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 ٌتكون االمتحان من خمسة أسئلة على الطالب أن ٌجٌب على جمٌع االسئلة مالحظة :

  ( عالمات 01)                                                                                       السؤال االول :

 : الى دفتر االجابة رمز االجابة الصحٌحة  للفمرات التالٌةضع 
 

 ستخدم لكتابة المعادالت الرٌاضٌة فً الجداول االلكترونٌة؟المشرٌط ما ال .1

 شرٌط  المهام-د شرٌط الصٌغ-ج شرٌط الموائم -ب شرٌط العنوان-أ
 بالنظام الثنائً؟ 69ما مكافئ العدد العشري .2
 00001111-د 11110000-ج 011011 -ب 00110110-أ

 المستخدمة لمعالج االستعالمات فً لواعد البٌانات ؟    مااالداة .3

  -ب  -أ
 -ج

  -د

 نستخدم:فً الهواتف الذكٌة التً تعمل بنظام االندروٌد   MACللحصول على عنوان ال .4

 Dxdiagاالمر -د Tracertاالمر -ج Statusالحالة  -ب Cmdاالمر -أ
 ؟ للتنسٌك الشرطًما االداة المستخدمة .5

 -د -ج  -ب -أ

 بالنظام العشري؟  16(88)ما مكافئ العدد .6

 85-د 81-ج 58 -ب 85-أ
 16(B7)ما المٌمة الثنائٌة المكافئة للعدد . 7
 01000101-د 10100101-ج 00111000 -ب 10110111-أ

 ؟IPv6ال  التً ٌغطٌها  ما عدد العناوٌن.8
 عنوان 5588-د عنوان5055-ج عنوان 232 -ب عنوان 248-أ

 ما تنسٌك الرسالة فً طبمة الشبكة.9

 لطعة-د حزمة-ج اطار -ب بت-أ
 عبارة عن مفتاحٌن رئٌسٌن أو أكثر ٌشكالن معا مفتاحا واحدا .10

 غٌرذلن-د المفتاح المركب-ج المفتاح االجنبً -ب المفتاح االساسً-أ
 

 

 (عالمات 01)                                            :                                                        السؤال الثانً

 معرض سٌارات، ثم أجب عما ٌلً :، تأمل الجداول االتٌة من لاعدة بٌانات MS Accessمن خالل دراستن لبرنامج  -أ

 
 
 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 امتحان نهاٌة الفترة الثانٌة

  2021للعام 

 للفرع األدبً

 دولة فلسطٌن

 وزارة التربٌة والتعلٌم 

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم رام هللا والبٌرة

 المبحث : تكنولوجٌا

 

 مدة االمتحان : ساعتان

 الٌوم :

 التارٌخ :

 (50مجموع العالمات )
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 (عالمات6)                                                           المفاتٌح األساسٌة فً كل جدول؟ حدد-0

 (عالمتٌن)                               المفاتٌح االجنبٌة و اسم الجدول الموجودة فٌه ان وجدت ؟ حدد-5

 )عالمة(                                         "  ؟ الرلم التسلسلًما نوع البٌانات المناسب لحمل " -6     

 )عالمة(                                             ؟ ة و جدول المستأجرما العاللة بٌن جدول السٌار-7     

 (عالمات6؟                                                   ) اذكر صفات التصمٌم الجٌد لمواعد البٌانات-8      

 
 عالمات( 01:)  السؤال الثالث

 ، ثم أجب عما ٌلً : ، تأمل الجدول االتً MsExcelمن خالل دراستن لبرنامج  -أ

 

 
 

    ()عالمتٌن                       ؟معدل عدد الطلبٌات خالل ثالثة أسابٌع اكتبً المعادلة الالزمة الٌجاد  -0

   فهو ربح؟ 551ربح أو خسارة بحٌث اذا كان معدل عدد الطلبٌات أكبر من  اكتبً المعادلة الالزمة الٌجاد -5

                 )عالمتٌن(

     )عالمة(                                    ؟"سجل طلبٌات المطعمما اسم الخلٌة التً تحتوي النص " -6

                                        

 عالمات( 3ة الرسالة ) اإلطار ( أجب عن اآلتً :                                       )الشكل التالً ٌمثل بنٌ-ب 

Fcs صور ، فٌدٌو ، نص YY ZZ 
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 ؟                                                                                       ZZما العنوان الذي ٌمثله الرمز  -1

 ؟                                                                                      YY ما العنوان الذي ٌمثله الرمز  -2

 ؟                                                                                               Fcsما الهدف من الحمل  -3

                                                      ()عالمتان                                                                             بمة الشبكة ؟ما وظٌفة ط-ج  

 (عالمات 10)                                                                                             : السؤال الرابع

ٌود ارسال رسالة الى جهاز اخر فً مدٌنة نابلس بعنوان   192.168.7.3لدٌن جهاز حاسوب فً مدٌنة رام هللا بعنوان -أ

  255.255.255.0علما بأن لناع الشبكة المستخدم   192.168.4.4

 الجهازان موجودان فً نفس الشبكة ، مع التوضٌح ؟                             )عالمتان(   هل -0

 عالمات( 6وضح كٌف ٌمكن ارسال الرسالة بٌن الجهازٌن ؟                                      )-5

 عالمات( 6)          عدد مستوٌات الحماٌة فً الجداول االلكترونٌة ؟                                -ب   

 )عالمتان(     ما الفرق بٌن التصفٌة و الفرز فً الجداول االلكترونٌة ؟                            -ج   

 ( عالمات 10)                                         :                                          السؤال الخامس

 ؟                                        )عالمتان(  subnet maskلناع الشبكة،  المفتاح االجنبًعرف كل مما ٌلً : -أ  

 عالمات( 6من حٌث؟                                )  IPV4و عنوان ال   MACلارنً بٌن عنوان ال -ب

 الطبمة المستخدم بها .-0

 عدد الخانات الثنائٌة لكل منهما ؟-5

 نظام العد الممثل به .-6

 )عالمتان(                               IPconfig   ,Ipconfig/allما الفرق بٌن االوامر: -ج  

 عالمات( 6؟                                                   )IPكٌف ٌحصل الجهاز على عنوان ال -د  

 انتهت االسئلة

 


