
 

  Microsoft Excelلكترونية االبرنامج الجداول 

 

كترونية والتي أحد برامج الجداول اإلل هو  (Microsoft Office Excel : مايكروسوفت أوفيس أكسل

جداول البيانات، القوائم، الميزانيات،  ألنشاء)  وتحليلها تحرير(   (البيانات إلدارةيمكنك أن تستعمله 

 .(  حسابيةالعمليات اللقيام بوا البيانيةمخططات وال

 Sheet كل ورقة عمل تتكون من صفحة worksheet وتسمى جداول البيانات في اكسل بورقة عمل

 Cells ، والتي تتقاطع لتشكيل خالياRows صفوفو Columns أو أكثر وكل صفحة تتكون من أعمدة

 العمل.تلك البيانات ضمن اوراق صفية اضافة الى فرز البيانات والبحث عن معلومات معينه وت

 

نلام  اةسلللل قبلل البل ب ساخلام ال البرنلام  ملن المفيل  الاعلرع علللى سعلو المبلام  والمفلاايخ اةخاخلية الما لة سالبر 

Excel   

 ةتينيلة  سلحررعوتلاخ عنونلة اةعمل ،  واعمل ، مل اةسللل عللى للصل  لفوع تخ تنظيخ ورقة عA,B,C …..  

   ..…,1,2,3 ساألرقالوالصفوع 

  المليلة(( ))منطقلة تللمى  العموميول  تقاطع الصف مع((Cell ( ريلث يلاخ امللال البيانلات ) القليخ)  والعنلاوين

 والصيغ الحلاسية ( .

 ن سل من ررع العموم ورقخ الصف . عللى خلبيل المللال العنلوا  تمالك سل للية عنوانا فري ا   ياضمB6  الو

 . 6مع الصف رقخ  Bعنوا  الملية الاي تقع عن  تقاطع العموم 

  يمصن ا  يحاوي مصنفExcel فلي  على ع ، اوراق عمل   يمصنك الو ول الى اي ورقة سالنقر عللى تبويبالا

 ممالف يعبر عن محاوى ورقة العمل . اخفل اطار البرنام  . يمصنك تلمية سل تبويب ساخخ

 اا فللي تنللليا البيانللات فللي ورقللة العمللل سعلل ، طللرق   ا  يمصللن ا  تعبللر اةرقللال عللن قلليخ تريلل  اخللام ام يمصللن

 الحلاسات   سينما ق  تعبر النصوص عن عناوين اةعم ، والصفوع .

  يايح للكExcel  اق فريل ،) اخلخ النطل خلمابسحتجميلع البيانلات عللى للصل مجموعلات وتللمية تللك المجموعلات

Range Name . يمصن اخام اماا في الصيغ الحلاسية) 

 البيانيلة  يمصن اخام ال الع ي  من الوظائف لاوضيح مااية البيانات الموجلوم، فلي ورقلة العملل مللل الممططلات

 والانليا الشرطي .

 

  تشغيل برنامج االكسل   
 

 -مناا :   Microsoft Excelاناك ع ، طرق لاشغيل سرنام  

 

 -الطريقة اةولى : -1

  من قائمةstart   نماارMicrosoft excel . 

  من قائمة start  نماارAll programe  خاظار قائمة فرعية نماار منااMicrosoft excel  

 

 -الطريقة اللانية : -2

 ( MS excelثخ نماار ) ورقة عمل   NEWمن لالل الضغط سالمفااح األيمن واليار 

 

 -لة :الطريقة اللال -3

 من لريط الماال من لالل الضغط على الرمز الماص سالبرنام  .

 

 -الطريقة الراسعة :  -4

 من لالل اةيقونة الموجوم، على خطح المصاب .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 -غالق الملفات :أ  
 

 -انالك ع ، طرق : Microsoft Excelالملفات المفاورة ضمن سرنام   إلغالق

 -الطريقة اةولى : -1

 . keyboard( معا من لورة المفاتيح   ctrl+ f4رين )من لالل الضغط على مفاا

 -اللانية:الطريقة  -2

 . closeومن ثخ الايار اةيعاز اغالق  fileملف   لريط القوائخ نماار القائمة  من

  -اللاللة:الطريقة  -3

 الموجوم، في الزاوية اليمنى من لريط القوائخ . من لالل عالمة 

 

 -اغالق البرنامج :  
 

  -اناك ع ، طرق :  Microsoft Excelرنام  الب ألغالق

 -الطريقة اةولى : -1

 الموجوم، في الزاوية اليمنى للبرنام  . على اةما، من لالل لريط العنوا  عن  النقر 

  -اللانية:الطريقة  -2

 .  Keyboard( معا من لورة المفاتيح Alt+ f4من لالل الضغط على مفااري ) 

 -الطريقة اللاللة : -3

 ( لروج . Exitومن ثخ  الايار اةيعاز انااب )  fileلقوائخ نماار القائمة  ملف من لريط ا

 

  Microsoft Excel مكونات نافذة البرنامج
 : ي ، سإر ى الطرق اعاله خياخ فاح نافذ، ج ي ، . وتصو  النافذ، الج Microsoft Excelعن  تشغيل البرنام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  Excel) ـمصونات نافذ، ال   
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  -: title barشريط العنوان   - 1 
ق  يحاللوي علللى عنللوا  البرنللام  المفاللوح وسللذلك علللى زري الاصللغير والاصبيللر واةغللال ألنللهوخللمي لللريط العنللوا  

فاح وغيراا الى امصانية وضع لريط اموات الو ول اللريع ) الذي يحاوي على ايقونات الحفظ والاراجع وال ساإلضافة

 الاي ياحصخ ساا الملام ل ( .من اموات 

 -:minus barشريط القوائم  - 2
 تمطليط  Insert  أمراج   Home  الصفحة الرئيلية   file) ملف  -:  اي يحاوي لريط القوائخ على ع ، قوائخ  مناا

 . ( View العرض  Review  المراجعة Data  البيانات  Formulas  الصيغ Pag layoutالصفحة 

 -:  Tab barلتبويبات ا   شريط – 3
قللمة وتصلو  األموات متبويبات) واي رموز  غير، تمللل األواملر(   ريث ياخ عرض محاويات سل قائمة على لصل  

ل قائملة ملن ويصو  ماغيرا رلب الايار القائمة من قبل الملام ل وفيما يلي الصال الرطة س على لصل مجموعات  ... 

  -القوائخ :

 -:  Homeالصفحة الرئيسيةقائمة   او  التبويب   -1

    Alignment  محللللا ا،  Font  لللللط Clipboardويحاللللوي لللللريط الصللللفحة الرئيلللللية علللللى الحافظللللة

 .  Editing  تحرير  Cells  لاليا Styles  انماط   Numberرقخ

 -:Insertادراج  تبويب او قائمة   -2

  Illustrtionيحية   رخلللومات توضلللTablesويحالللوي للللريط قائملللة امراج عللللى اةيعلللازات جللل اول 

  نللل    Links   ارتباطلللاتFilter  عاملللل تصلللفيه  Sparkline  لطلللوط الم للللرChartsممططلللات 

Textرموز  Symbols   . 

  -: page layoutتبويب او قائمة تخطيط الصفحة   -3
  تغييلر الحجلخ Page Setup  اعل ام الصلفحة Themesيحاوي لريط قائمة تمطيط الصلفحة عللى نللا 

 . Arrange  ترتيب  Sheet Option  ليارات الورقة  Scale to Fitئمة سغرض المال

 -:  formulasتبويب او قائمة صيغ   -4

   Defined Names   اةخلماب المعرفلةFunction  Libraryيحاوي لريط قائمة  يغ على مصابة ال اةت 

 .Calculation  رلاب Formula Auditingت قيا الصيغة 

 -:  Dataناتتبويب او قائمة بيا   -5

ةت ا  اةتصللللGet External Dataيحاللللوي لللللريط قائمللللة سيانللللات علللللى ارضللللار سيانللللات لارجيللللة 

Connections فرزوتصفية  Sort &Filter اموات البيانات  Data Tools  ممطط تفصيلي  Outline . 

  -:Reviewتبويب او قائمة  مراجعة   -6

   تغييرات  Comments  تعليقاتLanguageلغة   الProofingيحاوي لريط قائمة مراجعة على ت قيا 

Changes  . 

  -: viewتبويب او قائمة عرض   -7
  تصبيلر  Show  اظالارWorkbook Viewsيحاوي لريط قائمة عرض على طرق عرض المصلنفات 

 .   Macros  ور ات الماسروWindowنافذ،   Zoomوتصغير

 

 -: ومربع االسم  شريط الصيغة - 4
 :يحاوي على رقلين واو الشريط الذي 

 ) يحاوي الحقل اةول على عنوا  الملية الفعالة ) ياصو  العنوا  من تقاطع العموم مع الصف 

  . سينما يحاوي الحقل اللاني على محاوى تلك الملية الفعالة 

 

  -:)جزء التعامل مع ورقة العمل (  sheetsشريط االوراق  - 5
ا سعلو يمصلن اجلراب عليال ون اةوراق الموجوم، في الملف نفلله واو الشريط الذي يحاوي على اخماب لع م م

 الاغييرات ملل امراج  اوراق عمل الرى او الحذع او تغيير اخمائاا او تغيير مواقعاا . 
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 -:status barشريط الحالة  - 6
لورقلة  اوتصبير وتصغير رجلخ  او الشريط الذي يبين رالة الملف ) رقخ الصفحة وع م الصفحات وع م الصلمات

 . والاحصخ سطريقة عرض ورقة اةسلل(

 

 -:scroll barشريط التمرير العمودي واالفقي   - 7
ي ت الم ونلة فلواو الشريط الذي من لالله ياخ تمرير البيانات الاي يصعب رؤيااا من لالل الشالة سلبب سللر، البيانلا

 الملف . 

 

 خطوات إنشاء ملف جديد

 Createنضغط  -  Blank Work bookنماار  -     Newنماار  -  Fileنفاح قائمة  -

 (1ت ريب )

 قخ سعمل مرجات مجموعة من الطالب فى لمس موام.

للانقلل سلين الماليلا نللام ل األخلاخ أو نللام ل مفاللاح  -

Tab من لورة المفاتيح 

سللل سلمللة تصاللب تظاللر فللى لللريط الصلليغ مللن جاللة  -

أو  Backspaceاليللللار و  ا رللل ن لطلللح نللللام ل 

delete من لورة المفاتيح 

 أثناب سااسة األرقال يظار لريط الصيغ  -

وعن  الضغط على عالمة  ح ياخ تحسي  ملول الصلمة للملية   

وتعلللللللللللامل 

الضلللللللللللغط 

مللن لورللة المفللاتيح أمللا فللى رالللة الضللغط  Enterعلللى مفاللاح 

فالى  D7على عالمة لطح فياخ  لغاب ما تخ  ملاله للمليلة. أملا 

 قة العملاخخ الملية النشطة مالل ور

 

 رفظ الملف -3

س اللللله   ملللا عللللى خلللطح المصالللب  نحللل م المصلللا  الملللرام الحفلللظ  -  save asنماار  - fileنفاح قائمة  -

Desktop  أو فللىMy Document  أوMy Computer  ونحلل م الموقللع الامزينللي والمجللل    ا أرمنللا رفظلله مالللل

 مجل .

 saveثخ نضغط  xlsxام نصاب اخخ الملف ويحلذ اةما   file nameوأمال  -

ين أعلى الصن وق الحلوارى ونضلغط ضلغطاين ماالاليا New Folder  ا أرمنا رفظ الملف مالل مجل  ج ي  نضغط  -

 saveلفاحة ثخ نصاب اخخ الملف ونماار 

 فاح ملف -4

 فاح ملف موجوم سالفعل -أ

 Openنماار  Fileمن قائمة  -

 Openغط عليه سالماوس ثخ نضغط الامزيني للملف وننشطه سالض عنح م الموق -

 فاح ملف للقراب، فقط -ب

سلمة  ثخ نضغط على اللاخ الموجوم سجوار Openنفس المطوات اللاسقة لفاح ملف  لى أ  نصل للصن وق الحوارى  -

Open  ونماارOpen Read only ويظار سجوار اخخ الملف انه للقراب، فقط . 
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  -تحديد ) تضليل ( النص : 
الاح يل  جراب العمليات ةس  من ا غيراا مناو القطع او  النلخالن  سانليا المط او عملية  عملية على ألجراب اي

  -الماليا اوة "   وياخ  لك من لالل : على

 .  للية يصفي النقر مر، وار ، علىاالاح ي -1

  الصف.ح ي   ف وار  ننقر على رقخ ال -2

 . العمومح ي  عموم وار  ننقر على ررع اخخ ال -3

و نضلغط اح ي  سل الورقة نضلغط عللى المرسلع الموجلوم اعللى الزاويلة سلين س ايلة اةرلرع وس ايلة الالرقيخ   ال -4

 ( . ctrl+Aمفااري )

الضلغط لاح ي  للياين ماجلاورتين او اسللر ننقلر عللى المليلة اةوللى ونللامر سالضلغط واةخلامرار سالللحب و -5

 لحين الو ول الى الملية اةلير، .

فلس الوقل  نر ماجاورتين او ع ، لاليا غير ماجاور، ننقر على الملية اةوللى سالملاوس وفلي لاح ي  للياين غي -6

 ونلامر سالضغط على المفااح مع تحي  الماليا اةلرى عن طريا الماوس . Ctrlنضغط مفااح 

 مراراو اسللر ننقلر عللى رقلخ الصلف اةول الملرام تضلليله ونللامر سالضلغط واةخلا لاح ي   فين ماجلاورين  -7

 ور، . ساللحب والضغط لحين الو ول الى الصف اةلير   وسذلك الحال سالنلبة الى تح ي  اةعم ، الماجا

وس ح ي   فين غير ماجاورين او ع ،  فوع غيلر ماجلاور، ننقلر عللى الصلف اةول الملرام تضلليله سالملاال -8

 .الصفوع األلرى ي  ونلامر سالضغط على المفااح مع تح  ctrlوفي نفس الوق  نضغط على مفااح 

 تحريك ونسخ محتويات الخاليا
 النلخ  والنقل عن طريا اللحب واإللقاب -أ

ليل  ثلخ نرفلع ا ياخ تح ي  الماليا المرام نقلاا ثخ نضغط على الزر األيلر للفلحر، ثلخ نللحب  للى المصلا  المطللوب -

 عن زر الماوس فياخ نقل الماليا

 يحمن لورة المفات Ctrlناب اللحب نضغط على مفااح لعمل نلمة من الماليا المح م، س ل من النقل أث -

 النلخ ساخام ال األوامر -ب

ع رللب الال  Cutأو  Copyمن القائمة المماصر، والاى تحتى ملن ضلغطة عللى اللزر األيملن للفلار، ونمالار  -

  Pastالمطلوب خواب نلخ أو نقل ثخ نذاب  لى المصا  المطلوب ونماار 

نمالار األواملر منالا سعل  تظليلل  Homeورلة من لريط األموات الموجلوم فلى الل -

 للصا ما تخ نلمه أو قصه. pasteالن  المطلوب نلمه أو قصه ثخ نماار 

 اخام ال الحافظة فى عملية النلخ واللصا -ج    

عن ما ننفذ أوامر النلخ أو اللصلا فيلاخ رفلظ ملا تلخ نللمه أو لصلقه فلى رافظلة  - 

Clipboard خ واللصلا فلى الشلصل الللاسا والى تحفلظ موجوم، أخلفل أواملر النلل  واى

 نلمة أو عنصر س اللاا ويمصن اى لئ مما خبا نلمه أو قصه فى اى وق . 24روالى 

 -فياخ فاحاا سما فى الشصل : Clipboardياخ فاحاا سالضغط على اللاخ الموجوم سجوار سلمة  -

ر ونضلغط عللى الللاخ المجلاور لله أو نقلف عللى عنصل Paste allللصا سلل الموجلوم ماللل الحافظلة نضلغط عللى  -

  Pasteونماار 

 . Clear Allلملح محاوى الحافظة وما ساا من عنا ر نضغط على  -

 

 كيفية التنقل داخل ورقة العمل 

 -يمصن الانقل سين الماليا سواخطة :      

 الماوس : سما تري . – 1    

 مفاتيح األخاخ : رلب اتجاه األخاخ .  – 2    

 ( : يناقل  لى المانة الاالية رلب الصف . Tabح ) مفاا – 3    

 ( : يانقل  لى المانة اللاسقة رلب الصف . Shift + Tabمفااح )  – 4    

 ( : يناقل  لى الملية الاالية رلب العموم . Enterمفااح )  – 5    

 ( : يناقل  لى الملية اللاسقة رلب العموم . Shift + Enterمفااح )  – 6    

 ( : يانقـل سين ألر الصف أو العموم وأولاما . Ctrlمفااح ) األخاخ +   – 7    
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 استخداما ......األكثر  القوائم شريطالهم مكونات  شرح

 :  fileقائمة ملف  ***
 االيعاز ووظيفته  ت

 

 

 لوحة المفاتيح  باستخدام عمله 
 

 
1 Save رفظ الاع يالت على الملف : Ctrl+S 

 

2 Save asظ ملللف ساخللخ ) ةول مللر، ( او : رفلل

لمفظ في مصلا  ثلاني او ساخلخ ثلاني )غيلر اةخلخ 

 اةول (

 

F12 

3 Open فاح ملف ممزو  خاسقا: Ctrl + O 

 

4 Close  أغالق ملف مو  المروج من البرنام : Ctrl+F4 

 

5 Info  معلومللات عللن رالللة الملللف الللذي نعمللل :

 عليه 

 

 

6 Recent الملفللات الاللي  ) أليللر ( : عللرض الللر

 تخ فاحاا 

 

 

7 New   فاح ملف ج ي : Ctrl+N 

 

8 Print تقول سمعاينة الملان  قبل طباعة واع ام : 

 الطباعة في نفس الوق  .

Ctrl+P 

Ctrl+F2 

9 Save&send  رفللللظ وارخللللال الملفللللات الللللى :

 عنوا  سري ي او عنوا  ويب على اةنارني  .

 

10 Help  ، ملاع :  

11 Option ) ليارات )لالطالع :  

12 Exit   للمروج من البرنام :  

 

 -(( :Homeشريط قائمة الصفحة الرئيسية )) 

 

 :                                            Clipboardمحتويات الحافظة    

 

 عمله بواسطة لوحة المفاتيح  االيعاز ) االيقونة ( ووظيفته ت

 

1 Cut   الن  سع  تح ي ه: نقل او ق Ctrl+X 

2 Copy نلخ الن  سع  تح ي ه : Ctrl+C 

3 Paste  لصا الن  سع  نلمه لو نقله: Ctrl+ V 

4 Format Painter  نلخ تنليا  تقلول سنللخ :

 .تنلقات ن  ما الى ن  الر 
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 الـتـنـسـيـقـات 

رللب  رلب الحاجة ورللب العملل المطللوب أو واي مظار الملية أو الج ول و ياخ تنليا للية أو ع ، لاليا

 األ واق .  ويمصن  لك سع ، طرق نذسر مناا :

 يا.قائمة تنليا نماار تنليا المال (2) الابويب الصفحة الرئيلية نماار تنليا ثخ تنليا الماليا.   (1) 

 . (Ctrl + 1الضغط على اةلاصار) (4)الضغط سالزر األيمن والايار تنليا لاليا.    (3)

 يظار لنا نافذ، لا ة سالانليا تلمى ) تنليا لاليا ( ...

و الذه تحاوي تنليا لاليا على ع ، تبويبات سال مناا ي مي عمل لاص سه في الانليقات ناطرق انا لشلرح عملل سعل

 الابويبات.

 :  Fontمحتويات تبويب 

 

 عمله بواسطة لوحة المفاتيح  االيعاز ووظيفته ت

1 B وغاما  : جعل المط  خميك Ctrl + B 

2 I  : جعل المط مائل Ctrl + I 

3 U  جعل المط ملطر : Ctrl + U 

  : تغيير نوع المط   4

 } + Ctrlاو   {+ Ctrl : تغيير رجخ المط   5

6 
 : تصبير او تقلي  رجخ المط  

Ctrl +}   اوCtrl + { 

7 

 تلوين الملية سع  تح ي اا :  

 

8 
 :    تلوين المط  

 

9 
 : لوضع ر وم  للمجموعة من الماليا المح م، ضمن ورقة اةسلل 

 

 : Alignment تبويب المحاذاة 

عمله باستخدام لوحة  االيعاز ووظفيته ت

 المفاتيح

  : جعل الن  في اخفل الملية . 1

  : جعل الن  في وخط الملية .  2

  جعل الن  في اعلى الملية . :     3

 Ctrl+R : جعل الن  محا ا، اليمين .       4

 Ctrl+ E خط .: جعل الن  محا ا، الو    5

 Ctrl +R : جعل الصااسة محا ا، اليمين .   6

7 

: مم  الماليا المح مه وجعل  الن  في وخط الماليلا سعل  الل م    

 او فك ال م  ا ا سان  م مجة من اةخاس .

 

8 
 ي مالل الملية الوار ، .الافاع الن  الى اللطر اللان:         

 

9 
 تغيير اتجاه الن  على لصل  

 ) أقطار مرسع او ملاطيل(  .

 

10 
 زيام، الملافة او تقلي  ملافة البامئه  سين الن  مالل و ر وم  الملية . 
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 : Numbersتبويب االرقام   

 

 االيعاز ووظيفته ت

1 
نماار من الذا اةملر تنلليا المليلة وفقلا" للبيانلات الالي خلارم سل اللاا .مللال") 

general    ن  علالnumber  . اةرقلالcurrency    أخلعارshort date   الالاريخ المماصلرlong 

date    الااريخ الافصيليTime    للوقPercentage   النلبة المئوية 

Fraction   أرقال جذريةScientific  .رموز تحاوي على اس 

2 
 ألمراج رمز للعملية ملل اليورو والين وال وةر . 

3 
 لجعل الرقخ س الل الملية نلبة مئوية .

4 
 لعمل فوا ل سين اة فار .  

5 

 ر للرقخ الموجوم سالملية .ألضافة او رذع  فر او ع ، ا فا 

 

 : stylesتبويب   

 

 االيعاز ووظيفته ت

1 

الانليا الشرطي ) يايح لنا تمييز الماليا او أضافة اللرطة البيانلات او علرض ايقونلات فلي  

 الماليا لملاع ، اةلرين على فاخ المعلومات الاي تق ل في ورقة العمل .

ي تنليا للج ول مع مالرظة ظاور مرسع يحاوي على مللث على سل عنوا  عملوم فل تلاع  على الايار 2

 ي الخ .الج ول . وعن  الضغط على المللث تظار ع ، ليارات للاصفية ملل الفرز الاصاع ي او الانازل

 الايار تنليا معين للماليا من مجموعة تنليقات . 3

 
ي تىم ر علىى الخليىة عنىدما تكىون قىد حققىت الشىرط أوالشىروط التىهو عبارة عن تنسيق مرئي يظه: التنسيق الشرطي 

 . تحديدها

  طريقة التنسيق:

 ألمر تنسيقاختار تتم عملية التنسيق بالتحديد على الخاليا ثم من التبويب الصفحة الرئيسية ثم من مجموعة أنماط ن

 شرطي، تظهر قائمة أختر منها ما يناسب الشرط المطلوب.

 يوجد لدينا الكثير من الشروط التي يمكن عملها،    ا :قواعد تمييز الخالي .1
ة علىى شىكل تستخدم في تنسىيق الخاليىا تات القىيم الرقميىة حسىب نسىبتها بالنسىبة لمسىاحة الخليى أشرطة البيانات :  .2

 . أشرطة ملونة
رى علىى شىكل ألخىنسىبتها بالنسىبة للخاليىا ا تستخدم في تنسيق الخاليا تات القيم الرقمية حسىب مقاييس األلوان :   .3

 تعبئة ملونة.
علىى  شىكل  تستخدم في تنسيق الخاليا تات القيم الرقمية سب نسبتها بالنسىبة للخاليىا األخىرى مجموعات الرموز : .4

 . رموز ملونة
لعديىد مىن اتستخدم في تنسيق الخاليا تات القيم النصية والرقميىة حسىب المحتىوى فقىط حيىد يوجىد  إدارة القواعد : .5

 مكن استخدامها .الشروط  التي ي
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 -: Cellsتبويب خاليا   
 

 االيعاز ووظيفته  ت

1 

 يلام ل ألمراج ) للية    ف   عاموم   ورقة ( 

2 

 يلام ل لحذع ) للية    ف   عاموم   ورقة ( .

3 

 لرره سالافصيل في وق  ةرا . او الصف وخياتي  العموميلام ل لانليا ملافة 

 

  -: Format Row and Format column -تنسيق الصفوف واالعمدة :

  -( : Format Row تنسيق الصف)

 . نح م الصف او مجموعة الصفوع المطلوب تنليقاا 

  من قائمةHome  الموجوم، ضمن تبويب  . نماار اةما،   الصفحة الرئيليةcells . 

 الية ومناا نماار تظار القائمة الا

 Row Height  لاح ي  ارتفاع الصف 

لانفيلذ  okوالاي من لاللاا نحل م اةرتفلاع المطللوب ثلخ نضلغط عللى اللزر 

                                          اةمر.

 ةلغاب اةمر .  cancelاو اةمر 

 AutoFit Row Height   لاح ي  ارتفاع الصلف تلقائيلا رللب رجلخ اللن

 ي في مالله فياخ تغيير ارتفاع الصف . الذ

  يمصن تغير ارتفاع الصف من لالل الضغط على الفا ل سين ارقال الصفين 

 على او اةخفل ثخ افالت الم لر وساللحب والاحريك ساةتجاه المطلوب لال

 

 

 

 

 -: Format Columnتنسيق االعمدة 

  من قائمةHome  وجوم، ضمن تبويب . نماار اةما،   الم الصفحة الرئيليةcellsااليلة  ومنالا .تظار القائمة ال

 نماار 

 Column Width  لاح ي  عرض العموم والاي نح م من لاللاا العلرض المطللوب ثلخ نضلغط عللى اللزرok 

 ةلغاب اةمر .  cancelلانفيذ اةيعاز او اةمر 

 Auto fit column width :- "ر للذي فلي ماللله فيلاخ تغييلرللب رجلخ اللن  ا لاح ي  عرض العملوم تلقائيلا

 عرض العموم تلقائيا .

 ه يمصن تغير عرض العموم من لالل الضغط على الفا لل سلين ارلرع العملومين وسالللحب والاحريلك ساةتجلا

 المطلوب لليمين او لليلار ثخ افالت الم لر .  

 

 . formatضمن مجموعة  cell sizeوفيما يلي تصملة اةيعازات الموجوم، في قائمة 
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 االيعاز ووظيفته ت

 

1 Default Width :-  . العرض اةفاراضي للعموم 

2 Hide& Unhide:  الفللاب واظالار ويقللول الذا اةمللر سالفللاب

الا الالي نريل  الفاب )الورقلة(الماليا او اةعم ، ورالى الشلي  

 الرى.يمصننا اظااره مر،  unhideومن لالل 

3 Rename Sheet ويمصننلا الوقلوع  الورقلة ساغييلر اخلخ  يقول

 نري .من اخفل وتغيير اخماا سما  sheet tabعلى 

4 Move or copy sheet  نقللل او نلللخ الورقللة لوضللعه فللي

 سياناته.مصا  الر في ملف اةسلل والاع يل في سعو 

5 Tab color   ونقول من لالل اذا اةملر ساغييلر للوtab   للو

 الورقة.تبويب 

6 Protect sheet  ريلث يمصننلا تعيلين سلملة خلر  المللف رمايلة

 للملف.

  

   : يمصللن اجللراب مجموعللة مللن  -تنسيييق ورقيية العمييل

 Rightالعمليات على ورقة العمل و لك من لالل النقر 

Click  على اخخ ورقة العمل في اخفل الشاللة   خلوع

 تظار القائمة الاالية وسما يلي :

 Insert :-  امراج ورقة عمل ج ي ،.من لاللاا يمصن 

 Delete :-  ،من لاللاا يمصن رذع ورقة العمل المح م

 . 

 Rename :-  . من لاللاا تغيير اخخ ورقة العمل 

 Move or Copy :-  مللن لاللاللا يمصللن  نقللل موقللع

 الورقة

 او اخانلالاا . 

 Select All Sheet :- من لاللاا يمصن تح ي  جميع 

 اوراق العمل .

 Tab color :- لاللاا ياخ تغيير لو  للفية ورقة العمل . من 

 

 : Editingتبويب تحرير   
 

 اةيعاز ووظيفاه  ت

 

1 Auto Sum   ألضافة مالة رلاسية : 

2 Fill . لاعبئة مجموعة من الماليا سقيمة معينه او تلللل معين: 

3 Clear اتاا الخ .: لملح محاويات الملية المح م، او ملح تنليق 

4 Sort&Filter ) فرز وتصفية البيانات ) ترتيب تصاع ي او تنازلي : 

5 Find&Select اخاب الاا . بحث عن سلمة   البحث و: ال  

 

 لتعبئة مجموعة من الخاليا بقيمة معينه . .1

 

  لاعبئة مجموعة من الماليا في سرنام  اسللExcel لملية اة ل ا  قيمة سنفس قيمة للية معينه نقول اوة ساح ي

ضلللمن تبويلللب اةما،   fill( ثلللخ نمالللار اةيعلللاز  Homeثلللخ  نمالللار قائمةالصلللفحة الرئيللللية )

Editing . 

 ( نضغط على اللاخ الجانبي الموجوم ضمن اةما، ونح م اةتجاهLeft ,Right. Up, Down .) 
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 -لتعبئة مجموعة من الخاليا بتزايد معين : -2

 ااا .ملية اة ل ثخ نقول ساح ي  اذه الملية مع الماليا المرام تعبئنقول اوة ساح ي  قيمة ال 

 ( من قائمة الصفحة الرئيليةHome  نماار اةيعاز )fill  ضمن تبويبEditing  . 

  من اللاخ الجانبي ةيعازfill  نماار ايعازseries  تظار لنا النافذ، الاالية :ريث-  

 

 ي نح م اوة ال اةتجاه  ف او عاموم فseries in  . 

  ونح م نوع الاعبئةType . 

  ،نحلل م قيمللة الازايلل  فللي الحقللل ) قيمللة المطللوstep 

value( "مللللال )ونحللل م ا ا ارمنلللا قيملللة للاوقلللف 10 )

stop value ( ثخ نضغط على 50ملال الى غاية )ok  

  نالرظ ا  الماليا الاي ر منااا تخ تعبئااا سازايل  مقل اره

( رالى 50 لل واللى القيملة )اسا اب" من قيملة اة( 10)

وا  سا  ع م الماليا الاي قمنا ساح ي اا اسللر   وةلغلاب 

 . cancelالعملية نضغط على الزر الغاب 

 

 

 

 

 

 

 -لتعبئة مجموعة من الخاليا بتسلسل معين : -3

  ال اةخبوع او اي ..... الخ ( او ) اررع ماللللة أ  ب  .....الخ ( 3و2و1الالللل المعين نقص  سه ملال") ارقال        

 او اةلار وغيراا من الماللالت 

 ا .رام تعبئاانح م س اية الالللل ونوعه في الملية اة ل ثخ نقول ساح ي  اذه الملية مع الماليا اةلرى الم 

 ( من قائمة الصفحة الرئيليةHome  نماار اةيعاز )fill   ضمن تبويبEditing . 

  من اللاخ الجانبي ةيعازfill ماار ايعاز نseries اللاسقة :ريث تظار لنا النافذ، الاالية  نفس النافذ ،-  

  تعبئة تلقائية ( نماار اةمرAuto Fill  ( في الحقل ) نوعType . فااخ الاعبئة ) 

 -مالحظة :

 ةتجلاه في الطرق اللالثة اعلاله يمصلن تنفيلذ نفلس العمليلات الللاسقة و للك سالضلغط المللامر والللحب سا

ذي يظار فلي لاح ي  ع م الماليا المطلوب تعبئااا سمفااح الفحر، اةيلر على المرسع الصغير الب المطلو

الجاللة اليلللرى اللللفلى لحلل  المليللة ريللث ياحللول لللصل الم لللر علللى لللصل عالمللة)+( وسعلل   لللك نقللول 

 ساحرير الم لر فنالرظ ا  الماليا ق  تخ تعبئااا . 

 

  ترتيب وتصفية  البياناتerSort & filt  

  ترتيب البياناتSort ويمصلن  : وياخ من لاللاا ترتيب الصف او العموم تصلاع يا او تنازليلا" ورللب الرغبلة  

 عموماللبة الى الاحصخ ساخبقية الارتيب سالنلبة لألعم ، او الصفوع   ملال يمصن الارتيب الاصاع ي للج ول سالن

 اللالث ومن ثخ الارتيب للعموم اللاني واصذا سالنلبة لبقية اةعم ، والصفوع اةلرى . 

  -وتاخ اذه العملية سما ياتي :
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 -الطريقة االولى :

  نح م الج ول سصامله او العموم . (1

 بويلبالموجلوم، ضلمن ت sort& filter ( ثلخ نمالار منالا اةما،  Homeنمالار قائملة الصلفحة الرئيللية ) (2

Editing  . 

 .  custom sortتظار القائمة الاالية : نماار مناا اةيعاز  (3

 سع اا تظار لنا النافذ، الاالية (4

 المرام اجراب الفرو على اخاخه ملال المع ل او المجموع . العمومنماار  columnمن رقل  (5

 نماار نوع الارتيب  تصاع ي او تنازلي . orderمن رقل  (6

 

اةول ملن  عمومالفياخ الارتيب اعاماما على  sort Z to Aاو الايار  sort A to Zر اةيعاز في رالة الايا -مالرظة :

 الج ول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الطريقة الثانية :
 . sort& Filterالموجوم ضمن تبويب  sortنماار اةيعاز   Dataمن لالل قائمة 

 ونابع نفس المطوات اللاسقة .

  التصفيةFilter :- ورقلة  اي عملية اظالار البيانلات المطلوسله فقلط فلي الجل ول المحل م ضلمن نقص  سالاصفية

 العمل و لك لغرض اةخاعراض او الضبط او الطباعة وغيراا من اةمور . 

 -وتاخ سما يحتي :

 . نح م الج ول سصامله او العموم 

 ( نماار قائمة الصفحة الرئيليةHome  ،ثلخ نمالار منالا اةما ) sort& filter وم، ضلمن الموجل

 .  Editingتبويب 

  تظار القائمة الاالية نماار منااfilter  . 

  نالرظ ظاور مرسع يحاوي على مللث على سل عنوا  عموم في الج ول 

 وعن  الضغط على المللث تظار ع ، ليارات للاصفية ملل الفرز الاصاع ي 

 او  الانازلي  .... 

 

  

 -: Illustrationsرسومات توضيحية  تبويب ) مجموعة (  -: Insertقائمة أدراج  

 االيعاز ) االيقونة ( ووظيفته  ت

 

1 Picture :-  ور،.أضافة  

2 Clip Art :-  ورقية.قصا ة 

3 Shapes :-  تلقائية.الصال 

4 SmartArt :- توضيحية. ممططات 

5 Screenshot :-  جزب من  لور، للنافلذ،  )الذلقطة لالة

 مفاورة للملام ل(.ال
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 -: Chartsتبويب ) مجموعة ( مخططات   

 االيعاز ووظيفته  ت

 

1 Column:  أعم ،.ممططات على لصل 

2 Line:  لطوط.ممططات على لصل 

3 Pie:  مائري.ممططات على لصل 

4 Bar:  لريطي.ممططات على لصل 

5 Area:  ملاري. ممططات على لصل 

6 Scatter:  مبعلر. ممططات على لصل 

7 Other charts:  الخ(. مئري مجوع )ملالممططات الرى 

م أدوات اسىتخدا مىن يمكنىكتعتبر المخططات البيانيىة مىن أهىم مميىزات برنىامج إكسىل ومىن أكثرهىا اسىتخداما  ، و     

 وبشكل تلقائي وفوري. نشاء مخططات تات مظهر احترافيإلتخطيط جديدة 

 إظهار البيانات في الجداول على شكل رسوم بيانيه إحصائية  توضح معنى معين. لمقصود بها هو:* ا

 مططات الارمفي الب اية ياخ الاح ي  على الماليا المرام عمل ممطط  سياني لاا. ثخ من الابويب  مراج من مجموعة 

ممطلط     ططات   أو من ملرسح رلوار  مراجنوع الممطط المطلوب     خاظار قائمة ساأللصال الار ار  األلصال للمم

 يظار الممطط مبالر، مالل الورقة 

 :تنليا الممططات 

ممطط رلب يا للعن  الضغط على الممطط يظار ثالثة تبويبات ) تصميخ   تمطيط   تنليا ( يقومو  سعملية الانل    

 الوظيفة لصل تبويب.

 

 أوالً: تصميم:

ر الممطلط سالضلغط عللى اللزر يظالر مرسلع رلوار تغييلر نلوع الممطلط الال يمصن تغييلر نلوعتغيير نوع المخطط: 

 الممطط الذي تري  اخام امه ثخ موافا.

 سالضغط عليه يمصن رفظ الاصميخ سقالب. حفظ كقالب:

 سالضغط عليه ياخ تحويل الممطط من ممطط  فوع  لى ممطط أعم ،. تبديل الصف/العمود:

 بيانات الما ة سالممطط ساإلضافة أو الحذع.يمصن  عام، تح ي  ال تحديد البيانات:

 تلام ل في تغيير لصل الممطط ساإلضافات رلب النما ج لصل ممطط. تخطيطات المخططات:

 يطار ع ، ألوا  للممطط يمصن اةلايار مناا. نماط المخططات:

 يمصنك من نقل الممطط من الورقة  لى ورقة ممطط ملاقلة أو  لى ورقة ألرى. نقل المخطط:

 

 

 ثانياً: تخطيط:

 يمصنك من تح ي  اخخ المحاوى في الممطط  ساإلضافة  لى تح ي  الانليا له. التحديد الحالي:

 يمصنك من  مراج  ور أو ألصال أو مرسع ن  للممطط رلب الرغبة. إدراج:

 ياخ عبراا تح ي  عنوا  الممطط وعناوين ألرى سإضافااا والاع يل علياا. تسميات: 

 ياا محاور الممطط األفقية و الرأخية ساإلضافة  لى لطوط الشبصة.تح م ف محاور:

 يمصنك  ضافة نارية الرخخ أو ج ار أو أرضية للممطط مع  مصانية اخا ار، ثالثية األسعام. الخلفية:

 يمصن عبره تحليل لطوط وألرطة الممططات و اةتجااات. تحليل:

 يمصن عبراا تح ي  اخخ الممطط. خصائص:

 

 

 يب.يُمصنك الابويب تنليا من تنليا مصونات الممطط من ألصال ونصوص سع ، طرق وسع ، أخالتنسيق: ثالثاً: 

 

   



13 
 

 -: Textتبويب ) مجموعة ( نص 

 
 االيعاز ووظيفته ت

 

1 Text Box:   اضافة مرسلع نل  والصااسلة فيله  ووضلعه

 في اي مصا  مالل الورقة .

2  Signature line: يمصن للشلم  الاوقيلع توقيع. ر خط

 على  فحة مطبوعة . 

3 Word Art:   مزلرع.ن 

4 Header &Footer:  الصفحة.اضافة راس وتذليل 

5 Object:  ارليف.الخ(.  ملفات  ) ور امراج سائنات 

   

  -:تبويب ) مجموعة ( الرموز

 االيعاز ووظيفته  ت

 

1 Equation: رياضية.معامةت  )امراج( اضافة 

2 Symbol:  المفاتيح. اضافة رموز ج ي  غير ماوفر، في لورة 

 

 :  Page Setupتبويب ) مجموعة ( اعداد الصفحة  

 االيعاز ووظيفته ت

 

1 Margins:  الصفحة.الاحصخ ساوامش 

2 Orientation:  افقي.اتجاه الورقة عامومي او 

3 Size: ( رجخ الورقةA3, A4   رخالة .)الخ 

4 Print Area:  خلوع يلاخ  )اللذيناريلة الطباعلة

 العمل(.طباعاه من ورقة 

5 Breaks:   والي الصلفحات. امراج فوا ل سين

مامة عن تح ي  ع م النللخ الملرام طباعاالا ملن 

 سل  فحة . 

6 Background:  اضللافة  للور، للفيللة للورقللة

 العمل.

7 Print Titles:  العنللاوين المطبوعللة علللى سللل

رقللخ الصللفحة ...  الاللاريخ  الملللف  )اخللخ للفحة 

 الخ(.

 

  -:Formulasقائمة الصيغ   
 -:   Function Libraryتبويبة ) مجموعة ( مكتبة الداالت 

 االيعاز ووظيفته  ت

 

1 Insert function الجمللللع : امراج مالللللة( 

 الخ(.غر ... ا  اعلى  المع ل 

2 Auto sum     ايجام نايجلة ال اللة ) الجملع :

المع ل ... اللخ ( سصلور، مباللر،  سعل  تح يل  

 نطاق الماليا الاي تحاوي على قيخ  .

سقيلة اللل اةت تللام ل رلللب راجلة الملللام ل  3

 لاا .
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 والتعامل مع البيانات  العملية الحسابية
 : الصيغة

ك . تبل أ الما لة سل الي تقلول سلاجراب العمليلات الحللاسية عللى القليخ فلي ورقلة العمللاي المعلامةت ال -الصيغ :

 A2+6/2=الصيغة  سعالمة الملاوا، )=( ملل 

 شروط كتابة معادلة
 تحديد الخلية المطلوب كتابة الصيغة فيها . – 1

 كتابة عالمة = - 2
 عدم ترك مسافات أثناء كتابة المعادلة -3

 Enterالضغط على مفتاح  - 4

 -مكونات الصيغة:  
 ال الة : الصلمة الاي قبل القوخين )( . (1

 . C3,B6,A12مراجع او اخماب الماليا ملل  (2

 او ....( . 16او  3او  2ثواس  ) القيخ الرقمية ( سح  تضع رقخ )  (3

 للطرح و^للرفع الى األس ( . -عوامل تشغيل ) سح  * للضرب و/ للقلمة و+ للجمع و (4

 عوامل المقارنة :

 )=( . ،عامل الملاوا 

 ( . عوامل اةسبر واة غر )< > 

 او يلاوي  او اسبر من  او يلاوي  )=< =>( ا غر من . 

  يلاوي . ة  )><( عامل 

 استخدام االقواس : 

 لاغيير ترتيب الاقييخ   قخ ساراطة الجزب المرام تقييمه اوة" ساةقواس . 

 

 انشاء صيغ حسابية بسيطة :
 (. 125+115ة تقول سجمع = ) اذه الصيغ115+125

 ( . 4) تقول اذه الصيغة سارسيع الع م  2^4

 

 Function الدوال 
ة و سنيلة معينلاال اةت اي  يغ معرفة ملبقا"   تقول ساجراب عمليات رلاسية ساخام ال قيخ مح م،   ووخائط في ترتيب 

   ، . . يمصن اخام ال ال اةت في انجاز العمليات الحلاسية البليطة او المعق 

 وغيراا ... حسابية ، منطقية ، مالية ، دوال للوقت والتاريخالوهناك أنواع عديدة من الدوال 

 

 -انشاب   يغة تاضمن مالة جااز،:
 = SUM( A2:A8)                                                سجمع القيخ في الماليا منA2  الA8 . 

 =Average(A3:F3)                                               نطاق .لحلاب ماوخط سافة اةرقال في ال 

                                                   =Sum(D2:D14). لحلاب جميع القيخ في النطاق 

 اي  يغ رياضية  اناك ع ، طرق اي :وةنشاب  

 

  -الطريقة اةولى :

  ننقلر عللى قائملةformulasةما،      ثلخ نمالار اInsert function  اوAuto Sum يلب الموجلومه ضلمن تبو

function library . ) مصابة ال اةت (  

 فلاظار النافذ، الاالية :   insert functionفا ا تخ النقر على   (1
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  من رقلselect a function ثخ الضغط على ولاصن ملال الجمع  تح ي  ال الة المطلوسة  ياخ .ok  . 

 : سع اا تظار النافذ، الاالية 

 
 

 

  نح م في رقلnumber1  عمليلة الجملع والالي يمصلن تغيرالا رللب الطللب وسلذلك قليخ مرجلات النطلاق نطلاق

 ونايجة ال الة .

 اليرا ننقر علىok  . 

 -جب عمل اةتي :في   Auto sumاما  عن  اخام ال اةما،  (2

 . نح م نطاق الماليا مع للية فارغ  اضافية 

  ،ننقر على اةماauto sum  . 

  المع ل ( نماار ال الة المطلوسة ةيجام النايجةaverage  اسبر  max  ا غر  min ا  . ) لخ 

  ثخ نضغطenter . 

 

 -الطريقة الثانية :

 تح ي  نطاق الماليا سشصل  حيح.يمصن سااسة ال الة ي ويا من لالل لورة المفاياح مع 

 

 -الطريقة الثالثة :

 

  Autosomاستخدام األمر 

ل فيلاخ الموجلوم سالشلص Autosumوسع  تح ي  الماليا المطلوب جمعاا نضلغط عللى أيقونلة   Editingمن المجموعة   

 سإجراب عملية الجمع تلقائى مو  سااسة أى معامةت.
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 بية  مع وظيفة كل دالةوفيما يلي جدول باهم الدوال الحسا

 

 عمل الدالة صيغة الدالة اسم الدالة ت

اللللى  A2لحللللاب مجملللوع القللليخ ملللن المليلللة   sum(A2:A10)= ( Sumالجمع ) 1

 .Aضمن العموم A10الملية 

اللى القليخ  B6لحلاب المع ل للقيخ من المليلة  Average(B6:F6)= (Averageالمع ل) 2

F6 . ضمن الصف اللامس للج ول 

الللى  C3لحلللاب اسبللر قيمللة للقلليخ مللن المليللة  Max(c3:c8)= ( Maxاسبر قيمة) 3

 ضمن الصف اللامن . C8الملية 

الللى  A7لحلللاب امنللى قيمللة للقلليخ مللن المليللة  Min(A7:A14)= ( Minاقل قيمة ) 4

 . Aضمن العموم  A14الملية 

 علللللل م الماليللللللا الرقميلللللله 5

Count numbers 

=count( A2:A10) لماليا الاي تحاوي على قليخ ملن لحلاب ع م ا

A2  الىA10 . 

 خياخ لررااةرقا "  If(lojecal,true,false)= ( IFا ا الشرطيه ) 6

  IFاستخدام الجملة الشرطية 
لفصل اجزاء يتم من الدوال المنطقية وتستخدم فى حالة وجود شرط لتنفيت معادلة ما وتتكون من ثالد أ IFالدالة 

 -وتكتب بالصيغة التالية : ( ,و ) ا (  ;بينهم بعالمة )

=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 

 : مثال 

 If( A10< =50,"راخب","ناجح") 

 : حيث نالحظ في الصيغة السابقة انها تتألف من عدة اجزاء- 

  . عالمة الملاوا، )=( واي ضرورية لصااسة اي  يغة او معاملة 

 IF حقا المعاملة . واي ال الة الشرطية الاي ت 

 . )( يجب رصر اي لرط مع القيخ سين قوخين 

 Logical_ test  او اخاس الشرط في المعاملة ملال :A10=>50 . 

 Value _ if_ true   القيمة ا ا تحقا الشرط   اي سااسة " ناجح" ا ا سان :A10  50اسبر او تلاوي  . 

 Value_if_false سة " راخب" ا ا سان  : القيمة ا ا لخ ياحقا الشرط   اي سااA10  50ا غر من   . 

  ياحقا الشرط .  سين اخاس الشرط وسين القيمة ا ا تحقا الشرط والقيمة ا ا لخ :( ,او )  (  ;بعالمة )يجب سااسة 

   ن ( ا ا سان  القيخ المصاوسة اي من النوعtext . )" "( فيجب رصراا سين عالماي اقاباس ) 

 

 =SUMIF(A1:D1;">20";A2:D2)   ياخ الجمع سشرط معين فملالً :               -الجمع بشرط :  

 ( 20أ  تصو  أسبر من  ( الشرط واو)A1:D1(   ا رقق  ما في منطقة )A2:D2أجمع ما في منطقة )

 ( فقط ( .B1,D1أل  الماليا الاي رقق  الشرط اي ) -( فقط B2+D2) ملالً: خيجمع )

 -ملالً:

 A B C 

 المشاريات المبيعات الصنف 1

 1500 2000 ماوس 2

 5000 6000 لالة 3

 5000 5000 سرت 4

 700 1200 معال  5

 5000 5000 سرت 6

 3000 4000 معال  7

 1500 2000 ماوس 8

 5000 6000 لالة 9

 -:يكٍل مما يلإلى احسب إجم -س:

 الكرت ؟مشتريات إلى إجم .1
 الماوس ؟مبيعات إلى إجم .2
 الشاشات ؟مبيعات إلى إجم .3
 المعالج ؟مشتريات إلى إجم .4

 الحل :

=SUMIF(A2:A9;"كرت";C2:C9) 

=SUMIF(A2:A9;"ماوس";B2:B9) 

=SUMIF(A2:A9;"شاشة";B2:B9) 

=SUMIF(A2:A9;"معالج";C2:C9) 



17 
 

 أخطاء المعادالت
 سبب حدوث الخطأ الخطأ

#Div/0! يح رياضيا  يظهر هذا الخطأ عند قسمة المعادلة على صفر الن ذلك غير صح 
#Name?  يظهر هذا الخطأ عند كتابة المعادلة بشكل غير صحيح أو تم إدخال نص داخل

 العملية الحسابية
#Value!  يظهر هذا الخطأ عند عدم تطابق نوع البيانات أثناء إجراء عمليات حسابية مثل

 ضرب خلية بها نص مع خلية بها رقم
#Num حيحة فى المعادلة الخطأ ينتج بسبب استخدام قيم غير ص 

 SQRT(-E13)مثل ايجاد الجذر التربيعى لرقم سالب 

 -(: COUNTدالة عد األرقام )   
 Count(Al: D5)= فقط في العموم أوالصف أوالج ول المح م ملال: لتع  أو تحصى اذه ال الة األرقا 

 

 -(  : COUNTA)*( مالة ع  الماليا غير الفارغة )  

ف موم أو الصي العسل الماليا الغير فارغة )الممالئة( الاي تحاوي )ن  أو رمز أو رقخ ( ف تع  أو تحصى اذه ال الة

 Counta (Al: D5)=أو الج ول ملال :                                                     

 

 -(  : COUNTBLANK)*( مالة ع  الماليا الفارغة ) 

 Countblank (Al: D5)=رغة )غير الممالئة( ملال :       تع  أو تحصى اذه ال الة سل الماليا الفا

 

 -( : CONUTIF)*( مالة الع  الشرطية ) مالة اإلرصاب الشرطية ( ) 

ي الصلف أو فيمصن القول  مالة البحث عن ع م تصرار ليب معين أو الع  سشرط   تع  وتحصى اذه ال الة لي معين     

 CountIF (Al: D5; "LG ")=               العموم أو الج ول المح م . ملال :    

 -:* ملال

 A B C D E F 

 4 ع م األرقال الرمز النوع اةخخ الرقخ 1

 19 ع م النصوص * MA س 503 2

 1 ع م الفراغات # LG ش 504 3

   @ RX ص 505 4

    LG ض 506 5

 A1: D5( =Count F1(                                                                 -* ع م األرقال :

 5D=Counta (A1:  F2(                                                           -* ع م النصوص :

 Countblank (A1: D F3=5(                                                     -* ع م الفراغات :

 

 -في الملال اللاسا :

 

 

 

                                                     (:LG* البحث عن )

                                                              * البحث عن )*(:

                                                           * البحث عن )ش(:

 E F 

 LG 2ع م  4

 1 ع م * 5

 1  م شع 6

=CountIF(A1: D5 ; "LG") 

=CountIF(A1: D5 ; "*") 

=CountIF(A1: D5 ; "ش") 
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 الرظة :م 

 تبحث اذه ال الة على المطلوب في ما تخ تح ي ه في الج ول. -1   

  =CountIF( منطقة الاح ي        ("المطلوب البحث عنه " ;

 تعابر ال وال اإلرصائية من ال وال األسلر اخام اما في الحيا، العملية والاطبيقية . -2   

 

 الدالة المنطقية :
 ( الاللي يمصللن اخللام امه س الللة ملللاقلة يصللو  النللات  اللوAND,OR,NOTملللل ) ةانللاك سعللو اللل وال المنطقيلل     

(TRUE,FALSE( ولصن ياخ اةخافام، مناا أسلر   ا اخام م  مع ال الة الشرطية   )IF. ) 

 

 ( أي ) أو     و ( : AND , OR )*(  ضافة موال منطقية  لى الشرط ونذسر مناا ) 

 

 ؟(( ياخ طباعة عبار، ) أرلن  ( وغير  لك ) اجاا   100و  70)   ا سان  مرجة الطالب سين  ملالً :

= IF ( AND ( C2 >= 70 ; C2 <= 100 ) ; "  اجاا  " ; " أرلن " ) 

 

 ( لوضع عبار، أرلن  .C2 <= 100( و)C2 >= 70آي : يجب تحقا الشرطين )   

 

 مة ) ! ( ؟( ضع عال100( أو أسبر من )50  ا سان  مرجة الطالب أقل من )  ملالً :

= IF ( OR ( C2 < 50 ; C2 > 100 ) ; " ! " ; " " )  

 

 ( لوضع عالمة الاعجب )" ! "(.C2 > 100( أو)C2 < 50أي : يجب تحقا لرط وار  مناا  ما )   

 -نسخ المعادالت:

 -حتى ال نكرر كتابة المعادالت لكل طالب يتم نسخ المعادالت لكل طالب وذلك عن طريق :
يتع لتى بها المعادلة ومن الركن األيسر السفلى نسحب بالفأرة فيتتم نستخ المعادلتة وتطبتق علتى جمننشط الخلية ا -

 Pasteثم فى الخلية التالية نختار  Copyالخاليا المحددة  ونختار 

  )Absolute Reference(الخلية المرجعية أو المرجع المطلق 
 -مرة تطبق فيها المعادلة ولفهم ذلك نفترض المثال التالى:بها خلية تحتوى على قيمة يتم الرجوع إليها فى كل  يقصد

% ولحساب الضريبة 15مطلوب حساب صافى المرتب لمجموعة من الموظفين مع العلم أن الموظف يخضع لضريبة 
من المرتب لنحصل على الصافى اى أن كل موظف  جنضرب مرتب كل موظف فى قيمة هذه الضريبة ثم يطرح النات

رتبه فى هذه الخلية اى نرجع إليها لتطبق مع كل موظف وبالتالى ستختلف المعادلة الحسابية مع كل البد من ضرب م
 موظف الختالف مرتبه.

   
    

 
لكل منهم  ةحتى يتم حساب الضريب C4من الشكل السابق يتكرر ضرب مرتب كل من أسماء وأماني فى نفس الخلية 

 B9*$c$4=           أما معادلة أماني ستكون   B8*$c$4=  اى أن معادلة الضريبة ألسماء مثال ستكون   
 .سماءاألتلقائي على كل من ويمكن بعد حساب معادلة الضريبة ألحمد يتم  نسخ المعادلة  عن طريق السحب لتطبق 
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 طباعة  جزء من ورقة العمل

 Print Areaار نخت Page Setupومن المجموعة  Page Layoutنحدد الجزء المراد طباعته ومن قائمة  -
 . Set Print Areaكما بالشكل  ثم من القائمة المنسدلة نختار 

فنرى فى المعاينة الجزء المحدد فقط  Printونختار  Fileنذهب للقائمة  -
  Printثم نضغط 

 Clear Printإللغاء التحديد السابق إرساله للطابعة نضغط على  -

Area من القائمة السابقة 

 اية كل صفحة عند طباعهاإظهار رأس الجدول فى بد

 فيحدد أمام  Print Titleنختار من الشكل السابق  Page Layoutنحدد أول صف  فى الصفحة ومن قائمة  -
 مدى الخاليا المحددة للصف  Row To Repeat at Topاالختيار 

ة ة جديدونقوم بعمل معاينة فنجد انه أضاف أول صف فى بداية كل صفح printونختار   Fileنذهب للقائمة 
  Printثم نختار 

ار وبنفس الطريقة يمكن تثبيت العمود بأن نحدد العمود المطلوب تثبيته ثم نكرر نفس الخطوات مع االختي
Row To Repeat at Left . 

 
 اذا كان لديك الجدول التالي : -مثال :

 
 

الم لللة  الماليلا تمللل البيانلاتنالرظ في الج ول الللاسا اللذي يمللل جل ول رواتلب الملوظفين ا  اناللك مجموعلة ملن 

ات جلراب العمليلاوالرى تملل المعلوملات   ريلث ا  القليخ الالي يلاخ املالالا تللمى سالبيانلات   ال القليخ الالي تظالر سعل  

 الحلاسية علياا فالمى المعلومات وريث انه . 

  030,1تملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ) الشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاام،   الزوجيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة   اةطفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال 

ب اةخللمي   فيجللب ا  تجمللع ونايجااللا توضللع فللي رقللل ) مجمللوع النقللل ( مجمللوع اةضللافات علللى الراتلل 4

 اةضافات ( .

 . وقيخ ) الضريبة   اللصن   الاقاع  ( فاملل  مجموع المصومات الاي تمصخ من الراتب اةخمي 

  مجموع المصخ ( . –اما الراتب الصلي فيحلب من ) مجموع الراتب الصلي + مجموع اةضافات 

    نابع المطوات الاالية :فالتمال العملية  يجب ا

 

 : لحساب مجموع االضافات للموظف ) محمد خليل داود ( نقوم بماياتي- 

 سما يلي  او سطريقة سااسة المعاملة الحلاسيةsum(D3:G3=ثخ نصاب س اللاا المعاملة الاالية :) k3نح م الملية 

=(D3+E3+F3+G3) صيغة . وعن  النقر على مفااح خنالرظ ا  نفس اذه المعاملة خاصاب ايضا في لريط الenter 

 خاحاوي على نايجة مجموع الماليا المح م، في المعاملة .  k3خنالرظ ا  قيمة الملية 
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  ) لحساب مجموع الخصم للموظف ) محمد خليل داود:- 

 ة سما يلي : سياو سطريقة سااسة المعاملة الحلا SUM( H3:J3)=ثخ نصاب س اللاا المعاملة الاالية :  L3نح م الملية 

=(H3+I3+J3)  خنالرظ ا  نفس اذه المعاملة خاصاب ايضا في رقل لريط الصيغة . وعن  النقلر عللى مفالاحEnter 

 خاحاوي على نايجة مجموع الماليا المح م، في المعاملة .  L3خنالرظ ا  قيمة الملية 

 

  ) لحساب مجموع الراتب الكلي للموظف ) محمد خليل داود:- 

تمللل  K3تملل قيمة الراتب اةخلمي سينملا  C3ريث ا   C3+K3-L3=المعاملة الاالية  M3في الملية   يجب ا  يصاب

 تملل مجموع المصخ . L3قيمة مجموع اةضافات   في رين ا  

 : لحساب عدد الموظفين الكلي في الجدول- 

ف ة راتب اول موظقيم   C5ريث تملل  COUNT( C5:C7)=المعاملة الاالية  C8يجب ا  نصاب في الملية 

علرع عل م نسغو النظر عن رقخ القيمة الماخ او وجوم قيمة ليحلب ع م الماليا الالي توجل  فيالا القليخ وسلذلك 

اليلا الالي سحلاب ع م لاليا العموم الاي تحاوي على ارقلال ملع تجاالل الم countالموظفين .) ريث تقول مالة 

 تحاوي على نصوص والفارغة (

 

 فين يحصل على اعلى راتب اسمي :لحساب  اي من الموظ- 

ر ( سايجلام اعللى ) اسبل MAXخلاقول ماللة  MAX(C5:C7) =المعاملة الااليلة   C9يجب ا  نصاب في الملية 

لمحل م راتب أخمي يحصل عليه الموظفين ريث تقول اذه ال الة سفح  جميلع الماليلا الالي تقلع ضلمن النطلاق ا

 .ة  فقط  من سين جميع الماليا  الموجوم، ضمن النطاق لاا في الصيغة المذسور،  واظاار اعلى قيم

 

 :  لحساب اي موظف من الموظفين  لديه  اقل عدد اطفال- 

( سايجلام اقلل) ا لغر MAXخلاقول ماللة  MAX(C5:C7) =المعاملة الااليلة   C10يجب ا  نصاب في الملية 

لمحل م لالا يا الالي تقلع ضلمن النطلاق اع م من اةطفال ل ى  الموظفين ريث تقول اذه ال الة سفح  جميع المال

 واظاار اقل قيمة  فقط  من سين جميع الماليا  الموجوم، ضمن النطاق . في الصيغة المذسور، .

 

  ن البييان اي مين الميوظفين يسيتحق الزييادة عليى الراتيب االسيمي بنياءر عليى قيرار الميدير اليذي يينص عليى

 -بالمئة : 10ل على زيادة الموظف الذي لديه شهادة البكالوريوس  فقط يحص

 المعاملة الاالية N5نصاب في الملية 

= if(d5=200;" ok";"no")   

املل ر) والو مبللغ اللذي يحصلل عليله  200سفح  المليلة ا اسانل  تحالوي عللى اللرقخ   ifريث خاقول ال الة  

و اقل ملن االمبلغ اعلى وا ا لخ يحقا الشرط اي سا   okسلمة  N5لاام، البصالوريوس فقط ( خيصاب في الملية 

 . noفيصاب   200

 

 يلة للبة اللى سقنالرظ في العمليات اللالن اللاسقة انله تلخ ايجلام النالائ  للموظلف ) محمل  لليلل ( فقلط فصيلف سالن

 الل تنفلذ الذه الموظفين ؟ ال ياخ تطبيا نفس العملية اللاسقة ؟ وا ا سا  ع م الموظفين ياجاوز المائة موظف  

 ر، .العمليات مائة م

 لممصل  ي العملوم اسالااسي  سال . ريث ا  طريقة الاعبئة الالقائية والاي من لاللاا ياخ تطبيا العملية اةولى فل

الملة زائل  ععلى سقية الماليا في نفس العموم من لاليا تح ي  الملية اةولى والضغط علياا ريناا خوع تظالر 

ةخلفل فلي امة ونلحب الملية ساةتجلاه المطللوب ) اللى في  يل الملية اليلرى   نلامر سالضغط على تلك العال

رظ عنالا خلنال ملالنا اذا ( لحين الو ول الى الملية اةلير، المطلوب تطبيا المعاملة علياا   ثخ نرفع الضلغط

 ا  الماليا ق  اماألت سناائ  المعاملة رلب سل نطاق لاص سالك الملية .
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  اسئلة 

ل يك الج ول الاالي 

: 

 

 -اكتب الصيغ الرياضية اليجاد ما يأتي :/1س 

و انايجة طه عيلى ا ا سا  مع ل النجاح  -3مع ل مرجات يوخف ربيب .  -2مجموع مرجات محم  محموم .  -1

 اقلل مرجلة ملن الل رجات الالي رصلل -5اعلى مرجة من مرجات الالي رصلل  عليالا ابلة .  -4فما فوق .  60

 علياا سمال .

 

 -ة اليجاد ما يأتي :اكتب الصيغ الرياضي /2س

 مع ل نلبة النجاح في  سل مام، من الموام في الج ول اعاله . -1

 اعلى مرجة في مام، الارسية اةخالمية . -2

   .فيصاب ممااز وا ا اقل فيصاب يعام اةماحا 70ا ا سان  نلبة النجاح في مام، الفيزياب اسبر من  -3

 اقل مرجة في مام، الصيمياب .  -4

 

 -ياضية اليجاد ما يأتي :اكتب الصيغ الر //3س

 اضافة لمس مرجات على مرجات مام، الصيمياب . -1

 تصاب له اضافة وا ا اقل يصاب له ة يلاحا .   70ا ا سا  مع ل سل طالب اسبر من  -2

 

  -:في جدول رواتب الموظفين ) راجع الجدول (  /4س

سلر من لاام، سالمئة ا ا  اقل من او ا 20 االل ال او ا ا سا  الموظف من رمل  لاام، البصالوريوس يحصل على زيام،

 سالمئة .  10البصالوريوس فيلاحا زيام، 

 

 اذا كان لديك الجدول التالي :   -سؤال : 

 

 
  

 

  -اكتب الصيغة الرياضية اليجاد ما ياتي :

 أقل مرجة رصل علياا جميع الطلبة في اماحانات اةلار اللالن . -1

 في اماحانات اةلار اللالن . أعلى مرجة رصل علياا جميع الطلبة  -2

 مع ل جميع الطلبة . -3

 مجموع مرجات جميع الطلبة . -4

 لبة ايجام مجموع مرجات جميع الط ( مرجات على مرجة الشار اةول لجميع الطلبة ومن ثخ5اضافة ) -5

 ايجام مع ل جميع الطلبة ساةعامام على مرجة الشار اةول واللالث فقط .   -6

 ( مرجات 9يضاع له ) 60ب اسبر من اللاني لصل طالا ا سان  مرجة اةماحا    -7


