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 درجات( 4) :يلما ياثنين  ناجب عباستخدام تطبيق االكسل : 1س

 

 مسار الدخول الى تطبيق االكسل. -1

 ثم اجعل المحاذاة من نوع توسيط. 22غير نوع الخط ليصبح بحجم  -2
 درجة . 22قم بتغيير اتجاه النص الى  -3

 

 درجات( 4)  -ثم قم بالعمليات التالية:: اذكر خطوات انشاء مخطط بياني 2س

 اعمدة ثالثية االبعادر مخطط من نوع تاخ -1
 في المخطط الصف بالعمود"قوم بتبديل " -2
 "الطلبةمعلومات عنوان للمخطط "  فاض -3

 

 درجات( 6) -:يلما ياكتب المعادلة الخاصة بتنفيذ : 3س

 F6الى  B6و  F3الى  B3الوسيط الحسابي للخاليا  -1
 لكل طالباوجد المعدل  -2
 $122وعدا ذلك تكون المنحة  %02اذا كان معدل الطالب اكبر او يساوي  $322تكون المنحة اوجد المنحة بحيث  -3

 
 درجات( 6) -:العتماد على الجدول المرفق اذكر خطوات تنفيذ ماياتيبا: 4س

 ( جيد 00-02( متوسط و )00-02يكون مقبول و )( 20-22) اوجد التقدير  بحيث طالب لكل معدل باالعتماد على ال -1
 ( امتياز وعدا ذلك يكون التقدير  )راسب(.122-02( جيدجدا  و )00-02و )

 اوجد الجنس لكل طالب بحيث يتم اختيار على شكل قائمة منسدلة. -2
 اجعل الصفوف الخاصة بالعناوين ثابته على شاشة االدخال. -3
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 ((مدرس المادة))مع امنياتي لكم بالنجاح الدائم                                                

 
 

 رئيس القسم                       مدرس المادة     
 د خديجة عبيس.م.أ                  م وسن عبدهللا االوسي.م 
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 المواد الدراسية

 اسم
 الطالب

1 

 اسالمية رياضيات فيزياء كيمياء احياء

2 

 3 ندى 88 87 78 87 78   

 8 علي 188 73 77 78 72   

 7 زينب 83 87 57 87 33   

 5 كامل 78 55 88 77 83   
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 : 1س
1-  

Startallprogramsmicrosoftofficemicrsoft excel 

 
 من قائمة الصفحة الرئيسية     خط      نغير نوع الخط  -2

 من قائمة الصفحة الرئيسية     فقرة       نغير محاذاة النص     
 22نختار تنسيق الخط      محاذاة      تغيير اتجاة النص بدرجة    نضغط على الزر اليمين بالماوس   -3

 
 :2س

 ادراج مخطط بياني    من قائمة ادراج    
 اعمدة       اعمدة ثالثية االبعاد.   من قائمة ادراج      مخططات       -1

عمود. بشرط ان يكون المؤشر  تبديل الصف الى     بعد انشاء المخطط تظهر لنا قوائم جديدة منها قائمة تصميم   -2
 على المخطط.

 نضيف عنوان الجدول ) معلومات الطلبة(.      عنوان المخطط    قائمة تخطيط      -3

 
 :3س

         average (b3:f3;b6:f6) =      تب الصيفة التالية في شريط الصيغنك  -1

  average (a3:f3) =      ثم نكتب الصيفة التالية في شريط الصيغ g3تضع المؤشر على الخلية   -2

 ثم نكرر لباقي الطلبة 

         if (g3>89; 300;100) =      ثم نكتب الصيفة التالية في شريط الصيغ h3تضع المؤشر على الخلية  -3

 ثم نكرر لباقي الطلبة 

 

 :4س
 ثم نكتب الصيفة التالية في شريط الصيغ h3تضع المؤشر على الخلية  -1

      = if ((g3>49) and (g3<60);” مقبول  “;(if (g3>59) and (g3<70);”   متوسط “;if ((g3>69) 

and (g3<80);”  جيد  “;if( (g3>79) and (g3<80);”   جيدجدا “;if( (g3>89) and (g3<101);”    

 (((((“ راسب  ”;“امتياز 

 ثم نكرر لباقي الطلبة
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تحقق من صحة بيانات      اعدادات       قائمة            من قائمة بيانات نحدد العمود المراد اضافة الجنس اليه ثم  -2
 انثى (. ;نضيف في خانة المصدر )ذكر 

 تجميد االجزاء   من قائمة عرض      تجميد االجزاء      b2 elنضع المؤشر على الخلية  -3
 

 

 
 


