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 -:Target Population)(الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

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

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

المتمثلة بالسرعة الفائقة فً الحصول على البٌانات والمعلومات وبأعلى مستوٌات الدقة و
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)اٌـفـىـشح اٌّـشوـض٠خ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٚالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. حب١ٔبً:

 العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. أسـتـخذام األًاهز الجلزاء حبٌخبً:

 -:(Objectivesأ٘ـذاف اٌـٛصـذح ) -ث

 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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 ًاالحصبئيتيُتعزف على االًاهز الحسببيت  .3

 تحٌيل البيبنبث الى رسٌم بيبنيت .4

 work sheetاٌج١بٔبد ( خخ اٌؼًّ )طض١فلٚس-5

ٟٚ٘ اٌّىبْ اٌّخظض الدخبي اٌج١بٔبد ٚتخض٠ٕٙب ٚاٌتؼبًِ ِؼٙب ص١ج تتىْٛ ِٓ االػّذح 

(columns)  االثزذ٠خ تتبثؼب ِٚٓ اٌظفٛف  ٚتأخز تس١ّتٙب ِٓ االصشف 16364اٌتٟ ٠جٍغ ػذد٘ب

( rows) تمبطغ اٌظفٛف ِغ االػّذح ٠شىً ٚتبخز تس١ّ١تٙب سل١ّب, )1846566(٠ٚجٍغ ػذد٘ب ْٚ

( ٚتأخز اٌخ١ٍخ تس١ّتٙب ِٓ اسُ اٌؼّٛد ٚسلُ 1611671164ٚاٌتٟ ٠جٍغ ػذد٘ب) ( cell )اٌخال٠ب

االسُ فٟ ِشثغ اسُ اٌخ١ٍخ فٟ  ٘زا٠ٚظٙش  5ٚاٌظف سلُ    d( ٠ٚؼٕٟ اٌؼّٛد d5اٌظف ِخً )

اٌزضء اال٠سش ِٓ شش٠ظ اٌظ١غخ ٚاْ اٌخ١ٍخ اٌسبلظ اٌّؤشش ف١ٙب ١ّ٠ض سلُ اٌظف ٚاسُ اٌؼّٛد 

 ثٍْٛ ِختٍف ٚ,ٚ٘زٖ ِٛاطفبد اٌٛسلخ اٌٛاصذح فٟ اٌّظٕف

اْ اطغش رضء ٔتؼبًِ ِؼٗ داخً ثشٔبِذ اٌزذاٚي االٌىتش١ٔٚخ ٘ٛ اٌخ١ٍخ ٠ٚتُ ت١١ّض وً خ١ٍخ ػٓ *

( ٠ٚتُ اخت١بس اٌخ١ٍخ  ثبستخذاَ ِؤشش اٌفأسح ٚػٕذ إٌمش ػ١ٍٙب ..,A1,F3االخشٜ ثٛاسطخ ِٛلؼٙب)

سٛف تت١ّض ٘زٖ اٌخ١ٍخ ػٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌخال٠ب ثٛرٛد صذٚد غبِمخ تسّٝ اٌخ١ٍخ اٌفؼبٌخ اٚ اٌخ١ٍخ 

 .(active cell)إٌشطخ

 
 

 formala barشش٠ظ اٌظ١غخ-6

اٌّستخذَ ٚث١ٓ اسّبء االػّذح ٠ٕٚمسُ اٌٝ رضئ١ٓ اٌزضء  ٠مغ ٘زا اٌشش٠ظ ِبث١ٓ شش٠ظ ٚارٙخ

ٚاالسلبَ ٚاٌّؼبدالد اٌتبس٠خ  اال٠ّٓ ٠ظٙش ف١ٗ ِذخالد اٌخ١ٍخ اٌسبلظ ػ١ٍٙب اٌّؤششِٓ إٌظٛص 

ٚغ١ش رٌه.اِب اٌزضء اال٠سش ِٓ اٌشش٠ظ فٙٛ ٠ظٙش ِشثغ اسُ اٌخ١ٍخ اٌسبلظ ػ١ٍٙب اٌّؤشش اٌزٞ 

 .( a1اٌّؤشش اٌزٞ ٠تىْٛ ِٓ اسُ اٌؼّٛد ٚسلُ اٌظف ِخً )ِاٌسبلظ ػ١ٍٙب ٠تىْٛ ِٓ اسُ 
 

 

 sheetsشش٠ظ االٚساق-6

( ٌض١ٓ خضٔٗ ثبالسُ اٌّطٍٛة   bookاْ اٌٍّف  فٟ اوسً ػٕذِب  ٠تُ تى٠ٕٛٗ ٠ظٙش ثبسُ )ِظٕف 

سلخ فٟ اوسً ٠تُ اٌتؼبًِ ِؼٙب ٛاػٍٝ شش٠ظ اٌّؼٍِٛبد ,ٚاٌ فزح٠ٚظٙش شش٠ظ االٚساق فٟ اسفً إٌب

ٟ٘ حالحخ  االٚساق ٍِف ٌضبٌٙب ٌٚىٓ فٟ اٌضم١مخ ٟ٘ رضء ٍِف  ,ٚاٌضبٌخ االفتشاض١خ ٌؼذدوبٔٙب  

٠ّٚىٓ ادساد اٌؼذ٠ذ ِٓ االٚساق ػٕذ اٌضبرخ اضبفخ اٌٝ اِىب١ٔخ تغ١١ش اسُ اٌٛسلخ ٚصزفٙب ٚٔسخٙب 

تٕف١ز ِؼظُ رٌه ِٓ خالي  ٚٔمٍٙب ٚصّب٠تٙب ٚاخفبء٘ب ٚػًّ ٌظك ثبستجبط ِبث١ٓ االٚساق,٠ّٚىٓ

تج٠ٛت اٌظفضخ اٌشئ١س١خ ضّٓ ِزّٛػخ خال٠ب اٚ ثبٌٕمشثبٌضس اال٠ّٓ ػٍٝ اسُ اٌٛسلخ ِٚٓ اٌمبئّخ 

 ّٕسذٌخ ٔختبس اٌّطٍٛة تٕف١زٖ.اٌ

 

 status barشش٠ظ اٌّؼٍِٛبد )اٌضبٌخ(-6

ٙب ٠ّٚىٓ ٚ٘ٛ ػجبح ػٓ شش٠ظ ٠ظٙش فٟ اسفً إٌبفزح ٠ٚؼشع اٌىخ١ش ِٓ اٌضبالد ػٕذ اٌتؼبًِ ِؼ

ِؼشفخ تٍه اٌضبالد ِٓ خالي إٌمش ثبٌّفتبس اال٠ّٓ ػٍٝ شش٠ظ اٌّؼٍِٛبد ص١ج تظٙش لبئّخ 

اٌتشغ١ً اٚ ا٠مبفٗ ػٕذ اظٙبس ػالِخ ثتخظ١ض شش٠ظ اٌّؼٍِٛبد ٌّٛاض١غ ِختٍفخ  ث١ٓ تفؼ١ً 

اٌظش فٟ ِشثغ اٌتفؼ١ً ِخً اظٙبس ِزّٛع اٚ ِؼذي اٚ ػذد ِٓ اٌج١بٔبد اٌشل١ّخ فٟ شش٠ظ 

ٚتفؼ١ً ِفتبس  cap lockؼٍِٛبد ,وزن اظٙبس تفؼ١ً ِفتبس االصشف  اٌىج١شح فٟ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اٌّ

num lock فٟ ٌٛصخ اٌّفبت١ش ٚغ١شرٌه ِٓ اٌخ١بساد. 
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 ث١ٓ اٌخال٠ب اٌتٕمً

 ٕ٘بن ػذح طشق ٌٍتٕمً ث١ٓ اٌخال٠ب ِٕٙب:

 

 استخذاَ ِؤشش اٌفأسح ٌالٔتمبي اٌٝ أٞ ِىبْ داخً ٚسلخ اٌؼًّ -1

 

 استخذاَ ِفبت١ش االسُٙ االسثؼخ ٌالٔتمبي ثىً االتزب٘بد -2

 

 ( ٌالٔتمبي ِٓ ػّٛد الخشtabاستخذاَ ِفبت١ش اٌزذٌٚخ ) -3

 

 ( ٌالٔتمبي ِٓ طف الخشenterاستخذاَ ِفبت١ش اٌذخٛي ) -4

 

 

 أٛاع اٌج١بٔبد اٌّذخٍخ:

 اٌخ(88ث١بٔبد ٔظ١خ : ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ٔظٛص تتٕبٚي ث١بٔبد ِؼ١ٕخ ِخً)االسُ,إٌّٙخ, -1

 ث١بٔبد سل١ّخ : ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ث١بٔبد خبطخ ثبالسلبَ فمظ  ِخً )اٌّجٍغ,اٌتسٍسً,اٌذسرخ,..اٌخ( -2

الد صسبث١خ : ٟٚ٘ اٌّؼبدالد اٌش٠بض١خ ٚػبدح تجذا ثؼالِخ )= ( ٚتىْٛ اِب صسبث١خ)اٌزّغ ,اٌطشس ِؼبد -3

 ( ( اٌششط١خif,اٌمسّخ, اٌضشة(اٚ ِٕطم١خ اٌتٟ تضتٛٞ ػٍٝ

 

 

 تغ١١ش ِضتٜٛ اٌخ١ٍخ

 ٠f2تُ إٌمش اٌّضدٚد ػ١ٍٙب اٚ اسمبط اٌّؤشش فٟ اٌخ١ٍخاٌّطٍٛثخ حُ اٌضغظ ػٍٝ ِفتبس 

ت١١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ :ٔستط١غ اخت١بس اٌىتبثخ ثبٞ ِٓ اٌٍغت١١ٓ ثبصذٜ اٌطشق اٌتب١ٌخ ػٍّب اْ اٌٍغخ اٌىتبثخ ثبٌٍغ

 االفتشاض١خ ػٕذ فتش اٌّظٕف ٘ٛ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 ثبٌٕمش ػٍٝ ا٠مٛٔخ ِفتبس اٌٍغخ فٟ شش٠ظ اٌّٙبَ ٚاخت١بس اٌٍغخ -1

 اٌؼشث١خ ٚاٌضغظ ِشح اخشٜ ٌٍىتبثخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ(( ٌٍىتبثخ ثبٌٍغخ alt+shiftٔضغظ ػٍٝ اٌّفتبص١١ٓ  -2

ٌّضت٠ٛبد اٌخال٠ب:ٔمَٛ ثتضذ٠ذ اٌخ١ٍخ اٚ اٌخال٠ب اٚ رضء ِٓ ِضت٠ٛبد اٌخ١ٍخ حُ ٠تُ اٌضغظ ػٍٝ  deleteاٌّسش 

 back spaceفٟ اٌٍٛصخ اٚ اٌضغظ ػٍٝ اٌّسطشح اٚ اٌّفتبس  deleteاٌّفتبس 

 

ش ِضت٠ٛبد اٌخال٠ب فمظ ٕٚ٘بن طش٠مخ اخشٜ ٌٍّسش ص١ج ِٓ اٌتج٠ٛت *اْ طش٠مخ اٌّسش اٌسبثمخ تؼًّ ػٍٝ ِس

اٌظفضخ اٌشئ١س١خ ٚفٟ ِزّٛػخ تضش٠ش ٕٔمش ػٍٝ ا٠مٛٔخ ِسش فتسذي اٌمبئّخ اٌتب١ٌخ ٚتتضّٓ ِسش اٌىً ٚ٘زا ٠ؼٕٟ 

 ِسش ِضت٠ٛبد اٌخال٠ب ٚاٌتٕس١مبد ٚاٌتؼ١ٍمبد اٚ ِسش فمظ اٌّضت٠ٛبد اٚ اٌتٕس١مبد اٚ اٌتؼ١ٍمبد
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