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 أجب عن )أربعة ( منها فقط .  ،عدد أسئلة الورقة ) خمسة ( أسئلة مالحظة:

 و على المشترك أن يجيب عنها جميعا.  ،يتكون هذا القسم من )ثالثة( أسئلة :القسم األول

 (  عالمة40)                                                                                          : السؤال األول
( في المكان  xثم ضع إشارة ) ،اختر رمز اإلجابة الصحيحة ،من أربعة بدائل ،( فقرة من نوع اختيار من متعدد20يتكون هذا السؤال من )

 المخصص في دفتر اإلجابة: 
 ؟وسيلة عرض البيانات و طباعتها بأشكال و تنسيقات متنوعة ما  ، MS Accessفي برنامج  -1
 التقارير -د النماذج -ج االستعالمات  -ب الجداول  - أ
 ؟واحد لزبون يدفع عدة فواتير وكل فاتورة  الزبون إذا علمت أن ، والفاتورة الزبون المفتاح األجنبي األنسب للربط بين كيان ما  -2

 زبون  دول ج رقم الفاتورة في-د  رقم الزبون في جدول الفاتورة  -ج  لفاتورة ا  رقم الفاتورة في جدول -ب رقم الزبون في جدول الزبون   -أ

 ؟ MS Accessما االمتداد الذي يأخذه ملف قاعدة البيانات في  -3

      accbd -د bdacc  -ج   accdb  -ب dbacc  -أ
 

 ؟بايت 8ارها مقدستخدم سعة تخزينية  لبيانات الذي ياما نوع  -4

 Integer عدد صحيح  -د Double عدد كسري مزدوج -ج  Singleمفردعدد كسري -ب  Longعدد صحيح مطول- أ  

 ؟    M  :1لعالقة  مناسبما المثال ال -5
 دولة والعلم ال -د الكتاب والمستعير  -ج     الطالب والمعلم -ب القرية والمدينة - أ

 ؟ Emp_tbl الموظف  في جدول من الراتب%  3بزيادة قدرها(  salary)  الموظف راتبلمناسبة لتحديث ا ( (SQLما جملة  -6

   Update Emp_tbl SET salary=1.30 * [salary]; أ-  ;Update Emp_tbl SET salary=1.03 * [salary]  -ب   

 Update Emp_tbl SET salary=1.30 + [salary];  ج-     Update Emp_tbl SET Emp_tbl=1.03 + [salary];     -د

   ؟  أيقونة تصميم االستعالم   ما ، MS Accessفي برنامج    -7
     -د     -ج       -ب  - أ

 ؟ عند تصميم النموذج أو التقرير صورة كخلفيةإلضافة يتم اختياره ما التبويب الذي ،   MS Access في برنامج   -8
 تصميم -د أدوات قاعدة البيانات -ج إنشاء -ب تنسيق  -أ
 ؟ ما داللة األيقونة اآلتية               ، MS Accessفي برنامج    -9

 إضافة التاريخ والوقت  -د إضافة تسمية للنموذج  -ج إضافة شعار للنموذج -ب  إضافة زر أمر - أ
 
 
 
 

 
 دولة فلسطين  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

   الموحد للثانوية العامة االمتحان 
 م 2022 /2021للعام

 ( 2يتبع صفحة )                                                                                                                               الحظ الصفحة التالية

 العلمي والصناعي  :الفرع
 تكنولوجيا المعلومات المبحث: 

                                                                          األولى والثانية: فترةال

 مدة االمتحان: ساعتان 
 23/12/2021اليوم: الخميس التاريخ :

 عالمة ( 100مجموع العالمات: ) 
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 ] =DELETE FROM Student Where Mark <50 OR Noأدخل رقم الطالب  ;[ناتج تنفيذ االستعالم اآلتي :     ما  -10
و رقمه حسب الرقم   50حذف سجل الطالب الذي عالمته أقل من  -أ

 المدخل من المستخدم. 
حذف سجل الطالب الذي عالمته أو رقمه حسب القيم التي   -ب

 يدخلها المستخدم.
أو رقمه حسب  50حذف سجل الطالب الذي عالمته أقل من  -ج

 الرقم المدخل من المستخدم. 
أو رقمه حسب  50حذف سجل الطالب الذي عالمته أكبر من  -د

 الرقم المدخل من المستخدم . 
 اللبنة البرمجية  ما ناتج تنفيذ   App Inventorفي برنامج     -11

 ؟  3هي  TextBox1المجاورة إذا كانت القيمة في مربع النص  

 3   - د    6.75    -ج     6    -ب 2    -أ

   عمليات الحسابية اآلتية تتعامل مع عددين؟المن أي    App Inventorبرنامج  في  -12

   -د           -ج  -ب  -أ

 التي تسمح للهاتف بتعديل ألوان شاشته حسب إضاءة الجو المحيط   ؟    IOSفي نظام  ما الميزة -13

          Raise to wakeالرفع للتنبيه -د القيود      -ج True Tune  -ب األمان  - أ   
 ؟    Imageاألداة  ما المجموعة التي نختار منها   ،App Inventorفي برنامج   -14

 Layout -د User Interface -ج   Drawing and Animation -ب Sensors - أ

 ؟ لغة البرمجة المستخدمة في بناء تطبيقات تعمل بنظام ويندوز فون ما  -15
 VB.NET  -د ++C -ج Swift - ب      Objective C -أ 

 ؟   Class( في جدول   =12IDالصف )  باستثناء( المناسبة لالستعالم عن بيانات جميع الصفوف  SQLما جملة )  -16

      ;SELECT * from Class where ID <> 12 -ب      ; SELECT * from Class where ID >< 12 -أ 

     ;SELECT * from   ID where class <> 12 -د    ; SELECT * from Class where ID not = 12 -ج

 ؟   Hybridمن ميزات التطبيقات الهجينة  ليستأي اآلتية  -17

  تعمل في أكثر من بيئة نظام تشغيل    -ب   الويب في بنائهاتستخدم مهارات تطوير  -أ

 متواجدة في عدة متاجر  -د JAVAيتم برمجتها بلغة  -ج   
  ماذا يقيس مجس الدوران في الهواتف الذكية ؟  -18

 التسارع الخطي في حركته - د    التحرك ميل الجهاز وزوايا -ج  المجال المغناطيسي -ب     التغير في سرعة حركة الجهاز -أ

 ؟  ا أبرز األمثلة على تقنية الواقع االفتراضيم -19

 IOS  -د                     iCloud - ج          360ة   فيديو مصور بتقني -ب       أورازما  تطبيق -أ

 ؟    Buttonالخاصية المستخدمة لتغيير الشكل الخارجي ألداة ( ما  App Inventorفي برنامج )   -20

 picture -د        Alignment -ج     shape -ب Text -أ     
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 (  مةعال 20)                                                                                       :السؤال الثاني 
 عالمات( 6)                                                                                          ما المقصود بكل من اآلتية :  (أ

    طبيقات األصيلةالت  ،     النماذج    ،   المعززالواقع      ،     SQLلغة          
                              

 (                                                                                               عالمات8)         نظام صيدلية ) الشفاء( الكيانات اآلتية:                                                                 لدى(  ب  

 التصنيف(. رقم  ،تاريخ االنتهاء الدواء، اسم الدواء، * الدواء ) كود
 التصنيف ، اسم التصنيف(. رقم* التصنيف ) 

 المستودع، عنوان المستودع، المدينة(.  كود* المستودع ) 
 . الدواء يخّزن في مستودعات (2.  واحد تصنيف لكل دواء  ( 1 :أجب عن األسئلة اآلتية، اذا علمت أن

 .  مفتاحا أساسيا و مفتاحا أجنبيا مع ذكر اسم الكيان التابع له اذكر .1
 نوع كل حقل في كيان الدواء. ما .2

 .( كيان الدواء و كيان المستودع    )  ،  (كيان التصنيف وكيان الدواء  )  العالقة بين كل من : ما .3
 موضحًا العالقات بين الكيانات.  ERDارسم مخطط  .4
 

 عالمات(4)                                     ؟ يةذالملفات التنفيو  الشركة المطورةحيث من  IOSندرويد و نظام أنظام بين  قارن ج(  

 )عالمتان(                                                                  ؟    IOSطرق نقل الملفات في نظام من  طريقتيند عدّ د( 
  

 عالمة(  20)                                                                                        : السؤال الثالث
 عالمات(6)                                                                                                          :   أتيعلل ما ي( أ

 .  MS Access برنامج اختيار فرض التكامل المرجعي عند انشاء العالقات في -1

 . النظام  إلى ة ميزات جديدةو إضاف امكانية التحكم بأداء الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد  -2
 .MS Accessتعدد درجات األمان في برنامج  -3

 عالمات(4)                           مع التوضيح؟         في الهواتف الذكية نظام أندرويد التي يدعمها ميزات الأربعة من  اذكر (ب
 

 :  لتنفيذ االستعالمات اآلتية SQLجدول اآلتي جيدا ثم اكتب أوامر الل تأمّ  ،(   SQLج( من خالل دراستك لدرس ) االستعالمات و لغة 
 عالمات(8)                                                                                                                            

 ر األصلي. على السع 45بزيادة  Jordan( Country( لمسافري دولة )Ticket priceتحديث سعر التذكرة ) .1
 :تيةإضافة سجل بالبيانات اآل .2
(105 ،Jamal  ،5/11 /2021  ،Egypt ،150 ) 

 . Travelersلجدول 
 تاريخ  قبل حذف بيانات المسافرين الذين سافروا  .3

           10/10/2021 
   مرتبة  Egyptبيانات المسافرين الى دولة  استرجاع. 4

 .(Name) تصاعديًا حسب اسم المسافر       
 

                                                                                               )عالمتان(                                                                              .  360بتقنية  تصوير فيديوطرق  أذكر ( د
 

Travelers 

Ticket 

price 
Country Date of 

travel 
Name ID 

75 Jordan 10/10/2021 Hadi 101 
200 Turkey 04/10/2021 Rawan 102 
75 Jordan 12/10/2021 Omar 103 

150 Egypt 09/10/2021 Suha 104 
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 يتكون هذا القسم من سؤالين و على المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط .  القسم الثاني :

 عالمة(  20)                                                                                        :  السؤال الرابع
   :   أدناهاأجب عن األسئلة ثم   ( Hotel) تأمل الجداول اآلتية في قاعدة بيانات  ،MS Accessأ( من خالل دراستك لبرنامج   

 عالمات(5)                                                                                                                        
 
 
 

 

 

 

 ( ؟  Booking_tbl) جدول  ،(  (Room_tblما المفتاح األساسي في كل من : جدول  .1

 ؟   Booking_tbl))في جدول   Guest_idماذا يسمى الحقل   .2

 ؟    ( Guest _tbl   ، Room_tbl) ما العالقة بين جدول .3

 SELECT Count(Room_id)                                              ؟لمجاورةا SQLما ناتج تنفيذ جملة  .4

                                               FROM Booking_tbl                                                                 

  ] = WHERE StartDateادخل تاريخ الحجز ;[                                                                        
 

 (عالمتان)                                                                                      ( App Inventorفي برنامج )ب( 

                                                                                     ؟      و                                                                        البرمجيتين نتيناللبما الفرق بين 
                                                                                                                               

 عالمات(  3)    إدخال سجل جديد إلى جدول في قواعد البيانات.  عند   INSERT INTOأمر االدخال ما األسباب التي قد تعيق ج( 
 

 عالمات(10)          أجب عن األسئلة التي تليها ؟ ،لديك اللبنات البرمجية اآلتية  ،  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج د( 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 ؟    متى يتم تنفيذ اللبنات المجاورة .1
 ما أسماء المتغيرات ؟ و ما قيمتها البدائية ؟ .2
 أين تظهر ؟ ( ؟  و T1 = 150إذا كانت قيمة ) priceما نتيجة  .3
 ؟                                                    من أي مجموعة يتم اختيار اللبنة  .4
 ؟ (  أ   ) المشار لها بالرمز ifما عدد اللبنات البرمجية الخاصة بلبنة التحكم  .5

 . ما صناديق اإلدخال واإلخراج؟ اذكرها.6     
 تسمية اللبنة المشار لها بالرمز ب؟ كيف تم تغيير . 7     

 ( 5يتبع صفحة )                                                                                                                               الحظ الصفحة التالية
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   (ةمعال 20)                                                                                     : السؤال الخامس 
 عالمات(5)                      :  أدناهل الشكل اآلتي ثم أجب عن األسئلة تأمّ  ،MS Accessلبرنامج  من خالل دراستك (  أ   

 

 

 
 

 ما نوع االستعالم؟  .1
  أي حقل للترتيب بناء عليه؟ اختيارفي حالة عدم  سجالتما الترتيب التلقائي لل .2
 . االستعالم السابقلتي تم اختيارها في ول ااالجد اذكر أسماء .3

 ؟ السابقما ناتج تنفيذ االستعالم  .4

 )عالمتان(   ؟  ( (Table Arrangement( و أداة   (Horizontal Arrangementأداة ب( ما الفرق بين 
 عالمات SQL  .                                                                           (3)االستعالمات البنيوية ج( أذكر أقسام لغة

 عالمات(  10)                                اللبنات البرمجية اآلتية ؟ ما ناتج تنفيذ  ،  App Inventorخالل دراستك لبرنامج د( من 
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 األسئلة انتهت  
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