
 1 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / العراق   

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  

 المعهد التمنً / الموصل  

 لسم تمنٌات ادارة المواد   

 

 

ِفشداد ِبدح رطج١مبد 

   ذاٌؾبعجخ ٚاإلٔزشٔ

 لسم تمنٌات إدارة الموادلطلبة المرحلة الثانٌة فً   

 اعداد وتصمٌم                                                           

                                   سفانة عٌسى ٌحٌى                                       
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                                                                                                                  ساعة  1عدد ساعات الجزء النظري =        تطبٌمات الحاسبة واإلنترنت                 -:سم المادة ا

                       ساعة  2=  عدد ساعات الجزء العملً                     الثــــــانٌـــــــــــــــــــــــــــة   -: لمرحـــلة ا

                                           ساعات اسبوعٌا   3المجموع =                         تمنٌــــــات إدارة المــــــــواد   -: المســـــــم 

 

 .مهارات العمل على الحاسبة واإلنترنٌت فً حمل االختصاص ةتعلٌم الطلب -هدؾ المادة :     

 األسبوع تفاصٌل المفردات

  وصؾ مفهوم الشبكاتNetwork الثــــــــــــــــــالث  األول  ــــ ، مفهوم اإلنترنٌت ، تشؽٌله 

  وصؾ الشاشة الربٌسٌة ومكوناتها ، كٌفٌة االتصال مع الشبكة العالمٌة(Web) 

  االستفادة من محركات البحث المشهورة مثل Yahoo , Google 

 التعرؾ على طرق البحث عن المعلومات والوصول إلٌها 

   معالج النصوصWord الثامن  الرابع  ــــ 

  البرنامج ، لوابم التحكم ، أشرطة األدواتتشؽٌل 

 إنشاء المستند ، كتابة النص ، خزن النص ، فتح وؼلك المستند 

 عملٌات التحدٌث ، تحدٌد النص ، البحث واالستبدال 

 إعداد الصفحة ، تنسٌك الحروؾ ، تنسٌك الفمرة ، أسالٌب العرض 

 ترلٌم الصفحات ، الرأسٌات والذٌلٌات 

 ًالتصحٌح والتصحٌح التلمابً ، النص التلماب 

  كٌفٌة إنشاء الجداول والتعامل معها ، تنسٌك الجداول ، دمج وتمسٌم الخالٌا ، تمسٌم الجداول ، تحوٌل
 النص إلى جدول ، الفرز ضمن الجدول

 بعض العملٌات الحسابٌة داخل الجدول ، دمج المراسالت 

 ، الترلٌم والتنمٌط ، التدلٌك اإلمالبً ، الطبع المعاٌنة لبل الطباعة 

  برنامجExcel  التعرؾ على مفهوم البرنامج : فوابده ، مواصفاته ومٌزاته وطرق تشؽٌله ، التعرؾ الشاشة

 الربٌسٌة ومكوناتها واحتوابها على مختلؾ الموابم واألدوات الفعالة

 التاسع ــــ الرابع عشر

  ، أنواع البٌانات األساسٌة وكٌفٌة إدخالها مفهوم الخلٌة 

  كٌفٌة حفظ صفحة العملWorksheetوWorkbook إؼالق البرنامج وإؼالق الملؾ ، 

 فتح الملؾ المحفوظ ، إدخال البٌانات وإجراء العملٌات الحسابٌة البسٌطة 

 البٌانات وهٌكلتها ضمن الخلٌة الواحدة أو مجموعة من الخالٌا التعرؾ كٌفٌة ضبط و تنسٌك 

 التعرؾ على طرق جمع البٌانات أو مجموعة الخالٌا بصورها المختلفة وكذلن كٌفٌة فرز البٌانات 

  استخدام بعض الدوال التً ٌوفرها البرنامج مثلMin , Sum , Ave , Sqrt , Count , Max   وؼٌرها
 من الدوال اإلحصابٌة المفٌدة ذات العاللة

  التعرؾ على عملٌة التنمٌحEditing  التً ٌوفرها البرنامج ، كٌفٌة نسخ البٌانات أو نمل البٌانات والتعرؾ

المطلمة  اوالخالٌ  (Relative)على مفهوم نسخ العملٌات الحسابٌة وكذلن مفهوم الخالٌا النسبٌة 

(Absolute) 

 التحكم فً عرض الخلٌة ، تؽٌر نمطها ونسمها من خالل استخدام أدوات التنسٌك 

  التعامل مع المخططاتChart ٌإلى مخططات بمختلؾ أنواعها من  ةوكٌفٌة تحوٌل البٌانات الرلمٌة والنص

 والتعرؾ على كٌفٌة إجراء التعدٌالت والتنمٌحات التً ٌوفرها (Chart wizard)خالل ساحر المخططات 

 البرنامج

  التعرؾ على كٌفٌة إضافة أو حذؾ الصفوؾ أو األعمدة فً صفحة العمل وكٌفٌة طباعة البٌانات الرلمٌة أو
 المخططات
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 اٌخبِظ ٚاٌؼششْٚ _

 

  اٌضالصْٛ

  ٟأشبء ٚؽفع اٌزمش٠ش فPower Point  
   ًرشغ١P.P  
  أشبء ػشع رمذِٟ ، أشبء شش٠ؾخ 

  ػجؾ طفؾبد ٍِفبد اٌؼشع 

 ادساط شش٠ؾخ عذ٠ذح  
 اٌزؼبًِ ِغ إٌظٛص ٚ اٌشعَٛ ٚاٌغذاٚي ٚ اٌّالؽظبد 

 اٌّؤصشاد اٌظٛر١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌزخط١طبد ٚ اٌىبئٕبد ٚ 
 اػبفخ سأط ٚ رز١٠ً ٌششائؼ اٌؼشع 

  ؽجبػخ ٍِف اٌؼشع 

 إٌشش ػٍٝ االٔزشٔذ 

 

                                                            ٌتم بناء لواعد البٌانات من أرض الوالع أو حمل العمل بصورة ٌستفاد منها الطالب  مالحظة :    

 بشكل مباشر .                 

 

 

 

 

 

 

  برنامجAccess :  الخامس عشر ــ  مفهوم البرنامج وفوابده ،  تشؽٌله ، مكونات الشاشة الربٌسٌة 

 الرابع والعشرون
 مفهوم لواعد البٌانات وذلن من خالل إعطاء أمثلة ونماذج حسب االختصاص 

  ماهو الجدولTable  السجل ،Record  الحمل ،Field وأنواعها ، 

  بناء الجدولTable ،  وتحدٌد الحمول ومواصفاتها ، خزن الماعدة ، إدخال البٌانات ، فتح لاعدة
 البٌانات ، استعراض البٌانات ، تعدٌل حمول الماعدة ، حفظ التؽٌرات

  فرز بٌانات الماعدة ، البحث فً الماعدة ، بناء لواعد االستعالمات(Queries) 

 ، بناء لاعدة إدخال البٌانات من خالل خلك نماذج   استعراض بٌانات لاعدة االستعالم(Forms)  ،

 أو من خالل التعدٌل المباشر (wizard)تعدٌل الشكل أو النموذج أما باستخدام الساحر

  إضافة مفاتٌح أو أوامر التحكم بالنماذج مثل التنمل بٌن السجالت ، حذؾ سجل ، إضافة سجل ، طبع
 سجل وؼٌرها

  بناء التمارٌر(Report)  الحصول على المجامٌع الفرعٌة فً حال وجود حمول رلمٌة تحتاج إلى ،

 جمع نهابً ، فتح التمارٌر ، إجراء التعدٌل وحفظ التؽٌرات
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 ٠زؼّٓ ِفشداد األعجٛع األٚي

 إٌٝ األعجٛع اٌضبٌش
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 :(Target Population)المستـهـدفـة  الـفـبـة -أ 

 طلبـة المـرحـلة الثـانٌـة فً لسم تمنٌات إدارة المواد فً هٌبـة التـعـلٌم التـمـنً. 

 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  -ب 
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المعلومات وٌتم فٌها  امن المواضٌع المهمة فً تكنولوجٌ (Internet Explorer)ٌعـتبـر برنامج     

 خزن لدراً هابالً من المعلومات بأشكال من النصوص والصوت والرسومات والصور المتحركة.

حٌث تستطٌع أن تبحر فً من أهـم وسابـل التـمـدم التـكنـولوجً وهو أداة نموذجٌة وٌعتبر اإلنترنٌت 

طلبة المعاهـد التـمـنٌة فً كافـة علٌمه لجـمٌع توٌعتبر هذه الشبكة لإلفادة من المعلومات بسهولة. 

 تـخـصصاتهم ركـناٌ أساسٌاً فً دراستـهـم وفً التحـصٌل العـلمً .

للحـاجة الماسة إلى هذا البرنامج من لبل دوابر الدولة والشركات والمؤسسات التجارٌة ونـتٌجـة 

ً فوطلبة الدراسات العلٌا   ً العالم لسهـولتـه فً حٌث ٌعـتبر من البـرامج المهمة واألكثـر شٌـوعـا

 .االستخدام وسـرعـتـه فً الـتـنـفٌـذ

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزٌة  -ت 

 (.Internet Explorerالتعرؾ على برنامج ) أوالً:

استخدام هذا البرنامج عن طرٌك التعرؾ على مفاهٌم ذات اكتساب مهارة وخبرة فً عملٌة ثانٌاً:

 عاللة باإلنترنٌت وخدماتها وكٌفٌة استخدامها .

 سهولة االتصال بالعالم الخارجً عبر خطوط االتصال فً الشبكة. ثالثاً:

 

 -:(Objectivesأهـداؾ الـوحـدة ) -ث 

 الـطالب بعـد دراستـِه لهذا البرنامج لـادراً عـلى أن: سٌكـون     

 (.Internet Explorerٌتـعـرؾ عـلى بـرنامج) .1
 اإلنترنٌت. فً النافـذة الربٌسٌة لبـرنامج على األشرطة األساسٌةٌتعرؾ  .2
 .Search Enginesٌتعرؾ على محركات البحث  .3
 على كٌفٌة عمل البرٌد االلكترونًٌتعرؾ  .4

 
 

 

 حـول الـحـرؾ الـذي ٌسبـك اإلجابة الـصـحٌحـة لـكل مما ٌأتً: ضـع دابـرة  

 :(إلنجازInternet Explorerٌـستـخـدم برنامج ) -1
 الـحـسابات العملٌة واإلحصابٌة فمط.  -أ

 من المعلومات وبأشكال مختلفة . ةلخزن كمٌة هابل -ب
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 معـالجـة الصور الفـوتـوؼـرافٌة. -ج

 صورة لاعدة البٌانات.حفظ البٌانات والمعلومات فً د.

 (من :Internet Exploreتتكون نافذة برنامج )

 . ( مكونات3) -ب             ( مكونات.4)   -أ

 ( مكونات .5)-د             ( مكونات. 2) -ج

 بالنـمـر عـلى: (Internet Explorerبتم فتح )  -2
 الـنـمـر المـزدوج عـلى المـلؾ. - أ

 من لـابمة المـلؾ. Newنـذهب إلى األمـر  - ب

 الـنـمـر لمـرة واحـدة. -ج

 .Searchعـن طـرٌـك األمـر  - د

 (:Net work)تمسم شبكة اإلنترنٌت -3
 (أنواع.5)   -أ

 ( أنواع .8) -ب

 ( أنواع.3) -ج

 ( أنواع.2) - د
 إلى : ًٌنمسم البرٌد االلكترون -4

 (ألسام.3)  -أ

 ( ألسام.2)-ب

 ( ألسام.11)-ج

 ( ألسام.1) - د
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مالحـظة:

 .درجتان سـؤال لـكل .1

ٌـرجى التـحـمـك مـن سالمة أجابتـن بمـراجـعة صفـحـة ) مفـاتٌــح اإلجابـات عــلى  .2

فـأكثر  9االختبارات( فً نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة، ففً حالة حصولن على درجـة 

 فتكون ؼٌر محتاج لدراسة هذه الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالٌة. 
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 تبدأ أن لبل مهمة مصطلحات
 

 سهل بأسلوب مصطلح كل بكتابة لمنا اإلنترنت، لمصطلحات الخاصة المعاجم تعمٌدات عن بعٌدا
 .فهمه العادي للمارئ ٌمكن ومٌسر

 -:اإلنترنت

 شبكات من تتكون عماللة حاسوبٌة شبكة عن عبارة هً :(NET( )بالنت) ٌسمى ما أو اإلنترنت

 جمٌع على ٌحصل وأن الشبكة هذه فً ٌتجول أن باإلنترنت متصل شخص ألي ٌمكن بحٌث أصؽر،
  .العالم من مكان أي فً آخر شخص مع ٌتحدث أن أو( بذلن له سُمح إذا) الشبكة هذه فً المعلومات

 -:WWW أو الوٌب

 فً المعلومات إلى الوصول تسهل وسٌلة عن عبارة هً World Wid Web لعبارة اختصار هً

 أو) بلؽة تُكتب صفحات عن عبارة وهً اإلنترنت على منها تطل التً بالنافذة أشبه فهً اإلنترنت،

 متصفح ٌسمى خاص برنامج بواسطة الشخصً كمبٌوترن فً عرضها وٌمكنن HTML تسمى( برموز

(Browser).  

 Browser): ) المتصفح

 معلومات أٌة عن البحث خالله من وٌمكنن اإلنترنت، فً الموجودة المعلومات لن ٌعرض برنامج هو
 فً تبحر أن تستطٌع البرنامج هذا استخدام لكٌفٌة تعلمن بجرد و اإلنترنت، على مولع أي ودخول
 . نتسكٌب و إكسبلورر إنترنت المتصفحات أشهر ومن اإلنترنت، فضاء

 

 
 
 

 :(URL) أو اإلنترنت مولع عنوان 
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 وجود مكان على ٌدل مؤشر هو اإلنترنت عنوان للمصطلح، فهمن بمدر لالختصارات معرفتن ٌهمنا ال
  العلوٌة المتصفح نافذة فً العنوان هذا وٌكتب اإلنترنت، على الصفحات من عدد أو صفحة

:HTML   
 فً الظاهرة اإلنترنت صفحات بها تكتب التً اللؽة هً :Hyper  Markup Language اختصار

 سهلة برامج ظهور بعد ولكن اإلنترنت، على مولع تصمم أن تستطٌع تعلمها ومجرد المتصفح،
 . اللؽة هذه ٌتعلم الملٌل أصبح اإلنترنت صفحات لتصمٌم

 :التصمٌم برامج   

 دون اإلنترنت على صفحات أو صفحة تصمٌم خاللها من ٌمكنن االستعمال سهلة خاصة برامج هً

  .Front Page البرامج هذه وأشهر ،HTML لؽة لتعلم الحاجة

:FTP File Transfer Protocol   
 فٌها حفظ التً المكان من الصفحات ، اإلنترنت صفحات مصمم بها ٌرسل التً الطرٌمة هً ببساطة

 . ٌملكه الذي المولع إلى الصفحات هذه

Upload  : 
 أن ٌجب) اإلنترنت، ما مولع إلى الكمبٌوتر من والصفحات الملفات نمل فٌها ٌتم التً العلمٌة اسم

  .(باإلنترنت مرتبط ٌكون
 

Download  : 
 . الكمبٌوتر إلى اإلنترنت من البرامج إنزال عملٌة وهً السابك، المصطلح عكس

 

 :(E mail)  اإللكترونً البرٌد  

 أي من أو إلى رسالة أي استمبال أو إرسال خالله من تستطٌع الشهٌرة، اإلنترنت خدمات إحدى
( إلكترونً برٌد تملن تكون أن وٌجب اإللكترونً برٌده عنوان تعرؾ أن ٌجب) لإلنترنت مستخدم
 للتسجٌل]  لدٌنا مسجل ؼٌر ألنن الروابط مشاهده الٌمكنن,,,  عفوا)  اإللكترونً البرٌد شكل وٌكون

 ( آت تنطك(. )@  or net[  هنا اضؽط
 

 :( Hotmail)  مٌل ألهوت هو ما إذا  

 الكلمة، هذه تكرار لكثرة وذلن اإللكترونً البرٌد نفسه هو مٌل ألهوت أن المبتدبٌن من الكثٌر ٌعتمد  
 إذا. )الوٌب استخدام طرٌك عن مجانً برٌد أول لدمت شهٌرة لشركة مولع هو ٌلم ألهوت وببساطة

  .(اإلنترنت مصطلحات من  مصطلح لٌس مٌل ألهوت تذكر
 

 Search Engines: البحث محرن  

 أشهر ومن اإلنترنت، شبكة فً المعلومات عن للبحث خاص برنامج ٌستخدم اإلنترنت، على مولع هو

 .Yahoo.com ٌاهو الموالع هذه
 

 Hyper Link: الوصلة أو رابطة  

 . اإلنترنت على أخرى صفحة إلى االنتمال إلى بالفأرة علٌه النمر بعد ٌمكنن صورة أو نص هً  

 Forum: ساحة  

 . موجودة مماالت على الرد أو ممال بكتابة المشاركة لن ٌتٌح اإلنترنت على مولع أي هو
 

:Chat      
   المباشر الحوار أو الدردشة بمعنى  

 .URLمالممصود بمصطلح :االختبار الذاتً األول
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 اإلنترنت تصفح
 

 كنن أن تتصفح االنترنٌت ٌجب أن ٌكون االنترنٌت مرتبط فً جهازن.ملكً ٌ
  

 المتصفحات؟ أنواع هً ما

 Internet) ماٌكروسوفت مستكشؾ أشهرها األسواق فً متواجدة المتصفحات من أنواع عدة هنان
Explorer )وٌلٌه (Netscape  )كلما اإلصدار رلم زاد فكلما إصدارات، بعدة البرامج هذه وتتوافر 

 إصدارات الشركتٌن هاتٌن تطرح تمرٌبا سنة كل وفً ٌسبمه، الذي عن ومطورا حدٌثا، إصدارا اعتبر
 . متصفحاتهم من مطورة

 

 المتصفح؟ أستخدم كٌؾ
 .متصفح أي استخدام بمبادئ( األلل على) ملم تعتبر فأنت هنا ووصولن الصفحة لهذه تصفحن بمجرد

  

 المتصفح؟ فً العربٌة الصفحات لراءة ٌمكننً كٌؾ
 العربٌة، ٌدعم حالٌا تستخدمه الذي المتصفح أن ٌعنً فهذا اآلن، الكلمات هذه لراءة تستطٌع أنن بما

 : مهمة نماط لن سنشرح العلم فً زٌادة ولكن
 : العربٌة اللؽة تستخدم التً العربٌة الموالع من نوعان هنان

 
 : وتمتاز كنص، العربٌة اللؽة تستخدم التً الموالع

 ( الطرٌمة هذه ٌستخدم مولعنا) انتشارا األكثر -
 . الصفحات فً الموجود الكالم تنسخ أن ٌمكنن -
  العربً النص( ٌفهم) ٌمرأ متصفح استخدام تستوجب -
  التصفح سرٌعة -
 

 : وتمتاز صور، هٌبة على العربٌة اللؽة تستخدم التً الموالع
  انتشارا ألل -
 ( الصور عرض ٌمكنه متصفح أي ألن)  العربٌة اللؽة ٌدعم متصفح استخدام تستوجب ال -
  التصفح بطا -
 (  الصورة حفظ ٌمكنن ولكن) المكتوب الكالم نسخ ٌمكنن ال -

       

 
 
 

 ماهً أنواع المتصفحات.ثانً:االختبار الذاتً ال
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 اإللكترونً البرٌد

 

 خاص برٌد عنوان والمستمبل المرسل ٌمتلن أن وٌشترط اإلنترنت، عبر الرسابل لتبادل وسٌلة هو 
 : الشكل بهذا ٌكتب

anyname@ anycompany.com or net  
* anycompany :اإللكترونً البرٌد حساب لن لدم الذي المزود أو الشركة على ٌعتمد  

* anyname :اإللكترونً البرٌد حساب على حصولن عند المستخدم السم اختٌارن على ٌعتمد . 

 
 :اإللكترونً البرٌد أنواع

 

 : نوعان هنان
 أن وٌجب باإلنترنت، متصل وأنت ٌعمل اإللكترونً البرٌد واستمبال إلرسال خاص برنامج ٌستخدم نوع

  .(برامج عدة وهنان) لدٌن متوفر البرنامج ٌكون
 

 سوى خاص لبرنامج الحاجة دون استخدامه وٌمكنن ، المجانً البرٌد أو الوٌب برٌد ٌسمى نوع
 . النوع هذا انتشار سبب وهذا باإلنترنت، ارتباطن

 

 إلكترونً؟ برٌد على الحصول ٌمكننً كٌؾ
 

 :األول للنوع بالنسبة -1
 تتعامل التً اإلنترنت لخدمة المزودة الشركة من اإلنترنت خدمة فً اشتراكن حال فً ٌمدم ما ؼالبا 

 طرٌمة تعرؾ أن وٌجب البرٌد، هذا الستخدام برنامج تملن الذي الكمبٌوتر فً ٌتوافر أن وٌجب معها،
 . البرنامج استخدام

 

 :الثانً النوع -2

 .   لدٌها والتسجٌل الخدمة هذه تمدم التً الموالع إحدى بدخول علٌه الحصول ٌمكنن 
       

 

 عدد برامج الحوار.الثالث: االختبار الذاتً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌـرجى التـحـمـك مـن سـالمة أجابتــن بمـراجــعة صفـحــة ) مفـاتٌــح االجــابات عــلى االختبـارات(  مالحـظة:

 فً نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة. 
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 الشبكة فً البحث
 

 ولهذا الموالع و الصفحات من ٌحصى ال وعدد المعلومات من هابل كم على تحتوي اإلنترنت شبكة
 موالع فإن ولهذا الشبكة عبر البحث عملٌة ٌسهل و الموالع هذه كل ٌشمل دلٌل هنان ٌكون أن تطلب

 لمسمٌن تنمسم البحث موالع و الشبكة عبر الموالع أشهر من تعتبر altavista و yahoo مثل البحث

 :هما
  

 :البحث دالبل -1

 حسب الموالع هذه فً البحث باإلمكان و Yahoo … Excite … Magellan الدالبل أشهر ومن

 . المفتاحٌة الكلمة حسب أو الموضوع

 
 : الموضوع حسب البحث

 النطاق هذا تضٌٌك ثم عام موضوع من انطاللا التفتٌش عملٌة ٌسهل نحو على الموالع هذه ترتٌب تم
 الموضوع اختر المدم بكرة ٌتعلك موضوع عن البحث أردت إذا: مثال محدده متفرعة مواضٌع إلى

 ذلن وبعد..  الرٌاضة وهو. الموضوع بهذا تهتم التً المواضٌع على ٌحتوي بدورة الذي و العام
  المدم كرة موضوع منها اختر بالرٌاضة تتعلك مختلفة بمواضٌع لابمة لن ستظهر

 
 : المفتاحٌة الكلمة حسب البحث

 كلمة كتابة تستطٌع خاللها فمن.  معٌن موضوع خالل من البحث عملٌة من أسهل تعتبر العملٌة هذه
 . الكلمة بهذه تهتم التً الموالع أسماء تلمابٌا لن فتظهر.. عنة البحث تود لموضوع مفتاحٌه

 

( . soccer) هً هنا المفتاحٌة فالكلمة المدم كرة عن تتحدث التً الموالع عن البحث أردت لو:  فمثال

 Computer) هً هنا المفتاحٌة فالكلمة الكمبٌوتر علوم عن تتحدث موالع عن البحث أردت وذا
Science )علٌن ٌجب أي المسافات بدون الكلمة هذه كتابة المفتاحٌة الكلمة كتابة عند علٌن لكن و 

 البرنامج بأن ٌعنً الفراغ بوجود الكلمة فكتابة( computer+science) الشكل بهذا الكلمة كتابة

 .  عامه الكمبٌوتر عن تتحدث التً الموالع و عامه العلوم عن تتحدث التً الموالع عن سٌبحث

 
 :البحث محركات  -2

 أن وبعد واآلن..  Altavista … Lycos … Infoseek الشبكة فً المتوفرة البحث برامج أشهر من و

 .  البحث برامج استخدام على التعرؾ علٌن سٌسهل البحث دالبل تستخدم كٌؾ عرفت
 خالل من فمط ولكن البحث دالبل استخدام طرٌمة نفس بالضبط هً البحث برامج استخدام طرٌمة و

 .  البحث أمر واختر المتاح المكان فً المفتاحٌة الكلمة ادخل..  المفتاحٌة الكلمة
 : العربٌة الموالع عن البحث
 تدعم التً البحث موالع أو محركات لملة وذلن األمور، أصعب من العربٌة الموالع عن البحث ٌعتبر

( ما نوعا) العربٌة األحرؾ باستخدام البحث تدعم التً الموالع أشهر ومن العربٌة، اللؽة( تفهم)
  ألتافٌستا محرن
 عدد ظهر ولد عربٌة، بحث محركات لوجود الحاجة ظهرت العربً والموالع اإلنترنت تطور مع ولكن

 كبٌر أثر لظهروها كان ولكن األجنبٌة البحث لمحركات بالنسبة بدابٌة تعتبر التً العربٌة المحركات
   .العربً اإلنترنت لمستخدم البحث تسهٌل على
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 والحوار الدردشة

 وهً أال الشهٌرة الخدمة هذه عن سمعوا اإلنترنت مبتدبً من فالكثٌر لمرادن، وصلت أنن أعتمد
 لن فنصٌحتنا لذلن الخدمة، هذه سوى اإلنترنت من ٌعرفون ال الكثٌرٌن ولعل الحً، والحوار الدردشة

 فً اإلدمان عن تبتعد وأن اإلنترنت خدمات جمٌع من تستفٌد أن تحاول أن هً اإلنترنت مستشفى فً
 . الحوار أو الدردشة وخاصة اإلنترنت مجاالت من مجال أي

 :فلنبدأ
 :الحوار أو الدردشة

 انتشار الخدمة لهذه كان اإلنترنت انطالق ومنذ اإلنجلٌزٌة، باللؽة Chat لكلمة الحرفٌة الترجمة هً 

 العالم فً شخص أي مع التحدث الخدمة هذه خالل من ٌمكنن حٌث الشبكة، مستخدمً بٌن واسع
 . اإلنترنت بشبكة مرتبطٌن وهو أنت تكون أن بشرط
  كٌؾ؟ ولكن

 مجانً بعضها) خاص برنامج استخدام هو األول النوع ، نوعٌن إلى الخدمة هذه تنمسم ببساطة
 المتصفح طرٌك عن التحدث هً الثانٌة والطرٌمة باإلنترنت مرتبط وأنت ٌعمل( مجانً ؼٌر والبعض

 .لذلن خاصة موالع فً
 :الحوار برامج 

 كال ٌكون وأن المتحدثان، الشخصان جهازي فً( نفسه) الحوار برنامج توافر الطرٌمة هذه فً ٌشترط
 مالٌن فٌها وٌشترن الخدمة هذه تمدم التً البرامج من العدٌد وهنان اإلنترنت، فً مرتبطان الطرفان

 . البشر
 : لسمان إلى بدورها الحوار برامج تمسم

 : التملٌدٌة الحوار برامج
 تتحاور أن وٌمكنن ، شخص من أكثر فٌها ٌتحاور( المتصفح كشاشة) شاشة ظهور على تعتمد وهً

  MIRC البرامج هذه أشهر ومن بٌنكم، ٌدور ما اآلخرٌن ٌعرن أن دون معٌن شخص مع

 : الموابم برامج
 تضم جهازن شاشة فً صؽٌرة لابمة ظهور على وتعتمد ، الحاضر الولت فً الشهٌرة البرامج وهً

 البرامج هذه وتمكنن( الخاصة لابمتن إلى تضمهم كً أرلامهم أو أسماءهم تعرؾ أن ٌجب) أصدلاؤن
 توفر كما البرنامج، لهذا وتشؽٌله إلنترنت دخوله عند ٌستمبلها متواجد ؼٌر لشخص رسالة إرسال من

 ؼٌر أو مجهول مصدر من ملؾ أي استمبال من الحذر)  المتحاورٌن بٌن ملفات إرسال البرامج بعض

  AOL Instant Messenger و ، ICQ البرامج هذه أشهر ومن(. موثوق

 :الحوار موالع
 المتصفح استخدام على العامة األجهزة مستخدمً وخاصة الكثٌرٌن ٌفضلها التً الطرٌمة هذه وتعتمد

 الموالع بعض وكذلن األجنبٌة الموالع من كبٌر عدد الخدمة هذه وتوفر باإلنترنت، مرتبط تكون وأن
 بعض هنان ألن( الثانً النوع) الحوار برامج من جدٌة أكثر للحوار الطرٌمة هذه وتعتبر العربٌة،
 للزوار وتسمح( مثال والصحة كالطب) المجاالت بعض فً المختصٌن وتنالش تستضٌؾ التً الموالع

 . بمنالشتهم
 

 ما أو(  Forum)  مباشر الؽٌر الحوار موالع على تطلك كً الحوار لفظ تستخدم لد  :مالحظة 

 ممالة كتابة ٌمكنن بحٌث المباشر، الدردشة موالع عن تختلؾ والتً اإلنترنت منابر أو بساحات تسمى
 مرة ألول العربً للمستخدم ٌمدم العربٌة الساحة ومولع مهم، موضوع ومنالشة ممالة أٌة علة الرد أو

 المباشر ؼٌر والحوار chat.alsaha.com فً( chat أو الدردشة) المباشر الحوار وهما معا االثنٌن

(Forum).      
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 أكمل الفراؼات اآلتٌة بما ٌناسبها من العبارات :

 ـــــــــــــ. -ج ـــــــــــ -ــــــــــــــ ب -من أشهر محركات البحث المتوفرة فً الشبكة أ -1
   ـــــــــــــــــــ         -ــــــــــــــ ج -ــــــــــ ب-االحتٌاجات الالزمة لالتصال باالنترنٌت هً أ  -2

 ــــــــــــــــ . -ـــــــــــــــ هـ -د
  ـــــــــــــــــــــ. -ــــــــــــــــــ ب -( أBrowserأشهر المتصفحات ) -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحـظة:

 درجـة واحـدة.فراغ لـكل  .1

ٌـرجى التـحـمـك مـن سالمة أجابتـن بمـراجـعة صفـحــة ) مفـاتٌــح اإلجابـات عــلى االختبـارات( فـً  .2

فـأكثر فتكـون ؼٌـر محتـاج لدراسـة هـذه  9نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة، ففً حالة حصولن على درجـة 

فسـتكون  بحاجـة  9الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالٌة. أما فً حالة حصولن على درجة ألل من 

 لدراسة هذه الوحدة.
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 االختبار البعدي االختبارات الذاتٌة االختبار المبلً

رلم 

السؤا

 ل

اإلجابة 

 الصحٌحة

 ( :1اختبار ذاتً )

 ٌدل مؤشر هو اإلنترنت عنوانهو
 من عدد أو صفحة وجود مكان على

 هذا وٌكتب اإلنترنت، على الصفحات
  .العلوٌة المتصفح نافذة فً العنوان

 

رلم 

 السؤال
 اإلجابة الصحٌحة

 1 ب 1

AltaVista 

1    

Lycos 

2 

.Infoseek

3 

 أ 2
 ( :2اختبار ذاتً )

1.Internet Explorer 

2.Netscape 

 

2 

 شخصً أ.حاسوب

 Modemب.مودم

 ج.خط هاتؾ

 اإلنترنت ةد.مزود لخدم

 اإلنترنت هـ.متصفحات

 أ 3

 ج 4
 ( :3اختبار ذاتً )

 .برامج الحوار التملٌدٌة1

 .برامج الموابم2

 3 ب 5

Internet 

Explorer.1       

(Netscape 

)2 
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 المصادر
 .   د.دمحم بالل الزعب1ً

 د. احمد الشراٌعة      

 د.منٌب لطٌشات           و سهٌر عبد هللا   وخالدة دمحم الزعبً      

 2114الجامعة االردنٌة ، الحاسوب والبرمجٌات الجاهزة              

  www.aa41.com/vb/showthread.php?t=302532. 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aa41.com/vb/showthread.php?t=30253
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 يتضمن مفردات األسبوع الرابع 

 إلى األسبوع الثامن
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 :(Target Population)المستـهـدفـة  الـفـبـة -أ

 واد فً هٌبـة التـعـلٌم التـمـنًطلبـة المـرحـلة الثـانٌـة فً لسم تمنٌات إدارة الم 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  -ب

 امن المواضٌع المهمة فً تكنولوجٌ  Microsoft wordٌعـتبـر برنامج معالج النصوص      

 .المعلومات وٌتم فٌها إدخال نص إلى نظام الحاسوب وتخزٌنه والتعدٌل علٌه  وطباعته

من أهـم وسابـل التـمـدم التـكنـولوجً وهو أداة نموذجٌة إلنشاء المستندات ا Wordوٌعتبر برنامج ال 

  وإعداد وتخطٌط كل منها ٌشكل جٌد وإضافة عناصر رسومٌة إلٌها تالصؽٌرة والرسابل والمذكرا

علٌمه لجـمٌع طلبة المعاهـد التـمـنٌة فً كافـة تـخـصصاتهم ركـناٌ أساسٌاً فً دراستـهـم وفً توٌعتبر 

 التحـصٌل العـلمً .

ونـتٌجـة للحـاجة الماسة الى وسٌلة الطباعة بـواسطة الحـاسـوب فـمـد تـم أخـتٌار برنامج 

(Microsoft word  حٌث ٌعـتبر من البـرامج المهمة واأل ) ًفً العالم لسهـولتـه ف ً كثـر شٌـوعـا

 والباحثٌن وطلبة الدراسات العلٌااالستخدام وسـرعـتـه فً الـتـنـفٌـذ فً كافة الدوابر 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزٌة  -ت

 (.Microsoft wordالتعرؾ على برنامج ) أوالً:

 اكتساب مهارة وخبرة فً عملٌة الطباعة .ثانٌاً:

 استخدام األوامر المساعدة فً عملٌة إدخال وتعدٌل وتنسٌك وطباعة النص ثالثاً:

 

 -:(Objectivesأهـداؾ الـوحـدة ) -ث

 سٌكـون الـطالب بعـد دراستـِه لهذا البرنامج لـادراً عـلى أن:     

 (.Microsoft wordٌتـعـرؾ عـلى بـرنامج) .1
 (.Microsoft wordالربٌسٌة لبـرنامج )على األشرطة األساسٌة فً النافـذة ٌتعرؾ  .2
 ٌُـحـدد األوامـر المساعـدة للبرنامج. .3

 



 18 

 

 

      ضـع دابـرة حـول الـحـرؾ الـذي ٌسبـك اإلجابة الـصـحٌحـة لـكل مما ٌأتً:     

 النجاز: (Microsoft wordٌـستـخـدم برنامج )  .1      

 الـحـسابات اإلحصابٌات. -أ

 الرسوم البٌانٌة.-ب

 معـالجـة الصور الفـوتـوؼـرافٌة. -ج

 عملٌات إدخال البٌانات وتعدٌلها وطباعتها. - د

 ٌسمى شرٌط األدوات الذي ٌحتوي على أوامر لابمة التنسٌك  : .2
 شرٌط األدوات المٌاسً.  -أ

 شرٌط أدوات تنسٌك. -ب

 شرٌط التمرٌر. -ج

 شرٌط الحالة. - د

 نـنـمـر عـلى: (Microsoft wordلفـتـح أي مـلؾ فً برنامج) .3
 الـنـمـر المـزدوج عـلى المـلؾ. -أ

 من لـابمة المـلؾ. Newنـذهب إلى األمـر  -ب

 الـنـمـر لمـرة واحـدة. -ج

 .Select Allعـن طـرٌـك األمـرٍ  - ذ

 شـرٌـط الـمـوابـم ٌحـتـوي عـلى: .4
 ( لـوابـم.11) -أ

 ( لـابمة.9) -ب

 ( لـابمة.12) -ج

 ( لـوابـم.8) - ذ
 :ٌمكن إخفاء وإظهار أشرطة األدوات من خالل اختٌار لابمة  .5

 ملؾ. -أ
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 تحرٌر.-ب

 عرض.-ج

 إدراج. - ذ
 األمـر بحث مـوجـود فً: .6

 لـابمة تنسٌك. -أ

 .شـرٌـط األدوات -ب

 شـرٌـط العـنـوان. -ج

 شـرٌـط الحـالة. - د
 لتؽٌٌر نوع الخط فً وثٌمة ما نستخدم: .7

 شرٌط أدوات تنسٌك. -أ

 الحـالة.شـرٌـط  -ب

 .المسطرة-ج

 المٌاسً. تشرٌط األدوا - د
 :(Microsoft word)ٌسمى ملؾ فً برنامج  .8

 . Chart-أ

 .Document-ب

 .Book-ج

 .PDF - د
 :بٌمـوم  Save asاألمـر  .9

 خـزن المـلؾ ألول مـرة. -أ

 (.Gخـزن المـلؾ عـلى المحـرن الربٌـسً ) -ب

 خـزن المـلؾ للمـرة الثـانٌة. -ج

 .مخـفًخـزن المـلؾ بشكـل  - د
 شرٌط العنوان ٌحوي على: .11

 .اسم البرنامج فمط   -أ

 اسم الملؾ. - ب
 إٌمونة الحفظ.-ج

 اسم الملؾ. اسم البرنامج و - د
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 : البرنامج التعرؾ على

ممكن من النصوص باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة ، بأشكال ر هو برنامج ٌستخدم فً إدخال أكبر لد
فهو أفضل برامج الكمبٌوتر التً تستخدم إلعداد المكاتبات الرسمٌة ،كما  وبالتالًوتنسٌمات مختلفة 

،  إدخال العدٌد من الصور واألشكال التلمابٌة ، التً تمكن من إعداد الهٌاكل والمخططات ٌستخدم فً

  . كما ٌستخدم فً إعداد الجداول والمخططات البٌانٌة باألشكال المختلفة
 

 : كٌفٌة فتح البرنامج

لعرض المابمة الخاصة بها ثم نضع مؤشر الفأرة فوق كلمة  start نموم بالضؽط على أٌمونة-

 . {programs}جمبرا
 كالتالً: (Microsoft Word)  ستظهر لنا لابمة فرعٌة نختار كلمة -
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  word :تحوٌل واجهة برنامج ا لورد
  . لابمة لناأبدأ من شرٌط المهام تظهر  start نضؽط على زر  -1
  . البرامج تظهر لابمة فرعٌة programs نختار منها أمر -2
  تظهر لنا لابمة فرعٌة أخرى Microsoft office tools منها أمر نختار -3
  Microsoft office language settings نختار منها أمر -4
  yes نموم بالضؽط على زر ثم English أو نختار Arabic نختار منه -5
  فً ولت واحد كلها Office هذه ا لعملٌة تحول جمٌع البرامج لمجموعةوب

  -: بالتفصٌل word نبدأ بشرح لوابم الورد

 ( file المابمة األولى: ) لابمة ملؾ
 ((New  جدٌد : األمر األول فً هذه المابمة

  -ة:ٌوجد ثالث طرق لفتح لابمة جدٌد
 الطرٌمة االولى :
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 . Microsoft Word))كٌفٌة فتح برنامج (:1اختبارذاتً )

 

 .من ملؾ نختار جدٌد -1
  . ستظهر شاشة بها عدة لوابم -2
  . ( General) لظهور صفحة جدٌدة فارؼة نضؽط على لابمة -3
 (ANORMAL ) نختار منها  -4

 

 : الطرٌمة الثانٌة 
  . لٌاسً نختار أداة صفحة جدٌدة من شرٌط األدوات 

 (CTRL + N ) نضؽط على مفتاحًمن لوحة المفاتٌح 
  OPEN األمر الثانً: فتح ملؾ

  : الطرٌمة األولى
  . نختار فتح –لابمة ملؾ  -1
  . المجلد المحفوظ علٌة الملؾ من المربع الموجود أمام بحث نتأكد من اسم -2
  .الملؾ ثم الضؽط على فتح للمجلد ، ٌتم تحدٌد ستظهر الملفات التابعة -3

  : مالحظة 
الملفات ،ونختار  اختٌار المجلد ولم نجد الملؾ، ٌتم الضؽط على السهم الموجود أمام مربع أنواع فً حالة 

  . جمٌع الملفات
  .تابع شر ح لعض برامج الورد

 
  : الطرٌمة الثانٌة لفتح ملؾ

  . من شرٌط أدوات لٌاسً نختار أداة فتح

 

  : الثالثة الطرٌمة
 ( CTRL+ O ) مفتاحًمن لوحة المفاتٌح نضؽط على 

 : مالحظات على أمر فتح
  . عن طرٌك أربع أدوات المالحظة األولى : ٌمكن التحكم فً طرٌمة عرض الملفات

  . األداة األولى : لعرض الملفات فً شكل لابمة
  . الثانٌة : لعرض الملفات بٌان كامل خاص بحجم الملؾ وٌتبع أي مجلد وتارٌخ تعدٌله األداة

 –عدد صفحاته  –إنشاؤه  تارٌخ –الكاتب  –لثة : لظهور خصابص الملؾ من بٌنها عنوان الملؾ األداة الثا

  . عدد كلماته
 . بإظهار جزء من الملؾ كمعاٌنة األداة الرابعة : وهً أهم أداة وهً خاصة

  . بواسطة خٌرات لابمة الملفات األخٌرة المالحظة الثانٌة : فتح ملؾ من لابمة ملؾ مباشرة
  . ملفات ثم تم فتحها على الجهاز 9( أخر 9-1مسبماً لفتح ملؾ من ) األمر ٌتعلك بأمر فتح ملؾ محفوظهذا 

 
  :الخطوات

من ملؾ سنجد أسفل لابمة الملؾ  ٌمكن فتح أي ملؾ من هذه الملفات التسع األخٌرة بأمر واحد وذلن بالضؽط
ألخٌرة ( ثم فتحها ٌتم الضؽط على الملؾ المطلوب الملفات ا أخر تسع ملفات ) أو العدد المحدد بخٌارات لابمة

  . سٌتم فتحه

  : هامة مالحظة
  . لتحدٌد عدد الملفات التً ستظهر أسفل لابمة ملؾ
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  : الخطوات
  . عام –لابمة أدوات نختار خٌارات  من -1
  . الضؽط أمام مربع لابمة الملفات األخٌرة -2
  . ثم موافك 9تحدٌد الرلم بحٌث ٌكون من بٌن الصفر ورلم  -3

 

 . Microsoft Word)عدد طرق فتح ملؾ جدٌد )(:2اختبار ذاتً )
  : المالحظة الرابعة

 : اآلتً بإتباعالمكتب  ٌمكن فتح الملؾ من سطح
  Documents الضؽط على ) أبدأ ( ومنها -1
  . المطلوبتظهر لابمة أخر ملفات ، نختار الملؾ  -2

 
 الخامسة : المالحظة

  . تتعلك بنسخ أو حذؾ أو نمل أو إعادة تسمٌة الملفات أو إنشاء مجلدات 

 :ملؾ مختلؾ حفظ مستند ورد موجود من لبل بتنسٌك
) Txt أو ( (rtf text format Rich أو Document Template  

  : لحفظ مستند بتنسٌك آخر مختلؾ
  ). ) حفظ باسم لابمة ملؾ نضؽط على من خالل

  . ترٌد حفظ الملؾ فٌه من خالل مربع لابمة بحث فً إذا كان األمر ضرورٌاً ، حدد المجلد الذي -
على ٌمٌن مربع حفظ بنوعه : ثم حدد نوع تنسٌك الملؾ الذي ترٌد حفظ  أضؽط على السهم المتجه ألسفل -

 RTF .أو HTML مثل الملؾ باستخدامه
   RTF: ما هو ملؾ 

لبل مجموعة مختلفة من البرامج . فعلى سبٌل المثال ، إذا كنت تستخدم  ٌمكن لراءته واستخدامه من هو ملؾ

على جهاز الحاسوب الخاص بن وترٌد إرسال مستند ألحد األشخاص الذي لدٌه إصدار  2111برنامج ورد 

 RTF بتنسٌك رسالهمن برنامج ورد أو أي برنامج معالجة نصوص آخر ؼٌر برنامج الورد ، فٌمكنن إ مختلؾ
أكبر من أي  RTF حجم ملؾ ولكن كن حذرا ً ، فإذا لمت باستخدام تنسٌمات معمدة فً المستند فسوؾ ٌكون

بإرسال ملؾ عبر اإلنترنت ) أو تموم بحفظ الملؾ  ملؾ وورد عادي . وهذا ما ٌنبؽً االنتباه إلٌه إذا كنت تموم

  .  مٌجا باٌت 1444على لرص مرن حجمه 
  TXT:  ما ملؾ

 DOC عن امتداد مستند الوورد عوضا TXT بامتدادإذا حفظت الملؾ كنص فمط ، فسوؾ ٌتم حفظ الملؾ 
التنسٌمات التً لمت بها ) أو أي صورة أٌضاً ( حٌث ٌتم حفظ  العادي ولكن ، كن حذرا فسوؾ تفمد كل

 . المستند كنص فمط

 
الهارد دٌسن أو  (C) أو على المرص الصلب Floppy (A) كٌفٌة حفظ أي ملؾ أو مجلد على المرص المرن

  . على أي محرن أخر

  الطرٌمة:

ثم نحدد أمر حفظ باسم . سوؾ ٌظهر لنا مربع حوار بعنوان حفظ  File على لابمة ملؾ هً أن نموم بالضؽط

رس أسماء الفها . أي مدرجة ٌوجد فً هذه المابمة منسدلةفً أعلى النافذة وستوجد بداخل هذه النافذة  باسم

والفهرس الربٌسً للمرص الصلب  Floppy (A) الربٌسٌة التً تود حفظ الملؾ فٌها مثالً كرمز المرص المرن

                                                             حفظ المجلد أو المستند علٌها مثل محرن وٌوجد أٌضا ً محركات أخرى ٌمكن ((C وٌرمز له بالرمز
Dمحرن أو محرن أو E أو المحرن F وهذا المحرن إلى هو F  ٌمكن الحفظ علٌه إذا كان لدٌنا محرن ناسخ

  cd right))للسً دي
 My Documents مجلد فرعً ٌسمى My computer أما بالنسبة لحفظ ملفات برنامج الورد فٌوجد بداخل

ا المجلدات األخرى ٌوجد فٌمكن أم . فهذا هو المجلد الربٌسً لحفظ ملفا الورد علٌه. أو إدارة المستندات

  بحسب حجم الهاردٌسن الموجود بجهازن حفظها فً أي مكان ٌستهوٌن وٌرجع إلى رؼبتن أنت



 24 

 

 
 
 

  :لوردبرنامج ا إلؼالق مستند فً
 : أوالً 

  . نحدد أمر إؼالق من خالل لابمة ملؾ المنسدلة
الشاشة . إذا  المستند وإزالته من على سوؾ تؤدي هذه الطرٌمة إلى إؼالق .Alt + F4 بالضؽط على أو نموم

مربع حوارٌسألن  Word الوورد كان ما حاولت إؼالق مستند تم تعدٌله دون حفظ . ، فسوؾ ٌعرض برنامج

  . ال إذا كنت ترٌد حفظ التؽٌرات التً لمت بها فً المستند أم
 

 

 ً  : ثانٌا
ى الجزء األٌمن من اإلطار بالمستند . تأكد إؼالق اإلطار . المعروضة فً أعل . أو نموم بالضؽط على أٌمونه

ببرنامج  الخاصة اإلؼالقلمت بالضؽط فوق أٌمونه إؼالق اإلطار الخاصة بالمستند ) ولٌس أٌمونه  من أنن

  .وورد الموجودة أعالها
 
 

 ً  : ثالثا
  . أما لو أردنا عرض أمر إؼالق الكل ؼٌر المعروض

جٌدة إذا كان لدٌن أكثر من مستند مفتوح فً نفس الولت . نموم بالضؽط على  وفً الحمٌمة تكون هذه المٌزة

 سوؾ ٌؤدي هذا العرض إلى عرض أمر المنسدلةوفً نفس الولت نموم بالضؽط على لابمة ملؾ  Shit مفتاح
  .إؼالق الكل

 ً   : رابعا
  :برنامج الوورد الطرٌمة األخرى إلؼالق

األٌمن من إطار برنامج الوورد . أو بالضؽط  موجودة فً أعلى الركنال)×( نموم بالضؽط على أٌمونه إؼالق 

 Alt + F4 على
عملن ، فسوؾ ٌتم عرض مربع حوار ٌسألن عما إذا كنت ترٌد حفظ التؽٌٌرات التً  أما إذا كنت لم تمم بحفظ

 : أم ال . حدد أحد الخٌارات التالٌة لمت بها
  . موافك: ٌموم بحفظ التؽٌرات وإنهاء البرنامج

  . ال: ال ٌموم بحفظ التؽٌرات ولكن ٌموم بإنهاء البرنامج

 
 

   Alt + F4 ماهو عمل مفتاح (:3اختبار ذاتً )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٌـرجى التـحـمـك مــن سـالمة أجابتــن بمـراجــعة صفـحــة ) مفـاتٌــح االجــابات عــلى االختبـارات(  :مالحـظة

 فً نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة. 
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 -.  اكتب األوامر المنفذة عند الضؽط على مفاتٌح االختصار اآلتٌة :1

 
Ctrl+S   Ctrl+O / Ctrl+N / Ctrl+A/  / Ctrl+C  / Ctrl+V  

Ctrl+X       / Ctrl+P . 

 

 الموجودٌن فً لابمة ملؾ.  Exitو Close. مالفرق بٌن 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحـظة:

 .درجات  4درجات والسؤال الثانً له  8السؤال األول له  .3

ٌـرجى التـحـمــك مــن سـالمة أجابتــن بمـراجــعة صفـحــة ) مفـاتٌــح اإلجابـات عــلى االختبـارات( فـً  .4

فـأكثر فتكـون ؼٌـر محتـاج لدراسـة هـذه  9نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌــة، ففـً حالـة حصـولن علـى درجـة 

فســتكون  بحاجـة  9الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالٌة. أما فً حالة حصـولن علـى درجـة ألـل مـن 

 لدراسة هذه الوحدة.
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 االختبار ألبعدي االختبارات الذاتٌة االختبار المبلً

رلم 

 السؤال

اإلجابة 

 الصحٌحة

 ( :1)اختبار ذاتً 

 start نموم بالضؽط على أٌمونة -1

ثم نضع  بهالعرض المابمة الخاصة 

 برامج مؤشر الفأرة فوق كلمة

{programs} . 

  ستظهر لنا لابمة فرعٌة نختار كلمة -2

(Microsoft Word). 

حفظ / فتح ملؾ  -1

مخزون مسبماً / فتح 

ملؾ جدٌد / تحدٌد الكل / 

نسخ / لصك / لص أو 

 نمل / طبع.

2- Close هً عملٌة

ؼلك    ملؾ فً برنامج 

 الوورد.

هً عملٌة ؼلك  Exitأما 

 التطبٌك.

 

 

 

 

 

 

 

 د 1

 ب 2

 أ 3

 ب 4

 ( :2اختبار ذاتً ) ج 5

 .من ملؾ نختار جدٌد -1

لٌاسً نختار أداة  من شرٌط األدوات -2

  . صفحة جدٌدة

من لوحة المفاتٌح نضؽط على  -3

 (.(CTRL + N ) مفتاحً

 ( :3اختبار ذاتً )

 .برنامج الوورد إلؼالق

 ب 6

 أ 7

 ب 8

 أ 9

 د 11
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 .1998. . دلٌل المستخدم باللؽة العربٌة مٌكروسوفت وورد , شركة ماٌكروسوفت , 1

, د. منٌب لطٌشات , الحاسوب والبرمجٌات  . د. دمحم بالل الزعبً , د. أحمد الشراٌعة2

 .2114الجاهزة , الجامعة األردنٌة 

 .وورد لبرامج الخلٌج ابن شبكة. 3 
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 يتضمن مفردات األسبوع التاسع

 عشر إلى األسبوع الرابع
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 :(Target Population)الـفـبـة المستـهـدفـة  -أ

 المـرحـلة الثـانٌـة فً لسم تمنٌات إدارة المواد فً هٌبـة التـعـلٌم التـمـنً.طلبـة  

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  -ب

 امن المواضٌع المهمة فً تكنولوجExcel  Microsoftٌترونٌة الجداول االلك ٌعـتبـر برنامج     

 المعلومات وٌتم فٌه تخزٌن عدد كبٌر من البٌانات فً جداول .

تسمح بتخزٌن من أهـم وسابـل التـمـدم التـكنـولوجً وهو أداة نموذجٌة  Excel ـ وٌعتبر برنامج إل

البٌانات والمٌام بالعملٌات الحسابٌة والتحلٌالت اإلحصابٌة وإنشاء الرسوم البٌانٌة لهذه البٌانات 

نٌة فً كافـة تـخـصصاتهم علٌمه لجـمٌع طلبة المعاهـد التـمـتوٌعتبر باستخدام أوامر سهلة االستخدام 

 ركـناٌ أساسٌاً فً دراستـهـم وفً التحـصٌل العـلمً .

للحـاجة الماسة إلى هذا البرنامج من لبل دوابر الدولة والشركات والمؤسسات التجارٌة ونـتٌجـة 

ً فً العالم لسهـولتـه فوطلبة الدراسات العلٌا   ً حٌث ٌعـتبر من البـرامج المهمة واألكثـر شٌـوعـا

 .االستخدام وسـرعـتـه فً الـتـنـفٌـذ

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزٌة  -ت

 (.Excel Microsoftالتعرؾ على برنامج ) أوالً:

 .استخدام هذا البرنامج عن طرٌك تصمٌم الجداول   االلكترونٌةاكتساب مهارة وخبرة فً عملٌة ثانٌاً:

 .المصنفات استخدام األوامر المساعدة فً عملٌة إدخال وتعدٌل وتنسٌك وطباعة ثالثاً:

 

 -:(Objectivesأهـداؾ الـوحـدة ) -ث

 سٌكـون الـطالب بعـد دراستـِه لهذا البرنامج لـادراً عـلى أن:     

 (.Excel Microsoftٌتـعـرؾ عـلى بـرنامج) .5
 Microsoft Access)  )فً النافـذة الربٌسٌة لبـرنامج على األشرطة األساسٌةٌتعرؾ  .6
 ٌُـحـدد األوامـر المساعـدة للبرنامج. .7
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 ضـع دابـرة حـول الـحـرؾ الـذي ٌسبـك اإلجابة الـصـحٌحـة لـكل مما ٌأتً:     

 النجاز: (Excel Microsoftٌـستـخـدم برنامج ) -1
 عملٌات معالجة النصوص فمط.-ب   العملٌات الـحـسابٌة والتحلٌالت اإلحصابٌات. -أ

 معالجة الرسوم البٌانٌة فمط .-د                معـالجـة الصور الفـوتـوؼـرافٌة. -ج

 :(Excel Microsoft)فً برنامجمخزون مسبماً  لفتح مصنؾ -2
 .Ctrl+oمفتاح  -ب             من لابمة ملؾ Newاألمر  -أ

     األمر بحث.-د                  أٌمونة مصنؾ جدٌد. -ج

 :(Excel Microsoft)مصنؾ فً برنامج ةعند طباع -3

 نـذهب إلى األمـر فتح من لـابمة المـلؾ. -ب         ٌفضل معاٌنة المصنؾ لبل الطباعة.  -أ

 أن تكون الحاسبة معرفة أو ؼٌر معرفة على الطابعة. -ج

 شـرٌـط الـمـوابـم ٌحـتـوي عـلى: -4
 ( لـابمة.13) -ب                     لـوابـم.( 11) -أ

 ( لـوابـم.8)-د                      ( لـابمة.9) -ج

 

 من لابمة: متؽٌٌر نمط الخط وحجمه ٌت -5
 ملؾ. -ب         تحرٌر . -أ

 إدراج. د.               تنسٌك ثم اختٌار خط. -ج

 األمر دالة مـوجـود فً: -6
 شـرٌـط األدوات. -ب   لـابمة المـلؾ. -أ

 شـرٌـط الحـالة.-د   شـرٌـط العـنـوان. -ج

 :تعنً  Sumدالة  -7
 المجموع. -ب   المتوسط الحسابً.  -أ

 عد البٌانات الرلمٌة.-د   .الجمع التلمابً -ج
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 تظهر عند فتح المصنؾ: -8
 ( أوراق.5) -أ

 ( ورلة.2)-ب

 ( أوراق.4)-ج

 ( أوراق.3)-د

 

 ٌمـوم بـ: Save asاألمـر  -9
 خـزن المـلؾ ألول مـرة. -أ

 (.Dخـزن المـلؾ عـلى المحـرن الربٌـسً ) -ب

 خـزن المـلؾ للمـرة الثـانٌة. -ج

 خـزن المـلؾ بشكـل مخـفً.-د

   

 :للحصول على معلومات كافٌة عن البرنامج نضؽط على -11 

 .F1    -أ

 .    F10-ب

 .   F5-ج

   F2 -د

 

 

 

 

 

 مالحـظة:

 لـكل سـؤال درجـة واحـدة. .3

ٌـرجى التـحـمـك مـن سالمة أجابتـن بمـراجـعة صفـحـة ) مفـاتٌـح األجــابات عــلى االختبـارات( فـً  .4

فـأكثر فتكـون ؼٌـر محتـاج لدراسـة هـذه  9نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة، ففً حالة حصولن على درجـة 

ون  بحاجـة فسـتك 9الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالٌة. أما فً حالة حصولن على درجة ألل من 

 لدراسة هذه الوحدة.
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٘ٛ اؽذ ثشاِظ اٌغذاٚي اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزٟ ٠ّىٕه أْ رغزؼٍّٗ اإلداسح اٌج١بٔبد  :Microsoft Excelثشٔبِظ 

ٚاٌزٟ ظٙشد فٟ ثذا٠خ األِش وجشاِظ ِب١ٌخ صُ رطٛسد إٌٝ ثشاِظ ِب١ٌخ ِٚؾبعج١خ خبطخ ثأعشاء  ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرخط١ٙب .

(  Lotus123( ٚثشٔبِظ ) Visicalus اٌؾغبثبد اٌّب١ٌخ وئػذاد اٌشٚارت ٚاٌّٛاصٔبد ٚغ١ش٘ب .ِٚٓ ٘زٖ اٌجشاِظ ) 

 (.Microsoft Excelٚأخ١شاً ثشٔبِظ )

 اإلٌىزش١ٔٚخ ٠ٛفش أسثغ ِضا٠ب سئ١غ١خ:٠ُٚؼشف األوغً ثأٔٗ ثشٔبِظ ٌٍغذاٚي 

 وزبة اٌؼًّ.     -1

 إعشاء اٌّٙبَ اٌؾغبث١خ.     -2

 رٛف١ش ١ِضح لٛاػذ اٌج١بٔبد.     -3

 إٔشبء اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ.     -4

  

                    وزـبة اٌؼّــً:

اٌؼًّ ؽ١ش إْ وً طفؾخ ػًّ ػجبسح  ٘ٛ إٌٛع االفزشاػٟ ِٓ أٔٛاع ٍِفبد اإلدخبي ٚ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ طفؾبد          

 ػٓ عذٚي.

  

 طفؾخ اٌؼًّ )ٚسلخ اٌؼًّ(:

 عذٚي إٌىزشٟٚٔ ألوغً ؽ١ش أٔٙب رزؼّٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظفٛف ٚاألػّذح.          

  

 اٌخـ١ٍــخ :

اٌج١بٔبد ٟ٘ اٌٛؽذح األعبع١خ ٌزشو١ت طفؾخ اٌؼًّ ٟٚ٘ ٔبرغخ ػٓ رمبؽغ اٌظف ِغ اٌؼّٛد ٠ٚزُ إدخبي وبفخ           

 ٌظفؾخ اٌؼًّ فٟ ٘زٖ اٌخال٠ب.

 :0222ِزطٍجبد رشغ١ً اوغً 

 ػٍٝ األلً. 75MHZعٙبص ؽبعت شخظٟ ثّؼبٌظ ثٕز١َٛ  -1 

 أٚ ِب ١ٍ٠ٗ. Windows 95ٔظبَ رشغ١ً  -2

 .MB 20راوشح ػشٛائ١خ ػٍٝ األلً  -3

 ػٍٝ األلً )رضج١ذ ِضبٌٟ(. MB 146ِغبؽخ فبسغخ ػٍٝ اٌمشص اٌظٍت لذس٘ب  -4

 .CD-ROM Driveشغً ألشاص ِذِغخ ِ -5

 أٚ أػٍٝ. VGAشبشخ  -6

 .Mouseفأسح  -7

 أٚ أػٍٝ. Modem 9600 Baudعزؾزبط إٌٝ ِٛدَ  Internetفٟ ؽبٌخ اٌزؼبًِ ِغ اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ  -8

 

 ٚاعٙخ اٌزطج١ك :  
صفاً مرلماً من  65536بعد تشؽٌله من ورلة عمل واحدة أو أكثر وكل ورلة عمل تتكون من  Microsoft Excelٌتألؾ ملؾ  

 ( .  IV( حتى )AA-AZتلٌها ) ( A-Zعمود معنونة من ) 256( و 1-65536)

ٚرغّٝ ِٕطمخ اٌزمبؽغ ث١ٓ اٌظف ٚاٌؼّٛد ثبٌخ١ٍخ ٠ٚؼشف ٚطف وً خ١ٍخ ) أعّٙب ( اعزٕبداً إٌٝ ِٛلؼٙب ثبٌٕغجخ ٌٍظف 

 1٘ٛ اعُ اٌؼّٛد ٚاٌشلُ  Aٚ٘ىزا .. ؽ١ش  B1ٚاٌزٞ ر١ٍٙب  A1ّٛد . ِضالً ٠طٍك ػٍٝ اٌخ١ٍخ األٌٚٝ فٟ ٚسلخ اٌؼًّ ٚاٌؼ

 ٘ٛ سلُ اٌظف.
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 ِباٌّمظٛد ثبٌخ١ٍخ.: (1اخزجبس رارٟ ) 
 

 :Ms-Excel* ِىٛٔبد شبشخ إوغً 

 شش٠ؾ اٌؼٕٛاْ.     -1

 شش٠ؾ اٌمٛائُ.     -2

 أششؽخ األدٚاد.     -3

 شش٠ؾ اٌظ١غخ.     -4

 ػٕب٠ٚٓ األػّذح.     -5

 ػٕب٠ٚٓ اٌظفٛف.     -6

 أششؽخ اٌزّش٠ش.     -7

 اٌخال٠ب.     -8

 شش٠ؾ اٌؾبٌخ.     -9

  

 -* اٌّظٕفبد ٚأٚساق اٌؼًّ : 

٘ٛ اٌٍّف ؽ١ش رؼًّ ػّٕٗ اٌج١بٔبد ٚاٌزٟ رمَٛ ثزخض٠ٕٙب ٚألٔٗ ثئِىبْ وً ِظٕف  Microsoft Excelاٌّظٕف فٟ 

 أْ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػذح أٚساق , ٠ّىٕه رٕظ١ُ أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّزؼٍمخ ثجؼؼٙب فٟ ٍِف ٚاؽذ .

ذ٠ذح فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٚرغزؼًّ أٚساق اٌؼًّ ٌغشد اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ٠ّٚىٕه إدخبي اٌج١بٔبد ٚرؾش٠ش٘ب فٟ أٚساق ػًّ ػ

ِٓ ث١بٔبد  إلٔشبء رخط١ؾ ٚإٔغبص اٌؾغبثبد ٚاعزٕبدا إٌٝ ث١بٔبد ِٓ أٚساق ػًّ ِزؼذدح ٠ّٚىٕه إػبفخ أٚساق اٌزخط١ؾ

 ٚسلخ اٌؼًّ .

ٚرظٙش أعّبء األٚساق ػٍٝ ػالِبد رج٠ٛت فٟ أعفً إؽبس ٌٚىٟ رٕزمً ِٓ ٚسلخ إٌٝ أخشٜ ػ١ٍه إٌمش فٛق ػالِبد 

٠ٚىْٛ أعُ اٌٛسلخ إٌشطخ ِٕغمبً دِٚبً ثبٌّٕؾ األعٛد اٌؼش٠غ ٠ّٚىٕه إػبدح رغ١ّخ األٚساق . ٚإػبفخ رج٠ٛت األٚساق . 

 أٚساق أٚ ؽزفٙب . ٚٔمً األٚساق أٚ ٔغخٙب ػّٓ اٌّظٕف أٚ إٌٝ ِظٕف آخش.
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 إدخبي اٌج١بٔبد ٚرؾش٠ش٘ب فٟ ٚسلخ اٌؼًّ

 

 وزبثخ األسلبَ أٚ إٌض : ( أ)

1.      ً  فوق الخلٌة حٌث ترٌد إدخال البٌانات . أنمر نمراً مزدوجا

 إذا تضمنت الخلٌة بٌانات من لبل انمر حٌث ترٌد الكتابة .     .2

 . Enterاكتب الرلم أو النص واضؽط مفتاح اإلدخال      .3

  

 اٌزٕمً فٟ ٔطبق خال٠ب ٚسلخ اٌؼًّ:  ( ة)

 اكتب الرلم أو النص فً الخلٌة المحددة األولى..  1

لالنتمال من  Shift + Enterللتنمل ضمن نطاق محدد من األعلى إلى األسفل أو  Enterأضؽط مفتاح اإلدخال   .2

الٌسار إلى الٌمٌن. وللوصول إلى أول  Shift + Tabلالنتمال من الٌمٌن إلى الٌسار أو   Tabاألسفل إلى األعلى. أو

 End + Ctrlالمستند وإلى نهاٌة المستند أضؽط  للوصول إلى بداٌة Home + Ctrlوأضؽط  Homeالسطر أضؽط 

 تنملن إلى نهاٌة سطر الكتابة.  Endو
 وٌمكنن أٌضاً استخدام مؤشر الماوس فً التنمل و النمر فوق الخلٌة الذي ترٌد إدخال البٌانات فٌها .

 

 :(1مثال )
 
 أدخل البٌانات المحددة فً الشكل التالً:     

    

  
  

  :ٌٍج١بٔبداٌزٕغ١ك اٌّجذئٟ   

 لبل البدء فً عملٌة التنسٌك ٌجب تحدٌد ) تظلٌل ( الخالٌا المراد تنسٌك البٌانات فٌها وفٌما ٌلً شرح لعملٌة التحدٌد. 
   

 :أوالً: تحدٌد البٌانات
 )أ( تحدٌد خالٌا متجاورة : 

للماوس مؤشر الماوس باالتجاه ٌمكن تحدٌد خالٌا متجاورة بواسطة االستمرار بالنمر على المفتاح األٌسر      .1
 .المطلوب

ً والنمر فً مولع  Shiftباستمرار الضؽط على مفتاح   .2 والنمر بالماوس فً مولع الخلٌة األولى والذهاب مباشرتا
 الخلٌة األخٌرة .
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 .elMicrosoft Exc ِبٟ٘ ِىٛٔبد ٔبفزح ثشٔبِظ (:0اخزجبس رارٟ )
 

 (:2مثال )

 .  B5حتى  A1لتحدٌد الخالٌا النطاق من 

 لتصبح نشطة . A1أنمر الخلٌة   .1

كما هو موضح فً  A1:B1ستالحظ بأنه لد تم تحدٌد الخالٌا  B5ثم انمر الخلٌة  Shiftاستمر بالضؽط على مفتاح   .2
 الشكل.

  

  
 
 

 
  ) ة ( رؾذ٠ذ خال٠ب غ١ش ِزغبٚسح 

 الخالٌا المراد تحدٌدها. ولم بالنمر بالزر األٌسر للماوس فوق  أستمر بالضؽط على مفتاح 
 

 (:3مثال ) 

 A1,B2,C3,D4,E5لتحدٌد الخالٌا 

 .Ctrlاستمر بالضؽط على مفتاح      -1

 انمر بواسطة الزر األٌسر للماوس فوق الخالٌا المحددة كما هو موضح فً الشكل.     -2
  

  
   

 :ثانٌاً: تنسٌك البٌانات
 

 )أ( تنسٌك الخط والحجم والنمط:
لتطبٌك خط . أو حجم خط . أو نمط خط مختلؾ على  استخدام شرٌط األدوات ) كما هو موضح فً الشكل( ٌمكنن 

 البٌانات فً الخالٌا المحددة.
 كما أنه ٌمكنن تنسٌك األحرؾ داخل الخالٌا بشكل مستمل.
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 -)ب( المحاذاة : 
أزرار المحاذاة فً شرٌط األدوات التنسٌك كما هو مالحظ لمحاذاة محتوٌات الخالٌا من البٌانات واألرلام ٌمكن استخدام 

  فً الشكل

 
 -)ج( تنسٌك األرلام : 

ٌمكنن استخدام أزرار تنسٌك األرلام فً شرٌط أدوات التنسٌك لتطبٌك تنسٌمات األرلام األساسٌة بعد تحدٌد الخالٌا 
 المراد تنسٌك األرلام فٌها كما هو موضح.

  

 

  

 أوراق )صفحات( العمللثاً: تنسٌك ثا

 )أ( تؽٌٌر اسم ورلة العمل: 

 وهكذا..   " 2" ، "ورلة 1افتراضٌة مثل "ورلة  أسماءٌموم برنامج ماٌكروسوفت اكسل بإعطاء أوراق العمل   
 ولكنن تستطٌع تؽٌٌر هذه التسمٌات االفتراضٌة وذلن من خالل النمر المزدوج على اسم الورلة..  

 إلى اسم الورلة فً أسفل الصفحة باالتجاه" فنموم 1"ورلة  آلتؽٌٌر اسم  فلنفترض أننا أردنا   

                                        

ثم  Format. أو من خالل فتح لابمة تنسٌك Enterوننمر علٌه نمراً مزدوجاً ثم نكتب االسم الجدٌد ونضؽط بعده زر   

 . Enterفنكتب االسم الجدٌد ونضؽط زر Renameاختٌار األمر ورلة ومن المابمة الفرعٌة نختار أمر إعادة تسمٌة 
 

  
 )ب( زٌادة عدد ورلات العمل:  

العدد االفتراضً لصفحات العمل هو ثالث صفحات، ومن الممكن زٌادة هذا العدد حسب الحاجة، من خالل فتح           

 .Shift+F11نختر األمر "ورلة عمل". أو من خالل استخدامنا لمفتاحً   Insertلابمة إدراج 
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 )ج( حذؾ ورلة عمل: 

 ثم ننمر على أمر "حذؾ ورلة". Editأختر أمر تحرٌر  
 

  
 
  

 

 حفظ ملفات البٌانات 

 -وذلن بإتباع الخطوات التالٌة :( 1لم بحفظ البٌانات الواردة فً المثال ) 

 موضح فً الشكل.     فً المابمة ملؾ لعرض مربع الحوار حفظ باسم كما هو فً Save As ( أنمر األمر ) حفظ باسم ( 1

 
 
 

 التحدٌد محرن األلراص . انمر فً مربع " حفظ فً"   (2
 
 
 أنمر نمراً مزوجاً فوق اسم المجلد الذي سوؾ تحفظ فٌه الملؾ .  (3

 . Lesson 1انتمل إلى مربع "اسم الملؾ" ثم أكتب   (4

 إلؼالق مربع الحوار لحفظ الملؾ . Enterأو اضؽط المفتاح  Saveانمر الزر حفظ   (5

  

 
 

 : ِباٌّمظٛد ثبٌظ١غخ.(3اخزجبس رارٟ )
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 إؼالق ملؾ البٌانات

 أنمر المابمة "ملؾ" ..1

 أنمر األمر "إؼالق" . .2
 المصنؾ بأكمله واختفاء الموابم عدا لابمة ملؾ وتعلٌمات .ستالحظ أنه تم إؼالق 

 فتح ملؾ البٌانات: 

 من المابمة ملؾ لعرض مربع الحوار فتح . كما ٌوضح الشكلٌن التالٌٌن: Openانمر األمر فتح  .1 
  

 
 
 

 
 حدد فٌه المجلد ) الدلٌل ( الذي ترٌد فتح الملؾ الموجود فٌه ..2

 من لابمة الملفات . ستالحظ أن االسم الذي لمت بتحدٌده لد انتمل إلى مربع اسم الملؾ .  Lessonحدد الملؾ   .3

 .open. انمر الزر فتح 4
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 تعٌٌن نمط الخالٌا كعملة نمدٌة

 ورلة العمل فً أكسل تكون ؼالبا مكتظة باألرلام، ولتمٌٌز هذه األرلام بحٌث تدل على عملة نمدٌة نموم بالتالً:  

  :األرلام المطلوب تنسٌمها كعمالت نمدٌة وهً كما ٌوضحها مثالنا التالً نحدد مجال -1
  

 
  
 ومنها نختار أمر "خالٌا". Formatنفتح لابمة تنسٌك  -2
 

 
   
 
 
 نحصل على صندوق حوار "تنسٌك الخالٌا" نختار منه لسان التبوٌب "رلم".  -3

 من البحة تنسٌمات "الفبة" أختر البند "عملة".  -4

 من مربع "رمز" نستطٌع تؽٌٌر رمز العملة مثالً )ر.ي.( وتعنً لاير ٌمنً أو )ل.س.( اختصار لعملة اللٌرة السورٌة... وهكذا  -5
 
 

  .OKننمر موافك- -6
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 الحسابات

 -من الممكن المٌام بعملٌات حسابٌة مع البٌانات باستعمال داالت الصٌػ التً تتألؾ من عوامل حسابٌة مثل )= ، + ،  

مبات الداالت التً ٌمكن استعمالها فً الصٌػ.  Microsoft Excel( وؼالباً من وظابؾ وهً الصٌػ مضمنة بتضمن 

الحتساب مجموع البٌانات الرلمٌة فً الصفوؾ واألعمدة  Sumالدالة جمع  Auto sumتستعمل صٌؽة الجمع التلمابً 

 عملٌات إنشاء الصٌػ الحسابٌة كما سٌتضح فٌما ٌلً. Function Wizardوٌسهل معالج الداالت 
  

  تعرٌؾ:
 عوامل التشؽٌل الموجود داخل خلٌة تنتج أوالصٌؽة هً سلسلة من المٌم ، أو مراجع الخالٌا أو األسماء ، أو الداالت ، 

 لٌمة جدٌدة انطاللا من المٌم الموجودة . وتبدأ الصٌؽة دابما بعالمة المساواة )=(.
   
 كٌفٌة عمل الصٌػ: 

بإمكان الصٌؽة أن تساعدن على تحلٌل البٌانات على ورلة العمل وٌمكنن إنجاز عملٌات مثل الجمع والضرب والممارنة 
 بة على ورلة العمل.على لٌم ورلة العمل ، تستعمل الصٌؽة إلدخال لٌم محسو

ً ، ولٌم ، وداالت ورلة العمل ،  بإمكان الصٌػ أن تتضمن أٌاً من العناصر التالٌة : عوامل تشؽٌل ، ومراجع الخالٌا
واألسماء ، إلدخال صٌؽه فً خلٌه ورلة عمل ، علٌن كتابة خلٌط من هذه العناصر فً شرٌط الصٌػ ٌجب أن تبدأ 

 الصٌؽة بعالمة )=(.

  

 .ِبٟ٘ لٛاػذ وزبثخ اٌظ١غخ اٌؾغبث١خ :(4رارٟ )اخزجبس 
 
 

 

 لواعد العملٌات الحسابٌة 

 تستخدم األلواس الهاللٌة )) (( ، لتجمٌع العملٌات الحسابٌة.  -1

الرفع إلى لوة: لكتابة صٌؽة فٌها رفع إلى لوة نستخدم الرمز ) ^ (، والذي نحصل علٌه بالضؽط على مفتاحً   -2

Shift+6. 

 .Shift+8نستخدم الرمز )*( لعملٌة ضرب ، وهو موجود فً اللوحة الرلمٌة أو باستخدام   -3

 ٌستخدم الرمز ) / ( من أجل عملٌة المسمة وهو موجود فً اللوحة الرلمٌة أو باستخدام مفتاح "؟".  -4
 
 لواعد كتابة الصٌػ الحسابٌة:  

 الصٌػ الحسابٌة: ٌتبع برنامج اكسل المواعد التالٌة عندما ٌتعامل مع

 تبدأ الصٌؽة الحسابٌة دوماً بإشارة المساواة " = ".  -1

 ٌموم األكسل بأداء العملٌات الحسابٌة بالترتٌب التالً ومن الٌمٌن إلى الٌسار:  -2
 عملٌة فن األلواس الهاللٌة من الداخل إلى الخارج..  - أ

 عملٌة الرفع إلى لوة ) ^ (. - ب
 (.عملٌة الضرب ) *  - ت
 عملٌة الجمع ) + (. - ث
 عملٌة الطرح ) ــ (. - ج
 

 ٌجب أن ٌتساوى عدد األلواس الهاللٌة الٌمٌنٌة " ) " مع الٌسارٌة " ( ".  -3

 .g2تساوي  G2ال ٌوجد فرق بٌن استخدام األحرؾ الالتٌنٌة الكبٌرة أو الصؽٌرة عند الكتابة مرجع الخالٌا، فمثالً   -4
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 للصفوؾ واألعمدة:الجمع التلمابً 

 جمع نطاق خالٌا تلمابً: -1 
ٌمكنن المٌام ببعض العملٌات الحسابٌة الشابعة االستخدام كعملٌات الجمع دون الحاجة إلى إنشاء صٌػ رٌاضٌة ولن عن 

 اتبع خطوات المثال التالً : Auto sumطرٌك استخدام خاصٌة الجمع التلمابً 
  

 (:4مثال )

 Lesson 2الملف باسم  وأحفظة في الشكل التالي . حدد البيانات الموجود1

  

 
  

  .حدد نطاق الخالٌا التً ترٌد جمعها كما هو موضح فً الشكل2
 
 
 
  

 
  

 
 
 

فً شرٌط األدوات المٌاسً    . لمشاهدة حاصل جمع الخالٌا المضمنة فً الحساب ، انمر فوق زر الجمع التلماب3ً 
. 

  
 
 
 -جمع صفوؾ وأعمدة متعددة : 

 وذلن بتباع الخطوات التالٌة :   ٌمكن جمع الصفوؾ واألعمدة باستخدام خاصٌة الجمع التلمابً

حدد الصفوؾ واألعمدة التً ترٌد جمعها . تأكد من إضافة خالٌا فارؼة بحٌث ٌمكنها أن تحتوي نتابج . الحساب .   -1
 لها .لجمع صفوؾ وأعمدة ؼٌر متجاوزة علٌن أٌضاً تحدٌد الخالٌا التً تتخل

 فً شرٌط األدوات المٌاسً .  أنمر فوق زر الجمع التلمابً  -2
  

  لجمع الصفوؾ واألعمدة فً الولت نفسه علٌن ترن خالٌا فارؼة فً أسفل التحدٌد وإلى ٌساره مالحظة :
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 إنشاء صٌػ حسابٌة بسٌطة

  

بإدخال صٌؽة فً إحدى الخالٌا ابدأ اإلدخال بعامل حسابً مثل عالمة المساواة )=( تتألؾ  Microsoft Excelإلعالم 
 الصفة البسٌطة كالجمع أو الطرح أو المسمة من لسمٌن : عامل لبدء الصٌؽة ومرجع خلٌة واحدة على األلل.

بمولع البحث  Microsoft Excelعند إنشاء صٌػ تؤدي الحسابات أو تولٌد المعلومات انطاللاً من البٌانات ٌجب إعالم 
عن البٌانات اكتب مرجع الخلٌة أو اسم النطاق أو انمر فوق الخالٌا فً أثناء إنشاء الصٌؽة تحاط الخالٌا التً تنمر 

الخالٌا المحددة بٌنما تعمل على الصٌؽة إلجراء عملٌات حسابٌة فولها بخط منمط ٌسمى حدداً متحركة بحٌث ترى 
 بسٌطة مثل الفرق بٌن الخالٌا المحددة بٌنما تعمل على الصٌؽة.

  

 -أتبع الخطوات التالٌة: B1و  A1إلجراء عملٌات بسٌطة مثل الفرق بٌن 

 .  B1و الخلٌة  A1إدخال بٌانات حسابٌة فً كل من الخلٌة   -1

 لوضع نتابج الطرح فٌها . C1حدد الخلٌة   -2

 . A1اكتب عالمة )=( ثم أنمر الخلٌة   -3

 . B1( ثم أنمر الخلٌة  -اكتب عالمة )   -4

 . Enterاضؽط مفتاح اإلدخال   -5
 
 

 (:5مثال )

 -ٌمكنن حساب معدل كل طلب بأتباع الخطوات التالٌة : Lesson 2عن طرٌك فتح الملؾ 

 مود باسم المعدل النهابً .لم بإضافة ع  -1

 . Enter  = ثم اضؽط مفتاح اإلدخال F2/4لم بإدخال المعادلة  G2فً الخلٌة   -2
  

  

 
  

نشطة ثم لم بتحرٌن المؤشر إلى الزاوٌة السفلٌة الٌسرى لمربع التنشٌط حتى ٌتحول شكل مؤشر  G2أجعل الخلٌة   -3

) كما  G5) كما هو فً الشكل( ثم أستمر بالضؽط على زر الماوس ولم بسحب المؤشر إلى الخلٌة   الماوس إلى )+(
 . لمحددةهو فً الشكل ( بهذا الطرٌمة سوؾ تتمكن من نسخ المعادلة إلى كل الخالٌا ا
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 إدراج الخالٌا والصفوؾ واألعمدة وحذفها

ٌمكن نسخ الخالٌا إلعادة ترتٌب البٌانات فً ورلة العمل لكن ماذا لو احتجت إلى مجال أوسع فً ناحٌة واحدة معٌنة ؟ 
حتوٌات بل ٌمكن إدراج أو حذؾ الخالٌا أو الصفوؾ أو األعمدة بسهولة عند حذؾ أحدى الخالٌا ال ٌتم فمط مسح الم

إزالة الخلٌة بكاملها من الورلة وتأتً الخالٌا األخرى لتشؽل مكان الخلٌة المحذوفة من الٌمٌن أو فً أسفل هذه الخلٌة 

فً المابمة إدراج  Columnsأو أعمدة  Rowsأو صفوؾ  Cellsإلدراج خلٌة أو صؾ أو عمود أستعمل األوامر خالٌا 

Insert  نن استعمال األمر حذؾ لحذؾ خلٌة أو صؾ أو عمود ٌمكDelete  فً المابمةEdit . 
عند إدراج أو حذؾ صؾ أو عمود ٌجب تحدد الصؾ أو العمود بكاملة ولٌس جزءاً منهما للمٌام بذلن انمر الرأس 

 الموجود إلى ٌسار الصؾ أو فً أعلى العمود .
  

 
  
أو الصؾ فوراً إلى األسفل حٌث أن تظهر الخلٌة  عند إدراج خلٌة أو عمود أو صؾ ٌجب تحدٌد الخلٌة أو ألعمود 

الجدٌدة أو العمود أو الصؾ عند استعمال أوامر الموابم إلدراج خلٌة ٌمكن اختٌار أي خالٌا سٌتم نملها لتحل الخلٌة 
 ة .الجدٌدة محلها عند استعمال أوامر الموابم إلدراج خلٌة ٌمكن اختٌار أي خالٌا ستنمل لتحل محل الخالٌا المحذوف

 ٌمكن أٌضاً أو حذؾ أعمدة أو صفوؾ بكاملها ثم نملها تمام كإمكانٌة أدراج أو حذؾ ونمل الخالٌا .

 

    
 تسمٌة نطاق الخالٌا                                      

كما ذكرنا فً تعرٌؾ النطاق فأن كل مجموعة مستطٌلة من الخالٌا تسمى نطاق كما سبك وورد فً لسم الجمع  
التلمابً من درس الحسابات ، ٌمكن اإلشارة إلى احد النطالات بسرد مرجع الخلٌة األولى فً النطاق ٌلٌه نمطتان ثم 

( فً كثٌر من األحٌان ٌجب استخدام نطالات اإلشارة إلى مجموعة بٌانات A1:A25الخلٌة األخٌرة فً النطاق ، مثالً )
ل ، مثل بٌانات المبٌعات لمشروع معٌن هو البٌانات السنوٌة لفبة متشابهه موجودة فً ناحٌة مستطٌلة من ورلة العم

  .الشحن فً المٌزانٌة .. . الخ
ً ( ٌمكنن إما تعرٌؾ النطاق بمراجع  عند الحاجة إلى اإلشارة إلى نطاق فً احد الصٌػ ) كما ٌسرد فً المثال الحما

تسمٌة النطاق الولت والجهد بما أن تذكر االسم أسهل  الخالٌا فٌه أو بتسمٌة النطاق واستعمال االسم فً الصٌؽة . توفر
  .من تذكر بداٌة ونهاٌة مراجع خالٌا النطاق. كما إن األسماء تجعل لراءة الصٌػ وفهمها أسهل

  -(:7مثال )
إلٌجاد معامل االرتباط بٌن المروض والناتج المحلً فً الٌمن لم بإدخال البٌانات فً ورلة العمل كما هو موضح فً 

 شكل.ال
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 ( ثم ٌظهر مرجع الخلٌة األولى فً مربع السهم .A2:A8حد النطاق )  -1

 أنمر فً مربع االسم على شرٌط الصٌؽة ، ثم اكتب ) الصادرات ( .  -2

 ( بـ ) الصادرات ( .A2:A8، ٌسمى النطاق ) Enterاضؽط مفتاح   -3

 المحلً ( . -بتسمٌة باسم ) الناتج   ( ثم لمB2:B8حدد النطاق )  -4

 لتنشٌطها . B10انمر فوق الخلٌة   -5

 فً شرٌط األدوات المٌاسً .   انمر فوق رمز معالج الداالت  -6

ونتٌجة ذلن االختٌار تظهر لابمة أخرى  Statisticalاختر إحصاء  Function Categoryمن لابمة فبة الدالة   -7

 ) معامل بٌرسون لالرتباط ( . Personاختر منها  Function Nameبالداالت اإلحصابٌة فً مربع اسم الدالة 

 . Number 1من ثم ٌنفتح صندوق حوار أخر انمر فوق مربع  Nextانمر مفتاح التالً   -8

 انمر فوق مربع اسم الدالة فً شرٌط الصٌؽة واختر منها ) الصادرات (.  -9

 المحلً( . -ها ) الناتج ثم انمر فً شرٌط الصٌؽة واختر من Number 2انمر فوق مربع  -11

 .B10انمر مفتاح التالً فً صندوق الحوار ستحصل على الناتج فً الخلٌة  -11

   

 ِبٟ٘ خ١بساد لبئّخ إدساط. :(5اخزجبس رارٟ )

  

 
 إنشاء الصٌػ بمراجع نسبٌة ومطلمة

مثالً ( للتعرٌؾ عنهم . فً حٌن إن المرجع النسبً ال ٌحتوي على A$1) $المرجع المطلك على عالمة الدوالرٌحتوي  

مثالً ( . لم تستعمل حتى اآلن سوى المراجع النسبٌة فً الصٌػ . ٌصؾ المرجع النسبً مولع  A1هذه العالمات ) 
لنسبٌة الخلٌة فً ما ٌتعلك بالمسافة على صعٌد الصفوؾ أو األعمدة التً ٌفصلها عن خلٌة أخرى  تشبه المراجع ا

 إعطاء اإلرشادات مثالً ) بعد شارع ثم بعد منزلٌن ( وهكذا.. 
 .الفرق بٌن المراجع النسبٌة والمراجع المطلمة

التمٌٌز بٌن المراجع النسبٌة والمراجع المطلمة هو أمر هام فً حال نسخ صٌؽة من خلٌة إلى أخرى . ٌستعمل 

Microsoft Excel .افتراضٌاً المراجع النسبٌة 
  
  :المراجع النسبٌة 

هو ذلن المرجع الذي ٌحدد فً الصٌؽة عنوان خلٌة أخرى على عاللة بالخلٌة التً ال تحتوي على الصٌؽة . وٌتخذ 

 .. الخ . A1  ،B1المرجع النسبً للخلٌة شكل 
  

 -المراجع المطلمة:
ع الخلٌة التً تحتوي على هو ذلن المرجع الذي ٌحدد فً الصٌؽة العنوان الصحٌح للخلٌة . بؽض النظر عن مول

 ... الخ . A$1.$B$1الصٌؽة . وٌتخذ المرجع المطلك للخلٌة شكل $

ً كما ٌظهر فً  Microsoft Excelعندما تموم بنمل صٌؽة مع مرجع مطلك أو نسخها . بنسخ  المرجع المطلك تماما
دٌد ، فإن المراجع النسبٌة فً صٌؽة الصٌؽة األصلٌة . إال انه بسبب ضبط المراجع النسبٌة تلمابٌاً حسب المولع الج

منمولة أو منسوخة تشٌر إلى خالٌا متخلفة عن المراجع فً الصٌؽة األصلٌة . العاللة بٌن هذه الخالٌا والخلٌة التً 
تحتوي على نسخة الصٌؽة هً نفسها كالعاللة بٌن الخالٌا المشار إلٌها فً الصٌؽة األصلٌة والخلٌة التً تحتوي على 

 سها .الصٌؽة نف
  

 أمثلة توضٌحٌة:

. وتستعمل الصٌؽة  2فً هذا المثال على صٌؽة تضرب بالمٌمة فً الخلٌة الوالعة فولها بالرلم  A2تحتوي الخلٌة  -1

 . 211، ونتٌجة الصٌؽة هً   A1المرجع النسبً 
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    ، الخلٌة  B1بضبط الصٌؽة لإلشارة إلى الخلٌة  Microsoft Excel، ٌموم  B2عند نسخ الصٌؽة إلى الخلٌة  -2 

 . 1111الوالعة مباشرة فوق الخلٌة التً تحتوي على الصٌؽة ونتٌجة الصٌؽة هً 

  

 
  

إذا بدأت بمرجع مطلك عوضاً عن مرجع نسبً فً المثال السابك ، تموم الصٌؽة األصلٌة والصٌؽة المنسوخة  -3
 بضرب الخلٌة .

  

A1  211، وستكون النتٌجة  2بالرلم . 

   

 
  

 تمرٌن:
 

 -ولم باحتساب كالً من المٌم التالٌة : Lesson 3فً ملؾ باسم  وأحفظهاادخل بٌانات الموظفٌن الموضحة فً جدول 

 % من الراتب األساسً .6المعاش وٌساوي   -1

 % من الراتب األساسً .31المواصالت وٌساوي   -2

 % من الراتب األساسً . 41ؼالء المعٌشة وٌساوي   -3

 % من الراتب األساسً .12الخصم وٌساوي   -4

 % من إجمالً المستحمات .16الضرٌبة وٌساوي   -5

 * عدد الساعات .6( / 28ساعات العمل اإلضافً = ) الراتب /   -6

 ( * عدد أٌام الؽٌاب. 28الجزاءات وتساوي ) الراتب /   -7

 إجمالً العالوات وتساوي المعاش + المواصالت + ؼال المعاش + العمل اإلضافً .احسب   -8

 احسب إجمال المستحمات وتساوي إجمالً العالوات + الراتب األساسً .  -9

 إجمالً الخصومات . –احسب صافً الرتب وٌساوي إجمالً المستحمات  -11

 المجموع الكلً لصافً الراتب ( . احسب نسبة صافً الراتب وٌساوي ) صافً الراتب ( / ) -11
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 فً الصٌػ الحسابٌة IFاستخدام الدالة 

" IF، وهنا نتحدث عـن دالـة أخـرى وهـً الدالـة أو التـابع " Sumتحدثنا سابماً عن الدوال فً اكسل وباألخص الدالة   
 وهو من أكثر الدوال شهرة على اإلطالق فً عالم الحاسوب والبرمجٌات، حتى ٌكاد ٌكون موجودا فً جمٌع التطبٌمات.

 

 علٌه ناتج هذا التابع، وهً:على شرطاً منطمٌاً ٌتعلك  IFتحتوي صٌؽة الدالة  
  
  

 
  
  
 وٌخضع الشرط الموجود فً هذه الدالة إلى أحد الممارنات التالٌة: 

 =              ٌساوي
 <                   ألل

 >                 أكبر
 = <      ألل أو ٌساوي

 = >    أكبر أو ٌساوي
 > <          ال ٌساوي

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ٌـرجى التـحـمـك مـن سـالمة أجابتــن بمـراجــعة صفـحــة ) مفـاتٌــح االجــابات عــلى االختبـارات(  مالحـظة:

 فً نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة. 
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 -الفراؼات التالٌة بما ٌناسبها من العبارات:أكمل 
 

 .-------------تتم عملٌة فرز البٌانات فً برنامج األكسل من لابمة  .1
 .----------و  --------وعنوانها ٌتكون من  ----------مع ------الخلٌة من تماطع تتكون  .2
 .------------على رجع النسبً ٌحتوي المفً حٌن ال ---------المرجع المطلك على ٌحتوي  .3
 .-------------و  --------------و  -----------تتكون ورلة العمل من  .4

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحـظة:

 لـكل سـؤال درجـة واحـدة. .5

ٌـرجى التـحـمـك مـن سالمة أجابتـن بمـراجـعة صفـحــة ) مفـاتٌــح اإلجابـات عــلى االختبـارات( فـً  .6

فـأكثر فتكـون ؼٌـر محتـاج لدراسـة هـذه  9على درجـة نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة، ففً حالة حصولن 

فسـتكون  بحاجـة  9الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالٌة. أما فً حالة حصولن على درجة ألل من 

 لدراسة هذه الوحدة.
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 االختبار البعدي االختبارات الذاتٌة االختبار المبلً

رلم 

 السؤال

اإلجابة 

 الصحٌحة

 ( :1اختبار ذاتً )

الوحدة األساسٌة لتركٌب صفحة  ًه الخلٌة

العمل وهً ناتجة عن تماطع الصؾ مع العمود 
وٌتم إدخال كافة البٌانات لصفحة العمل فً هذه 

 ا.الخالٌ

 ( :2اختبار ذاتً ) 
 عناوٌن الصفوؾ.-6   شرٌط العنوان.     -1

 أشرطة التمرٌر.-7    شرٌط الموابم.     -2

 الخالٌا. -8  أشرطة األدوات.     -3

 شرٌط الحالة. -9    شرٌط الصٌؽة.     -4

 عناوٌن األعمدة     -5
 

 رلم السؤال
اإلجابة 

 الصحٌحة

 . بٌانات.1 أ 1

. عمود مع صؾ وعنوانها 2

ٌتكون من اسم العمود ورلم 

 الصؾ 

 . $والٌحتوي على عالمة  $. 3

األعمدة والصفوؾ .مجموعة 4

 والخالٌا.

 ب 2

 أ 3

 ج 4

 ( :3اختبار ذاتً ) ج 5

هً سلسلة من المٌم ، أو مراجع  الصٌؽة

عوامل  أوالخالٌا أو األسماء ، أو الداالت ، 
التشؽٌل الموجود داخل خلٌة تنتج لٌمة جدٌدة 
انطاللا من المٌم الموجودة . وتبدأ الصٌؽة دابما 

 بعالمة المساواة )=(.

 ( :5اختبار ذاتً )

 صؾ. -3عمود.  -2خالٌا.  -1

 

 ( :4اختبار ذاتً )

تبدأ الصٌؽة الحسابٌة   -1
دوماً بإشارة المساواة " = 

." 

ٌموم األكسل بأداء   -2
العملٌات الحسابٌة بالترتٌب 

التالً ومن الٌمٌن إلى 
 الٌسار:

عملٌة فن األلواس   - أ
الهاللٌة من الداخل إلى 

 الخارج..
عملٌة الرفع إلى لوة ) ^  - ب
.) 
 عملٌة الضرب ) * (. - ت
 عملٌة الجمع ) + (. - ث
 عملٌة الطرح ) ــ (. - ج

 

 ب 6

 ب 7

 د 8

 ج 9

 أ 11
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 .1998دلٌل المستخدم باللؽة العربٌة مٌكروسوفت أكسل  , شركة ماٌكروسوفت ,  . 1

د. دمحم بالل الزعبً , د. أحمد الشراٌعة , د. منٌب لطٌشات , الحاسوب والبرمجٌات . 2

 .2114الجاهزة , الجامعة األردنٌة 

 . شبوة نت لألكسل.3

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعجٛع اٌخبِظ ػششٓ ِفشداد ٠زؼّ
 إٌٝ األعجٛع اٌشاثغ ٚاٌؼششْٚ 
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 :(Target Population)الـفـبـة المستـهـدفـة  -أ

 طلبـة المـرحـلة الثـانٌـة فً لسم تمنٌات إدارة المواد فً هٌبـة التـعـلٌم التـمـنً. 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  -ب

المعلومات وٌتم فٌه  امن المواضٌع المهمة فً تكنولوجٌ  Microsoft Accessٌعـتبـر برنامج      

 .حفظ البٌانات والمعلومات الخاصة بالدوابر والشركات فً صورة لواعد بٌانات

عبارة عن مجموعة من من أهـم وسابـل التـمـدم التـكنـولوجً وهو  Accessـ وٌعتبر برنامج ال

علٌمه توٌعتبر   الجداول المنظمة بصورة معٌنة وعرضها بطرٌمة تسهل االستفادة من تلن المعلومات 

ً فً دراستـهـم وفً التحـصٌل  ٌ أساسٌا لجـمٌع طلبة المعاهـد التـمـنٌة فً كافـة تـخـصصاتهم ركـنا

 العـلمً .

حٌث ٌعـتبر من البـرامج المهمة  Microsoft Accessونـتٌجـة للحـاجة الماسة إلى برنامج 

ً  من االستماللٌة لسهـولتـه فً االستخدام وسـرعـتـه فً الـتـنـفٌـذ فً كافة الدوابر  حٌث ٌحمك نوعا

 والمناعة ضد التؽٌٌر من البرامج التً تموم باستخدامها حاضراً أو مستمباًل.

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزٌة  -ت

 (.Microsoft Accessالتعرؾ على برنامج ) أوالً:

 .تصمٌم لواعد بٌانات اكتساب مهارة وخبرة فًثانٌاً:

 هذاالبرنامج تمكونا فً عملٌة إدخال وتعدٌل وتنسٌك وطباعة ةالمساعداستخدام األوامرثالثاً:

 -:(Objectivesأهـداؾ الـوحـدة ) -ث

 لـادراً عـلى أن:سٌكـون الـطالب بعـد دراستـِه لهذا البرنامج      

 (.Microsoft Accessٌتـعـرؾ عـلى بـرنامج) .4
 (.Microsoft Accessعلى األشرطة األساسٌة فً النافـذة الربٌسٌة لبـرنامج )ٌتعرؾ  .5
 ٌُـحـدد األوامـر المساعـدة للبرنامج. .6
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 ضـع دابـرة حـول الـحـرؾ الـذي ٌسبـك اإلجابة الـصـحٌحـة لـكل مما ٌأتً:

 النجاز:(Microsoft Accessبرنامج )ٌـستـخـدم  -1
 الـحـسابات العملٌة واإلحصابٌة فمط. -أ

 حفظ البٌانات والمعلومات فً صورة لاعدة البٌانات.-ب

 معـالجـة الصور الفـوتـوؼـرافٌة. -ج

 الـرسم الهـنـدسً وحـساب الـكمٌات.-د

 ( من:Microsoft Accessٌتكون برنامج ) -2
 (مكونات.6)   -أ

 مكونات.( 11) -ب

 ( مكونات.5)-د                       ( مكونات. 2) -ج

 نـنـمـر عـلى: (Microsoft Accessلفـتـح أي مـلؾ ) -3
 الـنـمـر المـزدوج عـلى المـلؾ. -أ

 من لـابمة المـلؾ. Newنـذهب إلى األمـر  -ب

 الـنـمـر لمـرة واحـدة. -ج

 .Searchعـن طـرٌـك األمـر -د

 ٌحـتـوي عـلى:شـرٌـط الـمـوابـم  -4
 ( لـابمة.13) -ب                           ( لـوابـم.11) -أ

 ( لـوابـم.7)-د                           ( لـابمة.12) -ج

 (من لابمة:Microsoft Accessٌمكن تعٌٌن المفتاح األساسً فً برنامج ) -5
 ملؾ.  -أ

 تنسٌك.-ب

 تحرٌر. -ج

 إدراج.-د
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 فً:مـوجـود  Sortاألمـر فرز -6
 شـرٌـط األدوات. -ب                                  لـابمة المـلؾ. -أ

 شـرٌـط الحـالة.-د    شـرٌـط العـنـوان. -ج

 مـن:ٌنكون    Tools Barشـرٌـط  األدوات  -7
 .ةمجموعة أوامر ربٌس-ب      .مجموعة أزرار أو ماتسمى باألٌمونات   -أ

 مجموعة سجالت.-د                      .واسم الملؾ جاسم البرنام-ج

 (هو عبارة عن:Microsoft Accessالملؾ فً برنامج ) -8
 مجموعة أوامر. -ب                                 مجموعة حمول. -أ

 مجموعة سجالت.-د                             مجموعة أٌمونات.  -ج

 ٌمـوم بـ: Save asاألمـر  -9
 ألول مـرة.خـزن المـلؾ  -أ

 (.Cخـزن المـلؾ عـلى المحـرن الربٌـسً ) -ب

 خـزن المـلؾ للمـرة الثـانٌة. -ج

 خـزن المـلؾ بشكـل مخـفً.-د

 

 تعنً: Exitأالختٌار-11     

 .إنهاء التطبٌك   -أ

 ؼلك الملؾ. - ت
 االنتمال إلى سجل آخر. -ج

 إطفاء الحاسبة.-د

 

 

 

 

 

 مالحـظة:

 لـكل سـؤال درجـة واحـدة. .5

التـحـمـك مـن سالمة أجابتـن بمـراجـعة صفـحـة ) مفـاتٌـح اإلجابات عـلى  ٌـرجى .6

فأكثر فتكون  9االختبارات( فً نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة، ففً حالة حصولن على درجة 

 تالٌة. ؼٌر محتاج لدراسة هذه الوحدة واذهب لدراسة الوحدة ال
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  نبذه عنه:

الرابعة واألهم من كل البرامج األخرى . برنامج مهم  أوفٌسبرنامج ؼنً عن التعرٌؾ وهو إحدى برامج ماٌكروسوفت 
هذا  كبٌرة أو صؽٌرة فهً مستعملة بكل هذه الشركات . ألنن تستطٌع من خالل كانت ءلكل شركة ومؤسسة سوا

من حٌث معلومات عن  والمبٌعات وؼٌره لمصروفاتتخزٌن عدد هابل من المعلومات والبٌانات والرواتب وا البرنامج
المؤسسات  حظتهم وؼٌره. برنامج مطلوب بكلعنهم ومال وصورهم وكل شًء ورواتبهم وأسمابهم أعمارهمالموظفٌن 

 .تعلمه كامالً  تعلمه ألهمٌته الكبرى ولو معرفة جزء بسٌط منه فمط ٌساعدن على وٌجب على الشخص الكبٌرة

 البرنامجخطوات العمل بهذا 
 ٌتم كالتالً: كٌفٌة فتح البرنامج أوال:

 Start  ثمPrograms  ثمMicrosoft Offic ثم Microsoft Accesأ       فٌظهر مربع حوار ٌوجد فٌه  خٌاران-  
 .لاعدة بٌانات جدٌدةإنشاء 

ً -ب                  فتح لاعدة بٌانات مخزونة مسبما
  وكما موضح بالشكل التالً                

 

 



 55 

 

 : وبعد فتح البرنامج سٌظهر لن البرنامج كالتالً
 الملؾ إنشاء لاعدة بٌانات اضؽط علٌها عند كتابة أسمثم ٌتم  المراد حفظه فٌه االسم أكتب 

 لٌظهر لنا التال

 
 

 : لٌظهر لنا التالً نضؽط علٌه جدول تصمٌمأوأي إنشاء  create table design vie رنختا tables من خٌار

 
 



 56 

 : كالتالً أخرخٌار 
 

 
 

 (.Microsoft Access: ماالممصود ببرنامج )ولاأل اإلختبار الذاتً
 
 

 وبعد الضؽط على جدٌد عند إنشاء الجدول فً طرٌمة عرض تصمٌم ٌظهر مربع الحوار التالً:
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  -وتشمل نافذة عرض تصمٌم الجدول مما ٌأتً :
 .وستعرؾ اآلن ما معناه :الحمل أسم .1
  :بٌاناتنوع ال .2

و الرلم و رلم الهاتؾ  االسم سٌظهر لن على شكل جدول أي عنوان ربٌسً كالتالً كتبنا وهو الذي :الحمل

 1والراتب فً رلم 
 سٌظهر لن فً المربع االسمتختار منها وال تتركها فارؼة . فعند كتابة كمثال  والتً ٌجب أن :بٌانات الحمل 

  ومعناها نص أي سؤال ؟ text بجانبه كلمة  الذي 
  وؼٌره أحرؾنص ألنه كالم أو  االسملمابمة  اخترناتالحظ  كما هو نص أي كالم أحرؾ وؼٌره االسمطبعا             
ً  نوهنال        لابمة منسدلة تبٌن أنواع مختلفة من البٌانات وكما ستوضح الحما

:وهذا العمود هو اختٌاري ٌصؾ محتوٌات الحمل وبالتالً ٌسهل على المستخدم فهم هدؾ وصؾ البٌانات .3

 حرفاً أبجدٌا.  255الحمل بعد مرور فترة زمنٌة , وٌحتوي على سعة 
 

 : كالتالً أخرخٌار 
اآلن  وستعرؾ  أي ترلٌم تلمابً  auto number اختٌار وؼٌره فٌجب 7 6 5 4 3 2 1العدد الرلم  أي      

 . تعرؾ معناه إن كنت ال كٌؾ هو الترلٌم التلمابً

 
 

عن أرلام فمط وال تستطٌع أن تعطً  عبارةطبعا  عن ماذا ؟ عبارةاآلن إلى خٌار رلم الهاتؾ. حسنا رلم الهاتؾ 

 . ألنه رلم number بجانبهالمابمة التً  أما اآلن نختار من . أحد رلم هاتؾ بواسطة أحرؾ
الراتب باألحرؾ  ترٌد كتابة إن كنت text عن أرلام وتستطٌع أن تجعله نص أي ةعبارالراتب أٌضا  وخٌار

 . المثال سبٌل وخمسمابة وعشرٌن رٌاال وؼٌره هذا على ألؾكالتالً : 
 

 : المثال كسبٌل auto number و number و text األخرى ؼٌر اتواآلن الخٌار
 memo  : تكتبها بجانبه أي شًء أوومعناها مذكرة إن كنت ترٌد أن تكتب مالحظات . 
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  كتبة حمل فً الجدول وهذا ٌأتً كصٌؽة سؤال أي كسبٌل المثال yes /no : مثال آخر
 : كالتالً

وهو رابط  Hyperlink: كمثال مثل أخرولدٌن خٌار . فمط من دون كتابته الجواب نعم أم ال أنتمتزوج : تختار 
 .انترنت ظهر لن باللون األزرق أي هو رابط مولعوعند كتابته سٌ لهذا الشخص أو لصدٌمن مولع

data/time : على شكل أرلام و رموز / كهذه وتكتب الصٌؽة عمرن أووهو الٌوم والتارٌخ نحو ٌوم مولدن  . .

  .اآلالؾ من البٌانات من دون أي صعوبة فالبرنامج صمم لذلن وطبعا تستطٌع تخزٌن . الرابعةوؼٌره من الخٌارات 
 : الالزمة كالتالً البٌانات وبعد أن انتهٌنا من كتابة الحمول علٌنا بالحفظ لكً نذهب ونكتبأما اآلن 

 
 

 .الجدول فً نافذة عرض تصمٌم مالبٌانات عند تصمٌ :عدد أنواع ثانًاإلختبار الذاتً ال
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لٌظهر لنا الجدول كما فً الشكل   file =save من لابمة أونضؽط أوال على الرمز الذي فً األعلى وهو للحفظ 
والضؽط  لمد كتبت جدول الموظفٌن وعند كتابة جدول الموظفٌن الجدول كسبٌل المثال السابك وهو أسم المشروع أو

 : لنا التالً سٌظهر ok على

 
 . أختر ال

 
  كالتالً الحمول . فإلٌن الحل نفس صفحة إلىال سنعود  اختٌارالبٌانات ألننا عند  مكان كتابة إلى االنتمالواآلن نرٌد 

 وهو تعٌٌن أحد الحمول كمفتاح أساسً وكما ٌظهر أدناه:
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 datasheet view هذه الخٌارات بجانبها لٌظهر لنا نذهب إلى اإلٌمونة المحددة ومن ثم نضؽط على السهم الذي
 : التالً نضؽط علٌها لٌظهر لنا

 

 
 

 :كالتالًولتؽٌٌر اتجاه ورلة عرض البٌانات ٌتم 
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 .: مالفرق بٌن نافذة عرض تصمٌم ونافذة عرض بٌانات ثالثاإلختبار الذاتً ال
 

 : كالتالً األزمةواآلن نبدأ بكتابة البٌانات 
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ترٌد الحفظ أجبه بنعم  ؟هل,   لن صفحة للخروج من البرنامج وإن ظهرت x فمط نضؽط على عالمة االنتهاءوعند 
والحمول الالزمة إن طلب منن سواء فً العمل أو  كٌفٌة إدخال البٌانات فمط هذه هً الطرٌمة . وهذا الدرس لتتعلم

 . أو أي مكان إلدخال البٌانات فً البٌت
 

 
 
 
 

 
 

ما تحدده أنت بسهولة  باسماألسماء  استبدالوكٌفٌة  كٌفٌة البحث فً البرنامج عن بٌانات شخص ما
  ء.واألسماترتٌب األحرؾ  وكٌفٌة تامة

 

  
 ٌعلمن كٌفٌة البحث عن بٌانات البٌانات وتعدٌلها والتعامل معها اآلن إلٌن درس لمد تعلمت بالدرس السابك كٌفٌة إدخال

 .  البٌانات لدٌه المبات أو اآلالؾ من شخص ما بسهولة وهذه الخاصٌة ال ٌستعملها إال الذي
 : وعند فتحه سوؾ ٌظهر لن التالً  وفتح البرنامج انشبتهاالتً  درسنا السابك ولاعدة البٌانات إلىعلٌن بالذهاب  أوال
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تذكر لاعدة البٌانات التً حفظناها  الموظفٌن وهً إن كنت العمل الذي لد تم حفظه علٌنا بالضؽط على إٌمونة إلىلنذهب 

 . منا بإنشابهالجدول الذي ل سابما  لٌظهر لنا

 

 
 

 المبات بل اآلالؾ من لدٌن إنوطبعا لنفرض . الشخص المراد البحث عنه أسمفمط للبحث عن  االسملابمة  علٌنا بتظلٌل

 : اإلٌمونة التً محددة فً األعلى لٌظهر لنا التالً إلىومن ثم نذهب  كما موضح لن االسماألسماء نظلل لابمة 
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  . هذا هو خٌار البحث
 .بحث -1
 . الذي تبحث عنه هنا االسماكتب  -2
  .االسمحمل  أنت تبحث فً -3
 .بحث فً أي جزء فً الحمل -4
 .الكل -5
 
 
 
 
 
 

 خٌار آخر للبحث إلىاآلن  اترٌد أمالموجود لدٌن فً الشكل السابك لٌظهر لن كما  االسمالبحث بحثنا عن  ابدأ -6
  :كالتالً
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   االستبدال:
أنن ترٌد أن  اكتشفتدكتور. ومن ثم  أسم كل حمل لعمل التعدٌالت . أي لنفرض أنن كتبت إلىهذا الخٌار ٌوفر لن ذهابن 

 . replace all الكل استبدالومن ثم الضؽط على  االسمكتابة علٌن سوا فما  . حرؾ د الدال إلىتؽٌر دكتور 

 . االستبدال-1
 . استبدالهالمراد  االسمأكتب   -2
 . تضعها بدل الكلمة التً فً األعلى إنالتً ترٌد  الكلمة -3
 .االسمحمل  -4
 . جزء من الجدول إي -5
 . الكل -6

  . كلمة واحدة فمط دكتور أسم دكتور ستستبدل 1111ٌوجد كمثال  كلمة واحدة فمط من الجدول أي استبدال  -7

 :كالتالً أسم دكتور ستستبدل بحرؾ الدال 1111 إلالكل أي  استبدال -8

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . سبٌل المثال بدلنا كلمة دمحم بحرؾ المٌمعلى 
 : والتنازلً علٌن بعمل التالً التصاعدي أي الترتٌب ًالتنازلالترتٌب وٌسمونه الفرز التصاعدي والفرز  أما اآلن كٌفٌة
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  إلىكاملة ومن ثم الذهاب  االسم ةلابم. علٌن بتظلٌل  االسم ترٌد أن ترتب لابمة

  Z إلى A التنازلً أي من حرؾ الترتٌب  -1
 : لٌظهر لنا التالً 1لنفرض اخترنا  أنتترٌد  بالعكس كما A إلىZ ترتٌب تصاعدي وهو كترتٌب  -2

 

 
 

 
 

 .:كٌؾ ٌتم تكبٌر العمود اإلختبار الذاتً الرابع
 
 
 

 : كالتالًاآلخر والخٌار 
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 . معلومة صؽٌرة ودرس صؽٌر رابع إلٌنواآلن 

 
بعضها وٌجب  اختفى لد االسم إنطوٌل للشخص فستالحظ  أسمخماسً أو  االسم تكتب ترٌد أن االسم كمثال فً لابمة

واآلن ستعرؾ ما  االسمفٌجب علٌن تكبٌر لابمة   هاألول وؼٌر االسمعلٌن إدخال زر الفارة فً الداخل والبحث عن 

 : الصده كالتالً
 

 
 

 : لٌظهر لنا التالً COLUMN wIDTH أخترومن ثم  االسمظلل لابمة 
 

 
 
 

 : لٌظهر لنا التالً  اً رصؽٌ 21كان الرلم  إنبعد  4144111لمد وضعت كسبٌل المثال العرض 
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 . كما تالحظ لالسمالخاص  لمد كبر حجم الجدول

 

 
  شرح خٌارات الجدول بكل ما فٌها

الجدول  وإن كنت ال تعرؾ خٌارات خٌارات الجدولأكثر وأكثر البد أن تعرؾ ما هً  لكً تتعرؾ على برنامج األكسس

 . ستتعرؾ علٌها اآلن
 : كالتالً . أفتح أي بٌانات لدٌن أو من التً حفظناها سابما

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIELD SIZE األسفل فً خٌار إلى نذهب ومن ثم TEXT وهً طبعا ٌجب أن تكون نص أي االسمنضؽط أوال على خانة 
 خٌار االسماألحرؾ التً ترٌدها حدا للبٌانات الخاصة به من نحو   عدد حدد كما هً أو وهو عدد األحرؾ طبعا دعها

 :ًكالتال أخر
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 : هذا الخٌار مفٌد جدا وٌوجد فً هذا الخٌار ثالث خٌارات منها
 . أي عند التكرار هل ترٌد تنبٌهن ال  :األول

 . وتستمر فً العملللتكرار وتظهر رسالة وتمول لن أنن لد كررت   الثانً: نعم
وضع أسم مماثل لؽٌره فً  أبدا تكرار  أي عند تكرار أي اسم ستظهر لن رسالة تمنعن من ذلن وال تستطٌع الثالث: ال

البٌانات وعلى كثٌر البٌانات ال ٌعرفون أن كان تكرر أسما أم  من جدول البٌانات وهذه خاصٌة رابعة لمن لدٌهم المبات

 : كالتالً أخرخٌار   .ال

 

 
 
 
 
 
 

 : كالتالً أخرخٌار  إلىهذه خانة الرلم : حددها أوال ومن ثم نذهب 
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 إلولٌس لها دخل أبدا فً النص أي  جمٌعها لألرلام فمط طبعا أوال لكً تفهم . نحن اآلن فً خانة الرلم أي أن الخٌارات
text .وتظهر لن رسالة تنبٌه  أرلام مجاوزة عدد الخمسةالخٌار تستطٌع منه تحدٌد عدد األرلام كمثال : ال تستطٌع  هذا

 . أرلام إن أردت 5وال ٌمكنن وضع أكثر من 
 : كالتالً أخرخٌار 

 

 
 
 

 . من خانة الرلم هذا الخٌار أٌضا
  . الراتب وهو كمثال وضعت خٌار أو حمل كما ٌسمونه وضعت عنوان وهو
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عند كتابة أي رلم سٌظهر لن رمز  الراتب أي الموجودة فً خانةتستطٌع تحدٌد العملة من هنا على جمٌع الخٌارات 

 : كالتالً أخرخٌار  ما تحدده أنت العملة سواء ٌن أو لاير على حسب

 

 
 

ٌظهر لن رسالة  فالبرنامج  ٌجب علٌن وضع رلم رابع وهو ال تستطٌع أن تنسى خانة رلم فارؼة بل هذا الخٌار أٌضا

 yes  كنت لد حددت الخٌار نعم فمط إن وضعت رلم محدد هذاتنبٌه ال ٌمكن تجاوزها إال إن 
 : كالتالً أخرخٌار 
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 هذا لتكرار األرلام
 . واحد األول وضع عادي تكرار أم ال كله را لخٌاٌوأ

 الخٌار الثانً: ال بأس بالتكرار
 . لألرلام ابدأخٌار الثالث: ال تكرار 

 . تكون مفهومة إن وأتمنىهذا أهم ما ورد فً هذه الخٌارات 

 
 
 

 : ماهً خٌارات الفهرسة للحمول. خامساالختبار الذاتً ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى لاعدة  االنتمالال تستطٌع  لن التً شرحتها لكم وظهرت رسالة لن تمول تالفراؼاعند تؽٌٌر هذه  مالحظة مهمة:

  . خطأ البٌانات لكً تكتب البٌانات . فٌكون هنان
 ستمول أٌن الخطأ ؟

لد تكون حددت رلم ال ٌمكن تجاوزه كما وضحنا سابما فً  وأنت 55رلم  أي كمثال ٌوجد فً لاعدة البٌانات الخاصة بن

علٌه  علٌن إرجاع الخٌار كما هو لاعدة البٌانات بل إلى االنتمالفعند تعدي هذا الحد ال تستطٌع  51 وهو الرلم خٌار ما
 لخٌاروضعته ومن ثم أدرج ا الرلم الذي هو اكبر من الرلم الذي لاعدة البٌانات وتؽٌٌر إلىومن ثم الذهاب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ات( تختبـاجالا جـرابات ــرل االيـرجج  الترحرــرم مـرال سـأما أجابتـرر بمرجاجـرحا  فرحـرا ي مفراتيـر   مالحـظة:

   .في نهرايا الروحردة الرنمرطيرا
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 -ضع دابرة حول الحرؾ الذي ٌسبك اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌأتً: 

 ( هو:Microsoft Accessٌمكن أن ٌكون حمل المفتاح األساسً فً برنامج)

 رلم. -ب                                                  نص.  -أ

 ر. كل ماذك -د                                        أكثر من حمل. -ج

 ( ٌمع: States bar. ان  شرٌط  المعلومات )2

 أعلى نافذة البرنامج.   -ب                               أسفل نافذة البرنامج.   -أ 

 أسفل المسطرة.   -د                                أسفل شرٌط المهام .  -ج

  ( بامتداد:  A. ٌتم حفظ ملؾ ) 3

  exe-ب                                                     PDF-أ

 Doc -د                                                 mdb  -ج

 ٌتم االنتمال من نافذة عرض تصمٌم إلى نافذة عرض بٌانات من:  .4

 . عرضلابمة-ب                             لابمة ملؾ.   -أ

 لابمة تحرٌر.  -د                           .سجالت لابمة-ج

 ( لؽرض: Saveٌستخدم األمر ) .5

 حفظ التؽٌرات التً ٌتم إجراءها على الملؾ الذي سبك حفظه.   -أ

 إعطاء اسم الملؾ للمرة األولى.   -ب

 لحفظ الملؾ باسم جدٌد.   -ج

 لحفظ الملؾ بمكان جدٌد.    -د

   

 

 

 

 مالحـظة:

 لـكل سـؤال درجـة واحـدة. .7

ٌـرجى التـحـمـك مـن سالمة أجابتـن بمـراجـعة صفـحـة ) مفـاتٌــح االجــابات عــلى االختبـارات( فـً  .8

فـأكثر فتكـون ؼٌـر محتـاج لدراسـة هـذه  9نهـاٌة الـوحـدة الـنمـطٌـة، ففً حالة حصولن على درجـة 

 واذهب لدراسة الوحدة التالٌة. الوحدة

 



 74 

 

االختبار  

 المبلً
 االختبار البعدي االختبارات الذاتٌة

رلم 

 السؤال
 اإلجابة الصحٌحة

 ( :1اختبار ذاتً )

عبارة عن برنامج ٌستخدم لحفظ 

 ةالبٌانات والمعلومات الخاص

بالشركات فً صورة لواعد 

بٌانات مكونة من مجموعة من 

الجداول المنظمة بصورة معٌنة 

وعرضها بطرٌمة تسهل 

االستفادة من تلن المعلومات 

وتخزٌن بٌانات جدٌدة 

واالستعالم عن هذه البٌانات 

 وطباعتها.

 رلم السؤال
اإلجابة 

 الصحٌحة

 د 1 ب 1

 أ 2 أ 2

 ج 3 أ 3

 ب 4 د 4

 ( :2اختبار ذاتً ) ج 5

 - 6نص                   -1

 ترلٌم تلمابً

نعم  -7رلم                     -2

 / ال.

 -8مذكرة                  -3

 كابن

 -9تارٌخ / ولت          -4

 معالج بحث

 العملة -5

 أ 5

 (:3اختبار ذاتً ) ب 6

 تصمٌم:هً ضنافذة عر

عملٌة إضافة حمول أو 

إجراء تعدٌالت علٌها 

أسماء الحمول  نوتتضم

 ونوع البٌانات وتوصٌفها .

نافذة عرض البٌانات.هً 

البٌانات  لعملٌة إدخا

وتحرٌرها والبحث عنها 

 وتفسٌرها.   

 أ 7

 د 8

 أ 9

 أ 11
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 (:4اختبار ذاتً ) 

ٌتم تكبٌر عرض العمود من 

عرض  لابمة تنسٌك ثم الخٌار

العمود ونكتب الرلم المناسب 

للعرض أو عن طرٌك الفأرة 

 بالسحب واإلفالت.

 

 (:5اختبار ذاتً )

 نعم مكرر. -1

 نعم ؼٌر مكرر. -2

 ال ؼٌر مفهرس -3
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intopower p 

 االسبوع الخامس والعشرون الى االسبوع الثالثون مفرداتٌتضمن 
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Power point 

 : أشبء اٌزمش٠ش ثبٌطش٠مخ اٌغٍٙخ

 أشبء اٌزمش٠ش ثٛاعطخ ِؼبٌظ اٌزمبس٠ش اٌزٍمبئٟ

 أمش ػالِخ اٌزج٠ٛت رمبس٠ش فٟ اؽبس لبػذح اٌج١بٔبد صُ اٌضس عذ٠ذ . - 1

 رٍمبئٟ : عذٌٟٚ .أمش اٌخ١بس رمش٠ش رٍمبئٟ : ػّٛدٞ اٚ رمش٠ش  -2

 ع١ظ اٌزمش٠ش ػ١ٍٗ .الخز١بس عذٚي اٚ اعزؼالَ رش٠ذ رأ أمش اٌغُٙ إٌّغذي -3

 أمش اٌضس ِٛافك .

فٟ اؽبس اٌّؼب٠ٕخ لجً اٌطجبػخ ، ٠ّىٕه ِٓ ٕ٘ب ؽفظٗ اٚ ؽجبػزٗ اٚ اغاللٗ ، اٚ ٠ّىٕه اٌزجذ٠ً  اٌٝ ِؼب٠ٕخ  اٌزظ١ُّ 

 ٌزؼذ٠ٍٗ .

 

 ؽفع اٌزمش٠ش :

 صُ ؽفع .اخزش االِش ٍِف  -1

 اوزت اعّب ٌزمش٠شن . -2

 أمش اٌضس ِٛافك . -3
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Power point 

 

اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؾزٛٞ    slidesػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌششائؼ      power pointثشٔبِظ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ 

، ٚسعِٛبد ، ٚسعَٛ ِزؾشوخ ٚاشىبي ِخزٍفخ ٚاٌىض١ش اٌىض١ش ، ٚعذاٚي ػٍٝ ٔظٛص ، ٚسعَٛ ث١ب١ٔخ ٚطٛسح 

وزٌه ٠ّىٕه     transparenciesٚاٌزٟ ٠ّىٕه ػشػٙب ثٛاعطخ شبشخ عٙبص اٌؾبعٛة اٚ ثبعزخذاَ اٌشبف١بد 

ٌىً شش٠ؾخ العزخذاِٙب ٌٚىٟ رززوش إٌمبؽ  اٌشئ١غخ اصٕبء اٌؼشع    speakersأشبء طفؾخ ِالؽظبد  

رغبػذ اٌّشب٘ذ٠ٓ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ ،  ٚوزٌه   handoutsىٕه ؽجبػخ ٔششاد اٌزمذ٠ّٟ. وّب ٠ّ

 ٠ّىٕه رغغ١ً ِؾؼش االعزّبع ٚرٛط١برٗ ٚأشبء شش٠ؾخ ثشىً رٍمبئٟ .

 

 :  power pointرشغ١ً  

، صُ أمش فٛق  ( (taskbarِٓ شش٠ؾ اٌّٙبَ    (start) أمش صس اٌجذء   power point))زشغ١ً  ٌ

program) )  اٌمبئّخ اٌفشػ١خ أمش فٛق ِٓٚMicrosoft power point)  ) ف١ظٙش ِشثغ ؽٛاس ،

(power point)  : ٚاٌزٞ ٠ؾٛٞ إٌمبؽ اٌشئ١غ١خ اٌزب١ٌخ 

 

 : setup your  own presentationأشبء ػشع  رمذِٟ  
ِشثغ  ف١ظٙش  blank presentationِٓ رظ١ّّه أمش فٛق ػشع رمذِٟ فبسؽ ٔشبء ػشع  رمذِٟ  ال

 ٠ٚزىْٛ ِٓ االٔٛاع اٌزب١ٌخ : (  (new slideؽٛاس شش٠ؾخ عذ٠ذح

 title slide   شش٠ؾخ ػٕٛاْ   -1

 bulleted   لبئّخ راد رؼذاد ٔمطٟ -2

   text boxٔض ِٓ ػّٛد٠ٓ  -3

  table  عذٚي -4

 chart & text  رخط١ؾ ٚٔض  -5

 text & chart  ٔض ٚرخط١ؾ  -6

 organization chart  رخط١ؾ ١٘ىٍٟ  -7

 chart   )سعُ ث١بٟٔ ( رخط١ؾ -8

 clip art & text   طٛسح ٚٔض -9

 text & clip art  ٔض ٚطٛسح  -10

 title only   ػٕٛاْ فمؾ -11

 blank slide  شش٠ؾخ فبسغخ  -12

 

 : Title  أشبء شش٠ؾخ ػٕٛاْ 

ِٓ  2شش٠ؾخ ػٕٛاْ ) ٚاٌزٟ ػبدح رىْٛ اٌشش٠ؾخ االٌٚٝ ( أمش فٛق شش٠ؾخ ػٕٛاْ سلُ  فّضال الٔشبء

 okِشثغ ؽٛاس شش٠ؾخ عذ٠ذح صُ ِٛافك 

 رظٙش ٌه اٌشش٠ؾخ  .

 ، ( فٟ عٙخ ا١ّ١ٌٓ  Alt + Shiftٌزؾ٠ًٛ ٌغخ اٌىزب٠خ ِٓ اٌالر١ٕ١خ اٌٝ اٌؼشث١خ اػغؾ ) 

 ( فٟ عٙخ ا١ٌغبسٌٍىزبثخ ثبٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ . Alt + Shiftٌٍىزبثخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاػغؾ ) 

 

 ارجغ ِب٠ٍٟ : ٜ ( فّضال الٔشبء شش٠ؾخ ثؼٕٛاْ سئ١غٟ )اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ ١ٕٔٛ
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أمش فٛق ِشثغ ) أمش الػبفخ ػٕٛاْ ( ٚادخً ػجبسح ) اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ ١ٕٜٔٛ ( ٚثٙزا رىْٛ لذ ادخٍذ 

 اٌؼٕٛاْ اٌشئ١غٟ .

 

 ( status bar )   : شش٠ؾ اٌؾبٌخ ) اٌّؼٍِٛبد ( 

 ؽ١ش ٠مَٛ ثبخجبسن ػٓ ٚػؼه اٌؾبٌٟ داخً اٌجشٔبِظ ٚػٓ ػذد اٌششائؼ ٚسلُ اٌشش٠ؾخ اٌؾب١ٌخ .... اٌخ

 

 

 

ُ فزؼ اٌجشٔبِظ ِغ ِشثغ ؽٛاسٞ ٌزؾذ٠ذ و١ف١خ أشبء اٌؼشع ) ػٍّب ثبْ ِشثغ اٌؾٛاس ٘زا ٠ظٙش ػٕذ رشغ١ً اٌجشٔبِظ ع١ز

 خ١بساد ٟٚ٘ : 4ِشح ( ؽ١ش ٠ؾزٛٞ ٘زا اٌّشثغ ػٍٝ  الٚي

  ِٜٛؼبٌظ اٌّؾزٜٛ اٌزٍمبئٟ : ؽ١ش ٠مَٛ ثئٔشبء ػشع عذ٠ذ ثؼذ االعبثخ ػٓ ػذح اعئٍخ ؽٛي اٌّؾز

 ٚاٌؼشع ٚاٌخؾ ....اٌخ

 . لبٌت اٌزظ١ُّ : ؽ١ش ٠مَٛ ثئٔشبء ػشع عذ٠ذ  ثبعزخذاَ اؽذ اٌمٛاٌت اٌّزٛفشح ثبٌجشٔبِظ 

  : ؽ١ش ٠مَٛ ثئٔشبء ػشع عذ٠ذ  ثبعزخذاَ ّٔٛرط فبسؽ .ػشع رمذ٠ّٟ فبسؽ 

 . فزؼ ػشع رمذ٠ّٟ ِٛعٛد 

 

 

 : أٙبء اٌجشٔبِظ

 رٛعذ ػذح ؽشق الٔٙبء اٌجشٔبِظ ِٕٚٙب :

 . FILE ِٓ لبئّخ   EXIT اخز١بس  -1

 عزطبٌت ثؾفع اٌٍّف صُ ٠ٕزٟٙ اٌجشٔبِظ . -2

 

 :اٚ

 .  ALT + F4 )ػغؾ ِفزبؽٟ )    -1

 ثؾفظٗ  رظٙش سعبٌخ ربِشن ثؾفظٗ .لُ ثؾفع اٌٍّف فبرا ٌُ رمُ  -2

 

 

 اٚ :

 ٔمشا ِضدٚعب  .  ( CONTROL MENU BOX )ِشثغ لبئّخ اٌزؾىُ    -1
 اٌّٛعٛد اػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌشبشخ .X) إٌمش ػٍٝ صس االغالق    )  -2
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 اػذاد اٌؼشٚع ٚرٕغ١م١ٙب

 

 : ػجؾ طفؾبد ٍِف اٌؼشع 
 افزؼ اٌٍّف اٌزٞ عٛف رغشٞ اٌزغ١١شاد ػ١ٍٗ . .1

)اػذاد اٌظفؾخ( ِٓ لبئّخ ٍِف ع١ظٙش ِشثغ ) اػذاد اٌظفؾخ ( فٟ خبٔخ ؽغُ اٌششائؼ اخزش االِش  .2

ؽذد اٌؼشع ٚاالسرفبع اٌزٞ رش٠ذٖ  صُ ؽذد ارغبٖ اٌششائؼ افمٟ اٚ ػّٛدٞ ٚفٟ خبٔخ رشل١ُ اٌششائؼ 

 ؽذد االسلبَ اٌزٟ رش٠ذ٘ب ثؼذ رٌه أمش صس ِٛافك .

 : رىج١ش ٚرظغ١ش ِؾز٠ٛبد ٍِف اٌؼشع 
 ِفزٛػ .ٌٍّف ربوذ اْ ا .1

اخزش االِش رىج١ش ٚرظغ١ش ِٓ لبئّخ ) ػشع ( ع١ظٙش ِشثغ ؽٛاسٞ ثؼٕٛاْ ) رىج١ش ٚرظغ١ش ( ؽذد  .2

 ٔغجخ اٌزىج١ش اٌزٟ رش٠ذ٘ب صُ أمش صس ِٛافك .

 : رغ١١ش ّٔؾ ػشع اٌششائؼ 
 اصساس ٌزغ١١ش ؽشق اٌؼشع ٟٚ٘ : 5رٛعذ 

س ِٕبؽك ِخزٍفخ شع ٘زٖ اٌطش٠مخ صالػشع ػبدٞ : ٟٚ٘ رظٙش رٍمبئ١ب ػٕذ رشغ١ً اٌجشٔبِظ ؽ١ش رؼ .1

 ١ً ٚاٌّالؽظبد ؽ١ش ٠ؾزً لغُ اٌشش٠ؾخ اٌغضء االوجش .ٟ٘ اٌشش٠ؾخ ٚاٌزفظ

الغبَ ٟ٘ شش٠ؾخ ، ِفظً  ،  3ػشع ِفظً : ا٠ؼب فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠زُ رمغ١ُ اٌظفؾخ اٌٝ  .2

 ِالؽظبد ؽ١ش ٠ؾزً لغُ ِفظً اٌغضء االوجش .

 ُ اٌشش٠ؾخ فمؾ .ػشع اٌشش٠ؾخ : فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠ظٙش لغ .3

ػشع فبسص اٌششائؼ  : ؽ١ش ٠زُ ػشع اٌششائؼ ثشىً ِظغش فٟ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ  ٚثبٌطش٠مخ ٘زٖ  .4

 رغزط١غ رؼذ٠ً ٚٔغخ ٚٔمً اٌششائؼ ؽ١ش ٠ظٙش شش٠ؾ  ادٚاد خبص اصٕبء ٘زا اٌؼشع .

ػشع اٌششائؼ : ؽ١ش ٠زُ ػشع اٌششائؼ ػٍٝ وبًِ اٌشبشخ  ثذْٚ  ٚعٛد اٞ ِٓ ِىٛٔبد شبشخ  .5

 شاِظ .اٌج

 

 : ) ًاٌزؼبًِ ِغ اٌٍّف فٟ ّٔؾ اٌؼشع ) ِفظ 
ّٔؾ اٌؼشع ِفظً ٠مَٛ ثؼشع وبفخ ششائؼ اٌؼشع ثظٛسح ٔظ١خ  فمؾ . ٌٚٓ رظٙش اٞ سعَٛ اٚ طٛس فٟ 

اٌؼشع  ٚفٟ ٘زا اٌٛػغ  ٔغزط١غ اْ ٔؼ١ف  عطش عذ٠ذ اٚ رغ١١ش اٌّغبفبد اٌجبدئخ اٚ ٔمً فمشح ِٓ ِىبٔٙب 

 ٟ شش٠ؾ االدٚاد .ػٓ ؽش٠ك االعُٙ اٌّٛعٛدح ف

 

 ادساط شش٠ؾخ عذ٠ذح : 

 افزؼ ٍِف اٌششائؼ فٟ ّٔؾ  فبسص اٌششائؼ . -1

 ؽذد ِىبْ اٌشش٠ؾخ اٌغذ٠ذح . -2

 افزؼ لبئّخ ادساط صُ اخزش ) شش٠ؾخ عذ٠ذح ( اٚ أمش صس شش٠ؾخ عذ٠ذح ِٓ شش٠ؾ االدٚاد. -3

 ؽذد شىال ِٓ اشىبي اٌزخط١ؾ اٌزٍمبئٟ صُ أمش اٌضس ِٛافك . -4

 ٠ظٙش اٌزخط١ؾ اٌغذ٠ذ فٟ اٌّىبْ اٌزٞ ؽذدرٗ فٟ اٌغبثك لُ ثؼًّ اٌزغ١١شاد اٌزٟ رش٠ذ٘ب .  -5
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 اٌزؼبًِ ِغ إٌظٛص /  ٚاٌشعَٛ ٚاٌغذاٚي ٚاٌّالؽظبد

 

 اٌزؼبًِ ِغ إٌظٛص : 

 ثظٛسح ػبد٠خ ٌٚىٓ ٠زُ ادخبٌٙب ػّٓ ِؾزٜٛ ٔظٟ  ( power point )زُ ادخبي إٌظٛص فٟ ثشٔبِظ  ال ٠

 ( place holder )  : ؽ١ش ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ ٘زا اٌّؾزٜٛ إٌظٟ ثطش٠مز١ٓ ّ٘ب 

 ثٛاعطخ اٌجشٔبِظ ػٓ ؽش٠ك اخز١بس ٔٛع اٌزخط١ؾ اٌزٍمبئٟ إٌّبعت    -1

(Auto  Layout)  ٍٝٔٛع رخط١ؾ .  24  ٚاٌزٞ ٠ؾزٛٞ اٌجشٔبِظ ػ 

اٌؼٍٛٞ  الدخبي إٌض ، اٌّشثغ فٟ اٌشبشخ ػٍٝ شىً ِشثؼ١ٓ   ؽ١ش ٠زُ اخز١بس ٔٛع اٌزخط١ؾ  ف١ظٙش

 ػٍٝ شىً لبئّخ ِشلّخ .  ( Body )ٔض اٌّؾزٜٛ   الدخبي   ٚاٌغفٍٟ  ( Title )ٔض اٌؼٕٛاْ   الدخبي 

ثٛاعطخ اٌّغزخذَ ؽ١ش رمَٛ ثٕمش اداح ِشثغ إٌض  اٌّٛعٛدح فٟ شش٠ؾ االدٚاد ) سعُ ( صُ إٌمش فٟ اٞ   -2

 ِىبْ ثشش٠ؾخ اٌؼشع ٌزجذا فٟ اٌىزبثخ 

 ٠ؼبًِ ِؾزٜٛ إٌض ِؼبٍِخ  اٌىبئٕبد االخشٜ ِٓ ؽ١ش إٌمً ٚاٌزؾغ١ُ ٚاٌزٕغ١ك ٚاٌزؼذ٠ً . :ظخ ِالؽ

  : َٛاٌزؼبًِ ِغ اٌشع 
ػٍٝ شش٠ؾ ادٚاد ) سعُ ( ؽ١ش ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ع١ّغ االدٚاد ٚاالشىبي   ( power point )٠ؾزٛٞ ثشٔبِظ 

اٌّغزخذِخ فٟ سعُ وبفخ أٛاع اٌىبئٕبد ِغ اِىب١ٔخ اٌزؾىُ ثىبفخ  اشىبي اٌزٕغ١ك ٚاٌزشر١ت ٚاٌّؾبراح . ٠ٚظٙش 

ثبؽذ اششؽخ ٘زا اٌشش٠ؾ  فٟ اعفً اٌشبشخ رٍمبئ١ب ، اِب ارا ٌُ ٠ىٓ ظب٘شا أمش ثضس اٌفبسح اال٠ّٓ ػٍٝ اٞ ِىبْ 

 االدٚاد ِٚٓ اٌمبئّخ إٌّغذٌخ اخزش ) سعُ ( .

ٚالعزخذاَ ادٚاد ٘زا اٌشش٠ؾ  لُ ثبخز١بس االداح اٌّشاد اعزخذاِٙب صُ أمً اٌّؤشش اٌٝ ِٕطمخ اٌؼًّ ِغ إٌمش 

 ػٍٝ صس اٌفبسح  اال٠غش ٚاثذا اٌؼًّ .

 

بد اٚ رؼجئخ ٌْٛ  ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك رؾذ٠ذ وّب ٠ّىٓ ػًّ اٞ ربص١ش ِٛعٛد ِضً اػبفخ ظً اٚ ربص١ش صالصٟ االثؼ

اٌىبئٓ اٌّٛعٛد فٟ اٌشش٠ؾخ عٛاء  وبْ سعُ اٚ ٔض  .  صُ ثؼذ رٌه  اخز١بس االداح اٌّطٍٛثخ فٟ شش٠ؾ ادٚاد 

 سعُ ف١زُ  اٌزغ١١ش ػٍٝ اٌىبئٓ اٌّخزبس ؽغت ٔٛع االداح  .

 .  ( Clip Art) ِٓ  طٛسح  اٚ ادساط  ( Word Art) وّب ٠ّىٓ ادساط وبئٓ ِٓ ِؼشع 

 

 

  : اٌزؼبًِ ِغ اٌغذاٚي 

 
                   اٌغذٚي ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌظفٛف ٚاالػّذح ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ثخطٛؽ ؽ١ٌٛخ ٚػشػ١خ رغّٝ

 Grid  Line) )  ٚاٌّشثغ إٌبرظ ػٕذ اٌزمبء طف ٚػّٛد ٠غّٝ خ١ٍخ( Cell ) : ٍٟالٔشبء عذٚي لُ ثّب ٠ 

 

صُ أمش )ػشع  ( General )ِٓ لبئّخ ) ٍِف ( صُ ٔشؾ  اٌزج٠ٛت ثؼذ فزؼ اٌجشٔبِظ اخزش اِش ) عذ٠ذ (    -1

رخط١طب اخزش اٌزخط١ؾ اٌخبص ثبٌغذٚي صُ  24فبسؽ ( ف١ظٙش ِشثغ شش٠ؾخ عذ٠ذح . ٠ؾزٛٞ ػٍٝ   رمذ١ّ٠ٟ

 أمش ػٍٝ اِش ِٛافك رظٙش شش٠ؾخ عذ٠ذح خب١ٌخ ِٓ اٌج١بٔبد رشزًّ ثذاخٍٙب ػٍٝ شىً عذٚي .
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ٛعٛد فٟ صُ اوزت اٌؼٕٛاْ ثؼذ رٌه أمش ٔمشا ِضدٚعب ػٍٝ سِض اٌغذٚي اٌّ ( Title ) أمش خبٔخ اٌؼٕٛاْ   -2

 ف١ظٙش ِشثغ ادساط عذٚي . ٚعؾ ِشثغ اٌشش٠ؾخ

اٌغذٚي داخً اٌشش٠ؾخ . اوزت اٌج١بٔبد  لُ ثزؾذ٠ذ ػذد االػّذح ٚػذد اٌظفٛف صُ أمش صس ِٛافك ف١ظٙش  -3

 اٌزٟ رش٠ذ٘ب داخً اٌغذٚي .

 ِالؽظخ :

رغزط١غ ػًّ وبفخ اٌزٕغ١مبد اٌزٟ رش٠ذ٘ب ػٍٝ اٌغذٚي ِٓ رغ١١ش ؽغُ اٌىزبثخ اٚ اػبفخ ٌْٛ اٚ ظً اٚ اػبفخ اػّذح اٚ  

 طفٛف اٚ ص٠بدح ػشع اٌؼّٛد اٚ اٌظف اٚ ؽزف ػّٛد اٚ طف ... اٌخ .

 : اعزخذاَ اٌّالؽظبد ٚاٌزؼ١ٍمبد 
 الػبفخ ِالؽظبد اٌٝ شش٠ؾخ اٌؼشع ارجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :

 اخزش اٌشش٠ؾخ اٌّشاد اػبفخ ِالؽظبد ٌٙب ) ّٔؾ ػشع شش٠ؾخ اٌؼشع ( .  -1

 اخزش االِش ) طفؾخ اٌّالؽظبد ( ِٓ لبئّخ ) ػشع ( ف١ظٙش ِشثغ ِالؽظبد اعفً شش٠ؾخ اٌؼشع .  -2

 أمش ِشثغ اٌّالؽظبد ٚاثذا ثىزبثخ ِالؽظبره   -3

 لُ ثؼًّ اٌزٕغ١مبد اٌزٟ رش٠ذ٘ب ػٍٝ ٔفظ اٌّالؽظخ   -4

ء ِٓ ادخبي اٌٍّؾٛظخ اخزش االِش ) شش٠ؾخ ( ِٓ  لبئّخ )ػشع ( اٚ اخزش صس ) شش٠ؾخ ثؼذ االٔزٙب  -5

ػشع ( ِٓ االصساس اٌّٛعٛدح فٟ اعفً اٌشبشخ عٛف رشعغ اٌٝ ّٔؾ اٌؼشع االعبعٟ اٌزٞ ال٠ظٙش ثٗ 

 ِؾز٠ٛبد شش٠ؾخ اٌؼشع ٔفغٙب .

 

 : ٍٟالػبفخ رؼ١ٍك اٌٝ شش٠ؾخ اٌؼشع ارجغ ِب٠ 
 ٍٛة اػبفخ رؼ١ٍك ٌٙب ) ّٔؾ ػشع شش٠ؾخ اٌؼشع ( .ٌؼشع اٌّطاخزش شش٠ؾخ ا -1

 اخزش االِش ) رؼ١ٍك ( ِٓ لبئّخ )ادساط( ف١ظٙش ِشثغ ٔض فٟ اػٍٝ اٌشش٠ؾخ . -2

 اوزت اٌزؼ١ٍمبد اٌزٟ رش٠ذ٘ب ٚلُ ثؼًّ اٌزٕغ١مبد اٌزٟ رش٠ذ٘ب . -3

 

 : ٟٔأشبء رخط١ؾ ث١ب 
ثم اختر  (General)لم بتنشٌط التبوٌب   اخزش اِش عذ٠ذ ِٓ لبئّخ ٍِف ف١ظٙش )ػشع رمذ٠ّٟ عذ٠ذ(  -1

 )عرض تمدٌمً فارغ( ، ثم انمر زر )موافك( .

 شرٌحة. 24)تخطٌط( من بٌن  من مربع شرٌحة جدٌدة اختر شرٌحة   -2

 المطلوب . انمر زر موافك فٌظهر شكل التخطٌط البٌانً  -3

 اكتب عنوان للتخطٌط فً خانة العنوان .  -4

انمر نمرا مزدوجا على رمز التخطٌط البٌانً فٌظهر نموذج لتخطٌط بٌانً جاهز وٌظهر معه نموذج   -5

 . لورلة عمل تحتوي على البٌانات التً استخرج منها هذا التخطٌط 

لم بكتابة البٌانات التً ترٌدها بدل البٌانات الموجودة بورلة العمل كما تستطٌع اٌضا حذؾ عمود كامل او  -6

د او حذؾ صؾ او اضافة صؾ ... الخ ، بعد ذلن اختر االمر )ورلة بٌانات( من لابمة عرض اضافة عمو

 ، تختفً ورلة العمل وٌظهر التخطٌط البٌانً فمط .

انمر السهم الموجود بجانب اداة )نوع التخطٌط( ومن المابمة المنسدلة حدد نوع التخطٌط  الذي ترٌده هل  -7

وبناء على نوع التخطٌط ٌتم تؽٌٌر شكل التخطٌط  ...الخ . هو مساحً او اعمدة او دابري او خطً

 البٌانً .

 .  (Power Point)انمر بزر الفارة خارج منطمة التمثٌل البٌانً للعودة الى برنامج   -8

او النمر بزر  ممكن تنسٌك التخطٌط وذلن من خالل النمر المزدوج على العنصر الذي ترٌد تنسٌمه ،  -9

 المابمة المختصرة التً تخص هذا العنصر .الفارة االٌمن الستدعاء 
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و ممكن اختٌار العنصر عن طرٌك النمر على اداة تنسٌك كابن الموجودة فً شرٌط االدوات المٌاسً ا

حٌث تظهر لابمة تحتوي على جمٌع العناصر الموجودة فً التخطٌط ، وعند النمر على احد هذه العناصر 

 ٌتم ظهور مربعات سوداء حول العنصر للداللة على اختٌاره . 

 

 

  ًانشاء تخطٌط هٌكلOrganizational  Chart  : 

 
اختر امر جدٌد من لابمة ملؾ وعند ظهور مربع )عرض تمدٌمً جدٌد( لم بتنشٌط )عرض تمدٌمً   -1

فارغ( ثم انمر زر موافك ، فٌظهر مربع )شرٌحة جدٌدة( ، اختر التخطٌط الهٌكلً ثم انمر زر موافك 

 .فتظهر شرٌحة خالٌة وبداخلها رمز التخطٌط الهٌكلً .

انمر نمرا مزدوجا على الرمز المخصص للتخطٌط الهٌكلً ، فٌتم فتح برنامج خاص داخل نافذة منفصلة  -2

حٌث ٌحتوي هذا البرنامج على لوابم وادوات خاصة به تساعد فً اخراج التخطٌط . حٌث تحتوي نافذة 

 . البرنامج على شرٌط العنوان وشرٌط للموابم وشرٌط لالدوات 

فتحتوي على عنوان التخطٌط وشكل التخطٌط والذي ٌتكون من مربع ربٌسً وثالث اما الشاشة الربٌسٌة 

 مربعات فرعٌة .

 

 والنشاء تخطٌط من خالل هذه النافذة :

 من النافذة الربٌسٌة واكتب العنوان الذي ترٌده لٌحل محل العنوان التلمابً .  (Chart Title)ختر ا -1

اكتب البٌانات التً ترٌدها داخل المربعات الموجودة . لم بعمل تنسٌمات التً ترٌدها كما ٌمكنن اضافة مربعات  -2

ثانوٌة اخرى بجانب المربعات السابمة او تحت المربعات السابمة وذلن من خالل شرٌط االدوات الموجودة فً 

 البرنامج . 

 (Exit  and Return  to)  ، بعد ذلن اختر االمر (Update)من لابمة ملؾ الخاصة بالبرنامج اختر االٌسر  -3

حٌث ٌظهر التخطٌط  (Power Point)ملؾ الموجودة  فً البرنامج وذلن للعودة الى برنامج من لابمة 

 الهٌكلً الذي لمنا بعمله .

 

 

 التعامل مع التخطٌطات والكابنات والمؤثرات الصوتٌة
 

 

 التعامل مع الكابنات:
هً عبارة عن مجموعة من الصور او الرسوم  او االصوات التً ٌمكن ادراجها داخل  مالحظة: الكابنات

 شرابح العرض .

 

 : ًالدراج كابن بشرٌحة عرض لم بما ٌل 
 اختر الشرٌحة المطلوب ادراج  كابن بها . .1

اضؽط على زر ادراج صورة من شرٌط ادوات )الرسم ( او ممكن فتح لابمة ادراج ثم اختٌار االمر  .2

        ، وفً كلتا الحالتٌن ٌتم فتح مربع حواري بعنوان  (Art))صورة ( وبعد ذلن اختٌار االمر 

(Microsoft Clip Gallery)   فبات حٌث ٌحتوي هذا المربع  على مجموعة من التبوٌبات تعبر عن

 الكابنات المتاح لن ادراجها  بالبرنامج .
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فٌتم عرض جمٌع الصور الموجودة ،لم بتحدٌد الصورة التً ترٌدها    (Pictures)لم بتنشٌط التبوٌب  .3

   Insert)وذلن بالنمر علٌها بزر الفارة االٌسر حٌث ٌتم فتح لابمة منسدلة من ازرار االوامر انمر الزر 

 Clip)  فتظهر الصورة المختارة داخل الشرٌحة المختارة كما ٌظهر معها تلمابٌا شرٌط ادوات  بعنوان

 وذلن للتحكم فً الصور وتنسٌمها . )صورة(

 

 : ادراج صورة من ملؾ 
 اختر الشرٌحة المراد ادراج صورة من ملؾ فٌها . .1

مة المنسدلة فٌظهر مربع ادراج اختر االمر )صورة( من لابمة )ادراج( ثم اختر االمر )من ملؾ(من الماب .2

 صورة حدد مسار الصورة )مولعها( ثم انمر الصورة الختٌارها ثم انمر الزر ادراج .

 

 : ادراج ملؾ صوتً اوفٌدٌو 
 اختر الشرٌحة المراد ادراج الملؾ الصوتً فٌها . .1

او فٌلم من  اختر االمر )افالم واصوات( من لابمة )ادراج( ومن المابمة المنسدلة اختر صوت من ملؾ .2

 ملؾ فٌظهر مربع حواري .

 حدد الملؾ المطلوب ثم انمر الزر موافك فٌظهر رمز الملؾ داخل شرٌحة العرض . .3

 

 : ادراج  مسار سمعً  من لرص مضؽوط 
 اختر الشرٌحة المراد ادراج مسار سمعً فٌها . .1

مر )لراءة المسار السمعً اختر االمر )افالم واصوات( من لابمة )ادراج( ومن المابمة المنسدلة ،اختر اال .2

 لمرص مضؽوط( فٌظهر مربع حواري و من خالله لم بتحدٌد ما ترٌد ثم انمر زر موافك . 

 

  ادراج صوتن على العرض  : 

 افتح الشرٌحة المراد تسجٌل الصوت فٌها .  .1

فٌظهر  اختر االمر )افالم و اصوات( من لابمة )ادراج( ومن المابمة المنسدلة اختر االمر )تسجٌل صوت( .2

 مربع حوار )تسجٌل الصوت( .

اكتب اسم ملؾ الصوت فً خانة )االسم( ثم انمر الزر وابدأ التسجٌل و عند االنتهاء من التسجٌل انمر  .3

 الزر . 

 

 االنتمال بٌن شرابح العرض                              

( (Page Upعادة ٌتم االنتمال من شرٌحة الى اخرى اما باستخدام لوحة المفاتٌح حٌث ٌؤدي الضؽط على مفتاح 

( االنتمال الى الشرٌحة التالٌة و الضؽط على مفتاح (Page Downاالنتمال الى الشرٌحة السابمة و الضؽط على مفتاح 

Ctrl + End) اح نهاٌة العرض والضؽط على مفت( االنتمال الىCtrl + Home))  بداٌة العرض )الشرٌحة  لالنتمال الى

 االولى( . 
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على ٌمٌن البرنامج وذلن  (Scroll Bar)او ممكن باستخدام الماوس و ذلن بالنمر على سهم : الموجود على شرٌط 

 لالنتمال الى الشرٌحة السابمة او السهم لالنتمال الى الشرٌحة التالٌة .

 

 

 

  : ًكما ٌمكن ضبط عملٌة االنتمال من الشرابح كما ٌل 
 

 افتح الملؾ الذي ٌحتوي على الشرابح التً لمت بعملها . .1

اختر االمر )المراحل االنتمالٌة للشرابح( من لابمة )عرض الشرابح( فٌظهر مربع حواري )المراحل  .2

 االنتمالٌة للشرابح( حٌث ٌحتوي هذا المربع على عدة خٌارات منها :

i. على  اأثٌر : حٌث تحتوي على لابمة بالتأثٌرات التً ٌمكن تنفٌذها على الشرٌحة كما تحتوي اٌضت

 تحدٌد سرعة االنتمال . 

ii.   تمدم : اي االنتمال من شرٌحة الى اخرى اما ان تختار عن طرٌك الماوس او تلمابٌا بعد زمن معٌن

 الوم بتعٌٌنه .

              iiiالمابمة المنسدلة .  .   صوت : الختٌار صوت من 

 بعد تحدٌد الخٌارات انمر الزر تطبٌك .  .3

 

  : تخصٌص تأثٌرات محتوٌات الشرابح 

 واء على النص او الكابن ، و لعملاي عمل تأثٌرات معٌنة داخل الشرٌحة س

 ذلن : 

 اختر الشرٌحة التً ترٌدها و لم بعرضها  بطرٌمة )عرض الشرٌحة( .  .1

 تأثٌرات علٌه سواء كان نصا او صورة او تخطٌطا .حدد الكابن الذي ترٌد اجراء  .2

 اختر االمر )حركة مخصصة( من لابمة )عرض الشرابح( فٌظهر مربع حواري حركة مخصصة .  .3

 حٌث ٌحتوي هذا الربع على اربع تبوٌبات :  .4

i. . و هً تأثٌرات حٌث تؤثر على حركة االدخال و صوته 

ii.  الترتٌب و التولٌت و هو ٌستخدم لضبط تولٌت حركة الكابن و ترتٌبه ضمن العناصر االخرى

 الموجودة فً نفس الشرٌحة . 

iii. . تأثٌرات التخطٌط و هو ٌستخدم لضبط عناصر الرسم البٌانً من حٌث الحركة و التأثٌر 

iv. تٌة و الفلمٌة . اعداد الوسابط المتعددة و هو ٌستخدم للتحكم بالتأثٌرات على الملفات الصو 

 

 

   : العروض المخصصة 
تستخدم العروض المخصصة النشاء عرض ضمن عرض اخر حٌث ٌتم جمع الشرابح المختلفة فً كال 

العرضٌن و تسمٌتها كعرض مخصص مع االبماء على الشرابح المتشابهة كما هً فً عرض واحد بدال من 

 عرضٌن.

 

 و النشاء عرض مخصص لم بما ٌلً :  -
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 العرض المراد استخدام شرابحه فً انتاج عروض مخصصة .افتح ملؾ  .1

اختر االمر )عروض مخصصة( وذلن من لابمة )عرض الشرابح( حٌث ٌظهر مربع بعنوان  .2

 )عروض مخصصة( فارغ . 

انمر زر جدٌد فٌظهر مربع )تعرٌؾ عروض مخصصة( . اكتب اسم للعرض المخصص فً  .3

الشرابح التً ترٌدها من لابمة )شرابح فً خانة )اسم عرض الشرابح( بعد ذلن لم باختٌار 

 العرض التمدٌمً( ثم انمر زر اضافة .

انمر الزر موافك فترجع الى المربع السابك )عروض مخصصة( وستجد اسم العرض  .4

 المخصص موجود ضمن العروض المخصصة .

 لرؤٌة العرض المخصص لم بتحدٌده ثم انمر على زر اظهار .  .5

 

 تجهٌز العرض :  -
 لتجهٌز العرض لبل ان ٌتم تشؽٌله وٌتم تجهٌز العرض كما ٌلً :وٌستخدم 

 افتح الملؾ المراد تجهٌزه للعرض .  .1

اختر االمر )اعداد العرض( من لابمة )عرض الشرابح( فٌظهر مربع )اعداد العرض( .  .2

 حٌث ٌحتوي هذا المربع على عدة اختٌارات ، لم بتحدٌد ما ترٌد ثم انمر زر )موافك(.

 

 صوتً فً عرض شرابح : تسجٌل سرد  -
السرد الصوتً اي تسجٌل صوت خالل طول فترة العرض ، و ممكن تسجٌله لبل العرض او 

 اثناء تمدٌم العرض وممكن تضمٌن تعلٌمات الجمهور . 

 

 ماٌكرفون . ولعمل ذلن :  و ٌجب توفر بطالة صوت و

 افتح ملؾ العرض المطلوب . .1

اختر االمر )تسجٌل سرد( من لابمة )عرض الشرابح( فٌظهر مربع )تسجٌل سرد( )حٌث  .2

ٌظهر ضمن هذا المربع المدة المصوى للتسجٌل و المساحة المتوفرة على المرص 

 ونوعٌة الصوت(. 

انمر )موافك( وابدأ عملٌة التسجٌل وعند انتهاء عرض الشرابح تظهر رسالة تخبرن  .3

انمر نعم حٌث ٌظهر رمز الصوت على الشرابح فً الزاوٌة  بحفظ السرد مع كل شرٌحة

 الٌمنى السفلى .

 

 بمعنى انه اذا كنت لد أنشأت عرض ترٌد تطبٌك لالب موجود علٌه :               

 افتح ملؾ العرض المطلوب . .1

اختر االمر )تطبٌك لالب التصمٌم( من لابمة )تنسٌك( فٌظهر مربع بعنوان )تطبٌك لالب  .2

دد المالب الذي ترٌده ثم انمر الزر )تطبٌك( حٌث ٌموم البرنامج فً تطبٌك تصمٌم( ح

 تنسٌك المالب المختار على الملؾ الحالً . 

 

 :اجراء التعدٌالت على الموالب 

 من الممكن اجراء تعدٌل على اي  لالب موجود وذلن عن طرٌك : 

 اختر االمر )فتح( من لابمة )ملؾ( فٌظهر مربع حواري فتح . .1

 من خانة )انواع الملفات(. (Design Templates)اختر النوع  .2
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 Microsoft)الموجود فً مجلد  (Presentation Design)اختر المجلد  من خانة )بحث فً(  .3

Office). 

 اختر المالب الذي ترٌد ثم انمر الزر)فتح( ، حٌث تظهر الشرٌحة االولى من المالب . .4

 احفظ المالب.لم بعمل التعدٌالت التً ترٌدها ثم  .5

كما من الممكن جعل احدى الشرابح شرٌحة ربٌسٌة اي بمعنى ان الشرابح االخرى الموجودة بنفس  .6

 العرض تاخذ نفس تنسٌمات الشرٌحة الربٌسٌة ، وذلن عن طرٌك:

 

 .فتح الشرٌحة المراد جعلها الشرٌحة الربٌسٌة 

  اختر االمر )ربٌسً( من لابمة )عرض( ثم انمر االمر)الشرٌحة الربٌسٌة(من المابمة المنسدلة

 فٌظهرالتخطٌط الربٌسً للشرٌحة.

 .لم بعمل التنسٌمات التً ترٌدها ثم اضؽط على زر االؼالق 

 

 :اضافة راس وتذٌٌل لشرابح العرض 

 
 افتح الملؾ المطلوب. .1

 )عرض(فٌظهر مربع)راس وتذٌٌل الصفحة(. اختر االمر )تذٌٌل الصفحة( من لابمة .2

 تاكد من تنشٌط التبوٌب)شرٌحة(. .3

 لم بتنشٌط االختٌارات المطلوبة ثم انمر زر تطبٌك على الكل. .4

 

 :طباعة ملؾ العرض 

 
 افتح الملؾ المطلوب . .1

 اختر االمر)طباعة( من لابمة )ملؾ( فٌظهر مربع حواري بعنوان طباعة . .2

 انمر زر)موافك(. حدد الخٌارات التً ترٌدها ثم .3

 

  انشاء ارتباط تشعبً على االنترنت Hyperlink   : 
 اختر نمط عرض الشرٌحة او نمط العرض العادي ، ثم اختر النص او الكابن المراد ربطه . .1

انمر زر )ادراج ارتباط تشعبً(  الموجود فً شرٌط االدوات ، او فتح لابمة )ادراج( ومنها اختر )ارتباط  .2

 المربع الحواري)ادراج ارتباط تشعبً( .شعبً( ، سٌظهر 

لم بكتابة اسم الملؾ الذي ترٌد الربط به وذلن فً خانة )اكتب اسم الملؾ او صفحة وٌب( او ممكن ان  .3

 تختاره من المابمة الموجودة فً اسفل الخانة السابمة.

 . انمر زر موافك سوؾ ٌظهر خط اسفل الكابن او النص الذي تم اختٌاره فً شرٌحة العرض .4

وعند تحرٌن مؤشر الفارة على النص اوالكابن سوؾ ٌتؽٌر شكل المؤشر الى ٌد صؽٌرة وعند النمر سٌتم 

 نملن الى المولع الذي حددته .

 : انشاء ارتباط تشعبً مع شرٌحة اخرى داخل العرض -
 حدد النص او الكابن المراد ربطه ، ثم انمر زر ادراج ارتباط تشعبً . .1
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ظهر نشط التبوٌب )ملؾ موجود اوصفحة وٌب موجودة( ثم ومن مربع الحوار الذي ٌ .2

انمر على زر )الملفات االخٌرة( ثم اختر الشرٌحة التً ترٌد المفز الٌها او االرتباط بها ، 

ثم انمر على زر )اشارة مرجعٌة( سٌتم فتح مربع حواري اخر بعنوان )تحدٌد مكان فً 

 المستند(. 

المربع السابك ثم حدد الشرٌحة المراد المفز الٌها ثم انمر افتح لابمة عناوٌن الشرابح من  .3

 زر موافك .

 

 

من الممكن اٌضا انشاء ارتباط تشعبً مع مستندات اخرى سواء كانت موجودة على جهازن او موجودة على جهاز اخر 

على زر )استعراض  ، وذلن عن طرٌك تحدٌد اسم الملؾ كامال مع المسار ثم النمر على زر )الملفات االخٌرة( والنمر

الملفات( ، وذلن من خالل عرض الملفات الموجودة على جهازن او على الشبكة ، وذلن خالل مربع حوارادراج ارتباط 

 تشعبً . 

 

  : ًانشاء ارتباط تشعبً مع برٌد الكترون 
 

و من الممكن اٌضا انشاء ارتباط تشعبً مع عنوان برٌد الكترونً وذلن عن طرٌك مربع 

دراج ارتباط تشعبً( ثم تنشٌط التبوٌب ) عنوان برٌد الكترونً( وكتابة عنوان البرٌد الحوار )ا

 االلكترونً فً خانة عنوان البرٌد االلكترونً او اختٌار عنوان من المابمة .

 ومن الممكن اظهار تلمٌح عند التأشٌر على االرتباط وذلن عن طرٌك النمر بزر الفأرة األٌمن 

ثم اختٌار )ادراج ارتباط تشعبً( حٌث تظهر لابمة أخرى نختار منها على الكابن المرتبط 

)تحرٌر ارتباط تشعبً( حٌث سٌظهر مربع حوار )تحرٌر ارتباط تشعبً( انمر على زر 

)تلمٌحة( سٌظهر مربع اخر بعنوان )تعٌٌن تلمٌح الشاشة لالرتباط التشعبً( ، اكتب النص 

 الذي ترٌده ثم انمر )موافك( .

 

 إٌشش ػٍٝ االٔزش١ٔذ :                             
وتحوٌل الناتج   HTMLٌتم نشر العرض على االنترنٌت بخطوتٌن هما حفظ العرض بتنسٌك 

 م وٌب او حفظ العرض مباشرة على صفحة وٌب . دالى خا

افتح لابمة )ملؾ( ثم اختر )حفظ كصفحة وٌب( سٌظهر مربع حواري بعنوان حفظ  .1

 باسم .

 حفظ فٌه فً خانة حفظ فً . الالذي ترٌد حدد المكان   .2

 ومن خانة حفظ الملؾ بنوعه اختار صفحات وٌب .  .3

 انمر على زر )حفظ( لحفظ العرض كصفحة وٌب .   .4

 

 

 

 

 

 



 89 

 وٌب : حفظ العرض مباشرة على صفحة 
 

 افتح لابمة ملؾ ثم اختر )حفظ كصفحة وٌب( سٌظهر مربع حواري بعنوان حفظ باسم .   .1

انمر على زر)نشر( لتخصٌص عرض صفحة الوٌب . سٌظهر مربع حواري )نشر   .2

 كصفحة وٌب( ، لم بتحدٌد ما ترٌد نشره ولم باعتماد المستعرض ثم انمر زر نشر . 
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