


 

 

 

 

 

 

  

 السؤال األول :  

 

س / باستخدام المرجع المطلق للخاليا قم بحساب أسعار المنتجات 

 قبل الضريبة .

 

 

 

احسب نتيجة الصيغ الحسابية في الجدول باستخدام دالة  س / 

POWER   . 

   بناء على الجدول الذي أمامك    نفذ المطلوب: السؤال الثاني : 

 

 استخرج الشهر من التاريخ السابق ..  . 1
 

 .  2استخرج السنة مع ضبط الخانات الى  .2

 

 استبدل كلمة )تاريخ الميالد ( بـ ) تاريخ التخرج (.  .3

 

 نفذ المطلوب :     بناء على الجدول التالي :  السؤال الثالث :

 

  * احسب الصيغة الحسابية في الجدول باستخدام مرجع الخلية.

 المملكة العربية السعودية 
 إدارة التعليم  

 متوسطة  

 

 

25 

.................................................................................. الصف   االسم : 

 ...............................: 

 

 درجة   2

 درجة   2

 
 درجة   2

 

 درجة   2

اختبار العملي النهائي للصف الثاني متوسط الفصل  

 هـ   1444الدراسي الثاني عام 

 درجات   4 درجات   2



   PyCharmالسؤال الرابع / باستخدام برنامج 

 درجات 4على الشاشة ؟     90,95,100,..…,0أ / اكتب برنامج يعرض األرقام  

 

 درجات  6ب/ اكتب المقطع البرمجي الذي يطبع النمط التالي :  

  5 4 3 2 1 

       4 3 2 1  

                     3 2 1          

                                       2 1                                                          

                      1                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رابط قناة المهارات الرقمية )اإلبتدائية(:

https://t.me/haaseb4 
 

 رابط قناة المهارات الرقمية )المتوسطة(: 

https://t.me/haaseb 

 

 رابط قناة التقنية الرقمية )الثانوية(:

3sebhttps://t.me/has 
 

 رابط قناة مسار علوم الحاسب والهندسة:

https://t.me/CSPath 

 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة المهارات المطلوبة لتنفيذها م
درجة 
 الطالب 

  3 افتح برنامج االكسل من قائمة إبدأ   1

2 

 أنشئ البيانات التالية في ورقة العمل كما يلي : 

 الُمنتج
 السعر

 بدون ضريبة 

 السعر

 شامًلا الضريبة 
 

 قيمة 

 الضريبة 

 1.15  0.5  الماء

   4.5  الحليب 

   2.5  الخبز

     

 السنة الشهر اليوم  

  1444  11 2023/ 11/01 اليوم  تاريخ

2  

3 
 خاصية المرجع المطلق على قيمة الضريبة ، حيث أن : استخدم 

/ قيمة الضريبة ، ثم استخدم أداة    الضريبة  شامًلا   السعرالسعر بدون ضريبة =  
 التعبئة لباقي الخًليا 

2  

4 
  يكون   أن   مراعاة   مع  اليوم   تاريخ  إلظهار  TODAY  العددية   الدالة  استخدم
 11/01/2023:  الشكل بهذا  التاريخ تنسيق

2  

  2 عنوان )اليوم( الخلية أسفل في  RIGHTاستخدم الدالة النصية   5

  2 ( الشهر) عنوان أسفل الخلية في   MIDالنصيةاستخدم الدالة  6

  2 ( السنة) عنوان أسفل الخلية في  LEFT  النصية الدالة استخدم 7

8 
، حيث أن العداد يبدأ    iو أضف المتغير    forاستخدم حلقة  افتح لغة بايثون ثم  

 خطوة )يرجى كتابة الحلقة بشكل صحيح(  2-بمقدار  1وينتهي إلى  10من 
2  

  2 الشاشة  على iالقيم  نتائج اعرض 9

  name 2ثم أنشى دالة جديدة بإسم  بايثون لغة افتح 10

  2 تقوم بعرض اسمك الثًلثي على الشاشة  nameاجعل محتوى الدالة  11

  2 في لغة بايثون   nameاستدعي الدالة  12

  25 المجموع 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ..إدارة التعليم 

 متوسطة .. 

 المادة: المهارات الرقمية )عملي(

 الصف: الثاني متوسط

 الزمن: ساعة 

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

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

 الثاني متوسط الفصل الدراسي المهارات الرقمية النهائي )العملي( للصف الثاني 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


 

 

 

 

 

 

 السؤال األول:

 أجرت المدرسة بعض األبحاث لمعرفة المادة المفضلة لدى الطلبة، في االستبيان أدناه يمكنك رؤية عدد األصوات لكل مادة. 

 

الدرجة   الدرجة  المعايير  م
 المستحقة 

 مالحظات 

   Excel 2قومي بفتح برنامج مايكروسوفت إكسل    . 1

   3 موضحاكتبي النص واألرقام كما هو   . 2

   1 احسبي مجموع األصوات   . 3

   2 احسبي النسبة المئوية الممنوحة لكل مادة   . 4

   1 كنسب مئوية  D4إلى   B4نسقي الخاليا من   . 5

   9 المجموع  

 

 السؤال الثاني: 

الدرجة   الدرجة  المعايير  م
 المستحقة 

 مالحظات 

   Thonny 2قومي بفتح تطبيق   . 1

 اكتبي المقطع البرمجي الذي يطبع النمط التالي:    . 2

    

   

   2 استخدام حلقة خارجية   . 3

   2 استخدام حلقة داخلية   . 4

   2 ضبط المسافات البادئة   . 5

   2 ضبط المسافات بين السطور   . 6

   2 تشغيل البرنامج  . 7

   12 المجموع  

 

  السؤال الثالث:

    المقطع البرمجي الذي أمامك: استخرجي ما يلي من خالل 

 ....................................................................  اسم الدالة: ▪

 ....................................................................  المعامالت: ▪

 ....................................................................  الوسائط: ▪

 ....................................................................  مخرجات البرنامج: ▪
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 
 
 

استمارة االختبار )النهائي العملي( في مادة المهارات الرقمية للصف الثاني المتوسط  

 هـ 1444للعام الدراسي  الدراسي الثاني الفصل 

 ( ................................................. / 2الصف: )                                     .................................................................................................................................................................اسم الطالبة:  

 



قمية )اإلبتدائية(:رابط قناة المهارات الر  

https://t.me/haaseb4 
 

 رابط قناة المهارات الرقمية )المتوسطة(: 

https://t.me/haaseb 

 

 التقنية الرقمية )الثانوية(:رابط قناة 

3https://t.me/hasseb 
 

 رابط قناة مسار علوم الحاسب والهندسة:

https://t.me/CSPath 

 

 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

