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 دولة فلسطین
 وزارة التربیة والتعلیم

 طولكرم –مدیریة التربیة والتعلیم
 

 والصناعي جمیع الفروع عدا العلمي :الفرع
 المبحث : تكنولوجیا المعلومات

 
 
 

2022/2021 

State of Palestine 
Ministry Of Education 

Directorate of Education – Tulkarm 
 

 ساعة ونصف االمتحان:مدة 
 23/12/2021الخمیس  والتاریخ:الیوم 

 عالمة 100مجموع العالمات : 



)40(عالمة 
) في X(إشارة من أر�عة بدائل، اختر رمز اإلجا�ة الصح�حة، ثم ضع فقرة من نوع اخت�ار من متعدد،  )20(یتكون هذا السؤال من 

    المكان المخصص في دفتر اإلجا�ة:




 مالحظة عدد أسئلة الورقة (خمسة) أسئلة ، أجب عن (أر�عة) منها فقط

 ثالثة أسئلة ، وعلى المشترك أن �جیب عنها جم�عاً القسم األول : یتكون هذا القسم من 
 

 ؟ MS Excelفي برنامج  ماذا �سمى تقاطع الصف مع العمود  -1
                       جدول -دخل�ة                           -ج                  ورقة عمل -ف                         بصنّ مُ   -أ
 ؟ MS Excelفي برنامج   500اذا �انت المب�عات أقل من جعل لون الخط أزرق � ذيالما   -2 

 تنسیق خال�ا -د تنسیق شرطي -ج فرز الب�انات  -ب التحقق من الصحة -أ

 ؟ MS Excelفي برنامج  90إل�جاد عدد الطالب الذین حصلوا على معدل اكبر من  ما الدالة المستخدمة -3

                       MAX -د              Average -ج                    CountIF -ب                       SUM  -أ

 ؟ MS Excelفي برنامج  زة ض�ط الب�انات المدخلة ماذا تسمى میّ  -4
 التحقق من الصحة  -د تنسیق شرطي -ج ترتیب الب�انات -ب فرز الب�انات  -أ 

 ؟MS Excel في برنامج ما نوع الب�انات المناسب لعنوان الموظف  -5
 رقم -د                        نص -ج                   ترق�م تلقائي -ب                      تار�خ/وقت -أ 

 ؟   MS Excelفي برنامج        ما وظ�فة األداة  -6

 تنسیق خال�ا-د فرز وتصف�ة  -ج تنسیق شرطي -ب دمج وتوس�ط -أ 

 الب�انات ؟ما العنصر األساسي في قواعد   -7 
 النموذج -د سجل -ج الجدول -ب االستعالم -أ

سكجاآلت�ة أي من  -8 �  ؟ MS Accessفي برنامج  اً أساس� اً أن �كون مفتاح إل 
 اسم العائلة  -د �صمة العین  -ج �صمة اإلص�ع  -ب رقم الهو�ة  -أ

 ؟ أي من اآلت�ة �عتبر عنصرًا محددًا من المعلومات و�شكل عمودًا في قاعدة الب�انات  -9
 العالقات -د الحقل  -ج المفتاح األساسي  -ب السجل -أ 

 ) 2یتبع صفحة (                          اآلتیة                                                                                                    الحظ الصفحة 
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 ؟ MS Accessمكننا من الوصول إلى معالج االستعالمات في ت اآلت�ة التبو��اتأي من -10

 الصفحة الرئ�س�ة  -د ملف -ج  أدوات قاعدة الب�انات -ب إنشاء  -أ

 ؟؟  MS Accessفي برنامج    ما وظ�فة األداة -11
 إنشاء استعالم -د إنشاء العالقات -ج  ورقة الب�اناتعرض  -ب إظهار جدول -أ

 ؟الوس�ط�الحاسوب جهاز ما األداة التي تر�ط  -12

 Macعنوان  -د     )Router(موجه  -ج       )NIC( �طاقة واجهة الش�كة -ب      ) Switch( محول الش�كة -أ

 ؟ عنوان 162 �ساوي  افیه األجهزة عناو�نالتي عدد ش�كة ما قناع ال -31

 255.255.255.255 -د  255.0.0.0 -ج 255.255.0.0 -ب      255.255.255.0 -أ

 ؟الثنائي في النظام  ) D8 (16 ق�مة العددما   -41

 10101000 -د 11001100 -ج 11010100 -ب 11011000  -أ

 ؟في أنظمة التشغیل Macما نظام العد المستخدم في تمثیل عنوان  -15
 نظام العد السداسي   -د            نظام العد السادس عشري  -ج نظام العد الثنائي            -ب    نظام العد العشري      -أ

 ؟ ما تنسیق الرسالة في ط�قة الش�كة -16
 الرسالة -د   )Bit( البت -ج )Frame( اإلطار -ب )Packet( الحزمة -أ

 ؟  IPv4 بروتو�ول ما عدد العناو�ن التي یدعمها  -17

 642 -د 232 -ج   322 -ب 162 -أ

 ؟ 255.255.255.0قناعها  التي ش�كةال نفس في ل�ست آلت�ةأي من األجهزة ا  -18

 192.168.10.6 -د 192.168.5.10 -ج 192.168.10.4  -ب 192.168.10.3 -أ

 ؟  MS Excelامج في برنمن التنس�قات التي �مكن اجراؤها على الخال�ا  ل�ستأي من اآلت�ة   -19

 حدودال -د المحاذاة  -ج ترا�طال -ب دمجال -أ

 ؟  MS Excel امج في برن     اآلت�ة  الص�غةما ناتج تنفیذ  -20

 55 -د   0 -ج     25 -ب      10 -أ
  

 )3یتبع صفحة (                                   اآلتیة                                                                                          الحظ الصفحة 
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:            )20 (عالمة  

 )عالمات Input Message .   )6رسالة اإلدخال  المر�ب،المفتاح  ،Switchالش�كة محول  :ما یلي  فعرّ  .أ

 )عالمتان(    ؟من حیث االستخدام MS Excelبرنامج في  وتصف�ة الب�اناتما الفرق بین فرز الب�انات -1 .ب

 )(عالمتان        صح�ح. Macعلى عنوان  اعط مثاالً  -2

 (عالمتان)      ؟DHCP، بروتو�ول FCS: ما أهم�ة �ل مما �أتي  -3

        
 )عالمات 3(           :ما �أتيعلل  .ج

 استخدام المفات�ح االجنب�ة في قواعد الب�انات.-1  

  .عدم تكرار الب�انات هو من أسس بناء قواعد الب�انات -2

   MS Excel .                                        امج في برنلى عدة أورق عمل تجزأ المشروعات إ -3
  

 عالمات) 5(       .اذ�ر المراحل التي یتم بها تصم�م قاعدة الب�انات .د

 
 

 :            )20 (عالمة 
 

 عالمات) )7:أدناه، تأمل الجدول اآلتي ثم أجب عن األسئلة  MS Excelمن خالل دراستك لبرنامج  -أ










20(عالمة 
 عالمات) 4(       ؟ MS Excelفي برنامج  علل استخدام الرسوم الب�ان�ة. 1 .أ

    . أنواع من الرسوم الب�ان�ةأذ�ر ثالثة  .2

     ؟25ما اسم الخل�ة التي تحتوي على الرقم  .1

  ؟C1للخل�ة  ةما نوع الب�انات المناس� .2

   ؟E3في الخل�ة  2019اكتب المعادلة الالزمة إل�جاد مجموع المب�عات لسنة  .3

  ؟E5في الخل�ة  الكلياكتب المعادلة الالزمة إل�جاد معدل المب�عات  .4

  المدمجة؟سماء الخال�ا اكتب أ .5

 

 
 )4یتبع صفحة (      اآلتیة                                                                                                                       الحظ الصفحة 
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 ( عالمتان)          ما وظ�فة األ�قونات التال�ة : .ب

1-                               2-        

 

 

 عالمات)5(   :أدناهتأمل الجداول اآلت�ة ثم أجب عن األسئلة  MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج  .ج

 

  

 .مع تحدید الجدول الذي ینتمي إل�ه الجداولمفتاحًا أساس�ًا من  اذ�ر .1

 .مع تحدید الجدول الذي ینتمي إل�ه الجداولأجنب�ًا من  مفتاحاً  اذ�ر .2

 .   جدول النزالء – جدول الغرف الفندق�ة -أ من:بین �ل  العالقةما نوع  .3

 جدول الحجوزات. –جدول الغرف الفندق�ة  -ب 

 الحجز.ما نوع الب�انات في حقل تار�خ  .4

 
 

 عالمات) 6(     أجب عن األسئلة اآلت�ة: Switchمن خالل دراستك لمحول الش�كة . د

ت)عالما 4(         . بن�ة اإلطارارسم  -1     

     
(عالمتان)     بتعبئة جدول العناو�ن؟ Switch��ف �قوم محول الش�كة  -2   

      
        

 
 
 
 
 

 )5یتبع صفحة (                            اآلتیة                                                                                                 الحظ الصفحة 
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              )20 (عالمة 
 

  (عالمة)           قاعدة الب�انات. اءإنشعالقة متعدد الى واحد عند  لتص�ح تفك�ك عالقة متعدد الى متعددیتم  علل: -1 .أ

 )عالمات 3(       عدد صفات التصم�م الجید لقواعد الب�انات؟ -2            

 
عالمات) )10:، تأمل الجدول اآلتي ثم أجب عن األسئلة أدناه MS Excelمن خالل دراستك لبرنامج  ب.

 
 

  ؟E6في الخل�ة  الموظفیناكتب المعادلة الالزمة إل�جاد مجموع رواتب  .1

 ؟ E7في الخل�ة  راتباكتب المعادلة الالزمة إل�جاد أعلى  .2

  ؟)خالد فوزي (الموظف ما اسم الخل�ة التي تحتوي على اسم  .3

 لراتب؟ لحقل اما نوع الب�انات المناسب  .4

 .                                        MS Excelبرنامج في اذ�ر خطوات إدراج رسم ب�اني  .5

 

 (عالمتان)       .السادس عشري ) إلى النظام 1001110(2 حّول:   .ج

         

 (عالمتان)   ؟�طر�قتین، ��ف �مكن االخت�ار بین الطر�قتین حسب طب�عة عمل الجهاز  IP�حصل الجهاز على عنوان  -1د.     

 

 )(عالمتان       الحاسوب؟على جهاز  MACما خطوات تحدید عنوان -2    

 
 
 

 القسم الثاني : یتكون هذا القسم من سؤالین ، وعلى المشترك أن �جیب عن واحد منهما فقط.
 

 )6یتبع صفحة ( اآلتیة                                                                                               الحظ الصفحة 
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:   
 عالمات) 10(     أجب عن األسئلة أدناه:  MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج  -أ

 
 
 
 
 
 

 .مع تحدید الجدول الذي ینتمي إل�ه من الجداول أساس�اً  مفتاحاً  اذ�ر .1

  .مع تحدید الجدول الذي ینتمي إل�ه من الجداول أجنب�اً  مفتاحاً اذ�ر  .2

 ؟ 2021\10\22من مؤلف الكتاب الذي استعاره �اسر بتار�خ  .3

 .   جدول القراء  –ب جدول �ت -أ من:بین �ل  العالقة نوع ما .4

 جدول االعارة. –جدول الكتب  -ب             
 
 ما ب�انات السجل الثالث في جدول االعارة. .5

 .MS Accessاألمور التي �مكن تحدیدها من شاشة وضع التصم�م في جدول  ما .6
 
 
          

 عالمات) 3(      ؟MS Excelامج برن الثالثة فيالحما�ة  مستو�ات ما هي -ب

 )عالمة(      ؟MS Excelامج برن الملف فيما االسم الذي �طلق على  -ج

 
(عالمتان)       .النظام السادس عشري  ) في155(10ما ق�مة العدد -1  -د
       

 عالمات)4(   .من حیث األجهزة، نظام العنونة OSIنموذج الثان�ة والثالثة في  قارن بین الط�قتین-2
       

 
 
  

 

 الكتبجدول 
 المؤلف اسم الكتاب الكتابرقم 

 نجیب محفوظ الحرافیش 100
 دان براون شیفرة دافنشي 101
 غسان كنفاني رجال من الشمس 102

 القراءجدول 
 العنوان االسم الھویةرقم 

 طولكرم كریم 38001
 الخلیل محمد 39052
 رام هللا یاسر 39766

 االعارةجدول 
 رقم الھویة الكتابرقم  االعارةتاریخ  العارةرقم ا

1 22\10\2021 101 39052 
2 22\10\2021 100 39766 
3 24\11\2021 101 39766 

 انتھت األسئلة       
   


	State of Palestine
	Ministry Of Education
	Directorate of Education – Tulkarm

