
                                                                               م�وسط  رابعة: الس�نة املس�توى  �لزيان –م�وسطة قايد 	امر ٔ�محد 

                                                                                          سا	ة املدة :   2020 - 2019    الس�نة ا#راس�ية : 

  

.......................القسم :            ...........................إالمس :      ......................................ا'لقب :  

  

 :  ٔ�و إال=اCت الصحي?ة   الصحي?ةعند إال=ابة    XX ضع 	المة     : ا7ٔول ا4متر/ن

Dدول  الخ�يار داGمج اIرJ يف 
 :  ندNل يف قامئة 

       FORMULES       INSERTION        ACCUEIL 

من  مـجموع مجمو	ة         : تقوم حبساب   PRODUIT  اD ا#
 ا7ٔ	داد         

=داء مجمو	ة من       
 ا7ٔ	داد       

الkمطلقة لعدد القمية        
 

 Dا#اMAX  دد/ن        : تقوم حبساب	دد يف           =داء 	ٔ�صغر  
 ا7ٔ	داد مجمو	ة من  

 ٔ�كرب 	دد يف          
  من ا7ٔ	داد           

 p :            Tableau           Graphique           Imageشاء ختطيطات pس�تعمل ٔ�داةالٕ 

ساب ٔ�دىن قمية بني الصيغة الصحي?ة حل 
 :يه   C2 و اخللية  B2  اخللية

      
=MAX(B2 - C2) 

      
  = MIN (B2 , C2)

        

       =MIN(B2  ; C2)

 

- p دول ؟ ملاذاGمج اIرJ س�تعمل ا#وال يف ................................................................................................. 

- Dمايه ا#اSI  ...............................  ؟............................................................................................... 

 : :    ا4متر/ن الثاين   

 يف الصورة 'لحصول 	ىل رتب ا'لبنات ال�موحضة)  1

   .	دة مراترك مث ي�سخ نفسه مقطع Jرمـجي جيعل ا4اك�ن يتح 

 ...................نفسه ؟  ا4اك�نمك من مرة س�ي�سخ ) 2

 ل¦س ¤بتا ، ما هو  لو ٔ�ردت جعل 	دد ال�تكرار ) 3

 ..............................................احلل يف رٔ�يك ؟ 

امئة اليت ¬س�ت»دªا لفعل ذ© ؟ لقمايه ا) 4

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

 

: االمس

 اداألول في مادة ختبارإلا
: سلقس ا

  المعلوماتية دة

                           

                           

              

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sننmsنن//نن/ن/نmsررر////ررmsمتمتررمتمترررمتمتمتررمتمتms4444444متmsااsل mولوو m

ٔ

m7ٔ7mااmDيار داDا يف JرIمجيف JرIمج اGد�
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 م�غري يف JرIمج سكرا¬ش امسه " خطوة " بعد ٕاpشاء  ا4متر/ن الثالث :  

 مقت Cٕس�ت»دام لبنات ال�متغري وٕاعطاء بعض ا7ٔوامر Cلشلك التايل : -

 ؟  لك �ٔمر مايه قمية الkمتغري "خطوة " بعد تنف¹ذ 

 طوة =  ...............خ

 طوة =  ...............خ

 طوة =  ...............خ

 طوة =  ...............خ

 طوة =  ...............خ

 لبيع الهواتف النقاD يف مسا	دته حلساب مداخÂ¹ طلب مÀك صديقك ا¿ي مي¼ حمال   الوضعية إالدماج¹ة :

   : الشهرية و الس�نوية 

-Gم?ل حساب مثن البيع بعد التخف¹ض 4لك ها دول بعد كتابتك 7ٔسعار الهواتف يف اÈك صاحب الÀلام ٔ�ن تطلب م	ف ، 

  %96يه pس�بة التخف¹ض 

  مع حبساب مثن البيع بعد التخف¹ض 'لهاتف ا7ٔول : كتب الصيغة اليت ¬سا)1

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

 :   'لهاتف ا7ٔول اكتب الصيغة اليت ¬سمح حبساب الفائدة بعد البيع Cلتخف¹ض )2

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

 ..............................................................................Ïيف تقوم حبساب مثن البيع و فائدة بق¹ة الهواتف ؟ )3

ع كتابة م  اس�ت»دم ا#اD اليت ¬سمح © حبساب مجموع سعر الرشاء و مجموع سعر البيع بعد التخف¹ض و الفائدة ا4لكية)4

 :  غة  الصي

 ............................................................................................................ مجموع سعر الرشاء 

 ............................................................................................. مجموع سعر البيع بعد التخف¹ض 

 ................................................................................................................... الفائدة ا4لكية 

ل ل ا7ٔول تتغري الkمعلومات يف اجلدو ومات يف =دول ¤ين لكن Õرشط �ٔنك ٕاذا �ريت يف اجلدو ٔ�ردت pسخ الÈمعل)5

 ..الثاين تلقائيا ، مايه ا7ٔداة اليت ¬سمح بذ© ؟  ..............................................................................
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