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ىالثانالفصل الدراسى   

 

 :أكمل الجمل التالية -أ 

 .هو اتصال ماليين من أجهزة الكمبيوتر والشبكات حول العالم .......................................... (1

 .هي عبارة عن مجموعة من صفحات المواقع .......................................... (2

 .HTMLتم إنشائها باستخدام لغة هي صفحة  .......................................... (3

 ............................  , ............................, ............................, ............................تحتوى صفحة الموقع على  (4

 .اقعبرنامج يستخدم في إنشاء وتصميم صفحات المو .......................................... (5

 .هي لغة برمجة تستخدم في إنشاء مواقع اإلنترنت ..........................................  (6

 ....................................ثم " All Programs"اختر " Start"من قائمة  MS Expressionلفتح برنامج   (7

 ....................................اختر ..........................................من قائمة  MS Expressionلغلق برنامج  (8

 . يحتوى على رمز البرنامج واسم البرنامج وأزرار التحكم في النافذة ....................................شريط  (9

 .جزء من شاشة البرنامج ويستخدم لتصميم واجهة الموقع .................................... (11

 .على مجموعة من األدوات لتصميم واجهة الموقع ....................................حتوى ي  (11

 .يحتوى على مجموعة من القوائم ..........................................شريط   (12

 .قوائميحتوى على مجموعة من األيقونات المختصرة من ال ..........................................شريط   (13

 .جزء من شاشة البرنامج ويحتوى على أسماء المجلدات الخاصة بالموقع ..........................................  (14

 ...........................................اختر  ..........................................إلنشاء صفحة ويب جديدة من قائمة   (15

 .يستخدم فى تنسيق النصوص ..........................................شريط   (16

 ...........................................اختر  ..........................................لتنسيق النص من قائمة   (17

من من لوحة المفاتيح أو ...............لعرض موقع الويب باستخدام المستعرض بالضغط على مفتاح   (18

 ...........................................اختر  ..........................................قائمة 
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 ...........................................اختر..........................................لحفظ موقع الويب من قائمة   (19

 .....................................اختر ...................................إلضافة صورة داخل موقع الويب من قائمة   (21

ثم ..........................................اختر .........................................لعرض شريط أدوات الصورة من قائمة  (21

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

هو عبارة عن نص أو صورة داخل موقع الويب وعند الضغط عليه ينتقل  .......................................... (22

 .إلى صفحة ويب أخرى

 ...........................................اختر  ..........................................إلنشاء ارتباط تشعبي من قائمة  (23

 ..........................................و .........................................من يحتوى الجدول على مجموعة  (24

 هي ناتج تقاطع الصف مع العمود.....................  (25

 .......................................... اضغط على تبويب,لصفحة الويب HTML ـلعرض الكود المكتوب بال (26

, ..........................................وهو يحتوى على قائمة من  .......................................... دليل الهاتف يعتبر (27

 .مثل االسم والعنوان ورقم الهاتف  ..........................................كل منها يتكون من 

 (  : ) أو (  ) ضع عالمة  -ب 

 ( )     .ويب أو أكثر متصلين مع بعضهم يحتوى موقع الويب على صفحة (1

 ( )   .صفحة الويب هي ما يمكن رؤيته داخل اإلنترنت وتحتوى على نصوص و صور  (2

 ( )       .إلنشاء صفحات المواقع HTMLيجب تعلم لغة  (3

 ( )    ".Close"من قائمة ملف اختر غلق  MS Expressionلغلق برنامج  (4

 ( ). جموعة من األدوات لتصميم الواجهة الخارجية للموقععلى م MS Expressionيحتوى برنامج  (5

 ( )      .يمكن تصميم صفحة الموقع داخل منطقة نمط الصفحة (6

 ( )      .يمكن إنشاء موقع باستخدام القوالب الجاهزة داخال البرنامج (7
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 ( )       .Font لتنسيق الخط من قائمة تنسيق اختر خط (8

 ( )     .F5الضغط على مفتاح لعرض صفحة الويب داخل المستعرض ب (9

 ( )    يمكن عمل ارتباط تشعبي داخل نفس الصفحة أو إلى صفحة ويب أخرى (11

 ( )         .قبل تنسيق النص يجب تحديده أوال (11

 ( )      .يمكن تنسيق الصور باستخدام شريط أدوات الصور  (12

 ( )        .يمكن إضافة صور داخل خاليا الجدول (13

 ( )   .دول وتغيير لون خلفية الخاليا من خالل خصائص الخاليايمكن تغيير حدود الج (14

 ( )     design لصفحة الويب اضغط على تبويب HTMLلعرض الكود المكتوب بال  (15

 ( )      .فضل أن يحتوى الجدول على بيانات موضوع واحدي (16

 ( )        .ال تساعد قواعد البيانات على تحقيق السرية  (17

 ( )   .شكل حروف  أو أرقام تحتاج لتنظيم  لالستفادة منهاالمعلومات قد تكون فى  (18

 ( )      ( التحديث ) تمتاز قواعد البيانات بسهولة تجديد بياناتها (19

 ( )      .إلنشاء قاعدة بيانات يجب في البداية تحديد الهدف منها (21
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 :ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ا -ج 

1) ( MS Expression – HTML – PowerPoint )  من لغات البرمجة تستخدم إلنشاء صفحات المواقع. 

 .هو عبارة عن مجموعة من صفحات الويب( االرتباط التشعبي   –موقع الويب  –صفحة الويب ) (2

 (كل ما سبق  –ارتباط تشعبي  –فيديو  –صوت ) يحتوى موقع الويب على   (3

 ( Close – Cancel – Exit )اختر Fileمن قائمة  MS Expressionلغلق برنامج   (4

 ( F10 – F11 – F12 ) لعرض موقع الويب داخل المستعرض قم بالضغط على مفتاح (5

على مجموعة من األوامر المختصرة من (صندوق األدوات  –القوائم  –األدوات القياسي ) يحتوى شريط  (6

 .القوائم

 .ن األيقونات لتنسيق النصعلى مجموعة م( صندوق األدوات – ىاألدوات التنسيق –القوائم ) يحتوى شريط   (7

 .لجعل الخط عريض(          -            -)          تستخدم األيقونة   (8

 .لجعل الخط مائل(          -            -  )        تستخدم األيقونة   (9

 .لوضع خط تحت النص(            -           -  )         تستخدم األيقونة (11

 .لعمل محاذاة يسار(             -           -         ) تستخدم األيقونة  (11

 .لعمل محاذاة يمين(            -           -)           تستخدم األيقونة (12

 .لتوسيط النص(            -           -)           تستخدم األيقونة (13

 .لتغيير لون النص(           -                          -)                         تستخدم األيقونة  (14

 .لتغيير حجم الخط(               -                          -)                         تستخدم األيقونة  (15

 .لتغيير نوع الخط(             -                          - )                         تستخدم األيقونة    (16

 ( Save – Save all – Save as )اختر" File"ع من قائمة لحفظ الموق (17

   ( Format – Insert – Edit )يمكن إضافة صورة أو ارتباط تشعبي من قائمة (18
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 .لتدوير الصورة(            -            -)         تستخدم األيقونة  (19

 .ورةالنعكاس الص(            -            -)         تستخدم األيقونة   (21

 .لتغيير درجة اإلضاءة للصورة(           -          - )         تستخدم األيقونة  (21

 .لتغيير درجة التباين للصورة(          -          -)         تستخدم األيقونة   (22

 .لقص الصورة(          -          -  )        تستخدم األيقونة  (23

 " .Insert table"اختر   ( Insert – Table – View )إلنشاء جدول من قائمة  (24

 (      -     -         -)        لالنتقال خلية ألسفل داخل الجدول بالضغط على مفتاح  (25

 (       -    -          -   )      لالنتقال خلية يسار داخل الجدول بالضغط على مفتاح  (26
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 رتب الخطوات التالية  -د 

 :Expression MSفتح برنامج  (1

 MS Expressionمن  (   )  

  (  )All programs  

 Startمن قائمة  (   )  

 MS Expression webافتح برنامج (   )  

 :إنشاء صفحة ويب فارغة (6

 "File"من قائمة ملف (   )  

 "New"اختر جديد (   )  

 "General"اختر (   )  

 "Website"افتح تبويب (   )  

 :لخاصة بصفحة الويبلتعديل الهوامش ا (3

يمكنك ضبط الهوامش    : Advancedمن عالمة التبويب خيارات متقدمة  (  )  

 الصفحة ( يمين  -يسار -أسفل –أعلى ) 

  (  )OK   

  > File"  Properties"من قائمة ملف  (  )  

 

 : لتغير لون خلفية الصفحة (4

 الخلفية  يمكنك تغير لون Formatting من خالل تبويب تنسيق  (  )  

  (   )OK 

 > File"    Properties"من قائمة ملف  (  )  
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 :لوضع صورة فى خلفية الموقع (5

  Background Pictureقم بتفعيل الخيار  (  )  

  Formatting من خالل تبويب تنسيق  (  )  

      الختيار الصورة من داخل جهاز  Browse قم بالضغط على زر تخصيص  (  )  

 ر الكمبيوت

  (  )OK 

   > File"  Properties"من قائمة ملف (   )  

 

 :لتغير اتجاه صفحة الويب (2

قم بفتح القائمة المنسدلة اتجاه الصفحة  general من داخل تبويب عام  (  )  

Page Direction   بتغيير اتجاه الصفحة من اليمين إلى اليسار أو العكس  ثم قم 

   > File"  Properties"من قائمة ملف  (  )  

  (    )OK 

 :لتغيير اسم الموقع  (2

 اكتب اسم الموقع الخاص بك  Web Name داخل اسم الموقع (  )  

 OKاضغط   (  )  

  Site Settingاختر إعدادات الموقع   Siteمن قائمة الموقع  (  )  
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 :أكتب المصطلح العلمي   -ه 

 (   )      .هى اتصال ماليين من الشبكات حول العالم (1

 (   ) .HTMLصفحة تحتوى على نصوص ورسومات وتم تصميمها باستخدام لغة  (2

 .هي عبارة عن مجموعة من الصفحات متصلة مع بعضها باستخدام االرتباطات التشعبي (3

            (   ) 

 (   )     .برنامج يستخدم إلنشاء وتصميم صفحات المواقع  (4

 (   )      .شريط يحتوى على مجموعة من القوائم  (5

 (   )  .ويستخدم لتصميم واجهة الموقع MS Expressionجزء من نافذة برنامج   (6

 (   ) .ويحتوى على خصائص األدوات MS Expressionجزء من نافذة برنامج  (7

 .ويحتوى على أسماء المجلدات الخاصة بالموقع MS Expressionجزء من نافذة برنامج   (8

               (   ) 

  .ويقوم بعرض التنسيق المستخدم داخل صفحة الويب MS Expressionمج جزء من نافذة برنا (9

            (   ) 

  .ويحتوى على مجموعة من األدوات لتصميم الموقع MS Expressionجزء من نافذة برنامج   (11

            (   ) 

نها إ .وعند الضغط عليه ينقلك إلى صفحة ويب أخرى( نص أو صورة)هي جزء من صفحة الويب   (11

 .مجموعة من المعلومات التي يتم تنظيمها بحيث يمكن الوصول إليها وإدارتها وتحديثها

               (   ) 

 (   )       .هي عبارة عن مجموعة كاملة من الحقول (12

 (   )      .هي عبارة عن مجموعة كاملة من السجالت (13

 (   )  .ادة منهاتمثل األرقام و الحروف التي تحتاج لمعالجة أو تنظيم لالستف (14

معلومات بشكل بسيط  ىعبارة عن مجموعة من الجداول المرتبطة يبعضها و يمكن من خاللها الحصول عل (15

 (   )          .و سريع 
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 (   )   .عبارة عن بيانات تم تنظيمها او معالجتها و يمكن االستفادة منها (16

 (   )  .أعمدة مجموعة من البيانات حول موضوع معين منظمة على هيئة صفوف و (17

 

تحتوى على مجموعة من الجداول المرتبطة ببعضها بشكل منظم و تسهل الحصول على البيانات و  (18

 (   )          .استرجاعها

 (   )    .تمثل العنصر األساسي فى الجدول وتكون على شكل اعمدة (19

 (   )   .يمثل الصف فى الجدول و يشتمل على بيانات حقول الجدول (21

 .لحروف او الرموز التى تحناج لمعالجة و تنظيم حتى يمكن االستفادة منهااألرقام و ا (21

               (   ) 

  .و صفوف مجموعة من البيانات و المعلومات خاصة بموضوع معين تكون على هيئة أعمدة (22

            (   ) 
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 :أكمل -و 

 

    

 

 

 

 

 

 . ......................................تعرض هذه الصورة الواجهة الخارجية لبرنامج   (1

 :األرقام التالية إليهكتب ما تشير أ (2

1 ....................................................     2 .................................................... 

3 ....................................................     4 .................................................... 

5 ....................................................     6 .................................................... 

7 ....................................................     8 .................................................... 

9 ....................................................    
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 :خرج من الصورة االتى ا -ز 

 اسم الطالب الصف الفصل

 أحمد ألاول  1/2

 محمد الثاني 6/ 2

 اسم الحقل (1

…………………………………………………………. 

 محتوى الحقل (2

…………………………………………………………. 

 محتوى سجل  (3

…………………………………………………………. 

 :صل -ح 

 ب أ

1) Delete Cells أمر  إلدراج جدول  (أ 

2) Background color تحكم فى املحاذاه الافقيةال (ب 

3) Specify width لحذف خلية (ج 

4) Insert Table التحكم فى عرض الخلية و كذلك العمود املوجود به (د 

5) Horizontal Alignment تغيير لون خلفية الخلية (ـه 

 (1 ,....... (   )2 ,....... (    )3 ,....... (     )4 ,.......)   (5 ,.......) 
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 :أكمل الخطوات التالية لتغيير لون الخلية إلى األصفر -ط 

 .تحديد الخلية المراد وضع اللون فى خلفيتها (1

 ..................................النقر بالزر االيمن للفأرة فوقها و اختر  (2

 ..................................ظهور نافذة  (3

 نفتح القائمة و نختار اللون .................................من خانة  (4

 .لمشاهدة التأثير .................................ثم اضغط على  (5

 :أكمل ما يلي  -ي 

 :نقوم باالتي   Googleإلضافة ارتباط تشعبي ينقلنا الى موقع البحث

 .تحديد العبارة التى سوف تستخدم كارتباط تشعبى (1

 ..................................فتح قائمة  (2

 ..................................اختيار االمر  (3

 ..................................فى خانة   http://www.google.comكتابة عنوان الموقع و هو  (4

 .OKثم نضغط  زر الموافقة  (5

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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 : أكمل الجمل التالية بما بين القوسين  -ك 

 (Open  - Save  - Recent Sites  - Font  -  شريط األدوات) 

 . Fileمن قائمة  .................................يمكن الوصول ألخر مواقع تم تصميمها عن طريق األمر  (1

 ..................................يمكن التحكم في تنسيق النص الموجود في الصفحة عن طريق قائمة التنسيق او  (2

 . Fileمن قائمة  .................................قع سبق حفظه نختار األمر لفتح مو (3

 ..................................لحفظ التعديالت على صفحة الويب نختار األمر  (4

إلجراء تنسيق على النصوص المكتوبة   Formatمن قائمة التنسيق  .................................يتم فتح نافذة (5

 .بصفحة الويب

 : أكمل الجمل التالية بما بين القوسين  -ل 

 (االرتباط التشعبي   -موقع الويب  –قائمة المجلدات  –المستعرض  –فيديو ) 

ب  المرتبطة مع بعضها لتقديم معلومات بعبر عن مجموعة من الملفات و صفحات الوي ................................. (1

 .و خدمات من خالل شبكة االنترنت

 ..................................قد تكون المعلومات التى فى صفحة المعلومات على هيئة  (2

ترنت الذى يجعلنا ننتقل بين صفحات و مواقع االن .................................قد تحتوى صفحات الويب ايضا على  (3

 .بسهولة

 ..................................من االدوات المستخدمة فى انشاء موقع الويب برنامج للتصميم و برنامج  (4

 .على محتويات و مكونات موقع الويب  Expression Webفى برنامج  .................................تحتوى نافذة  (5
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 إجابات األسئلة
 :أكمل الجمل التالية -أ 

 .هو اتصال ماليين من أجهزة الكمبيوتر والشبكات حول العالم اإلنترنت (1

 .هي عبارة عن مجموعة من صفحات المواقع موقع الويب (2

 .HTMLهي صفحة تم إنشائها باستخدام لغة  صفحة الويب (3

 .صوت  , فيديو,  صور,  نصوصتحتوى صفحة الموقع على  (4

5) MS Expression  صفحات المواقعبرنامج يستخدم في إنشاء وتصميم. 

6)  HTML هي لغة برمجة تستخدم في إنشاء مواقع اإلنترنت. 

 .MS Expression Webثم " All Programs"اختر " Start"من قائمة  MS Expressionلفتح برنامج   (7

 .Exit اختر  Fileمن قائمة  MS Expressionلغلق برنامج  (8

 . وأزرار التحكم في النافذةيحتوى على رمز البرنامج واسم البرنامج  العنوانشريط  (9

 .جزء من شاشة البرنامج ويستخدم لتصميم واجهة الموقع نافذة التصميم (11

 .على مجموعة من األدوات لتصميم واجهة الموقع xoolboT تشريط األدوايحتوى   (11

 .يحتوى على مجموعة من القوائم القوائمشريط  (12

 .المختصرة من القوائميحتوى على مجموعة من األيقونات  األدوات القياسىشريط   (13

 .جزء من شاشة البرنامج ويحتوى على أسماء المجلدات الخاصة بالموقع نافذة المجلدات  (14

 .Newاختر  Fileإلنشاء صفحة ويب جديدة من قائمة   (15

 .يستخدم فى تنسيق النصوص األدوات التنسيقىشريط   (16

 .Fontاختر  Formatلتنسيق النص من قائمة   (17
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من لوحة المفاتيح أو من قائمة  F12دام المستعرض بالضغط على مفتاح لعرض موقع الويب باستخ  (18

File  اخترPreview in browser. 

 . Save all اختر  Fileلحفظ موقع الويب من قائمة   (19

 .Pictureاختر  Insertإلضافة صورة داخل موقع الويب من قائمة   (21

 .icturePثم  Toolbarsاختر  Viewلعرض شريط أدوات الصورة من قائمة   (21

هو عبارة عن نص أو صورة داخل موقع الويب وعند الضغط عليه ينتقل إلى صفحة  التشعبي االرتباط (22

 .ويب أخرى

 .Hyperlinkاختر  Insertإلنشاء ارتباط تشعبي من قائمة  (23

 .عمدةاألو  الصفوفيحتوى الجدول على مجموعة من  (24

 .هي ناتج تقاطع الصف مع العمود  الخلية (25

 . Code  اضغط على تبويب,لصفحة الويب HTML ـوب باللعرض الكود المكت (26

حقول  3كل منها يتكون من ,  Recordالسجالت وهو يحتوى على قائمة من  Fileملف دليل الهاتف يعتبر  (27

 Field  مثل االسم والعنوان ورقم الهاتف. 

 (  : ) أو (  ) ضع عالمة  -ب 

 (√)     .ضهميحتوى موقع الويب على صفحة ويب أو أكثر متصلين مع بع (1

 (√)   .صفحة الويب هي ما يمكن رؤيته داخل اإلنترنت وتحتوى على نصوص و صور  (2

 (×)       .إلنشاء صفحات المواقع HTMLيجب تعلم لغة  (3

 (×)    ".Close"من قائمة ملف اختر غلق  MS Expressionلغلق برنامج  (4

 (√). لواجهة الخارجية للموقععلى مجموعة من األدوات لتصميم ا MS Expressionيحتوى برنامج  (5

 (×)      .يمكن تصميم صفحة الموقع داخل منطقة نمط الصفحة (6
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 (√)      .يمكن إنشاء موقع باستخدام القوالب الجاهزة داخال البرنامج  (7

 (√)        .Font لتنسيق الخط من قائمة تنسيق اختر خط (8

 (×)     .F5لعرض صفحة الويب داخل المستعرض بالضغط على مفتاح  (9

 (√)    يمكن عمل ارتباط تشعبي داخل نفس الصفحة أو إلى صفحة ويب أخرى (11

 (√)         .قبل تنسيق النص يجب تحديده أوال (11

 (√)      .يمكن تنسيق الصور باستخدام شريط أدوات الصور  (12

 (√)        .يمكن إضافة صور داخل خاليا الجدول (13

 (√)   .خاليا من خالل خصائص الخاليايمكن تغيير حدود الجدول وتغيير لون خلفية ال (14

 (×)     design لصفحة الويب اضغط على تبويب HTMLلعرض الكود المكتوب بال  (15

 (√)      .فضل أن يحتوى الجدول على بيانات موضوع واحدي (16

 (×)        .ال تساعد قواعد البيانات على تحقيق السرية  (17

 (×)   .ج لتنظيم  لالستفادة منهاالمعلومات قد تكون فى شكل حروف  أو أرقام تحتا (18

 (√)      ( التحديث ) تمتاز قواعد البيانات بسهولة تجديد بياناتها (19

 (√)      .إلنشاء قاعدة بيانات يجب في البداية تحديد الهدف منها (21

 :ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ا -ج 

1)  ) PointPower – HTML –MS Expression (  دم إلنشاء صفحات المواقعمن لغات البرمجة تستخ. 

 .هو عبارة عن مجموعة من صفحات الويب( االرتباط التشعبي   – موقع الويب –صفحة الويب ) (2

 ( كل ما سبق –ارتباط تشعبي  –فيديو  –صوت ) يحتوى موقع الويب على   (3

  Exit –Cancel  –( Close (اختر Fileمن قائمة  MS Expressionلغلق برنامج   (4

  F12 –F11  –( F10 ( يب داخل المستعرض قم بالضغط على مفتاحلعرض موقع الو (5
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على مجموعة من األوامر المختصرة من (صندوق األدوات  –القوائم  – األدوات القياسي) يحتوى شريط  (6

 .القوائم

 .على مجموعة من األيقونات لتنسيق النص( صندوق األدوات – ىاألدوات التنسيق –القوائم ) يحتوى شريط   (7

 .لجعل الخط عريض(          -            -)          خدم األيقونة تست  (8

 .لجعل الخط مائل(          -            -  )        تستخدم األيقونة   (9

 .لوضع خط تحت النص(            -           -  )         تستخدم األيقونة (11

 .لعمل محاذاة يسار(             -           -)          تستخدم األيقونة  (11

 .لعمل محاذاة يمين(            -           -)           تستخدم األيقونة (12

 .لتوسيط النص(            -           -)           تستخدم األيقونة (13

 .ير لون النصلتغي(           -                          -)                         تستخدم األيقونة  (14

 .لتغيير حجم الخط(               -                          -)                         تستخدم األيقونة  (15

 .لتغيير نوع الخط(             -                          - )                         تستخدم األيقونة    (16

  Save as ) – Save all –( Saveراخت" File"لحفظ الموقع من قائمة  (17

    Edit ) – Insert –( Format يمكن إضافة صورة أو ارتباط تشعبي من قائمة (18

 .لتدوير الصورة(            -            -)         تستخدم األيقونة  (19

 .النعكاس الصورة(            -            -)         تستخدم األيقونة   (21

 .لتغيير درجة اإلضاءة للصورة(           -          - )         ونة تستخدم األيق (21

 .لتغيير درجة التباين للصورة(          -          -)         تستخدم األيقونة   (22

 .لقص الصورة(          -          -  )        تستخدم األيقونة  (23

 " .Insert table"اختر    View – Table –( Insert (إلنشاء جدول من قائمة  (24
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 (      -     -         -)        لالنتقال خلية ألسفل داخل الجدول بالضغط على مفتاح  (25

 (       -    -          -   )      لالنتقال خلية يسار داخل الجدول بالضغط على مفتاح  (26

 رتب الخطوات التالية  -د 

 :MS Expressionفتح برنامج  (1

 MS Expressionمن  ( 3)  

  (2)All programs  

 Startمن قائمة  ( 1)  

 MS Expression webافتح برنامج ( 4)  

 :إنشاء صفحة ويب فارغة (6

 "File"من قائمة ملف ( 1)  

 "New"اختر جديد ( 2)  

 "General"اختر ( 4)  

 "Website"افتح تبويب ( 3)  

 :لتعديل الهوامش الخاصة بصفحة الويب (3

 -يسار -أسفل –أعلى ) يمكنك ضبط الهوامش    : Advancedالتبويب خيارات متقدمة  من عالمة (2)  

 الصفحة ( يمين 

  (3)OK   

  > File"  Properties"من قائمة ملف  (1)  

 : لتغير لون خلفية الصفحة (4

 يمكنك تغير لون الخلفية  Formatting من خالل تبويب تنسيق  (2)  

  (3 )OK 

 > File"    Properties"من قائمة ملف  (1)  
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 :لوضع صورة فى خلفية الموقع (5

  Background Pictureقم بتفعيل الخيار  (3)  

  Formatting من خالل تبويب تنسيق  (2)  

 الختيار الصورة من داخل جهاز الكمبيوتر  Browse قم بالضغط على زر تخصيص  (4)  

  (5)OK 

   > File"  Properties"من قائمة ملف ( 1)  

 :لتغير اتجاه صفحة الويب (2

ثم   Page Directionقم بفتح القائمة المنسدلة اتجاه الصفحة  general من داخل تبويب عام  (2)  

 بتغيير اتجاه الصفحة من اليمين إلى اليسار أو العكس قم

   > File"  Properties"من قائمة ملف  (1)  

  (3  )OK 

 :لتغيير اسم الموقع  (2

 اكتب اسم الموقع الخاص بك  Web Name الموقع داخل اسم (2)  

 OKاضغط   (3)  

  Site Settingاختر إعدادات الموقع   Siteمن قائمة الموقع  (1)  

 :أكتب المصطلح العلمي   -ه 

 (اإلنترنت)       .هى اتصال ماليين من الشبكات حول العالم (1

 (صفحة الويب)  .HTMLصفحة تحتوى على نصوص ورسومات وتم تصميمها باستخدام لغة  (2

 (موقع الويب) .هي عبارة عن مجموعة من الصفحات متصلة مع بعضها باستخدام االرتباطات التشعبي (3

 (MS Expression)     .برنامج يستخدم إلنشاء وتصميم صفحات المواقع  (4

 (شريط القوائم)      .شريط يحتوى على مجموعة من القوائم  (5

 (نافذة التصميم)  .ويستخدم لتصميم واجهة الموقع MS Expressionجزء من نافذة برنامج   (6
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 (نافذة الخصائص) .ويحتوى على خصائص األدوات MS Expressionجزء من نافذة برنامج  (7

 .ويحتوى على أسماء المجلدات الخاصة بالموقع MS Expressionجزء من نافذة برنامج   (8

 (نافذة المجلدات)               

  .ويقوم بعرض التنسيق المستخدم داخل صفحة الويب MS Expressionجزء من نافذة برنامج  (9

 (نمط الصفحة)            

  .ويحتوى على مجموعة من األدوات لتصميم الموقع MS Expressionجزء من نافذة برنامج   (11

 (صندوق األدوات)            

  .يب أخرىوعند الضغط عليه ينقلك إلى صفحة و( نص أو صورة)هي جزء من صفحة الويب   (11

 (اإلرتباط التشعبى)            

 (السجالت)      .عبارة عن مجموعة كاملة من الحقولهي  (12

 (ملف)      .هي عبارة عن مجموعة كاملة من السجالت (13

 (البيانات)  .تمثل األرقام و الحروف التي تحتاج لمعالجة أو تنظيم لالستفادة منها (14

معلومات بشكل  ىعضها و يمكن من خاللها الحصول علعبارة عن مجموعة من الجداول المرتبطة يب (15

 (قاعدة البيانات)         .بسيط و سريع 

 (المعلومات)   .عبارة عن بيانات تم تنظيمها او معالجتها و يمكن االستفادة منها (16

 ( الجدول)  .مجموعة من البيانات حول موضوع معين منظمة على هيئة صفوف و أعمدة (17

لجداول المرتبطة ببعضها بشكل منظم و تسهل الحصول على البيانات و تحتوى على مجموعة من ا (18

 (قاعدة البيانات)          .استرجاعها

 ( الحقل)    .تمثل العنصر األساسي فى الجدول وتكون على شكل اعمدة (19

 (السجل)   .يمثل الصف فى الجدول و يشتمل على بيانات حقول الجدول (21

 (البيانات) .تحناج لمعالجة و تنظيم حتى يمكن االستفادة منهااألرقام و الحروف او الرموز التى  (21

 (الجدول) .مجموعة من البيانات و المعلومات خاصة بموضوع معين تكون على هيئة أعمدة و صفوف  (22
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 :أكمل -و 

 

    

 

 

 

 

 

 . MS Expressionتعرض هذه الصورة الواجهة الخارجية لبرنامج   (1

 :األرقام التالية إليهكتب ما تشير أ (2

.شريط العنوان. 1  .شريط القوائم. 2   

.شريط األدوات. 3  .نافذة التصميم .4    

.قائمة المجلدات .5  .صندوق األدوات. 6    

.نافذة الخصائص. 7  .نمط الصفحة. 8    

 .شريط الحالة. 9
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 :خرج من الصورة االتى ا -ز 

 اسم الطالب الصف الفصل

 أحمد ألاول  1/2

 محمد الثاني 6/ 2

 الحقلاسم  (1

 الفصل     

 محتوى الحقل (2

1/6 ،6 /2 

 محتوى سجل  (3

 1/6  -ول األ –أحمد 

 :صل -ح 

 ب أ

1) Delete Cells أمر  إلدراج جدول  (أ 

2) Background color التحكم فى املحاذاه الافقية (ب 

3) Specify width لحذف خلية (ج 

4) Insert Table جود بهالتحكم فى عرض الخلية و كذلك العمود املو  (د 

5) Horizontal Alignment تغيير لون خلفية الخلية (ـه 

 (ب, 5)   (أ, 4(     ) د, 3(    ) هــ, 2(   ) ج, 1) 
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 :أكمل الخطوات التالية لتغيير لون الخلية إلى األصفر -ط 

 .تحديد الخلية المراد وضع اللون فى خلفيتها (1

 .ertiesCell Propالنقر بالزر االيمن للفأرة فوقها و اختر  (2

 .Cell Propertiesظهور نافذة  (3

 نفتح القائمة و نختار اللون Backgroundمن خانة  (4

 .لمشاهدة التأثير  OK ثم اضغط على  (5

 :أكمل ما يلي  -ي 

 :نقوم باالتي   Googleإلضافة ارتباط تشعبي ينقلنا الى موقع البحث

 .تحديد العبارة التى سوف تستخدم كارتباط تشعبى (1

 .Insert فتح قائمة  (2

 .Hyperlink اختيار االمر  (3

 .Address فى خانة   http://www.google.comكتابة عنوان الموقع و هو  (4

 .OKثم نضغط  زر الموافقة  (5

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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 : أكمل الجمل التالية بما بين القوسين  -ك 

 (Open  - Save  - Recent Sites  - Font  -  شريط األدوات) 

  . Fileمن قائمة  Recent Sitesكن الوصول ألخر مواقع تم تصميمها عن طريق األمر يم (1

 .شريط ألادواتيمكن التحكم في تنسيق النص الموجود في الصفحة عن طريق قائمة التنسيق او  (2

 . Fileمن قائمة  Open لفتح موقع سبق حفظه نختار األمر  (3

 .veSaلحفظ التعديالت على صفحة الويب نختار األمر  (4

 .إلجراء تنسيق على النصوص المكتوبة بصفحة الويب  Formatمن قائمة التنسيق  Font يتم فتح نافذة (5

 : أكمل الجمل التالية بما بين القوسين  -ل 

 (االرتباط التشعبي   -موقع الويب  –قائمة المجلدات  –المستعرض  –فيديو ) 

لمرتبطة مع بعضها لتقديم معلومات و خدمات بعبر عن مجموعة من الملفات و صفحات الويب  ا موقع الويب (1

 .من خالل شبكة االنترنت

 .فيديوقد تكون المعلومات التى فى صفحة المعلومات على هيئة  (2

الذى يجعلنا ننتقل بين صفحات و مواقع االنترنت  التشعبي الارتباطقد تحتوى صفحات الويب ايضا على  (3

 .بسهولة

 .املستعرضلويب برنامج للتصميم و برنامج من االدوات المستخدمة فى انشاء موقع ا (4

 .على محتويات و مكونات موقع الويب  Expression Webفى برنامج  املجلدات قائمةتحتوى نافذة  (5
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 2115-2114اجابة امتحان 

 :أختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الاول 

 Ms Expression ( أ

 Website ( ب

 خاليا ( ت

 Access ( ث

 Preview Browser ( ج

 : أكمل الجمل التالية بكلمة مناسبة مما بين القوسين: السؤال الثانى  

 خاليا ( أ

 الانترنت ( ب

 املعلومات(ج 

 خصائص( د

 الحقول (هــ 

 :  )   (او(  )ضع عالمة : السؤال الثالث  

  (أ 

  (ب 

  (ج 

  (د 

  (ه 

 :ود أ ختر من العمود ب ما بناسبه من العما: السؤال الرابع  

 ( 3, ه (  )  1, د ( )  2, ج ( )  6, ب ( )  5, أ ) 

 


