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لة   االسئ 
 :(x( او )√ضع عالمه )

 ) (        يجب استئذان صاحبها قبل استخدامها.      ((freewareالبرامج املجانيه   .1

 ) (       open source program)  ال يمكن االطالع على كود البرامج املفتوحه املصدر)  .2

 ) (                                                                  phpامتداد صفحه الويب الساكنه هو  .3

 ) (                                                              htmlتكتب صفحه الويب الساكنه بلغه  .4

 ) (                                                        phpكود صفحه الويب الديناميكيه تكتب بلغه  .5

 ) (                               بواسطه صفحه الويب الساكنه       يمكن التعامل مع قواعد البيانات  .6

 ) (    يتم التعامل مع قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الديناميكيه                                .7

8. Hardware server  ات أجهزه الكمبيوتر بالشبكه .     هو الدور الذى يقوم به جهاز أو أحد ملحق   ) ( 

9. Software server              .هو الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عاليه عن باقى أجهزه الشبكه   ) ( 

10. Hardware server  يتميز بمواصفات فنيه عاليه  هو الجهاز الذى يتحكم فى باقى أجهزه الشبكه و .   ) ( 

 ) ( . serverعلى جهاز ال  phpطريق كود   دخولك لحسابك على الفيس بوك للتأكد من عدم ترك حقل خالى يتم عنعند  .11

 ) (                  (Run at client)على جهاز  javaللتأكد من عدم ترك حقول خالية يتم عن طريق كود  .12

 ) ( (Run at server)                                          زا على جهVB Script  للتأكد من صحة البيانات املستخدم يتم عن طريق كود .13

 (  )    (server)على جهاز aspو phpللتأكد من صحة البيانات املستخدم صحيحة تتم عن طريق كود .14

  (  )         (Run at client)على جهاز   java scriptللتأكد من صحة البيانات املستخدم يتم عن طريق  .15

 )  (                      اللغات املتخصصة لتطوير مواقع الويب الساكنة              هى احدى phpلغة  .16

 )   (                     Adob readerتستخدم برنامج  serverلجيل الكمبيوتر الشخص ى جهاز خادم  .17

 )    (                                          expression webمن اشهر برامج محرر صفحات الويب  .18

 )   (     قع على االنترنت               شر املو يسمى ن LANعرض املوقع على جهاز الكمبيوتر فى شبكة  .19

                                                                        ) (       نشر املوقع محليا     رفع املوقع على جهاز خادم حيث يسمح للمستخدمين بزيارة املوقع من خالل عنوان خاص يسمى .20

  )  (                                                    DELETEر  دم أمنستخ SQLتعديل بيانات فى لغة ل .21

 )   (                                              DELETEنستخدم أمر  SQLلحذف بيانات فى لغة  .22

 )    (                                       SELECTنستخدم  SQLلعرض بيانات مخزنة من قبل يلغى  .23

 )   (                                              INSERTنستخدم  SQLيانات جديدة يلغى فة بالضا .24
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 : اختر االجابة الصحيحة •

 برامج يسمح مالكها باستخدامها دون مقابل مادى   (1

(Copy Right- Open source programs- freeware programs )                           

 ويره وادارة نشره فى برامج الكود وتعديله وتطيمكن االطالع على  (2

                                            (Copy Right- freeware programs- Open source) 

 (asp- htm- php)                                                        امتداد صفحة الويب الساكنه   (3

                                عرض رسالة أو ناتج هى  فحة إلرجاع قيمة أو ن اجراء معالجة ملحتوى الص الصفحة التى من خاللها يمك (4

 صفحة رئيسية(  - صفحة ويب ديناميكيه  -)صفحة الويب ساكنة

 كالهما(  - الديناميكى - )الساكنه             الصفحة التى يتم عمل حساب عليها للعميل من النوع  (5

 يتحكم فى باقى أجهزة الشبكة لية عن باقى األجهزة و بمواصفات فنيه عا الجهاز الذى يتميز (6

 (web server- software server- Hardware server)                                           

 الدور الذى يقوم به أحد ملحقات أو أجهزة الكمبيوتر فى شبكة الكمبيوتر يسمى   (7

                                   (local host server- software server- Hardware server                   ) 

 جهاز الكمبيوتر املخزن عليه صفحات الويب فى شبكة يطلق علي (8

 خادم البريد االلكترونى(  -خادم الطابعة -)خادم الويب                                                          

عمليات الطباعة فى شبكه يطلق   به الطابعة و يتحكم فى ادارة وتر املتصلةجهاز الكمبي (9

 خادم البريد االلكترونى( -خادم الطابعة -)خادم الويب                                                            عليه 

ها  ليات املرتبطة بالبريد االلكترونى و يتيحجهاز الكمبيوتر املخزن عليه رسائل البريد االلكترونى و يتحكم فى إدارة العم (10

 خادم البريد االلكترونى( -خادم الطابعة - )خادم الويب                                                           أجهزة الشبكة 

 ليه  الجهاز املخزن عليه قاعدة البيانات و يتحكم و يدير عمليات  تعامل باقى أجهزة الشبكة معها يطلق ع (11

 خادم الويب(  -خادم البريد االلكترونى -)خادم قاعدة البيانات                                                  

 (both- server- client)                   ينفذ فى  Java script  الكود املكتوب بلغة (12

 (both- server- client)                    ينفذ فى phpاملكتوب بلغة  scriptكود ال   (13

 (both- server- client)          ينفذ فى Asp.nebتوب بلغة املك  scriprt كود ال (14

 phpمن أشهر برامج محرر صفحات الويب بلغه  (15

                          ( - Expression web- Komodo edit – aptana studio )كل ما سبق 

  من أشهر برامج محرر صفحات الويب بلغة (16

(Apache server-coffee cupfree html editor- Notepad-MS powerpoint)  
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 يتم استخدام برنامج   serverل الجهاز الشخص ى الى  يلتحو  (17

                   .(Apache server – expression web – komodo edit)                             

    PHP ترجمة الكود الخاص بلغة برنامج  ستخدمي  .  (18

( Apache server-aptana studio-   -  كآلهما ) 

 نستخدم كلمة:SQLضافة بيانات بلغة إل   (19

(INSERT-SELECT- UPDATE)                                                                                

 نستخدم: SQLإلستعراض بيانات مخزنه من قبل بلغه  (20

(DELET – UPDATE – SELECT)                                                                              

 نستخدم امر   SQLلتعديل بيانات فى لغة   (21

 (DELET – UPDATE – SELECT)                                                                               

 تستخدم كلمة   SQLلحذف بيانات فى لغة  (22

((DELET – UPDATE – SELECT)                                                                            

 تحتوى حزم تطبيقا الويب بشكل اساس ى على   (23

 كل ما سبق(   – منرجم لغة البرمجه   -SQLنظام إدارة قواعد البيانات  -Apache server)خادم الويب 

 عمل على تشغيل  ت LAMPحزمة تطبيقات الويب  (24

Linux – windows - MAC)                                                                  -  )كل ما سبق 

 تعمل على تشغيل   WAMPحزمة تطبيقات الويب  (25

Linux – windows - MAC)                                                                -  )كل ما سبق 

 تعمل على تشغيل   MAMPمة تطبيقات الويب حز  (26

Linux – windows - MAC)                                                                  -  )كل ما سبق 

 تعمل على تشغيل    XAMPPحزمة تطبيقات الويب  (27

Linux – windows - MAC)                                                                 -  )كل ما سبق 
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 لق عليها................. برامج يسمح مالكها للجميع باستخدامها يط  (28

Freeware     - أ

   open source programs     -ب 

 copy right     - ج

 

 برامج تنشر ويسمح للمستخدمين باالطالع على الكود الخاص بها وتعديله , يطلق عليها...................................... (29

 Freeware     -أ 

   open source programs     -ب 

 copy right     - ج

 

ويظهر بها عنوان يتحرك من اليمين الى اليسار ومؤثرات صوتيه على صفحه مستعرض  صفحه ويب تعرض بعض املعلومات  (30

 االنترنت تعتبر ............

 Dynamic Web Page -أ

    Static Web Page -ب 

 www -ج

 

 ......له , يطلق عليها صفحه ......صفحه ويب يمكن من خاللها عرض بيانات , ويسمح للمستخدم بتعديلها وحفظ البيانات املعد (31

 Static -أ 

  Dynamic -ب

 Homepag - ج

 

 املستخدم فى معالجه  بعض البيانات على صفحه الويب , ينفذ فى .......................  scriptكود ال   (32

 جهاز الخادم املخزن عليه املوقع فقط. -أ 

 مستعرض االنترنت فقط.   -ب

 كل منهما.    - ج

 ها ......................ه , من أشهر بلغات كثير   scriptيكتب كود ال  (33

 #C -أ 

 HTML -ب

 PHP - ج
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 صفحه الويب التى تتطلب منك إدخال اسم املستخدم وكلمه املرور , تعنى أنها.................... (34

 ال يتم إجراء معالجه لبياناتها.  -أ 

 . static web pageصفحه  -ب

 databaseتتعامل مع    - ج

 

 ...............يشير الى جهاز الكمبيوتر ..  serverمصطلح   (35

 ذو املواصفات الفنيه األعلى عن باقى أجهزه الشبكه.  -أ 

 األكبر حجما فى الشبكه.  -ب

 املتصل بشبكه االنترنت. .ج

 

 يمكن أن يشير الى .................  server املصطلح   (36

 جهاز الكمبيوتر األقل فى املواصفات الفنيه.  -أ 

 ر. الكمبيوتر فى شبكه الكمبيوت  الدور الذى يقوم به جهاز -ب

 جهاز الكمبيوتر املوجود لدى املدير العام. - ج

 

 جهاز كمبيوتر يخزن عليه موقع ويب يطلق عليه.................... (37

 Database server -أ 

 Mail server -ب

 Web server - ج

 

 

 عليه....................جهاز كمبيوتر يخزن عليه البريد االلكترونى لشركه ما , يطلق  (38

 Database server -أ 

 Mail server -ب

 Web server - ج

 

 تستخدم فى انشاء .............. HTMLلغه الترميز  (39

 Dynamic web page -أ 

 Static web page -ب

  Php page - ج
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 على.................  pHpتشير الى تنفيذ كود  pHp.صفحات ويب امتدادها  (40

 مستعرض االنترنت.  -أ 

 clientجهاز العميل  -ب

 serverجهاز الخادم  - ج

 

 يعنى........   publishing web siteمصطلح   (41

 اإلنترنت.  على موقع نشر -أ 

 . LAN كمبيوتر شبكة  في كمبيوتر جهاز على  موقع صفحات نشر -ب

 .شبكة في كمبيوتر جهاز على أو اإلنترنت على  موقع صفحات نشر - ج

 

 .......يعتبر........ املوقع هذا فان فقط، لجميع موظفيها ونشرته أعمالها  إلدارة  بها خاص موقع بانشاء الشركات إحدى قامت (42

 Local Host -أ

 Hosting Web Site -ب 

 Host - ج

 تي املوقع هذا  أن نجد السابق للعنوان  قراءتك من http://homepage.comما  بشركة الخاص املواقع ألحد التالي العنوان (43

 .................:نشره

 Local Host محلًيا -أ

 Publishing web Site الويب على -ب 

 .اإلنترنت وعلى محلًيا - ج

 تي املوقع هذا أن  نجد السابق للعنوان قراءتك من http://homepage.com.eg ما  بشركة الخاص املواقع ألحد التالي العنوان (44

 .................:نشره

 Local Host محلًيا -أ

 Publishing web Site   الويب على -ب 

 .اإلنترنت وعلى محلًيا - ج

 

 العالقات منها................... ذات البيانات قواعد إدارة بنظم  الخاصة املجانية  البرامج  من العديد (45

 My SQL -أ

 SQL -ب 

 Access - ج

http://homepage.com/
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 البيانات هى................ قواعد في املخزنة البيانات مع  التعامل في املستخدمة  البرمجة لغة (46

 SQL -أ

 Oracle -ب 

 Access - ج

 املوقع أحد طرق نقل البيانات من صفحة ويب إلى أخرى, ويتيح فيها مطور  (47

 للمستخدي زيارة بعض صفحات املوقع أو كلها، يطلق عليها:...............

 Password -أ

 Username -ب 

 Session -ت 

  

 أكمل: 

 ..................تكتب صفحه الويب الساكنه بلغه  -1

 الكود الذى تكتب به صفحه الويب الديناميكيه هو ................. -2

 .............................................. الى من النوعلتكانوع الصفحه التى عنوانها  -3

 

 
 

 النوع.............................الصفحه التى عنوانها كالتالى من   -4

 
 نوع الصفحه التى تتعامل مع قواعد البيانات .................... -5

 .............( لها معنيان هما ................... و ....serverخادم )كلمه  -6

 نات هو ....................كود يكتب بإحدى لغات البرمجه املخصصه لصفحات الويب إلجراء  مهمه   أو معالجه على البيا -7

 ( نستخدم برنامج...............serverلتحويل الكمبيوتر الشخص ى الى خادم ) -8

 ..............توجد طريقتان لنشر موقع هما ................ و .............. -9

 ( هو ...................LANعرض املوقع على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشبكه املحليه ) -10
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( أو الجهاز املضيف حيث يسمح للمستخدمين بزياره املوقع من خالل عنوان  hosting web siteرفع املوقع على جهاز خادم ) -11

 خاص باملوقع يسمى ..................

 الويب املختلفه هو ..................... الذى تعمل به. ين حزم تطبيقات الفرق الجوهرى ب -12

.. هى طريقه لتخزين معلومات عن املستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر صفحات املوقع مثل اإلسم وكلمه املرور  ........................... -13

 وبعض البيانات الشخصيه. 

 طة األرتباطات التشعبية. ............. هى الصفحة األولى باملوقع وتستخدم  فى األبحار بين صفحات املوقع بواس -14

 الخطوة األولى ملشروع قاموس الكمبيوتر املصورهى..........     -15

 

 قاموس الكمبيوتر املصور ع انشاء مشرو رتب خطوات 

 

 انشاء قاعدة البيانات       )  (  •

 

 تصميم صفحات املوقع   )  (  •

 

 انشاء صفحات املوقع    )  (  •
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اب ة  االج 

 :(x( او )√ضع عالمه )

 (x )         قبل استخدامها.    يجب استئذان صاحبها   ((freewareالبرامج املجانيه   .1

 open source program      (x  ))  ال يمكن االطالع على كود البرامج املفتوحه املصدر)  .2

 php                                                                 ( x  )امتداد صفحه الويب الساكنه هو  .3

 ( √)                                                          htmlبلغه  تكتب صفحه الويب الساكنه .4

 (√)                                                       phpكود صفحه الويب الديناميكيه تكتب بلغه  .5

 ( x )       يمكن التعامل مع قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الساكنه                               .6

 ( √)    قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الديناميكيه                                عامل مع يتم الت .7

8. Hardware server       . هو الدور الذى يقوم به جهاز أو أحد ملحقات أجهزه الكمبيوتر بالشبكه   (x  ) 

9. Software server  زه الشبكه.            هو الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عاليه عن باقى أجه    ( x) 

10. Hardware server  يه عاليه يتميز بمواصفات فن هو الجهاز الذى يتحكم فى باقى أجهزه الشبكه و  . (√    

 server  (. x )على جهاز ال  phpدخولك لحسابك على الفيس بوك للتأكد من عدم ترك حقل خالى يتم عن طريق كود عند  .11

 (  √)                   (Run at client)على جهاز  javaيتم عن طريق كود  للتأكد من عدم ترك حقول خالية .12

 (Run at server)                                       ( x  )على جهاز VB Script  عن طريق كودللتأكد من صحة البيانات املستخدم يتم  .13

 (  √)                        (Run at server)على جهاز spaو phpللتأكد من صحة البيانات املستخدم صحيحة تتم عن طريق كود .14

                                           ( x )     (Run at client)على جهاز   java scriptللتأكد من صحة البيانات املستخدم يتم عن طريق  .15

 ) x (                                                                        هى احدى اللغات املتخصصة لتطوير مواقع الويب الساكنة             phpلغة  .16

 ) Adob reader                                                                  )  xتستخدم برنامج   serverلجعل الكمبيوتر الشخص ى جهاز خادم  .17

 (  √)                                                                                                          bexpression weمن اشهر برامج محرر صفحات الويب  .18

 )  x (                                                يسمى نشر املوقع على االنترنت               LANعرض املوقع على جهاز الكمبيوتر فى شبكة  .19

    ) x (   ن خالل عنوان خاص يسمى نشر املوقع محليا  .وقع على جهاز خادم حيث يسمح للمستخدمين بزيارة املوقع مرفع امل .20

 ) DELETE                                                                                                                    ) xنستخدم أمر   SQLلتعديل بيانات فى لغة  .21

 )  √ (                                               DELETEنستخدم أمر  SQLلحذف بيانات فى لغة  .22

 )  √  (                                      SELECTنستخدم  SQLلعرض بيانات مخزنة من قبل يلغى  .23

 )  √ (                                             INSERTنستخدم  SQLالضافة بيانات جديدة يلغى  .24
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 اختر االجابة الصحيحة: 

 (برامج يسمح مالكها باستخدامها دون مقابل مادى  1

(freeware programs -Open source programs -Copy Right  ) 

 عديله وتطويره وادارة نشره فى برامج (يمكن االطالع على الكود وت2

(Open source programs -freeware programs -Copy Right) 

 ( php -htm -qspالويب الساكنه )(امتداد صفحة 3

 (الصفحة التى من خاللها يمكن اجراء معالجة ملحتوى الصفحة إلرجاع قيمة أو عرض رسالة أو ناتج هى4

 صفحة رئيسية(   -صفحة ويب ديناميكيه  -ة الويب ساكنة)صفح                           

 كالهما(  - الديناميكى - )الساكنه يل من النوعللمستخدم عليها للعم (account(الصفحة التى يتم عمل حساب)5

 (الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عالية عن باقى األجهزة و يتحكم فى باقى أجهزة الشبكة  6

(Hardware server -software server -web server ) 

 (الدور الذى يقوم به أحد ملحقات أو أجهزة الكمبيوتر فى شبكة الكمبيوتر يسمى  7

(software server -Hardware server -host local ) 

 (جهاز الكمبيوتر املخزن عليه صفحات الويب فى شبكة يطلق عليه8

 (  rverweb se -print server  -Mail serverخادم الويب)                             

 يطلق عليه    (جهاز الكمبيوتر املتصلة به الطابعة و يتحكم فى ادارة عمليات الطباعة فى شبكه9

 خادم البريد االلكترونى( -خادم الطابعة -)خادم الويب  

االلكترونى و يتيحها أجهزة  (جهاز الكمبيوتر املخزن عليه رسائل البريد االلكترونى و يتحكم فى إدارة العمليات املرتبطة بالبريد 10

 (خادم البريد االلكترونى -خادم الطابعة -)خادم الويب      الشبكة

     لجهاز املخزن عليه قاعدة البيانات و يتحكم و يدير عمليات  تعامل باقى أجهزة الشبكة معها يطلق عليه                               (ا11

 خادم الويب( -االلكترونىخادم البريد  -خادم قاعدة البيانات)

 ( client -server -bothينفذ فى )  Java script(الكود املكتوب بلغة  12

 ( client -server -bothينفذ فى ) phpاملكتوب بلغة  script(كود ال 13

 ( client -server -bothينفذ فى ) Asp.nebاملكتوب بلغة  scriprt(كود ال 14

 phpويب بلغه (من أشهر برامج محرر صفحات ال15

 (aptana studio –Komodo edit  -Expression web -  )كل ما سبق 

 phpصفحات الويب بلغة  (من أشهر برامج محرر 16

(MS powerpoint-Notepad -coffee cupfree html editor-Apache server                                          ) 

 (  komodo edit –expression web  –Apache serverيتم استخدام برنامج    ) server(لتحويل الجهاز الشخص ى الى 17

 كآلهماphp   ( aptana studio - Apache server  - )الكود الخاص بلغة      تستخم برنامج ترجمة   18)

 ( HTMLلغة -V.Bلغة  -SQLلغة )  ( لغة برمجه تستخدم فى ادارة قواعد البيانات 19

 ( UPDATE -SELECT-INSERT)  نستخدم كلمة:SQL(إلضافة بيانات بلغة 20
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 (  SELECT –UPDATE  –DELET)  نستخدم SQL(إلستعراض بيانات مخزنه من قبل بلغه 21

 (  SELECT – UPDATE –DELETنستخدم امر  ) SQL( لتعديل بيانات فى لغة 22

 ( SELECT –UPDATE  – DELET)   تستخدم كلمة  SQL(لحذف بيانات فى لغة 23

 (تحتوى حزم تطبيقا الويب بشكل اساس ى على  24

 (  كل ما سبق – منرجم لغة البرمجه   -SQLنظام إدارة قواعد البيانات  -Apache server)خادم الويب 

 كل ما سبق(  -MAC) –windows  – Linuxتعمل على تشغيل  LAMP(حزمة تطبيقات الويب 25

 كل ما سبق( -   MAC) – windows –Linux تعمل على تشغيل   WAMP(حزمة تطبيقات الويب 26

 كل ما سبق( -   MAC –windows  –Linux( تعمل على تشغيل   MAMP(حزمة تطبيقات الويب 27

 كل ما سبق(   -   MAC) –windows  –Linux   تعمل على تشغيل   XAMPP(حزمة تطبيقات الويب 28

 كها للجميع باستخدامها يطلق عليها................. برامج يسمح مال (29

Freeware   -أ                  

   open source programs      - ب               

 copy right    - ج                 

 

 عليها......................................برامج تنشر ويسمح للمستخدمين باالطالع على الكود الخاص بها وتعديله , يطلق  (30

Freeware - أ                 

open source programs-ب              

copy right - ج                

 

صفحه ويب تعرض بعض املعلومات ويظهر بها عنوان يتحرك من اليمين الى اليسار ومؤثرات صوتيه على صفحه مستعرض   (31

 ....االنترنت تعتبر ........

 Dynamic Web Page -أ 

 eStatic Web Pag -ب

 www -ث 

نات املعدله , يطلق عليها صفحه  صفحه ويب يمكن من خاللها عرض بيانات , ويسمح للمستخدم بتعديلها وحفظ البيا (32

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

 Static -أ 

  Dynamic -ب

  Homepage-ج
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 املستخدم فى معالجه  بعض البيانات على صفحه الويب , ينفذ فى .......................  scriptكود ال   (33

 جهاز الخادم املخزن عليه املوقع فقط. -أ 

 مستعرض االنترنت فقط.   -ب

 كل منهما.    -ج

 

 بلغات كثيره , من أشهرها ......................  scriptال  يكتب كود (34

 #C -أ 

 HTML -ب

 PHP-ج

 صفحه الويب التى تتطلب منك إدخال اسم املستخدم وكلمه املرور , تعنى أنها.................... (35

 ال يتم إجراء معالجه لبياناتها.  -أ  

 . static web pageصفحه   -ب

 databaseتتعامل مع   - ح

 

 يشير الى جهاز الكمبيوتر .................  serverمصطلح   (36

 . ذو املواصفات الفنيه األعلى عن باقى أجهزه الشبكه -أ 

 األكبر حجما فى الشبكه.  -ب

 املتصل بشبكه االنترنت .ح

 

 يمكن أن يشير الى .................  server املصطلح   (37

 جهاز الكمبيوتر األقل فى املواصفات الفنيه.  -أ 

 ز الكمبيوتر فى شبكه الكمبيوتر. جهاالدور الذى يقوم به  -ب

 جهاز الكمبيوتر املوجود لدى املدير العام. - ح

 

 جهاز كمبيوتر يخزن عليه موقع ويب يطلق عليه.................... (38

 Database server -أ 

 Mail server -ب

 Web server - ح
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 .عليه...................جهاز كمبيوتر يخزن عليه البريد االلكترونى لشركه ما , يطلق  (39

 Database server -أ 

 Mail server -ب

 Web server   -ج

 

 تستخدم فى انشاء .............. HTMLلغه الترميز  (40

 Dynamic web page   -أ

 Static web page  -ب

          Php page - ح

 

 على.................  pHpتشير الى تنفيذ كود  pHp.صفحات ويب امتدادها  (41

 مستعرض االنترنت.  -أ 

 clientجهاز العميل  -ب

 serverجهاز الخادم  - ح

 

 يعنى........   publishing web siteمصطلح   (42

 اإلنترنت.  على موقع نشر -أ

 . LAN كمبيوتر شبكة  في كمبيوتر جهاز على  موقع صفحات نشر -ب 

 .شبكة في كمبيوتر جهاز على أو اإلنترنت على  موقع صفحات نشر - ح

 

 يعتبر............... املوقع هذا فان فقط، لجميع موظفيها ونشرته أعمالها  إلدارة  بها خاص موقع بانشاء الشركات إحدى قامت (43

 Local Host -أ

 Hosting Web Site -ب 

 Host  - ح

 

 تي املوقع هذا  أن نجد السابق للعنوان  قراءتك منhttp://homepage.comما  بشركة الخاص املواقع ألحد التالي العنوان (44

 .................:نشره

 Local Host محلًيا -أ

  Publishing web Siteالويب على -ب 

 .اإلنترنت وعلى محلًيا - ح

http://homepage.com/


       _____ 
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 تي املوقع هذا أن  نجد السابق للعنوان قراءتك من  http://homepage.com.egما  بشركة الخاص املواقع ألحد التالي العنوان (45

 .................:نشره

 Local Host محلًيا -أ

 Publishing web Site   الويب على -ب 

 .اإلنترنت وعلى محلًيا - ح

 منها...................العالقات  ذات البيانات قواعد إدارة بنظم  الخاصة املجانية  البرامج  من العديد (46

 My SQL -أ

 SQL -ب 

 Access - ح

 ........البيانات هى........ قواعد في املخزنة البيانات مع  التعامل في املستخدمة  البرمجة لغة (47

 SQL -أ

 Oracle -ب 

 Access - ح

 أحد طرق نقل البيانات من صفحة ويب إلى أخرى, ويتيح فيها مطور املوقع  (48

 يطلق عليها:............... للمستخدي زيارة بعض صفحات املوقع أو كلها، 

 Password -أ 

 Username -ب

 Session -ج

 أكمل: 

 HTMLتكتب صفحه الويب الساكنه بلغه  -1

 phpويب الديناميكيه بلغه  الكود الذى تكتب به صفحه ال -2

  )صفحه ويب ساكنه( static web page  كالتالى من النوعنوع الصفحه التى عنوانها  -3

 
 )صفحه ويب ديناميكيه( dynamic web pageكالتالى من النوعالصفحه التى عنوانها  -4

 
 )صفحه ويب ديناميكيه(نوع الصفحه التى تتعامل مع قواعد البيانات  -5

http://homepage.com.eg/
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 software serverو   hardware server ( لها معنيان هما  rserveخادم )كلمه  -6

 )سكربت( script معالجه على البيانات هوكود يكتب بإحدى لغات البرمجه املخصصه لصفحات الويب إلجراء  مهمه   أو  -7

  Apache server( نستخدم برنامج serverلتحويل الكمبيوتر الشخص ى الى خادم ) -8

 )على االنترنت(publishing web siteو   )محليا(ocal hostl  توجد طريقتان لنشر موقع هما -9

 )محليا(  hostlocal( هو  LANعرض املوقع على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشبكه املحليه ) -10

( أو الجهاز املضيف حيث يسمح للمستخدمين بزياره املوقع من خالل عنوان  hosting web siteرفع املوقع على جهاز خادم ) -11

 )نشر املوقع على االنترنت(publishing web siteى خاص باملوقع يسم

 . الذى تعمل به نظام التشغيلالفرق الجوهرى بين حزم تطبيقات الويب املختلفه هو  -12

هى طريقه لتخزين معلومات عن املستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر صفحات املوقع مثل اإلسم وكلمه املرور   session)  (الجلسه -13

 وبعض البيانات الشخصيه 

 هى الصفحة األولى باملوقع وتستخدم  فى األبحار بين صفحات املوقع بواسطة األرتباطات التشعبية.  فحة الرئيسية الص  -14

 تصميم صفحات املوقع. الخطوة األولى ملشروع قاموس الكمبيوتر املصورهى  -15

 

 

 اكمل بالكلمه املناسبه مما بين القوسين: 

(My SQL server- الجلسه  -نظام التشغيل– SQL –  HTML –   )صفحه الويب الديناميكيه 

 الذى تعمل به.  نظام التشغيليب املختلفه هو الفرق الجوهرى بين حزم تطبيقات الو  -1

 rMy SQL serveهو أحد تطبيقات نظم إداره قواعد البيانات العالقيه  -2

هى طريقه لتخزين معلومات عن املستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر صفحات املوقع مثل اإلسم وكلمه املرور   الجلسه -3

 خصيه. وبعض البيانات الش

 SQLليات إداره قواعد البيانات لغه برمجه تستخدم فى كافه عم -4

 صفحه الويب الديناميكيه  اإلسم وكلمه املرورتنفذ إجراء معين بناء على مدخالت العميل مثل  -5

 HTMLاللغه املستخدمه فى انشاء صفحات الويب الساكنه   -6

 

 انشاء موقع ويب؟اذكر اجراءات  

   :يقالبيئه املناسبه النشاء املوقع عن طر  تهيئة - أوال:

 (apache server ,  xxampتحديد البرامج التى سوف نستخدمها ) -أ 

 وامكانيه عرضها على أحد مستعرضات الويب. serverحفظ ملفات صفحات الويب على جهاز  -ب

 . local hostاعداد جهاز الكمبيوتر ليقوم بدور الخادم املضيف للموقع  -ج
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 ر بثالث مراحل وهى : تنفيذ مشروع موقع " قاموس املصطلحات" وتم -ثانيا:

 ( MySQl , accesانشاء قاعده البيانات ) -أ 

 expression webوبرنامج    HTLMانشاء صفحة ويب ساكنه باستخدام لغة   -ب

 HTLMداخل كود    phpالويب الساكنه إلى ديناميكية باستخدام كود بلغةتحويل صفحة  -ج

 ل   ثم يتم عرض صفحات املوقع باستخدام أحد مستعرضات االنترنت مث

Internet exploler – firefox – google chrome  

 

 اذكر الصفحات التى يحتاجها املشروع ووظيفه كل صفحه؟ 

 اضافه مصطلحات جديده. صفحه ادخال مصطلح: تستخدم فى  .1

 صفحه البحث عن مصطلح: تستخدم فى البحث عن مصطلحات وعرض بياناته. .2

 ن بيانات مصطلح معين. صفحه تعديل بيانات مصطلح: يمكن تعديل اى بيان م .3

 صفحه حذف مصطلح: من خاللها يمكن حذف مصطلح معين.  .4

 موقع " قاموس مصطلحات الكمبيوتر املصور". صفحه املساعده: هى صفحه معلومات حول  كيفيه التعامل مع   .5

 صفحه األتصال بقاعده البيانات .6

 

 لكمبيوتر املصور رتب خطوات انشاء مشروع قاموس ا

 

 { 2انشاء قاعدة البيانات      }  •

 { 1تصميم صفحات املوقع  }  •

 { 3انشاء صفحات املوقع    }  •


