حصة مراجعة نهائية للمادة النظرية (علوم حاسوب)
أ.حممد توفيق
 .1حيتوي العنوان الرقمي  IPV6على
ب)  6مقاطع

أ)  4مقاطع

ج)  8مقاطع

د)  01مقاطع

 .2من عناصر أمن املعلومات  ,وهو مصطلح مرادف لألمن واخلصوصية
ب) السرية

أ) السالمة

ج) توافر المعلومات

د) عدم تغيير المعلومات

 .3يعترب نشر الربامج اخلبيثة على املواقع اإللكرتونية هجوما وموجها ومتعمدا
ب) خطأ

أ) صح

 .4االعتداء االلكرتوني الذي يؤثر على "سالمة املعلومات" هو:
ب) التنصت

أ) التعديل على المحتوى

ج.الهجوم المفبرك أو المزور د .أ+ج

 .5املعرفة بكيفية الوصول إىل األجهزة من عوامل جناح اهلجوم اإللكرتوني والذي يتمثل يف
ب) فرصة النجاح

أ) الدافع

الطريقة

استخدام وسائل الحماية

 .6من األمثلة على الضوابط التقنية
ب) األقفال

أ) التشفير

حقوق النشر

الحراس

 .7من الطرق اليت يتعرض هلا متصفح اإلنرتنت لالعتداء االلكرتوني
ب) رسائل تحمل عنوان،

أ) تقديم عروضا وهمية ومضللة ،

كيف تصبح ثريا

ويحتوي رابطا يتم الضغط عليه

للحصول على معلومات إضافية .

رسائل مزيفة ومضللة

توجيه المستخدم إلى صفحة

أخرى غير الصفحة التي

يريدها .

 .8واحد من اآلتية يعترب عنوانا رقميا صحيحا
ب) 10.3.4,9

أ) 10.0.0.6

10.0.3..4

10.100.1000.0

 .9واحدة من اآلتية تعترب مثاالً على الثغرات
ب) التعديل على ملف أو

أ) مشكلة في تصميم النظام

حذفه

التعديل على البريد

اإللكتروني

انقطاع التيار الكهربائي

 .11يف تقنية حتويل العناوين الرقمية ,ميكن أن يتكرر العنوان الرقمي للجهاز يف أكثر من شبكة
ب) خطأ

أ) صح
 .11استطاع برنامج غوستمان أن خيدع:
أ %01.من المحكمين

ب %00 .من المحكمين

ج %03 .من المحكمين

د %00 .من المحكمين

 .12من لغات الربجمة اخلاصة بعلم الذكاء االصطناعي:
أlisp .

بC++ .

جprolog .

د .أ+ج

 .13من مميزات برامج الذكاء االصطناعي واليت تعين تنظيم املعرفة و ترميزها و ختزينها إىل ما هو موجود يف الذاكرة:
أ .التخطيط

ب .التمثيل الرمزي

ج .تمثيل المعرفة

د .القدرة على التعلم

 .14تطورت فكرة الروبوت ويف القرن التاسع العشر ظهرت:
أ.آلة لغسل اليدين وتقديم ب.دمى آلية لتقديم الشاي
الصابون

ج.اإلنسان اآللي

(ألعاب كاراكوري)

د.نظم خبيرة لحل مسائل
رياضية

 .15من صفات آلة الروبوت حيث يقوم بالدوران  414لليمني ,ألنه مربمج على ذلك:
أ .تخطيط ومعالجة

ج .استجابة

ب .استشعار

د .ردة الفعل

 .16من أجزاء الروبوت ,يقوم باستقبال البيانات ,ثم يعاجلها ,ويعطي األوامر الالزمة لالستجابة هلا و يعترب مبثابة دماغ الروبوت:
أ .الذراع الميكانيكية ب .المتحكم

د .المشغل الميكانيكي

ج .المستجيب النهائي

 .17أحد حساسات الروبوت الذي مييز بني ألوان األجسام احمليطة:
أ .حساس الضوء

ب .حساس المسافة

ج .حساس الصوت

د .حساس اللمس

 .08ذراع الروبوت اليت تستشعر النبضات العصبية الصادرة عن الدماغ واالستجابة هلا  ,هذا من استخدامات :
أ .الروبوت التعليمي

ب .الروبوت الطبي

ج .الروبوت الصناعي

د .الروبوت في الفضاء

 . 19الفائدة املرجوة من استخدام الروبوتات حيث ميكن التعديل على الربنامج املصمم للروبوت حسب املتطلبات اليت تقتضيها عملية
التصنيع
أ .اتقان العمل

ب .المرونة

ج .الحس الفني

د .االنتاجية

 .21ظهر مفهوم النظم اخلبرية أول مرة من قبل العامل:
أ .باف

ب .آالن تورينغ

ج .إدوارد فيغنبوم

د .الجزري

 .21اسم النظام اخلبري املستخدم لتقديم نصائح لعلماء اآلثار لفحص االدوات احلجرية:
أ .ديندرال

ب .ديزاين أدفايزر

ج .بروسبكتر

د .ليثيان

 .22جزء من الذاكرة ,خمصص لتخزين املشكلة املدخلة بوساطة مستخدم النظام  ,واملطلوب إجياد حل هلا
أ .قاعدة المعرفة

ب .ذاكرة العمل

ج .محرك االستدالل

د .واجهة المستخدم

 .30اخليار الذي يدل على قدرة النظام على التعامل مع اإلجابات الغامضة
أ .ال يحدث شيء

ب .غير متأكد

ج .ال أعرف

د .كم درجة ثقتك باإلجابة

 .24من مزايا النظم اخلبرية:
أ .القيام باألعمال التي

تتطلب حسا فنيا

ب .القدرة على التجاوب

مع المواقف غير االعتيادية

ج .المساعدة على تدريب المختصين
ذوي الخبرة المنخفضة

د .تقليل من المشكالت التي
تتعرض لها المصانع مع

العمال
 .32يف شجرة البحث  ,احلالة النهائية للمشكلة هي:
أ .النقطة الهدف

ب .النقطة الميتة

ج .األبناء

د .األب

 .26واحدة من اآلتي ليست من صفات املشكالت اليت حتتاج خلوارزميات البحث يف الذكاء االصطناعي
أ .يحتاج الحل إلى

عمليات حسابية كثيرة

ب .يحتاج الحل إلى حدس

عالي

ج .يحتاج الحل إلى عمليات معقدة

د .يوجد للحل طريقة تحليلية

واضحة

 .27عملية معرفة أعطال املعدات لنوع معني من اآلالت تعترب من املشاكل اليت ينجح النظام اخلبري يف حلها وتقع ضمن فئة
ب .التشخيص

أ .التخطيط

د .التصميم

ج .التنبؤ

 .28هو برنامج حاسوبي ذكي  ,يستخدم جمموعة من قواعد املعرفة يف جمال معني حلل املشكالت اليت حتتاج إىل اخلربة البشرية:
ب .علم الروبوت

أ .الروبوت

د .الذكاء االصطناعي

ج .النظام الخبير

" .29التفكري كاإلنسان" ,تعرب هذه العبارة عن إحدى:
أ.أهدافالذكاء االصطناعي

ب.تطبيقاتالذكاء االصطناعي

ج .المنهجيات التي قام عليها علم د.مميزات
الذكاء االصطناعي

برامج

الذكاء

االصطناعي

 .31يتميز النظام اخلبري عن الربنامج العادي بقدرته على :
أ .معالجة البيانات

ج .اتباع خطوات محددة لحل

ب .التعلم واكتساب خبرات

المسائل

جديدة

د .تنفيذ العمليات بسرعة هائلة

" .31هي حصيلة املعلومات واخلربة البشرية اليت جتمع يف عقول األفراد من خالل اخلربة" متثل هذه العبارة :
أ .المعلومات

ب .المعرفة

د .معالجة البيانات

ج .البيانات

 .32هي سلسلة من اخلطوات غري املعروفة مسبقا  ,للعثور على احلل الذي يطابق جمموعة من املعايري من بني جمموعة من احللول احملتملة:
أ .شجرة البحث

ب .فضاء البحث

د .خوارزمية البحث

ج .المسار

 .33جمموعة من النقاط املتتالية يف شجرة البحث:
أ .شجرة البحث

ب .المسار

د .فضاء البحث

ج .مسار الحل

 .34لتحويل العدد الثماني (الثنائي ,السادس عشر) إىل النظام العشري فإنه يتم ترتيب اخلانات من اليمين إلى اليسار تصاعديا
 .35يكتب ويقرأ مسار احلل يف شجرة البحث من

اليسار إلى اليمين

 .36لكتابة العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات املنطقية فإننا نبدأ من من اليسار إلى اليمين
 .37عند إجياد ناتج العبارة املنطقية فإننا نلتزم باألولويات
 .38يف حال التكافؤ يف األولوية يف إجياد ناتج العبارة املنطقية تنفذ من اليسار إلى اليمين
 .39قد ينتمي العدد  11إىل النظام:
أ .الثنائي فقط

ب .الثنائي والعشري

ج .الثنائي والعشري والثماني

د .الثنائي والعشري والثماني و السادس عشر

 .41قد ينتمي العدد  102إىل النظام:
أ .الثنائي فقط

ب .الثماني والعشري فقط

ج .السادس عشر والعشري فقط

د .والعشري والثماني و السادس عشر

 .41قد ينتمي العدد  18إىل النظام:
أ .الثماني فقط

ب .العشري فقط

 .42قد ينتمي العدد  102إىل النظام:
أ .الثنائي فقط

ب .الثماني والعشري

ج .العشري و السادس عشر والثماني

د .العشري و السادس عشر

(سؤال دقيق)
ج .السادس عشر والعشري فقط

د .والعشري والثماني و الثنائي

 )43البوابة املنطقية اليت متثل من خالل توصيل مفتاحني يف الدارة الكهربائية يف حالة التوازي هي:
أ) NAND

ج) NOR

ب) AND

د) OR

 )44متثل بوابة NOR
أ) توصيل مخرج  NOTبمدخل OR

ب) توصيل مخرج  ORبمدخل AND

ج) توصيل مخرج  ORبمدخل NOT

د) توصيل مخرج  ANDبمدخل NOT

 )45العبارة املنطقية  Z=X NAND Yتكافئ :
أ) )Z=NOT(X AND Y

ب) Z=NOT X AND NOT Y

ج) Z=NOT X AND Y

د) Z = X AND NOT Y

 )46الرمز اجلربي الذي يسمى املتمم هو :
أ) ـ ـ ـ

ج) .

ب) +

د) 1

 )47العبارة املنطقية اجلربية اليت تكافئ العبارة املنطقية A AND B
أ) A . B

ج) AB

ب) A + B

د) أ+ج

 )48واحدة من اآلتية يعد مثاالً على املتغريات املنطقية:
أ) 0

ج) B

ب) 1

د) أ+ب

 )49مسي اجلرب البوولي بهذا االسم نسبة إىل:
أ) علم الجبر

ب) العالم جابر بن حيان

ج) العالم جورج بوول

د) علم البوابات المنطقية

 .51االسلوب الذي يستخدمه املعتدي االلكتوني عند إبراز أوجه التشابه مع الشخص املستهدف
أ) اإلنترنت

ج) اإلقناع

ب) مسايرة الركب

د) انتحال الشخصية

 .20البوابة المنطقية التي تعطي مخرجا قيمته ( )1إذا كانت قيمة كال المدخلين  0فقط .
أ) NAND

ج) OR

ب) NOR

د) AND

 .52يعرب الرمز الثنائي  1يف الدارة املنطقية عن :
أ) مفتاح مفتوح

ج) بوابة OR

ب) مفتاح مغلق

د) بوابة AND

 . .53تصنف خوارزميات التشفري بناءً على عدة معايري منها:
أ .دقة الخوارزمية

ج.سرعة الخوارزمية

ب .نص الشيفرة

د .كمية المعلومة المرسلة

 .54يطلق اسم اخلوارزمية الالتناظرية على خوارزميات:
أ .المفتاح العام

المفتاح الخاص

التبديل

التعويض

 .55تعد شيفرة اإلزاحة مثاالً على:
أ .خوارزميات التدفق

ب .خوارزميات التعويض

ج .خوارزميات التبديل

د .خوارزميات الكتل

 .56املصطلح الذي تعرب عنه العبارة اآلتية" :جمموعة اخلطوات املستخدمة لتحويل الرسالة األصلية إىل رسالة مشفرة "
أ .مفتاح التشفير

ب .الخوارزمية

 .57واحدة من العبارات اآلتية صحيحة /
أ .كل عدد رقم

ج .نص الشيفرة

د .خوارومية التشفير

تذكر أن كل رقم عدد

ب .ليس كل عدد رقم

ج .ليس كل رقم عدد

د .الرقم هو نفس العدد

 .58يعود االختالف يف أمساء األنظمة العددية إىل:
أ .عدد الرموز في كل نظام

ب .أساس كل نظام

ج .أوزان خانات كل نظام

د .استخدامات كل نظام

 .59نظام العد الذي يستخدم لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة هو:
ب .الثنائي

العشري

ج .الثماني

د .السادس عشر

 .61اتباع خوارزمية البحث للوصول إىل املسار الصحيح حلل املشكلة من احلالة االبتدائية او جذر املشكلة إىل احلالة اهلدف:
ب .المسار

أ .شجرة البحث

ج .مسار الحل

د .فضاء البحث

ال للمشكلة عن طريق النظر يف البيانات املتاحة بطريقة منظمة تعتمد على :
 .61تستخدم شجرة البحث إلجياد حالً حمتم ً
أ .عدد النقاط التي في الشجرة ب .جذر الشجرة

ج .هيكلية الشجرة

د .عدد النقاط الميتة في الشجرة

 .62نظام العد الذي استخدمعه البابليون هو:
ب .الستيني

أ .العشري

ج .الثاني عشر

الروماني

 .63الربنامج الذي يتبع خوارزمية حمددة اخلطوات للوصول إىل احلل يعترب من برامج الذكاء االصطناعي
ب .خطأ

أ .صح

 .64صمم باستخدام الذكاء االصطناعي العديد من خوارزميات البحث.حلل أصعب املشكالت يف الكثري من التطبيقات مثل
ب.التنبؤ

أ.المالحة

ج .التخطيط

الطب

 .65صاحب كتاب التحليل الرياضي للمنطق  /دراسة يف قوانني التفكري هو:
ب .جورج بوول

أ .آالن تورينغ

ج .باف

د .إدوارد فيغنبوم

 .66قدم العامل جورج بوول علم اجلرب املنطقي للمرة األوىل يف كتابه
أ .التحليل الرياضي للمنطق

ب .دراسة في قوانين التفكير د .التفكير الناقد

ه .خوارزميات التفكير

 .67قام العامل جورج بوول بتقديم أسس اجلرب املنطقي بشكل واسع يف كتابه
أ .التحليل الرياضي للمنطق

ب .دراسة في قوانين التفكير د .التفكير الناقد

ه .خوارزميات التفكير

 .68من حمددات استخدام الروبوت يف الصناعة:
أ .عدم القدرة على

ب .ال يقوم باألعمال التي

اإلدراك والحدس

تتطلب تكرارا

ج .مساحة المصانع يجب أن تكون
كبيرة جدا

د .عدم القدرة على التجاوب
مع المواقف غير االعتيادية

 .69تسمى خوارزمية البحث يف العمق أوالً أيض ًا بـ:
أ .البحث األفقي

ب .نقطة الوصول

ج .البحث الطولي

د .البحث الرأسي
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