
 بحث عن الجداول الحسابية ثاني متوسط  

 

  فالَجداِول ُمحتويات، موقع في هُنا  تجدونه متوسط ثاني الحسابية الجداول عن حثب

  يتم ولهذا شتّى، بِطرق ِمنها  االستِفادة يتم التي الُمهمة األُمور من تُعتبر الحسابيّة

  الحياة في توظيفها  وليتم وأهميتها، فائدتها لتوضيح الدِّراسيّة المناهج في تدريسها

 الَجداِول َعن وخاتمة وموضوع  بحث ُمقدمة لكم سنعرض ولهذا والتّطبيقيّة، العمليّة

 .الُمتوِسط الثانِي للّصف  الِحسابيّة

 

  الحسابية الجداول عن بحث مقدمة

 

 للحصول مختلفة بطرق منها يُستفاد التي الرياضيّة األساليب من الِحسابيّة الجداول

 وذلك  والّمهمات، األعمال من العديد تنفيذ خاللها  من يتم المعلومات، من العديد على

  والُجهد، الَوقت من الكثير تستغرق تقليدية بطريقة تعمل الماضي في كانت أن بعد

 بطريقة الذكيّة األجهزة على  باالعتماد الَجداول هذه  إعداد يتم الحالي الوقت وفي

 مع تتطابق  التي النتائج أدّق على للحصول يُبذل،  جهد أيّ  دون وسريعة ممنهجة

 .فيها الُمدرجة البيانات

 

 متوسط  ثاني الحسابية الجداول عن بحث

 

  يتم  ما وعادة   الرياضيّة، للمسائل المختلفة الُحلول إليجاد الحسابيّة الجداول تُستخدم

 عن فضال   هذا اإلحصاء، مادّة في الُمهمة البيانات بعض لتمثيل إليها اللجوء

  هذه  عن والبحث المنوال، تستدعي التي الحسابيّة العمليات من العديد في استخدامها

ا موضوع ا يتناول كونه األهمية؛ غاية في أمر   الجداول ا مهم    الواقع في ُمستخدم 

  بمقدمة الُمتوسط للثاني الِحسابيّة الَجدوال عن بحث إليكم سنُقدّم ولهذا العمليّة، والحياة

 . وخاتمة وعرض

 

 الحسابية؟  الجداول هي ما

 



  للمسائل المختلفة الحلول إليجاد ُمستخدّمة وسيلة بأنّها الِحسابيّة الجداِول تُعرف 

  من يتم  واألعِمدة، الّصفوف   من مجموعة عبر الحلول تنفيذ خالل من الرياضيّة،

  مع الصف  تقاطع ويُعرف  الَجداول، هذه في وتنظيمها المختلف  البيانات كتابة خاللها

 براِمج عبر الِحسابيّة الَجداول من العديد ويتّوفر الحسابّي، الجدول بخلية العمود

 الرقميّة البيانات طريق عن الرياضيّة المسائل حل  من الُمستخدم تُمّكن إلكترونيّة

  إلى تحتاج التي والحقائق األعداد عرض في الُمساعدة بهدف  وذلك  فيها، الُمدرجة

 . البيانية الرسوم طريق عن وعرضها الَجداول هذه مثل في تنظيم

 

 الحسابية؟  الجداول أنواع هي ما

 

 المرجوّ  الغرض باختاِلف  تختلف   الِحسابيّة؛ بالجداول الخاّصة األنواع من العديد يُتاح

 :كالتالي الَجداول هذه أنواع يلي فيما لكم ونعرض منها،

 

  عن البيانات من مجموعة لمعالجة الَجداِول من النّوع هذا يُستخدم: اإلحصاء جداول

 . إحصائيّة بطريقة تحليلها طريق

 شكل البياناتعلى مجموعات لتقديم الَجداِول من النّوع هذا يُستخدم: العرض جداول

 . بياني

 

  لحساباتا إلدارة الَجداِول من النّوع هذا يُستخدم: المالية األغراض جداول

 . المختلفة والميزانيات

 

  المستقبلية الخطط لتوضيح الَجداِول من النّوع هذا يُستخدم: المستقبلية الخطط جداول

 . مؤسسة أليّ 

 الحسابية الجداول أهمية

 

 من بكلّ  األهمية هذه وتتمثل إليها، يلجأ من لكلّ  كبيرة أهمية الِحسابيّة الَجداول تُقدّم

 : اآلتي

 



 . الحسابية البيانات إدخال مهمة تيسير على الِحسابيّة الَجداول تعمل

 .المختلفة  األعما تصميم تسهيل  على الحسابيّة الَجداِول تُساعد

 .عليه الحسابية المعادالت إجراء من الَجداول هذه تُسّهل

 . إحصائية رسوم هيئة على الجداول وطباعة عرض من هذه الجداول تُعزز

  و والرسوم اإلحصائية والجداول  التقارير تصميم  على الحسابيّة الجداول تُساعد

 . عليها المختلفة البيانات

 الحسابية الجداول مميزات

 

 : التالي  النحوّ  على وهي والمزايا، الصفات من بالعديد الِحسابيّة الَجداِول تَمتاز

 

 .الفأرة التّحكم أداة خالل من بها الخاصّ  بالمؤشر التحكم

 . النتائج ودقة األخطاء قلة

 ".Insert" العمل ورقة إلى واألعمدة الصفوف  إدراج

 

 ".Page Breaks" العَمل أوراق بين الفواِصل توفير

 . العمل ورقة من واألعمدة الصفوف  بعض بحذف  السماح

 .بغيرها واستبدالها جملة أو كلمة أيّ  عن البحث سهولة

 

 .سهولة بكلّ  النصوص ومعالجة واللصق القص بخاصيّة الشبيهة النسخ سهولة

  ونقلها العمود أو الّصف، اختيار على الُمستخدم تُساعد التي  واللصق القص سهولة

 .آخر مكان   أيّ  في أخرى مرة لصقها ثم مكانها من

 . آخر مكان   ألي ونقلها الفأرة بواسطة النص باختيار واإلفالت السحب سهولة

 المهام إنجاز في والسهولة السرعة الحسابية الجداول

 

 المهمات إنجاز في والسهولة السرعة ّشعار معها ويُذكر إاّل  الحسابية الجداول تُذكر ال

 مع استِخدامها يتم إذ الَجداول، بهذه الخاّصة االستخدامات خالل من وذلك  واألعمال؛



  على  تُساعد مختلفة نماذج إنشاء خاللها  من ليتم الرقميّات، عىل تحتوي معلومة أيّ 

  وعرض والزمن، الوقت وَجدولة األداء، ومراجعة عديدة، تقييمات مع التعامل

  األسرة وميزانية المرضى، ومعلومات الشركات، ومعلومات الرأي، استطالعات

 هذا وغيرها، كالفواتير المختلفة الدفع أنظمة بيانات وعرض الدوريّة، ومصروفاتها

  حالتهم وتتبع الطالب نتائج دراسة بغرض المدارس في استخداماتها إلى باإلضافة

 إنجاز في والسهولة السرعة من تُعزز جّمة استخدامات من ذلك  إلى وما الدراسيّة،

 . مهمة أيّ 


