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 لوحدة األولى: اساسيات تصميم مواقع الويبا

  :مدخل معرفي للمشروع.الموضوع األول 

  

 ( أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )ضع عالمة )أًوال: 

 اإلجابة السؤال م

(1) 
هي التي يسمح صاحب حق الملكية الفكرية  Freewareالبرامج المجانية 

 لغير استخدامها بمقابل مادي زهيد.ل
).......( 

(2) 
يُسمح لمستخدميها باالطالع على  Open Sourceالبرامج مفتوحة المصدر 

 الكود مع عدم تعديله. 
).......( 

(3) 
يُسمح لمستخدميها  Open Source Programالبرامج مفتوحة المصدر 

 بالتعديل في الكود.
).......( 

(4) 
في قاعدة معالجة بعض المعلومات من خاللها ي يمكن صفحة الويب الت

 .Static Web Page يطلق عليهاالبيانات 
).......( 

(5) 
صفحة الويب التي يمكن عمل تأثيرات على محتوياتها وال يتم معالجة 

 .Dynamic Web Pageالبيانات بها يطلق عليها 
).......( 

(6) 
بريدك اإللكتروني يمكن  صفحة الويب التي تستخدمها في الدخول على

 .Dynamic Web Pageتصنيفها بأنها 
).......( 

(7) 
صفحة الويب التي يمكنك من خاللها تعديل البيانات في قاعدة البيانات يطلق 

 .Static Web Pageعليها 
).......( 

(8) 
الكود المستخدم في معالجة بعض بيانات صفحة الويب يتم تنفيذه على جهاز 

 الخادم. 
.()...... 

(9) 
لمعالجة بعض بيانات  Java Scriptكود االسكريبت الذي يكتب بلغة 

 صفحة الويب ينفذ داخل مستعرض جهاز العميل.
).......( 

(11) 
الخاص بمعالجة بعض بيانات صفحة الويب ينفذ على جهاز  PHPكود 

 .Serverالخادم 
).......( 

(11) 
يتم تنفيذه على  VB Scriptأو  Java Scriptاالسكريبت الذي يكتب بلغة 

 مستعرض اإلنترنت بجهاز العميل.
).......( 

(12) 
يتم تنفيذه على  ASP.NETأو  PHPكود البرمجة الذي يكتب بلغتي 

 مستعرض اإلنترنت بجهاز العميل.
).......( 

(13) 
"، HWيعني جهاز الكمبيوتر ذو مواصفات فنية عالية " Serverمصطلح 

 ".SWدور الذي يقوم به من خالل برمجيات "أو قد يشير إلى ال
).......( 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (4)

 اإلجابة السؤال م

(14) 
جهاز الكمبيوتر الذي يتميز بمواصفات فنية عالية ويتحكم في إدارة أجهزة 

 .Serverشبكة الكمبيوتر من خالل برمجيات يطلق عليه 
).......( 

(15) 
 –جهاز الكمبيوتر الذي يتحكم في إدارة عمليات مهمة معينة "قاعدة بيانات 

 .Clintموقع الويب" يطلق عليه جهاز  –بريد إلكتروني 
).......( 

(16) 
 جهاز الكمبيوتر المتصل به الطابعة في شبكة كمبيوتر يطلق عليه

Print Server. 
).......( 

 ).......( .Dynamic Web Pageفي إنشاء  HTMLتستخدم لغة الترميز  (17)

(18) 
جة بعض محتويات صفحة لمعال HTMLداخل كود  PHPإضافة كود 

 .Dynamic Web Pageالويب يُنتج 
).......( 

(19) 
لمعالجة بعض محتويات صفحة  HTMLداخل كود  PHPإضافة كود 

 .Static Web Pageالويب يُنتج 
).......( 

(21) 
في تحويل جهاز الكمبيوتر الشخصي  Apache Serverبرنامج يستخدم 

 .PHPد المكتوب بلغة ، وترجمة الكوServerإلى جهاز خادم 
).......( 

(21) 
ساعد مطوري مواقع الويب على  Apache Serverاستخدام برنامج 

 قبل نشره على اإلنترنت. Localhostاختبار صفحات الموقع محليًا 
).......( 

(22) 
إلى نشر موقع ويب محليًا على  Publishing Web Siteيشير مصطلح 

 .LANشبكة محلية 
).......( 

 ).......( إلى نشر موقع ويب على شبكة اإلنترنت. Localhostيشير مصطلح  (23)

(24) 
في إنشاء قاعدة بيانات وجداولها والتعامل مع  SQLتستخدم لغة البرمجة 

 البيانات في الجداول من خالل كود برمجة.
).......( 

 ).......( انات.إحدى تطبيقات نظم إدارة قواعد البي MySQL Serverيعتبر برنامج  (25)

(26) 

 " تشمل برنامج خادم الويب WAMPحزمة تطبيقات الويب "

Apache Server  وتطبيق قاعدة البياناتMySQL  ومترجم لغةPHP 

 .Macوتعمل على نظام التشغيل 

).......( 

(27) 
التحكم في تجول  Sessionيستطيع مطوري مواقع اإلنترنت من خالل 

 ميع صفحات الموقع أو بعضها وتتبعهم.مستخدمي مواقعهم بزيارة ج
).......( 

(28) 
الطريقة التي يمكن لمطوري مواقع الويب استخدامها في تتبع زائري 

 .Sessionمواقعهم وتحديد صالحياتتهم يطلق عليها 
).......( 
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  كل عبارة مما يلي:اختر اإلجابة المناسبة إلكمال ثانيًا: 

 تخدامها يطلق عليها:برامج يَسمح مالكها للجميع باس (1)
   .Free Ware -أ

 .Open Source -ب

 .Copy Write -ج

 برامج تُنشر ويُسمح للمستخدمين باالطالع على الكود الخاص بها وتعديله، يُطلق عليها: (2)
 .Free Ware -أ

 .Open Source -ب

 .Copy Write -ج

بعض المعلومات ويظهر بها عنوان يتحرك من اليمين إلى فقط صفحة ويب تعرض  (3)
 ومؤثرات صوتية على برنامج مستعرض اإلنترنت تعتبر:اليسار 
 .Dynamic Web Page -أ

 .Static Web Page -ب

 . Home page -ج

صفحة ويب يمكن من خاللها عرض بيانات، ويسمح للمستخدم بتعديلها وحفظ  (4)
 البيانات المعُدلة في قاعدة البيانات، يطلق عليها صفحة:

  .Static Web Page -أ

 .Dynamic Web Page -ب

 .Home Page -ج

 المستخدم في معالجة بعض البيانات على صفحة الويب، وينفذ في: Scriptكود الـ  (5)
 جهاز الخادم الُمخزن عليه الموقع فقط.  -أ

 .مستعرض اإلنترنت فقط -ب
 كٍل منهما.-ج

 بلغات كثيرة، من أشهرها: Scriptيكتب كود  (6)
   .#C -أ

 .HTML -ب

 .PHP -ج

 تخدم وكلمة المرور، تعني أنها:صفحة الويب التى تتطلب منك إدخال اسم المس (7)
 .ال يتم إجراء معالجة لبياناتها -أ

 .Static Web Pageصفحة  -ب
 .Databaseتتعامل مع -ج

 يشير إلى جهاز الكمبيوتر: Serverمصطلح  (8)
 ذو المواصفات الفنية األعلى عن باقي أجهزة الشبكة.  -أ

 األكبر حجًما في الشبكة. -ب
 المتصل بشبكة اإلنترنت. -ج
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 يمكن أن يشير إلى: Serverالمصطلح  (9)

 جهاز الكمبيوتر األقل في المواصفات الفنية. -أ
 الدور الذي يقوم به جهاز الكمبيوتر في شبكة الكمبيوتر. -ب
 جهاز الكمبيوتر الموجود لدى المدير العام. -ج

 جهاز كمبيوتر يُخزن عليه موقع ويب يطلق عليه: (11)

 .Database Server -أ

 .Mail Server -ب

 .Web Server -ج

 هاز كمبيوتر يُخزن عليه البريد اإللكتروني لشركة ما، يُطلق عليه:ج (11)

 .Database Server -أ

 .Mail Server -ب

 .Web Server -ج

 تستخدم في إنشاء:  HTMLلغة الترميز  (12)

  .Dynamic Web Page -أ

 .Static Web Page -ب

 .PHP Page -ج

 على: PHPتشير إلى  تنفيذ كود  PHP.صفحات ويب امتدادها  (13)

  .ترنتمستعرض اإلن -أ
 . Clientجهاز العميل  -ب

 .Serverجهاز الخادم  -ج
 يعني: Publishing web Siteمصطلح  (14)

 نشر موقع على اإلنترنت.  -أ
 .LANنشر صفحات موقع على جهاز كمبيوتر في شبكة كمبيوتر  -ب
 نشر صفحات موقع على اإلنترنت أو على جهاز كمبيوتر في شبكة. -ت

دارة أعمالها ونشرته لجميع موظفيها قامت إحدى الشركات بإنشاء موقع خاص بها إل (15)
 فقط، فإن هذا الموقع يعتبر:

  .Local Host -أ

  .Hosting Web Site -ب

 .Host -ج

العنوان التالي ألحد المواقع الخاص بشركة ما:  (16)

http://www.company.com/index.htm من قراءتك للعنوان السابق ،

 الحظ أن هذا الموقع تم نشره:ن
  .Local Hostمحليًا  -أ

 .Publishing web Siteعلى اإلنترنت  -ب

 محليًا وعلى اإلنترنت. -ج

http://www.company.com/index.htm
http://www.company.com/index.htm
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يوجد العديد من البرامج المجانية الخاصة بنظم إدارة قواعد البيانات ذات  (17)
 العالقات منها:

   .MySQL -أ

 .SQL -ب

 .Access -ج

 ن إضافة وحذف وتعديل هي:اللغة المستخدمة في التعامل مع البيانات م (18)
 .SQL -أ

 .HTML -ب

 .Java script-ج

أحد طرائق نقل البيانات من صفحة ويب إلى أخرى، ويتيح فيها مطور  (19)
 الموقع للمستخدم زيارة بعض صفحات الموقع أو كلها، يطلق عليها:

  .Password -أ

 .User Name -ب

 .Session -ج

 

 الوحدة األولى: اساسيات تصميم مواقع الويب

 

  تخطيط مشروع موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور".الثاني: الموضوع 

القائمة التالية تضم مجموعة من المتطلبات التي يمكنك استخدام بعضها إلنشاء موقع ويب  أًوال:

 .، مع مراعاة استخدام البرامج المجانية مراعاة للبعد االقتصاديعن المدرسة، ونشره محليًا

منها إلنشاء موقع عن مدرستك يسمح للطالب بتسجيل بياناتهم في تحديد ما يلزمك  المطلوب:

 قاعدة بيانات طالب المدرسة، مع توضيح سبب اختيارك لكل متطلب.

 سبب االختيار االختيار المتطلبات م

 .................................. Windows. نظام التشغيل  (1)

 .................................. Linux. نظام التشغيل  (2)

 .................................. WAMP. حزمة التطبيقات  (3)

(4) 
والتي تتضمن  XAMPPحزمة التطبيقات 

(Apache Server & MySQL Server). 
 

.................................. 

 .................................. Access. تطبيق  (5)

 .................................. Server. تشغيل  نظام (6)

 .................................. Internet Explorer. مستعرض اإلنترنت  (7)

 .................................. Google Chrome. مستعرض اإلنترنت  (8)

 ..................................  أحد برامج العروض التقديمية. (9)
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 سبب االختيار االختيار المتطلبات م

 ..................................  أحد برامج الجداول الحسابية. (11)

 ..................................  (.PHP - HTMLلغتي البرمجة ) (11)

 ..................................  أحد برامج إنشاء مواقع ويب. (12)

مجموعة من صفحات الويب التي يمكنك انشاؤها لموقع ويب عن القائمة التالية تضم ثانيًا: 

 المدرسة.

التي ترغب في إنشائها، بحيث يمكن لمن لهم  ضروريةالصفحات الخمس حدد  المطلوب:

 صالحية فقط تعديل بيانات الطالب في قاعدة بيانات المدرسة، مع توضيح سبب اختيارك.

 سبب االختيار االختيار صفحة الويب م

 .................................. Register.php." سجيل مستخدم جديد "ت (1)

 .................................. Insert.php." اضافة بيانات طالب " (2)

 .................................. Load.php." تحميل مواقع أخرى " (3)

 .................................. Update.php." "تعديل بيانات طالب بالمدرسة  (4)

 .................................. Display_Video.php." عرض فيديو " (5)

 .................................. Search.php." "بحث عن بيانات طالب معين  (6)

 .................................. Delete.php." حذف بيانات طالب " (7)

 .................................. Change.php." " تغيير خصائص بعض صفحات الموقع (8)

 .................................. SignIn.php." تسجيل دخول للموقع " (9)

 

 مما يلي:( أمام العبارة الخطأ لكل عبارة ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )ضع عالمة )ثالثًا: 

 اإلجابة السؤال م

(1) 
مرحلة تحديد المهام المطلوب تنفيذها عند إنشاء موقع معين مرحلة شكلية 

 يمكن تجاوزها والبدء في إنشاء الموقع مباشرة.
).......( 

(2) 
ألي مطور مواقع فهي ال تتأثر بامكانات  ,متطلبات إنشاء أي موقع ثابتة

 ا البرامج المتاحة لديه وغيرها.مطور الموقع العملية والعلمية وأيضً 
).......( 

(3) 

العوامل الهامة التي تؤثر في تحديد متطلبات إنتاج موقع ويب امكانات 

والبرامج  Hardwareمطوري المواقع والمكونات المادية المتاحة 

 وطبيعة الموقع ومتطلباته. Softwareوالتطبيقات المستخدمة 

).......( 

 ).......( اإلنترنت البد أن يكون بأجر. نشر موقع ويب على (4)
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 اإلجابة السؤال م

 ).......( أو على اإلنترنت. Localhostيمكن نشر موقع ويب محليًا  (5)

(6) 
يمكن نشر موقع على اإلنترنت من خالل أحد المواقع التي تسمح باستضافة 

 المواقع مجانًا.
).......( 

(7) 
ل مجلد واحد مسألة عملية تنظيم ملفات موقع الويب في مجلدات فرعية داخ

 شكلية والتؤثر عند نشر الموقع.
).......( 

 ).......( .PHPضروري لترجمة كود  Apache Serverتشغيل برنامج  (8)

 ).......( ضروري للتعامل مع قاعدة بيانات المشروع. MySQLتشغيل برنامج  (9)

(11) 
أحد  أو HTMLمن خالل لغة الترميز  Static web pagesيمكن إنشاء 

 .Expression webتطبيقات إنشاء صفحات الويب مثل تطبيق 
).......( 

 

 :، مستعينًا بالشاشة التاليةجابة الصحيحة لكل سؤالاإلاختر : رابعًا

 

 XAMPPيمكن تحميل نافذة برنامج  XAMPPبعد تثبيت وتشغيل حزمة البرامج   (1)

 على مستعرض اإلنترنت بكتابة العنوان التالي:

 http://www.localhost (أ)

 http://xampp/localhost (ب)

 http://localhost/xampp (ت)

http://www.localhost/
http://www.localhost/
http://xampp/localhost
http://xampp/localhost
http://localhost/xampp
http://localhost/xampp
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 يعتبر: XAMPPبرنامج   (2)

 أحد برامج إنشاء مواقع ويب مجاني. (أ)

 لبرامج.حزمة التطبيقات تضم مجموعة من ا (ب)

 أحد برامج إنشاء مواقع ويب بأجر. (ت)

 :Apache Serverحالة برنامج   (3)

 يعمل. (أ)

 ال يعمل. (ب)

 :MySQLحالة برنامج   (4)

 يعمل. (أ)

 ال يعمل. (ب)

 هو:االفتراضي  XAMPPمسار تثبيت حزمة التطبيقات   (5)

 C:\XAMPP (أ)

 D:\XAMPP (ب)

 E:\XAMPP (ت)

 رقم: Port(s)على المنفذ  Apache Serverتم تشغيل برنامج   (6)

 81,443 (أ)

 2732 (ب)

 2708 (ت)

 كلها نضغط على زر: XAMPPلضبط أو تهيئة بعض خصائص حزمة التطبيقات   (7)

    (أ)

  (ب)

  (ت)

 

 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع: الثانيةالوحدة 
 

  :تصميم صفحات الموقعالموضوع األول. 

 اكمل: أًوال:
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حل عند إنشاء موقع ويب نتعامل من خالل صفحاته مع قاعدة بيانات، فإننا نمر بثالث مرا (أ)

 أساسية إلنتاج هذا المشروع، هذه المراحل هي:

 .................... (:3مرحل )....................      (:2مرحل )      .................... (:1مرحل )

 

 ( ادرس الشكل التالي الذي يوضح تصور مقترح لتصميم صفحات موقع ب)

 "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"

 المطلوب: اجب عن االسئلة التالية:

 عند تحميل الموقع تظهر أمام المستخدم صفحة ....................... .  (1)

 تحمل جميع صفحات الموقع سمات مشتركة، هي:   (2)

 .....................................          )ب( ..................................... (أ)

 ال نعم               لتصميم بسهولة االنتقال بين جميع صفحات الموقع.يتميز ا  (3)

 يفضل االستغناء عن مرحلة تصميم صفحات الموقع وتسميتها توفيًرا   (4)

 ال نعم       للوقت والجهد.      
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (12)

 اقترح فكرة تحافظ بها على توحيد السمات المشتركة في جميع صفحات الموقع: .........  (5)

............................................................................................................ 

 هل تتوقع وجود صفحات أخرى يجب إنشاؤها وال تظهر مباشرة أمام مستخدمي   (6)

 ال نعم       الموقع.   

 إذا كانت إجابتك نعم، اذكر مثالين لهذه الصفحات:

- ................           .......................- ....................................... 

 اكمل:ثانيًا: 

 Databaseيقصد بمفهوم قاعدة البيانات   (1)

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 جدول قاعدة البيانات يتكون من:   (2)

-            .......................................- ....................................... 

د ................ البنية يُعالبيانات هي .....................، بينما  البنية األساسية لقاعدة  (3)

 األساسية لجدول قاعدة البيانات.

 يقصد بسجل قاعدة البيانات .........................................................................  (4)

 ةالخصائص الثالثيتميز كل حقل في جدول البيانات بعديد من الخصائص، ولكن   (5)

 هي: ضرورية لتعيين حقلال

 .........................     )ب( .........................  )ج( ......................... (أ)

  لقواعد بيانات: أمثلةاكتب ثالث   (6)

 .........................     )ب( .........................  )ج( ......................... (أ)

 أحد جداول قاعدة بيانات الطالب: لوضح بثالث أمثلة مختلفة لبعض حقو (7)

 حجدم الحقل نوع الحقل اسم الحقل م

(1)                                                                                                                     

(2)    

(3)    

 

ضع عالمة ، يعني تميزه بعدة خصائص مفتاح أساسيحقل معين جدول ل وحق أحدتعيين ثالثًا: 

(أمام الخاصية الصحيحة لحقل المفتاح األساسي ): 
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (13)

 العالمة الخاصية م

  الحقل مفهرس. (1)

 Auto Increment. البد أن يكون نوع البيان في حقل المفتاح األساسي  (2)

  رى.يستخدم في ربط الجدول مع جداول أخ (3)

 ID. البد أن يكون اسم حقل المفتاح األساسي  (4)

  محتوى الحقل غير مكرر. (5)

  ال يمكن ترك محتوى الحقل خالي أو بدون قيمة. (6)

 

 استخدم جدول البيانات التالي في اإلجابة على األسئلة:رابعًا: 
 

 الدرجة المالية الراتب االسم الكود

 الثالثة 2222 محمد 1

 الثانية 3222 مدأح 2

 األولى 5222 على 3

 الثانية 4222 منى 4

 الثالثة 2522 سها 5

 

من الجدول  صففي قواعد البيانات يطلق على بيانات   (1)

.............. 

 واعد البيانات ............. في ق "الدرجة المالية"يطلق على عمود   (2)

 

 

 " حقل مفتاح أساسي للجدول؟ الراتبهل يصلح تعيين حقل "  (3)

              نعم ال 

 لماذا؟ ....................................................................................................

 اختر االجابة الصحيحة لكل سؤال: خامًسا:

واه، ومفهرس، ويستخدم في تل البيانات الذي يشترط إدخال بياناته، وال يتكرر مححق (1)

  :حقل ربط الجدول مع جداول أخرى يطلق عليه

 األولى 5111 على 3

 الدرجة المالية

 الثالثة

 الثانية

 األولى

 الثانية

 الثالثة
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (14)

 .Uniqueفريد  -أ

 .Requireمطلوب  -ب

 .Primary Keyمفتاح أساسي  -ت

 .Indexedمفهرس  -ث

قط عالقة تربط بين جدولين بحيث يمكن أن يرتبط سجل في الجدول األول بسجل واحد ف  (2)

 في الجدول الثاني والعكس صحيح، يطلق عليها عالقة:

 .One to Oneرأس برأس  -أ

 .One to Manyرأس بأطراف  -ب

 .Many to Manyأطراف بأطراف  -ت

يشترط في حقلي المفتاح األساسي اللذين يربطان جدولين في عالقة رأس برأس أن   (3)

 يكونا نفس:

 االسم والنوع. -أ

 االسم والمحتوى. -ب

 النوع والحجم.  -ت

قة تربط بين جدولين بحيث يمكن أن يرتبط سجل في الجدول األول بعديد من عال  (4)

 السجالت في الجدول الثاني والعكس غير صحيح، يطلق عليها عالقة:

 .One to Oneرأس برأس  -أ

 .One to Manyرأس بأطراف  -ب

 .Many to Manyأطراف بأطراف  -ت

ها سجل من جدول يرتبط فييمكن أن العالقة بين جدولي "الصف" و"الطالب" التي   (5)

 "الصف" بعديد من السجالت في جدول "الطالب" يطلق عليها عالقة:

 .One to Oneرأس برأس  -أ

 .One to Manyرأس بأطراف  -ب

 .Many to Manyأطراف بأطراف  -ت

العالقة بين جدولي "الصف" و "الطالب" التي يرتبط فيها سجل واحد فقط من جدول  (6)

 ب" يطلق عليها عالقة:"الصف" بعديد من السجالت في جدول "الطال

 .One to Oneرأس برأس  -أ

 من ناحية جدول "صف". One to Manyرأس بأطراف  -ب

 من ناحية جدول "طالب". One to Manyرأس بأطراف  -ت
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (15)

 هو الحقل الذي: Foreign Keyحقل المفتاح األجنبي   (7)

 يضاف إلى نهاية جدول قاعدة البيانات. -أ

 محتوياته باللغة اإلنجليزية. -ب

قاعدة البيانات وليس من طبيعة الجدول ليستخدم في الربط مع  يضاف إلى جدول -ت

 جدول / جداول أخرى.

 حقل المفتاح األجنبي من خصائصه:  (8)

 عدم تكرار بياناته / محتواه. -أ

 ارتباطه بحقل مفتاح أساسي في جدول آخر. -ب

 ضرورة إدخال جميع بياناته أي عدم ترك محتواه "خاٍل".  -ت

بحيث يمكن أن يرتبط سجل في الجدول األول بعديد من العالقة التي تربط بين جدولين   (9)

السجالت في الجدول الثاني، وسجل من الجدول الثاني بعديد من السجالت في الجدول 

 األول يطلق عليها عالقة:

 .One to Oneرأس برأس  -أ

 .One to Manyرأس بأطراف  -ب

 .Many to Manyأطراف بأطراف  -ت

ربط بين جدولين يمكن أن يرتبط العالقة أطراف بأطراف عبارة عن عالقة ت (12)

 فيها:

 سجل بالجدول األول بسجل واحد فقط بالجدول الثاني. -أ

 سجل بالجدول األول بعديد من السجالت في الجدول الثاني والعكس غير صحيح. -ب

ديد من السجالت في الجدول الثاني، وسجل في الجدول سجل في الجدول األول بع -ت

 األول.الثاني بعديد من السجالت في الجدول 

يوجد جدولين في قاعدة بيانات "سوبر ماركت" أحدهما "للمنتجات" واألخير  (11)

"للموردين" بحيث يمكن للمورد الواحد أن يقوم بتوريد العديد من المنتجات، كما يمكن 

بتوريد المنتج الواحد أكثر من مورد، من الوصف نجد أن العالقة بين الجدولين أن يقوم 

 عالقة:

 .One to Oneرأس برأس  -أ

 .One to Manyرأس بأطراف  -ب

 .Many to Manyأطراف بأطراف  -ت

 إلنشاء عالقة أطراف بأطراف بين جدولين فإنه يتم: (12)
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (16)

ربط حقل المفتاح األساسي في الجدول األول بحقل المفتاح األساسي في الجدول  -أ

 الثاني.

إضافة حقل المفتاح األساسي بالجدول األول إلى الجدول الثاني، وإضافة حقل  -ب

 المفتاح األساسي بالجدول الثاني إلى الجدول األول وربط الحقلين معًا.

ربط يحتوي على حقل مفتاح أجنبي يرتبط بحقل المفتاح األساسي إنشاء جدول  -ت

للجدول األول، وحقل مفتاح أجنبي آخر يرتبط بحقل المفتاح األساسي بالجدول الثاني 

 وجعلهما معًا مفتاح أساسي.

 مج نظم إدارة قواعد البيانات من أشهرها التطبيق المجاني:يوجد العديد من برا (13)

 .MySQL -أ

 .Oracle -ب

 .Access -ت

الكائن الذي يستخدم في عرض بعض السجالت وحقول معينه من جدول قاعدة  (14)

 بيانات يطلق عليه:

 جدول. -أ

 سجل.  -ب

 استعالم. -ت

 الوحدة الثانية: متطلبات ومراحل إنتاج مشروع

 اناتالموضوع الثاني: إنشاء قاعدة البي

 

 اكمل الجدول التالي مستعينًا بالشاشة التالية: اًوال: 

 

 

 

 

 

 

 

 يشير إلى الرقم

(1) ................................................................................................... 

(2) ................................................................................................... 

1 

2 

4 

3 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (17)

 يشير إلى الرقم

(3) ................................................................................................... 

(4) ................................................................................................... 

 

 

 اكمل الجدول مستعينًا بالشاشة التالية:: ثانيًا

 

 

 يشير إلى الرقم

(1) ................................................................................................... 

(2) ................................................................................................... 

(3) ................................................................................................... 

(4) ................................................................................................... 

  

 لشاشة التالية:اكمل الجدول مستعينًا با ثالثًا:

(1) (3) 

(4) 

(2) 
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (18)

 

 

 اإلجابة السؤال

 ........................................................... ( اسم قاعدة البيانات النشطة هو:1)

( اسم جدول البيانات في قاعدة البيانات 2)

 النشطة هو:

........................................................... 

قاعدة البيانات ول جد( عدد حقول 3)

 هو:المفتوح 

........................................................... 

 ........................................................... وحجمه هو: trans( نوع حقل 4)

 

 الوحدة الثالثة: إنشاء صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"

 

 وتطبيقات تصميم مواقع الويب PHP & HTMLول: لغة األالموضوع 

 

 العبارة  HTMLالهيكل البنائي للغة ضع مكان النقط في المكان الصحيح في  أًوال:

لتظهر على صفحة مستعرض اإلنترنت، واجعل عنوان صفحة المستعرض  "مصر أم الدنيا"

 ".تحيا مصر"

<HTML> 
               <Head> 
                             <Title> …………………………..  </Title> 
               </Head> 
               <Body> 

………………………………………… 
               </Body> 
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (19)

</HTML> 
 

 اكمل:ثانيًا: 

في ملف، أن يكون امتداد الملف  HTMLيشترط لحفظ صفحة ويب تم كتابتها بكود ( 1)

 ملف ............. ..............، وأن يكون نوع ال

 : التالي HTMLمستعينًا بكود كمل، ( ا2)

 

 :األكواد التاليةب( اشرح المقصود أ)

<Title> My first web page </Title> 

...................................................................................................................... 

<P align = "Center"> 

...................................................................................................................... 

<Img src = "Egypt.jpg"> 

...................................................................................................................... 

 ...................... سيتم طباعة عبارة "الصفحة الثانية" على صفحة المستعرض بمحاذاة ناحية 

" التي تتميز بها معظم التطبيقات المستخدمة في إنشاء مواقع WYSIWYG( خاصية "ب)

 .........................................ويب، يقصد بها: ........................................................

...................................................................................................................... 

تم فصل الكود الخاص ، عند تصميم موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"( ج)

 ، وضح أسباب ذلك:"Connection.phpت في صفحة مستقلة بعنوان "باالتصال بقاعدة البيانا

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 ( أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )ضع عالمة ): ثالثًا
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (21)

 اإلجابة السؤال م

(1) 
" في تطبيقات إنشاء مواقع الويب، أن ما WYSIWYGتعني الخاصية "

 تراه هو ما تحصل عليه.
).......( 

(2) 
فإنه يفضل لنشره محليًا على جهاز الخادم، شاء موقع ويب ديناميكي بعد إن

 .C:\xampp\htdocsوضع مجلد الموقع داخل المسار 
).......( 

(3) 
بعد إنشاء موقع ويب ديناميكي لنشره محليًا على جهاز الخادم، فإنه يجب 

 .C:\xampp\htdocsوضع مجلد الموقع داخل المسار 
).......( 

 ).......( ".nbsp&نستخدم الكود " HTMLافة في لغة الترميز لترك مس (4)

 ).......( ".nbsp&نستخدم الكود " HTMLمسافات في لغة الترميز  8لترك  (5)

 ).......( عند تسمية المتغيرات. PHPيبدأ اسم المتغير بعالمة $ في لغة  (6)

 

 رابعًا: اكمل:

 :PHPوضح المقصود بالكود التالي في لغة ( 1)

$salary = 3000; 

...................................................................................................................... 

 

 :التالية جب عن األسئلةثم ا ،ادرس الكود خامًسا:

1  $city="Cairo"; 
2  Echo 'my city is  ' .$city; 
3  Echo "my city is $city";  
4  Echo 'my city is $city'; 

 

 ........................................................ .: ......هو (2رقم )السطر بلكود اناتج طباعة ( 1)

 خطأ. صح        my city is Cairo.     : هو( 3رقم )السطر بكود الناتج طباعة ( 2)

 : ود هومن الك ناتج طباعة السطر األخير( 3)

 .my city is Cairo -أ

 .Cairo -ب

 my city is $city -ت
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (21)

يطبع قيمة  الكود من التالي، والجزء PHPقام أحد مطوري البرامج بكتابة كود : ادًساس

 :name$المتغير 

$name = "Sama" 

Echo 'my name is'; $Name 

على شاشة  name$لمتغير لطباعة قيمة ااألخطاء الثالثة اعد كتابة الكود مع تصويب  المطلوب:

 اإلنترنت.مستعرض 

 :التالي PHPكود  اخدمً اجب على األسئلة، مست: ابعًاس

1   <?PHP 

2      $F_Name = "Siba"; 

3      $Salary = 3250.25; 

4      Echo $F_Name; 

5      Echo "<br/>"; 

6      Echo gettype ($Salary); 

7   ?> 

 هو: ;"F_Name = "Siba$( 2م )رق ( الغرض من سطر الكود1)

..................................................................................................................... 

 هو: ;"</Echo "<br( 5بالسطر رقم ) ناتج تنفيذ الكود( 2)

..................................................................................................................... 

 هو:( 6في السطر رقم ) ;Echo gettype ($Salary)نفيذ الكود الغرض من ت( 3)

..................................................................................................................... 

 هو:( 6في السطر رقم ) ;Echo gettype ($Salary)نفيذ الكود تج ت( نا4)

..................................................................................................................... 

 اكمل:  ثامنًا:

( 4إلى تحدد )لتحقيق االتصال بقاعدة البيانات، فإننا نحتاج  PHPعند كتابة كود  

 أساسية هي:)معطيات( متطلبيات 

 ........................................ -ب ........................................  -أ

 .......................................... -د ........................................  -ج

 ت الطالب.الجدول التالي جزء من بيانا تاسعًا:
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 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (22)

 :PHPاكمل الجدول التالي في ضوء ما درست حول الثوابت والمتغيرات في لغة المطلوب: 

القيمة  البيان

المقترح 

 إدخالها

اسم المتغير/الثابت 

 PHPالمقترح في 

نوع 

 المتغير/الثابت

عن  التخصيصجملة 

 PHPمتغيرات 

اسم 

 الطالب

ALYA ................... ................. ................................... 

 ................................... Egyptian Nationality String الجنسية

 ................................... ................. ................... 17 السن

 ................................... ................. ................... 16265 الطول

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:عاشًرا: 

 ويتطلب تشغيله وجود: ، PHPلغة بالصيغة التالية تعني اإلعالن عن كود  (1)

<?PHP 

    PHP الكود المراد تنفيذه بلغة    

?> 

 .Apache Serverبرنامج  -أ

 .Expression Webبرنامج  -ب

 .Word Processorبرنامج  -ت

 

 و:ناتج تنفيذ الكود التالي ه (2)

/* define ('name', 'Aly'); 

   Echo ('My name is:'. Name); 

*/ 

 .My name is Aly -أ

 .My name is: .Name -ب

 لن يتم طباعة أي بيانات. -ت



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (23)

 

 :التالي PHPاكتب ناتج تنفيذ كود : حادي عشر

<?PHP 

    $A=50; 

   $B=60; 

   //Echo $A; 

   Echo "My Degree =  <br/>"; 

   Echo $B; 

?> 

 جابة:اإل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 التالي، ثم اجب عن األسئلة التالية: PHPادرس كود  ثاني عشر:

1  <?PHP 

2        $N1= "root"; 

3        $N2=""; 

4        $N3="DbStudent"; 

5        $N4="localhost"; 

6        mysql_connect("$N4", "$N1", "$N2"); 

7        mysql_select_db("$N3"); 

8    ?> 

 اسم قاعدة البيانات هو: ....................................................................... (1)

 .......................اسم مستخدم قاعدة البيانات هو: ..................................... (2)

 كلمة المرور لقاعدة البيانات هي: .......................................................... (3)

 اسم جهاز الخادم هو: ......................................................................... (4)

 بقاعدة البيانات: التالي يستخدم في إنشاء ارتباط PHPكود ثالث عشر: 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (24)

$connection= mysql_connect("localhost", "root", "ABC"); 

$select=mysql_select_db("XYZ"); 

 اكمل الجدول التالي من خالل دراستك للكود السابق: المطلوب:

 اإلجابة المطلوب استخراجه من الكود م

  دالة تم استخدامها هي:اسم  (1)

  ه هو:اسم متغير تم استخدام (2)

في  connection$القيمة التي يتوقع تخزينها في المتغير  (3)

 حالة تحقق الشرط هي:

 

  هو: connection$نوع المتغير  (4)

  اسم مستخدم قاعدة البيانات هو: (5)

  كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات هي: (6)

  اسم قاعدة البيانات هو: (7)

 

 ات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"الوحدة الثالثة: إنشاء صفح
 

 PHPالموضوع الثاني: المعامالت والجمل الشرطية في لغة 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:أًوال: 

 يناظرها الجملة التالية: x=$x % 5$التالية:  PHPجملة كود   (1)

 x%=5$ -ج    x=%5$ -ب   x$%5=$ -أ

 لجملة التالية:يناظرها ا x=Sx + 5$التالية:  PHPجملة كود   (2)

 x$ = + 5 -ج    x+=5$ -ب   x=$x+5 -أ

 يناظرها الجملة التالية:  - -x$التالية:  PHPجملة كود   (3)

 x$- -ج    -x$ -ب   x=$x-1$ -أ

، 23هي x$ ، وقيمة المتغير x=$x%2$التالية:  PHPجملة كود  :إذا علمت أن  (4)

 هائية للمعادلة هي:فإن القيمة الن

 1165 -ج    1 -ب   صفر -أ

 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (25)

 سؤال التالي:في اإلجابة على ال PHPاستخدم كود  ثانيًا:

<?PHP 

    $x=30; 

    If ($x!=30) 

        {  

           echo ("Yes"); 

        } 

?> 

 ينتج عن تنفيذ الكود طباعة:  (1)

 32 -أ

 Yes -ب

 ال شيء -ت

 ذ الكود طباعة التالي على ثالثة أخطاء، صوبها حتى يكون نتيجة تنفي PHPيحتوي كود  ثالثًا:

 "أنت الثاني":       

1    <?PHP 
2         $A="Second"; 
3         If ($A="First") 
4           { 
5                 Echo "أنت األول"; 
6               
7         Else 
8             { 
9                 Echo "أنت الثاني" 
10            } 
11  ?> 

 

 :التالية إلجابة على األسئلةلتتبع تنفيذ الكود التالي،  عًا:راب

1     <?PHP 

2          $x=13 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (26)

3          Swich ($x) 

4              { 

5                Case 12: 

6                             Echo "الثاني عشر"; 

7                             Break; 

8                Case 13: 

9                             Echo "الثالث عشر"; 

10                           Break; 

11              Case 14: 

12                           Echo " عشر رابعال "; 

13                           Break; 

14              Default: 

15                           Echo "خارج النطاق"; 

16                           Break; 

17            } 

18   ?> 

 ............................ناتج تنفيذ الكود هو: ......................................................  (1)

 ......................،  فما هو ناتج تنفيذ الكود: ..............x=20$إذا كانت قيمة المتغير   (2)

 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (27)

 إنشاء صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"الوحدة الثالثة: 
 

 Add_term.phpالموضوع الثالث: صفحة إدخال مصطلح 

 بدقة، ثم اجب عن األسئلة التالية:أًوال: افحص الشاشة 

 
  

 .............................اسم ملف صفحة إدخال مصطلح هو: ................................  (1)

 ...........مسار حفظ ملف صفحة اإلدخال هو: ..................................................  (2)

شاشة إدخال المستخدمة في إدخال مصطلح كما تظهر ب"عناصر التحكم" عدد الكائنات   (3)

 ............المصطلح هو: .......................................

 أداة التحكم التي تستخدم في إدراج صورة، يطلق عليها في صندوق األدوات:   (4)

................................................................................................................. 

 .......................أداة التحكم التي تستخدم في إدخال مصطلح يطلق عليها: ..............  (5)

 ................أداة التحكم التي تستخدم في إدراج زر األمر "إضافة" تسمى: ...............  (6)



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (28)

 ..............هو: ....................................................... الغرض من زر "إضافة"  (7)

 ثانيًا: اكمل:

  كما بالكود التالي: formللنموذج  "method = "POSTوضح مزايا ضبط الخاصية ( 1)

<form method = "POST"> 

 .......................... -..........................      ج -..........................      ب -أ

 

 :من خالل تطبيق )برنامج جاهز( نشاء صفحة إدخال مصطلحإلمزايا استنتج ثالثة ( 2)

(1) .................. ........ (2.......................... ) (3.......................... ) 

 

 التالي: PHPادرس كود  ثالثًا:

<input name = "b1" style="width:76px" type="submit" value=" البياناتارسل  "> 

 :اكمل الجدولثم     

 القيمة الخاصية م

 ................................... هو: اسم عنصر التحكم المستخدم في كود البرمجة 1

 ................................... نوع عنصر التحكم هو: 2

 ................................... النص الذي يظهر على عنصر التحكم هو: 3

 

 الجدول:، ادرس الكود ثم اكمل Formثالثة معطيات لعنصر التحكم  حتويالتالي ي PHPكود رابعًا: 

 

 
 

 والذي يضم المعطيات الثالثة التالية:
 تفسير الكود الكود

 
........................................ 

........................................ 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (29)

 تفسير الكود الكود

 
........................................ 

........................................ 

 
........................................ 

........................................ 

 

 إلجابة عن األسئلة التالية:في ا PHPكود خامًسا: استخدم 

 

 

 

 

   .   موجود وتم الضغط عليه Submitزر الهو معرفة إن كان  issetالغرض من الدالة   (1)

  صح  خطأ 

 (ر اإلجابة الصحيحةاخت) ( يعني:          51سطر الكود رقم )  (2)

 .Picموجود ال تنشئ مجلد باسم  Picإذا كان المجلد  -أ

 .Picغير موجود انشئ مجلد باسم  Picإذا كان المجلد  -ب

 عادة إنشاؤه.موجودًا يتم إ picإذا كان المجلد  -ت

 .file$( الغرض منه حفظ اسم ملف الصورة في المتغير 52سطر الكود رقم )  (3)

             صح  خطأ 

 (اختر اإلجابة الصحيحة) ( الغرض منه:  53الكود رقم )سطر   (4)

 .tmp$حفظ اسم ملف الصورة في المتغير  (أ)

 .tmp$في المتغير حفظ ملف الصورة المؤقت  (ب)

 .tmp$حفظ اسم ملف الصورة ومسار تخزينه في المتغير المؤقت  (ت)

في رفع الصورة  move_uploaded_fileتستخدم الدالة ( 54سطر الكود رقم )  (5)

بنفس اسم الملف السابق  picداخل المجلد  tmp$داخل المتغير المؤقت  المخزنة

 اختياره.

            صح  خطأ 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (31)

 : ادرس سطر الكود التالي، ثم اجب عن األسئلة:دًسااس

 الغرض من سطر الكود السابق التأكد من أنه: (1)

 تم إدخال قيم في جميع المتغيرات. (أ)

 لم يتم إدخال قيم في جميع المتغيرات. (ب)

 في قاعدة البيانات.م إدخال قيم بجميع حقول السجل ت (ت)

 هو معامل: ==!المعامل  (2)

 منطقي بمعنى يساوي. (أ)

 منطقي بمعنى ال يساوي. (ب)

 حسابي بمعنى ال يساوي. (ت)

 المعامل && يستخدم في:  (3)

 ربط شرطين منطقيين يجب تحققهما معًا. (أ)

 ربط شرطين منطقيين يكفي تحقق أحدهما. (ب)

 .falseواآلخر  Trueما ربط شرطين منطقيين نتيجة أحده (ت)

 

 الغرض من سطر الكود التالي:العبارة الصحيحة التي توضح : اختر ابعًاس

mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
 ظهار البيانات على شاشة مستعرض اإلنترنت باللغة العربية بشكل صحيح.إ (أ)

 في قاعدة البيانات. Namesإنشاء استعالم عن األسماء  (ب)

قاعدة البيانات باللغة العربية بصورة صحيحة من خالل البيانات في  تسجيل (ت)

 صفحة إدخال مصطلح جديد.

 

في الكود الذي : استخدم الكلمات التالية في مكانها الصحيح حسب ما تشير إليه األسهم ثامنًا

 :تحته خط

  اتفي حقول قاعدة البيان القيم الُمدخلة  -  المتغيرات  -  variableمتغير   -   Function دالة

 المتغيرات التي سيتم إخال قيمتها في حقول قاعدة البيانات – قاعدة البيانات Tableجدول اسم   -

 



 لصف الثاني الثانويا                                          سئلة كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أذج انم     

 

 أ/ أحمد عبد هللا منصور –محمد يوسف الصادق /مراجعة: أ             أحمد األنصاري السالموني إعداد/         (31)

$query=mysql_qurey("insert into terms values ('', '$term', '$trans', '$defe', '$picture')'); 

 

 

 التالي:الغرض من سطر الكود العبارة الصحيحة التي توضح : اختر تاسعًا

Insert into t1 values (' ', 'ali', '2000', 'cairo'); 
 .t1بين القوسين في سجل جديد في جدول قاعدة البيانات  القيمإدراج  (أ)

 .t1إدراج القيم بين القوسين في المتغير  (ب)

 في القيم بين القوسين. t1إدراج المتغير  (ت)

 

، وحفظتها جدول قاعدة بياناتإدخال بيانات في  test.php: أنشأت صفحة ويب باسم عاشًرا

ا ، وترغب في عرضها على شاشة مستعرض اإلنترنت محليً c:\xampp\htdocsالمسار في 

localhost. 

 ( اختر العنوان الصحيح مما يلي لتحميل الصفحة على شاشة مستعرض اإلنترنت:1)

 www.test.php (أ)

 Localhost/test.php (ب)

 Localhost\c:\xampp\htdocs\test.php (ت)

 

 يشير إلى أنها: test.phpصفحة الويب نوع  (2)

 Dynamic web page (أ)

 Static web page (ب)

 Home page (ت)

 

……………….. ……………….. ……………….. ……………

….. 


