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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 اإلعدادى  " بٓو أضئًة " ايصف ايجاْى

 ""ايرتّ ايجاْى
 

  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

فى صفشة ايٜٛب ٜػرتط ٚدٛد منٛذز يهى ٜتِ إزضاٍ ايبٝاْات املدخًة إىل َٛقع  .1

                                 )    (                                                                                                         .                                                   ايٜٛب. 

َع أداة اختٝاز بدٌٜ ٚاسد ذتٌ َػهًة اختٝاز شزى اختٝاز فى  nomتطتخدّ ارتاصٝة  .2

                                                                                                )    (                                                                                                                                           .ْفظ ايٛقت

                                                                                            )    (                                  .Passwordم إلضافة سكٌ إلدخاٍ نًُة املسٚز عٔ طسٜل صٓدٚ .3

                                                     )    (                                                            .radioْكّٛ بإدخاٍ اضِ ايطايب فى سكٌ صٓدٚم ايٓص  .4

                                                                      )    (                                                   .   ايُٓٛذز ٜطتخدّ فى إضافة أشزاز ٚسكٍٛ يصفشة ايٜٛب .5
              

 -اإلدابة :

 صح – 5 خطأ-4  صح –3  خطأ -2  صح  -1

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 ميهٔ إْػاء صفشات تفاعًٝة ْطتطٝع َٔ خالهلاإدخاٍ بٝاْات.................َٔ خالٍ .1
 ......................إلضافة صٓدٚم ْص داخٌ صفشة ايٜٛب إلدخاٍ اضِ ايطايب , ْطتخدّ األَس .2
 .................................بد إٔ ٜهٕٛ اَتدادٖا ٖٛال htmlعٓد سفغ صفشة ايٜٛب بهٛد  .3
 عًى األٜكْٛة ارتاصة ب٘..............يفتح ًَف صفشة املعًَٛات ٜتِ ايٓكس .4
 .فى إدخاٍ بٝاْات ال تعٗس عٓد نتابتٗا...........ٜطتخدّ سكٌ .5

 -اإلدابة :

  <"Input type = "text> -2     ايُٓٛذز-1    

3–htm         4- نًُة املسٚز– 5   َستني َتتايٝني 
 

 : انتب املصطًح أٚ املفّٗٛ ايعًُى ايداٍ عًى نٌ عبازة مما ًٜى 
 )         (                                                                                           األَس املطتخدّ إلضافة سكٌ يهًُة املسٚز.  .1
                 )         (                                                          .   رتاصة دتعٌ ايصفشة تفاعًٝة داخٌٜتِ نتابة األٚاَس ا .2
        )         (          .                                                                   يتشدٜد ْٛع ايطايب ) ذنس/أْجى( عٔ طسٜل شز اختٝاز .3
 )         (                                  .            ٖى radioارتاصٝة املطتخدَة ذتٌ َػهًة اختٝاز ايصزٜٔ َعا فى أداة  .4
 (  )                                                                                       صٓدٚم ٜتٝح يًُطتخدّ إدخاٍ بٝاْات ْصٝةٖٛ .5

                                                              
 -اإلدابة :

    1-Password    2- 4    بدٌٜ ٚاسد–3     ايُٓٛذز-Name   5-  ايٓصText 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 
 صٌ َٔ ايعُٛد(A)   مبا ٜٓاضب٘ َٔ ايعُٛد(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛد (A)ايعُــــــــــــــٛد 

 Name )أ( .إلضافة سكٌ نًُة املسٚز 1

 input type > )ب( .إلضافة صٓدٚم اختٝاز 2
="password"> 

 HTMLتهتب بًػة  )ز( .إلضافة صٓدٚم ْصى 3

ارتاصٝة تطتخدّ ذتٌ َػهًة اختٝاز ايصزٜٔ  4

 .radioَعا فى أداة 

 input type > )د(
="text"> 

 input type > )ٙ( صفشات ايٜٛب ايجابتة. 5
="radio"> 

 
 -اإلدابة :

 ز  – 5       أ-4      د–3     ٙ -2       ب-1    

 

 :  ٘ٝأنٌُ ايعبازت اآلت 

يتصُِٝ صفشةتطذٌٝ بٝاْات طايب حنتاز إلضافة منٛذز ب٘ زتُٛعة َٔ ايعٓاضس   -1

 تكّٛ بإضتخداَٗا إلدخاٍ بٝاْاتو........ٚ........َٓٗا

 إلضافة سكٌ إلدخاٍ اضِ ايطايب ٜتِ إضافة.....يصفشة ايٜٛب. -2

 َهْٛات ....... اذتكٝكة. ءايهتابة ٚذيو إلخفا ايسَص * عٓدٜعٗس  -3

 إلدخاٍ ايٓٛع)ذنس/أْجٞ( ْطٝف يصفشة ايٜٛب........... -4

 -اإلدابة :

 .Textصٓدٚم ْصى  -2       .أشزاز ٚسكٍٛ -1    
  

 Radio Buttonأشزاز اختٝاز بدٌٜ ٚاسد-4نًُة املسٚز     –3     
 

 صٌ َٔ ايعُٛد(A)  َٔ ٘ايعُٛد  مبا ٜٓاضب(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛد (A)ايعُــــــــــــــٛد 

1 < input type = "password"> 
 إلضافة ْصدٚم ْص يصفشة ايٜٛب )أ(

2 < input type = "radio"> )إلضافة سكٌ نًُة املسٚز يصفشة ايٜٛب )ب 

3 < input type = "text"> )إلضافة شز اختٝاز بدٌٜ ٚاسد يصفشة ايٜٛب )ز 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 

 -بة :اإلدا

   أ–3     ز -2       ب-1    

 

 :زتب ارتطٛات ايتايٝة إضافة صٓدٚم ْص يصفشة ايٜٛب 

  Htmlاسفغ املًف ايٓصى باَتداد  )              (

 إْػاء ًَف ْصى ددٜد )              (

 افتح املًف فى َطتعسض االْرتْت)              (

  <Form>داخٌ ايُٓٛذز  <"Input type = "text>انتب األَس:)              (

 -اإلدابة :

(3(  ,  )1(  , )4( ,   )2 )  

 نٛاد ايتايٝة انٌُ األ : 

 إلضافة سكٌ يهًُة املسٚز باألَس: .1

<input type = "……."> 
 إلضافة صٓدٚم اختٝاز بدٌٜ ٚاسد َٔ عدة بدائٌ :  .2

<input type = "……."> 

 إلضافة صٓدٚم ْصى إلدخاٍ عٓٛاْو ايػخصى. .3

<input type = "…."> 

 -اإلدابة :

 

1- <input type = "Password"> 
2- <input type = "radio"> 

3- 3– <input type = "text"> 

 َا ْتٝذة تٓفٝر ايهٛد ايتاىل : 

 

1. <input type = text">  

2. <input type = "password">                                                                                                                                                                  

3. <input type = "radio"> 

4. <input type = "checkbox"> 

<input type = "reset" value = " <"ددٜد"  5.  

 

 -اإلدابة :

 إضافةسكٌ صٓدٚم ْصى. -1

 .نًُة املسٚز إضافة عٓصس إدخاٍ -2 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 فكط .اختٝاز بدٌٜ ٚاسدعٓصس إضافة –3  

 إضافة عٓصس اختٝاز أنجس َٔ بدٌٜ.    -4

 إضافة شز سرف   . -5  

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 ٖٛ....................Formايُٓٛذز  .1

 -اإلدابة :

ايُٓٛذز : ٜطتخدّ فى إضافة زتُٛعة َٔ ايعٓاصس يصفشة ايٜٛب َٔ اشزاز ٚسكٍٛ إلضتخداَٗا فى -1   

           يبٝاْات إلزضاهلا ملٛقع ايٜٛب.إدخاٍ ا

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 .يتشدٜد اهلٛاٜات ايتى تسغب فٝٗا عٔ طسٜل أداة االختٝاز..............1
 يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗس عًى شز األَس بارتاصٝة...... .2
 ٜطتخدّ شز........ فى إزضاٍ بٝاْاتو ايتى قُت بإدخاهلاعٔ طسٜل ايُٓٛذز. .3
 خدّ شز.....ذترف ايكِٝ ايتى ضبل إدخاهلا داخٌ ايُٓٛذز.ٜطت .4
 نصفشة َعًَٛات البد إٔ ٜهٕٛ اَتداد املًف.............. htmlذتفغ أٚاَس يػة  .5

 
 -اإلدابة :

   1-Checkbox      2- Value     3- ٍاإلزضاSubmit    

 Reset  5- htmlاذترف  -4   

 

  ( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚ√ضع عالَة )(  أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟عالَة ) 

يصز اإلزضاٍ تكّٛ بتشدٜد ايصفشة ايتى ٜتِ إزضاٍ ايبٝاْات   actionارتاصٝة  -1

                                                                                                                                                               (  )  .                                                                                                                                           .إيٝٗا

                                                                                                                                                                                                                                                                   )    (       فى ازضاٍ ايبٝاْات ايتى مت ادخاهلا عٔ طسٜل ايُٓٛذز.    resetٜطتخدّ ايصز  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                               )    (                      .buttonفى حتدٜد ايٓص ايعاٖسعًى شز  nameارتاصٝة ْطتخدّ  -3

                                                                                                                                                                                                                                                          )    (          فى تٓفٝر ايعدٜد َٔ ايٛظائف. بايطػط عًٝ٘  buttonٜطتخدّ شز األَس  -4

                                                                                                                                                                      )    (            .فى اختٝاز بدٌٜ ٚاسد َٔ ايبدائٌ املتاسة chechboxْطتخدّ شز اختٝاز  -5

   )    (                  فى ازضاٍ ايبٝاْات ايتى مت ادخاهلا بايُٓٛذز.     submitٜطتخدّ ايصز  -6

 

 -ة :اإلداب

 صح         -6خطا   –5  صح -4 خطأ–3خطا  -2    صح-1
 

 تب املفّٗٛ أٚ املصطًح ايعًُى ايداٍ  عًى ايتاىلأن :- 
 .شز بايطػط عًٝ٘ ٜكّٛ بايعدٜد َٔ ايٛظائف َجٌ تطذٌٝ بٝاْات ٚاضتدعاء داية .1
 .صٓدٚم اختٝاز ٜطُح يو باختٝاز أنجس َٔ صٓدٚم اختٝاز فى ْفظ ايٛقت .2
 .عًٝ٘ ٜكّٛ باالْتكاٍ إىل ايصفشة احملددة إلضتكباٍ ايبٝاْات ايتى مت إدخاهلاشز عٓد ايطػط  .3
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 .األَس املطتخدّ إلْػاء صٓدٚم ْصى إلدخاٍ اضِ ايطايب .4
 .buttonارتاصٝة املطتخدّ يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗس عًى ايصز  .5

 
 -اإلدابة :

 Submit  4-text  5- Valueاإلزضاٍ  -Button    2- checkbox       3األَس -1
 

 :  انٌُ األنٛاد ايتايٝة 

 إلضافة سكٌ صٓدٚم اختٝاز أنجس َٔ بدٌٜ باألَس: .1

<input type = "……."> 

 .إلضافة صٓدٚم شز األَس داخٌ ايُٓٛذز :2

<input type = "……."> 

 إلضافة صٓدٚم ْصى إلدخاٍ عٓٛاْو ايػخصى. .2

<input type = "…."> 

 دخًة بايُٓٛذز يصفشة أخسى:.إلضافة صٓدٚم شز إلزضاٍ ايبٝاْات امل4

<input type = "……."> 

 .إلضافة شز ذترف ايبٝاْات املدخًة ٚايعٛدة يًكِٝ اإلفرتاضٝة.5

<input type = "…."> 

 -اإلدابة :

 

1. <input type = checkbox">  

2. <input type = "button">                                                                                                                                                                  

3. <input type = "text"> 

4. <input type = submit">  

5. <input type = "reset">                                                                                                                                                                  
 

 أدب عٔ اآلتى :- 
 buttonايتى تطتخدّ َع اداة شز االَس Valueانتب فائدة ارتاصٝة  .1
 radio buttonاملطتخدَة َع صٓدٚم nameَا فائدة ارتاصٝة  .2
 

 -اإلدابة :

 buttonتطتخدّ يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗسعًى ايصز valueرتاصٝة ا-1    
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

شدٜد إَهاْٝة اختٝاز يت  radio buttonتطتخدّ َع صٓدٚم  nameارتاصٝة  -2    

 بدٌٜ ٚاسد فكط َٔ عدة بدائٌ َتاسة

 

 :زتب ارتطٛات ايتايٝة إلضافة صٓدٚم االختٝاز يصفشة ايٜٛب 

 Htmأٚ  Htmlاسفغ املًف ايٓصى باَتداد )              (
  <form>داخٌ ايُٓٛذز  <"input type = "checkbox>انتب ايهٛد: )              (

 فتح املًف فى َطتعسض االْرتْتا )              (

 إْػاء ًَف ْصى ددٜد. )              (

 -اإلدابة :

(3(  ,  )2(  , )4( ,   )1 ) 

  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

الختٝاز ايًػة ايتى جتٝدٖا أٚ أنجس َٔ يػة ٜتِ إضافة صٓادٜل االختٝاز يصفشة  .1

                                                                                                                                                               )    (                                             .      .                                                                                  ايٜٛب

                                                                                                                                                                                                                                                                   )    (      يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗس عًى ايصز.                        nameتطتخدّ ارتاصٝة  .2

   )    (                 ٜطتخدّ ذترف ايبٝاْات املهتٛبة داخٌ سكٍٛ اإلدخاٍ. submitشز  .3
 

 -اإلدابة :

       خطأ–3خطا  -2  صح  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                       

  ٌُايعبازات ايتايٝة :ان 

 شز....... ٜطتخدّ يتٓفٝر أسد املٗاّ ايتى تكّٛ بتٛصٝفٗا َٔ خالٍ نتابة نٛد. .1

 شز....... ٜطتخدّ إلزضاٍ ايبٝاْات. .2

 شز.......ٜطتخدّ ذترف ايبٝاْات. .3

 -اإلدابة :

    1-button        2- submit         3- reset 

 صٌ َٔ ايعُٛد(A)  ُٛد مبا ٜٓاضب٘ َٔ ايع(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛد (A)ايعُــــــــــــــٛد 

1 ">submit< input type = " 
 إلضافة صٓدٚم اختٝاز يصفشة ايٜٛب )أ(

2 ">reset< input type = " )إلضافة شز األَس إىل صفشة ايٜٛب )ب 

3 ">chechbox< input type = " )إلضافة شز إزضاٍ إىل صفشة ايٜٛب )ز 

4 ">ttonbu< input type = " )إلضافة شز اذترف إىل صفشة ايٜٛب )د 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 
 -اإلدابة :

         ب-4             أ–3     د -2      ز-1    

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 .Formفى صفشة ايٜٛب...............ٜتِ إدخاٍ بٝاْاتو ايػخصٝة َٔ خالٍ إْػاءمنٛذز -1
 ع عًٝٗا فكط ٚايتذٍٛ داخًٗا. صفشة ايٜٛب..........تعسض َعًَٛات ٜتِ اإلطال-2
إلْػاء منٛذز إلدخاٍ بٝاْاتو ايػخصٝةٚإضافة زتُٛعة عٓاصس َجٌ سكٍٛ ٚاشزازيصفشة -3

 األَس ..............
 ...........إلضافة سكٌٌ إلدخاٍ .. <"input type= "text>باضتخداّ األَس -4

 ............................عٓد سفغ ًَف صفشة ايٜٛب البد إٔ ٜهٕٛ اَتداد ايصفشة.... -5

 

 -اإلدابة :

  form –3ايجابتة    -2ايتفاعًٝة      -1   

 htm-5اضِ ايطايب     -4
 

 :صشح َا حتت٘ خط فى ايعبازات ايتايٝة 

 إلضافة شز ذترف ايبٝاْات املدخًة باألَس: .1

">submit<input type = " 

 :عًى شز األَس  Cancelإلضافة شز األَس َع ٚضع عبازة  .2

= "Cancel"> name<input type = "button" 

 إلضافة شز إلزضاٍ بٝاْاتو املدخًة فى ايُٓٛذز. .3
">reset<input type = " 

 -اإلدابة :

   1-"> reset<input type = " 

   2- ">value<input type = " 

   3– ">submit<input type = " 

 اخرت اإلدابة ايصشٝشة َٔ بني األقٛاع :- 
(radio – password – text -  ايُٓٛذزform – )نًُة املسٚز 

 إلضافة سكٌ نًُة املسٚز يصفشة ايٜٛب ْطتخدّ األَس............... -1
 .......................................إلضافة شز اختٝاز بدٌٜ ٚاسد باألَس.........-2
 .................إلضافة سكٌ ْصى داخٌ ايصفشة إلدخاٍ امسو باألَس .-3
ٜطتخدّ داخٌ صفشة ايٜٛب إلضافة اشزاز ٚسكٍٛ ْكّٛ باضتخداَٗا فى ادخاٍ ايبٝاْات داخٌ -4

 ايصفشة...........
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

ٜعٗس ايسَص * عٓد ايهتابة ٚذيو إلخفاء َهْٛات ............اذتكٝكة داخٌ  -5

 ايصٓدٚم.

 

 -اإلدابة :

   1-Password    2- radio 
 3– text                 4-  ايُٓٛذزform   5- نًُة املسٚز 

 

  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

فى صفشة ايٜٛب ٜػرتط ٚدٛد منٛذز إلزاٍ بٝاْات َدخًة إىل َٛقع ايٜٛب يٝتِ  .1

 )    (                                                                                                                                            ختصٜٓٗا.

إليػاء إَهاْٝة اختٝاز شزى اختٝاز بدٌٜ ٚاسد فى ْفظ ايٛقت ْطتخدّ ارتاصٝة  .2

Value                                                                                       .                                                       )    (                                                                                        

                                                                                                                                                                               )    (          .                    textإلضافة سكٌ إلدخاٍ نًُة ايطس ٜتِ إضافة صٓدٚم اختٝاز  .3

 ()    .      radioإلضافة سكٌ إلدخاٍ بدٌٜ ٚاسد فكط َٔ عدة بدائٌ بإضتخداّ صٓدٚم  .4

 

 -اإلدابة :

  صح-4            طأخ – 3      خطأ -2     صح -1

 

 : اذنس املصطًح ايعًُى ايداٍ عًى ايتاىل 

 .شز ٜتِ إضافت٘ يًصفشة عٓد ايطػط عًٝ٘ ٜتِ تطذٌٝ بٝاْات أٚ َطشٗا.1

 .صٓدٚم ٜتِ إضافت٘ إلختٝاز عٓصس ٚاسد أٚ أنجس َٔ ايُٓٛذز.2

 .صٓدٚم ٜتِ إضافت٘ يًُٓٛذز إلدخاٍ ايسَص ايبدٌٜ يهًُة ايطس. 3

 ضافت٘ إلختٝاز بدٌٜ ٚاسد َٔ عدة بدائٌ.. صٓدٚم ٜتِ إ4

 .. صٓدٚم ٜتٝح يًُطتخدّ بإدخاٍ اضِ ايطايب ٚعٓٛا5ْ٘

 اإلدابة :

  button 2- checkbox 3– passwordشز األَس  -1

    4-radio                             5-text 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 أنٌُ ايعبازات ايتايٝة مبا ٖٛ َٓاضب : 

ذٌٝ بٝاْاتو َٚطح بٝاْات ٚاضتدعاء داية عٓد ايطػط يتط.. ..........ٜطتخدّ ايصز .1

 عًٝ٘.

 ..........يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗس عًى ايصز buttonارتاصٝة املطتخدَة َع ايصز  .2

 .فى إزضاٍ ايبٝاْات ايتى مت إدخاهلا............ٜطتخدّ ايصز .3

 ٜتِ ..........ايبٝاْات َٔ ايُٓٛذز. reset.بايطػط عًى ايصز 4

 فى إدخاٍ بٝاْات........ textٓدٚم ايٓص . ٜطتخدّ ص5

 

  -اإلدابة :

  button       2- Value     3- Submitشز األَس  -1

 ْصٝة -5سرف     -4

 ّسدد ْٛع ايصٓدٚم أٚ ايصز املطتخد : 

 ....... ميهٔ حتدٜد ْٛع ايطايب)ذنس/أْجى( عٔ طسٜل ايصز -1

 .اٚذيو يتشدٜد اهلٛاٜات ايتى جتٝدٖ..........شز االختٝاز -2

 .ٜتِ بٛاضطت٘ إدخاٍ عٓٛإ ايطايب............صٓدٚم -3

 .ميهٔ بٛاضطتٗا نتابةنًُة ايطس...........أداة-4

 شز...........ٜتِ إضافت٘ إلداء عًُٝات َجٌ َطح ايبٝاْات َٔ ايُٓٛذز أٚ اضتدعاء داية. -5

 -اإلدابة :

 radio         2-      checkbox 3–textشز -1

 4- password  5-األَس  شزbutton 

 
  َٔ أنٌُ ايهٛد ايتاىل ٚذيو عٓد اختٝاز بدٌٜ ٚاسد َٔ عدة بدائٌ ٚال ٜتِ اختٝاز أنجس

 -:  بدٌٜ

1. <input type = "radio"………..="a"> 

 -اإلدابة :

   1-="a">name<input type = "radio" 

 

 تب املفّٗٛ أٚ املصطًح ايعًُى ايداٍ  عًى ايتاىلأن :- 
إضافة زتُٛعة َٔ ايعٓاصس يصفشة ايٜٛب َٓٗا أشزاز حتهِ أٚ سكٍٛ ٔ خالي٘ ميهٓو .1َ

 تطتخدّ إلدخاٍ بٝاْاتو بػسض إزضاهلا إىل َٛقع ايٜٛب يتخصٜٓٗا.
 .ٜتٝح يصائس صفشة ايٜٛب إدخاٍ بٝاْات ْصٝة عٔ طسٜل ايهتابة داخٌ ايصٓدٚم.2
 سٚز اذتكٝكٝة.عٓد ايهتابة بداخً٘ ٚذيو إلخفاء َهْٛات نًُة امل  ) * (.ٜعٗس ايسَص3
 .ٜطُح يو بإختٝاز بدٌٜ ٚاسد فكط َٔ عدة بدائٌ.4
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

ٚعٓد ايطػط عًٝ٘ ميهٔ إٔ ٜكّٛ بايعدٜد َٔ  Form.ٜتِ إضافت٘ عًى ايُٓٛذز 5

 اضتدعاء داية. –ايٛظائف َجٌ تطذٌٝ بٝاْاتو أٚ َطح بٝاْاتو َٔ ايُٓٛذز 
 

 -اإلدابة :

 (  (password زُة املسٚسكٌ نً -Text  3صٓدٚم ايٓص  -Form 2ايُٓٛذز -1

 (button)شز األَس  -5 (radio button)شز اختٝاز بدٌٜ ٚاسد -4   
 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 يهى ٜتِ إزضاٍ ايبٝاْات املدخًة إىل صفشة ايٜٛب........ ٜػرتط ٚدٛد -1

 (صفشة ايٜٛب –Form– passwordمنٛذز )

 إلضافة سكٌ إلدخاٍ نًُة املسٚز............ْطتخدّ صٓدٚم -2

 صفشة ايٜٛب( –Form– password)منٛذز 

 ............إلضافة أشزاز ٚسكٍٛ يـ Formٜطتخدّ ايُٓٛذز  -3

 صفشة ايٜٛب( –Form– password)منٛذز 

 إلضافة ..... داخٌ صفشة ايٜٛب إلدخاٍ اضِ ايطايب , ْطتخدّ األَس ايتاىل : -4

<input type = "text"> 

 صفشة ايٜٛب( –HTML –م ْص)صٓدٚ

 ْطتخدّ يػة ايرتَٝص ........فى إْػاء صفشة ٜٚب ثابتة. -5

 صفشة ايٜٛب( –HTML –)صٓدٚم ْص

 -اإلدابة :

 Form     2- Passwordمنٛذز -1   
 HTML -5صٓدٚم ْص     -4صفشة ايٜٛب     –3

 
  ( أَاّ ايعبازات ارت˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) : اطئة 

عٓد نتابة نًُة املسٚز ٚذيو إلخفاء َهْٛات نًُة املسٚز  (@).ٜعٗس ايسَص 1

 )    (                                                                                                                                            اذتكٝكٝة.

                                                                                                                                                           )    (                                    سٚز يصفشة ايٜٛب ْطتخدّ األَس ايتاىل:.إلضافة سكٌ نًُة امل2

                            <input type = "Form">                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                )    (                                             .  تطتخدّ إلختٝاز بدٌٜ ٚاسد فكط َٔ عدة بدائٌ √األداة .3
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

فى ْفظ ايٛقت  (radio button) يًتػًب عًى َػهًة اختٝاز ايصزٜٔ َعا.4

                                                                                                                 ()                                                                                                      .    typeْطتخدّ ارتاصٝة 

 = input type>    ايهٛد ايتاىل إلضافة َسبع اختٝاز:.5

"checkbox">                                                                                                                  .    () 

 ()    <"input type = "button>      ايهٛد ايتاىل إلضافة شز أَس:.6

      

 -اإلدابة :

 صح-6صح   -5   خطأ-4  خطأ –3خطأ  -2  خطأ-1

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 <"name -– <input type = "password بدٌٜ ٚاسد فكط)
 () * ( -أى عدد–

 .ٜعٗس ايسَص )....(عٓد نتابة نًُة املسٚز ٚذيو إلخفاء َهْٛات نًُة املسٚز اذتكٝكٝة.1
 املسٚز يصفشة ايٜٛب ْطتخدّ األَس............ .إلضافة سكٌ نًُة2
فى ْفظ ايٛقت ْطتخدّ   (radio button).يًتػًب  عًى َػهًة اختٝاز ايصزٜٔ َعا 3

 ارتاصٝة .............
 تطتخدّ الختٝاز............َٔ عدة بدائٌ. √.األداة 4

 
 -اإلدابة :

    1- (*)    2- <input type = "password">  3–name  4- أى عدد 
 

   ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

                                                                   )    (            ٜٛضع فى االعتباز ساية األسسف. JavaScript.عٓد نتابة أٚاَس يػة 1

                                                                                                                                  )    (         .            <script > </script >اخٌ األَس دJavaScript .ْهتب أٚاَس2

                                                                                                                                                       )    (                            .                            &بعالَة  JavaScript.البد إٔ تٓتٗى مجٌ 3

 )    (                                    يعسض زضايةداخٌ صٓدٚم زضاية.                  alert.تطتخدّ مجًة 4

   )    (                    .                       { }بني قٛضني   alert.البد إٔ تٛضع ايسضاية ظًُة5

                                                     

 -اإلدابة :

 خطا  –5صح     -4 خطأ–3صح  -2   صح-1

 

  تآلاأنٌُ ايعبازات: ٘ٝ- 
 .إلظٗاز زضاية َهتٛبة عًى صفشة ايٜٛب................ٜطتخدّ األَس.1
 ..............بعالَة Java Scriptالبد إٔ تٓتٗى أٚاَس يػة .2
 .................يٝهٕٛ htm ذتفغ املطتٓد ايٓصى باالَتداد .3
 ...................بني  alertالبد إٔ تهٕٛ ايسضاية فى مجًة .4
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

  فى ........ٚ......ايصفشة.JavaScript هٔ إٔ تهتب أٚاَس يػةمي.5

 
 -اإلدابة :

    1-Document.write 2- ايفاصًة املٓكٛطة  

 زأع ٚستتٛى– 5   عالَتى ايتٓصٝص -4                صفشة َعًَٛات  –3

 

 : اذنس املصطًح ايعًُى ايداٍ عًى ايتاىل 

 . JavaScriptعبازة البد إٔ تٓتٗى بٗا أٚاَس يػة.1

 ..يػة حنتادٗا يتطٜٛس َػسٚع صفشة تفاعًٝة يتطذٌٝ بٝاْاتو2

 . داخًٗا JavaScriptايًػة ايتى تهتب أٚاَس ٚتعًُٝات يػة .3

 .JavaScriptاألَس املطتخدّ يعسض زضاية داخٌ صٓدٚم بًػة . 4

 .يفتح ًَف صفشة املعًَٛات باضتخداّ بسْاَر. 5

 اإلدابة :

</script>-1       2- JavaScript      3– html  

    4-alert                       5-املطتعسض 

 :زتب خطٛات إضافة سكٌ نًُة َسٚز يصفشة ايٜٛب 

 <Form>داخٌ ايُٓٛذز  <"Input type = "password>انتب األَس:)              (

  Htmlاسفغ املًف ايٓصى باَتداد  )              (

 ملًف فى َطتعسض االْرتْتافتح ا )              (

 إْػاء ًَف ْصى ددٜد  )              (

 

 -اإلدابة :

(2(  ,  )3(  , )4( ,   )1) 

 :انتب ايهٛد ايالشّ إلظٗاز صٓدٚم ايسضاية ايتاىل 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 
 

 -اإلدابة :

<body> 
   <script> 
      Alert(" بهَِسسبا "); 
   </script> 
</body> 

 ًى ايتاىل :اذنس املصطًح ايعًُى ايداٍ ع 

 .األَس املطتخدّ إلضافةسكٌ نًُة املسٚز.1

 .يػة تطتخدّ يهتابة األٚاَس ارتاصة دتعٌ ايصفشة تفاعًٝة.2

 .سكٌ اختٝاز يتشدٜد ْٛع ايطًب )ذنس /أْجى(. 3

 .radio. ارتاصٝة املطتخدَة ذتٌ َػهًة اختٝاز ايصزٜٔ َعا فى أداة 4

 . . صٓدٚم ٜتٝح يًُطتخدّ إدخاٍ بٝاْات ْصٝة5

 اإلدابة :

Password-1        2- JavaScript 3– radio 

    4- name                       5-text 

 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 .يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗس عًى شز األَس.......ٜتِ اضتخداّ ارتاصٝة. 1

(Value –  Form – Button) 

 .ايتى ميهٔ اضافتٗا إىل ايُٓٛذز ايرى تكّٛ بتصُُٝ٘.........ٜٛدد ثالثة أْٛاع.2

 نٌ َا ضبل( – Button  – )شز األَس

 .............داخٌ األَسJavaScript ْهتب مجٌ.3

(<Form></Form> –  <script></script> –<html></html>) 

 ...........بـScript جيب إْٗاء نٌ مجًة . 4

 (سطة ايطفًىايػ––ايفاصًة املٓكٛطة ايكٛضني)

 تطتخدّ يعسض زضاية داخٌ صٓدٚم مما جيرب االْتباٙ يكساءتٗا............مجًة.5
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

(alert – ايفاصًة املٓكٛطة –document) 

 -اإلدابة :

1-value              2- 3 نٌ َا ضبل–<script></script> 

 alert -5 فاصًة َٓكٛطة -4

 

  ( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَ√ضع عالَة )(  أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟ة ) 

 )    (                                          األسسف.                               غري سطاضة ذتايةJavaScriptيػة .1

                                                                                                                                                          )    (                              متهٓو َٔ ايتأند َٔ صشة ايبٝاْات املدخًة.                HTMLيػة .2

   )   (تطتخدّ إلظٗاز زضاية َهتٛبة عًى صفشة ايٜٛب ْفطٗا document.writeمجًة .3

 

 -اإلدابة :

 صح–3    خطأ -2   خطأ-1

 

 : انٌُ ايهٛد ايتاىل إلضافة صٓدٚم نًُة املسٚز داخٌ ايُٓٛذز 

 

 

<Form> 
<input type= "……"> 
</…..> 
 

 -اإلدابة :

 

<Form> 
<input type= "password"> 
</Form> 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 يعسض زضاية "َسسبا ٜهِ " داخٌ صٓدٚم ايسضاية: ايهٛدايتاىل 

 

 

<………> 
   <script> 
      Alert(" ......... "); 
   </......> 
</body> 

 -اإلدابة :

 

<body> 
   <script> 
      Alert("َِسسبابه"); 
   </script> 
</body> 

 : اذنس املصطًح ايعًُى ايداٍ عًى ايتاىل 

 .ٜتِ إضافت٘ ٜٚطتخدّ يتٓفٝرأسد املٗاّ ايتى تكّٛ بتٛصٝفٗأَ خالٍ نتابة أنٛاد.1

إدخاهلا عٔ طسٜل عٓاصس ايُٓٛذز يصفشة أخسى) ٚذيو .ٜطتخدّ إزضاٍ ايبٝاْات ايتى قُت ب2

 (.formارتاصة بايـ   actionبإضافة ارتاصٝة 

 .ٜطتخدّ ذترف ايبٝاْات ايتى ضبل إدخاهلا ٚايعٛدة يًكِٝ االفرتاضٝة يألدٚات. 3

 . ٜعٗس ايسَص عٓد نتابة نًُة املسٚز ٚذيو إلخفاء َهْٛات نًُة املسٚز اذتكٝكٝة.4

 باَتداد َٓاضب.html املهتٛب بًػة .ٜتِ سفغ املًف5

 . فى صفشة ايٜٛب ٜػرتط ٚدٛدٙ يهى ٜتِ إزضاٍ ايبٝاْات املدخًة إىل َٛقع ايٜٛب.6

 اإلدابة :

 ايُٓٛذز-reset    4- *               5- htm           6شز –submit     3 شز -Button       2. شز 1
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 ........ْكّٛ بإدخاٍ اضِ ايطايب فى سكٌ صٓدٚم ايٓص.1

 (Form – text  –صفشة ايٜٛب)

 ٜطتخدّ فى إضافة أشزاز ٚسكٍٛ يصفشة ايٜٛب.........2

 (Form – text  –)صفشة ايٜٛب

 ْات املدخًة إىل َٛقع ايٜٛبٜػرتط ٚدٛد منٛذز يهى ٜتِ إزضاٍ ايبٝا.............فى.3

 (Form – text  –)صفشة ايٜٛب

تطتخدّ ارتاصٝة.............َع أداة اختٝاز بدٌٜ ٚاسد ذتٌ َػهًة اختٝاز شزى اختٝاز فى ْفظ  .4

 ايٛقت.

(name – password–text) 

 .إلضافة سكٌ إلدخاٍ نًُة املسٚز عٔ طسٜل صٓدٚم.............5

(name – password–text) 

 -اإلدابة :

1-   text  2 - Form      3–صفشة ايٜٛب 

4- name            5- password 

  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

ميهٔ إْػاء صفشات تفاعًٝة  Java Script َٔ خالٍ يػة ايربزت٘.1

                                                       )    (                                                                              ْطتطٝع َٔ خالهلا إدخاٍ بٝاْات.              

 إلضافة صٓدٚم ْص داخٌ صفشة ايٜٛب إلدخاٍ اضِ ايطايب, ْهتب األَس ايتاىل:.2

       <input type = "Password">                                                       )    (                             

                                                                                                                                                                )    (          .   Docالبد إٔ ٜهٕٛ اَتدادٖا ٖٛ  htmlعٓد سفغ صفشة ايٜٛب بهٛد .3

 )    (                   يفتح ًَف صفشة املعًَٛات ٜتِ ايٓكس َسة ٚاسدة عًى ايسَص ارتاص ب٘.  .4

                                                                                                           )    (   فى إدخاٍ بٝاْات ال تعٗس عٓد نتابتٗا   text. ٜطتخدّ سكٌ صٓدٚم ايٓص 5

 -اإلدابة :

 خطأ  -5خطا   -4       خطأ –3    خطأ -2       صح-1
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 الضتدعاء داية بايطػط عًى شزأَس...... buttonتطاف ارتاصٝةيصز أَس .1

 (Functionايداية –on click  –خاسدألا)

 Java Scriptايتى تتعاٌَ َعٗا يػة ."َٔ.....Clickايطػط بصز ايفأزة ".2

 (Functionايداية –on click  –خاسد)األ

 ٖى عبازة عٔ زتُٛعة َٔ األٚاَس هلا اضِ َعني تٓفر عٓد اضتدعائٗا...........3

 (Functionايداية –on click  –خاسد)األ

 ............َٔ األشزاز ايتى ميهٔ إضافتٗا إىل ايُٓٛذز ايرى ْكّٛ بتصُُٝ٘ .. 4

(reset–  submit– )نٌ َا ضبل 

  ٜتِ اإلعالٕ عٔ ايداية باملصطًح.........5

(Form–  Function– Script) 

 . اضِ ايداية ٖٛ.... ( )Function alhayaفى ايهٛد .6

( Function( )–  alhaya( )– alhaya) 

 -دابة :اإل

1- on click  2- ايداية –3                        األسداخ Function       

 Function  6- alhaya   -5       نٌ َا ضبل-4 

 
  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

                                                    )    (                                            .جيب إعطاء اضِ َٓاضب يًداية ٜتٓاضب َع ٚظٝفتٗا.1

                            )    (                                                                .ميهٔ اإلعالٕ عٔ ايداية دٕٚ حتدٜد اضِ هلا.2 

                                                                                  )    (                                                                                                                                   ى اضِ ايداية املطًٛب اضتدعائٗاٖ valueقُٝة ارتاصٝة .3

                                                                                    )    (                            يتشدٜد ايٓص ايرى ٜعٗس عًى شزاألَس. on clickّ ارتاصٝةتطتخد.4

   ()                                             .ايهٛد ايتاىل صٛاب الضتدعاء داية َعٝٓة:5

                    
<input type = "button"onclick"اضِ ايداية املطًٛب اضتدعائٗا">                                         

                                                                
 -اإلدابة :

   صح – 5   خطأ-4   خطا –3  خطأ -2   صح -1
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 

 ٛد ايتاىل , ثِ ادب عٔ األضئًة ايتى تًٝ٘اقسأ ايه : 

 )أ(

<body> 
<Form name = "Form1"> 
</body> 

 اضِ ايُٓٛذز ٖٛ............. -1

 مت اإلعالٕ عٔ اضِ ايُٓٛذز باضتخداّ ارتاصٝة ....... -2

 -اإلدابة :

1- Form1 

2- name  

  )ب(

<body> 
<Input type = "text"name="t1"> 
</body> 

 

 ٛد ارتاص بإضافة عٓس إدخاٍ ٖٛ.............ايه-1   

 مت اإلعالٕ عٔ اضِ عٓصس إدخاٍ ٖٛ.............. -2

 مت نتابة ايهٛد بًػة ....................... -3

 -اإلدابة :

 t1       3- HTML -2صٓدٚم ايٓص        -1

 

 )دـ(

 .............ٜطتخدّ إلضافة <"input type="button>ايهٛد ايتاىل -1   

 ٜطتخدّ إلضافة............. <"input type="radio>ايهٛد ايتاىل   -2

 -اإلدابة :

 شز اختٝاز بدٌٜ ٚاسد فكط -2شز اَس       -1

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
,  buttonعٓد ٚقٛع سدخ َجٌ ايٓكس عًى شز األَس  Java Script.إذا أزدت إٔ تٓفر مجٌ ايـ1

 ..ضٛف حنتاز إىل اضتخداّ....
زتُٛعة َٔ األٚاَس ايتى تٓفر عٓد اضتدعائٗا , ٚجيب إعطائٗا اضِ َٓاضب ٜدٍ عًى  ى.............2ٖ

 ٚظٝفتٗا.
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 -اإلدابة :

     Functionايداية  -Function  2إىل اضتخداّ ايداية  -1    

 
  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

خدّ مجًة ايتفسع عٓد تٓفٝر )أٚ عدّ  تٓفٝر( أٚاَس أٚ مجٌ تبعا يٓتٝذة ْطت.1

                                                                                 )    (                                                                                                      .اختبازتعبري غسطى َعني

                                                                                        )    (                                                           .ifالختباز ايتعبري ايػسطى ٜتِ اضتخداّ مجًة .2

                                                                                                                                              )    (                                      .   Functionمجًة  الختباز ايتعبري ايػسطى ٜتِ اضتخداّ.3

ضتدعائٗا يتٓفٝر ٖرٙ عبازة عٔ زتُٛعة َٔ األٚاَس ٜتِ ا IFادتًُة ايػسطٝة .4

                      )    (                                                                    األٚاَس.                                                                        

5.Condition              .ٙايتعبري ايػسطى املطًٛب اختباز ٖٛ:                                      )    ( 

                                                                                                    )    (                                                                            ٜهتب ايهٛد.  { }. َا بني ايكٛضني 6

                  )    (                             . فى ساية حتكل ايتعبري ايػسطى ٜٓفر ايهٛد َا بني ايكٛضني.7

 )    (             حتكل ايتعبري ايػسطى الٜٓفر ايهٛد َا بني ايكٛضني.   عدّ . فى ساية 8

  )    (         ايكٛضني.       . فى ساية عدّ حتكل ايتعبري ايػسطى الٜٓفر ايهٛد َا بني 9

 )    (             ٜٚهٕٛ دٛاب ايػسط ْعِ x>=20ٜتشكل ايػسط  x=100. فى ساية 10

    

 اإلدابة :

 صح -5خطا    -4     خطأ –3      صح -2       خطأ-1

 صح -10   صح -9خطأ      -8صح       -7صح        -6

 

 اذنس املصطًح ايعًُى ايداٍ عًى ايتاىل:  

 .تٓفٝر )أٚ عدّ تٓفٝر( أٚاَس أٚ مجٌ تبعا يٓتٝذة اختباز تعبري غسطى َعني.1

 .مجًة ٜتِ اضتخداَٗا الختباز ايتعبري ايػسطى.2

 اإلدابة :

      IFمجًة -2             . ادتًُة ايػسطٝة1

 

  ِبني ايكٛضنياخرت اإلدابة ايصشٝش٘ اقسأ ايهٛد ايتاىل ث َٔ : 

n"onclick = "country( )"value="click me"><input type = "butto 

 

 ........ اضِ ايداية فى ايهٛد ٖى.1

( input type="button"–  )(country– onclick) 

 .....اضِ األداة ايتى ضٝتِ إضافتٗا......2
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

( input–  country– button) 

 ....أَس إْػاء األداة ٖٛ .............3

(input type="button"–  click me– onclick) 

 ..... قُٝة ارتاصٝة فى ايهٛد.......5

 

(input type="button"–  click me– onclick) 

 -اإلدابة :

1-( )country                                                                       2- button 

 3-          input type="button"4- click me 

 

 يعاَة يًداية انٌُ ايصٝػة اFuction : 

 

 

 

 .…………اضِ ايداية………………………(1)
 
{ 
(2)………………………………………………. 
 
} 
 

 اإلدابة : 

(1)Function ايداية اضِ ( ) 
 
{ 
(2)  نٛدايداية 
 
} 

 : اذنس املصطًح ايعًُى ايداٍ عًى ايتاىل 

 .ال ٜطُح يو باختٝاز انجس َٔ بدٌٜ ٚاسد فكط فى ْفظ ايٛقت.1

 افة سكٌ يهًُة  املسٚز عًى ايُٓٛذز..األَس املطتخدّ إلض2

 . املصطًح ايرى ٜتِ نتابة األٚاَس ارتاصة دتعٌ ايصفشة تفاعًٝة داخً٘.3

. َٔ خالي٘ ميهٔ إضافة زتُٛعة َٔ ايعٓاصس يصفشة ايٜٛب َٓٗا أشزاز حتهِ أٚ سكٍٛ 4

 تطتخدّ إلدخاٍ بٝاْاتو بػسض إزضاهلاإىل َٛقع ايٜٛب يتخصٜٓٗا.
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

شة ايٜٛب إدخاٍ بٝاْات ْصٝة عٔ طسٜل ايهتابة داخٌ ايصٓدٚم . ٜتٝح يصائس صف5

 باضتخداّ يٛسة املفاتٝح.

 اء املهْٛات املادٜة يهًُة املسٚز.ف. زَص ٜعٗس عٓد ايهتابة بداخٌ صٓدٚم ايٓص ٚذيو إلخ6

 اإلدابة :

  radio                            2-password. شز االختٝاز 1

3.<script></script>        4-  ايُٓٛذزForm 

 * - 6صٓدٚم ايٓص               -5

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 ............................................Java Script.أَس البد إٔ ٜٓتٗى ب٘ نٛد يػة 1
 .يػة............حنتادٗا يتطٜٛس َػسٚع صفشة تفاعًٝة يتطذٌٝ بٝاْاتو.2
 داخًٗا ٖى.............. Java Script ٚتعًُٝات يػة.ايًػة ايتى تهتب أٚاَس 3
 Java Script............ٖٛ األَس املطتخدّ يعسض زضاية داخٌ صٓدٚم بًػة 4

 .....ٜطتخدّ يفتح )حتٌُٝ( صفشة ايٜٛب...............بسْاَر ايـ...5

 .......ٜتٝح يًُطتخدّ إدخاٍ بٝاْات ْصٝة..............صٓدٚم.....6

 ...........بايطػط عًٝ٘ ٜكّٛ بايعدٜد َٔ ايٛظائف َجٌ تطذٌٝ بٝاْات ٚاضتدعاء داية........7

 .  radio............ٖى ارتاصٝة املطتخدَة ذتٌ َػهًة اختٝاز ايصزٜٔ َعا فى اداة 8

 .. الختباز ْاتر تعبري غسطى.....................تطتخدّ مجًة .........9

 ......................طى ٜتِ تٓفٝر ايهٛد ايرى بني...... فى سايةحتكل ايتعبري ايػس10

 ....................ٜتشدد تٓفٝر أٚ عدّ تٓفٝر نٛد تبعا يٓاتر....... IF. فى مجًة 11

 ..............فإٕ قُٝة ايػسط.... a=60ٚناْت قُٝة  a>50. إذا نإ ايػسط 12

 ... عًى شز األَس.....................يصز األَس يتشدٜد.. value. ٜتِ إضافة ارتاصٝة 13

 

 -اإلدابة :

    1-</script> 2- Java Script 3– html                4- alert    

 Button 8- nameشزاألَس -Text                7ايٓص  -6         َطتعسض  – 5

9- if  10-ايتعبري ايػسطى-11 ايكٛضني 

12- true  13- ايٓص ايعاٖس 

 ( أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√َة ) ضع عال 

                                                                                                                                                               )    (           ايتشكل َٔ صشة ايبٝاْات املدخًة تعٓى ايتشهِ فى ايبٝاْات ايتى ٜتِ إدخاهلا. .1

                                                                                                                                                                                                                                             )    (                                                   فى إعطاء اضِ ايُٓٛذز.                nameتطتخدّ ارتاصٝة  .2

                                                                                                                                                                                                                                                                   )    (                                                   .       حتدد عًُٝة َطح يًبٝاْات املدخًة actionارتاصٝة  .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                          )    (                          .َٔ صٛز ايتشكل َٔ صشة ايبٝاْات املدخًة عدّ تسى سكٌ بٝاْات فازغ .4
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إلزداع قُٝة ايداية فى ساية تسى صٓدٚم ايٓص  ;return falseٜطتخدّ األَس  .5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )    (                                                                                                                                   فازغ

                                                                                                                                                                      )    (          ٜطتخدّ يتشدٜد ايٓص ايعاٖس عًى شز األَس.                       returnأَس  .6

   )    (        .         ٜطتخدّ إلضتكباٍ ايكُٝة ايسادعة َٔ تٓفٝر ايداية  returnأَس  .7

 

 -اإلدابة :

 صح -4            خطأ–3         صح -2  صح  -1

     صح -7      خطأ -6    صح–5

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 .ٜطتخدّ صٓدٚم ايٓص فى إدخاٍ بٝاْات.......َجٌ اضِ ايطايب.1
إلظٗاز صٓدٚم ْصى <"input type="text"name="text>.ٜطتخدّ األَس 2

 باضِ.............

 مت إْػاء داية باضِ......... }( )Function f1.فى األَس 3
ٜتِ اختباز ستتٛى صٓدٚم ايٓص عٔ طسٜل  }if(form1.text.value==")َس .فى األ4

 ارتاصٝة......... 

 ٜعٓى إ صٓدٚم ايٓص........("==value).اذا أخرت ايكُٝة 5

 -اإلدابة :

 فازغ  – text1 3– f1     4-   value5   -2 ْصٝة-1    

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 ة......يهتابة نًُة ازضاٍ "ازضاٍ"عًى ايصز.ارتاص1ٝ

(return–  on click–value) 

.ارتاصٝة......متجٌ سدخ جيعٌ ايصز ٜطتذٝب يًٓكس باملاٚع ٜٚكّٛ بتٓفٝر نٛد َعني أٚ 2

 اضتدعاء داية يتٓفٝرٖا. 

(return–  on click–value) 

 ة..أَس.........ٜطتخدّ إلضتكباٍ ايكُٝة ايسادعة َٔ تٓفٝر ايداي3

(return–  on click–value) 

 -اإلدابة :

    1-value     2-   on click 3– return 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 فى ْٗاٜة ايهٛد....... <Script>.ٜطتخدّ األَس 1
فى إْػاز شز <"input type="submit"value="ok>.ٜطتخدّ ايهٛد 2

 يـ...........ايبٝاْات املدخًة.
 متجٌ..............جيعٌ شز األَس ٜطتذٝب يًٓكس باملاٚع. onclick.ارتاصٝة 3
 ايداية ٖٓا ٖى..........}()Function f1.فى ايهٛد: 4

 إلزداع قُٝة........فى ساية تسى صٓدٚم ايٓص فازغ.;return false.ٜطتخدّ األَس5

 .ٜطتخدّ األَس............إلظٗاز زضاية َهتٛبة عًى صفشة ايٜٛب.6

 بعالَة............ Java Scriptتٓتٗى أٚاَس يػة  .البد أ7ٕ

 يٝهٕٛ...........  htm.ذتفعاملطتٓد ايٓصى باالَتداد8

 بني ...........  alert.البد إٔ تهٕٛ ايسضاية فى مجًة 9

 فى ......ٚ.....ايصفشة. Java Script.ميهٔ إٔ تهتب أٚاَس يػة 10

 

 -اإلدابة :

    f1 -4                          سدخ–3            الزضاٍ -2             ادتافا ضهسابت -1    

                        صففشة َعًَٛات -8 ايفاصًة املٓكٛطة-Document.write    7 -6                                    ايداية– 5

 زأع ٚستتٛى-10 عالَتى ايتٓصٝص -9

  ( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة√ضع عالَة ) (  أَاّ ايعبازات ارتاطئة : ˟ٚعالَة ) 

                                                                                                                                                               )    (                    .HTMLَٔ صشة ايبٝاْات املدخًة باضتخداّ نٛد ايرتَٝص ٜتِ ايتشكل .1

                                                                                                                                                                                                                                                                     )    (                            يتشدٜد اجتاٙ صفشة املعًَٛات. <body dir ="rtl> ٜطتخدّ األَس .2

                                                                                                                                                                                                                                                                   )    (                                           .       f1فى إْػاء داية باضِ  }()function f1 ٜطتخدّ األَس  .3

فى اختباز طٍٛ نًُة املسٚز ال }if(form1.text1.value.length<8)ٜطتخدّ األَس  .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                          )    (                                                                    أسسف.                                                          8ٜصٜد ٖٔ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )    (                            ايهٛد ارتاص بايُٓٛذز.      فى االْتٗاء َٔ<form/>ٜطتخدّ األَس .5

فى إضافة سكٌ  <"input type="password"name="text1>َس ٜطتخدّ األ .6

                                                                                                                                                                      )    (                                                                                          .               text1يهًُة املسٚز باضِ 

  )    (                                                                 <script/>باملصطًح   Java Script تبدأ أٚاَس .7

 )    (                                                           <script>باملصطًح   Java Scriptٜٓتٗى نٛد  .8

 )    (                 بٛضع فى االعتباز ساية األسسف.      Java Script عٓد نتابة أٚاَس يػة  .9

 )    (                       يعسض زضاية داخٌ صٓدٚم ايسضاية.                 Actionتخدّ مجًة تط .10

 

 -اإلدابة :

 صح    –5     صح -4 صح  –3    صح  -2    خطأ-1

      خطأ -10صح      -9خطأ  -8خطأ     -7     صح-6
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 صٌ َٔ ايعُٛد(B)   مبا ٜٓاضب٘ َٔ ايعُٛد(A) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛد (A)ــــــــٛد ايعُــــــ

 }()Function f1 )أ( ضطس ددٜد.إلضافة  1

 <br > )ب( .F1إْػا داية باضِ  2

 <body/ > )ز( إضافة سكٌ نًُة املسٚز. 3

 input type > )د( ْٗاٜة سكٌ نًُة املسٚز. 4
="password"> 

 
 

 -اإلدابة :

 ز      -4    د–3     أ -2       ب-1    

     

  املصطًح ايعًُى ايداٍ عًى ايتاىل :اذنس 

 .,اضِ غخص آخس أٚ أى َعًَٛات تتعًل ب٘ يطسقت٘ أٚ ضسقة غريٙ.اْتشاٍ أٚ اضتخداّ غخص َا1

ٖى بساَر نُبٝٛتس تكّٛ مبذع املعًَٛات ايػخصٝة عٔ املطتخدَني دٕٚ اذتصٍٛ عًى .2

 .َٛافكتِٗ.

  تى ٜصٝب أدٗصة ايهُبٝٛتس ٚايرباَر.عبازة عٔ بسْاَر صػري ضاز ي٘ قدزة عًى االْتػاز ايرا.3

 .ٖى ايرباَر ايعدائٝة أٚ املتطفًة اٚ املصعذة ايتى تتطًٌ َطترتة ألْعُة بساَر ايهُبٝٛتس. 4

 .تعترب َٔ أِٖ ٚضائٌ االتصاٍ فى شتتًف اجملاالت.5

ٖى نافة ايبٝاْات ايػخصٝة ايتى ختص أى غخص ٜتعاٌَ َع ٚضائٌ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات . 6

 صاالت.ٚاالت

. ال ٜٓبػى ايهػف عٓٗا ألى أسد عٓد ايتعاٌَ َع اإلْرتْت أٚ ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ أٚ أى َٔ ٚضائٌ 7

 االتصاالت اذتدٜجة.

 اإلدابة :

   virusايفريٚع–3      بساَر ايتذطظ-identity theft 2. ضسقة اهلٜٛة 1

 ايسَٛش ايطسٜة   -6 غبهة االْرتْت-malware                       5ايرباَر ايطازة  -4
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 passwordٚنًُة املسٚز Usernameاضِ املطتخدّ  -7 
 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

.ٖى ايرباَر ايعدائٝة أٚ املتطفًة أٚ املصعذة ايتى تطًطٌ َطترتة ألْعُة بساَر 1

 ايهُبٝٛتس

 ضسقة اهلٜٛة(–ايرباَر ايطازة  –)ايسَٛش ايطسٜة

 ْتشاٍ أٚ اضتخداّ غخص َا , اضِ غخص آخس أٚ َعًَٛات تتعًل ب٘ يطسقت٘..ا2

 ضسقة اهلٜٛة(–ايرباَر ايطازة  –)ايسَٛش ايطسٜة

.ٜكصد بٗا نافة ايبٝاْات ايػخصٝة ايتى ختص أى غخص ٜتعاٌَ َع ٚضائٌ تهٓٛيٛدٝا 3

 املعًَٛات ٚاالتصاالت.

 ضسقة اهلٜٛة(–ايرباَر ايطازة  –)ايسَٛش ايطسٜة

 ضسقة اهلٜٛة , ٚايرباَر ايطازة تعترب َٔ شتاطس ايتعاٌَ َعٗا .. 4

 غبهةاالْرتْت(–ايسَٛش  –)اذتسٚف

 .........َٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايتى ال جيب ايهػف عٓٗا ىل أسد.5

 نٌ َا ضبل(–passwordٚنًُة املسٚز  –username)اضِ املطتخدّ 

تػاز ايراتى ٜٚصٝب أدٗصة ايهُبٝٛتس ٜٚدَس .عبازة عٔ بسْاَر صػري ضاز ٚي٘ قدزة عًى اال6ْ

 ايرباَر.

 غبهةاالْرتْت(–ايفريٚع  –)اذتسٚف

 -اإلدابة :

 ايفريٚع -6نٌ َا ضبل  -5غبهة االْرتْت    -4 ايسَٛش ايطسٜة –3 ضسقة اهلٜٛة -2 ايرباَر ايطازة -1

 

  ( أَاّ ايعبازات ارتاطئ ˟ ( أَاّ ايعبازات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) : ة 

                                                                                                                                                               )    (                                   غبهة االْرتْت َٔ أِٖ ٚضائٌ االتصاٍ فى شتتًف اجملاالت. .1

                                                                                                                                                                                                                                                                     )    (                      .    ال ٜٓتر عٔ ايتعاٌَ َع غبهة االْرتْت أى شتاطس عًى اإلطالم .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          )    (َٔ شتاطس ايتعاٌَ َع غبهة االْرتْت اإلصابة بايفريٚضات ايتى تدَس ايبٝاْات .3

االبتصاشَٔ ايٓتائر اإلخرتام يًعبح باملًفات ارتاصة باملطتخدّ بكصد اإلضاءة أٚ  .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )    (                                                                     .           ارتطسة يًتعاٌَ َع غبهة االْرتْت
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ى تبدٚ يآلخسٜٔ أٜطا اْٗا غري زتدٜة ٚال َعٓى املعًَٛات ايتى تبدٚ يو أْٗا تاف٘ فٗ .5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )    (                                                            هلا ٚميهٔ إٔ تٓػسٖا عًى غبهة اإلْرتْت.

ٖى بساَر نُبٝٛتس تكّٛ ظُع املعًَٛات ايػخصٝ٘  malwareايرباَر ايطازة  .6

                                                                                                                                                                      )    (                   َني دٕٚ اذتصٍٛ عًى َٛافكتِٗ.                                           عٔ املطتخد

)خبٝح(  maliciousامسٗا َػتل َٔ ايهًُات  malwareايرباَر ايطازة    .7

ٚSoftwar .)بساَر(                                                                                                              )    (  

                     )    (         ات ايػخصٝة.بساَر ايتذطظ عبازة عٔ اْتشاٍ ايػخصٝة أٚ ضسقة ايبٝاْ .8

بساَر ايتذطظ ٖى بساَر نُبٝٛتس تكّٛ ظُع املعًَٛات ايػخصٝة عٔ  .9

 )    (                                                                     املطتخدَني دٕٚ اذتصٍٛ عًى َٛافكتِٗ.

                  )    (    . اَر ايهػف عٔ املًفات ارتبٝجةيتفادى ايرباَر ايطازة, جيب اضتخداّ بس .10

  

 -اإلدابة :

    خطأ–5صح      -4 صح  –3     خطأ -2    صح-1

 صح -10صح      -9  خطأ -8      صح -7 خطأ  -6

 

    تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 (button -– < script>-Function-html املطتعسض)

 .بد إٔ ٜهٕٛ اَتدادايصفشة......ذتفغ صفشة املعًَٛات ال.1
 ............تبدأ أٚاَس ادتافا اضهسبت بعبازة.2
 ............. عٓد ٚقٛع سدخ َجٌ ايٓكس عًى شز البد َٔ تٛفري شز األَس Java Scriptيتٓفٝر مجٌ .3
 ...........باضتخداJava Scriptّ إلْػاء داية داخٌ.4

 َات بعد إْػائٗا.. ايربْاَر املطتخدّ يفتح صفشة املع5ًٛ

 
 -اإلدابة :

    1- html    2- <script> 

 
3–button  4- function   5- املطتعسض 

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعبازات- 
 .تطتخدّ مجًة............ الختباز ْتٝذة تعبري غسطى1

 .تطتخدّ شز..............ذترف ايبٝاْات املدخًة بايُٓٛذز.2

 د ايٓص ايعاٖسعًى ايصز..تطتخدّ ارتاصٝة.........يتشد3ٜ

 
 -اإلدابة :

    1-     if 2-   reset 3– value  

     
 :َا ٚظٝفة   ايهٛد ايتاىل  
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1. <input type = "text"> 
2. <input type = "radio"> 

 -اإلدابة :

  إضافة صٓدٚم ْص-1    

 إضافة شز اختٝاز بدٌٜ ٚاسد فكط َٔ عدة بدائٌ. -2    

 صٌ َٔ ايعُٛد(B)  ب٘ َٔ ايعُٛد مبا ٜٓاض(A) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛد (A)ايعُــــــــــــــٛد 

 <"input type ="text > )أ( إلضافة َسبع اختٝاز. 1

 <"input type ="button > )ب( إلضافة شز اختٝاز. 2

 <"input type ="chackbox > )ز( إلضافة شز أَس. 3

 <"input type ="radio > )د( إلضافة صٓدٚم ْص 4

 
 -: اإلدابة

       أ-4    ب–3     د -2       ز-1    


