
القسم الثالث
عملي على االكسل

الجلسة األولى



هنقوم بالنقر علي

(start)من قائمة إبدأ 



xlsxتأخذ عادة االمتداد (workbook , worksheets)تسمى ملفات اإلكسل مصنفات 

أساسيات في األكسل

النطاق هو مجوعة الخاليا المتجاورة التي تحوي بيانات أو معادالت



تتكون ورقة العمل من صفوف و أعمدة

1048576حتى 1تأخذ الصفوف األرقام من 

XFDحتى Aتأخذ الصفوف األسماء من 

لكل خلية عنوان وحيد يتكون من اسم العمود و رقم الصف

:  فاتيحللنتقل بين الخاليا في ورقة العمل نستخدم الفأرة و يمكن استخدام لوحة الم

ENTER

SHIFT+ENTER

Tab

SHIFT+Tab

نشطةلالنتقال إلى الخلية أسفل الخلية ال

لالنتقال حسب اتجاه السهم

شطةلالنتقال إلى الخلية أعلى الخلية الن

(ى اليميناتجاه الورقة من اليسار إل)لالنتقال إلى الخلية التي تقع على يمين الخلية النشطة 

(ى اليميناتجاه الورقة من اليسار إل)لالنتقال إلى الخلية التي تقع على يسار الخلية النشطة 

حأسهم لوحة المفاتي

أساسيات في األكسل

Homeلالنتقال إلى أول عمود

Ctrl+Homeلالنتقال إلى الخلية األولى في المصنف

يةإدخال إلى سطر جديد ضمن نفس الخل ALT+Enter



لى حد الخلية ضمن النطاق لالنتقال إلى الخلية األخيرة من الصف المحتوي على الخلية النشطة نتحرك بمؤشر الفأرة ع❖

ثم ننقر بزر الماوس األيسر نقراً مزدوجاً النشطة  األيمن حتى يأخذ شكل المؤشر إشارة الصليب 

أساسيات في األكسل

.لالنتقال إلى الخلية األخيرة في الصف الحاوي على الخلية النشطة→+ctrlالضغط على : أو يمكن ذلك من خالل

.ةلالنتقال إلى الخلية األولى في الصف الحاوي على الخلية النشطctrl+الضغط على 

لالنتقال إلى الخلية األولى و األخيرة في العمودctrl+or الضغط على 

عمبالماوسالتحركثماأليسرالزرعلىالضغططريقعنالفأرةنستخدمالمتجاورةالخاليامنمجموعةلتحديد❖

.المطلوبالنطاقباتجاهبالضغطاالستمرار

ctrlزرعلىالضغطمعاأليسرالزرعلىالضغططريقعنالفأرةنستخدممتباعدةالخاليامنمجموعةلتحديد❖
.المطلوبةالخاليااختياروبالضغطاالستمرارمعبالماوسوالتحرك



جه نحو نحرك مؤشر الفأرة على اسم العمود أو رقم الصف حتى يعطي المؤشر شكل سهم مت: لتحديد عمود أو صف بأكمله❖

.ثم نضغط ضغطة واحدة على الفأرةفي حال الصففي حالة العمود و نحو اليساراألسفل 

أساسيات في األكسل

مع المسطرة لتحديد العمود الحاوي على الخلية النشطة ctrlالضغط على: أو يمكن ذلك من خالل

.لتحديد الصف الحاوي على الخلية  النشطة shiftالضغط على 

واأليسرالزرعلىاستمرارالضغطلكنالسابقةالطريقةنفسنتبعالمتجاورةالصفوفأواألعمدةمنمجموعةلتحديد❖

.تحديدهاالمطلوبالصفوفأواألعمدةباتجاهالتحرك

الفأرةمععليهالضغطاستمرارومعctrlزرعلىالضغطنستخدممتباعدةالصفوفأواألعمدةمنمجموعةلتحديد❖

.المطلوبلتحديد

بزرنضغطثمالصليبشكلالمؤشريأخذحتىاألولالصفوAالعمودبينالفأرةمؤشرنحركالعملورقةكامللتحديد❖

.األيسرالماوس

ورقةكاملتتحددctrl+Aعلىأخرىمرةبالضغطوctrl+Aعلىنضغطالنشطةالخليةداخلهبياناتنطاقلتحديد❖

.العمل



:للتنقل بين أوراق العمل❖

أساسيات في األكسل

يمكن استخدام الفأرة

Ctrl+PageUpلالنتقال إلى الصفحة السابقة 

يمكن استخدام لوحة المفاتيح

Ctrl+PageDownلالنتقال إلى الصفحة الالحقة 



blank  workbookلفتح عرض فارغ نختار 



Zoom يرتصغير و تكب



 Fileنضغط على. 1

:إنشاء مصنف وحفظه: التدريب األول



 saveنضغط على. 2

:إنشاء مصنف وحفظه: التدريب األول



(browse)نضغط على استعراض . 3

فيهلتحديد المكان المراد حفظ المستند

:إنشاء مصنف وحفظه: التدريب األول



موقع الحفظ

اسم العرض

:إنشاء مصنف وحفظه: التدريب األول



داسم المستن

سمي العرض  باسمك. 4

اضغط حفظ. 5

من بذلك سيكون لدينا مستند باسمك موجود ض
Documents

:إنشاء مصنف وحفظه: التدريب األول



حفظ

فتح ملف

تكرار

تراجع

ملف جديد

طباعة 

سريعة

تدقيق 

إمالئي

نوع 

ف التنصني
شريط األدوات السريع



زر إضافة ورقة عمل جديدةأزرار التكبير و التصغير

(الصيغة)شريط التابع 

الخلية النشطة

أسماء األعمدة

أرقام الصفوف

اسم

ةالخلي

شريط البحث

عن أوامر

شريط الحالة



شريط األدوات 
Ribbon



Home

تنسيقات الخط كما في

الوورد و البوربوينت
المحاذاة األرقام نمط الخاليا تحرير إنشاء 

مخططات



محاذاة  عمودية 

ة نحو أعلى الخلي

Home

محاذاة  عمودية 

ة نحو وسط الخلي

محاذاة  عمودية 

ية نحو أسفل الخل

تدوير محتوى 

الخلية حسب 

االختيار المحدد

إظهار المحتوى 

ضمن أسطر متعددة

ضمن عرض عمود 

الخلية

محاذاة أفقية 

للمحتوى للجهة 

اليسرى من العمود

محاذاة أفقية 

للمحتوى للجهة 

اليمنى من العمود

محاذاة أفقية 

للمحتوى إلى 

منتصف  العمود

بين تخفيض المسافة

النص و حدود 

الخلية

زيادة المسافة بين

النص و حدود 

الخلية

دمج الخاليا في 

خلية واحدة و 

توسيط النتيجة



Home

نمط تسمح بتغيير

إظهار األرقام في

ورقة العمل 

ية نمط العمالت النقد

تظهر إشارة العملة 

بجانب الرقم

ية نمط النسبة المئو

% تظهر إشارة 

بجانب الرقم
وية نمط الفاصلة المئ

رقمين عشريين )

(بعدها

زيادة عدد األرقام 

بعد الفاصلة

ام تخفيض عدد األرق

بعد الفاصلة



تساعد في بشكل 

ائج بصري تحليل النت

واكتشاف الحاالت 

..الحرجة

Home

يحول مجموعة من الخاليا إلى جدول 

مباشرة

نمط الخاليا



Home

حذف

صفوف في ورقة العمل
إدخال

حجم الخلية

الظهور 

تنظيم أوراق العمل

الحماية 

خاليا

أعمدة في ورقة العمل

ورقة العمل

صفوف في ورقة العمل

خاليا

أعمدة في ورقة العمل

ورقة العمل

التنسيق



حذف

Home

من إضافة عملية حسابية سريعة ض

(جمع أو متوسط)ورقة العمل 

بحث و اختيار

هل تصنيف أو فلترة بطريقة يس

تحليلها

كل ما داخل 

الخلية

التنسيق فقط

المحتوى

التعليقات

الروابط



Page layout

تضم كل ما يتعلق بتنسيق ورقة العمل
اتجاه الورقة 

من اليمين إلى اليسار
من اليسار إلى اليمين

تنسيق الورقة مماثل لما هو في الوورد



يةاستخدام ميزة التعبئة التلقائ:التدريب األول

A1في الخلية 1ندخل 1.

1بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها بـ A20حتى A1في الخاليا من20حتى 1إدخال سلسلة من األرقام من :  المطلوب

A2في الخلية 2ندخل 2.

ً A1,A2نحدد الخليتين 3. معا

نوقف الموشر على الزاوية السفلى 4.

+للنطاق المحدد فيظهر إشارة 

نضغط بزر الفأرة األيسر ثم نسحب 5.

20لألسفل حتى الوصول إلى الصف رقم



:التدريب الثاني

A1في الخلية 1ندخل 1.

5بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها بـ A20حتى A1في الخاليا من100حتى 5إدخال سلسلة من األرقام من :  المطلوب

A2في الخلية 3ندخل 2.

ً A1,A2نحدد الخليتين 3. معا

نوقف الموشر على الزاوية السفلى 4.

+للنطاق المحدد فيظهر إشارة 

نضغط بزر الفأرة األيسر ثم نسحب 5.

20لألسفل حتى الوصول إلى الصف رقم

يةاستخدام ميزة التعبئة التلقائ



:التدريب الثالث

A1في الخلية 1ندخل 1.

2بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها بـ A20حتى A1في الخاليا من20حتى 1إدخال سلسلة من األرقام من :  المطلوب

A2في الخلية 3ندخل 2.

ً A1,A2نحدد الخليتين 3. معا

نوقف الموشر على الزاوية السفلى 4.

+للنطاق المحدد فيظهر إشارة 

نضغط بزر الفأرة األيسر ثم نسحب 5.

20لألسفل حتى الوصول إلى الصف رقم

يةاستخدام ميزة التعبئة التلقائ



:التدريب الرابع

A1في الخلية  Saturdayندخل 1.

إدخال أيام األسبوع:  المطلوب

نوقف الموشر على الزاوية السفلى 2.

+للنطاق المحدد فيظهر إشارة 

فل نضغط بزر الفأرة األيسر ثم نسحب لألس3.
7حتى الوصول إلى الصف رقم 

يةاستخدام ميزة التعبئة التلقائ



:التدريب الثاني

Home→Editing→Fill→series
500حتى 1إدخال سلسلة من األرقام من :  المطلوب

Fillميزة التعبئة 

نختار. A12في الخانة 1ندخل . 1

500و قيمة الرقم األخير في السلسلة هنا ( الخطوة)نحدد قيمة الزيادة . 3



:التدريب الثاني

Home→Editing→Fill→series
500حتى 1إدخال سلسلة من األرقام من :  المطلوب

Fillميزة التعبئة 

نختار. A12في الخانة 1ندخل . 1

500و قيمة الرقم األخير في السلسلة هنا ( الخطوة)نحدد قيمة الزيادة . 3

2ثم / خط مائل 1ثم فراغ 1ندخل 1.5إلدخال كسر مثالً 

2ثم / خط مائل 1ثم فراغ 0ندخل 0.5إلدخال كسر مثالً : مالحظة



إدراج تابع :التدريب الثالث

:الطريقة األولى

نكتب عنوان الخلية التي ستدخل ضمن المعادلة بشكل دقيق

=نحدد الخلية التي نريد أن تظهر فيها اإلجابة ونكتب ضمنها إشارة

نكتب العمليات التي تتكون منها المعادلة 

ضمن هذه الخانةفيظهر الناتجEnterنضغط 



:التدريب الثالث

:الطريقة الثانية 

باستخدام الفأرة نحدد الخاليا التي سنطبق عليها 

=نحدد الخلية التي نريد أن تظهر فيها اإلجابة ونكتب ضمنها إشارة

نكتب العمليات التي تتكون منها المعادلة 

ضمن هذه الخانةفيظهر الناتجEnterنضغط 

إدراج تابع 



أهم العمليات الرياضية

رمز العملية  العملية

+ الجمع

- الطرح أو لكتابة العدد السالب

* الضرب

/ التقسيم

^ الرفع ألس

إدراج تابع 



شكراً لحسن إصغائكم


