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 2 رائد الناطور 0795508240          كنان عيسى  0799441661

 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

1   ✓         

2   ✓         

3     ✓       
 

 النظام العددي هو: (1س
 الخانة )المنزلة( التي يحتلها الرمز داخل العدد الثنائي.   (أ

، وقد تكون هذه الرموز أرقاماً أو حروفاً، مرتبطة مع بعضها بمجموعة من الرموزمجموعة من  (ب
العالقات، وفق أسس وقواعد معينة؛ لتشكل األعداد ذات المعاني الواضحة واالستخدامات 

 المتعددة.

قية للرقم تعتمد على الخانة أو المنزلة التي يقع فيها الرقم داخل العدد، نظام عّد تكون القيمة الحقي  (ج
 ما يعني أن قيمة الرقم تختلف باختالف موقعه داخل العدد.

 .𝟎 ، 𝟏، ويتكون من رمزين فقط هما 𝟐نظام عّد مستخدم في الحاسوب، أساسه   (د

 

 النظام العشري هو: (2س

ويتكون من ستة عشر رمزاً، هي:  (، 𝟏𝟔أحد أنظمة العّد الموضعية وأساسه ) (أ

(𝐅, 𝐄, 𝐃, 𝐂, 𝐁, 𝐀, 𝟗, 𝟖, 𝟕, 𝟔, 𝟓, 𝟒, 𝟑, 𝟐, 𝟏, 𝟎.) 

,𝟗أكثر أنظمة العّد استعماالً، ويتكون من عشرة رموز هي  (ب 𝟖, 𝟕, 𝟔, 𝟓, 𝟒, 𝟑, 𝟐, 𝟏, ، وأساس  𝟎

 (؛ الحتوائه على عشرة رموز.𝟏𝟎هذا النظام هو )

 .𝟎 ، 𝟏، ويتكون من رمزين فقط هما 𝟐ه  نظام عّد مستخدم في الحاسوب، أساس (ج

(، ويتكون من ثمانية رموز هي 𝟖أحد أنظمة العّد الموضعية وأساسه ) (د

(𝟕، 𝟔، 𝟓، 𝟒 ، 𝟑، 𝟐، 𝟏، 𝟎) 

 

   :Bitالبت  (3س
 مجموعة من الرموز، وقد تكون أرقاماً أو حروفاً، مرتبطة مع بعضها بمجموعة من العالقات (أ

 القيمة الحقيقية للرقم تعتمد على الخانة أو المنزلة التي يقع فيها الرقمهو نظام عّد تكون  (ب

 .𝟎 ، 𝟏، ويتكون من رمزين فقط هما 𝟐هو نظام عّد مستخدم في الحاسوب، أساسه   (ج

 هو الخانة )المنزلة( التي يحتلها الرمز داخل العدد الثنائي. (د
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 3 رائد الناطور 0795508240          كنان عيسى  0799441661

 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

4  ✓          

5  ✓ ✓ ✓ ✓       

6    ✓ ✓       

7  ✓          

 علل؟ يعد النظام الثنائي أكثر أنظمة العّد مالئمة لالستعمال داخل الحاسوب. (4س
ألن بناء الحاسوب يعتمد على ماليين من الدوائر الكهربائية و النظام الثنائي هو النظام الوحيد  (أ

 .(𝟏)وإما مغلقة  ( 𝟎) تكون إما مفتوحةالقادر على تمثيل حالة الدوائر الكهربائية و التي 

 القيمة الحقيقية للرقم تعتمد على الخانة أو المنزلة التي يقع فيها الرقم داخل العدد. ألن (ب

لتسهل على المبرمجين استخدام الحاسوب ألن النظام الثنائي يتطلب قراءة سالسل طويلة من  (ج

,𝟏األرقام الثنائية )  ( وكتابتها.𝟎

مجموعة من الرموز، وقد تكون هذه الرموز أرقاماً أو حروفاً، مرتبطة مع بعضها بمجموعة  ألنه (د
من العالقات، وفق أسس وقواعد معينة؛ لتشكل األعداد ذات المعاني الواضحة واالستخدامات 

   المتعددة.
 

  11ينتمي العدد التي عّد ال مةنظأ اختر (5س
 .ثنائي  (أ

 . ثماني  (ب

 .عشري   (ج

 سادس عشر.  (د
 

  87ينتمي العدد التي عّد ال مةنظأ اختر (6س
 .ثنائي  (أ

 . ثماني  (ب

 .عشري   (ج

 سادس عشر.  (د
 

 هو  7( يكون ترتيب العدد 753العدد العشري التالي )  (7س
 2 (أ

 1 (ب

 0 (ج

 مئات (د



 
 

 
 4 رائد الناطور 0795508240          كنان عيسى  0799441661

 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

8    ✓        

9  ✓          

10  ✓         
  

 نظام العد الموضعي: (8س
بناء الحاسوب يعتمد على ماليين من الدوائر الكهربائية و النظام الثنائي هو النظام الوحيد هو ان  (أ

( يمثل 𝟎القادر على تمثيل حالة الدوائر الكهربائية و التي تكون إما مفتوحة وإما مغلقة فالرمز )

 ( يمثل دائرة كهربائية مغلقة.𝟏دائرة كهربائية مفتوحة، والرمز )

لمبرمجين استخدام الحاسوب ألن النظام الثنائي يتطلب قراءة سالسل طويلة نظام لتسهل على ا (ب
,𝟏من األرقام الثنائية )  ( وكتابتها.𝟎

هو نظام عّد تكون القيمة الحقيقية للرقم تعتمد على الخانة أو المنزلة التي يقع فيها الرقم داخل  (ج
 العدد.العدد، ما يعني أن قيمة الرقم تختلف باختالف موقعه داخل 

مجموعة من الرموز، وقد تكون هذه الرموز أرقاماً أو حروفاً، مرتبطة مع بعضها بمجموعة من   (د
العالقات، وفق أسس وقواعد معينة؛ لتشكل األعداد ذات المعاني الواضحة واالستخدامات 

 المتعددة.

 

 ي هوئ( بالنظام الثنا127)10قيمة العدد  (9س
 (  1111111)2   (أ

 (  111111)2   (ب

 (  1101111)2   (ج

 (  1011111)2   (د

 

 العشري هو ( بالنظام1000000001)2قيمة العدد  (10س

 (  129)10   (أ

 (  513)10   (ب

 (  1000000001)10   (ج

 (  511)10   (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

11  ✓         

12 ✓          

13   ✓        

14 ✓          
 

 ( بالنظام العشري هو777)8قيمة العدد  (11س
 (  512)10   (أ

 (  511)10   (ب

 (  111111111111)10   (ج

 (  504)10   (د

 

 ( بالنظام العشري هوFFF)16قيمة العدد  (12س
 (  4095)10   (أ

 (  3825)10   (ب

 (  111111111111)10   (ج

 (  151515)10   (د

 

 ( بالنظام الثماني هو200)10قيمة العدد  (13س
 (  10000000)8 (أ

 (  c 8)8 (ب

 (  310)8 (ج

 (  11001000)8 (د

 

 ( بالنظام السادس عشر هو200)10قيمة العدد  (14س
 (   C8)16   (أ

 (  11001000)16   (ب

 (  B8)16   (ج

 (  310)16   (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

15  ✓         

16    ✓       

17   ✓        

18    ✓       
 

 الثماني هو ( بالنظام11000010)2قيمة العدد  (15س
 (  303)8   (أ

 (  302)8   (ب

 (  c2)8   (ج

 (  303)8   (د

 

 الثنائي هو ( بالنظام111)8قيمة العدد  (16س
 (  111)2 (أ

 (  100)2 (ب

 (111110)2 (ج

 ( 1001001)2 (د

 

 هو السادس عشر ( بالنظام1111)2قيمة العدد  (17س
 (  17)16 (أ

 (  15)16 (ب

 (  F)16 (ج

 (  100100010001)16 (د

 

 هو الثنائي ( بالنظام1111)16قيمة العدد  (18س
 (  F)2 (أ

 (  71)2 (ب

 (  73)2 (ج

 (  1000100010001)2 (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

19   ✓        

20   ✓        

21 ✓          

22  ✓         
 

 

 هو الثماني ( بالنظامAA)16قيمة العدد  (19س
 (  10101010)8 (أ

 (  11011101)8 (ب

 (  252)8 (ج

 (  353)8 (د

 

 هو السادس عشر ( بالنظام77)8قيمة العدد  (20س
 (  111111)16 (أ

 (  3E)16 (ب

 (  3F)16 (ج

 (  F3)16 (د

 

 𝟏𝟔(𝐅𝐀𝐅)  >=  𝟏𝟎(𝟒𝟎𝟏𝟓) ناتج كل من التعبير العالئقي  (21س
 جملة صحيحة (أ

 ةجملة خاطئ  (ب

 تعبير عالئقي (ج

 ال شيء مما ذكر (د

 

   X=  𝟐(𝟏𝟎𝟏𝟎) - 𝟐(𝟎𝟎𝟏𝟏)  في المعادلة اآلتية :  Xقيمة (22س
 ( 1111)2 (أ

 ( 111)2 (ب

 111 (ج

 100 (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

23 ✓          

24    ✓       

25 ✓ ✓         

26 ✓          

 
 ناتج ما يلي استخدام النظام الثنائي  (23س

(𝟕)𝟏𝟎    + (𝟕)𝟏𝟎   X (𝟑)𝟏𝟎 

 ( 11100)2 (أ

 ( 10100)2 (ب

 ( 11000)2 (ج

 28 (د

 

 في حالة عدم وجود أي رمز تحت العدد، يدل ذلك على أن العدد ممثل بالنظام. (24س
 الثنائي (أ

 السادس عشر  (ب

 الثماني (ج

 العشري (د

 

 اثنين من استخدامات النظام الثنائي في داخل الحاسوب  اختر (25س
 لتخزين البيانات  (أ

 عنونة مواقع الذاكرة (ب

 لتنظيم التيار الكهربائي (ج

 لتنظيم الدارات الكهربائية (د

 

 ما محددات استخدام النظام الثنائي في الحاسوب (26س
 صعوبة استخدام المبرمجين له. (أ

 صعوبة استخدام الحاسوب له. (ب

 استخدام الدارات الكهربائية له.صعوبة  (ج

 صعوبة تمثيله. (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

27   ✓        

28  ✓         

29 ✓          

30  ✓         

 علل صعوبة تعامل المبرمجين مع النظام الثنائي. (27س
 بسبب خطورة التعامل مع الدارات الكهربائية (أ

 الثنائي.بسبب كثرة رموز النظام  (ب

في النظام الثنائي يتطلب الحاسوب قراءة وكتابة سالسل طويلة من األرقام الثنائية مما يصعب  (ج
 على المبرمج عمله مع هذه السالسل 

 مما ذكر صحيح ءال شي (د

 

 العد الثماني والسادس عشر في الحاسوب علل استخدام نظاميّ  (28س
 ألنهما أوضح (أ

 المبرمجين  عملتسهيل  (ب

 ألنهما أشمل (ج

 مما ذكر صحيح ءال شي (د

 

نظام عّد يكون فيه القيمة الحقيقية للرقم تعتمد على الخانة أو المنزلة الي يقع فيها ذلك الرقم  (29س
 . داخل العدد

 نظام العد الموضعي (أ

 الرقم  (ب

 العدد (ج

 ال شئ مما ذكر صحيح (د

 

محتوى يُستخدم للتعبير عن  (0, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9رمز واحد من الرموز األساسية ) (30س

 واحدة.المنزلة( الخانة )ال
 نظام العد الموضعي (أ

 الرقم  (ب

 العدد (ج

 مما ذكر صحيح ءشيال  (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

31   ✓        

32 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

33  ✓         

 

 المقدار الذي يُمثَّل برقم واحد أو أكثر، أو منزلة واحدة أو أكثر  (31س
 العد الموضعينظام  (أ

 الرقم  (ب

 العدد (ج

 مما ذكر صحيح ءال شي (د

 

 اختر من االتي كل ما يمثل نظام عددي صحيح. (32س
 نظام العد الروماني (أ

 نظام العد الثنائي (ب

 نظام العد العشري (ج

 نظام العد الثماني (د

 نظام العد الثاني عشر (ه

 نظام العد السادس عشر (و

 نظام العد الستيني (ز

 

 األرقام العربيةأحد االتي يعتبر مثال على  (33س
 3 (أ

 3 (ب

 ثالثة (ج

 ال شيء مما ذكر صحيح (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ  34 إجابات 

1   ✓         

2    ✓        

3  ✓          
 

 أدرس العمليات الحسابية اآلتية ثم أجب (34س

1 

1        1        1          
× 1             11                

    

2 
1         1         1        0        0          

  -0         1         1        0        1           
     

 

3 

 
 1         1         1        0        1    
1         1         1        1        0          

       0         0         0        0        1     +   
1         1         1        0        1    

 
 ( هو:1ناتج العملية ) -1

 )110010(2 (أ

 )001110(2 (ب

 )101110(2 (ج

 )011101(2 (د

 

 ( هو:2ناتج العملية ) -2

 (00111)2 (أ

 (0111)2 (ب

 (1111)2 (ج

 (0011)2 (د

 

 ( هو:3ناتج العملية ) -3

 )01011001(2 (أ

 )1001010(2 (ب

 )10010110(2 (ج

  )01010011(2 (د



 

سى  ان  عي  اطور & كن  د الن   رائ 

0795508240         

0799441661     0795508240 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 الذكاء االصطناعي  الثانية:الوحدة 

 Artificial Intelligence /AI 

 

 

 



 
 

 
 13 رائد الناطور 0795508240          كنان عيسى  0799441661

 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

1    ✓        

2  ✓          

3    ✓        

4  ✓          

الخبراء في دراسة القدرات العقلية لإلنسان وكيفية تفكيره، ومحاولة محاكاتها عن طريق  شرع (1س
 ؟الحاسوب

 إلنتاج السيرفرات (أ

 إلنتاج الهواتف (ب

 إلنتاج بعض صفات الذكاء من قبل اآللة (ج

 االجتماعيإلنتاج تطبيقات التواصل  (د

 

هي تقليد أو تمثيل ألحداث أو عمليات من واقع الحياة، كي يتيّسر عرضها والتعّمق فيها  (2س
 إلى نتائجها المحتملة عن قرب. والتعّرفالستكشاف أسرارها، 

 المحاكاة (أ

 النمذجة (ب

 الذكاء االصطناعي (ج

 الحساسات  (د

 

حاسوبية في مجاالت الحياة هو علم من علوم الحاسوب، يختص بتصميم وتمثيل وبرمجة نماذج  (3س
 المختلفة، تحاكي في عملها طريقة تفكير اإلنسان وردود أفعاله في مواقف معينة.

 المحاكاة (أ

 النمذجة (ب

 الذكاء االصطناعي (ج

 الحساسات  (د
 

 أسس بناء قوانين الذكاء االصطناعي؟ما  (4س
 مبنية على دراسة خصائص الذكاء اإلنساني ومحاكاة بعض عناصره (أ

 ئص الذكاء االصطناعي ومحاكاة بعض عناصرهمبنية على دراسة خصا (ب

 مبنية على دراسة خصائص الذكاء اآللي ومحاكاة بعض عناصره (ج

 ال شيء مما ذكر صحيح. (د
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

5    ✓        

6  ✓  ✓  ✓  ✓    

7  ✓          
 

 ما هدف أبحاث الذكاء االصطناعي؟ (5س
 الذكاء االصطناعي التي يمكن محاكاتها آليَّاً ووصفها.محاوالت الكتشاف مظاهر  (أ

 محاوالت الكتشاف مظاهر الذكاء اآللي التي يمكن محاكاتها آليَّاً ووصفها. (ب

 محاوالت الكتشاف مظاهر الذكاء اإلنساني التي يمكن محاكاتها آليَّاً ووصفها. (ج

 ال شيء مما ذكر صحيح. (د

 

 ؟الصحيحة التي يقوم عليها الذكاء االصطناعي المنهجيات أربعاً من اختر من اآلتي (6س
  كاإلنسان التفكير (أ

    كاآللةالتفكير  (ب

 التصرف كاإلنسان  (ج

 التصرف كاآللة (د

ً  (ه    التفكير منطقيَّا

 التفكير االصطناعي (و

 التصرف منطقيَّاً   (ز

 التصرف االصطناعي (ح

 

 ؟هو (Turing Test) العالم الذي صمم اختبار تورينغ (7س
 تورينغآالن  (أ

 ستيف تورينغ (ب

 بيل تورينغ (ج

 ستيف جوبز (د

 بيل غيتس (ه

 يوجين غوستمان (و
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 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

8  ✓          

9       ✓     

10      ✓     
 
 

 ؟اختبار مخصص للذكاء االصطناعي (8س
 آالن تورينغ (أ

 ستيف تورينغ (ب

 بيل تورينغ (ج

 ستيف جوبز (د

 بيل غيتس (ه

 يوجين غوستمان (و

 
 

 ؟البرنامج الذي اجتاز اختبار تورينغ ألول مرة (9س
 آالن تورينغ (أ

 ستيف تورينغ (ب

 بيل تورينغ (ج

 ستيف جوبز (د

 بيل غيتس (ه

 يوجين غوستمان (و

 

من محاوريه  %33عاماً حيث استطاع أن يخدع  13برنامج حاسوبي لطفل من أوكرانيا عمره  (10س
 ؟في خمس دقائق

 آالن تورينغ (أ

 ستيف تورينغ (ب

 بيل تورينغ (ج

 ستيف جوبز (د

 بيل غيتس (ه

 يوجين غوستمان (و
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

11 ✓          

12  ✓         

13 ✓          
 

مجموعة األسئلة يقوم هذا االختبار عن طريق مجموعة من األشخاص المحكمين بتوجيه  (11س
المحّكمين تمييز أن من  %30الكتابية إلى برنامج حاسوبي في مدة زمنية محددة، فإذا لم يستطع 

جابة )إنسان أم برنامج(؛ فإن البرنامج يكون قد نجح في االختبار، ويوصف بأنه من يقوم باإل
 ؟برنامج ذكي، أو أن الحاسوب حاسوب مفّكر

 آالن تورينغ (أ

 ستيف تورينغ (ب

 بيل تورينغ (ج

 ستيف جوبز (د

 بيل غيتس (ه

 يوجين غوستمان (و

 

 ما آلية عمل اختبار تورينغ (12س
مجموعة من األسئلة الكتابية إلى يقوم هذا االختبار عن طريق برامج حاسوبية التي تقوم بتوجيه  (أ

من اإلجابة؛ فإن البرنامج يكون قد نجح في  %30أشخاص في مدة زمنية محددة، فإذا لم يستطع 
 االختبار، ويوصف بأنه برنامج ذكي، أو أن الحاسوب حاسوب مفّكر

مجموعة من األشخاص المحكمين بتوجيه مجموعة األسئلة الكتابية  يقوم هذا االختبار عن طريق (ب
من المحّكمين تمييز أن من يقوم  %30إلى برنامج حاسوبي في مدة زمنية محددة، فإذا لم يستطع 

باإلجابة )إنسان أم برنامج(؛ فإن البرنامج يكون قد نجح في االختبار، ويوصف بأنه برنامج ذكي، 
 ّكرأو أن الحاسوب حاسوب مف

 

 ما معيار تقييم اختبار تورينَغ؟ (13س
من المحّكمين تمييز أن من يقوم باإلجابة )إنسان أم برنامج(؛ فإن البرنامج  %30إذا لم يستطع  (أ

 يكون قد نجح في االختبار

 إذا كانت جميع إجابات البرنامج ذكية فإن البرنامج يكون قد نجح في اإلختبار (ب

 ة فإن البرنامج يكون قد نجح في اإلختبارمن إجابات البرنامج صحيح  %30إذا كانت  (ج

 من إجابات البرنامج ذكية فإن البرنامج يكون قد نجح في اإلختبار %30إذا كانت  (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

14 ✓  ✓  ✓      

15  ✓         

16   ✓        

17  ✓  ✓       
 

 أهداف الذكاء االصطناعي ثالثاً من اختر من اآلتي (14س
 إنشاء أنظمة خبيرة تُظهر تصّرفاً ذكياً، قادرة على التعلم واإلدارة، وتقديم النصيحة لمستخدميها. (أ

 إنشاء خوادم عمالقة تظهر قادرة تخزينية عالية قادرة على التخزين وإدارة المحتوى. (ب

 ير وتعلّم وتصّرف اإلنسان.تطبيق الذكاء اإلنساني في اآللة، عن طريق إنشاء أنظمة تحاكي تفك (ج

تطبيق الذكاء االصطناعي على الخوادم عن طريق إنشاء أنظمة تحاكي تفكير وتعلم وتصرف  (د
 اآللة. 

 (Parallel Processingبرمجة اآلالت لتصبح قدارة على معالجة المعلومات بشكل مواٍز ) (ه

 برمجة الخوادم لتصبح قادرة على معالجة المعلومات بشكل متتالي  (و

 

 ؟يتم تطبيق الذكاء اإلنساني في اآللة كيف (15س
 عن طريق إنشاء أنظمة تحاكي تفكير وتعلم وتصرف اآللة (أ

 عن طريق إنشاء أنظمة تحاكي تفكير وتعلّم وتصّرف اإلنسان. (ب

 عن طريق إنشاء أنظمة تحاكي تفكير وتعلّم وتصّرف الخوادم. (ج

 

الطريقة األقرب إلى طريقة تفكير تنفيذ أكثر من أمر في وقت واحد أثناء حّل المسائل، وهي  (16س
 اإلنسان عند حّل المسائل.

 متناسقمعالجة المعلومات بشكل  (أ

 متتاليمعالجة المعلومات بشكل  (ب

 معالجة المعلومات بشكل موازٍ  (ج

 

 اختر اثنين من اللغات البرمجة الخاصة بالذكاء االصطناعي (17س
 HTMLلغة التوصيف التشعبي  (أ

 Lispلغة البرمجة ِلسب  (ب

 QBasicالبرمجة كويك بيسك   لغة (ج

 Prologبرولوغ  البرمجةلغة  (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

18  ✓         

19    ✓       

20  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓  
 

 اختر من اآلتي لغة معالجة اللوائح (18س
 HTMLلغة التوصيف التشعبي  (أ

 Lispلغة البرمجة ِلسب  (ب

 QBasicالبرمجة كويك بيسك   لغة (ج

 Prologلغة البرمجة برولوغ  (د

 

 المنطقببرمجة الاختر من اآلتي لغة  (19س
 HTMLلغة التوصيف التشعبي  (أ

 Lispلغة البرمجة ِلسب  (ب

 QBasicالبرمجة كويك بيسك   لغة (ج

 Prologلغة البرمجة برولوغ  (د

 

 اختر من االتي خمساً من ميزات برامج الذكاء االصطناعي؟ (20س
 تمثيل المعالجة. (أ

 التمثيل الرمزي. (ب

 التمثيل المكتوب (ج

 القدرة على التعلم أو تعلم اآللة. (د

 .تمثيل المعرفة (ه

 القدرة على التعلم أو تعلم اإلنسان (و

 التخطيط. (ز

 التعامل مع البيانات المكتملة أو المؤكدة. (ح

 التعامل مع البيانات غير المكتملة أو غير المؤكدة. (ط
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

21 ✓          

22  ✓  ✓       

23 ✓          

24  ✓         

 وتخزينها إلى ما هو موجود في الذاكرة  وترميزهايعني تنظميها  (21س
 .تمثيل المعرفة (أ

 التمثيل الرمزي. (ب

 .تمثيل المعلومات (ج

 .تمثيل التخطيط (د

 

 اختر اثنين من متطلبات تمثيل المعرفة؟ (22س
 كميات هائلة من اآلالت الخاصة بمجال معين (أ

 المعارف الخاصة بمجال معّين.كميات هائلة من  (ب

 الربط بين هذه اآلالت المتوافرة إلعطاء النتائج المطلوبة (ج

 الربط بين المعارف المتوافرة والنتائج. (د

 

تتعامل برامج الذكاء االصطناعي مع البيانات الرمزية )األرقام والحروف والرموز( التي تعبر  (23س
بالنظام الثنائي( عن طريق عمليات المقارنة  عن المعلومات، بدالً من البيانات الرقمية )الممثلة

 المنطقية والتحليل.
 التمثيل الرمزي (أ

 تعلم اآللة )القدرة على التعلم( (ب

 التخطيط (ج

 التعامل مع البيانات غير المكتملة أو غير المؤكدة (د

 

عملية ايجاد اآللة لنمط معيّن عن طريق عدد من المدخالت، أو تصنيف عنصر إلى فئة معيّنة،  (24س
 فه عدداً من العناصر المشابهة.بعد تعرّ 

 التمثيل الرمزي (أ

 تعلم اآللة )القدرة على التعلم( (ب

 التخطيط (ج

 التعامل مع البيانات غير المكتملة أو غير المؤكدة (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

25   ✓        

        ج أ ب 26

27    ✓       

28 ✓          
 

االصطناعي على وضع أهداف والعمل على تحقيقها، والقدرة على تغير قدرة برامج الذكاء  (25س
 الخطة إذا اقتضت إلى ذلك.

 التمثيل الرمزي (أ

 تعلم اآللة )القدرة على التعلم( (ب

 التخطيط (ج

 التعامل مع البيانات غير المكتملة أو غير المؤكدة (د

 

 )بالترتيب( الصفات التي تجعل اآللة روبوت (26س
 ج + ب + أ الروبوت = 

 التخطيط والمعالجة (أ 
 استشعار  (ب
 االستجابة (ج

 

 التخطيط والمعالجة (أ 
 استشعار  (ب
 االستجابة (ج

 

 التخطيط والمعالجة (أ 
 استشعار  (ب
 االستجابة (ج

 
 

 االتي ليس من مكونات روبوت الذراع. أحد (27س
 ذراع ميكانيكية (أ

 المستجيب النهائي (ب

 المتحّكم (ج

 األرجل (د

 المشغل الميكانيكي (ه

 الحساسات  (و

 

 ناحية التصميمأبسط الروبوتات من  (28س
 روبوت الذراع (أ

 روبوت القدم (ب

 روبوت الساعد (ج
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

29   ✓        

30 ✓          

31  ✓         

 
 تحتوي على مفاصل صناعية لتسهيل حركتها عند تنفيذ االوامر الصادرة إليها، حسب الغرض (29س

 الذي ُصّمم الروبوت من أجله.
 النهائيالمستجيب  (أ

 المتحّكم (ب

 ذراع ميكانيكية (ج

  المشغل الميكانيكي (د

 Sensorsالحّساسات  (ه

 

 من الروبوت الذي ينفّذ المهمة التي يصدرها الروبوت.الجزء هو ذلك  (30س
 المستجيب النهائي (أ

 المتحّكم (ب

 ذراع ميكانيكية (ج

  المشغل الميكانيكي (د

 Sensorsالحّساسات  (ه

 

البيئة المحيطة، ثم يعالجها عن طريق التعليمات هو دماغ الروبوت، يستقبل البيانات من  (31س
 البرمجية المخزنة داخله، ويعطي االوامر الالزمة لالستجابة لها.

 المستجيب النهائي (أ

 المتحّكم (ب

 ذراع ميكانيكية (ج

  المشغل الميكانيكي (د

 Sensorsالحّساسات  (ه
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

32     ✓      

33    ✓       

34   ✓   ✓ ✓    
 

صلة الوصل بين الروبوت والبيئة المحيطة، حيث تكون وظيفتها جمع البيانات من البيئة  (32س
 المحيطة، ومعالجتها

 المستجيب النهائي (أ

 المتحّكم (ب

 ذراع ميكانيكية (ج

  المشغل الميكانيكي (د

 Sensorsالحّساسات  (ه
 

المتحّكم إلى هو )عضالت( الروبوت، وهو الجزء المسؤول عن حركته حيث يحّول اوامر  (33س
 يةحركة فيزيائ

 المستجيب النهائي (أ

 المتحّكم (ب

 ذراع ميكانيكية (ج

  المشغل الميكانيكي (د

 Sensorsالحّساسات  (ه

 

 اختر من االتي وظيفة )وظائف( المتحكم (34س
 تسهيل الحركة عند تنفيذ االوامر الصادرة إليها (أ

 تنفيذ المهمة التي يصدرها الروبوت.  (ب

 يستقبل البيانات من البيئة المحيطة (ج

  .مسؤول عن حركته)عضالت( الروبوت،  (د

 الوصل بين الروبوت والبيئة المحيطة (ه

 عن طريق التعليمات البرمجية المخزنة داخله معالجة البيانات (و

 امر الالزمة لالستجابة لها.و اال يعطي  (ز

 جمع البيانات من البيئة المحيطة ومعالجتها  (ح
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

35       ✓ ✓   

36      ✓     

 
 اختر من االتي وظيفة )وظائف( الحساسات (35س

 تسهيل الحركة عند تنفيذ االوامر الصادرة إليها (أ

 تنفيذ المهمة التي يصدرها الروبوت.  (ب

 يستقبل البيانات من البيئة المحيطة (ج

 عن طريق التعليمات البرمجية المخزنة داخله معالجة البيانات (د

 امر الالزمة لالستجابة لها.و اال يعطي  (ه

  .مسؤول عن حركته)عضالت( الروبوت،  (و

 الوصل بين الروبوت والبيئة المحيطة (ز

 جمع البيانات من البيئة المحيطة ومعالجتها  (ح

 

 اختر من االتي وظيفة )وظائف( المشغل الميكانيكي (36س
 تنفيذ االوامر الصادرة إليهاتسهيل الحركة عند  (أ

 تنفيذ المهمة التي يصدرها الروبوت.  (ب

 يستقبل البيانات من البيئة المحيطة (ج

 عن طريق التعليمات البرمجية المخزنة داخله معالجة البيانات (د

 امر الالزمة لالستجابة لها.و اال يعطي  (ه

  .مسؤول عن حركته)عضالت( الروبوت،  (و

 طةالوصل بين الروبوت والبيئة المحي  (ز

 جمع البيانات من البيئة المحيطة ومعالجتها  (ح
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

37 ✓          

38  ✓  ✓       

39 ✓  ✓ ✓  ✓ ✓    
 

 اختر من االتي وظيفة )وظائف( الذراع الميكانيكية (37س
 تسهيل الحركة عند تنفيذ االوامر الصادرة إليها (أ

 تنفيذ المهمة التي يصدرها الروبوت.  (ب

 يستقبل البيانات من البيئة المحيطة (ج

 عن طريق التعليمات البرمجية المخزنة داخله معالجة البيانات (د

 امر الالزمة لالستجابة لها.و اال يعطي  (ه

  .مسؤول عن حركته)عضالت( الروبوت،  (و

 الوصل بين الروبوت والبيئة المحيطة (ز

 محيطة ومعالجتها جمع البيانات من البيئة ال (ح

 
 تصنف الروبوتات حسب  (38س

 حسب وجود الخادم (أ

 حسب االستخدام والخدمات (ب

 حسب عالقة األجهزة مع بعضها (ج

 حسب مجال حركتها وإمكانية تجوالها ضمن مساحة معينة (د

 

 أنواع الروبوتات حسب االستخدام (39س
 الروبوت الصناعي (أ

 الروبوت الثابت (ب

 الروبوت الطبي (ج

 الروبوت التعليمي (د

 الروبوت الجوال (ه

 الروبوت في الفضاء  (و

 الروبوت في المجال األمني (ز
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

40  ✓   ✓      

41 ✓  ✓  ✓  ✓ ✓   

42  ✓         
 

 أنواع الروبوتات حسب مجال حركتها (40س
 الروبوت الصناعي (أ

 الروبوت الثابت (ب

 الروبوت الطبي (ج

 الروبوت التعليمي (د

 الروبوت الجوال (ه

 الروبوت في الفضاء  (و

 الروبوت في المجال األمني (ز

 

 اختر كل من فوائد استخدام الروبوت في الصناعة؟ (41س
 زيادة اإلنتاجية (أ

  المحافظة على الوظائف وزيادة فرص العمل (ب

 زيادة إتقان العمل (ج

 قدرة الروبوت على االبداع واالبتكار (د

 تقليل المشكالت (ه

 تكلفة التشغيل منخفضة (و

 التصنيعزيادة مرونة  (ز

 العمل تحت الضغط (ح

 

هي حصيلة المعلومات والخبرة البشرية، التي تجمع في عقول األفراد عن طريق الخبرة، وهي  (42س
 نتاج استخدام المعلومات التي تنتج من معالجة البيانات ودمجها مع الخبرات.

 النظم الخبيرة (أ

 المعرفة (ب
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

43 ✓ ✓  ✓ ✓  ✓    

44   ✓   ✓  ✓   

45 ✓          
 

 ؟اختر محددات استخدام الروبوتات في الصناعة (43س
  .البطالةزيادة  (أ

  عدم قدرته على ابتداع األفكار (ب

 .عدم القدرة على اإلدراك والحدس، بالمقارنة مع اإلنسان الخبير (ج

 تكلفة التشغيل عالية.  (د

  .الحاجة لتدريب الموظفين عليها (ه

 التجاوب مع المواقف غير االعتيادية أو المشكالت خارج نطاق التخصص.عدم القدرة على  (و

 الحاجة لمساحة كبيرة.  (ز

 صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء. (ح

 

 ؟اختر محددات النظم الخيرة (44س
  .البطالةزيادة  (أ

  عدم قدرته على ابتداع األفكار (ب

 .بالمقارنة مع اإلنسان الخبيرعدم القدرة على اإلدراك والحدس،  (ج

 تكلفة التشغيل عالية.  (د

  .الحاجة لتدريب الموظفين عليها (ه

 عدم القدرة على التجاوب مع المواقف غير االعتيادية أو المشكالت خارج نطاق التخصص. (و

 الحاجة لمساحة كبيرة.  (ز

 صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء. (ح

 

 تحديد مكّونات المرّكبات الكيميائية.النظام الخبير الذي مجاله  (45س
 DENDRALديندرال  (أ

 PUFFباف  (ب
 PROSPECTORبروسبكتر  (ج
 DESIGN ADVISORديزاين أدفايزور  (د

 LITHIANليثيان  (ه
 eXpertise2goإكسبرتيز تو غو  (و
 نظام تشخيص أمرض الدم (ز
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

46    ✓       

47  ✓         

48      ✓     

49   ✓        

50     ✓      

 .يُقّدم نصائح لتصميم رقائق المعالجنظام خبير  (46س
 DENDRALديندرال  (أ

 PUFFباف  (ب
 PROSPECTORبروسبكتر  (ج
 DESIGN ADVISORديزاين أدفايزور  (د

 LITHIANليثيان  (ه
 eXpertise2goإكسبرتيز تو غو  (و
 نظام تشخيص أمرض الدم (ز

 

 

 .لتشخيص أمراض الجهاز التنفسينظام طبي خبير  (47س
 DENDRALديندرال  (أ

 PUFFباف  (ب
 PROSPECTORبروسبكتر  (ج
 DESIGN ADVISORديزاين أدفايزور  (د

 LITHIANليثيان  (ه
 eXpertise2goإكسبرتيز تو غو  (و
 نظام تشخيص أمرض الدم (ز

 

 

 .تشخيص أعطال السياراتلنظام خبير  (48س
 DENDRALديندرال  (أ

 PUFFباف  (ب
 PROSPECTORبروسبكتر  (ج
 DESIGN ADVISORديزاين أدفايزور  (د

 LITHIANليثيان  (ه
 eXpertise2goإكسبرتيز تو غو  (و
 نظام تشخيص أمرض الدم (ز

 

 

 .يُستخدم من ِقبَل الجيولوجيين؛ لتحديد مواقع الحفر للتنقيب عن النفط والمعادننظام خبير  (49س
 DENDRALديندرال  (أ

 PUFFباف  (ب
 PROSPECTORبروسبكتر  (ج
 DESIGN ADVISORديزاين أدفايزور  (د

 LITHIANليثيان  (ه
 eXpertise2goإكسبرتيز تو غو  (و
 نظام تشخيص أمرض الدم (ز

 

 

 .يعطي نصائح لعلماء اآلثار لفحص األدوات الحجريةنظام خبير  (50س
 DENDRALديندرال  (أ

 PUFFباف  (ب
 PROSPECTORبروسبكتر  (ج
 DESIGN ADVISORديزاين أدفايزور  (د

 LITHIANليثيان  (ه
 eXpertise2goإكسبرتيز تو غو  (و
 نظام تشخيص أمرض الدم (ز
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

51 ✓          

52 ✓          

53  ✓         
 

 

هو برنامج حاسوبي ذكي، يستخدم مجموعة من قواعد المعرفة في مجال معيّن لحل المشكالت  (51س
البرنامج العادي، بقدرته على التعلم واكتساب الخبرات التي تحتاج إلى الخبرة البشرية، ويتميز عن 

 الجديدة. 
 النظم الخبيرة (أ

 المعرفة (ب

 

 ة الصحيحة فيما يأتياختر العبار (52س
النظم الخبيرة مرتبطة بمجال معّين، فإذا ُصّممت لحّل مشكلة معّينة فال يمكن تطبيقها أو تغيرها  (أ

 لحّل مشكلة أخرى

مجال معّين، فإذا ُصّممت لحّل مشكلة ما فإنه يمكن تطبيقها النظم الخبيرة نظم عامة غير مرتبطة ب  (ب
 أو تغيرها لحّل مشكلة أخرى

 

  (53س
 الرمز )أ( يمثل 

 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 

 

 

 أ



 
 

 
 29 رائد الناطور 0795508240          كنان عيسى  0799441661

 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ الصفحةإجابات 

54   ✓        

55 ✓          
 

  (54س
 الرمز )ب( يمثل 

 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 

  (55س
 الرمز )ج( يمثل 

 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 

 
ج
 ب

 
ج

 ج
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

56    ✓       

57    ✓       

58 ✓          

  (56س
 الرمز )د( يمثل 

 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 

تحتوي على مجموعة من الحقائق والمبادئ والخبرات بمجال معرفة معيّن، وتُستخدم من قِبَل  (57س
 المشكالت.الخبراء لحل 

 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryوذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 

هو برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحّل مسألة أو مشكلة عن طريق آلية  (58س
االستشارة في مسألة ما إليجاد الحّل، واختيار النصيحة استنتاج تحاكي آلية عمل الخبير عند 

 المناسبة.
 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryوذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 
ج

 د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

59  ✓         

60 ✓ ✓ ✓   ✓ ✓    

61 ✓          
 

هي وسيلة التفاعل بين المستخدم والنظام الخبير، حيث تسمح بإدخال المشكلة والمعلومات  (59س
 إلى النظام الخبير وإظهار النتيجة.

 (.Inference Engineمحّرك االستدالل ) (أ

 (.User Interfaceواجهة المستخدم ) (ب

 (.Working Memoryوذاكرة العمل ) (ج

 .(Knowledge Baseقاعدة المعرفة ) (د

 

 اختر مزايا )فوائد( النظم الخبيرة؟ (60س
 .النظام الخبير غير ٌمعّرض للنسيان (أ

 المساعدة على تدريب المختصين ذوي الخبرة المنخفضة. (ب

 توفّر النظم الخبيرة مستوى عالياَ من الخبرات. (ج

 .عدم قدرة النظام الخبير على اإلدراك والحدس، بالمقارنة مع اإلنسان الخبير (د

عدم قدرة النظام الخبير على التجاوب مع المواقف غير االعتيادية أو المشكالت خارج نطاق  (ه
 التخصص.

 نشر الخبرة النادرة إلى أماكن بعيدة لالستفادة منها في أماكن متفرقة في العالم. (و

( يستطيع النظام ال أعرفالقدرة على العمل بمعلومات غير كاملة أو مؤكدة، حتى مع اإلجابة ) (ز
 بير إعطاء نتيجة، على الرغم من أنها قد تكون غير مؤّكدة.الخ 

 صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء. (ح

 

 .النظام الخبير غير ٌمعّرض للنسيان علل (61س
 .ألنه يُوثّق قراراته بشكل دائم (أ

 ائل للتعليم.ويعود الفضل إلى وسائل التفسير وقواعد المعرفة التي تخدم بوصفها وس  (ب

 ألنها تعمل على تجميع لخبرة أكثر من شخص في نظام واحد. (ج

 لالستفادة منها في أماكن متفرقة في العالم.  (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

62    ✓ ✓   ✓   

63  ✓         

64   ✓        
 

 النظم الخبيرة؟ محدداتاختر  (62س
 .النظام الخبير غير ٌمعّرض للنسيان (أ

 المساعدة على تدريب المختصين ذوي الخبرة المنخفضة. (ب

 توفّر النظم الخبيرة مستوى عالياَ من الخبرات. (ج

 .عدم قدرة النظام الخبير على اإلدراك والحدس، بالمقارنة مع اإلنسان الخبير (د

عدم قدرة النظام الخبير على التجاوب مع المواقف غير االعتيادية أو المشكالت خارج نطاق  (ه
 التخصص.

 نشر الخبرة النادرة إلى أماكن بعيدة لالستفادة منها في أماكن متفرقة في العالم. (و

( يستطيع النظام ال أعرفالقدرة على العمل بمعلومات غير كاملة أو مؤكدة، حتى مع اإلجابة ) (ز
 الخبير إعطاء نتيجة، على الرغم من أنها قد تكون غير مؤّكدة.

 بناء قاعدة المعرفة من الخبراء.صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة ل (ح

 

 .النظام الخبير يساعد على تدريب المختصين ذوي الخبرة المنخفضة علل (63س
 .ألنه يُوثّق قراراته بشكل دائم (أ

 يعود الفضل إلى وسائل التفسير وقواعد المعرفة التي تخدم بوصفها وسائل للتعليم.  (ب

 ألنها تعمل على تجميع لخبرة أكثر من شخص في نظام واحد. (ج

 لالستفادة منها في أماكن متفرقة في العالم.  (د

 

 .توفّر النظم الخبيرة مستوى عالياَ من الخبرات علل (64س
 .ألنه يُوثّق قراراته بشكل دائم (أ

 يعود الفضل إلى وسائل التفسير وقواعد المعرفة التي تخدم بوصفها وسائل للتعليم.و   (ب

 تجميع لخبرة أكثر من شخص في نظام واحد. ألنها تعمل على (ج

 لالستفادة منها في أماكن متفرقة في العالم.  (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ سؤالإجابات 

65 ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ 
 

 الصائبة في كل من العبارات اآلتيةاختر العبارات  (65س
 (Robotaاشتقت كلمة روبوت لغوياً من الكلمة التشيكية روبوتا ) (أ

 علم الحاسوب هو سبب إيجاد كلمة روبوت وليس األدب التشيكي (ب

 علم الروبوت هو العلم الذي يهتم بتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات لتتفاعل مع البيئية المحيطة (ج

ميكانيكية تبرمج بوساطة برامج حاسوبية خاصة للقيام بالعديد من  الروبوت هو آلة إلكترو  (د
 األعمال الخطرة والشاقة والدقيقة خاصة.

 ابتكار دمى آلية في اليابان من إنجازات علم الروبوت في القرن الثاني عشر والثالث عشر (ه

 م أو الطالءدمى آلية في اليابان، قادرة على تقديم الشاي أو إطالق السهاهي ألعاب كاراكوري  (و

العالم المسلم "الجزري" قام بتصميم ساعات مائية وآالت أخرى مثل آلة لغسل اليدين تقدم  (ز
 ً  الصابون والمناشف أليا

 العالم الجزري هو صاحب كتاب "معرفة الحيل الهندسية" (ح

 القرن الماضي  تسعينياتظهور مصطلح الذكاء االصطناعي في  (ط

 رياضية صعبة في الخمسينات وستينات القرن الماضي صمم أول نظام خبير لحل مشكالت  (ي

 

 ز و هـ د ج ب أ سؤالإجابات 

66 ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ 
 

 اختر العبارات الصائبة في كل من العبارات اآلتية (66س
 صمم أول ذراع روبوت في الصناعة في الخمسينات وستينات القرن الماضي (أ

 بتصميمها جسم اإلنسانظهور الجيل الجديد من الروبوتات التي تشبه  1990عام  (ب

 اإلنسان اآللي استخدم في أبحاث الفضاء من قبل وكالة ناسا (ج

يظن الكثيرون أّن الروبوت آلة أتوماتيكية مصّممة على هيئة جسم إنسان بيدين وقدمين، وهذا  (د
 مفهوم غير صحيح.

 الروبوتالمستجيب النهائي واحد في كل روبوتات الذراع مهما اختلف طبيعة العمل الموجه له  (ه

 أنواع )لمس و مسافة وضوء وصوت( 4الحساسات  (و

من أبرز استخدامات الروبوت في المجال الطبي مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة، كذراع  (ز
 الروبوت التي تستطيع استشعار النبضات العصبية الصادرة من الدماغ واالستجابة لها
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ل ك ي ط ح ز و هـ د ج ب أ سؤالإجابات 

67 ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × 

 
 اختر العبارات الصائبة في كل من العبارات اآلتية (67س

 الروبوت الثابت يستطيع العمل ضمن مساحة محدودة. (أ

 روبوت ذو العجالت، وذو األرجل، والسباح، والرجل اآللي. جميعها أمثلة على الروبوت الثابت. (ب

 روبوت الذراع من األمثلة على الروبوتات الثابتة (ج

 الجوال يمتلك جزءاً يساعده على الحركة مثل الروبوت ذو األرجلالروبوت  (د

 ال فرق بين قاعدة المعرفة وقاعدة البيانات (ه

قاعدة المعرفة هي قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من الحقائق والمبادئ والخبرات بمجال  (و
 معرفة معّين، وتُستخدم من قَِبل الخبراء لحل المشكالت.

 دل على قدرة النظام على التعامل مع اإلجابات الغامضة( ي ال أعرفوجود خيار ) (ز

الروبوت في المجال األمني يستخدم في مكافحة الحرائق وإبطال مفعول األلغام ونقل المواد  (ح
 السامة والمشعة

 من تطبيقات الذكاء االصطناعي الروبوت الذكي واألنظمة الخبيرة فقط (ط

نظمة البصرية، أنظمة تمييز األصوات، أنظمة الشبكات العصبية، معالجة اللغات الطبيعية، األ (ي
 تمييز خط اليد، أنظمة األلعاب. جميعها أمثلة على تطبيقات الذكاء االصطناعي

ً ال النظم الخبيرة  (ك  يمكن أن تحل محل الخبير نهائيا

 يمكن وصف جميع المشكالت باستخدام شجرة البحث (ل
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

68    ✓       

69   ✓        

70 ✓          

71  ✓         

هو سلسلة من الخطوات غير معروفة مسبقاً؛ للعثور على الحّل الذي يطابق مجموعة من  (68س
 المعايير من بين مجموعة من الحلول المحتملة.

 المسار.  (أ

 مسار الحلّ  (ب

 شجرة البحث: (ج

 خوارزميات البحث (د

 

)المشكلة( لتسهيل عملية البحث عن الحلول هي الطريقة المستخدمة للتعبير عن المسألة  (69س
 الممكنة من خالل خوارزميات البحث.

 المسار.  (أ

 مسار الحلّ  (ب

 شجرة البحث (ج

 خوارزميات البحث (د

 

النقاط التي تُنّظم بشكل هرمي )مستويات مختلفة(، تمثل كل نقطة حالة من حاالت فضاء  يه (70س
 البحث.

 العقد (أ

 فضاء البحث (ب

 (Rootجذر الشجرة ) (ج

 (Parentاألب ) (د
 

 هو الحاالت الممكنة جميعها لحّل المشكلة. (71س
 العقد (أ

 فضاء البحث (ب

 (Rootجذر الشجرة ) (ج

 (Parentاألب ) (د



 
 

 
 36 رائد الناطور 0795508240          كنان عيسى  0799441661

 ` 
 

اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

72   ✓        

73    ✓       

74   ✓        

75    ✓       

أنها نقطة البداية التي هو النقطة الموجودة أعلى الشجرة، وهو الحالة االبتدائية للمشكلة، أي  (72س
 نبدأ منها البحث.

 العقد (أ

 فضاء البحث (ب

 (Rootجذر الشجرة ) (ج

 (Parentاألب ) (د

 
 هو النقطة التي تتفرع منها نقاط أخرى )يسمون أبناء(. (73س

 العقد (أ

 فضاء البحث (ب

 (Rootجذر الشجرة ) (ج

 (Parentاألب ) (د

 
 .ءابهو النقاط المتفرعة من اآل (74س

 النقطة الهدف أو الحالة الهدف. (أ

 المسار.  (ب

 .Children)األبناء ) (ج

 النقطة الميتة. (د

 
 هي النقطة التي ال يتفرع منها أبناء. (75س

 النقطة الهدف أو الحالة الهدف. (أ

 المسار.  (ب

 .Children)األبناء ) (ج

 النقطة الميتة. (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

76 ✓          

77  ✓         

78    ✓       

79      ✓     

 أو الحالة النهائية للمشكلة. االمطلوب الوصول إليه النقطةهي  (76س
 النقطة الهدف أو الحالة الهدف. (أ

 المسار.  (ب

 النقطة الميتة. (ج

 مسار الحلّ  (د

 

 هو مجموعة من النقاط المتتالية في شجرة البحث. (77س
 النقطة الهدف أو الحالة الهدف. (أ

 المسار.  (ب

 النقطة الميتة. (ج

 مسار الحلّ  (د

 

 الحل من الحالة االبتدائية أو الجذر إلى الحالة الهدف.الذي يمثل  هو المسار الصحيح (78س
 النقطة الهدف أو الحالة الهدف. (أ

 المسار.  (ب

 النقطة الميتة. (ج

 مسار الحلّ  (د
 

 ؟أحد اآلتي ليس من عناصر )مفاهيم( هيكلية شجرة البحث (79س
 (.Nodeمجموعة من النقاط أو العقد ) (أ

 (.Rootجذر الشجرة ) (ب

 (.Parentاألب ) (ج

 الحالة الهدف.النقطة الهدف أو  (د

 المسار.  (ه

 الخوارزمية (و
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ  80 إجابات

1-   ✓         

2-   ✓         

3-    ✓        

 

  تأمل الشكل اآلتي ثم أجب عما يليه. (80س

 
 

 ؟كم عدد العقد )النقاط( وعدد المستويات -1
 ىمستو  11عقد و  5 (أ

 مستويات 5و  ةعقد11  (ب

 
 ؟ما هي محتويات المستوى الثالث -2

 (B,C) (أ

 (D,E,F,G) (ب

 

 ما عدد حاالت فضاء البحث التي تمثلها هذه الشجرة؟ -3

 (B, G, D, C, E, F, H, I, J, Kوهي ) 10عددها  (أ

 (A, B, G, D, C, E, F, H, I, Jوهي ) 10عددها  (ب

 (A, B, G, D, C, E, F, H, I, J, Kوهي ) 11عددها  (ج

 (B, G, D, C, E, F, H, I, Jوهي ) 9عددها  (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ  إجابات

4-  ✓          

5-  ✓          

6-   ✓         

7-     ✓       

8-     ✓       
 

 (؟Rootما هو جذر الشجرة ) -4

 A (أ
 K (ب
 I (ج

 H (د
 G (ه

 
 

 ما الحالة االبتدائية للمشكلة؟ -5
 

 A (أ
 K (ب
 I (ج

 H (د
 G (ه

 

 ؟في شجرة ءكم عدد األبنا -6

 11 (أ
 10 (ب

 9 (ج
 4 (د

 
 

 النقاط الميتة وعّددها؟كم عدد  -7

 11 (أ
 10 (ب

 9 (ج
 4 (د

 

 ؟هي الهدف Kباستخدام خوارزمية العمق أوالً ما مسار الحل اذا علمت ان النقطة  -8

 (A, C, B, G, F, E, D, J, I, H, K) (أ

 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) (ب

 (A, B, G, D, C, E, F, H, I, J, K) (ج

 (A, B, D, H, E, I, C, F, J, K) (د

 (A, C, G, F, J, K) (ه

 (A, C, F, J, K) (و
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ الصفحةإجابات 

81 ✓   ✓ ✓      

82  ✓ ✓  ✓      

       ب ج أ د 83

 

 مميزات )صفات( خوارزميات البحث. اختر (81س
 ال تمتلك أي معلومات مسبقة عن المسألة التي ستقوم بحلّها. (أ

 تمتلك معلومات مسبقة عن المسألة التي ستقوم بحلّها. (ب

بحيث تفحص كل حاالت الفضاء عشوائياً، لمعرفة إذا كانت تستخدم استراتيجية عشوائية للبحث،  (ج
 مطابقة للهدف المطلوب أم غير مطابقة.

تستخدم استراتيجية ثابتة للبحث، بحيث تفحص كل حاالت الفضاء واحدة تلو األخرى، لمعرفة إذا  (د
 كانت مطابقة للهدف المطلوب أم غير مطابقة.

 مييز بين حالة غير الهدف من حالة الهدف.الشي الوحيد الذي يمكنها القيام به، هو الت (ه

 

 اختر خوارزميات البحث من الخيارات اآلتية. (82س
 خوارزمية الرجل اآللي (أ

 خوارزمية البحث في العمق اوالً )البحث الرأسي( (ب

 خوارزمية البحث في العرض اوالُ. (ج

 خوارزمية الخوارزمي (د

 الخوارزمية الحدسية. (ه

 الخوارزمية اليابانية (و

 

 ؟عمل خوارزمية البحث هي آلية )مبدأ(ما  (83س

 

 خوارزمية البحث (أ

 الهدف (ب

 سلسلة النتائج (ج

 المشكلة (د

 

 د ج ب أ



 

سى  ان  عي  اطور & كن  د الن   رائ 

0795508240         

0799441661     0795508240 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوحدة الثالثة:

 األساس المنطقي للحاسوب والبو ابات المنطقية 

 Logical Gates 
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

1  ✓          

2    ✓        

3   ✓         
 

 

دائرة إلكترونية بسيطة، تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر، وتنتج مخرجاً منطقياً  (1س
واحداً، وتستخدم في بناء معالجات األجهزة اإللكترونية والحواسيب، وتعتمد في عملها على مبدأ 

  0أو  1 الصواب والخطأ او ما يسمى رقميا
 .المنطقيةالبوابة  (أ

 . )و( ANDبوابة   (ب

 .NOTبوابة    (ج

 .)أو( ORبوابة  (د

 .جدول الحقيقة (ه

 

هي أحد البوابات المنطقية األساسية، التي تدخل في بناء معظم الدوائر المنطقية، ولها مدخل  (2س
 واحد فقط ومخرج واحد، ويطلق عليها العاكس؛ أي أنها تُغير قيمة المدخل إلى عكسه.

 .المنطقيةالبوابة  (أ

 . )و( ANDبوابة   (ب

 .NOTبوابة    (ج

 .)أو( ORبوابة  (د

 جدول الحقيقة. (ه

 

هي أحد البوابات المنطقية األساسية، التي تدخل في بناء معظم الدوائر المنطقية، ولها مدخالن  (3س
 (1المدخلين صواباً ) فقط إذا كان ِكال(، 1ومخرج واحد، وتعطي صواباً )

 .البوابة المنطقية (أ

 . ()و  ANDبوابة   (ب

 .NOTبوابة    (ج

 .)أو( ORبوابة  (د

 جدول الحقيقة. (ه

 

www.awa2el.net
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

4     ✓       

5      ✓      

6   ✓         

7   ✓         
 

هي أحد البوابات المنطقية األساسية، التي تدخل في بناء معظم الدوائر المنطقية، ولها مدخالن  (4س
 (.1صواباً ) من المدخلين أو كالهماأي (، إذا كان 1ومخرج واحد، وتعطي صواباً )

 البوابة المنطقية (أ

 . )و( ANDبوابة   (ب

 .NOTبوابة    (ج

 .)أو( ORبوابة  (د

 جدول الحقيقة. (ه

 

هو تمثيل لعبارة منطقية يُبيّن االحتماالت المختلفة للمتغيرات المكونة للعبارة المنطقية، ونتيجة  (5س
 هذه االحتماالت.

 المنطقيةالبوابة  (أ

 . )و( ANDبوابة   (ب

 .NOTبوابة    (ج

 .)أو( ORبوابة  (د

 جدول الحقيقة. (ه

 

 ؟متى تكون الدارة الكهربائية بحالة الصواب (6س
 )ال يوجد سريان تيار( يعني خطأ. 1التوصيل في الدارة مفتوح =  إذا كان مفتاح (أ

 )يوجد سريان تيار( يعني صواب. 1إذا كان مفتاح التوصيل في الدارة مغلق =  (ب

 )ال يوجد سريان تيار( يعني خطأ. 0التوصيل في الدارة مفتوح =  إذا كان مفتاح (ج

 )يوجد سريان تيار( يعني صواب. 0إذا كان مفتاح التوصيل في الدارة مغلق =  (د
 

   مثال على ثابت منطقي (7س
 A (أ

 1 (ب

 + (ج
 A + B (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

8    ✓        

9   ✓         

10 ✓   ✓ ✓      

11  ✓ ✓        

 ؟الخطأمتى تكون الدارة الكهربائية بحالة  (8س
 )ال يوجد سريان تيار( يعني خطأ. 1التوصيل في الدارة مفتوح =  إذا كان مفتاح (أ

 )يوجد سريان تيار( يعني صواب. 1إذا كان مفتاح التوصيل في الدارة مغلق =  (ب

 )ال يوجد سريان تيار( يعني خطأ. 0التوصيل في الدارة مفتوح =  إذا كان مفتاح (ج

 )يوجد سريان تيار( يعني صواب. 0إذا كان مفتاح التوصيل في الدارة مغلق =  (د
 

 مثال على عملية مقارنة  (9س
  A< B (أ

 >  (ب

 OR (ج

  A AND B (د
 

 اختر من اآلتي البوابات المنطقية األساسية: (10س
 NOTبوابة  (أ

  NANDبوابة  (ب

 NORبوابة  (ج

   ANDبوابة  (د

 ORبوابة  (ه

 

 اختر من اآلتي البوابات المنطقية المشتقة: (11س
 NOTبوابة  (أ

  NANDبوابة  (ب

 NORبوابة  (ج

   ANDبوابة  (د

 ORبوابة  (ه
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

12 ✓          

13    ✓       

14  ✓         
 

 ؟H = NOT Mالرسمة الصحيحة للعبارة المنطقية  (12س
 

  (أ

  (ب

 
 ؟Aومخرُجها  Xالذي مدخلها  NOTالتي تمثل البوابة المنطقية  ما العبارة المنطقية (13س

 X = NOT A (أ

 X = A NOT (ب

  A = X NOT (ج

 A = NOT X (د

 

 ؟ANDأي الدارات الكهربائية اآلتية تمثل العبارة المنطقية  (14س

  (أ

 

  (ب

 
 
 
 

H M 

M H 
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

      ج أ هـ د ب 15

16 ✓          

17  ✓         

18 ✓          

19 ✓          

 
  ؟رتب تسلسل قواعد األولوية للعبارات اآلتية (15س

 .ORالبوابة المنطقية  (أ

 األقواس )   (، تنفّذ العمليات التي بداخلها أوالً.في حالة وجود  (ب

 في حال التكافؤ في األولوية، تنفّذ من اليسار إلى اليمين. (ج

  .NOTالبوابة المنطقية  (د

 .ANDالبوابة المنطقية  (ه

 
 A = 0 , B = 1 , C = 1, D = 0 ناتج العبارة المنطقية اآلتية (16س

A OR B AND (C AND NOT D) 

 0 (ب 1 (أ
 

  العبارة المنطقية اآلتيةناتج  (17س
A AND NOT A 

 0 (ب 1 (أ

 
  ناتج العبارة المنطقية اآلتية (18س

A OR NOT A 

 0 (ب 1 (أ

 
  ناتج العبارة المنطقية اآلتية (19س

NOT NOT NOT NOT NOT 0 

 0 (ب 1 (أ
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

20 ✓          

21 0 0 1 0 0 1 1    

22 ✓          
 

 .اآلتيةاكتب العبارة المنطقية التي تمثلها الدائرة الكهربائية  (20س

 

 A AND (B OR C) AND D (أ

 A OR (B OR C) AND D (ب

 A AND B OR C AND D (ج

 A OR (B and C) OR D (د

 ما قيمة الرموز )أ، ب، ج، د، ه، و، ز(  في جداول الحقيقة؟ (21س
NOT A NOT B C A OR C (A OR C) AND B 

 1 1 0 ب أ

 F 0هـ د 0 ج

 0 1 ز و 1

 

 اكتب عبارة الجبر المنطقي التي تمثلها البوابات المنطقية اآلتية (22س

 
A (أ =  (𝐗 ̅  . 𝐘)  . (𝐙 + 𝐖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

.  ̅ A= (𝐗 (ب 𝐘)  +  (𝐙 + 𝐖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

̅ A= (𝐗 (ج +  𝐘)  . 𝐙 . 𝐖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

̅ A= (𝐗 (د  +  𝐘)  . 𝐙 + 𝐖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

23    ✓       

24  ✓         

25 ✓          

26 ✓          

27  ✓         
 

 أكمل جدول الحقيقة اآلتي:  (23س
X AND Z OR Y Z Y X 

……………………. F F T 

 0 (أ
 1 (ب

 T (ج
 F (د

 

، تسمى بوابة OR، أي نفي NOT ORهي أحد البوابات المنطقية المشتقة، هي اختصار لـ  (24س

(، 1إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كالهما ) (0نفي "أو" المنطقية، وتعطي مخرجاً قيمته )

 (0( إذا كانت قيمة المداخل جميعها )1وتعطي مخرجاً قيمته )
 NANDبوابة  (أ

 NORبوابة  (ب
 

، وتسمى AND، أي نفي NOT ANDهي أحد البوابات المنطقية المشتقة، هي اختصار لـ  (25س

(، 0إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كالهما ) (1بوابة نفي "و" المنطقية، وتعطي مخرجاً قيمته )

 (1( إذا كانت قيمة المداخل جميعها )0مخرجاً قيمته )وتعطي 
 NANDبوابة  (أ

 NORبوابة  (ب
 

 تمثل الرسمة  (26س
 NANDبوابة  (أ

 NORبوابة  (ب

 تمثلالرسمة  (27س
 NANDبوابة  (أ

 NORبوابة  (ب

X 

Y 
A 

X 
Y A 
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

28 ✓          

29  ✓         

30  ✓         

31 ✓          
 

 A = 1, B = 0, C = 0المنطقية اآلتية، علماً بأن:  ةجد ناتج العبار (28س
NOT (A NOR B) NOR NOT C 

 0 (أ
 1 (ب

 T (ج
 F (د

 

 A = 0, B = 0, C = 1المنطقية اآلتية، علماً بأن:  تجد ناتج العبارا (29س
NOT A NAND NOT (B NAND C) 

 0 (أ
 1 (ب

 T (ج
 F (د

 

 المنطقية اآلتيةاكتب العبارات المنطقية التي تمثلها البوابات  (30س

 
 

 Z = NOT C OR (A OR B) (أ

 Z= (A NOR B) NOR NOT C (ب

 Z = NOT C NAND (A NAND B) (ج

 Z = NOT C OR (A OR B) (د

 سمي الجبر المنطقي بهذا االسم؟ (31س
 .(George Booleجورج بوول )اإلنجليزي تعود تسميته إلى العالم الرياضي  (أ

 .(George Booleجورج بوول ) األلمانيتعود تسميته إلى العالم الرياضي  (ب

 .(George Gooleتعود تسميته إلى العالم الرياضي اإلنجليزي جورج جوول ) (ج

 .(Beorge Booleتعود تسميته إلى العالم الرياضي اإلنجليزي بورج بوول ) (د
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ إجابات الصفحة

32  ✓         

33 ✓          

34 ✓          

35  ✓         

 

  ةاكتب العبارة المنطقية التي تمثلها البوابات اآلتي (32س
  

 
  X = NOT ((B NOR C) NOR A) (أ

  Z = NOT ((B NOR C) NOR A) (ب

  Z = NOT ((B NAND C) NAND A) (ج

  Z = ((B NOR C) NOR A) (د

 

 A = 1, B = 0, C = 0, D = 1 علماً بأّن:جد ناتج العبارة المنطقية اآلتية،  (33س

𝐀 + 𝐁  .    𝐂 +  𝐃 ̅̅̅̅   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 0 (ب 1 (أ

 
 الى عبارات جبرية منطقية   B AND NOT A OR W تحويل العبارة المنطقية اآلتية (34س

 𝐁 .  �̅� + W (أ

. 𝐁 (ب (𝐀 +  W̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

 𝐁.  𝐀 + W (ج

𝐁 (د +   �̅� . W 

 المنطقية الجبرية اآلتية باستخدام البوابات المنطقية  ةمثّل )حّول( العبار (35س
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اطور  أسئلة المراجعة د الن  ان   &رائ  سى كن   عي 
 

 علوم
 الحاسوب

 

 ك ي ط ح ز و هـ د ج ب أ سؤالإجابات 

36 ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ 
 

 اختر العبارات الصائبة في كل من العبارات اآلتية (36س
 األجهزة اإللكترونية والحواسيبتُستخدم البوابات المنطقية في بناء معالجات  (أ

 عبارة عن دارة كهربائية تكون مفاتيحها موصولة على التوازي ANDالبوابة  (ب

 عبارة عن دارة كهربائية تكون مفاتيحها موصولة على التوازي ORالبوابة  (ج

 0أو  1تعتمد البوابات المنطقية في عملها على مبدأ الصواب أو الخطأ، أو ما يسمى رقمّياَ  (د
 النظام الثنائي()رموز 

 ة.المنطقي  العبارةتُمثل عدد المتغيرات في  (nحيث ) 2n=  في جدول الحقيقة عدد االحتماالت (ه

 تعطي خطأ إذا كان أحد المدخالت على األقل خطأ ANDالبوابة  (و

 تعطي صواب إذا كان أحد المدخالت على األقل صواب ORالبوابة  (ز

 NOT)ترمز( لبوابة  تُمثل ات المشتقةبواب الالدائرة الصغيرة عند مخرج  (ح

 تعطي خطأ إذا كان أحد المدخالت على األقل خطأ NANDالبوابة  (ط

 تعطي صواب إذا كان أحد المدخالت على األقل صواب NORالبوابة  (ي

 Y AND Xه هو نفس  X AND Yناتج العبارة  (ك

 




