
الضربة القاضية 

االستاذ احمد شهاب 

300
 سؤال

الوحدة االوىل
والثالثة

علوم الحاسوب

البث االقوى لطالبنا

من الساعة 7 اىل

الساعة 9 مساء 

ال تنسى 

في 



 

 1.....                                                                                           النيرد في علوم الحاسوب )طريقك الحقيقي للفل مارك(  

 

  0796459006                    الضربة القاضية ليلة الامتحان علوم حاسوب)النيرد(               الاستاذ أحمد شهاب   

. هو مجموعة من الرموز، قد تكون هذه الرموز أرقاًما أو حروًفا، مرتبطة مع بعضها بمجموعة من العلاقات وفق  1

 أسس معينة:  

 أ( النظام العددي               ب( النظام الخبير                ج( نظام التشفير                  د( النظام الأمني  

 .يعود الاختلاف في أسماء الأنظمة العددية الى اختلاف:  2

 د. أوزان الخانات       أ.  عدد الخانات             ب. عدد الرموز                 ج. ترتيب الخانة                

 :  يرمز أي نظام عّد إلى .3

 أ.  عدد الخانات             ب. عدد الرموز                 ج. ترتيب الخانة                د. أوزان الخانات     

    :  أساس أي نظام عّد يساوي . 4

 أ.  عدد الخانات             ب. عدد الرموز                 ج. ترتيب الخانة                د. أوزان الخانات     

ــ   .5  :  اسم أي نظام عددي يكون مطابقاً لـ

  أ.  عدد الرموز المستخدمة              ب. أساس النظام                ج. استخداماته          د. أ + ب   

   وزن الخانة)المنزلة( = )أساس نظام العّد(:  . 6

 أ.  عدد الخانات             ب. عدد الرموز                 ج. ترتيب الخانة                د. أوزان الخانات     

   من: ترّتب أرقام العدد    .7

 تنازلياً  اليسار الى اليمين  أ.  اليسار الى اليمين تصاعدياً      ب. اليمين لليسار تصاعدياً     ج. اليمين لليسار تنازلياً      د.      

   : عند إيجاد وزن الخانة في النظام العددي نقوم بترتيب خانات أو أرقام العدد من   .8

 اليسار الى اليمين تنازلياً  أ.  اليسار الى اليمين تصاعدياً      ب. اليمين لليسار تصاعدياً     ج. اليمين لليسار تنازلياً      د.      

   رمز واحد من الرموز الأساسية، يستخدم للتعبير عن العدد، الذي يحتل خانة)منزلة( واحدة يسمى:   . 9

 أ.  النظام العشري              ب. النظام العددي                  ج. العدد              د. الرقم           

   يسمى المقدار الذي يمثل برقم واحد أو أكثر، أو منزلة واحدة أو أكثر بــ:   .10

 د. الرقم                  أ.  النظام العشري              ب. النظام العددي                  ج. العدد         

   : 235يمثل الآتي    .11

     لا شيء مما ذكر  د.             عدد ورقم ج.                     رقم ب.                 عدد أ.        

   : 5يمثل الآتي    .12

     لا شيء مما ذكر  د.             عدد ورقم ج.                     رقم ب.                 عدد أ.        

   ترتب خانات )منازل( العدد من:   .13

 اليسار الى اليمين تنازلياً  أ.  اليسار الى اليمين تصاعدياً      ب. اليمين لليسار تصاعدياً     ج. اليمين لليسار تنازلياً      د.      

   : النظام  النظام القادر على تمثيل الدارات الكهربائية هو   .14

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

   الرمز الذي يمثل دارة كهربائية مفتوحة هو:   .15

    11د.                       10ج.                     0ب.              1أ.       

   هو: مغلقة  الرمز الذي يمثل دارة كهربائية   .16

    11د.                       10ج.                     0ب.              1أ.       

   : وجود أي رمز آخر العدد من اليمين يدل ذلك على أن العدد ممثل بالنظام   م حال عد في   . 17

 السادس عشر   د.                  الثماني  ج.                 العشري  ب.  الثنائي            أ.       
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  0796459006                    الضربة القاضية ليلة الامتحان علوم حاسوب)النيرد(               الاستاذ أحمد شهاب   

   : النظام   النظام الذي ُيعّد أحد الأنظمة الموضعية هو   .18

 جميع مما ذكر    د.                  الثماني  ج.                 العشري  ب.  الثنائي            أ.       

   يستخدم النظام الثنائي داخل الحاسوب:   .19

 أ + ب     د.                 تسهيل عمل المبرمجين استخدام الحاسوب  ل ج.           عنونة مواقع الذاكرة  ب.  لتخزين البيانات      أ.      

   : استخدام النظامين الثماني والسادس عشر   . 20

 أ + ب     د.                 تسهيل عمل المبرمجين استخدام الحاسوب  ل ج.           عنونة مواقع الذاكرة  ب.  لتخزين البيانات      أ.      

طويلة من  يستخدم النظام الثنائي داخل الحاسوب، لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة وهذا يتطلب سلسلة    .21

   الأرقام الثنائية: 

      0،10د.                        1،2ج.                          0،1ب.                   0،2أ.      

   : النظام الذي يستخدم عشرة رموز يسمى النظام   . 22

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   يسمى النظام:   رمزين فقط النظام الذي يستخدم    . 23

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   النظام الذي يستخدم ثمانية رموز يسمى النظام:  . 24

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   النظام الذي يستخدم ستة عشر رمزاً يسمى النظام:   . 25

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   أنظمة العّد استعمالاً هو النظام: أكثر   . 26

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   النظام المستخدم في الحاسوب هو النظام:   . 27

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   ُيطلق على الخانة )المنزلة( التي يحتلها العدد الثنائي أسم:   . 28

 النظام العددي     د.                  رقم ج.                   Bit)) بت  ب.  عدد           أ.       

   : على لبيان نوع النظام المستخدم يضاف أساس النظام   . 29

      ب   +   أ د.             فوق العدد ج.                   يسار العدد ب.             يمين العدد أ.       

   : العدد   داخل   الرقم  ذلك   فيها   يقع  الي   المنزلة  أو   الخانة   على   تعتمد   للرقم   الحقيقة   القيمة   . 30

 الأمني   النظام .  د          التشفير   نظام .  ج                العددي   النظام .  ب                الموضوعي   النظام .   أ    

   : من  ابتداًء   الثنائي،   النظام   على   والضرب   والطرح   الجمع   عملية  تنفذ     .31

 ذكر   مما   شيء   لا .  د          تحت   فوق .  ج             لليسار   اليمين .  ب         اليمين   الى   اليسار .   أ   

   : النظام  هو   الانسان   يستخدمه   عد   نظام   أكثر     . 32

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج         الثنائي   النظام .  ب                العشري   النظام .   أ 

   : بالنظام   الدارات   تمثيل   الآتي   الشكل   يعتبر   . 33

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج         الثنائي   النظام .  ب                العشري   النظام .   أ 
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  داخل   الرقم   ذلك   فيها   يقع   التي   المنزلة   أو   الخانة   على   تعتمد   للرقم   الحقيقة  القيمة "  فيه   يتكون   الذي   العد   نظام  . 34

 نظاماً   يسمى "  العدد

      منزلياً .  د             رقمياً .  ج                 حقيقياً .  ب            موضعياً .   أ       

 (:A ، B، C ، D ، E، F، 9، 8، 7،  6، 5، 0،1،2،3،4)  الرموز   من   يتكون   الذي   الموضوعية   العد   أنظمة   من   . 35

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

 (:9، 8، 7،  6، 5، 0،1،2،3،4)  الرموز   من   يتكون   الذي   الموضوعية   العد   أنظمة   من  . 36

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

 (:7،  6، 5، 0،1،2،3،4)  الرموز   من   يتكون   الذي   الموضوعية   العد   أنظمة   من   . 37

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

 يستخدم لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة:  (  0،1)  الرموز   من   يتكون   الذي   الموضوعية   العد   أنظمة   من   . 38

    عشر   السادس   النظام .  د       الثماني   نظام .  ج                  الثنائي   النظام .  ب            العشري   النظام .   أ    

   النظام العشري    يتكون منها عدد الرموز التي   . 39

    8.  د                     9.  ج                  2.  ب                 10.   أ    

   النظام الثنائي   يتكون منها عدد الرموز التي   . 40

    10.  د                     9.  ج                  2.  ب                 1.   أ    

   النظام الثماني   يتكون منها عدد الرموز التي    .41

    8.  د                     9.  ج                  2.  ب                 7.   أ    

 النظام السادس عشر  يتكون منها  عدد الرموز التي   . 42

    8.  د                     9.  ج                  15.  ب                 16.   أ    

   :  الأساس   قوى   بوساطة   الثنائي   بالنظام   الاعداد   تمثل   . 43

    8.  د                     9.  ج                  1.  ب                 2.   أ    

   :  الأساس   قوى   بوساطة   ثماني ال   بالنظام   الاعداد   تمثل   . 44

    8.  د                     9.  ج                  1.  ب                 7.   أ    

   :  الأساس   قوى   بوساطة   عشري ال   بالنظام   الاعداد   تمثل   . 45

    8.  د                     9.  ج                  10.  ب                 9.   أ    

   :  الأساس   قوى   بوساطة   السادس عشر   بالنظام   الاعداد   تمثل   . 46

    8.  د                     9.  ج                  16.  ب                15.   أ    

 : هو العد   أنظمة   جميع   الى   ينتمي   الذي   العدد   . 47

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

 : هو  فقط   عشر  السادس   النظام   الى   ينتمي   الذي   العدد   . 48

 AB1 . د                  108. ج                       101. ب                        102. أ    
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 : هو   العشري   النظام   الى  ينتمي لا    الذي  العدد   . 49

 AB . د                 1001. ج                 950. ب                        120. أ    

 ( ينتمي الى  101العدد )   . 50

 عشر   والسادس   الثنائي - د           والعشري   الثماني - ج         الانظمة   جميع - ب       فقط   العشري - أ 

 ( ينتمي الى  AB1العدد )   . 51

 فقط    عشر   السادس   . د           والعشري   الثماني - ج         الانظمة   جميع - ب       فقط   العشري - أ 

 : هو (  عشر   السادس   الثماني،   العشري،   الثنائي، )   العد   أنظمة   لجميع   ينتمي   الذي   العدد   . 52

 68. د               101. ج                    230. ب                 EA.  أ       

 : ينتمي الى النظام السادس عشر فقط هو العدد الذي    . 53

 68. د               101. ج                    230. ب                 EA.  أ       

 : العدد الذي لا ينتمي الى النظام الثماني هو   . 54

 70د.               81ج.                    233ب.                 10أ.        

 : هو  لثنائي العدد الذي لا ينتمي الى النظام ا   . 55

 1102د.               1100ج.                   1001ب.                 10أ.        

 ( يعتبر مثال على النظام 10100)2العدد    . 65

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

 ( يعتبر مثال على النظام 100) 16العدد    . 75

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

 عند التحويل من النظام الثنائي الى النظام الثماني نقوم بتقسيم  . 58  

 أرقام من اليمين الى اليسار      3ب.           أرقام من اليسار الى اليمين     3أ.     

 اليمين الى اليسار  أرقام من    4د.  أرقام من اليسار الى اليمين            4ج.      

 نقوم بتقسيم    السادس عشر عند التحويل من النظام الثنائي الى النظام  .  59

 أرقام من اليمين الى اليسار      3ب.           أرقام من اليسار الى اليمين     3أ.     

 اليمين الى اليسار  أرقام من    4أرقام من اليسار الى اليمين         د.    4ج.      

 النظام العددي الذي تعامل به البابليون  .  60     

 أ.  الروماني        ب. الستيني             ج. العشري          د. الصيني        

     عن الهنود فكرة الاعداد وحددوا أشكالاً حتى أصبحت:  لقد برعوا العرب والمسلمون في أنظمة العد وأخذوا  .  61     

 ( 9، 8،  7،  6، 3،4،5، 0،1،2) د.         ( 7،   6، 4،5، 0،1،2،3)  ( ج. 0،1)  ب.   ( A، B، C، D، E، F، 9،  8، 7،   6، 0،1،2،3،4،5) أ.       

 ( هو  E3F) 16( في العدد  Eترتيب الخانة للرمز ) .  26     

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

 ( هو 431) 8( في العدد 3ترتيب الخانة للرقم ) .  36     

 4د.                      3ج.                              2ب.                         1أ.        
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 ( هو  E3F0) 16( في العدد  Fأسم الخانة للرمز ) .  46     

 أ. آحاد                      ب. عشرات                    ج. مئات              د. الألوف      

 ( هو 3205) 8( في العدد  3أسم الخانة للرقم ) .  56     

 أ. آحاد                      ب. عشرات                    ج. مئات              د. الألوف          

 ( هو  E3F0) 16في العدد    ( F). وزن الخانة للرمز  66

 316د.                 216ج.                          116ب.                         016أ. 

   العدد الناتج يتكون من أرقام بواقي القسمة الصحيحة مرتبة من:  .  67

 ذكر   مما   شيء   لا .  د          تحت   فوق .  ج             لليسار   اليمين .  ب         اليمين   الى   اليسار .   أ   

   ( هو:   312)8( في العدد  3وزن الخانة للعدد ) .  86

 256.  د            64.  ج                     8.  ب             1.   أ   

   ( هو:   FA3) 16( في العدد  Fللرمز ) وزن الخانة .  96

 256.  د            64.  ج                     16.  ب             1.   أ   

   ( هو:   100)2( في العدد  1وزن الخانة للرمز ).  70

 8.  د            4.  ج                     2.  ب             1.   أ   

      3120في    3قيمة الرقم  .  71

 3000.  د           300.  ج                     30.  ب             3.   أ   

     7910في    9قيمة الرقم  .  72

 9000.  د          900.  ج                90.  ب             9.   أ   

 هو:  210×   2+  110×   1+   010×2ناتج .  37

 217.  د         215.  ج                 212.  ب             210.   أ   

 هو:  210×   7+  110×  3+   010×3ناتج .  74

 714.  د        733.  ج               730.  ب             377.   أ   

         في النظام العشري (  111110)2العدد الذي يكافئ .  57

   70د.         62 ج.            63 ب.               65أ.    

         العشري في النظام  (  11000)2العدد الذي يكافئ  .  67

   30د.         27 ج.            24 ب.               20أ.    

         في النظام العشري (  1010011)2العدد الذي يكافئ .  77

   101د.        90 ج.            83 ب.               80أ.    

      الثنائي  في النظام  (  94)10العدد الذي يكافئ .  87

 110011د.        11001101 ج.            1100111 ب.              1011110أ.    

      الثنائي  في النظام  (  27)10العدد الذي يكافئ  .  97

 11110د.        11101 ج.            11011 ب.               11100أ.    

      الثنائي  في النظام  ( 6)10العدد الذي يكافئ .  80

 11د.             111 ج.             101 ب.               110أ.    
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      الثنائي  في النظام  (  83)10العدد الذي يكافئ  .  81

 10110001د.             1010011 ج.            111000 ب.             1011001أ.    

      هو   ( 111)2العدد التالي للعدد  .  82

 1000د.             111 ج.            1001 ب.               110أ. 

      هو (  100)2العدد السابق للعدد  .  38

 1000د.             11 ج.            1001 ب.               10أ. 

     الثماني  في النظام  (  11)2العدد الذي يكافئ  .  48

 7د.             5 ج.             3 ب.               4أ. 

     الثماني  في النظام  (  110000)2العدد الذي يكافئ .  58

 60د.             30 ج.            6 ب.               70أ. 

     الثماني  في النظام  (  10)2العدد الذي يكافئ  .  68

 5د.             4 ج.            2 ب.              1أ. 

      هو    ( 1001)2العدد الأكبر من العدد  .  78

 1110د.             1011 ج.            1010 ب.               1111أ. 

     ثنائي  ال في النظام  (  11)8العدد الذي يكافئ .  88

 10101د.             110011 ج.            10110 ب.              1001أ. 

     الثنائي  في النظام  (  31)8العدد الذي يكافئ  .  98

 11001د.             110011 ج.            111010 ب.              1001أ. 

     الثنائي  في النظام  (  2)8العدد الذي يكافئ  .  90

 111د.             11 ج.            01 ب.             10أ. 

     بالنظام الثنائي هو:  (  765) 8عدد الخانات الثنائية الناتجة عن تحويل العدد . 91

                خانة ثنائية    12د.                     خانات ثنائية    6 ج.               خانات ثنائية    9  ب.               خانات ثنائية    3أ. 

     بالنظام الثنائي هو:  (  10) 8عدد الخانات الثنائية الناتجة عن تحويل العدد .  29

                خانة ثنائية    12د.                    خانات ثنائية    6 ج.               خانات ثنائية    9  ب.               خانات ثنائية    3أ. 

     السادس عشر   في النظام  (  10001101)2العدد الذي يكافئ  .  93

 813د.                 8C ج.                8D ب.                  8Eأ. 

     السادس عشر   في النظام  (  11111111)2العدد الذي يكافئ .  94

 1515د.                 F5 ج.                FE ب.                  FFأ. 

     السادس عشر   في النظام  (  1110)2العدد الذي يكافئ  .  95

 Bد.                   F ج.                  E ب.                      Aأ. 

     الثنائي      في النظام (  F0)16العدد الذي يكافئ .  96

 11111000د.                   11110000 ج.                  1111000 ب.                      11110أ. 

     الثنائي      في النظام (  D)16العدد الذي يكافئ  .  97

 1101د.                   1100 ج.                  1001 ب.                      1010أ. 
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     الثنائي      في النظام (  72)16العدد الذي يكافئ  .  98

 1110010د.                  1110111 ج.                   11110110 ب.                     1110010أ. 

     بالنظام الثنائي هو:  (  A0) 16عدد الخانات الثنائية الناتجة عن تحويل العدد  .  99

                خانتين   د.                    خانات ثنائية    8 ج.               خانات ثنائية    9  ب.               خانات ثنائية    3أ. 

     بالنظام الثنائي هو:  (  E0A) 16عدد الخانات الثنائية الناتجة عن تحويل العدد  .  100

                                  خانة ثنائية    12د.                    خانات ثنائية    8 ج.               خانات ثنائية    9  ب.               خانات ثنائية    3أ. 

   السادس عشر  في النظام  (  64)8العدد الذي يكافئ  .  101

 1Fد.                                   1C ج.                                  112 ب.                               1Dأ. 

     الثماني  في النظام  (  10)16العدد الذي يكافئ  .  102

 50د.                                  30 ج.                                  20 ب.                                2أ. 

      عشري  الفي النظام  (  57)8العدد الذي يكافئ  .  103

 47د.                                  50 ج.                                  30 ب.                               52أ. 

   العشري   في النظام  ( 5)8العدد الذي يكافئ  .  410

 47د.                                  60 ج.                                  55 ب.                                5أ. 

   العشري   في النظام  (  43)8العدد الذي يكافئ  .  510

 53د.                                  35 ج.                                  43 ب.                               53أ. 

   الثماني  في النظام  (  123)10العدد الذي يكافئ  .  610

 173د.                                   180 ج.                                  190 ب.                              170أ. 

   الثماني  في النظام  (  1)10العدد الذي يكافئ  .  710

 112د.                                  110 ج.                                  7 ب.                               1أ. 

   الثماني  في النظام  (  5)10العدد الذي يكافئ  .  810

 112د.                                  110 ج.                                  5 ب.                               1أ. 

     العشري  في النظام  (  BA)16العدد الذي يكافئ  .  910

 212د.                                   186 ج.                                  183 ب.                              185أ. 

   العشري   في النظام  (  E)16العدد الذي يكافئ  .  101

 14د.                                  10 ج.                                  12 ب.                               15أ. 

   العشري   في النظام  ( 101)16العدد الذي يكافئ .  111

 256د.                                   259 ج.                                  257 ب.                              255أ. 

   سادس عشر   في النظام  (  98)10العدد الذي يكافئ  .  211

 62د.                                   300ج.                                  266 ب.                               60أ. 

   ( في النظام السادس عشر   14)10الرمز الذي يكافئ  .  311

 Cد.                                   Bج.                                   E ب.                               Aأ. 

   ( في النظام السادس عشر   12)10الرمز الذي يكافئ  .  411

 Cد.                                   Bج.                                   E ب.                               Aأ. 
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 في النظام الثنائي يساوي    ( 1111)2( والعدد  1001)2ناتج جمع العدد  .  511

 ( 11000)2د.                                  ( 25)10ج.                                     (24)10ب.                               ( 1100)2أ. 

 في النظام الثنائي يساوي    ( 53) 10( والعدد  11) 10ناتج جمع العدد  .  611

 ( 110000)2د.                                  )70(10ج.                                    (64)10ب.                              ( 1000000)2أ. 

 يساوي    عشري في النظام ال   ( 1111) 2( والعدد 1111)2جمع العدد  من صحة    التحقق  ناتج .  711

 ( 110000)2د.                                  )30(10ج.                                     (30)10ب.                               ( 11110)2أ. 

 في النظام الثنائي يساوي    ( 10010) 2( والعدد  1111)2العدد    طرح ناتج  .  811

 ( 1110)2د.                                  ( 55)10ج.                                     )3(10ب.                              ( 11)2أ. 

 يساوي    عشري في النظام ال  ( 111) 2( والعدد 11100)2العدد    طرح ناتج  .  911

 ( 10101)2د.                                  ( 55)10ج.                                    (21)10ب.                               ( 110010)2أ. 

 يساوي    الثنائي في النظام    ( 30) 10( والعدد  64) 10العدد    طرح ناتج  .  201

 ( 1100010)2د.                                  ( 34)10ج.                                    (21)10ب.                               ( 100010)2أ. 

 يساوي    الثنائي في النظام   ( 011) 2( والعدد  111) 2العدد    ضرب ناتج  .  121

 ( 10101)2د.                                  ( 55)10ج.                                    (21)10ب.                               ( 100010)2أ. 

 يساوي    الثنائي في النظام    ( 6) 10( والعدد  7) 10العدد    ضرب ناتج .  221

 ( 10101)2د.                                  ( 100)10ج.                                    (42)10ب.                               ( 101010)2أ. 

 يساوي    العشري في النظام    ( 111) 2( والعدد  111) 2العدد    ضرب ناتج .  321

 ( 10101)2د.                                  ( 49)10ج.                                    (50)10ب.                               ( 101010)2أ. 

 يساوي    العشري في النظام    ( 11)2( والعدد  11)2العدد    التحقق من صحة ضرب ناتج  .  421

 ( 1001)2د.                                  ( 49)10ج.                                      (9)10ب.                               ( 101010)2أ. 

   والرقم المحمول يكون    (، 1(؛ فإن الناتج يكون )1+ 1+ 1) إذا كانت  .  125

 11د.                                 10ج.                                      0 ب.                           1أ. 

   (، والرقم المحمول يكون  0(؛ فإن الناتج يكون ) 1+ 1+1+1إذا كانت ).  126

 11د.                                 10ج.                                      0 ب.                           1أ. 

   وُيحمل ...... إلى الخانة التالية.     0=    1+   1إذا كان .  127

 11د.                                 10ج.                                      0 ب.                           1أ. 

   العدد المكتوب في النظام الثنائي من سلسلة من الرموز    .  128

   4،  3د.                                  2-،  1- ج.                                        2،  1  ب.                            1،  0أ. 

   ( تعد هذه العبارة خاطئة    13)10 >(  23) 8.  921

                                     لا     ب.                        نعم    أ.  

301  .16 (F  )> 16(E)         تعد هذه العبارة صحيحة       

                                     لا     ب.                        نعم    أ.  

       تعد هذه العبارة خاطئة          (23)10 <(  10111)2.  131

                                     لا     ب.                        نعم    أ.  



 

 9.....                                                                                           النيرد في علوم الحاسوب )طريقك الحقيقي للفل مارك(  

 

  0796459006                    الضربة القاضية ليلة الامتحان علوم حاسوب)النيرد(               الاستاذ أحمد شهاب   

 وتستخدم  اً واحد  منطقياً   . هي دارة إلكترونية بسيطة، تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر وتنتج مخرجاً 132

   - في بناء معالجات الأجهزة الالكترونية والحواسيب هذه العبارة تعبر عن: 

 د. جدول الحقيقة                     العبارة المشتقة ج.    أ. البوابات المنطقية         ب. العبارة الجبرية            

اللازم لدراسة التصميم المنطقي للأنظمة  هو أحد فروع علم الجبر في الرياضيات، والأساس الرياضي  .133

 الرقمية ومنها الحاسوب 

 الجبر المنطقي)البوولي(  د.                    العبارة المشتقة ج.                المنطقية   أ. البوابات المنطقية         ب. العبارة الجبرية 

الثوابت والمتغيرات المنطقية، يجمع بينها  ( أو مزيج من  X,Y( أو متغير منطقي )0,1هي ثابت منطقي )  . 134

 عمليات منطقية 

   الجبر المنطقي)البوولي(  د.             العبارة المشتقة ج.         المنطقية    أ. البوابات المنطقية         ب. العبارة الجبرية 

 بـــ تسمى    واحداً   منطقياً تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر وتنتج مخرجاً   .135

 د. جدول الحقيقة                     العبارة المشتقة ج.    المنطقية         ب. العبارة الجبرية              ة أ. البواب 

   البوابات المنطقية هي . 136

 أ. مصباح كهربائي          ب. مصدر طاقة كهربائي     ج. دارة الكترونية بسيطة     د. مفتاح توصيل    

 تتكون الدوائر المنطقية من عدد من  . 137

 أ. العمليات الحسابية      ب. الدارات الكهربائية   ج. البوابات المنطقية      د. الأنظمة العددية     

 .الدارة الكهربائية البسيطة تحتوي على:   138

   أ. مصباحاً كهربائياً ومفتاحي توصيل     ب. مصباحاً كهربائياً ومفتاح توصيل 

 د. مصباحي كهربائي ومفتاحي توصيل     ج. مصباحي كهربائي ومفتاح توصيل   

    الثنائي: عند غلق الدارة بوساطة المفتاح يضيء المصباح تمثل الحالة بالرمز  . 139

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

 .عند فتح الدارة بوساطة المفتاح ينطفئ المصباح تمثل الحالة بالرمز الثنائي:   140

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

 .جميع البوابات الآتية أساسية ما عدا:   141

   NOR .د      NOT ج.           .OR ب         AND.أ

 . جميع البوابات الآتية مشتقة ما عدا:   142

 د. أ +ب        NOTج.          NOR  . ب      NANDأ.  

 المنطقية هذه العبارة تعبر . تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية ولها مدخلان ومخرج واحد وتسمى "و"  143

 ANDد.       NOT.   ج.  NORب      NANDأ.  

 فقط:     1( إذا كانت قيمه المداخل جميعها 1قيمته ). تعطي مخرجاً  144

 ANDد.       NOT.   ج.  ORب       NANDأ.  

     - . تمثيل لعبارة منطقية بين الاحتمالات المختلفة للمتغيرات المكونة للعبارة المنطقية هذه العبارة تعبر عن: 145

 د. جدول الحقيقة             أمن المعلومات ج.          أ. البوابات المنطقية      ب. العبارة الجبرية  

 .عدد الاحتمالات في جدول الحقيقة يعتمد على  146

 عدد المتغيرات في العبارة المنطقية  ب.         عدد البوابات المنطقية في العبارة المنطقية  أ.    

   عدد الاحتمالات في العبارة المنطقية  د.                عدد الأولويات في العبارة المنطقية        ج.    

   ( هو:  1مفتاح التوصيل الذي يمثل الحالة ) .147

 د.                          ج.                               ب.                          أ.

      - :  AND. تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  148

 ب. بمفتاحي توصيل في وضعية التوازي        أ. بمفتاح توصيل في وضعية التوالي   

 د. بمفتاحي توصيل في وضعية التوالي        ج. بمفتاح توصيل في وضعية التوازي   
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 باستخدام دارة كهربائية فإنه يلزم:     AND. لتمثيل البوابة  149

 ب. مفتاحي توصيل في وضعية التوازي                        أ. مفتاح توصيل واحد فقط    

 د. ثلاثة مفاتيح توصيل في وضعية التوالي        ج. مفتاحي توصيل في وضعية التوالي  

 - مثل البوابة:  . تصمم الدارة الكهربائية بمفتاحي توصيل في وضعية التوالي ت 150

 ANDد.       NOT.   ج.  ORب      NANDأ.    

    OR. تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  151

    ب. بمفتاحي توصيل في وضعية التوازي      أ. بمفتاح توصيل في وضعية التوالي   

 التوالي د. بمفتاحي توصيل في وضعية       ج. بمفتاح توصيل في وضعية التوازي 

 باستخدام دارة كهربائية فإنه يلزم:     OR. لتمثيل البوابة  152

 ب. مفتاحي توصيل في وضعية التوازي                         أ. مفتاح توصيل واحد فقط    

 د. ثلاثة مفاتيح توصيل في وضعية التوالي         ج. مفتاحي توصيل في وضعية التوالي  

 - . تستطيع تصميم دارة كهربائية بمفتاحي توصيل في وضعية التوازي تمثل البوابة: 153

 ANDد.       NOTج.           OR  . ب          NANDأ.    

. تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية ولها مدخلان ومخرج واحد وتسمى "أو" المنطقية هذه العبارة تعبر  154

   - عن:  

 ANDد.       NOTج.       OR  . ب         NANDأ.  

 فقط:     0( إذا كانت قيمه المداخل جميعها  0. تعطي مخرجاً قيمته ) 155

 ANDد.       NOTج.       OR  . ب         NANDأ.  

بمفتاحي توصيل في وضعية التوالي بحيث    AND. تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  156

 المصباح يضيء  

 ب. عندما يكون كلا المفتاحين او أحدهما في حالة أغلاق                    أ. عندما يكون أحد المفاتيح في حالة أغلاق    

 د. عندما يكون كلا المفتاحين في حالة فتح فقط     ج. عندما يكون كلا المفتاحين في حالة أغلاق فقط     

واحدة من البوابات المنطقية الأساسية التي تدخل في بناء معظم الدوائر المنطقية، ولها مدخل واحد ومخرج  . 157

 هذه العبارة تعبر عن   القيمة المنطقية للمدخل إلى عكسه ( أي إنها تغير INVERTERواحد، ويطلق عليها العاكس ) 

 ANDد.                         NOTج.                       OR  . ب                   NANDأ.  

بمفتاحي توصيل في وضعية التوازي بحيث    OR. تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  158

 المصباح يضيء  

 ب. عندما يكون كلا المفتاحين او أحدهما في حالة فتح                           أ. عندما يكون أحد المفاتيح في حالة أغلاق   

 لة فتح فقط     ج. عندما يكون أي من المفتاحين او كلاهما في حالة أغلاق   د. عندما يكون كلا المفتاحين في حا 

( هذه  Inverter. تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية ولها مدخل واحد ومخرج واحد وتسمى العاكس ) 159

   - العبارة تعبر عن:  

 AND . د              NOT ج.              .NOR ب                  NAND . أ 

 في البوابة الآتية    Yو  X.  يشير  160

 د. العاكس             ج. بوابة              ب. مخرج البوابة          . مداخل البوابة  أ 

 في البوابة الآتية    A.  يشير  161

 د. العاكس             ج. بوابة              ب. مخرج البوابة         . مداخل البوابة  أ 

   .  تسمى البوابة الآتية بوابة  162

 د. ليس            ج. متممة               ب. أو               أ. و       
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 في البوابة الآتية   Yو  X.  يشير  163

 ج. بوابة   د. العاكس        ب. مخرج البوابة       . مداخل البوابة  أ 

 في البوابة الآتية    A.  يشير  164

 د. العاكس       ج. بوابة       ب. مخرج البوابة          . مداخل البوابة أ 

   .  تسمى البوابة الآتية بوابة  165

 .و         ب. أو      ج. عاكس       د. ليس   أ    

 ما عدا   قد تكون جميع ما يأتي    X ،Yفان قيم    1في الشكل المجاور هي    A. إذا كانت قيمة  661

  X=1   Y =1 د.                 X=1   Y =0 ج.         X=0   Y =1 ب.                X=0   Y =0 أ.    

 ما عدا  قد تكون جميع ما يأتي   X ،Yفان قيم    0في الشكل المجاور هي    A. إذا كانت قيمة  761

  X=1   Y =1 د.                 X=1   Y =0 ج.         X=0   Y =1 ب.                X=0   Y =0 أ.    

 أي من العبارات الآتية صحيحة بخصوص البوابة المنطقية  .  168

   1،0هما    Zهناك احتمالان لقيمة   ب.          1هو    Z  لقيمة   هناك احتمال واحد فقط  أ.    

 لا شيء مما ذكر صحيح   . د       0هو    Zهناك احتمال واحد فقط لقيمة   . ج    

 أي من العبارات الآتية صحيحة بخصوص البوابة المنطقية  .  169

   1،0هما    Zهناك احتمالان لقيمة   ب.          1هو    Zهناك احتمال واحد فقط لقيمة   أ.    

 لا شيء مما ذكر صحيح   . د       0هو    Zهناك احتمال واحد فقط لقيمة   . ج    

 في البوابة الآتية      Z. قيمة 170

    1،0د.           11ج.            1ب.       0أ.  

   .  تسمى البوابة الآتية بوابة  171

 د. ليس        ج. عاكس             ب. أو             .و        أ 

  Xفما قيمة    0في الشكل المجاور هي    A.  إذا كانت قيمة  172

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

 في البوابة الآتية   A.  يشير  173

 د. العاكس         ج. بوابة            ب. مخرج البوابة          . مداخل البوابة أ 

 .قواعد الأولويات لإيجاد ناتج عبارة منطقية مركبة وتمثيلها باستخدام البوابات المنطقية.:   174

    ORبعد      NOTبعدها    NANDالأقواس بعد    - ب               ORبعد    NOTبعدها      ANDالأقواس بعد  - أ    

 ORبعد      ANDبعدها    NOTالأقواس بعد    - د         NORبعد      NANDبعدها    NOTالأقواس بعد    - ج   

 وتمثيلها باستخدام البوابات المنطقية.:     مشتقة .قواعد الأولويات لإيجاد ناتج عبارة منطقية  175

    ORبعد      NOTبعدها    NANDالأقواس بعد    - ب               ORبعد    NOTبعدها      ANDالأقواس بعد  - أ    

 ORبعد      ANDبعدها    NOTالأقواس بعد    - د         NORبعد      NANDبعدها    NOTالأقواس بعد    - ج   

 .بوابة "و" المنطقية هي 176

 NAND  - د        NOT  - ج          OR- ب            AND-أ 

 . بوابة "أو" المنطقية هي 177

 NAND  - د        NOT  - ج          OR- ب            AND-أ 

 هي (  Inverterالعاكس ) . بوابة  178

 NAND  - د        NOT  - ج          OR- ب            AND-أ 

 . البوابة التي لها مدخل ومخرج فقط هي  179

 NAND  - د        NOT  - ج          OR- ب            AND-أ 
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 (  1(، إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كلاهما )1.تعطي مخرجاً قيمته )180

 NAND  - د        NOT  - ج          OR- ب            AND-أ 

 (  1(، إذا كانت قيمة أي من المدخلين أو كلاهما )0.تعطي مخرجاً قيمته ) 181

 NAND  - د        NOR  - ج          OR- ب            AND-أ 

 هو    NOT AND.اختصار  182

 NAND  - د        NOR  - ج          OR- ب            AND-أ 

 هو    NOT OR.اختصار  183

 NAND  - د        NOR  - ج          OR- ب            AND-أ 

 هو  NAND.اختصار  184

 NOTAND  - د        NOTOR  - ج          OR- ب            AND-أ 

 هو  NOR.اختصار  185

 NOTAND  - د        NOTOR  - ج          OR- ب            AND-أ 

 تكافئ أي من العبارات المنطقية الآتية    X NAND Y.العبارة المنطقية الآتية  186

 NOT X AND Y د.         NOT (X AND Y) ج.            NOT (NOT X AND NOT Y)  ب.   NOT X AND NOT Y    أ. 

 تكافئ أي من العبارات المنطقية الآتية    X NOR Y.العبارة المنطقية الآتية  187

 NOT X OR Y د.              NOT (X OR Y) ج.                NOT (NOT X OR NOT Y) ب.           NOT X OR NOT Y أ. 

 باستخدام البوابات الأساسية    NOR.تمثل بوابة  188

  د.                                 ج.                                 ب.                               أ. 

 

 باستخدام البوابات الأساسية    NAND.تمثل بوابة  189

  د.                                   ج.                                 ب.                               أ. 

 

 باستخدام البوابات المشتقة     NAND.تمثل بوابة  190

  د.                                    ج.                                ب.                               أ. 

 

 باستخدام البوابات المشتقة     NOR.تمثل بوابة  191

  د.                                    ج.                                ب.                               أ. 

 

 بتوصيل:   NANDتتشكل بوابة  . 192

 ANDبمدخل بوابة    NOTب. مخرج بوابة    AND   بمدخل بوابة    NOTأ. مدخل بوابة  

   NOTبمدخل بوابة    ORد. مخرج بوابة       NOTبمدخل بوابة    ANDج. مخرج بوابة  

 بتوصيل:   NORتتشكل بوابة  . 193

 ANDبمدخل بوابة    NOTب. مخرج بوابة    AND   بمدخل بوابة    NOTأ. مدخل بوابة  

   NOTبمدخل بوابة    ORد. مخرج بوابة       NOTبمدخل بوابة    ANDج. مخرج بوابة  

 تعود تسمية الجبر المنطقي بهذا الاسم نسبة للعالم: . 194

 أ. كارل تشابيك                  ب. يوجين غوستمان            ج. جورج بوول                  د. الجزري  
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 أجب )نعم، لا(  

 لا  - نعم     ب - أبمفتاحي توصيل في وضعية التوالي      AND.يمكن تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  1

 لا  - نعم     ب - أبمفتاحي توصيل في وضعية التوازي      AND.يمكن تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  2

 لا  - نعم     ب-أ بمفتاحي توصيل في وضعية التوالي        OR.يمكن تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  3

 لا  - نعم     ب-أ بمفتاحي توصيل في وضعية التوازي        OR.يمكن تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  4

 لا  - نعم     ب-أ بمفتاح توصيل في وضعية التوازي        OR.يمكن تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة المنطقية  5

 لا - نعم     ب - أ                 ية تتكون الدوائر المنطقية من عدد من البوابات المنطق   .6

 لا - نعم     ب - أ      NOTبمدخل بوابة    ORبوابة    مدخل بتوصيل    NORتتشكل بوابة   .7

 لا - نعم     ب-أ      NOTبمدخل بوابة    ANDبوابة   مدخل بتوصيل    NANDتتشكل بوابة   .8

 لا -نعم     ب - أ      الجبر البوولي )المنطقي( تعود تسميته إلى العالم الرياضي جورج بوول   .9

 لا - نعم     ب-أ   AND   يضيء المصباح عندما يكون كلا المفتاحين في حالة أغلاق فقط تمثل العبارة البوابة    .10

 لا - نعم     ب - أ(  Inverterبوابة العاكس )  NOTيطلق على بوابة   .11

             AND 1(1 OR NOT 0)ناتج العبارة المنطقية الآتية    . 195

       0أ. 

          1ب. 

          10ج. 

 11  د. 

 

                                   A=1 ، B=0 ، C=1إذا علمت ان   A AND NOT (B OR NOTC)  ناتج العبارة المنطقية الآتية   .196

       0أ.   

          1ب.   

          10ج.   

 11د. 

 

   1التي تجعل ناتج العبارة المنطقية النهائي يساوي   Dفما قيمة المتغير    A=1 ، B=0 ، C=1إذا علمت أن    .197

A AND NOT (B OR NOT C) AND D                                                                              

       0أ.   

          1ب.   

          10ج.   

 11د. 

 

     :ي ( ه 1فان العبارة المنطقية التي ناتجها )   A=1 ، B=0إذا كانت    . 198

                   NOT (A AND NOT B) أ.

        NOT (A OR NOT B) ب.

           NOT (NOTA OR NOT B) ج.

 A AND NOT Bد.
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                 NOT 0 NAND 1 NAND 0ناتج العبارة المنطقية الآتية  . 199

       0أ.   

          1ب.   

          10ج.   

 11د.   

                                   W=1 ، Y=0 ، X=1إذا علمت ان    X NAND NOT (Y NAND NOT W) الآتية ناتج العبارة المنطقية    . 200

       0أ.   

          1ب.   

          10ج.   

 11د.   

 

 1التي تجعل قيمة العبارة المنطقية تساوي    Dفما قيمة    A=1، B=1 ، C=0 .إذا علمت إن 201

 A NOR B NOR (C NOR NOT D) 

       0أ.   

          1ب.   

          10ج.   

 11د.   

     :ي ( ه 1فان العبارة المنطقية التي ناتجها )   A=1 ، B=1.إذا كانت  202

         NOT (A NOR NOT B)- أ 

 NOT (A NAND NOT B)  - ب 

                          A NOR B- ج   

 A NAND B  - د   

 0.  1.  1+  0ناتج العبارة الجبرية المنطقية    . 203

       0أ. 

          1ب. 

          10ج. 

 11د. 

 F=A. B + C. Dفإن ناتج العبارة الجبرية المنطقية    D=0 ، C=1 ، B=0 ، A=1إذا علمت أن    . 204

       0أ. 

          1ب. 

          10ج. 

 11د. 
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   1العبارة الجبرية قيمة العبارة تساوي  التي تجعل قيمة    Dفما قيمة    C=1 ، B=1 ، A=1إذا علمت أن    . 205

                                            +C. D  (A.B ) 

       0أ. 

          1ب. 

          10ج. 

 11د. 

 ( هي:1التي ناتجها ) فإن العبارة الجبرية    C=0 ، B=0 ، A=0إذا علمت أن    .206

     A. B+ Cأ. 

 A.B +Cب. 

 A. B+Cج.  

 A. B+Cد. 

 فإن الخطوة الأولى في إيجاد ناتج العبارة المنطقية    B=0 ،  A=1 ،  D=1  ،C=0كانت قيم  إذا    .207

A OR NOT B AND (C OR D)                                             هي 

 OR NOT 0 AND 0 1 أ.   

 OR NOT 0 AND 1 1 ب.

 OR NOT 0 AND (0 OR 1) 1ج. 

 OR 1 AND (0 OR 1) 1د. 

 فإن الخطوة الأولى في إيجاد ناتج العبارة المنطقية    B=0 ،  A=1 ،  C=0إذا كانت قيم    .208

A NAND NOT (B NAND NOT C)                                             هي 

 NAND NOT (0 NAND NOT 0) 1 أ.   

 NAND NOT (0 NAND 1) 1 ب.

 NAND NOT (0 NAND NOT 0) 1ج. 

 NAND NOT (0 NAND 0) 1 د. 

 فإن الخطوة الأولى في إيجاد ناتج العبارة المنطقية  B=0 ،  A=1 ،  C=0 ، W=0إذا كانت قيم    .209

A. B + (C + W)                                                 هي 

   (0 + 0) + 0 .1 أ.   

  (1 + 0)+ 0 .1 ب.

 (0 + 0)+ 0 .1 ج.

 (1 + 0)+ 1 د. 

 

  A AND NOT B OR NOT C AND D.عدد البوابات المنطقية في العبارة المنطقية الآتية  210

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

  A AND NOT B OR NOT C.عدد المعاملات المنطقية في العبارة المنطقية الآتية  211

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 النظام القادر على تمثيل حالات المتغير المنطقي هو  . 212

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



 

 16.....                                                                                           النيرد في علوم الحاسوب )طريقك الحقيقي للفل مارك(  

 

  0796459006                    الضربة القاضية ليلة الامتحان علوم حاسوب)النيرد(               الاستاذ أحمد شهاب   

 النظام الأنسب لتمثيل الأعداد والرموز وتخزينها داخل الحاسوب   . 213

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

 AND NOT 0 AND 1 AND 0 1 المنطقية في العبارة المنطقية الآتية   الثوابت عدد   . 214

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

  A OR NOT B OR NOT C AND A.عدد المتغيرات المنطقية في العبارة المنطقية الآتية  215

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

  A OR NOT B OR NOT C AND D.عدد المتغيرات المنطقية في العبارة المنطقية الآتية  216

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 بعد تعويض قيم المتغيرات    A OR NOT B AND C.عدد خطوات حل العبارة المنطقية  217

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 مع خطوة تعويض المتغيرات    A OR NOT B AND D OR C.عدد خطوات حل العبارة المنطقية  218

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 A. B+C+Wالمنطقية الآتية    ة .عدد البوابات المنطقية في العبارة الجبري 219

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 A. B+C+Wالمنطقية الآتية    ة المتغيرات المنطقية في العبارة الجبري .عدد  220

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 A NOR NOT (B NOR NOT C).عدد البوابات الأساسية في العبارة الآتية  221

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.      

 A NAND NOT (B NAND NOT C).عدد البوابات المشتقة في العبارة الآتية  222

 5د.          4ج.         2ب.          3أ.       

 باستخدام البوابات المنطقية نبدأ بتمثيل:   NOT (A OR B) AND C.لتمثيل العبارة المنطقية 223

  NOT A OR Bد.            ( A OR B)ج.              B AND C ب.                          NOT Aأ. 

 باستخدام البوابات المنطقية نبدأ بتمثيل:   NOT A OR B AND C.لتمثيل العبارة المنطقية 224

  A OR Bد.             NOT A OR Bج.              B AND C ب.                          NOT Aأ. 

 باستخدام البوابات المنطقية آخر عملية بتمثيل:   OR (C OR D) (A AND B).لتمثيل العبارة المنطقية  225

  (C OR D) د.             NOT A OR Bج.               (A AND B) ب.                          ORأ. 

 باستخدام البوابات المنطقية نبدأ بتمثيل:    A NAND B NOR NOT C .لتمثيل العبارة المنطقية226

  A NOR Bد.            B NOR NOT Cج.                   NOT C ب.                   A NAND Bأ. 

 باستخدام البوابات المنطقية نبدأ بتمثيل:   NOR (C NOR D) (A NAND B) .لتمثيل العبارة المنطقية227

  A NOR Bد.            B NOR NOT Cج.   (C NOR D)       ب.              (A NAND B) أ. 

 باستخدام البوابات المنطقية نبدأ بتمثيل:    A. B+C     .لتمثيل العبارة الجبرية 228

  A. B+C د.               B.Cج.   A         ب.             B+Cأ.  

 باستخدام البوابات المنطقية نبدأ بتمثيل:  C  (A. B  )+ .لتمثيل العبارة الجبرية 229

 (A.B) د.               B.Cج.   A         ب.             B+Cأ.  

   يشبه    A=X. Yاستخدام ).( في العبارة الجبرية  .230

  الضرب الثنائي            ج. القسمة الثنائي      د. رفع القوة الثنائي   ب.                          أ. الجمع الثنائي 
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   هي   X + Y. Z + Dالعملية التي تنفذ أولا في العبارة الجبرية  .231

    Z+Dد.         Y.Zج.               X + Y ب.                          X+Y.Zأ.  

   1ساوي  ي العبارة الجبرية    ناتجالتي تجعل    Bفما قيمة    D=0 ، C=0 ، A=1إذا علمت أن    . 232

                                            A. B. C + D 

       0أ. 

          1ب. 

          10ج. 

 11د. 

 =NOT A OR B  Xالمنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية              . أي من البوابات 233

                                     .د         ج.                            ب.                                                  أ.

  NOT A OR NOT B. أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية            234

                                     .د         ج.                            ب.                                                  أ.

              A AND (B OR C) AND Dالمنطقية  المنطقية الآتية تمثل العبارة    بوابات أي من ال  .235  

  ج.                                      د.                                         ب.                                      أ.

                             

                         NOT A NAND B NAND C.أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية  236     

  ج.                                      د.                                         ب.                                   أ.  

 

                          NOT (NOT A NOR NOT B)  .أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية237     

  ج.                                      د.                                         ب.                                   أ.  

 

 NOT A NOR NOT B  .أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية238

  ج.                                      د.                                         ب.                                   أ.  

 NOT (A NAND B)  .أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية239

  ج.                                      د.                                         ب.                                   أ.  

 

 =A+ B X أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية.240

  ج.                                      د.                                     ب.                                   أ.  

 =A+ B X أي من البوابات المنطقية الآتية تمثل العبارة المنطقية.241

  ج.                                      د.                                     ب.                                   أ.  
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 المنطقية في الشكل المجاور هي    ة .العبارة المنطقية التي تمثلها البواب242

   z=A OR (B AND C)ب.                Z= NOT (B OR C) AND Aأ.  

 Z=A OR NOT (B OR C)د.               Z=A AND NOT (B AND C)- ج

 الشكل المجاور هي المنطقية في    ة .العبارة الجبرية المنطقية التي تمثلها البواب 243

  Z=A + (B. C) ب.          Z= (B + C). A أ.

 =A + (B + C)  Z د.            Z=A. (B. C)- ج 

 المنطقية في الشكل المجاور هي    ة .العبارة المنطقية التي تمثلها البواب244

     AND NOT (COR D) (NOT A AND B)أ.  

     AND NOT (COR D) (NOT A OR B)ب.  

 NOT (A OR B AND C)د.       NOT (A AND B OR C)  - ج

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة .العبارة الجبرية المنطقية التي تمثلها البواب 245

   (C+D) .(A+B)ب.              A .(B + C)أ.  

   (C+D) .(A+B)د.                A. (B. C)  - ج

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة المنطقية التي تمثلها البواب.العبارة  246

   X=A OR (B AND C)ب.     X= NOT (A OR B) AND Cأ. 

 X= NOT (A OR B AND C)د.      X=NOT (A AND B OR C)- ج

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة .العبارة الجبرية المنطقية التي تمثلها البواب 247

   Z=A+ (B+ C)ب.           Z= (B + C). Aأ.  

 A. B +Cد.               Z=A. (B. C)- ج

 

   X=NOT (A AND B) OR (C ………. D)لكي نكمل العبارة المنطقية  . 248

    OR NOT ب.  NOT OR            أ. 

  NOT AND د.  AND NOT        . ج

   NOT (A AND B ……………. C) OR Dلكي نكمل العبارة المنطقية  . 249

    OR NOT ب.  NOT OR            أ. 

  NOT AND د.   AND NOT        . ج

   ة هي كتابة  طقية لهذه البواب لكتابة العبارة المن خطوة    أول . 250

  A ND B ب.  B AND C            أ. 

  (B OR C) د.  C OR A             . ج

   ة هي كتابة  طقية لهذه البواب لكتابة العبارة المن خطوة    أول . 251

  C AND ب.  A AND            أ. 

  A AND NOT B د.  NOT B             . ج

 المنطقية في الشكل المجاور هي    ة .العبارة المنطقية التي تمثلها البواب252

   z=A OR (B AND C)ب.                Z= NOT (B OR C) AND Aأ.  

 Z=A OR NOT (B OR C)د.               Z=A AND NOT (B AND C)- ج

   ابات المنطقية في الشكل المجاور  كم عدد البو . 253

 7د.          3ج.          5ب.         6  أ.       

 

 

     .  جاور الشكل الم  في  Zقيمة  . 254

 11د.          10ج.          1ب.         0  أ.       
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     .  جاور الشكل الم  في  A قيمة . 255

 11د.          10ج.          1ب.         0  أ.       

 

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة المنطقية التي تمثلها البواب.العبارة  256

 Z=NOT (A NOR B NOR NOT C)ب.                 Z= A NOR B NAND NOT C أ. 

 Z= NOT (NOTA NOR (B NOR C))  . د        Z= NOT ((B NOR C) NOR A)ج.  

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة المنطقية التي تمثلها البواب.العبارة  257

     Z= A NAND B NAND NOT Cأ.  

 Z= A NOR B NOR NOT Cب.  

 Z= NOT (A NOR (B NOR C))ج.  

 Z= NOT (NOTA NOR (B NOR C))د.  

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة المنطقية التي تمثلها البواب.العبارة  258

     Z= NOT (A NAND B NAND C)أ.  

 Z= NOT (NOTA NAND (B NAND C))ب.  

 Z= NOT (A NAND (B NOR C))ج.  

 Z= NOT (NOTA NOR (B NOR C))د.  

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة المنطقية التي تمثلها البواب.العبارة  259

 =NOR C  NOT (A NOR C)  Z  ب.                Z= NOT (A NOR B NOR C) أ. 

 Z= NOT A NOR (B NOR C)  . د               Z= NOT A NOR B NOR Cج.  

   المنطقية في الشكل المجاور هي   ة المنطقية التي تمثلها البواب.العبارة  260

 =A NOR B NOR C NOR D  Z  ب.       Z= (A NOR B) NOR (C NOR D) أ. 

 Z= (A NOR B NOR C) NOR D  . د                      C NOR D  Z= (A NOR B)  ج. 

 

   ة هي كتابة  طقية لهذه البواب لكتابة العبارة المن خطوة    أول . 261

 NAND C ب.  A NAND            أ. 

  NOT A NOR B د.  NOT A             . ج

 

   ة هي كتابة  طقية لهذه البواب لكتابة العبارة المن خطوة    أول . 262

 A NAND B ب.  A NOR B            أ. 

 A NOR NOT C د.  NOT C             . ج

 

   في الشكل المجاور    الاساسية   ابات المنطقية كم عدد البو . 263

 5د.          4ج.          1ب.         3  أ.       

 

   في الشكل المجاور    مشتقة ال  ابات المنطقية كم عدد البو . 264

 5د.          2ج.          1ب.         3  أ.       

 

 0تساوي    Xالتي تجعل قيمة    Aفما قيمة    B=1  ،C=0إذا علمت أن    . 265

             10د.           11ج.          1ب.          0أ. 

 

 ( A AND NOT B)   ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي .266

   A.Bد.          ( (A. Bج.           A+C ب.             (A+B)أ.
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 OR C   (A AND NOT B ) NOT  ة المنطقي العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة  . 267

    A. B+C د.       ( (A. Bج.      A. B+C ب.        A. B+Cأ. 

 OR (NOT C OR D)   (A AND B )  ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي . 268

 ( A. B) ( +  C. D)   د.    (      A+ B). (C+D) ج.         A. B+C ب.         ( A. B) ( +  C + D) أ.  

 NOT A OR (NOT B OR C AND D)  ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي . 962

 ( A. B) ( +  C. Dد. )          A( +  B + C.Dج. )        A( +  B + C+Dب. )           A( + B + C.Dأ. )

 A AND NOT (NOT B OR NOT C)  ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي . 270

 .A(  C+ Dد. )          A(.  B + Cج. )            A(.  B + Cب. )  A      (.  B + Cأ. )

 A. B + C  ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي . 271

 NOT (A AND B) AND D      . أ 

 NOT (A AND B OR C)  . ب 

 A AND NOT (NOT B AND C)    . ج

 NOT (A AND B OR C) OR D    . د 

 D  A+ B. C +  ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي . 272

 NOT (A OR B AND C OR D)      . أ 

 NOT (A AND B OR C)  . ب 

 NOT (NOT (A OR B) AND C OR D)    . ج

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

 D  A+ B. C +  ة العبارة الجبرية المنطقية المكافئة للعبارة المنطقي . 273

 NOT (NOT (A OR B) AND C OR D)    . ج     NOT (A AND B OR C)  . ب      NOT (A OR B AND C OR D)      . أ 

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

 تعني عدد     N    N  أساس  2عدد الاحتمالات في جدول الحقيقة نستخدم    لإيجاد .  274

   الأنظمة د.                  الاحتمالات    ج.                 المتغيرات    ب.            بات البوا   أ. 

 NOT (A AND NOT B). عدد الاحتمالات التي يحتويها جدول الحقيقة للعبارة المنطقية      275

 32د.                  16ج.                 4ب.            2أ. 

  A AND B AND D NOT C OR W    . عدد الاحتمالات التي يحتويها جدول الحقيقة للعبارة المنطقية  276

 32د.                  16ج.                  4ب.            2أ. 

 A AND B (C OR D). عدد الاحتمالات التي يحتويها جدول الحقيقة للعبارة المنطقية    277

 32د.                  16ج.                 4ب.            2أ. 

 A AND B (C OR D). عدد الاحتمالات التي يحتويها جدول الحقيقة للعبارة المنطقية    278

 24د.                  32ج.                 31ب.             42أ. 

   A AND B. عدد الاحتمالات التي يحتويها جدول الحقيقة للعبارة المنطقية    279

 22د.                  32ج.                 31ب.            24أ. 

 جدول القيقة الآتي هي:    في  Hو   Kقيم  .  280

   H=1   ،K=1د.             H=0   ،K=1ج.             H=1   ،K=0   . ب         H=0   ،K=0  أ. 

          

 :  ة الآتي هو حقيق عدد الاحتمالات في جدول ال .  281  

 4د.                8ج.               2  . ب      1  أ. 

 

 

قة  ه في جدول الحقي تعطى الناتج نفس بحيث    ( Yو )   ( X) ( يمكن تطبيقها على  سمة ق ال   الضرب،   الجمع، أي من العمليات الحسابية ) .  282  

 :  الآتي 

 طرح       د.                  سمة  ق   . ج             ضرب    . ب      جمع   أ. 
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 طرح       د.                  سمة  ق   ج.             ضرب    . ب      جمع   أ. 

 

 

 جدول الحقيقة الآتي يعبر عن بوابة  .  284  

   NORد.                  NAND  ج.                 OR  . ب AND    أ. 

         

 في جدول الحقيقة الآتي هي    Cمة  قي .  285

           11د.                  10  ج.                 1  . ب 0        أ. 

 

 في جدول الحقيقة الآتي هي    Cمة  قي .  286

          11د.                  10  ج.                1  . ب 0       أ. 

 

 العبارة المنطقية التي تمثلها الدارة الكهربائية الآتية:  . 287

  (A AND C) AND B. د           ( A OR C) AND B. ج          A OR C AND B. ب        A AND C OR Bأ. 

 

 المنطقية التي تمثلها الدارة الكهربائية الآتية:    العبارة  .288

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

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

 .العبارة المنطقية التي تمثلها الدارة الكهربائية الآتية:  289

 B AND C AND A. د      B OR C OR A. ج          B OR C AND A.ب          B AND OR Aأ.

 

  (BORCالعبارة المنطقية التي تمثل مفتاحي توصيل في الشكل المجاور هي ). 290

 ب.لا       أ.نعم  

     ( A AND B.العبارة المنطقية التي تمثل مفتاحي توصيل في الشكل المجاور هي ) 291

 ب. لا     أ. نعم  

 

     دارة الكهربائية في هذا الشكل تمثل البوابة المنطقية  ال . 292

   NORد.                    NOT  ج.                 OR  . ب AND        أ. 

 

     دارة الكهربائية في هذا الشكل تمثل البوابة المنطقية  ال . 293

   NORد.                    NOT  ج.                 OR  . ب AND        أ. 

 

     دارة الكهربائية في هذا الشكل تمثل البوابة المنطقية  ال .294

   NORد.                    NOT  ج.                 OR  . ب AND        أ. 

 

 ن النظامين  الجدول الآتي يوضح العلاقة بي. 295

 الثماني والسادس عشر  د.                  العشري والسادس عشر    ج.        ماني ث العشري وال   . ب       العشري والثنائي   أ. 

 م المستخدم هو:  ة على النظا يكتب في آخر العدد لدلال مصغر   . عدد 296

   البت د.                     ة  ن وزن الخا   ج.       أساس النظام    . ب       ترتيب المنزلة    أ. 

 

A AND B AND C C B A 

1  1 1 

NOT (A NOR B NORC) C B A 

0  0 1 
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   يمثل:                   الشكل الآتي .  297

   11د.                      10  ج.          0  . ب         1  أ. 

   يمثل:                 الشكل الآتي .  298

   11د.                      10  ج.          0  . ب         1  أ. 

   الآتيتين: البوابتين    باستخدام  NANDتمثيل بوابة  .  299

  د.                                    ج.                                ب.                               أ. 

 

   الآتيتين: البوابتين    باستخدام  NANDتمثيل بوابة  .  300

  د.                                    ج.                                ب.                               أ. 

 

 

 الحمد هللا والشكر هلل  

 ى منك تفرحني  بستن عزيزي الطالب  

 احمد شهاب    الأستاذلا تنسى البث العملاق على صفحتي 

 ة  على المجموعة الرسمي الرجاء من الجميع الدخول  

   ALNERDحاسوب مع النيرد  ال 

   وعةلأي استفسار التوجه على المجم 

 احمد شهاب فخور فيكم    الأستاذ 

 



 

 

 االجابة  رقم السؤال االجابة  رقم السؤال االجابة  رقم السؤال االجابة  رقم السؤال االجابة  رقم السؤال االجابة  رقم السؤال

 ج 266 أ 213 أ 160 أ 107 ج 54 أ 1

 د 267 ب 214 ب 161 ب 108 د 55 ب 2

 أ      268 أ 215 أ 162 ج 109 أ 56 ب 3

 أ 269 ج 216 أ 163 د 110 د 57 ب 4

 ب 270 أ 217 ب 164 ب 111 ب 58 د 5

 ب 271 د 218 ب 165 د 112 د 59 ج 6

 ج 272 أ 219 أ 166 ب 113 ب 60 ب 7

 أ 273 ج 220 د 167 د 114 د 61 ب 8

 ب 274 ب 221 ب 168 د 115 ب 62 د 9

 ب 275 ب 222 ج 169 أ 116 أ 63 ج 10

 د 276 ج 223 د 170 ب 117 ب 64 أ 11

 ج 277 أ 224 ج 171 أ 118 د 65 ج 12

 أ 278 أ 225 ب 172 ب 119 ب 66 ب 13

 د 279 ب 226 ب 173 أ 120 ب 67 أ 14

 أ 280 أ 227 د 174 د 121 ج 68 ب 15

 د 281 أ 228 ج 175 أ 122 د 69 أ 16

 ب 282 د 229 أ 176 ج 123 ج 70 ب 17

 أ 283 ب 230 ب 177 ب 124 د 71 د 18

 د 284 ج 231 ج 178 أ 125 ج 72 د 19

 ب 285 أ 232 ج 179 ج 126 ب 73 ج 20

 ب 286 ج 233 ب 180 أ 127 ج 74 ب 21

 ج 287 ب 234 ج 181 أ 128 ج 75 أ 22

 ب 288 أ 235 د 182 ب 129 ب 76 ب 23

 د 289 أ 236 ج 183 ب 130 ب 77 ج 24

 ب 290 د 237 د 184 أ  131 أ 78 د 25

 ب 291 ج 238 ج 185 أ 132 ب 79 أ 26

 أ 192 ب 239 ج 186 د 133 أ 80 ب 27

 ب 293 ج 240 ج 187 ب 134 ج 81 ب 28

 أ 294 د 241 ج 188 أ 135 ب 82 أ 29

 أ 295 أ 242 أ 189 ج 136 ج 83 أ 30

 ب 296 أ 243 ب 190 ج 137 ب 84 ب 31

 ب 297 ب 244 د 191 ب 138 د 85 أ 32

 أ 298 ب 245 ج 192 ب 139 ب 86 ب 33

 أ 299 ج 246 د 193 أ 140 ب 87 أ 34

 ج 300 د 247 ج 194 د 141 أ 88 د 35

   ب 248 ب 195 ج 142 د 89 أ 36

   ج 249 ب 196 د 143 أ 90 ج 37

   د 250 ب 197 د 144 ب 91 ب 38

   ج 251 د 198 د 145 ج 92 أ 39

   أ 252 ب 199 ب 146 ب 93 ب 40

   د 253 ب 200 د 147 أ 94 د 41

   ب 254 أ 201 د 148 ب 95 أ 42

   ب 255 أ 202 ج 149 ج 96 أ 43

   ج 256 أ 203 د 150 د 97 د 44

   ب 257 ب 204 ب 151 أ 98 ب 45

   ب 258 ب 205 ب 152 ج 99 ب 46

   ب 259 د 206 ب 153 د 100 ب 47

   أ 260 ب 207 ب 154 ج 101 د 48

   ج 261 ب 208 ب 155 ب 102 د 49

   أ 262 ب 209 ج 156 د 103 ب 50

   أ 263 د 210 ج 157 أ 104 د 51

   ج 264 ج 211 ج 158 ج 105 ج 52

   أ 265 أ 212 ج 159 د 106 أ 53


