
 

 

 

 

 : نقاط ( 10) :السؤال األول

 :(Sauts de sectionالخاص بها ) الفاصل المقطعي نوع أسند لكل تعليمة -1

 ]......................................................     [ (8.6.4.2ألتي )مستند يحتوي على صفحات مرقمة كاإنجاز  .1

 ].........................................     [ ة الحدود والتظليل.انجاز مستند يحتوي على مجموعة من الصفحات مختلف .2

 ]........................................................     [ كتابة نص بعمود واحد وعناصر بعمودين على نفس الصفحة . .3

 ]..........................................    ........... [ .في نفس المستند )عمودية وأفقية( االتجاهإنجاز صفحات مختلفة  .4

 : اآلتيةإلدراج نمط خاص تظهر لنا علبة الحوار  -2

 اعتمادا على علبة الحوار المبينة: أكمل الفراغ 

 ...........................................إسم النمط : -

 ..........................................حجم الخط : -

 ...........................................ط:نوع النم -

 ......................................المحاذاة : اتجاه -

 ........................................تنسيق الخط : -

 أربط بسهم بين كل تعليمة  ومكانها في الصورة

 محاذاة النص في الوسط •

 نوع خط الكتابة •

 تنسيق الخط مائل •

 

 

 المراسالت يعتمد المستخدم على وثيقتين :لدمج  -3

 ................................................................................................................هي : األولى الوثيقة •

 ..................................................................................................................هي الوثيقة الثانية: •

  إلىتنسيق المستند الذي تم تقطيعه  صورة إعتماد على -4

 حدد صفحات كل جزء:أجزاء 

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

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

 في المرحلة الثانوية : Wordبعة فوائد  تعلمتها من برنامج أذكر أر -5

1- ............................................................................................................... 

2- ............................................................................................................... 

3- ............................................................................................................... 

4- ............................................................................................................... 

 2016/2017الدراسية:  السنة
المعلوماتية في مادة ثانيال إختبار الثالثي   

 

 -الشريعة  -ثانوية مصطفى بن بولعيد

 المستوى: السنة األولى عتانالمدة : سا

 الشعبة : جذع مشترك ع و تك علمي وأدبي

.......................لرقم:..............................ا....... القسم:.م: .......................االس ..........................اللقب :...    
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  : ( اطنق 10)اإلدماجية  وضعيةال

 مالي قدره مبلغ برحلة صيفية  إن تمكن من جمع ثانوي وفي أحدى األيام وعده أبوه األولىدرس في السنة كان احد التالميذ ي     

نجاز بإففكر هذا التلميذ  ،دج  لكل شهر  4000من مصاريفه الشهرية طوال السنة الدراسية علما بأنه كان يقدم له مبلغ   دج 10000

   حتى يحضى بهذه الرحلة الممتعة الحساب وهذا لتسهيل عملية   Excel جدول خاص بمصاريفه الشهرية بواسطة برنامج

 .(01المصنف رقم أنظر  )

 

 على ورقة المصنف واإلشكالية المطروحة من طرف زميلك قدم له المساعدة باإلجابة على األسئلة التالية: اعتماد

 مرجع الخلية المحددة ........................؟ -   ؟ …………… لمصنف :ماهو عدد أوراق هذا ا -1

 : ة اآلتيةعلى التعليم اعتمادا -2

o  مصاريف كل شهر –المبلغ المدخر = المبلغ المقدم من طرف األب 

  

 :( Excel )تكتب إعالميا كما درست في برنامج  اآلتيةقم بكتابة الصيغ والدوال المكتوبة في مراجع الخاليا  

H2       f(x) 

H4        f(x) 

I 2          f(x) 

I 11        f(x) 

I 12        f(x) 

I 13        f(x)   

 بالتوفيق للجميع 
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 األستاذ : بلغيث عبد الحليم

1as.ency-education.com




