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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 مبادئ عمل الحاسوب

 :السؤال األول

 :أوجد تمثٌل األعداد التالٌة فً النظام الثنائً

 (1𝐹𝐶2)16    ,(15.25)10  ,(22.3)10   

 :الحل

(1FC2)16=(0001 1111 1100 0010)2 

(15.25)10=(1111.01)2 

(22.3)10=(10110.01001)2 

 :السؤال الثانً

 :العشري و الثمانً و الست عشري  مبالنظا  5(422)أوجد تمثٌل العدد  -1

 .بالنظام الثمانً و النظام الست عشري  10(83.875)أوجد تمثٌل العدد  -2

 :الحل

(422)5= 4 × 52+2×51 + 2 × 50 =  112 10 

(112)10=(160)8=(70)16 

(83.875)10=(123.7)8=(53.E)16 

 

 

 

 

 :السؤال الثالث

و عدد  M=16و عدد خانات الجزء العشري   B=2أوجد تمثٌل العددٌن التالٌٌن بطرٌقة الفاصلة العائمة فً نظام أساسه 

  E=8خانات الجزء اآلسً 

(17.6875)10   ,(-6.125)         

 :الحل

 

 

1 0 

 

2 
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10000001 

 
- 1 

10000000 
01111111=(127)10 

(00101001)2=+41 

  :العدد له الشكل التالً

17.6875×2×2×2×2=283*2
-4

 

 :باستخدام المتتم الثنائً 10(4-)و  10(283)نمثل العددٌن 

(283)10=(0000000100011011)2 

(-4)10=(11111100)2 

 

 

(-6.125)=-6.125×2×2×2=-49×2-3 

(-49)10=(1111111111001111)2 

(-3)10=(11111101)2 

 

 

 :السؤال الرابع

2مع إكمال إلى   2(10000001)العشري للعدد الثنائً  العدد أوجد تمثٌل
n

 .n=8فً حاسب  

 : الحل

28=256 

 

 

(10000001)2=(-127)10 or(129-256=-127) 

2مع إكمال إلى   2(00101001)أوجد تمثٌل العدد العشري للعدد الثنائً 
n

 .n=8فً حاسب  

 

 

 

 

M(15 bits) SM(1bit) E(7bits) SE(1bits) 

000000100011011 0 1111100 1 

111111111001111 1 1111101 1 
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 :السؤال الخامس

2مع إكمال إلى   10(44-)أوجد تمثٌل العدد الثنائً للعدد العشري 
n
 .n=8فً حاسب  1-

 :الحل

n=8                      2
n
-1  =255 

 

 

 

  44-و هو ٌقابل  2(11010011)=21110ومنه   211=44-255:طرٌقة أخرى 

 

2مع إكمال إلى   10(125)أوجد تمثٌل العدد الثنائً للعدد العشري 
n
 .n=8فً حاسب  1-

 

 

 

 

 

2مع إكمال إلى   10(129)أوجد تمثٌل العدد الثنائً للعدد العشري 
n
 .n=8فً حاسب  1-

 127=1-27ألن أكبر عدد موجب ٌمكن تمثٌله هو  n=8ال تمثٌل له ضمن آلة حاسب  129العدد 

 :السؤال السادس

 بالترمٌز العشري؟  8(3.157)أوجد مكافئ العدد 

 بالترمٌز الثنائً؟  8(565.602)أوجد مكافئ العدد 

 :الحل

(3
0
.157)=3×8

0
+1/8+5/64+7/512=(3.216796875)10 

-3 -2 -1 
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(565.602)8=(101 110 101.110 000 010)2 

 :السؤال السابع

2بت بطرٌقة  8صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(12-)تمثٌل العدد 
n   بالترمٌز الثنائً هو: 

a. 11111100 

b. 11110100(*) 

c. 10001100 

d. 00001100 

e. None of The above 

 

بالترمٌز    المطال و اإلشارة بت بطرٌقة  8صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(12-)تمثٌل العدد 

 :الثنائً هو

a. 11111100 

b. 11110100 

c. 10001100(*) 

d. 00001100 

e. None of The above 

2بت بطرٌقة  8صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(32)تمثٌل العدد 
n   بالترمٌز الثنائً هو: 

a. 00100001 

b. 00110011 

c. 00010000 

d. 00100000(*) 

e. 11000011 

 :بالترمٌز الثنائً هو 16(FA5D.C8B)تمثٌل العدد 

a. ًال ٌمكن تمثٌل العدد بالتمثٌل الثنائ 

b. (1111 0101 1010 1101.1100 1000 1011)2 

c. (1111 1010 0101 1101.1100 1000 1011)2(*) 
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d. (0111 0101 1010 1101.1100 1000 1011)2 

e. (1110 0101 1010 1101.1100 1000 1011)2 

 

 

2بت بطرٌقة  8صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(22-)تمثٌل العدد 
n   بالترمٌز الثنائً هو: 

a. 11011010 

b. 00010110 

c. 10010110 

d. 11111101 

e. 11101010(*) 

2مع إكمال إلى  2(11110101)تمثٌل العشري للعدد الثنائً 
n

 . n=8حٌث  

a. -12 

b. 12 

c. -11(*) 
d. 11 

e. -16 

2بت بطرٌقة  16صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(22)تمثٌل العدد 
n
 n=16حٌث  بالترمٌز الثنائً   1-

 :هو

a. 00000000 00010110(*) 

b. 11111111 11101010 

c. 11111111 11101001 

d. 11110000 00001111 

e. None of the above 

2بت بطرٌقة  16صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(100-)تمثٌل العدد 
n
 n=16بالترمٌز الثنائً حٌث    1-

 :هو

a. 11111111 10011011(*) 

b. 11111110 11011011 

c. 10000000 01100100 

d. 1111111111111100 

e. None of the above 
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2بت بطرٌقة  16صمن آلة تعتمد التمثٌل على  10(130+)تمثٌل العدد 
n
 n=16بالترمٌز الثنائً حٌث    1-

 :هو

a. المعطاة ال ٌمكن تمثٌل العدد ضمن مجال اآللة 

b. 00000011 11110000 

c. 00000000 10000010(*) 

d. 11111111 10000010 

e. 10000000 10000010 

 :بالنظام العشري هو 2(111010.11)تمثٌل العدد 

a. 88.98 

b. 66.71 

c. 55.44 

d. 58.75(*) 
e. 32.16 

 :بالنظام الثنائً هو  10(94.55)تمثٌل العدد 

a. (1011110.1000111) 

b. 1111110.100011)2) 

c. 0111101.0110)2) 

d. (1011110.100011)2(*) 
e. (10111010.110011)2 

 :بالنظام الست عشري هو  16+(143C)(FADC)ناتج جمع 

a. (10F18)16(*) 
b. (11F77)16 

c. (F1018)16 

d. (00111)16 

e. (FFEEC)16 

 :هو الثنائًبالترمٌز  16  +(1227.23)8(123F.2F)ناتج جمع 

a. (1000010000111111.00101111)2 

b. (001010010111.01001011)2 

c. (000101011101110.01111010)2 
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0011 1111 0110 

+ 110 

0100 0101 0110BCD 

1 1 1 1 1 

d. (1010111011101.011110111)2 

e. (1010111010110.01111011)2(*) 

 :السؤال الثامن

 : Binary coded Decimal(BCD)الترمٌز العشري المرمز ثنائٌاً 

    0,1,2,3,4,5,6,7,8,9:و األعداد التً ٌستخدمها الترمٌز هً 

 BCDو هو ترمٌز مشتق من التمثٌل الثنائً و العشري و ٌمثل كل رقم عشري فً ترمٌز 

 (.1أو  0أما )بأربعة خانات ثنائٌة

 .النظام الثنائً والنظام العشزي  وجد هذا النظام لٍشكل وسٍلة ربط سهلة ما بٍه إذاً 

ال تتجاوس العدد د أن إن أعداد هذا النظام تكتب بشكل ثنائً ولكه ٌشتزط على هذه األعدا

 .(9)العشزي 

 

 

 :BCDالثنائً المرمز عشرٌا بالنظام  10(79104)أوجد تمثٌل العدد 

(79104)10=(0111 1001 0001 0000 0100)BCD 

 بالترمٌز الثنائً المرمز ثنائٌا؟ (0111110110)أوجد تمثل العدد الثنائً  

(0011 1111 0110)2= 

نقوم اآلن بعملٌة تصحٌح للعدد عن  9زادت عن القٌمة  15و قٌمتها  1111نالحظ وجود 

 و ٌكون 1111للرقم  6طرٌق إضافة 

 

 

(0011 1111 0110)2=(0100 0101 0110)BCD 

 

 

 : BCDبالترمٌز الثنائً  10(221+199) نأوجد ناتج جمع العددي

 

 

 BCD  =0010 0010 0001بالنظام المرمز ثنائيأ  221ترميز العدد 

  BCD =0001 1001 1001بالنظام المرمز ثنائياً  199ترميز العدد 
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 (420)بعد التصحٌح هو  BCDبالنظام الثنائً المرمز   10(221+199)إذاً 

 :بالنظام المرمز ثنائٌاً هو 10(732)+10(725)ناتج جمع العددٌن 

a. (0111 0010 0101)BCD مع تصحٌح. 

b. (0001 0100 0101 0111)BCD  تصحٌحمن دون. 

c. (0001 0100 0101 0111)BCD(*) مع تصحيح. 
d. (1000 0100 0101 0111)BCD من دون تصحٌح. 

e. (1000 0100 0101 0111)BCD مع تصحٌح. 

 

 :السؤال التاسع

 ؟ أجب بــــــ  صح أو خطأ

 (صح) (R,G,B)إلظهار الطباعة الملونة نستخدم األلوان األساسٌة الثالثة  -1

 (صح)أن ٌكون الشاشة ملونة فً الطباعة الملونة ال ٌستدعً -2

 (خطأ)ٌمكن استعراضها ASCIIكل حروف اآلسكً  -3

 (صح)مع حاسوب بعٌد مباشرةٌمكن ربط الحاسوب مباشرة عبر مودٌم  -4

 (صح)[128,127-]على باٌت واحد تمثل أعداد صحٌحة ضمن المجال المغلق  -5

 (صح) 2nبطرٌقة اإلكمال إلى  127هو تمثٌل للعدد  10000001التتابع  -6

 (صح.)ح األساسٌة لحواسٌب الجٌل الرابعهو من المالم DOSنظام  -7

 Masterٌربط قرص اإلقالع الصلب على المنفذ األولً و تضبط و صلته الجسرٌة على الوظٌفة  -8

 (صح)

ٌؤدي ضغط المعلومات إلى إنقاص حجمها و هذا مفٌد من أجل توفٌر حجم التخزٌن و سرعة المعالجة  -9

 (خطأ)و إنقاص زمن النقل 

 فائدتٌن لهضغط الملفات  -10
 توفٌر مساحه على الهارد وبالتالً أوال تقلٌل الحجم

 (صح)          ال تدخلها الفٌروسات المضغوطة من الفٌروسات الن الملفات الحماٌةثانٌا 
 (صح)PCIتربط المحٌطات الداخلٌة عبر مساري المعلومات  -11
 
 (صح)USBتربط المحٌطات الخارجٌة للحاسوب عبر منافذ  -12
 (صح)نجمعه مع متممه ٌكون الناتج كله واحدات 2n-1عدد ممثل ثنائٌاً بطرٌقة إذا كان لدٌنا  -13

0010 0010 0001 

0001 1001 1001 

 

 

 

011 
0011 1011 1010 

0011 1100 0000 
011 

         0100 0010 0000BCD=42010 
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 (خطأ)منافذ التسلسلٌة و التفرعٌة على صلة مباشرة مع المعالج -14
 (صح)سعة وحدات التحصٌص متغٌرة و تتبع حجم وسٌطة التخزٌن  -15
 (خطأ)تً ٌرسلها الحاسوب إلى رقمٌة ٌقوم جهاز المودٌم عند اإلرسال بتحوٌل اإلشارات التماثلٌة ال -16
 (صح)ٌقوم المودٌم عند االستقبال بتحوٌل اإلشارات التماثلٌة إلى إشارات رقمٌة ٌفهمها الحاسوب -17
 (خطأ)مهمتها مسح المعلومات الموجودة على القرص فقط " تهٌئة"  formatالتعلٌمة  -18
 (صح)ٌمكننا الوصول إلى حاسب بعٌد على شٌكة اإلنترنت دون وجود قرص صلب محلً   -19
 (صح)الحاسوب آلة غٌر متخصصة بٌمنا الغسالة األتوماتٌكً آلة متخصصة  -20
 (صح. )علٌهعند وجود هاكر أو كراكر ٌجب فصل الشبكة أو حجبها عن الحاسب   -21
 (صح)بٌانات معالجة ذات فائدة معٌنة البٌانات عً مادة خام ال معنى لها و المعلومات هً  -22
 (صح)هً المعلومات و البٌانات  برمجٌاً  لحاسبا فً التعامل مع  المصدر الرئٌسً -23
 (صح) ROMو  RAMال ٌمكن عمل حاسب بدون وجود ذاكرة من  -24
 (خطأ) .من متطبات تأسٌس شبكة على مستوى الهاردوٌر هو وجود حاسب واحد على األقل -25
 (صح)لغة اإلنسان على المستوى المنطقً هً اللغة التً ٌتعامل معها الحاسوب  -26
 (صح)هً لغة األصفار و الوحدات اللغة التً ٌتعامل معها الحاسوب على المستوى الفٌزٌائً  -27
 (صح)أرشفة المعلومات ٌمكننا استخدام الشرٌط الممغنط  ألجل  -28
 (خطأ)من الشبكات السلكٌة تعتبر الشبكات الالسلكٌة أكثر أماناً فً نقل المعلومات و تبادلها  -29
 (خطأ)  entity authenticationتعد كلمة المرور من أقوى التقنٌات للتحق من وثوقٌة كٌان  -30
 (صح)المكونات الصلبة للحاسب تستهلك تدرٌجٌاً إن  -31
  (خطأ) softwareأبطأ من البرنامج المنفذ بشكل  hardwareالبرنامج المنفذ بشكل  -32
 (خطأ)لغات البرمجة عالٌة المستوى أسرع لغات البرمجة منخفضة المستوى  -33
 (خطأ)ٌمكننا منطقٌاً تنفٌذ كل شًء باستخدام الحاسب ولكن فٌزٌائٌاً ذلك غٌر ممكن  -34
كٌفٌة تحوٌل التعلٌمات ٌمكننا منطقٌا تنفٌذ كل شًء باستخدام الحاسب و لكن الصعوبة تكمن فً  -35

 (صح) المنطقٌة إلى تعلٌمات ٌفهمها الحاسب
 (خطأ)ال ٌمكن تبادل المعلومات بٌن جهازٌن ٌعمالن باستخدام أنظمة تشغٌل مختلفة  -36
 (خطأ)محاكاة العقل البشري اإللكترونً للحاسوب ال ٌمكن  -37
 (صح)ال ٌمكن للحاسوب اإللكترونً قراءة المشاعر اإلنسانٌة  -38
و  و األلعابالبرامج التطبٌقٌة و برامج التشغٌل و برامج التشفٌر برمجة خالل الحاسوبٌمكن من  -39

 (صح) أتمتة العملٌات بجمٌع أنواعها
أن ٌدخل على جهازك الحاسوبً إال إذا كنت متصال باالنترنت أو أي الهاكر أو الكراكر  عال ٌستطً   -40

  (صح)شبكة أخرى حصراً 
تواجهنا فً عالم الحاسوب هو أن ٌقوم أحد المتطفلٌن على جهازك من خاطرة التً ٌمكن أن ممن ال -41

ا ٌصبح الجهاز أشبه بنافذة سرٌة ٌدخلها منها الكراكر و ندهخالل شبكة ما بزرع ملف الباتش و ع
 (.صح)الهاكر و ٌصبح الجهاز عرضة للسرقة المعلومات من جمٌع المتطفلٌن 

 (خطأ)جهاز معٌن على الشبكة  ال ٌستطٌع المهاجم أو المتطفل الدخول إلى -42
 (خطأ)حجب الخدمة ٌمكن القضاء علٌه نهائٌا /هجوم رفض -43
أو منعه  ٌمكن التقلٌل منه و لٌس القضاء علٌه  denial of service attackهجوم حجب الخدمة  -44

 (صح)
ٌقوم بمهمة لخداع ٌمكن لمطوري مواقع وٌب أن ٌرزرعوا سكربتات تحمل بداخلها كود خبٌث   -45

 (صح)المستخدمٌن لهذه المواقع 
أن ٌستولً على البٌانات من حزمة المعلومات المرسلة أو     packet sniffingن لبرنامج كٌم -46

 (صح)المستقبلة على شبكة ما 
من نقاط الضعف فً مجال أمن المعلومة على مستوى الشبكة عدم تشفٌر البٌانات التً تنتقل عبرها  -47

 (صح)
48-  Firewall   (خطأ)ٌزودنا بدرجة ال محدودة من الحماٌة 
ال ٌوجد جدار ناري ٌمنع او ٌوقف الهجمات تماما ٌعنً لٌس كافً تنزٌل الجدار الناري وإهمال  -49

 (صح)  securityال
 (صح)هً استخدامها صوت اإلنسان فً البرمجة من أهم مٌزات حواسٌب الجٌل الحالً   -50
 (خطأ)معدل الباود ٌقٌس تكلفة نقل البٌانات باستخدام الحاسب   -51

 


