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المقدمة

مقدمة
يعد برنامج اكسيل  EXCELمن أشهر أفضل برامج الجدا ل االليكتر نية أكثرها تط راً .يث أنه
ي ت ي على العديد من األد ا التي يمكن استغاللها ألداء المهام المختلفة ،ذلك يشمل مجاال عديدة
مثل؛ اإل صاء ،ال سابا المالية ،ت ليل البيانا  ،سابا التنبؤ ،ق اعد البيانا  ،الرس ما البيانية،
تى ت رير النص ص معالجة الص ر.
شهرة هذا البرنامج انتشاره ال اسع السيما في مجال األعمال جعلته الخيار األ ل لكل من يعمل في مجال
األرقام ت ليل البيانا  .على الرغم من انتشاره ال اسع إال أن قلة من الناس يستطيع ن التعامل مع
برنامج االكسيل استغالل امكانياته بالشكل األمثل.
يهدف هذا الكتاب إلى ردم تلك الفج ة بين مستخدمي االكسيل االمكانيا المتا ة به؛ يث أنه يقدم نظرة
معمقة للعناصر المميزا التي ي تاجها أغلب مستخدمي االكسيل ،باإلضافة إلى أنه يعمل كمرجع ممتاز
أل لئك الذين يرغب ن بإنجاز بعض المهام الم ددة .على الرغم من أن هذا الكتاب يستهدف المبتدئين
بالدرجة األ لى إال أننا مضينا قدما ً فيه لشرح بعض األد ا المميزا المتقدمة ه بهذا يخدم تى
مستخدمي اكسيل المتقدمين.
لمن موجه هذا الكتاب
هذا الكتاب م جه لجميع الذين يرغب ن في العمل على برنامج اكسيل على اختالف مهامهم ظائفهم.
يفترض هذا الكتاب بالقارئ الكريم اإللمام بأساسيا التعامل مع ال اس ب مثل انشاء المجلدا الملفا
اجراء عمليا النقل النسخ إعادة التسمية ال فظ ال ذف إلى آخره من األساسيا  ،يمكن ال ص ل
على هذه المعرفة من أي كتاب يتنا ل مبادئ استخدام نظام التشغيل يند ز .Windows
يعتمد هذا الكتاب بشكل كبير على تقديم أمثلة من ال ياة العملية لتقريب المفاهيم من القارئ ،باإلضافة إلى
ذلك تم ارفاق ملفا األمثلة مع الكتاب تى يتسنى للقارئ تطبيق ما تعلمه.
تم تقسيم الكتاب إلى أربعة أجزاء بإجمالي خمس عشر ن فصالً .هذه األجزاء هي كالتالي:
 الجزء األول :أساسيات برنامج اكسيل .فيه تم التطرق لم اضيع مثل انشاء المصنفا أ راقالعمل التعامل معها ،تقنيا ادخال تنظيم المعل ما  ،تنسيق الخاليا األرقام ،التنسيق
الشرطي.
 الجزء الثاني :المعادالت والدوال .فيه تم التطرق ألهم ميزة يقدمها لنا االكسيل أال هيالمعادال  .يث ستتعلم كيفية انشاء المعادال من البسيطة إلى المعقدة ،سيتم التطرق إلى
معظم الد ال الشائعة االستخدام .باإلضافة إلى فصل خاص بالتعامل مع أخطاء الصيغ كيفية
تالفيها.
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 الجزء الثالث :تحليل البيانات .فيه نتنا ل أهم الميزا الخاصة بت ليل البيانا  .يث تم التطرقللم اضيع التالية؛ الجدا ل ،التجميع التلخيص ،الرس ما البيانية خط ط المؤشر ،الجدا ل
المخططا الم رية ،ت ليل البيانا باستخدام ماذا -ل ؟ .Solver
 الجزء الرابع :م اضيع متفرقة :فيه تم التطرق لثالثة من الم اضيع الهامة هي؛ الت قق منالبيانا  ،Data Validationتقنيا الطباعة ،الطرق المختلفة ل ماية أ راق العمل
المصنفا .
الجديد في اإلصدار الثاني
-

-

-

شرح د ال إكسيل  2019الجديدة ( IFS, MAXIFS, MINIFS, SWITCH, CONCAT,
)TEXTJOIN,
إضافة فصل جديد بعن ان " التجميع التلخيص" فيه تم التطرق لميزتي التجميع Grouping
المجاميع الفرعية  Subtotlsهما من المزايا التي تساعد في عرض تلخيص البيانا المعقدة
ذا الطبقا المتعددة .Multilayer
إضافة فصل جديد بعن ان "الق الب النماذج" فيه تم التعرض لكيفية استخدام ق الب
مايكر س ف باإلضافة إلى انشاء تعديل الق الب المخصصة .كما تم التطرق إلى ميزة النماذج
كيفية ادراجها استخدامها لتسهيل ادخال البيانا التعامل معها.
تص يح العديد من األخطاء المطبعية تعديل بعض الص ر الجدا ل.

كيف تقرأ هذا الكتاب
إذا كن مستخدما مبتدئا ً لالكسيل فأنص ك بقراءة الكتاب بنفس ترتيب الفص ل يث أن كل فصل يعتمد
على الفص ل السابقة له .أما إذا كن ذ خبرة سابقة في االكسيل فيمكنك قراءة جد ل الم ت يا من
ثم الذهاب إلى الجزء الذي ترغب بتط ير نفسك فيه.
أنص ك بشدة أن تق م بتطبيق ما تقرأه عن طريق ت ميل ملفا التمارين الخاصة بهذا الكتاب من الرابط
التالي:

رابط تحميل ملفات التمارين
كما يمكنك أن تتابع د راتنا على الي تي ب تنزيل كتاب االكسيل المتقدم من خالل الر ابط التالية:

رابط دورة مهارات اكسيل على اليوتيوب
رابط دورة االكسيل المتقدم على اليوتيوب
رابط كتاب "إكسيل  – 2013المستوى المتقدم"
في النهاية أتمنى أن يضيف هذا الكتاب قيمة للمكتبة العربية أن يك ن ذا ع ن بالنسبة للقراء المهتمين.
وهللا من وراء القصد
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الجزء األ ل
األساسيات

الفصل األول

.1

أساسيات برنامج اكسيل

في هذا الفصل س ف نتعرف على أساسيا التعامل مع برنامج اكسيل ،يث سيتم التطرق إلى العديد من الم اضيع
األساسية التي تهم جميع مستخدمي االكسيل .إذا استخدم برنامج االكسيل من قبل فستبد لك العديد من الم اضيع
في هذا الفصل كأنها مراجعة لما تعرفه من المعل ما  .على الرغم من ذلك فقد تجد بعض المعل ما التقنيا
المفيدة ،لذلك فن ن ننصح الجميع بقراءة هذا الفصل أ على األقل اجراء مسح سريع لما ي ت يه من معل ما .
مع العلم أن جميع الفص ل القادمة تعتمد بشكل كبير على المعل ما ال اردة في هذا الفصل.

المصنفات والملفات Workbooks and Worksheets
ملفا االكسيل تسمى مصنفا  ،يمكنك فتح العديد من المصنفا في نفس ال ق
نافذة مستقلة .في العادة ملفا االكسيل  2016تأخذ االمتداد .XLSX

كل مصنف س ف يتم فت ه في

مالحظة/
في اإلصدارا السابقة كان المستخدم يستطيع أن يفتح العديد من الملفا في نافذة ا دة لكن هذا األمر تم إيقافه
بدءا ً من اكسيل  2013اآلن كل ملف يفتح في نافذة مستقلة.
كل مصنف ي ت ي على رقة عمل أ أكثر ،كل رقة عمل تتك ن من العديد من الخاليا .كل خلية ت ت ي على
قيمة ،معادلة أ نص.
الشكل  1.1ي ضح المك نا األكثر أهمية في برنامج اكسيل 2016
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أساسيا اكسيل

االسم

الوصف

الخلية النشطة

هي الخلية التي تظهر د دها بالل ن الغامق

Active Cell
زر ملف

اضغط على زر ملف لل ص ل إلى  Backstage Viewالتي ت ت ي على
خيارا اكسيل (بما يشمل الطباعة ال فظ)

File Button

عندما يتم ادخال قيمة أ معادلة في خلية ما فإنها تظهر في شريط الصيغة

شريط الصيغة
Formula Bar

هذا الصند ق يظهر عن ان أ اسم الخاليا أ العناصر الم ددة

صند ق االسم
Name Box

زر إضافة رقة جديدة انقر على هذا الزر إلضافة رقة عمل جديدة
Sheet
Button

New

 Tell me what youاستخدم مربع الب ث هذا لل ص ل إلى األ امر أ الميزا بشكل سهل سريع
want to do
شريط ال الة
Status Bar

هذا الشريط يعرض العديد من الرسائل باإلضافة الى الة كل من ( Num
 ) Lock, Caps Lock, and Scroll Lockعلى الكيب رد .كما أنه يعرض
معل ما اجمالية عن نطاق الخاليا الم دد .انقر بزرالما س األيمن لتغيير
المعل ما التي تظهر

تكبير/تصغير

استخدم عنصر الت كم هذا لتكبير تصغير رقة العمل

Zoom Control
شريط األد ا
Ribbon

الم قع الرئيسي أل امر االكسيل .ي ت ي شريط األد ا على العديد من ألسنة
التب يب مثل  Home, Insert, Layoutإلى آخره .كل لسان تب يب ي ت ي
على العديد من األ امر .يمكن تخصيص شريط األد ا بإضافة ألسنة
تب يب أخرى اليه إضافة األ امر التي ترغب بها.

شريط ال ص ل السريع ي ت ي على األ امر الشائعة االستخدام يمكن تخصيصه بإضافة أ إزالة
أ امر معينة .هذا الشريط يبقى ظاهرا ً بغض النظر عن لسان التب يب الذي
Quick
access
تعمل عليه
toolbar
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شكل 1-1

أوراق العمل Worksheets
كل رقة عمل تتك ن من صف ف أعمدة .الصف ف تأخذ األرقام من  1تى  1048576األعمدة من  Aتى
 .XFDتسميا األعمدة تبدأ ب  Aعندما تصل إلى  Zتصبح التسميا  AAثم  ABثم  ACهكذا عند ال ص ل
الى  ZZتصبح التسميا  AAAثم  AABهكذا تى ال ص ل الى .XFD
تقاطع أي صف مع أي عم د ينتج عنه خلية ،كل خلية لها عن ان/مرجع فريد يتك ن من اسم العم د رقم الصف
فمثالً تقاطع العم د  Aمع الصف األ ل ينتج عنه الخلية .A1
في أي ق  ،خلية ا دة هي الخلية النشطة .الخلية النشطة هي الخلية التي تستقبل االدخال من المستخدم ،يمكن
التعرف على الخلية النشطة من خالل اف الخلية التي تظهر بالل ن الغامق.
التنقل بين خاليا ورقة العمل
باإلمكان استخدام الما س للتنقل بين خاليا رقة العمل لكن في كثير من األ يان يك ن استخدام ل ة المفاتيح
أسهل أسرع ،للتنقل ل رقة العمل باستخدام الكيب رد من الممكن استخدام األ امر التالية:
 :Enterلالنتقال إلى الخلية التي تقع أسفل الخلية النشطة مباشرة
 :Shift+Enterلالنتقال إلى الخلية التي تقع أعلى الخلية النشطة مباشرة
 :Tabلالنتقال إلى الخلية التي تقع على يمين الخلية النشطة (في ال كان اتجاه ال رقة من اليسار لليمين)
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 :Shift+Tabلالنتقال إلى الخلية التي تقع على يسار الخلية النشطة (في ال كان اتجاه ال رقة من اليسار لليمين)
أسهم ل ة المفاتيح :لالنتقال سب اتجاه السهم
التنقل حول خاليا نطاق من البيانات
النطاق يطلق على مجم عة من الخاليا المتجا رة التي ت ت ي على بيانا أ معادال فمثالً في الشكل 2-1
الخاليا من  A5-G20عبارة عن نطاق من البيانا  .إذا كن تريد االنتقال الى الخلية األخيرة من الصف الم ت ي
على الخلية النشطة بداخل نطاق البيانا  ،نت رك بمؤشر الما س على د الخلية النشطة األيمن تى يأخذ مؤشر
الما س الشكل المتصالب كما في الشكل  3-1ثم ننقر بزر الما س األيسر نقرا ً مزد جاً .بنفس الطريقة ننتقل الى
الخلية األ لى في الصف أ العم د فمثال إذا أردنا الذهاب إلى الخلية األ لى في العم د الم ت ي على الخلية
النشطة ننقر نقرا ً مزد جا ً على د الخلية األعلى.
من الممكن ال ص ل إلى نفس النتيجة السابقة عن طريق الضغط على  Ctrlمع السهم األيمن لالنتقال الى الخلية
األخيرة في الصف الم ت ي على الخلية النشطة أ  Ctrl+لالنتقال للخلية األ لى أ ↑ Ctrl+↓orلالنتقال
للخلية األ لى أ األخيرة في العم د.

شكل 2-1

تحديد الخاليا
لت ديد مجم عة متجا رة من الخاليا من الممكن استخدام الما س عن طريق الضغط على زر الما س األيسر ثم
الت رك بالما س مع استمرار الضغط باتجاه النطاق المطل ب .أما إذا أرد ت ديد مجم عة من نطاقا البيانا
أ الخاليا المتباعدة فمن الممكن ت ديد النطاق األ ل كما في الطريقة السابقة ثم الضغط على زر  Ctrlمع
االستمرار في الضغط من ثم اختيار باقي النطاقا أ الخاليا المطل بة كما يظهر في الشكل .3-1
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شكل 3-1

لت ديد عم د أ صف بأكمله نت رك بمؤشر الما س على اسم العم د أ رقم الصف تى يت ل مؤشر الما س
لسهم اتجاهه لألسفل في الة العم د أ لأليسر في الة الصف (شكل  )4-1ثم نضغط بزر الما س األيسر
ضغطة ا دة .من الممكن استخدام ل ة المفاتيح لت ديد العم د أ الصف الم ت ي على الخلية النشطة عن
طريق الضغط على  Ctrlمع المسطرة لت ديد العم د أ  Shiftمع المسطرة لت ديد الصف.

شكل 4-1
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باإلمكان ت ديد مجم عة من الصف ف أ األعمدة المتجا رة بنفس الطريقة السابقة لكن مع استمرار الضغط
على زر الما س األيسر الت رك باتجاه األعمدة أ الصف ف المطل ب ت ديدها.
لت ديد مجم عة متباعدة من الصف ف أ األعمدة نستخدم زر  Ctrlمع استمرار الضغط عليه مع الما س كما
سبق في ت ديد الخاليا النطاقا المتباعدة.
لت ديد كامل رقة العمل نت رك بمؤشر الما س ما بين العم د  Aالصف األ ل تى يت ل مؤشر الما س كما
في الشكل  5-1ثم نضغط بزر الما س األيسر .لت ديد نطاق البيانا الذي تقع بداخلة الخلية النشطة نق م بالضغط
على  Ctrl+Aفيتم ت ديد النطاق عند الضغط مرة أخرى على  Ctrl+Aيتم ت ديد كامل رقة العمل.

شكل 5-1

اذا أردنا ت ديد نطاق من البيانا ال ي ت ي على بيانا أ بيانا غير متجا رة كما في الشكل  7-1ن دد الخلية
األ لى في النطاق (في التنا هي  ) A4ثم نضغط  Shiftمع استمرار الضغط ننقر بزر الما س األيسر على
الخلية األخيرة في النطاق ( في التنا هي )G19

شكل 6-1
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لت ديد مجم عة الخاليا في عم د ما بدءا ً من الخلية النشطة تى نهاية االدخال نضغط على ↓Ctrl+Shift+
أما إذا أردنا ت ديد الخاليا من بدء االدخال تى الخلية النشطة نستخدم ↑ .Ctrl+Shift+بنفس الطريقة نستخدم
→ Ctrl+Shift+لت ديد البيانا بدءا ً من الخلية النشطة تى آخر االدخال في الصف ← Ctrl+Shift+لت ديد
الخاليا من بداية االدخال في الصف تى الخلية النشطة.

التنقل بين خاليا نطاق محدد
للتنقل بين خاليا النطاق الم دد (بد ن أن يُفقد الت ديد) نستخدم زر  Enterلالنتقال للخلية أسفل الخلية النشطة أ
 Shift+Enterلالنتقال للخلية العل ية .أ  Tabلالنتقال الى يمين الخلية النشطة أ  Shift +Tabلالنتقال إلى
يمينها.
لالنتقال إلى ز ايا الت ديد نستخدم ”Ctrl+”.
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ادخال البيانات
من الممكن ادخال ثالث أن اع من البيانا بداخل خاليا رقة العمل:
 األرقام النص ص المعادالباإلضافة الى ما سبق من الممكن أن ت ت ي رقة العمل على مخططا  ،ص ر ،أزرار ت كم عناصر أخرى.
تلك العناصر ليس ادخاالً في خاليا لكنها تقع على ما يسمى بطبقة الرسم .Draw layer

إلدخال قيمة ما بداخل خلية ن دد الخلية المطل بة ثم نق م باإلدخال الالزم ثم نضغط  Enterأ  Tabأ على أي
زر من أزرار التنقل .أي ادخال في الخلية يظهر في شريط الصيغة.
مال ظة/
اذا كان االدخال في خلية ما كبير جدا ً فإنه ال يظهر بشكل كامل في شريط الصيغة ،إلظهار كامل االدخال في
شريطة الصيغة نقف بمؤشر الما س على د شريط الصيغة السفلي ثم نضغط بزر الما س األيسر نس ب باتجاه
األسفل لت سعة الشريط كما في الشكل 8-1

شكل 7-1

ماذا
يحدث إذا كان النص المدخل في خلية ما أطول من اتساع الخلية؟
إذا كان الخلية على يمين الخلية الم ت ية على النص فارغة فان النص يستمر بالظه ر يتجا ز د د الخلية
للخاليا المجا رة (طالما أن هذه الخال يا فارغة) .أما إذا كان الخلية المجا رة غير فارغة فان النص يت قف عن
الظه ر عند د د الخلية ( لكنه في ال اقع م ج د بداخل الخلية عند النقر نقرا ً مزد جا ً على الخلية يظهر كامل
النص) إلظهار كامل م ت يا الخلية في مثل هذه ال الة نلجأ أل د التقنيا التالية:
-

نعدل النص ليصبح أقصر
نزيد من اتساع العم د الم ت ي على الخلية
نستخدم خطا ً أصغر
نستخدم أمر التفاف النص عن طريق الذهاب إلى لسان تب يب  Homeثم الضغط على زر Wrap Text

حذف محتويات الخاليا
ل ذف م ت يا خلية أ مجم عة من الخاليا ن دد الخاليا المطل بة ثم نضغط  .Deleteفي هذه ال الة ن ن ذفنا
م ت يا الخلية فقط لكننا لم ن ذف التنسيق من الخاليا .للت كم أكثر بما نريد ذفه نذهب إلى تب يب Home
ثم إلى  Editingثم  Clearنضغط على القائمة المنسدلة فيظهر لدينا خمسة خيارا :

8

الفصل األ ل

-

 :Clear Allتم كل شيء من الخاليا بما يشمل التنسيق المال ظا .
 :Clear Formatتم التنسيق فقط
 :Clear Commentsتم المال ظا فقط
 :Clear Hyperlinksتم االرتباطا التشعبية من الخلية مع اال تفاظ بتنسيق النص كما ل أنه ي ت ي
على رابط تشعبي.
 : Remove Hyperlinksتم االرتباطا التشعبية من الخلية مع ذف تنسيق النص.

شكل 8-1

استبدال ما هو موجود في الخلية ببيانات جديدة
الستبدال ما ه م ج د في الخلية ببيانا أخرى ،ن دد الخلية المطل بة ( تى تصبح هي الخلية النشطة) ثم ندخل
النص المطل ب .في هذه ال الة س ف يتم استبدال البيانا القديمة بالجديدة لكن التنسيق المطبق على البيانا
القديمة يبقى كما ه على الجديدة.
أيضا ً بإمكانك استبدال م ت يا الخلية عن طريق نسخ أ قص م ت يا خلية أخرى لصقها ف ق الخلية المطل بة.
في هذه ال الة فإن تنسيق الخلية أيضا ً يتغير إلى تنسيق البيانا الجديدة .لتجنب لصق التنسيق مع البيانا نذهب
إلى ) HomeClipboardPasteValues (Vللصق القيم فقط بد ن التنسيق أ
) HomeClipboardPasteFormulas(Fللصق المعادال فقط بد ن التنسيق.

تحرير محتويات الخاليا
لت رير م ت يا خلية ما باإلمكان استخدام أ د الطرق التالية للدخ ل إلى ضع ت رير الخلية:
 النقر المزد ج على الخلية اختيار الخلية من ثم الضغط على F2 -اختيار الخلية من ثم الضغط بداخل شريط الصيغة
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ادخال أكثر من سطر في الخلية
عند ادخال السطر األ ل في الخلية ثم الضغط على مفتاح  Enterفإنه يتم االنتقال للخلية التي تقع أسفل الخلية
النشطة إلدخال سطر جديد في نفس الخلية نضغط ALT+Enter
استخدام ميزة االكمال التلقائي لتسهيل ادخال البيانات
ميزة االكمال التلقائي في االكسيل تسهل بشكل كبير من عملية ادخال البيانا في مجم عة من الخاليا .باستخدام
هذه الميزة أن تق م بإدخال ال ر ف األ لى من الجملة التي تريد إدخالها االكسيل يق م تلقائيا ً بإكمال اإلدخال
بنا ًء على اإلدخاال السابقة التي تم في نفس العم د .باإلضافة إلى ت فير ال ق الجهد فإن استخدام هذه الميزة
يجعل ادخال البيانا أكثر ص ة م ث قية.
كمثال على استخدام هذه الميزة انظر إلى الشكل  10-1يث تم ادخال جملة "م مد خليل م م د" في الخلية ،A1
األن إذا انتقلنا الى الخلية  A2من ثم أدخلنا ال ر ف األ لى من الجملة السابقة فإن االكسيل يق م بإكمال الجملة
بشكل تلقائي.

شكل 9-1

استخدام االنتقاء من القائمة المنسدلة لتسهيل ادخال البيانات
من الممكن ال ص ل إلى نتيجة مشابهة باستخدام الما س لإلكمال التلقائي؛ عن طريق النقر بزر الما س األيمن
ثم اختيار " Pic From Drop-Down Listاالختيار من القائمة المنسدلة"
من الممكن ال ص ل إلى نفس النتيجة عن طريق الضغط على ↓ALT+

يجب األخذ بعين االعتبار أن االكمال التلقائي االنتقاء من القائمة يعمل فقط في الة االدخاال المتتالية في
العم د.
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شكل 10-1

ادخال البيانات في أكثر من خلية في نفس الوقت
إلدخال نفس البيانا
CTRL+Enter

في مجم عة من الخاليا؛ ن دد الخاليا المطل بة ثم ندخل البيانا

من ثم نضغط على

ادخال مجموعة من األرقام المتتالية في نطاق من الخاليا باستخدام ميزة التعبئة التلقائية
ميزة التعبئة التلقائية  AutoFillتجعل ادخال سلسلة من القيم أ النص ص عملية سهلة سريعة .كمثال على
استخدام هذه الميزة لنفترض أننا نريد ادخال سلسلة من األرقام من  1تى  20في الخاليا من  A1تى A20
ب يث تزيد كل قيمة عن سابقتها ب ا د ،في هذه ال الة نق م بعمل التالي:
 ندخل  1في الخلية  2 A1في الخلية  A2ثم ن دد الخليتان مع بعضهما البعض ()A1:A2 نقف بمؤشر الما س على مقبض التعبئة (المربع الصغير الم ج د في الزا ية اليمنى السفلى من الخليةالنشطة أ النطاق الم دد)
 -نضغط بزر الما س األيسر ثم نس ب لألسفل مع استمرار الضغط تى نصل للرقم .20
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شكل 11-1

إذا كنا نريد ادخال األرقام من  2تى  20في النطاق  A1:A10ب يث تزيد كل قيمة عن سابقتها بمقدار 2؛
ندخل  2في الخلية  4 A1في الخلية  A2ثم نكرر الخط ا السابقة.

تمرين/
أدخل األرقام من  5إلى  100في النطاق  A1:A20ب يث تزيد كل قيمة عن سابقتها ب  5أي أن السلسلة س ف
تك ن  .......5،10،15تى 100
من الممكن استخدام هذه الطريقة لتعبئة سالسل النص ص مثل األيام األشهر أ أية سالسل مخصصة .مثالً إذا
أردنا ادخال األيام من  Saturdayتى  Fridayفي النطاق  A1:A7نكتب  Saturdayفي الخلية  A1ثم نستخدم
مقبض التعبئة نس ب تى  .A7هذا األمر دث ألن أسماء األيام األشهر من السالسل المعرفة مسبقا ً باالكسيل.
إضافة سالسل بيانات مخصصة لالكسيل
باإلمكان إضافة سالسل بيانا غير م ج دة باالكسيل عن طريق التالي:
 -1نذهب إلى طريقة عرض  Back Stageعن طريق الضغط على زر File
 -2نختار ( Optionsخيارا )
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المتقدمة  Advancedثم نضغط على زر ( Edit Custom Listsت رير ق ائم

 -3نذهب إلى الخيارا
مخصصة)
 -4نضع مؤشر الما س في مربع ( List Entriesادخاال القائمة) ثم ندخل عناصر القائمة المطل بة يفصل
بين كل عنصر األخر عالمة الفاصلة ثم نضغط OK
 -5ل كان عناصر القائمة م ج دة ضمن نطاق معين بداخل المصنف فمن الممكن تسهيل عملية ادخال
القائمة عن طريق الضغط على زر  Import List From Cellsمن ثم ت ديد النطاق الم ت ي على
عناصر القائمة )انظر الشكل )13-1ثم الضغط على زر .Import

شكل 12-1

شكل 13-1
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استخدام زر تعبئة  Fillإلدخال سالسل البيانات
إذا كن تريد ادخال سلسلة األرقام من  1تى  500مثالً ب يث تزيد كل قيمة عن سابقتها بمقدار  1فإن اللج ء
للطريقة السابقة يعتبر إضاعة لل ق الجهد يث أنك ستضطر للس ب بالما س عبر  500صف .لتسهيل هذه
العملية نلجأ الستخدام زر التعبئة  Fillعن طريق التالي:
-

نكتب أ ل رقم من السلسلة في الخلية األ لى من نطاق االدخال ،ثم نجعل هذه الخلية هي الخلية النشطة
نذهب إلى  HomeEditingFillكما بالشكل 15-1
نضغط على الزر ثم نختار من القائمة المنسدلة ( Seriesسلسلة)
من مربع ال ار الذي يظهر ندخل قيمة الزيادة قيمة الت قف نتأكد أنه تم ت ديد ( Rowsالصف ف) اذا
كن تريد تعبئة البيانا أفقيا ً في البند الخاص بـ ( )Series inكما بالشكل 15-1ثم نضغط OK

ادخال
األرقام
كأرقام
كسرية
إلدخال
أرقام كسرية
في الخاليا
مثل ½ 1
نكتب الرقم
الص يح
(في التنا
 )1ثم نضع
شكل 14-1
فراغ عن
طريق الضغط على المسطرة ثم نكتب البسط ثم  /ثم المقام .في ال كان الرقم ال ي ت ي على أرقام ص ي ة مثل
½ يجب ادخال  0ثم فراغ ثم ½ ( ½  )0إال س ف يتم التعامل مع الرقم على أنه تاريخ.
تنسيق األرقام ،الوقت والتاريخ
في االكسيل بإمكانك الت كم بتنسيق األرقام ،األ قا  ،الت اريخ بالشكل الذي يالئم متطلبا عملك .فمثالً في
النطاق  G9:G14من الشكل  16-1تظهر لنا مجم عة من األرقام التي ُ
طبق عليها ما يسمى بالتنسيق العام
 Generalلتغيير تنسيق هذه األرقام نذهب إلى  HomeNumberثم نضغط على القائمة المنسدلة الخاصة
بتنسيق األرقام ،فيظهر لنا مجم عة من خيارا التنسيق هي كالتالي:
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General
عام
Number
رقم

ال يتم تطبيق أي تنسيق على األرقام المدخلة
يتم إضافة فاصلة األالف للرقم تقريب المنازل العشرية ألقرب خانتين .في ال
كان الرقم ص يح ال ي جد منازل عشرية له يتم إضافة الفاصلة العشرية للرقم
اضافة  00على يمين الفاصلة العشرية.
فمثالً الرقم  120س ف يظهر ك  120.00عند تطبيق تنسيق Numberعليه اما
الرقم  120000.7899فيظهر ك120,000.79
يتم إضافة رمز العملة على يسار الرقم

Currency
عملة
 Accountingيتم إضافة رمز العملة على يسار الخلية ليس الرقم
م اسبة
 Short Dateيظهر التاريخ كالمثال التالي20/10/2018 :
تاريخ قصير
 Long Dateيظهر التاريخ كالمثال التالي 20 :ن فمبر2018 ،
تاريخ ط يل
يظهر الرقم ك ق مثالً  10:00ص

Time
ق
 Percentageيُستخدم هذا التنسيق لعرض م ت ى الخلية كنسبة مئ ية ،أي يق م بضرب الرقم
الم ج د في الخلية ×  100يضيف رمز النسبة المئ ية
نسبة مئ ية
Fraction
رقم كسري
Scientific
علمي

يستخدم هذا التنسيق لعرض األرقام بشكل كس ر
في هذا التنسيق ،يتم عرض األرقام باستخدام الرمز األسي .يث يتم ضرب الرقم
باألساس  10يرفع ألس م دد سب ط ل الرقم .على سبيل المثال ،عند كتابة الرقم
 8000تطبيق هذا التنسيق سيتم عرض الرقم بالشكل التالي8.00E+03 :

Text
نص

في هذا النوع من التنسيق تتم معاملة الرقم كنص عادي في الخلية .عند تطبيقه سيتم
محاذاة الرقم إلى جهة مخالفة لجهة األرقام لتمييزه عنها

باإلضافة إلى التنسيقا
هي كالتالي:

الم ج دة في القائمة المنسدلة ي جد خمس أزرار للتنسيق السريع تقع أسفل هذه القائمة

 -1زر إنقاص المنازل العشرية
 -2زر زيادة المنازل العشرية
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 -3زر فاصلة اآلالف
 -4زر النسبة المئ ية
 -5زر العملة

شكل 15-1

شريط األدوات Ribbon
شريط األد ا  Ribbonي فر طريقة سهلة سريعة لل ص ل إلى معظم أ امر االكسيل .يتك ن شريط Ribbon
من مجم عة من ألسنة التب يب  ،Tabsكمثال على ألسنة التب يب هناك تب يب  Insert Homeالخ .كل تب يب
 Tabيتك ن من مجم عة من "المجم عا "  Groupsعلى سبيل المثال تب يب  Homeي ت ي على المجم عا
 Number Alignment Clipboardباإلضافة الى العديد من المجم عا األخرى .كل مجم عة ت ت ي
على عدد من األ امر ذا العالقة فمثالً المجم عة  Fontالم ج دة على لسان التب يب  Homeت ت ي على
األ امر الخاصة باختيار ن ع الخط جمه ل نه غيرها من الخيارا المتعلقة بالخط.
ال ظ أن هناك بعض المجم عا ت ت ي على زر "إطالق مربع ال ار"  Dialogue Box Launcherه
عبارة عن سهم صغير م ج د في الزا ية اليمنى السفلى من المجم عة ،عند الضغط عليه بزر الما س األيسر
يعرض مربع ار به مجم عة أكبر من الخيارا األ امر .كمثال على المجم عا التي ت ت ي على زر
اطالق مربع ال ار مجم عة  Numberالم ج دة على تب يب  Homeعند الضغط على هذا الزر يعرض
مربع ال ار الخاص بتنسيق األرقام .
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شكل 16-1

من الممكن الت كم بإظهار اخفاء شريط األد ا من خالل الضغط على رز "طي شريط األد ا Collapse
 "the Ribbonالم ج د على يمين الشريط ،في هذه ال الة فإن الشريط يختفي – هذا األمر مفيد للذين يستخدم ن
يث أنه يعطي مسا ة أكبر للعمل -إلظهار الشريط يكفي الضغط
االكسيل على األجهزة الل ية الم بايال
على أي لسان تب يب من األلسنة الم ج دة مثل  Homeفي هذه ال الة فإنه يظهر مؤقتا ً يع د لالختفاء مرة
أخرى عند الضغط في أي مكان في رقة العمل .إلظهاره بشكل مستمر مرة أخرى نضغط على زر "تثبي
شريط األد ا  "Pin the Ribbonكما في الشكل .18-1

شكل 17-1

تخصيص شريط األدوات
يسمح لنا تخصيص شريط األد ا بتغيير ترتيب ألسنة التب يب على الشريط اضافة أ امر جديدة عليه من خالل
إضافة ألسنة تب يب جديدة أ إضافة مجم عا جديدة أللسنة التب يب الم ج دة مسبقاً.
لتخصيص الشريط انقر بزر الما س األيمن في أي مكان على الشريط من ثم اختر "تخصيص شريط األد ا
 "Customize the Ribbonلفتح مربع ال ار الخاص بتخصيص الشريط كما في الشكل .19-1
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شكل 18-1

لتغيير م قع أ د ألسنة التب يب ن دد اسم اللسان المطل ب من ثم نضغط على أزرار إعادة الترتيب الم ج دة
على يمين مربع ال ار ""Move Up and Move Down؛ فمثالً إذا كنا نريد أن يأتي تب يب  Insertقبل
Home؛ ن دد  Insertثم نضغط مرة ا دة على زر "الت رك لألعلى "Move Up
للت كم بإخفاء إظهار ألسنة التب يب يمكن استخدام مربعا االختيار  Check Boxesالتي تظهر بجانب اسم كل
لسان تب يب في مربع ال ار الخاص بتخصيص الشريط.
إضافة لسان تبويب جديد إلى الشريط
إلضافة تب يب جديد إلى شريط األد ا نفتح مربع ار تخصيص الشريط" كما سبق ثم ننقر على زر " New
 Tabتب يب جديد" فيتم إضافة تب يب جديد باسم " ) "New Tab (Customهذا التب يب ي ت ي على مجم عة
جديدة باسم ") ." New Group(Customلتغيير اسم التب يب أ المجم عة ن دد العنصر المطل ب ثم نضغط
على زر "  -Renameإعادة التسمية" .لتغيير مكان التب يب الجديد باإلمكان استخدام أزرار " Move Up and
 "Move Downعلى يمين مربع ال ار.
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إضافة مجموعة جديدة للسان تبويب موجود
إلضافة مجم عة جديدة أل د ألسنة التب يب ،نختار التب يب الذي نريد إضافة المجم عة إليه ثم نضغط زر
"مجم عة جديدة "New Group -فيتم إضافة مج عة جديدة باسم ") "New Group (Customباإلمكان تغيير
اسمها عن طريق زر " ،"Renameأ مكانها عن طريق أزرار "."Move Up and Move Down
إضافة أوامر للمجموعة الجديدة
إلضافة أ امر للمجم عة الجديدة نتبع الخط ا التالية:
 -1نختار األمر المطل ب من الجزء األيسر من مربع ال ار " ،"Customize the Ribbonمثالً نختار
أمر Quick Print
إذا لم يكن األمر الذي نريده ظاهرا ً نختار " – All Commandsكافة األ امر" من القائمة المنسدلة
" "Choose Commands Fromإلظهار كافة أ امر اكسيل.
 -2ن دد المجم عة التي نرغب بإضافة األمر إليها من الجزء األيمن من مربع ال ار
 -3نضغط على زر "- Addإضافة"
 -4ل ذف أمر من ا دى المجم عا المخصصة ن دد األمر ثم نضغط زر " ذف "Delete-
األشياء التي ال يمكن تخصيصها في شريط األوامر
فيما يلي بعض األشياء التي ال يمكن تخصيصها بالنسبة للشريط:
 إزالة تب يب معرف مسبقا " "Build-in Tabلكن يمكن اخفاؤه إزالة أمر م دد من إ دى المجم عا المعرفة مسبقا ً " "Build-inلكن يمكن إزالة كامل المجم عة تغيير ترتيب األ امر أ إضافة أ امر جديدة للمجم عا المعرفة مسبقا ً ""Build-inشريط الوصول السريع Quick Access Toolbar
يقع شريط ال ص ل السريع في الزا ية العليا من نافذة االكسيل (انظر شكل  )20-1ه يظهر بشكل مستمر
يمكنك إضافة األ امر الشائعة التي تستخدمها بكثرة عليه الختصار ال ق الجهد.
إلضافة أمر جديد لشريط ال ص ل السريع نضغط على السهم الم ج د على يمين الشريط فتظهر لدينا قائمة منسدلة
بها العديد من األ امر الشائعة (انظر شكل  )20-1نختار األمر المطل ب إلظهاره على الشريط السريع .أما اذا
كان األمر المطل ب غير م ج د ضمن القائمة فإننا نختار " – More Commandأ امر اضافية" فيفتح لنا
 ،20-1نختار األمر المطل ب من
مربع ال ار الخاص بتخصيص شريط ال ص ل السريع كما في الشكل
النا ية اليمنى ثم نضغط على زر " – ADDإضافة".
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شكل 19-1

شكل 20-1

العمليات على الصفوف واألعمدة وأوراق العمل
في هذا الفصل س ف نتنا ل بعض العمليا األساسية المهمة ل كيفية التعامل مع أ راق العمل .المعل ما
ال اردة في هذا الفصل س ف تساعدك على إتمام مهامك بص رة أكثر فعالية.

التعامل مع أوراق العمل
للتنقل بين أ راق العمل يمكن استخدام الما س أ يمكن استخدام ل ة المفاتيح بالشكل التالي:
 استخدم االختصار  Ctrl+PgUpلالنتقال للصف ة السابقة -استخدم االختصار  Ctrl+PgDnلالنتقال للصف ة الال قة
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إذا كان المصنف ي ت ي على عدد كبير من أ راق العمل فيمكن استخدام أسهم التنقل على يسار شريط التمرير
(انظر الشكل )22-1

شكل 21-1

إضافة أو حذف ورقة عمل
إلضافة رقة عمل جديدة نستخدم ا دى الطرق التالية:
 نضغط على زر " رقة جديدة"New Sheet - نضغط مفاتيح االختصار  .Shift+F11في هذه ال الة س ف يتم إضافة رقة جديدة قبل ال رقة ال الية. النقر بزر الما س األيمن ف ق أي رقة عمل ثم اختيار األمر "ادراج"Insert -ل ذف رقة عمل ننقر بزر الما س األيمن ف ق اسم رقة العمل ثم نختار األمر " ذف"Delete -
إلعادة تسمية رقة عمل نستخدم التالي:
 النقر بزر الما س األيمن ف ق اسم رقة العمل ثم اختيار األمر "إعادة التسمية"Rename - النقر المزد ج ف ق اسم رقة العمل من ثم تغيير االسملتغيير لون لسان التبويب الخاص بورقة عمل معينة
ننقر بزر الما س األيمن ف ق تب يب رقة العمل ثم نختار األمر " -Tab Colorل ن لسان التب يب" من ثم
نختار الل ن المناسب(.شكل )23-1

شكل 22-1
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تغيير ترتيب أوراق العمل
لتغيير ترتيب ا دى أ راق لعمل نستخدم ا دى الطريقتين التاليتين:
 نضغط بزر الما س األيسر ف ق رقة العمل المطل بة ثم باستمرار الضغط نس ب باتجاه المكان الجديد ننقر بزر الما س األيمن ف ق رقة العمل المطل بة ثم نختار األمر "نقل ا نسخ"Move or Copy -فيظهر لنا مربع ال ار الخاص بالنقل أ النسخ كما في الشكل  .24-1ن دد ال رقة التي س ف ننقل رقة
العمل ال الية إلى ما قبلها ثم نضغط OK

شكل 23-1

إخفاء وإظهار أوراق العمل
أ يانا ً قد ترغب بإخفاء بعض أ راق العمل لجعل المصنف يبد أكثر بساطة أ إلخفاء البيانا بداخل أ راق
العمل الم ددة .إلخفاء رقة عمل أ مجم عة من أ راق العمل ن دد األ راق المطل بة ثم ننقر عليها بزر
الما س األيمن من ثم نختار األمر إخفاء .Hide
إلظهار أ راق العمل المخفية ننقر بزر الما س األيمن ف ق اسم أي رقة من أ راق العمل ثم نختار األمر اظهار
 Unhideفيظهر لنا مربع ال ار الخاص بإظهار أ راق العمل ،ن دد أ راق العمل المطل ب اظهارها ثم نضغط
( .OKشكل)25-1
شكل 24-1
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لتحديد مجموعة من أوراق العمل يمكن عمل التالي:
 لت ديد أ راق عمل متجا رة ن دد رقة العمل األ لى عن طريق الضغط عليها مرة ا دة بزر الما ساأليسر ثم نضغط  Shiftنستمر بالضغط ثم ن دد رقة العمل األخيرة .مثالً إذا أردنا ت ديد أ راق العمل
من  Sheet1تى  Sheet5ن دد ال رقة األ لى  Sheet1ثم نضغط  Shiftنستمر بالضغط ثم ن دد
ال رقة األخيرة .Sheet5
 لت ديد أ راق عمل متباعدة نستخدم زر  Ctrlيث ن دد ال رقة األ لى ثم نضغط على زر Ctrlباستمرار الضغط ن دد باقي أ راق.
تكبير وتصغير ورقة العمل Zoom in or out
للت كم بتكبير تصغير رقة العمل يمكن استخدام الشريط المنزلق الخاص بالتكبير التصغير الم ج د على أسفل
يمين رقة العمل يمكن القيام بنفس العملية عن طريق الما س عن طريق التالي:
 لعمل تكبير  Zoom inنضغط  Ctrlمع استمرار الضغط نت رك بعجلة الما س لألعلى لعمل تصغير  Zoom outنضغط  Ctrlمع استمرار الضغط نت رك بعجلة الما س لألسفليمكن الت كم بتكبير رقة العمل عن طريق الذهاب إلى  View ZoomZoomفيظهر لنا مربع ال ار
الخاص بالتكبير كما في الشكل .26-1
يمكن تكبير خاليا م ددة عن طريق ت ديد الخاليا المطل بة ثم الذهب إلى ViewZoomZoom to
Select

شكل 25-1

العمليات على الصفوف واألعمدة
تحديد الصفوف واألعمدة
لت ديد عم د نقف بمؤشر الما س ف ق اسم العم د تى يت ل مؤشر الما س لسهم أس د اتجاهه لألسفل كما
بالشكل  27-1ثم ننقر بزر الما س األيمن مرة ا دة.
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شكل 26-1

لت ديد مجم عة من األعمدة المتجا رة نقف بمؤشر الما س على اسم العم د األ ل في نطاق األعمدة المطل ب
ت ديدها تى يتغير شكل مؤشر الما س نضغط بزر الما س األيسر باستمرار الضغط نس ب باتجاه األعمدة
المراد تظليلها .باإلمكان أيضا ً استخدام زر  Shiftعن طريق ت ديد العم د األ ل في نطاق األعمدة المراد تظليله
ثم الضغط على زر  Shiftباستمرار الضغط عليه ن دد العم د الخير في النطاق المراد تظليله.
لت ديد مجم عة من األعمدة المتباعدة نضغط على زر  Ctrlباستمرار الضغط عليه ن دد األعمدة المطل بة.
ما ينطبق على األعمدة ينطبق على الصف ف.

من الممكن استخدام اختصارا ل ة المفاتيح لت ديد األعمدة الصف ف كالتالي:
 المسطرة :Ctrl+لت ديد العم د الذي تقع الخلية النشطة فيه -المسطرة :Shift+لت ديد الصف الذي تقع الخلية النشطة فيه

التحكم بعرض األعمدة وارتفاع الصفوف
ي دث أ يانا ً أن تتجا ز البيانا بداخل ا دى الخاليا د د الخلية في هذه ال الة ال تظهر م ت يا الخلية بشكل
سليم لتجا ز هذه المشكلة يمكن اللج ء لتعديل عرض العم د أ اجراء عملية ا ت اء تلقائي للعم د الم ت ى
على الخلية المذك رة.
لتعديل عرض عم د نت رك بمؤشر الما س على ال د األيمن للعم د المطل ب تى يصبح شكل الما س كما
بالشكل  28-1نضغط بزر الما س األيسر باستمرار الضغط نس ب باتجاه ت سعة العم د.
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لعمل ا ت اء تلقائي للعم د نت رك بمؤشر الما س على ال د األيمن للعم د تى يتغير مؤشر الما س كما سبق
ثم ننقر نقرا ً مزد جا ً
يمكن تعديل عرض أ عمل ا ت اء تلقائي لمجم عة من األعمدة في نفس ال ق عن طريق ت ديد األعمدة المطل بة
ثم تكرار نفس العملية السابقة.
لتعديل ارتفاع صف أ مجم عة من الصف ف ن دد الصف المطل ب ثم نت رك بمؤشر الما س على ال د األسفل
للصف الم دد ،نضغط بزر الما س األيسر نستمر بالضغط ثم نس ب باتجاه ت سعة الصف .لعمل ا ت اء تلقائي
للصف ننقر نقرا ً مزد جا ً على ال د األسفل للصف المطل ب.

شكل 27-1

إخفاء واظهار الصفوف أو األعمدة
إلخفاء صف أ عم د ن دد الصف أ العم د ثم ننقر بزر الما س األيمن على أي مكان في الت ديد نختار األمر
"إخفاء "Hide -من القائمة .شكل 29-1
إلظهار الصف ف أ األعمدة المخفية ن دد عم د قبل العم د المخفي عم د بعده على األقل ثم ننقر بزر الما س
األيمن على الت ديد نختار األمر "اظهار "Unhide -من القائمة.

إلظهار كامل األعمدة الصف ف المخفية ،ن دد كامل رقة العمل ثم ننقر بزر الما س األيمن نختار Unhide
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شكل 28-1
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.2

تنسيق أوراق العمل

تنسيق أ راق العمل قد ال يك ن ضر ريا ً لكنه يضفي على أ راق العمل جاذبية يجعل قراءة البيانا أكثر
سه لة يساعد األشخاص اآلخرين على إدراك ما ه مطل ب .على أي ال فإن تنسيق أ راق العمل هي عملية
سهلة لن تأخذ من قتك س ى ل ظا .
التعرف عل األدوات المستخدمة في التنسيق
يمكن ال ص ل ألد ا التنسيق في االكسيل من خالل األماكن التالية:
 من خالل تب يب  Homeعلى شريط األد ا Ribbon من خالل أشرطة األد ا المصغرة  Mini Toolbarsالتي تظهر عندما تضغط بزر الما س األيمنعلى خلية أ مجم عة من الخاليا الم ددة.
 من خالل مربع ال ار "تنسيق خاليا " Format Cellsباإلضافة إلى ما سبق فإنه يمكن استخدام اختصارا ل ة المفاتيح للقيام بالعديد من عمليا التنسيق .يمكن
أيضا ً استخدام ميزة التنسيق الشرطي  Conditional Formattingلتنسيق الخاليا تلقائيا ً اعتمادا ً على م ت ياتها.
استخدام أدوات التنسيق الموجودة على شريط األدوات
ي ت ي تب يب  Homeعلى أد ا التنسيق الشائعة ،على سبيل المثال يمكن من خالل األ امر الم ج دة على هذا
الشريط؛ الت كم بن ع الخط جمه ل نه ،كما يمكن الت كم بأل ان الخاليا د دها اتجاه النص بداخلها.
استخدام هذه األد ا من األم ر السهلة التي ال ت تاج لخبرة؛ كل ما عليك فعله إلتقان التعامل مع تلك األد ا
ه أن ت دد مجم عة من الخاليا ثم تجرب أد ا التنسيق المت فرة لترى أثر تطبيق كل أمر من األ امر الم ج دة
على الخاليا م ت ياتها.
من الجدير بالذكر أن بعض هذه األ امر عبارة عن ق ائم منسدلة (مثل األمر الخاص بل ن الخط) ،اضغط على
السهم الصغير بجانب األمر ستظهر لك القائمة المنسدلة.
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استخدام أشرطة األدوات المصغرة Mini Toolbars
عند الضغط بزر الما س األيمن ف ق خلية أ مجم عة من الخاليا الم ددة تظهر لنا قائمة االختصارا
 .Shortcut menuباإلضافة إلى تلك القائمة يظهر لنا شريط األد ا المصغر ( Mini toolbarانظر الشكل
)1-2

شكل 1-2

ي ت ي شريط األد ا المصغر على األ امر األكثر شي عا ً من األ امر الم ج دة على شريط األد ا  .إذا بدأ
في استخدام الشريط المصغر فإن قائمة االختصارا تختفي يبقى الشريط المصغر ظاهرا ً تى يمكنك استخدام
األ امر عليه .إلخفاء الشريط المصغر يكفي الضغط بزر الما س في أي مكان على رقة العمل.
استخدام مربع الحوار تنسيق خاليا Format Cells
األ امر الم ج دة على الشريط تك ن في غالب األ يان كافية لإليفاء بمتطلباتك ،إال أنك أ يانا ً قد ترغب باستخدام
مربع ال ار "تنسيق خاليا" لل ص ل أل امر أخرى أ لرؤية خيارا أكثر تن عاً.
ال ظ أن األ امر التي س ف يتم تنفيذها من خالل مربع ال ار تنسيق الخاليا س ف تطبق على الخاليا الم ددة
في ذلك ال ق فقط .يمكن ال ص ل إلى مربع ال ار تنسيق خاليا من خالل التالي ( ذلك بعد ت ديد الخلية أ
مجم عة الخاليا المراد تنسيقها):
 من خالل الضغط بزر الما س األيمن من ثم اختيار أمر "تنسيق خاليا  "Format Cellsمن قائمةاالختصارا .
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 من خالل الضغط على Ctrl+1 من خالل زر "إطالق مربع ال ار  "Dialogue Box Launcherالذي يمكن ال ص ل إليه من خاللالذهاب إلى تب يب  Homeمن ثم اختيار زر إطالق مربع ال ار الم ج د في ا دى المجم عا
( )Alignment, Number, or Fontكما بالشكل .2-2

شكل 2-2

تغيير محاذاة النص
من الممكن م اذاة م ت يا الخلية أفقيا ً أ رأسياً .بال ضع االفتراضي يق م االكسيل بم اذاة النص ص إلى الجهة
اليسرى األرقام إلى الجهة اليمنى .كما أن جميع الخاليا تتم م اذاة م ت ياتها لألسفل بال ضع االفتراضي.
تغيير م اذاة م ت يا الخاليا هي من األم ر السهلة من الممكن القيام بهذه العملية ببساطة من خالل الذهاب
إلى مجم عة األ امر "م اذاة  "Alignmentالم ج دة ضمن تب يب  .Homeانظر الشكل 3-2

شكل 3-2
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لعرض خيارا أكثر فيما يتعلق بم اذاة م ت يا الخاليا يمكن عرض مربع ال ار "تنسيق خاليا Format
 "Cellsمن ثم الذهاب إلى تب يب "م اذاة ( "Alignmentانظر شكل )4-2

شكل 4-2

استخدام التفاف النص  Wrapping textواحتواء النص Shrinking text
إذا كان لديك نص يتجا ز ط له د د الخلية كن تريد عرض النص كامالً في الخلية بد ن تغيير اتساع العم د
الم ت ي على الخلية المذك رة ففي هذه ال الة يمكن استخدام ا دى الطريقتين اآلتيتين:
 التفاف النص  :Wrapping Textهذا الخيار يق م بعرض النص على عدة أسطر إذا استلزم األمر.استخدم هذا الخيار إذا كن تريد أن تعرض النص كامالً في الخلية بد ن أن تغير من جم الخط أ اتساع
العم د .من الممكن ال ص ل إلى هذا الخيار من خالل الذهاب إلى شريط األد ا ثم  Wrap Textكما
في الشكل 5-2
 احتواء النص  :Shrinking Textهذا الخيار يق م بتصغير جم الخط إلى الدرجة التي تسمح بعرضكامل م ت يا الخلية .استخدم هذا الخيار إذا كان النص متجا زا ً د د الخلية بشيء بسيط .من الممكن
ال ص ل إلى هذا الخيار من خالل مربع ال ار "تنسيق خاليا" من خالل الذهاب إلى تب يب م اذاة من
ثم اختيار "ا ت اء مناسب ( ."Shrink to fitانظر شكل )5-2
إذا تم تطبيق التفاف النص على خلية ما فإنه ال يع د باإلمكان تطبيق ا ت اء النص على نفس الخلية.
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شكل 5-2

دمج الخاليا

يعد دمج الخاليا أ د خيارا التنسيق الجيدة التي ي فرها االكسيل يث أنه باإلمكان دمج خليتين أ أكثر في خلية
ا دة ت تل نفس مسا ة الخاليا المدم جة .عند دمج الخاليا يجب أن تك ن الخاليا فارغة إال سيق م االكسيل
ب ذف م ت يا جميع الخاليا المدم جة ماعدا الخلية الم ج دة في أعلى يسار الخاليا المدم جة (أ الم ج دة
في أعلى اليمين إذا كان اتجاه رقة العمل من اليمين لليسار).
لدمج مجم عة من الخاليا؛ دد الخاليا المطل بة ثم اذهب إلى تب يب "الصف ة الرئيسية  "Homeثم إلى مجم عة
"م اذاة  "Alignmentثم "دمج ت سيط  ."Merge & Centerانظر الشكل  6-2يث تم دمج الخاليا .C2:D3
إللغاء دمج الخاليا اضغط مرة أخرى على زر " دمج ت سيط ."Merge & Center

شكل 6-2

عرض النص مائالً بزاوية محددة
في بعض األ يان قد تلجأ لعرض النص بشكل مائل إلضفاء لمسة جمالية على رقة العمل أ للف االنتباه للبيانا
المكت بة بالخط المائل .لعرض النص مائالً يمكنك الذهاب إلى أمر "اتجاه  "Orientationالم ج د على شريط
األد ا (انظر الشكل  .)7-2باإلمكان أيضا ً الذهاب إلى تب يب "م اذاة  "Alignmentالم ج د على مربع
ال ار "تنسيق خاليا "Format Cells
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شكل 7-2

إضافة حدود للخاليا
إضافة ال د د للخاليا من األم ر التي تعطي لمسة جمالية التي تساعد أيضا ً في اظهار البيانا بشكل أكثر
ض اً .يقدم لنا االكسيل  13نمطا ً مسبق التعريف لل د د من الممكن ال ص ل لها من خالل القائمة المنسدلة
الخاصة بال د د على شريط األد ا كما بالشكل 8-2

شكل 8-2

قد ترغب أ يانا ً برسم ال د د بنفسك بدالً من استخدام أ د األنماط المعرفة لعمل ذلك اختر األمر "رسم ال د د
 "Draw Borderأ "رسم شبكة ال د د  "Draw Border Gridمن خالل القائمة المنسدلة الخاصة بال د د.
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هناك طريقة أخرى إلضافة د د للخاليا من خالل الذهاب إلى تب يب " د د  "Bordersالم ج د في مربع
ال ار "تنسيق خاليا" كما بالشكل 9-2

شكل 9-2

إضافة صورة كخلفية لورقة العمل
قد ترغب أ يانا بإضافة ص رة كخلفية ل رقة العمل التي تعمل عليها إلضافة مظهر جمالي أ إلظهار بيانا
معينة .إلضافة خلفية ل رقة العمل يمكنك الذهاب إلى تب يب "تخطيط الصف ة  "Page Layoutثم إلى "اعداد
الصف ة  "Page Setupثم إلى "خلفية ( "Backgroundانظر شكل  .)10-2يمكنك إضافة الص ر بأي تنسيق
إال أن الص ر المت ركة مثل الص ر ذا االمتداد  GIFس ف تظهر كص ر ثابتة.

شكل 10-2
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عند إضافة خلفية ل رقة العمل قد ترغب بإخفاء خط ط الشبكة  Gridlinesإلظهار الخلفية بشكل جميل .إلخفاء
خط ط الشبكة اذهب إلى تب يب "عرض  "Viewمن ثم أزل االختيار عن "خط ط الشبكة ( ."Gridlinesانظر
شكل )11-2

شكل 11-2

باستخدام "نسخ

نسخ التنسيق
التنسيق "Format Painter

أسهل طريق لنسخ تنسيق خلية إلى خلية أخرى أ مجم عة من الخاليا هي استخدام األمر "نسخ التنسيق Format
 "painterالم ج د على تب يب  Homeمن خالل الخط ا التالية:
-

دد الخلية التي ترغب نسخ تنسيقها إلى الخاليا األخرى.
اذهب إلى تب يب  Homeثم إلى أمر "نسخ التنسيق  "Format Painterاضغط عليه بزر الما س
األيسر الختياره
دد الخلية أ الخاليا التي تريد تطبيق التنسيق عليها
بمجرد رفع يدك عن الما س س ف يتم تطبيق التنسيق على الخاليا الم ددة

إذا أرد نسخ التنسيق إلى مجم عة من الخاليا أ النطاقا المتباعدة ،ففي هذه ال الة انقر نقرا ً مزد جا على أمر
"نسخ التنسيق  "Format Painterفي هذه ال الة س ف يبق امر نسخ التنسيق مفعالً ب يث يعطيك الفرصة
لتطبيق لتنسيق على خاليا متباعدة .للخر ج من أمر نسخ التنسيق اضغط على زر .Esc

تسهيل وتسريع تنسيق الخاليا باستخدام األنماط Styles
تساعدك األنماط على تطبيق مجم عة من خيارا التنسيق على الخاليا الم ددة مرة ا دة .هذا األمر يختصر
ال ق الجهد باإلضافة إلى ذلك فإنك تتأكد بأن الخاليا التي تم تطبيق نمط م دد عليها قد أخذ جميعها نفس
التنسيق بالضبط.
النمط قد ي ت ي على اعدادا لس خصائص هي كالتالي:
-

تنسيق األرقام
الم اذاة
الخط (الن ع ،ال جم ،الل ن)
التعبئة
ال د د
ماية الخلية Cell Protection
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لتطبيق نمط معين على مجم عة من الخاليا؛ دد الخاليا المطل بة ثم اذهب إلى تب يب "الصف ة الرئيسية "Home
ثم إلى مجم عة "أنماط  "Stylesثم إلى " أنماط الخاليا  "Cell Stylesمن ثم اختر النمط المطل ب .ال ظ هنا
أنك بمجرد الت رك بالما س ف ق األنماط المختلفة يق م االكسيل بعرض معاينة سريعة لهذا النمط الختيار نمط
معين قم بالنقر بزر الما س األيسر على النمط المطل ب.

شكل 12-2

كما يعطيك االكسيل إمكانية االختيار من ضمن مجم عة كبيرة من األنماط المعرفة مسبقا ً فإنه يعطيك أيضا ً
إمكانية انشاء النمط الخاص بك من خالل اختيار األمر "نمط خلية جديد  "New Cell Styleمن القائمة المنسدلة
الخاصة باألنماط ،يث سيظهر لك مربع ال ار الخاص بنمط جديد كما بالشكل  .13-2قم بإعطاء النمط اسما ً ثم
اضغط على زر "تنسيق  "Formatإلظهار مربع ال ار "تنسيق خاليا  "Format Cellsالذي من خالله
تستطيع ت ديد التنسيقا المطل ب تطبيقها على النمط المخصص.
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شكل 13-2

عند انشاء نمط خلية جديد فإنه يك ن مت فرا ً على مست ى المصنف الذي تم انشائه به ،لنسخ هذا النمط لمصنفا
أخرى اتبع الخط ا التالية:
 -1تأكد من أن المصنف الم ت ي على النمط المطل ب مفت ح.
 -2افتح المصنف الذي تريد نسخ النمط إليه.
 -3اذهب إلى القائمة المنسدلة الخاصة بأنماط الخاليا ثم اختر "دمج األنماط "Merge Styles
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 -4يظهر لك مربع ال ار الخاص بدمج األنماط .اختر المصنف الذي ي ت ي على النمط الذي تريد نسخه
ثم اضغط على .OK

شكل 14-2
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.3

تنسيق األرقام

في االكسيل ،بإمكانك الت كم بتنسيق األرقام ،األ قا  ،الت اريخ بالشكل الذي يالئم متطلبا عملك.
فمثالً في النطاق  G10:G15من الشكل  1-3تظهر لنا مجم عة من األرقام التي ُ
طبق عليها ما يسمى
بالتنسيق العام  Generalلتغيير تنسيق هذه األرقام نذهب إلى  HomeNumberثم نضغط على
القائمة المنسدلة الخاصة بتنسيق األرقام كما في الشكل  1-3فيظهر لنا مجم عة من خيارا التنسيق هي
كالتالي:

شكل 1-3
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يلخص الجد ل التالي هذه الخيارا :

General
عام
Number
رقم

ال يتم تطبيق أي تنسيق على األرقام المدخلة
يتم إضافة فاصلة األالف للرقم تقريب المنازل العشرية ألقرب خانتين .في
ال كان الرقم ص يح ال ي جد منازل عشرية له يتم إضافة الفاصلة
العشرية للرقم اضافة  00على يمين الفاصلة العشرية.
فمثالً الرقم  120س ف يظهر ك  120.00عند تطبيق تنسيق Number
عليه اما الرقم  120000.7899فيظهر ك120,000.79
يتم إضافة رمز العملة على يسار الرقم

Currency
عملة
 Accountingيتم إضافة رمز العملة على يسار الخلية ليس الرقم
م اسبة
 Short Dateيظهر التاريخ كالمثال التالي20/10/2018 :
تاريخ قصير
 Long Dateيظهر التاريخ كالمثال التالي 20 :ن فمبر2018 ،
تاريخ ط يل
يظهر الرقم ك ق مثالً  10:00ص

Time
ق
 Percentageيُستخدم هذا التنسيق لعرض م ت ى الخلية كنسبة مئ ية ،أي يق م بضرب
الرقم الم ج د في الخلية ×  100يضيف رمز النسبة المئ ية
نسبة مئ ية
Fraction
رقم كسري
Scientific
علمي

Text
نص

يستخدم هذا التنسيق لعرض األرقام بشكل كس ر
في هذا التنسيق ،يتم عرض األرقام باستخدام الرمز األسي .يث يتم ضرب
الرقم باألساس  10يرفع ألس م دد سب ط ل الرقم .على سبيل المثال،
عند كتابة الرقم  8000تطبيق هذا التنسيق سيتم عرض الرقم بالشكل التالي:
8.00E+03
في هذا النوع من التنسيق تتم معاملة الرقم كنص عادي في الخلية .عند تطبيقه
سيتم محاذاة الرقم إلى جهة مخالفة لجهة األرقام لتمييزه عنها
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باإلضافة إلى التنسيقا الم ج دة في القائمة المنسدلة ي جد خمس أزرار للتنسيق السريع تقع أسفل هذه
القائمة هي كالتالي:
 -6زر إنقاص المنازل العشرية
 -7زر زيادة المنازل العشرية
 -8زر فاصلة اآلالف
 -9زر النسبة المئ ية
زر العملة
-10

شكل 2-3

التنسيق الرقمي التلقائي
يق م االكسيل بتطبيق بعض أن اع التنسيق تلقائياً ،فمثالً إذا أدخل القيمة  %51.3في ا دى الخاليا يتم
تطبيق "تنسيق النسبة المئ ية" تلقائياً .إذا أدخل فاصلة اآلالف مع الرقم لفصل اآلالف ( ),فان االكسيل
يق م بتطبيق نمط الفاصلة لتنسيق الرقم .أما إذا أدخل رمز العملة فإن االكسيل ينسق م ت يا الخلية
كعملة.
كما يق م االكسيل بتطبيق ا دى التنسيقا المعرفة مسبقا ً بشكل تلقائي في ال اال التالية:
 إذا كان الرقم ي ت ي على ( )/يأخذ تنسيق الت اريخ أ الكس ر إذا كان الرقم ي ت ي على ( )-فمن الممكن ت يله إلى تنسيق تاريخ إذا كان الرقم ي ت ي على ( ):فمن الممكن أن يأخذ تنسيق ال قأ يانا ً ال ترغب بأن يعمل التنسيق التلقائي ،لكي تتجنب التنسيق التلقائي عند ادخال القيم للخاليا قم
بتنسيق الخلية مسبقا ً قبل ادخال البيانا  .من الممكن أيضا ً ادخال الفاصلة العل ية (‘) قبل القيمة
المدخلة في هذه ال الة يتم التعامل مع القيمة المدخلة كنص لن يتم تطبيق أي تنسيق عليها.
استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتنسيق األرقام
يلخص الجد ل التالي بعض اختصارا ل ة المفاتيح لبعض التنسيقا الشائعة
~Ctrl+Shift+

التنسيق العام General

Ctrl+Shift+$

تنسيق العملة

Ctrl+Shift+%

التنسيق المئ ي
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^Ctrl+Shift+

التنسيق العلمي

Ctrl+Shift+#

تنسيق التاريخ

@Ctrl+Shift+

تنسيق ال ق

تنسيق الخاليا باستخدام مربع الحوار "تنسيق الخاليا "Format Cells
لعرض خيارا أكثر فيما يتعلق بتنسيق األرقام يمكن اللج ء لمربع ال ار " Format Cellsتنسيق
الخاليا" يمكن فتح مربع ال ار هذا من خالل التالي:
 النقر على زر إطالق مربع ال ار الم ج د في مجم عة "رقم  "Numberالم ج دة في لسانتب يب  Homeكما في الشكل 3-3
 اختر األمر HomeNumber Number Format More NumberFormat
 اضغط مفاتيح االختصار Ctrl+1ي ت ي لسان تب يب "رقم  "Numberفي مربع ال ار " "Number formatعلى  12فئة يمكنك
االختيار ما بينهم .عند النقر على ا دى الفئا في قائمة "الفئة  "Categoryيعرض القسم األيسر من
مربع ال ار الخيارا المناسبة .انظر الشكل .4-3

شكل 3-3

شكل 4-3
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لتنسيق الرقمي المخصص
من خالل التنسيق الرقمي المخصص يمكن انشاء التنسيقا الرقمية المخصصة التي ال يمكن أن ت جد
في أي فئة من الفئا األخرى .ي فر االكسيل مر نة قص ى في انشاء التنسيقا الرقمية المخصصة.
ت ُ فظ التنسيقا الرقمية المخصصة في مصنف االكسيل الذي تم انشاؤها به الستخدامها في
مصنف آخر يمكن نسخ ا دى الخاليا التي تستخدم التنسيق المخصص إلى المصنف اآلخر.
يمكن انشاء التنسيق الرقمي المخصص من خالل ما يعرف ب "سلسلة التنسيق Number Format
"String
عرف مقاطع الرم ز هذه تنسيق األرقام
تتك ن سلسلة التنسيق من أربعة مقاطع ،تفصلها ف اصل منق طة ت ُ ّ
الم جبة األرقام السالبة القيم الصفرية النص ص بالترتيب التالي:
><POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT
>النصوص<;>الصفر<;>األرقام السالبة<;>األرقام الموجبة<
لس ب اجة إلى تضمين كافة مقاطع الرم ز في تنسيق األرقام المخصص .إذا دد مقطعي رم ز فقط
لتنسيق األرقام المخصص ،فسيتم استخدام المقطع األ ل لألرقام الم جبة األصفار المقطع الثاني لألرقام
السالبة .إذا دد مقطع رم ز ا د فقط ،فسيتم استخدامه لكافة األرقام .إذا كن ترغب في تخطي مقطع
رم ز تضمين مقطع رم ز يليه ،فعليك تضمين الفاصلة المنق طة في نهاية المقطع الذي تريد تخطيه.
تتك ن سلسلة التنسيق من مجم عة من الرم ز أ العناصر النائبة ،كل عنصر ين ب عن رقم أ رمز.
رم ز التنسيق الرقمي عبارة عن سلسلة من الرم ز التي تخبر االكسيل كيف سيُظهر األرقام في الخاليا
الم ددة.
يعرض الجد ل التالي بعض رم ز التنسيق الرقمي
General
#
0
.
?
%
"النص"
@

صفها:

اظهار الرقم باستخدام التنسيق الرقمي "عام"
رمز ين ب عن منزلة ا دة ،يعرض المنازل المهمة ال يعرض األصفار عديمة
القيمة
ين ب عن منزلة ا دة .يعرض الصفار عديمة القيمة اذا كان عدد المنازل للرقم
أقل من عدد األصفار في سلسلة التنسيق
الفاصلة العشرية
ين ب عن منزلة ا دة .يضيف فراغ لألضفار عديمة األهمية على جانبي
الفاصلة العشرية ب يث تتم م اذاة الفاصلة العشرية
النسبة المئ ية
اظهار النص الم ج د بين عالمتي االقتباس بجانب الرقم
رمز نائب عن نص
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[الل ن]

اظهار األ رف أ األرقام بالل ن الم دد

m
mm
mmm
mmmm
d
dd
ddd
dddd
yy
yyyy
h
hh
m
mm
AM/PM

يظهر رقم الشهر بد ن صفر من اليسار ()1-12
يظهر رقم الشهر مع صفر من اليسار ()01-12
يظهر اسم الشهر بشكل مختصر ()ex. Jan-Dec
يظهر اسم الشهر بشكل كامل ()ex. January-December
يظهر رقم الي م بد ن صفر من اليسار ()31-1
يظهر رقم الي م مع صفر من اليسار ()01-31
يظهر اسم الي م بشكل مختصر
يظهر اسم الي م بشكل كامل
اظهار السنة كرقم من منزلتين
اظهار السنة كرقم من أربعة أرقام
يظهر الساعة كرقم بد ن صفر من اليسار ()0-23
يظهر الساعة كرقم مع صفر من اليسار ()00-23
يظهر الدقائق
يظهر الدقائق مع صفر من اليسار
يظهر الساعة بنظام  12ساعة

أمثلة على تطبيق التنسيق الرقمي المخصص
 -1عند تطبيق التنسيق " "00على الرقم  145فإن النتيجة هي " "145أما اذا طبقنا التنسيق
" "0000على الرقم  145فإن النتيجة س ف تصبح  0145ألن العنصر النائب " "0يعرض
األصفار عديمة األهمية اذا كان عدد المنازل للرقم أقل من عدد األصفار في سلسلة التنسيق.

 -2عند تطبيق التنسيق " "0.00على الرقم  145.89فإن النتيجة هي " ،"145.9هنا نال ظ أن
العنصر النائب " "0على يمين الفاصلة العشرية له مدل ل مختلف عن يسار الفاصلة العشرية؛
يث أنه عند ق ع العنصر النائب " "0على يمين الفاصلة العشرية فإنه يتم تقريب األرقام في
الخانا الكسرية الى أقرب رقم عدد خاناته يسا ي عدد األصفار ال اقعة على يمين الفاصلة
العشرية .فمثالً عند تطبيق التنسيق" "00.00على الرقم  145.789فإن النتيجة هي
" "145.79يث تم تقريب الرقم في الخانا الكسرية إلى أقرب رقم مك ن من خانتين .أما عند
تطبيق التنسيق " "0000.0000على الرقم  145.789فإن النتيجة هي  0145.789هنا
نال ظ أنه تم اظهار األصفار الزائدة على يسار الفاصلة العشرية بينما لم يتم اظهار األرقام
الزائدة على يمين الرقم.
عند تطبيق التنسيق  0على الرقم  145.789فإن النتيجة هي  146يث تم تقريب الرقم إلى أقرب
رقم ص يح
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 -3في الشكل  6-3المطل ب اظهار األرقام في النطاق الظاهر بسبع خانا
خانتين عشريتين.

للرقم باإلضافة إلى

لل ص ل إلى هذه النتيجة نطبق التنسيق المخصص التالي:
0000000.00
فن صل على النتيجة كما بالشكل 6-3

شكل 5-3

 -4إلظهار األرقام الم جبة بالتنسيق العام األرقام السالبة بين ق سين (ب يث يظهر  -12كـ ())12
نستخدم سلسلة التنسيق التالية:
)General;(0
في هذه ال الة أخبرنا االكسيل بأن يظهر األرقام السالبة بين ق سين مع تد ير النتيجة ألقرب عدد
ص يح.
 -5إلظهار القيم مقدرة بالمئا (كأنه تم تقسيم الرقم على مائة) نستخدم سلسلة التنسيق التالية:
0”.”00
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يث أن سلسلة التنسيق هذه تعمل اظهار القيمة كما ل أنه تم تقسيمها على  100مع تد ير النتيجة
إلى منزلتين عشريتين
 -6إلعطاء ل ن مختلف للقيم الم جبة عن السالبة نستخدم سلسلة التنسيق التالية:
][green];[red
هنا أخبرنا االكسيل بأننا نريد إعطاء الل ن األخضر للقيم الم جبة األ مر للقيم السالبة.
أما إذا استخدمنا سلسلة التنسيق التالية:
][green];[red];[black];[blue
ففي هذه ال الة فإن االكسيل يعطي األرقام الم جبة الل ن األخضر السالبة األ مر بينما يعطي
الصفر الل ن األس د النص ص الل ن األزرق.
 -7إذا أردنا تنسيق الرقم ب يث تظهر كلمة "فائض" بجانب القيمة الم جبة كلمة "عجز" بجانب
القيمة السالبة نستخدم سلسلة التنسيق التالية:
"عجز"";0.00فائض"0.00
 -8إذا أردنا تنسيق تاريخ ب يث يظهر اسم الي م باإلضافة إلى التاريخ نستخدم سلسلة التنسيق التالية:
dddd dd/mm/yyy
 -9إذا أردنا تنسيق تاريخ ب يث يظهر اسم الي م فقط نستخدم سلسلة التنسيق التالية:
dddd
 - 10من الممكن اللج ء للتنسيق الرقمي المخصص إلخفاء بعض االدخاال في الخاليا التي
يتم تطبيق التنسيق عليها ،إلخفاء قيمة ما نترك الجزء الخاص بهذه القيمة في سلسلة التنسيق
فارغاً .كمثال فإن سلسلة التنسيق التالية تعرض النص ص فقط تخفي القيم الرقمية:
;;
أما سلسلة التنسيق التالية فتق م بإظهار القيم مع منزلتين عشريتين لكنها تخفي الصفر النص ص:
;;0.00;0.00
لمعرفة المزيد ل التنسيق الرقمي المخصص باإلمكان الدخ ل إلى الرابط التالي الخاص بإنشاء تنسيق
أرقام مخصص أ ذفه على صف ة مايكر س ف الرسمية:
إنشاء تنسيق أرقام مخصص أ
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.4

التنسيق الشرطي

تسمح لنا ميزة التنسيق الشرطي بتطبيق تنسيقا معينة على خاليا م ددة ،بشكل تلقائي بنا ًء على م ت يا الخلية؛
فعلى سبيل المثال يمكن تطبيق تنسيق مخصص على خلية ما أ مجم عة من الخاليا ب يث أنه إذا كان م ت ى
الخلية رقما ً م جبا ً يتم تل ين الخلية بالل ن األخضر أما إذا كان م ت ى الخلية رقما ً سالبا ً فيتم تل ين الخلية بالرقم
األ مر .باإلضافة للتنسيقا المعتادة (مثل ن ع جم ل ن الخط الخلفية ال د د خالفه) فإلن االكسيل
غيرها
يعطيك إمكانية استخدام مجم عة كبيرة من الرم ز األشكال مثل األسهم الد ائر أشرطة البيانا
لتمثيل البيانا بداخل الخاليا المطبق عليها تنسيق شرطي.
عندما تتغير القيم في النطاق المطبق عليه تنسيقا ًشرطيا ً فإن االكسيل يتف ص القيم يغير تنسيق الخلية بنا ًء على
قيمتها الجديدة بشكل تلقائي .تعد ميزة التنسيق الشرطي سيلة ممتازة الكتشاف أخطاء االدخال أ القيم الشاذة
في نطاق م دد من البيانا أ للف االنتباه للخاليا التي ت ت ي على قيم معينة.
يعرض الشكل  1-4س نطاقا للبيانا تم تطبيق مجم عة من ق اعد التنسيق الشرطي عليها فنال ظ أنه في
النطاق األ ل تم تنسيق الخاليا التي ت ت ي على قيمة أكبر من  7بشكل مختلف عن باقي الخاليا في النطاق
الثاني تم إعطاء الخاليا التي ت ت ي على قيمة أعلى من مت سط القيم في النطاق تنسيقا ً مختلفا ً اما في النطاق
الثالث فتم تنسيق الخاليا التي ت ت ي على قيم متكررة .تم استخدام التدرج الل ني في النطاق الرابع يث أن القيم
األدنى في النطاق تأخذ الل ن األزرق الذي يتدرج عبر الل ن األصفر ص الً إلى الل ن األ مر للقيم العليا.
أما النطاق الخامس فتم استخدام أشرطة البيانا لتمثيل القيم الم ج دة في النطاق الم دد ب يث أن الخلية الم ت ية
على القيمة العليا تأخذ الشريط األط ل .في النطاق السادس تم تنسيق الخاليا التي ن ت ي على نص م دد.
أما الشكل  2-4فيعرض نطاقين من البيانا تم تنسيق الخاليا بهما شرطيا ً باستخدام مجم عا األيق نا
. sets
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شكل 1-4

شكل 2-4

لتطبيق التنسيق الشرطي على مجم عة من الخاليا دد النطاق المطل ب ثم اذهب الى تب يب "الصف ة الرئيسية
 "Homeثم "نمط  "Stylesثم إلى "التنسيق الشرطي  "Conditional Formattingانقر على القائمة المنسدلة
من ثم اختر أ د خيارا التنسيق الشرطي الم ج دة .هذه الخيارا هي كالتالي:

50

الفصل الرابع

-

-

-

-

-

-

 :Highlight Cells Ruleمن خالل هذا الخيار تستطيع ال ص ل إلى مجم عة كبيرة من معايير ق اعد
التنسيق التي سيتم التنسيق بنا ًء على ت ققها؛ مثل تلك الخاليا التي ت ت ي على قيم أقل أ أكبر من قيمة
م ددة أ التي تقع بين قيمتين ،أ الخاليا التي ت ت ي على نص ص م ددة .أ الخاليا التي ت ت ي على
قيم مكررة كما يمكنك من هنا أن تنسق الخاليا التي ت ت ي على ت اريخ بنا ًء على قيمتها مثل أن ت دد
الخاليا التي ت ت ي على تاريخ األمس أ قبل أسب ع  .....الخ.
 :Top/Bottom Rulesيعطيك مجم عة من الخيارا التي تمكنك من ت ديد ق اعد للتنسيق الشرطي
بنا ًء على القيم النسب العليا الدنيا أ القيم المت سطة العليا الدنيا .مثل ت ديد الخاليا التي ت ت ي على
أعلى  10قيم في النطاق الم دد أ ت ديد أعلى  %10من القيم في النطاق أ ت ديد الخاليا التي ت ت ي
قيم أعلى أ أدنى من مت سط القيم في النطاق.
 :Data Barsمن خالل هذا الخيار يمكنك تطبيق مجم عة من أشرطة البيانا ذا األل ان المختلفة
على النطاق المطل ب ب يث يتغير ط ل شريط البيانا في كل خلية من خاليا النطاق المطبق عليه
التنسيق الشرطي سب نسبة القيمة الم ج دة بداخل هذه الخلية إلى القيم الم ج دة بداخل باقي الخاليا.
 :Color Scaleيفتح ل ة أل ان ذا مقاييس ثالثية أ ثنائية األل ان لتطبيقها على نطاق الخاليا المطل ب
ب يث يتدرج الل ن في الخاليا سب القيم الم ج د بداخلها.
 :Icon Setsي ت ي هذا الخيار على مجم عة من األيق نا التي يمكن تطبيقها على نطاق من الخاليا
لتمييز قيمه من يث عالقة كل منها باألخرى .يمكنك على سبيل المثال اختيار مجم عة األيق نا
الخاصة باألسهم التي ت ت ي على أسهم ذا ثالث أل ان (أخضر ،أصفر ،أ مر) ب يث يتم إعطاء القيم
الدنيا في النطاق السهم األ مر القيم ال سطى األصفر أما القيم العليا فستأخذ السهم األ مر.
 :New Ruleيمكنك من خالل هذا الخيار انشاء قاعدة التنسيق الشرطي الخاصة بك.
 :Clear Rulesيمكنك من هنا الغاء ق اعد التنسيق الشرطي من نطاق الخاليا الم دد من خالل الضغط
على  Clear rules from selected cellsأ الغاء ق اعد التنسيق من رقة العمل بأكملها من خالل
الضغط على .Clear rules from entire worksheet
 :Manage Rulesمن خالل هذا الخيار تستطيع ال ص ل إلى مربع ال ار " Conditional
 "Formatting Rules Managerالذي يمكنك من خالله ت رير ذف ق اعد تنسيق معينة باإلضافة
إلى تعديل أ ل ية الق اعد (في ال كان هناك أكثر من قاعدة تنسيق مطبقة على الخاليا الم ددة)
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شكل 3-4

التنسيقات التي يمكن تطبيقها
عند اختيار قاعدة التنسيق الشرطي (من الخيارا السابقة) يق م االكسيل بعرض مربع
جميع مربعا ال ار هذه تشترك في أنها ت ت ي على قائمة منسدلة بالتنسيقا الشائعة.

ار خاص بتلك القاعدة.

يعرض الشكل  4-4مربع ال ار الذي يظهر عند اختيار الخيار Highlight Cells Rules Greater Than
يث أن هذه القاعدة تطبق التنسيق إذا كان القيمة في الخلية أكبر من  7في هذه ال الة ن ن أدخلنا القيمة
المطل بة ( )7ثم اخترنا التنسيق المطل ب من القائمة المنسدلة.
مع العلم بأن الخيارا الم ج دة في القائمة المنسدلة هنا هي عدد قليل جدا ً من التنسيقا التي يمكن استخدامها.
اذا كان الخيارا الم ج دة في القائمة ال تالئم ا تياجاتك فباإلمكان اختيار الخيار  Customيث سيق م االكسيل
بفتح مربع ال ار  Format Cellsالذي من خالله يمكنك تطبيق التنسيقا التي تريدها .

شكل 4-4
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انشاء قواعد خاصة بك
إذا كان الق اعد الم ج دة في القائمة المنسدلة الخاصة بالتنسيق الشرطي ال تالئم ا تياجاتك فبإمكانك انشاء
قاعدتك الخاصة من خالل اختيار الخيار  .New Ruleيث أنه يمكنك استخدام هذا الخيار إلنشاء أي من ق اعد
التنسيقا الم ج دة بشكل افتراضي على شريط األد ا أ إلنشاء ق اعد جديدة.
أ ال اختر التصنيف العام للقاعدة التي تريد تطبيقها لنفترض أننا نريد تطبيق التنسيق الشرطي بنا ًء على م ت يا
الخلية؛ في هذه ال الة نختار  ،Format only cells that containثم من الجزء السفلي من مربع ال ار
( الذي يختلف باختالف الجزء العل ي) ن دد المعايير المطل بة التنسيق المطل ب تطبيقه .ال ظ أن خيارا
المعايير الم ج دة هنا أكبر من الخيارا الم ج دة بشكل افتراضي على شريط األد ا .
شكل 5-4

شكل 6-4
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ملخص ألنواع القواعد الموجودة في مربع حوار New Formatting Rule
-

-

-

 Format all cells based on their valuesاستخدم هذا الن ع إلنشاء الق اعد التي تعرض
مجم عا األيق نا أ التدرج الل ني أ أشرطة البيانا .
 Format only cells that containsاستخدم هذا الخيار إلنشاء ق اعد تعتمد على المقارنا الرياضية
(أكبر من ،أصغر من ،يسا ي ،ال يسا ي ،بين) .من الممكن أيضا ً استخدام هذا الخيار إلنشاء ق اعد
تعتمد على النص ص ،الت اريخ ،األخطاء ،الخاليا الفارغة.
 Format only top-or bottom – ranked valuesاستخدم هذا الخيار إلنشاء ق اعد لت ديد الخاليا
التي ت ت ي على (أعلى أ أدنى  nمن القيم) أ (أعلى أ أدنى  n%من القيم).
 Format only values that are above or below averageاستخدم هذا الخيار إلنشاء ق اعد
لت ديد الخاليا التي ت ت ي قيم أعلى أ أدنى من المت سط ال سابي للقيم الم ج دة في خاليا النطاق( .من
الممكن هنا استخدام االن راف المعياري أيضاً)
 Format only unique or duplicate valuesاستخدم هذا الخيار إلنشاء ق اعد لت ديد الخاليا التي
ت ت ي على قيم مكررة أ فريدة.
 Use formula to determine which cell to formatاستخدم هذا الخيار إلنشاء ق اعد تعتمد
على صيغ منطقية لت ديد الخاليا المطل بة .هذا الخيار يعطيك مر نة عالية جدا ً لتطبيق أي ن ع من
الق اعد المعايير تى ل لم تكن م ج دة في على شريط األد ا أ في مربع ال ار Formatting
.Rule

للمزيد ل استخدام الصيغ المنطقية في انشاء ق اعد التنسيق الشرطي يمكنك الرج ع إلى كتابنا (إكسيل
 2013المست ى المتقدم -الفصل األ ل)

التنسيق الشرطي الذي يستخدم الرسومات واألشكال
هناك ثالثة خيارا في التنسيق الشرطي يمكن استخدامها لعرض رس ما أشكال في الخاليا التي ت قق معايير
ق اعد التنسيق الشرطي من المفيد استخدام هذه الخيارا لتمثيل القيم الم ج دة داخل الخاليا بالرم ز األشكال.
 -1أشرطة البيانات :Data Bars
يق م هذا الخيار بعرض أشرطة أفقية بشكل مباشر في الخاليا ب يث يتناسب ط ل الشريط مع القيمة الم ج دة
بداخل الخلية (نسبة إلى القيم الم ج دة بباقي الخاليا) يمكن ال ص ل اليه من خالل الذهاب إلى:
Home Styles Conditional Formatting Data Bars

54

الفصل الرابع

مثال على استخدام أشرطة البيانات
في الشكل  7-4قمنا بتمثيل عالما الطالب من خالل أشرطة األد ا  .ال ظ أنه أصبح من السهل -بمجرد النظر
السريع -ت ديد من ه صا ب أعلى أدنى عالمة.
يعطينا االكسيل بال ضع االفتراضي  12خيار ألشرطة البيانا  ،للمزيد من الخيارا يمكنك استخدام خيار More
 Rulesالذي سيق م بعرض مربع ال ار  .New Formatting Ruleمن الممكن استخدام مربع ال ار هذا
لعمل التالي (انظر شكل :)8-4
-

اظهار أشرطة البيانا فقط اخفاء األرقام
ت ديد قيمة عليا قيمة دنيا لعرض أشرطة البيانا بالنسبة لهاتين القيمتين.
تغيير مظهر أشرطة البيانا
ت ديد كيفية التعامل مع األرقام السالبة
ت ديد اتجاه أشرطة البيانا

شكل 7-4
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شكل 8-4

 -2استخدام مقاييس األلوان
يق م هذا الخيار بتغيير ل ن خلفية الخلية بنا ًء على القيمة بداخلها ،بالنسبة لباقي الخاليا .يعرض الشكل  9-4نفس
المثال السابق لكن تم تطبيق التدرج الل ني بدالً من أشرطة البيانا .
االكسيل يعطينا أربعة خيارا للتدرج الل ني الذي يستخدم ل نين أربعة أخرى للتدرج الل ني الذي يستخدم ثالث
أل ان يمكن ال ص ل إليها من خالل التالي:
HomeStyles Conditional Formatting Color Scales
للمزيد من الخيارا يمكن الضغط على  More Rulesيث سيظهر لنا مربع ال ار الظاهر في الشكل 9-4
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شكل 9-4

شكل 10-4

 -3استخدام مجموعات األيقونات Icon Sets
يق م هذا الخيار بعرض أيق نا معينة بنا ًء على م ت ي الخلية .لتطبيق هذا الن ع من التنسيق الشرطي؛ دد
الخاليا التي ترغب بتطبيق التنسيق الشرطي عليها ثم اذهب إلى:
Home Styles Conditional Formatting Icon Sets
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يقدم لنا االكسيل  20ن ع من مجم عا األيق نا لالختيار ما بينها .يترا ح عدد األيق نا في كل مجم عة ما
بين  .5 3ال يمكن انشاء مجم عا مخصصة لأليق نا .
يعرض الشكل نفس المثال السابق لكن تم تطبيق مجم عة األيق نا بدالً من أشرطة األد ا التدرج الل ني.
ال ظ أنه تم تطبيق مجم عة أيق نا ذا ثالث أيق نا  ،هنا تم تقسيم الطالب لثالث مجم عا ب يث أن الطالب
ذ ي المعدل األعلى يتم ضع السهم األخضر في خاليا العالما الخاصة بهم بينما الطالب ذ ي المعدل المت سط
يأخذ ن السهم األصفر أما الطالب ذ ي المعدل األدنى فيأخذ ن السهم األ مر.

شكل 11-4

لعرض خيارا أكبر خاصة بمجم عا األرقام اذهب إلى:
Home Styles Conditional Formatting Icon Sets New Rule
فيظهر لك مربع ال ار كما بالشكل 12-4
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شكل 12-4

إضافة أكثر من تنسيق شرطي للخاليا
من الممكن تطبيق أكثر من تنسيق شرطي على نفس نطاق الخاليا يث أنه يمكنك إضافة التنسيق الشرطي األ ل
مثلما سبق ثم تضيف ما تشاء من التنسيقا الشرطية بنفس الطريقة مع األخذ بعين االعتبار بأن األبسط ه
األفضل .ي ضح الشكل  13-4نطاقا ً للبيانا تم تطبيق ثالث أن اع من التنسيق الشرطي عليه (أشرطة البيانا ،
تدرج ل ني ،مجم عة أيق نا ).

شكل 13-4
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إدارة قواعد التنسيق الشرطي
من الممكن استخدام مربع ال ار الخاص بإدارة ق اعد التنسيق الشرطي Conditional Formatting Rules
 Managerلتدقيق ت رير أ إضافة أ إزالة ق اعد التنسيق الشرطي .دد الخاليا التي ت ت ي على تنسيقا ً
شرطيا ً ثم اذهب إلى:
Home Styles Conditional FormattingManage Rules
-

أي قاعدة من ق اعد التنسيق الشرطي المطبقة دد القاعدة المطل بة ثم اضغط على زر

لتغيير اعدادا
Edit Rule
إلزالة قاعدة دد القاعدة المطل بة ثم اضغط على Delete Rule
إلضافة قاعدة جديدة اضغط على زر Add Rule
لتغيير ترتيب تطبيق الق اعد يمكن استخدام أزرار  Move Up Move Downهي أزرار االتجاها
الم ج دة بجانب زر .Delete Rule

شكل 14-4

نسخ الخاليا التي تحتوي على تنسيق شرطي
عند نسخ الخلية الم ت ية على تنسيق شرطي فإن اعدادا التنسيق الشرطي يتم نسخها أيضاً .لنسخ التنسيق فقط
(بما يشمل التنسيق الشرطي) انسخ الخلية ثم استخدم مربع ال ار"  Paste Specialلصق خاص" (عن طريق
النقر بزر الما س األيمن ثم اختيار  )Paste Specialاختر .Formats
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شكل 15-4

إيجاد الخاليا التي تحتوي على تنسيق شرطي
قد ال تستطيع أن تعرف بمجرد النظر ما إذا كان الخلية ت ت ي على تنسيق شرطي أم ال ،لذلك فإن االكسيل
يسهل عليك هذه المهمة عن طريق األمر "الذهاب إلى خاص" سب الخط ا التالية:
 -1اذهب إلى  .Home Editing Find and Select Go To Specialس ف يظهر لك مربع
ال ار .Go To Special
 -2اختر الخيار Conditional Formats
 -3لت ديد جميع الخاليا التي ت ت ي على تنسيق شرطي في رقة العمل اختر الخيار  .Allأما إذا كن تريد
ت ديد الخاليا التي ت ت ي على نفس التنسيق الشرطي للخلية الفعالة  Active cellفاختر الخيار .Same
شكل 16-4
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.5

التعامل مع المستندات الطويلة

في هذا الفصل س ف نتعرف على العديد من مزايا االكسيل التقنيا
العمل الضخمة متابعة البيانا بداخلها.

ال يل التي تساعدك في التعامل مع أ راق

عرض المصنفات في أكثر من نافذة
أ يانا ً قد ترغب في عقد مقارنة جنبا ً إلى جنب بين البيانا الم ج دة في إ دى أ راق العمل مع بيانا م ج دة
في رقة عمل أخرى في نفس المصنف ،أ قد ترغب في رؤية أجزاء مختلفة في نفس رقة العمل بشكل متزامن.
أسهل طريقة إلتمام هذه المهمة هي من خالل فتح نافذة جديدة أ أكثر للمصنف الذي تعمل عليه.
إلظهار نافذة جديدة للمصنف الفعال  Active Workbookاذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "نافذة
 "Windowثم إلى "نافذة جديدة "New Window
في هذه ال الة س ف يق م االكسيل بعرض نافذة جديدة للمصنف الفعال ،مثلما يظهر في الشكل .1-5هنا كل نافذة
تظهر لنا رقة عمل مختلفة .ال ظ أن عنا ين الن افذ هي  Data.xlsx:2 Data.xlsx:1ذلك تى يساعدك
االكسيل في متابعة الن افذ المفت ة.

شكل 1-5
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يمكنك فتح العدد الذي تريده من الن افذ لنفس المصنف بال قي د ،كل نافذة س ف تظهر بشكل مستقل بمعنى أنه
بإمكانك الت رك لليمين اليسار أ األعلى األسفل بإمكانك التنقل بين أ راق العمل بد ن أن يؤثر ذلك على
الن افذ األخرى.
إال أنك إذا أجري أي تعديل على أي رقة عمل معر ضة ضمن نافذة من الن افذ المفت ة فإن التعديل س ف
يظهر على كافة الن افذ المفت ة؛ ذلك ألن جميع الن افذ المفت ة هي انعكاس لنفس الملف ليس ملفا جديدة.
عرض المصنف في أكثر من نافذة يساعدك على اجراء عمليا النسخ النقل للبيانا بسه لة بين أ راق العمل
المختلفة؛ فبإمكانك استخدام ميزة الس ب االفال لنقل أ نسخ البيانا من رقة عمل ألخرى في نفس المصنف.
على سبيل المثال انظر إلى الشكل  2-5يث تم فتح نافذين للمنصف المسمى  Employees Data.xlsxتم
عرض النافذتين جنبا ً إلى جنب ب يث تم فتح رقة العمل " رقة  "1في النافذة األ لى رقة العمل " رقة  "2في
النافذة الثانية .اآلن بإمكانك استخدام الس ب االفال لنسخ الخاليا في النطاق  A1:A10من رقة  1إلى رقة
.2

شكل 2-5
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مقارنة أوراق العمل جنبا ً إلى جنب
في بعض األ يان قد ترغب في مقارنة رقتي عمل جنبا ً إلى س اء أكان هاتين ال رقتين ضمن نفس المصنف
أ في مصنفين مختلفين .لل ص ل إلى هذا الغرض باإلمكان استخدام ميزة "العرض جنبا ً إلى جنب View Side
 "by Sideسب الخط ا التالية:
 تأكد أ ال ًبأن كل رقة قد تم عرضها في نافذة مستقلة (إذا كان رقتي العمل تقعان ضمن أ راق عملمختلفة فإن كل رقة س ف تعرض في نافذة مستقلة أما إذا كان رقتي العمل تقعان ضمن نفس المصنف
ففي هذه ال الة يجب فتح المصنف في نافذة جديدة من خالل الذهاب إلى تب يب "عرض  "Viewثم "نافذة
جديدة  "New Windowبعد ذلك افتح رقة العمل األ لى في النافذة األ لى رقة العمل الثانية في
النافذة الثانية).
 اجعل النافذة األ لى فعالة (عن طريق اختيارها) ثم اذهب إلى "عرض " ← "Viewنافذة "Window← "العرض جنبا ً إلى جنب  ."View Side by Sideإذا كان هناك أكثر من نافذة مفت ة فس ف يظهر
لك مربع ار يطلب منك ت ديد النافذة التي ترغي بإجراء المقارنة معها.
عند استخدام ميزة العرض جنبا ً إلى جنب فإن الت رك لألعلى أ لألسفل في إ دى الن افذ يؤدي للت رك في نفس
االتجاه في النافذة الثانية؛ هذه الميزة تسمى "التمرير المتزامن  "Synchronous Scrollلتعطيل هذه الميزة افعل
التالي:
 اذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "نافذة"Window اضغط على زر "تمرير متزامن  "Synchronous Scrollإللغاء الت ديد عنه( .شكل )3-5مال ظة/
إذا ضغط على زر العرض جنبا ً إلى جنب لم يتم عرض النافذتين جنبا ً إلى جنب فإمكانك الذهاب إلى تب يب
"عرض  "Viewمن ثم "نافذة  "Windowثم الضغط على "ترتيب الكل  "Arrange Allاختيار "عم دي
"Vertical

شكل 3-5
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انقسام الشاشة
إذا كن ال ترغب بأن تجعل سطح المكتب مزد ما ً بالن افذ المفت ة فإن االكسيل يقدم لك طريقة أخرى لمشاهدة
أجزاء مختلفة/متباعدة في نفس رقة العمل في نفس ال ق  ،هذه الميزة تسمى انقسام الشاشة.
الستخدام هذه الميزة اذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "نافذة  "Windowثم إلى "انقسام  ."Splitفي هذه
ال الة فإن الشاشة س ف تنقسم إلى أربعة أجزاء ب يث تك ن الخلية الفعالة " "Active Cellهي مركز االنقسام.
كل جزء من األجزاء التي س ف تظهر على الشاشة س ف يك ن له أشرطة التمرير  Scroll Barsالخاصة به.
(انظر الشكل)4-5

شكل 4-5

إذا كن تريد أن تقسم الشاشة إلى قسمين فقط (ط ليا ً أ عرضياً) ففي هذه ال الة يمكنك ت ديد الصف الذي
تريد أن يتم االنقسام عنده (في ال االنقسام العرضي) أ ت ديد العم د مركز االنقسام (في ال االنقسام
الط لي) من ثم اختر األمر "انقسام  "Splitكما سبق.
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استخدام ميزة تجميد األجزاء إلبقاء العناوين ظاهرة بشكل مستمر
إذا كن تعمل على رقة عمل ت ت ي على كمية كبيرة من البيانا كان الصف األ ل من نطاق البيانا ي ت ي
على تسميا /رؤ س األعمدة فإن هذا الصف يختفي عند الت رك بشريط التمرير لألسفل عندها يصبح من
الصعب عليك متابعة البيانا الم ج دة في األعمدة المختلفة .للتغلب على هذه المشكلة يقدم لنا االكسيل ميزة
"تجميد األجزاء  ."Freeze Panesمن خالل هذه الميزة يمكنك إبقاء الصف الذي ي ت ي على تسميا األعمدة
أ العم د الذي ي ت ي على تسميا الصف ف بشكل دائم عند الت رك بأشرطة التمرير.
لتجميد األجزاء اتبع الخط ا التالية:
-

لتجميد الصف األ ل في رقة العمل نذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "تجميد األجزاء Freeze
 "Paneمن القائمة المنسدلة التي تظهر نختار "تجميد الصف العل ي "Freeze First Row
لتجميد العم د األ ل في رقة العمل نذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "تجميد األجزاء Freeze
 "Paneمن القائمة المنسدلة التي تظهر نختار "تجميد الصف العل ي "Freeze First Column
لتجميد الصف ف بأعلى صف معين ن دد هذا الصف ثم نذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "تجميد
األجزاء  "Freeze Paneمن القائمة المنسدلة التي تظهر نختار "تجميد األجزاء ."Freeze Pane
لتجميد األعمدة على يسار عم د معين (بافتراض أن اتجاه رقة العمل ه من اليسار لليمين) ن دد هذا
العم د ثم نتبع الخط ا السابقة.
لتجميد الصف ف ال اقعة أعلى خلية معينة في نفس ال ق تجميد األعمدة على يسار هذه الخلية ن دد
الخلية المطل بة ثم نتبع اإلجراءا السابقة.

مال ظة/
يق م االكسيل بإدراج خط غامق ي ضح مكان تجميد األجزاء (انظر الشكل  5-5يث تم تجيد الصف ف من )1:4

شكل 5-5
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طرق العرض المخصصة
من خالل هذه الميزة يمكننا اإلكسيل من عرض رقة العمل بأكثر من طريقة بشكل سهل سلس سريع .فعلى
سبيل المثال لدينا رقة العمل الظاهرة في الشكل  6-5التي ت ضح مبيعا شركة ما للنصف األ ل من العام،
باإلمكان ان شاء ثالث طرق عرض مخصصة للتنقل بينهم؛ الطريقة األ لى ت ضح المبيعا للنصف األ ل من
العام ،الطريقة الثانية ت ضح المبيعا للربع األ ل من العام ،الطريقة الثالثة ت ضح المبيعا للربع الثاني من
العام .لعمل ذلك نتبع الخط ا التالية:

شكل 6-5

 -1إلنشاء طريقة عرض ت ضح مبيعا النصف األ ل من العام؛ نتأكد بأن بيانا النصف األ ل من السنة
ظاهرة بشكل المطل ب ثم نفعل التالي:
• نذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم نضغط بزر الما س األيسر على "طرق عرض مخصصة
"Custom Views
• يظهر لدينا مربع ال ار الخاص بطرق العرض المخصصة كما بالشكل 7-5
• نضغط على زر "إضافة  "Addفيظهر لنا مربع ال ار "إضافة عرض "Add View
• نسمي طريقة العرض باالسم المطل ب ثم نضغط على "م افق "OK
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 -2إلنشاء طريقة عرض ت ضح مبيعا الربع األ ل من العام نفعل التالي:
• نظهر مبيعا الربع األ ل فقط عن طريق إخفاء كل ما ليس له عالقة بالربع األ ل (في التنا
يجب إخفاء األعمدة من  Fتى  Jذلك عن طريق ت ديد هذه األعمدة ثم النقر بزر الما س
األيمن على الت ديد من ثم اختيار "إخفاء  " Hideمن القائمة المنسدلة).
• نكرر ما سبق في الخط ة رقم  1ذلك عن طريق الذهاب إلى تب يب "عرض  "Viewثم النقر
على "طرق عرض مخصصة  "Custom Viewsثم نضيف طريقة العرض الخاصة بالربع
األ ل من العام كما في الخط ة رقم .1
 -3إلنشاء طريقة عرض ت ضح مبيعا الربع الثاني من العام نفعل التالي:
• نظهر مبيعا الربع الثاني فقط عن طريق إخفاء كل ما ليس له عالقة بالربع الثاني إظهار
البيانا الخاصة بالربع الثاني فقط.
• نكرر ما سبق في الخط تين رقم  2 1ذلك عن طريق الذهاب إلى تب يب "عرض  "Viewثم
النقر على "طرق عرض مخصصة  "Custom Viewsثم نضيف طريقة العرض الخاصة
بالربع الثاني من العام كما في الخط ا السابقة.
بهذا نك ن قد أنشأنا ثالث طرق عرض مخصصة إلظهار رقة العمل بطريقة العرض المطل بة نتبع الخط ا
التالية:
 نذهب إلى تب يب "عرض  "Viewثم نضغط على تب يب "طرق عرض مخصصة "Custom Views -من مربع ال ار الذي سيظهر ن دد طريقة العرض المطل بة ثم نضغط على "إظهار "Show
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شكل 8-5

لتسهيل التنقل بين طرق العرض المخصصة المختلفة باإلمكان ادراج قائمة منسدلة (على شريط األد ا ) ت ت ي
على طرق العرض سب الخط ا التالية:
-

-

-

-

أ ال قبل كل شيء يجب أن نتذكر بأننا ال نستطيع أن نضيف أي أمر إلى أي مجم عة من المجم عا
االفتراضية التي تك ن على شريط األد ا  ،لذلك فن ن س ف نضيف مجم عة جديدة لتب يب "عرض
 "Viewسب التالي:
 oننقر بزر الما س األيمن ف ق أي مكان في شريط األد ا ثم نختر "تخصيص الشريط
"Customize the Ribbon
 oس ف يظهر لنا مربع ال ار الخاص بتخصيص الشريط ،ن دد اسم التب يب المطل ب (في التنا
ه "عرض  )"Viewثم نضغط على زر "مجم عة جديدة "New Group
 oنعيد تسمية المجم عة التي أنشأناها للت لنعطيها مثال اسم ""My View
اآلن بعد أن أنشأنا مجم عة جديدة على شريط األد ا ؛ نضيف لهذه المجم عة القائمة المنسدلة الخاصة
بطرق العرض المخصصة عن طريق اظهار كافة األ امر في مربع ال ار الخاص بتخصيص الشريط
كما بالشكل 9-5
ن دد األمر "طرق عرض مخصصة  "Custom Viewsثم نضيفه إلى المجم عة التي أنشأناها سابقا
( )My Viewعن طريق الس ب االفال أ عن طريق ت ديد اسم المجم عة ثم ت ديد األمر " Custom
 "Viewsثم الضغط على زر "إضافة "Add
س ف تظهر لنا قائمة منسدلة ت ت ي على طرق العرض المخصصة الم ج دة في رقة العمل كما
بالشكل 10-5
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شكل 10-5
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.6

القوالب والنماذج

ق الب االكسيل هي عبارة عن ن ع خاص من المصنفا  workbooksالتي يمكن استخدامها كأساس إلنشاء
مصنفا أخرى .في هذا الفصل س ف نتعرف على كيفية استخدام الق الب التي ي فرها لنا االكسيل باإلضافة إلى
كيفية انشاء تعديل الق الب الخاصة بك.
عند م ا لة انشاء ملف (مصنف) جديد س ا ًء أكان ذلك عند تشغيل برنامج االكسيل أ عند الذهاب إلى File 
 Newفإن االكسيل يق م بعرض مجم عة كبيرة من الق الب التي يمكن استخدامها .ال ظ هنا أنك يجب أن تك ن
متصالً باإلنترن لتتمكن من رؤية الق الب التي ت فرها لك مايكر س ف  .أما بالنسبة للق الب التي قم بإنشائها
فيمكنك ال ص ل إليها من خالل الضغط بالما س على رابط ( Personalشخصي).
بالنسبة للق الب التي ت فرها مايكر س ف فقد تم تصنيفها في عدة تصنيفا مثل Business, Budget,
 Charts,…etc.لتسهيل ال ص ل للقالب المطل ب يمكن عرض الق الب ضمن أي تصنيف من خالل النقر
بالما س على الرابط الخاص به .إضافة للتصنيفا فإن االكسيل ي فر لك مربع ب ث لتسهيل عملية الب ث عن
الق الب.
تكتف بت ميل القالب
تمثل الق الب طريقة ممتازة للتعلم .فيمكنك من خاللها اكتشاف العديد من التقنيا الجيدة .ال
ِ
العمل عليه بل ا ل أن تكتشف كيف يعمل.

على م قع مايكر س ف هناك العديد من الق الب التي تق م بنفس العمل فعلى سبيل المثال هناك أكثر من قالب
للفات رة  Invoiceقد يك ن بعضها مفيد لك البعض اآلخر غير ذا جد ى .اذا لم تجد ما يناسبك تماما ً اختر القالب
األقرب للمطل ب ثم عدله بما يتناسب مع ا تياجك.
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شكل 1-6

انشاء ملف اكسيل من قالب على االنترنت Online Template
إلنشاء ملف اكسيل باالعتماد على قالب من االنترن ِ ،جد القالب المطل ب ثم اضغط بالما س على معاينة القالب
 ،Thumbnailس ف يق م االكسيل بعرض مربع ار ي ت ي على ص رة أكبر للقالب ،مصدر القالب ،بعض
المعل ما األخرى .اضغط على زر ( Createانشاء) لتنزيل القالب انشاء ملف جديد اعتمادا ً عليه.

شكل 2-6
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من الممكن أن تجعل الق الب المفضلة لديك تظهر بشكل مستمر في صف ة البدء ( ) File Newعن طريق
النقر بزر الما س األيمن عل القالب المطل ب ثم اختيار األمر  Pin to listمن القائمة المنسدلة.

شكل 3-6

اذا قم بإنشاء ملف باالعتماد على قالب من االنترن  Online templateفإنه يصبح متا ا ً على الد ام تى في ال
لم تكن متصالً باإلنترن
انشاء قالب جديد
إلنشاء قالب اكسيل جديد؛ أنشئ ملف اكسيل بالبيانا المعادال المطل بة ثم ا فظ الملف كقالب عن طريق
أعط القالب اسما ً ثم دد ن ع
الذهاب إلى ( Fileملف) ثم  ( Save asفظ باسم) ثم ( This PCهذا الكمبي تر)ِ ،
الملف بـ ).Excel Template (*.xltx
ال ظ هنا أنك بمجرد اختيار ن ع الملف كـ ) Excel Template (*.xltxيق م االكسيل بتغيير مسار ال فظ إلى
المسار االفتراضي للق الب الشخصية  Default personal template locationعادة يك ن في المسار
التالي:
\C:\Users\(user name)\Documents\Custom Office Templates
ذلك يت دد من خالل خيارا ال فظ الخاصة باالكسيل التي يمكن ال ص ل اليها من خالل الذهاب إلى File
  Options  Saveكما في الشكل *****
اذا كان القالب ي ت ي على ماكر فيجب فظ القالب بتنسيق Xltm
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شكل 4-6

 6-5شكل
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تعديل قالب موجود
لتعديل قالب م ج د من قبل افتح القالب من خالل الذهاب إلى ( Fileملف) ثم ( Openفتح)  -ليس من خالل
أجر التعديال المطل بة ثم ا فظ الملف.
ِ .File  New
حماية المعادالت في القالب
تجنبك عملية ماية المعادال في ملف القالب ،العبث الغير مقص د بالمعادال الم ج دة فيه يجعلك متأكدا ً إلى
د ما من ص ة النتائج ال تي س ف تظهر في المصنف الذي تم إنشاؤه من القالب .بال ضع االفتراضي ،جميع
خاليا رقة العمل هي خاليا م مية ال يمكن تعديل م ت ياتها عند عمل ماية ل رقة العمل .في ين أنك قد
ترغب في ماية الخاليا التي ت ت ي على معادال أ ث اب إال أنك بالتأكيد تريد للخاليا التي س ف ت ت ي على
البيانا أن تك ن غير م مية تى يتسنى لمستخدم القالب أن يدخل البيانا بها أ يعدلها.
ل ماية أ الغاء ال ماية عن مجم عة من الخاليا ،دد الخاليا المطل بة ثم انقر ف ق الت ديد بزر الما س األيمن
اختر ( Format Cellsتنسيق خاليا) ثم اذهب إلى تب يب  ( Protectionماية) من ثم دد أ ألغ الت ديد
عن ( Lockedم مية).

شكل 6-6

ل ماية رقة العمل؛ اذهب إلى تب يب ( Reviewمراجعة) ثم اضغط على أمر  ( Protect Sheetماية رقة)
س ف يظهر مربع ال ار الخاص ب ماية ال رقة ،أدخل كلمة سر إذا رغب (اختياري) ثم اضغط م افق.
للمزيد

ل ماية المصنفا

أ راق العمل انظر الفصل الخامس العشر ن.

استخدام ميزتي الت قق من البيانا  Data Validationماية رقة العمل هي من ال سائل الم صى بها
بشدة عند انشاء قالب اكسيل جديد ،يث أن هاتين الميزتين تضمنان لك أن مستخدم القالب س ف يق م
بإدخال البيانا بشكل سليم ،ان المعادال في القالب س ف تظهر النتائج كما ه مت قع.
تم التطرق سابقا ً ل ماية رقة العمل اما بالنسبة للت قق من البيانا فيمكنك الرج ع للفصل الثالث
العشر ن يث أنها مشر ة بتفصيل كبير.
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النماذج Excel Forms
تعد النماذج من ال سائل اللطيفة لتسهيل ادخال البيانا في االكسيل .من شأن استخدام هذه األداة أن تجعل ادخال
البيانا أكثر سرعة دقة سه لة .في ال ضع االفتراضي ال تظهر أيق نة النماذج يجب اظهارها على شريط
األد ا كي تتمكن من استخدام هذه الميزة.
إلظهار األيق نة الخاصة بالنماذج يجب إضافة مجم عة أ امر جديدة لشريط األد ا
المجم عة سب الخط ا التالية:
-1

-2

-3
-4
-5
-6

من ثم إضافة األيق نة لهذه

انقر بزر الما س األيمن على شريط األد ا ثم اختر "تخصيص الشريط ."Customize the Ribbon
س ف يظهر لك مربع ال ار "خيارا اكسيل  "Excel optionsقد تم اختيار بند Customize the
.Ribbon
اما أن تضيف لسان تب يب جديد لشريط األد ا أ تضيف مجم عة جديدة للسان تب يب م ج د مسبقاً.
في التنا س ف نضيف األمر لتب يب " بيانا  "Dataذلك من خالل اختيار  Dataمن الجزء األيمن
ثم الضغط على زر " مجم عة جديدة ."New Group
بعد إضافة المجم عة الجديدة ،من الممكن إعادة تسمية المجم عة ممن خالل اختيارها ثم اختيار األمر
"إعادة التسمية ."Rename
تأكد من أن الت ديد على المجم عة التي أنشأتها
من القائمة المنسدلة "  Choose commands from:اختيار أمر من ":اختر " Command no in
."the ribbon
اختر األمر  Formثم اضغط على زر .Add

شكل 7-6
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شكل 8-6

اآلن بعد أن أظهر األيق نة الخاصة بالنماذج أصبح بإمكانك أن تستخدم هذه الميزة لتسهيل ادخال البيانا
المثال أدناه.

سب

مثال على استخدام النماذج
في الجد ل الظاهر في الشكل  6-9تظهر لنا بيانا م ظفي ا دى الشركا  .من الممكن هنا االستفادة من ميزة
النماذج لتسهيل ادخال البيانا تعديلها باإلضافة إلى أنه من الممكن استخدام هذه الميزة للب ث بداخل الجد ل
بنا ًء على معايير م ددة.
إلظهار النم ذج دد أي خلية بداخل الجد ل ثم اضغط على أيق نة  Formالتي تم اظهارها سابقاً ،س ف يظهر
لك النم ذج كما في الشكل  .6-9ي ت ي النم ذج على األزرار التالية:
-

" Newجديد"  :استخدم هذا الزر إلضافة سجل (صف) جديد لقاعدة البيانا .
" Deleteذف"  :استخدم هذا الزر ل ذف الصف ال الي.
" Restoreاستعادة" :اللغاء التعديال التي أدخلتها على الصف ال الي (قبل الضغط على زر االدخال
 Enterأ على زر )Close
" Find Prevالسابق" " Find Nextالتالي" :للتنقل بين السجال (الصف ف).
" Criteriaالمعيار" :ل ضع معيار للب ث على أساسه.
" Closeاغالق" :لتأكيد االدخال االغالق.
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العمليات على النموذج
• إلدخال صف جديد إلى الجد ل اضغط زر " Newجديد" ثم أدخل البيانا في الخانا الفارغة ثم اضغط
" Enterادخال".
• للب ث عن بيانا صف معين (أ د الم ظفين في مثالنا ال الي) ،اضغط زر  Criteriaثم أدخل المعيار
الذي س ف يتم الب ث على أساسه ،فمثالً ل أرد الب ث عن م ظف بداللة رقم اله ية فأدخل رقم اله ية
في خانة رقم اله ية ثم اضغط .Enter
• لتعديل بيانا أ د الصف ف أ ذفها؛ انتقل إلى الصف المطل ب إما من خالل زري ""Find Prev
" "Find Nextأ من خالل الب ث عن الصف من خالل الزر  ،Criteriaعدل الخانة المطل بة ثم اضغط
 Enterبالنسبة لل ذف اضغط على زر .Delete
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.7

مبادئ المعادالت

تعتبر المعادال من أهم المزايا التي يقدمها لنا االكسيل فبد نها لن يك ن االكسيل س ى برنامج آخر
لتنسيق عرض البيانا  .يمكنك استخدام المعادال إلجراء ال سابا استخالص النتائج من البيانا
الم ج دة بداخل رقة العمل ،عند تغير أ ت ديث البيانا تق م المعادال بت ديث النتائج بنا ًء على
القيم الجديدة بد ن أي تدخل من المستخدم.
المعادلة -الصيغة Formula -هي عبارة عن مجم عة من األك اد الرم ز المدخلة في خلية ما ،تق م
المعادلة بإجراء ال سابا بالطريقة التي ي ددها المستخدم من ثم تُظهر النتيجة في الخلية التي ُكتب
بها .تستخدم المعادال العديد من الع امل الد ال للقيام بالعمليا المختلفة على القيم النص ص .القيم
النص ص المستخدمة في المعادال من الممكن أن تقع في خاليا أخرى غير الخلية التي ت ت ي على
المعادلة هذا ما يجعل تغيير البيانا سهالً يجعل أ راق العمل ذا طبيعة مرنة.
تبدأ المعادلة د ما ً بإشارة يسا ي (=) من الممكن أن ت ت ي على أي من العناصر التالية:
-

الع امل الرياضية مثل إشارة الجمع  +أ الضرب * غيرها من الع امل
مراجع لخاليا أخرى (مثل )E12
قيم أ نص ص
د ال (مثل  SUMأ )STDV

عند ادخال معادلة في خلية ما فإن نتيجة تنفيذ المعادلة تظهر في الخلية التي أُدخل
ت ديد هذه الخلية فإن المعادلة تظهر في شريط الصيغة.

بها المعادلة إذا تم

بعض األمثلة على المعادال
تق م هذه المعادلة بإيجاد اصل ضرب 1000
في 0.05

=1000*0.05

 =F12تق م هذه المعادلة بعرض القيمة الم ج دة بداخل
الخلية  F12دائما ،ال ي جد هنا سابا من أي
ن ع انما إذا تغير القيمة بداخل الخلية  F12فإن
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القيمة بداخل الخلية الم ت ية على المعادلة س ف
تتغير تلقائيا ً إلى قيمة  F12الجديدة.
 =A10+B10تق م هذه المعادلة بإيجاد اصل جمع القيمة
الم ج دة بداخل الخلية  A10مع القيمة الم ج دة
بداخل الخلية .B10
) =SUM(D1:D20تق م هذه المعادلة بإيجاد اصل جمع القيم بداخل
نطاق الخاليا  D1:D20من خالل استخدام دالة
الجمع .SUM

استخدام العوامل في المعادالت
الع امل هي مجم عة من الرم ز التي ت دد العمليا الرياضية أ المنطقية التي تريد أن تق م بها المعادلة.
الجد ل التالي ي ضح هذه الرم ز:
/*-+

الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة

^

األسس

&

ال صل ( Concatenateمن خالل هذا المعامل
يتم صل نصين ببعضهما البعض)

=

المقارنة

>

أكبر من

<

أصغر من

=>

أكبر من أ يسا ي

=<

أصغر من أ يسا ي

><

ال يسا ي

مثال :1كتابة معادلة بسيطة
في هذا المثال لدينا جد ل بسيط ي ضح عالما الطالب في االمت انين النصفي النهائي المطل ب
إيجاد العالمة النهائية لكل طالب .للقيام بهذه العملية نبدأ من الطالب األ ل في الجد ل (أ مد م مد
م م د) الذي س ف تظهر درجته في الخلية  F6لذلك ن دد الخلية  F6ثم نكتب المعادلة التالية:
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=E6+D6
يث أن الخلية  D6ت ت ي على عالمة النصفي  E6ت ت ي على عالمة النهائي لهذا الطالب.

الحظ أنه من الممكن عوضا ً عن كتابة أسماء الخاليا والنطاقات بشكل يدوي ،تحديد الخلية أو النطاق
باستخدام الماوس فمث ً
ال في المعادلة السابقة من الممكن أن تكتب إشارة = ثم تحدد الخلية  E6بالماوس
ثم تكتب إشارة  +ثم تحدد الخلية  D6بالماوس .هذا األمر سوف يسهل عليك كتابة المعادالت بصورة
كبيرة جداً.
الحظ أيضا ً أن المعادلة التي تم إدخالها في الخلية المحددة ظهرت في شريط الصيغة باألعلى كما بالشكل
1-6

شكل 1-7

اآلن إذا تم تعديل عالمة النصفي أ النهائي للطالب أ مد م مد م م د ألي سبب من األسباب فإن الدرجة
النهائية تتعدل تلقائياً.
أولوية تنفيذ العوامل
عندما يق م االكسيل با تساب قيمة معادلة ما فإنه يق م باتباع ق اعد م ددة لت ديد ترتيب اجراء العمليا
المختلفة بداخل المعادلة .تى يمكنك كتابة معادال سليمة يجب عليك معرفة هذه الق اعد .الجد ل
التالي ي ضح ترتيب أ ل ية تنفيذ الع امل:
المعامل

الرمز

ترتيب أولوية التنفيذ

^

األسس

1

الضرب القسمة

2

- +

الجمع الطرح

3

&

ال صل

4

=< >

يسا ي ،أكبر من ،أصغر من

5

/

*
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مثال:
=A12+B12*C12
لتنفيذ هذه المعادلة يق م االكسيل بضرب م ت ى الخليتين B12
مع م ت ى الخلية .A12

 C12من ثم جمع اصل الضرب

من الممكن د ما ً استخدام األق اس لتغيير ترتيب تنفيذ الع امل يث أن ما بداخل األق اس يتم تنفيذه أ الً
فمثال في المعادلة التالية:
=(A12+B12)*C12
هي نفس المعادلة في المثال السابق إال أننا أضفنا األق اس لها في هذه المعادلة يق م االكسيل بتنفيذ ما
بداخل األق اس أ الً فهنا يتم جمع قيم الخليتين  B12 A12أ الً ثم ضرب الناتج في قيمة الخلية .C12
هنا س ف ن صل على قيمة مختلفة تماما عن القيمة التي صلنا عليها من المعادلة السابقة.
مثال:
=(A1+B1)^2*C1/2
هنا يق م االكسيل أ ال بجمع قيمتي  B1 A1ثم رفع ناتج الجمع ألس  2ثم ضرب الناتج في قيمة C1
أخيرا ً قسمة الناتج على  .2مع مال ظة أن الضرب القسمة لهما نفس األ ل ية بالتالي يمكن تنفيذ
عملية الضرب أ الً ثم القسمة أ العكس.

نسخ المعادالت
يمكن نسخ المعادال من خلية ألخرى باستخدام إ دى طرق النسخ المعتادة ،كما يمكن استخدام مقبض
التعبئة لنسخ تعميم المعادال عبر الصف ف أ األعمدة .في هذه ال الة س ف تتعدل المعادلة تلقائيا ً
سب العم د الصف الذي انتقل اليهما المعادلة.
إذا تم نسخ المعادلة لألعلى أ لألسفل عبر عم د ما فإن رقم الصف يتعدل تلقائيا ً سب الصف الذي
نُسخ إليه المعادلة ،إذا تم نسخ المعادلة عبر صف ما لليمين أ اليسار فإن اسم العم د يتغير سب
العم د الذي نُسخ إليه المعادلة.

خذ عندك المثال التالي:
لتفترض أن المعادلة  =A1+100تم إدخالها في الخلية  A5أنه تم نسخ المعادلة إلى الخلية  ،A6في هذه
ال الة س ف تتغير المعادلة إلى:
=A2+100
لماذا صل هذا الشيء؟ ألننا استخدمنا مرجع الخلية النسبي عندما أشرنا إلى الخلية  ،A3المرجع
النسبي ه مرجع يتغير بتغير م قع المعادلة في رقة العمل.
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فهم مراجع الخاليا النسبية
عندما تستخدم مرجع لخلية في معادلة ما فإن االكسيل ينظر إلى عن ان الخلية بالنسبة لم قع المعادلة.
فمثالً في المثال السابق لدينا في الخلية  A5المعادلة التالية ،=A1+100 :االكسيل يفهم هذه المعادلة
كالتالي:
اجمع م ت ى الخلية التي تبعد أربع خاليا لألعلى إلى الرقم  100لذلك عندما تم نسخ المعادلة إلى A6
فإن االكسيل جمع م ت ى الخلية التي تبعد أربع خاليا لألعلى هي  A2مع الرقم  100بذلك صلنا
على المعادلة =A2+100
بنفس الطريقة إذا تم نسخ المعادلة السابقة إلى الخلية  B5فإنها تصبح =B1+100 :ألن الخلية التي تبعد
أربع خاليا ألعلى م قع المعادلة ( ه  )B5هي .B2

مثال :في المثال الخاص بعالما الطالب المطل ب تعميم الصيغة التي تم كتابتها في الخلية  D2على
باقي الخاليا في العم د  .Dلل ص ل إلى هذه النتيجة نت رك بمؤشر الما س ف ق مقبض التعبئة ( ه
المربع الصغير في أسفل يمين الخلية) تى يتغير شكل الما س إلى إشارة ( )+كما بالشكل  .2-6نضغط
بزر الما س األيسر نستمر بالضغط ثم نس ب لألسفل بالقدر الذي نريد فن صل على النتيجة كما بالشكل
.3-6

شكل 2-7
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شكل 3-7

هنا نرى كيف أن استخدام مراجع الخاليا النسبية في كتابة المعادال قد سهل علينا بشكل كبير جدا ً ادخال
المعادال في رقة العمل؛ فع ضا ً عن ادخال المعادلة في كل خلية في العم د  ،Dتم ادخال المعادلة مرة
ا دة في الخلية األ لى ثم تعميمها على باقي الخاليا في العم د .D
مرجع الخلية النسبي ه ن ع المرجع االفتراضي في االكسيل ،هناك ن عان آخران للمراجع في االكسيل:
المرجع المطلق المرجع المختلط س ف نتطرق اليهما ال قاُ.
عند نقل المعادلة (اجراء عملية قص لصق) فإن المعادلة تنتقل كما هي بد ن أن تتغير مراجع الخاليا النسبية

مال ظة /عند ادخال معادلة في خلية ما الضغط على مفتاح االدخال فإن الذي يظهر بداخل الخلية ه نتيجة
تنفيذ المعادلة ليس المعادلة نفسها .إلظهار المعادال في رقة العمل اضغط على ~ Ctrl+إلخفائها اضغط
مرة أخرى.
نسخ المعادالت بدون تعديل المرجع النسبي
إذا كن تريد نسخ معادلة الى خلية أخرى بد ن أن تتغير مراجع الخاليا النسبية فاتبع الخط ا التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

دد الخلية التي ت ت ي على المعادلة التي تريد نسخها
اضغط بزر الما س بداخل شريط الصيغة لتفعيله
استخدم الما س لت ديد المعادلة بداخل شريط الصيغة
انسخ المعادلة المظللة
اضغط على Esc
ألصق المعادلة في المكان الذي تريد
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المرجع المطلق Absolute Reference
في مرجع الخلية المطلق يتم تثبي م قع الخلية عن طريق تثبي رقم الصف اسم العم د .يتم هذا األمر
عن طريق ضع إشارة ( )$قبل اسم العم د لتثبي العم د ( )$قبل رقم الصف لتثبي الصف .في
هذه ال الة ال يتغير مرجع الخلية عند نسخ المعادلة من مكان آلخر.
يمكن كتابة اشارتي ( )$بشكل يد ي أ عن طريق ت ديد المرجع المطل ب (أ
أ بعد المرجع) من ثم الضغط مرة ا دة على زر .F4

ضع مؤشر ال ث قبل

مثال :في هذا المثال لدينا جد ل بأسماء الم ظفين ر اتبهم المطل ب إيجاد ر اتب الم ظفين الجديدة
في العم د  Cبعد تطبيق زيادة على الراتب بمقدار النسبة الم ج دة في الخلية B3

شكل 4-7

ل ل هذا المثال نبدأ من عند الم ظف األ ل في القائمة (أ مد م مد م م د) فندخل المعادلة التالية في
الخلية :C6
)=B6*(1+B3
فن صل على الراتب الخاص بالم ظف المذك ر بعد الزيادة.
اآلن ،ل عممنا المعادلة على باقي الخاليا في العم د  Cفس ف ن صل على النتيجة كما بالشكل 5-6
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شكل 5-7

ال ظ هنا أن المعادلة المكت بة في الخلية  C6هي معادلة سليمة أما باقي المعادال في النطاق C7:C13
فهي خطأ؛ ذلك ألن مرجع الخلية المستخدم في المعادلة الذي ي ت ي على نسبة العال ة ( )B3ه عبارة
عن مرجع نسبي بالتالي فعند تعميم المعادلة لألسفل تغير هذا المرجع ،بينما ن ن نريد في هذا المثال أن
يبقى مرجع الخلية الم ت ية على نسبة العال ة ثابتا ً عند تعميم المعادلة على باقي الخاليا.
ل ل هذه المشكلة ن ل مرجع الخلية ( )B3من مرجع نسبي إلى مطلق عن طريق التالي:
 -1نفتح المعادلة في الخلية  C6للتعديل عن طريق النقر بزر الما س األيسر نقرا ً مزد جا ً عليها.
 -2ن دد مرجع الخلية المطل ب ( )B3أ نضع مؤشر ال ث  Cursorقبله أ بعده ثم نضغط F4
مرة ا دة فن صل على المعادلة التالية:
)=B6*(1+$B$3
 -3نعمم الصيغة على باقي الخاليا فن صل على النتيجة السليمة كما بالشكل .6-6
ال ظ هنا أن مرجع الخلية ( )$B$3بقي ثابتا ً عند تعميم الصيغة لألسفل.
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شكل 6-7

المرجع المختلط Mixed Reference
المرجع المختلط ه مزيج من المرجع النسبي المرجع المطلق .في هذا الن ع من المراجع يتم تثبي
الصف يُترك العم د نسبيا ً (في هذه ال الة يتم تعديل العم د تلقائيا ً عند نسخ المعادلة إلى خلية أخرى
لكن رقم الصف يبقى ثابتاً) أ العكس؛ يتم تثبي العم د يترك الصف نسبيا ً (في هذه ال الة يتم
تعديل رقم الصف تلقائيا ً عند نسخ المعادلة إلى خلية أخرى لكن اسم العم د يبقى ثابتاً).
يتم تثبي الصف أ العم د عن طريق ضع إشارة ( )$قبل الصف أ العم د.
مثال على المرجع المختلط:
 :$A1هنا تم تثبي العم د تُرك الصف نسبيا ً
 :A$1هنا تم تثبي الصف تُرك العم د نسبيا ً
من الممكن ضع إشارة  $يد يا ً أ عن طريق ت ديد المرجع المطل ب (أ ضع مؤشر ال ث قبله
أ بعده) ثم الضغط مرتين على زر F4لتثبي الصف أ ثالث مرا لتثبي العم د.

مثال:
نرى المعادلة  =$F5قد كتب في الخلية  H5قد تم تعميم المعادلة لألسفل باتجاه اليمين ،انظر
الشكل  .7-7هنا استخدمنا مرجعا ً مختلطا ً قد تم تثبي العم د ترك الصف نسبياً ،لذلك نال ظ أنه
عند الت رك بالمعادلة عبر األعمدة يبقى العم د ثابتا ً في المرجع المختلط ،بينما عند الت رك بالمعادلة
عبر الصف ف يتغير رقم الصف.
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شكل 7-7

مثال:
في هذا المثال لدينا جد ل ي ضح مبيعا كمية من المنتجا نسبة المبيعا لكل منتج بالنسبة لكل
منطقة من المناطق .المطل ب إيجاد عدد مبيعا كل منتج من المنتجا لكل منطقة من المناطق
ذلك في النطاق C5:G8

شكل 8-7

للبدء ب ل هذا المثال نبدأ من الخلية األ لى من النطاق الذي نريد ادخال المعادال فيه هي الخلية
 C5فيها س ف ن سب اجمالي مبيعا منتج (الكنبة المزد جة) للمنطقة الشرقية ه يسا ي اصل
ضرب اجمالي الكمية المباعة لهذا المنتج مع نسبة مبيعا هذا المنتج للمنطقة الشرقية .لذلك فالمعادلة
المطل بة هي كالتالي:
=B5*C4
اآلن نريد تعميم هذه المعادلة لألسفل لليسار ،لكي تتنم هذه العملية بنجاح يجب أن تال ظ ما يلي:
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-1
-2
-3

-4

نريد أن يبقى مرجع الخلية الم ت ية على نسبة مبيعا المنطقة ثابتا ً عند تعميم المعادلة لألسفل
(عبر الصف ف) بينما نريده أن يتغير عند الت رك بالمعادلة لليسار (عبر األعمدة)
نريد أن يبقى مرجع الخلية الم ت ية على اجمالي الكمية المباعة ثابتا ً عند الت رك بالمعادلة
لليسار (عبر األعمدة) بينما نريده أن يتغير عند الت رك بالمعادلة لألسفل (عبر الصف ف)
بنا ًء على ما سبق نثب الصف نترك العم د نسبيا ً في مرجع الخلية الم ت ية على نسبة المبيعا
فيصبح المرجع كالتالي ( ،)C$4نثب العم د نترك الصف نسبيا ً في مرجع الخلية الم ت ية
على اجمالي الكمية المباعة من الصنف فيصبح المرجع كالتالي ()$B5
المعادلة جاهزة بهذا الشكل:
اآلن أصب

=$B5*C$4
 -5لتعميم المعادلة على خاليا النطاق المطل ب نستخدم مقبض التعبئة لتعميم المعادلة في الخلية
C5لألسفل تى الخلية C8ثم نرفع يدنا عن الما س ،فنال ظ أن المعادلة تم تعميمها على الخاليا
 C5:C8في نفس ال ق فإن هذا النطاق تم ت ديده كما في الشكل  ،9-6إذا تم إزالة الت ديد
ألي سبب من األسباب دد هذا النطاق مرة أخرى ( .)C5:C8اآلن أمسك بمقبض التعبئة الم ج د
في أسفل يسار الت ديد عمم باتجاه اليسار تى الخلية G8

شكل 9-7

شكل 10-7
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مدخل إلى الدوال

.8

الد ال هي عبارة عن مجم عة من الصيغ المعرفة مسبقا ً في االكسيل ،التي تق م بإجراء عمليا م ددة
س ا ًء سابية أ غير سابية .عادة تأخذ الدالة معامل أ مجم عة من المعامال تق م بإرجاع نتيجة
معينة .كل دالة لها اسم فريد يميزها .تنقسم الد ال إلى مجم عة من التصنيفا  .Categoriesمن
الممكن رؤية هذه التصنيفا من خالل الذهاب إلى شريط األد ا  Ribbonمن ثم الذهاب إلى تب يب
الصيغ .Formula Tab

شكل 1-8

تساعدك الد ال في اختصار ال ق

الجهد الالزم لكتابة المعادال .

بشكل عام تأخذ الد ال الشكل التالي:
)FUNCTION(Argument1;Argument2;…..
يث أن  FUNCTIONه اسم الدالة متب عا ً بق س ثم سائط الدالة ،بعض الد ال تأخذ سائط اجبارية،
البعض اآلخر يأخذ سائط اختيارية ،البعض يأخذ مزيجا ً بين االثنين البعض ال يأخذ سائط على
االطالق .يفصل بين ال سائط الفاصلة المنق طة (أ يانا تك ن الفاصلة العادية هي من تفصل بين ال سائط
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ذلك يعتمد على االعدادا اإلقليمية لجهاز ال اس ب ،عند البدء بكتابة أي دالة يق م االكسيل بعرض
ت جيها لكيفية كتابة هذه الدالة أسفل الدالة المدخلة من خالل هذا الت جيه يمكنك معرفة هل تستخدم
الفاصلة أم الفاصلة المنق طة) .يجب في النهاية اغالق ق س الدالة.
في الشكل  2-7مثال على ا دى د ال االكسيل

شكل 2-8

في هذا الفصل س ف نتعرف إلى الد ال الخمس الكبرى هي:
-1
-2
-3
-4
-5

دالة الجمع )(SUM
دالة المت سط ال سابي )(AVERAGE
دالة أعلى قيمة )(MAX
دالة أدنى قيمة )(MIN
دالة العد )(COUNT

دالة الجمع SUM
تعد دالة الجمع أهم دالة من د ال االكسيل ربما هي أكثر الد ال استخداما ً على االطالق هي تق م بجمع
األرقام س ا ًء أكان في خاليا متباعدة أ في نطاقا متجا رة تأخذ الشكل العام التالي:
)SUM(number1;[number2];...
تستطيع دالة  SUMأن تأخذ تى  255سيطة ،ال سيطة ممكن أن تك ن مرجع لخلية أ نطاق من الخاليا
أ رقم .ال ظ أن ال سيطة الثانية للدالة تم ضعها بداخل األق اس المربعة هذا يعني أن هذه ال سيطة
( ما بعدها) هي سيطة اختيارية ،على العكس من ال سيطة األ لى التي تم كتابتها بد ن أق اس
االختيار بالتالي هي اجبارية.
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مثال:
الشكل  3-7ي ضح نم ذج لفات رة بسيطة المطل ب كتابة معادلة في الخلية  I12ت سب اجمالي مبلغ
الفات رة.

شكل 3-8

هنا س ف نستخدم دالة  SUMلل ص ل على النتيجة المطل بة فنتبع الخط ا التالية:
 -1ننقر بزر الما س نقرا ً مزد جا ً في الخلية  I12ثم نكتب (=) ثم اسم الدالة المطل بة ()SUM
 -2بمجرد أن تبدأ بكتابة اسم الدالة يقترح عليك االكسيل الد ال التي تبدأ باأل رف التي كتبتها
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شكل 4-8

-3
-4
-5
-6

دد الدالة المطل بة ( )SUMس ا ًء عن طريق الما س أ ل ة المفاتيح ثم اضغط Tab
يق م االكسيل بإكمال اسم الدالة يفتح ق سها
استخدم الما س لت ديد نطاق الجمع المطل ب (في التنا )I4:I11
أغلق الق س ثم اضغط مفتاح االدخال ،س ف ت صل على المعادلة التالية:
)=SUM(I4:I11

استخدام زر الجمع التلقائي Auto Sum
من الممكن استخدام ميزة الجمع التلقائي لتسهيل عملية ادخال دالة  .SUMي جد زر الجمع التلقائي على
شريط األد ا في تب يب  Homeأ  Formulaانظر الشكل 5-7

شكل 5-8
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إلدراج المعادلة السابقة باستخدام الجمع التلقائي نتبع الخط ا التالية:
-1
-2
-3

-4

دد الخلية المطل ب ادراج المعادلة بها ()I12
اذهب إلى زر الجمع التلقائي (س ا ًء في تب يب  Homeأ  )Formulaانقر بزر الما س
األيسر مرة ا دة.
يق م االكسيل بإدراج دالة  SUMادراج نطاق الجمع ب يث أن نطاق الجمع يمتد من الخلية التي
تقع أعلى الخلية التي تم ادراج الجمع التلقائي بها مباشرة ً تى آخر خلية رقمية أ أ ل خلية
فارغة باتجاه األعلى.
إذا كان نطاق الجمع سليم فاضغط زر االدخال ،أما إذا كان النطاق خاطئا ً ألي سبب من األسباب
فاستخدم الما س لت ديد النطاق السليم ثم اضغط زر االدخال.

دالة المتوسط الحسابي AVERAGE
تستخدم دالة  AVERAGEإليجاد المت سط ال سابي لمجم عة من األرقام ،تأخذ الشكل العام التالي:
)AVERAGE(number1, [number2], ...
يمكن أن تك ن ال سيطا عبارة عن أرقام أ أسماء أ نطاقا أ مراجع خاليا ت ت ي على أرقام .ال ظ
هنا أن ال سيطة األ لى  number1اجبارية ،بينما ال سيطة الثانية  number2اختيارية .يمكن لهذه
الدالة أن تأخذ تى  255سيطة ب د أقصى.
مثال:
إليجاد مت سط عالما الطالب (شكل  )7-7نستخدم المعادلة التالية:
)=AVERAGE(B2:B10
يث أن النطاق B2:B10ه النطاق الذي ي ت ي على عالما الطالب.
يمكن أيضا ً ادراج دالة  AVERAGEعن طريق شريط األد ا
SUM

شكل 6-8
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دالة القيمة القصوى MAX
تستخدم دالة  MAXإليجاد أكبر قيمة في نطاق ما تأخذ الشكل التالي:
)MAX(number1, [number2], ...
من الممكن لهذه الدالة أن تأخذ حتى  255وسيطة مع مالحظة أن الوسيطة األولى اجبارية.

دالة القيمة الدنيا MIN
تستخدم دالة  MINإليجاد أصغر قيمة في نطاق ما تأخذ الشكل التالي:
)MIN(number1, [number2], ...
من الممكن لهذه الدالة أن تأخذ حتى  255وسيطة مع مالحظة أن الوسيطة األولى اجبارية.

مثال:
إليجاد أعلى عالمة في عالمات الطالب (شكل  )7-7نستخدم المعادلة التالية:
)=MAX(B2:B10
إليجاد أدنى قيمة نستخدم المعادلة التالية:
)=MIN(B2:B10

شكل 7-8
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دالة العد COUNT
تعمل الدالة  COUNTعلى ساب عدد الخاليا التي ت ت ي على أرقام أ ت اريخ في النطاق أ النطاقا
الم ددة .تأخذ الشكل التالي:
)COUNT(value1, [value2], ...
مثال:
في نطاق البيانا الظاهر في الشكل  ،8-7إليجاد عدد الخاليا التي ت ت ي على أرقام أ ت اريخ نستخدم
المعادلة التالية:
)=COUNT(A1:A6
هنا س ف تك ن النتيجة 3
بينما س ف ترجع المعادلة التالية:
)=COUNT(A1:A6;5;a
النتيجة  4هذا ألن  5عبارة عن رقم بالتالي تم ا تسابه من ضمن القيم أما النص فلم يتم ا تسابه.

شكل 8-8

تمرين:
في الشكل  9-7المطل ب إيجاد مجم ع مت سط مبيعا كل سلعة من السلع الم ج دة لجميع أيام
األسب ع .إيجاد أعلى قيمة أدنى قيمة من مبيعا كل سلعة .باإلضافة إليجاد مجم ع مت سط المبيعا
لكل السلع لكل ي م من أيام األسب ع إيجاد أعلى أدنى قيمة تم ت قيقهم في كل ي م من األسب ع
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شكل 9-8

.
ل ل التمرين ندخل المعادال كما بالشكل  .10-7لتعميم المعادال على كل السلع :ن دد النطاق B9:B12
ثم نستخدم مقبض التعبئة في الزا ية اليمنى السفلى من الت ديد لتعميم المعادال تى الخلية  .I12بنفس
الطريقة نعمم المعادال على كل األيام.

شكل 10-8
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.9

المعادالت والدوال النصية

عندما يتم ادخال بيانا إلى خلية ما فإن االكسيل يتعامل مع هذه البيانا إما كقيم رقمية (ذلك يشمل
الت اريخ األرقام) أ كقيم نصية .الخلية ال ا دة من الممكن أن ت ت ي على ما يقارب من 32000
رف؛ لكن ال ي جد سبب منطقي يجعلك تدخل هذا الكم من ال ر ف في خلية ا دة .فإذا كان هذا
األمر ال مفر منه فمن الممكن ادراج مربع نص من ثم ادخال النص المطل ب بداخله .يمكن ادراج مربع
نص من خالل الذهاب إلى:
)مربع نص()Text Boxنص()Textادراج(Insert
ادراج النص الكبير بداخل مربع نص يسهل من التعامل مع النص من يث التنسيق الت رير ،باإلضافة
إلى أنه من السهل الت كم ب جم مربع النص نقله من مكان ألخر بداخل رقة العمل أ بين أ راق عمل
مختلفة.
عندما ال يتعامل االكسيل مع األرقام كأرقام
أ يانا ً عندما تق م باستيراد البيانا من برامج أخرى (مثل األكسس أ متصف ا االنترن )؛ يق م االكسيل
بمعاملة األرقام كنص .في هذه ال الة يق م االكسيل بعرض ت ذير تنبيه بأن األرقام المدخلة في خاليا
معينة يتم التعامل معها كنص ليس رقم .هذا الت ذير يظهر كمثلث صغير في الزا ية العليا اليمنى من
كل خلية من الخاليا الم ت ية على رقم يتعامل معه االكسيل كنص .عند تنشيط أي خلية من الخاليا
المذك رة تظهر قائمة منسدلة على يسار الخلية ت ت ي على معل ما عن الخطأ الم ج د خيارا
التعامل معه ،يث أنه من ضمن هذه الخيارا ت يل القيمة إلى رقم  .Convert to Numberانظر
الشكل 1-8
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شكل 1-9

ربط النصوص الموجودة بداخل أكثر من خلية مع بعضها البعض
إذا أرد أن تربط م ت يا خليتين أ أكثر من النص ص فبإمكانك استخدام معامل الربط (&) إلجراء
هذه العملية .على سبيل المثال إذا كان الخلية  A1ت ت ي على كلمة  Excelالخلية  A2ت ت ي على
الكلمة  Wordفإنه باإلمكان كتابة معادلة تربط بين م ت يا الخليتين كالتالي:
=A1&A2
س ف تك ن نتيجة تنفيذ هذه المعادلةExcelWord :
ال ظ هنا أن االكسيل قام بربط الجمل بد ن ضع مسافة بين الجملة التي تليها .ل ضع مسافة بين الجمل
يمكن التعديل على المعادلة السابقة لتصبح كالتالي:
=A1&" "&A2
من الممكن أيضا ً جمع جملة مع نتيجة تنفيذ معادلة مثلما يظهر في المثال التالي:
)"&MIN(E6:E13أقل عالمة في الفصل هي=" :
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من الممكن أيضا استخدام دالة  CONCATENATEلربط الجمل مع بعضها البعض يث أن هذه الدالة تأخذ
تى  255معامل .عل سبيل المثال:
)=CONCATENATE(A1;" ";A2
تق م هذه المعادلة بربط الجملتين في الخليتين  A2 A1ضع مسافة بينهما .يمكنك استخدام هذه الدالة بال
مشاكل لكن استخدام معامل الربط (&) يبقى الخيار األسهل األسرع.

105

المعادال

الد ال النصية

دالة )(Concat
تستبدل هذه الدالة دالة  CONCATENATE.على الرغم من ذلك ،تبقى الدالة  CONCATENATEمت فرة
للت افق مع اإلصدارا السابقة منExcel.
كما في الدالة  concatenateتق م هذه الدالة بتجميع مجم عة من النص ص مع بعضها البعض .إال
أن هذه الدالة أكثر مر نة من  concatenateيث أنها تقبل ادخال نطاق من البيانا كمعامل تق م
بتجميع النص ص بداخل هذا النطاق.
تأخذ الدالة الشكل التالي:
)…CONCAT(text1 ،[text2]،
  :Text1سيطة مطل بة .العنصر النصي المطل ب ضمه  .قد يك ن نص صريح أ خليةمفردة سلسلة أ صفيف من السالسل مثل نطاق من الخاليا.
  :Text2سيطة اختيارية .العناصر النصية اإلضافية المطل ب ضمها .ال د األقصىلل سيطا النصية ه  253للعناصر النصية .يمكن أن تك ن كل منها سلسلة أ صفيف من
السالسل مثل نطاق من الخاليا.
مثال

في الشكل ***** إذا أردنا تجميع النص ص في النطاق  A1:C1نستخدم ا دى الصيغتين:
)=CONCAT(A1;B1;C1
)=CONCAT(A1:C1
ال ظ أننا في المعادلة السفلى استفدنا من مر نة هذه الدالة أدخلنا معامل الدالة كنطاق للبيانا  .لك
أن تتخيل كم ت فر هذه الطريقة من ال ق إذا كان لديك نطاق كبير من البيانا ترغب بضمه بعضه
إلى بعض.

دالة )(Textjoin
تعمل دالة  TEXTJOINعلى دمج النص من نطاقا /أ سالسل متعددة ،تضمين الم دِد الذي ت دده
بين كل قيمة نصية سيتم دمجها .إذا كان الم دِد عبارة عن سلسلة نصية فارغة ،فستعمل هذه الدالة
على ربط السالسل النصية بطريقة فعّالة.
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تأخذ هذه الدالة الشكل التالي:
)… TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2],
تأخذ ال سائط التالية:
الوسيطة
delimiter
م دِد
(مطل بة)

الوصف
عبارة عن سلسلة نصية ،إما أن تك ن فارغة أ تك ن رفا ً ا دا ً
أ أكثر م اطا ً بعالما االقتباس المزد جة أ مرجعا ً إلى سلسلة
نصية صال ة .إذا تم إدخال رقم ،فسيُعامل كنص.

 ignore_emptyإذا كان  ،TRUEفسيتم تجاهل الخاليا الفارغة.
(مطل بة)
هي العنصر النصي المطل ب دمجه .عبارة عن سلسلة نصية أ
text1
صفيف من السالسل مثل نطاق من الخاليا.
(مطل بة)
][text2, ...
(اختيارية)

هي العناصر النصية اإلضافية المطل ب دمجها .قد يك ن هناك د
أقصى يبلغ  252من ال سيطا النصية للعناصر النصية بما في
ذلك  .text1يمكن أن يك ن كل عنصر منها عبارة عن سلسلة أ
صفيف من السالسل مثل نطاق من الخاليا.

مثال
في رقة العمل الظاهرة باألسفل من الممكن استخدام دالة  textjoinلربط م ت يا الخاليا A1:C1
مع ضع عالمة "\" كم دد ذلك كالتالي:
)=TEXTJOIN("\";TRUE;A1:C1

مالحظة:
ذا تجا ز ط ل السلسلة الناتجة ال د البالغ  32767رفا ً ( د الخلية) ،ستُرجع الدالة TEXTJOIN
الخطأ#VALUE!.
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استخدام دالة  TEXTلتنسيق القيم
تمكنك دالة  TEXTمن عرض القيم الرقمية بتنسيق م دد .قبل أن نتكلم عن دالة TEXTانظر المثال التالي:
في الشكل  3-8تق م المعادلة المدخلة في الخلية : F7
"&C8صافي الربح=" :
بربط جملة مع م ت ى الخلية  C8ترجع لنا النتيجة التالية :صافي الربح.79000 :

شكل 3-9

المشكلة هنا أنه عندما تم ربط م ت ى الخلية  C8تم إزالة التنسيق الرقمي عن م ت ى الخلية المذك رة
تم اظهار الرقم بد ن أي تنسيق بينما ترغب أن بأن يظهر الرقم (في هذا المثال) منسقا ً كعملة .غني
عن الذكر أنه ل ا ل أن تطبيق التنسيق الرقمي (عملة) على الخلية الم ت ية على المعادلة فلن ي دث
شيء ألن م ت ى الخلية في النهاية ه عبارة عن نص التنسيق الرقمي يُطبق على القيم فقط.
للتغلب على هذه المشكلة يمكن استخدام دالة  .TEXTتأخذ هذه الدالة الشكل العام التالي:
)"كود التنسيق المراد تطبيقه" ,القيمة المراد اظهارها بتنسيق محدد(=TEXT
يث أننا هنا نستخدم نفس أك اد التنسيق ال ُمستخدمة في التنسيق الرقمي المخصص( .للمزيد
التنسيق الرقمي المخصص يمكن الرج ع للفصل الثالث).

ل

اآلن ،للتعديل على المعادلة السابقة ب يث تظهر لنا النتيجة بالشكل المطل ب نستخدم دالة  TEXTكالتالي:
)": "&TEXT(C8;"0,000.00 $صافي الربح"=
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في المثال السابق ،تم استخدام مرجع خلية ( )C8ك ُمدخل لدالة  ،TEXTيمكن بالطبع استخدام معادلة بدالً
من ذلك .كمثال على ذلك انظر المعادلة التالية :
)": "&TEXT(NOW();"dd-mm-yyyy at h:mm AM/PMتمت طباعة التقرير في"=
يث أننا استخدمنا هنا دالة ( NOWالتي تق م بارجاع ال ق

التاريخ ال الي) كمدخل لدالة TEXT

شكل 5-9

التحويل بين حالة األحرف
يمكن استخدام الد ال الثالث التالية للت يل بين الة األ رف (للغة اإلنجليزية) :
 UPPER LOWERPROPER -
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يث تق م دالة  UPPERبت يل األ رف إلى أ رف كبيرة  ،Upper caseبينما تق م  LOWERبت يل
ال ر ف إلى األ رف الصغيرة  ،Lower Caseتق م  Properأ ل رف من كل كلمة إلى رف كبير
باقي األ رف إلى أ رف صغيرة.
الشكل  6-8ي ت ي على مثال على استخدام هذه الد ال.

شكل 6-9

إزالة المسافات الزائدة من النص
عادة ما ت ت ي البيانا المست ردة إلى االكسيل على مسافا زائدة أ أ رف رم ز غريبة (عادة ما
تك ن هذه الرم ز غير قابلة للطباعة) .يقدم لنا االكسيل دالتين للتعامل مع هذه ال اال هما:
  :TRIMتق م هذه الدالة بإزالة المسافا من بداية نهاية الجملة باالصافة إلى إزالة المسافاالزائدة بين الكلما ب يث تُبقي على مسافة ا دة فقط بين كل كلمة األخرى.
  :CLEANتق م هذه الدالة بإزالة الرم ز الغريبة الغير قابلة للطباعة من النص.في الشكل التالي  7-8مثال على استخدام دالة :TRIM

شكل 7-9
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حساب عدد الحروف في النص
تق م الدالة  LENبارجاع عدد ال ر ف في نص ما .هي تأخذ معامل ا د ه عبارة عن نص أ مرجع
لخية ت ت ي على نص .فإذا كان الخلية  A1ت ت ي على Jerusalem is the capital of
 Palestineفإن المعادلة التالية ترجع : 37
)=LEN(A1
ال ظ هنا أن الدالة  LENت سب المسافة من ضمن ال ر ف.
باإلمكان أيضا ً كتابة المعادلة بالشكل التالي:
)"=LEN("Jerusalem is the capital of Palestine

استخراج أحرف كلمات معينة من نص محدد
قد ت تاج أ يانا ً الستخراج أ رف معينة من النص؛ فمثالً قد يك ن لديك قائمة بأسماء الم ظفين مك نة
من االسم األ ل األخير تريد أن تستخرج االسم األ ل أ األخير فقط.
يقدم لنا االكسيل ثالث د ال الستخراج ال ر ف من النص:
  :LEFTترجع عدد م دد من األ رف من بداية الجملة.  :RIGHTترجع عدد م دد من األ رف من نهاية الجملة. :MID -ترجع عدد م دد من األ رف بدايةً من م قع م دد في الجملة.

أمثلة على الدوال السابقة:
لنفترض أن الخلية  B10ت ت ي على النص التالي"State Of Palestine" :
مثال :1
المعادلة التالية تق م بعرض أ ل خمس ر ف من النص الم ج د في الخلية :B10
)=LEFT(B10;5
إذا كان الخلية  B10ت ت ي على أقل من  5أ رف فإن الدالة تق م بالرجاع كامل النص في الخلية.
مثال :2
الستخراج آخر  9أ رف من الجملة الم ج دة في الخلية  B10نستخدم المعادلة التالية:
)=RIGHT(B10;9
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مثال :3
الستخراج رفين من سط الجملة بدءا ً من ال رف السابع نستخدم المعادلة التالية:
)=MID(B10;7;2

شكل 8-9

استبدال نص بآخر
في بعض ال اال قد ت تاج لمعادلة تعمل على استبدال جزء من النص الم ج د بنص آخر .هذه ال الة
شائعة عندما تق م باستيراد بيانا من برامج أخرى تظهر لديك أ رف شاذة أ ليس لها فائدة (مثل *
أ  $على سبيل المثال) فقد ترغب باستبدال النجمة * بعالمة ( )-مثالً أ بالنقطة أ الفاصلة .بإمكانك
بالطبع استخدام ميزة الب ث االستبدال من خالل الذهاب إلى:
Home Find and SelectReplace
لكن هذا األمر قد ال ينجح في جميع ال اال  ،لذلك يقدم االكسيل دالتين للقيام بهذه العملية هما:
  :SUBSTITUTEتق م هذه الدالة باستبدال نص م دد بداخل جملة .استخدم هذه الدالة اذا كنتعرف النص المراد استبداله بغض النظر عن م قع هذا النص بداخل الجملة.
  :REPLACEتق م هذه الدالة باستبدال النص الم ج د في م قع م دد بداخل الجملة .استخدم هذهالدالة اذا كن تعرف م قع النص المراد استبداله بغض النظر عن م ت ى النص نفسه.
مثال على دالة : SUBSTITUTE
تق م المعادلة التالية باستبدال  2017ب  2018في الجملة( :اجمالي مبيعا العام )2017
)=SUBSTITUTE(C17;2017;2018
يث أن دالة  SUBSTITUTEتأخذ ثالث معامال :
 -المعامل األ ل عبارة عن الجملة المراد استبدال النص بداخلها
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 المعامل الثاني عبارة عن النص القديم (المراد استبداله) المعامل الثالث عبارة عن النص الجديد (المراد استبدال النص القديم به)مالحظة:
يمكن للدالة  SUBSTITUEأن تأخذ معامالً رابعا ً ( ه اختياري) يتم من خالله استبدال النص المطل ب
بنا ًء على ترتيب ظه ره في النص؛ فمثال في الجملة التالية( :اجمالي الربح للعام  2017ه $251000
بينما اجمالي النفقا لنفس العام  -2017-ه  ،)$201000اذا أردنا استبدال الظه ر الثاني ل2017
ب 2018فس ف تصبح المعادلة كالتالي:
)=SUBSTITUTE(C17;2017;2018;2
س ف ن صل على النتيجة التالية:
(اجمالي الربح للعام  2017ه  $251000بينما اجمالي النفقا لنفس العام  -2018-ه )$201000
اذا تم تجاهل المعامل الرابع فس ف يتم استبدال كل مرا ظه ر النص القديم بالجديد.

شكل 9-9

مثال على دالة :REPLACE
لنفترض أن الخلية  A1ت ت ي على  .12345*6789المطل ب ه استبدال ال رف الذي يقع في الم قع
السادس (النجمة في هذه ال الة) بـ ( .)-لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:
)"=REPLACE(A1;6;1;"-
فن صل على النتيجة التالية12345-6789 :
يث أن الدالة  REPLACEتأخذ أربع معامال :
 -1المعامل األ ل ه عبارة عن الجملة المراد استبدال النص بداخلها.
 -2المعامل الثاني عبارة عن م قع النص المطل ب استبداله (بالنسبة لبداية الجملة)
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 -3المعامل الثالث عبارة عن عدد ر ف النص المطل ب استبداله.
 -4المعامل الرابع عبارة عن النص الجديد المطل ب استبداله بالقديم.

شكل 10-9

البحث في النص من خالل دالتي  FINDو SEARCH
تمكنك الدالتين FIND
كالتالي:

 SEARCHمن ايجاد م قع نص معين بداخل نص آخر .تعمل هاتين الدالتين

 الدالة  :FINDتق م بايجاد م قع نص م دد بداخل نص آخر ارجاع م قع هذا النص كرقم.بامكانك ت ديد م قع البدء للب ث كأن تبدأ الب ث من ال رف العاشر من النص المطل ب الب ث
بداخله مثالً .الب ث من خالل هذه الدالة ساس ل الة األ رف (بالنسبة للغة االنجليزية) .مع
العلم بأن استخدام أ رف البدل  Wildcardغير مدع م في هذه الدالة.
 الدالة  :SEARCHتق م بايجاد م قع نص م دد بداخل نص آخر ارجاع م قع هذا النص كرقم.بامكانك ت ديد م قع البدء للب ث .استخدم هذه الدالة عندما تريد أن تجري ب ث غير ساس
ل الة األ رف أ عندما تريد استخدام أ رف البدل  Wildcardفي عملية الب ث.
مثال على استخدام دالة :FIND
لنفترض أن الخلية  A1ت ت ي على ،"State Of Palestine" :تق م المعادلة التالية بارجاع م قع أ ل
 sفي النص ( ه  .)14ال ظ أن الب ث من خالل هذه المعادلة ه ب ث ساس ل الة األ رف.
)=FIND("s";A1
مثال على استخدام دالة :SEARCH
ل أعدنا كتابة المعادلة في المثال السابق باستخدام دالة  SEARCHفس ف ن صل على النتيجة ( )1ذلك
ألن دالة  SEARCHغير ساسة ل الة األ رف.
)=SEARCH("s";A2
يمكنك استخدام أ رف البدل  Wildcardمع دالة  SEARCHيث أنها تدعم هذا الن ع من الب ث .مثالً
للب ث عن م قع النص الذي يبدأ ب رف  pيمكن استخدام المعادلة التالية:
)=SEARCH("p*";A2
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البحث باستخدام أحرف البدل ( Wildcard Searchالمعل ما
م قع ميكر س ف )

ال اردة في هذه الفقرة كما هي على

حرف البدل عبارة عن أحرف خاصة يمكنها أن تحل محل أحرف غير معروفة في قيمة نصية ،وتفيد أيضا ً
في البحث عن عناصر متعددة تحتوي على عناصر متشابهة وليست متطابقة .كما يمكن أن تساعد أحرف
البدل في الحصول على البيانات استنادا ً إلى نمط تطابق معين .إليك بعض األمثلة على أحرف البدل.
مثال
الحرف الوصف
يطابق أي عدد من األحرف .يمكنك استخدام عند كتابة * ،whيتم البحث عن  whatو white
عالمة النجمة )*( في أي مكان ضمن سلسلة و whyولكن ال يتم البحث عن  awhileأو
*
watch.
األحرف.
عند كتابة  ،b?llيتم البحث عن  ballو bell
يطابق حرفا ً أبجديا ً واحدا ً في موضع معين.
?
و bill
عند كتابة  ،b[ae]llيتم البحث عن  ballو،bell
يطابق أحرف مكتوبة بين قوسين.
][
وليس علىbill.
عند كتابة  ،b[!ae]llيتم البحث عن  billو bull
تستبعد األحرف الموجودة داخل األقواس.
!
وليس  ballأو bell
يطابق نطاقا ً من األحرف .احرص على تحديد
عند كتابة  ،b[a-c]dيتم البحث عن  badو
األحرف بترتيب تنازلي (من أ إلى ي وليس ي
bbdو bcd
إلى أ).
عند كتابة  ،3#1يتم البحث عن األرقام 103
يطابق أي حرف رقمي مفرد.
#
و 113و.123
استخراج الكلمة األولى من جملة
تمكنك المعادلة التالية من استخراج الكلمة األ لى من الجملة الم ج دة فب الخلية :A10
)=LEFT(A10;FIND(" ";A10)-1

شكل 11-9
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الفكرة هنا أننا استخدمنا دالة  FINDاليجاد م قع المسافة األ لى في الجملة ثم طر نا من الرقم الناتج
ا د يث أن الكلمة األ لى تنتهي قبل المسافة مباشرة ،ثم استخدمنا دالة  LEFTالستخراج األ رف
األ لى من الجملة تى ما قبل المسافة.

استخدام ميزة التعبئة السريعة  Flash Fillالستخراج الكلمة األولى من النص
التعبئة السريعة من الميزا الجديدة في االكسيل يث أنها ظهر أل ل مرة في االكسيل  .2013تق م
التعبئة السريعة بتعبئة البيانا اعتمادا ً على نمط معين تق م أن بت ديده .تغنيك هذه الميزة عن العديد من
المعادال المعقدة.
مثال على التعبئة السريعة:
في الشكل  12-8يظهر لنا في العم د  Aأسماء الم ظفين المطل ب استخراج االسم األ ل في العم د B
االسم األخير في العم د .C

شكل 12-9

للقيام بهذه العملية نق م بنا يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

نذهب إلى الخلية B4
نكتب االسم األ ل للم ظف الم ج د في الخلية  A4ثم نضغط زر االدخال
ن دد الخلية  B4ثم نذهب إلى تب يب ( Dataبيانا ) ثم نضغط على ( Flash Fillتعبئة سريعة)
من الممكن استخدام اختصارا ل ة المفاتيح للقيام بالعملية من خالل الضغط على Ctrl+E
الستخراج االسم األخير نكتب االسم األخير للم ظف في الخلية  C4ثم نكرر الخط ا السابقة
116
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شكل 13-9

تك ن ميزة "التعبئة السريعة" قيد التشغيل بشكل افتراضي ،تق م تلقائيا ً بتعبئة البيانا عندما
تكشف عن ج د نمط ما .إذا لم تكن هذه الميزة مشغلة ألي سبب من األسباب فباإلمكان تفعيلها
من خالل الخط ا التالية:
 .1انقر ف ق ( File Optionsملف > خيارا )
 .2انقر ف ق ( Advanced Optionsخيارات متقدمة) ،تأكد من ت ديد المربع
( Automatically Flash Fillالتعبئة السريعة تلقائيا ً)
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.10

دوال الوقت والتاريخ

يعد التعامل مع ال ق التاريخ من األم ر المهمة في االكسيل يث أن العديد من أ راق العمل ت ت ي
على بيانا متعلقة بال ق التاريخ .بالنسبة للعديد من المستخدمين الجدد لالكسيل قد يعتبر التعامل مع
ال ق التاريخ من األم ر الم يرة .في هذا الفصل س ف نقدم لك ما ت تاجه من معل ما للتعامل مع
ال ق التاريخ بشكل فعال.
كيف يتعامل االكسيل مع التواريخ
بالنسبة لالكسيل ،التاريخ ه عبارة عن رقم؛ بشكل أدق ه عبارة عن رقم متسلسل منذ .1900/1/1
فالتاريخ ذ الرقم المتسلسل  1يعني  2 1900/1/1يعني  1900/1/2هكذا.
هذه الطريقة في التعامل مع الت اريخ مكنتنا من اجراء العمليا
الطرح.

ال سابية على الت اريخ مثل الجمع

ادخال التواريخ
يقبل االكسيل جميع صيغ التاريخ المعر فة؛ فإذا أدخل  2019/1/1يعرف االكسيل أن البيانا
أدخلتها عبارة عن تاريخ .بالمثل يتعامل االكسيل مع  -1 2019-1-1يناير2019 -

التي

عند تنشيط خلية م ت ية على تاريخ ،يق م االكسيل بعرض م ت يا الخلية في شريط الصيغة Formula
 Barمنسقة بتنسيق التاريخ االفتراضي ( ه التنسيق المعرف من خالل االعدادا اإلقليمية لجهاز
ال اس ب).
ال يق م شريط الصيغة بعرض الرقم المتسلسل للتاريخ .اذا كن تريد عرض الرقم المتسلسل لتاريخ ما
فبإمكانك تنسيق التاريخ بالتنسيق العام من خالل الذهاب إلى تب يب  Homeثم  Numberثم اختيار
 Generalمن القائمة المنسدلة.
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التاريخ

شكل 1-10

ادراج سلسلة من التواريخ
الدراج سلسة من الت اريخ في رقة العمل؛ اتبع أ د االجراءا التالية:
 .1الدراج سلسلة من الت اريخ يفصل بينها ي م ا د ،أكتب التاريخ األ ل في الخلية األ لى من
نطاق البيانا  ،ثم اضغط بزر الما س األيسر على مقبض التعبئة مع استمرار الضغط اس ب
لألسفل.

شكل 2-10
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 .2هناك طريقة أخرى الدراج سلسلة ن الت اريخ ،عن طريق الضغط على مقبض التعبئة بزر
الما س األيمن مع استمرار الضغط نس ب لألسفل ،عند رفع اليد عن الما س تظهر لنا قائمة
بالخيارا التي سيتم على أساسها تك ين سلسلة الت اريخ.

شكل 3-10

 .3ال ظ أنه في الطريقة السابقة ال ي جد خيار النشاء سلسة من الت اريخ يفصل بينها أسب ع.
الدراج سلسلة من الت اريخ يفصل بينها أسب ع أ أي عدد م دد من األيام أ األشهر أ السن ا ؛
أكتب التاريخ األ ل في الخلية األ لى من نطاق البيانا ثم التاريخ التالي في الخلية الثانية .دد
الخليتين األ لى الثانية ثم اضغط بزر الما س األيسر على مقبض التعبئة ع استمرار الضغط
اس ب باتجاه األسفل.
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شكل 4-10

 .4باإلمكان أيضا ً استخدام المعادال النشاء سلسلة من الت اريخ .ميزة استخدام المعادال هي أنك
تستطيع تغيير كامل السلسلة من خالل تغيير التاريخ األ ل فقط.
كمثال على استخدام المعادال النشاء سلسلة ت اريخ باالمكان استخدام المعادلة التالية التي تق م
بانشاء سلسلة من الت اريخ التي يفصل بينها  10أيام:
=A1+10

شكل 5-10
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حساب عدد األيام بين تاريخين
ل ساب عدد األيام بين تاريخين ،يمكن –ببساطة -طرح التاريخ األقدم من األ دث.
معرفة التاريخ بعد أو قبل عدد محدد من األيام
لمعرفة التاريخ بعد أ قبل عدد من األيام يمكن إضافة أ طرح هذا العدد من التاريخ المعطى.
مثال على ما سبق:
 في الشكل  6-9يظهر لنا في الخاليا  B2 B1تاريخي البدء االنتهاء لعملية ما على الترتيب.لمعرفة عدد األيام الذي استغرقته هذه العملية استخدم المعادلة التالية:
=B2-B1
في الجزء األسفل من رقة العمل يظهر لنا تاريخ بدء التشغيل لماكنة ما العمر االفتراضي لها في
الخليتين  B6 B5على الت الي .لمعرفة تاريخ االستبدال (انتهاء العمر االفتراضي) للماكنة ،استخدم
المعادلة التالية:
=B5+B6

شكل 6-10
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جمع أو طرح األوقات
من الممكن استخدام اشارتي الجمع الطرح لجمع طرح األ قا  .فمثالً المعادلة =F2-F1 :في الخلية
 F2تق م ب ساب عدد ساعا الد ام لم ظف ما.

شكل 7-10

مالحظة هامة
عند جمع أ طرح األ قا كان النتيجة أكبر من  24ساعة فإن االكسيل يق م بعرض النتيجة بشكل
غير سليم .لعرض ال ق الذي يتجا ز  24ساعة بشكل ص يح يجب تطبيق التنسيق المخصص على
الخلية ب يث يتم ضع األق اس المربعة ل الجزئية الخاصة بالساعا .
مثال:
في الشكل السابق  7-9نرى ق البدء ق االنتهاء من صيانة إ دى المكن في الخليتين F5
على الترتيب .المطل ب ايجاد ال ق الكلي الذي استغرقته عملية الصيانة.

F6

أ الً قبل البدء في ايجاد المطل ب نال ظ أن المدخال في الخليتين  F6 F5عبارة عن نص ليس
تاريخ ( يث أن الخلية ا ت على كلمة  onبالتالي م ت اها نصي ليس تاريخ) .لذلك قمنا بإدخال
ال ق التاريخ بالتنسيق السليم في الخليتين  G6 G5كما ه ظاهر في الشكل (من الممكن كتابة ال ق
التاريخ كما يلي أيضاً.) 17/11/2018 6:00 PM :
اآلن نكتب المعادلة التالية في الخلية : G7
=G6-G5
فن صل على النتيجة  21.40هي نتيجة غير سليمة بالتأكيد يث أن ال ق يقترب من ثالثة أيام .ل ل
هذه االشكالية قمنا بفتح مربع ال ار الخاص بتنسيق خاليا (من خالل شريط األد ا أ من خالل
الضغط على  )Ctrl+1من ثم عدلنا على تنسيق ال ق ب يث تم اضافة األق اس المربعة ل الجزئية
الخاصة بالساعا كما يلي .“[h]:mm” :ف صلنا على النتيجة الص ي ة69:40 :
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شكل 8-10

ادراج الوقت أو التاريخ الحالي بشكل ثابت
إلدراج التاريخ ال الي في ا دى خاليا رقة العمل استخدم االختصار ”; “Ctrl+أما إذا كن تريد ادراج
ال ق ال الي فاستخدم االختصار ”; .“Ctrl+ Shift+
ال ظ هنا أن ما تم ادراجه عبارة عن قيمة ثابتة لن تتغير بتغير ال ق .

ادراج التاريخ والوقت بحيث يتغير بشكل تلقائي مع تغير الوقت
الدراج التاريخ في ا دى الخاليا ب يث يعرض التاريخ ال الي د ما ً استخدم الدالة =TODAY() :يث
تق م هذه الدالة بعرض تاريخ الي م بشكل ديناميكي (تتغير النتيجة بتغير الي م).
من الممكن جمع نتيجة هذه الدالة مع نص كما في المعادلة التالية:
)" : "&TEXT(TODAY();"dddd dd/mm/yyyyاليوم هو"=

 10-9شكل
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إلدراج ال ق

التاريخ

التاريخ معا ً نستخدم دالة )(.NOW

شكل 10-10

لعرض ال ق فقط من الممكن تغيير التنسيق ب يث يعرض ال ق فقط اما من خالل شريط األد ا كما
بالشكل  11-9أ من خالل مربع ار ( Format Cellsيمكن ال ص ل عليه من خالل الضغط على
)Ctrl+1

شكل 11-10

كمثال على استخدام هذه الدالة بشكل عملي انظر المعادلة التالية:
)": "&TEXT(NOW();"dd/mm/yyyy hh:mm AM/PMتمت طباعة التقرير في"=
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شكل 12-10

الدوال )(YEAR(), MONTH(), DAY
تق م الدالة )( YEARباستخراج السنة من تاريخ معطى بينما تق م الدالة  MONTHباستخراج الشهر
الدالة )( DAYباستخراج الي م .كمثال على استخدام هذه الد ال انظر الشكل 13-9

شكل 13-10

دالة )(DATE
تأخذ الدالة  DATEثالث معامال
فمثالً المعادلة التالية:

هي :الي م ،الشهر ،السنة ترجع التاريخ المك ن من هذه الع امل.
)=DATE(2019;5;1

ترجع التاريخ1/5/2019 :
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شكل 14-10

عادة ً ما تستخدم دالة  DATEمع الد ال األخرى؛ فعلى سبيل المثال الدالة التالية تق م بعرض الي م الم افق
لعيد العمال للسنة ال الية:
)=DATE(YEAR(TODAY());5;1
تى تعرض المعادلة الي م ال تنس أن تغير تنسيق الخلية إلى تنسيق يق م بعرض الي م مثل التنسيق
التالي ."dddd" :انظر الشكل 15-9

شكل 15-10

استخدام دالة  DATEلمعرفة التاريخ بعد عدد معين من األيام أو الشهور أو السنين
تق م المعادلة التالية بعرض التاريخ بعد  26شهرا ً من التاريخ المعطى في الخلية :A1
))=DATE(YEAR(A1);MONTH(A1)+26;DAY(A1
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 10-16شكل

ترجع المعادلة التالية التاريخ بعد  26شهرا ً من التاريخ ال الي:
)))(=DATE(YEAR(TODAY());MONTH(TODAY())+26;DAY(TODAY
بالمثل يمكن التعديل على المعادلة لتعرض التاريخ بعد عدد معين من األيام أ السنين.

تحويل النص إلى تاريخ
في كثير من األ يان ي دث أن تق م باستيراد بيانا من برامج أخرى فيتم استيراد الت اريخ كقيم نصية.
على سبيل المثال يمثل "النص" التالي التاريخ :2019/9/15
20190915
لت يل هذا النص إلى تاريخ من الممكن استخدام دالة  DATEكالتالي:
))=DATE(LEFT(A4;4);MID(A4;5;2);RIGHT(A4;2

شكل 17-10

دالة )(WEEKDAY
تق م الدالة )( WEEKDAYبارجاع رقم الي م الم افق لتاريخ معطى؛ يث أن أرقام األيام تبدأ من ( 1ي م
األ د) تى ( 7ي م السب ).
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مثال:
في الشكل  18-9يظهر لنا في العم د  Aتاريخ البيع لسلعة معينة ،المطل ب ايجاد الي م الم افق لهذا
التاريخ في العم د  .Bلل ص ل لهذه النتيجة نستخدم دالة )( WEEKDAYكالتالي:
)=WEEKDAY(A2
يث أن هذه الدالة تأخذ التاريخ ل سيط لها ترجع رقم الي م الم افق لهذا التاريخ.

شكل 18-10

ال ظ أن نتيجة تنفيذ المعادلة هي عبارة عن رقم لعرض الي م بال ر ف نعيد تنسيق الخاليا في العم د
 Bبالتنسيق المخصص “dddd” :كما ه ظاهر بالشكل 19-9

شكل 19-10
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مثال متقدم على استخدام دالة )(WEEKDAY
في الشكل  20-9يظهر لنا في العم د  Fت اريخ الش ن لعدد من البضائع ،يث نال ظ أن بعض ت اريخ
الش ن تقع ضمن اإلجازة األسب عية (الجمعة أ السب ) .المطل ب ه تعديل تاريخ الش ن الذي يقع
ضمن اإلجازة األسب عية ليصبح أ ل ي م عمل بعد اإلجازة (أ ل ي م أ د).

شكل 20-10

لل ص ل إلى هذه النتيجة نستخدم المعادلة التالية (في الخلية :)G2
))=IF(WEEKDAY(F2)=6;F2+2;IF(WEEKDAY(F2)=7;F2+1;F2
هنا استخدمنا دالة  IFلف ص رقم الي م الم افق لتاريخ الش ن؛ فإذا كان الرقم ( 6أي الجمعة) فالمعادلة
تق م بإضافة  2إلى التاريخ المعطى ،أما إذا كان رقم الي م ( 7ي م سب ) فالمعادلة تق م بإضافة  1إلى
التاريخ المعطى .نتيجة تنفيذ المعادلة تعميمها على العم د  Gهي كما في الشكل .21-9

شكل 21-10
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في هذا المثال؛ تى تك ن األم ر اض ة تم تطبيق التنسيق المخصص ” “dddd dd/mm/yyyyعلى
الخاليا الم ت ية على الت اريخ.
حساب عدد أيام العمل الواقعة بين تاريخين
يقدم لنا االكسيل دالتين ل ساب عدد أيام العمل ال اقعة بين تاريخين باستثناء عطل نهاية األسب ع
اإلجازا الرسمية؛ هما:
األ د (كعطلة نهاية األسب ع)

 )( :NETWORKDAYتق م هذه الدالة باستثناء ي مي السبباالضافة إلى العطل الرسمية.
 )( :NETWORKDAY.INTLاستخدم هذه الدالة اذا كن في بلد ال يعتمد ي مي السب األ دكعطلة نهاية األسب ع ( ه ال ضع القائم في بالدنا) .يث تق م هذه الدالة باستثناء أيام عطلة
نهاية األسب ع كما ت ددها له باالضافة إلى استثناء أيام العطل الرسمية.
مثال:
في الشكل  22-9المطل ب ايجاد عدد أيام العمل بين التاريخين المعطيين في الخليتين  G6 G5مع
العلم بأن جد ل العطل الرسمية م ج د في النطاق  ،A5:A8أن ي مي االجازة األسب عية هما الجمعة
السب .
لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:
)=NETWORKDAYS.INTL(G5;G6;7;A5:A8

شكل 22-10
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يث أن الدالة  NETWORKDAYS.INTLتأخذ أربعة معامال هي كالتالي:
-1
-2
-3

-4

المعامل األ ل ه تاريخ البدء
المعامل الثاني ه تاريخ االنتهاء
المعامل الثالث ه عبارة عن الك د المعبر عن عطلة نهاية األسب ع .ال ظ أنك عندما تصل لهذا
المعامل أثناء كتابة الدالة يق م االكسيل بعرض قائمة منسدلة بها جميع خيارا االجازة األسب عية
يمكن االختيار من هذه القائمة أ كتابة الك د مباشرة في ال معرفته .انظر الشكل 23-9
المعامل الرابع ه عبارة عن النطاق الم ت ي على االجازا الرسمية.

شكل 23-10

معرفة التاريخ قبل أو بعد عدد معين من "أيام العمل"
تستخدم الدالتين )( WORKDAY.INTL() WORKDAYلمعرفة التاريخ قبل أ بعد عدد م دد من أيام
العمل مع األخذ بال سبان استثناء االجازا العطل الرسمية .كما في الدالة )( NETWORKDAYتعتمد
الدالة )( WORKDAYي مي السب األ د كعطلة نهاية األسب ع بينما تمن ك دالة WORKDAY.INTL
نطاقا ً أ سع من الخيارا .
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مثال:
قُدر أيام العمل الالزمة إلنجاز مشر ع ما ب  35ي م عمل فإذا تم ت ديد تاريخ البدء في الخلية G5؛
فالمطل ب معرفة تاريخ انتهاء المشر ع .مع األخذ بال سبان أن االجازة األسب عية هي ي مي الجمعة
السب العطل الرسمية مسجلة في النطاق .A5:A8

 10-24شكل

لل ص ل لل ل نستخدم المعادلة التالية:
)=WORKDAY.INTL(G5;35;7;A5:A8
يث أن:
-

المعامل األ ل عبارة عن تاريخ البدء.
المعامل الثاني عبارة عن عدد أيام العمل( .استخدم رقما ً م جبا ً لمعرفة التاريخ بعدد عدد معين
من أيام العمل رقما ً سالبا ً لمعرفة التاريخ قبل عدد معين من أيام العمل).
المعامل الثالث عبارة عن اإلجازة األسب عية.
المعامل الرابع عبارة عن النطاق الم ت ي على اإلجازا الرسمية.
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.11

الدوال الرياضية واإلحصائية

في هذا الفصل س ف نتعرض لعدد كبير من الد ال الرياضية اال صائية المفيدة ،التي يتكرر استخدامها
في كثير من أ راق العمل.

دوال التقريب
دالة )(ROUND
تعمل الدالة  ROUNDعلى تقريب الرقم ألقرب رقم ذ عدد م دد من المنازل العشرية .هي تأخذ الشكل
العام التالي:
)عدد المنازل العشرية;الرقم(=ROUND
مثال:
لتقريب الرقم  120.573إلى أقرب رقم ص يح نستخدم المعادلة التالية:
)=ROUND(120.573;0
فن صل على الرقم 121
بينما نستخدم المعادلة التالية لتقريب الرقم ألقرب رقم ذ منزلتين عشريتين:
)=ROUND(120.573;2
فن صل على النتيجة 120.56
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دالة ROUNDUP
تعمل الدالة  ROUNDUPعلى تقريب الرقم لألعلى ألقرب رقم ذ عدد م دد من المنازل العشرية.
هي تأخذ الشكل االعام التالي:
(عدد المنازل العشرية;الرقم(=ROUNDUP

مثال:
لتقريب الرقم  120.573لألعلى إلى أقرب رقم ص يح نستخدم المعادلة التالية:
)=ROUND(120.123;0
فن صل على الرقم 121
بينما نستخدم المعادلة التالية لتقريب لألعلى الرقم ألقرب رقم ذ منزلتين عشريتين:
)=ROUND(120.123;2
فن صل على النتيجة 120.13

تطبيق على دالة ROUNDUP
في الشكل  1-10المطل ب ايجاد الربع السن ي المقابل للت اريخ الم ج دة في عم د التاريخ .لل ص ل
لهذه النتيجة نستخدم المعادلة التالية:
)=ROUNDUP(MONTH(A17)/4;0
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شكل 1-11

دالة )(ROUNDDOWN
تعمل الدالة  ROUNDDOWNعلى تقريب الرقم لألدنى ألقرب رقم ذ عدد م دد من المنازل العشرية.
هي تأخذ الشكل العام التالي:
(عدد المنازل العشرية;الرقم(=ROUNDDOWN

مثال:
لتقريب الرقم  120.573لألدنى إلى أقرب رقم ص يح نستخدم المعادلة التالية:
)=ROUND(120.789;0
فن صل على الرقم 120
بينما نستخدم المعادلة التالية لتقريب لألعلى الرقم ألقرب رقم ذ منزلتين عشريتين:
)=ROUND(120.789;2
فن صل على النتيجة 120.78
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مثال يشمل الدوال السابقة
في الشكل  2-10تم تقريب األرقام في عم د  Numberألقرب رقم ص يح باستخدام الد ال ROUND
ROUNDUP ROUNDDOWN

شكل 2-11

دالة )(MROUND
تق م الدالة  MROUNDبتقريب الرقم لألعلى أ األدنى ألقرب مضاعف من مضاعفا
تأخذ الشكل العام التالي:

رقم م دد.

)عدد المنازل العشرية;الرقم(=MROUND
مثال:
لتقريب الرقم  27ألقرب رقم من مضاعفا الرقم ( 5يقبل القسمة على  ) 5نستخدم المعادلة التالية:
)=MROUND(27;5
فن صل على الرقم .25
أما المعادلة التالية:
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)=MROUND(120.27;0.05
فترجع الرقم .120.25

دالة )(CEILING
تق م الدالة  CEILINGبتقريب الرقم لألعلى ألقرب مضاعف من مضاعفا
العام التالي:

رقم م دد .تأخذ الشكل

)عدد المنازل العشرية;الرقم( = CEILING
مثال:
لتقريب الرقم  27لألعلى ألقرب رقم من مضاعفا
التالية:

الرقم ( 5يقبل القسمة على  ) 5نستخدم المعادلة

)= CEILING (27;5
فن صل على الرقم .30
أما المعادلة التالية:
)=CEILING(120.27;0.05
فترجع الرقم .120.30

الدالة )(FLOOR
تق م هذه الدالة بتقريب الرقم لألدنى ،ألقرب مضاعف من مضاعفا رقم م دد.
مثال:
لتقريب الرقم  29لألدنى ألقرب رقم من مضاعفا
التالية:

الرقم ( 5يقبل القسمة على  ) 5نستخدم المعادلة

)= CEILING (29;5
فن صل على الرقم .25
أما المعادلة التالية:
)=CEILING(120.29;0.05
فترجع الرقم .120.25
139

الد ال الرياضية اال صائية

مثال يشمل الدوال السابقة
في الشكل  3-10تم تقريب األرقام في العم د  Numberألقرب رقم ذ منزلتين عشريتين باستخدام
الد ال FLOOR CEILING MROUND

شكل 3-11

الدالة )(INT
تق م هذه الدالة بإزالة األرقام العشرية من الرقم ارجاع القيمة الص ي ة الصغري التالية .فمثالً المعادلة:
)=INT(120.99
ترجع الرقم  .120بينما المعادلة:
)=INT(-120.99
ترجع الرقم )(-120
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الدالة )(TRUNC
تق م هذه الدالة بازالة األرقام اعشرية من الرقم ارجاع الجزء الص يح من الرقم .فمثالً ترجع المعادلة
التالية الرقم :12
)=TRUNC(12.9889
الدالة )(ABS
تق م هذه الدالة بارجاع القيمة المطلقة للرقم .فمثالً المعادلة التالية:
)=ABS(-120.33
ترجع الرقم  120.33بينما المعادلة:
)=ABS(12.33
ترجع أيضا ً 120.33
مثال يشمل الدوال السابقة
في الشكل  4-10تم تطبيق الد ال  ABS TRUNC INTعلى األرقام في العم د Number

شكل 4-11
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دالة )(MOD
تعيد هذه الدالة باقي القسمة على رقم م دد .فلمعرفة باقي قسمة الرقم  7على  5نستخدم المعادلة التالية:
)=MOD(7;5
فن صل على الرقم .2
تطبيق على دالة MOD
من الممكن استخدام دالة  MODلت ديد ما إذا كان السنة بسيطة أ كبيسة .يث أن السنة الكبيسة تقبل
القسمة على  4بد ن باقي .فمن الممكن استخدام المعادلة التالية لت ديد ذلك:
)"كبيسة";"بسيطة";=IF(MOD(2022;4)=0
من الممكن استخدام المعادلة التالية لت ديد ما إذا كان التاريخ المعطى يقع ضمن سنة بسيطة أم كبيسة.
)"كبيسة";"بسيطة";=IF(MOD(YEAR(R2);4)=0

 11-5شكل
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دوال االحصاء
دالتي القيمة القصوى  MAXوالقيمة الدنيا MIN
راجع الفصل السابع
دالة )(LARGE
ترجع هذه الدالة القيمة الكبرى ذا الترتيب الم دد ضمن مجم عة من القيم .فترجع أكبر قيمة أ ثاني
أكبر قيمة أ القيمة الكبرى رقم  15مثالً .تأخذ الشكل العام التالي:
)=LARGE(Array;k
يث أن  Arrayهي عبارة عن سلسة من القيم k ،ترتيب القيمة المطل بة.
مثال:
في الشكل  6-10المطل ب ايجاد عالمة الطالب صا ب ترتيب "الثاني"
نستخدم المعادلة التالية:
)=LARGE(F6:F14;2

 11-6شكل

دالة )(SMALL
ترجع هذه الدالة القيمة الصغرى ذا الترتيب الم دد ضمن مجم عة من القيم .فترجع أصغر قيمة أ
ثاني أصغر قيمة أ القيمة الكبرى رقم  15مثالً .تأخذ الشكل العام التالي:
)=SMALL(Array;k
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يث أن  Arrayهي عبارة عن سلسة من القيم k ،ترتيب القيمة المطل بة.
مثال:
في الشكل  7-10المطل ب ايجاد قيمة ثاني أقل عالمة
نستخدم المعادلة التالية:
)=SMALL(F6:F14;2

شكل 7-11

دالة )(RANK
تق م هذه الدالة بإرجاع ترتيب قيمة ما ضمن سلسلة من القيم .تستخدم إما الترتيب التصاعدي أ التنازلي.
تأخذ الشكل العام التالي:
)]=RANK(number;ref;[order
يث أن:
  :Numberالرقم الطل ب معرفة ترتيبه  :Refسلسة القيم التي ت ت ي على الرقم المطل ب معرفة ترتيبه  :Orderهل الترتيب تنازلي أم تصاعدي ( 0للتنازلي  1للتصاعدي) .ال ظ أن هذا ال سيطاختياري قيمته االفتراضية  0في ال عدم ادخاله.
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مثال:
في الشكل  8-10المطل ب ايجاد ترتيب الطالب في عم د "الترتيب" .لل ص ل لهذا الهدف نبدأ بكتابة
المعادلة التالية في الخلية  H6ثم نعممها على باقي خاليا عم د الترتيب:
)=RANK(F6;$F$6:$F$14;0
ال ظ هنا أنه تم تثبي مراجع النطاق الذي ي ت ي على سلسلة القيم ( )$F$6:$F$14تى ال تتغير هذه
المراجع عند تعميم المعادلة.

شكل 8-11

دالة المتوسط الحسابي )(AVERAGE
راجع الفصل السابع.
دالة الوسيط )(MEDIAN
ترجع هذه الدالة القيمة التي تت سط مجم عة من القيم.
مثال:
في الشكل 9-10؛ إليجاد القيمة التي تت سط قيم عالما الطالب نستخدم المعادلة التالية:
)=MEDIAN(F6:F14
مال ظا :
تى تسهل الفكرة تم ترتيب عالما الطالب تنازليا ً هنا ال ظ أن قيمة ال سيط ()80؛ هناك
أربع قيم أكبر منها أربع قيم أصغر منها فهي في ال سط تماماً.
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 في هذا المثال نطاق البيانا /القيم ي ت ي على عدد فردي بالتالي فهناك قيمة تت سط القيم أمال كان نطاق القيم ز جي فإن ال سيط س ف يك ن المت سط ال سابي للقيمتين اللتان تت سطان
القيم.
 يك ن استخدام ال سيط ذ فائدة إذا كان القيم ت ت ي على قيم متطرفة (على سبيل المثال تك نمعظم القيم بالمئا هناك قيمة بعشرا اآلالف) فهنا استخدام المت سط ال سابي ال يعطي مؤشر
ص يح عن البيانا  .بينما ال سيط في هذه ال الة يرسم ص رة أكثر دقة للبيانا .

شكل 9-11

دالة المنوال )(MODE
تق م هذه الدالة بإرجاع القيمة األكثر تكررا ً في نطاق القيم المعطى.
مثال:
إليجاد القيمة األكثر تكررا ً في عالما الطالب نستخدم المعادلة التالية:
)=MODE(F6:F14

شكل 10-11
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دالة )( Aggregate
تعتبر دالة )(  Aggregateمن الد ال ال ديثة نسبيا ً يث ظهر أل ل مرة ضمن اصدار Excel
 ،2013تُرجع هذه الدالة مجم عا ً في قائمة أ قاعدة بيانا  .يث يمكن أن تق م الدالة
AGGREGATEبتطبيق داال تجميعية مختلفة (تستطيع أن تختر دالة من ضمن  19دالة) على قائمة
أ قاعدة بيانا مع ت فير خيار تجاهل الصف ف المخفية قيم الخطأ.
مع العلم بأن هذه الدالة مصممة لالستخدام مع البيانا التي تم تنظيمها عم ديا ً ال يمكن استخدامها مع
البيانا التي تم تنظيمها أفقياً.
تأخذ دالة )(  Aggregateالشكل التالي:
)… AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2],
يث ي ت ي بناء جملة الدالة  AGGREGATEعلى ال سيطا التالية:
•

 : Function_numهي سيطة مطل بة .تأخذ الرقم من  1إلى  19يث ي دد ذلك الدالة
المراد استخدامها .هذه الد ال هي كالتالي:
الدالة
AVERAGE
COUNT
COUNTA
MAX
MIN
PRODUCT
STDEV.S
STDEV.P
SUM
VAR.S
VAR.P
MEDIAN
MODE.SNGL
LARGE
SMALL
PERCENTILE.INC
QUARTILE.INC

Function_num
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PERCENTILE.EXC

18
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•  :Optionsسيطة مطل بة .هي قيمة رقمية ت دد القيم ال ُمراد تجاهلها في نطاق التقييم للدالة.
وتأخذ األرقام من  1وحتى  7حيث يحدد ذلك سلوك التجاهل المطلوب .وهذه الخيارات هي كما
تظهر في الجدول التالي:
الخيار
Option
0أ م ذ ف
1
2
3
4
5
6
7

السلوك
تجاهل الدالتين  AGGREGATE SUBTOTALالمتداخلتين
تجاهل الصف ف المخفية الدالتين AGGREGATE SUBTOTAL
المتداخلتين
تجاهل قيم الخطأ الدالتين AGGREGATE SUBTOTAL
المتداخلتين
تجاهل الصف ف المخفية قيم الخطأ الدالتين SUBTOTAL
 AGGREGATEالمتداخلتين
عدم تجاهل أي شيء
تجاهل الصف ف المخفية
تجاهل قيم الخطأ
تجاهل الصف ف المخفية قيم الخطأ

•  :Ref1وسيطة مطلوبة .وهي عبارة عن النطاق الذي يحتوي على القيم المراد تجميعها.
• … :Ref2,وسيطة اختيارية  .وهي عبارة عن النطاقات األخرى التي تحتوي على القيم المراد
تجميعها .وتستطيع ان تدخل حتى  255نطاقاً.
مثال:
في الشكل التالي يظهر لنا نطاق من البيانات يحتوي على قيم خطأ ،فإذا أردنا إيجاد مجموع القيم في
الخاليا  A2:A12مع تجاهل قيم الخطأ يجب أن نستخدم المعادلة التالية:
)=AGGREGATE(9;6;A2:A12
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وبالمثل إذا أردنا إيجاد متوسط القيم في النطاق  A2:A12مع تجاهل قيم الخطأ فإننا نستخدم المعادلة
التالية:
)=AGGREGATE(1;6;A2:A12
مع العلم بأن االكسيل يسهل عليك ادخال معامالت الدالة ،حيث أن االكسيل يقوم بإظهار قائمة منسدلة
بخيارات المعاملين (الوسيطين)  Function_numو  Optionsوذلك عند محاولة البدء بإدخال هاته
الوسائط كما يظهر في الشكل باألسفل.
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دالة )(Subtotal
تعتبر دالة )( Subtotalمن الد ال المفيدة عندما ت ت ي رقة العمل على تصفية للبيانا  ،يث تق م
هذه الدالة بإرجاع إجمالي فرعي في قائمة أ قاعدة بيانا  ،مع إمكانية تجاهل الصف ف المخفاة
المصفاة ( هذه هي الميزة األساسية لهذه الدالة).
تأخذ هذه الدالة الشكل التالي:
)SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],...
يث ي ت ي بناء جملة الدالة  SUBTOTALعلى ال سيطا التالية:
•

 :Function_numسيطة مطل بة .هي أ د األرقام من  1إلى  11أ من  101إلى 111
سب الدالة المطل ب استخدامها لل ص ل على اإلجمالي الفرعي .يق م الرقم من  1إلى 11
بتضمين الصف ف المخفية يد ياً ،بينما يق م الرقم من  101إلى  111باستبعادها؛ يتم د ما ً
استبعاد الخاليا ال ُمصفاة ،سب الجد ل التالي:

الدالة

AVERAGE
COUNT
COUNTA
MAX
MIN
PRODUCT
STDEV
STDEVP
SUM
VAR
VARP
•
•

Function_num
تتجاهل القيم (
)المخفية
ال تتجاهل القيم
ال ُمصفاة
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Function_num
تقوم بتضمين القيم (
)المخفية
ال تتجاهل القيم ال ُمصفاة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 :Ref1سيطة مطل بة .النطاق أ المرجع المسمى األ ل الذي تريد ساب اإلجمالي الفرعي
له.
 :...,Ref2سيطة اختيارية .النطاقا أ المراجع المسماة األخرى من  2إلى  254التي تريد
ساب اإلجمالي الفرعي لها.
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مالحظات على الدالة )(Subtotal
•

•

تم تصميم الدالة  SUBTOTALألعمدة البيانا أ النطاقا العم دية .هي غير مصممة
لصف ف البيانا أ النطاقا األفقية .على سبيل المثال ،عند ساب اإلجمالي الفرعي لنطاق
أفقي باستخدام  function_numتسا ي  101أ أكثر مثل) ، SUBTOTAL(109,B2:G2ال
يؤثر إخفاء أ د األعمدة في اإلجمالي الفرعي .غير أن إخفاء صف في إجمالي فرعي لنطاق
عم دي يؤثر في اإلجمالي الفرعي.
ُ
إذا كان أي من المراجع عبارة عن مراجع ثالثية األبعاد ،ترجع الدالة  SUBTOTALقيمة
الخطأ!VALUE#.

مثال
في نطاق البيانا الظاهر في الشكل **** اذا كنا نريد إيجاد مجم ع خاليا النطاق  A2:A12مع تجاهل
القيم بداخل الصف ف المخفية أ ال ُمصفاة ،نستخدم المعادلة التالية:
)=SUBTOTAL(109;A2:A12
لل ص ل على نفس النتيجة مع تجاهل القيم ال ُمصفاة فقط عدم تجاهل القيم التي تم اخفاؤها يد يا ً
نستخدم المعادلة التالية:
)=SUBTOTAL(9;A2:A12
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لتسهيل األمر على المستخدم يق م االكسيل بإظهار قائمة منسدلة ت ت ي على جميع خيارا التجميع
المتا ة ذلك عند م ا لة ادخال ال سيطة األ لى للدالة  function_numكما في الشكل****
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.12

الدوال الشرطية والمنطقية

تعد الد ال الشرطية من أهم الد ال التي ي فرها االكسيل أكثرها شي عا ً هي تتن ع ما بين الد ال التي
تق م بإرجاع قيمة ما بنا ًء على ت قق شرط معين أ عدة شر ط ؛ مثل دالتي  .IFS IFالد ال التي
تق م بإجراء العمليا ال سابية بنا ًء على ت قق شرط أ مجم عة من الشر ط مثل SUMIF
 .COUNTIFيمكن دمج الد ال الشرطية مع الد ال المنطقية ( هي مجم عة من الد ال التي ترجع
القيمة  TRUEعند ت قق شرط أ مجم عة من الشر ط ،إلنتاج معادال ق ية مرنة.

الدالة )(IF
تعد الدالة )( IFأشهر الد ال الشرطية على االطالق ،هي تأخذ شرط ما ترجع قيمة معينة ال ت قق
الشرط قيمة أخرى ال عدم ت ققه .تأخذ الشكل العام التالي:
)القيمة ال عدم ت قق الشرط; القيمة ال ت قق الشرط; شرط منطقي(=IF
الشرط المنطقي  Logical Expressionه عبارة عن تعبير/معادلة يرجع ا دى القيمتين ( TRUEفي
ال كان الجملة ص ي ة) أ ( FALSEفي ال كان الجملة خاطئة).
أمثلة على الشرط المنطقي:
  14>10نتيجته TRUE  10<>15نتيجته  ( TRUEيث أن >< تمثل اشارة "ال يسا ي")  10<7نتيجته FALSEع امل المقارنا التي يمكن استخدامها إلنشاء الشرط المنطقي:
 -أكبر من ”>“
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-

أصغر من ”<“
أكبر من يسا ي ”=>“
أصغر من يسا ي ”=<“
يسا ي ”=“
ال يسا ي ”><“

من الممكن أيضا ً استخدام الد ال المنطقية (مثل دالتي )(AND
)( )ISNUMBERإلنشاء الشرط المنطقي.

)( )ORد ال المعل ما

(مثل دالة

سيتم التعرض للد ال المنطقية في الفقرا التالية من هذا الفصل بالنسبة لد ال المعل ما
ال ص ل على معل ما عنها من خالل الرابط التالي:

فباإلمكان

د ال المعل ما

مثال على استخدام دالة :IF
في الشكل  1-11الذي يعرض عالما الطالب؛ المطل ب أن يظهر أمام كل طالب التقدير الخاص به
(ناجح أ راسب) على سب الشرط التالي :الطالب ذ العالمة النهائية التي تسا ي أ أكبر من  50يعتبر
ناج أ ً ما د ن ذلك راسب.
لعمل ذلك نستخدم المعادلة التالية في الخلية  G6ثم نعمم على باقي خاليا عم د التقدير:
)"راسب";"ناجح";=IF(F6>=50

شكل 1-12
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مثال :2
في الشكل التالي  2-11الذي يظهر بيانا مجم عة من الم ظفين ،المطل ب اعطاء زيادة بمقدار
 2000لكل م ظف ترتيبه ال ظيفي  Job Ratingأعلى من .3
لهذ الغرض نستخدم المعادلة التالية:
)"";=IF(I2>=4;2000
ال ظ هنا أننا ضعنا ("") كمعامل ثالث للدالة (القيمة ال عدم ت قق الشرط) مع أنه باإلمكان استخدام
الصفر ( )0إال أنه –في هذه ال الة -يفضل كتابة هذا المعامل بهذا الشكل تى تظهر لنا الخلية فارغة في
ال عدم ت قق الشرط.

شكل 2-12

دالة  IFالمتداخلة
في كثير من األ يان قد ت تاج للت قق من أكثر من شرط في هذه ال الة يمكن اللج ء إلى الد ال المنطقية
مثل )( OR() ANDأ إلى  IFالمتداخلة .في هذه الفقرة س ف نتكلم عن دالة  IFالمتداخلة يث يك ن
استخدام هذه الدالة بهذا الشكل مفيدا ً عند ج د أكثر من شرط.

مثال:
في الشكل  3-11المطل ب التالي:
 كل م ظف راتبه أعلى من أ يسا ي  50000يأخذ عال ة على الراتب بمقدار %5 كل م ظف راتبه يترا ح ما بين  50000 30000يأخذ عال ة على الراتب بقدار %6 كل م ظف راتبه أقل من  30000يأخذ عال ة بقدار %7نال ظ هنا أنه لدينا ثالث شر ط /اال

بالتالي فلل ص ل عل النتيجة المطل بة نستخدم المعادلة لتالية:
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))=IF(H2>=50000;0.05*H2;IF(H2>=30000;H2*0.06;H2*0.07
تعمل هذه المعادلة كالتالي:
 -1اذا كان راتب الم ظف أكبر أ يسا ي من  50000فإن العال ة تسا ي اصل ضرب الراتب
في ( %5دالة  IFاأل لى)
 -2اذا لم يت قق الشرط السابق فننتقل للشرط التالي (نفتح دالة  IFجديدة) ه  :اذا كان الراتب أعلى
أ يسا ي من  30000فالعال ة تسا ي اصل ضرب الراتب في %6
 -3إذا لم يت قق الشرطان السابقان فإن راتب الم ظف ه بالتأكيد أقل من  30000بالتالي فإن
العال ة تسا ي  %7ضرب راتب الم ظف.

بشكل عام فإن عدد د ال  IFالمطل بة يسا ي عدد الشر ط /ال اال ناقص 1
يجب أن تتأكد د ماً أن كل ق س تم فت ه يقابله ق س لإلغالق

شكل 3-12
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مثال :2
في رقة العمل الظاهرة في الشكل  4-11المطل ب اظهار التالي في خانة التقدير لكل طالب:
-

إذا كان عالمة الطالب أكبر أ تسا ي 90؛ ي صل على تقدير ممتاز
إذا كان عالمة الطالب تترا ح ما بين  80تى أقل من  90ي صل على جيد جدا ً
إذا كان عالمة الطالب تترا ح ما بين  70تى أقل من  80ي صل على جيد
اذا كان عالمة الطالب تترا ح ما بين  60تى أقل من  70ي صل على مقب ل
غير ذلك فالطالب راسب

لل ص ل لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:
))))"مقبول";"راسب";";IF(H6>=60جيد";";IF(H6>=70جيد جدا ً";";IF(H6>=80ممتاز";=IF(H6>=90

ال ظ أنه في هذا المثال ي جد خمس شر ط بالتالي عدد د ال  IFالمتداخلة المستخدمة ه عبارة عن
أربعة.
في نهاية المعادلة ال ظ ج د أربع أق اس لإلغالق هي أق اس اإلغالق لكل دالة من د ال .IF

شكل 4-12

الدالة )(IFS
دالة )( IFSمن الد ال الجديدة في اكسيل .تق م هذه الدالة بف ص عدة شر ط يث أن كل شرط من
الشر ط يأتي متب عا ً بالنتيجة التي س ف تستخدم إذا ت قق هذا الشرط .تعيد الدالة النتيجة الم افقة أل ل
شرط ت قق ( قق النتيجة .)TRUE
في كثير من ال اال
أسهل أ ضح.

يمكن استخدام الدالة  IFSكبديل لدالة  IFالمتداخلة ،مما يؤدي إلى كتابة معادال
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تتيح لك دالة  IFSإمكانية اختبار ما يصل إلى  127شرطا ً مختلفا ً.
تأخذ الدالة الشكل العام التالي:
الشرط رقم […;]القيمة ال ت قق الشرط رقم ; 2الشرط رقم ; 2القيمة ال ت قق الشرط رقم ; 1الشرط رقم =IFS( 1
)]القيمة ال ت قق الشرط رقم 127; 127

مثال:
)=IFS(A1=1;100;A1=2;200;A1=3;300
تق م هذه المعادلة بإرجاع  100اذا كان
كان تسا ي .3

قيمة  A1تسا ي  200 1اذا كان

 A1تسا ي  300 2اذا

مثال:
في هذا المثال تم ال ص ل لنفس النتيجة في المثال السابق الخاص بإيجاد تقديرا الطالب ،لكن باستخدام
دالة  IFSبدالً من دالة  IFالمتداخلة.
)"راسب";";F6<60مقبول";";F6>=60جيد";";F6>=70جيد جدا ً";";F6>=80ممتاز";=IFS(F6>=90
مرة أخرى للتذكير :تق م هذه الدالة بإرجاع القيمة الم افقة أل ل شرط يتم ت قيقه.

شكل 5-12
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الدوال المنطقية
ي ت ي برنامج االكسيل على العديد من الد ال المنطقية ،في هذا الفصل س ف نتطرق ألهم هذه الد ال
إلى كيفية االستفادة القص ى من هذه الد ال عن طريق دمجها مع الدالة .IF
بشكل عام تق م الد ال المنطقية بف ص مدي ت قق شرط أ مجم عة من الشر ط ترجع ا دى القيميتين
 TRUEأ .FALSE

الدالة )(AND
تب ث الدالة )( ANDفي مدى ت قق مجم عة من الشر ط معا ً تق م بإرجاع القيمة  TRUEاذا ت قق
جميع الشر ط بال استثناء .تستطيع هذه الدالة أن تف ص تى  255شرط.
مثال:
في رقة العمل الظاهرة في الشكل  6-11المطل ب اظهار كلمة  TRUEأمام كل م ظف راتبه أعلى من
 40000رتبته ال ظيفية أقل من أ تسا ي .4
لهذه الغاية نستخدم المعادلة التالية:
)=AND(H2>40000;I2<=4
هنا يجب أن يت قق الشرطين معاً لكي ترجع المعادلة القيمة TRUE

شكل 6-12
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الدالة )(OR
تأخذ الدالة  ORمجم عة من الشر ط تق م بإرجاع  TRUEإذا ت قق أ د الشر ط على األقل .تستطيع
هذه الدالة أن تأخذ تى  255شرط.
مثال:
في رقة العمل الظاهرة في الشكل  7-11تق م الدالة التالية:
)=OR(H2>50000;I2=5
بإرجاع القيمة  TRUEإذا كان راتب الم ظف أكبر من  50000أ رتبته ال ظيفية تسا ي .5

شكل 7-12

الدالة )(NOT
تق م الدالة )( NOTبتغيير النتيجة المنطقية فتغير  TRUEإلى  FALSEالعكس.
أمثلة:
 نتيجة المعادلة ) =NOT(TRUEهي FALSE نتيجة المعادلة ) =NOT(10<5هي TRUE -نتيجة المعادلة )) =NOT(AND(1>2;3<4هي TRUE
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مثال على استخدام الدوال المنطقية مع دالة )(IF
في رقة العمل الظاهرة في الشكل  8-11المطل ب اعطاء مكافئة للم ظفين الذين ي قق ن الشرطين
التاليين:
 -1أن يك ن الم ظف مثب ( الته ال ظيفية )Full Time
 -2أن تك ن رتبة الم ظف أعلى من 3
تق م المعادلة التالية بإيجاد المطل ب:
)"";=IF(AND(D2="Full Time";I2>3);2000
يث أننا استخدمنا الدالة )( ANDلف ص مدى ت قق الشرطين السابقين معا ً لكل م ظف.

شكل 8-12

الدالة )(Switch
تقيّم الدالة » «SWITCHقيمة ا دة (تسمى التعبير  ) Expressionمقابل قائمة بالقيم تُظهر النتيجة
المقابلة للقيمة المطابقة األ لى .إذا لم يكن هناك أي تطابق ،فسيتم إظهار القيمة االفتراضية االختيارية.
تأخذ الدالة الشكل التالي:
SWITCH(expression, value1, result1, [default or value2, result2],…[default or
)]value3, result3
تأخذ ال سائط التالية:
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الوسيطة
expression
التعبير
( سيطة اجبارية)
value1…value126
( سيطة اجبارية)
result1…result126
( سيطة اجبارية)
default
االفتراضي
( سيطة اختيارية)

الوصف
التعبير ه القيمة (مثل رقم أ تاريخ أ نص ما) التي ستتم
مقارنتها مقابل القيم  value1تى .value126
 :valueNهي قيمة ستتم مقارنتها مقابل التعبير.
:resultNهي قيمة سيتم إرجاعها عندما تطابق ال سيطة
valueNالتعبير  expressionالمطل ب .يجب إدخال
resultNلكل سيطة  valueNمقابلة.
اإلعداد االفتراضي ه القيمة التي سيتم إرجاعها في ال لم
يتم العث ر على تطابقا في تعبيرا  .valueNيجب أن
تك ن القيمة االفتراضية هي ال سيطة األخيرة في هذه الدالة.

مثال
في الشكل ***** تم استخدام دالة  switchإلرجاع القيمة المقابلة للرقم في الخلية  ،A1فمثالً إذا كان
م ت يا الخلية  A1هي " "1فإن ناتج المعادلة س ف تك ن  Springأما اذا كان " "2فستك ن النتيجة
 Summerهكذا .ذلك من خالل المعادلة التالية:
)"=SWITCH( A1; 1; "Spring"; 2; "Summer"; 3; "Autumn"; 4; "Winter";"NO
ال ظ هنا أن القيمة االفتراضية هي عبارة عن " "NOففي ال كان االدخال في  A1أي شيء غير
األرقام  4-1س ف ترجع المعادلة القيمة ""NO

دوال الحساب الشرطي
يقدم لك االكسيل مجم عة من الد ال التي تمكنك من اجراء العمليا ال سابية المختلفة بنا ًء ت قق شرط
أ مجم عة من الشر ط.
الدالة )(SUMIF
تق م الدالة  SUMIFبجمع مجم عة من القيم في نطاق ما بنا ًء على ت قق شرط م دد .تأخذ الشكل العام
التالي:
)]=SUMIF(Range; Criteria; [Sum Range
يث أن:
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  :Rangeه عبارة عن نطاق البيانا الذي نريد تطبيق المعيار عليه  :Criteriaالمعيار المطل ب الجمع على أساسه ،يك ن على شكل رقم أ تعبير أ مرجع خليةأ نص أ دالة  .على سبيل المثال ،يمكن التعبير عن المعايير كـ  32أ " ">32أ  B5أ ""32
أ "تفاح" أ )(TODAY
 oمالحظة مهمة :يجب تضمين أي معيار نصي أ أي معايير ت ت ي على رم ز منطقية
أ رياضية بين عالمتي اقتباس مزد جتين)"( مثل " ">55أ " ."Jamalإذا كان
المعايير رقمية ،فال اجة إلى ضع عالمتي اقتباس مزد جتين.
  :Sum Rangeسيطة اختيارية .هي عبارة عن الخاليا الفعلية التي ستُجمع ،إذا تم ذف هذاالمعامل فسيق م االكسيل بجمع الخاليا التي قق المعيار المطل ب في نطاق البيانا الذي تم
تطبيق المعيار عليه (المعامل األ ل للدالة).
مثال:
في رقة العمل الظاهرة في الشكل 9-11؛ تق م المعادلة التالية بإرجاع مجم ع ر اتب الم ظفين ذ ي
الرتبة ال ظيفية :1
)=SUMIF(I2:I742;1;H2:H742
يث أن:
المطل ب تطبيق المعيار عليه ه النطاق الم ت ي على الرتبة

 المعامل األ ل :نطاق البياناال ظيفية ()I2:I742
 المعامل الثاني :عبارة عن المعيار/الشرط (هنا لم نضع الشرط بين عالمتي اقتباس يث أنهرقم)
 المعامل الثالث :عبارة عن نطاق الجمع ه النطاق الم ت ي على الراتب ()H2:H742أما المعادلة التالية فتق م بإرجاع مجم ع ر اتب الم ظفين ذ ي الرتبة ال ظيفية األكبر من :4
)=SUMIF(I2:I742;">4";H2:H742

 12-9شكل
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الدالة )(AVERAGEIF
تعمل الدالة  AVERAGEIFبشكل مشابه تماما ً للدالة  SUMIFتأخذ نفس المعامال  ،إال أنها ترجع
المت سط ال سابي بدالً من المجم ع.
مثال:
تق م المعادلة التالية بإرجاع مت سط ر اتب الم ظفين ذ ي الرتبة ال ظيفية :1
)=AVERAGEIF(I2:I742;1;H2:H742

 12-10شكل

الدالة )(COUNTIF
تق م الدالة  COUNTIFبالعد بنا ًء على ت قق معيار م دد .تأخذ الشكل العام التالي:
)=COUNTIF(range, criteria
يث أن المعامل األ ل  rangeه عبارة عن نطاق البيانا الذي نريد تطبيق المعيار عليه .أما المعامل
الثاني  criteriaفه المعيار المطل ب تطبيقه.
مثال:
المعادلة التالية ترجع لنا عدد الم ظفين ذ ي الرتبة ال ظيفية :1
)=COUNTIF(I2:I742;1

 12-11شكل
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الدوال  SUMIFSو  AVERAGEIFSو COUNTIFS
تق م هذه الد ال بإجراء العمليا ال سابية بنا ًء على ت قق مجم عة من المعايير .تأخذ هذه الد ال الشكل
العام التالي:
)=SUMIFS(sum_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...
;=AVERAGEIFS(average_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2
)criteria2]; ...
)=COUNTIFS(criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...

يث أن:
-

 :Sum_rangeعبارة عن نطاق الجمع.
 :Average_rangeنطاق المت سط ال سابي.
 :Criteria_range 1عبارة عن نطاق المعايير األ ل.
 :Criteria 1عبارة عن المعيار المطل ب تطبيقه على نطاق المعايير األ ل.
] :[criteria_range2; criteria2النطاقا اإلضافية المعايير المقترنة بها (اختياري) .يمكنك
إدخال ما يصل إلى  127ز ج من النطاقا /المعايير.

مثال:
تق م المعادلة التالية بإرجاع مجم ع ر اتب الم ظفين المثبتين " "Full Timeمن ذ ي الرتبة ال ظيفية
:1
)"=SUMIFS(H2:H742;I2:I742;1;D2:D742;"Full Time

شكل 12-12
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بينما تق م المعادلة التالية بإرجاع عدد الم ظفين المثبتين ذ ي الرتبة ال ظيفية :1
)=COUNTIFS(D2:D742;"Full Time";I2:I742;1

دالتي )(MINIFS() ،MAXIFS
كما في الد ال  COUNTIFS AVERAGEIFS SUMIFSتق م دالة  MAXIFSبإرجاع أكبر قيمة
في نطاق ما بنا ًء على ت قق مجم عة من المعايير .بينما تق م دالة  MINIFSبإرجاع أصغر قيمة في
نطاق ما بنا ًء على ت قق مجم عة من المعايير.
تأخذ هاتين الدالتين الشكل التالي:
)MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
)MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
يث أنهما تأخذان ال سائط التالية:
الوسيطة

الوصف

هي نطاق الخاليا الفعلي الذي يتم ت ديد ال د األقصى
max_range
فيه.
(اجبارية – دالة )MAXIFS
هي نطاق الخاليا الفعلي الذي يتم ت ديد ال د األدنى
min_range
فيه.
(اجبارية – دالة )MINIFS
هي مجم عة الخاليا المطل ب تقييمها باستخدام
criteria_range1
المعايير.
(اجبارية)
هي معايير بصيغة أرقام أ تعبيرا أ نص ص ت دد
criteria1
الخاليا التي سيتم تقييمها ك د أقصى .تعمل مجم عة
(اجبارية)
المعايير نفسها مع الداال SUMIFS MINIFS
.AVERAGEIFS
 criteria_range2, criteria2,هي النطاقا اإلضافية المعايير المقترنة بها .يمكنك
إدخال ما يصل إلى  126ز جا ً من النطاقا /المعايير.
……..
(اختيارية)
مثال
في الشكل **** تم من خالل دالتي  MINIFS MAXIFSاستخراج أعلى أدنى قيمة لر اتب
الم ظفين الذين يعمل ن ب ق كامل  Full Timeضمن قسم التدريب .Training
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.13

الخاليا والنطاقات المسماة

أ يانا يك ن التعامل مع مراجع الخاليا النطاقا ليس سهالً .من سن ال ظ أن االكسيل ي فر لنا طريقة
العطاء الخاليا النطاقا أسماء مفه مة بدالً من مراجع الخاليا المعه دة .فمثالً يمكن اعطاء الخلية التي
ت ت ي على نسبة الفائدة االسم (نسبة_الفائدة) يمكن استخدام هذا االسم في المعادال ع ضا ً عن مرجع
الخلية (مثل  .) A1يمكن أيضا ً تسمية نطاق من البيانا كأن تسمي النطاق الذي ي ت ي على أسماء
الم ظفين ب (أسماء_الم ظفين).
إن استخدام األسماء بدالً من مراجع الخاليا له العديد من الف ائد منها:
-

-

استخدام األسماء المفه مة مثل (صافي_الدخل) أسهل بكثير للتذكر من استخدام مراجع الخاليا
مثل ()B127
استخدام األسماء عند كتابة المعادال يجعل كتابة المعادلة أقل عرضة لألخطاء يث أنه عند
ادخال االسم بشكل خاطئ يرجع لنا االكسيل قيمة الخطأ ?#NAME
بإمكانك استخدام األسماء للتنقل السريع بين النطاقا بداخل رقة العمل عن طريق كتابة اسم
النطاق الذي ترغب في الذهاب إليه في صند ق االسم  Name Boxثم الضغط على مفتاح
االدخال .أ من خالل الضغط على زر  F5من ثم كتابة اسم النطاق.
استخدام األسماء تجعل قراءة المعادال عملية سهلة ألي شخص فمثالً المعادلة المكت بة بهذا
الشكل( :إجمالي_المصاريف  -اجمالي_الدخل =) هي أسهل بكثير من ()=A10-A50

انشاء الخاليا والنطاقات المسماة
قبل أن تبدأ باستخدام األسماء في المعادال أ للتنقل في رقة العمل يجب أن تق م بتعريفها .بإمكانك
تعريف قدر ما تشاء من األسماء يمكنك تى أن تعطي أكثر من اسم لنفس النطاق.
يقدم لنا االكسيل العديد من الطرق التي يمكن استخدامها إلنشاء األسماء .لكن قبل أن تبدأ بانشاء األسماء
يجب أن تال ظ التالي:
 أسماء الخاليا النطاقا يجب أال تبدأ برقم (مثل  )3rdال أن يك ن االسم يشبه اسم خلية (مثل .)AB3إذا كان البد من هذا األمر فيمكن ادراج عالمة (_) قبل االسم مثل (.)_AB3
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يمكن االستعاضة عن المسافة ب(_) مثل

 ال يمكن لألسماء أن ت ت ي على مسافة(اجمالي_الدخل)
 الرم ز ماعدا االشارة السفلية (_) النقطة اشارة (\).استخدام صندوق االسم  Name Boxالنشاء األسماء

أسهل أسرع طريقة إلنشاء األسماء .دد الخلية أ النطاق الذي تريد اعطاؤه االسم ثم اكتب االسم الذي
ترغب به في صند ق االسم اضغط مفتاح االدخال.
إذا أدخل اسم غير صالح مثل  ABC1فان االكسيل ينتقل إلى الخلية  ABC1ال يظهر أي رسائل خطأ.
أما اذا ا ل ادخال اسم به رمز غير صالح مثل ! فإن االكسيل يعرض رسالة خطأ ال يقبل االدخال.
صند ق االسم ه عبارة عن قائمة منسدلة يظهر بها كافة األسماء المعرفة في المصنف .الختيار اسم ا
نطاق اضغط على سهم القائمة المنسدلة ثم اختر االسم المطل ب.

 13-2شكل

 13-1شكل
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استخدام مربع الحوار "اسم جديد" New Name
لل ص ل على خيارا أكثر يمكن استخدام مربع ال ار New Name؛ دد النطاق الذي تريد تسميته
ثم اذهب إلى تب يب  Formulaثم إلى  Defined Namesثم إلى  .Define Nameس ف يق م االكسيل
بعرض مربع ال ار  New Nameكما بالشكل 3-12

 13-3شكل

أدخل االسم المرغ ب في خانة  .Nameباالمكان أيضا ً ت ديد نطاق  Scopeلالسم (اما على مست ى
رقة العمل م ددة أ على مست ى كامل المصنف) من خالل القائمة المنسدلة  .Scopeفي خانة
 Commentيمكن اضافة صف للنطاق المسمى .في خانة  Refer Toيظهر النطاق الذي نرغب
بتسميه يمكن من هنا اعادة تعريف النطاق.

تسهيل تسمية النطاقات من خالل ميزة "انشاء األسماء من التحديد" Create Name from
Selection
أ يانا ً قد يك ن لديك رق عمل ت ت ي على خاليا بها نص ص ترغب باستخدام هذه النص ص كأسماء
للخاليا المجا رة للخاليا الم ت ية على النص ص .على سبيل المثال باالمكان استخدام النص ص
الم ج دة في خاليا العم د  Bالنشاء أسماء للخاليا المقابلة في العم د .C
مثال:
في الشكل  4-12المطل ب استخدام ميزة انشاء اسم من الت ديد لتسمية النطاقا الخاصة بـ (اسم الطالب،
عالمة النصفي ،عالمة النهائي ،الدرجة النهائية ،الترتيب)
لل ص ل لهذه النتيجة نتبع الخط ا التالية:
 -1ن دد النطاق المراد تسميته مع الخاليا الم ت ية على األسماء المراد تطبيقها
 -2نذهب إلى تب يب  Formulaثم  Defined Namesثم Create from Selection
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 -3من مربع ال ار الذي سيظهر ن دد مكان الخاليا التي ت ت ي على األسماء (هناك أربعة خيارا
الصف العل ي  ،Top Rowالعم د األيسر  ،Left Columnالعم د األيمن ،Right Column
الصف السفلي  .Bottom Rowفي التنا المطل ب اختيار الصف العل ي  Top Rowيث
أن األسماء م ج دة في الصف الذي يعل نطاقا البيانا التي نرغب بتسميتها.
 -4نضغط على زر  OKفيتم انشاء األسماء .انظر الشكل  .5-12ال ظ هنا أن االكسيل قد استبدل
المسافة باالشارة السفلية (_) في األسماء التي ت ت ي على مسافة.

شكل 4-13

شكل 5-13
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ادراج األسماء في المعادالت
الدراج اسم أثناء كتابة معادلة ما يمكن استخدام ا دى الطرق التالية:
ار ي ت ي على األسماء المعرفة

 -1الضغط على مفتاح  ،F3يث سيق م االكسيل بعرض مربع
يمكن اختيار االسم المطل ب.
 -2من خالل الذهاب إلى تب يب  Formulaثم  Defined Namesثم  Use in Formulaهنا
سيعرض االكسيل قائمة منسدلة ت ت ي على األسماء المعرفة ليتم االختيار من بينها.
 -3من خالل البدء بكتابة األ رف األ لى من االسم يث سيق م االكسيل بإكمال االسم تلقائيا ً

شكل 6-13

مثال على استخدام النطاقات المسماة في المعادالت
في المثال السابق؛ لل ص ل على مت سط عالما الطالب يمكن استخدام المعادلة التالية:
)الدرجة_النهائية___100درجة(=AVERAGE

173

الخاليا النطاقا المسماة

ادارة الخاليا اإلسمية
ي فر لنا "مدير األسماء  "Name Managerطريقة سهلة فعالة إلدارة األسماء في المصنف .الظهار
مربع ال ار الخاص بمدير األسماء اذهب إلى تب يب "الصيغة  "Formulaثم إلى Defined Names
ثم إلى ( .Name Managerباإلمكان أيضا ً فتح مربع ال ار المذك ر من خالل الضغط على مفاتيح
االختصار .)Ctrl+ F3

شكل 7-13

ي فر لنا مدير األسماء المزايا التالية:
-

-

-

يق م بعرض بيانا كاملة عن جميع الخاليا النطاقا المسماة بداخل المصنف.
يسمح لك بتصفية األسماء المعر ضة .ذلك من خالل الضغط على زر "تصفية  "Filterلتصفية
األسماء بنا ًء على معايير م ددة .على سبيل المثال باالمكان استخدام هذه الميزة لعرض األسماء
المعرفة على نطاق رقة العمل ال الية فقط.
من الممكن استخدامه إلضافة أسماء جديدة من خالل الضغط على زر "اسم جديد "New Name
من الممكن استخدامه لتعديل األسماء الم ج دة من خالل الضغط على زر "ت رير  "Editيث
أنه باإلمكان تعديل اإلسم نفسه ( ،)Nameأ النطاق الذي يشير له اإلسم ( ،)Refer Toأ
المال ظا على االسم (.)Comment
يمكن استخدام مدير األسماء ل ذف األسماء التي لم نعد نرغب بها من خالل زر " ذف
.)Delete
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مالحظات/
 -1يجب استخدام زر ال ذف  Deleteب كمة يث أنه إذا تم ذف اسم مستخدم في ا دى المعادال
فإن المعادلة تصبح غير صال ة (تعرض الخطأ ? .)#NAMEفيجب التأكد أ الً أن االسم المراد
ذفه غير مستخدم في أي معادلة.
 -2لعرض قائمة باألسماء المعرفة في المصنف ب يث يمكن طباعتها أ الرج ع اليها ال قا ً اتبع
الخط ا التالية:
 .aانتقل بمؤشر الما س إلى منطقة فارغة ب رقة العمل
 .bاضغط على زر F3
 .cمن مربع ال ار الذي س ف يظهر اضغط على زر Paste List

شكل 8-13
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دوال البحث والمراجع

.14

ماهي صيغ البحث؟
صيغة الب ث هي عبارة عن صيغة ترجع قيمة من داخل نطاق من القيم (يسمى نطاق البيانا ) بداللة
قيمة أخرى ذا عالقة بالقيمة التي نريد الب ث عنها .دليل الهاتف يمثل مثاالً جيدا ً لما نتكلم عنه فإذا
أرد معرفة رقم الهاتف لشخص ما يجب عليك أ الً ه أن تب ث عن اسم هذا الشخص من ثم تستخرج
رقم الهاتف المقابل لالسم.
في االكسيل ي جد العديد من الد ال التي تق م بالب ث عن القيم ( .)Looking up valuesفي هذا
الفصل س ف نتعرف على أهم هذه الد ال.
دالة VLOOKUP
دالة  VLOOKUPمن أهم د ال الب ث الم ج دة في االكسيل يث تتميز بالسه لة الدقة .هي تب ث
عن قيمة معينة في نطاق الب ث بداللة قيمة م ج دة في العم د األ ل من نطاق البيانا  .فل كان لديك
نطاق من البيانا خاص بالم ظفين ب يث يظهر فيه رقم الم ظف اسمه القسم الذي يعمل الى آخره
من البيانا  ،فباإلمكان الب ث مثالً عن اسم الم ظف أ القسم الذي يعمل به بداللة رقمه ال ظيفي بشرط
أن يك ن الرقم ال ظيفي في العم د األ ل من نطاق الب ث .الشكل العام لدالة  VLOOKUPه
كالتالي:
)]=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup
يث أنها تأخذ ال سائط/المعامال التالية:
•
•
•
•

 Lookup_valueالقيمة المراد الب ث بداللتها .القيمة التي سيتم الب ث عنها في العم د األ ل
من الجد ل أ النطاق.
 Table_arrayنطاق الب ث
 col_index_numرقم العم د الم ت ي على نتيجة الب ث
 range_lookupت دد هل التطابق تام أ تقريبي .اذا كنا نب ث عن تطابق تام فيجب ادخال
هذا المعامل كـ  0أ  FALSEاذا كنا نب ث عن تطابق تقريبي ندخل القيمة  1أ .TRUE
في ال لم يتم ادخال هذا المعامل فان القيمة االفتراضية هي .1
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مالحظات/
•

•
•

•

اذا كان قيمة  range_lookupتسا ي  TRUEأ إذا كان م ذ فة ،فيجب ضع قيم
العم د األ ل لـ  table_arrayبترتيب فرز تصاعدي؛ إال فقد ال تُرجع VLOOKUP
القيمة الص ي ة.
إذا كان قيمة  range_lookupتسا ي  ، FALSEفال داعي لفرز القيم في العم د األ ل
من table_array.
إذا كان قيمة ال سيطة  range_lookupتسا ي  ، FALSEستعثر الدالة VLOOKUP
على تطابق تام فقط .في الة تطابق قيمتين أ أكثر في العم د األ ل من  table_arrayمع
 ،lookup_valueفسيتم استخدام أ ل قيمة يتم العث ر عليها .إذا لم يتم العث ر على تطابق تام،
يتم إرجاع قيمة الخطأ #N/A
في ال استخدام التطابق التقريبي قان الدالة ترجع أكبر قيمة أقل من أ تسا ي القيمة المراد
الب ث بداللتها.

مثال على استخدام دالة  VLOOKUPمع التطابق التام
نطاق البيانا الظاهر يبين لنا رقم الم ظف رقمه المطل ب ه إيجاد اسم الم ظف في الخلية B2
بداللة رقمه الذي سيتم إدخاله في الخلية  .B1لل ص ل لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:
)=VLOOKUP(B1;D1:E11;2;FALSE
يث أن الخلية  B1ت ت ي على القيمة المراد الب ث بداللتها (رقم الم ظف – الذي تم إدخاله في العم د
األ ل من نطاق البيانا /الب ث)  D1:E11يمثل نطاق الب ث ،المعامل الثالث  2ه رقم العم د
الم ت ي على نتيجة الب ث (العم د الخاص باسم الم ظف) ال سيط األخير قيمته  FALSEأ  0يث
أننا نب ث عن تطابق تام.

شكل 1-14
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مثال على استخدام  VLOOKUPمع التطابق التقريبي
نطاق البيانا الظاهر ي ضح بيانا م ظفي ا دى الشركا المطل ب ه إيجاد نسبة الضريبة لكل
م ظف .في هذه ال الة ال يمكننا استخدام التطابق التام يث ال ي جد مبالغ م ددة للر اتب بالتالي نلجأ
للتطابق التقريبي.
أ الً تم اعداد نطاق الب ث بالشكل المالئم يث ضعنا قيم الراتب (القيمة المراد الب ث بداللتها) في
العم د األ ل من نطاق الب ث تم فرز هذا العم د تصاعدياً .في هذه ال الة فإن العم د األ ل من نطاق
الب ث يمثل الشرائح الضريبية فمثالً الم ظف ذ الراتب أقل من  5000سيطبق عليه نسبة الضريبة
 %1من  5000تى اقل من  2500سيطبق عليه نسبة الضريبة  %5هكذا.
المعادلة المطل بة هي كالتالي:
)=VLOOKUP(J2;$L$1:$M$10;2;1
فيها يتم الب ث في العم د الثاني في النطاق  L1:M10عن أكبر قيمة أقل من أ تسا ي القيمة الم ج دة
في الخلية  ) J2الراتب) ،تم تثبي خاليا النطاق  $L$1:$M$10في المعادلة تى يتسنى لنا تعميمها
على باقي الخاليا.

 14-2شكل
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استخدام دالة  VLOOKUPمع أكثر من نطاق للبحث
من الممكن استخدام دالة  VLOOKUPمع أكثر من نطاق ب ث لجعل الدالة أكثر مر نة فعالية.
المطل ب في هذا المثال إيجاد نسبة عم لة البيع لكل مند ب من مند بي المبيعا اعتمادا ً على عدد
سن ا خدمته يث أنه هناك جد لين للب ث أ دهما خاص بمند بي المبيعا ذ ي عدد سن ا خدمة
أقل من  3سنين قد تم تسميته  Table1اآلخر خاص بذ ي سن ا خدمة أكبر من أ يسا ي 3
سن ا قد تسميته  .Table2المعادلة المطل بة هي كالتالي:
)=VLOOKUP(C2;IF(B2<3;Table1;Table2);2
في هذه المعادلة تم استبدال ال سيط الثاني للدالة (نطاق الب ث) بمعادلة  IFيتم على أساسها ت ديد نطاق
الب ث المطل ب .يتم ادخال هذه المعادلة في الخلية  D2من ثم تعميمها على باقي خاليا قل نسبة
العم لة.

شكل 3-14

دالة HLOOKUP
تعمل الدالة  HLOOKUPبشكل مشابه تماما لدالة  VLOOKUPإال أنها تق م بالب ث في الصف
األ ل من نطاق البيانا ترجع القيمة المكافئة للقيمة التي تم الب ث عنها في نفس العم د الذي تم إيجاد
القيمة به ذلك ضمن أ د الصف ف.
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تأخذ دالة  HLOOKUPالشكل العام التالي:
)]=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num;range_lookup
يث أنها تأخذ ال سائط/المعامال التالية:
•
•
•
•

 Lookup_valueالقيمة المراد الب ث بداللتها .القيمة التي سيتم الب ث عنها في الصف األ ل
من الجد ل أ النطاق.
 Table_arrayنطاق الب ث
 col_index_numرقم الصف الم ت ي على نتيجة الب ث
 range_lookupت دد هل التطابق تام أ تقريبي .اذا كنا نب ث عن تطابق تام فيجب ادخال
هذا المعامل كـ  0أ  FALSEاذا كنا نب ث عن تطابق تقريبي ندخل القيمة  1أ .TRUE
في ال لم يتم ادخال هذا المعامل فان القيمة االفتراضية هي .1

مثال:
في الشكل  4-13يظهر لنا نطاقا ً من البيانا ( )E1:J3يمثل الشرائح الضريبية نسبة الضريبة لكل
شري ة من الشرائح( .ال ظ هنا أن الصف األ ل من نطاق البيانا قد تم ترتيبه ترتيبا ً تصاعديا ً – من
اليمين لليسار إذا كان اتجاه رقة العمل من اليمين لليسار من اليسار لليمين إذا كان اتجاه رقة العمل
من اليسار لليمين)
المطل ب ه كتابة معادلة في الخلية  B2تق م با تساب نسبة الضريبة لقيمة الدخل المدخلة في الخلية
 .B1لعمل ذلك نستخدم المعادلة التالية:
)=HLOOKUP(B1;E1:J3;3;TRUE
ال ظ هنا أ ننا استخدمنا التطابق التقريبي بنفس الطريقة التي استخدمناه بها في المثال الخاص باستخدام
دالة  VLOOKUPمع التطابق التقريبي .يمكن استخدام هذه الدالة مع التطابق التام بنفس طريقة
استخدام دالة  VLOOKUPمع التطابق التام مع األخذ بال سبان بأن القيم هنا مدخلة في الصف ف ليس
األعمدة.

شكل 4-14
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دالة LOOKUP
تق م الدالة  LOOKUPبالب ث عن قيمة ما ( )Lookup_Valueفي نطاق ب ث مك ن من صف
ا د أ عم د ا د (يسمى متجه الب ث  ،)Lookup_Vectorترجع القيمة التي لها نفس الم قع في
نطاق آخر مك ن أيضا ً من صف ا د (في ال كان نطاق الب ث مك ن من صف) أ عم د ا د (في
ال كان نطاق الب ث مك ن من عم د) .تأخذ الشكل العام التالي:
)]=LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector

يث أن :
  :Lookup_valueهي القيمة التي تب ث عنها دالة  LOOKUPفي نطاق الب ث.  :Lookup_vectorمتجه الب ث ،ه عبارة عن نطاق الب ث يك ن مك نا ً من صف ا دأ عم د ا د.
  :Result_vectorمتجه النتيجة .ه عبارة عن النطاق الذي ي ت ي على النتائج يك نمك نا ً من صف أ عم د ا د بنفس ط ل متجه الب ث.
هام :يجب ضع القيم في  lookup_vectorبترتيب تصاعدي إال فقد ال تق م الدالة  LOOKUPبإرجاع
القيمة الص ي ة .هذه الدالة غير ساسة ل الة األ رف يث تتسا ى النص ص ذا األ رف الكبيرة بالنص ص ذا
األ رف الصغيرة.
مثال:

ل ل المثال السابق (الخاص بدالة  )HLOOKUPباستخدام دالة  LOOKUPاستخدم المعادلة التالية:
)=LOOKUP(B1;E1:J1;E3:J3
يث أن نطاق الب ث ه  E1:J1بينما نطاق النتائج ه E3:J3

 14-5شكل
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دالة MATCH
دالة  MATCHترجع الم قع النسبي لقيمة ما ضمن نطاق/سلسلة من القيم .تأخذ الشكل العام التالي:
)]=MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type

يث أن المعامل األ ل للدالة ه القيمة المراد الب ث عنها/بداللتها المعامل الثاني عبارة عن نطاق
المعامل الثالث ي دد هل التطابق المطل ب تام أ تقريبي ه يأخذ القيمة )  1أ  0أ
الب ث/البيانا
.)-1
على سبيل المثال لدينا في الشكل الظاهر نطاق من البيانا في العم د  Aيشكل مجم عة من أرقام
المطل ب معرفة الم قع النسبي للقيمة الم ج دة في الخلية  C2ضمن هذا النطاق.نستخدم لهذا
اله يا
الغرض دالة Matchالتالية:
)=MATCH(C2;A:A;0

شكل 6-14

إذا كان قيمة ال سيط الثالث هي  ،1فان الدالة تب ث عن أكبر قيمة تك ن أصغر من أ تسا ي القيمة التي يتم
الب ث عنها (المعامل األ ل) في هذه ال الة يجب ترتيب النطاق بشكل تصاعدي .اذا كان القيمة  0فان
الدالة  Matchتب ث عن أ ل قيمة تك ن مطابقة تماما للقيمة التي يتم الب ث عنها .اذا كان القيمة  -1فان
الدالة  MATCHتب ث عن أصغر قيمة تك ن أكبر من أ تسا ي القيمة التي يتم الب ث عنها في هذه ال الة
يجب ترتيب النطاق بشكل تنازلي .إذا تجاهل ال سيط الثالث فان الدالة تفترضه .1
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استخدام دالة  Matchلتحديد هل القيمة المحددة موجودة ضمن نطاق محدد أم ال
هذا المثال ه تعديل للمثال السابق المطل ب ه ت ديد هل الرقم الم ج د في الخلية  C2م ج د ضمن
األرقام الم ج دة في العم د A
الفكرة هي أن الدالة  MATCHاذا لم تجد تطابق فإنها ترجع قيمة الخطأ  #NAبالتالي س ف نستخدم
دالة  IFالتي س ف تف ص هل ناتج الدالة  MATCHهل ه خطأ أم ال .في ال كان النتيجة خطأ
فان الرقم "غير م ج د" اال فانه م ج د على ذلك نكتب المعادلة التالية:
)"غير م ج د"؛"م ج د";))=IF(ISERROR(MATCH(C2;A:A;0
يث استخدمنا دالة  ISERRORلف ص هل نتيجة الدالة  MATCHخطأ أم ال.

شكل 7-14

دالة INDEX
دالة  INDEXترجع القيمة الم ج دة في م قع نسبي معين في نطاق م دد .تأخذ الشكل العام التالي:
)]=INDEX(array; row_num; [column_num

يث أن الدالة  INDEXتأخذ ثالث معامال  .المعامل األ ل عبارة عن نطاق البيانا التي تقع القيمة
المراد ارجاعها بداخله ،المعامل الثاني ه رقم الصف للقيمة المرادة المعامل الثالث ه معامل
اختياري عبارة عن رقم العم د للقيمة المراد ارجاعها.
فمثال إذا كنا نريد القيمة التي تقع في الم قع الرابع من النطاق  C3:C7من الشكل  8-13نكتب الدالة
التالية:
)=INDEX(C3:C7;4
بما أن نطاق البيانا في مثالنا عبارة عن عم د ا د فقط فال يلزم استخدام المعامل الثالث .أما ل أردنا
ال ص ل على القيمة الم ج دة في الصف الثالث العم د الرابع من النطاق  C3:J7فنكتب المعادلة
التالية ( يث أننا استخدمنا المعامل الثالث في هذه ال الة):
)=INDEX(C3:J7;3;4

184

الفصل الرايع عشر

شكل 8-14

مثال :استخدام دالة  INDEXالستخراج قيمة معينة من نطاق ما
في رقة العمل الظاهرة في الشكل  9-13نطاق البيانا  C3:J7ي ضح تكلفة الش ن بناء على منطقة
الش ن جم العنصر المراد ش نه .المطل ب ه ال ص ل عل تكلفة ش ن العناصر الم ج دة في
العم د  Pيث انه في العم دين  R Qيظهر جم العنصر منطقة الش ن الخاصة به.
لل ص ل للهدف نكتب المعادلة التالية:
)=INDEX($C$3:$J$7;Q2;R2
يث المعامل األ ل ه نطاق الب ث الم ت ي على أسعار الش ن المعامل الثاني عبارة عن رقم الصف
الم ت ي على النتيجة الثالث رقم العم د .ثم نعمم الصيغة على باقي الخاليا.

شكل 9-14
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استخدام دالتي  INDEX-MATCHإلنشاء عمليات بحث فعالة ومرنة
تعرفنا على كيفية استخدام دالتي  MATCH INDEXبشكل منفصل رأينا استخداما مفيدا لكل منهما
لكن ق ة هاتين الدالتين ال قيقية تكمن في استخدامهما مع بعضهما البعض.
مثال على اجراء البحث باستخدام INDEX-MATCH
في الشكل  10-13لدينا نطاق من البيانا يتك ن من قلين ال قل األ ل خاص برقم الضمان االجتماعي
الثاني خاص باالسم المطل ب ه اظهار اسم الشخص ذ رقم الضمان الم ج د في الخلية  P2ذلك
في الخلية . Q2

لل ص ل لهذه النتيجة يجب أن ن دد أ ال الم قع النسبي لرقم الضمان في عمد ارقام الضمان ه العم د
 Mذلك من خالل دالة  MATCHالتالية:
)=MATCH(P2;M:M;0
ثم نستخدم دالة  INDEXلل ص ل على االسم الم ج د في الم قع الذي صلنا علية من خالل دالة
 MATCHذلك من قائمة األسماء الم ج دة في العم د  .Nمن خالل المعادلة التالية:
))=INDEX(N:N;MATCH(P2;M:M;0

شكل 10-14

يمكن ال ص ل على نفس النتيجة السابقة من خالل دالة  VLOOKUPلكن استخدام دالتي INDEX-
 MATCHأكثر مر نة يث ان دالة  VLOOKUPتشترط أن القيمة المراد الب ث بداللتها يجب أن تك ن
في العم د األ ل من نطاق الب ث بينما هذا القيد غير م ج د في .INDEX-MATCH
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دالة OFFSET
دالة  OFFSETهي أ د د ال المراجع هي ترجع مرجع لنطاق يتك ن من عدد م دد من الصف ف
األعمدة يبعد عدد معين من الصف ف األعمدة عن خلية م ددة أ نطاق من الخاليا .تأخذ البنية
التالية:
)]=OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width
ي ت ي بناء جملة الدالة  OFFSETعلى ال سائط/المعامال التالية:
•

•

•
•
•

 Referenceمطل بة .المرجع الذي تريد أن تستند منه اإلزا ة .يجب أن يشير المرجع
إلى خلية أ نطاق من الخاليا المتجا رة؛ بخالف ذلك ،تُرجع الدالة  OFFSETقيمة الخطأ
!VALUE#.
 Rowsمطل بة .عدد الصف ف التي يبعد عنها النطاق المطل ب ت ديده/ارجاعه عن الخلية
المرجع .اذا كان الرقم بالم جب فهذا يعني ان الت رك يتم لألسفل اذا كان بالسالب فالت رك
لألعلى.
 Colsعدد األعمدة التي يبعد عنها النطاق المطل ب عن الخلية المرجع .اذا كان بالم جب
فان الت رك لليسار اذا كان بالسالب فالت رك لليمين (في رقة عمل اتجاهها من اليسار لليمين).
 Heightاختيارية .االرتفاع ،في عدد الصف ف ،الذي تريده للنطاق الذي يتم إرجاعه .يجب
أن تك ن قيمة االرتفاع رقما ً م جبا ً.
 Widthاختيارية .العرض ،في عدد األعمدة ،الذي تريده للنطاق الذي يتم إرجاعه .يجب أن
تك ن قيمة العرض رقما ً م جبا ً.

فل أردنا معرفة م ت ى الخلية التي تبعد أربعة صف ف لألسفل من الخلية  A1في الشكل 11-13
باإلمكان استخدام الدالة التالية:

)=OFFSET(A1;4;0
يث أن ال سيط األ ل  A1هي الخلية المرجع ،ال سيط الثاني ه عدد الصف ف الذي تبعد الخلية
المطل ب ارجاعها بمقداره عن الخلية المرجع بما انه االتجاه لألسفل استخدمنا عالمة الم جب ،ال سيط
الثالث ه  0ألننا نريد الت رك على نفس العم د ،ال سيطين الرابع الخامس باإلمكان االستغناء عنهما
في هذه المثال يث أن النطاق المطل ب ارجاعه يتك ن من خلية ا دة بالتالي الي جد له ط ل
عرض.
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شكل 11-14

مثال آخر; ل أردنا معرفة مجم ع النطاق المك ن من  3صف ف عم د ا د يبعد عن الخلية B1
بمقدار  4صف ف على نفس الصف نستخدم المعادلة التالية:
))=SUM(OFFSET(B1;4;0;3;1
يث أننا صلنا أ الً على النطاق المطل ب من خالل دالة  OFFSETثم أدخلنا هذا النطاق على دالة
 SUMلل ص ل على النتيجة المطل بة.
ولنأخذ مثاالً اخر على دالة  OFFSETيث المطل ب ه ارجاع التاريخ األخير في العم د  Aذلك
في الخلية  .D2نستخدم لذلك المعادلة التالية:
)=OFFSET(A1;COUNTA(A:A)-1;0

 14-12شكل

188

الفصل الرايع عشر

يث استخدمنا  A1كخلية مرجع ،عدد الصف ف الذي نريد أن نت ركه ه عدد غير ثاب بالتالي صلنا
عليه من خالل معادلة هي  COUNTA(A:A)-1التي يتم فيها ساب عدد الخاليا غير الفارغة في
العم د  Aمطر ا ً منه ا د ألننا نريد العد من بعد الخلية  .A1استخدمنا  0لل سيط الثالث ألننا نت رك
على نفس العم د ،تم اهمال ال سيطين الرابع الخامس ألن النطاق ال ُمرجع عبارة عن خلية ا دة.
ومثال آخر :ل أردنا أن نعرف مت سط سعر االغالق ألخر ثالث أيام نستخدم المعادلة التالية:
))=AVERAGE(OFFSET(B1;COUNTA(B:B)-1;0;-3;1
يث أننا استخدمنا دالة  OFFSETإلرجاع النطاق المطل ب إيجاد مت سط خالياه كالتالي:
)=OFFSET(B1;COUNTA(B:B)-1;0;-3;1
فيها تم استخدام  B1كخلية مرجع ،صلنا على عدد األعمدة الذي نريد أن نت ركه بدءا ً من خلية
المرجع من خالل معادلة  ،COUNTA(B:B)-1ال سيط الثالث  0ألننا نت رك على نفس العم د،
ال سيط الرابع ه  3عالمته سالب ألننا ت ركنا تى الخلية األخيرة في العم د ( Bفي التنا هي الخلية
 )B9كي ن دد النطاق المطل ب نريد الت رك لألعلى ثالث صف ف أن يك ن عدد أعمدة النطاق
ال ُمرجع ( 1ال سيط الخامس).

شكل 13-14

دالة CHOOSE
دالة  CHOOSEهي ا دى د ال الب ث المراجع هي ترجع قيمة من بين مجم عة من القيم بداللة
م قع هذه القيمة بالنسبة لباقي القيم .هي تأخذ البنية التالية:
)=CHOOSE(index_num; value1; [value2]; ...
يث أن ال سيط األ ل للدالة  index_numيمثل رقم القيمة المطل ب ارجاعها بالنسبة لمجم عة القيم
المعطاة .باقي ال سائط تمثل مجم عة القيم ،تستطيع دالة  CHOOSEأن تأخذ تى  254قيمة.
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على سبيل المثال الدالة التالية:
)=CHOOSE(3;B6;C6;D6;E6;F6;G6
ترجع قيمة الخلية التي ترتيبها  3من بين القيم الم ج دة هي .119

شكل 14-14

مثال على استخدام دالة CHOOSE
نطاق البيانا الظاهر في شكل  15-13ي ضح لنا مجم ع مبيعا م ص ل معين لمجم عة من األشهر،
المطل ب ه إيجاد مجم ع المبيعا تى شهر م دد (س ف يتم إدخاله في الخلية  )K4ذلك في الخلية
.K8
لل ص ل على هذه النتيجة نستخدم المعادلة التالية:
))=SUM(B6:CHOOSE(K4;B6;C6;D6;E6;F6;G6
يث أن نطاق الجمع في هذه المعادلة يمتد من الخلية  B6التي ت ت ي على مجم ع المبيعا
يناير تى الخلية التي ت ت ي على مجم ع مبيعا الشهر الم دد في الخلية  ،K4هذه الخلية
عليها من خالل دالة  CHOOSEالتالية )CHOOSE(K4;B6;C6;D6;E6;F6;G6
ال سيط األ ل لهذه الدالة ه رقم القيمة المطل ب ارجاعها ( هي القيمة في الخلية  )K4باقي
الدالة هي عبارة عن الخاليا الم ت ية على مبيعا كل شهر من األشهر.

190

لشهر
صلنا
يث أن
سائط

الفصل الرايع عشر

شكل 15-14

من الممكن جعل رقة العمل أكثر فاعلية عن طريق ت يل الخلية  K2إلى قائمة منسدلة ت ت ي على
أسماء األشهر من ثم تعديل معادلة الناتج لتصبح كالتالي:
))=SUM(B6:CHOOSE(MATCH(K4;N3:N14;0);B6;C6;D6;E6;F6;G6

 14-16شكل

هي نفس المعادلة السابقة لكننا بدالً من استخدام رقم الشهر بشكل صريح استخدمنا اسم الشهر من ثم
استخدمنا دالة  MATCHلل ص ل على رقم الشهر.
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مالحظات:
• للمزيد ل دالة  MATCHيرجى مراجعة الفقرة الخاصة بهذه الدالة في هذال الفصل.
• النشاء قائمة منسدلة باألشهر أدخلنا أسماء األشهر في النطاق  N3:N14ثم استخدمنا ميزة
الت قق من البيانا  Data Validationلل ص ل على قائمة منسدلة بناء على القيم في خاليا
نطاق األشهر من خالل الذهاب إلى تب يب  Dataبيانا ثم  Data Validationثم من مربع
ال ار الخاص ب  Data Validationن دد  Listفي خانة  Allowندخل النطاق الم ت ي
على أسماء األشهر في خانة Source

شكل 17-14
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الدوال المالية

ربما يك ن االستخدام األكثر شي عا ً لإلكسيل ه إجراء ال سابا المالية .فمن ال سابا المالية البسيطة
إلى شديدة التعقيد يقدم لك االكسيل مجم عة من األد ا الفعالة بهذا الصدد .من ضمن هذه األد ا
مجم عة من الد ال المالية التي تسهل عليك اجراء ال سابا المالية ما يتعلق بها .في هذا الفصل
سنتعرض إلى أشهر هذه الد ال.
القيمة الزمنية للنقود The Time Value of Money
قبل أن نخ ض في الد ال المالية يجب أن نتعرف إلى مفه م مهم جدا ً ه  :القيمة الزمنية للنق د؛ فقيمة
النق د ليس دائما ً كما تبد عليه .فقيمة األلف د الر الي م تختلف عن قيمتها قبل خمس أع ام بالتأكيد
تختلف عن قيمتها بعد خمس أع ام.
يعتمد التغير في قيمة النق د على عدة ع امل منها نسبة الفائدة معدل التضخم الظر ف االقتصادية إال
أن االكسيل يعتمد بشكل أساسي في ا تساب قيمة النق د على نسبة الفائدة المعطاة .بشكل عام  -غير دقيق
تماما ً -يمكننا أن نق ل بأن قيمة النق د الشرائية تنخفض بمعدل االستثمار اآلمن؛ ه نسبة الفائدة التي
يعطيها لك البنك عند ضع أم الك ك ديعة لديه بد ن أي مخاطرة من قِبلك.
التدفق النقدي
تعتمد جميع الد ال المالية على مفه م التدفق النقدي .هذا المفه م ينص ببساطة على أن أية أم ال
تكتسبها /تأخذها هي تدفق نقدي م جب ،بينما أية أم ال تنفقها هي تدفق نقدي سالب .فمثالً إذا اقترض
مبلغا ً معينا ً من البنك فإن مبلغ القرض عند استالمه ه تدفق نقدي م جب بالنسبة لك سالب بالنسبة
للبنك ،بينما س ف تك ن دفعا تسديد القرض تدفقا ً سالبا ً بالنسبة لك م جبا ً بالنسبة للبنك.
التطابق بين الفترات الزمنية
إنه مفه م بسيط لكن تجاهله يؤدي إلى نتائج خاطئة تماماً .ينص على أن الفترة الزمنية التي تتم على
أساسها الدفعا يجب أن تتطابق مع الفترة الزمنية لمعدل الفائدة .فمثالً إذا أدخل مقدار الدفعة الشهرية
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في إ دى الد ال المالية ،في نفس ال ق أدخل للدالة معدل الفائدة السن ي ست صل على نتيجة خاطئة.
في هذه ال الة يجب ت يل معدل الفائدة إلى شهري تى ن صل على نتيجة ص ي ة.
توقيت الدفعة األولى
عادة تتم الدفعة األ لى بعد الشهر األ ل -في ال كان الدفعا شهرية – في بعض األ يان يتم تسديد
الدفعة األ لى مباشرة قبل الدخ ل في الفترة الزمنية للتسديد.
في د ال االكسيل المختلفة يتم التعامل مع ت قي الدفعة األ لى عن طريق معامل الدالة  Typeفيأخذ هذا
المعامل القيمة ( )0إذا كان التسديد يتم في نهاية الفترة ،القيمة ( )1إذا كان التسديد يتم في بدايتها.

الدوال المالية
دالة القيمة المستقبلية )Future Value (FV
ت سب دالة القيمة المستقبلية  ،FVالقيمة المستقبلية لالستثمار استنادا ً إلى نسبة فائدة ثابتة .يمكنك استخدام
FVمع إما الدفعا الد رية الثابتة أ دفعة ا دة من المبلغ اإلجمالي.
تأخذ هذه الشكل العام التالي:
)]=FV(rate,nper,pmt,[pv],[type
حيث أن وسائط الدالة هي كالتالي:
-

 :Rateمعدل الفائدة للفترة الزمنية.
 :Nperعدد الفترا الزمنية االجمالي.
 :Pmtالدفعة التي يتم تسديدها في كل فترة .ال يمكن لهذه القيمة أن تتغير على مدى الدفعا .
 :Pvسيطة اختيارية .هي عبارة عن القيمة ال الية للمال .إذا تم ذف هذه ال سيطة فس ف
يتم افتراض أنها (.)0
 :Typeسيطة اختيارية .تشير إلى م عد است قاق الدفعا  ،تأخذ إ ى القيمتين ( )0إذا كان
التسديد يتم في نهاية الفترة )1( .إذا كان التسديد يتم في بداية الفترة .اذا لم يتم ادخال هذه
ال سيطة فسيتم افتراض أنها .0

مثال:
ساب ت فير أنك ابتداء من نهاية الشهر ستبدأ ب ضع  $100فيه بشكل شهري،
افترض أنك فت
ست صل على فائدة سن ية قدرها  %2.75سن ياً .المعادلة التالية ترجع لك قيمة رصيدك بعد عشر
سن ا :
)=FV(3.75%/12;10*12;-100;0;0
ال ظ هنا التالي:
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 -1بما أن الدفعا شهرية فقد تم تقسيم الفائدة السن ية على  12تى ن صل على الفائدة الشهرية.
لنفس السبب تم ضرب عدد السن ا في .12
 -2التدفق النقدي في التنا عبارة عن تدفق صادر بالتالي فاالشارة هنا سالبة ()-100
 -3نتيجة تنفيذ المعادلة هي  14532.51ه رقم م جب ألن التدفق النقدي في نهاية فترا التسديد
س ف يك ن اردا يث أنك س ف تتسلم اصل ادخارك.

القيمة المستقبلية لدفعة واحدة بدون دفعات أخرى
إذا أ دع مبلغا ً من المال في البنك لنفترض أنه  $50000لم تقم بإضافة أي دفعا إلى هذا المبلغ
لمدة عشر سنين لنفترض أن البنك يمن ك فائدة سن ية قدرها  %4.5فإن المعادلة التالية ت سب قيمة هذا
المبلغ بعد عشر سنين:
)=FV(4.5%;10;0;-50000;0
ال ظ أننا هنا قد أدخلنا ال سيطة  PVالتي تمثل القيمة ال الية ( قيمتها  )50000بالسالب ذلك ألن
التدفق النقدي هنا صادر بينما س ف تك ن نتيجة تنفيذ المعادلة بالم جب ألن التدفق النقدي عند استالم
المبلغ من البنك س ف يك ن ارداً.

دالة القيمة الحالية Present Value PV
ترجع لنا الدالة  PVالقيمة ال الية لمجم عة من الدفعا المستقبلية أ لمبلغ س ف يك ن مت فرا ً في
المستقبل استنادا ً إلى نسبة فائدة ثابتة .يمكنك استخدام الدالة  PVمع إما الدفعا الد رية الثابتة (مثل رهن
أ أي قرض آخر) أ أية قيمة مستقبلية تشكل هدفك االستثماري.
الشكل العام لهذه الدالة ه كالتالي:
)]PV(rate; nper; pmt; [fv]; [type
يث أن  FVهي عبارة عن القيمة المستقبلية أ الميزانية النقدية التي تريد ت قيقها بعد إتمام الدفعة
األخيرة .إذا تم ذف ال سيطة  ، fvفسيُفترض أنها ( 0القيمة المستقبلية لقرض ،مثالً ،هي  .)0إذا لم يتم
ادخال القيمة  FVفيجب أال تك ن قيمة ال سيطة  pmtصفر (بمعنى أنه يجب أن يك ن مبلغ تسديد).
المثال التالي ي سب القيمة ال الية لمجم عة من اإليرادا المستقبلية .يث أنك س ف ت صل على مبلغ
 $500بشكل شهري لمدة  5سن ا  ،بفرض أن الفائدة السن ية التي يعطيها لك البنك اذا أ دع المال
لديه عبارة عن  .%8فإن المعادلة التي ت سب القيمة ال الية للمال هي كالتالي:
)=PV(8%/12;5*12;500;0;0
س ف تك ن النتيجة كالتالي ،24659.22 :بمعنى أنه إذا عرض عليك مبلغ أكبر من  24660الي م
فبإمكانك قب له أما إذا كان المبلغ أقل فيجب عليك رفضه انتظار الدفعا الشهرية.
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ال ظ هنا أننا قسمنا نسبة الفائدة السن ية على  12لت يلها إلى شهرية كذلك تم ضرب عدد سن ا
التسديد في  12ذلك ألن مبلغ التسديد شهري ليس سن ي .ال ظ أيضا ً أن دفعة التسديد تم إدخالها
بالم جب ذلك ألن التدفق النقدي هنا ارد بينما نتيجة تنفيذ المعادلة س ف تظهر بالسالب ألن مفه م
النتيجة ه أنه إذا عرض عليك مبلغ أكبر من النتيجة قم باستثماره (تدفق صادر) سب نسبة الفائدة
المعطاة فس ف ت صل على قيمة أعلى من القيمة ال الية لدفعا التسديد السن ية.

القيمة الحالية لدفعة مستقبلية
عرض عليك ال ص ل على مبلغ  65000بعد  7سن ا
افترض أنه ُ
فأيهما تفضل علما ً بأن معدل االستثمار اآلمن ه  %8سن ياً؟

من اآلن أ مبلغ  40000ف راً،

التخاذ القرار الص يح يمكنك استخدام الدالة  PVكالتالي:
)=PV(8%;7;0;65000;0
س ف تك ن نتيجة تنفيذ المعادلة هي 37926.9 :هذا يعني أن مبلغ  $40000الي م ه أفضل من
 65000بعد  7سنين.
ال ظ أن قيمة ال سيطة  pmtهي  0ذلك ألنه ال ي جد دفعا تسديد إنما هي دفعة مستقبلية ا دة.

دالة احتساب دفعات القرض PMT
تق م الدالة  PMTبا تساب قيمة الدفعة المطل بة إليصال مبلغ قرض معين ( )pvإلى القيمة  ،0أ إلى
أي قيمة أخرى ( .)fvت تسب الدالة  PMTدفعا القرض استنادا ً إلى دفعة د رية ثابتة نسبة فائدة
ثابتة .أي أن قيمة دفعا تسديد القرض نسبة الفائدة يجب أن تك ن قيم ثابتة ط ال فترة تسديد القرض.
مثال:
المطل ب ا تساب قيمة الدفعة الشهرية لتسديد قرض بقيمة  $ 32000على مدى خمس سن ا على
أساس فائدة سن ية مقدارها  ،%3علما ً بأن تسديد الدفعا سيك ن في نهاية الفترة .نستخدم المعادلة التالية:
)=PMT(3.5%/12;12*5;32000;0;0
ال ظ هنا ما يلي:
 تم تقسيم نسبة الفائدة على  12ال تساب الفائدة الشهرية ذلك ألن الدفعا شهرية ليس سن ية.لنفس السبب تم ادخال قيمة ال سيطة  nperباألشهر ليس السن ا عن طريق ضرب عدد
سن ا القرض في .12
 تم تمثيل قيمة ال سيطة  ( pvهي عبارة عن قيمة القرض) بالم جب ألن التدفق النقدي هنا ارد. تم ادخال ال سيطة ( fvالقيمة المستقبلية المطل ب ال ص ل إليها) كصفر؛ ألن غايتنا تسديد كاملالقرض.
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مثال :2
افترض أنه لديك مبلغ  $250000كمبلغ م دع لدى البنك أن البنك يعطيك عائدا ً سن يا ً بمقدار  %4فإذا
أرد س ب دفعا شهرية من المبلغ مع الم افظة على مبلغ  $100000بعد  10سن ا  .فما ه مقدار
الدفعة التي تستطيع س بها شهرياً؟
لهذا الغرض استخدم المعادلة التالية:
)=PMT(4%/12;10*12;-250000;100000;0
ال ظ هنا التالي:
 قيمة ال سيطة  pvبالم جب ألن التدفق النقدي هنا صادر قيمة ال سيطة  fvعبارة عن  100000هي المبلغ الذي نريد ال ص ل إليه في نهاية فتراالتسديد.
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حساب مكونات الفائدة ورأس المال لدفعات التسديد
تق م الدالة  IPMTبإرجاع قيمة الجزء الذي يشكل الفائدة في دفعة تسديد معينة .بينما تق م الدالة PPMT
بإرجاع قيم الجزء الذي يشكل رأس المال في دفعة تسديد م ددة .يجب أن يك ن اصل جمع نتيجة هاتين
الدالتين لنفس الدفعة مسا يا ً لقيمة دفعة تسديد القرض.
ال ظ أنه في بداية فترا التسديد يك ن الجزء الذي يشكل الفائدة في دفعة التسديد أكبر من الجزء الذي
يشكل رأس المال ذلك ألن رصيد القرض ما يزال مرتفعاً .بينما يصبح العكس في نهاية فترا التسديد.
يك ن الشكل العام لهاتين الدالتين ه كالتالي:
)]=IPMT(rate; per; nper; pv; [fv]; [type
)]=PPMT(rate; per; nper; pv; [fv]; [type
يث أن  nperه عدد الدفعا اإلجمالي بينما  perه رقم الدفعة التي نريد تطبيق الدالة عليها.
كما هي العادة يجب أن تك ن ال سائط nper rate

 perمتطابقة من يث الفترة الزمنية.

مثال:
يعرض المثال في شكل  ،3-14ال سابا الخاصة بثالث دفعا تسديد هي  240 120 1لقرض
مدته  20عام .ال ظ هنا أن مجم ع الفائدة رأس المال ألي دفعة من الدفعا يسا ي قيمة الدفعة الشهرية.
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الدالة NPER
تق م الدالة  NPERبإرجاع عدد فترا
فائدة ثابتة .تأخذ الشكل العام التالي:

التسديد الالزمة لسداد قرض ما استنادا ً إلى دفعا

ثابتة نسبة

)]=NPER(rate;pmt;pv;[fv];[type
مثال:
لنفترض أنك ترغب باقتراض مبلغ  $10000أنك تستطيع سداد  $300شهريا ً فما ه عدد دفعا
التسديد الالزمة لسداد القرض كامالً؟ علما ً بأن نسبة الفائدة هي .%6
ل ل هذا المثال نستخدم المعادلة التالية:
)=NPER(6%/12;-300;10000;0;0
س ف تك ن نتيجة تنفيذ المعادلة هي 36.55 :أي أن عدد الدفعا ه  37دفعة.

شكل 4-15
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اكتشاف وتصحيح أخطاء الصيغ

اإلكسيل يقدم لنا العديد من أد ا تدقيق الصيغ اكتشاف األخطاء التي تساعدنا على جعل رقة العمل خالية من
األخطاء .إن اكتشاف األخطاء في أ راق العمل الصغيرة لهي عملية سهلة لكن األمر يغد أكثر صع بة عند
التعامل مع أ راق العمل الضخمة .إن ادخال أي تعديل ل كان بسيطا ً على رقة العمل يمكن يؤثر بشكل كبير
على النتائج في رقة العمل يث تك ن هناك عالقا متشعبة بين الخاليا من خالل المعادال المختلفة.

تت زع مشاكل الصيغ عادة في الفئا العامة التالية:
•

أخطاء بناء الصيغة :مثل األق اس غير المتطابقة أ العدد غير الص يح من سطاء الدالة.

• األخطاء المنطقية :ال تعيد الصيغة خطأ لكنها ت ي خطأ منطقيا ً سيؤدي إلعادة نتائج غير ص ي ة.
• أخطاء المراجع غير الص ي ة :تك ن الصياغة المنطقية ص ي ة لكن الصيغة تستخدم مراجع غير
ص ي ة للخاليا.
• األخطاء اللفظية :فيها يتم كتابة اسم ما بشكل غير سليم مثل كتابة اسم دالة ما بص رة خاطئة.
• أخطاء المراجع الدائرية :ي دث المرجع الدائري عندما تشير الصيغة إلى نفس الخلية التي ت يها
ذلك بشكل مباشر أ غير مباشر .تك ن المراجع الدائرية مفيدة في بعض ال اال  ،لكنها تدل في
معظم األ يان على ج د مشكلة.
• خطأ إدخال صيغ المصف فا  :عند ادخال أ ت رير صيغ المصف فا يجب الضغط على
 Ctrl+Shift+Enterإال فلن يتعرف االكسيل علسها كصيغة مصف فة ربما تعيد الصيغة قيمة
خطأ أ نتيجة غير ص ي ة.
ل صيغ المصف فا راجع كتابنا "اكسيل  2013المست ى المتقدم" .م ج د على
• للمعل ما
الرابط التالي:
كتاب اكسيل  - 2013المست ى المتقدم

201

اكتشاف تص يح أخطاء الصيغ

قيم الخطأ في االكسيل
قد تعيد الصيغة إحدى قيم الخطأ التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

خطأ #####
خطأ !#DIV/0
خطأ #N/A
خطأ ?#NAME
خطأ !#NULL
خطأ !#NUM
خطأ !#REF
خطأ !#VALUE

في الفقرا التالية سنلخص المشاكل التي يمكن أن تسبب هذه األن اع من األخطاء.
الخطأ #####
يظهر هذا الخطأ عندما ال يتسع عرض الخلية للرقم الم ج د بداخلها .كل ما عليك فعله للتخلص من هذا الخطأ
ه زيادة عرض العم د ،أ عمل ا ت اء تلقائي للعم د الذي ي ت ي على الخلية.
قيمة الخطأ !#DIV/0
تعتبر عملية القسمة على صفر عملية غير ص ي ة .اذا ا ل انشاء صيغة يتم فيها القسمة على صفر فإن
اإلكسيل يعرض قيمة الخطأ !.#DIV/0
يث أن االكسيل يعتبر القيمة في أي خلية فارغة  0فهذا الخطأ ي دث عندما ت ا ل الصيغة القسمة على
قيمة مفق دة .ت دث هذه المشكلة عادة عندما تق م بإنشاء الصيغ من أجل البيانا التي لم تدخلها بعد كما في
الشكل  ----يث تم نسخ الصيغة الم ج دة في الخلية  D2لألسفل
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لكي تتجنب إظهار الخطأ يمكنك استخدام الدالة  IFللت قق من ج د خلية فارغة في العم د  Cكالتالي:
)=IF(C2=0;””;(C2-B2)/c2
كما يمكن استخدام دالة  IFERRORللت قق من ج د أي خطأ .يث أن المعادلة التالية ترجع خلية فارغة
في ال كان ناتج تنفيذ الصيغة خطأ ذلك كالتالي:
)””;=IFERROR((C2-B2)/C2
قيمة الخطأ #N/A
ي دث هذا الخطأ إذا كان ا دى الخاليا التي تشير إليها الصيغة تعرض قيمة الخطأ .#N/A
ي دث أيضا ً عندما ال تعثر ا دى داال الب ث مثل  VLOOKUPعلى أي تطابق.
قيمة الخطأ ?#NAME
ي دث الخطأ ? #NAMEفي ال اال التالية:
• ت ي المعادلة اسم غير معرف لخلية أ نطاق
• ت ي المعادلة نصا ً يق م االكسيل بتفسيره كاسم معرف .على سبيل المثال إذا تم كتابة دالة بشكل غير
ص يح قيمة الخطأ ?#NAME
• تستخدم المعادلة ا دى الد ال المعرفة في ظيفة إضافية  Add-inهذه ال ظيفة اإلضافية غير مثبتة.
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قيمة الخطأ !#NULL
ي دث هذا الخطأ عندما ت ا ل الصيغة استخدام التقاطع بين نطاقين ال يتقاطعان يث أن معامل التقاطع في
االكسيل ه الفراغ .على سبيل المثال تعيد الصيغة التالية رسالة الخطأ ! #NULLألن النطاقين ال يتقاطعان:
)=SUM(C8:C14 A10:F10
قيمة الخطأ !#NUM
تعيد الصيغة هذا الخطأ في ال اال التالية:
• تمري سيط غير عددي عندما تك ن الدالة تت قع سيطا ً عددياً.
• تمرير سيط غير ص يح إلى الدالة .على سبيل المثال ترجع الصيغة التالية قيمة الخطأ !:#NUM
)=SQRT(-1
• تعيد الصيغة قيمة كبيرة جداً.
• الدالة التي تستخدم التكرار ال تستطيع ساب النتيجة .من الد ال التي تستخدم التكرار .RATE
قيمة الخطأ !#REF
ي دث هذا الخطأ عندما تستخدم الصيغة مرجعا ً غير ص يح للخلية .يمكن أن ي دث هذا الخطأ في ال اال
التالية:
• ذف ا دى الخاليا المستخدمة في الصيغة.
• نسخ الصيغة إلى م قع تصبح فيه المراجع النسبية للخاليا غير ص ي ة .على سبيل المثال اذا تم نسخ
الصيغة ( )=A1-1من الخلية  A2إلى  A1فإن الصيغة تعيد قيمة الخطأ !#REF
• قص خلية لصقها في خلية تتم اإلشارة اليها من قبل صيغة ما.
قيمة الخطأ !#VALUE
ي دث هذا الخطأ في ال اال التالية:
• ن ع أ د سطاء الدالة غير ص يح أ أن الصيغ ت ا ل تنفيذ عملية باستخدام بيانا
فمثالً ل ا ل إضافة نص إلى رقم فسيرجع للك قيمة الخطأ !#VALUE
• أ د سائط الدالة نطاق بينما المفر ض أن يك ن خلية ا دة.
• عدم الضغط على  Ctrl+Shift+Enterعند ادخال صيغة مصف فة.
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استخدام أدوات تدقيق الصيغ Formula Auditing Tools
من الممكن استخدام أد ا تدقيق الصيغة الم ج دة في تب يب الصيغ  Formula Tabلم ا لة اكتشاف
األخطاء تص ي ها ،يث أن هذه األد ا ت ت ي على العديد من الخيارا التي تساعدنا في هذه المهمة.
هذه األد ا هي كالتالي:
 -1تتبع الالحقات Trace Dependents
إذا أردنا معرفة الخاليا التي تتأثر بخلية أ مجم عة من الخاليا باإلمكان استخدام تتبع الل ا ق ،يث
ن دد الخلية أ الخاليا المطل بة ثم نذهب إلى تب يب الصيغ ثم إلى .Trace Dependents
يث سيتم ادراج أسهم تشير إلى الخاليا التي تتأثر بالخلية النشطة .في نفس رقة العمل في أ راق
العمل األخرى.

شكل 2-16

 -2تتبع السابقات Trace Precedents
من خالل تتبع الس ابق نستطيع ت ديد ماهي الخاليا التي تؤثر على الخلية النشطة .الجراء هذه
العملية ن دد الخلية المطل بة نذهب الى تب يب  Formulasثم  Trace Precedentsفيتم ادراج
مجم عة من األسهم تشير الى الخاليا التي تؤثر على الخلية النشطة.
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شكل 3-16

إلزالة
الخاصة بالسابقا

األسهم
الال قا نضغط على زر ( Remove Arrowsإزالة األسهم) من تب يب .Formulas

 -3تدقيق الخطأ Error Checking

شكل 4-16

من خالل القائمة المنسدلة الخاصة بتدقيق الخطأ الم ج دة ضمن أد ا تدقيق الصيغ في تب يب
 Formulasنستطيع ال ص ل الى ثالثة خيارا تستخدم لتدقيق الصيغ هي كالتالي:
Error Checking -a
من خالل ت ديد الخلية الم ت ية على قيمة الخطأ ثم اختيار هذا الخيار يفتح لنا االكسيل مربع ال ار
 Error Checkingالذي نستطيع من خالله ال ص ل على معل ما عن الخطأ تتبع خط ا
ال ساب .يث أنه يعرض في الجزء األيسر من مربع ال ار معل ما عن الخطأ المعادلة التي
نشأ عنها الخطأ سبب الخطأ.
من الممكن الضغط على زر ( Show Calculation Stepsاظهار خط ا ال ساب) إلظهار
ساب الصيغة خط ة بخط ة بالتالي معرفة جزء المعادلة الذي تسبب في الخطأ.
خط ا
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شكل 5-16

على سبيل المثال في الخطأ الظاهر في الشكل  6-15سبب الخطأ :ه أن المعادلة ا ل أن تجمع مجم عة من
األرقام مع نص (هذا النص ه عبارة عن فراغ  Spaceتم ادراجه في الخلية  D1عن طريق الضغط على زر
المسطرة ،غني عن الذكر أن االكسيل يتعامل مع المسافة على أنها رف) .هذا الخطأ تم إعطاء معل ما عن
طبيعته بشكل اضح من خالل الجزء المعن ن بـ  Error in valueفي مربع ال ار  .Error Checkingثم
الص رة أكثر عندما أظهرنا خط ا ال ساب.
اتض

شكل 6-16
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 Trace Error -bتتبع الخطأ
هذا الخيار يظهر لنا أسهم على رقة العمل ت ضح مصدر الخطأ.

شكل 7-16

 -cالمرجع الدائرية Circular References
إذا كان رقة العمل ت ت ي على مراجع دائرية فإنه باإلمكان استخدام هذا الخيار لت ديد م اضع
المراجع الدائرية في رقة العمل.

شكل 8-16

Evaluate Formula -4
من الممكن استخدام هذا الخيار الظهار خط ا
خطأ .انظر شكل 9-15
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شكل 9-16

 -5إظهار الصيغ Show Fromulas
من خالل الضغط على هذا الزر من الممكن عرض كافة المعادال في رقة العمل ،هذا الشئ ممكن
أن يساعدك على تتبع العالقا بين الخاليا اكتشاف األخطاء.
من الممكن ال ص ل لنفس النتيجة عن طريق الضغط على االختصار ~Ctrl+

شكل 10-16

209

اكتشاف تص يح أخطاء الصيغ

 -6نافذة المراقبة Watch Window
اذا أرد مراقبة تأثير التغييرا في رقة العمل ال الية على خاليا م ددة في أ راق عمل أخرى فابمكانك
استخدام نافذة المراقبة .Watch Window
عند الضغط على زر  Watch Windowيفتح مربع ال ار الظاهر في الشكل  ---------من خالل هذا
المربع يمكن إضافة خاليا لمراقبتها من خالل الضغط على  Add Watchثم ت ديد الخاليا المراد مراقبتها
س اء في نفس المصنف أ في مصنفا أخرى.

شكل 11-16

استخدام االنتقال إلى خاص  Go To Specialلتدقيق الصيغ
من الممكن استخدام مربع ال ار انتقال إلى خاص الجراء عمليا تدقيق الصيغ ذلك كالتالي:
نذهب إلى  Homeثم  Find & Selectثم  Go To Specialفيظهر لنا مربع ال ار كما في الشكل  12-15من
خالله نستطيع ت ديد الخاليا الم ت ية على معادال من خالل جزء  Formulasمن ثم ت ديد ن ع المعادلة بنا ًء
على ناتجها من خالل الخيارا الم ج دة (.)Number, Text, Logical, and Errors
باإلمكان أيضا ً ت ديد الل ا ق أ السابقا لخلية معينة من خالل أزرار االختيار Precedents
.Dependents
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شكل 12-16

استخدام األداة اإلضافية  INQUIREلتدقيق أوراق العمل
األداة اإلضافية  INQUIREهي من الميزا الجديدة التي قدم أل ل مرة في االكسيل  2013من خالل هذه
األداة باإلمكان إجراء عمليا الت ليل التدقيق أل راق العمل المصنفا .
لتفعيل هذه األداة نذهب إلى  Excel Optionsمن خالل  Fileثم إلى  ،Add-Insمن القائمة المنسدلة Manage
نختار  COM Add-insثم نضغط  .GOمن مربع ال ار الخاص ب  COM Add-insنختار INQUIRE
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شكل 13-16

بمجرد تفعيل  INQUIREيظهر لنا تب يب جديد خاص بهذه األداة ،من خالل هذا التب يب نستطيع القيام بالعديد
أ راق العمل.
من عمليا التدقيق الت ليل للمصنفا

شكل 14-16
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على سبيل المثال بإمكانك عرض عالقا الخلية أ العالقا بين أ راق العمل أ المصنفا كما في الشكل ----
 --------- -من خالل الضغط على زر  Worksheet Relation ship Cell Relationshipكما يمكنإيجاد العالقا بين المصنفا من خالل زر .Workbook Relationship

شكل 15-16

من خالل زر  Workbook Analysisيمكن اجراء ت ليل للملف لعرض معل ما عن الملف مثل:
-

معل ما عن الملف مثل تاريخ االنشاء التعديل جم الملف الكاتب  ...الخ
معل ما كاملة عن المعادال الم ج دة بداخل أ راق العمل (يتم تصنيف هذه المعادال ب يث تُعرض
معل ما عن المعادال التي تنتج قيم خطأ المعادال التي ينتج عنها قيم منطقية إلى آخره)
أ راق العمل الظاهرة المخفية.
الصف ف األعمدة المخفية.
االرتباطا الخارجية.
معل ما عن الخاليا م ت ياتها.
 ...العديد من المعل ما األخرى.
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شكل 16-16
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.17

الجداول

على الرغم من أن االكسيل مصمم للتعامل مع الجدا ل االليكتر نية  Spreadsheetsإال أن طبيعة
تصميم أ راق العمل -التي تتك ن من صف ف أعمدة -تجعل باإلمكان أيضا ً استخدامه في انشاء ق اعد
البيانا البسيطة.
في االكسيل الجد ل ه عبارة عن مجم عة من البيانا المرتبطة ذا البناء المنظم التي تجعل من
الب ث عن البيانا استخالص النتائج عملية سهلة .ه عبارة عن نطاق من البيانا الذي ي ت ي -
عادة ً -على صف من العنا ين  row of headingsالتي تق م ب صف م ت يا كل عم د.
باإلضافة إلى تسهيل العمل من خالل جعل المهام الشائعة أكثر سرعة سه لة مثل الفرز التصفية؛
ت سن الجدا ل من مظهر البيانا تساعدك على تالفي األخطاء.
يتك ن الجد ل من العناصر التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

مثل

الحقل  :Filedكل عم د في الجد ل يسمى قل .ه عبارة عن ن ع ا د من البيانا
االسم أ رقم اله ية.
اسم الحقل  :Field Nameاسم فريد يعطى لكل قل من ال ق ل .أسماء ال ق ل يجب أن تُدخل
في الصف األ ل من الجد ل.
قيمة الحقل  :Field Valueقيمة عنصر ا د في ال قل .كل عنصر يتم إدخاله في أ د خاليا
ال قل.
ً
السجل  :Recordأي صف في الجد ل يُسمى سجل .عمليا السجل ه مجم عة من قيم ال ق ل.
نطاق الجدول  :Table Rangeه نطاق رقة العمل الذي ي ت ي على الجد ل بكافة عناصره.

ادراج الجداول في أوراق العمل
لت يل نطاق من البيانا  Data Rangeإلى جد ل اتبع الخط ا التالية:
 -1جهز نطاق البيانا ب يث ال ي ت ي النطاق على صف ف أ أعمدة فارغة بداخله
 -2ضع مؤشر الما س بداخل أي خلية من نطاق البيانا
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 -3اذهب إلى تب يب "ادراج  "Insertمن ثم اختر "جد ل ( "Tableمن الممكن استخدام اختصار
ل ة المفاتيح  Ctrl+Tأ )Ctrl+L
 -4س ف يظهر لك مربع ال ار "انشاء جد ل  ."Create Tableإذا كان النطاق المطل ب ت يله
إلى جد ل ال ي ت ي على صف ف أ أعمدة فارغة فسيتم اختياره بشكل ص يح في خانة
"? "Where's the data of your tableإذا كان غير ذلك فيجب ت ديد نطاق الجد ل بشكل
يد ي.
 -5إذا كان الجد ل ي ت ي على صف للعنا ين تأكد من اختيارك للخيار " My table has
 ."headersإذا لم يتم اختيار هذا الخيار فسيق م االكسيل ب ضع صف لألعمدة بأسماء افتراضية.

شكل 1-17

بهذا نك ن قد لنا النطاق إلى جد ل .ال ظ أنه بمجرد ضع مؤشر الما س بداخل أي خلية من خاليا
الجد ل يظهر لدينا تب يب جديد على شريط األد ا األساسي ه "أد ا الجد ل  ."Table Toolsمن
خالل هذا الشريط يمكن اجراء العمليا المختلفة على الجدا ل كما سنرى ال قاً.

شكل 2-17
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تغيير مظهر الجدول
ال ظ أنه عند ت يل نطاق إلى جد ل فإنه يتم تطبيق نمط الجد ل االفتراضي Default Table Style
على خاليا الجد ل؛ عادة يتغير تنسيق الخاليا يث يتم إضافة ل ن خلفية للخاليا يتم إعطاء صف
العنا ين تنسيقا ً مختلفا ً عن باقي الخاليا .في ال اقع فإن النمط المطبق يعتمد على النُسق  Themeالمطبق
على رقة العمل .إذا كن ترغب بتغيير مظهر الجد ل االفتراضي فبإمكانك الذهاب إلى تب يب "أد ا
الجد ل  - "Table Toolsذلك بعد ت ديد أي خلية من خاليا الجد ل -ثم إلى "تصميم  "Designثم إلى
"أنماط الجد ل  ."Table Styleس ف تجد صفا ً من األنماط التي يمكن االختيار فيما بينها لكن إذا
ضغط على زر شريط التمرير الم ج د في أسفل يمين األنماط فس ف تظهر لك مجم عة كبيرة من
األنماط التي يمكن االختيار منها .ال ظ أنه بمجرد تمرير الما س ف ق أ د األنماط يتم عرض معاينة
سريعة للنمط الذي تم تمرير الما س من ف قه ،الختيار نمط اضغط مرة ا دة بزر الما س األيسر.

شكل 3-17

إذا لم تجد النمط الذي ترغب به فإنه بإمكانك انشاء نمط جديد عن طريق الضغط على "نمط جد ل جديد
 ."New Table Styleيث سيظهر لك مربع ال ار الخاص بـ "نمط جد ل جديد "New Table Style
الذي يمكن من خالله إنشاء النمط المخصص الذي ترغب به.
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شكل 4-17

باإلضافة لما سبق فإنه بإمكانك أيضا ً تغيير بعض عناصر الجد ل من خالل صناديق االختيار الم ج دة
ضمن مجم عة "خيارا نمط الجد ل  ."Table Style Optionsهذه العناصر هي كالتالي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

 Header Rowصف العنا ين :اظهار اخفاء صف العنا ين
 First Columnالعم د األ ل :لتطبيق تنسيق مختلف على العم د األ ل من الجد ل .يعتمد
التنسيق هنا على النُسق  Themeالمطبق على رقة العمل.
 Last Columnالعم د األخير :لتطبيق تنسيق مختلف على العم د األخير من الجد ل .يعتمد
التنسيق هنا على النُسق  Themeالمطبق على رقة العمل.
 Banded Rowsالصف ف المرتبطة :إلظهار الصف ف بل نين مختلفين مما يسهل من عملية
قراءة البيانا .
 Banded Columnsاألعمدة المرتبطة :إلظهار األعمدة بل نين مختلفين مما يسهل من عملية
قراءة البيانا .
 Total Rowصف اإلجمالي :لعرض صف اإلجمالي اخفائه.
 Filter Buttonزر التصفية :لعرض أزرار الق ائم المنسدلة في صف العنا ين.

220

الفصل السابع عشر

شكل 5-17

العمليات على الجداول
في هذا الجزء س ف نتنا ل أهم العمليا التي يمكن تطبيقها على الجدا ل
التنقل في الجدول
كما في النطاق العادي؛ الضغط على زر  Tabينقلك للخلية التالية مباشرة بينما الضغط على زري
 Shift+ Tabينقلك للخلية السابقة مباشرة .إال أنه في الجد ل؛ عندما تصل للخلية األخيرة في ا د
الصف ف ثم تضغط  Tabيق م االكسيل بنقل المؤشر للخلية األ لى في الصف التالي.
تحديد الجدول أو أجزاء من الجدول
-1

-2
-3
-4

لت ديد كامل الجد ل ،اختر أي خلية من خاليا الجد ل ثم اضغط على  Ctrl+ Aلت ديد بيانا
الجد ل -بد ن صف العنا ين -اضغط مرة أخرى على  Ctrl+Aلت ديد كامل الجد ل بما يشمل
صف العنا ين .اذا ضغط مرة أخرى فس ف يتم ت ديد كامل رقة العمل.
لت ديد صف/سجل دد أي خلية من خاليا الصف ثم اضغط على Shift+Space
لت ديد قل/عم د دد أي خلية من خاليا العم د  Ctrl+Spaceمرة ا دة لت ديد ال قل بد ن
"اسم ال قل" مرتين لت ديد ال قل مع "اسم ال قل".
من الممكن استخدام الما س لت ديد صف أ عم د عن طريق ت ديد أي خلية من الصف أ
العم د الذي نريد ت ديده ثم النقر بزر الما س األيمن ،من القائمة التي ستظهر نختر Select
يث ستظهر قائمة فرعية بها ثالثة خيارا :
 :Table Column Data .aعند اختيار هذا الخيار يتم ت ديد بيانا العم د ال الي بد ن
اسم ال قل.
 :Entire Table Column .bلت ديد كامل ال قل ال الي بما يشمل اسم ال قل.
 :Table Row .cلت ديد الصف ال الي.
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شكل 6-17

إضافة صفوف أو أعمدة جديدة للجدول
إلضافة مجم عة من الصف ف أ األعمدة للجد ل اذهب إلى الزا ية السفلية اليمنى من الجد ل ( يث
سيك ن هناك رمز زا ية صغير) ت قف بمؤشر الما س ف ق رمز الزا ية تى يت ل رمز الما س إلى
سهم ذ رأسين ،اضغط بزر الما س األيسر ثم اس ب مع استمرار الضغط لألسفل -إلضافة صف ف -أ
لليمين إلضافة أعمدة.
باإلضافة لما سبق فإنه بمجرد أن تبدأ بإدخال بيانا في العم د الذي يلي الجد ل مباشرة يتم دمج هذا
العم د مع الجد ل تلقائيا ً ينطبق ذلك أيضا ً على الصف الذي يقع أسفل الجد ل مباشرةً.

مالحظة/
االستثناء ال يد لما سبق ه عند اظهار صف اإلجمالي  Total Rowيث ال يت سع الجد ل تلقائيا ً عند
إضافة صف جديد أسفل الجد ل مباشرة .مع مال ظة أنه إذا كن في إ دى خاليا الصف الذي يسبق
صف اإلجمالي تنقل عن طريق زر  Tabتى الخلية األخيرة في الصف ثم ضغط على  Tabمرة
أخرى يتم فتح سجل/صف جديد في الجد ل ف ق صف اإلجمالي.
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شكل 7-17

إلضافة صف ف أ أعمدة جديدة بداخل الجد ل ننقر بزر الما س األيمن في المكان الذي نرغب بإدراج
الصف أ العم د به ثم نختر من القائمة "ادراج  "Insertثم نختر:
 :Table Columns to the Left -1إلدراج عم د أ مجم عة من األعمدة على يسار العم د
ال الي.
 :Table Rows Above -2إلدراج صف أ مجم عة من الصف ف أعلى الصف ال الي

إلدراج مجم عة من الصف ف أ األعمدة دد مجم عة من الخاليا عددها يسا ي عدد الصف ف أ
األعمدة المطل ب إدراجها ثم اتبع الخط ا السابقة.

شكل 8-17

223

الجدا ل

من مميزا الجدا ل أن االكسيل يطبق اإلعدادا المطبقة على خاليا العم د تلقائيا ً على كل خلية يتم اضافتها للعم د.
فمثالً إذا تم تطبيق "عملة" على قل  List Priceفإن أي خلية يتم اضافتها لهذا ال قل تأخذ نفس التنسيق.

حذف صفوف أو أعمدة من الجدول
ل ذف صف ف أ أعمدة من الجد ل دد مجم عة من الخاليا يسا ي عددها عدد الصف ف أ األعمدة
التي تريد ذفها ثم انقر بزر الما س األيمن ف ق الت ديد اختر  ،Deleteمن القائمة الفرعية اختر أ د
الخيارين:
 :Table Columns -1ل ذف األعمدة الم ت ية على الخاليا المظللة.
 :Table Rows -2ل ذف الصف ف الم ت ية على الخاليا المظللة.

شكل 9-17

التعامل مع صف اإلجمالي Total Row
ي ت ي صف اإلجمالي على مجم عة من المعادال التي تلخص البيانا التي ت جد في األعمدة .ال يظهر
صف األعمدة بال ضع االفتراضي إلظهاره نذهب إلى "أد ا الجد ل  "Table Toolsثم إلى "تصميم
 "Designثم إلى مجم عة "خيارا نمط الجد ل  "Table Style Optionsمن ثم دد صند ق
االختيار الخاص بصف اإلجمالي .Total Row
عند ت ديد أي خلية من خاليا صف اإلجمالي يظهر سهم القائمة المنسدلة على يسار الخلية ،إذا ضغط
عليه فس ف تظهر لك قائمة منسدلة بها مجم عة من الد ال التي يمكن استخدامها لتلخيص بيانا ال قل.
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فمثالً إذا أردنا اظهار مت سط سعر العرض  List Priceنضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بخلية صف
اإلجمالي التي تقع أسفل قل  List Priceثم نختر من القائمة .Average

شكل 10-17

إزالة السجالت المتكررة من الجدول
قد ي ت ي الجد ل على سجال متكررة بالذا إذا كان بيانا الجد ل مجمعة من عدة مصادر مختلفة.
ي فر االكسيل طريق سهلة سريعة إلزالة الصف ف/السجال المكررة من خالل الخط ا التالية:
-1
-2
-3

-4

دد أي خلية بداخل الجد ل ثم اذهب إلى  Table Toolsثم إلى  Designثم  Toolsثم اضغط
على "إزالة التكرارا " Remove Duplicates
س ف يظهر مربع ال ار الخاص بإزالة التكرارا
من خالل مربع ال ار  Remove Duplicatesدد ال ق ل التي س ف سيتم ت ديد ما إذا كان
السجل مكرر أم ال بنا ًء على قيمتها .في ال ضع االفتراضي يتم اختيار كل ال ق ل بمعنى أنه
لكي ي دد االكسيل أن السجل مكرر أم ال يجب أن تتطابق جميع عناصر ق ل هذا السجل مع
عناصر ق ل سجل آخر .لكن ذلك ليس إجباريا ً فيمكن مثالً اعتبار أن ال ق ل متطابقة إذا
تسا قيم ال ق ل (االسم المهنة العن ان) بغض النظر عن م ت يا ال ق ل األخرى.
اضغط زر  .OKس ف تظهر رسالة تخبرك بعدد ال ق ل المتطابقة التي تم ازالتها.
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شكل 11-17

شكل 12-17

يجب أن تعلم بأن القيم المتكررة ت دد بنا ًء على القيمة كما تظهر في رقة العمل ليس بنا ًء على
القيمة ال قيقية .على سبيل المثال إذا كان لديك خليتين ي ت يان على نفس الرقم لكن الرقم تم تنسيقه
كعملة في الخلية األ لى كرقم عام في الخلية الثانية ،فإنه عند تطبيق إزالة التكرارا على الجد ل
يعتبر االكسيل أن م ت يا الخليتين مختلفة .لتجنب هذه المشكلة يجب أن تتأكد بأن نفس التنسيق
مطبق على جميع خاليا ال قل.
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الفرز والتصفية Sorting and Filtering
من أبرز مميزا الجدا ل أنها تسهل بشكل كبير من عمليا الفرز التصفية .يث أن كل عنصر من
عناصر صف العنا ين ي ت ي على زر التصفية (سهم ذ اتجاه لألسفل)؛ عند الضغط على هذا الزر
يق م االكسيل بعرض قائمة ت ت ي على خيارا الفرز التصفية (انظر شكل .)13-16

شكل 13-17

فرز الجداول Sorting
قل معين .فقد ترغب مثالً بفرز الجد ل
يعمل الفرز على إعادة ترتيب الصف ف بنا ًء على م ت يا
لترتيب األسماء سب ال ر ف الهجائية أ ترتيب الصف ف سب المبيعا من األعلى لألدنى.
لفرز الجد ل بنا ًء على قل معين اضغط زر التصفية الخاص بهذا ال قل ثم اختر ن ع الفرز المطل ب
(تنازلي أ تصاعدي) .ال ظ هنا أن أمر الفرز الم ج د في قائمة زر التصفية يختلف باختالف ن ع
البيانا في ال قل؛ فإذا كان ال قل ي ت ي على قيم رقمية فإن األمر يك ن " Sort Smallest to
 "Largestللتصاعدي أ "ٍ "Sort Largest to Smallestللتنازلي أما اذا كان ال قل ي ت ي عل تاريخ
فإن األمر يك ن " "Sort Oldest to Newestللتصاعدي بالنسبة لل قل الم ت ي على نص يك ن
األمر " "Sort A to Zللتصاعدي.
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شكل 14-17

إذا كان هناك تنسيقاً شرطياً مطبقاً على الخاليا ب يث أن ل ن الخاليا يتغير طبقاً للبيانا الم ج دة بداخل
الخاليا ،يمكن استخدام الخيار "الفرز سب الل ن "Sort By Color
سب "ال كالة "Agent
يمكن الفرز على أكثر من مست ى فيمكن –على سبيل المثال  -ترتيب البيانا
أ الً ثم سب "المنطقة  "Areaثم سب "السعر  ."List Priceلت قيق هذا الهدف اتبع الخط ا لتالية:
-1

-2

-3
-4

دد أي خلية في الجد ل ثم اذهب إلى تب يب " " Homeثم إلى "ت رير  "Editingثم "الفرز
التصفية  "Sort & Filterثم اختر "فرز مخصص  ."Custom Sortباإلمكان أيضا ً أن تنقر
بزر الما س األيمن ف ق أي خلية من خاليا الجد ل من ثم اختر "فرز  "Sortثم "فرز مخصص
 ."Custom Sortس ف يظهر لنا مربع ال ار الخاص بالفرز كما بالشكل 16-16
اختر ال قل األ ل الذي تريد الفرز بنا ًء عليه من القائمة المنسدلة " ."Sort byثم دد على ماذا
تريد الفرز (على القيمة أ الل ن أ سب األيق نة في الخلية) من خالل القائمة المنسدلة " Sort
 "onثم دد هل تريد الترتيب تصاعدي أ تنازلي من خالل قائمة "."Order
اضغط على زر "إضافة مست ى  "Add Levelإلضافة مست ى ثاني من الفرز .ثم كرر الخط ا
في الخط ة السابقة.
أضف ما تشاء من المست يا ثم اضغط على زر .OK
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شكل 15-17

شكل 16-17

اجراء عمليات التصفية على الجداول Filtering
تق م التصفية بإظهار الصف ف التي ت قق معايير م ددة اخفاء باقي الصف ف .إلجراء عملية التصفية
بنا ًء على قل معين؛ اضغط زر التصفية الخاص بهذا ال قل ثم دد معيار التصفية المطل ب من خالل
القائمة المنسدلة.
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شكل 17-17

استخدام مقسمات طريقة العرض  Slicersلتصفية البيانات
تعد مقسما طريقة العرض طريقة سهلة سريعة جذابة لتصفية البيانا  .على الرغم من أنها ليس
بمر نة الطريقة التقليدية للتصفية إال أن العديد من المستخدمين يفضل ن هذه الطريقة يث أنها أكثر
سرعة باإلضافة إلى أن تنفيذ التصفية من خالل مقسما طريقة العرض ال يتطلب أي خبرة ببرنامج
االكسيل هذا األمر مفيد عند ت زيع ملفا االكسيل على مستخدمين قليلي الخبرة في االكسيل الذين قد
يجد ن الطريقة العادية للتصفية معقدة.
إلضافة مقسم أ أكثر؛ دد أي خلية من الجد ل ثم اذهب إلى تب يب "أد ا الجد ل "Table Tools
ثم "تصميم  "Designثم "أد ا  "Toolsثم "ادراج مقسما العرض  ."Insert Slicerس ف يق م
االكسيل بعرض مربع ار ي ت ي على أسماء ال ق ل للجد ل.
دد ال قل الذي تريد التصفية على أساسه .من الممكن ت ديد أكثر من قل لكن المفضل أن ت دد أقل
عدد ممكن من ال ق ل .اضغط  OKس ف يق م االكسيل بإنشاء  Slicerلكل قل من ال ق ل التي تم
اختيارها.
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شكل 18-17

شكل 19-17

ي ت ي مقسم العرض على زر لكل قيمة في ال قل المختار .لتصفية البيانا باستخدام المقسم اضغط
على الزر الخاص بالقيمة التي ترغب بتصفية البيانا على أساسها فمثالً في الشكل السابق لعرض
السجال الخاصة ب كالة  Adamsفقط اضغط على زر  Adamsستظهر النتيجة كما بالشكل 20-16
يث سيق م االكسيل بعرض القيم التي تتطابق مع الزر.
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شكل 20-17

من الممكن ت ديد أكثر من زر عن طريق الضغط على زر  Ctrlمع االستمرار بالضغط ثم ت ديد األزرار
المطل بة.

شكل 21-17

استخدام مقسم طريقة العرض لتصفية البيانات
سم  Slicerعن طريق إضافة أيق نة خاصة
االكسيل  2016قدم لنا إمكانية جديدة لالختيار المتعدد من المق ّ
سم يث أنه عند الضغط عليها يسمح لك اإلكسيل باالختيار المتعدد
باالختيار المتعدد في أعلى يمين المق ّ
بد ن الضغط على زر .Ctrl
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شكل 22-17

سم اضغط على زر "إزالة التصفية  "Clear Filterالم ج د بأعلى يمين
إلزالة التصفية من خالل المق ّ
سم.
المق ّ

شكل 23-17

مالحظة/
بالنسبة لل
السابق قد
ال قل فس
سيجعل

ق ل التي ت ت ي على قيم رقمية ال يعتبر  Slicerخيارا ً جيدا ً فعلى سبيل المثال في المثال
سما ً بنا ًء على هذا
ي ت ي ال قل  List Priceعلى عشرا القيم الفريدة بالتالي إذا أنشأنا مق ّ
ف يتم ادراج عدد من األزرار به يسا ي القيم الفريدة في هذه ال الة لن يك ن المقسم عمليا ً
رقة العمل تبد أكثر تعقيداً.
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سم العرض Slicer
تغيير مظهر مق ّ
لتغيير مظهر المقسم مثل تغيير الل ن أ ال جم أ العن ان دد المقسم المطل ب ثم اذهب إلى "أد ا
المقسم  "Slicer Toolsثم "خيارا  "Optionsثم استخدم األ امر التي ستظهر على شريط األد ا
إلجراء التعديال المطل بة.

شكل 24-17

تحويل الجدول إلى نطاق بيانات عادي
لت يل الجد ل إلى نطاق بيانا عادي؛ اضغط في أي مكان بداخل الجد ل ثم اذهب إلى "أد ا الجد ل
 "Table Toolsثم إلى "تصميم  "Designثم إلى "الت يل إلى نطاق ."Convert to Range
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.18

التجميع والتلخيص

يقدم لنا االكسيل مجم عة من مزايا التجميع التلخيص التي تساعد في تسهيل عرض البيانا
ذا الطبقا المتعددة . Multilayered information

المعقدة

اذا كن من مستخدمي برنامج رد فقد تك ن على علم بطريقة عرض " المخطط التفصيلي "Outline
التي تمكنك من عرض العنا ين الرئيسية  Headingsالعنا ين الفرعية  Subheadingsفقط .من
ثم بإمكانك ت سعة العنا ين لعرض النص (التفاصيل) بأسفلها .االكسيل أيضا ً يقدم لنا ميزة تلخيص عرض
البيانا من خالل ما يعرف بالمخطط التفصيلي  outlineالتي تجعل التعامل مع بعض أن اع البيانا
المعقدة أكثر سه لة.
باإلمكان استخدام ميزة المخطط التفصيلي إلنشاء تقارير تلخيصية تظهر االجماليا فقط بد ن التفاصيل؛
عند ال اجة لذلك .مع العلم بأن بعض أ راق العمل تصلح أكثر من غيرها لتطبيق المخطط التفصيلي
عليها ،فإذا كان البيانا في رقة العمل ذا طبيعة هرمية مع ج د مجاميع فرعية ( subtotalsكأن
تعرض رقة العمل المبيعا الشهرية بتفاصيلها مع ج د صف ف أ أعمدة يتم فيها ا تساب االجماليا
مثالً) فقد تك ن هذه هي األكثر مناسبة لتطبيق المخطط التفصيلي.

تجميع البيانات
إذا كن تريد تسهيل عرض البيانا فإن تجميع البيانا  Groupingهي أ د الطرق الممتازة لل ص ل
لذلك الهدف .يث أن هذه الميزة تسمح لك بتجميع األعمدة أ الصف ف ذا العالقة ب يث تصبح ك دة
ا دة ،بمجرد تجميع الصف ف أ األعمدة يصبح بإمكانك طي المجم عة  Collapseإلخفاء البيانا
داخل المجم عة بالتالي إتا ة المزيد من المسا ة للبيانا األخرى باإلضافة إلى تسهيل قراءة البيانا
من خالل التركيز على ملخص البيانا بد ن الخ ض في التفاصيل ،طبعا ً هناك دائما ً إمكانية ت سيع
 Expandالبيانا المط ية لرؤية التفاصيل عند ال اجة.
كمثال على التجميع انظر شكل  1-17يث تظهر لنا رقة عمل ت ت ي على مبيعا أ د أفرع الشركا
مقسمة سب األرباع السن ية.
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شكل 1-18

لتجميع البيانا الربع سن ية عرض اجمالي المبيعا للسنة كاملة قم بعمل التالي:
 -1دد الصف ف أ األعمدة التي ترغب بتجميعها معا ً (في التنا هي الصف ف من 3
 -2اذهب إلى تب يب " Dataبيانا " ثم إلى مجم عة " Outlineتجميع تلخيص"
 -3اضغط على " outlineتجميع" ثم اختر األمر " Groupتجميع"

تى )6

شكل 2-18

عند إتمام عملية التجميع ال يغير االكسيل ما ه معر ض في رقة العمل ،إنما سيظهر على جانب
رقة العمل هامش جديد كما ه ظاهر في الشكل 3-17
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شكل 3-18

من خالل هذا الهامش يمكن عمل ضم أ ت سيع للمجم عة من خالل الضغط على زر" " -لطي
 Collapseالمجم عة زر " "+لت سعة  Expandالمجم عة .ال ظ أيضا ً أن االكسيل يعرض أرقام
المست يا بأعلى هامش التجميع من الممكن عرض كل مست ى عن طريق الضغط على رقم المست ى.
يظهر الشكل  4-17نفس رقة العمل بعد أن تم ضم أ طي للصف ف من 3

تى .6

شكل 4-18

إذا اختر مجم عة من الخاليا بدال من مجم عة الصف ف أ األعمدة ثم اختر أمر تجميع كما سبق فإن االكسيل يعرض
مربع ار ب يث يطلب منك أن ت دد له "هل تريد التجميع على أساس الصف ف ا األعمدة" من ثم يق م بالتجميع بنا ًء
على االختيار الذي تم.
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تغيير مكان رموز التجميع Outline symbols
عند عمل تجميع يد ي يق م االكسيل ب ضع رم ز التجميع أسفل الصف ف المجمعة أ على يسار األعمدة
المجمعة .من الممكن تغيير هذا السل ك لتظهر الرم ز أعلى الصف ف المجمعة أيمن األعمدة .لعمل
ذلك اذهب إلى تب يب "بيانا  "Dataثم إلى مجم عة "تجميع  "Outlineثم اضغط على زر "إطالق
مربع ال ار  ،"dialogue box launcherس ف يظهر لك مربع ال ار كما في الشكل ***** .لعرض
الرم ز أسفل الصف ف ألغ االختيار عن  summary rows below detailsأما إذا كن تريد عرض
الرم ز على يمين األعمدة المجمعة فألغ االختيار عن .summary columns to left details

شكل 5-18

إخفاء رموز التجميع
إذا كن ترغب بالمزيد من مسا ة العمل (هذه ال الة تك ن أكثر ال ا ا ً عند العمل على األجهزة الل ية
أجهزة الم بايل) فبإمكانك إخفاء هامش التجميع؛ ذلك عن طريق على اختصار ل ة المفاتيح ctrl+8
إلظهار الهامش مرة أخرى نستخدم نفس االختصار .ال ظ أنه عند إخفاء هامش التجميع ال يع د بإمكانك
طي أ ت سعة البيانا .
إزالة التجميع
إلزالة التجميع دد الصف ف أ األعمدة المجمعة ثم اذهب إلى بيانا  ◄ dataتجميع ◄ outline
فك التجميع  .ungroupإذا دد بعض األعمدة أ الصف ف المجمعة ثم اختر األمر  ungroupفإن
االكسيل يق م بإزالة التجميع عن الصف ف أ األعمدة الم ددة فقط.
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التجميع المتداخل Nesting Groups
كما رأينا سابقاً؛ يمكنُنا التجميع من تقليص مسا ة البيانا الظاهرة في أ راق العمل الكبيرة عن طريق
إخفاء الصف ف أ األعمدة التي ت ت ي على التفاصيل .من الممكن أن يك ن التجميع فعاالً أكثر عند
التجميع على أكثر من مست ى فمثال في الشكل **** تظهر لنا تقارير المبيعا للفر ع األربعة إل دى
الشركا باإلضافة إلى التقرير اإلجمالي لكافة الفر ع .يمكننا االكسيل من عرض ملخص للبيانا على
ثالثة مست يا كما ه ظاهر في الشكل  6-17المست ى األ ل يظهر التقرير اإلجمالي لكافة الفر ع
يظهر المست ى الثاني مجم ع المبيعا لكل فرع من الفر ع بينما يظهر المست ى الثالث كافة التفاصيل.
لل ص ل على هذه النتيجة نستخدم ميزة التجميع المتداخل كالتالي:
-1
-2
-3
-4

جمع الصف ف  6-3عن طريق ت ديدها ثم الضغط على زر تجميع  Groupكما سبق
كرر العملية بالنسبة للصف ف  30-27 22-19 14-11بهذا تك ن قد جمع البيانا على
مست يين
للتجميع على المست ى الثالث؛ جمع الصف ف 31-25 23-17 15-9 7-1
البيانا مجمعة على ثالث مست يا بإمكانك استخدام هامش التجميع لعرض
اآلن أصب
المست ى الذي تريد عن طريق الضغط على رقم المست ى بأعلى هامش التجميع.
شكل 6-18
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شكل 7-18

التجميع اآللي Automatic outlining
اذا كان رقة العمل ت ت ي على معادال تجميعية؛ يستطيع االكسيل أن يُجمع البيانا أ ت ماتيكيا ً خالل
ان مما ي فر الكثير من ال ق الجهد يث يق م االكسيل بتخمين التجميع المناسب لنطاق البيانا من
ث ٍ
خالل ت ليل المعادال الم ج دة فيه من ثم يطبق التجميع المناسب مع العلم أنه ال يمكنك الت كم بكيفية
تطبيق التجميع فإما أن تك ن النتيجة مقب لة لك إما أن يظهر لك التجميع بشكل غير مالئم في بعض
ال اال ال يستطيع االكسيل أن يخمن التجميع المناسب بالتالي تظهر رسالة خطأ مفادها أن االكسيل
غير قادر على تطبيق التجميع على النطاق الم دد في هذه ال الة ال يك ن أمامك س ى التجميع اليد ي.
مثال على التجميع اآللي
ل أردنا تطبيق التجميع التلقائي على المثال السابق الخاص بمبيعا ا دى الشركا ؛ ن دد النطاق
المطل ب أ نختر أي خلية داخل النطاق ثم نذهب إلى تب يب " Dataبيانا " ثم إلى "تجميع "Group
ثم نختر "التجميع التلقائي ."Auto Outline
س ف تظهر لنا النتيجة كما بالشكل  .9-17ال ظ هنا أن التجميع تم على مست ى الصف ف األعمدة .إذا
كان النطاق ي ت ي على بيانا مجمعة من قبل فإن االكسيل يظهر لك رسالة ت ذيرية تطلب منك أن
تؤكد أنك تريد تعديل التجميع ال الي.
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شكل 8-18

شكل 9-18
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االجماليات الفرعية التلقائية Automatic Subtotaling
يعطيك االكسيل إمكانية تجميع البيانا على أساس م دد ،باإلضافة إلى ادراج عرض المجاميع الفرعية
ت البيانا المجمعة كل ذلك بنقرة زر ا دة مما ي فر عليك الكثير من ال ق الجهد .بالتالي فإنك
تستطيع من خالل هذه الميزة ت يل نطاق من البيانا الخام  Raw dataإلى تقرير تلخيصي جميل
سهل القراءة.
مثال على االجماليات الفرعية التلقائية
تعرض لنا رقة العمل في الشكل ****** مبيعا ا دى الشركا في مجال األثاث المنزلي قد تم تنظيم
البيانا ب يث يظهر لنا في كل صف (سجل) اسم مند ب المبيعا  Salespersonالمنتج الذي تم بيعه
 ،Productسعر المنتج  ،Item Costعدد المنتجا  ،No.Itemsالسعر اإلجمالي  .Total Costكما
تال ظ فإن طريقة عرض رقة العمل بهذا الشكل قد ال تك ن مفيدة ال تسمح لنا باستخالص النتائج أ
تقييم األداء على سبيل المثال.
في المقابل يعرض لنا الشكل **** نفس البيانا قد تم تطبيق المجاميع الفرعية التلقائية عليها ،ب يث تم
تجميع مبيعا كل منتج من المنتجا  ،مع إمكانية عمل ت سعة ضم للبيانا عند ال اجة ،هنا نرى
طريقة عرض البيانا أكثر بساطة سه لة أصبح اآلن بإمكاننا أن نستخدم هذا
ب ض ح كيف أصب
التقرير ك سيلة من سائل تقييم األداء أ اتخاذ القرار.
ال ظ هنا أن المجاميع قد تم ادراجها تلقائيا (لم تكن م ج دة من قبل) قد تم استخدام الدالة )(Subtotal
لهذا لغرض.

شكل 10-18
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شكل 11-18

إدراج مجاميع فرعية تلقائية
إلدراج مجاميع فرعية تلقائية اتبع الخط ا التالية:
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

رتب البيانا على سب ال قل (العم د) الذي تريد التجميع على أساسه .في مثالنا هذا ن ن
نريد تجميع البيانا على أساس المنتج  Productبالتالي رتبنا البيانا تنازليا ً على سب
م ت يا العم د .B
دد نطاق البيانا الذي تريد تطبيق المجاميع الفرعية عليه (في ال كان نطاق البيانا ال
ي ت ي على أعمدة أ صف ف فارغة فيكفي ت ديد أي خلية في نطاق البيانا ).
من تب يب ( Dataبيانا ) اذهب إلى مجم عة ( Outlineتجميع تلخيص) ثم اضغط على أمر
( Subtotalمجاميع فرعية)
من مربع ال ار الذي سيظهر دد ال قل الذي تريد التجميع على أساسه (في التنا ه
 )Productذلك من القائمة المنسدلة ""At each change in
من قائمة " "Use functionاختر الدالة التي تريد التجميع على أساسها .في مثالنا الدالة
المطل بة هي دالة الجمع Sum
من قائمة " "Add subtotal toن دد ال قل الذي س ف بإدراج المجاميع الفرعية له في هذا
المثال ه عبارة عن قل .Total cost
اضغط م افق إلنهاء العملية انشاء التقرير.
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شكل 12-18

244

الفصل التاسع عشر

.19

الرسومات البيانية

الرس ما البيانية أ المخططا  Chartsهي ببساطة تمثيل بصري  Visualلألرقام .تعد -الرس ما
البيانية -من أفضل سائل إيضاح البيانا يث أنها تعطي ملخص للبيانا ت ضح العالقا بين األرقام،
باإلضافة إلى ذلك فإنها ت ضح أيضا ً األنماط االتجاها  Patterns and trendsالتي من الصعب
اكتشافها بالنظر إلى األرقام المجردة.
يعتبر االكسيل من أشهر البرامج المستخدمة إلنشاء الرس ما البيانية أكثرها سه لة ،يث يقدم لنا
مجم عة كبيرة متن عة من المخططا التي يمكن استخدامها لتمثيل البيانا المختلفة.
ي ت ي االكسيل  2016على  59ن ع من المخططا م زعة على عدة تصنيفا تغطي كافة اال تياجا .

الدراج رسم بياني اتبع الخط ا التالية:
 -1دد نطاق البيانا الذي تريد تمثيله بيانيا ً (بما يشمل ذلك أسماء الصف ف األعمدة)
 -2اذهب إلى تب يب "ادرج  "Insertثم إلى مجم عة "مخططا "Charts
 -3اختر ن ع المخطط الذي ترغب به.

يمكنك د ماً البدء بالمخططا الم صى بها  Recommended Chartsهي ميزة ُقدم أل ل مرة في
 Office 2013من خاللها يق م االكسيل بت ليل البيانا من ثم اختيار ن ع المخطط المناسب لها .اذا
جد أ د المخططا المقتر ة مناسبة لك يمكنك اختياره سيتم ادراجه مباشرة.
مثال:
في الشكل  1-17المطل ب تمثيل مجم ع مبيعا
الخط ا التالية:

كل منتج من المنتجا

 -1دد نطاق البيانا ()A3:B10
 -2اذهب إلى تب يب "ادراج  "Insertثم إلى Charts
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 -3اختر ن ع المخطط المطل ب من التصنيفا الم ج دة .يمكنك البدء من المخططا الم صى بها
كما في الشكل 1-17
 -4في هذا المثال تم اختيار مخطط من الن ع العم دي Column Chart
سيتم ادراج المخطط كما بالشكل 2-17

شكل 1-19

شكل 2-19
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ادراج مخطط من خالل زر "التحليل السريع "Quick Analysis
عند ت ديد النطاق الذي ترغب بتمثيله بيانيا ً
زا ية الت ديد ،عند النقر عليه تظهر لنا أد ا
ألد ا الت ليل السريع من خالل اختصار ل

رفع يدك عن الما س يظهر لك زر الت ليل السريع في
الت ليل السريع كما بالشكل ( .3-17يمكن أيضا ً ال ص ل
ة المفاتيح )Ctrl+Q

اضغط على بند "  Chartsمخططا " ستظهر لك المخططا الم صى بها Recommended
 Chartsباإلضافة إلى زر خاص بـ ( More Chartsمخططا أخرى) .عند الت رك بالما س Hover
 overف ق أ د المخططا الم صى بها يق م االكسيل بعرض معاينة سريعة للمخطط المختار ،أما اذا
نقر بزر الما س األيسر ف ق المخطط المطل ب فسيتم ادراجه في رقة العمل.

شكل 3-19
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شكل 4-19

ادراج مخطط باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح
من الممكن استخدام اختصارا ل ة المفاتيح إلدراج المخططا

سب التالي:

دد نطاق البيانا الذي تريد تمثيله بيانيا ً ثم اضغط زر  F11إلدراج مخطط من الن ع
االفتراضي في رقة عمل جديدة.
دد نطاق البيانا الذي تريد تمثيله بيانيا ً ثم اضغط على  Alt+F1إلدراج مخطط من الن ع
االفتراضي في نفس رقة العمل (مخطط مضمن )Embedded Chart

مالحظة/
المخطط االفتراضي في االكسيل ه المخطط العم دي  Column Chartيمكن تغييره إلى أي ن ع آخر
عن طريق التالي:
 -1دد أي مخطط ثم اذهب إلى تب يب "تصميم  "Designثم "تغيير ن ع المخطط Change
"Chart Type

 -2من مربع ال ار الذي س ف يظهر اختر التصنيف الذي يقع المخطط المرغ ب ضمنه.
 -3من الجهة اليمنى لمربع ال ار انقر بزر الما س األيمن على المخطط المطل ب ثم اضغط على
"تعيين كمخطط افتراضي "Set as default chart
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شكل 5-19

اظهار واخفاء عناصر المخطط Chart Elements
ي ت ي المخطط  Chartعلى العديد من العناصر مثل "عن ان المخطط  ،"Chart Titleسيلة االيضاح
 ،Legendعنا ين الم ا ر  Axis Titlesإلى آخره .يظهر الشكل  6-17العناصر األكثر شي عا ً في
المخططا .

شكل 6-19
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يمكن اظهار اخفاء عناصر المخطط بأكثر من طريقة ،أسهل طريقة هي عن طريق ت ديد المخطط ثم
الضغط على إشارة " "+التي تظهر في الزا ية العل ية من المخطط .ثم من القائمة التي س ف تظهر دد
العنصر الذي ترغب بإظهاره.

شكل 7-19

للمزيد من الخيارا الخاصة بإدراج عناصر المخطط يمكن ت ديد المخطط ثم الذهاب إلى تب يب
"تصميم  "Designثم "إضافة عنصر للمخطط  "Add Chart Elementيث سيق م االكسيل بعرض
قائمة منسدلة ت ت ي على جميع عناصر المخطط ،مع مال ظة أن كل عنصر له قائمة فرعية خاصة به
ت دد كيف سيظهر هذا العنصر .فمثالً في الشكل  8-17اظهرنا العنصر "جد ل البيانا Data Table
" من خالل ت ديد  Data Tableمن القائمة الرئيسية ثم  With Legend Keyمن القائمة الفرعية.

شكل 8-19
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تغيير نمط وألوان المخطط Styles and Colors
يمكن تغيير الشكل االفتراضي للمخطط عن طريق تغيير النمط نظام األل ان الخاص به ،من خالل ت ديد
المخطط ثم الذهاب إلى تب يب "أد ا المخطط  "Chart Toolsثم "تصميم  " Designثم مجم عة
"أنماط المخطط  ."Chart Stylesبمجرد الت رك بالما س ف ق أ د األنماط يتم عرض معاينة لهذا النمط
إذا نقر بزر الما س األيسر على أي نمط من األنماط الم ج دة يتم تطبيق ذلك النمط على المخطط
الم دد.
لتغيير نظام األل ان اذهب إلى القائمة المنسدلة  Change Colorثم اختر األل ان التي تناسبك.

شكل 9-19
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 19-10شكل

من الممكن أيضا ً تغيير ن ع المخطط عن طريق ت ديد المخطط ثم الضغط على رمز "تغيير النمط
 "Change Styleالم ج د في الزا ية العل ية للمخطط ،يث ستظهر لك قائمة بها خيارا تغيير النمط
األل ان.

شكل 11-19
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تغيير نوع المخطط
لتغيير ن ع المخطط دد المخطط المطل ب ثم اذهب إلى تب يب "أد ا المخطط  "Chart Toolsثم إلى
"تصميم  "Designثم إلى "تغيير المخطط  ."Change Chart Typeس ف يظهر لك مربع ال ار
الخاص بتغيير ن ع المخطط ،من الجهة اليسرى من المخطط اختر التصنيف للمخطط المطل ب من
الجهة اليمنى اختر المخطط الذي ترغب به .ال ظ أنه بمجرد ت ركك بالما س ف ق أي مخطط يظهر لك
االكسيل معاينة سريعة له.

شكل 12-19

تصفية القيم الممثلة بيانيا ً
من الممكن تصفية القيم التي تظهر على المخطط من خالل ت ديد المخطط ثم الضغط على رمز التصفية
 Filterالم ج د في الزا ية العل ية للمخطط من ثم إزالة الت ديد عن القيم التي ترغب بإخفائها ،ثم
اضغط على زر "تطبيق  "Applyلتطبيق التصفية.
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شكل 13-19

التعامل مع المخططات العمودية ذات سالسل البيانات المتعددة
ا دة ( هي سلسة البيانا الخاصة
في المثال السابق أدرجنا مخططا ً عم ديا ً يستخدم سلسلة بيانا
بالمنتجا  ) Itemفي هذا الن ع من المخططا تك ن األم ر اض ة التعامل سهل يث أنه لدينا
م ر أفقي (يسمى أيضا ً بم ر الفئة  Category Axisأ الم ر السيني  )X-Axisفي ذلك المثال ثم
تمثيل المنتجا على الم ر األفقي ،لدينا م ر رأسي/صادي تم تمثيل القيم عليه (في هذا المثال التي
تم تمثيلها على الم ر الرأسي هي قيم ال قل .)Total
في المخططا العم دية ذا سالسل البيانا المتعددة يتم تمثيل سلسلتين أ أكثر من البيانا على
الم ر الرأسي .في الشكل  14-17تم تمثيل أربع سالسل للبيانا (هي قيم مبيعا كل منطقة من
المناطق لكل منتج من المنتجا ) تم إعطاء كل سلسلة ل ن مميز إظهار سيلة اإليضاح .Legend

شكل 14-19
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لتبديل الصف ف األعمدة (بمعنى أدق تبديل ما يمثله الم ر السيني مع ما يمثله الم ر الصادي) ،دد
المخطط ثم اذهب إلى تب يب "أد ا المخطط  "Chart Toolثم إلى "تصميم  "Designثم إلى "تبديل
الصف ف األعمدة  .)Switch Row/Columnال ظ كيف تغير قيم سيلة اإليضاح الم ر األفقي
في الشكل  15-17ذلك بعد أن بدلنا الصف ف باألعمدة.

شكل 15-19

لتغيير ترتيب عناصر كل فئة نذهب إلى تصميم المخطط كما سبق ثم إلى "اختيار البيانا Select
 "Dataمن خالل الجزء الخاص بـ  Legend Entryفي مربع ال ار " "Select Data Source
نضغط على األسهم للت رك لألمام أ إلى الخلف.

شكل 16-19
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انشاء مخطط عمودي مكدس Stacked Column
تظهر المخططا العم دية المكدسة  Stacked Columnعالقة قيمة العنصر بمجم ع قيم عناصر الفئة
(على سبيل المثال قيمة مبيعا المنطقة  SWبالنسبة لمجم ع قيم كافة المناطق) .إلدراج مخطط عم دي
مكدس أ ت يل مخطط عم دي إلى عم دي مكدس نختار "عم دي مكدس  )Stacked Columnسب
الشكل 17-17

شكل 17-19

انشاء مخطط عمود مكدس بنسبة )100% Stacked Column( %100
يعمل العم د المكدس  %100على مقارنة النسبة المئ ية التي تشارك بها قيمة كل عنصر من عناصر
الفئة إلى إجمالي عناصر الفئة .يتم تمثيل عناصر كل فئة بعم د ا د تم تقسيمه إلى عدة أجزاء كل
جزء يمثل أ د عناصر الفئة ط ل الجزء يتناسب مع نسبة قيمة العنصر إلى إجمالي مجم ع عناصر
الفئة.
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شكل 18-19

تخصيص المخططات Customizing a Chart
يعطيك االكسيل امكانية تخصيص المخططا
إعدادا الم ا ر غيرها من اإلعدادا .

مثل تغيير األل ان ال د د أن اع الخط ط المستخدمة

لتخصيص أي عنصر من عناصر المخطط انقر نقرا ً مزد جا ً ف ق العنصر المطل ب فيق م االكسيل
بعرض جزء المهام الخاص بتخصيص ذلك العنصر من المخطط.
فمثالً في الشكل  20-17لتخصيص سلسلة البيانا انقر نقرا ً مزد جا ً ف ق سلسلة البيانا المطل بة (في
هذا المثال ال ي جد س ى سلسلة بيانا ا دة ممثلة باألعمدة) فيق م االكسيل بعرض "جزء المهام Task
 "Paneالمسمى بـ ( Format Data Seriesال ظ أن جزء المهام هذا تختلف م ت ياته طبقا ً للعنصر
المطل ب تخصيصه) .في هذا المثال يظهر لدينا ثالث تب يبا في جزء المهام هي كالتالي:
 Series Options -1خيارا سلسلة البيانا  :من خالل هذا التب يب يمكن الت كم بـ "المسافة بين
عناصر سلسلة البيانا  "Gap Widthبـ "تداخل سالسل البيانا ( "Series Overlapهذا
الخيار مفيد عند ج د مخطط ذ سالس بيانا متعددة)
 -2التأثيرا  :Effectsيمكن من خالل هذا التب يب الت كم بالتأثيرا المختلفة على العنصر مثل
الظالل ال اف.
 -3ال د د التعبئة :من هنا يتم الت كم ب د د العنصر ل ن تأثيرا التعبئة التعبئة.
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شكل 20-19

شكل 19-19
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شكل 21-19

ربط عنوان المخطط مع محتويات إحدى خاليا ورقة العمل
لجعل عن ان المخطط يعرض م ت يا إ دى الخاليا؛ دد عن ان المخطط عن طريق النقر مرة ا دة
بزر الما س األيسر ف ق عن ان المخطط ثم أكتب في شريط الصيغة المعادلة التي تعرض م ت يا
الخلية المطل بة عن طريق كتابة "=" ثم ت ديد الخلية المطل بة.
في الشكل 22-17قمنا بإظهار م ت يا الخلية  A1في عن ان المخطط عن طريق ت ديد عن ان المخطط
ثم كتابة "=" من ثم ت ديد الخلية  A1ثم الضغط على زر اإلدخال.

شكل 22-19
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تغيير وحدات عرض القيم على المحاور
لتغيير طريقة عرض القيم الرقمية على الم ا ر اتبع الخط ا التالية:
 -1انقر نقرا ً مزد جا ً بزر الما س األيسر على الم ر المطل ب إلظهار خيارا تنسيق الم ر
 Format axisفي جزء المهام (إذا كان جزء المهام ظاهرا ً من قبل فيكفي ت ديد الم ر
المطل ب إلظهار خيارا تنسيق الم ر عليه).
 -2اذهب إلى تب يب خيارا الم ر Axis Options
 -3من خالل بند " دا العرض  "Display unitsاضغط على القائمة المنسدلة ثم اختر دة
العرض المطل بة (في الشكل  23-17تم اختيار دة العرض  Millionsلعرض القيم ممثلة
بالماليين)

شكل 23-19
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عكس ترتيب القيم على المحور
لعكس ترتيب القيم على أ د الم ا ر أظهر خيارا تنسيق الم ر كما ه في الفقرة السابقة ،ثم اذهب
إلى تب يب "خيارا الم ر  ،"Axis Optionsثم دد الخيار " Categories in reverse order
التصنيفا في ترتيب عكسي ".

شكل 24-19

تغيير تخطيط المخطط  Chart Layoutمن خالل زر "التخطيط السريع "Quick Layout
يقدم لنا االكسيل مجم عة من التخطيطا  Layoutsالتي يمكن استخدامها .يق م كل تخطيط بإظهار
عناصر  Chart elementsم ددة تنسيقها بشكل معين .لتطبيق تخطيط معين على المخطط؛ دد
المخطط ثم اذهب إلى تب يب "أد ا المخطط  "Chart Toolsثم "تصميم  "Designثم اضغط على زر
"تخطيط سريع  ،"Quick Layoutمن خالل القائمة المنسدلة التي س ف تظهر اختر التخطيط المطل ب
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شكل 25-19

التعامل مع المخططات الدائرية Pie Charts
يمكن رسم البيانا المرتبة في عم د أ صف ا د فقط في رقة العمل في مخطط دائري .يتك ن
المخطط الدائري من عدة شرائح يتناسب جم كل شري ة مع نسبة القيمة التي تمثلها الشري ة الى مجم ع
قيم سلسلة البيانا .
استخدام المخطط الدائري يكون مفيدا ً في الحاالت التالية:
•
•
•
•

توفر سلسلة بيانات واحدة فقط تريد رسمها.
عندما ال تكون أي من القيم المراد رسمها سالبة.
عندما ال يساوي معظم القيم المراد رسمها صفرا ً.
عندما تكون القيم المراد تمثيلها بيانيا قليلة.

إلدراج مخطط دائري ن دد نطاق البيانا
المخطط الدائري المطل ب

ثم نذهب الى  Insertثم الى  Pie Chartثم نختر ن ع
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بعد ادراج المخطط الدائري يمكن اجراء التعديال عليه فيمكن زيادة المسافة بين الشرائح عن طريق
الضغط على أي شريح ثم باستمرار الضغط نت رك بالما س ن الخارج ،باإلمكان أيضا ً تركيز االهتمام
على شري ة معينة عن طريق فصلها عن باقي الشرائح ذلك عن طريق ت ديد الشري ة (بالضغط مرتين
عليها -المرة األ لى يتم ت ديد كافة الشرائح الثانية يتم ت ديد الشري ة المطل بة) ثم نضغط بزر الما س
األيسر باستمرار الضغط نت رك للخارج.

يمكن تد ير المخطط من خالل الضغط بزر الما س األيمن على منطقة الرسم ثم عرض خصائصها
فيظهر جزء المهام الخاص بالمخطط ثم نذهب إلى .3D-Rotation
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كباقي المخططا يمكنك اجراء التعديال األخرى مثل تعديل األل ان عرض تسميا البيانا
إخفاء سيلة االيضاح  ......الى آخره.

عرض

انشاء مخططات ( Pie of Pie Chartsدائرة من دائري)
هذا الن ع من المخططا يك ن مفيد اذا أرد تمثيل البيانا باستخدام مخطط دائري جد أن بعض
الشرائح مسا تها صغيرة جدا ً ب يث ال تكاد تُرى في هذه ال الة نلجأ الى مخطط دائرة من الدائري يث
يتم اظهار هذه الشرائح الصغيرة في دائرة منفصلة تك ن منبثقة من الدائرة الرئيسية .فعلى سبيل المثال
نرى في الشكل  --------------أن الشرائح الممثلة ل Computer Fun Computer games
 Computer Software Hardwareصغيرة بالنسبة لباقي الشرائح بالتالي نلجأ الى ضع هذه
الشرائح على دائرة خاصة بها مما يسهل عرضها بشكل أفضل.
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إلدراج هذا الن ع من المخططا نذهب الى  Insertثم  Pie Chartثم نختر . Pie of Pie Chart

بال ضع االفتراضي االكسيل يرسم آخر  3قيم في السلسلة على المخطط الثان ي يمكن تغيير هذه
الفرضية كالتالي:
 -1نضغط بزر الما س األيمن على أي شري ة في المخطط ثم Format Data Series
 -2من جزء المهام الذي سيظهر نذهب الى  Series Optionثم الى ( Split Series Byتقسيم
السلسلة ب اسطة)
 -3هنا لدينا أربعة خيارا :
 .aب اسطة م قع القيمة بالنسبة للسلسلة المعطاة  Positionفيها ن دد أن آخر عدد معين
من القيم ينتمي الى المخطط األساسي أ الثان ي.
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 .bب اسطة القيمة  Valueفيها نقرر أن القيم التي تقل عن قيمة م ددة تنتمي الى المخطط
األساسي ا الثان ي
 .cب اسطة النسبة المئ ية  Percentageفيها يتم ضع القيمة التي تقل عن نسبة معينة
(النسبة هنا هي قيمة الخلية الى مجم ع القيم) في المخطط األساسي أ الثان ي.
 .dمخصص  Customفيها ن دد بشكل يد ي صريح القيم التي نرغب ب ضعها على
المخطط األساسي أ الثان ي.
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خطوط المؤشر Sparklines

خط ط المؤشر هي عبارة عن مخططا مصغرة يتم اظهارها بداخل خلية ا دة .تسمح لك خط ط
االتجاه بالتركيز على التغير في البيانا مع تغير ال ق  .عادة ما تستخدم خط ط المؤشر في مجم عا .
على الرغم بأن خط ط المؤشر تظهر كمخططا مصغرة إال أنها تختلف تماما ً عن المخططا العادية
فمثالً المخططا تظهر ف ق طبقة خاصة بها على رقة العمل يستطيع المخطط ال ا د أن يمثل أكثر
من سلسلة بيانا بيانيا ً في نفس ال ق بينما تظهر خط ط المؤشر بداخل الخاليا تظهر تمثيالً لسلسلة
بيانا ا دة فقط.

أنواع خطوط المؤشر
يقدم لنا االكسيل ثالثة أن اع من خط ط المؤشر .هذه األن اع هي كالتالي:
 الخطي  :Lineهي مشابهة للمخططا الخطية  .Line Chartsيمكن اظهار الخط معالعالما  Markerالتي تميز نقاط البيانا  .في الشكل  1-18تظهر لنا خط ط المؤشر من
الن ع الخطي .ال ظ هنا أنك بنظرة ا دة سريعة أدرك االتجاه العام للبيانا  ،فنال ظ هنا أن
المبيعا لكافة المناطق تزداد بشكل تدريجي.
 العمودي  :Columnه مشابه للمخطط العم دي .يظهر الشكل  1-18أيضا ً البيانا السابقةقد تم تمثيلها من خالل خط المؤشر العم دي.
 ربح/خسارة  :win/Lossيق م هذا الن ع من خط ط المؤشر بتمثيل كل نقطة من نقاط البياناإما كنقطة عليا أ سفلى .الشكل  2-18يُظهر هذا الن ع من خط ط المؤشر .هذا الن ع يك ن
مفيدا ً عندما تُظهر البيانا التغير الذي طرأ على مجم عة من القيم عبر الزمن .في نطاق
البيانا هنا تم اظهار التغير على القيم التي ظهر لنا في المثالين السابقين تم تمثيل هذا التغير
بخط المؤشر من ن ع ربح/خسارة يث أن قيمة التغير الم جب تظهر كنقطة عليا قيمة التغير
السالب تظهر كنقطة سفلى.
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شكل 1-20

شكل 2-20

انشاء خطوط المؤشر Creating Sparklines
يظهر لنا في الشكل  4-18مجم عة من البيانا
خط ط المؤشر اتبع الخط ا التالية:

التي نرغب بتمثيلها من خالل خط ط المؤشر .إلدراج
تريد

 -1دد البيانا المراد تمثيلها بخط المؤشر (البيانا فقط بد ن عنا ين األعمدة) .إذا كن
انشاء العديد من خط ط المؤشر دد جميع البيانا التي تريد تمثيلها بخط ط المؤشر.
 -2اذهب إلى تب يب "ادراج  "Insertثم "خط ط المؤشر  "Sparklinesثم اختر أ د األن اع
الثالثة :خطي ،عم دي ،أ ربح/خسارة .عنا سيظهر لك مربع ال ار الخاص بإدراج خط ط
المؤشر.
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شكل 3-20

 -3دد المكان الذي ستظهر به خط ط المؤشر .في غالب األ يان ستق م ب ضع خط ط المؤشر
بجانب البيانا إال أن ذلك ليس اجباريا ً يمكنك اظهار خط ط المؤشر في أي مكان بداخل رقة
العمل ،مع العلم بأنه ليس شرطا ً أن تك ن الخاليا التي ستظهر بها خط ط المؤشر فارغة يمكنك
اظهار خط ط المؤشر في خاليا ت ت ي على بيانا  .يجب األخذ في ال سبان أن عدد الخاليا
التي تريد اظهار خط ط المؤشر بها يجب أن يسا ي عدد الصف ف أ األعمدة التي ت ت ي على
البيانا .
 -4اضغط زر "م افق  "OKسيتم ادراج خط ط المؤشر في المكان الذي اخترته.
 -5قم بتعديل عرض العم د أ ارتفاع الصف ف للخاليا الم ت ية على خط ط المؤشر تى ت صل
على أفضل نتيجة.
ال ظ أن خط ط المؤشر مرتبطة مع البيانا بشكل ديناميكي؛ فأي تغيير في القيم في نطاق البيانا ينتج
عنه تغيير في خط ط المؤشر.

شكل 4-20
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تخصيص خطوط المؤشر
بعد ادراج خط ط المؤشر في رقة العمل يمكنك اجراء العديد من العمليا
األمثل في هذا الجزء س ف نتعرف على أه هذه العمليا .

عليها تى تظهر بالشكل

تغيير نوع خطوط المؤشر
لتغيير ن ع خط ط المؤشر دد الخاليا التي ت ت ي على خط ط المؤشر (إذا كان خط ط المؤشر تقع
جميعها ضمن مجم عة ا دة فيكفي ت ديد ا دى الخاليا) ،ثم اذهب إلى تب يب "أد ا خط ط المؤشر
 "Sparklines Toolsثم إلى "تصميم  "Designثم إلى مجم عة "ن ع  "Typeثم اختر الن ع الذي تريد
التغيير إليه.
يمكن أيضا ً تغيير نمط  Styleخط ط المؤشر من خالل الذهاب إلى مجم عة "أنماط  "Stylesثم اختيار
النمط المناسب .يمكن تغيير الل ن سماكة الخط من خالل الذهاب إلى "ل ن خط ط المؤشر Sparkline
."Color

شكل 5-20

التعامل مع البيانات المفقودة أو المخفية
بال ضع االفتراضي ال تظهر البيانا في األعمدة الصف ف المخفية في رس ما خط ط المؤشر تظهر
كما البيانا المفق دة كفج ا في رس ما خط ط المؤشر.
لتغيير هذه االعدادا االفتراضية اذهب إلى تب يب "خط ط المؤشر  " Sparklines Toolsثم إلى
"تصميم  "Designثم "خط ط المؤشر  "Sparklineثم "ت رير البيانا  "Edit Dataثم اختر "الخاليا
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المخفية الفارغة  ."Hidden and Empty Cellsمن مربع ال ار الذي س ف يظهر دد الطريقة التي
سيتعامل بها االكسيل مع الخاليا الفارغة المخفية .يث أن هناك أربعة خيارا :
-1
-2
-3
-4

 :Gapsهنا يتم تمثيل الخاليا الفارغة بفج ا ( ه الخيار االفتراضي)
 :Zeroهنا يتم تمثيل الخاليا الفارغة كأصفار.
 :Connect data point with lineهنا يتم ت صيل النقاط قبل بعد الخاليا الفارغة.
 :Show data in hidden rows and columnsعند اختيار هذا الخيار يتم اظهار البيانا
في الصف ف األعمدة المخفية في خط ط المؤشر.

الشكل  7-18يظهر تمثيالً لهذه الخيارا .

شكل 6-20

شكل 7-20
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تسليط الضوء على نقاط بيانات محددة
من الممكن اظهار عالما عند نقاط البيانا المهمة للف
الرس ما  .الخيارا التي يمكن استخدامها عي كالتالي:
-

األنظار لها لتسهيل استخالص النتائج من

النقطة العليا  :High Pointإعطاء ل ن مختلف لنقطة البيانا ذا القيمة األعلى.
النقطة الدنيا  :Lowest Pointإعطاء ل ن مختلف لنقطة البيانا ذا القيمة األدنى.
النقاط السالبة  :Negative Pointsإعطاء ل ن مختلف لنقاط البيانا ذا القيمة السالبة.
النقطة األولى  :First Pointإعطاء ل ن مختلف لنقطة البيانا األ لى.
النقطة األخيرة  :Last Pointإعطاء ل ن مختلف لنقطة البيانا األخيرة.
العالمات  :Markersاظهار العالما على خط ط المؤشر .هذا الخيار متاح فقط عند استخدام
خط المؤشر من الن ع الخطي .Line Sparklines

شكل 8-20

يمكن الت كم بأل ان العالما من خالل الذهاب إلى القائمة المنسدلة "ل ن العالمة "Marker Color
من ثم الذهاب إلى القائمة المنسدلة الفرعية الخاصة بالعالمة المطل بة اختيار الل ن المناسب كما بالشكل
.9-18
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شكل 9-20

تغيير اتجاه المحور األفقي
لتغيير اتجاه خط المؤشر ب يث يصبح من اليمين للشمال اذهب إلى زر "م ر  ،"Axisمن القائمة
المنسدلة اختر "رسم البيانا من اليمين للشمال ."Plot Data Right-to-Left

شكل 10-20
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استخدام محور التاريخ Date Axis
بال ضع االفتراضي يفترض االكسيل أن البيانا التي تظهر على خط ط المؤشر قد تم تسجيلها على
فترا منتظمة .فمثالً قد يعرض خط المؤشر المبيعا الشهرية أ األرباح ربع السن ية .لكن قد ي دث
سجل في أ قا غير متسا ية فما العمل في هذه ال الة؟
أن تك ن البيانا قد ُ
يعرض الشكل  11-18مجم عة من البيانا التي تم تسجيلها في فترا غير متسا ية قد تم تمثيل تلك
البيانا من خالل خط ط المؤشر .ال ظ أنه على الرغم من أن هناك بعض الت اريخ مفق دة إال أن خط
المؤشر قام بعرض البيانا كأنها دث على فترا منتظمة.
للتغلب على هذه المشكلة استخدم م ر التاريخ  Date Axisمن خالل الخط ا التالية:
 -1دد الخلية التي ت ت ي على خط المؤشر الذي تريد أن تمثله بم ر تاريخ.
 -2اذهب إلى "تصميم  "Designثم "م ر  "Axisثم اختر "م ر تاريخ "Date Axis Type
 -3من مربع ال ار الذي سيظهر دد النطاق الم ت ي على الت اريخ الم افقة للبيانا  .ثم اضغط
"م افق "OK

شكل 11-20

شكل 12-20
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الجداول والمخططات المحورية

الجدا ل الم رية تعتبر ا دة من أفضل سائل عرض تلخيص البيانا  .على الرغم من السرعة الدقة التي
تتميز بها إال تتميز أنها أيضا تتميز بالسه لة التامة فبإمكانك أن تنشئ جد ل م ري في أقل من دقيقة .الجد ل
الم ري ه عبارة عن تقرير مرن ديناميكي ينتج عن قاعدة بيانا  .يمكن أن يساعدك الجد ل الم ري على
ت يل مجم عة ضخمة من الصف ف األعمدة ذا العالقا المتشابكة إلى ملخص مفيد للبيانا .
بعد انشاء الجد ل الم ري يمكنك إعادة ترتيب البيانا بكافة الطرق الممكنة .باإلضافة الى إمكانيا التنسيق
التي يعطيك إياها االكسيل لتطبيقها على الجدا ل الم رية.

مثال على الجداول المحورية
إن أفضل طريقة لفهم آلية عمل الجد ل الم ري هي رؤيته يعمل .في هذا المثال لدينا قاعدة بيانا تمثل مبيعا
إ دى الشركا في مجال األثاث المنزلي؛ لمجرد التذكير ،في االكسيل في ق اعد البيانا عم ما ً األعمدة تُسمى
ق ل الصف ف تُسمى سجال  .ففي قاعدة البيانا الظاهرة لدينا  8ق ل مئا السجال  .ال ظ أنه لدينا عدد
كبير جدا ً من البيانا هذا ه بالضبط هدف الجدا ل الم رية؛ تلخيص البيانا عرضها بطريقة مبسطة ب يث
يسهل استخالص المعل ما منها.
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شكل 1-21

انشاء جدول محوري
لنفترض اآلن أننا نريد استخراج تقرير ي ضح مجم ع مبيعا كل مند ب من مند بي المبيعا باستخدام الجدا ل
الم رية .إلدراج هذا الجد ل الم ري اتبع الخط ا التالية:
(يجب أن تتأكد بأن نطاق البيانا

 .1قف بداخل أي خلية من خاليا قاعدة البيانا
أ أعمدة فارغة)
 .2اذهب الى تب يب ادراج  Insertثم اختر جد ل م ري  Pivot Tableفيظهر لك مربع ال ار الخاص
بإنشاء جد ل م ري
 .3من البند الخاص بـ  Select a table or rangeتأكد بأن ت ديد نطاق البيانا /قاعدة البيانا تم بشكل
سليم ثم نضغط م افق.

 21-2شكل
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بعد اتباع الخط ا السابقة ،يتم ادراج جد ل م ري فارغ في رقة عمل جديدة ،على الجانب األيمن تظهر لنا
قائمة ق ل الجد ل الم ري (هي نفسها ق ل قاعدة البيانا ) باألسفل منها األربع عناصر المك نة للجد ل
الم ري هي كالتالي:
•
•
•
•

األعمدة  COLUMNSهي ال ق ل التي نريد اظهار عناصرها في أعمدة.
الصف ف  ROWSهي ال ق ل التي نريد اظهار عناصرها في صف ف.
القيم  Valuesهي ن ع ملخص البيانا الذي نريد عرضه ففي هذا المثال القيم المطل بة هي مجم ع
مبيعا كل مند ب من مند بي المبيعا .
ع امل التصفية  Filtersهي ال ق ل التي نريد تصفية النتائج بنا ًء عليها

باإلمكان استخدام بعض أ كل هذه العناصر إلنشاء التقرير المطل ب.

شكل 3-21

ألن المطل ب ه إيجاد مجم ع المبيعا لكل مند ب مبيعا ؛ نس ب ال قل الخاص بمند ب المبيعا
 Salespersonمن قائمة ال ق ل إلى الجزء الخاص بالصف ف  Rowsثم نس ب ال قل الخاص بمبيعا كل
صفقة ه ال قل المسمى بـ  Total Costالى جزء القيم  Valuesفيظهر لدينا التقرير المطل ب.
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شكل 4-21

بالنسبة للجزء الخاص بالقيم باإلمكان تلخيص النتائج بأكثر من طريقة فمثال يمكن إيجاد مت سط المبيعا أ أعلى
صفقة أتمها المند ب ذلك من خالل الضغط بزر الما س األيمن على أي مكان في ال قل الخاص بالقيم في
الجد ل الم ري ثم اختيار "تجميع القيم ب اسطة  "Summarize Values Byمن ثم اختر العملية التي على
أساسها سيتم تلخيص البيانا  .من الممكن ال ص ل لنفس النتيجة عن طريق الضغط على اسم ال قل في جزء
القيم من ثم اختيار " إعدادا قل القيم  " Value Field Settingsمن خالل مربع ال ار الذي سيظهر نختار
العملية التي سيتم تلخيص البيانا على أساسها.
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شكل 5-21

مثال 2

استخراج تقرير يوضح مجموع مبيعات كل مندوب ومتوسط مبالغ الصفقات التي أتمها كل مندوب وقيمة أعلى
صفقة أتمها المندوب وأدنى صفقة أتمها.
إلنشاء هذا التقرير نس ب قل مند ب المبيعا  Salespersonإلى منطقة الصف ف  ROWSثم نس ب ال قل
الخاص بالمبيعا الى الجزء الخاص بالقيم أربع مرا فينتج لنا تقرير مك ن من خمسة ق ل؛ قل خاص باسم
أربعة ق ل أخرى خاصة بقيم المبيعا نق م بتغيير ما يعرضه كل قل من هذه ال ق ل
مند ب المبيعا
األربعة عن طريق الضغط علية بزر الما س األيمن ثم اختيار تلخيص القيم سب Summarize Values By
الرابع
نلخص ال قل األ ل باستخدام المجم ع الثاني باستخدام المت سط الثالث باستخدام أعلى صفقة تم
باستخدام أدنى صفقة.
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شكل 6-21

مثال 3

المطلوب استخراج تقرير يوضح مجموع مبيعات كل مندوب من مندوبي المبيعات لكل صنف من األصناف
لل ص ل لهذه النتيجة نس ب ال قل الخاص بالمند ب الى جزء الصف ف  ROWSال قل الخاص بالمنتج/الصنف
إلى الجزء الخاص باألعمدة ،الجزء الخاص بالمبيعا إلى القيم.
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مثال رقم 4
لتصفية البيانا في المثال السابق بنا ًء على منطقة البيع نس ب ال قل الخاص بالمنطقة إلى جزء عامل التصفية
 Filtersمن ثم نستخدم هذا ال قل لتصفية البيانا .

شكل 7-21

مالحظة/
لتغيير تنسيق األرقام لخاليا القيم نضغط بالما س عل اسم ال قل في جزء القيم ثم نختار Value Field Settings
من مربع ال ار الذي سيظهر نختار Number Format

شكل 8-21

283

الجدا ل المخططا الم رية

بعض العمليات على الجداول المحورية
• لمسح الجد ل الم ري نذهب الى  Analyzeثم إلى  Clearثم نختار هل نريد ذف كامل الجد ل أم
ذف ع امل التصفية فقط.

شكل 9-21

• هناك مال ظة مهمة جدا ً هي أن الجد ل الم ري ال ي دث نفسه تلقائيا بمعنى أنه ل دث تعديل على
قاعدة البيانا المرتكز عليها الجد ل الم ري فإن هذا التعديل ال ينعكس تلقائيا ً عليه .لذلك يجب
إجراء عملية الت ديث بشكل يد ي من خالل الذهاب إلى تب يب  Analyzeثم .Refresh
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شكل 10-21

• إلعطاء ستايل معين للجد ل الم ري نذهب إلى تب يب  Designثم إلى Pivot Table Styles
باإلمكان استخدام عناصر مجم عة  .Pivot Table Style Optionsلتغيير تخطيط الجد ل الم ري
 Layoutنذهب الى  Designثم مجم عة  Layoutمن هناك نختار التخطيط المناسب.

تجميع عناصر الجداول المحورية
خاصية تجميع العناصر تعطي مر نة إضافية للجد ل الم ري .يمكن تجميع العناصر يد يا ً أ تلقائياً .بعد
اجراء عملية التجميع يمكن استخدام أزرار الضم الت سعة التي س ف تظهر لعرض عناصر المجم عة أ
إخفائها.
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مثال على التجميع اليدوي
لتجميع مند بي المبيعا بنا ًء على الفرع الذي يتبع له مند ب المبيعا  ،ن دد مند بي المبيعا التابعين لفرع
معين (إذا كان أسماء مند بي المبيعا متباعدة نستخدم  Ctrlفي عملية الت ديد) ،نضغط بزر الما س األيمن
على الت ديد من ثم نختر تجميع .Group
نكرر العملية مع باقي المجم عا
بأسماء ذا معنى.

بعد ذلك نستبدل األسماء االفتراضية للمجم عا ……Group1, Group2,

شكل 11-21

مثال على التجميع التلقائي
عندما ي ت ي ال قل على أرقاما أ ت اريخا ً أ أ قاتا ً يستطيع االكسيل انشاء المجم عا تلقائياً .نطاق البيانا
الظاهر ي ضح لنا مجم عة من المبيعا أليام م ددة المطل ب استخراج تقرير ي ضح مجم ع مبيعا كل شهر
من األشهر.
لل ص ل على هذا التقرير ننشئ جد ل م ري انطالقا من نطاق البيانا هذا يث نس ب قل التاريخ الى
منطقة الصف ف قل المبيعا إلى منطقة القيم فن صل على جد ل م ري مطابق تماما لنطاق البيانا األصلي
ألنه لم يتم تجميع الت اريخ.
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شكل 12-21

لتجميع الجد ل سب التاريخ نضغط بزر الما س األيمن على أي تاريخ ثم نختر تجميع  Groupفيظهر لنا
مربع ال ار الخاص بالتجميع التلقائي بما أن الت اريخ المعطاة خاصة بسنتي  2007 2006ن دد التجميع
على أساس العام الشهر كما في الشكل 13-20
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شكل 13-21

شكل 14-21
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من الممكن التجميع سب األرباع كما في الشكل 15-20

شكل 15-21

استخدام الجداول المحورية إلنشاء التوزيع التكراري
ي فر االكسيل عددا ً من الطرق إلنشاء الت زيع التكراري لكن أسهلها هي باستخدام الجدا ل الم رية .يعرض
نطاق البيانا الظاهر عالما الطالب المطل ب ه ايجاد عدد الطالب في كل نطاق مك ن من  10قيم (10-1
 30-21 20-11هكذا)
لل ص ل لهذا التقرير ندرج جد ل م ري ب يث نس ب قل عالمة الطالب  Scoreالى جزء الصف ف ROWS
اسم الطالب  Studentالى جزء القيم  Valuesفي هذه المرة ننشئ الجد ل الم ري في نفس رقة العمل
ال الية عن طريق اختيار الخيار  Existing Worksheetمن مربع ال ار .Create Pivot Table
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شكل 16-21

شكل 17-21
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اآلن ضغط بزر الما س األيمن على أي عالمة من عالما الطالب في الجد ل الم ري ثم نختار تجميع
 Groupمن مربع ال ار الخاص بالتجميع ن دد نطاق التجميع ه  10في هذا المثال ن دد قيمة البدء 1
قيمة النهاية  100فن صل على النتيجة كما بالشكل .18-20

مال ظة/
بشكل افتراضي ال يعرض اإلكسيل العناصر ذا القيمة  0يث أنه ال ت جد لدينا عالما أقل من  27فإن
النطاقين  20-11 10-1ال يظهران في هذا الجد ل .لكي نتغلب على هذه المشكلة نضغط بزر الما س األيمن
على أي خلية ثم نختار  Field Settingsمن مربع ال ار الخاص بخصائص ال قل نذهب الى تب يب Layout
 and Printثم نختار ( Show Items with No Dataإظهار العناصر عند عدم ج د قيم ).

شكل 18-21

الحقول والعناصر المحسوبة
أ يانا ً قد ت تاج إلنشاء جد ل م ري استنادا ً إلى بيانا غير ظاهرة بشكل مباشر في نطاق البيانا األصلي
في هذه ال الة لديك خيارين إما أن تدرج قل أ سجل جديد في نطاق البيانا األصلي هذا ال قل أ السجل يتم
فيه ا تساب القيم التي تريد اظهارها إما أن تلجأ إلى استخدام ال ق ل العناصر الم س بة .في كثير من األ يان
يك ن استخدام ال قل الم س ب أسهل بكثير من ادراج ق ل أ سجال في نطاق البيانا األصلي .يعتقد العديد
من مستخدمي االكسيل أن استخدام ال ق ل العناصر الم س بة هي عملية معقدة صعبة إال أنها ليس كذلك في
الفقرة التالية سنتعرض باألمثلة لهذين المفه مين.
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الحقل المحسوب
ه قل جديد يتم إنشاؤه من ال ق ل األخرى في الجد ل الم ري فاذا كان مصدر بيانا الجد ل الم ري ه
رقة عمل فإن البديل عن استخدام ال قل الم س ب ه إضافة عم د جديد لنطاق البيانا األصلي إدخال الصيغة
المناسبة لل ص ل على المعل ما المطل بة .يجب أن يُ ضع ال قل الم س ب ضمن منطقة القيم ال يمكن
استخدامه في منطقة الصف ف أ األعمدة أ ع امل التصفية.

مثال على الحقل المحسوب
الشكل  19-20ي ضح مبيعا مجم عة من مند بي المبيعا المطل ب ه كالتالي :كل مند ب مبيعا
اجمالي مبيعا أكثر من  $ 120000يأخذ مكافئة عبارة عن  %1من قيمة مبيعاته.

قق

شكل 19-21

كما ذكرنا من قبل ،لل ص ل لهذا الهدف إما أن ندرج قل جديد في نطاق البيانا األصلي (في هذه ال الة
سنضطر لكتابة معادلة معقدة مك نة من  ) SUMIF IFاما أن نلجأ إلدراج قل م س ب كما ه التالي:
أ ال ننشئ الجد ل الم ري المطل ب من خالل ضع قل مند ب المبيعا في منطقة الصف ف
المند ب المسمى ب  Extended priceفي منطقة القيم.
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شكل 20-21

إلدراج ال قل الم س ب نذهب إلى  Analyzeثم  Fields, Items & Setsثم نختار Calculated Field
فيظهر لنا مربع ال ار  .Insert Calculated Fieldفي الخانة  Nameنعطي لهذا ال قل الم س ب اسما ً ثم
في خانة  Formulaندخل المعادلة التي ن تسب ال قل الم س ب بنا ًء عليها هي كالتالي:
)= IF('Extended Price'>=120000;0.01*'Extended Price';0
ال ظ أننا لكتابة معادلة ال قل الم س ب استخدمنا أسماء ال ق ل الخاصة بالجد ل الم ري قد تم ادراجها عن
طريق الضغط على زر Insert Field

شكل 21-21
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العنصر المحسوب
ه عنصر يستخدم م ت يا العناصر األخرى ضمن أ د ق ل الجد ل الم ري فاذا كان مصدر البيانا
للجد ل الم ري ه جد ل في رقة العمل فإمن البديل عن استخدام العنصر الم س ب ه ادراج صف أ عدة
صف ف كتابة المعادال التي تستخدم القيم في الصف ف األخرى يمكن أن ي ضع العنصر الم س ب في منطقة
الصف ف أ األعمدة أ ع امل التصفية ال يمكن أن ي ضع في منطقة القيم.
مثال على استخدام العنصر المحسوب
الجد ل الم ري الظاهر ي ضح لنا مجم ع مبيعا كل شهر من األشهر المطل ب ه إضافة أربعة سجال
جديدة للتقرير ت ضح مبيعا كل ربع من أرباع السنة.

شكل 22-21

لل ص ل إلى هذا الهدف من خالل العناصر الم س بة نذهب إلى  Analyzeثم  Fields, Items & Setsثم
 Calculated Itemمن خالل مربع ال ار  Create calculated Itemندخل اسما للعنصر الم س ب األ ل
 Q1مثالً ثم في خانة  Formulaندخل المعدلة التالية:
= january+ february+ march
ثم نضغط على  .Addنكرر هذه العملية إلنشاء باقي العناصر الم س بة.
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مالحظة/
نال ظ في التقرير الناتج أن المجم ع ال كلي تم جمعه مرتين مرة من خالل مجم ع مبيعا األشهر مرة من
خالل مجم ع مبيعا األرباع بالتالي فالمجم ع الكلي الظاهر ه مجم ع غير سليم في هذه ال الة يفضل
عدم اظهاره من خالل الذهاب الى  Designثم إلى  Grand Totalsمن ثمة اختيار الخيار .OFF

 21-23شكل

استخدام مقسمات طريقة العرض  Slicersلتصفية بيانات الجدول المحوري
مقسما طريقة العرض من ال سائل اللطيفة لتصفية البيانا التي تضفي ر نقا ً على تقارير الجدا ل الم رية
ان معد دة.
عملية ادراجها للتقرير غاية في السه لة ال تأخذ أكثر من ث ٍ
إلدراج  Slicerن دد الجد ل الم ري ثم نذهب الى  Analyzeثم الى  Insert Slicerثم ن دد الـ  Slicerالذي
نريد أن نستخدمه لفلترة البيانا (من الممكن اختيار أكثر من  )Slicerفيتم ادراج هذا الـ  Slicerكما في الشكل
 25-20من ثم باإلمكان الضغط على العنصر المطل ب للفلترة على أساسه
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شكل 24-21

 21-25شكل
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استخدام الخط الزمني  Timelineلتصفية البيانات على أساس التاريخ
اذا كان البيانا لدينا ت ت ي على أ د ال ق ل الخاصة بال ق أ التاريخ فإنه باإلمكان استخدام Timeline
لتصفية البيانا عن طريق التاريخ .إلدراج خط زمني نذهب الى  Analyzeثم  Insert Timelineمن ثم
يمكن استخدامه لفلترة البيانا .

شكل 26-21

شكل 27-21
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المخططات المحورية
المخطط الم ري ه تمثيل بياني للبيانا الملخصة عن طريق الجد ل الم ري ،إذا كان لديك معرفة بكيفية
انشاء المخططا في االكسيل فلن تقابلك مشكلة في انشاء تخصيص المخططا الم رية.
ي جد أكثر من طريقة إلدراج مخطط م ري هي كالتالي:
• دد أي خلية في الجد ل الم ري ثم اذهب الى  Analyzeثم  Toolsثم .Pivot Chart
• دد أي خلية في الجد ل الم ري ثم اذهب الى  Insertثم  Chartثم Pivot Chart
• من خالل الذهاب إلى  Insertثم  Chartsثم  Pivot Chartأ Pivot Chart & Table
مثال على مخطط محوري
في الشكل  28-20جد ل م ري يعرض مجم ع مبيعا مجم عة من المنتجا  .إلدراج مخطط م ري بناء
على هذا الجد ل ن دد أي خلية في الجد ل ثم نذهب الى  Analyzeثم  PivotChartمن ثم ن دد ن ع المخطط
المطل ب.
ال ظ انه باإلمكان استخدام زر التصفية الم ج د في الزا ية السفلية اليسرى لتصفية البيانا بناء على المنتج.

شكل 28-21

مالحظات حول المخططات المحورية
• المخطط الم ري الجد ل الم ري مرتبطين مع بعضهما البعض بعالقة ثنائية االتجاه أي تعديل على
أي منهما ينعكس على اآلخر فمثالً إذا تم اجراء تصفية من خالل المخطط الم ري فان هذه التصفية
تنعكس على الجد ل الم ري.
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•
•
•
•

إذا كان لديك مخطط م ري مرتبط بجد ل م ري ذف الجد ل الم ري فإن المخطط الم ري
يبقى يث أن المخطط الم ري ي تفظ بالبيانا األصلية في مصف فة.
مقسما طريقة العرض الخط الزمني تعمل أيضا ً مع المخططا الم رية.
بال ضع االفتراضي المخطط الم ري يك ن مضمن في نفس رقة العمل التي ت ت ي على الجد ل
الم ري يمكن بالطبع نقله لمكان آخر.
باإلمكان انشاء عدة مخططا م رية من خالل جد ل م ري ا د إعطاء كل مخطط تنسيق
مختلف لكن جميع هذه المخططا ستعرض نفس البيانا .
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الفصل الثاني والعشرون

 .22تحليل البيانات باستخدام تحليل
ماذا-لو؟ What-If Analysis

ت ليل ماذا ل ؟ هي عملية تغيير القيم في الخاليا لمعرفة كيف تؤثر هذه التغييرا
العمل.

على ناتج الصيغ في رقة

هناك ثالثة أن اع من أد ا ت ليل ماذا ل ؟ تأتي بال ضع االفتراضي مع االكسيل هي :دا السيناري  ،جدا ل
البيانا  ،االستهداف .تأخذ دا السيناري جدا ل البيانا مجم عا من قيم اإلدخال ت دد النتائج الم تملة.
يتعامل جد ل البيانا مع متغير ا د أ متغيرين فقط ،لكن يمكن أن يقبل العديد من القيم المختلفة لهذه
المتغيرا  .من الممكن أن ي ت ي السيناري على عدة متغيرا  ،لكنه يضم تى  32قيمة فقط .بينما يعمل
يث يأخذ نتيجة ي دد قيم اإلدخال الم تملة
االستهداف بشكل مختلف عن دا السيناري جدا ل البيانا
التي تستطيع ال ص ل لهذه النتيجة.
باإلضافة إلى هذه األد ا الثالث ،يمكنك تثبي ال ظائف اإلضافية التي تساعدك على القيام بت ليل ماذا ل  ،مثل
ال ظيفة اإلضافية  .Solverتتشابه ال ظيفة اإلضافية  Solverمع االستهداف ،لكنها تضم عددًا أكبر من
المتغيرا  .كما يمكنك إنشاء تنبؤا باستخدام مقبض التعبئة أ امر أخرى متن عة مضمنة في االكسيل.
لل ص ل على المزيد من النماذج المتقدمة ،يمكنك استخدام ال ظيفة اإلضافيةAnalysis Pack

تحليل البيانات باستخدام االستهداف Goal Seek
إذا كن تعرف النتيجة التي تريدها من الصيغة ،لكن لس متأكدًا من قيمة اإلدخال التي تتطلبها الصيغة لل ص ل
على هذه النتيجة ،فيمكنك استخدام ميزة االستهداف .على سبيل المثال ،لنفترض أنك تريد أن تقترض بعض النق د.
فأن تعرف مقدار النق د التي تريدها ،كما تعرف الفائدة التي سيتم ا تساب القرض على أساسها ،مدى قدرتك
على ت مل سداد هذا القرض كل شهر .يمكنك استخدام االستهداف لت ديد عدد السن ا المطل ب لكي تفي بهدفك
من القرض.
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في رقة العمل الظاهرة (شكل  )1-11بيانا للقرض المطل ب في الخلية  E5تم ا تساب دفعة القرض باستخدام
دالة  ،PMTاالن لنفترض أن أقصى مبلغ تستطيع تسديده شهريا ً هي  $1800فالمطل ب ه معرفة عدد السن ا
الالزمة لتسديد كامل القرض .نستخدم االستهداف لل ص ل لهذا الهدف كالتالي:
.1
.2
.3

.4

نذهب الى تب يب  Dataثم ( What-If Analysisت ليل ماذا-ل ؟)
نختار ( Goal Seekاالستهداف) فيظهر لدينا مربع ال ار الخاص باالستهداف
نختر خلية الناتج في مربع النص ( Set cell:تعيين الخلية – ):في اتنا هي  E7ن دد قيمتها للقيمة
المطل بة  -$1800-في مربع النص ( To value:الى القيمة) ،ن دد خلية المجه ل (في التنا الخلية
الم ت ية على عدد السنين) ثم نضغط .OK
تظهر لدينا النتيجة كما بالشكل ،إذا كان سليمة نضغط  OKإذا لم تكن نضغط  cancelللرج ع
لل ضع السابق.

شكل 1-22

شكل 2-22
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مالحظة يتعامل االستهداف مع قيمة إدخال متغيرة ا دة فقط .إذا كن تريد أن ت دد أكثر من قيمة إدخال
ا دة ،على سبيل المثال ،مبلغ القرض المبلغ المدف ع شهريًا للقرض ،يجب عليك أن تستخدم بدالً من ذلك
ال ظيفة اإلضافيةSolver.

تحليل البيانات باستخدام جداول البيانات Data Tables
متغيرا ا دًا شائعًا ،ففي هذه
متغيرا ا دًا أ متغيرين ،أ عدة صيغ تستخدم كلها
إذا كان لديك صيغة تستخدم
ً
ً
ال الة يمكنك استخدام جد ل بيانا لمشاهدة كافة النتائج في مكان ا د .إن استخدام جدا ل البيانا يسهل مراجعة
نظرا إلى أنك تركز على متغير ا د أ متغيرين فقط ،فإن النتائج تك ن
نطاق من اإلمكانيا بنظرة سريعة.
ً
سهلة القراءة تتم اظهارها في نم ذج جد لي .إذا تم تمكين إعادة اال تساب التلقائي للمصنف ،فإن البيانا
ديثة.
الم ج دة في جدا ل البيانا تتم إعادة ا تسابها على الف ر؛ لذلك ي جد لديك دائ ًما بيانا
مثال على استخدام جدول بيانات بمتغير واحد
لدينا قرض تظهر بياناته في الشكل الظاهر المطل ب اجراء عملية ت ليل لهذا القرض عن طريق عرض
اال تماال المختلفة لدفعا القرض عند تغيير عدد سن ا القرض للسن ا الظاهرة في الخاليا .C12:C18
 .1أ ال ننشئ جد ل البيانا كما ه اضح في الشكل ( 3-11في النطاق  )C11:D18ب يث تك ن القيمة
المتغيرة العم د األ ل في الجد ل ثم نكتب المعادلة التي سن صل من خاللها على النتيجة المتغيرة (في
التنا هي معادلة ا تساب الدفعة التي صلنا عليها من خالل دالة  ) PMTفي الخلية العل ية اليسرى
من الجد ل في الصف الذي يعل أ ل خلية في الخاليا التي ت ت ي على قيم المتغير كما ه ظاهر في
الشكل بالضبط.

شكل 3-22
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 .2ن دد جد ل البيانا ثم نذهب الى تب يب  Dataثم  What-if Analysisثم  Data Tablesفيظهر
لنا مربع ال ار الخاص بجدا ل البيانا .
 .3بما أن القيمة المتغيرة مدخلة في عم د (النطاق  )C12:C18فن دد خلية ادخال العم د Column
 Input Cellبالخلية التي ت ت ي على القيمة المتغيرة (عدد السنين) هى الخلية .B7
 .4نضغط م افق لل ص ل على النتائج.

شكل 4-22

شكل 5-22
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شكل 6-22

استخدام جداول البيانات مع متغيرين
في هذا المثال س ف نستخدم نفس بيانا المثال السابق لكننا اآلن نريد اجراء ت ليل للقرض عن طريق رؤية
مدي تأثير تغير عدد سن ا القرض مبلغ القرض عل دفعة القرض .فن ن اآلن لدينا متغيرين اثنين.
إلجراء هذا الت ليل نتبع الخط ا التالية:
.1
.2
.3
.4

ننشئ جد ل البيانا كما ه بالشكل .7-20
في العم د األ ل من جد ل البيانا ندخل قيم المتغير األ ل (عدد السن ا ) في الصف األ ل ندخل قيم
المتغير الثاني (مبلغ القرض) .في الخلية التي تقع ما بين الصف األ ل العم د األ ل ( A11في هذا
المثال) ندخل المعادلة التي سن صل على النتيجة من خاللها (معادلة ا تساب دفعة القرض في التنا).
نذهب الى  What-If Analysisثم الى  Data Tablesفيفتح لنا مربع ال ار الخاص بجدا ل
البيانا .
في خلية ادخال الصف  Row Cell Inputندخل الخلية التي ت ت ي على المتغير ال ُمدخل في الصف
األ ل من جد ل البيانا  .في خلية ادخال العم د  Column Input Cellندخل الخلية التي ت ت ي
على المتغير ال ُمدخل في العم د األ ل من جد ل البيانا  .ثم نضغط م افق لل ص ل على الناتج.
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شكل 7-22

شكل 8-22
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شكل 9-22

ال يمكن أن يناسب جد ل البيانا أكثر من متغيرين فقط .إذا كن تريد أن ت لل أكثر من متغيرين،
فيمكنك استخدام دا السيناري  .بالرغم من أن جد ل البيانا يقتصر على متغير ا د أ متغيرين
فقط ،إال أنه يمكن أن يستخدم العديد من قيم المتغير المختلفة كما تشاء .يمكن أن ي ت ي السيناري على
 32قيمة مختلفة ك د أقصى ،لكن يمكنك إنشاء العديد من دا السيناري سب الطلب.
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تحليل البيانات باستخدام وحدات السيناريو
السيناري ه مجم عة من القيم التي ي فظها  Excelيمكن استبدالها تلقائيًا في خاليا رقة عمل .يمكنك إنشاء
مجم عا مختلفة من القيم فظها في رقة عمل ثم التبديل إلى أي من دا السيناري الجديدة لعرض النتائج
المختلفة.
على سبيل المثال ،لنفترض أن لديك دتين من دا سيناري الم ازنة" :أس أ الة" "أفضل الة" .يمكنك
استخدام إدارة السيناري إلنشاء كال الن عين من السيناري في رقة العمل نفسها ،ثم بعد ذلك يمكنك التبديل بينهما.
لكل سيناري  ،يجب عليك ت ديد الخاليا التي تتغير القيم التي تُستخدم لهذا السيناري  .عند التبديل بين دا
السيناري  ،تتغير خلية النتيجة لتعكس قيم الخلية المتغيرة.
بعد االنتهاء من إنشاء كل دا السيناري التي ت تاجها ،يمكنك إنشاء تقرير تلخيص السيناري الذي يتض ّمن
معل ما من دا السيناري هذه .يعرض تقرير السيناري كافة معل ما السيناري في جد ل ا د في رقة
عمل جديدة.
مثال على تحليل البيانات باستخدام السيناريو
لدينا رقة العمل الظاهرة التي ت ضح ميزانية منزلية بسيطة المطل ب انشاء ثالث دا سيناري تعرض لنا
أفضل الة ،أس أ الة ،ال الة العادية .في هذا المثال لدينا مجم عة من خاليا االدخال هي تمثل خاليا الدخل
المصاريف خلية ناتج هي تمثل خلية االدخار السن ي .المطل ب ه معرفة كيف يؤثر تغيير قيم خاليا
االدخال (لألس أ أ األفضل) على خلية الناتج.
أ ال قبل العمل على دا السيناري ينصح بشدة تسمية خاليا االدخال الناتج أسهل طريقة لهذا األمر هي
ت ديد خاليا الدخال الناتج مع الخاليا المجا رة لها (التي بها التسميا ) ثم الذهاب الى تب يب صيغ Formulas
من مجم عة األسماء المعرفة  Defined Namesنختر  Create From Selectionثم ن دد صند ق
االختيار  Right Columnيث أن خاليا التسميا تقع على يمين خاليا قيم االدخال الناتج.

شكل 10-22
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شكل 11-22

االن نستطيع البدء بإدراج

دا السيناري كالتالي:

 .1نذهب الى تب يب بيانا  Dataثم الى  What-If Analysisثم  Scenario Managerفيظهر لنا
مربع ال ار الخاص ب دا السيناري .

شكل 12-22
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 .2نضغط على زر ( Addإضافة) إلدراج السيناري األ ل ه سيناري أفضل الة
 .3نعطي اسم للسيناري في خانة  Scenario nameثم ندخل الخاليا المتغيرة في خانة Changing
( Cellsالخاليا المتغيرة) يفصل بين نطاقا الخاليا الفاصلة المنق طة .ثم نضغط م افق فيظهر لدينا
مربع ال ار الخاص بقيم السيناري .Scenario Values

شكل 13-22

 .4ندخل قيم السيناري المرغ بة (في ال سيناري أفضل الة ندخل قيم أفضل للدخل المصاريف)

شكل 14-22
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 .5نكرر العملية إلدخال سيناري أس أ الة سيناري ال الة العادية
اآلن أصبح لدينا ثالث دا سيناري لعرض أي سيناري من السيناري ها الم ج دة نفتح مربع ال ار
 Scenario Managerمن تب يب  ،Dataن دد السيناري المطل ب ثم نضغط زر عرض  Showفيعرض
قيم السيناري في رقة العمل.
لعرض ملخص لجميع السيناري ها نضغط على زر تلخيص  Summaryفيظهر لنا مربع ال ار ملخص
السيناري  Scenario Summaryن دد خلية الناتج ن ع التقرير ثم م افق لعرض الملخص في رقة عمل
جديدة.

شكل 15-22

شكل 16-22

ال يتم إعادة ا تساب تقارير السيناري تلقائيًا .فإذا قم بتغيير قيم السيناري  ،فلن تظهر هذه التغييرا
تقريرا تلخيصيًا جديدًا.
تقرير تلخيصي م ج د .بدالً من ذلك ،يجب عليك أن تنشئ
ً
311
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تحليل البيانات باستخدام SOLVER
يعمل  Solverبشكل مشابه لالستهداف إال أنه يسمح لنا بت ديد الناتج بنا ًء عل أكثر من خلية متغيرة لإلدخال
(بعكس االستهداف الذي ال يسمح ب ج د اكثر من متغير ا د)
تتعامل ال ظيفة اإلضافية  Solverمع مجم عة من الخاليا المرتبطة بالصيغة في الخلية الهدف .تق م Solver
بضبط القيم في الخاليا المتغيرة التي ت ددها  -التي تسمى بالخاليا المتغيرة  -لل ص ل على النتيجة التي ت ددها
في الخلية الهدف .يمكنك تطبيق القي د لتقييد القيم التي يمكن أن يستخدمها  Solverفي النم ذج ،يمكن أن تشير
القي د إلى خاليا أخرى تؤثر على صيغة الخلية الهدف.
 Solverعبارة عن ظيفة إضافية لالكسيل يجب تفعيلها قبل االستخدام لتفعيل  Solverنضغط بالزر األيمن
على شريط األد ا ثم نختار تخصيص الشريط  Customize The Ribbonثم نختار  Add-Insمن القائمة
المنسدلة  Manageنختار  Excel Add-Insثم  .Goمن ثم ن دد مربع االختيار أمام  .Solverبعدها
يظهر لنا رمز  Solverفي تب يب بيانا .Data

شكل 17-22

مثال على استخدام  Solverلتحليل البيانات
رقة العمل الظاهرة تعرض لنا مبيعا مجم عة من المنتجا لمجم عة من األشهر الهدف المراد ال ص ل
اليه ه ال ص ل الى  1500قطعة مباعة .فن ن االن لدينا خلية هدف هي الخلية  G14خاليا متغيرة هي
النطاق .B2:F13
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شكل 18-22

إلجراء الت ليل نتبع الخط ا التالية:
 Dataثم نختر  Solverفيظهر لنا مربع ال ار الخاص ب Solver

 .1نذهب الى تب يب بيانا
.Parameters
 .2في  Solver Parameterن دد الخلية الهدف قيمتها من خالل خانا Set Objective:
 Value of:ن دد الخاليا المتغيرة من خانة  By Changing Variable Cellsثم نضغط
.Solve

شكل 19-22
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فتظهر لنا النتيجة كما في الشكل ،ل كان القيم الناتجة مناسبة ن دد  Keep Solver Solutionلال تفاظ بالقيم
في رقة العمل أما إذا كان غير مناسبة فنضغط  Restore Original Valuesللرج ع للقيم السابقة.

بالنسبة للقيم التي ظهر نال ظ أنها قيم غير منطقية .نعم هي قق الهدف رياضيا ً لكنها من النا ية ال اقعية
لم ت قق الهدف فال يمكننا مثال بيع  37.25دة من  PCلذلك س ف نختار Restore Original Values
للرج ع للقيم السابقة.
نشغل  Solverمرة أخرى في هذه المرة نريد أن نتأكد أن القيم المتغيرة س ف تظهر كأرقام ص ي ة فنضيف
هذا القيد للـ  Solver Parameterمن خالل الجزء الخاص بـ  Subject to the constrainsفنضغط
 Addنضيف القيد ( ه أن تك ن جميع االدخاال الرقمية عبارة عن أرقام ص ي ة) ،يث ندخل الخاليا
المراد تطبيق القيد عليها في خانة  Cell Referenceمن ثم معيار القيد.
باإلمكان إضافة المزيد من القي د مثل ت ديد عدد أقصى لمبيعا منتج معين .لكن يجب أن تعلم أنه كلما زاد
عدد القي د كلما زاد القي د تعقيدا أصبح ال ص ل الى ل أكثر صع بة ،في بعض ال اال قد ال يصل
االكسيل الى ل.

شكل 20-22
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مالحظة:
في ال لم يصل  Solverالى ل يمكن تغيير طريقة ال ل من خالل القائمة المنسدلة
" " Select Solving Method:

شكل 21-22
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مواضيع متفرقة

الفصل الثالث والعشرون

 .23التحقق من البيانات Data
Validation

تمكنك ميزة الت قق من البيانا من ضع مجم عة من الق اعد التي ت دد ما ه المسم ح إدخاله في خلية أ
مجم عة من الخاليا .فعلى سبيل المثال قد ترغب بأن يك ن االدخال في خلية ما نصيا ُ فقط أ رقميا ً ب يث تك ن
قيمته بين  .. 50 1الخ .أما اذا ا ل المستخدم ادخال قيمة ال تت افق مع المعايير المطل بة فإن هذا االدخال لن
يقبل منه س ف تظهر له رسالة خطأ (شكل  ،)1-21هذه الرسالة من الممكن تخصيصها ب يث تك ن اض ة
م ددة ب يث تسهل من عملية ادخال البيانا على المستخدم (انظر شكل .)2-21

شكل 1-23
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شكل 2-23

تحديد معايير التحقق من البيانات
لنأخذ رقة العمل الظاهرة بالشكل  3-21التي ت ضح عالما مجم عة من الطالب المطل ب أن ن دد معايير
االدخال في عم د عالمة النصفي ب يث ال يقبل إال االدخاال الرقمية التي تسا ي أ تقل عن  30عم د عالمة
النهائي ب يث ال يقبل إال القيم التي تسا ي أ أقل من .70

شكل 3-23

لل ص ل لهذه النتيجة نفعل التالي:
 -1ن دد نطاق البيانا الذي نريد تطبيق الت قق من البيانا عليه (في التنا ن دد عم د عالمة النصفي أ
عالمة النهائي)
 -2نذهب إلى تب يب "بيانا  "Dataثم "أد ا البيانا  "Data Toolsثم ننقر على "الت قق من البيانا
 "Data Validationفيظهر لنا مربع ال ار الخاص بالت قق من البيانا كما بالشكل 4-21
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شكل 4-23

 -3من تب يب "اعدادا  "Settingsالم ج د في مربع ار الت قق من البيانا نختار من القائمة المنسدلة
" السماح  "Allowالمعيار المطل ب فمثالً لعم د عالمة النصفي نختار "رقم عشري Decimal
 "numberن دد "أصغر من أ يسا ي  "Less than or equal toن دد ""30
 -4إلعداد رسالة ادخال ب يث تظهر للمستخدم بمجرد أن تصبح الخلية الم ت ية على ت قق من البيانا هي
الخلية النشطة (كما بالشكل )5-21؛ اذهب إلى تب يب "رسالة إدخال  "Input Messageثم أدخل رسالة
اإلدخال المطل بة.

شكل 5-23

 -5إلعداد رسالة تنبيه إلى ادخال خاطئ ب يث تظهر للمستخدم عند م ا لة ادخال قيمة ال تت افق مع المعايير
الم ددة لإلدخال؛ اذهب إلى تب يب "التنبيه إلى خطأ  "Error Alertمن ثم أدخل عن ان رسالة الخطأ
نص الرسالة كما بالشكل .6-21
 -6ال ظ أن هناك ثالث أن اع لرسالة التنبيه إلى خطأ هي كالتالي:
• إيقاف  :Stopعند اختيار هذا الن ع فإن االدخال الخاطئ لن يقبل أبدا ً
• ت ذير  :Warningعند اختيار هذا الن ع فإنه عند ادخال قيمة غير مت افقة مع المعايير المطل بة
س ف تظهر رسالة ت ذير تفيد بأنه تم خرق المعايير المطل بة تعطيك فرصة إلعادة االدخال
مرة أخرى أ االستمرار على االدخال الخاطئ.
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• معل ما  :Informationعند اختيار هذا الن ع فإنه عند ادخال قيمة غير مت افقة س ف تظهر
رسالة ت ذير فقط مثل الرسالة الت ذيرية في الشكل .7-21

شكل 6-23

رسالة ت ذير
رسالة خطأ

شكل 7-23
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أنواع معايير التحقق التي يمكن استخدامها
من خالل تب يب "اعدادا  "Settingsالم ج د في مربع ار الت قق من البيانا يمكنك االختيار بين مجم عة
كبيرة من معايير الت قق من الص ة .الخيارا التالية مت فرة من خالل القائمة المنسدلة "السماح :"Allow
-

أي قيمة  :Any Valueاختيار هذا الخيار يلغي أي قاعدة للت قق من ص ة االدخال مطبقة على الخاليا
الم ددة.
ً
ً
رقم ص يح  :Whole Numberاالدخال يجب أن يك ن رقما ص ي ا من الممكن ت ديد نطاق لألرقام
المقب لة مثل أكبر من أ أصغر من أ بين قيمتين.
عشري  :Decimalيقبل األرقام العشرية من الممكن ت ديد نطاق لألرقام المقب لة.
قائمة  :Listالمستخدم يجب أن يختار قيمة من مجم عة من القيم الم ج دة ضمن قائمة منسدلة (س ف
نأتي على ذكر بالتفصيل ال قاً)
تاريخ  :Dateاالدخال يجب أن يك ن تاريخا ً من الممكن ت ديد نطاق للت اريخ المقب لة.
ق  :Timeاالدخال يجب أن يك ن ق من الممكن ت ديد نطاق لأل قا المقب لة.
مخصص  :Customالستخدام هذا الخيار يجب كتابة صيغة منطقية  Logical Formulaت دد ما إذا
كان االدخال مقب الً أم ال (لمعرفة المزيد ل هذا الم ض ع باإلمكان الرج ع إلى الفصل الثاني من
كتابنا :اكسيل  2013المست ى المتقدم)

ال ظ أيضا ً أن تب يب "اعدادا
 Check Boxesآخرين هما:

 "Settingsفي مربع

ار "الت قق من البيانا " ي ت ي على مربعي اختيار

 تجاهل الفراغا  :Ignore Blanksإذا تم اختيار هذا الخيار فإنه س ف يُسمح باإلدخاال الفارغة. تطبيق هذه التغييرا على جميع الخاليا ذا االعدادا المتشابهة Apply These Changes to All :Other Cells with the Same Settingإذا تم اختيار هذا الخيار فإن التعديال س ف تطبق على
جميع الخاليا التي ت ت ي على ذا االعداد األصلي.

تحديد البيانات التي ال تتوافق مع معايير اإلدخال
لت ديد االدخاال غير المت افقة مع معايير االدخال في رقة العمل نذهب إلى تب يب "بيانا  "Dataثم "أد ا
الت قق من البيانا  "Data Validation Toolsثم نضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بالت قق من ص ة
البيانا كما بالشكل  8-21نختار "ت ديد البيانا غير الصال ة  "Circle Invalid Dataفيتم ت ديد جميع
االدخاال الغير مت افقة مع معايير الت قق من الص ة بد ائر مراء (انظر شكل  )9-21عند تص يح أي
ادخال من االدخاال الخاطئة تختفي الدائرة ال مراء التي كان م ج دة على الخلية الم ت ية على االدخال
الخاطئ.
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شكل 8-23

شكل 9-23

انشاء قائمة منسدلة Drop-Down List
من الممكن استخدام ميزة الت قق من ص ة ادخال البيانا إلنشاء الق ائم المنسدلة ربما يك ن هذا الشيء من
أكثر االستخداما شي عا ً لميزة الت قق من ص ة البيانا  .الشكل  10-21ي ضح لنا مثال على استخدام الق ائم
المنسدلة في رقة العمل يث أن كل خلية من خاليا عم د ي م المقابلة ت ت ي على قائمة منسدلة باأليام مما يسهل
على المستخدم ادخال البيانا في نفس ال ق يتم التأكد بأن جميع االدخاال في الخاليا الم ددة مت افقة مع
المعايير المطل بة.

شكل 10-23
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إلنشاء قائمة منسدلة في خلية أ مجم عة من الخاليا نتبع الخط ا التالية:
-

أدخل عناصر القائمة المطل بة في صف أ عم د
دد الخاليا المطل بة ثم نظهر مربع ال ار "الت قق من ص ة االدخال  "Data Validationكما سبق
من تب يب اعدادا اختر "قائمة  "Listمن بند "السماح "Allow
دد النطاق الم ت ي على القائمة المطل بة كما بالشكل 11-21
تأكد من أن الخيار  In-cell dropdownقد تم اختياره ثم اضغط على "م افق "OK

شكل 11-23
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الطباعة في اكسيل

الطباعة في االكسيل من األم ر التي قد تسبب بعض االرباك للمستخدمين فقد ال ينطبق -بالضر رة -مبدأ
"ما تراه ه ما ست صل عليه  "What you see is what you getكما في برنامج رد مثالً؛ يث
أن ما تراه أمامك على شاشة برنامج رد سيتم طباعته كما ه ظاهر بالضبط .في االكسيل يجب اعداد
اعدادا الطباعة بشكل دقيق تى ت صل على النتيجة المطل بة.
بشكل عام لن تقابلك مشاكل عند طباعة أ راق عمل ال ت ت ي على كم كبير من البيانا  ،هنا تك ن
العملية بسيطة يمكن طباعة أ راق العمل من خالل الذهاب إلى تب يب "ملف  "Fileثم "طباعة "Print
يث سيق م االكسيل بإظهار جزء الطباعة من خالل طريقة عرض .Backstage
من خالل جزء الطباعة  Print Paneيمكن اجراء معاينة قبل الطباعة مشاهدة كيف ستُطبع الصف ا
(يمكن التنقل بين الصف ا المختلفة في جزء المعاينة من خالل أزرار التنقل الم ج دة باألسفل) .كما
يمكن ت ديد خيارا الطباعة مثل ت ديد الطابعة عدد النسخ المطل بة اتجاه الصف ة إلى آخره (انظر
الشكل )1-22

شكل 1-24
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يمكن ال ص ل لجزء الطباعة  Print Paneعن طريق الضغط على اختصار ل ة المفاتيح  .Ctrl+Pأ
من خالل إضافة زر "الطباعة السريعة  "Quick Printإلى شريط ال ص ل السريع Quick Access
 Toolbarعن طريق الضغط على السهم الم ج د في يمين شريط ال ص ل السريع ثم اختيار أمر
الطباعة.

شكل 2-24

في أ راق العمل التي ت ت ي على كم كبير من البيانا قد تصبح العملية أكثر تعقيدا ً بقليل؛ فمثالً إذا كان
لديك رقة عمل ت ت ي على عشرة أعمدة أعطي أمر الطباعة السريعة فقد يق م االكسيل بطباعة أ ل
سبعة أعمدة في صف ة الثالثة الباقية في صف ة أخرى هذا األمر ربما يك ن غير مرغ ب به يث
أن المطل ب ه اظهار جميع األعمدة في التقرير المطب ع.
في الفقرا القادمة س ف نرى كيف يمكننا الت كم بعملية الطباعة بشكل كامل من خالل مجم عة من
األد ا التي ي فرها لنا االكسيل.
تغيير طريقة عرض ورقة العمل Changing Page View
في االكسيل ي جد ثالث طرق لعرض أ راق العمل هي كالتالي:
  Normalعادي :طريقة العرض االفتراضية .فيما عدا ف اصل الصف ا - Page Breaksل كيف ستظهر
التي قد تظهر في بعض األ يان -فال تظهر طريقة العرض هذه أي معل ما
األ راق عند طباعتها.
  Page Layoutتخطيط الصفحة :في طريقة العرض هذه ،يق م االكسيل بعرض الصف ا كماستظهر ق الطباعة.
  Page Break Previewمعاينة فواصل الصفحات :تتيح لك طريقة العرض هذه إمكانية تعديلف اصل الصف ا يد ياً .من خالل ف اصل الصف ا يتم ت ديد د د الصف ا التي س ف
تُطبع.
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فيما يلي سنرى كيف يمكن لطرق العرض هذه المساعدة في عملية الطباعة.
طريقة العرض "عادي "Normal
عندما تعمل على االكسيل فس ف تقضي معظم قتك في طريقة العرض  .Normalطريقة العرض هذه
تستطيع اظهار ف اصل الصف ا يث أن ف اصل الصف ا ستظهر لخط ط متقطعة (رأسية أ أفقية).
تتعدل ف اصل الصف ا تلقائيا ً عند إضافة أ ذف صف ف أ أعمدة أ تغيير اتجاه الصف ة
 .Orientationعلى سبيل المثال إذا جد أن البيانا التي تريد طباعتها عريضة ب يث ال يمكن
اظهار جميع األعمدة بصف ة ا دة يمكنك أن تعدل عرض األعمدة ب يث يتم استيعاب جميع األعمدة
ضمن فاصل الصف ا .
يظهر الشكل  3-22رقة عمل في طريقة العرض العادية يظهر بها ف اصل الصف ا كخط ط متقطعة.

شكل 3-24

ال تظهر ف اصل الصف ا تى تق م بطباعة رقة العمل أ عمل معاينة قبل الطباعة .من الممكن
أيضاً اظهار ف اصل الصف ا عن طريق ت ديد نا ية الطباعة ( Print Areaانظر الفقرا القادمة
لمعرفة كيف يتم ذلك).
طريقة عرض "تخطيط الصفحة "Page Layout
تبين لنا طريقة العرض هذه كيف ستظهر نتيجة الطباعة بالضبط .على عكس عرض "معاينة الطباعة
 "Print Previewالذي رأيناه سابقا ً فإن طريقة العرض هذه تسمح لك بت رير م ت يا الخاليا .بل
يمكنك استخدام عرض تخطيط الصف ة باستمرار د ن أي مشاكل.
يظهر الشكل  4-22رقة عمل تم اظهارها بطريقة عرض تخطيط الصف ة .ال ظ أنه إذا كان هناك
رأس تذييل للصف ة فإن ذلك يظهر في طريقة العرض هذه كذلك الصف ف األعمدة المكررة
.Repeated Rows and Columns
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شكل 4-24

طريقة عرض "معاينة فواصل الصفحات "Page Break Preview
تق م طريقة العرض هذه بإظهار رقة العمل ف اصل الصف ا التي تشتمل عليها .تختلف هذه الطريقة
عن طريقة العرض العادية في أنه يمكنك هنا أن تق م بت ريك ف اصل الصف ا (عن طريق الس ب
االفال ) ب يث يمكنك أن ت دد من خالل طريقة العرض هذه د د الصف ا التي ستُطبع .على
عكس طريقة العرض "تخطيط الصف ة  "Page Layoutال تظهر طريقة عرض "معاينة ف اصل
الصف ا " رؤ س تذييل الصف ا .
عند تفعيل طريقة عرض "معاينة ف اصل الصف ا " يق م االكسيل بعمل التالي:
 يعرض ف اصل الصف ا كخط ط متقطعة بالل ن األزرق قابلة للس ب اإلفال . يعرض أرقام الصف ا التي ستُطبع. يعرض نطاق الطباعة ال الي بالل ن األبيض .أما النطاق الذي لن يُطبع فيعرضه بالل ن الرمادي.مثالً ،في الشكل  5-22ال ظ أن د د الص ة األ لى هي من العم د  Aتى العم د  Fإذا كن تريد
ضم العم د  Gللصف ة األ لى فكل ما عليك ه أن تقف بمؤشر الما س ف ق فاصل الصف ا الذي
يظهر بين العم د  G Fتى يت ل شكل المؤشر إلى سهم ذ رأسين "↔" ثم اضغط بزر الما س
األيمن مع استمرار الضغط اس ب لأليسر تى تضم العم د  Gللصف ة األ لى.
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شكل 5-24

التنقل بين طرق العرض المختلفة
للتنقل بين طرق العرض التي سبق ذكرها من الممكن الذهاب إلى تب يب "عرض  "Viewثم إلى "طرق
عرض المصنف  "Workbook Viewsثم اختر طريقة العرض المطل بة .أ من خالل الذهاب إلى
يث ي جد ثالث أيق نا لطرق العرض المختلفة .انظر الشكل
الجهة اليسرى من شريط المعل ما
.6-22

شكل 6-24
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تعيين ناحية الطباعة Setting Print Area
أ يانا ً ت تاج لطباعة نطاق م دد من رقة العمل فقط (أ مجم عة من النطاقا الم ددة) ،في هذه ال الة
يمكنك استخدام تعيين نا ية الطباعة إلخبار االكسيل بأن يق م بطباعة النطاقا المختارة فقط بد ن باقي
م ت يا رقة العمل.
لتعيين نا ية الطباعة دد النطاقا المطل بة ثم اذهب إلى تب يب "تخطيط الصف ة  "Page Layoutثم
إلى "نا ية الطباعة  "Print Areaثم اختر "تعيين نا ية الطباعة  "Set Print Areaمن القائمة المنسدلة
التي ستظهر.

شكل 7-24

إلزالة تعيين نا ية الطباعة اذهب لنفس القائمة السابقة ثم اختر "مسح نا ية الطباعة Clear Print
."Area
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تغيير حجم واتجاه الورقة
لتغيير جم ال رقة اذهب إلى تب يب "تخطيط الصف ة  "Page Layoutثم إلى "اعداد الصف ة Page
 "Setupثم إلى " جم الصف ة  "Sizeثم اختر ال جم المناسب من القائمة المنسدلة.

شكل 8-24

لتغيير اتجاه الصف ة اذهب إلى تب يب "تخطيط الصف ة  "Page Layoutثم إلى "إعداد الصف ة Page
 "Setupثم "االتجاه  "Orientationمن القائمة المنسدلة اختر ال ضع المناسب لك:
  :Portraitلعرض الصف ة ط لياً. :Landscape -لعرض الصف ة بالعرض.
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شكل 9-24

من الممكن أيضا ً تغيير اتجاه جم الصف ة من خالل مربع ال ار "إعداد الصف ة "Page Setup
يمكن ال ص ل إليه عن طريق الضغط على زر "إطالق مربع ال ار "Dialogue Box Launcher
الم ج د في زا ية مجم عة "اعداد الصف ة "Page Setup

334

الفصل الرابع العشر ن

تعيين هوامش الطباعة Margins
لمعاينة كيف ستبد ه امش الصف ا عند الطباعة يمكنك الذهاب إلى "معاينة قبل الطباعة Print
 "Previewأ أن تعرض رقة العمل من خالل طريقة عرض "تخطيط الصف ة ."Page Layout
لتعيين ه امش الصف ا اذهب إلى تب يب "تخطيط الصف ة  "Page Layoutثم "إعداد الصف ة
 "Page Setupثم إلى "اله امش  "Marginsمن القائمة المنسدلة اختر اله امش المناسبة.

شكل 10-24

ال ظ أنه هناك ثالثة ه امش معرفة مسبقا ً في االكسيل هي :اله امش العادية  ،Normalالعريضة
 ،Wideالضيقة  .Narrowإذا لم تناسبك ا دى هذه االعدادا فيمكنك اختيار "ه امش مخصصة
 "Custom Marginsعندها س ف يظهر الجزء الخاص باله امش من مربع ار "اعداد الصف ة
 ."page Setupمن خالل مربع ال ار هذا يمكنك ت ديد اله امش التي ترغب بها ،كما يمكنك الت كم
بمسا ة رأس تذييل الصف ة.
يمكنك من هنا أيضا ت سيط الطباعة في الصف ة إما رأسيا ً  Verticallyأ أفقيا ً  Horizontallyأ
االثنين معا ً من خالل صند قي االختيار الم ج دين بأسفل مربع ال ار.

335

الطباعة في اكسيل

شكل 11-24

ادراج رأس وتذييل الصفحة Header and Footer
إلدراج رأس تذييل للصف ة افتح مربع ال ار "إعداد الصف ة  "Page Setupكما سبق ثم أظهر تب يب
"الرأس التذييل ."Header / Footer
إلضافة رأس للصف ة اضغط على زر "رأس مخصص  "Custom Headerفيظهر لك مربع ال ار
الخاص برأس الصف ة كما بالشكل  .12-22أدخل النص المطل ب في المكان الذي ترغب به (يمين،
سط ،أ شمال) ثم اضغط على زر تنسيق النص لتنسيقه .باإلمكان أيضا ً ادراج مجم عة من العناصر
في النص مثل ال ق التاريخ ال الي أرقام الصف ا خالفه كما يظهر في الشكل .12-22
بنفس الطريقة اضغط على زر "تذييل مخصص  "Custom Footerإلضافة تذييل للصف ة.
خيارات الرأس والتذييل
هناك أربعة خيارا يمكن استخدامها:
-1
-2
-3

-4

 Different First Pageصفحة أولى مختلفة :اذا تم اختيار هذا الخيار سيصبح بإمكانك تعيين
رأس تذييل خاص بالصف ة المطب عة األ لى مختلف عن باقي الصف ا .
 Different Odd & Even Pagesصفحات زوجية وفردية مختلفة :اذا تم اختيار هذا الخيار
فستستطيع تعيين رأس تذييل للصف ا الفردية مختلف عن الرأس التذييل للصف ا الز جية.
 Scale with Documentتغيير الحجم حسب المستند :اذا تم اختيار هذا الخيار فسيتم مالئمة
جم الخط في الرأس التذييل ب يث يتالءم مع جم البيانا المطب عة ذلك اذا تم تغيير ال جم
( Scalingانظر الفقرة الخاصة بتغيير ال جم) .هذا الخيار يتم اختياره بشكل افتراضي.
 Align with Page Marginsمحاذاة مع هوامش الصفحة :اذا تم اختياره فسيتم م اذاة
الرأس التذييل في الجهة اليسرى مع الهامش األيسر ،الرأس التذييل في الجهة اليمنى مع
الهامش األيمن .هذا الخيار يتم اختياره بشكل افتراضي.
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شكل 12-24

اظهار عناوين الطباعة Print Titles
عنا ين الطباعة  Print Titlesهي مجم عة من األعمدة /أ الصف ف التي تتكرر في جميع الصف ا
المطب عة .هذا األمر مفيد عندما يك ن لديك جد ل بيانا كبير مثالً ترغب بطباعته ففي هذه ال الة
س ف تظهر لك عنا ين البيانا في الصف ة األ لى فقط .إذا أرد أن تظهر عنا ين البيانا في جميع
الصف ا المطب عة – ه أمر يسهل بشكل كبير جدا ً من قراءة الصف ا المطب عة متابعة البيانا
بداخلها -فبإمكانك استخدام عنا ين الطباعة لت ديد صف أ مجم عة من الصف ف ب يث تظهر على
جميع الصف ا المطب عة.
لتعيين عنا ين الطباعة اذهب إلى تب يب "تخطيط الصف ة  "Page Layoutثم إلى "أعداد الصف ة
 "Page Setupثم اضغط على زر "عنا ين الطباعة  "Print Titlesفيظهر لك التب يب الخاص بعنا ين
الطباعة من مربع ال ار الخاص بإعداد الصف ة .من الجزء الخاص بعنا ين الطباعة Print Titles
دد الصف ف التي ستتكرر باألعلى /أ األعمدة التي ستتكرر لليسار.
من جزء "طباعة  "Printالم ج د ضمن نفس مربع ال ار يمكن عمل التالي أيضاً:
 اظهار خط ط الشبكة عن طريق ت ديد مربع االختيار "خط ط الشبكة "Gridlines الطباعة بالل نين األبيض األس د من خالل ت ديد مربع االختيار .Black and White -طباعة مس دة عن طريق ت ديد مربع االختيار .Draft Quality
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 طباعة عنا ين األعمدة أرقام الصف ف من خالل مربع الخيار Rows and Columns.Headings
كما يمكن أيضا ً ت ديد ترتيب الصف ا
 "Orderيث أن هناك خيارين:

عند الطباعة من الجزء الخاص بـ "ترتيب الصف ا

Page

  :Down, then overيث أنه هنا يبدأ العد من األعلى لألسفل ثم لليمين. :Over, then down -هنا يبدأ العد من اليسار لليمين ثم يتجه لألسفل.

شكل 13-24

تغيير الحجم Scaling
يمكن مالئمة كيفية ظه ر البيانا على ال رقة عند الطباعة من خالل الذهاب إلى "ملف  "Fileثم "طباعة
 "Printثم إلى القائمة المنسدلة الخاصة بتغيير ال جم يث أن هناك خمسة خيارا :
 No Scaling -1بدون تغيير الحجم :الطباعة بال جم العادي د ن اجراء أي تغيير على ال جم ه
ال ضع االفتراضي.
 Fit Sheet on one page -2احتواء األوراق على صفحة واحدة :هنا يتم ا ت اء كافة البيانا
لتظهر في صف ة ا دة فقط.
 Fit All Columns on one Page -3احتواء كافة األعمدة على صفحة واحدة :هنا يتم ا ت اء
كافة البيانا المطب عة لكي تظهر بعرض صف ة ا دة.
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 Fit All Rows on One Page -4احتواء كافة الصفوف على صفحة واحدة :هنا يتم ا ت اء
كافة البيانا المطب عة لكي تظهر بارتفاع صف ة ا دة.
 Custom Scaling Options -5خيارات تغيير الحجم المخصصة :عند اختيار هذا الخيار يظهر
لنا الجزء الخاص بتغيير ال جم من مربع ار "إعداد الصف ة ( "Page Settingsانظر شكل
 .)14-22من هنا تستطيع تغيير ال جم بالشكل الذي يالئمك من خالل أ د الخيارين:
 Adjust to .aالضبط إلى :هنا ت دد النسبة المئ ية التي تريد تكبير أ تصغير ال جم
بمقدارها.
 Fit to .bالمالئمة إلى :هنا يتم ت ديد عدد الصف ا التي سيتم طباعة البيانا عليها
ط ليا ً عرضياً.

شكل 14-24

شكل 15-24
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نسخ إعدادات "إعداد الصفحة  "Page Setupبين أوراق العمل المختلفة
كل رقة عمل في االكسيل لها اعدادا الطباعة الخاصة بها (مثل الرأس التذييل ،االتجاه ،اله امش
غيرها) .عند إضافة رقة عمل جديدة إلى المصنف فإنها ت ت ي على إعدادا الصف ة االفتراضية.
لنقل إعداد الصف ة من رقة ألخرى اتبع الخط ا التالية:
-1
-2
-3

-4
-5

اجعل رقة العمل التي ت ت ي على إعداد الصف ة المرغ ب به هي ال رقة النشطة عن طريق
اختيار أي خلية بها.
اضغط على زر  Ctrlمع استمرار الضغط اختر الصف ا التي تريد نقل اعداد الصف ة لها
(عن طريق الضغط على تب يبا الصف ا )Sheets Tabs
أظهر مربع ال ار "إعداد الصف ة  "Page Setupعن طريق الذهاب إلى تب يب "تخطيط
الصف ة  "Page Layoutثم الضغط على زر "إطالق مربع ال ار Dialogue Box
 "Launcherالم ج د في زا ية مجم عة "إعداد الصف ة ."Page Setup Group
عندما يظهر مربع ال ار "إعداد الصف ة" اضغط على زر .OK
فك تجميع األ راق عن طريق الضغط بزر الما س األيمن ف ق تب يب أي رقة ثم اختيار "فك
تجميع األ راق ."Ungroup Sheets

340

الفصل الخامس والعشرون

.25

حماية المصنفات وأوراق

العمل

ي فر لك االكسيل مجم عة من األد ا التي تساعدك في ماية عملك .هي تقع ضمن التصنيفا التالية:
ماية رقة العمل  :Worksheet protectionمن خالل هذا الجزء يمكنك ماية رقة العمل
أ أجزاء م ددة منها من التعديل أ صر صال ية التعديل عند مستخدمين م ددين.
ماية المصنف  :Workbook protectionمن هنا يمكنك ماية المصنف من إضافة أ إزالة
أ راق عمل إليه أ تغيير بنية المصنف باإلضافة إلى ضع كلمة مر ر لفتح المصنف.
ماية األك اد البرمجية  :Visual Basic protectionمن هنا يمكنك منع اآلخرين من رؤية أ
تعديل األك اد البرمجية الخاصة بك.
حماية أوراق العمل Worksheet Protection
هناك العديد من األسباب التي تجعلك تلجأ ل ماية رقة العمل .أ دها ه منع نفسك اآلخرين من ال ذف
المعادال  .عادة ما يلجأ مستخدم االكسيل ل ماية الخاليا التي ت ت ي على
الغير مقص د للبيانا
المعادال في رقة العمل بينما تُترك الخاليا التي ت ت ي على البيانا غير م مية ب يث يُسمح
للمستخدمين بإضافة تعديل م ت يا هذه الخاليا بينما ال يستطيع ن التعديل على المعادال .
ل ماية رقة العمل دد أي خلية بداخل رقة العمل ثم اذهب إلى تب يب "مراجعة  "Reviewثم "تغييرا
 "Changesثم " ماية رقة  ."Protect Sheetsسيظهر لك مربع ال ار الخاص ب ماية ال رقة كما
بالشكل  .1-23ادخال كلمة مر ر هي عملية اختيارية لكن إذا أدخل كلمة مر ر فس ف يطلب االكسيل
منك إدخالها عند كل مرة ت ا ل فيها فك ماية ال رقة.
إذا قبل االعدادا االفتراضية ( لم يكن هناك أي خاليا غير م مية في رقة العمل) فإن االكسيل سيق م
ب ماية جميع خاليا رقة العمل لن يك ن بإمكانك إجراء أي تعديل على الخاليا إال بعد فك ماية ال رقة.
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لفك ال ماية عن رقة العمل اذهب إلى "مراجعة  "Reviewثم "تغييرا  "Changesثم "الغاء ماية
رقة  ."Unprotect Sheetإذا كان رقة العمل م مية بكلمة مر ر فس ف يُطلب منك ادخال كلمة
المر ر إذا لم تكن فس ف ت ُفك ال ماية مباشرة.

شكل 1-25

ماية رقة على رقة العمل ثم ا ل التعديل عل خلية م مية فس ف تظهر لك رسالة خطأ
إذا طبق
تفيد بأنك ت ا ل التعديل على خلية م مية أنك ب اجة لفك ماية ال رقة قبل اجراء التعديل الذي ترغب
به .انظر شكل .2-23

شكل 2-25

الغاء حماية الخاليا Unprotect Cells
في ال ضع االفتراضي تك ن جميع الخاليا م مية .عندما تك ن الخلية م مية فإنه يمكنك اإلضافة التعديل
ماية ال رقة  Protect Sheetعلى
ال ذف لم ت ياتها طالما أن ال رقة غير م مية لكن إذا طبق
رقة العمل ال يع د بإمكانك التعديل على م ت يا الخاليا الم مية.
في كثير من األ يان قد ترغب بأن تبقى بعض الخاليا غير م مية عند تطبيق ماية رقة Protect
 Sheetعلى رقة العمل ذلك تى يتسنى لمستخدمي المصنف ادخال البيانا في هذه الخاليا .لجعل
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هذه الخاليا غير م مية دد الخاليا المطل بة ثم اضغط بزر الما س األيمن  Right-Clickف ق الت ديد
من القائمة المنسدلة التي س ف تظهر اختر "تنسيق خاليا ( "Format Cellsمن الممكن أيضا ً الضغط
على  .)Ctrl+1اذهب إلى تب يب " ماية  "Protectionألغ الت ديد عن "م مية  "Lockedثم اضغط
على "م افق ."OK

شكل 3-25

إخفاء المعادالت بداخل خاليا محددة
من الممكن إخفاء المعادال بداخل خاليا م ددة (جعل المعادلة ال تظهر في شريط الصيغة عند ت ديد
الخلية التي ت ت ي على معادلة لكن نتيجة تنفيذ المعادلة س ف تظهر في الخاليا المخفية) ذلك عند
تطبيق ماية رقة على رقة العمل .ذلك من خالل ت ديد الخاليا المطل ب إخفاء المعادال بداخلها ثم
اظهار مربع ال ار "تنسيق خاليا  "Format Cellsكما سبق ثم الذهاب إلى " ماية  "Protectionثم
ت ديد الخيار "مخفية ."Hidden
خيارات حماية الورقة
يعطيك مربع ال ار " ماية رقة  "Protect Sheetالعديد من الخيارا التي يمكن استخدامها لت ديد
ما يمكن للمستخدم عمله عند تطبيق ال ماية على ال رقة .أهم هذه الخيارا هي كالتالي:
 ت ديد الخاليا الم مية  :Select Locked Cellsإذا تم ت ديد هذا الخيار فإن المستخدم يستطيعت ديد الخاليا الم مية باستخدام الما س أ ل ة المفاتيح.
 ت ديد الخاليا غير الم مية  :Select Unlocked Cellsإذا تم ت ديد هذا الخيار فإن المستخدميستطيع ت ديد الخاليا غير الم مية باستخدام الما س أ ل ة المفاتيح.
 تنسيق الخاليا  :Format Cellsإذا تم ت ديد هذا الخيار فإن المستخدم يستطيع تنسيق الخالياالم مية.
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تنسيق األعمدة  :Format Columnsعند اختيار هذا الخيار يسمح لك االكسيل بإخفاء األعمدة
أ تغيير اتساع األعمدة.
تنسيق الصف ف  :Format Rowsعند اختيار هذا الخيار يسمح لك االكسيل بإخفاء الصف ف
أ تغيير ارتفاع الصف ف.
ادراج أعمدة  :Insert Columnsإذا كان هذا الخيار معلما ً فإن المستخدم يستطيع ادراج أعمدة
في رقة العمل.
إدراج صف ف  :Insert Rowsإذا كان هذا الخيار معلما ً فإن المستخدم يستطيع ادراج أعمدة في
رقة العمل.
ذف صف ف  :Delete Rowsإذا كان هذا الخيار معلما ً فإن المستخدم يستطيع ذف صف ف
في رقة العمل.
ً
ذف أعمدة  :Delete Columnsإذا كان هذا الخيار معلما فإن المستخدم يستطيع ذف أعمدة
في رقة العمل.
فرز  :Sortإذا تم اختيار هذا الخيار فإن المستخدم يستطيع اجراء عمليا الفرز التصاعدي
التنازلي طالما أن نطاق البيانا ال ي ت ي على خاليا م مية ،أن عملية الفرز ال تؤثر على
خاليا م مية.

شكل 4-25

إعطاء صالحيات للمستخدمين
االكسيل يعطيك صال ية منح مستخدمين م ددين صال يا على نطاقا م ددة بداخل رقة العمل
الم مية ب يث أن صال يا المستخدم تنتهي عند د د نطاق البيانا المسم ح له بالتعديل على البيانا
بداخله ال يستطيع أن يعدل م ت يا الخاليا الم مية التي تقع خارج النطاق الم دد له.
لل ص ل إلى هذا األمر اتبع الخط ا التالية:
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الغ ماية ال رقة إذا كان م مية.
ِ -1
 -2اذهب إلى "مراجعة  "Reviewثم إلى "تغيير  "Changeثم "السماح للمستخدمين بت رير
النطاقا  ."Allow Users to Edit Rangesفيظهر لك مربع ال ار كما بالشكل .5-23

شكل 5-25

 -3اضغط على زر "جديد  "Newفيظهر لك مربع ال ار "نطاق جديد  ،"New Rangeأعط اسم
للنطاق ثم دد النطاق المطل ب من خالل بند "يشير إلى الخاليا  "Refers to Cellsثم ضع
كلمة مر ر لهذا النطاق.
من الممكن هنا الضغط على زر "صال يا  "Permissionsمن ثم ت ديد مستخدم معين
إلعطائه صال ية على النطاق لكن هذا األمر اختياري ليس اجبارياً .في هذه ال الة يصبح
بإمكان هذا المستخدم (بعد تسجيل دخ له  Logged onلنظام التشغيل) أن يعدل على خاليا
النطاق بد ن كلمة مر ر.

شكل 6-25

 -4طبق ماية رقة على رقة العمل.

345

ماية المصنفا

أ راق العمل

بعد تطبيق الخط ا السابقة ،إذا ا ل أ د المستخدمين الذين لم يُعط ا الصال ية على نطاق البيانا
الم دد تعديل البيانا في خاليا النطاق؛ يظهر له مربع ار يطلب منه ادخال كلمة المر ر لهذا النطاق،
إذا أدخلها المستخدم بشكل ص يح يُقبل االدخال إال فال .مع العلم أنه إذا تم الغاء ال ماية عن رقة
العمل فإن ال ماية تُلغى عن كافة النطاقا بشكل تلقائي.

شكل 7-25

حماية المصنفات Protecting Workbooks
يمكنك من خالل االكسيل أن تق م ب ضع كلمة مر ر للمصنفا (ملفا االكسيل) ب يث ال يمكن فت ها
إال من خالل ادخال كلمة المر ر بشكل ص يح .إلضافة كلمة مر ر لفتح المصنف اتبع الخط ا
التالية:
 -1اذهب إلى "ملف  "Fileثم " معل ما  "Infoثم " ماية المصنف  "Protect Workbookثم
" التشفير بكلمة مر ر ." Encrypt with Passwordفيظهر لك مربع ال ار الخاص بتشفير
المستند كما بالشكل .8-23
 -2أدخل كلمة المر ر المطل بة ثم كررها اضغط "م افق "OK
 -3ا فظ المصنف.
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شكل 8-25

إللغاء تشفير المصنف بكلمة مر ر أعد نفس الخط ا السابقة لكن عند ص لك للخط ة رقم  2ا ذف
كلمة المر ر الم ج دة اضغط م افق.

حماية بنية المصنفات Protecting Workbooks Structure
من خالل ماية بنية المصنف تستطيع مايته من التالي:
-

إضافة رقة عمل
ذف رقة عمل
إخفاء رقة عمل
اظهار رقة عمل
إعادة تسمية أ راق العمل.
نقل رقة عمل

ل ماية بنية المصنف اتبع الخط ا التالية:
 -1اذهب إلى تب يب "مراجعة  "Reviewثم "تغيير  "Changeثم اختر " ماية المصنف Protect
."Workbook
 -2من خالل مربع ال ار الذي سيظهر دد مربع االختيار "البنية ."Structure
 -3أدخل كلمة المر ر -إن رغب بذلك يث أن ذلك اختياريا ً – ثم اضغط م افق .OK
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شكل 9-25

حفظ أوراق العمل كملفات PDF
يعد فظ أ راق العمل بتنسيق  PDFمن ال سائل الجيدة لت زيع التقارير مع التأكد بأنها ستظهر كما تريد
بالضبط تى ل تغير الجهاز الذي تق م باستعراض الملف من خالله .مع التأكد بأن البيانا بداخل ملف
 PDFال يمكن تعديلها (على األقل ال ت جد طريقة سهلة لعمل ذلك).
ل فظ الملف كـ  PDFاذهب إلى "ملف  "Fileثم "تصدير  "Exportثم " Create PDF/XPS
 "Documentثم ""Create PDF/XPS

شكل 10-25
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جعل المصنف نهائيا ً Making a workbook final
عند جعل المصنف نهائيا ً ي دث التالي:
 يصبح المصنف للقراءة فقط  Read Onlyال يمكن فظه بنفس االسم. يصبح المصنف للمشاهدة فقط  View Onlyفال يمكن التعديل على م ت ياته.عند فتح مصنفا ً نهائيا ً  Finalized documentس ف تظهر لك رسالة ت شريط األد ا تخبرك بأن
المصنف معلم كنهائي  Marked as Finalيمكن تجا ز هذه ال الة عن طريق الضغط على زر
"الت رير على أي ال ."Edit Anyway

شكل 11-25

فحص المصنف Inspecting a workbook
إذا كن تخطط لت زيع المصنف على أشخاص آخرين فإنك قد ترغب بإزالة البيانا الشخصية المخفية
من المصنف الخاص بك ،هذه البيانا قد تشتمل على بيانا خاصة بك أ بمؤسستك أ بجهاز ال اس ب
الخاص بك .في كثير من األ يان قد ال ترغب بمشاركة هذه البيانا مع اآلخرين.
ي فر لك االكسيل أداة تساعدك في اكتشاف ما إذا كان مصنفك ي ت ي عل مثل هذه البيانا مع اعطائك
الخيار إلزالتها إن جد  .هذه األداة تسمى "مركز الت كم بالمستند  "Document Inspectorيمكن
ال ص ل لها من خالل الذهاب إلى "ملف  "Fileثم "معل ما  "Infoثم "الت قق من المشاكل Check
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ماية المصنفا

أ راق العمل

 "for issuesثم "ف ص المستند  ."Inspect Documentفيظهر لك مربع ال ار الخاص بهذه األداة
كما بالشكل  .12-23اضغط على زر "ف ص  "Inspectثم اتبع الخط ا .

شكل 12-25
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تابعوا دوراتنا على اليوتيوب
دورة مهارات اكسيل  2013على الرابط التالي
رابط د رة مهارا اكسيل على الي تي ب
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إكسيل 2019
الدليل السهل

دورة االكسيل المتقدمة على الرابط التالي
رابط د رة االكسيل المتقدم على الي تي ب

يهدف هذا الكتاب إلى ردم تلك الفجوة بين مستخدمي
االكسيل واالمكانيات المتاحة به; حيث أنه يقدم نظرة
معمقة للعناصر والمميزات التي يحتاجها أغلب
مستخدمي االكسيل ،باإلضافة إلى أنه يعمل كمرجع
ممتاز ألولئك الذين يرغبون بإنجاز بعض المهام
المحددة .وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يستهدف
المبتدئين بالدرجة األولى إال أننا مضينا قدما ً فيه لشرح
بعض األدوات والمميزات المتقدمة وهو بهذا يخدم حتى
مستخدمي اكسيل المتقدمين.
رابط ت ميل كتاب االكسيل المتقدم
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