مجدى محمد ابو العطا

b

o

تعلـــــــم
الرخصت األوروبيت/الدوليت لقيادة الكمبيوتر

ik

e

ECDL/ICDL 5.0
الوحدة الرابعة

a

جداول البيـ ـ ـ ــانات باستخدام

Microsoft Excel

n

Spreadsheets

d

الطبعة االولي

o

c

l.
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o

b

e

ik

a

n

d

l.

c

o

m

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف  ،وال يجوز نشر أى جزء من ىذا الكتاب

o

أو إعادة طبعو أو تصويره أو اختزان مادتو العلمية بأية صورة دون موافقة

e

b

كتابية من المؤلف .

ik

رقم اإليداع :

عالمات التجارية

n

a

: I.S.B.N

d

جميع المصطلحات الواردة بهذا الكتاب مثل أسماء الشركات والبرامج المعروفة كعالمات

تجارية مثل  Microsoft Office ,Excel, Word , ICDLىى ملك ألصحابها ،ونحن

m

o

c

l.

نقر بهذه العالمات ألصحابها ونحترمها ،وإن كنا لم نذكرىا صراحة من باب االختصار.

o

b

e

ik

a

n

d

l.

c

o

m

دمقدمة

متطلبا إجباريا لجميع العاملين فى كل دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية .فقد صدر

قرار للمجلس األعلي للجامعات يشترط لحصول الطالب علي الدرجة الجامعية األولي أن

واعتبارىا

b

يجتاز بنجاح اختبار الرخصة األوروبية /الدولية لقيادة الكمبيوتر

ECDL/ICDL

o

لقد أصبح الحصول علي الرخصة األوروبية /الدولية لقيادة الكمبيوتر

ECDL/ICDL

متطلبا جامعيا للتخرج .والتوصية للسادة رؤساء الجامعات بتوفير المادة العلمية الخاصة
التى تساعدك على اجتياز االختبارات الخاصة بهذه الرخصة.

الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

ECDL/ICDL

ik

ما ىى الرخصة األوروبية  /الدولية لقيادة الكمبيوتر

e

بهذه الشهادة تيسيراً للطالب  .وىذا الكتاب يحتوى على المعارف والمهارات األساسية
ECDL/ICDL

هادة معترف بها دولياً .وىى مفهوم

a

عالمى متطور لتعليم الكمبيوتر وزيادة كفاءة األفراد فى استخدام أجهزة الكمبيوتر

وتطبيقاتها الشائعة .على مستوى العالم .وىى تثبت أن حاملها مؤىل الستخدام الكمبيوتر

n

وبرامجو الشائعة .والتدريب ليس إجباري للمتقدمين الختباراتها .فإذا اعتقد المتقدم أن

لديو المهارة والخبرة الكافية ،يمكنو راء بطاقة مهارات من مركز اختبارات معتمد ثم يبدأ

d

بأخذ االختبارات .وألن الناس يختلفون فى درجة استيعابهم فإن البعض يكفيو قراءة الكتاب
للتقدم لشراء بطاقة المهارات والتقدم لالختبار ،والبعض البد أن يخضع للتدريب

l.

لمساعدتو على اجتياز االختبارات المقررة .ونحن وإن كنا نقول أن الكتاب يساعدك فى

التأىيل للتقدم لالختبارا ت إال أننا ال نضمن أن استخدام ىذا الكتاب يضمن لك النجاح

فى االختبارات المقررة.

c

تسمية  ECDLوىي  European Computer Divining Licenseمستخدمة داخل

o

البلدان األوربية ،أما تسمية  ICDLوىى

International Computer Driving

 Licenseفهى مستخدمة فى البلدان خارج أوروبا .ولذلك فإن جميع المراجع التي تشير

m

إلى الرخصة األوروبية لقيادة الكمبيوتر ) (ECDLتتضمن الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

) .(ICDLوتستخدم كل من هادتي الرخصة األوروبية لقيادة الكمبيوتر

)(ECDL

5

والرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ) .(ICDLمقررات المنهاج الخامس ) (ICDL 5.0وىو
يجب على المتقدمين لالختبارات باستخدام ىذا المقرر التعليمي أن تكون لديهم بطاقات

مهارات  ECDL/ICDLسارية المفعول .وبدون مثل ىذه البطاقة ال يمكن التقدم ألي من

o

المنهاج الذى يشرحو ىذا الكتاب.

b

اختبارات هادة الرخصة األوروبية لقيادة الكمبيوتر ،أو هادة الرخصة الدولية لقيادة

الكمبيوتر  ،ولن يحصل المتقدم على هادة الرخصة األوروبية لقيادة الكمبيوتر أو هادة

e

الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر أو أي كل من أ كال االعتراف من قبل الجهات

المعتمدة.

ik

يمكن الحصول على بطاقات مهارات الرخصة األوروبية لقيادة الكمبيوتر أو الرخصة الدولية

لقيادة الكمبيوتر من أي مركز من مراكز االختبارات المعتمدة.

ما ىى المواضيع الرئيسية التى يتضمنها الكتاب

a

يشتمل كتاب "تعلم الرخصة األوروبية /الدولية لقيادة الكمبيوتر  "ECDL/ICDLعلى 7
وحدات كل وحدة فى كتاب مستقل .تؤىلك كل وحدة لواحد من االختبارات السبعة ،ىذه
المفاىيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات.

d



n

الوحدات ىى:

)Concepts of Information and communication Technology (ICT



استخدام الحاسب اآللى وإدارة الملفات.




معالجة النصوص

جداول البيانات
قواعد البيانات



). (Databases

باستخدام . (Presentations) Microsoft PowerPoint

استعراض الويب وتكنولوجيا االتصاالت

كيفية استخدام ىذا الكتاب

m

). (Spreadsheets

باستخدام Microsoft Access

العروض التقديمية

o



باستخدام . (Word Processing) Microsoft Word

باستخدام Microsoft Excel

c



l.

Using the Computer and Managing Files

Web browsing and Communications.

يعتمد الشرح الوارد في ىذه المجموعة من الكتب على معلومات توضيحية ونظرية مدعمة
بخطوات عملية للوصول إلى الهدف المنشود ،وعند الحاجة نزودك بالشا ات التوضيحية

6

واأل كال الرسومية التى تزيل اللبس فى فهم الخطوات العملية المتبقية .وفى نهاية كل

الوحدة التى قمنا بشرحها .تلك االمتحانات ذات فائدة مزدوجة .باإلضافة إلي كونها طريقة
مميزه لتدريبك علي امتحانات الشهادة وبالتالي اجتياز االمتحانات المقررة بسهولة.

القرص المدمج

b

رائعة لمراجعة فهمك للمواضيع التي تناولناىا في كل امتحان من الشهادة .فهي وسيلة

o

وحدة من وحدات الكتاب سيجد المتدرب نماذج امتحانات للتأكيد على فهم واستيعاب

e

مرفق بهذا الكتاب قرص مدمج ) (CDيشتمل على الملفات التى تعتمد عليها التدريبات
العملية الواردة بمجموعة الكتب ،ليسهل عليك تعلم كل مهارة فى سياق عملى فعلى

ik

ويشتمل علي الملفات المطلوبة لنماذج االمتحانات واالجابة النموذجية لهذه االمتحانات.

ويمكن للمدربين بصفة خاصة استخدامو بأكثر من طريقة علي النحو التالي :
تمرين أو أكثر من التمارين الواردة .

 قيام المدرب بأداء التمارين العملية

a



رح الموضوعات الواردة بالكتاب رحاً نظرياً ومطالبة المتدربين في النهاية بأداء
– باستخدام المستندات الموجودة علي

n

مجلد التمارين بالقرص المدمج المرفق مع الكتاب – ومطالبة المتدربين باتباع

d

نفس الخطوات التي يقوم بها المدرب للوصول الي الهدف المنشود .

كيف تم تصميم مجموعة كتب

ECDL/ICDL

l.

لقد قمنا بترجمة جميع اال رطة والتبويبات والقوائم وأوامرىا ومربعات الحوار .وكذلك
جميع الخيارات التي تظهر في أي موضوع داخل

األ رطة والتبويبات والنوافذ ومربعات

الحوار ،الهدف من ذلك أن يصلح الكتاب لمن يستخدمون واجهة

البرامج عربية أو

c

انجليزية  .رغم أن الشا ات تم التقاطها من واجهة انجليزية إال أنك ستستفيد منها إذا

o

كانت واجهة البرامج التي تستخدمها عربية ألنك ستجد ترجمة بالعربية لجميع الشا ات
التي ستظهر أمامك.

m

لقد تم تصميم مجموعة كتب هادة

ECDL/ICDL

لتسير بك خطوة خطوة في كل

المهام التي سترغب بتنفيذىا في أحد برامج . Microsoft officeإذا بدأت من البداية

وعملت مع كل التمارين  ،ستكسب مهارة كافية لتكون قادراً علي إنشاء والعمل مع كل

7

األنواع الشائعة لمستندات  . Officeحسب موضوع الكتاب الذي تقرأه.

التمارين واالختبارات الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب إلي مجلد مستنداتك

قبل أن تشرع في استخدام الكتب أو قراءتها .

b

مصطلحات الكتاب

o

لكي يمكنك إكمال التمارين الموجودة في ىذه المجموعة من الكتب ،ابدأ بنسخ ملفات

تم تضمين ىذه الرموز في ىذه المجموعة من الكتب لكي تساعدك على توفير وقتك

e

وزيادة فهمك.

ىذه الفقرة التي تسبق تمريناً خطوة بخطوة تح ّدد ملفات التمارين التي

ik

ستستعملها عند تنفيذ خطوات التمرين  ،والتى يفترض أن تكون نسختها من

القرص المدمج المرفق بالكتب.

تزود تعليمات لحفظ وإغالق الملفات أو البرامج المفتوحة بعد
ىذه الفقرة ّ

a

االنتهاء من التمرين وقبل االنتقال إلي موضوع آخر .

تزود ىذه الفقرة معلومات مفيدة تجعل العمل مع الموضوع أو المهمة أسهل أو
ّ

n

توجهك إلي معلومات إضافية عن الموضوع.

باستخدام نظام التشغيل

d

فى النهاية نود التنويو إلى أن لقطات الشا ة الموجودة فى ىذا الكتاب تم التقاطها
7

 Windowsومجموعة

Office 2007

 .Msفإذا كانت

l.

البرامج المثبتة على جهازك مختلفة ،فربما تبدو الشا ات التى تظهر أمامك مختلفة.

وبعد  ...عزيزى القارئ نتركك اآلن لتقليب صفحات الكتاب آملين أن تجد المتعة

m

o

c

والفائدة التى تنشدىا.

8

مجدى محمد أبو العطا

أيأييتBasic concepts

 .1تشغيص  Excelألإنهيئه 16..................................Starting and Ending Excel
تشغيل البرنامج 16................................................................Starting Excel

تعرف علي نافذة المصنف 17........................... Understanding Workbook Window

o

الفصت

األوت:تمل يهيمت

المحتويات

b

نافذة المصنف 19...................................Understanding the workbook window

إنهاء كل من المصنف والبرنامج 20........................Exiting both workbook and Excel

e

 .2تعرفتعليتنيفذةتت ابرنيمج21.......................Understanding Excel Window
التبويبات والشريط 21.................................................... Tabs and Ribbon

ik

شريط أدوات الوصول السريع 23................................... Quick Access Toolbar
المعارض والمربعات الحوارية 24..............................Galleries and dialog Boxes

قائمة

Office

"25............................................................"Office Menu

a

 .3امفتوتعليت احعليليات السيعدة27.....................................Getting Help
استخدام نظام التعليمات27.........................................................................

n

استخدام مربع البحث 28.....................................................Using Search box
استخدام جدول المحتويات 29.......................................Using table of Contents

طباعة موضوع من تعليمات المساعدة 30...................................Printing a help topic

d

 .4تتفيقتبرنيمج

"31........................................."Customizing Excel

Excel

تعديل أىم خيارات البرنامج 31............................. Modifying basic Excel options

l.

الخيارات الشائعة 32......................................................... Popular Options
شرح باقى "خيارات 34................................................. Excel Options"Excel

تخصيص نسختك

من Mc Office

" 37.........."Personalizing your copy of Ms Office

c

خيارات التصحيح التلقائي 38............................................. Autocorrect Options
تقليص الشريط 39........................................................Minimize the Ribbon

o

ملخص الفصل 40..................................................................................
الفصت الينيت:ت احعيمصتمعت األر قتأل الفنل يا41.........................................

m

.1إدخيوت ابيينيا 42..........................................................Entering Data

تغيير لغة لوحة المفاتيح42...........................................................................

كتابة بيانات حرفية في ورقة العمل 43........................................Entering text data

9

مرجع الخلية 44.................................................Excel Cellreferening System
تغيير عرض األعمدة 45.............................................Changing Column Width

كتابة األرقام 46..............................................................Entering Numbers

o

كتابة رءوس األعمدة ورءوس الصفوف 44............Entering Columns and Rows Heading

b

تلميحات الخاليا47.................................................................................

 .2تسلييت الفنفتألحلظهتألغلقهتألفحمه49...................................................

e

حفظ المصنف 49............................................................Saving Workbook
حفظ المصنف ألول مرة 49..................................Saving Workbook for first time

ik

حفظ المصنف أثناء العمل 51.............................Saving Workbook While Working

حفظ المصنفات في أنواع ملفات أخري 51......Saving Workbooks using different format

حفظ المصنف كلمف نص بسيط 52............................Saving Workbook as text file

حفظ المصنف الستعمالو في إصدارات سابقة 52.Saving Workbook in a previous versions

a

حفظ المصنف كقالب 53...................................Saving Workbook as a template

غلق المصنف 53...........................................................Closing Workbook

n

فتح المصنف 54.......................................................Opening a workbook

فتح مصنف جديد 55..............................................Opening a new workbook

d

استخدام القوالب الجاىزة 56...................................................Using template

فتح المصنف مؤسس علي قالب 56.........Opening workbook based on other template

l.

 .3تعدوصتألرقيت اعلصتألتفميحت اخطيء58.....................................................
اختيار أو تحديد الخاليا والنطاقات 58 ...................................................Selection

اختيار نطاق من الخاليا 58......................................................Selection range

c

اختيار األعمدة والصفوف 60 ...................................Selection of columns & rows

اختيار نطاقات متباعدة 60 .................................Selection non-connected ranges

o

إضافة بيانات جديدة 61...........................................................Add new data

تعديل محتويات الخلية 61...........................................................................

التراجع عن التعديالت61............................................................................

m

تصحيح أخطاء الكتابة بواسطة مدقق اإلمالء 62...................................Spell Checking

التصحيح التلقائى 62.................................................................Autocorrect

تدقيق اإلمالء 63....................................................................................

10

إضافة سالسل البيانات64...................................... Autocomplete for cell values

استخدام خاصية اإلكمال التلقائى إلدخال سلسلة األرقام 64.........Fill in a series of numbers

 .4إد رةت الفنف66...........................................................................

التنقل داخل المصنف 66.......................................Moving through a Workbook

b

التنقل داخل الورقة 67................................................Moving through a sheet

o

استخدام اإلكمال التلقائى إلدخال سلسلة بيانات نصيو 65.......... Fill in built-in series items

إعادة تسمية األوراق 68.......................................................Renaming sheets
إدراج األوراق وحذفها 68......................................Inserting and deleting sheets

e

اختيار أكثر من ورقة 69.........................................Selecting more than a sheet

نقل األوراق ونسخها داخل نفس المصنف70...................... Copying Or Moving sheets

.5ت إإيفيتألحذفت اعلدةتأل

ik

فتح إطارات األوراق وترتيبها وإغالقها 71...................................Arranging windows
Adding and Deleting Rows and Columns
افلتفت

73...........................................................

a

إضافة صفوف جديدة 73....................................................Inserting new rows

حذف الصفوف 74............................................................... Deleting rows

n

إضافة وحذف األعمدة 75.................................... Adding and deleting columns

 .6احعيمصتمعت كلرتمنتمفنف76.............................................................

d

فتح أكثر من مصنف والتبديل بينها 76.........Opening and Switching between worksheets

مقارنة المصنفات 78 ...................................................Comparing workbooks
ترتيب المصنفات 78...................................................Arranging Workbooks

l.

غلق أحد المصنفات المفتوحة 79................................Closing an open Workbook
نسخ ونقل البيانات بين المصنفات 79.....Copying or moving data between worksheets

نسخ البيانات من مصنف آلخرت

c

between workbooks

80......................Copying data

النقل بين الورقات داخل المصنف 81 ...........................Moving data between sheets
ملخص الفصل 81..................................................................................

o

الفصت الياث:تتنسيقتألرقيت اعلص83..........................................................

m

 .1تنسيقت ارق يم 84..................................................Formatting Numbers
إلغاء تنسيق األرقام86......................................................... Undo Formatting
تنسيق االرقام باستخدام مربع حوار "تنسيق خاليا"

Formatting numbers using Dialog box

87..................................................................................................ت
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 .2تتنسيقت انفتص89..........................................................Formatting text
تسويد أو إمالة أو تسطير الكتابة واختيار فنط

مختلف Bold , Italic , Underline and font type

90..................................................................................................

o

تكبير  /تصغير خط الكتابة 89.......................................................... Font size

b

إضافة الحدود 91.............................................................Adding Borders

التفاف النص داخل الخلية 91................................................... Text Wrapping

e

المحاذة وسط مجموعة خاليا 92..........................................Centering text in call
نسخ التنسيق 92...............................................................Copying Format

ik

 .2احمحمتففتإإهيرت اترقيت94................................Formatting a Worksheet
اختيار تنسيق جاىز للورقة 94................................................... Using Galleries

اختيار سمة جاىزة 95.........................................................Selecting themes

تثبيت العناوين 96................................................................Freezing Titles

a

إلغاء تثبيت األعمدة والصفوف 98...............................................Unfreeze panes

تثبيت العناوين أفقيا و رأسيا 98.......................Freezing titles vertical and horizontal

n

تصغير/تكبير بيانات األوراق 99.......................................................... Zooming
 .4ابمثتأل الأحبد وتأل الرز101................................Find, replace and sort

d

البحث عن معلومة داخل جدول البيانات 101........................................Finding text
استبدال البيانات 103...........................................................Replacing text

l.

فرز البيانات 104..........................................................................Sorting

الفرز باستخدام مربع 104.....................................................................Sortت

ملخص الفصل 106.................................................................................

c

الفصت ار بع:ت افيغت ألت العيدالاتألت ادأل و107.........................................

 .1كحيبيت افيغت ألت العيدالاتألتعدولهي108..............................Using Formulas

o

مقدمة إلي المعادالت 108......................................................What's Formula

المعامالت المستخدمة في المعادالت 108..............................................Operators

m

اإلشارة إلي الخاليا داخل المعادلة 109 ..........Relative call referencing within formulas

كتابة المعادالت 109.......................................................Creating Formulas

كتابة المعادالت باستخدام لوحة المفاتيح 110 ...............Typing Formula from Keyboard
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كتابة المعادالت باإلشارة إلي أرقام الخاليا 111 ....Using call references to create formula

كتابة المعادالت بالتأشير بالفأرة 111.........................Using mouse to create formula
نسخ المعادالت 113........................................................Copying formulas

نسخ المعادالت باستخدام مقبض التعبئة 114..................................Using Fill Handel

b

العناوين النسبية والمطلقة 116......................Relative and Absolute Cell References

o

معالجة أخطاء كتابة المعادالت 112..................................Formula error messages

العناوين المختلطة 117 ..................................................Mixed cell Addresses

 .5أحخد مت ادأل و120........................................................................

e

ما ىى الدالة ؟ 120...........................................................What's a function

الشكل العام للدوال 120.......................................................Function Syntax

ik

التنويب"الصيغ" 121..............................................................formulas Tab

تسهيل كتابة الدوال 122.............................................Easy to Create functions

الدوال اإلحصائية 123..............................................................................

a

الدالة )(123..................................................................................Sum

الدالة )(124...........................................................................AVERAGE

n

إدراج الدالة بدالً من كتابتها 124.............Using insert function box to insert function

الدالة )( MAXوالدالة )(126...................................................................MIN

الدالة )( Countوالدالة )(127...........................................................COUNTA

d

والدالة 128......................................................................COUNTBLANK
الدوال المنطقية 128..........................................................Logical Function

l.

الدالة )(129......................................................................................IF

ملخص الفصل 131.................................................................................
الفصت اخيمست:ت احخطيطيات ابيينييتألت اطبيعي133.......................................

c

 .1تلليصت ابيينياتبياحخطيطت ابييني134..........................................................
إنشاء التخطيط داخل ورقة العمل 134...............................................................

o

إضافة عناوين للتخطيط

وللمجموعاتAdding Chart titles or Labels

136.....................

ال صنف 137........................Selecting chart location
تعيين مكان التخطيط البيانى فى م

m

المصطلحات المرتبطة بالتخطيطات 138.........................................Chart elements

حفظ التخطيط 139..............................................................Saving a chart
تعديل التخطيط وتغيير نوعو 139.........................................Changing chart type

13

تكبير التخطيط أو تصغيره 140................................................Resizing a chart

حذف التخطيط 142............................................................Deleting a chart
اختيار نمط ولون التخطيط 142.............................Changing Chart and Color style

o

نسخ ونقل التخطيط 141.......................................Copying and moving a chart

b

اختيار تنسيق التخطيط 142............................................Changing chart format

 .2طبيعيتألرقيت اعلص144......................................................................

e

طباعة ورقة العمل بدون إعداد (طباعة سريعة) 144...................................................

التحكم في خيارات الطباعة 145.............................................. Printing Options

ik

ضبط اتجاة الطباعة 146...................................................... Print Orientation
ضبط مقاس صفحة الطباعة 147....................................................... Page size

طباعة خطوط الشبكية 147..............................Displaying gridlines when printing
تغيير الهوامش 148..........................................................Selecting Margins

a

معاينة المستند على الشاشة قبل طباعتو 148..........................Previewing a Worksheet

إضافة الرأس والتذييل 149...........................................Adding Header & Footer

n

إضافة تذييل لورقة العمل 152......................................................Adding footer

ملخص الفصل 152.................................................................................

m

o

c

l.

d

نموذج أسئلة لهذا االمتحان 153.....................................................................
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الفصل األول

o

مل اهيملأساسيةل
Basic concepts

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

يشرح ىذا الفصل مفاىيم عامة وضرورية البد أن تفهمها جيدا قبل أن تبدأ العمل
مع الربنامج  .ستتعرف علي العديد من ادلفاىيم اجلديدة اليت تتعامل معها ألول مرة
واليت مل تكن موجودة باإلصدارات السابقة .
بانتهاء ىذا الفصل ستتعرف علي :
 كيفية تشغيل الربنامج وإهنائو .
 النافذة االفتتاحية للربنامج والعناصر ادلختلفة اليت تشتمل عليها .
 فهم التبويبات والشريط اليت يعتمد عليها العمل يف الربنامج .
 فهم قائمة  Officeاجلديدة .
 فهم ادلعارض وادلربعات احلوارية .
 كيفية احلصول علي التعليمات ادلساعدة .
 تغيَت إعدادات  Excelالتلقائية ليعمل بالضبط كما تريد .
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الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

o

1ل تشيصلExcelلألإنهائه

b

Starting and Ending Excel

تشغيل البرنامج

ik

e

برنامج Microsoft Excelواحد من برامج اجلداول احلسابية ،الىت تستخدم أساسا للتعامل
مع البيانات الرقمية ،وهتتم باجراء العمليات احلسابية عليها وربديثها ،مثل اعداد ادلوازنات
 Excelكذلك سبثيل البيانات
التقديرية ومراقبة ادلبيعات ،والقيام بالوظائف ادلالية .يتيح
بتخطيطات بيانية غاية ىف الدقة واجلمال أو زبزينها على شكل قواعد معلومات ،كما يتيح تنفيذ
األعمال بطريقة تلقائية باستخدام مفهوم ادلاكرو (.)Macro
Starting Excel

n

a

بعد تشغيل  ،Windowsتستطيع تشغيل  .Excelأسهل طريقة لتشغيل  Excelىى تشغيلو
My
من قائمة " All Programesكافة الربامج"  ،رغم أنو ديكن تشغيلو أيضا من نافذة
" Computerجهاز الكمبيوتر".
من سطح ادلكتب انقر زر " Startابدأ"  ،وعندما تظهر قائمة " Startابدأ"  ،وجو ادلؤشر إىل

d

" All Programesكافة الربامج" .تظهر قائمة " All Programesكافة الربامج" من ىذه
القائمة اخًت  Microsoft officeومن القائمة التابعة الىت تظهر اخًت

Microsoft Office

l.

.Excel 2007
دبجرد تشغيل  Excelيفتح الربنامج تلقائيا مصنفاًجديداً وخيصص لو االسم .Book1.xlsx

c

يشتمل شكل  1-1على مصنف جديد لورقات عمل عند بداية تشغيل الربنامج.

m

o

نود أن نشَت ىنا إىل أن كلمة "ادلصنف" ىى ترمجة جديدة لكلمة  Workbookالىت
جاءت ىف النسخة اإلصلليزية.
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a

ik

e

b

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

n

تعرف علي نافذة المصنف

شكل  1-1مكونات

نافذة Excel

Understanding Workbook Window

m

o

c

l.

d

عندما تبدأ تشغيل  Excelتظهر نافذة  Excelوتظهر بداخلها نافذة املصنف (انظر شكل -1
 .)1دقق النظر ىف شكل  1-1ستالحظ أن  Excelقد فتح مصنفا جديدا ومساه Book1
ويظهر أيضا ىف أسفل نافذة ادلصنف رلموعة من األزرار تسمى أوراق "sheet1 ...ورقة ، "1
" Sheet2ورقة ....."2
الداللة الىت نفهمها أننا أمام مصنف (  )Bookأو مصنف حيتوى على رلموعة من األوراق كل
ورقة دبثابة مستند مثل ادلستندات الىت كنا نتعامل معها ىف اإلصدارات القددية.
معٌت ىذا أننا لسنا ىف حاجة إلنشاء رلموعة من ادللفات ادلرتبطة لتسجيل ادلبيعات وادلشًتيات
والفواتَت .....اخل ،ولكن ملف (مصنف) واحد ىف ىذا اإلصدار اجلديد حيتوى على كل ىذه
واحلذف ىف منتهى السهولة
األوراق ويتم تبويبها والتعامل معها من حيث النسخ واإلضافة
واليسر.
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شريط العنوان

ik

e

b

تتكون نافذة ادلصنف من أعمدة وصفوف ،وتسمى نقطة تقاطع العمود مع الصف خلية .الحظ
أن الربواز الذى حييط باخللية األوىل ىف الشكل معناه أن ىذه ىى اخللية احلالية أو النشطة ،أى
اخللية الىت ستتأثر بأول مدخالت إىل ورقة العمل.
يظهر عنوان اخللية النشطة فوق نافذة ادلصنف من جهة اليسار ويتكون عنوان اخللية من احلرف
الدال على العمود والرقم الدال على الصف الذين يلتقيان عند اخللية .ىف الشكل عنوان اخللية ىو
 A1ألن اخللية النشطة تقع عند التقاء العمود  Aمع الصف األول.
تشتمل نافذة الربنامج علي بعض العناصر األساسية نوضحها فيما يلي :

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

Title bar

يظهر مضاء ىف أعلى ادلصنف ويشتمل على اسم ادلصنف .اسم ادلصنف ادلوجود بشكل 1-1

a

.
ىو  Book1واسم نافذة  Excelىو
إذا مل تكن تافذة ادلصنف يف وضع التكبَت األقصي  ،سيظهر اسم ادلصنف يف
التبويبات Tabs bar

n

سطر

شريط أعلي نافذة ادلضنف بدالً من عنوان . Microsoft Excel

l.

d

يشتمل سطر التبويبات على أمساء التبويبات.كل تبويب عبارة عن شريط أدوات و اختيارات
متعددة تتحكم ىف الربنامج وىف طريقة التعامل معو .

شريط أدوات الوصول السريع

Quick Access Toolbar

o

c

شريط أدوات الوصول السريع  Quick Access Toolbarىو شريط صغَت أعلى الركن
األيسر من الربنامج يشتمل على األدوات األكثر استخداما ىف الربنامج ،كما ديكنك إضافة أو
حذف أى من أدواتو حسب استخدامك ذلذه األداة.

m

الشريط Ribbon

شريط كبَت يتسع للعديد من التبويبات وأشرطة األدوات .وتالحظ من الشكل أن األوامر ادلوجودة
 Homeيشتمل على رلموعات
ىف التبويب مقسمة إىل رلموعات .فمثال التبويب
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نافذة المصنف

b

( Clipboardاحلافظة)( Font ،اخلط)( Cells ،خانات)( Style ،النمط)،
(التحرير) ...اخل سنعود لشرح الشريط بالتفصيل بعد قليل.

Editing

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

Document Window

مؤشر الفأرة

ik

e

يظهر فيها ادلصنف النشط الذى تقوم دبصنفتو أو تعديلو ،وتظهر ىف البداية خالية من البيانات،
باستثناء نقطة األدراج الىت توضح موضع ادلصنفة (أول خلية يف ادلصنف) .
Mouse Pointer

يتغَت شكل مؤشر الفأرة حسب مكانو داخل النافذة  -ستعرف ىف الفصول القادمة األشكال

أشرطة

a

وتسمى نقطة اإلدراج
ادلختلفة للمؤشر واستخدام كل منها -أشهر ىذه األشكال عالمة
وتظهر ىف موضع ادلصنفة ،بينما الشكل ويظهر عندما ربرك ادلؤشر داخل منطقة ادلصنفة.
التمرير Scroll bars

d

n

توجد على حافىت نافذة ادلصنف ،واحد رأسى على ديُت النافذة واآلخر أفقى ىف أسفل النافذة
يشتمل كل واحد منها على سهمى سبرير ومربع سبرير .تستخدم أشرطة التمرير وأسهم التمرير
ومربع التمرير لالنتقال داخل ورقة العمل.

l.

زر التكبير ورز التقليص وزر استعادة الحجم وزر اإلغالق
توجد ىف

Maximizing , Minimizing , Restoring and Closing Bottons
 ،Excelيتسبب نقر زر التكبَت
طرف شريط العنوان من ناحية اليمُت ىف نافذة

o

c

ىف تكبَت النافذة الىت يوجد هبا ،وزر استعادة احلجم  Restorىف إرجاعها
Maxmize
إىل حجمها األصلي ،وزر التقليص  Minimizeىف تقليص النافذة إىل رمز ،وزر اإلغالق
 closeىف إغالق الربنامج.

شريط

المعلومات Status bar

m

يظهر معلومات عن ادلصنف النشط مثل عدد اخلاليا احملددة  ،متوسط القيم وأكرب قيمة يف
اخلاليا احملددة وأصغر قيمة ورلموع القيم يف اخلاليا احملددة وحالة بعض ادلفاتيح .باإلضافة إىل
أزرار طرق العرض ادلختلفة للمصنف ومنزلق تكبَت وتصغَت ادلصنف.
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زر

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

"Office botton "Office

b

ىف إظهار قائمة  .Officeوتشتمل قائمة  officeعلى
يتسبب النقر على زر Office
أشهر األوامر الىت كانت تستخدم من قبل والىت كانت ىف قائمة  Fileمثل  Saveو Print

إنهاء كل من المصنف والبرنامج

e

و ،Openانقر زر  officeلًتى القائمة .باإلضافة إىل آخر ملفات مت فتحها مؤخرا.

Exiting booth Workbook and Excel

ik

بعد االنتهاء من العمل وقبل غلق اجلهاز جيب إهناء كل من ادلصنف وبرنامج  .Excelإلغالق

a

ادلصنف انقر زر اإلغالق الذي يظهر يف اقصي اليسار العلوي لنافذة ادلصنف أو انقر زر
مث اخًت أمر .Close
إلهناء الربنامج والرجوع إىل سطح ادلكتب اتبع إحدى طريقتُت :

d

n

ومن القائمة الىت تظهر انقر زر .Exit Excel
األوىل  :انقر زر
الثانية  :انقر زر اإلغالق ادلوجود أقصى ديُت ادلصنف.

m

o

c

l.

ردبا ربصل على رسالة حلفظ التغيَتات الىت سبت إذا كنت كتبت شيئا ىف ادلصنف أو
غَتت زلتوياتو .اخًت ال ردا على الرسالة ألننا ال نرغب ىف حفظ ادلصنف اآلن.
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الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

o

.2ل تعرل عللناافذلExcel 2007لل
Understanding Excel Window

b

إذا كنت من مستخدمي اإلصدارات السابقة وترغب يف الًتقية إىل اإلصدار
فستجد العديد من األمور ادلألوفة ويف ادلقابل ستجد الكثَت من ادلفاىيم اجلديدة اليت تتعامل معها
ألول مرة.
وأول ما ستواجهو من اختالفات عن اإلصدارات السابقة تلك الواجهة اجلديدة سباماً عن واجهة
اإلصدارات السابقة وادلألوفة لك .قد يصيبك ىذا يف البداية بنوع من اإلحباط ولكن دبجرد أن
تألف تلك الواجهة ستتأكد أن ىذا اإلصدار يفوق اإلصدارات السابقة ليس فقط من حيث
اإلمكانات القوية ولكن أيضا من حيث اجلاذبية والسهولة يف االستخدام .إنٍت متأكد أنك بعد
جلسة أو جلستُت ستسأل نفسك :كيف كنت أتعامل يف ادلاضي مع القوائم وأشرطة األدوات
العقيمة وادلملة اليت اعتدت عليها يف االصدارات السابقة.
وفيما يلى نلقى الضوء على أىم التغَتات الىت طرأت على نافذة لربنامج وطريقة التعامل معها:
Tabs and Ribbon

d

التبويبات والشريط

n

a

ik

e

Excel 2007

m

o

c

l.

أول شئ ستالحظو عندما تفتح الربنامج ىي قلة القوائم وانعدامها فيبدو أمامك شريط مثل
شريط القوائم يظهر ىف أعلى الربنامج وعندما تنقر عليو ال تظهر أي قوائم شلا يعٍت أن أمساء
القوائم ربولت إىل أمساء للتبويبات .وذبد أن أشرطة األدوات اتسعت بشكل كبَت لتشتمل على
العديد من األدوات وأصبحت تسمى  Ribbonعندما تنقر على أى تبويب يعرض شريط
حيتوي على العديد من األدوات اخلاصة هبذا التبويب يعرض شكل  2-1التبويب .Home
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e

b

o
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باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

نافذة البرنامج

ik

شكل  2-1التبويب  Homeوشريط أدوات الوصول السريع  Quick Accessالذي يظهر في أعلى

تالحظ من الشكل أن األوامر ادلوجودة يف التبويب مقسمة إىل رلموعات
يشتمل على رلموعات " Clipboardاحلافظة" " Font ،اخلط" " Aligenment ،احملاذاة"،
" Numberرقم" " Styles ،األمناط" " Cells ،اخلاليا" " Editing ،التحرير" .
بعض التبويبات تكون متاحة بشكل مستمر بينما ىناك تبويبات أخرى تظهر وزبتفي حسب
استخدامك للربنامج فمثال عندما تقوم بإدراج زبطيط وأثناء ربديدك ذلذا التخطيط بالنقر عليو
تظهر تبويبات أخري مثل " Designتصميم" " Layout ،زبطيط"" Format ،تنسيق" ىذه
التبويبات تشتمل على أدوات خاصة بالتخطيط واستخدامها وتنسيقها ،كذلك عند اختيار صورة
داخل ورقة العمل ،يظهر التبويب " Formatتنسيق"الذي يشتمل على أدوات خاصة لتنسيق
ىذه الصورة.
تتغَت زلتويات التبويب تبعا حلجم نافذة  Excelإال أنو ىف كل األحوال تكون مجيع األدوات
متاحة ،والذى يتغَت شكل األداة فقط دبعٌت أنو عندما تكون نافذة الربنامج مكربة تظهر مجيع
عناصر التبويب بشكل كبَت وإذا كانت النافذة مصغرة تظهر األدوات بشكل صغَت الحظ شكل
 3-1والذى يعرض على سبيل ادلثال رلموعة  Textادلوجودة داخل التبويب " Insertإدراج"
ىف حالة النافذة الكبَتة والصغَتة والوسط.

m

o

c

l.

d

n

a

فمثالً التبويب Home
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شريط أدوات الوصول السريع

Quick Access Toolbar

e

شكل  3-1يعرض نموذج لمجموعة األدوات عند تكبير النافذة وتصغيرها.

b

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

n

a

ik

عبارة عن شريط صغَت يقع أعلى شاشات ( Excelراجع شكل  )2-1ويشتمل على ثالثة
أزرار تسمح لك بادلهام اآلتية:
 حفظ ادلصنفات
 الًتاجع عن األوامر
 تكرار آخر تعديل
بإمكانك توفيق ىذا الشريط .وذلك بإضافة أى أزرار أو أدوات أخرى موجودة داخل أى تبويب
من تبويبات الشريط  ، Ribbonإلضافة مزيد من األزرار إىل شريط أدوات الوصول السريع ،

m

o

c

l.

d

انقر زر " Customize Quick Access Toolbarتوفيق شريط أدوات الوصول
" Newجديد"و Open
السريع" ومن القائمة الىت تظهر اخًت الزر ادلطلوب إضافتو مثل
"فتح" .كما ىف شكل .4-1

شكل  4-1تخصيص شريط الوصول السريع
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المعارض والمربعات

الحواريةلGalleries and dialog Boxes

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

بعض األزرار ادلوجودة يف التبويبات تفتح مربعات حوارية مشاهبة سباماً لتلك ادلربعات الىت كانت
تظهر ىف اإلصدار السابق ،علي سبيل ادلثال انقر زر " Find & Selectحبث واختيار" ادلوجود
يف اجملموعة " Editingربرير" داخل التبويب  ، Homeمث انقر أمر " Findحبث"  ،يظهر
ادلربع احملوري " Find and replaceحبث واستبدال" وادلشابو سباماً لإلصدارت السابقة
من .Excel
يف بعض األحيان تكون زلتويات ادلعارض غَت كافية وربتاج إىل مربعات حوارية كاملة لذلك
معظم ادلربعات احلوارية مل تتغَت وظلت كما ىي يف اإلصدار اجلديد .وديكنك الوصول إليها
بسهولة من خالل أشرطة التبويبات.
بعض األزرار تشتمل على قوائم مصاحبة ذلا يظهر ىف آخرىا أمر لفتح ادلربع احلوارى مثل زر
" Marginsىوامش" ادلوجود يف رلموعة " Page Setupإعداد الصفحة" ىف التبويب
" Page Layoutزبطيط الصفحة" عند نقر زر " Marginsىوامش" تظهر قائمة باذلوامش
ويف هنايتها أمر " Custom Marginsىوامش سلصصة" ىف آخر القائمة كما ىف
شكل  .5-1إذا نقرت أمر " Custom Marginesىوامش سلصصة" سيظهر مربع حوار
" Page Setupإعداد الصفحة" لتحديد خيارات صفحة الطباعة وىوامشها والرأس والتذييل.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

شكل  5-1اختر  Moreمن أسفل القائمة لفتح المربع الحواري

باإلضافة إىل ذلك ىناك بعض اجملموعات تشتمل على مربعات حوارية مصاحبة ذلا ،انظر إىل
الركن األدين السفلي من اجملموعة لًتى زر فتح ادلربع احلواري ادلصاحب .يسمي ىذا الزر
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e

b

 Dialog box launcherانقر ىذا الزر يفتح ادلربع احلواري اخلاص هبذه اجملموعة للحصول
على ادلزيد من االعدادات واألدوات اخلاصة
(انظر شكل .)6-1

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

شكل  6-1بعض المجموعات تحتوي على األزرار مربعات حوارية مصاحبة لها.

قائمة "Office Menu" Office

a

ik

من اجلدير بالذكر ىنا أنو ليست كل األزرار ادلصاحبة للمجموعات تتسبب يف فتح ادلربعات
احلوارية اخلاصة هبا فمثالً نقر الزر ادلصاحب جملموعة احلافظة  Clipboardيف التبويب Home
يعرض جزء ادلهام "احلافظة" .Clipboard

n

يف الواقع يوجد قائمة واحدة يف  Excel 2007ىى قائمة  .Officeلعرض قائمة  officeأنقر

m

o

c

l.

d

تظهر قائمة  officeتشتمل على أوامر سلتلفة مثل
الزر ادلوجود يف أقصى يسار النافذة
فتح ،وإغالق ،طباعة وحفظ ادلستندات ،بعض أوامر قائمة  officeيظهر يف هنايتها سهم متجو
لليمُت داللة على امكانية فتح قائمة تابعة لألمر ادلختار (انظر شكل .)7-1

شكل  7-1القائمة التابعة ألمر الطباعة
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l.

d

n

a

ik

e

b

الحظ اجلزء األدين من قائمة  officeوعندما ال يظهر أي من أوامر القوائم التابعة لألوامر تظهر
قائمة بادللفات اليت مت فتحها مؤخراً ،ىذه القائمة مشاهبة لقائمة ادللفات ادلستخدمة مؤخراً اليت
كانت تظهر يف أسفل قائمة " Fileملف" يف االصدار السابق ،كل ملف من ىذه ادللفات يظهر
جبواره رمز الدبوس ،بالنقر على ىذا الرمز يتم تثبيت ادللف يف ىذه القائمة أي أنو لن خيتفى حىت
بعد فتح العديد والعديد من ادللفات.
انقر رمز الدبوس مرة أخرى ،يتم وضع ادللف ىف الًتتيب العادى وعندما تزداد ادللفات ويتم فتح
العديد منها حيذف ادللف من ىذه القائمة (انظر الشكل .)8-1

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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c

ل

شكل  8 -1الجانب األيمن من قائمة  officeيعرض الملفات المفتوحة مؤخراً

m

o

ل
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الفصل األول:
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o

 3ل احفوول عىل اتتعيماتل امسا دذ

b

Getting Help

اختصر  Excel 2007طرق احلصول على تعليمات مساعدة حيث اختفى مساعد
الذى كان موجودا ىف اإلصدار السابق ،الوسيلة الوحيدة للحصول على تعليمات مساعدة ىى

e

Office

استخدام زر ادلساعدة الذى يظهر ىف ديُت الشاشة على شكل عالمة استفهام ىكذا

ik

استخدام نظام التعليمات

.

الستخدام نظام تعليمات برنامج  Microsoft Excelاجلديد تابع اخلطوات اآلتية:

o

c

l.

d

n

a

 .1انقر زر التعليمات
كما ىف شكل .9-1

ادلوجود أعلى ديُت شاشة  ،Excelتظهر نافذة

Excel Help

شكل  9-1نافذة التعليمات الجديدة

m

 .2حدد ادلوضوع الذي تريد تعليمات عنو وليكن  What’s Newمث انقره ،تتغَت زلتويات
النافذة لتشتمل على اخليارات اخلاصة دبوضوع البحث " What’s Newما ىو اجلديد" .
 .3اخًت موضوع البحث وليكن " Use the Ribbonاستخدام الشريط" تتغَت زلتويات
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الوظيفــة

e

األداة

b

النافذة مرة أخرى لتشتمل على شرح ذلذا ادلوضوع.
للعودة إىل النافذة السابقة
 .4اقرأ التعليمات بعناية مث انقر زر الرجوع  Backللعودة
تالحظ من شكل  9-1أنو يشتمل على شريط أدوات "قياسى"  Standrdيشتمل على
عدة أدوات تسهل استخدام نظام التعليمات كما يلى :

للتحرك إىل نافذة ادلساعدة التالية.
إليقاف ربميل الصفحة.
ربديث عرض الصفحة.

ik

العودة إىل نافذة ادلساعدة السابقة.

a

للعودة إىل صفحة التعليمات الرئيسية.

لطباعة نافذة التعليمات ادلوجودة أمامك.

n

لتغيَت حجم خط نافذة التعليمات فبالنقر عليو تظهر قائة بأحجام اخلطوط
ادلتاحة.

d

يستخدم ىذا الزر لعرض جدول احملتويات.كما كان موجوداً يف نظام ادلساعدة
يف اإلصدار السابق .

l.

جلعل نافذة التعليمات دائما ىف ادلقدمة وأمام أى مصنفات مفتوحة.

استخدام مربع البحث

Using Search box

m

o

c

للحصول على تعليمات مساعدة عن موضوع معُت وليكن
اآلتية :
 .1تأكد أن نافذة  Excel Helpمازالت مفتوحة أمامك.
 .2أمام مربع " Searchحبث" اكتب " Chartزبطيط" مث انقر زر

" Chartزبطيط" اتبع اخلطوات

" Searchحبث" تتغَت

زلتويات النافذة لتشتمل على موضوعات خاصة دبوضوع  Chartكما ىف شكل .10-1
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o
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شكل  10 -1الموضوعات الخاصة

ik

e

b

o

الفصل األول:
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بكلمة Chart

a

 .3اخًت ادلوضوع ادلطلوب مث انقره ،تظهر تعليمات حول موضوع البحث.

Using table of Contents

d

استخدام جدول المحتويات

n

 .4إقرأ ادلوضوع بعناية ومن شريط األدوات " Standardقياسي" انقر زر
للعودة إىل شاشة ادلساعدة الرئيسية.

Home

الظهار جدول احملتويات الذي تعودت عليو يف اإلصدارات السابقة  ،انقر زر جدول احملتويات

m

o

c

l.

من شريط األدوات الذي يظهر يف أعلي نافذة ادلساعدة  .يتغَت شكل نافذة ادلساعدة
ويظهر جدول احملتويات بداخلها  .انقر أي موضوع وليكن  ، What,s Newتظهر
ادلوضوعات ادلتفرعة من ىذا ادلوضوع الرئيسي (انظر شكل )11-1
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شكل 11-1

ik

e

b

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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الموضوعات المتفرعة من What,s new

طباعة موضوع من تعليمات المساعدة

Printing a help topic

a

بعد اظهار تعليمات عن ادلوضوع ادلطلوب باتباع أي من الطرق السابقة إذا رغبت يف طباعة ىذا

m

o

c

l.

d

n

من شريط األدوات القياسي ،وعندما يظهر أمامك مربع حوار
ادلوضوع  ،انقر زر الطباعة
 Printحدد خيارات الطباعة مث انقر " Okموافق" .
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الفصل األول:
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o

4ل واييل عنامملExcelلل
Customizing Excel

e

b

عندما تبدأ تشغيل  Excelيظهر إطار نافذة الربنامج حسب االختيار االفًتاضى احملدد من
الشركة ادلنتجة للربنامج .ومع ذلك يسمح لك  Excelبتغيَت بيئة العمل االفًتاضية واحملددة سلفا
لتغيَت الشكل الذى يبدو عليو أى مصنف مثال يظهر ىف ورقة ادلصنف اجلديد ثالثة أوراق فقط .
بإمكانك تغيَت ىذا الوضع االفًتاضى وزيادة أو انقاص ىذا العدد االفًتاضي.

ik

تعديل أهم خيارات

البرنامج Modifying basic Excel options

a

يشتمل مربع حوار " Excel Optionsخيارات  "Excelعلى فئات عديدة للتحكم ىف بيئة
عمل  Excelوىف خيارات العرض .تابع اخلطوات اآلتية:
 .1ابدأ تشغيل  Excelوافتح مصنفا جديدا إذا لزم األمر.

m

o

c

l.

d

n

مث انقر زر " Excel Optionsخيارات  . "Excelيظهر مربع
 .2انقر زر Office
حوار  Excel Optionsكما ىف شكل  12-1يسمح كل تبويب بالتحكم ىف رلموعة
خيارات تنتمى إىل عنوان التبويب يظهر تلقائياً التبويب " Popularشائع" نشطاً كما يف
شكل 12-1

شكل  12-1مربع حوار

Excel Options

نوضح فيما يلي كيفية التحكم يف أىم خيارات . Excel
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الخيارات الشائعة

Popular Options

انقر التبويب  Popularإذا كان تبويباً آخر ىو ادلختار  .تتغَت زلتويات مربع حوار
 Optionsوعرض رلموعة خيارات .ىذه اخليارات العامة تنطبق على مجيع ادلصنفات اجلديدة
الىت تقوم بإنشائها .مثال يفتح لك  Excelتلقائيا  3أوراق ىف ادلصنف اجلديد .بإمكانك زيادة
أو انقاص ىذا العدد عن طريق خيارات األوراق ىف ادلصنف اجلديد.
وفيما يلى نوضح أىم اخليارات العامة:
قسم "Top options for working with Excelأفضل اخليارات الستخدام :"Excel
حيتوى ىذا القسم على العديد من اخليارات منها مثالً:
"Show mini Toolbar on selections إظهار شريط األدوات ادلصغر عند
التحديد" :يسمح ىذا اخليار عند تنشيطو بعرض شريط أدوات صغَت أثناء ربديد كلمة
أو فقرة للوصول السريع ألزرار التنسيق شكل .13-1

d

n

a

ik

e

b

Excel

o
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l.

شكل  13 -1شريط األدوات الذي يظهر أثناء تحديد الفقرة



live Preview

"Enableسبكُت ادلعاينة احلية"  :تنشيط ىذا اخليار يسمح لك

c

دبعاينة التأثَتات ادلختلفة (مثل تغيَت نوع التنسيق) على الكائن ادلختار .دبجرد التأشَت
على أحد ىذه التأثَتات حىت ترى نتيجة التأثَت قبل تنفيذه وىو ما يعرف باسم ادلعاينة

o

احلية.

m
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Developer Tab in The Ribbon

"Showإظهار عالقة تنويب ادلطور يف

الشريط" :تنشيط ىذا اخليار يقوم بعرض التبويب

 Developerضمن تبويبات

الشريط الذى يظهر ىف أعلى نافذة  Excelوىو يشتمل على أزرار خاصة بادلربرلُت
مثل إنشاء ماكرو وإنشاء مناذج ،والعمل مع ملفات .XML

e

b

 : Always use ClearType ىذا االختيار يكون زلدداً بشكل افًتاضي وىو
يفيد يف جعل قراءة النصوص اكًت سهولة ووضوحاً وعند تفعيل ىذا االختيار أو تعطيلو
جيب تشغيل برنامح  Microsoft Officeمرة اخري لظهور اإلعداد اجلديد كما
جيب اإلشارة إيل أن ىذا االختيار يوجد يف األجهزة اليت تعمل بنظام التشغيل
 WindowsXPاما يف األجهزة اليت تعمل علي  Windows Vistaفهذا اخليار
غَت موجود .

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

ik



Color Scheme

"نظام األلوان"  :من ىذه القائمة ديكنك اختيار لون شاشة

برنامج  Excelوىذا االختيار سوف يطبق على مجيع برامج  Officeوليس
فقط وتشتمل ىذه القائمة على ثالثة ألوان ىى األزرق والفضى واألسود وديكنك
اختيار أى منهم لتطبيقو على رلموعة .Office

a

Excel

l.

d

n

"ScreenTip Style منط تلميح الشاشة" :يفتح قائمة منسدلة سبكنك ىذه القائمة
ادلنسدلة من اختيار شكل التلميحات الىت تظهر على الشاشة
شكل  14-1يعرض الفرق بُت التلميحة القددية والتلميحة اجلديدة ادلوجودة ىف ىذا
اإلصدار.

c

قسم

شكل  14 -1الفرق بين التلميحة القديمة والجديدة

Creating New Workbook

 " Whenعند فتح مصنف جديد"  :حيتوي علي

اخليارات اآلتية :

m

o

" Font -خط ادلصنفة"

" Size -حجم ادلصنف"

 " Include this many Sheets عدد أوراق ادلصنف"  :حيث ديكنك أن زبتار
عدد أوراق ادلصنف من  1إيل  255ورقة .
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قسم

 " Default View for new Sheets منط العرض لألوراق اجلديدة .
your Copy of Microsoft Office

 " Personalizeزبصيص نسختك من

b

 :"MS.Officeلتحديد اسم الشخص الذي سيظهر يف مستندات )User Name( office
واللغة ادلختارة دلستنداتك (. )Languge

Excel Options"Excel

نواصل فيما يلى شرح التبويبات الىت تظهر ىف مربع

e

شرح باقى "خيارات

Excel Options

"خيارات

ik

"Excelراجع شكل  12-1تالحظ أن ادلربع احلوارى حيتوى على العديد من التبويبات،

a

نوضحها فيما يلى
 التبويب " Formulasصيغ" :يشتمل على خيارات خاصة بادلعادالت والصيغ وربديد إذا
كانت احلسابات يف ادلصنف تتم بشكل تلقائي أم يدوياً وكيفية التعامل مع الصيغ وطريقة
إكماذلا كذلك كيفية التعامل مع األخطاء وكيفية إظهارىا .

d

n

 التبويب " Proofingتدقيق" :يشتمل ىذا التبويب على خيارات تتحكم ىف ادلصحح
اإلمالئى والنحوى دلصنفات .Excel

l.

 التبويب " Saveحفظ" :ىذا اخليار يتحكم ىف طريقة حفظ  Excelدللفاتك ،مثل كيفية
حفظ ادللف ومىت يتم حفظو تلقائيا وما سوف يتم حفظو ىف كل ملف.

c

 التبويب " Advancedمتقدم" :يعد ىذا التبويب من أكرب التبويبات وأكثرىا استخداما
نظرا ألنو حيتوى على العديد من اجملموعات واخليارات كما يلى:


Editing Options

o

خيارات ربرير ادلصنفات.

m
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"خيارات التحرير " :تشتمل ىذه اجملموعة على العديد من

" Cut,copy, and Pasteقص،نسخ ولصق"  :تشتمل ىذه اجملموعة على خيارات
خاصة بعمليات النسخ والقص واللصق.
" Printطباعة" :تشتمل ىذه اجملموعة على خيارات خاصة جبودة طباعة الرسوم .
" Displayإظهار" :تشتمل ىذه اجملموعة على خيارات خاصة بعرض شاشة ادلصنف،

وأىم ىذه اخليارات :

b

 :Show this number of recent Documents ديكنك ىذا اخليار من
ربديد عدد ادلصنفات الىت فتحتها مؤخرا وستظهر ىف قائمة  officeحيث أن العدد
االفًتاضى الذي يتيحو لك الربنامج ىو  17مصنف ديكنك زيادة أو إنقاص ىذا

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

العدد من خالل نقر رأس السهم

e

ألعلى أو ألسفل.

a

ik

 :Ruler units تشمل ىذه القائمة على خيارات وحدة قياس ادلسطرة اخًت الوحدة
الىت تروق لك.
 :Show all Windows in the taskbar لعرض مجيع النوافذ ادلفتوحة ىف
شريط ادلهام.
 : Show Formula Bar إلظهار شريط الصيغ دلصنفة ادلعادالت وإدخال
البيانات .

Show Chart Element Name on Hover

 :لعرض امساء عناصر

التخطيط عند توجيو ادلؤشر إليو .

Show data point values on hover

l.



الشاشة.

d



n



Functions In ScreenTips

 :Showلعرض صيغة الدوال ىف تلميحة

 :إلظهار قيم أعمدة البيانات

يف األنواع ادلختلفة من التخطيطات .

m

o

c

 : For Cells with Comments Show لتحديد التعليقات اليت زبص
اخلاليا  ،ىل ترغب أال تظهر التعليقات أو مؤشرات عنها أو ترغب يف إظهار
ادلؤشرات فقط أو يف ظهور التعلقات وادلؤشرات .
 : Default Direction لتحديد االذباه التلقائي للشاشة ىل يكون من اليمُت
لليسار أم من اليسار لليمُت

Options for this workbook 

 :Displayلتحديد خيارات العرض ادلختلفة

يف ادلصنف احلايل .
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ik



e



b



 : Display Options for this worksheetلتحديد خيارات العرض ادلختلفة
يف الورقة احلالية .
: Formulasتشتمل علي خيارات لتسريع احلسابات عن طريق استخدام كل
ادلعاجلات ادلوجودة علي جهازك .
 : When Calculating this workbookلتحديد إذا كنت تريد ربديث الروابط
بُت ىذا ادلصنف وادلصنفات االخري ادلرتبطة بو وربديد دقة عرض البيانات.
 :Generalيشتمل على خيارات خاصة بالربنامج بصفة عامة كخيارات لتدعيم
الصوت أو احلركة.
 : Lotus Compatibilityيشتمل علي خيارات للتوافق مع برنامج

Lotus1,2,3

a

 التبويب  :Customizeيشتمل على خيارات زبصيص شريط أدوات الوصول السريع
ومفاتيح االختصار.

n

 التبويب  :Add-Insمزايا أو برامج إضافية ديكنك تثبيتها دلزيد من التحكم ىف
وطريقة التعامل معو.
Center

Excel

:Trustيشتمل ىذا التبويب على ارتباطات خاصة بالسرية واألمان

d

 التبويب

l.

وصحة جهازك حيث يساعدك ىف االتصال بشركة ميكروسوفت وترشدك إىل كيفية احملافظة
على سرية مصنفاتك.

m

o

c

 التبويب  :Resourcesيشتمل ىذا التبويب على أزرار لالتصال دبايكروسوفت لتحديث
النسخة ادلوجودة لديك أو االتصال هبم لالستفسار عن أى شيء أو احلصول على أى
معلومات خاصة بالربنامج.
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o
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إذا كنت جديداً سباما على  ،Excelديكن أن تًتك كل خيارات  Excelكما ىى
عليو ىف الوضع االفًتاضى ،وذلك إىل أن تعتاد على عمل طريقة .Excel

تخصيص نسختك

من MS Office
Personalizing your copy of Ms Offic

c

l.

d

n

a

ik

e

b

ادلقصود بتخصيص نسختك أي ربديد االسم الذي سيظهر يف مجيع مصنفاتك  ،وكذلك
اللغة اليت تستخدمها داخل مصنفاتك  .بالرجوع إيل مربع حوار  Excel Optionsمن
خيارات ( Excelراجع الشكل  .)12-1تأكد أن التنويب النشط ىو Popular
"شائع" توجو إيل اخليار Personalize your copy of microsoft office
مث نفذ اآليت:
 .1أمام " User Nameاسم ادلستخدم" :اكتب امسك كما ربب ان يظهر داخل
مستنداتك.
 .2انقر زر " Language settingsضبط اللغة" يظهر مربع حواري جديد
بعنوان " Language settingsضبط اللغة" (انظر شكل)15-1

o

الفصل األول:

مفاهيم أساسية Basic concepts

شكل 15 -1المربع الحواري language setting

m

o

 .3من مربع " Available editing Languagesلغات التحرير ادلتاحة" انقر اللغة اليت
تريدىا (مثالً )" )Arabic(Saudi Arabiaاللغة العربية حسب اللغة السعودية" .
تتم إضاءة زر " Addإضافة"
 .4انقر زر "Addإضافة" .يتم إضافة اللغة إيل مربع Enable Editing Language
"سبكُت لغة التحرير".
 .5انقر " Okموافق" إلغالق ادلربع احلواري والعودة إيل مربع حوار .Excel Options
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خيارات التصحيح التلقائي

""Autocorrect Options

c

l.

d

n

a

ik

e

b

ادلقصود خبيارات التصحيح التلقائي اخليارات اليت تتحكم يف ادلصحح االمالئي والنحوي
للبيانات اليت تكتبها يف مصنفات .Excel
بالرجوع إيل الشكل ( 12-1مربع حوار  )ExcelOptionsانقر التنويب Proofing
"تدقيق" لتنشيطو.
تتغَت زلتويات مربع احلوار وتظهر اخليارات اليت زبص "Proofingتدقيق"
(انظر شكل  )16-1غالباً ستجد خيارت التصحيح التلقائي للغة االصلليزية.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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شكل 16 -1

محتويات التنويب Proofing

m

o

انقر زر " Autocorrect optionsخيارات التصحيح التلقائي" يظهر مربع حوار
بعنوان " Autocorrectالتصحيح التلقائي" (انظر شكل )17-1
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ik

e

b

o

الفصل األول:
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شكل  17 -1المربع الحواري "Autocorrectالتصحيح التلقائي"

تقليص الشريط

n

a

تأكد من تنشيط مجيع اخليارات وذلك بوجود عالمة امامها مجيعاً .انقر " Okموافق"
مث انقر "Okموافق" مرة ثانية الغالق مربع " Excel optionsخيارات "Excel
Minimize the Ribbon

o

c

l.

d

شرحنا يف الدرس الثاين من ىذا الفصل بالتفصيل ماىو الشريط وماىي مكوناتو وكيفية
التعامل مع تنويباتو واألزرار اليت يشتمل عليها .
ومع ذلك بإمكانك تقليص الشريط (  )Minimizeلكي تزيد مساحة الشاشة ادلتاحة
إلظهار أكرب قدر من أوراق العمل .
 انقر نقرا مزدوجاً اسم التنويب ادلفتوح .يتم تقليص الشريط .ويظهر فقط سطر
التنويبات (انظر الشكل )18-1

شكل  18 -1شريط التنويبات

m

وإلظهار الشريط مرة أخري انقر اسم أي تنويب من التنويبات.
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معلخل الفصل

Summary

الدرس األول  :شرحنا تعريف الربنامج و كيفية تشغيلو ،وشرحنا نافذة ادلصنف والعناصر اليت

b

تشتمل عليها.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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وشريط أدوات الوصول السريع وادلعارض وادلربعات احلوارية وقائمة .Office

e

الدرس الثانى  :شرحنا بالتفاصيل العناصر اجلديدة يف نافذة الرنامج مثل الشريط والتنويبات

الدرس الثالث :شرحنا كيفية احلصول علي التعليمات ادلساعدة وكيفية استخدام مربع البحث.

ik

الدرس الرابع :شرحنا كيفية تغيَت بيئة عمل الربنامج االفًتاضية لتتوافق مع رغباتك وما يناسبك

m

o

c

l.

d

n

a

 .ويف سبيل ذلك شرحنا كيفية تعديل خيارات الربنامج االفًتاضية ،وخيارات التصحيح التلقائي،
وزبفيض نسختك من  ، Officeوتقليص الشريط.
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اتعثمصلمعل ألور قلو امفنل ثت

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

نبدأ يف ىذا الفصل بالعمل مع ادلصنفات كأكراؽ العمل كطرؽ إدخاؿ البيانات إليها
كتعديلها  .ستتعرؼ أيضا علي طرؽ حفظ ادلصنف كتسميتو كغلقو كإعادة فتحو .
بانتهاء ىذا الفصل ستتعرؼ علي :
 كيفية إدخاؿ بيانات حرفية أك رقمية يف كرقو العمل .
 كيفية كتابة رءكس األعمدة ك رءكس الصفوؼ كتغيري عرضها لتناسب البيانات
بداخلها .
 كتابة تلميحات اخلبليا كإظهارىا .
 حفظ ادلصنف ألكؿ مرة كحفظو باسم آخر .كحفظو .يف أنواع أخرم من
ادللفات كحفظو يف نصي بسيط  ،أكحفظو الستعمالو يف إصدارات سابقة من
 ، Excelأك حفظو كقالب .
 فتح مصنف مؤسس علي قالب .
 استخداـ القوالب اجلاىزة .
 تعديل بيانات كرقة العمل كطرؽ تصحيح أخطاء الكتابة سواء باستخداـ مدقق
اإلمبلء أك استخداـ التصحيح التلقائي .
 كتابة سبلسل البيانات .
 استخداـ خاصية اإلكماؿ التلقائي إلدخاؿ سلسلة رقمية أك نصية.
 التنقل داخل ادلصنف أك داخل كرقة العمل .
 إدراج األكراؽ بادلصنف  ،كإعادة تسميتها كحذفها .
 نقل األكراؽ كنسخها .
 إضافة كحذؼ األعمدة كالصفوؼ .

o

الفصل الثانل
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1ل

إدثال البثاثتلEntering Data

تغيير لغة لوحة المفاتيح

Changing key board language

e

b

البيانات الىت تدخل إذل كرقة العمل إما أف تكوف بيانات حرفية ،كتعرؼ ىف كرقة العمل بالعناكين،
أك بيانات رقمية كتعرؼ باألرقاـ ،أك معادالت .ستعرؼ ىف ىذا اؿدرس كيف ديكن كتابة العناكين
كاألرقاـ كستعرؼ فيما بعد كيف ديكن كتابة ادلعادالت.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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a

ik

يسمح  Excelبإدخاؿ النص كحتريره باللغة العربية أك البلتينية ،كتعرؼ اللغة الىت تستعملها ىف
إدخاؿ النص بأهنا لغة لوحة ادلفاتيح.
للتعرؼ على اللغة احلالية ادلستخدمة ىف ادلصنفة انظر زر اللغة ادلوجود على ديني شريط ادلهاـ
 Task Barىف سطح ادلكتب لنظاـ  Windowsسًتل اللغة ادلستخدمة ىف ادلصنفة إما أف

n

كتعٌت أف اللغة
كتعٌت أف اللغة ادلستخدمة ىى اللغة العربية ،أك تكوف
تكوف
ادلستخدمة ىى اللغة البلتينية .كلنفًتض سويان أف اللغة ادلستخدمة ىى اللغة العربية.
تشتمل على خياراف كما بالشكل  .1-2انقر زر

تتغيري لغة لوحة ادلفاتيح إذل اللغة البلتينية.

c

l.

d

لتغمير لغة لوحة ادلفاتيح اذل البلتينية كجو ادلؤشر اذل

مث انقر زر الفأرة .ستظهر قائمة متتالية

شكل  1-2قائمة اللغات المستخدمة فى المصنفة

o

كلتتغري لغة لوحة ادلفاتيح اذل العربية مرة أخرل كجو ادلؤشر اذل زر

مث انقر زر الفأرة ستظهر

m

تعود لغة العربية مرة أخرل .
القائمة ادلتتالية (راجع شكل  )1-2كمن القائمة ادلتتالية اخًت
أما إذا كنت تستخدـ لوحة ادلفاتيح بدال من الفأرة فاف تغيري لغة لوحة ادلفاتيح يتم طبقا للجدكؿ
التاذل :
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الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

لوحة ادلفاتيح العربية

ALT+Right Shift

b

لوحة ادلفاتيح البلتينية

ALT+Left Shift

o

للتبديل الى

لكى تتذكر بسهولة أل من مفتاحى العاذل جيب ضغطو مع مفتاح  ، ALTاربط
ادلفتاح مع أحرؼ اللغة الىت تريدىا فمثبل  ALT+Left Shiftحيوؿ اذل لغة اجتاىها
من اليسار اذل اليمني (البلتينية).ل

كتابة بيانات حرفية فى ورقة

ik

e

ل

اضغط

العمل Entering text data

m

o

c

l.

d

n

a

تشرح العناكين ىف كرقة العمل طبيعة األرقاـ كتسهل على أل شخص يطلع على األرقاـ متابعتها
كاالستفادة منها كفيما يلى نوضح كيفية إدخاؿ عناكين (أك بيانات حرفية) داخل كرقة العمل.
 .1انقر اخللية  A1الختيارىا لكي تصبح ىي اخللية النشطة ،أم اليت ستستقبل البيانات .إذا
كانت اخللية سلتارة أل زلاطة بربكاز فلست ىف حاجة الختيارىا.
 .2غري لغة لوحة ادلفاتيح إذل العربية إذا لزـ األمر.
 .3اكتب كلمة "ادلبيعات".
تظهر الكلػمة ىف كل من اخللية ،كشريط ادلعادلة .كيظهر ىف شريط ادلعادلة احلركؼ
كاألرقاـ الىت تكتبها من لوحة ادلفاتيح .إذا كقعت ىف خطأ أثناء الكتابة اضغط مفتاح
 Backspaceلتصحيح اخلطأ .مبجرد أف تبدأ الكتابة يظهر ىف خانة شريط ادلعادلة
كيسمى مربع اإلدخاؿ (مبعٌت قبوؿ
مربعني متجاكرين أحدمها يشتػمل على عبلمة
كيسمى مربع اإللغاء (مبعٌت الرجوع عن عملية
ادلدخبلت) كالثاين على عبلمة
اإلدخاؿ) (انظر شكل .)2-2
ليقبل الربنامج الكلمة الىت كتبتها ىف اخللية ادلختارة.
 .4انقر
الحظ أف مؤشر الفأرة يتحوؿ إذل سهم عندما تشري إذل مربع اإلدخاؿ .كأف مربعي
اإلدخاؿ كاإللغاء خيتفياف بعد قبوؿ ادلدخبلت.
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مرجع الخلية

Excel cellreferening System

l.

d

n

a

ik

e

b

تتكوف كرقة العمل من أعمدة ) (Columnكصفوؼ ) (Rowsكتشتمل كرقة العمل يف
 Excel 2007علي  1048576صفا متشتمل علي عدد من األعمدة يصل إرل 16384
عمودا  .كتأخذ الصفوؼ أرقاما متسلسلة ابتداءن من  1إرل  1048576أم أف عدد الصفوؼ
ىو  1.048.576صفا  .كتأخذ األعمدة عناكين تبدأ من  :Aكتنتهي عند  .XFDىذا معناه
إذا كنت ضليعا يف احلساب أف عدد خبليا كرقة العمل يف  Excel 2007تبلغ  17.1مليوف
خلية  .ىل تظن أف شخصا ما سيحتاج لكل ىذا الكم اذلائل من اخلبليا .كتسمي نقطة التقاء
العمود مع الصف خلية أك  . Cellفمثبل اخللية اليت تقع عند التقاء الصف األكؿ مع العمود
األكؿ يشار إليها باخللية  A1كاخللية اليت تقع عند التقاء العمود الرابع مع الصف الثاين يشار
إليها باخللية . D2

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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شكل  2-2مربعى اإلدخال واإللغاء أثناء الكتابة

c

كتابة رءوس األعمدة ورءوس الصفوف

Entering Columns and Rows Heading

m

o

فيما يلى خطوات كتابة رءكس األعمدة كالصفوؼ.
 .1انقر اخللية  B2الختيارىا كلكي تصبح ىي اخللية النشطة مث اكتب كلمػة "يناير".
 .2اضغط مفتاح اإلدخاؿ ( ضغط مفتاح اإلدخاؿ ىف ىذه احلالة يعادؿ نقر مربع اإلدخاؿ ىف
البند السابق).
 .3باتباع اخلطوتني  2،1اكتب كلمة "فرباير" ىف اخللية  C2ككلػمة "مارس" ىف اخللية . D2
 .4انقر اخللية  A3الختيارىا مث اكتب كلمة "طابعات".
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 .5اضغط مفتاح اإلدخاؿ.
 .6باتباع اخلطوتني  ،5،4اكتب كلمة "برامج جاىزة" ىف اخللية

 A4ككلمة "حاسبات

d

n

a

ik

e

b

كمستلزماهتا" ىف اخللية .A5
الحظ أف العبارة األخرية أطوؿ من عرض العمود ،كلذلك فاف احلركؼ األخرية من العبارة
تكتب فوؽ العمود الثاين  Bكما ىو ظاىر أثناء الكتابة .ستعرؼ بعد قليل كيف ديكن
توسعة العمود ليتسع للعبارة كلها.
 .7انقر اخللية  A7الختيارىا.
 .8اكتب "اجملموع" مث اضغط مفتاح اإلدخاؿ.
باتباع اخلطوات السابقة جيب أف تكوف الشاشة الىت أمامك مشاهبة ؿشكل .3-2

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

l.

شكل  3-2كتابة رءوس السطور واألعمدة

تغيير عرض األعمدة

Changing Column Width

m

o

c

الحظت ىف البند السابق أف عبارة "حاسبات كمستلزماهتا" أكرب من عرض العمود  Aكلذلك
احتلت جزءا من العمود التارل .ىف مثل ىذه احلاالت حيسن توسعة عرض العمود لكى يتسع
للعبارة كلها.
لتغيري عرض العمود  Aاتبع اخلطوات التالية :
 .1حرؾ مؤشر الفأرة إذل عناكين األعمدة  ،إذل اخلط الذل يقع بني العمود  Aكالعمود .B
سيتغري شكل ادلؤشر ليصبح ىكذا
 .2انقر زر الفأرة نقرا مزدكجا.
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سيتوسع العمود  Aتلقائيا آخذا ىف اعتباره عرض أكرب خلية ىف العمود .حبيث يصري عرض
العمود مناسبا لعرض ادلدخبلت ادلوجودة.

b

كتابة األرقام

Entering Numbers

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

اتبع اخلطوات التالية لكتابة أرقاـ ادلبيعات ادلتوقعة لؤلصناؼ ادلوضحة بالشكل خبلؿ الشهور
الثبلثة األكذل من عاـ : 2012
 .1انقر اخللية  B3الختيارىا.
 .2اكتب الرقم .12000
 .3اضغط مفتاح السهم ← (السهم ادلتجو لليسار) إلدخاؿ الرقم الذل كتبتو إذل اخللية
كاالنتقاؿ تلقائيا إذل اخللية التالية .C3
استخداـ مفاتيح األسهم من لوحة ادلفاتيح طريقة ثالثة سهلة كسريعة إلدخاؿ البيانات إذل
كرقة العمل كاالنتقاؿ ىف نفس الوقت إذل اخللية اجملاكرة حسب اجتاه السهم.
( إذا كنت تستخدـ مفاتيح األسهم ادلوجودة باللوحة الرقمية جيب أف تتأكد من
تعطيل مفتاح  Num Lockأل كضعو ىف حالة  Offحىت تعمل ادلفاتيح بطريقة
صحيحة).
 .4باتباع اخلطوات السابقة ،استكمل كتابة األرقاـ ادلوضحة ىف شكل  4-2التارل مستخدما
كاحدة من الطرؽ الثبلث ادلوضحة ىف ىذا الفصل إلدخاؿ البيانات كىى:
 نقر مربع اإلدخاؿ.
 ضغط مفتاح اإلدخاؿ.
 ضغط مفتاح السهم لقبوؿ ادلدخبلت كاالنتقاؿ إذل اخللية اجملاكرة حسب اجتاه السهم.
اخللية التالية قد تكوف ألسفل أك لليمني أك ألعلي أك للسيار حسب اختيارؾ من
رلموعة  Editing Optionsيف التبويب  Advancedيف مربع "خيارات
( "Excelراجع الفصل السابق) .
الحظ أف األرقاـ تتم زلاذاهتا تلقائيا ناحية ديني اخلبليا (انظر شكل .)4-2

46

ik

تلـميحات الخاليا

شكل  4-2الورقة بعد كتابة األرقام

e

b

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

Cell Comments

n

a

ديكنك إضافة معلومات توضيحية إذل خبليا كرقة العمل ،كتتوذل تلميحات اخلبليا عرض
ادلبلحظات الىت تقوـ بإضافتها إذل اخلبليا.
إلضافة مبلحظة إذل اخللية  A1اتبع اآلتى:
 .1انقر اخللية  A1الختيارىا.
 .2من التبويب " Reviewمراجعة" كمن رلموعة " Commentتعليقات" انقر الزر

New

" Commentتعليق جديد"
عند تثبيت الربنامج .
 .3ىف ادلربع الذم أمامك اكتب ادلبلحظة "مبيعات الربع األكؿ من عاـ 2012ـ" كعندما
تنتهى من كتابتها انقر بعيدا عن اخللية.
 .4دلشاىدة تلميحات اخللية كجو ادلؤشر إذل اخللية الىت هبا اؿتلميحة كتعرفها بوجود نقطة محراء
ىف زاكيتها اليسرل العليا يظهر يف اخللية مربع يشتمل على ادلبلحظة أك التعليق .كما يف شكل
5-2
ىف الدرس القادـ ستعرؼ كيف ديكن اختيار اسم للمصنف كحفظو على القرص ادلغناطيسي.
 Commentsداخل التبويب
 .5حلذؼ تلميحة يف خلية  ،انقر اخللية مث من رلموعة
 Reviewمث انقر . Delete

m

o

c

l.

d

يظهر مربع لكتابة التلميح كيظهر بداخلو االسم ادلسجل
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ik

e

b

o
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a

شكل 5-2تلميحات الخاليا

m

o

c

l.

d

n

ستعرؼ يف الدرس القادـ كيف ديكن اختيار اسم للمصنف كحفظو علي القرص
ادلغناطيسي.
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الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

o

 2ل تمبيل امفننلوولفظلووغلظلووتتظل

b

بعد إدخاؿ بيانات ادلصنف جيب اختيار اسم للمصنف كحفظو على القرص ادلغناطيسي ليسهل
الرجوع إليو فيما بعد ،لتعديلو أك طباعتو أك إجراء عمليات حسابية على زلتوياتو  ...اخل.

e

حفظ المصنف

Saving Workbook

حفظ المصنف ألول مرة
أمر .Save As

 ،تظهر قائمة  Officeمشتملة على العديد من األكامر كمن بينها

"Saveحفظ باسم" يظهر مربع حوارم بعنواف

d

 .1انقر أمر

As

Saving Workbook for first time

n

حلفظ ادلصنف انقر زر

a

ik

كرقة العمل الىت أنشأناىا حىت اآلف موجودة بذاكرة احلاسب  ،كىى جزء من ادلصنف الذل
خيصص لو  Excelتلقائيا االسم  .Book1.xlsxإذا حصل قطع للتيار أك غلق مفاجئ
للجهاز أك غلق  Excelبدكف حفظ ادلصنف ،سيضيع كل اجلهد الذل بذلتو .لذلك البد من
حفظ كرقة العمل على قرص مغناطيسى

As

"Saveحفظ باسم "

l.

أنظر (شكل )6-2
ككما يظهر من شكل  6-2يظهر شريط يف أعلى ادلربع احلوارم حيدد ادلكاف ادلختار حلفظ
ادلصنف.
 .2انقر السهم ادلوجود أماـ اسم أحد اجمللدات لتفتح قائمة باألماكن األخرل اليت ديكنك

m

o

c

االنتقاؿ إليها داخل نفس ادلستول كما يف شكل  6-2استخدـ سهم
لبلنتقاؿ إذل ادلستول األعلى من اجمللدات  ،مث حدد ادلكاف الذم ترغب يف حفظ ادلصنف
بداخلو
 .3كأماـ خانة  File nameاخًت ااان مناسبان .للمصنف الذم بدأناه يف الدرس السابق.
Back
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شكل  6-2المربع الحوارى  Save Asفى نظام

e

b

o
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التشغيل Windows Vista

n

a

ik

 .4أماـ خانة  Save As Typeاخًت نوع تنسيق ادلصنف ادلناسب.
 .5انقر زر  Saveحلفظ ادلصنف.
من شكل  6-2تبلحظ أف رللدات ادلستندات ال تظهر تلقائيان .ألنك ال حتتاج دائمان لرؤية
أاان ادللفات ادلوجودة لكى حتفظ ادللف اجلديد ،أما إذا كنت تفضل رؤية ادللفات ادلوجودة
باجمللد احلارل ،أك كنت ترغب يف توسيع ادلربع احلوارم لرؤية معلومات أكثر تفصيبلن ،أنقر
زر
" Browse Foldersأظهار اجمللدات" .مبجرد نقر زر
"أظهار اجمللدات "سيمتد مربع " Save Asحفظ باسم" كستظهر أجزاء جديدة بادلربع
كما يظهر يف شكل .7-2

m

o

c

l.

d

Folders

Browse

شكل  7-2مربع  Save Asفى نظام التشغيل  Windows Vistaيمكنه إظهار أو إخفاء محتوياته
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حفظ المصنف أثناء العمل

Saving Workbook While Working

b

يتم حفظ ادللف على القرص ادلغناطيسى باالسم ادلختار .كعندما ترغب ىف حفظ ادللف مرة ثانية
فيما بعد افتح قائمة  officeمث اخًت أمر ( Saveكليس  )Save Asسيقوـ الربنامج باستبداؿ

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

e

ك ماى زر
النسخة القددية من ادللف بالنسخة احلديثة الىت طلبت حفظها .أك انقر زر
احلفظ من شريط " Quick Access Toolbarشريط أدكات الوصوؿ السريع". .

حفظ المصنفات في أنواع ملفات أخري

ik

Saving Workbooks using different format
حفظ ادلصنف كمستند ( Excelباالمتداد  ).Xlsxمثآل قد ترغب

n

a

يف حفظو
قد ال ترغب يف
كملف نصي بسيط  ،أك ترغب بإرسالو إرل شخص يستخدـ إصداران سابقان لربنامج  Excelأك
قد ترغب حبفظو كقالب توضح فيما يلي كيف ديكنك حفظ ادلصنف يف تنسيقات أخرم.
حلفظ ادلستند يف تنسيق آخر انقر زر  Officeكمن قائمة  Officeاخًت األمر Save As
"حفظ باسم" .كعندما يظهر لك مربع حوار " Save Asحفظ باسم" (.راجع شكل 6-2
كشكل .)7-2توجو إرل مربع " Save As Typeحفظ بنوع" مث أنقر رأس السهم ادلتجة

m

o

c

l.

d

 ،تنسدؿ قائمة بأنواع ادللفات اليت ديكنك حفظ ادلستند بواحد منها
ألسفل
(انظر شكل )8-2
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a

ik

e

b

o
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شكل  8-2المربع الحواري  Save As Typeيشمل علي أنواع ملفات الحفظ

منها.

حفظ المصنف كملف نصي

n

نوضح فيما يلي أىم التنسيقات ادلعركضة كما أمامك يف (شكل ،)9-2ككيف ديكنك االستفادة
بسيط Saving Workbook as text file

c

l.

d

قد تلجأإرل مثل ىذا النوع من ادللفات النصية إذا كنت ستستعمل كرقة العمل يف برنامج آخر غري
برنامج  Excelمثل برامج معاجلة النصوص .من القائمة ادلعركضة (راجع شكل  )8-2مرر
نزكالنحيت ترم اخليار ( Text )Tab delimited
كمعناه ملف نصي بسيط مث انقره الختياره .يظهر نوع ادللف الذم اخًتتو داخل مربع
" Save As typeحفظ بنوع" .

m

o

عندما حتفظ ادلستند بتنسيق آخر سواء كاف ملف نصي أك غريه من التنسيقات
ستجد اف اسم ادللف كملحقو يتغرياف يف شريط العنواف .إنك تنظر اآلف إرل ادللف
اجلديد كليس إرل ملف Excel 2007

عندما حتفظ ادلصنف كملف نصي ،يبقي التنسيق ادلوجود علي الشاشة لكن إذا أغلقت ادللف
كأعدت فتحو يف ، Excelستختفي كل التنسيقات اليت كنت قد أضفتها.
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حفظ المصنف الستعماله في إصدارات سابقة
Saving Workbook in a previous versions

b

قدحتتاج إرل ىذا األمر أذا اردت إرساؿ ملفك لشخص آخر يستعمل إصداران سابقان من برنامج
((97-2003 Workbook)*.xls

 )Excelالختياره

كمعناه حفظ ادلستند تنسيق يسمح بفتحهة يف أحد اإلصدارات السابقة من

حيت

.Excel 2003

Saving Workbook as atemplate

ik

حفظ المصنف كقالب

Excel 97

e

 Excelيف ىذه احلالة انقر اخليار

خيزف كل معلومات التنسيق اليت تنشئها باإلضافة إرل
كل ما جيب أف تعرفو اآلف أف القالب ّ
إمكانية احتوائو علي نص .حلفظ ادلستند كقالب مرر نزكالن يف قائمة أنواع ادللفات (راجع شكل

 .Excelكىذا اخليار

a

 .)8-2مث انقر القالب

(Macro-enabled Template)*.xltm

d

n

شبيو بقالب  Excel 2007كخيتلف عنو يف كونو حيتوم علي ماكرك بداخلو .
استخدـ ىذا النوع من القوالبب عندما تريد ختزين ادلاكرك داخل القالب .
موضوع ادلاكرك خيرج عن نطاؽ ىذا ادلصنف دلزيد من ادلعلومات راجع كتاب
"ادلرجع األساسي دلستخدمي " Excel 2007للمؤلف رلدم زلمد أبو العطا".

غلق المصنف

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

Closing Workbook

m

o

c

l.

لغلق ادلصنف ادلفتوح "ادلبيعات  "2012كالذل أنشأناه كحفظناه ىف ىذا الفصل انقر زر اإلغبلؽ
 .أك انقر زر  Officeمث اخًت أمر . Close
تأكد من نقر زر اإلغبلؽ ىف نافذة ادلصنف كليس برنامج  Excelألف نقر زر
اإلغبلؽ ىف نافذة  Excelيغلق  Excelالكتب ادلفتوحة كلها كليس مصنفان ن
كاحدا.
إذا دل تكن حفظت ادلصنف سيظهر مربع حوارل يسألك ىل تريد حفظ التغيريات الىت دتت على
ادلصنف أـ ال .ىف ىذه احلالة انقر " Yesنعم " للموافقة على حفظ التعديبلت أك " Noال"
لغلق ادلصنف بدكف حفظ.
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فتح المصنف

Opening a workbook

عندما تبدأ تشغيل

Excel

يبدأ الربنامج تلقائيا بفتح مصنف جديد كخيصص لو االسم

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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b

 ،Book1.xlsxلفتح مصنف موجود ابدأ تشغيل  Excelإذا كنت أغلقتو ىف هناية الدرس
السابق ،كلفتح أم مصنف ىناؾ طريقتني .

انقر زر  .Officeتظهر قائمة منسدلة .كيظهر فيها
"آخر"كاليت حتتوم علي أااء آخر مستندات فتحتها( .انظر شكل )9-2
انقر اسم ادلستند ادلطلوب فتحو أك اضغط مفتاح الرقم اخلاص بو من لوحة ادلفاتيح ..
يفتح ادلستند ادلطلوب.

c

l.

d

n

a

.2

القائمة Recent Documents

ik

.1

e

الطريقة األولي  :فتح المستندات المستخدمة مؤخرا

Opening from Recont

شكل  9-2آخر مستندات تم فتحها

o

الطريقة الثانية  :فتح المستندات من المربع

الحوارى Open

Opening using open Dialog Box

m

مث اخًت " Openفتح" من القائمة ادلنسدلة  .حتصل على
 .1افتح قائمة زر
"فتح" ،يشبو مربع " openفتح" مربع " Save Asحفظ باسم" الذل شرحناه يف سابقان
(انظر شكل .)10-2
 .2انتقل إذل اجمللد الذم حيتوم علي ادلصنف ادلطلوب.
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مربع Open

شكل 10 -2

ik

e

b

o
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مربع Open

l.

d

n

a

 .3إذا دل يكن اجمللد الذم حيتوم علي ادلصنف الذم تريد فتحو موجودا ضمن ادللفات ادلعركضة،
غري مشغل القرص كاجمللد ،لتغيري مشغل القرص أك اجمللد ،اسحب ادلنزلق أماـ قسم اجمللدات(
 ) Foldersحىت حتصل على مشغل القرص (اجمللد ادلطلوب) مث انقر مشغل القرص ك/أك
اجمللد ادلطلوب.
 .4من قائمة ادللفات ادلعركضة انقر ملف ادلصنف نقرا مزدكجا .يظهر ادلصنف على الشاشة.
ديكن كتابة اسم ادلصنف مباشرة ىف مربع ادلصنفة إذا كنت متأكدا من االسم  ،أك اختماره
من قائمة ادللفات مث انقر زر "Openفتح"  .إال أف النقر ادلزدكج على اسم ادللف أسهل.
 .5إذا كانت نافذة ادلصنف ال تتسع لعرض كل األعمدة  ،انقر زر التكبري ادلوجود ىف أقصى
اليمني من شريط العنواف.

c

فتح مصنف جديد

Opening a new Workbook

m

o

لفتح مصنف أك مصنف جديد اتبع اآليت:
 .1انقر زر  Officeكمن القائمة اليت تظهر اخًت New
 .2يظهر مربع بعنواف ( New WorkBookشكل . ) 11-2
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e

b

o
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ik

شكل 11 -2

مربع New Work Book

n

a

يظهر يف مربع  Blank and recentشكل مصنف خاؿ عن البيانات كتظهر معاينة
لشكل ادلصنف يف اجلزء األدين من ادلربع احلوارم بينما يظهر يف اجلزء األيسر أااء القوالب
ادلوجودة كاليت ديكنك أف تؤسس مصنفك علي أحد ىذه القوالب.
 .3انقر زر " Blank Workbookمصنف خاؿ" مث انقر زر  Createيظهر مصنف
جديد كخيصص  Excelرقما يزيد  1عن آخر مصنف مث فتحو (مثبل  )Book2يشتمل
ادلصنف اجلديد تلقائيا على ثبلث كرقات عمل .

d

استخدام القوالب الجاهزة

Using template

l.

يأتى  Excelبالعديد من القوالب ادلوجودة معو كادلثبتة على القرص الصلب حيث أف ىناؾ
 Office 2007تتنوع بني
الكثري من القوالب الىت يتم تثبيتها بشكل تلقائى عند تثبيت
اخلطابات كالفاكسات كالتقارير  ...كغريىا

c

فتح مصنف مؤسس علي قالب

o

دقق النظر يف مربع حوار

Opening workbook based on other template
Workbook

 Newستجد أنو حيتوم علي رلموعة من

m

أااء القوالب تظهر مجيعها يف قسم " Templateقالب"(القسم األيسر من ادلربع
احلوارم) .بعض ىذه القوالب مثبتة عندؾ كبعضها ديكن تنزيلو من موقع
مايكركسوفت علي االنًتنت
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كإلنشاء مصنف مؤسس على قالب موجود علي شبكة االنًتنت ،تابع اخلطوات اآلتية:
 .1انقر زر  Officeتظهر قائمة منسدلة.انقر زر " newجديد" يظهر ادلربع احلوارل New
" Workbookمصنف جديد".
 .2من خانة " Templatesقوالب" انقر " Installed Templatesالقوالب ادلثبتة".
تتغري زلتويات القسم األكسط من ادلربع لتعرض القوالب ادلوجودة تلقائيا ىف الربنامج.
Installed
 .3انقر القالب الذل تريده من رلموعة القوالب الىت تظهر حتت عنواف
" Sales Reportتقرير
" Templatesالقوالب ادلثبتة" .علي سبيل ادلثاؿ اخًت
مبيعات"الحظ خانة ادلعاينة ىف القسم األدين من ادلربع( .انظر شكل .)12-2

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

شكل  12 -2انشاء مستند مؤسس طبقا لقالب افتراضى

m

o

c

l.

 .4انقر زر " Createبدء" لبدء إنشاء ادلستند .يظهر أمامك مستندا جديدا مؤسسا على
القالب الذل حددتو ىف اخلطوة رقم  3كىو ( Sales Reportراجع شكل )13-2
بامكانك االستفادة من القالب كاستبداؿ البيانات اليت أمامك بياناتك اخلاصة.
من الواضح أف القالب يوفر عليك الكثري من التنسيق ،كلكن ما دل يكن تنسيقك يوافق أحد
القوالب ،فاألفضل أف تقوـ بإنشاء كرقة عمل من البداية ،بدالن من تغيري كرقة عمل يقوـ
 Excelبإنشائها من قالب جاىز.
استخدـ القوالب مفهوـ متقدـ كحيتاج لدراية لكي تعرؼ كيف تعدؿ القالب ادلعد
سلفان بواسطة شركة  .Microsoftلذا ننصح باستخدامو بعد أف تزيد خربتك
بالتعامل مع .Excel
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b

 3ل ععدصلورريل اعمصلو فتبيل ألدخثال
إكل نلو
انثاظ،ل تشتمل ىذه التعديبلت على
التعديبلت عليها
شبصلودنعوولالعديد من
بعد إنشاء كرقة العمل ديكنك إجراء

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

e

استبداؿ زلتويات خلية أك إلغائها كالرجوع عن آخر تعديبلت باإلضافة إذل مفاىيم ىامة تس اعد
ىف التعامل مع كرقة العمل مثل استخداـ مدقق اإلمبلء ،كاالختصارات ،ككتابة سبلسل البيانات.

ik

في هذا التمرين ستقوم باختيار خلية مرة ونطاق من الخاليا مرة أخري .ستقوم كذلك
باختيار أعمدة أو صفوف متجاورة ،أو نطاقات غير متجاورة .ستقوم بإضافة بيانات جديدة
إلي ورقة العمل ستعدل محتويات الخاليا وتتراجع عن التعديالت  .أيضا ستقوم بتصحيح
أخطاء الكتابة وتدقيق اإلمالء وأخيرا ستقوم بإضافة سالسل البيانات.
إلكماؿ ىذا التمرين  ،افتح ادلستند
احلارل " "ch02كاحفظو باالسم .Qt1sales _ed. xlsx

a

 Qt1sales.xlsxادلوجود يف رللد الفصل

n

اختيار أو تحديد الخاليا والنطاقات

Selection

c

l.

d

بعد كتابة بيانات كرقة العمل فإف اختيار أك حتديد زلتويات كرقة العمل من األعماؿ اليت تتكرر
كثريا كيتم اختيار أك حتديد اخلبليا أك النطاقات قبل إجراء معظم األعماؿ اليت حتتاجها مثبلن
لنسخ أك قص خلية /خبليا أك نطاؽ من اخلبليا أك لنقلها من مكاهنا أك إلجراء تنسيقات معينو
عليها … اخل .
من ادلصنف ادلفتوح أمامك انقر اخللية  B3الختيارىا.
تعرؼ اخللية ادلختارة بوجود بركاز ايك حوذلا كيقاؿ عنها اخللية النشطة .كيظهر عنواف اخللية
ادلختارة عادة يف مربع االسم ادلوجود يف شريط الصيغ حتت الشريط (.)Ribbon

o

اختيار نطاق من الخاليا

Selecting range

m

الختيار نطاؽ من اخلبليا انقر مث اسحب فوؽ اخلبليا ادلوجودة يف النطاؽ الذم تريد اختياره .
كيتم السحب ألعلي أك ألسفل أك ًنينان أك يساران .من ادلصنف ادلفتوح اسحب ألسفل ابتداء من
اخللية اليت نقرهتا يف البداية (اخللية  )B7مث لليسار لتوسع نطاؽ االختيار ألننا خنتار نطاؽ من
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ضاء اخلبليا (النطاؽ) ادلطلوب  .ارفع يدؾ من
اخلبليا يشتمل علي أعمدة كصفوؼ .عندما ت
علي زر الفأرة .يشتمل شكل  13-2علي النطاؽ ادلختار من اخلبليا كقد مت السحب ليمني مث
ألسفل الختيار ىذا النطاؽ "البلوؾ" من اخلبليا.
عنواف النطاؽ ادلختار من اخلبليا ىو  B7:F12كعبلمة النقطتني " ":ىنا معناىا "حىت" كاخللية
النشطة ىنا ىي  B7كتوضح أف النطاؽ ادلختار بدأ اختياره من ىنا متجها لليسار مث لليمني (أك
لليمني مث لليسار).

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

d

شكل  13-2الخلية الموجودة فى بداية النطاق تبدو بيضاء بينما تضاء باقى الخاليا بلون مختلف

m

o

c

l.

الحظ أف مؤشر اخللية يبقي يف أكؿ خلية مت اختيارىا (كىي ىنا اخللية  )B7الحظ أيضا
أف  Excelأضاء رءكس األعمدة كالصفوؼ الواقعة يف النطاؽ ادلختار كنعرؼ ذلك بظهور
احلركؼ الدالة علي رءكس األعمدة كاألرقاـ الدالة علي رءكس الصفوؼ بلوف سلتلف عن باقي
األعمدة كالصفوؼ.
ننبو إرل أمر ىاـ كىو أف النطاؽ ادلختار لو حساسية معينو فإذا ضغطت مسطرة
ادلسافات مثبلن أك كتبت حرفا أثناء اختيار خلية  ،فسيتم حذؼ زلتويات اخللية أك
النطاؽ كسيح ؿ زللها الفراغ أك احلرؼ الذم كتبتو .إذا حدث ذلك اضغط مفتاح
 Escإذا كانت اخللية ما تزاؿ سلتارة ،أك انقر زر
احملظور كقع .

"الًتاجع عن" إذا كاف
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اختيار األعمدة والصفوف

Selecting rows and columns

اختيار أعمدة أو صفوف متجاورة

b

الختيار العمود  Bانقر احلرؼ  Bادلوجود يف رأس العمود( ،كالختيار صف انقر رقم الصف
الختياره بأكملو) .يظهر لوف رأس العمود ادلختار سلتلف عن باقي األعمدة .

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

Selecting a range of conneting rows

d

n

a

ik

e

اسحب عرب حركؼ األعمدة أك أرقاـ الصفوؼ اليت تريد اختيارىا حىت تضاء األعمدة كالصفوؼ
اليت تريد اختيارىا ( انظر شكل .)14-2يظهر من شكل  14-2أف الصفوؼ ادلختارة ىي من
صف  8إرل صف .12

Selecting non-connected ranges

l.

اختيار نطاقات متباعدة

شكل  14 -2الصفوف المختارة

m

o

c

الفرؽ بني اختيار نطاقات متجاكرة أك متباعدة ىو أف اختيار النطاقات ادلتباعدة يتطلب
ضغط مفتاح  Ctrlأثناء سحب ادلؤشر فوؽ النطاقات حىت يتم االنتهاء من اختيارىا مجيعا.
الختيار نطاقات أك مناطق غري متجاكرة من كرقة العمل اتبع اآليت :
 .1اخًت اخللية  A3مث اسحب الختيار النطاؽ . A3:B5
 .2اضغط مفتاح  Ctrlمث اخًت النطاؽ ( . B8:F12ضغط مفتاح  Ctrlيتم اثناء اختيار
النطاؽ).
بعد االنتهاء من اختيار النطاقات ارفع إصبعك من علي مفتاح . Ctrl
لعلك الحظت عند اختيار ثاين نطاؽ أف خلية البداية النشطة حتولت إرل أكؿ خلية سلتارة يف
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الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

إضافة بيانات جديدة

o

النطاؽ الثاين كليست اليت كانت موجودة يف النطاؽ األكؿ .
Adding new data

ik

e

b

تتم إضافة بيانات جديدة دلصنف أك كرقة موجودة من قبل بنفس الطريقة الىت تكتب هبا البيانات
عند إنشاء الكتاب أك الورقة ىف أكؿ مرة.
سنوضح فيما يلى كيفية إضافة بيانات جديدة ىف ادلصنف ادلفتوح . .ككيف ديكن تعديل زلتويات
اخللية كالًتاجع عن التعديبلت.
 .1انقر اخللية رقم  E7الختيارىا .يظهر مستطيل حوؿ اخللية للداللة على أهنا ىى اخللية
النشطة ،أل اخللية الىت ستستقبل البيانات من لوحة ادلفاتيح.
 .2اكتب "الربع األكؿ"

تعديل محتويات الخلية

a

 .3انقر مربع اإلدخاؿ (عبلمة

) لقبوؿ ادلدخبلت.

Editing a call content

c

l.

d

n

ديكن تعديل زلتويات اخللية باستبداذلا مبحتويات جديدة أك بإضافة حرؼ أك حركؼ اليها أك
حبذؼ حرؼ أك حركؼ منها .فيما يلى سنوضح خطوات استبداؿ كلمة "اجملموع" ىف اخللية F7
بكلمة "اإلمجارل".
 .1انقر اخللية  F7الختيارىا.
 .2اكتب من جديد كلمة "اإلمجارل" مث اضغط مفتاح اإلدخاؿ.
سيختفى مربعى اإلدخاؿ كاإللغاء كنقطة اإلدراج ألف حالة التعديل انتهت كستحل كلمة
"اإلمجارل" زلل كلمة "اجملموع".

التراجع عن التعديالت

Undo edit

m

o

قد تقع ىف خطأ أثناء عملية التعديل ،فمثبل قد حتذؼ زلتويات خلية باخلطأ أك قد تكتب بيانات
غري ادلقصودة .يسمح  Excelبالرجوع عن آخر تعديبلت دتت.
كفيما يلى سنقوـ حبذؼ زلتويات اخللية  A3مث نرجع عن ىذا التعديل:
 .1انقر اخللية  A3الختيارىا.
 .2اضغط مسطرة ادلسافات .ستمحى زلتويات اخللية ،كيظهر مربعى اإلدخاؿ كاإللغاء.
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تصحيح أخطاء الكتابة بواسطة مدقق اإلمالء

ik

e

b

 .3انقر مربع اإللغاء (عبلمة ) أك اضغط مفتاح .Esc
ستعود زلتويات اخللية للظهور مرة ثانية ،كخيتفى مربعى اإلدخاؿ كاإللغاء .أل ستلغى آخر
تعديبلت.
لقبوؿ التعديبلت تظهر اخللية
 .4اضغط مسطرة ادلسافات مرة أخرل مث انقر مربع اإلدخاؿ
بدكف بيانات ألف بياناهتا زليت.
 .5من شريط أدكات الوصوؿ السريع  Quick Access Toolbarانقر زر الًتاجع عن
 ،تظهر زلتويات اخلليو مرة أخرل
التعديبلت

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

Spell checking

d

n

a

يعترب مدقق اإلمبلء ميزة ىامة من مزايا  Excelكيسمح مدقق اإلمبلء بتصحيح أخطاء الكتابة
الشائعة تلقائيان .كىو مشابو للمدقق اإلمبلئي ادلوجود ىف .MS Word
يشتمل ادلدقق اإلمبلئي على رلموعة من أخطاء الكتابة الشائعة مثل كلمة  the :بدال من
" "tehككلمة "مع" بدال من كلمة "مغ".
كديكنك توفيق أك تعديل مدقق اإلمبلء ليناسب استخدامك بإضافة كلمات جديدة إذل قاموس
الكلمات ادلوجودة كىى الكلمات الىت خيطئها كثري من الناس ،كما ديكنك استخداـ مدقق
اإلمبلء كنوع من االختزاؿ أك االختصار للعبارات الطويلة الىت تستخدمها دائما ىف مستنداتك

l.

فمثبل عبارة :الشركة العربية لعلوم الحاسب ديكن إضافتها للقاموس كاستعماؿ كلمة سلتصرة
بدال منها كلتكن شركتنا كيتوذل مدقق اإلمبلء استبداذلا باالسم الطويل كلما صادفها ىف ادلستند .

c

التصحيح

التلقائى Autocorrect

m

o

لتصحيح كلمات خطأ داخل ادلستند إذا كانت موجودة ضمن قاموس مدقق اإلمبلء اتبع االتى:
 .1انقر اخللية .B2
 .2اكتب كلمة  Tehمث اتبعها مبسافة نبلحظ إف ادلدقق اإلمبلئى يتوذل تصحيح الكلمة تلقائيان
مبجرد ضغط مسطرة ادلسافات كتصبح .The
 .3اضغط مفتاح اإلدخاؿ.
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تدقيق اإلمالء

e

b

أما إذا دل تكن الكلمة موجودة ضمن قاموس مدقق اإلمبلء فإف ادلدقق سيعرض عليك رلموعة
من الكلمات لتختار منها الكلمة الصحيحة بدالن من الكلمة اخلطأ كيتيح لك إما استبداؿ
الكلمة اخلطأ بإحدل الكلمات ادلعركضة أك جتاىل الكلمات اخلطأ أك إضافتها إذل القاموس.
لتصحيح كلمة خطأ داخل ادلستند اتبع االتى :
 .1انقر اخللية  A1الختيارىا ،مث اكتب كلمة "ادلبعات".

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

"تدقيق إمبلئي" من رلموعة
 .2انقر التبويب " Reviewمراجعة" مث انقر زر
"تدقيق" .يظهر مربع حوارم بعنواف " Spellingهتجئة" (انظر شكل .)15-2

d

n

a

ik

Proofing

l.

شكل 15 -2

مربع Spelling

c

يظهر أماـ خانو " Not in Dictionaryليست يف القاموس" الكلمة اخلطأ كحتت خانو
" Suggestionsاقًتاحات" الكلمة اليت يقًتحها ادلدقق لتصحيح الكلمة اخلطأ ،تعطينا
خافة " Suggestionsاقًتاحات" رلموعة من الكلمات ادلوجودة بقاموس مدقق اإلمبلء
لتختار منها الكلمة اليت تراىا صحيحة لتحل زلل كلمة "ادلبعات" كىى الكلمة اخلطأ.

m

o

 .3من قائمة " Suggestionsاقًتاحات" انقر كلمة "ادلبيعات" ،مث انقر زر
تتغري اؿكلمة إرل "ادلبيعات" كينقل ادلدقق إرل الكلمة التالية من الكلمات اخلطأ ادلوجودة
بادلستند ..
 .4استمر يف تصحيح أخطاء الكتابة بنفس الطريقة ،فإذا صادفتك كلمة ال ترغب يف تغريىا انقر
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زر

لتجاىل كل الكلمات ادلشاهبة اليت

 ،استخدـ زر

b

لتغيري كل الكلمات ادلشاهبة اليت كردت بادلصنف  ،أما
كردت بادلصنف كزر
إذا أردت إضافة الكلمة إرل القاموس ليقبلها ادلدقق يف ادلرات القادمة كال يعًتض عليها انقر

إضافة سالسل البيانات

Autocomplete for cell values

e

.

زر

a

ik

بإمكانك إدخاؿ سلسلة بيانات رقمية أك نصية أك تواريخ أك عناصر أخرل بدكف حاجة لكتابة
مجيع عناصر السلسلة كلها  .يكفى أف تكتب بيانات أكؿ حقلني ىف حالة البيانات الرقمية مث
تستخدـ خاصية اإلكماؿ التلقائى إلكماؿ كتابة باقى البيانات .أك تكتب أكؿ عنصر ىف خانة
البيانات النصية مثبلن أكؿ شهر ىف الشهور ادلتتالية مث إكماؿ باقى أااء الشهور بدكف احلاجة إذل
كتابتها .كفيما يلى نوضح كيفية إدخاؿ سلسلة أرقاـ أك بيانات نصية أك تاريخ باستخداـ خاصية
"اإلكماؿ التلقائى"

n

استخدام خاصية اإلكمال التلقائى إلدخال سلسلة األرقام

Fill in a series of numbers

c

l.

d

لكتابة سلسلة أرقاـ عبارة عن البيانات التقديرية للسنوات اخلمس القادمة افتح كرقة جديدة من
نفس الكتاب ادلفتوح مث اتبع االتى:
 .1انقر اخللية  A8الختيارىا.
 .2اكتب  2007مث اضغط مفتاح ↓ لبلنتقاؿ إذل اخللية A9
 .3اكتب  2008مث اضغط مفتاح اإلدخاؿ.
 .4اخًت اخللية  A8مث بزر الفأرة األيسر استمر ضاغطا أثناء سحب ادلؤشر ألسفل حىت تضاء
اخللينت  A8وA9

m

o

اخللية  ، A9كيتم اختيار
 .5كجو ادلؤشر إذل ادلربع األسود ادلوجود ىف الركن اليسار السفلى من ادلنطقة ادلختارة كيسمى
 Fill Handleأك مقبض التعبئة حىت يتغري شكل ادلؤشر إذل عبلمة  .+انظر شكل.16-2

 .6اسحب مربع التعبئة إذل اخللية  .A13يقوـ  Excelبتعبئة اخلبليا بالسنوات التالية
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o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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e

b

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

استخدام اإلكمال التلقائى إلدخال سلسلة بيانات نصيه

ik

شكل  16 -2استخدام اإلكمال التلقائى

Fill in built-in series items

.1
.2

اخًت
اكتب "يناير" أك اكتب " "Januaryمث اضغط مفتاح اإلدخاؿ.

.3

( Handle

a

اخللية B8

انقر اخللية  B8مرة ثانية مث اسحب مقبض التعبئة

تعبئة باقى اخلبليا بالشهور التالية( .انظر شكل .)17-2

l.

d

n

يتوذل Excel

 )Fillإذل اخللية

G8

شكل  17 -2استخدام اإلكمال التلقائى

m

o

c

احفظ ادلستند  Qt1sales_ed.xlsxمث أغلقو.
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o

 .4إ رةل امفنن

b

Managing workbook

Moving through a Workbook

ik

التنقل داخل المصنف

e

عرفت من دراستك السابقة أف  Excelيتعامل مع مصنف ) ،)Workbookكأف ادلصنف
الواحد يشتػمل على العديد من أكراؽ العمل كأف التعامل مع الورقة الواحدة يشب ق التعامل مع
ادلستند ىف اإلصدارات السابقة من .Excel

m

o

c

l.

d

n

a

ألف ادلصنف ديكن أف حيتول على أكثر من كرقة ،فرمبا ترغب ىف االنتقاؿ إرل كرقة معينة لئلطبلع
عليها أك التعامل معها .يظهر ىف أسفل نافذة  Excelشريط يشتمل على أااء أكراؽ العمل،
خيصص  Excelأااء لؤلكراؽ...Sheet3 ،Sheet2 ،Sheet1 :كىكذا .بإمكانك تغيري
أااء األكراؽ بأااء معربة كما ستعرؼ بعد قليل .يظهر اسم الورقة النشطة أك ادلختارة باللوف
األبيض كتظهر األكراؽ غري ادلختارة باللوف الرمادم.
يوضح شكل  17-2كيفية التنقل داخل ادلصنف.
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شكل  17 -2التنقل داخل المصنف

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

o

التنقل داخل الورقة

Moving through a sheet

يوضح اجلدكؿ التاذل كيفية االنتقاؿ داخل كرقة العمل.
بواسطة لوحة
ادلفاتيح

b

احلركة

بواسطة الفأرة

إطار كاحد ألعلى أك
ألسفل

أو

النقر فوؽ شريط التمرير الرأسى.

ik

Page UP

e

أعلى ،أسفل ،يسار،
ديني

مفاتيح األسهم

النقر مباشرة فوؽ اخللية ادلختارة.

Page Down

بداية الورقة

Ctrl + Home

سحب مربعى التػمرير األفقى كالرأسى
إذل بداية شريطى التػمرير األفقى
كالرأسى.

n

a

بداية الصف

Home

سحب مربع التمرير األفقى إذل بداية
شريط التمرير األفقى.

ل

l.

سحب مربع التمرير الراسي ألعلي حيت
الوصوؿ إرل أكؿ صف بيانات.

↓CTRL+

سحب مربع التمرير الراسي ألسفل حيت
الوصوؿ إرل أخر صف بيانات.

↑CTRL+

c

أكؿ صف ىف البيانات
إذا كانت البيانات
متصلة كليس بينها خلية
خالية.

d

آخر خلية حتتول على
بيانات ىف الورقة

Ctrl +
End

سحب مربعى التمرير األفقى كالرأسى
إذل أخر خلية بيانات بالورقة.

m

o

أخر صف ىف البيانات
إذا كانت البيانات
متصلة كليس بينها خلية
خالية.
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إعادة تسمية األوراق

Renaming sheets

b

خيتار  Excelأااء لؤلكراؽ ىى ...Sheet3 ،Sheet2 ،Sheet1اخل .لكنو يسمح
بتسمية األكراؽ باسم ذك داللة ليسهل عليك أك على أل شخص غريؾ تذكر زلتوياهتا كالتعامل
معها ،إلعادة تسمية  Sheet1ىف ادلصنف الذل أمامك إرل  Salesاتبع اآليت :

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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ik

e

في هذا التمرين ستقوم بإعادة تسمية ورقة داخل المصنف وستقوم بإدراج أوراق وحذفها،
ستختار أكثر من ورقة  ،ستنسخ وتنقل أوراق داخل نفس المصنف  ،ستفتح أكثر من إطار
نافذة وتقوم بترتيبها  ،وأخيرا ستقوم بإضافة وحذف أعمدة وصفوف.
 Compusales.xlsxادلوجود يف رللد

إلكماؿ ىذا التمرين  ،افتح ادلستند
الفصل احلارل " "ch02كاحفظو باالسم . Compusales-ed.xlsx

l.

d

n

a

.1
.2
.3
.4

انقر نقرا مزدكجا فوؽ تبويب . Sheet1
ستنتقل نقطة اإلدراج إذل اسم الورقة كيظهر االسم القدًن كقد مت حتديده.
اكتب االسم اجلديد كىو " "Salesبدال من . Sheet1مث اضغط مفتاح اإلدخاؿ
سيظهر االسم اجلديد للورقة بشريط األكراؽ (انظر شكل .)18-2

إدراج األوراق وحذفها

شكل  18-2الورقة بعد تغيير اسمها

Inserting and deleting sheets

m

o

c

إلدراج كرقة جديدة ىف ادلصنف اتبع اخلطوات التالية :
 .1انقر الورقة ادلراد إدراج كرقة قبلها من شريط األكراؽ (كلتكن  Salesالىت قمنا بتغري ااها
قبل قليل).
 .2من التبويب " Homeالصفحة الرئيسية" كمن اجملموعة "Cellsخبليا" افتح قائمة
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من القائمة ادلنسدلة انقر األمر  Insert Sheetشكل . 19-2

شكل  19-2قائمة Insert

b

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

ik

e

سيتم إدراج الورقة اجلديدة باسم  Sheetمتبوعان برقم يزيد عن آخر رقم سلصص ألكراؽ ادلصنف
(انظر شكل .)20-2

a

شكل  20 -2إدراج ورقة جديدة بالمصنف

c

l.

d

n

حلذؼ الورقة الىت أدرجناىا ىف ادلصنف لعدـ حاجتنا إليها اتبع اآليت :
 .1انقر الورقة ادلراد حذفها من شريط األكراؽ .
من التبويب  Homeكمن اجملموعة "Cellsخبليا" افتح زر "Deleteحذؼ" كمن
.2
القائمة ادلنسدلة انقر األمر  Delete Sheetشكل  .21-2سيتم حذؼ الورقة
ادلختارة.

o

اختيار أكثر من ورقة

شكل 21 -2

قائمة Delete

Selecting more than a sheet

m

الحظت أف أكامر إ دراج األكراؽ أك حذفها تنطبق فقط على الورقة ادلختارة ،إذا أردت مثبل تنفيذ
األمر على أكثر من كرقة داخل ادلصنف جيب اختيار األكراؽ أكال من شريط األكراؽ مث تنفيذ
األمر.
الختيار العديد من األكراؽ لتأدية نفس ادلهاـ عليها كإدخاؿ بيانات كاحدة ىف عدة أكراؽ ىف آف
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a

ik

e

b

كاحد أك حذؼ تلك األكراؽ مجيعها اتبع اآليت :
الختيار األكراؽ من  Sheet2إذل  Sheet4اتبع األيت:
 .1من شريط األكراؽ انقر عبلمة تبويب ( Sheet2أكؿ كرقة مطلوب اختيارىا).
 .2اضغط مفتاح  Shiftكاستمر ضاغطا أثناء تنفيذ اخلطوة التالية.
 .3انقر عبلمة تبويب ( Sheet4آخر كرقة ىف اجملموعة الىت تريد اختيارىا).
يتم اختيار مجيع األكراؽ ادلتجاكرة.
كالختيار أكراؽ غري متجاكرة اتبع األيت :
 .1انقر عبلمة تبويب . Sheet1
 .2اضغط مفتاح .CTRL
 .3انقر عبلمة تبويب  Sheet3ك  .Sheet5يتم اختيار األكراؽ الىت حددهتا فقط.

o
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نقل األوراق ونسخها داخل نفس المصنف

Copying Or Mmoving sheets

m

o

c

l.

d

n

نقل األكراؽ داخل ادلصنف معناه إعادة ترتيب األكراؽ داخل ادلصنف حبيث تظهر كرقة ىف غري
ترتيبها ،أما النسخ فيعٌت إنشاء نسخة أخرل من كرقة العمل داخل نفس ادلصنف.
لنقل كرقة  Salesقبل  Sheet3مث نسخها مرة ثانية تابع اخلطوات التالية :
 .1اخًت كرقة " "Salesإذا دل تكن ىى النشطة.
 .2من التبويب  Homeكمن اجملموعة " Cellsخبليا" افتح قائمة "Formatتنسيق" تظهر
قائمة منسدلة (شكل .)22-2
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شكل 22 -2

قائمة Format

ik

e

b

 .3من القائمة ادلنسدلة انقر األمر " Move or copy sheetنقل أك نسخ الورقة" .يظهر
مربع حوارل بعنواف ( Move or copyانظر شكل .)23-2

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

شكل  23 -2مربع نقل أو نسخ الورقة

n

a

 .4من خانة " Before Sheetقبل الورقة" اخًت  Sheet3مث انقر زر " OKموافق" أك
اضغط مفتاح اإلدخاؿ تنتقل كرقة  Salesقبل  Sheet3داخل نفس ادلصنف.
لكى ختتار النسخ كليس النقل نشط خانة "Create Copyإنشاء نسخو" من أسفل
ادلربع احلكارل  Move or copyالسابق .

d

فتح إطارات األوراق وترتيبها وإغالقها

Arranging windows

c

l.

تسهل اإلطارات ادلتعددة عملية إدخاؿ البيانات كمقارنتها ىف أجزاء سلتلفة من الورقة أك ىف أكراؽ
سلتلفة داخل مصنف كاحد أك أكثر.
لًتتيب اإلطارات ادلفتوحة كرؤيتها سويا اتبع اخلطوات اآلتية :
نشط التبويب  Viewمث توجو إرل اجملموعة
 .1إلنشاء إطار جديد للورقة النشطة

o

 Windowsمث انقر زر " New Windowنافذة جديدة"
إطار جديد حيتول على نفس بيانات اإلطار األكؿ كلكن باسم

 .يظهر
Compusales-

 ed.xlsx:2ىف حني أف اإلطار األكؿ أصبح ااو .Compusales-ed.xlsx:1

m

 .2من التبويب  Viewمث توجو إرل اجملموعة  Windowsمث انقر زر
"ترتيب الكل" .يظهر مربع حوارل بعنواف
(انظر شكل )24-2

Windows

Arrange All

"Arrangeترتيب النوافذ" .
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شكل  24-2مربع Arrange Windows

من مربع  Arrange Windowsاخًت
.3
اإلطاراف جبانب بعضها (انظر شكل .)25-2
 .4إلغبلؽ اإلطارات ادلفتوحة انقر زر اإلغبلؽ لئلطار النشط .

"جتانب" مث انقر  .OKسيظهر

l.

d

n

a

ik

Tiled

e

b

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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m

o

c

شكل  25 -2ترتيب اإلطارات المفتوحة بجانب بعضها
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الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

o

 5ل إثويلووحذل ألألمعةلو افلفذل

b

Adding and Deleting Rows and Columns

إضافة صفوف جديدة

Inserting new rows

ik

e

كثريا ما حتتاج إلضافة صفوؼ أك أعمدة جديدة لورقة العمل بعد االنتهاء من جتهيزىا ،فمثبل ىف
كرقة العمل السابقة من ادلناسب أف تشتمل على عنواف رئيسي يشتمل على اسم الشركة أك
الغرض من كرقة العمل .أيضا قد حتتاج إلضافة صفوؼ أك أعمدة داخل كرقة العمل إلضافة
أصناؼ أخرل من ادلبيعات أك شهور جديدة.
إلضافة  3صفوؼ خالية ىف بداية كرقة العمل
مازاؿ مفتوحان مث اتبع اخلطوات التالية:
 .1انقر اخللية .A1
 .2اضغط زر الفأرة كاستمر ىف الضغط أثناء سحب ادلؤشر إذل أسفل حىت تصل إذل اخللية .A3
 .3عندما تضاء اخلبليا من  A1إذل  ،A3ارفع يدؾ من على زر الفأرة.
 .4بزر الفأرة األدين انقر ادلنطقة ادلختارة (ادلضاءة)  .ستظهر قائمة سلتصرة بالوظائف الشائعة
(انظر شكل .)26-2

m

o

c

l.

d

n

a

باستخداـ القائمة ادلختصرة تأكد أف ادلصنف

شكل  26 -2القائمة المختصرة

 .5انقر أمر " Insertإدراج" سيظهر مربع حوارل بعنواف " Insertإدراج".انظر شكل27-2
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e

b

o
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ik

شكل  27 -2مربع " Insertإدراج"

 .6انقر أمر " Entire rowصف بأكمله" .ستظهر نقطة سوداء داخل الدائرة ادلوجودة جبانب
سيختفى ادلربع احلوارل كستظهر ثبلثة صفوؼ خالية زلل

a

األمر.
 .7انقر
ادلضاءة.

الصفوؼ

 .1انقر اخللية .A9

n

كإلضافة سطر خاؿ ىف الصف التاسع باستخداـ قائمة " Insertإدراج" اتبع اآلتى:

بأكامر اإلدراج.

Rows

 " Insert sheetإدراج صفوؼ" .يدرج صف جديد ىف الصف

l.

 .3اخًت أمر

d

 .2من رلموعة " Cellsخبليا" افتح قائمة  " Insertإدراج" .ستظهر قائمة منسدلة

التاسع.

c

حذف الصفوف

Deleting rows

m

o

بعد إضافة الصف األخري لورقة العمل كجدت أنو ال داعي لو ،كقررت حذؼ ىذا الصف.
حلذؼ الصف الذل أضفناه ىف كرقة العمل اتبع اخلطوات التالية :
 .1انقر أل خلية ىف الصف التاسع.
 .2انقر زر الفأرة األدين .ستظهر القائمة ادلختصرة.
 .3انقر أمر  " Deleteحذف" .سيظهر مربع حوارل للحذؼ .شبيو بادلربع احلوارل
"إدراج" شكل .27-2
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Insert

إضافة وحذف األعمدة

b

 .4انقر " Entire Rowصف بأكملو" الختياره.
سيختفى ادلربع احلوارل كسيتم حذؼ الصف الذل اخًتتو كسيخصص
 .5انقر
رقمو للسطر التاذل لو.

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

Adding and deleting columns

ik

e

بفرض أنك قررت إضافة عمود جديد ليفصل بني الشهور ك عمود الربع األكؿ جيب اتباع اآليت
إلضافة ىذا الصف :
 .1انقر رأس العمود (حرؼ )Eالختيار العمود.
 .2انقر زر الفأرة األدين .ستظهر القائمة ادلختصرة.
 .3انقر أمر " Insertإدراج" .سيظهر عمود خاؿ بني شهر "مارس" "والربع األول".

a

كحلذؼ ىذا العمود لعدـ حاجتنا اليو كرر اخلطوات السابقة مع استبداؿ أمر

Insert

n

"إدراج" ىف اخلطوة رقم  3بأمر " Deleteحذف".

m

o

c

l.

d

احفظ ادلستند  Compusales_ed.xlsxمث اغلقو.
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o

.6ل اتعثمصلمعلأإلرلمنلمفنن

b

Using multiple workbook

e

ديكنك التعامل مع أكثر من مصنف كذلك بغلق ادلصنف ادلفتوح قبل فتح ادلصنف اجلديد .
لكنك قد تفضل يف كثري من األحياف فتح أكثر من مصنف علي نفس الشاشة منها علي سبيل
ادلثاؿ نسخ البيانات من مصنف آلخر .

ik

فتح أكثر من مصنف والتبديل بينها

Opening and Switching between worksheets

a

ديكن فتح أل عدد من ادلصنفات ىف كقت كاحد حسب ماتسمح بو ذاكرة احلاسب الذل
تستخدمو .تستطيع عرض ادلصنفات على الشاشة كرؤيتها مجيعا أك حسب ما تسمح بو مساحة
الشاشة كما تستطيع التبديل بينها حبيث يظهر مصنف كاحد ىف كل مرة.

d

n

في هذا التمرين ستقوم بفتح أكثر من مصنف وتقوم بالتبديل بينها ومقارنتها وترتيبها ثم تقوم
بإغالق أحدها .ستنسخ وتنقل البيانات بين المصنفات  .وأخيرا ستنقل البيانات من ورقة
ألخري داخل المصنف .
إلكماؿ ىذا التمرين افتح ادلصنف " "Order.xlsxادلوجود يف رللد ملفات دتارين

l.

الفصل احلارل " ."ch02كاحفظو باالسم " "Order-ed.xlsxافتح ايضا ادلصنف

 Qtrs.xlsxمن رللد دتارين الفصل احلارل كاحفظو باسم . Qtrs-ed.xlsx

c

فتح أكثر من مصنف فى خطوة واحدة

Opening more than one workbook in one step
 CTRLأثناء اختيار ادللفات .تابع
خطوة كاحدة اضغط مفتاح

m

o

لفتح أكثر من مصنف ىف
اخلطوات التالية :
 .1تأكد أف مجيع الكتب مغلقة.
 .2انقر زر  Officeمث اخًت أمر  Openسيظهر مربع الفتح ادلألوؼ لك.
 .3انتقل إرل اجمللد الذم حيوم ادللفني.
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 .4اضغط مفتاح  CTRLكاستمر ىف الضغط مث انقر كبل من ادللف
 .Qtrs.xlsxيتم اختيار ادللفني ىف خطوة كاحدة.

 Order.xlsxكادللف

ik

e

b

 .5ارفع اصبعك من على مفتاح .CTRL
 .6انقر  Openأك اضغط مفتاح اإلدخاؿ .يفتح ادللفني ىف خطوة كاحدة كيظهر األخري ىف
أمامية الشاشة .
يشمل ملف  Orders.xlsxعلى مبيعات الربع الرابع  .أما ملف  Qtrs.xlsxفهو ادللف
الذل جيب أف يشتمل على ادلبيعات السنوية للبائعني اخلمسة خبلؿ األربعة أرباع .سنوضح فيما
يلى خطوات نسخ البيانات كربطها مع ادلصنف األصلى.
 .7من التبويب " Viewعرض" كمن اجملموعة  Windowانقر زر Switch Windows

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

c

l.

d

n

a

 .تظهر قائمة منسدلة ،كيظهر ىف ىذه القائمة أااء ادللفات الىت
"تبديل النوافذ"
فتحناىا(.شكل  )28-2كخيصص الربنامج لكل منها رقما .ديكن استخداـ الرقم لتنشيط
ادلصنف كاختياره.

شكل  28-2قائمة الملفات المفتوحة

m

o

 .8اخًت " " Qtrs-ed.xlsxيظهر ادلصنف ىف أمامية الشاشة كيبقى اآلخر مفتوحا أيضا خلف
ىذا ادلصنف .ادلصنف النشط ىو الذم يظهر عنوانو أمامك .
ادلصنف النشط ىو الذم سيتأثر بادلدخبلت اليت تتم من لوحة ادلفاتيح أك باألكامر اليت تطلب
تنفيذىا  .كادلصنف اخلامل أك الغري نشط إما أف خيتفي دتامان خلف ادلصنف أك يظهر عنوانو
مطفأ ليدؿ علي أنو لن يتأثر باألكامر أك ادلدخبلت اليت تدخلها .
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مقارنة المصنفات

Comparing Workbooks

"عرض جنبا إرل جنب"

ترتيب المصنفات

ik

e

b

مقارنة ادلصنفات تعٌت إظهار ادلصنفات مع بعضها على شاشة كاحدة ،تلجأ لذلك عندما تريد
مقارنة بيانات أكثر من مصنف أك نقل بيانات أك نسخها من مصنف آلخر .دلقارنة مصنفني
جنبان إرل جنب داخل شاشة كاحدة اتبع اآلتى:
 .1تأكد أف ادلصنف األكؿ كىو  Qrts_ed.xlsxكادلصنف الثاين كىو Orders_ed.xlsx
مازاال مفتوحاف .
 .2من التبويب " Viewعرض" كمن رلموعة  Windowانقر زر View Side by Side

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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 .يظهر ادلصنفاف جبانب بعضهما كما يف شكل 29-2

Arranging Workbooks

o

c

l.

d

n

a

إذا ظهر ادلصنفاف حتت بعضهما أك إذا أردت تغيري ترتيب ادلصنفات علي الشاشة
اخلطوات اآلتية .

أكمل

شكل  29-2ادلصنفاف يظهراف يف الشاشة جبوار بعضهما

m

 .3من التبويب  Viewكمن رلموعة  Windowانقر زر
بعنواف" Arrange Windowsترتيب اإلطارات" (شكل )30-2
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يظهر مربع حوارم

شكل  30 -2مربع

ik

e

b

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

Arrange Windows

 .4تأكد أف االختيار  " Tiledجتانب" نشطا مث انقر
كل مصنف داخل نافذة مستقلة.
 Horizontalاك راسيان
يتضح من الشكل أف ترتيب النوافذ ديكن أف يتم ايضان افقيان
 Verticalاك بالتتارل Cascade
 .5ابدأ مقارنة ادلصنفني عن طريق نقر أشرطة التمرير كمبلحظة كل منهما .
Closing an open Workbook

d

غلق أحد المصنفات المفتوحة

n

a

Ok

 .يظهر ادلصنفني ىف شاشة كاحدة

c

l.

لغلق أحد الكتب ادلفتوحة اتبع اآليت :
 .1انقر أم مكاف داخل ادلصنف لتنشيطو .
 .2انقر زر اإلغبلؽ ادلوجود يف أقصي اليمني العلوم للمصنف  ،سيتم إغبلؽ ادلصنف كيبقي
مكانو خاليان علي الشاشة  .كلذلك يفضل إعادة ترتيب بقية ادلصنفات ادلفتوحة لكي
تستفيد من ادلساحة اخلالية اليت ظهرت بإغبلؽ ادلصنف .

o

نسخ ونقل البيانات بين المصنفات

Copying or moving data between worksheets

m

تشبو عملية نسخ البيانات من مصنف آلخر نسخ البيانات داخل نفس ادلصنف .كلتا العمليتني
تنسخ ادلعلومات أكال اذل احلافظة مث تقوـ بنسخها ىف ادلكاف اجلديد .كنوضح فيما يلى كيفية فتح
أكثر من مصنف ىف خطوة كاحدة مث نسخ البيانات بينها.
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نسخ البيانات من مصنف آلخر

Copying data between workbooks

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

فيما يلى خطوات نسخ اسم الشركة من ادلصنف األكؿ اذل ادلصنف الثاىن :
 .1من شريط  Viewانقر الزر  Arrange Windowsكمن ادلربع احلوارم الذم سيظهر انقر
 Tiledمث اضغط مفتاح اإلدخاؿ (راجع شكل .)30-2
 .2انقر ادلصنف  .Orders.xlsxيصبح ىو ادلصنف النشط .تعرؼ ادلصنف النشط بإضاءة
عنوانو كظهور أشرطة التمرير على جانبيو.
 .3اخًت اخلبليا الواقعة ىف ادلدل من  A2اذل .E2
 .4تأكد أف ادلؤشر داخل ادلنطقة ادلضاءة مث اضغط زر الفأرة األدين .تظهر القائمة ادلختصرة.
 .5اخًت أمر " Copyنسخ"  .تنسخ زلتويات اخلبليا ادلضاءة اذل احلافظة .يظهر بركاز متحرؾ
حوؿ اخلبليا ليوضح أهنا نسخت اذل احلافظة.
 .6انقر أل خلية داخل ادلصنف  Qtrs.xlsxلتنشيطو.
 .7انقل ادلؤشر اذل اخللية ( A2استخدـ أسهم التمرير للوصوؿ اذل اخللية إذا لزـ األمر).
 .8اضغط مفتاح اإلدخاؿ تنسخ زلتويات احلافظة اذل ادلصنف ىف اخلبليا الىت تقع ىف ادلدل من
 A2اذل ( E2شكل  .)31-2الحظ أف اخلبليا ادلنسوخة مازالت مضاءة .كاختفى الربكاز
ادلنقط من ادلصنف .Orders.xlsx

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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شكل  31 -2المصنفين بعد نسخ البيانات

النقل بين الورقات داخل المصنف

Moving data between sheets

ادلؤشر علي شكل

ik

e

b

لنقل خليو أك رلموعة خبليا من  Sheet 1إذل  Sheet 2ادلوجودة ضمن ادلصنف نفسو اتبع
اآلتى :
 .1اخًت النطاؽ الذل تنول نقلو من الورقة األكذل (مثبلن )Sheet 1
 .2اضغط مفتاح  Altكاستمر ضاغطا أثناء سحب النطاؽ احملدد إذل عبلمة تبويب كرقة العمل
األخرل (مثبلن .)Sheet 2
عند سحب النطاؽ ادلراد نقلو جيب أف يكوف ادلؤشر عند حافة ىذا النطاؽ كيكوف

o

الفصل الثانى :التعامل مع األوراق والمصنفات

.

تصبح الورقة
مضاءة
 .3انقل اخلبليا الىت نقلتها إذل أل مكاف أخر داخل كرقة العمل باستخداـ مفهوـ السحب
كاإلفبلت
احفظ ادلستندين  Qtrs-ed.xlsx , Orders-ed.xlsxمث اغلقهما.

مغلخل الفصل

d

n

a

Sheet 2

ىى الورقة النشطة كيتم نقل اخلبليا إليها كتبقى اخلبليا ادلنقولة

Summary

l.

الدرس األول  :تناكلنا كيفية تغيري لغة لوحة ادلفاتيح اليت ستستخدمها إلدخاؿ البيانات  .مث
شرحنا كيفية إدخاؿ البيانات احلرفية كالبيانات الرقمية  ،كإظهار تلميحات اخلبليا.

c

الدرس الثانى :شرحنا كيفية تسمية ادلصنف كحفظو ألكؿ مرة أك أثناء العمل مث شرحنا حفظ

o

ادلصنف يف أنواع أخرم من ادللفات كغلقهما.شرحنا كذلك فتح ادلصنف سواء من
"فتح" أك من آخر مستند مت فتحها .كأخريا شرحنا ادلصنف ادلؤسس علي قالب .

مربع Open

الدرس الثالث  :شرحنا كيفية إضافة بيانات جديده مث شرحنا تعديل زلتويات اخلبليا مث

m

الًتاجع عن التعديبلت ،كشرحنا بعد ذلك كيفية تصحيح أخطاء الكتابة كالتدقيق اإلمبلئى
للبيانات ،كشرحنا أيضا استخداـ االختصارات .ككتابة سبلسل البيانات  ،إستخداـ خاصية
اإلكماؿ التلقائي .
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الدرس الرابع  :شرحنا التنقل داخل ادلصنف كالتنقل داخل الورقة كإعادة تسمية األكراؽ .مث

b

تناكلنا إدراج األكراؽ كاختيارىا كحذفها كتغيري العدد التلقائى ألكراؽ ادلصنف ،كنقل األكراؽ
كنسخها ،شرحنا أيضا فتح إطارات األكراؽ كترتيبها كإغبلقها.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات
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الدرس الخامس  :ىف ىذا الدرس شرحنا إضافة كحذؼ صفوؼ جديدة  ،ككذلك إضافة

e

كحذؼ األعمدة ،ككتابة عناكين لورقة العمل.

m

o

c

l.

d

n

a

ik

الدرس السادس  :شرحنا فتح أكثر من مصنف كالتبديل بينها ،كإظهار ادلصنفات كإخفائها،
كترتيب ادلصنفات داخل الشاشة .كغلق ادلصنفات ادلفتوحة .شرحنا أيضا نقل كنسخ البيانات
بني أكراؽ ادلصنف الواحد كالنسخ كالتنقل من مصنف آلخر.
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الفصل الثالث

b

o

تنسي ورق اللعل

ik

e

يلجأ مجيع الناس إرل تنسيق ورقة العمل لتسهيل قراءهتا وربسني مظهرىا .
وحلسن احلظ يوفر  Excelأكثر من طريقة للوصول إرل ىذا اذلدف  .تساعدك
ادلعارض و األمناط والسمات اجلديدة يف احلصول علي ورقة عمل مجيلة وجذابة
بأقل جهد شلكن .
بانتهاء ىذا الفصل ستتعرف علي :

a

 أفضل طريقة لتنسيق األرقام أو إلغاء تنسيقها .

 اختيار تنسيق جاىزأو مسة جاىزة لورقة العمل .

n

 التحكم يف إظهار الورقة عن طريق تثبيت األعمدة والصفوف أو تصغري
/تكبري بيانات األوراق .

d

 الطرق ادلختلفة لتنسيق النصوص ادلوجودة بالورقة .

l.

 البحث عن البيانات أو استبداذلا .

m

o

c

 فرز البيانات ادلوجودة بالورقة باستخدام بيانات حقل واحد أو أكثر .
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الوحدة الرابعة  :جداول البيانات باستخدام

تنسي األور ام

o

1

(Spreadsheets) Microsoft Excel

b

Formatting Numbers

e

يسمى التنسيق الذى خيصصو  Excelتلقائيا لألرقام الىت تكتبها ىف ورقة العمل ،والذى
شاىدناه ىف الفصول السابقة تنسيق عام (  ،)General Number Formatاال أنو يسمح
بتغيري ىذا التنسيق لكى تظهر األرقام موافقة ألنساق أخرى مثل :

ik

 مشتملة على الفاصلة العشرية أو رموز النسب ادلئوية أو عالمات الدوالر.
 مقربة ألقرب رقم عشرى أو صحيح.

d

n

a

 تغيري شكلها لتظهر كأهنا تواريخ أو أوقات.
وديكن ذبهيز ورقة العمل عند بداية إنشائها لكى زبضع كلها لنسق واحد ،كما ديكن تنسيق
األرقام بعد بناء ورقة العمل حسب ما يروق لك.
يشتمل التبويب  Homeعلي اجملموعة  Numberاليت ربتوي بدورىا على أزرار تستخدم
لتنسيق األرقام .البد أن تعرف أن استخدام ىذه التنسيقات اليؤثر بأى حال من األحوال على
األرقام نفسها ،حيث أن الرقم الذى قمت بإدخالو سيظل سلزن ىف  Excelبنفس قيمتو.ىذه
األزرار نوضحها فيما يلى:
أمسها

l.

األداة

وظيفتها

عملة

نقر السهم يظهر قائمة برموز العمالت ادلتاحة لتختار
رمز العملة الذي يناسبك .

m

o

c

Genera
l

عام

نقر السهم ادلنسدل يظهر قائمة لتختار منها الشكل
الذي ستبدو بو تنسيقات األرقام مثالً كعملة أم نسبة
مئوية أم تاريخ أو وقت  ....اخل .
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النسبة ادلئوية
الفاصلة

تظهر قيمة اخللية كنسبة مئوية
تستخدم ىذه األداة ىف األرقام الزائدة عن  999للفصل
بني اآلالف حيث يتم إضافة الفاصلة وخانتني عشريتني

الفصل الثالث :تنسيق ورقة العمل

أمسها

o

األداة

وظيفتها
إرل الرقم.

b

زيادة ادلنازل
العشرية

تستخدم ىذه األوراق إلضافة أرقام صفرية حيث ديكنك
رؤية عدد من األرقام الغري زلدود باستخدام ىذه األداة.

ik

e

إنقاص ادلنازل إذا قمت باستخدام أداة "زيادة ادلنازل العشرية" وتريد
العملية العكسية "إنقاص ادلنازل العشرية" انقر ىذه
العشرية
األداة .إذا كنت تريد رؤية أقل عدد من األرقام على ديني
العالمة العشرية انقر ىذه األداة (على سبيل ادلثال
 5.682تكون  5.86و 5.7تكون .)6

d

n

a

في ىذا التمرين ستقوم بتنسيق أرقام موجودة بورقة العمل بحيث يتم إضافة عالمة الفاصلة
العشرية ورمز العملة لألرقام الموجودة .ستغير تنسيق النص الموجود وحجمو ونمطو،
وستقوم بإضافة الحدود لبعض الخاليا ،ستضبط النص داخل الخاليا وتقوم بمحاذاه النص
داخل الخلية أو داخل مجموعة خاليا .وأخيراً ستقوم بنسخ  /تنسيق موجود إلي مكان
آخر أو ورقة أخري.

l.

إلكمال ىذا التمرين  ،افتح ادلستند  Format.xlsxادلوجود يف رللد الفصل احلارل
""ch03واحفظو باالسم .Format _ed. xlsx

c

 .1اخًت اخلاليا من  B9إرل . F14

o

سيضع  Excelعالمة
 .2من رلموعة  Numberداخل التبويب  Homeانقر عالمة
عشرية بعد األرقام الصحيحة وعلي ديينها صفرين ألن األرقام كلها صحيحة .

m

 .3انقر رمز العملة
للداللة علي أهنا مبالغ .

سيضع  Excelعالمة "اجلنية ادلصري أو الدوالر" أمام األرقام
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 .4انقر عالمة زيادة ادلنازل العشرية (
العالمة العشرية( .انظر شكل .)1-3

إلغاء تنسيق األرقام

ik

e

b

Decimal

 )Increaseستظهر ثالثة أصفار بعد

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات باستخدام
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شكل  1-3اختيار الفاصلة والعالمة العشرية لتنسيق األرقام
Undo Formatting

o

c

l.

d

n

a

إذا قررت الرجوع عن التنسيق الذى اخًتتو لألرقام والعودة للتنسيق التلقائى لألرقام اتبع اآليت
 .1من التبويب  Homeومن رلموعة " Numberأرقام" افتح قائمة ( Generalقد تظهر
عبارة أخري مثل  Currencyأو  Accountingيعتمد ذلك علي آخر تنسيق اخًتتو
لألرقام ) .انظر شكل 2-3

m

 .2اخًت
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General

شكل  2-3قائمة إلغاء تنسيق األرقام

تنسيق االرقام باستخدام مربع حوار "تنسيق خاليا"
Formatting numbers using Format Cells Dialog box
التنسيقات اليت توفرىا رلموعة األزرار  Numberيف تبويب  .Homeديكنك

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

باإلضافة إرل
استخدام مربع  Format Cellsىف تنسيق األرقام.
إلضافة العالمة العشرية والفاصلة الىت توضع بني األلوف داخل األرقام الكبرية لتسهيل قراءهتا
كما ظهرت يف شكل  1-3اتبع اآلتى :
 .1اخًت اخلاليا من  B9اذل  .F14إذا دل تكن سلتارة
يف اقصي اليمني األيسر من رلموعة
 .2انقر زر إظهار ادلربع احلواري ادلوجود
" Numberأرقام"  .أو انقر الزر " Formatتنسيق" من رلموعة " Cellsخاليا" يف
تبويب  Homeومن القائمة ادلنسدلة اخًت األمر " Format Cellsتنسيق اخلاليا"
يف احلالتني يظهر مربع حوار " Format Cellsتنسيق اخلاليا" (شكل .)3-3

o

الفصل الثالث :تنسيق ورقة العمل

.3

شكل  3-3مربع " Format Cellsتنسيق خاليا"

يشتمل ادلربع احلوارى على أكثر من تبويب  ،تأكد أن التبويب
النشط.
من خانة " Categoryفئة" اخًت Accounting

Number

"أرقام" ىو
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m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

.5

b

.4

من خانة " Decimal Placesأرقام عشرية" اكتب الرقم  3مث اخًت عالمة( ج-م)
من خانة " Symbolرمز" .الحظ أن خانة " Sampleعينة" ىف أعلى ادلربع احلوارى
تُظهر منوذجا للطريقة الىت ستظهر هبا األرقام الىت اخًتهتا ىف ورقة العمل .جرب نقر
اختيارات أخرى من قائمة االختيارات لًتى كيف ستظهر.
اخًت  OKأو اضغط مفتاح االدخال للتأكيد على اختيارك .سيختفى ادلربع احلوارى
وسًتجع لورقة العمل  .الحظ ورقة العمل .يظهر ىف ورقة العمل أصفار على ديني العالمة
العشرية ،ألن األرقام كلها صحيحة ،وتظهر الفاصلة بني كل  3أرقام لتسهيل قراءة .
(شكل  1-3السابق).
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الفصل الثالث :تنسيق ورقة العمل

o

2

تنسي التصوص

b

Formatting text

d

n

a

ik

e

من األمور الىت تزيد ورقة العمل وضوحاً ومجاالً استخدام خطوط سلتلفة وعمل براويز وخطوط
لتوضيح معلومة أو الًتكيز عليها.
يشتمل التبويب  Homeعلى األدوات الىت يستخدمها غالبية مستخدمي  Excelلتنسيق
النصوص .حيث تشتمل رلموعيت " Fontاخلط" و " Alignmentضبط" علي معظم أدوات
التنسيق اليت كان يشتمل عليها شريط " Formatتنسيق" يف Excel 2003
كما يف شكل .4-3

شكل  4-3أدوات التنسيق في التبويب Home

l.

تكبير/تصغير خط الكتابة

Font size

لتكبري كلمة "شركة كمبيوساينس" ادلوجودة ىف اخللية
 .1انقر اخللية  A3الختيارىا.يظهر ىف التبويب  Homeداخل رلموعة  Fontاسم اخلط
ادلختار لكتابة زلتويات اخللية ومقاس اخلط .وعادة خيتار  Excelاخلط  Arialوادلقاس11
نقطة للبيانات احلرفية الىت تكتب ىف ورقة العمل لكنو يسمح لك بتغيري كل منهما حسب

o

c

A3

m

رغبتك كما سيتضح شلا يلى.
 .2انقر السهم ادلتجو ألسفل وادلوجود على ديني حجم اخلط.تظهر قائمة دبقاسات اخلطوط
ادلتاحة (انظر شكل .)5-3
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ik

e

b

o
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شكل  5-3قائمة مقاسات الخطوط

n

a

دبجرد التأشري علي أحجام اخلطوط من القائمة سيظهر خط كتابة النص ادلختار موافقاً
للحجم الذي تشري إليو بالفأرة عمالً دبفهوم ادلعاينة احلية .
 .3انقر  14لزيادة مقاس اخلط إذل  14نقطة .سيتغري حجم اخلط دبجرد نقر الرقم اجلديد
ليوافق احلجم الذى اخًتتو.

d

تسويد أو إمالة أو تسطير الكتابة واختيار فنط مختلف

Bold , Italic , Underline and font type

l.

لكى ذبعل خط العناوين أسود (خط ثقيل) وفنط أندلس اتبع اآلتى :
 .1تأكد أن اخللية  A3سلتارة.

c

 .2من رلموعة  Fontادلوجودة ىف التبويب  Homeانقر أداة التسويد
التسويد سيتغري اخلط .
 .3انقر أداة اإلمالة

المالو اخلط .

 .4انقر أداة التسطري التحيت

o

 .دبجرد نقر أداة

.

m

 .يتم الغاء تنسيق كل منهما.
وأداة التسطري التحيت
 .5انقر أداة اإلمالة
 .6انقر السهم ادلوجود علي ديني اسم اخلط ومن القائمة اليت تظهر اخًت اسم اخلط
.Andalus
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b

فيما يلى خطوات وضع خط مزدوج ربت خاليا اجملموع الكلى :
 .1اخًت اخلاليا الواقعة يف ادلدي من  B14إذل . F14
 .2من رلموعة  Fontداخل التبويب  Homeانقر السهم ادلنسدل ادلوجود أمام زر

o

إضافة الحدود

Adding Borders

Bottom

شكل

d

n

a

ik

e

تظهر قائمة تشتمل علي احلدود وخيارات رمسها .
" Borderحد ربت النص"
 .3من قائمة " Bordersحدود" اليت ظهرت اخًت النوع Border Bottom Double
"خط مزدوج ربت النص"( .انظر شكل  .)6-3يتم رسم خط مزدوج ربت اخلاليا ادلختارة.
 .4ابق علي االختيار كما ىو مث اخًت نوع احلد " Top borderحد أعلي"

 6-3القائمة

Borders

 .5انقر أي مكان آخر داخل ورقة العمل لكى ترى اخلط ادلزدوج اجلديد.

l.

التفاف النص داخل الخلية

Text Wrapping

m

o

c

إذا زاد النص ادلوجود داخل اخللية فانو يطوى إرل اجلهة األخرى ويظهر فقط جزء من زلتويات
اخللية حسب عرض العمود ،إال إذا كان العمود التارل خاليا من البيانات فان النص يتمدد
ليحتل جزءا منو .إذا أردت أن يظهر النص الطويل داخل العمود  ،جيب أن تستخدم مفهوما
يسمى التفاف النص ( ،)Wrap Textويعٌت أن يظهر النص داخل اخللية الواحدة على أكثر
من سطر حسب مساحة اخللية.
تابع اخلطوات التالية إلظهار عبارة "ادليزانية التقديرية للمبيعات" كلها داخل العمود
 .1انقل ادلؤشر إرل اخللية  A4الختيارىا.
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 .2من رلموعة " Alignmentزلاذاة" داخل التبويب  Homeانقر زر
"التفاف النص" تظهر العبارة علي سطرين داخل اخللية (انظر شكل .)7-3

e

b

Wrap Text

o
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شكل  7-3محاذاة العناوين فى الوسط والتفاف النص حول الخاليا

ik

المحاذة وسط مجموعة خاليا

Centering text in cells

a

كما الحظت أن العناوين يتم تنسيقها ىف ديني اخلاليا .لتوسيط العنوان "شركة كمبيوساينس" يف
ادلنتصف .تابع معنا اخلطوات التالية
 .1اخًت اخلاليا الواقعة يف ادلدي من  A3إرل .F3
من التبويب  Homeومن اجملموعة  Alignmentانقر أداة Merge & Center
.2

c

l.

d

n

.3

سيقوم  Excelتلقائياً بتوسيط زلتويات اخللية ادلختارة.
"دمج وتوسيط"
انقر ىف أي مكان داخل ورقة العمل لكى ترى البيانات بعد توسيطها .انظر شكل 8-3

نسخ التنسيق

شكل  8-3النص بعد توسيطو

Copying Format

m

o

لنسخ تنسيق الصف األول وىو شركة كمبيوساينس (من حيث التوسيط وحجم اخلط) إذل
الصف الثاىن "ادلبيعات التقديرية لعام 2007م " تابع معنا اخلطوات التالية
 .1اخًت اخر حدد اخلاليا ادلطلوب نسخ تنسيقها وىى ىنا  A1:F1أى قم بتحديد "شركة
كمبيوساينس".
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n

a

ik

.4
.5

e

.3

من رلموعة " Clipboardاحلافظة" انقر أداة نسخ التنسيق
ىذه اخلاليا ادلدرلة
اخًت اخللية " A4ادلبيعات التقديرية لعام 2007م " يتم نسخ التنسيق وبالتارل يتم توسيط
العنوان عرب اخلاليا A4:F4
اتبع اخلطوات السابقة لنسخ التنسيق يف السطر الثالث .
جيب أن تظهر ورقة العمل بإتباع اخلطوات السابقة مثل شكل .9-3

b

.2

يظهر بروزا منقط حول

o

الفصل الثالث :تنسيق ورقة العمل

شكل  9-3المحاذاة وسط مجموعة خاليا

m

o

c

l.

d

احفظ ادلستند

Format _ed. Xlsx

مث اغلقو.
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o

 3اللتحك ف تنسي الوورق
Formatting a worksheet

b

يوضح ىذا الدرس عدة مفاىيم الختيار التنسيق ادلناسب لورقة العمل والتحكم يف البيانات اليت
تشتمل عليها .

ik

e

في ىذا التمرين ستختار سمة جاىزة لجدول بياناتك  ،وستختار لون الكتابة ونوع الخط
والتأثيرات المناسبة من السمات المبينة بالبرنامج .ستقوم بتثبيت العناوين وإلغاء تثبيتها.
وستقوم بتكبير/تصغير البيانات.

اختيار تنسيق جاىز للورقة

a

إلكمال ىذا التمرين ،افتح ادلستند  Payments.xlsxادلوجود يف رللد الفصل
احلارل " "CH03واحفظو باالسم . Payments-ed.xlsx
Using Galleries

m

o

c

l.

d

n

يشتـمل برنامج  Excelعلى رلموعة من األنساق اجلاىزة ،والىت ديكنك اختيار أحدىا لورقة
العمل أو تعديلو ليناسب حاجتك واختيارك.
الختيار أحد األنساق اجلاىزة وتطبيقها على الورقة ادلوجودة بادلصنف ادلفتوح ،اتبع اخلطوات
التالية :
 .1انقر اخللية  A2الختيارىا.اضغط زر الفأرة واستمر ىف الضغط أثناء سحب ادلؤشر ىف اذباه
اليسار وألسفل الختيار اخلاليا الىت تقع إذل يسار وأسفل اخللية .A2
 .2عندما تضاء مجيع اخلاليا  A2:G25ىف ورقة العمل ارفع إصبعك من على زر الفأرة.
 .3من التبويب  Homeومن رلموعة " Stylesمنط" انقر الزر Format As Table
"تنسيق كجدول"  .ستظهر قائمة بكل ادلعارض اليت ربتوي علي األشكال اجلاىزة اليت
ديكنك اختيار شكل منها جلدول بياناتك ( .شكل .)10-3
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ik

e

b

o
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شكل  10 -3أشكال الجداول الجاىزة

l.

d

n

a

 .4انقر أي شكل من إشكال اجلداول  .ستختفي القائمة ويظهر مربع حواري بعنوان
" Format As Tableتنسيق كجدول" .
 .5من ادلربع احلواري ستجد نطاق اخلاليا احملددة ظهر يف خانة Where is the data for
" your tableماىي بيانات جدولك" .قم بتنشيط اخليار
" My Table has headersجدورل حيتوي علي رءوس" أي أن بياناتك ربتوي علي
عناوين أعمدة اجلدول .
 .6اخًت  OKأو اضغط مفتاح اإلدخال يغلق ادلربع احلوارى وترجع إرل ورقة العمل بالتنسيق
ادلختار .انقر ىف أى مكان خارج ادلنطقة ادلضاءة للتخلص من اختيارىا ستظهر ورقة العمل
بالتنسيق اجلديد.

c

اختيار سمة جاىزة

Selecting themes

تستطيع أيضا أن تغيري يف ادلعارض اجلاىزة للجداول واستخدام السمات اجلديدة ادلوجودة يف

m

o

. Excel 2007
 .1من التبويب " Page Layoutزبطيط الصفحة" ومن رلموعة

" Themesمسة" انقر زر

ستظهر قائمة بكل السمات ادلمكن اختيارىا ومها حوارل  20نوع ولكل منها ألوان
وأنواع خطوط زلددة  (.شكل .)11-3
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ik

e

b

o
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شكل  11 -3قائمة السمات

d

n

a

ستعمل ادلعاينة احلية  Live Previewعلي تغيري شكل بياناتك دبجرد التأشري فقط علي أي
نوع من انواع السمات دون النقر علي ىذا النوع .
 .2انقر زر " Colorلون" من نفس اجملموعة  Themeتظهر قائمة منسدلة باأللوان ادلتاحة .
اخًت منها اللون الذي يناسبك.
 .3انقر زر " Fontخط" من نفس اجملموعة ومن القائمة اليت تظهر اخًت نوع اخلط الذي
يناسبك.

l.

تثبيت العناوين

Freezing Titles

m

o

c

ىف األوراق الكبرية الىت تشتمل على عنوان ىف بداية ورقة العمل ،زبتفى العناوين عندما تتصفح
ادلستند باذباه هنايتو ،وبالتاذل قد ذبد صعوبة ىف تتبع البيانات بدون عناوين توضح معٌت ىذه
البيانات .حلل ىذه ادلشكلة نلجأ لتثبت جزء من الشاشة حبيث يبقى ظاىرا حىت عندما تطوى
الشاشة أثناء تصفحها .يسمى ىذا ادلفهوم ذبميد األلواح  .Freezing the Paneسنوضح
فيما يلى كيف تثبت عنوان ادلستند أثناء تصفح البيانات ىف ورقة عمل طويلة.
تابع اخلطوات التالية :
 .1انقل ادلؤشر اذل اخللية  A3بذلك نكون حددنا أن التثبيت جيب أن يتم ابتداء من ىنا أى أن
الصف األول والثاىن مطلوب تثبيتهما.
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 .2انقر التبويب  Viewومن رلموعة  Windowsانقر سهم الزر
قائمة خبيارات التجميد ( انظر شكل . )12-3
 .3تشتمل قائمة " Freeze Paneذبميد األلواح" علي أوامر لتجميد أول صف Freeze
 Top Rowوأول عمود  . Freeze First Columnمن القائمة ادلنسدلة اليت ستظهر
اخًت منها  Freeze Panesكما يف شكل  12-3دبجرد اختيار األمر Freeze
 Pansسيظهر خط أفقى ربت الصف رقم  2ليبني لك أن الصفوف الىت تعلو ىذا اخلط مت
تثبيتها.

a

ik

e

b

 .تظهر

o
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n

شكل  12 -3قائمة

Freeze Panes

m

o

c

l.

d

 .4من شريط التمرير الرأسى  ،انقر شريط التمرير ادلتجو ألسفل واستمر ىف النقر حىت تصل اذل
الصف رقم  .28يتحرك ادلستند ألعلى باستثناء ادلنطقة اجملمدة (صف ( )1،2شكل -3
.)13

شكل  13-3تثبيت الصف األول والثاني أثناء تصفح المستند

97

إلغاء تثبيت األعمدة والصفوف

Unfreeze Panes

تثبيت العناوين أفقيا و رأسيا

e

b

ومن
إللغاء التثبيت الذى قمت بو ىف التمرين السابق ،انقر مرة اخري زر
القائمة ادلختصرة اليت تظهر انقر األمر " Unfreeze Panesإلغاء تثبيت األلواح" الحظ أن
أمر  Freeze Panesىف ىذه احلالة قد تبدل إذل " Unfreeze Panesإلغاء تثبيت
األلواح" دبعٌت إلغاء التثبيت ليناسب الوضع احلاذل.

o
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Freezing titles vertical and horizontal

ik

ولتثبيت العناوين أفقيا ورأسيا اتبع اآلتى :
 .1انقل ادلؤشر اذل اخللية .C3
.3

من القائمة اليت ستظهر اخًت " Freeze Panesإلغاء تثبيت األلواح"  .يظهر خط
رأسى بعد العمود  Bليبني لك أن األعمدة الىت تقع اذل ديني ىذا اخلط مت تثبيتها وخط
أفقى بعد الصف  2ليبني كذلك أن الصفوف الىت تعلو ىذا اخلط مت تثبيتها.
انقر شريط التمرير ادلتجو لليسار واستمر ىف النقر حىت تصل اذل العمود  iمث انقر شريط
التمرير ادلتجو ألسفل حىت تصل اذل الصف  28يتحرك ادلستند لليمني وألسفل باستثناء
ادلنطقة اجملمدة (انظر شكل .)14-3

m

o

c

l.

d

n

.4

a

.2

انقر التبويب " Viewعرض" ومن رلموعة  ،Windowsانقر الزر
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شكل  14 -3تثبيت العناوين أفقيا ورأسيا

.6

ومن القائمة ادلختصرة اليت تظهر انقر األمر
انقر مرة اخري زر
 .Unfreeze Panesخيتفى اخلط الرأسى .لتفهم أن التثبيت ألغى .تصفح ادلستند
اآلن سيطوى األعمدة كلها.
Zooming

ik

تصغير/تكبير بيانات األوراق

e

b

.5

اضغط مفتاح  .CTRL+Homeتنتقل اذل اخللية  C3ألهنا تعترب اخللية األوذل ىف
ادلنطقة ادلتحركة من ادلستند.

من اجملموعة  Zoomيظهر مربع حوارى بعنوان

c

l.

d

n

من التبويب  Viewانقر الزر
( Zoomانظر شكل .)15-3

a

أيضا ىف حالة األوراق الكبرية ،والىت تشتمل على بيانات كثرية ،ديكنك تغيري حالة إظهار الورقة
حبيث تتمكن من رؤية أكرب مساحة من ورقة العمل داخل شاشة واحدة بتصغري حجم ورقة
العمل ،وديكنك أيضا من تكبري حجم ورقة العمل حسب احتياجك بالنسب الىت يفًتضها
 Excelأو بالنسبة الىت ربددىا أنت .تابع اخلطوات التالية:
.1

شكل  15 -3قائمة التحجيم

انقر  % 75لتصغري حجم ورقة العمل بنسبة .% 75
سيتغري حجم ورقة العمل على الشاشة ،ستشتمل على أعمدة وصفوف أكثر لتتمكن
من رؤية أكرب مساحة من البيانات.
كرر اخلطوة رقم  2مث اخًت  %200تظهر الكتابة خبط أكرب وبالتاذل سيظهر جزء أقل

m

o

.2

.3

o
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b

من ورقة العمل
للعودة للوضع التلقائى إلظهار ورقة العمل وىو  ،%100انقر زر  %100من رلموعة
. Zoom
 %10إرل  %400وذلك
ديكن تكبري أو تصغري زلتويات الشاشة بنسبة من

o
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مث اغلقو.

m

o

c

l.

d

n

a

ادلستند Payments-ed.xlsx

ik

e

باستخدام شريط التكبري والتصغري
. Excel
احفظ

ادلوجود اسفل شاشة
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o

 .4البتث االسلبدال الفرز
Find, replace and sort

e

b

إذا كانت ورقة العمل أو جدول البيانات تشتمل على بيانات كثرية ،فيصعب متابعتها على
الشاشة عندما ربتاج للبحث عن زلتويات خلية أو عن معلومة موجودة بورقة العمل.
يسهل  Excelالبحث عن البيانات ادلوجودة بجدول البيانات أو قاعدة البيانات كما يسهل فرز
البيانات تصاعديا أو تنازليا.

ik

في ىذا التمرين ستبحث عن كلمة موجودة بجدول البيانات وستقوم باستبدال معلومة
بأخري  .ستقوم أيضا بفرز البيانات الموجودة في عمود واحد أو أكثر.

إلكمال ىذا التمرين افتح ادلصنف "  " Empdata.xlsxادلوجود يف رللد الفصل

a

احلارل " "Ch03واحفظو باالسم ". " Empdata-ed.xlsx

البحث عن معلومة داخل جدول البيانات

Finding text

o

c

l.

d

n

 .1من التبويب  Homeومن اجملموعة " Editingربرير" انقر زر " Find & Selectحبث
وربديد" تظهر قائمة منسدلة كما يف شكل 16-3

شكل  16 -3الفائمة

Find & Select

m

 .2من القائمة ادلنسدلة انقر األمر " Findحبث"  .يظهر مربع حوارى بعنوان
" Replaceحبث واستبدال" ويظهر التبويب " Findحبث" مفتوحا تلقائيا .

Find and
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ik

e

b

 .3انقر على زر " Optionsخيارات" لعرض ادلزيد من خيارات البحث .بالنقر على ىذا الزر
يتمدد ادلربع احلوارى ليصبح مثل شكل .17-3

o
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شكل  17 -3المربع الحوارى بعد تمدده

يشتمل شكل  17-3على اخلانات التالية :
Find what

اكتب ىف ىذه اخلانة ادلعلومة الىت تريد أن تبحث عنها داخل
البيانات  ،ديكن أن تكون ادلعلومة عبارة حرفية أو رقما.

Search

ربدد اذباه البحث عن ادلعلومة ىل يتم عرب الصفوف أم عرب األعمدة .

Look in

لتحدد للربنامج ىل يبحث ىف اخلاليا الىت تشتمل على صيغ
( ،)Formulasأم تلك الىت تشتمل على قيم (  ،)Valuesأم تلك
الىت تشتمل على مالحظات (.)Comments

أزرار لألوامر

للبحث عن التاذل أو لالستبدال أو إللغاء األمر والرجوع عنو.

جدول

l.

d

n

a

اخلانة

وظيفتها

m

o

c

 .4ربت خانة  Find whatاكتب "زلاسب" مث انقر زر .Find Next
يبدأ  Excelىف البحث عن أول كلمة ىف جدول البيانات تتطابق مع كلمة "زلاسب"
وعندما جيدىا ينتقل إليها .تصبح اخللية احلالية ىى .D8
أحيانا يغطى مربع حبث على الكلمة الىت تبحث عنها ،إذا دل تشاىد اخللية
ادلختارة ،اسحب ادلربع احلوارى من مكانو لتتمكن من مشاىدهتا.
 .5انقر زر " Find Nextحبث عن التارل" مرة أخرى يبحث الربنامج عن كلمة "زلاسب"
التالية ىف ادلستند .سيجدىا ىف اخللية .D12
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Replacing text

b

استبدال البيانات

o

بتكرار نقر  ، Find Nextيكرر  Excelالبحث عن ادلعلومة.
 .6انقر زر  Closeإلهناء البحث وإغالق ادلربع احلوارى

l.

d

n

a

ik

e

باإلضافة للبحث عن معلومة داخل جدول البيانات أو ورقة العمل ،ديكن استبدال عبارة أو
عبارات متكررة  ،داخل الورقة كلها ،أو داخل منطقة سلتارة منها بعبارة أخرى.
نوضح فيما يلى خطوات استبدال عبارة بأخرى :
 .1من شريط  Homeانقر زر " Find & Selectحبث وربديد" مث من القائمة
ادلنسدلة انقر األمر " Replaceاستبدال"  .يظهر ادلربع احلوارى Find and
" Replaceحبث واستبدال" ولكن يظهر مفتوحا علي التبويب " Replaceحبث" .
وسباما مثل التبويب  Findديكنك النقر على زر  Optionsيتمدد ادلربع احلوارى ويظهر
مثل شكل  .18-3يظهر ىف خانة " Find whatحبث عن" آخر عبارة حبثت عنها.

أمام خانة " Find Whatحبث عن" اكتب  666مث انقر زر " Find Nextالبحث
التارل" .يفهم  Excelأن العبارة الىت ستستبدل ىى الرقم ""666
انقل ادلؤشر ربت خانة " Replace withاستبدال ب ـ ـ ـ ـ" مث انقر زر الفأرة لتثبيت نقطة
اإلدراج.
اكتب " . "777يفهم الربنامج أن العبارة اجلديدة الىت ستحل زلل العبارة ادلوجودة ىى
""777

c

.2

شكل  18 -3مربع  Find and Replaceمفتوح علي التبويب

Replace

o

.3

m

.4
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.5

انقر زر " Find Nextالبحث التارل"  .يبحث الربنامج عن أول خلية تشتمل على
عبارة البحث وخيتارىا .سيجدىا ىف اخللية .C9
انقر زر " Replaceاستبدال" .يقوم الربنامج باستبدال الرقم " "666بالرقم " "777ىف
اخللية  C9وينتقل إذل اخللية التالية الىت تشتمل على عبارة البحث ،سيجدىا ىف اخللية
.C12
انقر زر " Replaceاستبدال"  .يقوم الربنامج باستبدال الرقم  666بالرقم  777ىف
اخللية .C12

.8

انقر زر  " Find Nextالبحث التارل"  .ربصل على رسالة معناىا أن الربنامج دل جيد
خاليا أخرى تشتمل على الرقم  666الذى تبحث عنو  .وذلك ألن عبارة البحث
تكررت مرتني فقط ىف الورقة .
انقر  .OKزبتفى الرسالة وترجع إذل ادلربع احلوارى .ستجد نقطة اإلدراج يف خانة Find
" Whatحبث عن" لتتيح لك كتابة عبارة أخرى والبحث عنها أو استبداذلا.

e

b

.6

o
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.9

فرز البيانات

Sorting

n

a

ik

.7

c

l.

d

أحيانا ربتاج إلظهار سجالت جدول البيانات بًتتيب غري ا لًتتيب الذى أدخلت بو أول مرة،
فمثال ترتيب أمساء ادلوظفني أجبديا طبقا لورودىا ىف حقل االسم يسهل البحث فيها عن اسم
موظف معني.
لفرز زلتويات عمود يف جدول البيانات تابع اخلطوات التالية :
 .1اخًت أي خلية داخل عمود "االسم األول".
 .2من التبويب " Dataبيانات" ومن رلموعة " Sort & Filterفرز وترتيب" انقر زر Sort

o

A to Z

 .3انقر زر

يتغري ترتيب زلتويات العمود لتظهر بالًتتيب التصاعدي .

Sort Z to A

m

الفرز باستخدام مربع الفرز

يتغري ترتيب زلتويات العمود ليظهر بالًتتيب التنازرل.
Sorting using sort Dialog box

إلعادة ترتيب سجالت جدول البيانات وفق رليئها ىف حقل "اسم العائلة" اتبع اخلطوات التالية :
 .1انقل ادلؤشر إذل أى خلية داخل جدول البيانات .
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 .2من التبويب " Dataبيانات" ومن رلموعة " Sort & Filterفرز وترتيب" انقر زر
سيظهر مربع حوارى بعنوان ( Sortشكل .)19-3

شكل  19 -3مربع

ik

e

b

.

o
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Sort

m

o

c

l.

d

n

a

يشتمل ىذا ادلربع علي ثالثة أعمدة ىي:
" Columnعمود"  :لتحديد العمود الذي سيتم فرز زلتوياتو ،
" Sort onفرز"  :لتحديد طريقة الفرز ىل قيمة اخلاليا أو لوهنا أو لون خطها .
" Orderطريقة الًتتيب"  :لتحديد طريقة الًتتيب ىل ىي تنازلية أم تصاعدية .
باإلضافة إرل رلموعة من أزرار األوامر  .يظهر مربع االختيار My Data has headers
"بيانايت تشتمل علي رأس" نشطاً ومعناه أن رؤوس األعمدة ال تؤخذ يف احلسبان عند عملية
الفرز.
 .3من عمود  Columnانقر السهم ادلنسدل يف خانة " Sort Byفرز حسب" ستظهر
قائمة بكل احلقول يف قاعدة البيانات اخًت احلقل "اسم العائلة" .
 .4تأكد أن عمود " Sort onفرز بناء علي" حيتوي علي " Valueقيمة" ومعناىا الفرز يتم
بناء علي قيم اخلاليا.
 .5تأكد أن عمود " Orderترتيب" حيتوي علي  A to Zومعناىا ترتيبهم اجبدياً .
 .6انقر زر  . OKخيتفى ادلربع احلوارى وترجع إذل قاعدة البيانات .وستجد السجالت مرتبة
أجبديا وفق رليئها ىف حقل "اسم العائلة" (انظر شكل .)20-3
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b

o
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e

شكل  20 -3ترتيب السجالت وفق مجيئها في حقل "اسم العائلة"

ملخ الفصل

ik

احفظ ادلصنف  Empdata_ed.docxمث اغلقو .
Summary

الدرس األول  :شرحنا تنسيق األرقام باستخدام شريط األدوات

" Formattingتنسيق "

a

وباستخدام مربع " Format Cellsتنسيق الخاليا" وإلغاء تنسيق األرقام

d

n

الدرس الثاني :شرحنا ىف ىذا الدرس استخدام الشريط لتنسيق النصوص ادلوجودة بورقة العمل.
شرحنا تكبري خط الكتابة ووضع خط ربتها مفرد أو مزدوج ،توسيط الكتابة داخل اخلاليا،
التفاف النص داخل اخللية  ،واحملاذاة وسط رلموعة خاليا  ،نسخ التنسيق ،شرحنا كذلك
البحث عن البيانات واستبداذلا.

l.

الدرس الثالث  :شرحنا التحكم ىف اختيار تنسيق جاىز للورقة أو اختيار مسة معينة  ،مث شرحنا
تثبيت األعمدة والصفوف والغائو ،شرحنا كذلك تكبري /تصغري بيانات الورقة.

m

o

c

الدرس الرابع  :شرحنا كيفية البحث عن معلومة داخل جدول البيانات ،وكيفية استبدال
البيانات .أيضا شرحنا كيفية فرز البيانات احلرفية والرقمية وطرق الفرز التصاعدي أو التنازرل.
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o

الفص ال اب

افصي (أو امعادالت) و ادو ل

b

Formulas and Functions

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

ادلعادالت أو الصيغ  Formulasحسب ترمجة الشركة ادلنتجة للربنامج واحدة من
األدوات اذلامة واليت تسهل التعامل مع جداول البيانات واحلصول علي نتائج سريعة
أما الدوال  Functionsفهي عبارة عن معادالت جاىزة تقوم كل منها مقام معادلة
جاىزة ووظيفتها إجراء عمليات حسابية أو رياضية أو منطقية أو مالية أو إحصائية
...........إخل.
استخدام ادلعادالت  Formulasوالدوال  Functionsيوفر وقتك ويعطيك نتائج
دقيقة .بانتهاء ىذا الفصل ستتعرف علي :
 ماىية ادلعادلة  Formulaوادلعادالت اليت تستخدم معها .
 كيفية اإلشارة إيل اخلاليا داخل ادلعادلة .
 كيفية كتابة الصيغ أو ادلعادالت وتعديلها .
 معاجلة أخطاء كتابة ادلعادالت .
 طرق نسخ ادلعادالت .
 العناوين النسبية وادلطلقة وادلختلطة .
 التعرف علي الدوال . Functions
 الطرق السهلة لكتابة الدوال .
 أشهر الدوال االحصائية وادلنطقية .
 استعمال الدوال AVERAGE, SUM,COUNTA, COUNT, MIN,
MAX, COUNTBLANK, IF.

107

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

o

 .1كتااة افصي أو امعادالت وتعديلها
مقدمة إلي المعادالت

b

Using Formulas
What's Formula

a

ik

e

ادلعادلة ) (Formulaىي مبدئيا معادلة تُستعمل لتحليل ومعاجلة البيانات ادلوجودة ُب ورقة
العمل  :بإمكان ادلعادالت أن تنفذ عمليات حسابية بسيطة كاجلمع والطرح والقسمة كما ديكنها
أن تكون معقَّدة جدا باستعمال أساليب معاجلة رياضية وشرطية ومنطقية متطورة  .اذلدف منها
حساب قيم موجودة َب خاليا أخرى داخل ورقة العمل .جيب أن تبدأ ادلعادلة بعالمة يساوى
(=) .تنشأ ادلعادلة بكتابهتا من لوحة ادلفاتيح أو بالتأشَت إىل اخلاليا أو بلصق أمساء أو دوال َب
اخللية (ستعرف بعد قليل كيف تكتب ادلعادلة) .وعادة تُظهر ورقة العمل نتيجة ادلعادلة بدال من
ادلعادلة نفسها ،أما ادلعادلة نفسها فتظهر َب شريط الصيغ عندما ختتار اخللية.

n

المعامالت المستخدمة في المعادالت

Operators

d

يوضح اجلدول التاىل ِ
ادلعامالت الىت تستخدم داخل ادلعادالت ومعٌت كل منها
ِ
مثال
يستخدم َب
ادلعامل
-

الطرح

=C3-C2

القسمة

=C2/C3

الضرب

=C3*C2

رفع القوة

=5^2

>

أكرب من

=5>3

<

أصغر من

=3<5

=>

أكرب من أو يساوي

=B3>=5

=<

أصغر من أو يساوي

=B3<=3

l.

+

اجلمع

/

c

*

m

o

^
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=C2+C3
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><

ال يساوي

=B3<>5

=

يساوي

=B3=5

e

اإلشارة إلي أرقام الخاليا داخل المعادلة

b

ِ
ادلعامل

يستخدم َب

مثال

o

Formulas and Functions

Relative cell referencing within formalas

c

l.

d

n

a

ik

ديكن اإلشارة إىل اخللية /اخلاليا بذكر عنوان اخللية أو اخلاليا ادلطلوبة ،وديكن اإلشارة إىل مدى أو
نطاق معُت من اخلاليا إذا كانت اخلاليا متجاورة.
 لكى توضح أن ادلطلوب ىو مدى (نطاق) معينا من اخلاليا ،استخدم عالمة النقطتُت ():
بُت أول وآخر خلية ،فمثال  C8:C13تشَت إىل اخلاليا الىت تقع َب ادلدى (أو النطاق) من
 C8إىل .C13
 ولكى توضح أن ادلطلوب ىو خاليا متفرقة استخدم عالمة الفاصلة ( ،)،فمثال
 C8,C10,H13تشَت إىل اخلاليا  C8و  C10و .H13
اليك أمثلة لبعض ادلعادالت الىت تشَت إىل خاليا أخرى.
=C12*D10
ىذه ادلعادلة تشتمل على إشارة خلليتُت وعالمة الضرب ،وىى تطلب
اجياد حاصل ضرب زلتويات اخللية األوىل َب اخللية الثانية.
 = C14+A10+5ىذه ادلعادلة تشتمل على اشارة خلليتُت وقيمة واحدة ثابتو .وىى
تطلب اجياد ناتج مجع زلتويات اخللية  + C14زلتويات اخللية A10
 +الرقم .5
إذا كان النطاق لو اسم  ،ديكنك كتابة االسم بُت قوسُت ىكذا ).=SUM(sale

o

كتابة المعادال ت

Creating Formulas

لكتابة صيغة أو معادلة ُب  Excelابدأ زلتويات اخللية بعالمة =  ،وعندما يراىا
سيعرف أن عليو تفسَت التعبَت الذي يليها كعملية حسابية وليس كنص  .بعد عالمة = اكتب
ادلعادلة أو الصيغة  .يوفر  Excelأكثر من طريقة لكتابة ادلعادلة نوضحها فيما يلي.

m

Excel
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b

في هذا التمرين ستقوم بكتابة معادلة باستخدام لوحة المفاتيح مرة ،وبالتأشيرة إلي أرقام
الخاليا مرة ثانية ،وبالتأشير بالماوس مرة ثالثة .ستستخدم أداة الجمع التلقائي لتجميع
نطاق من الخاليا ثم تقوم بنسخ المعادلة في خاليا أخري.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

كتابة المعادالت باستخدام لوحة المفاتيح

ik

e

الكمال ىذا التمرين حتتاج لفتح ادلصنف  Epuations.xlsxادلوجود ُب رللد
الفصل احلايل "ٍ ."ch04ب احفظو باسم  Epuations_ed.xlsxوقم بفتح
الورقة . Sales

Typing Formula from Keyboard
استخدم مفاتيح األسهم لالنتقال إىل اخللية .)B10

n

a

 .1انقر اخللية  ( B10أو من لوحة ادلفاتيح
تصبح اخللية  B10ىى ادلختارة
 .2اكتب عالمة =
 .3اكتب ا دلعادلة الىت تعطينا ناتج مجع مبيعات شهر أكتوبر ادلسجلة َب اخلاليا من  B6إىل B9
كما يلى :
=2000+1320+3200+1950
اخللية  B10وىو عبارة عن ناتج مجع

m

o

c

l.

d

 .4اضغط مفتاح االدخال .يظهر ناتج اجلمع َ 8470ب
مبيعات شهر أكتوبر  .وتظهر ادلعادلة َب شريط الصيغ كلما اخًتت ىذه اخللية (انظر شكل
.)1-4
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شكل  1-4كتابة معادلة تشتمل على قيم ثابتة

الفصل الرابع :الصيغ (أو المعادالت) والدوال

كتابة المعادالت باإلشارة إلى أرقام الخاليا
Using call references to create formula

ik

e

b

إلدخال معادلة َب اخللية  C10للحصول على ناتج مجع مبيعات شهر نوفمرب اتبع اخلطوات
التالية :
اخًت اخللية C10
.1
 .2اكتب عالمة =  .يفهم  Excelأن ادلدخالت التالية ىى معادلة.
=C6+C7+C8+C9
 .3اكتب ادلعادلة هبذا الشكل :

o

Formulas and Functions

اضغط مفتاح االدخال .يظهر ناتج اجلمع َ 9250ب اخللية  .C10وتظهر ادلعادلة َب
شريط الصيغ كلما اخًتت ىذه اخللية (انظر شكل .)2-4

n

.4

a

ستالحظ عند كتابتك ألمساء اخلاليا ظهور قائمة سلتصرة توضح الدوال اليت ديكن
استخدامها ال ختتار أي منهم واستمر ُب الكتابة ستختفي ىذه القائمة مباشرة .

o

c

l.

d

ال تًتك فراغات داخل ادلعادلة ،استخدم العالمات احلسابية مثل عالمات - ،+
 )( ،للفصل بُت عناصر ادلعادلة.

كتابالمعادلة باإلشارة الى أرقام الخاليا
شكل  2-4ة

m

كتابة المعادالت بالتأشير بالفأرة

Using mouse to create formula

كتابعناوين اخلاليا يعرضك للوقوع َب أخطاء ،الطريقة
ة
الحظت َب التمرين السابق أن تكرار
األسرع واألكثر بعدا عن األخطاء ىى التأشَت إىل اخللية لكى تكتب داخل ادلعادلةَ ،ب التمرين
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d

n

a

ik

e

b

التاىل سنقوم جبمع مبيعات شهر ديسمرب بطريقة التأشَت للخاليا بدال من كتابهتا .سنضع ناتج
اجلمع َب اخللية .D10
لكى جتمع اخلاليا داخل ادلعادلة بالتأشَت بدال منكتابهتا اتبع اخلطوات التالية :
 .1اخًت اخللية D10
 .2اكتب عالمة = .تظهر عالمة = داخل شريط الصيغ داللة على أن ادلدخالت التالية ىى
معادلة.
 .3انقر أول خلية تريد مجعها وىى اخللية  .D6يظهر عنوان اخللية ادلختارة داخل شريط الصيغ،
ويظهر حول اخللية مستطيل منقط يومض يسمى ىذا ادلستطيل  Marqueeويعٌت أن ىذه
اخللية سلتارة كجزء من ادلعادلة.
 .4اكتب عالمة اجلمع .+
 .5انقر اخللية التالية .D7
 .6كرر اخلطوتُت رقم  5 ، 4الضافة زلتويات اخللية  D8واخللية  D9إىل ادلعادلة.
 .7اضغط مفتاح االدخال .حتصل على ناتج مجع َ 9600ب اخللية  .D10وتظهر ادلعادلة َب
شريط الصيغ ىكذا:

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

= D6+D7+D8+D9

l.

إذا أردت تغَت اخلاليا ادلشار إليها ُب ادلعادلة  ،لتحسب ادلعادلة خاليا أخري  ،اكتب عناوين
خاليا غَتىا لتصبح ىي اخلاليا اليت تشَت إليها ادلعادلة.

c

معالجة أخطاء كتابة المعادالت

Formula error messages

m

o

كتاب معادلة ،ستحصل علي رسالة خطأ بدال من نتيجة ادلعادلة .واألخطاء اليت
إذا أخطأت ُب ة
تقع فيها تكون من نوع اإلشارة إيل خاليا نصية أو كتابة عملية حسابية خطأ مثل القسمة علي
صفر أو استخدام أمساء نطاقات غَت موجودة بادلصنف داخل ادلعادلة.
يوجد اجلدول التايل رسائل اخلطأ واألسباب ادلتوقعة هبا.
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Formulas and Functions

زد عرض العمود.

e

استخدام معامل خطأ داخل ادلعادلة .راجع ادلعامالت ادلوجودة ُب
ادلعادلة.

b

####

عرض العمود ال يتسع إلظهار
النتيجة.وىي ليست رسالة ُب احلقيقة

o

اخلطأ

معناه

! #value

كيفية إصالحو

؟ #NAME

تشَت ادلعادلة إيل اسم خطأ أو غَت
موجود.

تأكد أن اسم النطاق مازال موجوداً
أو صحح اسم النطاق.

!#N/A

تعٍت ُب الغالب عدم وجود قيمة.

تأكد من وجود قيمة.

!#REF

ال جيد  Excelاخلاليا اليت تشَت
إليها(كأن تكون حذفت).

غَت إشارة اخلاليا داخل ادلعادلة أو
حول ادلعادلة إيل قيمة .

! #NUM

استخدام خطأ لرقم ،أو أن نتيجة
ادلعادلة رقما طويالً جدا أو صغَت
جدا حبيث ال ديكن إظهاره.

تأكد أن معطيات ادلعادلة
صحيحة ،وأن النتيجة ُب حدود
األرقام اليت يتعامل معها Excel
307
من  1*10307إيل
- 1*10

d

n

a

c

l.
o

! #NULL

m

نسخ المعادالت

ik

! #DIV /O

زلاولة القسمة علي صفر.

غَت القيمة أو إشارة اخللية حىت ال
تطالب  Excelبالقسمة علي
صفر.

اإلشارة إيل تقاطع
) (Intersectionمنطقتُت غَت
متقاطعتُت.

كتابادلعاملة واإلشارات اليت
راجع ة
هبا.

Copying formulas

نسخ ادلعادالت أسلوب شائع ُب حاالت ادلعادالت اليت تستخدم نفس ادلعامالت  .كما
الحظت ُب ادلثال األخَت (شكل  )6-4أننا قمنا بتجميع مبيعات الشهور ألربعة أصناف فقط،
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نسخ المعادالت باستخدام مقبض التعبئة

Using Fill Handel

b

ماذا لو اردنا جتميع مبيعات قد تصل إيل مئات أو اآلف األصناف ُب بعض األحيان  .احلل ىو
نسخ ادلعادلة ُب اخلاليا ادلناظرة إذا كانت متجاورة للحصول علي ناتج مجع باقي األصناف .

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

e

 .1انقر اخللية  E6الختيارىا.
 .2من التبويب " Formulaصيغ" ومن رلموعة " Function Libraryمكتبة الدوال" انقر

l.

d

n

a

ik

 .تظهر معادلة اجلمع داخل اخللية.
اجلزء العلوي من الزر
 .3اضغط مفتاح االدخال  .يتم قبول ادلعادلة وتظهر نتيجتها ُب اخللية.
 .4انقر اخللية  E6الختيارىا  .الحظ وجود مربع صغَت أسود َب الركن اليسار السفلى من الربواز
احمليط باخللية  ،يسمى ىذا ادلربع الصغَت  Fill Handleأو "مقبض التعبئة" (أنظر شكل
.)3-4

شكل  3-4استخدام مربع  Fill Handleلتعبئة محتويات الخاليا

m

o

c

 .5ضع مؤشر الفأرة عند ادلربع الصغَت ادلوجود َب الركن اليسار السفلى من الربواز احمليط باخللية
( .)Fill Handleيتحول ادلؤشر اىل عالمة +
 .6اسحب ادلؤشر بعد حتويلو اىل عالمة  +ألسفل حىت تصل اىل اخللية  .E9أثناء السحب
يتمدد الربواز احمليط باخللية ويصَت شكلو منقطا ،وتظهر رسالة َب شريط ادلعلومات معناىا
استمر َب السحب لنسخ ادلنطقة ادلختارة (انظر شكل .)4-4
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ik

e

b

o

Formulas and Functions

شكل  4-4يظهر البرواز المنقط أثناء نسخ محتويات الخلية

m

o

c

l.

d

n

a

 .7عندما يتمدد الربواز ادلنقط ليشمل اخلاليا  ، E6:E9ارفع يدك من على زر الفأرة .تنسخ
ادلعادلة ادلوجودة باخللية ( E6معادلة اجلمع) َب اخلاليا الىت تقع َب ادلدى  E7:E9وتبقى
ادلنطقة مضاءة لتسمح بأداء عملية أخرى بدون اعادة اختيارىا.
 .8حرك ادلؤشر خارج ادلنطقة ادلضاءة إللغاء االختيار .
 .9اخًت أى خلية من اخلاليا اجلديدة لكى ترى ادلعادلة َب شريط الصيغ .
الحظ أن األرقام اجلديدة الىت نسخت َب ادلدى  E7:E9ختتلف عن زلتويات اخللية األصلية،
وذلك ألننا ىنا نسخنا ادلعادلة ومل ننسخ القيمة ادلوجودة َب اخللية .ومن مزايا  Excelأنو
يتوىل نيابة عنك ضبط ادلعادلة حبيث تعرب عن ادلكان اجلديد من ورقة العمل ،وتقوم جبمع
اخلاليا الىت أمامها َب نفس العمود أو الصف .تسمى ىذه الطريقة َب ختصيص عناوين اخلاليا
" Addressing Relative Cellالعناوين النسبية".
احفظ ادلصنف ٍ Epuations_ed.xlsxب اغلقو.
دلتابعة نتيجة التمارين السابقة افتح الورقة
نتيجة التمارين السابقة علي اخلاليا .

Sales_Ex

ُب نفس ادلصنف لتشاىد
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العناوين النسبية و العناوين المطلقة
Relative and Absolute Cell References
 Relative Referenceوديكن ترمجتها "مرجع نسيب" أو "عنوان نسيب"

n

a

ik

e

b

بداية نقول أن عبارة
وىي تعٍت خلية تتم اإلشارة إليها باالرتباط مع اخللية احلالية  .أما Absolute Reference
"مرجع مطلق" أو "عنوان مطلق" فتعٍت مرجع خلية ال يتغَت إذا قمت بنسخ ادلعادلة ُب مكان
آخر  .ال تنزعج إذا كان ىذا الكالم غَت واضح حيت اآلن  ،بقليل من الصرب ومتابعة الشرح
سيتضح األمر إن شاء اهلل.
العناوين الىت تستخدم داخل ادلعادالت تنشأ نسبية (  .)Relativeولذلك يقوم الربنامج تلقائيا
بضبط عناوين اخلاليا عندما تقوم بنسخ معادلة حتتوى على العناوين النسبية لتناسب ادلكان
اجلديد الذى نسخت إليو  .والذى حيدث عندما تنسخ معادلة أن  Excelخيصص عنوان
اخللية/اخلاليا ادلنسوخة منسوبة إيل اخللية الىت تشتمل على ادلعادلة األصلية الىت نسختها .فمثال
إذا كانت معادلة َب اخللية  F6تظهر ىكذا  =SUM(B6:E6) :وقمت بنسخ ىذه ادلعادلة إيل

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

l.

d

اخلاليا ابتداء من  F7إيل  ،F9فان ادلعادلة َب اخللية  F7ستظهر ىكذا،=SUM(B7:E7) :
وتظهر ادلعادلة َب اخللية  F8ىكذا =SUM(B8:E8):وىكذا.
أحيانا ال يناسبك ىذا الوضع .وحتتاج لتثبيت عنوان اخللية ادلنسوخة ليظهر َب مجيع اخلاليا
Absolute Cell
ادلنسوخ إليهاَ ،ب ىذه احلالة جيب أن تستخدم عناوين مطلقة (
ستعرفَب التمرين التايل.
ه
 .)Referencesوىذا ما

c

في هذا التمرين ستقوم بنسخ معادلة باستخدام عنوان نسبي ثم باستخدام عنوان مطلق
لتتعرف علي الفرق بينهما.

o

إلكمال ىذا التمرين  ،افتح ادلستند
" "CH04واحفظو باالسم .Qtr1_ed. xlsx

Qtr1. xlsx

ادلوجود ُب رللد الفصل احلايل

m

 .1افتح الورقة "الربع األول" .
 .2انقل ادلؤشر إيل اخللية G5
 .3اكتب ادلعادلة ٍ =B5*B15ب اضغط مفتاح اإلدخال .تدخل ادلعادلة َب اخللية
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m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

وحتصل على الرقم  9193.8وىو عبارة عن حاصل ضرب صاَب ادلبيعات (خلية َ )B5ب
معدل الربح (خلية )B15
 .4تأكد أن اخللية  G5ىى ادلختارة ٍب ضع ادلؤشر عند ادلربع الصغَت ادلوجود َب الركن اليسار
السفلى من الربواز احمليط باخللية (.)Fill Handleيتحول ادلؤشر إيل عالمة +
 .5اسحب ادلؤشر بعد حتويلة إيل عالمة  +ألسفل حىت تصل إيل اخللية ٍ G9ب ارفع يدك من
على الزر ماذا حدث ؟؟؟ لقد حصلنا على حاصل ضرب صفر َب مجيع اخلاليا ادلنسوخ
إليها ( ...انظر شكل  )5-4البد أن خطأ قد وقع  ،ىل تعرف ما ىو ؟ تابع اخلطوات
التالية
 .6انقل ادلؤشر إيل اخللية  G6وانظر ادلعادلة الىت تظهر َب شريط ادلعادلة تظهر ادلعادلة َب
شريط ادلعادلة ىكذا  ،=B6*B16ألن  Excelقام بضبط ادلعادلة تلقائيا لتناسب ادلكان
اجلديد باستخدام ادلفهوم التلقائى لنسخ ادلعادالت وىو العناوين النسبية ( Relative
 .)Referencesوألن اخللية  B16ال تشتمل على بيانات ،حصلنا على الرقم صفر
كنتيجة للمعادلة .إذن البد من استخدام العناوين ادلطلقة َب ادلعادلة لتصحيح ىذا اخلطأ.

o

Formulas and Functions

شكل  5-4نسخ المعادلة باستخدام العناوين النسبية

فيما يلى سنشرح كيفية تصحيح ىذا اخلطأ.

العناوين المختلطة

Mixed Cell Addresses

َب ادلعادالت الىت مرت بنا حىت اآلن استخدمنا العناوين النسبية .أحيانا حتتاج لتثبيت رقم الصف
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ik

e

b

فقط أو العمود فقط مع اإلبقاء على اآلخر نسبيا .للحصول على ىذه ادليزة ،جيب استخدام
العناوين ادلختلطة.
تعرف العناوين ادلختلطة بأهنا تشتمل على عالمة دوالر واحدة ،إما أمام رقم الصف أو ترتيب
العمود .إذا أردت تثبيت رقم الصف بصرف النظر عن مكان نسخ ادلعادلة ،اكتب عالمة الدوالر
قبل رقم الصف فقط ،وإذا أردت أن يتوىل  Excelضبط واختيار رقم الصف تبعا دلكان نسخ
ادلعادلة داخل الورقة ال تكتب عالمة الدوالر أمام رقم الصف .وإذا أردت تثبيت العمود بصرف
النظر عن مكان نسخ ادلعادلة اكتب عالمة الدوالر قبل احلرف الدال على العمود فقط .يوضح
اجلدول التايل أمثلة ألنواع العناوين الىت ديكن استخدامها.

o
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معناه

عنوان اخللية

$B$5

عنوان مطلق .تشَت ادلعادلة دائما إيل ىذا العنوان بصرف النظر عن
مكان نسخها أو نقلها.

B$1

عنوان سلتلط .جيب أن تستخدم ادلعادلة الصف رقم  1دائما أما العمود
فيتم اختياره تبعا دلوقع نسخ أو نقل ادلعادلة.

d

n

عنوان سلتلط .جيب أن تستخدم ادلعادلة العمود
فيتم اختياره تبعا دلوقع نسخ أو نقل ادلعادلة.

l.

$B5

a

B5

عنوان نسىب .عند نسخ أو نقل ادلعادلة يتـم ضبطها منسوبة إيل ىذا
ادلكان.

c

تثبيت عناوين الخاليا

 5دائما أما الصف

Freezing call Addresses

m

o

لتثبيت عنوان اخللية الىت تشتمل على معدل الربح َب مجيع ادلعادالت تابع اخلطوات التالية:
 .1انقل ادلؤشر إيل اخللية  G5الختيارىا
 .2اضغط مفتاح  .F2يتم تنشيط حالة التعديل .ديكنك تعديل ادلعادلة اآلن.
 .3اضغط مفتاح  .F4يتحول عنوان اخللية  B15من عنوان نسىب (  )Relativeإيل مطلق
(( )Absoluteانظر شكل  ،)6-4نفهم ذلك من عالمة الدوالر الىت تظهر قبل حرف
العمود ورقم الصف .ظهور عالمة الدوالر قبل حرف العمود يعٌت تثبيت العمود وظهورىا قبل
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استخدام مفتاح  F4للحصول علي عناوين مختلطة

b

رقم الصف يعٌت تثبيت الصف ،وظهورىا قبل كليهما يعٌت تثبيت اخللية الىت تقع عند التقاء
رقم الصف والعمود.

o

Formulas and Functions

e

Using F4 to get mixed call addresses
مفتاح  F4أثناء تنشيط حالة التعديل ،تظهر حاالت أخرى

ik

إذا كررت الضغط على
لإلشارة إيل العناوين ،حالة للعنوان ادلطلق وحالة للعنوان النسىب وحالتان للعنوان
ادلختلط.

l.

d

n

a

 .4انقر مربع  أو اضغط مفتاح اإلدخال أصبحت ادلعادلة تقرأ ىكذا،=B5*$B$15 :وَب
ىذه ادلعادلة العنوان  B5عنوانا نسبيا أما العنوان  $B$15فهو مطلق

شكل  6-4تثبيت عنوان الخلية  B15في المعادلة

m

o

c

 .5أعد نسخ زلتويات اخللية َ G5ب اخلاليا من  G6إيل  . G9حتصل على النتيجة الصحيحة.
 .6انقل ادلؤشر إيل اخللية  . G6جتد أن العنوان ادلطلق  $B$15مل يتغَت .وىكذا َب بقية اخلاليا
ادلنسوخة.
احفظ ادلصنف ٍ Qtr1_ed. xlsxب اغلقو.
دلتابعة نتيجة التمارين السابقة افتح الورقة "الربع األول ُ "2ب نفس ادلصنف لتشاىد
نتيجة التمارين السابقة علي اخلاليا .
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o

 .2ستخد م ادو ل
ما هي الدالة؟

b

Using Functions

What,s a function

الشكل العام للدوال

n

a

ik

e

الدالة عبارة عن معادلة رلهزة مسبقا بواسطة الشركة ادلنتجة للربنامج ،لكل دالة اسم ووسيطات
(معطيات) .االسم دييزىا عن غَتىا من الدوال ادلوجودة بالربنامج ،والوسيطات (تسمى
 ) Argumentsىى الىت توجو الدالة للحصول على النتائج ادلطلوبة منها.
تسهل الدوال أداء كثَت من العمليات احلسابية والرياضية واإلحصائية وادلالية وادلنطقية باإلضافة إىل
معاجلة الوقت والتاريخ وقواعد البيانات ودوال أخرى متنوعة.
جيب أن يسبق اسم الدالة عالمة = وأن يتبعها وسيطات أو معطيات توضع عادة بُت قوسُت،
)( SUMواستخدمناىا
وقد سبق لنا التعرف على إحدى ىذه الدوال وأشهرىا وىى الدالة
حلساب رلموع عدة خاليا.
Function syntax

d

تأخذ دوال  Excelالشكل العام اآلتى :

)=Funcation Name(Arguments

l.

وىو كما ترى شكل بسيط حيث :
توجو الربنامج إىل أن ادلدخالت معادلة أو دالة
=
اسم الدالة

ىى الدالة ادلطلوب إجراؤىا  ،مثال  SUMإلجياد اجملموع

c

Funcation
Name

o

الوسيطات

Arguments

m

مثال
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ىى ادلعامالت أو ادلعطيات الىت تستخدم مع الدالة والىت توجهها
للحصول على النتائج ادلرجوة ،والبد أن توضع بُت ىذين القوسُت ().
)=SUM(A10:A20
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e

b

ىذا ادلثال يبدأ بعالمة = ليتعرف  Excelعلى أن ادلدخالت دالة أو معادلة ،والدالة ادلطلوبة ىنا
مج وع ،ووسيطات الدالة أو معطياهتا ()argumentsىى A10:A20
ىى  SUMمبعٌت أوجد م
ومعناىا اخلاليا الواقعة َب ادلدى من  A10إىل . A20
شلنوع ترك فراغات َب الدوال وادلعادالت الىت تشتمل عليها.

o

Formulas and Functions

(َ )One Argumentب حُت

تشتمل الدالة ادلوضحة هبذا ادلثال على وسيطة واحدة

a

ik

أن بعض الدوال تتطلب أكثر من وسيطة ،وبعضها الحيتاج إلدخال وسيطات كما ستعرف َب
ىذا الفصل
تظهر نتيجة الدالة َب اخللية أما ادلعادلة نفسها فإهنا تظهر َب شريط الصيغ شأهنا شأن ادلعادالت
األخرى.
األمثلة التالية تستخدم أكثر من وسيطة مع دالة اجلمع ()Sum
ادلعادلة األويل اشتملت علي  3وسيطات وىي ادلدي
 H6:H9وىي تعٍت اجياد ناتج مجع ىذه الوسيطات الثالث.
ُب ادلعادلة الثانية تطلب استخدامنا وسيطتان مها ادلدي  F6:F9واخللية  H3مضروبة ُب الرقم
.5

l.

d



n



)=Sum(F6:F9,G2,H6:H9
)=Sum(F6:F9,H3*5
 ،F6:F9واخللية  ،G2وادلدى

التبويب "الصيغ"

Formulas Tab

m

o

c

من أىم الطرق إلجياد وكتابة ادلعادالت ىو استخدام التبويب  Formulasحيث يوفر لك ىذا
التبويب العديد من اإلمكانيات إلدراج ادلعادالت والتعامل معها مثل استخدام معاِب الدوال
 Function Wizardواجلمع التلقائي  ... AutoSumاخل  ،تشتمل رلموعة Function
" Libraryمكتبة الدوال" داخل التبويب  Formulasعلي أزرار إلدراج  6رلموعات من
الدوال باإلضافة إيل زر  More Functionsواألخَت يسمح بإدراج  4رلموعات أخري غَت
اليت تظهر ضمن رلموعة  ، Function Libraryانقر الزر  More Functionsمن
اجملموعة  Function Libraryداخل التبويب  Formulasستظهر قائمة بأربعة رلموعات
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شكل  7-4قائمة مجموعات الدوال التي يمكنك استخدامها

e

b

إضافية من الدوال لتختار منها ما تشاء  .لقد صمم ىذا الشريط لكي يساعدك ُب اختيار الدالة
الصحيحة اليت تساعدك علي أداء العملية احلسابية ادلطلوبة (.شكل )7-4

o
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تسهيل كتابة الدوال

ik

انقر أي رلموعة تظهر قائمة بالدوال ادلوجودة ُب ىذه اجملموعة وعند التأشَت بالفأرة علي أي دالة
ُب ىذه اجملموعة يظهر وصف لوظيفة ىذه الدالة
Easy to Create functions

o

c

l.

d

n

a

لقد أضاف  Excel 2007ميزة جديدة وىي ميزة االكمال التلقائي للدوال فأنت غَت مطالب
حبفظ النص أو الشكل العام للدالة بالكامل ولكن مبجرد كتابة احلرف األول من اسم الدالة جبوار
عالمة = ُب أي خلية سيقوم  Excelبعرض قائمة بكل أمساء الدوال اليت تبدأ هبذا احلرف
.بفرض أننا نريد إدراج دالة ادلتوسط احلسايب  ، Averageاكتب أول حرف من الدالة وىو
احلرف  . Aستظهر قائمة جبميع الدوال اليت تبدأ باحلرف  Aكما ُب شكل 8-4

شكل  8-4قائمة الدوال التي تبدأ بحرف A

m

اكتب احلرف  Vوىو احلرف التايل حلرف  Aستتقلص القائمة السابقة لتظهر الدوال اليت تبدأ
هبذين احلرفُت فقط .
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b

وىكذا تستطيع حتديد وكتابة اسم الدالة اليت تريدىا دون احلاجة إيل حفظ اذلجاء الكامل السم
ىذه الدالة  ،كما ستساعدك الرسالة العائمة  Tool Tipاليت تظهر جبوار اسم أي دالة لتوضيح
الوظيفة اخلاصة هبذه الدالة ُب اختيار الدالة الصحيحة اليت تفيدك .

o

Formulas and Functions

ik

e

في هذا التمرين ستستخدم الدالة  SUMللحصول علي مجموع المبيعات ،والدالة
 AVERAGEللحصول علي متوسطها ،والدالة  MAXللحصول علي أعلي مبيعات،
والدالة  MINللحصول علي أقل مبيعات ،والدالة  COUNTلمعرفة عدد البائعين ،والدالة
 COUNTBLANKلمعرفة عدد الخاليا الخالية من البيانات  ،والدالة  IFلمقارنة حالتين
واتخاذ القرار المناسب بناءً علي النتيجة.
إلكمال ىذا التمرين  ،افتح ادلستند
" "CH04احلايل واحفظو باالسم .Comsion _ed. xlsx

الدوال اإلحصائية

n

a

Comsion. xlsx

ادلوجود ُب رللد الفصل

l.

d

الدوال اإلحصائية من أشهر الدوال وأكثرىا استخداما ،تستخدم الدوال اإلحصائية للتعامل مع
رلموعة من األرقام .مثال إلجياد القيمة العليا أو الدنيا من بُت رلموعة أرقام أو ادلتوسط احلساىب
أو اجملموع جملموعة من األرقام  ،كما ديكن أن تستخدم َب أغراض أخرى متقدمة مثل إجياد
االحنراف ادلعيارى .وفيما يلى سنوضح كيفية استخدام أشهر ىذه الدوال.

الدالة

)(Sum

m

o

c

لعل من أىم وأكثر الدوال شيوعاً ُب االستخدام ىي دالة اجلمع )( Sumولذلك ًب وضع زر
" Function Libraryمكتبة الدوال" داخل التبويب
لتأدية وظيفة اجلمع ُب اجملموعة
 Formulasلكي تتمكن من مجع قيم رلموعة من اخلاليا بنقرة واحدة من زر الفأرة  .للحصول
على ناتج مجع مبيعات "الشاشات" اتبع اآلتى :
 .1اخًت اخللية .B10
 .2من تبويب " Formulasمعادالت" ومن اجملموعة " Function Libraryمكتبة الدوال"
انقر أداة اجلمع .يظهر داخل اخللية الدالة ( ،SUM(B3: B9ويظهر ادلستطيل ادلنقط حول
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الدالة

ik

e

b

اخلاليا الىت تقع َب ادلدى ادلطلوب جتميعو ،ليدل على أن ىذا ادلدى سيدخل َب معادلة
اجلمع ،وتظهر ادلعادلة بالكامل َب شريط الصيغ هبذا الشكل ( .=SUM(B3: B9يظهر
أيضاً الشكل العام لدالة اجلمع ( )Sumليساعدك ُب فهمها أو تذكرىا  ،دالة اجلمع ىنا
بسيطة وذلا رمز موجود بالشريط لكن ىذا األمر يصبح مفيداً ُب حاالت الدوال األصعب أو
اليت ليس ذلا زر ُب الشريط.
ديكن ضغط مفتاحي = Alt+وسيقوم  Excelبعملية اجلمع التلقائي وكأنك
نقرت الزر  AutoSumمن التبويب Formulas

o
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)(AVERAGE

n

a

يستخدم  Excelالدالة )( AVERAGEللحصول على ادلتوسط احلساىب جملموعة من اخلاليا
تشتمل على بيانات رقمية ،ادلتوسط احلساىب (  )Averageىو ناتج مجع مدى من اخلاليا
مقسوما على عددىا
تأخذ الدالة الشكل العام التايل :
)=AVERAGE(number1,number2,...

d

يعوض عن َ numberب الدالة بأرقام أو مبدى معينا أو بعناوين اخلاليا .سنستخدم الدالة
َ Averageب التدريب التاىل حلساب متوسط ادلبيعات.

l.

إدراج الدالة بدال من كتابتها

Using insert feunction box to Insert function
استخدام مربع إدراج الداالت إلدراج الدالة )( Averageبدال من

m

o

c

نوضح فيما يلى كيفية
كتابهتا ،وعليك أن تطبق ىذا ادلفهوم على الدالة الىت حتتاجها.
 .1اخًت اخللية .B11
 .2من التبويب " Formulasمعادالت" ومن رلموعة Library

Function

"مكتبة

 .سيظهر مربع حوارى بعنوان  " Insert Functionإدراج دالة"
الدوال" انقر زر
(شكل  ،)9-4يشتمل على عدة مربعات منها مربع " Select a Categoryاخًت فئة"
وىى قائمة منسدلة هبا الفئات ادلتنوعة للدوال ويظهر حتت مربع Select a Function
"اخًت دالة" أمساء الدوال الىت تنتمى إىل الفئة ادلختارة.
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ik

e

b

o

Formulas and Functions

a

شكل  9-4مربع Insert Function

m

o

c

l.

d

n

 .3من ادلربع ادلنسدل " Select a Categoryاخًت فئة" انقر الفئة " Statisticalإحصاء"
ومن خانة " Select a Functionاخًت دالة" انقر الدالة . Averageمبجرد اختيار
الدالة من مربع " Select Categoryاخًت فئة" تظهر الصيغة العامة ( (Syntaxللدالة
وشرح لوظيفتها أسفل ادلربع ديكنك االستفادة من ذلك ُب التعرف علي الصيغة العامة ألي
دالة .
 .4انقر زر  OKتتغَت زلتويات معاِب الداالت وتظهر اخلطوة الثانية .يطالبك معاِب الداالت أن
تدخل وسيطات الدالة أو الـ ( Argumentsانظر شكل .)10-4

شكل  10 -4إدخال وسيطات الدالة )( Averageداخل مربع

Function Arguments

125

d

n

a

ik

e

b

 .5أمام خانة  Number1اكتب عنوان أول وآخر خلية َب ادلدى ادلطلوب وىو  B3:B8بدالً
من كتابة ادلدي بنفسك واحتمال وقوعك ُب أخطاء ،انتقل إيل ورقة العمل واخًت ادلدي
ادلطلوب يظهر مستطيل منقط ليوضح لك ادلدي الذي اخًتتو سيتويل  Excelكتابة ادلدي
أمام ادلربع  Valueالحظ أن  Excelيظهر لك قيم اخلاليا الواقعة َب ادلدى ادلختار ويظهر
كتابأول وسيطة (  )Argumentأمام خانة
ة
كذلك ناتج ادلعادلة .يشًتط Excel
 Number1أما باقى الوسيطات فهى اختيارية ،ديكنك استخدامها إذا كنت ترغب َب
احلصول على ادلتوسط احلسايب دلدى آخر باإلضافة إىل ادلدى الذى كتبتو .لسنا َب حاجة
كتابوسيطة أخرى.
ل ة
 .6انقر زر  .OKيغلق ادلربع احلوارى وترجع إىل ورقة العمل .ستجد الرقم  139460مكتوبا َب
اخللية  B11وىو عبارة عن ناتج الدالة  ،أما الدالة نفسها فاهنا تظهر َب شريط الصيغ .إذا
احتجت لتعديل زلتويات الدالة اخًت اخللية الىت تشتمل على النتيجة ٍب اضغط مفتاح  F2أو
انقر شريط الصيغ مبؤشر الفأرة.
كتابوسيطات الدالة ستحصل على رسالة تنبهك أن خطأ حدث
إذا وقعت َب خطأ أثناء ة
َب ادخال ادلعادلة.

o
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الدالة )( MAXوالدالة

)(MIN

o

c

l.

تستخدم الدالة )( MAXإلجياد أكرب قيمة من بُت رلموعة قيم رقمية ،بينما تستخدم الدالة
)( MINإلجياد أقل قيمة من بُت رلموعة قيم رقمية .ألن كلتا الدالتُت تبحث فقط َب اخلاليا
الرقمية فاهنما تتجاىالن اخلاليا الىت تشتمل على نصوص أو فراغات أثناء ادلقارنة.
تأخذ الدالتان الشكل العام اآلتى :
)=MAX(number1,number2,...
)=MIN(number1,number2,...

m

يعوض عن َ numberب كلتا الدالتُت بأرقام أو مبدى معينا أو بعناوين اخلاليا ،ويقال
" Argumentالوسيطة" .ديكن أن تقبل أى من الدالتُت حىت  30وسيطة ويفصل بينها بعالمة

Comma

 .1انتقل إىل اخللية . B12
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 .2اكتب (.=MAX

l.

d

n

a

ik

e

b

( )PopUpتشتمل علي
مبجرد كتابة أول حرف من اسم الدالة ستظهر قائمة سلتصرة
رلموعة الدوال اليت تبدأ هبذا االسم كلما كتبت حرفاً إضافياً تتغَت القائمة ادلختصرة لتظهر
الدوال ادلتطابقة مع احلروف اليت كتبتها وتقل مكوناهتا  .ومبجرد أن تكتب ( =Maxيفهم
 Excelأن الدالة ادلطلوب كتابتها ىي دالة )( ، =Maxولذلك يظهر الشكل العام للدالة
لكي تستعُت بو ُب كتابة الدالة وليجنبك أي خطأ قد تقع فيو .
 .3اخًت اخلاليا الواقعة َب ادلدى من  B3إىل  . (B3:B8) B8يظهر برواز منقط حول اخلاليا
داللة على اختيارىا.
 .يظهر الرقم الذى ديثل أعلى مبيعات َب
 .4اضغط مفتاح االدخال أو انقر مربع االدخال
اخللية .B12
 .5انتقل إىل اخللية .B13
 .6اكتب  . =Mستظهر قائمة سلتصرة لتختار منها الدالة ادلطلوبة بدالً من كتابتها .
كتبة الدالة بدالً منك هبذا الشكل (=MIN
 .7انقر  MINنقراً مزدوجاً سيتويل  Excelا
 .8اخًت اخلاليا الواقعة َب ادلدى من  B3إىل  . B8يظهر برواز منقط حول اخلاليا.
 .يظهر الرقم الذى ديثل أقل مبيعات َب اخللية
 .9اضغط مفتاح االدخال أو انقر عالمة
.B13

o

Formulas and Functions

الدالة )( Countوالدالة

)(COUNTA

m

o

c

تستخدم الدالة )( COUNTحلساب عدد اخلاليا الرقمية َب نطاق معُت ،وتتجاىل اخلاليا الىت
تستخدم الدالة )(COUNTA
التشتمل على أرقام أو الىت ال تشتمل على بيانات .بينما
حلساب عدد اخلاليا الىت تشتمل على بيانات داخل مدى معينا .أى حتسب ىذه الدالة عدد
اخلاليا الىت التشتمل على فراغات داخل ادلدى وتكتب النتيجة َب اخللية الىت تشتمل على الدالة
 .تأخذ الدالة )( COUNTأو الدالة )( COUNTAالشكل العام التاىل:

.1

)COUNT()/COUNTA(value1,value2,...

انتقل إىل

اخللية B14
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.2

(=COUNTA

o

اكتب

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

اخًت اخلاليا الواقعة َب ادلدى  .B3:B8يظهر برواز منقط حول اخلاليا.

.3

a

ik

e

 .4اضغط مفتاح االدخال أو انقر عالمة
اخللية .B14
باتباع اخلطوات السابقة جيب أن يكون ادلصنف الذى أمامك موافقا لشكل 11-4

b

 .يظهر الرقم الذى ديثل عدد البائعُت َب

الدالة )(COUNTBLANK

n

شكل  11 -4المصنف بعد تنفيذ الدوال االحصائية

l.

d

مدي معُت
تستخدم الدالة  COUNTBLANKحلساب عدد اخلاليا اخلالية من البيانات داخل َ
أو نطاق معُت من اخلاليا  .وتأخذ الشكل العام اآلٌب:

مثال :دلعرفة عدد اخلاليا اخلالية ُب

ادلدي B3:B10
َ

)=COUNTBLANK (range
)=COUNTBLANK(B3:B10

c

 .1انقر اخللية  B15الختيارىا.

o

 .2اكتب الدالة .=COUNTBLANK
 .3اخًت ادلدي ٍ B3:B10ب اضغط مفتاح اإلدخال .يظهر الرقم الذي ديثل عدد اخلاليا اخلالية
من البيانات ُب اخللية  B15وتظهر الدالة ُب شريط الصيغ.

m

الدوال المنطقية

Logical Function

تستخدم الدوال ادلنطقية الختبار حالة ما ثـم اختاذ قرار بناء على نتيجة االختبار ،ديكن أن يكون
االختبار لقيمة معينة ىل ىى أكرب من أو تساوى أو أقل من قيمة أخرى ،فإذا كانت النتيجة نعم

128

الفصل الرابع :الصيغ (أو المعادالت) والدوال

يتم توجيو ادلعادلة لتنفيذ إجراء معُت ،وإذا كانت نتيجة ادلقارنة خطأ يتم تنفيذ إجراء آخر.

)(IF

e

الدالة

b

أشهر وأىم الدوال ادلنطقية على االطالق الدالة )( ،IFونظرا ألمهيتها فإننا سنشرحها بالتفصيل َب
البند التاىل :

o

Formulas and Functions

a

ik

تستخدم الدالة )( IFلفحص حالة معينة وتقرير ىل ىى صحيحة أم خاطئة ،فإذا كانت نتيجة
اختبار احلالة صحيحة ( ،)Trueيتم اختيار طريق معُت أو اظهار رسالة معينة ،أما إذا كانت
نتيجة اختبار احلالة خطأ ( )Falseفسيختار طريق آخر أو رسالة أخرى.
تستخدم الدالة )( IFعالمات ادلقارنة ادلعروفة َب العمليات احلسابية للمقارنة بُت رقمُت أو أكثر
أو عبارتُت أو أكثر ،ىذه العالمات ىى :

= يساوى < ،أقل من > ،أكرب من <> ،ال يساوى <= ،أقل من أو يساوى  >= ،أكرب من أو

n

يساوى.
تأخذ الدالة )( IFالشكل العام التاىل :

)=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false
َب التدريب التاىل سنستخدم الدالة )( IFإلظهار رسالة َب خانة ادلالحظات

m

o

c

l.

d

توضح حالة ادلبيعات
أمام كل بائع ،فإذا كانت ادلبيعات َب حدود اخلطة التقديرية للمبيعات ظهرت رسالة "مقبول"
وإذا كانت أقل من ادلتوقع ظهرت رسالة "مبيعات منخفضة".
تابع اخلطوات التالية :
 .1تأكد أن ادلصنف  Comison-ed.xlsxمازال مفتوحا ثـم انتقل إىل اخللية D3
 .2من رلموعة " Function Libraryمكتبة الدوال" داخل التبويب Formulas
"معادالت" انقر زر " Logicalمنطقي" ومن القائمة اليت تظهر اخًت  . IFيظهر مربع
" Function Argumentsمعاِب الداالت" اخلاص هبذه الدالة .
ومن ىذا ادلربع يتضح أن الدالة تشتمل على  3وسيطات ( )argumentsنوضحها فيما يلى :
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c

l.

d

n

a

ik

e

b

logical_test
قيمة أو تعبَت ديكن اختباره دلعرفة ىل ىو صحيح (  )Trueأم خطأ
(.)False
value_if_true
تظهر قيمة ىذا ادلعامل إذا كانت نتيجة ادلقارنة صحيحة.
 value_is_falseتظهر قيمة ىذا ادلعامل إذا كانت نتيجة ادلقارنة خاظئة.
 .3أمام الوسيطة  logical_testاكتبٍ B3>100000 :ب اضغط مفتاح  .Tabتنتقل إىل
اخلانة التالية َب ادلربع احلوارى
( ىذه ىى الوسيطة األوىل َب الدالة .معٌت ىذا اجلزء من الدالة إذا كانت ادلبيعات أكرب من
 ،100000ألن اخللية  B3تشتمل على ادلبيعات ).
 .4اكتب " :مقبول" ٍب اضغط مفتاح  . Tabىذه ىى الوسيطة الثانية َب الدالة ،أى إذا كانت
نتيجة ادلقارنة صحيحة وبلغت ادلبيعات أكثر من 100000تظهر رسالة مقبول.
 .5اكتب " :مبيعات منخفضة" .ىذه ىى الوسيطة الثالثة َب الدالة ،أى إذا كانت نتيجة ادلقارنة
خطأ وبلغت ادلبيعات أقل من  100000تظهر رسالة "مبيعات منخفضة" وهبذا تنتهى الدالة
(انظر شكل .)12-4

o
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شكل 12 -4

الدالة  ifداخل مربع Function Arguments

o

 .6انقر زر  . OKيغلق ادلربع احلوارى و ترجع إىل ورقة العمل .ستظهر عبارة مقبول َب اخللية
D3

m

 .7انسخ الدالة َب اخلاليا  . D4:D8تظهر النتيجة ادلستحقة لباقى البائعُت انظر شكل 13-4
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ik

e

b

o

Formulas and Functions

شكل  13 -4استخدام الدالة  ifلمعرفة حالة المبيعات

a

ديكن دمج الدالة )( IFمع دالة منطقية أخرى مثل  ANDأو  ORإلجراء مقارنات
أكثر تعقيدا وحتديدا.

n

احفظ

ادلستند Comsion _ed. xlsx

ٍب

اغلقو.

Summary

l.

لخخ الفص

d

دلتابعة نتيجة التمارين السابقة افتح الورقة "العمولة  "2من نفس ادلصنف .

o

c

الدرس األول  :بدأنا بشرح مقدمة إيل ادلعادالت أو الصيغ والعالمات احلسابية اليت تستخدم
داخل ادلعادالت ومعٍت كل منها ٍب شرحنا كيفية اإلشارة إيل اخلاليا داخل ادلعادلة  .شرحنا بعد
ذلك طرق كتابة ادلعادالت وتعديلها ،وشرحنا كيفية جتميع األعمدة والصفوف باستخدام أداة
اجلمع التلقائي وكيفية معاجلة أخطاء ادلعادالت .شرحنا أيضا طرق نسخ ادلعادالت أو الصيغ ٍب
أوضحنا معٍت العناوين ادلطلقة والعناوين النسبية والعناوين ادلختلطة وكيفية استخدام كل منها .

m

الدرس الثاني  :شرحنا معٌت الدالة وكيفية كتابتها بأكثر من طريقة ٍب شرحنا أشهر الدوال
االحصائية وادلنطقية ادلستخدمة واليت ال يستغٍت عنها معضم الناس .
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o

b

e

ik

a

n

d

l.

c

o

m

التلطيطخت البيخنية والطبخعة

m

o

c

l.

d

n

a

ik

e

b

التخطيطات ) (Chartsىي أسهل لغة لتحليل البيانات وازباذ القرارات ألهنا
توضح بنظرة سريعة عالقة البيانات و األرقام ادلوجودة بورقة العمل.
قدم  Excel 2007مفاىيم جديدة لطباعة ورقة العمل منها ذبميع كل األوامر
اخلاصة بالطباعة يف تبويب واحد من الشريط.
بانتهاء ىذا الفصل ستتعرف علي :
 إدراج زبطيط داخل ورقة العمل.
 إضافة عناوين للتخطيط وللمجموعات.
 تعيُت مكان التخطيط البياين يف ادلصنف.
 ادلصطلحات ادلرتبطة بالتخطيط.
 تعديل التخطيط وتغيَت نوعو.
 تكبَت التخطيط وتصغَته.
 تغيَت منط التخطيط وتنسيقو.
 طباعة ورقة العمل بدون إعداد (طباعة سريعة).
 ضبط اذباه الطباعة.
 ضبط مقاس صفحة الطباعة.
 تقرير طباعة خطوط الشبكية من عدمو.
 تغيَت اذلوامش.
 معاينة الورقة علي الشاشة قبل طباعتها.
 إضافة رأس /تذييل لورقة العمل قبل طباعتها

o

الفصل اللخام
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تميل البيخنخت خلتلطيي البيخنن

o

1

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

e

b

التخطيط (  )Chartىو سبثيل للبيانات الىت تشتمل عليها ورقة العمل برسوم وأشكال بيانية
سلتلفة ،منها على سبيل ادلثال التمثيل البياىن باألعمدة ( ،)Coulmnواألشكال الدائرية ()Pie
وادلساحة (  ...)Arearوغَتىا .يسهل التخطيط استخالص النتائج وربليلها بنظرة واحدة بدال
من ربليل اجلداول وأعمدة البيانات داخل ادلستند.

ik

إنشاء التخطيط داخل ورقة العمل

a

بإمكانك إظهار كل من ورقة العمل والتمثيل البياىن (التخطيط) لبياناهتا داخل ورقة واحدة داخل
ادلصنف ،بدال من إنشاء ورقة مستقلة للتخطيط .يشتمل  Excelضمن شريط  Insertعلى
رلموعة من األزرار إلنشاء التخطيطات بأنواعها ادلختلفة يف اجملموعة .Charts

d

n

في ىذا التمرين ستنشئ تخطيطا باألعمدة ثالثي األبعاد ،ستضيف عنوانا للتخطيط
وللمجموعات ،تنقل التخطيط من مكانو .ستقوم بتعديل التخطيط وتغيير نوعو،
وتكبير/تصغيره ،ستنسخ التخطيط أو تنقلو إلي مكان أو مصنف آخر ،ستقوم بتنسيق
التخطيط واختيار نمط مناسب لو.

l.

إلكمال ىذا التمرين افتح ادلصنف

Qtsales.xlsx

" ."ch05مث احفظو باسم .Qtsales_ed.xlsx

c

إدراج تخطيط بورقة العمل

ادلوجود يف رللد الفصل احلايل

Inserting a chart

m

o

 .1نشط ورقة "ادلبيعات الربعية".
 .2اخًت ادلنطقة من  A3إىل .D7
 .3من التبويب " Insertإدراج" ومن رلموعة " Chartزبطيط" انقر زر " Columnزبطيط
باألعمدة" ستظهر قائمة ربتوي علي العديد من اشكال التخطيطات
"زبطيط باألعمدة" اليت ديكن االختيار منها،انظر (شكل )1-5
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للفئة Column

ik

e

b

o
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a

شكل  1-5قائمة أنواع التخطيطات باستخدام األعمدة

m

o

c

l.

d

n

 .4من اجملموعة " 3-D Columnزبطيط باألعمدة ثالثي األبعاد" ،انقر أول زبطيط.
سيظهر التخطيط بالشكل الذي حددتو جبوار البيانات يف نفس الورقة .الحظ أن األرقا م
ادلوجودة علي االحداثي الرأسي تأخذ نفس التنسيق ادلخصص لألرقام ادلوجودة بادلصنف
ويظهر داخل الشريط ثالثة تبويبات جديدة .تظهر فقط حال اختيار التخطيط وتستخدم
لتنسيق التخطيط أو تعديلو أو تغيَت نوعو......إخل( .انظر شكل )2-5

شكل  2-5التخطيط بعد إدراجو في ورقة البيانات مباشرة
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إضافة عناوين للتخطيط وللمجموعات

Adding Chart titles or Lables

b

لقد اشرنا سابقاً إيل ظهور ثالثة تبويبات جديدة عند العمل مع التخطيطات .تستخدم ىذه
التبويبات لتعديل وتنسيق التخطيط وتغَت عناوينو أو منطو أو الوانو ....اخل.

 .1تأكد أن التخطيط مازال سلتارا.
 .2نشط التبويب  Layoutومن رلموعة " Labelsعناوين" انقر زر

e

أوالً  :إلضافة عنوان إيل التخطيط تابع اخلطوات التالية :

Chart Title

c

l.

d

n

a

ik

ستظهر قائمة سلتصرة انقر منها " Above Chartفوق التخطيط" إلدراج عنوان
أعلي التخطيط.
 .3ستظهر عبارة " Chart Titleعنوان التخطيط" أعلي التخطيط داخل مربع نائب .استبدل
ىذه العبارة بعبارة "ادلبيعات الربعية للفروع" .الستبدال العبارة تأكد أن ادلربع النائب سلتاراً مث
اكتب العبارة اجلديدة مث اضغط مفتاح االدخال .تظهر العبارة بعد ثوان فوق التخطيط .انظر
شكل 3-5

شكل  3-5إضافة عنوان للتخطيط

o

بإتباع اخلطوات السابقة ستالحظ أن احملور األفقي للتخطيط يعرض أرباع السنو (الربع
األول  ،الربع الثاين....،اخل) بينما يعرض احملور الرأس أرقام ادلبيعات.

m

ثانياً  :إلضافة عنوان إيل زلاور التخطيط تابع اخلطوات التالية :

 .4من التبويب  Layoutومن رلموعة " Labelsعناوين" انقر زر " Axis Titlesعناوين
ستظهر قائمة سلتصرة الختيار احملور .ألننا نريد اضافة عناوين للمحور األفقي
احملور"
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e

b

للتخطيط انقر األمر " Primary Horizontal Axis Titleاحملور األفقي" مث من
القائمة ادلنسدلة انقر األمر " Title Below axisالعناوين ربت احملور" إلظهار العنوان
علي احملور األفقي أسفل بيانات التخطيط
 .5سيظهر مربع نائب أسفل احملور األفقي للتخطيط حيتوي علي عبارة  Axis Titleاستبدل
كلمة "الفروع".
العبارة ب
 .6بنفس الطريقة ديكن إدراج عنوان للمحور الراسي للتخطيط.

o
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ik

تعيين مكان التخطيط البيانى فى الم صنف

Selecting chart location

l.

d

n

a

ابتباع اخلطوات السابقة نكون قد انتهينا من إدراج التخطيط البياىن وإضافة العناوين ادلختلفة لو.
لكن ردبا ترغب يف نقل التخطيط من مكانو إيل مكان آخر.
 .1من التبويب " Designتصميم" ومن رلموعة " Locationمكان" انقر زر Move
" Chartنقل التخطيط" سيظهر مربع حواري بعنوان " Move Chartنقل التخطيط" انظر
شكل .4-5

شكل  4-5مربع  Move Chartلتحديد مكان التخطيط

c

الحظ أن ىذا ادلربع حيتوي علي اختياريُت األول " Object inككائن يف" :ومعناه إدراج
التخطيط يف أي ورقة من أوراق الكتاب .يظهر تلقائياً اسم الورقة اليت أدرجت التخطيط هبا

m

o

تظهر قائمة الختيار الورقة ادلراد وضع التخطيط فيها.
وعند النقر علي
الثاين " New Sheetكورقة جديدة" :ومعناىا خلق ورقة جديدة ووضع التخطيط فيها مع
إمكانية إعطاء أي اسم ذلذه الورقة اجلديدة
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المصطلحات المرتبطة بالتخطيطات

a

ik

e

b

 .2حدد الورقة اليت ترغب يف وضع التخطيط هبا أو اختيار وضعو يف ورقة جديدة.
 .3انقر  OKللموافقة على التخطيط وبالتاىل إظهاره داخل الورقة .سيختفى ادلربع احلوارى
ويظهر التخطيط البياىن مباشرة داخل الورقة النشطة يعٍت سيبقي مكانو.
عندما يظهر التخطيط البياين قد خيفي اخلاليا ادلوجودة أسفلو ولتحريكو قم بالنقر
علي التخطيط مث سحبو إيل ادلكان ادلراد وضعو فيو بعيداً عن اخلاليا احملتوية علي
بيانات
هبذا تكون انتهيت من إنشاء التخطيط وإضافة العناوين ادلناسبة للتخطيط وللمجموعات ،ويكون
ىذا التخطيط جزء من ادلصنف ولذلك يسمى زبطيط متضمن ).(Embedded Chart
دبعٌت أن أى تغيَتات تطرأ على البيانات ادلوجودة ىف صفحة البيانات سيتأثر هبا التخطيط البياىن
وسيتغَت ليوافقها.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

Chart elements

m

o

c

l.

d

n

يتكون التخطيط من عناصر مثل عنوان التخطيط وناحية التخطيط وناحية الرسم وسلسلة
البيانات ونقاط البيانات واحملاور كما ىو موضح بشكل .5-5
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شكل  5-5عناصر التخطيط المختلفة

حفظ التخطيط

Saving a chart

تعديل التخطيط وتغيير نوعو

حلفظ الكتاب باسم جديد

Changing chart type

ik

أو اخًت أمر  Save Asمن

قائمة زر Office

e

b

كل من التخطيط ادلوجود بالورقة "ادلبيعات الربعية" والتخطيط ادلوجود بالورقة "زبطيط ادلبيعات"
موجود داخل ادلصنف وعندما ربفظ ادلصنف سيقوم  Excelحبفظ جميع األوراق ادلوجودة
بالكتاب دبا ربتوى عليو من بيانات أو زبطيطات .حلفظ الكتاب بالوضع اجلديد انقر أداة احلفظ

o

الفصل الخامس :التخطيطات البيانية والطباعة

شرحنا حيت اآلن نوع واحد من التخطيطات وىو التخطيط
أنواع أخري من التخطيطات مثل التخطيط اخلطي ) (Lineأو الدائري ) (Pieأو الشريط
).(Bar
 .1انقل ادلؤشر داخل التخطيط مث انقر زر الفأرة الختيار التخطيط.
إذا كان التخطيط سلتارا فلست زلتاجا ذلذه اخلطوة .إذا كان التخطيط سلتارا سيظهر برواز حييط
بالتخطيط.
 .2من التبويب " Designتصميم" ومن رلموعة " Typeنوع" انقر زر Change Chart
" Typeتغيَت نوع التخطيط" سيظهر ادلربع احلواري  Change Chart Typeالختيار
الشكل ادلطلوب للتخطيط .اخًت الفئة " Lineخط" مث انقر رابع شكل Line with
.Markersمث انقر ( OKانظر شكل )6-5

m

o

c

l.

d

n

a

باألعمدة ) (Columnيتيح Excel

شكل  6-5مربع

Change Chart Type
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الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

a

ik

e

b

o

 .3يتغَت التخطيط إىل زبطيط باخلطوط.كل خط بلون وديثل كل خط مبيعات فرع وتظهر
عالمات علي اخلط لتبُت مبيعات كل ربع داخل الفرع (شكل .)7-5

شكل  7-5تخطيط خطي

l.

d

n

 .4افتح مربع  change chart typeمرة ثانية ،ومرر نزوال حيت تصل إيل الفئة
"الشريط" مث انقر  Stacked bar in 3-Dمث انقر  OKيتغَت شكل التخطيط إيل النوع
الذي أخًتتو.
يصلح التخطيط بالدائرة ىف احلاالت الىت يتم فيها مقارنة عنصر واحد فقط مثل
مبيعات فرع معُت .أما احلاالت الىت تشتمل على أكثر من عنصر مثل ادلثال الذى
بُت ايدينا فال يصلح معو ىذا النوع من التمثيل البياىن.

bar

c

تكبير التخطيط أو تصغيره

Resizing a chart

m

o

يظهر حول التخطيط برواز يف حالة اختياره فقط .ويظهر علي الربواز شبانية مقابض كل مقبض
عبارة عن ثالث نقاط .تستخدم ىذه ادلقابض ادلوجودة علي أضالع الربواز وأركانو لتكبَت أو
تصغَت التخطيط .فمثال زوايا الربواز تستخدم لتحجيم التخطيط أفقيا ورأسيا واألضالع تستخدم
لتحجيم التخطيط أفقيا فقط أو رأسيا فقط حسب اذباه سحب ادلؤشر.
 .1انقل ادلؤشر داخل التخطيط مث انقر زر الفأرة الختيار التخطيط إذا كان التخطيط
سلتارا فلست زلتاجا ذلذه اخلطوة.
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نسخ و نقل التخطيط

Copying and moving a chart

b

 .2ضع مؤشر الفأرة يف زاوية الربواز احمليط بالتخطيط.
 .3اسحب للداخل لتصغَت التخطيط أو للخارج لتكبَته ،وعندما ربصل علي احلجم ادلناسب مث
ارفع يدك من على الزر.

o

الفصل الخامس :التخطيطات البيانية والطباعة

ik

e

أثناء إنشاء التخطيط ر مبا التوفق ىف وضع التخطيط ىف ادلكان وباحلجم ادلناسبُت .يسمح لك
 Excelبنقل التخطيط من مكانو  .إذا مل يرق لك مكان التخطيط داخل الورقة ،أو نسخو إيل
ورقة أخري أو مصنف آخر.
 .1تأكد أن التخطيط مازال سلتارا.
 .2انقل ادلؤشر اىل داخل التخطيط بعد اختياره .يظهر ادلؤشر على شكل سهم يتبعو سهم ذو

m

o

c

l.

d

n

a

اربعة رؤوس ىكذا .
 .3اضغط زر الفأرة األيسر واستمر ىف الضغط أثناء سحب ادلؤشر ألسفل ولليمُت .أثناء سحب
ادلؤشر يظهر برواز متحرك ليوضح ادلكان الذى ستنتقل إليو .مث اضغط مفتاح اإلدخال.
 .4عندما يصَت الربواز أسفل البيانات ويظهر ضلع الربواز األدين ىف العمود  Aارفع إصبعك من
على الزر .ينتقل التخطيط اىل ادلكان اجلديد (انظر شكل .)8-5

شكل  8-5التخطيط بعد تصغير حجمو ونقلو.
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حذف التخطيط

ik

e

b

ولنسخ التخطيط:
 .1تأكد أن التخطيط سلتارا.
 .2من التبويب  Homeومن رلموعة " Clipboardاحلافظة" انقر زر " Copyنسخ" .يتم
نسخ التنسيق إيل احلافظة.
 .3انتقل إيل الورقة األخري أو إيل ادلصنف اآلخر حيث تريد لصق التخطيط .مث انقر زر
" Pasteلصق" .يتم نسخ التنسيق داخل الورقة اجلديدة سواء كانت يف نفس ادلصنف أو
يف مصنف آخر.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

Deleting a chart

تغيير نمط ولون التخطيط

a

حلذف زبطيط لعدم حاجتك إليو انقر التخطيط أوال الختياره مث اضغط مفتاح  Delمن لوحة
ادلفاتيح.
Changing Chart and Colour style

c

l.

d

n

يتيح  Excel2007تغيَت تنسيق التخطيط بنفس سهولة تنسيق البيانات اليت مرت بنا يف
الفصول السابقة إما باختيار منط جديد أو الوان جديدة .تابع اخلطوات التالية :
 .1انقر التخطيط (تأكد أن التخطيط سلتارا).
 .2انقر التبويب " Designتصميم" لتنشيطو .يظهر يف رلموعة " Chart Styleمنط
التخطيط" داخل التبويب " Designتصميم" رلموعة كبَتة من األمناط.
 .3من رلموعة " Chart Styleتغيَت منط" داخل التبويب " Designتصميم" انقر النمط
الذي يروق لك .يتغَت النمط طبقا الختيارك ويظهر التخطيط باللون الذي حددتو.

اختيار تنسيق التخطيط

Changing chart format

m

o

 .1نشط التبويب " Page Layoutزبطيط الصفحة" ومن رلموعة " Themesمسات" انقر
زر " Colorsألوان" تظهر قائمة باأللوان ادلتاحة دبجرد التأشَت إيل أحد األلوان يظهر أثره
علي التخطيط عمالً دبفهوم ادلعاينة احلية .انقر اللون الذي ترتاح إليو.
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e

b

 .2من رلموعة " Themesمسات" ايضاً انقر زر " Fontخط" .تظهر قائمة باخلطوط ادلتاحة.
دبجرد التأشَت علي أحد ىذه اخلطوط يظهر شكلو علي التخطيط ،انقر نوع اخلط الذي
يناسبك.
Themes
 .3إذا اردت تغيَت تأثَتات التخطيط انقر زر " Effectتأثَت" من رلموعة
"مسات" .ومن القائمة اليت ستظهر اخًت التأثَت اليت تريده.

o

الفصل الخامس :التخطيطات البيانية والطباعة

ik

احفظ ادلستند  Qtsales_ed.xlsxمث اغلقو.

m

o

c

l.

d

n

a

دلتابعة نتيجة التمارين السابقة افتح الورقة "ادلبيعات الربعية  "2من نفس الكتاب
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2

بخعة وورة اللتل

ik

e

b

كما قدم  Excelالعديد من ادلفاىيم اجلديدة قدم أيضاً مفاىيماً جديدة لطباعة ادلستندات
ومنها مفهوم طريقة عرض زبطيط الصفحة  Page Layout Viewالذي يسهل عليك
التعامل مع الرأس وتذييل صفحات مستندك بدون استخدام أوامر وقوائم ومربعات حوارية مرىقة،
كما دعم  Excel 2007ميزة طباعة صفحات فردية وصفحات زوجية منفصلة التنسيق ،وميزة
استخدام رأس صفحة أويل سلتلف عن باقي النص .بإضافة إيل استخدام األلوان والصور يف رأس
وتذييل الصفحات.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

n

a

في ىذا التمرين ستقوم بطباعة ورقة العمل كما ىي (طباعة سريعة) أو بعد تحديد خيارات
معينة ،ستقوم بتغير اتجاه الطباعة ،ستختار مقاس صفحة الطباعة ،وتحدد ىل تطبع خطوط
الشبكية أم ال .ستغير الهوامش وتعاين المستند قبل طباعتو ،ستدرج رأسا وتذييال مناسبا
للمستند.
إلكمال ىذا التمرين افتح ادلصنف

Print.xlsx

d

" ."ch05مث احفظو باسم .Print_ed.xlsx

ادلوجود يف رللد الفصل احلايل

طباعة ورقة العمل بدون إعداد (طباعة سريعة)

c

l.

ورقة العمل ديكن أن تشتمل على أكثر من صفحة ولذلك ديكن اعتبارىا مستند قائم بذاتو.
لطباعة ورقة العمل كما ىى حسب ادلواصفات الىت حيددىا "اكسل" ،أو ادلختارة إلعداد صفحة
الطباعة.

m

o

 ،من القائمة اليت ستظهر
اخًت األمر
من قائمة زر Office
"طباعة سريعة" دبجرد اختيار أمر الطباعة السريعة ستظهر رسالة لتعلمك أن طباعة ادلستند جارية
وتتيح لك الرجوع عن عملية الطباعة .إذا قررت الرجوع عن عملية الطباعة انقر زر
من داخل ادلربع احلوارى (انظر شكل .)9-5
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اخًت Quick Print

b

o

الفصل الخامس :التخطيطات البيانية والطباعة

شكل  9-5رسالة طباعة الورقة

التحكم في خيارات الطباعة

ik

e

إذا كان ادلستند صغَتا فان رسالة الطباعة ستظهر دلدة قصَتة جدا مث زبتفى دبجرد
أن تبدأ الطابعة ىف طباعة ادلستند ،أما ىف حالة ادلستندات الكبَتة فان الرسالة تبقى
على الشاشة دلدة أطول.
Printing options

a

للتحكم يف ادلزيد من خيارات الطباعة ديكنك االستعانة باخليارات ادلوجودة يف ادلربع احلواري

o

c

l.

d

n

مث اخًت األمر
 ، Printانقر قائمة زر Office
 .Printيظهر مربع حوارى بعنوان  Printشكل .10-5

 ،ومن القائمة اليت ستظهر اخًت

شكل 10 -5

المربع الحواري Print

m

كوضع افًتاضي يقوم  Excelبطباعة ادلستند كلو بالكامل ويتم اختيار الطابعة االفًتاضية ولكنك
تستطيع ربديد عدد معُت من الصفحات أو مدي معيناً داخل الورقة أو اختيار طابعة أخري.
 ديكنك ربديد عدد النسخ اليت تريد طباعتها من اخلانة " Number of Copiesعدد
النسخ".
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l.

d



n

a

ik

e



b



يف حالة طباعة اكثر من نسخة ديكنك تنشيط خانة االختيار " Collateذبميع" وسيقوم
 Excelبطباعة النسخ بًتتيب الصفحات  1,2,3,1,2,3,1,2,3أما إذا عطلت ىذا اخليار
فسيقوم  Excelبًتتيب الصفحات  1,1,1,2,2,2,3,3,3وىكذا.
من خانة " Print Whatطباعة ماذا" تستطيع ربديد واحد من  5اختيارات
 االختيار "Selectionاحملدد"  :يف حالة رغبتك يف طباعة األجزاء احملددة فقط من
ورقة العمل.
 االختيار )" Active Sheet(sالورقة النشطة" :وىو اخليار االفًتاضي والذي ديكنك
من طباعة ورقة عمل النشطة أو احملددة فقط.
 االختيار " Entire Workbookادلصنف بالكامل" :عند ربديد ىذا اخليار يقوم
 Excelبطباعة كل األوراق ادلوجودة يف ادلصنف.
" Table جدول" :يقوم  Excelبطباعة اجلدول احملدد فقط.
 : Ignore Print Areas لتجاىل مساحات الطباعة احملددة وطباعة ادلصنف كلو.
من ادلربع احلوارى انقر السهم ادلوجود خبانة " Nameاالسم" .يظهر قائمة تشتمل على أنواع
الطابعات ادلوجودة وادلعرفة لنظام  Windowsوتظهر الطابعة احلالية ربت الشريط ادلضاء .
إذا كان عندك أكثر من طابعة اخًت الطابعة الىت تريدىا من بُت أمساء الطابعات ادلعروضة.
بعد االنتهاء من ربديد خياراتك انقر  OKأو اضغط مفتاح االدخال.

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

ضبط اتجاه الطباعة

Print orientation

c

ديكنك ربديد اذباه الطباعة دلستندك سواء الطباعة العمودية

 Portraitأو الطباعة االفقية

m

o

من رلموعة " Page Setupإعداد
 .Landscapeانقر الزر " Orientationاذباه"
الصفحة" داخل التبويب " Page Layoutزبطيط الصفحة" ومن القائمة اليت ستظهر اخًت
اذباه الطباعة اليت تريده( .انظر شكل .)11-5
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Page size

ik

ضبط مقاس صفحة الطباعة

شكل  11 -5اختيار اتجاه الطباعة

e

b

o
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c

l.

d

n

a

ديكنك اآلن اختيار حجم أو مقاس ورقة الطباعة من قائمة األحجام القياسية ادلوجودة يف
 Excelمن التبويب " Page Layoutزبطيط الصفحة" ومن رلموعة Page Setup
"إعداد الصفحة" ،انقر الزر " Sizeحجم" مث اخًت حجم الورقة اليت تريد الطباعة عليها من
القائمة ادلنسدلة .انظر شكل12-5

شكل 12 -5قائمة حجم ورقة الطباعة

o

إذا مل يعجبك أحد األحجام ادلعروضة انقر أمر  More Page Sizeمث قم بتحديد من مربع
.Page Setup

طباعة خطوط الشبكية

Displaying gridlines when printing

m

اخلطوط الشبكية ىى اخلطوط العرضية والطولية الىت تقسم ادلستند إيل خاليا .تسمى ىذه
اخلطوط " Gridlinesخطوط الشبكية".
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تغيير الهوامش

b

لطباعة اخلطوط الشبكية يف ادلستند ادلطبوع .من التبويب  Page Layoutومن اجملموعة
" Sheet Optionsخيارات الورقة" نشط اخليار  Printللجزء " Gridlinesخطوط
الشبكية".

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

Selecting Margins

ik

e

ادلقصود باذلوامش الفراغ الذى يظهر بُت حافة الورقة وادلنطقة ادلطبوعة ،سواء من اليمُت أو
اليسار أو من بداية الورقة أو هنايتها .وديكن تغيَت ىوامش الصفحة من اجلهات األربع (ديُت
ويسار وأعلى وأسفل) وذلك بكتابة الرقم ادلناسب أمام اذلامش ادلطلوب.

l.

d

n

a

من رلموعة " Page Setupإعداد الصفحة" يف التبويب
 .1انقر الزر Margins
" Page Layoutزبطيط الصفحة" .ستظهر قائمة دبجموعة من اذلوامش اليت ديكن
االختيار منها وتطبيقها علي الصفحة( .انظر شكل)13-5

شكل  13-5اختيار الهوامش من التبويب Page Layout

c

 .2اخًت الوضع الذي يناسبك.

o

معاينة المستند على الشاشة قبل طباعتو

Previewing a worksheet

m

يتيح لك  Excelمشاىدة ورقة العمل على الشاشة قبل طباعتها ،وبالتايل اجراء التعديالت الىت
تراىا ضرورية مثل تغيَت عرض األعمدة وىوامش الصفحة.
إلظهار ورقة العمل على الشاشة دلشاىدة الشكل الذى ستطبع بو اتبع اآلتى :

 .1من قائمة زر أوفيس
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اخًت األمر

.

 .2من القائمة اليت ستظهر اخًت
معاينة ادلستند أمامك (شكل .)14-5

ik

e

b

Preview

" Printمعاينة قبل الطباعة" .ستظهر شاشة

o
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شكل  14 -5معاينة المستند قبل الطباعة

إضافة الرأس والتذييل

n

a

من نافذة ادلعاينة ديكنك إظهار اذلوامش والصفحة السابقة أو التالية يف حالة اشتمال الورقة
علي أكثر من صفحة ،كما ديكنك تكبَت زلتويات الشاشة لرؤية بياناهتا عند نقر زر  Zoomأو
طباعتها إذا شئت بنقر زر " Printطباعة" .بعد االنتهاء من معاينة الشاشة انقر زر Close
 Print Previewإلغالق نافذة ادلعاينة.
Adding Header & Footer

d

إلضافة رأس لورقة العمل اليت أمامك اتبع اآليت :
 .1نشط التبويب " Insertإدراج" ومن رلموعة

" Textنص" انقر

Header&Footer

l.

"رأس تذييل" .يظهر قسم الرأس وتظهر بو عبارة .Click to add header

m

o

c

 .2انقر العبارة  Click to add headerستظهر نقطة اإلدراج يف ادلربع ادلوجود يف منتصف
منطقة رأس الصفحة كما ستالحظ وجود مربعُت آخرين احدمها تقسم رأس الصفحة جهة
اليمُت واآلخر تقسم رأس الصفحة جهة اليسار أي انو ديكنك تقسيم رأس أو تذييل
الصفحة لثالث أقسام ديكنك الكتابة فيها وإدراج االشكال والصور( .شكل )15-5

149

شكل  15 -5إدراج نص في منطقة رأس الصفحة

e

b

o
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ik

ستالحظ ظهور رلموعة جديدة يف الشريط وىي  Header/Footer Toolsوىي ربتوي
علي العديد من األزرار اليت تستخدم يف تنسيق الصفحة للطباعة .انظر شكل 16-5

a

شكل 16 -5

التبويب Header/Footer Tools

n

 .3من التبويب  Designحيث تظهر " Header/Footer Toolsامناط الرأس والتذييل"
ومن رلموعة " Header & Footerرأس وتذييل" انقر السهم ادلنسدل للزر Header

m

o

c

l.

d

"رأس"  .ستظهر قائمة تشتمل علي العبارات اجلاىزة لالختيار منها(.انظر شكل )17-5

شكل  17 -5قائمة  Headerالختيار عبارات جاىزة
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ik

e

b

ديكنك اختيار أحد الرءوس اجلاىزة لكي تعرضها يف منطقة رأس الصفحة يف أي قسم من
األقسام الثالثة .إذا نقرت الزر " Footerتذييل" ستظهر نفس القائمة مشتملة علي
التذييالت التلقائية مثل ترقيم الصفحات وبيانات عن النظام  ،امسك ،اسم ورقة العمل...
اخل.سوف زبتلف زلتويات قائمة الرأس /التذييل بناء علي خصائص وحتويات ورقة عملك أو
مصنفك.
 .4انقر الزر مرة أخري للخروج من القائمة.
 .5ديكنك ايضاً اختيار أحد العناصر اجلاىزة كالتاريخ أو الوقت أو عدد الصفحات ...إخل من
اجملموعة " Header & Footer elementsعناصر الرأس والتذييل" من التبويب

o
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n

a

" Header & Footer Toolsتبويب الرأس والتذييل" .انظر شكل18-5

شكل  18 -5اختيار عناصر جاىزة إلدراجها في رأس/تذييل الصفحة

m

o

c

l.

d

 .6انقر " Current Timeالوقت احلايل" مث اضغط مسطرة ادلسافات لًتك مسافة خالية مث
انقر " Current Dateالتاريخ احلايل" سيقوم  Excelبتحديث الوقت أو التاريخ ويظهر
التاريخ أو الوقت احلايل يف الطباعة مستخدماً طبعاً اإلعدادات ادلستخدمة للتاريخ والوقت
للداللة علي أن التاريخ
علي جهازك.سيظهر يف منطقة الرأس العبارة
والوقت سيظهران معا ىناً .
 .7اضغط مفتاح اإلدخال  Enterتنتقل إيل السطر التايل يف منطقة كتابة رأس ادلستند.
 .8اكتب عبارة "اإلدارة ادلالية" هبذا تكون أدرجت رأساً للمستند علي سطرين األويل رأس تلقائية
من الرءوس ادلبينة بالربنامج والثانية رأس سلصصة قمت أنت بكتابتها.
 .9اضغط مفتاح .Tapدييز  Excelقسم الرأس األيسر ،لتعرف أن اآلن متاح للكتابة فيو.
 .10من رلموعة " Header & Footer Elementsعناصر الرأس والتذييل" انقر زر
 .Number of Pagesسيظهر كود يدل علي أن عدد الصفحات سيظهر ىنا.
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إضافة تذييل لورقة العمل

o

 .11بنفس الطريقة ديكنك اختيار القسم األدين من الرأس.
Adding footer

املخ الفصل

a

احفظ ادلستند  Print_ed.xlsxمث اغلقو.

ik

e

b

إلضافة تذييل لورقة العمل اليت بُت أيدينا عبارة عن رقم الصفحة وسط السطر أتبع اآليت :
 .1من رلموعة  Navigationانقر زر " Go To Footerاذىب إيل التذييل" .تنتقل إيل تذييل
الصفحة .ودييز  Excelالقسم الذي ستدرج فيو التذييل وىو األيسر.
 .2من رلموعة " Header & Footer Elementsعناصر الرأس والتذييل" انقر زر Pages
" Noرقم الصفحة" .سيدرج  Excelكود يدل علي أن الذي سيظهر ىنا عند الطباعة ىو رقم
الصفحة.

Summary

n

الدرس األول  :شرحنا كيفية إنشاء زبطيط داخل ورقة العمل مث شرحنا بعد ذلك كيفية حفظ

d

التخطيط وتعيُت مكانو وشرحنا أيضا تعديل التخطيط وتغيَت نوعو.
التخطيط وتغيَت منطو وألوانو.

شرحنا أيضا طرق تنسيق

l.

الدرس الثاني  :شرحنا كيفية طباعة ورقة العمل كما ىي بدون إعدادات مث شرحنا كيفية التحكم

m

o

c

يف خيارات الطباعة،وضبط اذباة الطباعة ومقاس الصفحة وتغيَت اذلوامش ومعاينة الطباعة .وإدراج
رأس/تذييل لصفحة الطباعة.
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نموذج أسئلة لهذا االمتحان

.5
.6
.7

a

.4

ik

e

b

.1
.2
.3

ابدأ تشغيل برنامج .Excel
غَت اذباة واجهة التطبيق ليصبح من اليمُت إيل اليسار إذا لزم األمر.
افتح مربع " Excel Optionsخيارات  "Excelوقم بتعريف امسك ولغتك العربية
ليظهر امسك يف صبيع ادلصنفات ،ولكي تعمل ادلصنفات باللغة العربية .مث اغلق ادلربع
احلواري.
افتح ادلصنف " "5 Years sales.xlsxمن رللد  Sample Excel testمث احفظو
باسم "." 5 Years sales-student.xlsx
افتح ورقة العمل "عمالء القاىرة" إذا مل تكن ىي الورقة النشطة.
عدل زلتويات اخللية  C7إىل " "5650مث استعد احملتويات األصلية للخلية.
قم سلسلة رقمية ىف النطاق  A5:A10تبدأ برقم  1وتزيد دبقدار .1

o
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n

 .8احبث عن كلمة "أحمد" واستبدذلا بكلمة "محمود"

 .9أدرج ورقة عمل جديدة على ديُت ورقة "عمالء القاىرة"

d

 .10احذف الورقة اليت أدرجتها.
 .11أدرج صفاً جديداً ىف بداية ورقة العمل ،واكتب العنوان اآلتى ىف أول خلية
زد عرض العمود  Bحبيث تظهر كل زلتويات العمود بداخلو بوضوح.
نسق زلتويات اخللية  A1حبيث يكون خط الكتابة عريض وأسود حجمو  16نقطة مث بقم
بتوسيطو عرب اخلاليا  .A1:G1وغَت اللون إيل لون آخر من اختيارك.
انسخ التنسيق الذى أجريتو ىف اخلطوة السابقة إىل زلتويات اخللية .A2
نسق زلتويات نطاق اخلاليا  C6:G11كتنسيق عملة باجلنية ادلصري بدون منازل عشرية.
افرز البيانات الواردة يف النطاق  B6:B11فرزاً تصاعدياً.
أدخل دالة اجلمع ) (SUM Functionىف اخللية  C13حلساب إصباىل ميعات عام
2008

c

.12
.13

l.

"شركة كمبيوساينس"

m

o

.14
.15
.16
.17
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e

b

 .18انسخ دالة إصباىل ادلبيعات ادلوجودة يف اخللية  C13إيل النطاق .D13:G13
 .19استخدم الدالة  MAXحلساب القيمة العليا للمبيعات ادلوجودة يف النطاق C13:G13
وضع النتيجة يف اخللية  ،C14والدالة  MINحلساب القيمة الدنيا للمبيعات يف نفس
النطاق وضع النتيجة يف اخللية  ،C15والدالة  AVERAGAحلساب متوسط ادلبيعات
ادلوجودة يف نفس النطاق وضع النتيجة يف اخللية  ،C16والدالة  COUNTحلساب عدد
السنوات ادلوجود يف النطاق  C13:G13وضع النتيجة يف اخللية .C17

o

الوحدة الرابعة  :جداول البيانات

باستخدام (Spreadsheets) Microsoft Excel

باسم جديد ىو "تخطيط –الطالب".

ik

 .20افتح الورقة " تخطيط" ادلوجودة يف ادلصنف

5Years sales.xlsx

مث أعد تسميتها

 .21قم بإنشاء "تخطيط باألعمدة  -ثالثي األبعاد" مستخدما البيانات ادلوجودة يف النطاق

n

a

 A4:D9بورقة العمل .مث انقل التخطيط من مكانو ليبدأ من اخللية  A10ربت البيانات
داخل ورقة العمل.
 .22غَت لون أعمدة التخطيط إيل لون من اختيارك.
 .23اكتب عنوان مناسباً للتخطيط من اختيارك.

d

 .24يف ورقة العمل "تخطيط" اكتب امسك يف اجلزء األدين من رأس الصفحة.
 .25أعرض ورقة العمل يف معاينة قبل الطباعة لًتي نتيجة عملك قبل الطباعة.

l.

 .26اطبع نسخة واحدة من ورقة العمل "تخطيط" مستخدماً الطابعة التلقائية ادلتصلة جبهازك.

 .27افتح
 .28ادخل دالة يف اخللية  C3تقوم بإظهار عبارة "مقبول" إذا كانت قيمة ادلبيعات ادلوجودة يف
اخللية  B3أكرب من  100.000وإال تظهر عبارة "مبيعات منخفضة".
 .29انسخ الدالة ادلوجودة يف اخللية  C3إيل النطاق .C4:C8
 .30ادخل معادلة يف اخللية  D3ربتوي علي عنوان مطلق ) (Absolute Addressحبيث ال
يتغَت عندما تقوم بنسخ الدالة .وتكون وظيفة الدالة ىي حاصل ضرب ادلبيعات السنوية
لكل بائع يف العمولة ادلوجودة يف اخللية  B20للحصول علي عمولة البائع.
 .31انسخ زلتويات اخللية  D3يف النطاق  ،D8:D4للحصول علي عمولة باقي البائعُت.

m

o

c

ادلصنف .Commissions.xlsx

154

األسئلة من  26-4راجع
األسئلة من  33-27راجع ادلستند .Commissions-student.xlsx
علي اجمللد Sample Excel test

m

o

c

l.

d

n

a

ik

ادلستند .5 Years sales-student.xlsx

e

نماذج اإلجابة علي االسئلة

b

 .32ادخل معادلة يف اخللية  B22لكي تطرح زلتويات اخللية  D5وىي أعلي مبيعات من
زلتويات اخللية  D6وىي أقل مبيعات.
 .33احفظ ادلصنف باسم جديد .Commissions-student.xlsx

o

الفصل الخامس :التخطيطات البيانية والطباعة
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