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 المحاضرة الثالثة

Microsoft Excel 2010 

 اوراق العمل واالوامر

 صنفاتملوا العمل وراق أ

 ىسنر كسلا برنامج جھةوا سفلا في لیمنىا لجھةا لىا ننظر عندما

 :هنااد لشكلا في كما ضةولمعرا لعملا قةور لتبویبا تعالما

 

 زلجھا مماثل وھ اذھ. عملأوراق  ثثال على يیحتو مصنف كل ضیاافترا
 لتبویبا عالمة قفو نقرا. منفصلة تصفحا على يیحتو لمحمو كمبیوتر

. لثانیةا لعملا قةور ضعر یتمو ضعر یتمو 2العملللللللل  قةور لعملا قةور
 عالمة قفو نقر.ا.الثالثللة لعملا قةور ضعر یتمو 3ورقللة العمللل  قفو نقرا
 لعملا قةور قةور لعملا قةور لتبویبا عالمة 1 عمل قةور لتبویبا
. ىخرأ ةمر عرضھا یتم بك لخاصةا تلبیاناا على يتحتو لتيا ،لىوألا

 ةدعاإ كذلكو لعملأوراق ا لةأو إزا ضافةإ یمكنك قةور1، الحقا ىسنر كما
 .لھم تسمیة دةعاوإ ترتیب

 :األوراق مع التعامل

عمللللللللللللللود  XFD من نیتكو حجمھا،  لمصنفا في صفحة يھ لعملا قةور

 ضمنھا: كلتحرا یمكن ا  سطر 1٠٤٨٥٧٦و

 بسحبأو  لسھمینا حدأ على بالنقر:  لتمریرا شریطي امباستخد 
  . لتمریرا مربع

 لمفاتیحا لوحة على لالنتقاا مفاتیح امباستخد   

 لألعلى: صفحة PgUp 

 لألسفل: صفحة PgDn 



 
 
 
 

 صفحھ: صفحة لیمینا نحو للتحریك Alt + PgUp  

 صفحھ: صفحة رلیساا نحو للتحریك Alt + PgDn 

 لىوألا قةرلوا نحو ملتقد: Ctrl + PgUp 

 ةألخیرا قةرلوا نحو ملتقدا : Ctrl + PgDn 

 Ctrl  +لعملا قةور في ألخیرا دلعموا نحو لتوجھا یسرأ سھم  . 

 Ctrl  +لعملا قةور في ولألا دلعموا نحو لتوجھا یمنأ سھم  . 

 Ctrl  +لعملا قةور في ألخیرا لصفا نحو لتوجھا سفلي سھم  

 Ctrl  +لعملا قةور في ولألا لصفا نحو لتوجھا يعلو سھم  . 

 بعرألا تاھباالتجا للالنتقا بعةرألا ألسھما. 

 خلیھ: خلیة رلیساا نحو للتحریك Tab 

 خلیھ: خلیة لیمینا نحو للتحریك Shift + Tab 

 

  Go To": لىإ لالنتقاا"  ألمرا امباستخد

 یتم من خالل:

 من لوحة المفاتیح F5 حلمفتاا على بالضغط  .1

 من لوحة المفاتیح Ctrl+Gبالضغط على مفتاحي  .2

 االنتقال الى ←بحث وتحدید  ←الصفحة الرئیسیة  .3

 فقامو"  ثم لیھاإ لالنتقاا ادلمرا لخلیةا انعنو فنكتب

 :العمل ورقة اهجتا ضبط

 باللغة لتنسیقا لیناسب لیمینا لىا رلیساا من لعملا قةور هتجاا لضبط

 منقو ،لعربیةا باللغة لتنسیقا لیناسب رلیساا لىا لیمینا مناو  ،النكلیزیةا

 :لتالیةا اتبالخطو

ورقللة مللن الیسللار الللى الیمللین او  ←خیللارات الورقللة  ←تخطللیط صللفحة 

 العكس



 
 
 
 

 

 :  تطبیق

  قمھر سجلو لعملا قةور في صف خرآ نحو توجھ .1

 قمھر سجلو لعملا قةور في صفأول  نحو توجھ .2

  همزر سجلو لعملا قةور في دعمو خرآ نحو توجھ .3

 همزر سجلو لعملا قةور في دعموأول  نحو توجھ .٤

 قةرلوا من R4000 لخلیةا نحو توجھ .٥

 رلیساا نحو صفحھ صفحة توجھ .٦

 باسمك حفظھوا مصنفا  نشئأ .٧

 ألعلىا نحو صفحھ صفحة توجھ .٨

 بیكأ باسم حفظھوا ا  جدید مصنفا  نشئأ .9

  لبعضا بعضھما جانب لىإ لمصنفینا ضعرأ .1٠

 لیمینا لىا رلیساا من تظھر بحیث قةرلوا هتجاا لحو .11

 تصنفاملا حفظ

 يوھ كسلا برنامج مصنف لحفظ قرط ةعد كناھ

 سابقا ظمحفو غیر جدید لمصفا نكااذا : جدید كسلا مصنف حفظ .1

 منھا لحفظھ قرط ةعد كفنھا



 
 
 
 

یظھر صندوق  ← Save Asحفظ بأسم  ←تبویب ملف  -أ

ثم نكتب  ←نحدد مكان الحفظ بالحاسبة  ←حوار حفظ بأسم 

 موافق ←اسم المصنف الجدید في حقل االسم 

 
استخدام ايعاز حفظ بأسم من خالل الضغط على رمز  حفزظ  ز   -ب

شززز يط ات ال الل زززلل الفززز يان  زززأفا يزززا  ال  ززز     ززز  

 محفلظ سابقا يع ل ع ل ايعاز حفظ بأسمن

 

 

 

 Ctrl+Sللحززززززززززززززززط ال فززززززززززززززززا    بالضززززززززززززززززغط علززززززززززززززززى  -ت
 

 :حالة حفظ تعدیالت على مصنف اكسل محفوظ سابقا یتم من خاللأما في 

  حفظ مرا رنختا ثم ،تبویب ملف -أ

 للوصوأدوات ا شریط لحفظ فيا مزر على لضغطا لخال من -ب

 لسریعا

 Ctrl+S مفتاحي على لضغطا لخال من -ت

 ديدةجلا صنفاتملا ءانشا

 :مھاأھ جدید كسلا برنامج مصنف ءإلنشاقرط ةعد نالكھ



 
 
 
 

 انشاء مصنف ←مصنف فارغ  ←جدید  ←تبویب ملف  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ctrl+N.من خالل الضغط على مفتاحي   .2

 ،لسریعا للوصوأدوات ا شریط جدیدمن لرمزا على لضغطا لخال .3

 هنااد لشكلا في كما

 

 سابقا زونخم مصنف فتح

 :مھاأھ جدید كسلا برنامج مصنف ءإلنشا قرط ةعد نالكھ

نحدد مكان  ←یظھر مربع صندوق الحوار  ←فتح  ←تبویب ملف  .1

 فتح ←حفظ المصنف ثم نحدد المصنف 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 فیظھر  Ctrl + O مفتاحي على لضغطا لخال من لمفاتیحا لوحة من .2

 الشكل اعاله في كما فتح ارلحوا وقصند

أدوات  شریط في دلموجوا فتح المرا على لضغطا لخال من .3

 هنااد لشكلا في كما لسریعا للوصوا

 


