
                                                                               م�وسط  �لثة: الس�نة املس�توى  �لزيان –م�وسطة قايد 	امر ٔ�محد 

                                                                                          سا	ة املدة :   2020 - 2019    الس�نة ا#راس�ية : 

  

.......................القسم :            ...........................إالمس :      ......................................ا'لقب :  
  

 :  ٔ�و إال<اDت الصحي@ة   الصحي@ةعند إال<ابة    XX ضع 	المة     : ا7ٔول ا4متر/ن

 كن ٕاضافة ا7ٔصوات يف HرGمج مي  
   :من  سكراNش 

 Insertionقامئة         مك�بة سكراNش        Nسجيل صويت       

 Bتقاطع العمود          يه :  B20اخللية   
 20مع السطر  

مع Bتقاطع السطر       
 20العمود  

مع 120تقاطع العمود       
 Bالسطر  

 ٕاcشاء رسوم         من ٔ�<ل :سكراNش  `س�ت_دم HرGمج 
 �حركة م          

 ٕاcشاء <داول          
 حسابية         

 تصممي ٔ�لعاب           

 ٔ�وراق معل            صف@ات               qالp            الmمصنف هو عبارة عن  مجمو	ة :

  صيغة مراجع اخلالp         صيغة �مييائية            صيغة م~ارشة             :  يهيف ال|م}دول  ٔ�نواع الصيغ 

 حول ا7ٔداة املطلوبة مع �رق��مها :  ضع ٕاطار:     ا4متر/ن الثاين      

 )  وديةاجتاه الك�ابة (ٔ�فق�ة ، مع )1
2(pتلو/ن اخلال 
 تغيري احلدود )3
 الك�ابة يف وسط اخللية )4

  :  واحسب الن��}ة حسب الصيغ التالية  امٔ� اجلدول  )  1  4متر/ن الثالث : ا

G1 = D1*E1 – F1 F1 = 3  E1 = 2 D1 = 5

G3 =  B3 * (C3 – D3) D3 =    2 C3 = 3 B3 =  6  

 هنا :    ....................................................................... ا7ٔوىل اكتب حسابك 'لصيغة

 ........................................................................                         'لصيغة الثانية :

: االمس

 اداألول في مادة ختبارإلا
: سلقس ا

  المعلوماتية دة
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 اذ�ر ٔ�ولوpت العمليات احلسابية Dلرتت�ب :  )2
.......................................................................................................................................................  

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

اب بة النقاط اليت حتصلت 	لهيا يف الفصل ا7ٔول حلسكتأ�س�تاذ املعلوماتية م�ك طلب     الوضعية إالدماج�ة ::

  ....................................................  :، ما هو الربGمج ا¥ي Nس�تعم£  معد¢

 
 بعد كتابتك 'لنقاط ٔ�ردت احلساب : )1

- pس�تعامل مرجع اخلالD  اكتب الصيغ التالية : 

 =  نقطة التقومي + نقطة الفرض                  1الmمجموع 

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

   5) /  3+ ¯خ�بار *  1(الmمجموع=                      ل¬معدل  ا

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

 الـــــمعدل  *  ال�معامل =     * الmمعامل            املعدل

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

  بنفس الطريقة ، �يف ميكن الق�ام بذ¢ ؟ بعد حسابك لmمعدل مادة ال|معلوماتية ٔ�ردت حساب بق�ة ال|مواد)2

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

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

) * املعامل عدل(املq�ٔربك صديقك ب·ٔنه ميك�ك حساب معدل الmمواد Dلطريقة التالية :  مــجموع qالp العمود  )3

 4لك مادة قسمة مجموع املعامالت.

 ؟  اكتب الصيغة اليت حتسب ذ¢،    H8ٔ�ردت حساب ن��}ة معدل املواد يف اخللية 

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

.......................................................................................................................................... 
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تس�س�تعامل D  يةD  يييللية تلتاتا غيغ ا يغلص ا

تلتقو             =  نقطة=  نقطة ا

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

خ+ ¯خ11لmمجموع(الmمجموع=  

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

*  ال�معامل دل  *  ال�معامل 

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

ل|مواد�ة ال|مواد نببنفس الطريقةنفس الطريقةق
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ملعد(امل qالp العمودموع qالp العمود 
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