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 اَتٍتارسم مؤشز انفأرة فً كم حانت مه انحاالث  :األولانتًرين 

 سطر تغيير ارتفاع  تكبير أو تصغير شكم تغيير عرض عًود تحذيذ انشكم

 

 

 

   

 

اختز مىها انصحٍحت و امألها فً  Wordخذول فً بزوامح  انٍك خطىاث عمم إلدراج :انثانيانتًرين 

 اندذول بانتزتٍب: 

 خطواث انعًم انصحيحت خطواث انعًم انًقترحت

 accueilوضغط عهى -

  insérer un tableau ) ادراج خذول )وضغط عهى -

   (tableau )وضغط عهى خذول

  okعذد األعمذة و انصفىف ثم وضغط عهى  ومأل-

 ( insertionوضغط عهى ادراج )-

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 اختز انصحٍحت  مىها  Wordانٍك انتعارٌف اَتٍت  نبزوامح  نث:انثاانتًرين 

 و ادراج اندذاول , انصىر و االشكال هى بزوامح ٌساعذوا عهى انكتابت -1

 و اخزاء انحساباث  هى بزوامح ٌساعذوا عهى ادراج اندذاول-2

 هى بزوامح ٌساعذوا عهى معاندت انىصىص -3

 .................................................................................................... :االجابت انصحيحت

 

 

 2026 :نوفًبر        (  AM 2 ) يتوسطاألوني :انًستوى 

 اإلعالو اآلني ةاألول في يادنفصم ااختبار               

 سا02انًذة:                                                                            

1/2انصفحت   
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 اربط بسهم :انرابعانتًرين 

 مه نىحت انمفاتٍح   contrôleوحذد انشكم األول ثم وضغط عهى -

 و دون رفع انٍذ  و حتى ظهىر            وحذد انشكم انثاوً

 وحذد األشكال, وضغط عهى انزر األٌمه ثم عهى مدمىعت  ثم عهى تفكٍك -

 وحذد األشكال, وضغط عهى انزر األٌمه ثم عهى مدمىعت ثم عهى تدمٍع-

 وحذد انشكم , وضغط عهى انزر األٌمه ثم عهى اضافت فقزة  -

 اكمم ما ٌهً  :انخايسانتًرين 

 نتغيير حذود  خهيت داخم انجذول:

 ........................ انخهٍت.-

وضغط عهى انخهٍت بانزر.................... ثم عهى ............................................ ثم وضغط عهى ........... -

 ثم وختار انسمك انذي وزٌذ

 نتهوين انخهيت داخم انجذول:

 .....................انخهٍت.-

 ر.................... ثم عهى ............................................وضغط عهى انخهٍت بانز-

تظهز الئحت وضغط عهى .................................. ثم وضغط عهى ................................... و وختار  -

 انهىن انذي وزٌذ

  صحح ما ٌهً :انسادسانتًرين  

 :  إلضافت عًود داخم جذول

تظهز نىا الئحت وختار ( insertionوضع مؤشز انفأرة داخم انخهٍت , وضغط عهى انزر األٌسز ثم عهى حذف ) -

 إضافت سطز

 ...........................................................................................................................: انتصحيح

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

  : خهيت نتقسيى 

( ثم ومأل عذد fractionnerخهٍت )  دمح ثم عهى  األٌسزوضغط عهى انزر ثم  وضع مؤشز انفأرة داخم انخهٍت -

 األعمذة و األسطز

 ...........................................................................................................................: انتصحيح

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

 انكتابت داخم شكم -

وضع عذة اشكال فً شكم -

 واحذ

 نىضع كم شكم وحذي -

 تحذٌذ عذة اشكال-

↑+ 
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 التصحيح

 ارسم مؤشز انفأرة فً كم حانت مه انحاالث اَتٍت :األولانتًرين 

 سطر تغيير ارتفاع  تكبير أو تصغير شكم تغيير عرض عًود تحذيذ انشكم

 

 

 

   

 

اختز مىها انصحٍحت و امألها فً  Wordخذول فً بزوامح  انٍك خطىاث عمم إلدراج :انثانيانتًرين 

 اندذول بانتزتٍب: 

 خطواث انعًم انصحيحت خطواث انعًم انًقترحت

 accueilوضغط عهى -

  insérer un tableau ) وضغط عهى ادراج خذول )-

   (tableau )وضغط عهى خذول-

  okعذد األعمذة و انصفىف ثم وضغط عهى  ومأل-

 ( insertionوضغط عهى ادراج )-

 ( insertionوضغط عهى ادراج ) -1

   (tableau )وضغط عهى خذول -2

 insérer un tableau ) وضغط عهى ادراج خذول ) -3

  okعذد األعمذة و انصفىف ثم وضغط عهى  ومأل--4

5- 

 

 اختز انصحٍحت  مىها  Wordانٍك انتعارٌف اَتٍت  نبزوامح  نث:انثاانتًرين 

 و ادراج اندذاول , انصىر و االشكال هى بزوامح ٌساعذوا عهى انكتابت -1

 و اخزاء انحساباث  هى بزوامح ٌساعذوا عهى ادراج اندذاول-2

 هى بزوامح ٌساعذوا عهى معاندت انىصىص -3

  3و     1 :االجابت انصحيحت
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 اربط بسهم :انرابعانتًرين 

 وحذد انشكم , وضغط عهى انزر األٌمه  ثم عهى  اضافت   فقزة -

 وحذد األشكال, وضغط عهى انزر األٌمه ثم عهى مدمىعت  ثم عهى تفكٍك -

 عهى انزر األٌمه ثم عهى مدمىعت ثم عهى تدمٍع وحذد األشكال, وضغط-

 مه نىحت انمفاتٍح   contrôleوحذد انشكم األول ثم وضغط عهى -

 و دون رفع انٍذ  و حتى ظهىر             وحذد انشكم انثاوً

 اكمم ما ٌهً  :انخايسانتًرين 

 نتغيير حذود  خهيت داخم انجذول:

 وحذد  انخهٍت.-

 ثم وضغط عهى  (  bordure et trameحذود و بنيت ) ثم عهى   األيًنوضغط عهى انخهٍت بانزر -

 ثم وختار انسمك انذي وزٌذ (largeurسًك ) 

 نتهوين انخهيت داخم انجذول:

 وحذد انخهٍت.-

 (  bordure et trameحذود و بنيت ) ثم عهى   األيًن وضغط عهى انخهٍت بانزر-

و وختار انهىن انذي   (remplissageيأل ) ثم وضغط عهى    trame de fondتظهز الئحت وضغط عهى  -

 وزٌذ

  صحح ما ٌهً :انسادسانتًرين  

 :  إلضافت عًود داخم جذول

تظهز نىا الئحت وختار ( insérerوضع مؤشز انفأرة داخم انخهٍت , وضغط عهى انزر األٌمه  ثم عهى دمح  ) -

 ( insérer des colonnesإضافت عمىد )  

  : خهيت نتقسيى 

( ثم ومأل عذد fractionnerثم عهى تقسٍم خهٍت )  األٌمه وضغط عهى انزر ثم  وضع مؤشز انفأرة داخم انخهٍت 

 األعمذة و األسطز

 

 

وضع عذة اشكال فً شكم -

 واحذ

 انكتابت داخم شكم-

 نىضع كم شكم وحذي -

 تحذٌذ عذة اشكال-
↑+ 


