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الغرض

هيــدف هــذا املســتند إىل تقــدمي التفاصيــل حــول مهنــج ECDL / ICDL جــداول البيانــات. يصــف املهنــج، مــن خــال خمرجــات التعــم، املعرفــة 
واملهــارات الــي جيــب أن ميتلكهــا املــرحش للحصــول عــى هشــادة ECDL/ICDL جــداول البيانــات. كذلــك يقــوم املهنــج بتقــدمي أساســا لاختبــار 

النظــري والعمــي يف هــذه الوحــدة.
  

٢٠٠٧ © ECDL حقوق النرش مؤسسة

مجيــع احلقــوق حمفوظــة. ال جيــوز إعــادة نــر أي جــزء مــن هــذا املســتند بــأي شــل اكن، إال باحلصــول عــى موافقــة مــن مؤسســة ECDL. جيــب 
.ECDL توجيــه االستفســارات حــول احلصــول عــى املوافقــة إلعــادة نــر املــواد إىل مؤسســة

إخالء املسؤولية

بالــرمغ مــن أخــذ لك عنايــة مــن قبــل مؤسســة ECDL يف إعــداد هــذا املنشــور، ال يــم إعطــاء أي مضــان مــن مؤسســة ECDL، بصفهتــا النــارش، 
حــول اكمتــال املعلومــات الــواردة فيــه، ولــن تتحمــل مؤسســة ECDL أيــة مســؤولية عــن أيــة أخطــاء، هســو، عــدم دقــة، خســارة أو رضر مــن أي 
نــوع تنشــأ مبوجــب هــذه املعلومــات أو أيــة تعلميــات واردة يف هــذا املنشــور. جيــوز إجــراء تغيــرات مــن قبــل مؤسســة ECDL حســب تقديرهــا 

اخلــاص ويف أي وقــت ودون إشــعار مســبق.

مؤسســة ECDL يه امس جتــاري مجســل ملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل احملــدودة ومؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل )الدوليــة( احملــدودة. وتعــد مؤسســة 
الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل ECDL واملؤسســة الدوليــة لقيــادة احلاســب اآليل ICDL ومجيــع الشــعارات املرتبطــة هبــا، يه مجيعــا عامــات جتاريــة مجسلــة ملؤسســة الرخصــة 

األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل. مجيــع احلقــوق حمفوظــة.
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أهداف املقرر

  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   

يقــدم هــذا املقــرر املفاهــم واملهــارات األساســية املتعلقــة بفهــم مبــادئ جــداول البيانــات وإظهــار مهــارات اســتخدام جــداول البيانــات 
مــن أجــل إنتــاج خمرجــات معــل دقيقــة. 

عند إمتام هذا املقرر سيمتكن املرحشون من:
   العمل مع جداول البيانات وحفظها بتنسيقات خمتلفة.

   اختيار خيارات مدجمة مثل وظيفة التعلميات من أجل تعزيز اإلنتاجية.
   إدخال البيانات يف اخلايا واستخدام املارسات اجليدة عند إنشاء القوامئ. حتديد، فرز، نسخ، نقل، وحذف البيانات.

   تعديل الصفوف واألمعدة يف ورقة معل. نسخ، نقل، حذف، وإعادة تمسية أوراق العمل بشل مامئ.
   إنشــاء معــادالت حســابية ومنطقيــة باســتخدام وظائــف جــداول البيانــات القياســية. اســتخدام املارســات اجليــدة عنــد إنشــاء    

املعــادالت احلســابية والتعــرف عــى القــم اخلاطئــة فهيــا.
   تنسيق األرقام واحملتوى النيص يف جدول بيانات.

   اختيار، إنشاء، و تنسيق الرسوم البيانية إلظهار املعلومات بشل واحض.
   ضبط إعدادات صفحة جدول البيانات. مراجعة وتصحيح حمتوى اجلدول قبل الطباعته.

١-١ العمــل مــع جــداول ١. استخدام التطبيق 
البيانــات

١-١-١

١-١-٢

١-١-٣

١-١-٤

١-١-٥

١-٢-١

١-٢-٢

١-٢ تعزيز اإلنتاجية

فتــح تطبيــق جــدول البيانــات وإغاقــه. فتــح 
وإغاقــه. البيانــات  جــدول 

ــب  ــاءا عــى قال ــد بن ــات جدي إنشــاء جــدول بيان
إفــرايض.

حفــظ جــدول بيانــات يف موقــع عــى حمــرك 
ــإمس آخــر يف  ــات ب ــظ جــدول بيان ــراص. حف أق

ــراص.  ــرك أق ــى حم ــع ع موق

ــل:  ــف آخــر، مث ــوع مل ــات كن ــظ جــدول بيان حف
بربنــاجم  خــاص  ملــف  ملحــق  نــيص،  ملــف 

اإلصــدار. رمق  معيــن، 

التبديل بن جداول البيانات املفتوحة.

يف  األساســية  اخليارات/التفضيــات  تعيــن 
املجلــد  املســتخدم،  امس  مثــل:  التطبيــق، 
اإلفــرايض الــذي يــم فتحــه وحفــظ اجلــداول 

ــه. في

استخدام وظائف التعلميات املتاحة.
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١-٢-٣

١-٢-٤

٢-١-١

٢-١-٢

٢-١-٣

٢-١-٤

٢-٢-١

٢-٢-٢

٢-٢-٣

٢-٢-٤

٢-٢-٥

٢-٣-١

٢-٣-٢

٢-٣-٣

٢-٣ النسخ، النقل، احلذف

٢-٢ التحرير والتصنيف

٢-١ اإلدراج والتحديد ٢. اخلايا

استخدام أدوات التكبر/التصغر.
اســتعراض أو إخفــاء رشيــط األدوات املــدجم. 

ــط. ــر الري ــتعادة أو تصغ اس

فهــم رضورة احتــواء خليــة يف ورقــة معــل عــى 
عنــر بيانــات واحــد فقــط )مثــا، إدراج اإلمس 
األول يف خليــة واحــدة، وإمس العائلــة يف اخلليــة 

التالية(.   

ــد إنشــاء  ــدة عن ــرف عــى املارســات اجلي التع
ــوف أو أمعــدة  ــرك صف ــب ت ــل: جتن ــوامئ، مث الق
إدراج صــف  األساســية،  القامئــة  فارغــة يف 
فــارغ قبــل صــف اإلمجــايل، التأكــد مــن أن 

اخلايــا جبانــب القامئــة فارغــة.

إدراج رمق، تارخي، نص يف خلية.

ــا متجــاورة،  ــاق خاي ــة واحــدة، نط ــد خلي حتدي
جــدول  اكمــل  متجــاورة،  غــر  خايــا  نطــاق 

البيانــات.  

حتريــر حمتــوى خليــة. تعديــل حمتــوى خليــة 
موجــود.

استخدام أمر الراجع و أمر اإلعادة.

اســتخدام أمــر البحــث للعثــور عــى حمتــوى 
حمــدد يف ورقــة معــل.

اســتخدام أمــر االســتبدال حملتــوى حمــدد يف 
ورقــة معــل.

تصنيــف نطــاق خايــا حســب معيــار واحــد، 
تصاعــدي أوتنــازيل رمقــي، تصاعــدي أوتنــازيل 

جهــايئ.

نســخ حمتــوى اخلليــة، نطــاق اخلايــا، يف ورقــة 
معــل، وبــن جــداول البيانــات املفتوحــة.

اســتخدام أداة التعبئيــة التلقائيــة لنســخ وزيــادة 
إدخــاالت البيانــات.  

ــة  ــا يف ورق ــاق خاي ــة أو نط ــوى خلي ــل حمت نق
معــل، بــن أوراق العمــل، بــن جــداول البيانــات 

املفتوحــة.
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  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   



٣-٣-٤

٣-١-١

٣-١-٢

٣-١-٣

٣-١-٤

٣-١-٥

٣-٢-١

٣-٢-٢

٣-٢-٣

٣-٢-٤

٤-١-١

٤-١-٢

٤-١-٣

٤-١-٤

٤-٢-١

٤-٢-٢

٤-٢ الوظائف

٤-١ املعادالت احلسابية ٤. املعادالت  والوظائف

٣-١ أوراق العمل

٣-١ الصفوف واألمعدة ٣. إدارة أوراق العمل

حذف حمتويات خلية.

حتديــد صــف، نطــاق صفــوف متجــاورة، نطــاق 
صفــوف غــر متجــاورة.

ــاق  ــاورة، نط ــدة متج ــاق أمع ــود، نط ــد مع حتدي
ــاورة. ــر متج ــدة غ أمع

إدراج وحذف الصفوف واألمعدة.

تعديــل عــرض األمعــدة، طــول الصفــوف إىل 
قميــة حمــددة، أو إىل العــرض أوالطــول املثــايل.

ــد عناويــن الصفــوف و/ أو  ــد وإلغــاء مجتي مجتي
األمعــدة.

التبديل بن أوراق العمل.

إدراج ورقة معل جديدة. حذف ورقة معل. 

ــة  ــد تمسي ــدة عن التعــرف عــى املارســات اجلي
أوراق العمــل: اســتخدام أمســاء أوراق العمــل 
ذات معــى، بــدال مــن قبول األمســاء اإلفراضية. 

نســخ، نقــل، وإعــادة تمسيــة ورقــة معــل يف 
بيانــات.  جــدول 

ــد إنشــاء  ــدة عن ــى املارســات اجلي ــرف ع التع
اخلايــا: الرجــوع إىل مرجــع اخلايــا بــدال مــن 

ــادالت احلســابية.   ــام يف املع ــة األرق طباع

إنشــاء املعــادالت باســتخدام مراجــع اخلايــا 
وعوامــل التشــغيل احلســابية )اإلضافــة، الطرح، 

الــرب، القمســة(.

التعــرف عــى وفهــم قــم األخطــاء القياســية 
  NAME?# :املتعلقــة باســتخدام املعــادالت، مثــل

 !REF#  ،!0/،#DIV

فهــم واســتخدام مرجــع نســي أومرجــع مطلــق 
ــا يف املعــادالت. للخاي

 average)، (minimum)) اســتخدام وظائــف
.((maximum)، (count)، (counta)، (round

ــج  ــي تنت ــة (IF) (وال ــة املنطقي ــتخدام الوظيف اس
عامــل  مــع  حمددتــن)  قميتــن  مــن  واحــدة 

تشــغيل املقارنــة، مثــل = ، > ، < .
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٥-١-١

٥-١-٢

٥-١-٣

٥-٢-١

٥-٢-٢

٥-٢-٣

٥-٢-٤

٥-٣-١

٥-٣-٢

٥-٣-٣

٥-٣-٤

٦-١-١

٦-١-٢

٦-١-٣

٦-١-٤

٦-٢-١

٦-٢-٢

٦-٢-٣

٦-٢ التحرير

٦-١ اإلنشاء ٦. الرسوم البيانية 

ــرات  ٥-٣ احملــاذاة وتأث
احلــدود

٥-٢ احملتويات

٥-١ األرقام / التوارخي ــدد حمــدد ٥. التنسيق ــام بع ــرض األرق ــا لع تنســيق اخلاي
ــام مــع أو  ــة، ولعــرض األرق ــازل العري مــن املن

بــدون فاصــل اآلالف.

تنسيق اخلايا لعرض منط تارخي، رمز معلة.

تنسيق اخلايا لعرض األرقام كنسب موئية.

تغيــر مظهــر حمتــوى اخلايــا: جحــم اخلــط، 
نــوع اخلــط.

مائــل،  غامــق،  اخلايــا:  حمتــوى  تنســيق 
مــزدوج. تســطر  تســطر، 

ــا:  ــوان املختلفــة إىل حمتــوى اخلاي إضافــة األل
احملتــوى، خلفيــة اخلليــة.

نســخ تنســيق خليــة أو نطــاق خايــا إىل خليــة أو 
نطــاق خايــا أخرى.

ــة أو  ــوى خلي ــى حمت ــص ع ــاف الن ــق التف تطبي
ــا. ــاق خاي نط

معوديــا.  أفقيــا،  اخلايــا:  حمتــوى  حمــاذاة 
ضبــط اجتــاه حمتــوى اخلايــا. 

دجم اخلايا وتوسيط العنوان يف خلية مدجمة.

اخلطــوط  مثــل  احلــدود،  تأثــرات  إضافــة 
خايــا. نطــاق  أو  خليــة  إىل  واألســطر، 

بيانــات  مــن  الرســوم  أنــواع  خمتلــف  إنشــاء 
اجلــدول، مثــل: خمطــط معــودي، خمطــط رشييط، 

خمطــط خــيط، خمطــط دائــري.
حتديد رمس بياين.

تغير نوع الرمس البياين.

نقل، تغير جحم، حذف رمس بياين.

إضافة، إزالة، حترير عنوان رمس بياين.

إضافة تمسيات البيانات لرمس بياين.
ــون  ــة منطقــة الــرمس البيــاين ول ــون خلفي تغيــر ل

ــة وســيلة اإليضــاح.   تعبئ



مؤسسة ECDL © ٢٠١٢                              املرجع: ECDL/ICDL الوحدة - ١٢ املهنج - ن ١                                                                    صفحة ٧ من ٧

  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   

٦-٢-٤

٦-٢-٥

٧-١-١

٧-١-٢

٧-١-٣

٧-١-٤

٧-١-٥

٧-٢-١

٧-٢-٢

٧-٢-٣

٧-٢-٤

٧-٢-٥

٧-٢ املراجعة والطباعة

٧-١ اإلعداد ٧. إعداد املخرجات

اخلطــوط،  الرائــط،  األمعــدة،  لــون  تغيــر 
البيانيــة. الرســوم  يف  والــراحئ 

تغيــر لــون وجحــم خــط العنــوان، احملــاور،  
البيانيــة. الرســوم  يف  اإليضــاح  ووســائل 

تغيــر هوامــش ورقــة العمــل: األعــى، األســفل، 
يســار، ميــن.

تغيــر اجتــاه ورقــة العمــل: معــودي، أفــي. 
الطباعــة.  ورق  تغيــر جحــم 

ــات ورقــة  ــط إعــداد الصفحــة ليــامئ حمتوي ضب
العمــل.

الــرؤوس  يف  نــص  حــذف  حتريــر،  إضافــة، 
معــل. ورقــة  يف  والتذييــات 

ــرؤوس والتذييــات:  إدراج وحــذف حقــول يف ال
ــارخي، الوقــت، إمس  معلومــات رمق الصفحــة، الت

امللــف، إمس ورقــة العمــل.

تدقيــق وتصحيــح احلســابات والنــص يف جــدول 
البيانــات. 

تشــغيل ووقــف تشــغيل عــرض خطــوط الشــبكة 
وعناويــن الصفــوف واألمعــدة ألغــراض الطباعة.

تطبيق طباعة صفوف العنوان تلقائيا.

معاينة ورقة العمل.

طباعــة نطــاق حمــدد مــن اخلايــا مــن ورقــة 
معــل، اكمــل ورقــة معــل، عــّدة نســخ مــن ورقــة 
معــل، اكمــل جــدول بيانــات، رمس بيــاين حمدد.


