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 الوحدة األولى: النيرد في علوم الحاسوب      

النظام   النظام العددي الذي تعامل به البابليون هو 

 الستيني       

هو   النظام العددي الذي استخدمه الشعوب األخرى 

 النظام الروماني والنظام الثاني عشر 

النظام العددي الذي استخدمه العرب المسلمون هو   

 النظام العشري 

 ضع دائرة  صيغة السؤال:     

 النظام العددي التي به البابليون هو النظام      

 الثنائي  -العشري      د -الروماني        ج-الستيني        ب-أ

 اإلجابة: أ الستيني   

هو    الشعوب األخرى النظام العددي التي به        

 النظام  

 الثنائي  -العشري      د -الروماني        ج-الستيني        ب-أ

 اإلجابة: ب الروماني    

ذي استخدمه العرب  النظام العددي ال       

 هو النظام  والمسلمون  

 الثنائي  -العشري      د -الروماني        ج-الستيني        ب-أ

     ج العشري  اإلجابة:  

 تمتاز بالدقة  بماذا تمتاز أنظمة العد          

 ضع دائرة  نمط السؤال:     

هو مجموعة من الرموز، قد تكون هذه الرموز أرقامًا أو   

العالقات،  حروفًا، مرتبطة مع بعضها بمجموعة من  

وفق أسس وقواعد معينة، لتشكيل االعداد ذات  

مصطلح    المعاني الواضحة واالستخدامات المتعددة. 

 مرادف ...........  

 النظام الثنائي   -النظام العددي           ب-أ

 النظام السادس عشر -النظام الثماني           د -ج

 اإلجابة: أ النظام العددي      

   يعود االختالف في أسماء األنظمة العددية       

اختالف عدد الرموز المسموح باستخدامها              -أ

 اختالف عدد االساس المسموح باستخدامها              -ب

اختالف عدد االوزان المسموح باستخدامها                 -ج

 أ + ب   -د 

 

 - يساوي:  أساس اي نظام عد        

عدد الرموز المستخدمة لتمثيل اإلعداد فيها                -أ

 االساس المستخدم -ب

                                                         ااستخداماته -ج

 أ + ج   -د

  

 األنظمة العددية            

 .النظام العشري  1

 10 أساس: 

 ( 9،8،7،6،5،4،3،2،1،0) رموز: 

 النظام األكثر استعمااًل  

 .النظام الثنائي 2

 2 أساس: 

 ( 1،0) رموز: 

 النظام المستخدم في الحاسوب  

 .النظام الثماني 3

 8 أساس: 

 ( 7،6،5،4،3،2،1،0) رموز: 

 .النظام السادس عشر 4

 16 أساس: 

 ( A، B، C، D، E، F 9،8،7،6،5،4،3،2،1،0) رموز: 

الرموز والمقابل بالنظام العشري والنظام             

 الثنائي   

السادس  

  عشر 

A B C D E F 

 15 14 13 12 11 10  عشري 
 1111 1110 1101 1100 1011   1010  الثنائي 

 ضع دائرة صيغة السؤال:          

 النظام األكثر استعمااًل هو النظام .............       

 العشري  - الثنائي                      ب-أ

 السادس عشر -الثماني                   د -ج

      

 النظام المستخدم في الحاسوب هو النظام......     

 العشري  - الثنائي                      ب-أ

 السادس عشر -الثماني                   د -ج
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في حال عدم وجود عدد مصغر على يمين العدد فان        

 العدد ممثل بالنظام ............. 

 العشري  - الثنائي                      ب-أ

 السادس عشر -الثماني                   د -ج

   

 يرمز أي نظام عد الى .......       

 مسموح باستخدامها         ال الرموز عدد -أ

 ستخدامها  با المسموح االساس عدد - ب 

 عدد االوزان المسموح باستخدامها       -ج

                                             أ + ب  -د

   

 أي نظام عد يساوي .......         

         باستخدامها المسموح الرموز عدد  -أ

  باستخدامها المسموح االساس عدد -ب

 عدد االوزان المسموح باستخدامها       -ج

 أ + ب                                            -د 

          

تمثل االعداد بالنظام الثنائي بوساطة قوى      

 االساس.... 

   16. د                   2.ج            8.ب              10.أ

                     

تمثل االعداد بالنظام الثماني بوساطة قوى        

 االساس... 

   10.د                  16.ج              2.ب             8.أ

          

تمثل االعداد بالنظام السادس عشر بوساطة       

 االساس............. قوى  

   10.د                  16.ج              2.ب             8.أ

 

تمثل االعداد بالنظام العشري بوساطة قوى       

 االساس. 

   10.د                  16.ج              2.ب             8.أ

 

 

 

 لكل نظام له ترتيب خانة ووزن خانة وأسم خانة  

ترتيب  

 الخانة  
0 1 2 3 

وزن الخانة  

  س باألسا 

 (10 ) 

010 110 210 310 

وزن الخانة  

  س باألسا 

 (2 ) 

02 12 22 32 

وزن الخانة  

  س باألسا 

 (8 ) 

08 18 28 38 

وزن الخانة  

  س باألسا 

 (16 ) 

016 116 216 316 

 األلوف   مئات  عشرات  آحاد  أسم الخانة  

 ترتيب الخانة وزن الخانة = )أساس نظام العد(

 ضع دائرة صيغة السؤال:          

 ( هو............. 311) 10في العدد   3ترتيب خانة الرقم         

              3.د          2.ج    1.  ب            0.أ

                              

 ( هو............. 212) 10في العدد    1ترتيب خانة الرقم          

              3.د          2.ج    1.  ب            0.أ

              

 ............. 9520  العدد   في 5  الرقم   قيمة         

 5000.د          500. ج         50.ب             5.أ

                          

 ............. 7540  العدد   في   7  الرقم   قيمة          

 7000.د          700.ج             7.ب           70.أ

                 

   ( هو........    101) 2في العدد   0وزن خانة الرقم         

                                                                                32 -د           22 -ج          12-ب          02-أ 

             

( في العدد  10في األساس ) 1وزن خانة الرقم        

 ( هو..  104) 10

          310 -د      210 -ج     110-ب      010-أ
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 نظام العد الذي يتكون من رمزين فقط.                           

 السادس عشر  -الثماني       د -العشري    ج-الثنائي ب -أ  

       

 ( هو..........  341) 10في العدد    4أسم خانة الرقم            

 األلوف  -مئات        د -عشرات   ج-آحاد     ب -أ       

       

 أنظمة العد هو..... العدد الذي ينتمي الى جميع         

 AB1-د                   101-ج         108-ب       102 -أ     

          

العدد الذي ينتمي الى النظام السادس عشر فقط          

 هو................... 

 AB1- د        101-ج       108-ب    102 -أ

         

 هو ......   101عدد األنظمة التي ينتمي اليها العدد        

 4-د           3- ج          2-ب         1 -أ 

       

هو ......              81عدد األنظمة التي ينتمي اليها العدد          

 4-د            3-ج          2-ب         1 -أ

         

هو .....             AB3عدد األنظمة التي ينتمي اليها العدد        

 4-د           3-ج          2-ب         1 -أ

               

      هو .........   950عدد األنظمة التي ينتمي اليها العدد         

 4-د           3-ج          2-ب         1 -أ

                 

    بالنظام العشري هو ....................   Eالمكافئ للرمز         

 15-د            14-ج            11-ب            10 -أ

                       

   بالنظام العشري هو ...................   Fالمكافئ للرمز           

    15-د            14-ج            11-ب            10 -أ

          

 بالنظام العشري هو ..................   Bالمكافئ للرمز           

 15-د            14-ج            11-ب            10 -أ

             

 

 

   

 

 بالنظام العشري هو .......      Aالمكافئ للرمز            

 15-د            14-ج            11-ب            10 -أ

               

دائرة كهربائية مفتوحة تمثل بالنظام الثنائي            

 بالرمز  

 ال شيء مما ذكر  .د          2 .ج         1.ب          0.أ

              

كهربائية مغلقة تمثل بالنظام الثنائي  دائرة          

 بالرمز ... 

 ال شيء مما ذكر  .د          2 .ج         1.ب          0.أ

              

   العشري   النظام   إلى   الثنائي   النظام   من  التحويل         

 مسطرة:      

 ( يكافئ في النظام العشري  11000) 2العدد          

   8.د               16ج.           24ب.           23أ.  

              

 ( يكافئ في النظام العشري  1010011) 2العدد          

   64.د               83ج.          94ب.            80أ.  

                                            

 ( يكافئ في النظام العشري  111000) 2العدد          

   111.د             100ج.          56ب.           112أ.  

                                 

   الثنائي   النظام   إلى  العشري   النظام   من  التحويل         

 مسطرة:      

 

 ( يكافئ في النظام الثنائي  7) 10العدد          

 110. د           100ج.           1010ب.            111أ.  

                                         

 ( يكافئ في النظام الثنائي  83) 10العدد            

   1100110.د     101001ج. 1010011ب.    101010أ.  

              

 ( يكافئ في النظام الثنائي  24) 10العدد             

   110100.د     10001ج.  11000ب.  11001أ.  
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   الثماني   النظام   إلى   الثنائي   النظام   من  التحويل         

 الكود:  

 ( يكافئ في النظام الثماني  110) 2العدد  

   6.د       7ج.      5ب.       10أ.  

              

 ( يكافئ في النظام الثماني  1111000) 2العدد  

   701.د       10ج.      170ب.      17أ.  

              

 ( يكافئ في النظام الثماني  100001000) 2العدد  

   120.د        140ج.       41ب.     410أ.  

              

   الثنائي   النظام   إلى   الثماني   النظام   من  التحويل         

 الكود:         

 ( يكافئ في النظام الثنائي  101) 8العدد  

  1001. د       101ج.       10001ب.      1000001أ.  

              

 ( يكافئ في النظام الثنائي  1) 8العدد  

   10101.د        1001ج.      101ب.       1أ.  

                

 ( يكافئ في النظام الثنائي  165) 8العدد      

  1010111.د    100110ج.    1110101ب.       1110111أ.  

              

   عشر   سادسال  النظام   إلى   الثنائي   النظام   من   التحويل      

 الكود:          

 ( يكافئ في النظام السادس عشر   1110) 2العدد  

 C .د          Eج.              Bب.          Aأ.  

              

 ( يكافئ في النظام السادس عشر  11110000) 2العدد     

 E0 .د          1Fج.             F0ب.         Fأ.  

              

 ( يكافئ في النظام السادس عشر  110101111) 2العدد     

 11015 .د          1E0ج.             1BCب.          1AFأ.  

              

 

 

  

   الثنائي   النظام   إلى   عشر   السادس  النظام   من  التحويل 

 الكود:          

 ( يكافئ في النظام الثنائي  A0) 16العدد  

 10011 .د      101010ج.   10100000ب.  10100أ.  

              

 ( يكافئ في النظام الثنائي  F1) 16العدد  

 10011 .د      11111000ج.   10100000ب.  10100أ.  

              

 ( يكافئ في النظام الثنائي  F) 16العدد    

 1001 .د      1110ج.        1010ب.        1111أ.  

              

   عشري ال   النظام   إلى   الثماني   النظام   من  التحويل 

 الكود:          

 ( يكافئ في النظام العشري  43) 8العدد       

 33 .د        67ج.         35ب.          34أ.       

              

 ( يكافئ في النظام العشري  107) 8العدد       

 107 .د        77ج.         71ب.         70أ.       

              

 ( يكافئ في النظام العشري  101) 8العدد        

 101 .د        65ج.        61ب.          60أ.       

              

   مانيثال   النظام   إلى   عشري ال  النظام   من  التحويل   

 الكود:          

   ثماني  ( يكافئ في النظام ال 89) 10العدد       

 133 .د         140ج.         131ب.          130أ.       

              

 ثماني  ( يكافئ في النظام ال 7) 10العدد  

 20 .د        15ج.         10ب.         7أ.       

              

 ( يكافئ في النظام الثماني  1) 10العدد     

 20 .د       15ج.        11ب.        1أ.       
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 عشري ال   النظام   إلى   عشر   سادسال  النظام   من  التحويل 

 الكود:          

 ( يكافئ في النظام العشري  F) 16العدد       

 8 .د         14ج.         16ب.          15أ.       

                   

 ( يكافئ في النظام العشري  BA) 16العدد       

 186 .د       184ج.         183ب.          180أ.       

              

 ( يكافئ في النظام العشري  10A) 16العدد  

 220 ج.         350ج.        266ب.         265أ.       

                

   عشر   سادسال   النظام   إلى   العشري   النظام   من  التحويل 

 الكود:              

    السادس عشر ( يكافئ في النظام  95) 10العدد    

 F5 ج.        5Fج.         415ب.          515أ.       

              

 السادس عشر   ( يكافئ في النظام  16) 10العدد    

 A ج.       Fج.        12ب.          10أ.       

              

 السادس عشر   ( يكافئ في النظام  101) 10العدد     

 70 ج.       65ج.        101ب.        60أ.       

                 

 العميات الحسابية بالنظام الثنائي  

 قواعد        .عملية الجمع  1

1  )0    +0    =0     2 )0 +1   =1        3 )1 +0    =1 

   1وباليد    1=    1+ 1+ 1( 5        1وباليد  0=    1+    1( 4

    10وباليد   0=    1+    1+   1+   1(   6                

 (   111101) 2( +  001110) 2ناتج جمع العددين اآلتيين    

       1001011-د  10110011-ج 1111010- ب 1010011 -أ

                       

          اآلتيين  ناتج جمع العددين اآلتيين ناتج جمع العددين  

2 (1010101  + )2 (1011101110   ) 

                                             10111110011-ج 1101000011-ب 1011110011 -أ         

 10010100001-د                    

                         

 قواعد             طرح عملية ال         

1      -        1      =0                        1      -        0        =1                                                                                                                                                                           

  0  =   0  -   0         ال يجوز   0=        1       -      0

 (   100100) 2  - (  11011) 2ناتج طرح العددين اآلتيين     

      1001-د   1011001 -ج 11110-ب     101011 -أ      

                      

 10001  -   1010ناتج طرح العددين اآلتيين                 

                                                 11100-د          10111-ج      10011-ب      111 -أ   

                      

 قواعد ضرب       عملية ال          

1 )0    ×0    =0  2 )  0    ×1    =0  3 )  1  ×0   =0  4 )  1    ×1   =1 

    111×    111  ناتج ضرب العددين اآلتيين 

       10011-د         10111-ج        110001- ب       111 -أ

                          

    10×    10ناتج ضرب العددين اآلتيين  

                                                 10011-د       10011-ج            11001-ب       100 -أ

                          

ناتج التحقق من صحة الضرب العددين الثنائيين      

 ( في النظام العشري يساوي:  101) 2   (، 11) 2

 11د(            14ج(           15ب(            12أ(

     

 ناتج التحقق من صحة طرح العددين الثنائيين           

 ( في النظام العشري يساوي:  1111) 2(   ،   1001) 2        

 11د(           14ج(           15ب(            6أ(

        

 ناتج التحقق من صحة جمع العددين الثنائيين        

 ( في النظام العشري يساوي:  1111) 2   (، 1111) 2        

 1111د(           40ج(            15ب(           30أ(

          

 حدد أي من العبارات اآلتية صحيحة وأيهما خاطئة  

   االجابة : خاطئة (             10)10    = >(   101)2 -1

   االجابة : صحيحة(             35)10    = <(  43)8 -2

3- 16(F )=     10(15                   ) االجابة: صحيحة  

   بستناك وفقكم هللا وحماكم العالمة الكاملة  

0796459006        



   0796459006 النيرد في علوم الحاسوب         الضربة القاضية        األستاذ أحمد شهاب  

 6                        النيرد في علوم الحاسوب.. طريقك الحقيقي للفل مارك                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   0796459006 النيرد في علوم الحاسوب         الضربة القاضية        األستاذ أحمد شهاب  

 7                        النيرد في علوم الحاسوب.. طريقك الحقيقي للفل مارك                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


