
١

1

دة فرتة الزمن الذى يعرض فيه الف  يلم ميكن ز
طريق عن 
عدد االطارات -أ

ب- Actions   
ج- fps
االختيار أ ، ج -د 

2

Motionنوع احلركة  Tween ى يتم تطبيقها عل
أ- Motion Tween
ب- Motion Guide
ج- Symbol
جميع ما سبق -د



3

ا نستخدم الن افذة إلعادة ترتيب املشاهد والتحكم 
الفرعية
أ- Library  

ب- Scene
ج- Motion Guide
د-Actions



4

ائص  لعمل استدارة للرمز احلاىل شكل دائرى من خص 
Motion Tween خنتار

أ-   Scene
ب-  Rotate
ج- Motion Guide
د-Actions



5

مج على مكتبة من الـ    Buttonsحيتوى الرب
ىف توجد 
أ- Color
ب- Transform
ج-Library
د-Common Libraries 

6

١ ٢

٣ ٤

٥ ٦



٢

لضغط على ميكنك اضافة مفتاح حركة 
أ- F4
ب- F5
ج-F6
د- F7


7

    Framesلضبط اعدادات الفيلم األبعاد وعدد الـ 
أ- Publish
ب- Document Properties
ج- Alpha
د- Publish Settings



8

نرتنتامتداد ملف الفيلم الذى ينشر على شبكة اال
أ- JPG
ب- GIF
ج-FLA
د-SWF 

9

 Buttonعلى الـ  Action Scriptاضافة كود 
احلاىل جلعله يقوم بتشغيل الفيلم 

أ-   Timeline Control
ب-  Global Functions
ج- Script Assist
د- Browser/Network



10

Shapeنوع احلركة  Tween يتم تطبيقها على 
أ- Motion Tween
ب- Motion Guide
ج- Shape
جميع ما سبق -د



11

مج فالش هى من أنواع احلركة ىف بر
أ- Shape Tween
ب- Motion Guide
ج- Frame by Frame
جميع ما سبق  -د 

12

٧ ٨

٩ ١٠

١١ ١٢



٣

يل إلخراج الفيلم للويب واحلصول على كود التشغ
HTML  جبانب ملف الفيلمSWF وكذلك ملفexe
أ- Publish
ب- Publish Preview
ج-  Publish Settings
جميع ما سبق  -د


13

وز من التأثريات الىت ميكن اضافتها على الرم
Symbols       

أ- Movie Clip
ب- Alpha
ج- Tint
االختيار ب ، ج -د 

14

لرسم شكل بيضاوى أو دائرى   
أ-Rectangle Tool
ب- Oval Tool
ج-  Lasso Tool
جميع ما سبق -د



15

 Buttonعلى الـ  Action Scriptاضافة كود 
وقعاحلاىل لربطه بعنوان صفحة من صفحات امل

أ-   goto
ب-  Stop
ج- getURL
د- play


16

النافذة  ميكن اضافة أكثر من مشهد اىل التصميم عن طريق
الفرعية
أ-   Scene
ب-  Library
ج- Motion Guide
د-Actions



17

لضغط على ميكنك اضافة مفتاح حركة فارغ 
أ- F4
ب- F5
ج-F6
د- F7 

18

١٣ ١٤

١٥ ١٦

١٧ ١٨



٤

Symbolلتحويل الكائن احلاىل اىل رمز 
أ- F8
ب- F5
ج-F6
د- F7



19

حلذف احد اامشاهد من التصميم نستخدم 
الفرعيةالنافذة 
أ-  Actions
ب-  Library
ج- Motion Guide
د- Scene 

20

جيب التأكد من  Action Scriptعند اضافة كود 
تننشيط االختيار 

أ-   Timeline Control
ب-  Global Functions
ج- Script Assist
د- Browser/Network


21

اص عند عمل اختبار للفيلم يتم انشاء امللف اخل
لفيلم تلقائيا وهو امللف

أ- JPG
ب- GIF
ج-FLA
د-SWF 

22

 الىت ميكن انشاء حركة  Symbolsمن أنواع الرموز 
بداخلها
أ- Movie Clip
ب- Alpha
ج- Tint
االختيار ب ، ج -د



23

ثريات حركة ميكنك اضافقيامك بعد   ة مسار بعمل 
هلذه احلركة عن طريق

أ- Library
ب-  Motion Guide
ج-  Shape
د-  Action



24

١٩ ٢٠

٢١ ٢٢

٢٣ ٢٤



٥

يديو يتم عندما تقوم بعمل استرياد لصور او ملفات ف
ختزينها ىف
نامج -أ ال

ا    -ب مكتبة الفيلم ا

القرص الصلب -ج

د- Action



25

حيتوى ملف التصميم الذى حيتوى على الطبقات و  
على املكتبة يكون من النوعية

أ- JPG
ب- GIF
ج-FLA
د-SWF


26

قائمة لعمل اختبار للفيلم وجتربته خنتار
أ- Edit
ب- Modify
ج-Insert
د- control 

27

نستخدم قائمة  Symbol اىل Shapeلتحويل الـ 
أ- Edit
ب- Modify
ج-Insert
د- control



28

Publishلضبط اعدادات النشر 
أ- Publish
ب- Publish Preview
ج-  Publish Settings
جميع ما سبق  -د



29

ميكنك اضافة اطار اىل شريط الزمن او عدد من 
االطارات عن طريق ضغط

أ- F4
ب- F5
ج-F6
د- F7



30

٢٥ ٢٦

٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠



٦

ةأو الرمز من النافذة الفرعي Shapeلتعديل ابعاد الـ  
أ-   Scene
ب-  Library
ج- Transform
د-Actions


31

 Frameعلى الـ  Action Scriptاضافة كود 
األول 
أ-   Timeline Control
ب-  Global Functions
ج- Script Assist
د- Browser/Network



32

لعرض شريط األدوات القياسى من قائمة
أ-   View
ب-  Edit
ج- File
د-Window 

33

Symbolاىل رمز  Shapeلتحويل 
أ-   View
ب-  Edit
ج- File
د-Modify 

34

ر على النافذة الفرعية املسئولة عن احملازاة للعناص
مسرح الفيلم هى 

أ-   Info
ب-  Align
ج- Library
د-Transform



35

لعرض أو اخفاء املسطرة من قائمة
أ-   View
ب-  Edit
ج- File
د-Window



36

٣١ ٣٢

٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦



٧

من خطى  لتغيري منط التدرج اللوىن اىل دائرى بدالً 
نستخدم النافذة الفرعية 

أ-   Info
ب-  Align
ج- Library
د- Color 

37

ف ذة عندما ترغب يف تغيري ابعاد الشكل احلايل من 
Transform لعرض مع حملافظة على نسبة االرتفاع اىل ا

جيب التأكد من تنشيط االختيار

أ-   Rotate
ب-  Skew
ج- Constrain
د- Transform


38

 Buttonعلى الـ  Action Scriptاضافة كود 
وقعاحلاىل لربطه بعنوان صفحة من صفحات امل

أ-   Timeline Control
ب-  Global Functions
ج- Script Assist
د- Browser/Network 

39

Shapeلتحويل النص اىل 
أ-   Timeline Control
ب-  Global Functions
ج- Break Apart
د- Browser/Network


40

Symbolاىل رمز  Shapeلتحويل 
أ-   Timeline Control
ب-  Convert to Symbol 
ج- Break Apart
د- Browser/Network



41

 من احلايل للشكل راسى او افقى انعكاس لعمل
خنتار امر  Modifyقائمة 
أ-   Timeline Control
ب-  Transform
ج- Break Apart
د- Browser/Network



42

٣٧ ٣٨

٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢



٨

الفيلم  مجيع العناصر املستخدمة يف إلسترياد
مث Importاحلايل من قائمة ملف خنتار امر 

أ- Import to stage
ب- Import to symbol
ج- Import to library
د- Import to shape


43

لويب إلخراج التصميم اخلاص بك للنشر على ا
من قائمة ملف خنتار امر

أ-  Publish
ب- Export
ج- Import
د- Save as



44

مث ترغب يف  stageبعد قص عنصر من على 
لصقه مرة أخرى يف نفس مكانه

أ-  Paste
ب- Paste in Center
ج- Paste in Place
د- Paste Special


45

فذة  FPSعند تعديل قيمة  دة يف  لز
خصائص الفيلم يؤدى ذلك اىل

ادة  -أ ة طول  ز مالفيل ف

ة الفيلم نقص  -ب طول ف

ة الفيلم يؤثر ذلك ع  ال -ج طول ف

ية للفيل -د ادة السعة التخز ميؤدى ا ز



46

هار اخلط عندما ترغب يف إخفاء الطبقة احلالة وإظ
Stage اخلارجي هلا فقط على الـ

أ-  Show/hide
ب- lock/unlock
ج- show layer as outline
د- Edit


47

  ناألدوات إخفاء وإظهار م يف اشرطة للتحكم
رخنتا window قائمة
أ-   Info
ب-  Align
ج- Library
د- Toolbars 

48

٤٣ ٤٤

٤٥ ٤٦

٤٧ ٤٨



٩

حلذف املشهد احلايل من الفيلم
أ- Library  

ب- Scene
ج- Motion Guide
د-Actions



49

  Buttonعلى الـ  Action Scriptاضافة كود 
forwardedليقوم بوظيفة 

أ-   go to
ب-  Stop
ج- getURL
د- play



50

٤٩ ٥٠


