كمبيوتر  -الصف الثاني اإلعدادي – منتصف الفصل الدراسي الثاني

السؤال ط  :صل من القامود ) (Aبما يناسبى من القامود ):(B
A
أ-
 .1الضافة حقل لكلمة المرور
ب-
 .2الضافة صندوق االختٌار
جـ-
 .3اضافة صندوق نصً
 .4الخاصٌة تستخدم لحل مشكلة اختٌار الزرٌن د-
معا فً اداة radio
هـ-
 .5صفحات الوٌب الثابتة
عَ...........
ظَ...........
طَ ...........

B
name
>”<input type =”password
تكتب بلغة HTML
>”<input type =”text
>”<input type =”checkbox
ػَ...........
غَ...........

السؤال  : 2رتب خطوات اضافة صندوق نص لصفحة الويب:
( ) احفظ الملف النصً بامتداد . HTML
( ) انشاء ملف نصً جديد.
( )افتخ الملف فً مستقرض اِنترنت.
( ) اكتب اِمر  <input type =”text”> :دادل النموذج >.<form

السؤال  : 3اكمل:
 .1من خالل ٌ ............مكن انشاء صفحات تفاعلٌة نستطٌع من خاللها ادخال بٌانات.
 .2الضافة صندوق نص داخل صفحة الوٌب الدخال اسم الطالب ،نستخدم االمر ..........
 .3عند حفظ صفحة الوٌب بكود  htmlالبد ان ٌكون االمتداد هو .......... .
 .4لفتح ملف صفحة المعلومات ٌتم النقر  .........علً الٌقونة الخاصة به.
ٌ .5ستخدم حقل  ...............فً ادخال بٌانات ال تظهر عند كتابتها ولكن تكتب علً
هٌئة )●(.
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السؤال غ  :اذكر المصطلخ القلمً لكل مما ياتً:
 .1االمر المستخدم الضافة حق لكلمة المرور هو الضافة صندوق نص داخل صفحة
الوٌب الدخال اسم الطالب ،نستخدم االمر.
ٌ .2تم كتابة االوامر الخاصة لجعل الصفحة التفاعلٌة داخل .
 .3لتحدٌد نوع الطالب (ذكر  /انثً) عن طرٌق زر اختٌار .
 .4الخاصٌة المستخدمة لحل مشكلة اختٌار الزرٌن معا فً اداة radio
 .5صندوق ٌتٌح للمستخدم ادخال بٌانات نصٌة.
ٌ .6ستخدم مع االزرار والحقول المضافة لصفحة الوٌب بغرض ادخال بٌانات وارسالها
لكً تخزن علً موقع الوٌب.
 .7زر ٌسمح باختٌار بدٌل واحد فقط من عدة بدائل.

السؤال الخامس  :اكمل االكواد التالي:
طِ .ـافٌ حقل لكلمٌ المرور باِمر :
>”…………………”= <input type
ظِ .ـافٌ صندوق ادتجار بديل واحد من فدة بداُل:
>”<input type =”………………….
عِ .ـافٌ صندوق نصً ِددال فنوانك الشدصً
>”<input ……………. =”text

السؤال : 6اكمل:
ط .لتحديد الووايات التً ترلب فجوا فن طريق اداه اِدتجار . ……………….
ظ .لتحديد النص الذي يظور فلً زر اِمر بالداصجٌ………………
ع .يستددم زر ………………… فً ارسال بجاناتك التً قمت باددالوا فن طريق النموذج.
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غ .يستددم زر ……………… لحذف القجم التً سبق اددالوا دادل النموذج.
ػ .لحفظ اوامر لمٌ  htmlكصفحٌ مقلومات ِبد ان يكون امتداد الملف . ………………..

السؤال  : 7ضع عالمة )√( او ):(x
ط .الداصجٌ  actionلزر اِرسال تقوم بتحديد الصفحٌ التً يتم ارسال

( )

البجانات الجوا.
ظ .يستددم الزر  resetفً ارسال البجانات التً تم اددالوا فن طريق النموذج ( )
ع .نستددم الداصجٌ  nameفً تحديد النص الظاهر فلً زر .button

( )

غ .يستددم زر ادتجار  checkboxفً ادتجار بديل واحد من البداُل المتاحٌ

( )

ػ .يستددم الزر  submitفً ارسال البجانات التً تم اددالوا بالنموذج

( )

السؤال ؾ  :اكتب المسمً او المفووم القلمً لكل مما ياتً:
ط .زر بالـمط فلجى يقوم بالقديد من الوظاُف مثل تسججل بجانات واستدفاء دالٌ.
………………………………
ظ .صندوق ادتجار يسمخ لك بادتجاراكثر من صندوق ادتجار فً نفس الوقت… ……………….
ع .زر فند الـمط فلجى يقوم بالنتقال الً الصفحٌ المحددة ِستقبال البجانات التً تم
اددالوا………………….
غ .اِمر المستددم ِنشاء صندوق نصً ِددال اسم الطالب…………………………...
ػ .الداصجٌ المستددم لتحديد النص الذي يظور فلً الزر ……………………. . button
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السؤال  : 9اكمل:
طِ .ـافٌ حقل صندوق ادتجار اكثر من بديل باِمر
>”<input type =”....................
ظِ .ـافٌ صندوق زر اِمر دادل النموذج
>”<input type =”....................
عِ .ـافٌ صندوق نصً ِددال فنوانك الشدصً
>”<input type =”....................
غ.

ِـافٌ زر ِرسال البجانات المددلٌ بالنموذج لصفحٌ ادري

>”<input type =”....................
ػِ .ـافٌ زر لحذف البجانات المددلٌ والقودة للقجم اِفتراـجٌ
>”<input type =”....................

السؤال : 11رتب الخطوات التالية:
( ) احفظ الملف النصً بامتداد  htmlاو .htm
( ) اكتب الكود  <input type = “checkbox”> :دادل النموذج >. <form
( ) فتخ الملف فً مستقرض اِنترنت.
( ) انشاء ملف نصً جديد.
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السؤال طط  :ـك فّمٌ )√( او ):(x
ط .فند كتابٌ اوامر لمٌ  java scriptيوـك فً اِفتبار حالٌ احرف.

(

)

ظ .تكتب اوامر  java scriptدادل اِمر ><script> </script

(

)

عِ .بد انت تنتوً جمل  java scriptبقّمٌ & .

( )

غ .تستددم جمل  alertلقرض رسالٌ دادل صندوق رسالٌ.

( )

ػِ .بد ان توـك الرسالٌ بجملٌ  alertبجن قوسجن } { .

( )

السؤال ظط  :اكتب الكود اِزم ِظوار صندوق الرسالٌ التالً:
...........................
..........................
..........................
..........................

السؤال عط  :اكمل القبارات التالجٌ بما يناسبوا من كلمات:
ط .يستددم اِمر ِ .....................ظوار رسالٌ مكتوبٌ فلً صفحٌ الويب.
ظِ .بد ان تنتوً اوامر لمٌ  java scriptبقّمٌ ......................
عِ .بد ان تكون الرسالٌ فً جملٌ  alertبجن ......................
غ .يمكن ان تكتب اوامر لمٌ  java scriptفً  .....................الصفحٌ.
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السؤال غط  :اكتب المسمً القلمً لكل مما ياتً:
ط .لمٌ نحتاجوا لتطوير مشروع صفحٌ تفافلجٌ لتسججل بجاناتك هً .
ظ .اللمٌ التً تكتب اوامر وتقلجمات لمٌ  java scriptدادلوا.
ع .اِمر المستددم لقرض رسالٌ دادل صندوق بلمٌ . java script
غ .لفتخ ملف صفحٌ مقلومات باستددام برنامج .
السؤال ػط  :رتب دطوات اـافٌ حقل كلمٌ مرور لصفحٌ الويب:
( ) اكتب اِمر  <input type =”password”> :دادل النموذج >. <form
( ) احفظ الملف النصً بامتداد . html
( ) افتخ الملف فً مستقرض اِنترنت.
( ) انشاء ملف نصً جديد.
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أسُلٌ كتاب الوزارة
السؤال  :1اكتب المصطلح العلمي الدال علي التالي:
ط .يستددم مك اِزرار والحقول المـافٌ لصفحٌ الويب بمرض اددال بجانات وارسالوا
لكً تدزن فلً موقك الويب.
ظ .يسمخ لك بادتجار بديل واحد فقط من فدة بداُل.
ع .يـاف لصفحٌ الويب ِددال بجانات نصجٌ فن طريق الكتابٌ بدادلى.

السؤال  : 2اكمل :
ط .لتصمجم صفحٌ تسججل بجانات طالب نحتاج ِـافٌ نموذج بى مجموفٌ من القناصر
منوا  ................تقوم باستدداموا ِددال بجاناتك.
غِ .ـافٌ حقل ِددال اسم الطالب يتم اـافٌ  ................لصفحٌ الويب.
ظ .يظور الرمز ● فند الكتابٌ وذلك ِدفاء مكونات  ................الحقجقجٌ.
ػِ .ددال النوع (ذكر  /انثً) نـجف لصفحٌ الويب ................

السؤال  3صل :
A
 .1اضافة صندوق نصً لصفحة الوٌب (

B
أ-

)

>”<input type =”password

 .2الضافة حقل لكلمة المرور لصفحة الوٌب ( ) ب<input type =”radio”> -
 .3الضافة زر اختٌار بدٌل واحد لصفحة الوٌب( ) جـ<input type =”text”> -
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السؤال  : 4ضع عالمة )√( او )( :(xاسئلة كتاب الوزارة):
 .1فً صفحة الوٌب الٌشترط وجود نموذج لكً ٌتم ارسال البٌانات المدخلة الً

( )

موقع الوٌب لٌتم تخزٌنها.
 .2اللغاء امكانٌة اختٌار زري بدٌل واحد فً نفس الوقت تستخدم الخاصٌة

( )

 nameالعطاء نفس االسم للزرٌن
 .3الضافة حقل الدخال اسم الطالب ٌتم اضافة صندوق النص radio

( )

 .4إلختٌار اللغة التً تجٌدها أو أكثر من لغة ٌتم اضافة صنادٌق اإلختٌارلصفحة

( )

الوٌب
 .5لتحدٌد النص الذي ٌظهر على الزر  nameتستخدم الخاصٌة

( )

ٌ .6ستخدم لحذف البٌانات المكتوبة داخل حقول اإلدخال زرsubmit

( )

السؤال  :5اكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:
 .1زر ٌ ...........ستخدم لتنفٌذ احد المهام التً تقوم بتوصٌفها من خالل كتابة كود.
 .2زر ٌ ............ستخدم الرسال البٌانات.
 .3زر ٌ ...........ستخدم لحذف البٌانات.

السؤال  :6صل:
العامود )(A

العامود )(B

) ( <input type=”submit”> .1

أ -الضافة صندوق اختيار لصفحة الوية

) ( <input type=”reset”> .2

ب -الضافة سر االمز لصفحة الوية

) ( <input type=”checkbox”> .3

جـ -الضافة سر ارسال الي صفحة الوية

) ( <input type=”button”> .4

د-الضافة سر الحذف الي صفحة الوية
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السؤال  : 7اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات التالية:
ط .لمٌ تستددم لجقل صفحٌ تسججل البجانات صفحٌ تفافلجٌ................... .
ظ .تستددم لقرض رسالٌ دادل صندوق مما يجذب اِنتباه لقراءتوا...................
ع .تستددم ِظوار رسالٌ مكتوبٌ فلً صفحٌ الويب نفسوا........................

السؤال : 8ضع عالمة √ او :x
 .1ال ٌكفً استخدام لغة  htmlللتحقق من صحة البٌانات المدخلة الً صفحة

( )

الوٌب.
 .2البد من كتابة جمل  java scriptفً ملف منفصل عن ملف تعلٌمات

( )

HTML
ٌ .3جب انهاء كل جمل  statementبفاصلة );( .

( )

 .4فً لغة  java scriptال ٌوجد فارق بٌن حالة االحرف صغٌرة ام كبٌرة عند ( )
كتابة الجمل . statement
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السؤال ط  :صل من القامود ) (Aبما يناسبى من القامود ):(B
A
طِ .ـافٌ حقل لكلمٌ المرور
ظِ .ـافٌ صندوق اِدتجار
ع .اـافٌ صندوق نصً
غ .الداصجٌ تستددم لحل مشكلٌ ادتجار
الزرين مقا فً اداة radio
ػ .صفحات الويب الثابتٌ
عَد
ظَهـ
طَ ب

B
أname -
ب<input type =”password”> -
جـ -تكتب بلمٌ HTML
د<input type =”text”> -
هـ<input type =”checkbox”> -
ػَجـ
غَأ

السؤال ظ  :رتب دطوات اـافٌ صندوق نص لصفحٌ الويب:
(ع

) احفظ الملف النصً بامتداد . HTML

( ط ) انشاء ملف نصً جديد.
(غ

)افتخ الملف فً مستقرض اِنترنت.

( ظ ) اكتب اِمر  <input type =”text”> :دادل النموذج >. <form

السؤال ع  :اكمل:
ط .من دّل النموذج يمكن انشاء صفحات تفافلجٌ نستطجك من دّلوا اددال بجانات.
ظِ .ـافٌ صندوق نص دادل صفحٌ الويب ِددال اسم الطالبَ نستددم اِمر
>”<input type=”text
ع .فند حفظ صفحٌ الويب بكود ِ htmlبد ان يكون اِمتداد هو .html
غ .لفتخ ملف صفحٌ المقلومات يتم النقر مرتجن فلً الجقونٌ الداصٌ بى.
ػ .يستددم حقل  passwordفً اددال بجانات ِ تظور فند كتابتوا ولكن تكتب علً
هٌئة )●(.
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السؤال غ  :اذكر المصطلخ القلمً لكل مما ياتً:
ط .اِمر المستددم ِـافٌ حقل لكلمٌ المرور >”.<input type=”password
ظ .يتم كتابٌ اِوامر الداصٌ لجقل الصفحٌ التفافلجٌ دادل >. .<form> </form
ع .لتحديد نوع الطالب (ذكر  /انثً) فن طريق زر ادتجار بديل واحد . .radio button
غ .الداصجٌ المستددمٌ لحل مشكلٌ ادتجار الزرين مقا فً اداة name radio
ػ .صندوق يتجخ للمستددم اددال بجانات نصجٌText box .
ؼ .النموذج يستددم مك اِزرار والحقول المـافٌ لصفحٌ الويب بمرض اددال بجانات
وارسالوا لكً تدزن فلً موقك الويب.

السؤال الدامس  :اكمل اِكواد التالً:
طِ .ـافٌ حقل لكلمٌ المرور باِمر :
>”<input type =”password
ظِ .ـافٌ صندوق ادتجار بديل واحد من فدة بداُل:
>”<input type =”radio
عِ .ـافٌ صندوق نصً ِددال فنوانك الشدصً
>”<input type =”text

السؤال ؼ :اكمل:
ط .لتحديد الووايات التً ترلب فجوا فن طريق اداه اِدتجار . checkbox
ظ .لتحديد النص الذي يظور فلً زر اِمر بالداصجٌ value
ع .يستددم زر  submitفً ارسال بجاناتك التً قمت باددالوا فن طريق النموذج.
غ .يستددم زر  resetلحذف القجم التً سبق اددالوا دادل النموذج.
ػ .لحفظ اوامر لمٌ  htmlكصفحٌ مقلومات ِبد ان يكون امتداد الملف . .html
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السؤال ؽ  :ـك فّمٌ )√( او ):(x
ط .الداصجٌ  actionلزر اِرسال تقوم بتحديد الصفحٌ التً يتم ارسال

(√)

البجانات الجوا.
ظ .يستددم الزر  resetفً ارسال البجانات التً تم اددالوا فن طريق النموذج ( ) x
ع .نستددم الداصجٌ  nameفً تحديد النص الظاهر فلً زر .button

( ) x

غ .يستددم زر ادتجار  checkboxفً ادتجار بديل واحد من البداُل المتاحٌ

( ) x

ػ .يستددم الزر  submitفً ارسال البجانات التً تم اددالوا بالنموذج

( √ )

السؤال ؾ  :اكتب المسمً او المفووم القلمً لكل مما ياتً:
ط .زر بالـمط فلجى يقوم بالقديد من الوظاُف مثل تسججل بجانات واستدفاء دالٌ.
زر اِمر button
ظ .صندوق ادتجار يسمخ لك بادتجاراكثر من صندوق ادتجار فً نفس
الوقتcheckbox .
ع .زر فند الـمط فلجى يقوم بالنتقال الً الصفحٌ المحددة ِستقبال البجانات التً تم
اددالواsubmit .
غ .اِمر المستددم ِنشاء صندوق نصً ِددال اسم الطالب.
>”<input type =”text
ػ .الداصجٌ المستددم لتحديد النص الذي يظور فلً الزر . button
value
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السؤال ؿ  :اكمل:
طِ .ـافٌ حقل صندوق ادتجار اكثر من بديل باِمر
>”<input type =”checkbox
ظِ .ـافٌ صندوق زر اِمر دادل النموذج
>”<input type =”button
عِ .ـافٌ صندوق نصً ِددال فنوانك الشدصً
>”<input type =”text
غِ .ـافٌ زر ِرسال البجانات المددلٌ بالنموذج لصفحٌ ادري
>”<input type =”submit
ػِ .ـافٌ زر لحذف البجانات المددلٌ والقودة للقجم اِفتراـجٌ
>”<input type =”reset

السؤال ضط :رتب الدطوات التالجٌ:
( ع ) احفظ الملف النصً بامتداد  htmlاو .htm
( ظ ) اكتب الكود  <input type = “checkbox”> :دادل النموذج >. <form
( غ ) فتخ الملف فً مستقرض اِنترنت.
( ط ) انشاء ملف نصً جديد.

السؤال طط  :ـك فّمٌ )√( او ):(x
ط .فند كتابٌ اوامر لمٌ  java scriptيوـك فً اِفتبار حالٌ احرف.

( √ )

ظ .تكتب اوامر  java scriptدادل اِمر ><script> </script

( √)

عِ .بد انت تنتوً جمل  java scriptبقّمٌ & .

( )x
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غ .تستددم جمل  alertلقرض رسالٌ دادل صندوق رسالٌ.

( √)

ػِ .بد ان توـك الرسالٌ بجملٌ  alertبجن قوسجن } { .

( ) x

السؤال ظط  :اكتب الكود اِزم ِظوار صندوق الرسالٌ التالً:
><body
><script
;)”مرحبا بكم“(alert
></script
></body

السؤال عط  :اكمل القبارات التالجٌ بما يناسبوا من كلمات:
ط .يستددم اِمر ِ document.writeظوار رسالٌ مكتوبٌ فلً صفحٌ الويب.
ظِ .بد ان تنتوً اوامر لمٌ  java scriptبقّمٌ );(الفاصلٌ المنقوطٌ .
عِ .بد ان تكون الرسالٌ فً جملٌ  alertبجن فّمتً تنصجص .
غ .يمكن ان تكتب اوامر لمٌ  java scriptفً راس ومحتوي الصفحٌ.

السؤال غط  :اكتب المسمً القلمً لكل مما ياتً:
ط .لمٌ نحتاجوا لتطوير مشروع صفحٌ تفافلجٌ لتسججل بجاناتك هً . java script.
ظ .اللمٌ التً تكتب اوامر وتقلجمات لمٌ  java scriptدادلوا HTML
ع .اِمر المستددم لقرض رسالٌ دادل صندوق بلمٌ alert java script
غ .لفتخ ملف صفحٌ مقلومات باستددام برنامج المستقرض

السؤال ػط  :رتب دطوات اـافٌ حقل كلمٌ مرور لصفحٌ الويب:
( ظ ) اكتب اِمر  <input type =”password”> :دادل النموذج >. <form
( ع ) احفظ الملف النصً بامتداد . html
( غ ) افتخ الملف فً مستقرض اِنترنت.
( ط ) انشاء ملف نصً جديد.
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اسُلٌ كتاب الوزارة
السؤال ط :اكتب المصطلخ القلمً الدال فلً التالً:

ط .يستددم مك اِزرار والحقول المـافٌ لصفحٌ الويب بمرض اددال بجانات وارسالوا
لكً تدزن فلً موقك الويب .النموذج
ظ .يسمخ لك بادتجار بديل واحد فقط من فدة بداُل.زر ادتجار البديل الواحد radio
button
ع .يـاف لصفحٌ الويب ِددال بجانات نصجٌ فن طريق الكتابٌ بدادلى.صندوق النص.

السؤال ظ  :اكمل :
ط.
غ.
ظ.
ػ.

لتصمجم صفحٌ تسججل بجانات طالب نحتاج ِـافٌ نموذج بى مجموفٌ من القناصر
منوا اِزرار والحقول تقوم باستدداموا ِددال بجاناتك.
ِـافٌ حقل ِددال اسم الطالب يتم اـافٌ صندوق النص لصفحٌ الويب.
يظور الرمز ● فند الكتابٌ وذلك ِدفاء مكونات كلمٌ المرور الحقجقجٌ.
ِددال النوع (ذكر  /انثً) نـجف لصفحٌ الويب زر ادتجار البديل الواحد radio
.button

السؤال ع صل :
A
ط .اـافٌ صندوق نصً لصفحٌ الويب (جـ)
ظِ .ـافٌ حقل لكلمٌ المرور لصفحٌ الويب (أ)
عِ .ـافٌ زر ادتجار بديل واحد لصفحٌ
الويب(ب)

B
أ<input type =”password”> -
ب<input type =”radio”> -
جـ<input type =”text”> -

السؤال غ  :ـك فّمٌ )√( او ):(x
ط .فً صفحٌ الويب ِيشترط وجود نموذج لكً يتم ارسال البجانات المددلٌ

( ) x

الً موقك الويب لجتم تدزينوا.
ظِ .لماء امكانجٌ ادتجار زري بديل واحد فً نفس الوقت تستددم الداصجٌ
ِ nameفطاء نفس اِسم للزرين
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عِ .ـافٌ حقل ِددال اسم الطالب يتم اـافٌ صندوق النص radio

( ) x

غ .إلدتجار اللمٌ التً تججدها أو أكثر من لمٌ يتم اـافٌ صناديق اإلدتجارلصفحٌ الويب.
(√ )
ػ .لتحديد النص الذي يظور فلٍ الزر . nameتستددم الداصجٌ ( ) x
ؼ .يستددم لحذف البجانات المكتوبٌ دادل حقول اإلددال .زر ) x ( submit

السؤال ػ :اكمل القبارات التالجٌ بكلمات مناسبٌ:
ط .زر  buttonيستددم لتنفجذ احد الموام التً تقوم بتوصجفوا من دّل كتابٌ كود.
ظ .زر  submitيستددم ِرسال البجانات.
ع .زر  resetيستددم لحذف البجانات.

السؤال ؼ :صل:
العامود )(A

العامود )(B

 ( <input type=”submit”> .1جـ)

أ -الضافة صندوق اختيار لصفحة الوية

( <input type=”reset”> .2د)

ب -الضافة سر االمز لصفحة الوية

( <input type=”checkbox”> .3أ)

جـ -الضافة سر ارسال الي صفحة الوية

( <input type=”button”> .4ب)

د-الضافة سر الحذف الي صفحة الوية

السؤال ؽ  :اكتب المصطلخ القلمً الدال فلً القبارات التالجٌ:
ط .لمٌ تستددم لجقل صفحٌ تسججل البجانات صفحٌ تفافلجٌJava script .
ظ .تستددم لقرض رسالٌ دادل صندوق مما يجذب اِنتباه لقراءتواalert.
ع .تستددم ِظوار رسالٌ مكتوبٌ فلً صفحٌ الويب نفسواdocument.write .
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السؤال ؾ  :ـك فّمٌ √ او :x
ط ِ .يكفً استددام لمٌ  htmlللتحقق من صحٌ البجانات المددلٌ الً صفحٌ

(√ )

الويب.
ظِ .بد من كتابٌ جمل  java scriptفً ملف منفصل فن ملف تقلجمات

( ) x

HTML
ع .يجب انواء كل جمل  statementبفاصلٌ );( .

( √)

غ .فً لمٌ  ِ java scriptيوجد فارق بجن حالٌ اِحرف صمجرة ام كبجرة

( ) x

فند كتابٌ الجمل . statement
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