
 

 

 

 التمرين االول:

اقترب موعد االمتحانات ولم تتم كتابة الملصقات التي تلصق على طاولة كل ممتحن حاملة: اسمه، لقبه و رقم تسجيله و بما 
 علما ان االدارة تملك ملف في المجدول يحتوي على قائمة جميع التالميذ. فلن تكون العملية يدوية، 500أن العدد يقارب 

 ما هي العملية التي تقترحها إلنجاز الملصقات بطريقة آلية:

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

 :باختصار مع التعريف ذان تستعملهما للقيام بهذه العلميةما هما الملفان اللّ 

1.................................................................................................................................. 
2.................................................................................................................................. 

باالستعانة بالصورة في االسفل, اذكر مراحل العملية من البداية الى غاية الحصول على مستند يحتوي على جميع 
 الملصقات: 

 الخطوات  الهدف من المرحلة 
.............................................................................................للتأكيد اننا بصدد انشاء رسالة.1

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

............................................................................................. تحديد المستلمين.2
.............................................................................................

............................................................................................. تحديد مكان كل حقل.3
.............................................................................................

............................................................................................. اظهار النتيجة.4
.............................................................................................

............................................................................................. العمليةانهاء .5
.............................................................................................

 

 

 

 

 - المدية –ثانوية الشهيد محمود باشن 

2018-2017السنة الدراسية :   
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 لتمرين الثاني:ا

في المجدول التالي  اليك جدول
ل البكالوريا لشعبة علوم لحساب معد
( كتابة الصيغ يكون         تجريبية

 باستعمال مرجع الخاليا)

 

 

 

 

 

علما ان المجموع هو حاصل ضرب النقطة و المعامل:  D2اكتب الصيغة الالزمة لحساب المجموع في الخلية .1
....................................................................................... 

 اكتب الصيغة الالزمة لحساب المجموع العام :.2
              : C13الخاص بالمعامل في الخلية .3

................................................................................................... 
 :D13الخاص بالمجموع في الخلية .4

.................................................................................................. 
 :(اذكر اسم الدالة فقط) D13و  C13 ما هي الدالة التي يمكننا استخدامها بدال من الصيغة في الخاليا .3

........................................... 
 C15ة لحساب المعدل العام في الخلية اكتب الصيغة الالزم.4

................................................................ 
نكتب  " مادة  5حيث اذا كان معامل المادة اكبر او تساوي   Eاردنا اضافة عمود " نوع المادة " في العمود .5

 واذا كان اقل نكتب " مادة غير اساسية "  اساسية "
 الة المستعملة لملء العمود الخاص بنوع المادة ..................................ما هي الد.5
 : E2امأل الخاليا لكتابة نوع المادة في الخلية  ,عند استخدام هذه الدالة ظهرت نافذة المقابلة.6
ما هي احسن طريقة لنسخ الصيغة و الدالة في .7

 الى خاليا بقية المواد:   E2و  D2الخاليا 
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
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غة الالزمة لحسصيغة الالزمة لحساب
................................

ة لحساب المجالزمة لحساب المجموع
    :: C13C13خلية ل في الخلية 

...............................
: :D13D1ي الخليع في الخلية 

................................
 الصيغة في الخالال من الصيغة في الخالي

 C15 C15يةالخلية 
....

ن معامل المادا كان معامل المادة اكبر

....................................
: : E2E2ي الخلية دة في الخلية 
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