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:  ضع عالمة صح أو خطا أمام العبارة التالية  : السؤال األول
 

 (   x)   .البٌانات الرتٌبة والنسبٌة هً اعلً مستوٌات البٌانات عند قٌاسها - 1
 (ctrl+end)قوم بالضغط علً عندما نرغب فً العودة إلً الخلٌة األولً فً صفحة اإلكسل ن- 2

 .بالتتابع 
 (x   ) 

 cut , copy  open , . ( x   ) (file)من أهم األوامر التً تحوٌها قائمة - 3
 (   x  ) . كسل لغة البٌسك المرئٌة للتطبٌقاتاإلال ٌوجد مع صفحة النشر أو العمل فً - 4
 (  √)   . لفاتيتكون اكسل من دفاتر عمل مخزنة عمي الحاسب في شكل م- 5

 (  √)   . من خطوات إجراء البحث الجيد اختيار فكرة البحث واإلحساس بالمشكمة - 6

 (   x)   .                 (save as) األمر( Edit) اإلسقاطمن مكونات قائمة - 7
مز نستخدم الر  A1:A6إلٌجاد القٌمة أو النهاٌة الصغرى لمجموعة أعداد تقع فً الخالٌا من - 8

MAX (A1:A6) . 
 

  (x   ) 
 (   x)   . (Ctrl + V)لعمل نسخ لمجال أو عدة مجاالت من مكان إلي أخر نستخدم االختصار - 9

 (   √)   . صفحات العمل فً اإلكسٌل تحتوي علً العدٌد من الدوال الرٌاضٌة واإلحصائٌة والمالٌة- 10
لة التعلم ورخٌصة الثمن وال تحتاج إلً هً برامج سه SAS , SPSSالحزم اإلحصائٌة مثل - 11

تجدٌد رخصة لكل إصدار جدٌد منها 
 

  (x    )
 
 

:- أكمل العبارات التالٌة : السؤال الثانً 

  

بٌنما البٌانات الكمٌة ٌعبر  وهكذا ،( مقبول –جٌد جدا  –ممتاز )نعبر عن البٌانات الكٌفٌة بـاستخدام األلفاظ مثل - 1
.  وهكذا% (  50، %  80، %  90) باألرقام مثل عنها 

2 -ABS(A1)  ًالحصول علً القٌمة المطلقة لمحتوي الخلٌة تعنA 1 ،  بٌنماMIN (A1:A7)  تعنً الحصول
.  A 1  :A 7علً اصغر قٌمة او الحد األدنى للبٌانات او األرقام التً تقع فً الخالٌا او المجال من 

من  األوامرهً قائمة تحرٌر وتحوي علً العدٌد من ( EDIT)اإلسقاط  من أشهر األوامر التً تحتوٌها قائمة- 3
 delete ، واألمر   delete، واألمر   fill، واألمر   pasteواألمر  copy , ، واألمر  , cut األمر أهمها

sheet  واألمر ،clear   .

ات مختلفة منها التعامل مع عبارة عن تطبٌقات ذكٌة لها استخدامصفحات النشر أو العمل فً اإلكسٌل هً - 4
البٌانات النصٌة والعددٌة والبٌانات الصوتٌة والشبكٌة وتحوي دوال رٌاضٌة ومثلثٌه وإحصائٌة وهندسٌة ومالٌة 

 باإلضافة إلً توزمنٌة ومنطقٌة ودوال للبحث والمراجع ودوال لقواعد البٌانات ودوال للمعلومات واالتصاال
 .دوال ٌمكن تعرٌفها بواسطة المستخدم 

وهو العدد )صفحات عمل  3تحوي صفحة العمل الرئٌسٌة فً إكسٌل عند فتحها علً عدة صفحات هً - 5
ودائما ما ٌكون الشٌت األول   sheet 1 ,sheet 2 , sheet 3))االفتراضً ألي صفحة جدٌدة ٌتم فتحها 

.  sheet 1هو النشط للعمل علٌه 

أمر فتح  او ملف العدٌد من األوامر من أهمها ( file)تحوي قائمة ( file)م األوامر التً تحتوٌها قائمة من أه- 6
، او  Save ، او حفظ ملف Open، او فتح ملف او دفتر عمل موجود مسبقا  Newملف او دفتر عمل جدٌد 

،  Search لبحث فً الدفتر، إمكانٌة ا Close ، إغالق الدفتر او الملف الحالً Save Asحفظ ملف باسم 



  

إمكانٌة إرسال الملف بالبرٌد االلكترونً او إلً فالشه مومري او إلً أي مكان ،  Print إعطاء أمر للطباعة
.  Send toأخر

من أهم الممٌزات التً تدفعنا الستخدام برنامج اإلكسٌل  - 7
 

 

 
من أهم طرق تسمٌة صفحات العمل فً إكسٌل  - 8



  

 
فحة عمل جدٌدة فً إكسٌل تحوي عدة صفحات تكون الصفحة  هً النشطة عند فتح ص- 9

 
عند فتح صفحة عمل أو دفتر جدٌد فً إكسٌل نستخدم االختصار - 10

 
.  A1:A5الحصول علً مجموع الخالٌا او المجال من ٌقصد بها  SUM (A1:A5)األمر - 11

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

:- عن كل مما ٌأتً رفه ما تعباختصار  اذكر: السؤال الثالث 
 

برنامج اإلكسٌل   1

 

 



  

  المراد عمل تحليل إحصائي له البحث إجراءخطوات  2
عملية البحث تسير في خطوات  إنخطوات النجاح لهذا البحث، حيث  أولالبحث من  إلجراءيعتبر التخطيط 

:- ومراحل متتابعة ومتشابكة وتعتمد علي بعضها البعض كما يلي
 

 .بالمشكلة  واإلحساسالبحث  اختيار فكرة .1
 .للدراسات السابقة  األوليةالمراجعة  .2
 .تحديد مشكلة البحث  .3
 .اختيار منهج البحث المالئم  .4
 .مع البيانات  يتالءمصياغة فروض البحث بما  .5
 .جمع البيانات  أساليبتحديد  .6
 .جمع البيانات  أدواتتطوير  .7
 .تصميم خطة جمع البيانات وتحليلها  .8
 .ينة الدراسة تحديد مجتمع وع .9

 .إجراء دراسة استطالعية الختيار أساليب وأدوات جمع البيانات  .10
 .جمع البيانات  .11
 .تحليل البيانات  .12
. تقديم النتائج وتفسيرها واتخاذ القرارات  .13

 

المجال فً صفحة اإلكسٌل   3

 
 ********************************************

 ،،،، نجاح والتوفيقبال األمنيات أطيبمع  األسئلةانتهت 


