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ايتحبٌ شهبدح انذراطخ انثبَىَخ نؼبو  / 2018انذورح انشتىَخ
وثُقخ يحًُخ
انًجحث  :انحبطىة  /انًظتىي انثبنث
انفـــزع  :انؼهًٍ  ،األدثٍ

ص
د
يذح االيتحبٌ 2 00 :
انُىو وانتبرَخ :األحذ 2017/11/19و

يهحىظخ  :أخت ػٍ األطئهخ اِتُخ خًُؼب وػذدهب ( ، )5ػهًب ً ثأٌ ػذد انصفحبد (.)4
انظؤال األول 27( :ػاليخ)
(7ػاليبد)
 -4انُظبو انًٕضٕعٙ
 -7انضٕاثظ االداسٚخ

أ -اػط يثبال واحذا ػهً كال يًب َهٍ :
 -1يزغٛشا يُطقٛب  -2يعبيم يُطق -3 ٙسيض عًهٛخ يُطقٛخ
 -5يعهٕيبد ٚدت انًحبفظخ عهٗ عاليزٓب  -6انثغشاد
ة -نذَك يدًىػخ يٍ انؼجبراد انخبطئخ  ،اػذ كتبثتهب ثشكم صحُح .
-1
أ)
-2
أ)
-3
-1
-4
أ)
-5

(12ػاليخ)

انعذد انز٘ ال ٕٚخذ ثدبَجّ سقى يصغش ٚعزجش عذد يًثم ثبنُظبو .
ج) انغبدط عشش
ة) انثًبَٙ
انثُبئٙ
انعذد ٚ )100010(2كبفئ انعذد
ج) )22(16
ة) )53(8
()44
ٔاحذ يٍ اٜر ٙنٛظ يٍ رطجٛقبد انزكبء االصطُبعٙ
ج) األَظًخ انجصشٚخ
ة) اٜالد انحبعجخ
انُظى انخجٛشح
ثشَبيح خجٛش ٚغزخذو نزحذٚذ يكَٕبد انًشكجبد انكًٛبئٛخ ْٕ .
ج) ثشٔعجكزش
ة) ثبف
(دٚضا ٍٚادفبٚضس)
انشيض

د) انعشش٘
د) )123(14
د) أَظًخ رًٛٛض األصٕاد
د) دَُذرال

ْٕ سيض نجٕاثخ :
د) OR

ج) NOR

ة)NOT
أ) NAND
ٚ -6شيض عٍ عًهٛخ  ORف ٙاندجش انًُطق ٙثبعزخذاو
د) الش ٙيًب ركش
ج) ()+
ة) ().
أ) انًزًًخ (ـــــ)
ٔ )7احذ يٍ اٜر ٙنٛظ يٍ انخصبئص األعبعٛخ أليٍ انًعهٕيبد انزٓٚ ٙذف ايٍ انًعهٕيبد نهحفبظ عهٓٛب
د) رٕافش انًعهٕيبد
ج) انغاليخ
ة -انزكبيهٛخ
 -1انغشٚخ
ٚ )8زكٌٕ يٍ ( )32خبَخ ثُبئٛخ يٕصعخ عهٗ اسثع يقبطع ٚفصم ثُٓٛب َقبط ٔ ،كم يقطع يٍ ْزِ انًقبطع
ٚزضًٍ سقًب يٍ (: ْٕ )255 - 4
د) IP8
ج) IP4
ة) IP6
أ) IP32

(8ػاليبد)

ج) ػهم كال يٍ انؼجبراد اِتُخ :
 -1رعذ انُٓذعخ االخزًبعٛخ يٍ اَدح انٕعبئم ٔاعٓهٓب نهحصٕل عهٗ انًعهٕيبد .
 -2عًٛذ انجٕاثبد انًُطقٛخ انًشزقخ ثٓزا االعى .
 -3ال ًٚكٍ اٌ رحم االَظًخ انخجٛشح يكبٌ االَغبٌ انخجٛش َٓبئٛب .
ٚ -4عذ انُظبو انثُبئ ٙاكثش اَظًخ انع ّذ يالئًخ نالعزعًبل داخم انحبعٕة .

انظؤال انثبٍَ 27( :ػاليخ)
أ) حذد انً اٌ َظبو ػذ َُتًٍ كم يٍ االػذاد االتُخ  ،ػهًب ثأٌ انؼذد انىاحذ ًَكٍ أٌ َُتًٍ انً
(6ػاليبد)
اكثز يٍ َظبو ػذّ؟
102 )1

1F2 )3

101 )2

807)4

َتجغ انصفحخ انثبَُخ .....
1

انصفحخ انثبَُخ
ة) نذَك اندذول اِتٍ انذٌ ًَثم انتحىَالد ثٍُ األَظًخ انؼذدَخ  ،اَقم اندذول انً دفتز اخبثتك  ،ثى
اكًم انفزاغبد ثبنُظبو انؼذدٌ انًحذد .
ثنائي

(12ػاليخ)

سادس عشر

ثماني

عشري

101
100101
22
D2

ج) نذَك انتؼبثُز انؼالئقخ االتُخ  ،اَقم انً دفتز اخبثتك انُبتح انُهبئٍ نكم يُهب

(4.5ػاليخ )

1- (1011100)2 = (242)8
)2- (1C2)16 > (1002
3- (421)8 ≠ (AD)16

د) اوجد ناتج العلميات الحسابية االتية بالنظام الثنائي

(4.5ػاليخ )
1- (1011111)2 + (342)8
)2- (1C)16 - (23
3- (101)2 * (100)2

انظؤال انثبنث 41( :ػاليبد)
(12ػاليخ )

أ) ػزف كال يٍ انًصطهحبد االتُخ :
 -1انُظبو انؼذدٌ

 -2ػهى انزوثىد

-3انُظبو انخجُز

 -4انخىارسيُخ انحذطُخ

 -5انؼجبرح انًُطقُخ انًزكجخ

 -6انهُذطخ االختًبػُخ

ة) نذَك انزطى االتٍ انذٌ ًَثم يكىَبد انُظى انخجُزح،اكتت اطًبء االخشاء انًشبر انُهب ثبالرقبو(4ػاليبد)

َتجغ انصفحخ انثبنثخ
2

انصفحخ انثبنثخ
ج)قبو احذ انطهجخ ثبطتخذاو خىارسيُبد انتشفُز،ظهز اندذول االتٍ ،اخت ػٍ االطئهخ انتٍ تهُه(12ػاليخ)
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 -1يب ْ ٙانطشٚقخ (انعًهٛخ) انز ٙرى اعزخذايٓب ف ٙانزشفٛش.
 -2يب ْ ٙخٕاسصيٛخ انزشفٛش انز ٙاعزخذيٓب انطبنت .
 -3كى عذد انغطٕس ٔ ،عذد انحشٔف ف ٙانًقطع انز ٙعٛغزخذيٓب ف ٙفك انزشفٛش .
ْ -4م رى انزشفٛش ثبنغطٕس او ثبالقطبس .
ْ -5م رى فك انزشفٛش ثبنغطٕس او ثبالقطبس .
 -6اكزت انُص االصهٔ ٙانُص انًشفش يٍ اندذٔل انغبثق .
االصهٍ
انًشفز
د)لديك شجرة البحث اآلتية،أجب عن األسئلة التي تليهاعلما بأن النقاط ( ) L,Jهي الحاالت
 -1يب انُقطخ انز ٙرًثم خزس انشدشح؟

الهدف(13ػاليخ)

A

 -2كى عذد حبالد فضبء انجحث ؟ اركشْب
-3

يب عذد انُقبط انًٛزخ  ،اركشْب ؟

-4

اركش انًغبس انز٘ ٚقع ث ٍٛانُقطز A,H ٍٛ؟

D

K

C

J

-5

حذد االثُبء نهُقطخ  C؟

-6

كى عذد يغزٕٚبد انشدشح  ،اركش َقبط انًغزٕٖ انثبنث

B

F

I

L

 -7يغزخذيب اعزشارٛدٛخ انجحث ف ٙانعًق أٔال  ،اكزت يغبس انحم نهٕصٕل انٗ انحبنخ انٓذف

H

 -8يب ْٕ يغبس انحم االفضم ف ٙانشدشح .

َتجغ انصفحخ انزاثؼخ
3

E

انصفحخ انزاثؼخ
انظؤال انزاثغ 17( :ػاليخ)
أ -احذٖ يكَٕبد انشٔثٕد انحغبعبد ٔ ،نٓزِ انحغبعبد يدًٕعخ يٍ انًٓبو ٔانٕظبئف  ،اركشْب 4( .ػاليبد)
ة -ي ّش انشٔثٕد عجش انزبسٚخ ثًدًٕعخ يٍ انزطٕساد،اركش اثشص ْزِ انزطٕساد ف ٙخًغُٛٛبد ٔعزُٛٛبد انقشٌ
(6ػاليبد )
انًبضٙ
ج -سكضد انُٓذعخ االخزًبعٛخ عهٗ يدبن( ٍٛانجٛئخ انًحٛطخ ٔاندبَت انُفغ ،) ٙاركشاالعبنٛت انزٚ ٙشزًم عهٓٛب
(6ػاليبد )
اندبَت انُفغٙ
د -احذ االعزذاءاد االنكزشَٔٛخ انتؼذَم ػهً انًحتىي  ،كٛف ٚزى رنك ْزا االعزذاء

(2ػاليخ )

انظؤال انخبيض 37( :ػاليخ)
أ) نذَك انؼجبرح انًُطقُخ االتُخ( )،NOT )A NAND NOT( B NAND Cاخت ػٍ االطئهخ انتٍ تهُهب (14ػاليخ)

 -1اكزت انعجبسح انًُطقٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطقٛخ االعبعٛخ
 -2اكزت انعجبسح انًُطقٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطقٛخ األعبعٛخ ثبثغظ صٕسِ
 -3اكزت انعجبسح انًُطقٛخ ثبعزخذاو اندجش انجٕٔنٙ
 -4يثم انعجبسح انًُطقٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطقٛخ االعبعٛخ
 -5يثم انعجبسح انًُطقٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطقٛخ انًشزقخ
 -6يثم انعجبسح انًُطقٛخ ثبعزخذاو انذاساد انكٓشثبئٛخ
 -7أخذ َبرح انعجبسح انًُطقٛخ ارا عهًذ اٌ A=0 ,B=1,C=0
ة) نذَك انذارح انكهزثبئُخ االتُخ  ،اخت ػٍ االطئهخ انتٍ تهُهب 8( .ػاليبد )
 -1اكزت انعجبسح انًُطقٛخ انز ٙرًثهٓب
 -2اكزت انعجبسح اندجشٚخ انز ٙرًثهٓب
 -3يثم انذاسح انكٓشثبئٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطقٛخ االعبعٛخ
 -4أخذ َبرح انعجبسح انًُطقٛخ ارا عهًذ اٌ
A=0 ,B=1,C=0,D=1,E=0,F=1
ج)نذَك يدًىػخ يٍ انحبالد،اَقم انً دفتز اخبثتك اطى انجىاثخ(انجىاثبد)انًُطقُخ انتٍ تًثم كال يُهب(9ػاليبد)
ٚ -1كٌٕ َبردٓب ( )1فقظ ارا كبَذ كم انًذخالد ()1
ٚ -2كٌٕ َبردٓب ( )1ارا كبَذ كم انًذخالد ()1
ٚ -3كٌٕ َبردٓب ( )4فقظ ارا كبَذ كم انًذخالد ()1
ٚ -4كٌٕ َبردٓب ( )4فقظ ارا كبَذ كم انًذخالد ()4
 -5نٓب يذخم ٔاحذ فقظ ٔخشج ٔاحذ
ٚ -6كٌٕ َبردٓب ( )1ارا كبٌ ا٘ انًذخالد ()1
(6ػاليبد )
د) أكًم خذول انحقُقُخ اِتٍ .
)A AND B OR NOT (A AND C
1
1
انتهت األسئلة

A B C A AND C
1 0 1
1
1
0
0
1 0

مع أطيب األمنيات
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