
 

 

 
 

   : وقاية النبات  قسم                                            ثالثةالفرقة : ال                                 برنامج الوقاية وأمراض النبات

                     درجة( 06الدرجة الكلية )                                                         تطبيقات الحاسب اآللي في مجال وقاية النبات   المادة : 

 نموزج اجابة امتحان تطبيقات الحاسب اآللي                        م1620/ 1625الثاني ) دور يونيو ( للعام الجامعي الفصل  الدراسي 
 

 

 درجة( 25)                                                                                                اكمل العبارات االتية   السؤال األول:اجابة 

 Power Pointثم نختار   Programsنختار منها  Startلتحميل برنامج البوربوينت نضغط قائمة  -2

 Chart نختار   Insert إلنشاء رسم بياني من قائمة -1

 Titleجودة في المو× يمكن اغالق برنامج البوربوينت بالضغط علي عالمة  -3

 Closeاختر  File من قائمة ملف Workbookاغالق دفتر العمل  -4

 )عرض الشرائح( Presentationفي    تستخدم االيقونة    -5

 Home  +Controlعلي مفتاحي  نقوم بالضغط للتحرك ألول خلية بورقة العمل  -0

 Delete Columnلحذف عمود من ورقة العمل اختر من القائمة المختصرة االمر  -7

الشرائح تكون بسيطة  و األلوان تكون مناسبة و تكون الخطوط واضحة ومناسبةشروط العرض الجيد باستخدام البوربوينت  -8

 (Animationاستخدام وسائل اإلنعاش ) و ومعبرة

  Title  يظهر اسم و قيمة الخلية في شريط -9
 

 الرياضيةكتابة المعادالت   ما وظيفة هذا الشريط      -26
 

 درجات( 25)                                     رتب الخطوات التالية لتنفيذ االوامر االتية                                السؤال الثاني:اجابة 

 : لحذف عمود من ورقة العمل باستخدام شريط القوائم (2)

   .  Deleteنختار منها أمر   (3)، نحدد العمود المراد حذفه Edit .   ، (1)نضغط قائمة ( 2)

 : ( إلضافة ثالث خاليا في ورقة العمل1)

 . Shift cell downاختر األمر إزاحة الخاليا لألسفل ( 3) .حدد نطاق الخاليا( 1)، .فتح القائمة المختصرة( ا2)

  Insertاختر أمر ( 4)

  :شريحة جديدةإلدراج  (3)

 .New slideنختار منها Home ،(3 )نضغط قائمة ( 1، ) .ة عمل بعدهاالمراد إدراج شريحالشريحة نحدد  (2)

 :( لحذف صف من ورقة العمل باستخدام القائمة المختصرة4)

 . Deleteنختار منها أمر (3)  نضغط بالزر األيمن للفارة فتظهر القائمة المختصرة،( 1)  .نحدد الصف المراد حذفه ( 2)

 صيغة في احد الخاليا:( رتب الخطوات التالية إلدخال 5)

ادخل الرقم الثاني او عنوان الخلية التي  (4)ادخل الرقم االول ،  (3)اكتب عالمة= ، ( 1)الخلية المراد ادخال الصيغة بها ،  حدد (2)

      . Enterاضغط علي مفتاح االدخال  (0)،*،/( ، -ادخل المعامل الحسابي )+، (5) ،بها الرقم الثاني
 

 درجة( 25)                                                                                                                            السؤال الثالث:اجابة 

 .وحياة اإلنسانماهي أهمية استخدام الحاسب اآللي في مجال التحليل اإلحصائي  -أاجابة:

 لتباين.ا –الدقة  -التميز  –السرعة 

 .وضح كيف يمكن تمثيل البيانات في شكل هستوجرام EXCELمن خالل استخدامك لبرنامج الـ  -ب اجابة:

مواد االمتحان لسننة دراسنية ي مثل تسجيل درجات الطالب ف نيالمطلوب تمثيلها في شكل بيافي إكسل شيت والبيانات  ليتم تسجي -2

 فة.أو مرتبات العاملين في مؤسسة من المؤسسات فى عدة اشهر مختل

   Insertيتم فتح قائمة  -1

 إختيار الهستوجرام المناسب متم يت  Chartيتم إختيار  -3

 يتم بعد ذلك تحويل البيانات إلى الهستوجرام الذي تم إختيارة. -4



 

 

 

 درجة( 25)                                                                                                                           السؤال الرابع:اجابة 

كانت النتائج  مع معاملة الكنترول مبيدات حشرية ضد دودة ورق القطن أربعةفي إحدى التجارب الزراعية لتقيم فاعلية عدد 

وماذا تعني . F مةاحسب قي أكمل البيانات الناقصة في هذا الجدول، ثم موضحة في الجدول التاليمن تحليل البيانات المتحصل عليها 

  النتيجة المتحصل عليها من وجهة نظرك.

F F  الجدولية  .MS SS df S.V   المحسوبة 
1% 5% 

9.15 4.53 15.96 7634.61 30538.44 4 Treat. SS 
  4.34 2078.17 6234.52 3 Rep. SS 
   478.31 5739.71 12 Error SS 
    42512.68 19 Total SS 

 

 :شير إلى أنهذه النتائج ت

وهنذا يعنني  %2الجدولينة عنندى مسنتوى معنوينة  Fالمحسوبة للمعامالت ) المبيدات المختبرة( أكبر من قيمة  Fقيمة  -2

 .Highly Significant أن الفروق بين المعامالت عالية المعنوية

يعنني أن الفننروق بننين  وهننذا %5الجدولينة عننندى مسننتوى معنوينة  Fالمحسنوبة للمكننررات أقننل منن قيمننة  Fأمنا قيمننة  -1

                                          . Non Significant آخى معنويةكررات غير الم
 مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،                                                     

   أ.د/ رضا الســـيد محمـد عمـر                                                                         


