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 دولة فلسطين

 وزارة التربية والتعليم 

 مديرية التربية والتعليم / أريحا 

 

جميع الفروع عدا العلمي الفرع : 

 والصناعي 

 المبحث : تكنولوجيا المعلومات

 ---------الورقة :

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
 ية للفترتين األولى والثاناالختبار التجريبي 

 م0202

State of Palestine  

Ministry of Education 

Directorate of Education/Jericho 

 

 اليوم : 

 م 0202التاريخ :          /           / 

 مدة االمتحان : ساعتان 

  ( عالمة 222مجموع العالمات : ) 

 على أن يكون السؤال األول إجباريا فقط منها  أربعةمالحظة : عدد أسئلة الورقة ستة أسئلة أجب عن 

  عالمة 04                                                                                ؤال األول : أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة : الس

  يطلق على ملف الجداول االلكترونية والذي يتكون من مجموعة من أوراق العمل :  1

 جدول -د  مصنف -ج ورقة عمل  -ب خلية -أ

 ( :  255.255.255.0كم عنوانا موجود في شبكة قناعها )  2

 222 -د 211 -ج 28-ب 20-أ

  ( :  الموضوع اسمكود الصف ، ،  اسم الطالب،  كود الطالب)  الطالبأي من اآلتية مفتاح أجنبي في جدول  2

 الموضوع اسم-د كود الصف-ج  رقم الهوية-ب لطالبا كود-أ

0 

 على :برنامج اكسل يعبر الرمز اآلتي في 

 ادراج صف او عمود  -د التلقائي الجمع-ج التنسيق الشرطي -ب الفرز -أ

  :  لكتابة األرقام على شكل أس وقوة ك ما نوع البيانات المناسبة  5

 رقم-د نسبة مؤية-ج تاريخ-ب  أرقام علمية-أ

 :  حيحص  IP ناونع ربتعي ةيلاتلا يأ 1

 192.256.114.15 -د 187.89.14.26 -ج 192:112:0:120-ب 292.151.0.0 -أ

 هي :  F3الى  A3القيم في الخاليا من  أعلىالدالة المسؤولة عن إيجاد  7

 MIN(A3:F3)-د MAX(A3:F3)-ج Average(A3:F3)-ب SUM(A3:F3)-أ

 هي :  IPالشبكة فإن الطريقة المناسبة لتكوين  تزويد خدمة علىإذا كانت طبيعة عمل الجهاز  8

 وجود محول الشبكة-د وجود موجه-ج  اليدوي-ب لتلقائي ا-أ

  لتوجيه الحزمة بين الشبكات :   routerأي العناوين التالية يستخدمه الموجه  9

  Mac adress-د  Port adress-ج  IP adress-ب  Email adress-أ

  :  عدد الموجهات التي تقوم بتوجيه الرسالة من الجهاز وصوال لخادم موقع ما لمعرفة  14

 Ping-د Ipconfig/all-ج Ipconfig-ب Tracert-أ
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 جهاز في شبكة ما فإن القناع األنسب لهذه الشبكة هو :  1444إذا أردنا الحصول على عناوين تكفي ل  11

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

 من : 6IPvيتكون عنوان  12

 بت128-د بت10-ج بت08-ب بت20-أ

  نكتب في موجه األوامر :  IPلفحص اتصال جهاز مع عنوان األمر المستخدم  12

 Ping-د Ipconfig/all-ج Ipconfig-ب Tracert-أ

  جميع االجهزة داخل نفس الشبكة تتشابه بالجزء الخاص بعنوان  10

 IP-د MAC-ج الجهاز-ب  الشبكة-أ

  ان الفيزيائي : عدد الخانات الثنائية التي يتكون منها العنو 15

  بت10-د بت08-ج  تب22-ب  بت11-أ

  لتنظيم مرور البيانات بين األجهزة على الشبكة المحلية جهاز يقوم بربط مجموعة من األجهزة  11

 الموزع-د الموجه-ج محول الشبكة -ب بطاقة واجهة الشبكة-أ

  أي من الداالت اآلتية تستخدم لعد الخاليا وفق شرط معين :  17

 COUNTIF ELSE-د COUNTIF-ج COUNTA-ب COUNT-أ

 (  54) 10ما العدد الثنائي المكافئ للعدد العشري  18

 ( 110010) 2-د ( 101001) 2-ج ( 110001) 2-ب ( 114441) 2-أ

19 
  في برنامج األكسس على : يعبر الشكل 

 تعيين مفتاح اساسي -د العالقات بين الجداول -ج إضافة جدول -ب عمل استعالم  -أ

 نستخدم لضبط البيانات المدخلة في خاليا ورقة عمل الجداول االلكترونية ميزة يطلق عليها :   24

  التمثيل البياني-د الفرز-ج التنسيق الشرطي -ب التحقق من الصحة-أ

 

 

 

1 2 2 0 5 1 7 8 9 14 
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 عالمة  02                                                                                                                      أجب عما يلي :ؤال الثاني : الس

 عالمات 3                              :                                                                      عرف المفاهيم والمصطلحات التالية -2

 (MAC address االستعالم،  ، قناع الشبكة. )  

 عالمات 3                                                                                                   حول األعداد التالية حسب المطلوب :  -0

 (           (21( =  2442) 10 -أ

  (        (21( =  2222222222222) 0-ب

 ؟ من حيث ) الوظيفة ، نوع البيانات ، نظام العنونة المستخدم ، االجهزة المستخدمة طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة  قارن بين -3

    عالمات 4                                                                                                                                                       

 عالمات 1                                                     لديك الجدول االلكتروني االتي ، تأمله جيدا ثم أجب عن األسئلة التي تليه :  -4

 

 كم عدد أوراق العمل في المصنف المجاور ؟  -أ

 م الشريط المشار إليه بالسهم ؟ ما اس -ب

 ما عنوان الخلية المظلله ؟  -ج

ما الصيغة المستخدمة لمعرفة الثمن ؟ علما بأن  -د

 عدد الوحدات المباعة ×الثمن = سعر الوحدة 

 اكتب معادلة المجموع الكلي .  -هـ

 ما ناتج تنفيذ الدالة :  -و

COUNTIF(C3:C5,”>2000”) 

 

 

 عالمات 4ت التصميم الجيد لقواعد البيانات ؟                                                                                 اذكر أربعا من صفا -5

  عالمة 02                                                                  السؤال الثالث : أجب عما يلي :                                                        

 عالمات  4وعدد مستوياتها ؟                                                                     ما المقصود بالحماية في الجداول االلكترونية  -2

 عالمات 4                                                                                                                                             علل :  -0

 تقوم طبقة ربط البيانات على تنظيم عملية اإلرسال على الوسائط المشتركة بين عدة أجهزة .  -أ    

 الموجودة في حقل تفحص األخطاء .   FCSيستخدم محول الشبكة قيمة  -ب   

 . IPv6جديد  IPاستحداث نظام عنونة  -ج   

 انتقاله من شبكة إلى أخرى .  لجهاز عند MACعنوان  تغير -د   

 عالمات  3                                                              ؟ وكيف نختار بين الطريقتين ؟  IPكيف يحصل الجهاز على عنوان  -3

د البت المكونة له ، النظام العددي المستخدم لتمثيله ، عدد العناوين ) عدمن حيث   IP addressو  MAC addressقارن بين  -4

 عالمات  4                                                         .                                                 التي يوفرها ، صيغة تمثيل النظام ( 
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 عالمات  5                                                                                       ب عما يليها ؟ باالعتماد على الجداول التالية ، أج -5

 

 ما المواد التي سجلها محمد ؟ -أ

 حدد مفتاحا أساسيا لكل من الجداول السابقة . -ب

 حدد مفتاحا اجنبيا والجدول الخاص به . -ج

 جدولي الطالب والتسجيل  -0ولي الطالب والمادة .                            جد -2حدد العالقة بين :  -د

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

 عالمة  02                                                                                                                                           السؤال الرابع : 

 عالمات 5                                   ( أجب عما يلي :255.255.255.0( لجهاز وقناع الشبكة )192.168.4.5) IPلديك عنوان  -2

 لألجهزة ؟ ما عنوان الجهاز ؟ وما عدد العناوين التي يمكن استخدامها  -أ    

 ما عنوان الشبكة ؟ وما هو عدد العناوين التي يمكن استخدامها في هذه الشبكة ؟  -ب   

 على نفس الشبكة .  IPأعط مثال على عنوان  -ج   

، تأمله جيدا ثم اجب (  055.055.055.2علما بأن قناع الشبكة )  في الشكل المقابل سوف يتم توجيه رسالة بين جهازين مختلفين -0

 عالمات  8                                                                                                                               عن األسئلة التي تليه :

 

 هل الجهازان على نفس الشبكة ؟ ولماذا ؟  -أ     

 وما وظيفته ؟  ما اسم الجهاز المستخدم للربط بين الجهازين -ب    

 .تتبع مسار الرسالة من الجهاز األول إلى الجهاز الثاني موضحا العناوين والتغيرات عليها في جميع المراحل  -ج    

 ما هي العناوين الثابتة على مسار الرسالة وما العناوين المتغيرة .  -د    
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 عالمات  3                                                                              حول األعداد التالية حسب المطلوب :                          -3

 )               (  0( = 61)22 -أ

 )                        (  0( =  FC8D) 21  -ب

 عالمات  Switch                          .                             4داخل المحول   MAC Addressكيف  يتم تعبئة جدول عناوين  -4

 

 عالمة  02                          السؤال الخامس :                                                                                                              

 عالمات  5                                                                                                                           أكمل الجدول التالي :  -2

 عدد العناوين  عنوان الجهاز عنوان الشبكة  IPعنوان  قناع الشبكة

055.2.2.2 192.168.8.9   040 

 2.0.218.3.4  3.4  

 

                        IP( يود إرسال رسالة إلى جهاز بعنوان  0800.0222.1111)  MAC( وعنوان  192.168.1.10) IPجهاز بعنوان  -0

اجب (  255.255.255.0فإذا علمت أن قناع الشبكة للجهازين هو ) ،  ) MAC  (2822.2000.0000( وعنوان 192.168.2.10) 

 عالمات                                                                                                       8                                                                                  :                                                           عما يلي 

 هل الجهازان على نفس الشبكة ؟ ولماذا ؟  -أ     

 جهاز المستخدم للربط بين الجهازين وما وظيفته ؟ ما اسم ال -ب    

 تتبع مسار الرسالة من الجهاز األول إلى الجهاز الثاني موضحا العناوين والتغيرات عليها في جميع المراحل حيث أن عناوين   -ج    

( وعنوان  192.168.2.12) IP( و 0800.0333.1111)  MAC( وعنوان  192.168.1.11) IPلمنافذ جهاز الربط هي        

MAC (0800.0333.2222 . ) 

                                                              ما هي العناوين الثابتة على مسار الرسالة وما العناوين المتغيرة .  -د    

 

 عالمات 3                                                                       في بناء قاعدة البيانات ؟  ∞ - ∞كيف يمكننا التغلب على عالقة  -3

 عالمات  4                                                                                                                    حدد وظيفة كل من التالية :  -4
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 عالمة  02                                                                                                                   السؤال السادس :                     

 عالمات  3           وضح المقصود بكل مما يلي :                                                                                                     -2

 ) بطاقة واجهة الشبكة ، المفتاح المركب ، قناع الشبكة ( 

 عالمتان      فرق بين أداة الفرز وأداة التصفية من حيث وظيفة كل منها .                                                                       -0

 تامالع 4                                                                            :ئلة التي تليها بالنظر إلى الشاشة المجاورة أجب عن األس -3

 

  . زاهجلل IPما هو عنوان  -أ     

  . لكشلا يف 0 ، 2 ماقرألا نم لك ريشي اذام ىلإ -ب     

  تامالع 1                                                                                 : ةلئسألا نم اهيلي امع بجأ ةيلاتلا لوادجلاب ةناعتسالاب -4     

 

 . لوادجلا ءامسأ ددح -أ       

  . تاجتنملا لودج لوقح عيمجل تانايبلا عون ددح -ب       

  . حاتفم لك هل عبتي يذلا لودجلاو ابكرم احاتفمو ايبنجأ احاتفمو ايساسأ احاتفم ددح -ج       

 

 تامالع 5                                                                                          . بوساحلا زاهج ىلع  Ip نيوكت تاوطخ بتكا -5     

       

 

  حاجنلاو قيفوتلاب مكل انتاينمت عم ةلئسألا تهتنا


