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MICROSOFT EXCEL 2007

برنامج  Excelهو برنامج الجداول األلكترونٌة الذي ٌتٌح تخزٌن عدد كبٌر من البٌانات فً جداول
والقٌام بالعملٌات الحسابٌة والتحلٌالت األحصائٌة علٌها وأنشاء الرسوم البٌانٌة علٌها .
لتشؽٌل هذا البرنامج نتبع الخطوات اآلتٌة :
.1
.2
.3

أختر جمٌع البرامج All programsمن زر أبدأ الموجود فً ٌسار أسفل الشاشة .
أنقر فوق  Microsoft officeومن القائمة الفرعٌة أنقر فوق
ٌنشأ مصنؾ فارغ تلقائٌا ٌحتوي على ثالث أوراق عمل منفصلة كما موضح فً الشـــــــــــــــــكل.

العناصر األساسية التي تتكون منها نافذة EXCEL 2007

ELEMENTS OF EXCEL 2007 WINDOW

شرٌط العنوان الذي ٌتضمن عنوان المصنؾ المفتوح  .حٌن نفتح مصنفا جدٌدا فأن ٌ Excelعطٌه
.1
األسم  Book1وعند خزن المصنؾ بأسم جدٌد فأن هذا األسم الجدٌد ٌظهر على شرٌط العنوان .
وٌحتوي هذا الشرٌط على آٌقونات األؼالق والتصؽٌر والتكبٌر للنافذة .
وٌحتوي على شرٌط أدوات األقالع السرٌع  Quick Access Toolbarالذي ٌضم األوامر التً تستخدم
.
بكثرة أثناء العمل
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الذي هو مشابه لقائمة ملؾ فً األصدارات السابقة الذي عن طرٌقه
كما ٌحتوي على زر Office
ٌمكن أنشاء وفتح وؼلق وحفظ المصنفات التً ننشئها فً البرنامج .
الشرٌط  Ribbonالظاهر فً أعلى المصنؾ والذي أستعٌض به عن القوائم وأشرطة األدوات فً
.2
األصدارات السابقةٌ .حتوي هذا الشرٌط على ثالثة أجزاء كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
3

2

1

أجزاء الشرٌط
عالمة التبوٌب  Tabتكون فً أعلى الشرٌط وعند النقر علٌها ٌمكن الوصول الى
.1
األوامر الخاصة بها .
األوامر  Commandsالتً تكون مرتبة فً مجموعات منفصلة .
.2
المجموعات  Groupsالتً هً عبارة عن مجموعة من األوامر المتعلقة ببعضها تستخدم
.3
لتنفٌذ مهمة محددة وٌوجد سهم صؽٌر فً الزاوٌة الٌمنى السفلى للمجموعةالذي ٌهٌىء لنا خٌارات
أضافٌة للمجموعة .

 . 3شرٌط الصٌؽة الرٌا ضٌة
رٌاضٌة أو أٌة معطٌات أخرى .
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 .4شرٌطً التصفح ٌ Scroll barستخدمان عندما تكون أبعاد المصنؾ أكبر من أبعاد الشاشة .

شرٌطً التصفح

 5شرٌط الحالة Status bar
مختصرة عن حالة المصنؾ الحالٌة.

ورقة العمل

ٌظهر أسفل النافذة وٌبٌن طرق عرض المصنؾ أضافة الى معلومات

WORK SHEET

المصنؾ  Bookعبارة عن ملؾ فً برنامج ٌ Excelحتوي على أوراق عمل Work sheets
حٌث تتكون ورقة العمل من مجموعة من :
.1الصفوؾ  Rowsهً مجموعة الخالٌا التً تترتب أفقٌا فً الجدول وٌشار الٌها باألرقام
.2األعمدة  Columnsهً مجموعة الخالٌا التً تترتب عمودٌا فً الجدول وٌشار الٌها بالحروؾ
.3الخلٌة  Cellهً عبارة عن تقاطع الصؾ والعمود ولها عنوان ٌدعى مرجع الخلٌة
ٌ numberتكون من حرؾ ورقم فالحرؾ ٌحدد العمود والرقم ٌحدد الصؾ
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مكونات الجدول األلكتروني
حٌث أن المرجع ٌ K7حدد الخلٌة الواقعة فً العمود  Kوفً الصؾ  7والمرجع ٌ A12حدد الخلٌة
الواقعة فً العمود  Aوفً الصؾ . 12
مدى الخاليا

CELL RANGE

المدى هو النطاق الذي ٌشٌر الى المسافة بٌن نقطتٌن وهو على ثالثة أنواع :
المدى األفقً Horizontal range
.1
الذي ٌشتمل على خالٌا متتالٌة أفقٌا ضمن صؾ واحد كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

حٌث أن المدى هنا هو A3:J3
المدى العمودي Vertical range
.2
الذي ٌشتمل على خالٌا متتالٌة عمودٌا ضمن عمود واحد كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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حٌث أن المدى هو B1:B7
المدى األفقً والعمودي Horizontal and Vertical range
.3
الذي ٌشتمل على خالٌا متتالٌة عمودٌا وأفقٌا فً آن واحد كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

حٌث أن المدى هو B2:D5

أنشاء مصنف جديد

CREATING NEW WORKBOOK

عندما نشؽل برنامج  Excelفأنه ٌفتح مصنفا جدٌد ا مباشرة  .أما عندما نفتح مصنفا آخر فعلٌنا ماٌأتً :
ننقر زر  Officeثم زر جدٌد  Newفٌظهر مربع حوار مصنؾ جدٌد كما فً الشــــــــــــكل.
.1
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من فئة قوالب  Templatesنختار قالب فارغ وحدٌث
.2
ٌتم أختٌار مصنؾ فارغ Blank workbook

حفظ المصنف

 Blank and recentومن الجهة الٌمنى

SAVING A WORKBOOK

بعد األنتهاء من جمٌع األعمال على ورقة العمل تتم عملٌة الحفظ كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننفر زر  Officeثم ننقر زر حفظ  Saveفتظهر نافذة حوار حفظ بأسم  Save asكما فً
.1
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

ٌظهر المجلد األفتراضً  My documentsفً الشرٌط العلوي وأذا أردنا تؽٌٌر موقع الحفظ
.2
فٌتم ذلك عن طرٌق هذا الشرٌط وهنا البد من القٌام بالمهام اآلتٌة:
فً السهم المنسدل لشرٌط الحفظ  Save inنحدد القرص المطلوب الحفظ فٌه وننقر نقرا مزدوجا علٌه فٌتم
الدخول فٌه ثم ندخل األسم الذي نرٌده للملؾ فً شرٌط أسم الملؾ File nameثم ننقر حفظ فٌظهر أسم
الملؾ على شرٌط العنوان .
بعد أن تتم عملٌة حفظ الملؾ وعند أجراء أي تؽٌٌرات علٌه تتم عملٌة حفظ هذه التؽٌٌرات بنقر زر حفظ
الموجود فً شرٌط أدوات األقالع السرٌع .
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مالحظة  :مصنفات  Excel 2007تأخذ األمتداد . xlsx

حفظ مصنف ألستخدامه بواسطة أصدارات سابقة من EXCEL
Saving a Worksheet To Use It In Previous Versions Of Excel
ٌمكن فتح المصنفات التً تم أنشائها بأستخدام  Excel 2007فً أصدارات سابقة من  Excelمع األخذ
بنظر األعتبار فقدان بعض المواصفات الخاصة ب  Excel 2007ولحفظ المصنؾ ألستخدامه فً
األصدارات السابقة ل  Excelنتبع ماٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننقر زر  Officeثم ننقر حفظ بأسم  Save asومن القائمة الفرعٌة نختار  Excel 97-2003كما فً
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

فً نافذة حفظ بأسم ندخل أسم الملؾ ثم ننقر Save
 Officeفٌتم أؼالق
ألؼالق المصنؾ الحالً دون الخروج من البرنامج ننقر  Closeمن قائمة
النافذة الحالٌة أو ننقر أؼالق من شرٌط العنوان فً الزاوٌة العلٌا الٌمنى من النافذة وعندها تظهر النافذة
اآلتٌة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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فً هذه النافذة عندما :
.1نضؽط  Noفهذا ٌعنً أؼالق المصنؾ دون خزن التعدٌالت .
.2نضؽط  Yesفهذا ٌعنً أؼالق المصنؾ مع خزن التعدٌالت .
.3نضؽط  Cancelفهذا ٌعنً التراجع عن األؼالق واألستمرار بالعمل فً المصنؾ .

لفتح مصنؾ مخزون مسبقا نقوم بما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
من قائمة

 Officeننقر  Openفتظهر نافذة فتح كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

فً هذه النافذة نحدد موقع المصنؾ المطلوب فً الشرٌط العلوي وننقر فوق أسم المصنؾ الذي نرٌد فتحه
فٌظهر فً شرٌط أسم الملؾ ثم ننقر فوق فتح  Openفٌتم فتح المصنؾ .
أستخدام  EXCEL 2007للتعامل مع مصنفات تم أنشاؤها في أصدارات  EXCELالسابقـــــــــــــــــــــــة
Using Excel 2007 To Open Worksheets Created In Previous Versions Of Excel
عند فتح مصنؾ أنشىء فً أصدارات سابقة مثل  Excel 2002أو  Excel 2003فً Excel 2007
فٌتم تشؽٌله فً وضع التوافق  Compatibility modeوٌظهر ذلك فً شرٌط العنوان كما فً الشــــكل .
فً هذا الوضع ٌمكن فتح مصنفات  Excel 97-2003وتحرٌرها وحفظها ولكن ٌتعذر األستفادة من
المٌزات الجدٌدة الموجودة فً . Excel 2007
وأذا أردنا تحوٌل المصنؾ من وضع التوافق الى  Excel 2007نتبع ماٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
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ننقر زر  Officeثم ننقر تحوٌل  Convertفتظهر نافذة  Microsoft Office Excelفننقر
موافق OKكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

أدخال البيانات في مصنف EXCEL 2007

ENTERING DATA IN EXCEL 2007 WORKSHEET

ألدخال البٌانات فً ورقة العمل فً مصنؾ نضع المؤشر فً الخلٌة المراد أدخال البٌانات ألٌها وذلك
بالنقر فً تلك الخلٌة أو بأستخدام األسهم الموجودة فً لوحة المفاتٌح فٌظهر مربع حول الخلٌة داللة على أن
هذه الخلٌة هً الخلٌة النشطة فندخل البٌانات أو الصٌػ الرٌاضٌة ألٌها ثم نضعط مفتاح . Enter

وٌمكن التعدٌل على البٌانات التً تم أدخالها بطرق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة :
نضع المؤشر فً الخلٌة المراد تعدٌل بٌاناتها فتظهر القٌمة المدخلة فٌها ؼلى شرٌط الصٌؽة
.1
الرٌاضٌة وٌظهر مؤشر عمودي وامض علٌها حٌث ٌمكن أدخال القٌمة الجدٌدة وعند الضؽط على Enter
تتم عملٌة تطبٌق التعدٌالت على الخلٌة .
ننقر نقرا مزودجا فً الخلٌة المراد تعدٌل بٌاناتها فٌظهر مؤشر عمودي وامض حٌث نستطٌع
.2
أجراء التعدٌل الذي نرٌد .
ننقر الخلٌة المراد تعدٌل بٌاناتها ثم نقوم بأدخال البٌانات الجدٌدة مباشرة .
.3
تحديد الخاليا

SELECTING CELLS

عندما نرٌد تنفٌذ أي أمر على خلٌة ما أو مجموعة خالٌا فٌجب تحدٌد هذه الخالٌا أوال
 . 1فلتحدٌد خلٌة منفردة ننقر فوق الخلٌة أو ننتقل ألٌها عن طرٌق مفاتٌح األسهم كما فً الشــــــــــــــــــكل.
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 .2لتحدٌد نطاق من الخالٌا نضع مؤسر الفأرة فً الخلٌة التً نرٌد بدء التحدٌد منها ثم نضؽط الزر األٌسر
ونتحرك فً األتجاه الذي نرٌد مع أستمرار الضؽط حتى ٌتم تحدٌد المنطقة المطلوبة كما فً الشـــــــــــكل .

 .3لتحدٌد خالٌا ورقة العمل كافة ننقر زر تحدٌد الكل

 Select allكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

 .4لتحدٌد صؾ محدد نضع المؤشر على رقم الصؾ فٌتحول المؤشر الى سهم أسود صؽٌر فننقر على
الرقم كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

.5لتحدٌد مجموعة صفوؾ متباعدة نحدد الصؾ األول ثم نضؽط مفتاح  Ctrlمع أستمرار الضؽط ننقر
رقم الصؾ الثانً والصؾ الثالث وهكذا كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

.6لتحدٌد عمود محدد نضع المؤشر على حرؾ العمود فٌتحول المؤشر الى سهم أسود صؽٌر فننقر على
الحرؾ كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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. 7لتحدٌد مجموعة أعمدة متباعدة نحدد العمود األول ثم نضؽط مفتاح  Ctrlمع أستمرار الضؽط ننقر
حرؾ العمود الثانً والعمود الثالث وهكذا كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

أللؽاء تحدٌد الخالٌا ننقر أٌة خلٌة ضمن ورقة العمل .
أدراج صف

INSERTING A ROW

ألدراج صؾ أو أكثر عند نقطة ما فً ورقة العمل نضع المؤشر فً بداٌة الصؾ الذي نرٌد أضافة صؾ
جدٌد قبله ومن تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة خالٌا  Cellsننقر السهم الموجود الى
جانب أدراج ثم ننقر فوق أدراج صفوؾ جدول  Insert Sheet Rowsكما فً الشـــــــــــــــــــــــــكل.

فٌتم أدراج صؾ جدٌد الى أعلى الصؾ الذي تم تحدٌده .
Inserting a Column
أدراج عمود
وألدراج عمود أو أكثر عند نقطة ما فً ورقة العمل نضع المؤشر فً بداٌة العمود الذي نرٌد أضافة
عمود جدٌد قبله ومن تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة خالٌا  Cellsننقر السهم الموجود
الى جانب أدراج ثم ننقر فوق أدراج أعمدة جدول  Insert Sheet Columnsكما فً الشـــــــــــــــكل.
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DELETING ROWS OR COLUMNS

ٌمكن حذؾ صفوؾ أو أعمدة بأكملهاوأزالتها من ورقة العمل كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننقر عنوان العمود أو الصؾ الذي نرٌد حذفه ومن تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة خالٌا
 Cellsننقر السهم أسفل  Deleteكما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

فتتحرك البٌانات المسجلة أسفل الصؾ
لحذؾ صؾ ننقر حذؾ صفوؾ جدول Delete Sheet Rows
فتتحرك
المحذوؾ الى األعلى ولحذؾ عمود ننقر حذؾ أعمدة جدول Delete Sheet Columns
البٌانات المسجلة بعد العمود المحدد الى موقع العمود المحذوؾ .
تعديل أرتفاع الصف

ADJUSTING ROW HEIGHT

عندما نرٌد أن نعدل أرتفاع صؾ معٌن لٌتناسب مع البٌانات المدخلة فٌه نضع مؤشر الفأرة عند حد
الصؾ الذي نرٌد تعدٌل أرتفاعه فٌتؽٌر شكل المؤشر الى خط أفقً ٌتوسطه سهم برأسٌن
عند تحرٌك المؤشر الى األعلى ٌتم تقلٌل أ رتفاع الصؾ وعند تحرٌكه الى األسفل تتم زٌادة أرتفاع الصؾ
وٌظهر مربع ٌبٌن مقدار األرتفاع الناتج عن حركة الفأرة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

وللحصول على أرتفاع محدد للصؾ ننقر الخلٌة المراد تعدٌل أرتفاعها وفً الصفحة الرئٌسٌة Home
نذهب الى مجموعة الخالٌا  Cellsوننقر السهم أسفل تنسٌق  Formatثم ننقر أرتفاع الصؾ Row
 Heightكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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فتظهر نافذة تحدٌد أرتفاع الصؾ كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

ٌمكن تحدٌد أرتفاع الصؾ بشكل تلقائً أستنادا الى حجم البٌانات بالذهاب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة
 Homeومنها الى  Cellsوفٌها ننقر السهم فً تنسٌق  Formatثم أحتواء تلقائً آلرتفاع الصؾ Auto
. Fit Row Height

تعديل عرض عمود

ADJUSTING COLUMN WIDTH

عندما نرٌد أن نعدل عرض عمود معٌن لٌتناسب مع البٌانات المدخلة فٌه نضع مؤشر الفأرة عند
حد العمود الذي نرٌد تعدٌل عرضه فٌتؽٌر شكل المؤشر الى خط عمودي ٌتوسطه سهم برأسٌن.
عند تحرٌك المؤشر الى الٌسار ٌتم تقلٌل عرض العمود وعند تحرٌكه الى الٌمٌن تتم زٌادة عرض العمود
وٌظهر مربع ٌبٌن مقدار العـرض الناتج عن حركة الفأرة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
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ٌمكن تحدٌد عرض العمود بشكل تلقائً أستنادا الى حجم البٌانات بالذهاب الى تبوٌب الصفحة
الرئٌسٌة  Homeومنها الى  Cellsوفٌها ننقر السهم فً تنسٌق  Formatثم أحتواء تلقائً لعرض
العمود . Auto Fit Column Width

تجميد عناوين الصفوف

FREEZING ROWS TITLES

عنما تكون البٌانات أوسع من عرض الصفحة الظاهرة على الشاشة ٌمكن تجمٌد عناوٌن الصفوؾ عندما
نتصفح األعمدة البعٌدة كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننقل المؤشر الى ٌمٌن العمود الذي نرٌد تثبٌت عنوانه.
.1
من تبوٌب عرض  Viewنذهب الى مجموعة  Windowوننقر تجمٌد األجزاء Freeze pane
.2
ثم ننقر تجمٌد العمود األول  Freeze First Columnفٌظهر خط رأسً ٌبٌن أن األعمدة الواقعة ٌسار
هذا الخط تم تجمٌدها وبأستخدام شرٌط التمرٌر األفقً ٌمكن تحرٌك األعمدة الى الٌسار بأستثناء المنطقة
المجمدة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

Page 15

أعذاد  :سئيس انًهُذسيٍ يحًذ يبنك يحًذ

 2010معهد التدريب النفطي  /بغداد

MICROSOFT EXCEL 2007

أللؽاء هذا التجمٌد نذهب الى تبوٌب عرض  Viewومنه الى مجموعة  Windowفننقر ألؽاء تجمٌد
األجزاء  Unfreeze Panesفٌختفً الخط الرأسً داللة على ألؽاء التجمٌد .
تجميد عناوين األعمدة

FREEZING COLUMNS TITLES

عنما تكون البٌانات أوسع من طول الصفحة الظاهرة على الشاشة ٌمكن تجمٌد عناوٌن األعمدة عندما
نتصفح الصفوؾ البعٌدة كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننقل المؤشر الى أسفل خالٌا العنوان الذي نرٌد تثبٌته.
.1
من تبوٌب عرض  Viewنذهب الى مجموعة  Windowوننقر تجمٌد األلواح Freeze pane
.2
ثم ننقر تجمٌد الصؾ العلوي  Freeze Top Rowفٌظهر خط أفقً ٌبٌن أن الصفوؾ الواقعة أعلى هذا
الخط تم تجمٌدها وبأستخدام شرٌط التمرٌر العمودي ٌمكن تحرٌك الصفوؾ الى األعلى بأستثناء المنطقة
المجمدة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

أللؽاء هذا التجمٌد نذهب الى تبوٌب عرض  Viewومنه الى مجموعة  Windowفننقر ألؽاء تجمٌد
األلواح  Unfreeze Panesفٌختفً الخط األفقً داللة على ألؽاء التجمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .
أذا اردن ا أن تكون عناوٌن الصفوؾ واألعمدة ظاهرة عند أدخال البٌانات ننقر الخلٌة الى ٌمٌن وأسفل
الموقع الذي نرٌد تثبٌت عناوٌنه ثم نذهب الى تبوٌب عرض  Viewومنه الى مجموعة  Windowوننقر
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تجمٌد األلواح  Freeze Panesفٌظهر خط أفقً وعمودي وعندما نتحرك فً النافذة نالحظ أن ثبات
الصفوؾ واألعمدة ٌعتمد على أشرطة التمرٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .
أخفاء الصفوف واألعمــدة

HIDING ROWS AND COLUMNS

أذا أردنا أخفاء صؾ أو عمود ٌحتوي على بٌانات النرٌد أن ٌطلع علٌها أحد ألسباب معٌنة فٌمكن أخفاء
ذلك الصؾ بحٌث الٌظهر فً ورقة العمل وٌمكن أسترجاعه عند الحاجة الٌه كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــً:
.1نحدد األعمدة أو الصفوؾ المطلوب أخفائها .
 .2بالذهاب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومنها الى  Cellsوفٌها ننقر السهم فً تنسٌق Format
وفً فئة الرؤٌا  Visibilityنوجه المؤشر الى أخفاء أوأزالة األخفاء . Unhide& Hide
.3من القائمة الفرعٌة ننقر أخفاء الصفوؾ أو أخفاء األعمدة  .كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

ألظهار الصؾ أو العمود الذي تم أخفاؤه نقوم بما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
.1نظلل خلٌة قبل الصؾ الذي تم أخفاؤه وخلٌة بعده .
.2من تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة خالٌا  Cellsننقر السهم أسفل تنسٌق Format
وفً فئة الرؤٌا  Visibilityنوجه المؤشر الى أخفاء & أزالة األخفاء ومن القائمة الفرعٌة ننقر ألؽاء أخفاء
الصفوؾ  .وكذلك الحال بالنسبة ألزالة أخفاء األعمدة .

نسخ محتويات الخاليــــــــــــــا

COPYING CELLS CONTENTS

تتم عملٌة النسخ بتحدٌد الخالٌا  Cellsالمطلوب نسخها ثم ننتقل الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة Home
ومن مجموعة الحافظة  Clipboardننقر نسخ فٌظهر أطار منقط حول الخالٌا المطلوب نسخها ثم نحرك
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المؤشر الى الموضع المطلوب النسخ الٌه ومن مجموعة الحافظة  Clipboardفً الصفحة الرئٌسٌة ننقر
لصق  Pasteفٌتم نسخ المعلومات الى الموضع المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .
نقل محتوٌات الخالٌا :
أن عملٌة نقل محتوٌات الخالٌا مماثلة تماما لعملٌة النسخ بأستثناء أستبدال أمر النسخ  Copyبأمر القطع
. Cut
التعبئة التلقائي ـــــــــــــــــة

AUTO FILL

تستخدم التعبئة التلقائٌة لنسخ البٌانات أو القٌم الحسابٌة أو األرقام أو التوارٌخ الى عدة خالاٌا متتالٌة فً
ورقة العمل كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
نذهب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة تحرٌر  Editingننقر  Fillوفٌها ننقر أما
الى األعلى  UPأو الى األسفل  Downأو الى الٌمٌن  Rightأو الى الٌسار  Leftحسب أتجاه التعبئة
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .
كما ٌمكن أستخدام مقبض التعبئة  Fill Handleألحدى الخالٌا لنسخ محتوٌاتها الى الخالٌا المجاورة
عندما ٌتؽٌر شكل المؤشر الى  +عند النقر على الخلٌة واألستمرار بالنقر والسحب الى الخالٌا التً نرٌد
النسخ الٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها .

أحٌانا نحتاج تعبئة الخالٌا بسلسلة متخصصة كأن تكون أٌام األسبوع مثال أو شهور السنة المٌالدٌة أو
شهور السنة الهجرٌة وألجراء ذلك نتبع ماٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
فً الخلٌة األولى نكتب القٌمة األولى للسلسلة وفً الخلٌة الثانٌة نكتب القٌمة الثانٌة للسلسلة لتشكٌل نمط
الى الخالٌا التً نرٌدها وعند وصولنا الى الخلٌة األخٌرة نحرر
محدد ثم نسحب مقبض التعبئة
زر الفأرة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
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أحٌانا نحتاج قائمة مخصصة ألستخدامها بشكل مستمر ولمرات عدٌدة كأن نحتاج ألٌام األسبوع باللؽة
العربٌة أو اللؽة األنكلٌزٌة أو شهور السنة أو ؼٌر ذلك وألنشاء ذلك نقوم بما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننقر زر  Officeثم خٌارات . Excel
.1
ننقر شائع  Popularثم تحرٌر القوائم المخصصة  Edit Custom Listsفتظهر نافذة قوائم
.2
مخصصة . Custom Lists
نكتب القائمة فً مربع أدخاالت القائمة  List Entriesثم نضؽط . Enter
.3
نضؽط أضافة  Addألضافة هذه السلسلة الى مربع قوائم مخصصة  Custom Listsثم ننقر Ok
.4
كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
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FIND AND REPLACE

للبحث عن رقم أو كلمة معٌنة أو نص أو معادلة فً ورقة العمل نتبع ماٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننتقل الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة تحرٌر  Editingننقر بحث وتحدٌد
.1
 Find &Selectكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

.2من هذه القائمة ننقر بحث  Findفتظهر نافذة بحث وأستبدال  Find and Replaceكما فً الشــــــكل .

.3فً مربع البحث عن  Find Whatنكتب الكلمة التً نرٌد البحث عنها ثم ننقر البحث عن التالً Find
 Nextونستمر فً البحث عن الكلمة فً بقٌة المواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .
.4أما عندما ننقر تبوٌب أستبدال  Replaceفٌظهر مربع أستبدال ب  Replace Withفنكتب القٌمة
الجدٌدة ثم ننقر أستبدال أذا أردنا أستبدال الكلمات واحدة تلو األخرى  ،أما أذا أردنا أستبدال الكلمة أٌنما
وجدت فننقر أستبدال الكل  Replace Allكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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GO T O

أذا أردنا األنتقال الى خلٌة ما فً ورقة العمل نتبع ماٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
.1ننتقل الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومن مجموعة تحرٌر  Editingننقر بحث وتحدٌد &Find
Selectثم ننقر األنتقال الى  Go Toفتظهر نافذة األنتقال الى  Go Toكما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــكل.

.2نكتب مرجع الخلٌة فً مربع المرجع  Referenceكأن تكون الخلٌة  M25مثال فعند الضؽط على
ٌ OKتحرك المؤشر الى الخلٌة . M25
أدراج ورقة عمل جديدة

INSERTING A NEW WORKSHEET

ٌتكون مصنؾ  Excelمن ثالث أوراق عمل  Worksheetsبشكل أفتراضً تظهر بشكل تبوٌبات فً
اسفل المصنؾ ،ألدراج المزٌد من أوراق العمل الى المصنؾ ننقر تبوٌب أدراج ورقة عمل Insert
 Worksheetأسفل المصنؾ كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

حذف ورقة العمل

DELETING WORKSHEET

لحذؾ ورقة عمل من مصنؾ  Excelنحدد الورقة المطلوب حذفها ثم نذهب الى تبوٌب  Homeومنه
الى مجموعة الخالٌا  Cellsننقر السهم أسفل  Deleteثم ننقر حذؾ ورقة  Delete Sheetكما فً
الش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

تظهر نافذة تأكٌد ٌجب النقر علٌها بنعم  OKلتأكٌد عملٌة الحذؾ .
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RENAMING WORKSHEET

لتؽٌٌر األسماء التلقائٌة  Sheet 1,Sheet2,Sheet3ألوراق العمل فً  Excelبأسماء جدٌدة ننقر
نقرا مزدوجا فوق أسم الورقة المراد تؽٌٌر أسمها مثال  Sheet 3فٌتظلل أسم ورقة العمل لندخل األسم
الجدٌد بدال عنه كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
ثم نضؽط مفتاح األدخال . Enter
أخفاء ورقة عمل

HIDING WORKSHEET

ألخفاء ورقة العمل وأظهارها عند الحاجة ننقر بزر الفأرة األٌمن على ورقة العمل التً نرٌد أخفاءها
ومن القائمة الفرعٌة ننقر أخفاء فتختفً ورقة العمل من المصنؾ كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

آلظهار ورقة العمل التً تم أخفاءها ننقر زر الفأرة األٌمن فً منطقة التسمٌة ومن القائمة الفرعٌة
ننقر أظهار  Unhideفٌظهر مربع حوار أظهار كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

ننقر أسم ورقة العمل التً تم أخفاءها ونرٌد أظهارها فً نافذة أظهار ورقة  Unhide Sheetثم ننقر
 OKفتظهر ورقة العمل مرة أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى .
نسخ أو نقل ورقة العمل

COPYING OR MOVING WORKSHEET

لنقل ورقة العمل ضمن المصنؾ نسحب ورقة العمل المطلوب نقلها وبأستمرار السحب ٌتؽٌر شكل مؤشر
الفأرة الى ورقة وٌظهر سهم صؽٌر ٌحدد الموقع الذي تحركت الٌه الورقة فنحرر زر الفأرة هناك كما فً
الش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

Page 22

أعذاد  :سئيس انًهُذسيٍ يحًذ يبنك يحًذ

 2010معهد التدريب النفطي  /بغداد

MICROSOFT EXCEL 2007

أما عندما نرٌد نسخ الورقة فً نفس المصنؾ ننقر ورقة العمل التً نرٌد نسخها مع الضؽط على
مفتاح  Ctrlونسحب الى الموقع الجدٌد ثم نحرر زر الفأرةوبعد ذلك نترك مفتاح  Ctrlوٌمكن تؽٌٌر أسم
الورقة المنسوخة بعد ذلك كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

تلوين أسماء أوراق العمل

CHANGING THE COLOR OF WORKSHEETS NAMES

ٌمكن تلوٌن أسماء أوراق العمل لتسهٌل عملٌة األنتقال الٌها والتعامل معها وذلك بنقر أسم ورقة العمل
بالزر األٌمن للفأرة ثم ننقر لون عالمة الجدولة  Tab Colorفتظهر قائمة بمجموعة من األلوان حٌث
ٌمكن أختٌار اللون المطلوب كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

الصيغ والدوال

FUNCTIONS AND FORMULAS

الصٌؽة الرٌاضٌة قد تحتوي أرقام أو عملٌات حسابٌة تستخدم فً تحلٌل البٌانات فً Excel
الجدول اآلتً ٌمثل أهم الصٌػ الرٌاضٌة المستخدمة فً أنجاز العملٌات الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة:

عند أستخدام الصٌػ الرٌاضٌة ٌجب أن الننسى الترتٌب فٌما بٌنها حٌث أن عملٌة الضرب تتم قبل
الجمع والصٌؽة الرٌاضٌة الموجودة داخل القوس ٌتم أجراءها قبل العملٌة التً خارج القوس وهكــــــــــذا .
ٌجب أن الننسى أن الصٌؽة الرٌاضٌة تبدأ دوما بعالمة المساواة .
دالة الجمع
 . 1نضع المؤشر فً الخلٌة التً نرٌد أظهار نتٌجة الجمع فٌها وفً مثالنا هذا هً الخلٌة  G4ونضع فٌها
عالمة المساواة =.
 .2نوجه مؤشر الفأرة الى الخلٌة  B4وننقر فٌها فنالحظ ظهور مرجع الخلٌة فً شرٌط الصٌؽة وتظهر
حدود حول الخلٌة المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة .
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.3نضع عالمة الجمع  +ونوجه مؤشر الفأرة الى الخلٌة  C4وننقر فٌها فنالحظ ظهور مرجع الخلٌة فً
شرٌط الصٌؽة وتظهر حدود حول الخلٌة المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة .
 Enterفتظهر
.4نستمر بهذه العملٌة الى أن ندخل جمٌع القٌم الموجودة والمطلوب جمعها ثم نضؽـط
نتٌجة المعادلة فً موقعها فً الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول .

ٌمكن أستخدام دالة الجمع التلقائً ( )  AutoSumألجراء عملٌة الجمع حٌث ننقر الخلٌة المطلوب
وضع نتٌجة الجمع فٌها ثم ننقر تبوٌب  Homeومنه ننقر أٌقونة الجمع التلقائً فً مجموعة تحرٌر
 Editingأومن تبوٌب  Formulaننقر أٌقونة الجمع التلقائً ثم ننقر  Enterفتظهر نتٌجة الجــــــــــع .

تعديل المعادلة

EDITING A FORMULA

ٌمكن تعدٌل المعادلة أما من شرٌط المعادلة أو من الخلٌة التً تحتوي على المعادلة حٌث ننقر فً هذه
الخلٌة فتظهر المعادلة على شرٌط المعادلة فنقوم بأجراء التعدٌالت المطلوبة وعند األنتهاء من ذلك نضؽط
مفتاح األدخال  Enterأو ننقر الخلٌة نقرا مزدوجا فتظهر المعدلة فٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها .
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دالة المعدل
فً الجدول أدناه المطلوب حساب معدل درجات كل طالب

نضع الموشر فً الخلٌة المراد أٌجاد المعدل الحسابً فٌها ونكتب عالمة المساواة ثم نكتب
 Averageونفتح قوس وندخل قٌم الخالٌا المتجاورة بالنقر والسحب علٌها بواسطة الفأرة ونؽلق القوس
ونضؽط مفتاح  Enterفنحصل على قٌمة المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل .
أذا كانت الخالٌا ؼٌر متجاورة ندخل قٌمة الخلٌة األولى ونضع فاصلة ( ),وندخل قٌمة الخلٌة الثانٌة
وهكذا حتى ٌتم أدخال جمٌع قٌم الخالٌا ؼٌر المتجاورة ونضؽط  Enterللحصول على معدل النتائج
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .
ٌمكن أٌجاد قٌمة المعدل لصؾ من األرقام فً الجدول ننقر الخلٌة المطلوب أٌجاد المعدل فٌها وننتقل الى
تبوٌب الصفخة الرئٌسٌة  Homeوفً المجموعة تحرٌر  Editingننقر السهم الموجود الى جانب الجمع
التلقائً  Auto sumونختار معدل  Averageفٌظهر خط منقط حول الخالٌا المطلوب أٌجاد معدلها وفً
نفس الوقت تظهر صٌؽة الدالة فً شرٌط الصٌؽة المستخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .

ألستنساخ صٌؽة المعدل مثال الى بقٌة صفوؾ الخالٌا نحدد خلٌة المعدل األولى ونحرك مؤشر الفأرة
داخل الخلٌة حتى ٌتؽٌر شكله الى  +فً الزاوٌة السفلى الٌسرى من الخلٌة فنضؽط زر الفأرة بشكل مستمر
ونسحب الى الخلٌة األخٌرة فً الجدول فتظهر جمٌع المعدالت المطلوبة فً الجدول بأستنساخ الصٌؽة الى
بقٌة الخالٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .
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RELATIVE REFERENCE

عند ظهور العالمة  +فً الزاوٌة السفلى الٌسرى من الخلٌة بشكل مستمر ونسحب ٌزداد مرجع كل خلٌة
بمقدار  1فً كل مرة وٌقوم برنامج  Excelبضبط عناوٌن الخالٌا تلقائٌا وهذا ٌسمى بالمرجع النسبً
 Relative Referenceوفً الجدول أعاله الخلٌة  F3معادلتها ) Average(C3:E3والخلٌة F4
معادلتها ) Average (C4:E4وهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا .
المرجع المطلق

ABSOLUTE REFERENCE

عندما نرٌد أن نثبت مرجع الخلٌة المنسوخة كً ٌظهر فً جمٌع الخالٌا المنسوخ الٌها علٌنا اٍستخدام
المرجع المطلق  Absolute referenceفأذا أردنا تثبٌت العمود فقط نضع عالمة الدوالر قبل حرؾ
العمود وأذا أردنا تثبٌت الصؾ نضع عالمة دوالر قبل رقم الصؾ وأذا أردنا تثبٌت الصؾ والعمود نضع
عالمة الدوالر قبل كلٌهما كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

نالحظ فً الشكل أعاله أنه تم أضافة العدد  5الواقع فً الخلٌة  k8الى جمٌع قٌم المعدل فً الجدول عن
طرٌق أستخدام المرجع المطلق الظاهر فً شرٌط الصٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽة.

دالة القيمة القصوى  MAXودالة القيمة الدنيا MIN

MAXIMUM AND MINIMUM FORMULA

ألٌجاد القٌمة القصوى لمجموعة من قٌم الخالٌا المتجاورة ننقر أحدى الخالٌا أسفل العمود الذي ٌحتوي
على األرقام أو أحدى الخالٌا الواقعة ٌسار الصؾ الذي ٌحتوي على األرقام ثم نذهب الى تبوٌب الصٌؽة
 Formulaوننقر السهم الموجود الى جانب الجمع التلقائً  Auto Sumومن القائمة المنسدلة نختار
القٌمة القصوى  MAXثم نضؽط  Enterللحصول على القٌمة القصوى فً الخلٌة المحددة كما فً
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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بنفس الطرٌقة ٌمكن أٌجاد بقٌة القٌم الموجودة فً القائمة المنسدلة مثل  Sumو Averageو Count
 numbersو  . MINأما عندما نختار الفقرة األخٌرة  More functionsفتظهر لنا القائمة المنسدلة
كما فً الشكل والتً تحتوي على جمٌع العالقات الموجودة فً  Excelالرٌاضٌة والمنطقٌة واألحصائٌة
وؼٌرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

فً هذه القائمة فً مربع البحث عن دالة  Search for functionندخل وصفا عن الدالة المطلوب
البحث عنها وعند ذاك تظهر الدالة فً مربع تحدٌد الدوال  Select functionوعند النقر على OK
للعودة الى
تظهر نافذة وسائط الدالة  Function argumentsفننقر زر الطً Collapse Button
ورقة العمل وتحدٌد الخالٌا المطلوب أستخدامها وبعد األنتهاء من ذلك ننقر . OK
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LOGICAL FUNCTIONS

دالة AND
تستخدم دالة  ANDللمقارنة بٌن قٌمتٌن منطقٌتٌن فأذا كانت كال القٌمتٌن صحٌحة تكون النتٌجة
صحٌحة وفٌما عدا ذلك تكون النتٌجة خاطئة أستنادا الى جدول الحقٌقة المنطقً اآلتــــــــــــــــــــــــــــــً :

مثال على ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك :
المطلوب تحدٌد الطلبة الذٌن درجتهم فً مادة األلكترونٌك أكبر من  99وفً الحاسبة أكبر من . 89

دالة OR
تستخدم دالة  ORللمقارنة بٌن قٌمتٌن منطقٌتٌن فأذا كانت كال القٌمتٌن خاطئة تكون النتٌجة خاطئة وفٌما
عدا ذلك تكون النتٌجة صحٌحة أستنادا الى جدول الحقٌقة المنطقً اآلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً:

مثال على ذلـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.
المطلوب تحدٌد الطلبة الذٌن درجتهم فً مادة األلكترونٌك أكبر من  89أوفً الحاسبة أكبر من . 89
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دالة NOT
تستخدم دالة  NOTلقلب النتٌجة للعالقة المنطقٌة فأذا كانت القٌمة المنطقٌة فً الدخول صحٌحة مثال
فأنها تكون خاطئة فً الخروج والعكس صحٌح أستنادا الى جدول الحقٌقة المنطقً اآلتـــــــــــــــــــــــــــً :

مثال على ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك .
المطلوب تحدٌد الطلبة الذٌن درجتهم أقل من . 89

تنسيق النص

FORMATTING A TEXT

ٌمكن تنسٌق النص الموجود فً ورقة العمل من حٌث لون الخط ونمطه ولونه كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــً :
ٌ. 1جب تحدٌد الخالٌا المطلوب أجراء التنسٌقات علٌها حتى وأن كانت خالٌة من البٌانات .
.2نذهب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  Homeومنه الى مجموعة الخط  Fontوننقر السهم الموجود فً
الزاوٌة الٌمنى السفلى من المجموعة فتظهر قائمة بأنواع الخطوط المتوفرة حٌث ٌمكن أختٌار الخط الذي
نرٌد كما فً الشكل حٌث ٌوفر Excelمجموعة كبٌرة من الخطوط فً اللؽتٌن العربٌة واألنكلٌزٌـــــــــــــة .
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فتظهر قائمة

ٌ. 3مكن التحكم بحجم الخط عن طرٌق تظلٌل النص والنقر على مربع حجم النص
بحجوم النص ٌمكن أختٌار الحجم المطلوب منها .
ٌ. 4مكن تظلٌل الحجم الموجود فً هذه اآلٌقونة وكتابة الحجم المطلوب فٌها مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .

ضمن
ٌ.5مكن أستخدام آٌقونة تكبٌر الخط  Grow fontوآٌقونة تصؽٌر الخط Shrink font
مجموعة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط .
التً ٌمكن من
ٌ.6مكن استخدام بقٌة اآلٌقونات الموجودة فً مجموعة الخط مثل آٌقونة الخط
خاللها تحدٌد نوع الخط المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .
لتؽٌٌر لون الخط وآٌقونة لون خلفٌة الورقة Fill
ٌ.7مكن أستخدام آٌقونة لون الخط Font color
لتؽٌٌر لون خلفٌة الخلٌة أو الخالٌا المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة .
color
ٌ.8مكن أستخدام مجموعة األٌقونات

حٌث أن  Bمختصر لكلمة  Boldالتً تعنً واسع أو

مختصر لكلمة  Underlineالتً تعنً
مختصر لكلمة  Italicالتً تعنً مائل و
عرٌض و
وضع خط من األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفل .
لوضع تشكٌلة من األطارات حول الخالٌا المحددة حٌث تظهر قائمة منسدلة
ٌ.9مكن أستخدام اآلٌقونة
ٌمكن منها أختٌار األطار المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .
ألزالة الحدود من الخالٌا ننقر السهم الموجود الى جانب آٌقونة الحدود ومن القائمة المنسدلة نختار بال
حدود . No Border

Page 30

أعذاد  :سئيس انًهُذسيٍ يحًذ يبنك يحًذ

 2010معهد التدريب النفطي  /بغداد
محاذاة البيانات في الخاليـــــــــــــــــــا

MICROSOFT EXCEL 2007
DATA ALIGNMENT IN THE CELLS

ٌمكن تؽٌٌر محاذاة النصوص واألرقام والتوارٌخ فً ورقة العمل كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
نظلل الخالٌا التً نرٌد تؽٌٌر محاذاة البٌانات الموجودة فٌها ونذهب الى الصفحة الرئٌسٌة ومن مجموعة
محاذاة نقوم بما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
 Top Alignلرفع مستوى النص الى األعلى ،أو محاذاة الى الوسط
ننقر محاذاة الى األعلى
.1
لخفض مستوى النص
 Middle alignلتوسٌط مستوى النص فً الخلٌة  ,أو محاذاة الى األسفل
الى األسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل .
Align Text Left
 Align Text Rightأو محاذاة الى الٌسار
ننقر محاذاة الى الٌمٌن
.2
. Center
أو توسٌط
لتدوٌر محتوٌات خالٌا النص ننقر فوق األتجاه  Orientationونحدد الخٌار المطلوب لألستدارة
.3
من القائمة المنسدلة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

. Text Wrap
.4ألظهار النص داخل الخلٌة على أكثر من سطر ننقر ألتفاؾ النص
 . 5أذا كانت لدٌنا مجموعة خالٌا متجاورة ونحتاج دمجها وتوسٌط النص فٌها ننقر دمج وتوسٌط

ٌمكن تطبٌق أحد الخٌارات المتاحة من القائمة المنسدلة حسب طبٌعة النص .
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HIDING AND UN HIDING ROWS AND COLUMNS

ٌمكن أخفاء صؾ محدد فً جدول وذلك بتحدٌد رقم الصؾ ثم نذهب الى التبوٌب  Homeومنه الى
مجموعة الخالٌا  Cellsومنها نختار تنسٌق  Formatومن القائمة المنسدلة نختار أخفاء وعدم أخفاء
 Hide& Unhideومن القائمة الفرعٌة نختار أخفاء صفوؾ  Hide Rowsكما فً الشــــــــــــــــــكل .

وألعادة الصؾ الذي تم أخفاءه نؤشر بالفأرة على موقع رقم الصؾ حتى ٌتحول مؤشر الفأرة الى سهم
برأسٌن ونسحب الصفوؾ لحٌن ظهور الصؾ من جدٌد أو من القائمة المنسدلة اآلنفة الذكر ٌمكن النقر على
 Unhide Rowsفٌظهر الصؾ من جدٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .
ٌمكن أجراء نفس خطوات العمل المذكورة أعاله ألخفاء عمود أو ورقة عمل وأظهارها .
أدراج صورة

INSERTING PICTURE

ٌمكن أدراج صورة من ملؾ وذلك عن طرٌق الذهاب الى تبوٌب أدراج  Insertومنه الى مجموعة
الرسوم التوضٌحٌة  Illustrationsوفٌها ننقر صورة  Pictureكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

تظهر نافذة  Insert Pictureحٌث نستطٌع من خاللها أدراج صورة من أي موقع من مواقع الخزن فً
الحاسبــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
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PICTURE ADJUSTMENTS

ٌمكن أجراء بعض عملٌات الضبط على الصورة بعد أدراحها فً ورقة العمل وذلك بالذهاب الى تبوٌب
أدوات الصورة  , Picture Toolsتنسٌق  Formatومنها الى مجموعة الضبط . Adjust
فً مجموعة الضبط  Adjustنالحظ األٌعازات اآلتٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 Brightness .1السطوع حٌث ٌمكن تحدٌد السطوع المناسب للصورة .
 Contrast.2التباٌن حٌث ٌمكن تحدٌد التباٌن المناسب للصورة .
 Recolor .3أعادة التلوٌن حٌث ٌمكن أعادة تلوٌن الصورة كٌفما نشاء .
 Compress Picture .4حٌث ٌمكن ضؽط حجم الصورة
 Reset Picture .5حٌث ٌمكن تؽٌٌر الصورة بصورة أخرى من وسائط الخزن فً الحاسبة.

Picture Styles
أنماط الصورة
ٌ .1مكن تؽٌٌر نمط الصورة وذلك بالذهاب الى أنماط الصورة الظاهرة فً الشكل المذكور فً الفقرة
السابقة حٌث ٌمكن أختٌار النمط المطلوب من األنماط الموجودة وٌمكن تؽٌٌر حدود النمط الذي تم أختٌاره
من المربعات الظاهرة على حدود النمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط .
ٌ .2مكن تؽٌٌر شكل الصورة من خالل نقر تؽٌٌر شكل الصورة  Picture Shapeوأختٌار الشكل
المطلوب من القائمة المنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلة .
ٌ.3مكن تؽٌٌر خطوط حدود الصورة وألوان هذه الحدود من خالل نقر حدود الصورة .Picture Border
ٌ.4مكن تؽٌٌر التأثٌرات المطبقة على الصورة مثل الظالل واألنعكاس واألتجاه الثالثً األبعاد وؼٌر ذلك
من التأثٌرات من خالل نقر تأثٌرات الصورة . Picture Effect

أدراج األشكال

INSERTING SHAPES

ٌمكن أدراج أشكال مختلفة من مجموعة الرسوم التوضٌحٌة  Illustrationsومن مجموعة األشكال
 Shapesننقر السهم الموجود فٌها ومن القائمة المنسدلة نختار الشكل المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .
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بعد أختٌار الشكل المطلوب ٌمكن تؽٌٌر نمطه من مجموعة األدوات  Drawing Toolsو تنسٌق
 Formatوالوصول الى النمط المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .

من مجموعة ٌ Smart Artمكن أختٌار الشكل المطلوب حسب عناوٌن المجامٌع الموجودة لعمل مخطط
هٌكلً لتوضٌح بنٌة شركة أو مؤسسة رسمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
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بعد أختٌار الشكل المطلوب ٌمكن تؽٌٌر نمطه من مجموعة األدوات  Toolsوتصمٌم  Designوالوصول
الى النمط المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .

فعندما ننشىء مخططا هٌكلٌا ٌمكن أختٌار نمط المخطط المطلوب وأجراء التنسٌقات الالزمة من حٌث
تعدٌل محتوى المخطط أو نوعه أوألوانه كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

Themes
السمات
أن السمات هً مجموعة الخصائص التً تطبق على المصنؾ بما ٌحتوٌه من تصمٌم ومخططات والوان
وتؽٌٌرها حسب الرؼبة وٌمكن الوصول الٌها وتطبٌقها على المصنؾ بالذهاب الى تخطٌط الصفحة Page
 Layoutومنها الى السمات  Themesنفتح قائمة السمات المنسدلة ومنها نختار السمة المطلوبة كما فً
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
Page 35

أعذاد  :سئيس انًهُذسيٍ يحًذ يبنك يحًذ

 2010معهد التدريب النفطي  /بغداد
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PAGE SETUP

بالنقر على تبوٌب تخطٌط الصفحة  Page Layoutوالذهاب الى أعداد الصفحة Page Setup
نالحظ فٌها مجموعة من الخٌارات التً تخص أعدادات الصفحة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

الخٌارات المتاحة
 .1الهوامش  Marginsحٌث ٌمكن تؽٌٌر هوامش الصفحة .
 .2األتجاه  Orientationحٌث ٌمكن جعل الصفحة باألتجاه العمودي  Portraitأو باألتجاه األفقً
. Landscape
 .3الحجم  Sizeحٌث ٌمكن تحدٌد حجم الورقة من هذا التبوٌب .
 .4منطقة الطباعة  Print Areaحٌث ٌمكن من هنا تحدٌد خلٌة أو مجموعة خالٌا أو منطقة معٌنة
من الورقة لطباعتها .
 .5الفواصل  Breaksحٌث ٌمكن من خاللها وضع فواصل محددة فً الصفحة أو أزالتها .
 .6الخلفٌة  Backgroundحٌث ٌمكن تؽٌٌر شكل خلفٌة الصفحة ووضع صورة أومخطط محدد على
خلفٌة الصفحة .
 .7طباعة العناوٌن  Print Titlesحٌث ٌمكن من خاللها فتح نافذة أعدادات الصفحة المعروفة فً
األصدارات السابقة ل  Excelوالتعامل معها كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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CONDITIONAL FORMATTING

التنسٌق الشرطً ٌستفاد منه فً التمٌٌز بٌن بعض القٌم فً الجداول كما مبٌن فً الجدول اآلتً :

فً هذا الجدول المطلوب مثال وضع تنسٌق شرطً لتمٌٌز قٌم الرواتب األكثر من 23999
ولتحقٌق ذلك نحدد القبم المطلوب وضع تنسٌق شرطً لها ثم نذهب الى تبوٌب  Homeومنه الى
التنسٌق الشرطً  Conditional Formattingحٌث تظهر قائمة منسدلة منها ٌمكن أختٌار نوع
التنسٌق المطلوب كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

عند تطبٌق أحد التنسٌقات المتوفرة ٌصبح الجدول بالشكل اآلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
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PROTECT SHEETS

ٌمكن وضع حماٌةعلى ورقة بحٌث نمنع اآلخرٌن من العبث بالمعلومات المهمة الموجودة فٌها
بالذهاب الى المراجعة  Reviewومنه الى مجموعة التؽٌٌرات  Changesننقر حماٌة الورقة
 Protect Sheetفتظهر النافذة اآلتٌة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

فعند تحدٌد هذا الجدول مثال:

وأدخال كلمة مرور سرٌة لحماٌة المعلومات فً الجدول نضؽط OKتظهر نافذة ثانٌة لتأكٌد
كلمة المرور المذكورة وبعدها نضؽط OK
بعد ذلك عندما نحاول تؽٌٌر أي من مفردات البٌانات فً الجدول النتمكن من ذلك وتظهر لنا
الرسالة األعتراضٌة اآلتٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
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DATA VALIDATION

أن التحقق من صحة البٌانات ٌعنً تحدٌد شروط معٌنة ألدخال البٌانات وٌتم ذلك كاآلتً :
نفترض أن قٌم الرواتب المدخلة فً الجدول اآلتً ٌجب أن التقل عن  29999والتزٌد عن
 25999ولتحقٌق ذلك نحدد الخالٌا المطلوب التحقق من بٌاناتها فً الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدول:

ننقر التحقق من
نذهب الى تبوٌب البٌانات  Dataومنه الى أدوات البٌانات Data Tools
صحة البٌانات  Data Validationفتظهر لنا النافذة الخاصة بالتحقق من صحة البٌانات كما فً
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

حٌث من تبوٌب  Settingsنختار نوعٌة الترقٌم  Whole Numberونحدد القٌة العظمى
والقٌمة الدنٌا للراتب فً الجدول .ثم ننتقل الى تبوٌب  Input messageونكتب فً الشرٌط
اآلول عنوان لرسالة التحذٌر وفً الشرٌط الثانً نكتب عبارة توضٌحٌة للقٌم الممكن أدخالها فً
الجدول .وفً تبوٌب  Error Alertنكتب عبارة تظهر عندما ندخل قٌمة خاطئــــــــــــــــــــــــــة .
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HEADER AND FOOTER

ٌمكن أنشاء رأس وتذٌٌل لصفحات المستند فً برنامج  Excelوذلك بالذهاب الى تبوٌب أدراج
 Insertومنه الى مجموعة النص  Textوفٌها ننقر الرأس والتذٌٌل  Header& Footerفٌظهر
لنا تبوٌب أدوات الرأس والتذٌٌل  Header& Footer Toolsحٌث نالحظ أنها مقسمة الى أربعة
مجامٌع كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

.1مجموعة الرأس والتذٌٌل  Header& Footerحٌث تظهر لكل من الرأس والتذٌٌل قائمة منسدلة
بأرقام الصفحات واألوراق والمالحظات الممكن أدراجها فً الرأس والتذٌٌــــــــــــــــــــــــــــــــل .
.2مجموعة عناصر الرأس والتذٌٌل  Header& Footer Elementsحٌث ٌمكن أدراج رقم
الورقة أو الرقم الذي ٌمثل عدد أوراق المصنؾ أو أدراج التأرٌخ أو الوقت أو أي عنصر من
العناصر الظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .
.3مجموعة األنتقال  Navigationحٌث ٌمكن منها األنتقال من الرأس ألى التذٌٌل وبالعكس .
.4الخٌارات  Optionsحٌث ٌمكن منها جعل الصفحة األولى ضمن ترقٌم المستند أو خارج الترقٌم
وكذلك ٌمكن جعل ترقٌم الصفحات الفردٌة ٌختلؾ عن ترقٌم الصفحات الزوجٌــــــــــــــــــــــــــة .
ٌمكن الذهاب الى رأس وتذٌٌل الصفحة عن طرٌق تبوٌب تخطٌط الصفحة ومنه الى أعداد
الصفحة وعند النقر على السهم الموجود فً الزاوٌة الٌمنى السفلى تفتح نافذة أعداد الصفحة
المعروفة فً األصدارات السابقة ل  Excelكما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
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فً هذه النافذة عندما نفتح تبوٌب الرأس والتذٌٌل ٌمكن الوصول الى نافذة الرأس المخصص
Custom Headerأو نافذة التذٌٌل المخصص  Custom Footerكما فً الشــــــــــــــــــــــكل .

حٌث ٌمكن أجراء التنسٌقات الالزمة للرأس والتذٌٌل عن طرٌقهما .
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FUNCTION LIBRARY

بالذهاب الى تبوٌب العالقات  Formulasنجدها مقسمة الى أ ربعة مجموعــــــــــــــــــــــــــات :
المجموعة األولى هً مكتبة الدوال  Function Libraryحٌث نالحظ فً ٌسارها الرمز أدراج
دالة

الذي عند النقر علٌه تنفتح نافذة أدراج الدوال كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

من هذه النافذة ٌمكن أختٌار فئة الدوال  Categoryالمطلوب أستخدامها كما فً هذا المثال تم
أختٌار الدوال المنطقٌة  ) AND,OR,NOT,TURE,FALSE( Logicalالخ .
كما ٌحتوي هذا التبوٌب مجامبع الدوال اآلتٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
.1محموعة  AutoSumالتً تحتوي الدوال )… (Sum ,Max ,Min,الخ .
.2مجموعة  Recently Usedالتً تحتوي الدوال التً أستخدمت مؤخرا .
.3مجموعة  Financialالتً تحتوي الدوال المالٌــــــة .
.4مجموعة  Logicalالتً تحتوي الدوال المنطقٌــــــة .
.5مجموعة  Textالتً تحتوي الدوال الخاصة بالنصوص .
.6مجموعة  Date& Timeالتً تحتوي الدوال الخاصة بالتأرٌخ والزمن .
.7مجموعة  Lookup &Referenceالتً تحتوي الدوال الخاصة بموقع ومرجع الخلٌة .
.8مجموعة  Math & Trigالتً تحتوي الدوال الخاصة بالرٌاضٌات والمثلثات .
.9مجموعة  More Functionالتً تتكون من أربعة مجامٌع فرعٌة :
األولى  Statisticalالتً تمثل الدوال األحصائٌة .
الثانٌة  Engineeringالتً تمثل الدوال الهندسٌة .
الثالثة  Cubeالتً تمثل الدوال التكعٌبٌة .
الرابعة  Informationالتً تمثل الدوال المعلوماتٌة .
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HYPERLINK

ٌمكن األستفادة من خاصٌة الربط الفائق باألنتقال من خلٌة الى أخرى ضمن نفس المستند أو
األنتقال من ورقة عمل الى أخرى أو األنتقال الى مستند آخر فً أي مكان داخل الحاسبة .
نالحظ فً الجدول أدناه أنه عند أنشاء ربط فائق  Hyperlinkعلى الخلٌة  C3تظهر نافذة
أدراج الربط الفائق  Insert Hyperlinkكما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

نالحظ فً هذه النافذة شرٌط  Text to displayالذي ٌبٌن الخلٌة الخاصة بالربط الفائق وفً
ٌسار النافذة نالحظ اللوح  Link toالذي ٌحدد موقع الربط الفائق المزمع أنشاؤه أما فً ملفات
موجودة أو صفحة وٌب  Existing File or Web Pageأو موقع فً هذا المستند Place in
 this Documentsأو انشاء مستند جدٌد  Create New Documentأو عنوان برٌد
ألكترونً  Email Addressحٌث نختار منها الموقع المطلوب ثم نحدد الموقع المطلوب الربط
الٌه ثم نضؽط . OK
اآلن عندما نضؽط على الخلٌة ٌ C3تم األنتقال الى الصفحة التً تم أجراء الربط الفائق الٌها
كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
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المخططات
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CHARTS

المخططات هً وسٌلة ألظهار البٌانات الخاصة بورقة العمل فً رسوم بٌانٌة  ،حٌث أن
المخططات تعطً فكرة سرٌعة وواضحة عن المعلومات المسطرة فً ورقة العمل .
ٌمكن أنشاء المخططات على ورقة العمل ذاتها أو على ورقة عمل جدٌـــــــــــــــــــــــــــــــدة .
لنفترض لدٌنا البٌانات اآلتٌة الخاصة بأنتاج أحد المصانع المتخصصة بأنتاج مكونات أجهزة
الحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :

المطلوب أنشاء مخطط ٌ Chartوضح المعلومات الموجودة فً الجدول وللقٌام بذلك نذهب الى
تبوٌب أدراج  Insertوفٌه الى مجموعة المخططات حٌث ٌمكننا أختٌار نوع المخطط أستنادا الى
المجموعات الفرعٌة اآلتٌة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

.1مجموعة  columnالتً تحتوي مجموعة من المخططات العمودٌة الشكل .
.2مجموعة  Lineالتً تحتوي مجموعة من المخططات الخطٌة .
.3مجموعة  Pieالتً تحتوي مجموعة من المخططات الدائرٌة.
.4مجموعة  Barالتً تحتوي مجموعة من المخططات األفقٌة .
.5مجموعة  Areaالتً تحتوي مجموعة من المخططات التً تؽطً المساحة .
.6مجموهة  Scatterالتً تحتوي مجموعة من المخططات المبعثرة .
.7مجموعة  Other Chartالتً تحتوي مجموعة من المخططات األضافٌة المنوعة.
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عند الضؽط على السهم الموجود فً الزاوٌة الٌمنى السفلى من مجموعة  Chartsتظهر نافذة
أدراج المخططات كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

حٌث ٌمكن من هذه النافذة أختٌار نوع المخطط المطلوب .
نعود اآلن الى جدولنا السابق الخاص بمصنع الحاسبات حٌث أنه ٌجب تحدٌد المنطقة المطلوب
أنشاء مخطط بٌانً لها من الجدول أوال ثم نذهب الى تبوٌب األدراج  Insertومنه نختار شكل
المخطط المطلوب أنشاؤه كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .
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اآلن عند الضؽط على ٌ Enterتم أنشاء المخطط الذي تم تحدٌد نوعه من القائمة المنسدلة كما
فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

التبديل بين بيانات الصف والعمود

SWITCHING BETWEEN ROW AND COLUMN DATA

ٌمكن التبدٌل بٌن بٌانات الصؾ والعمود كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً:
.1ننقر فوق المخطط فٌظهر تبوٌب أدوات المخطط .
.2بالذهاب الى تبوٌب التصمٌم  Designومنه الى مجموعة البٌانات  Dataننقر التبدٌل بٌن
الصؾ والعمود  Switch Row/Columnفٌتم التؽٌٌر المطلوب كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــكل.

تغيير نوع المخطط

CHANGING CHART TYPE

ٌمكن تؽٌٌر نوع المخطط كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
ننقر على المخطط لتحدٌده فتظهر أدوات المخطط  Chart Toolsوبالذهاب الى تبوٌــــــــــب
تصمٌم  Designومنه الى مجموعة النوع  Typeننقر تؽٌٌر نوع المخطط Change Chart
 Typeفتظهر نافذة تؽٌٌر نوع المخطط  Change Chart Typeومنها نختار نوع المخطـــــــــط
الجدٌد كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.
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CHANGING CHART POSITION

ٌمكن تؽٌٌر موقع المخطط كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً:
.1ننقر فوق المخطط ألظهار أدوات المخطط . Chart tools
ننقر نقل
 .2بالذهاب الى تبوٌب التصمٌم  Designومنه الى مجموعة الموقع Location
المخطط  Move Chartفتظهر نافذة نقل المخطط كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

فً هذه النافذة أذا نقرنا ورقة جدٌدة  New Sheetفأن المخطط سٌنقل الى ورقة جدٌدة وأذا
نقرنا  Object inفأن عملٌة النقل تتم ضمن نفس الصفحة  Sheet 1كما فً المثال أو الى
 Sheet 2أو . Sheet 3
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أضافة عناوين المحاور الى المخطط

ADDING AXIS TITLES TO THE CHART

ٌمكن أضافة عنوان لمحوري المخطط كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :
 .1ننقر فوق المخطط ألظهار أدوات المخطط . Chart tools
 .2بالذهاب الى تبوٌب تخطٌط  Layoutومنه الى مجموعة تسمٌات  Labelsننقر عناوٌــــــن
المحاور  Axis Titlesكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .

نالحظ فً الشكل أضافة عنوان للمحور األفقً الرئٌسً للمخطط Primary Horizontal
 Axis Titleومنه نختار مانرٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .
بنفس الطرٌقة ٌمكن أضافة عنوان للمحور العمودي الرئٌسً للمخطط Primary Vertical
. Axis Title
حٌث ٌمكن كتابة
بتنفٌذ هذه األجراءات ٌظهر مربع النص الخاص بعنوان المحور
النص المطلوب فٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .

الفهرست:
بشَبيج
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مكونات الجدول األلكتروني.

ELEMENTS OF ELWCTRONIC TABLE

يذي انخاليب CELL RANGE
أَشبء يصُف جذيذ
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SAVING A WORKBOOK

حفع انًصُف

7
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8
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LOGICAL FUNCTIONS

28

32

NOT ,OR ,AND انذوال انًُطميت
FORMATTING A TEXTحُسيك انُص

29
31

MIN  ودانت انميًت انذَيبMAX دانت انميًت انمصىي

DATA ALIGNMENT IN THE CELLS

يحبراة انبيبَبث في انخاليـــــــــــــــــــب

HIDING AND UN HIDING ROWS AND COLUMNS

32
33

33
33

أخفبء وأظهبس انصفىف واألعًذة

INSERTING PICTURE أدساج صىسة
PICTURE ADJUSTMENTS

PICTURE STYLES

ضبط انصىسة
أنماط الصورة

INSERTING SHAPES أدساج األشكبل

35

THEMES

36

PAGE SETUP أعذاد انصفحت
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CONDITIONAL FORMATTING

انخُسيمبث انششطيت
حًبيت األوساق

37

PROTECT SHEETS

انخحمك يٍ صحت انبيبَبث
انشأس وانخزييم

MICROSOFT EXCEL 2007

38

DATA VALIDATION

39

HEADER AND FOOTER

40

يكخبت انذوال

FUNCTION LIBRARY

42

انشبط انفبئك

HYPERLINK

43

انًخططبث

CHARTS

انخبذيم بيٍ بيبَبث انصف وانعًىد

44
SWITCHING BETWEEN ROW AND COLUMN DATA

46

حغييش َىع انًخطط CHANGING CHART TYPE

46

حغييش يىلع انًخطط CHANGING CHART POSITION

47

أضبفت عُبويٍ انًحبوس انً انًخطط

ADDING AXIS TITLES TO THE CHART

48
84

انفهشسج

المصـــادر:
 .1الحاسوب والبرمجٌات الجاهزة
الدكتور محمد بال ل الزعبً وآخرون/الطبعة التاسعة .
EXCEL XP .2
األستاذ عدنان صالح عبد القادر .
 - .3أحتراؾ األوفٌس . 2997
ماٌكل نبٌل أخنوخ ونرمٌن فهٌم .
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