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 مواقع الويبالوحدة األوىل : 
  مواقع الويبأساسيات مفاهيم و األول :  املوضوع

 -: أكمل ما يأتى : 1س
 تحت بعضها مع مترابطة أكثر أو Web Page ويب صفحة عن موقع الويب عبارة -1

 ويمكن  Web Address الموقع بعنوان يسمى االنترنت شبكة على عنوان وله معين، اسم

 .المحمول الهاتف أو الكمبيوتر خالل من زيارته

 ات الويب التفاعليةــــــــــصفحو  Static Web Pages  الويب الثابتة ــــــــاتصفح -2

Interactive Web Pages .من أنواع صفحات الويب 

محتواها معد مسبقاً بواسطة مصمم  Web Pages Staticصفحات الويب الثابتة  -3

يتم االطالع ، وتستخدم هذه الصفحات لعرض معلومات  ثابتا  الصفحة ويظل هذا المحتوى 

 HTML امكانية إجراء أى معالجة من الزائرين لمحتواها، وتستخدم أوامر  عليها فقط بدون

 فى تصميم هذا النوع من الصفحات.

هى صفحة معلومات  Interactive Web Pages التفاعلية الويب صفحــــــــــات -4

تعرض محتوى يتيح للزائرين التفاعل معه ومعالجته، لتصميم هذا النوع من الصفحات 

 PHPو لغة  JavaScript للغات أخرى مثل لغة باالضافة  HTML تستخدم أوامر 

 وغيرها.
 . تشعبيةارتباطات و  فيديوو  صورو  نصوصر صفحات الويب من عناص -5

 -: اكتب املصطلح العلمى : 2س
هى مستند به محتوى الكترونى ينشر على شبكة االنترنت ويتم عرضه من خالل برنامج  -1

 (Web Page)صفحة الويب       مستعرض االنترنت.

 هى أول صفحة بموقع الويب والتى من خاللها يتم االنتقال لباقى صفحات الموقع. -2
 (Home Page) الصفحة الرئيسية         

 الوحدة األوىل : مواقع الويب
 املوضوع الثانى : مراحل تصميم وإنشاء موقع الويب 

  -: أكمل ما يأتى : 1س
 -تصميم وإنشاء موقع الويب يمر بعدة مراحل هى : -1

 . المرحلة األولى : التخطيط لبناء موقع الويب -أ 
 صفحات الويب للموقع.المرحلة الثانية : تصميم  -ب 
 .المرحلة الثالثة: اإلعداد والتجهيز لصفحات الويب -جـ  
 .المرحلة الرابعة : مرحلة تنفيذ صفحات الويب -د 
 .المرحلة الخامسة: نشر الموقع عبر االنترنت -هـ  
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 -: اكتب املصطلح العلمى : 2س
الموقع )الصفحة  بسيط على الورق يتضمن صفحاتمرحلة يتم فيها عمل رسم تخطيطى  -1

 ) مرحلة التخطيط لبناء موقع الويب(     الرئيسية للموقع وصفحات الويب المرتبطة بها(.
راحل و يتم فيها تصميم شكل الصفحة وصفحات الموقع وتحديد التنسيقات ممرحلة من أهم ال -2

النصوص المختلفة لصفحات الويب مثل لون الخلفية وحجم الخط ولونه ونوعه وأماكن وضع 
والصور ولقطات الفيديو بصفحات الويب وتحديد االرتباطات التشعبية داخل الصفحة الرئيسية 

 ) مرحلة تصميم صفحات الموقع(              وصفحات الموقع.
مرحلة يتم فيها إعداد وتجهيز البيانات النصية التى سوف توضع فى صفحات الويب وحفظ  -3

مجلد وإعداد وتجهيز ملفات الصور وحفظها داخل مجلد النص داخل ملف نصى ووضعه داخل 
 ) مرحلة اإلعداد والتجهيز(فيديو وحفظها داخل أحد المجلدات.وال توإعداد وتجهيز ملفات الصو

مرحلة يتم فيها تحويل التصميم الورقى بالمراحل السابقة الى صفحات ويب ويمكن عرضها  -4
 –صوت  –صور  –فة البيانات )نصوص من خالل أحد برامج متصفحات االنترنت. وإضا

فيديو ( فى صفحات الويب وإنشاء االرتباطات التشعبية بين صفحات الويب حتى يسهل التنقل 
 )مرحلة التنفيذ(       .  HTMLبين صفحات الموقع ويتم ذلك باستخدام لغات برمجة وأوامر 

على أحد أجهزة  مرحلة تتضمن حجز عنوان للموقع وتخصيص مساحة تخزينية للموقع -5
 الخادم ونشر الموقع عبر االنترنت وإعداده للعمل بشكل صحيح.
   )مرحلة نشر الموقع عبر االنترنت(       

 ومعاجلة ملفات الصوت: إنشاء  الثالثاملوضوع    الوحدة األوىل : مواقع الويب
(Audacity  برنامج) 

  -: أكمل ما يأتى : 1س
  برنامجيصبح  حيث Record button   تسجيل زر علىط الضغ يتم الصوتي التسجيل لبدء -1

Audacity  الصوت تسجيل وضع في 

 .Stop اإليقاف زر علىط الضغ يتمأو التسجيل  ةيالصوت ناتياالب ادخال من لالنتهاء  -2

 .Play التشغيل زر علىط الضغب إدخاله تمى الذ الصوت إلى لالستماع -3

 .المحدد المقطع تكرار يتم Repeat لتكرار ا تأثير ياراخت عند -4

 .نهايته مع المقطع ةيبدا عكس يتم Reverse عكس تأثير اختيار عند -5

 -اخلطوات الالزمة إلضافة تأثريات على الصوت: -2
 يه.إل واالستماع Play  التشغيل زر علىبالضغط  الصوت شغيلت -1

 المطلوب الجزء على السحبمع  طضغثم ال له التأثير إضافة المطلوب الصوت مقطع حديدت -2
 . الزمنييط الشر على القراءة مؤشر بإستخدام الصوتب
 .ةبالمطلو التأثيرات أحد اختياريتم   Effectمن قائمة   -3

 إضافة ( بعدالصوت مقطع) الصوت إلى واالستماع التشغيل زر من الصوت تشغيل إعادة -4
 .التأثير
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 -صوتى:اخلطوات الالزمة لقص ولصق مقطع  -3
 .Cut اختار Edit  قائمة من ، نقله المطلوب الصوتي المقطع حديدت -1

 الصوتي للمقطعق لص عمل المطلوب المكان إلى الزمنيبالشريط  القراءة مؤشر تحريك -2
 .Pasteثم اختيار   Edit قائمة من عنده،

 إعادة تشغيل الصوت من زر التشغيل واالستماع اليه. -3

 -حلذف مقطع صوتى: اخلطوات الالزمة -4
 . حذفه المطلوب الصوتي المقطع تحديد -1
 من لوحة المفاتيح فيتم حذف المقطع الصوتى الذى تم تحديده.  Delete مفتاح الضغط على -2

 -اخلطوات الالزمة لتصدير ملف صوتى بامتداد مناسب: -5
 .Export Audioنختار   fileمن قائمة  -1

 لملف الصوت.تحديد االمتداد المناسب  -2

 -:MP3وملف الصوت ذو االمتداد   WAVقارن بني ملف الصوت ذو االمتداد  -6
 MP3 االمتداد ذو الصوت وملف WAV االمتداد ذو الصوت ملف

يكون فيه الصوت أقل نقاء بالمقارنة مع  - يتميز فيه الصوت بالجودة والوضوح -
 Wavالملف ذو االمتداد 

غير مالئم له سعة تخزينية كبيرة لذا فهو  -
 للنشر عبر مواقع الويب.

له سعة تخزينية أقل لذا فهو مالئم للنشر عبر  -
 مواقع الويب.
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 الوحدة األوىل : مواقع الويب
  (  Openshot)برنامج املوضوع الرابع : إنشاء ومعاجلة ملفات الفيديو

  -: أكمل ما يأتى : 1س
 إنشـاء مـن المسـتخدم ـنكتمُ   التـي مجاالبـر تلـك هـي الفيـديو ومعالجـة إنشـاء برامج -1

 والتــأثيرات والوســائل األدوات مــن العديــد علـى احتوائهــا خـالل مـن الفيـديو ملفـات وتعـديل
 .عةيوسر سهلة قةيطرب الفيديو لقطات ومعالجــة إنشــاء فــي المســتخدم تسـاعد التـي
 مثل وــــــــــــــالفيدي اتـــــــــملف وتعديل إنشاء في بها االستعانةيمكن  التــي البــرامج مــن -2
 خالل من عملي أنويمكنه  Open Source المصدر مفتوح امجنرب وهو Openshotنامج بر

لذى وا  Movie Maker امجــرنب وهناك  Windows التشغيل نظام و Linux  التشغيل نظام

 . Windows التشغيل نظام خالل من عملي
 -:من  Openshotتتكون واجهة برنامج  -3

 . Main Toolbar الشريط الرئيسى   -1

  . Project Files ملفات المشروع  -2

  Function Tab تبويب الوظائف   -3

 ملفات الصور –التنقل بين ملفات المشروع )
 . ملفات الصوت( –  

 .  WindowPreview معاينة الفيديو   -4

 .Edit Toolbarشريط التحرير   -5

 .Zoom Sliderالتصغير والتكبير  -6

 .Play head / Rulerرأس القراءة  -7

 .Timelineالشريط الزمنى  -8

 
 -:Openshotلبرنامج   Timelineمن مكونات الشريط الزمنى  -4

 .(الشريط الزمنيب الحالي المدى الزمني تظهر) Rulerمسطرة ال -أ

)يقرأ الكليب الحالى الذى يقف عليه فى الشريط الزمنى ليظهر   Play headرأس القراءة  -ب

 فى نافذة معاينة الفيديو(.
 الكليب الحالى )قد يكون صورة أو صوت أو لقطة فيديو(. -جـ

 أو صـورة وضـع يـتم حيـث،  Layers  قاتبالط هبتش مساراتال) Tracks لمسارات ا -د

 المسـارات مـن محـدود غيـر عدد استخدام ويمكن المسار الفيـديوعلى لقطـة أو صـوت
 ظهريل القراءة مؤشرب القراءة في ةياألولو لـه األعلـى المسـار أن مالحظـة جـبيو المشـروع،ب
 .(...ذاكوه أسفلهى  الذ المسار هييل ثم الفيديو في هب ما
  Add Track+  مسـار إضـافة زر علـىط الضـغب Track جديـد مسـار إضـافة يمكن -5
 .Edit Toolbar يط التحريرشـرب
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 -اخلطوات الالزمة إلنشاء مشاهد فيديو عن املدرسة بسهولة :ما هى  -2
 رادــــاسـتي زر علـىوذلك بالضغط Openshot (   برنامج داخل الصور ملفات ستيرادا -1

 يمكن ـذلكك،  ـةبالمطلو الصـور واضـافة Main Toolbar  ئيسىالـريط الشـر فـي + ملفـات

 (Import Filesاختيار  ثم File  قائمة من الملفات استيراد

 التي للصور السحب مع بالضغط) للبرنامج Timeline  الزمنييط الشر على الصور رتيبت -2

  Track   المسار في صورة لك وضع يتم ثم  sProject File المشروع ملفات نافذة في
   المسار في الصورة وضعوعند  الظهور ةيأولو في الرغبة حسب على ترتيبها مع بها الخاص
Track فيـديو مشـهد يتكون  Video Clipالفيـديو معاينـة نافـذة فـي وتظهـر Video Preview. 

 Add File+  ملــف إضــافة علــىط ضــغال) وذلك ب البرنامج داخل الصوت ملف ستيرادا -3

  بيتبو في ظهريل المطلوب الصوت ملف واضافة  Main Toolbar بالشريط الرئيسى 

Project File  المسارات أحد في جهإوادر الصوت ملف رمز على السحب معط الضغثم 

Track.) 

 نافــذة فــيPlay  تشــغيل زر علـــىط الضــغ يــتم للفيـــديو معاينــة لعمــل) الفيديو معاينة -4

 .(الفيديو ومشاهدة الفيـــديو، معاينــة

 

 -اخلطوات الالزمة حلفظ مشروع الفيديو:ما هى  -3
 .محدد مجلد داخل الفيديو، مشاهد في والمستخدمة (...صوت، صور،) الملفات عيجمظ حف -1
 Save project asثم اختيار  File يتم اختيار   Main Toolbarمن شريط القوائم الرئيسى  -2

 باللغة االنجليزية و تحديد مكان الحفظ داخل مجلد.ء اسم للمشروع يجب إعطا  -3

 

 -حلفظ املشروع: هامة مالحظات
وحفظ المشروع   Windowsمن خالل نظام التشغيل   OpenShotأثناء العمل على برنامج 

السابق قد نالحظ أن رمز الملف المحفوظ قد يكون غير معرف ولربط الملف بالبرنامج نتبع 
 -االتى:

 األيمن على رمز الملف تظهر قائمة فرعية .الضغط بالزر  -
 . More optionsثم   Changeثم   Propertiesمن هذه القائمة نختار  -

 .Look for another app on this PCاختيار  -

 به OpenShotالبحث عبر جهاز الكمبيوتر غلى المجلد الذى تم تثبيت برنامج  -

 .بالملف التنفيذى للبرنامج  Associationاختيار اقتران الملف  -
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ما هى اخلطوات الالزمة للتحكم فى الفرتة الزمنية املخصصة لعرض مشهد  -4
 -(:Video Clip) فيديو

بالضغط والسحب على رأس مؤشر القراءة وتحريكه حتى يصل للمكان المطلوب على  -1
 الشريط الزمنى.

 بالزر األيمن للفأرة تظهر قائمة مختصرة.  Trackالضغط على مسار المشهد  -2

 لينقسم المشهد لشريحتين وعند اختيار:  Slice Clipاختيار أمر شريحة الكليب  -3

 - Keep Both Slide  .)يتم االبقاء على الشريحتين )اليسرى واليمنى 

 - Keep Left Slide  .يتم االبقاء فقط على الشريحة اليسرى 

 - Keep Right Slide   .يتم االبقاء فقط على الشريحة اليمنى 

 

 -ما هى اخلطوات الالزمة إلضافة تأثري ملشهد الفيديو: -5
 . Effectsالضغط على تبويب  -1

 اختيار أحد التأثيرات بالضغط والسحب عليه وإضافته لمشهد الفيديو. -2
 يظهر رمز التأثير على مشهد الفيديو. -3
 ير بالفأرة على رمز التأثير.التأشولقراءة اسم التأثير يتم  -4
ولحذف التأثير المضاف لمشهد الفيديو بالضغط على زر الفأرة األيمن على رمز التأثير  -5

 .Remove effectواختيار حذف التأثير 
 

 -ملشهد الفيديو: Transitionما هى اخلطوات الالزمة إلضافة مرحلة انتقالية  -6
 .Transitionsالضغط على تبويب االنتقاالت  -1

 الضغط مع السحب على أحد المراحل االنتقالية وإضافته للمشهد المطلوب. -2
 وضع المرحلة االنتقالية فى بداية أو نهاية المشهد. -3
التحكم فى الفترة الزمنية لعرض المرحلة االنتقالية بالضغط والسحب عليها لتقليل أو زيادة  -4

 الفترة الزمنية لها بالعرض.
 

 -هى اخلطوات الالزمة إلضافة نص ملشاهد الفيديو:ما  -7
 .Titleاختر   Titleمن قائمة  -1

 ملء بيانات المربع الحوارى. -2
 .Saveحفظ النص فى ملف  -3

 تسمية ملف النص باللغة االنجليزية. -4
 .Project Filesيظهر الملف النصى فى ملفات المشروع  -5

الفيديو بالضغط مع السحب على ملف النص واضافته الى إضافة الملف النصى الى مشاهد  -6
 أحد المسارات.
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 -ما هى اخلطوات الالزمة لتصدير فيديو اىل ملف بإمتداد مناسب: -8
 .Export Videoالضغط على زر تصدير الفيديو  -1

 -تحديد التالى :  Export Videoفى المربع الحوارى لتصدير الفيديو  -2

 . File nameاسم ملف الفيديو  - 

 Folder Pathمكان حفظ الملف  - 

 . Targetنوع امتداد ملف الفيديو  - 

 . Qualityتحديد مستوى جودة الملف  - 

 .Export Videoتصدير الفيديو بالضغط على زر تصدير الفيديو  -

 

 -أمام العبارات االتية:)×( ( أو √)ضع عالمة  -9
فى برنامج  (المســاراتب  الصــور/ الصــوت)إعــادة ترتيــب وضــع مشــاهد الفيــديو  يمكن -1

OpenShot  ة يعليها وترتيبها على المسارات وذلك حسب أولو والســحبغط مــن خــالل الضـ

 (√)              .الظهور
مـع السـحب ط الضـغب  OpenShot برنامج فى تحديـد بـدء االسـتماع لملـف الصـوت  -2

 (√)      .موضعه الزمنـي وتحديـد يطالشـرب  للصـوت فـي مسـاره
 (√) يمكن وضع النص فى بداية الفيديو أو بين مشاهد الفيديو المختلفة أو فى نهاية الفيديو. -3
وية على المسارات وذلك حسب أول النص( –الصوت  –إعادة ترتيب مشاهد الفيديو )الصور  -4

  (√)        . OpenShotفى برنامج الـ  الظهور
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   HTMLالوحدة الثانية : إنشاء صفحات ويب باستخدام 
 HTMLلغة الرتميز املوضوع األول : 

Hyper Text Markup Language  
  -: أكمل ما يأتى : 1س
1-HTML ستخدامبا د تستخدم إلنشاء صفحات موقع اإلنترنت الثابتة والتي يتم عرضهايهي لغة تكو 

 . مستعرضات اإلنترنت أحد برامج
 برنامج وم يقو Tagsالـ بوتسمى هذه األوامر HTMLب يتم استخدام أوامر لغة يإلنشاء صفحة و -2

 . ظهر تأثير تلك األوامر على صفحة المستعرضيمستعرض اإلنترنت بتنفيذها ل
 . > <  حيث يتم وضع االمر بين العالمتينHTML أوامر كتابةل -3
 .htmlأو  .htmامتداد له  HTMLحفظ الملف النصي الذي يحتوي علي أوامر  -4
 .htm بلغة توبكم المستند أن الى شيريل الكود بداية في < html>  األمر تبيك -5
 .bodyو   head هماين ييسرئلقسمين  HTML يقسم كود -6

7- head  بينما    مثل عنوان الصفحةمعلومات للمتصفح حول الصفحة بكتابة  هي المنطقة الخاصة
body بكتابة المحتوي الذي سيظهر داخل الصفحة .  هي المنطقة الخاصة 

 أعلى العنوان يطرش داخل بيالو صفحة عنوان ظهروي، ومحتوى عنوان من بيالو صفحة تتكون -8
 لصفحة.ا
 (.ارتباط تشعبى – فيديو – صورة – نصيمكن أن تحتوى صفحة الويب على )  -9
 .<body> ….. </body>إلضافة نص داخل محتوى صفحة الويب يتم كتابة النص داخل أمر  -10
 .Small Lettersصغيرة أو  Capital Letters بحروف كبيرة   HTMLيمكن كتابة أوامر  -11
داخل  Enter بضغط مفتاح  باالنتقال لسطر جديدأو  بالمسافاتمستعرض االنترنت ال يتأثر  -12

 ملف األوامر.
ليصبح اتجاه الصفحة من تغيير اتجاه الصفحة  يجب ذات واجهة عربيةويب  صفحة ميمعند تص -13

 حيث يتحدد اتجاه dir يةلتنفيذ ذلك  تستخدم الخاصليتالئم مع طبيعة اللغة العربية و اليمين الى اليسار
 .المخصصةالقيمة ب حسب يصفحة الو

بينما لتغير اتجاه الصفحه من اليسار  rtlلتغير اتجاه الصفحة من اليمين لليسار نستخدم الخاصية  -14
 .  ltrالي اليمين نستخدم الخاصية 

 <"body dir="rtl>لجعل محتوى صفحة الويب من اليمين الى اليسار نكتب األمر  -15

 للكتابة فى سطر جديد. <br>يستخدم األمر  -16

 .<Center>النص >/<Centerنستخدم األمرفى منتصف السطرلوضع النص  -17
حيث يتم تكراره  ;nbsp& الرمز نستخدم للتحكم فى عدد المسافات )الفراغات( بين الكلمات  -18

 ات المطلوبة بين الكلمات.غبعدد الفرا

 .<Font>النص >/<Fontألمر نستخدم اللنص  للتحكم فى نوع وحجم الخط  -19

 .ينتهى تأثير األمر على تنسيقات أى نص يكتب بعده  <font/>بعد استخدام امر االغالق  -20
 .يظهر نوع الخط على صفحة الويب بالشكل االفتراضى  <font>فى حالة عدم استخدام األمر  -21
 .<u>النص <u/>نستخدم األمر   Underlineلوضع خط تحت النص  -22
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بينما لجعل خط النص مائل نستخدم  <b>النص  <b/>لجعل خط النص عريض نستخدم األمر  -23
 .>i<النص />i <األمر 
 . <i>مدرستى جميلة  <i/> لجعل النص "مدرستى جميلة " مائل نكتب الكود -24
 . >b<مدرستى جميلة  />b< لجعل النص "مدرستى جميلة " بخط عريض نكتب الكود -25
 . >u<مدرستى جميلة  />u< النص "مدرستى جميلة " نكتب الكود لوضع خط تحت -26
 .لتحديد لون خلفية صفحة الويب   <body>التابعة لألمر  bgcolor تستخدم الخاصية  -27
 .<"body bgcolor="green>لجعل خلفية صفحة الويب باللون االخضر نكتب الكود  -28
 .<body>التابعة لألمر  Background لوضع صورة كخلفية لصفحة الويب تستخدم الخاصية  -29
 ب نكتب الكودـــــة الويــــــــــة لصفحـــــــــــكخلفي  image1.jpgورة ـــــــــــع الصــــــــــلوض -30
 <body background="image1.jpg">. 

 .<img>التابعة لألمر  src إلدراج صورة فى صفحة الويب يتم استخدام خاصية  -31
 . <"img src="school.jpg>لصفحة الويب نكتب الكود   school.jpgإلدراج الصورة  -32
 بكسل نكتب الكود  450واالرتفاع  800العرض   مع جعل ابعادها school.jpg صورةالإلدراج  -33

height="450" width="800"><img src="school.jpg" . 
 .>img <لألمر  Align يتم التحكم فى محاذاة الصورة من خالل الخاصية  -34
 لصفحة الويب نستخدم الكود  أقصى اليمين  school.jpgلجعل محاذاة الصورة  -35

<img src="school.jpg" align="right"> 
 لصفحة الويب نستخدم الكود   اليسارأقصى  school.jpgلجعل الصورة  -36
">left<img src="school.jpg" align=". 
 نستخدم الكود school.jpgالنص يقع بمحاذاة منتصف الصورة لجعل  -37
">middle<img src="school.jpg" align=" 
 نستخدم الكود school.jpgلجعل النص يقع بمحاذاة الحافة السفلى للصورة  -38
">bottomalign=" <img src="school.jpg" 
 نستخدم الكود school.jpgلجعل النص يقع بمحاذاة الحافة العليا للصورة  -39
">top<img src="school.jpg" align=" 
المصاحبة له يتم ادراج الصوت كخلفية صوتية  src والخاصية   <bgsound>باستخدام األمر  -40

 لصفحة الويب.
 كخلفيــــــة لصفحــــــة الويــــــب نكتـــــب الكـــــــود  Egypt.mp3لتشغيل ملف الصوت  -41

<bgsound src="Egypt.mp3">. 
المصاحبة له يتم إدراج الفيديو  ويجب مالحظة أن  src والخاصية   <embed>باستخدام االمر  -42

  . avi –mov - swfاألمر يدعم ملفات الفيديو من النوع 
 ود ــــــحة الويب نكتب الكـــداخل صفــــــب  internet.aviو ـــــــل ملف الفيديـــــلتشغي -43

<embed src="internet.avi">. 
عبارة عن صورة أو نص مرتبط بعنوان وعند الضغط عليه يتم االنتقال الى هذا  االرتباط التشعبى -44

 العنوان ويمكن أن يكون داخل نفس الصفحة أو بصفحة أخرى داخل نفس الموقع أو فى موقع أخر.
 ويكون شكل األمر <a> لألمر  href إلدراج ارتباط تشعبى نستخدم الخاصية  -45
 </a>  العنوان المطلوب االنتقال اليه  <النص أو الصورة "< a href="  . 

إلنشاء صفحة ويب تحتوى ارتباط تشعبى نصى "وزارة التربية والتعليم" وعند الضغط عليه يتم  -46
 ود ـــــــب الكـــــاالنتقال للصفحة الرئيسية لموقع وزارة التربية والتعليم نكت
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 </a>  وزارة التربية والتعليم > "http://www.moe.gov.eg"<a href=  
 للصفحة االنتقال يتم عليه الضغط وعند tools.jpgإلدراج ارتباط تشعبى باستخدام ملف الصورة  -47

myschool.htm الكـــــــود نكتـــــب  

</a>   <img src="tools.jpg> > ""myschool.htm =<a href 

بينما لتحديد لون الخط نستخدم  <font>ألمر التابعة ل Face  الخاصية نوع الخط نستخدملتحديد  -48

لتحديد  <font>التابعة لألمر  Size  الخاصيةبينما نستخدم  <font>التابعة لألمر  Color  الخاصية

 .حجم الخط

 نكتب الكود   6بلون احمر وحجم الخط   Andalusهعلجعل النص "مدرستى جميلة" بخط نو -49

</font>    مدرستى جميلة    <font face="andalus" color="red" size="6"> 

 . title>مدرستى > </<title"مدرستى"  نكتب الكود  الويب لصفحة عنوان ضافةإل  -50

 .< head...</head>وهو  المخصص الجزء في <title/ >….. <title>يتم كتابة أمر  -51

size أحجام مختلفة من الخطوط والتى يتم تحديدها بواسطة الخاصية  7يتعرف المستعرض على   -52

 .7الى  1حيث تتراوح قيمة هذه الخاصية من  

 لقياس أبعاد الصورة. Pixel البكسل يتم استخدام وحدة القياس  -53

 .Hyper Text Markup Languageالى العبارة   HTMLيشير االختصار  -54

 .ثابتةفقط فى تصميمها تعتبر صفحة   HTMLصفحة الويب التى يتم استخدام لغة  -55

فى تصميم صفحة الويب يكون   HTMLباالضافة للغة   Java script , PHPاستخدام لغات مثل  -56

 .تفاعليةبغرض تحويلها الى صفحة 

 .Bodyإلظهار نص على صفحة الويب يتم كتابة هذا النص فى منطقة  -57
 

 -:HTMLصفحة ويب باستخدام  البنائى إلنشاءما هو الرتكيب  -2
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.moe.gov.eg/
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 وقم بإضافه كلمة Schoolالنشاء صفحة ويب باسم ما هى اخلطوات الالزمة  -3

 -:مدرستي كعنوان للصفحة 

 .NotePadأو  MSWord تحميل أحد برامج تحرير النصوص مثل  -1
 .HTMLويب باستخدام أوامر كتابة التركيب البنائي إلنشاء صفحة  -2

 .<head>…….</head>في الجزء المخصص  <title>مدرستي<title/>كتابة أمر  -3

 . School.htmlحفظ الملف باسم  -4

 التىتنفيذ األوامر  لمشاهدة نتيجةنترنت من خالل مستعرض األ  School.htmlفتح الملف  -5

 تم كتابتها.
 

 -من اجملموعة )أ(:اخرت من اجملموعه )ب( ما يناسبه  -4
 )ب( )أ(

( مستند به محتوى الكترونى ينشر على  3)   موقع الويب -1
شبكة االنترنت ويتم عرضه من خالل برنامج 

 مستعرض االنترنت.

( تعرض معلومات يتم االطالع عليها  4)   الصفحة الرئيسية -2
فقط بدون امكانية اجراء أى معالجة من 

 الزائرين لمحتواها.

( مكان على شبكة االنترنت يتكون من  1)   صفحة الويب -3
صفحة ويب أو أكثر ويتم زيارته من خالل 

 عنوان معين.

أول صفحة بموقع الويب والتى من  ( 2)   الصفحة الثابته -4
 خاللها يسهل االنتقال لباقى صفحات الموقع .

 قع.)     ( هى خاصية للتنقل بين صفحات المو الصفحة التفاعلية -5

( هى صفحة معلومات تعرض محتوى يتيح 5)  
 للزائرين التفاعل معه ومعالجته.

 -( أمام العبارة اخلطأ لكل مما يأتى:×( أو )√)ضع عالمة  -5
 (×)    فى انشاء صفحات ويب تفاعلية.  HTMLتستخدم لغة  -1

 (√)  لتحويل الصفحة الثابته الى صفحة تفاعلية. Java Scriptتستخدم لغة  -2

 .<title>هو  Htmlاألمر الذى يكتب فى بداية الكود ليشير الى أن المستند مكتوب بلغة  -3

            (×) 
 (√) .;nbsp&للتحكم فى عدد المسافات )الفراغات( بين الكلمات نستخدم الرمز  -4

 (√)    .<img>إلضافة صورة لصفحة الويب نستخدم األمر  -5

 
6- <img src= “school.png”> 
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على الرغم من عدم وجود أخطاء فى سطر الكود السابق إال أن الصورة لم تظهر على صفحة  
 الويب عند تحميلها بواسطة المستعرض. استنتج السبب؟

 قد يكون ملف الصورة فى مجلد أخر.:  االجابه
لذلك يجب كتابة مسار ملف الصورة كامال أو وضع ملف الصورة فى نفس المجلد الذى  

 .ملف صفحة الويب يحتوى على

 
 -اشرح املقصود باالكواد االتية: -7

1-   <Title> My School </Title> 

 . الويب لصفحة "مدرستى" عنوان ضافةإل

2- <body bgcolor="green"> 
 .لجعل خلفية صفحة الويب باللون االخضر

3- <Img src = "school.png"> 

 .لصفحة الويب  school.pngإلدراج الصورة 

4- <font face="andalus"> 

 .andalus  لتحديد نوع الخط
5-  <bgsound src="egypt.MP3"> 

 .كخلفيــــــة لصفحــــــة الويــــــب Egypt.mp3لتشغيل ملف الصوت 
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 األعدادي الثاني للصف عمليال أسئلهمراجعة على 

 -وقم بعمل اآلتى : Audacity ـال برنامج فتحا -1

 . مناسب صوت ملف أدخل -أ 
 .( Reverse) و( Repeat) ثيرتأ بعمل قم  -ب

 .soundعلى سطح المكتب باسم  wav.   بإمتداد الملف بتصدير قم  -جـ

 اإلجابة
  .واختار ملف الصوت File-> open ختارثم ا البرنامج بفتح قم -أ
 ائمهــــــــق من ارـــــــــــأخت ثم,  له التاثير إضافه المطلوب الصوتي المقطع بتحديد قم:  التاثير إلضافه -ب

Effect->Repeat  قائمه من ثم  Effectالتاثير نختار Reverse . 
سطح  على نحفظه ثم Export Audio االمر نختار file قائمه من .wav االمتداد إلي الملف لتصدير -جـ 

 .wav المطلوب األمتداد نختار و soundباسم  المكتب
 

 -ثم قم بعمل اآلتى : Audacity ـال برنامج افتح -2

 . مناسب صوت ملف أدخل -أ
 . الصوت مقطع من جزء بحذف قم -ب
 .prep2باسم على سطح المكتب  .wav بإمتداد الملف بتصدير قم -جـ

 اإلجابة

 . .واختار ملف الصوت File-> open أختارثم  البرنامج بفتح قم -أ
 . من لوحة المفاتيح Delete اضغطحذفه , قم بتحديد المقطع الصوتي المطلوب  -ب
على سطح  نحفظه ثم Export Audio االمر نختار file قائمه من wav. االمتداد إلي الملف لتصدير -جـ 

 . wav المطلوب األمتداد نختارو prep2باسم  المكتب
 

 -ثم قم بعمل اآلتى :  Openshot ـال برنامج افتح -3

 . فيديو مقطع لعملوملف صوت  الصور من مجموعه بإستيراد قم -أ

 . Tracks المسارات علي وملف الصوت الصور بوضع قم  -ب

 .( Transitions) إنتقاليه حركات إليها أضف -جـ 

 mp4.على سطح المكتب بامتداد  School باسم بعمل تصدير للفيديو قم  -د

 اإلجابة.
 . Import Files األمر وأختار File قائمه بفتح قم ثم  openshot الـ برنامج أفتح -أ
وملف الصوت  للصور السحب مع بالضغط) للبرنامج  Timelineالزمني الشريط الصورعلى بيترتب قم -ب

 Track المسار في وملف الصوت صورال كل وضع تمي ثم Project Files المشروع ملفات نافذة في التي

 تكوني Track المسار في الصورة وضع وعند الظهور أولوية في الرغبة حسب بهاعلىيترت مع بها الخاص

 .Video Previewويـديالف نـةيمعا نافـذة وتظهـرفـي Video Clipويـديف مشـهد

 أحد على السحب مع الضغط ثمTransitions  االنتقاالت تبويب على بالضغط قم االنتقاالت إلضافه -جـ

 .المطلوب للمشهد وإضافته االنتقالية المراحل
 school باسم نحفظه ثم Export Video االمر نختار file قائمه من. mp4 االمتداد إلي الملف لتصدير -د

 .mp4 المطلوب األمتداد ونختار
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 -ثم قم بعمل اآلتى : Openshot ـال برنامج فتحا -4

 . فيديو مقطع لعمل وملف صوت الصور من مجموعه بإستيراد قم -أ

 . Tracks المسارات علي وملف الصوت الصور بوضع قم  -ب

 .( Effects) تاثيرات إليها أضف -جـ 

 . الفيديو مشاهد علي"  Prep2"  نص بوضع قم -د

  . mp4.على سطح المكتب بامتداد  salam باسم بعمل تصدير للفيديو قم -هـ 

 اإلجابة
 . Import Files األمر وأختار File قائمه بفتح قمثم  openshot الـ برنامج أفتح  -أ
بالضغط مع السحب للصور وملف ) للبرنامج  Timelineالزمني ب الصورعلى الشريطيبترت قم  -ب

تم وضع كل الصور وملف الصوت في يثم  Project Filesالصوت التي في نافذة ملفات المشروع 

وضع الصورة في  وعند بهاعلى حسب الرغبة في أولوية الظهوريالخاص بها مع ترت Track المسار

 .Video Preview ويـدينـة الفيوتظهـرفـي نافـذة معا Video Clip ويـديتكون مشـهد في Track المسار

 أحد على السحب مع الضغط ثم Effects التاثيرات تبويب على بالضغط قم التاثيرات إلضافه -جـ 

 .المطلوب للمشهد وإضافته التاثيرات

 و الحوارى المربع بيانات ملءو Title اختراألمر  Title قائمة الفيديومن مشاهد إلي نص الضافه -د

 Project المشروع ملفات فى النصى الملف يظهرف االنجليزية باللغة النص ملف تسمية و النص حفظ
Files واضافته النص ملف على السحب مع بالضغط الفيديو مشاهد الى النصى الملف بإضافة قم ثم 

 . المسارات أحد الى

 باسم نحفظه ثم Export Video االمر نختار file قائمه من. mp4 االمتداد إلي الملف لتصدير -هـ 

salam المطلوب األمتداد ونختار mp4. 
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 االعدادى الثانىالصف   2021/2022األول الفصل الدراسى 

 -ثم قم بعمل اآلتى:  Notepadافتح برنامج الـ  -5

 " كعنوان لصفحة الويب.Schoolقم بإضافة كلمة " -أ 

 .اجعل اتجاه الصفحة من اليمين الى اليسار - ب
وجعل الخط سميك ومائل  فى منتصف الصفحة "الثانويه األعداديه السالم مدرسه" اكتب النص -جـ 

 .وتحته خط
 .األصفراللون  إلي الصفحه خلفيه لون بتغير قم -د

 .Computerباسم  المكتب سطح على الصفحه حفظا -هـ 

 قم بعرض هذه الصفحة من خالل احدى مستعرضات االنترنت.

<html>                                                                                                       اإلجابة 
<head> 

<title> School </title> 

</head> 

<body  dir="rtl" bgcolor="yellow"> 

<center> <B><I><u>  مدرسه السالم األعداديه الثانويه  </B></I></u></center> 

</body> 

</html> 

File->save  computer .html 
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 االعدادى الثانىالصف   2021/2022األول الفصل الدراسى 

 -ثم قم بعمل اآلتى:  Notepadافتح برنامج الـ  -6

 " كعنوان لصفحة الويب.Schoolقم بإضافة كلمة " -أ 

واترك اربعة مسافات مابين كلمة مدرستى  فى منتصف الصفحة "مدرستى جميلة " اكتب النص - ب

 وكلمة جميلة.

 .  جهازك علي الموجوده الصور من صوره الصفحه خلفيهاجعل  -جـ

 يتم عليه الضغط وعند" والتعليم التربية وزارة" نصه تشعبى ارتباط عملقم بوفى سطر جديد  -د

 ."www.moe.gov.eg" والتعليم التربية وزارة لموقع الرئيسية للصفحة االنتقال

 .Computerباسم  المكتب سطح على الصفحه حفظا - هـ

 هذه الصفحة من خالل احدى مستعرضات االنترنت.قم بعرض 

 اإلجابة

<html>                                                                                                                                                                                                            

<head> 

<title> School </title> 

</head> 

<body  background="image.jpg" > 

<center>  جميلة &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  مدرستى</center> 

<br>   <a href="http://www.moe.gov.eg"> والتعليم التربية وزارة   </a> 

</body> 

</html> 

File->save  computer .html 
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 االعدادى الثانىالصف   2021/2022األول الفصل الدراسى 

 -ثم قم بعمل اآلتى:  Notepadافتح برنامج الـ  -7

 " كعنوان لصفحة الويب.Schoolقم بإضافة كلمة " -أ 

 .اجعل اتجاه الصفحة من اليمين الى اليسار -ب 

وفى سطر جديد اكتب "مدرستى جميلة ونظيفة  "الثانويه األعداديه السالم مدرسه" اكتب النص -جـ 

 .وتحته خطجعل الخط سميك ومائل او ومتطورة"

 فية الصفحة باللون االخضر.اجعل خل -د

 مع الويب لصفحة  اليسار أقصى هاجعلاو جهازك علي الموجوده الصور من صورهبإضافة  قم -هـ

 .بكسل 450 واالرتفاع 800  العرض ابعادها جعل

 .Computerباسم  المكتب سطح على الصفحه حفظا - و

 مستعرضات االنترنت.قم بعرض هذه الصفحة من خالل احدى 

 اإلجابة

<html>                                                                                                                                                                                                       

<head> 

<title> School </title> 

</head> 

<body  dir="rtl" bgcolor="green"> 

<B><I><u>  مدرسه السالم األعداديه الثانويه   

<br> مدرستى جميلة ونظيفة ومتطورة   </B></I></u> 

<img src="school.jpg" height="450" width="800"align="left">. 

</body> 

</html> 
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