


 

 

 

 

 

  العمود الثاني

 برامج الرسوم المتحركة

  ألعاب المحاكاة

 

 

 

 

 

 





inkscape

 





 

العمود الثاني  العمود األول

برامج الرسوم المتحركة  ١ ألعاب التحكم بقيادة الطائرات  

ألعاب المحاكاة  ٢ برامج الرسم والتصميم بالحاسب 

  

 

)الجزء النظري(

 


１  
 
２  

 

 

 

 



  inkscape

  

  

  

 

 

 



 
العمود األول

ألعاب التحكم بقيادة الطائرات    

برامج الرسم والتصميم بالحاسب أنواع من   



  توفير الوقت والجهد 

  اكتساب المعرفة 

  ألعاب تعليمية 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

انتهت األسئلة مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح 

 

 

 
توفير الوقت والجهد   ٣  إيجابيات األلعاب

اكتساب المعرفة   ٤ أهمية الرسم والتصميم بالحاسب 

ألعاب تعليمية   ٥  

  عشر درجات

inkscape 

 

1 جهاز الحاسب  
inkscape 1 

A4 Landscape 1 

لرسم أحد مكونات ارسميأشكال مختلفة 
 2-الجبال-النجوم-الشمس(

تلوين األشكال باأللوان المناسبة  1 

استخدمي آداة التدرج اللوني على أحد 
1 

 1  ادرجي نص يناسب الرسمة 

 1  الرسمةادرجي صورة تناسب 

  ١  SVGغة العمل بصي

المجموع   10 

انتهت األسئلة مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 إيمان جان: معلمة المادة 

  

إيجابيات األلعاب  

أهمية الرسم والتصميم بالحاسب   

    

  

  

  

عشر درجات )يالجزء العمل(

inkscape


 
 جهاز الحاسب افتحي

  افتحي برنامجinkscape

 A4 Landscape

  ارسميأشكال مختلفة
(الطبيعة مثل 

 
تلوين األشكال باأللوان المناسبة - ٥

استخدمي آداة التدرج اللوني على أحد - ٦
  األشكال 

ادرجي نص يناسب الرسمة - ٧

ادرجي صورة تناسب - ٨

 العمل بصيفظح

     

 



 

 

 

 

 

 

  العمود الثاني

 برامج الرسوم المتحركة

  ألعاب المحاكاة

 

 

 

 

 

 





inkscape







 

العمود الثاني  العمود األول

برامج الرسوم المتحركة  ١ ألعاب التحكم بقيادة الطائرات  

ألعاب المحاكاة  ٢ برامج الرسم والتصميم بالحاسب 

  

 

)الجزء النظري(

 


１  
 
２  

 

 

 

 



  inkscape

  

  

  

 

 

 



 
العمود األول

ألعاب التحكم بقيادة الطائرات   2

برامج الرسم والتصميم بالحاسب أنواع من   1



  توفير الوقت والجهد 

  اكتساب المعرفة 

  ألعاب تعليمية 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

انتهت األسئلة مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح 

 

 

 
توفير الوقت والجهد   ٣  إيجابيات األلعاب

اكتساب المعرفة   ٤ أهمية الرسم والتصميم بالحاسب 

ألعاب تعليمية   ٥  

  عشر درجات

inkscape 

 

1 جهاز الحاسب  
inkscape 1 

A4 Landscape 1 

لرسم أحد مكونات ارسميأشكال مختلفة 
 2-الجبال-النجوم-الشمس(

تلوين األشكال باأللوان المناسبة  1 

استخدمي آداة التدرج اللوني على أحد 
1 

 1  ادرجي نص يناسب الرسمة 

 1  ادرجي صورة تناسب الرسمة

  ١  SVGغة العمل بصي

المجموع   10 

انتهت األسئلة مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 إيمان جان: معلمة المادة 

  

إيجابيات األلعاب  4

أهمية الرسم والتصميم بالحاسب   3

    

  

  

  

عشر درجات )يالعملالجزء (

inkscape


 
 جهاز الحاسب افتحي

  افتحي برنامجinkscape

 A4 Landscape

  ارسميأشكال مختلفة
(الطبيعة مثل 

 
تلوين األشكال باأللوان المناسبة - ٥

استخدمي آداة التدرج اللوني على أحد - ٦
  األشكال 

ادرجي نص يناسب الرسمة - ٧

ادرجي صورة تناسب الرسمة- ٨

 العمل بصيفظح

     

 



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة( 11( الى )1في الفقرات من )    /1س         

 

 فامي يأ يت الثاين العمود يف ما يناس هبامع من العمود الاول  ملصطلحاتا بني زاويج( 4 ( اىل )1يف الفقرات من )/ 2س          

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

لتعليم لاإلدارة العامة 
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

 األولىالفترة  –بنك األسئلة  – الثانيالفصل الدراسي 

 هـ 4114-الدراسي  عاملل

 

 الحاسب اآللي المادة

 األولى الفترة

 المتوسطة المرحلة

 الثاني الصف

2 
 هي: ةبرامج إلنتاج رسوم تتميز بالجودة والدقة وتستخدم من قبل المتخصصين في مجال الصناعة والعمار

د(التصميم بمساعدة  ب(الرسوم المتحركة )أ(برامج الرسم الطالئي

 الحاسب

 المخططات االنسيابية

3 
 والخرائط الذهنية وبأشكال متنوعة مثل المخططات الهيكلية هي: االنسيابية المخططات مية رسإمكانتوفر 

 )د(الرسوم المتحركة )ج(الرسم الطالئي االنسيابية)ب( المخططات  )أ(برامج التصميم بالحاسب

5 
 أو تطوير مهارات: هي نوع من أنواع األلعاب تعتمد على أسلوب التعلم من خالل اللعب وتهدف الى تعليم مادة

 )د(ألعاب الحاسب )ج(ألعاب المحاكاة )ب(ألعاب تعليمية )ا(ألعاب ترفيهية

6 
 هي ألعاب تتيح لالعب أن يعيش في بيئة خيالية تبدو كالواقع:

 ألعاب الحاسب)د( ألعاب المحاكاة)ج( ألعاب تعليمية)ب( ألعاب ترفيهية )أ(

7 
 ر شخصية تحاول الوصول للهدف :هي ألعاب تتيح لالعب اللعب بتقمص دو

 )د(ألعاب الحاسب )ج(ألعاب المحاكاة )ب(ألعاب تعليمية )أ( ألعاب ترفيهية

8 
 من اآلثار السلبية لأللعاب على العقيدة:

 )د(األلفاظ الشركية )ج(ضعف البصر )ب(السمنة )أ(العزلة واالنفراد

9 
 :الصحةمن اآلثار السلبية لأللعاب على 

 )د(األلفاظ الشركية )ج(ضعف البصر العنف)ب(ا ة واالنفراد)أ(العزل

41 
 يكتسبها الالعب : يمن اآلثار اإليجابية الت

 لألفكار )د(الترويج  ثار عامة كاإلدمان)ج(آ  اجتماعية)ب(أضرار  اكتساب المعارف )أ(

44 
 المحاكاة: بتعد نوعا من أنواع ألعا

 )د(التحكم بقيادة الطائرات )ج(األلعاب الرياضية المتاهات)ب(ألعاب  بالقراءة والحسا)أ(تعليم 

42 
 من أشهر برامج الرسم والتصميم بالحاسب:

 googleslides)د( photochope)ج( keynote)ب(  inkscape)أ(

  المدلول   المصطلح

 تتيح لالعب أن يعيش في بيئة خيالية تبدو كالواقع)أ(   التصميم بمساعدة الحاسب( 1)

 3من  1
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 الخاطئة: لإلجابةجابة الصحيحة وحرف )خ( ( ضعي حرف )ص( لإل8( إلى )4في الفقرات من )/ 3س

 

 أللعاب الحاسب اإلدمان على اللعب   )       ( السلبية اآلثارن م (4

 برنامج الفوتو شوب من أشهر برامج الرسم والتصميم بالحاسب)        ( (2

 من آثار ألعاب الحاسب اإليجابية)        ( يعيشهانفصال عن الواقع الذي  (3

 (   ود)   تعتمد األلعاب الترفيهية على اإلثارة والتحدي ليحقق الهدف المنش (1

 (    ألهاب الحاسب هي تكوين الرسومات والصور باستخدام الحاسب )   (5

 (    الجهد والوقت من أهمية الرسم والتصميم بالحاسب )    قلة (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقالي:الرابع : السؤال 

 

 :ما يلي عددي 

 أشهر برامج الرسم والتصميم بالحاسب:( أ)

4- ........................................ 

 تسمح للمستخدم بإنتاج مشهد مكون من سلسلة من الصور أو الرسوم الثابتة)ب(   برامج الرسم الطالئي(  2)

  ألعاب المحاكاة(  3)
                في تنفيذ  تساعدهوتوفر أدوات  بما يرغيرسم بحرية  تسمح للمستخدم أن)ج( 

 أعمال مميزة

 تتيح لالعب أن يتعلم وينمي مهاراته من خالل اللعب )د(   برامج الرسوم المتحركة(  4)

  )هـ(   

 3من  2
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2- ........................................ 

3-                       ........................................ 

 

 

 :أذكري ثالثة من اآلثار اإليجابية التي يكتسبها الالعب)ج(

1-.......................................... 

2-.......................................... 

3-......................................... 

 

 :اهمية الرسم والتصميم بالحاسبذكري ثالثة من )د(  ا

1-............................................ 

2-............................................ 

3-............................................ 
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