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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 

  مهمة ُملِخصة في علم الحاسوب

 الوحدة التعليمية سايبر واالنترنت 

 2014-2015תשע"ה , السنة التعليمية 
 

               : اسم المعلم/             : الصف     بالنجاح ل:

 الطالب االعزاء،

 .امامكم مهمة ُملِخصة في علم الحاسوب الوحدة التعليمية سايبر واالنترنت

  إقرأوا بتمعن اقسام االمتحان واجيبوا على االسئلة بعناية 

 ن.رسان متتالياامامكم د 

 . قيمة كل سؤال بالدرجات ُمسجلة بعنوان كل سؤال 

 انسخوا . باإلضافة لصفحة جداول المساعدة، ُمرفقة صفحة اجاباتفي اخر المهمة،  

من هذه المهمة للمكان المخصص لذلك في ة الظاهر في الصفحة االولى /رقم الطالب

 (.صفحة االجابات) هذه الصفحة

من . صفحة االجابات عن المهمة وسجلوا اجوبتكم في صفحة االجابات افصلوا

 . االجوبة لصفحة االجابات بنهاية المهمةالممكن نسخ 

، اكتبوها في المكان المخصص كتابة اجوبة او اكمال امرفي االسئلة التي تطلب  

   .لذلك

من بين مجموعة اجابات،  جوابا صحيحا واحدافي االسئلة التي تطلب اختيار  

إن رغبتم بتغيير اجابتكم،  .الى جانبه اختاروا الجواب بواسطة رسم االشارة 

اذا . واختاروا اجابة اخرى بواسطة االشارة ، :احذفوا االجابة السابقة هكذا

 ألكثر من اجابة، ُتعتبر االجابة خاطئة. اشرتم بواسطة 

 .كلمات مهمة، انتبهوا لهذه الكلماتإبراز /تشديدبمجموعة من االسئلة تم  

 جيدا، وصححوها حسب الحاجة.قبل تسليم المهمة، افحصوا اجاباتكم 

 !بالنجاح

 رقم الطالب/ة

 מספר תלמיד/ה

________________ 

 למילוי ע"י המורה
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

  (درجة 20) االول السؤال
 

 .لوا العدد لنظام العّد الُمسجلأمامك اعداد بُنظم عّد مختلفة، حو   . أ

i. 248   =  ________     10  

ii. 1𝐴16   =  ________     10 

iii. 2210   =  ________       2 

iv. 7510   =  ________       8 

 

  مختلفة.أمامك اعداد بُنُظم عّد  . ب

  لوا العدد التالي حسب نظام العد.ج  سَ 

i. 11101112, ________ 

ii. 4778, ________ 

iii. F16, ________49 

iv. A90E16, ________ 

 

 . ادعاءات 4أمامكم  . ت

 بالنسبة لكل ادعاء، َسِجلوا هل هو صحيح ام خاطئ.

 /صحيح ادعاء  ادعاء رقم

 خاطئ

i.  

 

لنظام العد ، عند تحويله 16عطى عدد بنظام العد ان كان مُ 

 مرات على االكثر. 4كُبر ب نائي )بيناري(، عدد منازله تَ الثُ 

 

ii.  ينقسم (002____)  نائي )بيناري( ينتهي بصفرين عدد ثُ  كل ،

    بدون باٍق. 4على 

 

iii.     1000016 < 1000010      

iv.   العدد في نظام العد الُثماني )اوكتالي( ُتضاعف  يمينعلى  0اضافة

 مرات. 10قيمته ب 
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 (درجات 9)الثاني  السؤال

وكل بيكسل ابيض  1لصورة باألسَود واالبيض كل بيكسل اسود ممثل بالرقم  bmpبطريقة العرض 

 .0ممثل بالرقم 

 من البيكسل._____ 9x8( نحتاج لتمثيل صورة بكبرbitكم بت) . أ

 .16العدبنظام ثل بواسطة عدد مَ من البيكسل. كل سطر مُ  9x8لصورة بكبر  bmpمعطى تمثيل  . ب

 ارسموا الصورة التي سنحصل عليها.

 16 بنظام ال bmp تمثيل       

         00 

         00 

         EE 

         22 

         6E 

         28 

         EE 

         00 

         00 

 
 
 

 . للّون الرماديختلفة درجات مُ  4نريد تحسين الصورة من القسم السابق بواسطة استعمال  . ت

( التي سنحتاجها لتمثيل الصورة. أحيطوا bitتات )جمع بت، كم مرة سَيكبر اآلن عدد البِ 

  االجابة الصحيحة. 

 

i.  لن يتغير.  عدد البتات 

ii.  َر مرتين.كبُ عدد البتات سي 

iii. مرات. 4ب سَيكُبر  عدد البتات 

iv. مرات. 8 بسَيكُبر  عدد البتات 
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 (درجة 11) الثالث السؤال

 عملية "اطار" على صورة تتنفذ بالشكل التالي: كل بيكسالت اطار الصورة  تتلون باألسود.  . أ

 :مثال
 الصورة مع "االطار" الصورة االصلية

  
 

ر الصورة ال يتغير، اي ال تتم اضافة اسطر او اعمدة حول الصورة االصلية، بل تلوين ِكبَ انتبهوا: 

 البيكسالت المناِسبة. 

 بيكسل: 8x8بِكبر  bmpلدينا صورة باألبيض واألسَود  بتمثيل 

 .16بنظام العد لة بواسطة منزلتين ثُ مَ بيكسالت مُ  8ن من كو  كل سطر مُ 

امامك خواريزم )الغوريتم( الذي يصف كيفية الحصول على الصورة مع "اطار" من الصورة 

 االصلية. اكملوا الناقص:

 (.i)يجب تبديل تمثيل السطر االول ب______   .1

 (.ii)يجب تبديل تمثيل السطر االخير ب______   .2

 مثل السطر: لألسطر االخرى، نفحص الرقم الذي يُ  .3

 ( iii)____منى زوجية نزيدها ب ان كانت المنزلة اليُ  3.1

  ( ii)____ ب نزيدها 8سرى اصغر من ان كانت المنزلة اليُ  3.2

 

اي  RLE (Run Length Encoding)بطريقة مثلة مُ  (أ)من المثال في القسم  االصليةالصورة  . ب

 )הרצפים(. بطريقة المتواليات 
 

  RLEالتمثيل بطريقة  السطر 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 (درجة 15)السؤال الرابع 

 .االنترنت لشبكة الموصولة المحلية الشبكات من 2في التخطيط التالي امامك  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا  خاطئ ام الوا ان كان صحيحجِ لكل ادعاء س  

 /حيح ص االدعاء  ادعاء رقم 

 خاطئ 

  . أ

 

 للعنوان   10.10.24.2رسل من عنوان االصل كل رسالة تُ 

 .Router0( الراوتر)تصل ايضا لجهاز التوجيه  10.10.24.0

 

للعنوان    192.168.1.2رسل من عنوان االصل كل رسالة تُ   . ب

   .Router0( الراوتر)تصل ايضا لجهاز التوجيه   10.10.24.0

 

 ،4CPالى الحاسوب  4CPرسل من الحاسوب  كل رسالة تُ   . ت

 . 4CPتصل ايضا للحاسوب 

 لموزع في الشبكة المحلية )ب( موصولةالحواسيب  :انتبهوا

 (. רכזת، Hubموزع: )

 

 ، PC1الى الحاسوب  PC2رسل من الحاسوب  تُ كل رسالة   . ث

 . PC0تصل ايضا للحاسوب 

 لموزع( موصولة أالحواسيب في الشبكة المحلية ) :انتبهوا

 (.מתג، Switch:  الشبكة لموزع)الشبكة 

 

 PC5الى الحاسوب  PC2رسل من الحاسوب  كل رسالة تُ   . ج

 Router0تحوي عنوان 

 

Internet 

 شبكة محلية )أ(

 شبكة محلية )ب(
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 (درجة 12) الخامس السؤال

 صطلحا من العامود االيسر.عامود االيمن مُ لكل قسم من الموا الئِ 

ه  .i لكل ُمركب اتصال عند تكوينه.ُيعطى هذا عنوان  . أ الُموج 

 )الراوتر(

(router) 

 IP عنوان .IP. iiوال   MACامر لعرض عنوان ال  . ب

هذا العنوان من المحتمل ان يتغير عند نقل  . ت

 من البيت للمدرسة.الحاسوب 

iii.  بروتوكول

 اتصال

لُمنِتج  الشبكية االتصاالت جهزةال يمكن أل، بدونه . ث

 لُمنتِج الشبكية االتصاالت أجهزةتواصل مع معين ال

 آخر.

iv. عنوان MAC 

 v. ping .البعيدةشبكة ليمرر معلوماٍت من الشبكة المحلية ل . ج

 vi. ipconfig حواسيب في الشبكة. اللفحص االتصال بين أمر  . ح

 

 (درجات 9) السادس ألسؤال

    .لسطرين زاغ -التشفير زيغ  واسطة ب "התשובה היא זמניתالجملة " قم بتشفير . أ

 

 

 استبدال بدون قانونية: التالي هو تشفير . ب

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א 

 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 מקור

 21 0 17 9 20 4 13 19 8 5 16 14 11 3 7 2 18 12 6 10 15 1 מוצפן

 
 

 "מאבפמ מלב טשחלת"  الرسالة الُمشفرة التالية:رموز  فك
 

 _________________________________________________________ 
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 (درجة 12) السابع السؤال

 . الطريقة التي اخترعاها:همابعض راني ودينا اخترعا طريقة تشفير جديدة للتراسل بين

 (.אתב"שبطريقة التشفير )مرحلة )أ(: تشفير الرسالة 

 (.אלב"מ) مرحلة )ب(: تشفير الرسالة الُمشفرة من القسم )أ( بطريقة التشفير

 " יוכב חברז רעכ שזיבל ".  معطى الرسالة المشفرة التالية التي ارسلها راني لدينا: . أ

  .وا رموز الرسالةراني ودينا وبعدها ُفكّ  لشيفرة فك رموز التشفيرل اكتبوا طريقة

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 طريقة التشفير التي اخترعاها راني ودينا.الجمل التالية ُمتعلقة ب . ب

  .ام خاطئا   كان صحيحا   لكل ادعاء سجلوا ان

 /صحيح االدعاء ادعاء رقم

 خاطئ

i.   بدال من التشفير بمرحلتين من الممكن تجهيز جدول الذي سُيستعمل كمفتاح

 بداية الجدول ستكون هكذا:تشفير. 

 ... ב א االصل

 ... י כ ُمشفر
 

 

ii.  I.  نستطيع بواسطتها فك رموز الرسائل هنالك طريقة تشفير بواسطة اإلزاحة

 المشفرة بواسطة طريقة راني ودينا.

 

iii.  II.  التي اخترعاها راني ودينا هي نوع من تشفير الخلط تشفيرالطريقة 

  . (עירבול)

 

iv.   حسب طريقة تشفير راني ودينا، ان كان تشفير الحرفX  هوY  عندها

 .Xهو  Yتشفير الحرف 

 

 

  



 وزارة التربية والتعليم
 والتكنولوجيا ادارة العلوم

 التفتيش على تعليم علوم الحاسوب

8 
  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 (درجة 12) الثامن السؤال

  لألسئلة التالية.اختاروا االمكانيات االكثر مالئمة 

بطريقة االزاحة ولكنها ال تعرف  وهي تعلم بان التشفير تمسلمى تلقت رسالة طويلة وُمشفرة.  . أ

اكثر  ע' بحثت سلمى الرسالة الُمشفرة وانتبهت ان حرف الالتي تم استعمالها للتشفير.  اإلزاحة

 رية.باستعماال في اللغة العكثر هو اال י'  من المعروف ان الحرفو  االحرف ُظهورا  في الرسالة.

   ماهي االزاحة الُمستعملة للتشفير؟

i. 3 

ii. 16 

iii. 6 

iv. 15 

 

يرمز للقيمة العددية  Pو يرمز للقيمة العددية لحرف من الرسالة الُمشفرة،  Cان كان الحرف  . ب

  الرسالة االصلية.لحرف من 

      ؟4تشفير االزاحة ب  لفك ُرموزبأية صيغة سيستعمل برنامج حاسوب 

i. P=(C+4)mod22 

ii. P=(C-4)mod22 

iii. P=(CX4)mod22 

 

)كما قامت بعمله سلمى من  بأية نوع من انواع التشفير االخرى ُيمكن استعمال احصائيات لغوية . ت

  لفك رسالة ُمشفرة؟ القسم )أ( (

i. ( עירבולتشفير الخلط)  

ii. ( لمرة واحدة.פנקסلوحة ) 

iii.  .تشفير التبديل بدون قاعدة 

 ?(סימטרית-אالغير متناظرة ) التشفيرما َيِصح القول عن طريقة  . ث

i. .َتُحل هذه الطريقة مشكلة نشر المفاتيح 

ii.  معلوما ُيمكن فك رموز الرسالة الُمشفرة. مفتاح التشفير إن كان 

iii. الذين يستعمال هذه الطريقة. مفتاح التشفير سّريٌّ ومعروف فقط للطرفين 
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 جداول ُمساعدة

 

 

 

 

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) الثنائي (16) الست عشري (10) عشري

0 0 0000 

1 1 0001 

2 2 0010 

3 3 0011 

4 4 0100 

5 5 0101 

6 6 0110 

7 7 0111 

8 8 1000 

9 9 1001 

10 A 1010 

11 B 1011 

12 C 1100 

13 D 1101 

14 E 1110 

15 
 

F 1111 

 الثماني/ اوكتال
(8) 

 (2) الثنائي

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 
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 َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب
 الوحدة التعليمية سايبر وانترنت 

 صفحة االجابات ,2015תשע"ה,  
 

 _______  i  _______ii  _______iii  _______iv. أ .1

 _______  i _______ii  _______iii  _______iv . ب

  خاطئ  /صحيح iii  خاطئ  /صحيح ii  خاطئ  /صحيح  i: احيطوا . ت 

     iv  خاطئ  /صحيح 

 .  ______أ .2

   :ارسموا الصورة. ب

         00 

         00 

         EE 

         22 

         6E 

         28 

         EE 

         00 

         00 

  عدد البتات سيكبر مرتين .ii  لن يتغير عدد البتات  .i:   احيطوات. 

         iii. مرات 4ب  سيكبر عدد البتات  iv. مرات 8 ب سيكبر عدد البتات 

    סמל בית ספר 

     /התלמיד מס'
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  2015תשע"ה,  َمهمة ُملِخصة في علم الحاسوب، الوحدة التعليمية سايبر وانترنت،

 _______  i  _______ii  _______iii  _______iv. أ .3

 .ب

 RLE تمثيل السطر

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 :احيطوا .4

 خاطئ  /صحيح  ت.  خاطئ  /صحيح  ب.  خاطئ  /صحيح أ.

 خاطئ  /صحيح  ج. خاطئ  /صحيح   ث.    

 ______  ت.  ______ ب.  . ______أ .5

 ______  ح.  ______ ج.  ______ ث.

 .  ___________________________________________________أ .6

 ___________________________________________________ ب.    

 . ___________________________________________________أ .7

     ___________________________________________________ 

  خاطئ  /صحيح iii  خاطئ  /صحيح ii  خاطئ  /صحيح  i: احيطوا ب.

     iv  خاطئ  /صحيح 

     i      ii      iii   .ب          i      ii      iii     iv  .أ .8

  i      ii      iii   .ث                    i      ii      iii   .ت


