نوفمرب 4102

املستوى :الثالثة متوسط ()3AM
اختبار الفصل األول يف مادة اإلعالم اآليل

املدة10 :سا11

التمرين األول:
أكمل كيفية رسم جدول في برنامج املجدولExcel
)1نقوم  ............................. . .............داخل الخاليا
 )2نقوم  ..........................الجدول أي الخاليا املكتوبة
 )3نضغط على ....................................من شريط القوائم
 ) 4نضغط على  ..............................ثم على ...................................................................

التمرين الثاني:
رتب خطوات العمل للقيام بالعملية  5+13بطريقة عمودية
)1نكتب ............................في الخلية األولى
)2نكتب ...........................في الخلية الثانية
)3نكتب ...........................في الخلية الثالثة
)4نضغط على الخلية  ..................ثم نضغط على .................
 )5نضغط على الخلية ................ثم نضغط على ......................

التمرين الثالث:
إليك الجدول اآلتي من برنامج املجدول Excel
E
املادة
العلوم
الرياضيات
التاريخ
العربية

D
النقطة املستمرة
15
11
12
13

C
االختبار
32
33
33
22

B
الفر ض
11
13.5
13.5
15

A
املجموع

1
2
3
4
5
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لحساب املجموع ملادة العلوم نقوم بإتباع الخطوات التالية أكملها:
)1في الخلية  A2نكتب ..................................................................
)2نضغط على  .............................فتظهر النتيجة
)3لحساب املجموع لباقي املواد أي في مادة الرياضيات ,التاريخ و العربية نقوم بما يلي:
عند ظهور النتيجة نضغط على الخلية  A2من الجهة  ...........................اليمنى و عند ظهور ...............
 ..........................نقوم ......................حتى اللغة العربية فتظهر النتيجة تلقائيا

التمرين الرابع:
أردت استعمال برنامج املجدول  Excelو لكن لم تجده على سطح املكتب فقمت باتباع خطوات العمل
اآلتية قم بترتيبها:
 )1نضغط على املجدول ....................... Excel
)2نضغط على .........................Microsoft office
 )3نضغط على كل البرامج ...........................tout les programmes
)4نضغط على ابدأ .................................Démarrer

التمرين اخلامس:
ضع صحيح (ص) أو خطأ (خ)
لفتح مصنف جديد نضغط على جديد  nouveauثم على إنشاء créerتحديد خاليا متفرقة نقوم بالنقر على الخلية بالزر األيمن و دون رفع اليد نقوم بالسحب إلى باقي الخاليالتحديد خاليا متجاورة نقوم بالنقر على الخلية بالزر األيس و دون رفع اليد نقوم بالسحب إلى باقي الخاليالتحديد خاليا متجاورة نقوم بالنقر على الخلية بالزر األيمن و دون رفع اليد نقوم بالسحب إلى باقي الخاليا لتحديد خاليا متفرقة نقوم بالنقر على الخلية بالزر األيمن و دون رفع اليد نضغط على ) ctrl(controlمنلوحة املفاتيح حتى باقي الخاليا
 لتحديد خاليا متفرقة نقوم بالنقر على الخلية بالزر األيسر و دون رفع اليد نضغط على ) ctrl(controlمنلوحة املفاتيح حتى باقي الخاليا

بالتوفيق
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