


 

 

 هـ1444الفترة)نظري( للفصل الدراسي الثاني ختبار ا

 

 

 /اسم الطالب 

                     

 

 

 

 -:عند االجابة الصحيحة اختر االجابة الصحيحة بوضع عالمة  -أ:  السؤال األول
       

 : شبكة عالمية تتكون من ماليين الحواسيب التي تتبادل المعلومات -1

 موقع الويب  االنترنت   محركات البحث 

 : مواقع الويب الخاصة بالفئات ( edu. ) يمثل امتداد -2

 التجارية   التعليمية  الحكومية 

 : إلكتروني صحيحأي مما يلي يعد عنوان بريد  -3

 saadsa.outlook.com  saadsa.outlook@com   saadsa@outlook.com 

 : برامج تكرر نفسها من أجل االنتشار في أجهزة الحاسب األخرى   -4

  برامج الدودة   برامج التجسس   برامج الفدية الضارة 

 : البيانات عبر الشبكةيستخدم في المحافظة على أمان الشبكة ويتحكم في حركة  -5

  جدار الحماية   الرسام  مكافح الفيروسات 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 -:( أمام العبارات التاليةХضع عالمة )√( أو ) السؤال الثاني:
 

  لزيارة موقع إلكتروني يجب عليك معرفة عنوانه الخاص  1

  يمكنك إضافته للمفضلة إذا كان هناك موقع ويب تقوم بزيارته بصورة متكررة ،  2

  يعد أحد أهم األدوات الرئيسة في التواصل عبر االنترنت محرك البحث  3

  باستخدام شبكة اإلنترنت يكون جهازك عرضة بصورة دائمة ألخطار الفيروسات  4

  الغير آمنه وسات من خالل زيارة مواقع الويب يمكن تجنب اإلصابة بالفير 5
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 الصف/ األول متوسط ..............متوسطة 

 المقرر/ المهارات الرقمية 



 

 

 هـ4111الفترة)نظري( للفصل الدراسي الثاني ختبار ا

 

 

 /اسم الطالب

                     

 

 

 

 -:عند االجابة الصحيحة اختر االجابة الصحيحة بوضع عالمة  -أ:  السؤال األول
       

 :شبكة عالمية تتكون من ماليين الحواسيب التي تتبادل المعلومات -4

 موقع الويب  االنترنت  محركات البحث 

 :مواقع الويب الخاصة بالفئات ( edu. ) يمثل امتداد -2

 التجارية  التعليمية  الحكومية 

 :أي مما يلي يعد عنوان بريد إلكتروني صحيح -3

 saadsa.outlook.com  saadsa.outlook@com   saadsa@outlook.com 

 :برامج تكرر نفسها من أجل االنتشار في أجهزة الحاسب األخرى  -4

 برامج الدودة  برامج التجسس  برامج الفدية الضارة 

 :يستخدم في المحافظة على أمان الشبكة ويتحكم في حركة البيانات عبر الشبكة -5

 جدار الحماية  الرسام  مكافح الفيروسات 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 -:( أمام العبارات التاليةХأو ))√( ضع عالمة  السؤال الثاني:
 

 √ صيعد االتصال باإلنترنت أمراً سهالً ألي شخ 4

 √ يمكنك إضافته للمفضلةإذا كان هناك موقع ويب تقوم بزيارته بصورة متكررة ،  2

 X الرئيسة في التواصل عبر االنترنت يعد أحد أهم األدواتمحرك البحث  3

 √ باستخدام شبكة اإلنترنت يكون جهازك عرضة بصورة دائمة ألخطار الفيروسات 1

 X الغير آمنهوسات من خالل زيارة مواقع الويب يمكن تجنب اإلصابة بالفير 5
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 الصف/ األول متوسط ..............متوسطة 

 المقرر/ المهارات الرقمية



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 هـ 1444للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي  فترةاختبار 
 

 

 

 : يلي  اختر االجابة الصحيحة مما /  الولالسؤال ا       

 
 

 شبكة عاملية تتكون من ماليني احلواسيب اليت تتبادل البياانت  - 1 
 احملليةالشبكة  -ج متصفح الويب -ب      االنرتنت  -أ

 جيب تثبيته على جهاز احلاسب اخلاص بك والتأكد من حتديثه ابستمرار لضمان الكشف عن الربامج الضارة - 2
 برانمج التجسس  -ج برانمج االنرتنت -ب برانمج مكافحة الفريوسات  -أ

 ( مواقع الويب اخلاصة ابلفئات  com.ميثل امتداد ) - 3
 احلكومية  -ج التعليمية -ب التجارية -أ

 يعد أهم االدوات املهمة يف التواصل عرب االنرتنت  - 4
 الربيد األلكرتوين -ج املفضلة  -ب متصفح االنرتنت  -أ

 

 

 :  ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة/   الثانيالسؤال  

 

 

 (     )      تتميز عناوين املواقع األلكرتونية بعامليتها   - 1
 (    ) جدار احلماية يستخدم يف احملافظة على أمان الشبكة ويتحكم يف حركة البياانت  - 2
 (     ) برامج الدودة هي برامج تكرر نفسها من أجل األنتشار يف أجهزة احلاسب األخرى  - 3
 (    )   يعترب كل مايعرض على مواقع الويب صحيحاً  - 4

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة ،،،

 الشهراني محمد    عبدهللامعلم املادة /  

 

 

 

ـــاس ـــوع   لطالب م اــــ   املجمــــــــ

          8  

 

    4 

 

    4 

 
 

 وزارة التعليم
 دارة التعليم بمحافظة بيشةإ

 مكتب التعليم بالوسط

 متوسطة 

 حاسب آلي :   املادة    

 الزمن    :  

 أول متوسط :  الصف  

 هـ 1444التاريخ   :                                         



هـ  1444للعام      ثانياختبار نهاية الفصل الدراسي ال  

1س السؤال  2س  النهائيالمجموع    التوقيع  المصحح 
 

   الدرجة
 الدرجة كتابة  الدرجة رقما  

 التوقيع  المراجع 
 

فقط                     

اسم الطالب /                                                                          رقم الجلوس )                 (     

  
 -:  الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي  اختر :األولالسؤال 

 

 
مهارات رقمية   قرر:الم   

األول متوسطالصف:  وزارة التعليم   

ساعة  الزمن:  إدارة التعليم    
 متوسطة 

ن من مالييِن الحواسيب التي تتبادل املعلومات-1  تتكوَّ
ٌ
 عاملّية

ٌ
:............. هي شبكة  

 اإلنترنت  د متصف ِح الويب  ج الحاسوب  ب الموِدم أ

واُصِل عبَر اإلنترنت؛ فِمْن خالِله ُيجرى تبادُل  -2 ئيسِة في التَّ : الرَّسائِل.ُيعدُّ ................... أحَد أهّمِ األدواِت الرَّ  

ُك البحثِ  د ُمتصف ُِح الويب  ج البريُد اإللكتروني   ب البريُد الورقي   أ  محر ِ

ستِلمين نستخدُم خياَر -3
ُ
:  إلرساِل نسخٍة من البريِد اإللكترونّيِ مَع إخفاِء قائمِة امل  

نسخة  ( CC )  أ نسخة  َمخفيَّة  (Bcc) د إدراجِ ارتباط  تشع بي    ج إدراجِ ِملف    ب   

، أْو تصُل إلى أنظمِة َحاُسو  -4
ً
اسة ِة تشغيِل الَحاسوب، وتلَك التي تجمُع َمعلوماٍت حسَّ  إلى تعطيِل عمليَّ

ُ
 البرامِج التي تهدف

ُ
ٍة فئة بيَّ  

ْيها 
َ
ق عل

َ
نٍة ُيطل : ُمعيَّ  

الثَّابِتةُ البَراِمُج  ج البَراِمُج النَّافِعةُ  ب البَراِمُج النَّاقِصةُ  أ ةُ  د  ار   البَراِمُج الضَّ

م،  -5
َ
ئيِس، نختاُر من َمجموعِة رق ريط الرَّ بويِب الشَّ

َ
لّية من أرقاٍم إلى ُعْملة في عالمِة ت

َ
نسيِق البياناِت في الخ

َ
ِلَتغييِر ت  

 على ..................  
ُ
نسيِق األرقاِم، نضغط

َ
: ومن قاِئمِة ت  

 عُْملة  د وقت ج عام   ب تاريخ أ

لـ :      ToDay تستخدم دالة      - 6     

 اظهار اكبر نتيجة د ترتيب الخاليا بحسب االكبر  ج عرض التاريخ الحالي  ب ِحساب االرقام أ

وات َدْمج الخاليا
ْ
ولى من ُخط

ُ
وة األ

ْ
 7- الُخط

 ُمحاذَاة د تحديُد الَخاليا ج الْتِفاف النَّص   ب َدْمج الخاليا أ

: باملعامالت الرياضيه في بايثون يرمز لعالمة   **    بـ  -8  

 األس د األقواس  ج الطرح ب الجمع أ

: أي الدوال التالية في بايثون تستخدم لتغيير الحجم ؟ -9  

 ()Right د ()shapesize ج ()color ب ()shape أ

()    shape    -:لتغيير ................           الدالة  تستخدم  -10

 الحركة  د  الحجم ج الشكل  ب  اللون أ

 

5 



 

 : الثانيالسؤال  

 -:إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي( ꭓ( إذا كانت العبارة صحيحة و عالمة )√أ / ضع عالمة )

 

 ب / أجب عن األسئلة اآلتية 

CONCAT  في برنامج اكسل؟     ماهي وظيفة الدالةأوال :  

...............................................................................................................................................................................................

....................... ................ ................ ................ ................ ..... ........................ ................ ................ ................ ................ ..... ......  

 
 

الفئات االساسية لـ انواع البيانات في برنامج بايثون ؟ اثنين من اذكر ثانيا :  
 

1  

2  

                 
الفئات االربع االكثر استخداماً في معامالت البايثون ؟  اذكر اثنين منثالثا:     

 

1  

2  

 

 

 

  

  من مزايا البريِد اإللكترونّيِ إرساُل ُمستَنداٍت وصوٍر ومقاطِع فيديو  1

ُردَّ عليها  2
َ
  يجب أْن نفتَح كلَّ رسائِل البريِد اإللكترونّيِ املعروفِة وغير املعروفِة لن

دُّ على الكّلِ  3 إذا أردَت إرساَل الّرِسالِة إلى أكثِر من ُمستِلٍم واحٍد    الرَّ   

اّرة  4 يوًعا إلصابِة ِجهاِز الَحاسوب بالَفيروساِت والبرامِج الضَّ
ُ

رائِق ش
َّ
عدُّ رساِئُل البريِد اإللكترونّيِ ِمْن أكثِر الط

ُ
  ت

َن ِمْن حمايِة ِجهاز الَحاسوب  5
َّ

حة الَفيروسات باسِتمراٍر ليتمك
َ
 برناَمِج ُمكاف

ُ
  يجب تحديث

م لحساب عدد الخاليا التي تحتوي على أرقا 6    COUNT  تستخدم الدالة    

البيانات جمعل 7      input()  في برنامج بايثون تستخدم دالة     

  في انواع البيانات ببرنامج بايثون تكون االعداد نوعين اما اعداد صحيحة او أعداد حقيقية  8

  املعامالت الشرطية تستخدم في مقارنة القيم اثناء تنفيذ املعامالت 9

10 hideturtle()     الدالة املستخدمة إلخفاء السلحفاة في برنامج بايثون هي      

 
10  



 

هـ  1444للعام      ثانياختبار نهاية الفصل الدراسي النموذج إجابة   

1س السؤال  2س  النهائيالمجموع    التوقيع  المصحح 
 

   الدرجة
 الدرجة كتابة       الدرجة رقما  

 التوقيع  المراجع 
 

  فقط                   

اسم الطالب /                                                                          رقم الجلوس )                 (     

  
 -:  الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي  اختر :األولالسؤال 

 
مهارات رقمية    قرر:الم   

األول متوسطالصف:  وزارة التعليم   

ساعة  الزمن:  إدارة التعليم   
 متوسطة

ن من مالييِن الحواسيب التي تتبادل املعلومات-1  تتكوَّ
ٌ
 عاملّية

ٌ
:............. هي شبكة  

 اإلنترنت  د متصف ِح الويب  ج الحاسوب  ب الموِدم أ

واُصِل عبَر اإلنترنت؛ فِمْن خالِله ُيجرى تبادُل  -2 ئيسِة في التَّ : الرَّسائِل.ُيعدُّ ................... أحَد أهّمِ األدواِت الرَّ  

ُك البحثِ  د ُمتصف ُِح الويب  ج البريُد اإللكتروني   ب البريُد الورقي   أ  محر ِ

ستِلمين نستخدُم خياَر -3
ُ
:  إلرساِل نسخٍة من البريِد اإللكترونّيِ مَع إخفاِء قائمِة امل  

نسخة  ( CC )  أ نسخة  َمخفيَّة  (Bcc) د إدراجِ ارتباط  تشع بي    ج إدراجِ ِملف    ب   

، أْو تصُل إلى أنظمِة َحاُسو  -4
ً
اسة ِة تشغيِل الَحاسوب، وتلَك التي تجمُع َمعلوماٍت حسَّ  إلى تعطيِل عمليَّ

ُ
 البرامِج التي تهدف

ُ
ٍة فئة بيَّ  

ْيها 
َ
ق عل

َ
نٍة ُيطل : ُمعيَّ  

الثَّابِتةُ البَراِمُج  ج البَراِمُج النَّافِعةُ  ب البَراِمُج النَّاقِصةُ  أ ةُ  د  ار   البَراِمُج الضَّ

م،  -5
َ
ئيِس، نختاُر من َمجموعِة رق ريط الرَّ بويِب الشَّ

َ
لّية من أرقاٍم إلى ُعْملة في عالمِة ت

َ
نسيِق البياناِت في الخ

َ
ِلَتغييِر ت  

 على ..................  
ُ
نسيِق األرقاِم، نضغط

َ
: ومن قاِئمِة ت  

 عُْملة  د وقت ج عام   ب تاريخ أ

لـ :      ToDay تستخدم دالة      - 6     

 اظهار اكبر نتيجة د ترتيب الخاليا بحسب االكبر  ج عرض التاريخ الحالي  ب ِحساب االرقام أ

وات َدْمج الخاليا
ْ
ولى من ُخط

ُ
وة األ

ْ
 7- الُخط

اتحديُد الَخالي ج الْتِفاف النَّص   ب َدْمج الخاليا أ  ُمحاذَاة د 

: باملعامالت الرياضيه في بايثون يرمز لعالمة   **    بـ  -8  

 األس د األقواس  ج الطرح ب الجمع أ

: أي الدوال التالية في بايثون تستخدم لتغيير الحجم ؟ -9  

 ()Right د ()shapesize ج ()color ب ()shape أ

()    shape    -:لتغيير ................           الدالة  تستخدم  -10

 الحركة  د  الحجم ج الشكل  ب  اللون أ

 

5 



 

 : الثانيالسؤال  

 -:إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي( ꭓ( إذا كانت العبارة صحيحة و عالمة )√أ / ضع عالمة )

 

 ب / أجب عن األسئلة اآلتية 

CONCAT  في برنامج اكسل؟     ماهي وظيفة الدالةأوال :  

 دمج خليتين نصيتين أو أكثر 

 

(3)اثنين من  الفئات االساسية لـ انواع البيانات في برنامج بايثون ؟ اثنين من اذكر ثانيا :  

    *األعداد

النصوص والرموز *  

            *بيانات منطقية

  

(4)اثنين من  الفئات االربع االكثر استخداماً في معامالت البايثون ؟ اذكر اثنين منثالثا:     
 

 *المعامالت الرياضية 

 *معامالت االسناد 

 *المعامالت الشرطية 

 *المعامالت المنطقية 

 
 

 

 

 

 √ من مزايا البريِد اإللكترونّيِ إرساُل ُمستَنداٍت وصوٍر ومقاطِع فيديو  1

ُردَّ عليها  2
َ
 ꭓ يجب أْن نفتَح كلَّ رسائِل البريِد اإللكترونّيِ املعروفِة وغير املعروفِة لن

دُّ على الكّلِ  3 إذا أردَت إرساَل الّرِسالِة إلى أكثِر من ُمستِلٍم واحٍد    الرَّ  √ 

اّرة  4 يوًعا إلصابِة ِجهاِز الَحاسوب بالَفيروساِت والبرامِج الضَّ
ُ

رائِق ش
َّ
عدُّ رساِئُل البريِد اإللكترونّيِ ِمْن أكثِر الط

ُ
 √ ت

َن ِمْن حمايِة ِجهاز الَحاسوب  5
َّ

حة الَفيروسات باسِتمراٍر ليتمك
َ
 برناَمِج ُمكاف

ُ
 √ يجب تحديث

قام لحساب عدد الخاليا التي تحتوي على أر  6    COUNT  تستخدم الدالة   √ 

البيانات جمعل 7      input()  في برنامج بايثون تستخدم دالة    ꭓ 

 √ في انواع البيانات ببرنامج بايثون تكون االعداد نوعين اما اعداد صحيحة او أعداد حقيقية  8

املعامالتاملعامالت الشرطية تستخدم في مقارنة القيم اثناء تنفيذ  9  √ 

10 hideturtle()     الدالة املستخدمة إلخفاء السلحفاة في برنامج بايثون هي     √ 
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 :  المهارات العملية التالية على جهازك  بتنفيذ قم   مستعينا باهللعزيزي الطالب                                 

رة 
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 ة المطلوب المهارة

جة 
در

ال
ة  

ج
در

ال

قة
ح
ست

لم
ا

 

 مالحظات المعلم 

   1 . (Excel) يكروسوفت إكسلأفتح برنامج ما 1

2 

 :الجدول التالي قم بأنشاء 
 
 
 
 
 

2   

   1 . (اسمك الى )بتغيير اسم ورقة العمل قم  3

   2 . (NOWالوقت والتاريخ باستخدام الدالة ) بعرضقم  4

5 
صير البرتقال( باستخدام الدالة  قم بحساب عدد أحرف عبارة )ع

(LEN ) 
2   

   1 . بتطبيق تنسيق العملة على عمود السعرقم   6

   1 . على سطح المكتب  باسمكأحفظ المصنف  7

   10 المجموع 

 

 

 

 

 

متوسط( أول)هـ للصف 1444منتصف الفصل الدراسي األول مادة املهارات الرقمية  االختبار العملي  

 رقم الجهاز الصف  : البالط اسم

  أول متوسط )    (  .................................................................. -1

الداود  حسن.أ /المادة  معلم   

التوفيق والنجاح والتميز بتمنياتي لكم   

الحاسب  يا أبطال  

 المملكة العربية السعودية
280التعليموزارة   

باألحساءدارة العامة للتعليم ال   
االحساء شرقمكتب التعليم   

 متوسطة الطفيل بن عمرو



 

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 280التعليموزارة  

 باالحساء دارة العامة للتعليم اإل
 االحساء   شرقمكتب التعليم 

 متوسطة الطفيل بن عمرو 
 

 

 : عىل األسئلة التالية بأج  باهلل  ا مستعينعزيزي الطالب  
 : اخلاطئةأمام العبارات  (xوعالمةخطأ) ( امام العبارات الصحيحة√ )ضع عالمة صح:  األولالسؤال 

 (         )     .رسائل الربيد االلكرتوني جيب أن تكون طويلة وحتتوي على تفاصيل كثرية -1
 (      )    ال ميكنك تصفح املواقع االلكرتونية والبحث عرب االنرتنت عن الصور. -2
 )     (      .أكسل يف العمل أوراق تسمية إعادة أو حذف أو إضافة ميكنك -3
 )     (      .ماالستخدا جمانية أنها تتأكد أن جيب حفظها وأردت صورة أعجبتك إذا -4
 )     (  .أكسل مايكروسوفت برنامج يف أيقونات إضافة ميكن ال -5
 )     (  .ة ضار برامج على حتتوي ما غالبا الكرتوني بريد رسالة هو العشوائي الربيد -6
 

 

 /اسم الطالب

منتصف الفصل إختبار مادة املهارات الرقمية 

 متوسط( أول)هـ للصف 1444 انيالثالدراسي 
 () أول /الصف

 

 

 : يتيح لك الربيد االلكرتوني تنظيم جدولك الزمين وواجباتك من خالل ميزة .1

 

 الرسائل ج التقويم ب اجمللدات أ

 :  atينطق الرمز الذي يفصل اسم املستخدم عن باقي العنوان و .2

 

 @ ج ISP ب WWW أ

 :  حرف يف خلية نصيةحتسب الدالة ............... عدد األ .3

 

 NOW ج TODAY ب LEN أ

 : تبويب طريق عن االلكرتوني الربيد يف لرسالتك مرفقات إلضافة .4

 

 خيارات ج إدراج ب تنسيق أ

 

6 

 

10 

 يا ابطال تمنياتي لكم التوفيق والنجاح 

 أ.حسن الداود

 

 السؤال الثاني : أخرت األجابة الصحيحة مما يلي بوضع دائرة عليها :    4

 



 
  

 
  )طسوتملا لوألا( فصلل- ة5مقرلا تاراهملا ةدامل - -,معلا را&تخالا

 -:ة5لاتلا ةلئسألا نع بجأ GاF ةنيعتسم
 

 -: ةح5حصلا ةمالعلا يراتخا  ***   لوألا لاؤسلا
 ةمالعلا ةرا&علا 

 أطخ حص  .A3 فصلا مقرو دوماعلا فرح ة5لخلا ناونعل ةح5حصلا ة5مسRلا  .١
٢. . تانوقcا >- جاردا ةمئاق نم ةنوقcا ةفاضإل   أطخ حص 
٣. .ظفح>  - اردا ةمئاق نم فلملا ظفحل ج  أطخ حص 
٤.  . no لمع

لا ل5سpالا فلم - قاروأ  ةفاضإ  نم دودحم ددع ة5ناtمإ   أطخ حص 
.٥ vة5مس . ةداعإ  <- vلا ەرافلا رزب لمعلا ةقرو ة5مسzراس ةداعإ  ة5ناtمإ   أطخ حص 
no ةحاتم �~غ لمعلا ةقرو فذ ٦.

. ل5سpالا جمانرب - ة5ناtمإ ح  أطخ  حص 
no دعاس� ل5سpالا جمانرب ٧.

. ة5باسحلا تا5لمعلا ءارجا -  أطخ  حص 
.٨ . ز          مرلا اذه مدختس� ةدcدج لمع ةقرو ةفاضإل   أطخ  حص 

 
:9اثلا لاؤسلا

 -:  ة5لاتلا لاودلا ةف5ظو يراتخا  ***   ;
 ةف5ظولا ةلادلا

١. COUNT  فرحالا ددع. 
٢. TODAY  مجملاSع . 
٣. NOW  تيلخ جمدZ[: صن]تZ[: . 
٤. CONCAT  راتلاو تقولاaخــــ. 
 .خــــaراتلا   
 . ماقرألا ددع   

 
 -:  ةح5حصلا ةhاجإلا يراتخا ***ثلاثلا لاؤسلا

no زمرلا اذه مدختس�.١
-  

 . صنلا قيس/ت .٣  .ا+الخلا جمد .٢ . صنلا فافتلا .١  

no زمرلا اذه مدختس� .٢
- 

 .ة���ع ةلصاف .٣ .هلمعلا قيس�ت .٢ . ة��ئملا ة&س�لا .١

no زمرلا اذه مدختس� .٣
- 

 . صنلا فافتلا.٣ .ة���ع ةلصاف.٢ .صنلا ةاذاحم.١
 

hز باحر-: ةداملا ةملعم قيفوتلاan:
; oمشا 

 ....................................: مسالا
 ....................................:لصفلا

 

 م+لعتلا ةرازو
 ەدج ةظفاحم2  م+لعتلل ةماعلا ةرادإلا

 نوعس@لاو ةسداسلا ةطسوتملا -: ةسردملا

 

١٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )طسوتملا لوالا( فصلل  ةيمقرلا تاراهملا ةدامل يلمعلا رابتخالا

 ) ليسكالا تفوسوركياملا جمانرب مادختساب(كزاهج ىلع ةيلاتلا ةلئسألا يقبط هللاب ةنيعتسم

 .................... فصلا ....................... ةبلاطلا مسا

 ةردقملا ةجردلا ةقحتسملا ةجردلا ةلئسألا م

  ١ . Microsoft Excel ليسكالا تفوسوركياملا جمانرب حتف .۱

۲. 

 -:5;اتلا لود67ا 45 ةدوجوملا تانايبلا عيمج لاخدإ

 

٢ 

 

۳. 

 -: مدقتملا قيس?تلا

 )طسوتملا لوألا فصلا تاجرد( ناونعلا ايالخ جمد .١

 -)يناثلا يساردلا لصفلا تاجرد( -)لوالا يساردلا لصفلا تاجرد( صنلل فافتلا لمع .٢

 )ثلاثلا يساردلا لصفلا تاجرد(

  مدقتملا قيسنتلا دعب لودجلل يئاهنلا لكشلا

 

٢ 

 

  ١ . كرايتخا نم هروص وا ةنوقيا جاردا .٤

٥. 

 -: لاودلا مادختسا

 . تابلاطلا ددع باس6W (Count) ةلاد .１

 . نaتdصن نaتيلخ جمدل (CONCAT) ةلاد .２

. ةيصنلا فرحالا ددع باس6W (LEN ) صنلا ةلاد .３

 

۳ 

 

  ٠.٥ . لمعلا فلم ظفح .٦

۷. 
  .طقف) ليسكا فلم وا ھكراشم طبار( لzش wxع طبارلا 45 ھلاسرا

  ) دن�سملل ةروصلا لبقت ال( ةظحالم
٠.٥ 

 

 

 

 ميلعتلا ةرازو

 ةدج ةظفاحمب  ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

   ةــــــ ۹٦ ــــطسوتملا: ةسردملا
 
 

 مشاه ينيز باحر -: ةداملا ةملعم نيرادلا يف قيفوتلا مكل هللا نم وجرا


