
 الجمهىرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 5102/5102: انسىح انذساسُح                              سيدي عيسى  مهدي بن بركة: ال مرىسطح

 و نصف ساعة: انمـــــــذج                                                متىسط   رابعةال: انمسرىي

 اجب بصحيح أو خطأ و صحح الخطأ ان وجذ 
 نحذد الشريحت و نضغط على الزر في برنامج البور بوينت شريحت جذيذة  إلدراجentrée 

  حوخراس انرؼهُم مصىف  نسفظ enregistrer   مه قائمحFichier. 

 Power point  العروض التقديمية. إلنجازهو برنامج 
 وىقش ػهً   ذخطُظ  إلدساجfichier. 

  وىقش ػهً انرخطُظ  مؼطُاخنرغُشoption de graphique 
 

مه تُه ضزٌ َمثم ذغُشاخ انسشػح تذالنح انانُك اندذول اِذً و ان

  Excelػح تثشوامح شمشازم سسم مخطظ انس

 
 
 
 

مه ذالمُز انسىح انمؼهىماذُح طهة اسرار 

 ػشض ذقذَمٍ ساتؼح مرىسظ اوداص 

 ،رىسطح انمهذٌ ته تشكح نهرؼشَف تم

ذىظُم هزا  صمُهح ػهً  مىُةاقرشذ 

 انؼمم فٍ سد ششائر 

تسُث َضؼان فٍ انششَسح األونً 

 ػىىان كم ششَسح ثم َسرؼمالن 

 االسذثاط انرشؼثٍ 

                                                        نهشتظ تُه كم ػىىان

 انمكرىب فُها  و انششَسح

ثُه كُف نر 2و  1اسرؼه تانسىذ  

َقىمان تزنك.

ح نهزا ككُف َضُفان انسش تُه

انؼشض
 

                                            
 

 (تانساػحانضمه) 0 1 2 3 4 5 6

 كم/سا(انسشػح ) 60 40 30 10 0 30 40

 2و 1انسىذ
 

مغ ذمىُاذٍ نكم تانرىفُق مه خذ وخذ و مه 

 صسع زصذ 

 طمح انضهشاءااألسرارج فشوج ف



 نحدد الشريحت في برنامج البور بوينت شريحت جديدة  إلدراج
 1............... صحيح....entréeو نضغط على الزر 

  توختاس انتعهيم مصىف  نحفظ enregistrer   مه قائمتFichier. ............... 1صحيح 

 Power point  1............... صحيح العروض التقديمية. إلنجازهو برنامج 

  إلدساج  تخطيظ  وىقش عهىfichier..5.5......خطأ 

 insertion   .................1إلدساج  تخطيظ  وىقش عهى 

  نتغيش معطياث انتخطيظ وىقش عهىoption de graphique .5.5......خطأ 

 option de graphique...................1انتخطيظ وىقش عهى خياساث نتغيش 

  Excelمشاحم سسم مخطظ انسشعت ببشوامح  

 عهى قائمت ادساج  وىقش  وحذد قيم انسشعت 

 graphiqueوختاس تخطيظ 

 1..……………………انمشحهت األونى : وحذد وىع انتخطيظ 

 1معطياث انتخطظ ..................  هي انمشحهت انثاويت : 

 1انمشحهت انثانثت : وختاس انخياساث انمىاسبت نهتخطيظ ..........................

 1.................نتخطيظ.اانمشحهت انشابعت :وختاس مكان 

 مشاحم ادساج استباط تشعبي في هزا انعشض

 وحذد خمهت انتعشيف بانمؤسست 

 وىقش بانضس األيمه نهفأسة و وختاس استباط تشعبي

 signetتظهش عهبت حىاس وختاس اشاسة مشخعيت 

انتي فيها انتعشيف بانمؤسست ثم وىقش  2وختاس انششيحت 

مه عهبت   okمه عهبت انحىاس األوني ثم  okعهى 

بانششيحت  2انحىاس انثاويت بىفس انطشيقت وشبظ انعىىان 

 4بانششيحت  3و انعىىان  3

 6بانششيحت  5ان ىو انعى 5بانششيحت  4و انعىىان 

 

صس  يضيفان نكم ششيحت   نهشخىع انى انششيحت األونى

و مه اصساس االخشاءاث أو شكم مه األشكال انتهقائيت 

 formes automatiquesرنك باختياس 

 مه ششيظ انشسم 

بانىسبت نضس االخشاءاث بمدشد اختياس انضس تظهش عهبت 

انتي فيها  1انششيحت ب استباط تشعبي حىاس وختاس

 okانعىاويه و وىقش عهى 

أما انشكم فىىقش عهيه بانضس األيمه و وختاس استباط 

تشعبي تظهش عهبت حىاس وختاس مىها اشاسة مشخعيت 

signet  انتي فيها انعىاويه و وىقش  1وختاس انششيحت 

  okعهى 

 2و 1انسىذ
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  1تنظيم و تسلسل االجابة.....  
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