الصف الخامس اإلبتدائى

السؤال األول  :أمكل الفراغات التالية:
 )1الدخال رشحية جديدة من قامئة …………………… اختار ……………………
 )2ميكنك تغيري طريقة عرض الرشحية من قامئة ……………………
 )3لعرض الرشاحئ ىف الوضع عادى ←  Normalمن قامئة…………………… اختار ………………
 )4لعرض الرشاحئ ىف الوضع ( الفارز) ←  sorterمن قامئة …………………… اختار ………………
 )5لعرض الرشاحئ من قامئة …………………… اختار ……………………
 )6لتحريك الرشحية ايل اعىل اضغط عيل ……………………
 )7لتحريك الرشحية ايل اسفل اضغط عيل ……………………
 )8ميكن اس تخدام …………………… للتنقل بني الرشاحئ
 )9لعمل نسخ للرشحية اضغط بزر املاوس الامين عيل الرشحية مث اختار ……………………
 )11لعمل قص للرشحية اضغط بزر املاوس الامين عيل الرشحية مث اختار ……………………
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 )11حلذف رشحية اضغط بزر املاوس الامين عيل الرشحية مث اختار ……………………
 )12لعمل لصق للرشحية اضغط بزر الفأرة الامين ىف املاكن اذلى تود معل لصق به مث اختار ………………
 …………………… )13ىه احلراكت البرصية والتغيريات الىت حتدث عند الانتقال من رشحية اىل اخرى .
 )14لتغيري املراحل الانتقالية للرشاحئ من قامئة …………………… اختار ……………………
 ……………… )15ىه عبارة عن تأثريات برصية يمت تطبيقها عيل العنارص الفردية داخل الرشحية مثل
الرسومات  ,والعناوين .
 )16لعمل ختصيص احلركة عيل العنارص داخل الرشحية من قامئة …………………… اختار ………………
 )17لطباعة الرشحية من قامئة …………………… اختار ……………………
 …………………… )18مجموعة خضمة جدا من اهجزة المكبيوتر والش باكت متصةل ببعضها حول العامل .
 …………………… )19برانمج يس تخدم لتصممي مواقع عيل الانرتنت
 …………………… )21لغة برجمة تس تخدم لتصممي مواقع عيل الانرتنت
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 )21لفتح برانمج  MS expressionمن قامئة (  )startاختار(  )all programsمث ……………………
 )22لغلق برانمج  Ms expressionمن قامئة …………………… اختار ……………………
 …………………… )23حيتوى عيل ايقونة الربانمج +امس الربانمج+ادوات التحمك يف النافذة
 …………………… )24وىه تس تخدم لتصممي واهجة صفحات املوقع
 …………………… )25حيتوى عىل مجموعة من الادوات لتصممي واهجة املوقع.
 …………………… )26وهو يتضمن مجموعة من القوامئ مثل ( ملف – حترير -عرض )
 …………………… )27وهو يتضمن مجموعة من الرموز ( الايقوانت) اخملترصة من القوامئ
 …………………… )28حتتوى عيل اسامء اجملدلات الىت حتتوى عيل صفحات املوقع
 )29لعمل موقع انرتنت ابس تخدام  MS expressionمن قامئة …………… اختار ……………………
 …………………… )31يس تخدم لتنس يق النصوص اخلاصة ابملوقع .
 )31إلضافة حركة خمصصة للاكئن خنتار أمر  ...........................من قامئة . Slide Show
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 )32ميكن إضافة مؤثرات  ...........................جبانب املؤثرات احلركية.
 )33إلضافة تأثري عىل أحد عنارص الرشحية نضغط عىل زر ...........................
 )34اإلختيار  Exitحيدد أسلوب حركة  ...........................الاكئن.
 )35ميكن الضغط عىل مفتاح  ...........................من لوحة املفاتيح لتشغيل العرض التقدميى.
 )36ميكن إضافة حركة للعنرص تمت بعد دخول العنرص للرشحية من خالل ...........................

 )37يفضل معل  ....................قبل إجراء معيةل الطباعة للتأكد من احملتوى املراد طباعته.
 )38لطباعة الرشحية احلالية فقط خنتار  ....................من خانة ....................
 )39للحصول عىل أمر الطباعة  Printنقوم بفتح قامئة ....................
)04

لطباعة الرشحية أو صفحة املالحظات اخلاص هبا ىف صفحة خنتار  ...........من خانة Print What

 )41لطباعة أكرث من رشحية ىف نفس الصفحة خنتار  ....................من خانة Print What
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 )42إلدراج صورة خنتار أمر  Pictureمن قامئة ................................
 )43شلك مكرب الصوت ابلرشحية يدل عىل وجود .......................................
 ........................ )44ىه اجلزء اذلى يمت من خالهل إظهار حمتوايت العرض من (نص – صور )
 )45حلذف رشحية من العرض نضغط عىل مفتاح ......................................
____________________________________________
السؤال الثاىن  :أخرت اإلجابة الصحيحة:

 )1لغة برجمة تس تخدم لتصممي مواقع ( )power point- HTML- MS expression
 )2لغلق  MS expressionمن قامئة ملف اختار ( )exit- cancel- close
 ( )3صندوق الادوات -رشيط القوامئ -رشيط الادوات القياىس) يتضمن مجموعة من الرموز ( الايقوانت)
اخملترصة من القوامئ.
 ( )4صندوق الادوات – رشيط التنس يق – رشيط القوامئ) حيتوى عيل مجموعة من الايقوانت لتنس يق
النص.
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 )5الدخال رشحية جديدة من قامئة ( ِ)Veiw -Insert – Add
 )6لتغيري طريقة عرض الرشاحئ من قامئة ( ِ)Veiw -Insert – Add
 )7ليك نعرض الرشحية اكمةل متىلء الشاشة ابلاكمل خنتار ( عادى  –Normalالفارز  -sorterعرض
الرشاحئ ) slide show
 )8لعرض الرشحية السابقة نضغط عيل ( ميني -يسار – اعيل – اسفل)
 )9لعرض الرشحية التالية نضغط عيل ( ميني -يسار – اعيل – اسفل)
 ( )11املراحل الانتقالية للرشاحئ -ختصيص احلركة ) ىه احلراكت البرصية والتغريات الىت حتدث عند
الانتقال من رشحية ايل اخري .
 ( )11املراحل الانتقالية للرشاحئ -ختصيص احلركة ) يه عبارة عن تأثريات برصية يمت تطبيقها عيل العنارص
الفردية املوجودة داخل الرشحية مثل الرسومات – العناوين – النقاط
 )12ميكن حذف رشحية من العرض التقدمية من خالل قامئة ( ) File - Edit - View
 )13ميكن تكرار الرشحية من خالل أمر ( ) Cut - Undo - Copy
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 )14يمت أختيار شلك الرشحية اجلديدة من خالل انفذة ( )Sorter - Details - Slide Layout
 )15لعرض حمتوايت املوقع من خالل انفذة ( رشيط العنوان – ) Tool Box - Folder List
 )16لفتح انفذة البحث خنتار  Findمن قامئة ( ) Edit - Task Panes - File
___________________________________________
السؤال الثالث  :ضع عالمة ( ) أو (: ) 
( )
 )1العرض يعمتد عيل مجموعة من الرشاحئ .
 )2عند اختيار عرض الرشحية يف وضع عادى  normalفان الرشحية متيلء الشاشة ابلاكمل ( .

)

 )3ميكنك التنقل بني الرشاحئ ابس تخدام النقر فوق اسهم المترير يف اجلزء العلوي والسفيل من رشيط المترير) (.
 )4لعمل نسخ ولصق للرشاحئ بجب عرض الرشاحئ يف الفارز . sorter

( )

 )5حلذف الرشحية اضغط بزر الفأرة الامين عيل الرشحية مث اختار Delete Slide

(

 )6ميكنك اضافة رشحية جديدة ابلضغط عيل رشيط العنوان

(
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 )7املراحل الانتقالية للرشاحئ  slide transitionيه احلراكت البرصية ال ي حتدث عند الانتقال من
رشحية ايل اخري.
 )8قبل اضافة حركة بجب تظليل النص اوال .

(

)

(

)

 )9عند طباعة الرشحية ميكن اختيار اجلزء اذلى اريد طباعته مثل ( اخلطوط العريضة -النرشات) ( .

)

 )11ال ميكنك اضافة صوت ايل املراحل الانتقالية للرشاحئ.

(

)

 )11ميكنك التحمك يف وقت املراحل الانتقالية للرشاحئ.

(

)

 )12ميكنك التحمك يف رسعة احلركة يف حاةل احلركة اخملصصة.

(

)

 )13لعمل تنس يق للنص بجب اختيار النص اوال .

(

)

 )14لغلق  MS expressionعن طريق خروج من قامئة ملف.

(

)

 MS expression )15برانمج حيتوي عيل مجموعة من الادوات ال ي تساعدان عيل تصممي صفحة ويب ( )

منتصف الفصل الدراسى الثانى

 |8صفحة

الصف الخامس اإلبتدائى

 )16لعرض موقع الويب بعد انهتاء تصمميه يف مس تعرض عن طريق النقر عيل مفتاح F 5من لوحة املفاتيح( )
 )17بجب أن حيتوى العرض التقدميى عىل رشحية واحدة عىل األقل.

(

)

 )18يوجد طريقة واحدة لعرض الرشاحئ ىف مرحةل التصممي.

(

)

 )19ميكن إضافة رشحية جديدة من خالل قامئة . File

(

)

 )21ميكن نسخ الرشحية من خالل قامئة . Edit

(

)

 )21فارز الرشاحئ  Sorterيسهل التعامل مع الرشاحئ.

(

)

 )22ال ميكن معل حركة خمصصة لصورة داخل رشحية .

(

)

 )23ميكن حذف رشحية ابلضغط عىل  Deleteمن لوحة املفاتيح.

(

)

 )24ال ميكن إدراج صوت مصاحب للرشاحئ أثناء العرض التقدميى.

(

)

 )25عند إغالق برانمج العروض التقدميية ال تظهر رساةل تأكيدية أنك مل حتفظ امللف.

(

)
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 )26إلضافة مؤثرات حركة للرشحية البد من حتديد الاكئن املراد إظهار احلركة عليه.

(

)

 )27من ممزيات برانمج اتعروض التقدميية سهوةل اإلس تخدام.

(

)

 )28برانمج  Expression webميكن من خالهل التعامل مع اللغة األساس ية لتصممي صفحا ت و مواقع
النت) HTML(.
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السؤال الرابع  :أنظر اىل الصورة التالية و أمكل الاماكن اخلالية :
1

4

2

3

6
5

7

8

9

10

أ) النافذة السابقة تعرض واهجة برانمج ..................
ب) اكتب امس لك جزء مشار اليه يف الصورة السابقة -:
.......................................... )1

.......................................... ) 2

........................................ )3

........................................ )4

........................................ )5

........................................ )6

........................................ )7

........................................ )8

........................................ )9

........................................ ) 11
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السؤال اخلامس  :أكتب اخلطوات لفتح برانمج MS Expression
....................................................... )1
....................................................... )2
....................................................... )3
_________________________________________
السؤال الســـادس  :صل ما يىل
(ب)

( أ)
On Mouse click )1

أ

التحمك ىف رسعة حركة الرشحية

Automatically After )2

ب

إلختيار صوت أخر مصاحب حلركة الرشحية

Speed )3

ت

للتحمك ىف عرض الرشحية تلقائيا بعد مرور زمن معني

Other Sound )4

ث

اإلنتقال من رشحية ألخرى عند النقر ابلفأرة

()....... ، 4 ( )........ ، 3 ( )....... ،2 ( ) ....... ، 1
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السؤال السابــع  :رتب اخلطوات التالية إذا طلب من طلبة الفصل معل مرشوع يقدم من خالهل رشح ملكوانت
المكبيوتر:
 )1أختيار برانمج مناسب لعمل املرشوع.

()..................

 )2تقس مي مجموعات املعلومات اخلاصة ابملرشوع.

().................

 )3جتميع املعلومات اخلاصة ابملرشوع.

()................

 )4توزيع األدوار عىل اجملموعات.

()...............

_________________________________________
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السؤال األول  :أمكل الفراغات التالية:
 )1الدخال رشحية جديدة من قامئة

Insert

 )2ميكنك تغيري طريقة عرض الرشحية من قامئة

اختار

New Slide

View

 )3لعرض الرشاحئ ىف الوضع عادى ←  Normalمن قامئة  viewاختار
 )4لعرض الرشاحئ ىف الوضع ( الفارز) ←  sorterمن قامئة
 )5لعرض الرشاحئ من قامئة  viewاختار

slide show

 )6لتحريك الرشحية ايل اعىل اضغط عيل

Up

 )7لتحريك الرشحية ايل اسفل اضغط عيل
 )8ميكن اس تخدام

Insert

view

Normal

اختار

slide sorter

Down

للتنقل بني الرشاحئ

 )9لعمل نسخ للرشحية اضغط بزر املاوس الامين عيل الرشحية مث اختار

Copy

 )11لعمل قص للرشحية اضغط بزر املاوس الامين عيل الرشحية مث اختار
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 )11حلذف رشحية اضغط بزر املاوس الامين عيل الرشحية مث اختار

Delete Slide

 )12لعمل لصق للرشحية اضغط بزر الفأرة الامين ىف املاكن اذلى تود معل لصق به مث اختار
)13

Paste

 Slide Transitionىه احلراكت البرصية والتغيريات الىت حتدث عند الانتقال من رشحية اىل اخرى

 )14لتغيري املراحل الانتقالية للرشاحئ من قامئة  slide showاختار

slide transition

 Custom Animation )15ىه عبارة عن تأثريات برصية يمت تطبيقها عيل العنارص الفردية داخل الرشحية
مثل الرسومات  ,والعناوين .
 )16لعمل ختصيص احلركة عيل العنارص داخل الرشحية من قــــــــائـــمـــــة  Slide Showاختـــــار

Custom

Animation

 )17لطباعة الرشحية من قامئة
)18
)19

File

اختار

Print

 Internetمجموعة خضمة جدا من اهجزة المكبيوتر والش باكت متصةل ببعضها حول العامل .
MS Expression

برانمج يس تخدم لتصممي مواقع عيل الانرتنت
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)21

HTML

لغة برجمة تس تخدم لتصممي مواقع عيل الانرتنت

 )21لفتح برانمج  MS expressionمن قامئة (  )startاختار(  )all programsمث
 )22لغلق برانمج  Ms expressionمن قامئة

File

اختار

MS Expression

Exit

 Title bar )23حيتوى عيل ايقونة الربانمج +امس الربانمج+ادوات التحمك يف النافذة
)24

Design page

)25

Toolbox

)26

Menu bar

)27
)28

وىه تس تخدم لتصممي واهجة صفحات املوقع

حيتوى عىل مجموعة من الادوات لتصممي واهجة املوقع.
وهو يتضمن مجموعة من القوامئ مثل ( ملف – حترير -عرض )

Standard toolbar

Folder List

وهو يتضمن مجموعة من الرموز ( الايقوانت) اخملترصة من القوامئ

حتتوى عيل اسامء اجملدلات الىت حتتوى عيل صفحات املوقع

 )29لعمل موقع انرتنت ابس تخدام  MS expressionمن قامئة
)31

Formatting toolbar
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يس تخدم لتنس يق النصوص اخلاصة ابملوقع .
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 )31إلضافة حركة خمصصة للاكئن خنتار أمر

custom animation

من قامئة . Slide Show

 )32ميكن إضافة مؤثرات صوت جبانب املؤثرات احلركية.
 )33إلضافة تأثري عىل أحد عنارص الرشحية نضغط عىل زر

Add Effect

 )34اإلختيار  Exitحيدد أسلوب حركة  Exitالاكئن.
 )35ميكن الضغط عىل مفتاح

F5

من لوحة املفاتيح لتشغيل العرض التقدميى.

 )36ميكن إضافة حركة للعنرص تمت بعد دخول العنرص للرشحية من خالل

 )37يفضل معل

Print preview

قبل إجراء معيةل الطباعة للتأكد من احملتوى املراد طباعته.

 )38لطباعة الرشحية احلالية فقط خنتار

Current Slide

 )39للحصول عىل أمر الطباعة  Printنقوم بفتح قامئة

منتصف الفصل الدراسى الثانى

Emphasis

من خانة

Print range

File

 | 17ص ف ح ة

الصف الخامس اإلبتدائى

)04

لطباعة الرشحية و صفحة املالحظات اخلاص هبا ىف صفحة خنتار

من خانة

Note Page

Print What
 )41لطباعة أكرث من رشحية ىف نفس الصفحة خنتار
 )42إلدراج صورة خنتار أمر  Pictureمن قامئة
)43
)44

Handouts

من خانة Print What

Insert

شلك مكرب الصوت ابلرشحية يدل عىل وجود صوت مصاحب للشريحة
الشريحة

 slideىه اجلزء اذلى يمت من خالهل إظهار حمتوايت العرض من (نص – صور )

 )45حلذف رشحية من العرض نضغط عىل مفتاح

Delete

_______________________________________
السؤال الثاىن  :أخرت اإلجابة الصحيحة:

 )1لغة برجمة تس تخدم لتصممي مواقع ( )power point- HTML- MS expression
 )2لغلق  MS expressionمن قامئة ملف اختار ( )exit- cancel- close

منتصف الفصل الدراسى الثانى
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 ( )3صندوق الادوات -رشيط القوامئ -رشيط الادوات القياىس) يتضمن مجموعة من الرموز ( الايقوانت)
اخملترصة من القوامئ.
 ( )4صندوق الادوات – رشيط التنس يق – رشيط القوامئ) حيتوى عيل مجموعة من الايقوانت لتنس يق
النص.
 )5الدخال رشحية جديدة من قامئة ( ِ)Veiw -Insert – Add
 )6لتغيري طريقة عرض الرشاحئ من قامئة ( ِ)Veiw -Insert – Add
 )7ليك نعرض الرشحية اكمةل متىلء الشاشة ابلاكمل خنتار ( عادى  –Normalالفارز  -sorterعرض
الرشاحئ ) slide show
 )8لعرض الرشحية السابقة نضغط عيل ( ميني -يسار – اعيل – اسفل)
 )9لعرض الرشحية التالية نضغط عيل ( ميني -يسار – اعيل – اسفل)
 ( )11املراحل الانتقالية للرشاحئ -ختصيص احلركة ) ىه احلراكت البرصية والتغريات الىت حتدث عند
الانتقال من رشحية ايل اخري .
منتصف الفصل الدراسى الثانى
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 ( )11املراحل الانتقالية للرشاحئ -ختصيص احلركة ) يه عبارة عن تأثريات برصية يمت تطبيقها عيل العنارص
الفردية املوجودة داخل الرشحية مثل الرسومات – العناوين – النقاط
 )12ميكن حذف رشحية من العرض التقدمية من خالل قامئة ( ) File - Edit - View
 )13ميكن تكرار الرشحية من خالل أمر ( ) Cut - Undo - Copy
 )14يمت أختيار شلك الرشحية اجلديدة من خالل انفذة ( )Sorter - Details - Slide Layout
 )15لعرض حمتوايت املوقع من خالل انفذة ( رشيط العنوان – ) Tool Box - Folder List
 )16لفتح انفذة البحث خنتار  Findمن قامئة ( ) Edit - Task Panes - File
___________________________________________
السؤال الثالث  :ضع عالمة ( ) أو (: ) 
 )1العرض يعمتد عيل مجموعة من الرشاحئ .

(



)

 )2عند اختيار عرض الرشحية يف وضع عادى  normalفان الرشحية متيلء الشاشة ابلاكمل ) ( .
 )3ميكنك التنقل بني الرشاحئ ابس تخدام النقر فوق اسهم المترير يف اجلزء العلوي والسفيل من رشيط المترير
منتصف الفصل الدراسى الثانى
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 )4لعمل نسخ ولصق للرشاحئ بجب عرض الرشاحئ يف الفارز . sorter

(

 )5حلذف الرشحية اضغط بزر الفأرة الامين عيل الرشحية مث اختار Delete Slide

(

 )6ميكنك اضافة رشحية جديدة ابلضغط عيل رشيط العنوان

(



)
)



)



 )7املراحل الانتقالية للرشاحئ  slide transitionيه احلراكت البرصية ال ي حتدث عند الانتقال من
رشحية ايل اخري.
 )8قبل اضافة حركة بجب تظليل النص اوال .

(

)



)

(



 )9عند طباعة الرشحية ميكن اختيار اجلزء اذلى اريد طباعته مثل ( اخلطوط العريضة -النرشات) ) ( .
 )11ال ميكنك اضافة صوت ايل املراحل الانتقالية للرشاحئ.

(

 )11ميكنك التحمك يف وقت املراحل الانتقالية للرشاحئ.



(

 )12ميكنك التحمك يف رسعة احلركة يف حاةل احلركة اخملصصة.

(

منتصف الفصل الدراسى الثانى
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 )13لعمل تنس يق للنص بجب اختيار النص اوال .

(

 )14لغلق  MS expressionعن طريق خروج من قامئة ملف.

(

)



)



 MS expression )15برانمج حيتوي عيل مجموعة من الادوات ال ي تساعدان عيل تصممي صفحة ويب(

)

 )16لعرض موقع الويب بعد انهتاء تصمميه يف مس تعرض عن طريق النقر عيل مفتاح F 5من لوحة املفاتيح
()
 )17بجب أن حيتوى العرض التقدميى عىل رشحية واحدة عىل األقل.

(

 )18يوجد طريقة واحدة لعرض الرشاحئ ىف مرحةل التصممي.

(

 )19ميكن إضافة رشحية جديدة من خالل قامئة . File

(

 )21ميكن نسخ الرشحية من خالل قامئة . Edit

(

 )21فارز الرشاحئ  Sorterيسهل التعامل مع الرشاحئ.

(
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)

 )22ال ميكن معل حركة خمصصة لصورة داخل رشحية .

(



)

 )23ميكن حذف رشحية ابلضغط عىل  Deleteمن لوحة املفاتيح.

(



)

 )24ال ميكن إدراج صوت مصاحب للرشاحئ أثناء العرض التقدميى.

(



)

 )25عند إغالق برانمج العروض التقدميية ال تظهر رساةل تأكيدية أنك مل حتفظ امللف.

(



)

 )26إلضافة مؤثرات حركة للرشحية البد من حتديد الاكئن املراد إظهار احلركة عليه.

(



)

 )27من ممزيات برانمج اتعروض التقدميية سهوةل اإلس تخدام.

(

 )28برانمج  Expression webميكن من خالهل التعامل مع اللغة األساس ية لتصممي صفحا ت و مواقع
النت) HTML(.

منتصف الفصل الدراسى الثانى
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السؤال الرابع  :أنظر اىل الصورة التالية و أمكل الاماكن اخلالية :
1

4

2

3

6
5

7

8

9

أ) النافذة السابقة تعرض واهجة برانمج

10

MS expression

ب) اكتب امس لك جزء مشار اليه يف الصورة السابقة -:
)1

Title bar

)2

)3

Standard bar

)4

Design webpage

)5

Folder List

)6

Tool box

)7

Tag Properties

)8

)9

Status bar

) 11

منتصف الفصل الدراسى الثانى

Menu bar

Page style
Find
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السؤال اخلامس  :أكتب اخلطوات لفتح برانمج MS Expression

)1

Start

)2

All programs

)3
_________________________________________
السؤال الســـادس  :صل ما يىل
MS Expression

(ب)

( أ)
On Mouse click )1

أ

التحمك ىف رسعة حركة الرشحية

Automatically After )2

ب

إلختيار صوت أخر مصاحب حلركة الرشحية

Speed )3

ت

للتحمك ىف عرض الرشحية تلقائيا بعد مرور زمن معني

Other Sound )4

ث

اإلنتقال من رشحية ألخرى عند النقر ابلفأرة

( ، 1ث ) (  ،2ت ) (  ، 3أ ) (  ، 4ب )
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السؤال السابــع  :رتب الــخـطـوات الــتالــيـــة إذا طلب من طلبة الفصل معل مرشوع يقدم من خالهل رشح
ملكوانت المكبيوتر:
( ) 4
 )1أختيار برانمج مناسب لعمل املرشوع.
( ) 2
 )2تقس مي مجموعات املعلومات اخلاصة ابملرشوع.
( ) 1
 )3جتميع املعلومات اخلاصة ابملرشوع.
( ) 3
 )4توزيع األدوار عىل اجملموعات.
_________________________________________
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