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 العمل ورقة اتجاه ضبط 

 العمل ورقة اتجاه يتناســب ليك وذلك البيانات بإدخال املبارشة قبل العمل ورقة اتجاه ضــبط جبي

 الورقة اتجاه تغري عملية تتم .انكليزية او كانت عربية البيانات ادخال يف املستخدمة اللغة اتجاه مع

 ورقة خيارات مجموعة اىل ذهابوبال Page Layout   الصـــ  ة تخطيط تبويب عىل بالنقر وذلك

Sheet Options   اليســار اىل اليمني من ورقة اداة نختار Sheet Right-to-Left اتجاه تغري ســيتم 

 ن س اعادة فقط عليك الســـاب  اتجاهها اىل الورقة اعادة اردت إذا .ال ايل اتجاهها بعكس الورقة

  الشكل الحظ السابقة، الخطوات

 

 وت ريرها الجداول يف البيانات ادخال 

 الخاليا مع هذه التعامل ويتم الخاليا، عىل يكون اكســـــل ورقة جداول يف البيانات ادخال مليةع

 .وحذف س ب قص، لص ، نسخ، ت ديد، من والويندوز يف العنارص كباقي واالعمدة والص وف

 دوال، نصوص، قام،ار  من ما نريده نكتب ثم ومن الخلية تلك ن دد خلية، اي يف الكتابة عند لذلك

 .الخ ..........وتاريخ وقت او

 البيانات انواع 

 أنواعها بكل االرقام وهي :رقمية ياناتب -1

 .حروف شكل عىل تكون التي امل ردات وهي :نصية بيانات -2

 .وتاريخ وقت هيئة عىل تكون التي االرقام هي :والتاريخ الوقت بيانات -3
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 عملية نسب  كل ان يجب ولكن الخاليا يف ياضيةالر العمليات كتابة ممكن :الرياضية العمليات -4

  = ـب رياضية

 لتعطي ناتج الخلية يف مبارشة ادخالها يتم ومنطقية حســــابية ودوال معادالت هي :الصــــي  -5

 متغريات تجمعها او رموز او ارقام عىل املعادالت ت توي ان ممكن .الخلية ن س يف مبارش

 ادخال قبل  = كتابة  يجب ايضــــا وهنا معللج + و للطرح - اســــتخدام مثل .رياضــــية عمليات

 يف املكتوبة ســترهر املعادلة اما الخلية ن س يف ســيرهر الدالة او املعادلة ناتج .املعادلة

 الخلية يف خطأ عرض رسالة سيتم املعادلة كتابة يف خطأ اي حدوث وعند اعاله الصي  رشيط

  #VALUE!بالشكل

 الخاليا ت ديد 

يد مكنم ية ت د حدة خل حده مره النقر جردمب وا ية عىل وا ما املقصــــودة، الخل نا إذا ا يد أرد  ت د

 .خلية اخر حتى بالضــغط والســ ب ونســتمر بال أرة خلية اول عىل نضــغط متجاورة خاليا مجموعة

 ومع Ctrl م تاح عىل امل اتيح من لوحة نضــــغط ثم ومن خلية اول ن دد متباعدة خاليا ولت ديد

 والصــ وف األعمدة لت ديد .االخرى تلو الواحدةااليرســ  ال أرة بزر ياالخال  نختار بالضــغط االســتمرار

 .واملتباعدة املتجاورة الخاليا طريقة ت ديد بن س معها التعامل ويتم اســـا ها عىل بالنقر يكون

يكون  الذي الص وف واساء األعمدة بني اساء املثلث عىل نضغط كاملة عمل ورقة لت ديد اما

  . Ctrl+A امل اتيح نضغط لوحة من او لعلياا اليمنى الزاوية يف

 التنقل 

 اليها، االنتقال خلية مطلوب كل عىل امل رد بالنقر وذلك ال اره باســتخدام يكون الخاليا بني لتنقلا

 .للتنقل لليسار Tab م تاح او لألس ل للتنقل Enter م تاح باستخدام او

 الخاليا بيانات تعديل 

 وكتابة حذف ومن ثم االيرس ال أرة زر بواسطة املزدوج بالنقر هي االوىل بطريقتني التعديل يكونو

 F2 ونضغط الخلية هي بت ديد الثانية الطريقة اما .الصي  رشيط يف او ن سها الخلية يف نريد ما

 .امل اتيح لوحة من

 نضــغط او نسـخ نختار ثم ومن االمين ال أرة بزر الخلية عىل نضــغط - :واللص  والقص النسخ 

 cCtrl+  او قص ونختار االمين ال اره بزر بالضــــغط ايضـــــا يكون القص .امل اتيح لوحة من 
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 بزر نضغط ثم ومن فيها امل توى لص  املراد الخلية ن دد .امل اتيح لوحة من  Ctrl+x  نضغط

 .امل اتيح لوحة من Ctrl+v نضغط او لص  األمين ونختار ال أرة

 الخلية م تويات ذفح 

 او الخاليا من ول ذف مجموعة Delete نختار امل اتيح لوحة من ثم من ال أرة ةبواسط الخلية ن دد

 .لوحة امل اتيح من Delete م تاح ونضغط ن ددهم االعمدة او الص وف

 الخاليا س ب 

 حدود عىل مؤرش ال اره منرر ثم ومن الخاليا بت ديد نقوم الخاليا، من مجموعة او خلية ســــ بل

 مع االيرســ بالزر االتجاه نضــغط رباعي ســهم ال اره مؤرش شــكل صــبحي وعندما امل ددة املنطقة

 الشكل يف كا ن لت الزر ثم ومن املطلوب للمكان الوصول حتى بالضغط االستمرار

 

 ال ذف 

  Delete حذف ونختار الخلية عىل االميني ال اره بزر ننقر ثم الخلية بت ديد نقوم خلية ل ذف

 االدراج 

 ادراج نختار ثم ومن العمل ورقة يف خلية اي عىل االمين ال اره بزر النقر خلية ألدراج :خلية ادراج  -1

Insert ثم ومن االزاحة اتجاه خيار ن دد ال الية، الخلية ازاحة اتجاه اختيار منا تطلب نافذة ســـترهر 

 .تأكيد

 لنا ترهر لن ولكن الخلية ادراج خطوات ن س نتبع عمود او صــ  ألدراج :عمود او صــ  ادراج -2

 .العمود او الص  قبل ستكون االضافة اي االزاحة، اتجاه ت ديد تطلب نافذة

 متجاورة غري اعمدة او صــ وف بت ديد وذلك متجاورة، غري واعمدة صــ وف ادراج ممكن: مالحرة

 االعمدة او الصـــ وف عناوين عىل بال اره النقر ثم ومن امل اتيح لوحة من Ctrl زر عىل بالضـــغط
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 قبل من حددت التي عمود او صــ  اي عنوان عىل االمين ال اره بزر نضــغط بعدها ،تجاورةم الغري

 .متجاورة الغري االعمدة او الص وف ادراج سيتم ادراج، ونختار

 للبيانات التلقا ية التعبئة 

 والجهد، الوقت لتوفري املتسلسلة البيانات من سلسلة ألدراج حاجة هناك تكون االحيان بعض يف

 "الســبت" من او 20   اىل 1 من مثال تلقا يا، البيانات من ســلســة لتعبئة امكانية هناك اكســل مع

 :التايل نتبع متتالية بأرقام بيانات سلسلة لتعبئة توضي ي كمثال ."الجمعة" اىل

 .Enter نضغط ثم (1)رقم  ولتكن منها التسلسل بدء املطلوب القيمة نكتب -1

 مؤرش ال اره ت ريك مع Ctrl زر عىل امل اتيح لوحة من باســتمرار ونضــغط الخلية، ن س ت دد -2

 اتجاه ونســ ب ن و االيرســ ال اره بزر نضــغط + بشــكل املؤرش ظهور وعند امل دد الخلية عىل

 .الطلوب بالعدد السلسة تعبئة

 :التايل عنتب (1 - 3 - 5  ...........31)مثال  رقمي ب اصل بيانات سلسلة تعبئة -3

 الثانية الخلية يف 3 الرقم نُدخل ثم ومن االوىل، ةالخلي يف 1 الرقم نُدخل. 

 ثم نضــــغط + بشــــكل ظهوره وعند امل ددة الخاليا فوق ال اره مؤرش ن رك الخليتني ن دد 

 .املطلوب العدد حتى السلسلة تعبئة اتجاه ن و نس ب

 زر ضغط بدون ولكن االسبوع ايام مع الخطوات ن س اعادة ممكن :مالحرة.Ctrl  

  ياالخال  تنسي 

 هذا بتغيري للخلية ال علية القيمة تأثر دون تنســـيقها، تغيري خالل من خلية اي مرهر تغيري مكنم

 أحد يف Home الر يسية الص  ة تبويب عىل اضغط ثم ومن ما خلية يف رقم اي اكتب .التنسي 

 فرةاملتو  التنســــيقات كافة وهناك Alignment م اذاة او Font خط او Number رقم املجاميع

  الشكل يف كا امل توى، تنسي  لتغيري
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 الخاليا دمج  

 م اذاة مجموعة ثم ومن Home الر يســـية الصـــ  ة تبويب اىل نذهب ثم ومن خليتني اي  ددن

Alignment   دمج اداة عىل ونضغط Merge  

  للجداول التلقايئ التنسي 

 Home الر يســية الصــ  ة تبويب اىل هبونذ تلقا يا تنســيقها املراد الجدول خاليا مجموعة  ددن

 .نرغب الذي النمط ونختار Style امناط مجموعة ثممن و 

 الخاليا تثبيت 

 عنوان يكون ان اىل ون تاج جدا كبرية بيانات ي توي جدول لدينا يكون عندما االحيان بعض يف

 :التايل عنتب لألس ل البيانات مترير حالة يف حتى دامئا ظاهرة الجدول حقول

 تثبيته املطلوب الص  بعد الذي البيانات ص  حدد. 

 عرض تبويب اىل ادخل   View، نافذة مجموعة اىل ثم ومن   Window، تجميد نختار االداة 

  Freeze Panes   اجزاء

 التنسي  الرشطي 

ـــطي عىل  التنســــي  تطبي من خالل    مييف نطاق من الق التبايناتمعرفة  ميكنك ،البياناتالرشـ

 .رسيعةرد نررة مبج

 .الرشطي بالتنسي  تنسقهاان  ديالتي تر الخالياحدد مجموعة   -1

 رشطي  يستناخرت االمر  أمناطجموعة أوامر ومن م الر يسةالص  ة  تبويبمن عالمة  -2

 .البيانات عىل قهاتطبي ديتراخرت القاعدة التي  ،الرشطية التنسيقاتقامئة بأنواع قواعد  سترهر -3

 ت ت رمز الصــــغريم هثم قم بالضــــغط عىل الســــ قهايتنســــاملراد  البياناتحدد  :الخاليا زييمت قواعد

 .الخاليا زييقواعد مت اريرشطي واخرت الخ  ياالمر تنس



ةعراباملرحلة ال  م. م. زيد عبد الجبار عبد الله حاسوب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

19 
 

 

التي ت توي  الخاليا تلويند ياكتب الرقم الذي تر التاليةالنافذة  ســــترهر: من أكربار يالخ اختيارعند 

 .30األكرب من  الخاليا تلوينثم اضغط مواف . الحظ ( 30)كن الرقم يول األكرب منه عىل الرقم

 

التي ت توي  الخاليا تلويند ي، اكتب الرقم الذي ترالتاليةالنافذة  سترهرمن:  أصغرار يالخ اختياروعند 

 .مواف ثم اضغط  20كن الرقم يول األصغر منهعىل الرقم 


