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 ( عالمة70مجموع العالمات )

 

 .( منها فقطخمسةسئلة، أجب عن )أ( ستةسئلة الورقة )أعدد  مالحظة: 
 ( أسئلة وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا  أربعةول: يتكون هذا القسم من )لقسم ال ا

 (عالمة02) :الولالسؤال 
في ( ×)إشارة  رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع ( فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، اختر20يتكون هذا السؤال من )
 دفتر اإلجابة: المكان المخصص على

ة لكتاب من مكتبة ما العملية التي تضمن التناسق بين المعلومات في قاعدة البيانات، بحيث ال يتم إدخال عملية استعار  .1
 غير موجود؟

 إنشاء التقارير  (د إنشاء االستعالمات            (ج إنشاء العالقات           (ب إنشاء النماذج          (أ
 في استهالك مساحة تخزينية ال داعي لها في قاعدة البيانات؟ الهم سببالما  .2
 فرض التكامل المرجعي  (د السجالت كبير  دعد  (ج تكرار المعلومات               (ب عدد الجداول كبير  (أ
 ما اليقونة التي يتم اختيارها للتعديل على تصميم النموذج؟ .3
 د(      ج(   (ب  (أ
 صول على ملخصات الستخدامها خارج قاعدة البيانات؟حماذا نستخدم لل .4
 التقارير (د النماذج (ج العالقات  (ب الجداول (أ
 ؟EmpId=102عندما يكون  EmpTblفي جدول  20888لى ( إPhnumالصيغة التي تستخدم لتعديل رقم الهاتف )ما  .5
 Update EmpTbl SET Phnum=20888  (أ

Where EmpId=102; 
 Update Phnum=20888 From EmpTbl  (ب

Where EmpId=102; 
 Update Into EmpTbl SET hnum=20888  (ج

Where EmpId=102; 
 Uodate Phnum=20888  Into EmpTbl  (د

Where EmpId=102; 
 ما امتداد التطبيقات التنفيذية الصيلة في نظام ويندوز فون؟ .6
 aia (د  xap (ج  ipa (ب    apk (أ
 ؟USBباستخدام كابل  IOSما التطبيق الذي نحتاجه لنقل الملفات من الحاسوب إلى جهاز يعمل بنظام  .7
 Explorer (د  Icloud (ج  Lutes (ب  Itunes (أ
 في برمجة تطبيقات الهواتف الذكية؟ Horizontal Arrangementإدراج أداة منها يتم التي مجموعة ال ما .8

 Storageد(  Layout ج(  Connectivity ب(  UserInterface أ( 

 ن الرحيمـم هللا الرحمـــبس
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 التي تستخدم إلسناد قيمة للمتغير؟رمجية بالما اللبنة  .9

 ب(   أ(

 د(    ج( 

 ؟Sketchupما الداة التي تستخدم لتحريك مجسم من مكان الى آخر في برنامج  .10
  (د  (ج  (ب  (أ
 قبل البدء بعملية الرسم؟ Sketchupلتحديد وحدة القياس الرئيسة في برنامج  تختارماذا  .11
 Model infoثم   Window ب(       Dimensionsثم  Tool  أ( 

 optionsثم  Windowد(         Scaleثم  Toolج( 
 ما المثال على مفصل تكون فيه الحركة انتقالية ودورانية بدرجة حرية واحدة؟ .12
 عقرب الساعة (د الخالط   (ج مفصل الكتف (ب صمولة البرغي  (أ
 ؟OSIفي نموذج  ما البروتوكول المستخدم في طبقة الجلسة .13
 SMTP (د FTP (ج  RPC (ب  NDR (أ
 ؟ OSIفي نموذج  ما المهمة التي تقوم بها طبقة النقل .14
 التفويض (د عنونة المنافذ  (ج إنشاء نظام عنونة منطقي (ب توجيه الرسالة (أ
 ؟ OSIفي نموذج  المستخدم في طبقة التقديمما البروتوكول  .15
 LLP (د PPTP (ج SNMP (ب FTP (أ
 (؟Access Pointما العنوان الفيزيائي لنقطة الوصول ) .16
 192.168.2.264 (د 192.168.1.3 (ج 00:1D:0F:01:06 (ب  00:1d:0f:01:06:18 (أ
 ؟ M:1ما المثال المناسب لعالقة  .17
 نظام الجامعةالطالب والمادة في   (ب الطالب والمعلم  (أ
 واألب اإلبن  (د مريض وطبيب في نظام المشفى  (ج
 ماذا نعني بالطرق المختلفة التي قد يسلكها ذراع الروبوت أثناء الحركة؟ .18
 المحرك (د المفصل  (ج درجة الحرية  (ب النهاية الفاعلة  (أ
 ؟OSIفي نظام  التشفير وفك التشفيرعملية ما الطبقة المسؤولة عن  .19
 التطبيقات (د التقديم  (ج الجلسة  (ب ربط البيانات  (أ
 لبرمجة تطبيقاته؟ swiftذي يستخدم لغة لما نظام التشغيل ا .20
 Blackberry (د Windows Phone (ج  IOS (ب  Android (أ
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  عالمة(15السؤال الثاني: )

 عالمات( 4)                                                                           وضح المقصود بالمصطلحات اآلتية: .1
    .(Ethernetااليثرنت)، IOSنظام  االستعالم، مفصل كروي، 
 عالمات( 3)             ما المجسات الواجب توفرها في الهواتف الذكية لتدعم تقنية الواقع االفتراضي. وما وظيفة كل منها؟  .2
 عالمات( 4)                                      العيوب؟   ،العملمبدأ  حيث:قارن بين المحركات الكهربائية والهوائية من   .3
 (عالمتان)                                 .           OSIالخدمات التي تقدمها طبقة الجلسة في نظام  كر خدمتين منذأ  .4
 (عالمتان)                                         ؟(MS accessقاعدة البيانات في اكسس ) لملف ما المكونات الرئيسة  .5

 
 (عالمات 10) الثالث:السؤال 

 (عالمتان)                     ؟ مشكلة الفصل والوصل في بطاقة الشبكة على جهاز الحاسوب السباب التي تؤدي إلى ما .1
 )عالمتان(                                       اذكر أربع ميزات يدعمها نظام الندرويد في الهواتف الذكية؟ .2
 (ناتعالم)                   ولماذا؟   في قواعد البيانات؟المقّدم لمتخذي القرار الذي يعتمد عليه التقرير  ما نوع االستعالم .3
 عالمات( 4)                                                                                 .وضح أنواع المفاصل الرئيسة .4
 

 عالمة(15) :لرابعاالسؤال 
 عالمات( 4)                         البيانات تأمل الجداول اآلتية ثم أجب عن السئلة التي تليها:  دمن خالل دراستك لقواع .1

 
 
 
 
 
 

 ؟ولينجدفي كل من ال ما المفتاح الساسي  (أ
 ؟مع تحديد الجدول الذي ينتمي إليه ذكر مفتاحا  أجنبيا  من الجداول السابقةأ  (ب
 وضح العالقة بين الجدولين؟ (ج
 .SQLباستخدام أوامر لغة  CustomerTblفي جدول  (Hebron  ,0224455  ، Ahmad ،420أدخل السجل ) (د
 عالمات( 4)          ثم أجب عن السئلة التي تليه:   المقطع البرمجي اآلتيمن خالل دراستك لتطبيقات الهاتف الذكي تأمل  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ TextBox1( في 36إذا تم إدخال ) بعد تنفيذ اللبنات Label1ما القيمة التي ستظهر على   (أ
 ة في الصورة؟يكم لبنة برمج  (ب
 ما الحدث في اللبنات البرمجية؟ وما الداة الخاصة به؟ (ج
 ؟ البرمجيةمتى يتم تنفيذ اللبنة  (د

 

CustomerTbl  DeliveryTbl 
Custaddress Custphone custname custid  quantity DelDate  custid delid 

Hebron 00225588 Ahmad 512  150 2.1.2017 512 100 
Gaza 00225548 Ali 572  95 25.1.2017 594 105 
Aka 00224488 Fadi 594  95 3.5.2017 512 109 

Jericho 00226699 Ali 609  50 2.1.2017 609 180 
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 تابع السؤال الرابع:

 حاسوب موصول السلكيا   زاجهل( Default Gateway=192.168.2.1)و( IP address=192.168.2.100إذا كان ) .3
 عالمات( 4)             اآلتية:  فأجب عن السئلة  بهذا الموجهوأردت وصل جهاز حاسوبك (، ADSL Routerبموجه )

 .( لحاسوبك على هذه الشبكةIP Addressأعط ) (أ
 ؟الشبكةبطاقة إعدادات  المستخدم لضبطالبروتوكول ما  (ب

       ؟    (ADSL Router) للموجه (IP Address) الـما هو  (ج
 (اتعالم 3)                                                .Sketchupأذكر خطوات تصغير أو تكبير الشكال في برنامج  .4

 فقط.القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن سؤال واحد 
 

 عالمات(  10) :خامسالالسؤال 
 (عالمات 3)                                                       :                                              مايلي علل .1

 المعلومات في طبقة التقديم.التحكم بعملية ضغط   (1
 استخدام برامج رسم ثالثية البعاد في التصميم.  (2
 لقاعدة الذراع المناور. Staticضبط خاصية   (3

 عالمات( 3)                                     ؟App Inventorباستخدام  تطبيقأي بناء لالثالث الرئيسة  خطواتالأ( ما  .2
 عالمات( 4)       لجداول قاعدة البيانات الخاصة بشركة بيع مواد غذائية، أجب عن السئلة التي تليها:من خالل دراستك  ب(

Items (الصنف الصنف، اسم رقم)، supplier()رقم المورد، اسم المورد ،sell (الصنف، رقم المورد، رقم العملية، رقم 
  .التاريخ( الكمية،

 المورد ؟ ،( ما العالقة بين الجدولين الصنف 1
                                                    .sell( لجدول  2019\2\2,  500,  23,  14, 1إلضافة بيانات سجل ) المستخدمة   SQLبلغة اكتب الوامر ( 2

 عالمات(  10) :سادسالالسؤال 
 (عالمتان)                                                                .درويأندنقل الملفات في نظام لطرق  أربع أذكرأ(  .1

 عالمات( 3)                                    ظيفة كل منها.  و  ماوكوالت تستخدم في طبقة التطبيقات و اذكر ثالثة بروتب(  
 عالمات( 3)                      أجب عن السئلة التي تليه:تأمل الشكل اآلتي و  ،البياناتمن خالل دراستك لوحدة قواعد أ(  .2

 
 ما الحقول التي ستظهر بعد تنفيذ االستعالم مع تحديد الجدول الذي تنتمي إليه؟ (1
 ذكر مفتاحا  أجنبيا  مع تحديد الجدول الذي ينتمي إليه؟أ (2
 ؟sizeidما نوع بيانات الحقل  (3
 )عالمتان(                                                        ؟     Sketchupبرنامج في ما وظيفة اليقونات اآلتية ب( 

    1            .             2   .  
  

 انتهت األسئلة
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