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  𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐬 انًحخىٌاث: 

 انًادة انًحاضشة

 يقذيت عٍ انبشَايجبشَايج اكسم /  1

 اششطت و قىائى انبشَايج  2

 انشسىو انبٍاٍَت وانصٍغ انحسابٍت وانذوال انشٌاضٍت واالحصائٍت 3

 حطبٍقاث احصائٍت 4

 

 2010بعض انًهاو انًسخعًهت فً اَشاء جذول ضًٍ يصُف اكسم 

زن رلك  هكي خكتل رحذٗكذ ادخبل ل٘وخ فٖ خل٘خ ًشطخ )إٔ خل٘خ ًحذدُب عي غشٗك هؤشش الوبّط االٗسش( : ٗ-1 

 الخل٘خ الزٖ ًشغت ادخبل الج٘بًبد اّ الم٘وخ فِ٘ب ّهي ختل لْحخ الوفبر٘ح ًذخل رل  الم٘وخ.

إرا لوٌب ثئدخبل ًص أغْل هي عشض الخل٘خ الوحكذدح   نكٌتحا اى الكٌص الٗ ِكش ثشكمل ،بهكل   ّلزمج٘كش -2 

ُّكٖ: هكي خكتل الٌمكش عشض الخل٘خ ثوب ٗزٌبنت هع غْل الٌص ٌُبل  عذح هِبم للزخلص هي ُزٍ الوشملخ 

الوضدّج )دثل ،ل  ثوؤشش الوبط االٗسش( علٔ الحذ الفبصل ث٘ي الخل٘زك٘ي اّ هكي خكتل العكلػ علكٔ الحكذ 

الفبصل هع االنزوشاس ثبلعلػ ّالسحت الٔ ٗو٘ي الخل٘خ اّ رل٘٘ش عشض العوكْد ّٗومكي رل٘٘كش عكشض إٔ 

 عوْد هي ختل الوسبس)اّ الخطْاد( االر٘خ: 

نحدد العمود المطلوب              نختار العرض المحدد وليكن                                    

 

 (xlsx( حأخز االيخذاد )Microsoft Excel 2010يالحظت: يصُفاث )
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 2010ضًٍ يصُف اكسم  انًكىَاث انشئٍسٍت وانقىائى انًُسذنت )انًخخضنت( نها

 ُٖ هب ٗلٖ: 2010اى الومًْبد الشئ٘س٘خ ألٕ هصٌف ظوي ثشًبهح هبٗمشّنْفذ ا،سل 

 انخهٍت ( او انخالٌاCells). 

  انصفانصف او( ىفRows). 

 ( انعًىد او االعًذةColumns). 

 وسقت انعًم (Sheet). 

ّاى لمل همْى سئ٘سٖ رْخذ لبئوخ هخزضلخ ٗومي الْصْل الِ٘ب ثزحذٗذ الومْى الخل٘خ هثتً ّالعلػ ثوؤشش 

هع هتح خ اى ثعط االٗعبصاد رزن هي ختل هؤشش الوبّط  (.R.Cبّط األٗوي ّالزٕ نٌشهض لَ ثبلشهض )الو

 (..L.Cاالٗسش ف٘ومي اى ًشهض لَُ ثبلشهض )

 وخزضلخ ظوي الومْى الشئ٘سٖ )الخل٘خ( ٗومي اى ًلخصِب ثبالٗعبصاد االر٘خ:ّهي اُن األّاهش ال
 

العذد ٗزحْل هي صك٘لزَ الشلو٘كخ  إرا لوٌب ثئدخبل سلن عذدٕ أغْل هي عشض الخل٘خ الوحذدح    نٌتحا اى-3 

َِ العلو٘خ )  (   هثبل علٔ رل :Scientific Exponential Formالٔ ص٘لز

   9.98878E+11ن٘صكككجح   Enterًّعكككلػ  998877665555ًّكككذخل العكككذد  (A1ًحكككذد الخل٘كككخ )

َِ العبدٗخ ًزجعّإل  الخطْاد االر٘خ: سخبع العذد الٔ ص٘لز

نحدد الخلية المطلوبة                                                      

                                 

العكلػ ًسزٌزح اًَُ ٗومي رل٘٘ش ص٘لخ هحزْٓ الخل٘خ اّ ًطبق هي الختٗب هكي خكتل رحذٗكذ رلك  الخل٘كخ ّهكي  كن 

( ّالزكٖ رخكزص ثبلصك٘  Numberثوؤشش الوبّط األٗوي ًّخزبس رٌس٘ك الختٗب ّهٌِب ًخزكبس رجْٗكت )لبئوكخ( )

 ُزٍ الص٘  ّ،وب ٗلٖ:اُن ر٘خ رْظح لٌب الوخزلفخ للعذد   ّالوسبساد اٙ

 ًزجع الوسبس االرٖ:   B1=320فٖ الخل٘خ  320األسلبم هع سهض العولخ الوبل٘خ هثتً : $دساج إل-4 

نحدد الخلية                                    B 

                                                                             

ّاظكبفخ الشهكض ( ( هكثتً: فكٖ الخل٘كخ  100لذ ًشغت ثئدساج الٌسجخ الوئْٗخ ) إٔ ظشة الم٘وكخ العذدٗكخ ة -5 

A1 ّلزل٘٘ش ص٘لخ هحزْٓ ُزٍ الخل٘خ ًزجع الوسبس االرٖ:    %  رصجح  0.45لوزعوي الم٘وخ العذدٗخ ا 

نحدد الخلية                                      
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 ّلزل٘٘كش صك٘لخ هحزكْٓ ُكزٍِ  0.5الوزعكوي الم٘وكخ العذدٗكخ  A2لذ ًشغت ثئدساج المسْس هكثتً: فكٖ الخل٘كخ -6 

الخل٘خ الٔ ص٘لخ المسْس لزصجح الم٘وخ 
1

2
 ًزجع الوسبس االرٖ:    

نحدد الخلية                                                                  

 

ُكٖ  2010ئكخ العوكل لجشًكبهح ا،سكل   ّلطبلوكب اى ث٘  A3هكثتً: فكٖ الخل٘كخ  0001لذ ًشغت ثكئدساج المكْد -7 

لكٔ الخل٘كخ ا   ّلزل٘٘ش صك٘لخ هحزكْٓ ُكزٍِ  1ٗذسج ثشمل صح٘ح ل٘صجح  سٗبظ٘خ لزل  نٌتحا اى المْد ال

 ًزجع الوسبس االرٖ لجل ادساج المْد :    000ص٘لخ الٌص لزصجح الم٘وخ 

نحدد الخلية                                                                              

 ؟خل٘ز٘ي اّ ا،ثش دهحهبُٖ خطْاد -8 

   ًزجع الخطْاد االر٘خ:لذهح خل٘ز٘ي اّ ا،ثش 

نحدد الخليتين الوطلْثخ                                     

 ؟ادساج ًص هزعذد االنطش فٖ خل٘خ اّ ًطبق هي الختٗبهبُٖ خطْاد -9 

   ًزجع الخطْاد االر٘خ:إلدساج ًص هزعذد االنطش فٖ خل٘خ  

نحدد الخلية الوطلْثخ                                

دّى رل٘٘كش الكٌص فكٖ الخل٘كخ  D1الكٔ خل٘كخ أخكشٓ هكثتً  C1ًمكل اعكذاد خل٘كخ هثكل الخل٘كخ هبُٖ خطْاد -10 

D1؟ 

 خطْاد االر٘خ:  ًزجع ال D1الٔ الخل٘خ  C1لٌمل اعذاداد الخل٘خ 

نحدد الخلية        نحدد الخلية                                          

 ؟تٗبفٖ خل٘خ اّ ًطبق هي الخ حذّدادساج هبُٖ خطْاد -11 

 هسبحخ العول ُّٖ شجمخ ظخوخ هي الختٗب راد حذّد غ٘ش هشئ٘كخ عٌكذ الطجبعكخنجك ّاى رن الزعشف علٔ 

   ًزجع الخطْاد االر٘خ:ّالدساج ُزٍ الحذّد لمٖ رمْى هشئ٘خ عٌذ الطجبعخ 

نحدد الخلية الوطلْثخ                                            

 خل٘خ اّ ًطبق هي الختٗب؟الحذّد لْى هع٘ي ل هبُٖ خطْاد ادساج-12 

   ًزجع الخطْاد االر٘خ: الخل٘خ اّ ًطبق هي الختٗبلحذّد لْى هع٘ي دساج إل

نحدد الخلية                                                               
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انًىجىد اسفم  Zoomش نعًم حكبٍش او حصغٍش انشؤٌت نًساحت انعًم يٍ خالل االي يالحظت:

يساحت انعًم ، وٌخى رنك يٍ خالل سحب انًإشش انًىجىد فً انضاوٌت انسفهى يٍ جهت انًٍٍٍ يٍ 

 %.400هى ٌصم انى  2010يساحت انعًم واٌ اعهى حكبٍش يًكٍ فً بشَايج اكسم 
 

 ايا  األوايش انًخخضنت ضًٍ انًكىٌ انشئٍسً )انصفىف( ًٌكٍ اٌ َهخصها باالٌعاصاث االحٍت:

 

 هبُٖ خطْاد رل٘٘ش اسرفبع الصفْف؟-1 

 تل الوسبس)اّ الخطْاد( االر٘خ: هي خ صفإٔ  اسرفبع الصفْف اّٗومي رل٘٘ش 

نحدد الصف المطلوب              نختار االرتفاع المحدد وليكن                                  

 حزف صف ،بهل؟ هبُٖ خطْاد-2 

 هي ختل الوسبس)اّ الخطْاد( االر٘خ:  لحزف صف ،بهل ف٘ومي رل 

نحدد الصف المطلوب                             

 ؟ث٘ي صف٘ي خذٗذ صفادساج هبُٖ خطْاد -3 

 هثتً   ًزجع الخطْاد االر٘خ: 5ّالصف  4ث٘ي الصف  خذٗذ ٗمع إرا اسدًب إدساج صف

نحدد الصف                               

 ً )االعًذة( ًٌكٍ اٌ َهخصها باالٌعاصاث االحٍت:ايا  األوايش انًخخضنت ضًٍ انًكىٌ انشئٍس

 هبُٖ خطْاد حزف عوْد ،بهل؟-1 

 لحزف عوْد ،بهل ف٘ومي رل  هي ختل الوسبس)اّ الخطْاد( االر٘خ: 

نحدد العمود المطلوب                             

 ؟ث٘ي عوْدٗي ادساج عوْد خذٗذهبُٖ خطْاد -2 

 هثتً   ًزجع الخطْاد االر٘خ: Eّالعوْد  Dإرا اسدًب إدساج عوْد خذٗذ ٗمع ث٘ي العوْد 

نحدد العمود                               

 ايا  األوايش انًخخضنت ضًٍ انًكىٌ انشئٍسً )وسقت انعًم( ًٌكٍ اٌ َهخصها باالٌعاصاث االحٍت:

 ؟ّسلخ العول ادساجهبُٖ خطْاد -1 

ف الدذٗكذ ٗحزكْٕ علكٔ  ت كخ أّساق عوكل   ًتحكا ثك ى الوصكٌ 2010عٌذ رشل٘ل ثشًبهح هبٗمشّنْفذ ا،سكل 

(   ًزجككع الخطككْاد Sheet4(   ّإلدساج ّسلككخ عوككل أخككشٓ )Sheet1, Sheet2, Sheet3رحككذ هسككؤ ) ..

 االر٘خ:

نحدد                                    
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 ؟ّسلخ العول حزفهبُٖ خطْاد -2 

 (   ًزجع الخطْاد االر٘خ:Sheet2) هثتً ّسلخ عول  حزفّل

نحدد                                    

 ؟رسو٘خ ّسلخ العول رل٘٘شهبُٖ خطْاد -3 

  ًتحا ث ى الوصٌف الدذٗذ ٗحزْٕ علٔ  ت خ أّساق عول  2010عٌذ رشل٘ل ثشًبهح هبٗمشّنْفذ ا،سل 

 ًزجع الخطْاد االر٘خ:(   ّلزل٘٘ش رل  األنوبء االفزشاظ٘خ   Sheet1, Sheet2, Sheet3رحذ هسؤ )

نحدد                                    

 ؟رحشٗ  اّ ًسخ ّسلخ عولهبُٖ خطْاد -4 

لزكٖ رزعكوي الج٘بًكبد ثْسلكخ عوكل خذٗكذح إٔ ثعذ اًشبء خذّل لكذ ًشغكت ثْظكع ًسكخخ هكي ّسلكخ العوكل ا

 لخطْاد االر٘خ:ًزجع ا Sheet1ّالًشبء ًسخخ هي ّسلخ العول   اًشبء ًسخخ هي ّسلخ العول

نحدد                                          

 ؟حوبٗخ ّسلخ عول هي الزعذٗتدهبُٖ خطْاد -5 

 (   ًزجع الخطْاد االر٘خ:Sheet1هثتً )الزعذٗتد  لْظع ،لوخ هشّس لحوبٗخ ّسلخ العول هي

نحدد                                           

 ؟إدساج لْى هع٘ي ٗو٘ض ّسلخ العولهبُٖ خطْاد -6 

 (   ًزجع الخطْاد االر٘خ:Sheet1هثتً )إلدساج لْى هع٘ي الٔ ّسلخ العول 

نحدد                                       

 ؟إخفبء ّسلخ العولهبُٖ خطْاد -7 

 جع الخطْاد االر٘خ:(   ًزSheet1هثتً ) إلخفبء ّسلخ العول

نحدد                                  

 ال ًٌكٍ حزف أوساق انعًم بشكم كايم. يالحظت:

ئرا كاَج هً انىحٍذة ضًٍ انًصُف أي بعذ  1ال ًٌكٍ ئخفاء او ححشٌك وسقت انعًم  يالحظت:

 .3و  2حزف انىسقخٍٍ 
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 :وانصٍغ انحسابٍت وانذوال انشٌاضٍت واالحصائٍت انشسىو انبٍاٍَت

ّ،٘ف٘ككخ إدساخِككب فككٖ خككذاّل  ّالصكك٘  الحسككبث٘خ ّالككذّال الشٗبظكك٘خ ّاالحصككبئ٘خ لزْظكك٘ح الشنككْم الج٘بً٘ككخ

ِ٘كب   ً خز هثبل ٗخص رطج٘ك األّاهش الوِوخ ّ،زل  رطج٘ك الوخططبد الٌِذن٘خ عل 2010هبٗمشّنْفذ ا،سل 

 ّ،وب هْظح فٖ الوثبل األرٖ:

 :(: للج٘بًبد الوذسخخ فٖ الدذّل ادًب1ٍهثبل)

 اسى انطانب
يجًىع  انهغت انعشبٍت

 انذسجاث

يخىسط 

 ٍَساٌ آراس شباط انثاًَ كاَىٌ انذسجاث

   43 38 40 42 يحًذ حسٍٍ

   30 31 30 33 يحًذ ابشاهٍى

   30 18 28 25 ساسة ياجذ

   40 35 39 40 عبذ هللا هادي

   28 20 20 20 حسٍٍ كاظى

 

 الوطلْة: هب ُٖ خطْاد ،ل هي االرٖ:

 .2010هبٗمشّنْفذ ا،سل  رشل٘ل ثشًبهح-1 

( F1,F2(   ّ،كزل  الخل٘زك٘ي )B1,C1,D1,E1( ّ،كزل  الختٗكب )A1,A2هبُٖ خطكْاد دهكح الخل٘زك٘ي )-2 

 (.G1,G2ّ،زل  الخل٘ز٘ي الخل٘ز٘ي )

 .2010ادخبل الج٘بًبد فٖ خذّل هبٗمشّنْفذ -3 

 إٗدبد الودوْع لمل غبلت ّغبلجخ.-4 

 إٗدبد الوزْنػ لمل غبلت ّ غبلجخ.-5 

 ادساج ّسلخ عول خذٗذح.-6 

 ادساج حذّد للدذّل ّاظبفخ لْى هو٘ض ) اصسق( لزل  الحذّد.-7 

 ( الٔ )الللخ العشث٘خ(.Sheet1لخ العول ثعذ رل٘٘ش انوِب هي )ادساج لْى هو٘ض الٔ ّس-8 

 ادساج هخطػ ث٘بًٖ لودوْع الذسخبد ّلدو٘ع الطلجخ.-9 

 حوبٗخ ّسلخ العول هي الزعذٗتد.   -10 

 


