
 اجب عن جميع األسئلة التالية

 ما مسمى الشبكة التي تربط بين أجهزة متماثلة القدرات والمهام محلياً؟ -1

 شبكة الند للند   -ج  

( 099( صفحة وبكل صفحة )099(جذيرة/ثانية وكان الكتاب يحوي )0099اردنا ارسال كتاب بسرعة تراسل تبلغ ) إذا -4

 ويتم تمثيل الحرف باستخدام بايت واحد  كم يستغرق ارسال الكتاب  من الوقت؟ ( أحرف5هو )كلمة ومتوسط حروف الكلمة 

 بت0033333=8×1×5×033×033حجم الكتاب بالبت =   -الحل:

2400000حجم الكتاب / سرعة التراسل =  زمن ارسال الكتاب =         

9600
 ثانية 053=  

 

 ( ثانية  ما سرعة التراسل المطلوبة بالشبكة لذلك؟9.5لدينا ملف حجمه مليون بايت ونرغب في إرساله بوقت ال يتجاوز ) -5

 بت 8333333=  8×  1333333اوالً نوجد حجم الملف بالبت =  -الحل:

8000000عة التراسل = حجم الملف / زمن اإلرسال = سر

0.5
 بت /ث. 10333333=  

 

 كم ميجابت توجد في كل جيجا بايت وكم جيجا بايت يوجد بكل تيرا بت؟ -0

 -الحل:

 

 -ضع عالمة )صح( امام العبارة الصحيحة وعالمة )خطا( امام العبار الخاطئة مع تصحيح الخطأ ان وجد: -7

 (.  خطأ  الشخصية)الشبكة التي تستخدم في مبنى او مجموعة مباني هي الشبكة -أ

جهاز المبدل يعمل على ربط قنوات الشبكة ببعضها البعض باإلضافة الى تحليل العنوان للمظاريف والتعرف على  -ب

 (. صحعنوان الجهاز المرسل اليه)   

 (. خطأ  تقنية تبديل الدوائر يتم تقسيم البيانات على شكل ظروف او رزم)  في -ج

 (.  خطأجهاز المودم يعمل على ربط شبكة محلية بشبكة موسعة )   -د

 (.  خطأتيرا بايت)   1300واحد جيجا بايت يساوي  -هـ

 -اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 التي تستخدم في مبنى او مجموعة مبان هي : الشبكة -1

 الشخصية -الالسلكية             د -الموسعة          ج -ب                المحلية  -أ

 تقنية التبديل التي تقوم بربط الدوائر ماديا طيلة مدة المكالمة هي: -0

 البريد االلكتروني -لدوائر التخيلية      دتبديل ا -جر         تبديل الدوائ -ب تبديل المظاريف            -أ

 كل جيجا بايت تساوي : -0

 عشرة تيرا بايت -مليون ميجا بايت    د -الف كيلوا بايت                ج -ب           الف ميجا بايت -أ

 -الجهاز الذي يربط شبكة محلية بشبكة موسعة أو األنترنت هو: -4

 المبدل -د                المحول أو الموجه -جودم                الم -الجسر                ب -أ

 -:التالي داخل الحاسب بالرقم الثنائي 0يعبر عن الرقم  -5

 01000001 -د            0101-ج              1001-ب                0110 -أ

 (1ورقة عمل )

 



 اجب عن جميع األسئلة التالية

 اسم المداولة التي تستخدم لكل ما يلي: حدد -1

 IPاالرتباط الشبكي بين أجهزة المجوالت. -

 TCPضمان سالمة نقل المظاريف بالشبكة. -

 FTPنقل الملفات باألنترنت. -

 HTTPجلب الصفحات اإلعالمية بالشبكة العنكبوتية، -

 SMTPأو  IMAPنقل رسائل البريد االلكتروني. -

 تالية:اكمل الفراغات في العبارات ال -0

 .التوافر واإلتاحة...و  ..لسالمةا.و .السرية.  .عناصر امن المعلومات هي  -أ

 التشقير الغير متماثل. و  التشفير المتماثلأنواع أنظمة التشفير هي  -ب

 الدودة.    و    حصان طروادة   و    الفيروس..من أنواع فيروسات الحاسب  -ج

 WPA2          و    WEP           WPA     -:من أنظمة تشفير الشبكات الالسلكية -د

هو عبارة عن عالمة او برهان الكتروني يتم اضافته للملفات يستطيع مستقبل الملف من خالله  -التوقيع الرقمي:. -هـ

 التأكد من عدم تعرضه للتعديل او التزييف.

 -عالمة )صح( امام العبارة الصحيحة وعالمة )خطا( امام العبار الخاطئة مع تصحيح الخطأ ان وجد: ضع -0

 (. صحالتجسس هو نوع من اإلختراق) -أ

 (. خطأتقتصر تهديدات امن المعلومات على الفيروسات )    -ب

 (.  خطأ)   ( خانات10( يتكون مفتاح التشفير من )WPA2في نظام تشفير الشبكات الالسلكية ) -ج

 (.  خطأ(  )  httpsجميع مواقع االنترنت االن تستخدم بروتوكول ) -د

 (.  خطأتوضع التشريعات التي تمنع االعتداء على المعلومات بدون مشاركة المتخصصين بأمن المعلومات )   -هـ

 -اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -5

 امن المعلومات المسؤول عن كون المعلومة صحيحة عند إدخالها وكذلك اثناء تنقلها في الشبكة هو  : عنصر -1

 اإلتاحة. -التوفر.             د-.        جالسالمة -بالسرية.                 -أ

 يتم تحديد موقع الجهاز على شبكة اإلنترنت من محوالت الشبكة بمعرفة: -0

 سرعة التراسل. -.    د(IPعنوان) -جرقم كرت الشبكة.          -ب         إسم المشترك.   -أ

 : IPأي مما يلي يعد عنوان صحيحا لمظروف  -0

 (912.280.30.1) -(    د192.280.30.1) -ج                (192.127.29.1) -ب(          360.127.290.1) -أ

 -مما يلي يعد عنوانا صحيحا لمشترك في البريد االلكتروني: أي -0

 ( author@ksu..edu.sa) -د   (author@ksu.edu.sa) -ج(   author$ksu.edu.saا) -(   بauthor.ksu.edu.sa) -أ

 -أي مما يلي ال يعد مداولة لشبكة االنترنت : -5

 (HTTP) –د             (SMTP)-(              جFTP)-ب                (ISM) -أ

 اقوى أنظمة تشفير الشبكات الالسلكية هو نظام التشفير... -0 

 (WPA2) -د  (                WPA) -(            جBit WEP 128) -(           بBit WEP 64) -ا    

 يسمى نظام التشفير الذي يستخدم مفتاح واحد للتشفير وفك التشفير: -7 

 التشفير لخاص. -التشفير غير المتماثل.         د -التشفير العام.          ج -.          بالمتماثلالتشفير  -أ    

 (0ورقة عمل )
 



 

 جب عن جميع األسئلة التاليةا

 

 -امام العبارة الخاطئة: )×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  -1

 (.   خطأالمفتاح األساسي هي قيمة يمكن تكراراها في الجدول )    (1

 (.  صح المفتاح األساسي هو قيمة ال يمكن تكرارها في الجدول )  (0

 (.  صحالتقرير هو عبارة عن مستد يمكن طباعته أو عرض على الشاشة أو حفظه في ملف )  (0

 (.  صحيمكن تخزين عمالت في قاعدة البيانات )   (0

 -الفراغ بما يناسبه من الكلمات التالية:  أكمل -2

 استعالم التحديد(  –التقرير  –استعالم التحديث  –استعالم الحذف  –)عالقة واحد الى واحد      

 .... يستخدم السترجاع بيانات محددة من قاعدة البيانات.استعالم التحديد ... (1

 او حفظه في ملف. ........ يمكن طباعته أو عرضه على الشاشةالتقرير ...... (0

 ...... يستخدم لحذف محتوى سجالت أو حقول في قاعدة البيانات.استعالم الحذف ...... (0

 ........ يستخدم لتحديث أو تغيير محتوى سجالت أو حقول في قاعدة البيانات.استعالم التحديث ....... (0

 سجل في الجدول الثاني.... تعني ان لكل سجل في الجدول األول يقابله عالقة واحد الى واحد .... (5

 -ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في االتي:  -3

 االستعالم الذي يغير بيانات محددة في سجل او حقل في قاعدة البيانات هو: (1

 .استعالم تحديث -داستعالم تحديد.         -استعالم حذف.       ج -استعالم إنشاء.      ب -أ        

 من أنظمة قواعد البيانات: أي من التالي ال يعتبر (0

 .مايكروسوفت إكسل -دليبر أوفيس.         -مايكروسوفت أكسس.     ج -أوراكل.       ب -أ         

 يتكون السجل من مجموعة: (0

 ملفات. -سجالت متشابهة.        د -.         جحقول -بحروف.               -أ         

 لمواد في مثال قاعدة بيانات المدرسة:يمكن تمثيل العالقة بين الطالب وا (0

 ال توجد عالقة. -.        دمتعدد الى متعدد -جواحد الى متعدد.     -واحد الى واحد.        ب -أ         

 االستعالم الذي يقوم بإنشاء جدول جديد بناء على كل أو بعض البيانات في قاعدة البيانات هو: (5

 استعالم تحديث. -استعالم تحديد.        د -استعالم حذف.      ج -ب      استعالم إنشاء. -أ         

 أي من التالي يمكن استخدامه كمفتاح أساسي في جدول المواد في قاعدة بيانات المدرسة: (0

 رقم المادة. -دعدد الحصص.       -الصف.        ج -اسم المادة.    ب -أ        

 

 (0ورقة عمل )



 أرقام العمود )ب(: اختر للعمود )أ( رقم ما يناسبه من -4

 العمود )ب( الرقم العمود )أ( الرقم

 هو واجهة تعامل المستخدم مع قاعدة البيانات 1 قاعدة البيانات .4.

..5. G2C  2 يستخدم لتحديث أو تغيير سجالت 

 التعامالت التجارية الشخصية 3 االستعالم .2.

..3. C2C  4 عبارة عن عملية تجمييع البيانات وتنظيمها 

 التعامالت الحكومية التي تكون بين الحكومة والمواطن 5 النموذج .1.

 بيانات تم معالجتها وتحويلها الى صورة قابلة للفهم 6 التقرير .8..

.9. B2C  7 يعتبر من أنظمة قواعد البيانات 

 هو عبارة عن مستند يمكن طباعته وعرضه على الشاشة 8 المعلومات .6.

 التعامالت التجارية التي تكون بين الشركات والمستهلكين 9 أوراكل .7.

 

 -ماذا تعرف عن:  -5

هي عبارة عن مجموعة األجهزة بالشبكة يحوي كل جهاز :الشبكةالعنكبوتية -ا
صفحات إعالنية الكترونية مصممة تصمماً خاصاً باستخدام لغات برمجة خاصة 

 . تحتوي كل منها على معلومات

وسيلة لحفظ البيانات بصورة تختلف عن محتواها :هو تشفير المعلومات -2
األصلي باستخدام معادالت وخوارزم رياضة معقدة،ويتم إعادتها إلى شكلها 

  األصلي بطرق خاصة يعرفها المرسل والمستقبل فقط.

هي عبارة عن عملية تجميع البيانات وتنظيمها؛ليسهل :البياناتقواعد -3
 استخالص معلومات مفيدة منها.

هي عبارة عن مجموعة متكاملة من العمليات التجارية : التجارة االلكترونية -4
 .واالقتصادية باستخدام الوسائل التقنية

: هي عبارة عن شبكة عالمية موسعة للحاسب حيث يرتبط شبكة األنترنت -5
بها الماليين من شبكات وأجهزة الحاسب ويتم من خاللها تبادل الخدمات 

 .والمعلومات

هي عبارة عن وثيقة إلكترونية تمنح من قبل هيئات عالمية تسمى : هادة الرقميةالش -6

( تقوم بتوثيق جهة ما كالبنوك أو Certification authorityهيئة إصدار الشهادات)

 المواقع التجارية المختلفة.

هي مؤسسة أكاديمية تهدف إلى  تامين أعلى مستويات التعليم  :الجامعة اإللكترونية -7

اآللي للطالب في أماكن إقامتهم بواسطة الشبكة العالمية، وذلك من خالل إنشاء بيئة 

 تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة مطورة.

هي الواجهة المستخدمة لعرض بيانات قاعدة البيانات وأيضاً إدخال البيانات  النماذج: -8

 فيها وتحريرها.

 



 النموذج ؟ وما الفرق بينه بين التقرير؟ ما -6

هي الواجهة المستخدمة لعرض بيانات قاعدة البيانات وأيضاً إدخال البيانات فيها 

 وتحريرها.

 انه في التقرير يعرض البيانات وال يستطيع التعديل فيها الفرق بينه وبين التقرير

بينما في النموذج يعرض البيانات ويعمل على تحريرها ويستطيع المستخدم من 

 التعديل فيها. 

 ؟ات؟ واذكر انواعهااالستعالمما  -7 

اإلستعالمات هي عبارة عن عمليات تجرى على قواعد البيانات بهدف استرجاع 

  المعلومات منها.

    -من أنواعها :

إستعالم  -4إستعالم الحدف.    -3إستالم التحديد.     -2استعالم اإلنشاء.     -1

 التحديث.

 


