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 اجيبي مستعينة باهلل عن األسئلة التالية 

 اختاري اإلجابة الصحيحة   -أ  السؤال األول : 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية 

 

   الحاسب وتقنية املعلومات املادة : 

 متوسط   الثالثالصف :  وزارة التعليم

    التربية والتعليمدارة إ

   مكتب تعليم 

 متوسطة  

 اليوم :  

 هـ 1444/   التاريخ :   / 

 ساعة ونصف  الزمن : 

ا(االدوراااألولا)ااالثانيالفصلاالدراس يااهـ١٤٤٤للعاماا)عمليا/اتحريريا(اختباراالنهائياالا

 ......                               ................. الفصل : ............ ...................... رقم الجلوس :  ............................األسم : ...............................

 عند تنفيذ هذا األمر سينتهي البرنامج وهو أمر:   .1

 انهاء  ج ايقاف ب اغالق 

 األمر الصحيح الستخدام اللون األبيض : .2

 لون_أبيض ج اللون االبيض ب اللون_االبيض 

 األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى الخلف هو أمر  .3

 تراجع ج يمين  ب تقدم 

 املشاهدة، ويقوم الروبوت بتنفيذ املهمة إذا تحققت................ في الشرط.:إضافة الرمز )و( بين أوامر  .4

 جميع األوامر  ج بعض األوامر  ب احد االوامر 

 األمر الصحيح من أوامر االلتقاط  )اللتقاط الجوهرة بحيث ال يمكن استراجاعها( : .5

 اكل ج ضع ب التقط  

 األمام هو أمر: األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى  .6

 يسار  ج تقدم ب تراجع 

 :   االمر الصحيح إليقاف التلوين .7

 _التلوين الغاء ج _التلوين أوقف ب أوقف التلوين  

 :  األمر الصحيح لوضع الجوهرة في املكان املحدد .8

 التقط  ج ضع ب أكل أ

 أمر املشاهدة الذي يقوم بتنبيه الروبوت بوجود عقبة في اليسار  .9

 اليسار ـ من ـ دون ـ عقبات  ج عقبة_في_اليسار  ب ـ اليمين عقبة ـ في  أ

 أمر التكرار املحدود هو.  .10

 ( } األوامر { الشرط)  حتى كرر  ج ( } األوامر {  عدد التكراركرر )   ب كرر } األوامر {  أ

 عملي الاوأل : اجلزء  
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 :  ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، ووضع ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة ضعي -ب

  أمر التكرار املشروط هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت بعدد محدد من املرات. .1

  .يمكن إضافة أكثر من أمر مشاهدة في الشرط الواحد .2

  املعلمين بستخدامها في التعلم عن بعد تحل السبورة الذكية مشكلة تغيب الطالب أو نقص  .3

  مع أوامر شرطية   يقوم الروبوت بتنفيذ أوامر املشاهدة .4

  األوامر الشرطية : هي األوامر التي تعتمد على تحقيق الشرط  .5

             تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية                                                                                         .6

    توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل البيانات الناتجة من املستشعرات الرقمية .7

  .درجة ٩٠بالدوران إلى اليمين بمقدار وظيفة األمر يمين يقوم   .8

  سود هو : لون_أسود  األمر الصحيح الستخدام اللون األ  .9

  . يوفر برنامج الروبومايند إمكانية الرسم على املنصات باستخدام أداة األلوان .10

  . تعلمهايقدم برنامج التدريس الخصوص ي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق   .11

  .  األمر تقدم يحرك الروبوت خطوة واحدة إلى الخلف .12

  . يمكن تغيير الخريطة في برنامج الروبومايندال  .13

    .عند كتابة األوامر الشرطية : نكتب األوامر بين قوسين )  ( .14

  نستطيع التحكم بالروبوت وبرمجته اآلن بدون الحاجة إلى إستخدام معالج  .15
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 اختاري اإلجابة الصحيحة   -السؤال األول : أ  

 

  . من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي .1

  . برامج املحاكاة تهدف الى تعليم املتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة ملواقف في الحياة الواقعية .2

  الروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات املستخدمه في العديد من املجاالت .3

  روبومايند هو لغة برمجة تعليمية جديدة وسهلة لبرمجة روبوتك الخاص. .4

  اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات املحمولة األجهزة  .5

 

 وهي من أقدم املسابقات العاملية في الروبوت وتقام كل عام في دولة  (.……) أوملبياد الروبوت الدولية .1

 IP ج TCP ب IRO أ

 الروبوت بدفع الروبوت اآلخر من منصة املسابقة يقوم فيها  .2

 تتبع الخط األسود  ج الفرست لوغو  ب السومو أ

 تقوم باملهام الشاقة والتي يصعب على االنسان القيام بها : .3

 شبكات االتصال  ج األجهزة املدمجة  ب الروبوت  أ

 :  والبرامج التعليمية تسمىاملكونات املادية التي يمكن ملسها وتستخدم لعرض محتوى املواد  .4

    الوثائقية  األجهزة  ج األجهزة املدمجة    ب األجهزة التعليمية   أ

 من أمثلة األجهزة املدمجة  : .5

 الروبوت  ج السيارات الذكية  ب امليكرويف  أ

 املناهج الدراسية بشكل مبسط مبادرة موجهة لطالب املدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح  .6

 اكاديمية تحرير  ج دابلبورد  ب منصة نفهم  أ

 برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  :  .7

 التعلم الذاتي  ج املحاكاة ب األلعاب التعليمية  أ

 نظام تدارس مثال على  : .8

 التعليمأنظمة إدارة  ج برمجيات تسجيل الغياب  ب تطبيقات قوقل أ

 املسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية املخزنه بداخله :  .9

 املعالج  ج املحركات  ب الحساسات أ

 وسيلة تعليمية يمكن الكتابة عليها بدون استخدام الفأرة ولوحة املفاتيح وإنما باللمس أو باستخدام قلم خاص بها: .10

 السبورة الذكية   ج املستشعرات الرقمية   ب الكاميرا الوثائقية                  أ

 التحريري : اجلزء    اثنيا  
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 األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى الخلف هو أمر  .3
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 جميع األوامر  ج بعض األوامر  ب احد االوامر 

 األمر الصحيح من أوامر االلتقاط  )اللتقاط الجوهرة بحيث ال يمكن استراجاعها( : .5

 اكل ج ضع ب التقط  

 األمام هو أمر: األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى  .6

 يسار  ج تقدم ب تراجع 

 :   االمر الصحيح إليقاف التلوين .7

 _التلوين الغاء ج _التلوين أوقف ب أوقف التلوين  

 :  األمر الصحيح لوضع الجوهرة في املكان املحدد .8

 التقط  ج ضع ب أكل أ

 أمر املشاهدة الذي يقوم بتنبيه الروبوت بوجود عقبة في اليسار  .9

 اليسار ـ من ـ دون ـ عقبات  ج عقبة_في_اليسار  ب ـ اليمين عقبة ـ في  أ
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 :  ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، ووضع ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة ضعي -ب

 صح أمر التكرار املشروط هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت بعدد محدد من املرات. .1

 صح .يمكن إضافة أكثر من أمر مشاهدة في الشرط الواحد .2

 صح املعلمين بستخدامها في التعلم عن بعد تحل السبورة الذكية مشكلة تغيب الطالب أو نقص  .3

 صح مع أوامر شرطية   يقوم الروبوت بتنفيذ أوامر املشاهدة .4

 صح األوامر الشرطية : هي األوامر التي تعتمد على تحقيق الشرط  .5
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 صح   توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل البيانات الناتجة من املستشعرات الرقمية .7

 صح .درجة ٩٠بالدوران إلى اليمين بمقدار وظيفة األمر يمين يقوم   .8

 صح سود هو : لون_أسود  األمر الصحيح الستخدام اللون األ  .9

 صح . يوفر برنامج الروبومايند إمكانية الرسم على املنصات باستخدام أداة األلوان .10

 خطأ . تعلمهايقدم برنامج التدريس الخصوص ي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق   .11

 خطأ .  األمر تقدم يحرك الروبوت خطوة واحدة إلى الخلف .12

 خطأ . يمكن تغيير الخريطة في برنامج الروبومايندال  .13

 خطأ   .عند كتابة األوامر الشرطية : نكتب األوامر بين قوسين )  ( .14
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 اختاري اإلجابة الصحيحة   -السؤال األول : أ  

 

 صح . من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي .1

 صح . تعليم املتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة ملواقف في الحياة الواقعيةبرامج املحاكاة تهدف الى   .2

 صح الروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات املستخدمه في العديد من املجاالت .3

 صج روبومايند هو لغة برمجة تعليمية جديدة وسهلة لبرمجة روبوتك الخاص. .4

 خطأ مقارنة بالحاسبات املحمولة األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة  .5

 

 وهي من أقدم املسابقات العاملية في الروبوت وتقام كل عام في دولة  (.……) أوملبياد الروبوت الدولية .1

 IP ج TCP ب IRO أ

 بدفع الروبوت اآلخر من منصة املسابقة يقوم فيها الروبوت  .2

 تتبع الخط األسود  ج الفرست لوغو  ب السومو أ

 تقوم باملهام الشاقة والتي يصعب على االنسان القيام بها : .3

 شبكات االتصال  ج األجهزة املدمجة  ب الروبوت  أ

 :  والبرامج التعليمية تسمىاملكونات املادية التي يمكن ملسها وتستخدم لعرض محتوى املواد  .4

    الوثائقية  األجهزة  ج األجهزة املدمجة    ب األجهزة التعليمية   أ

 من أمثلة األجهزة املدمجة  : .5

 الروبوت  ج السيارات الذكية  ب امليكرويف  أ

 املناهج الدراسية بشكل مبسط مبادرة موجهة لطالب املدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح  .6

 اكاديمية تحرير  ج دابلبورد  ب منصة نفهم  أ

 برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  :  .7

 التعلم الذاتي  ج املحاكاة ب األلعاب التعليمية  أ

 نظام تدارس مثال على  : .8

 التعليمأنظمة إدارة  ج برمجيات تسجيل الغياب  ب تطبيقات قوقل أ

 املسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية املخزنه بداخله :  .9

 املعالج  ج املحركات  ب الحساسات أ

 وسيلة تعليمية يمكن الكتابة عليها بدون استخدام الفأرة ولوحة املفاتيح وإنما باللمس أو باستخدام قلم خاص بها: .10

 السبورة الذكية   ج املستشعرات الرقمية   ب الكاميرا الوثائقية                  أ

 التحريري : اجلزء    اثنيا  
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 :   ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، ووضع ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة  ضعي - ب 

 

 _____ 



 

 هـ1444للعام الثاني)نظري(ختبار نهاية الفصل الدراسي ا

 التوقيع  المصحح النهائيالمجموع  2س 1س السؤال 
 

   الدرجة
 كتابة الدرجة  الدرجة رقما  

 التوقيع  المراجع 
 

                                                       فقط                     

 

 (  رقم الجلوس )                     /اسم الطالب 

 

 

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

 :أجهزة إلكترونية أضيف لها نظام حوسبي مصمم خصيصا  لها للقيام بمهام محددة مسبقا    -1

  األجهزة الذكية   األجهزة المدمجة   الروبوت 

 من أمثلة األجهزة الذكية : -2

  التكييف   السيارات الذكية  األجهزة المرئية 

 : بالمهام الشاقة التي يصعب على اإلنسان القيام بهاتقوم  -3

  الروبوت   شبكات الهاتف   األجهزة الذكية 

 : من أنواع الروبوتات التعليمية  -4

 Ev3  Ev4  Ev5 

 من األمثلة على األجهزة المدمجة: -5

 الغساالت  الجواالت   الحواسيب 

 :المكونات المادية التي يمكن لمسها وتستخدم لعرض محتوى المواد والبرامج التعليمية تسمى -6

  األجهزة التعليمية     األجهزة المدمجة      األجهزة الوثائقية 

 : برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج   -7

  األلعاب التعليمية  المحاكاة   الذاتي التعلم 

 وسيلة تعليمية يمكن الكتابة عليها بدون استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح وإنما باللمس أو باستخدام قلم خاص بها:  -8

                  الكاميرا الوثائقية   المستشعرات الرقمية   السبورة الذكية 

 : نظام تدارس مثال على   -9

 تطبيقات قوقل   الغياب برمجيات تسجيل   أنظمة إدارة التعليم 

 برامج تهدف الى تعليم المتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة لمواقف في الحياة الواقعية: -10

 المحاكاة   األجهزة التعليمية   المستشعرات الرقمية 
 

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

  الحساسات هي المسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت 1

  الروبوتات ليست موجودة في مجال حياتنا اليومية 2

  المعالج هو الذي يقوم بتحريك الروبوت وتنفيذ المهام 3

  األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات المحمولة  4

  برمجة تعليمية جديدة وسهلة لبرمجة روبوتك الخاصروبومايند هو لغة  5

 
 الحاسب وتقنية المعلومات قرر:الم 

 الثالث متوسط الصف:  وزارة التعليم 

 ساعة واحدة الزمن:  إدارة التعليم  
 متوسطة 
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 انتهت االسئلة



 

 هـ4111للعام الثاني)نظري(ختبار نهاية الفصل الدراسي ا

 التوقيع  المصحح النهائيالمجموع  2س 4س السؤال
 

   الدرجة
 الدرجة كتابة الدرجة رقما  

 التوقيع  المراجع
 

                                                       فقط                     

 

 (  رقم الجلوس )                    /اسم الطالب

 

 

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

 :أجهزة إلكترونية أضيف لها نظام حوسبي مصمم خصيصا  لها للقيام بمهام محددة مسبقا    -4

 األجهزة الذكية  األجهزة المدمجة  الروبوت 

 من أمثلة األجهزة الذكية : -2

 التكييف  السيارات الذكية  األجهزة المرئية 

 :اإلنسان القيام بهاتقوم بالمهام الشاقة التي يصعب على  -3

 الروبوت  شبكات الهاتف  األجهزة الذكية 

 :من أنواع الروبوتات التعليمية  -1

 Ev3  Ev4  Ev5 

 :من األمثلة على األجهزة المدمجة -5
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 X الحساسات هي المسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت 4

 X الروبوتات ليست موجودة في مجال حياتنا اليومية 2

 X المعالج هو الذي يقوم بتحريك الروبوت وتنفيذ المهام 3
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 انتهت االسئلة
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 مستعينة باهلل عن األسئلة التالية  اجيبي

 اختاري اإلجابة الصحيحة   - أ   األول:السؤال 

 
 بالتوفيق انتهت االسئلة ... تمنياتي لك 

 المملكة العربية السعودية 

 

 الحاسب وتقنية المعلومات    المادة:

 الثالث متوسط  الصف: وزارة التعليم

 إدارة التربية والتعليم 

 المتوسطة ا 
 هـ  1444/   7/    التاريخ:

 ساعة ونصف  الزمن:

 هـ الفصل الدراسي الثاني  ١٤٤٤للعام   عملي (االختبار النهائي )

 ...................................                               الفصل:...........................................................  االسم:

 عند تنفيذ هذا األمر سينتهي البرنامج وهو أمر:  .1

 انهاء  ج ايقاف  ب اغالق  أ

 األبيض: األمر الصحيح الستخدام اللون  .2

 لون_أبيض  ج اللون االبيض  ب االبيض  أ

 واحدة الى الخلف هو أمراألمر الذي يحرك الروبوت خطوة  .3

 تراجع ج يمين ب تقدم  أ

 :عند كتابة كود برمجي للروبوت ليقوم بأداء مهمة تحتوي على أداة التلوين يجب كتابة أمر التلوين .4

 قبل كتابة االوامر االساسية  ج نهاية االمر البرمجي   ب بعد كتابة االوامر االساسية  أ

 ( : استرجاعهااألمر الصحيح من أوامر االلتقاط  )اللتقاط الجوهرة بحيث ال يمكن  .5

 أكل ج ضع  ب التقط  أ

 األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى األمام هو أمر: .6

 يسار  ج تقدم  ب تراجع أ

 االمر الصحيح إليقاف التلوين :   .7

 الغاء_التلوين  ج أوقف_التلوين ب استمرار التلوين  ا

 األمر الصحيح لوضع الجوهرة في المكان المحدد :  .8

 التقط  ج ضع  ب أكل أ

 أمر المشاهدة الذي يقوم بتنبيه الروبوت بوجود عقبة في اليسار .9

 اليسار ـ من ـ دون ـ عقبات  ج عقبة_في_اليسار ب عقبة ـ في ـ اليمين  أ

 أمر التكرار المحدود هو .10

 كرر حتى ) الشرط( } األوامر {  ج (} األوامر { ركرر)عدد التكرا ب كرر } األوامر {  أ

 . وظيفة األمر يمين يقوم بالدوران إلى اليمين بمقدار 11 

 درجة 0 ج درجة 8 ب درجة 90 أ

 .منها في مكان آخر لالستفادة. االمر الصحيح اللتقاط الجوهر من أمام الروبوت 12 

 ضع  ج خذ ب التقط  أ

 ( 3تقدم){  (4كرر)            االمر التالي هو تحريك الروبوت بشكل ....... 13 

 }يمين                                                                                         

 مثلث  ج Tحرف  ب مربع أ
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 :  الحاسب  جهاز على التالي الجدول حسب  بتنفيذ المهارات قم

 

 

 

 الدرجة  المهارات المطلوبة لتنفيذها  م
درجة  
 الطالب 

  RoboMind 3 روبومايند افتح برنامج  1

  openArea.map 2  خريطة المنصة إلىغيّر  2

  2 أضف أمر التلوين األسود في منطقة األوامر  3

  2 خطوات 6اجعل الروبوت يتراجع إلى الخلف بـ  4

  2 درجة   90يدور إلى اليمين بـزاوية  الروبوت اجعل  5

  2 أضف أمر التكرار الغير محدد  6

7 
بداخل التكرار ، اجعل الروبوت يتقدم إلى األمام 

بحيث إذا وجد عقبة أمامه ، يدور إلى اليسار 
 درجة  90 بـزاوية

2  

  2 أنشئ مشروع جديد في برنامج الروبومايند  8

  changeBelt.map 2  إلى المنصة  خريطة غيّر 9

  2 الروبوت يلتقط الجوهرة من الخط األبيض اجعل  10

  2 األسود الخط على الجوهرة يضع الروبوت اجعل  11

  2 على سطح المكتب  باسمك الثالثي المشروعاحفظ  12

  25 المجموع 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ..إدارة التعليم 

 متوسطة ..

 المادة: المهارات الرقمية )عملي(

 الصف: الثالث متوسط

 الزمن: ساعة 

 

 (            الفصل ).....  ...........................اسم الطالب................................ 

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

 هـ 1444) الدور األول( لعام 
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 )طسوتملا ثلاثلا( فصلل - ةيمقرلا تاراهملا ةدامل يلمعلا يئاهنلا رابتخالا

 ) دنياموبورلا عقوم مادختساب(كزاهج ىلع ةيلاتلا ةلئسألا يقبط هللاب ةنيعتسم

 ................-: فصلا ...................... -: ةبلاطلا مسا

 )أ( جذومن

 ةردقملا ةجردلا ةقحتسملا ةجردلا ةلئسألا م

  ۳ . ) عقوملا يف ليجستلا ةرورض( دنياموبورلا عقوم حتف ۱

  )أ( لكشلا يف امك ةصنملا حتفل تاوطخلا عابتا • 
Courses ->Map Chest ->start->open space maps->open area1 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ( لكشلا

۳ 

 

  ضيبألا نوللاب  )8( مقر مسري توبورلا لعجل  ةجمربلا تاميلعتلا ةباتك ۲

 )ب( لكشلا يف امك نيولتلاو ةكرحلاو راركتلا رماوأ مادختساب 

 

 

 

 

 

 

 )ب( لكشلا

۱۰ 

 

  ۳ .) ويديف يرورض( ويديف ةشاشلا ريوصت جمانربلا ذيفنت ۳

  ۳ .ويديفلا يف مسالا ةباتك ٤

  ۳ .طبارلا يف لاسرالا ٥

 

 

 

 

 ميلعتلا ةرازو

 هدج ةظفاحمب  ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

   ةــــــ ۹٦ ــــطسوتملا: ةسردملا
 
 

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

٢٥ 



 

 

 

 

 )طسوتملا ثلاثلا( فصلل - ةيمقرلا تاراهملا ةدامل يلمعلا يئاهنلا رابتخالا

 ) دنياموبورلا عقوم مادختساب(كزاهج ىلع ةيلاتلا ةلئسألا يقبط هللاب ةنيعتسم

 ................-: فصلا ...................... -: ةبلاطلا مسا

 )ب( جذومن

 ةردقملا ةجردلا ةقحتسملا ةجردلا ةلئسألا م

  ۳ . ) عقوملا يف ليجستلا ةرورض( دنياموبورلا عقوم حتف ۱

  )أ( لكشلا يف امك ةصنملا حتفل تاوطخلا عابتا • 
Courses ->Community Challenges ->start->Three Star Challenges->Three Star Challenges  

 

 

 

 

 

 

 

 )أ( لكشلا

۳ 

 

   ةرهوجلل طاقتلال ةهاتملا يف كرحتي توبورلا لعجل  ةجمربلا تاميلعتلا ةباتك ۲

 . طاقتلالاو ةيطرشلاو ةدهاشملاو ةكرحلاو راركتلا رماوأ مادختساب

 

 

 

 

 

 

 

  )ب( لكشلا

۱۰ 

 

  ۳ .) ويديف يرورض( ويديف ةشاشلا ريوصت جمانربلا ذيفنت ۳

  ۳ .ويديفلا يف مسالا ةباتك ٤

  ۳ .طبارلا يف لاسرالا ٥

 

 

 

 

 

 ميلعتلا ةرازو

 هدج ةظفاحمب  ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

   ةــــــ ۹٦ ــــطسوتملا: ةسردملا
 
 

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

٢٥ 



 

 

 

 

 )طسوتملا ثلاثلا( فصلل - ةيمقرلا تاراهملا ةدامل يلمعلا يئاهنلا رابتخالا

 ) دنياموبورلا عقوم مادختساب(كزاهج ىلع ةيلاتلا ةلئسألا يقبط هللاب ةنيعتسم

 ................-: فصلا ...................... -: ةبلاطلا مسا

 )ج( جذومن

 ةردقملا ةجردلا ةقحتسملا ةجردلا ةلئسألا م

  ۳ . دنياموبورلا عقوم حتف ۱

 )أ( لكشلا يف امك ةصنملا حتفل تاوطخلا عابتا • 
Courses ->Hour of Code ->start->Guarding and slalom->Draw a square 

  

 

 

 

 

 

 

  )أ( لكشلا

۳ 

 

  ةياهنلل لوصولل ضيبألا طخلا عبتي توبورلا لعجل  ةجمربلا تاميلعتلا ةباتك ۲

  )ب( لكشلل لوصولل .  ةدهاشملاو ةيطرشلاو ةكرحلاو راركتلا رماوأ مادختساب

 

 

 

 

 )ب( لكشلا

۱۰ 

 

  ۳ .) ويديف يرورض( ويديف ةشاشلا ريوصت جمانربلا ذيفنت ۳

  ۳ .ويديفلا يف مسالا ةباتك ٤

  ۳ .طبارلا يف لاسرالا ٥

 

 

 

 ميلعتلا ةرازو

 هدج ةظفاحمب  ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

   ةــــــ ۹٦ ــــطسوتملا: ةسردملا
 
 

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

٢٥ 



 

 

 

 

 

 )طسوتملا ثلاثلا( فصلل - ةيمقرلا تاراهملا ةدامل يلمعلا يئاهنلا رابتخالا

 ) دنياموبورلا عقوم مادختساب(كزاهج ىلع ةيلاتلا ةلئسألا يقبط هللاب ةنيعتسم

 ................-: فصلا ...................... -: ةبلاطلا مسا

 )د( جذومن

 ةردقملا ةجردلا ةقحتسملا ةجردلا ةلئسألا م

  ۳ . دنياموبورلا عقوم حتف ۱

 )أ( لكشلا يف امك ةصنملا حتفل تاوطخلا عابتا • 
Courses ->Hour of Code ->start->Guarding and slalom->Draw a square 

  

 

 

 

 

 

 

  )أ( لكشلا

۳ 

 

  ةرهوجلا طقتلي نا ىلا راسم مسري توبورلا لعجل  ةجمربلا تاميلعتلا ةباتك ۲

  )ب( لكشلل لوصولل .  طاقتلالاو نيولتلاو ةكرحلا رماوأ مادختساب

 

 

 

 

 

 

 )ب( لكشلا

۱۰ 

 

  ۳ .) ويديف يرورض( ويديف ةشاشلا ريوصت جمانربلا ذيفنت ۳

  ۳ .ويديفلا يف مسالا ةباتك ٤

  ۳ .طبارلا يف لاسرالا ٥

 

 

 ميلعتلا ةرازو

 هدج ةظفاحمب  ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

   ةــــــ ۹٦ ــــطسوتملا: ةسردملا
 
 

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

٢٥ 
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