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   Excelبدء تشغيل ) ١-٤( ١
 التعرف على جداول البيانات) ١-١-٤( ٢
 فتح تطبيق جدول بيانات) ١-١-١-٤( ٢
 وإجراء تعديالت عليه وحفظه) منشأ من قبل(فتح جدول بيانات ) ٢-١-١-٤( ٤
 فتح أآثر من جدول بيانات في آٍن واحد) ٣-١-١-٤( ٤
 إنشاء جدول بيانات جديد وحفظه) ٤-١-١-٤( ٥
 حفظ جدول بيانات موجود على القرص الصلب أو على قرص مرن) ٥-١-١-٤( ٦
 إغالق جدول البيانات) ٦-١-١-٤( ٧
 استخدام نظام التعليمات الخاص بالبرنامج) ٧-١-١-٤( ٨
 ضبط اإلعدادات األساسية) ٢-١-٤( ٩
 قة العرضتغيير اإلعدادات الخاصة بطري) ١-٢-١-٤( ٩
 تصغير لتغيير حجم العرض/ استخدام أيقونة تكبير ) ٢-٢-١-٤( ١٠
 تعديل عرض أشرطة األدوات وإخفاؤها) ٣-٢-١-٤( ١٠
 تبادل المستندات) ٣-١-٤( ١١
تنسيق : حفظ جدول البيانات بتنسيق ملف مختلف؛ مثل) ١-٣-١-٤( ١١

txt . أو تنسيقDocument Templateرنامج معين أو أحد  أو تنسيق يتفق مع ب
 إصدارات هذا البرنامج

 حفظ المستند بتنسيق يسمح بعرضه على موقع ويب) ٢-٣-١-٤( ١٣
 العمليات األساسية) ٢-٤( ١٤
 إدراج البيانات) ١-٢-٤( ١٥
 إدخال األرقام في الخلية) ١-١-٢-٤( ١٥
 إدخال النص في الخلية) ٢-١-٢-٤( ١٦
 حروف الخاصة في الخليةإدخال الرموز أو ال) ٣-١-٢-٤( ١٨
 إدخال صيٍغ بسيطة في الخلية) ٤-١-٢-٤( ٢١
 ''تراجع''استخدام أمر ) ٥-١-٢-٤( ٢٢
 تحديد البيانات) ٢-٢-٤( ٢٣
 تحديد خليٍة واحدة أو نطاق من الخاليا المتجاورة أو غير المتجاورة) ١-٢-٢-٤( ٢٣
فوف أو األعمدة تحديد مجموعة من الص/ تحديد صف أو عمود ) ٢-٢-٢-٤( ٢٤

 تحديد مجموعٍة من الصفوف أو األعمدة غير المتجاورة/المتجاورة
 نسخ ونقل وحذف البيانات) ٣-٢-٤( ٢٦
استخدام أداتي النسخ واللصق لنسخ محتويات الخاليا إلى أٍي من األجزاء ) ١-٣-٢-٤( ٢٦

 األخرى المدرجة في ورقة العمل



 لصق لنقل محتويات الخلية داخل ورقة العملاستخدام ميزتّي القص وال) ٢-٣-٢-٤( ٣١
 نقل محتويات الخلية بين أوراق العمل النشطة) ٣-٣-٢-٤( ٣٢
 نقل محتويات الخاليا بين جداول البيانات النشطة) ٤-٣-٢-٤ ( ٣٢
 حذف محتويات خلية أو مجموعات خاليا) ٥-٣-٢-٤( ٣٣
 عمليتّي البحث واالستبدال) ٤-٢-٤( ٣٤
 البحث عن نٍص ما في بعض الخاليا) ١-٤-٢-٤( ٣٤
 استبدال محتويات الخاليا) ٢-٤-٢-٤( ٣٤
 الصفوف واألعمدة) ٥-٢-٤( ٣٥
 إدراج الصفوف واألعمدة) ١-٥-٢-٤( ٣٥
 تغيير عرض العمود وارتفاع الصف) ٢-٥-٢-٤( ٣٦
 حذف الصفوف أو األعمدة التي تم تحديدها) ٣-٥-٢-٤( ٣٨
 فرز البيانات) ٦-٢-٤( ٣٨
 فرز البيانات المحددة تصاعدًيا أو تنازلًيا بترتيٍب رقمي) ١-٦-٢-٤( ٣٨
 فرز البيانات المحددة تصاعدًيا أو تنازلًيا بترتيٍب أبجدي) ٢-٦-٢-٤( ٣٩
 الصيغ والدوال) ٣-٤( ٤١
 الصيغ الحسابية والمنطقية) ١-٣-٤( ٤٢
الجمع والطرح :  ورقة العملاستخدام الصيغ الحسابية والمنطقية األساسية في) ١-١-٣-٤( ٤٢

 والضرب والقسمة
 المتعلقة بالصيغ) العامة(التعرف على رسائل اإلعالم بالخطأ القياسية ) ٢-١-٣-٤( ٤٣
 استخدام أداة التعبئة التلقائية لنسخ أو إدراج القيم المتزايدة في الخاليا) ٣-١-٣-٤( ٤٤
 ستخدامها في الصيغ أو الدوالالتعرف على مراجع الخاليا النسبية وا) ٤-١-٣-٤( ٤٦
 التعرف على مراجع الخاليا المطلقة واستخدامها في الصيغ والدوال) ٥-١-٣-٤( ٤٧
 استخدام الدوال) ٢-٣-٤( ٤٩
 استخدام دالة الجمع) ١-٢-٣-٤( ٤٩
 استخدام الدالة الخاصة بحساب متوسط األرقام) ٢-٢-٣-٤( ٥٠
 التنسيق) ٤-٤( ٥١
 لخاليا ـ األرقامتنسيق ا) ١-٤-٤( ٥٣
عدد المنازل العشرية أو عدد : تنسيق الخاليا لعرض عدٍد من األنماط المختلفة) ١-١-٤-٤( ٥٣

 األصفار الواقعة خلف المنازل العشرية واستخدام الفاصلة لفصل اآلالف
 تنسيق الخاليا لعرض أنماٍط مختلفة من التواريخ ) ٢-١-٤-٤( ٥٥
 لعرض رموز العمالت المختلفةتنسيق الخاليا ) ٣-١-٤-٤( ٥٦
 تنسيق الخاليا لعرض األرقام في صورة نسبة مئوية) ٤-١-٤-٤( ٥٦
 تنسيق الخاليا ـ النص) ٢-٤-٤( ٥٧
تغيير حجم النص وتنسيق النص باستخدام ميزة الخط العريض أو الخط المائل ) ١-٢-٤-٤( ٥٧

 أو نوع الخط



 تغيير لون الخط الخاص بالنص) ٢-٢-٤-٤( ٥٨
 تغيير اتجاه الكتابة في النص) ٣-٢-٤-٤( ٥٨
 تنسيق الخاليا ـ نطاقات الخاليا) ٣-٤-٤( ٥٩
 توسيط ومحاذاة محتويات الخاليا في نطاق محدد) ١-٣-٤-٤( ٥٩
 إضافة حدود إلى نطاق الخاليا المحدد) ٢-٣-٤-٤( ٦٢
 التدقيق اإلمالئي) ٤-٤-٤( ٦٤
  وإدخال التعديالت إذا ما تطلب األمر ذلكاستخدام المدقق اإلمالئي) ١-٤-٤-٤( ٦٤
 إعداد المستند) ٥-٤-٤( ٦٧
 تعديل إعدادات الهوامش الخاصة بالمستند) ١-٥-٤-٤( ٦٧
 ضبط إعداد المستند على صفحٍة واحدة) ٢-٥-٤-٤( ٦٧
 إضافة رأس وتذييل للصفحة) ٣-٥-٤-٤( ٦٨
 صفحةتغيير اتجاه الكتابة في المستند وحجم ال) ٤-٥-٤-٤( ٦٩
 الطباعة) ٥-٤( ٧٠
 طباعة مستندات جداول البيانات البسيطة) ١-٥-٤( ٧١
 استخدام خيارات الطباعة األساسية) ١-١-٥-٤( ٧١
 معاينة جدول البيانات) ٢-١-٥-٤( ٧٥
 طباعة جدول بيانات أو ورقة عمل) ٣-١-٥-٤( ٧٦
 د من قبلطباعة جزء من ورقة العمل أو نطاق الخاليا المحد) ٤-١-٥-٤( ٧٧
 ميزات متقدمة) ٦-٤( ٧٨
 استيراد الكائنات) ١-٦-٤( ٧٩
ملفات الصور والرسوم والنصوص وما : استيراد الكائنات إلى جدول البيانات) ١-١-٦-٤( ٧٩

 إلى ذلك
 تحريك وتغيير حجم الكائنات التي تم استيرادها إلى جدول البيانات) ٢-١-٦-٤( ٨٤
 اتالرسومات والتخطيط) ٢-٦-٤( ٨٦
إنشاء أنواٍع مختلفة من التخطيطات والصور لتمثيل بيانات ورقة العمل، مثل ) ١-٢-٦-٤( ٨٦

 التخطيطات الدائرية وتخطيطات األعمدة والتخطيطات الشريطية
 إضافة عنوان أو تسمية وتغيير الحجم -تحرير وتعديل التخطيط أو الرسم ) ٢-٢-٦-٤( ٨٧

 األلوان
 لتخطيطتغيير نوع ا) ٣-٢-٦-٤( ٩٠
 تحريك وحذف التخطيطات والرسومات) ٤-٢-٦-٤( ٩٥

  



 Excelبدء تشغيل ) ١-٤(



 
  التعرف على جداول البيانات) ١-١-٤(

 فتح تطبيق جدول بيانات) ١-١-١-٤(
  

تشغيل برنامج إآسيل 
 Startباستخدام قائمة 

 Microsoftوأيقونة 
Excel 

ة   • ى أيقون ة  Startاضغط عل تم عرض قائم مStart لي رِّك ، ث  ح

  .   Programsمؤشر الفأرة حتى تصل إلى خيار 

 .Microsoft Excelعند ظهور القائمة الفرعية، اضغط على  •

  

تشغيل برنامج إآسيل 
 Newباستخدام أيقونة 
Office 

Document 

تم   Startاضغط على أيقونة     •  لي

  . Startعرض قائمة 

ار    • ى خي غط عل  Newاض

Office Document .  

رض   ٍذ ع يتم عندئ وار  س ع الح ستند  مرب دOfficeم و   جدي ا ه ، آم

ي       عام الحظ أن عالمة التبويب     . ُموضَّح بالشكل أدناه   ة الت  هي العالم

دَّ     . تم تحديدها بصورٍة افتراضية    ا من     أما إذا آنت قد ح ل أًي دت من قب

ة                 ة ستكون عالم ك العالم ستالحظ أن تل عالمات التبويب األخرى، ف

 .  الحوارالتبويب المحدَّدة عند فتح مربع

  

  

  

  

  

  



 .OKحدِّد أيقونة مصنف فارغ واضغط على زر 



  
يلٍة أخرى، من خالل               :ملحوظة  سابقة بوس  يمكنك أيًضا تنفيذ الخطوة ال

ب     ة تبوي ى عالم ضغط عل ات  ال دول البيان ول ج ن  حل د أي  م  وتحدي
ل     ب، مث ة التبوي  أو Expense Statementالقوالب المتاحة في عالم

Invoice.  

  

  

  

  

  

 
  
لفرق بين الُمصنَّفات ا

 وأوراق العمل

صفوف                  ٍة من ال إن ورقة العمل عبارة عن جدوٍل آبير مكون من مجموع

  .واألعمدة ويقوم المستخدم بإدخال البيانات فيها

الحظ أن آل    . ويتم تجميع جميع أوراق العمل في مجموعٍة من الُمصنَّفات        

ا بصورٍة     ُمصنَّف من الُمصنَّفات الموجودة في برنامج إآسيل ي        كون محتوًي

ي                افتراضية على ثالث أوراق عمل تكون متمثلة في عالمات التبويب الت

سية      امج الرئي فحة البرن فل ص ي أس ها ف تم عرض ق   . ي ن طري ن ع ويمك

ل        ع أوراق العم ى جمي رف عل ا التع سالف ذآره ب ال ات التبوي عالم

سمية       . المدرجة في الُمصنَّف الواحد    ًضا بصورٍة افتراضية ت ة  ويتم أي ورق

  .  وهكذا٢ورقة والثانية باسم ١ورقةالعمل األولى باسم 

  

ى            سيكون آل ُمصنَّف من الُمصنَّفات الجديدة محتوًيا بصورٍة افتراضية عل

اء               . ثالث أوراق عمل   دة أو إلغ وم بإضافة أوراق عمل جدي ك أن تق ويمكن

ا        . أخرى من التي يشتمل عليها الُمصنَّف      صنَّف محتوًي يمكن أن يكون الُم  ف

  . على ورقة عمل واحدة فحسب

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن أقصى عدد للصفوف التي ُيمكن أن      

 في حين أن أقصى عدد لألعمدة       ٦٥٫٥٣٦يتم إدراجه في ورقة العمل هو       



 . عمود، وهذا يسع الكثير من البيانات٢٥٦يصل إلى 
   
  ت عليه وحفظهوإجراء تعديال) منشأ من قبل(فتح جدول بيانات ) ٢-١-١-٤(

فتح أحد 
  الُمصنَّفات 

التي تم إنشاؤها 
 من قبل

  . ملف من قائمة فتحاختر أمر  •

إذا آنت تريد أن تقوم بتنفيذ المهمة نفسها ولكن بطريقٍة أخرى، فاضغط 

  ". قياسي" الموجودة على شريط األدوات فتحعلى أيقونة 

رتين عل    • ك م د ذل ه واضغط بع د فتح ذي تري ف ال ع المل دِّد موق ى ح

ة        . اسمه ليتم فتحه   وإذا آنت تريد االنتقال إلى مجلٍد آخر، فاستخدم أيقون

ى أو د ألعل ستوى واح ود    اضغطم فل والموج ه ألس سهم المتج ى ال عل

 .ثم حدِّد المجلد المطلوب" بحث في"بجانب حقل 

  

   واحدٍفتح أآثر من جدول بيانات في آن) ٣-١-١-٤(

تحديد وفتح 
مجموعة من 
يةالملفات المتتال

ع الحوار        فتحاضغط على أيقونة     • وم بعرض مرب ي تق تح  الت اضغط  . ف

بعد ذلك على أول ملف تريد أن يتم فتحه ثم اضغط على آخر ملف تريد               

اح  ى مفت ضغط عل ع ال تم فتحه م ي نفس الوقتShiftأن ي د أن .  ف وبع

ا محددة   Shiftترفع يدك عن مفتاح     ، ستظل الملفات التي قمت باختياره

 ).يرها من الملفاتمميزة عن غ( 

  

تحديد وفتح 
مجموعة من 
الملفات غير 
 المتتالية

تح  اضغط على أيقونة     • ع الحوار          ف تح مرب تم ف تح  لي ى أول     . ف اضغط عل

اح      ى مفت غط عل ه واض تم فتح د أن ي ف تري ضغط  Ctrlمل تمر بال  واس

دك        . وأثناء ذلك اضغط على الملفات التي تريد فتحها        ع ي د قيامك برف عن

ا محددة              ، Ctrlعن مفتاح    م اختياره ي ت ات الت زة عن    ( ستظل الملف ممي

 ).غيرها من الملفات



  
  إنشاء جدول بيانات جديد وحفظه) ٤-١-١-٤(

إنشاء ُمصنَّف جديد 
 بصورٍة افتراضية

  . قياسي الموجودة على شريط األدوات جديداضغط على أيقونة  •

احي                    ى مفت د من خالل الضغط عل صنَّف جدي شاء ُم ضا إن يمكنك أي
Ctrl  حرف  وNفي آٍن واحد . 

  

إنشاء ُمصنَّف جديد 
باستخدام أحد القوالب 
التي تم إعدادها من 

 قبل

ى أمر    ملفاضغط على قائمة     • ك عل  المنسدلة ألسفل واضغط بعد ذل
ع الحوار           . جديد ٍذ عرض مرب يتم عندئ د س وم     . جدي إذا أردت أن تق

د القوالب االفتراضية، د باستخدام أح صنَّف جدي شاء ُم  فاضغط بإن
ة تبويب          ُمصنَّفعلى أيقونة    د    . عام  الموجودة في عالم اضغط بع

  .  الستكمال تنفيذ هذه العمليةموافقذلك على زر 

إذا أردت أن تقوم بإنشاء ُمصنَّف جديد باستخدام أحد القوالب الُمعدة           
ي يمكن              من قبل، فاضغط على أٍي من عالمات التبويب األخرى الت

 ـ ثم حدِّد  حلول جدول البياناتة التبويب أن يتم عرضها ـ مثل عالم 
ك    ب احتياجات ي تناس ة الت ة (األيقون بيل  Invoiceأيقون ى س  عل

 . ليتم مواصلة هذه العمليةOKاضغط بعد ذلك على زر ). المثال
  

ة      • حفظ الُمصنَّف ى أيقون غط عل صنَّف، فاض ظ الُم وم بحف ظإذا أردت أن تق  حف

  . حفظ باسموسيظهر لك مربع حوار 

  

  

  

  

  

  

  

  

ع          اآتب اسم الملف،   • م   اسم الملف   الذي تود أن يتم حفظه، في مرب  ث

 . ليتم حفظ الملفحفظاضغط بعد ذلك على زر 



  
ى قرص           ) ٥-١-١-٤( ى القرص الصلب أو عل حفظ جدول بيانات موجود عل

  مرن
  . ملفمن قائمة حفظ  اختر أمر  • حفظ الُمصنَّف

ةٍ       ن بطريق سها ولك ة نف ذ المهم ضا تنفي ك أي ك  يمكن رى، وذل  أخ

 في آٍن واحد أو بالضغط       S و الحرف    Ctrlبالضغط على مفتاحي    

  . قياسي الموجودة على شريط األدوات حفظعلى أيقونة 

ظ الملف ألول مر سيظهر، • د حف ع الحوار ةعن ظ باسم، مرب . حف

ف         ذا المل ظ ه ه حف يتم في ذي س د ال دِّد المجل ر يإذا أردت تغي(ح

  ).المجلد الحالي

 .اسم الملفف في مربع النص  اآتب اسم المل •

 .إلتمام عملية حفظ الملفحفظ  اضغط على زر  •

  

حفظ نسخٍة احتياطية 
 من الملف

ع الحوار     حفظ باسم ، اختر أمر ملفمن قائمة   • تم عرض مرب  لي

  . حفظ باسم

  .اسم الملفاآتب اسم الملف في مربع النص  •

ى زر • غط عل ظ اض تح .حف رى بف رًة أخ وم م  وإذا أردت أن تق

ف  فل  المل ي أس ودة ف ة الموج ن القائم ده م ك تحدي األصلي، فيمكن

 . المنسدلةملفقائمة 

  

  حفظ معلومات

 موجزة

  . ملفمن قائمة خصائص اختر أمر  •

  . خصائصأدخل المعلومات الالزمة في مربع الحوار  •

 . ليتم حفظ المعلومات داخل الملفموافقاضغط على زر  •



  

حفظ الملف على 
 قرص مرن

ة       • ى قائم ر أمر          ملف اضغط عل م اخت سدلة ث تم  . باسم  حفظ  المن في

  :عرض مربع حوار مشابه لذلك المعروض في الشكل التالي

  

  

  
  

اضغط على السهم المتجه ألسفل المدرج على الجانب األيمن من              •

سم  يق ظ ف و  حف ا ه ه آم سدلة الخاصة ب ة المن تم عرض القائم  لي

  :ُموضَّح في الشكل التالي

 

  

  

  . ٣٫٥ Floppy (A:) اضغط على أيقونة  •

 .حفظاآتب اسم الملف واضغط بعد ذلك على زر  •

  

  إغالق جدول البيانات) ٦-١-١-٤(



  . ملفمن قائمة إغالق  اختر أمر  • إغالق جدول البيانات

تم                  • د أن ي ا إذا آنت تري سألك عم سيتم حينئٍذ عرض الرسالة التي ت

اضغط على زر   . حفظ التغييرات التي تم إدخالها على الملف أم ال        

د  منع ت ال تري رات، وإذا آن ظ التغيي تم حف د أن ي ت تري  إذا آن

  . الحفظها، فاضغط على زر 

 ولم تكن قد حفظت الملف من قبل ، فسيظهر مربع نعمإذا اخترت   •

 . حفظ باسمالحوار 

ى زر       اسم الملف اآتب اسم الملف في مربع النص        ، ثم اضغط عل

 .حفظ



  
تصغير حجم اإلطار 
 الخاص بالُمصنَّف

رآن األيمن        تصغير اإلطار  لى زر   اضغط ع  • ى ال  الموجود في أعل
  . من اإلطار الخاص بالُمصنَّف

تعادة        • ك اس صنَّف، فيمكن اص بالُم ار الخ م اإلط ر حج م تكبي إذا ت
ى زر     ضغط عل ق ال ن طري سابق ع م ال ار الحج تعادة اإلط  اس

 .الموجود في أعلى الرآن األيمن من اإلطار الخاص بالُمصنَّف
  

  إنهاء استخدام 
 برنامج إآسيل

  . ملفمن قائمة إنهاء اختر أمر  •

ٍة أخرى،               • سها ولكن بطريق ة نف ذ المهم وم بتنفي إذا آنت تريد أن تق
احي  ى مفت غط عل ا F4 و Altفاض ة ،مًع ى أيقون غط عل  أو اض

Close) x (        الموجودة في أعلى الرآن األيمن من اإلطار الخاص
 .ببرنامج إآسيل

  

  يمات الخاص بالبرنامجاستخدام نظام التعل) ٧-١-١-٤(
ا سيعمل               Officeمساعد  سيقوم هذا المساعد بتقديم يد العون لك بصورٍة افتراضية، آم

ام المكلف                 ى إنجاز المه ساعدك عل ي ت على توفير التلميحات المفيدة الت
 .بها بصورٍة أآثر آفاءة وفعالية

  

رة       يقوم برنامج إآسيل بصورٍة افتراضية بعرض تلميح اليو        تلميح اليوم م في آل م
شغيله  ا ت تم فيه سب    . ي ات، فستكت ذه التلميح ع ه راءة جمي ت بق وإذا قم

 .خبرًة أآبر في مجال استخدام برنامج إآسيل
  

عرض مساعد 
Office 

ى شريط   Microsoft Excel تعليماتاضغط على أيقونة   المدرجة عل
 .قياسياألدوات 

  

عرض التلميحات 
باستخدام مساعد 

Office 

ان عرض صورة     ستالحظ في ب   عض األحي
ساعد     ب م ضيء بجان صباح م ، Officeم

فإذا قمت بالضغط    . آما في الشكل المجاور   
ه      تم في ذي ي ع ال ي الموض ساعد ف ى الم عل
عرض صورة هذا المصباح، فستتمكن من       
ى بعض          االطالع على التلميح المحتوي عل



 .اإلرشادات المفيدة



  

أرة األيم     Officeإخفاء مساعد  ى مساعد      اضغط بزر الف  Officeن عل

  .  من القائمة التي ستظهر لكإخفاءثم اختر أمر 

 

  

 ضبط اإلعدادات األساسية) ٢-١-٤(

  تغيير اإلعدادات الخاصة بطريقة العرض ) ١-٢-١-٤(
تغيير الخيارات 
الخاصة بطريقة 

 العرض

ة   • ن قائم ر  أدواتم دِّد أم ارات، ح وار   خي ع الح تم عرض مرب  لي

  . خيارات

  . عرضلتبويب اختر عالمة ا •

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 تعليمات ويمكنك إستخدام إمكانية    . حدِّد الخيارات وفًقا الحتياجاتك    •

 .المدمجة للحصول على مزيٍد من المعلومات



  

  تصغير لتغيير حجم العرض/ استخدام أيقونة تكبير) ٢-٢-١-٤(
تغيير حجم العرض 
 المستخدم للصفحة

شريط األدوات تصغير الموجودة على / استخدم أيقونة تكبير •

  .  في برنامج إآسيلقياسي

  

  

 

  

  تعديل عرض أشرطة األدوات وإخفاؤها) ٣-٢-١-٤(
  عرض شريط 
 أدوات وإخفاؤه

د    • رض أح وم بع إذا أردت أن تق

ة         ى قائم أشرطة األدوات، فاضغط عل

رض ر ع رطة األدوات واخت تم أش  لي

ة  ة الفرعي تالحظ أن . عرض القائم س

رطة هذه القائمة تحتوي على جميع أش     

ذا     الل ه ن خ ة م األدوات المتاح

  . البرنامج

ريط  • ى ش ة عل ي القائم غط ف اض

 . األدوات الذي تريد أن يتم عرضه

  

ه       •تحريك شريط األدوات تم نقل د أن ي د من أنك    . اضغط على شريط األدوات الذي تري تأآ

يس    شريط األدوات، ول ة الخاصة ب ى الخلفي ضغط عل د قمت بال ق

  . ل عليها هذا الشريطعلى أٍي من األزرار المشتم

 .اسحب شريط األدوات إلى الموقع الجديد •



  

  تبادل المستندات) ٣-١-٤(
ل          ) ١-٣-١-٤( ف، مث سيق ملف مختل سيق   : حفظ جدول البيانات بتن أو . txtتن

سيق   ين أو أحد       Document Templateتن امج مع ق مع برن سيق يتف  أو تن
  إصدارات هذا البرنامج

حفظ الملف بتنسيق 
 التنسيق مختلف عن

المستخدم في برنامج 
إآسيل، مثل تنسيق 

Lotus 123 

  . حفظ باسم المنسدلة، اضغط على أمر ملفمن قائمة  •

م                • ف، فق ظ المل إذا آانت ثمة حاجة لتغيير المجلد الذي سيتم فيه حف
  . بحث فيبذلك عن طريق استخدام مربع النص 

ن من  اضغط على السهم المتجه ألسفل الموجود على الجانب األيم  •
ع  ه مرب ف بنوع ظ المل د   حف ذي تري سيق ال وع التن دِّد ن م ح  ث

سيق    ل تن ف، مث ظ المل تخدامه لحف سيق HTMLاس أو  RTF أو تن
  . غيرهما

 
  
  
  

  .اآتب اسم الملف •

م             حفظاضغط على زر     • ذي ت سيق ال  ليتم حفظ الملف باستخدام التن
 .تحديده

  

حفظ الملف باستخدام 
تنسيق إصدار سابق 

 ليمن برنامج إآس

  . حفظ باسم المنسدلة، اضغط على أمر ملفمن قائمة  •
م                • ف، فق ظ المل إذا آانت ثمة حاجة لتغيير المجلد الذي سيتم فيه حف

  .بحث فيبذلك عن طريق استخدام مربع النص 
اضغط على السهم المتجه ألسفل المدرج على الجانب األيمن من              •

د         حفظ الملف بنوعه  مربع   ذي تري سيق ال تم    ، ثم حدِّد نوع التن  أن ي
ويمكنك االطالع على األمثلة المتاحة من        . حفظ الملف باستخدامه  

 . هذه التنسيقات من خالل الشكل الُموضَّح أدناه
 

  

  
  . اآتب اسم الملف •



وب        حفظاضغط على زر     •  ليتم حفظ الملف باستخدام التنسيق المطل
 ).الذي تم تحديده(



  

حفظ الُمصنَّف آملف 
 قالب

ين   • وم بتعي ك أن تق د   يمكن ة أح ون بمثاب ك ليك صنَّف الخاص ب الُم

سيل     امج إآ ي برن ستخدمة ف ب الم ق    . القوال ن طري ك ع تم ذل وي

ي   حفظ الملف بنوعه من قسم   Templateاختيار خيار    درج ف  الم

  . حفظ باسممربع حوار 

  

  

 
  

  التعرف على 
 القوالب

ٍة الستخدام التصميم أو المخطط           ان بحاج ٍر من األحي ي آثي د تكون ف ق

ادة      وبدًال. لي نفسه الذي قمت من قبل باستخدامه      التفصي  من أن تقوم بإع

ين             وم بتعي ك أن تق ستخدمه، يمكن د أن ت رة تري إنشاء التصميم في آل م

  .جدول البيانات ليتم استخدامه آقالب

  : ويمكن أن تحتوي القوالب على العناصر التالية

  النصوص والصور •

  التفصيلية واألنماطالمعلومات التي تم تنسيقها، مثل المخططات  •

 رؤوس وتذييالت الصفحات •

 الصيغ •

 وحدات الماآرو •

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم حفظ القوالب باستخدام امتداد            

(.XLT) .   تم ه ي دة، فإن ل جدي شاء أوراق عم تخدامها إلن تم اس دما ي وعن

ى              إنشاء نسخة من القوالب وتترك النسخة األصلية دون المساس بها حت

 . ى لك استخدامها فيما بعديتسن

ا                   • ات يكون محتوًي شاء جدول بيان ق إن ويتم إنشاء القالب عن طري

ظ      ك حف د ذل على جميع العناصر التي ترغب في استخدامها، ثم بع



 .(XLT.)هذا القالب آملف امتداده 



  

  . جديد ليتم عرض مربع الحوار جديد، اختر أمر ملفمن قائمة  • استخدام القالب

ب • ر القال كاخت ب احتياجات ذي يناس وار .  ال ع الح ظ أن مرب الح

ة التبويب               ل عالم ب، مث  عام يحتوي على عدٍد من عالمات التبوي

ب  ة تبوي دولوعالم ول ج ات حل وم . البيان د أن تق ت تري إذا آن

 من عالمة تبويب    ُمصنَّفباستخدام القالب االفتراضي، فقم بتحديد      

  . عام

ى زر  • ك عل د ذل غط بع قاض تح نمواف تم ف ب  لي ن القال سخة م

 .ُمصنَّفالمحدَّد، وليكن على سبيل المثال قالب 

  

  حفظ المستند بتنسيق يسمح بعرضه على موقع ويب) ٢-٣-١-٤(
لحفظ الملف بتنسيق 
يسمح بعرضه على 

 موقع ويب

  . حفظ باسم المنسدلة، اضغط على أمر ملفمن قائمة  •

ن من   اضغط على السهم المتجه ألسفل المدرج على الجانب األيم           •

ي               حفظ الملف بنوعه    مربع   ذي ترغب ف سيق ال وع التن م حدِّد ن  ث

  . صفحة ويبحفظ الملف به، مثل تنسيق 

 

  
  

  .اآتب اسم الملف •

سيق      حفظ اضغط على زر   • وب ( ليتم حفظ الملف بالتن ذي  ) المطل ال

  . تم تحديده

ي           ةقد يتم في هذه الحال     :مالحظة سيقات الموجودة ف اء بعض التن ، إلغ
 .الملف األصلي

  
  



   العمليات األساسية)٢-٤(



 

  إدراج البيانات)١-٢-٤(

   إدخال األرقام في الخلية)١-١-٢-٤(

 إدخال األرقام في الخلية
وب               • رقم المطل م اآتب ال . حدِّد الخلية التي تريد إدراج الرقم فيها ث

إذا آنت تريد أن يكون هذا الرقم سالًبا، أدخل عالمة السالب أمامه           

 (). قوسين أو اآتب الرقم بين

  . للمنازل العشرية، ضع نقطة •

ب         • ى الجان رقم إل اذاة ال ية مح صورٍة افتراض يتم ب ه س ظ أن الح

م أو صيغة آنص، فضع فاصلة         . األيمن فإذا آنت تريد إدخال رق

  .قبلهما) '(علوية 

  

اريخ         • إدخال التاريخ  والوقت  ال الت ا إدخ تم فيه د أن ي ي تري ة الت دِّد الخلي ح

وب      أو الوقت، ثم ا    َشرطة    . آتب التاريخ أو الوقت المطل استخدم ال

  . المائلة أو الوصالت للفصل بين مكونات التاريخ

احي    • ى مفت ضغط عل ك ال الي، فيمكن اريخ الح ال الت إذا أردت إدخ

Ctrl ة د (;) وعالم ي آٍن واح ت   .  ف ال الوق ك إدخ ذلك يمكن وآ

  :.  وعالمة Ctrlالحالي بالضغط على مفتاحي 

  



  

   إدخال النص في الخلية)٢-١-٢-٤(
  إدخال نص 
  في خلية

نص     ب ال م اآت نص ث ال ال ا إدخ تم فيه د أن ي ي تري ة الت دِّد الخلي ح

أما . Tabإذا أردت االنتقال إلى الخلية التالية، استخدم مفتاح         . المطلوب

  .Enter الخلية، فاضغط على مفتاح أسفلإذا أردت االنتقال 
  

استخدام ميزة 
  "اإلآمال التلقائي"

ك    • ال، أن بيل المث ى س رض، عل لنفت

  .قمت بكتابة هذه البيانات

فل      • ع أس ي تق ة الت ى الخلي اضغط عل

  . القائمة المعروضة أمامك مباشرًة

ة   ـفور قيامك    •  بإدخال  ـ في هذه الحال

رف  سيل  سح امج إآ يقوم برن ، س

ة   رف المتبقي ة األح رض مجموع بع

ا هو موضح       سيارةالمكوَّنة لكلمة     آم

 . في الشكل

يمكنك في الوضع الراهن أن تقوم إما باستكمال عملية إدخال الحروف             

اح            ى مفت وم بالضغط عل ة أو تق ة التقليدي  Enterالمكوَّنة للكلمة بالطريق

ى            تم عل ة في ة من الكلم بعد قيام برنامج إآسيل بعرض الحروف المتبقي

  .الفور إدراجها في الخلية



  

  استخدام أمر 
 "انتقاء من القائمة"

  .  السالف ذآرهااإلآمال التلقائيه هذا األمر ميزة ُيشب

  . التي تقع أسفل القائمةالنشطة حدِّد الخلية   •

 . ضع مؤشر الفأرة عليها واضغط بزر الفأرة األيمن  •

 .  من القائمة المنبثقة التي ستظهر لكانتقاء من القائمةاختر أمر   •

زر                  • ك ب د ذل م اضغط بع م، ث أرة   ضع المؤشر فوق العنصر المالئ  الف

 . األيسر

  . Enterأو ضع المؤشر فوق العنصر المالئم ثم اضغط على مفتاح 

  

مثال على آيفية 
  استخدام أمر 

  "انتقاء من القائمة"

ك    • ال، أن بيل المث ى س رض، عل لنفت

ي    ات الموضحة ف ال البيان ت بإدخ قم

  . هذا الشكل

ع مباشرًة           • ي تق اضغط على الخلية الت

   .أسفل القائمة المدرجة

ن     • أرة األيم زر الف ك ب د ذل اضغط بع

 . ليتم عرض القائمة المنبثقة

 وستظهر   انتقاء من القائمة  اختر أمر    •

 . لك هذه المجموعة من الخيارات

ى    • سر عل أرة األي زر الف غط ب اض

ي      . العنصر المطلوب  ا ف الحظ أننا قمن

ة   ار آلم ال باختي ذا المث ورةه . مقط

ة     ي الخلي ا ف م إدراجه د ت م، فق ن ث وم

  .ي تقع أسفل القائمة مباشرًةالت



  

   إدخال الرموز أو الحروف الخاصة في الخلية)٣-١-٢-٤(
استخدام الحروف 
  غير القياسية

ر                  إدراج بعض الرموز غي وم ب قد تكون في بعض األحيان بحاجٍة ألن تق

ز     ل رم اتيح، مث ة المف ى لوح ة عل  ®المعروض

  .  في المصنف©أو رمز 

  .روف الخاصةثمة طريقتان إلدراج هذه الح

  

استخدام أمر 
" تصحيح تلقائي"

  إلدراج الرموز

ة        • ى قائم ار أمر          أدواتاضغط عل م باختي سدلة وق ائي  تصحيح  المن  تلق

  . ليتم عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم نفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ي إذا قمت                 ة بعض الرموز الت وآما ترى في الشكل الموضح أعاله، فثم

ال،             بكتابتها، فسيتم استبدالها     ى سبيل المث وٍز أخرى، فعل ور برم ى الف عل

ة حرف     ين قوسين       rإذا قمت بكتاب ى   ـ  (r) ـ وقمت بوضعه ب سيتم عل  ف

  . داخل الخلية بدال منه®الفور عرض الرمز التالي 



  

إدخال الحروف 
الخاصة والرموز 
باستخدام مربع 

Character Map 
الخاص بنظام 
 التشغيل ويندوز

ة     • ى أيقون غط عل ر     Startاض م اخت شغيل ث ام الت ة بنظ  الخاص

Programs .  ا دِّد إم تعرض، ح ي س ة الت ة الفرعي ن القائم وم

Accessories أو System Tools)    م اإلصدار الخاص حسب رق

ستخدمه     ذي ت دوز ال شغيل وين ك    ). بنظام الت د ذل ر بع  Characterاخت

Map،فيتم عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم نفسه  .  

  

  

  

  

ي استخدامه،               إذا استطعت  ذي ترغب ف ى الحرف أو الرمز ال  العثور عل

ك  Select ثم اختر   عليهفاضغط بزر الفأرة األيسر      ى   ، بعد ذل اضغط عل

شغيل    Copyزر  ام الت ة الخاصة بنظ ي الحافظ ه ف سخة من تم إدراج ن  لي

  . ويندوز

إذا لم تستطع العثور على الحرف أو الرمز الذي ترغب في إدراجه،                 •

ع     بهم المتجه ألسفل الموجود      فاضغط على الس   دِّد  Fontجانب مرب  وح

وع الخط                  ل ن واع الخطوط المتاحة، مث  Wingdingsنوع آخر من أن

  .آما هو موضح في الشكل أدناه

  

  

  

  
بعد االنتهاء من تحديد الحرف أو الرمز الذي ترغب في استخدامه، انتقل    

تم    مرًة أخرى إلى المصنف وضع مؤشر الفأرة في الخلية التي تري            د أن ي



  . إدراجه فيها



  
ة   ى أيقون غط عل صقاض ريط األدوات ل ي ش ة ف ي المدرج تم قياس  لي

  .عرض الحرف أو الرمز الذي تم اختياره

  

  

ع الحوار        :تلميح سفلي من مرب ي الجزء ال  Character Mapيظهر ف

ذي قمت    ز ال ة الرم ه آتاب ن خالل ن م ذي يمك اتيح ال ة المف صار لوح اخت

ب  . بتحديده وع الخط             فعلى س ستخدم ن ال، إذا آنت ت  Wingdingsيل المث

اح  ى مفت ضغط عل ذي Mوقمت بال ز ال ور عرض الرم ى الف سيتم عل ، ف

  . يمثل صورة القنبلة

  

  

  

  

ة رف   :ملحوظ م عرض ح ل صورة   Mإذا ت ذي ُيمث ز ال ن الرم دال م  ب

وع الخط  دد ن م تح ك ل ي أن ذا يعن إن ه ة، ف ك . Wingdingsالقنبل ويمكن

ر  ة الح ضا آتاب تهاللي أي ط  Mف االس وع الخ ار ن ده واختي م تحدي ، ث

Wingdings .      ور ور ظه ى الف تالحظ عل وة، س ذه الخط ذ ه د تنفي وعن

  .  الذي قمت بكتابتهMالرمز الذي يمثل صورة القنبلة بدًال من حرف 

  

  



  

   إدخال صيٍغ بسيطة في الخلية)٤-١-٢-٤(
  . عليهاا وذلك بالضغط حدِّد الخلية التي تريد إدخال الصيغة فيه  •  إدخال صيغة

 . في الخلية(=) اآتب عالمة يساوي  •

ارة عن         . أدخل الصيغة التي تريدها     • يمكن أن تكون هذه الصيغة عب

ن       ًة م ل مجموع وز ُتمث رات أو رم يم أو متغي امالت أو ق مع

ى  . للطرح ) -(للجمع و (+) اإلجراءات الرياضية، مثل استخدام      فعل

 .٥A+٥Eسبيل المثال، الصيغة 

اح         عند    • يتم  . Enterاالنتهاء من آتابة الصيغة، اضغط على مفت وس

 . على الفور حساب النتيجة وعرضها في الخلية

سها في شريط              • صيغة نف صيغة يتم عرض ال ى       ال  الموجود في أعل

 . الشاشة عند تحديد الخلية

ة       • م الخلي ون حج ة أو آ صيغة المكتوب ي ال أ ف ود خط ة وج ي حال ف

أ          أصغر من الناتج، فسيتم على ا      الة اإلعالم بالخط ور عرض رس لف

  .#في الخلية والتي ستبدأ دائًما بعالمة 

  



  إدخال مرجع الخلية 
  أو مرجع النطاق 

عن طريق اإلشارة 
  بالفأرة عليه

صيغة ب   • ال ال ك إدخ اق  ايمكن ة أو النط ع الخلي تخدام مرج ى . س فعل

صيغة    ذه ال ال ه وم بإدخ ال، إذا أردت أن تق بيل المث ، =٢E+٥Eس

ل عال ة أدخ درج      (=) م اق الم ع النط ة مرج م بكتاب سب وال تق فح

  . بعدها

غط   • م اض ىث اتيح عل تخدام مف ا باس ل إليه ى أو انتق ة األول  الخلي

 .  فيتم تحديث الصيغة بكتابة موقع المؤشر الحالي،األسهم

م آرر    (+) أدخل إشارة العملية المناسبة، على سبيل المثال إشارة          • ث

 . الثانيةالخطوة السابقة لتحديد الخلية

ى        Enterاضغط على مفتاح      •  ليتم استكمال الصيغة عند الوصول إل

  .آخر خلية ترغب في إدراج المرجع الخاص بها في الصيغة



  
الترتيب الذي يتم به 
تنفيذ العمليات في 
  برنامج إآسيل

  :يتم تنفيذ المعامالت وفًقا للترتيب التالي

 NOT وOR وANDدوال 

  )ُمعامل أحادي  (–أو + 

^  

  /أو * 

  –أو + 

&  

= < > < = > = <> 

وتس      ع :ملحوظة د استخدام ل تم حساب معامل األس          ٣-٢-١ن ه ي ، فإن

سالب   ) ^( ة ال اص بعالم ل الخ ل المعام ة  )-(قب ين أن عالم ي ح ، ف

تم حسابها            امج إآسيل ي ؤدي        . أوًالالسالب في برن د ي ك ق الحظ أن ذل

دما                 سها عن صيغة نف ين في ال ين مختلفت تم استخدام    إلى ظهور نتيجت ي

  .هذين العاملين في آٍل من برنامج إآسيل وبرنامج لوتس

  

  ''تراجع'' استخدام أمر )٥-١-٢-٤(
  التراجع عن تنفيذ 

  أحد األوامر
  . قياسي الموجودة على شريط األدوات تراجعاضغط على أيقونة   •

ا                    م إم ٍة أخرى، فق سها ولكن بطريق ة نف إذا أردت أن تقوم بتنفيذ المهم

ضغط ع  ة  بال ى قائم ر ل ر  تحري ار أم ع واختي ى  تراج غط عل  أو اض

  . مًعاZ و الحرف Ctrlمفتاحي 

  



 إعادة تنفيذ أمر
  . قياسي الموجودة على شريط األدوات إعادةاضغط على أيقونة   •

م  رى، فق ٍة أخ ن بطريق سها ولك ة نف ذ المهم وم بتنفي إذا أردت أن تق

اح  ى مفت ضغط عل ك ب . F4بال ذ ذل ًضا تنفي ك أي ا يمكن ر اآم ار أم ختي

   .تحرير من قائمة إعادة



  

   تحديد البيانات)٢-٢-٤(

ر    )١-٢-٢-٤( اورة أو غي ا المتج ن الخالي اق م دة أو نط ٍة واح د خلي  تحدي
  المتجاورة

 تحديد خلية واحدة
  .اضغط على الخلية التي تريد تحديدها  •

  

  تحديد نطاق 
من الخاليا غير 
  المتجاورة

  . ريد أن يتم تحديدهااضغط على الخلية األولى التي ت  •

 . واستمر بالضغط Ctrlاضغط على مفتاح   •

 . اضغط على الخاليا األخرى التي تريد أن تقوم بتحديدها  •

  . عند االنتهاء من تحديد الخالياCtrlارفع يدك عن مفتاح   •

  

تحديد نطاق من 
الخاليا عن طريق 

  هاعليسحب الفأرة 

  . الذي تريد تحديدهاضغط على الخلية األولى من نطاق الخاليا   •

سر واستمر بالضغط مع سحب المؤشر                  • اضغط على زر الفأرة األي

 .على الخاليا التي تريد تحديدها

  .أفلت زر الفأرة •

  

  تحديد نطاق 
  من الخاليا على 
  شكل مستطيل

ا         • د زواي ي أح ة ف ى المدرج ة األول ى الخلي غط عل ان(اض ) أرآ

  .  يتم تحديدهاالمستطيل المكوَّن من الخاليا التي تريد أن

 . واستمر بالضغط Shiftاضغط على مفتاح   •

 . اضغط مرًة واحدًة على آخر خلية في المستطيل المطلوب  •

  .Shiftارفع يدك عن مفتاح   •



  

  تحديد ورقة 
  عمل بأآملها

ستطيل    • ى الم ة (اضغط عل د أيقون تحدي
سر         )الكل رآن األي ى ال  الموجود في أعل

ذي   ع ال ي الموض ل ف ة العم ن ورق  م

  . تتالقى فيه رؤوس األعمدة والصفوف

احي   ى مفت ضغط عل الل ال ن خ ذلك م ام ب ضا القي ك أي ا يمكن  Ctrlآم

  . مًعاAوالحرف 

  

تحديد أآثر من ورقة 
  عمل

  . ١ورقة اضغط على عالمة تبويب   •

دها مع                     • ي تحدي ي ترغب ف ى عالمات التبويب األخرى الت اضغط عل

  . أثناء ذلكCtrlالضغط على مفتاح 

  

  

  تحديد جميع 
  أوراق العمل

ب الخاصة    • ة التبوي ى عالم اضغط عل

بورقة العمل باستخدام زر الفأرة األيمن      

  . ليتم عرض قائمة االختصارات

  . تحديد آافة األوراقاختر أمر   •

  

ود)٢-٢-٢-٤( د صف أو عم دة   / تحدي صفوف أو األعم ن ال ة م د مجموع تحدي
  .المتجاورة أو غير المتجاورة

صفوفتحديد أحد ال  
  .الصف) بداية(اضغط على الرقم الموجود في رأس   •

  

تحديد نطاٍق من 
  الصفوف المتجاورة

وم                 • د أن تق ذي تري اضغط على الرقم الموجود في رأس الصف األول ال
  . بتحديده

د                      • صفوف التي تري ى آخر صف ضمن نطاق ال أرة عل ضع مؤشر الف
 . تحديدها

 اضغط هنا



 . واستمر بالضغطShiftاضغط على مفتاح   •

 . ضغط على آخر صف في نطاق الخاليا التي تريد أن يتم تحديدهاا  •

  .Shiftارفع يدك عن مفتاح   •



  

تحديد نطاٍق من 
الصفوف غير 
  المتجاورة

اص      • رقم الخ ى ال غط عل اض

د        ذي تري برأس الصف األول ال

  . تحديده

  واستمر Ctrlاضغط على مفتاح  •

 .بالضغط

الي        • صف الت رأس ال اص ب رقم الخ ى ال غط عل ي   اض ب ف ذي ترغ ال

 ). آرر ذلك لتحديد جميع الصفوف التي تريدها( تحديده 

اح    • ن مفت دك ع ع ي دها   Ctrlارف ت بتحدي ي قم صفوف الت تظل ال ، وس

  .مظللة آما هو موضح في الشكل أعاله

  

 تحديد عموٍد واحد
  .اضغط على الحرف المدرج في رأس العمود  •

  

تحديد نطاٍق من 
  األعمدة المتجاورة

تم            اضغط على     • د أن ي الحرف المدرج في رأس العمود األول الذي تري

  .تحديده

  .Shiftاضغط على مفتاح  •

د    • ي تري ا الت اق الخالي ي نط ود ف ر عم ى رأس آخ أرة عل غط بالف اض

 . تحديدها

  .Shiftارفع يدك عن مفتاح   •

  

تحديد نطاٍق من 
األعمدة غير 
  المتجاورة

ي رأس           • اضغط على الحرف الموجود ف
  . ل الذي ترغب في تحديدهالعمود األو

اح     • ى مفت غط عل تمر Ctrlاض  واس
 .بالضغط

تم                       • د أن ي ذي تري الي ال ود الت درج في رأس العم ى الحرف الم اضغط عل
 ). آرر ذلك لجميع األعمدة التي تريد تحديدها(تحديده 



دك  • ع ي اح ارف ن مفت دها  Ctrl ع ت بتحدي ي قم دة الت تظل األعم  وس
  . أعالهمحددة، آما هو موضح في الشكل 



  

   نسخ ونقل وحذف البيانات)٣-٢-٤(

استخدام أداتي النسخ واللصق لنسخ محتويات الخاليا إلى أٍي من           ) ١-٣-٢-٤(
  األجزاء األخرى المدرجة في ورقة العمل

  نسخ البيانات 
لموقٍع آخر في 
  الصفحة نفسها

  .  الخلية أو نطاقات الخاليا التي تريد أن يتم نسخهاحدِّد  •

د   • اق   اضغط بع واف الخاصة بنط دى الح ى إح أرة عل ر الف ك بمؤش ذل

الحظ أن شكل    .  أثناء ذلك  Ctrlالخاليا المحدَّدة، مع الضغط على مفتاح       

 . مؤشر الفأرة يتحول إلى سهم أثناء ذلك

م     واسحب Ctrlاستمر بالضغط على زر الفأرة ومفتاح    • ي ت ة الت  المنطق

 . نسخة من البياناتتحديدها إلى الموقع الذي تريد أن يتم فيه عمل 

اح   • أرة ومفت ن زر الف دك ع ع ي م    Ctrlارف ي ت ات الت تم إدراج البيان لي

 . تحديدها

يتم ضبط أٍي من الصيغ المدرجة في الخاليا التي تم نسخها          س :ملحوظة

  .وفًقا للموقع الجديد الذي تم إدراجها فيه
  

استخدام الحافظة 
لنسخ البيانات إلى 
  البرامج األخرى

  . خلية أو نطاقات الخاليا التي تريد أن يتم نسخهاحدِّد ال  •
ة   • ن قائم رم ر تحري ر أم سخ، اخت احي  (ن ى مفت  Ctrlأو اضغط عل

ة       Cوالحرف   ى أيقون ا أو اضغط عل ى شريط    نسخ  مًع  الموجودة عل
 .)قياسياألدوات 

 . انتقل إلى البرنامج الذي تريد أن يتم فيه إدراج نسخة من البيانات  •
 . ي بداية المكان الذي تود أن يتم إدراج البيانات فيهضع مؤشر الفأرة ف •
احي      (لصق واختر أمر    تحريراضغط على قائمة      • أو اضغط على مفت

Ctrl رف ي آٍنV والح ة  ف ر أيقون د أو اخت صق واح ريط ل ن ش  م
  .)قياسياألدوات 
ة رامج   م:ملحوظ ة ب ور مجموع ان Office 2000ع ظه ، أصبح بإمك

ثر من عنصٍر واحد في الحافظة في الوقت            المستخدم أن يقوم بحفظ أآ    
ذه                   . نفسه ستطيع استخدام ه ن ي إن المستخدم ل ك، ف رغم من ذل وعلى ال

ع    ة م رامج المتوافق ع الب ة إال م وال  . Office 2000اإلمكاني ي األح فف
ي      سيفقد ف ة، ف ي الحافظ صرين ف سخ عن ستخدم بن ام الم ة، إذا ق التقليدي



  .صر الجديدالحال العنصر القديم ليحل محله العن



  

نسخ العديد من 
  العناصر في الحافظة

تخدام    • وم باس ت تق ن  (Microsoft Office 2000إذا آن أو أٍي م

صًرا  ا، فستكون قادًرا على وضع   )اإلصدارات التي تليه   ثني عشر عن

ي عشر          .في الحافظة آحد أقصى في آٍن واحد       سخ اثن وم بن وعندما تق

صًر شابهة لت  ًاعن الة م ك رس تظهر ل اه ، س ة أدن ك المعروض سخ . ل لن

و                  ذه العناصر الواحد تل د ه ساطة تحدي ك بب العديد من العناصر، يمكن

  . اآلخر ونسخها جميًعا في الحافظة

  

  

  

  

عرض شريط األدوات 
 الخاص بالحافظة

شاشة،               • ى ال ا عل إذا لم يكن شريط األدوات الخاص بالحافظة معروًض

ار        عرض فاضغط على قائمة     دِّد خي سدلة وح م   األدوات شرطة أ المن  ث

  . الحافظةاختر من القائمة الفرعية التي ستظهر لك خيار 

ة   الحافظة يحتوي شريط أدوات     ى أيقون سخ  عل ة  ن ل   وأيقون  لصق الك

  .مسح الحافظةوأيقونة 

  

لصق العديد من 
 العناصر من الحافظة

يقونات التي تمثل العناصر   ألباإلضافة ل  •

ة ي الحافظ سوخة ف وي شريط ، المن يحت

ة أدوا ى أيقون ة عل سخت الحافظ  ن

ة  لوأيقون صق الك ة ل سح  وأيقون م
ة ر   . الحافظ ك مؤش ت بتحري إذا قم ف

ى أول            ستتمكن من االطالع عل ات، ف ذه األيقون ى أٍي من ه الفأرة عل

ة        . خمسين حرًفا من النص    سيتم عنون وإذا آان هذا العنصر صورة، ف

  .هذه الصور بنفس الترتيب الذي تم به النسخ في الحافظة



  
نقل ونسخ البيانات 
 إلى ورقة عمل أخرى

د   • ي تري ات الت ى البيان وي عل اق المحت ة أو النط دِّد الخلي تم أنح  ي

  . نسخها

 واسحب إحدى حواف النطاق المحدد  Altاحتفظ بالضغط على مفتاح   •

ي وضع      ب ف ي ترغ ل الت ة العم ة بورق ب الخاص ة التبوي ى عالم إل

 . البيانات فيها

 . كان الجديد لها وأفلت زر الفأرةضع نطاق الخاليا في الم •

ى             • لعمل نسخة من البيانات، قم بتنفيذ الخطوات السابقة مع الضغط عل

  .Alt مًعا بدال من مفتاح Alt وCtrlمفتاحّي 
  

نقل البيانات إلى 
  مصنٍف آخر

  .  المصنف اآلخرافتح •

 . ترتيب واختر إطارحدِّد قائمة  •

 . موافق واضغط على زر تجانباختر  •

 . طاقات الخاليا التي تريد أن يتم نسخهاحدِّد ن •

اح  • ى مفت ا من الحواف الخاصة بالنطاق Ctrlاضغط عل  واسحب أًي

 . في المكان المناسب في المصنف الجديدا المحدد وضعه

  .أفلت زر الفأرة •
  

نسخ البيانات في أآثر 
 من خلية في آٍن واحد

  . د نسخهاحدِّد الخلية أو النطاق المحتوي على البيانات التي تري •

سفلي من الجانب األيمن الخاص  • أرة نحو الجزء ال حرِّك مؤشر الف

 . بالخلية أو بنطاقات الخاليا المحدَّدة
ب   • ن الجان سفلي م رآن ال ي ال م ف ع صغير الحج ود مرب تالحظ وج س

دَّدة ا المح ة أو الخالي ن الخلي ن م تالحظ . األيم ك، س ى ذل باإلضافة إل

 . (+)ل عالمة الجمع أيًضا تغير مؤشر الفأرة ليتخذ شك
أرة   • زر الف غط ب ىاض فل أو    عل ى أو ألس حب ألعل ع واس ذا المرب  ه

ن    د م ي العدي ات ف سخ البيان تم ن ن لي ب األيم سر أو للجان ب األي للجان



 . الخاليا
  .أفلت زر الفأرة عند االنتهاء من تنفيذ الخطوة السابقة •



  
استخدام الحافظة 
لنسخ عنصر بين 

الصفحات أو 
 البرامجالمصنفات أو 

ر أمر            • ده واخت ة      نسخ اضغط على العنصر ليتم تحدي ر  من قائم  تحري

 مًعا أو اضغط على أيقونة      C والحرف   Ctrlأو اضغط على مفتاحي     (

  . )قياسي المدرجة في شريط األدوات نسخ

 .  أو المصنف الجديدةانتقل إلى تطبيٍق آخر أو انتقل إلى الورق •

 .  األيسر العلوي من العنصرحدِّد المكان الذي سيتم فيه وضع الرآن •

ة  • ن قائم رم ر تحري ر أم صق، اخت احي   (ل ى مفت  Ctrlأو اضغط عل

رف  ا Vوالح ة  أ مًع ى أيقون صقو اضغط عل ريط  ل ي ش ة ف  المدرج

  ).قياسياألدوات 

  

  نسخ العنصر 
  إلى موقٍع جديد 
  في ورقة العمل

  . حدِّد العنصر الذي تريد نسخه •

ضغط  اضغط • ع ال حبه م صر واس ى العن اح  عل ى مفت يتم . Ctrlعل س

ة           ك بعملي اء قيام ي أثن أرة ف ر الف ع مؤش صر م سخة العن ك ن تحري

  .السحب

  

إدراج خاليا جديدة 
  لتوفير المكان 

الالزم لوضع البيانات 
  التي تم نسخها

  . حدِّد الخلية أو النطاق الذي تريد نسخ أي منهما •

اء   اضغط بالفأرة على الحافة الخاصة بالنطاق المحدد واسحب في          •  أثن

 . Shift وCtrlالضغط على مفتاحّي 

سحب • ة ال ذ عملي اء تنفي ذي ،أثن ان ال ى المك شير مؤشر اإلدراج إل  سُي

ى أن       . سيتم فيه إدراج الخاليا المحدَّدة     شير المؤشر الرأسي إل حيث ي

ساحة       وفير الم ا لت يتم نقله ن س ب األيم ى الجان ودة عل ا الموج الخالي

شي         ي في ا المؤشر األفق ا الموجودة بأسفل          الالزمة، أم ى أن الخالي ر إل

 . سيتم نقلها لتوفير هذه المساحة

ي          • سخة ف يتم إدراج الن أرة، س ى زر الف دك من عل ع ي حال قيامك برف

دَّ        ان المح ا  ورقة العمل في المك صدد          . د له ذا ال ي ه وتجدر اإلشارة ف



ات األخرى            إلى ل البيان يتم نق ه س ا ( أن الزم      ) إزاحته ان ال وفير المك لت

  .لبيانات التي تم نسخهاإلدراج ا



  
  نسخ قيمة رقمية 

  في العمود
  . أدخل صيغة أو قيمة رقمية في أول خلية موجودة في العمود •

 . حدِّد الخلية الثانية في العمود •

دَّدة،      • ة المح ي الخلي ودة ف ات الموج سخ البيان وم بن إذا أردت أن تق
اح  ى مفت اح Shiftفاضغط عل اح الخاص بعالمـ Ctrl ومفت ة  والمفت

)'' .( 

 .  ليتم إدراج القيمة في الخلية المحدَّدةEnterاضغط على مفتاح  •

سخة        إ :ملحوظة ذا آانت الخلية األصلية محتوية على صيغٍة ما، فإن الن
ا إذا   . التي يتم إنشاؤها تحتوي على القيمة الخاصة بهذه الصيغة فقط           أم

ى              اح  آنت تريد أن تقوم بنسخ الصيغة بأآملها، فاحتفظ بالضغط عل مفت
Ctrlواضغط على المفتاح الخاص بالفاصلة العلوية ) '(.  

  

  نسخ العمود 
المحتوي على نص 
  في أحد الصفوف

سخها                 • تم ن د أن ي ي تري ات الت حدِّد نطاقات الخاليا المحتوية على البيان
  . ونقلها

ة   • ن قائم رم ر  تحري ر أم سخ، اخت احي   (ن ى مفت  Ctrlأو اضغط عل
رف  ى أ Cوالح ا أو اضغط عل ة  مًع سخيقون ريط  ن ي ش ة ف  المدرج
 ). قياسياألدوات 

 . ل الخلية التي تريد أن يتم فيها وضع النطاقظلِّ •

لصق  ليتم عرض مربع حوار      تحرير من قائمة    لصق خاص حدِّد أمر    •
 . خاص

ع   • ى مرب غط عل ع اض ديل الموض ه   تب ار ب ة االختي تم إدراج عالم  لي
  .موافقواضغط بعد ذلك على زر 

  

نسخ الصيغة في 
ديد من الخاليا في الع

  آٍن واحد

ى من  • ة األول ي الخلي ا ف ٍة إليه تكون بحاج ي س صيغة الت إدراج ال م ب ق
  . الذي تريد تكرارها فيه) الصف أو العمود(نطاق الخاليا 

 . حدِّد الخلية المحتوية على الصيغة التي تريد أن يتم نسخها •

ة واسحب   • د الخاص بالخلي ن الح ن م ب األيم فل الجان ي أس اضغط ف
ود     ع يتغير شكله ليتخذ شكل          . بر الصف أو العم الحظ أن المؤشر س

  (+). عالمة الجمع 



  

ة           )٢-٣-٢-٤(  استخدام ميزتّي القص واللصق لنقل محتويات الخلية داخل ورق
  العمل

نقل محتويات الخلية 
داخل ورقة العمل 

باستخدام أمر (
وأمر " قص"

  ")لصق"

دها     • تم تحدي ة لي ى الخلي غط عل م بتحد(اض ق   أو ق ن طري اق ع د نط ي

ذه المجموعة             ى الموجودة في ه ي   . الضغط على الخلية األول اء  أوف ثن

  ). الضغط على زر الفأرة، اسحب عبر بقية النطاق المطلوب

 . قص المنسدلة واختر أمر تحريراضغط على قائمة  •

ات          • ة أو نطاق ل الخلي وم بنق د أن تق ذي تري ع ال ى الموض غط عل اض

 . الخاليا المحدَّدة إليه

  .لصق المنسدلة واختر أمر تحريرضغط على قائمة ا •

  

نقل محتويات الخلية 
داخل ورقة العمل 

باستخدام السحب (
  )واإلفالت

ق الضغط               • اضغط على خلية ليتم تحديدها أو قم بتحديد نطاق عن طري

 . على الخلية األولى في النطاق واسحب عبر بقية النطاق المطلوب

ة الخ         • ى حاف أرة إل ى           حرِّك مؤشر الف ة المحددة أو النطاق المحدد حت لي

 . إلى شكل السهم(+) يتغير شكل المؤشر من عالمة الجمع 

ي  • ود ف د الموج ع الجدي ى الموق دد إل اق المح ة أو النط حب الخلي اس

  .المصنف

  



  

   نقل محتويات الخلية بين أوراق العمل النشطة)٣-٣-٢-٤(
نقل محتويات الخلية 
بين اثنين من أوراق 

داخل (ة العمل النشط
المصنف الواحد 
باستخدام أمرّي 

  ")لصق"و" قص"

أو قم بتحديد مجموعٍة من الخاليا عن       (اضغط على الخلية ليتم تحديدها       •

ة داخل النطاق          ى        . طريق الضغط على أول خلي اء الضغط عل ي أثن وف

  ).زر الفأرة، اسحب عبر النطاق المطلوب

 . قص المنسدلة واختر أمر تحريراضغط على قائمة  •

شاشة      ـضغط على عالمة تبويب الورقة  ا • ي أسفل ال ي  ـ الموجودة ف  الت

 . تريد أن يتم نقل البيانات إليها

  

ذي    • ى الموضع ال دها، اضغط عل ي قمت بتحدي ل الت ة العم ل ورق داخ

  . تريد أن تنقل الخلية أو نطاقات الخاليا إليه

  .لصق المنسدلة واختر منها أمر تحريراضغط على قائمة  •

  

   نقل محتويات الخاليا بين جداول البيانات النشطة)٤-٣-٢-٤(



  نقل محتويات 
الخلية بين جداول 
  البيانات النشطة 

أي بين المصنفات (
باستخدام أمرّي 

  ")لصق"و" قص"

دها      • تم تحدي ة لي ى الخلي غط عل ق     (اض ن طري اق ع د نط م بتحدي أو ق

ى داخل النطاق          ة األول ى زر       . الضغط على الخلي واستمر بالضغط عل

  ). أرة، مع السحب عبر النطاق المطلوبالف

 . قص المنسدلة واختر أمر تحريراضغط على قائمة  •

فل         • ي أس ودة ف سيل الموج امج إآ ة ببرن ة الخاص ى األيقون غط عل اض

. الشاشة والتي ُتمثل المصنف اآلخر الذي تريد أن يتم نقل البيانات إليه

ة ت    :ملحوظ ت بف د قم ك ق رض أن وات بف ذه الخط ع ه م وض د ت ح لق

ذه       . أو إنشاء مصنف آخر خاص ببرنامج إآسيل       إذا آنت لم تقم بإجراء ه

  .العملية، فقم بإنشاء مصنف جديد

  .  إليهاضغط على الموقع الذي تريد أن يتم نقل الخلية أو النطاق •

  .لصق المنسدلة واختر أمر تحريراضغط على قائمة  •



  
   حذف محتويات خلية أو مجموعة خاليا)٥-٣-٢-٤(

تويات حذف مح
  الخلية الواحدة 
  أو النطاق المحدد

  . حدِّد الخلية أو النطاق المطلوب حذف محتوياتهما •

 . Deleteاضغط على مفتاح  •

ا              إ :ملحوظة ذا قمت بحذف أي من قيم الخاليا المستخدمة في صيغ لخالي

  .أخرى، فستظهر لك رسالة اإلعالم بالخطأ

  

حذف البيانات دون 
المساس بالتنسيق 

  لخليةاألساسي ل

  . حدِّد الخلية أو النطاق المحتوي على البيانات التي تريد نقلها •

دِّد أمر      تحريرمن قائمة    • ي ستظهر          . مسح ، ح ة الت ة الفرعي ومن القائم

ر  ر أم ك، اخت اتل ة أو  . المحتوي ن الخلي ات م ٍذ حذف البيان يتم بعدئ س

 . النطاق دون المساس بالتنسيق المستخدم

ات       إذا آنت تريد أن تقوم بحذف        • التنسيق من الخلية دون المساس بالبيان

ة   ى قائم ضغط عل م بال ا، فق ة داخله رالمدرج ر تحري ر أم سح واخت . م

  .التنسيقاتومن القائمة الفرعية التي ستظهر لك، اختر

  

حذف الصفوف 
  واألعمدة

ل    • تم تظلي العمود لي اص ب رف الخ صف أو الح م ال ى رق غط عل اض

  . يتم حذفهاأو األعمدة التي تريد أن / الصفوف و 

ة     • ر من قائم ر أمر      تحري يتم في الحال حذف الصف أو           . حذف ، اخت س

ان                  تم شغل المك دة األخرى لي العمود، آما سيتم نقل الصفوف أو األعم

  .الذي تم فيه الحذف

  

  حذف الخلية 
  أو النطاق

ذفهما، • راد ح ة أو النطاق الم دِّد الخلي ر  ح ر أم م اخت ة حذفث ن قائم  م
  . حذفالحوار  ليتم عرض مربع تحرير

ى  اختر   • ا ألعل ى      إزاحة الخالي ى أعل ة إل ا المتبقي  إذا أردت إزاحة الخالي
ي       ا        ستصبح بحيث تشغل المساحة الت د حذف الخالي ا إذا   .  شاغرًة بع أم

غل         تم ش سر لي ب األي ى الجان ة إل ا المتبقي ة الخالي تم إزاح أردت أن ي



دِّ   ذف، فح ة الح راء عملي د إج ًة بع ي أصبحت خالي ساحة الت ار الم د خي
  .موافق واضغط بعد ذلك على زر إزاحة الخاليا لليسار

  

   عمليتّي البحث واالستبدال)٤-٢-٤(

   البحث عن نٍص ما في بعض الخاليا)١-٤-٢-٤(
العثور على نٍص 
 ما في ورقة العمل

  . ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد أن تبدأ منه عملية البحث •

 والحرف  Ctrlمفتاحي على و اضغط أ (تحرير من قائمة    بحثاختر أمر    •

Fبحثليتم عرض مربع حوار )   في آٍن واحد . 

ع النص                • ي مرب ه ف الحظ  . البحث عن   اآتب النص الذي تريد البحث عن

سة          ائتين وخم ن م د ع ا ال يزي ع م ذا المرب ي ه ب ف ك أن تكت ه يمكن أن

 . وخمسين حرًفا

  

  

  

  

الي   اضغط على زر     • تم البحث عن الموضع ا         بحث عن الت ذي     لي آلخر ال

  . البحث عنورد فيه النص الذي آتبته في مربع النص 

  

   استبدال محتويات الخاليا)٢-٤-٢-٤(
  

البحث عن النص 
واستبداله في 
  ورقة العمل

  . ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تود أن تبدأ فيه عملية البحث •

ر  • ر أم تبدالاخت ة اس ن قائم ر م احي (تحري ى مفت غط عل  Ctrlأو اض

 . استبدالليتم عرض مربع الحوار )  مًعاH والحرف

. عن  البحث اآتب النص الذي تود البحث عنه الستبداله في مربع النص            •



وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه ال يمكن أن يتعدى عدد الحروف                

  . وخمسة وخمسين حرًفانالتي يتم آتابتها في هذا المربع المائتي



  

    

  

  

  

دأل من              بدال بـ استفي مربع النص     اآتب، • ه ب تم آتابت ، النص الذي تريد أن ي

  :ثم اضغط على أي من األزرار التالية. النص الذي تبحث عنه

ن  "زر    ث ع بح
 "التالي

 .يتم البحث عن الموضع التالي الذي ورد فيه النص

 . يتم استبدال النص في هذا الموضع فحسب "استبدال"زر   

تبدال ال "استبدال الكل"زر    تم اس ع ي ي مرب وب ف ننص المكت  البحث ع

ع  ي مرب درج ف النص الم ـب تبدال ب ع اس ي جمي  ف

 .المواضع التي ورد فيها

ى زر     ر اضغط عل اء األم ع    إلغ الق مرب ث أو إغ ة البح اء عملي تم إنه  لي

  .الحوار

  

   الصفوف واألعمدة)٥-٢-٤(

   إدراج الصفوف واألعمدة)١-٥-٢-٤(
إدراج الصفوف في 

  ورقة العمل
ص • دِّد ال ه  ح تم نقل د أن ي ذي تري ه(ف ال تم إدراج   )إزاحت دما ي فل عن ألس

  . الصف الجديد

ى                     • ر من صٍف واحد، فاستمر بالضغط عل د أآث إذا أردت أن تقوم بتحدي
ي  صفوف الت ر رؤوس ال سحب المؤشر عب اء قيامك ب ي أثن أرة ف زر الف

 . تريد تحديدها

ى الصف          • د   ) الصفوف (اضغط بزر الفأرة األيمن عل م تحدي ذي ت تم  ال ه لي
 . عرض القائمة المنبثقة

ة          . إدراجحدِّد أمر    • فيتم نقل البيانات الموجودة لألسفل لتوفير مساحة آافي



  .ليتم فيها إدراج الخاليا الجديدة



  

  إدراج األعمدة 
  في ورقة العمل

ه             • تم نقل د أن ي ذي تري ه (حدِّد العمود ال دما        ) إزاحت ى الجانب األيمن عن إل

  . يتم إدراج الصف الجديد

و • ن عم ر م د أآث ي دإذا أردت تحدي أرة ف ى زر الف ضغط عل تمر بال ، فاس

 . أثناء سحب المؤشر على رؤوس األعمدة المطلوبة

ود  • ى العم أرة األيمن عل زر الف دة(اضغط ب تم ) األعم ده لي م تحدي ذي ت ال

 . عرض القائمة المنبثقة

أليمن   نقل البيانات الموجودة إلى الجانب ا      عندئٍذوسيتم  . إدراجاختر أمر    •

  .لتوفير مساحة آافية إلدراج الخاليا الجديدة

 

  تغيير عرض العمود وارتفاع الصف)٢-٥-٢-٤(

  تغيير عرض 
  العمود

ر عرضه                     • وم بتغيي ود أن تق ذي ت ود ال رأس العم ابحث عن الحد األيمن ل

ع         ( ي الموض ل ف ة العم ى ورق ى أعل صل إل ى ت ود حت تعرض العم اس

  ). المخصص لرأس العمود

تم ت  • دما ي يتغير شكله     عن ود، س ة رأس العم أرة نحو حاف حريك مؤشر الف

 . متخًذا شكل خطين متعامدين سميكين

حب       • ود واس ن رأس العم ن م ب األيم اص بالجان د الخ ى الح اضغط عل

ى  ود أو إل م العم الل من حج تم اإلق سر لي ى الجانب األي أرة إل مؤشر الف

 . الجانب األيمن لزيادة حجمه

ود،          نًصا في  لتدخأ  إذا :ملحوظة  خلية وآان حجمه يزيد عن عرض العم
اورة   ة المج ا إذا آانت الخلي ة م ي حال اور ف ود المج ي العم ه ف سيتم آتابت ف

ات      ات،             . غير محتوية على أية بيان ى بعض البيان ة عل ا إذا آانت محتوي أم
ة            ق    . فسيتم قطع الكلمات التي يتم إدخالها عند الحافة الخاصة بالخلي فال تقل

ر البيا م تظه ةإذا ل ي الخلي ا ف ي قمت بإدخاله ات الت ى . ن دم عرضها عل فع
ودة   ر موج ا غي ي أنه شاشة ال يعن ن     .ال ر م م أآب ال رق ت بإدخ ا إذا قم أم

سيتم عرض عالمات           ود، ف أن         ###عرض العم ة إلخطارك ب  داخل الخلي



  .عرض العمود غير آاٍف



  
ضبط عرض 
العمود ليكون 
متناسًبا مع 

البيانات بصورٍة 
  تلقائية

  . لمؤشر نحو الحد األيمن لرأس العمودحرِّك ا •

ات                • اضغط مرتين على الحد ليتم تغيير حجم العمود بما يتناسب مع البيان

ه  يتم . المدرجة في ٍذس ًبا عندئ ون مناس ود ليك م العم ادة أو تصغير حج  زي

  .ألآبر المدخالت حجًما

  

تغيير عرض العديد 
  من 

األعمدة لتتناسب 
  مع البيانات

ى رأس العم • العمود(ود األول اضغط عل د ) الحرف الخاص ب ذي تري ال

  . اسحب بالفأرة ليتم تظليل األعمدة األخرىوتغييره 

 . اضغط مرتين على الحد األيمن من رأس أيٍ  من األعمدة المظللة •

يتغير  • ٍذس ون  وقتئ ة ليك دة المظلل ن األعم وٍد م ل عم  العرض الخاص بك

  .مالئًما لحجم أآبر المدخالت المدرجة فيه

  

 العرض ضبط
اإلفتراضي لألعمدة 

ر أمر      تنسيقمن قائمة    • ود ، اخت ي ستظهر          . عم ة الت ة الفرعي ومن القائم

ر     ذي يحمل االسم                قياسي  عرض لك، اخت ع الحوار ال تم عرض مرب  لي

  .  نفسه

دة   ) القياسي (فتراضي الجديد   الأدخل العرض ا   • تم حسابه      (لألعم ذي ي وال

 ). بعدد الحروف التي يتم إدراجها

  .موافقزر اضغط على  •

  

  تغيير 
  ارتفاع الصف

  . الذي تريد أن تقوم بتغييره) الصفوف(حدِّد الصف  •

ي       ارتفاع واختر   صف، حدِّد أمر    تنسيقمن قائمة    • ة الت  من القائمة الفرعي

 . الصف ارتفاع مربع حوار عندئٍذسيظهر لك . ستظهر لك

اع الصف  أدخل القيمة المناسبة لك في مربع النص        • ذ  . ارتف ه الحظ أن  ه

 . ٤٠٩ و ٠القيمة ستتراوح بين 



 . وحدة قياسالنقاط آُتمثل هذه القيمة ارتفاع الصف باستخدام  •

  .موافقاضغط على زر  •



  

تغيير ارتفاع 
الصف بصورٍة 
تلقائية ليكون 
  مالئًما للبيانات

  . الذي تريد أن تقوم بتغييره) الصفوف(حدِّد الصف  •

 من القائمة حتواء تلقائيا ثم اختر أمر   صف، اختر أمر    تنسيقمن قائمة    •

  .التي ستظهر لك

  

   حذف الصفوف أو األعمدة التي تم تحديدها)٣-٥-٢-٤(
  حذف الصف 
  أو العمود

  . الذي ترغب في حذفه) األعمدة(أو العمود ) الصفوف(حدِّد الصف  •

ر     • ر أم دَّد واخت ود المح صف أو العم ى ال ن عل أرة األيم زر الف اضغط ب

  .تي ستظهر لك من القائمة الفرعية الحذف

  

   فرز البيانات)٦-٢-٤(

   فرز البيانات المحدَّدة تصاعدًيا أو تنازلًيا بترتيٍب رقمي)١-٦-٢-٤(

فرز البيانات عددًيا
تم      • د أن ي ذي تري ود ال ل العم ودة داخ ا الموج دى الخالي ى إح اضغط عل

  . فرزه عددًيا

ة  • ى أيقون رزاضغط عل صاعديف ة  ت رز أو أيقون ازليف ة تن م بمطالع   وق

 . النتيجة المترتبة على ذلك
  

  

  

  



  

   فرز البيانات المحدَّدة تصاعدًيا أو تنازلًيا بترتيٍب أبجدي )٢-٦-٢-٤(
فرز القائمة 
  باستخدام 
  أيقونتّي الفرز

رز               • ة الف د استخدامه في عملي ذي تري د    . اضغط على العمود ال اضغط بع

  . فرز تنازلي أو أيقونة فرز تصاعديذلك إما على أيقونة 

  

  
  

فرز القائمة 
باستخدام أمر 

  "فرز"

امج                 • ات المدرجة داخل برن سوف يتم في هذا المثال استخدام قاعدة البيان

ذه       . إآسيل والموضحة في الشكل أدناه     حيث يتم استخدام قاعدة البيانات ه

  .للوقوف على جميع الكتب التي تم بيعها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

فرز البيانات 
المدرجة داخل 
 اتقاعدة البيان

اق     • ل النط ة داخ دِّد أي خلي ح

  . الخاص بقاعدة البيانات

ر     بياناتمن قائمة    • سدلة، اخت  المن

ر  رزأم تم ف ٍذ لي ع  حينئ تح مرب  ف

 .الحوار الذي يحمل االسم نفسه
  

  



  

ام    الحظ أن برنامج إآسيل      •   ل األول           قد ق ة بوضع اسم الحق بصورٍة تلقائي

سم  ال هو ا   سم الكتاب افي المثال السابق تالحظ أن      . فرز حسب في مربع   

ع       رز حسب   الذي ظهر في مرب شطة آانت ضمن            ف ة الن ك ألن الخلي  وذل

 .فرز عندما تم استخدام أمر اسم الكتابعمود 

ذير اوين     :تح ى عن وي عل ات يحت دة البيان ن قاع صف األول م ان ال  إذا آ

ار األعمدة وقمت بتحديد زر      ع        ال يحتوي صف رأس      خي ي مرب درج ف  الم

وار  رزح سيتم ف ٍذوق، ف ات  تئ ة المعلوم ع بقي ًضا م اوين أي رز صف العن  ف

  .المدرجة داخل قاعدة البيانات

  فرز قاعدة 
البيانات باستخدام 
  اسم دار النشر

  . موافق واضغط على زر دار النشر، حدِّد خيار فرز حسبمن مربع  •

  . يتم بصورٍة تلقائية فرز أسماء دور النشر بترتيٍب تصاعدي :ملحوظة

و • رار إذا أردت أن تق م بتك ازلي، فق ٍب تن شر بترتي ماء دور الن رز أس م بف

ار               ى زر خي ع الضغط عل ازلي اإلجراءات المتبعة في عملية الفرز، م  تن

  .فرز حسبالموجود بجانب مربع 

  

استخدام خيار 
  "ثم حسب"الفرز 

ول      م حسب   يمكنك استخدام حق ى             ث ٍل واحد إل تمكن من استعمال من حق  لت

  . ثالثة حقول في عملية الفرز

فيمكنك، على سبيل المثال، أن تقوم بفرز قاعدة البيانات باستخدام اسم دار            

  ).بترتيٍب تنازلي(ثم باستخدام سعر الكتاب ) بترتيٍب تصاعدي(النشر 

  



  الصيغ والدوال) ٣-٤(



  

   الصيغ الحسابية والمنطقية)١-٣-٤(

ة ا)١-١-٣-٤( ي ورق ية ف ة األساس صيغ الحسابية والمنطقي تخدام ال ل اس : لعم
  الجمع والطرح والضرب والقسمة



إدخال الصيغ في 
الخلية الخاصة 
 بورقة العمل

  . ضع المؤشر في الخلية التي تود أن تظهر فيها الصيغة •

 (=). اآتب عالمة التساوي  •

دها   • ي تري ة الت ى النتيج ى حصولك عل يؤدي إل ذي س ر ال ب التعبي . اآت

ت والقيم والمتغيرات   ويمكن أن يكون هذا التعبير محتوًيا على المعامال       

 . ٥A+٥Eوالرموز والتي ُتمثل اإلجراءات الحسابية، مثل 

  : يمكنك استخدام الرموز التالية

  لإلضافة   + 

   للطرح  -

  للضرب  * 

للقسمة  /   

اح    • ى مفت صيغة، اضغط عل ة ال ن آتاب اء م د االنته يتم . Enterعن وس

  .  حساب نتيجة الصيغة ومن ثم عرضها في الخليةعندئٍذ

شاشة   الصيغةمكنك أن تقوم بعرض الصيغة نفسها في شريط     ي • ى ال  أعل

 . عن طريق الضغط على الخلية

ي      • إذا ورد خطأ ما في الصيغة، فستظهر لك رسالة اإلعالم بالخطأ والت

 . #ستبدأ بعالمة 

ة • ة،   :ملحوظ ود بالدال أ الموج شاف الخط ى اآت ادٍر عل ر ق ت غي  إذا آن

ة      .  والتعامل معه   ليتم اآتشافه  لصق الدالة فاستخدم   ة المحتوي دِّد الخلي ح

ة   ى أيقون أ واضغط عل ى الخط ةعل ى شريط لصق الدال  الموجودة عل

  .قياسي أو شريط األدوات الصيغ



  

ية )٢-١-٣-٤( أ القياس ائل اإلعالم بالخط ى رس ة ) ةالعام( التعرف عل المتعلق
 بالصيغ

  -:توضح القائمة التالية أآثر رسائل اإلعالم بالخطأ شيوًعا في الظهور

  مفادها  رسالة اإلعالم بالخطأ

تم عرض     ##### ن أن ي ه ال يمك ى أن الة إل ذه الرس شير ه ُت
ًرا ألن  ك نظ صورٍة صحيحة، وذل ة ب ات الخلي محتوي

 . حجم العمود صغير

#REF!          ر صحيح   ُتشير هذه الرسالة إلى أن مرجع الخلية . غي
ذف     ك بح ال قيام الة ح ك الرس ادًة عرض تل تم ع وي

 . خاليا مدرجة ضمن الصيغة التي تم آتابتها

رسائل اإلعالم 
بالخطأ المتعلقة 

  بالصيغ

#NAME?                ستطيع امج إآسيل ال ي ى أن برن الة إل ُتشير هذه الرس
  .التعرف على النص المكتوب في الصيغة

  



استخدام نظام 
التعليمات الفورية 

  مع رسائل 
  اإلعالم بالخطأ

ٍد من              يمكنك أن ت   ى مزي ة للحصول عل قوم باستخدام نظام التعليمات الفوري
اد                    ى مف ًضا عل صيغ والوقوف أي المعلومات عن األخطاء الموجودة في ال

  . رسائل اإلعالم بالخطأ

  . Microsoft Excelتعليمات اضغط على أيقونة  •

ساعد    • رض م ال ع ل Officeح ، أدخ
ة  أ"الكلم ى   " خط ك عل د ذل م اضغط بع ث

  .بحثزر 
يم       حديد  قم بت  • صيغ وق استكشاف أخطاء ال

 .الخطأ وإصالحها
  

  

  
  

  

 
  



  

ة   شاشة التالي ك عرض ال د ذل يتم بع ا الحصول ،س ك من خالله  حيث يمكن

الم     ائل اإلع واع رس ن أن وٍع م ل ن ة بك صيلية المتعلق ات التف ى المعلوم عل

  . بالخطأ التي يمكن أن تظهر لك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة ا)٣-١-٣-٤( تخدام أداة التعبئ ي   اس دة ف يم المتزاي سخ أو إدراج الق ة لن لتلقائي
  الخاليا

استخدام ميزة 
  "التعبئة التلقائية"

  .  التي تريد أن تقوم بإنشائهالسلسلة القيمة األولى لأدخل •

 . أدخل القيمة الثانية في الخلية التالية •

 .ظلِّل الخليتين السابقتين •

ى       • ة   حرِّك مؤشر الفأرة إل ع األ     ـ  مقبض التعبئ سود صغير     وهو المرب
دَّدة               الحجم ة المح ى الجانب األيمن من المنطق .  الموجود في األسفل عل

ة          حال وضع مؤشر الفأرة على مقبض التعبئة، سيتغير شكله من عالم
صغيرة ذات      ع ال ة الجم ى عالم يض إل ون األب رة ذات الل ع الكبي الجم

  .اللون األسود

سحب    مقبض التعبئة واستمر في الضغط على الفأرة مع        علىاضغط   •  ال
  .عبر الخاليا التي تريد أن يتم فيها إدراج القيم المتبقية من السلسلة



ي قمت          • أرة، ستالحظ أن المساحة الت ى زر الف عندما ترفع يدك من عل
  .بسحب الفأرة عليها قد تم وضع القيم المتزايدة فيها



  

زة     تخدام مي ك اس ةيمكن ة التلقائي سلة أو  التعبئ ام المسل ة األرق ام  لكتاب أي

  .األسبوع أو شهور السنة

  التعبئة التلقائيةبعد استخدام ميزة          التعبئة التلقائيةقبل استخدام ميزة 

  

  

  

  

  

  

  

  

عرض خيارات 
" التعبئة التلقائية"

 المتاحة

ة  • ى قائم ر أدواتاضغط عل ر أم سدلة واخت ارات المن تم . خي دما ي وعن

ة تبويب      عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم نفسه، قم ب         د عالم تحدي

  . ، فيظهر أمامك عدد من القوائم المعدة من قبلقوائم مخصصة

تخدام  :ملحوظة دة باس وائم المخصصة الجدي وم بإضافة الق ك أن تق يمكن

  . مربع الحوار الموضح أدناه

  

  

  

 



  

صيغ أو                 )٤-١-٣-٤( سبية واستخدامها في ال ا الن ى مراجع الخالي  التعرف عل
  الدوال 

التعرف على 
  لمراجع النسبيةا

سبية  ع الن تخدام المراج صورٍة افتراضية باس سيل ب امج إآ وم برن ذا . يق وه

ات       إن مكون صيغ، ف دى ال تخدام إح وم باس دما تق ك عن ى أن ل(يعن ) عوام

ى  الصيغة ُتحدِّد بالنسبة للخلية التي تحتوي     صيغة عل سير    . ال ي تي ا ف وإمعاًن

  : األمور، إليك المثال التالي

  

  

  

  .ل ضريبة المبيعات على معد١Eَّ تحتوي الخلية

  .  على سعر طابعة الليزر٦Bتحتوي الخلية 

  =٦B*١E% على الصيغة التالية ٦Cتحتوي الخلية 

 ٦B+٦C على هذه الصيغة ٦Dتحتوي الخلية 

سحب واإلفالت          اه       (إذا قمت باستخدام تقنية ال ا هو موضح أدن ل  ) آم لتظلي

ين  صفحة    ٦D و٦Cالخليت فل ال ى أس صيغ إل د ال ى    وم صل عل ن تح ، فل

  . النتيجة التي تبغيها

ة    • ى الخلي ك اضغط عل ذ ذل اح   . ٦Cولتنفي ى مفت ضغط عل اء ال ي أثن وف

Ctrl ة ى الخلي غط عل اح . ٦D، اض ى مفت ن عل دك م ع ي  Ctrlارف

  . تزال هاتان الخليتان مظللتين وستالحظ أنه ما

ة    • ع األسود    ـحرِّك مؤشر الفأرة حتى تصل إلى مقبض التعبئ  وهو المرب

 . صغير الحجم الموجود في أسفل الرآن األيمن من النطاق المحدِّد

م حرر زر                     • ين من الصفوف، ث ى اثن اضغط على زر الفأرة واسحبه عل

  .الفأرة



  
اه   ستكون النتيجة التي ستحصل عليها على النحو الموضَّ        شكل أدن ي ال . ح ف

ة ضريب                     تم حساب قيم م ي ه ل شكل، ستالحظ أن ذا ال ة وعند اطالعك على ه

  .٨C و٧Cالمبيعات في الخليتين 

  

  

  

ة              ٧Cاضغط على الخلية     ذ المهم ذي حال دون تنفي سبب ال ى ال  للتعرف عل

ه ل وج ى أآم ة . عل صيغة التالي ى ال ة عل ة محتوي ذه الخلي ظ أن ه : الح

%٢E*٧B=  

أ                ة ؟ إن الخط ذ المهم هل تستطيع اآلن تفسيرالسبب الحقيقي وراء عدم تنفي

ة     ـ  ٢Eكتوبة أعاله ُتشير إلى الخلية      في أن الصيغة الم   يكمن  هنا    وهي خلي

ى  ١E بدًال من أن ُتشير إلى خلية ـغير محتوية على أية قيمة    المحتوية عل

  . نسبة ضريبة المبيعات

  

صيغ      )٥-١-٣-٤( ي ال تخدامها ف ة واس ا المطلق ع الخالي ى مراج رف عل  التع
  والدوال

التعرف على 
  المراجع المطلقة

بق على النتيجة المطلوبة نظًرا الستخدام المراجع لم تحصل في المثال السا

فقد تم إدراج نسبة ضريبة المبيعات في أحد الخاليا وعندما تم . النسبية

اإلشارة إلى هذه الخلية باستخدام المرجع النسبي في أثناء سحب القيم 

ومن ثم، ينبغي . وإفالتها، فإنه لم يتم حساب ضريبة المبيعات آما آنا نريد

  : المراجع المطلقة آما هو موضح في المثال التالياستخدام

  

  

  



  



  

  .  على نسبة ضريبة المبيعات١Eتحتوي الخلية   
  .  على سعر طابعة الليزر٦Bتحتوي الخلية 
  =٦B*$E$١% على الصيغة التالية ٦Cتحتوي الخلية 
  =٦B+٦C على هذه الصيغة ٦Dتحتوي الخلية 

ال  سحب واإلف ّي ال تخدام تقنيت م اس ين إذا ت ل الخليت د ٦D و٦Cت لتظلي  وم
الصيغة أسفل الصفحة، فسيتم حساب قيمة ضريبة المبيعات ليتم بذلك تنفيذ           

  . العملية على أآمل وجه
ة  • ى الخلي اح . ٦Cاضغط عل ى مفت اء الضغط عل ي أثن ، اضغط Ctrlوف

اح         . ٦Dعلى الخلية    ى مفت اتين       Ctrlارفع يدك من عل اء ه  وستالحظ بق
  . الخليتين مظللتين

ة    • ع األسود    ـحرِّك مؤشر الفأرة حتى تصل إلى مقبض التعبئ  وهو المرب
 . صغير الحجم الموجود في أسفل الرآن األيمن من النطاق المحدِّد

م أفلت زر            • صفوف، ث ين من ال ى اثن أرة واسحب عل اضغط على زر الف
 .الفأرة

ين   • ي الخليت ة ف ظ أن القيم و    D7 و C7 الح ى النح سابها عل م ح د ت ق
 .المطلوب

ز  و إدراج رم وم ب ي أن تق ة، ينبغ ع المطلق تخدام المراج ن اس تمكن م لت
  .ين المكونين لمرجع الخليةأ في الجز($)الدوالر 
ام ب           في   :ملحوظة ستخدام  اأثناء إدخال الصيغة في ورقة العمل، يمكنك القي
اح ق   F4مفت ع مطل ى مرج سبي إل ة الن ع الخلي ل مرج بيل . لتحوي ى س فعل

دى الخال دِّد إح ال، ح ب المث ا واآت اح  =٤Bي ى مفت غط عل م اض . F4ث
ًة                  دوالر نياب إدراج رمز ال ة ب وعندها، سيقوم برنامج إآسيل بصورٍة تلقائي

  . عنك

  



  

   استخدام الدوال)٢-٣-٤(

  استخدام دالة الجمع)١-٢-٣-٤(
جمع األرقام بصورٍة 

  تلقائية
  . حدِّد الخلية التي تريد أن يتم فيها إدراج صيغة الجمع •

ائي  أيقونة  اضغط على    • ى شريط األدوات      جمع تلق . قياسي  المدرجة عل
ا             سيقوم بعدئٍذ برنامج إآسيل بإنشاء صيغة الجمع باستخدام نطاق الخالي

 . الذي يعتقد أنك تريد أن تقوم بجمعه

م يكن     . Enterإذا آان نطاق الخاليا صحيًحا، اضغط على مفتاح          • وإذا ل
ى    هو النطاق الذي تريد جمعه، فقم بتحديد النط   اق الصحيح واضغط عل

  .Enterمفتاح 
  

  . حدِّد الخلية التي تريد أن يتم فيها إدراج الصيغة • SUMاستخدام دالة 

 )SUM=اآتب   •

 . ظلِّل نطاق الخاليا الذي تريد أن تقوم بجمعه •

  .Enterاضغط على مفتاح  •
  

  وظيفتها  اسم الدالة
دالة 

AVERAGE 
ام في نطاق             يتم استخدامها لح   يم األرق ساب الوسط الحسابي لق

  ).المرجع( الخاليا المحددة في الصيغة 

دالة 
COLUMNS 

  .يتم استخدامها لحساب عدد األعمدة المدرجة داخل المرجع

دالة 
COUNT  

ا               ام المدرجة في نطاق الخالي يتم استخدامها لحساب عدد األرق

  .المحدَّّّّّّدة في الصيغة

  ).المرجع(نطاق الخاليا أآبر قيمة في تخدامها إلرجاع يتم اس  MAXدالة 

  ).المرجع(يتم استخدامها إلرجاع أقل قيمة في نطاق الخاليا   MINدالة 

الدوال شائعة 
  االستخدام

 دالة 

ROUND  
 . يتم استخدامها لتقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح



  .دةيتم استخدامها لجمع قيم محتويات الخاليا المحدَّ  SUMدالة 



  
ة       شكل                ومن أمثل ي ال دوال المعروضة ف ك ال ائعة االستخدام، تل دوال ش ال

  : الموضَّح

  

  

  

  

  

  

  

  

  استخدام الدالة الخاصة بحساب متوسط األرقام )٢-٢-٣-٤(
استخدام الدالة 

الخاصة بحساب 

  متوسط األرقام

  . حدد الخلية التي تريد أن يتم فيها إدراج الصيغة •

 )AVERAGE=اكتب  •

ي تريد أن تقوم بحساب متوسط القيم المدرجـة         ظلِّل نطاق الخاليا الت    •

 .  فيها

  .Enterاضغط على مفتاح  •
  



   التنسيق)٤-٤(



  

  إعادة تسمية أوراق العمل
إعادة تسمية ورقة 

  العمل
د    • ي تري ل الت ة العم ب ورق ة تبوي ى عالم ن عل أرة األيم زر الف اضغط ب

ر أم             . إعادة تسميتها  ك، اخت ي ستظهر ل ة الت ادة  ر  ومن القائمة المنبثق إع
 . تسمية

  
  
  
  
  
م،   . ستالحظ عند ذلك، أنه قد تم تظليل االسم الحالي لورقة العمل          • ومن ث

 .  يمكنك أن تقوم بالكتابة فوقه لتتمكن من تغييره
  
  
  .أعمال جدول إلى ١ورقة لقد تم في المثال الموضَّح أدناه تغيير اسم  •

  



  

   األرقامــتنسيق الخاليا ) ١-٤-٤(

شرية أو       تنسي )١-١-٤-٤( ق الخاليا لعرض عدٍد من األنماط المختلفة، آعدد المنازل الع
  واستخدام الفاصلة لفصل اآلالف  عدد األصفار الواقعة خلف المنازل العشرية

ا           اق الخالي ة أو بنط اص بالخلي سيق الخ ر التن ريًعا بتغيي وم س ك أن تق يمكن
  :تنسيق التالية على شريط األدوات المحدَّد عن طريق استخدام األيقونات

  اسم األيقونة
 الوظيفة

ُعملة   

 دوالر ٢٣٫٤٥٦٫٠٠ إلى ٢٣٤٥٦سيتم تحويل رقم 

.)أو العملة المحلية(  

ذي       :ملحوظة ا ال سيق الخالي ى تن ة عل  يعتمد رمز العمل
  ).٣-١-٤-٤(تم إختياره آما سيوضح الحقا في البند 

  نمط عالمة النسبة المئوية 
  % ٢٥ إلى ٠٫٢٥ تحويل سيتم

  نمط الفاصلة 
  ١٢٫٣٤٥٫٠٠ إلى ١٢٣٤٥سيتم تحويل 

  زيادة المنازل العشرية 
  ٢٣٫٤٥٦٫٠٠٠ إلى ٢٣٫٤٥٦٫٠٠سيتم تحويل 

تغيير تنسيق 
 األرقام

  إنقاص المنازل العشرية  
  ٢٣٫٤٥٦٫٠ إلى ٢٣٫٤٥٦٫٠٠سيتم تحويل 

  

 تحديد عدد محدَّد 
من المنازل 
العشرية 

للتنسيقات 
 الخاصة بالخاليا

دَّد من                • حدِّد الخلية أو النطاق الذي تريد أن تقوم بتنسيقه باستخدام عدد مح
  . المنازل العشرية

ى         • إذا أردت أن تقوم بإضافة منزلة عشرية إلى الجزء المحدَّد، فاضغط عل
ة  شرية أيقون ازل الع ادة المن ريط األدوات  زي ى ش ودة عل سيق الموج . تن

ازل          يمكنك االستمرار في الضغط بالفأرة إلضاف      دٍد ممكن من المن ة أي ع
 . العشرية

  
 
  



  

 
ذف منزل  • ة     ةإذا أردت ح ى أيقون غط عل دَّد، فاض زء المح ن الج شرية م  ع

وإذا أردت  . تنسيق الموجودة على شريط األدوات      إنقاص المنازل العشرية  
  .حذف المزيد من المنازل العشرية، فاستمر في الضغط بالفأرة

  

تنسيق الخلية 
باستخدام 
تالفاصال  

  . المحتوية على القيمة التي تريد أن تقوم بتنسيقها) الخاليا(حدِّد الخلية  •
 .نمط الفاصلةاضغط على أيقونة  •

  
  

   تنسيق الخاليا لعرض أنماٍط مختلفة من التواريخ)٢-١-٤-٤(

تنسيق أنماط 
 التواريخ

  . أدخل أحد التواريخ في الخلية •
ة ال           • تم عرض القائم ة اضغط بزر الفأرة األيمن لي ذه     . منبثق وحال عرض ه

 ليتم عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم تنسيق خاليا القائمة، اختر أمر    
 ثم حدِّد التنسيق الذي سيتم استخدامه مع  الفئة من قائمة    التاريخحدِّد  . نفسه

 . النوعالتاريخ من خالل قسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   تنسيق الخاليا لعرض رموز العمالت المختلفة)٣-١-٤-٤(
تنسيق الخاليا 
باستخدام رموز 

  العمالت

  . أدخل رقًما ما في الخلية •
ة           • ة المنبثق تم عرض القائم أرة األيمن لي ذه    . اضغط بزر الف د عرض ه وعن

 ليتم عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم        تنسيق خاليا القائمة، اختر أمر    
سيق   لتحديدالرمز واستخدم آذلك قسم الفئة من قائمة العملةحدِّد  . نفسه  التن

 . الذي سيتم استخدامه مع العملة
  .موافقاضغط على زر  •

  

   تنسيق الخاليا لعرض األرقام في صورة نسبة مئوية)٤-١-٤-٤(
تنسيق األرقام 
  آنسب مئوية

م   • دها، ث تم تحدي ا لي ٍة م ى خلي اضغط عل
ة       ى أيقون سبة      اضغط عل ة الن نمط عالم

ة ريط األدوات   المئوي ى ش ود عل  الموج
  . تنسيق

 . ل قيمة النسبة المئوية في الخليةأدخ •
ة ة،    :ملحوظ سبة المئوي ط الن تخدام نم ة باس سيق الخلي ك بتن  إن قيام

ي     ة ف ى ضرب القيم ؤدي إل سبة    ١٠٠ي ز الن تخدام رم ة باس رض النتيج  وع
ة    % ٢٠فعلى سبيل المثال، إذا آنت ترغب في إظهار النسبة          . المئوية  في خلي

  .الخلية في تلك ٠٫٢ ينبغي إدخال قيمة ،ما
  



  

   النصـ تنسيق الخاليا )٢-٤-٤(

زة الخط العريض أو الخط         )١-٢-٤-٤( سيق النص باستخدام مي  تغيير حجم النص وتن
  المائل أو نوع الخط

 تغيير حجم النص
ر      • وم بتغيي د أن تق ذي تري ا ال اق الخالي ة أو نط دِّد الخلي ح

  . حجم النص المدرج به
و • فل الموج ه ألس سهم المتج ى ال ب اضغط عل ى الجان د عل

ة   ن أيقون ن م طاأليم م الخ ريط  حج ى ش ودة عل  الموج
 .  الخاص ببرنامج إآسيلتنسيقاألدوات 

 .حدِّد الحجم المناسب للخط المستخدم •
 

  

  
استخدام ميزة 

" خط عريض"
  للنص

وم              • د أن تق ذي تري ا ال حدِّد الخلية أو نطاق الخالي
  . بتطبيق التنسيق عليه

ى    أسود عريض اضغط على أيقونة     • المدرجة عل
  . الخاص ببرنامج إآسيلتنسيقشريط األدوات 

  
استخدام ميزة 

  للنص" مائل"
وم              • د أن تق ذي تري ا ال حدِّد الخلية أو نطاق الخالي

  . بتطبيق التنسيق عليه
ة  • ى أيقون لاضغط عل ى شريط مائ ة عل  المدرج

  . الخاص ببرنامج إآسيلتنسيقاألدوات 
  

  تغيير نوع 
 الخط المستخدم 

  نصفي ال

د          • ذي تري حدِّد الخلية أو نطاق الخاليا ال
  . أن تقوم بتطبيق التنسيق عليه

فل   • ه ألس سهم المتج ى ال غط عل اض
الموجود على الجانب األيمن من أيقونة 

ط ريط األدوات   الخ ى ش ودة عل  الموج
امج إآسيل      تنسيق ر  .  الخاص ببرن اخت

  .نوع الخط الذي تريد استخدامه



  

  الخاص بالنص تغيير لون الخط )٢-٢-٤-٤(

تغيير لون 
 النص

وم    • د أن تق ذي تري ا ال ة أو نطاق الخالي دِّد الخلي ح
  . بتغيير لون النص المدرج به

 الموجود  تنسيق المدرجة على شريط أدوات      لون الخط اضغط على أيقونة     •
اضغط على السهم المتجه ألسفل ليتم عرض مجموعة          . في برنامج إآسيل  

  .من خيارات األلوان المتاحة
  

   تغيير اتجاه الكتابة في النص)٣-٢-٤-٤(
  تغيير اتجاه 
  آتابة النص

  . حدِّد الخلية أو نطاق الخاليا الذي تريد أن تقوم بتطبيق التنسيق عليه •
ة • ة المنبثق ك القائم ر ل ن لتظه أرة األيم زر الف ر . اضغط ب ر أم سيق اخت تن

 .  ليتم عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم نفسهالخاليا
.  وعدِّل الخيارات وفًقا لما يتناسب واحتياجاتكمحاذاةمة التبويب حدِّد عال •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
وفيما يلي بعض الخيارات الخاصة بعملية  

: محاذاة النص أفقًيا  
  
  

  
وإليك بعض الخيارات المتعلقة بعملية محاذاة   

  : النص عمودًيا

  
ر       • يمكنك أن تقوم أيًضا بتغيي

رض   تم ع ة لي اه الكتاب  اتج
ة     األمر  ـالنص بزاوية معين

ة    دٍة جم يكون ذا فائ ذي س ال
 .في تنسيق العناوين

 
 
 
 
 
  

  



   نطاقات الخالياـ تنسيق الخاليا )٣-٤-٤(

   توسيط ومحاذاة محتويات الخاليا في نطاق محدد)١-٣-٤-٤(

 محاذاة البيانات 
إلى الجانب 

األيمن والجانب 
  األيسر 
  من الخلية

  . التي تريد أن تقوم بمحاذاتها) اأو الخالي(حدِّد الخلية  •
سيق من شريط األدوات    • ة    تن ى أيقون سار   ، اضغط عل ى الي اذاة إل تم مح  لي

 . محاذاة البيانات إلى الجانب األيسر من الخلية
ة  • ى أيقون يناضغط عل ى اليم اذاة إل ى الجانب مح ات إل اذاة البيان تم مح  لي

 . األيمن من الخلية
  . البيانات في وسط الخلية ليتم وضعتوسيطاضغط على أيقونة  •

  

محاذاة البيانات 
إلى األعلى وإلى 

  األسفل

ة     • ا  (حدِّد الخلي ا        ) أو الخالي تم محاذاته د أن ي ي تري ة     . الت سيق ومن قائم ، تن
  . تنسيق الخاليا ليتم عرض مربع حوار الخالياحدِّد أمر 

ارات  • وم بعرض خي اذاةإذا أردت أن تق ب  مح ة تبوي ى عالم ، اضغط عل
 . موجودة في أعلى مربع الحوار المحاذاة

 ليتم محاذاة البيانات في  عمودًيا في قسم   أسفل أو   وسط أو   قمةاختر خيار    •
 . الخلية

ع     • ون عرض جمي ث يك ات بحي ين الكلم د ب تم ضبط التباع إذا أردت أن ي
 . ضبطاألسطر واحًدا ويكون مناسًبا لعرض الخلية، فاضغط على خيار 

  .موافقاضغط على زر  •
  

جاه تغيير ات
" القراءة"

للبيانات المدرجة 
  في الخاليا

ة  • دِّد الخلي ا(ح ة ) الخالي ات المدرج اه البيان ر اتج وم بتغيي د أن تق ي تري الت
ة    . فيها سيق ومن قائم ر أمر      تن ا ، اخت احي         خالي ى مفت  Ctrl أو اضغط عل

  . تنسيق الخاليا ليتم عرض مربع حوار 1والرقم 
ارات         • اذاة إذا أردت أن تقوم بعرض خي ة تبويب        ،  مح ى عالم فاضغط عل

 . تنسيق خاليا الموجودة في أعلى مربع حوار محاذاة
سم            • ار المناسب من ق اه اضغط على الخي ع الحوار         االتج درج في مرب  الم

 . السالف ذآره
 .  ليتم عرض الخيارات المتاحة بهامحاذاةاضغط على عالمة تبويب  •
ار     • ع االختي ى مرب أرة عل غط بالف نص اض اف ال تم إدرالتف ة  لي اج  عالم

  .موافقبه ثم اضغط على زر ) √(االختيار 



  

تعيين مسافة 
بادئة للبيانات 
المدرجة في 

  الخلية

ة  • دِّد أوًال الخلي ا(ح ة  ) أو الخالي سافة بادئ ين م وم بتعي د أن تق ي تري الت
  . للبيانات المدرجة فيها

سيق ثم اختر أمر . اضغط بزر الفأرة األيمن ليتم عرض القائمة المنبثقة  •  تن
اختر منه عالمة .  فيتم عرض مربع الحوار الذي يحمل االسم نفسه       الخاليا
 . محاذاةتبويب 

 وحدِّد خيار أفقًيافي قسم محاذاة النص، اضغط على السهم الخاص بمربع      •
ة   (يسار   ع                  . )مسافة بادئ ة في المرب سافة البادئ ك حجم الم د ذل دِّد بع م ح ث

 . المجاور
  .موافقاضغط على زر  •

  

   تدوير النص
  بزاوية محدَّدة

  . بتدويرها التي تريد أن تقوم) أو الخاليا(حدِّد الخلية  •
ار        . اضغط بزر الفأرة األيمن لتظهر لك القائمة المنبثقة        • ك باختي د ذل م بع ق

ر  سيقأم ا تن ل الخالي ذي يحم نص ال ع ال ى عرض مرب يؤدي إل ذي س  ال
 . محاذاةحدِّد عالمة تبويب . االسم نفسه

ع      • سم    من    درجات في مرب اه الاق  أدخل   تج
راد  درجات الم ل ال ي تمث ة الت القيم
استخدامها لتدوير النص، أو اسحب مؤشر       

تدارةالا ص س تدارة ن ة االس د درج  لتحدي
 .المطلوبة

 
  .موافقاضغط بعد ذلك على زر  •

  

توسيط العنوان 
 الخاص بالعديد 
  من األعمدة

  . اآتب العنوان في أعلى العمود المدرج على الجانب األيسر •
ا      ض • ع الخالي ع جمي ا م م بتظليله ة وق ة العلوي ى الخلي أرة عل ر الف ع مؤش

 . المدرجة في نفس الصف
  .دمج وتوسيط، اضغط على أيقونة تنسيقمن شريط أدوات  •

  
 توسيط البيانات 
  في الخلية

. المحتوية على البيانات التي تريد أن يتم توسيطها) أو الخاليا(حدِّد الخلية  •
 ليتم وضع البيانات    توسيط، اضغط على أيقونة     قتنسيمن شريط األدوات     •

  .المحدَّدة) أو الخاليا(في منتصف الخلية 



  

   إضافة حدود إلى نطاق الخاليا المحدَّد)٢-٣-٤-٤(
  إضافة حدود 
  إلى الخلية 
  أو نطاق الخاليا

  . التي تريد أن تقوم بإضافة حدوٍد لها) أو الخاليا(حدِّد الخلية  •

ى  • الع عل تم     إذا أردت االط ن أن ي ي ُيمك دود الت ة بالح ارات الخاص  الخي
ة                ى جانب أيقون  حدود إدراجها، فاضغط على الزر المتجه ألسفل الموجود إل

 . تنسيقالمدرجة على شريط األدوات 
ة    . حدِّد الخيار المناسب لك   • بة باستخدام أيقون بعد قيامك بإضافة الحدود المناس

سها   على ا  باختياره، سيظهر الحد الذي قمت      حدود وم     . أليقونة نف يمكنك أن تق
ة                    د الخلي د تحدي ة بع ى األيقون ق الضغط عل بإضافة الحد نفسه الحقا عن طري

  .التي تريد أن تقوم باستخدام الحد فيها) الخاليا(
  

استخدام عالمة 
" حدود"تبويب 

المدرجة في 
مربع حوار 

 "تنسيق الخاليا"

د ا    • ق تحدي ن طري دود ع افة ح وم بإض ضا أن تق ك أي اق يمكن ة أو نط لخلي
ا  المنسدلة، ومن ثم اختيار أمر        تنسيقالخاليا ثم الضغط على قائمة       . خالي

  . تنسيق الخاليا عرض مربع حوار عندئٍذوسيتم 
 . ح أدناه ، آما هو موضَّحدودحدِّد عالمة تبويب  •

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  



  

  . إلضافة حدود بمختلف أنواعهاحدوديمكنك استخدام مربع الحوار  •  
 . التنسيق المناسبإعدادات مسبقة من جزء اختر أوًال •
 . حداضغط بعد ذلك على األيقونات المناسبة من جزء  •
سم    • ي ق ة ف ارات المدرج تخدام الخي ك اس ا يمكن نمطآم ارات ال ون وخي  الل

 :ونعرض في الشكل التالي مثاال على ذلك. لتخصيص الحدود

  
  
ى زر      • ي      موافق اضغط عل سيقات الحدود الت تم استخدام تن تم    لي ا وي  اخترته

  .إغالق مربع الحوار
  

 حذف الحدود 
  من الخلية 
أو نطاقات 
 الخاليا

  . المحتوية على الحد الذي تريد أن تقوم بحذفه) أو الخاليا(حدِّد الخلية  •
سهم       • ى ال غط عل رى، فاض دود األخ ارات الح ى خي الع عل إذا أردت االط

 . تنسيق المدرجة على شريط األدوات حدودالمحاذي أليقونة 
  .اضغط على الخيار األول الخاص بالحدود ليتم حذف جميع الحدود المدرجة •

  
  تغيير نمط 
  ولون الحدود

ة  • ى الخلي ا(اضغط عل د) أو الخالي ى ح ة عل ة . المحتوي ن قائم سيقوم ، تن
  . تنسيق الخاليا فيتم عرض مربع حوار خاليااختر أمر 

 حدود مة تبويب    إذا أردت عرض خيارات الحدود المتاحة ، فاضغط على عال          •
 . تنسيق الخالياالموجودة في أعلى مربع حوار 

 . حدِّد نمط الحد الذي تريد استخدامه عن طريق الضغط عليه •
 .  المنسدلة ، اختر اللون المراد لتلوين الحدألوانمن لوحة  •
 .  على الحد الذي تريد تلوينهحدوداضغط في جزء  •
  .موافقاضغط في النهاية على زر  •



  

جدول تنسيق ال
  تنسيًقا تلقائًيا

  . حدِّد أية خلية داخل جدول المعلومات •
 . تنسيق تلقائي المنسدلة، اختر أمر تنسيقمن قائمة  •
سم         • سيق الجدول   ومن القائمة المعروضة في ق دِّد         تن ع الحوار، ح  في مرب

ى زر   .التنسيق المناسب الحتياجاتك   سيق   موافق  ثم اضغط عل ق التن لتطبي
 .المحدَّد
ة ى زر  اضغ:ملحوظ اراتط عل زء  خي وار لعرض ج ع الح ي مرب ق ف  تطبي
  :نك من تحديد خيارات التخصيص التاليةمكِّ والذي ُيالتنسيقات

  
  
  
ى   • يؤدي إل اله س شكل أع ي ال حة ف ات الموضَّ ن المربع ا م د أًي إن تحدي

ق أمر                   د تطبي ده عن م تحدي ذي ت سيق ال ة من التن استخدام العناصر المالئم
  . تنسيق تلقائي

  ، ال تريد أن تقوم باستخدام أحد عناصر التنسيق الذي تم تحديدهإذا آنت •
  .فقم بإلغاء تحديد المربع المناسب الحتياجاتك

  

   التدقيق اإلمالئي)٤-٤-٤(

    استخدام المدقق اإلمالئي وإدخال التعديالت إذا ما تطلب األمر ذلك)١-٤-٤-٤(

إجراء عملية 

التدقيق اإلمالئي في 

  ورقة العمل

. ليٍة واحدة حتى يتم إجراء عملية التدقيق اإلمالئي على ورقة العمل بأكملها           حدد خ  •
  . تدقيق لغوي، واختر منها أدواتاضغط بعد ذلك على قائمة 

 مربـع   وقتئـذٍ إذا لم يتم العثور على أية كلمات مكتوبة بصورٍة خاطئة، فلن يظهر              •
ن برنامج إكسيل   وسيظهر عوضا عنه المربع الذي يخبرك بأ      . تدقيق إمالئي حوار  

 . قد انتهى من إجراء عملية التدقيق اإلمالئي للورقة بأكملها

  :، فيمكنك اختيار أحد الخيارات التاليةتدقيق إمالئيإذا تم عرض مربع حوار  •



  

  .إلضافة الكلمة إلى القاموس المخصص الحالي  إضافة

  .اليقاف عملية التدقيق اإلمالئي  إلغاء

ة في هذا الموضع فحسب بالكلمة المدرجة فـي مربـع           الستبدال الكلم   تغيير

  .تغيير إلىالنص 

 بالكلمة المكتوبة في     التي وردت فيها   الستبدال الكلمة في جميع المواضع      تغيير الكل

  .تغيير إلىمربع النص 

  .لتجاهل الكلمة واستئناف عملية التدقيق اإلمالئي  تجاهل

  . التي وردت فيها الكلمة في المستندلتجاهل جميع المواضع األخرى  تجاهل الكل

  .القتراح كلمة بديلة من القاموس  اقتراح

إلضافة الكلمة التي تم كتابتها بصورٍة خاطئة والكلمة الصحيحة إلـى             تصحيح تلقائي

  .قائمة الكلمات والعبارات التي يتم تصويبها بصورٍة تلقائية

  

سيقوم البرنامج بسؤالك   فة العمل،   إذا بدأت عملية التدقيق اإلمالئي من منتصف ورق        •

اضغط علـى   . عما إذا كنت ترغب في متابعة إجراء هذه العملية من بداية الورقة           

  . إلتمام عملية التدقيقنعم 

عندما ينتهي البرنامج من إجراء عملية التدقيق اإلمالئي، سيظهر مربـع يخبـرك              •

  .موافقوحال ظهور هذا المربع، اضغط على زر . بذلك

  



  

العناصر عرض 

التي سيتم تصويبها 

باستخدام سمة 

  تصحيح تلقائي

  

تصحيح  فيتم عرض مربع الحوار      تصحيح تلقائي  وحدد خيار    أدواتاضغط على قائمة    

 اسـتبدال  استخدم شريط التمرير الستعراض العناصر المدرجة داخل قـسمّي           .تلقائي

 فسيقوم برنامج ـ (c) ـ بين قوسين  cفعلى سبيل المثال، إذا قمت بكتابة حرف . بـو

  . ©إكسيل بصورٍة تلقائية باستبداله بالرمز 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

إضافة عناصر إلى 

مربع حوار 

 "تصحيح تلقائي"

  . تصحيح تلقائي وحدد خيار أدواتافتح قائمة  •

 . استبدالأدخل الكلمة المحتوية على أخطاٍء إمالئية في مربع  •

 . بـلذي يحمل االسم له ا أدخل الكلمة الصحيحة في المربع المجاور •

 . إلضافة الكلمة إلى قائمة التصحيح التلقائيإضافةاضغط على زر  •

  .إلغالق مربع الحوارموافق اضغط على زر  •
  

حذف أحد العناصر 

المدرجة في قائمة 

  التصحيح التلقائي

  . افتح قائمة أدوات وحدد خيار تصحيح تلقائي •

 . هااستعرض القائمة وحدد الكلمة التي تريد حذف •

 .اضغط على زر حذف  •

  .موافقاضغط على زر  •



  

   إعداد المستند)٥-٤-٤(

   تعديل إعدادات الهوامش الخاصة بالمستند)١-٥-٤-٤(

تعديل مسافات 

  الهوامش

فيتم عرض مربـع    . الصفحة إعداد المنسدلة وحدد أمر     ملفاضغط على قائمة     •
 . إعداد الصفحةالحوار 

 . خل التعديالت التي تراها مناسبة وأدهوامشاضغط على عالمة تبويب  •

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   ضبط إعداد المستند على صفحٍة واحدة)٢-٥-٤-٤(

طباعة ورقة العمل 

  على صفحٍة واحدة

 ليتم عـرض مربـع      إعداد الصفحة  المنسدلة وحدد أمر     ملفاضغط على قائمة     •
  . الصفحة إعدادالحوار 

المالءمة ها مناسبة على قسم      وأدخل التعديالت التي ترا    ورقةحدد عالمة تبويب     •
  .  ليتم طباعة الورقة كاملة على صفحة واحدةإلى

  

  

  

  

  

  

  



  

   إضافة رأس وتذييل للصفحة)٣-٥-٤-٤(

استخدام رؤوس 

الصفحات وتذييالت 

  قياسية

ر برنامج إكسيل الخيارات القياسية الخاصة برؤوس الصفحات والتي يمكنك          وفُِّي •

، ملـف من قائمة   . إعداد الصفحة  مربع حوار    اختيارها من القوائم المدرجة في    

تأكـد مـن أن     . إعداد الـصفحة   ليتم عرض مربع الحوار      إعداد الصفحة حدد  

  .  هي العالمة المحدَّدةتذييل الصفحة/ رأس عالمة التبويب 

  

  

  

  

  

  

  

  

، وذلـك   رأساضغط على السهم المتجه ألسفل المدرج بجانب مربـع القائمـة             •

  .  األخرى المتاحةلالطالع على رؤوس الصفحات

 . اضغط على رأس الصفحة الذي تريده •

اضغط على السهم المتجه ألسفل الموجود على الجانب األيسر من مربع القائمة             •

 .  لإلطالع على التذييالت المتاحةتذييل

 . اضغط على تذييل الصفحة الذي تراه مناسبا ليتم تحديده •

 الـصفحة اللـذين قمـت        لتطبيق رأس وتذييل   موافقاضغط بعد ذلك على زر       •

  .بتحديدهما ثم أغلق مربع الحوار



  

إنشاء رؤوس 

  وتذييالت مخصصة

إعـداد   ليتم عـرض مربـع الحـوار         إعداد الصفحة ، حدد أمر    ملفمن قائمة    •

  .  هي المحدَّدةتذييل الصفحة/ رأس تأكد من أن عالمة تبويب . الصفحة

 الحـوار    ليتم عرض مربع   تذييل مخصص  أو   رأس مخصص اضغط على زر     •

، أدخل أية بيانات تريـد أن  األيسر المقطعفي مربع  . الخاص بالرأس أو التذييل   

المقطع وفي مربع . يتم عرضها على الهامش األيسر من رأس أو تذييل الصفحة   

، أدخل أية بيانات تريد أن يتم عرضها فـي منتـصف رأس أو تـذييل                األوسط

 . الصفحة

ت التي تريد أن يتم عرضها في الهـامش         ، أدخل البيانا  المقطع األيمن في مربع    •

يمكنك أن تقوم أيضا بإضافة التاريخ والوقت       . األيمن من رأس أو تذييل الصفحة     

كما يمكنك استخدام   . وقت و تاريخإلى رأس أو تذييل الصفحة باستخدام أيقونتّي        

. أيقونتي اسم الملف واسم الورقـة إلدراج أسـماء الملفـات أو أوراق العمـل              

 إلى ذلك، يمكنك تحديد الصفحات التي سـيظهر عليهـا الـرأس أو              وباإلضافة

 موافـق اضغط بعد ذلـك علـى زر        . صفحةالتذييل من خالل استخدام أزرار      

سيتم عرض رأس الصفحة أو التذييل الجديد في مربـع          . إلغالق مربع الحوار  

 ليـتم إغـالق مربـع      موافقاضغط في النهاية على زر      . الصفحة إعدادحوار  

  .الحوار
  

   تغيير اتجاه المستند و حجم الصفحة)٤-٥-٤-٤(

  تغيير اتجاه 

حجم و المستند

  الصفحة

 فيتم عرض مربـع     الصفحة إعداد المنسدلة وحدد أمر     ملفاضغط على قائمة     •

  . الصفحة إعدادالحوار 

ثم اضغط على اتجاه المستند الذي يناسـبك،        . صفحةاضغط على عالمة تبويب      •

حدد أيضا حجم الـصفحة الـذي       . ي أم االتجاه األفقي   سواء أكان االتجاه العمود   

  .يوافق احتياجاتك
 



  الطباعة) ٥-٤(



  

  طباعة مستندات جداول البيانات البسيطة) ١-٥-٤(
  

  استخدام خيارات الطباعة األساسية) ١-١-٥-٤(
تغيير خيارات 
  إعداد الصفحة

تم عرض مرب     • صفحة في داد ال ر إع ر أم سدلة، اخت ف المن ة مل ن قائم ع م

  . الحوار إعداد الصفحة

 . صفحةاضغط على عالمة تبويب  •

  : أدخل التعديالت المناسبة على الخيارات التالية

 المهمة المطلوبة اسم الخيار  
 اتجاه الصفحة  

 . اتجاه الصفحة من قسم أفقي أو عمودياختر إما 

 ترقيم الصفحات  
ع   ي مرب دَّد ، أدخل ف ٍم مح ن رق صفحات م رقيم ال دء ت لب

ن ى  ص ال صفحة األول م ال دأ   رق د أن تب ذي تري رقم ال  وال

 . الترقيم به

ورق  حدِّد من قائمة      حجم الورق   ذي ترغب         حجم ال سدلة الحجم ال  المن

 . في استخدامه

  

سدلة      • ضبط جودة الطباعة ة المن ع القائم ن مرب ر م ة اخت ودة الطباع ي   ج ودة الت ة الج  ودرج

  .تريدها
  

ضبط حجم 
  الصفحة

  . ط إلىالضباختر زر خيار  •

ى    أو حدِّد خيار     الضبط إلى أدخل نسبة مئوية في مربع القيمة        • ة إل  المالءم

ة الخاصة بطول وعرض                ثم أدخل عدد الصفحات باستخدام أزرار القيم

 . الصفحات

  .موافقاضغط على زر  •
  
  
  
  



  
  

  

ة  •  تغيير الهوامش ن قائم فم ر مل صفحة، اخت داد ال وار  إع ع الح تم عرض مرب داد  لي إع
  . الصفحة 

ب ح • ة تبوي وامشدِّد عالم الهوامش ه ارات الخاصة ب تم عرض الخي .  في

الي   ي آالت وامش، وه يم اله ات خاصة بق ة مربع تالحظ عرض أربع : وس

 . أيمن وأيسر وسفلي وعلوي

ر       • ات لتغيي ذه المربع ن ه ع م ل مرب رتبطين بك سهمين الم ى ال اضغط عل

  .موافقالقيمة المدرجة به ثم اضغط على زر 
  

تغيير الهوامش 
لخاصة برأس ا

  وتذييل الصفحة

ع الحوار        إعداد الصفحة ، اختر أمر    ملفمن قائمة    • إعداد   ليتم عرض مرب
  . هوامش ثم اضغط على عالمة تبويب الصفحة

يم     • ات الق ل مربع ة داخ هم المدرج تخدام األس وامش باس دادات اله ر إع غيِّ

 . الخاصة برأس وتذييل الصفحة 

  .موافقاضغط على زر  •
  

تغيير الهوامش 
ي إطار معاينة ف

  قبل الطباعة

  

ل     ليتم عرض اإلطار      معاينة قبل الطباعة  ، اختر   ملفمن قائمة    • ة قب معاين
ة ى زر   الطباع غط عل م اض وامش ث تظهر . ه ٍذس ة  عندئ وط متقطع  خط

  . لُتشير إلى مكان الهوامش 

ر        • د تغيي ذي تري امش ال اص باله ع الخ ط المتقط ى الخ أرة عل اضغط بالف

  .ضع الجديدموقعه و اسحبه إلى المو
  

تغيير الطريقة 
التي يتم بها 

توسيط البيانات 
  في الصفحة

ة  • ن قائم فم ى مل ة ، اضغط عل ل الطباع ة قب ار  معاين تم عرض اإلط  لي

  . معاينة قبل الطباعة

ى زر  • غط عل وامشاض ى  ه شير إل ي ُت ة الت وط المتقطع ر الخط  فتظه

 . مواضع الهوامش



 .لصفحةإعداد ا ليتم عرض مربع حوار إعداداضغط على  •

ًيا  واضغط على مربعات االختيار      هوامشاضغط على عالمة تبويب      •  رأس

 .  من مربع الحوارتوسيط في الصفحة  في قسم عمودًياأو / و 

  .اضغط على زر موافق •
  

توسيط البيانات 
المطبوعة في 
  الصفحة

ة  • ن قائم فم دِّد مل صفحة، ح داد ال وار  إع ع الح تم عرض مرب داد  في إع
  . الصفحة

 . هوامشعالمة تبويب اضغط على  •
توسيط  الموجود في قسم أفقيا أو /  و عموديااضغط على مربع االختيار    •

صفحة   ي اإلطار الخاص                  . في ال شكل ف وذج لل م عرض نم ه ت تالحظ أن ف
 . بالمعاينة قبل الطباعة المدرج داخل مربع الحوار

 . الحظ توسيط البيانات المطبوعة بين الهوامش •
. طباعة لعرض مربع الحوار طباعة على زر بعد تحديد الخيارات، اضغط •
  . ليتم طباعة التقرير موافقاضغط على زر  •

  

ع                 • صفحة لعرض مرب من قائمة ملف المنسدلة ، اضغط على أمر إعداد ال
  . الحوار إعداد الصفحة

ن         • ى أٍي م بة عل ديالت المناس ل التع م أدخ ة، ث ب ورق ة تبوي دِّد عالم ح
  : خيارات التاليةال

 آيفية تنفيذها المهمة

تغيير الخيارات 
 الخاصة بالورقة

تكرار 
الصفوف أو 
 األعمدة

ع           • اضغط على األيقونة المدرجة إلى الجانب األيمن من مرب
نص  ى  ال ى األعل ررة إل صفوف المك سم   ال ي ق ود ف  الموج

ة اوين الطباع صفوف  عن ى ال أرة عل ر الف م اسحب مؤش  ث
 .التي تريد أن يتم تكرارها في أعلى الصفحة

ن   اضغط • ن م ب األيم ى الجان ودة عل ة الموج ى األيقون  عل
نص   ع ال سار  مرب اه الي ي اتج ررة ف دة مك حب  أعم م اس  ث

ى               ا عل تم تكراره د أن ي مؤشر الفأرة على األعمدة التي تري
 .الجانب األيسر من الصفحة

  

د  تحدي
ر  العناص
يتم   ي س الت

 طباعتها

، طباعة حدِّد العناصر التي تريد أن تقوم بطباعتها في قسم            •
ل شبكة: مث وط ال ات أو خط صفوف  أو تعليق رؤوس ال

 .أسود وأبيض أو إخراج مسودة أو واألعمدة

  

ب  سم  ترتي ي ق دِّد ف صفحات ح ب ال ار ترتي ى    خي م إل فل، ث ى األس إل



صفحات  ال
يتم   ي س الت

 طباعتها

  .من الجانب، ثم إلى األسفل أو الجانب

اق  نط
 الطباعة

ة الطباعة   في مربع النص     ا    ناحي ة       ، أدخل نط ا في ورق ق الخالي
ى            العمل التي تريد طباعتها أو اضغط على األيقونة الموجودة عل

م اسحب مؤشر       ناحية الطباعة الجانب األيمن من مربع النص        ث
 .الفأرة على األجزاء التي تريد طباعتها في ورقة العمل

  . موافقاضغط على زر  •
  

 تحديد الطابعة
  . طباعةرض مربع الحوار  فيتم عطباعة، حدِّد أمر ملفمن قائمة  •

 . ، اختر الطابعة التي تريد استخدامهااسم الطابعةمن مربع القائمة  •

  .موافقاضغط على زر  •
  

تغيير إعدادات 
 الطباعة

ة  • ن قائم فم ر مل صفحة، اخت داد ال وار  إع ع الح رض مرب داد  لع إع
  . الصفحة

ى زر   • غط عل اراتاض وار    خي ع ح رض مرب تم ع صائص لي ق خ  المتعل

 . بالطابعة

ك   • ع احتياجات ا يتناسب م ا لم ارات وفًق ر الخي ذا  . غيِّ ي ه ارة ف در اإلش تج

وع  اختالف ن تختلف ب ها س يتم عرض ي س ارات الت ى أن الخي صدد إل ال

 . الطابعة التي تقوم باستخدامها

 ليتم إغالق مربع حوار موافق ثم اضغط على زر  موافقاضغط على زر     •

  .إعداد الصفحة
  

ضبط منطقة 
 الطباعة

  . إعداد الصفحة، اختر أمر ملفة من قائم •

 .ورقةحدِّد عالمة تبويب  •

نص   • ع ال ي مرب ةف ة الطباع ة  ناحي ة الطباع دِّد منطق ي (، ح أو اضغط ف

نص  ع ال ة الطباعةمرب ل  ناحي ة العم ى ورق أرة عل م اسحب مؤشر الف  ث



 ). لتحديد األجزاء التي تريد أن تقوم بطباعتها

  . موافقاضغط على زر  •

  



  نة جدول البياناتمعاي) ٢-١-٥-٤(
  

معاينة جدول 
 البيانات

ة  • ى أيقون ةاضغط عل ل الطباع ة قب ى شريط األدوات معاين ة عل  المدرج

   . الخاص ببرنامج إآسيلقياسي

ى   إغالق اضغط على زر  .  عرض شريط أدوات جديد    عندئٍذسيتم    للرجوع إل

  .  طريقة العرض العادية

  

  

 

 



 

   عملطباعة جدول بيانات أو ورقة) ٣-١-٥-٤(

 طباعة ورقة عمل
تحكم     . قياسي شريط أدوات   طباعة في   اضغط على أيقونة     • وإذا أردت أن ت

ة       ر أمر      ملف بالطباعة فاضغط على قائم ع       طباعة  واخت تم عرض مرب  لي

  . طباعةالحوار 

ادة الطباعة   حدِّد ما تريد طباعته في قسم        • ار       . م د حيث يمكنك اختي  التحدي

 . آملهالمصنف بأ أو نشطة) أوراق(ورقة أو 

 . عدد النسخحدِّد عدد النسخ التي تريد طباعتها في مربع  •

سم  • ي ق ةف اق الطباع ع    نط ة جمي وم بطباع د أن تق ت تري ا إذا آن دِّد م ، ح

إذا آنت تود  طباعة     . الصفحات أو نطاٍق معين أو مجموعٍة من الصفحات       

ّي     ي مربع ر صفحة ف دِّد أول صفحة وآخ صفحات، فح ن ال دد م دد مح ع

 . إلى ومنرجين تحت اسم القيمة المد

  . موافقاضغط على زر  •

  



   طباعة جزء من ورقة العمل أو نطاق الخاليا المحدَّد من قبل )٤-١-٥-٤(

طباعة أجزاء من 
ورقة / المصنف 

 العمل

 . طباعة ليتم عرض مربع الحوار طباعة، اختر أمر ملفمن قائمة  •

الل     • ن خ صفحات م ع أو بعض ال ة جمي وم بطباع ك أن تق ارات يمكن الخي

زء  ي ج ة ف ةالمتاح اق الطباع ة . نط ًضا بطباع وم أي ك أن تق ا يمكن آم

ادة   أي جميع الصفحات من خالل الخيارات في جزء          –المصنف بأآمله    م
   .الطباعة

 عندئٍذإذا آنت قد قمت من قبل بتحديد جزٍء معين من ورقة العمل، يمكنك               •

  .  المحدَّد فقط لطباعة الجزءالتحديدأن تقوم بالضغط على مربع خيار 

  

  

  

  

 



ميزات متقدمة) ٦-٤(  



  
  استيراد الكائنات) ١-٦-٤(

ات ) ١-١-٦-٤( دول البيان ى ج ات إل تيراد الكائن وم : اس صور والرس ات ال ملف
  والنصوص وما إلى ذلك

 

لماذا نحتاج إلى 

؟استيراد البيانات  

 

 

 

ت يقوم برنامج إآسيل بتحليل البيانات وعرضها في مجموعٍة من التخطيطا          •

  . األمر الذي ُيسهم إلى حٍد آبير في توضيحها وتفسيرهاـ

دادها ب    م إع د ت ات ق ذه البيان ت ه إذا آان ك   اف صوص فيمكن الج الن تخدام مع س

ا                 ادة إدخاله ا عن إع امج إآسيل عوًض ي برن ك يتطلب      . استيرادها ف إال أن ذل

  .  إلي أحد التنسيقات التي يستطيع برنامج إآسيل التعامل معها هاتحويل

ولعلك تتساءل اآلن عن الوسيلة التي يمكنك اتباعها إذا آان برنامج إآسيل 

  .غير قادر على التعرف على تنسيق النص الذي تريد أن تقوم باستيراده

ُتعد تنسيقات النصوص 

التالية األآثر 

:استخداًما  

إذا آان برنامج إآسيل غير قادر على التعرف على تنسيق … حسًنا 

معالج تيراده ، فسيقوم عندئٍذ بصورٍة تلقائية بتشغيل النص الذي تريد اس
  . لمساعدتك في تنفيذ ذلكالنص

تنسيق  
txt  

سيق             ا بتن م حفظه ي ت سيقات       txt.ال تحتوي الملفات الت ة تن ى أي  عل

د       ات          . إضافية، فيما عدا تنسيق سطر جدي ذه الملف ادة في ه تم ع وي

ن تختل    طر، ولك ل س ي آ ات ف ن المعلوم د م جل واح ف إدراج س

  . وسيلة تحديد الحقول



نص مع 
استخدام 
عالمات 
الجدولة 
آمحددات

ة         ات الجدول تخدام عالم ذا اس صية ه ات الن سيق الملف ي تن تم ف ي

 . آمحددات للحقول



  

 
 نص تم تنسيقه

د      ول بتحدي د الحق وع تحدي ذا الن ي ه تم ف ي

ذه        .موقعها على السطر   ًضا اإلشارة له  ويتم أي

ة  ماء التالي واع باألس سافة  :األن دد الم  مح

 . محدد العمود وعرض ثابتو

نص تم استخدام الفاصلة  
 فيه آمحددات

لة     تخدام الفاص صية اس ات الن ي الملف تم ف ي

ول  صل الحق ددات لف ن  . آمح رغم م ى ال وعل

ر   ر غي وٍع آخ تخدام أي ن ن اس ه يمك ك، فإن ذل

  . الفاصالت للفصل بين الحقول

تخدام  ا اس تم فيه ي ي ول الت ي الحق ن ف ويمك

صالت للفصل بين الحقول المدرجة أن يتم       الفا

ي   ط الرأس تخدام الخ ة ) |(اس دًال @وعالم  ب

  .من الفاصالت

 



 
 معالج النص

 

ابًقا       ه س ذي أشرنا إلي … حسًنا  . لعلك تتساءل اآلن عن طبيعة معالج النص ال

وم                 ي تق إن معالج النص في حقيقة األمر هو مجموعة من مربعات الحوار الت

ستخدم   ه الم وات   بتوجي ن الخط ٍة م الل مجموع ى   الخ صوص إل تيراد الن س

  . جداول البيانات الخاصة ببرنامج إآسيل
استيراد النصوص إلى 

برنامج إآسيل باستخدام 

 معالج النص



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى زر              • ك، اضغط عل د اختيارات الي بعد قيامك بتحدي ع       الت تم عرض مرب  لي

ك باستخدام الجزء      . ٣ من  ٢ الخطوة   –معالج استيراد النص    حوار   يمكن

ول        ين الحق صل ب ستخدم للف ز الم ار الرم وار اختي ع الح ن مرب . األول م

ة         و عالم ي ه ز االفتراض ى أن الرم صدد إل ذا ال ي ه ارة ف در اإلش وتج

  ).Tab( الجدولة 

  

  

  

  

  

  

  

  

ك • ي تناسب احتياجات ارات الت دِّد الخي د . ح وم بتحدي ك أن تق ه يمكن الحظ أن

   .أآثر من خياٍر واحد

حال قيامك بتحديد الرمز الذي سيتم استخدامه للفصل بين الحقول، ستظهر             •

 . النتيجة في الجزء السفلي من مربع الحوار

 . التاليإذا آانت النتيجة التي حصلت عليها مرضية، فاضغط على زر  •

ع الحوار       • الج استيراد النص    سيتم عند ذلك عرض مرب  من  ٣ الخطوة  –مع
٣. 

 
  

  

  

  



  
  

 

 

 

 

دة           حدِّد ت  ك أن   . نسيق البيانات التي سيتم إدراجها في آل عمود من األعم يمكن

  .تقوم أيًضا بتحديد ما إذا آنت تريد أن تقوم باستيراد أحد األعمدة أم ال

ى            البعد ا  • ات، اضغط عل سيق البيان د تن اء   زر   نتهاء من تحدي تيراد  الإنه س

  .النص في برنامج إآسيل
  

استيراد صورة في 

 ورقة العمل

 

  .صورة واختر أمر إدراجعلى قائمة اضغط  •

ر    • ر أم ة، اخت ة الفرعي ور القائم ال ظه فح ن مل وار  . م ع ح ر مرب فيظه

 . إدراج صورة

 .إدراجحدِّد الصورة التي تريد أن تقوم بإدراجها ثم اضغط على زر  •
  

نسخ التخطيط من وإلى 

 أوراق العمل
ة العمل ووضعه في إ            • درج في ورق حدى  إذا آنت تريد نسخ التخطيط الم

ة                ة العمل المحتوي األوراق األخرى، ينبغي أن تقوم أوًال باالنتقال إلى ورق

يط  ى التخط ب   –عل ة التبوي ى عالم ضغط عل ق ال ن طري ك ع ون ذل  ويك

صنف    فل الم ي أس ة ف بة المدرج ك ا  . المناس د ذل م بع ذا  لث ى ه ضغط عل

احي             ى مفت م الضغط عل تم   C والحرف    Ctrlالتخطيط ليتم تحديده ث ا لي  مًع

  .التخطيط إلى الحافظةنسخ 

إدراج التخطيط فيه • وم ب د أن تق ي تري ة العمل الت ى ورق ل اآلن إل م اانتق  ث

 . مًعا V والحرف Ctrlاضغط على مفتاحي 



  

نسخ التخطيط من 

 مصنف آلخر
ي        • إذا آنت تريد نسخ التخطيط الموجود في إحدى أوراق العمل المدرجة ف

في نفس المصنف فينبغي    مصنٍف ما إلى مصنف آخر أو إلي ورقة أخرى          

م اضغط                 سخة التخطيط، ث أن تقوم أوًال بفتح المصنف الذي يحتوي على ن

احي           في آٍن  C والحرف  Ctrlعلى التخطيط ليتم تحديده واضغط على مفت

  . واحد ليتم نسخ التخطيط إلى الحافظة

وم باستخدامه              • ويمكنك  . انتقل بعد ذلك إلى المصنف األصلي الذي آنت تق

وم أي  ا إدراج      أن تق تم فيه د أن ي ي تري ل الت ة العم ى ورق ال إل ًضا باالنتق

 . مًعا V  والحرفCtrlالتخطيط ثم اضغط على مفتاحي 
  

  تحريك وتغيير حجم الكائنات التي تم استيرادها إلى جدول البيانات) ٢-١-٦-٤(
. ه ليتم تحديد  - الصور   م سواء أآان أحد التخطيطات أ     -اضغط على الكائن     • تحريك الكائن

م  ر الحج ابض تغيي ٍذ مق تظهر عندئ ارة عن مربعات صغيرة (س وهي عب

  . حول العنصر بالطريقة الموضحة في الشكل أدناه) الحجم

  

  

  

  

  

ذي                • د أي ال اضغط على زر الفأرة أثناء تحريك المؤشر إلى الموضع الجدي

 . تود أن يتم نقل العنصر المحدد إليه

 .أفلت زر الفأرة •

  



  

  .  ليتم تحديده– صورًة و سواء أآان تخطيًطا أ–ى الكائن اضغط عل • نسخ الكائن

  .واستمر بالضغط Ctrlاضغط على مفتاح  •

ى الموضع              • أرة إل ك حرِّك مؤشر الف اء ذل أرة وفي أثن ى زر الف اضغط عل

 . الجديد الذي تريد أن يتم نقل الكائن إليه

 . أفلت زر الفأرة •

 .Ctrlارفع يدك عن مفتاح  •
 

 .  ليتم تحديده– سواء أآان التخطيط أم الصورة –ضغط على الكائن ا • تغيير حجم الكائنات

ائن المحدد           • ٍذ شكل      . حرِّك مؤشر الفأرة إلى أٍي من أرآان الك يتغير حينئ س

 . المؤشر ليتحول إلى سهم ذي رأسين

داخل أو           • ى ال أرة إل ك حرِّك مؤشر الف اء ذل اضغط على زر الفأرة وفي أثن

  .إلى الخارج لتغيير حجم الكائن

 .أفلت زر الفأرة •
  



  الرسومات والتخطيطات) ٢-٦-٤(
  

إنشاء أنواٍع مختلفة من التخطيطات والصور لتمثيل بيانات ورقة         ) ١-٢-٦-٤(
  العمل، مثل التخطيطات الدائرية وتخطيطات األعمدة والتخطيطات الشريطية 

  
استخدام معالج 

التخطيطات إلنشاء 

 تخطيط

ي التخطيط      حدِّد الخاليا التي تريد أن تقو      • ا ف د أن       . م بإدراجه إذا آنت تري ف

زء األول   ل الج م بتظلي زاء، فق سل األج ر متسل اق غي إدراج نط وم ب تق

اظ    ع االحتف رى م ا األخ ن الخالي ى أٍي م غط عل أرة واض تخدام الف باس

  . Ctrlبالضغط على مفتاح 

  . معالج التخطيطات، اضغط على أيقونة قياسيفي شريط األدوات  •

 .  الخطوة األولى التي يوفرها هذا المعالجسيتم عندئٍذ عرض •

ي                • حدِّد الخيارات التي تود أن يتم استخدامها من خالل مربعات الحوار الت

 . يظهرها المعالج حتى تصل إلى الخطوة النهائية

 .  ليتم عرض التخطيط على الشاشةإنهاءاضغط على  •



م    ) ٢-٢-٦-٤( يط أو الرس ديل التخط ر وتع وان أ -تحري افة عن سمية  إض و ت
  وتغيير الحجم واأللوان 

إضافة عنوان إلى 

 التخطيط
تتغير        . اضغط على التخطيط الذي تم إنشاؤه      • ذا التخطيط، س وحال تحديد ه

  . عندئٍذ القوائم المنسدلة 

  

  
  

  .تخطيط بقائمة بياناتسيتم استبدال قائمة 

ة   • ى قائم يطاضغط عل ر تخط دِّد أم يط وح ارات التخط ور . خي ال ظه وح

اوين                 مربع ال  ة تبويب عن د من أن عالم سه، تأآ حوار الذي يحمل االسم نف

 .ثم اآتب العنوان . هي العالمة المحددة

  .OK اضغط على زر  •

  

  

  

  

  

  

 
  



  

تم        • تغيير حجم التخطيط شائه لي ت بإن ذي قم يط ال ل التخط ود داخ ور الموج ى المح غط عل اض

  .لرأسيولقد تم في المثال المعروض أدناه تحديد المحور ا. تحديده

  

  

  

  

  
  

ع الحوار                     • تم عرض مرب ده لي م تحدي ذي ت ى العنصر ال رتين عل . اضغط م

ا                  ي ترغب في عرض محتوياته ة التبويب الت . اضغط بعد ذلك على عالم

  : مقياسولقد تم في المثال التالي الضغط على عالمة تبويب 

  

  

  

  

  

  

  

 .عدِّل الحجم حسب احتياجاتك •
  



  

ه               حدِّد العنص   • تعديل ألوان التخطيط ر حجم وم بتغيي د أن تق ذي تري ويمكنك  . ر داخل التخطيط ال

أرة   دة بالف رًة واح ه م ضغط علي ق ال ن طري ده ع شكل  . تحدي ي ال م ف د ت لق

  : التالي تحديد األعمدة الرأسية

  

  

  

  

  

ع               • إن الضغط مرتين على العنصر الذي تم تحديده سيؤدي إلى عرض مرب

م   ،نقش عالمة تبويب    حدِّد  . الحوار المعروض في الشكل الموضح أدناه       ث

  . حدِّد األلوان التي تريد أن يتم استخدامها

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  تغيير نوع التخطيط) ٣-٢-٦-٤(
استخدام أيقونة نوع 

 التخطيط
ى              • م اضغط عل ده، ث تم تحدي اضغط على التخطيط لي

ة   ب أيقون ود بجان فل الموج ه ألس سهم المتج وع ال ن
  .تخطيط المدرجة على شريط األدوات التخطيط

تم      • د أن ي ذي تري يط ال د للتخط وع الجدي دِّد الن ح

 . إدراجه

ة  • ى أيقون ضغط عل اتإن ال وع البيان ى ن يؤدي إل  س

ة      ى مجموع ة عل سدلة المحتوي ة المن رض القائم ع

ات    واع التخطيط ن أن ة م ك أن  . متنوع ث يمكن حي

 . التنسيق الذي تريد استخدامهمنها تحدِّد 

دائري    التخطيط إذا آنت تريد استخدام       :ملحوظة سلة        ال ، فينبغي استخدام سل
 .واحدة من سالسل البيانات

 :لقد تم إنشاء النماذج في الصفحة التالية باستخدام البيانات أدناه

 المبيعات 
 الحجرات المحجوزة

 ٣ ٢ االثنين

 ٢ ٨ الثالثاء

 ٦ ٤ األربعاء

 ٣ ٦  الخميس

 ٥  ٨  الجمعة

 ٦ ٩  السبت

 

 ٣ ١ األحد

 



 

 
أليقونةشكل ا  اسم األيقونة 

 التأثير

    

التخطيط 

 المساحي

  

  

  

  

 
    

التخطيط 

المساحي 

 ثالثي األبعاد

  

  

  

  

 
    

التخطيط 

 حيطالس

  

  

  

  

 
    

التخطيط 

 الشريطي

  

  

  

  

 



    

التخطيط 

الشريطي 

 ثالثي األبعاد

  

  

  

  

 
  



  

    

التخطيط 

 النسيجي

  

  

  

  

 

    

تخطيط 

 األعمدة

  

  

  

  

 

    

ط تخطي

األعمدة 

 ثالثي األبعاد

  

  

  

  

 

    

التخطيط 

 الفقاعي

  

  

  

  

 



     

التخطيط 

  الخطي

  

  

  

  

 
  

     
التخطيط 

الخطي ثالثي 
  األبعاد

  
  
  
  
 

     
 س طتخطي
  )ُمبعثر(ص 

  
  
  
  
 

     
تخطيط 
  دائري

  

  
  
  
  
  
 

     
تخطيط 
  دائري ثالثي
  األبعاد

  
  
  
 



     
تخطيط 
دائري 
  مجوف

  
  
  
  
 

  
  
  

     

تخطيط 
سطواني أ

 ثالثي األبعاد

  
  
  
  
  
 

     

تخطيط بوقي 
 ثالثي األبعاد

  
  
  
  
  
 

     
تخطيط 

هرمي ثالثي 
 األبعاد

  
  
  
  
  
 

 



 

  تحريك وحذف التخطيطات والرسومات) ٤-٢-٦-٤(
  

ه        • نقل التخطيط وم بنقل ه تظهر     . اضغط على التخطيط الذي تريد أن تق حال الضغط علي

صغيرة ذات ا    سوداء ال د ال ابض التحدي دود    مق ول ح ستطيل ح شكل الم ل

  . ويعني ظهور هذه المقابض، أنه قد تم تحديد التخطيط. التخطيط

ى                  • التخطيط واسحبه إل سوداء المحيطة ب ى الحدود ال ضع مؤشر الفأرة عل

 . الموقع الجديد

 . أفلت زر الفأرة •
  

ابض                • تغيير حجم التخطيط د مق د  حرِّك مؤشر الفأرة إلى أحد األرآان التي يظهر فيها أح التحدي

ذي     م ال ى الحج سر واسحب للحصول عل أرة األي ى زر الف م اضغط عل ث

 . تريده 
  

ك  . اضغط على التخطيط الذي تريد أن يتم حذفه ليتم تحديده         • حذف التخطيط اضغط بعد ذل

 . فيتم حذف التخطيطDeleteعلى مفتاح 

  



  الملحق
  

  ''قياسي''شريط األدوات 
 المهمة 

 األيقونة

 مصنف جديد دإنشاء مصنٍف جدي
 

  فتح فتحعرض مربع الحوار 

 حفظ حفظ المصنف
 

إرسال المصنف كرسالة من رسائل البريد 

 اإلليكتروني
  بريد إليكتروني

 طباعة طباعة المصنف 
 

  معاينة قبل الطباعة معاينة الصفحة قبل الطباعة 

  تدقيق إمالئي  الشروع في تنفيذ عملية التدقيق اإلمالئي 

  قص ص النطاق المحدد ووضعه في الحافظة ق

  نسخ نسخ النطاق المحدد إلى الحافظة 

  لصق لصق البيانات من الحافظة

  نسخ التنسيق نسخ التنسيق المستخدم 

  تراجع التراجع عن تنفيذ اإلجراء األخير

  تكرار م التراجع عنه تتكرار تنفيذ آخر إجراء 

  جمع تلقائي الجمع التلقائي الشروع في تنفيذ عملية 

 لصق دالة الشروع في لصق الدالة 
 

  
  
  



  
  
  
  
  
  

 

  فرز تصاعدي فرز البيانات المحددة بترتيٍب تصاعدي

  فرز تنازلي فرز البيانات المحددة بترتيٍب تنازلي

  معالج التخطيطات معالج التخطيطاتتشغيل 

  رسم  رسمعرض شريط أدوات 

 ورقة العمل حسب النسبة تكبير أو تصغير

 المئوية التي تقوم بتحديدها 

  تصغير/ تكبير

 الذي يقدم لك يد Officeعرض مساعد 

العون حتى تتمكن من استخدام النظام بصورٍة 

  أكثر سهولٍة ويسر 

تعليمات 
Microsoft Excel

 

  

  



   ''تنسيق''شريط األدوات 

 األيقونة املهمة 

    .ط من القائمة املنسدلةتحديد اخلميكنك استخدامها ل

    .تحديد حجم اخلط من القائمة املنسدلةميكنك استخدامها ل 

    . خط أسود عريض على نطاق البيانات احملددتنسيقتطبيق لميكنك استخدامها 

    .تنسيق خط مائل على نطاق البيانات احملددميكنك استخدامها لتطبيق 

    . احملددتسطري نطاق البياناتميكنك استخدامها ل

    . اذاة نطاق البيانات احملدد إىل اجلانب األيسرميكنك استخدامها حمل

    .توسيط نطاق البيانات احملددميكنك استخدامها ل

    . اذاة نطاق البيانات إىل اجلانب األمينميكنك استخدامها حمل

  .توسيط النص يف نطاق البيانات احملددميكنك استخدامها ل

  .  نمط العملة على نطاق البيانات المحددتطبيقامها ليمكنك استخد

 .بدال من هذه األيقونة) $( يف الواليات املتحدة، قد تظهر أيقونة الدوالر :ملحوظة

  
  

 

تطبيق نمط عالمة النسبة المئوية على نطاق البيانات يمكنك استخدامها ل

  . المحدد
 

  .  البيانات المحددتطبيق نمط الفاصلة على نطاق ليمكنك استخدامها 

 . زيادة عدد المنازل العشرية في نطاق البيانات المحدديمكنك استخدامها ل
 

 



 

  .نقاص عدد املنازل العشرية يف نطاق البيانات احملددميكنك استخدامها إل

  .نقاص املسافة البادئة يف نطاق اخلاليا احملددميكنك استخدامها إل

  . املسافة البادئة يف نطاق اخلاليا احملددزيادةميكنك استخدامها ل

   .ختيار احلدود وتطبيقها على نطاق اخلاليا احملددميكنك استخدامها ال

  .ختيار أحد األلوان وتطبيقه على نطاق اخلاليا احملددميكنك استخدامها ال

  .انات احملددختيار أحد األلوان وتطبيقه على النص املدرج يف نطاق البيميكنك استخدامها ال
  



  

  التنقل في أوراق العمل والمصنفات
  

االنتقال إىل خليٍة ما باستخدام 

 الفأرة

ضع مؤشر الفأرة على الخلية التي تريد االنتقال إليها واضغط بزر  •

 .الفأرة

  

ج المدر ( مربع االسماكتب مرجع الخلية التي تريد االنتقال إليها في • االنتقال سريعا إىل خليٍة معينة

في أعلى الجانب األيسر من الشاشة، 

كما هو موضح في الشكل حيث تم 

وعند كتابة ). J9إدخال مرجع الخلية 

مرجع الخلية والضغط على مفتاح 

Enter يتم االنتقال مباشرةً إلى الخلية ،

 .التي تم تحديد موقعها
  

االنتقال من خليٍة ألخرى 

 باستخدام لوحة املفاتيح

 : الوسائل التالية لالنتقال من خلية ألخرىيمكنك استخدام أٍي من •

 :لالنتقال  :اضغط على 
بمقدار خلية واحدة إلى الجانب  )→(مفتاح السهم المتجه يمينًا  

 األيمن 
بمقدار خلية واحدة إلى الجانب  )←(مفتاح السهم المتجه يسارا  

 األيسر 
  بمقدار خلية واحدة ألسفل )↓(مفتاح السهم المتجه ألسفل  
 بمقدار خلية واحدة ألعلى )↑(مفتاح السهم المتجه ألعلى  
 مع السهم المتجه يمينًا Ctrlمفتاح  

)→(  

إلى الحافة اليمنى من الموضع 

 المحدد حاليا



 مع السهم المتجه يسارا Ctrlمفتاح  

)←(  

إلى الحافة اليسرى من الموضع 

 المحدد حاليا 
  



  

 مع السهم المتجه Ctrlمفتاح  

  )↓(سفل أل

إلى الحافة السفلي من الموضع 

 المحدد حاليا
 مع السهم المتجه Ctrlمفتاح  

 )↑(ألعلى 
إلى الحافة العليا من الموضع 

 المحدد حاليا 
 إلى الخلية األولى في الصف Homeمفتاح  
 إلى الخلية األولى في ورقة العمل  Home مع مفتاح Ctrlمفتاح  
إلى آخر خلية محتوية على بيانات  End مع مفتاح Ctrlمفتاح  

مدرجة في أقصى الجانب األيمن 

 من ورقة العمل
 بمقدار شاشة واحدة ألسفل  Page Downمفتاح  
 بمقدار شاشة واحدة ألعلى  Page Upمفتاح  
 بمقدار شاشة واحدة إلى اليمين  PgDn مع مفتاح Altمفتاح  
 ة إلى اليسار بمقدار شاشة واحد PgUp مع مفتاح Altمفتاح  
  



  

 :استخدم المفاتيح الموضحة في الجدول التالي لتنفيذ المهام المقابلة • االنتقال بني اخلاليا احملددة

 :لتحريك الخلية النشطة :اضغط على 
 بمقدار خلية واحدة إلى الجانب األيمن   Tabمفتاح  
 مع مفتاح Shiftمفتاح  

Tab 
 سربمقدار خلية واحدة إلى الجانب األي

 بمقدار خلية واحدة ألسفل Enterمفتاح  
 مع مفتاح Enterمفتاح  

Shift 
 بمقدار خلية واحدة ألعلى 

  

االنتقال بني أوراق العمل 

 باستخدام الفأرة

ضع مؤشر الفأرة على عالمة تبويب الورقة التي تريد االنتقال إليها  •

 .واضغط بالفأرة عليها

  

االنتقال بني أوراق العمل 

 م لوحة املفاتيحباستخدا

 في آٍن واحد لالنتقال إلى الورقة PgDn و Ctrlاضغط على مفتاحي  •

  .التالية

 في آٍن واحد لالنتقال إلى الورقة PgUp و Ctrlاضغط على مفتاحي  •

 .السابقة
  

االنتقال بني اخلاليا باستخدام 

 ميزة االنتقال إىل

النتقال ا لعرض مربع الحوار االنتقال إلى، اختر تحريرمن قائمة  •

  .إلى

، أو اضغط على اسم مرجعاكتب مرجع الخلية في مربع النص  •

 ثم اضغط بعد ذلك على زر االنتقال إلىالنطاق في مربع النص 

 .موافق

 



  

االنتقال إىل ورقة عمل خمتلفة 

 داخل املصنف

الحظ . اضغط على عالمة تبويب ورقة العمل التي تريد االنتقال إليها •

ب الخاصة بأوراق العمل المفتوحة في أسفل إدراج عالمات التبوي

  .الشاشة

 
  

االنتقال إىل أول أو آخر ورقة 

 عمل يف املصنف

إذا أردت االنتقال إلى آخر ورقة عمل في المصنف، فاضغط على  •

     :هذا السهم

إذا أردت االنتقال إلى أول ورقة عمل في المصنف، فاضغط على  •

 : هذا السهم
  

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح لالنتقال بين أوراق العمل المفتوحة  •

 :في الوقت الراهن

 :لالنتقال إىل :اضغط على

 .  عالمة تبويب واحدة إلى اليسار Page Up مع مفتاح Ctrlمفتاح 

لتبويب االنتقال بني عالمات ا

اخلاصة بأوراق العمل باستخدام 

 لوحة املفاتيح

 Page مع مفتاح Ctrlمفتاح 
Down 

 .  تبويب واحدة إلى اليمينعالمة

  



  

  . حدد الخلية حيث تريد إدراج الخلية الجديدة • إدراج اخلاليا أو النطاقات

 . إدراج ليتم عرض مربع حوار خاليا، حدد أمر إدراجمن قائمة  •

 :ذ أٍي من الخيارات التاليةنفِّ •
 المهمة التي يتم تنفيذها الخيارات 
يع الخاليا في العمود إلى تحريك جم تحديد العمود بأكمله 

 .الجانب األيمن وإدراج عمود جديد
تحريك جميع الخاليا في الصف ألسفل  تحديد الصف بأكمله 

 .وإدراج صف جديد
نقل الخاليا الحالية ألسفل وإدراج خلية  نقل الخاليا ألسفل 

 .واحدة
ن نقل الخاليا الحالية إلى الجانب األيم نقل الخاليا للناحية اليمنى 

 .وإدراج خلية واحدة
 .موافقاضغط على زر  • 

  
 


