
 

 

 

 صيبَّ انحبسب األنيأيتحبٌ يبدة  /  أسئهّ واجببّ   

 -انسؤال األول :
، ونتحذيذ   Aأجب عٍ األسئهّ األتيّ بتحذيذ اإلجببّ انصحيحّ قى بتُشيط األختيبر 

 -ورنك بورقة اإلجببّ انًهحقّ  :  B اإلجببّ انخبطئّ  قى بتُشيط األختيبر  
   

 انذٔائش األنكتشَٔيّ يًٓتٓب تٕصيم األٔايش ثيٍ ٔصذِ انًؼبنزّ انًشكضيّ ٔثيٍ يسبسات انمشص انصهت .   - 1

  تى تفشيغ انًكخفبت ثتٕصيم انطشفيٍ  ثبألسض .ي -2

 َبلم انمذسِ يًخم خطٕغ تخضيٍ انكٓشثيّ انالصيّ نؼًم يكَٕبت انًؼبنذ انذليك . -3 

 ػهي فتشات صيُيّ يؼيُّ .انصيبَّ انؼالريّ تتى  -4 

 يًش انتٕسغ أصذ األرضاء انشئيسيّ انًٕرٕدِ ػهي انهٕصّ االو .  - 5

 ثطٕل انكبثم انًتصم ثبنهٕرّ األو . Serial  ATAتتًيض ػٍ  Parallel  ATAاأللشاص انصهجّ   -6

 ىو النظام المسئول عن بدء تشغيل الحاسب . BIOSمصطمح  -7
 النو ال يعوق تدفق اليواء . Cables Ribbonافضل من    Cables Roundكابل الداتا من النوع  -8
 9-  UDMA   SPEED كشِ انُظبو ٔثيٍ انمشص انصهت .تؼُي سشػّ َمم انجيبَبت ثيٍ را 

 . 3.5GHZ انى MHZ 75 تى اَتبد انًؼبنذ ثبَتيٕو ثسشػبت تجذأ يٍ  -11

 يشرغ انسجت انشئيسي في سشػّ انضبست اني صزى انزاكشِ . -11

 تٕصم يجشدات انٕٓاء في حمٕة خبصّ  .  Pentium 4في أَظًّ   -12

نشبشّ غيش سهيى فبنسجت في رنك ػذو تشكيت انشاو ثشكم            صزى انزاكشِ انًذٌٔ ػهي افي صبنّ ٔرٕد ػطم  -13

 سهيى .

 لذسات انشجكبت ٔكفبءِ األشكبل انشسٕييّ . يٕرذ ثبنهٕصّ األو تٕصيالت نضيبدِ  -14

 ػُذ سًبع أصٕات غشيجّ ثؼذ تشكيت انًؼبنذ يتى استجذال انًؼبنذ . -15

 األرٓضِ انذاخهيّ اني نٕصّ انُظبو .ششيػ َبلم انجيبَبت ْٕ ششيػ يًتذ يٍ أصذ   -16 

17 -  RD.RAM  . ُّأصذ إَاع يُبفز انزاكشِ انؼشٕائيّ انًتضاي 

 . ROMَبلم ثيبَبت انزاكشِ يستخذو في َمم انًؼهٕيبت ثيٍ انًؼبنذ ٔانزاكشِ  -11

 في صبنّ ٔرٕد ػطم سَيٍ يتصم يتى أتخبر ارشاء ْٕٔ انتأكذ يٍ تشكيت انشاو . -19

 ْي شبشّ ػشض نٓب شكم انتهفضيٌٕ .  LCDّ انشبش  -21 

 ػُذ تشغيم انزٓبص . ذوراكشِ ٔثطبسيّ نضفع اػذادات كم يستخ BIOSيستخذو  – 21

 تٕارذ يضيػ يغُبغيسي يكٌٕ سجت في ػذو تٕارذ األنٕاٌ االسبسيّ  في انشبشّ .  -22

 . ATAيكٌٕ في  POWERػُذيب يتى غهك انزٓبص ثذٌٔ انعغػ ػهي صس  -23

 انصيبَّ األظطشاسيّ  تتى ػُذ صذٔث ػطم يؼيٍ  .  -24

 انهٕصّ األو ْي انمُبِ انتي يتى يٍ خالنٓب تذفك كم انؼًهيبت انتي تتى داخم انضست . -25

 تستخذو انفأسِ في  كتبثّ انتؼهيًبت ٔإلدخبل انجيبَبت انًطهٕثّ نهضبست .  -26

 األو  .في االتصبالت انتي تحذث ببنهوحّ     Chipsetتتحكى  -72

 

 

 

 صيبَّ انحبسب األنيانًبدِ /   قسى / تكُونوجيب انتعهيى

 تك  804 كود انًبدِ / 7029/7070انعبو انذراسى 

 80درجة األيتحبٌ /  انفصم انذراسى انثبَى 

 2/7070 / 72تبريخ األيتحبٌ انرابعّانفرقّ / 



 -انسؤال انثبَى   :

 
 ،        Aأرت ػٍ األسئهّ األتيّ ثبختيبس اإلربثّ انصضيضّ ثتُشيػ األختيبس  

B    ، C    ،D  :  ّٔرنك ثٕسلة اإلربثّ انًهضم- 
 

 نُبلم انؼَُّٕ ثٓزا   انتي تتؼبيم يغ يؼبنذ يؼيٍ ػٍ غشيك ػذد انخطٕغ انًتبصّ-----------يًكٍ تضذيذ    -21

 انًؼبنذ .          

 

A-   . خطّ األستجذال 

            B-  . ٌفتشِ انعًب 

            C – . ِانسؼّ انتخضيُيّ نهزاكش 

            D- . انًمٕيّ انُٕػيّ نهسهك 

 

 .اثشِ   371ألذو إَٔاع انًُبفز انتي تذػى تٕصيم يؼبنزبت رات  --------يُفز -29

A- Socket A . 

B-  Socket370. 

C- . ّانتٕسؼ 

            D- . ِانزاكش   

 -----------------انجٕسدِ ثبنُسجّ نأللشاص ػهي ٔظؼيّ انًبستش يسئٕنّ ػٍ   -31

 

          A-  . ّانتضكى في صشكّ انمشص انصهت ٔاأللشاص انًتصهّ ث 

          B-  . صشكّ دٔساٌ انششائش 

          C- مشص ٔانهٕصّ األو .صشكّ اَتمبل انجيبَبت ثيٍ ان 

         D-  A،C 

 

 تُمم أشبسات انسيطشِ  يٍ انًؼبنذ انذليك اني انٕصذات انًختهفّ .--------------خطٕغ  -31

      A- . ََُّٕبلم انؼ 

      B-  . َبلم انتضكى 

      C-  . َبلم ثيبَبت  

      D- . َِبلم انمذس   

 -----------------------يٍ غشق أصالس األػطبل   -32

 

A- . تُفيز األختجبسات 

      B-  . تجذيم انذٔائش 

      C-  . انجضج في ساليّ انتٕصيف 

      D -  . كم يب سجك 

 -----------يكٌٕ انسجت ػطم في يؼتًّ يغ ٔييط انهًجّ  صٕسِفي صبنّ ظٕٓس    -33

 

A      -  . انًؼبنذ 

B       - . ّانشبش 

C       - . ّكبست انشبش 

D       -  B  ،C . 

 ------------ػُذيب تشكت لشصب صهجب ٔصيذا ػهي كبثم ٔاصذ يتى أختيبس انٕظغ   -34

A- Slave. 
 B- Master. 

C- Single. 

D- Cable Select. 

 ---------من أشير بطاقات األمتداد    -35



A- . بطاقو العرض                      
 B- . بطاقو الصوت 

C- و .بطاقو الشبك                  
 D- . كل ماسبق 

 -----------عند ظيور عطل طبع معمومات غير مفيومو يكون السبب في ذلك   -63
A- . كابل الشاشو                              
B- . تركيب غير سميم لمطابعو 
C- . تعريف غير سميم لمطابعو                              
D- B،C . 
من سمسمو أختبارات بدء التشغيل يتم فييا تعريف وحده المعالجو ------لمرحمو في ا  -63

 المركزيو ثم حجم الذاكره ثم تصدر إشاره ضوئيو .
A- . األولي                                  
B- . الثانيو 
C- . الثالثو                               
  D- . الرابعو 

 -----------ند عدم تعريف المعالج  ىو اإلجراء الذي يتم ع -83
A- . استبدال المعالج                            
B- . عاده تركيبيا  فك البطاريو وا 
C- . عاده تركيبيا                                فك مروحو التبريد وا 
D- . اعاده تشغيل الجياز 

 

 ------------السبب في ظيور حروف غريبو عمي الشاشو ىو -63
A- . لوحو المفاتيح     
B- . كارت الشاشو 
C-  الرام  

      D- B،C 
 ------إبره بإسم034ذات اصدار   Duron،ADMتعرف منافذ توصيل كافو معالجات  -04
A- Socket  370  .              
B- AGP. 
C- 478     ،Socket 423  . 
D- Socket  A . 
 



 ًَٕرد األربثّ

 

 -االٔل  :اربثّ  انسؤال 

 صش . -1

 خطأ. -2

 صش . -3

 صش . -4

 خطأ . -5

 صش . -6

 خطأ . -7

 خطأ. -1

 خطأ . -9

 صش . -11

 صش . -11

 صش . -12

 صش . -13

 صش . -14

 خطأ . -15

 خطأ . -16

 صش .  -17

 خطأ . -11

 صش . -19

 صش . -21

 خطأ . -21

 صش .  -22

 صش . -23



 صش . -24

 صش . -25

 صش . -26

 خطأ . -27

 

 -أربثّ انسؤال انخبَي :

21-C . 

29- C. 

31- D . 

31- B. 

32- D  . 

33-  B. 

34- C. 

35- B. 

36- D. 

37 – C. 

31- B . 

39- D. 

41- D. 

 

 


