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 مديرية غرب غزة  –مشرف تربوي  أيمن العكلوكأ.  

 مديرية غرب غزة  –مشرف تربوي  نعمة السرأ.  

 مديرية غرب غزة  -معلم  أحمد أبو عبادةأ.  

 مديرية غرب غزة  -معلم  ايمان العامري أ.  

 مديرية غرب غزة  -معلم  رامي فلفلأ.  

 مديرية غرب غزة  -معلم  رمزي النخالةأ.  

 مديرية غرب غزة  -معلم  أحمد صرصورأ.  
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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.

 
 السبيلوهللا المهفق وهه الهادي إلى سهاء 

 
 محمهد أمين مطر د.

 مدير عام اإلشراف والتأهيل التربهي 
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 األولى الوحدة



 

 
 

 

 
 

 الصفحة  موضوع الدرس الوحدة  م 

1 

 األولى

 2 إدارة قواعد البيانات 

 SQL 10االستعالمات ولغة  2

 18 النماذج والتقارير  3

 21 إجابات الوحدة األولى  4

 الوحدة محتويات فهرس    
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 

 إدارة قواعد البيانات عنوان الدرس: 
 QRرمز   الرابط:

  

 السؤال  سنة الورود 

ما نوع البيانات األنسب لتخزين حقل  Microsoft Accessفي برنامج آكسس ، .1 (2دورة )  2021
 )تفاصيل الزيارة( في جدول معاينة المريض؟

 Time/dateتاريخ/وقت ب.  Reportتقرير أ. 
 Textنص   د. Memoمذكرة  ج. 

أي من عالمات التبويب اآلتية يتم من  Microsoft Accessفي برنامج آكسس ، .2 (2دورة )  2021
 خاللها اختيار معالج التقارير 

 إنشاءب.  الصفحة الرئيسية أ. 
 أدوات قاعدة البيانات  د. بيانات خارجيةج. 

 الطالب والصفما العالقة بين   .3 (2دورة )  2021
 واحد إلى متعدد ب.  واحد إلى واحد أ. 
 متعدد إلى واحد  د. متعدد إلى متعدد ج. 

 Microsoft Accessف قاعدة البيانات في برنامج لالحجم األقصى لم .4 (2دورة )  2021
 4GBب.  2MBأ. 
 2GB د. 4MBج. 

 ما األيقونة المناسبة إلظهار جدول في برنامج آكسس   .5 (2دورة )  2021

 ب.  أ. 

   د. ج. 
 أي من االتية يعتبر األكثر أهمية لبناء قاعدة البيانات؟  .6 (1)دورة   2020

 ب. التقارير أ. النماذج
 الجداول  د. ج. االستعالمات 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 )البريد االلكتروني( في جدول الطالب؟ما نوع البيانات األنسب لتخزين حقل  .7 (1)دورة   2020
 

 Memoب. مذكرة  Textأ.نص 
 Numberد. رقم  E-mailج. ايميل 

ما السعة التخزينية المطلوبة في الذاكرة لتخزين قيم رقمية من نوع عدد كسري   .8 (1)دورة   2020
 (؟Doubleمزدوج )

 

 بايت  4ب.  بايت  2أ. 
 بايت  8د.  بايت  6ج. 

 MS Accessاالمتداد الذي يأخذه ملف قاعدة البيانات في برنامج  ما .9 (2)دورة   2020

    Accdbب.  Msacdbأ. 
 MSdbد.     Sqldbج. 

    أين يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات؟  .10 (2)دورة   2020

 ب. االستعالمات   الجداول       أ.

 د. التقارير ج.  النماذج          
التي يتم من خاللها انشاء   Accessما عالمة التبويب في برنامج اكسس  .11 (2)دورة   2020

 عالقة بين الجداول؟ 

 ب. أدوات قاعدة البيانات     أ. الصفحة الرئيسة     
 د. إدراج  ج. إنشاء 

 ما العالقة الواجب كسرها في قاعدة البيانات التي تستخدم النظام العالئقي؟  .12 (2)دورة   2020

 ب. واحد لمتعدد          أ. واحد لواحد
 د. متعدد لمتعدد ج. متعدد لواحد       

ما الخاصية التي من خاللها يتم حذف كامل السجالت المرتبطة في الجداول  .13 (2)دورة   2020
 األخرى عند حذف سجل معين؟ 

 ببببب

 

 ب. عرض البيانات      أ. العالقات
 د. التكامل المرجعي ج. الحقول المشتركة     
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

ما الطريقة التي يتم من خاللها التعديل على الجداول الُمنشأة في قاعدة البيانات   .14 (2)دورة   2020
 جديدة؟آكسس إلضافة حقول 

 ب. عرض ورقة البيانات     أ. عرض التصميم    
 د. عرض الجدول  ج. عرض التخطيط    

 ماذا يسّمى المخطط الذي يظهر كيانات النظام والروابط والعالقات والحقول؟ .15 (2)دورة   2020

Queries . أ Reports . ب          
Forms. ج ERD .  د              

 (3)دورة  2020
 في جدول المهندس ؟  (رقم المهندس)ما نوع البيانات األنسب لتخزين حقل  .16

Text  أ. نص Memo مذكرة ب.    
E-mail  ج. إيميل Number د. رقم 

 (3)دورة  2020

من الشخص الذي يملك التحكم الكامل بقاعدة البيانات ومنع التغيير غير   .17
 المصرح به؟ 

 ب . مدير الشركة  أ.  مدير قاعدة البيانات        
 د. المستخدم ج. محلل النظام            

 (3)دورة  2020

 استقباله؟  (نص )كم عدد الرموز الذي يستطيع نوع البيانات  .18

 8ب. 4أ .  

 255د.  128ج. 

 )تجريبي( 2020

 جميع برامج قواعد البيانات تتشارك بلغة:  .19

 ( Objective Cب. لغة ) ( SQLأ. لغة االستعالم البنيوية )
 ( VB.NETد. لغة ) (Javaجـ. لغة )

 )تجريبي( 2020

البيانات يستخدم لتخزين رقم فريد ويزداد تسلسليًا مع كل صف )سجل(  أحد أنواع  .20
 جديد في الجدول 

 ب. عدد كسري مزدوج     أ. عدد صحيح      
 د. ترقيم تلقائي  جـ. عدد صحيح مطول      

 )تجريبي( 2020

 MS Accessما التبويب الذي نختار منه نوع االستعالم المناسب في برنامج   .21

 ب. أدوات قواعد البيانات           أ. إنشاء         
 د.  تنسيق  جـ. تصميم             
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 )تجريبي( 2020

الطالب, رقم متسلسل,  )رقمما المفتاح األجنبي في جدول اإلعارة الذي حقوله  .22
 رقم الكتاب, تاريخ اإلعارة, تاريخ اإلرجاع ( 

  ب. رقم متسلسل  أ. رقم الطالب

 دـ. تاريخ اإلرجاع  جـ. تاريخ اإلعارة 

 )تجريبي( 2020

 العالقة التي تربط بين جدول السلع والمشترين  .23

 ∞ ← 1ب.  1 ← 1أ. 

 1 ← ∞دـ.   ∞ ← ∞جـ. 

 (1)دورة   2019

 ما قاعدة البيانات التي ال تتطلب ترخيصًا؟  .24

 Oracleب.      Microsoft Accessأ. 

 MySqlد.  Sql Serverجـ. 

 (1)دورة   2019

ما نوع البيانات الذي ُيستخدم للقيم النصية الطويلة وعدد الحروف األقصى له  .25
 حرفًا؟  65536هو  

 ( Memoب. مذكرة ) (Textنص )أ. 
 ( Numberد. رقم ) ( Dateجـ. تاريخ )

 (1)دورة  2019

ما المفتاح األجنبي في جدول عمليات التحويل الذي حقوله )رقم العملية، اسم  .26
 العملية، رقم العميل، المبلغ، التاريخ(؟ 

 ب. اسم العملية أ. رقم العملية
 د. التاريخ  جـ. رقم العميل

 (2)دورة  2019

ما العملية التي تضمن التناسق بين المعلومات في قاعدة البيانات، بحيث ال يتم   .27
 إدخال عملية استعارة لكتاب من مكتبة غير موجود؟ 

 ب. إنشاء العالقات أ. إنشاء النماذج
 د. إنشاء التقارير  جـ. إنشاء االستعالمات 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (2)دورة  2019

 مساحة تخزينية ال داعي لها في قاعدة البيانات؟ ما السبب األهم في استهالك  .28

 ب. تكرار المعلومات  أ. عدد الجداول كبير
 د. فرض التكامل المرجعي جـ. عدد السجالت كبير

 (2) دورة  2019

 ؟ M:1ما المثال المناسب لعالقة  .29

 ب. مريض وطبيب في نظام المشفى أ. الطالب والمعلم 
 د. االبن واألب  نظام الجامعةجـ. الطالب والمادة في 

 

 ما المقصود بكل من اآلتية: السؤال الثاني / سنة الورود 

 (2دورة )  2021
 المجاورة له  لةتّأمل المخطط اآلتي، ّثم أجب عن األسئ 

 المخطط المقابل؟ على ق لماذاُ يط

 مع ذكر اسم الكيان التابع لها  حدد المفاتيح األساسية في المخطط

 .مع ذكر اسم الكيان التابع لها المفتاح األجنبي في المخطط،حدد 

 

 .المفتاح األساسي المركب 1 (2)دورة 2020

 .االستعالم 2 (2)دورة  2019
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة التالية : سنة الورود 

 . Accessاذكر خمسة من خصائص برنامج آكسس  .1 (1)دورة  2020

 أهمية التكامل المرجعي في العالقات بين الكيانات؟   .2 )تجريبي( 2020

 عّدد ّأربعة ّمن ّمكونات ّبرنامج ّميكروسوفت ّأكسس؟  .3 (3)دورة 2020

                                                                         ما أهمية الجداول في قواعد البيانات؟    .4 (3)دورة 2020

 (؟ MS accessما المكونات الرئيسة لملف قاعدة البيانات في اكسس )  .5 (2)دورة  2019

 ما وجه االختالف بين النموذج والتقرير من حيث الوظيفة؟  .6 (1)دورة   2019

 

 قواعد البيانات:السؤال الرابع / تحليل  سنة الورود 

 عالمات(  6)  لدى نظام بنك )االمل(، الكيانات ، وصفاتها اآلتية: .1 (1)دورة  2020
 الموظف) رقم الموظف ، اسم الموظف، القسم ( ●
 العميل )رقم العميل، اسم العميل، العنوان( ●
 الحساب، نوع عملة الحساب، رقم العميل( الحساب) رقم ●
 المعاملة ) رقم المعاملة ، رقم الموظف، رقم العميل، تاريخ المعاملة( ●

 اذا علمت أن:
 العميل يتعامل مع أكثر من موظف، والموظف يتعامل مع أكثر من عميل. -1
 ( حساب ) حساب دينار ، حساب دوالر يمكن أن يكون للعميل أكثر من نوع  -2

 أجب عن األسئلة اآلتية: 
 حدد المفاتيح األساسية  .1
 حدد المفاتيح األجنبية   .2
 كيان الموظف، وكيان العميل   -حدد العالقة بين: أ .3

 كيان العميل، كيان الحساب  -ب                         
 الكيانات. ( للنظام موضحًا العالقات بين ERDارسم مخطط ) .4
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (2)دورة 2020

 مكتبة غرناطة ، نتجت الجداول والحقول اآلتية ؟  عند تحليل نظام  -2
 رقم المشترك ، اسم المشترك ، العنوان ، الهاتف(  )جدول المشتركين  ●
  )رقم الكتاب ، اسم الكتاب ، دار النشر)جدول الكتب  ●
 متسلسل، رقم المشترك ، رقم الكتاب ، تاريخ االعارة(  رقم(جدول االعارة  ●

 مستعينا بالتحليل أعاله، أجب عن األسئلة اآلتية :
 حدد المفاتيح األساسية للجداول؟ .1
 حدد المفاتيح األجنبية للجداول؟ .2
 ماذا يطلق على جدول االعارة ؟  .3

 موضحا العالقات بين الجداول ؟  المناسب للنظام ، ERDارسم مخطط  .4

 (3)دورة 2020

 ، الكيانات وصفاتها اآلتية   : ب لدى نظام مركز الرحمة الطبي -3

 جدول الطبيب: يشمل الحقول )رقم الطبيب، اسم الطبيب، العنوان(  -أ
 جدول المريض: يشمل الحقول )رقم المريض، اسم المريض(.    -ب 
 : يشمل الحقول )الرقم التسلسلي، رقم الطبيب ، رقم المريض، تاريخ الزيارة(رةالزياجدول  -ج

 الطبيب يعالج أكثر من مريض، والمريض يعالج من أكثر من طبيب. * إذا علمت أن :
 حدد المفاتيح األساسية للجداول؟ .1
 حدد المفاتيح األجنبية للجداول؟  .2
 ؟ةماذا يطلق على جدول الزيار  .3

 المناسب للنظام موضحا العالقات فيما بينهما؟  ERDارسم مخطط  .4

 )تجريبي( 2020

 تحليل نظام "المطعم" نتجت الجداول التالية:   في -4
 , اسم الوجبة, السعر(. جدول الوجبة: ويشمل على )رقم الوجبة (1
 ) رقم الزبون, اسم الزبون, رقم الهاتف, العنوان(.   جدول الزبون: ويشمل على (2
) رقم الزبون, رقم الوجبة, رقم الطلب, العدد, تاريخ   جدول الطلبات: ويشمل على  (3

 الطلب(. 

 لهذه الجداول مع توضيح العالقات والمفاتيح األساسية واألجنبية؟  ERDارسم مخطط 
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

2019   
 ( 1)دورة

، تأمل المخطط اآلتي في قاعدة بيانات MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج  -5
 مستشفى ثم أجب عما يليه: 

 
 

 أذكر مفتاحًا أساسيًا مع تحديد اسم الجدول التابع له.  .1
 مفتاحًا أجنبيًا مع تحديد اسم الجدول التابع له. أذكر  .2
 ما العالقة بين جدول الطبيب وجدول المريض. .3

2019   
 ( 2)دورة

 خالل دراستك لقواعد البيانات تأمل الجداول اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:  من -6

 
 ما المفتاح األساسي في كل من الجدولين؟  .1
 أذكر مفتاحًا أجنبيًا من الجداول السابقة مع تحديد الجدول الذي ينتمي إليه.  .2
 وضح العالقة بين الجدولين.  .3

2019   
 ( 2)دورة

عن    من  -7 أجب  غذائية،  مواد  بيع  بشركة  الخاصة  البيانات  قاعدة  لجداول  دراستك  خالل 
 األسئلة التي تليها:

Items  ، )رقم الصنف، رقم الصنف( 
supplier ،)رقم المورد، اسم المورد ( 

 sell  ) رقم العملية، رقم الصنف، رقم المورد، الكمية، التاريخ ( 
 ورد؟ما العالقة بين الجدولين الصنف، الم

 

 أجب عن األسئلة التالية : /لخامساالسؤال  سنة الورود
 MSACCESSّعدد خمسة خصائص لبرنامج  (2دورة ) 2021

 

 أجب عن األسئلة التالية :  /السادسالسؤال  سنة الورود
 MSACCESSلبرنامج   الرئيسية المكوناتّعدد   (2دورة ) 2021
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 SQLاالستعالمات ولغة  عنوان الدرس:
  الرابط:

 QRرمز 

 

 السؤال سنة الورود

 (2دورة ) 2021
 SQL أي من اآلتية ليست من أنواع أقسام لغة .1

 DMLب.  DFLأ. 
 DLLد.   DCLجـ. 

 (2دورة ) 2021
ما األيقونة التي تشير إلى استعالم   Microsoft Accessفي برنامج آكسس،  .2

 الحذف 

  ب.       أ. 

 د.    جـ. 

 (2دورة ) 2021
 Microsoftقائي في ترتيب حقول االستعالم في برنامج آكسس لما النمط الت  .3

Access 
 التنازلي ب.  اآللي أ. 
 العشوائيد.   التصاعدي جـ. 

 (2دورة ) 2021
 مة التي يرتبط وجودها بوجود شرط لالستعالم في برنامج آكسس  لما الك .4

 WHEREب.  IFأ. 
 Selectد.   SQLجـ. 

 (2دورة ) 2021
 إليجادMicrosoft Accessفي برنامج Countاستخدام الدالة  .5

 ترقيم السجالت ب.  عدد السجالت أ. 
 معيار السجالت د.   فرز السجالت جـ. 

 (1)دورة2020
يطلق على مجموعة من األوامر لتحديد صالحيات مستخدمي قواعد ماذا  .6

 البيانات من حيث الوصول إليها؟ 

 DCLلغة التحكم بالبيانات  ب. DDLلغة تعريف البيانات  أ.
 DRLلغة إدارة البيانات  د. DMLج. لغة معالجة البيانات 
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 التربوي والتأهيل

 (1)دورة2020
على المعيار على أن يتحقق  ما الرابطة التي تستخدم إلضافة أكثر من شرط  .7

 أحدها على األقل؟ 

 ORب.  ANDأ. 
 NOT ANDد.  NOTج. 

 (1)دورة2020
يساوي   NO( المناسبة لحذف جميع بيانات الطالب الذي رقمه )SQLما جملة ) .8

 (؟ St-tbl( من جدول الطالب ) 100

 ;Delete from St_tbl Where No= 100أ. 
 ;Delete from* St_tbl Where No= 100ب.
 ;Delete from St_tbl No= 100ج. 
 ;Delete from No Where St_tb= 100د. 

 (1)دورة2020
 اللغة التي تتشارك بها جميع برامج إدارة قواعد البيانات؟ ما .9

 Sketchupب.  App Inventorأ. 

 Accessد.  SQLج. 
 ; SELECT * FROM Tableما ناتج تنفيذ الجملة التالية:  .10 (2)دورة 2020

 ب. استخراج جميع الحقول من الجدول أ.  استخراج بعض البيانات              
ج . استخرج كل الجداول من قاعدة  

 البيانات        
 د.  استخراج كل االستعالمات 

 ما هي ايقونة استعالم التحديث؟                 .11 (2)دورة 2020

 ب.   أ.   

 د.  ج.
ماذا تسّمى عملية نسخ حقول جدول أو جزء منه إلى جدول مطابق له في   .12 (2)دورة 2020

 المفتاح األساسي وبنفس الترتيب ؟ 

 التحديث  .ب  الربط              .أ
 اإللحاق .د   التحديد  .ج



 
 

3 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

حينما   Selectويستخدم في جملة  sqlما األمر الذي يعد أحد أجزاء أوامر  .13 (2)دورة 2020

ُيطلب استرجاع صفوف معينة ومحددة من جدول أو أكثر، وفق الشروط التي 

 تحدد في االستعالم ؟ 

 Setب. FROMأ.

  WHERE Clause .د   Operatorج .

 تستخدم للرد على استفسارات محددة؟أي من اآلتية في قاعدة بيانات  .14 (3)دورة 2020

 التقارير .ب  النماذج                          .أ

 الجداول  .د   االستعالمات .ج

 ما هي الرابطة التي تستخدم لتحقيق مجموعة من الشروط معا ؟  .15 (3)دورة 2020

AND .أ OR .  ب 

 د . NOT . NOT AND.ج

أن نمط الترتيب تصاعدي أم  أي من اآلتية هي عبارة تركيبية تدل على  .16 (3)دورة 2020

 ؟ تنازلي

FROM .أ WHERE . ب         

ORDER .ج        ORDER BY . د       

 ؟   ـ( بين جدولين نقوم ب∞ :∞لكسر العالقة ) .17 (3)دورة 2020

 نغير محتويات الحقول    .ب  نبدل المفاتيح     .أ

 إنشاء عالقات .د  إنشاء جدول وصلة  .ج

 ماذا تسمى صفة في كيان ما تكون مفتاحا أساسيا في كيان آخر؟   .18 (3)دورة 2020

 مفتاح أساسي           .ب  مفتاح أجنبي         .أ

 د. مفتاح مركب   مفتاح مرشح   .ج
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

( الطالب  std_markالمستخدمة لحساب معدل عالمات ) SQLما جملة  .19 )تجريبي( 2020
(std_id   =1012" ليظهر تحت اسم )student average في جدول "

Students: 

 "  SELECT sum(std_mark) As "student averageأ. 
From Students Where std_id=1012; 

 "  SELECT avg(std_mark) As "student averageب. 
From Students Where std_id=1012; 

 " SELECT count(std_mark) As "student averageج. 
From Students Where std_id=1012; 

 "  SELECT average(std_mark) As "student averageد. 
From Students Where std_id=1012; 

 التالي ما الصيغة المستخدمة في إضافة السجل  .20 )تجريبي( 2020
( B_name="Numbers", B_id=2555, pub_date 20/5/2000)  

 : Bookفي جدول 

  INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date) .أ
Values (2555,"Numbers", #20/5/2000#) 

  INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date)ب. 
set(2555,"Numbers", #20/5/2000#) 

  INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date)ج.
values("Numbers", 2555, #20/5/2000#) 

 INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date)د. 
(2555,"Numbers",#20/5/2000#); 

( من  M_ID =18الُمستخدمة لحذف الدواء الذي رقمه ) SQLما جملة  .21 (1)دورة  2019
 (؟ M_tblالجدول )

 DELETE FROM M_tbl WHERE M_ID=18أ. 
 DELETE M_ID=18 FROM M_tblب. 
 DELETE M_ID WHERE 18جـ.  
 DELETE M_tbl WHERE 18د. 
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

ماذا نستخدم إلجراء عمليات حسابية أو تجميع بيانات من عدة جداول مرتبطة   .22 (1)دورة  2019
 مع إمكانية اإلضافة والتعديل عليها؟ 

 ب. تقارير  أ. ماكرو
 د. نماذج استعالمات جـ. 

ما المفتاح األجنبي في جدول عمليات التحويل الذي حقوله )رقم العملية، اسم  .23 (1)دورة  2019
 العملية، رقم العميل، المبلغ، التاريخ(؟ 

 ب. اسم العملية أ. رقم العملية
 د. التاريخ  جـ. رقم العميل

في جدول  20888( الى phoneالهاتف)ما الصيغة التي تستخدم لتعديل رقم  .24 (2)دورة2019
Emp Tbl  عندما يكونEmpid =102 ؟ 

 ;Update EmpTbl SET phnum=20888 where Empid = 102أ.  
 ;Update phnum=20888 From EmpTbl where Empid =102ب. 
 ;Update Into EmpTbl SET hnum=20888 where Empid =102ج. 
 ;Update Phnum=20888 Into EmpTbl Where Empid = 102د. 

  
 

 السؤال الثاني / ما المقصود بكل من :  سنة الورود 

 ما الفرق بين كل من استعالم اإلدخال واستعالم اإللحاق في قواعد البيانات  (2دورة )  2021

 )تجريبي( 2020
 (2)دورة 2020
 (2)دورة 2021

 SQLلغة االستعالم البنيوية  .1

 االستعالم  .2 (2)دورة   2019

 االلحاق  .3 (3)دورة 2020
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة التالية: سنة الورود 
 عند تشابه اسماء الحقول يوضع اسم الجدول متبوعا بنقطة قبل اسم الحقل علل:  (2دورة )  2021
 ت، لديك الكيانات اآلتية وصفاتهاالسيارافي نظام تسجيل بيع  (2دورة )  2021

 .السيارة )رقم السيارة، نوع السيارة، سنة الصناعة، سعر البيع(-
 .الزبون )رقم الزبون، اسم الزبون، رقم الجوال( -
 .تسجيل البيع )رقم التسجيل، رقم السيارة، رقم الزبون، تاريخ البيع، طريقة الدفع( -

 :ة اآلتيةلأجب عن األسئ
 حدد المفاتيح األساسية مع ذكر اسم الجدول التابع لها 1.
 .المفاتيح األجنبية مع ذكر اسم الجدول التابع لها .حدد2
  .حدد نوع العالقة المباشرة بين كيان الزبون، وكيان السيارة3.
 نظام السابق ل ل ERD  ارسم مخطط عالقات كيانات النظام4.

 مع التعريف كاًل منها؟  SQLما أقسام لغة االستعالم البنيوية  .1 )تجريبي( 2020

 SQLفي لغة          DCLوضح ما المقصود بلغة التحكم بالبيانات  .2 (3)دورة 2020

 ؟ SQLما الفرق بين طريقة االستعالمات بالمعالج وطريقة االستعالمات بلغة  .3 (1)دورة   2019

 اآلتية ؟ SQLما داللة جملة  .4 (2)دورة  2020

UPDATAE Student_tbl SET Student_tbl.[ Student_name]= [Enter 
Student name]; 

  
 
 

 مطلوب: السؤال الرابع/ اكتب جمل االستعالم فيما يلي كما هو  سنة الورود 

 ما المقصود بالتقارير  .1 (2دورة )  2021
اكتب أوامر  price, pro_name,pro_no ،  وصفاتهproduct كيان سمعةلديك  .2 (2دورة )  2021

SQLلتنفيذ  
 :االستعالمات اآلتية 

 pro_nameاسم السمعةpro_no ،  اختيار رقم السمعة1.

 أكبر منprice كان سعرهاإذا pro_name واسم السمعةpro_no ،  تحديد رقم السمعة2.
.22 

 pro_no  5.  حذف السمعة ذات الرقم 3.

 pro_no=2  طحين إلى سكر والتي تحمل الرقم pro_name  تحديث اسم السمعة4.
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 
 (2)دورة 2020

(، تأمل الجدول اآلتي جيدا ، ثم   SQLمن خالل دراستك لدرس (االستعالمات ولغة .3
 لتنفيذ االستعالمات اآلتية:        SQLأكتب أوامر 

   22أ. استعالم تحديد اسم الصف إذا كان عدد الطالب أكبر من  
 (   9A  ،23، 105ب. استعالم إلحاق السجل التالي)

   24إلى 6Bج. استعالم تحديث عدد طالب صف  

 
 ( SQLباستخدام لغة االستعالمات البنيوية          :  ) .4 (2)دورة 2020

( عن   ageالمناسبة لحذف سجالت الموظفين الذين تزيد أعمارهم )  SQLأ. أكتب جملة 
 .  Emp_tblمن جدول الموظفين  60

 Manager_tblفي جدول مدير  Salaryالمناسبة لتعديل راتب  SQLب.أكتب جملة 
 2أقل من    degreeته إذا كانت درج 100بزيادة مبلغ  

من خالل دراستك لدرس (االستعالمات ولغة  .5 (3)دورة 2020
(SQL  تأمل الجدول اآلتي جيدا ، ثم أكتب ،

 لتنفيذ االستعالمات اآلتية  SQLأوامر 

 بالبيانات اآلتية   Projectأ. إضافة سجل للمشروع 
( 900,MM , 50 ) 

 ؟ 800الى  CCب. استعالم تحديث تكلفة المشروع 
 ؟ 300ج. استعالم تحديد اسم المشروع إذا كان تكلفته أكبر من 

 ؟ 40حذف بيانات الموظف الذي رقمه  د.
في برنامج اكسس أجب عن   SQLمن خالل دراستك للغة االستعالمات البنيوية  .6 (3)دورة 2020

 االسئلة التالية:   

 مدينة أريحا  addressأ. صمم استعالم لحذف بيانات الزبائن من سكان  

 .customer_tblعلما اسم الجدول جدول الزبائن  
، تأمل المخطط اآلتي في قاعدة بيانات  MS Accessمن خالل دراستك لبرنامج   .7 (1)دورة   2019
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 التربوي والتأهيل

 مستشفى ثم أجب عما يليه: 

 
( في جدول orthopedic , 2500 , Ahmed Samer  ,120,  5أدخل البيانات )

doctor   باستخدام أوامر لغةSQL . 
 من خالل دراستك لقواعد البيانات تأمل الجداول اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: .8 (2)دورة  2019

 
 Customer_Tbl( في جدول Ahmed, 0224455, Hebron, 420أدخل السجل )

 . SQLباستخدام أوامر لغة 
 

2020 
 )تجريبي(

 من خالل دراستك لقواعد البيانات تأمل الجداول اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: .9

 
 ما المفتاح األساسي في كل الجدولين؟  (1
 حًا اجنبيًا مع تحديد اسم الجدول الذي ينتمي إليه؟ ااذكر مفت (2
 الجدولين؟ ( العالقة بين ERDوضح بالرسم ) (3

 ؟ مع ذكر تأثير ذلك على جدول الكتاب؟SQLباستخدام لغة   30احذف دار النشر رقم  (4
من خالل دراستك لجداول قاعدة البيانات الخاصة بشركة بيع مواد غذائية، أجب   .10 (2)دورة   2019

 عن األسئلة التي تليها: 
Items  ،الصنف( ، اسم )رقم الصنفsupplier  ،)رقم المورد، اسم المورد (sell  

 )رقم العملية، رقم الصنف، رقم المورد، الكمية، التاريخ ( 
 ما العالقة بين الجدولين الصنف، المورد؟ •
،   500،  23،  14، 1المستخدمة إلضافة بيانات سجل )  SQLاكتب األوامر بلغة  •

 .sell( لجدول 2019/ 2/2
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 التربوي والتأهيل

(، تأمل الجدول اآلتي جيدًا، SQLمن خالل دراستك لدرس )االستعالمات ولغة  .11 1دورة  2020
 لتنفيذ االستعالمات اآلتية:  SQLثم اكتب أوامر 

، 14إضافة سجل للموظف بالبيانات اآلتية) -1
Ali ،650 ،5/6 /1980 ) 

حدث بيانات الموظفين الذين رواتبهم أقل من   -2
 ( 550( لتصبح ) 500)

ين الذين تاريخ  اظهار جميع بيانات الموظف  -3
 مرتبة تنازليا حسب رقم الموظف 31/12/1980ميالدهم بعد عام 

 (.Nedalحذف بيانات الموظف ) -4
 

 

 

 / تأمل وأجب عما يلي:  الخامسالسؤال  سنة الورود 

 لتنفيذ االستعالمات اآلتية:   SQLتّأمل الجدول اآلتي جيدا، ّثم اكتب أوامر  .1 (2دورة )  2021
 :بالبيانات اآلتيةManufacture إضافة سجل لمجدول1.

(Code= 22, Type= Hyprid, No=70, Man_date= 1/3/2021) 
 25لتصبح  25القطع التي أقل من No تحديث عدد 2.
 .حذف كل البيانات في الجدول3.
 فقط  Man_date  وتاريخ صنعها Type عرض اسم القطعة4.
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

من خالل دراستك لوحدة قواعد البيانات لنظام المكتب الهندسي, تأمل الشكل التالي   .2 )تجريبي( 2020
 ثم أجب: 

 
 ما نوع االستعالم السابق؟  (1
 ما ناتج تنفيذ االستعالم السابق؟  (2
 "؟ proj_numما نوع بيانات الحقل "  (3

من خالل دراستك لوحدة قواعد البيانات لنظام المكتب الهندسي, تأمل الشكل التالي   .3 )تجريبي( 2020
 ثم أجب: 

 
 ما نوع االستعالم السابق؟  (1
 ما ناتج تنفيذ االستعالم السابق؟  (2
 ؟ "dept_numما نوع بيانات الحقل "  (3

األسئلة التي  من خالل دراستك لوحدة قواعد البيانات، تأمل الشكل اآلتي وأجب عن  .4 (2)دورة   2019
 تليه: 

 
 ما الحقول التي ستظهر بعد تنفيذ االستعالم مع تحديد الجدول الذي تنتمي إليه؟  .1
 أذكر مفتاحًا أجنبيًا مع تحديد الجدول الذي ينتمي إليه.  .2
 ؟ sizeidما نوع بيانات الحقل  .3
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 النماذج والتقاريرعنوان الدرس: 
  الرابط:

 QRرمز 

        

 السؤال  سنة الورود 

دورة   2021
(2) 

 أي من اآلتية يعتبر من مخرجات قاعدة البياناتMicrosoft Accessفي برنامج آكسس ، .1

 التقارير ب.  النماذج أ. 

 الجداول د.  العالقات جـ. 

دورة   2021
(2) 

 ما الفئة المناسبة التي نختار منها إجراء فتح نموذج  .2

 التقارير يات لعمب.  يات النماذج لعمأ. 

 يات السجالت لعمد.  التنقل بين السجالت جـ. 

دورة   2021
(2) 

يات دون التعامل المباشر مع الجداول في  لتساعدنا في التعامل مع البيانات وتنفيذ العم  .3
 اكسيس   برنامج

 الرموزب.  التنسيقات أ. 

 األزرار د.  العالقات جـ. 

 (1)دورة 2020

 القيام به من خالل أزرار األوامر في النماذج؟ما االمر الذي ال نستطيع   .4

 طباعة نموذج . ب فتح نموذج . أ

 إغالق نموذج .  د حذف نموذج . ج

 (1)دورة 2020

ماذا تسمى عملية عرض البيانات في مجموعات بناء على حقل أو حقول ما داخل  .5
 التقرير؟ 

 عنوان التقرير.  ب مستوى التجميع . أ

 فرز البيانات . د تخطيط مفصل . ج

 (1)دورة 2020
 أي من األتية تعد من مخرجات قاعدة البيانات؟  .6

 الجداول  .  ب SQLلغة .  أ
 التقارير .  د النماذج . ج
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (3)دورة 2020
 أي من اآلتية ُتعد من المدخالت المحسنة للبيانات في قاعدة البيانات؟  .7

 SQLلغة .التقارير           د  .النماذج              ج .الجداول           ب  .أ

 )تجريبي( 2020

 عرض البيانات في مجموعات بناًء على حقل أو حقول داخل التقارير  .8

 أ. مستوى التجميع  أ. مستوى التجميع 
 ج. فرز البيانات  ج. فرز البيانات 

 (1)دورة  2019

ما التبويب الذي نختار منه األيقونة التي تمكننا من إضافة األزرار لشاشة النموذج   .9
 ؟ MS Accessفي برنامج 

 ب. إنشاء أ. التصميم 

 د. أدوات قاعدة البيانات  جـ. تنسيق 

 (2)دورة  2019

 ما األيقونة التي يتم اختيارها للتعديل على تصميم النموذج؟  .10

 ب.  أ. 

  د.    جـ. 

 (2)دورة  2019

 ماذا نستخدم للحصول على ملخصات الستخدامها خارج قاعدة البيانات؟  .11

 ب. العالقات أ. الجداول 

 د. التقارير جـ. النماذج
 

 السؤال الثاني/ما المقصود بكل من : سنة الورود 
 )تجريبي( 2020
 (3)دورة 2020

 التقرير  .1

 النموذج  .2 1دورة  2020
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة التالية: سنة الورود 
 .MS Accessما وظيفة أداة النموذج الفارغ في برنامج  .1 (1)دورة  2019

 ما وجه االختالف بين النموذج والتقرير من حيث الوظيفة؟  .2 (1)دورة  2019

 

 أجب عن األسئلة التالية:  /السادسالسؤال  سنة الورود 
 تنفيذ استعالم اإلدخال ألكثر من مرة لمسجل الجديد ل: ال يمكن  لع .1 (1)دورة  2019

 اآلتية SQLما وظيفة كال من جمل  .2 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 النموذجية اإلجابات
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 إجابات الوحدة األولى
 أسئلة االختيار من متعدد:  -1

 الخيار الصحيح  رقم السؤال موضوع الدرس

 ج 1 إدارة قواعد البيانات 

 ب 2 البيانات إدارة قواعد 

 ب 3 إدارة قواعد البيانات 

 د 4 إدارة قواعد البيانات 

 د 5 إدارة قواعد البيانات 

 د 6 إدارة قواعد البيانات 

 أ 7 إدارة قواعد البيانات 

 د 8 إدارة قواعد البيانات 

 ب 9 إدارة قواعد البيانات 

 أ 10 إدارة قواعد البيانات 

 ب 11 إدارة قواعد البيانات 

 د 12 إدارة قواعد البيانات 

 د 13 إدارة قواعد البيانات 

 أ 14 إدارة قواعد البيانات 

 د 15 إدارة قواعد البيانات 



 
 

16 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 د 16 إدارة قواعد البيانات 

 أ 17 إدارة قواعد البيانات 

 د 18 إدارة قواعد البيانات 

 أ 19 إدارة قواعد البيانات 

 د 20 إدارة قواعد البيانات 

 ج 21 قواعد البيانات إدارة 

 أ 22 إدارة قواعد البيانات 

 ج 23 إدارة قواعد البيانات 

 د 24 إدارة قواعد البيانات 

 ب 25 إدارة قواعد البيانات 

 ج 26 إدارة قواعد البيانات 

 ب 27 إدارة قواعد البيانات 

 ب 28 إدارة قواعد البيانات 

 د 29 إدارة قواعد البيانات 
 أ SQL 1االستعالمات ولغة 
 ب SQL 2االستعالمات ولغة 
 ج SQL 3االستعالمات ولغة 
 ب SQL 4االستعالمات ولغة 
 أ SQL 5االستعالمات ولغة 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ب SQL 6االستعالمات ولغة 
 ب SQL 7االستعالمات ولغة 
 أ SQL 8االستعالمات ولغة 
 ج SQL 9االستعالمات ولغة 
 ب SQL 10االستعالمات ولغة 
 ج SQL 11االستعالمات ولغة 
 د SQL 12االستعالمات ولغة 
 د SQL 13االستعالمات ولغة 
 ب SQL 14االستعالمات ولغة 
 أ SQL 15االستعالمات ولغة 
 د SQL 16االستعالمات ولغة 
 ج SQL 17االستعالمات ولغة 
 أ SQL 18االستعالمات ولغة 
 ب SQL 19االستعالمات ولغة 
 أ SQL 20االستعالمات ولغة 
 أ SQL 21االستعالمات ولغة 
 ج SQL 22االستعالمات ولغة 
 ج SQL 23االستعالمات ولغة 
 أ SQL 24االستعالمات ولغة 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ب 1 النماذج والتقارير 
 أ 2 النماذج والتقارير 
 د 3 النماذج والتقارير 

 ج 4 والتقارير النماذج 
 أ 5 النماذج والتقارير 
 د 6 النماذج والتقارير 
 ب 7 النماذج والتقارير 
 أ 8 النماذج والتقارير 
 أ 9 النماذج والتقارير 
 د 10 النماذج والتقارير 
 د 11 النماذج والتقارير 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 إجابات األسئلة المقالية للدرس األول  
 من اآلتية: ما المقصود بكل  السؤال الثاني:

 ERDيطلق على الشكل  – .1
 المفاتيح األساسية هي : كود الصف في جدول الصف, رقم الطالب في جدول الطالب   -
 المفاتيح األجنبية هي: كود الصف في جدول الطالب.  -

 صفة وجود  عدم حال في وذلك فريدة؛ صفة معا   تشّكل صفات  مجموعة :المفتاح األساسي المركب  .2

 فريدة واحدة
وهي طلب استرجاع بيانات معينة من قاعدة بيانات، تنطبق عليها    :Queriesاستعالمات   .3

معايير محددة أو أوامر لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول من: حذف وإضافة وتعديل  
 سجالت حقول وإنشاء وحذف جداول.

 

 السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة التالية :

 . Accessاذكر خمسة من خصائص برنامج آكسس  -1
 قاعدة بيانات عالئقية.  •
 غيغا بايت.  2وبحجم أقصى  ACCDBيجمع جميع مكونات قاعدة البيانات في ملف واحد وامتداده    •
 إمكانية استيراد وتصدير البيانات من برامج أخرى.  •
 األمان, وصالحيات الوصول للبيانات حسب الحاجة.تعدد درجات  •
 إمكانية مشاركة قاعدة البيانات على شبكة الحاسوب. •
 تمكن مدير قاعدة البيانات من التحكم الكامل وإعطاء الصالحيات المطلوبة.   •

 أهمية التكامل المرجعي في العالقات بين الكيانات؟   -2

ومطابقتها بين الجداول المرتبطة ببعضها البعض بحيث ال يمكن حدوث تحافظ على تناسق البيانات 
 أي تغير دون ان يتم تغيير في الجداول المرتبطة به 

 عّدد ّأربعة ّمن ّمكونات ّبرنامج ّميكروسوفت ّأكسس؟   -3

 التقارير  -النماذج          -االستعالمات         -الجداول      -
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 البيانات؟  ما أهمية الجداول في قواعد  -4

 هي العنصر األساسي في قاعدة البيانات ويتم تخزين البيانات بها 

 (؟ MS accessما المكونات الرئيسة لملف قاعدة البيانات في اكسس )  -5

 التقارير  -النماذج          -االستعالمات         -الجداول      -

 ما وجه االختالف بين النموذج والتقرير من حيث الوظيفة؟  -6

 النموذج : واجهات رسومية إلدخال وتعديل وحذف البيانات المخزنة في الجداول. 

األولى   اللبنة التقرير وُيَعدّ .متنوعة وتنسيقات  بأشكال وطباعتها البيانات  لعرض  وسيلةالتقارير: 
 دقيقة،  معلومات  على بناء صائب، بشكل القرار اتخاذ  من لتمكينهم القرار لمتخذي
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 السؤال الرابع / تحليل قواعد البيانات: السؤال رقم 

1 
 < رقم الموظف ) مفتاح أساسي ( -جدول الموظف  (1

 < رقم العميل) مفتاح أساسي (-جدول العميل
 < رقم الحساب) مفتاح أساسي (-جدول الحساب 
 < رقم المعاملة) مفتاح أساسي ( -جدول المعاملة

 < رقم العميل) مفتاح أجنبي( -جدول الحساب  (2
 < رقم الموظف ) مفتاح أجنبي (-ل المعاملةجدو 

 < رقم العميل) مفتاح أجنبي( -جدول المعاملة
 متعدد —1متعدد              ب.  --أ. متعدد  (3
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

2 
 < رقم المشترك) مفتاح أساسي ( -جدول المشتركين (1

 < رقم الكتاب) مفتاح أساسي (-جدول الكتب 
 أساسي (< رقم متسلسل) مفتاح -جدول اإلعارة 

 < رقم المشترك ) مفتاح أجنبي( -جدول اإلعارة  (2
 < رقم الكتاب ) مفتاح أجنبي (-جدول اإلعارة 

 جدول وصلة أو وسيط  (3
4)  

 

3 
 < رقم الطبيب ) مفتاح أساسي (-( جدول الطبيب 1

 < رقم المريض ) مفتاح أساسي ( -جدول المريض 
 < رقم التسلسلي ) مفتاح أساسي ( -جدول الزيارات 

 < رقم الطبيب) مفتاح أجنبي(-( جدول الزيارات 2
 < رقم المريض) مفتاح أجنبي ( -جدول الزيارات 

 ( جدول وصلة أو وسيط 3
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 

4 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

   Departmentفي جدول Department_idالمفتاح األساسي (1 5
 doctor_patientفي جدول  doctor_idالمفتاح األجنبي (2
 متعدد  --متعدد  (3

 customer tblفي جدول custidالمفتاح األساسي   (1 6
 Delivery tblفي جدول custidالمفتاح األجنبي  (2
 العالقة بين الجدولين هي : واحد لمتعدد (3

 متعدد  --العالقة هي متعدد  7

  

 أجب عن األسئلة التالية : /لخامساالسؤال إجابة  سنة الورود
 MSACCESSّعدد خمسة خصائص لبرنامج  (2دورة ) 2021

 قاعدة بيانات عالئقية  -1
 2GBحجمه  ACCDBيجمع كل مكونات قاعدة البيانات في ملف واحد امتداده   -2
 متعدد الصالحيات  -3
 سهولة استيراد وتصدير البيانات إلى البرامج أخرى  -4
 مشاركة قاعدة البيانات عبر الشبكة  -5

 

 أجب عن األسئلة التالية : /السادسالسؤال إجابة   سنة الورود
 MSACCESSلبرنامج   المكونات الرئيسيةّعدد   (2دورة ) 2021

 الجداول -1
 االستعالمات  -2
 النماذج -3
 التقارير  -4
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 إجابات األسئلة المقالية للدرس الثاني 

 السؤال الثاني / ما المقصود بكل من : 
 في عملية اإلدخال استعالم اإلدخال: يتم أدخال سجل واحد كل مرة 

هي عملية نسخ حقول جدول او جزء منه إلى جدول مطابق له في المفتاح  استعالم اإللحاق: 
 االساسي، وبنفس الترتيب 

لغة تخاطب قواعد البيانات يمكن من خاللها القيام بعمليات )  : SQLلغة االستعالم البنيوية  -1
 التحديث، االسترجاع، الحذف، االضافة، ......( 

االستعالم: طلب استرجاع البيانات والتعديل عليها باستخدام معايير)حذف، اضافة، تعديل  -2
 سجالت أو حقول( وانشاء وحذف جداول 

منه إلى جدول مطابق له في المفتاح االساسي،   االلحاق: هي عملية نسخ حقول جدول او جزء -3
 وبنفس الترتيب 

 

 السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة التالية:

 علل: وذلك للتمييز بين الحقول التي تحمل نفس االسم من خالل الجداول التابعة لها 

رقم التسجيل في   -السيارة في جدول السيارة  رقم -المفاتيح األساسية: رقم الزبون في جدول الزبائن  -
 جدول تسجيل البيع 

 رقم السيارة في جدول تسجيل البيع  –رقم الزبون في جدول التسجيل البيع   -
 متعدد  –العالقة هي متعدد  -

-  
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 DDLلغة تعريف البيانات         أ( -1

 وتعديلها وحذفها مجموعة من االوامر إلنشاء قاعدة البيانات وحذفها وانشاء الجداول 

 DCLلغة التحكم بالبيانات   ب(

 مجموعة من االوامر لتحديد صالحيات مستخدمي القاعدة من حيث الوصول إلى مكوناتها واستخدامها

 DMLلغة معالجة البيانات     ج(

معايير  مجموعة من األوامر إلجراء عمليات على الجداول )ادخال، تحديث، حذف، استرجاع سجالت( حسب 
 معينة واهميتها في انتاج التقارير.

 DCLلغة التحكم بالبيانات  -2

 مجموعة من االوامر لتحديد صالحيات مستخدمي القاعدة من حيث الوصول إلى مكوناتها واستخدامها

 ؟ SQLما الفرق بين طريقة االستعالمات بالمعالج وطريقة االستعالمات بلغة  -3

طريقة االستعالمات بالمعالج تتميز بسهولة انشاء االستعالم وال يمكن وضع شروط في االستعالم حيث  
 يمكن من خاللها عرض وتحديد حقول معينة  

يجب ان يكون الشخص على علم بقواعد اللغة ويمكن استخدام انواع   sqlبينما االستعالمات بلغة  
ث والحذف واالدخال ...ويمكن وضع الشروط المطلوبة مختلفة من االستعالمات مثل التحديد والتحدي

 في االستعالم.

أي تحديث اسم الطالب في جدول الطالب ليصبح مساويا للقيمة التي سيقوم المستخدم بإدخالها)هنا   .4
سيتم تعديل جميع اسماء الطالب في جدول الطالب الي القيمة التي سيدخلها المستخدم لعدم وجود 

 شرط معين( 
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 السؤال الرابع/ اكتب جمل االستعالم فيما يلي كما هو مطلوب: 

التقرير: من مخرجات قاعدة البيانات, وهي طريقة لعرض البيانات أو جزئ منها وتنسيقها وتلخيصها   -1
 وتجهيزها للطباعة 

2- Select pro_no,pro_name from product; 
Select pro_no,pro_name from product where price>20; 
delete from product where pro_no = 5; 
update product set pro_name = "سكر" where pro_no= 20; 

 Select Calss_name (أ (3
From School  
Where Student_number>22; 

 Insert Into School(Class_number, Class_name, Student_number) (ب 
Values ( 105, "A9" , 23); 

  Update School (ج
Set Student_number = 24  
Where Class_name = "B6"; 

4)   1) Delete From Emp_tbl  
Where age>60; 

2- Update Manager  
Set Salary = [Salary] + 100 
Where degree < 2 ; 

 Insert Into project ([Pro-no], [pro-name] , [pro-cost]) (أ (5
Values ( 50, "MM" , 900); 

  Update Project (ب 
Set [Pro-cost] = 800 
Where [Pro-name] = "CC"; 

 Setect [Pro-name] (ج
Form Project  
Where [Pro-cost] >300; 

  Delete From Project (د 
Where [Pro-no] = 40; 
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6-  
Delete From customer_tbl  

Where address = "مدينة أريحا";  

7-  
Insert Into doctor(doctor_id,doctor_name, salary, specialist, department_id) 

Values (5 , "Ahmed Samer", 2500, "orthopedic", 120); 

 

8-  
Insert Into Customer_Tbl(custid, custname, custphone, custaddress) 

Values (420, "ahmad", 0224455, "Hebron"); 

9-    
1) Book_id  مفتاح أساسي في جدولBook_tbl 
   Pub_id  مفتاح أساسي في جدولpublisher_tbl 
2) Pub_id  مفتاح أجنبي في جدولBook_tbl 
 ERDرسمة  (3

 
 

4) Delete From Publisher_tbl  
Where Pub_id = 30; 

سوف يتم حذف السجالت المرتبطة بها في جدول من جدول دار النشر  30عند حذف دار النشر رقم 
 الكتب 
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10-    

 العالقة هي متعدد إلى متعدد 
Insert Into Sell([رقم العملية],[رقم الصنف],[ رقم المورد],[الكمية],[التاريخ]) 

Values( 1, 14,23,500,#2/2/2019#); 

9-    

1) Insert Into Employee(No, Name, Salary,[B-date]) 
Values( 14, "Ali", 650, #5/6/1980#); 

2) Update Employee  
Set Salary = 550 
Where Salary <500; 

3) Select * 
From Employee  
Where [B-date] > #31/12/1980# 
Order by no Desc; 

4) Delete From Employee  
Where name = "Nedal"; 
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 / تأمل وأجب عما يلي:  الخامسالسؤال 

- Insert into manufacture (code,type,no,man_date) values 
(22,"hypprid",70,#1/3/2021#); 
update manufacture set no = 25 where no < 25; 
delete from manufacture; 
select type,man_date from manufacture; 

 استعالم تحديث ( 1
ليصبح اسم المشروع   5يساوي  proj_numناتج االستعالم تحديث بيانات المشروع الذي رقمه ( 2

proj_name  إلى مشروع كابيتال مول ، وتكلفة المشروعtotal_cost   50000لتصبح 
 . رقمهو   numproj_نوع بيانات حقل ( 3

2-   
 استعالم االختيار )التحديد( ( 1
استعالم اظهار أسماء المهندسين و تخصصاتهم بحيث يكون تخصصهم ديكور وترتيبهم تنازليا  ( 2

 بناء على رقم المهندسين 
 . نص هو    dept_numنوع بيانات حقل ( 3

5)   
 ( shirted ، sizeid، sizeid، size ، quantityالحقول التي ستظهر هي )   (1
 .shirtTblفي جدول   sizeidالمفتاح األجنبي    (2
 . نص هو   sizeidنوع بيانات حقل     (3
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 إجابات األسئلة المقالية في الدرس الثالث

 السؤال الثاني/ما المقصود بكل من :

  :Report التقرير  1-
 * وسيلة لعرض البيانات وطباعتها بأشكال وتنسيقات متنوعة      

 األولى لمتخذي اللبنة التقرير ويُعَدّ  الجهاز، على كمستند حفظها أو الطابعة، على طباعتها يمكن بيانات خالصة ●

 دقيقة، معلومات على بناء صائب، بشكل القرار اتخاذ من لتمكينهم القرار؛

واجهه يتم من خاللها معالجة البيانات )اضافة وتحديث وحذف بيانات من   :Formالنموذج  2-
 الجدول( بطريقة سهلة.

 

 السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة التالية:

 .MS Accessما وظيفة أداة النموذج الفارغ في برنامج  -1

 والحقول، األزرار إضافة خالل من النموذج، حيثيات  جميع باختيار للمصمم المجال يتم من خاللها ترك
 يدوي، بشكل  للنموذج السجالت  مصدر وتحديد 

 ما وجه االختالف بين النموذج والتقرير من حيث الوظيفة؟  -2

 النموذج هو عبارة عن واجهة لتنظيم وترتيب ادخال البيانات ومعالجتها مثل التحديث والحذف وغيرها. 

القرار  األولى لمتخذي اللبنة التقرير وُيَعدّ اما التقرير فهو وسيلة لعرض البيانات وتحضريها لطباعتها 
 دقيقة، معلومات  على بناء صائب، بشكل القرار اتخاذ  من لتمكينهم
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 لوحدة الثانية ا
 
 

 الصفحة  موضوع الدرس الوحدة  م 

1 

 الثانية 

 37 أنظمة تشغيل الهاتف الذكي

 44 تطبيقي الخاص على هاتفي  2

 51 إجابات الوحدة الثانية  3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة محتويات فهرس    
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   سنة الورود 
 ما التقنية التي نحتاجها لمحاكاة البيئة الحقيقية  .1 (2دورة )  2021

 الفالتر المرفقةب.  المزدوج التصوير  أ. 
 المجسات د.     360تصوير ج. 

 باستخدام كابل  IOSفات من الحاسوب إلى نظام لما البرنامج الذي نستخدمه لنقل الم  .2 (2دورة )  2021
USB 
 Bluetoothب.  Itunesأ. 

 True Toneد.  Cloudج. 

 الواقع المعزز أي من التطبيقات اآلتية تدعم إنشاء  .3 (2دورة )  2021
 Javaجافا ب.  Aurasmaأورازما أ. 
  App inventorأب انفنتور د.  Accessاكسيس ج. 

 (1)دورة  2020

 ؟ Aurasmaماذا يدعم تطبيق اورازما  .4

 واقع حقيقي ب.  واقع افتراضي أ. 
 شاشة افتتاحية د.  واقع معززج. 

 (1)دورة  2020

 امتداد الملف التنفيذي في نظام ويندوز فون؟  ما .5

   Xapب.   Apkأ. 
 Winد.    Ipaج.

 (1)دورة  2020

 أي من االتية من مهارات تطوير الويب   .6

 VBب.البرمجة بلغة  أ. البرمجة بلغة جافا 
 د. البحث في الويب html5, css, java scriptج. 

 (2)دورة  2020

   IOSالشركة المنتجة لنظام التشغيل  ما .7

  Microsoftب .       Appleأ .        
          Samsungد.       Googleج. 

 أنظمة الهاتف الذكيعنوان الدرس: 
  الرابط:

 QRرمز 
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العامة

تكنولوجيا /المبحثالعلمي /الفرع
لإلشرافالعامةاإلدارة

التربويوالتأهيل

(2)دورة  2020

التي ُتتيح للمستخدم تشغيل أكثر من تطبيق معا على    ما الميزة في نظام األندرويد  .8
شاشة الهاتف الذكي؟ 

دوج       ز ب. التصوير المأ. اإلطار المتعدد   
د. الواقع االفتراضي ج. التمرير الذكي      

(2)دورة  2020

باستخدام   IOS ما التطبيق الذي يلزم لنقل الملفات من الحاسوب لجهاز يعمل بنظام .9
؟ USBكابل   

True Toneب. Apple Storeأ. 
iCloudد.            iTunesج. 

(3)دورة  2020
إنشاء؟  Aurasma -تطبيق اورازما   يدعم.10

ب. واقع حقيقي            أ. واقع معزز        
د. شاشة افتتاحية ج. واقع افتراضي          

(3)دورة  2020
المقصود بمهارات تطوير الويب؟  ما.11

VBب. البرمجة بلغة    html5,cssأ. التعامل مع
 البحث في الويب د.ج. البرمجة بلغة جافا   

(3)دورة  2020
-من اآلتية يعد أحد أنظمة تشغيل وتستخدم لغة جافا لبرمجة تطبيقاتها؟  أي.12

ب. ويندوز فون           IOSأ.      
د. األندرويد ج. بالك بيري           

(3)دورة  2020
؟   Native -من اآلتية من مميزات التطبيق األصيل   أي .13

ب. رخيص التكلفة أ. ال تجده إال في متجر واحد                        
عالية   مهارات د. ال يحتاج إلى ج. برمجته سهلة وسريعة                            

(3)دورة  2020
       ما طريقة التصوير التي تعمل على تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معا ؟  .14

ب. الخلفيأ. الفردي    
د. المزدوجج. األمامي              

(3)دورة  2020

ميزة تعمل على تشغيل أكثر من تطبيق على شاشة   ، App Inventorبرنامج  في .15
الهاتف معا؟      

الترتيب المزدوج       .ب الضغط المزدوج  .أ
المشهد الكروي  .د اإلطار المتعدد       .ج

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

http://www.sh-pal.com


 
 

35 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (1)دورة   2018
 مطورين بكتابة وتعديل الشيفرة المصدرية؟ لما النظام الذي يسمح ل .16

 IOSب.  أندرويدأ. 
 جافا  دـ. ويندوز  جـ.

 (1)دورة   2018

 ما لغة البرمجة المستخدمة في نظام التشغيل أندرويد؟  .17

 JAVAب.  swiftأ. 
 #Cدـ.  VB.NETجـ. 

 (1)دورة   2018

 تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معا  ؟ علىما طريقة التصوير التي تعمل  .18

 فيلالخب.  األمامي أ. 
 الفردي جـ. 

 
 المزدوج دـ. 
 

 (1)دورة   2018

ما المجس الذي يقيس ميل جهاز الهاتف الذكي وزوايا التحرك من خالل موقعو   .19
 عبر المحاور الثالثة؟ 

 المغناطيسية ب.  التسارع أ. 
 اإلطار المتعدددـ.  الدورانجـ. 

 (1)دورة   2018

 : من التطبيقات اآلتية والتي تدعم إنشاء واقع معزز   .20

 Appleب.   Playسوق أ. 
 YouTubeدـ.  أورازماجـ. 

 (1)دورة   2018

 ما لغة البرمجة التي تستخدم لتصميم تطبيق أصيل في نظام اندرويد؟  .21

 ++Cب.  Cأ. 
 VB.NETدـ.  C#.NETجـ. 

 (1)دورة   2018

التي تستخدمها التطبيقات الهجينة في بناء وبرمجة  من مهارات تطوير الويب  .22
 تطبيقاتها؟ 

 Cب.  JAVAأ. 
 CSSدـ.  ++Cجـ. 
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 (1)دورة   2018

 ما امتداد الملف التنفيذي في نظام ويندوز فون؟  .23

 APKب.  APPأ. 
 AIAدـ.  XAPجـ. 

 (2)دورة 2018

للتعديل على ملف  والذي يستخدم  App Inventorما امتداد الملف في برنامج   .24
 التطبيق؟ 

 XAPب.  APKأ. 
 AIAدـ  APPجـ. 

 (2)دورة 2018

من اآلتية هي ميزة في نظام األندرويد وتمكن من التحكم بأداء الهاتف واضافة   أي .25
 ؟ ميزات جديدة على النظام

 موجود في أكثر من متجرب.  موجود في متجر واحدأ. 
 المتعدد االطاردـ  مفتوح المصدرجـ. 

 (2)دورة 2018
 ؟ App Inventorفي برنامج  Imagesprite.Headingوظيفة اللبنة البرمجية  ما .26

 لتغيير سرعة حركة الصورة ب.  لتغيير حجم الصورة أ. 
 الصورة  علىلتحديد أ  دـ لتغيير اتجاه حركة الصورة جـ. 

 (2)دورة 2018

 ؟ IOSفي نظام True Tone المقصود بـ الميزة  ما .27

 iTuneب.  فات لطريقة تخزين ونقل المأ. 
تعديل ألوان الشاشة حسب إضاءة جـ. 

 الجو المحيط 
 تغيير صوت الجهاز ـ. د 

 (2)دورة 2018

 من اآلتية تستخدم في برمجة التطبيقات الهجينة ؟  أي .28

 Java scriptب.  Javaأ. 
 VB.NETدـ  ++Cجـ. 

 (2)دورة 2018

29. Picture    في برنامجApp Inventor     هي 

 ب. أداة  أ. حدث
 دـ متغير يعرفه المبرمج  جـ. خاصية 
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 (2)دورة 2018
 ما التطبيق المصمم ليعمل في أكثر من بيئة؟  .30

 التطبيق اآلمن ب.  التطبيق الهجين أ. 
 التطبيق المنوع دـ  التطبيق األصيل جـ. 

 (2)دورة 2018

 اآلتية ضروريًا لدعم تقنية الواقع االفتراضي في الهواتف الذكية؟  من المجسات  أي .31

 الضغطب.  التسارع أ. 
 الجاذبيةدـ  الرطوبةجـ. 

 )تجريبي( 2020

رقمية تعمل على ربط معالم الواقع الحقيقي بالعنصر االفتراضي المناسب لها   تقنية .32
 والمخزن مسبقا في ذكرته 

 ب( الواقع المعزز  أ( الواقع االفتراضي 
 زماراد( األو  ج( التصوير المزدوج

 )تجريبي( 2020

تعمل على إخفاء تطبيقات معينة بكلمة مرور بحيث ال   IOSفي نظام  ميزة .33
 يستطيع أحد العبث في التطبيقات هي 

 ب( القيود  أ( األمان 
 True toneد(  ج( الرفع للتنبيه 

 )تجريبي( 2020

  IOSامتداد الملف التنفيذي في نظام  .34

 xppب( .  apkأ( .
 xapد( . ipaج( .

 )تجريبي( 2020

 في بناء تطبيقاته  ++JAVA ،Cما النظام الذي يستخدم لغة البرمجة  .35

 Appleب(   IOSأ( 
 Windows Phoneد(  Androidج( 

 (1)دورة  2019

التقنية الرقمية التي تحاكي بيئة حقيقية أو متعددة األبعاد، وتعمل على نقل   ما .36
 الوعي اإلنساني لتلك البيئة؟ 

 ب. الواقع المعزز  أ. الواقع االفتراضي 
 د. أورازما جـ. التصوير المزدوج
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 (1)دورة  2019

والتي تسمح لشاشة الهاتف بتحسس الطقس وتعديل ألوان   IOSالميزة في نظام  ما .37
 الشاشة حسب إضاءة الجو المحيط؟ 

 True Toneب.  Itunesأ. 
 د.  مجس التسارع   جـ. مجس الدوران 

 (1)دورة  2019
 في بناء تطبيقاته؟  VB.netما النظام الذي يستخدم لغة البرمجة  .38

  IOSب.  Androidأ. 
 Appleد.     Windows phoneجـ.  

 (2)دورة 2019
 امتداد التطبيقات التنفيذية األصلية في نظام ويندوز فون ؟  ما .39

 Ipaب.  Apkأ. 
 Aiaد.  Xapجـ. 

 (2)دورة 2019

   IOSالتطبيق الذي نحتاجه لنقل الملفات من الحاسوب إلى جهاز يعمل بنظام  ما .40
 ؟   USBباستخدام كابل 

 Lutesب.  Itunesأ. 
 Explorerد.  Icloudجـ. 

 (2)دورة 2019
 لبرمجة تطبيقاته؟  swiftنظام التشغيل الذي يستخدم لغة  ما .41

 IOSب.  Androidأ. 
 Blackberryد.  Windows Phoneجـ. 

 (3)دورة 2021

 نظام  على تعمل تطبيقات  إنشاء في المستخدمة البرمجة لغات  من اآلتية من أي.42
 أندرويد 
 Objective C .ب   Java .أ
 C#.net . د  Swift .ج

 (3)دورة 2021

الثالثة   المحاور باتجاه الجهاز  حركة سرعة في التغير يستشعر الذي المجس ما .42
x,y,z ؟ 

 ن ار و الد  .ب   التسارع .أ
 الجاذبية  . د  المغناطسية  .ج

 ؟ IOSجهاز  في السحابي التخزين خدمة ُتسّمى ماذا.44 (3)دورة 2021
 Icloud .ب  Itunes .أ
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 True Tune . د  Cloud .ج

 (3)دورة 2021
 المعزز؟ الواقع إنشاء تدعم اآلتية  التطبيقات  من .أي45

 جافا   Java .ب  زما ار أو  Aurasma .أ

 إنفنتور آب   App inventor . د  اكسس  Access .ج
 

 

 

 

 السؤال الثاني/ما المقصود بكل من  : سنة الورود 
 (1)دورة  2018
 (2)دورة 2021

 الواقع االفتراضي  .1

 التطبيقات األصلية  .2 (3)دورة 2020

 التمرير الذكي .3 (1دورة ) 2019

 التصوير المزدوج .4 )تجريبي( 2020

 إدارة الذاكرة .5 )تجريبي( 2020

 (2)دورة 2020
 (2)دورة   2021
 (3)دورة   2021

 التطبيقات الهجينة  .6

 IOSنظام التشغيل  .7 (2)دورة   2018

 التصوير المزدوج في نظام تشغيل األندرويد  .8 1دورة  2020

  
 

 : اجب عن األسئلة   الثالث السؤال  سنة الورود 
    360تستخدم عدة عدسات في تقنية تصوير   علل: .1 (2دورة )  2021
 Androidّعدد خمسا من ميزات نظام   .2 (2دورة )  2021
  Android  اذكر ميزتين من ميزات استخدام لغة جافا في برمجة نظام .3 (2دورة )  2021
 عدد ثالثة من المميزات التي يدعمها نظام االندرويد في الهواتف الذكية؟ .4 1دورة  2020
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 درجة؟  360اذكر طرق التصوير بتقنية   .5 )تجريبي( 2020
 اذكر اربع من طرق نقل البيانات في نظام األندرويد؟  .6 )تجريبي( 2020

 )تجريبي( 2020
 (3دورة )2021

 ؟ IOSاذكر اربع من طرق نقل البيانات في نظام  .7

 أذكر أربع ميزات يدعمها نظام األندرويد في الهواتف الذكية؟  .8 (2)دورة   2019

 الثالثة في الهواتف الذكية، وكيف تدعم تقنية الواقع االفتراضي ؟  ما المجسات  .9 ( 2-3)دورة 2020

ما المجسات الواجب توفرها في الهواتف الذكية لتدعم تقنية الواقع االفتراضي. وما   .10 (2) دورة  2019
 وظيفة كل منها؟ 

 الرئيسة؟  IOSأذكر ميزات نظام  .11 (1)دورة   2018

 فات في نظام األندرويد؟ لعدد أربع طرق لنقل الم .12 (1) دورة  2018

 كيف تعمل تقنية الواقع المعزّز في نظام أندرويد؟  .13 ( 3-2)دورة 2020

 عدد طرق نقل الملفات في األندرويد؟                                              .14 (2)دورة 2020

 ؟ IOSعدد أربعة من مميزات نظام التشغيل  .15 1دورة  2020
 

 علل لما يأتي: /الرابعالسؤال  سنة الورود 
 مجموعة كاميرات أو كاميرا مزودة بعدة عدسات. 3600تستخدم طريقة تصوير   .1 (1)دورة  2019

 (1)دورة  2018
 (3دورة )2021

 غير معرضة للفيروسات IOSاألجهزة التي تستخدم نظام  .2

 لإلصابة بالفيروسات؟ Androidإمكانية تعرض نظام  .3 (2)دورة  2018

 غير مفتوح المصدر ؟IOSبجعل نظام Appleقامت شركة  .4 (2)دورة   2018
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 قارن بين كل من : /الخامسالسؤال  سنة الورود 
الشركة  , - فات التنفيذيةل الم  -مصدرية النظام- من حيثIOSنظام األندرويد، ونظام  .1 ( 2دورة)  2021

 المطور 

الشركة المطورة، الحماية من من حيث لغات البرمجة،  IOSو نظام  Androidنظام   .2 (2دورة )  2018
 الفيروسات 

2019   
 / تجريبي( 1)دورة

 قارن بين التطبيقات األصلية والتطبيقات الهجينة من حيث: البرمجة واإلعداد؟ .3

من حيث: لغات البرمجة، الشركة  IOSو Androidقارن بين نظام التشغيل  .4 (1)دورة   2018
 المطورة 

من حيث لغات البرمجة، الشركة المطورة، الحماية  IOSو نظام Android نظام  .5 (2دورة )  2018
 من الفيروسات 

, - فات التنفيذيةلالم  -لغات البرمجة األصيلة– من حيث  IOSنظام األندرويد، ونظام  .6 (3دورة )2021 

 ة الشركة المطور
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 تطبيقي الخاص على هاتفي عنوان الدرس: 
  الرابط:

 QRرمز 

 

 السؤال  سنة الورود 

 (1)دورة 2020
 ما ناتج تنفيذ اللبنة المقابلة؟   ،App Inventorفي برنامج  .1

 13.5ب.     13  أ.
   14د. 13.75ج. 

 (1)دورة 2020

، ما المجموعة التي نحصل من خاللها على أداة الترتيب App Inventorفي برنامج  .2
 ؟((Horizontal Arrangementاالفقي 

 Layoutب.    User Interfaceأ.
 Labelد.  Textboxج. 

 (1)دورة 2020
 ما استخدام اللبنة البرمجية اآلتية    ،App Inventorفي برنامج  .3

 ب. المواساة  تعريف متغيرين  أ.
 د. المقارنة القرار ج. اتخاذ 

 (1)دورة 2020
  )Canvas، من أي مجموعة يتم ادراج األداة )App Inventorفي برنامج  .4

 Sensorsب.  layoutأ. 
 Drawing and Animationد.  Mediaج. 

   2020 
 ( 2-3)دورة

 (1)دورة  2019
 

، في برنامج    Horizontal Arrangementما المجموعة التي نضيف منها األداة  .5
App Inventor  ؟ 

 Mediaب. Use Interface   أ.

 Drawing and Animationد.  layoutج. 

 (2)دورة 2020
 ؟ App Inventorمن الشخص الذي يستطيع أن يرى االسم البرمجي لألداة في برنامج  .6

 ب. المبرمج               أ. المستخدم          
 د. المتصفح  ج. المصمم           

 (2)دورة 2020
   ، ما القيمة االبتدائية للمتغير   App Inventorفي برنامج  .7

  Pal2ب.    Globalأ. 
 2د.  Palج.     
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (2)دورة 2020
 (1)دورة  2019

 

 , ما الخاصية المستخدمة لتغيير االسم البرمجي لألدوات؟    App Inventorفي برنامج  .8

 Text Alignmentب.           Captionأ.
           Renameد.  Textج.  

 (2)دورة 2020

ألداة   Widthأو  Height, أي اآلتية تستخدم لتغيير خاصية  App Inventorفي برنامج  .9
 ما، لتكون ملئ الشاشة ؟ 

           Automaticب.         Fill Parentأ.
 Percentد.     Pixelsج.         

 (3)دورة 2020
 ؟   Imageما الخاصية المستخدمة إلدراج صورة ألداة  ،  App Inventorفي برنامج .10

    Pictureب.              Labelأ.  
 Widthد.      BackGroundImageج. 

 )تجريبي( 2020
 بدون وجود هاتف ذكي هي   App Inventorطريقة يتم معاينة تطبيق  .11

 USBب.  Emulatorأ. 
 ONLINEد.  AI Companionج. 

 )تجريبي( 2020
 

 App Inventorفي برنامج  Horizontal Arrangementما وظيفة األداة  .12

 ب. الترتيب األفقي  أ. الترتيب العمودي 
 محاذاة عمودية ج.  ج. محاذاة أفقية 

 )تجريبي( 2020

 App Inventorما الخاصية المستخدمة إلخفاء أداة محددة في برنامج  .13

 Alignmentب.  Textأ. 
 Renameد.  Visibleج. 

 )تجريبي( 2020

 يتم إدراج اللبنة من مجموعة:   .14

 Mathب.  Controlأ. 
 Listد.  Logicج. 

 )تجريبي( 2020

 App Inventorفي تطبيق الوزن المثالي ببرنامج  factorلماذا يستخدم متغير  .15

 الطول ب. لرصد  أ. لرصد الوزن 
 د. لرصد النتيجة  ج. لرصد معمل السمنة
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (1)دورة  2019
 ؟ App inventorفي برنامج  Imageما الخاصية المستخدمة لتغيير صورة األداة  .16

 Imageب.  Pictureأ. 
 Background Pictureد.  Background Imageجـ. 

 (2)دورة  2019

 ما اللبنة البرمجية التي تستخدم إلسناد قيمة المتغير ؟  .17

 ب.  أ. 

 د.   جـ. 

 (1)دورة 2021
 labelما المجموعة التي نضيف منها األداة   AppInventorفي برنامج  .18
 layout -ب  User Interface -أ
 media -د  Drawing and animation -ج

 (1)دورة 2021
 ما وظيفة اللبنة   App Inventorفي برنامج .19
 9الى  8.9تقريب العدد  -ب  9حساب مربع العدد  -أ
 9حساب الجذر التربيعي للعدد  -د  9طباعة العدد  -ج

 (1)دورة 2021
  ما ناتج تنفيذ اللبنة  App Inventorفي برنامج .20
 0.3 -ب  0.2 -أ
 2.3 -د  2 -ج

 (2)دورة 2021
 App برنامج الصورة في مربع في صورة لتحميل  تستخدم اآلتية  الخصائص من .أي21

Inventor     
 Horizontal Align -ب  Picture -أ
 screen -د  Alignment -ج

 (2)دورة 2021
 ؟ App Inventor برنامج في label األداة وظيفة  .ما22
 النصوص  ادخال -ب  ربط القيم -أ
 النصوص  ربعاتم عنونة -د  القيم فرز -ج

 (2)دورة 2021

 ة المبين وظيفة اللبنة ما App Inventor برنامج  في .23
 ؟ 

 ير قيمة للمتغ اسناد  -ب  احضار قيمة المتغير  -أ
 المتغير  ءةار ق -د  . المتغير عن اإلعالن -ج

 Horizantalةاألدا منها نضيف التي  المجموعة ما App Inventor برنامج .في24 (2)دورة 2021
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ؟ Arrangement (3)دورة 2021
 Layout -ب  User Interface -أ
 Media -د  Drawing & Animation -ج

 ( 3)دورة2021
 ة المبين وظيفة اللبنة ما App Inventor برنامج في.25

 المتغير  قيمة احضار  .ب  المتغير ءةقرا .أ
 للمتغير  قيمة إسناد  .د المتغير  طباعة .ج

 ( 3)دورة2021
 , ما ناتج تنفيذ اللبنات التالية  App Inventor برنامج .في26
2 0.2 

2.3 3 

 ( 3)دورة2021
 ,ما الخاصية المستخدمة لتغيير اتجاه الشاشة؟App Inventor برنامج .في27

 Label  خاصيةب. Text خاصية .أ
 Screen خاصيةد. Alignment خاصية ج.

      
 

 

 األسئلة التالية:السؤال الثاني / أجب عن  سنة الورود
 . AppInventorما الخطوات الثالث الرئيسة لبناء أي تطبيق باستخدام  .1 (2)دورة   2019

 ؟ App Inventorما وظيفة اللبنات البرمجية التالية في برنامج  .2 )تجريبي( 2020
1) 2)  

 
 ؟ App Inventorما وظيفة اللبنات البرمجية التالية في برنامج  .3 (2دورة )2021
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 

 السؤال الثالث / تأمل اللبنات و أجب عن األسئلة التالية: سنة الورود 

تأّمل اللبنات البرمجية اآلتية، ثم أجب  ، App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  .1 (2)دورة  2020
 عن األسئلة التي تليه ؟ 

  

 
A.  ما عمل المقطع البرمجي؟ 
B.   ما اسم الحدث الخاص بزر األمرButton1 
C.   ما وظيفة أداةTextBox2 , TextBox1 
D.   ما وظيفة األداةText3.text ؟ 

 

تأّمل اللبنات  البرمجية اآلتية، ثم   ، App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  .2 (2)دورة   2020
 أجب عن األسئلة التي تليه ؟

 
 
A. هم؟ باألس  إليها المشارة 2 ، 1 البرمجية الجمل وظيفة ما 
B.  . ما عمل المقطع البرمجي 

 

 



 
 

47 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

تأمل اللبنات البرمجية اآلتية، ثم   ، App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  .3 (3)دورة   2020
  عالمات(5)اجب:   

 
A. ( ما وظيفة األدوات اآلتيةTextBox1, TextBox2,TextBox3,Label1) ؟    
B.    ؟       1ما وظيفة اللبنة المشار اليها بالسهم رقم 
C.  (40,30، 20ما عمل اللبنات البرمجية ؟ ما الناتج اذا علمت القيم المدخلة ) 

، تأمل اللبنات البرمجية اآلتية ، ثم   App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  .4 (3)دورة   2020
 أجب:

 
A.  ( ما وظيفة األدوات اآلتيةLabel2, TextBox1  ) 
B.     ما الحدث المستخدم ؟ 
C.   10ما عمل اللبنات البرمجية؟ ما الناتج إذا علمت القيمة المدخلة هي   

أجب عن األسئلة التالية باالعتماد على  APP Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  .5 )تجريبي( 2020
اللبنة  

 المقابلة: 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

A.  اذكر اسم متغير 
B.  وقيمته االبتدائية؟ 
C. اذكر اسم الحدث 
D. وعلى أي أداة؟ 
E.  ما ناتج تنفيذ اللبنة عند 
 ؟ 1TextBoxفي  110إدخال القيمة  

 ، أجب عن األسئلة اآلتية باالعتماد على App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  .6 (1) دورة  2019
 الصورة أدناه:  

A. ما وظيفة اللبنة البرمجية )أ(؟ 

B. ما العملية الحسابية التي تحدث أواًل عند تنفيذ المقطع البرمجي )ب(؟ 

C.  ما الشرط الذي يتم فحصه في المقطع البرمجي )ج(؟ 

D.  (؟ 50اللبنات البرمجية عند إدخال القيمة )ما ناتج تنفيذ 

 
 

 

من خالل دراستك لتطبيقات الهاتف الذكي تأمل المقطع البرمجي اآلتي ثم أجب عن   .7 ( 2دورة)  2019
 األسئلة التي تليه:
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 
A.   ما القيمة التي ستظهر علىLabel1   بعد تنفيذ اللبنات إذا 

 ؟ TextBox1( في 36تم إدخال )

B.  الصورة؟ كم لبنة برمجية في 

C.  ما الحدث في اللبنات البرمجية؟ وما األداة الخاصة به؟ 

D.  متى يتم تنفيذ اللبنة البرمجية؟ 

 
 

، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة التي  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج .8 (1)دورة  2020
تليها؟  

 
 

A.   : ما وظيفة األدوات اآلتيةTextBox1، Label1 ؟ 
B. .اذكر اسم متغير ، واسم حدث 
C. ( ؟ 5ما ناتج تنفيذ اللبنات البرمجية، اذا كانت قيمة المتغير تساوي) 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  9) (1)دورة  2020
التي تليها؟ 

  
A.  كم عدد المتغيرات؟ 
B.  ما وظيفة الخاصيةText  لالداةLabel1 ؟ 
C.  جية؟ لبنات البرمعمل الما 

 

، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج ( 10 (1)دورة  2021
 التي تليها؟ 

 
A.  اذكر اسم حدث وما األداة التي ينفذ عليها؟ 
B. وضح عمل المقطع البرمجي عند تنفيذ الحدث؟ 
C.  ما ناتج تنفيذ اللبنات البرمجية؟ 
D.  ناتج التنفيذ؟ اين يظهر 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (1)دورة  2021
 (3)دورة  2021

، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج ( 11
 التي تليها؟ 

 
 

A.  ما اسماء المتغيرات ؟وما القيمة المبدئية لكل متغير؟ 
B. وما األداة التي ينفذ عليها؟  ما اسم الحدث ؟ 
C. ما ناتج تنفيذ اللبنات السابقة؟ 

 
، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  (12 (2)دورة  2021

 ؟ التي تليها

 

A. يها؟ل ع نفذ التي األداة  ونوع  واسم  الحدث ما 
B. ج؟اواإلخر  اإلدخال صناديق هي ما 
C. حال في الحدث تنفيذ  ناتج ما: 

           second=4 ، first=3 
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، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة  App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  (13 (2)دورة  2021
 التي تليها 

 
A. عميها ينفذ التي واألداة  حدث  اسم  اذكر. 
B. ؟اإلدخال صندوق  وما واحد متغير  اذكر 
C. تحتوي  التي بنةلال  جا إدر  يمكن المجموعات أي من true أوfalse ؟ 
D. النتيجة ستظهر  وأين فمسطين اسم  كتبنا حال في بنات ل ال تنفيذ  ناتج ما. 

 

  

، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  (14
 التي تليها 

 
A. متغير اسم اذكر. 
B. عليها يُنفذ التي األداة  وما ، حدث اسم اذكر. 

C. الناتج؟ يظهر وأين البرمجية؟  اللبنات تنفيذ ناتج ما 
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، لديك اللبنات اآلتية، أجب عن األسئلة App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  (15
 التي تليها 

 

 
A. متغير اسم اذكر . 
B. عليها يُنفذ التي واألداة ، حدث اسم اذكر. 
C. الناتج؟ يظهر وأين البرمجية؟  اللبنات تنفيذ ناتج ما 
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 إجابات الوحدة الثانية 
 
 
 

 
 
 

 إجابات الوحدة الثانية 
 أسئلة االختيار من متعدد:  -1

 الخيار الصحيح  رقم السؤال  موضوع الدرس

 النموذجية اإلجابات
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ج 1 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 2 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 3 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 4 أنظمة تشغيل الهاتف الذكي.1 

 ب 5 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 6 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 7 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 8 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 9 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 10 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 11 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 د 12 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 13 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 د 14 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 15 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 16 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 17 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 د 18 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 19 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ج 20 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 21 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 د 22 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 23 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 د 24 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 25 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 26 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 27 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 28 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 29 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 30 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 31 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 32 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 33 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 34 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 35 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 36 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 37 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ج 38 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ج 39 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 40 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 41 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 42 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 43 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 ب 44 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 45 .أنظمة تشغيل الهاتف الذكي1 

 أ 1 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ب 2 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 د 3 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 د 4 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ج 5 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ب 6 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 د 7 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 د 8 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 أ 9 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ب 10 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 أ 11 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ب 12 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ج 13 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ب 14 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ج 15 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 أ 16 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 أ 17 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 أ 18 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 د 19 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 ج 20 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 أ 21 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2 

 د 22 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2

 ج 23 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2

 ب 24 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2

 د 25 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2

 أ 26 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2

 ج 27 .تطبيقي الخاص على هاتفي 2

 ( أنظمة تشغيل الهاتف الذكيللدرس األول )  إجابات األسئلة المقالية
 السؤال الثاني:
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ما المقصود بكال من:
الواقع االفتراضي: تقنّية رقمّية تحاكي بيئة حقيقية، أو متعددة األبعاد، تعمل على نقل الوعي اإلنساني   .1

 إلى تلك البيئة والتفاعل معها.
تصميمها وبرمجتها بلغات برمجية لتعمل في بيئة نظام تشغيل  التطبيقات االصيلة: التطبيقات التي تم   .2

 .واحد ومتواجدة في المتجر الخاص بالنظام وال تعمل في بيئة أي نظام تشغيل آخر
أو  .3 وأسفل  أعلى  إلى  الرأس  بحركات  الشاشة  وتمرر محتوى  الذكي: خاصية تستعرض  التمرّير 

 بإمالة الهاتف. 
ا .4 الكاميرا  تشغيل  المزدوج:  من  التصوير  صغيرة  صورة  تظهر  بحيث  معًا،  والخلفية  ألمامية 

 الكاميرا األمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية. 
الذاكرة: ازالة الموارد غير المستخدمة في الذاكرة من أجل الحصول على مساحة فارغة فيها "جمع   إدارة .5

 القمامة".
وبرمجتها لتعمل في اكثر من بيئة نظام تشغيل  التطبيقات الهجينة: البرمجيات التي تم تصميمها  .6

في بنائها   Html5- java Script –CSSومتواجدة في متاجر عديدة وتستخدم مهارات تطوير الويب 
 وبرمجتها. 

التطبيقات االصيلة: التطبيقات التي تم تصميمها وبرمجتها بلغات برمجية لتعمل في بيئة نظام تشغيل  
 المتجر الخاص بالنظام وال تعمل في بيئة أي نظام تشغيل آخر. واحد ومتواجدة في 

: نظام التشغيل من إنتاج شركة أبل، وخاص بأجهزتها، وغير مفتوح المصدر، IOSنظام التشغيل   .7
 ويوفر مزايا أمنية كثيرة.

من   .8 صغيرة  صورة  تظهر  بحيث  معًا،  والخلفية  األمامية  الكاميرا  تشغيل  المزدوج:  التصوير 
 ألمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية. الكاميرا ا
 أجب عن األسئلة التالية: السؤال الثالث: 

 360تستخدم عدة عدسات في تقنية تصوير : علل  .1
 
  

 يتم تغطية المشهد بشكل كروي كامل.ل
 

 Androidمن ميزات نظام  .2
 توفير الطاقة. .1
 تسهيل االتصال.  .2
 خيارات متعددة في التصوير  .3
 تسهيالت في تبادل الملفات مع االجهزة االخرى   .4
 دعم الواقع االفتراضي والواقع المعزز وميزات أخرى عديدة. .5
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 Android  من ميزات استخدام لغة جافا في برمجة نظام  .3
 تمكن من التحكم بأداء الهاتف  .1
 إضافة ميزات جديدة على النظام   .2
 المستوى القريب جدا من العتاد الصلب.االستفادة من الطبقات البرمجية ذات  .3
 

 عدد ثالثة من المميزات التي يدعمها نظام االندرويد في الهواتف الذكية؟  . 4
تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معًا، بحيث تظهر صورة صغيرة من الكاميرا   التصوير المزدوج:  -1

 األمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية. 
الذكي:  -2 أو   التمرّير  وأسفل  أعلى  إلى  الرأس  بحركات  الشاشة  وتمرر محتوى  تستعرض  خاصية 

 بإمالة الهاتف. 
التصال سواء في )الرسائل أو جهات : يتم إجراء االتصال عند ظهور جهة ااالتصال المباشر -3

 االتصال(، مع وضع الهاتف على األذن. 
 أ. التصوير باستخدام مجموعة كاميرات على حامل يتم تشغيلها وإيقافها في وقت واحد.  .5

ب. كاميرا مزّودة بعدة عدسات، كل واحدة تغطي زاوية محددة بحيث يتم تغطية المشهد بشكٍل 
 كروي كامل.

6.  
 .Cloud.        د. التخزين السحابي  Wi-Fi.   ب.البلوتوث.  ج.الواي فاي.USBأ. كابل 

7.  
السحابي   التخزين  برنامج     ICloudأ.  االجتماعي        Itunesب.  التواصل  مواقع            ج. 

 د.البريد االلكتروني 
تظهر صورة .8 بحيث  معًا،  والخلفية  األمامية  الكاميرا  تشغيل  المزدوج:  الكاميرا    التصوير  صغيرة من 

 األمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية. 
التمرّير الذكي: خاصية تستعرض وتمرر محتوى الشاشة بحركات الرأس إلى أعلى وأسفل أو بإمالة  

 الهاتف.
جهات   أو  )الرسائل  في  سواء  االتصال  جهة  ظهور  عند  االتصال  إجراء  يتم  المباشر:  االتصال 

 لى األذن. االتصال(، مع وضع الهاتف ع
 اإلطار المتعدد: تشغيل  أكثر من تطبيق على شاشة الهاتف معًا. 
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 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

9. ( الثالثة  المحاور  باتجاه  الجهاز  حركة  في سرعة  التغّير  يستشعر  مجس  كما  x, y, zالتسارع:   )
 يقيس التسارع الخطي في حركته.

 المحاور الثالثة. الدوران: يقيس ميل الجهاز وزوايا التحرك من خالل تحديد موقعه عبر 
 المغناطيسّية: يستشعر المجال المغناطيسّي الناتج عن أّي معدن.

الثالثة )  .10 المحاور  باتجاه  الجهاز  التغّير في سرعة حركة  ( كما  x, y, zالتسارع: مجس يستشعر 
 يقيس التسارع الخطي في حركته.

 محاور الثالثة. الدوران: يقيس ميل الجهاز وزوايا التحرك من خالل تحديد موقعه عبر ال
 المغناطيسّية: يستشعر المجال المغناطيسّي الناتج عن أّي معدن.

 األمان: يتم تنزيل التطبيقات من متجر أبل فقط، حيث تقوم الشركة بإنتاجها وفحصها. .11
، بحيث ال يستطيع أحد العبث في  app storeالقيود: إخفاء تطبيقات معينة بكلمة مرور، إخفاء  

 تنزيل برامج. التطبيق، أو 
 : عند رفع الجهاز يتم تشغيل الشاشة وإضاءتها. Rise To Wakeالرفع للتنبيه 

الجو    True Toneميزة: إضاءة  حسب  الشاشة  ألوان  وتعّدل  الطقس،  تتحّسس  الهاتف  شاشة 
 المحيط.

كابل    .12 فاي.USBأ.  ج.الواي  ب.البلوتوث.        .Wi-Fi    التخزين د.      .
 . Cloudالسحابي

أو رؤية   .13 المحمول،  الهاتف  كاميرا  باستخدام  الحقيقي  الواقع 
 الكمبيوتر اللوحي. 

 تحليل الواقع الحقيقي حسب ما هو مطلوب من البرنامج. 
 دمج العناصر االفتراضية به.

14.  
كابل    فاي.USBأ.  ج.الواي  ب.البلوتوث.          .Wi-Fi    التخزين د.          .

 . Cloudالسحابي
 التطبيقات من متجر أبل فقط، حيث تقوم الشركة بإنتاجها وفحصها.األمان: يتم تنزيل  .15

، بحيث ال يستطيع أحد العبث في  app storeالقيود: إخفاء تطبيقات معينة بكلمة مرور، إخفاء  
 التطبيق، أو تنزيل برامج. 
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 : عند رفع الجهاز يتم تشغيل الشاشة وإضاءتها. Rise To Wakeالرفع للتنبيه 
الجو    True Toneميزة: إضاءة  حسب  الشاشة  ألوان  وتعّدل  الطقس،  تتحّسس  الهاتف  شاشة 

 المحيط.

 علل لما يأتي:السؤال الرابع: 
 ألن كل منها تغطي زاوية محددة بحيث يتم تغطية المشهد بشكٍل كروي كامل. .1
2. ( متجرها  في  قوي  بشكل  تتحكم  أبل  شركة  تام  Apple Storeألن  فحص  بعملية  تقوم  بحيث   )

 ومستمر للتطبيقات قبل الموافقة على إضافتها إلى المتجر.
   ألنه مفتوحة المصدر وال يتحكم بشكل قوة في المتجر الخاص بالنظام.  .3
  حتى توفر لنظامها المزايا األمنية وتحمي اجهزتها من االصابة بالفيروسات. .4

      

 قارن بين كل من :السؤال الخامس: 
1 . 

 IOSنظام     نظام  أندرويد   وجه المقارنة 
 غير مفتوح المصدر مفتوح المصدر     مصدرية النظام 
 apk Ipa  الملفات التنفيذية 
 أبل جوجل   الشركة المطورة

2. 

 IOSنظام   Androidنظام   وجه المقارنة 

 JAVA, C++ Objective C, Swift لغات البرمجة

 أبل جوجل  الشركة المطورة

 مستوى الحماية مرتفع  مستوى الحماية منخفض  الفيروسات الحماية من 

3 . 
 التطبيقات األصيلة  التطبيقات الهجينة  

يتم تصميمها وبرمجتها بلغات برمجية تعمل في  
بيئة نظام تشغيل واحد، باستخدام لغات برمجة  

 .++Cأصيلة مثل: الجافا ولغة 

يتم تصميمها وبرمجتها لتعمل في أكثر من بيئة  
ب استخدام أدوات برمجة الويب  نظام تشغيل،

مثل: أداوت برمجة الويب، جافا سكربت، 
HTML5، CSS. 
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4  . 
 IOSنظام   Androidنظام   وجه المقارنة 

 JAVA, C++ Objective C, Swift لغات البرمجة

 أبل جوجل  الشركة المطورة

5 . 
 IOSنظام   Androidنظام   وجه المقارنة 

 JAVA, C++ Objective C, Swift لغات البرمجة

 أبل جوجل  الشركة المطورة

 مستوى الحماية مرتفع  مستوى الحماية منخفض  الحماية من الفيروسات 

  6 . 
 IOSنظام   Androidنظام   وجه المقارنة 

 JAVA, C++ Objective C, Swift األصيلة  لغات البرمجة

 أبل جوجل  الشركة المطورة

 apk Ipa  الملفات التنفيذية 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 إجابات األسئلة المقالية للدرس الثاني) تطبيقي الخاص على هاتفي( 

 السؤال الثاني:

 تركيب اللبنات البرمجية    -ضبط الخصائص   -تصميم واجهة التطبيق   .1

2.  

 إليجاد الجذر التربيعي للقيمة المحددة   1

2 
 

 إليجاد أقل قيمة بين القيم المحددة
 

 الثالث: السؤال 

1.  
A.  عند النقر على الزرButton1   يتم جمع القيمة المدخلة في مربع النصTextBox1   مع

وطباعة )إظهار( المجموع في مربع النص     TextBox2القيمة المدخلة في مربع النص 
TextBox3 .)أي يتم من خالل البرنامج ادخال عددين وإظهار مجموعهم( 

B.   اسم الحدث الخاص بزر األمرButton1   هوClick 

C.   وظيفة أداةTextBox2 , TextBox1  .هي إدخال قيمة العدد األول والعدد الثاني 

D.   وظيفة األداةText3.text  هي إظهار الناتج وهو مجموع العددين عليها  
 

 .2 
 

A.  هي قراءة القيمة الموجودة في األداة مربع النص     1وظيفة الجملة البرمجيةVar1   وتخزينها
 ,                                                                     1varفي المتغير 

وحساب الجيب  Var1هي قراءة القيمة الموجودة في المتغير  2بينما  وظيفة الجملة البرمجية 
sin  لها و تخزين ناتج الجيب للقيمة المدخلة في األداة مربع التسميةresult 

 

B.  عند النقر على الزرsin  يتم قراءة قيمة الزاوية المدخلة في األداةvar1    وتخزينها في المتغير
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

var1  ثم حساب الجيبsin  لها و إظهار )طباعة( ناتج الجيب للقيمةvar1   في األداة مربع
 , )حساب جيب الزاوية المدخلة وإظهاره(.resultالتسمية 

C.  عند النقر على الزرsin  يتم قراءة قيمة الزاوية المدخلة في األداةvar1    وتخزينها في المتغير
var1  ثم حساب الجيبsin  لها و إظهار )طباعة( ناتج الجيب للقيمةvar1   في األداة مربع

 المدخلة وإظهاره(., )حساب جيب الزاوية resultالتسمية 
 

 
3.  

 

A.  وظيفة األدواتTextBox1, TextBox2,TextBox3   هي إلدخال القيم من
 قبل المستخدم للتطبيق. 

 هي إلظهار وطباعة )إخراج( الناتج عليها.    Label1وظيفة        

B.   تعريف متغير عام اسمهav  0وإعطاؤه قيمة ابتدائية تساوي . 

C. -   عمل اللبنات هو حساب معدل القيم الثالث المدخلة في مربعات النص
TextBox1, TextBox2,TextBox3  وإظهار الناتج )المعدل( في أداة التسمية

Label1 . 
 ( 30( سيكون الناتج )40,30، 20عند إدخال القيم )   -        
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

4.  

A.   وظيفةTextBox1  إلدخال قيمة درجة الحرارة المئوية من قبل المستخدم.  هي 
هي إلظهار وطباعة الناتج وهو درجة الحرارة  Label2وظيفة   -

 الفهرنهايت . 

B.   الحدث المستخدم هوClick  اي النقر 

C. عمل اللبنات هو تحويل درجة الحرارة المئوية المدخلة الى فهرنهات 
   50                سيكون الناتج :  10عند ادخال القيمة  -

  ( 32+(10*(9/5))) 
 

5.  
 

A. number   0وقيمته االبتدائية 

B.  الحدثClick   على األداةButton1 

C. -  في األداة 7سيتم إظهار العبارة "الرقم المدخل ال يقبل القسمة على "Label1 
 .  Label2في األداة  5وإظهار القيمة   -       
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

6.  
 

A.   تعريف متغير عام اسمهdegree  0و اعطاؤه قيمة ابتدائية رقمية تساوي . 

B.  .اوال الطرح ثم القسمة 

C.  هل قيمة المتغيرdegree  20أقل من او تساوي 

D.   ستظهر قيمةLow   على األداةLabel1 
 

7.  
 

A. 6   

B. 18 

C.  الحدثClick  على األداةButton1 

D.  يتم تنفيذها اذا كانت القيمة المدخلة فيTextBox1  0أقل من 
 

8. 
A.  Label1 إلظهار الناتج عليه , بينماTextBox1   إلدخال القيمة فيه من قبل

 المستخدم. 

B.  اسم المتغيرN     و اسم الحدثClick 

C. 32   وتظهر في األداةLabel1 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

9. 
A.   3عدد المتغيرات 

B.  النص الظاهر على األداةLabel1 

C.  إيجاد أقل قيمة من بين الثالث قيم الالتي تم إدخالهم في مربعات النصTextBox1, 
TextBox3,TextBox2  وإظهار الناتج)أقل قيمة( في ,Label1 . 

 

10 . 
A. Click   الحدث 
 Button1األداة التي وقع عليها الحدث:    

B.   عند النقر على زرButton1  وجمع الناتج الى  5*  2حساب ناتج ضرب   سيتم
ثم إظهار  قيمة المتغير    Aوتخزين الناتج في المتغير   Aالقيمة الموجودة في المتغير  

A   على األداةLabel1 
C. 11 
D.  في األداةLabel1 

 

11 
A.  : أسماء المتغيراتA ,B 
B.  :اسم الحدثClick 

 Button1األداة التي ينفذ عليها الحدث:  
C. ( سيتم طباعة العبارةB is the largest في األداة )Label1   وسيتم إخغاء الصورة

Image1 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

12 . 
A.  :اسم الحدثClick 

 Buttonونوعها زر تحكم  startاسم األداة التي ينفذ عليها الحدث: 
B. : صناديق االدخالfirst , second 

 result1 و  result2صناديق االخراج: 
C.  زوايا مختلفة" في األداة سيتم طباعة العبارة"result2 

  result1في األداة  5وطباعة 
13 . 

A.  :اسم الحدثInitialize 
 Screen1اسم األداة التي ينفذ عليها الحدث: 

B. : صناديق االدخالTextBox1 
 picاسم متغير: 

C.   من مجموعةLogic 
D.   سيظهر العبارة حرة عربية في مربع التسميةresult1  وتظهر الصورةImage2   

14 . 
A .x 
B  اسم حدث .Click  وينفذ على األداةButton1 
C  في أداة التسمية  42.سيتم طباعةlabel1    وطباعة العبارة 

The number is Double  في األداةlabel2 
15 . 
A  اسم متغير .A 
B اسم الحدث .Click    ويتم على األداةButton1 
C في أداه التسمية   11. سيتم طباعة "إظهار" القيمةLabel1 
  
 



 

70 
 

  

 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة  موضوع الدرس الوحدة  م 

1 
 الرابعة 

  OSIطبقات نموذج 

  أجهزة الشبكة المنزلية  2

 

 

 الوحدة محتويات فهرس    

 الرابعة الوحدة
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ى 

 OSIطبقات نموذج عنوان الدرس: 

  الرابط:
 QRرمز 

  

 األول: اختر اإلجابة الصحيحة:  السؤال سنة الورود 

 (1)دورة  2019

الى ملف ترميز   EBCDICما الطبقة التي يتم فيها تحويل ملف نصي مشفر من  .1
ASCII؟ 

 الجلسة  . ب التقديم  . أ

 النقل  . د التطبيقات  . ج

 (1)دورة  2019

 ؟ OSIما البروتوكول المسؤول عن إدارة المضيف عن ُبعد في نموذج  .2

 SNMP . ب DNS . أ

 XDR . د LLP . ج

 (1)دورة  2019

 والتي يحصل فيها تدفق المعلومات ومعالجة األخطاء؟  OSIما الطبقة في نموذج  .3

 طبقة الجلسة . ب طبقة ربط البيانات  . أ

 طبقة التقديم  . د طبقة التطبيقات  . ج

 (2)دورة  2019

 ؟OSIما البروتوكول المستخدم في طبقة الجلسة في نموذج  .4

 RPC . ب NDR . أ

 SMTP . د FTP . ج

 (2)دورة  2019

 ؟   OSIما المهمة التي تقوم بها طبقة النقل في نموذج  .5

 إنشاء نظام عنونة منطقي  . ب توجيه الرسالة  . أ

 التفويض  . د عنونة المنافذ  . ج

 (2)دورة  2019
 ؟OSIما البروتوكول المستخدم في طبقة التقديم في نموذج  .6

 SNMP . ب FTP . أ
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 LLP . د PPTP . ج

 (2)دورة  2019

 ؟ OSIما الطبقة المسؤولة عن عملية التشفير وفك التشفير في نظام   .7

 الجلسة  . ب ربط البيانات  . أ

 التطبيقات  . د التقديم  . ج

 (3)دورة  2019

 ؟SMTPما وظيفة البروتوكول  .8

 الملفات نقل  . ب تسجيل الدخول . أ

 وصل وفصل قناة االتصال  . د نقل البريد اإللكتروني  . ج

 (3)دورة  2019

ما الخدمة التي تعمل على تأمين التزامن بين مستخدمي الطبقات من خالل نقاط   .9
 ؟ OSIالمراقبة في نموذج 

 استعادة الجلسة  . ب المصادقة  . أ

 التحكم  . د التفويض  . ج

 (3)دورة  2019

ما الطبقة التي يحدث فيها تأمين الخدمة التي تدعم بشكل مباشر برامج   .10
 ؟OSIالمستخدمين في نموذج 

 طبقة الجلسة . ب طبقة ربط البيانات  . أ

 طبقة التقديم  . د طبقة التطبيقات  . ج

 (3)دورة  2019

 ؟OSIما البرتوكول المستخدم في طبقة الجلسة في نموذج  .11

 PPTP . ب NDR . أ

 SMTP . د TFTP . ج
 

 السؤال الثاني / أجب عن األسئلة التالية:  سنة الورود 
 وضح أنواع التخاطب في أنظمة الشبكات  .1 (1)دورة  2019
 ؟   OSIأذكر خدمتين من الخدمات التي تقدمها طبقة الجلسة في نظام   .2 (2)دورة  2019
 التي يحدث فيها كل مما يأتي:     OSIحدد اسم الطبقة في نموذج   .3 (3)دورة  2019

 تشكيل بروتوكوالت إرسال المعلومات وتشفيرها.  (أ
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 .Telnetتسجيل الدخول عن بعد باستخدام بروتوكول  (ب 
 نفس حامل اإلشارة في وقت معين.نقل المعلومات باتجاه واحد على  (ج

 

  

 السؤال الثالث / أجب عن األسئلة التالية:  سنة الورود 
ما األسباب التي تؤدي إلى مشكلة الفصل والوصل في طبقة الشبكة على جهاز   .1 (2)دورة  2019

  الحاسوب؟  
 

 

 / أجب عن األسئلة التالية:  الخامسالسؤال  سنة الورود 
ما الحل لمشكلة الوصل والفصل في بطاقة الشبكة على جهاز الحاسوب )نظريًا   .1 (1)دورة  2019

 وعمليًا(؟ 
 علل: التحكم بعملية ضغط المعلومات في طبقة التقديم  .2 (2)دورة  2019
 ؟   OSIأذكر أنواع التخاطب في طبقة الجلسة في نظام  .3 (3)دورة  2019

 

 

 / أجب عن األسئلة التالية:  السادسالسؤال  سنة الورود 
 وضح خدمة استعادة الجلسة )التفتيش واالستعادة( التي تقدمها طبقة الجلسة.    .1 (1)دورة  2019
 أذكر ثالثة بروتوكوالت ُتستخدم في طبقة التطبيقات وما وظيفة كل منها.    .2 (2)دورة  2019
 .  OSIوضح عمل التطبيقات في نموذج  .3 (3)دورة  2019
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 أجهزة الشبكة المنزلية عنوان الدرس: 

  الرابط:
 QRرمز 

  

 األول: اختر اإلجابة الصحيحة:  السؤال سنة الورود 

 (1)دورة  2019

تحديده عندما يقوم جهاز نقطة الوصول بدور مستخدم نقطة وصول  ما المطلوب  .1
(AP Client)؟ 

 للموجه  IPعنوان  . ب IPعنوان الشبكة  . أ

 عنوان قناع الشبكة  . د MACعنوان الــ  . ج

 (2)دورة  2019

 (؟ Access Pointما العنوان الفيزيائي لنقطة الوصول ) .2

 00:1D:0F:01:06 . ب 00:1d:0f:01:06:18 . أ

 192.168.2.264 . د 192.168.1.3 . ج

 (3)دورة  2019

 ما الوضع االفتراضي لجهاز نقطة الوصول؟  .3

 Access Point . ب Client . أ

 Bridge . د Repeater . ج

 

 :ما المقصود بكل من اآلتيالسؤال الثاني /  سنة الورود
 (DSL) خط المشترك الرقمي .1 (1)دورة  2019
 Ethernetااليثرنت  .2 (2)دورة  2019
   ADSL Routerجهاز الموجه  .3 (3)دورة  2019

 

 

 / أجب عن األسئلة التالية:  الثالث السؤال  سنة الورود 
 Wirelessكيف يمكن أن يعمل جهاز نقطة الوصول كمعيد أو مقوي إشارة السلكي ) .1 (1)دورة  2019

Repeater) ؟ 
 الالسلكية المنزلية؟ ( في الشبكة channelما أهمية تغيير رقم القناة ) .2 (1)دورة  2019
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 كيف يمكن أن يعمل جهاز نقطة الوصول كامتداد السلكي لشبكة سلكية؟  .3 (3)دورة  2019
 

 

 / أجب عن األسئلة التالية: الرابعالسؤال  سنة الورود 
(، أجب عن Wi-Fiباالعتماد على الشاشة المدرجة )ضبط إعدادات شبكة الالسلكي  .1 (1)دورة  2019

 األسئلة اآلتية:
 حدد نوع التشفير المفضل استخدامه هنا؟ ولماذا؟  (أ
 ما شروط كلمة المرور التي يمكن أن تختارها لكي تكون قوية؟  (ب 
 كيف يمكن تعطيل الشبكة الالسلكية؟  (ج

 
 Default( و )IP address=192.168.2.100إذا كان ) .2 (1)دورة  2019

Gateway=192.168.2.1( لجهاز حاسوب موصول السلكيًا بموجه )ADSL 
Router :وأردت وصل حاسوبك بهذا الموجه فأجب عن األسئلة اآلتية ،) 

 ( لحاسوبك على هذه الشبكة. IP addressأعط ) (أ
 ما البروتوكول المستخدم لضبط إعدادات بطاقة الشبكة؟  (ب 
 (؟ ADSL Router( للموجه )IP addressالـ )ما هو  (ج

 (؟ APفي نقطة الوصول ) Resetما وظيفة مفتاح  .3 (3)دورة  2019
 

 

 / أجب عن األسئلة التالية:  الخامسالسؤال  سنة الورود 
 ما الحل لمشكلة الوصل والفصل في بطاقة الشبكة على جهاز الحاسوب )نظريًا وعمليًا(؟  .1 (1)دورة  2019
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 الرابعةإجابات الوحدة 
 OSIالدرس األول: طبقات نموذج  إجابات  

 أسئلة االختيار من متعدد:  -1
 الخيار الصحيح  رقم السؤال  موضوع الدرس

 أ OSI 1. طبقات نموذج 1

 ب OSI 2. طبقات نموذج 1

 ج OSI 3. طبقات نموذج 1

 ب OSI 4. طبقات نموذج 1

 ج OSI 5. طبقات نموذج 1

 د OSI 6. طبقات نموذج 1

 ج OSI 7. طبقات نموذج 1

 ج OSI 8. طبقات نموذج 1

 ب OSI 9. طبقات نموذج 1

 ج OSI 10. طبقات نموذج 1

 ب OSI 11. طبقات نموذج 1
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 ( أجهزة الشبكة المنزليةإجابات األسئلة المقالية للدرس الثاني) 

 السؤال الثاني:

1 ) 

االزدواج التخاطب نصف   تخاطب كامل االزدواج  
يقوم بنقل المعلومات باتجاه واحد على نفس حامل 

 اإلشارة في وقت معين. 
يقوم بنقل المعلومات بكال االتجاهين )ارسال، 

 استقبال( على نفس حامل اإلشارة في نفس الوقت.

  
2 ) 

 تأكيد مصداقية المعلومات المرسلة وفق المطلوب.  (:Authenticationالمصادقة ) .1
 درجة الصالحية المسموح بها للوصول إلى المعلومات. (:Authorizationالتفويض ) .2
واالستعادة(:  .3 )التفتيش  الجلسة  الشبكة عن طريق    استعادة  تطبيقات  مستخدمي  بين  التزامن  الجلسة  تؤّمن 

المعلومات، حيث أنه في حال حدوث خطأ في الشبكة    ( على تدفق Monitoring pointsوضع نقاط مراقبة ) 
 فإنه يرسل المعلومات التي تلي آخر نقطة مراقبة. 

 أ( طبقة التقديم    ب( طبقة التطبيقات      ج( طبقة الجلسة ( 3
 

 السؤال الثالث: 

1 ) 
 يتلخص سبب هذه المشكلة في حالتين: 

وجهاز الحاسوب، بهذه الحالة قد يكون السلك ذو جودة ( Routerخلل في السلك الواصل بين الموجه ) .1
 منخفضة.

 يمكن استبدال السلك.  الحل:
 طول السلك، ويكون تأثيره أكبر في حالة كانت جودة السلك متوسطة أو دون ذلك. .2

 Half-Duplexيمكن التغلب على هذه المشكلة بضبط التخاطب على أقل سرعة نقل ممكنة )  الحل:
(10m 
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 الثانوية امتحانات نماذج تصنيف 
 العامة

 

  

 

 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 : الخامسالسؤال 

 يتلخص سبب هذه المشكلة في حالتين: ( 1

( وجهاز الحاسوب، بهذه الحالة قد يكون السلك ذو Routerخلل في السلك الواصل بين الموجه ) .1
 جودة منخفضة. 

 يمكن استبدال السلك.  الحل:

 طول السلك، ويكون تأثيره أكبر في حالة كانت جودة السلك متوسطة أو دون ذلك. .2

 ن التغلب على هذه المشكلة بضبط التخاطب على أقل سرعة نقل ممكنة  يمك الحل:

((Half-Duplex 10m 

 لتخفيض كمية البيانات المرسلة( 2

3 ) 

 تخاطب كامل االزدواج  التخاطب نصف االزدواج 
يقوم بنقل المعلومات باتجاه واحد على نفس حامل 

 اإلشارة في وقت معين. 
االتجاهين )ارسال، يقوم بنقل المعلومات بكال 

 استقبال( على نفس حامل اإلشارة في نفس الوقت.

  
 

 

 : السادسالسؤال 

)التفتيش واالستعادة(: (  1 الجلسة  التزامن بين مستخدمي تطبيقات الشبكة عن طريق وضع نقاط    استعادة  تؤّمن الجلسة 
مراقبة على تدفق المعلومات، حيث أنه في حال حدوث خطأ في الشبكة فإنه يرسل المعلومات التي تلي آخر نقطة  

 مراقبة. 

2 ) 

 .Telnetبروتوكول  :تسجيل الدخول عن بعد باستخدام ❖
 (.TFTP(، بروتوكول نقل الملفات البسيط )FTPبروتوكول نقل الملفات ) نقل الملفات: ❖
 (.SMTPبروتوكول نقل البريد البسيط ) نقل البريد االلكتروني: ❖
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 العلمي /الفرع

 

 

 

 تكنولوجيا /المبحث

 

 

 لإلشراف العامة اإلدارة 
 التربوي والتأهيل

 (.DNSنظام اسم المجال ) دعم الشبكات: ❖
 .BOOTP تهيئة المضيف: ❖
 (.SNMPبروتوكول إدارة الشبكة البسيط )  إدارة المضيف عن ُبعد: ❖

      الخدمات التي تدعم بشكل مباشر برامج المستخدمين.تؤمن أ(  (3

 تعمل على قيادة الدخول إلى الشبكة، وتدفق المعلومات، ومعالجة األخطاء.ب(    

 
 الدرس الثاني: أجهزة الشبكة المنزلية إجابات  

 أسئلة االختيار من متعدد:  -1
 الخيار الصحيح  رقم السؤال  موضوع الدرس

 ج 1 الشبكة المنزلية . أجهزة 2

 أ 2 . أجهزة الشبكة المنزلية 2

 ب 3 . أجهزة الشبكة المنزلية 2
 
 
 

 ( أجهزة الشبكة المنزليةإجابات األسئلة المقالية للدرس الثاني) 

 السؤال الثاني:

 الرقمية بين المودم الخدمات التي توفر اتصال االنترنت باستخدام نقل البيانات  :  DSLخط المشترك الرقمي  (  1
 وخط الهاتف، ويمتاز بإمكانية استخدام اتصال انترنت عالي السرعة حتى عند اجراء المكالمات. 

االيثرنت  2  )Ethernet  :  من مجموعة  من  والمكونة  منزل،  أو  مؤسسة  ألي  الداخلية  الشبكة  مثل  شبكة 
 المستخدمين يتشاركون على نفس الخط ضمن بروتوكوالت خاصة بها. 

يشكل النقطة الرئيسية في الشبكة المنزلية، ويعد من أكثر أجهزة الشبكات :  ADSL Routerجهاز الموّجه  (  3
  ADSLاستخدامًا وشيوعًا، ويعمل على االتصال بشبكة االنترنت من خالل خط المشترك الرقمي غير المتماثل  

 الذي توفره شركات االتصاالت.
 



80
 

الثانويةامتحاناتنماذجتصنيف
العامة

تكنولوجيا /المبحثالعلمي /الفرع
لإلشرافالعامةاإلدارة

التربويوالتأهيل

السؤال الثالث: 

إش ـ بتقوي وم  ـ يق (  1 السلكي ـة  ضعيف ـ ارة  لتزي ـة  م ـ ة  التغطي ـ د  اإلش ـ دى  لتلك  خالل ـــ ة  من  السلكيًا  ذلك  ويتم  ارة، 
عنوان   وضع  ويتم  أخرى،  وصول  لنقطة  الالسلكية  اإلشارة  نقطة    MACاستقبال  يخص  الذي  الالسلكي 

.( البعيدة المدمجة مع الموّجه المراد، وإضافة كلمة مرور APالوصول ) 

التداخل بين اإلشارات.( لتخفيف  2

Access Point( كنقطة وصول  3
 

:الرابعالسؤال 

1)

 وذلك لقوة هذا النوع من التشفير.   (WPA2 Mixed)يفضل اختيار تشفير أ(    

، مثل: خانات  8تكون معقدة تحتوي على أحرفًا صغيرة وكبيرة ورموزًا وأرقامًا ال تقل عدد خانتها عن  ب(  
Areej@1627. 

 .Disableج( نختار  

2)

  192.168.2.101أ(    

     TCP/IPب(    

 192.168.2.1ج(  

( إعادة ضبط الجهاز إلعدادات المصنع األصلية3

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

