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 قسم تكنولوجيا التعليم                           

  1/4112/ 42التاريخ :     منظومة الحاسب اآلليامتحان مادة : اجابة          الثالثة الفرقة :   

 21/الدرجة:الزمن: ساعتان                               تكنولوجيا التعليم                  الشعبة :   

 لمادة: د/ حنان محمد السيد صالح عمارالقائم بتدريس ا

  درجة(02)  : األولالسؤال 

فتحات التوصيل لالجهزة الخارجية يأتى مع اللوحة االم عدد من المنافذ المنافذ عبارة عن  -1
 درجات( 5)                                   ؟(Serial-USB- Ps2الرئيسية قارن بين منفذ )

Serial USB Ps2 

تعمل هذا المنفذ من يس
طرف الحاسب االلى 
الرسال معلومات 
بالطريقة المتتالية 
ويحتوى هذا المنفذ على 

ويمكن ان تسعة ارجل 
يحتوى الحاسب على 
اربع مناذ متوالية يطلق 

-COM2عليها )
COM3-COM4-

COM1) 

هو المنفذ المتوالى العالمى 
Universel serial bus 
وهو ناتج جهد العديد من 

ت فى محاولة االنتاج منفذ الشركا
يمكن استخدامه لتوصيل قياسى 

اى جهاز من االجهزة الملحقة 
 (توازى -توالى بالحاسب الال )

-122معدل نقل البيانات ما بين 
 ميجابايت/ث 022

 لهذا المنفذ عه اشكال:

يتعمل لتوصيل  -الشكل االول
اجهزة الحاسب االلى ذات طاقة 

 -الفأرةاستهالكية ضعيفة مثل )
 (لوحة المفاتيح

الشكل الثانى: يستعمل لتوصيل 
اجهزة ذات طاقة استهالكية 

 -خارجىقرص صلب كبيرة مثل )
 (طابعة

عبارة عن 
منفذان 

مخصصان 
لتوصيل الفأرة 

ولوحة 
 المفاتيح وهما
متشابهان من 
حيث الشكل اال 
انهما مختلفان 
من حيث اللون 
فاالول االخضر 
وهو مخصص 

للماوس/ 
البفسجى 

للوحة 
 المفاتيح(

 درجات( 5)                 عرف التعليمة موضحا خطوات تنفيذ التعليمية )دورة التعليمة(؟ -0

عليمة : هى مجموعة من الخاليا الثنائية مقسمة الى حقل او اكثر حيث يتكون البرنامج الت

 المراد تنفيذه من مجموعة من التعليمات تكون مخزنة فى الذاكرة الرئيسية للنظام 
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موضحا طريقة عملة داخل الحاسب االلى؟ وعالقة السرعة  Processorماهو المعالج  -3

 درجات( 5)                                                  لية للمعالج بأداء الحاسب االلى؟الداخ

تتحرك معلومة او المعالج : هو ذلك الملك المتوج على عرش الحاسب االلى ، فال يمكن ان 

 طريق امر من المعالج العقل المدبر الحاسب االلى.تخزن اال عن 

 



 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح                                                                                                          انتهت االسئمة

 

 

؟ وشريحة الجسر الشمالى Chip؟ما المقصود بشريحة حا انواعهاعرف اللوحة االم موض -0

 درجات( 5)                                                                   والجنوبى مع الرسم؟

اللوحة االم تعد اللوحة الرئيسية فى الحاسب االلى التى عن طريقها تتم جميع العمليات 

ثم اظهار النتائج، وكذلك عن طريقها تتم جميع عمليات االدخال  الرئيسية معالجة البيانات

 وتخزين استرجاع البيانات. واالخراج

هى اهم جزء فى اللوحة االم وبدونها التوجد فائدة من المعالج فهى تقوم : Chipبشريحة 

 المعالج واالجزاء االخرى .بدور الوسيط بين 

، وظيفتة ربط االجزاء ذات الجسر الشمالى تحتوى على شريحتين هما : اللوحة االم سابقا

 كروت الشاشة( – RAMالسرعات العالية  )|المعالج، 

يقوم بالتحكم فى االجزاء االقل سرعة فى اللوحة االم ويقوم بوصلها بالجسر  :الجسر الجنوبى

 الشمالى.

من ومكن المعالج واقتصر على شريحة واحدة  والغاء شريحة الجسر الشمالى حاليا تم دمج

 القيام بالمهام الخاصة بها.
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 انواع اللوحة االم

تاتى هذه االم بنظام المسارات االلكترونية التى تسمح  Freeاللوحة االم الخالية من الكروت -

 Sloteبتركيب عدد من الكروت 

هى اللوحةالتى تحتوى على كروت مدمجة مثل كارت الصوت  Built-inاللوحة االم المدمجة -

 وكارت الشاشة.

 فراع يمثل درجةكل    درجة(02)  أكمل العبارات التالية بما يناسبها :الثانى السؤال 

  DDRحاليا بتقنية RAMعمل الذاكرة العشوائية ت .1

عددد مدن االختالفدات تتمثدل يوجد بينها متطابقة فى العمل اال أنها  جميع أنواع الذاكرات العشوائية .0
 البرامج الموجودة فى الجهازحجم الذاكرة :عدد  -أ فى :

  MHZكلما كان التردد أسرع كلما زاد سرعة جهاز الحاسب االلى التردد يقاس  د الذاكرة :تر -ب 

  هى سرعة استجابة الذاكرة المر  تواقيت الذاكرة - ج

 من انواع تواقيت الذاكرة: .3

 CAS -د TRCD ج TRAS -ب TRP-أ 

  .اكثر او وظيفة تؤدي المترابطة األجزاء من مجموعة computer system Defintinتعرف 
 منطقي بأسموب متكامل لممنظومة الوظيفي األداء ويكون ومنتظم منسق بشكل معا األجزاء هذه تعمل
 .إرباك او تداخل بدون

  TRQاختصار لجملة هى  :  عبارة عن    Tnterrupt Request ى تعنى طلب مقاطعة اذا ه
، فإنة يرسل له طلب مقاطعة هذا اراد اى من العتاد الموصل بالجهاز ان يجذب انتباة النظام التشغيل

يحتاج لبعض المصادر او يحتاج من نظام التشغيل ان الطلب ينبة نظام التشغيل الى ان هذا الجهاز 
 يعمل له شئ. 

 
وتنقسددم   الجائدرة رقميددة موجدودة داخددل المعدهددى د  وحددة الحسدداب والمنطدقبأنهددا  ALUعدرف  .0

 الى ثالث وحدات هما:  ALUوحدة 

 المعلج

 الجسر الجنوبى

 كروت RAM الجسر الشمالى

 الشاشة

 -متحكم الطاقة     

 منافذ  شريحة الصوت 
 منافذ الشاشة

 Sataمنافذ  Usbمنافذ  



 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح                                                                                                          انتهت االسئمة

 

  المسجالت ج  وحدة االعداد الصحيحة -ب وحدة النقطة العائمة -أ

   PCI ،AGP- AGP8X - APCI ج EISA -ب ISA -من شقوق التوسعة فى اللوحة االم أ .5

 يوجد ثالث أنواع لتقسيمات القرص الصلب هما : .6

  Primaryاساسى  -أ 

  Extendedممتد -ب

 Logical منطقى ج


