


 

 

 

 

 

 

 :  الحاسب جهاز على التالي جدول ال حسب بتنفيذ المهارات قم

 الدرجة المهارات المطلوبة لتنفيذها م
درجة 
 الطالب 

  3 افتح برنامج االكسل من قائمة إبدأ   1

2 

 مراعاة دمج الخاليا  كما يلي : أنشئ البيانات التالية في ورقة العمل مع 

 االسم الكامل  اسم األب االسم األول
 عدد حروف  

 االسم الكامل 

عدد أسماء  

 األباء 

    محمد نواف

    عبدللا  سامي 

    خالد علي

   تاريخ االنتهاء من المشروع

2  

  2 في الحقل ) االسم كامل ( CONCAT استخدم الدالة النصية  3

  2 عدد حروف االسم الكامل (  في الحقل ) LENاستخدم الدالة النصية   4

  2 عدد أسماء األباء (  في الحقل )    COUNTA  النصيةاستخدم الدالة  5

6 
إلظهار تاريخ االنتهاء من المشروع مع   NOW استخدم الدالة العددية 

 1444 رجب 6مراعاة أن يكون تنسيق التاريخ بهذا الشكل : 
2  

7 
 افتح لغة بايثون ثم اكتب أمر برمجي لعرض رسالة على الشاشة: 

 " ما هو اسمك؟ "  
2  

  str ( input() )    2، لتسند له دالة إدخال البيانات   nameاضف متغير  8

  name 2مر برمجي لعرض رسالة على الشاشة: " اسمك هو ", اكتب أ 9

  turtle module 2 افتح لغة بايثون ثم استورد مكتبة نموذج السلحفاة  10

  shape()   2باستخدام دالة turtleغيّر الشكل التقليدي إلى شكل سلحفاة  11

  goto() 2  باستخدام دالة  200,  200حّرك السلحفاة إلى اإلحداثيات:   12

  25 المجموع 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ..إدارة التعليم 

 متوسطة .. 

 المادة: المهارات الرقمية )عملي(

 الصف: األول متوسط

 الزمن: ساعة 

 ........................: ..........الطالب اسم

 ........................................الفصل: 

 الثاني متوسط الفصل الدراسي المهارات الرقمية النهائي )العملي( للصف األول اختبار مادة 

 هـ 1444) الدور األول( لعام 

 انتهت األسئلة



 رابط قناة المهارات الرقمية )اإلبتدائية(:

https://t.me/haaseb4 
 

 رابط قناة المهارات الرقمية )المتوسطة(: 

https://t.me/haaseb 

 

 رابط قناة التقنية الرقمية )الثانوية(:

3https://t.me/hasseb 
 

 رابط قناة مسار علوم الحاسب والهندسة:

hhttps://t.me/CSPat 

 

 قنوات مجانية شاملة لكل ما يخص

 التقنية الرقمية   /جميع مقررات المهارات الرقمية 

 

 

https://t.me/haaseb4
https://t.me/haaseb
https://t.me/hasseb3
https://t.me/CSPath


 

 

 

 لمادة المهارات الرقمية  للصف )االول المتوسط(  النهائي  االختبار العملي 
 25   رقم الجهاز  )    (  .......................................................... اسم الطالب ...  

 

الدرجة   الدرجة المستحقة  األسئلة  م 
 المقدرة

  Microsoft Excel  . 1فتح برنامج المايكروسوفت االكسيل  . ١

2 . 

 -إدخال جميع البيانات الموجودة في الجدول التالي:

 

3 

 

٣ . 

 -التنسيق المتقدم :
 )درجات الصف األول المتوسط( دمج خاليا العنوان  .1
درجات الفصل الدراسي  ) -(الدراسي االولدرجات الفصل عمل التفاف للنص ) .2

 ( درجات الفصل الدراسي الثالث ) -( الثاني
 الشكل النهائي للجدول بعد التنسيق المتقدم  

 

3 

 

  1 ادراج ايقونة او صوره من اختيارك .  . ٤

5 . 

 -استخدام الدوال :

 لحساب عدد الطالبات .  (Count)دالة .１

 نصيتين . لدمج خليتين  (CONCAT)دالة .２

لحساب عدد االحرف النصية .  (LEN )دالة النص .３

 

6 

 

  1 . حفظ ملف العمل  . 6

 
 درجات (   5باستخدام بايثون أنشئ برنامجا يقرأ درجاتك في ثالث مواد ويحسب متوسط الدرجات :  )   -7
 
 درجات (   5استخدم األوامر البرمجية الصحيحة لجعل السلحفاة ترسم مستطيال :   )  -8
 

 وزارة التعليم       
 اإلدارة العامة للتعليم   

 متوسطة  : المدرسة
 

 



 رابط قناة المهارات الرقمية )اإلبتدائية(:

https://t.me/haaseb4 
 

 رابط قناة المهارات الرقمية )المتوسطة(: 

https://t.me/haaseb 

 

 رابط قناة التقنية الرقمية )الثانوية(:

3https://t.me/hasseb 
 

 رابط قناة مسار علوم الحاسب والهندسة:

https://t.me/CSPath 

 

 قنوات مجانية شاملة لكل ما يخص

 التقنية الرقمية   /ررات المهارات الرقمية جميع مق

 

 

https://t.me/haaseb4
https://t.me/haaseb
https://t.me/hasseb3
https://t.me/CSPath


 الرحمن الرحيم بسم هللا 

                                                               

 

ي ) 
ي لعام  عملي اختبار نهائ 

 ه 1444( لمادة المهارات الرقمية للصف األول متوسط للفصل الدراسي الثائ 

 درجة (  17)               /                                                                                                                               السؤال األول / 

 ) أ (      

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ) ب (    

 

 

   

 

 

 

 

 ) ج (    

 

 

 

 

 

 

 

        1  

        2  

        3  

        4  

        5  

        6  

        7  

 وزارة التعليم 
 بمحافظة اإلدارة العامة للتعليم  
 متوسطة 

 ..... .. . .............. ... .... .... ............... . ...  االسم : 

 .... ...... . .......... ...... . . ... ...................  : صف ال

 درجة   25  / ................................... الدرجة :     



ي / ا 
                      درجات ( 8)               /                                                                                                                                  لسؤال الثائ 

 ) أ (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ب ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األسئلة انتهت 

ي للجميع التوفيق 
 مع تمنيائ 

ــة المادة :                         ــــ ــ / ـ  معلمـ

                         



 

 

 رابط قناة المهارات الرقمية )اإلبتدائية(:

https://t.me/haaseb4 
 

 رابط قناة المهارات الرقمية )المتوسطة(: 

https://t.me/haaseb 

 

 رابط قناة التقنية الرقمية )الثانوية(:

3https://t.me/hasseb 
 

 رابط قناة مسار علوم الحاسب والهندسة:

hhttps://t.me/CSPat 

 

 قنوات مجانية شاملة لكل ما يخص

 التقنية الرقمية   /جميع مقررات المهارات الرقمية 

 

 

https://t.me/haaseb4
https://t.me/haaseb
https://t.me/hasseb3
https://t.me/CSPath

