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:  األول السؤال 

21 اخرت اإلجابة الصحيحة فينا يلي  :

 ............................ ادتَاش الري يسبط غبهة ستلية بػبهة موضعة أو االىرتىت يطلل ٍو (1

 املبدلد (    احملولز (  املودوب (  ادتطسأ ( 

 :  تسبط بني وسدات وأدَصة اذتاضب الضلهيًا على ىطام مدييةغبهة  (2

 الػبهة الالضلهية املدىية (ب الػبهات الالضلهية احمللية (أ

 املوضعةالػبهة الالضلهية  (د الػبهة الالضلهية الػدصية (ز

 : ضناٌ ضالمة ىكل البياىات عرب الػبهة مً ادتَاش املسضل إىل املطتكبلطبكة مطؤولة عً  (3

 التوصل للػبهةد (  االزتباط الػبهيز (  اليكلب (  التطبيكاتأ ( 

 :للنوقع IPكوو برتمجة أمساء املواقع إىل أزقاو عيواٌ مداولة ت (4

 ( HTTP) د (  ( SMTP) ز (  ( FTP) ب (  ( DNS) أ ( 

  IP ملعسوفأي مما يلي يعد عيواىًا صشيشًا  (5

 192.127.29.1د (  192.280.30.1ز (  912.280.30.1ب (  360.127.290.1أ ( 

تعين ميع الوصول إىل املعلومات إال مً األغداص املصسح هله فكط ضواء عيد ختصييَا أو عيد ىكلَا عرب وضائل  (6

 : االتصال

 التوافسد (  الطالمةز (  اإلتاسةب (  الطسيةأ ( 

 : ىوع مً االخرتام يكتصس على معسفة ستتويات اليعاو املطتَدف بػهل مطتنس دوٌ إذتام الطسز بُ (7

 االخرتامد (  التذطظز (  التيصتب (  اىتشال الػدصيةأ ( 

 

 درجة 12=  0.5×  24 -:نصف درجة فقرة بكل 



 

 
 

 

 يطنى ىعاو التػفري الري يطتددو مفتاح واسد للتػفري وفو التػفري : (8

 التػفري الػري املتناثلد (  التػفري ارتاصز (   العاوالتػفري ب (    التػفري املتناثلأ ( 

 ( ٍو    :   BIT WEP 128عدد ارتاىات اليت يطتددمَا ىعاو تػفري الػبهات الالضلهية  )   (9

     ( خاىات26) د (  ( خاىات    16) ز (   ( خاىات    20) ب (  ( خاىات    10) أ ( 

 :ٍيئات عامليةعبازة عً وثيكة إلهرتوىية متيح مً قبل  (10

 ددزاٌ اذتناية   د (        الػَادات السقنيةز (   التوقيع السقني   ب (  (    httpsبسوتونول ) أ ( 

 اذتاضبات املتشولة تصيف مً األدَصة اللوسية   :  (11

 متعددة اذتذهد (     نبرية اذتذهز (   متوضطة  اذتذهب (  صػرية اذتذهأ ( 

 األدَصة الرنية وال حتتاز فيُ لهتابة مجل بسزتية    :مً بسامر بياء تطبيكات  (12

 
 

 :ATX  مطاسة املعياز..............  تبلؼ مطاسة اللوسة اذتاضية للشاضب احملنول سوالي  (13

     زبعد (      مخظز (       ىصفب (      تلحأ ( 

 بعدد مً املسات معسوف وستدد مطبكًا  :مجلة تكوو بتهساز زتنوعة مً األوامس  (14

 (SELECT CASE)د (  (IF)ز (   (NEXT-FOR)ب (  (DO-WHILE)أ ( 

 ( طالب، فإىيا ىهتب الصيػة:10لتعسيف املصفوفة وختصيً دزدات ) (15

 Dim x (11)د (  Dim x (8)ز (   Dim x (9)ب (  Dim x (10)أ ( 

 : Integerتكوو بتشويل الكينة املدخلة إىل عدد صشيح مً ىوع دالة  (16

 (     CSng (x)) د (  (Now)ز (   (Date)ب (        ( Clnt (x)) أ ( 

17) (SQLite :  تطتددو يف التعامل مع ) 

 الوضائط املتعددة   د (  قواعد البياىاتز (   املتػرياتب (  املصفوفاتأ ( 

 تادس لعنيل :اإللهرتوىية يسمص للتعامالت بني  التذازةيف  (18

 C2Cد (  C2Bز (   B2Bب (  B2Cأ ( 

مؤضطة تعلينية مطتكلة غري زحبية ومعرتف بَا مً وشازة التعليه العالي املاليصية وختطى بدعه خاص مً سهومة  (19

 ٍي دامعة    : ماليصيا

 ب(  املعسفة العاملية الطعودية اإللهرتوىيةأ(  

 املديية العامليةد(   اإلماو ستند بً ضعودز(  

 تطنى الوادَة املطتددمة لعسض بياىات قاعدة البياىات وأيطًا إدخال البياىات فيَا وحتسيسٍا بـ (20

 التكازيس   د (  االضتعالو   ز (        اليناذزب (  ادتداول     أ ( 

 إنظ نود   د (  إنليبظز (   إٌ إع بيطو       ب (  أب إىفيتوزأ ( 



 

 
 

وبني الرانسة السئيطية ونرلو الرانسة ارتاصة بالفيديو تتطنً الدوائس اإللهرتوىية الالشمة للتوصيل بني املعاجل  (21

 : والسضومات

 Chipset 2د (  DDR3ز (  Socketب (  Chipset 1أ ( 

 وسدات الرانسة املدصصة للوسات اذتاضية اذتديجة يف اذتاضبات املهتبية :  (22

 SIMMد (  DIMMز (  DRAMب (  SO-DIMMأ ( 

 الػَادات العاملية اليت تَته مبَازات اذتاضب وتطبيكاتُ األضاضية ٍي :  (23

 ختصصات اذتاضب يف الهليات  (ب الػَادات العاملية املتدصصة (أ

 ختصصات اذتاضب يف ادتامعات (د السخصة الدولية يف زتال اذتاضب (ز

 : ببعضاملطؤول عً تسنيب وتػػيل وصياىة الػبهات اليت تسبط أدَصة اذتاضب  (24

 فين تصنيه وإدازة املوقع  -ب مَيدع ساضب -أ

 فين غبهات -د مػػل أدَصة معتندة على اذتاضب -ز
 

:  الثاني السؤال 

4( أمام العبارة اخلاطئة فينا يلي : ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) 
 

 

 (    √   ) األزقاو الجيائية اليت تسضل نل ثاىية تعسف بطسعة الرتاضل .عدد (  25

 (    ×   ).املفتاح ارتاص يهوٌ معسوف لدى ادتنيع،  يف التػفري غري املتناثل ( 26

 (×       )  .                يكوو بتػفري البياىات املدخلة يف املتصفح أثياء تيكلَا   بسوتونول (  27

 (   √   )  البياىات متجل اذتكائل واملعازف حنو األزقاو واذتسوف والصوز .                                                ( 28

 (×       ) تهسازٍا يف ادتدولميهً املفتاح األضاضي ٍو قينة (  29

 (×       ) إلىتاز امليهسوبسضطسات . % مً الطوم العاملي80 مً  على ما يكازب تطيطس غسنة (  30

 (   √   )  . يدخل يف تسنيب األدَصة الرنية(  املعاجل ) (  31

 (   √   ) .املػياطيطي بعلى الكسص الصلاإللهرتوىي  تصيد نلفة الكسص الصلب(  32
 

 

: الثالث السؤال 

 عن األسئلة التاليةأجب 

   أىواع غبهات اذتاضباذنس اثيني مً ( 1ع 

 غبهة االىرتىت   -5الػبهة  املوضعة   -4الػبهة املدىية     -3الػبهة احمللية     -2    الػبهة الػدصية   - 1

 درجة 4=  0.5×  8 -:نصف درجة فقرة بكل 

 درجة 2=  0.5×  4 -:نصف درجة فقرة بكل 

 



 

 
 

(  200) ( صفشة وبهل صفشة  300( بت وناٌ الهتاب حيوي )  9600إذا أزدىا إزضال نتاب بطسعة تبلؼ )   -: 2ع

( أسسف ، ويته متجيل اذتسف باضتدداو بايت واسد ،نه يطتػسم إزضال الهتاب مً  5نلنة ومتوضط سسوف الهلنة ) 

 الوقت ؟

 الطسعة÷ الصمً = اذتذه 

 2400000= 8×  5× 200×  300اذتذه = 

 9600الطسعة = 

 بت/خ250=  9600÷  2400000الصمً = 

 .ىعاو مػلل SOiفطس معيى أٌ ىعاو آبل  ( 3ع

 ألىُ اليطنح ألسد بالتعديل على اليعاو والميهً تجبيت تطبيكات مً خازز متذس الربىامر ارتاص بالػسنة 

 ( اذنس اثيني مً مميصات اهلواتف الرنية  . 4ع

 الدعه الفين – 5مطاسة التدسيً   -4تعدد التطبيكات    -3دقة الهامريا     -2االتصال باالىرتىت     – 1

:   الرابعالسؤال 

 عن األسئلة التاليةأجب 

 ( اذنس اثيني مً مصايا  اذتهومة اإللهرتوىية. 1ع

 خفض التهاليف املادية -4حتكيل العدالة    -3اذتد مً اإلشدساو املسوزي    -2توفري الوقت وادتَد    – 1

 moRدائنة العلل : ىعاو البيوع يهوٌ ستفوظ يف الرانسة (  2ع

 ستى اليتأثس بإىكطاع التياز الهَسبي

 ( أذنس اثيني مً مهوىات قاعدة البياىات  . 3ع

 التكازيس - 4اليناذز                           – 3اإلضتعالمات                     – 2                   ادتداول - 1

 ..أىواع االضتعالو( أذنس اثيني مً  4ع

 اضتعالو التشديح -4اضتعالو  اذترف         – 3اضتعالو التشديد        -2اضتعالو إىػاء        – 1    

 

 انتهت األسئلة

 

 

 

 

 

 

 درجة2=  0.5×  4 -:نصف درجة فقرة بكل 

 



 اختبار أسئلةمنوذج إجابة 
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 السؤال األول :   ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

 :بمعمل المدرسةالتي تربط أجهزة الحاسب تتميز بأنها مخصصة لمساحة مكانية محدودة نحو الشبكة التي شبكة الحاسب  (1
 الموسعة -د المدنية -ج المحلية -ب الشخصية -أ

 :ةأجهزة الحاسب بخطوط الهاتف وتعديل اإلشارات الرقمية الصادرة عن الحاسب بما يتناسب مع البيئة الهاتفي يربط جهاز( 2
 المودم -د المجمع -ج المبدل -ب المحول -أ

 (:802.16)رقم  (IEEE) بمواصفة معهد وتم تطويرها (واي ماكس)طلق عليها تجاريًا مسمى ي   التيالالسلكية الشبكة  (3
 الموسعة -د المدنية -ج المحلية -ب الشخصية -أ

  :لةعلى مداو  االرتباط الشبكيتحتوي طبقة  (4
 PPP -د HTTP -ج TCP -ب IP -أ

 محاولة الوصول إلى أجهزة وأنظمة األفراد أو المنظمات والشركات باستخدام برامج خاصة عن طريق ثغرات في نظام (5
  :ةالحماي

 االختراق  -د الفيروسات -ج انتحال الشخصية -ب التنصت -أ

 :IP عنوانًا صحيحًا لمظروف ي عد أي مما يلي (6
 912.280.30.1 -د 192.280.30.1 -ج 192.127.29.1 -ب 360.127.290.1 -أ

 :ةاألرقام واألحرف اإلنجليزيستخدم فيها جميع خانات ي   (8)من  فيه يتكون مفتاح التشفير التشفير الذينظام  (7
 Bit WEP 128 -د Bit WEP 64 -ج WPA2 -ب WPA -أ

  اقلب الصفحة

12 
12 

 

1441



 

 
 

 : تهدف إلى ضمان سالمة نقل البيانات عبر الشبكة من الجهاز المرسل إلى المستقبلالمداولة التي  (8
 PPP -د TCP -ج FTP -ب IP -أ

 :يقابله سجل في الجدول الثانيالعالقة التي تعني أن لكل سجل في الجدول األول  (9
 متعدد إلى متعدد -د متعدد إلى واحد -ج واحد إلى متعدد -ب واحد إلى واحد -أ

   :ندرويداألتطبيقات نظام بناء المستخدمة في  البرمجة لغة( 10
 Java -د VB.net -ج VB -ب C-Objective -أ

   :إلى كتابة جمل برمجية من برامج بناء تطبيقات األجهزة الذكية وال نحتاج فيه (11
 (NSBبيسك ) ان اس -د (Xcode) أكس كود -ج (Eclipse) إكليبس -ب (App Inventor) أب إنفنتور -أ

   :ستخدم عند حاجتنا التخاذ قرارات مختلفة على حسب شرط معينت   (12
 الجمل الشرطية -د المصفوفات -ج أمر اإلسناد -ب حلقات التكرار -أ

   :ستخدم لإلدخال واإلخراج( وت  valueتيح للمستخدم كتابة النص وتخزينه في الخاصية )ت   التياألداة  (13
 مربع االختيار -د القائمةمربع  -ج   النصمربع  -ب القائمة -أ

  :(Singleالدالة التي تقوم بتحويل القيمة المدخلة إلى عدد صحيح من نوع ) (14
 ()Pause -د ()Play -ج Cint -ب CSng -أ

 :بالرمز والمستهلكينفي التجارة اإللكترونية يرمز للتعامالت التي تكون بين الشركات  (15
 C2C -د B2C -ج C2B-ب B2B -أ

 :ستخدم للتعامل مع قواعد البياناتت  التي  (NSBفي برنامج ) األداة (16
 PictureBox -د Image -ج SQLite -ب HTML view -أ

  :تشغيلالمتجر آبل هو المتجر الخاص بالتطبيقات التي تعمل على نظام  (17
 لينكس -د (IOSبل )آ -ج ويندوز فون -ب أندرويد  -أ

 :ي عرف بأنه عمليات تجري على قواعد البيانات بهدف استرجاع المعلومات منها (18
 االستعالم -د التقارير -ج النماذج -ب الجداول  -أ

 من النوع:ت عد وحدات الذاكرة التي ت ستخدم في الحاسبات المحمولة  (19
 RIMM -د SIMM -ج SO-DIMM -ب DIMM  -أ

 :من شركة إنتل (بت 32)من أمثلة المعالجات ذات بنية ( 20
 Core i7 -د (Pentiumبنتيوم ) -ج 8085 -ب 4004 -أ

  اقلب الصفحة



 

 
 

التي تتضمن الدوائر اإللكترونية الالزمة للتوصيل بين المعالج وبين منافذ اإلدخال واإلخراج  في اللوحة الحاضنة القطعة (21
  …:وكذلك بين المعالج وبين الدوائر التي تتحكم في أجهزة الحفظ

 DDR3 -د DIMM -ج Chipset 2 -ب Chipset 1  -أ

( جيجابايت من البيانات، وفي حالة الكتابة على كلتا 25ويسمح سطح القرص لحفظ ) تقنية جديدة لألقراص الضوئية، (22
 :( جيجابايت 50الجهتين للقرص فيمكن مضاعفة سعة الحفظ إلى )

  Blue-Ray Disc -د DVD+RW -ج DVD-RW -ب CD-RW  -أ

 :والتطبيقات السحابيةها شركة مايكروسوفت وموضوعها استخدام تطبيقات المكتب الشهادة التي تمنح( 23
 CCIE -د MCDBA -ج MCSA -ب MOS -أ

عمله بناء وتطوير األجزاء المادية لجهاز الحاسب والشبكات وأنظمة التحكم من وظائف المتخصصين في الحاسب، و ( 24
 :الرقمي واإلشراف على تشغيلها وصيناتها

 فني شبكات -د مهندس حاسب -ج محلل ومصمم نظم -ب مبرمج -أ
 

 

 

 السؤال الثاني :

 . ( خطأ أمام العبارة اخلاطئة( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )

 (    )      .الفيروسات من المخاطر الطبيعية التي تهدد أمن المعلومات -1

 (    )   . تتغير لم الملف محتويات أن ذلك يعني الهاش قيمة اختلفت إذا الرقمي، التوقيع في -2

 (    )       . المكون األساسي ألي قاعدة بيانات هو الجدول -3

 (    )   والجامعة.  تكاليف التعليم الجامعي على الطالب زيادة اإللكترونيةمزايا الجامعات من  -4

 (    )    .عرف سرعة التراسل بأنها عدد األرقام الثنائية التي ترسل في كل ثانية ت   -5

 (    )      .العمليات المنطقية دائمًا إما الصواب أو الخطأتكون نتيجة  -6

 (    )       .ي وجد في داخل القرص اإللكتروني قرص متحرك  -7

 (    )    .يعتمد التشفير المتماثل على مفتاحين أحدهما للتشفير واآلخر لفك التشفير -8

  اقلب الصفحة

4 
4 

 



 

 
 

 : األسئلة التاليةأجب على  : الثالثالسؤال 

 
الطبقة التي تحوي المداوالت الالزمة لتقديم خدمات المصادر الموجودة على الشبكة واالستفادة من تطبيقاتها المتنوعة ما ( 1) 

رسال البريد اإللكتروني ومداولة التصفح )  (؟HTTPنحو نقل الملفات وا 

 طبقة التطبيقات

  .( بت/ثانية؟25000( كيلو بايت عبر شبكة سرعتها )100)ما الوقت المطلوب إلرسال ملف حجمه ( 2)

 بايت 102400 = 1024×  100 حجم البيانات بالبايت:
 بت 819200 = 8×  102400 حجم البيانات بالبت:

 ثانية 32.768 = 25000 ÷ 819200 الوقت المطلوب:

 (. Bit WEP 64)صحيح حسب نظام التشفير غير ( A12345678H) التشفيرمفتاح علَّل: ( 3)

 ( ليس من سلسلة األعداد الست عشريةHألن حرف )

 وسائل التسوق اإللكتروني.اذكر مثااًل واحدًا ل( 4)

 األسواق اإللكترونية -4 مواقع الشركات -3  الشبكات االجتماعية -2 القوائم البريدية -1

 ."( نظام مغلقIOSفسر العبارة " أن نظام آبل )( 5) 

ألحد بالتعديل على النظام أو تثبيت تطبيقات من خارج متجر البرامج الخاص بشركة آبل أو تغيير في أي أنه ال يسمح 
 الواجهة

 ها على قاعدة البيانات.إجراؤ  التي يمكن اذكر مثااًل واحدًا ألنواع االستعالم( 6) 

 استعالم التحديث -4  استعالم الحذف -3  استعالم التحديد -2 استعالم اإلنشاء  -1

.( بتات4( بأنها بنية )4004علِّل: ت وصف بنية المعالج ) (7) 

 ( بتات4ألن بنية جميع القطع األساسية داخل المعالج كانت بسعة )

الحاسصب وتخصصص اإلدارة، ولصذلك فهصو يلبصي احتياجصات المؤسسصات والشصركات  ( ما التخصصص الصذي يجمصع بصين تخصصص8) 
 اإلدارية والتنظيمية؟

 المعلوماتتخصص: نظم 
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 أسئلة اختبار

 

 

 

 

   ثاني ثانوي الصف: ................................................................................................اسم الطالبة: 

  2احلاسب اآللي املادة:  رقم اجللوس:

  الزمن : ساعة  ونصف هـ5/5/1441الثالثاء   اليوم والتاريخ

 رقًما الدرجة الكلية 
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