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 المحاضرة الثانية

 Microsoft Excel 2010تبويب ملف في برنامج 

 یظھر فملف سو تبویب على ةحدوا ةنقر الیسرا وسلماا ربز بالنقر

 زاتالیعاا من مجموعة على يیحتو ارحو مربع سیظھر: التيا

 Microsof Excel برنامج تملفا على مختلفة تعملیا اءبإجر لمختصةوا

 ونمخز كسلا سوفتومایكر مصنف لفتح  Open فتح زیعاا مثل 2010

 لحفظ حفظ زیعااو لحاسبةا في لصلبا صلقرا اءجزا حدا على سابقا

 كسلا سوفتومایكر مصنف في جریتا لتيا تلعملیاوا Save تلتعدیالا

 Printباعة ط زیعاو ا) لصلبا صلقرا اءجزا حدا على سابقا ونمخز

 امستخدا یمكننا نھا نالحظ لسابقةا زاتالیعاا من. كسلا مصنف لطباعة

 .قتو باقلو مباشر بشكل ملف تبویب في دةلموجوا زاتالیعاا

 

 Ribbon Tabsشريط التبويبات 



 
 
 
 

 عالمة دةعا دھتشا 2010 كسلا سوفتومایكر برنامج تشغیل ءبد عند

 يیحتو لتبویبا اذ. ھهنااد موضح كما،ضھومعر لرئیسیةا لصفحةا لتبویبا

 امالستخدا في شیوعا ألكثرا يھ لتيا ىخرا تحكم عناصرو زمور على

 خلدا لنصا ضعر عمل مثل 2010 كسلا سوفتومایكر برنامج في

 على رلعثوا یضاأ یمكنك Underlineكمسططططططططططططططرة  Blod كغامق) لخلیةا

 لخالیاا خلدا ةلفقرا ذاةمحا مثل لمتقدمةا راتلخیاا من لمزیدا

Paragraph Alignmentوسلماا مؤشر كحر. لخالیاا توسیطو مج( ود 

 ضمن دةلموجوا راتلخیاو ا زلرموا يھ ما  فستعرو زلرموا بعض قفو

 لتبویبا اذھ

 

 لتيا راتلخیاوا زاتالیعاا ىنر فسوو  Insert ادراج تبویب على نقرا

 ى،خرا همرو 2010 كسلا برنامج مستند خلدا لعناصرا دراجبإ تتعلق

 اذھ يیحتو ذاما نظروا زاتالیعاا زمور لخال وسلماا مؤشر كحر

 .لتبویبا

 

 ىألخرا لتبویبا تللعالما بالنسبة ءلشيا نفس عملا

 Minimizing Ribbon Tabsتصغير شريط التبويبات 

 نسبة تحتل تلتبویباا ةطشرأن ا تجد قد ،معینة كومبیوتر تشاشا على

 ضمھا لعراستخدا فضلأ نتكو قد لتيوا ،لشاشةا مساحة من ةكبیر

 .مصنفك



 
 
 
 

  

 

 لشریطا تصغیر مزر على لنقرا لخال من لشریطا حجم تقلیل یمكنك

 Microsoft Excel برنامج جھةوا من ىلیسرا لعلیاا لجھةا في دلموجوا

 من لوحة المفاتیح. Ctrl+f1او بالضغط على مفتاحي  2010

 تصغیر  مزر على لنقرا عدا ةطببسا ،خفائھا بعد لشریطا دةالستعا

 Ctrl+f1الشریط بالضغط على مفتاحي 

 وارحلا صناديق اظهار

 تتبویبا في لمجامیعا من مجموعة كل ریسا سفلأ في بعنایة تنظرذا 

اضههههههههههار  تسمى ةصغیراداة  مزر كناھ ان ستالحظ 2010 كسلا برنامج

 على يیحتو ارحو مربع ضیعرلرمز ا اذھ على بالنقرمربهههههههه  الحههههههههوار 

 على نقروا ،لرئیسیةا لصفحةا تبویب عالمة ضعر. اراتلخیاا من لمزیدا

 مربع رھااظ یفتھوظ يلذوا خط مجموعة ریسا سفلا في دلموجوا مزر

 ".خط" ارحو

 

 

 

 

 ھرظ خط ارحو وقصند تالحظ فسو. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 ضافیةا راتخیاو زاتیعاا على يیحتو اذھ ارلحوا وقصند ى،تر كما

 صللنصو اتتأثیر ضافةا مثل كثرا

 الغاء  رلزا على نقراCancel .ألغالق صندوق الحوار 

 برنامج غلقا Microsoft Excel2010  بالضغط على مفتاحي

Alt+f4  

 ملف ثم انھاء 

 لةالفعا لیةخلا هي ما

 سمان ا حیث سمھاا لخال من معھا نتعامل كسلا برنامج في لخلیةا 

 یةلخلا سموان ا. معھا لتعاملا عند انلعنواو ا لمرجعا یمثل لخلیةا

 ةحدالوا قةرلوا في لصفا سما مع دلعموا سما عطتقا عن رهعبا وھ

 من فإنھا ناتجة) B2لخلیة ا ،لكذ على لفمثا .كسلا برنامج في

 .مع الصف الثاني B2 دلعموا عطتقا

 غامق دسوا راطبا تھاطبإحا لفعالةا لخلیةا دیحد كسلا برنامج 

 قمور دلعموا سما لىا یشیر يلذا فلحرا لىا ممیز نلو ءعطاوإ

 هنااد لشكلا في لكمثاو لفعالةا لخلیةا هذھ على يیحتو يلذا لصفا

 .فعالة كخلیة B2 لخلیةا دهمحد

 في اھنادحد لتيا لخلیةان ا نالحظ هعالأ لفعالةا لخلیةا تعریف من 

وان محتویططططات ھططططذه  لخلیةا سما وقصند في سمھاا یظھر B2 للمثاا

الخلیة من كتابة او صیغ یظھطر فطي شطریط الصطیغة. فطي ھطذه الحالطة 

وعنمطا نضطغط علطى ھطذه الخلیطة  2002تحتوي على رقطم  B2الخلیة 

التطي ھیطھ عبطارة نرى في شریط الصیغة تظھر محتویات ھذه الخلیة 

 .2+2000عن المعادلة الریاضیة 



 
 
 
 

 
 لىا جنحتا كسلا برنامج في خلیة خلدا تبیانااو  كتابة لخادإل 

 ثم هحدوا ضغطھ الیسرا  وسلماا ربز علیھا بالضغط لخلیةا تفعیل

 .لمفاتیحا لوحة امباستخد خلھادا تلبیاناا نكتب

 صنفاتملوا العمل أوراق

 ىسنر كسلا برنامج جھةوا سفلا في لیمنىا لجھةا لىا ننظر عندما

 :هنااد لشكلا في كما ضةولمعرا لعملا قةور لتبویبا تعالما

 

 


