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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 الفصل األول
 في نافذة النموذج اآلتية: السؤال األول:

 
إذا أردنا أن نخزن مدخالت المستخدم في متغيرات حدد نوع البيان المناسب لكل مدخل من مدخالت مستخدم 

 البرنامج:
1- String 
2- Date 
3- Boolean 
4- String 

 ( اآلتي:Codeالكود ) في السؤال الثاني:

 
 :وأنواعهاالمتغيرات والثوابت  استخرج أسماء

 Singleنوعه  Radiusالمتغير  -1
 Singleنوعه  Xالثابت  -2
 

1 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 :اآلتية حدد سبب الخطأ في األكواد السؤال الثالث:

 
 

والذى من  arabic( اليمكن تحويلها الى نوع المتغير textbox1قيمة حرفية فى صندوق النص) ادخالالسبب: 
 .byteالنوع 

 
 

المحدد فى نوع المتغير  ىالمدخارج نطاق ( textbox1.textالعددية المدخلة فى صندوق النص ) يمةالقالسبب: 
computer. 

 األسهم: هحسب ما تشير الي ه( المطلوب كتابتCodeالكود ) حدد ماهو السؤال الرابع:
Try 
 
 
 
 
Catch ex As Exception 
 
 
EndTry 

 :( اآلتي ثم صوبهCode)حدد نوع الخطأ في الكود  السؤال الخامس:
 التصويب نوع الخطأ (Codeالكود )

Din x As Single Syntax Errors  اإلمالئية
 والنحوية

Dim x As Single 

Const x As Single Syntax Errors  اإلمالئية
 والنحوية

Const x As Single=10 

 الكود الذي من المحتمل حدوث خطأ منه

 طأالكود الذي يعالج الخطأ في حالة وقوع هذا الخ
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 :ه، البد أن يسبقيتم تنفيذه ال عند كتابة الكود يحتاج المبرمج لوضع تعليق معين السؤال السادس:
 REM -2أو                  'عالمة        -1

 ( اآلتي:Codeفي الكود ) السؤال السابع:

 
 لية باألرقام على الشكلإفسر الكود المشار 

من النوع  UserBirthDateو اإلعالن عن متغير  Stringمن النوع  UserNameتم اإلعالن عن متغير  -1
Date إلعالن عن متغير و اUserGender  من النوعBoolean  و اإلعالن عن متغيرUserTelNo  من النوع

Integer. 
و تم تخصيص قيمة الخاصية  UserNameللمتغير  TextBox1لألداة  Textتم تخصيص قيمة الخاصية  -2

Text  لألداةTextBox2  للمتغيرUserBirthDate  و تم تخصيص قيمة الخاصيةCheckState  لألداة
CheckBox1  للمتغيرUserGender   و تم تخصيص قيمة الخاصيةText  لألداةTextBox3  للمتغير
UserTelNo. 

 :رتب السطور اآلتية وفقا ألولويات تنفيذ العمليات الحسابية السؤال الثامن:
 العملية الرتبة

 الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين. (3)
 الخارج.األقواس من الداخل إلى  (1)
 الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. (4)
 األسس. (2)

 حدد ناتج تنفيذ العمليات الحسابية اآلتية: السؤال التاسع:
 (3+5)*2 -أ

 11النتيجة:
 3+5*2 -ب

 11النتيجة:
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 ( أمام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )ضع عالمة ) السؤال العاشر:
 (x) تسـميـة المتغـيرات أو الثـوابـت في البرنامـج أن يبدأ اسم المتغير بحرف أو رقم. أحد قـواعـد (1)
 Dim. ()يتم اإلعالن عن المتغيرات باستخدام جملة  (2)
 False. (x)أو  Trueيأخـذ القيمـة   Doubleالمتغـير من النـوع  (3)
دم لتخزين األعداد الصحيحة تستخ (Integer & Long & Double)المتغيرات من أنواع   (4)

 فقط.
(x) 

 TextBox. ()يتم استقبال مدخالت المستخدم من خالل العديد من األدوات منها  (5)
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 الفصل الثاني
 ( امام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )

 () 2( هو  If..Then..elseعدد اختيارات التفرع الممكنة مع استخدام جملة ) (1)
 () (.True( ، عندما يكون ناتج التعبير الشرطي  )IF(  في جملة )Elseينفذ الكود الذى يلي ) (2)
 () هو أحد معامالت المقارنة المنطقية. &المعامل  (3)
 ( لكي False( يجب أن يكون كافة نواتج الشروط المستخدمة )Orباستخدام معامل المقارنة ) (4)

 () (.Falseيكون الناتج النهائى )

(  فى حالة اختبار أكثر من  تعبير شرطى بجملة شرطية Select Caseتستخدم جملة ) (5)
 () واحدة.

فإن ناتج التعبير   350( تساوى Yوالمتغير ) 15(  تساوي xإذا كانت قيمة  المتغير ) (1)
 (.False(  هو )x>10 And  y<500الشرطى )

() 

 () (. If( اختياري فى جملة )Elseتخدام )اس (7)
(  لكى يكون الناتج النهائى  true( يتطلب ان يكون الشرطان ناتجهما ) andالمعامل ) (8)

(True.) () 

 () (.SelectedIndex( هى ) ListBoxالخاصية التي تشير الى العنصر المحدد باألداة ) (9)
 () وجود اكثر من احتمالين للتفرع.(  فى حالة Select..Caseتستخدم ) (11)
 

( قم بإعادة كتابة الكود فى R( التالي لحساب مساحة دائرة نصف قطرها )Codeيستخدم الكود ) السؤال الثاني:
(  الذى Textbox1العمود األيسر بحيث يعطى رسالة "غير مسموح" عند ادخال عدد سالب فى مربع النص )

 (.Rخصص قيمته للمتغير )
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 

 الحل 
Dim r,area as single 

Const pi as single=22/7 

R=me.textbox1.text 

If r < 0 then 

    Msgbox "غير مسموح" 

else 

    Area=2 * pi * r^ 2 

    Msgbox ("area of circle= " & area) 

End if 
 

 حل آخر 
Dim r , area as single 

Const pi as single=22/7 

R=me.textbox1.text 

If r >= 0 then 

    Area=2 * pi * r^ 2 

    Msgbox ("area of circle= " & area) 

else 

      Msgbox "غير مسموح" 

End if 

 
( التالي دراسة جيدة والذى يحدد التقدير المناسب لكل درجة مدخلة في Codeقم بدراسة الكود )السؤال الثالث: 

 :(Textbox1مربع النص )
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 (:Textbox1( عند ادخال الدرجات التالية في مربع النص )Label1ه في أداة العنوان )حدد ما يتم عرض
 الناتج الدرجة المدخلة

 ضعيف 30
 جيد جدا 84

 مقبول 64.4
 111و  1يرجى ادخال درجة بين  33-
 ضعيف صفر

 111و  1يرجى ادخال درجة بين  114.3
ويعطى نتائج صحيحة عند  ( y=3x+2ة من الدرجة األولي )يستخدم الكود التالي لحل معادل السؤال الرابع:

( عند  ادخال Runtime Error( ولكن حدث خطأ أثناء التشغيل  )TextBoxادخال قيم عددية في مربع النص )
( If( بعد حل هذه المشكلة باستخدام جملة )Code( قم بإعادة كتابة الكود )TextBoxقيم حرفية في مربع النص )

 يعطى رسالة في أداة العنوان وهى "يجب إدخال قيمة عددية" إضافية بحيث
 
 
 
 

 الحل 
        Dim x, y As Single 

        If IsNumeric(Me.TextBox1.Text)Then 

            x = Me.TextBox1.Text 

            y = 3 * x + 2 

            Label1.Text = y 

        Else 

            MsgBox(" دخلا  ("فقط عددية قيم 

        End If 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 حل آخر 
  Dim x, y As Sing 

  If Not (IsNumeric(Me.TextBox1.Text))Then 

       MsgBox("فقط عددية قيم ادخل") 

  Else 

       x = Me.TextBox1.Text 

       y = 3 * x + 2 

       Label1.Text = y 

  End If 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 نفيذ كل من األكواد التالية:اختر ناتج ت السؤال الخامس:
 الناتج الكود م

1 

 

 One .أ 

2 

 

 True .أ 

3 

 

 Youssif .أ 

Ahmed 

4 

 

 

 

 7X9=63 .ب 

 

5 

 

 
 Second .ب 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 الفصل الثالث
 اختر اإلجابة الصحيحة لكِل مما يلى: السؤال األول:

 :هو Do while Loop جملة استخدام من الغرض .1

  True الشرطي التعبير يصبح حتى( Code) كود تكرار .أ 

 True الشرط طالما كود تكرار .ب 

 False الشرط طالما كود تكرار .ج 

 ؟Next األمر وظيفة ما( For...Next) جملة فى  -1

  الزيادة بقيمة الحلقة متغير قيمة زيادة .أ 

 النهاية قيمة مع الزيادة قيمة مقارنة .ب 

 سبق ما كل .ج 

 :هى مسبًقا التكرار مرات عدد معرفة عند تستخدم تكرارية حلقة أفضل -2

 Do While .أ 

 For Next .ب 

 Select Case .ج 

 :هو  (  txt_display) النص صندوق فى عرضه يتم ما فإن التالى( Code) الكود تنفيذ بعد -3

 2 .أ 
 241811 .ب 
 2345178911 .ج 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 :هو(   lbl_display)العنوان أداة فى عرضه يتم ما فإن التالى( Code) الكود تنفيذ بعد -4

 11 .أ 

 11 .ب 

 1 .ج 

 :هو(  lbl_display) العنوان أداة فى عرضه يتم ما فإن التالى( Code) الكود تنفيذ بعد -5

 5 .أ 

 11 .ب 

 15 .ج 

 ( امام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) السؤال الثاني:
 ()  9يعرض صندوق رسالة به  "Msgbox "3" & "X" & "3األمر  (1)
 () 0  ( هوFor m=3 to 1 Step -1( بعد انتها تنفيذ الحلقة )Mقيمة ) (2)

( فهذا يعنى أن قيمة الزيادة صفر For...Next( مع جملة )Stepفى حالة عدم كتابة ) (3)
 افتراضياً 

() 

 () ثانية 2.5( فهذا يعنى Timer( لألداة )Intervalللخاصة ) 2500فى حالة تحديد القيمة  (4)

 () ر شرطى.( بناًء على تعبي Do...Whileيمكن الخروج من الحلقة التكرارية ) (5)

 ( مما يلي:Code( بعد تنفيذ كل كود )rماهى قيمة المتغير ) :السؤال الثالث

 

(1.5      –1      –    0.5   ) 

 

(0      –2        –   Overflow   ) 

 

(0      –     5   –10      ) 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 الفصل الرابع
 ( أمام العبارة الخطأ:ة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمضع عالمة ) السؤال األول:

 () ( مرة واحدة ويستدعي أي عدد من المرات.Procedureيعلن اإلجراء ) (1)

 (x) ( يلزم اإلعالن عنها أوال.Predefinedالدوال المعرفة ) (2)

 ( كما هو موضح في إعالنها Single( هي )Areaالقيمة الراجعة للدالة ) (3)

Function Area(ByVal radius As Single) As Integer 

(x) 

( مــن خاللهــا تســتقبل قــيم مــن خــارج اإلجــراء Procedure( اإلجــراء )Parametersوســائط ) (4)
(Procedure.) 

() 

( ال يجــوز Functions( فــي طرفــي جملــة التخصــيص أمــا الــدوال )Subتســتخدم اإلجــراءات ) (5)
 استخدامها في أي جملة تخصيص.

(x) 

 () ( تعود بقيمة.Functionود بأي قيمة أما الدالة )( اليعSubاإلجراء ) (1)
( أن تســـتخدم وســـيط واحـــد علـــى األقـــل Proceduresيشـــترط عنـــد اإلعـــالن عـــن اإلجـــراءات ) (7)

(Parameters.) 
(x) 

( أو ثابـــت Variable( إمـــا أن يكـــون قيمـــة مجـــردة أو متغيـــر )Procedureوســـيط اإلجـــراء ) (8)
(Constant( أو دالة )Function.) 

() 

 :اكتب أمام كل عبارة بالعمود )ب( الرقم المناسب من العمود )أ( السؤال الثاني:
 (ب) م (أ) م
تستخدم في الطرف األيمن من جملة  2 (Subاإلجراء ) (1)

 التخصيص وال يخصص لها أي قيمة.
تستخدم في الطرف األيمن من جملة  4 (Functionالدالة ) (2)

عند التخصيص ويخصص لها قيمة 
 اإلعالن فقط.

 ال يستخدم في جملة التخصيص نهائيا. 1 (Variablesالمتغيرات ) (3)

 تستخدم في طرفي جملة التخصيص. 3 (Constantsالثوابت ) (4)
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 واختبارات أسئلة إجابة
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 ( اآلتي:Codeاستخرج من الكود ) السؤال الثالث:

 

 ShowOddOrEven اسم اإلجراء : -1

 Integerعه نو  Start وسائط هذا اإلجراء وأنواعها: -2

 ( اآلتي:Codeاستخرج من الكود ) السؤال الرابع:

 

 .Areaاسم اإلجراء : -1

 .Radiusوسائط هذا اإلجراء: -2

 .resالقيمة الراجعة: -3

 نوع البيان الخاص ب: -4

 .Areaللدالة  Single الدالة: -أ

 .Radiusللوسيط  Single وسيط الدالة: -ب

 .Resر للمتغي Single القيمة الراجعة: -ج
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 واختبارات أسئلة إجابة
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 ( اآلتي:Codeاستخرج من الكود ) السؤال الخامس:

 

 . Sumاسم اإلجراء : -1

 .First,Second وسائط هذا اإلجراء: -2

 .total القيمة الراجعة: -3

 نوع البيان الخاص ب: -4

 .Sumللدالة   Singleالدالة: -أ

 .First,Secondلكل من  Single وسائط الدالة: -ب

 .Totalللمتغير   Singleالقيمة الراجعة: -ج

 :(Function( أو دالة )Subأكتب أي من اآلتي إجراء ) السؤال السادس:
 -أ

 

 ShowOddOrEven  تعدSub  
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 -ب

 

 Area  تعدFunction  

 -ج

 

 IsNumeric  تعدFunction  

 ( اآلتي:Code( من الكود )Functionsاستخرج أسماء الدوال ) السؤال السابع:

 

1- Show 

2- Factorial 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 الفصل الخامس
 :الخطأ العبارة ( أمامx) خطأ وعالمة الصحيحة العبارة مام( ا) صح عالمة ضع :األول السؤال

، أو المضايقة، للتحرش اإللكترونية بإستخدام الوسائط، متعمد عدواني سلوك عن عبارة اإللكتروني التّعدي .1
 (). ناآلخري تهديد أو أو تخويف، أو إحراج

 (x) .المصري المجتمع داخل اإللكتروني التّعدي من صور توجد ال .2
 () .اإللكتروني التخفي اإللكتروني التعدي أشكال من .3
 طريق عن متعددة سائل و باستخدام اآلخرين على نفسية ضغوط إلكترونيـًا يهدف إلى إيقاع المتعّدي .4

 () .إلكترونية وسائط

 
 :اإللكتروني التعدي من نفسك في حماية تساعدك التي العبارات أمام (ضع عالمة صح ) :الثاني السؤال

 () .السر بكلمة أحد تشارك ال .1

 ( ) .تذكره يمكن سهل شي أو ميالد تاريخ تكون إن يمكن السر كلمة .5

 () .اإلنترنت على خاصة معلومات تنشر ال .2

 ( . )إلكترونيـاً  المتعدي من المرسلة اإللكترونية الرسائل من تخلص .3

 () .اإلنترنت على يكتبه ما كل تصدق وال إلكترونيـًا، المتعدي على ترد ال .4

 () .المختصة للسلطات اإللكتروني التعدي عن باإلبالغ قم .5

 

اشترك أحد األشخاص في أحد مواقع التواصل اإلجتماعي. كلما راسل أحد األعضاء أو حاول  :الثالث السؤال
 :عليهإجراء محادثة فورية الحظ عدم الرد 

 (Exclusionاالستثناء اإللكتروني ) ويسمى التعدى اإللكترونييعتبر ما حدث شكل من أشكال  -
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 (1نموذج اختبار )
 ( امام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) السؤال األول:

 () .2هو   If..Then..Elseعدد اختيارات التفرع الممكنة مع استخدام جملة  (1)
 () هو احد معامالت المقارنة المنطقية. &المعامل  (2)

فإن ناتج التعبير الشرطي    7تساوى  Yوقيمة المتغير   X=5إذا كانت قيمة  المتغير  (3)
X>=5  and Y<=7  هوFalse. 

() 

 () ( يكون لمرة واحده فقط .Proceduresاستدعاء االجراءات ) (4)
 () ( .Variablesعن المتغيرات ) لإلعالن   Dimتستخدم  (5)

 اختر اإلجابة الصحيحة: :السؤال الثاني
 ( فهذا يعنى:Timer( لألداة )Intervalللخاصة )  3511فى حالة تحديد القيمة  -1

 ثانية  35 -ج        ثانية 3.5 -ب     دقيقة 3.5-أ
 :8ساوى متغير يالفى حالة قيمة  Falseالتالية ناتجها  Selectأي من جمل  -2

 Case Is >= 4 -ج    Case 1 To 6, 8-ب  Case Is < 8  -أ
 ( معين مسبقًا فإن أفضل جملة تكرار هي:Codeعند معرفة عدد مرات التكرار لكود ) -3

  For...Next  -ج  If… End If -ب  Do While...Loop  -أ
 ( التالي:Codeعند تنفيذ الكود ) lblOutما القيمة المعروضة في أداة العنوان  -4

Dim i as Integer 

    For  i = 2 To 10 Step 2   

    lblOut.Text = lblOut.Text & i & "," 

Next      
 2,4,6,8,10 -ج   2,3,4,5,6,7,8,9,10 -ب    2 -أ

 (:Constantsيتم تخصيص قيم للثوابت ) -5
 عند اإلعالن عن الثوابت فقط. -أ 

 امج فقط.أثناء سير تنفيذ تعليمات البرن -ب
 عند اإلعالن عن الثوابت وكذلك أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج. -ج
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 واختبارات أسئلة إجابة
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 :أجب عما يلى :السؤال الثالث
 ( التالي:Codeحدد قيمة كل متغير بعد تنفيذ الكود ) -1

 القيمة المتغير
C 11 
K 7 
N 11  

 

Dim N, K, C As 

Integer 

 C = 10 

For N = 1 To 10 Step 

5 

 K = K + N 

Next 

If N >= C Then 

   C = C + 1 

End If 

 
 السطور اآلتية وفقا ألولويات تنفيذ العمليات الحسابية رتب -2

 العملية الرتبة
 الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين. (3)
 األقواس من الداخل إلى الخارج. (1)
 الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. (4)
 األسس. (2)

 ( اآلتي:Codeلكود )في ا -3

 
 ( المشار الية باألرقام على الشكلCodeفسر الكود )

 Decimal( من النوع Total, FirstNumber, SecondNumberعالن عن متغيرات وهي )اإل تم -1

 
( ثم تخصيص ناتج جمع قيم FirstNumber, SecondNumberعمل تخصيص قيم للمتغيرين ) تم -2

 Total( للمتغير FirstNumber, SecondNumberالمتغيرين )

1 

2 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 (2نموذج اختبار )
 ( امام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) السؤال األول:

 () فى حالة اختبار أكثر من تعبير شرطى. If..Then..ElseIfتستخدم جملة  (1)
خدم لتخزين األعداد الصحيحة تست (Integer & Long & Double)المتغيرات من أنواع   (2)

 فقط.
() 

لكي يكون   Falseيجب أن يكون كافة نواتج الشروط المستخدمة Orباستخدام معامل المقارنة  (3)
 .Falseالنتاتج النهائى 

() 

 () في حالة اختبار أكثر من  تعبير شرطي بجملة شرطية واحدة. Select Caseتستخدم جملة  (4)

 False. ()أو  Trueيأخـذ القيمـة   Doubleنـوع المتغـير من ال (5)

 اختر اإلجابة الصحيحة: :السؤال الثاني
 أى من التعبيرات اآلتية غير صحيح عند استدعائها: ()AddSumبفرض وجود دالة باسم    -1

 ()X=Y+AddSum -أ
 AddSum()=X+Y-ب
 ()X=AddSum-ج

 بدايتها بالشكل التالي: تكتب A=2إلنهاء حلقة تكرارية عند تحقق الشرط   -2
 Do While (a = 2) -أ

 Do While (a < 2) Or (a >= 2) -ب
   Do While (a < > 2)-ج

 حدد الخطأ في الحلقة التكرارية التالية: -3
Dim J As Byte 

For J=1 to 500 Step 3 

   ListBox1.Items.Add( J ) 

Next 

   For…Nextبدال من  Do…While  يجب استخدام جملة -أ
 الحلقة غير منتهية-ب
 خطأ فى نوع متغير الحلقة-ج
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 :Mعندما تصبح قيمة المتغير   For m=10 to 1 Step -2يتوقف التكرار في جملة  -4
 أكبر من قيمة النهاية -أ

 أصغر من قيمة النهاية -ب
 أصغر من أو تساوى قيمة النهاية -ج

 2 - (2+7)*  2حدد ناتج تنفيذ العملية الحسابية   -5
 5 -ج  14 -ب   16- -أ

 :أجب عما يلى :السؤال الثالث
 Select…Caseأعد كتابة الكود التالي باستخدام جملة  -1

Dim x As Integer 

 x = Me.textbox1.text 

 If x = 0 Then 

   label1.text = " القيمة تساوى

 "صفر

 End If 

  

If x > 0 Then 

  Label1.Text = " القيمة أكبر من

 End If "الصفر

 

If x < 0 Then 

   Label1.Text = " القيمة أصغر من

 End If "الصفر

 الحل 
 

        Select Case x 

            Case 0 

                Label1.Text = "صفر تساوى القيمة" 

            Case Is > 0 

                Label1.Text = "الصفر من أكبر القيمة" 

            Case Is < 0 

                Label1.Text = "الصفر من أصغر القيمة" 

        End Select 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 أمام كل عبارة بالعمود )ب( الرقم المناسب من العمود )أ( اكتب -2
 )ب( م )أ( م
تستخدم في الطرف األيمن من جملة التخصيص  2 (Subاإلجراء ) -1

 وال يخصص لها أي قيمة.
تستخدم في الطرف األيمن من جملة التخصيص  4 (Functionالدالة ) -2

 ويخصص لها قيمة عند اإلعالن فقط.
 ال يستخدم في جملة التخصيص نهائيا. 1 (Variablesالمتغيرات ) -3
 تستخدم في طرفي جملة التخصيص. 3 (Constantsالثوابت ) -4

 
 ( اآلتي ثم صوبهCodeنوع الخطأ في الكود ) حدد -3

 التصويب وع الخطأن (Codeالكود )
Dim x As Sangle Syntax Errors  اإلمالئية

 والنحوية

Dim x As Single 

Const x As Integer 
X=10 

Syntax Errors  اإلمالئية
 والنحوية

Const x As Integer=10 
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 (3نموذج اختبار )
 الخطأ:( امام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) السؤال األول:

 ListBox . ()تشير الى العنصر المحدد باألداة  SelectedIndexالخاصية  (1)

 () فى حالة وجود اكثر من احتمالين للتفرع. Select..Caseتستخدم  (2)

 A=3, B=5, C=2. () حالة في True ناتجها A > B And B > C Then  If الجملة (3)

 False. () أو True كوني دائما  IsNumeric الدالة ناتج (4)

 () .فقط الصحيحة األعداد لتخزين تستخدم (Integer & Long)  أنواع من المتغيرات (5)

 اختر اإلجابة الصحيحة: :السؤال الثاني
 اختر اإلجابة الصحيحة: -أوال
 ( التالى هو:Codeالهدف من الكود ) -1

Dim N As Integer 

Dim S As Integer 

For N = 1 to 100 

    S=S +N  

Next 

Label1.Text = S 
 111الى  1عرض األعداد من  -أ

 111الى  1عرض مجموع األعداد من  -ب
 111الى  1عرض حاصل ضرب األعداد من  -ج

 ( عند تنفيذ الكود التالى:Label1ما القيمة المعروضة فى اداة العنوان ) -2
Dim intNum as Integer = 10 

intNum= intNum+2 

intNum = intNum Mod 3 

Label1.Text = intNum 
 3-أ 
 0-ب 
 4-ج 

 تكتب بدايتها بالشكل التالي: A< > 2إلنهاء حلقة تكرارية عند تحقق الشرط   -3
 Do While (a = 2) -أ

 Do While (a < 2) Or (a >= 2) -ب
 Do While (a < > 2) -ج
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 (:Function( أو دالة )Subأي من اآلتي إجراء )  -ثانيا
 -أ

 

 Concatenating تعد Function 

 -ب

 

 ShowResult  تعدSub 
 أجب عما يلى: :السؤال الثالث

  ( التالي:Codeحدد قيمة كل متغير بعد تنفيذ الكود ) -1

 علما بأن القيم االبتدائية للمتغيرات هي:
x=0, z=0, j=1, k=1, y=2 

 القيمة المتغير
x 1 
y 1 
z 2  

 

IF x < y Then 

     z = K + J 
     x = x + 1 
     y = y - 1 

Else 
    z = K - y 
    x = x + 2 
    y = y - 2 
End IF 

 ( اآلتي:Codeمن الكود ) استخرج -2

 
 .Calc اسم اإلجراء : -1
 .fn,sn وسائط هذا اإلجراء: -2
 .resالقيمة الراجعة: -3
 ب: اصنوع البيان الخ -3

 .Calcللدالة  Single الدالة: -أ
 .fn,snلكل من  Single يط الدالة:وس -ب
 .Resللمتغير  Single القيمة الراجعة: -ج
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 واختبارات أسئلة إجابة
 الثاني الدراسي الفصل

 

 حدد سبب الخطأ: اآلتية( Codeاألكواد ) في -3

 
 

والذى من  arabic( اليمكن تحويلها الى نوع المتغير textbox1قيمة حرفية فى صندوق النص) ادخال: السبب
 .byteالنوع 

 
 

المحدد فى نوع المتغير  ى( أعلى من المدtextbox1.textة فى صندوق النص )العددية المدخل القيمة: السبب
computer. 

 

 
 


