


 

 

 

 

 

 

o ؟ذكر طريقة تنسيق البياناتأ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ؟ذكر طريقة دمج الخالياأ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o (اإلجابة الصحيحةاختر ) :ج يستخدم لجمع وتحليل البياناتبرنام: 

 1 يدجإ 

 2 ردوو  

 3 كسلإ 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

مراجعة  عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

o ؟ذكر المقصود بالبيانات والمعلوماتأ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ؟أمثلة لبعض أنواع النماذج عبر اإلنترنت عدد 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ختر اإلجابة الصحيحة()ااستخدم محددة من السجالت  موعةذا أردت رؤية مجإ: 

 1 جدول 

 2 حقل  

 3 عامل تصفية 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

    قساعد البيانات والنماذج عنسان الدرس /

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

o ؟ما هي طريقة إنشاء سؤال مقالي 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o من نوع ليكرت  ذكر طريقة إضافة سؤالأ (likert)؟ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ؟اإلنترنتطرق مشاركة وتصدير نموذج عبر من  ثالثةذكر أ 

 1 
 2 

 3 

  011متقن المعيار%      011من إلى أقل  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

    قساعد البيانات والنماذج عنسان الدرس /

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

o ؟متعدد من اختيار سؤال ذكر طريقة إضافةأ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o في سؤال لل لوبوضع خيار مطماذا نعني بإضافة عنوان فرعي و

 :النماذج

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o " الصحيحة(: اإلجابة: )اختر "511يعتبر الرقم 

 1 بيان 

 2  معلومة 

 3 بيان ومعلومة مًعا 

  011متقن المعيار%      011من إلى أقل  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

    قساعد البيانات والنماذج عنسان الدرس /

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

o ؟طريقة تطبيق عامل تصفية وضح 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ما المقصود بالفرز متعدد المستويات؟ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o  الصحيحة( اإلجابةالحقل في جدول قاعدة البيانات هو:  )اختر: 

 1 عمود 

 2 خلية 

 3 صف 

  011متقن المعيار%      011من إلى أقل  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

إنشاء قاعدة بيانات عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

 

o ؟ذكر استخدامات مخطط المعلومات البيانيأ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ؟طريقة إنشاء مخطط المعلومات البيانين بّي 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o  (اإلنجليزية األحرف )أكمل :لمخطط المعلومات البياني هو اإلنجليزيالمصـــطــلح 

Infogra…………. 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

خمط  املعلسمات البياني إىلمقدمة  عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

 

o ؟ما هي طريقة تحديد قالب من مكتبة كانفا 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ؟ريقة حفظ مخطط المعلومات البيانيبين ط 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o  : اختر اإلجابة الصحيحة(:يعتبر برنامج الكانفا( 

 1 تطبيق مجاني 

 2 تطبيق مدفوع 

  011متقن المعيار%      011من إلى أقل  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

خمط  املعلسمات البياني إىلمقدمة  عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 

 

 

 

 

 

o  ؟كانفا برنامج في تسجيل الدخولما هي طريقة 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o وضح طريقة إضافة تصاميم جرافيك من المكتبة. 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o (الصحيحة اإلجابة: )اختر الصور المتحركة نختار نوع الحفظ  التصميم بخاصية لحفظ. 

 BDF 1 

 PNG 2 

 GIF    3 

  011متقن المعيار%      011من إلى أقل  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

خمط  املعلسمات البياني إىلمقدمة  عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار إتقانمدى   



 

 الوحدة الثانية: مخطط المعلومات البياني
الدرس الثاني: تخصيص التصميم

اسم الطالب: ……………………………………………………..                                    الفصل: ٢/ ………… 

- اكتب كلمة صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام الخاطئة: 
١- ……… تساعد الخلفية المستخدمين على التركيز على عناصر التصميم االساسية لمخطط المعلومات. 

٢- ……… توجد الصور تكامل مع النص حيث تسهم في توضيح المعلومات المقدمة في المخطط. 
٣- ……… يعد استخدام ميزة الشفافية طريقة ضعيفة الضافة العمق والتركيز وتوجيه عين المشاهد. 

٤- ……… اضافة الكثير من االشكال اليجعل مخطط المعلومات اكثر جاذبية.  
٥- ……… تصميم الجرافيك عبارة عن صور تنقل المفهوم باستخدام عناصر قليلة. 

٦- ……… اليمكن طباعة المخطط البياني بكانفا. 
٧- ……… يرمز PDF الى تنسيق المستند المحمود وهو تنسيق صوري يستخدم لعرض المستندات والرسومات بشكل 

صحيح. 
٨- ……… يمكنك اضافة عناوين رئيسية، وفرعية، ونصوص اساسية لتصميمك من خالل اداة النص.

معلم المادة:                            أ. عثمان الغامدي 

التقييم الذاتي للطالب: (اختر اجابة واحدة، ثم اعرض الورقة للاستاذ)
لدي اسئلة جيد جيد جدًا متقن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ؟ما هي طريقة فتح بيئة التواصل باي تشارم 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o  ؟في بايثون على المعامالت المنطقيةتعرف 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

املنطقية يف بايثسن طية واملعامالتراملعامالت الش عنسان الدرس /  
  

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار مدى إتقان  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ؟بايثون في الشرطية الُجملعدد أنواع 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o ؟أمثلة على أنواع الجمل الشرطية أذكر 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

اجلمل الشرطية يف البايثسن عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

المعيار مدى إتقان  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  تعرف على جملةif...else ؟الشرطية 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o جملةأمثلة على استخدام  وضح if...else ؟الشرطية 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

اختاذ القرارات عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

 مدى إتقان المعيار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ؟المقصود بالتداخل ذكرأ 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

o الجملة الشرطيةأمثلة على  ذكرأ  if  المتداخلة. 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

  011متقن المعيار%      011إلى أقل من  %01متقن المعيار من%   01إلى أقل من  %01متقن المعيار من%     01غير متقن أقل من % 

 ورقة عمل
وتسط املالثاني  الصف /  

الشروط املوتداخلة عنسان الدرس /    

بنني –إشراف قسم احلاسب اآليل بتعليم جدة                          يل                    سعد مساعد اجلحدإعداد املعلم / أ  

 مدى إتقان المعيار


