
 دليل البدء السريع
 يبدو Microsoft Excel 2013 مختلفاً عن اإلصدارات السابقة، لذلك أنشأنا 

هذا الدليل لمساعدتك على تقليل الفترة الالزمة لتعلم استخدامه.

إضافة أوامر إلى شريط أدوات الوصول السريع
أبق األوامر واألزرار المفضلة مرئية، حتى عند إخفاء الشريط.

استكشاف األوامر على الشريط
 لكل عالمة تبويب على الشريط مجموعات، وتملك

كل مجموعة منها مجموعة من األوامر ذات الصلة.

إظهار الشريط أو إخفاؤه
انقر فوق خيارات عرض الشريط أو اضغط على Ctrl+F1 إلخفاء الشريط أو إظهاره.

إدارة الملفات
افتح الملفات، أو احفظها، أو اطبعها، أو قم 

بمشاركتها. غّير أيضاً إعدادات الحساب 
والخيارات في طريقة العرض هذه.

إظهار القوائم المختصرة
 اعتد على النقر بزر الماوس األيمن فوق 

 .PivotTable بيانات الورقة أو المخطط أو
وسيظهر لك Excel األوامر ذات الصلة 

بالبيانات.

الوصول إلى عالمات تبويب أخرى
تظهر عالمات تبويب إضافية على الشريط 

عند الحاجة إليها، مثل عالمات تبويب 
.PivotTable المخطط أو

التكبير أو التصغير
اسحب منزلق التكبير/التصغير لتغيير مستوى 

التكبير/التصغير.

الحصول على اإلشارات المرئية
شاهد أزرار اإلجراءات التي تظهر في 
الورقة والحركات التي تظهر تغيرات 

فتح مربع حوارالبيانات.
انقر فوق أيقونة المشّغل إلظهار خيارات إضافية 

لمجموعة ما.

تغيير طرق العرض 
نّفذ عملك بشكٍل أسرع في طريقة العرض 

المناسبة. اختر عادي أو تخطيط الصفحة أو 
معاينة فواصل الصفحات.

إنشاء األوراق
ابدأ بورقة واحدة وأضف أوراقاً إضافية 

حسب الحاجة.

إظهار تلميحات المفاتيح
إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح، فاضغط 

على Alt إلظهار المفاتيح التي تتيح لك الوصول 
إلى األوامر الموجودة على الشريط.

ونعم، ستستمر مفاتيح االختصار التي استخدمتها 
من قبل بالعمل.



 كيفية بدء استخدام 
Excel 2013

 Excel أو 2010 وتجيد استخدام الشريط، فسترغب في معرفة ما تغّير في Excel 2007 إذا كنت تستخدم
2013. وإذا كنت تستخدم Excel 2003، فسترغب في معرفة مكان أوامر Excel 2003 وأزرار شريط 

األدوات على الشريط. 

لدينا الكثير من الموارد المجانية لمساعدتك على تعلم استخدام Excel 2013، بما في ذلك التدريب عبر اإلنترنت. 
.Excel انقر ببساطة فوق عالمة االستفهام في الزاوية العلوية اليسرى أعلى الشريط لفتح تعليمات

 استكشاف الشريط
إذا استخدمت الشريط في إصدار سابق من Excel، فستالحظ بعض التغييرات.

تملك عالمة التبويب إدراج أزراراً جديدة لمساعدتك على إنشاء المخططات وPivotTables. كذلك، تتوفر 
المجموعة عوامل تصفية الجديدة مع أزرار إلنشاء مقسمات طرق العرض والمخططات الزمنية.

.PivotTablesتظهر عالمات التبويب األخرى عند العمل على أمور معينة مثل المخططات و 
وقد تغيرت عالمات التبويب هذه أيضاً لتسهيل عملية العثور على ما تريده.



 العناصر التي ربما تبحث عنها
 .Excel 2013 استخدم القائمة أدناه للعثور على بعض األدوات واألوامر األكثر شيوعاً في

ثم ابحث في...انقر فوق...من أجل...

طريقة عرض Backstage )انقر فوق األوامر في الجزء األيمن(.ملفإنشاء الملفات أو فتحها أو حفظها أو طباعتها أو مشاركتها أو تصديرها أو تغيير الخيارات

المجموعات رقم، وأنماط، وخاليا، وتحرير.الصفحة الرئيسيةتنسيق البيانات في الخاليا واألعمدة والصفوف، أو إدراجها أو حذفها أو تحريرها أو البحث عنها

إنشاء الجداول والمخططات وخطوط المؤشرات والتقارير ومقسمات طرق العرض واالرتباطات 
التشعبية

المجموعات جداول، ومخططات، وخطوط المؤشر، وعوامل تصفية، وارتباطات.إدراج

المجموعات إعداد الصفحة، وتغيير الحجم بغرض المالئمة، وخيارات الورقة.تخطيط الصفحةتعيين هوامش الصفحة أو فواصل الصفحات أو نواحي الطباعة أو خيارات الورقة

المجموعات مكتبة الداالت، واألسماء المعرفة، وتدقيق الصيغة.صيغالبحث عن الداالت أو تعريف األسماء أو استكشاف األخطاء المتعلقة بالصيغ وإصالحها

 استيراد البيانات أو االتصال بها، أو فرزها وتصفيتها، أو التحقق من صحتها، أو إجراء تعبئة سريعة 
للقيم، أو تنفيذ تحليل "ماذا إذا"

المجموعات إحضار بيانات خارجية، واالتصاالت، وفرز وتصفية، وأدوات البيانات.بيانات

المجموعات تدقيق، وتعليقات، وتغييرات.مراجعةإجراء التدقيق اإلمالئي لورقة أو مصنف، ومراجعتهما، وحمايتهما

المجموعات طرق عرض المصنفات، ونافذة، ووحدات الماكرو.عرضتغيير طرق عرض المصنف، وترتيب النوافذ، وتجميد األجزاء، وتسجيل وحدات الماكرو



 تطبيق الميزات من دون استخدام 
 الشريط

في Excel 2013، جعلنا الوصول إلى بعض األوامر التي ُتستخدم بكثرة ولكن يصعب العثور عليها أمراً سهالً. 

عند تحديد البيانات على ورقة العمل، يظهر الزر تحليل سريع. وهو يمنحك وصوالً سريعاً إلى عدٍد من الميزات 
المفيدة التي لم تكن ربما على علم بها، ويتيح لك معاينتها على البيانات قبل تثبيتها.

وصول أفضل إلى ميزات المخططات
ُيعد إنشاء مخطط موصى به طريقة ممتازة لبدء االستخدام، ولكن ستظل ترغب في تخصيص النمط وإظهار البيانات 

التي تريد تخصيصها بالضبط. 

 يوفر لك Excel 2013 هذه الخيارات بجانب المخطط مباشرة. انقر ببساطة فوق األزرار عناصر 
المخطط، أو أنماط المخططات، أو عوامل تصفية المخطط لضبط المخطط.

عند إدخال البيانات، قد تالحظ أن Excel يقوم بتعبئة القيم تلقائياً عندما يكشف عن نمط. ستحصل على الزر خيارات 
التعبئة السريعة التخاذ قرارات أخرى.  



 كيفية العمل مع األشخاص 
 الذين ليس لديهم Excel 2013 بعد

إليك بعض األمور التي يجب تذكرها عند مشاركة الملفات أو تبادلها مع أشخاص يستخدمون إصداراً أقدم من 
.Excel

Excel 2013 ماذا علّي أن أفعل؟ماذا يحدث؟في

 تفتح مصنفاً 
 تم إنشاؤه باستخدام 

.Excel 97-2003

  .Excel 97-2003 )*.xls(  المصنف في وضع التوافق ويبقيه بتنسيق ملف Excel يفتح

عند حفظ المصنف، سُيعلمك Excel بشأن المشاكل المتعلقة بالتوافق إذا استخدمت ميزات 
 .Excel جديدة غير معتمدة في اإلصدارات السابقة من

 Excel استمر في العمل في وضع التوافق إذا كنت تشارك المصنف مع أشخاص ليس لديهم
.2013

 Excel 2007-2013 )*.xlsx(  إذا لم تكن تشارك المصنف، فحوله إلى تنسيق ملف
لالستفادة من ميزات Excel 2013 الجديدة كافة )انقر فوق ملف <  معلومات <  تحويل(.

 تحفظ المصنف 
.Excel 2013 كملف

يحفظ Excel المصنف بتنسيق ملف  )Excel 2007-2013 )*.xlsx بحيث يمكنك 
االستفادة من ميزات Excel 2013 الجديدة كافة.

 ،Excel إذا كنت تخطط لمشاركة هذا المصنف مع أشخاص يستخدمون إصداراً سابقاً من
فتحقق من المصنف للبحث عن مشاكل التوافق )انقر فوق ملف < معلومات < البحث عن 

مشاكل(.
 

يمكنك عندئٍذ رؤية المشاكل وحلها قبل مشاركة المصنف.

 تحفظ المصنف 
.Excel 97-2003 كملف

 يتحقق Excel تلقائياً من الملف بحثاً عن مشاكل التوافق 
ويظهرها ألي ميزة جديدة في Excel 2013 قد استخدمتها.

قّيم مشاكل التوافق وقم بحلّها قبل مشاركة المصنف.



العثور على الميزات المتقدمة
لتسجيل ماكرو يتم استخدامه أحياناً، يمكنك استخدام الزر وحدات الماكرو من عالمة التبويب عرض. لكن إذا 

خططت إلنشاء وحدات الماكرو والنماذج أو تحريرها بشكل روتيني، أو استخدام حلول XML أو VBA، فسترغب 
في إضافة عالمة التبويب المطور إلى الشريط. 

يمكنك تحديدها من عالمة التبويب تخصيص في مربع الحوار خيارات Excel )انقر فوق ملف < خيارات < 
تخصيص الشريط(.

 تمكين الوظائف اإلضافية المتوفرة 
Excel مع

يكون Excel 2013 متوفراً مع عدة برامج وظائف إضافية تسمح لك بإجراء بعض عمليات تحليل بيانات متقدمة. 
 .Solver Add-in أو Analysis ToolPak مثل ،Excel ثمة وظائف إضافية شائعة في

يؤدي تمكين الوظائف اإلضافية إلى إضافتها إلى الشريط. حددها ببساطة في المربع إدارة من عالمة التبويب 
الوظائف اإلضافية في مربع الحوار خيارات Excel )انقر فوق ملف < خيارات < الوظائف اإلضافية(، ثم انقر 

فوق انتقال.

تظهر عالمة التبويب المطور على الشريط إلى يسار عالمة التبويب عرض.

إذا كان لديك اإلصدار Professional Plus من Office، فسيتوفر لديك أيضاً بعض الوظائف اإلضافية 
.Power View أو الوظيفة اإلضافية Excel 2013 لـ PowerPivot أو Inquire الجديدة، مثل

تملك الوظيفة اإلضافية Power View زراً مخصصاً لها على عالمة التبويب إدراج. يؤدي النقر فوق ذلك الزر 
للمرة األولى إلى تمكين الوظيفة اإلضافية.


