السؤال األول  -:ضعً دائره حول رمز اإلجابة الصحٌحة -:
 -1ما هو الجهاز الذي ٌقوم بتنظٌم مرور البٌانات بٌن االجهزة على الشبكة المحلٌة -:
ج) MAC
ب) محول الشبكة
أ) بطاقة واجهة الشبكة

د) الموجه

 -2عدد البتات التً تمثل رقم سداسً عشري واحد هو :
ب)  6بت
أ)  8بت

د)  12بت

ج)  4بت

ٌ -3تم فتح سطر االوامر فً نظام التشغٌل  windowsعن طرٌق كتابة االمر :
ج) ipconfig
ب) run
أ) cmd
-4أي من عناوٌن ال  MACالتالٌة صحٌح :
أ) A2:00:12:56:3M:A1

د) ipconfig/all

ب) 12A.001.341.43B
د) 23:21:A3:80:11

ج) 2B-31-00-45-C1-23
ٌ -5سمى تنسٌق الرسالة فً طبقة ربط البٌانات هو:
ب) االطار
أ) الحزمة

د) البٌانات

ج) البت

 -6للحصول على  MACالخاص بالهواتف الذكٌة نختار البند ..................من : about device
د) storage
ج) Android version
ب) status
أ) device name
 -7فً الجداول اإللكترونٌة ما هو المفتاح المستخدم إلنشاء نسخه ثانٌة على ورقة العمل :
ج)shift
ب) CTRL
أ) Enter

د) Tab

 -8تقوم محوالت الشبكة بالتعرف على مواقع االجهزة فً الشبكة من خالل :
ج)FCS
ب)  MACالهدف
أ)  MACالمصدر
 -9عدد العناوٌن التً ٌستطٌع عنوان  MACان ٌغطٌها هو :
ب)248
أ) 232

ج)

ٌ -10تم اختٌار امر التصفٌة  Filterمن قائمة :
ب) صٌغ
أ) بٌانات

د) جسم الرسالة
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د) 2

2

د) مراجعة

ج) ادراج

-11أي من التالٌة مفتاح اجنبً فً جدول المنتج الذي حقوله ( رقم المنتج  ,اسم المنتج ,السعر  ,رقم الزبون ) :
د)رقم الزبون
ج) السعر
ب) اسم المنتج
أ) رقم المنتج
 -12ترمز األٌقونة التالٌة
أ) التصفٌة

فً برنامج اإلكسل الى :
ب) الفرز
)10

 - 13ما العدد الثنائً المكافئ للعدد ( 39
ب) (2)111001
أ)(2)100111

د) التنسٌق

ج) المحاذاة

=
ج)

 -14نوع الرابطة بٌن السٌارة و النوع هً :
ب)∞ -1
أ) 1-1

)2(011010

ج) ∞ 1 -

-15اسم الطبقة االولى فً نموذج  OSIهً:
1

ج)

(2)1011001

د) ∞ ∞ -

أ) طبقة ربط البٌانات

ب) الطبقة الفٌزٌائٌة

ج) طبقة الشبكة

 -16أي من التالٌة لٌست من خصائص المفتاح االساسً :
أ) حقل او مجموعة حقول
ج) من الممكن ان ٌحوي قٌمة فارغة

د) طبقة التطبٌقات

ب) ٌحوي قٌم فرٌده
د) من الممكن ان ٌشكل مفتاح اجنبً فً جدول اخر

 -17ائا كانت قٌمة  FCSالموجودة فً اخر االطار تفٌد ان االطار غٌر صالحة ,فأن المحول سٌقوم ب :
د) تخزٌنه للرجوع الٌه
ج)متابعة االرسال
ب)التخلص منه
أ)اعادة ارساله للمصدر
 -18مجموعة من العناصر ذات العالقات و ذات المعنى الكامل خالل قاعدة البٌانات :
ج)الجدول
ب) السجل
أ) الحقل

د) االستعالم

 -19خالل انشاء االستعالم على برنامج (  )Accessأي من الخٌارات اآلتٌة ٌتٌح للمستخدم تحدٌد الحقول التً ٌرٌدها :
ب)معالج االستعالمات الجدولٌة
أ) معالج االستعالمات البسٌطة
د)معالج استعالم البحث عن غٌر المتطابقات
ج) معالج استعالم البحث عن التكرار
 -20فً عالقة ....................كل سجل فً الجدول االول مرتبط بالعدٌد من السجالت فً الجدول الثانً و كل سجل فً
الجدول الثانً مرتبط بسجل واحد فً الجدول الثانً :
د) أ  +ب
ج) ∞ ∞ -
ب)∞ -1
أ) 1-1
***********************************************************************************
السؤال الثانً (
أ)ما المقصود بكل مما ٌلً :
 -1محول الشبكة switch

- - 3الرسوم البٌانٌه فً اكسل

 -2التصفٌة فً اكسل

–-

ب) وضحً اسس بناء قواعد البٌانات ؟

–-

ج) عددي  /اذكري مستوٌات الحماٌة فً اكسل ؟
د) من خالل دراستك لبرنامج ) ) EXCELتمعنً الجدول اداناه ثم اجبً عن االسئلة التً تلٌه :

2

أ  -ما هً محتوٌات الخلٌة  D4؟
ب -اكتبً رمز الخلٌة الذي ٌحوي عبارة "اقل مجموع اصابات "؟
ج -اكتبً الدول الالزمه لحساب كل من :
 1مجموع اصابات محافظة بٌت لحم
 2معدل اصابات محافظة نابلس
 3المجموع الكلً للمحافظات
 4عدد المرات التً كان فٌها معدل االصابات اعلى من 50
 5اظهار كلمة "نعم" بجانب خلٌة مؤشر الخطر اذا كان المجموع الكلً
لالصابات اعلى او ٌساوي  , 50و كلمة "ال"اذا كانت اقل

****************************************************************************************
السؤال الثالث
 -1كٌف ٌقوم المحول  switchبتعبئة جدول عناوٌن  MAC؟
 -2فً برنامج  ACCESSوضحً االمور الواجب تحدٌدها عند االنتقال الى شاشة عرض التصمٌم ؟
 -3عللً كل من الجمل التالٌة :
أ) تعد خاصٌة عدم تكرار البٌانات من االساسٌات المهمه فً بناء قواعد البٌانات .
ب) ٌستخدم المحول  switchقٌمة  FSCالموجوده فً نهاٌة االطار
 -4من خالل دراستك لبرنامج  ACCESSتأملً جداول قاعدة البٌانات ادناه ثم اجٌبً عن االسئلة التً تلٌه :

أ  -ما هً حقول جدول التسجٌل ؟
ب -حددي المفاتٌح االساسٌة لكل جدول ؟
ج  -حددي المفاتٌح االجنبٌة ؟
د -ما نوع الرابطة بٌن :جدول طالب و جدول تسجٌل  ,ما نوع الرابطه بٌن جدول طالب و جدول دورة؟
ه -ما نوع البٌانات المناسب لكل من الحقول التالٌة  :اسم الطالب  ,رقم الطالب  ,كود الدورة ؟

3

و -وضحً االخطاء الوارده عند ادخال كل من السجالت التالٌة الى جدول تسجٌل :
كود
رقم
رقم
الدورة
التسجٌل الطالب
5

4

A3

7

12

A2

السؤال الرابع-:
 -1قارنً بٌن المفتاح االساسً والمفتاح االجنبً من حٌث :
أ) امكانٌة التكرار
ب) السماح بالقٌمة الفارغة Null
ج) اهمٌته

 -2تمعنً الشاشة المقابلة ثم اجبً عن االسئلة
التً تلٌها :
أ) فً اي برنامج تظهر هذه الشاشة  ,و من اي قائمه؟
ب )وضحً المهمة التً تقوم بها هذه النافذة ؟
 4-عالمات-

*******************************************************************************************************

السؤال الخامس  -: :اذكري انواع العنونة المتبعة ضمن الشبكات موضحه :
أ) اسم كل نوع
ب) اهمٌة كل نوع
ج) مثال على كل نوع

 -2تمعنً الشاشة المقابلة ثم اجبً عن االسئلة التً تلٌها :
أ) فً اي برنامج تظهر هذه الشاشة  ,و كٌف ٌتم اظهارها؟
ب) وضحً المهمة التً تقوم بها هذه النافذة ؟

***************************************************
معلمة المبحث  :أرٌج المشنً

انتهت االسئلة حظا موفقا للجمٌع
4

