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 .جمٌعا  ٌتكون هذا المسم من أربعة أسئلة، وعلى الطالب أن ٌجٌب عنها  :المسم األول

 

 

 

 

 عالمة(33) انملها للجدول المخصص لإلجابة:                                ثم  فٌما ٌأتً، الصحٌحة اإلجابةاختر  :األولالسؤال 

 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رلم انسؤال

           رمس اإلجببت انصحيحت

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 رلم انسؤال

           رمس اإلجببت انصحيحت

 
 ؟الجداول االلكترونٌة، و الذي ٌتكون من مجموعة من أوراق العمل فً  ملفالماذا ٌطلك على  .1
 

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

 ؟ ، ما نوع العاللة التً ٌتم تفكٌكها باستخدام جدول وسٌط(MS-Access)فً برنامج لواعد البٌانات  .2

 1:-د  -ج  - ب  -أ

 ؟ ا  معٌن ا  شرط تحمك خالٌالعد الة المستخدمة الد   ما ،(MS-Excel)فً برنامج لواعد البٌانات  .3
 

 Count IF -د Count Blank -ج Count A - ب Count - أ

  ؟ (MAC) التً ٌتكون منها العنوان الفٌزٌائً الثنائٌةكم عدد الخانات .4

 بت 838 -د بت 88 -ج بت 23 - ب بت 8 -أ

 ( ؟1313)2 الثنائًالمكافئ للعدد  العشريما العدد  .5
 

 88 -د 8 -ج 5 - ب 81 - أ

 ؟ ة، وتنمل علٌها البٌانات على شكل إشارات عبر الوسائط المختلفة)سلكٌة وال سلكٌة(الطبمة التً تشكل البنٌة التحتٌ  ما .6

 طبقة النقل -د طبقة الشبكة -ج طبقة ربط البٌانات - ب الطبقة الفٌزٌائٌة-أ

   ؟ول لاعدة البٌاناتادفً ج الصفماذا ٌطلك على . 7

 معلومات -د بٌانات -ج سجل - ب حقل -أ

  ؟ لتأمٌن جمٌع الخالٌا فً ورلة عمل واحدةالمناسب  الحماٌةمستوى ما .8

 حماٌة المصنف -د حماٌة ورقة العمل -ج حماٌة خالٌا محددة - ب  حماٌة خالٌا غٌر محددة-أ

 

 دولة فلسطٌن 

 علٌم ربٌة و الت  وزارة الت  

 الخلٌل  –علٌم ة التربٌة و الت  مدٌرٌ  

 تكنولوجٌا المعلومات    المبحث:

 .....................................االسم:

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 
 

 
 

 

 الثانً عشر  الصف:
  جمٌع الفروع عدا العلمً والصناعً

 م 2321/  12 / 16 التارٌخ:

 الزمن : ساعتان ونصف 

 عالمة  133مجموع العالمات:

 

 ..........................الشعبة:
 

 أسئلة، أجب عن )خمسة( منها فمط.  االمتحان من )ستة(ٌتكون مالحظة: 
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 فً طبمة ربط البٌانات ؟ (Frame)ما الجهاز الذي ٌموم ببناء االطار.9

 المصدر -د الهدف -ج الموجه - ب محول الشبكة -أ

   ؟ جدولجدول لماعدة البٌانات، ما المائمة )التبوٌب ( التً نختار منها األمر  إلضافة. 13

 أدوات قاعدة البٌانات -د نشاءإ -ج جدٌد - ب ضافةإ -أ

  ؟ما نظام العنونة الذي توفره الطبمة الثانٌة  .11

  المنطقً -د الفٌزٌائً -ج السادس عشر - ب الثنائً-أ

   ؟ D7الى  D1ما هً الصٌغة المناسبة إلٌجاد اكبر لٌمة من بٌن المٌم فً الخالٌا من . 12

 MAX(D1;D7) -د MAX(D1:D7) -ج MIN(D1;D7) - ب   MIN(D1:D7)  - أ

  ؟ المحلٌة السلكٌةما الجهاز المستخدم لتنظٌم مرور البٌانات بٌن األجهزة على الشبكة .13

 (APنقطة الوصول) -د (Repeaterالمعٌد ) -ج (Switchمحول الشبكة ) - ب (Routerالموجه ) -أ

   ؟ الرلم المتسلسللحمل  نوع البٌانات المناسب ما هو .14

 وقت /تارٌخ  -د نص -ج ترقٌم تلقائً - ب رقم -أ

    ؟ الذي ٌحوي نوعا  واحدا  من المعلومات ،العنصر المحدد، ماذا ٌطلك على (MS-Access)فً برنامج لواعد البٌانات  .15

 االستعالم -د الجدول -ج السجل - ب الحقل-أ

   ؟ التحمك من صحة البٌانات  األمرنحتار  )تبوٌب( ، من أي لائمة(MS-Excel)فً برنامج الجداول االلكترونٌة  .16

 عرض -د صٌغ -ج بٌانات - ب ادراج-أ

   ؟على جهاز حاسوب MACعنوان  لتحدٌدتٌة ٌستخدم أي من األوامر اآل. 17

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

   ؟ أي من االتٌة مفتاح أساسً فً جدول ٌحتوي الحمول:) رلم المشروع ، اسم المشروع ، المولع ، اسم الشركة( .18

 اسم الشركة -د الموقع -ج اسم المشروع - ب رقم المشروع -أ

  ؟ (MS-Access)فً برنامج االكسس هذه األداة ماذا تعنً  19

 إظهار نموذج -د إظهار استعالم -ج إظهار جدول - ب إظهار صورة -أ

   ؟ة معا  ل، ما هو الزر المستخدم مع الفأرة لتحدٌد خالٌا متفر(MS-Excel)فً برنامج اكسل . 20

 Ctrl -د Alt -ج Enter - ب Shift -أ

 عالمت(20)                                                                                                                          انسؤال انثبني : 
  

  عالمات(6)                                                                          تٌة :طلحات اآلالمص   ح الممصود بكل منوض   - أ

 ..............................................................................................................................:حماٌة البٌانات 

 ............................................................................................................. :(NIC) بطالة واجهة الشبكة 

 ............................................................................................................................ :جنبًالمفتاح األ 

 عالمات( 6ثالث من صفات التصمٌم الجٌد لمواعد البٌانات  ؟                                                                  ) حوض   - ب

1. ............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................. 

3. ............................................................................................................. 



 5من  3الصفحة    

 

 (عالمبث3)      صفيت، وضخ انفرق ينهمب ؟                                   وأداة انخ  من األدواث انخبصت بخحهيم انبيبنبث أداة انفرز  -ج

     ............................................................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................................... 

 عالمبث( 5)                                                                                                             :  انمكبفئ  فيمب يأحيمب ليمت  -د

 )                  (.16 .فً النظام السادس عشرٌكافئه  (93) 13لعدد ا -1

 

 

 

 

 .)                                          (2   .فً النظام الثنائًٌكافئه   (A5F1)16العدد  -2

 

 

 

 

 

 

 

 عالمت(20)                                                                                                                             انسؤال انثبنث :

 عالمات( 4)                                                                                                                علل ما ٌلً: - أ

          .( مهما تنملت من مكان إلى آخرMACتحافظ األجهزة على عنوانها الفٌزٌائً ) -1

............................................................................................................................................................. 

 على عدد من أوراق العمل .االلكترونٌة  تجزأ المشروعات فً برنامج الجداول  -2

............................................................................................................................................................. 

 : تً، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه، تأمل الجدول االلكترونً اآل(MS-Excel)من خالل دراستن لبرنامج الجداول االلكترونٌة    - ب

 عالمبث( 8)                                                                                                                                              

 

 .....................؟ما عنوان الخلٌة النشطة -1

 معدل  الطالب دمحم؟ إلٌجاد الة الالزمة الد  اسم ما  -2

....................................................... 

الة الالزمة للحصول على النتٌجة للطالب الد  أكتب  -3

 ؟ (النتٌجة ناجح 55المعدل أكبر أو ٌساوي ) خالد

....................................................... 

 معدل ؟ للأ إلٌجادالمناسبة الة الرٌاضٌة الد   أكتب -4

......................................................... 

 .......................، ماذا ٌصبح أسم الخلٌة الجدٌدة؟H5و G5فً حال تم دمج الخلٌتٌن  -5

 عالمات( 4)................................................................................؟  الطبمة الثانٌة الرسالة )االطار( فً  بنٌةرسم وضح بال -ج

 

 عالمات( 4)                               ؟   ة التً تعمل بنظام التشغٌل آندروٌدعلى الهواتف الذكٌ   (MACعدد خطوات تحدٌد عنوان ) -د

1. .................................... 2 . ....................................3. .................................... 4..................................... 

 اننخيجت
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 عالمة( 23)                                                                                                               السؤال الرابع:
  

 عالمات( 9)          : ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها ،تأمل الجداول االتٌة (MS-Access)من خالل دراستن لبرنامج لواعد البٌانات  - أ
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 (عالمات 3)                                                   مفتاح ؟ حدد المفاتٌح األساسٌة مع ذكر اسم الجدول الموجود فٌه كل -1

......................................................................................................................................... 

 (عالمتان)       .................................................... ؟حدد المفاتٌح األجنبٌة مع ذكر اسم الجدول الموجود فٌه كل مفتاح  -2

 (عالمتان)      .............................................................، التكلفة االجمالٌة ( ؟ اسم المشروعما نوع بٌانات الحمول )  -3

 (عالمتان)      ............................................................................ ؟ ما نوع العاللة بٌن جدول لسم وجدول مشروع -4

 عالماتMAC                        (3 ):هذه البٌانات بالصٌغ الثالث لعنوان فٌزٌائً  ، مثل(5C752B1024D6)لدٌن البٌانات االتٌة  - ب

.................................................     ................................................       ................................................ 

 عالمبث( 4)                                                             أذكر أربعة أنواع من أنواع الرسوم البٌانٌة ؟                         -ج

............................................................................................................................................................... 

 عالمبث( 4)           ؟                                        الشبكة؟ وكٌف ٌتم تعبئتهل داخل محو   MACوضح الممصود بجدول عناوٌن الـ  -د

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 .واحد فمطٌتكون هذا المسم من سؤالٌن، وعلى الطالب أن ٌجٌب عن سؤال  :الثانًالمسم 

 

 (اتعالم 13)                                                                                                         السؤال الخامس : 

 

 (عالمتان)                            ل التخاذ المرار المناسب لتحوٌل الرسالة للمنفذ الصحٌح؟انٌة، على ماذا ٌعتمد المحو  بمة الث  فً الط   - أ

..................................................................................................................................... 

 عالمات( 3)                                                               ؟ أذكر ثالث مهمات ٌمكن تنفٌذها باستخدام الجداول االلكترونٌة   - ب

1. ............................................................................................... 

2. ............................................................................................... 

3. ............................................................................................... 

 )عالمتان(                                                                من أسس تحمٌك جودة لاعدة البٌانات عدم تكرار البٌانات. ل: عل    -ج

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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       عالمات( 3)                                                                               :أجب عن األسئلة اآلتٌة ثم   ،المجاورةن الشاشة تمع   -د

   ........................................... ما وظٌفة هذه الشاشة؟  .1

 ما أسماء الحقول التً ستظهر فً االستعالم؟ .2

........................................................................ 

 من الشاشة المجاورة، استخرج اسم جدول استخدم  .3

 .......................................فً االستعالم؟

 

 

 

 

 

 

 (اتعالم 13)                                                                                                         :  السادسالسؤال 
 

 )عالمتان(                                                                                                   : األوامر التالٌة اذكر وظٌفة كل من - أ

Ping: ................................................................................................... 

:Tracert...............................................................................................                                                                                                                                     

اجب    255.255.255.3( عبر الشبكة، فإذا علمت أن لناع الشبكة للجهازٌن هو 2( إرسال رسالة إلى الجهاز )1أراد الجهاز ) - ب

 مات(عال 4)                    عما ٌلً؟                                                                                                              

 

 
 
 
 
 

 

 

 ...........................................................................تم استخدام جهاز الموجه للربط بٌن الجهازٌن، وضح السبب؟  -8

 .......................................................................................؟ األولىللهدف فً المرحلة  MACما هو عنوان الـ  -3

 ...............................................................................................؟الثانٌةالمصدر فً المرحلة  IPما هو عنوان  -2

 ......................................................................للموجه؟  الثانًعنواناً للمنفذ ون أن ٌكٌصلح  IPأعط مثاالً لعنوان  -8

 اجب عن األسئلة التالٌة: 255.255.255.3ولناع الشبكة هو   219.168.13.1لجهاز ما هو  IPإذا كان عنوان    -ج

        عالمات( 4)                                                                                                                                     

 ................................................................عنوان الجهاز ؟ هو ما  .1

  .............................................................. عنوان الشبكة ؟   هو ما .2

 ................................................................ ؟  ما هو عدد الخانات الثنائٌة للجزء الخاص بالشبكة .3

                                                                  .............................................................. التً ٌمكن أن تغطٌها هذه الشبكة ؟ المختلفة كم عدد العناوٌن  .4

 

 ***تـاألسئهانخهج ***

 
 واننجبح مع أمنيبحنب نكم ببنخىفيك


