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  دولـــــة فلســــــــــــــــطيندولـــــة فلســــــــــــــــطين

ــ وزارة التربيوزارة التربي ــ ــ ــ ة والتة والتــ ــ ـ ــ عـليم الععـليم العـ ــ ــ   الي الي ــ

                    ههـــــ ـ ــ ــ مديرية التربية والتعليم / رام اللمديرية التربية والتعليم / رام الل

  والبيرةوالبيرة

  

  
 
 

       

  --------------------------------------------------------------: :     ممــ ــ االساالس

  م م     20202020          //        //          التاريخ :التاريخ :

( ( العلمي والصناعي العلمي والصناعي ))  الثاني عشرالثاني عشر  ::  ففــ ــ الصالص   

  ونصف ونصف   ساعتانساعتان:   :     الزمن الزمن 

 لمبحث التكنولوجيا   موحداالمتحان ال  

 عالمة (  100المجموع )قسمين                                                                         يتكون االمتحان من 

                                                         عنها جميعاً   على الطالب أن يجيب اسئلة  يتكون القسم االول من اربعة

 ( عالمة  30)في دفتر االجابة     اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي ، ثم أنقلها إلى الجدول ؤال األول : ـــلسا

 

 السترجاع  جميع السجالت من جدول ما:  - 1

بعد    *أ( نضع 

SELECT 

 ن تنفيذ االستعالم ال يمك (د Whereال تكتب  (جـ  Order Byال نكتب  ( ب

 

 في استعالم االختيار، عند عدم تحديد حقل لترتيب السجالت، فإنه يتم الترتيب بناء على:  -2

 ب( المفتاح األساسي والترتيب تصاعدي  ا( المفتاح األجنبي والترتيب تصاعدي 

 د( المفتاح األساسي والترتيب تنازلي   ج( المفتاح األجنبي والترتيب تنازلي 

 

 تعني طريقة  إلحدى األمور االتية  :  يقونة   اال - 3

 نموذج فارغ (د عرض التصميم (جـ              عرض التخطيط     ( ب عرض النموذج         أ( 

 

 العالقة هي : مساق يسجل به أكثر من طالب. ، وكل الطالب يسجل في عدة مساقات -4

 

 غير ذلك (د واحد لمتعدد  (جـ متعدد لمتعدد  ( ب أ( واحد لواحد 

 

 : اآلتية تعني معالج االستعالماتاحدى األيقونات  -5

 

 ( ب أ(  
  

 (جـ

  

 (د

  
 

 ما نوع البيانات المناسب لحقل )تاريخ التعيين( في جدول مهندس؟ -6

 

-Dateتاريخ/وقت  (جـ Memoمذكرة  ( ب Textأ( نص 

Time 

 Numberرقم  (د

 

 لى نمط الترتيب تصاعدي أم تنازلي أي من اآلتية عبارة عن تركيبة تدل ع -7

 

 Order By (د Order (جـ Where ( ب Fromأ( 

 

_ما المفتاح األجنبي في جدول )عمليات التحويل( الذي حقوله )رقم العملية، اسم العملية، رقم الزبون، المبلغ، 8 

 التاريخ(

  أ( رقم العملية

 البيانات 

 التاريخ (د رقم الزبون (جـ اسم العملية ( ب
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 : لبدء مشروع جديد نستخدم القائمة appinventorفي برنامج  -9
                Settings ( د Built (جـ                      Connect (ب            Projects (أ
 

10- 
 :من المجوعة  يتم ادراج اللبنة التالية   appinventorفي برنامج 

 Text ( د Math ( ج Logic (ب Control (أ
 

11- 
 :Bفان قيمة  2تساوي  Aاذا كانت قيمة  في اللبنات  

 8 ( د 4 ( ج 2 (ب                               0 (أ

 

12- 

 :هي  Cفان قيمة  B=2و   A=1اذا كانت قيمة   في اللبنات
 3 ( د 0 (جـ 2 (ب 2 (أ
  

 :لملف الناتج هي عند تصدير المشروع الى جهاز الكمبيوتر فان صيغة ا appinventorفي برنامج  -13
 Xap ( د ipa ( ج aia (ب apk (أ

 
 نظام مفتوح المصدر يسمح للمطورين بكتابة وتعديل الشيفرة المصدرية لنظام التشغيل بلغة جافا :   -14

 أندرويد   -د     IOS -ج       HTTP-ب  البلوتوث -أ

 

 :  ستخداموالتفاعل معها يلزم ا 360oلمعاينة مشاهد الفيديو المصورة بتقنية  -15

 حاسوب   -د  كاميرا مزودة بعدة عدسات -ج  نظارات خاصة -ب مجموعة كاميرات   -أ

 تعني :       االيقونة االتية   -16

 حذف  -د   الحاق  -ج       تحديث   -ب            تشغيل -أ

 

 هي:     sql، العبارة بلغة 25=  (book_idالذي يحمل الرقم ) (bookحذف سجل الكتاب من جدول الكتب ) -17

   ;Delete book Where book_id =25 -أ

    ;Delete from book Where book id = 25  -ب

 ;Delete from book Where book_id = 25 -ج      

 Delete from book Where book_id = 25  -د      
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 : من أنواع التخطيط في النموذج  – 18

 ال شيء مما ذكر  -د            ضبط   -ج   عمودي  -ب   جدولي   -أ

 

 إلسناد القيم الجديدة للحقول في استعالم تحديث نستخدم  -19

 

 جميع ما ذكر    – د         where -ج      set -ب  update -أ

 

 لنقل السطح او نقل ما تم تحديده بواسطة سهم التحديد : أداة تستخدم  -20

 Model Info -د    -ج     -ب                    -أ

 

 

 عالمة  20           السؤال الثاني:

 ؟SQLما المقصود بكل من: النماذج، لغة  أ(

 ب( عدد أقسام لغة االستعالمات البنيوية؟ 

 المناسبة  SQLالحظ الجداول المرفقة، ثم اكتب جمل  ج(

 

 ( Engineerاستعالم تحديد لجدول المهندس ) -2

 ( Eng_nameاستعالم عرض اسم المهندس ) -0

 (Dep_nameواسم القسم  )

 ( الذي Eng_Nameعرض أسماء المهندسين ) -3

 2/2/0202وقبل تاريخ  2/2/0225تاريخ تعيينهم بعد 

 

 د( علل: 

 تعد إضافة معايير على االستعالم من أكثر األمور أهمية في قواعد البيانات.  -2

 . Accessند تصميم جدول المريض في ( مذكرة لحقل اسم المريض عMemoيفضل عدم استخدام نوع البيانات ) -0

 

 هـ(ما هي األمور الواجب مراعاتها في وضع )عرض التصميم( للجدول؟

 

 

 عالمة(  20)           السؤال الثالث: 

 عالمات(  4؟                                                             ) أجب عما يلي واللبنات المجاورة،  إلى أنظر (أ
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 ؟   اللبنة التالية   ما وظيفة .1

 ما هو الحدث عند تنفيذ التطبيق وعلى أي أداه ينفذ؟   .2

 ؟  ما هو ناتج تنفيذ التطبيق .3

   فما هو ناتج تنفيذ التطبيق؟ باللبنة   إذا تم استبدال اللبنة   .4

 :  sqlاكتب بلغة   ب( 

 عالماتemp_tbl . (4 )، علي ، نابلس ( الى جدول الموظف 254ادخال السجل الذي بياناته ) - 1 

 علي الى    studentفي جدول     stu_no    =55الذي رقمه    stu_nameحدث اسم الطالب   - 2  

  

 عالمات ( 6وضح المجسات المستخدمة لتحقيق تقنية الواقع االفتراضي ؟                   )  ج( 

 

 عالمة(  6السم واللون والتمثيل ؟   ) د( بين المحاور التي يتم التعامل معها في برنامج جوجل سكتش اب من حيث ا

 

 

 عالمة(  20)           السؤال الرابع: 

  

 عالمات(        5)                                                      ائص مايكروسوفت اكسس؟صعدد خمسة من خ (أ

 عالمات (  12)                      لديك الكيانات اآلتية لنظام بنك )المشرق( وصفاتها كما يلي:                     (ب

 الموظف: رقم الموظف، اسم الموظف، القسم -

 الزبون: رقم الزبون، اسم الزبون، العنوان -
 الحساب: رقم الحساب، نوع عملة الحساب، رقم الزبون  -
 المعاملة: رقم الموظف، رقم الزبون، تاريخ المعاملة. -

 ، والموظف يتعامل مع أكثر من زبون الزبون يتعامل مع أكثر من موظف -1مع العلم أن: 

 يمكن أن يكون للزبون أكثر من نوع حساب )حساب دينار، حساب دوالر، ...( -2                

 أجب عن األسئلة اآلتية: 

 حدد المفاتيح األساسية.  -1

 حدد المفاتيح األجنبية -2

 كيان الموظف وكيان الزبون -ما نوع العالقة بين كل من:  -3
 ن وكيان المعاملةكيان الزبو -    

 ( للنظام موضحاً العالقات بين الكيانات ERDارسم مخطط ) -4
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 عالمات (  3؟                                                                    ) أجب عما يلي و التطبيق التالي  إلى ج( أنظر

  

، زر Button3  اسمه C، زر األمر   Button2مه اس B، زر األمر  Button1اسمه  A)مالحظة: زر األمر 

 (  Button4  اسمه Dاألمر 

 األمر كما يظهر في واجهة التطبيق؟    ركيف تم ترتيب أزرا .1

 ؟   Bزر األمر و  Aماذا يحدث عند الضغط على كل من زر األمر ماذا يحدث عند بدء التطبيق؟  .2

 

 القسم الثاني :

 ب ان يجيب عن واحد منها فقط يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطال

 عالمة(  10)          السؤال الخامس:

 

 عالمات ( 6لكل من:                                                                                          ) SQLأ( اكتب جمل 

 Datوبفرز تصاعدي حسب التاريخ  Autherترتيب بيانات جدول  -1

 (Studentع عدد الطالب في جدول )استرجا -2

( class_ID(، باالعتماد على المفتاح األساسي )Classعرض جميع بيانات سجل معين من جدول صف ) -3

 المدخل من قبل المستخدم 

 

 عالمات( 4؟                                                                 ) أجب عما يلي واللبنات المجاورة،  الى ب( أنظر

 

   ما هو عدد اللبنات المستخدمة في التطبيق .1

  من أي مجموعة تم ادراج اللبنة   .2

ما الهدف من  ؟ ما هي األدوات المستخدمة في التطبيق appinventorفي واجهة التصميم لبرنامج  .3

 التطبيق؟  
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 عالمة(  10)          السؤال السادس:

 عالمات SQL :                                                                     (4 )حول الشاشة االتية الى لغة  -1أ(  

                  

 ما المقصود بمستوى التجميع ؟ – 2  

 

 

 عالمات(  6؟                                                      ) أجب عما يلي واللبنات المجاورة،  إلى ب( أنظر (ب

 

 ؟   Cو  Bو  Aتطبيق ما قيمة كل من المتغيرات عند بدء ال .1

  ؟  Cو  Bو  Aكم تصبح قيم المتغيرات  Button1بعد الضغط على زر األمر  .2

 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة  

 تمنياتنا لطلبتنا بالتفوق والنجاح 


