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 الحسابات والتعامل مع البيانات

  الصيغ 1.2

تبدأ العمليات الحســــابية عق القيو ق ورلة العمل ال اكــــة ب   بأجراءهي املعادالت التي تقوم 

 الربنامج التمييز بينها وبني النصوص العادية.حتى يستطيع  املساواة )=(بعالمة  الصيغة

 مكونات الصيغة  1.1.2

 .( )القوسني الكلمة التي لبل  الدالة: -1

                    .                  A12, B6, C3مراجع او اسامء ال اليا مثل  -2

 (.القيو الرلميةثوابت ) -3

% للنسب و ^ للرفع اىل االس و للقسمة   /وللطرح  - و للجمع+ و  للرضب)× عوامل تشغيل  -4

 (        املئوية

 مثال:

 

 ارنةعوامل املق 2.1.2

  )=( املساواةعامل. 

 (>,< ) االكغرو االكربعوامل. 

 (>= ,<=)  اكرب مناو  اكغر من . 

 (<>) يساوي الال عامل. 
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 است دام االلواس 3.1.2 

 .باأللواسالجزء املراد تقييمه اوال  بإحاطةلتغيري ترتيب التقييو لو 

تقوم  .بعملية الرضب لبل الجمع Excel بسبب ليام 11 ، تعطي الصيغة التاليةعق سبيل املثال 

 .مع الناتج 5 ثو تجمع 3 ق 2 الصيغة برضب

=5+2*3 

   يرضب الناتج ق ثو   2و   5االكسل  وبالعكس، إذا است دمت األلواس لتغيري بناء الجملة، يجمع

 21   تجليكون النا   3

= (5+2)*3 

 B4+25عق حســـاب  Excelلجزء األول من الصـــيغة ق املثال التايل، تجرب األلواس التي تحيط با

 F5. = (B4+25)/SUM (D5:F5)و  E5و  D5أوالً ثو لسمة الناتج عق مجموع القيو ق ال اليا 

 تعريف الدالة 2.2

عمليات حســـابية باســـت دام ليو محددة ووســـا ط  بأجراءت هي كـــيغ معرفة مســـبقا تقوم الداال 

مسامة ق ترتيب او بنية معينة ميكن است دام الداالت ق انجاز العمليات الحسابية البسيطة او 

 .A8 اىل   A2من  ق ال اليابجمع القيو    Sum (A2:A8)قوم الدالة ت عق سبيل املثالاملعقدة 

 بسيطة:انشاء كيغ حسابية 1.2.2 

 (115+125بجمع هذه الصيغة تقوم )=  115+125

 رشوط كتابة هذه الصيغة نتبع ما ييل: وإلمتام

 املراد ادخال الصيغة فيها  فوق ال ليةانقر  .1

 =اكتب  .2

 ادخل الصيغة .3

 Enterانقر  .4
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 الراتب الكيل: املوظفني احسبكان لدي  جدول خاص برواتب  إذا: 1مثال 

 

نالحظ ان القيو التي يتو ادخالها تسمى بالبيانات اما القيو التي تظهر بعد اجراء العمليات الحسابية 

 عليها فتسمى املعلومات 

 نتبع ال طوات التالية:فإلمتام العملية يجب ان 

 للموظف النقل( االطفال، الزوجية، الشـــهادة،)التي متثل  مجموع االضـــافاتيتو حســـاب  -1

 =  Sum (C2:F2) :ثو نكتب بداخلها املعادلة التالية J2)محمد خليل داود( نحدد ال لية 

  =C2+D2+E2+F2 :او بطريقة كتابة املعادلة الحسابية كام ييل

ســــتحتوي عق نتيجة مجموع  J2ســــنالحظ ان ليمة ال لية Enterثو نضــــغط عق مفتاح 

 ملحددة ق املعادلة.ال اليا ا

)محمد خليل  للموظف (الرضيبة التقاعد، السكن،)التي متثل  مجموع ال صويتو حساب  -2

  = Sum (G2:I2) :ثو نكتب بداخلها املعادلة التالية   K2ل لية نحدد ا داود(

  =G2+H2+I2 :او بطريقة كتابة املعادلة الحسابية كام ييل

ســــتحتوي عق نتيجة مجموع  K2ســــنالحظ ان ليمة ال لية  Enterنضــــغط عق مفتاح  ثو

 ال اليا املحددة ق املعادلة.

ب نكت ثو   L2نحدد ال لية )محمد خليل داود( يتو حســـــاب مجموع الراتب الكيل للموظف -3

    Enterثو نضغط عق مفتاح  = B2+J2-K2 ييل:بداخلها املعادلة التالية كام 
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ق حني ان  مجموع االضافاتمتثل ليمة  J2بينام  الراتب االسميمتثل ليمة  B2حيث ان 

K2 مجموع ال صو متثل  

موظف محمد خليل فقط اما بالنســــبة نالحظ ق العمليات الثالث الســــابقة انه تو ايجاد النتا ج لل

التعبئة  النتا ج بطريقةطبيق نفس العملية الســـــابقة واما يتو ايجاد اىل بقية املوظفني ال يتو ت

ية  ها ســــوال تظهر عالمة زا د ق ذيل ال ل ها حين ية االوىل والضــــغط علي ية بتحديد ال ل قا  التل

لحني  االسفل( اىل)املطلوب نستمر بالضغط عق تل  العالمة ونسحب ال لية باالتجاه  اليرسى،

الوكــــول اىل ال لية االخري املطلوب تطبيق املعادلة عليها ثو نرفع الضــــغط عنها ســــنالحظ ان 

 ية.ال اليا لد امتألت بنتا ج املعادلة حسب كل نطاق خاص بتل  ال ل


