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 مهمة ُملِخصة في علم الحاسوب 

  طرف الٌمستَعِمل الوحدة التعليمية 

 2015תשע"ה , السنة التعليمية 

 
                                     : اسم المعلم/      :        لصفا           بالنجاح ل:

 الطالب االعزاء،

 .علم الحاسوب طرف الٌمستَعِمل امامكم مهمة ُملِخصة في

 إقرأوا بتمعن اقسام االمتحان واجيبوا على االسئلة بعناية  

 .امامكم درسان متتاليان 

 كل سؤال بالدرجات ُمسجلة بعنوان كل سؤال.  قيمة 

  ،رقم  انسخوا باإلضافة لصفحة جداول المساعدة، ُمرفقة صفحة اجابات. في اخر المهمة

من هذه المهمة للمكان المخصص لذلك في هذه الطالب/ة الظاهر في الصفحة االولى 

 )صفحة االجابات(. الصفحة

صفحة االجابات عن المهمة وسجلوا اجوبتكم في صفحة االجابات. من الممكن  افصلوا

 نسخ االجوبة لصفحة االجابات بنهاية المهمة. 

  اكتبوها في المكان المخصص لذلك.كتابة اجوبة او اكمال امرفي االسئلة التي تطلب ،   

  ت، اختاروا من بين مجموعة اجابا جوابا صحيحا واحدافي االسئلة التي تطلب اختيار

إن رغبتم بتغيير اجابتكم، احذفوا االجابة  .الى جانبه  الجواب بواسطة رسم االشارة

 . اذا اشرتم بواسطة ، واختاروا اجابة اخرى بواسطة االشارة السابقة هكذا:

 ألكثر من اجابة، تُعتبر االجابة خاطئة.

  لهذه الكلمات. كلمات مهمة، انتبهواتشديد و إبراز بمجموعة من االسئلة تم 

 قبل تسليم المهمة، افحصوا اجاباتكم جيدا، وصححوها حسب الحاجة.

 !بالنجاح

  

 رقم الطالب/ة

 מספר תלמיד/ה

____________ 

 למילוי ע"י המורה
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 (درجة 20) 1 السؤال 

 قرروا اضافة رابط للموقع: تسامح والتميُّز"ال"مدرسة موقع االنترنت التابع لب . أ

www.TheOtherIsMe.org.il .  االصل لصفحة إختاروا السطر المالئم إلضافته لكود

  الموقع.

1  < link=" https:// www.TheOtherIsMe.org.il "> TheOtherIsMe </link > 

2  < ahref=" www.TheOtherIsMe.org.il "> TheOtherIsMe </ahref > 

3  <a href=" www.TheOtherIsMe.org.il "> TheOtherIsMe </a > 

4 < p=" www.TheOtherIsMe.org.il "> TheOtherIsMe </p > 

 

 (tagית=תגلهذه الصفحة وسماً لصورة. )وسم=مريم وداوود اضافا لكود االصل  . ب

 < < img src="picture.jpg" 

 اكملوا الكود التالي:. TheOtherIsMe.org.ilونرغب بان تكون هذه الصورة رابطاً للموقع 

_________________< img src="picture.jpg">_________________ 

 

 ,blue, red, yellow)مرات بالواٍن مختلفة  4 االخر هو انا" تقرر اضافة  الجملة " . ت

green) ٌمن كود االصل للصفحة. اكملوا الناقص: . امامكم جزء  

<html> 

<body dir="rtl"> 

              ( أ)

              ( ب)

              ( ت)

              ( ث)

</body></html> 

 

 

 قسم )أ(

 اسئلة من بين االسئلة االربعة التالية. 4في هذا القسم عليكم االجابة عن 
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وفقط عند . ضغط هنا"إمكتوب عليه " حداث تغيير صغير على الصفحة. اضيفوا زًراإتقرر  . ث

 . "االخر هو انا مرات 4 حلقةبواسطة ها عليالنقر على هذا الزر تظهر صفحة مطبوٌع 

 الناقص:امامكم جزٌء من كود االصل للصفحة. اكملوا 

<html><head><script> 

function print () 

{ 

 

 

} 

</script></head> 

<body  dir="rtl"> 

<input type="______" id="calc" value="إضغط هنا" onclick="_______">     

</body></html> 

  (درجة 20)  2 السؤال

 

 جلدموجودة بنفس المُ  jpg.10الصورة و html.ma ، secret.html , doSomthing.html  الملفات

 :html.ma  امامكم  كود االصل للصفحة

<table  border=1> 

<tr>  

<td> <form>  

<input  type="radio"   id ="Java"     value ="Java"/>Java<br/> 

<input  type="text"    id ="Python"   value ="Python" size="4"/>Python<br/> 

</form> </td></tr> 

<tr><td> 

<a href="doSomthing.html"><img  src="10.jpg" alt="secret.html" /> 

</a></td></tr> 

<tr><td></br><a href="secret.html">doSomthing.html</a></br></td></tr> 

</table> 
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 :تتمة السؤال من الصفحة السابقة

 الصحيحة:كيف ستُعرض الصفحة في الُمتصفح؟ اختاروا الجابة  . أ

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

 

  ? doSomthing.htmlللصفحة  ma.htmlمن الصفحة الوصول هل من الممكن  . ب

1   النص نعم، عند النقر علىdoSomthing.html. 

2  الصورة.  نعم، عند النقر على 

3  الكلمات نعم، عند النقر على secret.html. 

4 من الصفحة للصفحة المطلوبة يمكن الوصول  الma.html. 

 

 

 

 

  



 وزارة التربية والتعليم
 ادارة العلوم والتكنولوجيا

 التفتيش على تعليم علوم الحاسوب

 5 ה"תשע , , מודול צד לקוחמדעי המחשב משימה  מסכמת, 

 (درجة 20) 3 السؤال

لوا scriptامامكم عدد من مقاطع كود ) (. ليست هنالك عالقة بين مقاطع الكود الُمختلفة. َسجِّ

 بجانب كل مقطع الَمخرج الذي سنحصل علية:

 الكود الَمخرج

 ;var k  . أ

for (k = 15; k < 20; k++) { 

    document.write(k+" "); 

 } 

document.write("<br/>"); 

document.write("שלום"); 

 ;var k=5  . ب

var sum=0; 

while( sum < 30) { 

            sum=sum+k; 

            k=k+10; 

} 

document.write(sum+"<br/>"); 

document.write(k+"<br/>"); 

 ;var k  . ت

var sum=0; 

for (k = 1; k <= 10; k++) { 

        if (k %2==0) { 

    sum = sum + k; 

         } 
} 

document.write(sum); 

 ;var number=35  . ث

var digit1,digit2; 

digit1 = parseInt(number % 10); 

digit2 = parseInt(number / 10); 

document.write(digit1+digit2); 
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 (درجة 16) 4 السؤال

المواهب امامكم صورة شاشة وهيكل لكود االصل لصفحة التي تحسب الفائز بالمكان االول بمسابقة 

الشابة التي أًقيمت في الصف. 

 

لكي " احسبلخانات النصوص، ومن ثم يتم النقر على الزر " /ةُمرشحيتم ادخال عدد االصوات لكل 

 .عدد االصواتب هنالك تساو   ليسه نحصل على اسم الفائز. ُمعطى ان

 مقطع الكود يحوي:

 3  عدد االصوات. إلدخالخانات للنصوص  

  "id="tamer وتامر   " id=" yasminياسمين, " id=" amir أمير

  الدالة التي تحسب وتضع اسم الفائز في خانة النصيُشغل ِزر، عند الضغط عليه id="result" 

  خانة نصid="com"  ،  ،المنافسة هي جزء من رحلة النجاح"للمالحظة" 

 هيكل الكود.اكملوا 

 

<html><head><script> 

function calculate() 

{ 

   var stu1 = parseInt(document.getElementById("___1___").value); 

   var stu2 = parseInt (document.getElementById("___2___").value); 

   var stu3 = parseInt (document.getElementById("___3___").value); 

   if (__________4_______________) 

      document.getElementById("result").value=" أمير  "; 

  else if (__________5_______________) 

      document.getElementById("result").value="ياسمين"; 

  else document.getElementById("result").value="تامر";    

  var remark=" المنافسة هي جزء من رحلة النجاح   ";    

  document.getElementById("__7__").value=___8___; 

}</script></head> 

 

 المواهب الشابة مسابقة

 تامر ياسمين أمير

 احسب

 الرابح

 مالحظة:
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 (درجات 8) 5 السؤال

لوا بجانب(script) امامك مقطع لكود   حصل عليه:ج الذي سنالُمخرَ  ه. َسجِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قسم )ب( 

  موسع. JSاو مسار   canvasمسار  ،في هذا القسم يجب االجابة عن احد المسارين

 5,6 االسئلة  – موسع JSمسار 

 7,8االسئلة  – canvasمسار 

var k,num; 

for (k = 1; k <=3; k++) { 

      for (num = 2; num <= 4; num++) { 

                 document.write( num+ "   "); 

       } 

       document.write("<br />");       

} 
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 (درجة 16) 6 السؤال

طالبا  120يشمل الوصول للمدرسة، عن طُرق  نمشروع الحذر في الطرقات، تقرر القيام باستبياخالل 

ان  1 كيفية الوصول للمدرسة حسب االمكانيات التالية: عن حيث ُسئل الطالب . ،من طالب المدرسة

 .سيراً ان كانوا يصلون  3ان كانوا يستعملون الدراجة الهوائية و  2وسيلة نقل جماعية،  كانوا يستعملون

دقائق  10وزمن الوصول بواسطة الدراجة الهوائية  دقيقة، 20هو  اً سيرالوصول ان زمن  علومٌ مَ 

   دقائق. 3وبواسطة وسيلة النقل الجماعية 

 ا بحيث:اكتبوا كودً 

(. 3او  2، 1عن كيفية الوصول للمدرسة )االستبيان  سؤال ناجاب عيستقبل جوابا من كل طالب  . أ

 الطالب الذين يصولون للمدرسة بواسطة كل واحدة من الطرق. ويحسب ويطبع عدد

   الوصول للمدرسة. يحسب ويطبع معدل زمن . ب

 .امامكم كود جزئي للحل، اكملوا الناقص

 المتغيرات التالية: مع مل اعلتا عليكم السؤال لحل

count1      –  وسيلة نقل جماعية.  ةطلعّد الطالب الذين يصلون بواس 

count2 –    الهوائية.الدراجة لعّد الطالب الذين يصلون بواسطة 

count3 –  .ًلعّد الطالب الذين يصلون سيرا   

choice  –  (3 او 2, 1)الستقبال طريقة الوصول للمدرسة 

average – زمن الوصول للمدرسة للحساب معد. 

<script> 

var  count1=0, count2=0, count3, k , average; 

for (k = 1; k <=    1  ;  k++) { 

choice = parseInt(window.prompt("1,2,3 ادخل/ي طريقة الوصول للمدرسة")); 

if (   2 )   { count1 =  3 ;} 

else if ( 4 )  {        5        =     6       ;} 

} 

count3 = _______7__________; 

document.write ( count1 + "  وسيلة نقل جماعية عدد الطالب الذين يصلون بواسطة  "); 

document.write ( count2 + "  ;(" الدراجة الهوائية الطالب الذين يصلون بواسطة عدد  

document.write ( count3 + "  ًعدد الطالب الذين يصلون سيرا "); 

average  =      8    ; 

document.write (average  + "  الوصول للمدرسةمعدل زمن  "); 

</script>    
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 (درجات 8) 7 السؤال

  canvasالتي تشمل الوسم HTML امامكم كود لصفحة 

<html><head></head><body> 

<canvas  id="canvasFrame"   width="400"   height="400" </canvas> 

<script> 

var  num = 400;    

var canvasObj  = document.getElementById("canvasFrame"); 

var ctx = canvasObj.getContext("2d"); 
   
ctx.fillStyle  = "blue"; 

ctx.rect ( num-300 , num-300 , 200 , 100); 

ctx.fill ( ); 

ctx.beginPath(); 

ctx.fillStyle = "black"; 

ctx.arc(150, 200, 25, 0, Math.PI * 2, true); 

ctx.arc(250, 200, 25, 0, Math.PI * 2, true); 

ctx.fill(); 

</script></body></html> 

والرسم الذي سنحصل عليه من تشغيل  canvasالُمرفقة حدود ال  ارسموا على الئحة المربعات 

 .بالكلمات ن، يُمكن تسجيل األلوانالستعمال األلواحاجة  ال الصفحة.

  .X 50 50ابعاد كل ُمربع 
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 (درجة 16) 8 السؤال

طالب  برمج ات في المدرسة، الطرقعلى الحذر اسبوع باطار 

الذي الطبقة إشارة ضوئية للمشاة الٌمركب من دائرتين ومستطيل 

وفي كل يظهر مستطيل اسود فقط. عند تحميل الصفحة يحيط بهما. 

لون ويتبدل   الدائرةمكان يتغير  مرة يتم النقر بواسطة الفارة 

دائرة ظهر في كل مرة تاخضر(. او  )احمراالشارة الضوئية 

 واحدة.

 100,200 المكان,  G–25 معطيات الدائرة الخضراء:  100,100 المكان,  R – 25 : الحمراءمعطيات الدائرة 

xR –  البعد من, الدائرة الحمراء مكان-left  xG –  البعد من, الدائرة الخضراءمكان -left  

yR –  البعد من, الدائرة الحمراءمكان -top  yG –  البعد من, الدائرة الخضراءمكان -top  

 اكملوا االوامر الناقصة في الخواريزم:

<html ><body ><canvas  id="canvasFrame"   width="400"   height="400"     

                                                 onclick="___1____"></canvas> 

<script>             

   var canvasObj = document.getElementById("canvasFrame"); 

   var ctx = canvasObj.getContext("2d"); 

   var xR = 100, yR = 100, xG = 100, yG = 150; 

   var hit=1;   

   ctx.fillStyle = "black"; 

 ctx.fillRect(75, 50, 50,150); 

   function redColor() { 

     ctx.fillStyle = "black"; 

ctx.fillRect(75, 50, 50,150);                

ctx.beginPath(); 

__________2__________;                                                         

                __________3___________;  ctx.fill(); } 

    function greenColor() { 

     __________4___________; 

     __________5___________; 

  __________6___________;  

          __________7___________;                                                         

                 __________8___________; ctx.fill(); } 

   function quiz(event) { 

          event = event || window.event;                  

     if(______9_______) 

                    redColor(); 

     else   

         greenColor(); 

     hit=hit*(-1);               } 

  </script></body></html>  

 اخضر                   احمر  
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 ُملخص االوامر –برمجة طرف الُمستعمل 

HTML 

<br /> <html>  سطر جديد :                مبنى الصفحة

     

   <head> 

        <title></title> 

   </head> 

   <body> 

   </body> 

</html> 

 <h1></h1> … <h6></h6>       عنوان

 <div></div>      مقطع

 <table><tr><td></td></tr></table>        جدول

 <a href="…"></a>  رابط

  </ "img src="pic/X.jpg" alt="X" height="10>      صورة

 

JAVASCRIPT 

 ;()document.write    :اوامر الطباعة

 ;var score = 5   :تعريف متغيرات

 --   ++  ( الباقي) %   /   *    - (جمع اعداد او ربط نصوص+ ) :ُمشغالت حسابية

 (ليس! )   (او(  || )وايضا(    <     >     =<     =>     && )اختالف(  =! )مساواة== ) :ُمشغالت منطقية

 

while (<شرط>){ 

 {  مجموعة اوامر//       

 

function newFunc(n1, n2) {  

       // مجموعة اوامر    } 

 

 

if(<شرط >){ 

             // مجموعة اوامر     } 

else {   // مجموعة اوامر  } 

 

for (<تغيير القيمة>;<شرط القيمة العليا>;<قيمة بداية>){ 

       // مجموعة اوامر   } 

 <Canvas> الوسم

 :التالي scriptبواسطة ال (  Canvasنُعرف قماش للرسم )

<body><canvas id="myCanvas" width="300" height="150"></canvas>     

    <script> 

        var canvasObj  = document.getElementById('myCanvas') ; 

        var ctx = canvasObj.getContext('2d') ; 

        ctx.beginPath() ; 

شكل وطريقة الرسم على قماش الرسم.يُحدد سالكود الذي سيُكتب هنا   

       ctx.fill() ; 

      ctx.endPath() ; 

       ctx.stroke() ; //   امر الرسم بشكل عملي 

    </script></body> 

 (النقطة العليا من جهة اليسار)                     مستطيل
 ctx.fillRect(X, Y, طول ,عرض); 

 خط

ctx.moveTo(X, Y); //  مكان بداية الخط 

ctx.lineTo(X, Y);    //  (مفتوح/  ُمغلق) مسار/  مثلث مكان نهاية الخط 

ctx.moveTo(X, Y); //   نقطة البداية

ctx.lineTo(X , Y1); 

ctx.lineTo(Y1, X); 

ctx.lineTo(X ,  Y); // نقطة النهاية   

 (نقطة المركز للدائرة)                                 قوس
ctx.arc( X, Y, اتجاه ,نهاية ,بداية ,نصف قطر); 

 احرف

ctx.font = ' اسلوب "نوع الخط" ِكبر الخط ';  

ctx.strokeText("نص", X, Y); 

 صورة
var img = new Image(); 

img.src = "imgName.png";  //   مسار الصورة

img.onload = function ()   { //   تحميل الصورة 

g.drawImage(img, X, Y, طول ,عرض);       }; 

 صفات الرسم

ctx.fillStyle = …;         //لون الخلفية 

ctx.lineWidth = …;      //   ثخن الخط

ctx. strokeStyle  = …;  // لون االطار 
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 جاباتالصفحة ا، 2015תשע"ה , السنة التعليمية  ،طرف الٌمستَعِمل الوحدة التعليمية

     2     3     4  1   أ-1

      <"img src="picture.jpg >         ب-1

 ت-1

<html> 

<body dir="rtl"> 

             ( أ)

              ( ب)

              ( ت)

              ( ث)

</body></html> 

 ث-1 

<html><head><script> 

function print () 

{ 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

} 

</script></head> 

<body  dir="rtl"> 

<input type="______" id="calc" value="اضغط هنا" onclick="_______">     

</body></html> 
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     ( أ)  .3

     (ب)      

     ( ت)      

     (ث)      

  

    סמל בית ספר 

     /התלמיד מס'



 وزارة التربية والتعليم
 ادارة العلوم والتكنولوجيا

 التفتيش على تعليم علوم الحاسوب

 13 ה"תשע , , מודול צד לקוחמדעי המחשב משימה  מסכמת, 

4. 

(1(    ______________________ )2_____________________________ ) 

(3(    ______________________ )4_____________________________ ) 

(5  ______________________ )  (6_____________________________ ) 

(7(    ______________________ )8_____________________________ ) 

  5. 

 

6. 

(1(    ______________________ )2_____________________________ ) 

(3(    ______________________ )4_____________________________ ) 

(5 )(    ______________________6_____________________________ ) 

(7(    ______________________ )8_____________________________ ) 

7. 

  

8. 

(1(    ______________________ )2_____________________________ ) 

(3(    ______________________ )4 )_____________________________ 

(5(    ______________________ )6_____________________________ ) 

(7(    ______________________ )8_____________________________ ) 

(9______________________ ) 


