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 1431،  6  مجادي اآلخرة ،  اخلميسالتجرييب  اخلتامياالختبار ( تعريب احلاسبات)احلوسبة العربية 
 حسين احملتسب  

  10من  2صفحت  

: للجملٌ الذاطٌُ فً كل مما يلً داذل المربع للجملٌ الشخجخٌ وعّمٌ  ضع عّمٌ [:  درجٌ 50] األولالزؤال 
 

  .ترتبط عولمٌ البرامح بإمكانجٌ إعداد إشدارات بلػات متعددة .1

  .سفرة عربجٌ ِتجنجٌ ذات ثمان ذانات ASMO 708 تعتبر مواشفٌ .2
تشمجم الذطوط َ وتخمجل الذطوطَ وبرمجٌ تخديد : من المتطلبات ومنوا لتعريب نظام تسػجل ما  نختاج لمجموعٌ .3

 .أسكال الخروف خزب موقعواَ  وتوفجر أدوات للكتابٌ من اِتجاهجنَ وتوفجر أدوات للتخويل من لػٌ إلٍ أذرى
 

  .يبكما كانت تؤدى قبل التعر السفافجٌ فً نظام التسػجل المعرب تعنً تأديٌ جمجع الوظاُف بعد التعريب .4

  .يمكن ازتذدام التعرف علٍ األشوات فً تطبجقات عديدة منوا خجز رخّت الزفر بالواتف .5
من قبل قادة الشانعجن ألنظمٌ الخوازجب فً العالمَ مثل سركات  Unicode تم تبنً مواشفٌ السفرة الموخدة .6

َ (Microsoft) ت ومايكروزوفَ  (Hewlett-Packard) ولِت باكردَ وِهً(APPLE) ل َ وأب (IBM) إم.بً.آي
 .وغجرها (Sun) َ وشن (Oracle) وأوراِكل

 

  .يمكن اِزتفادة من جداول توزيع الخروف ونزب ظوورها فً تطوير المدقق آمًُّ .7
  .المواشفٌ هً أفضل خل يلبً متطلبات المعنججن .8

  .عملجٌ ازتعراضوا كما هًيزول  Unicode تذزين مختويات الشفخات العربجٌ بشجػٌ السفرة الموخدة .9
  .مثال علٍ الرومنٌ Husniكتابٌ خزنً بسكل  .10
  .يتشل خرف األلف من الجوتجن فً مواضجع قلجلٌ جدا فً اللػٌ العربجٌ .11

  .لجودةدرجات امن أهمجٌ المواشفٌ ضمان أعلٍ  .12
  .translationالكلمٌ المقابلٌ لكلمٌ رومنٌ بآنجلجزيٌ هً  .13
  .ونظام الذوارزمً" نجّء"العربجٌ نظام من نظم التسػجل   .14

يزتذدم المدقق آمًُّ فً معالجٌ الكلمات ويمكن ازتذدامى فً المراخل األولٍ من التعرف الضوًُ علٍ  .15
 .النص المكتوب

 

  .لتعريب أزماء مواقع آنترنتِ توجد خاجٌ  .16

  .لػات برمجٌ عربجٌل تطبجقات عربجٌ دون الخاجٌ إلٍ يمكن عم ِ .17
  .يمكن كتابٌ برنامح لتقطجع السعر إذا كان النص المعطٍ مسكّ تسكجّ كامّ .18
من المتطلبات األزازجٌ لتشمجم موقع علٍ آنترنت تزججل ازم الموقع وتشمجم الموقع وتوفجر مزاخٌ ازتضافٌ  .19

 .للموقع
 

  .رفع مزتوى جودة البرامح وجى نخو البرامح المفتوخٌ المشدرمن فواُد الت .20
  .أهمجٌ التقججس تزوجل تبادل المعلومات وكزر اِختكارمن  .21
  .من لػات البرمجٌ العربجٌ لػٌ الضاد .22

يمكن القول أن عملجٌ تخويل النص العربً المكتوب والمَسّكل إلٍ شوت منطوق آلجا أزول تقنجا من عملجٌ  .23
 .التعرف اآللً علٍ الشوت العربً مطلقا وتخويلى إلٍ نص مكتوب

 

  .التقججم الكمً لذواص اللػٌ مثل طول الكلمات وتردد خركات التسكجل والخروف: بآخشاء اللػوينقشد  .24

مع  MS Excel إمكانجٌ دمح قاُمٌ عناوين عربجٌ من MS Word يدعم معالح دمح الرزاُل فً مخرر النشوص .25
 .رزالٌ مكتوبٌَ بخجث يُنسئ رزالٌ ذاشٌ لكل عنوان

 

التعرف المتزامن علٍ الكتابٌ العربجٌ أزول تقنجًا من التعرف غجر المتزامن علٍ كتابٌ يمكن أن نعتبر أن عملجٌ  .26
 .عربجٌ كتبت زابقا

 

  .لل للتعديالتعرف الضوًُ هو تخويل شورة النص من الوثاُق الورقجٌ إلٍ ملف خازوبً نشً قاب .27
  .والنخو والشوتجات والدِلٌ وما يتبع ذلكلبناء نظام آلً متكامل لفوم اللػٌ العربجٌ نختاج لّهتمام بالشرف  .28
  .أداة لبناء نظم الذبرة العربجٌ" ذبجر"يعتبر نظام  .29

  .ِ يدعم اللػٌ العربجٌ MS Word مخرر المعادِت المرافق لمخرر النشوص .30
اِتفاق من أهم الذطوات الّزمٌ لتعريب أزماء مواقع اِنترنت هو اِتفاق علٍ أزس معجاريٌ موخدة يمكن  .31

 .علجوا
 

  .من أنواع الترجمٌ الجانبجٌ الترجمٌ بالتخوير .32
  .فان التعامل معى زجكون متاخا لعامٌ المتكلمجن بالعربجٌ( العربجٌ)تعلجم الخازب لػتنا الطبجعجٌ  أمكن إذا .33
  .المزتذدمالبرامح التعلجمجٌ وبرامح معالجٌ النشوص من تطبجقات الخازب اآللً التً ترتبط بقوة بلػٌ  .34

  .تػجر سكل الخرف خزب موقعى من الكلمٌدرازٌ هو فً مسػل لوخٌ المفاتجد تخلجل الزجاق  .35
  .ووجود التسكجل والتنقجطالواخد ف سكل الخرمن ذشاُص الكتابٌ العربجٌ تعدد  .36
  .تزتذدم مخطٌ عمل المترجم فً الترجمٌ البسريٌ المدعومٌ آلجا .37

  .تمثجل معظم لػات العالم المكتوبٌ ومن ضمنوا العربجٌ والجابانجٌيمكن ازتذدام السفرة الموخدة  .38
  .تعريب نظم التسػجل أكثر أهمجٌ من تعريب لػات البرمجٌ .39

 تكون مرخلٌ فشل الزطور والكلمات عادة قبل مرخلٌ ازتذّص الذشاُص فً عملجٌ التعرف الضوًُ علٍ  .40
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 حسين احملتسب  

  10من  3صفحت  

 .النص المكتوب
  .للبخث باللػٌ العربجٌ alltheweb و google و Altavista يمكن ازتذدام مخركات البخث .41

  .  ”dir=rtl“ بالعربجٌ يمكن أن نخدد اتجاه الكتابٌ من الجمجن إلٍ الجزار بازذدام HTML عند كتابٌ شفخات .42
 األلوان المزتذدمٌ فً واجوٌ التطبجقَ: فً عولمٌ البرامحَ من العناشر غجر المعتمدة علٍ اللػٌ المزتذدمٌ  .43

 .وذلفجٌ الساسٌ
 

بخجث يمثل  U+06XY تأذذ كل الخروف العربجٌ األزازجٌ قجم علٍ سكل Unicode فً مواشفٌ السفرة الموخدة .44
 . F) إلٍ A ومن 9إلٍ  0أي القجم من )ذانٌ من النظام الرقمً الزادس عسر  Y و X كل من

 

ثم تشخجخواَ ِ يكفً اِعتماد علٍ التخلجل  لبناء تطبجق يقوم بمعرفٌ األذطاء اللػويٌ فً النشوص العربجٌ ومن .45
 .الدِلً

 

  .من أنواع الترجمٌ المباسرة الترجمٌ بالنزر .46
  .يقشد باللبس المعجمً أن يكون للكلمٌ الواخدة أكثر من معنٍ أو أكثر من قزم من أقزام الكلم .47
  .مقاطع كتابجٌ منفشلٌ مذتلفٌ 3يوجد " المقاطع"فً كلمٌ  .48

  .القارئ اآللً لتخويل شور الكتابٌ إلٍ نشوصيزتذدم برنامح  .49

  (.فرة المشدريٌالش)دون الخاجٌ لوجود أشل نص البرنامح تعريب البرامح ل RC-WinTransيزتذدم برنامح  .50
  .غجر مخفوظ الخقوق امجانً امفتوح المشدر برنامحالبرنامح لجس بالضرورة أن يكون  .51

 
نقل المشطلخات إلٍ العربجٌ  ضوابط [ درجٌ 20] نًالزؤال الثا
. وكانت مومتك فقط هً أذذ الكلمٌ آنجلجزيٌ ووضع كلمٌ منازبٌ لوا بالعربجٌَ تعريب برنامح إنجلجزيالمزاعدة فً طلب منك 

 : أكمل الجدول التالً باِزترساد بقواعد نقل المشطلخات إلٍ العربجٌ 
 

  مالحظتمالحظت/ /   السببالسبب  المقابل بالعربيتالمقابل بالعربيت  ةةباإلوجليسيباإلوجليسيالمصطلح المصطلح 

Def_rules ((مصطلح بلغت البرمجتمصطلح بلغت البرمجت))      

BIDI      

WYSIWYG      

MS Word 2007      

Semitic analysis      

CCPPUU      

right parentheses      

Unicode     

unknown     

 
 السفرة الموخدة  [درجٌ 15] الثالثالزؤال 

نجلجزيٌ تؤلف وكلمات عربجٌ خجث أن الكلمات آ نجلجزيٌإك ب يختوي علٍ كلمات  800خجمى  UTF-8بترمجز  لدينا ملف
 .للكلمات العربجٌ يمن خجم الملف وباقً النزبٌ ه% 20

؟ مع توضجد طريقٌ خزابك فكم زجشبد خجم الملف فً هذا الترمجز Unicodeإذا تم تخويل هذا الملف إلٍ ترمجز 
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 حسين احملتسب  

  10من  4صفحت  

 

 ازتذدام السفرة الموخدة  [درجٌ 15] الرابعالزؤال 

 :الجدول التالً جزءا من السفرة الموخدة يمثل

 

 : HTMLالذي هو بشجػٌ  الزطر التالً  الذي يمثلىالعربً ما النص 
&#1581;&#1604;&#1605; &#1608;&#1593;&#1604;&#1605; 
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 حسين احملتسب  

  10من  5صفحت  

 
أربعٌ أدوات فً أخد تطبجقات اللػٌ العربجٌ الوامٌ المزتذدمٌ فً معالجٌ النشوص يتوفر لدينا  [ةدرج 20] الذامسالزؤال 

 :وفً ما يلً عمل كل أداة من هذه األدوات مع رقموا.  مترابطٌ يمكن اِزتفادة منوا فً تلذجص النشوص العربجٌ
 

 عملوا الرُجس رقم األداة

 تشخجد النص 1
 ازتذّص الكلمات الرُجزٌ واألعّم 2

 تشنجف النص 3

 تلذجص النص 4

 
لكل  اذتر رقما واخدا. أنظر الشف األول كمثال. تقوم بالوظجفٌ الموشوفٌ فً العمود األولأملئ العمود الثانً برقم أقرب أداة 

 .وظجفٌ
 

 رقم األداة التً تقوم بوا الوظجفٌ

 1 .يشخد األذطاء النخويٌ العربجٌ

  .الجمل والكلمات المفتاخجٌ إيجاد

  .يتعرف علٍ أكثر الجمل ذات الشلٌ داذل النص ويعرضوا

  .المعلومات والوشول إلجوا يزول ازتعراض

  . يزاعد علٍ ربط المزتندات بعضوا ببعض لتقلجل الوقت المطلوب للبخث فً مختواها

  . الرُجزجٌ األنواعفرعً مندرج تخت  نوع 100المزتذدمٌ علٍ  الموضوعاتتختوي سجرة 

  .التقزجم اآللً للجمل

قشجرة للنص لكل بند بازتذدام قاُمٌ تضم الجمل المفتاخجٌ مرتبٌ خزب أهمجتوا فً  مذتشراتتوفجر 
 .النص

 

  . يمكنى العمل كمشخد إمًُّ دقجق دون الخاجٌ للتدذل البسري

  .يزاعد علٍ تخديد المعلومات الوامٌ الموجودة فً البجانات الضذمٌ

  . يشخد األذطاء العربجٌ الساُعٌ

  .أزماء األعّم إيجاد

  يوظف مشخد النص ومزتذلص الكلمات الرُجزٌ

  .يقوم بازتذّص الجمل المفتاخجٌ الوامٌ من الوثجقٌ بناًءا علٍ قواعد إخشاُجٌ ولػويٌ

  .وضع ذاص لتوخجد األزماء والتشخجد

  .يوظف مشخد شذر

  .يدويًايودف تقلجل الوقت الذي نختاجى لقراءة المعلومات ومعالجتوا 

  .ينظم المعلومات القجمٌ علٍ سكل سجرة مواضجع منطقجٌ أو علٍ سكل تشنجف لمختوى المسروع

  .يكتسف األذطاء آمُّجٌ الساُعٌ فً اللػٌ العربجٌ ثم يشخخوا تلقاُجًا

  .عام رُجس موضوع 20المزتذدمٌ ما يشل إلٍ  أنواع المواضجعتسمل سجرة 

  . ق المنوججٌ للكتابٌ العربجٌيمكنى ربط النص بأخد الطر

  . يشخد كل من النص العربً والنص آنجلجزي علٍ خد زواء

  .مزتوى الذي يريدهالعملجٌ بخـجث يمكـن للمزتذدم أن يخدد ليوفر القدرة علٍ تخديد مزتوى معجن ل
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 الواجوات الرزومجٌ العربجٌ [درجٌ 30] الزادسالزؤال 
كتب مّخظاتك ازتعمل األزوم وا. ماَ بَجِّن مّخظاتك الزلبجٌ اتالتالجٌ مخاوِت لتعريب بعض واجوات تطبجق تبجن الشور

. الشور أو تخت مذتشرة بجانب
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 1431،  6  مجادي اآلخرة ،  اخلميسالتجرييب  اخلتامياالختبار  (تعريب احلاسبات)احلوسبة العربية 
 حسين احملتسب  

  10من  7صفحت  

  
 التسكجل اآللً [درجٌ 20] الزابعالزؤال 

األقل يمكن ازتذداموا فً بناء نظام لتسكجل  ازترسد بنص الخديث التالً فً مخاولٌ ازتنباط ذمس قواعد علٍ [درجٌ 15]
. النص العربً آلجا

 ًٓ ٌَ َوُمَخْمدُ ْبُن اْلَعَِّء اْلَوْمَدانِ َ َوَأبُو بَْكِر ْبُن َأبًِ َسجْبَ ًٓ َقاَل يَْخجٍَ َأْذبََرنَا َوَقاَل  -َواللْْفظُ لِجَْخجٍَ   -َخدْثَنَا يَْخجٍَ ْبُن يَْخجٍَ التِْمجِم
ٌََ َعِن األَْعَمِشَ َعْن َأبًِ َشالٍِدَ َعْن َأبًِ هَُرْيَرَةَ َقاَل َقاَل َرُزوُل اللِْى شلٍ هللااآلَذَرانِ  َمْن نَفَْس   "  علجى وزلم َ َخدْثَنَا َأبُو ُمَعاِويَ

ًٌ ِمْن ُكَرِب يَْوِم الْ  ًٌ ِمْن ُكَرِب الدْٓنجَا نَفَْس اللْىُ َعْنىُ ُكْربَ ٌِ َوَمْن يَْزَر َعلٍَ ُمْعِزٍر يَْزَر اللْىُ َعلَجِْى ِفً الدْٓنجَا َواآلِذَرِة َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَ ِقجَاَم
تَِمُس ِفجِى ِعْلًما ْوِن َأِذجِى َوَمْن َزلََك طَِريًقا يَلْ َوَمْن َزتََر ُمْزلًِما َزتََرهُ اللْىُ ِفً الدْٓنجَا َواآلِذَرِة َواللْىُ ِفً َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبدُ ِفً عَ 

ٌِ َوَما اْجتََمَع َقْوٌم ِفً بَجٍْت ِمْن بُجُوِت اللِْى يَتْلُوَن ِكتَاَب  اللِْى َويَتََداَرُزونَىُ بَجْنَوُْم ِإِْ نََزلَْت َعلَجِْوُم الْزِكجنٌَُ َزوَْل اللْىُ لَىُ بِِى طَِريًقا ِإلٍَ اْلَجنْ
". فْتْوُُم اْلَمََُِّكٌُ َوَذَكَرهُُم اللْىُ ِفجَمْن ِعْنَدهُ َوَمْن بَطَْأ بِِى َعَملُىُ لَْم يُْزِرْع بِِى نََزبُىُ َوَغِسجَتْوُُم الْرْخَمٌُ َوحَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
؟ وبجن كجف تزتذدمب والتسكجل اآللً فً تطبجقات الخاسفجوا م زتذديمجاِت ثّثٌ اذكر  [درجات 5]
 
 
 
 
 
 

فً إخدى طرق التدقجق آمًُّ بالعربجٌ لجملٌ واخدة يتم :  [درجٌ 20] الثامنالزؤال 
والمطلوب ترتجب هذه الذطوات . ازتذدام مجموعٌ الذطوات التالجٌَ وهً غجر مرتبٌ

خزب تزلزلوا وذلك بتعبٌُ الجدول المرفق كما يظور فً المثالجن فً الذطوتجن األولٍ 
. 10و  6و 4اقشٌ داذل المربعات فً الجمل بعد ذلكَ أكمل أرقام الذطوات الن. والعاسرة

. 5رقم كما يظور فً المثال فً مربع الجملٌ  بوضع أرقام الذطوات الشخجخٌ فً المربعات

 .انتوٍ .1

افشل الزوابق عن الكلمٌ وافخص إن كانت الكلمٌ دون الزوابق فً قاعدة  .2
 .البجانات

 .أدذل الجملٌ .3

إِ من الجدول و .........ذطوة الإذا كانت الكلمٌ فً قاعدة البجانات انتقل إلٍ  .4

 .من الجدول ......... الذطوةفانتقل إلٍ 

 .الكلمٌ ذاطٌُ ازتدع مقترح المعاون آمًُّ ِقتراح الكلمات الشخجخٌ .5

 وإِمن الجدول  ......... ذطوةالإذا كانت الكلمٌ فً قاعدة البجانات انتقل إلٍ  .6

 .من الجدول ......... ذطوة الفانتقل إلٍ 

من  العاسرةاذتر كلمٌ بالترتجبَ إذا انتوت كلمات الجملٌ انتقل إلٍ الذطوة  .7
 .الجدول

 .افشل الجملٌ إلٍ كلمات .8

 .افشل اللواخق عن بقجٌ الكلمٌ وافخص إن كانت الكلمٌ دون الزوابق واللواخق فً قاعدة البجانات .9

. ......... ذطوةالوإِ فانتقل إلٍ  ......... ذطوةالإذا كانت الكلمٌ فً قاعدة البجانات انتقل إلٍ  .10

 القائمتالرقم مه  الخطوة

 3 األولى

  الثانيت

  الثالثت

  الرابعت

  الخامست

  السادست

  السابعت

  الثامنت

  التاسعت

 1 العاشرة

 



 1431،  6  مجادي اآلخرة ،  اخلميسالتجرييب  اخلتامياالختبار  (تعريب احلاسبات)احلوسبة العربية 
 حسين احملتسب  

  10من  8صفحت  

  عولمٌ البرامح [درجٌ 25] التازعالزؤال 
 

طلب توشجل وجبات طعام من مطعم بخجث تضع فً خزابك إمكانجٌ واجوٌ رزومجٌ عربجٌ ممجزة لنظام تم تكلجفك بتشمجم 
 . تخويلى ِخقا إلٍ نظام متعدد اللػات

 
مع ذكر مثال ِخقا " عولمٌ النظام"أذكر أربعٌ أمور زوف تخزب خزابوا فً تشمجم واجوٌ التطبجق لتزوجل عملجٌ  [درجٌ 15]

 .علٍ كل منوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .هً األمور المتعلقٌ بالعولمٌ التً يجب اِختجاط لوا عند تشمجم قاعدة بجانات هذا النظامما  [درجات 10]
 
 
 
 
 
 

  



 1431،  6  مجادي اآلخرة ،  اخلميسالتجرييب  اخلتامياالختبار  (تعريب احلاسبات)احلوسبة العربية 
 حسين احملتسب  

  10من  9صفحت  

 للرومنٌ  ةذوارزمً  [ةدرج 20] :العاسرالزؤال 
كالبرامح المتوفرة علٍ مواقع اِنترنت أو المرزال آلكترونً وأن ذلك البرنامح  (Chat)ك برنامح مخادثٌ هنا أنافترض 

تخويل النص المكتوب بخروف عربجٌ )لرومنٌ نص الرزالٌ العربجٌ  وأتت الخاجٌَ الكتابٌ باللػٌ العربجٌ وآنجلجزيٌ فقطيدعم 
 ( Salem زالم: مثال َ دون ترجمٌ المعنٍ لٔنجلجزيٌمكتوب إلٍ نص 

 
والمطلوب ترتجب . لرومنٌ الكتابٌ العربجٌذوارزمجٌ ذطوات غجر مرتبٌ ل فجما يلً

ذطوات خزب تزلزلوا وذلك بتعبٌُ الجدول المرفق كما يظور فً المثالجن فً ال
بعد ذلكَ أكمل أرقام الذطوات الناقشٌ داذل . والذامزٌ عسرةالذطوتجن األولٍ 

بوضع أرقام الذطوات الشخجخٌ فً  15َو  8و  7و  5و 1المربعات فً الجمل 
 .3المربعات كما يظور فً المثال فً مربع الجملٌ رقم 

 
بما قاعدة بجانات تختوي علٍ تمثجل كلمات عربجٌ تفترض الذوارزمجٌ وجود : مّخظٌ

 .تختوي علٍ جمجع الكلمات ولكن قد َِ بالخروف آنجلجزيٌ يقابلوا

 ..............اذتر كلمٌ بالترتجبَ إذا انتوت كلمات الجملٌ انتقل إلٍ الذطوة  .1
 .من الجدول

 الرزالٌ المراد إرزالواضع ذزان الرزالٌ المؤقت فً نص  .2

 عسرة الخاديٌالذطوة انتقل إلٍ َ الكلمٌ مكتوبٌ بلػٌ غجر العربجٌإذا كانت  .3
 .من الجدول

 .نص الرزالٌأدذل  .4

اذتر خرفا بالترتجبَ إذا انتوت خروف الكلمٌ انتقل إلٍ الذطوة  .5
 .من الجدول ..............

اخفظ الخرف الجديد فً و قابلى بآنجلجزيٌا يابخث عن تمثجل هذا الخرف بم .6
 .المؤقت ذزان الكلمٌ

 ..............الذطوة انتقل إلٍ النصَ فً لجزت آذر كلمٌ الكلمٌ إذا كانت  .7
 .من الجدول

اخشل علٍ الكلمٌ التً تقابلوا الكلمٌ لوا تمثجل فً قاعدة البجانات إذا كانت  .8
 .من الجدول ..............الذطوة انتقل إلٍ و

 .خروفافشل الكلمٌ إلٍ  .9

 .انتوٍ .10

 .أرزل الجملٌ .11

 .إلٍ كلمات نص الرزالٌافشل  .12

 :قم بتطبجق قواعد اللػٌ العربجٌ علٍ زبجل المثال .13

  اذا كان الخرف مفتوح ضع خرفa  ًالمؤقت ذزان الكلمٌف. 

  اذا كان الخرف مضموم ضع خرفu  ًالمؤقت ذزان الكلمٌف. 

  اذا كان الخرف مكزور ضع خرفe  ًالمؤقت ذزان الكلمٌف. 

 .المؤقت ذزان الرزالٌأضف الكلمٌ إلٍ  .14

 .من الجدول  ..............الذطوة انتقل إلٍ َ لجس آذر خرفإذا كان الخرف  .15

 
 

  

 الرقم مه القائمت الخطوة

 4 األولى

  الثانيت

  الثالثت

  الرابعت

  الخامست

  السادست

  السابعت

  الثامنت

  التاسعت

  العاشرة

  الحاديت عشرة

  الثانيت عشرة

  الثالثت عشرة

  الرابعت عشرة

 10 الخامست عشرة

 



 1431،  6  مجادي اآلخرة ،  اخلميسالتجرييب  اخلتامياالختبار  (تعريب احلاسبات)احلوسبة العربية 
 حسين احملتسب  

  10من  10صفحت  

b ب  a ػَػ 
t ت  i ػِػ 
j ج  u ػُػ 
d د  aa ػَػا 
r ر  ee ػِػي 
z ز  oo ػُػو 
s س  ay َػي 
f ؼ  aw ػَو 
k ء’   ؾ 
l ؿ  th ث 

m ـ  h ح 
n ف  kh خ 
h هػ  dh ذ 
w و  sh ش 
y ي  s ص 

   d ض 
   t ط 
   z ظ 
 ع‘    
   gh غ 
   q ؽ 
 

 [درجٌ 15]رومنٌ عملجٌ  :الخادي عسرالزؤال 
يمثل الجدول المقابل جزءا من النزذٌ األولجٌ من توشجات الندوة العلمجٌ األولٍ خول توخجد معايجر النقل الكتابً ألزماء 

: باللػٌ آنجلجزيٌ ما يلًاألعّم العربجٌَ ازترسادا بالجدول المقابل وبقجٌ التوشجات اكتب 
 

 

 المقابل له باإلنجليزية االسم

الزخر بنت خايس المختار 


ب اشفجٌ الذطو


ال ذيب  نور الدين


 


