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الوحدة األوىل :طرق تطوير نظم املعلومات
س :1علل :جيب جتنب التكنولوجيا احلديثة اليت مل يتم فحصها.
س :2علل :جيب جتنب التكنولوجيا اليت يف طريقها إىل الزوال.
س ::3علل :جيب دحديد التكنولوجيا عند تقييم الددالل م املعدات ثننا

مرحلة دحليل املككلة يف طريقة وورة حياة النظا(..ش)2011
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س :4علل :تعد وراسة اجلدوى وراسة منهجية(.ص)2012

س :5علل :جيب ثن تأخذ مرحلة التخطيط للنظا .وقتها الكايف؟(ص)2008

س :6علل:
ث.قد يضطر املربجمون إىل وقت كدري يف إعداو الربامج.
ب .علل:تطلب املؤسسات م

حملل النظا .االهتما .بنوعية التحليل(.ص)2009

س :7علل :ال ميك استخدا .املقابلة بككل والم للحصول على املعلومات.
س :8علل:
ث .قد حيتاج احمللل إىل اللجو

إىل املالحظة املداشرة للمستخدمني جلمع املعلومات؟ (ش()2009ش)2012

ب .علل :يلجأ حملل النظا .ثننا

دحديد متطلدات النظا .إىل االستخدا .االستدانة جلمع املعلومات(.ص)2010

س :9علل :ال تعطي طريقة املالحظة املداشرة للمستخدمني معلومات كافية إذا مل يتم اختيار الوقت املناسب لذلك.
س :10علل :تعد مرحلة تطديق النظا .مرحلة حيوية؟
س :11علل:
 .1جيب تونيق األخطا

ونتالج الفحص (ش)2013

 .2م األفضل اكتكاف األخطا يف مرحلة مدكرة.
 .3يتم دحديد ثكثر احلاالت شيوع ًا حلدوث األخطا ملعاجلتها.
 .4ال بد م ثن يتم فحص النظا .م قدل املستخدمني املعنيني ،م خالل استخدا .النظا .يف ظروف تكغيلية مطابقة
.
س :12علل :يعد التونيق مكون ًا ثساسي ًا يف بنا النظم.
س :13علل :تكتب مجل التونيق التوضيحية بني ثسطر الكيفرة.
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س :14علل :يعد التدريب على النظا .م

ثهم املراحل إلندات مدى جناح النظا.؟(ش)2012

س:15علل :جيب اختيار الوقت املناسب ( عندما يكون نكاط املؤسسة يف ثونى ورجاته ) لتثديت النظا .اجلديد؟(ش)2016
(ص)2011
ب .يف مرحلة تثديت النظا .جيب األخذ بعني االعتدار وورة عمل املؤسسة( .ص)2009

س :16علل :يتم تونيق األخطا الغري مؤنرة على فاعلية النظا .وثواله يف ونيقة تسمى ملحوظات اإلصدار
( ) Release Notes
س :17يتم تتدع وتونيق األخطا اليت مل تكتك يف مرحلة الفحص والتطوير.
س :18علل :تقو .بعض اجلهات املطورة بإصدار دحديثات على منتجاتها الربجمية؟(وزاري)
س :19علل( :ثسداب) استخدا .طريقة حز .التطديقات لتطوير نظم املعلومات؟

س :20ث .علل :تتميز النظم اليت يتم تطويرها باستخدا .طريقة حز .التطديقات بالكفا ة العالية و ثنها ل تكون خمالفة ملا هو متوقع؟
ب: :علل :تدقى الكركات املنتجة لنظم حز .التطديقات على اتصال والم بالزبال

؟ (ص( )2011ش)2016

س :21علل :استخدا .طريقة النموذج التجرييب لتطوير النظا / ..متى يتم اللجو إىل استخدا .طريقة النموذج التجرييب لتطوير النظا.؟
س :23علل :ث .ال يغطي النموذج التجرييب كافة الوظال ؟
ب.

يعد النموذج التجرييب التطويري .ذاتي التفسري.

س :24علل :يستغل النموذج التجرييب املتسارع ثقصر الطرق التطويرية األساسية.
س :25علل :يعد النموذج املستدعد م ثكثر النماذج هدرًا للوقت واجلهد؟
س :26علل :ثسداب استخدا .طريقة تطوير املستخد .األخري لتطوير النظا:.
س :27علل كل م العدارات التالية:
 .1عند استخدا .طريقة تطوير املستخد .األخري فإن املستخد .هو املسؤول ع تكغيل النظا..
 .2تتطلب عملية إضافة التعديالت يف مرحلة التكغيل يف طريقة تطوير املستخد .األخري جهداً كدرياً.
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 .3يف طريقة تطوير املستخد .األخري.
ث .علل :ال يوجد دحديد ملهمات النظا.
ب.علل :تعد مرحلة التطديق عملية سهلة
ج.علل :ال واعي للتدريب وسيكون ذلك سهالً

(ش)2016
احلز .التطديقية(.ش)2012

س :28نستخد .ثساسيات طريقة وورة حياة النظا .عند شرا
س :29يف وورة حياة النظا .ميك استخدا .حز .التطديقات.

الوحدة الثانية :االتصاالت
س .1علل :استخدا .الربوتوكول يف االتصاالت(ص)2009

علل:تتقيد املعدات وبرجميات االتصال بالربوتوكوالت( .ش1 )2015
س :2علل :الوسالط الالسلكية ال دحتاج إىل وسالط ماوية لنقل اإلشارات( .ش( )2007ش)2016

س :3علل :تقو .احلكومات بتخصيص مدى خمتل لكل نوع م

ثنواع استخدا .اإلشارات الناقلة يف الوسالط الالسلكية( .ص)2008

س :4علل .1 :تستخد .األمواج الراويوية على حنو واسع يف االتصاالت سوا ثكانت واخلية ثو خارجية.
.
 .2يف األمواج الراويوية ال يكرتط وجوو ثجهزة اإلرسال واالستقدال بوضعية معينة ليتم االتصال.
 .3تُرخِّص احلكومات استخدا .األمواج الراويوية يف حدوو معينة( .ش)2014

س :5علل .1 :عندما تكون األبراج بعيدة ع بعضها الدعض فإننا حباجة إىل مكررات لدث األمواج املريكروية
 .2كلما كانت األبراج مرتفعة كلما زاوت املسافة املمكنة بينها؟
س :6علل :تؤوي االتصاالت وورًا مهماً يف وعم نكاطات املؤسسات وثعماهلا( .ش)2008



س :7ث .علل :يعد ظهور املعاجلة املوزعة تعزيزًا لديان وور االتصاالت يف احلوسدة(.ص)2007

ب .رغم االعتماو على املعاجلة املوزعة إال ثنه يدق اهتما .املؤسسة قالم ًا مبوقع الديانات
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واألجهزة( .ص)2009

س :8علل :ث.

ب .ميك

ال وجوو للتجارة اإللكرتونية وون وجوو ثنظمة اتصال(.ش)2010

اعتدار االتصاالت الداخلية يف املستكفيات ذات ثهمية إسرتاتيجية عالية(.ص)2012

ج .استخدا .مؤمترات الفيديو اليت تطدق فكرة الدث التلفازي.
س :9علل -1 :يعد مستوى السرية واألم يف الكدكة التناظرية غري عالٍ؟
win98/95 NT Workgroup
 -2جيب تدريب املستخدمني على إوارة موارو الكدكة التناظرية.
 -3تسمى الكدكة التناظرية ب ( )Workgroup Model
 .4تعد الكدكة التناظرية سهلة اإلعداو.
س:7علل تستخد .شدكة ثكثر م

غريها يف املؤسسات شدكة اخلاو / .املستفيد؟(ش،2007ش)2010

س :10علل :يعد إرسال الرسالل اإللكرتونية الداخلية ثكثر فالدة م االتصاالت اهلاتفية.

(ش)2014

س :11علل:
تستخد .الكدكات الواسعة معدات ووسالل ربط ختتل ع املستخدمة يف الكدكات احمللية.
 .2تتجه املؤسسات يف الكدكات الواسعة إىل شركات االتصال العامة لتوفري املعدات ووسالط االتصال السلكية والالسلكية.
.
س :12علل:يف خطوط اهلات ( )Dial upجيب استخدا .جهاز املوو .إلجرا

االتصال .؟ (ش)2013

س :13علل :يعد االتصال باستخدا .خطوط اهلات ( )Dial upبطيئ ًا نسدياً.

س :14علل :تسمى طريقة االتصال  ADSLبالغري متمانلة؟

(ش)2014

س :15ث .علل :جيب على املستخد .الذي يستخد ADSL .ثن يكون قريب م مؤسسة االتصاالت.
ADSL

(ش)2011

ب .تلجأ املؤسسات الستخدا .اخلطوط املخصصة يف االتصال؟(ص)2015،2010

س :16علل:
 .1عند استخدا ) NIC ( .بعض حمطات العمل جيب ثن تنتظر وورها لنقل املعلومات؟
يفضل تركيب بطاقات (  ) NICذات السعر األعلى.
ب -علل :استخدا .املكرر.
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س :17علل :يعترب املوزع جهازاً ( ثقل كفا

ة ) غري ذكي( .ش)2009



س :18علل :يتميز احملول بالذكا ( بالكفا ة ).

س :19األسداب املوجدة الستخدا .اجلسر ( :) Bridge

Ethernet

Token Ring
.19علل :يسمح اجلسر بتقسيم الكدكات احمللية الكدرية إىل شدكتني منفصلتني.

س :20علل :جيب ثن تكون لدى اجلسر م الربوتوكوالت ما يسمح بعنونة الكدكتني ثو فهم وتسجيل املسارات مجيعها واخل الكدكتني.
س :21علل :يعد اجلسر هو اجلهاز املناسب إلضافة شدكة متطورة إىل شدكة قدميةً؟(ش)2011

س :22علل :ث -عند استخدا .املوجهات فإن الديانات تسري إىل هدفها وون حدوث اختناقات.
ب -مع االزوياو اهلالل يف عدو الكدكات احمللية مل يعد اجلسر قاورًا على إجرا

الربط املطلوب للكدكات ما استدعى استخدا .املوجهات( .ش)2007

ج .يستحد .املوجه لربط العديد م الكدكات.

(ش)2015

س:23علل :الكدكة احمللية م نوع ( )Switched Lanال دحتاج إىل مكررات لتقوية اإلشارة
(ص)2011

الوحدة الثالثة :ثم املعلومات
س :1علل :هناك ثخطا حمتملة م الربجميات تؤوي إىل نتالج غري متوقعة وغري مطلوبة.
س :2علل :تعتمد صحة املعلومات على صحة الديانات اليت يتم إوخاهلا للنظا. .
س :3علل :تعمد املؤسسات إىل إيقاف حساب املستخدمني الذي

يذهدون يف إجازة( .ص)2013

 .3ال يوجد فرق واضح بني اجلرمية والفعل الغري األخالقي ( إسا ة االستخدا) .
.
س :4علل :للفريوسات قدرة على االنتقال م جهاز إىل آخر بسرعة كدرية.
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س :5علل :ث -تكم خطورة الفريوسات يف قدرته على االنتقال م
ب -تعجز الفريوسات ع

جهاز إىل آخر بسرعة كدرية( .ش)2008

إحلاق األذى بنظا .احلاسب ما مل متتلك هذه الفريوسات قدرات معينة( .ش)2007



س :6علل :للعوامل الدكرية وور كدري يف املخاطر اليت تتهدو نظم املعلومات( .ص)2008

س:7علل :م العوامل اليت تق ورا املخاطر اليت تهدو نظم املعلومات طديعة النظم ؟


علل :ليس م السهل مالحظة املستخدمني للمككالت اليت ميك ثن دحصل لألنظمة الكدرية.

علل :يف ثنظمة املعلومات ثصدح م السهل الوصول للديانات ونسخها ثو التعديل عليها .بسدب ال مركزية نظم املعلومات
ب .ثسداب جتاوز بعض اعتدارات ثم النظا.؟ ( ثو جتاوز اعتدارات تطوير مهمة ) (ثو التقصري يف إعطا األهمية الالزمة هلذا األمر)
س :9ثن نلحظ هذه التجاوزات يف املكاريع املتعلقة باإلنرتنت.
س:10عند تصميم نظم املعلومات جيب علينا ثخذ بعني االعتدار موضوع ضمان األم والسرية والتقليل م املخاطر
س :11علل :ث .حيظى التكفري وسياساته باهتما .خاص يف ميدان ثم

املعلومات؟(ص()2008ص()2012ص)2013


( .ص)2014

ب .استخدا .التوقيع اإللكرتوني كأحد تطديقات عملية التكفري.

س : 12علل :م طرق التقليل م املخاطر" تعري املستخدمني بصالحيات متداينة" حيث برزت ثهمية فكرة األم على مستوى نظا .املعلومات ثو التطديق.
س :13علل :م

الضروري تدريب املستخدمني على استخدا .نظم املعلومات؟ (ص()2007ش( )2013ش)2016

( ث .تساهم توعية املستخدمني وتدريدهم يف التقليل م خماطر نظم املعلومات)
ب .دحرص املؤسسات على بنا نقافة األم لدى العاملني املستخدمني للوسالل التقنية يف إطار التقليل م املخاطر
اليت تتعرض هلا نظم املعلومات( .ص)2010

:
 .14ختضع عمليات احلفظ إىل قواعد يتعني ثن تكون حمدوة سلف ًا ومكتوبة وجيري االلتزا .بها
س :15علل :جيب االحتفاظ بالنسخ االحتياطية خارج املؤسسة؟(ش)2010

س :16علل :جيب دحديث الربامج املضاوة للفريوسات باستمرار .
س :17علل :تلجأ املؤسسات إىل وضع ما يسمى خبطة االسرتجاع للتقليل م

املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات( .ش()2009ش)2015
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