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 -:Target Population)(الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

 لوعبىـذ الـتـقـنيت في ىيئـت التـعـلين التـقـني.طبيت لطلبـت الوـزحـلت الثـبنيـت في األقـسبم ال     

 -(:Rationaleمبـررات الـوحـدة ) -ب
سرٌعا فً مجال تقنٌة الحاسوب بشكل لم ٌسبق له مثٌل .وتكاد اغلب ٌشهد العالم تطورا 

مراكز البحوث فً الجامعات والشركات الكبٌرة التً تتنافس وتتسابق فً تقدٌم ما هو 
جدٌد ومبتكر فً هذا المجال وذلك بسبب المزاٌا الكبٌرة التً تقدمها هذه التقنٌة 

بٌانات والمعلومات وبأعلى مستوٌات الدقة والمتمثلة بالسرعة الفائقة فً الحصول على ال
اضافة الى الطاقة الهائلة لخزن هذه البٌانات واسترجاعها وتقدٌمها فً اي زمان ومكان. 

واالنتقال من  طبًلذلك كان البد من االستفادة من هذه المزاٌا واستثمارها فً مجال ال
العمل الٌدوي الى االتمتة باستخدام الحاسوب والتأكٌد على ان ٌكون الباب مفتوحا دائما 
امام جمٌع الدارسٌن فً االبداع واالبتكار ومساٌرة االحداث والتطورات التكنولوجٌة 
ومواكبة العالم فً القفزات السرٌعة التً ٌشهدها فً مجال )برامج الحاسوب( وتطبٌقها 

 العلوم التخصصٌة المختلفة. على
حٌث ٌساعدنا هذا البرنامج على تنفٌذ مجموعة من مهام المكتب التً التستطٌع تنفٌذها 
باستخدام برنامج معالج النصوص.فهذا البرنامج مختص فً التعامل مع الجداول 
الحسابٌة والرسومات البٌانٌة والمعادالت التً تسمح بأجراء العملٌات على االرقام 

معطٌات وكل ما ٌتعلق بها من ترتٌب وتنسٌق ومعالجة وٌحتوي هذا البرنامج على وال
عشرات الدوال الحسابٌة وٌمكن منها كتابة مئات المعادالت ٌستطٌع الباحث ان ٌحصل 
على معدالت حسابٌة وكذلك ٌقدم خدمة جمٌلة بتحوٌل بٌانات على شكل شرائح مصورة 

 وبمختلف االشكال لدعم المشارٌع.
لك صممت هـذه الـوحـدة الـنمطٌة لغـرض أكـتساب الطلبة مهارة التـعامل مع برنامج لـذ
(excel) 

 -:(Central Ideas)انـفـكـشح انًـشكـضٚخ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٔالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. صبَٛبً:

 أسـتـخذام األًاهز الجلزاء العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. صبنضبً:

 -:(Objectivesأْـذاف انـٕؽـذح ) -س

 سيكـٌى الـطبلب بعـذ دراستـِو ليـذه الـٌحـذة قـبدراً عـلى أى:     

 (.excelيتـعـزف عـلى بـزنبهج ) .1

 (.excelيُـتعزف  األشـزطت األسبسيت في النبفـذة الزئيسيت لبـزنبهج ) .2
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 يُتعزف على االًاهز الحسببيت ًاالحصبئيت .3

 تحٌيل البيبنبث الى رسٌم بيبنيت .4

 

                                       

 sortترتيب البيانات
انفشص ْٕ ػًهٛخ رشرٛت انًؼهٕيبد فٙ االػًذح أ انصفٕف انًؾذدح ْغبئٛب أ سلًٛب أ ؽغت انزبسٚخ 

 رصبػذٚب ثبنزشرٛتٔرنك نٛغٓم انزؼبيم يؼٓب ٔعٕٓنخ فشصْب ٔانٕصٕل انٛٓب ٔٚكٌٕ انفشص 

ٚزى فشص انُص يٍ انًٍٛٛ انٗ انٛغبس ؽشف ثؾشف ,ٚزى فشص االسلبو ,ٚزى فشص انزٕاسٚخ يٍ 

 االسلبو انٗ االؽذس 

 ايب انفشص انزُبصنٙ فٛزى ثؼكظ انزشرٛت انزصبػذ٘

 ٔنغشض فشص ػًٕد ٚؾزٕ٘ ػهٗ ثٛبَبد َصٛخ أ خهٛظ يٍ انجٛبَبد ٚزى كًب ٚهٙ:

 

 
 رصبػذٚب أ رُبصنٛب ٔرنك ؽغت انخطٕاد انزبنٛخ:ٚزى رشرٛت انجٛبَبد 

 رؾذٚذ انؼًٕد انًشاد رشرٛجّ رشرٛجب رصبػذٚب أرُبصنٛب-1

ضًٍ ػاليخ انزجٕٚت انصفؾخ  انشئٛغٛخ ,فٙ انًغًٕػخ رؾشٚش ,اَمش فٕق اٚمَٕخ فشص ٔرصفٛخ ٔيٍ -2

 انمبئًخ انًُغذنخ 

 اَمش فٕق فشص يٍ أ انٗ ٘ نهفشص انزصبػذ٘-3

 فٕق يٍ ٘ انٗ أ نهفشص انزُبصنٙأ انُمش 

يٍ أ انٗ ٘( رزؾٕل انٗ )يٍ االصغش انٗ  ايب ػُذ فشص االسلبو فٛزى ثُفظ انطشٚمخ ٔنكٍ انؼجبسح )

 االكجش(ٔػجبسح )يٍ ٘ انٗ أ(رزؾٕل انٗ)يٍ االكجش انٗ االصغش(

 
 ( (  functionانذٔال

 
( رشًم functionٚزًزغ ثشَبيظ االكغم ثًٛضح اؽزٕائّ ػهٗ يكزجخ انصٛغ رغًٗ )

يغًٕػخ ٔاعؼخ يٍ انذٔال الكضش انؼًهٛبد شٕٛػب فٙ االعزخذاو يضم انؼًهٛبد انؾغبثٛخ 
ٔانُٓذعٛخ ٔاالؽصبئٛخ ٔانًُطمٛخ ٔغٛشْب ٔكزنك ركٍٕٚ صٛغ نهجٛبَبد انشلًٛخ انزٙ 

رؾزٕٚٓب صؾٛفخ انؼًم , ٔرغزخذو انصٛغ اعى انخهٛخ )يشعغ انخهٛخ( فٙ صٛبغخ انذانخ 
اعى انخهٛخ ثذال يٍ يؾزٕٚبرٓب عٛغٓم انزؼبيم يؼٓب خصٕصب ػُذيب ٚكٌٕ ٔاٌ اعزخذاو 

يؾزٕٖ انخهٛخ كجٛش أ ػُذ رغٛٛش يؾزٕٖ انخهٛخ ,ٚزى اعزخذاو يذٖ انخالٚب )َطبق انخالٚب( 
 a2( ؽٛش ثذا يذٖ انخالٚب ةA2,B2,C2,D2,E2( ٔانزٙ رؼُٙ انخالٚب )A2:E2يضال )

 : ( ًٔٚكٍ اعزخذاو انصٛغ  ثطشٚمزٍٛ: ثًُٛٓب ػاليخ انكٕنٌٕ ) E2ٔاَزٓٗ ة 
 (انطشٚمخ انغٛش يجبششح1

ضغ يؤشش انفأسح فٙ انخهٛخ انزٙ َشٚذ اٚغبد انًغًٕع فٛٓب َُمش اشبسح انًغبٔاح نزؾشٚشْب 
فٙ ششٚظ انصٛغخ ْٕٔ انششٚظ انز٘ ٚغزخذو الدخبل انمٛى أ انصٛغ صى يٍ خالل انزجٕٚت 

(  فٙ ششٚظ Fx( أ انُمش)Fxاٚمَٕخ  دانخ )صٛغ ٔيٍ يغًٕػخ يكزجخ انذاالد َخزبس 
انصٛغخ ػُذْب عزظٓش انُبفزح انزبنٛخ ٔانزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب رؾذٚذ انفئخ انًطهٕثخ ٔيٍ 
خالل انفئخ َؾذد انذانخ انًطهٕثخ صى َخزبس كهًخ )يٕافك( كًب ثؼذ رنك ٚظٓش يشثغ ؽٕاس 
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ّ انذانخ صى َضغظ ػهٗ كهًخ اخش رغًٗ ٔعٛطبد انذانخ  َؾذد فّٛ انًغبل انز٘ َغزخذو فٛ
 )يٕافك( كًب فٙ انشكم

 
  

 
 
 
 (انطشٚمخ انًجبششح2

ٔٚزى ثٕضغ انًؤشش فٙ خهٛخ فبسغخ صى ٚزى كزبثخ ػاليخ انًغبٔاح نزؼشٚف َظبو االكغم 
ثٕعٕد دانخ ٔاالعٛزى اػزجبسْب ثٛبَبد ػبدٚخ صى ٚزى كزبثخ اعى صٛغخ انذانخ ثصٛغزٓب 

انؾشفٛخ رًبيب ٔٚفزؼ لٕط صغٛش صى كزبثخ يذٖ انخالٚب ثبنكٛفٛخ انزٙ رؼهًُبْب صى اغالق 
 enterيفزبػ انمٕط ٔانضغظ ػهٗ 

 
 يٍ اْى ْزِ انذٔال

 
(: َؾذد انخهٛخ انزٙ رزى فٛٓب ػًهٛخ انغًغ صى َكشس خطٕاد ادساط sumدانخ  انغًغ )-1

( صى b1:b5دانخ َٔخزبس دانخ )انغًغ(صى َؾذد انًغبل أ٘ ػذد انخالٚب انًشاد عًؼٓب يضال )
 َضغظ ػهٗ كهًخ)يٕافك(كًب فٙ انشكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
: ٚؼشف انًؼذل ثبَّ يغًٕع انمٛى انًؾذدح يمغٕيب ػهٗ ػذدْب  averageدانخ انًؼذل  -2

 ٔٚكٌٕ كزبثزّ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:
 =average(                     ػُٕاٌ انخهٛخاالخٛشح:ػُٕاٌ انخهٛخ االٔنٗ(   

ايب خطٕاد ادساعٓب َكشس َفظ خطٕاد ادساط دانخ )انغًغ(يغ االخز ثُظش االػزجبس اخزٛبس 
 ( ثذل دانخ )انغًغ( كًب فٙ انشكمدانخ)انًؼذل
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 (SQRTدانخاٚغبد انغزس انزشثٛؼٙ )-3
=SQRT(number                                   ) 

 (SINدانخ اٚغبد عٛت انضأٚخ )-4
=SIN(number                                       ) 

 (TANدانخ اٚغبد ظم انضأٚخ)-5
=TAN(number                                     ) 

(:رؼطٙ ْزِ انذانخ انغضء انصؾٛؼ نؼذد ؽمٛمٙ ثذٌٔ انغضء INTدانخ ػذد صؾٛؼ)-6
 انكغش٘ يٍ انؼذد ٔرنك ثؾزف عًٛغ االسلبو ثؼذ انفبصهخ:

=INT(number                                          

 (DATEدانخ انزبسٚخ)-7
  DATEٕٚو(=-شٓش-عُخ-َذخم انزبسٚخ      (       

(دانخ ػذد انخالٚب انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ ثٛبَبد سلًٛخ فمظ )اسلبو  countدانخ انؼذاد)  -9
 انؾغبة ( 

  
 autosumاعزخذاو اٚمَٕخ انغًغ

انغًغ انزهمبئٙ ٚؼًم ػهٗ رُفٛز ػًهٛبد عًغ نمٛى سلًٛخ يٍ انخالٚب ثًغشد رؾذٚذْب يغ 
نٗ انٛغبس أ رؾذ انخالٚب انًؾذدح ٔانزٙ ًٚكٍ رُفٛزْب يٍ خالل خهٛخ اضبفٛخ فبسغخ ا

انزجٕٚت صٛغ صى يٍ يغًٕػخ يكزجخ انذاالد َُمش ػهٗ اٚمَٕخ انغًغ انزهمبئٙ ػُذْب 
 عُالؽع ظٕٓس َزٛغخ  انغًغ فٙ انخهٛخ انفبسغخ

 *ًٚكٍ ٔضغ انًؤشش فٙ َٓبٚخ انخالٚب يٍ انصف أ انؼًٕد انًطهٕة اعشاء انغًغ ػهٛٓب
 enterثششط ػذو ٔعٕد خهٛخ فبسغخ ثًُٛٓب صى اعزخذاو اٚمَٕخ انغًغ انزهمبئٙ صى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


