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  -:sheetsشريط االوراق  ٥-٥-١
د انشاء ملف سوف ي الملف نفسه . عن دد من االوراق الموجودة ف ى اسماء لع وي عل  وهو الشريط الذي يحت
ل ادراج  اوراق عمل اخرى او  رات مث ا بعض التغيي ي الملف ولكن يمكن اجراء عليه تظهر ثالث اوراق ف

 ئها او تغيير مواقعها . الحذف او تغيير اسما
 
 -:status barشريط الحالة  ٦-٥-١

ة   هو الشريط الذي يبين حالة الملف ( رقم الصفحة وعدد الصفحات وعدد الكلمات وتكبير وتصغير حجم الورق
 . والتحكم بطريقة عرض ورقة االكسل)

 
 -:scroll barشريط التمرير العمودي واالفقي   ٧-٥-١

ة في وهو الشريط الذي من خالله يتم تمر ات المدون رة البيان ير البيانات التي يصعب رؤيتها من خالل الشاشة بسبب كث
 الملف . 

 سيتم شرحه بالتفصيل في الفصل الثالث  -) :Fileشريط قائمة ملف ( ٨-٥-١
 
 

  -تحديد ( تضليل ) النص : ٦-١
ة   ألجراء ى النص كتنسيق الخط او عملي ا  من النسخاي عملية  عل د من اجراء  او القطع او غيره ات الب العملي

  -الخاليا اوال " ، ويتم ذلك من خالل : التحديد على
 الخلية.لتحديد خلية يكفي النقر مرة واحدة على  -١
  الصف.لحديد صف واحد ننقر على رقم  -٢
 لحديد عمود واحد ننقر على حرف اسم العامود . -٣
ين بدا -٤ ة ب ى الزاوي ع الموجود اعل ى المرب ة نضغط عل رقيم ، او نضغط لحديد كل الورق ة الت ة االحرف وبداي ي

 ) . ctrl+Aمفتاحي (
ى ونستمر بالضغط واالستمرار بالسحب والضغط  -٥ ة االول ى الخلي ر عل ر ننق اورتين او اكث لتحديد خليتين متج

 لحين الوصول الى الخلية االخيرة .
ى -٦ اوس وفي نفس الوقت  لتحديد خليتين غير متجاورتين او عدة خاليا غير متجاورة ننقر على الخلية االول بالم

 ونستمر بالضغط على المفتاح مع تحيد الخاليا االخرى عن طريق الماوس . Ctrlنضغط مفتاح 
تمرار  لتحديد صفين متجاورين  -٧ راد تضليله ونستمر بالضغط واالس م الصف االول الم ى رق ر عل ر ننق او اكث

 لنسبة الى تحديد االعمدة المتجاورة . بالسحب والضغط لحين الوصول الى الصف االخير ، وكذلك الحال با
اوس  -٨ راد تضليله بالم ى الصف االول الم ر عل اورة ننق ر متج لحديد صفين غير متجاورين او عدة صفوف غي

ونستمر بالضغط على المفتاح مع تحديد الصفوف االخرى عن طريق  ctrlوفي نفس الوقت نضغط على مفتاح 
 الماوس .
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 الفصل الثاني
 القوائم طشري

 
م تصميم اطار  Microsoft Excel 2010يعتبر  دة ، ت ة بطرق عدي  Excelكبرنامج يسهل تجميع المعلومات الرقمي

ا . وبشكل  ابية عليه ات الحس ق مختلف العملي ات وتطبي ليوفر لك األدوات التي تحتاجها ألنشاء وتنسيق وتحسين البيان
ات ، االخرى   Microsoft Office 2010مشابه لبرامج  يحتوي الشريط الخاص بكل قائمه على مجموعة من التبويب

 كل منها يحتوي على األدوات المتعلقة بمهام معينة .
 
 :  fileقائمة ملف  ١-٢
 
 االيعاز ووظيفته  ت

 
 

ه  تخدام عمل ة  باس لوح
 المفاتيح 

 
 

١ Save حفظ التعديالت على الملف : Ctrl+S 
 

٢ Save asم ( الول ف باس ظ مل رة ) او  : حف م
ر االسم  اني (غي اني او باسم ث ان ث لخفظ في مك

 االول )

 
F12 

٣ Open فتح ملف مخزون سابقا: Ctrl + O 
 

٤ Close أغالق ملف دون الخروج من البرنامج :Ctrl+F4 
 

٥ Info  ل ذي نعم ف ال ة المل ن حال ات ع : معلوم
 عليه 

 
 

٦ Recent  ي ات الت ر ) : عرض اخر الملف ( أخي
 فتحها تم 

 
 

٧ New  فتح ملف جديد : Ctrl+N 
 

٨ Print  تقوم بمعاينة المستند قبل طباعة واعداد :
 الطباعة في نفس الوقت .

Ctrl+P 
Ctrl+F2 

٩ Save&send  ى ات ال ال الملف ظ وارس : حف
 عنوان بريدي او عنوان ويب على االنترنيت .

 

١٠ Help  مساعدة :  
١١ Option طالع ): خيارات (لال  
١٢ Exit  للخروج من البرنامج :  

 
 
 
 
 
 
 
 


