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:)نقطة12(الوضعیة اإلدماجیة
ونقل إلى ثانویة مصطفى بن بولعید، محمود الشریف كان أحد التلمیذ یدرس في السنة  األولى جذع مشترك آداب بثانویة 

ول مرة نظریا فقط ، وعند دخولھ قاعة اإلعالم اآللي الخاصة بالتطبیقات بالثانویة الحالیة ألالمعلوماتیةعلما بأنھ كان یدرس مادة 

:موجھا بعض األسئلة ألحد زمالئھ ) 1الوثیقة رقم (كما ھو مبین في Excelقام بتشغیل الحاسوب و تنفیذ ملف من نوع

:كاآلتيمن طرف التلمیذ الجدید وھي لك األسئلة الموجھةأجب على - 1-اعتمادا على الوثیقة رقم:األسئلة

.:الجزء األول
..………………………………………) :المستند(ھو اسم المصنف ما.1

2019-2020: الدراسیةالسنة المعلوماتیةمادةإختبار الثالثي الثاني في  ثانویة مصطفى بن بولعید

ساعتان: المدة  السنة األولى: المستوى

األدبیة جمیــــع األقسام  آدابترك جذع مش: الشعبة 

.........................:القسم.............................. :االسم:.............................اللقب 

-1-الوثیقة رقم 
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…………………………………………………:.....ماھو حجم الخط.2
…………………………………………………:ماھو رقم الورقة المحددة.3
…………………………………….وھمیة قائمة الناجحین جدول ھل خطوط .4
…………………………ماھو مرجع الخلیة المحددة .5

:الجزء الثاني

:اآلتیةفي مراجع الخالیا طریقة  الحساب أكتب دوال -1

B13 f(x)

C13 f(x)

:األتيمن أجل ترتیب المعلومات كما ھو مبین في الجدول في علبة الحوار أكمل الفراغ 

أمأل الفراغ بما SIلة الشرطیة اعلى الداعتمدناD4لخلیة في اوغیر مقبولمقبولإلدراج كلمة -2
ھیناسب

.الدالة فیھاإدراجالتي نرید ..........................نحدد . 1
......................................نضغط على الزر . 2
Insérer une fonctionإدراج دالة  نحصل على النافذة . 3
...............ئمة الدالة نختار من القا. 4
:)أكمل الفراغ(نكتب علیھا SIالخاصة بالتعلیمة الشرطیة  نحصل على النافذة . 5

okثم نضغط على ببما یناسنمألھا. 6
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..................................الشرط المنطقي

...................................تحقق الشرط

................................عدم تحقق الشرط

بلغیث عبد الحلیم: أستاذ المادة
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