المبحث /تكنولوجيا المعمومات-حادي عشر

دولة فمسطين
وزارة التربية والتعميم العالي

مديرية التربية والتعميم – خان يونس

الفرع  /العممي و الصناعي

امتحان نياية الفصل الدراسي األول لمعام 91099108/م

السؤال األول  :ضع/ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

مدة االمتحان  :ساعة ونصف

(  01عالمات)

 -0من أشير أنظمة التشغيل لميواتف الذكية و األجيزة الموحية
أ -أندرويد

ب -أب ستور

جIOS -

د -أ+ج

 -9من خصائص الكائن Clock1
أText -

بTimerInterval -

جSpeed -

دRadius -

 -3لبدء مشروع جديد في برنامج  App Inventorنختار األمر  start new projectمن القائمة:
أProject -

بConnect -

جBuild -

دGallery -

 -4يمكن إضافة زر  Buttonفي برنامج  App Inventorمن خالل قائمة
أUser Interface -

بColors -

جLayout -

دMedia -

 -5يمكن تغيير االسم البرمجي لألدوات المستخدمة في التصميم في برنامج  App Inventorبالنقر عمى زر األمر:
أRename -

بDelete -

جUpload -

دApp Name -

 -6العالقة التي يتوجب كسرىا في النظام العالئقي ىي :
أ -واحد لواحد

ب -متعدد لواحد

ج -واحد لمتعدد

د -متعدد لمتعدد

 - 7في نموذج  ERDتوضع الصفة المشتقة في داخل :
أ -شكل بيضوي متقطع

ب -شكل بيضوي مزدوج

ج -مستطيل

د -معين

 -8الشخص الذي يقع عمى عاتقو ميمة ترجمة قاعدة البيانات إلى لغة يتسنى لمحاسوب فيميا ىو :
أ -مدير قواعد البيانات

ب -المستخدم

ج -المبرمج

د -محمل النظم

 -9الخاصية التي يتم من خالليا حذف كامل السجالت المرتبطة في الجداول األخرى عند حذف سجل معين ىي:
أ -عرض البيانات

ب -العالقات

ج -الحقول المشتركة

د -التكامل المرجعي

 -01يتم ربط الجداول فيما بينيما في قاعدة البيانات من خالل:
أ -أرقام مشتركة

ب -حقول مشتركة

ج -نصوص مشتركة

د -مفاتيح

( 7عالمات)

السؤال الثاني:
( )0وضح /ي المقصود بكل من :
(أ) Emulator

(ب) الصفة المركبة

( )9اذكر /ي
(أ) مصادر دخل مطور تطبيقات اليواتف الذكية عند اطالق تطبيقاتو عمى المتجر

(ب) أصناف األجيزة الذكية حسب طبيعة االستعمال

( )3قارن /ي بين طرق حفع ممف  App inventorمن حيث المعايير الموضحة بالجدول االتي:
نسخة غير قابمة لمتعديل

نسخة قابمة لمتعديل

القائمة المستخدمة لمحفع
امتداد الممف
البيئة التي يعمل فييا الممف

السؤال الثالث:
 -0توفر قاعدة البيانات عدة آليات لمحفاظ عمى بياناتيا أذكرىا ؟؟

 -9عمل /ي :
(أ) يعد النموذج العالئقي األفضل في تصميم قاعدة بيانات ؟؟

(6عالمات)

(ب) تعتبر األجيزة الموحية في منطقة المنتصف بين أجيزة الحاسوب و اليواتف الذكية؟؟

 -3تأمل/ي الكود البرمجي المقابل ثم أجب/ي :

 )0أداة مستخدمة في الكود..................
و تضاف من المجموعة.................
 )9ينفذ الحدث عمى ....................
عند..................
 )3خاصية مستخدمة في الكود...............
و وظيفتيا................
 )4تضاف لبنة  falseمن المجموعة البرمجية.........................

( 7عالمات)

السؤال الرابع :
(أ) ما وظيفة المبنات البرمجية االتية:
المبنة

الوظيفة

(ب) تأمل  /ي الجداول االتية ثم أجيب...
رقم القسم

اسم القسم

رقم الموظف

اسم الموظف

رقم اليوية

رقم القسم

011

الحسابات

0110

أحمد األسطل

911939569

011

010

شؤون الموظفين

0119

دمحم حسين

910936547

010

019

المالية

0113

جالل الشيخ أحمد

819569874

010

المخازن

0114

سعد عمر

819569854

019

 -0حدد /ي المفاتيح األساسية في الجداول
 -9حدد /ي المفاتيح األجنبية في الجداول
 -3حدد  /ي العالقة بين الجداول
 -4عرف /ي المفتاح المرشح  ،حدده في الجداول إن وجد
 -5حدد /ي األخطاء في الجداول
 -6ارسم /ي  ERDلمنظام

انتيت األسئمة،،
بالتوفيق لجميع الطمبة

