Excel 2016 for Mac
دليل البدء السريع
لقد تم تصميم هذا اإلصدار الجديد من  Excelبشكل مدروس ومخصص لجهاز  .Macيمكنك االستعانة بهذا الدليل للتعرّ ف على األساسيات.
البحث في المصنفات
ابدأ الكتابة في المربع "بحث" للعثور بسرعة على ما تبحث عنه.

إظهار الشريط أو إخفاؤه
هل تحتاج إلى مساحة أكبر على شاشتك؟
انقر فوق السهم لتشغيل الشريط أو إيقاف
تشغيله.

تغيير طريقة العرض
انقر فوق األزرار الموجودة على شريط
المعلومات للتبديل بين خيارات العرض ،أو
استخدم شريط تمرير التكبير/التصغير لتكبير
عرض الصفحة بما يتالءم مع احتياجاتك.

اكتشاف األوامر السياقية
حدد المخططات وخطوط المؤشرات وعناصر أخرى في
مصنفاتك للكشف عن عالمات تبويب إضافية.

إدراج الداالت وتحريرها
استخدم شريط الصيغة لعرض الخلية المحددة
أو تحريرها ،أو إلدراج داالت في الصيغ.

تبديل األوراق أو إنشاؤها
انقر فوق عالمات تبويب األوراق للتنقل
ضمن المصنف وإضافة المزيد من األوراق
إذا لزم األمر.

شريط أدوات الوصول السريع
استمتع بالوصول السهل إلى األوامر
الشائعة.

إمكانية الوصول السريع إلى األوامر واألدوات
يمكنك االطالع على المهام التي يستطيع  Excel 2016 for Macتنفيذها
بالنقر فوق عالمات تبويب الشريط واستكشاف األدوات الجديدة والمألوفة.
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إنشاء عنصر

البحث عن الملفات األخيرة

استخدم مصنف فارغ لبدء العمل .أو وفر على نفسك بعض الوقت بتحديد قالب ثم تخصيصه بما يتالءم مع
احتياجاتك .للعودة إلى هذه الخيارات في أي وقت ،انقر فوق ملف > جديد من قالب.

سواء كنت تستخدم فقط الملفات المخزنة على محرك القرص الثابت في جهاز  Macأو تتنقل عبر مختلف الخدمات
السحابية ،يؤدي النقر فوق ملف > فتح الحديثة إلى نقلك إلى المصنفات التي استخدمتها مؤخراً وأي ملفات ربما
قمت بتثبيتها في قائمتك.

البقاء على اتصال

تعيين تفضيالتك

هل تحتاج إلى العمل أثناء التنقل وعبر أجهزة مختلفة؟ سجّ ل دخولك لكي تتمكن من الوصول بسهولة إلى الملفات
التي استخدمتها مؤخراً في أي مكان وعلى أي جهاز ،من خالل التكامل السلس بين Office 2016 for Mac
و OneDriveو OneDrive for Businessو.SharePoint

هل من شيء ال يعمل بالشكل المتوقع؟ يمكن تغيير الخيارات وتخصيصها بسهولة في أي وقت .في قائمة ،Excel
انقر فوق تفضيالت ،ثم قم بإعداد  Excelبالطريقة التي تريدها.
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اكتشاف األدوات السياقية

إدراج الداالت وإنشاء الصيغ

يمكنك عرض المزيد من أوامر الشريط بتحديد عناصر معينة في مصنفك.حدد مخططا ً لعرض عالمتي تبويب
الشريط تصميم المخطط وتنسيق ،أو حدد خط مؤشر لعرض عالمة التبويب تصميم.

في عالمة التبويب صيغ ،انقر فوق إدراج دالة لعرض الجزء منشئ الصيغ .يمكنك هنا البحث عن الداالت
وإدراجها ،والبحث عن بناء الجملة الصحيح ،وحتى الحصول على تعليمات معمّقة تتعلق بداالتك المحددة.

تمكين الوظائف اإلضافية االختيارية
يمكنك الحصول على كل الداالت اإلحصائية التي تحتاج إليها إلجراء تحليالت معمقة لبياناتك باستخدام الوظيفتين
اإلضافيتين المضمنتين  Analysis ToolPakو .Solverفي شريط القوائم ،انقر فوق أدوات > الوظائف
اإلضافية ،ثم حدد الوظائف اإلضافية التي تريد تمكينها.
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مشاركة عملك مع اآلخرين

الحصول على المساعدة في استخدام
Excel

انقر فوق الزر مشاركة هذا المصنف في الزاوية العلوية اليسرى لدعوة اآلخرين لتحرير مصنفك الحالي أو لنسخ
ارتباط إلى الموقع السحابي للملف أو إلرسال نسخة كمرفق ملف من خدمة البريد اإللكتروني المفضلة لك.

في شريط القوائم ،انقر فوق تعليمات للبحث عن الميزات واألوامر في  Excelالتي تريد الحصول على المساعدة
بشأنها لكي تتم ّكن من استخدامها ،أو انقر فوق تعليمات  Excelلالستعراض عبر المحتوى الشائع .لكي تخبرنا ما
إذا كانت المعلومات التي وفرناها مفيدة لك ،استخدم نموذج المالحظات في أسفل كل واحدة من مقاالت التعليمات.

الحصول على دالئل البدء السريع األخرى

أرسل إلينا مالحظاتك

إن  Excelليس سوى واحد من التطبيقات التي قمنا بتصميمها مؤخراً في  Office 2016 for Macالجديد .تفضل
بزيارة  http://aka.ms/office-mac-guidesلتنزيل دالئل البدء السريع المجانية إلصدارات  Macالجديدة من
 Wordو PowerPointو Outlookو.OneNote

هل أعجبك Excel for Mac؟ هل لديك أي فكرة تتعلق بتحسين البرنامج؟ انقر فوق أيقونة الوجه الضاحك في
الزاوية العلوية اليسرى من نافذة التطبيق إلرسال مالحظاتك بشكل مباشر إلى فريق تطوير .Excel

إذا كانت لديك أي مالحظات تتعلق بالدالئل التي وفرناها لك ،يُرجى إرسال تعليقاتك في أسفل صفحة التنزيل .شكراً لك!

