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في مادة    فرض الثالثي الثاني ثانوية: ابن البيطار.

المعلوماتية      
 م.2019/ 2018التاريخ:

 ج م آ.  1المستوى: ساعة. 1المدة: 

 

 .20العالمة:             /   ......................القسم:..........................................................................................اإلسم واللقب:..

 أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن ُوِجد: :ن( 60التمرين األول )

 ،يمكن استخدامها بسرعة و سهولة)..................( Excelتكون جاهزة و مضمنة في برنامج  الدوال. 1

1.. ............ ............................................................................................................. .......... 

 . الصيغ باستعمال مراجع الخاليا هي صيغ تحتوي على اعداد ومراجع خاليا )..................(2

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

 )..............( 66مع السطر  Aيمثل تقاطع العمود   B66المرجع  . 3

3 ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .... 

 )..................( أولوية االس اقوى من أولوية االقواس. 4

4 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ . 

 )..................( Insertionيتم ادراج الجداول واالشكال من التبويب  .5

5 ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .... 

 )..........( FORMULESمن التبويب   () SOMMEالدالة  حلساب معدل املادة نستعمل .6
6............................................ ............................................................ 

جدول البيانات االتي يمثل مبيعات  :ن( 60التمرين الثاني )

 أشهر. 3شركة خالل 

 

 (1)ما هو مرجع الخلية المحددة في الجدول؟ .1

.………………………………………………………………  

 التي تسمح بحساب  B6باستعمال الصيغة المباشرة. اكتب الصيغة في الخلية  .2

 (1)مجموع مبيعات الشركة خالل شهر أفريل. 

…………………………………………………………………………………….. 

. (1)التي تسمح مجموع مبيعات الشركة خالل شهر ماي C6باستعمال مرجع الخاليا. اكتب الصيغة في الخلية  .3

……………………………………………………………………….................... 
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  (1)باستعمال الدوال. اكتب الصيغة التي تسمح بحساب مجموع مبيعات الشركة للطابعات.  .4

…………………………………………………………………………………………… 

 ( 1)باستعمال الدوال. اكتب الصيغة التي تسمح بحساب معدل مبيعات الشركة خالل شهر ماي. .5

……………….………………………………………………………………………… 

 .(1)بحساب أعلى قيمة مبيعات الشركة للشاشات تسمح التي الصيغة اكتب .6

………………………………………………………………………………………… 

 :ن( 80التمرين الثالث )
بواسطة  جيدة معدالت على المتحصلين تالميذلل تقدير شهادات إنجاز و جوائز تقديم ثانويتك إدارة أرادت

 العدد ولكون .ومعدله قسمه، ،تلميذال ولقب اسم من الشهادة نص يتكون ،Microsoft office Word برنامج 

  .التقليدية بالطريقة الشهادات هذه ملء يصعب كبيرا

 عّرف العملية التي تقترحها لحل هذا المشكل؟ .1

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

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

 ماذا تمثل شهادة التقدير في هذه العملية؟ .2

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

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

 ماذا تمثل قائمة التالميذ في هذه العملية؟ .3

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

 ما هو دور حقول الدمج في هذه العملية؟  .4

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

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

 رتّب الخطوات التالية للقيام بهذه العملية  .5

 الرقم الخطوات

  نقوم بإدراج حقول الدمج في االماكن المناسبة في شهادة التقدير

  يظهر مستند جديد يحتوى على ناتج الدمج

  ثم نختار الملف الخاص بقائمة التالميذ ..utiliser la liste existanteمن القائمة نختار 

  terminer & Fusionnerلمعاينة النتيجة ننقر على 

 Sélection desو نضغط على االداة  publipostageفي ملف شهادة التقدير نختار التبويبة 

destinataires 
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