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 Cells الخاليا 2

أو  نّصيةويمكن أن تحتوي الخلية على بيانات رقمية أو  ،طلق على تقاطع الصف مع العمود في ورقة العمل مصطلح خليةيُ 

والصفوف بداللة  ،نجليزيةى األعمدة بداللة أحرف اللغة اإلسم  وتُ  ،وتسمى الخلية باسم العمود متبوعاً باسم الصف .صيغ رياضية

  .( صفاً 0248576) علىو ،( عموداً 06384علماً بأن كل ورقة عمل تحتوي على ) ،األرقام

ى المدى العمودي مثل سمّ مكن أن يكون المدى ضمن العمود نفسه ويُ طلق على مجموعة خاليا متتابعة بالمدى أو النطاق، ويُ ويُ 

(A1:A4)، والذي ( يتضمن الخالياA1,A1,A3,A4وقد يكون المدى ضمن الصف نفسه ،)،  ُى المدى األفقي مثل سمّ وي

(B1:E1 ،)والذي ( يتضمن الخالياB1,C1,D1,E1)، ( وقد يشمل المدى مجموعة من الصفوف واألعمدة مثلC1:E5) .

 الحظ أنه يتم تمثيل المدى بوضع النقطتين الرأسيتين ):( بين أول خلية وآخر خلية في المدى.و

 Insert, Selectدراج اإلتحديد وال  1.2

 Selecting cells تحديد الخاليا  1.1.2

 تحديد الخاليا:كيفية  أدناهالجدول يبين ، حيث M4مجلد ملفات العمل ( من xlsx.افتح المصنف )الخاليا

 كيفية التحديد ......تحديدل

 ، والحظ ظهور الخلية محاطة بمستطيل غامق. عليهاانقر  B1، مثل خلية واحدة

 C1إلى الخلية  A1، من الخلية خاليا متجاورة
 .بشكل مستمر A1انقر فوق الخلية  .0

 أفلت زر الفأرة.، ثم C1اسحب الفأرة إلى الخلية  .0

 B1و  C1و  A1، مثل خاليا غير متجاورة

 .A1خلية الانقر على  .0

واحدة تلو  انقر على باقي الخاليا، ثم بشكل مستمر Ctrl مفتاحاضغط  .0

 .األخرى

 .Ctrl ضغط مفتاحقم بتحرير اال .3

 .Ctrl + Aْي مفتاحاضغط أو  ،Aبجانب العمود     انقر على الزر  الخاليا في ورقة العملجميع 

 Enter a number, date, text in a cell إدخال البيانات إلى الخاليا  2.1.2

(، xlsx.، ضمن المصنف المفتوح )الخالياإلى الخاليا (Dates/ ، تواريخText/ ، نصوصNumbers/ )أرقام دخال البياناتإل

 :الخطوات اآلتيةاتبع 

 .(الرقماكتب عبارة )، ثم A1 خليةال(، حدد إدخال البياناتضمن ورقة العمل ) .0

 .(االسم األولاكتب عبارة )، ثم B1الخلية حدد  .0

 .األخير(اكتب عبارة )االسم ، ثم C1الخلية حدد  .3

 .اكتب عبارة )تاريخ التعيين(، ثم D1الخلية حدد  .4

 .يالجدول كما في الشكل اآلتخاليا ة باقي لتعبئر الخطوات السابقة كرّ  .5

 أبقه مفتوحاً.المصنف، و احفظ .6
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  قواعد عامة عند إدخال البيانات  3.1.2

 الحظ أنه تم إدخال عنصر واحد في الخلية  ،من الشكل السابقA1 وكذلك بالنسبة للخلية  ،فقط كالرقمB1،  ويفضل

فيما بعد القيام بعمليات الفرز بالنسبة لالسم األول فقط أو  كألن ذلك يتيح ل ؛إدخال البيانات في الخاليا بهذه الطريقة

عناوين الحقول أو عناوين  (D1و  C1و  B1و  A1) الخالياطلق على محتويات بسهولة، ويُ  لتاريخ التعيينبالنسبة 

 األعمدة.

  فارغة بين البيانات ألن أو أعمدة  صفوفاً وال تترك  ،مباشرة الرابعإذا أردت إدخال بيانات جديدة فأدخلها في الصف

 عند القيام بفرز البيانات. مستقبالً  ذلك قد يسبب أخطاءً 

 الذي سيتم إدراج  الصففارغ قبل  صفيفضل ترك  ،إذا قمت بإيجاد مجموع أحد البيانات الرقمية ألحد األعمدة

 المجموع فيه.

  سالباً.أمام الرقم إذا كان الرقم  الطرح رمزيمكن إدخال 

 ( استخدم الشرطة المائلة/) ( لتفصل بين مكونات التاريخ.-أو الوصلة ) معينة إلدخال التاريخ الحالي في خلية و

 .من لوحة المفاتيح ;( معاً  +Ctrl ) يْ مفتاحاضغط 

  اضغط مفتاحإلدخال الوقت الحالي اضغط( يCtrl +:)، ( أيCtrl + Shift + ); من لوحة المفاتيح. 

ي يوضح وظائف بعض المفاتيح التي اآلتوالجدول باستخدام لوحة المفاتيح،  بين الخالياالتنقل  كمكنيُ  هأن اإلشارةوهنا تجدر 

 :، على أن ال تكون الخلية في وضع تحرير الكتابةالمصنفتساعدك في التنقل داخل 

 الوظيفة ضغط مفتاحا

 .بحسب اتجاه السهميتم من خاللها التحرك خلية واحدة  األسهم

Home االنتقال إلى الخلية األولى في الصف. 

Ctrl + Home  االنتقال إلى الخلية األولىA1 في ورقة العمل. 

Ctrl + End االنتقال إلى آخر خلية تم تحريرها في جدول البيانات في ورقة العمل. 

Tab االنتقال إلى الخلية التالية في الصف نفسه.  

Shift + Tab  الخلية السابقة في الصف نفسهاالنتقال إلى. 

Enter االنتقال إلى الخلية التالية في العمود نفسه. 

Shift + Enter االنتقال إلى الخلية السابقة في العمود نفسه. 

 (3-4) تمرين

 .مجلد ملفات العملمن ( xlsx.التمارينافتح المصنف ) -0

 .D3د الخلية حدّ ، ثم انتقل إلى ورقة العمل )التحديد واإلدراج( -0

 .(A5:D5)الخاليا نطاق د حدّ  -3

 .B6 ،C3 ،E7 د الخالياحدّ  -4

  .(المبلغأدخل النص )(، C1في الخلية ) -5

 (.0202/24/20أدخل التاريخ )(، B1في الخلية ) -6

 .هثم أغلقالمصنف،  احفظ -7
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 Ctrl + Zالتراجع: 

 Ctrl + Yاإلعادة: 

Ctrl + F 

 Editing, Sorting Data تحرير البيانات وفرزها  2.2

 Editing, modifying cell content تحرير وتعديل محتويات الخلية  1.2.2

مكن تحرير محتويات الخلية بتعديل لذا يُ  ،يتم حذف محتوياتها كاملة وتظهر فيها الكتابة الجديدة ،عند الكتابة في خلية محددة

 :بإحدى الطريقتين اآلتيتينويتم ذلك  ،محتوياتها أو إلغاء محتوياتها

 الطريقة األولى:

 .M4مجلد ملفات العمل  من (xlsx.الخالياافتح المصنف ) .0

 .(تحرير البياناتورقة العمل )انتقل إلى  .0

 .A1الخلية  انقر نقراً مزدوجاً على .3

مثل اكتب التعديالت المطلوبة ، ثم (العامل)مثل النص  د محتوى الخلية الذي تريد تعديلهحدّ  .4

 .(الموظف)

 .Enter اضغط مفتاح .5

 الطريقة الثانية:

 .Enter اضغط مفتاح، و(602اكتب النص الجديد )، ثم B3 الخلية دحدّ  .0

 .احفظ المصنف، وأبقه مفتوحاً  .0

 Using the undo, redo commands إعادة استخدام األمرين: تراجع،  2.2.2

 كمكنكما يُ  ،( Undo/ باستخدام األمر )تراجع ، وذلكبه تقومإمكانية التراجع عن أي إجراء برنامج تتوفر في ال 

عند النقر عليه و ،أي من األمرين يسارالحظ ظهور سهم ، ويُ قمت بهإلعادة أي إجراء   (Redo/ استخدام األمر )إعادة

وذلك  ،أكثر من إجراء (Redo/ إعادة التراجع عن)أو  (Undo/ التراجع عن)ويمكنك  ،تظهر كافة اإلجراءات التي قمت بها

 ا يأتي:مبالنقر عليه مباشرة، لذا قم ب

محتوى الخلية  تعديل) عن آخر عمل قمت به ( للتراجعUndo/ تراجعاستخدم األمر ) .0

B3). 

 .الذي تم التراجع عنه المحتوىقم بإعادة  ،(Redo/ )إعادة األمرباستخدام  .0

 .احفظ المصنف، وأبقه مفتوحاً  .3

 Using the search command البحثاستخدام أمر   3.2.2

 :اتبع ما يأتي (xlsx.الخاليا)المفتوح  من المصنفض (تحرير البيانات)المعروضة  في ورقة العمل ،(علي) كلمةللبحث عن 

أيقونة )بحث  انقر على ،(Editing/ المجموعة )تحرير ومن ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

 فتظهر الئحة. ، (Find & Select/ وتحديد

 Find and/ مربع الحوار )بحث واستبدال ، فيظهر(Find/ )بحثانقر على  .0

Replace). 

 .(علياكتب )، (Find what/ مربع )البحث عـنفي  .3

 .ينتقل المؤشر مباشرة إلى الموضع األول للبيانات في ورقة العمل(، فFind Next/ بحث عن التاليانقر على زر ) .4

 .سينتقل المؤشر إلى مواضع أخرى تحتوي البيانات ،(Find Next/ عن التالي بحثعلى زر )كّرر النقر  .5

 .يحتوى معلومات عن البياناتأسفل مربع الحوار ظهر جدول ، في(Find All/ بحث عن الكلانقر على زر ) .6

 .(Close/ إغالقانقر على زر ) .7

 أبق المصنف مفتوحاً. .8
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Ctrl + H 

 

 Using the replace command االستبدالاستخدام أمر  4.2.2

 المفتوح من المصنفض ،(تحرير البيانات)المعروضة  في ورقة العمل( 07)الرقم ( واستبداله بـ 05) الرقمللبحث عن 

 :الخطوات اآلتيةاتبع ، (xlsx.الخاليا)

أيقونة )بحث  انقر على ،(Editing/ المجموعة )تحرير ومن ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسية ضمن .0

 .فتظهر الئحة ،(Find & Select/ وتحديد

 .(Find and Replace/ )بحث واستبدال فيظهر مربع الحوار ،(Replace/ أمر )استبدالانقر على  .0

 .(05)اكتب  ،(Find what/ مربع )البحث عـنفي   .3

 .(07)اكتب ، (Replace with/ استبدال بـ)مربع في  .4

 .(Find Next/ بحث عن التاليانقر على زر ) .5

 .( في أول خلية ورد فيها07) بالرقم( 05) الرقماستبدال (، فيتم Replace/ استبدالانقر على زر ) .6

 .يتم استبدال البيانات في جميع الخاليا التي وردت فيهال ،(Replace All/ استبدال الكلانقر على زر ) .7

 .(OK/ موافقانقر على زر ) .8

 .(Close/ إغالقانقر على زر ) .9

 .وأبقه مفتوحاً احفظ المصنف،  .02

 

 Sorting data فرز البيانات  1.2.2

سواء أكانت  ،(Descending /تنازلياً )أو ( Ascending /تصاعدياً )فرز البيانات في الخاليا فرزاً  Excelبرنامج في  يُمكنك

 .أو نصية رقميةالبيانات 

في ورقة العمل الرقمية ( الراتب األساسيعمود )بيانات  تصاعدياً حسب (A1:E19في نطاق الخاليا ) بياناتاللفرز و

 ، اتبع الخطوات اآلتية: (xlsx.الخاليا)المفتوح من المصنف ض ،(تحرير البيانات)المعروضة 

 .(الراتب األساسي)عمود  من B3الخلية د حدّ   .0

 انقر على ،(Editing/ المجموعة )تحرير ومن ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسية ضمن .0

 .(Sort & Filter/ )فرز وتصفيةأيقونة 
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  .(Sort Smallest to Largest /)الفرز من األصغر إلى األكبرانقر على  .3

 ، اتبع الخطوات اآلتية:النصية( اسم الموظفمود )عبيانات بناًء على تنازلياً لفرز البيانات و

 .(اسم الموظف)أية خلية في عمود د حدّ  .0

فرز أيقونة ) انقر على ،(Editing/ المجموعة )تحرير ومن ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسية ضمن .0

 .(Sort & Filter/ وتصفية

 .(Sort Z to A/ )الفرز من ي إلى أاألمر انقر على  .3

 .احفظ المصنف، وأبقه مفتوحاً  .4

 Sorting a cell range by criteria فرز البيانات حسب أكثر من عمود  6.2.2

الموظفين الذين لهم الراتب لتجميع كافة أوالً؛  (الراتب األساسي)مكنك الفرز حسب عمود يُ ( البياناتتحرير في ورقة العمل )

وللقيام ، أصحابهاالمتشابهة حسب أسماء  الرواتب األساسيةلترتيب  ؛)اسم الموظف(ثم الفرز حسب عمود  ،نفسه معاً  األساسي

 :اتبع الخطوات اآلتية بذلك

 .(A1:E19) صف الرؤوسمع  فرزها د نطاق الخاليا المرادحدّ 

أيقونة )فرز  انقر على ،(Editing/ مجموعة )تحريرال ومن ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسية ضمن .0

 .(Sort & Filter/  وتصفية

 .(Sort/ )فرز ، فيظهر مربع الحوار(Custom Sort/ األمر )فرز مخصصانقر على  .0

 .(My data has headers/ رؤوس)تحتوي البيانات على مربع قم بتفعيل  .3

عمود ، واختر (Sort By/ يسار مربع )فرز حسبالموجود على  السهم، انقر (Column/ الجزء )عمودضمن  .4

 .(الراتب األساسي)

 .(Values/ )القيم، اختر (Sort On/  )الفرز مربعمن  .5

 .ليتم الفرز تنازلياً  ؛(Largest to Smallest/ من األكبر إلى األصغر)، اختر (Order/ )ترتيبمربع من  .6

 .(Then by/  مستوى جديد باسم )ثم حسب، فيظهر (Add Level/ إضافة مستوىانقر على زر ) .7

 .(اسم الموظفعمود )، اختر (Then by/  )ثم حسب مربع من .8

 .(Value/ )القيم، اختر (Sort On/ )الفرزمربع من  .9

/ موافقانقر على زر )، ثم ليتم الفرز تنازلياً  (Z to A /)من األكبر إلى األصغر اختر (Order/ )ترتيب مربعمن  .02

OK). 

 أغلقه. احفظ المصنف، ثم .00



       الخاليا  الجداول اإللكترونية 

 

 
02 

 

 

 (4-4) تمرين

 .مجلد ملفات العمل( من xlsx.التمارينافتح المصنف ) -0

 (.022إلى ) C9محتوى الخلية  عّدل ،(التحرير والفرز) ورقة العمل في -0

 النص السابق. تراجع عن كتابة، ثم B18( في الخلية دايواكتب النص ) -3

 ( حيثما ورد في ورقة العمل.هوندا) بالنص( هونداي) النصاستبدل  -4

 (.80انظر ملحق إجابات األسئلة ص ) .أكبر أجرة السياراتن أي من خالل الفرز، بيّ  -5

 (األجرة اليومية)، ثم حسب عمود تصاعدياً  (نوع السيارة)حسب عمود ( A3:E18في نطاق الخاليا )افرز البيانات  -6

 .تنازلياً 

 احفظ المصنف، ثم أغلقه. -7

 Copying, Moving and Deleting Cells نسخ ونقل وحذف محتويات الخاليا  3.2

يُمكنك نسخ أو نقل محتويات الخاليا من ورقة العمل إلى خاليا أخرى في ورقة العمل نفسها، أو إلى ورقة عمل أخرى في 

 المصنف نفسه أو إلى ورقة عمل في مصنف آخر. كما يمكنك حذف تلك المحتويات. 


