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  التقديم

�التقنية� ��ي�ح�ن�تتوسع�دائرة �قرية�صغ��ة العالم�"�يزال�ينقص�إ�ى

ا8علوماتية�إ�ى�ما�وراء�كوكب�2رض.�والطلبة��ي�و*ي�تام�عن�التقدم�

�مجا �وقت��ي �أقل ��ي �ا8ستجدة �2جهزة �ع@ى �ويتعارفون �التقنية، ل

� �الحسن �والفعل �الجيدة �الفكرة �فمن �ا8علومات�ممكن. تضم�ن

�2جهزة �هذه �عن �العليا،��2ساسية �للمراحل �الدراسية �ا8واد �ي

� �يتعلق�به. �الحاسوب�وما الخ�Uاء��ي�اعتمادا�ع@ى�اق�Tاحات�خصوصا

 Xك��� �لو"ية �العا�ي �ا�مجلس�التعليم �تضم�ن �التقنيات�تم �عن 8واد

�وXتصا"ت �ا8علومات �مجال ��ي �الدرا[\]��الحديثة �ا8نهج ضمن

  .����لبكالوريوس��ي�اللغة�العربية

� �هللا�تعا�ى، �من �للفصل�وبتوفيق �ا8نهج �متابعا �الكتاب �هذا أعددت

Xنامج�بكالوريوس��ي�العربية�تحت�جامعة�ك���Uالثالث�والسادس�ل�.

ول�يتناول�ا8واد�للفصل�فهذا�الكتاب�مقسم�إ�ى�القسم�ن،�القسم�2 

،�وبرمجية�Windows 7عن�الحاسوب�ومبادئه،�ونظام�التشغيل�الثالث�

،�وا8علومات�عن�الشبكات�الحاسوبية�وnن�Tنت،�Word 2007معالجة�

وتطبيق�التقنيات�ا8علوماتية��ي�ش�qrا8جا"ت.�والقسم�الثاني�يتضمن�

،�MS PowerPointد�للفصل�السادس.�يعرف�هذا�القسم�برمجيات�ا8وا

  .��������Adobe Photoshop ،�وCorel Draw،�وMS Excelو
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� �قدر�ا8ستطاع، �اللغة �أسهل �أن �الكتاب �هذا �إعداد ��ي وأن�حاولت

�والغريبة�أ �الصعبة �العربية �للمصطلحات �nنجل�xية �الكلمات ضمن

تجربr]�هذه�الهدف�ا8نشود�حسب�الحاجة.�وأخ��ا،�أرجوا�أن�تحقق�

  م}zا.�ومن�هللا�التوفيق،�وعليه�التوكل.�

  

 �ا�حرر 
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 القسم�الثاني

  

INFORMATICS IN ARABIC : II 

  

Uال� �عن �دروسا �القسم �هذا �يضمن [rال� �التطبيقية �قررت�مجيات

�السادس��Informatics in Arabic : IIللدورة �الفصل �القسم�و �.�ي هذا

�ي �ع@ى �بشمل  MS PowerPoint،MS Excel،�Corel Draw،Adobeرمجيات

Photoshop�.  
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  Gول الباب�
MS PowerPoint 2007  

  

� �تطبيقية �برمجية �هذه �وتحرير��نشاء �لشرائح �لتقديمية ��يعرض

و�ي�ضمن�حزمة�برامج�أوفيس��،�ولتصميم�صفحات�ويب.Xجتماعات

MS Office Suite� .� �Uمجية�أهمية�ك�Uال� �إذ��ى ولهذه �ا8جال�ال�Tبوي، �ي

�صورة. �وأنفع �طريق �أسهل ��ي �الدراسية �لعرض�ا8واد ولهذه��تساعد

�ي�عام��PowerPoint 2.0ال�Uمجية�التقديمية�إصدارات�عديدة�بداية�من�

1990�� �التشغيل �نظام ��ي �إصدارا½zا�Windows 3.0للعمل �ومن .

.�و�ي�هذا�الكتاب�نتعارف�بالتسهي�ت��ي�PowerPoint 2013الجديدة��ي�

PowerPoint 2007تغ� �وقد .�� �أوفيس �حزمة ��ي �ال�Uامج من���2007ت

  �إصدارا½zا�السابقة.�

:�كما�عرفنا�ا8كونات�MS PowerPointنافذة�ا�كونات�Gساسية�ل�9.1

�لنافذة� الهامة

Word 2007توجد�� ،

� �PowerPointلنافذة

�ا8كونات:  هذه

شريط�

 Address Barالعنوان

،�شريط�Officeزر��،

�السريع، ��الوصول �التبويب /� �القوائم �Menu barشريط شريط�،
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�شريط�التمرير� �Scroll Barا8علومات، �ا8سطرة ،Rulerي� شريط��ختلف.

  �.�Word 2007من�شريط��PowerPointالقوائم��ي�

يحتوي�شريط�القوائم��:PowerPoint 2007شريط�القوائم�لنافذة��9.2

�’الصفحة�الرئيسية‘)�تبويب�1ع@ى�هذه�الشرائط:��PowerPoint 2007لـ�

Home� .2� �التبويب ��Insert’إدراج‘) .3� �تبويب )��Design�4’تصميم‘)

)�Slide Show�.6 ’ئحعرض�الشرا‘)�تبويب��Animations�.5’حركات‘تبويب�

  �����.’الوظائف�nضافية‘تبويب�)�8.�’عرض‘)�تبويب�7.��’مراجعة‘تبويب�

  ���:��PowerPoint 2007فتح�ميكروسوفت� �9.3

  من�الطرق�التالية:�إحدىنتابع�� PowerPointولفتح�برمجية�

 Microsoftوننقر�ع@ى�كافة�ال�Uامج�ثم�نختار��Startننقر�ع@ى�زر� .1

Officeثم��Microsoft PowerPoint 2007�.فتظهر�نافذة�PowerPoint 

2007.  

�اختصار .2 �ع@ى �مزدوجا �سطح���PowerPointننقر ��ي ا8وجود

  �ا8كتب.

  فتح�ملف�جديد: �9.4

  :�PowerPointنتابع�هذه�الطرق�لفتح�ملف�جديد��ي�

� �زر �Officeننقر�ع@ى �أداة �ننقر�ع@ى �ثم �أداة��)أو(�’جديد‘، ننقر�ع@ى

��’جديد‘ ��ي �نضغط�مفتاح�ن�ا8وجودة �(أو) �السريع شريط�الوصول

Ctrl+N.� 
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  Slideالشريحة� �9.5

والشريحة�تتنوع�حسب�تعرف�بالشريحة،�� MS PowerPointالصفحة��ي�

� �التخطيط. �تنوع ��ي  MS فيوجد

PowerPoint لطباع�� �مخطوطة شرائح

�و�دراج� �الفر*ي �والعنوان العنوان

�الوسائط� �وقصاصة الصورة

)Multimedia�،( ل�والرسم�والجدوSmart 

Art�.  

تكون�الشريحة�2و�ى�ممتازة�من�الشرائح�2خرى،�إذ�تكون�مخطوطة�

�و  �والفر*ي. �الهام �العنوان �لطباع �ننقر�ع@ى �الشرائح، شريحة�‘�ضافة

أو�نضغط��’الصفحة�الرئيسة‘من�تبويب��’شرائح‘�ي�مجموعة��’جديدة

  معا.���Ctrl+Mلوحت�ن�

  Slide Layoutتخطيط�الشريحة� �9.6

� �فتح �عند �الشريحة �وهنا��PowerPointتكون �اف�Tا�\]، �تخطيط �ي

�الشرائح� �تخطيط �لتغي�� تسهيل

�النص� �لعرض �مقتضياتنا حسب

  ولذا�نتابع�هذه�الخطوات:والصورة.�

�الرئيسية،� �تبويب�الصفحة ننقر�ع@ى

� �ننقر�ع@ى �ثم�Layout(�’تخطيط‘ثم ،(

� �مناسبا �نختار�تخطيطا �قائمةالمن
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�تتو �.الظاهرة لطباع�عنوان�هام�وعناوين�ات�شريحة�خطيطوجد�هنا

�فرعية �أو�ا8خطط�، �أو�الجدول �الصورة �أو�قصاصة�Chartو�دراج ،

  .Smart Art،�أو�إدراج�رسم�Multimediaوسائط�

  :Designing of Slidesتصميم�الشرائح� �9.7

�  MS PowerPointتقدم

�التصميمات� �من عديدا

�الجذابة،� �يمفنمكن�أن�نختار�م}zا �ل�قوافا �نقوم�لنص�والصور. ولذا

 با�عمال�التالية:

�تبويب� .1 �ثم�نختار�إحدى�من�التصميمات�’تصميم‘ننقر�ع@ى ،

  �ي�القائمة.ا8وجودة�

�الشرائح .2 �ولتغي���لون �أداة �ننقر�ع@ى �نختار�م}zا��’ألوان‘، ثم

  واحدا�من�2لوان��ي�القائمة.

3. � �الشرائح �ننقر�ع@ى�Background Stylesولتغي���أنماط�خلفية ،

�أد �أو�ننقر�ع@ى��’أنماط�الخلفية‘اة �القائمة، �من ونختار�لونا

�حوار��’تنسيق�الخلفية‘ ونختار��’تنسيق�الخلفية‘فيظهر�مربع

لتعبة�الشريحة�بلون�واحد�مختار،��’تعبئة�خالصة‘واحدا�من�

�نختار� �‘أو �متدرجة �بلون�ن��’Gradientتعبئة �الشريحة لتعبئة

�أو�نختار� ونختار��’ورة�أو�مادةتعبئة�ص‘مختارين�من�2لوان،

 �� �تسهيل �(وهنا �القائمة �من �للتعبئة �صورة �أو �دراجمادة

�مجلد �من ��أو�صورة �ولتطبيالتخزين)�أجهزةمن �هذه�، ق
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����.�’التطبيق�ع@ى�كل‘نضغط�ع@ى��التغ��ات�ع@ى�جميع�الشرائح

 �� 

  )PowerPoint �)Slide View in PowerPointطرق�العرض�
ي� �9.8

� �العرض��ع@ى�PowerPointيحتوي �طريقة �رئيسية: �عرض �طرق أربع

��’عادي‘ �العرض �الشرائح‘وطريقة ��’فارز �العرض صفحة�‘وطريقة

  .�’عرض�الشرائح‘،�وطريقة�العرض�’ا�8حظات

� ��)View Menu(�’العرض‘قائمة �من �nصدارات�السابقة ��PowerPointي

�التبويب� ��’عرض‘هو��ن�ع�مة .��Microsoft Office PowerPoint 2007ي

� �التبويب �ع�مة �’عرض‘تقع

  .’الشريط‘ضمن�قائمة�

  ’عادي‘طريقة�العرض�

ريقة�عرض�التحرير�الرئيسية،�حيث��ي�ط�’عادي‘تعت��Uطريقة�العرض�

�وتصميمه.�تت �التقديم] �العرض �كتابة مكن

تحتوي�طريقة�العرض�هذه�ع@ى�أربع�نواèي�

  عمل:�

يعت���U   ’مخطط�تفصيRي‘ع4مة�التبويب�.1

�ممتا
ً
�مكانا �ا8حتوي هذا �كتابة �لبدء

ً
— زا

�كيفية�  �ولتخطيط �2فكار، ولتسجيل

ريد،�ولتحريك�الشرائح�والنص�نتقديمها�كما�

  بشكل�دائري.�
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�التبويب�.2 �لعرض�الشرائح��  ’شرائح‘ع4مة
ً
�ممتازا

ً
�مكانا يعت��Uهذا

�التحرير.� �الحجم�أثناء �العرض�التقديم]�كصور�مصغرة ��ي ا8وجودة

سّهل�الصور�ا8صغرة�الت
ُ
نقل��ي�العرض�التقديم]�ومشاهدة�تأث��ات�ت

  .�،�وإعادة�ترتيب�الشرائحتغي��ات�أي�تصميم

�الشرائح.3 �ا8قطع�ا8وجود�أع@ى�يسار�  جزء �الشرائح��ي يعرض�جزء

�نتط�PowerPointإطار� qrح� �الحالية �للشريحة �عرض�كب��ة مكن�ريقة

� �نص�وإدراج ��صور إضافة �ورسومات ومخططات��SmartArtوجداول

�وارتباطات�تشعبية� �وأصوات �ومربعات�نص�وأف�م وكائنات�رسومية

  وحركة.

كتابة�وذلك�ل�،’شرائح‘أدنى�جزء��’م�حظات‘جزء�  ’م4حظات‘جزء�.4

  م�حظات�تنطبق�ع@ى�الشريحة�الحالية.�

  ’فارز�الشرائح‘طريقة�عرض�

�العرض� �الشرائح‘تعت��Uطريقة �طريقة��’فارز �ي

  لعرض�الشرائح��ي�نموذج�صورة�مصغرة.

  ’صفحة�ا�4حظات‘طريقة�عرض�

التبويب���ي�صورة�مك�Uة،�ننقر�فوق�ع�مة�’ا�8حظات‘لعرض�صفحة�

�ا�8حظات �صفحة �فوق �ثم �عرض�عرض، �طرق �ا8جموعة ��ي ،

  .�العروض�التقديمية

  



إنفرماتيكس في العربية        

 

106 

Informatics in Arabic 
106 

  

  ’عرض�الشرائح‘طريقة�العرض�

�ل �هذا �الكمبيوتر، �شاشة �ملء �كيفية�شاهدةوذلك�8عرض�الشرائح

�والتأث��اتالصور�والتوقيت�و2ف�م�ية�ظهور�كيفو �العرض�التقديم]

  الفع@ي.�ا8تحركة�والتأث��ات�Xنتقالية��ي�العرض�التقديم]

  النص�والصورة�والجدول�والقصاصات�الفنيةمربع� إدراج �9.9

�أو��’إدراج‘يستعمل�2دوات�من�تبويب� �أو�الصورة، �دراج�الجدول،

� Clip Artفنية�اتقصاص �فوتوغرافية، �صور �ألبوم �أو �أو�2شكال،

Shapes� ،� �Smart Artأو�الرسوم �أو�مخطط ،Charts� أو�ارتباط�شع¯]�،

Hyperlink� �أو�الرأس)Text Box(�مربع�نصأو�، .�Word Artوالتذييل�أو��،

�نفس�الخطوات��دراجها�و�دراج� �نتابع �الشريحة �التسهي�ت��ي هذه

  .�MS Word 2007ي�

   إدراج�التاريخ�والوقت: �9.10

� ��ي �العرض�ووقته �تاريخ �التسهيل��دراج �نتابع�وهذا �ولذا الشريحة،

  هذه�الخطوات:

�تبويب� .1 �ع@ى ننقر

  �’إدراج‘

2. � �مجموعة �من �والوقت �التاريخ �فيظهر�مربع�’نص‘ننقر�ع@ى .

  .’رأس�وتذييل�الصفحة‘حوار�
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  .’التاريخ�والوقت‘ثم�نختار��’شريحة‘نختار�تبويب� .3

�تلقائي‘نختار� .4 ��ي��’تحديث �تلقائيا �والوقت �التاريخ لتحديث

  الشريحة.

  نختار�طراز�التاريخ�من�القائمة.� .5

  .’تطبيق�ع@ى�الكل‘ننقر�ع@ى� .6

�دراج�رقم�الشريحة�نتابع�نفس�الطرق��ج�رقم�الشريحة:إدرا �9.11

  .�رقم�الشريحة�دراج�التاريخ�والوقت،�ونختار�

9.12�)� �والتذييل �الرأس �نفس�)Header and Footerإدراج �نتابع :

م�حظات�‘إدراج�التاريخ�والرقم،�ولكن�ننقر�ع@ى�تبويب��،�طرق الطرق 

�’ونشرات �نختار �ثم �الصفحة‘، �الصف’و�’رأس �’حةتذييل �نطبع�. ثم

  ���للرأس�والتذييل.��صالنص��ي�مربع�ن

 إضافة�فيلم�وتشغيله�
ي�عرض�تقديمي�9.13

إ�ى�شرائح�من�ملفات�ع@ى�الكمبيوتر��GIFمكن�إضافة�أف�م�وملفات�ن

أو�شبكة�أو�إن�Tانت.��ضافة�الفيلم�أو�ملف��Microsoft Clip Organizerأو�

GIF�،م�بإدراجه��ي�الشريحة�ا8حددة.�و قن  

  إضافة�فيلم

،�ننقر�فوق�الشريحة�الr]�’عادي‘�ي�طريقة�العرض�

  متحرك�إل£zا.��GIFنريد�إضافة��فيلم�أو�ملف�
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� �تبويب �’إدراج‘ننقر�ع@ى �ع@ى �ثم � �بجانب، �nشارة �ي��’فيلم‘�ع�مة

  ا8جموعة�قصاصات�الوسائط.�

نقر�فوق�فيلم�من�ملف،�وحدد�موقع�ا8جلد�الذي�يحتوي�ع@ى�ن

 Clipنقر�فوق�إدراج�فيلم�من�أو�ن.�ةضافلÕ 8لف�ا�ونختار ا8لف،�

Organizer�،ضافةÕونختار�واحدا�من�القصاصات�ل�.  

  �’عند�النقر‘أو��’تلقائي‘<ختيار�ب?ن�

� �فيلم، �إدراج �كيفيةتُ عند �منا ��طلب
ً
�تلقائيا �الفيلم: �تشغيل بدء

)�أو�عند�النقر�فوق�الفيلم�(عند�النقر).
ً
لبدء�تشغيل�الفيلم��(تلقائيا

�تل �عند�إظهار�الشريحة،
ً
�’تلقائي‘نقر�فوق�نقائيا مكن�إيقاف�الفيلم�ن.

�أثناء�تشغيله�بالنقر�فوقه.�و8واصلة�تشغيل�الفيلم،�
ً
نقر�فوقه�نمؤقتا

�عند�النقر�فوقه�ع@ى�الشريحة،�و �مرة�أخرى.
ً
لبدء�تشغيل�الفيلم�يدويا

  .’عند�النقر‘نقر�فوق�ن

الشاشة�عند��ملءبمكن�تشغيل�فيلم�ن:�عرض�الفيلم�بملء�الشاشة

��ي� �شريحة �من �كجزء �تشغيله �من
ً
�بد" �التقديم]، �العرض تقديم

دقة�ا8لف�2ص@ي�للفيلم،�فقد�يظهر�الفيلم��وعدمالتقديم].��العرض

�عند�تكب��ه.�
ً
  :�عرض�الشرائح�بملء�الشاشةالخطوات�لمشوها

�عرض� �’عادي‘�ي �ن، �الذي �الشريحة �ع@ى �إطار�الفيلم ريد�ننقر�فوق

  لشاشة.�تشغيله�ملء�ا

�ا8جموعة� ��ي �خيارات، �التبويب �ع�مة �من �2ف�م، �أدوات ضمن

  حدد�خانة�Xختيار�تشغيل��ي�وضع�ملء�الشاشة.�نخيارات�الفيلم،�
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  معاينة�فيلم

  8عاينة�فيلم�قبل�عرضها�نتابع�هذه�الخطوات:�

نقر�فوق�إطار�الفيلم�ا8وجود�ع@ى�ن،�’عادي‘�ي�طريقة�العرض� .1

  zºا.�الشريحة�ا8راد�معاين

��ي� .2 �خيارات، �التبويب �ع�مة �ضمن �2ف�م، �أدوات أسفل

  نقر�فوق�معاينة.�نا8جموعة�تشغيل،�

  نتابع�هذه�الخطوات:�إدراج�صوت: �9.14

1. � �تبويب �ع@ى ��’إدراج‘ننقر �نختار �مجموعة��’فيلم‘ثم من

  ’قصاصات�الوسائط‘

��’من�ملف�صوت‘نختار� .2 (فيظهر�ونختار�ملف�صوت�لÕدراج.

من�مربع��’عند�النقر‘أو��’تلقائيا‘ونختار��صورة�مك��Uصوت)،

�أو�عند��الصوتالحوار�لتشغيل� أثناء�عرض�الشرائح�تلقائيا

 النقر.�

3. � ��ي �مباشرا �الصوت �لتسجيل �تسهيل ،�MS PowerPointوهنا

� �العرض. �أثناء �نختار�لتشغيله �الصوت‘ولذا بالنقر��’تسجيل

� ��’صوتال‘ع@ى �مجموعة �الوسائط‘�ي �’قصاصات يبدأ�.

 للتسجيل.�’ ‘بالنقر�ع@ى�أداة�التسجيل
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  :Animationsالحركات�� 9.15

� �والكائنات �والنصوص �الشرائح �حركات �مم�xات �أهم �من  �MSي

PowerPoint� �للشريحة�. �الحركات �من �عديدا �ال�Uمجية �هذه تقدم

   والكائن�والنص.�ولتطبيق�الحركات�نتابع�هذه�الخطوات:

�الحركة ا�خصصة��تطبيق

)Custom Animationللنص�أو�� (

  الكائن:

نحدد�النص�أو�الكائن� .1

   لتطبيق�الحركة.

2. � �تبويب �ع@ى �’حركات‘ننقر �ع@ى �وننقر �مخصصة‘، .�’حركة

  فيظهر�مربع�حوار��ي�الجانب�2يسر�للشاشة.

3. � �ع@ى �تأث��‘ننقر �التأث���’إضافة �من �مجموعات �أربع �هنا .

�دخول  �و�ي: ��Entranceللحركة. �توكيد ،Emphasis� �إ¸zاء ،Exit�،

  � �م}zا�حسب�الحاجة.فنختار�واحدا�مسارات�الحركة.�

  �ونختار�واحدا�أو�أك���من�الحركات�من�القائمة� .4

5. � �للبدء �Xختيار �قائمة �من �مع�ونختار�واحدا �النقر�/ (عند

  السابق�/�بعد�السابق)

�"خت�ف� .6 �مطابق �يختلف �وهذا �الحركة، �اتجاه �نختار ثم

  الحركات�ا8ختارة.�
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بطيء�/�متوسط�/�سريع��نختار�سرعة�الحركة.�(بطيء�جدا�/و  .7

  /�سريع�جدا)

و8زيد�من�خيارات�التأث��،�ننقر�الزر�2يمن�للفأرة�ع@ى�النص� .8

� �حوار�الحركات. �مربع ��ي �القائمة �من �الكائن وننقر�ع@ى�أو

�التأث��‘ ��’خيارات �حوار �مربع �فيظهر �ث�ث��’لتأث��ات‘. مع

�التقي �النص�/ �حركة ��تيتباويب: �تأث��. �تبويب�/ �’تأث��‘ومن

�النص� �حركة �وحالة �الحركة، �عند �نختار�الصوت �أن نمكن

� �أو�با�حرف. �بالكلمات �أو �واحد �وقت ��ي �تبويب�كام� ومن

  للحركة.�نمكن�أن�نحدد�سرعة�أو�ا8هلة��’التوقيت‘

  Slide Animations / Trnsitionالحركات�للشريحة�تطبيق�

�للنصوص�والكا �الحركات �نطبق �نكما �الحركات�مئنات �نطبق �أن كن

��ن� �أيضا للشرائح

�أك��� �العرض يكون

�للسامع�ن.� جذابة

  ولتطبيق�الحركات�للشرائح�نتابع�هذه�الخطوات:

  .’حركات‘ننقر�ع@ى�تبويب� .1

�القائمة. .2 ��ي �طراز�الحركات�الدارجة �من ويوجد��نختار�واحدا

� ��ي �للشريحة �حركات �وخمس�ن �تسعة �من �أك��  MSهنا

PowerPoint 2007.�  
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�ع@ى .3 �ننقر �للحركة �الصوت �جانب��ولتطبيق �القائمة مربع

  ونختار�من�القائمة�صوتا�مناسبا.��’صوت�Xنتقال‘

4. � �ننقر�ع@ى �الشرائح، �انتقال �سرعة �مراحل�‘ولتطبيق سرعة

  ونختار�م}zا�بطيء�/�متوسط�/�سريع.��’Xنتقال

�الشرائح� .5 �جميع �ع@ى �وnعدادات �الحركة �هذه ولتطبيق

  .�’طبيق�ع@ى�الكلت‘للعرض،�ننقر�ع@ى�

�نختار� .6 �تلو�2خرى، �واحدة �تلقائيا �الشرائح ،�’تلقائيا‘و"نتقال

 ونحدد�الوقت�ل�نتقال�التلقائي.�

  :MS PowerPoint 2007حفظ�ا�لف�
ي� �9.16

  .�وم}zا:MS PowerPointهنا�طرق�مختلفة�لحفظ�ا8لف��ي�

1. � �يظهر�مربع�نص�للحفظ�Officeالنقر�ع@ى�زر �ونختار�حفظ، ،

�Powerpoint 97-2003 Presentationاسما�للملف،�ونختار��فنكتب

وهذا�أفضل�أن�يتمكن�فتح��’.حفظ�باسم‘من�القائمة�تحت�

  هذا�ا8لف��ي�nصدارات�السابقة�لحزمة�أوفيس.�

  .�Ctrl+Sضغط�لوحت�ن� .2

:�PowerPoint�:Save as PowerPoint Showحفظ�العرض�كعرض�شرائح�لـ�

ت�للعرض،�نمكن�أن�نحفظ�العرض�وبعد�أن�فرغنا�من�كل�nعدادا

� �لـ �شرائح �عرض �PowerPointباسم �العرض�. �لتشغيل �يساعد وهذا

� �برمجية �تشغيل �دون �MS PowerPointمباشرا �هذه�. �نتابع ولذا

  الخطوات:�
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عرض�شرائح�لـ�’ ونختار�’حفظ�باسم‘،�وننقر�ع@ى�Officeننقر�ع@ى�زر�

PowerPoint’لحفظه� �ا8جلد �للملف�ونحدد �اسما �ونطبع ،� وننقر�ع@ى�.

  .’موافق‘

  :�  Publish Presentation Package نشر�العرض�التقديمي  �9.17

�كنا �� وإذا �ملف�قد �عرضنا ��ي دمجنا

�العرض�ربط�إ�ى�مواقع� ��ي فيديو�أو�هنا

�ينشر�العرض�إن�Tنت �أن �أفضل �فهذا ،

�للقرص�ا8ضغوط�Publish Packageحزمة�

.�لتضم�ن�كافة�ا8لفات�ا8رتبطة�بالعرض

ا�يساعد�لتشغيل�العرض�مع�فيديو�وهذ

  ولذا�نتابع�هذه�الخطوات:�و2صوات��ي�صورة�صحيحة.�

  Officeننقر�ع@ى�زر� .1

  .�Publish’نشر‘ننقر�ع@ى� .2

حزمة�‘،�فيظهر�مربع�حوار�’CDحزمة�للقرص�ا8ضغوط�‘نختار� .3

  .�’للقرص�ا8ضغوط

  اسما�للقرص��ي�ا8وضع�له.�كتبن .4

5. � �مضغوط‘ننقر�ع@ى �قرص �إ�ى �حوار�(ف�’النسخ يظهر�مربع

�ا �ا8لفات �كافة �القرص�لتضم�ن ��ي �بالعرض 8رتبطة

 ا8ضغوط)،�وننقر�نعم.�
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�ننقر .6 �مجلد، �للعرض��ي ��ولحفظ�النسخ �للمجلد‘ع@ى ،�’نسخ

 ونحدد�Xسم�وا8جلد�للحفظ.�

  :Slide Showعرض�الشرائح� �9.18

استعداد�العرض�وبعد�الفراغ�من�Xستعداد،�نستخدم�تسهيل��ءأثنا

�الش �عرض �السامع�ن. �أمام �عرضه �قبل �العرض �8عاينة  MSرائح

PowerPoint 2007� �� �طرق �عدة �عرض�يقدم �ولبدء �العرض عداد

  الشرائح.�

� �الشرائح: �عرض هنا�إعداد

�إعداد� ��ي �اختيارات عدة

�مربع� ��ي �هذه �توجد العرض،

� �الشرائح‘حوار �عرض �’إعداد

� �يظهر�بالنقر�ع@ى إعداد�‘الذي

�الشرائح �مجموعة��’عرض �ي

��’عدادإ‘ �تبويب عرض�‘ضمن

  �ي�شريط�القوائم.��’الشرائح

  نوع�العرض

�لتحديد�ن .1 �العرض �نوع �ا8قطع ��ي �ا8وجود �الخيار ستخدم

  عرض�التقديم]�للجمهور.الكيفية�
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مقدم�‘نقر�فوق�نلتسليم�العرض�التقديم]�للجمهور�ا8باشر،� .2

 Presented By Speaker (Full(�’ة�محاضر�(ملء�الشاشة)بواسط

Screen)(�.  

رض�التقديم]�من�قرص�ثابت�العلتمك�ن�الجمهور�من�عرض� .3

� �إن�Tنت، �الكمبيوتر�أو�ع@ى نقر�فوق�نأو�قرص�مضغوط�ع@ى

 �Browsed By A Individualمستعرض�من�قبل�فرد�(داخل�إطار)

(Window)�.  

�ا .4 �خ�ل �بالتمرير �للجمهور �ذاتي�للسماح �التقديم] لعرض

حدد�خانة�Xختيار�إظهار�نالتشغيل�من�كمبيوتر�غ���مراقب،�

  .)Show Scroll Bar(�شريط�التمرير

�تشغيله� .5 �يتم �الذي �التشغيل �ذاتي �العرض�التقديم] لـتسليم

� �نمراقبةدون �(ملء�، �مراقبة �دون �مستعرض �فوق نقر

  .)Browsed at Kiosk (Full Screen)(�الشاشة)

   Show Slides عرض�الشرائح

�ا8قطع�عرض�الشرائح ��ي �الخيارات�ا8وجودة لتحديد� يتم�استخدام

  .عرض�مخصصأي�الشرائح�تتوفر��ي�العرض�التقديم]�أو��نشاء�

  .�’الكل‘نقر�فوق�افة�الشرائح��ي�العرض�التقديم]،�نلعرض�ك .1

دخل�محددة�من�شرائح�العرض�التقديم]،�نُ �لعرض�مجموعة .2

�[rى�ال�ُندخل�،�و ’من‘ريد�عرضها��ي�ا8ربع�نرقم�الشريحة�2و

  .�’إ�ى‘ريد�عرضها��ي�ا8ربع�رقم�الشريحة�2خ��ة�الr]�ن
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لبدء�العرض�التقديم]�بشريحة�مخصصة�مشتقة�من�عرض� .3

� �آخر��ي �نPowerPointتقديم] �ثم�، نقر�فوق�عرض�مخصص،

�ن �الذي �التقديم] �العرض �فوق �ننقر �عرضه كعرض�ريد

  .�مخصص

  �Show Optionsخيارات�العرض

يتم�استخدام�الخيارات�ا8وجودة��ي�ا8قطع�خيارات�العرض�لتحديد�

ملفات�الصوت�أو�السرد�أو�الحركات�لتشغيلها��ي�العرض��كيف�تريد

  التقديم].

1. � �باستمرار، �الحركة �أو �الصوت �ملف �خانة�نلتشغيل حدد

'� �ضغط qrح� �مستمرة �حلقة �تنفيذ  XEsc'�)Loopختيار

continuously until ‘Esc’(�.  

حدد�خانة�نلعرض�عرض�تقديم]�بدون�تشغيل�سرد�مضمن،� .2

  .�)X�)Show without Narrationختيار�عرض�بدون�سرد

3. � �مضمنة، �حركة �تشغيل �بدون حدد�نلعرض�عرض�تقديم]

  .�)Show without Animation(�خانة�Xختيار�عرض�بدون�حركة

�ع@ى� .4 �الكتابة �يمكن �للجمهور، �العرض�التقديم] �تسليم عند

لتحديد�لون�الح�U،��ي�القائمة�لون�القلم،��.الشرائح�الخاصة

�.�Uحدد�لون�الح  
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  )Advance Slides(�لشرائحالتقدم�با

�لتح �بالشرائح �التقدم �ا8قطع �الخيارات��ي �استخدام �كيفية�يتم ديد

  أخرى.التنقل�من�شريحة�إ�ى�شريحة�

1. � �العرض�التقديم]، �أثناء
ً
�يدويا �شريحة �كل �إ�ى نقر�نللتقدم

 ‘فوق�
ً
  .�)Manually(�’يدويا

�أثناء� .2
ً
�تلقائيا �شريحة �للتقدم �الشرائح �توقيت "ستخدام

�الت �العرض �كان�نقديم]، �إذا �التوقيت، �استخدام نقر�فوق

 
ً
 .�)Using Times if present(�موجودا

  )Multiple Monitors(� أجهزة�العرض�ا�تعددة

�واحد،� �ح�ن �أو�أك����ي �الشاشت�ن ��ي �لعرض�التقديم ذلك�التسهيل

 Primaryالحاضرون�2عمال��ي�الشاشة�2و�ى�(وzÎذا�التسهيل�لن�يرى�

Monitorأن�يعد�جهاز�الحاسوب�للعمل�ل�هذا�التسهيل�يجب�).�ولتشغي

  �بالشاشات�ا8تعددة.�

�G�Performanceداء �ا8قطع�: ��ي �ا8وجودة �الخيارات �استخدام يتم

��’2داء‘ �التقديم]. �للعرض �ا8رئي �الوضوح �مستوى لزيادة��لتحديد

حدد�استخدام�تسارع�نسرعة�رسم�الرسومات��ي�العرض�التقديم]،�

  �) Use Hardware Graphic Acceleration(�با�جهزةالرسومات�الخاص�
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  :�)Slide Show Resolution(�دقة�عرض�الشرائح

لكل�بوصة،��وحدات�البكسلعدد�لزيادة�دقة�عرض�الشرائح�نختار�

� �أدق،نالذي �كانت�الصورة �أك��، �كانت�وحدات�البكسل �كلما �ريده.

�أ �تكون �الولكن حاسوب�داء

  أبطأ.�

�الشرائح��9.19 �عRى الكتابة

 أثناء�العرض�التقديمي

�عن  Microsoft Officeد�استخدام

PowerPoint 2007العرض��� �لقاء

التقديم]،�يمكنك�وضع�دائرة�ع@ى�الشرائح�أو�تسط��ها�أو�رسم�أسهم�

�أو�إظهار� �ما �نقطة �ع@ى �للتأكيد �عل£zا �ع�مات�أخرى �أو�وضع فوقها

  ارتباطات�ما.

   قوم�بما�ي@ي:نللكتابة�ع@ى�الشرائح�أثناء�العرض�التقديم]،�

1. � �)Slide show viewالعرض�عرض�الشرائح�(�ي�طريقة نقر�ن،

  2يمن�للفأرة�فوق�الشريحة�الr]�تريد� بزر 

�ع@ى� .2 �للكتابة �2يسر�ونسحب �الفأرة �باستمرار�زر نضغط

 الشرائح�أو�الرسم�عل£zا.
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  للمراجعة:

  ؟PowerPointما��ي�برمجية� .1

  ؟PowerPointبم�تعرف�الصفحات��ي� .2

  جديدة؟��دراج�شريحة�Short Cutما�Xختصار� .3

  كيف�نختار�التخطيط�ا8ناسب�للشريحة؟ .4

  ما��ي�الخطوات�لتصميم�الشريحة؟ .5

  كيف�نطبق�الحركات�للشريحة؟ .6

  ؟MS PowerPoint 2007ما��ي�العروض�للشريحة��ي� .7

  كيف�ندرج�التاريخ�والوقت��ي�الشريحة؟ .8

  ب�ن�الطرق��ضافة�ملف�فليم�أو�الصوت��ي�الشريحة؟ .9

  كيف�ندرج�رقم�الشريحة؟ .10

  طرق��دراج�الرأس�والتذييل��ي�الشريحة؟ما��ي�ال .11

  كيف�نطبق�الحركات�ا8خصصة�للنص�أو�الكائن؟ .12

باسم�عرض� MS PowerPointما�الفائدة�بحفظ�التقديم��ي� .13

  ؟PowerPointشرائح�لـ�

  ؟CDكيف�ننشر�التقديم�إ�ى�قرص�مضغوط� .14

  ب�ن�إعداد�عرض�الشرائح؟ .15

  كيف�نكتب�ع@ى�الشريحة�أثناء�عرض�التقديم]؟ .16

  :للتطبيق

بمساعدة�الصور�عن�الوسائل�nع�مية�الحديثة��اتقديمي�اأعد�عرض .1

 والصوت�والفيلم�للتقديم��ي�ا8سابقة�الفنية��ي�الكلية.�

�اللغات�مستخدما� .2 �ب�ن �وم�z½xا �العربية �اللغة �عن �خمس�شرائح أعد

�والصور� �للنصوص �ا8خصصة �الحركات �وطبق �والفيلم، الصورة

  والشرائح
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  ثانيالباب�ال

Microsoft Excel  
 

� �أوفيس �حزمة �ضمن �تطبيقية �برمجية �إكسل  Officeميكروسوفت

Packageطورت�خصوصا�للقيام�با�عمال�الحسابية�و�نشاء�مخطط��،

Charts�� �بيانات. �نتعارفعن �الصدد �هذا بعض�التسهي�ت��ع@ى�و�ي

� ��ي �MS Excel 2007�zÎا8وجودة �اوالعمل .MS Excel 2007تمتاز�من��

  .�MS Word 2007،�كما�عرفنا��ي�إصدارا½zا�السابقة

  ���:�MS Excel 2007ا�كونات�Gساسية�لنافذة��10.1

وشريط�أزرار�ا8كونات�شريط�العنوان،��من�،�توجدExcel 2007لنافذة�

� �وزر �Officeالتحكم، �الوصول�وشر ، �أدوات �وشريط �القوائم، يط

� �وشريط�التمرير. �وشريط�ا8علومات، �عن�هذه�السريع، �تعارفنا وقد

ع@ى�هذه،�توجد�ا8كونات�2ساسية�وع�وة�.��MS Wordي�باب�شرائط�ال

  �التالية:�

� �العمل �2سا[\]�Spread Sheet / Work Sheetورقة �ا8ستند ��ي :

� ��ي ��Excelا8ستخدم
ً
�أيضا qوتسم� �معها. �والتعامل �البيانات لتخزين

جدول�البيانات.�تتكون�ورقة�العمل�من�خ�يا�يتم�تنظيمها��ي�صفوف�

��ي�مصنف.وأعمد
ً
  ة،�يتم�تخزين�ورقة�العمل�دوما
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أعمدة،�وهذا�تزيد��16384تكون��ي�ورقة�العمل��:GColumnsعمدة�

� ��ي �ا8توفرة �2عمدة �فتبدأ��6.300بمقدار��MS Excel 2003من � .%

  .��’IV‘بد"�من��’XFD‘،�وتنتì]�بعنوان�’A‘العمود�2ول�بعنوان�

� Raws الصفوف �عمل �ورقة ��ي �الصفوف �عدد :� �MS Excel 2007لـ

1048576�.  

� Cell الخلية �عنوان��ي �ولكل�خلية �والصف، �العمود �مجمع ��ي :MS 

Excel ُفت� �الصف� عنون�الخلية، �إ�ى �ورقم�الصف�نظرا بحرف�العمود

فمث��يكون�عنوان�لخلية�2و�ى�والعمود�اللذان�م}zما�تكونت�الخلية.�

A11048576،�كما�انه�يكون�عنوان�الخلية�2خ��ة�XFD�.  

�الصيغ �إطار��Formula Barشريط �أع@ى �ا8وجود �هو�الشريط :Excel�

�أو� �الخ�يا ��ي �تحريرها �أو �الصيغ �أو �القيم ��دخال ا8ستخدم

��ي� �ا8خزنة �أو�الصيغة �الثابتة �القيمة �الشريط �يعرض ا8خططات.

  الخلية�النشطة.

 ��).�Active Cellيظهر�مربع�Xسم�اسَم�الخلية�النشطة�(مربع�<سم:�

  إنشاء�مصنف�جديد  �10.2

هو�ملف�يحتوي�ع@ى�واحدة�أو�أك���من��Microsoft Office Excelمصنف�

أوراق�العمل،�الr]�يمكن�استخدامها�لتنظيم�أنواع�عديدة�من�

  .ببعض�ا8علومات�ا8تصلة�بعضها
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  فتح�مصنف�جديد�فارغ .1

  ،�ثم�ننقر�فوق�جديد.��Microsoft Officeننقر�فوق�زر�

،�’قوالب‘�ي�مربع�الحوار�لفتح�مصنف�جديد،�ضمن�تبويب� .2

،�ثم�ننقر�فوق�مصنف��New Blank Sheet’فارغ�وحديث‘نختار�

تح�للف�X)Short Cutختصار�.��Create’إنشاء‘فارغ،�ثم�ع@ى�

 )CTRL+Nمستند�جديد:�

  حفظ�ملف �10.3

لحفظ�مصنف�جديد��ي�مجلد��ي�القرص�الصلب�أو�أجهزة�التخزين�

 الثانوية:��نتابع�هذه�الخطوات:

  ،�ثم�ننقر�فوق�حفظ.�Microsoft Officeننقر�فوق�زر� .1

ونكتب�اسما���Folderي�مربع�الحوار�للحفظ،�نع�ن�ا8جلد� .2

  للملف�للحفظ�به.

  )X)�.Ctrl+Sختصار�لحفظ�ا8لف:’حفظ‘ننقر�فوق� .3

  حفظ�نسخة�من�ملف

  الخطوات�لحفظ�نسخة�للمصنف�باسم�آخر:

  ،�ثم�ننقر�فوق�حفظ�باسم.Microsoft Officeننقر�فوق�زر� .1

،�ننقر�فوق�ا8جلد�أو�محرك�2قراص�’حفظ��ي‘�ي�القائمة� .2

  للحفظ.

�للملف. .3
ً
�جديدا

ً
  �ي�ا8ربع�اسم�ا8لف،�ندخل�اسما
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 ننقر�فوق�حفظ. .4

  

 Save in Different Formatحفظ�ملف�بتنسيق�آخر�

  م�بما�ي@ي�:نقو 

  ،�ثم�ننقر�فوق�حفظ�باسم.Microsoft Officeننقر�فوق�زر� .1

�للملف. .2
ً
�جديدا

ً
  �ي�ا8ربع�اسم�ا8لف،�ندخل�اسما

القائمة�حفظ�كنوع،�ننقر�فوق�تنسيق�ا8لف�الذي�نريد��ي� .3

 Excel 97 – 2003أو��Excel Workbookحفظ�ا8لف�فيه،�مث�:�

workbook.  

 .’حفظ‘ننقر�فوق� .4

  فتح�ملف�10.4

،�عدة�خيارات،�يمكن�فتح�Microsoft Officeلفتح�ا8لف��ي� .1

ا8لف�2ص@ي�للتحرير،�أو�فتح�نسخة،�أو�فتح�ا8لف�للقراءة�

  لفتح�ا8لف�نقوم�بما�ي@ي�:�فقط.

  ،�ثم�ننقر�فوق�فتح.Microsoft Officeننقر�فوق�زر�

  نختار�ملفا�من�ا8جلد�الذي�يوجد�فيه�ا8لف�للفتح. .2

(اختصار�لوحة�ا8فاتيح�لعرض�مربع�الحوار��.’فتح‘ننقر�فوق� .3

 ).�Ctrl+Oفتح،�اضغط�
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  إدخال�البيانات�وتحريرها  �10.5

  إدخال�بيانات�
ي�خ4يا�أوراق�العمل�يدوًيا

يمكنك�إدخال�أرقام�(�مع�أو�دون�ع�مات�عشرية�ثابتة)�أو�نصوص�أو�

  تواريخ�أو�توقيتات��ي�خلية�واحدة�أو��ي�خ�يا�متعددة.��

  ام�أو�نصإدخال�أرق

  .�ضمن�ورقة�العمل،�ننقر�فوق�إحدى�الخ�يا.1

  .Tabأو��Enter.�نكتب�2رقام�أو�النص�الذي�نريده،�ثم�اضغط�2

  :ا�4حظات

� �ع@ى �الضغط ��سفل،��Enterيؤدي �واحدة �خلية �التحديد �نقل إ�ى

إ�ى�نقل�التحديد�خلية�واحدة�جهة�اليسار.��Tabويؤدي�الضغط�ع@ى�

ولذا�ننقر�فوق�زر��،�Enterل�بالضغط�ع@ى�ونمكن�تغي���اتجاه�النق

Microsoft Officeث� �الزر، �شكل �خيارات �ننقر�فوق �الفئة�Excelم �و�ي ،.

�الضغط� �Xختيار�بعد �خانة �نحدد �تحرير، �أسفل �متقدمة، خيارات

�ثم�ننقر�فوق�Xتجاه�الذي�نريده�Enterع@ى�مفتاح� �ننقل�التحديد، ،

  من�مربع�Xتجاه.

 Decimal Signalإدخال�أرقام�بع4مات�عشرية�

�زر  .1 �ننقر�فوق�� Microsoft Officeننقر�فوق �ثم �الزر، شكل

 .Excelخيارات�
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ر،�نحدد�ننقر�فوق�خيارات�متقدمة،�ثم�تحت�خيارات�التحري .2

 خانة�Xختيار�إدراج�تلقائي�لفاصلة�عشرية.

�ي�مربع�ا8نازل�العشرية،�ندخل�عدد�موجب�ل�رقام�إ�ى�يم�ن� .3

�أرق ��دخال �طريق �أيسر �و�ي �العشرية. �بع�مة�االع�مة م

عشرية،�ننقر�فوق�الخلية�ع@ى�الزر�2يمن�للفأرة،�وننقر�فوق�

،�ونختار�من�’قمر ‘،�وننقر�فوق�ع�مة�التبويب�’تنسيق�الخ�يا‘

 ،�ونحدد�عدد�ا8نازل�العشرية.��’الرقم‘�’قائمة�الفئة‘

 ريخ�أو�الوقتاإدخال�الت

 نقر�فوق�إحدى�الخ�يا.ن�،ضمن�ورقة�العمل .1

 نكتب�التاريخ�أو�الوقت .2

للتاريخ،�استخدام�شرطة�مائلة�(/)�لفصل�أجزاء�التاريخ.�� .3

 );+Ctrl(�دخال�تاريخ�اليوم،�نضغط�

�نستخدم�ع�  .4 �والدقيقة.�وللوقت، �للفصل�ب�ن�الساعة (:)� مة

ساعة،��12وبالنسبة�للوقت�الذي�يستخدم�نظام�وقت�من�

نكتب�مسافة�ثم�اكتب�(ص)�أو�(م)�بعد�الوقت؛�ع@ى�سبيل�

� �اكتب �سيعت9:00���Uا8ثال، �وإ"، .��Excelم.
ً
�صباحا الوقت

 +;).Ctrl+ Shift(�دخال�الوقت�الحا�ي،�نضغط�

 4يا�مرة�واحدةإدخال�نفس�البيانات�
ي�عدة�خ

�ليس�من� .1 �الr]�تريد�إدخال�نفس�البيانات�ف£zا. نحدد�الخ�يا

 الضروري�أن�تكون�الخ�يا�متجاورة.
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2. )� �النشطة �الخلية �ثم�)�Active Cellي �البيانات �بكتابة �نقوم ،

 Ctrl+Enterاضغط�

�عديدة� .3 �خ�يا ��ي �البيانات �نفس �إدخال
ً
�أيضا نمكنك

 ��� باستخدام�مقبض�التعبئة

  تنسيق�النص�
ي�الخ4يا: �10.6

قد�تعارفنا�تفصيليا�عن�تنسيق�النص�من�حيث�تغي���اللون�والحجم�

الخط،�وتسط��ه،�وجعله�مائ�،�وغ��ها�من��)Bolding(�والخط،�وتغميق

.�فنتابع�هذه�الخطوات�نفسها�لتنسيق�النص�MS Wordي�التنسيقات��

  .��MS Excelي�

  Text Alignmentمحاذاة�نص�أو�توسيطه�

  محاذاة�نص�إ�ى�اليسار�أو�اليم?ن�أو�توسيط�النص

  حدد�النص�الذي�نريد�تنسيقه.ن .1

،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘من�ع�مة�التبويب� .2

)�/�محاذاة�إ�ى�Ctrl+L،�ننقر�فوق�محاذاة�إ�ى�اليسار�(’محاذاة‘

 )�Ctrl+E)�/�توسيط�(Ctrl+Rاليم�ن�(

  خلية�أو�إنشاؤه�أو�إزالته�Stylesتطبيق�نمط�

نمكن�لتطبيق�تنسيقات�متعددة�للخلية�والنص�ف£zا��ي�خطوة�

  .�MS Excelواحدة،�وذلك�باستخدام�تسهيل�2نماط��ي�
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  تطبيق�نمط�خلية

  نحدد�الخ�يا�الr]�نريد�تنسيقها. .1

،�’أنماط‘،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘التبويب��ي�ع�مة� .2

  ننقر�أنماط�الخ�يا.

 ننقر�فوق�نمط�الخلية�الذي�نريد�تطبيقه .3

  Create New Stylesإنشاء�نمط�خلية�مخصص�

،�’أنماط‘،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘�ي�ع�مة�التبويب� .1

  انقر�أنماط�الخ�يا.

  ننقر�فوق�نمط�خلية�جديد. .2

م�النمط،�نكتب�Xسم�ا8ناسب�لنمط�الخلية��ي�ا8ربع�اس .3

  الجديد.

  ننقر�فوق�تنسيق. .4

من�ع�مات�التبويب�ا8تعددة��ي�مربع�الحوار�تنسيق�خ�يا،� .5

  نحدد�التنسيق�الذي�نريده،�ثم�ننقر�بعد�ذلك�فوق�موافق�.

  إضافة�خلفية�لورقة�أو�إزال��ا  ��10.7

� �كخ�Microsoft Office Excelي �صورة �استخدام �نمكن �لورقة�، لفية

للعرض�فقط،�و"�يتم�طباعة�خلفية�الورقة�و"�يتم�Xحتفاظ�zÎا��ي�

  ورقة�عمل�فردية.��ولذا�نقوم�zÎذه�nجراءات:�
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�العمل� .1 �ورقة �فوق ننقر

�بخلفية� �نريد�عرضها [rال

  ورقة.��

�التبويب� .2 �ع�مة �’تخطيط�الصفحة‘�ي �ا8جموعة ��ي إعداد�‘،

  .’خلفية‘،�ننقر�فوق�’الصفحة

ورة�الr]�نريد�استخدامها�لخلفية�الورقة�ثم�ننقر�نحدد�الص .3

�(تكرر�الصورة�الr]�تم�تحديدها�لتعبئة�الورقة،� فوق�إدراج.

�ولكن� �الخطوات��دراج�الخلفية، �هذه �نتابع ولحذف�الخلية

  ).�’حذف�الخلفية‘أخ��ا�ننقر�فوق�

  تطبيق�حدود�للخ4يا�أو�إزال��ا�
ي�ورقة�عمل �10.8

�حو 
ً
  ل�الخ�يا�أو�نطاقات�نمكن�إضافة�حد�سريعا

�ي�ورقة�عمل،�نحدد�الخلية�أو�نطاق�الخ�يا�الr]�نريد�إضافة� .1

  حد�إل£zا�أو�تغي���نمط�الحد�عل£zا�أو�إزالة�حد�م}zا.

ضمن�ع�مة�التبويب�الصفحة�الرئيسية،��ي�ا8جموعة�خط،� .2

  نقوم�بأحد�nجراءين�التالي�ن.:

إ�ى��لتطبيق�نمط�حدود�جديد�أو�مختلف،�ننقر�فوق�السهم •

  ،�ثم�ننقر�فوق�أحد�أنماط�الحدود.جانب�حدود�

�الخلية • �ثم�ن�،�زالة�حدود �جانب�حدود، نقر�فوق�السهم�إ�ى

 نقر�فوق�ب��حدود.ن
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  الخلية�أو�الخ4يا� Selectالتقنيات�لتحيد� 10.9

�واحدة �خلية �مفاتيح�لتحديد �ع@ى �أو�نضغط �الخلية، �ننقر�فوق :

  2سهم�ل�نتقال�إ�ى�الخلية.

�الخ4يا �من �نقوم�نطاق �ثم �النطاق، ��ي �2و�ى �الخلية �ننقر�فوق :

��أو�نضغط�باستمرار�ع@ى�ا8فتاح�بالسحب�لتصل�إ ى�الخلية�2خ��ة،

SHIFT��.التحديد� �لتوسيع �2سهم �مفاتيح �ع@ى �بالضغط �تقوم بينما

� �الضغط�ع@ى �ثم �النطاق ��ي �2و�ى �الخلية �تحديد �آخر: �F8وبطريق

لتوسيع�التحديد�باستخدام�مفاتيح�2سهم.��يقاف�توسيع�التحديد،�

  مرة�أخرى.�F8نضغط�ع@ى�

�كب?;� �الخ4يانطاق �ثم��من �النطاق، ��ي �2و�ى �الخلية �ننقر�فوق :

� �ا8فتاح �الخلية��SHIFTنضغط�باستمرار�ع@ى �بالنقر�فوق �تقوم بينما

  2خ��ة��ي�النطاق.�

:�ننقر�فوق�الزر�تحديد�الكل،�لتحديد��كافة�الخ4يا�عRى�ورقة�العمل

� �ع@ى �أو�الضغط �بأكملها، �العمل �(م�حظةCTRL+Aورقة �كانت��:. إذا

يؤدي�إ�ى��CTRL+Aة�العمل�تحتوي�ع@ى�بيانات،�فإن�الضغط�ع@ى�ورق

� �الضغط�ع@ى �ويؤدي �الحالية. �ا8نطقة �إ�ى��CTRL+Aتحديد �ثانية 8رة

  تحديد�ورقة�العمل�بأكملها).

:� �غ?;�متجاورة �أو�نطاقات�خ4يا �أو��خ4يا �خلية �أول �بتحديد نقوم

اء�تحديد�أثن�CTRLنطاق�خ�يا،�ومن�ثم�نقوم�بالضغط�باستمرار�ع@ى�

  الخ�يا�أو�النطاقات�2خرى.
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ي�صف�أو�عمود:� بواسطة�تحديد�الخلية�2و�ى�ثم��تحديد�الخ4يا

� �لليسار�CTRL+SHIFTالضغط�ع@ى �لليم�ن�أو�سهم �(سهم +مفتاح�سهم

  خاصان�بالصفوف،�سهم��ع@ى�أو�سهم��سفل�خاصان�با�عمدة).

فوف�أو�:�نقوم�بالسحب�ع��Uرؤوس�الص�صفوف�أو�أعمدة�متجاورة

�نضغط� �ثم �أو�عمود؛ �صف �أول �بتحديد �أو�نقوم رؤوس�2عمدة.

  بينما�نقوم�بتحديد�آخر�صف�أو�عمود.�SHIFTباستمرار�ع@ى�مفتاح�

�ننقر�فوق�رأس�العمود�أو�الصف��صفوف�أو�أعمدة�غ?;�متجاورة :

�ثم�نضغط�باستمرار�ع@ى� �التحديد، ��ي الخاصة�بأول�صف�أو�عمود

CTRL� بالنقر�فو� �نقوم �نريد�بينما [rأو�الصفوف�ال� ق�رؤوس�2عمدة

  إضافzºا�إ�ى�التحديد.

:�حدد�خلية��ي�الصف�أو��الخلية�Gو�ى�أو�Gخ?;ة�
ي�صف�أو�عمود

+�مفتاح�سهم�(السهم�2يمن�أو�السهم��CTRLالعمود،�ثم�نضغط�ع@ى�

�بالنسبة� ��سفل �أو�السهم ��ع@ى �والسهم �للصفوف 2يسر�بالنسبة

  ل�عمدة).

��Microsoft Office Excelى�أو�Gخ?;ة�
ي�مصنف�أو�
ي�جدول�الخلية�Gو 

� �ع@ى �نضغط :Ctrl+ Homeأو��ي��� �ا8صنف ��ي �2و�ى �الخلية لتحديد

� �Excelقائمة �نضغط�ع@ى .Ctrl+Endورقة��� ��ي �2خ��ة �الخلية لتحديد

  الr]�تحتوي�ع@ى�البيانات�أو�التنسيق.�Excelالعمل�أو��ي�قائمة�

�آخر�خلية �ح³· ��الخ4يا �السفRي�مستخدمة �(الجزء �ا�صنف 
ي

�Gيمن) :� �ع@ى �نضغط �ثم �2و�ى، �الخلية �CTRL+SHIFT+ENDنحدد
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�إ�ى�آخر�خلية�مستخدمة��ي�ا8صنف�(الجزء� لتوسيع�تحديد�الخ�يا

  السف@ي�2يمن).

:� �العمل �ورقة �بداية �ح³· �نضغط��الخ4يا �ثم �2و�ى، �الخلية نحدد

  الخ�يا�إ�ى�بداية�ورقة�العمل.لتوسيع�تحديد��CTRL+SHIFT+HOMEع@ى�

�النشط �التحديد �من �أك¸;�أو�أقل �باستمرار�ع@ى��خ4يا �نضغط :

بينما�نقوم�بالنقر�فوق�الخلية�2خ��ة�الr]�نريد�تضمي}zا��SHIFTمفتاح�

�النشطة� �الخلية �ب�ن �ا8ستطيل �النطاق �يصبح �الجديد. �التحديد �ي

  يد.والخلية�الr]�قمنا�بالنقر�فوقها�هو�التحديد�الجد

  إدراج�رموز�وأحرف�خاصة�عRى�ورقة�العمل�10.10

�ا8فاتيح،� �لوحة �ع@ى �الخاصة �و2حرف �توفر�الرموز �عدم �حالة �ي

�عمل.�ن �بورقة �خلية ��ي �الحوار�رمز��دراجها �مربع �استخدام مكنك

� �أحرف �مجموعة �مثل �رموز �إدراج ��ASCIIفنمكن  Unicodeأو�أحرف

(Unicode�:  

  إدراج�رمز

�ن .1 نقر�فوق�من�ورقة�العمل،

�ندرج� �أن �نريد [rال� الخلية

  الرمز�zÎا.

2. � �التبويب �ع�مة �’إدراج‘من �ا8جموعة ��ي �ننقر�فوق�’نص‘، ،

 .�(يظهر�مربع�الحوار�رمز).’رمز‘

 ننقر�فوق�ع�مة�التبويب�رموز. .3
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�استخدامه.� .4 �ننقر�فوق�الخط�الذي�نرغب��ي �مربع�خط، �ي

�ال �ع@ى �القائمة ��ي �ا8توفرة �الرموز �مجموعة �تعتمد خط�(قد

 الذي�نقوم�باختياره).

رغب��ي�إدراجه،�ثم�نالذي��’الرمز‘�ي�قائمة�الرموز،�ننقر�فوق� .5

 ننقر�فوق�إدراج.

 Auto Fillتعبئة�البيانات�
ي�خ4يا�ورقة�العمل�تلقائًيا�  10.11

إذا�كانت�2حرف�2و�ى�الr]�نكتzÖا��ي�إحدى�الخ�يا�تتطابق�مع�إدخال�

�العمود �هذا ��ي �يقومنفسه موجود ،�Excelا8تبقية��� �2حرف بإدخال

� �فنضغط �nدخال��Enterتلقائًيا. �(يطابق �ا8ق�Tح. �nدخال لقبول

�ا8وجودة)،� �لÕدخا"ت �والصغ��ة �الكب��ة �نمط�2حرف
ً
�تماما ا8كّمل

  ولرفض�nدخال�نتابع�الكتابة.

  تعبئة�سلسلة�Gرقام�تلقائيا

�نستخدم� �الخ�يا ��ي �2رقام �سلسلة لتعبئة

� ��’تعبئة‘أداة �ا8جموعة ضمن��’تحرير‘�ي

� �التبويب �الرئيسة‘ع�مة ونختار��’الصفحة

من�القائمة.�ونختار�من��’)Seriesسلسلة�(‘م}zا�

،�ثم�نختار�النوع�للسلسلة�خطي�’السلسلة��ي‘صفوف�/�أعمدة�ضمن�

�للبداية� �الخطوة �قيمة �نطبع �ثم �تلقائية. �تعبئة /� �التاريخ /� �مxTايد /

 وXنzºاء.��

�  
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  إدراج�أو�حذف�خ4يا�و�صفوف�وأعمدة�10.12

نمكن�إدراج�خ�يا�فارغة�إ�ى�أع@ى�أو�إ�ى�يم�ن�الخلية�

� �القيام��Active Cellالنشطة �مع �العمل، �ورقة �ي

بإزاحة�الخ�يا�2خرى�ا8وجودة��ي�نفس�العمود�إ�ى�

  أسفل�أو�تلك�ا8وجودة��ي�نفس�الصف�إ�ى�اليم�ن.�

  إدراج�خ4يا�فارغة�
ي�ورقة�عمل

)�الخ�يا�الr]�نريد�إدراج�الخ�يا�Rangeدد�الخلية�أو�نطاق�(نح .1

zÎ� �الجديدة �نريد�االفارغة [rال� �الخ�يا �عدد �نفس �نحدد .

،��دراج�خمس�خ�يا�فارغة،�نحتاج�إ�ى�تحديد�
ً
إدراجها.�فمث�

  خمس�خ�يا.

،�’خ�يا‘،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘�ي�ع�مة�التبويب� .2

�ثم�ننقر�فوق�إدراج�ننقر�فوق�السهم�ا8وجو  �بجوار�إدراج، د

  خ�يا.

�إزاحة� .3 �نريد �الذي �Xتجاه �ننقر�فوق �الحوار�إدراج، �مربع �ي

 الخ�يا�ا8حيطة�إليه.

  إدراج�صفوف�
ي�ورقة�عمل

  نحدد�الخلية�أو�الصف�حسب�الحاجة: .1

�أع@ى� • �أو�الخلية �الصف �نحدد �مفرد، �صف �دراج

  الصف�الذي�نريد�إدراج�صف�جديد�به.�
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�صف • �ا8وجودة��دراج �الصفوف �نحدد �عديدة، وف

�نحدد� �الصفوف�فيه. �إدراج �نريد �الذي �ا8كان أع@ى

  عدد�الصفوف�الr]�نريد�إدراجها.�

�بالضغط� • �نقوم �متجاورة، �غ�� �صفوف �دراج

 أثناء�تحديد�تلك�الصفوف.�CTRLباستمرار�ع@ى�

،�’خ�يا‘،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘�ي�ع�مة�التبويب� .2

�السه �إدراج�ننقر�فوق �ننقر�فوق �ثم �بجوار�إدراج، �الذي م

 صفوف�ورقة.

  إدراج�أعمدة�
ي�ورقة�عمل

  نحدد�2عمدة�أو�الخلية: .1

�العمود� • ��ي �أو�الخلية �العمود �نحدد �مفرد، �دراج�عمود

�إدراج� �نريد �الذي �ا8كان �يسار �ع@ى
ً
�مباشرة ا8وجود

  العمود�الجديد�فيه.

���دراج�أعمدة�متعددة،�نحدد�2عمدة�ا8وجودة •
ً
مباشرة

�نحدد� �فيه. �2عمدة �إدراج �نريد �الذي �يسار�ا8كان ع@ى

  نفس�عدد�2عمدة�الr]�نريد�إدراجها.

��CTRLدراج�أعمدة�غ���متجاورة،�نضغط�باستمرار�ع@ى� •

  أثناء�تحديد�2عمدة�غ���ا8تجاورة.
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،�’خ�يا‘،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘�ي�ع�مة�التبويب� .2

�ب �الذي �السهم �إدراج�ننقر�فوق �ننقر�فوق �ثم جوار�إدراج،

 أعمدة�ورقة.

  حذف�خ4يا�أو�صفوف�أو�أعمدة

�2عمدة�� .1 �أو �الصفوف �أو �الخ�يا نحدد

  للحذف.

،��ي�’الصفحة�الرئيسية‘ضمن�ع�مة�التبويب� .2

  ،�نقوم�بأحد�nجراءين�التالي�ن:’خ�يا‘ا8جموعة�

لحذف�خ�يا،�ننقر�فوق�السهم�ا8جاور�لـحذف،�ثم�ننقر�فوق� •

  ذف�خ�يا.ح

�لـلحذف،� • �ا8جاور �ننقر�فوق�السهم لحذف�صفوف�محددة،

  ثم�ننقر�فوق�حذف�صفوف�ورقة.

لحذف�أعمدة�محددة،�ننقر�فوق�السهم�ا8جاور�لـلحذف،�ثم� •

 ننقر�فوق�حذف�أعمدة�الورقة.

  تحرير�محتويات�خلية �10.13

�كما� �الخلية. �داخل �من
ً
�مباشرة �الخ�يا �أحد �تحرير�محتويات نمكن

  .�Formula Barريرها�من�شريط�الصيغ�نمكن�تح

لوضع�محتويات�الخلية��ي�وضع�التحرير،�نقوم�بأحد� .1

  nجراءين�التالي�ن:
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2. �[rتحتوي�ع@ى�البيانات�ال�[rفوق�الخلية�ال�
ً
�مزدوجا

ً
ننقر�نقرا

  نريد�تحريرها.

ننقر�فوق�الخلية�الr]�تحتوي�ع@ى�البيانات�الr]�نريد�تحريرها.� .3

  ريط�الصيغ.ثم�ننقر�فوق�أي�مكان�من�ش

nدراج��ي�الخلية�أو��ي��Cursorيؤدي�ذلك�إ�ى�وضع�مؤشر�

  شريط�الصيغ.

  ثم�نقوم�بتحرير�النص��ي�الخلية�حسب�الحاجة.� .4

  تغي?;�عرض�العمود�وارتفاع�الصف� 10.14

.�255(صفر)�إ�ى��0ضمن�ورقة�عمل،�نمكن�تعي�ن�عرض�عمود�من�

� ��ي �عرضها �يمكن [rال� �2حرف �عدد �القيمة �هذه �تم�تمثل خلية

�هو� �Xف�Tا�\] �عرض�العمود �يكون �قيا[\]. �خط �بواسطة تنسيقها

  ،�يتم�إخفاء�العمود.0حرف.�إذا�تم�تعي�ن�عرض�العمود�إ�ى��8.43

.�تمثل�هذه�القيمة�409(صفر)�إ�ى��0نمكن�تعي�ن�ارتفاع�صف�من�

�
ً
بوصة).��1/72مقياس�Xرتفاع�بالنقاط�(نقطة�واحدة�تساوي�تقريبا

  نقطة.�X12.75ف�Tا�\]�هو��يكون�ارتفاع�الصف

  تعي?ن�عرض�مع?ن�لعمود

  نحدد�العمود�أو�2عمدة�الr]�نريد�تغي��ها. .1

،��ي�ا8جموعة�خ�يا،�’الصفحة�الرئيسية‘�ي�ع�مة�التبويب� .2

 ننقر�فوق�تنسيق.
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 أسفل�حجم�الخلية،�ننقر�فوق�عرض�العمود. .3

 �ي�ا8ربع�عرض�العمود،�نكتب�القيمة�الr]�نريدها. .4

  لعمود��حتواء�ا�حتوياتتغي?;�عرض�ا

نحدد�العمود�أو�2عمدة�الr]�نريد� .1

  تغي��ها.

الصفحة�‘�ي�ع�مة�التبويب� .2

 ،��ي�ا8جموعة�خ�يا،�ننقر�فوق�تنسيق.’الرئيسية

 أسفل�حجم�الخلية،�ننقر�فوق�احتواء�تلقائي�لعرض�العمود. .3

  تغي?;�عرض�Gعمدة�باستخدام�الفأرة

  نقوم�بأحد�nجراءات�التالية:

تغي���عرض�عمود�واحد،�نسحب�الحد�ا8وجود�ع@ى�الجانب�ل .1

�العرض�الذي� �إ�ى �العمود �يصل qrح� �العمود �لعنوان 2يمن

  نريده.

�نريد�تغي��ها،� .2 [rال� �نحدد�2عمدة �أعمدة، لتغي���عرض�عدة

  ثم�نسحب�الحد�إ�ى�يم�ن�عنوان�عمود�محدد.

�أو� .3 �العمود �نحدد �ا8حتويات، �"حتواء لتغي���عرض�2عمدة

�فوق�الحد�2 
ً
�مزدوجا

ً
�ثم�ننقر�نقرا �تغي��ها، �نريد [rال� عمدة

  ا8وجود�إ�ى�يم�ن�عنوان�العمود�ا8حدد.
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لتغي���العرض�لكافة�2عمدة��ي�ورقة�العمل،�ننقر�فوق�الزر� .4

 تحديد�الكل،�ثم�نسحب�الحد�الخاص�zÎا

  مدمجةSplit Cell  �أو�تقسيم�خ4يا Merge Cell دمج�خ4يا�� 10.15

� �دمج  عند
ً
�أو�عموديا

ً
�فأك���أفقيا �متجاورت�ن �الخ�يا��،خليت�ن تصبح

خلية�واحدة�كب��ة�يتم�عرضها�ع��Uالعديد�من�2عمدة�أو�الصفوف.�

�ا8دمجة.�� �الخلية �منتصف ��ي �الخ�يا �إحدى �محتويات تظهر

�مرة�� �منفصلة �خ�يا �إ�ى �مدمجة �خلية �تقسيم نمكن

  أخرى�لكن�"�نمكن�تقسيم�خلية�مفردة�لم�يتم�دمجها.

  دمج�الخ4يا�ا�تجاورة

  ا.نحدد�خليت�ن�متجاورت�ن�أو�أك���نريد�دمجهم .1

2. � �التبويب �ع�مة �الرئيسية‘�ي �ا8جموعة�’الصفحة ��ي ،

  .�Merge and Centralize’دمج�وتوسيط‘،�ننقر�فوق�’محاذاة‘

�توسيط� .3 �وسيتم �عمود، �أو �صف ��ي �الخ�يا �دمج سيتم

محتويات�الخلية��ي�الخلية�ا8دمجة.�لدمج�الخ�يا�دون�القيام�

�ثم� �وتوسيط، �دمج �جانب �إ�ى �السهم �ننقر�فوق بتوسيطها،

  ننقر�بعد�ذلك�فوق�دمج�أو�دمج�الخ�يا.

4. � �ا8دمجة، �الخلية ��ي �النص �محاذاة �بتحديد�و قنلتغي�� م

�مجموعة� ��ي �أزرار�ا8حاذاة �من �زر �أي �وننقر�فوق الخلية،

 محاذاة�ضمن�ع�مة�التبويب�الصفحة�الرئيسية.
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  تقسيم�خلية�مدمجة

  نحدد�الخلية�ا8دمجة. .1

ضمن��’محاذاة‘�ي�ا8جموعة����’دمج�وتوسيط‘ننقر�فوق� .2

  ع�مة�التبويب�الصفحة�الرئيسية.

  .ة،�ننقر�فوق�دمج�وتوسيط�لتقسيم�الخلية�ا8دمج .3

 قسم�الخ�يا.�،�فت’إلغاء�دمج�الخ�يا‘نختار�من�القائمة� .4

  إضافة�تعليق�أو�تحريره�أو�حذفه�10.16

،�نمكن�إضافة��Microsoft Office Excelي�برنامج�

�تحرير�نص� �نمكن �كما �تعليق. �إدراج �طريق �عن �خلية �إ�ى م�حظة

  التعليقات�وحذف�التعليقات�الr]�لم�تعد�بحاجة�إل£zا.

 Add Commentإضافة�تعليق�

ننقر�فوق�الخلية�الr]�نريد� .1

  ة�تعليق�إل£zا.إضاف

2. � �التبويب �ع�مة �’مراجعة‘�ي �ا8جموعة ��ي �ننقر�’تعليقات‘، ،

  فوق�تعليق�جديد.

 �ي�مربع�نص�التعليق،�نكتب�نص�التعليق. .3

�التنسيق� .4 �خيارات �نستخدم �ثم �نحدده، �النص، لتنسيق

�با8جموعة� �الرئيسية �الصفحة �تبويب �ع�مة ��ي ا8وجودة

 .’خط‘
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�وتنسي .5 �النص �كتابة �من �Xنzºاء �مربععند �انقر�خارج �قه،

 التعليق.

  تحرير�تعليق

  ننقر�فوق�الخلية�الr]�تحتوي�ع@ى�التعليق�الذي�نريد�تحريره. .1

  نقوم�بأحد�nجراءات�التالية: .2

�ي�ع�مة�التبويب� .3

،�’مراجعة‘

وبا8جموعة�

  .’تحرير�تعليق‘،�ننقر�فوق�’تعليقات‘

�،�ننقر�فوق ’تعليقات‘،�با8جموعة�’مراجعة‘�ي�ع�مة�التبويب� .4

إظهار/�إخفاء�التعليق�لعرض�التعليق،�ثم�ننقر�نقًرا�مزدوًجا�

  فوق�نص�التعليق.

م�بتحرير�و قن�ي�مربع�نص�التعليق،� .5

 نص�التعليق

البحث�عن�النص�وGرقام�
ي�ورقة��10.17

  عمل�أواستبدالها

  �ي�ورقة�عمل،�ننقر�فوق�أية�خلية. .1

،��ي�ا8جموعة�’الصفحة�الرئيسية‘من�ع�مة�التبويب� .2

  .’بحث�وتحديد‘،�ننقر�فوق�’رتحري‘
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  للبحث�عن�نص�أو�أرقام،�ننقر�فوق�بحث. .3

  للبحث�عن�نص�أو�أرقام�واستبدالها،�ننقر�فوق�استبدال. .4

،�نكتب�النص�أو�2رقام�الr]�نرغب��ي�’البحث�عن‘�ي�ا8ربع� .5

�ع}zا‘ �’البحث �بمربع �ا8وجود �السهم �أو�ننقر�فوق البحث�‘،

  ئمة.،�ثم�ننقر�فوق�بحث�أخ���من�القا’عن

  نقل�أو�نسخ�خ4يا�ومحتويات�خ4يا���10.18

،�نمكن�Microsoft Office Excelباستخدام�2وامر�قص�ونسخ�ولصق��ي�

نقل�أو�نسخ�خ�يا�بأكملها�أو�محتويا½zا.�كما�نمكن�

  نسخ�محتويات�أو�سمات�معينة�من�الخ�يا.�

  نقل�خ4يا�بأكملها�أو�نسخها

بنقل�الخلية�بأكملها�أو�نسخها��Excelعند�نقل�خلية�أو�نسخها،�يقوم�

  متضمنة�الصيغ�والقيم�الناتجة�وتنسيقات�الخلية�والتعليقات.

  نحدد�الخ�يا�الr]�نريد�نقلها�أو�نسخها.

،�’الحافظة‘،��ي�مجموعة�’الصفحة�الرئيسية‘ضمن�ع�مة�التبويب�

  م�بأحد�nجراءين�التالي�ن:و قن

• � �الخ�يا، �ا8فاتيح�نقر�فوق�قص�نلنقل �(اختصار�لوحة .

  )CTRL+Xأيًضا�الضغط�ع@ى��نامكني

• � �الخ�يا، �نلنسخ �ا8فاتيح�نقر�فوق�نسخ �(اختصار�لوحة .

  )CTRL+Cأيًضا�الضغط�ع@ى��يمكننا
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�الخلي • �نحدد �التبويب �ع�مة �وضمن �للصق، الصفحة�‘ة

�’الرئيسية �مجموعة ��ي �’الحافظة‘، �ننقر�فوق .��’لصق‘،

 ).CTRL+Vأيًضا�الضغط�ع@ى��يمكننا(اختصار�لوحة�ا8فاتيح�

  أو�حذفه�Excelإنشاء�جدول��10.19

� ��ي �جدول �إنشاء �عند �البيانات�Microsoft Office Excelنمكن �إدارة ،

  وتحليلها��ي�الجدول�بشكل�مستقل�عن�البيانات�ا8وجودة�خارجه.�

  الخطوات��نشاء�جدول 

عمل،�نحدد�نطاق�الخ�يا�الفارغة�أو�البيانات�الr]�من�ورقة�ال .1

  ترغب��ي�إدراجها��ي�الجدول.

�ي�ا8جموعة��’إدراج‘�ي�ع�مة�التبويب� .2

  جداول،�ننقر�فوق�جدول.

إذا�كان�النطاق�ا8حدد�يحتوي�ع@ى�بيانات�نريد�عرضها� .3

كرؤوس�جدول،�نحدد�خانة�Xختيار�يحتوي�الجدول�ع@ى�

  رؤوس�.

2سماء�Xف�Tاضية�الr]�يمكن�تغي��ها�تعرض�رؤوس�الجدول� .4

هذا�إذا�لم�نقم�بتحديد�مربع�الحوار�يحتوي�الجدول�ع@ى�

 رؤوس.
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بيانات�
ي�نطاق��Filteringتصفية��10.20

  أو�جدول 

�التصفية� �البيانات�باستخدام تعت��Uتصفية

�من� �فرعية �مجموعة �عن �للبحث �وسريعة �سهلة �طريقة التلقائية

� ��ي �معها �والعمل �باستخدام�البيانات �جدول. �أو�عمود �خ�يا نطاق

�حسب� �التصفية: � �من �أنواع �ث�ثة �إنشاء �نمكن �التلقائية، التصفية

�تصفية� �كل �تكون �معاي��. �أو�حسب �تنسيق �أو�حسب �قائمة قيم

� �ا8ثال، �سبيل �ع@ى �جدول. �أو�عمود �خ�يا �نطاق �لكل مكن�نخاصة

  التصفية�حسب�لون�الخلية�أو�حسب�قائمة�2رقام.�

  خ�يا�يحتوي�ع@ى�بيانات�أبجدية�رقمية.�نحدد�نطاق .1

،��ي�ا8جموعة�تحرير،�’�ي�ع�مة�التبويب�:الصفحة�الرئيسية .2

  ننقر�فوق�فرز�وتصفية�ثم�ننقر�فوق�تصفية.

  ننقر�فوق�السهم�ا8نسدل��ي�رأس�العمود. .3

نحدد�من�قائمة�قيم�النصية�أو�أك���للفرز�حسzÖا�أو�نقوم� .4

 بإلغاء�تحديدها.

 Chartإنشاء�مخطط��10.21

�يقدم��Microsoft Office Excelنمكن�إنشاء�مخطط��ي� بسرعة�وسهولة.

Excel��،أنواع�للمخططات�مثل�ا8خططات�العمودية�والشريطية� عدة

  وا8خططات�الدائرية�والفقاعية.�نتابع�هذه�الخطوات��نشاء�مخطط:
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نحدد�الخ�يا�الr]�تحتوي�ع@ى�البيانات�الr]�نريد�استخدامها� .1

  للمخطط.

�ضمن�ع .2 �ا8جموعة�مخططات، ��ي �التبويب�إدراج، م�و قن�مة

  بأحد�nجراءات�التالية:

ننقر�فوق�نوع�ا8خطط،�ثم�ننقر�فوق�نوع�مخطط�ثانوي�نريد� .3

  استخدامه.

�أنواع� .4 �كافة لعرض

�ا8توفرة،� ا8خططات

ننقر�فوق�نوع�مخطط،�ثم�ننقر�فوق�كافة�أنواع�ا8خططات�

ق�2سهم�للتمرير�لعرض�مربع�الحوار�إدراج�مخطط،�وننقر�فو 

�ا8خططات� �وأنواع �ا8توفرة �ا8خططات �أنواع �كافة خ�ل

  الثانوية،�ثم�ننقر�فوق�ا8خططات�الr]�نريد�استخدامها.

  Working with Formulaالعمل�بالصيغة:��10.21

�ع@ى��Formulaةالصيغ �حسابية �عمليات �بإجراء �تقوم �معاد"ت ��ي :

�الص �تبدأ �العمل. �ورقة ��ي �ا8وجودة �(=).�القيم �ا8ساواة �بع�مة يغة

� �بضرب �التالية �الصيغة �تقوم �ا8ثال، �سبيل ��2ع@ى �تقوم���3ي ثم

  =3*2+5ع@ى�الناتج.��5بجمع�

  الصيغة�تتكون�من�هذه�2جهزة:� :�أجزاء�الصيغة

�بحيث�تقبل�قيمة�أو�Functions لد<تا
ً
:��ي�صيغة�تمت�كتابzºا�مسبقا

  إرجاع�قيمة�أو�قيم.�قيم�أو�تؤدي�إ�ى�إجراء�إحدى�العمليات�أو�
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  :��ي�أسماء�الخ�يا�الr]�ف£zا�القيم.��� Referencesوا�راجع�

�التشغيل �ليتم� Operatorsعوامل �الحساب �نوع �أو�رمز�يعّ�ن �إشارة :

�وللمقارنة،� �رياضية، �تشغيل �عوامل �وهناك �التعب��. �ضمن إنجازه

  ومنطقية،�ومرجعية.

�مث  Constantsالثوابت �قيمة�"�يتم�حساzÎا ولذلك�"��210ل�الرقم�:

� �الرقم �سبيل�ا8ثال�يعد �ع@ى �الثابت. أرباح�‘والنص��210يتغ���هذا

�سنوية �القيمة��’ربع �أو �التعب�� �يعد "� ثوابت.

  الناتجة�من�تعب���ثابًتا..

  ...pi: 3.14القيمة��PI()الدXت:�ترجع�الدالة� .1

  .A2القيمة��ي�الخلية��A2مراجع:�ترجع� .2

النصية�الr]�يتم�إدخالها�مباشرة�إ�ى�ثوابت:�القيم�الرقمية�أو� .3

  .2الصيغة�مثل�

�الرقم� .4 �يرفع�عامل�التشغيل�^�(رمز�nدخال) عوامل�تشغيل:

،�ويقوم�عامل�تشغيل�*�(الع�مة�النجمية)�)Squire(�’أس‘إ�ى�

  بعملية�الضرب.

  Gعمال�الحسابية�

لجمع�القيم��ي�الخ�يا.�مث�:��نستخدم�ع�مة�(+):�)+(Additionللجمع�

  .�B5,C5,D5القيم��ي�خلية�)�لجمع�B5+C5+D5=كتب�الصيغة�(ن
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� �ف�:Auto Sumجمع�تلقائي [rال� �الخ�يا �نحدد �القيم�تلقائيا، £zا�لجمع

ضمن��’تحرير‘ا8وجود��ي�ا8جموعة�� القيم�للجمع،�وننقر�فوق�أداة

وهذا�التسهيل�لجمع�كافة�القيم��.’الصفحة�الرئيسية‘ع�مة�التبويب�

  �ي�صف�أو�عمود.�جاورة��ي�الخ�يا�ا8ت

� �بدالة �SUMالجمع �دالة :SUMالخ�يا��� ��ي �2رقام �لجمع تستخدم

�يدويا �وغ���متجاورة �(متجاورة �فمث��صيغة .=SUM (B5:B12)لجمع�� (

)�لجمع�SUM (B5:B12, B18=.�والصيغة�(B12إ�ى��2B5رقام��ي�الخ�يا�من�

  .�B18و�ي�الخلية��B12إ�ى��2B5رقام��ي�الخ�يا�من�

�AVERAGEا�توسط� "كتشاف�ا8توسط�:

الصيغة�نستخدم�هذه��يال�رقام��ي�الخ� 

)(=AVERAGE(A2:A6)، با8توسط�� فتأتي

  .�A6إ�ى��A2ل�رقام��ي�الخ�يا�من�

1. �qى�ورقة�عمل�تسم�  ’تسويق‘nشارة�إ

  .�B10و�n�B1شارة�إ�ى�نطاق�الخ�يا�ب�ن .2

  فصل�مرجع�ورقة�العمل�عن�مرجع�نطاق�الخ�يا .3

Percentage� :� �ل�رقام �ا8ئوية �النسبة �الخ�يا"كتشاف �نكتب��ي ،

  ).�..…/SUM(A2:A8)*100=الصيغة�(

  ��:�IFصيغة�

�فتكون��ستخدمت �الشرط، �ع@ى �اعتمادا �نتيجة ��رجاع �الصيغة هذه

  بناء�الصيغة�كما�ي@ي:�).�False)�أو�خطأ�(Trueالنتيجة�إما�صحيح�(
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IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)  

  :�1مثال

 A B  C  D  E 

  درجة  مجموع  �2ع�مة  1ع�مة�  اسم  1

    79  34  45  رشاد  2

 �IF(D2>=60, ‘A’, ‘B’)= صيغة�"كتشاف�الدرجة:�

  )Aفتكون�النتيجة�(

  .2مثال�

 A B  C  D  E 

  درجة  مجموع  �2ع�مة  1ع�مة�  اسم  1

    79  34  45  رشاد  2

    57  23  34  سالم  3
=IF(D2>=80, ‘A’, IF(D2>=60, ‘B’, IF(D2>=50, ‘C’))) 

 .�علينا�أن�نغلق�كل�2قواس�ا8فتوحة��ي�الصيغة

  للمراجعة:

  ؟Excelما��ي�ورقة�العمل��ي� .1

  ؟Excel 2007كم�عمودا��ي� .2

  ؟Excel 2007كم�صفا��ي� .3

  عرف�الخلية؟ .4

  كيف�نعنون�الخلية؟ .5

  ما�هو�شريط�الصيغ؟ .6
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  هو�مربع�Xسم؟ما� .7

  اكتب�الخطوات��دخال�التواريخ�و2وقات��ي�الخلية؟ .8

  كيف�ندخل�نفس�البيانات��ي�عدة�خ�يا�مرة�واحدة؟ .9

  ما��ي�الخطوات�لتطبيق�النمط�للخلية؟ .10

  كيف�نضيف�خلفية�للخلية�أو�ورقة�عمل؟ .11

  كيف�نطبق�الحدود�للخ�يا؟ .12

  ؟Auto Fillلم�يستخدم�التسهيل� .13

  العمل؟�كيف�ندرج�أعمدة��ي�ورقة .14

  كيف�نحرر�محتويات�الخلية؟ .15

  ما��ي�الخطوات�لتعي�ن�عرض�مع�ن�للخلية؟ .16

  ب�ن�عن�دمج�الخ�يا�أو�تقسيمها؟ .17

  ما��ي�الطرق��ضافة�تعليق�للخلية؟ .18

  ما��ي�تصفية�البيانات؟�ولم�يستخدم�هذا�التسهيل؟ .19

  ؟Excelأعد�مذكرة�وج�xة�عن�إنشاء�مخطط��ي� .20

  ؟Excelما��ي�2نواع�للمخطط��ي� .21

  ي�الصيغة؟ما�� .22

  ما��ي�أجزاء�الصيغة؟ .23

  .R12إ�ى��R3ما�الصيغة�لجمع�2رقام��ي�الخ�يا�من� .24

  ما�هو�جمع�تلقائي؟�وكيف�نعمل�به؟ .25

�  
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