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 : محتويات ألسنة التبويب الجبيية )أشرطة األزرار(:7 – 1 – 2
بغية تسييؿ التعامؿ مع الجدوؿ االلكتروني، فغنيا يتـ تزويد واجية العمؿ بمجموعة مف أزرار 

كؿ الوصوؿ السريع إلى الفعالية المطموبة. وىذه األزرار يتـ تجميعيا ضمف أشرطة أزرار يحدد 
منيا نمط معيف بحيث إف األزرار المتضمنة فيو تندرج تحت المسمى نفسو. وأشرطة األزرار 

 تظير تحت شريط القوائـ وىي متعددة.
 وفيما يتعمؽ بمحتويات ألسنة التبويب:

 :Homeشريط األزرار "الرئيسة"  :2-1-7-1
ؿ المستخدـ العادي. وكما وىو يتضمف العديد مف األزرار التي تؤدي فعاليات كثيرة المزوـ مف قب

ىو مبيف فإنو يختص بفعاليات التنسيؽ التي يحتاج المستخدـ تطبيقيا عمى محتويات نافذة 
 الجدوؿ االلكتروني. ولو المظير التالي:

 
 وىنا ينبغي االشارة إلى بعض المالحظات التي تنطبؽ عمى جميع أشرطة األزرار عمومًا، وىي:

 صغير وغير متساوية القياس.إف األزرار بمعظميا ذات حجـ  - أ
عامة األزرار موسومة بصور معبرة عف وظائفيا، إال أف بعض األزرار قد يكوف مزودًا  - ب

 بنود منسدلة. بنص، وبعضيا قد يستدعي قائمة
 تتبايف األزرار بيف مظيريف: - ت

: عندما تكوف ساطعة المظير فيذا يعني أنو قابمة لمتطبيؽ في المحظة enableالتفعيؿ
 .المنظورة
: يكوف الزر باىت الموف وال يتأثر بمرور مؤشر الفأرة فوقو، وىذا يعني disableالتعطيؿ

 أف وظيفتو غير ممكنة التنفيذ.
الذي يظير في أسؼ كؿ مجموعة مف مجموعات األزرار فإنو  (أما في فيما يتعمؽ بالسيـ )

 المجموعة.يسمح بالولوج إلى مكونات مفصمة لكؿ الخيارات التي تندرج ضمف عنواف 
فمموصوؿ إلى الخيارات التفصيمية لإلعدادات المتعمقة بالبند "خط" نضغط عمى الزر السفمي 

(، )والواجية الظاىرة يمكف الوصوؿ إلييا مف ضغط الزر األيمف عمى @فنحصؿ عمى الشكؿ )
ساف أية خمية مف خاليا الجدوؿ واختيار البند "تنسيؽ الخاليا"، ومف الواجية الظاىرة نختار ل

 "(.fontالتبويب خط "
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عممًا أنو يوجد قائمة أخرى وأشرطة وأزرار أخرى لكنيا ال تظير إال عند إعداد برنامج اإلكسؿ 
بطريقة معينة. ونحف نعتمد عمى مظير القوائـ والواجيات التي تظير في برنامج اإلكسؿ عندما 

 .االفتراضيةيتـ تحميمو باإلعدادات 

 
 ق خاليا وخيارات خط( واجية تنسي9الشكل رقم )

 
األزرار فإننا نالحظ أف كؿ بند يمكف أف كما يمكف أف نشير إلى أنو مف أجؿ جميع أشرطة 

 يتألؼ مف أربعة مكونات ىي:
وىي صورة رمزية صغيرة توحي الفعالية المناطة بالزر، كصورة لمداللة  األيقونة المميزة: .8

 عمى أف يقـو بفعالية اقتصاص التحديد.
 وىي الفعالية التي يوـ بيا البند بإيجاز. :تسمية البند .9
لموصوؿ السريع إلى البند وتكوف عادة باستخداـ لوحة المفاتيح. وقد  :اختصاريوبنية  .:

توجد ىذه البنية عمى شكؿ مفتاح واحد أو توليفة مف المفاتيح وخاصة مفاتيح التحكـ 
 واألحرؼ.
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ما ثالث نقط متتالية. وكؿ وىي إما سيـ صغير في طرؼ البند و  اإلشارات التشعبية: .; ا 
بند ينتيي طرفو بسيـ صغير يدؿ عمى ذلؾ عمى أنو يتشعب إلى قائمة جانبية مف 

 جديداً الخيارات. وكؿ بند تنتيي تسميتو بثالث نقط متتالية يدؿ عمى أنو يستدعي إطارًا 
 يتضمف مجموعة مف الخيارات.

زرار تظير رسالة توضيحية وعند وضع مؤشر الفأرة عمى أي زر مف محتويات أشرطة األ
تتضمف: اسـ الزر، وظيفتو، مفاتيح االختصار التي تستدعي وظيفتو إف وجدت اختصارات، 

 (.87وقد تتضمف أيقونة توضيحية لكيفية تنفيذ الوظيفة المناطة بو )الشكؿ 

 

 
 زرار( رسائل طافية توضيحية لوظائف األ 11الشكل قم )

 شريط األزرار إدراج: :2-1-7-2
وىو شريط غني بالخيارات التي تتيح مجموعة مف الفعاليات المصنعة ضمف المجموعات 

 اآلتية:

 
 :وىذا الخيار يتيح إدراج جدوؿ يمكف مف خاللو التحكـ بمحتويات يتـ ربطيا  جداول

وعرضيا : فيو يساعد في تصنيؼ البيانات Pivot tableبو. أما جدوؿ التقرير 
بطريقة انتقائية ومرتبة مع إظيار لوحة تعرض عمييا قوائـ البيانات التي يرغب 

 المستخدـ باإلطالع عمييا وفقًا لطريقة العرض ىذه.
 :حيث تتوفر مجموعة خاصة مف األشكاؿ الجاىزة الستخداميا في  رسوم توضيحية

مف ممؼ وضع مالحظات أو شروحات. كما يتيح ىذا البند إمكانية جمب صورة 
دراجيا في  موجود عمى الحاسب أو سحبيا عبر الماسح الضوئي أو غير ذلؾ وا 

 إكسؿ.
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 :يمكف إدراج موقع رسـ بياني أو مضمع تكراري أو يمكف إدراج التخطيط  مخططات
 بعد تحديد البيانات التي يعتمد عمييا لرسـ المخطط البياني.

 :ى داخؿ المصنؼ أو ممؼ وىو ارتباط إلى موقع آخر قد يكوف إل ارتباط تشعبي
 عمى الحاسب أو عمى االنترنيت.

 :يتيح إدراج مربع نص أو ترويسة لمصفحة أو تذييؿ أو إدراج كائف  حقل نص
 ويمكف أف يكوف ىذا الكائف مقطع فيديو أو شريحة عرض أو غير ذلؾ.

 :يمكف إدراج رمز مف الرموز الرياضية والعممية غيمر المتوفرة في عمميات  رمز
شارات التعامؿ مع المجموعات التحري ر الطبيعي ومنيا مثاًل األبجدية اليونانية وا 

 االحتواء واالنتماء وغيرىا. ويتيح إدراج معادالت مكتوبة بصيغ رسومية متقدمة.
 

  page layoutشريط األزرار عرض الصفحة 
 و يتضمن التبويبات األساسية اآلتية : 

 ـ.بتغيير مظير الجدوؿ بشكؿ عايسمح نسق : 
 .كاليوامش والحجـ و الفواصؿ و الخمفيةإعداد الصفحة : 

 تسمح بتغيير اتجاه الصفحة مف اليسار لميميف و بالعكس.خيارات ورقة العمل : 
 تتيح إجراء عمميات المحاذاة  و إخفاء خطوط الجدوؿ .ترتيب : 

 
 : Formulasشريط أزرار "صيغ"  -4

في جدوؿ اإلكسؿ . فالداالت متعددة جدا ، وىي  ىذا الشريط ىو الشريط األكثر أىمية لمعمؿ
 مصنفة في ىذا الشريط تصنيفا مرتبطا بوظائفيا.

، حيث و يمكف الوصوؿ إلى ىذه الداالت عف طريؽ شريط الصيغة باختيار زر إدراج الدالة 
( . وىي نفس الفعالية التي يؤدييا الزر األوؿ في ىذا ;تظير واجية إدراج الدالة ) الشكؿ

 برمز الدالة :  ط و الموسوـالشري
Fx إدراج دالة  

في الشريط يختص بالداالت البسيطة الكثيرة االستخداـ في التطبيقات العادية الزر الثاني 
 كالمجموع و المتوسط و القيمة الصغرى و الكبرى و التعداد .
صنؼ  . حيث يخصص زر لكؿ;بعد ذلؾ تظير األزرار المناظرة لمخيارات الموجودة في الشكؿ 

 تصميـ ىذا الشريط بيذه الطريقة في أنو يتيح إمكانية االطالعمف أصناؼ الداالت .يفيد 
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فبالضغط عمى الزر الممثؿ لمصنؼ تظير الداالت التي المباشر عمى الداالت حسب تصنيفيا ،
 تندرج ضمف التصنيؼ المطموب :

 
خاصة . فعند الضغط عمى  يتعمؽ بالخاليا المميزة بتسمياتتسميات فإنو  -  namesأما الزر 

والقيـ الموضوعة في كؿ خمية ىذا الزر تظير واجية تبيف الخاليا التي تـ إطالؽ تسمية عمييا ،
كما يمكف أف تكوف لمخمية أكثر منيا ) الشكؿ( ، ونالحظ أنو يمكف تسمية الخمية بالمغة العربية . 

( ليا تسميتاف األولى ىي 8) في الورقة   B3مف تسمية . ونستقرئ مف الشكؿ أف الخمية 
"price"  9والثانية بالمغة العربية وىي " سعر" ، وأف القيمة المكتوبة في الخمية ىي العدد< .

 . 8:97ليا أيضا تسميتاف و القيمة التي ضمنيا ىي  D3كذلؾ الخمية 
ء في إجراء التعديالت عمى المسميات مف حيث إنشا 88-;وتفيد األزرار الظاىرة عمى الواجية 

 تسمية جديدة أو حذؼ تسمية سابقة أو تعديميا .
  Dataشريط أزرار" بيانات "  ->

 مع البيانات المخزنة في ورقة اإلكسؿ وتتضمف البنود التالية:وىي القائمة المتخصصة بالتعامؿ 
يمكف جمب بيانات مف ممفات قواعد بيانات مختمفة ووضعيا في ورقة إحضار بيانات خارجية :

 .اكسؿ
أي ترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا مع إمكانية اختيار العمود المناسب العتماده معيارا  :فرز

 لمفرز و تحديد صؼ رأسي مثبت ال يخضع كالبيانات لشروط الترتيب.
وىذه العممية تفيد في البحث عف المجموعات الفرعية لمبيانات و العمؿ معيا في نطاؽ تصفية: 

لتصفية تعرض في القائمة الصفوؼ التي تتالءـ مع المعيار المحدد محدد . وبعد إجراء عممية ا
عمما أف لمتصفية التصفية التمقائية وفقا لمعايير بسيطة أو متقدمة تخضع لمعايير أكثر تعقيدا. 

نما تقوـ بإخفاء الصفوؼ التي  التصفية ال تؤدي الى إعادة ترتيب البيانات في النطاؽ المحدد وا 
. والمعيار ي  عرض في الخمية المحددة وقد يكوف انتقاء العشرة األوائؿ أو معيارا انتقائيا.ال تمـز

وىي عممية التحكـ بالمدخالت في الخمية لحصرىا ضمف الحيز المحدد مف التحقق من الصحة: 
 خالؿ ىذه العممية.

وىي تقنية مفيدة في تقطيع النص إلى أعمدة حسب مكونات النص مثال النص إلى أعمدة: 
 واصؿ أو النقاط.حسب الف

: ويتـ الدمج عبر عدة طرؽ منيا عبر المجموع أو حساب المتوسط والعديد مف الطرؽ دمج
 المبينة في الشاشة التي تظير مف خالؿ استدعاء ىذه العممية.
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وىي تفيد في اختصار صفوؼ البيانات أو األعمدة إلى عدد أقؿ مع تجميع ومخطط تفصيمي: 
 بطرؽ التجميع وفؾ التجميع.ظيور مؤشرات جانبية لمتحكـ 

 "مراجعة"  أزرارشريط  -6
وىذه القائمة تتضمف مجموعة مف الفعاليات المتعمقة بإدارة الممؼ بشكؿ عاـ . وتتضمف البنود 

 :التالية
 

 ويتـ التدقيؽ في الورقة المفتوحة فقط. :تدقيق إمالئي
 إلنكميزية.ويفيد في البحث عف مرادفات الكممات بالمغة العربية واأبحاث : 

أي مشاركة أكثر مف مستخدـ في تحرير المصنؼ وتظير شاشة ثانوية مشاركة في المصنف: 
لخيارات متعددة تتحكـ بطرؽ تحديث الممؼ والتعديؿ عميو. وعندئذ ال يمكف عرض وحدات 

 الماكرو في المصنفات المشتركة.
ا عبر وضع كممة مرور. يمكف حماية محتويات الجدوؿ مف التحرير مع إمكانية رؤيتيحماية: 

 وىناؾ كممة مرور أخرى توضع لمممؼ وتمنع مف فتحو و االطالع عميو.
نما يدؿ عمييا مثمث مموف في تعميق:  التعميؽ ىو مالحظة مرتبطة بالخمية ال تظير ضمنيا وا 

 إحدى الزاويتيف العمويتيف لمخمية، ويظير التعميؽ عند مرور المؤشر عمى الخمية.
 عرض" شريط أزرار " -7

وىو يقدـ خيارات أخرى في مظير ورقة العمؿ و إجراء بعض التأثيرات الجزئية عمى محتوياتيا. 
 ومف الخيارات الموجودة فيو نذكر مايمي :

 
 وىي طريقة عرض الجدوؿ بكاممو دوف فواصؿ.عادي: 

 وعند تطبيؽ ىذا الخيار يظير الجدوؿ مقسما الى مستطيالت توافؽمعاينة فواصل الصفحات: 
 قياس الصفحة المحدد في قائمة ممؼ السابقة.

حيث تمغى جميع األشرطة والحواشي ليصبح الجدوؿ معروضا عمى كافة الشاشة ملء الشاشة : 
 .Esc. ويتـ العودة إلى العرض ضمف النافذة عبر ضغط المفتاح 

يمكف إخفاء شريط الصيغة وترويسة األسطر و األعمدة وكذلؾ خطوط شبكة حقل العرض: 
 خاليا.ال

 يسمح باختيارنسبة التكبير أو التصغير دوف أف يؤثر ذلؾ عمى الحجـ الحقيقيتكبير/ تصغير: 
 لممدخالت مف ناحية حجـ الخط أو أبعاد الخاليا.

 يسمح بتكرار اإلطار المفتوح حاليا.نافذة جديد : 
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 .عرض االطارات المفتوحة كميا في آف واحدترتيب الكل : 
 . ر معيف دوف أف يعني ذلؾ إغالؽ الممؼ الحاوي لمبيانات: يمكف اخفاء إطاإخفاء

 إعادة إظيار اإلطار المخفي ) يكوف مفعال فقط عند وجود إطار مخفي(.إظيار: 
أربعة أقساـ ويتـ االنقساـ مف الموقع الذي طبقت فيو ىذه العممية وتصبح ورقة العمؿ انقسام: 

تمـز خصوصا عندما يحتاج المستخدـ  يمكف العمؿ عمييا بشكؿ شبو مستقؿ. وىذه العممية
 لتعامؿ مع بيانات متشابية بترتيب المحتويات.

يمكف تجميد أعمدة أو أسطر، ويمكف تطبيؽ ىذه العممية بعد االنقساـ وتصبح تجميد أجزاء: 
بعض األلواح مجمدة ، ومعنى تجميد األسطر مجمدة أنيا تبقى في موقعيا وعند النزوؿ بالمؤشر 

 األسطر التالية ليا غير المجمدة. تستجمب لألسفؿ
وىو أمر ميف مف الفعاليات التي تحتاج لتدخؿ أدوات مساعدة ويجب أف يكوف الحرؼ ماكرو: 

األوؿ في اسـ الماكرو حرفا أبجديا. ويمكف استدعاؤه عبر وضع مفتاح اختصار لو أو عبر 
ية مف ىذا البند خيارات . ونالحظ في القائمة التشعب  استدعاء وحدات الماكرو مف نفس البند

مستوى األماف ألف عمؿ الماكرو مرتبط بمستوى األماف المحدد لممصنؼ ويجب أف يكوف 
 مستوى األماف منخفضا أو متوسطا.

 العمل في الجدول اإللكتروني: 4-4
 التعامل مع الخاليا 4-4-1

ظير قائمتاف مف أثناء العمؿ ضمف الجدوؿ اإللكتروني ولدى الضغط عمى الزر األيمف لمفأرة ت
 ( تتيحاف الوصوؿ لفعاليات كثيرة االستخداـ في عممية التحرير.89-;الخيارات )الشكؿ 

الخط والتظميؿ و رسـ الحدود و دمج و بعض القائمة األولى تتضمف مجموعة خيارات 
 التنسيقات.

 أما القائمة الثانية فتتضمف الخيارات اآلتية:
سخو إلى الحافظة و عند لصقو في موقع آخر يحذؼ مف يقوـ باقتطاع الحيز المحدد و نقص: 

 موقعو السابؽ.
يقـو بنسخ الحيز المحدد إلى الحافظة وعند لصقو في موقع آخر فإنو ال يحذؼ مف موقعو نسخ: 
 السابؽ.

تتعمؽ بماىية المكونات تظير تحت ىذا البند عدة خيارات ، والخيارات الظاىرة خيارات المصق : 
افظة. فعند المصؽ العادي يتـ وضع المحتويات التي تـ نسخيا أو اقتطاعيا إلى الحالمنسوخة 

 مف الجدوؿ أو غيره  إلى الموقع المحدد.
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فتظير عدة خيارات لمصؽ، وخاصة فيما يتعمؽ بالصيغ واألرقاـ  أما خيارات المصق الخاص:
ة فإنو يعرض . ومف الميـ معرفة كيفية عممو ووظائفو، وفي الحقيق(:8-;التنسيقات )الشكؿو 

ما سيتـ لصقو شاشة مف الخيارات إلجراء عممية المصؽ . وىذه الخيارات ميمة جدا في تحديد 
 وفي كيفية تنسيقو.

تظير أيقونات تفصيمية لالختيار منيا . وىذه ومف السيـ المجاور لمخيار "لصؽ خاص" 
ند نفسو " لصؽ الخيارات تمخص الخيارات التي تظير في الواجية التي يتـ استدعاؤىا بال

 خاص".
عمما أف شاشة الخيارات ىذه تختمؼ بيف أف يكوف المنسوخ كائنا أـ بيانات أـ مجرد معطيات. 
أما الزر لصؽ كارتباط تشعبي فيو يتيح الوصوؿ إلى البيانات التي تـ لصؽ االرتباط مف أجميا 

 عند نقر موضع لصؽ االرتباط.
 فيو يتيح تحويؿ األسطر ألعمدة و بالعكس.  transposeالخيار كما تجدر اإلشارة إلى 

"إدراج خاليا منسوخة" وعند : إذا كانت ىناؾ خاليا منسوخة فإف ىذا الخيار يظير باسـ إدراج
 تطبيؽ الخيار بعد السؤاؿ عف كيفية اإلدراج كما يمي :

 عمى ىيكمية الجدوؿ.يتـ إزالة المحتويات مف الحيز المحدد. مع الحفاظ مسح: 
ذؼ الخمية أو مجموعة الخاليا المحددة مع انسحاب محتويات الجدوؿ لتحؿ محؿ يتـ ححذف: 

الحيز الذي تـ حذفو. ولذلؾ فإنو قبؿ إتماـ عممية الحذؼ تظير رسالة لمسؤاؿ عف كيفية إجراء 
  انسحاب الخاليا:

ية يتيح ىذا الخيار تطبيؽ عممية انتقاء البيانات حسب شروط محددة وبعد إنشاء العممتصفية : 
الخاليا و بضغط الزر األيمف تظير مجموعة مف الخيارات لتطبيقيا تظير أسيـ مضمنة داخؿ 

 (.;8-;عمى البيانات بما في ذلؾ عممية الترتيب التصاعدي أو التنازلي )الشكؿ 
: و تتضمف باإلضافة إلى الترتيب التصاعدي أو التنازلي خيارات ترتيب الخاليا  حسب ترتيب 

 الموف أو الخط.
نافذة صفراء تبدأ باسـ المستخدـ الذي سجؿ المنتج باسمو حالة االفتراضية ل: وىي في اتعميق

 . ويمكف كتابة مجموعة مف المالحظات في ىذه النافذة حوؿ الخمية التي أدرج التعميؽ عمييا
 (السابؽ. 87-;يفضي إلى الواجية المعروضة في الشكؿ) تنسيق الخاليا : 

ف تسمية الخمية باسـ معيف دوف اف يكوف خاضعا لمشروط المعروفة في يمك إعطاء اسم لمخمية:
يكتب  اسـ الخمية باألحرؼ الالتينية .  تعريؼ متحوالت لغات البرمجة، فميس مف الضروري أف

وبعد تسمية الخمية فإنو يتـ الوصوؿ إلييا باستخداـ التسمية المعطاة ليا وتظير تسميتيا في 
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التسمية األصمية لمخمية بضغط زر الفأرة األيسر عمييا والحفاظ  شريط الصيغة . ويمكف رؤية
 .عمييا مضغوطا فيظير االسـ األصمي في شريط الصيغ

ممؼ أو بيانات ، يمكف أف يكوف االرتباط ىو اختصار يكتب فيو رابط لموقع : ارتباط تشعبي 
 أو عمى اإلنترنت.مشيرا إلى موقع آخر قد يكوف إلى داخؿ الممؼ أو إلى الممؼ عمى الحاسب 

 وبيذا فيو يختمؼ عف االرتباط المذكور في حالة "لصؽ خاص".
 الفعاليات عمى ترويسة الجدول-4-4-2

نتطرؽ ىنا لمفعاليات التي يمكف تطبيقيا عمى السطر أو العمود بشكؿ عاـ. ففيما يتعمؽ بالزر 
أو العمود د أكثر مف سطر األيسر لمفأرة ففعاليات تتمثؿ في تحديد السطر أو العمود ويمكف تحدي

 مع ضغط الزر األيسر لمفأرة.  ctrlويمكف تحديد أكثر مف سطر باستخداـ المفتاح 
لى جعؿ عرض العمود متالئما ف عمى الفاصؿ بيف األعمدة فيؤدي إأما ضغط الزر األيسر مرتي

 مع متطمبات محتوياتو.
الزر األيمف تظير قائمتاف  مؤشر الفأرة عمى ترويسة السطر ) أو العمود( وضغط  وضع عند

، والفرؽ يتمثؿ في أف التطبيقات ىنا تنفذ 89-;متشابيتاف مع القائمتيف المعروضتيف في الشكؿ 
 عمى السطر أو العمود.

 أما فيما يتعمؽ بالخيارات الجديدة فيي :
 ارتفاع السطر )أو عرض العمود( : يمكف أف يكوف عددا حقيقيا موجبا و إذا كاف صفرا فبتسبب

 في إخفاء السطر أو العمود.
إخفاء/ إظيار: ىذا البند يسمح بإخفاء السطر أو العمود بالكامؿ وىذا ما يفيد عندما تكوف 
البيانات كثيرة و يحتاج المستخدـ لالطالع عمى بيانات يفصؿ بينيما أعمدة أو أسطر غير 

 متعمقة بالمسألة المدروسة.
مودا( فعند تطبيؽ خيار المصؽ فإنو يتـ إقحاـ مالحظة: عندما يكوف المنسوخ سطرا ) أو ع

الصؼ )أو العمود( في الموقع المحدد، مع العمـ أف ترقيمات األسطر ال تتغير أي أف رقـ 
ذا كاف السطر األخير ) أو  السطر المقحـ ىو نفس رقـ السطر الذي كاف في ىذا الموقع . وا 

 ير رسالة خطأ.العمود( في الجدوؿ يحوي بيانات فإف عممية اإلدراج تظ
 الفعاليات عمى ألسنة ورقات العمل -4-4-3

األيسر يمكف اختيار ورقة العمؿ، عند الضغط بالزر األيسر عمى المسيف  الفأرةباستخداـ زر 
 الخاص بالورقة والسحب يمينا أو يسارا يمكف تغيير موقع الورقات الموجودة.

، >8-;البينة في الشكؿ  ي الخياراتأما ضغط زر الفأرة األيمف عمى لسيف الورقة فإنو يغط
 :وىي
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 إدراج: يتيح ىذا الخيار إدراج أحد الكائنات التي تظير في واجية جديدة ومف الخيارات إدراج
 ورقة خالية و تأخذ اسما افتراضيا ذا رقـ تسمسمي.

 حذؼ ورقة : يتـ حذؼ الورقة المحددة بكامؿ ما فييا .
الورقة و إعطاءىا اسما جديدا حتى لو كانت بياناتيا تغيير اسـ الورقة: يمكف اعادة تسمية 

 تستخدـ مف قبؿ ورقة أخرى. 
 نقؿ ورقة أو نسخيا:

يمكف مف نقؿ الورقة لتقع في ترتيب آخر بيف األوراؽ حسب ما يتـ تحديده مف النافذة السفمية 
مربع (، أو نسخيا لإلستفادة مف البيانات التي عمييا وعند إذ ينبغي تحديد =8-;)الشكؿ 

 اإلختيار الظاىر في أسفؿ الشكؿ 
أو يمكف نقميا أو نسخيا إلى ممؼ إكسؿ آخر وعندىا يجب أف يكوف الممؼ مفتوحًا ويتـ اختياره 
مف النافذة المميزة بسيـ منسدؿ حيث تظير الممفات المفتوحة التي يمكف نقؿ الورقة أو نسخيا 

 إليو.
 حماية الورقة: 

أنواع الحماية التي يرغب المستخدـ بتطبيقيا عمى الورقة. وأما  تظير واجية جديدة يتـ اختيار
النافذة العميا فيي تتيح إدخاؿ كممة مرور فإنو يتيح تحديد كممة مرور يمكف لممستخدـ إدخاليا 

 فيستطيع عندىا التعديؿ عمى المحتويات.
 إظيار الترميز:

يتـ تطبيؽ غة البرمجة فجواؿ بيزؾ ، و وىذا الخيار يؤدي لإلنتقاؿ إلى بيئة تشابو بيئة العمؿ في ل
الخيارت عمى الورقة ككائف برمجي عبر تحديد الكائف وتحديد الخيارات المرغوبة عمى كؿ بند 

 مف خصائص الكائف المحدد ولمعودة إلى الورقة يتـ إغالؽ اإلطار.
 تمويف لسيف الورقة:

 يتـ تحديد لوف خاص لكؿ ورقة مف أوراؽ العمؿ
 إخفاء:

الورقة ويمكف العودة إلظيارىا عبر ضغط الزر األيمف مجددًا عمى لسيف أية ورقة  يتـ إخفاء
خفاء الورقة يفيد في حالة كثرة األوراؽ المضمنة في  فيظير خيار إظيار الورقات المخفية. وا 

 ممؼ واحد وعدـ الحاجة لمبعض منيا في مسألة معينة.
 مصدر بيئة العمل في الجداول اإللكترونية مفتوحة ال -4-5

والتي تكوف عادة مرفقة مع نظاـ تشغيؿ   libreofficeأو   openofficeوىيي المجموعة 
 لينكس مف أي إصدار وفي جميع التوزيعات. كما أنو يمكف تنزيؿ نسخة منيا معدة خصيصاً 
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.  وىي تتضمف مجموعة مف البرمجيات المناظرة لمتشغيؿ في بيئة نظاـ التشغيؿ ويندوز
، قائمة بدء العمؿ في أحد إصدارات  ?8-;فت أوفيس، ويظير في الشكؿ لمجموعة مايكروسو 

الذي يتميز ببيئة عمؿ تنتيج طريقة مماثمة لبيئة نظاـ   Linux mintلينكس وىو إصدار 
فنجد مجموعة البرمجيات   Libreofficeالتشغيؿ مايكروسوفت وندوز. ومف القائمة نختار البند  

 موعة البرمجيات المتوفرة.التي تندرج ضمف ىذه الحزمة مج
 وىو ما يناظر محرر النصوص أفيس وورد.  Libreoffice writerونجد بينيا : 

Libreoffice celc  وىو ما يناظر الجداوؿ اإللكترونية إكسيؿ.وبقية البرمجيات تتضمف حزمًا
 ، ولمرساـ وغيرىا . MS-power pointو  MS-access  مناظرة ؿ

 Libreoffice celcجموعة المناظرة لبرنامج إكسؿ نختار البند مف أجؿ اإلطالع عمى الم
عمى الواجية اإلفتراضية لعمؿ في بيئة الجداوؿ اإللكترونية لبرنامج  @8-;فنحصؿ في الشكؿ 
Libreoffice celc . 

ونالحظ في أعمى الجدوؿ مجموعة مف األيفونات األليفة المظير والمعرفة اإلسـ . وىو سيؿ 
 مف داالت مناظرة لمداالت المتوفرة في الجداوؿ اإللكترونية إكسؿ.االستخداـ ويتض

 وىذا يدعـ العمؿ باتجاه الصفحة مف اليميف لميسار ويتيح استخداـ الحروؼ والمغة العربية.
تتفرع عف كؿ فائمة مجموعة مف البنود التي توصؿ إلى مختمؼ  شريط قوائـ رئيسيةويتضمف 

 ات الجدوؿ. الفعاليات التي تتطبؽ عمى محتوي
  97-;أما نافذة إدراج دالة فيي تممؾ مظيرًا كما ىو مبيف بالشكؿ 

وىنالؾ الكثير مف نقاط االلتقاء مع نافذة إدراج الدالة في إكسؿ، لكف نالحظ أف المساحة 
 المخصصة لكتابة الدالة تتيح لممستخدـ النظر إلى كامؿ بنية الصيغة .

أنو يتيح رؤية بنية الدالة المستخدمة عبر لساف التبويب  ومف الميزات الميمة في ىذا البرنامج
structure   كيفية إظيار بينة إحدى الداالت المركبة والتي  98-;فمثاًل نعرض في الشكؿ

 المتداخمة.  ifنصادفيا الحقًا وىي بنية الدالة 
 يظير النافذة اليسرى توضيح لبنية الدالة المدرجة 21-4الشكل 

 متتابع.اليسرى تظير تسمسؿ تركيب الداالت المطبقة بشكؿ  فنالحظ أف النافذة
وىذا التوضيح يمكف أف يكوف مفيدًا عند استخداـ الداالت المركبة مف عدة صيغ، فيذا اإلظيار 

 يمعب دورًا ميمًا في مراقبة سالمة كتابة المدخالت وتطبيقيا.
متمؾ الكثير مف نقاط التفوؽ ، عمومًا فإف الحـز البرمجية المفتوحة المصدر تتمتع بالجودة وت

وىي جديرة باالستكشاؼ ويتوقع ليا النجاح واالستمرارية أكثر مف الحـز المغمقة والمحتكرة 
 كمنظومة مايكروسوفت.


