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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

أصبحت دراسة الكمبٌوتر اآلن هى الشغل الشاغل للجمٌع و المطلب األول فى جمٌع الشركات حٌن التقدم 

ألى وظٌفة ،و هو ما دعانى لمحاولة تقدٌم الٌسٌر الذي ٌفٌد الدارسٌن و غٌر الدارسٌن فى هذا المجال و 

سواء أكان فٌما ٌخص التصمٌم الجرافٌكً أو  قد ألفت شروحات فى عدة  مجاالت لخدمة هذا الغرض

تصمٌم المواقع و حتى الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب و هذا واحد من ضمن الشروحات التً قدمتها على 

 االنترنت و هو غٌر مخصص للبٌع.

 نبذة عن المؤلفة

كمبٌوتر فى بعض شٌرٌن المصري خرٌجة كلٌة اآلداب قسم االعالم،صحفٌة سابقاً و اآلن أقوم بتدرٌس ال

المراكز ،و العمل الحر فى مجال التصمٌم و الترجمة،للمزٌد من الشروحات الخاصة بمجال الكمبٌوتر أو 

 االستفسار عن أى شًء ٌمكنكم زٌارة الصفحة الجدٌدة لً على الفٌسبوك

https://www.facebook.com/ShereenElmasry26  
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 مقدمة عن الدوال

 >--دوال االكسل من البداٌة لالحتراف، و لنبدأ فى التعرٌف بماهٌة الدالةفً هذا الملف سنتجول معاً فى 

الدالة هى برنامج صغٌر قام المبرمج بعمله مسبقا و حفظه لٌقوم بتأدٌة وظٌفة معٌنة او إجراء عملٌة 

 حسابٌة معقدة.

التى سٌتم عمل الدالة علٌها  Cellف على اسم الخلٌة و لمعرفة كٌفٌة التعامل مع الدوال البد أوالً من التعر

و فى برنامج االكسل تسمى الخلٌه باسم العمود أوالً ،ثم رقم الصف ثانٌاً و ٌشٌر العمود الى الصف 

 الرأسً من الخالٌا،و الصف الى االصطفاف األفقً للخالٌا.

 العمود  الصف

 

 

 K2فهنا مثالً اسم الخلٌة المشار إلٌها بالسهم 

 ملحوظة:ال تضع مسافة بٌن اسم العمود و رقم الصف فى حالة كتابة اسم الخلٌة.

 

 كما ٌمكننا معرفة اسم الخلٌة مباشرة من شرٌط الدوال 

 

 قسمة( –ضرب  –طرح  –قبل أن نقوم بكتابة الدوال سنقوم بإجراء عملٌات حسابٌة بسٌطة )جمع 

أخرى نقوم بوضع مؤشر الماوس داخل الخلٌة التى إلظهار نتٌجة جمع خلٌتٌن فى خلٌة الجمع: -1

نرٌد أن تظهر فٌها النتٌجة ثم نكتب أوالً الرمز= ثم نقوم بكتابةاسم الخلٌة االولى و نضع عالمة 

 الجمع + و بعدها اسم الخلٌة الثانٌة لٌصبح شكل المعادلة كالتالً:

=A3+A4 
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 من لوحة المفاتٌح فتظهر نتٌجة الجمع. Enterثم نضغط على الذر 

 
و فً عملٌة الطرح سنقوم بتطبٌق نفس الفكرة السابقة و على نفس االرقام فقط سنغٌر الطرح: -2

 .-عالمة الجمع + ونستبدلها بعالمة الطرح 

 
 تكون النتٌجة  Enterو بالضغط على 

 
بطرح العدد األكبر من العدد األصغر و هذا  و ٌالحظ انه قام بكتابة النتٌجة برقم سالب و ذلك ألننا قمنا

 منطقً أن تكون النتٌجة رقم سالب.

و نقوم بعمل القسمة باستخدام رمز الشرطة المائلة من لوحة المفاتٌح / كما هو موضح  القسمة: -3

 بالمثال التالً.

 
 نتٌجة عملٌة القسمة .
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 أما فً حالة الضرب فنستخدم رمز* من لوحة المفاتٌح الجراء عملٌة الضرب. الضرب: -4

 
 

 نتٌجة عملٌة الضرب.

 
ما سبق كان عرض ألبسط العملٌات الحسابٌة التً ٌمكن أن نقوم بها فى برنامج االكسل و لكن تخٌل معً 

قٌمة هل من  55ي على لو أننا أردنا جمع القٌم الموجودة داخل عمود معٌن و لٌكن هذا العمود ٌحتو

 المنطقً أن نقوم بعمل الجمع بالطرٌقة السابق ذكرها؟!!

الجواب طبعاً ال ،فتلك الطرٌقة وقتها لن تقوم بتوفٌر الوقت أو الجهد كما أننا ربما ننسى كتابة اسماء بعض 

 الخالٌا مما ٌحدث خطأ فى عملٌة الجمع.

جداً من المعادالت المتقدمة التى تساعدنا فى انجاز  و لهذا قام مطوري برنامج االكسل بإتاحة عدد كبٌر

العملٌات الحسابٌة المختلفة و المعقدة بأقل مجهود و فٌما ٌلً عرض بسٌط لكٌفٌة كتابة المعادالت ،ثم نبدأ 

 فى سرد المعادالت المنطقٌة بشرحها.

م ٌعقبها اسم الدالة التى سنقوم و للبدء بكتابة دالة معٌنة نبدأ بتغٌٌر اللغة لالنجلٌزٌة ثم نكتب عالمة = ث

من لوحة  Shift+9بتطبٌقها ، و أخٌراً نفتح أقواس كتابة الدالة و هى االقواس النصف دائرٌة بضغط ذر 

و بٌن االقواس تذكر اسم الخلٌة التى سٌتم تطبٌق الدالة   الغالق القوس Shift+0المفاتٌح لفتح االقواس و 

ن اسم العمود و رقم الصف أو ٌذكر المدى الذي سٌطبق علٌه الدالة بال اٌة مسافات بٌ H12علٌها مثال 

من لوحة المفاتٌح  Enterو بعد كتابة المدى و اغالق االقواس نضغط الذر  H14:H20فمثالً نذكر 

 لتطبٌق الدالة.

 و فٌما ٌلً مثال بسٌط لدالة جمع فى برنامج االكسل:

=sum(A12:A19) 

 . A19الى  A12تقوم الدالة السابقة بحساب مجموع االرقام الواقعة فى المدى من الخلٌة 
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 مباشرة  Function barفى ال  معادلةو ٌمكن كتابة ال

 

 السابق و اختٌار الدالة التى نرٌدها Function barفى ال  Fxاو الضغط على 

 

 أنواع الدوال

منها استخداماته الخاصة ،و لٌس بالضرورة لكل مستخدمى تنقسم الدوال بدورها الى عدة فئات لكل 

 برنامج االكسل ان ٌستخدموا كل هذه الفئات و التى تتمثل فى اآلتى:

 . Logicalدوال منطقٌة -1

 دوال حسابٌة. -2

 . Textدوال نصٌة -3

 .Math&trig دوال رٌاضٌة -4

 . Date&timeدوال الوقت و التارٌخ -5

 . Statisticalدوال إحصائٌة -6

 . Engineering دوال هندسٌة -7

 .Other دوال أخرى -8
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و لنبدأ فى شرح الجزء األول من الدوال و هو الجزء الخاص بالدوال المنطقٌة و سوف اقوم بسرد جزء 

 خاص بكل مجموعة من الدوال فى مؤلف مستقل ان شاء هللا قرٌباً.

 الدوال المنطقٌة:

 IFدالة 

فى خلٌة محددة ،فمثالً ٌمكنك ان تحدد خلٌة ٌظهر هى دالة منطقٌة تفٌد بتحقٌق شرط معٌن او عدم تحققه 

سٌكون الطالب ناجح،و  55فٌها مجموع درجات الطالب و تعطً الشرط ان الدرجة إذا كانت أكبر من 

و ٌلٌه اسم الدالة كما سبق  =إذا لم ٌتحقق الشرط سٌكون راسب،و لكتابة الدالة نبدأ أوالً بكتابة الرمز 

و نعطً الشرط  A5ال،ثم نحدد اسم الخلٌة التى ٌظهر فٌها المجموع،و لتكن االشارة لطرٌقة كتابة الدو

و بعد كتابة هذا الجزء نقوم بوضع فاصلة منقوطة للبدء  A5>50، 55الذي قررناه سابقاً و هو أكبر من 

فى كتابة الشرط و هو نجاح الطالب و ٌوضع الشرط بٌن عالمتً تنصٌص"  " و لٌكن الشرط 

Passedوضع فاصلة منقوطة مرة أخرى و نضع الكلمة التً ستظهر فى حالة عدم تحقق ،ثم نقوم ب

.ثم نقوم باغالق القوس الذي تم failedالشرط و تكون أٌضاً بٌن عالمتً تنصٌص،و لٌكن الشرط الثانً 

 فتحه.

 لٌصبح شكل المعادلة 

=if(A5>50;"passed";"Failed") 

ملحوظة: لعمل الفاصلة المنقوطة اضغط على حرف ك من لوحة المفاتٌح،االقواس الدائرٌة بالضغط على 

مع حرف ط من لوحة  Shift،أما عالمات التنصٌص فتقوم بالضغط على ذر Shift+0و  Shif+9ذر 

 المفاتٌح.

 

 التكرارية  IFدالة 

فعلى سبٌل المثال فى تقدٌرات الطالب ٌكون  تشبه سابقتها،و لكن هنا تتعدد الشروط التً نرٌد تحقٌقها،

% فتقدٌره جٌد...و هكذا،و 75% فإنه ناجح،و إذا كان اكبر من 55الشرط إذا كان مجموع الطالب اكبر 

 ٌكون نص الدالة كالتالً:

=if(D16>90;"Excellent";if(D16>80;"Verygood";if(D16>75;"Good"

;if(D16>50;"Passed";"failed")))) 

مرة ثانٌة بشروط أخرى دون أن Ifو ٌالحظ فى نص الدالة أننا بدأنا بعد كتابة الشرط االول بتكرار الدالة 

نغلق االقواس،و بعد كتابة الشرط االخٌر،نكتب الكلمة التى تظهر فى حالة عدم تحقق اى شرط ثم نبدأ فى 
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لى ان نصل للقوس االسود فنكون اغالق االقواس التى فتحناها فنغلق القوس االول ثم الثانً و هكذا ا

 اكملنا نص الدالة و كل قوس منهم ٌكون ممٌز بلون حتى ال تشعر بصعوبة فى التعامل مع الدالة.

 IFERRORدالة 

و هى دالة تفٌد فى حالة معالجة عملٌة حسابٌة معٌنة و إظهار القٌمة أو الخطأ،و لنفترض اننا نرٌد حساب 

ٌمكننا اعطاء شرط اذا لم تكن المعادلة او المدخالت صحٌحة  2ستكون فالنتٌجة اذن  25/15قسمة الرقم 

 او اى شًء آخر نص المعادلة :  sorryاو  errorفقم بكتابة 

=IfError(20/10;"sorry") 

 

 ANDدالة 

و هى دالة تستخدم الختبار عدة شروط على خالٌا مختلفة فمثالً قد ٌكون الشرط أن ٌكون الرقم فى الخلٌة 

D15>60 ، و الرقم الموجود فى الخلٌةC15>70  و فى حالة تحقق الشرط تكون النتٌجة الظاهرة فى

 ، نص المعادلة كالتالً:false،أما فى حالة عدم تحقق شرط او االثنٌن معاً ٌتم كتابة Trueالخلٌة 

=And(D15>70;C15>60) 

 NOTدالة 

تفٌد بعدم تحقق شرط معٌن فمثالً نفترض ان القٌمة المدرجة فى خلٌة معٌنة تكون أكبر من القٌمة المدرجة 

 True، و ان كانت القٌمة اقل فتكون النتٌجة Errorفى خلٌة اخرى فإن كانت اكبر تكون النتٌجة 

 صٌغة الدالة كالتالً:

=Not(B3>A3) 

 ORدالة 

الشروط التً تم ادخالها،فمثالً إذا ادخلنا شرط الدالة ان تكون القٌم تفٌد بتحقٌق شرط أو عدة شروط من 

فإذا تحقق أن كانت القٌمة المدرجة داخل أٌاً  C3&D3و كذلك الخلٌتٌن B3>10المدرجة داخل الخلٌة 

و نص  falseو إن لم ٌتحقق لجمٌعهم هذا الشرط فٌتم كتابة Trueٌتم كتابة  15منهما أو كالهما أكبر من 

 المعادلة كالتالً:

=Or(B3>10;C3>10;D3>10) 



 

 
9 

و لمعرفة  Ifمع   Andو Orو ٌمكننا استخدام بعض الدوال مع دوال أخرى فمثالً نستطٌع استخدام الدالة 

 كٌفٌة االستخدام دعونا نشرحها بالتفصٌل فٌما ٌلً.

 IF/ORدالة 

حالة توافر احد الشروط السابقة فمثالً فى ٌمكننا استخدامها فى حالة اذا كنا نرٌد تحقٌق شرط معٌن فى 

مسابقة ما ٌتم قبول الطالب المتفوق،او المصري،او الذي ٌتقن لغتٌن و فٌما عدا ذلك سٌتم رفضه،و تكون 

 صٌغة المعادلة كالتالً:

=if(or(B1>85;c1="Egyptian";D1="Bilingual");Accepted";"Refused

") 

 IF/ANDدالة 

حالة ما اذا كنا نرٌد تحقٌق شرط معٌن فى حالة تحقق امران معا او عدة أمور،فمثالً نستخدم هذه الدالة فى 

إذا كان الطالب مجتهد،و كذلك الدرجة المعبرة عن سلوكه مرتفعة ٌستحق الجائزة،و اال فلن ٌستحق،و 

 ٌكون نص المعادلة كالتالً:

If(And(A1>90;B1>90);"Deserve present";"not deserved") 

هذا نكون قد انتهٌنا من هذا الملف ، و قرٌباً ان شاء هللا سٌتم رفع باقى المعادالت،و اتمنى ان اكون و إلى 

 قدمت االفادة و هللا تعالى المستعان.

 


