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السؤال األول :حدد العبارة الصحيحة العبارة الخاطئة و ضع االجابة حسب الترقيم في الجدول اسفل السؤال .

( 5درجات)

 )1عند التحويل من النظام الثماني الى النظام العشري يتم القسمة عمى الرقم .8
 )2كمما زادت سعة المعالج كمما قمت سرعة الجهاز .
 )3وحدة المعالجة المركزية تحتاج الى الذاكرة لحفع البيانات بشكل دائم ليتم معالجتها .
 )4الموزع ) (Hubجهاز يستخدم لربط شبكتين صغيرتين من نفس النوع .مثل شبكتين حمقيتين .
 )5الشبكات تقوم توفير بيئة عمل لممشتركين تتميز بسرعة األداء ووثوقية المعمومات.
 )6الذاكرة العشوائية  RAMتستخدم لالحتفاظ المؤقت بالبيانات أثناء العمل عمى الجهاز والممفات القابمة لمتغير
أوالكتابة عميها.
 )7وظيفة االقراص الصمبة فى الحاسوب هي معالجة المهام .
 )8السرعة والدقة هي احدى مميزات الحاسوب .
 )9نظام التشغيل هو البرنامج الرئيسي الي حاسوب وحمقة الوصل بين المستخدم والمكونات المادية لمحاسوب .
)10نظام اإلدارة الند لمند تقوم عمى توزيع الصالحيات من خالل السيرفر .
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السؤال الثاني :عرف المفاهيم التالية .
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(  5درجات)

 - 1شبكبت الحبسىة :

 - 2الٌظبم الثوبًي :

ً - 3ظن الحشغيل :
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 - 4اللىحة االم :

 - 5االًحرًث :

كل حسب المطلوب
السؤال الثالث :اجب عن االسئلة التالية ٌ

 - 1حىل انرقى انحبنً ين اننظبو انعشري انى اننظبو انثنبئً يفصال جًيغ انخطىات .
)103( -

 - 2حىل انرقى انحبنً ين اننظبو انثنبئً انى اننظبو انعشري
)11010101( -

2/3

( 10درجات)

رقن الوسبق DIPL 1303 :
اسن الوسبق :ههبرات الحبسىة
الشعبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبريخ االهححبى2014/03/20 :
عذد األسئلة)3(:أسئلة
زهي االهححبى:سبعة
اسحخذام اآللة الحبسبة(ال)

جبهــــعـة فــــلســـطيي

االهححبى الٌصفي
الفصل الذراسي الثبًي
2014-2013

اسن الوحبضر:أ .أيه الخضري– أ.أشرف حوذ
رقن الطبلت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسن الطبلت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :الذراسبت الوحىسطة
القسن  /الحخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
اسحخذام الوعبجن أو القىاهيس(ال)

 - 3اذكر يًيزات انشبكة انًحهية .LAN

 - 4اذكر انىاع انشبكبت انحبسىة ين حيث انحىصيم Topologyيغ شرح اثنين ين هذه االنىاع .

 - 5اذكر االجزاء انرئيسية نهحبسىة انشخصً يغ شرح وظيفة كم جزء .

انحهث االسئهة
يغ جًنيبجنب نكى ببنحىفيق
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