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 : نقطة( 12)الوضعية اإلدماجية

 ،ثانوية مصطفى بن بولعيد إلى ونقل ثانوية النعمان بن البشيرب يدرس في السنة  األولى جذع مشترك آداب تلميذكان أحد ال     

ألول مرة  بالثانوية الحالية وعند دخوله قاعة اإلعالم اآللي الخاصة بالتطبيقات ،علما بأنه كان يدرس مادة اإلعالم اآللي نظريا فقط 

 حد زمالئه :( موجها بعض األسئلة أل 1الوثيقة رقم ) كما هو مبين في   Excelقام بتشغيل الحاسوب و تنفيذ ملف من نوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015/2016الدراسية:  السنة
المعلوماتية مادةإختبار الثالثي الثاني في   

 

 -الشريعة -ثانوية مصطفى بن بولعيد

 المستوى: السنة األولى مدة : ساعتانال

 آدابالشعبة : جذع مشترك   علمي و أدبي

.......................لرقم:..............................ا....... القسم:.م: .......................االس ..........................اللقب :...    

 

 
-1-الوثيقة رقم   



 لك )كي( من طرف التلميذ الجديد وهي  الموجهةاألسئلة أجب على  -1 -اعتمادا على الوثيقة رقم األسئلة:

 :كاآلتي

 .  الجزء األول:

 ..……………………………………… ما هو اسم المصنف )المستند( : .1

 …………………………………………………ماهو حجم الخط:..... .2

 ...………………………………....………ماهو رقم الورقة المحددة: .3

 ...................................................وهمية ................قائمة الناجحين  جدول هل خطوط  .4

 ماهو مرجع الخلية المحددة ................................................................. .5

 :الثانيالجزء 

 : اآلتيةفي مراجع الخاليا طريقة  الحساب أكتب دوال   -1

B12       f(x) 

C12       f(x) 

 : األتيمن أجل ترتيب المعلومات كما هو مبين في الجدول في علبة الحوار أكمل الفراغ 
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 ok.ثم نضغط على  ببما يناس نمألها. 6
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