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                                                               تسعععععععععععععبي  و ال  ليم إعععععععععععععس    ليبحعععععععععععععإ   لعععععععععععععي   ات ععععععععععععع     سعععععععععععععي    لي صععععععععععععع   لح ح عععععععععععععس 
                                                                     شعععععععع   وععععععععع ل ة  تععععععععع لم ت صععععععععع    ح عععععععععس  ل     ععععععععس  لب  عععععععععس   ي   ععععععععع     ععععععععع      ععععععععع   عععععععععمو  
                                                                         لععععععععع و ال  فعععععععععل رعععععععععف  ه  عععععععععم ت ععععععععع ي   لععععععععع ا    ل صععععععععع ال ل ععععععععع  و عععععععععم     عععععععععس ا   ععععععععع   ليبحإ إعععععععععس 

                              ة ك ععععععععععع  قععععععععععع     عععععععععععم  لسعععععععععععف  ه  ل   عععععععععععإس                       قفععععععععععع ل ا   ععععععععععع   ليبحإ إعععععععععععس                      إلذ وعععععععععععس  ليبحإ إعععععععععععس 
                                                                     عععععععععع ذم ت ا  إعععععععععععس  عععععععععععس    ي ععععععععععع ا ه ليسععععععععععع و   ل ح ععععععععععس وحعععععععععععي   رعععععععععععيلك ا  ل  ععععععععععع   ت   ععععععععععع  
                                                                         أوحعععععععععي  لععععععععع ا  ه ة      عععععععععحس ل عععععععععلد  ل  ععععععععع   ت ععععععععع ل  لععععععععع و ال  ل ععععععععع ل  عععععععععل   ل  ععععععععع    ل ي  ععععععععع  

           ععععععععع و ه                                                                عععععععععم تصعععععععععفإل أرعععععععععةحس   ي ععععععععع ا ه  ل     عععععععععس  لب  عععععععععس لحسعععععععععف  ه  لسععععععععع   س   ععععععععع   ل
                                                        ععععععععععععت  م وعععععععععععع ل  شععععععععععععمتم ت   عععععععععععع   لعععععععععععع ا    ل  يم ععععععععععععس ل  عععععععععععع    لصعععععععععععع  ال  ععععععععععععم          ل  ععععععععععععمال 

                            ليسعععععععععععععععع   لح  لعععععععععععععععع  و حإععععععععععععععععس  ل م  بععععععععععععععععس     ل       2222                         عععععععععععععععع مل  فعععععععععععععععع  م    عععععععععععععععع ا  لحبعععععععععععععععع ل 
          لف ععععععععع  مة                                                                إل ععععععععع  س  لعععععععععي تععععععععع ا    ل  لععععععععع  وحعععععععععي كإ إعععععععععس  ليب  ععععععععع   عععععععععت أرعععععععععةحس    ي ععععععععع ا

        ل  لععععععععع         ليبععععععععع س   إعععععععععس                 إل   ععععععععع ه  لف  ذ               عععععععععي  ل  وحعععععععععي                          قعععععععع  ا وعععععععععم  عععععععععم  عععععععععل   ليصعععععععععفإل 
                     ب   م  بس ك     ث.       ذ تإ              ت  إ  أ         وحي

 
                                                                 لعععععععععععع و ال  ذ ت عععععععععععع ل ل ح يفعععععععععععع    وععععععععععععن    ععععععععععععل   لب عععععععععععع  ليم عععععععععععع   ععععععععععععس   أ   عععععععععععع      

                                                  عععععععس  م تعععععععع  وحإععععععع  تعععععععع  ح   لإ   ععععععع     حعععععععس  شععععععععب   ل فععععععع    ععععععععم       لإععععععع                  لي   ععععععع   ععععععع  يصعععععععع    
                       فف   لغ لم  حس  س.
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 44 الش،حة الط،بة الثالثة: ط،بة  الثانية  
 92 اا تماع  مواقال التواصل  الثالثة  

 الوحدة فهرس محتويات  
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 البيانال  ةالوحدة األةلا: معالج
 تخزيخ البيانال ة عرض ا   عنوان الدرم:        الجداةل اإللكترةنية عنوان الدرم:

 
  

 QRرمز 

        
 السؤال سنة الورود

  اوة الصحيحة اختر اإل 
2019 

 الدورة األولى
 ماذا مطلو علا ملف الجداةل اإللكترةنية ةالفي يتكون مخ مجموعة مخ أةرا  العمل  .1

 خلية          ب. ةرقة عمل           ع. مصنف                 د.  دةل  .أ
 (  MS- Excel) ماذا تسما ميزة ض،ط البيانال المدخلة ش  الجداةل اإللكترةنية  .2

م يار البيانال المدخلة   ب. التحبو مخ الصحة  ع. مساعد اادخال د. التنسيو   .أ
 الشرط 

 ماذا مطلو علا المفتاح األساس  المو ود ش   دةل آخر؟ .3
 د. ةصلة      أساس      ب. أ نب             ع. مرك          .أ

ما نوع العالقة الت  تصف )كل سجل ش  الجدةل األةل مرت،ط وسجل ةاحد والجدةل  .4
 الثان  , ةالعحس صحية(؟ 

     0-0د.       ∞-∞ ع.              ∞  -1ب.              1-1أ.     
 ما نوع البيانال المناس  لخلية معدل الطال ؟ .5

 نص            ب. تاريخ          ع . رقم              د. مفكرة .أ
أي مخ الداال اآلتية تستخدط لعد الخالما ةشو شرط (  MS- Excelش  برنامج ) .6

 معيخ؟ 
 COUNTIF د. COUNTBLANK ع.    COUNTA ب. COUNTأ.  .أ

 اإللكترةنية؟ ماذا مطلو علا تباطال صف مال عمود ش  ملف الجداةل  .7
 خلية    ب. ةرقة عمل       ع. مصنف                  د.  دةل  .أ

2019 
 الدورة الثانية

ما األمر المستخدط لترتي  البيانال ش   دةل حس  م يا محدد ش  برنامج الجداةل  .8
 اإللكترةنية؟ 

 Rangد. المدل      IF ع. الدالة   Filterب. التصمية    Sortالفرز  .أ
المحونال اآلتية ش  قاعدة البيانال تستخدط للسؤال عخ الطالب الت  تزيد أي مخ  .9

 ؟ % 90معدات م عخ 
 الجدةل        ب. ااستعالمال     ع. النماذر        د. التبارير .أ
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 (  MS- Excel) ما المعادلة الالزمة إلمجاد معدل طال  ش  الجداةل اإللكترةنية   .10
   countد.            Average ع .      MAXب.          SUM .أ
 أي مخ الصفال اآلتية تصلة  لتكون مفتاحًا أساسيا لجدةل طال  والجامعة ؟  .11
 التخصص   ب. رقم ال اتف    ع . رقم الطال  الجامع   د. اسم الطال  .أ
ااستمرار  ( معًا نختار الخالما واستخداط الفأرة مال A5 ,C3  ,D7لتحديد الخالما ) .12

 والضغط علا زر:
 Shiftد. Ctrl                 ع.            Altب.        Insert .أ

 ماذا مسما الحبل الفي محتول علا قيمة شريدة ةيعرف الجدةل ب ا: .13
 المفتاح األ نب      ع. قناع اإلدخال   د. ض،ط اإلدخال  المفتاح األساس   ب. .أ
وعدة سجالل  ما نوع العالقة الت  تصف )كل سجل ش  الجدةل األةل مرت،ط  .14

 (؟ والجدةل الثان 
     0-0د.       ∞-∞ ع.              ∞  -1ب.              1-1أ. 

 ما نوع البيانال المناس  اسم مدينة؟  .15
 نص        ب. تاريخ                 ع. رقم          د. مفكرة  .أ
تحبو شرطًا  لحساب عدد الخالما الرقمية الت  أي دالة مخ الداال اآلتية تستخدط  .16

 معينٍا؟ 
 IFد.          CountIF ع.       SUMIFب.    Average .أ
 علا الحبول الت  تصف كيانًا ما : ماذا مطلو  .17

 سجل       ب. خلية             ع.  دةل            د. ملف .أ
2019 

 الدورة الثالثة
 -MS)ما الميزة المستخدمة لض،ط البيانال المدخلة ش  الجداةل االكترةنية  .18

Excel  ) 
م يار البيانال المدخلة ب. التحبو مخ الصحة  ع. مساعد اادخال د.التنسيو   .أ

 الشرط 
مخ خالل  (MS- Access) نبوط بتعرية حبول الجدةل ةانواع ا واستخداط برنامج  .19

 الشاشة :
أ.عرا  دةل      ب. اعادة تسمية        ع. عرا التصميم  د. قاعدة بيانال   .أ

 شارخة  
مبوط   (MS- Access)عند انشاس  دةل ةعدط تحديد مفتاح أساس  لن شإن برنامج  .20

 بتحديد مفتاح أساس  مخ نوع :
 نص         ب. رقم                  ع. مفكرة          د. ترقيم تلبائ    .أ
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مخ خالل األمر )عالقال(   (MS- Access)يتم انشاس الرةاوط بيخ الجداةل ش   .21
 مخ تبوي : 

 الصفحة الرئيسية   ب. أدةال قاعدة البيانال  ع. انشاس     د. بيانال خار ية  .أ
 أي مخ الحبول اآلتية األنس  كمفتاح أساس  ش   دةل خاص والمعلميخ:  .22

 اسم المعلم      ب. رقم هوية المعلم       ع. تاريخ التعييخ     د. التخصص  .أ
أي مخ اآلتية األنس  ليحون مفتاحًا أساسيًا ش   دةل حبولن)رقم الزبون , اسم الزبون   .23

 , العنوان , الحالة اإل تماعية (
 رقم الزبون      ب. اسم الزبون     ع. العنوان         د. الحالة اا تماعية   .أ

2020 
 الدورة األولى

المستخدمة لربط عدة سالسل نصية مال  ( ما الدالة MS- Excelش  برنامج  ) .24
  ؟وعض ا ال،عض وحيص تص،ة سلسلة ةاحدة

 CONCATENATE د.   COUNT ع.  MAX ب.  MINأ.  
( ما نوع البيانال الت  مستخدط للوقة وجزئياتن ةطريبة  MS- Excel) ش  برنامج  .25

 عرضن 
 د. النص  ع. الوقة ب. التاريخ   أ. رقم     

( أي مخ الدةال اآلتية تستخدط لعد الخالما ةشو شرط MS- Excel)برنامج  ش   .26
 معيخ 
 COUNTIF د. COUNTBLANK ع.    COUNTA ب. COUNTأ. 

مبوط   (MS- Access)عند انشاس  دةل ةعدط تحديد مفتاح أساس  لن ش  برنامج  .27
 بتحديد مفتاح أساس  مخ نوع؟ 

  ع. ترقيم تلبائ               د. مفكرة نص          ب. رقم              .أ
مخ أي تبوي  يتم اختيار األمر )عالقال( إلنشاس (  MS- Accessش  برنامج ) .28

 الرةاوط بيخ الجداةل؟ 
 الصفحة الرئيسية  ب. أدةال قاعدة البيانال      ع. انشاس    د. بيانال خار ية  .أ

تم تفكيح ا واستخداط  دةل  (   ما نوع العالقة الت  ي MS- Accessش  برنامج ) .29
 ةسيط؟  

 ∞-1د.                ∞-∞ ع.                  ∞-1ب.                 1-1أ.
ما المفتاح الفي مستخدط مال زر الفأرة األمسر لتحديد  (MS- Excel)ش  برنامج   .30

 مجموعة مت،اعدة مخ الخالما 
 F2د.               Enterر.               Ctrlب.     Shitأ.     
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تستخدط لترتي  البيانال ش   (MS- Excel) أي مخ األدةال اآلتية ش  برنامج  .31
  دةل ما حس  م يار معيخ:

 ب. التصمية          ع. التنسيو               د. التحديد    الفرز       أ. 
 (  MS- Excelمم يتكون المصنف ش  برنامج الجداةل اإللكترةنية)   .32
 ع. مجموعة ط الخالما د. مجموعة   أ. مجموعة مخ أةرا  العمل ب. مجموعة مخ الملفال     

 مخ الجداةل
 ( MS- Excel)ما اإلشارة الت  تبدأ ب ا عند كتاوة أي معادلة حسابية ش  برنامج   .33

  ع. %         د.&                       ب.=            أ. +   
مخ أي تبوي  يتم اختيار ميزة التحبو مخ الصحة   (MS- Excel)ش  برنامج   .34

(Data Validation ؟ ) 
 د. بيانال   ع. صيغ  ب. ادرار   أ. الصفحة الرئيسية    

 (   MA- Excelماذا تسما ميزة ض،ط البيانال المدخلة ش  برنامج ) .35
مساعد اإلدخال د. م يار   التحبو مخ صحة البيانال ب. التنسيو الشرط   ع. .أ

 البيانال المدخلة
2020   

 الدورة الثانية
ما عدد أةرا  العمل ااشتراضية الت  تظ ر عند تشغيل  (MS- Excel)ش  برنامج   .36

 البرنامج ألةل مرة؟ 
 5د.           4 ع.   3ب.                2أ.     
( أي مخ اآلتية ليسة مخ أنواع المخططال المستخدمة  MS- Excel)ش  برنامج   .37

 ش  الرسوط البيانية؟ 
 خط                    ب. دائري             ع .   شريط           د. نجم   .أ
 ما العنصر األساس  ش  قواعد البيانال؟  .38

 الجدةل       ب. النموذر                  ع. ااستعالط        د. التبرير .أ
عندما محون  ( ماذا نطلو علا المفتاح األساس  للجدةل MS- Accessش  برنامج ) .39

 حباًل ش   دةل آخر؟ 
 المفتاح األساس   ب. المفتاح األ نب       ع. المفتاح المرك     د. المفتاح ال،سيط     .أ
   ( أي مخ اآلتية ا مصلة أن محون عنوانا لخلية؟MS- Excel)ش  برنامج   .40

 CBAد.                    5AB ع.              AB5ب.                 BA5 .أ
 ماذا ُمطلو علا العمود ش   دةل قاعدة البيانال؟  .41

 حبل               ب. سجل                ع. معلومال         د. بيانال  .أ
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ةالت  تحتول  A1ما نوع البيانال المناس،ة للخلية  (MS- Excel)ش  برنامج   .42
 البيانال 

 نص                   ع. نس،ة م وية             د. عملةرقم                 ب.  .أ
ش   مخ أي الداال اآلتية تستخدط لمعرشة أكبر قيمة مخ بيخ مجموعة مخ الديم  .43

 (MS- Excelبرنامج  )
 COUNTIFد.IF          ع.                MAXب.          MIN أ.   

( ما ةجيفة  MS- Accessش  برنامج ) .44 األمبونة  
 انشاس  دةل       ب. ادرار  دةل           ع. تصميم  دةل   د. حفف  دةل  .أ
نختار أداة الرسم البيان  لتمثيل البيانال    قائمة(مخ أي MS- Excel)ش  برنامج  .45

 ذال العالقة ب،عض ا ال،عض علا شحل رسومال بيانية وعد تحديد هفه البيانال؟ 
 ادرار              ب. مخطط               ع. تنسيو                  د. تصميم  .أ
 ما نوع البيانال المناس  لعالمال طالب ش  صف ما ؟  (MS- Excel)برنامج   .46

 نص                  ب. تاريخ                 ع. رقم            د. نص مرك    .أ
( أي مخ المعالجال اآلتية ينشئ استعالط تحديد مخ  MS- Accessش  برنامج ) .47

 الحبول الت  تنتبي ا؟ 
معالج ااستعالمال الجدةلية   ع. معالج استعالط   معالج ااستعالمال ال،سيطة  ب. .أ

 ال،حص عخ التكرار   د. معالج استعالط ال،حص عخ المتطاوبال  
( أي مخ الحبول اآلتية هو األنس  كفتاح أساس  ش   MS- Accessش  برنامج ) .48

  دةل خاص والطالب؟ 
 الطال    د. التخصص محان سحخ الطال    ب. رقم الطال     ع. تاريخ التحا   .أ

2020 
 الدورة الثالثة

 CONCATENATE=(  ما ناتة تنفيف المعادلة MS- Excelش  برنامج ) .49
(15,5) 

 515د.   155 ع.  10ب.  20  .أ
 ؟ (MS- Excel)ماذا تسما ميزة ض،ط البيانال المدخلة ش  برنامج  .50

التحبو مخ الصحة    ب. التنسيو الشرط     ع. مساعد اإلدخال د. م يار البيانال  .أ
 المدخلة 

( ما  MS- Accessش  برنامج )عند انشاس  دةل ةعدط تحديد مفتاح أساس  لن  .51
 اسم المفتاح األساس  الفي مبوط البرنامج بتحديده وشحل اشتراض  ؟ 

 ترقيم تلبائ        ب. األساس          ع. المفتاح                 د. المعَرف   .أ
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( ما MS- Accessش  برنامج ) .52 ةجيفة األمبونة               

 انشاس  دةل      ب. اج ار  دةل         ع. اخفاس  دةل        د. حفف  دةل .أ
ةرقة عمل ضمخ أةرا  المصنف, ما    لعمل نسخة مخ ( MS- Excel)ش  برنامج  .53

المفتاح الفي نضغط علين مال النبر المستمر والفأرة علي ا ةالسح  الا المحان 
 المخصص ةاشالت ا هناك؟ 

 Deleteد.       Enter ع.              Ctrlب.             Shift .أ
 راؤها  ( أي مخ اآلتية ليسة مخ التنسيبال الت  ممحخ اMS- Excelش  برنامج  ) .54

 علا الخالما 
 الحدةد د.  ع. المحاذاة   التراوط  ب.  الدمج  .أ
ماذا مطلو علا )مجموعة مخ   (MS- Access) قواعد البيانال  ش  برنامج .55

 العناصر ذال العالقة ةذال المعنا الكامل(؟ 
  ع. ةرقة عمل       د. قاعدة البيانال                  الحبل       ب.السجل .أ

( ما نوع البيانال الت  تكون األرقاط علا شحل أسام ة MS- Excelش  برنامج  ) .56
 قوة

 نس،ة م وية  د.  ع. الكسور األرقاط العلمية  ب. رقم .أ
( مخ أي قائمة يتم عمل رسم بيان  لمعدل هطول MS- Excelش  برنامج  ) .57

 األمطار علا المدن الفلسطينية؟ 
د. تخطيط    ع. عرا   ب. ادرار  أ. تنسيو 
 الصفحة 

 (؟ MS- Excelش  برنامج  )ماذا نستخدط لتأميخ  ميال الخالما ش  ةرقة العمل  .58
 د.حمامة ملف  ع. حمامة خالما محددة ب. حمامة المصنف  أ. حمامة ةرقة العمل

أي مخ الداال اآلتية تستخدط لمعرشة أكبر قيمة مخ بيخ مجموعة مخ الديم ش    .59 
 (؟ MS- Excel)برنامج 

 IFد.                CountIf ع.             MAXب.          Min .أ
المستخدمة  للمعرشة أقل   ماالدالة (MS- Excel)نيةة الجداةل االكتر ش  برنامج  .60

 قيمة مخ بيخ مجموعة مخ الديم؟ 
 IFد.                CountIf ع.             MAXب.         Min .أ

مال  Dماذا ينتج عخ تباطال العمود  (MS- Excel)ش  برنامج الجداةل اإللكترةنية  .61 2021
   5الصف 
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 D*5د. الخلية               D*5 ع. الخلية        D5ب. الخلية    5Dالخلية  .أ الدورة األولى
 ؟ Function ما اسم األداة  (MS- Excel)ش  برنامج الجداةل االكترةنية  .62

 د. الرسوط البيانية          ع. الداال الرياضية            التصمية      ب. الفرز .أ
لتغيير لون الخط وشحل تلبائ  حس  (MS- Excel)ش  برنامج الجداةل االكترةنية  .63

 الديمة المدخلة نستخدط خاصية 
 التنسيو الشرط   ب. بيانال تلبائية    ع. التحبو مخ الصحة     د. التدقيو .أ
 أي مخ الحبول اآلتية نوع بيانات ا ليسة مخ نوع نص؟  .64

 اسم الطال      ب.العنوان             ع. العالمة           د. اسم الم،حص  .أ
مخ أي قائمة نختار الخيار )التحبو  (MS- Excel)ش  برنامج الجداةل االكترةنية  .65

 مخ صحة البيانال(؟ 
 بيانال         ب. ادرار               ع. صيغ                د. عرا .أ
مانوع العالقة الت  يتم تفكيح ا   (MS- Access) قواعد البيانال  ش  برنامج .66

 واستخداط  دةل ةسيط؟ 
 1-∞ د.        ∞-∞ ع.          1-∞      ب.              1-1 .أ
مطلو علا )مجموعة مخ العناصر  ماذا(MS- Access)ش  برنامج قواعد البيانال  .67

 ذال العالقة ةذال المعنا الكامل(؟
 د. ملف سجل          ب. حبل             ع.  ةرقة عمل         .أ
 ماذا مطلو علا العمود ش  الجدةل ش  قواعد البيانال ؟  .68

 د. معلومال             سجل         ب. بيانال             ع.حبل .أ
2021 

 الدورة الثانية
ما التبوي  الفي يتم مخ خاللن اختيار األمر عالقال إلنشاس راوطة بيخ الجداةل ش   .69

 برنامج ااكسس 
 الصفحة الرئيسية   ب. أدةال قواعد البيانال  ع. بيانال خار ية د. انشاس  .أ
  دةليخ ش  قاعدة البيانال؟ ما المفتاح الفي مستخدط إلنشاس العالقة بيخ   .70
 المفتاح المرشة  ب. المفتاح المرك     ع. المفتاح المطلو  د. المفتاح اا نب   .أ
 ما اإل راس لتأميخ  ميال الخالما ش  ةرقة عمل ةاحدة ؟  .71

حمامة خالما خير محددة ب. حمامة ةرقة العمل  ع.حمامة المصنف د.حمامة خالما   .أ
 محددة

 األساس  ش  قاعدة البيانال؟ ما الجزس  .72
 الجداةل      ب. النماذر            ع. ااستعالمال     د. التبارير .أ
 ما التبوي  الفي مخ خاللن نبوط والتحبو مخ صحة البيانال؟ .73
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 بيانال          ب. ادرار           ع. عرا          د. ملف  .أ
 الجداةل االكترةنية )اكسل(ماذا مطلو علا اسم الملف ش  برنامج  .74

 صفحة          ب.  دةل          ع. مصنف         د. مستند  .أ
 ؟ الرقميةش  برنامج الجداةل اإللكترةنية ما الدالة المستخدمة لحساب عدد خالما  .75

 CountAد.     Countif ع.       Countب.     GountC .أ
2021 

 الدورة الثالثة
الجداةل اإللكترةنية ما الدالة المستخدمة لمعرشة أعلا قيمة مخ بيخ  ش  برنامج  .76

 مجموعة مخ الديم؟ 
 IFد.     Averageر.          Maxب.          Min .أ
 ش  برنامج الجداةل اإللكترةنية ماذا ينتج عخ تباطال صف مال عمود  .77

 خلية           ب. مصنف     ر. ةرقة            د. ملف .أ
ش  برنامج الجدةال اإللكترةنية ما نوع البيانال الفي تكون فين األرقاط داخل الخلية   .78

 علا شحل عدد صحية؟ 
    Scientificر. األرقاط العلمية     Numberب. رقم     Fractionالكسور  .أ

 Percentد.نس،ة م وية 
 واستخداط  دةل ةسيط ش  برنامج قواعد البيانال ما نوع العالقة الت  يتم تفكيح ا  .79

 ∞ 1-د.      ∞-∞ر.               1-∞ب.          1-1 .أ
ش  برنامج قواعد البيانال ماذا مطلو علا العنصر المحدد الفي محوي نوع ةاحد مخ  .80

 المعلومال؟
 سجل        ب. حبل               ر. ةرقة عمل     د. ملف  .أ
 بيانات ا ليسة مخ نوع نص؟ أي مخ الحبول اآلتية نوع  .81

 اسم الطال     ب. العنوان        ر. اسم المادة        د. الطول  .أ
ش  برنامج الجداةل اإللكترةنية مخ أي قائمة نختار الخيار )التحبو مخ صحة   .82

 البيانال(؟ 
 بيانال         ب. ادرار          ر. صيغ            د. عرا  .أ
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 (Primary Keyما المقصود بالمفتاح األساسي ) 

 اذكري ثالثة من مستويات لحماية البيانات في الجداول اإللكترونية
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الدورة 
 االولى

 في برنامج الجداول االلكترونية؟ Filterوأداة التصفية  Sortما الفرق بين أداة الفرز 
 جداول لقاعدة بيانات لبلدية )نابلس( تأملها جيدًا ثم أجب:الكيانات اآلتية تمثل بعضًا من 

 
 حدد نوع بيانات كل حقل من حقول جدول الموظفين.  -أ

ومفتاحًا مركبًا من الجداول السابقة مع تحديد الجدول التابع لكل  استخرج مفتاحًا رئيسًا , -ب
 مفتاح

وضح مع الرسم العالقة بين جدول األقسام وجدول الموظفين )مع األخذ باالعتبار أن الموظف   -ت
 يعمل في قسم واحد(

لحم( تأملها جيدًا ثم الكيانات اآلتية تمثل بعضًا من جداول لقاعدة بيانات ادارة المشاريع لبلدية )بيت 
 أجب:

 
 ما أسماء الجداول ؟ -أ

 أذكر المفتاتيح األساسية في كل جدول  -ب
 إذكر المفتاتيح األجنبية واسم الجدول الموجود فيه. -ج
 كيف يمكن الربط بين جدول القسم وجدول الموظف ؟ -د

يوضح حركة المبيعات لشركة , تأمله جيدًا ثم أجب عن األسئلة التي  لديك الجدول اإللكتروني اآلتي,
 تليه:

 
 

 
 .E3اكتب المعادلة الالزمة إليجاد مجموع المبيعات في الخلية  -أ

 اكتب المعادلة الالزمة إليجاد معدل المبيعات السنوي.  -ب
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 ؟A5ما محتويات الخلية  -ج

2019 
الدورة 
 الثانية 

 الصحة؟ما المقصود بالتحقق من 
 اذكر اربعة من أنواع الرسوم البيانية في الجداول اإللكترونية؟

 باالعتماد على الشكل اآلتي من قاعدة بيانات , أجب األسئلة التي تليه:

 
 اذكر اسماء الجداول؟  -أ

 أي المفاتيح يصلح أن يكون مفتاحًا رئيسيًا وأيها مفتاحًا أجنبيًا في الجدول على اليسار؟  -ب
لديك الجدول اإللكتروني اآلتي , يوضح كشفف المحاصيل الزراعية ,تأمله جيدًا , ثم أجب عن األسئلة  

 التي تليه:

 
 .E2اكتب المعادلة الالزمة إليجاد أعلى كمية محصول في الخلية  (1
 اكتب المعادلة الالزمة إليجاد المعدل لمحصول المشمش. وفي أي خلية ستظهر.  (2

لديك الجدول اإللكتروني اآلتي , يوضح كشف معدالت الطلبة , تأمله جيدًا, ثم أجب عن األسئلة التي  
 تليه:

 
 ما اسم الدالة التي استخدمت إليجاد المعدل؟  (1
اكتب المعادلة الالزمة إلظهار النتيجة )ناجح أو راسب( وذلك حسب معيار عالمة النجاح أكبر  (2

 , للطالب رمضان كريم.50أو يساوي 
 باللون األحمر.  50خطوات التنسيق الشرطي إلظهار المعدل إذا كان أقل من  ما

2019 
 (Error Alertرسالة الخطأ ) ما المقصود بكل من :

 اذكري ثالث مهمات يمكن تنفيذها باستخدام الجداول اإللكترونية.
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الدورة 
 الثالثة 

 اذكر األسس التي تحقق جودة قاعدة البيانات  
يوضح كشف بعدد المراجعين للعيادات الخارجية لمستشفى المقاصد,   لديك الجدول اإللكتروني اآلتي ,

 تأمله جيدًا , ثم أجب عن األسئلة التي تليه: 

 
 اكتب المعادلة الالزمة إليجاد عدد المراجعين في شهر أيلول (1
 اكتب المعادلة الالزمة إليجاد أكبر عدد مراجعين في جميع العيادات (2
 استخدمت للبيانات أعاله؟ ما عدد األعمدة وعدد الصفوف التي  (3

 (Ms-Access)وضح خطوات إنشاء العالقات بين جدولين باستخدام برنامج قواعد البيانات 
تمثل الجداول أدناه بعضَا من قاعدة بيانات لشركة )القدس( الهندسية باالعتماد عليها أجب عن األسئلة  

 التي تليها: 

 
 مفتاحًا أساسيًا في كل من جدول الموظف وجدول الزبون؟ اذكر الحقول التي تصلح أن تكون  (1
 ما نوع البيانات لحقل تكلفة المشروع في جدول المشروع وحقل العنوان في جدول الزبون؟  (2
 ما نوع العالقة بين جدول القسم وجدول الموظف  (3

 كيف يمكن معالجة درجة العالقة )متعدد لمتعدد(في قواعد البيانات؟
 لديك الجدول اإللكتروني اآلتي , يوضح حركة المبيعات تأمله جيدًا ثم أجب عن األسئلة التي تليه: 

 
 2015سنة  زمة اليجاد مجموع المبيعات في اكتب المعادلة الال  (1
 اكتبي المعادلة الالزمة اليجاد المعدل السنوي للمبيعات  (2

2020 
الدورة 
 األولى

 المركب؟ ما المقصود بالمفتاح 
تأمل الجدول االلكتروني اآلتي جيدا ثم أجب عن األسئلة   (MS- Excelمن خالل دراستك لبرنامج ) 

 التي تليه: 
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اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد النتيجة )ناجح أو راسب للمتقدم "محمود علي" في الخلية  .1

D3 . 
 فأكثر(.  25مالحظة : يعتبر المتقدم ناجحًا في حال حصل على عالمة 

 ما عنوان الخلية التي تحتوى النص "اسم المتقدم"؟ .2
 اذكري مستويات الحماية الثالثة في برنامج اكسل؟ 

( تأمل الجداول اآلتية لقاعدة بيانات )مبيعات( وأجب عما MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج )
 يليها: 

 
 حدد نوع البيانات المناسبة لكل من الحقول التالية: )تاريخ الفاتورة, سعر الصنف( (1
 ما نوع العالقة بين جدول المستهلك وجدول الصنف؟ (2
 الفاتورة؟ ماذا يسمى رقم الصنف في جدول  (3

 ؟ Error Alertو   Input Messageما الفرق بين 
 تستخدم الجداول اإللكترونية لمعالجة البيانات من عدة جوانب ,اذكر مثالين على ذلك 

( تأمل الجداول اآلتية لقاعدة بيانات نظام المكتبة ثم أجب  MS Access)من خالل دراستك لبرنامج 
 عما يليها: 

 
العالقة بين جدول المشترك وجدول الكتاب إذا علمت أن المشترك الواحد يستعير أكثر من ما نوع  (1

 كتاب والكتاب قد يعار ألكثر من مشترك؟ 
 ما المفتاح األساسي في جدول اإلعارة؟ (2
 ( 20,101,5-3-2020)فسر ظهور رسالة خطأ عند محاولة ادخال السجل اآلتي لجدول االعارة  (3

 اذكر ثالثة من أنواع المخططات المستخدمة في الرسم البياني في برنامج الجداول اإللكترونية . 
 ما الفرق بين المفتاح األساسي والمفتاح األجنبي في قواعد البيانات؟

 لديك الجدول االلكتروني اآلتي تأمله جيدًا ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
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 الحسابية الالزمة إليجاد معدل )البعد عن الشمس )كم(( لهذه الكواكب. اكتب المعادلة  .1
 اكتب المعادلة الحسابية الالزمة لحساب مجموع )عدد األقمار الطبيعية( لهذه الكواكب األربعة . .2

 ؟C5ما نوع البيانات في الخلية 

2020 
الدورة 
 الثانية 

 ما المقصود بالمصنف؟
 تأمل الجدول اآلتي , ثم أجب عن األسئلة التي تليه: (MS- Excel)لبرنامج  من خالل دراستك  

 
 .D5اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد )مجموع رواتب الموظفين( في الخلية  .1
 .D6اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد )أعلى راتب( في الخلية  .2
 . D7اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد )عدد الموظفين الذين يعملون "مراسل " ( في الخلية  .3

 ما الفرق بين تصفية البيانات وفرزها؟
 اذكر ثالثًا من صفات التصميم الجيد لقواعد البيانات.

: لديك الجدول االلكتروني اآلتي , تأمله جيًدا ثم أجب  (MS- Excel) من خالل دراستك لبرنامج 
 عن األسئلة التي تليه: 

 
 .D7اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد معدل )تعداد السكان( لهذه القارات األربع في الخلية  .1
 علمًا بأن :   E3اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد )الكثافة السكانية( لقارة آسيا في الخلية  .2

 %   100الكثافة السكانية = )تعداد السكان / المساحة (* 
 البيانات في حقل )الكثافة السكانية(؟ما نوع 

 ما هي مراحل تصميم قاعدة البيانات؟
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 (؟ MS Excelما الفرق بين حماية الخاليا وحماية ورقة العمل في برنامج )
تأمل الجداول اآلتية لقاعدة البيانات )مستشفى( ثم أجب   (,MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج )

 عما يلي:

 
 حدد نوع البيانات المناسب لكل من الحقلين : )تاريخ المزاولة( و )عنوان المريض( .1
 ماذا يسمى الحقل )رقم المريض( في جدول عمليات جراحية؟ .2
 ماذا يسمى الحقل )رقم المريض( في جدول المريض؟ .3
جدول الطبيب وجدول المريض إذا علمت أن الطبيب يعالج العديد من المرضى  ما العالقة بين  .4

 والمريض الواحد يمكن أن يعالجه العديد من األطباء؟ 

2020 
الدورة 
 الثالثة 

 والمفتاح األجنبي  Error Alertما المقصود بكل مما يلي: رسالة الخطأ 
تأمل الجداول اآلتية لقاعدة البيانات شركة استيراد وأجب  (,MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج )

 عما يليها: 

 
 حدد المفاتيح األساسية في الجداول السابقة .1
 حدد المفاتيح األجنبية في الجداول السابقة .2
 حدد العالقة بين الجداول السابقة .3
 ما نوع البيانات األنسب في حقل المبلغ .4

 جداول عند إنشاء قواعد البيانات؟ علل: يتم تجزئة البيانات في 
 وضح المراحل التي تمر بها عملية تصميم )إنشاء( قاعدة بيانات؟

 , تأمل الجدول اآلتي ثم اجب عما يليه:  (MS- Excel)من خالل دراستك  لبرنامج  
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اكتب المعادلة الالزمة لكي يتخذ الصراف اآللي )القرار المناسب( معتمدًا على عدد محاوالت السحب  .1

. 
يكون القرار المناسب "تم سحب البطاقة   3)مالحظة: إذا كان عدد مرات السحب المتتالية الفاشلة =

 كإجراء أمان( 
 القرار المناسب "حاول مرة أخرى"(  يكون   1أو    2أما إذا كان عدد مرات السحب المتتالية الفاشلة = 

 اكتب المعادلة الالزمة لمعرفة عدد العمالء الذين فشلت محاولة سحبهم لثالثة مرات متتالية . .2
 ؟   A2ما نوع البيانات المناسب للخلية  .3
 ما عنوان الخلية التي تحتوى النص )رقم الصراف اآللي(؟  .4

 جداول على النحو اآلتي , تأملها ثم أجب عما يليها:  3لديك قاعدة بيانات عيادة تتكون من 

 
 الدواء؟-ماذا يسمى الحقل رقم المريض في كل من جدول المريض وجدول المريض .1
 ما المفتاح األساسي في جدول الدواء؟ .2

 ما نوع العالقة بين جدول المريض وجدول الدواء؟
 حماية المصنف وحماية ورقة العمل في الجداول اإللكترونية؟ما الفرق بين 

ما وظيفة األيقونة    (؟ MS Access)في برنامج 

 تأمل الجدول اآلتي , ثم أجب عن األسئلة التي تليه: (MS- Excel)من خالل دراستك  لبرنامج  
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 اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد )المبلغ بالدينار ( لبقية العمالت حسب المعادلة: .1
 )المبلغ بالدينار = سعر الصرف * المبلغ بالعملة األجنبية(.

 اكتب المعادلة الحسابية الالزمة إليجاد أقل مبلغ بالدينار(  .2

2021 
الدورة 
 األولى
2021 

 تأمل الجدول االلكتروني اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: من خالل دراستك لبرنامج اكسل  

 
 ما اسم الخلية التي تحتوى على مبحث )اللغة العربية(؟  .أ

 اكتب المعادلة الالزمة لحساب )المعدل ( لمبحث )التربية اإلسالمية(.  .ب
 اكتب المعادلة الالزمة لحساب مجموع عالمات الفصل األول .ت
في عمود )النتيجة( لمبحث )التربية   Failأو   Successر كلمة اكتب المعادلة الالزمة إلظها .ث

   (Failوإال يكون  Successيكون  50إذا كان المعدل أكبر من أو يساوي اإلسالمية(, )
 ما المقصود بالمصنف؟

  COVID-19تمعن الجدول االلكتروني اآلتي الخاص بإحصائيات اإلصابات بفايروس كورونا المستجد 
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اكتب المعادالت التي يمكن من خاللها إيجاد :  .1

 مجموع إصابات المحافظات الجنوبية .أ
 معدل اصابات المحافظات الشمالية .ب
 لالصابات في المحافظات أعلى مجموع  .ت
 أدنى مجموع لالصابات في المحافظات  .ث

 اكتب اسم خليتين مدمجتين. .2
 اذكر مراحل تصميم قواعد البيانات.



 
 

 

تصنيف نماذج امتحانات 
الثانوية العامة

األدبي/ الفرع
تكنولوجيا / المبحث

المعلومات
اإلدارة العامة لإلشراف 

والتأهيل التربوي

17 

تأمل الجداول اآلتية من قاعدة البيانات  (MS Access)من خالل دراستك لبرنامج قواعد البيانات 
 :عيادة ثم أجب عما يأتي

 حدد المفاتيح األساسية مع ذكر اسم الجدول الموجود فيه كل مفتاح (1
 حدد المفاتيح األجنبية مع ذكر اسم الجدول الموجود فيه كل مفتاح (2
 ما نوع العالقة بين جدول الطبيب وجدول المريض (3
 المناسب للحقل )اسم الطبيب(.حدد نوع البيانات  (4

2021  
الدورة 
 الثانية 

 ما المقصود بالتنسيق الشرطي؟
 عدد ثالثًا من صفات التصميم الجيد لقواعد البيانات . 

 علل: كسر عالقة متعدد لمتعدد لعالقتين من نوع واحد لمتعدد في قواعد البيانات 
( تأمل الجدول اإللكتروني اآلتي ثم أجب  MS-Excel)من خالل دراستك لبرنامج الجداول اإللكترونية 

 عن األسئلة التي تليه: 

 
قيمة الضريبة لمحمد نور إذا علمت أن حساب قيمة الضريبة = الراتب   اكتب المعادلة اليجاد (1

 نسبة الضريبة  Xقبل الضريبة 
اكتب المعادلة اليجاد قيمة الراتب النهائي لمحمد نور إذا علمت أن حساب الراتب النهائي =  (2

 قيمة الضريبة –الراتب قبل الضريبة 
 اكتب المعادلة اليجاد مجموع الراتب النهائي  (3
 المعادلة إليجاد أعلى راتب نهائياكتب  (4

( تأمل الجداول اآلتية من قاعدة بيانات MS- Access)من خالل دراستك لبرنامج قواعد البيانات 
 )مكتب هندسي( ثم أجب عما يليه؟ 
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 حدد المفاتيح الرئيسية في كل جدول مع ذكر اسم الجدول لكل مفتاح  (1
 البيانات السابقة مع ذكر اسم الجدول لكل مفتاح حدد المفاتيح األجنبية في قاعدة  (2
 ما نوع العالقة بين جدول القسم وجدول المشروع؟ (3
 هل يوجد مفتاح مركب؟ اذا كانت االجابة نعم فما هو ؟ و في أي جدول  (4

( تأمل الجداول اآلتية من قاعدة بيانات )دار MS-Access)من خالل دراستك لبرنامج قواعد البيانات
 عما يليه:  نشر( ثم أجب

 
 ما هي المفاتيح األساسية في الجداول مع ذكر اسم الجدول لكل مفتاح ؟  (1
 عدد المفاتيح األجنبية إن وجدت مع ذكر اسم الجدول لكل مفتاح. (2
 ماهي الجداول المرتبطة بعالقات مع تبيان نوع العالقة؟ (3
 ما نوع بيانات الحقول )دار النشر , تاريخ النشر( (4

 ؟ Excelما وظيفة كال مما يأتي: ورقة العمل في 
تأمل الجداول االتية من قاعدة بيانات ( MS-Accessمن خالل دراستك لبرنامج قواعد بيانات )

 )عالمات مدرسية(  ثم أجب عما يأتي؟

 
 ماهي المفاتيح األساسية في الجداول مع ذكر اسم الجدول لكل مفتاح؟ (1
 األجنبية إن وجدت مع ذكر اسم الجدول لكل مفتاح.عدد المفاتيح  (2
 ماهي الجداول المرتبطة مع تبيان نوع العالقة؟ (3

 من خالل دراستك لبرنامج اكسل تأمل الجدول اإللكتروني اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  2021
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الدورة 
 الثالثة 

 
 2015اكتب المعادلة الالزمة إليجاد مجموع المبيعات للعام  .1
 اكتب المعادلة الالزمة إليجاد معدل المبيعات العام  .2
 اكتب المعادلة الالزمة إليجاد مجموع المبيعات العام  .3
 ؟A5ما محتويات الخلية  .4

 ما وظيفة كال مما يأتي : الرسوم البيانية في برنامج اكسل  , المفتاح األجنبي
 بيانات لبلدية نابلس تأملها جيدًا ثم أجب: الكيانات اآلتية تمثل بعضًا من جداول لقاعدة 

 
 حدد نوع بيانات كل حقل من حقول جدول الموظفين؟  .1
استخرج مفتاحًا رئيسًا ومفتاحًا مركبًا من الجداول السابقة مع تحديد الجدول الذي يتبع لكل   .2

 مفتاح
 ما المقصود بكل من المفتاح المركب؟ 

 اإللكترونية؟ ما المقصود بحماية البيانات في الجداول
 ما المقصود بالمصنف في الجداول اإللكترونية؟

 من خالل دراستك لبرنامج قواعد البيانات تأمل النافذة اآلتية ثم أجب عما يلي:
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 ما وظيفة النافذة السابقة؟  .1
 (؟1ماذا يحدث عند النقر على الزر المشار إليه بالرقم ) .2
 االستعالم؟ل المطبق عليه وما اسم الجد .3

 اجابات الوحدة األولى 

الخيار   رقم السؤال موضوع الدرم
 الصحية

 ج 1 الوحدة األولى

 ب  2 الوحدة األولى

 ب  3 الوحدة األولى

 أ 4 الوحدة األولى

 ج 5 الوحدة األولى

 د 6 الوحدة األولى

 أ 7 الوحدة األولى

 أ 8 الوحدة األولى

 1 
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 ب  9 الوحدة األولى

 ج 10 األولىالوحدة 

 ج 11 الوحدة األولى

 ج 12 الوحدة األولى

 أ 13 الوحدة األولى

 ب  14 الوحدة األولى

 أ 15 الوحدة األولى

 ج 16 الوحدة األولى

 أ 17 الوحدة األولى

 ب  18 الوحدة األولى

 ج 19 الوحدة األولى

 د 20 الوحدة األولى

 ب  21 الوحدة األولى

 ب  22 الوحدة األولى

 أ 23 الوحدة األولى

 د 24 الوحدة األولى

 ج 25 الوحدة األولى

 د 26 الوحدة األولى

 ج 27 الوحدة األولى
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 ب  28 الوحدة األولى

 ج 29 الوحدة األولى

 ب  30 الوحدة األولى

 أ 31 الوحدة األولى

 أ 32 الوحدة األولى

 ب  33 الوحدة األولى

 د 34 الوحدة األولى

 أ 35 األولىالوحدة 

 ب  36 الوحدة األولى

 د 37 الوحدة األولى

 أ 38 الوحدة األولى

 ب  39 الوحدة األولى

 ج 40 الوحدة األولى

 أ 41 الوحدة األولى

 د 42 الوحدة األولى

 ب  43 الوحدة األولى

 ج 44 الوحدة األولى

 أ 45 الوحدة األولى

 ج 46 الوحدة األولى
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 أ 47 الوحدة األولى

 ب  48 الوحدة األولى

 ج 49 الوحدة األولى

 أ 50 الوحدة األولى

 د 51 الوحدة األولى

 ب  52 الوحدة األولى

 ب  53 الوحدة األولى

 ب  54 الوحدة األولى

 ب  55 الوحدة األولى

 ب  56 الوحدة األولى

 ب  57 الوحدة األولى

 ب  58 الوحدة األولى

 ب  59 الوحدة األولى

 أ 60 األولىالوحدة 

 ب  61 الوحدة األولى

 ج 62 الوحدة األولى

 أ 63 الوحدة األولى

 ج 64 الوحدة األولى

 أ 65 الوحدة األولى
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 ج 66 الوحدة األولى

 أ 67 الوحدة األولى

 ج 68 الوحدة األولى

 ب  69 الوحدة األولى

 د 70 الوحدة األولى

 ب  71 الوحدة األولى

 أ 72 الوحدة األولى

 أ 73 الوحدة األولى

 ج 74 الوحدة األولى

 ب  75 الوحدة األولى

 ب  76 الوحدة األولى

 أ 77 الوحدة األولى

 ب  78 الوحدة األولى

 ج 79 الوحدة األولى

 ب  80 الوحدة األولى

 د 81 الوحدة األولى

 أ 82 الوحدة األولى
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 اجابات األسئلة المقالية: 

2019 
 الدورة األولى

المفتاح األساس  هو : حبل أة مجموعة مخ الحبول معرف الجدةل مخ خالل ا مج  أن 
 محتول قيمًا شريدة ةا ممحخ أن يترك شارخاً 

 حمامة المصنف والكامل , حمامة ةرقة العمل , حمامة الخالما 
 الفر  بيخ أداة الفرز ةأداة التصمية 

 البيانال حس  م يار معيخ الفرز: ه  ترتي  
 التصمية:عرا مجموعة  زئية مخ البيانال ةشو م يار معيخ 

 رقم الموجف: رقم  .أ
 اسم الموجف: نص         
 العنوان: نص         
 ا مال  الرات : رقم أة عملة         
 رقم البسم: رقم        

 مفتاح أساس  :رقم البسم مفتاح أساس  ش   دةل البسم  .ب 
 مفتاح مرك : )رقم الموجف + رقم المستفيد( ش   دةل الخدمة 

 واحد لمتعدد ر. العالقة بيخ  دةل الموجفيخ ة دةل ااقساط ه  عالقة     

 
 اسماس الجداةل ه   دةل البسم ,  دةل المشرةع ,  دةل الموجف -أ

 المفاتية األساسية : المفتاح األساس  ش   دةل البسم هو رقم البسم  -ب 
 األساس  ش   دةل المشرةع هو رقم تسلسل  المفتاح 

 المفتاح األساس  ش   دةل الموجف هو رقم الموجف
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 المفاتية األ نبية ه  رقم البسم ش   دةل المشرةع , رقم الموجف ش   دةل المشرةع  - ر
 عخ طريو الجدةل الوسيط ) دةل المشرةع(  -د 

 sum(B3:D3)= -أ
  -ب 
 معدل المبيعال السنوي  - ر
 منال ادخال والبيانال خير الصحيحة الا الخالما  التحبو مخ الصحة : -د 

2019 
 الدورة الثانية 

 أنواع الرسوط البيانية 
 خط   .1
 دائري  .2
 مساح    .3
 م،عثر  .4

 ID-tbl     ,Passport-tblأسماس الجداةل : 
 رقم الجواز مفتاح أساس   

 رقم ال وية مفتاح أ نب  

1)  
 C5ةسيظ ر ش  الخلية   (2
1) Average 

2)  
مخ قائمة الصفحة الرئيسية نختار أمبونة التنسيو الشرط  ثم نختار قاعدة  ديدة ثم نختار  

ثم نضغط علا    50تنسيو الخالما الت  تحتول شبط علا ثم نحدد قيمة الخلية أصغر مخ  
 تنسيو ةنبوط بتنسيو الخط واختيار اللون األحمر ثم مواشو.

2019 
 الدورة الثالثة

رسالة الخطأ: الرسالة الت  تظ ر عند ادخال قيمة خير مسموح ب ا واإلعتماد علا الم يار  
 المحدد. 

 معالجة البيانال ةتحديد أنواع ا 
 ا راس العمليال الحسابية ةالرياضية علا البيانال 

 تمثيل البيانال والرسوط البيانية
التخزيخ ةاابتعاد عخ أخطاس مخ المحتمل  عدط تكرار البيانال ةبالتال  توشير مساحال ش  

 ةقوع ا
صحة البيانال المضمنة ش  قاعدة البيانال حتا تكون نتائج العمليال علا قاعدة البيانال  

 صحيحة 
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1)  
2)  
 5ةعدد الصفوف  5عدد األعمدة  (3

 خطوال انشاس العالقال بيخ  دةليخ واستخداط قواعد البيانال: 
 نختار األمر عالقال مخ قائمة أدةال قاعدة البيانال  

 نبوط وإج ار الجداةل عخ طريبة اضاشت م 
نبوط وإنشاس العالقال بيخ الجداةل مخ خالل النبر المستمر علا المفتاح األساس  ش   دةل 

 نحو الجدةل األخر ثم ااشالل.
 اساسياً ش   دةل الموجف مصلة كود الموجف أن محون مفتاحًا  (1

 ش   دةل الزبون رقم الزبون مصلة أن محون مفتاحًا أساسياً 
 ش   دةل المشرةع )كود الموجف+رقم الزبون(  

 ش   دةل البسم رقم البسم     
نوع البيانال لحبل تكلفة المشرةع هو)رقم أة عملة(ةنوع البيانال لحبل العنوان   (2

 هو)نص( 
 لمتعدد العالقة بيخ  دةل البسم ة دةل الموجف ه  ةاحد  (3

يتم معالجة در ة العالقة )متعدد لمتعدد(مخ خالل تفكيح ا لتص،ة عالقت  ةاحد الا متعدد 
 واستخداط  دةل  ديد مسما الجدةل الوسيط)الوصلة(. 

1)  
2)  

2020  
 الدورة األولى

المفتاح  المرك : ع،ارة عخ مفتاحيخ رئيسيخ أة أكثر مخ  داةل اخرل ليشحالن معًا مفتاحًا  
 مرك،اً 

1.  
2. B2 

 حمامة المصنف والكامل , حمامة ةرقة العمل , حمامة الخالما 
 تاريخ الفاتورة : تاريخ  (1

 سعر الصنف : رقم
 نوع العالقة بيخ  دةل المست ل  ة دةل الصنف ه  متعدد لمتعدد         (2
 رقم الصنف مفتاح ا نب   (3

Input Message الخلية المحددة: اج ار رسالة إلدخال الديم الا 
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Error Alert اج ار رسالة تنبين بو ود خطأ ش  البيانال المدخلة : 

 معالجة البيانال ةتحديد أنواع ا 
 ا راس العمليال الحسابية ةالرياضية علا البيانال 

 تمثيل البيانال والرسوط البيانية

 العالقة بيخ  دةل المشترك ة دةل الكتاب ه  متعدد لمتعدد  (1
 المفتاح األساس  هو )رقم المشترك +رقم الكتاب(  (2
( ةه  قيمة خير مدخلة كديمة مفتاح  5ألنن تم استخداط قيمة للمفتاح األ نب  )  (3

 أساس  

 عمود ,خط  ,دائري 

 الفر  بيخ المفتاح األساس  ةالمفتاح اا نب  
حبل أة مجموعة مخ الحبول معرف الجدةل مخ خالل ا مج  أن  المفتاح األساس  هو :

 محتول قيمًا شريدة ةا ممحخ أن يترك شارخاً 
المفتاح األ نب  :صفة ش   دةل ما تكون أساسية ةش   دةل آخر تكون صفة عادمة  

 ةت دف لربط الجداةل 

1.  
2.  
 رقم  .3

2020 
 الدورة الثانية 

اشتراضيًا علا ثالث أةرا  عمل تتكون الورقة مخ  هو ملف برنامج اكسل محتول المصنف: 
 ش،حة مخ األعمدة ةالصفوف

1.  
2.  
3.  

 تصمية البيانال: عرا مجموعة  زئية مخ البيانال ةشو م يار معيخ 
 شرز البيانال: ترتي  البيانال حس  م يار معيخ 

 صفال التصميم الجيد لبواعد البيانال 
 الحد مخ تكرارها تجزئة البيانال ش   داةل ب دف  -1
 الربط بيخ الجداةل لتكامل البيانال  -2
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 اعداد قاعدة بيانال تستخدط إلنجاز ااستعالمال ةالتبارير المطلوبة من ا  -3
1.  
2.  

 نسبة مئوية 

 المراحل الت  تمر ب ا عملية تصميم )انشاس ( قاعدة البيانال؟ 
 تحديد اهداف قاعدة البيانال  -1
  مال المعلومال ةتنظيم ا  -2
 تبسيم المعلومال ش   داةل حيص يتم تحديد محتويال كل  دةل  -3
 تحديد حبول كل  دةل واإلضاشة الا المفاتية األساسية والجداةل -4
 الربط بيخ الجداةل مخ خالل بناس العالقال بين ا  -5

 : أي تأميخ الخالما الت  تحتول علا بيانال شبطحماية الخاليا
 ةرقة العمل مخ التحرير وحلمة مرةر تأميخ خالما حماية ورقة العمل: 

 ( ة عنوان المريض )نوع البيانال: نص( ةةقة   تاريخ المزاةلة ) نوع البيانال: تاريخ -1
 مفتاح أ نب ( رقم المريض ش   دةل عمليال  راحية ) -2
 مفتاح اساس (رقم المريض ش   دةل المريض)  -3

 متعدد لمتعددالعالقة بيخ  دةل المريض ة دةل الطبي  عالقة 

2020 
 الدورة الثالثة

 اج ار رسالة تنبين بو ود خطأ ش  البيانال المدخلة  رسالة الخطأ:
ش   دةل ما تكون أساسية ةش   دةل آخر تكون صفة عادمة   المفتاح األ نب  :صفة
 ةت دف لربط الجداةل 

 المفتاح األساس  ش   دةل الصنف هو) كود الصنف(  .1

 المفتاح األساس  ش   دةل المست ل  هو) كود المست ل (    
 المست ل  هو )كود الصنف + كود المست ل (–المفتاح األساس  ش   دةل الصنف     

 المست ل ( هو مفتاح ا نب   -كود الصنف ش   دةل )الصنف .2

 المست ل ( هو مفتاح ا نب   -كود المست ل  ش   دةل )الصنف    
 متعدد لمتعدد العالقة بيخ  دةل الصنف ة دةل المست ل  ه   .3

 واحد لمتعدد المست ل ( عالقة  -العالقة بيخ  دةل الصنف ة  دةل )الصنف    
 واحد لمتعدد المست ل ( عالقة  -العالقة بيخ  دةل المست ل  ة  دةل )الصنف    
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 نوع البيانال األنس  ش  حبل المبلغ هو رقم أة عملة  .4

 تجزئة البيانال ش   داةل عند انشاس قواعد البيانال؟ علل: تم  
 ب دف الحد مخ تكرارها 

 المراحل الت  تمر ب ا عملية تصميم )انشاس ( قاعدة البيانال؟ 
 تحديد اهداف قاعدة البيانال  -1
  مال المعلومال ةتنظيم ا  -2
 تبسيم المعلومال ش   داةل حيص يتم تحديد محتويال كل  دةل  -3
  دةل واإلضاشة الا المفاتية األساسية والجداةلتحديد حبول كل  -4
 الربط بيخ الجداةل مخ خالل بناس العالقال بين ا  -5

1.  
2.  
 نص  .3
4. A1 

 مسما حبل رقم المريض ش   دةل المريض مفتاح أساس  .1

 الدةاس مفتاح أ نب  -مسما حبل رقم المريض ش   دةل المريض       
 المفتاح األساس  ش   دةل الدةاس هو رقم الدةاس  .2

 متعدد لمتعددالعالقة بيخ  دةل المريض ة دةل الدةاس  ه  

   تأميخ المصنف وحلمة مرةر عند الدياط وحفظنحماية المصنف: 
 العمل مخ التحرير وحلمة مرةر تأميخ خالما ةرقة حماية ورقة العمل: 

 عرض التصميم 

1.  
2.  

2021 
 الدورة األولى

 B5 -أ

  - ب
  - ت
  - ث

هو ملف برنامج اكسل محتول اشتراضيًا علا ثالث أةرا  عمل تتكون الورقة مخ  المصنف: 
 ش،حة مخ األعمدة ةالصفوف
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  -أ
  - ب
  - ت
  - ث

 B7و    B6اسم خلييتين مدمجتين 
 تصميم )انشاس ( قاعدة البيانال؟ المراحل الت  تمر ب ا عملية 

 تحديد اهداف قاعدة البيانال  -1
  مال المعلومال ةتنظيم ا  -2
 تبسيم المعلومال ش   داةل حيص يتم تحديد محتويال كل  دةل  -3
 تحديد حبول كل  دةل واإلضاشة الا المفاتية األساسية والجداةل -4
 الربط بيخ الجداةل مخ خالل بناس العالقال بين ا  -5

رقم الطبي  مفتاح أساس  ش   دةل الطبي  , رقم مفتاح أساس  ش   دةل خدمة   .1
 العالر , رقم المريض مفتاح أساس  ش   دةل المريض 

رقم الطبي  مفتاح أ نب  ش   دةل خدمة العالر , رقم المريض مفتاح أ نب  ش   دةل  .2
 خدمة العالر.

 متعدد لمتعدد .3
 نص  .4

2021 
 الدورة الثانية

 التنسيو الشرط  : ض،ط تنسيو للخالما ا يتم اا بتحبيو شرط معيخ علا قيم الخالما 

 صفال التصميم الجيد لبواعد البيانال 
 تجزئة البيانال ش   داةل ب دف الحد مخ تكرارها  -1
 الربط بيخ الجداةل لتكامل البيانال  -2
 ةالتبارير المطلوبة من ا اعداد قاعدة بيانال تستخدط إلنجاز ااستعالمال  -3

ألن قواعد البيانال ا تدعم در ة العالقة متعدد لمتعدد لفل  يتم تفكيح ا لتص،ة عالقت   
 ةاحد الا متعدد ةذل  واستخداط  دةل  ديد مسما الوسيط أة الوصلة

1)  
2)  
3)  
4)  
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 المفتاح األساس  ش   دةل قسم هو رقم البسم  (1

 مشرةع هو )رقم البسم +رقم المشرةع(المفتاح األساس  ش   دةل  
 المفتاح األساس  ش   دةل المشرةع هو رقم المشرةع 

 قسم هو مفتاح أ نب   -رقم البسم ش   دةل مشرةع  (2
 قسم هو مفتاح أ نب  -رقم المشرةع ش   دةل مشرةع

 متعدد لمتعدد (3
 قسم -نعم يو د مفتاح مرك  ةهو )رقم البسم+رقم المشرةع ( ش   دةل مشرةع (4

 رقم الكتاب هو مفتاح أساس  ش   دةل الكتاب  (1

 الرقم التسلسل  هو مفتاح أساس  ش   دةل التألية 
 رقم المؤلف هو مفتاح أساس  ش   دةل المؤلف 

 رقم الكتاب ش   دةل التألية هو مفتاح أ نب   (2
 رقم المؤلف ش   دةل التألية هو مفتاح أ نب  

  دةل الكتاب ة دةل التألية عالقة ةاحد لمتعدد (3
  دةل المؤلف ة دةل التألية عالقة ةاحد لمتعدد

 نوع البيانال ش  الحبل ش  دار النشر )نص(  ة تاريخ النشر )تاريخ ةةقة( (4

االكترةنية ةتطبيو المعادال  ةرقة العمل ش  برنامج  اكسل مستخدط إلنشاس الجدةال
 الرياضية ةالحسابية علا البيانال 

 رقم الطال  ش   دةل الطال  هو مفتاح أساس   .1
 )رقم الطال +رقم الم،حص( هو مفتاح اساس  )مرك ( ش   دةل العالمة

 رقم الم،حص ش   دةل الم،حص هو مفتاح أساس  
 رقم الطال  ش   دةل العالمة مفتاح أ نب    .2

 حص ش   دةل العالمة هو مفتاح ا نب  رقم الم،
  دةل الطال  مال  دةل العالمة مرت،طيخ وعالقة ةاحد لمتعدد  .3

  دةل الم،حص مال  دةل العالمة مرت،طيخ وعالقة ةاحد لمتعدد 

2021 
 الدورة الثالثة

1.  
2.  
3.  
 معدل محتويال الخل،ة.  .4



 
 

 

تصنيف نماذج امتحانات 
الثانوية العامة

األدبي/ الفرع
تكنولوجيا / المبحث

المعلومات
اإلدارة العامة لإلشراف 

والتأهيل التربوي

33 

تستخدط اداة الرسم البيان  ش  الجداةل اإللكترةنية لتمثيل البيانال ذال العالقة ب،عض ا 
 ال،عض علا شحل رسوط بيانية لتس يل عرض ا ةقراست ا  

 المفتاح األ نب : صفة ش  كيان ما تكون صفة أساسية ةش   دةل آخر تكون صفة عادمة  

نوع البيانال ش  حبل رقم الموجف هو رقم , نوع البيانال ش  حبل اسم الموجف هو    .1
نص, نوع البيانال ش  حبل العنوان هو نص, نوع البيانال ش  حبل ا مال  الرات  هو  

 قم البسم هو رقم. رقم, نوع البيانال ش  حبل ر 
رقم البسم مفتاح أساس  ش   دةل األقساط, )رقم الموجف +رقم المستفيد( هو مفتاح  .2

 مرك . 

 المفتاح المرك : ع،ارة عخ مفتاحيخ رئيسيخ أة أكثر مشحالن معًا مفتاحًا مرك،اً 

 حمامة البيانال : تأميخ البيانال ةحفظ ا مخ العبص ةالتغيير 

كسل محتول اشتراضيًا علا ثالث اةرا  عمل تتكون الورقة مخ  المصنف: ملف برنامج أ
 مجموعة مخ األعمدة ةالصفوف

 انشاس استعالط مخ خالل معالج ااستعالمال  .1
 مبوط وإدرار الحبل ضمخ الحبول المحددة إلج ارها مخ خالل ااستعالط  .2
 الطبي   .3
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 الصفحة موضوع الدرس  الوحدة  م

 32 الط،بة الثانية: ط،بة ربط البيانال  الثانية  
 44 الط،بة الثالثة: ط،بة الش،حة  الثانية  
 59 أ  زة الش،حة المنزلية  الثانية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة فهرس محتويات  

 الثانية الوحدة 
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 الوحدة الثانية: ش،حال ااتصال
 ط،بة الش،حة  :الثان  الدرمط،بة ربط البيانال                     :األةل الدرم

        
 QRرمز 

 

 السؤال سنة الورود 
 ماذا يسمى تنسيق الرسالة في طبقة ربط البيانات؟  -1 الدورة األولى  2019

 Packetحزمة  -د   Segmentقطعة  -ج   Dataبيانات  -ب  Frameإطار  -أ 
 الثنائية التي يتكون منها العنوان الفيزيائي؟ كم عدد الخانات  -2 
 بت 64  -د            بت  48 -ج         بت 32 -ب        بت  16 -أ 
 ماذا يسمى نظام العنونة الفيزيائية والذي يكون فريدًا على مستوى بطاقات الشبكة في العالم؟  -3 
    Mac Address  -ب                  Port Address   -أ 

 Email Address  -د                 IP Address -ج  -ب
 على الشبكة؟  IP أي من األوامر اآلتية يستخدم لفحص االتصال مع عنوان  -4 
 Tracert -د  Ping -ج    Ipconfig/all -ب       Ipconfig -أ 
أي من الطبقات تستخدم لتنظيم عملية اإلرسال على الوسائط المشتركة بين عدة أجهزة لضمان  -5 

 عدم تداخل اإلشارات؟ 
 الرابعة  د. الثالثة              . ج          الثانية       ب.          األولي     .أ 
 ( ؟ 255.255.0.0كم عنواناً موجوداً في شبكة قناعها )      -6 

 162  -د              82  -ج                 42  -ب            22 -أ 

 اسم المستخدم وكلمة المرور من قبل مزود خدمة االنترنت؟ ماذا نسمي عملية تحديد  -7 
 المصادقة -حماية البيانات     د -حفظ البيانات    ج -تشفير البيانات     ب -أ 
 ؟ (31)10  ما العدد الثنائي المكافئ للعدد العشري  -8 
 (10000)2 -د      (10111)2   - ج        (11110)2 -ب           (11111)2 -أ 

 ( ؟ 255.255.255.0كم عنواناً موجوداً في شبكة قناعها ) -9 الثانيةالدورة  2019

 256-د      255    -ج           128 -ب       64 -أ 
 ( لتوجيه الحزمة بين الشبكات؟ Routerأي من العناوين اآلتية يستخدمه الموجه )  -10 
  Email Addressد.    IP Addressجـ.    Mac Addressب.     Port Address .أ 
 أي من األوامر اآلتية يستخدم لتتبع مسار رسالة من المصدر الى الهدف؟  -11 
 Tracert -د  Ping -ج    Ipconfig/all -ب       Ipconfig -ب 
 ما الجهاز الذي يقوم بتنظيم مرور البيانات بين األجهزة على الشبكة المحلية؟   -12 
    NICكرت الشبكة  -ب             Switchمحول الشبكة  -أ 

 Routerالموجه  -د                     Frameاالطار  -ج 
 ؟IPv4كم عدد خانات عنوان   -13 



 
 

 

تصنيف نماذج امتحانات 
الثانوية العامة

األدبي/ الفرع
تكنولوجيا / المبحث

المعلومات
اإلدارة العامة لإلشراف 

والتأهيل التربوي

36 

 255-د               32   -ج                  16 -ب                   4 -أ 
 ؟   (A)16ما العدد الثنائي المكافئ للعدد    -14 
 (1000)2 -د        (1010)2    -ج         (1110)2   -ب           (0111)2 -أ 
( إلى إعدادات المصنع من خالل الضغط  ADSL Routerيتم عادة إعادة ضبط الجهاز )   -15 

 على زر؟
 Power -د           Reset  -ج                 F1 -ب              Enter -أ 

 يطلق على تنسيق الرسالة في طبقة الشبكة عند انتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل؟  -16 الثالثة الدورة  2019
   Dataبيانات  -ب   Frame                إطار  -ب 

 Packetحزمة  -د             Segmentقطعة  -ج  
 هو: IPv4عدد العناوين التي يدعمها بروتوكول   -17 
 322 -د                    242  -ج                   162  -ب             82 -أ 

 نظام العنونة الفيزيائية يتم انشاؤه من قبل:   -18 

   المصنع  -المستخدم    د  -ج   المبرمج   -مصمم الشبكة   ب -أ 
 محول الشبكة يقوم ب  : أنه غير صالح ،فإن FCSإذا كانت نتيجة فحص اإلطار باستخدام   -19 
 تخزينه داخل الجدول  -متابعة اإلرسال   د -التخلص منه   ج -إعادة إرساله للمصدر     ب -أ 
 يقوم الموجه بتحويل الرسالة بين الشبكات وصواًل للمستقبل اعتمادًا على عنوان :  -20 
 للمصدر   MAC -د          المصدر  IP -للهدف   ج MAC -للهدف   ب  IP  -أ 
 ( ؟ 255.255.255.0كم عنواناً موجوداً في شبكة قناعها )       -21 

 322 -د                    242  -ج                   162  -ب             82 -ب 

الجهاز الذي يقوم بربط مجموعة من األجهزة في الشبكة المحلية على شكل مخطط نجمي   -22 

Star  : 

 Server -د          Router  -ج           Repeater  -ب             Switch -أ 

 ؟ (36)16ما العدد الثنائي المكافئ للعدد  -23 
  -د       (00001111)2   -ج        (11000011)2    -ب        (00110110)2 - أ 

2(11110000) 
يستخدم من أجل التمييز بين الجزء الخاص بعنوان  الجهاز و الجزء الخاص بعنوان    -24 

 الشبكة:
-د          TCP/IP-ج           MAC Address   -ب             Subnet mask -أ 

HTTP 
يكون فريدًا على مستوى بطاقات الشبكة في ماذا يسمى نظام العنونة الفيزيائية والذي   -25 

 العالم 
  Email Addressد.    IP Addressجـ.    Mac Addressب.     Port Address .ب 

 إلى إعدادات المصنع؟  Routerما الزر الذي يستخدم إلعادة ضبط جهاز الموجه   -26 الدورة األولى  2020

 Power  -د       Reset  -ج            F1 -ب            Enter -ب 
 في النظام الثنائي؟  (A7)16ما قيمة العدد   -27 
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 01011110د.       11100101جـ.    10100111 ب.     01111010 .أ 
 على الشبكة؟ IPما األمر المستخدم لفحص االتصال مع عنوان   -28 
 ping  -د             ipconfig   -ج           cmd   -ب                tracert  -أ 
 ما البروتوكول الذي يقوم بتوزيع العناوين بشكل تلقائي على أجهزة الشبكة؟  -29 
 HTTP -د   DHCP  -ج         PPP-ب            TCP/IP -أ 
 مختلفًا يمكن إنشاؤه؟  MACكم عنوان   -30 
 162د.           322جـ.                 482ب.                    562 .أ 
ما الجهاز الذي يتخذ القرار المناسب لتحويل الرسالة للمنفذ الصحيح في طبقة ربط    -31 

 البيانات 
 د. المعيد        الموجهجـ.       بطاقة واجهة الشبكةب.     محول الشبكة   .أ 
 المصدر للهدف عبر الموجهات؟ما الطبقة التي تقوم بتوجيه الرسالة من   -32 
 الطبقة الفيزيائية -طبقة النقل  د -طبقة الشبكة  ج -طبقة ربط البيانات  ب -أ 
 ما الوضع الذي يكون فيه جهاز نقطة الوصول مجرد امتداد السلكي لشبكة سلكية؟   -33 
 معيد اشارة سلكي  -معيد اشارة السلكي   د -نقطة وصول  ج مستخدم  -نقطة وصول    ب -أ 

 ما الحقل الذي يستخدمه المحول للتأكد من صالحية اإلطار في طبقة ربط البيانات   -34الثانيةالدورة  2020
 د. تفحص األخطاء     جسم الرسالةجـ.     ب. عنوان المصدر   عنوان الهدف   .أ 
 عناصر النظام السادس عشر لتمثيله بالنظام الثنائيكم خانة تخصص لكل عنصر من   -35 
 16د.                  12جـ.                     8ب.                   4 .أ 
وصواًل لموقع ما على شبكة   ةما األمر المستخدم لمعرفة كم موجه يقوم بتوجيه الرسال  -36 

االنترنت؟
 tracert                ب-  cmd           ج-   ipconfig             د-  ping
ماذا يسمى تنسيق الرسالة في طبقة الشبكة؟   -37 
بت - قطعة             د -حزمة         ج   - إطار            ب -أ 
 ؟Frame Relayما البروتوكول الذي يعتمد على الشبكات من نوع   -38 
   DTCP - د   TCP/IP       -ج        PPPoE -ب          PPP -أ 
ما المصطلح الذي يطلق على خدمات اتصال االنترنت باستخدام نقل البيانات الرقمية من    -39 

المودم و خط الهاتف؟
WPA2 -د      WPA -ج        DSL -ب          SSID -أ 

 ؟ (11101)2ما العدد السادس عشر الذي يقابل العدد  -40 الدورة الثالثة  2020
 D1د.              1D   جـ.                     31ب.                13 .أ 
ما الحقل الذي يستخدمه المحول للتأكد من صالحية االطار في طبقة ربط البيانات؟   -41 
تفحص األخطاء  -جسم الرسالة   د -عنوان المصدر   ج -عنوان الهدف  ب -أ 
 ؟ (31)10الذي يقابل العدد   المكافئ للعدد العشري ما العدد   -42 
 (10000)2د.    (10111)2جـ.      (11110)2ب.     (11111)2 .أ 

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com
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 ( ؟ ROUTER( عند ضبط اعدادات الموجه )VPI ،VCIما قيمة الحقلين )  -43 
 88،55 -د     80،33  -ج      53،19  -ب       8،35  -أ 
ما الطبقة التي تنقل فيها البيانات على شكل إشارات عبر الوسائط المختلفة )سلكية و ال    -44 

 OSIسلكية(في نظام 
 ربط البيانات  د. الطبقة الفيزيائية  طبقةجـ.       طبقة الشبكة  ب.    طبقة النقل   .أ 
الرسالة بين الشبكات  ( عندما يقوم بتحويل ROUTERما العنوان الذي يعتمد عليه الموجه )  -45 

 وصواًل للمستقبل؟
 للهدف  MAC -للمصدر         د IP  -للمصدر       ج MAC   -للهدف        ب IP -أ 
أي من الطبقات تستخدم لتنظيم عملية اإلرسال على الوسائط المشتركة بين عدة أجهزة   -46 

 لضمان عدم تداخل اإلشارات؟ 
 الرابعة  د. الثالثة             جـ.               الثانية       ب.        األولي     .ب 

الدورة   2021
 األولى

 أي من األوامر اآلتية يستخدم لتتبع مسار رسالة من المصدر الى الهدف؟  -47

 ping   -د             ipconfig   -ج            DNS  - ب                tracert -أ 
 الثنائية التي يتكون منها العنوان الفيزيائي؟ كم عدد الخانات   -48 

 بت  64 -د             بت 48  -ج              بت  32  -بت                    ب 8 -أ 

 (؟ IPv4صحيح ) IPأي من التالية يمكن اعتباره عنوان   -49 

      A1.34.1.861 -ب                 192.861.200.1 -أ 

 192.268.2.5-د                   200.12.30.77  -ج  

 في أنظمة التشغيل؟ MACما النظام الذي يستخدم لتمثيل عنوان ال   -50 

 السادس عشر -العشري          د -الثماني          ج -الثنائي            ب -أ 

 ما نظام العنونة الذي توفره الطبقة الثانية؟  -51 

 المنطقي -الفيزيائي           د -العشري        ج -الثنائي            ب -أ 

 في النظام العشري     (3AA)16ما مكافئ العدد   -52 

 839  -د               300  -ج           938 -ب                 23 -أ 

الدورة   2021
 الثانية 

 جهاز حسوب؟ 305تكفي ل  IPما قناع الشبكة األنسب إذا أردنا الحصول على عناوين -53

 255.255.0.0 -ب                            255.255.255.0 -أ 

 255.255.255.1 -د                                   256.0.0.0 -ج

 للتحويل من النظام الثنائي إلى السادس عشر ، نقسم العدد الثنائي إلى مجموعات ذات خانات...-54 

 ثمانية -سداسية            د -رباعية          ج -ثنائية              ب -أ 

 ( بربط أجهزتها؟ Switchما شكل الشبكة المحلية الذي يقوم المحول ) -55 

 مستطيلة  -خطية              د  -حلقية            ج -نجمية             ب -أ 

 ( في النظام الثنائي؟6C)16ما مكافئ العدد السادس عشري  -56 

 1101100 -د        1101111 -ج      1111010 -ب     1101011 -أ 
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الدورة   2021
 الثالثة 

 لتحديد الجزء الخاص بعنوان الشبكة؟ ما الرقم المستخدم في قناع الشبكة ، -57

 256  -د               255   -ج             8   -ب                  0 -أ 

 ؟  MACالتي يتكون منها  Bitsما عدد البتات  -58 

 128  -د                  64   -ج           48   -ب               32 -أ 

 السادس عشر؟ما أكبر رقم في النظام  -59 

 16 -د                   F    -ج           10  -ب                 9 -أ 

 ما األمر المستخدم لفتح موجه سطر األوامر في نظام تشغيل ويندوز؟ -60 

 Ping  -د             CMD  -ج       Open   -ب              IP -أ 

 ماذا نحتاج للتنقل بين الشبكات؟  -61 

 MACعنوان  -نظام عنونة مدمج  د -نظام عنونة منطقي  ج -عنونة فيزيائي    ب نظام  -أ 

 ؟MACعنوان  ال يمثلأي من االتية  -62 

 

 CC-DC-DD-43-37-11 -ب         DC-11-FH-43-11-23 -أ 

 8C-F1-F2-F3-Fe-EF  -د          8C-DC-D4-43-37-EF -ج
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 QRرمز  
        

 األس لة المبالية:  

  سنة الورود

الدورة   2019
 األولى

 ( Router(، موجه )ADSLما المقصود بكال من: خط المشترك الرقمي غير المتماثل)-
 ( يقوم بهما مع التوضيح. Access Point)أذكر أثنين من مهام جهاز نقطة الوصول -
 (؟Switchداخل المحول)   MACكيف يتم تعبئة جدول العناوين الـ -
( يريد إرسال رسالة لجهاز موجود في مدينة يافا بعنوان 192.168.2.1جهاز حاسوب موجود في مدينة الناصرة بعنوان )-
 . ( وضح كيف يمكن ربط الجهازين255.255.255.0قناع الشبكة لكال الجهازين )،(192.168.3.2)

 ( أجب عما يلي:255.255.255.0( لجهاز وقناع  شبكة)192.168.18.1) IPلديك عنوان -
 ما عنوان الجهاز؟  (أ

 كم عنوانًا موجود بالشبكة؟ (ب
 ( إلى النظام السادس عشر 10010)2ج( حول العدد 

 .  www.Alquds.comTracert(:CMDما تنفيذ األمر اآلتي )في شاشة -
 ؟PPPoEما وظيفة برتوكول -

الدورة   2019
 الثانية 

 ما المقصود بكل من اآلتية  -
 (Subnet Mask)قناع الشبكة -
 الثالثة؟اذكر دورين من األدوار التي تقوم بها الطبقة -
 وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟ MAC ما هو عنوان الـــــ-
 في إرسال رسالة بين طرفين؟ LAN Switchكيف يعمل محول الشبكة -
 (،أجب عما يلي:255.255.0.0( لجهاز و قناع شبكة)192.168.25.1) IPلدينا عنوانه -

 ما عنوان الشبكة؟  .1
 كم عنوانًا موجود بالشبكة؟ .2

 إلي النظام الثنائي؟ (25)10حولي العدد -
 .  www.tinkercad.comTracert(:CMDما تنفيذ األمر اآلتي )في شاشة -
 (.DHCPما وظيفة البرتوكول إعدادات المصنف الديناميكي)-
 

الدورة   2019
 الثالثة 

 ما المقصود بكل من اآلتية: -
 ( DSLالمشترك الرقمي )خط -
 من حيث:  IP  Addressو MAC Address قارني بين -
 نظام العنونة، عدد الخانات الثنائية.-
 ( عند ضبط إعدادات الموجه؟WPA2لماذا يفضل اختيار تشفير )-
 ارسم بنية الرسالة في طبقة ربط البيانات؟-
 لديك الشكل أدناه تأمله جيدًا ثم أجب عما يلي: -

http://www.alquds.com/
http://www.tinkercad.com/
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Disable Enable Broadcast SSID: 
Palestine SSID: 
WPA2 Encryption 
Personal(Pre-Shared Key) Authentication Type: 
Mohe@2019 Pre-Shared Key: 

 ما كلمة المرور للشبكة؟ -3ما نوع التشفير؟          -2ما اسم الشبكة االنترنت؟                  .1
 وأذكر مهمة واحدة من مهامه؟  PPPما وظيفة البروتوكول -
 ( بين الشبكات.Wireless Repeaterما استخدام المعيد )-

الدورة   2020
 األولى

 .  Ethernetما المقصود بكل من اآلتية: اإليثرنت -
 الشبكة من حيث نظام العنونة و تنسيق الرسالة؟  قارن بين طبقة ربط البيانات و طبقة-
 (؟AP Clientكيف يعمل جهاز نقطة الوصول كمستخدم نقطة وصول)-
 من خالل طريقتين ، و كيف تختار بين الطريقتين حسب طبيعة عمل الجهاز؟  IPيحصل الجهاز على عنوان -
 اذكر خطوات آلية إعدادات بطاقة الشبكة. -

 م أجب عما يلي:تأمل الشاشة المجاورة، ث
 .ماذا تمثل الشاشة المجاورة؟1
 (  1في الرقم)PPPoE .على ماذا يدل بروتوكول2
إعدادات   PPPoE.علل: يستخدم بروتوكول 3

اتصال ثابتة مع جميع المستخدمين في فلسطين  
 (.2كما يظهر في الرقم )

 
 ؟PPPما المهام التي يقوم بها بروتوكول -

الدورة   2020
 الثانية 

 (switchما المقصود بكل من اآلتية: بطاقة واجهة الشبكة، محول الشبكة)-
 المستخدم بإرسال رسالة لمستخدم آخر. وضحي بخطوات كيف يعمل محول الشبكة عندما يقوم -
 كيف يعمل جهاز نقطة الوصول كمعيد )مقوي( إشارة السلكي؟ -
 ما نظام العنونة المستخدم في كل من طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة؟ -
 أجب عما يلي: 255.255.0.0 وقناع الشبكة هو: 192.168.2.25 هو:  IPإذا علمت أن عنوان -
 الشبكة .ما هو عنوان 1
 .ما هو عنوان الجهاز داخل الشبكة؟ 2
 .كم عنوانًا موجودًا في هذه الشبكة؟ 3
 على جهازك في نظام تشغيل األندرويد؟ MACكيف يتم تحديد عنوان -
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تأمل الشاشة المجاورة، ثم أجب -
 عما يلي:

 (؟2( ،)1.على ماذا تدل األرقام )1
.ما وظيفة الحقول المشار إليها 2

 (؟3بالرقم )

 
بعنوان القدس يريد إرسال رسالة لجهاز موجود في مدينة   192.168.1.3بعنوان  نابلسجهاز حاسوب في مدينة يود -

 . 255.255.255.0 قناع الشبكة لكال الجهازينعلمًا بأن  192.168.3.3
 علل: نحتاج موجه لتوجيه الرسالة بين الجهازين.  .1
 المصدر في المرحلة األولى؟ IPالهدف وعنوان  IPما هو عنوان  .2

 الهدف في المرحلة الثالثة؟ MACالمصدر وعنوان  MACما هو عنوان -

الدورة   2020
    الثالثة

 ما المقصود بكاًل مما يلي : بطاقة واجهة الشبكة.-
، يريد ارسال رسالة لجهاز في مدينة أريحا (10.0.0.22جهاز حاسوب في مدينة القدس عنوان )-

( هل الجهازين موجودان في الشبكة نفسها؟ وكيف يتم  255.255.255.0( و قناع الشبكة لهما)192.168.1.1عنوانه)
 ربطهما معًا؟

 مقوي( اشارة ال سلكي؟)كيف يعمل جهاز نقطة الوصول كمعيد -
 ؟Subnet maskما أهمية قناع الشبكة-
 تدل األرقام في الشاشة التالية:على ماذا -

 
 على موجه سطر األوامر؟    www.moeh.edu.pstracertما نتيجة كتابة األمر-
 ما نظام العنونة المستخدم في كل من طبقة الشبكة وطبقة ربط البيانات؟ -

 الدورة  2021
   األولى

 
 :يأتيقيمة كال مما أوجد -

 ( في النظام الثنائي.B5)16العدد  .1
 ( في النظام السادس العشري؟1011010)2العدد  .2

 

http://www.moeh.edu.ps/
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 تأمل النافذة اآلتية ثم أجب عما يلي:-
 

 
 للجهاز؟  IPما عنوان -
 (؟ 1على ماذا يدل السطر المشار إليه بالرقم)-
 (؟2ما وظيفة ما يشير إليه الرقم ) -
 (؟CMDما األمر الذي أظهر النافذة أعاله من خالل موجه األوامر)-
 ما الفرق بين العنوان المنطقي و العنوان الفيزيائي؟-
 ؟MACبتعبئة عناوين  Switchكيف يعمل المحول -
 . NICما المقصود بكل من اآلتية: بطاقة واجهة الشبكة-
 ؟ وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟ MACما عنوان -
 ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:PC2إلى الجهاز  PC1الشكل اآلتي الخاص بإرسال رسالة من الجهاز تأمل -

 
 إلى واجهة الموجه المحلي؟  PC1اشرح كيف سيكون المسار الرسالة من الجهاز -
دد خانات (؛ فما عدد خانات الجزء الخاص بالشبكة، وما ع255.255.255.0إذا علمت أن قناع الشبكة للجهاز األول )-

 الجزء الخاص بعناوين األجهزة. 
 (. MAC(، مثل هذه البيانات بالصيغ الثالث لعنوتن فيزيائي)B846FA1043D7لديك البيانات اآلتية)-
 ( إلى ما يكافئه بالنظام السادس عشر. 150)10حول العدد -
منفذين أحدهما ينتمي للشبكة   في الشكل اآلتي يتم توجيه رسالة بين جهازين في شبكتين مختلفتين حيث الموجه على-

( عبر الموجه مع  2( إلى الجهاز )1األولي واآلخر ينتمي للشبكة الثانية. وضح كيف سيكون مسار الرسالة من الجهاز )
 في كل مرحلة.  MACو IPتحديد عناوين 



 

 
 

44 

 

 الدورة  2021
 الثانية 

 وضح المقصود بكل من المصطلحات اآلتية:-
 بطاقة واجهة الشبكة -
 ( وفقا للمعايير: MACوالفيزيائي ) (IPv4قارني بين نظامي العنونة المنطقي )-
 عدد الثنائيات المكونة له، النظام العددي المستخدم لتمثيله.-
 ما قيمة كال مما يأتي: -

 ( في نظام العشري.A69)  16العدد  .1
 ( في النظام السادس عشري. 1011110101011)2العدد  .2

 زيائية والمنطقية في شبكة الحاسوب.نحتاج لكل من العنوة الفي-
 ؟ وكيف يحصل عليه؟IPما هو عنوان 

أراد محمد أ يرسل رسالة إلى خالد عبر الشبكة، فإذا علمت أن قناع الشبكة لكال الجهازين الخاصين بهما هو 
 ( أجب عن األسئلة اآلتية: 255.255.255.0)

 
 ما اسم الجهاز الذي يربط بين جهاز محمد وخالد؟ .1
 عدد األجهزة التي يمكن ربطها بالشبكة التي ينتمي لها جهاز خالد؟كم  .2
 ما هو عنوان الشبكة التي ينتمي لها جهاز محمد؟ .3
 هل جهاز محمد وخالد على نفس الشبكة، مع التوضيح؟  .4

 .( في النظام السادس عشر189)10ما قيمة  -
 (. ipconfig/all( و )ipconfigقارني بين األمرين )-
 ( أجب عما يلي:255.255.0.0( لجهاز وقناع الشبكة )155.133.14.11) IP عنوانلديك -

 ما عنوان الشبكة.  .1
 ما عنوان الجهاز  .2
 كم عنوانًا في الشبكة. .3
 أكتب عنوان جهاز آخر على نفس الشبكة.  .4
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 .Subnet Maskما وظيفة كاًل مما يأتي: قناع الشبكة  .5
 .FCSانات، وعلل احتواء الرسالة على حقل ارسم تنسيق الرسالة )اإلطار( في طبقة ربط البي -
 علل لما يلي: -

 لجهاز الحاسوب رغم انتقاله من شبكة ألخرى؟  MACعدم اختلف عنوان الـــ 

2021 
 الثالثةالدورة 

 
 

 قناع الشبكة. – Pingما وظيفة كال من: األمر -
 وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟ MACما عنوان الــ -
 ( في النظام السادس عشري؟171)10ما قيمة  -
 ما وظيفة كأل من العنوة الفيزيائية.-
(يود إرسال رسالة إلى جهاز أخر في مدينة)غزة( بعنوان 192.168.6.1لديك جهاز حاسوب في مدينة)القدس(بعنوان )-
 (. 255.255.255.0( علما بأن قناع الشبكة للجهازين هو )192.168.8.2)

 كة؟ بهل الجهازين موجودان على نفس الش .1
 للجهاز الهدف؟ IPان و ما عن .2
 وضح كيف يمكن ارسال الرسالة بين الجهازين؟  .3

 .NIC، بطاقة واجهة الشبكة   Routerما المقصود بكال من: الموجه 
 أوجد قيمة كاًل مما يأتي:

 ( في النظام العشري.A5) 16العدد
 النظام السادس العشري.( في 10001)2 العدد

 . DHCP، بروتوكول إعدادات المصنف الديناميكية FCSما المقصود بكال من: حقل
في الشكل اآلتي يتم توجيه رسالة بين جهازين في شبكتين مختلفتين حيث الموجه على منفذين أحدهما ينتمي للشبكة  -

( عبر الموجه مع  2( إلى الجهاز )1الة من الجهاز )األولي واآلخر ينتمي للشبكة الثانية. وضح كيف سيكون مسار الرس
 مكرر   في كل مرحلة. MACو IPتحديد عناوين 

 
 

 مكرر من خالل طرقتين ، أذكرهما ووضح و كيف تختار بين الطريقتين.  IPيحصل الجهاز على عنوان 
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 للجهاز؟ IPما عنوان 
 (؟ 1على ماذا يدل السطر المشار إليه بالرقم)-
 (؟2ما وظيفة ما يشير إليه الرقم ) -
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 اإلجابات النموذجية
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 الثانية إجابات الوحدة  
 أسئلة االختيار من متعدد:-1

 الخيار الصحية  رقم السؤال
 Frameإطار أ     1
             بت  48ج    2
    Mac Addressب   3

   Ping  ج 4
            الثانية     ب   5
 162د   6
 المصادقة د   7
              (11111)2أ   8
 256د    9

 IP Addressج    10
 Tracertد   11
               Switchمحول الشبكة أ   12
                      4أ    13
          (1010)2ج    14
             Resetج   15
 Packetحزمة د   16
 322د   17
   المصنعد   18
 التخلص منه    ب    19
 للهدف     IPأ    20
               82أ    21
               Switchأ    22
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 (00110110)2أ   23
              Subnet maskأ    24
    Mac Addressب    25
         Resetج    26
     10100111ب   27
 pingد    28
    DHCPج   29
  482ب   30
      محول الشبكة  أ   31
 طبقة الشبكة  ب    32
 نقطة وصول    أ   33
 تفحص األخطاء د    34
 4أ    35
                  tracertأ   36
 حزمة          ب    37
 PPPoEب   38
          DSLب   39
                1Dج   40
 تفحص األخطاء د   41
      (11111)2أ    42
    8،35 أ   43
 الطبقة الفيزيائيةد   44
 للهدف          IPأ   45
                الثانية     ب   46
                  tracertأ   47
               بت 48ج    48
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 200.12.30.77  ج    49
 السادس عشر د   50
 الفيزيائي            ج   51
             938ب    52
 255.255.0.0   ب    53
 رباعية           ب    54
     نجمية             أ    55
 1101100د   56
                  255ج    57
               48ب    58
 Fج    59
               CMDج   60
 نظام عنونة منطقي  ب   61
          DC-11-FH-43-11-23أ    62
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 الثانية )األسئلة المقالية(إجابات الوحدة  
 

2019 
 الدورة األولى

 ما المقصود بكال من: 
 (ADSLخط المشترك الرقمي غير المتماثل)-

 وهي تقنية لنقل البيانات بشكل أسرع عبر خطوط الهاتف النحاسية.  DSLأحد أنواع خط المشترك الرقمي  
(: جهاز يتصل بشبكة االنترنت من خالل خط المشترك الرقمي الذي توفره شركة االتصال Routerموجه)-

 وهو من أكثر األجهزة شيوعا ويشكل النقطة الرئيسية في الشبكة المنزلية. 
 ( يقوم بهما مع التوضيح؟  Access Point)ثنين من مهام جهاز نقطة الوصول أذكر أ

: وهو الوضع االفتراضي له حيث يكون مجرد امتداد سلكي لشبكة ال  Access Point))*نقطة الوصول 
 سلكية.

(: هذه الوضع يجعل منه مستخدم لجهاز نقطة وصول أخر ووضع AP Client)*مستخدم نقطة الوصول 
AP Client   يطلب عنوان الـــMAC    والـــــSSID  الذي يخص الشبكة الالسلكية للموجه أو نقطة وصول
 أخرى باعثة.

 (؟Switchداخل المحول)   MACكيف يتم تعبئة جدول العناوين الـ 
المصدر الموجود في بداية  MACيستخدم المحول العنوان الموجود في حقل عنوان -1

 الرسالة)اإلطار(للتعرف على مواقع األجهزة في الشبكة. 
الخاص به   MACعندما يستقبل المحول أول رسالة من جهاز الحاسوب يتعرف مباشرة على عنوان-2

 ويضيفه داخل جدول العناوين مقترنًا مع المنفذ الذي أتت منه الرسالة.
جودة في حقل تفحص األخطاء الموجودة في الرسالة، للتأكد من ( المو FCSيستخدم المحول قيمة )-3

 صالحية اإلطار خوفًا من أي تغيير لإلطار في الطريق بسبب التشويش.
( يريد إرسال رسالة لجهاز موجود في 192.168.2.1جهاز حاسوب موجود في مدينة الناصرة بعنوان )- 

( وضح كيف يمكن  255.255.255.0الجهازين ) ( قناع الشبكة لكال192.168.3.2مدينة يافا بعنوان )
 ؟ربط الجهازين

 كاالتي: (Router)يتم الربط بينهما عن طريق  الموجه ألنهما ليس على نفس الشبكة.
 يرسل جهاز المصدر الى الموجه المرتبط به  -1
 يقوم الموجه المتصل بجهاز المتصل)المرسل( بأرسال الرسالة لموجه الهدف  -2
 .موجه الهدف يقوم بإرسال الرسالة لجهاز الهدف -3

 ( أجب عما يلي:255.255.255.0( لجهاز و قناع شبكة)192.168.18.1) IPلديك عنوان -
 1ما عنوان الجهاز؟  /   (أ

 عنواناً  256=82كم عنوانًا موجود بالشبكة؟  /  (ب
 ( إلى النظام السادس عشر. 10010)2ج( حول العدد 

يتم تجزئة العدد الثنائي إلى رباعيات من اليمين واستبدال كل رباعية بالرقم السادس عشر المكافئ ،واضافة  
 أصفار على يسار العدد عند الحاجة
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2(0010)  =2 
2(0001) =1 
 (12)16فيصبح الناتج  

   www.Alquds.comTracert(:CMDما تنفيذ األمر اآلتي )في شاشة -
 Alquds.comمعرفة عدد المواجهات التي تقوم بتوجيه الرسالة وصوال لموقع 

 ؟  PPPoEما وظيفة برتوكول -
 Frame( ويعتمد على الشبكات من النوع PPPهو أحد بروتوكوالت االنترنت الذي يعتمد على بروتوكول)

Relay( التي تقوم بتقسيم البيانات إلى أجزاءFrame)   مختلفة في الحجم وتسمح بإعادة ارسال البيانات
 في سرعة اإلرسال. مما يساعد التي لم تصل دون الحاجة إلى إعادة إرسال البيانات جميعا مرة أخرى؛

 
2019 

 الدورة الثانية 

 

 ما المقصود بكل من اآلتية: -
يستخدم من أجل التمييز بين  IPV4خانات كعنوان  4(: قناع مكون من Subnet Mask)قناع الشبكة 

 عنوان الشبكة وعنوان الجهاز. 
 اذكر دورين من األدوار التي تقوم بها الطبقة الثالثة؟-

 يميزه عن غيره.  IP حيث لكل جهاز  IP*التنقل بين الشبكات عن طريق العنوان المنطقي 
( حيث يقوم بتوجه ROUTERSالحزمة( من الجهاز المصدر للهدف عبر الموجهات ) )*توجيه الرسالة

 الهدف الموجود في رأس الحزمة.    IPالرسالة عبر أقصر الطرق حسب عنوان 
 وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟ MAC الـــــما هو عنوان -

هو أحد أنظمة العنونة الفيزيائية يتم إنشاءه من قبل المصنع بشكل فيزيائي على بطاقة الشبكة عند 
 انتاجها ويكون هذه العنوان فريدا على مستوى جميع بطاقات الشبكة في العالم.

 طرفين؟في إرسال رسالة بين  LAN Switchكيف يعمل محول الشبكة -
 يقوم جهاز المصدر ببناء اإلطار وإرساله للمحول. .1
الحقل الذي يحتوي على  لىالمناسب بناء ع المنفذ تقوم محوالت الشبكة بتحويل الرسالة للهدف عبر .2

 الهدف الموجود في بداية الرسالة)اإلطار(. MACعنوان 
 بأرقام المنافذ المتصلة بها. MACيوجد داخل كل محول جدول يربط عناوين  .3

 (، أجب عما يلي:255.255.0.0( لجهاز وقناع شبكة)192.168.25.1) IPلدينا عنوانه --
  192.168ما عنوان الشبكة؟  -
 عنواناً  65.536= 162  كم عنوانًا موجود بالشبكة؟-
 إلى النظام الثنائي؟ (25)10حولي العدد -

و االحتفاظ بباقي عملية القسمة ،وتكرار عملية القسمة حتى نحصل على  2يتم قسمة العدد العشري على 
 ناتج=صفر 

 1والباقي  12=2÷25
 0والباقي  6=2÷12

 0والباقي  3=2÷6
 1والباقي  1=2÷3
 1والباقي  0=2÷1

http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
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 (11001)2فيكون الناتج من اليمين 
 .  www.tinkercad.comTracert(:CMDتي )في شاشة ما تنفيذ األمر اآل-

 tinkercad.com معرفة عدد المواجهات التي تقوم بتوجيه الرسالة وصوال لموقع
تلقائيًا على أجهزة IP(. يقوم بتوزيع عناوين DHCPما وظيفة البرتوكول إعدادات المصنف الديناميكي)

 الشبكة التي تتطلب هذه الخدمة.

2019 
 الدورة الثالثة

 ما المقصود بكل من اآلتية: 
:هي الخدمة التي توفر اتصال اإلنترنت باستخدام نقل البيانات الرقمية وبين ( DSLخط المشترك الرقمي )-

و خط الهاتف و يمتاز بإمكانية استخدام اتصال إنترنت عالي السرعة حتى عند إجراء   Modemالمودم 
 المكالمات الهاتفية. 

 من حيث:  IP Addressو MAC Address  قارني بين -
 MAC Address   IP Address من حيث

 منطقي فيزيائي  نظام العنونة 
 بت 32 بت 48 عدد الخانات الثانية

اختيار لماذا يفضل 
( عند  WPA2تشفير )

ضبط إعدادات 
الموجه؟  لقوته في  

 التشفير 
 ارسم بنية الرسالة في طبقة ربط البيانات؟ 

 
 
 
 

 
 لديك الشكل أدناه تأمله جيدًا ثم أجب عما يلي:

Disable Enable Broadcast SSID: 
Palestine SSID: 
WPA2 Encryption 
Personal(Pre-Shared Key) Authentication Type: 
Mohe@2019 Pre-Shared Key: 

  WPA2ما نوع التشفير؟ - Palestine   2ما اسم الشبكة االنترنت؟  
 Mohe@2019 ما كلمة المرور للشبكة؟ -3      

 وأذكر مهمة واحدة من مهامه؟  PPPما وظيفة البروتوكول -
 إنشاء اتصال مباشر بين نقطتين.  أهم مهامه: المصادقة، ضغط البيانات، تشفير البيانات 

 ( بين الشبكات؟Wireless Repeaterما استخدام المعيد )-

http://www.tinkercad.com/
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بمعنى أن نقطة الوصول تستقبل إشارة تقوية إشارة ال سلكية ضعيفة لتزيد مدى تغطيتها و يتم ذلك السلكيًا 
 Access Pointالالسلكي الذي يخصص   SSIDأو  MACالسلكية لنقطة وصول أخرى يتم وضع 

 البعيدة المدمجة مع الموجه، و كذلك كلمة المرور لتقوم بتعزيز اإلشارة و إرسالها لمسافة أبعد ال سلكيًا.

2020 
 الدورة األولى

 .  Ethernetاإليثرنت   ما المقصود بكل من اآلتية:-
شبكة مكونة من مجموعة من المستخدمين يتشاركون على نفس الخط ضمن بروتوكوالت خاصة بها، مثل  -

 الشبكة الداخلية ألي مؤسسة او منزل.
 قارن بين طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة من حيث: -

 طبقة الشبكة طبقة ربط البيانات  من حيث
 (IPعنوان منطقي ) ( MACفيزيائي )عنوان  نظام العنونة 

 حزمة  إطار  تنسيق الرسالة
 (؟AP Client)كيف يعمل جهاز نقطة الوصول كمستخدم نقطة وصول -

 SSIDأوالــ  اMACيطلب عنوان الــــ  AP Clientيجعل منه مستخدم لجهاز نقطة وصول آخر وفي وضع 
 الذي يخص الشبكة الالسلكية للموجه أو نقطة وصول أخرى باعثة.

من خالل طريقتين، وكيف تختار بين الطريقتين حسب طبيعة عمل   IPيحصل الجهاز على عنوان -
 الجهاز؟ 

 الطريقة التلقائية: إذا كانت طبيعة عمل الجهاز طلب الخدمة من الشبكة مثل تصفح اإلنترنت. 
 ذا كانت طبيعة عمل الجهاز توفير خدمة على الشبكة مثل إضافة طابعة شبكة.  اما الطريقة اليدوية: إ

 اذكر خطوات آلية إعدادات بطاقة الشبكة -
 الدخول إلى لوحة التحكم واختيار مركز الشبكة والمشاركة.  .1
 اختيار تغيير إعدادات المحول. .2
 استعراض خصائص االتصال المحلي. .3
 ( بالنقر المزدوج عليه.IPV4)اإلصدار  TCP/IPاختيار برتوكول  .4
 ( ضمن نفس النطاق.IPضبط إعدادات بما يتناسب مع إعدادات الشبكة بإعطائه عنوان الشبكة ) .5

 تأمل الشاشة المجاورة، ثم أجب عما يلي:
 .ماذا تمثل الشاشة المجاورة؟ 1

 Routerضبط إعدادات الموجه 
في PPPoE .على ماذا يدل بروتوكول2

 االتصال بمزود الخدمة)االنترنت((  نوع 1الرقم)
إعدادات   PPPoE.علل: يستخدم بروتوكول 3

اتصال ثابتة مع جميع المستخدمين في فلسطين  
 (.2كما يظهر في الرقم )

ألنه يحتاج إلى إعدادات اتصال مختلفة لكل 
-Bandجلسة، كما يوفر اتصال دائم النطاق )

width مشترك لجميع المستخدمين، بحيث )
  ب لنقل البيانات دون تأخير. يكون مناس
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 ؟PPPما المهام التي يقوم بها بروتوكول 
 (مكررالمصادقة، ضغط البيانات، تشفير البيانات ) 

2020 
 الدورة الثانية 

 ما المقصود بكل من اآلتية: بطاقة واجهة الشبكة:-
 هي أداة تربط بين الحاسوب والوسيط وال تقوم بإرسال البيانات إال بعد التأكد من خلو الوسيط من اإلشارات.  

عبر نقطة مركزية   Star(: جهاز يقوم بربط أجهزة في شبكة محلية بشكل نجمي switchمحول الشبكة)-
 ويقوم بتنظيم مرور البيانات بين األجهزة على الشبكة المحلية. 

 مكرر  طوات كيف يعمل محول الشبكة عندما يقوم المستخدم بإرسال رسالة لمستخدم آخر. وضحي بخ-
 يقوم جهاز المصدر ببناء اإلطار وإرساله للمحول. .1
تقوم محوالت الشبكة بتحويل الرسالة للهدف عبر المناسب بناء عن الحقل الذي يحتوي على عنوان  .2

MAC .)الهدف الموجود في بداية الرسالة)اإلطار 
 بأرقام المنافذ المتصلة بها. MACيوجد داخل كل محول جدول يربط عناوين  .3
 مكرر كيف يعمل جهاز نقطة الوصول كمعيد )مقوي( إشارة السلكي؟ -

بمعنى أن نقطة الوصول تستقبل إشارة   تقوية إشارة ال سلكية ضعيفة لتزيد مدى تغطيتها ويتم ذلك السلكياً 
 Access Pointالالسلكي الذي يخصص   SSIDأو  MACالسلكية لنقطة وصول أخرى يتم وضع 

 البعيدة المدمجة مع الموجه، وكذلك كلمة المرور لتقوم بتعزيز اإلشارة وإرسالها لمسافة أبعد ال سلكيًا. 
 ما نظام العنونة المستخدم في كل من طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة؟ -

 نظام العنونة 
 طبقة الشبكة طبقة ربط البيانات 

 (IPعنوان منطقي ) ( MACعنوان فيزيائي )
 أجب عما يلي: 255.255.0.0 وقناع الشبكة هو: 192.168.2.25 هو:  IPإذا علمت أن عنوان -
 192.168  ؟.ما هو عنوان الشبكة1
 2.25.ما هو عنوان الجهاز داخل الشبكة؟ 2
 ( عنوانًا.65.536) 162.كم عنوانًا موجودًا في هذه الشبكة؟ 3
 على جهازك في نظام تشغيل األندرويد؟ MACكيف يتم تحديد عنوان -
 ( الموجودة داخل قائمة التطبيقات.settings) الضغط على أيقونة اإلعدادات  .1
 . about deviceتظهر قائمة نختار منها حول الجهاز  .2
 .statusثم نختار من قائمة حول الجهاز البند الحالة  .3
 للجهاز. MACتجد بندًا يوضح به الــــــ  statusفي قائمة الحالة  .4
 

تأمل الشاشة المجاورة، ثم أجب -1
 عما يلي:. على ماذا تدل األرقام:

 (:تفعيل الشبكة1) 
 اسم الشبكة :(2) 

.ما وظيفة الحقول المشار إليها 2
(؟ نوع التشفير وكلمة  3بالرقم )
 المرور 
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يريد إرسال رسالة لجهاز موجود في مدينة    192.168.1.3يود جهاز حاسوب في مدينة نابلس بعنوان -
 .255.255.255.0علمًا بأن قناع الشبكة لكال الجهازين  192.168.3.3القدس بعنوان 

 نفس الشبكة. علىألن الجهازين ليس / علل: نحتاج موجه لتوجيه الرسالة بين الجهازين. -1
 المصدر في المرحلة األولى؟ IPالهدف وعنوان  IPما هو عنوان  -2

 الجهاز الثاني. IPنوان الهدف هو ع IPعنوان 
 الجهاز األول.  IPالمصدر هو عنوان IPوعنوان 

 الهدف في المرحلة الثالثة؟ MACالمصدر وعنوان  MACما هو عنوان  -3
  المتصل بجهاز حاسوب الهدف منفذ الموجه الثاني MACعنوان  المصدر MACعنوان 
 )حاسوب الهدف( الجهاز الثاني MACنوان ع الهدف MACعنوان 

2020 
 الثالثةالدورة 

 مكرر   ما المقصود بكاًل مما يلي: بطاقة واجهة الشبكة.-
 هي أداة تربط بين الحاسوب والوسيط وال تقوم بإرسال البيانات إال بعد التأكد من خلو الوسيط من اإلشارات.  

، يريد ارسال رسالة لجهاز في مدينة أريحا (10.0.0.22جهاز حاسوب في مدينة القدس عنوان )-
الجهازين موجودان في الشبكة  ( هل 255.255.255.0( وقناع الشبكة لهما)192.168.1.1عنوانه)

 نفسها؟ وكيف يتم ربطهما معًا؟
الجهازين على شبكتين مختلفتين ،بسبب االختالف في الجزء الخاص بعنوان الشبكة ،نحتاج جهاز الموجه 

(Router .للربط بينهم ) 
حيث يرسل جهاز المصدر الرسالة الى الموجه المرتبط به ثم يقوم الموجه بأرسال الرسالة لموجه الهدف 

 . و من موجه الهدف يتم إرسال الرسالة لجهاز الهدف
 مكرر مقوي( اشارة ال سلكي؟ )كيف يعمل جهاز نقطة الوصول كمعيد -

بمعنى أن نقطة الوصول تستقبل إشارة  سلكيًا تقوية إشارة ال سلكية ضعيفة لتزيد مدى تغطيتها ويتم ذلك ال
 Access Pointالالسلكي الذي يخصص   SSIDأو  MACالسلكية لنقطة وصول أخرى يتم وضع 

 البعيدة المدمجة مع الموجه، وكذلك كلمة المرور لتقوم بتعزيز اإلشارة وإرسالها لمسافة أبعد ال سلكيًا. 
 ؟Subnet maskما أهمية قناع الشبكة -

ويتم استخدامه من أجل التمييز بين الجزء  IPV4خانات كعنوان الـ  4قناع الشبكة هو قناع مكون من 
 الخاص بعنوان الجهاز والجزء الخاص بعنوان الشبكة.

 على ماذا تدل األرقام في الشاشة التالية:-

 



 

 
 

57 

 الشبكة مفعلة-1
 .AlQuds School اسم الشبكة:-2
و المصادقة على تشفير الموجه من قبل    Personal (WPA2 Mixed)التشفير نوعو  التشفير-3

 الشركة المزودة لخدمات االنترنت)من خالل إعطاء كلمة مرور خاصة بالموجه( 
  1a2bb3ccكلمة المرور:-4

 على موجه سطر األوامر؟    www.moeh.edu.pstracertما نتيجة كتابة األمر
       www.moeh.edu.psعدد الموجهات التي تقوم بتوجيه الرسالة وصوال لموقع  

 مكرر ما نظام العنونة المستخدم في كل من طبقة الشبكة وطبقة ربط البيانات؟

 نظام العنونة 
 طبقة الشبكة طبقة ربط البيانات 

 (IPعنوان منطقي ) ( MACعنوان فيزيائي )
 

 

2021 
 األولىالدورة 

 :قيمة كال مما يأتيأوجد  -
 (10110101)2( في النظام الثنائي :B5)16العدد 
  (5A)16( في النظام السادس العشري: 1011010)2العدد 

 تأمل النافذة اآلتية ثم أجب عما يلي:-
 

 
 

 192.168.0.100للجهاز؟  : IPما عنوان -
 قناع الشبكة :( ؟1على ماذا يدل السطر المشار إليه بالرقم)-
الذي يعد البوابة  Routerأو  (الموجه) ( ؟: البوابة االفتراضية 2ما وظيفة ما يشير إليه الرقم ) -

 . تاإلنترناالفتراضية للجهاز للخروج خارج الشبكة الداخلية والوصول لشبكة 
 Ipconfig(؟ CMDما األمر الذي أظهر النافذة أعاله من خالل موجه األوامر)-
 ما الفرق بين العنوان المنطقي والعنوان الفيزيائي؟ :-

اسوب وهو عنوان فريد لكل جهاز على شبكة االتصال العنوان المنطقي: أحد أقسام العنونة في شبكات الح
 (.IPيستخدم منة قبل أجهزة الشبكات للوصول إلى الجهاز ويرمز له )

بشكل فيزيائي على بطاقة صنع م  الما عنوان الفيزيائي: أحد أنظمة العنونة الفيزيائية يتم إنشاؤه من قبل 
 بطاقات الشبكة في العالم.الشبكة عند إنتاجها ويكون فريدًا على مستوى جميع 

 ؟MACبتعبئة عناوين  Switchكيف يعمل المحول -
 المصدر للتعرف على مواقع األجهزة. MAC يستخدم المحول عنوان .1

http://www.moeh.edu.ps/
http://www.moeh.edu.ps/
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       و يضيفه  MACعندما يستقبل المحول أول رسالة من جهاز الحاسوب يتعرف مباشرة على عنوان الـــ .2
 المنفذ الذي أتت منه الرسالة. داخل جدول العناوين مقترنًا مع رقم 

 لتفحص األخطاء للتأكد من صالحية اإلطار. FCSيستخدم المحول حقل  .3
 NIC ما المقصود بكل من اآلتية: بطاقة واجهة الشبكة:-

 هي أداة تربط بين الحاسوب والوسيط وال تقوم بإرسال البيانات إال بعد التأكد من خلو الوسيط من اإلشارات. 
 مكرر ؟ وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟MACما عنوان -

بشكل فيزيائي على بطاقة الشبكة الم صنع أحد أنظمة العنونة الفيزيائية يتم إنشاؤه والحصول عليه من قبل 
 عند إنتاجها ويكون فريدًا على مستوى جميع بطاقات الشبكة في العالم. 

، ثم أجب عن األسئلة التي  PC2الجهاز  إلى PC1تأمل الشكل اآلتي الخاص بإرسال رسالة من الجهاز -
 تليه:

 
 إلى واجهة الموجه المحلي؟  PC1اشرح كيف سيكون المسار الرسالة من الجهاز -

 192.168.2.5للجهاز  IPوعنوان  192.168.1.1عنوان المصدر هو عنوان الجهاز األول 
  MACالهدف هو  MACوعنوان  BBCCDD:123456الجهاز األول  MACالمصدر هو  MACعنوان 

 .AABBCC:123456الموجه 
(؛ فما عدد خانات الجزء الخاص بالشبكة، 255.255.255.0إذا علمت أن قناع الشبكة للجهاز األول )-

 بت(   24)خانات  3وما عدد خانات الجزء الخاص بعناوين األجهزة. عدد خانات الخاصة بالشبكة هي 
 (. بت 8)أما عدد خانات الخاصة بالجهاز هي خانة 

 (. MAC(، مثل هذه البيانات بالصيغ الثالث لعنوان فيزيائي)B846FA1043D7لديك البيانات اآلتية)-
B846FA.1043D7 

B8:46:FA:10:43:D7 
B8-46-FA-10-43-D7 

 ( إلى ما يكافئه بالنظام السادس عشر. 150)10حول العدد -
 0و االحتفاظ بباق عملية القسمة،وتكرار العملية حتى نحصل على ناتج  16يتم تقسيم العدد العشري على 

 6والباقي  9=16÷150
 9و الباقي  0=16÷9

 (. 96)16فيكون ناتج التحويل 
في الشكل اآلتي يتم توجيه رسالة بين جهازين في شبكتين مختلفتين حيث الموجه على منفذين أحدهما -

( إلى  1ينتمي للشبكة األولي واآلخر ينتمي للشبكة الثانية. وضح كيف سيكون مسار الرسالة من الجهاز )
 في كل مرحلة.  MACو IP( عبر الموجه مع تحديد عناوين 2الجهاز )
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 ولى: المرحلة األ 

الهدف وعنوان الجهاز الثاني   IPعنوان 192.186.6.6المصدر الجهاز األول  IPعنوان -
192.168.4.2 

الهدف منفذ  MAC(، عنوان 8CDCD4.4337EFالجهاز األول ) MACالمصدر هو  MACعنوان 
 . (4F2ED4.45D32D)الموجه 

 المرحلة الثانية:
وعليه يأخذ القرار بتوحيه    192.168.4.2الهف ويجد أنه ينتمي إلى الشبكة   IPيتفحص الموجه عنوان 

 الرسالة للمنفذ الثاني.
الهدف وعنوان الجهاز الثاني   IPعنوان 192.186.6.6المصدر الجهاز األول  IPعنوان 

192.168.4.2 
(، عنوان 4F2ED4.45D32D) الموجه المتصل بجهاز المصدرمنفذ  MACالمصدر هو  MACعنوان 
MAC الهدف منفذ الموجه  المتصل بجهاز الهدف(FF2CD4.4ED32F) . 

 المصدر والهدف.  IPالمرحلة الثالثة: يتم ارسال الرسالة من الواجهة الثانية للموجه بحيث ال يتغير عنوان 
الهدف وعنوان الجهاز الثاني   IPعنوان 192.186.6.6المصدر الجهاز األول  IPعنوان 

192.168.4.2 
عنوان  بينما(،FF2CD4. 4ED32F)هو عنوان منفذ الموجه الثاني  MACالمصدر هو  MACعنوان 
MAC  الهدف الجهاز الثاني(FCDE12.4837ED) . 

 
 
 

2021 
 الثانية الدورة 

 
 

 وضح المقصود بكل من المصطلحات اآلتية:-
 مكرر بطاقة واجهة الشبكة: 

 هي أداة تربط بين الحاسوب والوسيط وال تقوم بإرسال البيانات إال بعد التأكد من خلو الوسيط من اإلشارات.  
 ( وفقا للمعايير: MACوالفيزيائي ) (IPv4قارني بين نظامي العنونة المنطقي )-

 (MACوالفيزيائي ) (IPv4المنطقي ) المعايير 
 بت 32 بت 48 عدد الثنائيات المكونة له

 العشري  السادس عشر  النظام العددي المستخدم لتمثيله
 
 ما قيمة كال مما يأتي: -

 ( 2665)10( في نظام العشري.  A69)  16العدد 
 (17AB)16( في النظام السادس عشري.  1011110101011)2العدد 

 نحتاج لكل من العنونة الفيزيائية والمنطقية في شبكة الحاسوب.-
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 العنونة الفيزيائية تساعد في نقل البيانات داخل الشبكة المحلية بين األجهزة. العنونة الفيزيائية / ألن 
 أما العنونة المنطقية/تعمل على نقل البيانات بين األجهزة في شبكات مختلفة.

؟ وكيف يحصل عليه؟ وعنوان فريد لكل جهاز على شبكة االتصال يستخدم من قبل IPما هو عنوان -
 للوصل للجهاز. أجهزة الشبكات ألخري 

 يتم الحصول عليه بطريقتين: -
 تلقائية إذا كانت طبيعة عمل الجهاز هي طلب خدمة من الشبكة كمتصفح االنترنت. -1 

 الطريقة اليدوية في حالة كانت طبيعة عمل الجهاز توفير خدمة على الشبكة لطابعة شبكة. -2
أن قناع الشبكة لكال الجهازين الخاصين  أراد محمد أ يرسل رسالة إلى خالد عبر الشبكة، فإذا علمت  -

 ( أجب عن األسئلة اآلتية: 255.255.255.0بهما هو )

 
 أو موجه. Router ما اسم الجهاز الذي يربط بين جهاز محمد وخالد؟ .1
  256=  82كم عدد األجهزة التي يمكن ربطها بالشبكة التي ينتمي لها جهاز خالد؟ .2
 192.168.3 لها جهاز محمد؟ما هو عنوان الشبكة التي ينتمي  .3
للشبكة التي ينتمي   IP ال / الن عنوان  هل جهاز محمد وخالد على نفس الشبكة، مع التوضيح؟ .4

  192.168.4للشبكة التي ينتمي لها خالد  IPبينما عنوان   192.168.3اليها محمد تختلف و هو
 ( BD)16.( في النظام السادس عشر189)10ما قيمة  -
 (. ipconfig/all( و )ipconfigاألمرين )قارني بين -

Ipconfig لتحديد عنوان :IP   لجهاز الحاسوب 
Ipconfig/all لتحديد عنوان :MAC   على الجهاز 

 ( أجب عما يلي:255.255.0.0( لجهاز وقناع الشبكة )155.133.14.11) IP لديك عنوان
 155.133ما عنوان الشبكة.  .1
 14.11.  ما عنوان الجهاز .2
 عنوانا   65536=  162 في الشبكة. كم عنواناً  .3
 155.133.100.15 أكتب عنوان جهاز آخر على نفس الشبكة. .4
   .Subnet Maskما وظيفة كاًل مما يأتي: قناع الشبكة  .5

من أجل التمييز بين الجزء الخاص بعنوان الجهاز و الجزء الخاص بعنوان الشبكة ،   يستخدم عنوان
 .IPV4خانات كعنوان الــ 4مكون من 

 مكرر . FCSارسم تنسيق الرسالة )اإلطار( في طبقة ربط البيانات، وعلل احتواء الرسالة على حقل -
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 للتأكد من صالحية اإلطار خوفًا من أي تغيير لالطار في الطريق بسبب التشويش.-

 لجهاز الحاسوب رغم انتقاله من شبكة ألخرى؟  MACعلل لما يلي: عدم اختلف عنوان الـــ 
 ألنه عنوان يتم إنشاءه من قبل الم صنع و هو فريدا على مستوى جميع بطاقات الشبكات في العالم.  

2021 
 الثالثةالدورة 

 
 

 ما وظيفة كال من:  
ويتم استخدامه من أجل التمييز بين الجزء الخاص بعنوان الجهاز والجزء الخاص بعنوان قناع الشبكة:  -

 الشبكة.
 على الشبكة.  IP:لفحص االتصال مع عنوان Pingاألمر 

 وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟ MACما عنوان الــ -
هو أحد أنظمة العنونة الفيزيائية يتم إنشاءه من قبل بشكل فيزيائي على بطاقة الشبكة عند انتاجها ويكون  

 هذه العنوان فريدا على مستوى جميع بطاقات الشبكة في العالم.
 ( AB)16 ( في النظام السادس عشري؟ 171)10ما قيمة  -
 نونة الفيزيائية: تساعد البيانات في التنقل داخل الشبكة المحلية. ما وظيفة كأل من : الع-
(يود إرسال رسالة إلى جهاز أخر في 192.168.6.1لديك جهاز حاسوب في مدينة)القدس(بعنوان )-

 (.255.255.255.0( علما بأن قناع الشبكة للجهازين هو )192.168.8.2مدينة)غزة( بعنوان )
 ال   كة؟بنفس الشهل الجهازين موجودان على  .1
 192.168.8.2: للجهاز الهدف IPان و ما عن .2
 وضح كيف يمكن ارسال الرسالة بين الجهازين؟  .3

حيث يرسل جهاز  (Router)يتم الربط بينهما عن طريق  الموجه ألنهما ليس على نفس الشبكة.
الهدف يتم   المصدر الى الموجه المرتبط به ثم يقوم الموجه بأرسال الرسالة لموجه الهدف و من موجه

 . إرسالها لجهاز الهدف
 ما المقصود بكال من:-

جهاز يتصل بشبكة االنترنت منة خالل خط المشترك الرقمي الذي توفره شركة   :  Router* الموجه 
 االتصال وهو من أكثر األجهزة شيوعا ويشكل النقطة الرئيسية في الشبكة المنزلية. 

 . NIC*  بطاقة واجهة الشبكة 
 يط من اإلشارات. هي أداة تربط بين الحاسوب والوسيط وال تقوم بإرسال البيانات إال بعد التأكد من خلو الوس

 مكرر ؟ وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟MACما عنوان -
 أوجد قيمة كاًل مما يأتي:

 ( 165)10 ( في النظام العشري. A5) 16العدد
 ( 11)16 ( في النظام السادس العشري.10001)2العدد

 األخطاء للتأكد من صالحية اإلطار. : هو حقل موجود في  لتفحصFCS ما المقصود بكال من: حقل .1
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تلقائيًا على  IP: هو يروتوكول يقوم بتوزيع عناوين  DHCPبروتوكول إعدادات المصنف الديناميكية  .2
 أجهزة الشبكة التي تتطلب هذه الخدمة.

في الشكل اآلتي يتم توجيه رسالة بين جهازين في شبكتين مختلفتين حيث الموجه على منفذين أحدهما -
( إلى  1للشبكة األولي واآلخر ينتمي للشبكة الثانية. وضح كيف سيكون مسار الرسالة من الجهاز ) ينتمي

 مكرر  في كل مرحلة. MACو IP( عبر الموجه مع تحديد عناوين 2الجهاز )
 

 
 المرحلة األولى: 

الهدف وعنوان الجهاز الثاني   IPعنوان 192.186.6.6المصدر الجهاز األول  IPعنوان -
192.168.4.2 

الهدف منفذ  MAC(، عنوان 8CDCD4.4337EFالجهاز األول ) MACالمصدر هو  MACعنوان 
 . (4F2ED4.45D32D)الموجه 

 المرحلة الثانية:
وعليه يأخذ القرار بتوحيه    192.168.4.2الهف ويجد أنه ينتمي إلى الشبكة   IPيتفحص الموجه عنوان 

 الرسالة للمنفذ الثاني.
الهدف وعنوان الجهاز الثاني   IPعنوان 192.186.6.6المصدر الجهاز األول  IPعنوان 

192.168.4.2 
(، عنوان 4F2ED4.45D32D) الموجه المتصل بجهاز المصدرمنفذ  MACالمصدر هو  MACعنوان 
MAC الهدف منفذ الموجه  المتصل بجهاز الهدف(FF2CD4.4ED32F) . 

 المصدر والهدف.  IPالمرحلة الثالثة: يتم ارسال الرسالة من الواجهة الثانية للموجه بحيث ال يتغير عنوان 
الهدف وعنوان الجهاز الثاني   IPعنوان 192.186.6.6المصدر الجهاز األول  IPعنوان 

192.168.4.2 
عنوان  بينما(،FF2CD4. 4ED32F)هو عنوان منفذ الموجه الثاني  MACالمصدر هو  MACعنوان 
MAC  الهدف الجهاز الثاني(FCDE12.4837ED) . 

 مكرر من خالل طريقتين، أذكرهما ووضح وكيف تختار بين الطريقتين.  IPيحصل الجهاز على عنوان -
 الطريقة التلقائية: إذا كانت طبيعة عمل الجهاز طلب الخدمة من الشبكة مثل تصفح اإلنترنت. 

 اما الطريقة اليدوية: إذا كانت طبيعة عمل الجهاز توفير خدمة على الشبكة مثل إضافة طابعة شبكة.  
 
 
 

192.168.0.50 
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 192.168.0.50للجهاز؟  : IPما عنوان -
 قناع الشبكة :( ؟1على ماذا يدل السطر المشار إليه بالرقم)-
الذي يعد البوابة  Routerأو  (الموجه) البوابة االفتراضية  :( ؟2ما وظيفة ما يشير إليه الرقم ) -

 . تاإلنترناالفتراضية للجهاز للخروج خارج الشبكة الداخلية والوصول لشبكة 
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 الصفحة موضوع الدرس  الوحدة  م
  المواقال االكترةنية  الثالثة  
  مواقال التواصل اا تماع   الثالثة  
  الم خ المستببلية ش  العالم ااشتراض   الثالثة  
    

 الوحدة فهرس محتويات  

 الثالثةالوحدة 
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 األةل :المواقال االكترةنية  عنوان الدرم:
  الراوط:

 QRرمز 
        

 السؤال سنة الورود
 اختر اإل اوة الصحيحة  

 ش  عنوان الموقال االكترةن  مشير الا أن نشاط الموقال : org.اامتداد  .1 2019
 تجاري د.   منظمة   ع.  ححوم  ب.  ش،حة  .أ 

ةعناةيخ   .2 2019 صفحال  عدد  تبيخ  الت   الخطوال  مجموعة  الموقال تسما  ةمحتويال 
 االكترةن  

 المصادقة د.       الحمامة  ع.       التحليل ةالتخطيط  ب.    التصميم  .أ 
 أي مخ العناصر اآلتية ليسة مخ هيحلية ش،حة اانترنة: .3   2019

  أ  زة الزبائخ  ب.          الموقال االكترةن   .أ 
 أ  زة الخوادط د.           ةسائط ااتصال   ع.

 مخ اآلتية تعد مخ عناصر هيحلية ش،حة اانترنة؟ أي  .4 2019
  أ  زة الخوادط  ب.          شركال ااتصاال  .أ 

 اسم الموقال د.           الموقال االكترةن    ع.    
 ؟   www.Injaz.Edu.psما الجزس الفي معبر عخ نوع النشاط للموقال  .5 2019

 wwwد.   Injaz ع.   Psب.    Edu أ. 
 المسؤةل عخ عملية انشاس اتصال بيخ   از المستخدط ة  از الخادط؟ البرةتوكولما  .6 2019

 DNSد.   HTTP ع.   URLب.    TCP/IP أ. 
عنوان رقم  ممثل رقم الخادط المراد ااتصال ون علا مبوط بتحويل العنوان المدخل الا   .7 2019

 ش،حة اانترنة. 
 HTTPد.   DNS ع.   URLب.    TCP/IP أ. 

المسؤةل عخ نبل الصفحة الرئيسة للموقال وحل محتويات ا مخ الخادط الا   البرةتوكولما   .8 2019
 الزبون عند حدةث اتصال؟ 

 HTTPد.   TCP/IP  ع.  URLب.   DNS أ. 
 ليسة مخ األمور الوا   مراعات ا عند تصميم الموقال االكترةن ؟  اآلتيةأي مخ  .9 2019

   PHPبرمجة الموقال بلغة ب.                   تحديد الف ة المست دشة .أ 
 انسجاط المحتول للصفحال د.           لغة الموقال وسيطة ةمف ومة   ع.    

 أي مخ اآلتية ا تعتبر مخ لغال برمجة موقال اانترنة؟  .10 2018

http://www.injaz.edu.ps/
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 HTMLد.  Aurasma   ع.  JAVAب.   PHP أ. 
 الساكنة؟ أي مخ المواقال التالية تعتبر مخ المواقال  .11 2018

 اإلعالمية د.       التجارية   ع.الشخصية       ب.    اا تماعية  .أ 
 أي مخ البرةتوكوال اآلتية مستخدط ش  آلية تصفة موقال علا ش،حة اانترنة؟  .12 2018

 HTTPد.   IP  ع.  TCP ب.  URL أ. 
مخ   .13 2018 انترنة  أي  مواقال  واستخداط  الكترةن   موقال  تصميم  ش   تستخدط  اآلتية 

 متخصصة؟ 
    ASP.net ب.                  PHP أ. 

 Web Page Maker. د              Websity.me  ع.
 

 :2السؤال  سنة الورود
 المواقال الساكنة؟ ما المبصود بعععع :  2019
 حدد العناصر الرئيسية الت  يتكون من ا ش،حة اانترنة. 2019
 ذل ؟متا محدث اتصال بيخ   از المستخدط ةالخادطب ةما هو البرةتوكول المسؤةل عخ   2018
 أذكر أربال خطوال متسلسلة مج  استخدام ا حتا يتم تصميم الموقال وشحل صحية. 2018

 

 :4السؤال  سنة الورود
 أذكر ثالث طر  لتصميم المواقال االكترةنية؟ 2019

 .  URLعرف المصطلة اآلت :  2018

 

 :6السؤال  سنة الورود
 (؟  ( DNSةجيفة خادط ما  2019
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 الثان : مواقال التواصل اا تماع   عنوان الدرم:
 QRرمز   الراوط:

 

 السؤال سنة الورود
 اختر اإل اوة الصحيحة  

 أي مخ المواقال الت  تتية للمستخدط تصفة مباطال  الفيديو ةنشر شيديوهال خاصة؟  .1 2021
 لينكد ان LinkedInب.        YouTubeيوتيوب      أ.  

 فيس بوك  Facebookد.                Twitterتويتر    ع. 
 ما أةل موقال تواصل ا تماع  تم انشاؤه؟  .2 2021

    Classmates.comب.       YouTube.comأ.  
 Google.comد.         Twitter.com ع.      

 مخ الفي أنشأ موقال تويتر؟  .3 2021
 د. مارك زةكربيرغ   ع. ستية  وبس  ب. بيل  يتس   أ.  اك درةس  

ما المجال الفي يتية لألشراد معرشة ما مجول حول م دةن أدنا   د ش  مواقال  .4 2021
 التواصل؟

 د. اإلعالم     ع. التجاري   الترشي  ب.   أ. التعليم   
 أي مخ هفه الممارسال تعد خير آمنة عند استخداط مواقال التواصل اا تماع ؟  .5 2021

  مشاركة وطاقال المعايدةب.                  نشر شيديوهال تعليمية أ.  
 نشر صور العائلة د.   التحبو مخ األشراد قبل اقامة صداقة مع م  ع.  

 ؟   2004ما اسم موقال التواصل اا تماع  الفي أنشأه مارك زةكربيرغ ش  عاط  .6 2021
   you Tubeب. يوتيوب           Twitter أ. تويتر  

 Facebookد. فيس بوك   LinkedIn ع. لينكد ان 
للمستخدط نشر أشكاره عخ طريو   أي مخ مواقال التواصل اا تماع  اآلتية بتتية .7 2021

 تغريدال؟
 Facebookد.  Twitter ع.      LinkedInب.  YouTubeأ.  

 ما أةل موقال تواصل ا تماع  تم انشاؤه؟  .8 2021
    Classmates.comب.       YouTube.comأ.  

 Google.comد.         Twitter.com ع.  
 مخ الفي أنشأ موقال الميس بوك ؟ .9 2021

 د. مارك زةكربيرغ      ب. بيل  يتس    ع. ستية  وبز أ.  اك درةس  
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 أي مخ مواقال التواصل اا تماع  أكثر ش رة؟  .10 2019
 LinkedInد.  YouTube ع.      Twitterب.  Facebookأ.  

 ةقدراتن:أي المواقال اآلتية متخصص ةم ن  معرا م ارال الفرد  .11 2019
  Twitterد.  LinkedIn  ع.     YouTubeب.  Facebookأ.  

 ةاحدة مخ اآلتية ليسة مخ مواقال التواصل اا تماع ؟  .12 2018
  Twitterد.   App Inventor  ع.     YouTubeب.  Facebookأ.  

 
 مخ آثار التواصل اا تماع  اإلمجابية؟  .13 2018

  اإلدمان ةاإلشراطب.                  تطوير قدرال الفردأ.  
 مراق،ة النام د.   انتحال الشخصية  ع.  

ما الموقال الفي معد ةسيلة الكترةنية مسو  شي ا المستخدط نفسن خالل قدراتن   .14 2018
 ةخبراتن؟ 

  Twitterد.  LinkedIn  ع.     YouTubeب.  Facebook أ.  
 اإلمجابية لمواقال التواصل اا تماع ؟ أي مخ اآلتية ليسة مخ اآلثار  .15 2018

 انجاز األعمال وسرعة أكبر ب.           علة العالم قرية صغيرة أ.  
 تطوير البدرال مخ خالل التواصل مال خبراس د.  زيادة العالقال اا تماعية الواق ية  ع. 

 

 :2السؤال  سنة الورود
 ما ةجيفة مواقال التواصل اا تماع ؟  2021
 Linked Inما المبصود بعععع : موقال لينكد ان  2021
 مخ مميزال مواقال التواصل اا تماع .  ةعدد أربع 2021
 عدد أربعة مخ ميزال مواقال التواصل اا تماع ؟  2019

 الجرائم االكترةنية ما المبصود بعععع : 2019
 ؟Twitter ما المبصود بعععع : 2019

 

 

 

 



 
 

 69 

 :3السؤال  سنة الورود
 ؟  Linked Inما أهمية موقال لينكد ان  2021
 علل ما يل  : تعد مواقال التواصل اا تماع  مخ أكثر المواقال استخداما. 2021
 . ةضة كية ساهمة مواقال التواصل اا تماع  ش  التعليم 2021
 عدد أربعة مخ اآلثار السلبية لمواقال التواصل اا تماع   2021
  

 

 :4السؤال  سنة الورود
 اذكر أربعة مخ اآلثار اإلمجابية لمواقال التواصل اا تماع .  2021
 Linked Inما المبصود بعععع : موقال لينكد ان  2021
 عدد أربعا مخ ميزال مواقال التواصل اا تماع   2021

 

 :5السؤال  سنة الورود
 الحياة. عدد أربعة مخ هفه المجاال.لمواقال التواصل اا تماع  دةر كبير ش  مجاال  2021
 اذكر أربعة مخ اآلثار السلبية لمواقال التواصل اا تماع . 2021
 عدد خمسة مخ استخدامال مواقال التواصل اا تماع .  2021
 : برزل أهمية لمواقال التواصل اا تماع  ش  المجال اإلعالم ؟ يل علل ما   2018
 موقال يوتيوب وخاصية حبو  نشر دقيبة؟ :  ممتازيل علل ما   2018

 

 :6السؤال  سنة الورود
 عدد أربعة مخ اإلثار السلبية لمواقال التواصل اا تماع . 2021
 . You Tubeما ةجيفة موقال العع يوتيوب  2021
 علل: مستخدط موقال  فيس بوك عددا كبيرا  دا مخ المستخدميخ  2021
 اا تماع  دةر كبير ش  مجاال الحياةب عدد أربعا مخ هفه المجاال.لمواقال التواصل  2021

 وحبو  نشر دقيبة.  YouTubeعلل ما يل  : ممتاز موقال  2019
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 الثالص: الم خ المستببلية  عنوان الدرم:
 QRرمز   الراوط:

 

 السؤال سنة الورود
 اختر اإل اوة الصحيحة  

2019 
 

المنزل عبر مواقال التواصل اا تماع ب ةتحتار الا  م نة ممحخ العمل شي ا مخ  .1
 اتبان لغة أ نبية معينة أة أكثر:

  تصميم المواقال االكترةنية   ب.  تصميم  الوسائط المتعددة .أ 
 د. التر مة                    ع. ادخال البيانال   

 م نة ممحخ العمل ب ا ش  العالم ااشتراض :  .2 2019
 د. التسويو   ع. اإلنتار الحيوان    الخياطة ب.  أ. الط،خ  

 أي مخ الم ارال اآلتية ليسة مخ م اط المبرمج؟  .3 2018
  ب. تصميم األلعاب التعليمية          أ. تصميم المواقال االكترةنية         

 د. التطبيبال التجارية    ع. حل المشحالل ش  الش،حال  
 ش  العالم ااشتراض  ما الم نة الت  ممحخ العمل ب ا  .4 2018

 د. التسويو   ع. اإلنتار الحيوان    ب. الخياطة  أ. الط،خ  
 

 :2السؤال  سنة الورود
 أذكر ثالث مخ الم خ المستببلية المطلوبة.  2018
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 الثالثةإجابات الوحدة  
 االختيار من متعدد: أسئلة  -1

رقم  موضوع الدرم
 السؤال 

 الخيار الصحية 

 ج : منظمة  1 المواقال االكترةنية ( )الوحدة الثالثة 
 : تحليل وتخطيط ب 2 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 أ: الموقع االلكتروني  3 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 ب: أجهزة الخوادم 4 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 Eduأ :  5 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 TCP / IP: أ 6 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 DNS:   ج 7 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 HTTP:   د 8 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 PHP: برمجة الموقع بلغة  ب 9 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 Aurasmaج :   10 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 : شخصية ب 11 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 HTTPد:  12 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 
 website.me:  ج 13 الوحدة الثالثة )المواقال االكترةنية ( 

 يوتيوب  YouTube أ:  1 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 classmates.comب :  2 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )

 أ: جاك دروسي  3 (   مواقال التواصل اا تماع الثالثة )الوحدة 
 د : اإلعالمي  4 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 د : نشر صور العائلة  5 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 Facebookد :  6 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
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 Twitter ج:  7 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 classmates.comب :  8 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 د : مارك زوركربيرغ  9 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 Facebookأ :  10 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 Linaked Inج :  11 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 App Inventorج :   12 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 أ : تطوير قدرات الفرد 13 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )
 Linaked Inج :  14 (   مواقال التواصل اا تماع الوحدة الثالثة )

 زيادة العالقات الواقعية االجتماعية ج :  15 (   مواقال التواصل اا تماع الثالثة )الوحدة 
 د : الترجمة  1 (   الم خ المستببليةالوحدة الثالثة )

 د: التسويق  2 الوحدة الثالثة )الم خ المستببلية ( 
 حل المشكالت في الشبكات ج :   3 الوحدة الثالثة )الم خ المستببلية ( 
 د: التسويق  4 الوحدة الثالثة )الم خ المستببلية ( 
 الدرس األول : المواقع االلكترونية 

 :2السؤال  سنة الورود
المواقع الساكنة: مواقع بسيطة التصميم والبرمجة، تحتوي على أنواع مختلفة من البيانات وال  2019

 عليها إال من قبل مصممها. يمكن التعديل  

2019 

 تقوم بتوفير الخدمات المختلفة مثل تخزين المعلومات وصفحات االنترنت. أجهزة الخوادم : .1

أجهزة الزبائن : التي يستخدمها األفراد للوصول الى مواقع الشبكة للتصفح وتحميل أو   .2

 تنزيل الملفات. 

 الشركات المزودة لخدمة االنترنت   .3

 لفقري للشبكة. وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنياتها التي تشكل العمود ا  .4
عندما يكون العنوان المدخل من المستخدم صحيحا يحدث اتصال بين جهاز المستخدم والخادم  2018

 TCP/IPبوساطة بروتوكول االتصال 

2018 

 دراسة وتحليل وظيفة الموقع وما يتضمنه.  .1

 تصميم عناصر الموقع الرئيسية من صفحات وعناوين رئيسية وترابط بعضها بعضا.  .2

 إضافة المحتوى للموقع  .3

 نشر الموقع ودراسة التغذية الراجعة من مستخدميه واألخذ بها  .4
 

 :4السؤال  سنة الورود
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  PHP  ،ASP.Netلغات البرمجة :  .1 2019
 , websity.meمواقع انترنت متخصصة بتصميم المواقع االلكترونية مثل :  .2

ar.site123.com 

 web page maker , FrontPage , Dreamweaverمثل :  البرمجيات .3
2018 URL  :  عنوان خاص للموقع االلكتروني يحدد مكانه على الشبكة وهو عنوان حصري وفريد ال

 يمكن ان يكون مكررا . 
 

 :6السؤال  سنة الورود
2019 DNS  .يقوم بتحويل العنوان المدخل الى عنوان رقمي يمثل الخادم المراد االتصال به على الشبكة : 

 الدرس الثاني : مواقع التواصل االجتماعي 

 :2السؤال  سنة الورود

2021 

 التواصل المستمر بين األفراد والمجموعات المختلفة  .1
تواصل المستخدمين ذوي االهتمامات والميول المشتركة ، وإنشاء المجموعات الخاصة   .2

 بهم.
توفر المحادثات التفاعلية بين األفراد والمجموعات بأشكالها المتنوعة من مراسالت فورية  .3

 وغير متزامنة. 
 تبادل الخبرات والمعرفة بين األفراد والجماعات من خالل نشر المعرفة والمصادر .4
 القيود والحدود المتمثلة باللغة والثقافة والمكان والزمان. تخطي 

 

2021 
LinkedIn :   يعد من الشبكات االجتماعية المهنية المتخصصة ، والتي تسعى إلظهار مهارات الفرد

 وقدراته المهنية والوظيفية ومشاركة خبراته مع اآلخرين.  
 

2021 

 التواصل المستمر بين األفراد والمجموعات المختلفة  .1
خاصة  تواصل المستخدمين ذوي االهتمامات والميول المشتركة ، وإنشاء المجموعات ال .2

 بهم.
توفر المحادثات التفاعلية بين األفراد والمجموعات بأشكالها المتنوعة من مراسالت فورية  .3

 وغير متزامنة. 
 تبادل الخبرات والمعرفة بين األفراد والجماعات من خالل نشر المعرفة والمصادر .4

 تخطي القيود والحدود المتمثلة باللغة والثقافة والمكان والزمان. 
 

2019 

 التواصل المستمر بين األفراد والمجموعات المختلفة  .1
تواصل المستخدمين ذوي االهتمامات والميول المشتركة ، وإنشاء المجموعات الخاصة   .2

 بهم.
توفر المحادثات التفاعلية بين األفراد والمجموعات بأشكالها المتنوعة من مراسالت فورية  .3

 وغير متزامنة. 
 راد والجماعات من خالل نشر المعرفة والمصادرتبادل الخبرات والمعرفة بين األف .4

 تخطي القيود والحدود المتمثلة باللغة والثقافة والمكان والزمان. 
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الجرائم االلكترونية : الجرائم التي تتم من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة وأبرزها االنترنت   2019
 ومواقع التواصل 

2019 
Twitter :   موقال ممحخ رةاده مخ نشر أشكارهم علا شحل تغريدةب أنشأه  اك درةس  مال

 2006أصدقائن عاط  
 

 :3السؤال  سنة الورود

2021 
LinkedIn :  معد مخ الش،حال اا تماعية الم نية المتخصصة ب ةالت  تسعا إلج ار م ارال

الفرد ةقدراتن الم نية ةالوجيمية ةمشاركة خبراتن مال اآلخريخب حيص معتبر ةسيلة الكترةنية  
 مسو  شي ا الشخص نفسن مخ خالل قدراتن ةخبراتن 

 ألن ا مخ أس ل طر  التواصل ةأقل ا تكلفة 2021

2021 

 توطيد العالقة بيخ الطالب ةالمعلميخ  
 تواصل المعلم مال الطالب ةتبدمم المعرشة ل م
 انشاس مجموعال للتواصل بيخ المعلم ةالطال  

 توشير الكت  الدراسية ةمصادر التعليم ةااخت،ارال ةاألنشطة
 ل تساعد المعلم ش  ااطالع علا أشكار التعليم المختلفة ةت،ادل الخبرال بيخ  ميال الف ا 

2021 

 ضعف العالقال اا تماعية الواق ية والرخم مخ تطور المجتمال  .1
 عدط موثوقية وعض ما ينشر علا تل  المواقال .2
 اإلدمان ةاإلشراط ش  استخداط هفه المواقال  .3
 انتحال ال،عض  شخصيال ةهمية  .4

 

 :4السؤال  سنة الورود

2021 

 ةالتواصل بيخ النام  علة العالم قرية صغيرة حيص س لة ااتصال  .1
 اعطاس شرصة لألشراد وطرح مواهب م ةإخرا  ا للنام ةنشرها  .2
تساعد األشراد ش  انجاز األعمال وسرعة أكبر مال عدط ضرةرة التوا د ش  ذال الزمان   .3

 ةالمحان
 التواصل بيخ األشراد ةالجماعال بتكالية قليلة نسبيا ةه  تكالية خدمة اانترنة  .4
 خالل التواصل مال خبراس ش  المجاال الحياتية ةالم نية المختلفة تطوير البدرال مخ  .5

2021 LinkedIn :  معد مخ الش،حال اا تماعية الم نية المتخصصة ب ةالت  تسعا إلج ار م ارال
 الفرد ةقدراتن الم نية ةالوجيمية ةمشاركة خبراتن مال اآلخريخ. 
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2021 

 التواصل المستمر بين األفراد والمجموعات المختلفة  .1
صة  تواصل المستخدمين ذوي االهتمامات والميول المشتركة ، وإنشاء المجموعات الخا .2

 بهم.
توفر المحادثات التفاعلية بين األفراد والمجموعات بأشكالها المتنوعة من مراسالت فورية  .3

 وغير متزامنة. 
 تبادل الخبرات والمعرفة بين األفراد والجماعات من خالل نشر المعرفة والمصادر .4

 تخطي القيود والحدود المتمثلة باللغة والثقافة والمكان والزمان. 
 

 

 :5السؤال  الورودسنة 
 المجال اا تماع  ب التعليم  ب التجاري ب اإلعالم  2021
 ضعف العالقال اا تماعية الواق ية والرخم مخ تطور المجتمال  .1 2021

 عدط موثوقية وعض ما ينشر علا تل  المواقال .2
 اإلدمان ةاإلشراط ش  استخداط هفه المواقال  .3
 انتحال ال،عض  شخصيال ةهمية  .4

2021 

 مستخدم ا األشراد للتعبير عخ شخصيت م ةآرائ م ش  قضاما مختلفة  .1
 مستخدم ا المجموعال إل راس اللباسال ةالحوار ةالمناقشة فيما بين م  .2
 تبدمم خدمال اخ،ارية برامج متلفزة  .3
 التجارة ةالتسويو ةالتواصل بيخ المزةد ةالزبائخ  .4
 التعليم ةت،ادل الخبرال ةنشر الوسائل التعليمية  .5
 تواصل الدةائر الححومية مال الجم ور لتطوير الخدمال الححومية  .6

 : نشر األخبار و األحداث بسرعة قصوى وبكل سهولة ومعرفة األحداث فور وقوعها يليعلل ما  2018

ال يسمح بنشر مقاطع الفيديو التي لها حقوق نشر محفوظة دون موافقة صاحبها ، وال   :  ألنهيليعلل ما  2018
 يسمح بنشر مقاطع فيديو مسيئة لشخصيات معينة

 

 :6السؤال  سنة الورود

2021 

 ضعف العالقال اا تماعية الواق ية والرخم مخ تطور المجتمال  .1
 عدط موثوقية وعض ما ينشر علا تل  المواقال .2
 اإلدمان ةاإلشراط ش  استخداط هفه المواقال  .3
 انتحال ال،عض  شخصيال ةهمية  .4

2021 
يتية للمستخدط تصفة   موقال معمل علا عرا مباطال الفيديو ةمشاركت ا ةمشاهدت ا لفل

 مباطال الفيديو المتوشرة لدمن ةنشر مباطال الفيديو الخاصة ون. 
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 س ولة التعامل ةتوشير العديد مخ الخدمال  2021
 المجال اا تماع  ب التعليم  ب التجاري ب اإلعالم  2021

ألنه ال يسمح بنشر مقاطع الفيديو التي لها حقوق نشر محفوظة دون موافقة صاحبها ، وال   علل ما يل  : 2019
 يسمح بنشر مقاطع فيديو مسيئة لشخصيات معينة

 

 الدرم الثالص .. الم خ المستببلية 

 :2السؤال  سنة الورود

2018 

المبرمج  .1
صيانة الحاسوب ةالش،حال  .2
مصمم ةسائط متعددة  .3
التسويو   .4
مستشار ش  اانتا ية  .5

 

 

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com


 

 لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com 

 www.facebook.com/shamela.pal: كتابعنا على صفحة الفيس بو 

 page_42.html-pal.com/p/blog-www.sh التلجرام:  قنوات على تابعنا

 

 أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

 page_24.html-pal.com/p/blog-www.sh الصف األول:

 page_46.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثانيالصف 

 page_98.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثالثالصف 

 page_72.html-pal.com/p/blog-www.sh :الرابعالصف 

 page_80.html-pal.com/p/blog-www.sh :الخامسالصف 

 page_13.html-pal.com/p/blog-www.sh :السادسالصف 

 page_66.html-pal.com/p/blog-www.sh :سابعالالصف 

 page_35.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثامنالصف 

 page_78.html-pal.com/p/blog-www.sh :التاسعالصف 

 page_11.html-pal.com/p/blog-www.sh :العاشرالصف 

 page_37.html-pal.com/p/blog-www.sh :الحادي عشرالصف 

 page_33.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثاني عشرالصف 

 page_89.html-pal.com/p/blog-www.sh :مالزم للمتقدمين للوظائف

 page_40.html-pal.com/p/blog-www.sh :شارك معنا

 page_9.html-pal.com/p/blog-www.sh :اتصل بنا

http://www.sh-pal.com/
https://www.facebook.com/shamela.pal
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html
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