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  اطخخداماث الحاطب في البدىر الاحخماغُت

ٌ  هـ5341/  5341 جصحُذ اخخباز اطخخداماث الحاطب في البدىر الاحخماغُت  الفصل ألاو

 الدهخىز : خظام صالح

 حػد ............ مً وخداث ؤلاخساج في الحاطب آلالي :     -5

 2اإلاداطسة الاولى ص                                                                          الؼابػت . -أ

 لىخت اإلافاجُذ . -ب

 الفأزة . -ج

 اإلاُىسفىن . -د

 

 جىلظم اإلاىىهاث البرمجُت ئلى غدة أكظام ، منها : -2

 بسامج هظام الدشغُل . -أ

 البرامج اإلاظاغدة . -ب

 . البرامج الخؼبُلُت -ج

 2اإلاداطسة الاولى ص                                                                 حمُؼ ما طبم  . -د

 

حػسف البرامج ............. بأنها البرامج اإلاصممت لللُام بمهام مػُىت ، مثل بسامج مػالجت الىصىص والجداٌو ؤلالىتروهُت  -4

 وكىاغد البُاهاث واليشس اإلاىخبي :

 2اإلاداطسة الاولى ص                                                                         الخؼبُلُت . -أ

 غير الخؼبُلُت . -ب

اطُت . -ج  الٍس

 الفىُت . -د
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 مً أهىاع الحاطباث آلالُت الصغيرة . -3

 الحاطب الشخص ي .  -أ

 الحاطب اإلادمىٌ . -ب

 الحاطب اإلافىسة . -ج

 4اإلاداطسة الاولى ص                                                                 .حمُؼ ما طبم  -د

 

 للحاطب آلالي غدة خصائص ، منها . -1

 4اإلاداطسة الاولى ص                                                                        الظسغت . -أ

 الجمىد . -ب

 . اللابلُت للخىطُؼ غدم -ج

 غدم الدكت . -د

 

ف ........... بأنها اإلاػلىمت في شيلها الخام والري ًمثل الحسوف وألازكام . -1  ًمىً حػٍس

 3اإلاداطسة الثاهُت ص                                                                       البُاهاث . -أ

 اإلاػلىماث . -ب

 الحاطباث . -ج

 اإلاىىهاث . -د

 

م حمػها وجصيُفها وجدلُلها مً أحل اطخخساج  -7 حػسف ............ بأنها مجمىغت مً البُاهاث والتي ًخم مػالجتها غً ػٍس

 مػلىمت جفُد صاوعي اللساز . 

 ؤلاصدازاث .  -أ

 3طسة الثاهُت ص اإلادا                                                                    اإلاػلىماث . -ب

 البُاهاث . -ج

 الخفاغالث . -د



3 
 

دىم جسابؽ هره الشبياث بسوجىهىٌ مىخد ٌظمى بسجىهىٌ ................  -8  جخىىن شبىت ؤلاهترهذ مً غدد هبير مً الشبياث ، ٍو

 كؼؼ ؤلاهترهذ . -أ

 الدبلىماطُت .  -ب

 3اإلاداطسة الثاهُت ص                                                          . جساطل ؤلاهترهذ -ج

 الخػاون . -د

 

 ًؼلم اطم شبىت الشبياث غلى ............  -9

 مجمىغت الحاطباث . -أ

 اللىىاث الفظائُت . -ب

 3اإلاداطسة الثاهُت ص                                                                     . ؤلاهترهذ -ج

 وخداث اإلاػالجت .  -د

 

حػسف .............. بأنها غبازة ن مجمىغت مً الشبياث الػاإلاُت اإلاخصلت بمالًين ألاحهصة خىٌ الػالم لدشيل مجمىغت مً  -51

 الشبياث الطخمت .

 لشسواث .مجمىغاث ا -أ

 3اإلاداطسة الثاهُت ص                                                                      . ؤلاهترهذ -ب

 وخداث ؤلاخساج في الحاطب . -ج

ت . -د  وخدة اإلاػالجت اإلاسهٍص

 

 الحاطباث آللُت .ٌػسف .............. في كىاغد البُاهاث بأهه اطترحاع اإلاػلىماث مً خالٌ اطخػماٌ  -55

 البدث غير اإلاخيامل .  -أ

               1اإلاداطسة الثاهُت ص                                                            . البدث اإلاباشس -ب

 البدث غير مباشس . -ج

 البدث الثاهىي . -د
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 ، منها :جخمثل أهمُت الحاطب آلالي في الخدمت الاحخماغُت في غدة هلاغ  -52

 هظم دغم اللساز . -أ

 الدشخُص والػالج . -ب

 أحساء اإلالابالث مؼ الػمالء . -ج

 1اإلاداطسة الثاهُت ص                                                       حمُؼ ما طبم . -د

 

 آلالي ، منها :هىان الػدًد مً خؼىاث البدث الاحخماعي التي ٌػخمد فيها البدث غلى اطخخدام الحاطب  -54

 اخخُاز مىطىع البدث . -أ

 ؤلاػالع غلى الدزاطاث الظابلت . -ب

غ وجدلُل البُاهاث . -ج  جفَس

 7اإلاداطسة الثالثت ص                                                     .   حمُؼ ما طبم -د

 

 : البدث ، منها هىان غدة أدواث للحاطب آلالي والتي ًمىً الاطخػاهت بها في مجاٌ -53

 8اإلاداطسة الثالثت ص                                                   .  بسهامج الىخابت -أ

ىوي . -ب  البرهامج الخلفٍص

 بسهامج اإلاظابلاث . -ج

 بسهامج الؼهي . -د

 

بالسغم مً بػد اإلاظافت التي جفصل ٌظاغد ........... بػع الباخثين غلى الخػاون في ئحساء بدىر ودزاطاث مشترهت بُنهم  -51 

 بُنهم :

 الخدلُل ؤلالىترووي . -أ

 الخدلُل الحظابي . -ب

د ؤلالىترووي-ج                   9اإلاداطسة الثالثت ص                                                     . البًر

 اإلااسح الظىئي . -د
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 أصبذ اطخخدام الحاطب آلالي مً ألامىز التي ال ًمىً الاطخغىاء  غنها في البدث في البدث الاحخماعي لػدة أطباب ، منها :  -51

 أهه ًمىً الباخث مً اخخُاز فسوض البدث بظسغت . -أ

ً مخغيراث حدًدة . -ب  أهه ًمىً الباخث مً جىٍى

 لثاهىٍت .أهه ًمىً الباخث مً مػالجت وجدلُل البُاهاث ا -ج

 51اإلاداطسة الخامظت + السابػت  ص                                            . حمُؼ ما طبم -د

 

لت اإلاىظمت .. هى غملُت ......... -57 هداٌو مً خاللها ؤلاحابت غلى طإاٌ أو خل مشيلت ما أو فهم ظاهسة ما مً خالٌ الؼٍس

 ججمؼ البُاهاث .

د . -أ  الخجٍس

 55اإلاداطسة الخامظت + السابػت  ص                                                   . البدث -ب

ب . -ج  الخبٍى

 الخىشَؼ . -د

 

 ............... هي وطائل مظاغدة جمىً الباخث مً مػالجت اإلاادة ألاولُت ليي ًصل ئلى هخائج ذاث مػنى . -58

 52اإلاداطسة الخامظت + السابػت  ص                                            . أدواث البدث -أ

 مىاهج البدث . -ب

اث البدث . -ج  هظٍس

 أطع البدث . -د

 

 ًددد مػظم الباخثين غدة أدواث للبدث ، منها : -59

 اإلاىخبت ومصادزها . -أ

 الحاطب آلالي وبسامجه . -ب

 أطالُب اللُاض . -ج

 54اإلاداطسة الخامظت + السابػت  ص                                       . حمُؼ ماطبم -د
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 ًلدم ................ وصفا جدلُلُا للبُاهاث . -21

 ؤلاخصاء الاطخداللي . -أ

       53اإلاداطسة الخامظت + السابػت  ص                             . ؤلاخصاء الىصفي -ب

 اللسص اإلاظغىغ . -ج

 بسهامج الىخابت . -د

 

 ًلترح ؤلاخصاء الاطخداللي ...................  -25

 لؼبُػت البُاهاث -أ
ُ
 53اإلاداطسة الخامظت + السابػت  ص                                 . بػع الاطخدالالث ػبلا

ً الػالكاث الاحخماغُت .بػع الؼسق البظُؼت  -ب  في جىٍى

 بخلدًم الخدماث .بػع ؤلاحساءاث الخاصت  -ج

 اطخخدام بسهامج الىخابت في البدىر الاحخماغُت . -د

 

اطُت . -22 ً اإلايزاهُاث وغيرها مً الحظاباث الٍس  جخىىن الجداٌو ................. مً صفىف وأغمدة جصلح لخدٍو

                                                                     اإلادزطُت . -أ

       51اإلاداطسة الظادطت  ص                                                                         . الحظابُت -ب

بُت . -ج  الخجٍس

 الؼبُت . -د

 

 مً أهم وظائف وصف البُاهاث : -24

 ئحساء فسش البُاهاث وجصيُفها ػبلا لفئاث كد ًخخازها الباخث . -أ

 بُاهاث كد جم ئدخالها واللُام باطترحاغها غىد اللصوم .ئحساء البدث غً  -ب

 ئحساء الخدلُالث البُاهُت للخػبير غً البُاهاث بخسائؽ أو ػسق بُاهُت . -ج

     51اإلاداطسة الظادطت  ص                                                           . حمُؼ ما طبم -د
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 مػالجت البُاهاث ئخصائُا .مً أهم البرامج اإلاخخصصت في  -23

 . Wordبسهامج  -أ

     51اإلاداطسة الظادطت  ص                                                             .spssبسهامج  -ب

 . javaبسهامج  -ج

 . skypeبسهامج  -د

 

غىدما ًلىم الباخث بجمؼ أو ججهيز بُاهاث الدزاطت جمهُدا لخدلُلها ئخصائُا ، فان  غملُت جخصُص كُمت أو دزحت  -21

 للمخغير مدل الدزاطت ، حظمى غملُت .............. 

 الخفاغل . -أ

د . -ب  الخجٍس

     57اإلاداطسة الظادطت  ص                                                             . اللُاض -ج

 الخىمُم . -د

 

 .................. هي التي جخظؼ لبػع اإلالاًِع مثل اللُاض الىصفي واللُاض الترجُبي . -21

 اإلاخغيراث الىمُت . -أ

     57اإلاداطسة الظادطت  ص                                          . اإلاخغيراث الىصفُت -ب

 اليلُت .اإلاىىهاث  -ج

 اإلاىىهاث الجصئُت . -د

 

ؤلاخصائي في الدزاطاث ................. ليي هخمىً مً الىصىٌ ئلى أغىاز الػملُاث الدًىامُت واإلامىىت والتي ئلى الخدلُل  هلجأ -27

 كد جللي الظىء غلى الجىاهب التي كد جدخاج ئلى فدص حُد .

 الىصفُت . -أ

     59اإلاداطسة الظابػت  ص                                                         الىمُت . -ب

 الاطخؼالغُت . -ج

 الؼىلُت . -د
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 لػدة أطع ، منها : -28
ً
 ًمىً جصيُف البُاهاث وفلا

 هىع البُاهاث . -أ

 مظخىي اللُاض . -ب

 غدد الجماغاث التي ًخم حمؼ البُاهاث منها . -ج

     59اإلاداطسة الظابػت  ص                                         . حمُؼ ما طبم -د

 

ت .مً أشهس الاخخبازاث الالبازامُ -29  تًر

 اخخباز الظىسي . -أ

اض ي . -ب  الاخخباز الٍس

 الاخخباز الشامل . -ج

     24اإلاداطسة الثامىت  ص                              . مػامل ازجباغ طبيرمان -د

 

 جلدم شبىت ؤلاهترهذ إلاظخخدميها مجمىغت ضخمت مً الخدماث التي أصبدذ حصءا مً خُاة الىاض الُىمُت ، ومنها : -41

د ؤلالىترووي . -أ  البًر

 مىاكؼ ؤلاهترهذ . -ب

 مىخدًاث اإلاىاكشت . -ج

 41 اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                  . حمُؼ ما طبم -د

 

 بلغاث وأهظمت حشغُل مػلدة .وان اطخخدام شبىت ؤلاهترهذ في بداًت ظهىزها في .................... ًخؼلب اإلاػسفت  -45

ً -أ                                            42اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                  . طخِىُاث اللسن الػشٍس

ً . -ب  طبػُيُاث اللسن الػشٍس

ً . -ج  زماهُيُاث اللسن الػشٍس

ً . -د  حظػُيُاث اللسن الػشٍس



9 
 

 

ىُت غام  -42 ىُت 5919بدأث فىسة ئوشاء شبىت ؤلاهترهذ مً كبل وشازة الدفاع ألامٍس م ، بخػاون مؼ غدد مً الجامػاث ألامٍس

 وطمُذ هره الشبىت باطم ................ 

 مل هذ . -أ

 اهترهذ . -ب

 44اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                            . ازباجذ -ج

ب . -د  ٍو

 

 ٌظمى هظام .............. في ؤلاهترهذ ببروجىهىالث ؤلاهترهذ . -44

ً -أ  44الثاهُت غشس ص اإلاداطسة الحادًت غشس +                                          . الػىاٍو

 الخىشَؼ . -ب

 الترهُب . -ج

 الخفػُل . -د

 

اث الشبىت الػىىبىجُت ، منها : -43  هىان غدة مخصفداث جدُذ للمظخخدم اطخػساض مدخٍى

 ئهترهذ ئهظبلىزز . -أ

 . فاًس فىهع -ب

 حىحل هسوم . -ج

 43غشس + الثاهُت غشس ص  اإلاداطسة الحادًت                                      . حمُؼ ما طبم -د

 

دًت  -41 بػد ............. مً أكدم جؼبُلاث ؤلاهترهذ ، والري مً خالله ًخمىً اإلاظخخدم مً ئزطاٌ واطخلباٌ السطائل البًر

 ؤلالىتروهُت مؼ غيره مً مظخخدمي ؤلاهترهذ .

 الاجصاٌ اإلاسئي . -أ
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 البرهامج ؤلاخصائي . -ب

د ؤلالىترووي -ج  41اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                           . البًر

 البرهامج الُىمي . -د

 

خم مً خاللها جبادٌ الخبراث وألاخباز ،  -41 ................. هي التي ٌشترن فيها آلاالف مً اإلاهخمين في مجاالث مخىىغت ، ٍو

د ؤلالىترووي .والجدًد في وؤلاغالن غً اإلاإجمساث   مجاٌ مػين غبر البًر

 البرامج الغرائُت . -أ

 البرامج اإلاداطبُت . -ب

دًت -ج  41اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                         . اللىائم البًر

 كىائم ألاطماء . -د

 

 أهثر مً الخددر هخابُا في هفع اللحظت .حػسف ................. بأنها جلىُت جمىً أزىين أو  -47

 41اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                   . اإلادادزت الىصُت ) الدزدشت ( -أ

ت . -ب  اللىائم الاخخُاٍز

دًت . -ج  اللىائم البًر

 البرامج الظُاطُت . -د

 

ف ............. بأهه الخلىُت  -48 التي ًخم بىاطؼتها الاجصاٌ بشخص أو مجمىغت أشخاص بالصىث والصىزة غلى ًمىً حػٍس

 الهىاء مباشسة .

 الاجصاٌ الجماهيري . -أ

 41اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                                     . الاجصاٌ اإلاسئي -ب

 الاجصاٌ غير اإلاسئي . -ج

 ي .الاجصاٌ الساس  -د
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ؼسح فيها  -49 حػسف ................... بأنها ئخدي ػسق الاجصاٌ الجماعي والتي ًخم مً خاللها الدخىٌ غلى مىاكؼ مػُىه ، ٍو

 اإلاىطىغاث وجبادٌ الحىاز بين اإلاشترهين في جلً اإلاىاكؼ .

دًت . -أ  اللىائم البًر

 مجمىغاث ألاخباز . -ب

 مجمىغاث الاجصاٌ . -ج

 41اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                     . اإلاىاكشتمىخدًاث  -د

 

....................هي مجمىغاث غاإلاُت للحىاز واإلاىاكشت وجبادٌ الخبراث في مىاطُؼ مػسفُت ال خصس لها ، وهي شبيهه  -31

 بمىخدًاث اإلاىاكشت .

 اإلادادزت الىصُت . -أ

ت .اللىائم ؤلا  -ب  خباٍز

 47اإلاداطسة الحادًت غشس + الثاهُت غشس ص                                    . مجمىغت ألاخباز -ج

دًت . -د  اللىائم البًر

 

 هىان غدة مميزاث الطخخدام ؤلاهترهذ في البدث الػلمي ، منها : -35

 أنها ال حظمذ للباخث باالػالع غلى مػظم ما هخب في بدثه . -أ

 ال جدُذ حػدد اإلاصادز .أنها  -ب

 31اإلاداطسة الثالث غشس + السابؼ غشس ص                      . أنها حظاغد في طهىلت الىصىٌ للمػلىماث وجىفير وكذ البدث -ج

 أنها ال جمد الباخث بمػلىماث خدًثت . -د
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 وغلباث اطخخدام ؤلاهترهذ في البدث الػلمي . مً غىائم -32

 غدم اإلاػسفت بالحاطب آلالي وؤلاهترهذ  -أ

 غشىائُت ؤلاهترهذ وغدم دكت اإلاػلىماث  -ب

 غدم اغخماد ؤلاهترهذ همصدز غلمي مىزىق به . -ج

 35اإلاداطسة الثالث غشس + السابؼ غشس ص                                                   . حمُؼ ما طبم -د

 

 ألاطالُب الحدًثت لجمؼ البُاهاث بخىظُف شبىت ؤلاهترهذ ، منها :هىان مجمىغت مً  -34

 اطخخدام مدسواث البدث . -أ

 اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت . -ب

 اإلاىاكؼ الخاصت . -ج

 32اإلاداطسة الثالث غشس + السابؼ غشس ص                                            . حمُؼ ما طبم -د

 

ػت غلى الػىىان بسامج غلى الشبىت الػاإلاُت حػمل بمثابت  ................... هي -33 دلُل مىخبت ٌظخؼُؼ أن ٌػؼُىا ؤلاحابت الظَس

 الري هبدث غىه مً خالٌ هخابت ولمت أو غدة ولماث مفخاخُه للمىطىع .

 34غشس ص اإلاداطسة الثالث غشس + السابؼ                                                    . مدسواث البدث -أ

 الجداٌو الحظابُت  -ب

 الاجصاالث ؤلالىتروهُت . -ج

دًت . -د  اللىائم البًر

 

نها واطترحاغها بدكت وطسغت .ٌػسف .................  -31  بأهه حهاش ئلىترووي ًمىً بسمجخه ليي ًلىم بمػالجت البُاهاث وجخٍص

 حهاش ألاشػت . -أ

 5اإلاداطسة الاولى  ص                                        . الحاطب آلالي -ب

 حهاش كُاض طغؽ الدم . -ج

 حهاش السؤٍت اللُلُت . -د
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 ًخىىن حهاش الحاطب آلالي مً مىىهين زئِظُين هما : – 31

 اإلاىىهاث اليلُت والجصئُت . -أ

 اإلاىىهاث ألاولُت والثاهىٍت . -ب

 5اإلاداطسة الاولى  ص                                 . اإلاىىهاث اإلاادًت والبرمجُت -ج

 اإلاىىهاث الػامت والخاصت . -د

 

 حػد .............. مً وخداث ؤلادخاٌ . -37 

 الشاشت . -أ

 الؼابػت . -ب

 5اإلاداطسة الاولى  ص                                           . لىخت اإلافاجُذ -ج

 الظماغاث . -د

 

ً البُاهاث ومػالجتها بىاء غلى الخػلُماث ، وجخىىن مً آالف حػسف ................. بأنها الىخدة  -38 التي ًخم مً خاللها جخٍص

 الدوائس ؤلالىتروهُت .

ت -أ  5اإلاداطسة الاولى  ص                                     . وخدة اإلاػالجت اإلاسهٍص

ت . -ب  وخدة اإلاػالجت الالمسهٍص

 وخدة اإلاػالجت اإلاائُت . -ج

 وخدة اإلاػالجت البُئُت . -د

 

ً اإلاظاغدة . -39  مً وخداث الخخٍص

 اللسص الصلب . -أ

 اللسص اإلاسن . -ب

 اللسص اإلادمج . -ج

 5اإلاداطسة الاولى  ص                                          . حمُؼ ما طبم -د
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ً اإلاظاغدة بأنها ..................  -11  جخميز وخداث الخخٍص

اتها بظسغت . -أ  جفلد مدخٍى

 . -ب
ً
اتها وظبُا  جدافظ غلى مدخٍى

اتها ئال غىدما ًلسز اإلاظخخدم ذلً -ج  5اإلاداطسة الاولى  ص                          . ال جفلد مدخٍى

 . -د
ً
اتها نهائُا  ال جدافظ غلى مدخٍى

 

 مؼ اػُب امىُاحي بالخىفُم للجمُؼ                                                 

ــــــآلفجصحُذ                                              ـ ــ ـ ــ ــ ــ  : طـ


