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 نقاط( 40التمرين األول: )
 في الخانة المناسبة: ( X) حدد اإلجابات الصحيحة إن وجدت بوضع عالمة

 صيغة هي عبارة:ال  (1

                 حسابية و/أو منطقية                           منطقية                         حسابية   

 :لحساب معدل المادة نستعمل (2

                 صيغة ودالة معا                         دالة                       صيغة   

 :جدول وقسمتها على عدد هذه األعداد نستعمللجمع األعداد الموجودة في نطاق معين في الم (3
                Somme الدالة               Moyenne الدالة             صيغة

  :يما يل إلدراج دالة نتبع (4

      ننقر على              ok      تظهر علبة حوار               Insérer une fonction                 Formules 
    ننقر على ok           تظهر علبة حوارInsérer une fonction                       Insertion                  

        Formules             insérer une fonction             ok                  

    
  

 نقاط( 90: )الثانيالتمرين 
 

 اليك الجدول التالي:

 

 
 

 011*مجموع المسجلين /نسبة الناجحين= مجموع الناجحين  ،عدد الناجحين  -مع العلم ان: عدد الراسبين = عدد المسجلين 

  011*مجموع المسجلين /ع الراسبين مجموالراسبين =   نسبة

 لحساب مجموع المسجلين هي : .............................................................. B5في الخلية  المباشرة /الصيغة 0

 

 بلخير عبد السالم. السواقيثانوية 
 ةيالمد-

 (ع تج م )المستوى: السنة األولى 
 2026-00-04لثالثاء ا  ميو  .عةالمدة: سا
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 ................لحساب مجموع الناجحين هي : .......................... C5في   الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 2

 لحساب مجموع الراسبين هي : .......................................... D5في   الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 3

 لحساب عدد الراسبين هي : ................................................... D2في الخلية  مراجع الخاليا/الصيغة باستعمال 4

 ../ لعدم تكرار كتابة صيغة عدد الراسبين في باقي الخاليا نقوم ...................................................................5

 لحساب اصغر عدد من المسجلين هي :................................... B6في  الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 6

 لحساب اكبر عدد من الناجحين هي :...................................... C7في  الدوال و مراجع الخالياستعمال / الصيغة با7

 لحساب نسبة الناجحين هي : ........................................................ C8في  مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 8

 لحساب نسبة الراسبين هي : ....................................................... D8في  مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 9

 

  ط(نقا00: )الثالثالتمرين 
 ؟بين الدالة والصيغة قما لفر  .1

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

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

 

 .؟ماهي فوائد استعمال الدوال .2

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

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

 

 ؟عرف المجدول .3

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

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

 

 المجدول.استعمال أعط بعض فوائد   .4

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

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

 

 مفهوم الدالة والصيغة.أعط  .5

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

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

 

 : siدالة لأعط عبارة ا .6

……………………………………………………………………. 

 
 ................... اللقب:

 ................... .االسم:

 ................... . القسم:

ك، أصول النجاح أن يرضى هللا عن

وأن يرضى عنك من حولك، وأن 

تكون نفسك راضية وأن تقدم 

 عمال مثمرا.
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 نقاط( 00التمرين األول: )
 في الخانة المناسبة: ( X) حدد اإلجابات الصحيحة إن وجدت بوضع عالمة

 صيغة هي عبارة:ال  (1

                 حسابية و/أو منطقية                           منطقية                         ابيةسح   

 :لحساب معدل المادة نستعمل (2

                 صيغة ودالة معا                         دالة                       صيغة   

 :جدول وقسمتها على عدد هذه األعداد نستعمللجمع األعداد الموجودة في نطاق معين في الم (3
                Somme الدالة               Moyenne الدالة             صيغة

  :يما يل إلدراج دالة نتبع (4

      ننقر على              ok      تظهر علبة حوار               Insérer une fonction                 Formules 
    ننقر على ok           تظهر علبة حوارInsérer une fonction                       Insertion                  

        Formules             insérer une fonction             ok                  

    
 :يجب توفرالمراسلة  خطوات الدمج(5

            معا مصدر البياناتو  المستند الرئيسي            مصدر البيانات           المستند الرئيسي

 نقاط( 08: )الثانيالتمرين 
 

 انيك انجذول انراني:

 

 
 

 011*يجًىع انًسجهيٍ /َسثح انُاجحيٍ= يجًىع انُاجحيٍ  ،عذد انُاجحيٍ  -يع انعهى اٌ: عذد انزاسثيٍ = عذد انًسجهيٍ 

  011*يجًىع انًسجهيٍ /يجًىع انزاسثيٍ انزاسثيٍ =   َسثح

 300+300=+011نحساب يجًىع انًسجهيٍ هي :  B5في انخهيح  انًثاشزج /انصيغح 0

 بلخير عبد السالم. السواقيثانوية 
 ةيالمد-

 (ع تج م )المستوى: السنة األولى 
 2226-20-22لثالثاء ا  ميو  .عةالمدة: سا
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 somme(c2 :c4)= :لحساب مجموع الناجحين هي C5 في   الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 2

 somme(D2 :D4)= :لحساب مجموع الراسبين هي D5 في   الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 3

 B2-C2=لراسبين هي : لحساب عدد ا D2في الخلية  مراجع الخاليا/الصيغة باستعمال 4

 ية التعميمعملب : الراسبين في باقي الخاليا نقوم/ لعدم تكرار كتابة صيغة عدد 5

 =MIN(B2 :B4):ساب اصغر عدد من المسجلين هي لح B6في  الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 6

 MAX(C2 :C4)=اكبر عدد من الناجحين هي : لحساب C7في  الدوال و مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 7

 100*(C5/B5)=ين هي : لحساب نسبة الناجح C8في  مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 8

 100*(B5/C5)=لحساب نسبة الراسبين هي :  D8في  مراجع الخاليا/ الصيغة باستعمال 9

 

 

  ط(نقا00: )الثالثالتمرين 
 ؟بين الدالة والصيغة قما لفر  .1

  entrerفرحسة َريجرها ذهقائيا تعذ كراترها و انضغظ عهى  هي صيغ يصًُح في انثزَايج أيا انصيغحانذوال 

 

 .؟ياهي فىائذ اسرعًال انذوال .2

 ذ انشزطي نهصيغانصيغ و انرُفيذثسيظ               

 

 يٍ ديج انًزاسالخ؟ فيا نهذ .3

 انًسرهًيٍ يٍ  رسائم شخصيح نقائًحاَشاء              

 انًجذول.اسرعًال أعظ تعض فىائذ   .4

  جهذ انىقد و انرتح 

  في انعًم ذقح االسرعًا ل و انسهىنح  

  يفهىو انذانح وانصيغحأعظ  .5

 يًكٍ اسرخذايها تسزعح ايا انصيغح فهي عثارج حساتيح أو يُطقيح هي صيغح جاهزج يضًُح في انثزَايج انذانح 

 : siذانح نأعظ عثارج ا .6

 .=)Si انشزط;ذحقق انشزط ;عذو ذحقق انشزط(

 
 ................... اللقب:

 ................... .االسن:

 ................... . القسن:

أصول الٌجاح أى يرضى هللا عٌك، 

وأى يرضى عٌك هي حولك، وأى 

تكوى ًفسك راضية وأى تقدم 

ورا.عوال هث  
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