




 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية  Graphic Designتصميم الرسومي الورقة عمل للدرس األول :   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 فيما أييت : من العمود ) ب ( العبارة املناسبة من العمود ) أ ( أمام  التصميم الرسوميالسؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :  ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )   السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 )          (  يؤدي التصميم الرسومي اجليد إىل زايدة املبيعات يف األعمال التجارية  .1
 )          (  نوع من التواصل ثنائي االجتاه بني الشخص الذي يُرسل املعلومات و الشخص الذي يستقبل املعلومات يُعد اإلعالن   .2
 )          (  الغرض األساسي من اإلعالن هو زايدة مبيعات املنتج أو اخلدمة  .3
 )          (  ال مُيكن لربانمج إنكسكيب استرياد ملفات الصور املتجهة   .4

 
 

 : أكمل الفراغات التالية  :  الثالثالسؤال 
 

   . . ........ ............................................................................................................................. ..................................... ................. .....اإلعالن هو :   .1

 .  ...........................................و   ........................................... و  .. ........................................... أهم أنواع وسائل اإلعالن التجارية هي:    .2

 ............................ و  ...........................  و   ...... .....................و  ........................... و  ........................... تشمل مبادئ التصميم الرسومي :  .3

 .    ....................................................... ..... و    ............................................................ من أهم أشكال التصميم الرسومي تصميم :   .4

 
 عّدد مواصفات اإلعالن الفّعال ؟ السؤال الرابع : 

 

1.    2.  

3.  4.  

5.  

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 
 جيمع بني جمموعة من عناصر التصميم هبدف إنشاء صفحة إلكرتونية ممتعة و سهلة االستخدام  )         (   تصميم احلركة  .1
 قيمتها من خالل الصور من أنواع التصميم الرسومي ُيستخدم يف التسويق للعالمة التجارية وتعزيز  )          (   تصميم املنشورات  .2
 من أنواع التصميم الرسومي ُيستخدم للرتويج ملنتج أو خدمة معينة )          (   التسويق واإلعالانت  .3
 من أنواع التصميم الرسومي ُيشري إىل عملية التصميم من أجل الطباعة )          (   اهلوية البصرية  .4
 التصميم الرسومي يتكون من رسوم ُتطّبق عليها بعض أتثريات احلركة فرع من فروع  )          (   تصميم الويب  .5



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 السؤال اخلامس : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت : 

 

 : من العمود ) ب ( العبارة املناسبة من العمود ) أ ( أمام  عنصر التصميم الرسومي: اكتب رقم   السادسالسؤال 

 
 

 ؟ برامج التصميم الرسومي اجملانية ملدفوعة و ا الرسومي  برامج التصميم أشهرة أمثلة على اذكر ثالث:  السابعالسؤال 
 اجملانية برامج التصميم الرسومي   برامج التصميم الرسومي املدفوعة 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  

 

 

 ة ؟بني الرسومات النقطية و الرسومات املتجه قارن:   الثامنالسؤال 
 الرسومات املتجهة  لرسومات النقطية ا

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  

 

 عملية جذب العمالء احملتملني أو العمالء املهتمني مبنتج أو خدمة معينة :  .1

 التصميم  -ج التسويق -ب اإلعالن  -أ

 للخلفية ، مما يعين خلفية شفافة تسمح بظهور ما وراءها : نوع من أنواع ملفات الصور ، ال يسمح بوجود لون  .2

 png -ج jpg -ب Gif -أ

 يتضمن اسم الشركة أو عالمتها املميزة :  ة و متيزهاهو عالمة رسومية أو رمز ُيستخدم للمساعدة يف التعريف و الرتويج هلوية الشرك .3

 Identificationالهوية  -ج Design التصميم -ب Logo الشعار  -أ

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 
 التشّبع (   –القيمة    –عنصر مهم يف جذب االنتباه له ثالث خصائص أساسية : ) الصبغة   )         (   اخلط  .1
 فن ترتيب اخلطوط املختلفة اليت تُدمج أبحجام و ألوان للتأثري على الرسالة اليت يريد املصّمم إيصاهلا  )          (   الشكل  .2
 لضمان عدم تداخل العناصر أو التشويش على رسالة احملتوى مناطق التصميم اليت تُركت خالية  )          (   اللون  .3
 مُيكن أن يكون منحنياً أو مستقيماُ أو مسكياً أو رقيقاً أو ثالثي األبعاد )          (   الطباعة  .4
 جُمردة هو منطقة حمددة ثنائية األبعاد يتم إنشاؤها بواسطة اخلطوط ميكن أن تكون هندسية أو  )          (   البُنية  .5
 نوعية السطح امللموسة ، قد تكون خشنة أو انعمة أو المعة أو معتدلة أو صلبة  )          (   احلجم  .6
 ُيشري إىل حجم العناصر ، حيث أن استخدام أحجام متباينة يوفر عنصر جذب بصري للتصميم  )          (   الفراغ  .7



 
 

 التايلالسريع  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية  Design a poster  تصميم ملصق إعالين:  الثاينورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  

 )          (  ُتستخدم امللصقات بشكل أساسي يف املعارض و املؤمترات  .1

 )          (  يف برانمج إنكسكيب عند حفظ امللف فإن الربانمج يقوم إبنشاء ملف غري قابل للتعديل .2

 )          (  : مايكروسوفت ايدج أو قوقل كروم  مثل تصفحات امل  ابستخدامSVG  ابمتداد فتح امللفات   كنناميُ  .3

 
 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت :   السؤال الثاين :

 
 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  

 

 .  ...................  ..................................  ملصقاتو  ................... .......... ........................ ُتصنف امللصقات اإلعالنية إىل ملصقات .1

 و يعين رسومات متجهة قابلة لتغيري احلجم .  ................... .......... ........................  امتداد ملفات برانمج إنكسكيب هو .2

 . ................... ..................................  لكي نتعامل بسهولة مع األشكال و املضلعات يتم حتويلها إىل  .3
 

 ملف رسومات نصي يوّضح الصور مع النص و األشكال املتجهة و الرسومات النقطية املُضمنة :  .1

 png -ج jpg -ب svg -أ

 سلسلة من منحنيات برييز يتم حتديدها أبربع نقاط اثنتان للنقاط الطرفية و اثنتان لنقاط التحّكم : .2

 الزواي  -ج املسارات  -ب املمرات -أ



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2- 2ملادة : تقنية رقمية     اإلعالانت املتحركة  :  الثالثورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت :   السؤال الثاين :

 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  

 

 

 ؟   GIFستخدمة يف الرسوم املتحركة بتنسيق التبادل الرسومي  اذكر ترتيب الطبقات املم   السؤال الرابع :

1. ........................ .......... ......................................................................................................................................... .  . 

2.  ........................ .......... ......................................................................................................................................... .  . 

3. ........................ .......... ......................................................................................................................................... .  . 

4. ........................ .......... .................. ....................................................................................................................... .  . 

 )          (  أصبحت جزءًا من تصميمهاأصبحت الالفتة اإللكرتونية املتحركة يف احلمالت اإلعالنية يف مواقع اإلنرتنت حىت  .1

 )          (  م عرب شركة مايكروسوفت 1999يف عام  InDesign مت إصدار برانمج إن ديزاين  .2

 عبارة عن إعالن يتم إيصاله من خالل خادم إعالانت عرب الشبكة العنكبوتية العاملية و حيتوي على جمموعة من الصور املتحركة : .1

 الالفتة الرقمية -ج الالفتة اإللكرتونية املتحركة -ب الالفتة املطبوعة -أ

 برانمج إلنشاء رسوم متحركة ابستخدام مميزات خمتلفة تمتيح عمل كل ما ميكن أن ختيله من الرسومات املتحركة :  .2

 أنيمي استوديو  -ج أدويب فوتوشوب  -ب جيمب -أ

كن فيها وضع عنصر أو ملف صورة .  ................... ..................................   يف تصميم الرسومات تمعترب الطبقات هي .1  اليت ميم

 للعمل . ................... .......... ....................... يجب ضبط التأخري عند فعند إنشاء الرسوم املتحركة ال جيب أن يتحرك الشعار بسرعة   .2



 
 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة 

 

 2-2ملادة : تقنية رقمية     كاخترب نفس:  ) التصميم الرسومي ( ألسئلة الوحدة األوىلورقة عمل   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  
 )          (  يُعد التصميم الرسومي ابتكاراً احرتافياً للتسويق  .1
 )          (  ابستخدام أدوات التصميم الرسومي ، مُيكن إنشاء شعارات فقط  .2
 )          (  التسويق هو عملية تطوير املنتجات و اإلعالانت ، من أجل جذب العمالء احملتملي  .3
 )          (  يُعد اإلعالن اتصال ثنائي االجتاه بي املُرسل و العميل ، و يتم التعبري عنه فقط ابلوسائل الرقمية  .4
 )          (  معياحملتملي بشراء منتج  إقناع املستهلكي  اهلدف من اإلعالن هو  .5

 )          (  أدى التطور يف عملية التصميم إىل وجود عملية معقدة تشمل الدمج بي التقنيات التقليدية و الرقمية .6

 )          (  ُيستخدم الشعار بشكل أساسي يف املعارض وتنبع أمهيته إلبرازه األعمال اخلاصة يف املعارض و املؤمترات  .7

 )          (  امللصق اإلعالين هو عالمة رسومية أو رمز ُيستخدم للمساعدة يف التعريف و الرتويج هلوية الشركة و متّيزها  .8

 )          (  يُوضح الصور مع النص واألشكال املتجهة والرسومات النقطية املضمنة يعترب ملف رسومات نصي   SVGامتداد   .9

 )          (  يف الرسومات املُستندة إىل املتجهات ، يتم مزج ألوان الصورة بسالسة  .10

 )          (  تستخدم الرسومات املُستندة إىل البياانت النقطية لوانً واحداً أو تدرجاً واحداً فقط  .11
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بي العبارات فيما أييت :   الثاينالسؤال  

جيد   .1 عنوان  اختيار 
 لإلعالن الفّعال جيب :

  o أن ُيشجع املتلقي على الرد على الرسالة 
  o الشركة واحلصول على التفاصيل حول منتجاهتا مما يسمح لعمالئك ابستكشاف إعالانتك تضمينه يف 

  o أن يُثري الفضول ويدعو الستكشاف املزيد من املعلومات خبصوص املُنتج او اخلدمة 

اإلعالن   .2 وسائل  تتضمن 
 املطبوعة : 

  o الصحف واجملالت واملنشورات الورقية والكتيبات واللوحات اإلعالنية والالفتات املنشورة و غريها 
  o رسائل الربيد اإللكرتوين و إعالانت الشبكات االجتماعية و املواقع اإللكرتونية و املدوانت 

  o و جمموعات الدردشة على وسائل التواصل االجتماعي و غريها الرسائل القصرية و التطبيقات

 تصميم تغليف املُنتج :  .3
  o ُيستخدم يف التسويق من خالل استخدام الصور و األشكال واأللوان اليت ُتربز هوية الشركة 

  o اليت يتم إنشاؤها من خالل عمليات التصميم  يتطلب عناصر مثل امللصقات و املغلفات
  o جيمع بي جمموعة متنوعة من عناصر التصميم مثل : التخطيط و الصور و الطباعة 

التباين كمبدأ يف التصميم  .4
 الرسومي : 

  o يُؤكد على جوانب معينة من التصميم لتسليط الضوء على االختالفات بي عناصر التصميم 
  o عناصر التصميم الرسومي إىل األعلى أو األسفل أو املنتصف إلنشاء اتصال مرئي بينها يقوم مبحاذاة  

  o ُُيقق التوازن البصري بي األشكال واخلطوط و العناصر األخرى بطريقة متاثلية أو غري متاثلية 

 تصميم جتربة املُستخدم :  .5
 
 
 

يُركز على توقع ما جيب على املستخدمي فعله عن استخدامهم ملوقع إلكرتوين ، والتأكد من أن الواجهة  
  o حتتوي على العناصر اليت جتعل استخدام وظائف املوقع اإللكرتوين مُمكنة 

  o املستخدمي يتعلق ابلتعامل مع العناصر التفاعلية للتصميم األمر الذي يتطلب فهماً جيداً الحتياجات 
يتضمن أمثلة منها متجر إلكرتوين ذو تصميم هيكلي سهل االستخدام يستطيع العمالء قضاء وقت طويل  

  o يف التصّفح بسبب حتقيق التوازن و التسلسل البصري 
 



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية      مفهوم التسويق اإللكرتوين ورقة عمل للدرس األول :   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 من العمود ) ب ( فيما أييت : العبارة املناسبة من العمود ) أ ( أمام   التسويق اإللكرتوين  نوع  السؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 )          (  لكرتوين ئل التواصل االجتماعي أداة قوية للتسويق اإل تُعد وسا .1
 )          (  غري مناسب للشركات الكبرية لكنه للشركات الصغرية و  جدا    من خالل تطبيق انستغرام مناسبالتسويق اإللكرتوين  .2
 )          (  شاهد إعالانت أو حمتوى لعالمة جتارية أنه يُ   منذ اللحظة األوىل درك املشاهديُ  ة املخفي  يف االسرتاتيجية  .3
 )          (  االجتماعيُُيظر على أصحاب العمل نشر أي معلومات سرية للشركة على وسائل التواصل  .4

 )          (  ه ب  االلتزامما جيب   أنه ال يوجد   التسويق اإللكرتوين يز ما ميُ  و القانونية خاصة ابلتسويق التقليدي ،   االلتزامات .5
 
 
 

 ؟ املميزات و التحدايت اليت يواجهها التسويق اإللكرتوين  بّي  أهم:  الثالثالسؤال 
 حتدايت التسويق اإللكرتوين  مميزات التسويق اإللكرتوين 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 استخدام املدوانت يف اإلعالن عن املتجر أو اخلدمة املطلوب تسويقها )          ( التسويق ابملقاالت  .1

 للموقع مرورية مؤهلة يتضمن الرتويج عن طريق زايدة الظهور يف حمركات البحث وجذب حركة   )          ( التسويق ابلعمولة  .2

 نوع من اإلعالانت تقوم فيه الشركات بكتابة و نشر مقاالت قصرية يف الصحف واجملالت و غريها  )          ( فيديو عن طريق الالتسويق  .3

 استخدام منصات التواصل االجتماعي للرتويج ملنتج أو خدمة أو عالمة جتارية )          ( لربيد اإللكرتوين ابالتسويق  .4

 يقوم على إرسال الزوار أو العمالء إىل املتجر اإللكرتوين من خالل أفراد أو شركات تتقاضى عمولة  )          ( ملدوانت عرب االتسويق  .5

 يتم من خالل إرسال رسالة جتارية إىل جمموعة من األشخاص ابستخدام الربيد اإللكرتوين  )          ( لتواصل االجتماعي ابالتسويق  .6

 استخدام مقاطع الفيديو للرتويج ملنتج أو خدمة لزايدة التفاعل على القنوات الرقمية واالجتماعية  )          ( التسويق عرب حمركات البحث  .7



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بّي العبارات فيما أييت :   الرابعالسؤال  

 
 
 
 
 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   اخلامسالسؤال  
 

   .. . ........................................................................................................................................................................ .....هو :  اإللكرتوين التسويق  .1

 .  ...........................................و  أ   ...........................................و  أ  .. ........................................... :  من األمساء األخرى للتسويق اإللكرتوين   .2

 علن رسوما  يف كل مرة يتم فيها الضغط على أحد إعالانته . هو منوذج لإلعالن الرقمي حيث يدفع املُ   ........................................... .3

 قع اإللكرتوين . ق من حتليالت املو شيوعا  للتحق   األكثر األدااتن ...........................................و   ........................................... تُعد .4

 أحد أنظمة إدارة احملتوى مفتوحة املصدر مُيك ن مالكي املتاجر من إنشاء موقع مث حتويله إىل متجر عرب االنرتنت . هو   .................................  .5

 .   ...................... ...........  االسرتاتيجية و   ...................... ...........   االسرتاتيجية  ا :مهمبقاطع الفيديو ملنتج يوجد نوعان من اسرتاتيجيات النشر  .6

 

 

 ؟ ال على الشبكة العنكبوتية خطوات التواجد الفع   د دع :  السادسالسؤال 
1.  2.  
3.  4.  
5.  

 
 

 األساسية لتصميم املوقع اإللكرتوين ؟ ما هي العناصر اخلمس :  السابعالسؤال 
1.  2.  
3.  4.  
5.  

 
 
 

 

 ، اذكرها ؟يف انستغرام عن احلساب الشخصي بعدة مزااي   االحرتايفز احلساب يتمي   :  الثامنالسؤال 
1.  2.  
3.  4.  

 

 الشركة واخلدمات اليت تُقدمها :  جاتعلى منت  اطالعهم يتم من خالهلا قات مع العمالء  أداة تسويق حمتوى ممتازة لتقوية العال .1

 الصوتية املدوانت  -ج الرسائل اإلخبارية  -ب قنوات اليوتيوب  -أ

 م : مثل بنرتست و انستغرا االجتماعي الشائع نشرها على منصات التواصل  خاصة ابلبياانت ، منة الوضوح عروض رسومية عالي .2

 منشورات املدونة  -ج منصات التواصل االجتماعي -ب خمططات املعلومات الرسومية   -أ



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية    : التسويق عرب الربيد اإللكرتوين  الثاينورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  
 )          (  ُتساعد اسرتاتيجية التسويق عرب الربيد اإللكرتوين يف زايدة املبيعات و بناء جمتمع حول العالمة التجارية  .1
 )          (  HTMLإذا كنت مبتدائً يف عملية التصميم فيمكنك استخدام ُُمّرر لغة ترميز النص التشعيب  .2
 )          (  مُيكن من خالل استخدام ُُمّرر السحب و اإلفالت إنشاء محالت تسويقية احرتافية بسهولة .3

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت :   السؤال الثاين :

 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  
 

 .  ................... ........ ............يسهل قياس  و  ................... ........ ............ من مميزات التسويق عرب الربيد اإللكرتوين أن تكلفته  .1

 .   ...................  .................... إلدخال جهات االتصال اخلاصة مث تصديرها كملف بصيغة   ...................  ....................مُيكن استخدام تطبيق  .2

 .   ............. ........ ............و  ................... ..............و  ................ .................توجد العديد من منصات التسويق عرب الربيد اإللكرتوين مثل :  .3
 

 عّدد أنواع رسائل الربيد اإللكرتوين التسويقية ؟ :  الرابعالسؤال 
1.  2.  
3.  4.  

 

 

 ما هي ُمددات اختيار منصة التسويق املناسبة ؟ : اخلامسالسؤال 
1.  2.  
3.  4.  

 

 وسيلة تسويق مباشرة تُتيح للشركات مشاركة املنتجات اجلديدة واملبيعات والتحديثات من خالل قائمة اتصال خاصة هبا  :  .1

 التسويق عرب املنشورات -ج التسويق عرب الواتساب  -ب التسويق عرب الربيد اإللكرتوين  -أ

 نرتنت : تطبيق رقمي إلدارة و إنشاء و تنسيق و حترير و نشر احملتوى على اال .2

 ة املُحتوىنظام إدار  -ج نظام إدارة التسويق  -ب نظام إدارة املوقع -أ

 إذا كانت ميزانيتك ُمدودة فعليك استخدام منصات تسويق تقدم أسعارًا رخيصة مثل منصة : .3

 كونستانت كونتاكت -ج سيند إن بلو  -ب ميل جيت  -أ



 
 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة 

 

 2-2مادة : تقنية رقمية      اخترب نفسك:  ) التسويق اإللكرتوين ( الثانية ألسئلة الوحدة ورقة عمل   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  
 (           ) التسويق اإللكرتوين هو عملية تسويق ُمنتج ابستخدام اإلنرتنت عرب الوسائط اإللكرتونية  .1
 (           ) املوقع أكثر سهولة للعمالء يتضمن التواجد على املواقع اإللكرتوين تطبيق قواعد للمسؤولني االقتصاديني من أجل جعل  .2
 (           ) ُيساعد التواجد على الشبكة العنكبوتية الشركات و املؤسسات للتأكد من أن موقعها حيتل مرتبة عالية يف حمركات البحث   .3
 (           ) ال جيب على الشركات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألن بعض املعلومات احلساسة مُيكن سرقتها .4
 (           ) يُتيح فيسبوك وانستغرام للُمستخدمني اتصااًل إلكرتونياً لعرض احملتوى كاملعلومات الشخصية واملستندات والفيديو والصور  .5

 (           ) منذ البداية أنه ُيشاهد إعالانت أو حمتوى لعالمة جتارية لكنه ال يستطيع فهمهايف االسرتاتيجية املخفية يُدرك املشاهد  .6

 (           ) تّتبع معظم الشركات سياسة لقواعد السلوك ملوظفيها االلتزام هبا وينطبق األمر على وسائل التواصل االجتماعي كذلك  .7

 (           ) يستخدم بعض املؤثرين منصة انستغرام للتمّكن من إقناع اآلخرين حبكم مصداقيتها و الثقة املمنوحة هلم .8

 (           ) التزامات قانونية جيب مراعاهتا قي عملية التسويق اإللكرتوين يف اململكة العربية السعودية هناك  .9

 (           ) تُتيح للشركات مشاركة املنتجات اجلديدة واملبيعات والتحديث مع العمالء  ةالتسويق عرب الربيد اإللكرتوين وسيلة تسويق مباشر  .10
 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت :   الثاينالسؤال  
الربيد  .1 خالل  من  مُيكنك 

ابملعامالت  اخلاص  اإللكرتوين 
 املنصة األفضل : استخدام 

  o ( Mailchimpميل تشيمب )  
  o (  Sendinblueسيندينبلو ) 

  o (  HTMLاتش يت ام ال ) 

التسويق  .2 حتدايت  تتمثل 
 اإللكرتوين يف : 

  o كلما ارتفعت املبيعات ، ارتفع عائد االستثمار 
  o استهداف العمالء املناسبني مُيكن أن يُؤثر على احلملة التسويقية 

  o راحة قطع االتصال ابالنرتنت جيعل خطتك التسويقية يف حالة 

التسويق  .3 مميزات  تتمثل 
 اإللكرتوين يف : 

  o أن الشفافية األعلى يف األسعار تؤدي إىل زايدة املنافسة السعرية 
  o إمكانية مراقبة احلملة التسويقية من خالل أدوات حُتلل عدد الضغطات على اإلعالن وبياانت العمالء 

  o حدوث منافسة عاملية بني البائع و مزودي املنتجات أو اخلدمات يف مجيع أحناء العال 

 التسويق ابلعمولة :  .4
  o يعتمد على فكرة االقرتاح على العمالء لزايرة متجر إلكرتوين ُمعنّي و يتم الدفع مقابل اقرتاحاتك

  o حمركات البحث وجذب حركة مرور إىل املوقع ُيستخدم لرتويج املواقع اإللكرتونية بزايدة ظهورها يف 
  o ُيستخدم لإلعالن عن املُنتج من خالل مراجعة مدونة 

املوقع  .5 حتليالت  ُتساعد 
 اإللكرتوين :

  o العمالء إىل طلب املزيد من املعلومات عن منتجات الشركة أو خدماهتا 
  o بشكل جيد وما الذي جيب تغيريه على قياس فعالية املوقع من خالل حتديد األجزاء اليت تعمل 

  o يف معرفة العالمة التجارية و متييزها عن غريها يف جمال الصناعة 
 



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية   التصميم املُستجيب للمواقع اإللكرتونية ورقة عمل للدرس األول :   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 من العمود ) ب ( فيما أييت :   ما يناسبه من العمود ) أ ( أمام   العبارة   السؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 )          (  عند تصميم الصفحات اإللكرتونية املُستجيبة ميكننا استخدام النسب املئوية للصورة بداًل من متغريات العرض الثابتة  .1
 )          (  املختلفة يف األجهزة الذكية بغض النظر عن حجم شاشة اجلهاز يتكيف املوقع اإللكرتوين التقليدي مع املتصفحات   .2
 )          (  %100يف الصفحة اإللكرتونية املعروضة بنسبة  Widthلتحقيق االستجابة يف تصميم املوقع اإللكرتوين ُيضبط العرض  .3

 
 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  
 

 .    ....................................... ..........  على  Yو  Xعند تصميم الصفحات اإللكرتونية املُستجيبة فإنك تستخدم إحداثيات  .1

 .  <Meta>يف وسم    ....................................... ..........جيب عليك إضافة إطار العرض ميتا مع   إلنشاء خمطط ديناميكي أو ُمستجيب .2

 .   ................................................. تعرض متصفحات اهلواتف الذكية الصفحات اإللكرتونية بعرض قياسي لشاشة ، بدون إطار العرض ميتا  .3

 يف مايكروسوفت إيدج .    ................................................. مُيكن اختبار مظهر املوقع على األجهزة املُختلفة ابستخدام   .4

 

 ؟ Responsive Websiteما هي مزااي املوقع اإللكرتوين املُستجيب  :  الرابعالسؤال 

1.  2.  

3.  
 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 لوظيفة إضافية تُتيح لك قياس املسافات يف الصفحة اإللكرتونية ابلبيكس  )          ( املوقع اإللكرتوين املُستجيب  .1

 ُتستخدم فقط عند استيفاء شرط ُُمدد CSS خاصية يف صفحات التنسيق النمطية  )          ( املُحددات  .2

 من أساليب التصميم و التطوير اليت يستجيب فيها املوقع لسلوك املُستخدم وخصائص جهازه  )          ( استعالم الوسائط  .3

   Rulersاملساطر  .4



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية     املوقع اإللكرتوين التفاعلي :  الثاينورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 من العمود ) ب ( فيما أييت :   العمل الذي تقوم به من العمود ) أ ( أمام    الدالة  السؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 )          (    تة على االنرتنت رتونية اثبمن الصفحات اإللك % 90بدون جافا سكريبت ستكون  .1
 )          (  CSSتنسيق النمطية لكرتونية ديناميكية و تفاعلية ابستخدام صفحات الاإل الصفحات جعل   ناميكن .2
 )          (  HTMLجافا سكريبت و حفظه ، يتم حفظ امللف ابالمتداد  برانمج نصي بلغة عند إنشاء  .3

 
 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  
 

 .   ..... ............................. .................................................................................................... .................................. ..........لغة جافا سكريبت هي :  .1

 .     .................................................  و   ................................................. بني الومسني يُكتب املقطع الربجمي  يف جافا سكريبت   .2

 . ............  .................................................. ..........مُيكن الضغط عليه ابستخدام الوسم    إلنشاء زر HTMLمُيكن استخدام لغة  .3

 ( . ميني  –يسار    –أسفل    –) أعلى      ..................................... .......... .......... ا ال تتبعه  موضع عنصر عندمهي :  relativeمة النسبية القي .4

 .    ................................. و   ................................. و   ....................... ..........من خالل ثالث وظائف رئيسية هي :   تعمل حمركات البحث .5

 حث . لب ركات احم لتحسني االقتصاديني يار املُفضل لكبار املسؤولني هو اخل   ............................. .. ..........العرض من جانب   يُعد  .6
 

 ؟ يم الصفحات اإللكرتونية يف تصم JavaScriptت ستخدم لغة جافا سكريبملاذا ن :  الرابعالسؤال 

1.  2.  

3.  4.  
 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 
1. document.getElementByld     (       )   لعرض مربع تنبيه حيتوي على رسالة نصية ُتستخدم 

2. document.alert     (       ) عرف تحديد عنصر نصي حُمدد ابستخدام املُ ُتستخدم لID  و تغيريه 

3. windows.alert     (       )   نص حُمدد يف الصفحة اإللكرتونية لعرض ُتستخدم 

4. document.write   



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية     خبارية الرقمية الرسائل اإل:  الثالثورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    ولاألالسؤال  

 )          (  اخلاص هبم لكرتوين  اإلربيد  الخبارية الرقمية هو إعالم اجلمهور من خالل رسالة  اهلدف من الرسائل اإل .1

كننا استخدام اجلدول يف لغة   .2  )          (  مثل جدول البياانت  ختطيطيلعرض البياانت بشكل    HTMLميم

 )          (  CSSمن املمكن تصميم اجلدول ابستخدام لغة التصميم النمطية  .3

 
 

 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثاينالسؤال  

 ا . الربيد اإللكرتوين و إرساهلئل رساه اجلمهور لقراءة الذي يستخدم  .......................................................... عميل الربيد اإللكرتوين هو  .1

 .   .................................................  و    ................................................. الومسني   ابستخدام HTMLجدول عّرف يم  .2

 .  ........................ .......... الوسم  نستخدم خلية وإلنشاء  ..................................الوسم  صف نستخدم نشاء إل HTML يف جدول  .3

 

 

 ؟   ما هي خطوات إنشاء الرسائل اإلخبارية الرقمية   :  الثالثالسؤال  

1.  2.  

3.  4.  

 



 
 

 السريع التايل  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة  ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و  :  هامة  مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية  : اخترب نفسك الثالثة ) الربجمة املُتقدمة ( ورقة عمل ألسئلة الوحدة 
 (        اثين اثنوي ) :    الصف          ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 بلة له يف العمود الثاين : صل املقطع الربجمي يف العمود األول ابلنتيجة املقا:    األولالسؤال  
 

 

 

 الثاين العمود    األول العمود  
@media screen and (max-width: 700px) { 
Img { 
         width:50%; 
         height:auto; 
         } 
} 

  

لكرتونية  صفحة اإل يضبط ال
 عروضة حسب عرض اجلهاز امل

@media screen and (max-width: 600px) { 
         body { 
                     background-color:lightblue; 
         } 
} 

 

 خرج : مرحبا  املُ  

<script> 
          windows.alert (" !انتبه ") 
</script> 

 

 به خرج : انتاملُ  

<p id="greeting_id">  مرحبا</p> 
<script> 
          document. 
          getElementById("greeting_id"). 
          innerHTML = "!انتبه" ; 
</script> 

 

 
ُُيرج مربع تنبيه حيتوي على رسالة  

 "انتبه!" 

<meta name="viewport" 
content="width=device-width , 
initial-scale = 1.0" > 

 

 

يُغري لون اخللفية إىل اللون األزرق  
الفاتح عندما يكون عرض اجلهاز  

 بكسل أو أقل 600

<script> 
          document.write ("  مرحبا") 
</script> 

 

 

%  50يُغري عرض الصورة إىل  
  700عندما يكون عرض اجلهاز 

 سل أو أقل بك



 
 

 السريع التايل  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة  ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و  :  هامة  مالحظة
 

 23:00و حىت الساعة  13:00بث من الساعة  ايضية ، حيث يُ و الربانمج اليومي لقناة ر هذا ه :   الثاينالسؤال  
 

 13:00 – 15:00 تنس ال
 15:00 – 17:00 كرة القدم

 17:00 – 19:00 باحةالس
 19:00 – 23:00 الكرة الطائرة

 

 :   لكرتونية للقناة الرايضية مبا يليخلاص ابلصفحة اإلربجمي امل املقطع الأك
 لكرتونية على عرض شاشة كل جهاز . لضبط عرض الصفحة اإل   <meta>وسم  •
 .  23:00ىل الساعة  إ  15:00الساعة  صفوف و بياانت اجلدول من  •

<!DOCTYPE html> 
<html dir="rtl" lang="ar"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"/> 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

</head> 
<body> 
 <table> 
 <tr style="background-color:yellow;"> 
  <td>15.00-13.00</td> 
  <td>التنس</td> 
 </tr> 
 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 </table> 
</body> 
</html> 

 



 
 

 السريع التايل  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة  ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و  :  هامة  مالحظة
 

بكسل    200كسل و ارتفاعها  ب  300ي الذي سُيغري أبعاد الصورة ليكون عرضها  الداخل  CSSأضف منط  :  الثالث السؤال  
 بكسل أو أقل .   500عندما يكون عرض اجلهاز 

<!DOCTYPE html> 
<html dir="rtl" lang="ar"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"/> 
 <style> 

img { 
 width: 150px; 
 height: 100px; 
} 

 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 </style> 
 

</head> 
<body> 
 <h1> .لكرتونية اخلاصة يبمرحبا  بك يف الصفحة اإل </h1> 
 <p> .رتونية عن عدة هواايتصفحة إلكهذه  </p> 
 <img src="picture.jpg"> 
</body> 
</html> 





 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية  Graphic Designتصميم الرسومي الورقة عمل للدرس األول :   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 من العمود ) ب ( فيما أييت : العبارة املناسبة من العمود ) أ ( أمام  التصميم الرسوميالسؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :  ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )   السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 (       ) األعمال التجارية يؤدي التصميم الرسومي اجليد إىل زايدة املبيعات يف   .1
 (       ) نوع من التواصل ثنائي االجتاه بني الشخص الذي يُرسل املعلومات و الشخص الذي يستقبل املعلومات يُعد اإلعالن   .2
 (       ) الغرض األساسي من اإلعالن هو زايدة مبيعات املنتج أو اخلدمة  .3
 (       ) ال مُيكن لربانمج إنكسكيب استرياد ملفات الصور املتجهة   .4

 
 

 السؤال الثالث : أكمل الفراغات التالية : 
 

   .  ينة ج أو خدمة ُمعوسيلة من وسائل التواصل مع املُستهلكني هبدف إقناع أو تشجيع املستهلكني لشراء ُمنتاإلعالن هو :   .1

 .   األجهزة الذكيةو   وسائل اإلعالن عرب االنرتنت و  وعة الوسائل املطبأهم أنواع وسائل اإلعالن التجارية هي:    .2

 .  التباين  و   التكرار و   الُقرب و   احملاذاة   و   التوازنتشمل مبادئ التصميم الرسومي :  .3

 .   واجهة املُستخدمو    جتربة املُستخدممن أهم أشكال التصميم الرسومي تصميم :  .4

 
 الرابع : عّدد مواصفات اإلعالن الفّعال ؟السؤال 

 

 طلب إجراء من املُتلقي .  .2 اختيار العنوان اجليد .   .1

 ز على ما يُقدمه املُنتج للُمستهلك . الرتكي .4 إظهار مصداقية املُنتج .  .3

 مات املناسبة البيانية . تضمني املعلو  .5

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 
 جيمع بني جمموعة من عناصر التصميم هبدف إنشاء صفحة إلكرتونية ممتعة و سهلة االستخدام  (    5    ) تصميم احلركة  .1
 التسويق للعالمة التجارية وتعزيز قيمتها من خالل الصور من أنواع التصميم الرسومي ُيستخدم يف  (    4    ) تصميم املنشورات  .2
 من أنواع التصميم الرسومي ُيستخدم للرتويج ملنتج أو خدمة معينة (    3    ) التسويق واإلعالانت  .3
 من أنواع التصميم الرسومي ُيشري إىل عملية التصميم من أجل الطباعة (    2    ) اهلوية البصرية  .4
 فرع من فروع التصميم الرسومي يتكون من رسوم ُتطّبق عليها بعض أتثريات احلركة  (    1    ) الويب تصميم  .5



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 السؤال اخلامس : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت : 

 

 : من العمود ) ب ( العبارة املناسبة من العمود ) أ ( أمام  عنصر التصميم الرسومي: اكتب رقم   السادسالسؤال 

 
 

 برامج التصميم الرسومي املدفوعة وبرامج التصميم الرسومي اجملانية ؟  أشهر: اذكر ثالثة أمثلة على  السابعالسؤال 
 برامج التصميم الرسومي اجملانية  برامج التصميم الرسومي املدفوعة 

 .   Geniallyجينيللي  .Adobe Photoshop  . 1شوب و أدويب فوت .1
 .  Gimpجيمب  .Adobe InDesign   . 2اين  ن ديز أدويب إ  .2
 .   Inkscapeإنكسكيب   .CorelDraw  . 3كوريل درو   .3

 

 

 : قارن بني الرسومات النقطية و الرسومات املتجهة ؟  الثامنالسؤال 
 الرسومات املتجهة  الرسومات النقطية 

 و التصغري . حتافظ على جودهتا مع التكبري أ .1 أفضل طريقة إلنشاء صورة غنية و ُمفصلة .  .1
 ولة . أكثر مرونة و ميكن تغيري حجمها بسه .2 ال مُيكن تغيري احلجم مع احلفاظ على اجلودة .  .2
 تعبأ بلون واحد أو بتدرّج لوين .  .3 أثريات خمتلفة مع مزج األلوان . بت  الصور إنشاء إمكانية  .3
 د الكبرية صغري . األبعاحجم امللفات ذات   .4 حجم امللفات كبري نسبياً .  .4
  رسومات نقطية بسهولة . ميكن حتويلها إىل .5 قتاً طوياًل . يستغرق و عملية حتويلها إىل رسومات متجهة  .5
 (   pdf – esp – svg – cdr – aiامتداد امللفات : )  .6 (   sd – bmp – tif – png – jpg: ) امتداد امللفات .6

 

 عملية جذب العمالء احملتملني أو العمالء املهتمني مبنتج أو خدمة معينة :  .1

 التصميم  -ج التسويق -ب اإلعالن  -أ

 ال يسمح بوجود لون للخلفية ، مما يعين خلفية شفافة تسمح بظهور ما وراءها :  نوع من أنواع ملفات الصور ،  .2

 png -ج jpg -ب Gif -أ

 يتضمن اسم الشركة أو عالمتها املميزة :  هو عالمة رسومية أو رمز ُيستخدم للمساعدة يف التعريف و الرتويج هلوية الشركة و متيزها .3

 Identificationالهوية  -ج Designالتصميم  -ب Logoالشعار  -أ

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 
 التشّبع (   –القيمة    –عنصر مهم يف جذب االنتباه له ثالث خصائص أساسية : ) الصبغة   (    3    ) اخلط  .1
 فن ترتيب اخلطوط املختلفة اليت تُدمج أبحجام و ألوان للتأثري على الرسالة اليت يريد املصّمم إيصاهلا  (    4    ) الشكل  .2
 مناطق التصميم اليت تُركت خالية لضمان عدم تداخل العناصر أو التشويش على رسالة احملتوى  (    7    ) اللون  .3
 منحنياً أو مستقيماُ أو مسكياً أو رقيقاً أو ثالثي األبعادمُيكن أن يكون  (    1    ) الطباعة  .4
 هو منطقة حمددة ثنائية األبعاد يتم إنشاؤها بواسطة اخلطوط ميكن أن تكون هندسية أو جُمردة  (    2    ) البُنية  .5
 قد تكون خشنة أو انعمة أو المعة أو معتدلة أو صلبة  نوعية السطح امللموسة ،  (    5    ) احلجم  .6
 ُيشري إىل حجم العناصر ، حيث أن استخدام أحجام متباينة يوفر عنصر جذب بصري للتصميم  (    6    ) الفراغ  .7



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية  Design a poster  تصميم ملصق إعالين:  الثاينورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  

 (      ) ُتستخدم امللصقات بشكل أساسي يف املعارض و املؤمترات  .1

 (      ) يف برانمج إنكسكيب عند حفظ امللف فإن الربانمج يقوم إبنشاء ملف غري قابل للتعديل .2

 (      ) املتصفحات مثل : مايكروسوفت ايدج أو قوقل كروم  ابستخدامSVG مُيكننا فتح امللفات ابمتداد  .3

 
 السؤال الثاين : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت : 

 
 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  

 

 .عالنية إت  ملصقاو تروجيية  ُتصنف امللصقات اإلعالنية إىل ملصقات .1

 و يعين رسومات متجهة قابلة لتغيري احلجم .   SVG امتداد ملفات برانمج إنكسكيب هو .2

 .  مسارات املضلعات يتم حتويلها إىل لكي نتعامل بسهولة مع األشكال و  .3
 

 ملف رسومات نصي يوّضح الصور مع النص و األشكال املتجهة و الرسومات النقطية املُضمنة :  .1

 png -ج jpg -ب svg -أ

 سلسلة من منحنيات برييز يتم حتديدها أبربع نقاط اثنتان للنقاط الطرفية و اثنتان لنقاط التحّكم : .2

 الزواي  -ج املسارات  -ب املمرات -أ



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2- 2ملادة : تقنية رقمية     اإلعالانت املتحركة  :  الثالثورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  

 

 الصحيحة من بني العبارات فيما أييت : السؤال الثاين : اخرت اإلجابة  

 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  

 

 

 ؟   GIFستخدمة يف الرسوم املتحركة بتنسيق التبادل الرسومي  السؤال الرابع : اذكر ترتيب الطبقات املم 

 .   Smallطبقة الصغرية  ال .1

 .   Medium املتوسطةالطبقة   .2

 .   Largeالطبقة الكبرية  .3

 .   Extra Largeالطبقة الكبرية جداً   .4

 (    )  أصبحت جزءًا من تصميمهاأصبحت الالفتة اإللكرتونية املتحركة يف احلمالت اإلعالنية يف مواقع اإلنرتنت حىت  .1

 (    )  م عرب شركة مايكروسوفت 1999يف عام  InDesign مت إصدار برانمج إن ديزاين  .2

 عبارة عن إعالن يتم إيصاله من خالل خادم إعالانت عرب الشبكة العنكبوتية العاملية و حيتوي على جمموعة من الصور املتحركة : .1

 الالفتة الرقمية -ج الالفتة اإللكرتونية املتحركة -ب الالفتة املطبوعة -أ

 ابستخدام مميزات خمتلفة تمتيح عمل كل ما ميكن أن ختيله من الرسومات املتحركة : برانمج إلنشاء رسوم متحركة  .2

 أنيمي استوديو  -ج أدويب فوتوشوب  -ب جيمب -أ

كن فيها وضع عنصر أو ملف صورة .   املستوايت املختلفة يف تصميم الرسومات تمعترب الطبقات هي .1  اليت ميم

 للعمل .   التصدير النهائي يجب ضبط التأخري عند فعند إنشاء الرسوم املتحركة ال جيب أن يتحرك الشعار بسرعة   .2



 
 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة 

 

 2-2ملادة : تقنية رقمية     كاخترب نفس:  ) التصميم الرسومي ( ألسئلة الوحدة األوىلورقة عمل   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  
 (    )  يُعد التصميم الرسومي ابتكاراً احرتافياً للتسويق  .1
 (    )  ابستخدام أدوات التصميم الرسومي ، مُيكن إنشاء شعارات فقط  .2
 (    )  التسويق هو عملية تطوير املنتجات و اإلعالانت ، من أجل جذب العمالء احملتملي  .3
 (    )  يُعد اإلعالن اتصال ثنائي االجتاه بي املُرسل و العميل ، و يتم التعبري عنه فقط ابلوسائل الرقمية  .4
 (    )  معياحملتملي بشراء منتج  إقناع املستهلكي  اهلدف من اإلعالن هو  .5

 (    )  أدى التطور يف عملية التصميم إىل وجود عملية معقدة تشمل الدمج بي التقنيات التقليدية و الرقمية .6

 (    )  ُيستخدم الشعار بشكل أساسي يف املعارض وتنبع أمهيته إلبرازه األعمال اخلاصة يف املعارض و املؤمترات  .7

 (    )  امللصق اإلعالين هو عالمة رسومية أو رمز ُيستخدم للمساعدة يف التعريف و الرتويج هلوية الشركة و متّيزها  .8

 (    )  يُوضح الصور مع النص واألشكال املتجهة والرسومات النقطية املضمنة يعترب ملف رسومات نصي   SVGامتداد  .9

 (    )  يف الرسومات املُستندة إىل املتجهات ، يتم مزج ألوان الصورة بسالسة  .10

 (    )  تستخدم الرسومات املُستندة إىل البياانت النقطية لوانً واحداً أو تدرجاً واحداً فقط  .11
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بي العبارات فيما أييت :   الثاينالسؤال  

جيد   .1 عنوان  اختيار 
 لإلعالن الفّعال جيب :

  o أن ُيشجع املتلقي على الرد على الرسالة 
  o الشركة واحلصول على التفاصيل حول منتجاهتا مما يسمح لعمالئك ابستكشاف إعالانتك تضمينه يف 

  o أن يُثري الفضول ويدعو الستكشاف املزيد من املعلومات خبصوص املُنتج او اخلدمة 

اإلعالن   .2 وسائل  تتضمن 
 املطبوعة : 

  o الصحف واجملالت واملنشورات الورقية والكتيبات واللوحات اإلعالنية والالفتات املنشورة و غريها 
  o رسائل الربيد اإللكرتوين و إعالانت الشبكات االجتماعية و املواقع اإللكرتونية و املدوانت 

  o و جمموعات الدردشة على وسائل التواصل االجتماعي و غريها الرسائل القصرية و التطبيقات

 تصميم تغليف املُنتج :  .3
  o ُيستخدم يف التسويق من خالل استخدام الصور و األشكال واأللوان اليت ُتربز هوية الشركة 

  o اليت يتم إنشاؤها من خالل عمليات التصميم  يتطلب عناصر مثل امللصقات و املغلفات
  o جيمع بي جمموعة متنوعة من عناصر التصميم مثل : التخطيط و الصور و الطباعة 

التباين كمبدأ يف التصميم  .4
 الرسومي : 

  o يُؤكد على جوانب معينة من التصميم لتسليط الضوء على االختالفات بي عناصر التصميم 
  o عناصر التصميم الرسومي إىل األعلى أو األسفل أو املنتصف إلنشاء اتصال مرئي بينها يقوم مبحاذاة  

  o ُُيقق التوازن البصري بي األشكال واخلطوط و العناصر األخرى بطريقة متاثلية أو غري متاثلية 

 تصميم جتربة املُستخدم :  .5
 
 
 

يُركز على توقع ما جيب على املستخدمي فعله عن استخدامهم ملوقع إلكرتوين ، والتأكد من أن الواجهة  
  o حتتوي على العناصر اليت جتعل استخدام وظائف املوقع اإللكرتوين مُمكنة 

  o املستخدمي يتعلق ابلتعامل مع العناصر التفاعلية للتصميم األمر الذي يتطلب فهماً جيداً الحتياجات 
يتضمن أمثلة منها متجر إلكرتوين ذو تصميم هيكلي سهل االستخدام يستطيع العمالء قضاء وقت طويل  

  o يف التصّفح بسبب حتقيق التوازن و التسلسل البصري 
 



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية      مفهوم التسويق اإللكرتوين ورقة عمل للدرس األول :   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 من العمود ) ب ( فيما أييت : العبارة املناسبة من العمود ) أ ( أمام   التسويق اإللكرتوين  نوع  السؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 (    )  تُعد وسائل التواصل االجتماعي أداة قوية للتسويق اإللكرتوين  .1
 (    )  التسويق اإللكرتوين من خالل تطبيق انستغرام مناسب جداً للشركات الصغرية و لكنه غري مناسب للشركات الكبرية  .2
 (    )  يف االسرتاتيجية املخفّية يُدرك املشاهد منذ اللحظة األوىل أنه ُيشاهد إعالانت أو حمتوى لعالمة جتارية  .3
 (    )  ُُيظر على أصحاب العمل نشر أي معلومات سرية للشركة على وسائل التواصل االجتماعي .4

 (    )  االلتزامات القانونية خاصة ابلتسويق التقليدي ، و ما مُييز التسويق اإللكرتوين أنه ال يوجد ما جيب االلتزام به  .5
 
 
 

 ؟ املميزات و التحدايت اليت يواجهها التسويق اإللكرتوين  بّّي أهم:  الثالثالسؤال 
 اإللكرتوين حتدايت التسويق   مميزات التسويق اإللكرتوين 

 ه بشكل كامل على التكنولوجيا و االنرتنت . اعتماد .1 املبيعات .   زايدةبسبب التقليدي من عائد االستثمار أفضل  .1

 لكرتوين . االحتيال اإلصية و قضااي األمن و اخلصو  .2 تقليل تكلفة التسويق ، حيث يتم ذلك من خالل االنرتنت .  .2

 .  اخلدماتأو املنتجات الدخول يف منافسة عاملية مع مقدمي  .3 احلصول على نتيجة سريعة للحملة التسويقية .  .3

 فافية العالية . فسة يف األسعار بسبب الشزايدة املنا .4 اصة . أدوات خ  ابستخداموإدارة احلملة التسويقية  مراقبة  .4

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 استخدام املدوانت يف اإلعالن عن املتجر أو اخلدمة املطلوب تسويقها (   5)   التسويق ابملقاالت  .1

 الظهور يف حمركات البحث وجذب حركة مرورية مؤهلة للموقع يتضمن الرتويج عن طريق زايدة  (   7)   التسويق ابلعمولة  .2

 نوع من اإلعالانت تقوم فيه الشركات بكتابة و نشر مقاالت قصرية يف الصحف واجملالت و غريها  (   1)   التسويق عن طريق الفيديو  .3

 االجتماعي للرتويج ملنتج أو خدمة أو عالمة جتاريةاستخدام منصات التواصل   (   6)   لربيد اإللكرتوين ابالتسويق  .4

 يقوم على إرسال الزوار أو العمالء إىل املتجر اإللكرتوين من خالل أفراد أو شركات تتقاضى عمولة  (   2)   التسويق عرب املدوانت  .5

 من األشخاص ابستخدام الربيد اإللكرتوين  يتم من خالل إرسال رسالة جتارية إىل جمموعة (   4)   لتواصل االجتماعي ابالتسويق  .6

 استخدام مقاطع الفيديو للرتويج ملنتج أو خدمة لزايدة التفاعل على القنوات الرقمية واالجتماعية  (   3)   التسويق عرب حمركات البحث  .7



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بّي العبارات فيما أييت :   الرابعالسؤال  

 
 
 
 
 
 
 

 أكمل الفراغات التالية :   :  اخلامسالسؤال  
 

   . نرتنت اال  هاابستخدام أشكال ُُمتلفة عرب الوسائط اإللكرتونية على رأسدمة عملية تسويق ُمنتج أو خ : هو  التسويق اإللكرتوين  .1

 .   التسويق الرقميو  أ  يالتسويق الشبك وأ  التسويق عرب االنرتنت  :من األمساء األخرى للتسويق اإللكرتوين   .2

 علن رسوماً يف كل مرة يتم فيها الضغط على أحد إعالانته . هو منوذج لإلعالن الرقمي حيث يدفع املُ  PPC ع عند النقرالدف .3

 األدااتن األكثر شيوعاً للتحّقق من حتليالت املوقع اإللكرتوين .   Alexa كساليأو   Google Analytics حتليالت جوجل تُعد .4

 .  د أنظمة إدارة احملتوى مفتوحة املصدر مُيّكن مالكي املتاجر من إنشاء موقع مث حتويله إىل متجر عرب االنرتنتأح WordPress بريس   وورد .5

 . خفّيةامل  االسرتاتيجيةو   الظاهرة  يوجد نوعان من اسرتاتيجيات النشر مبقاطع الفيديو ملنتج مها : االسرتاتيجية .6

 

 

 ؟عّدد خطوات التواجد الفّعال على الشبكة العنكبوتية  :  السادسالسؤال 
 ناسب إنشاء املوقع اإللكرتوين املُ  .2 حتديد األهداف  .1
 ع عمالئك تكوين عالقات م  .4 ام وسائل التواصل اإلجتماعيد استخ .3
 االستمرار يف حتسّي استخدام التحليالت  .5

 
 

 ما هي العناصر اخلمس األساسية لتصميم املوقع اإللكرتوين ؟ :  السابعالسؤال 
 سهولة االستخدام  .2 توى احمل .1
 رؤية وضوح ال .4 الشكل اجلمايل  .3
 التفاعل  .5

 
 
 

 

 انستغرام عن احلساب الشخصي بعدة مزااي ، اذكرها ؟يتمّيز احلساب االحرتايف يف  :  الثامنالسؤال 
 Boost Postشور تعزيّز املن .Instagram Insights 2ؤى انستغرام ر  .1
 Instagram Shopping عرب انستغرام  التسّوق  .Contact Button 4زر االتصال  .3

 

 أداة تسويق حمتوى ممتازة لتقوية العالقات مع العمالء يتم من خالهلا اطالعهم على منتجات الشركة واخلدمات اليت تُقدمها :  .1

 الصوتية املدوانت  -ج الرسائل اإلخبارية  -ب قنوات اليوتيوب  -أ

 عروض رسومية عالية الوضوح خاصة ابلبياانت ، من الشائع نشرها على منصات التواصل االجتماعي مثل بنرتست و انستغرام :  .2

 منشورات املدونة  -ج منصات التواصل االجتماعي -ب ُمططات املعلومات الرسومية   -أ



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية    : التسويق عرب الربيد اإللكرتوين  الثاينورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  
 (    )    ُتساعد اسرتاتيجية التسويق عرب الربيد اإللكرتوين يف زايدة املبيعات و بناء جمتمع حول العالمة التجارية  .1
 HTML    (    )إذا كنت مبتدائً يف عملية التصميم فيمكنك استخدام ُُمّرر لغة ترميز النص التشعيب  .2
 (    )    مُيكن من خالل استخدام ُُمّرر السحب و اإلفالت إنشاء محالت تسويقية احرتافية بسهولة .3

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت :   السؤال الثاين :

 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  
 

 . نتائجه س يسهل قياو  مقبولة من مميزات التسويق عرب الربيد اإللكرتوين أن تكلفته  .1

 .   CSV  إلدخال جهات االتصال اخلاصة مث تصديرها كملف بصيغة  Google Sheetsجداول بياانت جوجل  مُيكن استخدام تطبيق  .2

 .  ميل جيت و  ميل تشيمبو  سيند إن بلوتوجد العديد من منصات التسويق عرب الربيد اإللكرتوين مثل :  .3
 

 عّدد أنواع رسائل الربيد اإللكرتوين التسويقية ؟ :  الرابعالسؤال 
 Informationalرسائل خاصة ابملعلومات  .Promotional 2رسائل تروجيية  .1
 Re-engagementرسائل خاصة إبعادة املُشاركة  .Announcements 4رسائل خاصة ابإلعالانت  .3

 

 

 ما هي ُمددات اختيار منصة التسويق املناسبة ؟ : اخلامسالسؤال 
 أنواع رسائل الربيد اإللكرتوين  .2 امليزانية  .1
 رسائل الربيد اإللكرتوين اخلاصة ابملعامالت  .4 التصميم  .3

 

 وسيلة تسويق مباشرة تُتيح للشركات مشاركة املنتجات اجلديدة واملبيعات والتحديثات من خالل قائمة اتصال خاصة هبا  :  .1

 التسويق عرب املنشورات -ج التسويق عرب الواتساب  -ب التسويق عرب الربيد اإللكرتوين  -أ

 نرتنت : تطبيق رقمي إلدارة و إنشاء و تنسيق و حترير و نشر احملتوى على اال .2

 ة املُحتوىنظام إدار  -ج نظام إدارة التسويق  -ب نظام إدارة املوقع -أ

 إذا كانت ميزانيتك ُمدودة فعليك استخدام منصات تسويق تقدم أسعارًا رخيصة مثل منصة : .3

 كونستانت كونتاكت -ج سيند إن بلو  -ب ميل جيت  -أ



 
 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة 

 

 2-2مادة : تقنية رقمية      اخترب نفسك:  ) التسويق اإللكرتوين ( الثانية ألسئلة الوحدة ورقة عمل   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  
 (     ) التسويق اإللكرتوين هو عملية تسويق ُمنتج ابستخدام اإلنرتنت عرب الوسائط اإللكرتونية  .1
 (     ) املوقع أكثر سهولة للعمالء يتضمن التواجد على املواقع اإللكرتوين تطبيق قواعد للمسؤولني االقتصاديني من أجل جعل  .2
 (     ) ُيساعد التواجد على الشبكة العنكبوتية الشركات و املؤسسات للتأكد من أن موقعها حيتل مرتبة عالية يف حمركات البحث   .3
 (     ) ال جيب على الشركات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألن بعض املعلومات احلساسة مُيكن سرقتها .4
 (     ) يُتيح فيسبوك وانستغرام للُمستخدمني اتصااًل إلكرتونياً لعرض احملتوى كاملعلومات الشخصية واملستندات والفيديو والصور  .5

 (     ) منذ البداية أنه ُيشاهد إعالانت أو حمتوى لعالمة جتارية لكنه ال يستطيع فهمهايف االسرتاتيجية املخفية يُدرك املشاهد  .6

 (     ) تّتبع معظم الشركات سياسة لقواعد السلوك ملوظفيها االلتزام هبا وينطبق األمر على وسائل التواصل االجتماعي كذلك  .7

 (     ) ستخدم بعض املؤثرين منصة انستغرام للتمّكن من إقناع اآلخرين حبكم مصداقيتها و الثقة املمنوحة هلميُ  .8

 (     ) التزامات قانونية جيب مراعاهتا قي عملية التسويق اإللكرتوين يف اململكة العربية السعودية هناك  .9

 (     ) تُتيح للشركات مشاركة املنتجات اجلديدة واملبيعات والتحديث مع العمالء  ةالتسويق عرب الربيد اإللكرتوين وسيلة تسويق مباشر  .10
 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني العبارات فيما أييت :   الثاينالسؤال  
الربيد  .1 خالل  من  مُيكنك 

ابملعامالت  اخلاص  اإللكرتوين 
 املنصة األفضل : استخدام 

  o ( Mailchimpميل تشيمب )  
  o (  Sendinblueسيندينبلو ) 

  o (  HTMLاتش يت ام ال ) 

التسويق  .2 حتدايت  تتمثل 
 اإللكرتوين يف : 

  o كلما ارتفعت املبيعات ، ارتفع عائد االستثمار 
  o استهداف العمالء املناسبني مُيكن أن يُؤثر على احلملة التسويقية 

  o راحة قطع االتصال ابالنرتنت جيعل خطتك التسويقية يف حالة 

التسويق  .3 مميزات  تتمثل 
 اإللكرتوين يف : 

  o أن الشفافية األعلى يف األسعار تؤدي إىل زايدة املنافسة السعرية 
  o إمكانية مراقبة احلملة التسويقية من خالل أدوات حُتلل عدد الضغطات على اإلعالن وبياانت العمالء 

  o حدوث منافسة عاملية بني البائع و مزودي املنتجات أو اخلدمات يف مجيع أحناء العال 

 التسويق ابلعمولة :  .4
  o يعتمد على فكرة االقرتاح على العمالء لزايرة متجر إلكرتوين ُمعنّي و يتم الدفع مقابل اقرتاحاتك

  o حمركات البحث وجذب حركة مرور إىل املوقع ُيستخدم لرتويج املواقع اإللكرتونية بزايدة ظهورها يف 
  o ُيستخدم لإلعالن عن املُنتج من خالل مراجعة مدونة 

املوقع  .5 حتليالت  ُتساعد 
 اإللكرتوين :

  o العمالء إىل طلب املزيد من املعلومات عن منتجات الشركة أو خدماهتا 
  o بشكل جيد وما الذي جيب تغيريه على قياس فعالية املوقع من خالل حتديد األجزاء اليت تعمل 

  o يف معرفة العالمة التجارية و متييزها عن غريها يف جمال الصناعة 
 



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية   التصميم املُستجيب للمواقع اإللكرتونية ورقة عمل للدرس األول :   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 أييت : من العمود ) ب ( فيما    ما يناسبه من العمود ) أ ( أمام   العبارة   السؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 (    )  عند تصميم الصفحات اإللكرتونية املُستجيبة ميكننا استخدام النسب املئوية للصورة بداًل من متغريات العرض الثابتة  .1
 (    )  اجلهاز يتكيف املوقع اإللكرتوين التقليدي مع املتصفحات املختلفة يف األجهزة الذكية بغض النظر عن حجم شاشة   .2

 (    )  %100يف الصفحة اإللكرتونية املعروضة بنسبة  Widthلتحقيق االستجابة يف تصميم املوقع اإللكرتوين ُيضبط العرض  .3

 
 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  
 

 . شبكة ختطيطية   على Yو  Xعند تصميم الصفحات اإللكرتونية املُستجيبة فإنك تستخدم إحداثيات  .1

 .  <Meta>يف وسم   استعالمات الوسائط جيب عليك إضافة إطار العرض ميتا مع إلنشاء خمطط ديناميكي أو ُمستجيب .2

 .   احلاسب املكتيبة تعرض متصفحات اهلواتف الذكية الصفحات اإللكرتونية بعرض قياسي لشاش، بدون إطار العرض ميتا  .3

 يف مايكروسوفت إيدج .  حماكاة اجلهاز   مُيكن اختبار مظهر املوقع على األجهزة املُختلفة ابستخدام .4

 

 ؟ Responsive Websiteما هي مزااي املوقع اإللكرتوين املُستجيب  :  الرابعالسؤال 

 لتحديث سهولة ا  .2 حتسني جتربة املُستخدم  .1

 توفري املال  .3
 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 لوظيفة إضافية تُتيح لك قياس املسافات يف الصفحة اإللكرتونية ابلبيكس  (  4  ) املوقع اإللكرتوين املُستجيب  .1

 ُتستخدم فقط عند استيفاء شرط حُمدد CSS خاصية يف صفحات التنسيق النمطية  (  3  ) املُحددات  .2

 من أساليب التصميم و التطوير اليت يستجيب فيها املوقع لسلوك املُستخدم وخصائص جهازه  (  1  ) الوسائط استعالم  .3

   Rulersاملساطر  .4



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية     املوقع اإللكرتوين التفاعلي :  الثاينورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 فيما أييت :   من العمود ) ب (   العمل الذي تقوم به من العمود ) أ ( أمام    الدالة  السؤال األول : اكتب رقم 

 
 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    السؤال الثاين : ضع عالمة )  
 (   )   من الصفحات اإللكرتونية اثبتة على االنرتنت   % 90بدون جافا سكريبت ستكون  .1
 CSS   (   )ميكننا جعل الصفحات اإللكرتونية ديناميكية و تفاعلية ابستخدام صفحات التنسيق النمطية  .2
 HTML   (   )عند إنشاء برانمج نصي بلغة جافا سكريبت و حفظه ، يتم حفظ امللف ابالمتداد  .3

 
 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثالثالسؤال  
 

 . أكثر ديناميكية و تفاعلية  HTML لغة برجمة عالية املُستوى ُتستخدم جلعل صفحات لغة ترميز النص التشعيب: لغة جافا سكريبت هي  .1

 .  <script/> و<script>  يُكتب املقطع الربجمي بني الومسني يف جافا سكريبت   .2

 .<button> م إلنشاء زر مُيكن الضغط عليه ابستخدام الوس HTMLمُيكن استخدام لغة  .3

 ميني ( .  –يسار    –أسفل  –) أعلى      املوضع مسات حتديد   هي : موضع عنصر عندما ال تتبعه relativeمة النسبية القي .4

 .   Rankingالرتتيب و  Indexing الفهرسة و Crawling الزحف من خالل ثالث وظائف رئيسية هي :   تعمل حمركات البحث .5

 هو اخليار املُفضل لكبار املسؤولني االقتصاديني لتحسني حمركات البحث . اخلادم  يُعد العرض من جانب .6
 

 ؟ يف تصميم الصفحات اإللكرتونية  JavaScriptملاذا نستخدم لغة جافا سكريبت  :  الرابعالسؤال 

 ستخدم دخالت املُ التحّقق من صحة مُ  .2 عرض التاريخ و الوقت  .1

 يناميكية املُنسدلة الد  القوائم .4 و مربعات احلوار  نبثقة املُ عرض النوافذ  .3
 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 
1. document.getElementByld   (3   )  ُتستخدم لعرض مربع تنبيه حيتوي على رسالة نصية 

2. document.alert   (1   )  ُتستخدم لتحديد عنصر نصي حُمدد ابستخدام املُعرفID  و تغيريه 

3. windows.alert   (4   )  ُتستخدم لعرض نص حُمدد يف الصفحة اإللكرتونية 

4. document.write   



 
 

 السريع التايل ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و : هامة مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية     الرسائل اإلخبارية الرقمية :  الثالثورقة عمل للدرس   
 (      اثنوي )    اثين :    الصف           ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 ( أمام العالمة اخلاطئة فيما أييت :   ( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )    : ضع عالمة )    األولالسؤال  

 (     )  اهلدف من الرسائل اإلخبارية الرقمية هو إعالم اجلمهور من خالل رسالة الربيد اإللكرتوين اخلاص هبم  .1

كننا استخدام اجلدول يف لغة   .2  (    )   مثل جدول البياانت  ختطيطيلعرض البياانت بشكل    HTMLميم

 CSS   (    )من املمكن تصميم اجلدول ابستخدام لغة التصميم النمطية   .3

 
 

 
 
 

 : أكمل الفراغات التالية :   الثاينالسؤال  

 يستخدمه اجلمهور لقراءة رسائل الربيد اإللكرتوين و إرساهلا .  الذي برانمج احلاسب  عميل الربيد اإللكرتوين هو  .1

 . <table/> و   <table>الومسني   ابستخدام HTMLيمعّرف جدول  .2

 . <td>  خلية نستخدم الوسم وإلنشاء <tr>الوسم  صف نستخدم نشاء إل HTML يف جدول  .3

 

 

 ؟   ما هي خطوات إنشاء الرسائل اإلخبارية الرقمية :    الثالثالسؤال  

 ضبط هيكل الرسالة اإلخبارية  .2 حتديد حمتوى الرسالة اإلخبارية  .1

 اختبار مدى استجابة الرسالة اإلخبارية على اهلواتف الذكية  .4 توى الرئيس فيه ووضع احمل HTMLإنشاء ملف  .3
 



 
 

 السريع التايل  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة  ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و  :  هامة  مالحظة
 

 2-2ملادة : تقنية رقمية  : اخترب نفسك الثالثة ) الربجمة املُتقدمة ( ورقة عمل ألسئلة الوحدة 
 (       اثين اثنوي ) :    الصف          ................................................................................................................................... اسم الطالب :

 

 الثاين : صل املقطع الربجمي يف العمود األول ابلنتيجة املقابلة له يف العمود  :    األولالسؤال  
 

 

 

 الثاين العمود    األول العمود  
@media screen and (max-width: 700px) { 
Img { 
         width:50%; 
         height:auto; 
         } 
} 

  

يضبط الصفحة اإللكرتونية  
 املعروضة حسب عرض اجلهاز 

@media screen and (max-width: 600px) { 
         body { 
                     background-color:lightblue; 
         } 
} 

  

 املُخرج : مرحبا  

<script> 
          windows.alert (" !انتبه ") 
</script> 

 

 املُخرج : انتبه  

<p id="greeting_id">  مرحبا</p> 
<script> 
          document. 
          getElementById("greeting_id"). 
          innerHTML = "!انتبه" ; 
</script> 

 

 
ُُيرج مربع تنبيه حيتوي على رسالة  

 "انتبه!" 

<meta name="viewport" 
content="width=device-width , 
initial-scale = 1.0" > 

 

 

يُغري لون اخللفية إىل اللون األزرق  
الفاتح عندما يكون عرض اجلهاز  

 بكسل أو أقل 600

<script> 
          document.write ("  مرحبا") 
</script> 

 

 

%  50يُغري عرض الصورة إىل  
  700عندما يكون عرض اجلهاز 

 بكسل أو أقل 



 
 

 السريع التايل  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة  ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و  :  هامة  مالحظة
 

 23:00و حىت الساعة  13:00هذا هو الربانمج اليومي لقناة رايضية ، حيث يُبث من الساعة  السؤال الثاين : 
 

 13:00 – 15:00 التنس 
 15:00 – 17:00 كرة القدم

 17:00 – 19:00 السباحة
 19:00 – 23:00 الكرة الطائرة

 

 أكمل املقطع الربجمي اخلاص ابلصفحة اإللكرتونية للقناة الرايضية مبا يلي : 
 لضبط عرض الصفحة اإللكرتونية على عرض شاشة كل جهاز .   <meta>وسم  •
 .  23:00إىل الساعة    15:00صفوف و بياانت اجلدول من الساعة  •

<!DOCTYPE html> 
<html dir="rtl" lang="ar"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"/> 
 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 

</head> 
<body> 
 <table> 
 <tr style="background-color:yellow"; > 
  <td>13.00-15.00</td> 
  <td>التنس</td> 
 </tr> 

<tr style="background-color:lightblue";> 
  <td>15.00-17.00</td> 
  <td>كرة القدم</td> 
 </tr> 
 <tr style="background-color:green";> 
  <td>17.00-19.00</td> 
  <td>السباحة</td> 
 </tr> 

<tr style="background-color:red";> 
  <td>19.00-23.00</td> 
  <td>الكرة الطائرة</td> 
 </tr> 

 </table> 
</body> 
</html> 

 



 
 

 السريع التايل  ميكن االطالع على صفحات الدرس من خالل املسح على رمز االستجابة  ورقة العمل هذه ال تغين عن الكتاب اإللكرتوين و  :  هامة  مالحظة
 

بكسل    200بكسل و ارتفاعها    300الداخلي الذي سُيغري أبعاد الصورة ليكون عرضها    CSSأضف منط  :  الثالث السؤال  
 بكسل أو أقل .   500عندما يكون عرض اجلهاز 

<!DOCTYPE html> 
<html dir="rtl" lang="ar"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"/> 
 <style> 

img { 
 width: 150px; 
 height: 100px; 
} 
@media screen and (max-width: 500px) { 
img { 
 width: 300px; 
 height: 200px; 
} 

 </style> 
 

</head> 
<body> 
 <h1> .مرحبا  بك يف الصفحة اإللكرتونية اخلاصة يب </h1> 
 <p> .صفحة إلكرتونية عن عدة هواايتهذه  </p> 
 <img src="picture.jpg"> 
</body> 
</html> 


