بسم

ميحرلا نمحرلا هللا
مدة االمتحان  :ساعتان

دولة فمسطين

اليوم :االثنين

مديـريــة التربيـة والتعميــم /بيت لحــم

المبحث  :تكنولوجيا المعمومات/النظري

التاريخ 2020/3/30:

الفرع:العممي و الصناعي

مجموع العالمات ( ) 70عالمة
االمتحان التجريبي الموحد لمثانوية العامة
لمعام الدراسي 2020/2019

مالحظة  :عدد أسئمة االمتحان (خمسة) اسئمة  ،أجب عن (أربعة) منيا فقط.
القسم األول يتكون هذا القسم من ثالثة أسئلة  ،و على املشرتك أن جييب عنها مجيعاً.
( 30عالمة)

السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كل مما يمي ،ثم انقل رمز اجابتك عمى دفتر االجابة:
 )1يخزن ممف قاعدة البيانات في برنامج  Accessبامتداد :
أ) access
)2

ب) االتصال المباشر

ب) نقطة الوصول AP

ج) الشركة المنتجة

ب) الشكل

د) الوظيفة

ب) مزود خدمة االنترنت

ج) نوع االتصال بمزود الخدمة

د) شبكة داخمية

قيم  VCIو  VPIعند ضبط اعدادات الموجو ىي
أ) VCI=35, VPI= 8

)8

ج) المحول Switch

د) المعيد Repeater

المقصود باالختصار ISP
أ) بروتوكول الطبقة الثانية

)7

ب) الدوران

تختمف الموجيات في أمور عدة و لكنيا تتشابو بـ :
أ) النوع

)6

ج) المغناطيسية

د ) التمرير الذكي

يعد أكثر أجيزة الشبكات استخداما وشيوعا:
أ) الموجو ADSL

)5

ج) االطار المتعدد

د) البحث الصوتي

مجس يقيس ميل الجياز وزوايا التحرك من خالل تحديد موقعو عبر المحاور الثالث:
أ) التسارع

)4

ج) accdb

يمكننا تشغيل أكثر من تطبيق معا عمى شاشة الياتف و يكون ذلك من خالل تفعيل ميزة:
أ) التمرير الذكي

)3

ب)accd

د) DB

ب) VCI=8, VPI= 35

ج) VCI=0, VPI= 35

د) VCI=8, VPI=0

الطبقة المسؤولة عن التخاطب بين نظامين:
أ) طبقة التقديم

ب) طبقة الجمسة

ج) طبقة الشبكة

د) طبقة التطبيقات

 )9يدور مفصل الرسغ حول:
أ) المستوى االفقي

ب) المستوى الرأسي

ج)المستوى االفقي و الرأسي

د) ثالثة محاور مختمفة

 )10يتم ادارج االداة  Horizontal Arrangementمن مجموعة :
أ) user interface

ب) sensors

ج) layout

د)multimedia
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)11

تنيجة تشغيل االستعالم المقابل

أ) استرجاع التخصص ورقم القسم من جدول الميندس لمذين تخصصيم مدني ورقم القسم30
ب) تحديث التخصص الى مدني في جدول الميندس لمذين رقم القسم  dep_numليم 30
ج) تحديث رقم القسم  dep_numفي جدول الميندس الى  30لمذين تخصصيم مدني
د) استرجاع التخصص ورقم القسم من جدول الميندس لمذين تخصصيم

)12

وصف العبارة التالية في لغة -: SQL
;Select name1,average from student where average>90 order by average ASC

أ) اختيار اسماء الطالب و معدالتيم التي اعمى من  90مرتبة تصاعديا حسب المفتاح االساسي .
ب) اختيار اسماء الطالب و معدالتيم التي أعمى من  90مرتبة تنازليا حسب المعدل .
ج) اختيار اسماء الطالب و معالتيم التي اقل من  90مرتبة تصاعديا حسيب المعدل .
د) اختيار اسماء الطالب و معالتيم التي أعمى من  90مرتبة تصاعديا حسب المعدل .
 )13برنامج يتم من خاللو نقل البيانات من الحاسوب الى أجيزة  IOSباستخدام وصمة :USB
أ) Icloud

ب) true tone

ج)rasie to walk

د) Itunes

 )14لترتيب االدوات في جدول ( صفوف  ،و اعمده ) نستخدم أداة :
أ) Horizontal Arrangement
ب) Vertical Arrangement
ج) Table Arrangement
د) Layout
 )15عدد درجات الحرية الكافية لوضع نياية ذراع الروبوت في أي نقطو ضمن فضاء عمل ثالثي االبعاد :
أ)  6درجات حريو
)16

ب)  5درجات حريو

ج)  4درجات حريو

د)  3درجات حريو .

االمتداد الخاص بالممفات التنفيذية الخاصة بنظام األندرويد:

أ) apk

ب) aia

ج) app

د) exe

 )17المفصل الذي يعطي اقل درجات حريو ىو :
أ) مستوى

ب) ىوك

ج) حمزوني

د) كروي
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 )18المحرك الذي ال يحتاج الى مضخات و صمامات و مرشحات ىو :
أ) المحركات الييدروليكيو

ج) المحركات اليوائيو

ب) المحركات الكيربائيو

د) ب+ج

 )19يسمى الصف في جداول قاعدة البيانات:
أ) حقل

تستخدم االيقونو

)02

أ) اضافة محرك

ب) سجل

د) عالقة

ج) ممف

في برنامج اسكتش اب لـ :

ب) الربط بين الوصالت

ج) الربط بين الوصمة و المحرك

السؤال الثاني:

د) اضافة سيرفو

(15عالمة)
( 4عالمات)

أ) ما المقصود بكل مما يمي:
 االستعالمات
 التفويض


الترميز

 االلحاق
ب) عدد/ي ثالثة برمجيات مستخدمة في الرسم و التصميم بمساعدة الحاسوب ؟
ج) ما وظيفة كل من البروتوكوالت االتية Telnet ، FTP ،SMTP :؟

( 1.5عالمة)

( 1.5عالمة)

د) تأمل/ي المبنات البرمجية التالية وأجب عما يأتي  5( :عالمات)
وضح/ي عمل ىذا التطبيق؟
ّ )1

 )2ما اسم األداة التي سيتم ادخال راتب الموظف فييا ؟
 )3ما اسم األداة التي سيتم فييا طباعة الفئة لمموظف ؟
 )4اكتب/ي ناتج التنفيذ عند ادخال الرقم 1550؟
 )5حدد/ي القيمة االفتراضية لممتغير؟

ىـ) من خالل دراستك لبرنامج  ، Sketchupأذكري الحل المناسب لممشاكل التي قد تظير عند تفعيل المحاكاة؟( 3عالمات)
 سقوط وصمة القاعدة(أرضية المكان)؟
 الوصمة ال تتحرك بالرغم من وجود محرك سيرفو عمييا وقد تم الربط بينيما؟
 انفصال الوصمة االولى عن الوصمة الثانية بالرغم من وجود مفصل بينيما؟
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السؤال الثالث :
أ)

( 15عالمة)

عمل/ي كل من الجمل التالية  4( :عالمات)
 يفضل اختيار نوع البيانات لحقل "اسم الموظف" نص و ليس مذكرة .
 تساعد الشبكات من نوع  Frame Relayفي زيادة سرعة ارسال المعمومات.
 يوفر  PPPoEاتصاال دائما وعرض نطاق مشترك لجميع المستخدمين
 نظام االندرويد ىو االكثر انتشا ار في العالم.

ب) اذكر/ي ثالث ميزات لنظام  IOS؟

( 1.5عالمة)

ج) قارن/ي بين التطبيقات االصيمة و اليجينة من حيث:انظمة التشغيل التي تعمل من خالليا ،المتاجر المتوافره فييا ،البرمجيات
المستخدمة في بنائيا ؟ ( 1.5عالمة)
دـ) تأمل قاعدة البيانات التالية ثم أجب عما يمي:

( 5عالمات)

 .1ما نوع العالقة بين كيان الزبون customer_tblوكيان المنتج product_tbl؟
 .2كيف يتم ربط جدول الزبون  customer_tblبجدول فواتير المبيعات  bil_sales_tbl؟
 .3أكتب/ي جممة  SQLالدخال السجل التالي لجدول الزبون،12( customer_tblخالد،بيت لحم)2741419،؟
 .4أكتب/ي جممة  SQLلحذف سجل المنتج ذو الرقم  food_id=5؟
 .5أكتب جممة  SQLلتحديث تاريخ دفع الفاتورة  bill_dateمن تاريخ 2019/1/1الى تاريخ 2019/2/1؟
ىـ ) لديك واجية الخصائص التالية:

( 3عالمات)

 .1ما نوع المفصل المستخدم؟
 .2كيف يتم انشاء مؤشر لمتحكم؟
 .3ما اليدف من تفعيل مؤشر التحكم؟
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القسم الثاني  :يتكون ىذا القسم من سؤالين  ،و عمى المشترك أن يجيب عن أحدىما فقط.
السؤال الرابع :

( 10عالمات)
( 1.5عالمة)

أ)  -1حدد/ي في أي من الطبقات يحدث التالي:
 )1تأمين الخدمات التي تدعم بشكل مباشر برامج المستخدمين

 )2فتح واغالق وادارة الجمسات

 )3تنسيق المعمومات وتسميميا لطبقة التطبيقات
 -2كيف تقوم طبقة الجمسة في التفتيش و االستعادة لمجمسة ؟ ( 1.5عالمة)
 -3عدد/ي طرق نقل الممفات في األندرويد؟ (عالمتان)
ب) تأمل/ي البيانات التالية ثم أجب عما يمي:


( 5عالمات)

جدول الطالب (رقم الطالب ،اسم الطالب ،تاريخ الميالد)
جدول المبحث (رقم المبحث ،اسم المبحث)
جدول العالمة (رقم الطالب  ،رقم المبحث ،العالمة)
 )1حدد/ي المفاتيح االساسية في كل جدول؟
 )2حدد/ي المفاتيح االجنبية في الجداول؟
 )3ماذا يطمق عمى جدول العالمة؟
 )4ارسم/ي مخطط  ERDمع توضيح العالقات بين الجداول المذكورة أعاله؟

السؤال الخامس  10( :عالمات)
أ)  -1اذكر/ي أقسام لغة  SQL؟ ( 1.5عالمة )
-2ما أىمية النماذج في قاعدة البيانات؟ (  1.5عالمة)
-3يحدث بعض االحيان فصل و وصل في بطاقة الشبكة عمى جياز الحاسوب  ،ما أسباب ىذه المشكمة ؟ (عالمتان )
( 5عالمات)

ب) لديك الكود البرمجي التالي ،أجب عما يمي:

 )1اذكر/ي أسماء األدوات المستخدمة في تصميم واجية التطبيق الواردة في الكود البرمجي السابق؟
 )2اذكر أسماء المتغيرات المستخدمة في التطبيق؟
 )3اذا كانت قيمة كل من  txt_var1=55و  ، txtvar2=65فما ىو ناتج التطبيق ؟
 )4حدد/ي مكان ظيور النتيجة لمتطبيق و متى يتم التنفيذ لمتطبيق ؟
انتيت االسئمة
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