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 الثاني لمبحث التكنولوجياالفصل  نهايةامتحان 

     

 

 االسم :            

 )          (الصف :الحادي عشر   . العالي التعليم و التربية وزارة

 قلقيلية.  / التعليم و التربية مديرية

 

 1028/ 5 /   :  التاريخ

 الزمن : ساعة مدرسة بنات فاطمة سرور   

 ع( 01)                      األول : ضعً دائرة حول اإلجابة الصحٌحة ثم أكملً جدول اإلجابة بما ٌناسب  :  السؤال

 : لتوجٌه الحزم بٌن الشبكات routerالعنوان التالً ٌستخدمه جهاز  (0

 Email Address د( Port Addressج(  MAC Address ( ب IP Address ( أ

 :عند نقل المعلومات للحصول على اتصال موثوق ٌستخدم بروتوكول (2

 HTTP د( TCPج(  UDP ( ب FTP ( أ

 :ٌكون  25552555151فً عنوان قناع الشبكة التالً  (3

خانات لعنوان  3 ( أ
الشبكة وخانة 
 لعنوان الجهاز

خانات لعنوان الجهاز  3 ب(
 وخانة لعنوان الشبكة

خانتٌن لعنوان الشبكة  ج(
 وخانتٌن لعنوان الجهاز

د( جمٌع الخانات لعنوان 
 الشبكة

 : جٌجا هٌرتز هذا ٌعنً انه ٌمكنه القٌام ب555555 عملٌات حسابٌة فً الثانٌة  255اذا اشترٌت جهاز ذكً سرعته  (4

 ملٌون عملٌة 255د( ملٌار عملٌة 255ج( عملٌة 25 ب( الف عملٌة 251أ(     

 تم تطوٌر الذاكرة الوهمٌة الول مرة ضمن المعالجات الدقٌقة ذات : (5

 بت 64 د( بت 01 ج( بت 32ب(  بت 06 ( أ

 :ما عدا   Dual Core جمٌع المعالجات التالٌة تعتبر (6

 core duo د( Core i3 ج( core i7 ب(  0106 ( أ

 :على مٌزة أساسٌة فً تصمٌم التطبٌقات    APP Inventorٌعتمد برنامج  (7

 القص واللصق د( لنسخ واللصقج(ا سحب واالٌداعب( ال السحب واالفالتأ(    

 :تستخدم القائمة    APP Inventor فً برنامج  apk.لحفظ التطبٌق بصٌغة  (0

 Build د( Helpج(  Projects ب( Connect ( أ

 :نظام مجانً ومفتوح المصدر صمم لالجهزة ذات شاشات اللمس  (9

 Windows  د( Symbian ج( IOS ب( Android ( أ

 : افتراضٌة على شاشة الهاتف الذكً (نماذج افتراضٌة تمنحنا تجربة آنٌة01

 لٌس مما سبقد( ج( الواقع المعزز الواقع االفتراضً ب( مكالمة الماسنجر ( أ

 01 9 0 7 6 5 4 3 2 0 رقم السؤال

           رمز اإلجابة

 

 ع( 01)       األسئلة التالٌة :: أجٌبً بنقطتٌن لكل من الثانً   السؤال

 ما هً أجزاء المعالج الدقٌق الرئٌسٌة؟  (0)

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

 أذكري الممٌزات لألجهزة اللوحٌة؟ (2)

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

 الذكٌة حسب نظام التشغٌل؟ األجهزة أصنافأذكري  (3)

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

 ما الوظائف المتاحة لمطور تطبٌقات الهواتف الذكٌة؟ (4)

 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

 ؟ TCPأذكري وظائف بروتوكول  (5)

 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 

00 



 ع(ع(  55))                                                                                                أكملً الفراغ بالمصطلح المناسب                 أكملً الفراغ بالمصطلح المناسب                         ثالث:ثالث:الال  سؤالال

 APP Inventor  5 طورت البرامج مفتوحة المصدر مثل( جامعة   ) ( أ

 5الحاسوب فقط أجهزةالبرامج التً ٌتم تطوٌرها عبر هذا التطبٌق تعمل على (   ) ( ب

 APP Inventor  5لكل جزء من التطبٌق فً برنامج  أوامر إلعطاءواجهة تستخدم (   ) ( ت

 9DCF54.8ECD76بت واحد صٌغه  40عنوان ٌتكون من (   ) ( ث

 5تنسٌق الرسالة فً طبقة ربط البٌانات(   ) ( ج

 5على الشبكة IPٌستخدم لفحص االتصال مع عنوان  أمر (  ) ( ح

 5( عنوان ٌدل على التطبٌق داخل الجهاز وٌمكنك من فتح اكثر من تطبٌق فً الوقت نفسه  ) ( خ

 VOIP5بروتوكول احد تطبٌقاته  (  ) ( د

 5التً سبقتها  X86تطوٌرا لمعالجات   Pentiumشركة انتجت معالجات  )  ( ( ذ

 5بحٌث ٌمكن التعدٌل علٌها الحقا  APP Inventor ( صٌغة لحفظ تطبٌقات   ) ( ر

 

 ع(ع(  55))                      الرابع:    الرابع:      سؤالال

التالٌة واجٌبً عن  blocksتمعنً فً اللبنات  (0)

 السؤالٌن التالٌٌن : 
  ما المهمة التً تقوم بها اللبناتblocks المجاورة ؟ 

 
  المهمة ؟متى ٌتم تنفٌذ 

  
كم عدد العناوٌن الممكنة الجهزة الحاسوب فً هذه   255.255.255.0اذا علمت ان عنوان قناع الشبكة هو  (2)

 الشبكة ؟
 
 ٌقابله العدد 555555555555555 فً النظام الثنائً 5 05العدد العشري  (3)

 الموجود فً جسم الرسالة ؟  FCSماذا ٌستفٌد المحول من الحقل  (4)

 بمثال ؟ إجابتكتقدم خدمة جدٌدة ؟ادعمً  أنهل ٌشترط فً التطبٌقات لكً تكون ناجحة  (5)
 

 )        ( APP Inventorجافا على جهازك من متطلبات تشغٌل برنامج  بٌئةصح ام خطأ : ٌعتبر وجود  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمنٌاتً لكن بالتوفٌق   

 

 مدٌرة المدرسة :لبنى مجد        معلمة المادة : هالة داود

 

 


