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  الثاني عشر : الصف                     

 )العلمي والصناعي(جميع الفروع ما عدا                      

 مدة االمتحان : ساعتان ونصف                  

 29/12/2021التاريخ :                      

 ( عالمة100مجموع العالمات : )                    

 

  لسطيندولة ف           

 التربية والتعليم  وزارة      

 مديرية التربية والتعليم | قلقيلية

 المبحث : التكنولوجيا      

 

 

 اسئلة وعلى الطالب أن يجيب عنها جميعا   األول : يتكون هذا القسم من ثالثالقسم 

 عالمة( 30) :األولالسؤال 

  ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في الجمل التالية:\ضع 
 

 : . في قاعدة البيانات تحفظ البيانات في 1

 ب( الجدول                            ج( االستعالم                           د( التقرير.  النموذج                      ( أ

 

 بـ : Excel اكسل  مكتوبة في خلية ما على برنامجتبدأ المعادلة ال.  2     

 . د(                                     = ج(                                 -ب(                             +     ( أ

 

 ويستخدم للربط بين الجداولفي جدول أخر  أساسيا   يكون مفتاحا   .3    

  مفتاح مرشح د(                         مفتاح أجنبي ج(                مفتاح أساسي  ب(                 مفتاح مركب ( أ

       

 :    الزبونن يكون مفتاح رئيسيا في جدول أ. أي اآلتية يفضل 4

 د( رقم الهوية            ج( تاريخ الميالد                                       االسمب(                      زبونأ( رقم ال

 

 : Excelل اكسيعرض محتوى الخلية من بيانات أو معادالت   شريط.5

 القوائمد(                               الصيغةج(                       األدواتب(                        المعادالتأ( 
 

 :هم االجهزة التي تعمل في طبقة الشبكةأمن . 6     

 ip( د                        قة الشبكةبطاج(                         المحولب(                          الموجهأ(       

 

التي تمر من خاللها الرسائل  موجهاتمن المواقع التي تعتمد على الواجهات الرسومية و تستخدم لمعرفة عدد ال. 7

 : الى موقع معين وصوال  

 

 Visualroute.comد(            facebook.com     (ج                    tracert ب(           Google.com أ(

 

 ؟  صحيح MACي العناوين التالية يمثل عنوان أ .8

 12:34:56:78:9a:abب(                                      2d:3f:4e:11:6h:07أ( 

   df2-093-4dc-accد(                                            abcd12.21cba( ج

 2022/  2021اختبار نهاية الفصل األول 

 (2) يتبع الصفحة التالية
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 : ع المستخدم من إدخال قيم معينة في الخاليا نستخدملمنفي برنامج اكسل  . 9

  التحقق من صحة البيانات د(                       التصفية ج(                 التنسيق الشرطيب(                        الفرزأ(
 
 

 :الضغط المستمر على زر يتم تحديد مجموعة من الخاليا غير المتجاورة في جدول اكسل من خالل الفأرة مع. 10    

 Tabد(                          Ctrlج(                               Shiftب(                         Altأ(      
  

 :ننتقل الىثم   settings الجهاز تااعداد نختارلمعرفة العنوان الفيزيائي للهاتف الذكي  .11    

 التخزين د(                   حول الهاتف  ج(                           البطاريةب(        الوقت والتاريخ  أ(

 
 

 : هي طبقة السلكيو أ بشكل سلكيطبقة التي تمثل البنية التحتية لنقل البيانات ال. 12    

 الجلسة د(                       الفيزيائية ج(                     ربط البياناتب(                      الشبكةأ(     

 

 : لتمثيل البيانات على شكل أساس وقوة في الجداول اإللكترونية نستخدم البيانات من نوع    .13

 رقمد(                              كسور ج(                       نسبة مئويةب(             علمية أرقامأ(      

 

 : إنشاء وظيفة اإليقونة -14

  جداول د(                             عالقات  ج(                         استعالماتب(                         أدواتأ(      

 

 :cmd واجهة سطر األوامر لحاسوب يعمل بنظام ويندوز نكتب االمر التالي في شاشةMAC عنوان لعرض  -     15

 tracertد(                           ipconfig/allج(                         ipconfigب(                           pingأ(     

 

 عالمة( 20الثاني : )السؤال 
 

 (عالمات 4)                               محول الشبكة،  الجداول االلكترونية    المقصود بالمصطلحات التالية : /يوضح -أ  

 (عالمات6)                                                                         . قواعد البيانات ت فيأنواع العالقا /يوضح -ب 

 (عالمتان)                                               Excel اكسل أربعة من أنواع الرسم البياني المستخدم في /ياذكر -ج 

 (عالمات 8)                                    المذكورة فيه : وظيفة األوامر جابة محددا  الجدول التالي إلى دفتر اإل /يانقل -د 

 الوظيفة األمر

Ping  

DNS  

DHCP  

Tracert  
 

 عالمة( 20السؤال الثالث : )
 

 (عالمات 9 )                           تحوي قاعدة بيانات  ثالثة جداول وهي :                                                          -أ

 جدول ) المستورد (  ويحوي  ) اسم المستورد ، كود الرخصة ، رقم الهاتف (

 جدول ) التاجر ( ويحوي) اسم التاجر ، رقم التاجر ، رقم الهوية (

 (المنتج ، الكمية ، تاريخ الشراء اسم جدول ) الشراء ( ويشمل ) كود الرخصة ، رقم التاجر ، 
 (3) يتبع الصفحة التالية
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 عن االسئلة التالية : /يقاعدة البيانات السابقة و اجب /يادرس

                                                                                                      المفاتيح األساسية  /يحدد -1

 المفاتيح األجنبية /يحدد -2

 الشراءما نوع العالقة بين جدولي التاجر و  -3

 المنتج ، تاريخ الشراء ، الكميةاسم :  انات لكل من الحقولنوع البي  -4

 

 (عالمات 9 )    عن األسئلة التالية :            /يالشكل اجبعلى  باالعتماد،  Bإرسال رسالة إلى جهاز  Aيريد جهاز  -ب

 
  .إجابتك/ي هل الجهازين على نفس الشبكة ، علل  -1

 ؟الرسالة وفي أي طبقة قتنسي سمينماذا  -2

 مسار الرسالة بين المرسل و المستقبل /يتتبع -3

 جهاز حاسوب , برأيك ما هو القناع االنسب لبناء تلك الشبكة؟     )عالمة واحدة( 301ج( شبكة حاسوب تحتوي على 

 )عالمة واحدة(                                 د( ما اهمية طبقة ربط البيانات؟                                                       

 على سؤالين فقط ن يجيب  أعلى الطالب  هذا القسم من أربعةالقسم الثاني : يتكون 

 (عالمة 15السؤال الرابع: )

 عالمات(5)                         لديك الجداول االتية                                                                                       -أ

 
 ما اسم البرنامج الذي استخدم إلنشاء هذه الجداول ؟ -1

 ؟ما العالقة بين جدول الطالب و جدول المشاريع المدرسية -2

 ؟اي الجداول يمكن اعتباره جدوال وسيطا ، ولماذا تم استخدامه -3

 

 
 (4) يتبع الصفحة التالية
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 (عالمات10 )                                                            ة التالية :       عن األسئل ي\الصورة  و اجب/ي ادرس  -ب

 
 أي األيقونة المستخدمة لتوسيط النص في الخاليا -1

  -د            -ج             -ب           -أ

 هي ........... 12حوي القيمة تاسم الخلية التي  -2

 تي رسب بها الطالب بلون مختلف نستخدم ميزة ............لتلوين العالمة تلقائيا للمادة ال -3

 المعادلة ...........نكتب في المواد الثالث  يوسفلحساب معدل الطالب  -4

 نكتب المعادلة ........في الجدول  الموجودة  عالمات المواد لحساب اقل قيمة في جميع -5

 .........نكتب المعادلة  الدينلحساب عدد الراسبين في مبحث  -6

      نكتب المعادلة....... فأكثر(   50)علما  ان عالمة النجاح   في مادة العربي ا  أو راسب ا  لنقرر إذا كان يوسف ناجح -7

 concatenate (B1 ,"#" , B2 ,"#", B3) =نتيجة تنفيذ المعادلة : اكتب  -8

 (عالمة 15: )الخامسالسؤال 

  (عالمات 3)                                                                      .االلكترونية عدد مستويات الحماية في الجداول – أ 

 عالمات( 4)                                        ناتج التحويالت التالية بين األنظمة حسب المطلوب :                ي\جد -ب 

1-  ( AC5)16  (   )10  

2-   (193)10 (    )16 

 ( عالمتان)                                                     .التصميم الجيد لقاعدة البيانات  صفتين من صفات  ي\وضح -ج 

 (عالمات 6 )                                                           الصورة التالية و اجب عن االسئلة التي تليها : ي\ادرس -د 

 

 ؟ا تمثل الصورةماذ -1

 ما المقصود بالخيار -2

 Obtain an IP address automatically؟ 

المعطى للجهاز في الصورة  ipلماذا يعتبر عنوان  -3

 ؟عنوان غير مسموح به 

  ؟ما هو عنوان البوابة االفتراضية -4

  ؟كم جهاز يمكن وضعه على هذه الشبكة -5

 ؟Subnet maskما وظيفة البند  -6

 

 

 

 (5) يتبع الصفحة التالية
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 (عالمة 51: )السادسالسؤال 

 (عالمات 3)                                                         . في اكسلخطوات إنشاء ترابط بين أوراق العمل  ي\اشرح -أ

 (عالمات 8)                                                          جد ناتج التحويالت التالية بين األنظمة حسب المطلوب :  -ب

1-  ( 11101)2  (   )16  3-   ( AC5)16   (    )2 

2-   (110110)2 (    )10 4-  ( 153) 10   (    )2 

 

 (عالمتان )                      في نهاية الرسالة .                                        FCSيتم اضافة بند  -1:  ي\علل  -ج 

 ي شبكات الحاسوب .ضرورة استخدام بطاقة واجهة الشبكة ف  -     2

 )عالمتان(    ؟ وما حجمه؟                                                                                         IPV6ما هو ال  -د

 (عالمة 15: )السابعالسؤال 

 عالمات( 4)                                                ؟ switch داخل المحولMACوين ال اكيف يتم تعبئة جدول عن -أ

 عالمات( 6ي بين كل من :                                                                                                    )\قارن -ب

 الفرز و التصفية من حيث الوظيفة .     -1

 التي يغطيها ورمز كل منها.       العنوان المنطقي والعنوان الفيزيائي من حيث عدد العناوين  -2

 عالمات( 3)     .                                         في جهاز الحاسوب IPطرق الحصول على عنوان  ي\وضح      -ج

                                              )عالمتان(        .                                 المصدر للجهاز MAC عنوان حقل على اإلطار رأس يحتوىي  : \علل  -د

 

 

 

 

 

 تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاحمع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شواهنةمنذر  التربوي: التواصل مع المشرفلمالحظاتكم 

 

 0569299234جوال:

 ـــت األسئلةانتهـــــــــــــــــــ

 


