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 Excel في األساسيةانمهاو 

ٛٞ أداح كؼبُخ ٝسائؼخ العزؾقبٍ ٗزبئظ ُٜب ٓؼ٠٘ ٖٓ ٤ًٔبد ٛبئِخ ٖٓ اُج٤بٗبد. ٌُٝ٘ٚ ٣ؼَٔ ثؾٌَ ع٤ذ أ٣نبً ُِؾغبثبد اُجغ٤طخ  Excel ئٕ

اُخال٣ب ػ٠ِ أسهبّ أٝ ٗقٞؿ  ٝرؼوت أ١ ٗٞع ٖٓ أُؼِٞٓبد روش٣جبً. ٝأُلزبػ األعبع٢ ُؾَ ًَ رِي اإلٌٓب٤ٗبد ٢ٛ ؽجٌخ اُخال٣ب. ٣ٌٖٔ إٔ رؾز١ٞ

أٝ ف٤ؾ. ٣ٌٝٔ٘ي ٝمغ اُج٤بٗبد ك٢ اُخال٣ب ٝرغ٤ٔؼٜب ك٢ فلٞف ٝأػٔذح. ٣غٔؼ ُي رُي ثزغ٤ٔغ ث٤بٗبري ٝكشصٛب ٝرقل٤زٜب ٝٝمؼٜب ك٢ عذاٍٝ 

 .ٝئٗؾبء ٓخططبد راد ٓظٜش سائغ. دػ٘ب ٗغزؼشك اُخطٞاد األعبع٤خ ُز٤ٌٔ٘ي ٖٓ ثذء اعزخذآٚ

 ئٗؾبء ٓق٘ق عذ٣ذ

ٓق٘لبد. ٣ٝزنٖٔ ًَ ٓق٘ق أٝسام، رغ٠ٔ ٗٔٞرع٤بً عذاٍٝ ث٤بٗبد. ٣ٌٔ٘ي ئمبكخ أ١ ػذد رش٣ذٙ ٖٓ األٝسام ئ٠ُ  Excel ز٘ذادرغ٠ٔ ٓغ

 .أُق٘ق، أٝ ٣ٌٔ٘ي ئٗؾبء ٓق٘لبد عذ٣ذح إلثوبء ث٤بٗبري ٓ٘لقِخ

 .عذ٣ذ ِٓق، صْ كٞم اٗوش كٞم .1

 .ٓق٘ق كبسؽ عذ٣ذ، اٗوش كٞم مٖٔ .2

 

 ئدخبٍ اُج٤بٗبد

 .كبسؿخ اٗوش كٞم خ٤ِخ .1

روغ ك٢ اُقق األٍٝ  A1 ك٢ ٝسهخ عذ٣ذح. ٣ُؾبس ئ٠ُ اُخال٣ب ثٔٞهؼٜب ك٢ اُقق ٝاُؼٔٞد ك٢ اُٞسهخ، ٝثٜزا كإ اُخ٤ِخ A1 ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، اُخ٤ِخ

 .A ٖٓ اُؼٔٞد

 .اًزت ٗقبً أٝ سهٔبً ك٢ اُخ٤ِخ .2

 .ُالٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ اُزب٤ُخ Tab أٝ Enter امـو ػ٠ِ .3

 اعزخذاّ اُغٔغ اُزِوبئ٢ ُغٔغ اُج٤بٗبد

 .ٔب رش٣ذ عٔؼٜب ٓغ ثؼنٜب اُجؼل. ٝاُطش٣وخ األعشع ُز٘ل٤ز رُي ٢ٛ ثبعزخذاّ عٔغ رِوبئ٢ثؼذ ئدخبٍ األسهبّ ك٢ اُٞسهخ، سث

 .ؽذد اُخ٤ِخ أُٞعٞدح ئ٠ُ ٣غبس األسهبّ أُطِٞة عٔؼٜب أٝ أعلِٜب .1

 .رؾش٣ش ك٢ أُغٔٞػخ عٔغ رِوبئ٢ اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، صْ كٞم اٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞت .2

 

 .ٝئظٜبس اُ٘ز٤غخ ك٢ اُخ٤ِخ اُز٢ ؽذدرٜب ٣وّٞ "اُغٔغ اُزِوبئ٢" ثغٔغ األسهبّ



 

 ف٤ـخ ثغ٤طخئٗؾبء 

ثؼ٤ِٔبد س٣بم٤خ أخشٟ أ٣نبً. عّشة ثؼل اُق٤ؾ  Excel ئٕ عٔغ األسهبّ ٛٞ كوو ٝاؽذ ٖٓ األؽ٤بء اُز٢ ٣ٌٔ٘ي ر٘ل٤زٛب، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ

 .اُجغ٤طخ ُغٔغ األسهبّ أٝ هشؽٜب أٝ مشثٜب أٝ هغٔزٜب

 .(=) اخزش خ٤ِخ صْ اًزت ػالٓخ اُزغب١ٝ .1

 .ِي اُخ٤ِخ عزؾز١ٞ ػ٠ِ ف٤ـخثإٔ ر Excel ٖٓ ؽإٔ ٛزا األٓش ئػالّ

( ُِطشػ، أٝ اُ٘غٔخ )*( ُِنشة أٝ اُؾشهخ أُبئِخ -اًزت رش٤ًجخ ٖٓ األسهبّ ٝاُؼٞآَ اُؾغبث٤خ، ٓضَ ئؽبسح اُضائذ )+( ُِغٔغ، أٝ ئؽبسح اُ٘بهـ ) .2

 .ُألٓبّ )/( ُِوغٔخ

 .=4/2 أٝ =2*4 أٝ =4-2 أٝ =2+4 ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، أدخَ

 .Enter امـو ػ٠ِ .3

 .٣إد١ رُي ئ٠ُ ر٘ل٤ز اُؼ٤ِٔخ اُؾغبث٤خ

 .ئرا أسدد إٔ ٣جو٠ أُإؽش ػ٠ِ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ Ctrl+Enter ٣ٌٔ٘ي أ٣نبً اُنـو ػ٠ِ

 

 رطج٤ن ر٘غ٤ن أسهبّ

 .ُِزلش٣ن ث٤ٖ األٗٞاع أُخزِلخ ٖٓ األسهبّ، هْ ثامبكخ ر٘غ٤ن، ٓضَ ػِٔخ أٝ ٗغت ٓئ٣ٞخ أٝ رٞاس٣خ

 .ؽذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ األسهبّ اُز٢ رش٣ذ ر٘غ٤وٜب .1

 .ػبّ صْ كٞم أُشثغ ؾخ اُشئ٤غ٤خاُقل اٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞت .2

 

 .اخزش ر٘غ٤ن سهْ .3



 

 .ر٘غ٤وبد ئمبك٤خ ُألسهبّ ئرا ُْ رؼضش ػ٠ِ ر٘غ٤ن األسهبّ اُز١ رجؾش ػ٘ٚ، كبٗوش كٞم

 

 ٝمغ اُج٤بٗبد ك٢ عذٍٝ

 .رزٔضَ ك٢ ٝمغ اُج٤بٗبد ك٢ عذٍٝ. ٣غٔؼ ُي ٛزا األٓش ثزقل٤خ اُج٤بٗبد أٝ كشصٛب ثغشػخ Excel هذسادصٔخ هش٣وخ ثغ٤طخ ُِٞفٍٞ ئ٠ُ 

 .ؽذد اُج٤بٗبد ثبُ٘وش كٞم اُخ٤ِخ األ٠ُٝ ٝاُغؾت ئ٠ُ اُخ٤ِخ األخ٤شح ُِج٤بٗبد .1

 .ٓلبر٤ؼ األعْٜ ُزؾذ٣ذ اُج٤بٗبد اُز٢ رش٣ذٛب أص٘بء اُنـو ػ٠ِ Shift ، امـو ثبعزٔشاس ػ٠ِٖٓ أعَ رؾذ٣ذ ٓغٔٞػخ خال٣ب العزخذاّ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ

 .ك٢ اُضا٣ٝخ اُغل٤ِخ ا٤ُغشٟ ٖٓ اُزؾذ٣ذ  رؾ٤َِ عش٣غ اٗوش كٞم اُضس .2



 

 .عذٍٝ ُٔؼب٣٘خ ث٤بٗبري، صْ اٗوش كٞم اُضس عذٍٝ عذاٍٝ، ٝاٗوَ ٓإؽش أُبٝط ئ٠ُ اُضس اٗوش كٞم .3

 

 .ك٢ سأط اُغذٍٝ اُخبؿ ثبُؼٔٞد  اٗوش كٞم اُغْٜ .4

 .رؾذ٣ذ اٌَُ، صْ ؽذد اُج٤بٗبد اُز٢ رش٣ذ ئظٜبسٛب ك٢ اُغذٍٝ اُج٤بٗبد، هْ ثاُـبء رؾذ٣ذ خبٗخ االخز٤بسُزقل٤خ  .5



 

 .كشص ٖٓ ١ ئ٠ُ أ أٝ كشص ٖٓ أ ئ٠ُ ١ ُلشص اُج٤بٗبد، اٗوش كٞم .6

 

 .ٓٞاكن اٗوش كٞم .7

 



 ئظٜبس ئعٔب٤ُبد األسهبّ

أٝ أُزٞعو أٝ اُؼذد، رغٔؼ ُي أدٝاد اُزؾ٤َِ اُغش٣غ ثبُؾقٍٞ ػ٠ِ ئعٔب٢ُ أسهبٓي ثغشػخ. ٝعٞاًء ًبٕ اإلعٔب٢ُ اُز١ رش٣ذٙ ٛٞ أُغٔٞع 

 .ثاظٜبس ٗزبئظ اُؾغبة رؾذ أسهبٓي أٝ ثغبٗجٜب ٓجبؽشح Excel كغ٤وّٞ

 .ؽذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ األسهبّ اُز٢ رش٣ذ عٔؼٜب أٝ ػّذٛب .1

 .ك٢ اُضا٣ٝخ اُغل٤ِخ ا٤ُغشٟ ٖٓ اُزؾذ٣ذ  رؾ٤َِ عش٣غ اٗوش كٞم اُضس .2

 .زشٟ ٗزبئظ ؽغبثبد ث٤بٗبري، صْ اٗوش كٞم اُضس ُزطج٤ن اإلعٔب٤ُبداإلعٔب٤ُبد، ٝؽشى أُإؽش ػجش األصساس ُ اٗوش كٞم .3

 

 

 ئمبكخ ٓؼ٠٘ ُج٤بٗبري

"أُؼب٣٘خ  ٣ٌٖٔ ُِز٘غ٤ن اُؾشه٢ أٝ خطٞه أُإؽشاد ر٤٤ٔض اُج٤بٗبد األًضش أ٤ٔٛخ أٝ ئظٜبس ارغبٛبد اُج٤بٗبد. اعزخذّ أداح اُزؾ٤َِ اُغش٣غ ٖٓ أعَ

 .أُجبؽشح" ُزغشثزٜب

 .ؽذد اُج٤بٗبد اُز٢ رش٣ذ كؾقٜب ػٖ ًضت .1

 .ك٢ اُضا٣ٝخ اُغل٤ِخ ا٤ُغشٟ ٖٓ اُزؾذ٣ذ  رؾ٤َِ عش٣غ اٗوش كٞم اُضس .2

 .ُٔؼشكخ ٤ًل٤خ رأص٤شٛب ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝخطٞه ٓإؽشاد ر٘غ٤ن اعزٌؾق اُخ٤بساد أُٞعٞدح مٖٔ ػالٓبد اُزج٣ٞت .3

 

 .ُِز٤٤ٔض ث٤ٖ دسعبد اُؾشاسح اُؼب٤ُخ ٝأُزٞعطخ ٝأُ٘خلنخ اُز٘غ٤ن ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، اخزش ٓو٤بط أُٞإ ك٢ ٓؼشك

 

 .٣ؼغجي أُظٜش اُٜ٘بئ٢، اٗوش كٞم اُخ٤بسػ٘ذٓب  .4

 .رؾ٤َِ االرغبٛبد ك٢ اُج٤بٗبد ثبعزخذاّ خطٞه أُإؽشاد رؼِْ أُض٣ذ ؽٍٞ ٤ًل٤خ

 ئظٜبس اُج٤بٗبد ك٢ ٓخطو

 .اُزؾ٤َِ اُغش٣غ ثبُٔخطو اُقؾ٤ؼ ُِج٤بٗبد ٝروذّ ئ٤ُي ػشمبً روذ٤ٔ٣بً ٓشئ٤بً ثجنؼخ ٗوشاد كوور٘قؼ أداح 

https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-be6579cf-a8e3-471a-a459-873614413ce1


 .ؽذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد اُز٢ رش٣ذ ئظٜبسٛب ك٢ ٓخطو .1

 .ك٢ اُضا٣ٝخ اُغل٤ِخ ا٤ُغشٟ ٖٓ اُزؾذ٣ذ  رؾ٤َِ عش٣غ اٗوش كٞم اُضس .2

 .ػجش أُخططبد أُغزؾغ٘خ ُٔؾبٛذح أُخطو اُز١ ٣٘بعت ث٤بٗبري، صْ اٗوش كٞم أُخطو اُز١ رش٣ذٙ أُخططبد، ٝاٗزوَ اٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞت .3

 

 .ٓخططبد ٓخزِلخ ك٢ ٛزا أُؼشك، ثؾغت ٓب ٛٞ ٓغزؾغٖ ُج٤بٗبري Excel ٣ُظٜش :مالحظة

 .إلٗؾبء ٓخطو رؼّشف ػ٠ِ هشم أخشٟ

 

 ؽلع اُؼَٔ

 .Ctrl+S ؽش٣و أدٝاد اُٞفٍٞ اُغش٣غ، أٝ امـو ػ٠ِ ػ٠ِ ؽلع اٗوش كٞم اُضس .1

 

 .ئرا هٔذ ثؾلع ػِٔي ٖٓ هجَ، كغزٌٕٞ ثزُي ٜٓٔزي اٗزٜذ

 :ًبٗذ ٛزٙ أُشح األ٠ُٝ اُز٢ رؾلع ك٤ٜب أُِقئرا  .2

a. ٖٔؽلع ثبعْ، اخزش أٌُبٕ اُز١ رش٣ذ ؽلع أُق٘ق ك٤ٚ، صْ اعزؼشك ٝفٞالً ئ٠ُ أُغِذ أُطِٞة م. 

b. اعْ أُِق أدخَ اعٔبً ُِٔق٘ق ك٢ أُشثغ. 

c. ؽلع اٗوش كٞم. 

 

 هجبػخ اُؼَٔ

 .Ctrl+P هجبػخ، أٝ امـو ػ٠ِ صْ كٞم ِٓق اٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞت .1

 .ٝاُقلؾخ اُغبثوخ اُقلؾخ اُزب٤ُخ هْ ثٔؼب٣٘خ اُقلؾبد ٖٓ خالٍ اُ٘وش كٞم اُغ٤ٜٖٔ .2

 

 .رؼشك ٗبكزح أُؼب٣٘خ اُقلؾبد ثبألعٞد ٝاألث٤ل أٝ ثبألُٞإ، اعز٘بداً ئ٠ُ ئػذاداد اُطبثؼخ أُٞعٞدح ُذ٣ي

 .ئمبكخ كٞافَ فلؾبد ئرا ُْ ٣ؼغجي أُظٜش اُز١ عزجذٝ ػ٤ِٚ اُقلؾبد ػ٘ذ هجبػزٜب، كجآٌبٗي رـ٤٤ش ٛٞآؼ اُقلؾبد أٝ

 .هجبػخ اٗوش كٞم .3

 

 

https://support.office.com/ar-sa/article/%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-2a9fe02f-a525-49cd-9d88-e398cea337ee


 Excel 2016 for Windows ٢اُجؾش ػٖ ٗقٞؿ ٝأسهبّ أٝ اعزجذاُٜب ػ٠ِ ٝسهخ ػَٔ ك

 Excel 2016 :٣٘طجن ػ٠ِ

 .اثؾش ػٖ ٗقٞؿ ٝأسهبّ ٝاعزجذُٜب ثبعزخذاّ أؽشف اُجذٍ أٝ أؽشف أخشٟ. ٣ٌٔ٘ي اُجؾش ك٢ األٝسام أٝ اُقلٞف أٝ األػٔذح أٝ أُق٘لبد

 .ك٢ ٝسهخ ػَٔ، اٗوش كٞم أ٣خ خ٤ِخ .1

 .ثؾش ٝرؾذ٣ذ اٗوش كٞمرؾش٣ش،  اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ٖٓ ػالٓخ اُزج٣ٞت .2

 

 :ٗلّز ئعشاًء ٓٔب ٢ِ٣ .3

o ثؾش ُِجؾش ػٖ ٗـ أٝ أسهبّ، اٗوش كٞم. 

o اعزجذاٍ ُِجؾش ػٖ ٗـ أٝ أسهبّ ٝاعزجذاُٜب، اٗوش كٞم. 

اُجؾش اُجؾش ػٖ، صْ اٗوش كٞم أؽذ ئدخبالد  اُجؾش ػٖ، اًزت اُ٘ـ أٝ األسهبّ اُز٢ رش٣ذ اُجؾش ػٜ٘ب، أٝ اٗوش كٞم اُغْٜ ك٢ أُشثغ ك٢ أُشثغ .4

 .األخ٤ش ك٢ اُوبئٔخ

 :٣ٌٔ٘ي اعزخذاّ أؽشف اُجذٍ، ٓضَ اُؼالٓخ اُ٘غ٤ٔخ )*( أٝ ػالٓخ االعزلٜبّ )؟(، ك٢ ٓؼب٤٣ش اُجؾش

o ّئ٠ُ اُؼضٞس ػ٠ِ "أؽ٤بء" ٝ"ك٤ض٣بء ٣بء* اعزخذّ اُؼالٓخ اُ٘غ٤ٔخ ُِجؾش ػٖ أ٣خ عِغِخ أؽشف. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٣إد١ اُجؾش ثبعزخذا". 

o ئ٠ُ اُؼضٞس ػ٠ِ "سؽبد" ٝ"سؽ٤ذ سػ؟د عزلٜبّ ُِجؾش ػٖ أ١ ؽشف كشد١. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٣إد١ اُجؾش ثبعزخذاّاعزخذّ ػالٓخ اال". 

اُجؾش  ٣ٌٔ٘ي اُجؾش ػٖ اُؼالٓبد اُ٘غ٤ٔخ ٝػالٓبد االعزلٜبّ أؽشف اُز٤ِذا )~( ك٢ ث٤بٗبد ٝسهخ اُؼَٔ ثٞمغ ؽشف اُز٤ِذا هجِٜب ك٢ أُشثغ :تهميح

 .ًٔؼ٤بس اُجؾش ؟~ ُِجؾش ػٖ اُج٤بٗبد اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ "؟"، اعزخذّ ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، .ػٖ

 :ُزؼش٣ق اُجؾش ثؾٌَ أًجش، صْ ٗلّز أؽذ اإلعشاءاد اُزب٤ُخ خ٤بساد اٗوش كٞم .5

o ٓق٘ق أٝ ٝسهخ ك٢، اٗوش كٞم ُِجؾش ػٖ ث٤بٗبد ك٢ ٝسهخ ػَٔ أٝ ك٢ ٓق٘ق ثٌبِٓٚ، ك٢ أُشثغ. 

o ؽغت األػٔذح أٝ ؽغت اُقلٞف ثؾش، اٗوش كٞم ُٔشثغُِجؾش ػٖ ث٤بٗبد ك٢ فلٞف أٝ أػٔذح، ك٢ ا. 

o اُزؼ٤ِوبد أٝ اُو٤ْ أٝ اُق٤ؾ ثؾش ك٢، اٗوش كٞم ُِجؾش ػٖ ث٤بٗبد راد رلبف٤َ ٓؼ٤٘خ، ك٢ أُشثغ. 

 .اعزجذاٍ اُزج٣ٞتٝؽذٙ ػ٠ِ ػالٓخ  اُق٤ؾ كوو، ٣ٝزٞكش اُخ٤بس ثؾش ػ٠ِ ػالٓخ اُزج٣ٞت ٝاُزؼ٤ِوبد ٝاُو٤ْ رزٞكش اُخ٤بساربُق٤ؾ :مالحظة

o ٓطبثوخ ؽبُخ األؽشف ُِجؾش ػٖ ث٤بٗبد رزؾغظ ؽبُخ األؽشف، ؽذد خبٗخ االخز٤بس. 

o رطبثن ًبكخ ٌٓٞٗبد اُخ٤ِخ اُجؾش ػٖ، ؽذد خبٗخ االخز٤بس ُِجؾش ػٖ اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ كوو ػ٠ِ األؽشف اُز٢ ًزجزٜب ك٢ أُشثغ. 

اُؼضٞس ػ٠ِ  ر٘غ٤ن، صْ هْ ثاعشاء اُزؾذ٣ذاد ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس ثز٘غ٤ن ٓؾذد، كبٗوش كٞم ئرا ً٘ذ رشؿت ك٢ اُجؾش ػٖ ٗـ أٝ أسهبّ رز٤ٔض أ٣نبً  .6

 .ر٘غ٤ن

اُجؾش ػٖ، صْ رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ اُز٢  ئرا ً٘ذ رش٣ذ اُجؾش ػٖ اُخال٣ب اُز٢ رزطبثن ٓغ ر٘غ٤ن ٓؾذد كوو، ك٤ٌٔ٘ي ؽزف أ١ ٓؼ٤بس ك٢ أُشثغ :تهميح

اخزش ر٘غ٤ن ٖٓ اُخ٤ِخ، صْ اٗوش كٞم اُخ٤ِخ راد اُز٘غ٤ن  ر٘غ٤ن، صْ اٗوش كٞم اٗوش كٞم اُغْٜ ئ٠ُ عبٗترؾز١ٞ ػ٠ِ اُز٘غ٤ن اُز١ رش٣ذ اُجؾش ػ٘ٚ. 

 .اُز١ رش٣ذ اُجؾش ػ٘ٚ

 :ٗلّز أؽذ اإلعشاء٣ٖ اُزب٤٤ُٖ .7

o ثؾش ػٖ اُزب٢ُ أٝ ثؾش ػٖ اٌَُ ُِجؾش ػٖ ٗـ أٝ أسهبّ، اٗوش كٞم. 

رٞاعذ ُِٔؼب٤٣ش اُز٢ رجؾش ػٜ٘ب، ٣ٌٝٔ٘ي االٗزوبٍ ئ٠ُ خ٤ِخ ثبُ٘وش كٞهٜب ك٢ اُوبئٔخ. ٣ٌٝٔ٘ي  ثؾش ػٖ اٌَُ، ٣زْ عشد ًَ ؽبُخ ػ٘ذ اُ٘وش كٞم :تهميح

 .ثبُ٘وش كٞم ػ٘ٞإ ػٔٞد ثؾش ػٖ اٌَُ كشص ٗزبئظ ػ٤ِٔخ



o صْ اٗوش  أٝ ارشى ٛزا أُشثغ كبسؿبً ُؼذّ اعزجذاٍ األؽشف ثؾ٢ء(،) اعزجذاٍ ثـ العزجذاٍ ٗـ أٝ أسهبّ، اًزت األؽشف اُجذ٣ِخ ك٢ أُشثغ

 .ثؾش ػٖ اٌَُ أٝ ثؾش كٞم

 .اعزجذاٍ ٓزٞكشاً، كبٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞت اعزجذاٍ ثـ ئرا ُْ ٣ٌٖ أُشثغ :مالحظة

 .ESC ٣ٌٔ٘ي، ػ٘ذ اُنشٝسح، ئُـبء ػ٤ِٔخ ثؾش ه٤ذ اُزوذّ ثبُنـو ػ٠ِ

 .اعزجذاٍ اٌَُ أٝ اعزجذاٍ س ػ٤ِٜب، اٗوش كٞمالعزجذاٍ ؽبُخ اُزٞاعذ أٝ ًبكخ ؽبالد اُزٞاعذ ا٤ُٔٔضح اُخبفخ ثبألؽشف اُز٢ رْ اُؼضٞ\ .8

ٌّٖ ٖٓ اُؼضٞس ػ٠ِ أؽشف رؼِْ  Microsoft Excel ٣ؾلع :تهميح خ٤بساد اُز٘غ٤ن اُز٢ رؼّشكٜب. ئرا أعش٣ذ ػ٤ِٔخ ثؾش أخشٟ ػٖ ث٤بٗبد ُْٝ رزٔ

ثؾش، صْ  ؾش ٝاعزجذاٍ، اٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞتث أٜٗب ٓٞعٞدح، كوذ رؾزبط ئ٠ُ ٓغؼ خ٤بساد اُز٘غ٤ن ٖٓ ػ٤ِٔخ اُجؾش اُغبثوخ. ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس

 .ٓغؼ اُجؾش ػٖ اُز٘غ٤ن ر٘غ٤ن، صْ اٗوش كٞم ُؼشك خ٤بساد اُز٘غ٤ن. اٗلش كٞم اُغْٜ ئ٠ُ عبٗت خ٤بساد اٗوش كٞم

 تغيير ػرض انؼمىد وارتفاع انصف

 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Online :٣٘طجن ػ٠ِ

. رٔضَ ٛزٙ اُو٤ٔٚ ػذد االؽشف اُز٢ ٣ٌٖٔ ػشمٜب ك٢ خ٤ِٚ اُز٢ رْ ر٘غ٤وٜب ة# 255)فلش( ا٢ُ  ٣0ٌٔ٘ي رؼ٤٤ٖ ػشك ػٔٞد ٖٓ  ك٢ ٝسهٚ ػَٔ،

 .)فلش(، ٣زْ اخلبء اُؼٔٞد 0ؽشف. ارا ًبٕ ػٔٞد ٣ؾز١ٞ ػشك  8.43اعزخذاّ اُخو اُو٤بع٢. ػشك اُؼٔٞد االكزشام٢ 

ثٞفٚ روش٣جب اٝ  72/  1رٔضَ ٛزٙ اُو٤ٔٚ ٓو٤بط االسرلبع ة# اُ٘وبه )ٓوذاس ٗوطٚ ٝاؽذٙ رغب١ٝ  .409)فلش( ا٢ُ  ٣0ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ اسرلبع فق ٖٓ 

)فلش(، ٣زْ اخلبء  0(. ارا ًبٕ ٣ؾز١ٞ فق اسرلبػٜب 0.4ثٞفٚ اٝ عْ  6/  1ٗوطٚ )روش٣جب  12.75(. اسرلبع اُقق االكزشام٢ 0.035عْ 

 .اُقق

2013-20162007-2010 

، (" رخط٤و اُقلؾٚ " هشم ػشك أُق٘لبد، اُضس ، أُغٔٞػٚ" ػشك" ارا ً٘ذ رؼَٔ ك٢ هش٣وٚ ػشك رخط٤و اُقلؾٚ )ػالٓٚ اُزج٣ٞت

ٝ# ٌُٖ ٣ٌٔ٘ي  ٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ اسرلبع اُقق اٝ ػشك ػٔٞد ة# اُجٞفٚ. ك٢ هش٣وٚ اُؼشك اُؾب٤ُٚ، ٣زْ ثٞفٚ ٝؽذٙ اُو٤بط ة# ؽٌَ اكزشام٢،

اُؼشك،  خ٤بساد ٓزوذٓٚ، ٝ# مٖٔ خ٤بساد، ٝ# اٗوش كٞم اُلئٚ ِٓق، اٗوش كٞم رـ٤٤ش ٝؽذٙ ه٤بط ا٢ُ اُغ٘ز٤ٔزش اٝ ا٤ِ٤ُٔٔزش. ػ٢ِ ػالٓٚ اُزج٣ٞت

 .ٝؽذاد أُغطشٙ ؽذد خ٤بسا ٖٓ اُوبئٔٚ

 تؼيين ػرض مؼين نؼمىد

 .ؽذد اُؼٔٞد أٝ األػٔذح اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤شٛب .1

 .ر٘غ٤ن خال٣ب، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ رج٣ٞتػ٠ِ ػالٓخ  .2

 

 .ػشك اُؼٔٞد ؽغْ اُخ٤ِخ، اٗوش كٞم مٖٔ .3

 .ػشك اُؼٔٞد، اًزت اُو٤ٔخ اُز٢ رش٣ذٛب ك٢ ٓشثغ .4

 .ٓٞاكن اٗوش كٞم .5

صْ اًزت اُو٤ٔخ أُطِٞثخ ٝاٗوش  ػشك اُؼٔٞد، ُزؼ٤٤ٖ ػشك ػٔٞد ٝاؽذ ثغشػخ، اٗوش ثضس أُبٝط األ٣ٖٔ كٞم اُؼٔٞد أُؾذد، ٝاٗوش كٞم :تهميح

 .ٓٞاكن كٞم

javascript:
javascript:


 (تغيير ػرض انؼمىد الحتىاء انمحتىيات تهقائياً )احتىاء تهقائي

 .ؽذد اُؼٔٞد أٝ األػٔذح اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤شٛب .1

 .ر٘غ٤ن خال٣ب، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ػ٠ِ ػالٓخ رج٣ٞت .2

 

 .األػٔذح اؽزٞاء رِوبئ٢ ُؼشك ؽغْ اُخ٤ِخ، اٗوش كٞم مٖٔ .3

رؾذ٣ذ اٌَُ، صْ اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم أ١ ؽذ  إلعشاء اؽزٞاء رِوبئ٢ ٌُبكخ األػٔذح أُٞعٞدح ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ عش٣ؼبً، اٗوش كٞم اُضس :مالحظة

 .ٓٞعٞد ث٤ٖ ػ٘ٞا٢ٗ ػٔٞد٣ٖ

 

 مطابقة ػرض انؼمىد مغ ػمىد آخر

 .ؽذد خ٤ِخ ٓٞعٞدح ك٢ اُؼٔٞد ر١ اُؼشك اُز١ رش٣ذ اعزخذآٚ .1

 . ٗغخ اُؾبكظخ، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ ٓغٔٞػخ ، أٝ ػ٠ِ ػالٓخ رج٣ٞتCtrl+C امـو ػ٠ِ .2

 

  االؽزلبظ ثؼشك ػٔٞد أُقذس ُقن خبؿ، صْ اٗوش كٞم اُضس اٗوش ثضس أُبٝط األ٣ٖٔ كٞم خ٤ِخ ك٢ اُؼٔٞد اُٜذف، أؽش ئ٠ُ .3

 أو مصنف تغيير انؼرض االفتراضي نكافة األػمذة انمىجىدة في ورقة ػمم

رؾ٤ش ه٤ٔخ ػشك اُؼٔٞد االكزشام٢ ئ٠ُ ٓزٞعو ػذد أؽشف اُخو اُو٤بع٢ اُز١ رؾز٣ٞٚ اُخ٤ِخ. ٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ ػذد ٓخزِق ُؼشك اُؼٔٞد 

 .االكزشام٢ ُٞسهخ ػَٔ أٝ ٓق٘ق

 :هْ ثٞاؽذ ٓٔب ٢ِ٣ .1



o ُزـ٤٤ش ػشك اُؼٔٞد االكزشام٢ ُٞسهخ ػَٔ، اٗوش كٞم ػالٓخ رج٣ٞت ٝسهزٜب. 

o ٔػ٠ِ هبئٔخ ٓخزقشح رؾذ٣ذ ًبكخ األٝسام ٞد االكزشام٢ ُِٔق٘ق ثٌبِٓٚ، اٗوش كٞم ػالٓخ رج٣ٞت ٝسهخ، صْ اٗوش كٞمُزـ٤٤ش ػشك اُؼ. 

 

 .ر٘غ٤ن خال٣ب، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ػ٠ِ ػالٓخ رج٣ٞت .2

 

 .اُؼشك االكزشام٢ ؽغْ اُخ٤ِخ، اٗوش كٞم مٖٔ .3

 .ٓٞاكن عذ٣ذاً، صْ اٗوش كٞمػشك ػٔٞد ه٤بع٢، اًزت ه٤بعبً  ك٢ أُشثغ .4

ئرا أسدد رؾذ٣ذ ػشك اُؼٔٞد االكزشام٢ ٌُبكخ أُق٘لبد ٝأٝسام اُؼَٔ اُغذ٣ذح، ك٤ٌٔ٘ي ئٗؾبء هبُت ٓق٘ق أٝ هبُت ٝسهخ ػَٔ، صْ  :تهميح

 .ئٗؾبء ٓق٘لبد أٝ أٝسام ػَٔ عذ٣ذح رغز٘ذ ئ٠ُ ٛز٣ٖ اُوبُج٤ٖ

 تغيير ػرض األػمذة باستخذاو انماوس

 :٢ِهْ ثٞاؽذ ٓٔب ٣

 ُٙزـ٤٤ش ػشك ػٔٞد ٝاؽذ، اعؾت اُؾذ ػ٠ِ اُغبٗت األ٣غش ُؼ٘ٞإ اُؼٔٞد ؽز٠ ٣قَ اُؼٔٞد ئ٠ُ اُؼشك اُز١ رش٣ذ. 

 

 ُزـ٤٤ش ػشك ػذح أػٔذح، ؽذد األػٔذح اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤شٛب، صْ اعؾت ؽذاً ئ٠ُ ٣غبس ػ٘ٞإ ػٔٞد ٓؾذد. 

  ٝاألػٔذح اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤شٛب، صْ اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم اُؾذ أُٞعٞد ئ٠ُ ٣غبس ػ٘ٞإ ُزـ٤٤ش ػشك األػٔذح الؽزٞاء أُؾز٣ٞبد، ؽذد اُؼٔٞد أ

 .اُؼٔٞد أُؾذد

 رؾذ٣ذ اٌَُ، صْ اعؾت اُؾذ اُخبؿ ثأ١ ػ٘ٞإ ػٔٞد ُزـ٤٤ش اُؼشك ٌُبكخ األػٔذح ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ، اٗوش كٞم اُضس. 

 

 تؼيين ارتفاع مؼين نصف

 .شٛبؽذد اُقق أٝ اُقلٞف اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤ .1



 .ر٘غ٤ن خال٣ب، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ػ٠ِ ػالٓخ رج٣ٞت .2

 

 .اسرلبع اُقق ؽغْ اُخ٤ِخ، اٗوش كٞم مٖٔ .3

 .ٓٞاكن اسرلبع اُقق، اًزت اُو٤ٔخ اُز٢ رش٣ذٛب صْ اٗوش كٞم ك٢ أُشثغ .4

 تغيير ارتفاع انصف الحتىاء انمحتىيات

 .ؽذد اُقق أٝ اُقلٞف اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤شٛب .1

 .ر٘غ٤ن خال٣ب، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ػالٓخ رج٣ٞت ػ٠ِ .2

 

 .اؽزٞاء رِوبئ٢ السرلبع اُقق ؽغْ اُخ٤ِخ، اٗوش كٞم مٖٔ .3

رؾذ٣ذ اٌَُ، صْ اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم اُؾذ  إلعشاء اؽزٞاء رِوبئ٢ ٌُبكخ اُقلٞف أُٞعٞدح ػ٠ِ ٝسهخ اُؼَٔ عش٣ؼبً، اٗوش كٞم اُضس :تهميح

 .أُٞعٞد أعلَ أؽذ ػ٘ب٣ٖٝ اُقلٞف

 

 تغيير ارتفاع انصفىف باستخذاو انماوس

 :هْ ثٞاؽذ ٓٔب ٢ِ٣

 ُزـ٤٤ش اسرلبع فق ٝاؽذ، اعؾت اُؾذ أعلَ ػ٘ٞإ اُقق ؽز٠ ٣قَ اُقق ئ٠ُ االسرلبع أُطِٞة. 

 

  َأؽذ ػ٘ب٣ٖٝ اُقلٞف أُؾذدحُزـ٤٤ش اسرلبع ػذح فلٞف، ؽذد اُقلٞف اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤شٛب، صْ اعؾت اُؾذ أُٞعٞد أعل. 

 رؾذ٣ذ اٌَُ، صْ اعؾت اُؾذ أُٞعٞد أعلَ أ١ ٖٓ ػ٘ب٣ٖٝ اُقلٞف ُزـ٤٤ش اسرلبع ًبكخ اُقلٞف ػ٠ِ ٝسهخ اُؼَٔ، اٗوش كٞم اُضس. 



 

 ُزـ٤٤ش اسرلبع اُقق الؽزٞاء أُؾز٣ٞبد، اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم اُؾذ أُٞعٞد أعلَ ػ٘ٞإ اُقق. 

 

  Excel ػمالت فيتنسيق االرقاو ك# 

  Excel :٣٘طجن ػ٠ِ

ال٣ب اُز٢ ئرا أسدد ػشك األسهبّ ًو٤ْ ٗوذ٣خ، كؼ٤ِي ر٘غ٤ن ٛزٙ األسهبّ ًؼٔالد. إلعشاء رُي، ٣غت رطج٤ن ر٘غ٤ن أسهبّ اُؼِٔخ أٝ أُؾبعجخ ػ٠ِ اُخ

 .سهْ اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ رش٣ذ ر٘غ٤وٜب. رزٞكش خ٤بساد ر٘غ٤ن األسهبّ ػ٠ِ ػالٓخ اُزج٣ٞت

 

 ك٢ ٛزٙ أُوبُخ

 األسهبّ ًؼٔالدر٘غ٤ن 

 ئصاُخ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ

 ٓب اُلشم ث٤ٖ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ٝر٘غ٤ن أُؾبعجخ؟

 ئٗؾبء هبُت ٓق٘ق ر١ ئػذاداد ٓؼ٤٘خ ُز٘غ٤ن ػِٔخ

 ر٘غ٤ن األسهبّ ًؼٔالد

ك٢   ر٘غ٤ن أسهبّ أُؾبعجخ ٣ٌٔ٘ي ػشك سهْ ثبعزخذاّ سٓض اُؼِٔخ االكزشام٢ ػجش رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ أٝ ٗطبم اُخال٣ب، صْ اُ٘وش كٞم

 ئرا أسدد رطج٤ن ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ثذالً ٖٓ رُي، كؾذد اُخال٣ب، صْ امـو ػ٠ِ) .اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ ػ٠ِ ػالٓخ اُزج٣ٞت سهْ أُغٔٞػخ

Ctrl+Shift+$.) 

 رـ٤٤ش عٞاٗت أخشٟ ٖٓ اُز٘غ٤ن

 .ؽذد اُخال٣ب اُز٢ رش٣ذ ر٘غ٤وٜب .1

 .سهْ أُٞعٞد ثبُوشة ٖٓاُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، اٗوش كٞم "ٓؾـَ ٓشثغ اُؾٞاس"  ٖٓ ػالٓخ اُزج٣ٞت .2

https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_format_numbers
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_remove_currency
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_remove_currency
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_difference
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_difference
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_create_workbook
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-Excel-2016-9621748b-61df-4e3c-8051-86013de6a21a#bm_create_workbook


 

 .ر٘غ٤ن خال٣ب ُلزؼ ٓشثغ اُؾٞاس Ctrl+1 ٣ٌٔ٘ي أ٣نبً اُنـو ػ٠ِ :تهميح

 .أُؾبعجخ أٝ اُؼِٔخ اُلئخ، اٗوش كٞم ر٘غ٤ن خال٣ب، ٖٓ هبئٔخ ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس .3

 

 .اُشٓض، اٗوش كٞم سٓض اُؼِٔخ اُز٢ رش٣ذٛب ك٢ ٓشثغ .4

 .ثال اعزخذاّ سٓض ػِٔخ، كبٗوش كٞمئرا أسدد ػشك ه٤ٔخ ٗوذ٣خ ٖٓ دٕٝ  :مالحظة

 .أُ٘بصٍ اُؼؾش٣خ، أدخَ ػذد أُ٘بصٍ اُؼؾش٣خ اُز٢ رش٣ذٛب ُِشهْ ك٢ أُشثغ .5

أص٘بء ئعشاء رـ٤٤شاد،  .أُ٘بصٍ اُؼؾش٣خ ك٢ أُشثغ 0 ك٢ اُخ٤ِخ، أدخَ .ر.س 138,690.63 ثذالً ٖٓ .ر.س138,691 ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ُؼشك

 .ؽ٤ش أٗٚ ٣ٞمؼ ُي ٤ًل٤خ رأص٤ش رـ٤٤ش أُ٘بصٍ اُؼؾش٣خ ػ٠ِ ػشك اُشهْ .اُ٘ٔٞرط أُشثغاٗزجٚ ئ٠ُ اُشهْ أُٞعٞد ك٢ 

 .األسهبّ اُغبُجخ، ؽذد ٗٔو اُؼشك اُز١ رش٣ذ اعزخذآٚ ُألسهبّ اُغبُجخ ك٢ أُشثغ .6

 .ؿ ثيٝئرا ُْ رٌٖ رش٣ذ اعزخذاّ اُخ٤بساد أُٞعٞدح ُؼشك األسهبّ اُغبُجخ، كجآٌبٗي ئٗؾبء ر٘غ٤ن األسهبّ اُخب

٣ٝشعغ عجت رُي ئ٠ُ إٔ ئظٜبس األسهبّ اُغبُجخ ث٤ٖ أهٞاط ٣ُؼذ ٓٔبسعخ ٓؾبعج٤خ  .أُؾبعجخ ُز٘غ٤ن أسهبّ األسهبّ اُغبُجخ ال ٣زٞكش أُشثغ :مالحظة

 .ه٤بع٤خ

 .ٓٞاكن ر٘غ٤ن خال٣ب، اٗوش كٞم إلؿالم ٓشثغ اُؾٞاس .7

ػ٠ِ اُج٤بٗبد، كٜزا ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ األسعؼ إٔ ػشك اُخ٤ِخ ٤ُظ ًبك٤بً ُؼشك ك٢ خ٤ِخ ثؼذ رطج٤ن ر٘غ٤ن اُؼِٔخ  ##### اُخطأ Excel ئرا ػشك

٣إد١ ٛزا األٓش  .#####  اُج٤بٗبد. ُزٞع٤غ ػشك اُؼٔٞد، اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم اُؾذ األ٣غش ُِؼٔٞد اُز١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اُخال٣ب اُز٢ رزنٖٔ اُخطأ

 .عؾت اُؾذ األ٣غش ٝفٞالً ئ٠ُ ؽغْ األػٔذح أُطِٞةرِوبئ٤بً ئ٠ُ رـ٤٤ش ؽغْ اُؼٔٞد الؽزٞاء اُشهْ. ٣ٌٔ٘ي أ٣نبً 

 



 

 ئصاُخ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ

 .ؽذد اُخال٣ب اُز٢ رزنٖٔ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ .1

 .ك٢ ٓشثغ اُوبئٔخ ػبّ سهْ، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ػ٠ِ ػالٓخ اُزج٣ٞت .2

 .ػ٠ِ ر٘غ٤ن أسهبّ ٓؼ٤ٖ ػبّ ال رؾز١ٞ اُخال٣ب اُز٢ ٣زْ ر٘غ٤وٜب ثبعزخذاّ اُز٘غ٤ن

 

 اُؼِٔخ ٝر٘غ٤ن أُؾبعجخ؟ ٓب اُلشم ث٤ٖ ر٘غ٤ن

 .٣زْ اعزخذاّ ر٘غ٤و٢ اُؼِٔخ ٝأُؾبعجخ ُؼشك اُو٤ْ اُ٘وذ٣خ. ٣ٝزْ ؽشػ اُلشم ث٤ٖ اُز٘غ٤و٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ

 ٓضبٍ اُٞفق اُز٘غ٤ن

ػ٘ذ رطج٤ن ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ػ٠ِ سهْ، ٣ظٜش سٓض اُؼِٔخ ثغٞاس اُشهْ األٍٝ ٓجبؽشحً ك٢ اُخ٤ِخ.  ػِٔخ

أُ٘بصٍ اُؼؾش٣خ اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب، عٞاء ً٘ذ رش٣ذ اعزخذاّ كبفَ آالف أّ ٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ ػذد 

 .ال، ٝهش٣وخ ػشك األسهبّ اُغبُجخ

ُزطج٤ن ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ثغشػخ، ؽذد اُخ٤ِخ أٝ ٗطبم اُخال٣ب اُز٢ رش٣ذ ر٘غ٤وٜب، صْ امـو  :تهميح

 .Ctrl+Shift+$ ػ٠ِ

 

 ٓضبٍ اُٞفق اُز٘غ٤ن

ٓؾبع

 ثخ

ك٢ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ، ٣زْ اعزخذاّ ر٘غ٤ن أُؾبعجخ ُِو٤ْ اُ٘وذ٣خ. ؿ٤ش إٔ ٛزا اُز٘غ٤ن ًٔب ٛٞ اُؾبٍ 

٣ؼَٔ ػ٠ِ ٓؾبراح سٓٞص اُؼٔالد ٝاُلٞافَ اُؼؾش٣خ ُألسهبّ ك٢ ػٔٞد. ٝثبإلمبكخ ئ٠ُ رُي، 

٣ؼشك ر٘غ٤ن أُؾبعجخ األفلبس ًُؾَشه ٝاألسهبّ اُغبُجخ ث٤ٖ أهٞاط. ًٝٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ر٘غ٤ن 

ٌ٘ي رؾذ٣ذ ػذد أُ٘بصٍ اُؼؾش٣خ اُز٢ رش٣ذٛب ٝٓب ئرا ًبٕ ٣٘جـ٢ اعزخذاّ كبفَ آالف أّ اُؼِٔخ، ٣ٔ

 .ال. ٌُٖٝ ال ٣ٌٔ٘ي رـ٤٤ش اُؼشك االكزشام٢ ُألسهبّ اُغبُجخ ٓب ُْ ر٘ؾئ ر٘غ٤ن أسهبّ ٓخققبً 

ُزطج٤ن ر٘غ٤ن أُؾبعجخ ثغشػخ، ؽذد اُخ٤ِخ أٝ ٗطبم اُخال٣ب اُز٢ رش٣ذ ر٘غ٤وٜب. ػ٠ِ  :تهميح

ئرا  .  ر٘غ٤ن أسهبّ أُؾبعجخ سهْ، اٗوش كٞم اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، ك٢ أُغٔٞػخ ٓخ اُزج٣ٞتػال

أسدد ئظٜبس سٓض ػِٔخ آخش ؿ٤ش اُشٓض االكزشام٢، كبٗوش كٞم اُغْٜ أُٞعٞد ثغبٗت 

 .صْ ؽذد سٓض ػِٔخ آخش  ر٘غ٤ن أسهبّ أُؾبعجخ اُضس

 

 

 ئػذاداد ٓؼ٤٘خ ُز٘غ٤ن ػِٔخ ئٗؾبء هبُت ٓق٘ق ر١

ٛزا  ئرا ً٘ذ رغزخذّ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ك٢ ٓق٘لبري ثؾٌَ ٓزٌشس، كجآٌبٗي رٞك٤ش اُٞهذ ثاٗؾبء ٓق٘ق ٣زنٖٔ ئػذاداد ٓؼ٤٘خ ُز٘غ٤ن اُؼِٔخ، صْ ؽلع

 .أُق٘ق ػ٠ِ ؽٌَ هبُت. ٣ٌٔ٘ي ثؼذ رُي اعزخذاّ ٛزا اُوبُت إلٗؾبء ٓق٘لبد أخشٟ

 ئٗؾبء هبُت ٓق٘ق

 .ٓق٘لبً أٗؾئ  .1

 .ؽذد ٝسهخ اُؼَٔ أٝ أٝسام اُؼَٔ اُز٢ رش٣ذ رـ٤٤ش ر٘غ٤ن األسهبّ االكزشام٢ ُٜب .2



 هْ ثٔب ٢ِ٣ ُزؾذ٣ذ

 .اٗوش كٞم ػالٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ٝسهخ ٝاؽذح

 

ئرا ُْ رظٜش ػالٓخ اُزج٣ٞت اُز٢ رش٣ذٛب، كبٗوش كٞم أصساس اُزٔش٣ش اُخبفخ ثؼالٓبد اُزج٣ٞت ُؼشمٜب، صْ اٗوش كٞم 

 .اُزج٣ٞت ٛزٙػالٓخ 

 

ٝسهزبٕ ٓزغبٝسربٕ أٝ 

 أًضش

أص٘بء اُ٘وش كٞم ػالٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ  Shift اٗوش كٞم ػالٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ األ٠ُٝ. صْ امـو ثبعزٔشاس ػ٠ِ

 .األخ٤شح اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

ٝسهزبٕ ؿ٤ش ٓزغبٝسر٤ٖ 

 أٝ أًضش

أص٘بء اُ٘وش كٞم ػالٓبد رج٣ٞت األٝسام  Ctrl اٗوش كٞم ػالٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ األ٠ُٝ. صْ امـو ثبعزٔشاس ػ٠ِ

 .األخشٟ اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

 .رؾذ٣ذ ًبكخ األٝسام اٗوش ثضس أُبٝط األ٣ٖٔ كٞم ئؽذٟ ػالٓبد رج٣ٞت األٝسام، صْ اٗوش كٞم ًبكخ األٝسام ك٢ ٓق٘ق

ثأػ٠ِ ٝسهخ اُؼَٔ. إلُـبء رؾذ٣ذ أٝسام ػَٔ ٓزؼذدح ك٢ ك٢ ؽش٣و اُؼ٘ٞإ  [ٓغٔٞػخ] ػ٘ذ رؾذ٣ذ أٝسام ػَٔ ٓزؼذدح، رظٜش أٌُِخ    تهميح .3

ٓق٘ق، اٗوش كٞم أ١ ٝسهخ ػَٔ ؿ٤ش ٓؾذدح. ٝئرا ُْ رٌٖ ٛ٘بى أ١ ٝسهخ ؿ٤ش ٓؾذدح ٓشئ٤خ، كبٗوش ثضس أُبٝط األ٣ٖٔ كٞم ػالٓخ رج٣ٞت ئؽذٟ 

 .كي رغ٤ٔغ األٝسام األٝسام أُؾذدح، صْ اٗوش كٞم

 .ز٢ رش٣ذ ر٘غ٤وٜب، صْ هْ ثزطج٤ن ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ػ٤ِٜبؽذد اُخال٣ب أٝ األػٔذح أُؼ٤٘خ اُ .4

 .ٗلّز أ١ ػ٤ِٔبد رخق٤ـ أخشٟ رش٣ذٛب ػ٠ِ أُق٘ق، صْ اؽلظٜب ًوبُت .5

 رؼ٤٤ٖ ٓٞهغ اُوٞاُت اُؾخق٤خ االكزشام٢

 .خ٤بساد صْ كٞم ِٓق اٗوش كٞم .1

 .ٓٞهغ اُوٞاُت اُؾخق٤خ االكزشام٤خ االكزشام٤خ ك٢ أُشثغؽلع أُق٘لبد، أدخَ أُغبس ئ٠ُ ٓٞهغ اُوٞاُت اُؾخق٤خ  ؽلع، صْ مٖٔ اٗوش كٞم .2

 .C:\Users\Public Documents\My Templates :ٛزا أُغبس ٛٞ ػبدحً 

 

 .ٓٞاكن اٗوش كٞم .3

ِق، ٓ اٗوش كٞم)عذ٣ذ،  ػ٠ِ اُقلؾخ ؽخق٢ ػ٘ذ رؼ٤٤ٖ ٛزا اُخ٤بس، عزظٜش رِوبئ٤بً ًَ اُوٞاُت أُخققخ اُز٢ رؾلظٜب ك٢ أُغِذ "هٞاُت" مٖٔ

 .(عذ٣ذ صْ اٗوش كٞم

 ؽلع أُق٘ق ًوبُت

 .رقذ٣ش ِٓق، صْ كٞم اٗوش كٞم .1



 .رـ٤٤ش ٗٞع أُِق رقذ٣ش، اٗوش كٞم مٖٔ .2

 .هبُت أٗٞاع ِٓلبد أُق٘لبد، اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم ك٢ أُشثغ .3

 .اعْ أُِق، اًزت االعْ اُز١ رش٣ذ اعزخذآٚ ُِوبُت ك٢ ٓشثغ .4

 .ؽلع، صْ أؿِن اُوبُت اٗوش كٞم .5

 ئٗؾبء ٓق٘ق ثبالعز٘بد ئ٠ُ اُوبُت

 .عذ٣ذ ِٓق، صْ كٞم اٗوش كٞم .1

 .ؽخق٢ اٗوش كٞم .2

 

 .اٗوش ٗوشاً ٓضدٝعبً كٞم اُوبُت اُز١ اٗز٤ٜذ ا٥ٕ ٖٓ ئٗؾبئٚ .3

 .ٓق٘لبً عذ٣ذاً ٣غز٘ذ ئ٠ُ اُوبُت اُز١ أٗؾأرٚ Excel ٣٘ؾئ

 

  



 إنشاء صيغة بسيطة

 Excel 2016 Excel 2013 :٣٘طجن ػ٠ِ

، (=) اٝ هشؽٜب، مشة اٝ هغٔٚ اُو٤ْ ك٢ ٝسهٚ اُؼَٔ. اعزخذاّ ف٤ؾ ثغ٤طٚ رجذا دٝٓب ة# ػالٓٚ اُزغب١ٝ ٣ٌٔ٘ي اٗؾبء ف٤ـٚ ثغ٤طٚ ٍ# امبكٚ

( اٝ ػالٓٚ ٗغ٤ٔٚ )*( اٝ ػالٓبد -، ػالٓٚ اُطشػ )(+) plus ٓزجٞػٚ ة# اُضٞاثذ راد اُو٤ْ اُشه٤ٔٚ ٝ# ػٞآَ رؾـ٤َ اُؼ٤ِٔبد اُؾغبث٤ٚ ٓضَ

 .(/) اُؾشهٚ أُبئِٚ ٍ# االٓبّ

٣نشة آخش سه٤ٖٔ ٣ٝغٔغ اُشهْ األٍٝ ٓغ اُ٘برظ. ٣زْ ئعشاء اُنشة هجَ اُغٔغ رجؼبً  Excel ، كا=5+2*3ٕ عج٤َ أُضبٍ، ػ٘ذ ئدخبٍ اُق٤ـخػ٠ِ 

 .ُِزشر٤ت اُو٤بع٢ ُِؼ٤ِٔبد اُش٣بم٤خ

 .ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ، اٗوش كٞم اُخ٤ِخ اُز٢ رش٣ذ ئدخبٍ اُق٤ـخ ك٤ٜب .1

رغزط٤غ ئدخبٍ أ١ ػذد أٗذ ثؾبعخ ئ٤ُٚ ٖٓ   .ثبُضٞاثذ ٝػٞآَ اُزؾـ٤َ اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُؾغبث٤خػالٓخ اُزغب١ٝ( ٓزجٞػخ ) = اًزت .2

 .ؽشف 8192اُضٞاثذ ٝػٞآَ اُزؾـ٤َ ك٢ ف٤ـخ، ٝرُي ؽز٠ 

ٝئدخبٍ ػٞآَ اُزؾـ٤َ ث٤ٖ اُخال٣ب  ثذالً ٖٓ ًزبثخ اُضٞاثذ ك٢ اُق٤ـخ، ٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ اُو٤ْ اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب :تهميح

 .أُؾذدح

 .Enter امـو ػ٠ِ .3

 ّ(رؾش٣ش اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ، أُغٔٞػخ ثذالً ٖٓ ئدخبٍ اُق٤ـخ ٣ذ٣ٝبً )ػالٓخ اُزج٣ٞت عٔغ رِوبئ٢ ُغٔغ اُو٤ْ عش٣ؼبً، ثآٌبٗي اعزخذا . 

 ُٚٓضَ اُذا( ٣ٌٔ٘ي ا٣نب اعزخذاّ اُذاالد SUM) .َٔٗظشٙ ػبٓٚ ؽٍٞ اُق٤ؾ ٍ# ٓض٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد، ساعغ ٍ# ؽغبة اُو٤ْ ك٢ ٝسهٚ اُؼ. 

  اعزخذاّ ٓشاعغ  رُي، رغزط٤غ اعزخذاّ ٓشاعغ اُخال٣ب ٝاألعٔبء ثذالً ٖٓ اُو٤ْ اُلؼ٤ِخ ك٢ ف٤ـخ ثغ٤طخ. ُٔض٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد، اٗظشثبإلمبكخ ئ٠ُ

 .رؼش٣ق األعٔبء ٝاعزخذآٜب ك٢ اُق٤ؾاُخال٣ب ك٢ اُق٤ؾ ٝ

عذ٣ذح. ُؼشك ٗزبئظ اُق٤ؾ، ؽذد ٛزٙ األخ٤شح، صْ  Excel ك٢ ٝسهخ ػَٔ A1 اٗغخ اُج٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ، ٝاُقوٜب ك٢ اُخ٤ِخ: أٓضِخ

 .بٗبد ًبكخػ٘ذ اُؾبعخ، ٣ٌٔ٘ي مجو ػشك اُؼٔٞد ُشؤ٣خ اُج٤ .Enter ، صْ امـو ػF2٠ِ امـو ػ٠ِ

   اُج٤بٗبد

2   

5   

 اُ٘ز٤غخ اُٞفق اُق٤ـخ

'=A2+A3 ٖرغٔغ اُو٤ْ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِز٤ A1 ٝA2 =A2+A3 

'=A2-A3 رطشػ اُو٤ٔخ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخ A2 اُو٤ٔخ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخ ٖٓ A1 =A2-A3 

'=A2/A3 روغْ اُو٤ٔخ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخ A1  أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخػ٠ِ اُو٤ٔخ A2 =A2/A3 

'=A2*A3 رنشة اُو٤ٔخ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخ A1 ثبُو٤ٔخ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخ A2 =A2*A3 

'=A2^A3 رشكغ اُو٤ٔخ أُٞعٞدح ك٢ اُخ٤ِخ A1 ئ٠ُ اُو٤ٔخ األع٤خ أُؾذدح ك٢ A2 =A2^A3 

 اُ٘ز٤غخ اُٞفق اُق٤ـخ

'=5+2  2ٝ 5رغٔغ =5+2 

'=5-2  5ٖٓ  2رطشػ =5-2 

'=5/2  ْ2ػ٠ِ  5روغ =5/2 

'=5*2  2ثـ  5رنشة =5*2 

'=5^2  2ئ٠ُ األط  5رشكغ =5^2 
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 وانمفاتيح انىظيفية Excel اختصارات نىحة انمفاتيح في برنامج

 ...انمزيذ: Excel 2016 for Mac Excel 2007 Excel 2010 Excel 2013 Excel 2016 ٣٘طجن ػ٠ِ

رزنٖٔ أ٣نبً  .Microsoft Excel رٞمؼ ٛزٙ أُوبُخ اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ ٝأُلبر٤ؼ اُٞظ٤ل٤خ ٝثؼل ٓلبر٤ؼ االخزقبس اُؾبئؼخ األخشٟ ُـ

 .«اُؾش٣و»االخزقبساد اُز٢ ٣ٌٔ٘ي اعزخذآٜب ُِٞفٍٞ ئ٠ُ 

 Windows ُ٘ظبّ اُزؾـ٤َ Excel أُٞام٤غ اُخبفخ ثـ)  Excel ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ئسؽبداد خبفخ ثافذاساٗوش كٞم ئؽذٟ ػالٓبد اُزج٣ٞت أدٗبٙ 

 .(Mac ٓذسعخ أٝالً صْ ألعٜضح

2016201320102007Excel 2016 for MacExcel 2011 for Mac/iPad 

رزنٖٔ أ٣نبً  .Excel 2016 رٞمؼ ٛزٙ أُوبُخ اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ ٝأُلبر٤ؼ اُٞظ٤ل٤خ ٝثؼل ٓلبر٤ؼ االخزقبس اُؾبئؼخ األخشٟ ُـ

 .«اُؾش٣و»االخزقبساد اُز٢ ٣ٌٔ٘ي اعزخذآٜب ُِٞفٍٞ ئ٠ُ 

 .CTRL+P ُالؽزلبظ ثبُٔشعغ ٓزٞكشاً أص٘بء اُؼَٔ، كوذ رؾزبط ُطجبػخ ٛزا أُٞمٞع. ُطجبػخ ٛزا أُٞمٞع، امـو ػ٠ِ :تهميح

 .إلٗؾبء ٓلزبػ اخزقبس ُٚ رغغ٤َ ٓبًشٝ ئرا ًبٕ أؽذ اإلعشاءاد اُز٢ رغزخذٜٓب ثؾٌَ ٓزٌشس ال ٣ٞعذ ُذ٣ٚ ٓلزبػ اخزقبس، ٣ٌٔ٘ي :مالحظة

  :هاو

  ال رزٞاكن ٓلبر٤ؼ اُزخط٤طبد األخشٟ ثؾٌَ ًبَٓ ٓغ أُلبر٤ؼ أُٞعٞدح ك٢ رخط٤و رؾ٤ش ٛزٙ االخزقبساد ئ٠ُ رخط٤و ُٞؽخ أُلبر٤ؼ األٓش٤ٌ٣خ. ٝهذ

 .ُٞؽخ أُلبر٤ؼ األٓش٤ٌ٣خ

 ِ٤ي ئرا رطِت اخزقبس اُنـو ػ٠ِ ٓلزبؽ٤ٖ أٝ أًضش ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ، كغ٤زْ اُلقَ ك٢ ٛزا أُٞمٞع ث٤ٖ أُلبر٤ؼ ثؼالٓخ اُغٔغ )+(. ئرا ٝعت ػ

 .(،) زبػ آخش ٓجبؽشح، ك٤زْ اُلقَ ث٤ٖ أُلبر٤ؼ ثبعزخذاّ اُلبفِخاُنـو ػ٠ِ أؽذ أُلبر٤ؼ ثؼذ ٓل

 َٛ عزجو٠ االخزقبساد اُوذ٣ٔخ كؼبُخ؟

٣غش١ ػ٤ِٔخ ٗغخ  Ctrl+C ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ال ٣ضاٍ ٓلزبػ االخزقبس .Excel 2016 كؼبُخ ك٢ Ctrl عزجو٠ ٓلبر٤ؼ االخزقبس اُز٢ رجذأ ثبُٔلزبػ

 .٣غش١ ػ٤ِٔخ ُقن ٖٓ اُؾبكظخ Ctrl+V االخزقبسئ٠ُ اُؾبكظخ ًٔب ال ٣ضاٍ ٓلزبػ 

كؼبُخ أ٣نبً. ٌُٖٝ ػ٤ِي رزًش االخزقبس اٌُبَٓ ث٘لغي، ئر ال رُؼشك رز٤ًشاد ػ٠ِ  Alt+ ٝعزجو٠ ٓؼظْ ٓلبر٤ؼ اخزقبس اُوٞائْ اُوذ٣ٔخ أُإُلخ ٖٓ

 "E" امـو ػ٠ِ أؽذ ٓلبر٤ؼ اُوٞائْ اُوذ٣ٔخ، ًبُؾشف، صْ Alt اُؾبؽخ ُألؽشف اُز٢ ٣غت مـطٜب. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ؽبٍٝ اُنـو ػ٠ِ أُلزبػ

 ئدساط(، ٝؿ٤شٛب. ٣٘جضن ٓشثغ ٣ل٤ذ ثأٗي رغزخذّ ٓلزبػ اخزقبس ٖٓ ئفذاس عبثن ٖٓ) "I" ػشك( ٝاُؾشف) "V" رؾش٣ش( ٝاُؾشف)

Microsoft Office. ُْ رٌٖ رؼشف اُزغِغَ، كبمـو ػ٠ِ  ئرا ً٘ذ رؼشف رغِغَ أُلزبػ ثٌبِٓٚ، ك٤ٌٔ٘ي أُزبثؼخ ٝثذء رؾـ٤َ األٓش. أٓب ئرا

 .ٝاعزخذّ ؽبساد ر٤ِٔؾبد أُلبر٤ؼ ػٞمبً ػٖ رُي ESC ٓلزبػ اُخشٝط

 اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ ُِز٘وَ ك٢ اُؾش٣و

. ئرا ً٘ذ ٓغزخذٓبً عذ٣ذاً ُـ "اُؾش٣و"، كغزغبػذى أُؼِٞٓبد أُٞعٞدح ك٢ ٛزا أُوطغ ػ٠ِ كْٜ ٗٔٞرط اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ ك٢ اُؾش٣و

األٝآش راد « اُؾش٣و»٣غٔغ  .Alt ر٤ِٔؾبد أُلبر٤ؼ، اُز٢ ٣ٌٔ٘ي ئظٜبسٛب ػ٘ذ اُنـو ػ٠ِ ٓلزبػ ٣زنٖٔ اُؾش٣و اخزقبساد عذ٣ذح رغ٠ٔ

 .«ر٘غ٤ن األسهبّ»األٓش « اُشهْ»، رزنٖٔ ٓغٔٞػخ «اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ»اُقِخ ك٢ ػالٓبد رج٣ٞت. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ك٢ ػالٓخ رج٣ٞت 
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أٝ اُؾشف  ئدساط ٣ٞت ػ٠ِ اُؾش٣و، امـو ػ٠ِ ٓلزبػ ػالٓخ اُزج٣ٞت، ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، امـو ػ٠ِ اُؾشف ٙ ُؼالٓخ اُزج٣ٞتُؼشك ػالٓخ رج

٣إد١ رُي ئ٠ُ ئظٜبس ًبكخ ؽبساد ر٤ِٔؾبد أُلبر٤ؼ ألصساس ػالٓخ اُزج٣ٞت. صْ امـو ػ٠ِ أُلزبػ اُخبؿ ثبُضس اُز١  .ف٤ؾ ظ ُؼالٓخ اُزج٣ٞت

 .رش٣ذٙ

 ُ٠ اُؾش٣و، امـو ػ٠ِ أُلزبػُالٗزوبٍ ئ Alt ٖصْ ُِز٘وَ ث٤ٖ ػالٓبد اُزج٣ٞت، اعزخذّ ٓلبر٤ؼ اُغْٜ ٤ُِغبس ٝاُغْٜ ٤ٔ٤ُِ. 

 إلخلبء اُؾش٣و ٢ٌُ رؾقَ ػ٠ِ ٓغبؽخ ئمبك٤خ ُِؼَٔ، امـو ػ٠ِ Ctrl+F1.  ٓشح أخشٟ« اُؾش٣و»ًّشس ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ إلظٜبس. 

 االٗزوبٍ ئ٠ُ ٓلبر٤ؼ االخزقبس ُِؾش٣و

 ٓجبؽشح ئ٠ُ ػالٓخ رج٣ٞت ك٢ اُؾش٣و، امـو ػ٠ِ أؽذ ٓلبر٤ؼ االخزقبس اُزب٤ُخُالٗزوبٍ 

 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

رؾذ٣ذ ػالٓخ اُزج٣ٞت اُ٘ؾطخ ػ٠ِ اُؾش٣و ٝر٘ؾ٤و ٓلبر٤ؼ 

 .االخزقبس

Alt ٝأ F10.  ُالٗزوبٍ ئ٠ُ ػالٓخ رج٣ٞت ٓخزِلخ، اعزخذّ ٓلبر٤ؼ

 .االخزقبس أٝ ٓلبر٤ؼ األعْٜ

 Shift+Tab أٝ Tab .ٗوَ اُزش٤ًض ئ٠ُ األٝآش ك٢ اُؾش٣و

ث٤ٖ  اُز٘وَ ألعلَ أٝ ألػ٠ِ أٝ ٤ٔ٤ُِٖ أٝ ٤ُِغبس ػ٠ِ اُزٞا٢ُ،

 .اُؼ٘بفش أُٞعٞدح ك٢ اُؾش٣و

 عْٜ ُألعلَ أٝ عْٜ ُألػ٠ِ أٝ عْٜ ئ٠ُ ا٤ُغبس أٝ عْٜ ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ

 Enter ٓلزبػ أُغبكخ أٝ .ر٘ؾ٤و صس ٓؾذد

 عْٜ ألعلَ+Alt .كزؼ اُوبئٔخ ُضس ٓؾذد

 ٓلزبػ عْٜ ألعلَ .ك٢ ؽبُخ كزؼ هبئٔخ أٝ هبئٔخ كشػ٤خ، اٗزوَ ئ٠ُ األٓش اُزب٢ُ

 Ctrl+F1 .اُؾش٣و أٝ ه٤ٚرٞع٤غ 

 أٝ Shift+F10 .كزؼ هبئٔخ ع٤بم

 ٓلزبػ اُغ٤بم

 ٓلزبػ عْٜ ٤ُِغبس .االٗزوبٍ ئ٠ُ اُوبئٔخ اُلشػ٤خ ػ٘ذ كزؼ اُوبئٔخ اُشئ٤غ٤خ أٝ رؾذ٣ذٛب

 

 ٓلبر٤ؼ االخزقبس األًضش اعزخذآبً 

 .Excel 2016 ٣ذسط ٛزا اُغذٍٝ ٓلبر٤ؼ االخزقبس األًضش اعزخذآبً ك٢

 امـو ػ٠ِ ٛزا اإلعشاء ُز٘ل٤ز

 Ctrl+W ئؿالم عذٍٝ اُج٤بٗبد

 Ctrl+O كزؼ عذٍٝ ث٤بٗبد

 ء+Alt اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ االٗزوبٍ ئ٠ُ ػالٓخ اُزج٣ٞت

 Ctrl+S ؽلع عذٍٝ ث٤بٗبد

 Ctrl+C ٗغخ

 Ctrl+V ُقن

 Ctrl+Z رشاعغ

 Delete ٓلزبػ ئصاُخ ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ

 



 اُز٘وَ ك٢ اُخال٣ب: اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ

 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

 Shift+Tab .ٝسهخ اُؼَٔ أٝ ئ٠ُ اُخ٤بس اُغبثن ك٢ ٓشثغ اُؾٞاساالٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ اُغبثوخ ك٢ 

 ٓلزبػ عْٜ ألػ٠ِ .االٗزوبٍ ثٔوذاس خ٤ِخ ُألػ٠ِ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 ٓلزبػ عْٜ ألعلَ .االٗزوبٍ ثٔوذاس خ٤ِخ ُألعلَ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 ٓلزبػ عْٜ ٤ُِغبس .االٗزوبٍ ثٔوذاس خ٤ِخ ٤ُِغبس ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 ٓلزبػ عْٜ ٤ٔ٤ُِٖ .خ٤ِخ ٤ٔ٤ُِٖ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔاالٗزوبٍ ثٔوذاس 

 ٓلزبػ اُغْٜ+Ctrl .االٗزوبٍ ئ٠ُ ؽبكخ ٓ٘طوخ اُج٤بٗبد اُؾب٤ُخ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

اُذخٍٞ ُٞمغ اإلٜٗبء، ٝاالٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ ؿ٤ش اُلبسؿخ اُزب٤ُخ ك٢ ٗلظ اُؼٔٞد أٝ اُقق ؽ٤ش 

ًبٗذ اُخال٣ب كبسؿخ، كغ٤زْ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ  رٞعذ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ، ٝئ٣وبف رؾـ٤َ ٝمغ اإلٜٗبء. ئرا

 .األخ٤شح ك٢ اُقق أٝ اُؼٔٞد

Endْٜٓلزبػ اُغ ، 

االٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ األخ٤شح ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ ٝئ٠ُ آخش فق ٓغزخذّ ك٢ األعلَ ك٢ اُؼٔٞد أُغزخذّ 

 .ئ٠ُ أهق٠ ا٤ُغبس

Ctrl+End 

ُٔغزخذٓخ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ )اُضا٣ٝخ اُغل٤ِخ ا٤ُغشٟرٞع٤غ اُخال٣ب أُؾذدح ؽز٠ اُخ٤ِخ األخ٤شح   Ctrl+Shift+End .(اُ

 Scroll Lock. Home+Scroll االٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ أُٞعٞدح ك٢ اُضا٣ٝخ اُؼ٣ِٞخ ا٠٘ٔ٤ُ ُِ٘بكزح ػ٘ذ رؾـ٤َ

Lock 

 Ctrl+Home .االٗزوبٍ ئ٠ُ ثذا٣خ ٝسهخ اُؼَٔ Home .االٗزوبٍ ئ٠ُ ثذا٣خ فق ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 Page Down .االٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح ُألعلَ ك٢ ٝسهخ ػَٔ

 Ctrl+Page Down .االٗزوبٍ ئ٠ُ اُٞسهخ اُزب٤ُخ ك٢ أُق٘ق

 Alt+Page ٓلزبػ .االٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح ٤ُِغبس ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

Down 

 Page Up .االٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح ُألػ٠ِ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 Alt+Page Up ٓلزبػ .ؽبؽخ ٝاؽذح ٤ٔ٤ُِٖ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ االٗزوبٍ ثٔوذاس

 Ctrl+Page Up .االٗزوبٍ ئ٠ُ اُٞسهخ اُغبثوخ ك٢ أُق٘ق

االٗزوبٍ ثٔوذاس خ٤ِخ ٝاؽذح ٤ُِغبس ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ. أٝ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ أُؾ٤ٔخ، االٗزوبٍ ث٤ٖ اُخال٣ب 

 .ؿ٤ش أُإٓ٘خ

 Tab ٓلزبػ

 

 ئعشاءاد رؾذ٣ذاد ٝر٘ل٤ز ئعشاءاد: اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ

 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

 ٓلزبػ أُغبكخ+Ctrl+Shift أٝ Ctrl+A .ثأًِٜٔبرؾذ٣ذ ٝسهخ اُؼَٔ 

 Ctrl+Shift+Page Down .رؾذ٣ذ اُٞسهخ اُؾب٤ُخ ٝاُزب٤ُخ ك٢ ٓق٘ق

 Ctrl+Shift+Page Up .رؾذ٣ذ اُٞسهخ اُؾب٤ُخ ٝاُغبثوخ ك٢ ٓق٘ق

 ٓلزبػ اُغْٜ+SHIFT .رٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ ثٔوذاس خ٤ِخ ٝاؽذح

ؿ٤ش كبسؿخ ك٢ اُؼٔٞد أٝ اُقق ٗلغٚ رٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخال٣ب ئ٠ُ آخش خ٤ِخ 

ؽ٤ش رٞعذ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ، أٝ ئرا ًبٗذ اُخ٤ِخ اُزب٤ُخ كبسؿخ، كغ٤زْ اُزٞع٤غ 

 .ئ٠ُ اُخ٤ِخ اُزب٤ُخ ؿ٤ش اُلبسؿخ

Ctrl+Shift+ْٜٓلزبػ اُغ 



 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

رؾـ٤َ ٝمغ اُزٞع٤غ ٝاعزخذّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ ُزٞع٤غ اُزؾذ٣ذ. اُنـو ٓشح 

 .صب٤ٗخ إل٣وبف رؾـ٤ِٚ

غ اُزٞع٤غ ٝاعزخذّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ ُزٞع٤غ رؾـ٤َ ٝم

 F8 .اُزؾذ٣ذ. اُنـو ٓشح صب٤ٗخ إل٣وبف رؾـ٤ِٚ

ئمبكخ خال٣ب أٝ ٗطبهبد ؿ٤ش ٓزغبٝسح ئ٠ُ ٓغٔٞػخ ٓؾذدح ٖٓ اُخال٣ب 

 .ثبعزخذاّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ

Shift+F8 

 Alt+Enter ٓلزبػ اإلدخبٍ .ثذء عطش عذ٣ذ ك٢ اُخ٤ِخ ٗلغٜب

 Ctrl+Enter .أُؾذدح ثبإلدخبٍ اُؾب٢ُرؼجئخ ٗطبم اُخال٣ب 

 Shift+Enter .ئًٔبٍ ئدخبٍ خ٤ِخ ٝرؾذ٣ذ اُخ٤ِخ كٞهٜب

 ٓلزبػ أُغبكخ+Ctrl .رؾذ٣ذ ػٔٞد ثأًِٔٚ ك٢ ٝسهخ ػَٔ

 ٓلزبػ أُغبكخ+Shift .رؾذ٣ذ فق ثأًِٔٚ ك٢ ٝسهخ ػَٔ

 ٓلزبػ أُغبكخ+Ctrl+Shift .ػ٘ذ رؾذ٣ذ ػ٘قش ٓب، ٣زْ رؾذ٣ذ ع٤ٔغ اُؼ٘بفش أُٞعٞدح ك٢ ٝسهخ ػَٔ

 Ctrl+Shift+Home .رٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخال٣ب ئ٠ُ ثذا٣خ ٝسهخ اُؼَٔ

رؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُؾب٤ُخ ئرا ًبٗذ ٝسهخ اُؼَٔ رؾز١ٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد. اُنـو 

ٓشح صب٤ٗخ ُزؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُؾب٤ُخ ٝفلٞف أُِخـ اُزبثؼخ ُٜب. اُنـو 

 .ٓشح صبُضخ ُزؾذ٣ذ ٝسهخ اُؼَٔ ثبٌُبَٓ

Ctrl+A  ٝأCtrl+Shift+ٓلزبػ أُغبكخ 

 PivotTable رؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُؾب٤ُخ ؽٍٞ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ أٝ رؾذ٣ذ روش٣ش

 .ثأًِٔٚ

Ctrl+Shift+اُؼالٓخ اُ٘غ٤ٔخ(*) 

 Home .رؾذ٣ذ األٓش األٍٝ ٖٓ اُوبئٔخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُوبئٔخ أٝ اُوبئٔخ اُلشػ٤خ ٓشئ٤خ

 Ctrl+Y .أٌٖٓ رُيرٌشاس األٓش أٝ اإلعشاء األخ٤ش، ئرا 

 Ctrl+Z .اُزشاعغ ػٖ اإلعشاء األخ٤ش

 

 ر٘غ٤ن اُخال٣ب: اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ

 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

 Ctrl+1 .ر٘غ٤ن اُخال٣بر٘غ٤ن خ٤ِخ ثبعزخذاّ ٓشثغ اُؾٞاس 

 أٝ Ctrl+Shift+F .ر٘غ٤ن اُخطٞه ثٔشثغ اُؾٞاس ر٘غ٤ن اُخال٣ب

Ctrl+Shift+P 

رؾش٣ش اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ ٝٝمغ ٗوطخ اإلدساط ك٢ ٜٗب٣خ ٓؾز٣ٞبرٜب. أٝ ئرا رْ ئ٣وبف رؾـ٤َ اُزؾش٣ش 

ثزجذ٣َ ٝمغ اإلؽبسح ُِخ٤ِخ، كبٗوَ ٗوطخ اإلدساط ئ٠ُ ؽش٣و اُق٤ـخ. ئرا ً٘ذ روّٞ ثزؾش٣ش ف٤ـخ، كوْ 

 .ث٤ٖ اُزؾـ٤َ ٝاإل٣وبف ؽز٠ ٣ٌٔ٘ي اعزخذاّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ إلٗؾبء ٓشعغ

F2 

 Shift+F2 .ئمبكخ رؼ٤ِن خ٤ِخ أٝ رؾش٣شٙ

 Ctrl+Shift+Plus (+) .ئدساط اُخال٣ب اُلبسؿخ ثٔشثغ اُؾٞاس ئدساط

 (-) ػالٓخ اُطشػ+Ctrl .ػشك ٓشثغ اُؾٞاس ؽزف ُؾزف اُخال٣ب أُؾذدح

 ٗوطزبٕ+CTRL +SHIFT .ئدخبٍ اُٞهذ اُؾب٢ُ

(:) 

 (;) اُلبفِخ أُ٘وٞهخ+Ctrl .ئدخبٍ اُزبس٣خ اُؾب٢ُ

 (`) اُؼالٓخ اُ٘وط٤خ+Ctrl .اُزجذ٣َ ث٤ٖ ػشك ه٤ْ اُخال٣ب أٝ ػشك اُق٤ؾ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 ػالٓخ اهزجبط أؽبد٣خ+CTRL .ٗغخ ف٤ـخ ٖٓ اُخ٤ِخ أُٞعٞدح أػ٠ِ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ ئ٠ُ اُخ٤ِخ أٝ ئ٠ُ ؽش٣و اُق٤ـخ



 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

(') 

 Ctrl+X .اُخال٣ب أُؾذدح هـ 

 Ctrl+C .ٗغخ اُخال٣ب أُؾذدح

 Ctrl+V .ُقن أُؾزٟٞ ػ٘ذ ٗوطخ اإلدساط ٝاعزجذاٍ أ١ رؾذ٣ذ

 Ctrl+Alt+V .ُقن أُؾزٟٞ ثبعزخذاّ ٓشثغ اُؾٞاس ُقن خبؿ

 Ctrl+3 أٝ Ctrl+I .ًزبثخ اُ٘ـ ثخو ٓبئَ أٝ ئصاُخ اُز٘غ٤ن أُبئَ

 Ctrl+2 أٝ Ctrl+B .ًزبثخ اُ٘ـ ثخو ؿبٓن أٝ ئصاُخ اُز٘غ٤ن اُـبٓن

 Ctrl+4 أٝ Ctrl+U .رغط٤ش اُ٘ـ أٝ ئصاُخ اُزغط٤ش

 Ctrl+5 .رطج٤ن ر٘غ٤ن ٣زٞعطٚ خو أٝ ئصاُزٚ

 Ctrl+6 .اُزجذ٣َ ث٤ٖ ئخلبء اُؼ٘بفش ٝػشمٜب ٝػشك اُؼ٘بفش اُ٘بئجخ ُِؼ٘بفش

 ػالٓخ اُؼطق+Ctrl+Shift .اُخال٣ب أُؾذدحرطج٤ن ؽذٝد ر٤٤ٔض ػ٠ِ 

(&) 

 (_) اُزغط٤ش+Ctrl+Shift .ئصاُخ ؽذٝد ر٤٤ٔض ٖٓ اُخال٣ب أُؾذدح

 Ctrl+8 .ػشك سٓٞص أُخطو أٝ ئخلبئٜب

 Ctrl+9 .ئخلبء اُقلٞف أُؾذدح

 Ctrl+0 .ئخلبء األػٔذح أُؾذدح

 Ctrl+D .ٝر٘غ٤وٜب ك٢ ٗطبم ٓؾذد ئ٠ُ اُخال٣ب أعلِٜب العزخذاّ األٓش رؼجئخ ألعلَ ُ٘غخ ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ اُؼ٤ِب

اعزخذاّ األٓش رؼجئخ ٤ٔ٤ُِٖ ُ٘غخ ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ أُٞعٞدح أهق٠ ا٤ُغبس ك٢ ٗطبم ٓؾذد ٝر٘غ٤وٜب 

 .ئ٠ُ اُخال٣ب ٗبؽ٤خ ا٤ٔ٤ُٖ

Ctrl+R 

 (~) اُزِذح+Ctrl+Shift .«ػبّ»رطج٤ن ر٘غ٤ن األسهبّ 

 ػالٓخ اُذٝالس+Ctrl+Shift .(ػؾش٣ز٤ٖ )رظٜش األسهبّ اُغبُجخ ث٤ٖ هٞع٤ٖرطج٤ن اُز٘غ٤ن ػِٔخ ثٔ٘ضُز٤ٖ 

($) 

ػالٓخ اُ٘غجخ +Ctrl+Shift .رطج٤ن اُز٘غ٤ن ٗغجخ ٓئ٣ٞخ ثذٕٝ ٓ٘بصٍ ػؾش٣خ

 (%) أُئ٣ٞخ

 ػالٓخ اإلهؾبّ+Ctrl+Shift .ثٔ٘ضُز٤ٖ ػؾش٣ز٤ٖ« ػ٢ِٔ»رطج٤ن ر٘غ٤ن األسهبّ 

(^) 

 (#) ػالٓخ اُشهْ+Ctrl+Shift .ٝاُؾٜش ٝاُغ٘خرطج٤ن اُز٘غ٤ن ربس٣خ ثب٤ُّٞ 

 (@) اُؼالٓخ+Ctrl+Shift .رطج٤ن اُز٘غ٤ن ٝهذ ثبُغبػخ ٝاُذه٤وخ ٝفجبؽبً أٝ ٓغبءً 

 ػالٓخ اُزؼغت+Ctrl+Shift .( ُِو٤ْ اُغبُجخ-رطج٤ن اُز٘غ٤ن سهْ ثٔ٘ضُز٤ٖ ػؾش٣ز٤ٖ ٝكبفَ ا٥الف ٝػالٓخ اُطشػ )

(!) 

 

 اعزخذاّ اُج٤بٗبد ٝاُذاالد ٝؽش٣و اُق٤ـخ: اخزقبساد ُٞؽخ أُلبر٤ؼ

 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

اُؼالٓخ +Ctrl+Shift .ثبٌُبَٓ PivotTable رؾذ٣ذ روش٣ش

 (*)اُ٘غ٤ٔخ



 امـو ػ٠ِ ُز٘ل٤ز ٛزا اإلعشاء

رؾش٣ش اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ ٝٝمغ ٗوطخ اإلدساط ك٢ ٜٗب٣خ ٓؾز٣ٞبرٜب. أٝ ئرا رْ ئ٣وبف رؾـ٤َ اُزؾش٣ش 

ُِخ٤ِخ، كبٗوَ ٗوطخ اإلدساط ئ٠ُ ؽش٣و اُق٤ـخ. ئرا ً٘ذ روّٞ ثزؾش٣ش ف٤ـخ، كوْ ثزجذ٣َ ٝمغ 

 .ؽز٠ ٣ٌٔ٘ي اعزخذاّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ إلٗؾبء ٓشعغاإلؽبسح ث٤ٖ اُزؾـ٤َ ٝاإل٣وبف 

F2 

 Ctrl+Shift+U .رٞع٤غ ؽش٣و اُق٤ـخ أٝ ه٤ٚ

 Esc .ئُـبء ئدخبٍ ك٢ اُخ٤ِخ أٝ ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ

 Enter ٓلزبػ اإلدخبٍ .ئًٔبٍ ئدخبٍ ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ ٝرؾذ٣ذ اُخ٤ِخ أُٞعٞدح أدٗبٙ

 Ctrl+End .اُق٤ـخ ٗوَ أُإؽش ئ٠ُ ٜٗب٣خ اُ٘ـ ػ٘ذ اُؼَٔ ك٢ ؽش٣و

 Ctrl+Shift+End .رؾذ٣ذ اُ٘ـ ثبٌُبَٓ ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ ٖٓ ٓٞمغ أُإؽش ئ٠ُ اُٜ٘ب٣خ

 F9 .ؽغبة ع٤ٔغ أٝسام اُؼَٔ أُٞعٞدح ك٢ ع٤ٔغ أُق٘لبد أُلزٞؽخ

 Shift+F9 .ؽغبة ٝسهخ اُؼَٔ اُ٘ؾطخ

اُ٘ظش ػٔب ئرا ًبٕ هذ رْ ؽغبة ع٤ٔغ أٝسام اُؼَٔ أُٞعٞدح ك٢ ع٤ٔغ أُق٘لبد أُلزٞؽخ، ثـل 

 .رـ٤٤شٛب ٓ٘ز آخش ػ٤ِٔخ ؽغبة

Ctrl+Alt+F9  

كؾـ اُق٤ؾ اُزبثؼخ، صْ ؽغبة ع٤ٔغ اُخال٣ب أُٞعٞدح ك٢ ع٤ٔغ أُق٘لبد أُلزٞؽخ، ثٔب ك٢ رُي 

 .اُخال٣ب اُز٢ ُْ رٞمغ ػالٓخ ػ٤ِٜب ػ٠ِ أٜٗب رؾزبط ئ٠ُ ؽغبة

Ctrl+Alt+Shift+F9 

 Alt+Shift+F10 .رذه٤ن األخطبء ػشك اُوبئٔخ أٝ اُشعبُخ ُضس

 Ctrl+A .ػشك ٓشثغ اُؾٞاس ٝع٤طبد اُذاُخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ ٗوطخ اإلدساط ئ٠ُ ٤ٔ٣ٖ اعْ اُذاُخ ك٢ ف٤ـخ

 CTRL+SHIFT+A .ئدساط أعٔبء اُٞع٤طبد ٝاألهٞاط ػ٘ذٓب رٌٕٞ ٗوطخ اإلدساط ئ٠ُ ٤ٔ٣ٖ اعْ اُذاُخ ك٢ ف٤ـخ

 Ctrl+E ُِزؼشف ػ٠ِ األٗٔبه رِوبئ٤بً ك٢ اُخال٣ب أُغبٝسح ٝرؼجئخ اُؼٔٞد اُؾب٢ُ رؼجئخ عش٣ؼخ اعزذػبء

أُغٔٞػبد أُخزِلخ ٖٓ أُشاعغ أُطِوخ ٝاُ٘غج٤خ ك٢ ف٤ـخ ئرا رْ رؾذ٣ذ ٗطبم أٝ  اُز٘وَ ػجش ًَ

 .ٓشعغ اُخ٤ِخ

F4 

 SHIFT+F3 .ئدساط داُخ

ػالٓبد +Ctrl+Shift .ٗغخ اُو٤ٔخ ٖٓ اُخ٤ِخ أُٞعٞدح أػ٠ِ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ ئ٠ُ اُخ٤ِخ أٝ ئ٠ُ ؽش٣و اُق٤ـخ

 (") اهزجبط ػبد٣خ

 ٖ َّٔ  ALT+F1 .ُِج٤بٗبد أُٞعٞدح ك٢ اُ٘طبم اُؾب٢ُئٗؾبء ٓخطو ٓن

 F11 .ئٗؾبء ٓخطو ُِج٤بٗبد ك٢ اُ٘طبم اُؾب٢ُ ك٢ ٝسهخ ٓخطو ٓ٘لقِخ

 ظ، ع، د+Alt .رؼش٣ق اعْ العزخذآٚ ك٢ أُشاعغ

 F3 .(ُقن اعْ ٖٓ ٓشثغ اُؾٞاس ُقن اعْ )ئرا رْ رؼش٣ق أعٔبء ك٢ أُق٘ق

 Enter ٓلزبػ اإلدخبٍ .اُزب٢ُ ث٘ٔٞرط ث٤بٗبداالٗزوبٍ ئ٠ُ اُؾوَ األٍٝ ك٢ اُغغَ 

 Alt+F8 .ئٗؾبء ٓبًشٝ أٝ رؾـ٤ِٚ أٝ رؾش٣شٙ أٝ ؽزكٚ

 Microsoft Visual Basic For Applications. Alt+F11 كزؼ ٓؾشس

 

 أُلبر٤ؼ اُٞظ٤ل٤خ

 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

F1 ّرؼ٤ِٔبد ُؼشك عضء أُٜب Excel. 

https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-2e79a709-c814-4b27-8bc2-c4dc84d49464


 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

 .ثؼشك اُؾش٣و أٝ ئخلبئٚ Ctrl+F1 ٣وّٞ

 .ٓخططبً ٓنٔ٘بً ُِج٤بٗبد أُٞعٞدح ك٢ اُ٘طبم اُؾب٢ُ Alt+F1 ٣٘ؾ٠ء

 .ٝسهخ ػَٔ عذ٣ذح Alt+Shift+F1 ٣ذسط

F2  رؾش٣ش اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ ٝٝمغ ٗوطخ اإلدساط ك٢ ٜٗب٣خ ٓؾز٣ٞبرٜب. أٝ ئرا رْ ئ٣وبف رؾـ٤َ اُزؾش٣ش ُِخ٤ِخ، كبٗوَ ٗوطخ اإلدساط ئ٠ُ

ف٤ـخ، كوْ ثزجذ٣َ ٝمغ اإلؽبسح ث٤ٖ اُزؾـ٤َ ٝاإل٣وبف ؽز٠ ٣ٌٔ٘ي اعزخذاّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ ؽش٣و اُق٤ـخ. ئرا ً٘ذ روّٞ ثزؾش٣ش 

 .إلٗؾبء ٓشعغ

 .رؼ٤ِوبً ئ٠ُ خ٤ِخ أٝ ٣ؾشسٙ Shift+F2 ٣ن٤ق

 .Backstage ك٢ هش٣وخ ػشك هجبػخ ٓ٘طوخ ٓؼب٣٘خ اُطجبػخ ػ٠ِ ػالٓخ اُزج٣ٞت Ctrl+F2 ٣ؼشك

F3 األعٔبء  اُق٤ؾ، ٓغٔٞػخ كوو ك٢ ؽبٍ رْ رؼش٣ق أعٔبء ك٢ أُق٘ق )ػالٓخ رج٣ٞت٣زٞكش  .ُقن اعْ ُؼشك ٓشثغ اُؾٞاس

 .(رؼش٣ق اعْ  أُؼشكخ،

 .ئدساط داُخ ئ٠ُ ػشك ٓشثغ اُؾٞاس Shift+F3 ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

F4 ُزٌشاس األٓش أٝ اإلعشاء األخ٤ش، ئرا أٌٖٓ رُي. 

ئ٠ُ اُز٘وَ ػجش ًبكخ أُغٔٞػبد أُخزِلخ ٖٓ  F4 ػ٠ِ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ صٔخ ٓشعغ خ٤ِخ أٝ ٗطبم ٓؾذد ك٢ ف٤ـخ، ٣إد١ اُنـو

 .أُشاعغ أُطِوخ ٝاُ٘غج٤خ

 .ٗبكزح أُق٘ق أُؾذد Ctrl+F4 ٣ـِن

 .Excel ثشٗبٓظ Alt+F4 ٣ـِن

F5 االٗزوبٍ ئ٠ُ ُؼشك ٓشثغ اُؾٞاس. 

 .ؽغْ ٗبكزح أُق٘ق أُؾذد Ctrl+F5 ٣غزؼ٤ذ

F6  أُٜبّ ٝػ٘بفش رؾٌْ اُزٌج٤ش/اُزقـ٤ش. كل٢ ٝسهخ اُؼَٔ اُز٢ رْ روغ٤ٜٔب ُِزجذ٣َ ث٤ٖ ٝسهخ اُؼَٔ ٝاُؾش٣و ٝعضء

األعضاء أُوغٔخ ػ٘ذ اُزجذ٣َ ث٤ٖ األعضاء  F6 ، ٣زنٖٔ(ٝاٗوغبّ اُ٘بكزح ٝرغ٤ٔذ األعضاء ئداسح ٛزٙ اُ٘بكزح ػشك، األٓش )اُوبئٔخ

 .ٝٗبؽ٤خ اُؾش٣و

 .بفش رؾٌْ اُزٌج٤ش/اُزقـ٤ش ٝعضء أُٜبّ ٝاُؾش٣وئ٠ُ اُزجذ٣َ ث٤ٖ ٝسهخ اُؼَٔ ٝػ٘ Shift+F6 ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ اُزجذ٣َ ئ٠ُ ٗبكزح أُق٘ق اُزب٤ُخ ػ٘ذ كزؼ أًضش ٖٓ ٗبكزح ٓق٘ق ٝاؽذح Ctrl+F6 ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

F7 إلعشاء رذه٤ن ئٓالئ٢ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ اُ٘ؾطخ أٝ اُ٘طبم أُؾذد رذه٤ن ئٓالئ٢ ُؼشك ٓشثغ اُؾٞاس. 

مٖٔ ٗبكزح أُق٘ق ػ٘ذٓب ال ٣ٌٕٞ أُق٘ق ٌٓجشاً. ٣ٌٖٔ اعزخذاّ ٓلبر٤ؼ األعْٜ ُ٘وَ اُ٘بكزح ٝػ٘ذ  ٗوَ األٓش Ctrl+F7 ٣٘لز

 .إلُـبء األٓش ESC أٝ ٓلزبػ اُخشٝط Enter االٗزٜبء، امـو

F8 ثزٞع٤غ ك٢ عطش اُؾبُخ ٝروّٞ ٓلبر٤ؼ األعْٜ  رؾذ٣ذ ٓٞعغ ُزؾـ٤َ ٝمغ اُزٞع٤غ أٝ ئ٣وبف رؾـ٤ِٚ. ك٢ ٝمغ اُزٞع٤غ، ٣ظٜش

 .اُزؾذ٣ذ

٘ي أُلزبػ ٌّ ٔ٣ Shift+F8 ْٜئمبكخ خ٤ِخ أٝ ٗطبم ؿ٤ش ٓزغبٝس٣ٖ ئ٠ُ ٓغٔٞػخ ٓؾذدح ٖٓ اُخال٣ب ثبعزخذاّ ٓلبر٤ؼ األع ٖٓ. 

 .ك٢ ٗبكزح أُق٘ق( ػ٘ذٓب ال ٣ٌٕٞ أُق٘ق ٌٓجشاً  رؾٌْ ك٢ اُوبئٔخ) ؽغْ األٓش Ctrl+F8 ٣٘لز

 .أٝ رؾـ٤ِٚ أٝ رؾش٣شٙ أٝ ؽزكٚإلٗؾبء ٓبًشٝ  ٓبًشٝ ٓشثغ اُؾٞاس Alt+F8 ٣ؼشك



 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

F9 ُؾغبة ًبكخ أٝسام اُؼَٔ أُٞعٞدح ك٢ ًبكخ أُق٘لبد أُلزٞؽخ. 

 .ٝسهخ اُؼَٔ اُ٘ؾطخ Shift+F9 ٣ؾغت

ًبكخ أٝسام اُؼَٔ أُٞعٞدح ك٢ ًبكخ أُق٘لبد أُلزٞؽخ، ثـل اُ٘ظش ػٔب ئرا ًبٕ هذ رْ رـ٤٤شٛب ٓ٘ز  Ctrl+Alt+F9 ٣ؾغت

 .آخش ػ٤ِٔخ ؽغبة

كؾـ اُق٤ؾ اُزبثؼخ، صْ ٣ؾغت ًبكخ اُخال٣ب أُٞعٞدح ك٢ ًبكخ أُق٘لبد أُلزٞؽخ، ثٔب ك٢ رُي  Ctrl+Alt+Shift+F9 ٣ؼ٤ذ

 .اُخال٣ب اُز٢ ُْ رٞمغ ػالٓخ ػ٤ِٜب ػ٠ِ أٜٗب رؾزبط ئ٠ُ ؽغبة

 .ُزقـ٤ش ٗبكزح أُق٘ق ئ٠ُ أ٣وٞٗخ Ctrl+F9 ٣ُغزخذّ

F10  ًٔب ٣إد١ اُنـو ػ٠ُِزؾـ٤َ ر٤ِٔؾبد أُلبر٤ؼ أٝ ئ٣وبف( .رؾـ٤ِٜب Alt ئ٠ُ اُ٘ز٤غخ ٗلغٜب.) 

 .اُوبئٔخ أُخزقشح ُِؼ٘قش أُؾذد Shift+F10 ٣ؼشك

 .اُوبئٔخ أٝ اُشعبُخ ُضس رذه٤ن األخطبء Alt+Shift+F10 ٣ؼشك

 .ٗبكزح أُق٘ق أُؾذدح أٝ ٣وّٞ ثبعزؼبدرٜب Ctrl+F10 ٣ٌجّش

F11  ك٢ ٝسهخ ٓخطو ٓ٘لقِخإلٗؾبء ٓخطو ُِج٤بٗبد ك٢ اُ٘طبم اُؾب٢ُ. 

 .ٝسهخ ػَٔ عذ٣ذح Shift+F11 ٣ُذسط

، ؽ٤ش ٣ٌٔ٘ي ئٗؾبء Microsoft Visual Basic For Applications Editor ئ٠ُ كزؼ Alt+F11 ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .Visual Basic for Applications  (VBA) ٓبًشٝ ثبعزخذاّ

F12 ؽلع ثبعْ ُؼشك ٓشثغ اُؾٞاس. 

 

 ٓلبر٤ؼ اخزقبس ٓل٤ذح أخشٟ

 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

Alt ُؼشك ر٤ِٔؾبد أُلبر٤ؼ )اخزقبساد عذ٣ذح( ػ٠ِ اُؾش٣و. 

 ٤َ أُضبٍ،ػ٠ِ عج

Alt+ؿ، ه ُزجذ٣َ ٝسهخ اُؼَٔ ئ٠ُ هش٣وخ ػشك رخط٤و اُقلؾخ. 

Alt+ؿ، د ُزجذ٣َ ٝسهخ اُؼَٔ ئ٠ُ هش٣وخ اُؼشك اُؼبد١. 

Alt+ؿ، ّ ُزجذ٣َ ٝسهخ اُؼَٔ ئ٠ُ هش٣وخ اُؼشك ٓؼب٣٘خ كٞافَ اُقلؾبد. 

 .٤ٔ٤ُِٖ ك٢ ٝسهخ اُؼَُٔالٗزوبٍ ثٔوذاس خ٤ِخ ٝاؽذح ُألػ٠ِ أٝ ُألعلَ أٝ ٤ُِغبس أٝ  ٓلبر٤ؼ األعْٜ

 .ٓلزبػ عْٜ ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ ؽبكخ ٓ٘طوخ اُج٤بٗبد اُؾب٤ُخ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ+Ctrl ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ٓلزبػ عْٜ ئ٠ُ رٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخال٣ب ثٔوذاس خ٤ِخ ٝاؽذح+Shift ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

٤خ ؿ٤ش كبسؿخ ك٢ اُؼٔٞد أٝ ٓلزبػ عْٜ ئ٠ُ رٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخال٣ب ئ٠ُ آخش خِ+Ctrl+Shift ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ



 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

اُقق ٗلغٚ ؽ٤ش رزٞاعذ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ، أٝ ئرا ًبٗذ اُخ٤ِخ اُزب٤ُخ كبسؿخ، كغ٤إد١ ئ٠ُ رٞع٤غ اُزؾذ٣ذ ئ٠ُ 

 .اُخ٤ِخ اُزب٤ُخ ؿ٤ش اُلبسؿخ

ذ ٣ُغزخذّ اُغْٜ ٤ٔ٤ُِٖ أٝ اُغْٜ ٤ُِغبس ُزؾذ٣ذ ػالٓخ اُزج٣ٞت ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ أٝ ئ٠ُ ا٤ُغبس ػ٘ذ رؾذ٣ذ اُؾش٣و. ػ٘

كزؼ هبئٔخ كشػ٤خ أٝ رؾذ٣ذٛب، روّٞ ٓلبر٤ؼ األعْٜ ٛزٙ ثبُزجذ٣َ ث٤ٖ اُوبئٔخ اُشئ٤غ٤خ ٝاُوبئٔخ اُلشػ٤خ. ٝػ٘ذ 

 .رؾذ٣ذ ػالٓخ رج٣ٞت اُؾش٣و، رُغزخذّ ٛزٙ أُلبر٤ؼ ُِز٘وَ ػجش أصساس ػالٓخ اُزج٣ٞت

كزؼ هبئٔخ أٝ هبئٔخ كشػ٤خ. ٝػ٘ذ ٣ُغزخذّ اُغْٜ ُألعلَ أٝ اُغْٜ ُألػ٠ِ ُزؾذ٣ذ األٓش اُزب٢ُ أٝ اُغبثن ػ٘ذ 

 .رؾذ٣ذ ػالٓخ رج٣ٞت ك٢ اُؾش٣و، رُغزخذّ ٛزٙ أُلبر٤ؼ ُِز٘وَ ُألػ٠ِ أٝ ُألعلَ ػجش ٓغٔٞػخ ػالٓبد اُزج٣ٞت

ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس، رز٘وَ ٓلبر٤ؼ األعْٜ ث٤ٖ اُخ٤بساد ك٢ هبئٔخ ٓ٘غذُخ ٓلزٞؽخ أٝ ث٤ٖ اُخ٤بساد ك٢ ٓغٔٞػخ 

 .خ٤بساد

 .اُغْٜ ُألعلَ ُلزؼ اُوبئٔخ أُ٘غذُخ أُؾذدح+Alt لَ أ٣ُٝغزخذّ اُغْٜ ُألع

Backspace ُؾزف ؽشف ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ. 

 .ًزُي، ٣ٔغؼ ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ

 .ك٢ ٝمغ رؾش٣ش اُخ٤ِخ، ٣ؾزف ٛزا أُلزبػ ؽشكبً ئ٠ُ ٤ٔ٣ٖ ٗوطخ اإلدساط

Delete أُؾذدح ثذٕٝ اُزأص٤ش ك٢ ر٘غ٤وبد اُخال٣ب أٝ اُزؼ٤ِوبد  إلصاُخ ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ )ث٤بٗبد ٝف٤ؾ( ٖٓ اُخال٣ب

 .أُذسعخ ثٜب

 .ك٢ ٝمغ رؾش٣ش اُخ٤ِخ، ٣ؾزف ٛزا أُلزبػ ؽشكبً ئ٠ُ ٣غبس ٗوطخ اإلدساط

End ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ End  ئ٠ُ رؾـ٤َ ٝمغ اإلٜٗبء أٝ ئ٣وبف رؾـ٤ِٚ. ك٢ ٝمغ اإلٜٗبء، ٣ٌٔ٘ي اُنـو ػ٠ِ

اُخ٤ِخ اُزب٤ُخ ؿ٤ش اُلبسؿخ ك٢ اُؼٔٞد أٝ اُقق ٗلغٚ ؽ٤ش رزٞاعذ اُخ٤ِخ اُ٘ؾطخ. ٓلزبػ عْٜ ُالٗزوبٍ ئ٠ُ 

ٓشح أخشٟ هجَ مـو  End ٣زٞهق ٝمغ اإلٜٗبء رِوبئ٤بً ثؼذ مـو ٓلزبػ اُغْٜ. اؽشؿ ػ٠ِ مـو أُلزبػ

 .ٓلزبػ اُغْٜ اُزب٢ُ. ٣ظٜش ٝمغ اإلٜٗبء ك٢ ؽش٣و أُؼِٞٓبد ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ه٤ذ اُزؾـ٤َ

٤ِ٣ٚ ٓلزبػ عْٜ ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ األخ٤شح ك٢ اُقق  End خال٣ب كبسؿخ، ع٤إد١ اُنـو ػ٠ِئرا ًبٗذ اُ

 .أٝ اُؼٔٞد

 .األٓش األخ٤ش ػ٠ِ اُوبئٔخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُوبئٔخ أٝ اُوبئٔخ اُلشػ٤خ ٓشئ٤خ End ًزُي، ٣ؾذد

٠ُ آخش فق ٓغزخذّ ك٢ ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ األخ٤شح ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ، ئ Ctrl+End ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

األعلَ ك٢ اُؼٔٞد أُغزخذّ ئ٠ُ أهق٠ ا٤ُغبس. ئرا ًبٕ أُإؽش ٓٞعٞداً ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ، ع٤إد١ اُنـو 

 .ئ٠ُ ٗوَ أُإؽش ئ٠ُ ٜٗب٣خ اُ٘ـ Ctrl+End ػ٠ِ

ئ٠ُ رٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخال٣ب ئ٠ُ أخش خ٤ِخ ٓغزخذٓخ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ  Ctrl+Shift+End ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 ا٤ُغشٟ اُغل٠ِ(. ئرا ًبٕ أُإؽش ٓٞعٞداً ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ، ع٤إد١ اُنـو ػ٠ِ)اُضا٣ٝخ 

Ctrl+Shift+End  ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُ٘ـ ثأًِٔٚ ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ ثذءاً ٖٓ ٓٞهغ أُإؽش ؽز٠ اُٜ٘ب٣خ، ٝال ٣إصش

 .ٛزا ك٢ اسرلبع ؽش٣و اُق٤ـخ

ٓلزبػ 

 اإلدخبٍ

Enter 

 .(ٝرؾذ٣ذ اُخ٤ِخ أُٞعٞدح رؾزٜب )ثؾٌَ اكزشام٢ إلًٔبٍ ئدخبٍ خ٤ِخ ٖٓ اُخ٤ِخ أٝ ؽش٣و اُق٤ـخ

 .ك٢ ٗٔٞرط اُج٤بٗبد، ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ ٛزا أُلزبػ ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُؾوَ األٍٝ ك٢ اُغغَ اُزب٢ُ

 .ُز٘ؾ٤و ؽش٣و اُوٞائْ( أٝ ر٘ل٤ز اإلعشاء ألٓش ٓؾذد F10 ُلزؼ هبئٔخ ٓؾذدح )امـو ػ٠ِ

األٓش االكزشام٢ ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس )اُضس ا٤ُٔٔض ثخو ؿبٓن، ك٢  ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس، ٣٘لز اإلعشاء اُخبؿ ثضس



 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

 .(ٓٞاكن أؿِت األؽ٤بٕ اُضس

 .ئ٠ُ ثذء عطش عذ٣ذ ك٢ اُخ٤ِخ ٗلغٜب Alt+Enter ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ُزؼجئخ ٗطبم اُخال٣ب أُؾذدح ثبإلدخبٍ اُؾب٢ُ Ctrl+Enter ٣ُغزخذّ

 .٣ٝؾذد اُخ٤ِخ ك٢ األػ٠ِئ٠ُ ئًٔبٍ ئدخبٍ خ٤ِخ  Shift+Enter ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

Esc إلُـبء ئدخبٍ ك٢ اُخ٤ِخ أٝ ك٢ ؽش٣و اُق٤ـخ. 

 .إلؿالم هبئٔخ أٝ هبئٔخ كشػ٤خ ٓلزٞؽخ أٝ ٓشثغ ؽٞاس أٝ ٗبكزح سعبُخ

ئمبكخً ئ٠ُ رُي، ٣إد١ ئ٠ُ ئؿالم ٝمغ َٓء اُؾبؽخ ػ٘ذ رطج٤ن ٛزا اُٞمغ ٝاُشعٞع ئ٠ُ ٝمغ اُؾبؽخ 

 .أُؼِٞٓبد ٓشح أخشٟاُؼبد١ ُؼشك اُؾش٣و ٝؽش٣و 

Home َُٔالٗزوبٍ ئ٠ُ ثذا٣خ فق ك٢ ٝسهخ اُؼ. 

 .Scroll Lock ُالٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ أُٞعٞدح ك٢ اُضا٣ٝخ اُؼ٣ِٞخ ا٠٘ٔ٤ُ ُِ٘بكزح ػ٘ذ رؾـ٤َ

 .ُزؾذ٣ذ األٓش األٍٝ ٖٓ اُوبئٔخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ هبئٔخ أٝ هبئٔخ كشػ٤خ ٓشئ٤ز٤ٖ

 .االٗزوبٍ ئ٠ُ ثذا٣خ ٝسهخ اُؼَٔئ٠ُ  Ctrl+Home ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ رٞع٤غ اُزؾذ٣ذ ئ٠ُ ثذا٣خ ٝسهخ اُؼَٔ Ctrl+Shift+Home ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

Page 

Down 

 .ُالٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح ُألعلَ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ

 .ئ٠ُ االٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح ٤ُِغبس ك٢ ٝسهخ ػَٔ Alt+Page Down ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُٞسهخ اُزب٤ُخ ك٢ ٓق٘ق Ctrl+Page Down ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُٞسهخ اُؾب٤ُخ ٝاُزب٤ُخ ك٢ ٓق٘ق Ctrl+Shift+Page Down ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

Page Up َُٔالٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح ُألػ٠ِ ك٢ ٝسهخ اُؼ. 

 .٤ٔ٤ُِٖ ك٢ ٝسهخ ػَٔئ٠ُ االٗزوبٍ ثٔوذاس ؽبؽخ ٝاؽذح  Alt+Page Up ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُٞسهخ اُغبثوخ ك٢ ٓق٘ق Ctrl+Page Up ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُٞسهخ اُؾب٤ُخ ٝاُغبثوخ ك٢ ٓق٘ق Ctrl+Shift+Page Up ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

Spacebar ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس، ٣٘لز اإلعشاء ُِضس أُؾذد أٝ ٣ؾذد خبٗخ اخز٤بس أٝ ٣ِـ٢ رؾذ٣ذٛب. 

 .ٓلزبػ أُغبكخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ػٔٞد ثأًِٔٚ ك٢ ٝسهخ ػَٔ+Ctrl ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ٓلزبػ أُغبكخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ فق ثأًِٔٚ ك٢ ٝسهخ ػَٔ+Shift ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ٓلزبػ أُغبكخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ٝسهخ اُؼَٔ ثأًِٜٔب+Ctrl+Shift ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 ئرا اؽزٞد ٝسهخ اُؼَٔ ػ٠ِ ث٤بٗبد، ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ Ctrl+Shift+ .ٓلزبػ أُغبكخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُؾب٤ُخ

ٓلزبػ أُغبكخ ٓشح صب٤ٗخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُؾب٤ُخ ٝفلٞف اُزِخ٤ـ اُزبثؼخ +Ctrl+Shift ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ٓلزبػ أُغبكخ ٓشح صبُضخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ٝسهخ اُؼَٔ ثأًِٜٔب+Ctrl+Shift ُٜب. ٣ٝإد١ اُنـو ػ٠ِ



 اُزٞم٤ؼ أُلزبػ

 إد١ اُنـو ػ٠ِػ٘ذ رؾذ٣ذ ػ٘قش ٓب، ٣ Ctrl+Shift+ ٓلزبػ أُغبكخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ًبكخ اُؼ٘بفش أُٞعٞدح ك٢

 .ٝسهخ ػَٔ

 .Excel ك٢ ٗبكزح اُزؾٌْ ٓلزبػ أُغبكخ ئ٠ُ ػشك هبئٔخ+Alt ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ُالٗزوبٍ ثٔوذاس خ٤ِخ ٝاؽذح ٤ُِغبس ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ Tab ٓلزبػ

 .ٓؾ٤ٔخ ُِز٘وَ ث٤ٖ اُخال٣ب ؿ٤ش أُإٓ٘خ ك٢ ٝسهخ ػَٔ

 .ُالٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤بس أٝ ٓغٔٞػخ اُخ٤بساد اُزب٤ُخ ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس

ئ٠ُ االٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ اُغبثوخ ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ أٝ ئ٠ُ اُخ٤بس اُغبثن ك٢ ٓشثغ  Shift+Tab ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .اُؾٞاس

 .ئ٠ُ اُزجذ٣َ ئ٠ُ ػالٓخ اُزج٣ٞت اُزب٤ُخ ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس Ctrl+Tab ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 .ئ٠ُ اُزجذ٣َ ئ٠ُ ػالٓخ اُزج٣ٞت اُغبثوخ ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس Ctrl+Shift+Tab ٣إد١ اُنـو ػ٠ِ

 

 

 أهم خصائص جدول الممف اإللكتروني اكسل

 ومن ثم ترقم بحرفين كما يمي    Zحتى    Aيتم تسمية األعمدة باألحرف الالتينية من 

 
 Azحتى 

 

   ctrlيمكننا االنتقال إلى آخر عمود عبر ضغط الزرين  

 

 ونجد أن آخر عمود ىو 



 
 ولمعرفة عدد األعمدة نكتب في العمود األخير الدالة التالية: 

 
 وىي دالة تعطي رقم العمود الذي تقع فيو الخمية التي تتضمن الدالة.

 ونحصل عمى العدد 

 41لألس وىو يمثل العدد اثنان مرفوعة    48361

       ctrl homeلمعودة إلى أول خمية في الجدول نضغ الزرين 

 سيم لميمين تعود بنا إلى الخمية في نفس السطر من أول عمود.   ctrlالزرين 

 سيم لألسفل فنجد أن عددىا ىو:    ctrlواآلن لننظر إلى عدد األسطر نضغط 

 
 

 . 02وىذا العدد ىو يمثل قيمة العدد اثنين مرفوعة لألس 

 Cمالحظة  لنكتب ىذه الدالة مع إشارة المساواة في أية خمية من العمود 



 في تحديد عدد األسطر واألعمدة:  0مالحظة أىمية العدد 

 0223عدد األعمدة  اثنان مرفوعة لألس األس

 0223عدد األعمدة  256 8

9 512   

10 1024   

11 2048   

12 4096   

13 8192   

 0242األعمدة عدد  16384 14

15 32768   

 0223عدد األسطر  65536 16

17 131072   

18 262144   

19 524288   

 0242عدد األسطر  1048576 20

 

 

 زر الجمع التمقائي وتحتو زر تحديد اتجاه الجمع التمقائي: 

 الزر المتعمق بترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا:



 
 

 تغيير اليوامش

 
 

 ال يظير تأثيرة عمى الورقة إال غند اختيار تخطيط الصفحة من القائمة عرض.  

 



 

 أصناف الداالت:

 يمكن الوصول إلى نافذة أصناف الداالت من خالل لسان التبويب صيغ أو من زر الدالة في شريط الصية. 

 :واجية اختيار الدالة

 

 

 الداالت المضمنة في بنية جداول اإلكسل تحظى باىتمام كبير وبعدة مواقع الستدعائيا والتعامل معيا إن 

إذا كنا نعرف الدالة بالتسمية المميزة ليا فإنن نستطيع الوصول إلييا من خالل الحمية بعد كتابة رمز المساواة حيث تظير 
وعند كتابة حرفين تظير جميع الداالت التي تبدأ بالحرفين وويمكن  جميع الداالت التي تبدأ بالحرف المكتوب بعد المساواة

اختيار الدالة المطموبة لتندرج ضمن الخمية عبر ضغط زر الفأرة عمييا مرتين فتنكتب في الخمية جاىزة لتمقي المحالت ثم 
اجية النظامية إلدخال لنحصل عمى واجية اإلدخال الخاصة بالدالة نضغط عمى رمز الدالة في شريط الصيغة فتظير الو 

 وسائط الدالة.

 ل إلى الدالة عن أحد الطرق التالية:و يمكن الوص. إذن وعموما الداالت المنطقية

 شريط القوائم قائمة إدراج بند دالة.  -



 شريط األزرار وىو يتضمن زرا خاصا الستدعاء عممية إدراج دالة. -

 اليمنى من شريط الصيغةعن طريق شريط الصيغة وكتابة الصيغة في النافذة  -

 عن طريق الضغط بزر الفارة عمى رمز الدالة في شريط الصيغة. -

 عن طريق كتابة صيغة الدالة في الخمية نفسيا -

 والداالت المتوفرة مختمفة الوظائف وتتشعب إلى مختمف التطبيقات الرياضية واإلحصائية وغيرىا. 

استخدام وشروط معينة ويصعب عرض جميع ىذه الداالت  ولكل دالة خصائص محددة وطرق ىي تبمغ المئات،و 

ووظائفيا في ىذا المقرر لكننا نعتبر أن عرض منيجية التعامل مع مجموعة منيا يفيد في توضيح سموك الداالت 

المتبقية وتعطي فكرة عن كيفية استخداميا ورغم أن جميع الداالت مزودة باألمثمة والشروحات المتعمقة بكل دالة إال 

 التعامل مع بعضيا ال يخمو من عقبات وتعقيدات تحتاج لمتوضيح ولعرض الحاالت المختمفة لظيورىا.  أن

وكما نرى في الشكل المعروض أعاله فإنو من أجل استكشاف وظائف دالة معينة فإنو ينبغي تحديدىا في النافذة ومن 

نو يظير تحت النافذة مباشرة شرح مقتضب ثم الضغط عمى عبارة "تعميمات حول ىذه الدالة". وعالوة عمى ذلك فإ

 تذكيري حول وظيفة الدالة وماىية المعطيات التي تطبق عمييا. 

وسوف نركز عمى الداالت األكثر استخداما في التطبيقات العممية والحياة العممية وكذلك الداالت التي يكثر استخداميا 

 من قبل النظم البرمجية المختمفة. 

كما ىو معروف في نظم مايكروسوفت ال يوجد تمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة أثناء التعامل ونشير أوال إلى أنو 

 مع الداالت إال في حاالت خاصة عندما تكون مسألة الفرق بين الحروف بحد ذاتيا مسألة قيد الدراسة. 

 

 

 



 

 Randbetween   الدالة:

 بمجرد كتابة حرف في الخمية بعد إشاراة المساواة تظير جميع الداالت التي تبدا بالحرف 

 وعند كتابة حرفين تظير الداالت التي تبدأ بالحرفين: كما يمي: 

 
 

 

 نحتار الدالة المطموبة ونضغط عمييا بزر الماوس مرتين: 

 فتنكتب ضمن الخمية 

 وتظير أيضا في شريط الصيغة
 مالحظة

 fxعند أول استخدام لمداالت حاول دائما المجوء إلى واجية اإلدخال الخاصة بالدالة ويتم ذلك عن طريق ضغط الزر 

 



 ونالحظ وجود نافذتي إدخال 

 األولى العميا مختصة بالعدد األدني

 والسفمى مختصة بالحد األعمى 

 والحد األعمى: وتقوم ىذه الدالة بإخراج عدد صحيح عشوائي محصور بين الحد األدنى 

 

 مالحظة عند كل إدخال في الجدول يتغير الرعدد الناتج من ىذه الصيغة.

 

 RANDالدالة 

ووظيفتيا توليد عدد عشوائي حقيقي يقع في المجال بين الصفر والواحد. وعند وضع ىذه الدالة في خمية من خاليا 

 العمل.عممية إدخال أو تحديث لورقة كل مرة يتم فييا في عدد عشوائي جديد الجدول فإنيا تقوم بتوليد 

 ( )RANDىي بكتابة الدالة كما يمي:   طريقة االستخدام

 ولتوليد عدد عشوائي حقيقي أصغر من مئة مثال نكتب في الخمية 

= RAND( )*100 

 ، استخدم: bو aإلنشاء عدد حقيقي عشوائي بين و 

RAND()*(b-a)+a 

إذا أردت استخدام المجوء إلى دالة تحويل العدد الحقيقي إلى عدد صحيح.  أما إذا كان العدد المطموب صحيحا فإنو يتم

RAND  يمكن إدخال لتوليد عدد عشوائي لمرة واحدة دون تغييره عند كل تحديث لمورقة لمحصول عمى رقم عشوائي و

=RAND()  ،المفتاح ضغط ثم في شريط الصيغةF9 . 

 تطبيق 



   

1 

2 

3 

 

A B 

 الٌتٍجة الصٍغة

=RAND()  ٌتغٍز 1و  0عدد عشىائً بٍي( ( 

=RAND()*100  100عدد عشىائً  أقل هي   

 

 

 

 

 SUM اُذاُخ

 

 ...انمزيذ Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac :٣٘طجن ػ٠ِ

، اُو٤ْ. ٣ٌٔ٘ي ئمبكخ ه٤ْ كشد٣خ أٝ ٓشاعغ خال٣ب أٝ ٗطبهبد أٝ خ٤ِو ٖٓ داالد اُش٣بم٤بد ٝؽغبة أُضِضبد ، ٢ٛٝ ئؽذSUMٟ رن٤ق اُذاُخ

 .اُضالصخ

 :ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ

 =SUM(A2:A10) 

 =SUM(A2:A10, C2:C10) 

 

 

 SUMالدالة 

 جمع كافة األرقام في نطاق من الخاليا.وىي تقوم ب

 SUM(number1,number2, ...): الصيغة كما يميوطريقة استخدام الدالة تتم بكتابة و 

 . 32إلى  4يكون بين الوسائط  حيث أن عدد    ،...( 0، الرقم 4)الرقم  Number1, number2...،حيث 
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https://support.office.com/ar-SA/article/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA-ee158fd6-33be-42c9-9ae5-d635c3ae8c16


والقيم المنطقية والتمثيالت النصية لألرقام التي تكتبيا مباشرًة داخل قائمة من عداد حساب األعمما أن ىذه الدالة تقوم ب

ذا كانت إحدى الو الوسائط.  في ذلك النسق أو المرجع. يتم تجاىل قيم العددية يتم فقط حساب الفنسق أو مرجع، مدخالت ىي ا 

  الخاليا الفارغة أو القيم المنطقية أو النص أو قيم األخطاء في النسق أو المرجع.

 تطبيق 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

A 

 بٍاًات

-5 

15 

30 

'5 

TRUE 

 الٌتٍجة صٍغة

=SUM(3, 2)  5) 2و  3جوع( 

=SUM("5", 15, TRUE)  أرقام، والقٍوة  تعد، القٍن الٌصٍة 1و 15و 5جوع TRUE  21) 1ٌتن تزجوتها إلى الزقن( 

=SUM(A2:A4) ( ٍ40جوع أول ثالثة أرقام فً العوىد أعال( 

=SUM(A2:A4, 15)  55) 15جوع أول ثالثة أرقام فً العوىد أعالٍ، و( 

=SUM(A5,A6, 2) 2 . ٌتن تجاهل القٍن غٍز رقوٍة فً الوزاجع2جوع القٍن فً الصفٍي األخٍزٌي و 

 

 

 

 

 

 



 

 AVERAGE انذانة

 ...انمزيذ Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac :٣٘طجن ػ٠ِ

 اُٞفق

٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ، كإ  A1:A20 ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ئرا ًبٕ ٗطبم رُشعغ ٓزٞعو اُٞع٤طبد )اُٞعو اُؾغبث٢(. 

 .رُشعغ ٓزٞعو ٛزٙ األسهبّ AVERAGE(A1:A20)= اُق٤ـخ

 ث٘بء اُغِٔخ

AVERAGE(number1, [number2], ...) 

 :ػ٠ِ اُٞع٤طبد اُزب٤ُخ AVERAGE ٣ؾز١ٞ ث٘بء عِٔخ اُذاُخ

 Number1     ٝاُ٘طبم األٍٝ اُز١ رش٣ذ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أُزٞعو اُخبؿ ثٚٓطِٞثخ. ٢ٛٝ اُشهْ أٝ ٓشعغ اُخ٤ِخ أ. 

 Number2, ...     255اخز٤بس٣خ. ٢ٛٝ األسهبّ أٝ ٓشاعغ اُخال٣ب أٝ اُ٘طبهبد اإلمبك٤خ اُز٢ رش٣ذ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أُزٞعو اُخبؿ ثٜب، ٝرقَ ئ٠ُ 

 .ًؾذ أهق٠

 ٓالؽظبد

  أٝ ٓشاعغ خال٣ب رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهب٣ٌّٖٔ إٔ رٌٕٞ اُٞع٤طبد ػجبسح ػٖ أسهبّ أٝ أعٔبء أٝ ٗطبهبد. 

  ً٣زْ ؽغبة اُو٤ْ أُ٘طو٤خ ٝاُزٔض٤الد اُ٘ق٤خ ُألسهبّ اُز٢ رٌزجٜب ك٢ هبئٔخ اُٞع٤طبد ٓجبؽشح. 

  ْرن٤ٖٔ ئرا ًبٗذ ٝع٤طخ اُ٘طبم أٝ ٓشعغ اُخ٤ِخ رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٤ْ ٗق٤خ أٝ ه٤ْ ٓ٘طو٤خ أٝ خال٣ب كبسؿخ، كاٗٚ ٣زْ رغبَٛ رِي اُو٤ْ، ٝٓغ رُي، ٣ز

 .٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٤ٔخ اُقلشاُخال

 رزغجت اُٞع٤طبد اُز٢ رٌٕٞ ػجبسح ػٖ ه٤ْ خطأ أٝ ٗـ ال ٣ٌٖٔ رشعٔزٚ ئ٠ُ أسهبّ ك٢ ؽذٝس أخطبء. 

 ئرا أسدد رن٤ٖٔ ه٤ْ ٓ٘طو٤خ ٝرٔض٤الد ٗق٤خ ُألسهبّ ك٢ ٓشعغ ًغضء ٖٓ اُؼ٤ِٔخ اُؾغبث٤خ، كبعزخذّ اُذاُخ AVERAGEA. 

 ُز٢ رؾون ٓؼب٤٣ش ٓؼ٤٘خ كوو، كبعزخذّ اُذاُخئرا أسدد ؽغبة أُزٞعو ُِو٤ْ ا AVERAGEIF أٝ اُذاُخ AVERAGEIFS. 

االرغبٙ أُشًض١، ٝٛٞ ٓٞهغ ٓشًض ٓغٔٞػخ ٖٓ األسهبّ ك٢ رٞص٣غ ئؽقبئ٢. ٝٓوب٤٣ظ االرغبٙ أُشًض١  AVERAGE رو٤ظ اُذاُخ :مالحظة

 :األًضش ؽ٤ٞػبً ٢ٛ صالصخ ًبُزب٢ُ

  ْ2ؽغبثٚ ػٖ هش٣ن عٔغ ٓغٔٞػخ ٖٓ األسهبّ صْ هغٔخ اُ٘برظ ػ٠ِ ػذد رِي األسهبّ. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٓزٞعو أُزٞعو، ٝٛٞ اُٞعو اُؾغبث٢، ٣ٝز 

 .5، أ١ أٗٚ 6ٓوغٞٓبً ػ٠ِ  30ٛٞ  10ٝ 7ٝ 5ٝ 3ٝ 3ٝ

 ه٤ْ أهَ ٖٓ  اُٞع٤و، ٝٛٞ اُشهْ األٝعو ُٔغٔٞػخ ٖٓ األسهبّ، أ١ إٔ ٗقق األسهبّ رٌٕٞ راد ه٤ْ أًجش ٖٓ اُٞع٤و ٝاُ٘قق ا٥خش ٜٓ٘ب راد

 .4ٛٞ  10ٝ 7ٝ 5ٝ 3ٝ 3ٝ 2اُٞع٤و. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، اُٞع٤و ُـ 

  3ٛٞ  10ٝ 7ٝ 5ٝ 3ٝ 3ٝ 2أُ٘ٞاٍ، ٝٛٞ اُشهْ األًضش رٌشاساً ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ األسهبّ. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، أُ٘ٞاٍ ُـ. 

أُشًض١ اُضالصخ ٛزٙ ٓزطبثوخ. أٓب ثبُ٘غجخ ئ٠ُ اُزٞص٣غ  ُِؾقٍٞ ػ٠ِ رٞص٣غ ٓزٔبصَ ُٔغٔٞػخ ٖٓ األسهبّ، ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ ًبكخ ٓوب٤٣ظ االرغبٙ

 .أُ٘ؾشف ُٔغٔٞػخ ٖٓ األسهبّ، كٖٔ أٌُٖٔ إٔ رٌٕٞ ٓخزِلخ

 ػ٘ذ ؽغبة ٓزٞعو اُخال٣ب، رزًش االخزالف ث٤ٖ اُخال٣ب اُلبسؿخ ٝاُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٤ٔخ اُقلش، خبفخً ئرا هٔذ ثاُـبء رؾذ٣ذ خبٗخ :تهميح

ُغطؼ أٌُزت. ػ٘ذ رؾذ٣ذ ٛزا  Excel ك٢ رطج٤ن Excel خ٤بساد ك٢ ٓشثغ اُؾٞاس فلش ك٢ اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٤ْ فلش٣خ ئظٜبس االخز٤بس

 .اُخ٤بس، ال ٣زْ ؽغبة اُخال٣ب اُلبسؿخ ٌُٖٝ ٣زْ ؽغبة اُو٤ْ اُقلش٣خ

 :ئظٜبس فلش ك٢ اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٤ْ فلش٣خ ُزؾذ٣ذ ٓٞهغ خبٗخ االخز٤بس

  ٖٔخ٤بساد ػشك ٝسهخ اُؼَٔ ٛزٙ خ٤بساد ٓزوذٓخ، اثؾش ك٢ خ٤بساد، صْ ك٢ اُلئخ ِٓق، اٗوش كٞم ػالٓخ اُزج٣ٞتم. 
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 ٓضبٍ

عذ٣ذح. ُؼشك ٗزبئظ اُق٤ؾ، ؽذد ٛزٙ األخ٤شح، صْ امـو  Excel ك٢ ٝسهخ ػَٔ A1 اٗغخ اُج٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ، ٝاُقوٜب ك٢ اُخ٤ِخ

 .ػ٘ذ اُؾبعخ، ٣ٌٔ٘ي مجو ػشك اُؼٔٞد ُشؤ٣خ اُج٤بٗبد ًبكخ .Enter ، صْ امـو ػF2٠ِ ػ٠ِ

   اُج٤بٗبد

10 15 32 

7   

9   

27   

2   

 اُ٘ز٤غخ اُٞفق اُق٤ـخ

=AVERAGE(A2:A6) ٖٓ ٓزٞعو األسهبّ ك٢ اُخال٣ب A2 ؽز٠ A6. 11 

=AVERAGE(A2:A6, 5) ٖٓ ٓزٞعو األسهبّ ك٢ اُخال٣ب A2 ؽز٠ A6  ْ5ٝاُشه . 10 

=AVERAGE(A2:C2) ٖٓ ٓزٞعو األسهبّ ك٢ اُخال٣ب A2 ؽز٠ C2. 19 

 

  



COUNT (انذانة COUNT) 

 ...انمزيذ Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac :٣٘طجن ػ٠ِ

 ػ٠ِ ؽغبة ػذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ٝؽغبة األسهبّ مٖٔ هبئٔخ ٖٓ اُٞع٤طبد.  COUNT رؼَٔ اُذاُخ

ُٔؼشكخ ػذد اإلدخبالد ك٢ ؽوَ سه٢ٔ مٖٔ ٗطبم أٝ فل٤ق ٖٓ األسهبّ. ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٣ٌٔ٘ي ئدخبٍ اُق٤ـخ اُزب٤ُخ  COUNT اعزخذّ اُذاُخ

ك٢ ٛزا أُضبٍ، ئرا ًبٕ ٛ٘بى خٔظ خال٣ب ٖٓ اُ٘طبم رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ،  .A1:A20: =COUNT(A1:A20) ُؾغبة ػذد األسهبّ ك٢ اُ٘طبم

 .5 كغ٤ٌٕٞ اُ٘برظ

 ث٘بء اُغِٔخ

COUNT(value1, [value2], ...) 

 :ػ٠ِ اُٞع٤طبد اُزب٤ُخ COUNT ٣ؾز١ٞ ث٘بء عِٔخ اُذاُخ

 value1     األسهبّ أُٞعٞدح ثذاخِٚٓطِٞثخ. ٢ٛٝ اُؼ٘قش أٝ ٓشعغ اُخ٤ِخ أٝ اُ٘طبم األٍٝ اُز١ رش٣ذ ؽغبة. 

 value2, ...     255اخز٤بس٣خ. ٢ٛٝ اُؼ٘بفش اإلمبك٤خ أٝ ٓشاعغ اُخال٣ب أٝ اُ٘طبهبد اُز٢ رش٣ذ ؽغبة األسهبّ أُٞعٞدح ثذاخِٜب ٣ٝقَ ػذدٛب ئ٠ُ. 

 .٣زْ ؽغبة األسهبّ كوو ٣ٌٖٔ إٔ رؾز١ٞ اُٞع٤طبد ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٓخزِلخ ٖٓ أٗٞاع اُج٤بٗبد أُخزِلخ أٝ رشعغ ئ٤ُٜب، ٌُٖٝ :مالحظة

 ٓالؽظبد

 ٓضَ  ٣زْ ؽغبة اُٞع٤طبد اُشه٤ٔخ أٝ ٝع٤طبد اُزٞاس٣خ أٝ ٝع٤طبد اُزٔض٤الد اُ٘ق٤خ ُألسهبّ )ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، اُشهْ أُؾبه ثؼالٓز٢ اهزجبط

"1"). 

 ٣زْ اؽغبة اُو٤ْ أُ٘طو٤خ ٝاُزٔض٤الد اُ٘ق٤خ ُألسهبّ اُز٢ رٌزجٜب ٓجبؽشحً ك٢ هبئٔخ اُٞع٤طبد. 

 ّال ٣زْ ؽغبة اُٞع٤طبد اُز٢ رٌٕٞ ػجبسح ػٖ ه٤ْ خطأ أٝ ٗـ ال ٣ٌٖٔ رشعٔزٚ ئ٠ُ أسهب. 

 أٝ  ئرا ًبٗذ اُٞع٤طخ ػجبسح ػٖ فل٤ق أٝ ٓشعغ، كغ٤زْ ؽغبة األسهبّ أُٞعٞدح ك٢ رُي اُقل٤ق أٝ أُشعغ كوو. ٝال ٣زْ ؽغبة اُخال٣ب اُلبسؿخ

 .ٔٞعٞدح ك٢ اُقل٤ق أٝ أُشعغاُو٤ْ أُ٘طو٤خ أٝ اُو٤ْ اُ٘ق٤خ أٝ ه٤ْ اُخطأ اُ

 ئرا أسدد ؽغبة اُو٤ْ أُ٘طو٤خ أٝ اُو٤ْ اُ٘ق٤خ أٝ ه٤ْ اُخطأ، كبعزخذّ اُذاُخ COUNTA. 

 ئرا أسدد ؽغبة األسهبّ اُز٢ رل٢ ثٔؼب٤٣ش ٓؼ٤٘خ كوو، كبعزخذّ اُذاُخ COUNTIF أٝ اُذاُخ COUNTIFS. 

 ٓضبٍ

عذ٣ذح. ُؼشك ٗزبئظ اُق٤ؾ، ؽذد ٛزٙ األخ٤شح، صْ امـو  Excel ك٢ ٝسهخ ػَٔ A1 ك٢ اُخ٤ِخاٗغخ اُج٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ، ٝاُقوٜب 

 .ػ٘ذ اُؾبعخ، ٣ٌٔ٘ي مجو ػشك اُؼٔٞد ُشؤ٣خ اُج٤بٗبد ًبكخ .Enter ، صْ امـو ػF2٠ِ ػ٠ِ

   اُج٤بٗبد

1433/9/20   

19   

22.24   

TRUE   

#DIV/0!   

 اُ٘ز٤غخ اُٞفق اُق٤ـخ

=COUNT(A2:A7) ٖٓ ؽغبة ػذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ اُخال٣ب A2 ئ٠ُ A7. 3 

=COUNT(A5:A7) ٖٓ ؽغبة ػذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ اُخال٣ب A5 ئ٠ُ A7. 2 

=COUNT(A2:A7,2) ٖٓ ؽغبة ػذد اُخال٣ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ اُخال٣ب A2 ئ٠ُ A7  4 2ٓغ اُو٤ٔخ 
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 انظر أيضاً 

 (رؾغت ػذد اُخال٣ب اُز٢ رزٞاكن ٓغ ٓؼ٤بس ٓؼ٤ٖ) COUNTIF اُذاُخ

 (٣ب ؿ٤ش اُلبسؿخ ك٢ ٗطبمرؾغت ػذد اُخال) COUNTA اُذاُخ

 

 MIN انذانة

 ...انمزيذ Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac :٣٘طجن ػ٠ِ

 .Microsoft Excel ٝهش٣وخ اعزخذآٜب ك٢ MIN رقق ٛزٙ أُوبُخ ث٘بء عِٔخ ف٤ـخ اُذاُخ

 اُٞفق

 .سهْ ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْرُشعغ ٛزٙ اُذاُخ أفـش 

 ث٘بء اُغِٔخ

MIN(number1, [number2], ...) 

 :ػ٠ِ اُٞع٤طبد اُزب٤ُخ MIN ٣ؾز١ٞ ث٘بء عِٔخ اُذاُخ

 Number1, number2, ...    ئٕ اُٞع٤طخ Number1  ٖٓ ّاُز٢ رش٣ذ اُجؾش ػٖ  255ئ٠ُ  1اخز٤بس٣خ، أٓب األسهبّ اُزب٤ُخ ك٢ٜ اخز٤بس٣خ. األسهب

 .ب ُٜباُو٤ٔخ اُذ٤ٗ

 ٓالؽظبد

  ك٢ اُذاُخMIN ّ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ اُٞع٤طبد ػجبسح ػٖ أسهبّ أٝ أعٔبء أٝ فلبئق أٝ ٓشاعغ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهب. 

 ٣زْ ؽغبة اُو٤ْ أُ٘طو٤خ ٝاُزٔض٤الد اُ٘ق٤خ ُألسهبّ اُز٢ رٌزجٜب ٓجبؽشحً ك٢ هبئٔخ اُٞع٤طبد. 

  ْاعزخذاّ اُو٤ْ أُٞعٞد ك٢ رُي اُقل٤ق أٝ أُشعغ كوو. ٣ٝزْ رغبَٛ اُخال٣ب اُلبسؿخ أٝ ئرا ًبٗذ ئؽذٟ اُٞع٤طبد ػجبسح ػٖ فل٤ق أٝ ٓشعغ، ك٤ز

 .اُو٤ْ أُ٘طو٤خ أٝ اُ٘قٞؿ أُٞعٞدح ك٢ اُقل٤ق أٝ أُشعغ

 اُٞع٤طبد أ١ أسهبّ، كزُشعغ اُذاُخ ٖ ّٔ  .(0فلشاً ) MIN ئرا ُْ رزن

 عٔزٚ ئ٠ُ أسهبّ ك٢ ؽذٝس أخطبءرزغجت اُٞع٤طبد اُز٢ رٌٕٞ ػجبسح ػٖ ه٤ْ خطأ أٝ ٗـ ال ٣ٌٖٔ رش. 

 ٝئرا أسدد رن٤ٖٔ ه٤ْ ٓ٘طو٤خ ٝرٔض٤الد ٗق٤خ ُألسهبّ ك٢ ٓشعغ ًغضء ٖٓ اُؼ٤ِٔخ اُؾغبث٤خ، كبعزخذّ اُذاُخ MINA. 
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 ٓضبٍ

شح، صْ امـو عذ٣ذح. ُؼشك ٗزبئظ اُق٤ؾ، ؽذد ٛزٙ األخ٤ Excel ك٢ ٝسهخ ػَٔ A1 اٗغخ اُج٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ، ٝاُقوٜب ك٢ اُخ٤ِخ

 .ػ٘ذ اُؾبعخ، ٣ٌٔ٘ي مجو ػشك اُؼٔٞد ُشؤ٣خ اُج٤بٗبد ًبكخ .Enter ، صْ امـو ػF2٠ِ ػ٠ِ

   اُج٤بٗبد

10   

7   

9   

27   

2   

 اُ٘ز٤غخ اُٞفق اُق٤ـخ

=MIN(A2:A6) أفـش األسهبّ ك٢ اُ٘طبم A2:A6. 2 

=MIN(A2:A6,0) أفـش األسهبّ ك٢ اُ٘طبم A2:A6 ٝ0. 0 

 

 

 

 MAX انذانة

 ...انمزيذ: Excel 2016 for Mac Excel 2007 Excel 2010 Excel 2013 Excel 2016 ٣٘طجن ػ٠ِ

 .Microsoft Excel ٝاعزخذآٜب ك٢ MAX رقق ٛزٙ أُوبُخ ث٘بء عِٔخ ف٤ـخ اُذاُخ

 اُٞفق

 .رُشعغ ٛزٙ اُذاُخ اُو٤ٔخ اٌُجشٟ ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ

 ث٘بء اُغِٔخ

MAX(number1, [number2], ...) 

 :ػ٠ِ اُٞع٤طبد اُزب٤ُخ MAX ٣ؾز١ٞ ث٘بء عِٔخ اُذاُخ

 Number1, number2, ...    ئٕ اُٞع٤طخ Number1  ٖٓ ّاُز٢ رش٣ذ اُجؾش ػٖ  255ئ٠ُ  1ٓطِٞثخ، أٓب األسهبّ اُزب٤ُخ ك٢ٜ اخز٤بس٣خ. األسهب

 .اُو٤ٔخ اُوقٟٞ ُٜب

 ٓالؽظبد

 ٌٞاُٞع٤طبد ػجبسح ػٖ أسهبّ أٝ أعٔبء أٝ فلبئق أٝ ٓشاعغ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهب٣ٌّٖٔ إٔ ر ٕ. 

 ٣زْ ؽغبة اُو٤ْ أُ٘طو٤خ ٝاُزٔض٤الد اُ٘ق٤خ ُألسهبّ اُز٢ رٌزجٜب ٓجبؽشحً ك٢ هبئٔخ اُٞع٤طبد. 

  كوو. ٣ٝزْ رغبَٛ اُخال٣ب اُلبسؿخ أٝ ئرا ًبٗذ ئؽذٟ اُٞع٤طبد ػجبسح ػٖ فل٤ق أٝ ٓشعغ، ك٤زْ اعزخذاّ اُو٤ْ أُٞعٞد ك٢ رُي اُقل٤ق أٝ أُشعغ

 .اُو٤ْ أُ٘طو٤خ أٝ اُ٘قٞؿ أُٞعٞدح ك٢ اُقل٤ق أٝ أُشعغ

 اُٞع٤طبد أ١ أسهبّ، كزُشعغ اُذاُخ ٖ ّٔ  .(0فلشاً ) MAX ئرا ُْ رزن

 رزغجت اُٞع٤طبد اُز٢ رٌٕٞ ػجبسح ػٖ ه٤ْ خطأ أٝ ٗـ ال ٣ٌٖٔ رشعٔزٚ ئ٠ُ أسهبّ ك٢ ؽذٝس أخطبء. 

 ٤ْ ٓ٘طو٤خ ٝرٔض٤الد ٗق٤خ ُألسهبّ ك٢ ٓشعغ ًغضء ٖٓ اُؼ٤ِٔخ اُؾغبث٤خ، كبعزخذّ اُذاُخئرا أسدد رن٤ٖٔ ه MAXA. 
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 ٓضبٍ

عذ٣ذح. ُؼشك ٗزبئظ اُق٤ؾ، ؽذد ٛزٙ األخ٤شح، صْ امـو  Excel ك٢ ٝسهخ ػَٔ A1 اٗغخ اُج٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ، ٝاُقوٜب ك٢ اُخ٤ِخ

 .عخ، ٣ٌٔ٘ي مجو ػشك اُؼٔٞد ُشؤ٣خ اُج٤بٗبد ًبكخػ٘ذ اُؾب .Enter ، صْ امـو ػF2٠ِ ػ٠ِ

   اُج٤بٗبد

10   

7   

9   

27   

2   

 اُ٘ز٤غخ اُٞفق اُق٤ـخ

=MAX(A2:A6) أًجش ه٤ٔخ ك٢ اُ٘طبم A2:A6. 27 

=MAX(A2:A6, 30) أًجش ه٤ٔخ ك٢ اُ٘طبم A2:A6  30 .30ٝاُو٤ٔخ 

 

 

RANDBETWEEN  انذانة(RANDBETWEEN ) 

 ٣Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac٘طجن ػ٠ِ: 

2011 Excel Online Excel for iPad Excel for iPhone Excel  ّألعٜضح أٌُج٤ٞرش اُِٞؽ٢ اُز٢ رؼَٔ ث٘ظب

Android Excel Starter Excel Mobile Excel  ُِّٜٞارق اُز٢ رؼَٔ ث٘ظبAndroid ...أهَ أُض٣ذ  

 .Microsoft Excelٝهش٣وخ اعزخذآٜب ك٢  RANDBETWEENرقق ٛزٙ أُوبُخ ث٘بء عِٔخ ف٤ـخ اُذاُخ 

 انىصف

عذ٣ذ ك٢ ًَ ٓشح ٣زْ ك٤ٜب رُشعغ ٛزٙ اُذاُخ ػذداً فؾ٤ؾبً ػؾٞائ٤بً ث٤ٖ األسهبّ اُز٢ رؾذدٛب. ٣زْ ئسعبع ػذد فؾ٤ؼ ػؾٞائ٢ 

 ؽغبة ٝسهخ اُؼَٔ.

 بناء انجمهة

RANDBETWEEN(bottom, top) 

 ػ٠ِ اُٞع٤طز٤ٖ اُزب٤ُز٤ٖ: ٣RANDBETWEENؾز١ٞ ث٘بء عِٔخ اُذاُخ 

 Bottom     ٓطِٞثخ. أفـش ػذد فؾ٤ؼ رُشعؼٚ اُذاُخRANDBETWEEN. 

 Top     ٓطِٞثخ. أًجش ػذد فؾ٤ؼ رُشعؼٚ اُذاُخRANDBETWEEN. 
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 مثال

عذ٣ذح. ُؼشك ٗزبئظ اُق٤ؾ، ؽذد  Excelك٢ ٝسهخ ػَٔ  A1اٗغخ اُج٤بٗبد اُ٘ٔٞرط ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ، ٝاُقوٜب ك٢ اُخ٤ِخ 

 . ػ٘ذ اُؾبعخ، ٣ٌٔ٘ي مجو ػشك اُؼٔٞد ُشؤ٣خ اُج٤بٗبد ًبكخ.Enter، صْ امـو ػ٠ِ F2ٛزٙ األخ٤شح، صْ امـو ػ٠ِ 

  اننتيجة  انىصف  انصيغة

=RANDBETWEEN(1,100)  ٖ٣زـ٤ش ()٣زـ٤ش 100ٝ 1سهْ ػؾٞائ٢ ث٤ 

=RANDBETWEEN(-1,1) ٖسهْ ػؾٞائ٢ ث٤ -1 ٝ1 ٣زـ٤ش ()٣زـ٤ش 

 

أٝ ث٤بٗبد ك٢  ػ٘ذ ئػبدح ؽغبة ٝسهخ ػَٔ ٖٓ خالٍ ئدخبٍ ف٤ـخ :مالحظة

ئٗؾبء  ، ٣زْ(F9 خ٤ِخ ٓخزِلخ، أٝ ٖٓ خالٍ ئػبدح اُؾغبة ٣ذ٣ٝبً )ثبُنـو ػ٠ِ

 .RANDBETWEEN ػؾٞائ٢ عذ٣ذ أل١ ف٤ـخ رغزخذّ اُذاُخسهْ 
 

 

 

 

 اُشثؼ ئعٔب٢ُ ٓج٤غ ئعٔب٢ُ ؽشاء عؼش ٓج٤غ عؼش ؽشاء ٤ًٔخ االعْ

 84 600 516 50 43 12 أؽٔذ

 112 1750 1638 250 234 7 ٣ٞعق

 78 1200 1122 200 187 6 ٓؾٔذ

 572 6500 5928 500 456 13 ػ٢ِ

 846 10050 9204       أُغٔٞع

 

 

 

 اُشثؼ ئعٔب٢ُ ٓج٤غ ئعٔب٢ُ ؽشاء عؼش ٓج٤غ عؼش ؽشاء ٤ًٔخ االعْ

 C2*B2 =B2*D2 =F2-E2= 50 43 12 أؽٔذ

 C3*B3 =B3*D3 =F3-E3= 250 234 7 ٣ٞعق

 C4*B4 =B4*D4 =F4-E4= 200 187 6 ٓؾٔذ

 C5*B5 =B5*D5 =F5-E5= 500 456 13 ػ٢ِ

 SUM(E2:E5) =SUM(F2:F5) =SUM(G2:G5)=       أُغٔٞع

 

 

 

 

 

 



 A B C D E 
F G H I J 

1 
name subj1 subj2 subj3 subj4 sum AVERAGE MAX MIN COUNT 

2 
ahmad8 56 73 46 71 246 61.5 73 46 8 

3 
ahmad7 55 80 62 40 237 59.25 80 40 8 

4 
ahmad6 45 77 43 54 219 54.75 77 43 8 

5 
ahmad5 82 63 61 65 271 67.75 82 61 8 

6 
ahmad4 40 45 73   158 52.66667 73 40 7 

7 
ahmad3 50 66 66 89 271 67.75 89 50 8 

8 
ahmad2 55 68 67 42 232 58 68 42 8 

9 
ahmad1 100 85 71 45 301 75.25 100 45 8 

 

 

 
F G H I J 

1 
sum AVERAGE MAX MIN COUNT 

2 
=SUM(B2:E2) =AVERAGE(B2:E2) =MAX(B2:E2) =MIN(B2:E2) =COUNT(B2:I2) 

3 
=SUM(B3:E3) =AVERAGE(B3:E3) =MAX(B3:E3) =MIN(B3:E3) =COUNT(B3:I3) 

4 
=SUM(B4:E4) =AVERAGE(B4:E4) =MAX(B4:E4) =MIN(B4:E4) =COUNT(B4:I4) 

5 
=SUM(B5:E5) =AVERAGE(B5:E5) =MAX(B5:E5) =MIN(B5:E5) =COUNT(B5:I5) 

6 
=SUM(B6:E6) =AVERAGE(B6:E6) =MAX(B6:E6) =MIN(B6:E6) =COUNT(B6:I6) 

7 
=SUM(B7:E7) =AVERAGE(B7:E7) =MAX(B7:E7) =MIN(B7:E7) =COUNT(B7:I7) 

8 
=SUM(B8:E8) =AVERAGE(B8:E8) =MAX(B8:E8) =MIN(B8:E8) =COUNT(B8:I8) 

9 
=SUM(B9:E9) =AVERAGE(B9:E9) =MAX(B9:E9) =MIN(B9:E9) =COUNT(B9:I9) 

 

 

 

 

 



 SQRTالدالة 

 .لمعدد المعطى  إظيار الجذر التربيعي الموجبوىي تقوم ب

   SQRT(number)كما يمي:   طريقة االستخدامو 

ذا كان الو  ىو الرقم الذي تريد الجذر التربيعي لو.    Numberحيث  ترجع القيمة الخطأ فإن الدالة سالبًا،  عدد المعطى ا 

#NUM!. 

 تطبيق 

   

1 

2 

 

A 

 البٍاًات

-16 

 الٌتٍجة صٍغة

SQRT(16)=  (4) 16الجذر التزبٍعً لـ 

SQRT(A2)= الجذر التزبٍعً للزقن أعالٍ. ألى الزقن سالب، تن إظهار خطأ (#NUM!) 

=SQRT(ABS(A2)) ٍ(4) الجذر التزبٍعً للقٍوة الوطلقة للزقن أعال 

 

 ROUNDالدالة 

وىي تتيح تدوير العدد المعطى ضمنيا إلى عدد معين بحيث يتم تحديد عدد الخانات المطموبة لمتدوير. والتدوير ىو جبر 

ىمال الجزء فيما عدا ذلك.   الجزء المتبقي إذا كان العدد األول منو يساوي خمسة أو أكثر وا 

 : وطريقة استخدام الدالة تتم بكتابة الصيغة كما يميو  

ROUND(number,num_digits) 

 يخضع لعممية التدوير. العدد الذي     لعدد()ا Numberحيث 



Num_digits     فإذا كان العدد وفقيا.  العدد دوير تيطمب عدد الخانات التيnum_digits  صفر(، يتم  2أكبر من(

يتم فصفرًا،  num_digitsان وأما إذا ك المنازل العشرية. االحتفاظ بالجزء الكسري من العدد حسب عدد الخانات المحددة في 

ذا تقريب العدد إلى أقرب عدد صحيح.  في تالمنازل الصحيحة يتم تقريب العدد عددا صحيحا سالبا ف  num_digitsكان  وا 

 العشرية. فاصمة يسار ال

 تطبيق 

   

1 

2 

3 

4 

5 

 

A B 

 الٌتٍجة الصٍغة

=ROUND(2.15, 1) 2.2واحد ) إلى هٌزل عشزي 2.15  تقزٌب( 

=ROUND(2.149, 1) 2.1إلى هٌزل عشزي واحد ) 2.142  تقزٌب( 

=ROUND(-1.475, 2) (1.48-) إلى هٌزلتٍي عشزٌتٍي 1.475- تقزٌب 

=ROUND(21.5, -1)  (20) إلى هٌزل عشزي واحد إلى ٌسار الٌقطة العشزٌة 21.5تقزٌب 

 

 

 


