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 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

، وجميع الشعارات ICDL، والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ECDLتعد كل من الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب 

شركة مهارات لقيادة الخاصة بها عالمات تجارية مسجلة تابعة لمؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب. وإن 

مستقلة عن المشّغل الوطني للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وليس لها أي نوع من الشراكة مع  (Specto®الحاسوب )

وب في أي أمر من األمور. ويمكن لهذه المادة أن تستخدم في مساعدة الطلبة على مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاس

شركة (. وليس هناك أية ضمانات يقدمها المشغل الوطني أو ICDLالتقدم إلى اختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

االختبار المتعلق بها. إن المشغل على أن استخدام هذه المادة سيضمن اجتياز  (Specto®مهارات لقيادة الحاسوب )

 الوطني قد راجع واعتمد هذا الكتاب بشكل مستقل وتأكد من تغطيته ألهداف التعلم لمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

تم إخضاع هذا الكتاب لعملية مراجعة تقنية، ولكنها ال تضمن أن يجتاز الطالب اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. 

وفيما يتعلق بأي من االختبارات التقييمية أو جميعها أو تدريبات تقييم األداء المحتواة في هذا المنتج، فهي تقتصر فقط على 

هذا المنتج وال تحتوي بشكل صريح أو ضمني ترخيصا  من مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب الختبارات 

(ICDLأو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن )  كيفية استخدام هذه المادة التدريبية، فال يجوز أن توحي للطالب أن هذه

المادة تؤدي إلى شهادة إال إذا جلس الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدة من مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب. 

تصال بالمشغل الوطني للرخصة وللحصول على معلومات للتقدم الختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، الرجاء اال

 .www.ecdl.orgالدولية لقيادة الحاسوب في دولتك، أو قم بزيارة موقع مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب 

مزود الوطني في إذا رغبت في الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب فيجب عليك أوال  التسجيل لدى ال

المعتمدة. وبدون هذا التسجيل ال يمكن الجلوس ألي امتحان، كما ال يمكن  ICDLبلدك وذلك بالتسجيل في أحد مراكز اختبار 

 الحصول على أي شهادة أو وثيقة رسمية.

 كيف تقرأ هذا الكتاب

تعتمددد المددادة التدريبيددة علددى الددتعلم الددذاتي مددن خددالل تطبيددق المهددارات عمليددا  علددى ملفددات معدددة مسددبقا ، ويجددب عليددك  (1

. قدم www.specto.co/Dataالحصول على هذه الملفات من القدر  المددمج إن وجدد، أو يمكندك تنزيلهدا مدن الموقدع 

 .  C:/ICDL V6الملفات إلى المجلد بفك الضغط عن 

 اتبع الخطوات المفصولة بأرقام على الترتيب. (2

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستقوم بحفظ الملفات أو تفتحها ـ بشكل افتراضي ـ من المجلد  (3

 هذا الكتاب.يفضل أن تكون النوافذ المفتوحة في وضع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور الموجودة في  (4
 

. وعلدى info@Specto.coإذا عثرت على أية أخطاء في هذه المادة التدريبية، يمكنك االتصال بالمؤلف على العنوان التالي 

الرغم من الجهد الذي بذل من أجدل معالجدة أيدة أخطداء مطبعيدة أو تقنيدة فدنحن نلدتمس العدذر حيدال األخطداء التدي قدد تعثدر 

هذه المادة بصفة دورية، لذا فإن أية ملحوظة تأتي من جدانبكم سديكون لهدا دورهدا الفعدال فدي  عليها. ويعتزم المؤلف تحديث

 مساعدتنا على تحقيق أعلى المواصفات.

 تحذير

  ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتداب أو نقلده علدى أي نحدو أو بأيدة طريقدة، سدواء أكاندت إلكترونيدة أو بالتصدوير أو

نتاج أية مدادة مماثلدة إال بموافقدة خطيدة مدن المؤلدف، ومدن يخدالف ذلدك يعدّرض نفسده بخالف ذلك، أو استخدامها في إ

 للمساءلة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق المدنية والجنائية.

  إن أسماء العالمات التجارية وأسماء المنتجات التدي تدم اسدتخدامها فدي إعدداد هدذه المدادة التدريبيدة جميعهدا هدي أسدماء

تجارية مسجلة خاصة بمالكيها فحسب، ودار النشدر ال عالقدة لهدا بدأي مدن المنتجدات أو الشدركات تجارية أو عالمات 

 التي ورد ذكرها في هذه المادة.

http://www.ecdl.org/
http://www.specto.co/Data
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 Using the Applicationتطبيق الاستخدام   1

لتنظيم وترتيب البيانات وبخاصة الحسابية منها، ففي مجال الشركات واألعمال التجارية يتم ستخدم الجداول اإللكترونية تُ 

وإعداد  ،استخدامها إلدارة أعمال الشركات المختلفة، والمحاّل التجارية، وإصدار فواتير المبيعات، ومتابعة كافة العمليات المالية

لتنظيم  جداول اإللكترونية لالستخدام الشخصي على مستوى األفرادفادة من الستمكن االالميزانيات لتلك الشركات، كما يُ 

 Microsoft Office Excel برنامج دّ عويُ االستثمارات الشخصية. ومتابعة أوجه صرف دخل األسرة أو  ،الميزانية الشخصية

  .هذه البرامج أحد 2013

نتائج لها معنى من كميات هائلة من البيانات. ولكنه يعمل بشكل جيد أيضا   للحصول علىهو أداة فعالة ورائعة  Excelإن 

للحسابات البسيطة وتعقب أي نوع من المعلومات تقريبا . والمفتاح األساسي لحل كل تلك اإلمكانيات هي شبكة الخاليا. يمكن أن 

وتجميعها في صفوف وأعمدة. يسمح لك ذلك  تحتوي الخاليا على أرقام أو نصو  أو صيغ. ويمكنك وضع البيانات في الخاليا

 .بتجميع بياناتك وفرزها وتصفيتها ووضعها في جداول وإنشاء مخططات ذات مظهر رائع

  Working with Spreadsheets الجداول اإللكترونية في العمل  1.1

  Opening a spreadsheet application تطبيق الجداول اإللكترونية فتح  1.1.1

 ية:الخطوات اآلت، اتبع Excel 2013الجداول اإللكترونية برنامج  لفتح

، فتظهر واجهة ( Task Barشريط المهام/ )زرها الموجود  (، بالنقر علىStartاعرض الئحة )ابدأ/  .1

 مترو.

 اآلتية:، فتظهر نافذة البرنامج (Excel 2013)من الالئحة انقر على  .2
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 الرئيسية التي تتكون مما يأتي:(، فتظهر نافذة البرنامج Blank workbookعلى زر )مصنف فارغ/ انقر  .3

 

وأزرار )التصغير/ ، (1المصنف)الملف اسم ، و(Excel) اسم البرمجيةعلى يحتوي و :Title Bar /شريط العنوان -1

Minimize /(، و)التكبيرMaximizeألسفل ( أو )االستعادة /Restore Down /(، و)اإلغالقClose) ، /التعليمات(وHelp ،)

 .هأو توسيعالشريط  نك من التحكم بطيّ الذي يمكّ  (Ribbon Display Optionsالشريط/  عرض و)خيارات

  

ال تظهر إال إذا قمت بتسجيل الدخول إلى بريدك اإللكتروني من خالل برنامج وكما تالحظ فإن لهذا الشريط خلفية رسومية، 

Excel. 
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 وبلونها من خالل ما يأتي: الخلفيةبشكل هذه يمكنك التحكم و

 (.Fileانقر على تبويب )ملف/ بعد تسجيل الدخول،  .1

 (، فتظهر خياراته في الجهة المقابلة.Accountانقر على )حساب/  .2

 ( اختر الخلفية التي تراها مناسبة.Office /Office Backgroundمن مربع )خلفية  .3

 اللون الذي تراه مناسبا .( اختر Office /Office Themeمن مربع )نسق  .4

 

 للرجوع إلى المصنف.  (Back، أو انقر على زر )الخلف/ Escاضغط مفتاح  .5

يتم تضمين كل مصنف مفتوح في نافذة خاصة به، وليس في نافذة واحدة كما هو  Excel 2013وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه في 

كما يمكنك هذا  الحال في إصدارات أوفيس السابقة، وهذا األمر يضفي مزيدا  من السهولة في العمل على مصنفين بشكل متزامن،

 من العمل في جهازي عرض بسهولة أكبر.

(، FILEجميعها، ويحتوي على عالمة التبويب )ملف/  Excelالشريط الوصول إلى أوامر هذا يتيح : Ribbon /الشريط -2

 السابقة. Microsoft Office( المستخدمة في إصدارات Fileقائمة )ملف/ محل و ،Officeالتي حلّت محل زر 

تمّكنك من إدارة  وهي طريقة ،Backstageبطريقة العرض ( FILEوتسمى هذه الميزات المتوافرة في عالمة التبويب )ملف/ 

 .ها، وحمايتها ومعاينتها وطباعتهاوفتحها وحفظها وإرسال المصنفاتإنشاء ملفاتك، و

تحتوي كل منها على مجموعة منطقية من و، تظهر دائما   ( أيضا  على عالمات تبويب قياسية عدةRibbon/ ويحتوي )الشريط

، وفي المصنفويتم إظهار بعض عالمات التبويب السياقية حسب العنصر المحدد في  .( المرتبطةIcons/ األزرار )األيقونات

 .الشريط  (Collapse/ طي)نهاية الشريط يوجد زر 

 

/ أيقونات المجموعة )محاذاة اآلتياختيار أي أمر في أية مجموعة بالنقر على األيقونة الخاصة به، ويبين الشكل  كوُيمكن

Alignment:) 

 

يتعلق  أو جزء مهامحوار إلظهار مربع  ( Dialog Box Launcher /النقر على زر )تشغيل مربع الحوار ككما ُيمكن

 في تلك المجموعة.بمزيد من الخيارات لألوامر الموجودة 

زر 

 التصغير

زر 

إعادة 

 الحجم

 زر

 اإلغالق

 المستند الحالي اسم البرمجية
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Ctrl + F1 

أو  على عالمة التبويب النشطة، بالنقر المزدوج( وتصغيره Ribbon/ )الشريط طي   كوُيمكن

الشريط ال يظهر منه سوى  طي  وبعد ، في نهاية الشريطالموجود    الطي  بالنقر على زر 

 .عالمات التبويب

( VIEW(، أنك إذا نقرت مرة واحدة على أيّة عالمة تبويب مثل عالمة التبويب )عرض/ Ribbon)الشريط/  طيّ وياُلحظ بعد 

  سيظهر شريطها، وسيعود لالختفاء بمجرد النقر على أي مكان في ورقة العمل.

الشريط/ عرض ، أو انقر على زر )خيارات أخرىالسابقة مرة  إحدى الطرقر كر  بشكل دائم  الشريط وإلعادة إظهار

Ribbon Display Options واختر األمر )إظهار عالمات التبويب واألوامر/  ( الموجود في شريط العنوانShow 

Tabs and Commands).  

يوفر هذا الشريط أزراراً لألوامر األكثر استخداماً، حيث : Quick Access Toolbar /شريط أدوات الوصول السريع -3

 نقر على أيٍّ منها إلى تنفيذ مهمة معينة بشكل مباشر وسريع.يحتوي على مجموعة من األيقونات، يؤدي ال

 

لفتح قائمة النظام، التي تتيح لك تحريك وتحجيم وتكبير أو استعادة وتصغير وإغالق  ويمكنك النقر على زر البرنامج 

 المصنف.

 .(FILEويظهر شريط أدوات الوصول السريع بشكل افتراضي أعلى إطار النافذة، فوق عالمة التبويب )ملف/ 

 (، فاتبع الخطوات اآلتية:Ribbonوإذا أردت إظهاره أسفل )الشريط/ 

 .( Customize Quick Access Toolbarزر )تخصيص شريط أدوات الوصول السريع/ انقر على  .1

 (.Show Below the Ribbon)إظهار أسفل الشريط/ انقر على  .2

ويُمكنك تخصيص هذا الشريط بإضافة األوامر إليه أو حذفها، وما عليك إال أن تنقر بزر الفأرة األيمن على أية أيقونة في أية 

 Add to Quick Accessمجموعة، لتظهر الئحة السياق، وتختار منها األمر )إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع/ 

Toolbar ُضاف هذه األيقونة إلى هذا الشريط.(، وبذلك ت 

أما إذا أردت حذف أيقونة من هذا الشريط فما عليك إال أن تنقر بزر الفأرة األيمن على هذه األيقونة لتظهر الئحة السياق،  

حذف (، وبذلك تُ Remove from Quick Access Toolbarوتختار منها األمر )إزالة من شريط أدوات الوصول السريع/ 

 .هذه األيقونة من هذا الشريط

كانت بيانات أو أسواء  ،تظهر فيه محتويات الخلية النشطة ،شريط يمتد أفقيا  أسفل الشريط :Formula Bar /شريط الصيغة -4

( Name Box/ االسمكما يحتوي على )مربع  ، (Insert-Function /ةإدراج دالّ )صيغ رياضية، ويحتوي على أيقونة 

 رمز العمود ورقم الصف للخلية النشطة.على الذي يحتوي 

عريض يميزها عن غيرها من الخاليا،  أخضروتظهر محاطة بإطار  ،المحددةالخلية  :Selected Cell /الخلية النشطة -5

 .شريط الصيغةضمن ( Name Box)مربع االسم/ في ويظهر محتوى الخلية النشطة 

حيث تمثل كل ـ افتراضيا  ـ واحدة عمل  لورقة تبويبيحتوي هذا الشريط على  :Worksheet Bar /أوراق العمل شريط -6

إدراج ورقة جديدة إلى المصنف  كمكن، ويُ ( عمودا  16384( صفا ، و )1048576يتكون من ) ورقة جدوال  إلكترونيا  مستقال  

 من خالل هذا الشريط التنقل بين أوراق العمل المختلفة كمكنويُ  ،في الشريط، ( New sheet/ )ورقة جديدة زربالنقر على 
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بالنقر على تبويب الورقة المراد االنتقال إليها، إذا كانت جميع األوراق ظاهرة في الشريط، أما إذا لم تكن جميعها ظاهرة 

 للتنقل بينها بمقدار ورقة واحدة لكل نقرة على السهم. فاستخدم السهمين 

 العمل في المصنف اتبع الخطوات اآلتية:ولمشاهدة كافة أوراق 

( التي تحتوي على أسماء جميع Activateانقر بزر الفأرة األيمن على أي من هذين السهمين، فتظهر نافذة )تنشيط/  .1

 .أوراق العمل

 (.OKحدد ورقة العمل المطلوبة، ثم انقر على زر )موافق/  .2

 

حيث يتم النقر على السهم للتمرير عموديا  في ورقة العمل، شريط التمرير الرأسي يستخدم : Scroll Barsأشرطة التمرير/  -7

شريط التمرير  ويستخدمواحد لألسفل،  بمقدار صف للتمرير واحد لألعلى، والنقر على السهم  بمقدار صف للتمرير 

عمود واحد إلى اليسار، والنقر على السهم  بمقدار للتمرير حيث يتم النقر على السهم للتمرير أفقيا  في ورقة العمل، األفقي 

 عمود واحد إلى اليمين. للتمرير بمقدار 

مثل الطرق المختلفة  ،يحتوي هذا الشريط العديد من المعلومات حول المصنف النشط :Status Bar /شريط المعلومات -8

ورقم الصفحة وحاالت بعض المفاتيح  ،(التكبير والتصغير)ومنزلق  ،التصغير/ وعرض مستوى التكبير ،لعرض المصنف

 .األخرىاألساسية المعدل باإلضافة إلى العديد من المعلومات ومثل المجموع،  الداالتوبعض  ،NumLock مفتاحك

 ( على شريط المعلومات، اتبع الخطوات اآلتية: Minوإلضافة معلومة )الحد األدنى/ 

فيتم وضع إشارة  ،(Minانقر على )الحد األدنى/ ، ثم (Status Barانقر بزر الفأرة األيمن على )شريط المعلومات/  .1

 مقابله. 

 المقابلة لها. ولحذف المعلومة من الشريط، انقر عليها مرة ثانية فيتم حذفها، وحذف إشارة  .2
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Ctrl + O 

 

 Opening a spreadsheetمصنف  فتح  2.1.1

 اتبع الخطوات اآلتية: ،Excel 2013برنامج باستخدام ،  Excelمن مجلد ملفات العمل (xlsx.)استخدام التطبيق مصنفاللفتح 

 .، إذا لزم األمرExcel 2013 افتح برنامج .1

( Open Other Workboosانقر على )فتح المصنفات أخرى/  .2

عالمة  ، أما إذا كان هناك مصنف مفتوح فانقر على 

وستالحظ أنك يمكنك  ،( Open/ )فتحانقر على ثم ، (FILEالتبويب )ملف/ 

 أينما الشخصية باإلعدادات االحتفاظ ، كما يمكنكOneDrive المخزنة على الملفات لفتح Microsoft حساب استخدام

 .كنت

(، فيظهر مربع Browse(، ومن الجهة المقابلة انقر على زر )استعراض/ Computerانقر على زر )كمبيوتر/  .3

 .(Open)فتح/  الحوار

 



  استخدام التطبيق   الجداول اإللكترونية

 

 
  7 

 

 .C:/ICDL V6/Excelمجلد ملفات العمل حدد من جزء التنقل،  .4

 .(xlsx.)استخدام التطبيقحّدد المصنف  .5

  (.Open/ زر )فتحانقر على  .6
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Alt + F4 

Ctrl + N 

Ctrl + F4 

 

 Closing a spreadsheet إكسلبرنامج مصنف دون إغالق  إغالق  3.1.1

 :خطوات اآلتيةالاتبع ، Excel 2013برنامج دون إغالق (، xlsx.)استخدام التطبيق مصنفالإلغالق 

 .(FILEعالمة التبويب )ملف/  انقر على .1

 . (Close/ إغالق) انقر على .2

 Closing the application التطبيق إغالق  4.1.1

 اآلتية:  الطرقإحدى اتبع  ،Excel 2013برنامج إلغالق 

  / إغالق( انقر على زرClose في أعلى ) النافذةيسار  . 

  شريط أدوات الوصول السريع/ )انقر على زر البرنامج فيQuick Access 

Toolbar ) إغالق/ ، لفتح قائمة النظام، ثم اختر منها األمر(Close). 

  البرنامج زرانقر نقرا  مزدوجا  على . 

 Creating a new spreadsheet based on default إنشاء مصنف جديد باستخدام القالب االفتراضي  5.1.1

template 

 .( بشكل افتراضيBook1/ 1المصنفيحمل اسم ) ،(xlsxيتم إنشاء مصنف جديد بنوع ) Excel 2013 عند تشغيل برنامج

  الخطوات اآلتية: اتبع ،نشاء مصنف جديد باستخدام القالب االفتراضيوإل 

 .Excel 2013افتح برنامج  .1

 (.Blank workbookمن الشاشة التي ستظهر، انقر على زر )مصنف فارغ/  .2

 مفتوحا . Excel 2013أبق  .3

 ، اتبع الخطوات اآلتية:Excel 2013أثناء تشغيل  وإلنشاء مصنف جديد باستخدام القالب االفتراضي

 .(FILEعالمة التبويب )ملف/ انقر على  .1

 .(New/ )جديدانقر على  .2

 (.Blank workbookانقر على زر )مصنف فارغ/  .3

 أبق المصنف مفتوحا . .4
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 Saving a spreadsheetحفظ المصنف   6.1.1

 :اتبع الخطوات اآلتية(، xlsx.لكترونيةباسم )الجداول اإل Excelمجلد ملفات العمل في المفتوح لحفظ المصنف 

وستالحظ أنك يمكنك  ، (Save As/ )حفظ باسمانقر على ، (FILEعالمة التبويب )ملف/  ضمن .1

في أي مكان وعلى ، بسهولة ومشاركتها إليها للوصول OneDrive إلى الملفات حفظل Microsoft حساب استخدام

 .غيغابايت عند تسجيل االشتراك 15أي جهاز مجان ا. باإلضافة إلى الحصول على مساحة تخزين مجانية بحجم 



        الجداول اإللكترونية   استخدام التطبيق

 

 
10  

 F12 

مربع فيظهر (، Browse(، ومن الجهة المقابلة انقر على زر )استعراض/ Computerانقر على زر )كمبيوتر/  .2

  .(Save As/ الحوار )حفظ باسم

 .(، اكتب )الجداول اإللكترونية(File Nameفي مربع )اسم الملف/  .3

 .(Save/ حفظثم انقر على زر )، Excelمجلد ملفات العمل  حددمن جزء االنتقال،  .4

 أبق المصنف مفتوحا . .5

 

 


