
يئاهنلا رابتخ نماال ةيجذومنلا ةباج نماال ةخسن

( ةيبتكملا االعالمااليل( سايقملا نم

لاااللو ؤسلا

يطعي يذلا جمانربلل ( يلخادلا (االمس يذيفنتلا فلملا ىلع اذهاالمس لدي Explorer.exe؟ ةملك لدت ءيش يأ ىلع
(1point) . ةيلحملا ةكبشلا اذكو USB حيتافم ، ةطنغمملا صارق ،األ ةبلصلا صارق األ تايوتحم عيمجل ةلماش ةرظن

(1point)ExplorateurWindows؟ يجراخلا اهمسا وه ام

يناثلا لا ؤسلا

Google ماظن يف " ظح ةبرض "---"J’aidelachance" رزلا ةفيظو ام
نم ىلثملا ةجيتنلا ةباثمب يهو ثحبلا ةجيتنك ( ةدحاو ةحفص ) ةدحاو ةجيتن ءاطعا ةيناكما يف رزلا اذه ةفيظو نمكت

تاحفصلا لك نيب

(1point) . اهتنياعم تمت يتلا

ىلا لوصولل نيتقيرط طعأ . ماعلا اذهل فيرشلا يوبنلا دلوملا خيرات ةفرعم يف بغرتو Google لمعتست كنأ ضرتفن
ةباج اال هذه

(1point) 2018 فيرشلا يوبنلا دلوملا دعوم ىلو: اال ةقيرطلا
(1point) يوبنلا دلوملا خيرات : ةيناثلا ةقيرطلا

(actualisé) ةنيحم نوكت نا بجي ةجيتنلا نا نم دكأت لا امئاد بجي االنأ لولحلا نم ديدعلا كانه :  ةظح مال

؟  عقاوملا هذه رود ام
نيزخت كل حيتت ةيضارتفا ةركاذ ءانتقا نم كنكمت Google فرط نم ةمدقم ةيناجم ةمدخ يه GoogleDrive -

(1point) Gmail يديرب باسح كلمي نا هيلمعتسم ىلع طرتشيو   اهيلإ لوخدلا و تافلملا

(1point) يفارتح وأاال يصخشلا مادختس لال بيو لا ةكبش يف عقوم ءاشنإ كل حيتت GoogleSite-
نم ةريبك ةعومجم نم الاق طنا هقيقحت يف بغرت نايبتسا لك ءاشنإب عقوملا اذه كل حمسي GoogleForms-

(1point) اهليلحتو تانايبلا عمج يف اًضيأ كدعاسيو ةحرتقملا جذامنلا

؟ بوساحلا ماظن لمعتست تنأ π120و
باسحل نيتفلتخم نيتقرط طعأ

رايتخا Nom)مث externe :Calculatrice-fichierexécutable :Calc.exe) ةبساحلا لا معتساب ىلو: اال ةقيرطلا

(1point) ةجيتنلا اذه ققحن xy
ةيلمعلل لا معتساب Scientifique Affichageمث

(1point) )Rechercher ىلع رقنن مث pî120 يلب ام بتكن Google لا معتساب : ةيناثلا ةقيرطلا



ثلا ثلا لا ؤسلا

قيسنتلا ب ةصاخلا تاود لأل نمضتي ال اهليدعتو صوصنلا ءاشن إل مدخت سُي صاخ جمانرب ؟وه صوصنلا ررحم رود ام
(1point)

(1point) …Edlin,Edit,Bloc-Notes؟ هنم ةلثم ضاأل عب طعأ

ىلا جاتحت يتلا تادنتسملا لكل ءاشنإب ةصاخلا تاود لكاأل مضي صوصنلا جلا ؟عم صوصنلا جلا عم ماظنب مواعالهتق

امنيب خلا... لوادجلا و روصلا و طباورلا لثم ةيجراخلا تانئاكلا نم ديدعلل جامدا و تاحفصلا و صوصنلل علا قيسنت

خلا... ةلمج وأ فرح جامدا ةملك فذح لثم عةاهل باتلا فئاظولا ضعب عم صوصنلا ةباتك ىلع رصتقي صوصتلا ررحم

(1point)

عبار لا لا ؤسلا

اًناجم ةرفوتم اهنكلو MicrosoftOffice ةعومجمل ةهباشملا تاود نماأل ةعومجم يه OpenOffice؟ ماظن فرع
(1point) . تنرتن األ ةكبش يف

Impress,Base,draw,Math,Calc,Writer(1point) ؟ اهمضي جماري ثالةث طعأ
ةحيحص يهف جماربلا هذه نم 3 اهيف ت ركذ ةباجا لك :  ةظح مال

س لاخما لا ؤسلا

Diaporama؟ اهضرع عقوم ىلا Diapositive حئارشلا عقوم نم لا لالفتن نيتقيرط طعأ

( 1point) F5 ةسمللا ىلع طغضلا ىلو: اال ةقيرطلا

طغضلا يفكي Diaporama مسا Diapositiveاهل ةحيرشلا لفسا يف ةدوجوم icone ةنوقيإ كانه : ةيناثلا ةقيرطلا
(1point) اهيلع

اهمدقت جمانرب لكش ىلع ةيناجم ةادأ يه :.VisionneusePowerPoint   ةملكلا هذه لدن ءيش يأ ىلع
ضرعل Microsoft

يف ابئاغ ماظنلا اذه ناك ولو PowerPoint نمض اهزاجنا مت يتلا ةيميدقتلا ضورعلا و حئارشلا لك

(1point) انزاهج



سداس لا لا ؤسلا

Excel؟ ماظن يف Ax2+Bx+c=0 ةلداعملا هذه لحل تاوطخلا مهأ طعأ

ةيلخلا Xو ريغتمل A1ل ةيلخلا (ثمال ةيلخ كالامه دنسن نأ ةلا حلا هذه يف بجي F(X)وX ناريغتم انه انيدل -

(A*X̂2+B*X+C ةلداعملل A2

سرد رظنأ ) ةسام ةجاحب انك اذا اهليعفت بجي Solveur ىمست Excel ماظن يف ةدوجوم ةيساسأ ةيلمع كانه -

( ةرضاحملا

رايتخا ,$A$2) رذجلا باسحل ةيرورضلا و ةيساس األ رصانعلا ضعب يلا وتلا ىلع ددحنف اهتذفان ضرعُت اهطيشنت درجمب -

($A$2 مث ,boutonàcocher"seulement"

(2points) A1 ةيلخلا يف ةلداعملا هذه لح ةجيتن ةرشابم عضوتف Resoudre رزلا ىلع رقنلا -

:  ةطح مال

ا ميظعت ، ةيطخلا ةيضايرلا الت داعملا ) ةدقعملا ةيضايرلا لئاسملا لحب موقت و لسكا ماظن يف ةجمدم ةادأ -:Solveur

(... قوسلا راعسأ ساسأ ىلع حابر أل

دحاو لح ءاطعإب جمانربلا اذه يفتكبف ةيضايرلا الت داعملل ةبسنلا -ب

يف االنأ ىلثملا ةجيتنلا ىلع لوصحلل (contraintesdupbm àrésoudre) دويقلا ضعبل ةيلمعلا هذه لمعتست -

دويق انل تسيل ةلا حلا هذه

عباسلا لا ؤسلا

حيحص عض ) ةئطاخلا وام اهنم ةحيحصلا يه Section(MS-Word)ام موهفمب ةقلعتملا صئاصخلا هذه نيب نم
ماما أطخ وأ

)؟ ةيصاخ لك
0.5point أطخ :  ةحفصلل ليذلا سفنو سأرلا سفنب ظفتحت 

0.5point أطخ : تاحفصلا ميقرتل عباتت 

0.5point حيحص : تاحفصلا ميقرت رييغت  و شماوهلا رييغت ةيناكمإ 

0.5point أطخ : ةحفصلا و صنلا قيسنتب ظفتحت 

اعفهي نب د/عيل


