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 ) pts60(   أجب عن األسئلة  و ،أمام اإلجابة الصحيحة (×)ضع عالمة:  

 acceuilمن التبويبة   word في معالج النصوص جدولنقوم بإدراج  .1

 □خطأ                                 □صح 

 :األمرنختار  wordإلدراج فاصل مقطعي مستمر في معالج النصوص  .2

       continu  □                     □ saut de page            □ page suivante 

 ، المستند الرئيسي و ناتج الدمج من العبارة التالية: البياناتمصدر د حد   .3

 تحتوي على معلومات )الوثيقة (لصقات م   مة في مدرسة ابتدائيةعل   عت م  وز      

 مصدر البيانات:.................................................   تالمذتها.      

 الرئيسي:............................. ناتج الدمج:................................................المستند    

 هو : ...................................  18<2*4=ناتج الصيغة  .4

 نستعمل الصيغة:  A1 ; B1 ; C1 ;F1لتحديد أكبر قيمة بين الخاليا  .5

□  = max(A1 :C1 ; F1)         □  =max(A1 ;B1 :F1)          □  =max(A1:F1)  

 فإن صحة البيانات ت فقد. excel. عند ترتيب البيانات لجدول في ال 6

 □خطأ                                    □صح                          
 

   ) pts50(   

، المهني بمجهوداته المبذولة خالل مشوارهأرادت ادارة الثانوية إقامة حفلة تكريم ألحد األساتذة المتقاعدين عرفانا 

 بهذه المناسبة.  ركة في الحفلة بعرض تقديميلب منك المشافط  

   (1pt)    ؟ ما هو البرنامج المستعمل لهذا الغرض  .1

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

من خالل   بذلك أحضر لك عون اإلدارة صورا إلدراجها في العرض التقديمي. فكيف تقوم .2

   : Acceuil , Animation, Forme, Insertion , objets, imageالتاليةالخطوات 

(pts2) 

بعد انتهاءك من انجاز العرض الحظت انه ال يلفت االنتباه. اقترح حال لجعل العرض أكثر   .3

 ....................................................................................................  (2pts)تشويقا

………………………………………………………………………………… 

المـــــدة : ساعــــة واحدة                                                                                                مديرية التربية لوالية غليزان  

  8201/9201السـنة الدراســية:                                                                                                         أحمد بحونة ثانوية بن

ادة المعلـــومـــاتيـــةـلم يـــثانـل الـــــــفصالفرض األول لل  

العالمــــة:   …                                .. آ 1القســـــم: …                      ..…………………… :بــاالسـم و اللـق  

 مالحظة: ممنوع التشطيب مع الكتابة بخط مقروء

 .............اإلسم:
 .............اللقب:

 القسـم:................
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 ) pts 90(    منتجاتها أسبوعياشركة لبيع الحواسيب تحصي مبيعات. 

 الجدول اآلتي يمثل عدد الوحدات المباعة    

 منتج خالل أيام أحد األسابيع.لكل 

 ثمن كل وحدة لكل منتج موضحة في الجدول.

 ةأكتب الصيغباستعمال الصيغة المباشرة.  .1

  لحواسيبالمباعة من االتي تسمح بحساب الكمية  

 ................................................ خالل أسبوع. Acerمن نوع  

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

ليوم  ح بحساب الكمية المباعة للحواسيب تسم باستعمال مرجع الخاليا. أكتب الصيغة التي .2

 ................................................................................................................................الثالثاء.

 الشركة لمنتجاتها ليوم السبت.مبيعات باستعمال الدوال . اكتب الصيغة التي تسمح بحساب مجموع  .3

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

 . Sonyو أدناها ل  HPاكتب الصيغة التي تسمح بتحديد أكبر عدد للمبيعات خالل األسبوع للحواسيب من نوع  .4

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

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

  إذا علمت أن الدالةProduit  .مثال : تسمح بحساب الجداء   =Produit(A5 ;A7)    تكافئ     =A5*A7 

 ليوم األربعاء.   Dellباستعمال الدالة. اكتب الصيغة التي تسمح بحساب سعر الحواسيب من نوع  .5

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

 خالل أسبوع. Dell. اكتب الصيغة التي تسمح بحساب الكمية المباعة للحواسيب من نوع  الدوالباستعمال  .6

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

 .Dellالمبيعات خالل أسبوع للحواسيب من نوع سعر  باستعمال الدوال. اكتب الصيغة التي تسمح بحساب .7

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

 الجدول( أراد مدير الشركة عرض نتائج مبيعاته خالل األسبوع أمام لجنة مختصة لدراسة و تحليل النتائج(. 

 .ناجحا و واضحا   اقترح على المدير حال   حتى يكون العرض التقديمي .8

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