر
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 لعنونة االفتراضٌة  ا/لعنونة الممتطعة ا/ لعنوان الماديا/ العنونة: عرؾ ما ٌلً: س

هً فضاء العناوٌن ومجموعة من المواضع التً ٌمكن للمعالج الوصول الٌها وٌعتمد حجمه على عرض : العنونة: ج

 .نالل العناوٌن ومسجالت العناوٌن

 هً العنونة التً ٌستعملها الحاسوب للنفاذ الى فضاء العناوٌن : العنونة الخطٌة

هو عنوان الموضع الذي ٌولده المعالج مباشرة ً فً الذاكرة المادٌة وٌنتج هذا العنوان من جمع : العنوان المادي

 .محتوى سجل الممتطع وانزٌاح الموضع عن بداٌة الممتطع

 .هً العنونة التً تسمح بعنونة فضاء أكبر حجماً باستعمال مسجالت ممتطعات: العنونة الممتطعة

هً العنونة التً تتٌح تنفٌذ عدة برامج فً ولت واحد وٌتجاوز حجمها سعة الذاكرة المادٌة : العنونة االفتراضٌة

 .فٌخزن بها الجزء النشط

 :أنواع العنونة

 ونحتاج الى 8080 و8085 هً من أٌسر طرابك العنونة ومن الطرق األكثر استعماالً للمعالج :العنونة المباشرة

 .مولعاً فً الذاكرة 2n عنونة بطول 
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 :أنواع العنونة المباشرة

 سمٌت بهذا االسم الن تتطلب استعمال موالع ذاكرة : العنونة المباشرة الذكرٌةRAM 

 سمٌت بهذا االسم الن عملٌة العنونة تستعمل مسجالت داخلٌة للمعالج : العنونة المباشرة للسجالت

 الدلٌك دون الحاجة الى الذاكرة

 :ممٌزات العنونة المباشرة

 تعطً أكثر مرونة للبرنامج-1      

 .ال حاجة فً عمل حسابات إضافٌة إلى حساب العنوان الفعلً-2     

 تفٌد هذه العنونة فً تملٌل كمٌة التخزٌن للبرامج من دون تحمٌل زٌادة على طول التعلٌمة-3
 
 .صٌؽة التعلٌمة للعنونة المباشرة تحتوي عنوان المعامل نفسه-4

 

 .العنونة المباشرة أفضل من العنونة الفورٌة وؼٌر المباشرة ألنها األسرع وااللصر-5

 

 :رسم ٌوضح العنونة المباشرة

 
 

 ٌحدث هذا النوع من العنونة فً حالة خلٌة ذاكرة مؤشرة الى معامل من لبل حمل عنوان، :العنونة ؼٌر المباشرة
  على هذا النوع[ ]ٌحتوي على عنوان لمعامل وٌستخدم الرمز 

 
 

 :ممٌزات العنونة ؼٌر المباشرة

ه  هو عنوان لعنوان آخر لمولع ذاكرة الذي فً A ، حٌثEA=[A]ٌتم الحصول على العنوان الفعلً بالنحو اآلتً -1

. المعامل

. ٌحتاج هذا النمط إلى مجال عنونة كبٌر-2
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 . مولعاً فً الذاكرة2n بت لعنونة nٌحتاج إلى عنوان بطول -3

  .ٌذ وٌكون ابطأؾ مما ٌودي الى زٌادة فً زمن التنRAMالحاجة إلى الرجوع إلى الذاكرة -4

 
 :رسم العنونة ؼٌر المباشرة

 
 
 

 (3من ضمن أسبلة الفصل س) . العنونة ؼٌر المباشرة و العنونة المباشرةماهً اهم الفرولات بٌن : س
 : ج

 العنونة ؼٌر المباشرة العنونة المباشرة

وٌتم فٌها الحصول على العنوان الفعلً من 
أي أن . العنوان المبٌن فً التعلٌمة مباشرة

حمل العنوان ٌحتوي على عنوان مولع الذاكرة 
 الذي ٌخزن المعامل

العنوان الفعلً فً هذه الطرٌمة هو محتوى 
أي . مولع الذاكرة المعنون بواسطة التعلٌمة

أن مولع الذاكرة المعنون بواسطة العنوان 
المبٌن فً التعلٌمة ٌحتوي على عنوان مولع 

 .الذاكرة الذي ٌخزن فٌه المعامل

 
 

أي ٌأخذ لٌمة مباشرة من دون الرجوع الى محتوى ) هً عملٌة تتم مباشرة ً وفورٌاً دون أي وسٌط :العنونة الفورٌة
 (سجل معٌن او عنوان خلٌة ذاكرة وهً لٌمة ثابتة ومحددة

 
 

 :ممٌزات العنونة الفورٌة

. أسرع طرابك العنونة فً تنفٌذ التعلٌمة-1

 . لجلب البٌاناتRAMال حاجة الى الرجوع لــذاكرة -2

 . بت لتمثٌل معامالت هذا النوع12 بت الى 8وٌتم استخدام من  (صؽٌر جداً )حجم المعامل محدود -3

 .تحسن من إمكانٌة لراءة البرنامج-4

 .هذا النوع مناسب جداً لتأسٌس لٌمة متؽٌرة الى ثابتة-5

 

البرنامج، إذ  هً نسخة مطورة من العنونة المزاحة، ٌستعمل فً هذا النوع من العنونة مسجل عداد:العنونة النسبٌة
 .ضافة العنوانإإن العنوان الفعلً مكونة من 
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 :  ممٌزات العنونة النسبٌة
 
أو الخلؾ إلى عدد معٌن من فً  ماملألكن المعالج من التمدم ملٌتJMP وكأمرLOOP رالتحكمٌة كأم (األوامر)تعتمد اإلٌعازات -1

 البرنامج
 
.  ثمانٌة بتات لتخزٌن العنوان النسب8086ًتستعمل عابلة معالجات -2

 
 

 :رسم العنونة النسبٌة

 

 وهً نمط العنونة باالستعمال ؼٌر المباشر للمسجالت مشابهة للنمط العنونة: العنونة المسجلٌة ؼٌر المباشرة

 لبعض البٌانات الموجودة فً (RAMاكرة ذمشٌرة إلى مولع )ت المسجالت كعنوان االمباشرة، إذ تستعمل محتوي

 .الذاكرة

 

 :ممٌزات العنونة المسجلٌة ؼٌر المباشرة

 ٌعتمد على طرٌمة العنونة ؼٌر المباشرة-1

 . للداللة على انها ؼٌر مباشرة[ ]العنوان الفعلً لمعامل هو محتوى المسجل باستعمال الرمز -2

 صٌؽة االمر ٌحتوي على حمل عنوان االمر -3

 2nحجم البٌانات ومجال العنونة ٌمكن زٌادتها بممدار -4

 تعتبر اإلبطاء فً تنفٌذ التعلٌمة -5

 .استعمال هذا النوع ٌزٌد من زمن التنفٌذ-6
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 :رسم العنونة المسجلٌة ؼٌر المباشرة

 .اذكر امثلة عن العنونة المسجلٌة ؼٌر المباشرة؟: س

 : ج

 Mov bx,200؛ الماعدي        العنوان هو 200

 Mov bx,6؛         206 على الرلم bxٌحتوي               

 Mov dl,[bx];        dl فً المسجل 206 تخزٌن             

سمٌت بهذا االسم ألنه ٌوجد عنوان مرجعً او لاعدي وٌتم إضافة عدد ٌسمى بـ االزاحة لمحتوٌات : العنونة الماعدٌة

 .BP او مسجل مؤشر الماعدة BXمسجل الماعدة مثل مسجل 

 

 : ممٌزات العنونة الماعدٌة

ٌتم الحصول على العنوان الفعلً بإضافة لٌمة االزاحة إلى العنوان الماعدي -1

لٌمة االزاحة أو   الذي ٌخزنR والمسجل A (الماعدٌة)حمل عنوان األمر ٌخزن لٌمتٌن وهما المٌمة األساسٌة -2

 .العكس
الحاجة إلى إعادة توضٌع  فً الذاكرة عند (البٌانات)تفٌد هذه العنونة فً عملٌة إعادة توضٌع البرامج أو المعطٌات -3

 .البرامج فً أنظمة التشؽٌل ذات البرمجة المتعددة
 
 

 اذكر مثاالً عن العنونة الماعدٌة؟: س
 :  ج

Mov    ax, [bx]+A   

Mov      ax,[bp]+2   

Mov   ax,[bx]+A+2    

 
سمٌت بالدلٌلٌة او التسلسلٌة الستعمالها مسجل الدلٌل لمعالجة مصفوفات األرلام : (الدلٌلٌة)العنونة المفهرسة 

 .DI , SIالدلٌل مثل والمحارؾ وٌتم إضافة عدد إزاحة الى محتوٌات مسجل 
 

تستعمل الماعدة نفسها فً الحصول على العنوان الفعلً وٌفٌد هذا النوع فً : (الدلٌلٌة)العنونة المفهرسة ممٌزات 
 .العملٌات التكرارٌة التً تتطلب زٌادة سجل الدلٌل او نمصانه بعد كل تكرار
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 :(الدلٌلٌة)العنونة المفهرسة رسم 

 
تجمع هذه الطرٌمة بٌن العنوان الماعدٌة والعنونة المفهرسة ولذلن تسمى بالعنونة :العنونة الموجهة بـ االزاحة

الماعدٌة المفهرسة وهً تشبه نمط العنونة المسجلٌة ؼٌر المباشرة ألنها تعنون مولع البٌانات فً الذاكرة بصورة 
 .SI , DI ومسجالت الدلٌل BP , BXؼٌر مباشرة باستعمال أحد مسجالت الماعدة 

 
 :ممٌزات الموجهة باإلزاحة

 
 حمل العنوان ٌخزن لٌمتان هما العنوان الماعدي ولٌمة االزاحة-1
 . فً عملٌات التعامل مع المصفوفاتLOOP لزٌادة محتوى مسجل وINCتستعمل هذه العنونة تعلٌمة -2
 

 :رسم العنونة الموجهة باإلزاحة

 
 (6من ضمن أسبلة الفصل س )  الماعدٌة النسبٌة المفهرسة؟اشرح العنونة :س

 
تشبه نمط عنونة المفهرسة باألساس حٌث تضاؾ محتوٌات مسجل الماعدة مع مسجل الدلٌل وتضاؾ اٌضاً إزاحة :  ج

مثال على ذلن معٌنة لتولٌد العنوان الفعلً وٌستعمل هذا النوع كثٌراً لعنونة مصفوفات بٌانات الذاكرة ذات بعدٌن 

[MOVAX،[BX,SI,100H100   حٌثH ٌمثل عنوان اإلزاحة ، DS=1000H SI=0010H ,BX=0020H لذلن

ممطع البٌانات   ولٌمةSI ومع لٌمة BXمة اإلزاحة مع لٌمة لًجمع )10130Hاكرة ذالفعلً لهذا األمر مولع العنوان 

DS *10H) . 

 
 (8من ضمن أسبلة الفصل س )اذكر امثلة توضح العنونة الماعدٌة النسبٌة المفهرسة؟ : س
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 :     ج
 

 
 (1من ضمن أسبلة الفصل س)ماهً اهم الفرولات بٌن حمل التعلٌمة األمر وحمل المالحظات؟ : س
 : ج

 

 حمل المالحظات حمل تعلٌمة االمر

 ٌحتوي على شفرة االمر المطلوب تنفٌذها من 
لبل المعالج وٌجب ان تكون احدى التعلٌمات 

المعروفة للبرنامج هو المجمع فسوؾ ٌحولها الى 
لؽة األلة اما إذا كان اٌعازاً شبه تعلٌمة فال ٌتم 

تحوٌله الى لؽة األلة ولكنه ٌأمر المجمع بالمٌام 
 بشًء محدد

ٌحتوي على مالحظات وتعلٌمات المبرمج على 
االمر الحالً وتوضٌح وظٌفته او أي معلومات 
إضافٌة تكون مفٌدة ألي شخص ٌمرأ البرنامج 

لكً تساعده فً فهمه وٌتم بدء هذا الحمل 
حٌث أي عبارة خارج " ;"بالفاصلة المنموطة 

 هذه الفاصلة ٌتم تجاهلها على انها مالحظات

 
 

 80808085 

. وعدد الترانزستورات وماهً السرعة التً ٌعمل بها  (الفولتٌات) وما هً ممدار الجهود 8080عرؾ المعالج : س
 (من ضمن أسبلة الفصل)
 

 :ج
  

 بت لامت إنتل بتصمٌمه وتصنٌعه وهو امتداد ونسخة مدعمة للتصمٌم 8هو ثانً معالج مصؽر ذو : 8080المعالج 
 مٌجاهرتز مع التعلٌمات الشابعة 2السابك برؼم عدم احتوابه على التوافك الثنابً وكان حد التردد االولً للساعة هو 

 .دورة ومما ٌعنً األالؾ من التعلٌمات فً ثانٌة واحدة (11-10-7-5-4)التً تتم بولت تنفٌذي ٌبلػ 
 

ً  (+12)و  (-5)ٌتطلب هذا المعالج فولتٌة لدرها : ممدار الفولتٌات  إضافٌا
 

 ترانزستور6000 : عدد الترانزستورات
 

 . كٌلوباٌت من الذاكرة64وٌعالج /  مٌؽاهرتز فً الساعة 2: السرعة التً ٌعمل بها
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هذا المعالج على  ؟ وكم عدد الباٌتات التً ٌستطٌع8080 لدى المعــالج الدلــٌــك  نفة كم عدد اإلشارات المص:س
 (2من ضمن أسبلة الفصل س )الذاكرة؟ عنونتها من 

 
 : ج

 (.(A15الى  (A0) إشارة صنفت من 16    لدٌه 
 

2:     عدد الباٌتات هً
16

.  من الذاكرةاً باٌت65.536 و  أ
 
 

 (3من ضمن أسبلة الفصل س) ؟8080 الدلٌك اذكر الخواص الفنٌة للمعالج : س
 : ج

 
.  بتات8عبارة عن معالج ذي -1

.  مٌجاهرتز4 الى 2ألصى تردد اشتؽال ٌتراوح بٌن -2

 كٌلوباٌت64اكرة داخلٌة سعة ذ-3

.  على شكل صفٌناً  دبوس 40ذاتعبارة عن دابرة متكاملة -4

". أول معالج حمٌمً لابل لالستعمال "ـفً بعض األحٌان ٌتم تسمٌتها ب-5

.  بتات8 ونالل بٌانات ذو اً  بت16فٌه نالل عنوان ذو -6

 .(مسجالت عامة األؼراض)و  (مسجل المركم) بتات وهً 8ات ذ مسجالت 7ٌمتلن المعالج -7

 
 (4من ضمن أسبلة الفصل س) 8080ما هً مكونات معمارٌة المعــالج الدلــٌــك  : س
 :  ج
. مسجل المصفوفة ومنطك العنوان-1    

. وحدة الحساب والمنطك-2    

. مسجل االٌعاز ولسم السٌطرة-3    

. انات عازل ثنابً االتجاه، ثالثً الحالةينالل ب-4    

 

  مبٌناً وظٌفة كل جزء بالتفصٌل؟8080 أطراؾ المعــالج الدلــٌــك  دعد: س
 

 :  ج
 .هً خطوط اخراج وعنوان ثالثٌة الحالة و اما تكون ذات حالة منطمٌة عالٌة او منخفضة: A15 الى A0من -1   

 
 ادخال بٌانات ثنابٌة االتجاه وثالثٌة الحالة تستعمل إلدخال البٌانات او / هً خطوط اخراج : D7 الى D0من -2   

 .   إخراجها
 

 :ستة مخارج للتحكم وهً-3   
 

SYNC:ٌشٌر الى بداٌة كل دورة وٌسمح بتزامن الحالة المنطمٌة مع خطوط البٌانات . 
 

DBIN: اإلخراج/ ٌشٌر الى ان المعالج مستعداً لمراءة البٌانات عبر الذاكرة اواجهزة االدخال. 
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 :WAITٌشٌر الى ان المعالج فً حالة االنتظار. 
 

WR :اإلخراج/ٌشٌر الى ان المعالج مستعداً لكتابة البٌانات الى الذاكرة او أجهزة االدخال. 
 

HILDA:ٌشٌر الى النوالل إلبداء مماومة عالٌة. 
 

INTE:ٌشٌر الى محتوى المماطعة الداخلٌة. 
 

 :أربعة مداخل للتحكم وهً-4    
 

READY:بهذه اإلشارة ٌمكن تعلٌك عمل المعالج وإضافة نبضات حسب الحاجة الٌها. 
HOLD : ٌعمل على توفٌر اإلشارات إلٌماؾ عملٌة المعالج واجبار خطوط نالل العنوان ونالل البٌانات على ابداء

 .مماومة عالٌة
INT:تمًٌز طلب المماطعة. 

 
RESET :ٌموم بتصفٌر عداد البرنامج ولكن مؤشر المكدس و المسجالت ال ٌتأثران به. 

 
 .(GND،12 +،5 +،5)-ٌحتوي على أربعة أطراؾ تؽذٌة كهربابٌة -5
 
 (. (Φ1 , Φ2ٌحتوي على مدخالن نبضات الساعة -6 
 
 

  فمط مستعٌناً بالرسم؟8080عدد األطراؾ الخارجٌة للمعالج : س
 : ج
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 التً ٌعمل بها؟ (الفولتٌة) وما هو ممدار الجهود 8085عرؾ المعــالج الدلــٌــك  : س
 : ج

هو اول معالج دلٌك أطلمته شركة إنتل حٌث أطلمت انتل هذا النوع لتعزٌز وحدة المعالجة : 8085المعــالج الدلــٌــك  
 . مكدس مؤشربت 16 بت خطوط العناوٌن و16 بت و8 الذي ٌدعم 8080المركزٌة للمعالج 

 
 . 5- و 5+ٌعمل بإمدادات طالة لدرها : ممدار الجهود

 
 
 

 (.6من ضمن أسبلة الفصل س)؟ 8085عدد الخواص الفنٌة للمعالج الدلٌك : س
 : ج
 .عن طرٌك هذه الحالة ٌتم السٌطرة على الذاكرة وأجهزة االدخال من وحدة تنفٌذ االمر: حالة المراءة-1
 
 .عن طرٌك هذه الحالة ٌتم السٌطرة على أجهزة اخراج المعلومات بواسطة وحدة تنفٌذ االمر: حالة الكتابة-2
 
لراءة المعلومات /اثناء المراءة والكتابة للمعلومات بٌن الذاكرة والمعالج ٌحدث عدم توازن فً كتابة: حالة االنتظار-3

 .لذلن تحتاج الى زمن االلتماس لذلن بواسطة هذه الحالة ٌتم فرض االنتظار على المعالج من خالل وحدة تنفٌذ األمر
 
تفرض وحدة تنفٌذ االمر بواسطة هذه الحالة بالتحكم بعداد البرنامج وتصفٌره من البداٌة : حالة إعادة الترتٌب-4
فً حالة إعادة تشؽٌل المعالج مرة اخرى وعداد البرنامج هو الذي ٌتحكم فً بداٌة البرنامج والذي ٌجب ان  (0000)

 .ٌعمل بمٌمة بعد تشؽٌل المعالج
 
ٌرتبط المعالجة بأكثر من ذاكرة وأكثر من نوع فمثالً ٌرتبط بذاكرات ثانوٌة ولما كانت البرمجٌات : حالة المسن-5

 وهذه تحتاج لولت طوٌل لذلن RAM تنفٌذ هذه البرمجٌات فتنمل الى نالكبٌرة تخزن فً هذه الذاكرات ولذلن ال ٌمن
 . ونمل باٌتات البرامج مباشرة ً نحو الذاكرةDMAبواسطة هذه الحالة تم ابتكار طرٌمة الوصول المباشر للذاكرة 

 
 .بواسطة هذه الحالة ٌتم تشؽٌل برنامج ثانً مع البرنامج الربٌسً فً الحاالت الضرورٌة فمط: حالة المماطعة-6
 
 

 تتركب المعالجات الدلٌمة من أجزاء أساسٌة وربٌسٌة، فما هً هذه األجزاء عددها فمط؟: س
 : ج

 
. مجموعة مسجالت وعدادات-1
تموم هذه الوحدة بجمٌع العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة والدوران و االزاحة ونتابج : ALUوحدة الحساب والمنطك -2

 .هذه العملٌات تخزن فً مسجل المركم وتعتبر من اهم المكونات للمعالج الدلٌك ولها دخالن وخرج واحد
 
تموم هذه الوحدة بالتحكم فً عمل الدوابر المختلفة وتستطٌع تحدٌد الدوابر التً ٌجب : CUالسٌطرة دة التحكم وحو-3

ان تعمل لتنفذ عمالً ما وتحافظ على عملٌة التزامن بٌن هذه الدوابر وتموم بأرسال إشارات ضرورٌة لتنفٌذ االمر الى 
 .بالً الدوابر واالجزاء المختلفة

 
وهً عبارة عن خطوط لنمل وتبادل البٌانات واإلشارات بٌن األجزاء المختلفة :  Bus (الخطوط)أنظمة النوالل -4

 .والوحدات فً نفس الولت وتتصل بواسطتها جمٌع هذه الدوابر والوحدات بالتوازي
 

 اشرح ، 8085و8080 المعالجان الدلٌمان حتوٌها  عدد أهم المسجالت والعدادات التً ي:س
 (.8من ضمن أسبلة الفصل س ) .هذه المسجالت ختصاراب
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 :ج
هو أحد مسجالت المعالج عمالً واهمها واي عملٌة حسابٌة او منطمٌة ٌموم بها المعالج ٌكون هو طرفاً : Aالمركم -1 

اخراج ٌموم بها المعالج تتم عن طرٌمه وعدد /بها فضالً عن تخزٌن نتابج هذه العملٌات واٌضاً أي عملٌة ادخال
  بت8الخانات فٌه ٌساوي عدد خطوط البٌانات وهو ذو 

 
 
 كل واحد على حدة و  بت8 وتستعمل كمسجالت B,C,D,E,H,Lوهً ستة معالجات : مسجالت عامة األؼراض-2

 كمؤشرات عناوٌن BC , DE مسجل مؤشر البٌانات و HL معتمدة على طول االمر المراد تنفٌذه مثل مسجل  بت16
 .او كمسجالت بٌانات

 
 . ٌستعمل كمؤشر الى عنوان فً الذاكرة لألمر التالً المراد تنفٌذه بت16وهو عداد ذو : عداد البرنامج-3 
 
وٌعد جزءاً من الذاكرة وٌتم خزن بعض العناوٌن والبٌانات   بت16هو مسجل ذو : مسجل مؤشر المرصوصة-4 

 .المهمة التً ال بد من الحاجة الٌها واسترجاعها
 
 
ٌسمى أحٌانا بمسجل العالمة وٌعكس حالة اخر عملٌة حسابٌة او منطمٌة لام المعالج بتنفٌذها وكل : مسجل الحــــالة-5

 .تمثل حالة معٌنة من العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة (بت)خانة 
 
ٌحتوي على شفرة االمر الذي ٌتم تنفٌذه االن وتنتمل و  بت8هو مسجل ذو : مسجل األمر وفاتح شفرة األمر-6

محتوٌاته الى فاتح الشفرة وبالتالً خرج فن الشفرة ٌنتمل على شكل نبضات تتحكم فً عملٌة البرنامج لكل المسجالت 
 .ووحدة الحساب والمنطك

 
 

 وما هً وظٌفة كل علم؟ (االعالم)ما هً أنواع مسجل الحالة : س
 

 : ج
 .ٌكون هذا البت واحداً إذا كانت نتٌجة اخر عملٌة صفر: علم الصفر-1
 
 .ٌكون واحداً إذا كانت نتٌجة اخر عملٌة سالبة: علم اإلشارة-2 
 
 .ٌكون واحداً إذا حصل حمل من اخر بت فً أي عملٌة جمع او استالؾ ألخر بت فً عملٌة طرح: علم المرحل-3
 
 .ٌكون واحداً إذا كان اخر عملٌة تحتوي على عدد زوجً من الواحد: علم المشابهة-4
 
ٌكون واحداً إذا كان هنالن حمل من الخانة الثانٌة الى الرابعة من الجمع او هنالن استالؾ من : علم الحمل النصفً-5

 .البت الرابع الى البت الثالث من الطرح
 

  مبٌناً وظٌفة كل جزء بالتفصٌل؟8085عدد أطراؾ المعــالج الدلــٌــك  :س
 

 . خطوط خرج العناوٌن والتً تحمل اإلشارات الثمانً ذات المٌم العلٌاA15 الى A8من -1: ج
 

 مخرج العناوٌن والبٌانات ثنابٌة االستعمال / خطوط مدخلAD7 الى AD0من -2    
 

 : المخارج االتٌة-3    
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ALE :وهً إشارة ذات ثالثة حاالت لبٌان إشارة العنوان الموجود على خط العناوٌن والبٌانات لكً تخزن 
 

RD :اإلخراج سٌتم لراءتها/هو خط ثالثً الحالة واشارة لراءة تبٌن ان محتوٌات الذاكرة او جهاز االدخال. 
 

WR : هو خط ثالثً الحالة و إشارة تبٌن ان البٌانات موجودة على خطوط البٌانات وسٌتم كتابتها فً مكان من
 اإلخراج/الذاكرة او جهاز االدخال

 
IO/M :اإلخراج/هو خط ثالثً الحالة لبٌان المراءة او الكتابة الى الذاكرة او جهاز االدخال. 

 
S0, S1 :تمثل إشارات تحكم تموم بتنبٌه بالً الوحدات بنوع العمل الذي ٌموم به المعالج. 

 
SOD :مخرج البٌانات التسلسلٌة. 

 
HILDA :الموافمة على طلب اإلمسان. 

 
INTA :الموافمة على المماطعة إلدخال تعلٌمات إعادة بدء او تعلٌمات االستدعاء. 

 
RESET OUT :إعادة تعٌٌن األجهزة الطرفٌة. 

 
CLK :نبضات الساعة إلشارات التحكم. 

 
 :المداخل االتٌة-3   
 

READY :إشارة تدخل على المعالج ألخطاره ان بالً الوحدات جاهزة الستمبال وارسال البٌانات 
 

SID :مدخل البٌانات التسلسلٌة 
HOLD :هً إشارة تموم بتنبٌه المعــالج الدلــٌــك  بان جهازاً اخر ٌرٌد استعمال خطوط العناوٌن او البٌانات 

 
INTR :عدم السماح للمماطعة/طلب المماطعة او ٌعمل كمماطعة عمومٌة او السماح 

 
TRAP :منعهانبداٌة المماطعة التً ال ٌمن  

 
RST 5.5, 6.5,7.5 : (مواجهة المماطعة)إعادة البدء بالمماطعة 

 
RESET IN : ًهً إشارة تموم بإعادة ضبط عداد البرنامج وتجعله صفرا 

 
X1, X2 :ٌستعمالن لتوصٌل مواد نبضات تولٌت خارجٌة لتحدٌد تردد نبضات الساعة الداخلٌة 

 
 .( ارضVCC +5V),VSSًطرفان للتؽذٌة الكهربابٌة -5
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 . فمط مستعٌناً بالرسم؟8085عدد األطراؾ الخارجٌة للمعالج : س
 :  ج

 
 

 

 وممن ٌتألؾ هذا النوع، اشرح بالتفصٌل؟8086 عرؾ المعــالج الدلــٌــك  : س
 : ج

 
 و اداءة هذا المعالج  بت16لامت إنتل بطرح هذا المعالج وهو ٌتعامل مع كلمة بطول : 8086المعــالج الدلــٌــك  

 .(التردد) من ناحٌة سرعة النبضة 8088أفضل من 
 

 : ٌتألؾ هذا النوع
 
هذه الوحدة مسؤولة عن معظم االعمال مثل احضار التعلٌمة ولراءة وكتابة BIU : وحدة مالبمة الممرات -1 

 .المتحوالت فً الذاكرة وإدخال المعطٌات واخراجها من األجهزة المحٌطة
 
 .هذه الوحدة مسؤولة عن تنفٌذ التعلٌمات: EAوحدة التنفٌذ -2
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 .؟8086ماهً أجزاء وحدة التنفٌذ فً المعــالج الدلــٌــك  : س
 : ج

 
. وحدة الحساب والمنطك-1
. مسجل األعالم-2
. ؼراض العامةألثمانٌة مسجالت ل-3
. ةؤلتمسجالت م-4
 .EAمنطك التحكم بــ -5
 

 (1من ضمن أسبلة الفصل س)؟ 8086ارسم المخطط الكتلً للمعالج الدلٌك : س
 : ج

 
 

 (3من ضمن أسبلة الفصل ) مبٌناً وظٌفة كل جزء بالتفصٌل؟ 8086عدد أطراؾ المعــالج الدلــٌــك  : س
 : ج

 
وٌكون  (1) فعاالً ALEمزٌج اشارات العناوٌن والبٌانات وتكون عناوٌن إذا كان الطرؾ : AD7 الى AD0من -1

 (.0)بٌانات عندما ٌكون ؼٌر فعال 
 
 وٌمكن A15 الى A8 والعناوٌن حٌث D15 الى D8مزٌج من اإلشارات حٌث : AD15 الى AD8الخطوط -2

 .ALEمعرفة نوع البٌانات بواسطة 
 
 A16-A19تحمل هذه االطراؾ إشارة عناوٌن للخطوط : A16/S3,A17/S4,A18/S5,A19/S6األطراؾ -3

 التً تمثل حاالت S6,S5,S4,S3 فعاالً اما إذا كان ؼٌر فعاالً تحمل هذه الخطوط اإلشارات ALEعندما ٌكون 
 ٌبٌنان أي ممطع من الذاكرة عند S3,S4 ٌبٌن حالة علم المماطعة و S5 صفراً و  S6مختلفة للمعالج حٌث الطرؾ 

 .التعامل مع الذاكرة نفسها
 
 والبد ان ٌكون واحد READYعندما ٌكون المعالج فً حالة لراءة للبٌانات والطرؾ  (صفراً )ٌكون :  RDالطرؾ -4
 حٌث عندما ٌكون واحداً تتم مماطعة المعالج والطرؾ INTRوإذا كان صفراً فانه ٌجعل المعالج ٌنتظر والطرؾ  (فعاالً )

TEST هو االمر WAIT. 
 
 هو طرؾ المماطعة ؼٌر المابلة للحجب او ؼٌر الممنعة : NMIالطرؾ -5
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 عندما ٌكون واحداً فان المعالج ٌذهب فوراً الى الذاكرة وٌنفذ : RESETالطرؾ -6
 
 هو طرؾ الحالة :  MN/MXالطرؾ -7
 
 D0-D15ٌستعمل لتنشٌط الباٌت ذو المٌمة العظمى من مسار البٌانات : BHE/S7الطرؾ -8

 
  ٌمثل طرؾ ارسال البٌانات او استمبالهاDT/Rالطرؾ -9
 

 تحمل بٌانات حمٌمٌة  AD0-AD15ٌمثل طرؾ تنشٌط مسار البٌانات وٌبٌن إذا كانت الخطوط :  DENالطرؾ -10
 .ام  ال

 
 (5من ضمن أسبلة الفصل س). ؟8086-8085 ما اهم الفرولات بٌن المعالجان : س
 : ج

 

 8086المعالج  8085المعالج 

   1978ادخل الى العمل عام -1 1976ادخل الى العمل عام -1

  مٌجاهرتز10 و 8 و 5تردد الساعة -2  مٌجاهرتز5تردد الساعة -2

 16 بتات والعناوٌن 8عرض ممر المعطٌات -3
  مٌكرومتر6500/3بت وعدد الترانزستورات 

 20 بت والعناوٌن 16عرض ممر المعطٌات -3
 مٌكرو 29000/3بت وعدد الترانزستورات 

 متر

استعمل فً ممٌاس تولٌداً واستعمل فً -4
 متحكمات الدخل والخرج 

 استعمل فً الحواسٌب المحمولة-4

 
 (6من ضمن أسبلة الفصل س) وعدد مواصفاته الفنٌة؟ 80286عرؾ المعــالج الدلــٌــك  :س
 : ج

 
 بت ولكنه أسرع بكثٌر من 16هو معالج طرحته شركة إنتل وٌتعامل مع كلمة بطول  : 80286المعــالج الدلــٌــك  

 . مٌجاهرتز12.5 حٌث سرعته 8086المعالج 
 

 :المواصفات الفنٌة
 
 والبرامج المكتوبة بواسطته تعمل علٌه دون تعدٌل 8086وهما النمط الحمٌمً الذي ٌعمل كمعالج : نمطان لـ االداء-1

والنمط المحمً ٌمكن تشؽٌل أكثر من برنامج فً ولت واحد وٌلزم حماٌة كل برنامج من التعدٌل بواسطة برنامج اخر 
 .ٌعمل فً الذاكرة فً الولت نفسه

 
 مٌجاباٌت للمعالج 1 مٌجاهرتز فً النمط المحمً ممابل 16ٌمكن للمعالج هذا التخاطب مع ذاكرة تصل : ذاكرة أكبر-2

8086. 
 
ٌتم هذا بالنمط المحمً بإتاحة الفرصة للمعالج لكً ٌتعامل مع وحدات التخزٌن : التعامل مع الذاكرة االفتراضٌة-3

 . جٌجاباٌت1لتنفٌذ برامج كبٌرة تصل الى 
 

 (7من ضمن أسبلة الفصل س) وعدد مواصفاته الفنٌة؟ 80386عرؾ المعــالج الدلــٌــك  :س
 : ج

 
  بت وهو أسرع بكثٌر من المعالج 32هو اول معالج من إنتل ٌتعامل مع كلمة بطول : 80386المعــالج الدلــٌــك  

 حٌث بممدوره تنفٌذ عدداً كبٌراً من 40Mhzوذلن لمضاعفة طول الكلمة وسرعته الكبٌرة حٌث تصل الى 80286



 

36 
 

 .80286األوامر فً عدد الل من النبضات التً ٌستؽرلها المعالج 
 

 : المواصفات الفنٌة
 80286ٌستطٌع التعامل مع النمط الحمٌمً بواسطة نفسه والنمط المحمً كــ المعالج -1
 
 . تعمل فً الذاكرة بولت واحد8086ٌتعامل مع النمط االفتراضً الذي ٌجعل أكثر من برنامج من برامج -2
 

 . بت16 وهً النسخة الرخٌصة والتً تتعامل مع 80386SXنسخة : له نسختان* 
 

 .SX وهً النسخة الحدٌثة والتً أسرع وأحدث من 80386DXونسخة 
 
 (8من ضمن أسبلة الفصل س) وعدد مواصفاته الفنٌة؟ 80486عرؾ المعــالج الدلــٌــك  :س
 : ج

 
 كٌلوباٌت مما 8 ذو سعة L1هو اول معالج من إنتل ٌحتوي على ذاكر مخفٌة الكاش : 80486المعــالج الدلــٌــك  

 .خفض التعامل مع الذاكرة العشوابٌة
 

 :المواصفات الفنٌة
 
 . كٌلوباٌت8 ذو سعة L1 الكاشٌحتوي على ذاكر مخفٌة -1
 
 .ٌتعامل مع النمط االنفجاري والذي ٌعطً سرعة أكثر فً نمل البٌانات بٌن الذاكرة والمعالج-2
 
 .ٌحتوي على خط المعالجة مما اعطى معدل انجاز أكبر-3
 
 . ملٌون ترانزستور1.25ٌحتوي على -4
 
 فٌه أكثر تطوراً من ناحٌة تنفٌذ العملٌات الرٌاضٌة وتحسٌن أداء أنواع معٌنة من التطبٌمات FPUالوحدة العابمة -5

 .العلمٌة و الرسومٌة
 

 (9من ضمن أسبلة الفصل س)عرؾ المعــالج الدلــٌــك  بنتٌوم وعدد مواصفاته الفنٌة؟ :س
 : ج

 
رٌسن )هو اول معالج من إنتل خضع لتطورات سرٌعة جداً ومتالحمة حٌث تعتمد طرٌمة : المعــالج الدلــٌــك  بنتٌوم

RISK)  واثنان من االنسٌابٌات لزٌادة سرعة تنفٌذ األوامر فٌه الى(330 MIPS). 
 

 :المواصفات الفنٌة
 
 .اثنان من االنسٌابٌات أحدهما لتنفٌذ األوامر التً تتعامل مع بٌانات صحٌحة واألخرى مع الحمٌمٌة-1
 
 .خاصٌة تولع أوامر التفرٌػ مثل المفز والنداءات على البرامج الفرعٌة-2
 
 ذاكرة مخبأة خاصة تتعامل مع البٌانات واألخرى مع األوامر-3
 
  بت64مسار بٌانات خارجً -4
 
 (حــالة توفٌر المــدرة)حالة تشؽٌل جدٌدة -5
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 (10من ضمن أسبلة الفصل س)؟ MMXاذكر اهم المواصفات الفنٌة التً ٌمتاز بها المعــالج الدلــٌــك  :س
 : ج

 
 .ٌحتوي على ثمانٌة مسجالت لوحدة المعالجة المركزٌة-1
 
االستعمال الربٌسً لهذا النوع ٌعتمد على مفهوم أنواع البٌانات المكدسة أي انه بدل استعمال المسجل بأكمله لعدد -2

 .بت16 بت او أربعة اعداد 32 بت ٌمكن معالجة عددان صحٌحان 64
 
 

 (11من ضمن أسبلة الفصل س) اهم المواصفات الفنٌة التً ٌمتاز بها المعــالج الدلــٌــك  بنتٌوم برو ؟ راذن: س
 : ج

 
 . كٌلوباٌت داخل المعالج512 بسعة L2ٌحتوي على ذاكرة الكاش -1
 
 .ملٌون ترانزستور مجمعة على شرٌحة 5.5 ٌحتوي على -2
 
  بت 36 بت والعناوٌن 64مسار البٌانات فٌه ٌتكون من -3
 
 .ٌحتوي على وحدة مواجهة المسارات التً تكون حلمة الوصل بٌن المسارات الخارجٌة والذاكرة المخبأة الداخلٌة-4
 
 

 (12من ضمن أسبلة الفصل س)؟ II اهم المواصفات الفنٌة التً ٌمتاز بها المعــالج الدلــٌــك  بنتٌوم راذن: س
 :ج
 
  كٌلوباٌت512 الىL2 كٌلوباٌت و32 الى L1زٌادة سعة الكاش -1
 
 ٌساعد فً عمل العدٌد من برامج الٌوم بنحو أسرع من المعالج لبله-2
 
  ومبرد الحرارة معاً على لوحة واحدة موصلة بمنفذ بلوحة األمL2تم وضع المعالج والكاش -3
 
  فولت2.8ٌعمل بفولتٌة -4
 

 (13من ضمن أسبلة الفصل س)؟ IIIاذكر اهم المواصفات الفنٌة التً ٌمتاز بها المعــالج الدلــٌــك  بنتٌوم :س
 : ج

 
 نما ٌكرو0.18 بناؤه على عملٌات دلٌمة جداً بنحو -1
 
  مٌجاهرتز700,733,500,850,866)) وبسرعات أخرى زجٌجا هرت1 سرعته حوالً -2
 
 زٌادة عدد الحواجز التخزٌنٌة بٌن المعالج ونالل النظام مما ٌؤدي الى زٌادة تدفك البٌانات-3
 
 
 

 (14من ضمن أسبلة الفصل س)؟ IIII اهم المواصفات الفنٌة التً ٌمتاز بها المعــالج الدلــٌــك  بنتٌوم راذن: س
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 : ج
 
 كٌلوباٌت 32  الى أكثر من L1زٌادة المستوى الكاش -1
 
 إضافة محرن تنفٌذ سرٌع-2
 
 محرن تولع تولع التنفٌذ دٌنامٌكً-3
 
 كٌلوباٌت فً الثانٌة 44.8باٌت فً دورة الساعة ونمل البٌانات 32 التً معدل نملها L2ٌحتوي على الكاش -4

 .الوحدة
 
 400Mhzظهور اول نالل للنظام بسرعة -5
 
  جٌجاباٌت 1 بسعةL3 ملٌون وذاكرة الكاش 42عدد الترانزستورات فٌه نحو -6

**********************************

 بـحـمد هللا تم

********************************* 
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