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 سؤال: اخرت رمز اإلجابة الصحيحة يف كل من الفقرات اآلتية:

, لتشكل األعداد ذات املعاني  طة مع بعضها مبجموعة من العالقات وفق أسس وقواعد معينةجمموعة من الرموز )أرقامًا أو حروفًا( مرتب. 1
 الواضحة واالستخدامات املتعددة

 . هو املقدار الذي ميثل خبانة واحدة أو أكثر2

 9إىل  0. رمز واحد من الرموز األساسية من 3

 إىل: يف أمساء األنظمة العددية. يعود االختالف 4

ة يف النظام الثنائي هو:. عدد الرموز املستخدم5
10 2 8 16 

. عدد الرموز املستخدمة يف النظام الثماني  هو:6
10 2 8 16 

. عدد الرموز املستخدمة يف النظام العشري  هو:7
10 2 8 16 

. عدد الرموز املستخدمة يف النظام السادس عشر  هو:8
10 2 8 16 

. نظام العد الذي يتكون من رمزين هو:9

. نظام العد الذي يتكون من مثانية رموز هو:10

. نظام العد الذي يتكون من عشرة رموز هو:11

. نظام العد الذي يتكون من ستة عشر رمزًا هو:12

 . نظام العد األكثر استعمااًل هو: 13

احلاسوب هو: هيل على املربجمني استخدامنظام العد العد الذي استخدم للتس. 14
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. نظام العد املستخدم يف احلاسوب هو:15

. نظام العد الذي يستخدم لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة هو:16

. يستخدم النظام الثنائي داخل احلاسوب يف17

 

 هي :  10(4567)يف العدد   6الرقم اخلانة. إن ترتيب 18
    

 هي :  10(4567)يف العدد   6. اسم املنزلة اليت يقع فيها الرقم19
   

 هي  10(4567)يف العدد   6. وزن اخلانة اليت يقع فيها الرقم20
    

 هي :  10(4567)يف العدد   6قيمة الرقم  الرقم .21

. ترتيب اخلانات يف العدد تبدأ من :22
0 1 

. عند إجياد وزن اخلانة يف النظام العددي نقوم برتتيب خانات أرقام العدد من: 23

 ي بوساطةمتثل األعداد يف النظام العشر .24

. متثل األعداد يف النظام الثنائي بوساطة قوى األساس:25
10 2 8 16 

. متثل األعداد يف النظام الثماني بوساطة قوى األساس:26
10 2 8 16 

ل األعداد يف النظام السادس عشر بوساطة قوى األساس:. متث27
10 2 8 16 

يدل على : 1. الرقم الثنائي28

 يدل على : 0. الرقم الثنائي 29
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 .األنظمة املوضعية هي:30

 . يسمى نظام العد نظامًا موضعيًا عندما:31

 . كل رمز من الرموز النظام الثنائي يسمى:32
Bit

 2(10011)يف العدد الثنائي  BIT. عدد 33

 إىل النظام العشري هو: 2(10011). أعلى قوة )أس( عند حتويل العدد الثنائي 34

 إىل النظام العشري هو: 2(10011). أعلى وزن عند حتويل العدد الثنائي 35
104 42248

 ( إىل النظام:823. قد ينتمي العدد )36

 (102. عدد األنظمة اليت قد ينتمي إليها العدد )37

. أي من االعداد اآلتية قد ينتمي إىل مجيع أنظمة العد:  38
(102)  (100)(178)(10E)

 من األعداد التاليه غري صحيح :. أي 39
(170)8 (106)10(AH3)16(010)2 

 . واحد من األعداد اآلتية ال ينتمي إىل النظام الثماني:40
(101)8 (864)8 (771)8(210)8

 . أساس أي نظام عد يساوي: 41

 لـِ:اسم أي نظام عددي يكون مطابقًا  . 42

 . عند حتويل أي نظام عد إىل النظام العشري فإنه يتم ترتيب خانات العدد من:43
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 . يف حالة عدم وجود أساس النظام بشكل مصغر يف آخر العدد , فإن هذا العدد ينتمي للنظام :44

. أي من القيم اآلتية  يعد رقمًا45

. أي من القيم اآلتية  ال يعد رقمًا46
0 101

.أي من القيم اآلتية  يعد عددًا47

. يعرب عن الدارة الكهربائية املغلقة بالرقم الثنائي:48
0 1-12 

ة الكهربائية املفتوحة بالرقم الثنائي:. يعرب عن الدار49
0 1-12 

: (A237)يف العدد   2. وزن اخلانة للرقم 50

. يتكون النظام العددي من :51

وزن اخلانة ) املنزلة ( يساوي :.52

. هو عدد مصغر يكتب يف آخر العدد للداللة على نوع النظام املستخدم53

يف النظام العشري هو: D. املكافئ للرمز 54

يف النظام العشري هو: A. املكافئ للرمز 55

يف النظام العشري هو: B. املكافئ للرمز 56

م العشري هو:يف النظا C. املكافئ للرمز 57

يف النظام العشري هو: E. املكافئ للرمز 58
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يف النظام العشري هو: F. املكافئ للرمز 59

 . عند التحويل من النظام الثماني إىل النظام الثنائي فإن كل رقم مثاني :60

. واحدة من العبارات اآلتية صحيحة عند حتويل النظام الثماني:61

عند التحويل من النظام السادس عشر إىل النظام الثنائي فإن كل رقم سادس عشر :.62

عبارات اآلتية صحيحة عند حتويل النظام السادس عشر:واحدة من ال

يسمى ( 0 , 1 )ثنائي . كل رمز يف النظام ال64
BIT BYTE 

هو 500هي   5. العدد الذي تكون فيه قيمة 65
 10(53)د.  (10(533ج.  10(353)ب.  8(533)أ. 

. عند حتويل عدد من النظام الثنائي إىل النظام السادس عشر فإننا نقسم العدد إىل66

. عند حتويل عدد من النظام الثنائي إىل النظام الثماني فإننا نقسم العدد إىل:67

. عند التحويل من النظام الثماني إىل النظام العشري فإننا نقوم بـ :68
 

ا نقوم بـ :عند التحويل من النظام السادس عشر إىل النظام العشري فإنن

عند التحويل من النظام الثنائي إىل النظام العشري فإننا نقوم بـ :

. عند التحويل من النظام العشري إىل األنظمة العددية فإننا نقوم بـ:71

. واحدة من العبارات اآلتية صحيحة72
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يكافئ بالعشري: 11001101. العدد الثنائي 73
204 203 205210 

يكافئ بالعشري: 65. العدد الثماني 74
(53)16 (60)10(48)10  (53)10

يكافئ بالعشري: 745. العدد الثماني 75
485 480 469 475 

يكافئ بالعشري: C9. العدد السادس عشر 76

يكافئ بالعشري: D8F. العدد السادس عشر 77
3456 3470 3471  3215 

يكافئ بالثنائي: 211. العدد العشري 78
10011101 11010011 10110011 11100011 

افئ بالثماني:يك 315. العدد العشري 79
473 743 374 474 

يكافئ بالسادس عشر: 495. العدد العشري 80
1CF FE1 FD1 1EF 

 يكافئ بالثنائي: 502. العدد الثماني 81
1010010 010000101 101000010 101010 

يكافئ بالثماني: 110011001. العدد الثنائي 82
(631)10(136)8(631)8    (361)8  

يكافئ بالثنائي: A8C. العدد السادس عشر 83
110010001010 1010100001101 101011001000 101010001100 

يكافئ بالسادس عشر: 10011011111. العدد الثنائي 84
(FD4)16 (4DF)16(D4F)1616 (F4D)

:بالنظام الثنائي هو 100111و  110110. ناتج مجع 85
1011001 1011110 1100111 1011101 

النظام العشري هو: يف 2(11)و  2(1001). ناتج حتقق مجع 86
12 1100 1011 13 

يف النظام الثنائي 101000من  11011. ناتج طرح 87
13 1001 1101 1110 
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ثنائي هو:يف النظام ال 110و  101. ناتج ضرب العددين 88
1111111110 11011 10110 

هي عبارة: 10(17) < 8(23). العبارة 89

. أحد العبارات اآلتية صحيحة:90
(231)8 <  (1111111)2(A3)16 < (163)10(171)10  = (AB)16(1100010)2≠ (142)8

والرقم احملمول هو    0لثنائي فإن الناتج يف النظام ا 1+1+1+1. عند مجع 91

(11)2(10)2(1)2(110)2

والرقم احملمول هو    0يف النظام الثنائي فإن الناتج  1+1+1+1. عند مجع 92

(1)2(10)2 (2)10

يف النظام الثنائي فإن الناتج  1+1+1عند مجع 
1(11)21(10)21(1)20 (1)2

يف النظام الثنائي فإن الناتج 1+1عند مجع 
0(11)21(10)21(1)20 (1)2

بالسادس عشر:يكافئ  8(235)ي العدد الثمان.95
 913))16د.  9C))16ج.  5D))16ب.  9D))16أ. 

 :بالثمانييكافئ  16(A8) العدد السادس عشر. 96

 205))16د.  (168)16ج.  250))16ب.  16(25)أ. 
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