


 

 

 هـ1444الفترة)نظري( للفصل الدراسي الثاني ختبار ا

 

 

 /اسم الطالب 

                     

 

 

 

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

 : عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة يكون ترتيب العمليات -1

  من اليمين لليسار   من اليسار لليمين  من األعلى إلى األسفل 

 : من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما ال يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة -2

 #N/A!  #REF!  #NAME? 

 : التالية هو رمز الضرب اكسلأي من رموز العمليات الحسابية األساسية في مايكروسوفت  -3

 X  %  * 

 : تُسمى أجهزة الحاسب واألجهزة المتصلة بشبكة الحاسب بـ  -4

  العُقد   الكُتل   النقط 

 : وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة -5

 FTP  SMPT  DNS 

 

 

 

. 

 

 

 

 

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

 ميزة نموذج النظير للنظير أنه آمن جدا   1
 

 (Bitالوحدة األساسية الرقمية تسمى البت) 2
 

 من القواعد األساسية عبر االنترنت احترام آراء اآلخرين  3
 

 عدواني أو تحرش سلوكي من خالل أجهزة االتصال الرقمية الملكية الفكرية هي أي عمل  4
 

 برامج الحاسب ليست من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر  5
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 الثاني متوسط الصف/   ..............متوسطة 

 المهارات الرقمية المقرر/ 



 

 

 هـ4111الفترة)نظري( للفصل الدراسي الثاني ختبار ا

 

 

 /اسم الطالب

                     

 

 

 

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

 :عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة يكون ترتيب العمليات -4

 من اليمين لليسار  من اليسار لليمين  من األعلى إلى األسفل 

 :من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما ال يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة -2

 #N/A!  #REF!  #NAME? 

 :التالية هو رمز الضرب اكسلأي من رموز العمليات الحسابية األساسية في مايكروسوفت  -3

 X  %  * 

 :تُسمى أجهزة الحاسب واألجهزة المتصلة بشبكة الحاسب بـ  -1

 العُقد  الكُتل  النقط 

 :وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة -5

 FTP  SMPT  DNS 

 

 

 

. 

 

 

 

 

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

 ميزة نموذج النظير للنظير أنه آمن جدا   4
X 

 (Bitالوحدة األساسية الرقمية تسمى البت) 2
√ 

 من القواعد األساسية عبر االنترنت احترام آراء اآلخرين 3
√ 

 أجهزة االتصال الرقميةالملكية الفكرية هي أي عمل عدواني أو تحرش سلوكي من خالل  1
X 

 برامج الحاسب ليست من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر 5
X 
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 الثاني متوسطالصف/  ..............متوسطة 

 المهارات الرقميةالمقرر/ 



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   

الثاني متوسط الصف:  وزارة التعليم   

ساعة  الزمن:  إدارة التعليم    
 متوسطة 

 أو كامل النص في خلية بآخر جديد وفق نص محدد-1
ً
: هي دالة تبدل جزءا  

 right د mid ج left ب SUBSTITUTE أ

 بين حاسوبين في الشبطة العنكبوتية-2
ً
 آمنا

ً
: هو بروتوكول يوفر اتصاال  

 DNS د SMTP ج HTTPS ب HTTP أ

مستخدميها من كتابة وارسال وقراءة الرسائل النصية القصيرة واملعروفة باسم  عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغيرة تمكن -3

   التغريدات

 فيسبوك د سناب شات  ج انستقرام  ب تويتر أ

 ومحترما في املجتمع الرقمي سواء عند االتصال باالنترنت   باإلضافةهي االستخدام اآلمن واملسؤول للتقنيات الرقمية  -4
ً
الى كونك عضوا نشطا

: من عدمه  

 البريد االلكتروني د الذكاء االصطناعي ج االنترنت  ب المواطنة الرقمية  أ

: االتصال باالنترنت....هو أي عمل من أعمال الترهيب، أو العدوان، أو التحرش السلوكي من خالل أجهزة  ............... -5  

 التجسس  د التنمر االلكتروني  ج الفيروسات ب االختراق  أ

: تحتوي على وحدات رقمية بت تشير الى املرسل واملستلم باالضافة الى بروتكول االتصال والحزمة-6  

 تبادل المعلومات  د رأس الحزمة ج الذيل ب الحمولة  أ

: ........خادم مزود االنترنت يعمل على  -7  

 أ
ل الطلبات الى خوادم  ارسإ

 الشبكة العنكبوتية
 ج   يبحث عن البيانات ب

توجيه الطلبات إلى خوادم   إعادة
 الشبكة العنكبوتية 

مما سبق ءال شي د  

 في قيم   -8
ً
:   دالة النطاقهي....... حلقة تستخدم لتكرار مجموعة من األوامر لعددٍ  محدد من املرات، ويكون عدد التكرارات محددا  

 Input د While ج Infinite loop ب For أ

:  الحلقة الالنهائية في البايثون تسمى ....... -9  

 For د Infinite loop ج While ب Input أ

:  املتغيرات التي يمكنك االعالن عنها في الدالة تسمى .......... -10  

 الصيغ  د  الدوال  ج الوسائط ب  المعامالت أ
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 : الثانيالسؤال  

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

 ب / أجب عن األسئلة اآلتية 

ماهي الملكية الفكرية ؟أوال :    

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

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

 
 

اذكر بعض العوامل التي تساعد على حماية خصوصيتك عبر االنترنت ؟  ثانيا :  
 

1  

2  

                 
ي اذكر بعض أنواع التنمر االلكترونثالثا:     

 

1  

2  

 

 

 

  

  ترتيب أولويات العمليات الحسابية االقواس ثم االس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح 1

2 Powers   لحساب القوى نستخدم دالة  

  نماذج شبكة الحاسب هي قنوات اتصال لنقل البيانات، وتحدد طريقة مشاركة املوارد  بين أجهزة الحاسب في الشبكة 3

  من عيوب شبكة النظير للنظير صعوبة االعداد والتكلفة العالية 4

  لنقل امللفات بين حواسيب الشبكة  FTP يستخدم البروتوكول  5

العنكبوتية مسؤولة عن استقبال طلبات العميل تعد خوادم الشبكة  6   

7 FOR  وحلقة WHILE حلقة  يدعم البايثون نوعين من الحلقات :       

مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات    8 Rang ق تستخدم دالة النطا    

  من القواعد التي تنطبق على الحلقات املتداخلة أن الحلقة الداخلية يجب أن تكتمل أوال  9

       تستخدم دالة  Iter_rows عندما تريد الحصول على جميع القيم لسطر أو أكثر في ورقة عمل اكسل 10

 
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   

الثاني متوسط الصف:  وزارة التعليم   

ساعة  الزمن:  إدارة التعليم    
 متوسطة

 أو كامل النص في خلية بآخر جديد وفق نص محدد-1
ً
: هي دالة تبدل جزءا  

 right د mid ج left ب SUBSTITUTE أ

 بين حاسوبين في الشبطة العنكبوتية-2
ً
 آمنا

ً
: هو بروتوكول يوفر اتصاال  

 DNS د SMTP ج HTTPS ب HTTP أ

مستخدميها من كتابة وارسال وقراءة الرسائل النصية القصيرة واملعروفة باسم  عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغيرة تمكن -3

   التغريدات

 فيسبوك د سناب شات  ج انستقرام  ب تويتر أ

 ومحترما في املجتمع الرقمي سواء عند االتصال   باإلضافةهي االستخدام اآلمن واملسؤول للتقنيات الرقمية  -4
ً
الى كونك عضوا نشطا

:باالنترنت من عدمه  

 البريد االلكتروني د الذكاء االصطناعي ج االنترنت  ب المواطنة الرقمية  أ

: االتصال باالنترنت....هو أي عمل من أعمال الترهيب، أو العدوان، أو التحرش السلوكي من خالل أجهزة  ............... -5  

 التجسس  د التنمر االلكتروني  ج الفيروسات ب االختراق  أ

: تحتوي على وحدات رقمية بت تشير الى املرسل واملستلم باالضافة الى بروتكول االتصال والحزمة-6  

 تبادل المعلومات  د رأس الحزمة ج الذيل ب الحمولة  أ

: ........خادم مزود االنترنت يعمل على  -7  

 أ
ل الطلبات الى خوادم  ارسإ

 الشبكة العنكبوتية
 ج   يبحث عن البيانات ب

توجيه الطلبات إلى خوادم   إعادة
 الشبكة العنكبوتية 

مما سبق ءال شي د  

 في قيم   -8
ً
:   دالة النطاقهي....... حلقة تستخدم لتكرار مجموعة من األوامر لعددٍ  محدد من املرات، ويكون عدد التكرارات محددا  

 Input د While ج Infinite loop ب For أ

:  الحلقة الالنهائية في البايثون تسمى ....... -9  

 For د Infinite loop ج While ب Input أ

:  املتغيرات التي يمكنك االعالن عنها في الدالة تسمى .......... -10  

 الصيغ  د  الدوال  ج الوسائط ب  المعامالت أ
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 : الثانيالسؤال  

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

 

 ب / أجب عن األسئلة اآلتية 

ماهي الملكية الفكرية ؟أوال :    

 هي أي شيء أصلي ينشئه شخص ما  
 

) اثنين فقط ( اذكر بعض العوامل التي تساعد على حماية خصوصيتك عبر االنترنت ؟ ثانيا :  

  *تعديل اعدادت الخصوصية في منصات التواصل االجتماعي
 *عدم اتاحة المعلومات الشخصية عبر االنترنت

 *كن حذر عند نشر سيء ما 
%100ال تفترض ان المحتوى الذي عينته خاص أنه آمن بنسبة  * 

حريص على الصور والفيديوهات الخاصة بككن  * 
 *مصادقة األشخاص الذين نعرفهم في مواقع التواصل االجتماعي

 
                 

) اثنين فقط (ي اذكر بعض أنواع التنمر االلكترونثالثا:     

 *التنمر اللفظي 
 *التنمر عبر نشر المعلومات والصور الشخصية 

 *اختراق الحسابات الخصية 
 *التمر الجماعي والنبذ االلكتروني 
 *تنمر صانعي المحتوى االلكتروني 

 
 

 

 

 

 √ ترتيب أولويات العمليات الحسابية االقواس ثم االس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح 1

2 Powers  √   لحساب القوى نستخدم دالة 

 √ نماذج شبكة الحاسب هي قنوات اتصال لنقل البيانات، وتحدد طريقة مشاركة املوارد  بين أجهزة الحاسب في الشبكة 3

 ꭓ من عيوب شبكة النظير للنظير صعوبة االعداد والتكلفة العالية 4

 √ لنقل امللفات بين حواسيب الشبكة  FTP يستخدم البروتوكول  5

العنكبوتية مسؤولة عن استقبال طلبات العميل تعد خوادم الشبكة  6  ꭓ 

7 FOR  وحلقة WHILE حلقة  يدعم البايثون نوعين من الحلقات :      √ 

مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات    8 Rang ق تستخدم دالة النطا   √ 

 √ من القواعد التي تنطبق على الحلقات املتداخلة أن الحلقة الداخلية يجب أن تكتمل أوال  9

 √      تستخدم دالة  Iter_rows عندما تريد الحصول على جميع القيم لسطر أو أكثر في ورقة عمل اكسل 10

 
10  



 

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
ىـ4444الفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي  للصف الثاني متوسطالمهارات الرقمية  اختبار مادة 

 
 أسم الطالبة : .............................................................................

 

  ؤال األول :ـــــالس               

 

 أكتبي المصطلح المناسب لما يلي : - أ

 عبارة عن شبكة اجتماعية و مدونات صغيرة تمكن مستخدميها من إرسال وقراءة .........( ............).......... .4

 .النصية القصيرة  الرسائل 

................( جهاز حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب واألجهزة األخرى التي يتم ربطها من خالل )...............  .2

 .الكابالت أو قنوات األلياف الضوئية أو التقنيات الالسلكية 

 المجتمع الرقمي .من و المسؤول للتقنيات الرقميةبباضإااةة إل  كون  عضًوا نططًا ومحترًما ةي االستخدام اآل ...(.........)..... .3

أي عمل من أعمال الترىيب أو العدوان أو التحرش السلوكي من خالل أجهزة االتصال الرقمية  ...(......................)..... .4

  والهواتف الذكية .

      اعي كلمة ) صح ( أمام العبارات الصحيحة و كلمة ) خطأ ( أمام العبارات الخاطئة : - ب

 )        ( .نتيجة رقم مرفوع إىل أس معني  ( Powerرجع دالة القوى ) ت 4

 (    )     .  اخلوادم لنقل البيانات  Peer-to-peerيستخدم منوذج النظري للنظري  

 (    )     .هي دوال منطقية   RIGHT, ودالة اليمني   LEFT, ودالة اليسار  MIDدالة الوسط  

 (     )    .أي بيانات حتدد هوية شخص ما تسمى البيانات الشخصية     

 (     )    .راجع اخللية ستتغري النتيجة تلقائًيا إذا تغريت البيانات ادلوجودة يف اخلاليا عند حساب الصيغة باستخدام م 

 (    )     . احلمولة يف حزم ادلعلومات حتتوي على الرسالة أو البيانات 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحاةظة الطائف
 ..............مكتب التعليم 

.................................  
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2 

 

 

3 
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1 



 

 

  : الثانيؤال ـــــالس                 

 اختاري اضإجابة الصحيحة ةيما يلي  :  -أ        

 : رسالة الخطأكون القيمة أو النص الذي تكتبو أكبر من الخلية تظهر عندما ت 1

 !NUM# د  !REF# ج #### ب  !DIV/0# أ 

 : ىو أبسط ىيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين  2

 نقطة إىل نقطة د اخلطية ج النجمة ب احللقة أ 

 :  نيتيكيت ىو مصطلح يحدد قواعد  3

 التنمر اضإلكتروني د رخص البرمجيات ج السلوك عبر اضإنترنت ب قانون الملكية الفكرية أ 

 : الحاسب الموجودة ةي مساحة صغيرة مثل المنزل أو مكتب ىي الطبكاتمن أنواع الطبكة التي تربط أجهزة  4

 ادلدن د احمللية ج الواسعة ب اإلنرتنت أ 

 : من المرجع مثبت إما الصف أو العمود اإكسل إل  أن جزءً مايكروسوةت يطير المرجع...................ةي  5

 الدالة د النسيب ج ادلختلط ب ادلطلق أ

 : تطوعية للسماح للمبدعين بإدارة حقوق النطر الخاصة بهم يوةر أدوات 6

 ادللكية الفكرية د ادلشاع اإلبداعي ج القرصنة ب ادلدونات الصغرية أ 

 : بأنو عمل  ىو  الدعاء نسخ عمل شخص آخر و 7

 االنتحال د ادلواطنة الرقمية ج الربرليات ب التنمر اإللكرتوين أ

 :  مصممي البرامج ةيما يتعلق باستخدامو وإعادة توزيعو ىي َعقد تم إنطاؤه بواسطة 8

 اذلوية الرقمية  د ادللكية الفكرية ج رخص الربرليات ب االنتحال أ

        

 لحماية خصوصيت  عبر اضإنترنت ؟من النصائح المستخدمو   2عددي  –ب       
4. ................................................................. 
2. ......................................................................... 

  00مع تمنــياتي لكن بالتوةيــق والنـــجاح                                                                                                            

 مـعلمتـــــ /                                                                                                            
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1 



 

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 مالتعليوزارة  

 طائف بالدارة العامة للتعليم اإل
 بالحوية   4م

 
 

 

 : على األسئلة التالية يبيأج باهلل ةمستعين ةالطالب تيعزيز 

 

 :الخاطئةأمام العبارات  (xوعالمةخطأ) ( امام العبارات الصحيحة√)عالمة صح يضع:  األولالسؤال 

 (         )     أجهزة الحاسب املوجودة في مساحة صغيرة مثل أجهزة الحاسب في املدرسة .تربط الشبكات املحلية   -1
 (      )    قد تكون الطابعة جزًءا من شبكة. -2
 )     (      سرعة الشبكة هي املطلب األكثر شيوعا .  -3
 )     (      حمولة الحزمة تحتوي على عنوان املرسل .  -4
 )     (  لنقل رسائل البريد اإللكتروني . DNS  ُيستخدم بروتوكول  -5
 )     (  . الرقمية هي طريقة إلعداد الطلبة إلساءة استخدام التقنيات الرقميةاملواطنة   -6
 

 
 
 

 /ةاسم الطالب

 هـ1444 الثانيمنتصف الفصل الدراسي إختبار مادة املهارات الرقمية 

 (كبريات -عام  متوسط ثاني) الصف
 ) (ثاني /الصف

 

 

 :  فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه مصممي البرامجهي َعقد تم إنشاؤه بواسطة  .1

 رخصة البرمجيات   ج االنتحال  ب املواطنة الرقمية   أ 

 :  IPهو نظام يحول عناوين الحواسيب في الشبكة إلى ما يقابلها من عناوين   .2

 FTP ج HTTPS ب DNS أ 

 أي عمل من أعمال الترهيب أو العدوان أو التحرش السلوكي من خالل أجهزة االتصال الرقمية  .3

 يتكيت الن ج امللكة الفكرية   ب ر اإللكتروني  التنم أ 

 :   ل ق الطبع والنشر مث املواد املحمية بحقو  .4

 كالهما  ج األعمال األدبية   ب برامج الحاسب   أ 
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10 

  مجيالتياالتوفيق والنجاح ن بمتنياتي لك

  وضحى الشلويأ.

 

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



 

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 مالتعليوزارة  

 طائف بالدارة العامة للتعليم اإل
 بالحوية   4م

 

 
 : على األسئلة التالية  يبي أج باهلل ةمستعين ةالطالب تيزيز 

 

 :الخاطئةأمام العبارات  (xوعالمةخطأ) ( امام العبارات الصحيحة√)عالمة صح يضع:  األولالسؤال 

 (         )     أجهزة الحاسب املوجودة في مساحة صغيرة مثل أجهزة الحاسب في املدرسة .تربط الشبكات املحلية   -7
 (      )    قد تكون الطابعة جزًءا من شبكة. -8
 )     (      سرعة الشبكة هي املطلب األكثر شيوعا .  -9

 )     (      حمولة الحزمة تحتوي على عنوان املرسل .  -10
 )     (  لنقل رسائل البريد اإللكتروني . DNS  ُيستخدم بروتوكول  -11
 )     (  . الرقمية هي طريقة إلعداد الطلبة إلساءة استخدام التقنيات الرقميةاملواطنة   -12

 

 

 /ةاسم الطالب

 هـ1444 الثانيمنتصف الفصل الدراسي إختبار مادة املهارات الرقمية 

 (كبريات -عام  متوسط ثاني) الصف
 ) (ثاني /الصف

 

 

 :  فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه مصممي البرامجهي َعقد تم إنشاؤه بواسطة  .5

 رخصة البرمجيات   ج االنتحال  ب املواطنة الرقمية   أ 

 :  IPهو نظام يحول عناوين الحواسيب في الشبكة إلى ما يقابلها من عناوين   .6

 FTP ج HTTPS ب DNS أ 

 أي عمل من أعمال الترهيب أو العدوان أو التحرش السلوكي من خالل أجهزة االتصال الرقمية  .7

 يتكيت الن ج امللكة الفكرية   ب ر اإللكتروني  التنم أ 

 :   ل ق الطبع والنشر مث املواد املحمية بحقو  .8

 كالهما  ج األعمال األدبية   ب برامج الحاسب   أ 

 

6 

 

10 

  مجيالتياالتوفيق والنجاح ن بمتنياتي لك

  وضحى الشلويأ.

 

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



 

 

 

 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 

 (         )     . تتيح أداة التعبئة التلقائية يف مايكروسوفت إكسل نسخ الصيغ والدوال -1
 (      )    .قد تكون الطابعة جزًءا من شبكة -2
 )     (      .ال توجد أولوية يف تنفيذ العمليات احلسابية يف برنامج إكسل -3
 )     (      .مايكروسوفت إكسل يتعامل مع البيانات الرقمية فقط -4
 )     (  . رتونياإللكيد لنقل رسائل الرب SMTP ُيستخدم بروتوكول -5
 )     (  .طريقة إلعداد الطلبة إلساءة استخدام التقنيات الرقمية هياملواطنة الرقمية  -6
 

 

 /اسم الطالب

منتصف الفصل إختبار مادة املهارات الرقمية 

 متوسط( ثاني)هـ للصف 1444 الثانيالدراسي 
 ) (ثاني /الصف

 

 

 :  فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه مصممي الربامجهي َعقد مت إنشاؤه بواسطة  .1

 

 املواطنة الرقمية ج حالاالنت ب التنمر االلكرتوني أ

 : IPهو نظام حيول عناوين احلواسيب يف الشبكة إىل ما يقابلها من عناوين  .2

 

 FTP ج HTTPS ب DNS أ

 :  خطأ وهي عندما تكون القيمة أو النص الذي تكتبه أكرب من اخللية تظهر رسالة .3

 

 !VALUE# ج                        !NULL# ب   #### أ

 :  تربط أجهزة احلاسب املوجودة يف مساحة صغرية مثل املدرسة .4

 

 الشبكات احمللية ج االنرتنت ب كات الواسعةالشب أ
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10 

 يا ابطال تمنياتي لكم التوفيق والنجاح 

 أ.حسن الداود

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 ة المادة / وجدان القحطاني .. معلم انتهت األسئلة 

   السؤال األول :

 

 أسعارباستخدام المرجع المطلق للخاليا قومي بحساب س / 

 . المنتجات قبل الضريبة

 

 

 

 في الجدول باستخدام رمز األس .  الحسابية صيغنتيجة ال  حسبي اس / 

   :نفذي المطلوب      الجدول الذي أمامك السؤال الثاني : بناء على 

 

 من التاريخ السابق ..    استخرجي اليوم .1
 

 .  2ضبط الخانات الى استخرجي السنة مع  .2

 

 . يخ التخرج (تار ( بـ )تاريخ الميالد ) استبدلي كلمة  .3

 

 نفذي المطلوب :     :التالي   الجدول: بناء على   لث السؤال الثا

 

   .مرجع الخليةباستخدام  في الجدولاحسبي الصيغة الحسابية س / 

 المملكة العربية السعودية 
 مكة المكرمة إدارة التعليم ب 
 جنوب مكتب تعليم 

 27متوسطة 
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 ات درج 4
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 درجات  5

اختبار العملي الفتري للصف الثاني متوسط الفصل  

 هـ النموذج األول  1444الدراسي الثاني عام 


