
 

 1صفسخ رلى/ 
 

 

 

 

 
 

 شبكات الحاسب اآللىالمادة:                           )الئحة جديدة(                        الرابعة الفػرقة:  
 6186/ 88/8تاريخ االمتحاف:                                                     : تكنولوجيا التعميـ   ةػشعب 
                                   تػػػػػافف: ساعػالزم                                                                                  

 

 5102/5103انعبو اجلبيعى  –األول دور يُبير ايتحبٌ انفصم اندراسي 
  

 

 انتبنية : ةأجت عٍ مجيع األسئه 
 

  (بتدرج 01)                                                 َبقش يب يهى:                          :انسؤال األول 
                             المكونات االساسية لشبكات الحاسب، ووظيفة كؿ منها. -8

 طبقات ) مستويات ( بروتوكوالت الشبكات، ووظيفة كؿ منها. -6

 .المعايير التربوية الالزمة لتصميـ مواقع االنترنت التعميمية الجيدة -3

 .العوامؿ التى تحدد نوع الشبكة المطموب تصميمها -4

   .معينة العوامؿ التى عمى اساسها يحدد نوع الكابؿ المستخدـ مع شبكة -5
                                   

 

 (ةدرج 01)  :يع ذكر انسجت( أيبو انعجبرات انتبنية X( أو عالية)√ضع عالية) :انثبَىانسؤال 
 

 )      ( ينة فى الجامعات، ولكف تدار الشبكات المحمية مف هيئة عامة أو جهة حكومية. تدار شبكة المد -8
 )      ( تستخدـ الشبكات الخطية طريقة تمرير العالمة لتجنب حدوث التضارب عند ارساؿ البيانات. -6
 )      ( يقوـ كؿ جهاز فى الشبكات الحمقية بدور مكرر االشارة حيث يقويها ثـ يعيد ارسالها. -3
 )      ( يتصؿ كؿ جهاز فى الشبكات الترابطية الجزئية بجميع األجهزة األخرى المتصمة بالشبكة. -4
 )      ( يتصؿ الجهاز األوؿ بالجهاز األخير فى الشبكات النجمية.  -5
مػػف  يسػتطيع كػؿ كمبيػوتر فػػى شػبكات النػد لمنػد تزويػػد ليػرت بالمعمومػات، وطمػب المعمومػػات مػف ليػرت -6

 األجهزة المتصمة بالشبكة. 
)      ( 

( عنػد توصػيؿ أجهػزة الشػبكة Cross - Over( بطريقػة )UTPترتػب أسػالؾ كابػؿ الشػبكة مػف نػوع ) -7
 ببعضها باستخداـ مجمع.

)      ( 

 

 ( ثبقى األسئهة فى انصفحة انثبَية) 
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 تبثع منوذج االسئهة
 درجة ( 03)                                                 أكًم انعجبرات انتبنية:       :  انسؤال انثبنث

 

 تتعدد أنواع خوادـ الشبكات فمنها............... ، .................. .  -8

تتميز الشبكات ............... بوجود مجمع مركزى ، بينما تتصؿ جميع األجهزة فى الشبكات ................   -6
  لعمود الفقرى " .باستخداـ كابؿ واحد " ا

الجهاز الوسيط الذى يتحكـ فى تدفؽ البيانات بيف الكمبيوتر وكابالت الشبكة يسمى ..................، بينما   -3
 يقوـ جهاز ................. بتسريع أداء الشبكة واالحتفاظ بجدوؿ عناويف األجهزة المتصؿ بها.

، بينما ينتهى الكابؿ ................. بموصؿ يسمى   BNCينتهى الكابؿ ................. بموصؿ يسمى   -4
RJ45  .لمتوصيؿ ببطاقة الشبكة 

متر تقريبًا، بينما يحمؿ الكابؿ ..............  511يحمؿ الكابؿ ................. اشارة تنتقؿ لمى مسافة   -5
 متر تقريبًا. 885اشارة تنتقؿ إلى مسافة 

إلى أكثر مف أطواؿ الكابالت كمضخـ يقوى االشارة لتوسيع مساحة الشبكة  يستخدـ جهاز ...................  -6
المحددة، ولكف تستخدـ أجهزة ............... كمترجـ وموجه فى نفس الوقت لمربط بيف نظاميف أو تطبيقيف 

 مختمفيف بشكؿ كامؿ.

 ................. .حسب العالقة بيف األجهزة إلى شبكات ................ ، وشبكاتتصنؼ الشبكات   -7

 ( منها: .................... ، .......................... . Hubsتوجد أنواع عديدة لممجمعات المركزية )   -8

 
 

 

 يع أطيت متُيبتي نكى مجيعًب ثبنُجبح وانتفوق
 حمجوةحمًد عهى د/ يصطفى                                                          
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 منوذج االجبثة
 

 إخبثخ انسؤال األول:
 

 انًكىَبد االسبسيخ نشجكبد انسبست: -1

 .  Software، وثزيديبد  Hardware*  نهشجكبد يكىَبد يبديخ 

 ورزضًٍ انًكىَبد األسبسيخ نهشجكبد يب يهً :  •

 أخهشح انكًجيىرز )خهبسيٍ كًجيىرز ػهً األلم( ) خبدو ويسطبد ػًم فً انشجكبد انكجيزح (. .1

 نالرصبل ثيٍ ػُبصز انشجكخ يثم انكبثالد  سهكيخ أو السهكيخ:  transmission media )انُمم ) وسبئظ .2

(cables)   واألنيبف انضىئيخ (fiber optic). 

أخهشح انىصىل ويدًؼبد انىصم وانًهسمبد: هي أخهشح يسئىنخ ػٍ صيبغخ انًؼهىيبد ثشكم يزىافك يغ   .3

ل انًؼهىيبد انىاردح ػجز انشجكخ إنً اندهبس انًسهي ، ويثبل انشجكخ ووضغ انًؼهىيبد ػهً انشجكخ ولجى

 ( .  Network Interface Card – NICػهً هذح األخهشح ثطبلخ انشجكخ  )

َبد انشجكخ وانًىاصفبد انزمُيخ انىاخت رىفزهب   .4  .ثزورىكىل ارصبل يسذد خىارسييخ رخبطت يكىِّ

  ( Network Operating System- NOS ) َظبو رشغيم شجكي  .5

في انىصىل إنً انًىارد واألخهشح انًشززكخ ػهً انشجكخ  يمذو خذيخ رُظيى صالزيبد وزمىق انًسزخذييٍ .6

 . Windows 2000 ، windows xp ، Windows 2003 server:يثم

ػُذ انضزورح  -: ورسزؼًم أخهشح انزثظ  أو أخهشح انزىسيغ  Connective devicesأخهشح انزثظ انشجكً  .7

ى انشجكخ وارسبػهب نززضًٍ أكثز يٍ يجًُ أو يُطمخ خغزافيخ واسؼخ وال رسزبج انشجكبد فً زبنخ ًَ  -

 bridges(، واندسىر  repeatersانصغيزح نهذِ األخهشح، ورشزًم أخهشح انزثظ ػهً انًكزراد ) 

 .switches( وانًسىالد  gateways( وانجىاثبد )  hubsوانًدًؼبد ) routersانًىخهبد 

 يبسسبد ضىئيخ ...(. –طبثؼبد  –يدهذاد  –زى يشبركزهب ) يهفبد انًىارد انزً ي .8

 

 طجمبد ثزورىكىالد انشجكبد: -2

  :  Application Layerطجمخ انزطجيك  -1

  :  Presentation Layerطجمخ انؼزض  -2

  :  Session Layerطجمخ اندهسخ   -3

  :  Transport Layerطجمخ انُمم  -4

  : Network Layerطجمخ انشجكخ  -5
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 :   Data-link Layerطجمخ رثظ انجيبَبد  -6

  : Physical Layerانطجمخ انطجيؼيخ  -7

 ويمىو انطبنت ثشزذ وظيفخ كم طجمخ يٍ هذِ انطجمبد

 

 انًؼبييز انززثىيخ نزصًيى يىالغ االَززَذ انزؼهيًيخ: -3

 :أواًل : معايير مرتبطة باألهداؼ التعميمية
 أف يكوف الهدؼ التعميمى لموضوع الموقع واضحًا ودقيقًا .      (8
 لصؼ و مرحمة دراسية محددة  دراسىأف ترتبط األهداؼ التعميمية بأهداؼ تدريس مقرر       (6
 هداؼ واقعية يمكف تحقيقها عمى مستوى المتعمـ فى الفترة الزمنية المحددة لممقرر .أف تكوف األ      (3
 أف ينص الموقع عمى األهداؼ التعميمية المطموب تحقيقها مف المتعمـ.      (4
 أف تكوف األهداؼ ذات أهمية و قيمة تربوية لممتعمـ .      (5
 ات .أف يكوف عنواف الموقع واضحًا يدؿ عمى محتو       (6
 ( واضحة و محددة . أف تصاغ األهداؼ التعميمية لكؿ درس صيالة تعميمية ) سموكية      (7
 أف تتناسب األهداؼ مع خصائص المتعمميف و خبراتهـ .      (8
 أف تشتمؿ األهداؼ عمى مستويات متنوعة مف الجوانب المعرفية و المهارية و الوجدانية       (9
 

   Instructional Contentايير مرتبطة بالمحتوى التعميمىثانيًا : مع
 أف يحقؽ المحتوى األهداؼ التعميمية لمموقع .      (8
 أف يتوافؽ المحتوى مع محتوى المقرر الدراسى لممتعمميف .      (6
 . تحديدا دقيقًا وواضحاً  أف تحدد محتويات موضوع التعمـ      (3
 مف الناحية العممية . يكوف المحتوى دقيقاً  أف      (4
 . يكوف المحتوى سميمًا مف الناحية المغوية أف      (5
 أف تكوف المعمومات التى يتضمنها المحتوى حديثة .      (6
 أف تجزأ المادة التعميمية إلى فقرات قصيرة مترابطة تحقؽ أهداؼ التعمـ .      (7
 و خصائص المتعمميف.  ات التى يتضمنها الموقع مناسبا لطبيعة المادة الدراسيةأف يكوف التسمسؿ و التتابع المنطقى لمموضوع      (8
 أف يبنى المحتوى عمى استراتيجية التعمـ الفردى .      (9

 .أف يشتمؿ المحتوى عمى ممخصات لموضوعات الموقع تحقؽ الترابط بيف عناصر محتويات الموقع و تحافظ عمى وحدة الموضوع   (81
 المحتوى مف التكرار و الحشو و الجزئيات لير المهمة .أف يخمو    (88
 
 Target learners ثالثًا : معايير مرتبطة بالمتعمميف المستهدفيف   
 أف يحدد الموقع بدقة خصائص المتعمميف المستهدفيف .      (8
 أف تتمركز عممية التعمـ حوؿ المتعمـ و ليس المعمـ .      (6
 طمبات التعمـ القبمية لموضوع المتعمـ فى ضوء الخبرات السابقة لممتعمميف أف يحدد الموقع مت      (3
 أف يستطيع المتعمـ ذو الخبرة البسيطة باإلنترنت مف تشغيؿ الموقع دوف تعقيد .      (4
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 أف يعرض المحتوى بطريقة تثير دافعية المتعمـ نحو التعمـ .      (5
 ب لمستوى المتعمـ مف حيث قدراته و إمكاناته الفردية . أف تصاغ محتويات الموقع بشكؿ مناس      (6
 

 :Instructional Activitiesرابعًا : معايير مرتبطة باألنشطة التعميمية 
 أف تحقؽ األنشطة التعميمية األهداؼ التعميمية لمموقع .      (8
 . أف تتمركز األنشطة حوؿ ما يستطيع أف يقـو به المتعمـ و ليس المعمـ      (6
 أف يحدد الموقع بدقة األنشطة التى سوؼ يقـو بها المتعمـ .      (3
 أف تتدرج األنشطة مف السهؿ إلى الصعب و مف المحسوس إلى المجرد .      (4
 أف تعرض األنشطة بطريقة تثير تفكير المتعمميف و تساعدهـ عمى التفكير الناقد و االبتكارى .      (5
 تعميمية المقدمة مف خالؿ الموقع مع األنشطة و الممارسات التدريسية فى الفصوؿ الدراسية .أف تتفؽ األنشطة ال      (6
 أف تعرض األنشطة بطريقة تشجع عمى التعمـ التعاونى ، و تسمح لممتعمميف بالتعاوف فيما بينهـ فى بناء المعمومات .      (7
 . أف يتيح الموقع أنشطة إثرائية لممتعمـ سريع التعمـ      (8
 أف يتيح الموقع أنشطة عالجية لممتعمـ بطىء التعمـ .      (9

    
 خامسًا : معايير استراتيجيات بيئة التعمـ بمساعدة اإلنترنت

Internet Assisted Instructional Enviornement Stratagies 
 اإلنترنت ، مثؿ النموذج ذى المدخؿ المنظومى . أف يعتمد تصميـ الموقع عمى أحد نماذج أنظمة تطوير النظـ التعميمية عبر شبكة   (8
أف يصمـ الموقع بطريقة توفر بيئة تعمـ ودية و آمنة لممتعمميف يراعى فيها الفروؽ الفردية فيما بينهـ و خبراتهـ السابقة بحيث       (6

 .يتمكف كؿ متعمـ مف التعامؿ مع الموقع دوف ضرورة المساعدة الخارجية مف اآلخريف 
الػتعمـ التعػاونى و أسػموب حػؿ المشػكالت و  يعتمد الموقع التعميمى عمى اسػتراتيجيات تعمػـ متنوعػة ، مثػؿ أسػموب المحاضػرة و أف   (3

 التعمـ باالستكشاؼ والتعمـ لإلتقاف .
ية و معامؿ العمـو المكتبات اإللكترون أف يستخدـ مصادر التعمـ اإللكترونية الموثوؽ بها و المتاحة عمى شبكة اإلنترنت مثؿ مواقع   (4

 و المغات و مواقع الكتب و الدوريات المختمفة و المتاحؼ االفتراضية و قواعد البيانات اإللكترونية .
 أف يتناسب العائد مف التعمـ مع الوقت المستغرؽ فى عممية التعمـ .      (5
  1ند تكممته فى وقت آخرأف يشتمؿ الموقع عمى وقفات ، بحيث ال يفقد المتعمموف تتابع العرض ع      (6
 أف تتناسب تكمفة الفنيات المستخدمة مع العائد التعميمى مف الموقع .      (7
أف يتيح الموقػع اإلحاطػة الجاريػة لممعمومػات مػف خػالؿ إرسػاؿ آخػر األخبػار و األحػداث المرتبطػة بػالمقرر عمػى البريػد اإللكترونػ     (8

 لممتعمميف المسجميف فى الموقع التعميم  .
أف يحتوى الموقع عمى عدد مف األدوات العامة التى تعيف المتعمـ أثناء دراسته ، مثؿ اآللة الحاسبة و الساعة و المفكرة و قاموس    (9

 لممصطمحات .
تسجؿ فيه بيانات خاصة بالطالب مثؿ النتػائ  و عػدد مػرات  Student Profileأف يكوف داخؿ الموقع سجؿ خاص لكؿ طالب  (81

 .  لزمف المستغرؽ فى كؿ مرةدخوله و ا
تخبػر المػتعمـ بػ خر التطػورات العمميػة فػى موضػوع الػدرس أو  Bulletin Boardsأف يحتػوى الموقػع عمػى صػفحة لإلعالنػات  (88

 لإلعالف عف مواعيد الجدوؿ الدراسى أو االختبارات و المقاءات بيف المعمـ و المتعمميف عبر شبكة اإلنترنت .
 و عنوانه . و وظيفته ع عمى آخر تاريخ تحديث الموقع و اسـ منت  الموقع و تخصصه العممىأف يحتوى الموق   (86
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 سادسًا : معايير تقويـ التعميـ و التغذية الراجعة    
Instructional Evalution & Feedback 

 أف يتجنب الموقع السخرية مف المتعمـ أثناء عمميات التعزيز المختمفة .      (8
 تقدـ التغذية الراجعة الفورية المناسبة الستجابات المتعمـ .أف       (6
 1فى حالة فشؿ المتعمـ فى المحاولة الثانية  أف يتدخؿ الموقع بتقديـ تمميحات لإلجابة الصحيحة      (3
 أف تكوف األسئمة مرتبطة باألهداؼ التعميمية .      (4
 أف تكوف األسئمة متنوعة و شاممة لممحتوى .      (5
 أف تتدرج األسئمة و التدريبات فى مستوى صعوبتها .      (6
 أف تصاغ األسئمة بشكؿ واضح يفهمه المتعمـ .      (7
 أف يحتوى الموقع عمى اختبارات موضوعية ذاتية التصحيح بحيث تعرض نتيجة استجابة المتعمـ بمجرد اإلجابة عنها .     (8
 ة التصحيح حيث يجيب المتعمـ عنها و يرسمها لممعمـ الذى يراجعها و يرسؿ النتيجة لممتعمـ عمى اختبارات مرجأالموقع أف يحتوى     (9
 أف يكوف التقويـ مستمرًا و متالزمًا مع عممية التعميـ و التعمـ .   (81
 نهائيًا ( -تجميعياً  –بنائيًا  –تشخيصيًا  –بعدى  –أف يكوف التقويـ متنوعًا ) قبميًا    (88
 المهارية ( –الوجدانية  –تمد التقويـ عمى مؤشرات أداء واضحة تشمؿ كافة جوانب التعمـ )المعرفية أف يع   (86
 –اإلجػادة  –معروفػة ) االجتيػاز  أف يتوافر فى التقويـ صدؽ و ثبات الحكـ عمػى مسػتوى إتقػاف المػتعمـ وفقػا لمحكػات موضػوعية   (83

 التمكف ( . 
 تشخيصيًا عف أدائه . أف يوفر الموقع لممتعمـ ممخصاً    (84

    
 انؼىايم انزً رسذد َىع انشجكخ انًطهىة رصًيًهب: -4

 د االخهشح وانًسبفخ ثيُهب () ػذ زدى انًؤسسخ او انًُطمخ -1

 (بهربيَبكياو بهػىَو) ادواد ادارح انشجكخ  َىػيخ االػًبل انزً سيزى اداررهب -2

 يسزىي انذػى انًزبذ -3

 ) سزػخ َمم انجيبَبد ( زدى اَزمبالد انجيبَبد وانًؼهىيبد -4

  زبخبد ويزطهجبد انًسزخذييٍ -5

 انذػى انًبدي انًخصص نهزصًيى -6

 ةىهطًنا خكجشنا عبسرا -7

 

 :انًسزخذو يغ شجكخ يؼيُخم يزى رسذيذ َىع انكبثانؼىايم انزً ػهً اسبسهب  -5

 .  Transmission speedسزػخ اإلرسبل أو يؼذل اَزمبل انًؼهىيبد    -1

 .Maximum cable lengthألصً طىل نهكبثم ثذوٌ اسزخذاو يكجز نهًىخخ   -2

 .  Shielding requirementsانىلبيخ انًطهىثخ   -3

 . priceانسؼز   -4

 .TOPOLOG NETWORKشكم انشجكخ :   -5
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