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1

وحة إلضافة رابط برید الكترونى على نص من الل
Common

Link -أ•

Email link -ب•

named anchor -ج•

target -د•

2

لحالیة لضبط درجة لون الخلفیة الخاصة بالصفحة ا
نختار امر Modifyمن قائمة 

Page Properties -أ•

Color -ب•

Background-ج•

Page color-د•

3

من الممیزات الموجودة بالبرنامج والتي تمكن 
المستخدم من انتقاء درجات اللون المطلوبة 

بسھولة
HTML view -أ•

Eye dropper -ب•

color panel-ج•

palattes -د•

4

ار إلدراج اشارة مرجعیة فى الصفحة الحالیة نخت
األمر 

comment-أ•

web component-ب•

Named anchor-ج•

Hyperlink-د•

5

لعمل تخطیط للموقع نستخدم العنصر

form -أ•

rollover image -ب•

pixels-ج•

table -د•
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ى لفتح موقع سبق حفظھ على الجھاز للتعدیل ف
بعض الصفحات بھ

 File→ Open-أ•

Site→ Manage sites  -ب•

 Edit → Open -ج•

Edit → Open web -د•

7

ستكون ممیزة جدا  Rollover Imageالخاصیة 
اذا كان الصور المستخدمة

صغیرة الحجم -أ•

الصور بنفس الحجم -ب•

bmpصور بنوعیة -ج•

اختیارات صحیحة التوجد -د•

8

إلدراج أفالم فالش فى الصفحة    

insert-أ•

common-ب•

text-ج•

Hyperlink-د•

9

ح كل موقع یحتوى على ملف اساسى والذى یفت
الویب تلقائیا عند كتابة اسم الموقع فى مستعرض

webpage.html-أ•

html.webpage-ب•

html.index-ج•

Index.html -د•

10

لكود  طریقة العرض التي تمكنك من كتابة وتعدیل ا
HTML

Design -أ•

Split -ب•

code-ج•

اختیارات صحیحة التوجد -د•

11

في النماذج عند وضع اكثر من اختیار ویتاح 
دمللمستخدم اختیار اكثر من اختیار منھم نستخ

Button-أ•

Check box-ب•

Radio Button-ج•

Text area -د•
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ةإلجراء تعدیل على خلفیة الصفحة الحالی

Modify> Page properties  -أ•

Insert menu-> Page properties  -ب•

properties  Panel-> Page properties -ج•

االختیار أ ، ج  -د•

13

دولتستخدم في وضع خلفیة للصفحة او الج

Background image -أ•

rollover image -ب•

placeholder image-ج•

اختیارات صحیحة التوجد -د•

14

ظ بعد اجراء تعدیل على عدد من الملفات یمكن حف
جمیع الملفات في خطوة واحدة

save-أ•

save as-ب•

save all-ج•

save as template -د•

15

رلعمل ارتباط تشعبى على صورة نختار أم

comment-أ•

web component-ب•

 Bookmark-ج•

link-د•

16

الخاص  H, Wفي مربع الخصائص االختیار 
بالصورة او الخالیا وحدة القیاس المستخدمة

inches -أ•

points -ب•

millimeters-ج•

pixels -د•

17

ھذا االمتداد یعنى     HTMLالملفات التى من نوعیة 

Hyper Tool Mark up Language -أ•

Hyper Table Mark up Language -ب•

Hyper Text Mark up Language -ج•

Hypo Test Mark up Language -د•

18
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طریقة العرض الممیزة التي تمكنك من عرض 
وكذلك التصمیم HTMLالكود  

Design -أ•

Split -ب•

code-ج•

اختیارات صحیحة التوجد -د•

19

جدید االختیار الذى یجعل الرابط یفتح في تبویب

top_ -أ•

self_ -ب•

blank_-ج•

parent_ -د•

20

  Search engine optimizationطبقا لقواعد 
یجب ان تكون صفحتك تحتوى على 

Title-أ•

Keyword-ب•

Description-ج•

جمیع ما سبق-د•

21

من الملفات المساعدة في مواقع الویب والتي 
تحتوى على تنسیقات الموقع

HTML -أ•

GIF -ب•

JS-ج•

CSS -د•

22

 Hyperlinksمن أنواع الروابط 

داخلیة وخارجیة - أ•

Banner & footer -ب•

برید الكترونى -ج•

االختیار  أ ، ج -د•

23

صفحالستعراض التصمیم الخاص بك في المت

Print preview -أ•

Edit browser list -ب•

preview in browser-ج•

browser -د•
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نختار أمر   Flash Buttonإلدراج مفتاح تفاعلى 

insert-أ•

common-ب•

text-ج•

Hyperlink-د•

25

 pageإلضافة الوصف الخاصة بالصفحة الحالیة 

description

Head Tags -أ•

text object -ب•

script object-ج•

Html -د•

26

لعمل ارتباط تشعبى على جزء من صورة     

comment-أ•

hotspot -ب•

text-ج•

link-د•

27

في النماذج عند وضع اكثر من اختیار ویتاح 
للمستخدم اختیار واحد فقط منھم نستخدم

Button-أ•

Check box-ب•

Radio Button-ج•

Text area -د•

28

للتحكم في إخفاء وإظھار النوافذ الفرعیة

View -أ•

Site -ب•

insert-ج•

window -د•

29

إلدراج جدول الى الصفحة الحالیة   

commands-> table -أ•

insert> table -ب•

Common> table  -ج•

االختیار ب ، ج-د•

30

٢٥ ٢٦

٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠



٦

من طرق عرض الصفحات داخل برنامج
 Adobe Dreamweaver

Navigation-أ•

Files-ب•

Split-ج•

جمیع ما سبق-د•

31

اتأنواع الصور التي یمكن اضافتھا الى الصفح

bmp -أ•

Tif -ب•

png-ج•

ال یوجد إجابات صحیحة -د•

32

دم إلدراج نموذج جدید فى الصفحة الحالیة نستخ
القائمة    

Files-أ•

Form-ب•

 Insert-ج•

Tools-د•

33

لیتم نشر موقعك على شبكة االنترنت 
البد من وجود

Hosting Service-أ•

Domain Name-ب•

E-Mail-ج•

االختیار  أ  ،  ب-د•

34

من أنواع الخطوط المفضل استخدامھا طبقا 
SEOلقواعد 

Tahoma-أ•

Verdana-ب•

Times New Roman-ج•

Arial-د•

35

الى الصفحة الحالیة special character الضافة

Common Panel -أ•

 Text Panel -ب•

 HTML Panel-ج•

ال یوجد إجابات صحیحة -د•
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یفتح فى تویب جدید Hyperlinkلجعل االرتباط 

link -أ•

Email link-ب•

Name Anchor-ج•

Target-د•

37

للنص المحدد حالیا نضیف  linkرابط  الضافة
في النافذة الفرعیة linkالرابط في االختیار 

Properties -أ•

Color -ب•

CSS-ج•

Files-د•

38

 ىااللكترونفي النماذج حقل االسم وحقل البرید 
نستخدم حقل

text filed-أ•

text box-ب•

text Button-ج•

Text area -د•

39

دم إلدراج نموذج جدید فى الصفحة الحالیة نستخ
القائمة    

 File-أ•

Form-ب•

 Insert-ج•

Tools-د•

40

لتعریف موقع جدید فى البرنامج

-Site -أ• > Manage Sites

-Site-ب• > New site

-File-ج• > Manage Sites 

File-> New site-د•

41

المؤشر  لتحمیل صورتین في نفس الوقت حیث أننا عندما تضع
على الصورة فتظھر الصورة الثانیة وھذا األمر موجود في لوح 

common  األوامر

Image -أ•

Image placeholder-ب•

Rollover images-ج•

Hotspot-د•
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من طرق عرض الصفحات داخل برنامج 
Dreamweaver

Navigation-أ•

Folder list-ب•

Split-ج•

جمیع ما سبق-د•

43

االمتداد الذى یحفظ البرنامج بھ الملفات

jpg. -أ•

gif. -ب•

html.-ج•

docx. -د•

44

فظ بعد انشاء موقع جدید داخل البرنامج یفضل ح
الصور الخاصة بالموقع في 

subfolder-أ•

root folder-ب•

desktop-ج•

جمیع ما سبق-د•

45

یفضل ان تحتوى كل صفحة   SEOطبقا لقواعد 
من صفحات موقعك على

HTML-أ•

CSS-ب•

H1, H2, H3-ج•

جمیع ما سبق-د•

46

جدید في الصفحة الحالیة  Tableإلدراج جدول 
نستخدم قائمة

File-أ•

Table-ب•

Insert-ج•

Edit -د•

47

 في النماذج حقل الموضوع الذى سیحتوى على
نصوص كثیرة یفضل استخدام حقل

text filed-أ•

text box-ب•

text Button-ج•

Text area -د•
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یمكن اغالق مجموعة من الملفات في خطوة 
واحدة عن طریق األمر

close-أ•

Exit-ب•

 close site-ج•

 close all-د•

49

بكل سھولة وذلك باإلشارة  linkیمكن انشاء رابط 
Filesالى الملف في قائمة 

close-أ•

target-ب•

edit link-ج•

Point to file-د•
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