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السؤال ألاول اكمل باسحخدام الكلمات الحالية :
(الصفحة الزئيسية – الثابحة – الحفاعلية – صفحة مىكع – مىكع الىيب )
 ............................ .1هى مسدىد به مدخىي الكترووي ًيشس غلي شبكت الاهترهذ ،وٍخم غسطه مً خالل
بسهامج مسخػسض الاهترهذ .
 ............................... .2هي اول صفدت بمىكؼ الىٍب والتي مً خاللها ٌسهل الىخلال لباقي صفداث املىكؼ.
ً .3مكىىا شٍازة  .......................مً خالل الكمبُىجس او الهاجف املدمىل.
 .4صفداث الىٍب ...............................حػسض مدخىي ًدُذ للصائسًٍ الخفاغل مػه ومػالجخه.
السؤال الثاوي  :اختر الاحابة الصحيحة مما بين اللىسين:
ٌ .1سخخدم لخصمُم صفداث الىٍب  ...................................اوامس  HTMLباالطافت للغاث اخسي مثل لغت
 PHPولغت . Java script

( السئِسُت – مىكؼ الىٍب – الخفاغلُت)

 .................................. .2غبازة غً صفدت وٍب  webpageاو اكثر مسجبطت مؼ بػظها جدذ اسم مػين .
( السئِسُت – مىكؼ الىٍب – الخفاغلُت)
 ..................... .3هي اول صفدت بمىكؼ الىٍب والتي مً خاللها ٌسهل الاهخلال لباقي صفداث املىكؼ.
( السئِسُت – مىكؼ الىٍب – الخفاغلُت)
 .4حسخخدم اوامس  HTMLفي جصمُم ........................
(غىاصس صفداث الىٍب – مىكؼ الىٍب – صفداث الىٍب الثابخت)
 ................... .5جخكىن مً مجمىغت مً الصىز والىصىص وملفاث الصىث والفُدًى و الازجباتاث
الدشػبُت.
(غىاصس صفداث الىٍب – مىكؼ الىٍب – صفداث الىٍب الثابخت)
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 .6حسخخدم لغاث البرمجت واوامس الـ  HTMLفي مسخلت :
أ .الخخطُط لبىاء املىكؼ
ب .جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
ج .إلاغداد والخجهيز لصفداث الىٍب.
د .ال ش ئ مما سبم
 .7الخخطُط لبىاء املىكؼ ٌػني :
أ .جدىٍل الخصمُم الىزقي الي صفداث الىٍب
ب .جصمُم شكل الصفدت السئِسُت وصفداث املىكؼ.
ج .جددًد الازجباتاث الدشػبُت داخل الصفدت السئِسُت وصفداث املىكؼ.
د .كل ما سبم
 .8جددًد الازجباتاث الدشػبُت داخل الصفدت السئِسُت وصفداث املىكؼ في مسخلت:
أ .مسخلت جىفُر صفداث الىٍب
ب .وشس املىكؼ
ج .جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
د .الخخطُط لبىاء املىكؼ
 ........................................................ .9هي اول مسخلت مً مساخل الخصمُم واوشاء املىكؼ :
أ .مسخلت جىفُر صفداث الىٍب
ب .وشس املىكؼ
ج .جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
د .الخخطُط لبىاء املىكؼ
 ........................................................ .11هي اخس مسخلت مً مساخل الخصمُم واوشاء املىكؼ :
أ.
ب.
ج.
د.

مسخلت جىفُر صفداث الىٍب
وشس املىكؼ
جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
الخخطُط لبىاء املىكؼ
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 ................................... .11حػسض مػلىماث لإلتالع فلط بدون امكاهُت احساء مػالجت مً الصائسًٍ ملدخىاها.
أ .صفداث الىٍب جفاغلُت
ب .صفداث الىٍب الثابخت
ج .صفداث الىٍب
د .مىاكؼ الىٍب
 ............................ .12هى مسدىد به مدخىي الكترووي ًيشس غلي شبكت الاهترهذ ،وٍخم غسطه مً خالل
بسهامج مسخػسض الاهترهذ .
أ .صفداث الىٍب جفاغلُت
ب .صفداث الىٍب الثابخت
ج .صفداث الىٍب
د .مىاكؼ الىٍب
 .................................. .13غبازة غً صفدت وٍب  webpageاو اكثر مسجبطت مؼ بػظها جدذ اسم مػين .
أ .صفداث الىٍب جفاغلُت
ب .مىاكؼ الىٍب
ج .صفداث الىٍب
د .صفداث الىٍب الثابخت
 .14اسخخدام اوامس ال  HTMLواللغاث الاخسي مثل ال  Java scriptو ال  PHPفي جصمُم :
أ .غىاصس صفداث الىٍب.
ب .مىاكؼ الىٍب
ج .صفداث الىٍب الثابخت
د .صفداث الىٍب جفاغلُت
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 .................................... .15هي الصىز  ،الىصىص  ،ملفاث الصىث  ،ملفاث الفُدًى و الازجباتاث الدشػبُت.
أ .غىاصس صفداث الىٍب.
ب .مىاكؼ الىٍب
ج .صفداث الىٍب جفاغلُت
د .صفداث الىٍب الثابخت
 .16بسهامج Audacityالوشاء ومػالجتالصىث ًخميز بـ................................
أ .بسهامج مجاوي مفخىح املصدز
بٌ .ػمل غلي اهظمت windowsو Linux
ج .سهل الاسخخدام
د .كل ما سبم
 .17لفخذ بسهامج ال :Audacity
أ .الظغط غلي كائمت .start
ب .اخخاز audacity
ج( .أ ) و ( ب )
د .ال ش ئ مما سبم
 .18للص ملطؼ صىحي:
أ .اخخاز  Cutمً كائمت edit
ب .اخخاز  Cutمً كائمت file
ج .اختر  viewمً كائمت edit
د .ال ش ئ مما سبم.
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السؤال الثالث  :ضع عالمة (√) او ( :) x
 .1مىكؼ الىٍب هى مسدىد به مدخىي الكترووي ًيشس غلي شبكت الاهترهذ ،وٍخم غسطه مً خالل بسهامج
( )

مسخػسض الاهترهذ .
 .2الصفدت السئِسُت  home pageهي صفدت وٍب او اكثر مسجبطين مػا جدذ اسم مػين.

( )

 .3مً غىاصس صفداث الىٍب ( هصىص-صىز – صىث – للطاث فُدًى )

( )

 .4صفدت الىٍب الخفاغلُت  interactive websiteهي الصفداث التي جدخىي غلي مدخىي ثابذ ال ًخغير
وهرا املدخىي ًظػه مصمم الصفدت.

( )

ً .5مكً شٍازة اي مىكؼ مً خالل الهاجف املدمىل او الحاسب الالي.

( )

 .6مسخلت الخاهفُر هي اخس مسخلت مً مساخل اوشاء وجصمُم املىكؼ .

( )

ً .7مكً الحصىل غلي الصىز باسخخدام الكاميرا السكمُت او املىبُل .

( )

ً .8خم جدىٍل الخصمُم الي صفدت وٍب في مسخلت إلاغداد والخجهيز .

( )

.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21

مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ هي املسخلت الثاهُت مً مساخل جصمُم واوشاء مىاكؼ الىٍب) ( .
مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ هي املسخلت التي ًخم فيها زسم جخطُطي بسُط غلي وزق لصفداث
( )
املىكؼ( صفدت املىكؼ السئِسُت وباقي صفداث املىكؼ الاخسي املسجبطت بيها) .
في مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ ًخم البدث غً البُاهاث الاشمت لصفداث الىٍب املخخلفت) ( .
( )
اوشاء الازجباتاث الدشػبُت لصفداث املىكؼ ًخم في مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ
بسامج اوشاء ومػالجت ملفاث الصىث جدخىي غلي مجمىغت مً الادواث جمكً املسخخدم مً اوشاء
( )
ملفاث الصىث بسهىلت وَسس
( )
امللفا ذاث امخداد  mp3غير مالئمت لليشس غبر مىاكؼ الىٍب.
( )
ًمكً خفظ امللفاث ذاث الامخداد الىص ي باسخخدام بسهامج . audacity
( )
بسهامج مػالجت الصىث ال ٌسمذ باطفت الخاثيراث غلي امللاتؼ الصىجُت .
( )
 ( jpg, gif , bp , pngمً امخداداث امللفاث الصىجُت
( )
حسخخدم الازجباتاث الدشػبُت للخىلل بين صفداث الىٍب املخخلفت .
( )
هلىم بدفظ ملفاث الصىث مً كائمت . edit
( )
مخصفذ الاهترهذ هى بسهامج لػسض صفداث الاهترهذ.
( )
الًلاف حسجُل الصىث في بسهامج  ، Audacityاطغط غلي شز الاًلاف stop
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السؤال الزابع :رثب الخطىات الحاليه لحصميم وإوشاء مىكع ويب:
(

) جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ.

(

) ألاغداد والخجهيز لصفداث الىٍب.

(

) الخخطُط لبىاء مىكؼ الىٍب.

(

) وشس املىكؼ غبر الاهترهذ.

(

) مسخله جىفُر صفداث الىٍب.
السؤال الخامس  :اوحد الكلمه املخحلفه :
 .1الصفده السئِسه – home pageصفده الىٍب .windows –webpage
 .2مىكؼ وٍب – websiteملف  – fileحػدًل.
 .3صفدت وٍب ثابخه  -جأثير -صفدت وٍب جفاغلُه.
 -WAV .4ازجباط حشػبى – .MP3

السؤال السادس  :أكمل الجمل ألاثيه مسحخدما الكلمات بين اللىسين :
( -wavحذف – ثأثير – ملف –  -MP3كص )Audacity –cut
 )....................................( .1هى بسهامج ًخميز بامكاهُه الدسجُل املباشس للصىث فى الداخل.
 .2لحرف ملطؼ صىحى ًخم جددًد امللطؼ املطلب خرفه ثم هظغط غلى(  )......................مً لىخه املفاجُذ.
 .3امخداد ملف الصىث ( ).......................له حجم صغير وسػه جخصٍيُه صغيره.
 .4امخداد ملف الصىث ( ).......................له حىده ودزحه هلاءغالُه.
 .5لىلل ملطؼ صىث  ،هختر ( )....................مً كائمه .edit
 .6لخصدًس ملطؼ صىحى  ،هختر  exportمً كائمه (.)...........................
 .7إلطافه جأثير صدي الصىث غلى امللطؼ الصىحى  ،هفخذ كائمه (.)............................
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السؤال السابع  :أكمل الجمل ألاثيه مسحخدما الكلمات بين اللىسين :
( كائمه  -effectالصفحه الزئيسه – هصىص  - reversal -صفحات ويب ساكىه)
 .1الخأثير (ٌ )......................ػكس بداًه امللطؼ مؼ نهاًخه.
 .2إلطافه الخأثير ) ( reverseمللطؼ الصىث هختر (.)............................
 .3وسخدم امس  HTMLلخصمُم (.).........................................
 ).............................( .4هى الصفده السئِسه للمىكؼ التى مً خاللها ًخم الرهاب لباقى الصفداث.
 ).............................( .5مً غىاصس صفداث الىٍب.
السؤال الثامن :وصل:
ب

أ
 .1بسهامج ً Audacityدغم الامخداد

أ_ الخخطُط لبىاء املىكؼ

( )

-2صفداث وٍب حػسض مػلىماث لالتالع فلط.

ب WAV , MP3 -

( )

-3غىاصس صفداث الىٍب

ج -صىز وهصىص وصىث

( )

 -4الخطىه ألاولى لخصمُم واوشاء مىكؼ وٍب.

د -صفده وٍب ساكىه

( )
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السؤال ألاول اكمل باسحخدام الكلمات الحالية :
(الصفحة الزئيسية – الثابحة – الحفاعلية – صفحة مىكع – مىاكع الىيب )
 .1صفحة مىكع هى مسدىد به مدخىي الكترووي ًيشس غلي شبكت الاهترهذ ،وٍخم غسطه مً خالل
بسهامج مسخػسض الاهترهذ .
 .2الصفحة الزئيسية هي اول صفدت بمىكؼ الىٍب والتي مً خاللها ٌسهل الىخلال لباقي صفداث
املىكؼ.
ً .3مكىىا شٍازة مىاكع الىيب مً خالل الكمبُىجس او الهاجف املدمىل.
 .4صفداث الىٍب الحفاعلية حػسض مدخىي ًدُذ للصائسًٍ الخفاغل مػه ومػالجخه.
السؤال الثاوي  :اختر الاحابة الصحيحة مما بين اللىسين:
ٌ .1سخخدم لخصمُم صفداث الىٍب  ...................................اوامس  HTMLباالطافت للغاث اخسي مثل لغت
 PHPولغت . Java script

(الصفدت السئِسُت – مىكؼ الىٍب – الحفاعلية)

 .................................. .2غبازة غً صفدت وٍب  webpageاو اكثر مسجبطت مؼ بػظها جدذ اسم مػين .
(الصفدت السئِسُت – مىكع الىيب – الخفاغلُت)
 ..................... .3هي اول صفدت بمىكؼ الىٍب والتي مً خاللها ٌسهل الاهخلال لباقي صفداث املىكؼ.
(الصفحة الزئيسية – مىكؼ الىٍب – الخفاغلُت)
 .4حسخخدم اوامس  HTMLفي جصمُم ........................
(غىاصس صفداث الىٍب – مىكؼ الىٍب – صفحات الىيب الثابحة)
 ........................................ .5جخكىن مً مجمىغت مً الصىز والىصىص وملفاث الصىث والفُدًى و
الازجباتاث الدشػبُت.
(عىاصز صفحات الىيب – مىكؼ الىٍب – صفداث الىٍب الثابخت)
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 .6حسخخدم لغاث البرمجت واوامس الـ  HTMLفي مسخلت :
أ .الخخطُط لبىاء املىكؼ
ب .جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
ج .إلاغداد والخجهيز لصفداث الىٍب.
د .ال ش ئ مما سبم
 .7الخخطُط لبىاء املىكؼ ٌػني :
أ .رسم ثخطيطي بسيط علي ورق لصفحات املىكع .
ب .جصمُم شكل الصفدت السئِسُت وصفداث املىكؼ.
ج .جددًد الازجباتاث الدشػبُت داخل الصفدت السئِسُت وصفداث املىكؼ.
د .كل ما سبم
 .8جددًد الازجباتاث الدشػبُت داخل الصفدت السئِسُت وصفداث املىكؼ في مسخلت:
أ .مسخلت جىفُر صفداث الىٍب
ب .وشس املىكؼ
ج .ثصميم صفحات الىيب للمىكع
د .الخخطُط لبىاء املىكؼ
 ........................................................ .9هي اول مسخلت مً مساخل الخصمُم واوشاء املىكؼ :
أ.
ب.
ج.
د.

مسخلت جىفُر صفداث الىٍب
وشس املىكؼ
جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
الحخطيط لبىاء املىكع

 ........................................................ .11هي اخس مسخلت مً مساخل الخصمُم واوشاء املىكؼ :
أ .مسخلت جىفُر صفداث الىٍب
ب .وشز املىكع
ج .جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ
د .الخخطُط لبىاء املىكؼ
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 ................................... .11حػسض مػلىماث لإلتالع فلط بدون امكاهُت احساء مػالجت مً الصائسًٍ ملدخىاها.
أ .صفداث الىٍب جفاغلُت
ب .صفحات الىيب الثابحة
ج .صفداث الىٍب
د .مىاكؼ الىٍب
 ............................ .12هى مسدىد به مدخىي الكترووي ًيشس غلي شبكت الاهترهذ ،وٍخم غسطه مً خالل
بسهامج مسخػسض الاهترهذ .
أ .صفداث الىٍب جفاغلُت
ب .صفداث الىٍب الثابخت
ج .صفحات الىيب
د .مىاكؼ الىٍب
 .................................. .13غبازة غً صفدت وٍب  webpageاو اكثر مسجبطت مؼ بػظها جدذ اسم مػين .
أ .صفداث الىٍب جفاغلُت
ب .مىاكع الىيب
ج .صفداث الىٍب
د .صفداث الىٍب الثابخت
 .14اسخخدام اوامس ال  HTMLواللغاث الاخسي مثل ال  Java scriptو ال  PHPفي جصمُم :
أ .غىاصس صفداث الىٍب.
ب .مىاكؼ الىٍب
ج .صفداث الىٍب الثابخت
د .صفحات الىيب ثفاعلية
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 ........................................ .15هي الصىز  ،الىصىص  ،ملفاث الصىث  ،ملفاث الفُدًى و الازجباتاث الدشػبُت.
أ .عىاصز صفحات الىيب.
ب .مىاكؼ الىٍب
ج .صفداث الىٍب جفاغلُت
د .صفداث الىٍب الثابخت
 .16بسهامج Audacityالوشاء ومػالجتالصىث ًخميز بـ................................
أ .بسهامج مجاوي مفخىح املصدز
بٌ .ػمل غلي اهظمت windowsو Linux
ج .سهل الاسخخدام
د .كل ما سبم
 .17لفخذ بسهامج ال :Audacity
أ .الظغط غلي كائمت .start
ب .اخخاز audacity
ج( .أ ) و ( ب )
د .ال ش ئ مما سبم
 .18للص ملطؼ صىحي:
أ .اخحار  Cutمن كائمة edit
ب .اخخاز  Cutمً كائمت file
ج .اختر  viewمً كائمت edit
د .ال ش ئ مما سبم.
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السؤال الثالث  :ضع عالمة (√) او ( :) x
 .1مىكؼ الىٍب هى مسدىد به مدخىي الكترووي ًيشس غلي شبكت الاهترهذ ،وٍخم غسطه مً خالل بسهامج
()x
مسخػسض الاهترهذ .
() x
 .2الصفدت السئِسُت  home pageهي صفدت وٍب او اكثر مسجبطين مػا جدذ اسم مػين.
(√ )
 .3مً غىاصس صفداث الىٍب ( هصىص-صىز – صىث – للطاث فُدًى )
 .4صفدت الىٍب الخفاغلُت  interactive websiteهي الصفداث التي جدخىي غلي مدخىي ثابذ ال ًخغير
( )x
وهرا املدخىي ًظػه مصمم الصفدت.
( √)
ً .5مكً شٍازة اي مىكؼ مً خالل الهاجف املدمىل او الحاسب الالي.
( )x
 .6مسخلت الخىفُر هي اخس مسخلت مً مساخل اوشاء وجصمُم املىكؼ .
( √)
ً .7مكً الحصىل غلي الصىز باسخخدام الكاميرا السكمُت او املىبُل .
( ) x
ً .8خم جدىٍل الخصمُم الي صفدت وٍب في مسخلت إلاغداد والخجهيز .
 .9مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ هي املسخلت الثاهُت مً مساخل جصمُم واوشاء مىاكؼ الىٍب) x ( .
 .11مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ هي املسخلت التي ًخم فيها زسم جخطُطي بسُط غلي وزق لصفداث
( √)
املىكؼ ( صفدت املىكؼ السئِسُت وباقي صفداث املىكؼ الاخسي املسجبطت بيها) .
 .11في مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ ًخم البدث غً البُاهاث الاشمت لصفداث الىٍب املخخلفت) x ( .
() x
 .12اوشاء الازجباتاث الدشػبُت لصفداث املىكؼ ًخم في مسخلت الخخطُط لبىاء املىكؼ
 .13بسامج اوشاء ومػالجت ملفاث الصىث جدخىي غلي مجمىغت مً الادواث جمكً املسخخدم مً اوشاء
( √)
ملفاث الصىث بسهىلت وَسس
( )x
 .14امللفاث ذاث امخداد  mp3غير مالئمت لليشس غبر مىاكؼ الىٍب.
( ) x
ً .15مكً خفظ امللفاث ذاث الامخداد الىص ي باسخخدام بسهامج . audacity
( )x
 .16بسهامج مػالجت الصىث ال ٌسمذ باطفت الخاثيراث غلي امللاتؼ الصىجُت .
( ) x
 ( jpg, gif , bmp , png ) .17مً امخداداث امللفاث الصىجُت
( √)
 .18حسخخدم الازجباتاث الدشػبُت للخىلل بين صفداث الىٍب املخخلفت .
( ) x
 .19هلىم بدفظ ملفاث الصىث مً كائمت . edit
( √ )
 .21مخصفذ الاهترهذ هى بسهامج لػسض صفداث الاهترهذ.
( √)
 .21الًلاف حسجُل الصىث  ،اطغط غلي شز الاًلاف stop
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السؤال الزابع :رثب الخطىات الحاليه لحصميم وإوشاء مىكع ويب:
(  ) 2جصمُم صفداث الىٍب للمىكؼ.
(  ) 3ألاغداد والخجهيز لصفداث الىٍب.
(  ) 1الخخطُط لبىاء مىكؼ الىٍب.
(  ) 5وشس املىكؼ غبر الاهترهذ.
(  ) 4مسخله جىفُر صفداث الىٍب.
السؤال الخامس  :اوحد الكلمه املخحلفه :
.1
.2
.3
.4
.5

الصفده السئِسه – صفده الىٍب – .windows
مىكع ويب – .edit – file
صفدت وٍب ثابخه  -ثأثير  -effectصفدت وٍب جفاغلُه.
 -WAVارثباط جشعبى – .MP3
حذف – جكبير  – amplifyصدي الصىث echo

السؤال السادس  :أكمل الجمل ألاثيه مسحخدما الكلمات بين اللىسين :
( -wavحذف  –deleteثأثير – effectملف -MP3 – fileكص )Audacity –cut
 )Audacity( .1هى بسهامج ًخميز بامكاهُه الدسجُل املباشس للصىث.
 .2لحرف ملطؼ صىحى ًخم جددًد امللطؼ املطلىب خرفه ثم هظغط غلى( )deleteمً لىخه املفاجُذ.
 .3امخداد ملف الصىث ( )MP3له حجم صغير وسػه جخصٍيُه صغيره.
 .4امخداد ملف الصىث ( )wavله حىده ودزحه هلاءغالُه.
 .5لىلل ملطؼ صىث  ،هختر (كص  )cutمً كائمه .edit
 .6لخصدًس ملطؼ صىحى  ،هختر  exportمً كائمه (ملف.) file
 .7إلطافه جأثير صدي الصىث غلى امللطؼ الصىحى  ،هفخذ كائمه (ثأثير.)effect
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السؤال السابع  :أكمل الجمل ألاثيه مسحخدما الكلمات بين اللىسين :
( كائمه  -effectالصفحه الزئيسه – هصىص  - reversal -صفحات ويب ساكىه)
 .1الخأثير (ٌ ) reversal.ػكس بداًه امللطؼ مؼ نهاًخه.
 .2إلطافه الخأثير ) ( reverseمللطؼ الصىث هختر  (.كائمه .)effect
 .3وسخدم امس  HTMLلخصمُم (صفحات ويب ساكىه).
( .4الصفحه الزئيسة) هى الصفده السئِسه للمىكؼ التى مً خاللها ًخم الرهاب لباقى الصفداث.
( .5هصىص) مً غىاصس صفداث الىٍب.
السؤال الثامن :وصل:
ب

أ
 .1بسهامج ً Audacityدغم الامخداد

أ -الخخطُط لبىاء املىكؼ

()4

 -2صفداث وٍب حػسض مػلىماث لالتالع فلط.

بWAV , MP3 -

()1

 -3غىاصس صفداث الىٍب

ج -صىز وهصىص وصىث

()3

 -4الخطىه الاولي لخصمُم واوشاء مىكؼ وٍب.

د -صفده وٍب ساكىه

()2
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