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 ضع عالمة صح أو خطا أمام العبارة التالية :  : السؤال األولإجابة 
 
 (   x)   .البيانات الرتيبة والنسبية هي اعلي مستويات البيانات عند قياسها  -2

 (ctrl+endسكس  نوو  بالغط  علي )عندما نرغب في العودة إلي الخلية األولي في صفحة اإل -1
 .بالتتابع 

 (x   ) 

 cut , copy  open ,.  ( x   ) (fileمن أه  األوامر التي تحويها قائمة ) -3

 (   x  ) . سكس  لطة البيسك المرئية للت بيواتاإلال يوجد مع صفحة النشر أو العم  في  -4

 (  √)   . شكل ممفات يتكون اكسل من دفاتر عمل مخزنة عمي الحاسب في -5

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

 (   x)   .                 (save as) األمر( Edit) اإلسوا من مسكونات قائمة  -7

 (   x)   ئح فقطمن طرق العرض التقديمي التي يحويها برنامج البوربوينت العرض العادي وعرض الشرا -8

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

 (   √)   . صفحات العم  في اإلسكسي  تحتوي علي العديد من الدوا  الرياغية واإلحصائية والمالية -20

رخيصة الثمن وال تحتاج إلي هي برامج سهلة التعل  و SAS , SPSSالحز  اإلحصائية مث   -22
 تجديد رخصة لسك  إصدار جديد منها

  (x   ) 

 
 

 -السؤا  الثاني : أسكم  العبارات التالية :إجابة 
  
بينما البيانات السكمية يعبر  موبو ( وهسكذا ، –جيد جدا  –نعبر عن البيانات السكيفية بـاستخدا  األلفاظ مث  )ممتاز  -1

 . % ( وهسكذا 59% ،  09،  % 09باألرقا  مث  ) عنها 
( ث  اختيار األمر Insert/ يت  اختيار قائمة إدراج ) عند إضافة نص إلي الشريحة في برنامج البوربوينت يتم  -2

 إدراج نص
 –/ يت  تحديد السكائن أو الشريحة المراد إنشاء التعليق عليه  كيفية إنشاء تعليق علي احدي شرائح العرض التقديمي -3

 لنا صفحة بيغاء مسكتوب في أعالها التاريخ واس  مستخد  الحاسب حيث يمسكن هنا سكتابة التعليق ث  يظهر
عبارة عن ت بيوات ذسكية لها استخدامات مختلفة منها التعام  مع صفحات النشر أو العم  في اإلسكسي  هي  -4

ثلثيه وإحصائية وهندسية ومالية البيانات النصية والعددية والبيانات الصوتية والشبسكية وتحوي دوا  رياغية وم
باإلغافة إلي  توزمنية ومن وية ودوا  للبحث والمراجع ودوا  لوواعد البيانات ودوا  للمعلومات واالتصاال

 .دوا  يمسكن تعريفها بواس ة المستخد  
صفحات عم  )وهو العدد  3تحوي صفحة العم  الرئيسية في إسكسي  عند فتحها علي عدة صفحات هي  -5

ودائما ما يسكون الشيت األو    sheet 1 ,sheet 2 , sheet 3)االفتراغي ألي صفحة جديدة يت  فتحها )
 . sheet 1هو النش  للعم  عليه 

 األمرث    New األمرث  اختيار   File/ اختيار قائمة  يتم إنشاء عرض تقديمي جديد في البوربوينت عن طريق -6
Blonu Presentation 

 من أه  المميزات التي تدفعنا الستخدا  برنامج اإلسكسي   -7
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 من أه   رق تسمية صفحات العم  في إسكسي   -0

 
 Textث  اختيار األمر( Insert/ يت  اختيار قائمة ) الرغبة في إنشاء رأس وتذيل لشريحة البوربوينت يتمعند  -0

( ث  تظهر لنا النافذة التي يمسكن خاللها سكتابة رأس وتذي  Heeder& Footerالرأس والتذي  للصفحة )
 للشريحة

 عند فتح صفحة عم  أو دفتر جديد في إسكسي  نستخد  االختصار -19

 
فتظهر   Openث  نغط  األمر   File/ الدخو  إلي قائمة  يتم فتح العرض التقديمي المخزن مسبقا عن طريق -11

موقع العرض التوديمي المراد فتحه في الشري  العلوي ث  يت  النور فوق اس  العرض ليت   لنا نافذة نحدد منها
 الم لوب عليها بعد ذلكالعرض أو التعدي   فيت  فتح الملف ويت  إجراء   Open األمرتحديده ث  نغط  

  
 -عن سك  مما يأتي :ما تعرفه باختصار  اذسكرالسؤا  الثالث : إجابة 

 مفهو  واستخدامات برنامج البوربوينت –برنامج اإلسكسي  امات مفهو  واستخد 1

 
 برنامج البوربوينت :

التي تحتوي علي نصوص أو جداو  أو أفال  أو رسو  متحرسكة  Slidesهو عبارة عن مجموعة من الشرائح 
حة أو مخ  ات بيانية يت  إنشاءها لتعرض بواس ة شاشة الحاسوب بواس ة أجهزة العرض المختلفة أو صف

 Weep Pageالويب 



  

 

 
  
  المراد عمل تحليل إحصائي له البحث إجراءخطوات  2

عملية البحث تسير في خ وات  إنخ وات النجاح لهذا البحث، حيث  أو البحث من  إلجراءيعتبر التخ ي  



  

 -ومراح  متتابعة ومتشابسكة وتعتمد علي بعغها البعض سكما يلي:
 سكلة .بالمش واإلحساساختيار فسكرة البحث  .1
 للدراسات السابوة . األوليةالمراجعة  .2
 تحديد مشسكلة البحث . .3
 اختيار منهج البحث المالئ  . .4
 مع البيانات . يتالء صياغة فروض البحث بما  .5
 جمع البيانات . أساليبتحديد  .6
 جمع البيانات . أدواتت وير  .7
 تصمي  خ ة جمع البيانات وتحليلها . .0
 تحديد مجتمع وعينة الدراسة . .0

 راسة است العية الختيار أساليب وأدوات جمع البيانات .إجراء د .19
 جمع البيانات . .11
 تحلي  البيانات ..12
 تودي  النتائج وتفسيرها واتخاذ الورارات ..13

 المجا  في صفحة اإلسكسي   3

 
 في برنامج البوربوينت حعرض فارز الشرائ –العرض العادي  4

 كما تم الشرح بالمحاضرات النظرية
******************************************** 

 ،،،، بالنجاح والتوفيق األمنيات أطيبمع  األسئلةإجابة انتهت 

 د/ السيد حسن محمد جادو -د/ سعيد عباس محمد رشاد    ****    أ - أ


