
https://apps.apple.com/sa/app/id1524767143?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmaseraj.wajibatii


انفوجرافيك
المهارات

الرقمية 

الفصل الثا�� 
المرحلة المتوسطة

الصف األول متوسط
 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil


انفوجرافيك
المهارات

الرقمية 

تعليمات مهمة 
الملف رقمي تفاع�� لذلك:

 اضغط عليه لفتح الرابط والمشاهدة

 اضغط عليه لفتح النشاط             أو من
خالل كاميرا الجوال قم بمسحه للفتح.

 

 
 

11 إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil


انفوجرافيك
المهارات

الرقمية 

2 إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil
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عين بوابة التعليم الوطنية�يارة موقع إلكترو��

الجهة المسؤولة

هدف الموقع

دقة المعلومات

حداثة الموقع

معرفة الجهة المسؤولة

تحديد الغرض من المعلومات

مدى دقة وصحة المعلومات المقدمة

تا�يخ إنشاء الموقع

معايير أساسية لتقييم 
المصادر اإللكترونية:

 شبكة عالمية تتكون من ماليين الحواسيب التي تتبادل المعلومات
وُيعد� اإلنترنت أكبر شبكة حاسب ت�بط بين الشبكات الخاصة والعامة

والحكومية واألكاديمية.
اإلنترنت

     الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
            الدرس األول: شبكة اإلنترنت.

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

االتصال باإلنترنت
خط هاتف أو كابل متصل بمزود

.(ISP)خدمات اإلنترنت

الموجه (Router) وهو الجهاز الذي
ي�بط الحاسب بمزود الخدمة.

جهاز حاسب.

https://www.bing.com/
https://ibs.ien.edu.sa/#/
https://linktr.ee/digitalskil
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الجزء
العم��

لتعيين الصفحة الرئيسية

البحث �� االنترنت عن الصور

لحفظ الصور من االنترنت

للبحث عن مقاطع الفيديو 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

     الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
            الدرس األول: شبكة اإلنترنت.

https://www.youtube.com/embed/GdJGEs_1c-k
https://www.youtube.com/embed/HOyBs4saZhg
https://www.youtube.com/embed/MmwfyGhYQH0
https://www.youtube.com/embed/sGIqJeWMkAA
https://linktr.ee/digitalskil


     الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
            الدرس األول: شبكة اإلنترنت.
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

الحصة الثانيةالحصة األو��كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/118046
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/118046
https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/39380357
https://drive.google.com/file/d/1NHlpvC2girdAD2QcN0FxX04Y6KTtJ3uS/view
https://drive.google.com/file/d/1uTTUFzhT4KdAPF5Z7Gk9C9FXYcjEPp4y/view
https://forms.office.com/r/ZuwW1GDXhh
https://linktr.ee/digitalskil


يمكن انشاء ب�يد إلكترو�� مجا�� مثل : 
 yahoo  ياهو                                 gmail جميل

 
 outlook  اوت لوك          
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emaad.a@outlook.com
اسم المستخدم للب�يد

اإللكترو�� 

مثال ع�� ب�يد إلكترو�� 

@ الرمز الذي يفصل بين اسم
المستخدم عن با�� العنوان و ينطق

at (آت).

اسم مزود خدمة اإلنترنت
الخاصة بالب�يد اإللكترو�� 

امتداد نهاية
الب�يد اإللكترو�� 

           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

فتح تطبيق
الب�يد اإللكترو�� 

الب�يد
اإللكترو��

تطبيق الب�يد اإللكترو�� mail وهو مجا�� و يمكن تن�يله من
قبل متجر ويندوز .

https://gmail.google.com/
https://login.yahoo.com/
https://outlook.live.com/
https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
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إرسال ب�يد
إلكترو�� 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

الم�يد من
خيارات
التح�ير

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

إرفاق الملفات 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

تلقي رسائل
الب�يد مع
المرفقات 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

الرد - الرد
ع�� الكل -

إعادة توجيه 
الرد ع�� الكل من هنا 

إعادة التوجيه من هنا 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

cc نسخة
نسخة مخفية

Bcc

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

ألبوم الصور 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil


كن مهذباً 

 كن مهذبًا دائًما، خاصة عند استخدام اإلنترنت وعند كتابة
ب�يد إلكترو�� إ�� معلمك أو شخص يكُبرك �� السن.

 

قواعد الب�يد
اإللكترو�� 

التدقيق اإلمال�� 

 التحية: السالم عليكم سعد. 
 الموضوع الرئيس. 

 التوقيع: سلمان.

.1

.2

.3

هيكل إلرسال
الرسالة

14

           الوحدة األو��: االتصال باإلنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

           الوحدة األو��: االتصال باالنترنت.
     الدرس الثا�� : إرسال واستقبال رسائل الب�يد اإللكترو��

ألعاب تفاعلية

قصة كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://youtu.be/vT_KwMab3Fs
https://wordwall.net/a/kpynid
https://drive.google.com/file/d/1-Wwo4H3u4pVXfF75pjuKPMfWmy5ZxpHu/view
https://drive.google.com/file/d/1oDRjZOqYQesojZvyWuiUl3Bi-DqpXetX/view
https://drive.google.com/file/d/1qRfDW0Mk78ylP3o8GashGFlkYKQ4nDVg/view
https://drive.google.com/file/d/1A5wPUoYYsf2WFmwX0Jkq-xUZhS0g3vPv/view?usp=drivesdk
https://forms.office.com/r/XisQJCqNXA
https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil


     الوحدة األو��: اإلتصال باإلنترنت.
       الدرس الثالث : تنظيم الب�يد اإللكترو��
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جهات اإلتصال أو دفتر العناوين 

الدخول ع�� الب�يد من
متصفح اإلنترنت 

تنظيم الملفات �� مجلدات 
إنشاء مجلد 

تنظيم الملفات �� مجلدات 
نقل رسالة ب�يد ا�� مجلد 

تنظيم الملفات �� مجلدات 
حذف المجلد 

البحث �� الب�يد 

 flag إضافة عالمة

الوصول إ�� الرسائل التي
 flag لديها عالمة

إضافة حدث جديد 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://youtu.be/okz3pFdwdag
https://youtu.be/SquX5k2yxHM
https://youtu.be/maWws-RHL6Q
https://youtu.be/Ip0A9_MZRcs
https://youtu.be/BPH5m4HLHXg
https://youtu.be/Zi57ZDEledk
https://youtu.be/8cDeretwat4
https://youtu.be/m27gwMBp89E
https://youtu.be/sCotBIKQ0KM
https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

     الوحدة األو��: اإلتصال باإلنترنت.
       الدرس الثالث : تنظيم الب�يد اإللكترو��

 

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://apps.microsoft.com/store/detail/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85/9WZDNCRFHVQM?hl=ar-sa&gl=sa
https://youtu.be/rF8SdaCg3OE
https://youtu.be/ZpxK2KWLW74
https://youtu.be/jh7V-aCfZSE
https://youtu.be/nVC39Notdsg
https://drive.google.com/file/d/1A4jJ0w9eIj9RJ0iMZzXnCurC0V9bXIr1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Yn68jb1v5M2pozOwNunIdR_X25oxpCc7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W4Enohv9hI0AVUUJgLrEuXivEXo8ThLj/view
https://forms.office.com/r/30XFsFP4A3
https://linktr.ee/digitalskil


     الوحدة األو��: اإلتصال باإلنترنت.
       الدرس الرابع : اإلستخدام اآلمن لإلنترنت 

18 إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

هو برنامج خبيث يكرر نفسه وينتشر من حاسب إ�� آخر , والغرض الرئيس لهذا
البرنامج هو أن يصيب جهاز الحاسب الخاص بك بالضرر سواء من خالل حذف

الملفات أو سرقة المعلومات أو منع الحاسب من العمل بط�يقة صحيحة.
الفايروس

الفيروسات األكثر شيوعا:

مرفقات
الب�يد

اإللكترو��

ال تفتح أبًدا رسالة ب�يد إلكترو�� تلقيتها من
شخص مجهول، وكذلك ال تفتح أي مرفق

قبل أن تتأكد أنه من شخص تعرفه وال
يحتوي ع�� فيروسات.

الوسائط
القابلة لإلزالة

عند توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص
USB أو أي نوع آخر، فهناك احتمال نقل

فيروس للحاسب.

تن�يالت
اإلنترنت

عند تن�يل أي محتوى من اإلنترنت، فأنت
بذلك ُتثبت ملفات جديدة ع�� جهاز الحاسب،

وقد يحتوى هذا المحتوى ع�� الفيروسات. 

اإلعالنات عبر
اإلنترنت

اإلعالنات الضارة عبر اإلنترنت هي مجرد
ط�يقة أخرى يمكن أن يصاب بها جهاز

الحاسب الخاص بك بالفيروس. 

https://linktr.ee/digitalskil
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برامج
الديدان

(Worms)

تكرر نفسها من أجل اإلنتشار �� أجهزة
الحاسب األخرى، وذلك غالًبا من خالل

اإلنتشار عبر الشبكة.

 برامج أحصنة
Trojan طروادة

Horses

يبدو وكأنه برنامج طبيعي وغير ضار،
والغرض منه هو منح المتسلل وصوالً غير

مصرح به إ�� جهاز الحاسب.  

برامج الدعائية
(Adware )

 تظهر اإلعالنات دون إذن المستخدم، وذلك 
�� الغالب ع�� شكل نافذة منبثقة �� واجهة

المستخدم أو داخل أحد البرامج التي
يستخدمها.

برامج
التجسس
Spyware

تجمع معلومات حول المستخدمين دون
علمهم. وهي برامج مخفية عن المستخدم

ويصعب اكتشافها.
 

 برامج الفدية
الضارة

Ransomware

تعد أحد أشكال البرامج الضارة التي تشفر
ملفات المستخدم، ثم يطلب المهاجم مبلغاً
كبيًرا من المال كفدية من الضحية الستعادة

الوصول إ�� بياناته.

فئة البرامج التي تهدف إ�� تعطيل عملية تشغيل الحاسب، وتلك التي
تجمع معلومات حساسة، أو تصل إ�� أنظمة حاسوبية معينة

البرامج الضارة 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

أمثلة:

     الوحدة األو��: اإلتصال باإلنترنت.
       الدرس الرابع : اإلستخدام اآلمن لإلنترنت 

https://linktr.ee/digitalskil
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 تحاول بعض رسائل الب�يد اإللكترو�� المشبوهة جمع المعلومات
عن المستخدم، وذلك بهدف استغالل جهازه لإلعالنات التجا�ية.

 

الرسائل
الخطيرة 

 ب�يد عشوا�� (Spam) أو ب�يد غير هام (Junk)، وهي رسائل يتم
إرسالها إ�� آالف األشخاص �� نفس اللحظة. وقد تحتوي رسائل الب�يد

العشوا�� ع�� برامج ضارة مرتبطة بها أو ع�� روابط مشبوهة .

(Chain mail) وهي نوع من رسائل الب�يد اإللكترو�� التي تقنع
المستلم بإعادة توجيهها إ�� مستخدمين آخرین

رسائل االحتيال (Phishing) هي رسائل ترسل بغرض الوصول إ��
المعلومات الشخصية يتم ذلك عادة بتوجيه المستخدم إ�� موقع

ويب وهمي ثم ُيطلب من المستخدم كتابة جميع بياناته الشخصية.
 

حماية األجهزة 

جدار الحماية 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

     الوحدة األو��: اإلتصال باإلنترنت.
       الدرس الرابع : اإلستخدام اآلمن لإلنترنت 

https://youtu.be/VdB2qL4iwqc
https://youtu.be/N8XHrdMbUo0
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

     الوحدة األو��: اإلتصال باإلنترنت.
       الدرس الرابع : اإلستخدام اآلمن لإلنترنت 

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/41620654
https://youtu.be/nju5XjFrX2A
https://youtu.be/hdraC9tqAvA
https://youtu.be/hdraC9tqAvA
https://youtu.be/hdraC9tqAvA
https://drive.google.com/drive/folders/14ZHtEcxG_idc6o-ThggU2NRubiU4IvTD
https://drive.google.com/file/d/1AMKIS-XYE_DoHBX8Gqm9CgBhyMIPDyiy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12nSr8wboqoZXsVKsYL71NXpU8VW4bGzZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PixZmZyCTYLOSBd4y6atYjdts9wEFLDf/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/PZxFtwR2qH
https://linktr.ee/digitalskil


انفوجرافيك
المهارات

الرقمية 

22 إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil


23

تعتبر عملية إجراء الحسابات المالية من أهم اإلستخدامات األساسية لبرنامج
مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)، ولذلك تحتاج إ�� تغيير تنسيق

البيانات �� الخلية من أرقام إ�� عملة، لتبدأ بتغيير نوع العمود الخاص بالسعر.
العملة 

     تنسيق البيانات 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

 الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال. 
        الدرس األول: التنسيق المتقدم.

https://linktr.ee/digitalskil
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الجزء
العم��

تنسيق العملة 

تنسيق التا�يخ و الوقت 

دمج الخاليا والتفاف
النص والمحاذاة 

إدراج ايقونة 

تنسيق األيقونة 

حفظ باسم 

إدراج ورقة عمل جديدة 

إعادة تسمية ورقة العمل 

حذف ورقة العمل 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

 الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال. 
        الدرس األول: التنسيق المتقدم.

https://youtu.be/fOipg34rzZ0
https://youtu.be/mXTFZakFzpg
https://youtu.be/neSr04Jq1yM
https://youtu.be/kcJ1mDUSW-I
https://youtu.be/2PFO122uxGs
https://youtu.be/dU7uf3BqivE
https://youtu.be/gGzNpDxl4oI
https://youtu.be/VpCscmQkB4o
https://youtu.be/g1zt0b_4D2g
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

     الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال.
       الدرس األول: التنسيق المتقدم.

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/41619545
https://www.youtube.com/watch?v=hGQg7V392Ig&ab_channel=%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=hN8Y6_FUMzQ&ab_channel=%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://drive.google.com/file/d/16PFvLZmFxiWzYiuF6jpF42Tvd2lpq_n0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1skTltiC6fFkCZoBOh_1yk5cZuhzYM1qZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1K4wgdbakEhB4sYkCXhREWZ4afjCEnoRb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1D_lxlhZ1gCWYQH47Ofh208g1MC83VdIh/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/r565assd1W
https://linktr.ee/digitalskil


 الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال.
        الدرس الثا��: الدوال المتقدمة.

26

يستخدم دالة count لحساب عدد الخاليا التي
تحتوي ع�� أرقام 

دالة
 count

تعرض دالة today التا�يخ الحا�� �� ورقة العمل
الخاصة بك 

دالة
 today

دالة
 now

تتطابق دالة now مع دالة today إال أنها ترجع
الوقت مع التا�يخ 

تستخدم دالة concat لدمج خليتين نصيتين مع
بعضهم البعض أو أكثر .

دالة
concat

ترجع دالة lan عدد األحرف �� خلية نصية.  دالة
lan

الدوال
 النصية 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil
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الجزء
العم��

 c
ou

nt
ة 

دال

 to
da

y 
لة

دا

 n
ow

ة 
دال

co
nc

at
ة 

دال

la
n 

لة
دا

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

 الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال.
        الدرس الثا��: الدوال المتقدمة.

https://youtu.be/JhhL5VQkYpY
https://youtu.be/_zgXCSHpAoc
https://youtu.be/OqUgKUnndrQ
https://youtu.be/0ih7qnc1gds
https://youtu.be/4c6TOMr8m2U
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

 الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال.
        الدرس الثا��: الدوال المتقدمة.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/41616940
https://youtu.be/0mVkSydPwpc
https://youtu.be/Pq6_24JDvhM
https://drive.google.com/file/d/1ZXQFHJFfrqbHZnqfPYmDgajpMxrlvmbB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kGD4ezUk2Tr9iYwrSi_6ZPUvd1gpqtUI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Def2I145GB94i2EeMQO5WqMsKks1NQoN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Q-7OdKS30Mb40LQ5edyvTVO1IvvsMagR/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/UsXdCmiUXK
https://linktr.ee/digitalskil


انفوجرافيك
المهارات

الرقمية 

29 إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil


 الوحدة الثالثة : تعلم البرمجة مع بايثون.
        الدرس األول : إدخال البيانات.  

30

دالة
اإلدخال

()input  إلدخال البيانات، و عند استخدامها يتوقف
البرنامج وينتظر قيام المستخدم بإدخال البيانات.

أنواع البيانات 

النصوصاألعداد 
بيانات منطقية والرموز 

أعداد
صحيحة 

أعداد
حقيقة 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://linktr.ee/digitalskil


 الوحدة الثالثة : تعلم البرمجة مع بايثون.
        الدرس األول : إدخال البيانات.  

31

مثال  لجمع عددين 

أمثلة ع�� أنواع البيانات و تع�يفها �� بايثون 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://youtu.be/i3ED-tv--Fs
https://linktr.ee/digitalskil


32

إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

 الوحدة الثالثة : تعلم البرمجة مع بايثون.
        الدرس األول : إدخال البيانات. 

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/41602764
https://youtu.be/Kw8DbCaLy8E
https://youtu.be/FC094hfI2ag
https://drive.google.com/file/d/1TVKqddfFBM-GV1pWTDY19fR4y_c7HrFG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pJ3tz6v_G_Uxct4jdbLv8irylsDa471p/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10z0UtycoYD5cXhz4jT7PhNYR7OcQuE8B/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W-PS5GzDbCG8x81umM7QxY9e7oNc5jUq/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/WUNAtbSUZb
https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://linktr.ee/digitalskil


 الوحدة الثالثة: تعلم البرمجة مع بايثون
        الدرس الثا��: المعامالت �� بايثون  

33

المعامالت
 Operators

�� لغة البرمجة بايثون هي عبارة عن رموز خاصة لها
وظيفة معينة، ع�� المتغير والقيم.

1

2

3

4

معامالت �ياضية 

معامالت اإلسناد 

المعامالت الشرطية 

المعامالت المنطقية 

معامالت �ياضية 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://youtu.be/5lhvfyIz_dk
https://linktr.ee/digitalskil


34

معامالت اإلسناد 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

 الوحدة الثالثة: تعلم البرمجة مع بايثون
        الدرس الثا��: المعامالت �� بايثون  

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

 الوحدة الثالثة : تعلم البرمجة مع بايثون
  الدرس الثا�� : المعامالت �� بايثون 

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/41605049
https://youtu.be/GCgB_zYQyTI
https://youtu.be/0ThXFWcjBNs
https://drive.google.com/file/d/1txmcpZ-fzlKbf6LROmhF9Assyv8MZK9b/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vazug8x4hT7bADhxFfg3wILmd17OOI11/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/165zUNBPfNXX3LpEzA3uQ7BkvJC2V9NvM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ksVZiIcIAD2_fQPL3AHX16By869XdIWE/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/6xrmQQzzr3
https://linktr.ee/digitalskil


 الوحدة الثالثة: تعلم البرمجة مع بايثون.
        الدرس الثالث: الرسم باستخدام بايثون.  

36

األشكال التي
يمكن استخدامها 

األشكال التي
يمكن استخدامها 

الرسم باستخدام البرمجة

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://youtu.be/vJ5Say2lAVQ
https://linktr.ee/digitalskil
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إثراءات الدرس

واجب الدرس

اختبار الدرس

أنشطة الدرس

 الوحدة الثالثة : تعلم البرمجة مع بايثون
  الدرس الثالث : الرسم باستخدام بايثون 

كتاب الطالب

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://wordwall.net/ar/resource/41605403
https://www.youtube.com/watch?v=mSfimhewuBA
https://www.youtube.com/watch?v=t-h5RBCco8o
https://www.youtube.com/watch?v=M38Kxo3_80c
https://drive.google.com/file/d/1txmcpZ-fzlKbf6LROmhF9Assyv8MZK9b/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vazug8x4hT7bADhxFfg3wILmd17OOI11/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/165zUNBPfNXX3LpEzA3uQ7BkvJC2V9NvM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ksVZiIcIAD2_fQPL3AHX16By869XdIWE/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/wHqpSBuShh
https://linktr.ee/digitalskil


انفوجرافيك
المهارات

الرقمية 

اختبر نفسك 

  اختبر نفسك
 اول متوسط  (الفصل الثا��).

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://linktr.ee/digitalskil


  اختبر نفسك
 أول متوسط  (الفصل الثا��).

السؤال األول 



السؤال الثا��

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

  اختبر نفسك
 أول متوسط  (الفصل الثا��).

https://linktr.ee/digitalskil


السؤال الثالث 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

  اختبر نفسك
 أول متوسط  (الفصل الثا��).

https://linktr.ee/digitalskil


السؤال الرابع 

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

  اختبر نفسك
 أول متوسط  (الفصل الثا��).

https://linktr.ee/digitalskil


السؤال الخامس 

السؤال السادس عند التعامل مع لغة البرمجة "بايثون" ضع رقم نوع
البيانات المناسب �� الفراغ لكل من القيم المقابلة.

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

  اختبر نفسك
 أول متوسط  (الفصل الثا��).

https://linktr.ee/digitalskil


السؤال السابع امأل الفراغات الموجودة �� الكود التا�� لرسم الصورة

1

2

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

  اختبر نفسك
 أول متوسط  (الفصل الثا��).

https://linktr.ee/digitalskil


روابط حية

نرجو أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه هللا سبحانه

وتعا�� ونشير إ�� أن هذا العمل اليغني عن المصادر

التي وفرتها وزارة التعليم مثل:

 (المقرر اإللكترو��، مدرستي، عين اإلثرائية).

إعداد وتصميم:
أ. أثير التويجري   أ. ميمونة مدخ��  أ. عماد جب��.

https://schools.madrasati.sa/
https://auth.ien.edu.sa/
https://iencontent.ien.edu.sa/books/38c8e471-GE-ME-K07-SM2-MCOMP.pdf
https://linktr.ee/digitalskil

