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 الفصل األول:

 رونيةتبيئة العمل في الجداول االلك
 مقدمة:: 1 – 1

استخدـ المحاسبوف أوراؽ العمؿ )الجداوؿ مف أسطر وأعمدة( منذ مئات السنيف إال أف استخداـ 
عمؿ االلكترونية المحوسبة مف قبؿ المحاسبيف يعد جديد العيد نسبيًا. ويعد داف بريكمف أوراؽ ال

Dan Bricklin  أبا أوراؽ العمؿ االلكترونية وفقًا لمعديد مف المجالت التي أرخت لتاريخ أوراؽ
أتى دانيؿ بركمف الطالب في مدرسة األعماؿ في ىارفرد  ?<@8العمؿ االلكترونية. ففي عاـ 

Harvard Business School student  بفكرة اآللة الحاسبة المرئية التفاعمية ثـ طور وزميمو
والذي أصبح فيما بعد التطبيؽ األوؿ في الحواسب الشخصية  VisiCalc الحقًا برنامجًا دعي بػ 

". في أوائؿ الثمانينيات نمى سوؽ أوراؽ العمؿ (Power, 2004)"لمعمومات أكثر أنظر 
برنامج  Mitch Kaporوطور  IBMمف  8د فعؿ عمى ظيور الحواسب الشخصيةااللكترونية كر 

الذي أصبح بسرعة البرنامج المعيار في السوؽ. لقد جعؿ لوتس استخداـ أوراؽ  Lotusلوتس 
يانية ووسائط قواعد البيانات العمؿ االلكترونية أكثر سيولة كما أضاؼ األشكاؿ والرسوـ الب

جاء  <?@8المتكاممة ألوراؽ العمؿ االلكترونية باإلضافة إلى العديد مف المزايا األخرى. في 
مع أنو برمج أساسًا  -لدى طرحيا برنامج التشغيؿ وندوس-برنامج اإلكسؿ مف مايكروسوفت 

لعمؿ االلكترونية يستخدـ . ويعد اإلكسؿ أوؿ برنامج ألوراؽ ا>?@8لشركة أبؿ ماكنتوش في عاـ 
( أي تستخدـ الصور )األيقونات( لتحديد graphical user interfaceواجية تفاعؿ تصويرية )

المياـ مع قوائـ تفتح لتنسدؿ منيا عدة أوامر حيث ىناؾ اإلمكانية الختيار أحدىا بالنقر عمى 
 >@@8منذ ربيع عاـ  أحد أزرار الماوس. أصبح اإلكسؿ برنامج أوراؽ العمؿ األوؿ في السوؽ
 بعدما قامت شركة مايكروسوفت بشراء الشركة التي طورت برنامج لوتس.

 استخدام اإلكسل في المحاسبة: – 2

                                                           
1
وهو مختصر ألربع كلمات هً: النوافذ واألٌقونات والقوائم  WIMPما ٌدعى اصطالحاً بـ تبدو الحواسب الشخصٌة وتعمل وفق   

 .windows, icons, menus, and pull downsواالنسدال لألسفل. أي 

http://www.kapor.com/homepages/mkapor/
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 Officeسيأحد أنواع الحزمة البرمجية لمايكروسوفت أوف Excelيعتبر برنامج اإلكسؿ 
Microsoftب الشخصية. وفي ىذا ، والتي تعتبر أكثر المنتوجات البرمجية انتشارا عمى الحواسي

ىو أكثر  Windows Microsoftالسياؽ يمكف القوؿ أف نظاـ التشغيؿ وندوز مايكروسوفت 
نظـ التشغيؿ انتشارا عمى الصعيد المحمي، وىذا األمر جعؿ منيا محط اىتماـ جميع 

 المستخدميف.
ضمف ىي ليست مف " Officeوتجدر اإلشارة ىنا إلى أف مجموعة برمجيات المكتب "أوفيس 

نما ىي مجموعة برمجية مستقمة، ويمكف ألي مستخدـ أف  مكونات نظاـ التشغيؿ وندوز، وا 
 بحيث تقوـ بتأدية المياـ نفسيا.  يستبدليا بمجموعة أخرى مكافئة ليا

مايكروسوفت أوفيس مف خالؿ قائمة البدء في نظاـ  البرمجياتعمى مجموعة  االطالعيمكف 
 Officeرامج" حيث نجد في ىذه القائمة بند اسمو وندوز، ضمف بند "كافة الب تشغيؿ

Microsoft  (.8 – 8ونجد فيو بنود البرامج التي تتفرع مف ىذه المجموعة )الشكؿ 
 

 
 برمجيات أوفس( مجموعة 1الشكل رقم )

ويتـ  دعـ البرمجيات المكتبية مف األدوات البرمجية المرافقة، والتي تفيد في عمميات الصيانة 
 Microsoftع قدرات البرامج وىي تندرج ضمف البند المتفرع عف المجموعة وتطوير وتوسي

Office 2010 Tools. 
ف الحديث عف البرامج المكتبية ىو أمر مشعب وال يتسع الح ديث عنو ىنا، إذ سيتـ التركيز وا 

 برنامج مايكروسوفت إكسؿ وأىمية استخداماتو في المحاسبة. ىعم
وفت إكسؿ نظاـ واسع اإلمكانيات جدا وىو يتشعب إلى عدة ويعتبر النظاـ البرمجي مايكروس

استخدامات مختمفة الطابع ويقوـ بالعديد مف الوظائؼ العممية والمينية والخدمية، ومف أىـ 
 الوظائؼ التي يمكف تأديتيا:
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 إمكانية التخزيف لمبيانات بكميات ىائمة. .8
فات الحسابات التمقائية، إنشاء العديد مف أنواع الممفات ومنيا ممفات البيانات ومم .9

 وممفات صفحات الويب، وغيرىا...
يتضمف عددا كبيرا ومتنوعا مف الكائنات النموذجية المختمفة والتي تسمح بتصميـ  .:

شبيية إلى حد كبير بالبرامج التي يتـ إنجازىا باستخداـ  ايمواجيات لممفات إكسؿ تجع
 لغات البرمجة المتقدمة.

دارة الكائنات، وذلؾ عبر إنشاء األوامر يسمح بإجراء العديد مف عممي .; ات التحكـ وا 
 البرمجية واستخداـ محرر الفيجواؿ بيزؾ الغني بالفعاليات البرمجية.

يفيد في معالجة البيانات الرقمية والنصية باستخداـ الدالالت التطبيقية المختمفة فيو  .>
داالت والتي تمبي متطمبات المستخدـ مف مختمؼ االىتمامات والتخصصات كال

 اإلحصائية والرياضية والمالية وغيرىا.
إف ىذه النقاط الرئيسية وغيرىا مف نقاط أخرى جعمت مف برنامج إكسؿ أداة ميمة جدًا مف أجؿ 
التعامؿ مع المسائؿ اليومية في العمؿ أو في البحث العممي. فيو يمتاز بسيولة االستخداـ في 

األخرى  البرمجياتفي الخصائص واألساليب مع  العديد مف الوظائؼ األساسية، إذ تكوف مشابية
كبرنامج محرر النصوص ويرامج إدارة نظاـ التشغيؿ، لذلؾ فإف تعمـ المتطمبات األولية 

 الستخدامو ىو أمر ميسر لعامة مستخدمي الحاسوب.
وعمى التوازي فإف تعمـ التقانات المتقدمة فيو تبقى حكرا عمى شريحة عممية متقدمة عمميًا 

اتيًا، إذ أنيا تتطمب إلمامًا بأكثر مف مجاؿ رفيع المستوى مف العموـ، فمثاًل استخداـ ومعموم
لماـ الدالت الرياضية واإلحصائية المدرجة في إكسؿ يتطمب مف المستخدـ أف يكوف عمى إ

 بالخمفية العممية لوظائؼ تمؾ الدالت.
 : واجية العمل في إكسل: 1 – 2

(، إذ أننا نعرض 9لذي يتـ فتحو عند تشغيؿ اإلكسؿ )الشكؿ يقصد بواجية العمؿ ذلؾ اإلطار ا
 مظيرًا مختصرًا لواجية برنامج إكسؿ كما يبدو بعد تماـ استدعائو.
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 ( واجية العمل في إكسل2الشكل رقم )

 
فإف مربعات صغيرة تتضمف حروفًا وأرقامًا تظير عمى الواجية  Altوعند الضغط عمى مفتاح  

ء القائمة أو اذه المربعات في التنبيو إلى مفاتيح االختصار التي تتيح استدع(. وتفيد ى:)الشكؿ 
 والحروؼ المرتبطة بالفعالية المطموبة. Altالفعالية المطموبة عف طريؽ الضغط عمى مفتاح 

، عممًا أنو بعد استدعاء القائمة "ممؼ" Altغط عمى المفتاحيف ـ + ممؼ نضفمثاًل لفتح القائمة 
منبثقة منيا أيضًا تظير مع الحروؼ التي تسمح بالوصوؿ السريع لكؿ منيا. فمثاًل فإف البنود ال

فتظير  Altلتنفيذ عممية الحفظ لمممؼ باسـ جديد يمكف الضغط عمى توليفة المفاتيح ب + ـ + 
واجية تسمح بإعطاء اسـ جديد لمممؼ المفتوح. ومفاتيح االختصار تؤدي الوظيفة المحددة فقط 

مغة المحددة لإلدخاؿ ىي المغة العربية، وىذه بنظرنا ثغرة في تصميـ االختصارات. عندما تكوف ال
فإذا كانت المغة المحددة لإلدخاؿ ىي المغة اإلنكميزية، فالستخداـ مفاتيح االختصار ينبغي عمى 

ثـ يستخدـ مفتاح االختصار، وىذا يعتبر مسار  Alt + Shiftالمستخدـ أف يتحوؿ لمغة العربية 
ال فائدة منو وال يمثؿ اختصارًا بؿ أصبحت أكثر تكمفة مف الضغط عمى قائمة التفاؼ طويؿ و 

 ممؼ بالزر األيسر لمفأرة ثـ االنتقاؿ إلى البند المطموب.
 

 
 ( مفاتيح اختصار واجية العمل في إكسل3الشكل رقم )
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عمؿ في إكسؿ. استخداـ برنامج الجداوؿ االلكترونية، سوؼ نتعرؼ عمى بيئة الوقبؿ التعمؽ في 

وسنبدأ بسرد المكونات التفصيمية لواجية العمؿ ومكونات الجدوؿ االلكتروني، مع التطرؽ 
 لوظائؼ األزرار، وتقانات اإلدخاؿ والتنسيؽ والتحرير.

 شريط العنوان: :1 – 1 – 2
يدعى بالنشط إذا كاف العمؿ يجري ضمنو، وغير النشط وىو الشريط الواقع في أعمى الواجية)

 كاف اإلطار مفتوحًا لكف العمؿ يجري في إطار آخر(.إذا 

 
 وىذا الشريط يتضمف المكونات التالية:

وىي أيقونة التحكـ بالبرنامج وليا  أيقونة البرامج: - أ
السموؾ نفسو في جميع برمجيات أوفيس ولدى 

أرة األيسر عمييا تنبثؽ منيا فالضغط بمؤشر ال
 صورة مصغرة عف محتويات قائمتيا المنسدلة.

 
 

 
شريط الوصوؿ السريع: وىو يتضمف في الحالة االفتراضية خيارات حفظ الممؼ الحالي  –ب 

باسمو، وعمميتي التراجع والعودة عف التراجع، التراجع والتكرار وىذاف الزراف ال يكوناف مفعميف 
 إال بعد إجراء عمميات التحرير واإلدخاؿ عمى محتويات الجدوؿ.

 
ى إليو حسب رغبة المستخدـ وذلؾ عف طريؽ السيـ الظاىر في طرفو ويمكف إضافة أزرار أخر 

 أو عف طريؽ البند الخاص بو في "خيارات إكسؿ".
 وىي التسمية الظاىرة في شريط العنواف كما يمي: اسم برنامج اإلكسل الممف المفتوح: -جـ 

 
 

ر دائمًا في وىي ىي تظي Microsoft Excelومف المالحظ أنيا مكونة مف جزأيف ىو تسمية 
جميع ممفات اإلكسؿ، أما الثانية فيي تسمية الممؼ الذي يتـ التعامؿ معو. وتجدر اإلشارة ىنا 

 .xlsxإلى أف امتداد المفمت في إكسؿ ىو دائما 
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 مايكروسوفت بالشكؿ نفسووىي تظير في مختمؼ برمجيات  التحكم باإلطار:أزرار  –د 
يقـو بإغالؽ اإلطار المفتوح، والزر الموسـو بإشارة ×( والوظائؼ نفسيا. فالزر الموسـو بإشارة )

جزأي(، أما الزر الموسوـ بإشارة  ( يتيح التبديؿ بيف طريقتي عرض الشاشة )كامؿ أو)
 ( يقـو بطي اإلطار وتصغيره ليتوضع عمى شريط المياـ.)
 : شريط العنوان:2 – 1 – 2

األلسنة معظـ الفعاليات التي يقـو بيا  ىذه المكونات ىي األكثر استخدامَا، فيندرج تحت ىذه
 برنامج إكسؿ.

 
فكؿ لساف تبويب يؤدي إلى شريط أزرار يتضمف مجموعة مف األدوات، وكؿ منيا مخصص 
لوظيفة مفردة أو يوصؿ إلى خيارات متعددة، وقد تكوف الوظائؼ المتعمقة بزر معيف متعدد 

ة مف الزر، لذلؾ يمثؿ الزر مؤديًا إلى جدًا، بحيث إنو ال يمكف حصرىا في قائمة بنود منبثق
نافذة جديدة. وأحيانًا يتـ التحوؿ إلى بيئة جديدة كما ىو الحاؿ عندما يتطمب األمر التعامؿ مع 

 تقنيات برامج مثؿ )الفيجواؿ بيزؾ(.
 : شريط الصيغة:3 – 1 – 2

 وىو يقسـ إلى قسميف بفصؿ بينيما حيز يتضمف رمز الدالة:

 
شر موجودًا في الجزء األيمف المختص بإدخاؿ الصيغة فإف شريط الصيغة وعندما يكوف المؤ 

 يأخذ المظير التالي:

 
وىذا الشريط مخصص لكتابة الداالت والصيغ الرياضية والتي ىي متوفرة بشكؿ واؼ في 

مساواة قبؿ الصيغة الرياضية وعندئذ يتـ حساب ناتج الصيغة اإلكسؿ. وينبغي كتابة إشارة ال
ظيار نات ال يتـ إظيار النص المكتوب تمامًا وفؽ شكمو النصي.وا   جيا في الجدوؿ، وا 

 
بمجرد وضع مؤشر الفأرة عمى خمية ما يظير في الجزء األيسر مف شريط الصيغة. إال إذا تـ 

يظير ىو االسـ المعطى ليا. وتكوف الخمية المحددة ذات  تسمية الخمية بطريقة أخرى فإف ما
الخاليا األخرى، عالوة عمى أف ترويسة العمود وترويسة السطر  إطار أسود أكثر سماكة مف

 لمخمية تكوف أيضًا مميزة بموف مختمؼ. الحاوييف
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 وأما الجزء األيمف مف شريط الصيغة فإنو يكوف في إحدى الحاالت التالية:
 خاليًا إذا كانت الخمية ال تتضمف أية مدخالت. .8
مكف توسيع شريط الصيغة بحيث يتسع يتضمف النص المكتوب في الخمية، عممًا أنو ي .9

 ألكثر مف سطر.
يتضمف صيغة مكونة مف دالة أو مجموعة مف الداالت المعرفة في إكسؿ. أو يمكف أف  .:

تكوف الصيغة مؤلفة مف عمميات حسابية تجري باستخداـ معطيات مباشرة أو باستخداـ 
 دالالت مرجعية إلى خاليا اإلكسؿ أو إلى مواقع مختمفة.

 بة لمحاالت التي يمكف أف تقع فييا الخمية فيي:أما بالنس
خالية مف أية مدخالت أو مخرجات، وأف ال تكوف مستخدمة لإلدخاؿ أو اإلخراج مف  .8

 قبؿ أية صيغة.
خاوية مف المدخالت والمخرجات ولكنيا تستخدـ في صيغة أو أكثر كمرجعية لإلدخاؿ  .9

 أو اإلخراج.
تخداـ معطيات مباشرة أو باستخداـ دالالت حاوية لصيغة أو لعمميات حسابية تجري باس .:

مرجعية إلى خاليا إكسؿ. وفي ىذه الحالة يظير في الخمية ناتج الصيغة وليس الصيغة، 
 أما شريط الصيغة فتظير الصيغة وليس ناتجيا.

وىنا نشير إلى أف المقصود بتعبير "الصيغة" ىو استخداـ دالة مفردة مف الداالت العديدة 
أو صيغة مركبة بشكؿ صحيح مف عدة داالت وأعداد وعمميات رياضية  المعرفة في إكسؿ

 عمييا.
 : نافذة الجداول:4 – 1 – 2

منتظمة مف الخاليا تتوضع عمى عدد محدود مف األعمدة واألسطر، واألعمدة  ىي شبكة
( يعاد =9مرقمة باألحرؼ باستخداـ حروؼ األبجدية الالتينية، وبعد انتياء الحروؼ الػ )

الحرؼ األوؿ وتكرار األحرؼ الالتينية حسب التسمسؿ، ثـ يأخذ الحرؼ الثاني ويبدأ  استخداـ
بالعد بإضافة الحروؼ إليو تباعًا، ثـ تؤخذ الحروؼ لثالثة مراتب وىكذا إلى أف نصؿ إلى 

 مف الواحد. ابتداءالعمود األخير. أما األسطر فيي مرقمة باألعداد الطبيعية 
رقـ العمود المرمز بالحروؼ ورقـ السطر كعدد طبيعي يمكف ا الترقيـ أي وباستخداـ ىذ

اإلشارة إلى أي خمية في الجدوؿ، وذلؾ بذكر تسمية العمود الحرفية ومف ثـ رقـ السطر، 
 Bىي الخمية الواقعة في العمود المعنوف بالحرؼ  A 31والذي ىو عدد طبيعي فمثاَل الخمية 
 .98والتي تقع عمى تقاطعو مع السطر 
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= =<>?;87. أما عدد األسطر فيبمغ ;98=  ;?:=8يبمغ عدد األعمدة  جدول:سعة ال
ذا عممنا أف طاقة . ;:9= ;?8@=?@<8<8الخاليا في الجدوؿ  ، وبالتالي فعدد997 وا 

فإف إمكانية التخزيف في ورقة . >98 – 8= <=<9:الخمية مف استيعاب المحارؼ يبمغ 
 واحدة يبمغ جداء ىذه األعمدة الثالثة.

 تكشاف أطراف ورقة العمل يمكن استخدام االختصارات التالية:والس
 النتيجة المفتاح

Ctrl الوصوؿ إلى طرفي الجدوؿ + السيـ اليمني أو اليساري 
Ctrl  الوصوؿ إلى أوؿ السطر + السيـ العموي 
Ctrl السطر آخرالوصوؿ إلى  + السيـ السفمي 
Ctrl  +Home الوصوؿ إلى أوؿ خمية في الجدوؿ 
Ctrl  +End الوصوؿ إلى آخر خمية في الجدوؿ 

وبالنسبة لعمميات اإلدخاؿ والتعديؿ ضمف الجدوؿ فيي تتشابو مف حيث الكيفية مع تمؾ 
ظيار  المطبقة في محرر النصوص، ويتميز الجدوؿ االلكتروني في أنو يوفر تقنيات إدخاؿ وا 

سنتطرؽ إلييا أثناء دراسة متقدمة تفيد في سرعة المعالجة وتنظيـ العمميات المنجزة، و 
 الداالت.

 :Excelوفيما يمي بعض اختصارات لوحة المفاتيح في برنامج 

 أزرار لوحة المفاتيح االنتقال إلى
 السيـ األيسر  خمية واحدة إلى اليسار
 السيـ األيمف خمية واحدة إلى اليميف
 السيـ العموي  خمية واحدة لألعمى
 Enterالسفمي         أو مفتاح السيـ  خمية واحدة لألسفؿ
 Page up شاشة واحدة لألعمى
 Page down شاشة واحدة لألسفؿ
 Ctrl + Page up ورقة العمؿ السابقة
 Ctrl + Page down ورقة العمؿ التالية

 Home الخمية األولى مف الصؼ 
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  Ctrl + Home الخمية األولى مف ورقة العمؿ 
  Ctrl + End خاؿ البيانات إلييا  الخمية األخيرة التي تـ إد

 Tab الخمية الالحقة في الصؼ نفسو 
  Shift + Tab الخمية السابقة في الصؼ نفسو

          + Ctrl أوؿ خمية في العمود 
          + Ctrl آخر خمية في العمود
          + Ctrl أوؿ خمية في الصؼ 
          + Ctrl آخر خمية في الصؼ

 :Excelأما بالنسبة ألشكاؿ مؤشر الماوس في برنامج  

 
 العادي. Excelمؤشر 

I      .)وضعية الكتابة )تحرير الخمية 

 عند النقر عمى حافة الخمية اليسرى مف أجؿ نسخ الخاليا  

 تغيير عرض العمود أو ارتفاع الصؼ 

 .ctrlنقؿ الخمية أونسخيا مع ضغط  

 
ة )قبؿ إجراء أية تعديالت( تظير في الجزء األسفؿ مف نافذة الجدوؿ وفي الحالة االفتراضي

ثالثة ألسنة تبويب تفتح كؿ منيا ورقة إكسؿ. وتظير مسطرة لمتزليج يمينًا ويسارًا فتتيح 
اإلطالع عمى الجدوؿ الذي ال تتسع لو شاشة العرض. أما األسيـ الصغيرة الظاىرة في 

ما يكوف عدد األوراؽ كبيرًا أو عندما ال يكفي ىذا طرؼ ىذا اإلطار فتفيد بشكؿ خاص عند
 الشريط إلظيارىا جميعًا.
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 ويختمؼ توضع ىذه األدوات باختالؼ اتجاه الصفحة.

 : شريط المعمومات:5 – 1 – 2
ىو شريط يقع أسفؿ نافذة الجدوؿ وىو يقتصر عمى عرض بعض رسائؿ التنبيو المتعمقة 

لجدوؿ، كعرض المجريات اآلنية التي تحدث أثناء بالفعاليات التي يجري عمى محتويات ا
تحرير محتويات الجدوؿ وحساب الصيغ، لكف تمؾ الرسائؿ تدوـ غالبًا برىة قصيرة ال 

 يمحظيا المستخدـ إال عندما تستغرؽ المعالجة فترة طويمة.

 
 يره، دوف تغيير التنسيؽ أوستخدـ لتكبير مظير الجدوؿ أو تصغكما يتضمف الشريط مزلجة ت

 حجـ الخط. وفي منتصفو تظير عدة أيقونات تفيد في التحكـ بطريقة عرض الورقة.
 
 : قائمة ممف:6 – 1 – 2

عند استدعاء ىذه القائمة يظير الجزء األوؿ والرئيسي منيا والذي يتضمف مجموعة مف البنود 
نصوص، التي تتفرع عف ىذه القائمة، وىي مألوفة وتطابؽ مع األزرار المستخدمة في محرر ال

"معمومات الممؼ"  infoوعند فتح ىذه القائمة تظير دومًا في الحالة االفتراضية عمى الخيار 
(. ويتضمف الجزء الثاني مف القائمة اسـ الممؼ الذي يتـ التعامؿ معو، وبعض ;الشكؿ )

الفعاليات المطبقة عميو مف حيث السماحيات بالفتح والتعديؿ وغير ذلؾ. وفي الجزء الثالث 
مف القائمة استعراضَا لمممؼ المفعؿ وبعض الخصائص كالحجـ والتاريخ ولمحة عف تتض

 المحتويات، واسـ المنشئ.
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 القائمة "ممف" ىي:المالحظ أنو من أىم بنود ومن 
التي تـ انجازىا عمى الممؼ مع االحتفاظ باسـ الممؼ في  التغييراتيتـ تخزيف  حفظ: - أ

 المطاف الذي نرغب فيو ضمف الحاسب.
يتيح لنا تسمية الممؼ باسـ آخر دوف حذؼ التسمية السابقة كما ينتيح لنا  ظ باسم:حف - ب

تجدر إليو اإلشارة ىو كثرة الخيارات المتاحة لتخزيف  تغيير نوع الممؼ. ولعؿ أىـ ما
الممؼ مثؿ )حفظ بصيغة إصدار سابؽ، حفظ كصفحة ويب، حفظ بصيغة 

PDF.)الخ.. 
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 ( خيارات حفظ ممف إكسل.5الشكل )

 
 تتيح فتح ممؼ موجود عمى الحاسب أو الشبكة. فتح ممف: -جـ 
 يتـ إغالؽ الممؼ المفتوح مع بقاء برنامج إكسؿ قيد التشغيؿ. إغالق: –د 
جموعة مف أنواع المساعدة المطموبة فيما يتعمؽ وىو بند يوصؿ إلى م معمومات: -ىـ 

 باالستخداـ أو التحديثات وخيارات المغة.
وفي ىذا البند تظير مجموعة مف أسماء الممفات، وىي الممفات التي  يرة:الممفات األخ –و 

تعامؿ معيا المستخدـ مؤخرًا. ويمكف تحديد عدد الممفات التي تظير أسماؤىا في خيارات اإلكسؿ 
 ضمف مجموعة الخيارات المتقدمة.

محددة كما نشاء ممؼ أوراؽ إكسؿ جديدة او مف خالؿ قوالب مف خالؿ القدرة عمى إ :جديد –ز 
 ىي فتح ممؼ فارغ عادي. االفتراضية(، غال أنو في الحالة >في الشكؿ رقـ )



14 

 

 
 ( خيارات ممف إكسل جديد5الشكل رقم )

تتمايز ىنا الطباعة في حالة ممفات النصوص العادية ألف ممؼ إكسؿ مؤلؼ مف  طباعة: –ح 
جد طابعة عمى اإلطالؽ تستطيع عدة أوراؽ، والورقة الواحدة مساحتيا كبيرة جدَا بحيث أنو ال تو 

استيعاب ورقة بكامميا لذلؾ يتـ تجزئة الورقة إلى صفحات بحيث يكوف كؿ جزء منيا قاباًل 
 لمطباعة عمى ورؽ مف نمط وقياس معيف.

 (.=ويمكف تحديد خيارات الصفحة وىوامشيا قبؿ عممية الطباعة الشكؿ )

 
 ( خيارات طباعة الممف في إكسل6الشكل رقم )

رسال: –ط  شريطة  ويتيح إرساؿ الممؼ عبر االنترنيت إلى البريد اإللكتروني أو الفاكس حفظ وا 
 عدادات ىذا االتصاؿ في نظاـ التشغيؿ.تعريؼ إ
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ويشير إلى إمكانية الوصوؿ إلى موقع شركة المايكروسوفت، لمتواصؿ المباشر أو  تعميمات: –ي 
 اإلطالع عمى آخر المستجدات والمالحظات.

 وىي الخيارات المطبقة عمى أداء برنامج اإلكسؿ. ات:خيار  –ك 

 
 ( خيارات إكسل7الشكل )

ومف المفيد ىنا أف نشير إلى أف البند المتعمؽ بالخيارات المتقدمة والذي يتضمف خيارات متعددة، 
وكذلؾ البند المتعمؽ بإجراء  تندرج ضمنو تصنيفات مختمفة )تحرير، عرض، الويب، ..الخ(.

 (.?الشكؿ رقـ ) Customize ribbonمظير أشرطة األزرار تعديالت عمى 

 
 ( تخصيص أشرطة األزرار8الشكل رقم )

ىذا الخيار يؤدي إلى الخروج مف برنامج اإلكسؿ، ويتطمب األمر إغالؽ  إنياء البرنامج: –ل 
 كافة الممفات التي يتـ التعامؿ معيا.


