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 انتبنيخ : خأجت عٍ مجيع األسئه يٍ فضهك
 

  (خ درج 04)  : يع تصحيخ اخلطأ( أيبو انعجبراد انتبنيخ X( أو عاليخ )√)  ضع عاليخ :انسؤال األول 
 . والماسح الضوئى ومحركات األقراص المدمجة المودم تشملبشبكات الحاسب (Resources )  الموارد -1

، كمـا انـو يمـدم  ليـايتـيح ناـام لمشـبكة كم ـدر مركـز   كمبيـوتر قـو أىـ  بشبكة الحاسب  (Client) العميل -2
 .لباقى عمد الشبكة الموارد المتاحة عمى الشبكة

 ـفحات ( WWW) الشـبكة العالميـةب ، بينمـا يم ـدكل المعدات والبرمجيات المكونة لمشـبكة اإلنترنتيم د ب -3
   .ىى جزء من شبكة اإلنترنتو  اإلنترنت

ىــو ناــام قياســ  تعتمــد عميــو جميــب أنــوات الكمبيــوتر لىت ــال والتعــر  عمــى بعضــيا  TCP/IPبروتوكــول  -4
   . بمختم  أنواعيا وأنامتيا

   .باستدعاء  فحات اإلنترنت سئول عن قيام مت فح اإلنترنتىو الم(   HTTPبروتوكول ) -5

  . بالشبكةحد مواقب اإلنترنت أو أحد أجيزة الحاسب المت مة ألعنوان ( أنو  URLيم د بــ ) -6

  . يستخدم لنمل الممفات كبيرة الحجم عبر اإلنترنت من جياز ألخر الذ ىو أحد البروتوكوالت (  ISPيعد )  -7

    المراءة والتنفيذ واالنغماس. ىو ويب  2الويب دىو ويب المراءة والتفاعل والمشاركة، بينما يع 3يعتبر الويب -8

  أجيزة الشبكة ببعضيا وعندما ت ل إليو إشارة يرسميا إلى كل العمد المت مة بالشبكة.  (HUB)يو ل جياز  -9

   يستخدم جياز المكرر كمضخم يمو  اإلشارة وينمييا إلرساليا عبر مسافات أطول إلى اليد  المطموب.  -10

 (خدرج 40)                             :َبقش يب يهى ) يف عُبصر حمددح وواضحخ ( :انثبَىانسؤال 
 

 درجات ( 3)                                 .أنوات كابىت شبكات الحاسب (1

 درجات ( 3)               .الحاسب العوامل التى أدت الى استخدام شبكات (2

 درجات ( 3)            العوامل الت  تحدد نوت الشبكة الت  تود ت ميميا . (3

 ) درجتان (                                          أدوار بطاقة الشبكة. (4
  درجات ( 3)                                     . اإلنترنتت فح مخاطر  (5

 ثبقى األسئهخ فى انصفحخ انثبَيخ
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 درجخ ( 60)                                  أكًم انعجبراد انتبنيخ:                      :  انسؤال انثبنث
 

تعد الشبكة ......... محدودة المكان لذلك فإنيا تدار ف  مدرسة أو شركة خا ة، بينما تشـمل شـبكة .........   -1
 مجموعة مدارس أو كميات وتستخدم خطوط ات ال مخ  ة ذات سرعات عالية وبروتوكوالت محددة.

ا يعد الموزت المركز  من خ ـائص ( من خ ائص الشبكات ذات التو يل .........، بينمBackboneيعد الـ )  -2
 الشبكات ذات التو يل ......... .

يموم كل كمبيوتر بعمل دور مكرر اإلشارة ف  الشبكات ذات التو يل ......... حيث يؤد  توق  أي جياز عـن   -3
 العمل إلى توق  الشبكة بالكامل.

 يت ل كل كمبيوتر ف  الشبكة ......... بكافة األجيزة المت مة بيذه الشبكة من خىل كابىت كل منيا مستمل.  -4

 يستطيب كل كمبيوتر مت ل بشبكة ......... من تأدية واائ  العميل والمزود ف  نفس الوقت.  -5

 ة إلى اليد  المم ود فمط .يحتفا جياز ......... بجدول عناوين العمد الت  يت ل بيا بحيث يرسل اإلشار   -6

يحتفا جياز......... بجدول التوجيو الخاص بعمد الشبكة ويموم بمراقبة الشبكة وفمترة حركة المرور ويربط بين   -7
 شبكتين مختمفتين ف  التركيب الداخمى.

ــين البروتوكــوالت المختمفــة وتشــكيل الب تعــد طبمــة ) المســتو  ( ......... ىــ  المســئولة عــن  -8 ــات الترجمــة ب يان
 وضغطيا لتمميل حجميا عند نمميا.

تسمح طبمة ......... لبرنامجين عمـى كمبيـوترين مختمفـين بـإجراء ات ـال ومسـئولة عـن التعـر  عمـى األجيـزة   -9
 وا  دار تمارير عن االت االت الت  تجرييا.

ماديـة تفيميـا  تعد طبمة ......... ى  المسئولة عـن عنونـة الرسـائل وترجمـة العنـاوين المنطميـة إلـى عنـاوين -10
 الشبكة وتموم باختيار أنسب مسار بين الجياز المرسل لإلشارة والجياز المستمبل ليا.

  
 

 يع أطيت متُيبتي نكى مجيعًب ثبنُجبح وانتفوق
 حمجوةحمًد عهى د/ يصطفى                                                          
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 َّ٘رظ بالغةجد
 

 :بألٗهإغةجد بىغؤبه 
 

 المجمدات والممفات والبرامج ) البيانات والمعمومات (. ىى الموارداألجيزة الطرفية أو وال واب :   خطؤ  -1

ٕٜ ػحةسخ ػِ أغٖضخ بىنَحٞ٘زش بىسٜ زقو ىيَقةدس بىَسةؾد ىالعسخذبً بىَؾسشك الخادم أو ٗبىق٘بت :   خطؤ  -2

 جةىؾحند ٗبىَقذٍد ٍِ بىخ٘بدً بىَ٘غ٘دخ جةىؾحند.

    فؽ -3

  فؽ -4

 فؽ -5

 فؽ -6

ــا مــن االت ــال بشــبكة أو  FTP وال ــواب :  خطأأؤ -7 ــدييا حيــث تمكنن أنيــا تمــك الجيــة التــى نســجل نفســنا ل
اإلنترنت و التعامل مب خدماتو سواء كان االت ال عبر خطوط اليات  األرضية، أو من خىل الخطوط الرقميـة 

 . IPو من أىم ما يمدمو لنا ممدم خدمة اإلنترنت ىو رقم ، عالية السرعة

 ... . 3ويبيعتبر ... بينما 2وال واب : يعتبر ويب  خطؤ -8

 فؽ -9

 فؽ  -10
   

 :بىطةّٚإغةجد بىغؤبه 

 

 أّ٘بع مةجالذ ز٘فٞو بىؾحنةذ: -1
 َٝنِ زقغٌٞ أّ٘بع بىنةجالذ إىٚ ضالضد أّ٘بع سئٞغٞد  ٕٚ :   

ٝؾحٔ مةجالذ بىذػ ّٗفأظ بىسنأِ٘ٝ ىنأِ بىفأشن جْٞأٔ ٗجْٖٞأة ٕأٚ بىَقةٍٗأد بىذبخيٞأد   :  CableCoaxialبىنةجو بىَؿ٘سٛ  -1

ىنٚ َٝنِ بالزقةه جِٞ بىنةجأو ٗجأِٞ جطةقأد بىؾأحند جأةىنَحٞ٘زش ٗبىسأٚ  BNCىألعالك ٗغ٘دخ بىنةجو، ٗبىنةجو ْٝسٖٚ جَ٘فو ٝغَٚ 

ٕٗزب بىْ٘ع ٍِ بىنةجالذ ٝغأسخذً ىأٚ ؽأحنةذ بىسيٞفضّٝ٘أةذ جنطأشخ ٕٗأ٘ ػحأةسخ ػأِ  ٝػث أُ زنُ٘ ٍْةعحد ىٖزب بىْ٘ع ٍِ بىنةجالذ.

عيل ّؿةعٚ ٍؿةه جطحقأد ػةصىأد ٍٗيفأ٘ل ػيٖٞأة ٍأِ بىخأةسظ عأيل نخأش ٍؼأذّٚ ضأٌ ْٕأةك هحقأد خةسغٞأد ىؿَةٝأد غَٞأغ بىَنّ٘أةذ 

ٗٝ٘غأذ أمطأش ٍأِ ذ ال زْسع اةصبذ عةٍد ٗزغسخذً ٕزٓ بىنةجالذ ىٚ جؼل بىَحةّٚ أٗ بىَْؾآذ ٗرىل ألّٖة ػْذٍة زؿسشن ٕزٓ بىنةجال

 ( ٕٗٚ: coaxial cableّ٘ع ٍِ ٕزٓ بىنةجالذ ) 

 ٍسش 555ٗٝؿَو إؽةسخ زْسقو ٍغةىد زقشٝحٞد قذسٕة   Thick Net Coaxialبىنةجو بىَؿ٘سٙ بىغَٞل   -أ

 ٗٝغسخذً ٕزب بىْ٘ع ٍغ بىؾحنةذ بىنحٞشخ    -1

 زنيفد أػيٚ   -2

 عشػد ّقو بىحٞةّةذ ػةىٞد   -3

 ٍسش185ٗٝؿَو إؽةسخ زْسقو ٍغةىد زقشٝحٞد قذسٕة    Thin Net Coaxialبىَؿ٘سٙ بىشقٞق بىنةجو  -ت
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 ٝغسخذً ىٚ بىؾحنةذ بىقغٞشخ .  -1

 بىسنيفد أقو ٍِ بىْ٘ع بىغةجق .  -2

 عشػد ّقو بىحٞةّةذ ػةىٞٔ  -3

بّأٔ عأٖو  ٍِٗ ٍَٞضبذ بىنةجو بىَؿ٘سٙ ٍقةٍٗسٔ بىسؾ٘ٝؼ ٗبّٔ اٞش ٍنيأ  جذسغأد محٞأشخ، ٍْٗةعأث ىيؾأحنةذ بىقأغٞشخ مَأة

 بىسؼةٍو ٍؼٔ ػْذ زشمٞحٔ .

ٕٗأ٘ ػحأةسخ ػأِ ضَةّٞأد أعأالك ٍسػَؼأد مأو عأيل    Pair Cable -Twistedبىنةجو بىَضدٗظ بىَػذٗه ) بىَيفأ٘ل (:   -2

ٍٞػةجةٝأر ىأٚ بىطةّٞأد ٕٗأ٘ سخأٞـ بىأطَِ، ٗعأشٝغ  155ٍْٖة ٍيف٘ل ػيٚ بٟخش ىٚ أسجؼد أصٗبظ ، ٝؼَو جغأشػد ّقأو زقأو إىأٚ 

 ىس٘فٞئ جنةسذ بىؾحند .  RJ45ٔ ، ٗبعسخذبٍٔ عٖو، ٗٝغسخذً ٍغ ٕزب بىْ٘ع ٍِ بىنةجالذ ٍ٘فو ّغحٞة ؾغث ّ٘ػ

  جْ٘ػِٞ َٕة  ٗبىنةجو بىَيف٘ل ٍس٘ىش : 

:  ٍيفأ٘ل ػيأٚ بألعأالك ٍأِ بىأذبخو هحقأد ػةصىأد ىنأَةُ غأ٘دخ أػيأٚ ٗؾَةٝأد أمحأش،  STP  - Shielded twisted pairأ( 

 ٍسش. 155ٗبىَذٙ بىزٙ ٝغطٞٔ ٕ٘ 

: ػحةسخ ػِ ضَةّٞد أعالك ٍسػَؼد ىٚ أسجؼد أصٗبظ ٗمو صٗظ ٝنأُ٘ ٍيفأ٘ل ػيأٚ  UTP-   Unshielded twisted pair ت( 

 بٟخش ٗمو عيل ٌٍْٖ ىٔ ىُ٘.

ٗمةجالذ بألصٗبظ بىَفس٘ىد ) بىَيف٘ىأد ( ػحأةسخ ػأِ صٗظ ٍأِ بألعأالك بىْؿأةط  بىَؼأضٗىِٞ ػأِ جؼنأَٖة ٍٗنأِّ٘ٞ ؽأنو بىنأفٞشخ 

( ىَؼظأأٌ بألعأأالك  interference electronic ةصىأأد ٗرىأأل ألُ بالىسفأأةل ٝقيأأو ٍأأِ بىسأأذبخو بألىنسشّٗأأٚ ) .ٍٗيفأأ٘ل جطحقأأد ػ

 ٗؾأذٝطة زغأسخذً م٘عأو سجأو ىأٚ بىؾأحنةذ أٙ أّٖأة )  .  twisted pairبىَغسخذٍد ىأٚ بىسيٞفّ٘أةذ زنأُ٘ ٍأِ بألصٗبظ بىَفس٘ىأد 

limited length for network  ٚبالػسحةس ٕزٓ بىؼ٘بٍو  ىألعحةت بٟزٞد:ٝػث أُ زؤخز ى( ، ٗجةىسةى  ٚ 

ٍؼظٌ بىَحأةّٚ ٗبىٖٞاأةذ زنأُ٘ ٍػٖأضخ جٖأزب بىْأ٘ع ٍأِ بىنأةجالذ ىسغأسخذً ىأٚ بىسيٞفّ٘أةذ ٗجةىسأةىٚ ىأال زؿسأةظ إىأٚ زشمٞأث   -1

 ٗزػٖٞض ىيَحْٚ ٍِ بىحذبٝد .

ىؾأحنةذ جأؤػيٚ زنْ٘ىأ٘غٜ ٗبىسأٚ جَْٞة عشػد بىحٞةّةذ ػيٚ ٕزب بىْ٘ع ٍِ بىنةجالذ جطٞاد . ىؤّٔ ؾذٝطة ٝأسٌ زؿأذٝص مأشٗذ ب  -2

 زغَؽ جغشػد ّقو جٞةّةذ ػةىٞد ٕٗزب ٝؤدٙ إىٚ أُ ٕزب بىْ٘ع ٍِ بىنةجالذ ٝنُ٘ أمطش بّسؾةسب .

( ٍغ أٙ ّ٘ع نخش ٍِ بىنةجالذ ٍٗطةه ػيٚ رىل زغسطٞغ سجو ؽأحند  twisted pairعٖ٘ىد سجو ٕزب بىْ٘ع ٍِ بىنةجالذ )   -3

( ٗرىأأل ىسنأأِ٘ٝ )  coaxial cableغ ؽأأحند نخأأشٙ ٍؼسَأأذخ ػيأأٚ ) ( ٍأأ twisted pairٍؼسَأأذخ ػيأأٚ مأأةجالذ ) 

interconnected . جِٞ بىؾحنةذ ) 

ٕٗأزب بىْأ٘ع ٝخسيأ  زَةٍأة ػأِ بىْأ٘ػِٞ بٟخأشِٝ ؾٞأص ٝسنأُ٘ ٍأِ   :  Optic Cable-Fiber  مةجأو بألىٞأةل بىنأ٘ئٞد  -3

، ٗ زْسقو ىٞٔ بىحٞةّةذ جق٘سخ سقَٞد ػيأٚ  ٍػَ٘ػسِٞ ٍِ بألىٞةل بىن٘ئٞد ٍػَ٘ػد خةفد جةالعسقحةه ٗ بألخشٙ خةفد جةإلسعةه

، ٗ فأؼ٘جد عأشقد بىحٞةّأةذ ٍأِ ٗٝسَٞأض جةىغأشػد بىؼةىٞأد ىأٚ ّقأو بىحٞةّأةذ ، ٗؾَأو جٞةّأةذ محٞأشخ بىؿػأٌ ٕٞاد ّحنةذ بىنسشّٗٞأٔ .

ٗىٜ مةجالذ بألىٞةل بىن٘ئٞد ٝأسٌ إسعأةه  خالىٔ ، ٗىنِ ٍِ ػٞ٘جٔ أّٔ جةٕظ بىسنةىٞ  ٗٝؿسةظ إىٚ ٍؼذبذ خةفد ىنٚ ٝقً٘ جَٖةٍٔ .

ِ بىحٞةّةذ ٍغ بىن٘ء  ٕٗ٘ ػحةسخ ػِ أّح٘جد دقٞقد غذب ٍقْ٘ػد ٍِ بىضغةظ بىسٚ زَش ىٞٔ ّحنةذ  بىن٘ء بىزٙ ٝؿَأو بىحٞةّأةذ ٍأ

بىَقذس إىٚ غٖد بى٘ف٘ه ٕٗزٓ بألّح٘جد ٍؿةهأد جؼأةمظ ضأٌ ىأٚ بىْٖةٝأد ٍؿةهأد جغطأةء ؾَةٝأد ٗزسَٞأض ٕأزٓ بىنأةجالذ جغأشػد ّقأو 

ٍٞػة ت / ش صمٌ ٍِ بىَؼيٍ٘ةذ ٝقذس  555ٍٞػة ت / ش إىٚ  155جٞةّةذ ػةىٞد غذب ٍِ 
15
ت/ش  بىٜ ٍغأةىةذ بزقأةىٞد زقأذس   15

 أٙ زذبخو ٗمزىل ٝؼطٚ أٍنةّٞد زؤٍِٞ ػةىٚ غذب . مٌ ٗ ٝسَٞض أٝنة جؼذً ٗغ٘د 4555جـ 

 : ٗجؾنو ػةً ٝسٌ زؿذٝذ ّ٘ع بىنةجو جْةء ػيٚ بىؼ٘بٍو بٟزٞد 

 .  Transmission speedعشػد بإلسعةه أٗ ٍؼذه بّسقةه بىَؼيٍ٘ةذ    -1

 .Maximum cable lengthأققٚ ه٘ه ىينةجو جذُٗ بعسخذبً ٍنحش ىيَ٘غد   -2

 .  Shielding requirementsبى٘قةٝد بىَطي٘جد   -3
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 . priceبىغؼش   -4

 .TOPOLOG NETWORKؽنو بىؾحند :   -5

 :الحاسب العوامل التى أدت الى استخدام شبكات -2
 . بىنغ٘ه بىَةىٞد بىسٚ دػر بىٚ زشؽٞذ بالّفةن 

  .ٌٖصٝةدخ أػذبد بىَغسفٞذِٝ ٗزؾؼث بٕسَةٍةزٌٖ ٗزخققةز 

 . ز٘ىٞش بى٘قر ٗبىػٖذ 

  زنْ٘ى٘غٞة بىَؼيٍ٘ةذ ٍِ ؾةعحةذ نىٞد ٗبزقةالذ ٗأعةىٞث دٍع بىحٞةّةذصٝةدخ زطحٞقةذ. 

 :دد نوت الشبكة الت  تود ت ميمياالعوامل الت  تح -3
  .حجم المؤسسة أو المنطمة الت  سيتم إقامة الشبكة بيا 

  .مستو  التأمين المطموب لمشبكة 

 .نوعية األعمال الت  سيتم إدارتيا من خىل الشبكة 

   الدعم المتاح إلدارة وتنسيق الشبكة والتحكم بيا.مستو 

 .حجم انتماالت البيانات والمعمومات عبر مسارات الشبكة 

 .حاجات ومتطمبات مستخدم  الشبكة 

  ٌقامة الشبكة.بىذػ  المادي المخ ص لت ميم وا 

 ٍْٖٗة:  بخسٞةس زقٌَٞ ٍة ىيؾحند دُٗ نخش ٝؤضش ػيٚ ػذخ أٍ٘س 
 ّ٘ع ٗإٍنةّٞةذ بىَؼذبذ ٗبألدٗبذ بىسٜ زؿسةغٖة بىؾحند.  -1

  َٞة جؼذ.ىبىَطي٘ت ىؾحند بزغةع بػذد أغٖضخ بىنَحٞ٘زش بىَسقيد جةىؾحند ٗ  -2

 أدٗبذ إدبسخ بىؾحند، ّٗ٘ػٞد بىحشبٍع بىَؾغيد ػيٚ بىؾحند. -3

 بىَغةىد جِٞ بألغٖضخ بىَسقيد جةىؾحند .  -4

 ؾحند.عشػد ّقو بىحٞةّةذ ػيٚ بى -5
 

 أدوار بطاقة الشبكة: -4
 التحكم ف  تدفق البيانات بين الكمبيوتر وكابىت التو يل. -
تتسمم البيانات من ناام التشغيل الموجود عمى الكمبيوتر ثم تحوليا الى إشارات الكترونية تنتمل عبر  -

 الشبكات.
 ناام التشغيل.تتسمم اإلشارات االلكترونية من الكابىت وتحوليا الى بيانات يتعامل معيا  -
 تحدد أي من البيانات الموجيو ليذا الكمبيوتر من البيانات الت  يتسمميا الكابل. -
 مخاطر ت فح اإلنترنت:    -5
 عشقد بىَؼيٍ٘ةذ . (1

 بػسشبك سعةئو بىحشٝذ بالىنسشّٗٚ ٗقشبءزٖة . (2

 .زؼطٞو ّظةً بىسؾغٞو (3

 .ٗغ٘د ٍ٘بقغ اٞش ٍْةعحد ٍطو بىَ٘بقغ بإلجةؾٞد ٗاٞشٕة (4



 

 6ففؿد سقٌ/                                   
 

ٕٚ ػحةسخ ػِ ٍيفةذ ٗ جشبٍع ٝسٌ إّضبىٖة ٍِ ٍ٘بقغ بإلّسشّأر عأ٘بء ٍقأةؾحد ىسْضٝأو  : Virusesبىفٞشٗعةذ  (5

أٙ ٍي  ػةدٙ أٗ جطشٝقد ٍخفٞد ٗ ٕٚ قذ زيؿق أمشبس محٞشخ جةىػٖةص ٗ مزب بىحٞةّةذ بىَخضّد ػيٞٔ ٍغ قةجيٞسٖة 

ىزب الجذ ٍِ أٗالً بالجسؼأةد  ٚ زقٞث بإلّغةُ.ىالّسقةه ٍِ غٖةص ألخشٙ ٗ ٍِ ْٕة زقحؽ ٍؼذٝد ٍطو بىفٞشٗعةذ بىس

ػِ بىَ٘بقغ بىخطٞشخ ٗ بىَؾحٕ٘د ٗ ػذً زقأفؿٖة مَأة ٝػأث ػأذً ىأسؽ أٙ سعأةئو ٍػٖ٘ىأد بىَقأذس أٗ جأشبٍع 

اٞش ٍ٘ضقد ٗ مزب ػذً بعسخذبً ٗعةئو زخضِٝ ٍقةجد أٗ ٝؾل ىأٚ إفأةجسٖة.   ٝػأث بالعأسؼةّد جحأشبٍع بمسؾأةل 

، ؾٞص ٝقً٘ جفؿـ ٗ بمسؾةل بىفٞشٗعةذ ػْذ زؿَٞيٖة  Norton Anti-Virusبىفٞشٗعةذ ٗ ػالغٖة، ٍطةه 

ٍِ بإلّسشّر أٗ بىؾحند بىذبخيٞد ٗ مزب أٙ ٗعٞو زخضْٝٚ. ٗ ٝػث ٍالؾظد أّٔ ٍِ ىسشخ ألخشٙ ٝػأث بىسؤمأذ ٍأِ 

 ّؾةه بىحشّةٍع ٗ فالؾٞسٔ ٗ بىؿق٘ه ػيٚ أؾذش بإلفذبسبذ.

بإلّسشّأر بىسأٚ زطيأث ٍْأل ٍيأٜء بعأسَةسخ جٞةّأةذ ٗ ٍأِ مأَِ ٕأزٓ ْٕةك بىؼذٝذ ٍأِ ٍ٘بقأغ : Spam  بالؾسٞةه (6

 بىحٞةّةذ ػْ٘بُ بىحشٝذ بإلىنسشّٗٚ بىخةؿ جل. ٗ ىٚ ؾةىد أُ زنُ٘ ٕزٓ بىَ٘بقغ اٞش ٍ٘ض٘ن جٖة زقً٘ جةألزٚ:

 جٞغ جٞةّةزل ىؾشمةذ أخشٙ ألاشبك بىسغ٘ٝق. -

 زنُ٘ ٍؿَيد جفٞشٗعةذ. ززٗٝذك جنٌ محٞش ٍِ بىشعةئو بإلىنسشّٗٞد بىَضػػد ٗ بىسٚ قذ -

 

 أمَو بىؼحةسبذ: :بىطةىصإغةجد بىغؤبه 
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 ٍغ أهٞث زَْٞةزٜ ىنٌ غَٞؼةً جةىْػةؼ ٗبىسف٘ن
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