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جامعة العلوم والتقانة 

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات 

  الحاسوب الشبكات نظمتقنية دبلوم

 2018-2017إمتحانات نهاٌة الفصل للعام 

 2017/2016NWDالدفعة  الرابعالفصل  ثانيةالالسنة 

  بروتوكوالت الشبكات :المقرر 
  

 اتساع 3:                       الزمن           م              5/2018/  12 : التاريخ 
 

 2017-2016إمتحانات منتصف الفصل للعام 

 2017/2016CSالدفعة األول الفصل األولى السنة 

 : المقرر 
  

 ساعة:                        الزمن           م              11/2016/  : التاريخ 
 

 

 ......................انزقى .............................................................................. اإلسى 

 أجب عن جميع األسئلة

 ( درجة90)الدرجة الكاملة 

 

 ( درجة20)السؤال األول 

التطبيقات ، ) المقابلة ، علما بأن الطبقات هي TCP/IPمن خالل الوصف في الجدول التالي أكتب اسم طبقة حزمة بروتوكوالت . 1

 ( درجات5 )(النقل ، الشبكة ، ربط البيانات ، و الفيزيائية

 اسم الطبقة  الوصف  م

  مسئولة عن تسلٌم كامل الرسالة من عملٌة إلى عملٌة  1

   تسلٌم وحدات البٌانات من محطة عمل إلى محطة العمل التً تلٌها بدون أخطاءعنمسئولة  2

   عبر وسط النقلbit stream تنسق الوظائف المطلوبة لنقل فٌض الخانات  3

  مسئولة عن تسلٌم حزم البٌانات من المصدر إلى الوجهة عبر العدٌد من روابط التشبٌك  4

  تمكن المستخدمٌن من الوصول للشبكة 5
 

العنوان الفيزيائي ، عنوان  : TCP/IPهنالك أربعة أنواع من العناوين تستخدم بواسطة األنظمة التي تستخدم حزمة بروتوكوالت . 2

 ( درجات4)من خالل الوصف في الجدول التالي أكتب اسم العنوان المقابل . االنترنت  ، عنوان المنفذ ، والعنوان الخاص بالتطبيق 
: 

 اسم العنوان الوصف  م

  عنوان تعرٌف طرفٌة حسب شبكتها الواسعة أو المحلٌة 1

  ٌستخدم أحٌانا لتوفٌر وصول سهل للمستخدم 2

  ٌعرف عملٌة داخل الجهاز المستضٌف 3

  ٌعرف أي جهاز مستضٌف بصورة فرٌدة عبر االنترنت 4
 

  :( درجات11)أكمل ما يأتي باإلجابات الصحيحة  . 3

 مٌقابت على الثانٌة ................  تساوي 10BASE-Tسرعة النقل فً إصدار االٌثرنت  (1)

 .............................. هو 10BASE-Tنوع الناقل المستخدم فً إصدار االٌثرنت  (2)

 .......................... هً 10BASE-Tوصلة الربط المستخدمة مع إصدار االٌثرنت  (3)

 مٌقابت على الثانٌة ................  تساوي 100BASE-FXسرعة النقل فً إصدار االٌثرنت  (4)

 .............................. هو 100BASE-FXنوع الناقل المستخدم فً إصدار االٌثرنت  (5)

 من النموذج المرجعً ...................... المكرر  ٌعمل فً الطبقة  (6)

 من النموذج المرجعً.......................... و .......................... و ...................... الموجه ٌعمل فً الطبقات  (7)



Page 2 of 6 

 من النموذج المرجعً............................. و ...................... المبدل ٌعمل فً الطبقات  (8)

 

 ( درجة25)السؤال الثاني 

 ( درجة15 ) (نعم)أو  (ال)أجب ب. 1

 (..................)فً انخذيح  انًثٍُح عهى انزتظ ذُرقم كم حشيح تٍاَاخ عثز االَرزَد كجسى يسرقم عٍ تقٍح حشو انزسانح (  1)

 )..................(فً انخذيح  انغٍز يثٍُح عهى انزتظ ، ذًزر انحشو إنى انقفشج انرانٍح تاسرخذاو عُىاٌ انىجهح فً انحشيح  (2)

 )..................(فً انشثكح انًثٍُح عهى انزتظ ، االذصال ٌرى عهى شالز يزاحم ( 3)

 )..................( خاَح 32عُىاٌ االَرزَد اإلصذار انزاتع ٌركىٌ يٍ ( 4)

 )..................(يعزف انجهاس انًسرضٍف و يعزف انشثكح : عُىاٌ االَرزَد انًصُف يقسى إنى جشئٍٍ ( 5)

 )..................(سزعح رفع انثٍاَاخ إنى اإلَرزَد عثز انًىدو انرقهٍذي ذساوي سزعح ذُشٌهها  (6)

 )..................(انًثذالخ هٍأجهشجيرعذدجانًُافذذسًحثانعذٌذيُُقاطانىصىنًُىإنىانشثكح( 7)

 )..................(يجًىع انفحص فً طثقح االَرزَد ٌطثق فقظ عهى انرزوٌسح ونٍس انثٍاَاخ ( 8)

 (..................)ٌقىو تإٌجاد انعُىاٌ انًُطقً يٍ انعُىاٌ انفٍشٌائARPًتزوذىكىل ذحهٍم انعُىاٌ  (9)

تس ) ، تًٍُا االسرجاتح فً هذا انثزوذىكىل ذعرثز عًهٍح (unicast) ٌعرثز عًهٍح إرسال أحادي ARPانطهة فً تزوذىكىل  (10)

broadcast)..................() 

 )..................(رسائم تزوذىكىل رسانح انرحكى تاالَرزَد ذرى كثسهرها داخم قطع تٍاَاخ تزوذىكىل االَرزَد ( 11)

 )..................(تزَايج انعًٍم ٌعزف َفسه تزقى يُفذ ذجزٌثً ، تًٍُا ٌعزف انًخذو َفسه تزقى يُفذ يعزوف جٍذا (12)

فً انًصذر ، تًٍُا ذقىو فً انىجهح ترىسٌع انزسائم إنى انعًهٍاخ انًخرهفح  (انذيج)طثقح انُقم ذقىو تانرجًٍع ( 13)
)..................( 

 )..................( (داذاقزاو)ذسًى قطعح تٍاَاخ UDPحشو انثٍاَاخ فً تزوذىكم قطعح تٍاَاخ انًسرخذو ( 14)

 )..................(ٌسرخذو انرحكى تاالَسٍاب عٍ طزٌق انُىافذ انًُشنقح TCPتزوذىكىل انرحكى تانُقم ( 15)
 

 ( درجات10 ) (ب)أمام ما يناسبها من القائمة  (أ)ضع حروف القائمة . 2

 )ب)القائمة  (أ)القائمة 
  

A  قاعدة بٌانات موزعة على شبكة اإلنترنت بروتوكوالت طبقة النقل  

B  إنشاء االتصال فً بروتوكول التحكم بالنقل قطعة بٌانات بروتوكول التحكم بالنقل  

C  برنامج ال نهائً ال ٌتوقف  آلٌات التحكم باألخطاء فً بروتوكول التحكم بالنقل  

D  إدارة عناوٌن الشبكة وتوزٌعها تلقائٌا تطبٌق العمٌل  

E  بروتوكول نقل الملفاتFTP  تعمل كوسٌط للترجمة بٌن المخدم والعمٌل فً بروتوكولFTP  

F  نظام أسماء النطاقاتDNS تعمل كوسٌط بٌن البرامج التطبٌقٌة و العملٌات الشبكٌة  

G  بروتوكولDHCP برنامج محدود ٌنتهً عند إكتمال الخدمة  

I مجموع الفحص ، التأكٌدات ، وإنقضاء الزمن تطبٌق المخدم  

H جزئٌة  المصافحة الثالثٌةsegment  
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K  طرفٌة الشبكة اإلفتراضٌةNVT ٌنشئ اتصالٌن واحد للتحكم وآخر لنقل البٌانات  

 

 ( درجة25)السؤال الثالث 

 :ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة 

 :اتصال التحكم فً بروتوكول نقل الملفات ٌستخدم المنفذ رقم . 1

a. 20   b. 21   c. 30   d. 31 

 :اتصال البٌانات فً بروتوكول نقل الملفات ٌستخدم المنفذ رقم . 2

a. 20   b. 21   c. 30   d. 31 

 : على المنفذ رقم UDP ٌستخدم خدمات بروتوكول النقل TFTPبروتوكول . 3

a. 69   b. 79   c. 89   d. 99 

 :البروتوكول الذي ٌستخدم فً عملٌات إرسال البرٌد اإللكترونً هو . 4

a. MIME  b. MAA   c. POP3   d. SMTP 

 :البروتوكول الذي ٌستخدم فً عملٌات إستقبال البرٌد اإللكترونً هو . 5

a. MIME  b. MTA   c. POP3   d. SMTP 

 :تمثٌل البٌانات فً اإلنترنت ٌتم عن طرٌق بروتوكول . 6

a. HTML  b. HTTP   c. WWW  d. All of the above 

 :نقل البٌانات فً اإلنترنت ٌتم عن طرٌق بروتوكول . 7

a. HTML  b. HTTP   c. WWW  d. All of the above 

 : هً ATMالطبقة التً تسمح للشبكات المحلٌة بالربط مع بروتوكول . 8

a. ATM Layer  b. Physical Layer c. AAL Layer  d. None of the above 

 :باٌت .....  تسمى خلٌة وطولها ٌساوي ATMقطعة البٌانات فً بروتوكول . 9

a. 48   b. 53   c. 1500   d. 65536 

 :المبدالت  و الجسور تقوم بفحص عنوانً المصدر و الوجهة فً اإلطارات ، عنوان المصدر ٌستخدم لآلتً . 10

a. Forwarding decisions  b. Updating the forwarding table c. Both a and b  d. None of the above 

 :آلٌة التحكم باإلزدحام فً طبقة الشبكة ٌتم تنفٌذها عن طرٌق بروتوكول مساعد لبروتوكول اإلنترنت ، هذا البروتوكول هو . 11

a. IGMP   b. ARP   c. ICMP   d. IPsec 

  :مبنٌةعلىالربطهذاالمستوىاإلفتراضٌٌتمثلفٌبروتوكول خدماته إلى خدماتنحتاجإلىمستوىإفتراضٌٌحول فً بروتوكول اإلنترنت لتوفٌرالتأمٌن. 12

a. IGMP   b. ARP   c. ICMP   d. IPsec 

 : ٌنتمً إلى الصنف 11111111 00011011 10000011 11000001عنوانبروتوكول اإلنترنت . 13

a. A   b. B   c. C   d. E 

 



Page 4 of 6 

 : ٌنتمً إلى الصنف 00001111 11111011 10011011 11110011 عنوانبروتوكول اإلنترنت . 14

a. A   b. B   c. C   d. E 

 : ٌنتمً إلى الصنف 193.14.56.22 عنوانبروتوكول اإلنترنت. 15

a. A   b. B   c. C   d. E 

 : ٌنتمً إلى الصنف 14.23.120.8عنوانبروتوكول اإلنترنت . 16

a. A   b. B   c. C   d. E 

 :له مع القناع ............ الستخالص عنوان الشبكة من عنوان الوجهة فً الحزمة ٌقوم الموجه باجراء عملٌة . 17

a. AND   b. OR   c. NOT   d. XOR 

 :فً العناوٌن غٌر المصنفة عددعناوٌن اإلنترنت فً كتلة معٌنة نحصل علٌه بالقانون . 18

a. 2n   b. 232   c. 2n-32   d. 232-n 

 : هً DHCPكتلة العناوٌن التً تستخدم بواسطة الحواسٌب عند بدء تشغٌلها ببروتوكول . 19

a. 127.0.0.0/8  b. 0.0.0.0/32  c. 255.255.255.255/32  d. None of the above 

 :باٌت ........ طول التروٌسة األساسٌة لحزمة بروتوكول اإلنترنت بدون حقول الخٌارات ٌساوي . 20

a. 20   b. 40   c. 60   d. 80 

 :باٌت ........ طول التروٌسة األساسٌة لحزمة بروتوكول اإلنترنت باإلضافة إلى حقول الخٌارات ٌساوي . 21

a. 20   b. 40   c. 60   d. 80 

 :فً حزمة بروتوكول اإلنترنت ٌعطً طول التروٌسة لحزمة بروتوكول اإلنترنت بعد ضربه فً العدد HLENحقل . 22

a. 2   b. 4   c. 8   d. 16 

 : فً بروتوكول اإلنترنت تتم على األجزاء التالٌة من حزمة بروتوكول اإلنترنت fragmentationالتجزئة . 23

a. Header  b. Data   c. Header and Data d. None of the above 

 : فً بروتوكول اإلنترنت ٌتم حسابه لؤلجزاء التالٌة من حزمة بروتوكول اإلنترنت checksumمجموع الفحص . 24

a. Header  b. Data   c. Header and Data d. None of the above 

 : ٌقوم دائما بإرسال تقارٌر األخطاء إلى الجهات التالٌة فً الشبكة ICMPبروتوكول . 25

a. The Destination b. The Router  c. The Switch  d. The source 
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 ( درجة20)السؤال الرابع 

 R1في العناوين المصنفة الموجه يستخدم جدول توجيه لكل صنف ، في الشكل التالي أوجد جداول التوجيه للموجه . 1

  :( درجة12)حسب الشبكات الموصلة معه مستخدما الجداول أسفل الشكل 

 

 

Class A: 

Interface Next Hop Network Address 

   

   

Class B: 

Interface Next Hop Network Address 

   

   

Class C: 

Interface Next Hop Network Address 

   

   

Default: 

Interface Next Hop Network Address 
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 حقول ، في الشكل التالي معطى جدول التوجيه 4في العناوين غير المصنفة الموجه يستخدم جدول توجيه واحد يتكون من . 2

  :( درجات8)R1، أرسم المخطط العام لهذه الشبكة موضحا الموجهات و الشبكات الموصلة مع الموجه R1الخاص بالموجه 

أي ) R1 خالٌة بالنسبة لها تعتبر موصلة مباشرة مع الموجه Next-Hop Addressالشبكات التً تكون قٌمة حقل :مساعدة 

  .(بدون موجه وسٌط
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