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 المحاضرة الخامسة

 Computerاسم المادة: 

 اسم المادة: الحاسبات

  Dealing with worksheetsاسم المحاضرة: 

امل التع – 2010االكسل  تبرنامج المايكروسوف اسم المحاضرة:

 مع الخاليا

 ثانيالمصدر: اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المركزية الجزء ال

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 المحاضرة الخامسة

Microsoft Excel 2010 

 التعامل مع الخاليا

 :والقيم التسميات إدخال

 -: یلي كما تدخل حرفیة تبیانا: تلتسمیاا

 .مطلوبةلا لخلیةا بنقرأو  باألسھم ما، إ لتنشیطھا: لمالئمةا لخلیةا ءنتقاا .1

 نیارلیساأو اللعربي  نلیمینیاا Alt + Shiftلكتابة ا جھة تحدید .2

 Alt + Shift يلإلنجلیز

 عدب ما لىإ لكذ تأجیلأو  حجمھو بھ لكتابةا دنو يلذا لخطا عنو تحدید .3

 اءھاعطإ ادلمرا لخالیاا تحدید ثم لخالیاا  كافة ىمحتو كتابة من ءالنتھاا

 .اً حدوا تنسیقاً

 من  Enter حمفتا على نضغط لخلیةا خلدا لكتابةا من ءالنتھاا بعد .4

 .لخلیةا  خلدا لكتابةا نثبت لكي لمفاتیحا لوحة

 نالحظ اھنادحد لتيا لخلیةا خلدا لكتابةا عند: خالھاوإد لتسمیةا كتابة

آن  في تلتسمیاا منطقة في لصیغا شریط فيو لخلیةا خلدا لكتابةا رھوظ

  Enter حمفتا على نضغط لخلیةا خلدا لكتابةا من ءالنتھاا بعد ،حدوا

 :هنااد لشكلا في كما، .لخلیةا خلدا لكتابةا نثبت لكي لمفاتیحا لوحة

  

 

 

 

 



 
 
 
 

 للبيانات التلقائية التعبئة

بت او منن السن 10الى  1من  مثال تلبیاناا من سلسلة تعبئة في لرغبةا عند

 لنا وفری مما ،لتلقائیةا للتعبئة ةممیز كسل خاصیةا برنامج یوفرالى الجمعة 

 :لتالیةا اتلخطوا عباتبا قم الھذ لكمثا. لجھدوا لوقتا

  :قیم اومتتالیة مقاربأ تبیانا سلسلة تعبئة: الاو

 من Enter حمفتا ضغط علىا ثم لسلسلةا هعند اتبد يلذا لقیمةا كتبا .1

 لمفاتیح.ا لوحة

 مؤشر تظھر حتى لسفلیةا ىلیسرا یةاولزا في وسلماا بمؤشر شرا- .2

 ةلتالیا 2 رةبالصو كما+  شكل على وسلماا

 

 

بشنننننكل + مننننن   وسلماا مؤشر یظھر ما قتو الیمنا وسلماا ربز نقرا- .3

 تعبئة هتجاا نحو وسلماا سحبا ثم Ctrlالضغط  باسنتمرار علنى مفتناح 

ألیمن ا وسلمازر ا  على لضغطا كنتر ثم بلمطلوا دلعدا حتى لسلسلةا

 في كما. لسلسلةا تعبئة المرا على يتحتو قائمة فتظھر Ctrl حمفتاو

 :هنااد لالشكاا

 

 

 لتلقائیةا لتعبئةا اءإلجر لسلسلةا بھما اتبد قمیناول ر بكتابة منقو عندما 

 Ctrl حمفتا ضغط لىا بحاجة فلسنا  لسحبا ثم منو مھتحدید ثم



 
 
 
 

 :قمير بفاصل تبیانا سلسلة تعبئة: ثانیا

 لتالیةا اتلخطوا عباتبا ( قم11-9-7-5-3-1مثال )

 نیةلثاا لخلیةا في 3لرقم ا خلاد ثم ،لىوالا لخلیةا في 1ادخل الرقم  .1

 تىح لسفلیةا ىلیسرا یةاولزا في وسلماا بمؤشر شرا لخلیتینا بتحدید قم .2

 الیسرا وسلماا ربز نقرا ثم+،  شكل  على وسلماا مؤشر تظھر

 في كما. بالسلسلة تعبئتھا بلمطلوا لخالیاا بقیة على وسلماا سحبوا

 :هنااد لشكلا

 

 تلتسمیاا خلتأد كما تدخل قمیةر تبیانا: لقیما

  ن ملك ذقد تظھر االرقام عربیة فأن رغبنا في تبدیلھا الى ھندیة نفذنا

م اعدادات اقلیمیة . تبویب الرق ←لوحة التحكم  ←اعدادات  ←ابدأ 

 وتغیر من نمط االرقام الى ھندي ثم موافق.

 التحديد

 على عملیةأي  اءإلجر لحاجھا عن میستخد لعملا قةور في لخالیاا تحدید

او  دةلمحدا لخالیاا تلمحتویا فحذاو  تنسیق اءجرا مثل لخالیاا هذھ

 ھاجلا من لخالیاا تحدید لىا جنحتا لتيا اءاتالجرا من. لخا لةدمعا إلضافة

 :یأتي فیما مھااھ نذكر لتحدیدا اعنوا من لعدیدا كناوھ

 اھدیدتح ادلمرا لخلیةا على دةمفر ةنقر بالنقر قم: دةمفر خلیة لتحدید . 

 وسلماا ربز لىوالا لخلیةا على بالنقر قم: ورةمتجا خالیا لتحدید 

 منانقر على الخلینة االولنى ثنم او  ،خلیة خرا حتى سحبا ثم الیسرا



 
 
 
 

 اءسو ألسھما مفاتیح حدا م  Shift حمفتا على ضغطا لمفاتیحا لوحة

 .جالحتیاا حسب لألسفل اولألعلىاو  رللیسااو  للیمین

 لوحة من ثم لىوألا لخلیةا على بالنقر قم: ةمتباعد خالیا لتحدید 

 ربز بالنقر قمو ارباستمر)  Ctrl لتحكما حمفتا على ضغطا لمفاتیحا

 .ىألخرا تلو ةحدالوا على االیسر وسلماا

 او  دلعموا سما على دلمفرا بالنقر قم: دمفر صفاو  دعمو لتحدید

 .هتحدید ادلمرا لصفا

 من مجموعة تحدید م  لتعاملا یتم لخالیاا تحدید ریقةط بنفسو 

 .فلصفواوا ةالعمدا

 لركنا في دلموجوا رلزا على بالضغط قم بأكملھا عمل قةور لتحدید 

 Ctrl+A لمفتاحینا على بالضغط قماو . لعملا قةور من ألیمنا


