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 الوحدة الثالثة: األساس املنطقي للحاسوب والبوابات املنطقية
 هو: AND NOT B OR A ( A OR C AND D )املنطقية اآلتية  العبارة. عدد البوابات املنطقية يف 1

 6د(              5ج(              3ب(          4أ( 
 هو: AND NOT B OR A ( A OR C AND D ). عدد احتماالت جدول احلقيقة للعبارة املنطقية 2
 33( د 8( ج 66( ب  4 (أ

 هي: AND NOT B OR A ( A OR C AND D ). العملية الثالثة اليت سيتم تنفيذها يف العبارة املنطقية 3
 AND NOT Bد( ناتج القوس  NOT Bج(  C AND Dب(  A OR Cأ( 

 هو  AND NOT B OR A ( A OR C AND D ). عدد املتغريات يف العبارة املنطقية 4
 3د(    6ج(  4ب(         5أ( 

 :( العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات املنطقية اآلتية هي5
 
 

 

 NOT ( NOT C AND A AND B )ب(    NOT ( A AND B AND NOT C)أ(
   NOT ( A AND B) AND NOT Cد(  NOT ( NOT C AND A) AND Bج( 

 ربط بني تعبريين عالئقيني أو أكثر لتكوين عبارة منطقية مركبة( هو رابط يستخدم لل6
 د( جدول الحقيقة        ج( البوابة المنطقية       المنطقية المركبة ب( العبارة       أ( المعامل المنطقي

 هي: التوازيهربائية يف حالة خالل توصيل مفتاحني يف الدارة الك( البوابة املنطقية اليت متثل من 7
 OR د( NOR ج( AND ب( NAND أ(
 .(0)إذا كانت قيمة أي من املدخلني أو كالهما  (1)(  البوابة املنطقية اليت تعطي خمرجًا قيمته 8
 AND  د(       NOR ج(       OR ب(     NAND أ(
  NOR( متثل بوابة 9

 ANDبمدخل  ORب( توصيل مخرج        ORبمدخل  NOTأ( توصيل مخرج 
 NOTبمدخل  ANDد( توصيل مخرج       NOTبمدخل  ORيل مخرج ج( توص

 :بوابة باستخدام البوابات املنطقية فإن أول خطوة هي متثيل (A OR NOT B AND C)عند متثيل العبارة املنطقية ( 11
 ORد(       NOTج(         ANDب(       أ( األقواس

 بوابات املنطقية فإننا:( عند كتابة العبارة املنطقية اليت متثلها ال11
        ب( البدء من اليسار إلى اليمين ء من اليمين إلى اليسار     أ( البد

           
         البدء من اليسار إلى اليمين ج( 
       مراعاة األولويةمع     

 مراعاة األولويةد( 

 : ( العبارة املنطقية اليت متثلها الدارة الكهربائية اآلتية هي12
 
 
 

 

 D AND ( B OR C ) AND A  (   ب A AND B OR C AND Dأ( 
 A NAND ( B NOR C ) NAND Cد(       AND A OR D ( B OR C )ج( 
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 :فإن ناتج البوابات املنطقية اآلتية هو  A=1 , B=0 , C=1( إذا كانت 13       
 

                                                                                    X  

 
 
 1د(            NAND 1 0ج(  0ب(      Xأ(  

 هو : OR NOT C AND D (A OR NOT B )فإن ناتج العبارة املنطقية اآلتية   A=1 , B=0 , C=1,  D=1(  إذا كانت 14
 1 د(      10 ج(      0 ب(       OR 1 1 أ(

 هي: التواليهربائية يف حالة خالل توصيل مفتاحني يف الدارة الكن ( البوابة املنطقية اليت متثل م15
 ORد(         NORج(      ANDب(        NANDأ( 
 يف الدارة املنطقية عن : 0( يعرب الرمز الثنائي 16

 ANDد( بوابة   ORج( بوابة  ب( مفتاح مغلق        أ( مفتاح مفتوح     
 هو : OR C AND D (NOT A OR B )فإن ناتج العبارة املنطقية اآلتية   A=1 , B=0 , C=1,  D=0(  إذا كانت 17
 1 د(        0 ج(          10 ب( OR 0 0 أ(

 هي:  اآلتية فإن آخر خطوة يتم تنفيذها يف العبارة املنطقية ,A=1 , B=0 , C=1(  إذا كانت 18
 NOT ( NOT A NAND B)  NAND C 

 0د(     NAND 1 0ج(       NOT 1ب(  NAND 0 1أ( 
 فقط. (0)إذا كانت قيمة كال املدخلني  (1)(  البوابة املنطقية اليت تعطي خمرجًا قيمته 19
 NORد(   ANDج(        ORب(        NANDأ( 
 :   (  العبارة املنطقية اليت تعرب عن البوابات املنطقية اآلتية  هي21
 

X                                                                       
                    

 

 X=NOT A AND B OR Cب(  X=NOT A AND (B OR C)أ( 
 X = NOT A OR B AND Cد.  X = NOT ( A AND B OR C )ج( 

 :( الرمز + يف اجلرب املنطقي يدل على بوابة21
 NORد(  NOTج(  ORب(  ANDأ( 

 هذا االسم نسبة إىل:( مسي اجلرب البوولي ب22
 د( علم البوابات المنطقية ج( العالم جورج بوول  ب( العالم جابر بن حيان أ( علم الجبر

 ( واحدة من اآلتية يعد مثااًل على املتغريات املنطقية:23
 ANDد(  ج( + 0ب(  Aأ( 

 ( من األمثلة على الثوابت املنطقية:24
  Aد( 1ج(  ب( + ORأ( 
 هي : (A OR B AND  C OR D)ملنطقية اجلربية املكافئة للعبارة املنطقية ( العبارة ا25
 A + B . C + Dد(  A+ (B.C) + Dج(  ( C + D ) . ( A+B)ب(  A + ( B . C + D)أ( 



 

4 
 

 :( العبارة اجلربية اليت متثلها البوابات املنطقية اآلتية هي26
 
 
 
 
 
̅̅    أ( ̅̅ ̅      ̅ ̅̅    ب(      ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ج(  ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         د(          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        

̅̅          ( العبارة املنطقية املكافئة للعبارة اجلربية27 ̅̅ ̅̅ ̅̅   (A+D)  .   : هي 
  A OR D  AND NOT ( B OR C )ب(  ) A AND D ) OR NOT ( B AND C )أ( 

 ) A OR D ) AND NOT ( B OR C )د(  AND ( NOT B OR NOT C ) (A OR D)ج( 

  هي: NOT ( A AND B ) OR NOT C( العبارة اجلربية املكافئة للعبارة املنطقية اآلتية  28
̅̅   أ(    ̅   .    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅          ب(  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ج(          ̅   +    ̅̅ ̅̅ ̅̅   د(  ̅ ̅     ̅̅ ̅ +    ̅̅ ̅    
 (البوابة اليت تسمى العاكس هي :29
 NOTد(  ORج(  NANDب(  NORأ( 

 الذي يسمى املتمم هو : ( الرمز اجلربي31
 1د(  0ج(  ب( +  أ( ــــــــــــ

 A AND B( العبارة املنطقية اجلربية اليت تطافئ العبارة املنطقية 31
 د( أ+ج ABج(  A + Bب(  A . Bأ( 
  هي: NOT A OR B AND C( البوابات املنطقية اليت متثل العبارة املنطقية 32
 أ( 

 

 
 

 د(  ج(  ب( 

، تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر، وتنتج خمرجًا منطقيًا واحدًا، وتستخدم يف بناء معاجلات دارة إلكرتونية بسيطةي ( ه33
 األجهزة اإللكرتونية واحلواسيب

 د( العبارة المنطقية ج( العبارة الجبرية ب( البوابة المنطقية أ( الدارة المنطقية 

 بوابة منطقية أساسية:( واحدة من اآل تية ليست 34
 AND د( NOT ج( OR ب( NOR أ(

 :هي 0اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Z( قيمة 35
                                                             
                                                             

 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 : هي 1اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Zقيمة  (36
 

 

 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

0 

Z 

Z 

1 
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 :هي 0اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Zقيمة ( 37
 
 
 
 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 :هي 0اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Zقيمة  (38
 
 
 

 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 :هي 1اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Zقيمة ( 39
 
 
 
 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 :هي 1اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Zقيمة ( 41
 
 
 
 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 :هي 1اليت جتعل ناتج البوابة املنطقية اآلتية  Zقيمة ( 41
 
 
 
 1-د(  0 / 1 ج( 0ب(  1أ( 

 :X=1التي تجعل قيمة  Cما هي قيمة   A = 0 , B=0إذا علمت أن ( 42
 

 

                                                                               X                                                                             

 
 

 
 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 هي مجل خربية تتكون من تعبريين عالئقيني أو أكثر، يربط بينها معامالت منطقية خمتلفة( 43
 د( جدول الحقيقة        ج( البوابة المنطقية       المنطقية المركبة ب( العبارة       أ( المعامل المنطقي
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 : 48إىل  44باالعتماد على الشكل اآلتي، أجب عن الفقرات من 

 
                                                                                                                                                     X 

 

 
 ( ما هو عدد البوابات املنطقية املشتقة يف الشكل السابق؟44
 4د(  2ج(  1ب(  3أ( 

 ات املنطقية األساسية يف الشكل السابق؟( ما هو عدد البواب45
 4د(  2ج(  1ب(  3أ( 

 ( ما هو عدد البوابات املنطقية  يف الشكل السابق؟46
 4د(  2ج(  1ب(  3أ( 

 ( ما هو عدد احتماالت جدول احلقيقة للشكل السابق؟47
 4د(  8ج(  6ب(  3أ( 

 :C=0 , A =1 , B = 1يف الشكل السابق إذاعلمت أن  X( ما هي قيمة  48
 1-د(  2ج(  0ب(  1أ( 

 ( العبارة املنطقية اليت ميثلها الشمل السابق هي:49
 C NOR NOT A NOR Bب(  Not( A NOR B ) NOR Cأ( 

 Not A NOR B NOR Cد(  NOT ( A NOR B NOR C )ج( 
 : 0يساوي   Zالتي تجعل ناتج البوابات المنطقية  Bفما قيمة  , A=0  C=1 ,إذا علمت بأن ( 51

 

 
                                                                                                                                                           Z 

 

 
 

 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 يف الدارة املنطقية عن : 1يعرب الرمز الثنائي ( 51
 ANDد( بوابة   ORج( بوابة  ب( مفتاح مغلق        تاح مفتوح     أ( مف

 NANDمتثل بوابة ( 52

 ANDبمدخل  ORب( توصيل مخرج        ORبمدخل  NOTأ( توصيل مخرج 
 NOTبمدخل  ANDد( توصيل مخرج       NOTبمدخل  ORج( توصيل مخرج 
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 :  ( العبارة املنطقية اليت ميثلها الشكل التالي هي53
 

                                                                                    X 

 
 

 

 X=NOT(A NAND B NAND C)ب(  X = NOT A NAND NOT B NAND Cأ( 

 X= NOT ( A NOR B ) NOR Cد(  X=NOT ( A NAND B ) NAND Cج( 

 0يساوي  ̅   B . C +يت جتعل ناتج العبارة املنطقية اجلربية   ال Aما هي قيمة   B = 0 , C = 1( إذا علمت أن 54
 1-د(  0 / 1ج(  0ب(  1أ( 

 تكافئ : Z=X NAND Y( العبارة املنطقية 55
 Z = X AND NOT Yد(  Z=NOT X AND Yج(  Z=NOT X AND NOT Yب(  Z=NOT(X AND Y)أ( 

 تكافئ: Z= X NOR Y( العبارة املنطقية 56
 Z = X AND NOR Yد(  Z=NOT X NOR Yج(  Z=NOT(X OR Y)ب(  Z=NOT X OR NOT Yأ( 

 :( العبارة اجلربية اليت متثلها البوابات املنطقية اآلتية هي57
 
 
 
 
 
 
أ(

     ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     
ب(

    ̅̅ ̅               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
ج(

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     
د(

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     
 

 إىل عبارة جربية منطقية NOT A AND NOT B OR NOT C AND Dناتج حتويل العبارة املنطقية  (58
̅  أ( ̅   ب(     ̅         ̅    ̅    ̅  ج( )   ̅           ̅           ̅ ̅̅     ̅  د( )   ̅           ̅     
 

̅̅    .عبارة اجلربية املنطقيةاليت جتعل ال Dفإن قيمة  A=0,B=0,C=1( إذا كانت 59 ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅̅  1يساوي  ̅̅

 11د(  10ج(  1ب(  0أ( 

 

 تكون A,B,Cفإن قيم  0يساوي  NOT A NAND NOT(B NAND C)( إذا كان ناتج العبارة املنطقية 61
 A=0,B=0,C=0د(  A=0,B=0,C=1ج(  A=0,B=1,C=1ب(  A=0,B=1,C=0أ( 

 

̅̅̅     ملنطقية( إذا كان ناتج العبارة اجلربية ا61 ̅̅ ̅̅ ̅̅  تكون A,B,C,Dفإن قيم  1يساوي    ̅       ̅
 

   A=1,B=1أِ(

   C=1, D=1 
 A=0,B=1ب(  

      C=0, D=1 
 A=0,B=0ج(  

     C=1, D=1 
 A=1, B=0د( 

   C=0, D=0 

 D 
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 X=0التي تجعل قيمة  Aما هي قيمة   C = 0 , B=0إذا علمت أن ( 62
 

 

                                                                               X                                                                             

 
 

 1-د(  0 / 1ج(  1ب(  0أ( 

 ( يف الشكل اجملاور، لتحويل البوابات املنطقية إىل العبارة املنطقية اآلتية،63
 T ( NOT C AND D ) X=(A OR B )AND NO    :فإن اجلزء الناقص يف املستطيل املنقط هو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. 
 

 

 ب. 
 

 

 

  ج.

 

 د.

̅̅   ̅      = X  ̅   +   (69-64)ادرس العبارة املنطقية اجلربية اآلتية ثم أجب عن الفقرات من  ̅̅ ̅̅ ̅       ̅     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

 . ما هو عدد البوابات املنطقية؟64

 3د.  7ج.  8ب.  9 أ. 

 )الرموز اجلربية(   املنطقية؟ العمليات . ما هو عدد 65

 3د.  7ج.  8ب.  9أ.  

 . ما عدد خطوات احلل بعد التعويض؟66
 3د.  7ج.  8ب.  9أ.  

 . ما هو عدد احتماالت جدول احلقيقة67
 23د.   27ج.  24ب.  25أ. 

 . ما هو عدد احتماالت جدول احلقيقة68
 8د.   128ج.  16ب.  32أ. 

 ؟يف العبارة املنطقية اجلربية السابقة . ما عدد املتغريات املنطقية69
 6د.  7ج.  4ب.  5أ.  

 
̅̅         + ̅ .  اخلطوة اليت تلي تعويض قيم املتغريات إلجياد ناتج العبارة اجلربية املنطقية    71 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ، علمًا بأن   

 A=1 , B=1 , C=0 , D=0 
 

̅̅       +  أ.  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      + ̅ ب.  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    +  ج.    ̅̅ ̅̅ ̅̅    +  ̅ د.  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

A 

B 

 C 

  D 

X 
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 (العبارة اجلربية املنطقية اليت تقابل البوابات املنطقية يف الشكل اآلتي:71
 
 
 
 
 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅    +D.أ         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     . D ̅̅      ب.  ̅̅ ̅     ̅   . D     .ج       ̅̅ ̅̅ ̅     ̅    . D  .د 
 

 عبارة املنطقية اليت تقابل البوابات املنطقية يف الشكل اآلتي:(ال72
 
 
 
 
 

 AND D (NOT (A AND B) OR NOT C )ب.  OR D ( NOT(A OR B) AND NOT C )   أ.   
 NOT(A AND B) OR NOT C AND Dد.  NOT(A AND B OR NOT C ) AND D ج. 
   NOT(  1 OR 0 AND NOT 0) OR 1. عدد خطوات حل العبارة املنطقية 73

 3د.  6ج.  5ب.  4أ.  

̅̅         + ̅ .عند متثيل العبارة املنطقية اجلربية 74 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  باستخدام البوابات املنطقية فإن أول خطوة هي متثيل:   ̅
̅̅           ج. ̅ ب.   A+Bأ.  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  B . Cد.  ̅̅

 يلزم :باستخدام دارة كهربائية فإنه  AND. لتمثيل البوابة املنطقية 75
      ب. مفتاحي توصيل في وضعية  توصيل واحد فقط حأ. مفتا 

 التوازي     
   ج. مفتاحي توصيل في وضعية 

 التوالي     
   د. ثالثة مفاتيح توصيل في 

 وضعية التوالي    
 باستخدام دارة كهربائية فإنه يلزم :  OR . لتمثيل البوابة املنطقية 76

      ب. مفتاحي توصيل في وضعية  توصيل واحد فقط حأ. مفتا 
 التوازي     

   ج. مفتاحي توصيل في وضعية 
 التوالي     

   د. ثالثة مفاتيح توصيل في 
 التوازيوضعية     

 نبدأ بتمثيلباستخدام البوابات املنطقية  NOT A AND ( NOT ( B OR C) OR D AND E ) عند متثيل العبارة املنطقية(77
 B OR C  د(        C OR Dج(         D AND Eب(       NOT Aأ( 

 :تكون األولوية يف التنفيذ NOT B NOR   ( A NOR C NOR D ) . عند تنفيذ  العبارة املنطقية 78
 C NOR D( د  NOT B( ج A NOR C( ب من اليسار إلى اليمين (أ

 تغريات املكونة هلا نستخدم:لتمثيل العبارة املنطقية بشكل يبني االحتماالت املختلفة للم . 79
 د. المتغيرات المنطقية ج. جدول الحقيقة  ب. البوابة المنطقية أ. الدارة اإللكترونية 

̅̅         + ̅ إلجياد ناتج العبارة اجلربية املنطقية     األخرية.  اخلطوة 81 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ، علمًا بأن   ̅
 A=1 , B=1 , C=0 , D=0 

 1د.  1 + 0ج.   ̅  + 0ب.  1 + 1أ. 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 
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 تكون A,B,C,Dفإن قيم  X=1إذا كاانت قيمة . 81
 
 
 
 
 
  A=1,B=0,C=1د. A=1,B=0,C=0ج.  A=0,B=0,C=1ب.  A=1,B=1,C=1أ. 

 توصيل املفتاحني يف الشكل اجملاور يف وضعية التوازي. 82
 
 

   ب. ال أ. نعم
 توصيل املفتاحني يف الشكل اجملاور يف وضعية التوازي. 83
 
 
   ب. ال . نعمأ

 الدارة املنطقية اليت متثلها الدارة الكهربائية املبينة يف الشكل اجملاور هي:. 84
 
 
 
 
                       A AND ( B AND C OR D )  ب.                     A AND  B AND C OR D  أ.

                          A OR ( B AND C OR D )  د.                   A AND ( B OR D OR C )  ج.

 الدارة املنطقية اليت متثلها الدارة الكهربائية املبينة يف الشكل اجملاور هي:. 85
 
 
 
 

   A OR  B AND  C OR D                              .أ   (A AND  B) OR ( C AND D )                           .ب 
  (A OR  B) AND ( C OR D )                        .ج    (A OR  B) OR ( C OR D )                               .د 

 :العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات املنطقية اآلتية هي. 86
  

 
 
 

 

 ب.               NOT ( NOT A NAND B NAND C )         NOT ( B NAND C) NAND NOT Aأ.             
 NOT ( B NAND C NAND A )د.                         NOT ( B NAND C NAND NOT A )ج.            

X 

A 

B C 

D 
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 : اليت متثلها البوابات املنطقية اآلتية هياجلربية العبارة املنطقية . 87
 
 
 
   

 
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       . B     .أ             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      ب.       ̅̅ ̅̅ ̅̅        + B)     .ج      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        . B)              د.

 

 A AND NOT ( B AND  ( NOT C OR D)  ) العبارة املنطقية اجلربية املكافئة للعبارة املنطقية . 88
A .         ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        . A أ.  (̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        . A ب.         ̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅          . A) ج.     ( ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   د.    (̅

 

  NOT ( C OR D)  AND (NOT A OR B)ملنطقية اجلربية املكافئة للعبارة املنطقية العبارة ا. 89
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .    ̅̅ ̅ ̅̅    أ.      ̅̅ ̅̅ ̅̅  .     ̅̅ ̅ ̅̅    ب .        ̅ +    ̅̅̅̅ .     ̅̅ ̅ ̅̅    ج.    ̅̅ ̅̅ ̅̅  .    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  د.       

 

̅̅          العبارة املنطقية املكافئة للعبارة اجلربية. 91 ̅̅ ̅̅ ̅̅    A + D  .   : هي 
  A OR D  AND NOT ( B OR C ) ب( ) A AND D ) OR NOT ( B AND C )    أ(

 ) A OR D ) AND NOT ( B OR C ) د( A OR D AND ( NOT B OR NOT C )   ج(
 

 . واحدة من اآلتية تعترب مثااًل على العبارة املنطقية:91
 Aد.  ANDج.  A AND Bب.  A . Bأ.  
 :اجلربية تعترب مثااًل على العبارة املنطقية . واحدة من اآلتية92
 +د.   ANDج.  A AND Bب.  A . Bأ.  
 :البوابة املنطقة األساسية. واحدة من اآلتية تعترب مثااًل على 93
 NANDد.  ANDج.  A AND Bب.  A . Bأ.  

 :البوابة املنطقة املشتقة. واحدة من اآلتية تعترب مثااًل على 94
 NANDد.  ANDج.  A AND B ب. A . Bأ.  

 

 ز(:أفكار جديدة )متّي

 هو:   1 . 1ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 1
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو:   0 . 0ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 2
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو:  A . Aناتج العبارة املنطقية اجلربية . 3
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو:1.0 والعبارة     1 . 0ج العبارة املنطقية اجلربية نات. 4
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

̅̅    . A   ناتج العبارة املنطقية اجلربية. 5  هو: ̅
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 
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 هو:  A . 1 ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 6
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو:  A . 0 ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 7
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو:   1 + 1ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 8
 2د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو:   0 + 0ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 9
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو:  A + A ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 11
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو: 0 +1والعبارة     1 + 0ة اجلربية ناتج العبارة املنطقي. 11
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

̅̅   + A    ناتج العبارة املنطقية اجلربية. 12  هو: ̅
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو:  A + 1 ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 13
 1-د.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو:  A + 0 ناتج العبارة املنطقية اجلربية . 14
 1-د.  1ج.  0 ب. Aأ. 

 هو: NOT NOT NOT 1ناتج العبارة املنطقية . 15
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو: NOT NOT NOT 0  ناتج العبارة املنطقية. 16
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو: NOT NOT NOT A  ناتج العبارة املنطقية. 17
 NOT Aد.  1ج.  0ب.  Aأ. 

 هو: NOT NOT NOT NOT 1ناتج العبارة املنطقية . 18
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو: NOT NOT NOT NOT 0  ناتج العبارة املنطقية. 19
 1-د.  1ج.  0ب.  2أ. 

 هو: NOT NOT NOT NOT A  ناتج العبارة املنطقية. 21
 NOT Aد.  1ج.  0ب.  Aأ. 
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     الوحدة الثالثة: األساس املنطقي للحاسوب والبوابات املنطقيةإجابات   
 66 65 64 63 63 66 61 9 8 7 6 5 4 3 3 6 رقم السؤال
 أ ب د د ب ج ج ج أ د أ أ ب ج ب ج رمز اإلجابة
 33 36 31 39 38 37 36 35 34 33 33 36 31 69 68 67 رقم السؤال
 د د أ د ج د ج د ج أ ج ب أ د ج ج رمز اإلجابة
 48 47 46 45 44 43 43 46 41 39 38 37 36 35 34 33 رقم السؤال
 أ ج أ ب ج ب ج ج ب ب ج أ أ ب أ ب رمز اإلجابة
 64 63 63 66 61 59 58 57 56 55 54 53 53 56 51 49 رقم السؤال
 أ ب أ ج ب أ أ ج ب أ أ ج د ب أ د رمز اإلجابة
 81 79 78 77 76 75 74 73 73 76 71 69 68 67 66 65 رقم السؤال
 ج ج ب د ب ج د ب ب د د ب ب ب أ أ رمز اإلجابة
   94 93 93 96 91 89 88 87 86 85 84 83 83 86 رقم السؤال
   د ج أ ب ب ب أ د ج ج ب أ ب د رمز اإلجابة

 أفكار جديدة )متيز(:إجابات  

 67 66 65 64 63 63 66 61 9 8 7 6 5 4 3 3 6 رقم السؤال
 د ج ب أ ج ج ج أ ب ج ب أ ب ب أ ب  ج رمز اإلجابة
 31 69 68 رقم السؤال
 أ ب ج رمز اإلجابة

 إجابات بديلة ومالحظات على بعض الفقرات   

 مالحظات اإلجابة البديلة رقم الفقرة
5    NOT ( (A AND B) AND NOT C)   القوس الداخلي اختياري 
5    NOT ( NOT C AND (A AND B) ) القوس الداخلي إجباري 

31     X=(B OR C) AND NOT A  تغيير الترتيب 
35      (A + B . C + D) القوس اختياري وال يؤثر عدم وجوده على األولويات 
36    ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  األقواس اختيارية          ̅
38    ̅̅ ̅                                                    (+     ̅̅ ̅̅  القوس اختياري  ̅
49 (NOT A NOR B ) NOR C   القوس اختياري 
49 C NOR ( NOT A NOR B) القوس اجباري 
53 X = C NAND NOT ( A NAND B )  تغيير الترتيب 
57        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  اختياري A+Bالقوس الخارجي وقوس      ̅
86 NOT (  (B NAND C)  NAND NOT A )  قوس(B NAND C) اختياري 
86 NOT ( NOT A NAND (B NAND C) )  قوس(B NAND C) اجباري 
87                                                                                          . B ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  A  
87                                                                                 . B)  ,       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  A) 

                                              . B ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  A 
 اختياري (A . B)قوس 
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 حدد البوابة املنطقية اليت حتقق الناتج يف كل من اجلمل اآلتية:
 احلل: البوابة املنطقية  اليت حتقق العبارة اجلملة

 OR    (1)إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كليهما  (1)أ.  تعطي مخرجاً قيمته 

 OR         (0)إذا كانت قيمة المداخل جميعها  (0)ب.تعطي مخرجاً قيمته 

 AND .         (1)إذا كانت قيمة المداخل جميعها  (1)ج.تعطي مخرجاً قيمته 

 NOR   /NOT            (0)جميعها  قيمة المداخلإذا كانت  (1)د. تعطي مخرجاً قيمته 

 NOR .(1)مدخلين أو كالهماإذا كانت قيمة أي من ال (0)هـ. تعطي مخرجاً قيمته 

 NAND (0)إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كالهما  (1)و. تعطي مخرجاً قيمته 

 NAND    /NOT         (1) المداخل جميعهاإذا كانت قيمة  (0). تعطي مخرجاً قيمته ز

 NOT   . المخرجات عكس المدخالتح

 

 NOR  (0) ال المدخلينكإذا كانت قيمة   (1)تعطي مخرجاً قيمته  (ط

 
 "د"الفرق بين هذه الفقرة والفقرة  
 NORو  NOTلذلك تحتمل " قيمة املداخل"  "د"فقرة 
 مدخلين NORلها مدخل و   NOTألن 

 

 ليس لها إال مدخل واحد NOTو  "قيمة كال املدخلني" "ط"أما الفقرة 
 مدخل وحيد  NOTألن لها مدخلين و  فقط. NORلذلك الجواب 

 

 NAND        (1) كال المدخلينإذا كانت قيمة   (0)تعطي مخرجاً قيمته ( ي
 

 "ز"الفرق بين هذه الفقرة والفقرة  
 NANDو  NOTلذلك تحتمل " قيمة املداخل"  "ز"فقرة 
 مدخلين NANDلها مدخل و   NOTألن 

 

 ليس لها إال مدخل واحد NOTو  "قيمة كال املدخلني" "ي"أما الفقرة 
 مدخل وحيد NOTألن لها مدخلين و فقط. NNADلذلك الجواب 
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 أمن املعلومات والتشفري: الرابعةالوحدة 
ية أو غريها من هو العلم الذي يعمل على محاية املعلومات واملعدات املستخدمة لتخزينها ومعاجلتها ونقلها ، من السرقة و التطفل أو من الكوارث الطبيع. 1

 على إبقائها متاحة لألفراد املصرح هلم باستخدامهااملخاطر ، ويعمل 
 الثغراتد. ج. الهندسة االجتماعية ب. أمن المعلومات أ. التشفير

 . كل ما يأتي من عناصر/خصائص أمن املعلومات ما عدا:2
 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية أ. عدم القدرة على اإلنكار

 .من خصائص أمن املعلومات:3
 الوصول الى المعلومات يحتاج وقتا طويالً د(  حماية المعلومات من التعديل عليهاج( توفر المعلومات لعموم الناس ب(   قواعد للبيانات وجود أ( 

 من عناصر أمن املعلومات ، وهو مصطلح مرادف لألمن واخلصوصية . 4
 د( عدم تغيير المعلومات  ج( توافر المعلومات  ب( السرية  أ( السالمة 

 ثل:"الشخص املخول هو الوحيد القادر على الوصول إىل املعلومات واالطالع عليها" هذه العبارة مت. 5
 د( السرية ج( توافر المعلومات  ب( عدم تغيير المعلومات أ( السالمة 

 سريتها ما عدا:على يعتمد أمنها على مقدار احلفاظ اآلتية بيانات المجيع . 6
 المعلومات الشخصية د. نتائج طلبة الثانوية العامة    ج. المعلومات العسكريةب.  ما قبل إعالنهالموقف المالي لشركة  أ.
 ثل:هذه العبارة مت "محاية الرسائل أو املعلومات اليت مت تداوهلا ، والتأكد بأنها مل تتعرض ألي عملية تعديل. "7

 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية التشفيرأ. 
 من احلذف أو التبديل أو التعديل أو التغيريسالمتها على بيانات جيب احلفاظ على  . من األمثلة8

 المعلومات العسكرية د. المعلومات الشخصيةج.  نتائج طلبة الثانوية العامة   ب.  الموقف المالي لشركة ما قبل إعالنهأ. 
 ديل أو التعديل أو التغيريمن احلذف أو التبسالمتها على بيانات جيب احلفاظ على . من األمثلة 9
 المعلومات العسكريةد. الموقف المالي لشركة ما قبل إعالنهج. قوائم القبول الموحد للجامعاتب.   المعلومات الشخصية أ.

 . العمل على إبقاء املعلومات متاحة لألفراد املصرح هلم بالتعامل معها، وان الوصول إليها ال حيتاج إىل وقت كبري11
 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية القدرة على اإلنكارأ. عدم 

 املصطلح املقصود به"أن تكون املعلومات متاحة لألشخاص املصرح هلم بوقت قصري" هو :. 11
 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية أمن اإلنترنتأ. 
 . تهديد موجه ومتعمد جلهاز معني؛ يقصد اإلضرار12

 د. الهجوم اإللكتروني ج. الدافع جتماعيةب. الهندسة اال أ. الثغرات
 . من أخطر أنواع التهديدات ألمن املعلومات13

 د. نشر البرامج الخبيثة ج. المخاطر الطبيعية ب. الهجوم اإللكتروني أ. الثغرات
 . اهلجوم اإللكرتوني هو تهديد ألمن املعلومات من نوع :14

 البشرية المتعمدة غير الموجهةد. الطبيعيةج.  غير المتعمدة البشرية ب.  أ. البشرية المتعمدة الموجهة
 :كل ما يأتي يعترب من األمثلة على اهلجوم اإللكرتوني ما عدا. 15
 سرقة جهاز الحاسوب د. عدم تحديد صالحيات الوصول إلى المعلوماتج. الكشف عن بيانات سريةب. التعديل على ملف أو حذفه   أ. 
 : من األمثلة على اهلجوم اإللكرتوني ما عداكل ما يأتي يعترب. 16
 سرقة أحد معدات حفظ المعلوماتد. عدم كفاية الحماية المادية لالجهزةج. الكشف عن بيانات سريةب. منع الوصول إلى المعلوماتأ. 
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 دا:ما ع من العوامل الواجب أخذها يف احلسبان لتقييم التهديد الذي يتعرض له النظامكل ما يأتي من . 17
 د. فرصة النجاح ج. الدافع ب. الطريقة أ. مكان الهجوم

 من العوامل اليت يعتمد عليها اهلجوم اإللكرتوني. 18
 د. مكان الهجوم ج. حجم المعلومات ب. البيئة أ. الطريقة

  :من العوامل الواجب أخذها يف احلسبان لتقييم التهديد الذي يتعرض له النظام. 19
 د.خوارزمية التشفير ج.آلية تحويل العناوين الرقمية ب. الدافع ار الكهربائيأ. انقطاعات التي

  بتصميم  .من عوامل جناح اهلجوم االلكرتوني:" املهارات اليت يتميز بها املعتدي االلكرتوني وقدرته على توفري معدات وبرجميات حاسوبية ومعرفته21
 ذا العامل:النظام ونظام القوة و الضعف به"، ويسمى ه       
 التهديد د(   فرصة النجاح ج(  الطريقة ب(   الدافع أ( 
 "، ويسمى هذا العامل: الرغبة يف احلصول على املال ،اإلضرار باآلخرين،الرغبة يف إثبات القدرات التقنيةمن عوامل جناح اهلجوم االلكرتوني:" . 21
 التهديد د(   فرصة النجاح ج(  الطريقة ب(   الدافع أ( 
 من عوامل جناح اهلجوم اإللكرتوني والذي يتمثل يف اهلجوم  حتديد الوقت املناسب لتنفيذو املعرفة بكيفية الوصول إىل األجهزة   . 22
 التهديد د(   فرصة النجاح ج(  الطريقة ب(   الدافع أ( 
 لتنفيذ اهلجوم اإللكرتوني ما عدا: الدوافعكل ما يأتي من . 23

 د.معرفة نقاط القوة والضعف للنظام ج.الرغبة في الحصول على المال ب. اإلضرار باآلخرين أ. الرغبة في إثبات القدرات التقنية
 كل ما يأتي من األمثلة على التهديدات اليت تهدد أمن املعلومات ما عدا:. 24
 د.الهجوم اإللكتروني اإللكترونيةج.نشر برامج خبيثة على المواقع  ب. الحريق مشكلة في تصميم النظامأ. 
 كتابة الربيد اإللكرتوني بشكل غري صحيح، يعترب تهديدًا بشريًا. 25

 د. متعمداً  ج. متعمدا وغير موجه لجهاز معين ب. غير متعمد أ. متعمدأ وموجها لجهاز معين
 .دًاومتعم وموجهًا يعترب نشر الربامج اخلبيثة على املواقع اإللكرتونية هجومًا .26
  الب(  نعمأ( 
 من األمثلة عى اهلجوم املتعمد غري املوجه جلهاز معني:. 27
 43بداًل من  34د. كتابة  نشر البرامج الخبيثة على المواقع اإللكترونيةج. ب.انقطاع التيار الكهربائي  خاطئكتابة البريد اإللكتروني بشكل أ.  

 .ن التهديداتبعترب احلريق وانقطاع التيار الكهربائي م. 28
 د. الطبيعية ج. المتعمدة غير الموجهة ب. المتعمدة الموجهة أ. البشرية المتعمدة

 من املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات هي التهديدات واليت قد تكون ألسباب طبيعية أو أسباب بشرية: .29
  ب. ال  أ. نعم

 تتعرض هلا املعلومات ما عدا: . كل مما يأتي من انواع االعتداءات االلكرتونية اليت31
 االيقاف د(  الثغرات ج(  الهجوم المزور/ المفبرك ب(   التنصت على المعلوماتأ( 
  االعتداء هذا ارسال املعتدي االلكرتوني رسالة إىل أحد األشخاص على الشبكة خيربه فيها بأنه صديقه وحيتاج إىل معلومات أو كلمات سرية خاصة  . "31

 يسمى: اإللكرتوني             
 د. الهجوم المفبرك أو المزور ج. التنصت على المعلومات  ب. التعديل على المحتوى أ. اإليقاف

 

 يسمى:االعتداء اإللكرتوني هذا " قطع قناة االتصال، ملنع املعلومات من الوصول للمستقبل " . 32
 االيقاف د(  الثغرات ج(  الهجوم المزور/ المفبرك ب(   التنصت على المعلوماتأ( 
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 هو: الذي يهدف إىل احلصول على املعلومات السريةاالعتداء اإللكرتوني . 33
 د. الهجوم المفبرك أو المزور ج. التنصت على المعلومات  ب. التعديل على المحتوى أ. اإليقاف

 رساهلا للمستقبل دون علمه بتلك التغيريات هو:االعتداء اإللكرتوني القائم على اعرتاض املعلومات وتغيري حمتواها وإعادة إ. 34
 د. الهجوم المفبرك أو المزور ج. التنصت على المعلومات  ب. التعديل على المحتوى أ. اإليقاف

 :االعتداء االلكرتوني الذي يؤثر على "سالمة املعلومات" هو . 35
 االختراقد.  الهجوم المفبرك أو المزورج. التنصتب(  اإليقافأ( 

 :االعتداء االلكرتوني الذي يؤثر على "سالمة املعلومات" هو . 36
 االختراقد.  اإليقافج. التنصتب(  التعديل على المحتوىأ( 
       :املعلومات" هو سريةاالعتداء االلكرتوني الذي يؤثر على ". 37
 االخنراقد.  اإليقافج. التنصتب(  التعديل على المحتوىأ( 
 :املعلومات" هو توافرلكرتوني الذي يؤثر على "االعتداء اال. 38
 الهجوم المفبرك أو المزورد.  اإليقافج. التنصتب(  التعديل على المحتوىأ( 
  من خصائص أمن املعلومات اليت يستهدفها التنصت على املعلومات. 39
 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية النجاحأ. 
  على املعلومات التعديل على احملتوىيستهدفها من خصائص أمن املعلومات اليت . 41
 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية النجاحأ. 
  "إيقاف املعلومات"  من خصائص أمن املعلومات اليت يستهدفها . 41
 د. التوافر ج. السالمة ب. السرية النجاحأ. 
 قصد به نقاط الضعف يف النظام هو:. املصطلح الذي ُي42
 االيقاف د(  الثغرات ج(  االعتداء اإللكتروني ب(   اتالتهديدأ( 
 واحدة من اآلتية تعترب مثااًل على الثغرات .43

 انقطاع التيار الكهربائيد(  التعديل على البريد اإللكترونيج(    ب( التعديل على ملف أو حذفه  أ( مشكلة في تصميم النظام
 عدا:كل ما يأتي يعد مثااًل على الثغرات ما . 44

   د. عدم كفاية الحماية المادية لالجهزة  ج. عدم تحديد صالحيات الوصول إلى المعلومات ب. مشكلة في تصميم النظام أ. قطع قنوات االتصال
 والمعلومات    

 من نتائج وجود ثغرات يف النظام:. 45
 د. حدوث حرائق ج.هدم النظام ب. أخطاء في البريد اإللكتروني أ. انقطاع التيار الكهربائي

 :ما عدا  من نتائج وجود ثغرات يف النظام. كل ما يأتي 46
 د. تعرض النظام لالعتداء االلكتروني ج.هدم النظام ب. أخطاء في البريد اإللكتروني أ. فقدان المعلومات

 . كل ما يأتي ُيعد من الضوابط املستخدمة للحد من خماطر نظم املعلومات ما عدا:47
 ماديةد. ال االداريةج.  الطبيعيةب.  تقنيةأ. ال

 للحد من خماطر أمن املعلومات تستخدم الضوابط: .48
 االجتماعية د(  الفنية ج(  النفسية ب(  الماديةأ( 
 . تعد القوانني واللوائح وحقوق النشر من الضوابط :49
 ماديةد. ال االداريةج.  تقنيةب. ال االجتماعيةأ. 
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 الضوابط التقنيةمن األمثلة على  .51
 الحراسد(  حقوق النشرج(  ب( األقفال أ( التشفير

 وجود حراس أمن وأجهزة إطفاء احلرائق للحد من خماطر أمن املعلومات ُتعد من الضوابط:. 51
 ماديةد. ال االداريةج.  تقنيةب. ال الطبيعيةأ. 
  قوم على "مراقبة بيئة العمل ومحايتها من الكوارث الطبيعية وغريها"من الضوابط املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات واليت ت. 52
 ماديةد. ال االداريةج.  تقنيةب. ال االجتماعيةأ. 
  " ربجمياتال وعدات استخدام املعلى   واليت "تعتمد من الضوابط املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات . 53
 ماديةالد.  االداريةج.  تقنيةب. ال النفسيةأ. 
  " تستخدم جمموعة من األوامر واالجراءات املتفق عليها واليت "من الضوابط املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات . 54
 ماديةد. ال اإلداريةج.  تقنيةب. ال الفنيةأ. 
 كل ما يأتي يُعد من الضوابط التقنية املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات ما عدا:. 55
 بروتوكوالت الشبكات د.  منح صالحيات الوصول ج. االقفالب.  كلمات المرور أ.

 كل ما يأتي يُعد من الضوابط التقنية املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات ما عدا:. 56
 الجدر الناريةد.  براءات االختراع ج. تنظيم تدفق المعلومات في الشبكة ب. التشفيرأ. 
 املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات ما عدا: املاديةد من الضوابط كل ما يأتي يُع. 57
 أجهزة إطفاء الحريقد.  حراس األمن ج. استخدام الجدران واالسوار ب. حقوق النشرأ. 
 املستخدمة للحد من خماطر أمن املعلومات ما عدا: اإلداريةكل ما يأتي يُعد من الضوابط . 58
 منح صالحيات الوصولد.  العقود و االتفاقيات ج. القوانين واللوائح و السياسات ب. ةاالجراءات التوجيهيأ. 
 بشكل متكامل، للحد من االخطار اليت تتعرض هلا املعلومات. )التقنية واإلدارية واملادية(للوصول إىل أفضل النتائج، تعمل الضوابط. 59

  ب. ال  أ. نعم
 لى محاية النظام ، فانه عند اختيارهم جيب القيام ب:للتأكد من قدرة الكادر البشري ع. 61
 استخدام حقوق النشرد(  وضع كلمات المرورج(  أخضاعهم إلى ضغوط نفسية ب.  مراقبة بيئة العملأ( 
 . مجيع اآلتي من األمور اليت نقوم بها عند اختيار الكادر البشري للتأكد من قدرته على محاية النظام ،  ما عدا:61
 د.اخضاعهم الختبارات شفوية وورقية مراقبة بيئة العمل ج. المقابالتب.  كفاية العلميةالأ. 

 أكثر مكونات أنظمة املعلومات أهمية:. 62
 د.الجدر النارية ج. حقوق النشر ب. الجدران واألسوار أ. العنصر البشري

ستخدم احلاسوب يف النظام يعطي معلومات سرية أو يقوم بعمل ما يسهل عليه هي الوسائل و األساليب اليت يستخدمها املعتدي االلكرتوني ،جلعل م. 63
 :الوصول إىل أجهزة احلاسوب أو املعلومات املخزنة فيها

 د.التهديدات ج.االعتداءات االلكترونية ب. الهجوم اإللكتروني أ. الهندسة االجتماعية
 هلندسة االجتماعية ، وتشتمل على :اليت ترتكز عليها ااجملاالت  أحد البيئة احمليطة. تعد 64
 انتحال الشخصية والمداهنةد.  مسايرة الركب و التسويفج.  مكان العمل والهاتف ب. المسايرة و االقناعأ. 

 اليت ترتكز عليها اهلندسة االجتماعية ، وتشتمل على : اجملاالت أحد البيئة احمليطة. تعد 65
 انتحال الشخصية والمداهنةد.  اإلنترنت والنفايات الورقيةج.  ركب و التسويفمسايرة ال ب. مكان العمل واإلقناعأ. 

 شتمل على :كز عليها اهلندسة االجتماعية ، وياليت ترت اجملاالت أحد اجلانب النفسيعد . ي66
 التسويفانتحال الشخصية و د.  مسايرة الركب و اإلقناعج.  النفايات الورقية واإلنترنتب. مكان العمل والهاتفأ. 
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 يف اهلندسة اإلجتماعية: اجلانب النفسي أساليبمن األمثلة على . 67
 د.انتحال الشخصية والمداهنة ج. اإلنترنت ب. النفايات الورقية أ. مكان العمل

 :جمال تعد معرفة كلمات املرور من خالل اتصال الشخص غري املخول مبركز الدعم الفين مثااُل على اهلندسة االجتماعية يف . 68
 البيئة المحيطةد(  الجانب النفسيج(  مسايرة الركبب(   انتحال الشخصيةأ( 

اليت ترتكز فيها اهلندسة  البيئة احمليطة  عناصرتعد معرفة كلمات املرور من خالل اتصال الشخص غري املخول مبركز الدعم الفين مثااًل على أحد . 69
 ، وهي:االجتماعية

 مسايرة الركبد(  اإلقناعج(  الهاتفب(   انتحال الشخصيةأ( 
 وهي اليت ترتكز فيها اهلندسة االجتماعية البيئة احمليطة  عناصر.تعد معرفة كلمات املرور املكتوبة على  أوراق ملصقة بشاشة احلاسوب مثااًل على أحد 71
 انتحال الشخصيةد(  اإلقناعج(  مكان العملب(  النفايات الورقيةأ( 
 :جماللمات املرور املكتوبة على  أوراق ملصقة بشاشة احلاسوب مثااُل على اهلندسة االجتماعية يف .تعد معرفة ك71
 اإلنترنتد(  الجانب النفسيج(  مكان العملب(  البيئة المحيطةأ( 
 :جمال . يعد استغالل النفايات الورقية اليت حتتوي كلمات مرور من أساليب اهلندسة االجتماعية يف72

 د. الجانب النفسي ج. البيئة المحيطة ب. الضوابط التقنية  بط اإلداريةأ. الضوا
  "إنشاء املعتدي اإللكرتوني موقعًا على الشبكة يقدم خدمات معينة، ويشرتط التسجيل فيه للحصول على هذه اخلدمات. يتطلب التسجيل اسم . 73 .6
 : جماليستخدمها الشخص عادة." يعترب ذلك مثااًل على اهلندسة االجتماعية يف  مستخدم و كلمة املرور  وهي كلمة املرور نفسها الذي            .3

 د. البيئة المحيطة                   ج. الجانب النفسي                    ب. مسايرة الركب                       أ.انتحال الشخصية  
 يئة احمليطة:أكثر وسائل اهلندسة االجتماعية شيوعًا يف جمال الب. 74
 الهاتفد(  النفايات الورقيةج(  مكان العملب(  اإلنترنتأ( 
 البيئة احمليطة اليت ترتكز فيها اهلندسة االجتماعية: عناصرمن . 75

 د.اإلقناع ج. اإلنترنت ب. التهديدات أ. مسايرة الركب
 خدمة نادرة وتقديم عرض من خالل املواقع االلكرتونية وملدة حمدودة للحصول   الغراء املستخدم بامتالك  ونيالذي يستخدمه املعتدي االلكرت االسلوب .76
 على كلمات املرور،       
 المداهنة وانتحال الشخصية( د مسايرة الركب( ج اإلنترنت(  ب  االقناعأ( 

       يعترب ذلك مثااًل على دة للحصول على كلمات املرور، اغراء املستخدم بامتالك خدمة نادرة وتقديم عرض من خالل املواقع االلكرتونية وملدة حمدو. 77
 :جمالاهلندسة االجتماعية يف        

 د. البيئة المحيطة                   ج. الجانب النفسي                    ب. مسايرة الركب                       أ.انتحال الشخصية  
ليقدم له  ’من دون حتليلها أو التفكري فيها عندما يقدم إحياءات نفسية حتث املستخدم على قبول املربراتوني اللكرتالذي يستخدمه املعتدي ا االسلوب .78

 :معلومات سرية 
 د.اإلقناع ج. انتحال الشخصية ب. الهجوم المزور أ. مسايرة الركب

  الشخص املستهدفوني عند إبراز أوجه التشابه مع الذي يستخدمه املعتدي االلكرت االسلوب . 79
 انتحال الشحصيةد(  ج( اإلقناع بمسايرة الركب(  اإلنترنتأ( 
 :جماليعترب ذلك مثااًل على اهلندسة االجتماعية يف "إبراز أوجه التشابه مع الشخص املستهدف" . 81

 . البيئة المحيطةد اإلقناعج.                    ب. الجانب النفسي                       أ.انتحال الشخصية  
 :و هواهلندسة االجتماعية  جماالتأحد يعترب ذلك   "وقد تكون وهمية أو حقيقية ص شخص شخصية أخرى، قد تكون صاحبة سلطةقُمَت. "81

 د. البيئة المحيطة اإلقناعج.                    ب. الجانب النفسي                       أ.انتحال الشخصية  
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 :"وقد تكون وهمية أو حقيقية ص شخص شخصية أخرى، قد تكون صاحبة سلطةقُمَت" عند ونيالذي يستخدمه املعتدي االلكرت االسلوب. 82
 المداهنة وانتحال الشخصية( د مسايرة الركب( ج االقناع(  ب الهاتفأ( 
 و هو:اهلندسة االجتماعية  جماالتأحد يعترب ذلك فا مغايرًا" "يرى املوظف بأنه إذا قام زمالؤه مجيعهم بأمر ما ،فمن غري الالئق أن يأخد هو موق. 83

                   د. الجانب النفسي  اإلقناعج.  ب. البيئة المحيطة                      أ.انتحال الشخصية  
اليت يستخدمها املعتدي  الوسائلأحد يعترب ذلك " "يرى املوظف بأنه إذا قام زمالؤه مجيعهم بأمر ما ،فمن غري الالئق أن يأخد هو موقفا مغايرًا. 84

 :و يسمى بـ لشخص املستهدفعلى اااللكرتوني للتأثري 
 المداهنة( د مسايرة الركب( ج االقناع(  ب الهاتفأ( 
 من أجنح وأسهل الوسائل للحصول على معلومات غري مصرح باالطالع عليها:. 85

 د.التهديدات ج.الثغرات اعيةب. الهندسة االجتم أ. الهجوم اإللكتروني
 وقع هو :. الربنامج الذي ينقل املستخدم اىل صفحة الويب اليت يريدها مبجرد كتابة العنوان والضغط على زر الذهاب وميكنه من مشاهدة معلومات امل86
 متصفح االنترنت د.  الهندسة االجتماعية  ج.  مواقع التواصل ب. البريد االلكترونيأ. 

 لطرق اليت يتعرض هلا متصفح اإلنرتنت لالعتداء االلكرتونيمن ا .87
 أ( تقديم عروضا وهمية ومضللة ، ويحتوي رابطاً 

 يتم الضغط عليه للحصول على معلومات إضافية.
ب( رسائل تحمل عنوان،  

 كيف تصبح ثرياً 
توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى د(  رسائل مزيفة ومضللةج( 

 ة التي يريدهاغير الصفح
 من الطرق اليت يتعرض هلا متصفح اإلنرتنت لالعتداء االلكرتوني .88
 تقديم عروضا وهمية ومضللةد(  رسائل مزيفة ومضللةج(  ب( رسائل تحمل عنوان، كيف تصبح ثرياً  كود بسيطأ(  

 حلساسة"القدرة على الوصول إىل احلسابات املالية والبيانات ا"  متصفح اإلنرتنتنتائج االعتداء على من  .89
  الب(  نعمأ( 
 يتم االعتداء اإللكرتوني على الربيد اإللكرتوني عن طريق:. 91

 د.التشفير ج.الرسائل المزيفة ب. الفيروسات أ. كود بسيط
 يتم االعتداء اإللكرتوني على الربيد اإللكرتوني عن طريق:. 91

 عروضاً وهمية ومضللةد.تقديم  ة التي يريدهاير الصفحتوجيه المستخدم إلى صفحة أخرى غ ج. ب. كود بسيط أ. الفيروسات
       :املعلومات" هو سريةاالعتداء االلكرتوني الذي يؤثر على ". 92
 الهجوم المفبرك أو المزورد.  اإليقافج. االخنراقب(  التعديل على المحتوىأ( 
 يتم االعتداء اإللكرتوني على الربيد اإللكرتوني عن طريق:. 93

 الوصول إلى الحسابات المالية والبيانات الحساسة د. رسائل تحمل عنوان، كيف تصبح ثرياً  ج. ب. كود بسيط فيروساتأ. ال
 يتم االعتداء اإللكرتوني على الربيد اإللكرتوني عن طريق:. 94

 التشفير د. عروض وهمية لمنتجات بعض المصممين بأسعار زهيدة ج. ب. كود بسيط أ. الفيروسات
 ي التقنية اليت تعمل على إخفاء العنوان الرقمي للجهاز يف الشبكة الداخلية ، ليتوافق مع العنوان الرقمي املعطى للشبكةه. 95

 د.المفتاح الخاص ج.المفتاح العام   NATب.  أ. التشفير
 الداخلية غري معروف للجهات اخلارجية ، تسمى:التقنية اليت حتمي املعلومات من االعتداءات االلكرتونية وذلك بأن يكون اجلهاز يف الشبكة . 96

 المفتاح الخاص( د تحويل العناوين الرقمية( ج المفتاح العام(  ب أ( التشفير
 

  255 – 0، وكل مقطع من هذه املقاطع يتضمن رقمًا منمن أربعة مقاطع يفصل بينها نقاط عنوان رقمي خاص جلهاز احلاسوب أو اهلاتف اخللوي،يتكون.97
 د. جميع ما ذكر IP Address ج.    العناوين الرقمية االلكترونيةب.  IPv4أ. 
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 .إحدى الطرائق املستخدمة حلماية املعلومات من اإلعتداءات اإللكرتونيةNAT تعترب تقنية حتويل العناوين الرقمية  . 98
  ب. ال أ. نعم

 تسمى: داد مستخدمي اإلنرتنتاليت طورت  بسبب التطور اهلائل يف أع العناوين االلكرتونية.99
 IPV6 د( IPV4 ج(  IPV5 ب(  IPV8أ( 

 تسمى: اليت طورت  بسبب التطور اهلائل يف أعداد مستخدمي اإلنرتنت التقنية.111
 IPV5د.  IPV4 ج( (NAT)تقنية تحويل العناوين الرقمية  (ب  IPV8أ( 

  على  IPV6  حيتوي العنوان الرقمي   .111
 مقاطع  61د(  مقاطع  8ج(  مقاطع  6( ب مقاطع  4أ( 

 هو: 255إىل   0مقاطع وكل منها يتضمن رقمًا من   8العنوان الرقمي الذي حيتوي على  .112
 IPV6 د( IP4V ج(  IP6V ب(  IPV8أ( 

 هو: 255إىل   0مقاطع وكل منها يتضمن رقمًا من   4العنوان الرقمي الذي حيتوي على  .113
 IPV6 د( IPv4 ج(  IP4V ب(  IP6Vأ( 

 إىل(: -ون املقطع يف العنوان الرقمي من أرقام يرتاوح مداها )من . يتك114
 100 -1د(  100 -0ج(  255 -0ب(  255 -1أ( 

 ًً واحد من اآلتية يعترب عنوانا رقميا صحيحا .115
 10.100.1000.0د(   4..10.0.3ج(  10.3.4,9ب(  10.0.0.6أ( 

 ًً ترب عنوانا رقميا صحيحاواحد من اآلتية يع .116
 010.000.000.600 د( 100.205.215.232ج(  001.255.000.500ب(  100.260.000.001أ( 

 ( بالسلطة املسؤولة عن منح أرقام االنرتنت املخصصة العطاء العناوين الرقمية لألجهزة على االنرتنتIANA. تتمتع )117
   ب. ال  أ. نعم

 واخلارجي. ين الرقمية تعطي الشبكة الداخلية كل جهاز داخل الشبكة عنوانا رقميا لغرض االستخدام  الداخلييف تقنية حتويل العناو. 118
   ب. ال  أ. نعم

 ويسجل ذلك يف سجل خاص للمتابعة  يقوم بتحويل العنوان الرقمي الداخلي إىل عنوان رقمي خارجي ،  . 119
 د.أيانا نتج.متصفح اإلنتر  ب. التشفير أ. الجهاز الوسيط

 .يف أكثر من شبكة داخلية ميكن أن يتكرر العنوان الرقمي للجهاز داخل الشبكة ،  يف تقنية حتويل العناوين الرقمية. 111
   ب. ال  أ. نعم

 قد يكون اجلهاز الوسيط إما )موجهًا أو جدارًا ناريًا(. 111
   ب. ال  أ. نعم

 الثابت للتحويل  و النمط املتغري للتحويلمن آليات عمل تقنية حتويل العناوين الرقمية النمط . 112
   ب. ال  أ. نعم

 نوان متاحًا ألي   يتم إعطاء اجلهاز عنوانًا رقميًا مؤقتًا للتواصل خارج الشبكة وحني انتهاء االتصال يفقد اجلهاز الداخلي هذا العنوان و يصبح هذا الع. 113
 مرة أخرى جهاز آخر وقد يعطى عنوانا خمتلفًا عند الرتاسل     

 د. التشفير النمط المتغير للتحويلج.  النمط الثابت للتحويل  ب.  أ. التنصت
 تغيري مواقع األحرف بطريقة ال يفهمها إال املرسل واملستقبل:/     عند استبدال األحرف األصلية واملقاطع بغريها ،فاننا نكون قمنا بعملية:. 114

 الهجوم االلكتروني( د اوين الرقميةتحويل العن( ج التنصت(  ب أ( التشفير
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 تغيري حمتوى الرسالة األصلية مبزجها مبعلومات أخرى. 115
 التشفير( د تحويل العناوين الرقمية( ج التنصت(  ب أ( الهجوم االلكتروني

 . كل ما يأتي ما أهداف عملية التشفري ما عدا:116
 سرية المعلومات د. ج. عدم فهم محتوى المعلومات لرقمي للجهازب. إخفاء العنوان ا عدم االستفادة من المعلوماتأ. 

 . اهلدف من عملية تشفري الرسالة: 117
أ. إخفائها عن األشحاص 

 المصرح لهم باالطالع عليها
   ب. عدم فهم محتوى الرسالة لو حصل 

 المعترضون عليها     
   ج. تغيير عنوان المرسل والمستقبل 

 سرية عملية التراسل حفاظاً على    
.إخفاء اسم المرسل عن د

 المستقبل
 أفضل الوسائل املستخدمة للحفاظ على أمن املعلومات. 118

 د.تحديد صالحيات الوصول للنظام ج. التشفير ب. الجدار الناري NATأ. تقنية 
 جمموعة من اخلطوات املتسلسلة منطقيًا ورياصيًا حلل مشكلة ما. 119

 د.سرية المعلومات ص الشيفرةج. ن ب. مفتاح التشفير أ. الخوارزمية
 جمموعة اخلطوات املستخدمة لتحويل الرسالة األصلية إىل رسالة مشفرة. 121

 د.خوارومية التشفير ج. نص الشيفرة ب. مفتاح التشفير أ. الخوارزمية
 . كل ما يأتي من عناصر عملية التشفري ما عدا:121
 نص الشيفرةد(    د األسطرعد ج( خوارزمية التشفير ب(   مفتاح التشفير أ( 

 :.  من عناصر عملية التشفري122
 عدد األسطرد(   النص األصلي ج(  النمط المتغير ب(   الجدار الناري أ( 

 سلسلة الرموز املستخدمة يف خوارزمية التشفري. 123
 نص الشيفرةد(    عدد األسطر ج( خوارزمية التشفير ب(   مفتاح التشفير أ( 

 قوة التشفري على قوة: . تعتمد124
 د.الخوارزمية ج. نص الشيفرة ب. مفتاح التشفير أ. النص األصلي

 املعيار اليت تصنف من خالله خوارزميات التشفري إىل "خوارزميات التدفق وخوارزميات الكتل" هو. 125
 د. العمليات المستخدمة في التشفير ي التشفير      ج.اآللية المستخدم ف ب. كمية المعلومات المتراسلة      أ. المفتاح المستخدم       

 " هوالتبديلوخوارزميات  التعويضاملعيار اليت تصنف من خالله خوارزميات التشفري إىل "خوارزميات . 126
 اتحجم المعلومد.  ج.اآللية المستخدم في التشفير       ب. كمية المعلومات المتراسلة      أ. المفتاح المستخدم       

 " هوالتناظريةوخوارزميات  الالتنظريةاملعيار اليت تصنف من خالله خوارزميات التشفري إىل "خوارزميات . 127
 حجم المعلوماتد.  ج.اآللية المستخدم في التشفير       ب. كمية المعلومات المتراسلة      أ. المفتاح المستخدم       

 املصنفة حسب كمية املعلومات املرتاسلة: . من األمثلة على خوارزميات التشفري128
 د.الخط المتعرج ج. الكتل ب. المفتاح العام  أ. التعويض

 . من األمثلة على خوارزميات التشفري املصنفة حسب املفتاح املستخدم:129
 د.الخط المتعرج ج. الكتل ب. المفتاح العام  أ. التعويض

 ملصنفة حسب املفتاح املستخدم:. من األمثلة على خوارزميات التشفري ا131
 د.الخط المتعرج ج. الخوارزميات الالتناظرية ب. التدفق أ. التبديل

 . من األمثلة على خوارزميات التشفري املصنفة حسب املفتاح املستخدم:131
 د.شيفرة اإلزاحة ج. التدفق ظريةتناب. الخوارزميات ال أ. التعويض
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 على خوارزميات: خوارزمية املفتاح السري يطلق اسم /            ظرية على خوارزميات:اخلوارزمية التنا . يطلق اسم 132
 د. المفتاح الخاص  ج.التعويض ب. التبديل  أ. المفتاح العام 

       على خوارزميات: الالتناظريةاخلوارزمية  . يطلق اسم 133
  د. المفتاح الخاص ج.التعويض ب. التبديل  أ. المفتاح العام 

 . من األمثلة على خوارزميات التشفري املصنفة حسب آلية التشفري:134
 د.المفتاح العام ج. التدفق اظريةتنب. الخوارزميات ال أ. التعويض

 . تصنف خوارزميات التشفري  حسب آلية التشفري:135
 والكتل د.التدفق ج. التبديل والتعويض ب. المفتاح العام والمفتاح الخاص أ. التعويض والكتل

 من األمثلة على خوارزمية التبديل:. 136
 د.الخوارزميات الالتناظرية ج. خوارزمية المفتاح السري ب. خوارزمية الخط المتعرج أ. شيفرة اإلزاحة

 شيفرة االزاحة مثال على خوارزمية : . 137
 الكتل( د التدفق( ج التبديل (  ب أ( التعويض

 قوم باستبدال حرف مكان حرف أو مقطع مكان آخر ، هي خوارزمية:. خوارزمية التشفري اليت ت138
 د.التبديل ج. التدفق ب. المفتاح الخاص أ. التعويض

 بتبديل أماكن األحرف ، وذلك عن طريق إعادة ترتيب أحرف الكلمة بشرط استخدام األحرف نفسها . خوارزمية التشفري اليت تقوم139
 د.التبديل التدفق ج. ب. المفتاح الخاص أ. التعويض

 تصنف خوارزميات التشفري بناًء على عدة معايري منها:. 141
 د. خوارزمية حل المشكلة  ج.المفتاح المستخدم في التشفير ب. نص الشيفرة أ. سرعة الخوارزمية 

 كل ما يأتي من مميزات خوارزميات اخلط املتعرج ما عدا . 141
 يمكن فك تشفيرها بسهولة د. يمكن تنفيذها يدويا ج.  سهلة وسريعة ب.  أ. طويلة ومعقدة 

 . مفتاح التشفري يف خوارزمية اخلط املتعرج هو عدد:142
 د.األسطر ج. األعمدة ب. الكلمات  أ. األحرف

 . يستحدم "املفتاح اخلاص"  يف خوارزمية املفتاح العام لـ:143
 د.فك التشفير وفك التشفير ج. التشفير ب. تحويل العناوين الرقمية  أ. تشفير النص

 . يستخدم "املفتاح العام" يف خوارزمية املفتاح العام لـ:144
 د.فك التشفير ج. التشفير وفك التشفير ب. تحويل العناوين الرقمية  أ. تشفير النص

 . يستخدم املفتاح اخلاص)السري( يف خوارزمية املفتاح اخلاص لـ:145
 د.فك التشفير ج. التشفير وفك التشفير وين الرقمية ب. تحويل العنا أ. تشفير النص

 . يف خوارزمية املفتاح العام نستخدم مفتاحني:146
    معلومان للمرسلأ. 
    والمستقبل   

  ب. أحدهما يعلمه المرسل والمستقبل
 فقط للمرسللوماً يكون مع واآلخر   

          ج.  أحدهما يعلمه المرسل والمستقبل
 لوماً للمستقبل فقطيكون مع واآلخر    

       أحدهما معلوم للمرسل فقط د.
 واآلخر معلوم للمستقبل فقط   

 على: . يعتمد التشفري املعتمد على املفتاح147
 د. حجك المعلومات ج. نوع المفاتيح ب. عدد المفاتيح أ. الخوارزمية المستخدمة

 اح:او املعلومة يف خوارزميات التشفري املعتمد على املفت أمن الرسالةيعتمد . 148
 د. حجك المعلومات ج. نوع المفاتيح ب. سرية المفتاح أ. الخوارزمية المستخدمة



 

24 
 

   تعترب شيفرات التدفق أبطأ من شيفرات الكتل يف عملية التشفري. 149
  ب. ال أ. نعم

 سم الرسالة إىل أجزاء حبجم معلومات اكرب من شيفرة التدفقًقيف شيفرة الكتل ُت. 151
   ب. ال أ. نعم

 أسطر هو: 3باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج ، علما بان مفتاح التشفري          Learn More .   ناتج تشفري النص151
 Lroenrame .د    Lnre    eam    roج.      LrMeeno    a    rب.   LanMrer    oeأ. 

 

 أسطر 4علمًا بأن مفتاح التشفري  رزمية اخلط املتعرجباستخدام خوا  LIFE IS ONE TIMEالنص املشفر للعبارة   . 152
                LIEEIST   FOI   ENMب.  LESNTEI       EI    FIO    Mأ.                        

   LIEEIS      F    T    EOI     NMد.  L   OTIINIFSEME      Eج.                            
 

 أسطر هو: 3باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج ، علما بان مفتاح التشفري      cf   boec   fea. العبارة الناجتة عن فك تشفري النص 153
 coffee mateد.  coffee cakeج.  coffee cupب.  coffee cabأ. 

 للشبكة الداخلية.العنوان الرقمي قد يتكرر ،  يف تقنية حتويل العناوين الرقمية. 154
   ب. ال  أ. نعم

 أمن املعلومات والتشفري: الرابعةالوحدة إجابات 

 66 65 64 63 63 66 61 9 8 7 6 5 4 3 3 6 رقم السؤال
 ج ج أ ب د د د ب ب ج ج د ب ج أ ب رمز اإلجابة

 

 33 36 31 39 38 37 36 35 34 33 33 36 31 69 68 67 رقم السؤال
 د د ج أ د ج ب ب أ د ج أ ب ب أ أ رمز اإلجابة

 

 48 47 46 45 44 43 43 46 41 39 38 37 36 35 34 33 رقم السؤال
 أ ب ب ج أ أ ج د ج ب ج ب أ ج ب ج رمز اإلجابة

 

 64 63 63 66 61 59 58 57 56 55 54 53 53 56 51 49 رقم السؤال
 ب أ أ ج ب أ د أ ج ب ج ب د د أ ج رمز اإلجابة

 

 81 79 78 77 76 75 74 73 73 76 71 69 68 67 66 65 رقم السؤال
 ب ج د ج أ ج أ د ج أ ب ب د د ج ج رمز اإلجابة

 

 96 95 94 93 93 96 91 89 88 87 86 85 84 83 83 86 رقم السؤال
 ج ب ج ج د د ج أ أ د د ب ج د د ب رمز اإلجابة

 

 663 666 661 619 618 617 616 615 614 613 613 616 611 99 98 97 رقم السؤال
 أ أ أ أ ب أ ج أ ب ج د ج ب د أ د رمز اإلجابة

 

 638 637 636 635 634 633 633 636 631 669 668 667 666 665 664 663 رقم السؤال
 ج أ ج ب ب أ ج ج د أ ج ب ب د أ ج رمز اإلجابة

 

 643 643 646 641 639 638 637 636 635 634 633 633 636 631 639 رقم السؤال
 د د أ ج د أ أ ب ج أ أ د ب ج ب رمز اإلجابة

 

 654 653 653 656 651 649 648 647 646 645 644 رقم السؤال
 ب أ ج ب أ ب ب ب ج ج أ جابةرمز اإل

 


