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 ( عشر)العلمي والصناعي الثاني الصف  

 ونصف  مدة االمتحان : ساعتان                   

 29/12/2021التاريخ :                         

 ( عالمة100مجموع العالمات : )                        

 

  دولة فلسطين           

 التربية والتعليم   وزارة      

 ة قلقيلي  | يمعلمديرية التربية والت

 ا : التكنولوجي المبحث      

 
 

 ا  اسئلة وعلى الطالب أن يجيب عنها جميع ثالثةا القسم من القسم األول : يتكون هذ

 عالمة(  30) :األولالسؤال 

  :  تاليةفي الجمل ال  جابة الصحيحةل رمز ال دائرة حو ي/ضع 
 

 :   IOS موجودة فيالوغير   Androidمن البنود الموجودة لدى نظام  .1

 .الهجينةالتطبيقات د(             األمان ج(  جمع القمامة(  لذاكرة)إدارة اب(    استخدام التخزين السحابي (أ

 ؟   العملية    تنفيذ  انتج، ما    App Inventor ب انفنتورأ مجفي برنا.2
 2د(        1ج(                         3ب(               3.5 (أ
        

 تبويب : نستخدم ت اكسس بيانا في قواعد لجدول في امفتاح أساسي لتعيين حقل ك .3

 الرئيسية الصفحة د(               (أدوات قاعدة البيانات ج                        تصميمأ( إنشاء                      ب( 
 

 : ظهر ت   SQLفي لغة  ;SELECT Sum(cost) as TC From Project } {الجملة .4     

                 TCواظهاره في   costقل القيم في الح دلمع (ب                  TCواظهاره في    costمجموع القيم في الحقل  أ(      

                  TCواظهاره في   costالقيم في الحقل  عدد  د(                 costواظهاره في   TCل لحق قيم في امجموع ال ج(     

 خالل تفعيل ميزة :  منك الرأس من قبل المستخدم في نظام أندرويد ، يالشاشة بتحر  محتوىمرير تيتم . 5

 شر المبااالتصال  (د                 ةوجزد را الماميالك (ج  البحث الصوتي (ب            الذكي التمرير (أ
 

 :  ت بياناسطرا في قاعدة ال 50ون من كتخزين النص المل أفضل االتية انات من انواع البي أي .6

 ئي ترقيم تلقا  د(             مذكرة  (ج    نص  ب(   عدد كسري مزدوج  (أ
 

 : المنطقية  الرابطةل الشروط نستخدم ك ققضرورة تح أكثر من شرط مع  إلضافة،   SQLلغة  يف.7

 كرذ  ال شيء مما  د(                         NOT ج(   AND ب(     ORأ( 

 :  وظيفة اللبنة البرمجية التالية .8

 تعريف متغير  (د                  يرجلب قيمة المتغ(ج              لمتغيرلقيمة  اسناد  (ب                    حذف متغير(أ
 

 :   ة يفضل أن يكون مفتاحا رئيسيا في جدول الطبيب تي ال من ا أي .9

  م الهوية قر  (د                         د يالخ المتاري  (ج                    اسم الطبيب  (ب                   رقم الطبيب  (أ

 2022/  2021الفصل األول  اختبار نهاية

 (2 )  الية صفحة التيتبع ال
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 :  نستخدم  لديك ، فر هاتففي حال عدم تو  App Inventor  أب انفنتور لمعاينة التطبيق في .10 

 RUNد(                               USBج(                         Emulator (ب         AI Companionأ(      

 

  : من تبويب  (Horizontal Arrangement) اةيمكن اختيار اد  App Inventor  ورأب انفنت برنامجفي .11 

 Drawing and Animationد(            Media (ج               Layoutب(        User Interface أ(

 :ات تطوير الويب مهارمن االمثلة على  .12

  C#, JS (د                         PHP,JS(ج                   CSS,HTML5 (ب               ++JAVA,C(أ

 

 :  من خالل   MS Access اكسس نماذج ط وظيفة زر األمر فيضب يتم  .13

   ( ب +أ ) (د                           العمليات  (ج                                   ئات الف (ب                    االجراءات  (أ

 

 :  ن م في اكسس  يمكن انشاء نموذج .14 

 فقط  تقريرد(            ستعالمات جداول واج(                             جداول فقط ب(           جداول وتقاريرأ(      

 

 ت نظام تشغيل ويندوز فون :  طبيقاص بتذي الخاالملف التنفي.15 

 apk.د(                   ipa.ج(                                   aia. ب(           xap.  أ(

 
 المة( ع  02):  الثانيالسؤال 

 

 (عالمات 4)              .   IOSنظام  ن ميزاتم اأربع ي/اذكر (أ

 (عالمات 4)             الواقع المعزز . قنية مبدأ عمل ت ي/وضح (ب 

 (اتالمع 6)       الخاصة باستعالم الدخال .  SQLل جمع تنفيذ ثالث مشاكل يمكن حدوثها وتؤدي الى من عدد/ي (ج

 (ماتعال 6)            .  MS Accessس اكس خصائص  د( وضح/ي ثالث من

 عالمة(  20)لثالث :  السؤال ا
 

 )الماتع (10                                                         قاعدة البيانات التالية و اجب عن األسئلة :     ي/ادرس -أ

 (    :quantity الكمية :product ,  المنتج  :details , التفاصيل  : order  ,الطلب حيث ) 

 
 ؟ ال وسيطا و لماذا تم استخدامهأي الجداول يعتبر جدو  -1

 ؟  order_date , costمن الحقلين   لما نوع البيانات لك -2

 

 (3 )  ة الييتبع الصفحة الت
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 :  الالزمة للقيام بما يلي SQLاكتب جمل  -3

 . 2020/ 1/1الطلبيات بعد تاريخ  ميع ت جحذف سجال -أ

 . حسب سعر المنتج تصاعديامرتبة    4/2020/ 2بتاريخ  ي تم طلبها  التفاصيل و التيد أسماء المنتجات الواردة في تحد  -ب 

 .% 12بنسبة   300سعرها عن   يقلأسعار جميع المنتجات التي  رفع -ج

 .  بنفس األسماء  حقوله  المسماة New_Productى الجدول  ال  Productنقل جميع محتويات الجدول  -د 

 

 )مات عال10 (                                                                    البرمجية و اجب عن األسئلة التالية :س اللبنات ادر -ب

 

 failى تكون النتيجة مت  -1

ما نتيجة تنفيذ اللبنات السابقة عندما يدخل  -2

 565، و عند إدخال القيمة  2-يمة القالمستخدم 

 

 لبرمجية في اللبنة ا ifيقونة الصغيرة على يسار كلمة  ما وظيفة األ -3

  ifالوظيفة العامة للبنة   ما -4

 ما وظيفة اللبنات   -5

  

 قط ها فمن سؤالين الطالب أن يجيب عنى لوع  أربعة أسئلةا القسم من : يتكون هذ الثانيالقسم 
 

 

 

 ( ةعالم 15) ال الرابع:لسؤا

 
 عالمات(  4)                            .  ، قاعدة البيانات   Aurasmaية : حات التالالمصطللمقصود با ي/وضح (أ

 عالمات( 4)                      ؟ مية التقارير في قواعد البياناتأه ي/وضح (ب

 

 (4 )  الية يتبع الصفحة الت
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 مات( عال  7)                                  :ي تليها عن األسئلة الت ي يب/ـجرة التالية ألى اللبنات في الصواعتمادا ع (ج 

 م عدد المتغيرات التي تم تعريفها ؟ ك (1

 بيق بشكل عام ؟ لتطمبدأ عمل ا ام (2

 ؟    Height = 6و    Base = 4ناتج تنفيذ التطبيق عند ادخال  ما (3

 ها في التصميم . راجء أربع أدوات تم سحبها واد كر/ي اسمااذ  (4

 ؟ لكلمستخدمة في ذ ا األداة، وما  المستخدم ما الحدث  (5

 ( ةمعال 15: )لخامس االسؤال 

 (عالمات 7)            :ي ية على النحو التالوميانات لمؤسسة حكجزء من قاعدة ب تم وصف (أ

 الهاتف( . رقم الهوية ، االسم ، رقمجع )راالم   •

 ف ) رقم الموظف ، اسم الموظف ، البريد االلكتروني ، رقم القسم ( وظالم •

 القسم ) رقم القسم ، اسم القسم (  •

ة مراجعين في  عد لوالموظف يقدم خدمات  يع معاملته ،مراجع يمكن أن يمر على أكثر من موظف لتوقلا علمت أن :اذا 

 الية : عن االسئلة الت  أجبيب/واحد ، بناءا على ما سبق ، أجاليوم ال
 

 .  اسية في النظامي المفاتيح األس/حدد  (1

 . ي المفاتيح االجنبية ان وجدت /اذكر (2

 .  كيانات ي العالقة بين ال/ وضح  (3

 للنظام .  ERDارسم/ي مخطط  (4

 ( تماعال 6)               ما يلي :    ي/علل ب(  

 .  جهزة الجوال تقنية الواقع االفتراضي تدعم بعض ا.  1

 .    Androidه للفيروسات من نظام  قل عرضا IOS. نظام 2

 على النظام . ميزات جديده  درويد واضافة يمكن التحكم في اداء هاتف االن.  3

 ( ن) عالمتا            رجة .د 360الحصول على فيديو بتقنية ي طرق وضح/ ج(

 (5 )  الية ة التيتبع الصفح
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 ( ةعالم 15: )السادسالسؤال 
 

 عالمات(  4)                             . ضياقع الفتراالو ،   مل المرجعيالتكا:  يةالتالحات المقصود بالمصطل ي/وضح (أ

 ت(عالما 3)              ؟ ت ع لقواعد البيانا( ما أهمية التطبيب

 

 ( عالمات 8)               ة : الستعالمات التالي يذف ما ناتج تن( ج

1.  INSER INTO Doctor Values (25 , "1/9/1966#,"احسان #) ; 

2. SELECT * From Factory ORDER BY Price ; 

3.DELETE From Patient WHERE P_ID = 22 ; 

4.SELECT * From Teacher ;  

 ( ةمعال 15: )السابع السؤال 

 ( عالمات 4)                                          .   Androidطرق نقل البيانات في نظام  ي/حوض (أ

 (عالمات 6)          فة كل منها . موضحا وظي SQLستعالم البنيوية لغة ال امسي أق/يعدد (ب

 مات(عال  5)              : ا يلي مع ي يب/ـجالتالية ألى اللبنات اعتمادا عو  App Inventorالل دراستك لبرنامج من خ (ج 
 

 

 ؟ السابقةنات ناتج تنفيذ اللبما  .1

 ، وهل تتغير بعد عمل البرنامج ؟   No2غير مة األولية التي بدأ بها المتما القي .2

 األسئلة نتهت  ا

 والنجاح   يق بالتوف مع متنياتنا لكم  

 0569299234رقم جوال مشرف التكنولوجيا للمراجعة واالستفسار 


