
 
 

 كلًـة التـضبًـة اليىعًة  

 قسه تكيىلىجًا التعلًه 

 اإلمتخـــاٌ اليظـــضى 

 الفضقة الجالجة تكيىلىجًا التعلًه

 مارة : ميظىمة احلاسب اآلىل

  2020  - 2019الفصـل الزصاسى األول 

 ( تـــك301كــــىر املــارة : )

 15/1/2020تـاصيذ اإلمتخاٌ : 

 ٌطمــــً اإلمتخـاٌ : سـاعتـا

 ( رصجــة40رصجة اإلمتخاٌ : )

 اجللىس صقه   أسه الطالب
 

 

 

 سئلة األمتخاٌالضجاء مضاعاة األتى عيز األجابة عً أ

 األجابة بالقله الضصاص فقط غري مزبب وعزو إستدزاو الكضيكتىص .  -1

 .كتابة صقه اجللىس وتظلًله وفقًا لرتتًب األصقاو مً الًساص على أٌ يكىٌ كل صقه فى صف على حزه -2

 كتابة صقه الينىسج وتظلًله . -3

و السؤال فى وصقة األسئلة  ، وقه بتظلًل الزائضة املناثلة للبزيل أخرت بزياًل واحزًا فقط مً بني البزائل املتاحة أما -4

 تظلًل أكجض مً بزيل على اليخى املىضح                             املدتاص مً بني البزائل فى وصقة األجابة على اليخى املىضح                         وعزو

 ابة  . ومميىع األجابة على اليخى التاىل                   لعزو أستبعار األجابة  لعزو أستبعار األج                          

 (  ×( تعيى  )B( والزائضة )√( تعيى )Aفى وصقة األجابة  الزائضة  ) - - - - -( ×( أو عالمة )√سؤال ضع عالمة ) -5

 

 أجب عً األسئلة التالًة :

(، أما إسا كاىت Aوفى حالة العباصة صخًخة ظلل الزائضة ) أواًل :  اقضأ العباصات التالًة قضاءة جًزة

 ( رصجة20)      ( فى منىسج اإلجابة :Bالعباصة خاطئة ظلل الزائضة )
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( فى منىسج D( أو )C( أو )B( أو )Aثاىًًا : اقضأ العباصات التالًة قضاءة جًزة وظلل رائضة واحزة فقط )

 ( رصجة20)       اإلجابة والتى متجل اإلجابة الصخًخًة:
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 مع متنياتى بالتوفيق والنجاح
 د/ أمحد اجلندى



 

 
 

 كلًـة التـضبًـة اليىعًة  

 قسه تكيىلىجًا التعلًه 

 اإلمتخـــاٌ اليظـــضى 

 الفضقة الجالجة تكيىلىجًا التعلًه

 مارة : ميظىمة احلاسب اآلىل

  2020  - 2019الفصـل الزصاسى األول 

 ( تـــك301كــــىر املــارة : )

 12/1/2020متخاٌ : تـاصيذ اإل

 طمــــً اإلمتخـاٌ : سـاعتـاٌ

 ( رصجــة40رصجة اإلمتخاٌ : )

 أجب عً األسئلة التالًة :

(، أما إسا كاىت Aأواًل :  اقضأ العباصات التالًة قضاءة جًزة وفى حالة العباصة صخًخة ظلل الزائضة )

 ( رصجة20)      ى منىسج اإلجابة :( فBالعباصة خاطئة ظلل الزائضة )

 األجابة السؤال األجابة السؤال األجابة السؤال األجابة السؤال األجابة السؤال األجابة السؤال

1 √ 6 √ 11 × 16 × 21 √ 26 √ 

2 × 7 × 12 × 17 × 22 √ 27 √ 

3 × 8 √ 13 √ 18 × 23 √ 28 × 

4 √ 9 × 14 √ 19 × 24 × 29 × 

5 √ 10 √ 15 √ 20 × 25 √ 30 √ 

( فى منىسج D( أو )C( أو )B( أو )Aثاىًًا : اقضأ العباصات التالًة قضاءة جًزة وظلل رائضة واحزة فقط )

 ( رصجة20)       اإلجابة والتى متجل اإلجابة الصخًخًة:

 األجابة السؤال األجابة السؤال

31 D(160بت ) 46 D204000 ملًىٌ عنلًة 

32 A(2) 47 D(104مفتاح ) 

33 C16  48 C القضص الصلب الضئًسى والتابع 

34 DAdvanced CMOC Feature 49 Dكل ما سبق 

35 A  50 قضاءة األوامض والتعلًنات Bالفًزيى الضقنى 

36 C(60شىكة ) 51 Dكل ما سبق 

37 BCash Memory (L1)  52 C(5 بت ) 

38 B53 ىات ميافش التىسعةىاقل بًا C( وصلةJumperعلى اللىحة األو ) 

39 A(3,1 فىلت ) 54 CF12  

40 C4096 55 B(8خماصج ) 

41 BAIT + CTRL + DEL  56 DFlash_ROM 

42 A  57 صر مكىىات احلاسب على املعاجل AIntegrated Peripherals 

43 C(15سيًا ) 58 Cال( قطاعاتSectors) 

44 C(6أتىاع ) 59 A(36فتخة ) 

45 D(64خمضج ) 60 C ىاقل اليدضجات واملزخالت 

 

 (1منىسج )


