
 

 

 

 
 

 مقدمة نظم التشغيلالمادة:                                        )الئحة جديدة(               األولى الفـرقة:  
       32/23/3124تاريخ االمتحان:                                                         تكنولوجيا التعميم :ةـشعب 
                                   ــانـتــن: ساعـالزم                                                                                     

 4102/4102يىبير دور  األولامتحبن الفصل الدراسي 

 التبلية : ةأجت عه جميع األسئل 
 

 51)         :مـ  ككـر السـب ( أمـام العبـاراا التاليـة X( أو عممـة)√ضـ  عممـة) :السؤال األول 

 (حدسخ
 )      ( من االنظمة وحيدة المستخدم متعددة الميام. Windows 2000يعد نظام التشغيل  -2
3- (Driver.ىو برنامج خاص يربط بين نظام التشغيل وجمي  المكوناا المادية عدا الموحة الرئيسية ) )      ( 
 )      ( .وميمة واحدةواحد  معالج استخدام  Windows XPنظام التشغيل  عميد -4
 )      ( .فقطتناظرية ىو من النظم الستعمل أكثر من معالج ي كىم التشغيل الانظيعد  -5
 )      ( التفاعمية بين الحاس  والمستخدم. UIطريقة فعالة لمتعامل م  موارد الحاس ، وتجم   APIيوفر  -6

 

 01)                                                           ما يمي: أكمل :الثبويالسؤال 

    ( اخدسخ

                                       .الواحد لوقاافى واحد تشغيل برنامج  م لمستخدم واحد فقط بالعمل عميو  نظام التشغيل....... يسمح  -2

 من المستخدمين بالعمل معًا م  تشغيل برنامج واحد فقط لكل مستخدم ىو..... .النظام الكى يسمح لمعديد  -3

يقوم برنامج ...... بفحص المكوناا المادية لمحاس  والتأكد من سممتيا والكشف عن األخطاء الناتجة عن  -4
 ويخزنيا فى كاكرة خاصة. BIOSالمعالج والكاكرة وأنظمة 

 .بتنفيك أكثر من برنامج واحد فى نفس الوقالممستخدم الواحد نظام .......  يسمح -5

....... عبارة عن برنامج صغير لديو ميمة واحدة وىى تحميل نظام التشغيل فى الكاكرة والسماح لو ببدء  -6
 التحكم فى الحاس .

 

 51)                                                                         : السؤال الثبلث

 ( حدسخ
 درجاا ( 5)                             ؟ كيف تعمل أنظمة التشغيلمكوناا نظام التشغيل، موضحًا إككر   -2

  ، تكمم عن أحد ىكه  قما بعمل بحث فى العديد من الموضوعاا المرتبطة بنظم التشغيل  -3

                                                                                       درجاا ( 6)                                                                        الموضوعاا باختصار؟  

 درجاا ( 7)       اشرح كيف يقوم نظام التشغيل بإدارة ما يمى:                                             -4

 المكوناا المادية. -المعالج.      ج -الكاكرة .         - أ
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 ًَىرج االخاتح

 اخاتح انسؤال األول:

 

 : ويؼهك انطانة ػهى انؼثاسج صر  -1

 انؼثاسج: ويؼهك انطانة ػهى صر -2

 ويرؼذد انًهاو اكثش يٍ يؼانحخطأ:   -3

 التناظرية أو غير تناظريةخطأ:   -4

 : ويؼهك انطانة ػهى انؼثاسجصر -5

 

 اخاتح انسؤال انثاَى:
 

 وحيد الميام -وحيد المستخدم   -2

 وحيد الميام –متعدد المستخدمين   -3

4- POST   :Power On Self Test 

 متعدد الميام –وحيد المستخدم   -5

6-  Bootstrap Loader 
 

 

 اخاتح انسؤال انثانث:
 

 مكوناا نظام التشغيل: -1

 يتكون نظام التشغيل من جزئين رئيسيين ىما :

وىـو عبـارة عـن مجموعـة مـن التعميمـاا واألوامـر تعمـل بصـورة تمقائيـة ال :  جزء يـتحكم فـي األجيـزة  -2   
يســتطي  المســتخدم الــتحكم فييــا أو أن يغيــر فييــا أي شــيء وعــادة مــا تكــون مخزنــة فــي كاكــرة القــراءة 

(ROM) . 
وىـو عبـارة عـن مجموعـة مـن األوامـر و البـرامج : م أداء كثير مـن األعمـال المختمفـةجزء ييسر لممستخد -3

 .التي تيسر وتسيل عمى المستخدم استخدام الحاس  و االستفادة منو إلى أقصى حد ممكن
 

 كيف تعمل نظم تشغيل الحاس  :    

 .ROMقراءة وتنفيك التعميماا واألوامر من كاكرة القراءة الثابتة   .2

 فحص وحداا الحاس  لمتأكد من سممتيا . .3
 أوالضوئية أو من القرص الصم .تحميل نظام التشغيل من األقراص المينة  .4
 استمم أوامر مستخدم الجياز. .5
 تحميل البرمجياا التطبيقية وتنفيك تعميماتيا.  .6



 .العودة إلى نظام التشغيل وانتظار أوامر المستخدم  .7

 تكرار الخطواا السابقة بدءًا من الخطوة الرابعة. .7

 

: التطـور التـاريخى لـنظم  لمحاضـراا مثـلالتى قام بعمل بحث فييا اثنـاء ا احد الموضوعاايختار الطال   -2
، ثـم يكتـ  فيـو  المقارنة بين االصداراا المختمفة لنظام التشغيل وينـدوز –انواع نظم التشغيل  –التشغيل 
 .باختصار

 
 يششذ انطانة يا يهى: -3

 اداسج َظاو انرشغيم نهزاكشج: - أ

 انزاكشج هًا :يىخذ يهًراٌ اساسيراٌ يدة ػهى َظاو انرشغيم ذهثيرها ػُذ اداسج 

 ذىفيش راكشج كافيح نكم ػًهيح ػُذ انرُفيز. -1

يدة اسرخذاو خًيغ اَىاع انزاكشج انًرازح فى انُظاو تطشيمح صسيسح ورنك نرُفيز انثشَايح ػهى انىخه  -2

 االيثم.

  

 اداسج َظاو انرشغيم نهًؼانح: - ب

 لهة اداسج انًؼانح ذمرصش ػهى ايشيٍ هًا:

 همى انزيٍ انكافى يٍ ولد انًؼاندههؼًم تشكم سهيى.انراكذ يٍ اٌ كم ػًهيح وذطثيك ذر -1

 اسرؼًال اكثش ػذد يًكٍ يٍ ػًهياخ انًؼانح. -2

 

 اداسج َظاو انرشغيم نهًكىَاخ انًاديح: - ج

، زيث يرى انشتط تيٍ َظاو  buffersوانسدالخ  queuesاداسج انًكىَاخ انًاديح ذُسصش فى اداسج انطىاتيش 

 . driverانرشغيم وخًيغ انًكىَاخ انًاديح يا ػذا انهىزح انشئيسيح يًش ػهى تشَايح يسًى انًشغم 
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