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 - الطبعة األوىل   -زيان اجلياليل     : ليفأعداد وتإ

  الصيغ، املرجع ، اخلاليا   
 احلسابيةوالدال  
 املثلثيةوالالد  
 املنطقيةلاودال  
 
  

 

  دالة70أكثر من 

 اجلزء االول
  بیئة التشغیل

Excel 2003 
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  "سلسلة جياليل يف االعالم االيل " 
   "  EXCELالبداية والنهاية يف " الكتاب العام 

  اجلزء االول 
  :عنوان الكتاب 

   "EXCELمعاجلة الدوال بواسطة "
  
  

      االستاذ  زيان اجليال يل :  إعداد وتأليف
   م 2008:  الطبعة األوىل

  EjipEتصميم  
 ZIAJIA2012@YAHOO.FR: عنوان املؤلف

   دولة اجلزائر -والية املسيلة -دائرة عني احلجل 
  
  
  

هذا الكتاب بصورته احلالية جماين ومينع االقتباس والتصوير وهـو بـصيغة            
PDF    واي دار نشر تود نشره فعليها التفاوض مع املؤلـف وطلـب   

  .النسخة االصلية 
 



                        احلاسوب                       الفصل   االول
سلة جیال يل يف املعلوماتیة                                                         سل

 3

 
 

  تقـــــــــدمي
البدايـة  " ان هذا الكتاب ما هو اال اجلزء االول من الكتاب العام               

  والن الكتاب ضخم قمت بتقسيمه اىل اجزاء  "  EXCELوالنهاية يف 
  ...... يف هذا اجلزء
  الحظت ان كثري من الكتب اليت تتناولEXCEL  ال تتطرق اىل 

لربجمـة  ويعود السبب اىل قلة معرفتهم با   لدوال بنوع من التفصيل     ا
   ل وهو رياضياااوال مث معرفة اصل هذه الدو

             هذا جاءت هذه السلسلة بعد احلاح بعض الطالب على نشرها عرب االنترنات
) دولة اجلزائـر    ( من جهة ومن جهة أخرى حىت يكون لسكان مشال افريقيا           

ومنافـسة االخـوة يف   يف جمال االعـالم االيل  مسامهة يف اثراء املكتبة العربية      
  ق املشر
       االيل جبامعـة     استاذة االعالم  مالك خدجية اتقدم بالشكر اجلزيل اىل الدكتورة 

 املسيلة قسم االعالم االيل
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        احلاسوب                       الفصل   االول
سلة جیال يل يف املعلوماتیة                                                         سل

 4

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Excel عرض 
Présentation 

d’excel  
 
  
 
 
  
 
 
 
 

1  
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  Tableur تعريف جدول  -1

  

ل، كما يقـوم بعـرض      عبارة عن برنامج يقوم مبعاجلة املعطيات آليا وختزينها يف جدو             
  :ومن أمهها .الرسومات البيانية وهذا بعد إدخال البيانات

 Microft Excel برنامج تابع لـ  Microsoft Office.  
 Sun StarOffice Calc برنامج تابع لـ StarOffice.  
 Corel Quattro Pro    برنامج تابع لـWordPerfect.  

  

  Excel تعريف إكسل -2
عبارة عن برنامج يقوم   ،Microsoft Office املكتبية التابعة لــ برنامج من الربامج    

  .مبعاجلة البيانات احلسابية والبيانية
  Excel مميزات -3

  L’extension : ( xls( نوع االمتداد 
  عبارة عن جمموعة من األوراق وهي )Classeur(ل تسمى املصنف سالوثيفة يف إك

) Les feuilles.( 

  Excel  أهــداف-4
  .. حلساب البيانات على ورقة عمل أو مصنف  ة صيغشاءإن 
التاريخ والوقت، املعلومات، املنطـق، البحـث ،        ( معاجلة خمتلف الدوال مثل      

  ). الرياضيات، االحصاء 
  .حتليل البيانات وتقدميها بواسطة التخطيطات 
  ... صورة، أو خاليا، أو كائن إنشاء 
  .استراد اليانات من قواعد بيانات خارجية  

  Excel  تشغيل برنامج -5
Démarrer >> Programmes >> Microsoft excel Office >> excel  

  Microsoft Office  <<  excel Microsoft Office  >>   كافة الربامج>>أبدأ  
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   L’interfaceواجهة إكسل  -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  L’interface إكسل نافذة 
  
  
  
  

 

شريط العنوان 
Barre de titre  

شريط القوائم 
Barre de menu 

  فاسم املصن
Classeur  

  شريط املعلومات
Barre d’état  

  

  شريط الصيغة
Barre de formules  

  األدواتشريط 
Barre d’outils  

  ورقة العمل  شريط التمرير الرأسي
 Feuille de calcul  
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   Les Barres  شريط األ-7
  Barre de titre العنوان شريط 

  Barre de menu شريط القوائم 

  

  Barre d’outilsشريط األ دوات 
  . بتنفيذ األوامر املوجودة ضمنهااألدواتتسمح للك أشرطة 

  
  
  
  
  
  
  

     Barre de formulesشريط الصيغة 
  

  
  
  
  
  
  

  Barre d’étatشريط املعلومات 

  

 

 

 

 

 

 

  شريط التنسيق

  قياسي شريط

  Wordart شريط

 يعرض عنوان مربع االسم
 A1الناشطة  وهي 

  إدراج دالة
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 ملة   بعض األدوات املستع
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  Feuille de calculورقة العمل 
  
  
  
  
  

  :ورقة عمل عبارة عن خاليا منظمة ضمن
  ) عمود IV ) 256 إىل A تعنون االعمدة بواسطة االحرف الفرنسية من :أعمدة

  .65536 إىل 1تعنون الصفوف بواسطة األرقام من : صفوف
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  اخللية النشطة
  أعمدة

 Les Colonnes 
 

 Les صفوف
Lignes  

 

 النشطةورقة عالمة التبويب 

 

  االداة  دورها
   ضم جمموعة من اخلاليا

   وضع إطار للخلية
   تلوين مساحة اخللية

   توسيط الكلمة ضمن اخللية
   حجم خط اخللية

 



                        احلاسوب                       الفصل   االول
سلة جیال يل يف املعلوماتیة                                                         سل

 9

  Excel  ااء برنامج -8
  :كسل بإحى الطرق التاليةميكنك غلق برنامج إ

   ".ااء"  مث من القائمة املنسدلة اختر  "ملف" من شريط القوائم اختر  -1
الظاهر أمامك يف الزاوية العلوية من       ×من شريط العنوان بالضغط على الزر        -2

    نافذة الربنامج
  

   Alt + F4. بواسطة املفتاح -3
  

  )   Classeur( )امللف(املصنف  -9
 ثالثة ىصنف هو امللف الذي تعمل وختزن فيه بياناتك وكل مصنف حيتوي علاملن    

  .  Excelعند فتح )Feuilles de calculs( عمل أوراق
  
  
  
  

  
 جديد  مصنفانشاء )Nouveau Classeur  (  

     "ملف "   يف القائمة"جديد" انقر فوق 
   األدواتشريط جديد من   أو اضغط على زر  

  Ctrl + N ين معافاتيح على الزراضغط يف لوحة املأو
     Nouveau"جديد   "نافذة بعنوان روظه

  ألنشاء مصنف جديد فارغ، انقر فوق عالمة التبويب
  .Classeur" مصنف "  ، مث انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز  Général "عام "  

  
  

  

  

   أوراق عمل3
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  فتح مصنف)Ouvrir (   
شريط   من ى زر   أو اضغط عل"ملف "   يف القائمة "فتح "انقر فوق  -1

 Ctrl + Oأو  األدوات
   حدد مكان تواجد اسم امللف -2
  فتح اصغط على الزر -3

  
  
 

  التنقل بني إطارات مصنفات مفتوحة
   فوق اسم املصنف"إطار " انقر يف القائمة  

  .ليهإ الذي تريد االنتقال 
  
  
  
 غلق مصنف )Fermer (   

  : بإحى الطرق التاليةمصنف ميكنك غلق
    "ملف "   يف القائمة "اغالف "فوق انقر  -1
  ×من شريط العنوان بالضغط على الزر  -2
  اليمىن لإلطارالظاهر أمامك يف الزاوية العلوية  

  إذا كان هذا اإلطار املفتوح للمصنف ، يتم إغالق االمصنف 
  
  
   Alt + F4. بواسطة املفتاح -3
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 حفظ مصنف )Enregistrer (   
شريط من   أو اضغط على زر  "ملف "   القائمة يف "حفظ "انقر فوق  -1

  Ctrl + S أو األدوات
   اكتب اسم امللف مع حتديد مكان حفظه-2
    اصغط على الزر حفظ-3
  
  
  
  
  
  
  

  النشطةورقة  ال-10

هي الورقة اليت تعمل ضمنها يف املصنف ويكون االسم على التوبيب اخلاصة بالورقـة                  
 .النشطة باألسود العريض دوما

  
  
  
  اعادة تسمية ورقة  -

  حثى تتمكن من االستدالل على حمتويات كل ورقة يلزمك تسمية الورقة باسم خاص     
 )تبويب الورقة( اختر الورقة اليت تريد اعادة تسميتها -1
  
  
 

  

 

 النشطةورقة ال

 

 مكان احلفظ

 اسم امللف
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 .تبويب الورقة  انقر نقرا مزدوجا فوق عالمة-2
  
  
  

  

  . اكتب امسا جديدا فوق االسم احلايل-3
  
  
  

  انية طريقة ث
    "تنسيق "   يف القائمة"ورقة  " املوجودة يف  "إعادة تسمية "ختر ا  -1
  اكتب امسا جديدا فوق االسم احلايل-2

  
  
  
  
  

  ثالثة طريقة 
  بواسطة الزر األمين للفأرة اختر إعادة تسمية 
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 sélection d'une feuilleحتديد ورقة عمل  -
  انقر فوق عالمة تبويب الورقة

  
  
  
 
 Sélection des  feuilles contigûes جاورة حتديد عدة أوراق عمل مت -

 وانقر فوق  Shiftانقر فوق عالمة تبويب الورقة األوىل ، مث اضغط باستمرار املفتاح     
  .خرية تبويب الورقة األة عالم

  
  
  
  
 Sélection des  feuilles Disjointesحتديد عدة أوراق عمل متباعدة  -

 وانقر فوق Ctrlفوق عالمة تبويب الورقة األوىل، مث اضغط باستمرار املفتاح انقر      
  .عالمات تبويب األوراق األخرى 

  
  
  

   إدخال البيانات يف خاليا أوراق العمل-11
   أنقر فوق اخللية اليت تريد إخال ضمتها البيانات -1
   اكتب البيانات -2
  .TAB  أو ENTER اضغط املفتاح -3
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  ال أو التراجع إلغاء إدخ -
 Esc، اضغظ مفتاح Entreإللغاء إدخال قبل الضغط املفتاح 

  " تراجع  " للتراجع عن إدخال بيانات ، انقر فوق
    اختراألدواتشريط  أو من"  حترير " من قائمة

  
  " إعادة تراجع  " إذا مل تكن تريد التراجع عن إجراء، انقر فوق

     اختراتاألدوشريط  أو من" حترير " من قائمة
  
  

  أو صفعمود  تغيري عرض -12
 تغيري عرض عمود  

  األيسر لرأس العمود حثى يصبح شكل املؤشر  مؤشر الفأرة فوق اجلانبضع  -1
   اسحب حد اجلانب األيسر لرأس العمود حثى يصبح العمود بالعرض املطلوب -2
  
  
  
  
  تغيري ارتفاع صف  

 حثى يصبح شكل املؤشر مؤشر الفأرة على احلد السفلي للصف ضع  -1
   اسحب احلد يف أسفل الصف حثى يصبح الصف باالرتفاع املطلوب -2
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  ثالثة طريقة 
  تغيري ارتفاع صف  

    "تنسيق"  يف القائمة  "صف " املوجودة ضمن  "االتفاع "انقر فوق  -1
  صف الخل طول ارتفاع  أد-2
  عرض عمودتغيري  

    "تنسيق"  يف القائمة  "عمود " من املوجودة ض "االتفاع "انقر فوق  -1
  عمود ال أدخل عرض -2

    
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  

  حتديد خاليا -13
   Sélection d'une page de cellules  حتديد كافة اخلاليا على ورقة العمل 

املستطيل الرمادي يف الزاوية العلوية اليمىن من ورقة العمل  ( حتديد كلياضغط على الزر 
  ) الصفوف و األعمدة حيث تلتقي رؤوس

  
  
  

 

 

 

 

 

 الزر حتديد كلي
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  إلغاء حتديد اخلاليا
  على ورقة العمل ،انقر فوق أية خلية حتديد كافة اخلالياإللغاء 

  لتحديد أعمدة كاملة أو صفوف كاملة اضغط على عناوين تلك ألعمدة أو الصفوف
  

          حتديد عمود كامل                                      حتديد صف كامل
  
  
  
  
  
  
  

  مباشرة حتديد اخلاليا 
شريط من  يف مربع االسمالصف متبوعا برقم العمود إىل أي خلية أكتب اسم شارة الل

  ENTERمث اضغط عل املفتاح  الصيغة
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 مربع االسم  

    Sélection de ligne 
                            

    Sélection de colonne  
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  إلغاء احلدود املتحركة 
 Escاضغط املفتاح 

  

  قبل
  
  

  بعد
  

  

  أو إخفاؤهاتلميحات الشاشة على أشرطة األدوات  إظهار -
ك بوضع مؤشـر    لحىت تتمكن من معرفة وظيفة كل زر من أزار أشرطة األدوات، وذ               

  .الفأرة لعدة ثواين على األداة املطلوبة حيث سيظهر لك تعريف نتلك األداة
  "خيارات " مث انقر فوق عالمة التبويب ،  "دواتأ"  من قائمة  "ختصيص"  انقر فوق -1
   ".ات الشاشة على أشرطة األدواتتلميح إظهار"  حدد أو امسح االختيار -2
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  سطح املكتب ضمن Excel وضع أيقونة -14
   بواسطة الزر األمين للفأرة يف وسط سطح املكتب-1

  جديد ضمن القائمة اختصار اختر 
  
   Excelبرنامج حدد موقع تواجد  -2
  "ضااستعر" أختر 

  
  
  

  : اتبع اخلطوات التاليةExcelللبحث عن تواجد 
  >> C:\ << Program files << Microsof Office  >>جهاز الكمبيوتر  

Office 11 <<  Excel 

  أختار موافقوقع  املدد بعد حت
  
  
  
  
  "إاء "  أختر اسم األيقونة مث اختر -3
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  Excel أيقونة 

   اسم ايقونة 
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  واملرجع  اخلاليا
Les Celleules  

et Les Références 
 
 
 
 

2  
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  La notion de celleuleتعريف اخللية  
مـن  ) العمودي ( Colonneمع العمود ) فقيألا ( Ligne عبارة عن تقاطع السطر    

  .Les coordonnées حداثيات  إلورقة العمل ويطلق عليه أحيانا ب
  

 حيث يتم إدخال البيانات عندما تبـدأ  ، اخللية احملددة :  Cellule activeاخللية النشطة
   .ة فقط، كما تكون اخللية النشطة حماطة حبدود عريضةبالكتابة، وهناك خلية واحدة نشط

  
  
  
  
  
  
  

  

 Référence à une cellule  تعريف املرجع
 عـن   Excelيقوم املرجع بتعريف خلية أو نطاق من اخلاليا على ورقة العمل ويعلـم                  

ميكنك بواسـطة املراجـع     . مكان وجود القيم أو البيانات اليت تريد استخدامها يف صيغة         
تخدام بيانات موجودة يف أجزاء خمتلفة من ورقة العمل يف صيغة واحـدة أو اسـتخدام             اس

ميكنك أيضاً اإلشارة إىل خاليا يف أوراق أخـرى ضـمن    . قيمة خلية واحدة يف عدة صيغ     
تسمى مراجع اخلاليا يف املـصنفات األخـرى        . املصنف نفسه، أو ضمن مصنفات أخرى     

  Les liaisons)      ( باالرتباطات
  A10:A15               15 إىل 10والصفوف من  A نطاق اخلاليا يف العمود :مثلةأ

  
  
  
  

 

  

  بداية السطر
Ligne de début 

  اية السطر
Ligne de fin  

 

 3Bاخللية 

  اخللية النشطة

 Bالعمود 

 2السطر 
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  Feuil1على الورقة  B5 استخدام القيمة يف اخللية

 Feuil1!B5=  
  
  
  
  
  
  

         RICI املرجعب 5 والصفوف  2 يف العمودلية نطاق اخل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) املرجع( عنوان اخللية 
عالمة التعجب تفصل بني  حيث توجد البيانات

عنوان الورقة واخللية 
  املطلوبة

ن الورقة اليت توجد  عنوا
  ا اخللية امطلوبة 

 

 R5C2اخللية 

  اخللية النشطة

 C2العمود 

  R5السطر 
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   :يهو ثالثة أنواع من املراجع Excelيوجد يف 
  منط مرجعA1     Le style de référence A1  
 منط املرجع ثالثي األبعاد    Le style de référence 3D  
  منط املرجعRICI     Le style de référence RICI  

     A1 - منط مرجع I 
، والذي يشري إىل األعمدة بواسطة أحـرف        A1 افتراضيا منط املرجع     Excelيستخدم      

). 65536 إىل   1من  (وإىل الصفوف بواسطة أرقام     )  عمودا 256 بإمجايل   ،IV إىل   Aمن  (
ما، أدخـل    لإلشارة إىل خلية  . تسمى تلك األحرف واألرقام بعناوين الصفوف واألعمدة      

 إىل اخلليـة عنـد تقـاطع    B2على سبيل املثال، تشري . حرف العمود متبوعاً برقم الصف   
  .2 والصف Bالعمود 
  أمثلة 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  استخدم  لإلشارة إىل
 A10  10والصف  A لعموداخللية يف ا

 A10:A20  20 إىل 10والصفوف من  A نطاق اخلاليا يف العمود

 E B15:E15 إىل B  واألعمدة من15نطاق اخلاليا يف الصف 

 5:5 5كافة اخلاليا يف الصف 

 5:10 10 إىل 5كافة اخلاليا يف الصفوف 

 J H:J إىل H كافة األعمدة من

 A10:E20 20 إىل 10والصفوف من  E إىل A نطاق اخلاليا يف األعمدة من

  )السهم موجود يف لوحة املفاتيح  ( ↓ + Ctrlلإلشارة إىل آخر سطر   
 ← + Ctrlلإلشارة إىل آخر عمود 

 → + Ctrlلإلشارة إىل أول عمود  

 ↑ + Ctrlلإلشارة إىل أول سطر   
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منط املرجع ثالثي األبعاد -       II 
إذا أردت حتليل البيانات يف نفس اخللية أو نطـاق اخلاليـا يف أوراق عمـل متعـددة يف        

يتضمن املرجع الثالثي األبعاد مرجـع اخلليـة أو         . املصنف، استخدم مرجعا ثالثي األبعاد    
 عمل خمزنة بـني   أية أوراقExcelيستخدم . النطاق مسبوقا بنطاق من أمساء أوراق العمل    

 كافـة  SUM (Feuil2:feuil13!B5)=فيضيف مـثالً  . اسم بداية املرجع واسم ايته
 Feuil13.و Feuil2 على كافة أوراق العمل بني ومبا فيها B5القيم اليت حتتويها اخللية 

   أوراق أخـرى،      الثالثية األبعاد لإلشارة إىل خاليا على      ميكنك استخدام املراجع 
 .الدوالاستخدام وإلنشاء صيغ ب

 ال ميكن استخدام مراجع ثالثية األبعاد يف صيغ صفيف.  
   ال مث

 

B4= fon!B2+Del!B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  fonالورقة 

 fon من الورقة B2جمموع اخللية 
 Del من الورقة B2واخللية 

 Delالورقة 
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      RICI  - منط املرجع  III 
ميكنك أيضا استخدام منط مرجع عندما تكون الصفوف واألعمدة يف ورقـة العمـل                   

ساب مواضع الـصفوف واألعمـدة يف وحـدات          مناسبا حل  R1C1يعترب النمط   . مرقمة
. إجراء أو جمموعة إجراءات ميكنك استخدامها لتنفيذ املهام بصورة تلقائية         : ماكرو( املاكرو

يف . . Visual Basic for Applicationsوتسجل وحدات املاكرو يف لغـة الربجمـة   
 يتبعـه  Cف  يتبعه رقم صف واحلرR إىل موقع خلية باحلرف     Excel، يشري   RICIالنمط  

  .رقم عمود
  أمثلة 

  
  
  
  
  
  
  

  قبل
  
  
  

  بعد
  
  
  
  

  املعىن  املرجع
R[-2]C  خللية املوجودة صفني لألعلى ويف نفس العمودا 

R[2]C[2]  مرجع نسيب للخلية املوجودة صفني لألسفل، وعمودين إىل اليسار 
R2C2 الثاين للخلية املوجودة يف الصف الثاين والعمود 
R[-1] مرجع نسيب للصف بأكمله املوجود فوق اخللية النشطة 

R مرجع مطلق للصف احلايل 
  

 

 

 مرجع مطلق حايل

مرجع نسيب للصف 
بأكمله املوجود فوق 

 R[-1]  اخللية النشطة
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   أو إيقاف تشغيلهR1C1تشغيل منط املرجع 
  .، وانقر من مث فوق عالمة التبويب عام أدوات يف القائمة "خيارات"انقر فوق  .1
  .مسحهاإ أو R1C1حتت إعدادات، حدد خانة االختيار منط مرجع  .2

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :ة داخل ورقة عمل أوعدة أورارق من نفس املصنف منهايوجد عدة مراجع لتحديد خلي
  املرجع املطلقréférence absolue  
   املرجع النسيبréférence relative  
   املرجع املختلطréférence mixte  

  .واملرجع األكثر إستعماال هو املرجع املطلق
 املراجع املطلقة      
، دوماً إىل خليـة    )  A1ع  املرج(   مثالً A$1$ يشري مرجع اخللية املطلق يف صيغة، كـ           

. إذا تغري موضع اخللية اليت تتضمن الصيغة، يظل املرجع املطلق كما هـو . ما يف موقع معني  
. وإذا قمت بنسخ الصيغة عرب الصفوف أو إىل أسفل األعمدة، ال يتم تعديل املرجع املطلق              

  .يلها إىل مراجع مطلقةتستخدم الصيغ اجلديدة افتراضياً مراجع نسبية، وحتتاج إىل تبد
 A1 : $ LettreClonne $ numéroLgneع يف املرج

$ A$1  :  اخللية احملددة بالعمودA 1  والسطر  
    RICI : RNuméroLigneCNumérocolonne املرجع يف
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1 والعمود 1اخللية احملددة بالسطر  :      R1C1  
 املراجع النسبية       
 إىل املوضع النسيب الذي يتضمن الصيغة واخلليـة         A1يستند مرجع اخللية النسيب مثل           

إذا قمـت  . فإذا تغري موضع اخللية اليت تتضمن الصيغة، يتغري املرجع. اليت يشري إليها املرجع  
تـستخدم  . بنسخ الصيغة عرب الصفوف أو إىل أسفل األعمدة، يتم تعديل املرجع تلقائيـاً            

  . الصيغ اجلديدة افتراضياً مراجع نسبية
 A1  : L LettreClonne N  numéroLgneع رجيف امل

A1  :  اخللية احملددة بالعمودA 1  والسطر  
    RICI  :R [NuméroLigne]  C [Numérocolonne ] املرجع يف

  R[2]C[2] شريط الصيغةوأكتب يف مربع االسم من R1C1 ضع املؤشر يف اخللية 
    بصفيني وعمودين يف االجتاه املوجب R1C1أزح اخللية 

  R[2]C[2]=   R5C3حظ أن ال
 املراجع املختلطة     
حيتوي املرجع املختلط إما على عمود مطلق وصف نسيب أو صـف نـسيب وعمـود                 

إذا تغري موضع اخلليـة     .  ، وهكذا  B1،$A1$يأخذ مرجع العمود املطلق النموذج      . مطلق
إذا قمت بنسخ الصيغة    و. اليت تتضمن الصيغة، يتغري املرجع النسيب، وال يتغري املرجع املطلق         

عري الصفوف أو إىل أسفل األعمدة، يتم تعديل املرجع النسيب تلقائياً، وال يتم تعديل املرجع         
  .املطلق

      : A1ع يف املرج
$C5  = C 5 :  اخللية احملددة بالعمودC 5 والسطر  

     : RICI املرجع يف
  R2C[3] صيغةشريط الوأكتب يف مربع االسم من R1C1 ضع املؤشر يف اخللية 

  R2C[3]=   R2C7الحظ أن 
 R2C7  7 والعمود 2اخللية احملددة بالسطر : 
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     A1  املرجعتغيري أمساء اخلاليا يف  -IV 
  حدد اخللية املراد تغيريها-1
   CTRL+F3 أو  "تعريف "مث  "االسم "  اختر "إدرج"  يف القائمة -2
   اكتب اسم اخللية املراد تغيريها-3
   الزر موافق اصغط على-4
  
  
  
  
  
  

 مثال
 c4اختر اخللية 

 
 
 

  Liabilityاكتب اسم اخللية 
  
  

 c4 بدل من Liability سيصبح اسم اخللية
 F4=10  =70    Liability  من أجلC5= F4+Liability نفذ مايلي
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 املعطیات
Les données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
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I- تعريف املعطيات  

  . ومتغريةة ذاكرة احلسوب، وتنقسم إىل نوعني ثابتومات اليت ندخلها يف    هي املعل
 II-الثّوابت Les constantes  

   هي اليت ال تتغري أثناء تنفيذ الربنامج 
  :وهي على نوعني  .ثوابت" أرباح ربع سنوية " والنص 210يعد الرقم  :مثال

  Constantes numériques ثوابت عددية  -1
  Constantes chaîne de caractères  حروفثوابت سلسلة  -2

II- 1- الثّوابت العددية   
II- 1-1-الثّوابت العددية العشرية   

     هي أعداد سالبة أوموجبة تكتب يف النظام العشري معبر عنها بأرقام حمصورة بني
    :وهي ثالثة أنواع  )9 و0( 
   الثّوابت الصحيحة -1

   ،0 ، 100-، 5: مثل  Zاألعداد الصحيحة صجمموعة جزئية حمتواة يف جمموعة 
   ة الثّوابت بالفاصلة الثّابت-2

  3,75 –:   األعداد احلقيقية املوجبة والسالبة بفاصلة عشرية مثل
 3.75 -، يف املثال السابق نكتب  (.) متثّل الفاصلة بنقطة :مالحظة

   الثّوابت بالفاصلة العائمة-3
والسالبة ذات الشكل األسي املكونـة مـن األعـداد               األعداد احلقيقية املوجبة    

) Mantisse(الصحيحة ، واجلـزء احلقيقي يسمى باجلـزء العشري اللّوغـاريتم          
  ) Exposant (  وبعدد صحيح يسمى باألسE يمتبوع بـحرف التينـ

   12.43E+ 5- = 105*12.43-:مثل 
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II- 1-2-ادسة عشر ة الثّوابت العددية الثّنائية والثّمانيوالس  
  :هي ثوابت خاصة مبختصي املعلوماتية ومنيز منها 

   Binaires  الثّوابت الثّنائية -1
، والثّابت الثّنائي يكتب مـع  )1,0(      تستعمل العدد الثّنائي واملكون من األعداد       

  B100101#:   مثال B#البادئة
  Octales الثّوابت الثّمانية -2

، والثّابت  )7 و 0 (ماين، مـركّب من مثانية أعداد حمتواة بني            تستعمل العدد الثّ  
  O15421#: مثالO# الثّماين هو عدد مثاين مسبوق ببادئة 

   Hexadécimales الثّوابت السادسة عشر-3
، )9 و 0(     تستعمل األساس العددي السادس عشر املكون من األعداد ما بـني            

  H#السادس عشر يكتب مع البادئة والثّابت ) A,B,C,D,E,F ( واحلروف 
  H1F1651#: مثال

II- 2-الثّوابت سلسلة حروف    
 ثوابت سلسلة حروف أو ثوابت عددية حرفية هي تركيبة حرفية من أعداد ورموز

  .خاصة
  
  
  
  
  
  
  
 

تركيبة من احلروف و  تركيبة من احلروف
 األعداد

تركيبة من احلروف و 
ةموز اخلاصالر 

QLL 
Mutib  

 

Op7 
H7FE  

C-22  
B7/f  
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III- راتاملتغيLes variables  
   تعريف -1

يعتـرب   وإعالمـي ، اكرة املستعملة لتخزين عنصر     السم حيز من الذّ    رموز ترمز     
  .ج حمتواه  أثناء تنفيذ الربنامر ميكن أن يتغي،اكرة علبة ذات عنوان يف  الذّاملتغير 
وليكن اإلسـناد    ) a = 10 (  فيكون 10 القيمة   ذ متغري يف البداية يأخ    aليكن   :مثال

2 ( ايلالت+ a =  a( فيكون a12 و اجلديد ه  )12= a ( 

 اليااخلمراجع يف  Excel  يف تتمثل املتغيرات
 Excel يف األمساء -2

 جيب أن يكون احلرف األول من االسم حرفاً أجبدياً أو يكون :األحرف املسموح ا
من املمكن أن تكون األحرف الباقية أحرفاً أجبدية، وأرقاماً، . حرف تسطري أسفل السطر

  .ونقاطاً، وتسطرياً أسفل السطر
  .R1C1 تكون األمساء هي نفس مراجع اخللية، مثل ال ميكن أن :مراجع خالياو األمساء
ميكن كما . ، لكن غري مسموح بالفراغات أكثر من كلمة استخدام ميكن :ات كلمعدد ال

 استخدام أحرف التسطري أسفل السطر والنقاط كفواصل بني الكلمات، مثل،
Sales_Tax  أوFirst.Qr.  

 حرفاً كحد 255السم من  ميكن أن يتكون ا: عدد األحرف اليت ميكن استخدامها
  .أقصى

حرفاً، فلن تتمكن من  253إذا كان االسم احملدد لنطاق حيتوي على أكثر من :  مالحظة
   .االسم مربعحتديده من 

من املمكن أن حتتوي األمساء على أحرف التينية ؟ هل األمساء تتبع حتسس حالة األحرف
رف الكبرية والصغرية يف بني األح Microsoft Excel وال يفرق. كبرية أو صغرية

 SALES مث أنشأت امساً آخر يسمى Sales فعلى سبيل املثال، إذا أنشأت االسم. األمساء
  .نفس املصنف، حيل االسم الثاين حمل االسم األول يف
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 Les matrices صفائفال-2
يستخدم إلنشاء صيغ فردية للحصول على عدة نتائج أو التعامل مع جمموعة وسائط     

يشترك نطاق الصفيف يف صيغة مشتركة؛ويعترب الصفيف .  يف صفوف أو أعمدةمرتبة
  .جمموعة من الثوابت اليت تستخدم كوسيطة

  استخدام ثوابت صفيف -2-1
ميكنك يف أي صيغة عادية إدخال مرجع إىل خلية يتضمن قيمة ما، أو القيمة نفـسها،                    

  وتسمى هذه القيمة أيضاً بالثابت
 أو  TRUE ف أن تكون أرقاماً، أو نصاً، أو قيمـاً منطقيـة مثـل            ميكن لثوابت الصفائ  

FALSE  ،  أو قيماً خطأ مثلN/A# .  ميكن ألنواع خمتلفة من القيم أن تكـون يف نفـس 
تكون ميكن أن . }TRUE,FALSE,TRUE;1,3,4{، ثابت الصفيف، على سبيل املثال

إحاطـة   جيـب    .، أو علمي  األرقام يف ثوابت الصفائف بتنسيق عدد صحيح، أو عشري        
  ".الثالثاء"النص بني عالميت اقتباس مزدوجتني، على سبيل املثال، 

 ال ميكن لثوابت الصفائف أن تتضمن مراجع خلاليا، أو أعمدة أو صفوف غـري متـساوية      
 عالمـة ( % ، أو أقـواس، أو    )عالمة الدوالر ( $ الطول، أو صيغ، أو أحرف خاصة مثل      

  ).النسبة املئوية
  لصفائفتنسيق ثوابت ا -2-2

  . ){ }(  يتم إحاطة ثوابت الصفائف بني أقواس
, 10 على سبيل املثال، لتمثيل القـيم     ) ،(افصل بني قيم األعمدة املختلفة بواسطة الفاصلة        

 وهو 4  لكل 1يعرف هذا الصفيف كصفيف     . }10,20,30,40{ أدخل ،40, 30, 20
  .أعمدة 4 صف لكل 1 يعادل املرجع

  
  
 
 

10  
20  
30  
40  
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على سبيل املثال،   ). ؛( الصفوف املختلفة بواسطة الفاصلة املنقوطة       افصل القيم املوجودة يف   
 منه يف الصف األسفل 80، 70، 60، 50 ويف صف واحد 40،  30،  20،  10 لتمثيل القيم 

، 70،  60،  50،  40؛3،  10،20{: 4  لكـل  2مباشرة، فيمكنك إدخال ثابت صـفيف       
80{.  
  

  أمثلة
   
 
  
  
  
 إنشاء صيغة صفيف -2-3

 أقـواس   ({ } تلقائياً بإدراجها ضـمن  Microsoft Excel  يقوم ،إدخالعندما تقوم ب
  ).كبرية

  حساب نتيجة مفردة -2-4
. ميكنك استخدام صيغة الصفيف يف إجراء العديد من احلسابات إلعطاء نتيجة واحدة    

 صيغ عديدة خمتلفة ميكن هلذا النوع من صيغ الصفائف تبسيط نوع ورقة العمل باستبدال
  .فيف مفردةبصيغة ص

  . انقر فوق اخللية اليت تريد إدخال صيغة صفيف ا -1
  . اكتب صيغة الصفيف -2
  . CTRL+SHIFT+ENTERاضغط  -3

 
 
 
 

  1 الصف  10  20  30  40
  2 الصف  50  60  70  80
 

N   األعمدة  الصفوف  
1  ({3,6,1;1,1,0;3,10,2})  3  3  
2  ({3,6;1,1})  2  2  
3  ({1,3,8,5;1,3,6,1})  2  4  
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IV- عوامل احلساب  
وهناك عوامل . إشارة أو رمز يعين نوع احلساب ليتم إجنازه ضمن التعبري: عامل تشغيل

  :كر منهانذ تشغيل رياضية، وللمقارنة، ومنطقية، ومرجعية
  Les opérations arithmétiques العمليات احلسابية -1

هي الرموز اليت تربط بني املتغيرات والثّوابت إلنشاء عالمة أو معادلة ونذكر علـى              
  : سبيل املثال 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
   Les opérations logiques العمليات املنطقية  -2
  
  
  
  
  
 

  Opération  العملية Facteur  العامل
) الوصل(  و  

 
et  (conjonction) 

) الفصل ( أو  
 

ou (disjonction) 

) النفي ( ال  
 

Non  (négation) 

 

  مثال  اإلشارة  العملية
  Addition  +  C =5 + T8 اجلمع

  Soustraction  -  C =6 - HP الطّرح

  Multiplication *  C =5 * Dالضرب 

  Division  /  C =(Y- 5) / 8 القسمة

األس Exponentiel    C =2  D  

  =Pourcentage  %  20%ِXCالنسبة املئوية 
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    Les opérateurs relationnels عوامل الربط-3
 تسمى كذلك بالعوامل العالئقية وهلا دور املقارنة بني خمتلف العمليات احلـسابية             

 :واملنطقية وهي

  . ليس من عوامل الربط إال إذا كان مسبوقاً بشرط" = " الرمز : مالحظة
  

   &عامل سلسلة النص  -4
 إلعطاء لضم قيمتني نصيتني أو أكثر ( et commercial)" & "استخدم عامل الضم 

  .قطعة نص واحدة
  
  
  
  

  العامل
Facteur 

مزالر  
Symbole 

لاملكم  
Complément 

     المثّ
Exemple  

 égal = < >  b =a  يساوي

 supérieur à > ≤ W > a كربأ

  inférieur à < ≥ Q < o صغرأ
 supérieur كرب أو يساويأ

ou égal à 
≥ < F ≥ d 

  صغر أو يساويأ
inférieur ou égal à 

≤ > J ≤ k  

  ال يساوي
signe différent 

< >  = N < > m 
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       Opérateurs de référence عوامل املرجع -5
  :ضم نطاقات من اخلاليا حلساا بواسطة العوامل التالية

  
  
  
  
  

  

 

  نفــــي عوامل الربط و العمليات املنطقية
  
  
  
  
  
  
  
  
 
V-القضايا املنطقية   
   تعريف-1

  "1" ون صحيحة نرمز هلـا بـالرمز       يف جرب بول نتيجة قضية منطقية إما أن تك       
   "0" أوخاطئة فنرمز هلا بالرمز

 L =  Non , et , ou   فيكون Lنرمز للعامل املنطقي بالرمز 
  R =    ,   ,   ,   ,< > فيكون Rونرمز بالرمز للعامل العالئقي بالرمز 

  فـــيالن  العامل
=  <> 
< ≥  
> ≤  
≤  >  
≥  <  

< >  =  
et  ou  
ou  et  

Non (Non(a))  a  

 

 املعىن  عامل املرجع 

: 
  النقطتان

deux-points  
اليا بني عامل النطاق، ينتج مرجعا واحدا لكافة اخل

 (B5:B15)  املرجعني مرجعني، متضمنا هذين

 الفاصلة ,
Point-virgule  

 عامل االحتاد، يضم مراجع متعددة يف مرجع واحد
(SUM(B5:B15,D5:D15) 
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  Expونرمز للقضية املنطقية بالرمز 
  الصيغة النحوية 

  

    )va1 R va2  (عبارة عن عالقة مقارنة بني قيمتني أو أكثر:  لشرط اجللي ا-2
  {≤ , ≥ , < >, =, <, > } =R  حيث  

 R : ؛تسمى بالعالقة العالئقية    va1 وva2 :  مها قيميت املقارنة  
  وقد يكون ربط هذه القضايا بالعوامل املنطقية 
(Exp1 R Exp2) L (Exp3 R Exp4) L…  

  L = { non ,et ,ou }حيث  
   جدول احلقيقة -3
  
  
  

  

  

  

IV- قانون األولوية )Priorité (  
 وفق مبدأ  بأداء العملياتExcelإذا قمت بضم عدة عوامل يف صيغة واحدة، يقوم     

وإذا كانت الصيغة حتتوي على عوامل هلا نفس األسبقية يقيم . األولوية يف تنفيذ العمليات
   .منيالعوامل من اليسار إىل الي

  العمليات احلسابية -1
1-  فع لقوة(األسالر(   
 الضرب والقسمة -2
 اجلمع و الطّرح -3

  

a imp b a équ b a ou b a et b Non(a ) b a 
1  1  1  1  0  1  1 
0  0  1  0  0  0  1  
1  0  1  0  1  1  0  
1  1  0  0  1  0  0  

 

Résulta =   Exp1 L Exp2 
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إذا كانت العملية املراد حساا حتتوي على األقواس تعطى األولوية للحسابات املوجـودة             

الضرب والقسمة هلما نفس ترتيـب األولويـة        . داخلها واألولوية املطلقة للقوس الداخلي    
  .التنفيذ من اليسار إىل اليمني ونفس الشيء لعملية اجلمع والطّرح ويكون 

        VAL = 99-66+8/2*30:أجنز العملية احلسابية التالية:  1 مثال
 إجناز عملية األس  VAL =99-46656+8/2*30        
 إجناز عملية القسمة VAL = 99-46656+4*30        
 ربإجناز عملية الض VAL = 99-46656+120        
 الطّرح إجناز عمليةVAL = -46657+120        
 إجناز عملية اجلمع VAL=  -46437        
.  بسبب حساب عملية الضرب قبل اجلمع21الناتج  ) 9*2+3= ( تعطي الصيغة:2مثال

وبالعكس، إذا استخدمت األقواس   على الناتج5 مث جتمع 3 يف 2تقوم الصيغة بضرب 
فيكون  54 ليكون الناتج 9 ومن مث ضرب النتيجة يف 3و 2نك مجع لتغيري البناء، فإنه ميك

  9*(2+3)= هو  الناتج
املثال التايل، جترب األقواس املوجودة حول اجلزء األول من الصيغة  أن حيسب  :3 مثال

B4+25 أوالُ مث يقوم بقسمة الناتج على جمموع القيم يف اخلاليا D5 ،وE5و ،F5.  
=(B4+25)/SUM(D5:F5)  

 

  العوامل املنطقية -2
  يكون ترتيب العوامل املنطقية حسب األولوبة التالية

1-  Non     
2- Et     
3-  Ou 

  )  Non(1 et 0)) ou ( Non(1ou 1 )) أجنز العملية التالية: مثال
Non(1 et 0)) ou ( Non(1ou 1 ))  
    Non(0)     ou     Non(1) 
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       1          ou        0 
 1  

  امل العال ئقيةالعو -3
1-     ,      ,    ,   هلم نفس األولوية    
   هلما نفس األولوية, < >  =   -2

     1مثال 
 ( a > b ) <> ( c < d )   هذه املتراجحة تكافئd< c<> b> a 
 

  إليك اجلدول التايل الذي يبين درجة األولوية ملختلف العمليات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العامل       
  الترتيب  األولوية  املنطقي 

  النقطتان: 
 لفاصلة, 

  1  

  2   بة مئوية  نس%
Non    3  
    4  

 * ، / ،et  5  نفس األولوية  
- ،  + ،ou  6  نفس األولوية  

     مقارنة &

> , < ,    
  7  نفس األولوية  

  6  نفس األولوية < >،= 

 



                        احلاسوب                       الفصل   االول
سلة جیال يل يف املعلوماتیة                                                         سل

 40

  .اوي األولوية يبدأ تنفيذ العمليات من اليسار إىل اليمني يف حالة تس:مالحظة
 

  Excelاألخطاء يف 

 
 
 
 
 
 
 
 

   األخطاء  التعريف
  N/A# حيدث هذا اخلطأ عند عدم توفر إحدى القيم لدالة أو صيغة

 على Microsoft Excelحيدث هذا اخلطأ عندما ال يتعرف 
أ إمالئي يف االسم ، أو خطأ إمالئي يف اسم كخطنص يف صيغة

 الدالة
NAME#  

  !REF# .حيدث هذا اخلطأ عندما يوجد مرجع خلية غري صاحل
 !NUM# حيدث هذا اخلطأ مع القيم الرقمية غري الصاحلة يف صيغة أو دالة

. حيدث هذا اخلطأ عند حتديد تقاطع بني ناحيتني ال يتقاطعان
 بني املرجعنييكون عامل التقاطع فراغاً 

!NULL#  

 عندما حتتوي اخللية على رقم، أو #####تظهر قيمة اخلطأ 
تاريخ، أو وقت أكرب من عرض اخللية أو عندما حتتوي اخللية 

حاول زيادة . على صيغة تاريخ أو وقت تعطي ناتج سالب
 .عرض العمود

#####  

 !DIV/0# .0حيدث هذا اخلطأ عند قسمة عدد ما على صفر 
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 الدوال 
Les functions   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
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I- والمد خل اىل الد  
   Fonction الدالة -1

  xحيث يرفق كلّ عدد، K حنو جمموعة الوصول L عبارة عن تطبيق من جمموعة البدء    
  ƒ. وفق التطبيق K يف   yحنو L من
  
  

  .بالصورة yبالسابقة و xحيث يسمى 
   العكسيـةالدالة -2

 ترفق   واليت L حنو جمموعة الوصول   K هي جمموعة البدء   ƒ للدالة ƒ -1 الدالة العكسية     
  :بـ
  
  

1 (y) -  (x,y) K x L: y= ƒ(x)  x =  ƒ  
  

   الدالة يف املعلوماتية -3
 باسم وهـي    ارة عن برنامج جزئي متكونة من جمموعة من التعليمات اليت نرمز إليه           عبا    

  ). définis par l'utilisateur(ومعرف من طرف املستعمل) standard(نوعني قياسي
  بناء دالة  -4

 مث بواسـائط الدالـة     ")" متبوعا بقوس فتح  Fon""     إن بناء دالة ما يبدأ باسم الدالة        
وإذا كانت الدالـة تـشغل      .  "("  ، ومن مث بقوس إغالق       "،  " اسطة فواصل   مفصولة بو 

قبل اسم الدالة وعندما تقوم بإنشاء صيغة حتتوي علـى  " = " صيغة ،اكتب عالمة املساواة     
  .دالة، سيقوم لوح الصيغ مبساعدتك

   مستقبـل= اسم الدالة ))ثوابت(أو ثابت ) تمتغيرا(متغير(
  

ƒ   : L    K 
) = ƒ(x        x  I  y  

                        

ƒ-1   : K    L 
) = ƒ-1 (y           y  I x   
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   مستقبـل=Fon)  الدخول ائطسو(
حتدد الدالة نوع . هي القيم اليت تستخدمها الدالة لتنفيذ أو إجراء احلسابات :ائطالوس

الوسائط الشائعة املستخدمة يف الداالت هي األرقام والنصوص . الوسيطة اليت تستخدمها
  .ومراجع اخلاليا واألمساء

 أو TRUEل ميكن أن تكون الوسائط قيم رقمية، أو قيم نصية، أو قيم منطقية مث
FALSE أو أو قيم خطأ مثل ،N/A#.  

من املمكن أن تكون .  جيب أن ينتج عن الوسيطة اليت حتددها قيمة مقبولة هلذه الوسيطة
  أو صيغ، أو داالت أخرى .الوسائط ثوابت

   SHIFT+F3  واضغط  للحصول على قائمة الداالت املتوفرة، انقر فوق إحدى اخلاليا
  
  
  

  

  

  

II- وال القياسيةالد  
  عبارة عن برنامج جاهز، قابل لالستعمال وهو موجود مسبقا ويعرفه احلسوب     

دوال قياسـية   : وما على املستعمل سوى مناداة هذا الربنامج اجلزئي وهو علـى نـوعني              
  .مركبة، دوال قياسية بسيطة

  Les fonctions standard simple القياسية البسيطة   الدوال-1 
كما تسمى بالدوال    y=FON(x) )وسيط الدخول واحد  (  وحيد   دوال ذات مدخل      

  . مستقبل، منيز نوعني من الدوال القياسيةy وت متغير أو ثابxاملكتبية حيث 
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   القياسية البسيطة العدديةالدوال-1-1
دوال ذات مدخل وحيد وتستعمل عادة يف احلساب مثل اجلذر التربيعي، البحث عـن               

  .  ومسيت ذا االسم ألنّ وسيط الدخول هو قيمة عددية اجلزء الصحيح،
 لعدد )(valeur absolue واليت تقوم حبساب القيمة املطلقة ABS لتكن الدالة:  1مثال 

  IR    xو  +yIR  حيث  y = ABS (x) حقيقـي ما
} IR  :ة يجمموعة األعداد احلقيق{  
  
  
  
  

  :بية املشهورة اجلدول التايل يلخص بعض الدوال املكت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتيجة  املثال
X =  -7  
Y = ABS( X )  7  

X = -7  
Y =  ABS( X )+2  9  

 

 تعريـــف الدالة
FAC حساب عاملي لعدد طبيعي  
TAN ديانظل زاوية بالر Tangent 
ABS القيمة  املطلقة لعدد حقيقي أو صحيح  
CAR ع عدد مامرب Carrée   
RAC ربيعياجلذرالت Racine  
COS جتب زاوية مقدر بالرديان cosinus 
SIN جــب زاوية مقدر بالرديان sinus 
LOG اللوغاريتم العشري  Logarithme décimal 
EXP يبريياألساس الن  Exponentielle népérien 
LN يبريياللوغاريتم الن  Logarithme népérien  

ROU قريب لعدد عشريإعطاء الت  
RND ر العشوائي1 و 0 رقم عشوائي بني ( املتغي(  
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  2 مثال

  
  
  
  
   سلسلة حروفة القياسية البسيطالدوال -1-2

 حرف،  وتستعمل عادة يف معاجلة املعطيات سلـسلة          ه    دوال ذات مدخل وحيد ونوع    
  .حروف، واجلدول التايل يلخص بعض الدوال األكثر استعماالً 

   
  
  
  
  
  

  .حقة ماعدا األوىل واألخرية  أي قيمة هلا سابقة وال :1مالحظة 
  .الترتييب الدوال السابق ذكرها يف سلسلة حروف هي من النوع:  2مالحظة 

   ORD (10) =10   رتبة عدد صحيح هو نفسه : 1 مثال
    CHR الدالة القياسية:  2 مثال
 واملعرفـة  ASCII  بسيطة من نوع سلسلة حروف تقوم بإعطاء  شفرات         ةدالة قياسي     

   :يلي كما 
Y = CHR( x ) 

  من النوع حرف  Y، عدد صحيح   xحيث ميثّل

  تعريـــــــف  الدالة
ORD رتبة حرف يف شفرة  ASCII 
SUCC  الذي يلي احلرف املدخل دالة تقوم بإعطاء رتبة احلرف 
PRED دالة تقوم بإعطاء رتبة احلرف الذي يسبق احلرف ا ملدخل  
CHA  الة العكسية للدالةتسمى بالد    ( Réciproque )ORD 

 

  النتيجة  الدالة
S = CHR(25)  
écrire ( S ) 

  

  
↓  
 

 

  النتيجة  الدالة
xIR , y  [ 1,-1] 
y =  sinus (  π/2  ) 

  

 
y =1 

 
 



                        احلاسوب                       الفصل   االول
سلة جیال يل يف املعلوماتیة                                                         سل

 46

   Les fonctions standard complexeبة  القياسية املركّ الدوال-2
 من )على األقل قيمتني(ميكن تعميم التعريف السابق يف املعلوماتية حيث يرفق عدة قيم 

   :عرفة كما يلي وامل K  الوصلةبقيمة وحيدة حنو جمموع L جمموعة البدء
 y=FON(x1,x2,....................,xn )  

  وتسمى هده العبارة بالدالة القياسية املركبة
  بوسائط الدخول   x1,x2, ..................,xn  حيث تسمى
 بوسيط اخلروج وهو نتيجة وحيدة وتستعمل الدوال القياسية املركبة عـادة   y ويطلق على 

 وهي بـدورها علـى    ،  ) EXCEL (ة كاليت توجد يف معاجل اجلداول     يف احلسابات املعمق  
  :نوعني

  الدوال القياسية املركّبة العددية  -1-1
 الدخول قيم عددية ونذكر     طحيث وسائ ) على األقل مدخلني  (دالة ذات عدة مداخل         

  : منها على سبيل املثال
    من بني األعداد املدخلةةإعطاء أكرب قيم -1

) y1=MAX(a1,a2,a3,...........,an  
   من بني األعداد املدخلةةإعطاء أصغر قيم -2

) y2=MIN(a1,a2,a3,...........,an  
  1 مثال

  
  
  
  

  2مثال 
  
 

  

 ةالنتيج  مثــــال  الدالة
MAX  Y=MAX(6,4,9,6)  9  

MIN G=MIN(6,3,9,6) 
 

3  
 

  

F =   DIV ( 7 , 2 ) 
S =  MOD ( 7, 2 ) 
F=3        
S=1 

2 7 
3 1 
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  ) حساب حاصل قسمة عددين صحيحني(   DIV  الدالة
  ) حساب باقي قسمة عددين صحيحني( MOD   الدالة

   باملقسوم علية يطلق عليهx2    يطلق عليه بالقاسم و x1حيث 
   القياسية املركبة سلسلة حروف  الدوال-1-2

والوع من يستعمل هذا النيف معاجلة املعطيات سلسلة حروفالد .    
 أهم العمليات املسموح ا على سلسلة حروف

  سلسل املنطقيـ أالعملية اليت تسمح بربط سلسلتني أو       : الت مـز   والر ركث
  . "" +املستعمل ملثل هذه العمليات هو

 املقارنة:لسلة  مقارنة السPTNGلسلة  بالسILCHAN.   
  األخـرية مـن     أو اخلمـسة     ربعة  ألف ا و  طبع احلر   :استخالص احلروف

 .لسلةسال
 كم يوجد حرف يف سلسلة:تقدير طول سلسلة  . 
 الفرز:وهو الت ربأصغر، أك: ن مثل رتيب مبقياس معي  

III-  يف تطبيقاتExcel   
   Excel الدالة يف -1

صيغة متت كتابتها مسبقاً حبيث تقبل قيمة أو قيم أو تؤدي إىل إجراء إحدى العمليات                   
ُ تستخدم الداالت لتبسيط الصيغ وتقليلها بورقة العمل خـصوصاً          .أو إرجاع قيمة أو قيم    

  .الصيغ اليت تؤدي إىل إجراء حسابات مطولة أو معقدة
   إدخال دالة-2

  ال الدالة فيهاانقر فوق اخللية اليت تريد إدخ
  "إدراج "  من قائمة ... "دالة"  اضغط -1

  .    من شريط األدواتأو من 
  "موافق "  اختر الدالة املناسبة للعملية املطلوبة مث اختر-2

X1
  
X2     
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  "موافق "  حدد النطاق املطلوب لعمل الدالة مث اختر-3

  عند إنشاء إحدى الصيغ اليت تتضمن دالة، يساعدك مربع 
  . على إدخال داالت ورقة العمل دالةإدراجاحلوار 

   أثناء إدخال الدالة يف الصيغة، يعرض مربع احلوار 
  إدراج دالة اسم الدالة، وكل من وسائطها، ووصف للدالة 

  . ووصف لكل وسيطة، والناتج احلايل للدالة، وناتج الصيغة بالكامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

شرح لوظيفة 
 الدالة احلالية

 نطاق الدالة املدخلة

 نتيجة احلساب 

 للدالةموسع شرح 

 

 فئة الدالة احلالية

  سيشرح بناء 
 الدالة احلالية

اسم الدالة 
 احلالية

شرح سي
وظيفة 
الدالة 

بالتفصيل عن شرح سي
 الدالة احلالية
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  تداخل الدوال -3
عند . لصيغة على سبعة مستويات من الداالت املتداخلة كحد أقصىميكن أن حتتوي ا    

  . دالة مستوى ثاينB، تعترب الدالة A كوسيطة يف الدالة Bاستخدام الدالة 
  مثال

ASINH(SINH(num))  
   مستوى ثاينSINH دالة

  

    إلرجاعات الصاحلة ا-4
يت تستخدمها  عند استخدام دالة متداخلة كوسيطة، فال بد أن ترجع نفس القيمة ال

، فال بد FALSE أو TRUEعلى سبيل املثال، إذا كانت الوسيطة ترجع قيمة . الوسيطة
 Microsoftفإذا مل ترجع ذلك، يعرض . FALSE أو TRUEللدالة املتداخلة أن ترجع 

Excel قيمة خطأ #VALUE.  
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 الصیغ
  Formules  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

5  
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  تعريف الصيغة -1
تبدأ . هي معادالت تقوم بإجراء عمليات حسابية على القيم يف ورقة العمل اخلاصة بك    

 Parties d'une formule  ميكن أن حتتوي الصيغة، " = "   الصيغة بعالمة املساواة

  :ما يليعلى  أيضاً على 
 3.14 القيمة PI ترجع الدالة :)الداالت(الدالة  -1
 .A2 القيمة يف اخللية A2ترجع : )  مراجع خاليا (املراجع -2
الرقم إىل أس، ويقوم ) رمز اإلدخال(^ يرفع عامل التشغيل :  عوامل التشغيل -3

  .بعملية الضرب) العالمة النجمية* (العامل 
  .القيم الرقمية أو النصية اليت يتم إدخاهلا مباشرة إىل الصيغة  :الثوابت -4
  مالحظة

  " = "أ  بعالمة املساواة د، ابإىل اليمنييتم حساب الصيغة من اليسار  -1     
 إذا أردت اخللية أن حتوي على نفس القيمة يف خلية أخرى، قم بإدخال عالمة -   2 

  .املساواة متبوعة مبرجع اخللية
  
  
  
  
  

، أو أن تكون مرجع )قيمة ثابتة (  ميكن لكل معامل أن يكون قيمة ليست متغرية  -3    
  .خلية 

 
 
  
  

 

 ذ بعد التنفيE1=E4سيصبح  
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   ةإنشاء صيغ-2
  . انقر فوق اخللية اليت تريد إدخال الصيغة ا -1
  ). عالمة يساوي= (اكتب  -2
  . أدخل الصيغة  -3
  . ENTERاضغط  -4

   ةمثلأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 345+128=: إنشاء صيغة بسيطة  
 إنشاء صيغة حتتوي على مراجع أو أمساء :=A1+23  
 إنشاء صيغة تتضمن دالة :=AVERAGE(A1:B4)  
 االت متداخلة إنشاء صيغة تتضمن د: 

=IF(AVERAGE(F2:F5)>50;SUM(G2:G5);0)  
  
  
  
  
  
  
  

  تعليق الصيغة
   على الناتج5 مث تقوم جبمع 3 يف 2تقوم الصيغة التالية بضرب   3*5+2=

= C2 يف اخلليةاستخدام القيمة  C2 
=Sheet2!B2 استخدام القيمة يف اخللية B2  2على الورقة 
=Asset-Liability  تقوم بطرح خلية تسمى Liability من خلية تسمى Asset 
=SUM(A:A)  جتمع كافة األرقام يف العمود  A  
=AVERAGE(A1:B4)  حتسب متوسط كافة األرقام يف النطاق 
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  تنفيذ صيغة  -3
=12+345  

   اخلطوة األوىل      اخلطوة الثانية       اخلطوة الثالثة      اخلطوة الرابعة    اخلطوة اخلامسة
 العامل األول    عالمة التساوي     عامل احلساب    العامل الثاين       Enterمفتاح 

  

               345         +            12    =            
  
  
  شريط الصيغة  -4

 املستخدم إلدخال القيم أو الصيغ أو حتريرها يف Excelهو الشريط املوجود أعلى إطار     
 . يعرض الشريط القيمة الثابتة أو الصيغة املخزنة يف اخللية النشطة. اخلاليا أو التخطيطات

  " عرض"  من قائمة "شريط الصيغة " انقر فوق :لعرض شريط الصيغة أو إخفائه
  
  
  
  
  
  
  
 حذف صيغة -4

  . انقر فوق اخللية اليت حتتوي على الصيغة -1
  .DELETEعلى املفتاح من لوحة املفاتيح اضغط  -2

  

  
 

DELETE 

       

 من  أو اختيار 
 

  
  شريط الصيغة إدراج دالة
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  الثوابت يف الصيغ -5
، والرقم 10/9/2008رب التاريخ على سبيل املثال، يعت. الثابت هو قيمة ال تتم حساا    

ال يعترب أي . كلها ثوابت" Quarterly Earningsمكاسب ربع سنوية " والنص 210
إذا استخدمت قيم ثابتة يف الصيغة بدال من مراجع . تعبري أو أي قيمة تنتج عنه من الثوابت

يغة يتغري الناتج فقط يف حالة تغيري الص) 110+70+30=على سبيل املثال، (اخلاليا 
  بنفسك
  مترين 

 G3الناتج يكون يف اخللية  وH7=6  ; F7= 10  نود حساب جمموع اخلليتني
  احلل 

   نفرا مزدوجاً G3نقر فوق اخللية  ن-1
 H7+F7= يف شريط الصيغة ما يلي كتب  ن-2
  ).ENTER) عل الزر املوافقة ضغط  ال-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 زر يسار الفأرة
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 احلسابیة  الدوال
Les Fonctions 

Mathématiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  
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     ABS الدالة -1
  مدخل أو مرجع خليةإرجاع القيمة املطلقة لرقم

Renvoie la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un 
nombre est le nombre sans son signe 

 
.  

  
  
  
 

     ) Syntaxe ( بناء اجلملة
 

Nombre :يد قيمته املطلقةرقم احلقيقي الذي تر.  
   أمثلة

 
  
  
  
  
   ACOS الدالة -2

ومقابل جيب التمام هـو الزاويـة   .  أو مرجع خلية  يب التمام العكسي لرقم   اجلإرجاع      
ويتم إرجاع الزاوية بالتقدير الدائري يف      . اليت يكون جيب التمام اخلاص ا عبارة عن رقم        

 ).pi(إىل النسبة التقريبية ) صفر (0النطاق 
    Renvoie l'arccosinus d'un nombre. L'arccosinus, ou inverse du 

cosinus, est l'angle dont le cosinus est l'argument nombre. L'angle 
renvoyé, exprimé en radians, est compris entre 0 (zéro) et pi. 

  

a      إذا كان  a > 0 
  

   a-  إذا كان  a < 0 
 a   =  

- 198 

A1 

 Rsultat الناتج  Formuleالصيغة 
=ABS(2)  2  
=ABS(-12)  12  
=ABS(0)  0  
=ABS(A1)  198  

 

ABS(Nombre)  
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    بناء اجلملة
  

Nombre :1 إىل 1-ن يكون من جيب متام الزاوية اليت تريدها وجيب أ.  
    أمثلة

  
  
  
  
  
  
  

إذا أردت حتويل الناتج من التقدير الدائري إىل درجات، اضـربه يف             : )Note ( مالحظة
180/PI() أو استخدم دالة DEGREES.  

  

   ACOSH الدالة -3
جيب أن يكون الـرقم أكـرب مـن أو          . إرجاع جيب التمام العكسي لقطع زائد لرقم          

مام العكسي لقطع زائد هو قيمة يكون جيب متـام القطـع الزائـد     وجيب الت . 1يساوي  
 . تساوي رقمACOSH(COSH(Nombre))اخلاص ا عبارة عن رقم، حبيث 

 

    Renvoie le cosinus hyperbolique inverse d'un nombre. 
L'argument nombre doit être supérieur ou égal à 1. Le cosinus 
hyperbolique inverse est la valeur dont le cosinus hyperbolique est 
nombre, de sorte que ACOSH(COSH(nombre)) égale nombre. 

  
    بناء اجلملة

 
 
 

ACOS(Nombre) 

ACOSH(Nombre) 

   الناتج  Description وصف  الصيغة
=ACOS(-0.5) 2.0943  0.5-  مقابل جيب التمام لـ  

= ACOS(-0.5)*180/PI() 
 -0.5مقابل جيب التمام لـ 

 بالدرجات
120  

=DEGREES(ACOS(-0.5)) 
 -0.5مقابل جيب التمام لـ 

 بالدرجات
120  
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  أمثلة
  
  
  
  
   ASIN الدالة -4

ومقابل اجليب هو الزاوية اليت يكون جيب . إرجاع مقابل اجليب أو جيب عكسي لرقم          
 ويتم إرجاع الزاوية بالتقدير الدائري يف النطـاق مـن         . قمالزاوية اخلاص ا عبارة عن ر     

pi/0- إىل pi/0. 
    Renvoie l'arcsinus ou le sinus inverse d'un nombre. L'arcsinus 
est l'angle dont le sinus est l'argument nombre. L'angle renvoyé, 
exprimé en radians, est compris entre -pi/2 et pi/2. 

 
  

   بناء اجلملة
  

Nombre : 1 إىل 1-جيب الزاوية اليت تريدها وجيب أن يكون من.  
 أو اسـتخدم    ()PI/180للتعبري عن مقابل اجليب بالدرجات، اضرب الناتج يف          :مالحظة

  .DEGREESدالة 
 

  أمثلة
 
 
 
 
 
  
  

  الناتج  وصف الصيغة
=ACOSH(1)  0 1جيب التمام العكسي لقطع زائد لـ  
=ACOSH(10)  2.993223 10جيب التمام العكسي لقطع زائد لـ  

 

  الناتج وصف الصيغة
=ASIN(-0.5) 0.52- بالتقدير الدائري 0.5- مقابل اجليب لـ  
=ASIN(-0.5)*180/PI()  30- بالدرجات 0.5-مقابل اجليب لـ  
=DEGREES(ASIN(-0.5)) 30-  بالدرجات0.5-يب لـ مقابل اجل 

 

ASIN(Nombre) 
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  ASINH الدالة -5
د هو قيمة يكـون     واجليب العكسي لقطع زائ   . إرجاع اجليب العكسي لقطع زائد لرقم         

 ASINH(SINH(Nombre))جيب القطع الزائد اخلاص ا عبارة عن رقـم، حبيـث            
 .تساوي رقم

    Renvoie le sinus hyperbolique inverse d'un nombre. Le sinus 
hyperbolique inverse est la valeur dont le sinus hyperbolique est 
l'argument nombre, de sorte que ASINH(SINH(nombre)) égale 

nombre. 
 
  

   بناء اجلملة
  

Nombre:عدد حقيقي .  
  أمثلة

  
  
  
  
  

  

  ATAN الدالة -6
ويكون مقابل الظل هو الزاوية اليت      . إرجاع مقابل الظل، أو ظل الزاوية العكسي لرقم           

 إىل pi/0 -ويتم إرجاع الزاوية بالتقدير الدائري يف النطاق من . يكون ظلها عبارة عن رقم
pi/0. 

    Renvoie l'arctangente ou la tangente inverse d'un nombre. 
L'arctangente est l'angle dont la tangente est l'argument nombre. 
L'angle renvoyé, exprimé en radians, est compris entre -pi/2 et 
pi/2. 
 
 

ASINH(Nombre) 

  الناتج وصف الصيغة

=ASINH(-2.5)  1,64723115 2.5-لقطع زائد لـ جيب عكسي- 

=ASINH(10)   2,99822295 10جيب عكسي لقطع زائد لـ 
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   بناء اجلملة
  

:Nombre تريدها رقم ظل الزاوية اليت.  
 أو  ()PI/180للتعبري عن مقابل ظل الزاوية بالـدرجات، اضـرب النـاتج يف              :مالحظة

  .DEGREESاستخدم دالة 
  أمثلة

  
  
  
  
  
  
  
  ATAN2 الدالة -7

ومقابل الظل  . إرجاع مقابل الظل أو ظل الزاوية العكسي إلحداثيات س و ص احملددة               
س ( ونقطة اإلحداثيات    )0 ، 0( األصل   هو الزاوية من احملور س إىل خط حيتوي على نقطة         

 .pi-، باستثناء pi و pi-تكون الزاوية بالتقدير الدائري بني ). و ص
    Renvoie l'arctangente ou la tangente inverse des coordonnées x 
et y spécifiées. L'arctangente est l'angle formé par l'axe des 
abscisses (x) et une droite passant par l'origine (0, 0) et un point 
dont les coordonnées sont (no_x, no_y). Cet angle, exprimé en 
radians, est compris entre -pi et pi, -pi non compris. 

  
    بناء اجلملة

 
X_Nombre :اإلحداثي س للنقطة ، Y_Nombre :اإلحداثي ص للنقطة.  

 

ATAN2 ( X_Nombre;Y_Nombre ) 

ATAN (Nombre) 
 

  الناتج وصف الصيغة

=ATAN(1)   0.785   بالتقدير الدائري1مقابل الظل لـ  

=ATAN(1)*180/PI()   45   بالدرجات1مقابل الظل لـ  

=DEGREES(ATAN(1))   45   بالدرجات1مقابل الظل لـ  
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  مالحظات
ج املوجب زاوية عكس اجتاه عقارب الساعة من احملور س؛ بينما ميثل النـاتج             ميثل النات  -1

  . السليب زاوية باجتاه عقارب الساعة 
2- ATAN2(a,b)   تساوي ATAN(b/a)    باستثناء أن ،"a "   يف ) صـفر  (0قد تساوي

ATAN2 .  
 ATAN2، تقـوم    0 عبـارة عـن      y_Nombre و   x_Nombreإذا كان كالً من      -3

  !DIV/0# طأبإرجاع قيمة اخل

 أو استخدم دالة ()PI/180للتعبري عن مقابل ظل الزاوية بالدرجات، اضرب الناتج يف           -4
DEGREES . 

  أمثلة
  
  
  
  
  
  ATANH الدالة -8

  1 و1 -جيب أن يكون الرقم بني . إرجاع ظل الزاوية العكسي لقطع زائد لرقم    
 القيمة اليت يكون ظـل زاويـة        وظل الزاوية العكسي لقطع زائد هو     ). 1 و 1 -باستثناء   (

 مـساوية  ATANH(TANH(Nombre)القطع الزائد هلا عبارة عن رقم، لذلك تكـون    
 .لرقم

     Renvoie la tangente hyperbolique inverse d'un nombre. 
L'argument nombre doit être strictement compris entre -1 et 1 (-1 
et 1 non compris). La tangente hyperbolique inverse est la valeur 
dont la tangente hyperbolique est l'argument nombre, de sorte que 
ATANH(TANH(nombre)) égale nombre. 
 

  الناتج وصف الصيغة
=ATAN2(1;1)   0.7853    بالتقدير الدائري1,1مقابل الظل للنقطة  
=ATAN2(-1;-1)*180/PI()  135  بالدرجات1,1مقابل الظل للنقطة-  
=DEGREES(ATAN2(-1;-1))  135  بالدرجات1,1مقابل الظل للنقطة-  
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   بناء اجلملة
  

Nombre : 1 و1 -رقم حقيقي بني.  
  أمثلة

  
  
  

  

 
  COMBIN الدالة -9

 لتحديـد إمجـايل     COMBINاستخدم  . إرجاع عدد التوافيق لعدد معني من العناصر          
 .اموعات احملتمل لعدد معني من العناصر

    Renvoie le nombre de combinaisons pour un nombre donné 
d'éléments. Utilisez COMBIN pour déterminer le nombre total de 
groupes qu'il est possible de former à partir d'un nombre donné 

d'éléments 
 

 

  بناء اجلملة
  

nombre_éléments (n) :عدد العناصر. 
no_éléments_choisis (k) :عدد العناصر يف كل توفيقية.  

  مالحظات
  . يتم اقتصاص الوسائط الرقمية إىل أعداد صحيحة -1
  القيمة اخلطأ COMBINإذا كانت إحدى الوسيطتني غري رقمية، ترجع  -2
#NOMBRE !  
 بإرجاع قيمـة اخلطـأ      COMBIN، تقوم   n>  k، أو   k>  0، أو   n>  0إذا كان    -2

#NOMBRE!.   

ATANH (Nombre)  

  الناتج وصف الصيغة
=ATANH(0.7615) 1 0.7615 ظل الزاوية العكسي لقطع زائد لـ  

=ATANH(-0.1)  0,1003  0.1-وية العكسي لقطع زائد لـ  ظل الزا-  
 

COMBIN(nombre_éléments; no_éléments_choisis)  
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.  هي أي جمموعة أو جمموعة فرعية من العناصر، بغض النظر عن ترتيبها الداخلي             :التوفيقية
  . وتتميز التوافيق عن التباديل، اليت يكون فيها الترتيب الداخلي ذو أمهية

   :يكون عدد التوافيق كما يلي، حيث
  
  
  

  أمثلة
  
 
 
 
 
 
 

  COS الدالة -10
 .إرجاع جيب متام الزاوية املعطاة

Renvoie le cosinus de l'angle spécifié. 
 

  بناء اجلملة
  

Nombre:  الزاوية بالتقدير الدائري Radiansليت تريد معرف جيب متامهاا.  
 لدالـة ا أو استخدم    PI()/180إذا كانت الزاوية حمسوبة بالدرجات، اضرا يف        : مالحظة
COSكي حتوهلا إىل التقدير الدائري .  

  
  
  

COS(Nombre)  
 

  الناتج وصف الصيغة

=COMBIN(8;2) 
الفرق املمكنة املكونة من شخصني واليت ميكن 

  مشاركني8 من أن تتكون
28  

=COMBIN(1;0)  1  
=COMBIN(7;7)  1 

 

                 n! 
P(n,k)= ———— 
            k!(n- k) ! 
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  أمثلة
  
  
  
  
  
  

  COSH  الدالة -11
 .إرجاع جيب التمام للقطع الزائد لرقم

Renvoie le cosinus hyperbolique d'un nombre. 
 

   بناء اجلملة
  

Nombre:رقم حقيقي تريد العثور على جيب متام القطع الزائد له .  
  :لقطع الزائد هيصيغة جيب متام ا :مالحظة

  
  
 

  أمثلة
 
 
 
 
 
  
 
 

  الناتج وصف الصيغة

=COS(1.047) 
 باسـتخدام  1.047متام الزاويـة لــ      جيب  

 التقدير الدائري
0.5001 

=COS(60*PI()/180)  0.5  درجة60جيب متام الزاوية لـ  

=COS(RADIANS(60))  0.5  درجة60جيب متام الزاوية لـ 
 

COSH(Nombre) 

                        ez+e-z 
COSH(z) = ———— 

                          2 

  الناتج وصف الصيغة
=COSH(4)  27.30823 4جيب متام القطع الزائد لـ  

=COSH(EXP(1)) 
جيب متام القطع الزائد ألساس اللوغاريتم 

 الطبيعي
7.610125  

=COSH(1)  1,54308063 1جيب متام القطع الزائد لـ 
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  DEGREES الدالة -12
  

 .حتويل التقدير الدائري إىل درجات
Cette fonction convertit les radians en degrés.  

  

  بناء اجلملة
  

Angle :الزاوية بالتقدير الدائري اليت تريد حتويلها .  
  أمثلة

  
  
  
  

   EXP الدالة -13
، 2.71828182845904 يـساوي    eوالثابت  . يمة أسية لعدد   مرفوع إىل ق   eإرجاع      

 .وهو أساس اللوغاريتم الطبيعي
    Renvoie la constante e élevée à la puissance de l'argument 
nombre. La constante e est égale à 2,71828182845904, soit la base 
du logarithme népérien. 

 
  بناء اجلملة

  
Nombre :ق لألساس  رقم األس املُطبe.  
  مالحظات

  ). ^(حلساب القوى األسية ألساسات أخرى، استخدم عامل التشغيل األسي   -1
2-   EXP هي معكوس LNاللوغاريتم الطبيعي للرقم ، .  
  

EXP(Nombre) 

DEGREES(Angle) 

  الناتج وصف الصيغة
=DEGREES(PI())  قيمة درجات  pi 180 بالتقدير الدائري  

=DEGREES(PI()/2)  قيمة درجات  pi 90  بالتقدير الدائري  
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  أمثلة
 
 
 
 
 
 
 
 

  FACT الدالة -14
 . رقم*...*3*2*1مضروب الرقم يساوي . إرجاع مضروب أحد األرقام

Donne la factorielle d'un nombre. La factorielle de l'argument 
nombre est égale à 1*2*3*...*nombre. 
 

n != n*(n-1)*……………..*3*2*1 
  

    بناء اجلملة
  

Nombre  :     فإذا مل يكن الرقم عدداً صحيحاً، يتم       . الرقم غري السالب الذي تريد مضروبه
  .اقتصاصه

  أمثلة
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FACT (Nombre) 

  الناتج وصف الصيغة
=EXP(1) القيمة التقريبيةapprochée لـ  e  2.718218 
=EXP(2) أساس اللوغاريتم الطبيعي e 7.389561 2مرفوع إىل قيمة األس لـ 
=EXP(0) أساس اللوغاريتم الطبيعي e 1 1لـإىل قيمة األس  مرفوع 
=EXP(10) بيعيأساس اللوغاريتم الطe 22026.46 10 مرفوع إىل قيمة األس لـ 

 

  الناتج وصف الصيغة
=FACT(5) 120  5 عاملي  

=FACT(1.1) 1 1,1عاملي  

=FACT(0) 1 0عاملي 

=FACT(-1) 1-عاملي #NOMBRE! 

=FACT(1) 1 1عاملي 
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  FACTDOUBLE الدالة -15
 .إرجاع املضروب الزوجي لرقم

Renvoie la factorielle double d'un nombre. 
 

 بناء اجلملة
 

Nombre :         إذا مل يكـن الـرقم عـدداً        . القيمة اليت يتم إرجاع املضروب الزوجي هلا
  .صحيحاً، يتم اقتصاصه

  مالحظات
  بإرجـاع قيمـة اخلطـأ   FACTDOUBLEإذا كان الرقم غري رقمي، تقوم  -1

?NOM# 
 . !NOMBRE# القيمة اخلطأ FACTDOUBLEإذا كان الرقم سالباً، ترجع  -2
 n!!= n*(n-2)* (n-4)…………..*4*2: إذا كان الرقم عدداً زوجياً -3

  n!!= n*(n-2)* (n-4)…………..*3*1: إذا كان الرقم عدداً فردياً -4
  أمثلة

  

  

  
  FLOOR الدالة -16

 . رقم من مضاعفات األرقام املعنويةتقريب رقم ألسفل، باجتاه الصفر، إىل
    Arrondit l'argument nombre au multiple de l'argument précision 
immédiatement inférieur (tendant vers zéro). 

 
  بناء اجلملة

 
Nombre  :رقم القيمة الرقمية اليت تريد تقريبها.  

FACTDOUBLE(Nombre)  

FLOOR (Nombre, précision)  

  الناتج وصف الصيغة
=FACTDOUBLE(6)  48   6املضروب الزوجي للعدد  

=FACTDOUBLE(7)  105  7الزوجي لـ  
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Précision  :الرقم املضاعف الذي تريد تقريبه.  
  حظاتمال

  القيمة اخلطأFLOORإذا كانت إحدى الوسيطتني غري رقمية، ترجع  -1
# NOMBRE! .  
 FLOOR هلما إشارات خمتلفة، تقوم      précision و Nombreإذا كان كالً من      -2

  . !NOMBRE #بإرجاع قيمة اخلطأ  
بصرف النظر عن إشارة الرقم، فيتم تقريب القيمة ألسفل عند ضبطها بعيداً عـن       -3

عبارة عن مطابقة الرقم من مضاعفات األرقام املعنوية،         Nombreفإذا كانت   . فرالص
  فال حيدث تقريب

  أمثلة

  

  

  

  

  

  GCD الدالة 17-
القاسم املشترك األكرب هـو     . إرجاع القاسم املشترك األكرب لعددين صحيحني أو أكثر           

 . باق عليه بدونNombre2و Nombre1العدد الصحيح األكرب الذي يقبل قسمة 
     
 
 
 

  الناتج وصف  الصيغة

= FLOOR(2.5;1)  ألسفل القرب مضاعف لرقم 2.5تقريب 
1 

2  

= FLOOR(-2.5;2) 
هلما 2 و 2.5 - خطأ، ألن رجعت 

 عالمتان خمتلفتان
!NOMBRE#  

= FLOOR(1.5;0.1) 
 ألسفل إىل أقرب مضاعف 1.5تقريب 

 0.1لـ 
1.5 
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    Renvoie le plus grand commun diviseur de plusieurs nombres 
entiers. Le plus grand commun diviseur est le nombre entier le plus 
grand qui puisse diviser nombre1 et nombre2 sans qu'il y ait de 
reste. 
 

 بناء اجلملة
  

Nombre1;Nombre2 ; …..  :يتم اقتطاع القيم غري الصحيحة. 29 إىل 1لقيم من ا.  
  مالحظات

   بإرجاع قيمة اخلطأGCDإذا كانت هناك أي وسيطة غري رقمية، تقوم  -1
#NOMBRE!.   

  .!NOMBRE# قيمة اخلطأ GCDإذا كان أي من الوسائط أقل من الصفر، ترجع  -2
  . تقبل كل قيمة القسمة على واحد بالتساوي -3
   األساسي القسمة فقط على نفسه وعلى واحد كقواسم متساويةيقبل الرقم -4

  أمثلة
 
  
  
  
  
  

  INT الدالة -18
 .تقريب رقم ألسفل إىل أقرب عدد صحيح

Arrondit un nombre à l'entier immédiatement inférieur. 
 

  بناء اجلملة
 

GCD(Nombre1;Nomber2; ...)  

  الناتج وصف  الصيغة
=GCD(5;2)  1 2 و5القاسم املشترك األكرب لـ  
=GCD(24;36)  12 36 و24القاسم املشترك األكرب لـ  
=GCD(7;1)  1 1 و7القاسم املشترك األكرب لـ  
=GCD(5;0)  5 0 و5القاسم املشترك األكرب لـ  

 

INT(Nombre) 
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Nombre :رقم احلقيقي الذي تريد تقريبه ألسفل إىل عدد صحيح .  
  أمثلة

  
  
  
  
  
 

  LCM الدالة -19
املضاعف املشترك األصغر هو    . إرجاع املضاعف املشترك األصغر بني األعداد الصحيحة          

أصغر األعداد الصحيحة املوجبة واملضاعف املشترك بني كافة وسائط األعداد الـصحيحة            
Nombre1 ،Nombre2استخدم . ، اخلLCMإلضافة كسور ذات مقامات خمتلفة . 

، قم بتثبيت الوظيفة اإلضـافية      ?NAME# و مت إرجاع قيمة اخلطأ       الدالة إذ مل تتوفر هذه   
Macro complémentaire وتشغيلها .  

 . وظائف إضافية، انقر فوق أدواتيف القائمة  -1
 Macro، حـدد مربـع احلـوار    الوظائف اإلضافية املتـوفرة يف قائمة  -2

complémentaire  موافق، مث انقر فوق .  
 . ر، اتبع التعليمات يف برنامج اإلعدادإذا لزم األم -3

    Renvoie le plus petit commun multiple des nombres entiers 
spécifiés. Le plus petit commun multiple est le plus petit nombre 
entier positif qui soit un multiple commun à tous les nombres 
entiers utilisés comme arguments, nombre1, nombre2, etc. Utilisez 
PPCM pour additionner des fractions ayant des dénominateurs 
différents. 

Si cette fonction n'est pas disponible et renvoie l'erreur #NOM ?, 
installez et chargez la macro complémentaire Utilitaire d'analyse. 

  الناتج وصف  الصيغة
=INT(8.9 )  8  ألسفل8.9تقريب  

=INT(-8.9)  9-  ألسفل8.9-تقريب  

=A2-INT(A2) شري لرقم حقيقي موجب يف خليةإرجاع اجلزء الع 
A2  (A2=0.5)  

0.5 
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  بناء اجلملة
  

Nombreber1 ; Nombreber2 ;... : اليت تريد املضاعف املشترك 29 إىل 1القيم من 
  .إذا مل تكن القيمة عدداً صحيحاً، يتم اقتصاصها. األصغر هلا

 بإرجاع  LCMأقل من الصفر ، تقوم       أو   إذا كانت هناك أي وسيطة غري رقمية       :ظةمالح
  .!NOMBRE # قيمة اخلطأ

  أمثلة
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

LCM(Nombre1;Nombre2, ...)  

  الناتج وصف  الصيغة
=LCM(5;2)  10 2  و5املضاعف املشترك االصغر لـ  

=LCM(24;36)  72  36  و24املضاعف املشترك األصغر لـ  
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  LN الدالة -20
 eيـستند اللوغـاريتم الطبيعـي إىل الثابـت          . إرجاع اللوغاريتم الطبيعـي لـرقم         

)2.718281845904.(  
    Donne le logarithme népérien d'un nombre. Les logarithmes 
népériens sont ceux dont la base est la constante e 
(2,71828182845904). 

  

  ةبناء اجلمل
  

Nombre:رقم حقيقي موجب تريد اللوغاريتم الطبيعي له .  
  .EXP معكوس دالة LNتعد  :مالحظة

  أمثلة
 
 
 
  
  
  

   LOGالدالة -21
 .إرجاع لوغاريتم رقم لألساس الذي حتدده

Renvoie le logarithme d'un nombre de la base spécifiée. 
  

  بناء اجلملة
  

Nombre :  تريد لوغاريتم لهرقم احلقيقي املوجب الذي.  
Base :10إذا مت جتاهل األساس، يفترض أنه .  أساس اللوغاريتم.  

 

LOG(Nombre;Base) 

LN(Nombre) 

  الناتج وصف  الصيغة
=LN(86)  4.4543473 86اللوغاريتم الطبيعي لـ  

=LN(2.7182818) اللوغاريتم الطبيعي لقيمة الثابت e  1  
=LN(EXP(3)) اللوغاريتم الطبيعي لـ e  3  3مت رفعه إىل أس 
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  أمثلة
 
  
  
  
  

   LOG10 الدالة -22
 .لرقمإرجاع اللوغاريتم العشري 

Calcule le logarithme en base 10 d'un nombre. 
  

  بناء اجلملة
 

Nombre  :رقم احلقيقي املوجب الذي تريد اللوغاريتم العشري له.  
  أمثلة

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

LOG10(Nombre) 

  الناتج وصف  لصيغةا
=LOG10(86)  1.9345 86اللوغاريتم العشري لـ  
=LOG10(10)  1 10اللوغاريتم العشري لـ  
=LOG10(1E5) اللوغاريتم العشري لـE51 5 

 

  الناتج وصف  الصيغة
=LOG(10;10)   1  10لوغاريتم  

=LOG(8;2)  3 2 مع األساس 8لوغاريتم  

=LOG(86;2.718281)  مع األساس86لوغاريتم  e 4.454347 
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  MDETERM الدالة -23
   .إرجاع حمدد مصفوفة

Donne le déterminant d'une matrice. 

  بناء اجلملة
Matrice : توي على عدد متساوي من الصفوف واألعمدةحت ة رقميمصفوفة.  
  مالحظات

، مثـل   مـصفوفة  كثابـت     ، A1:C3  كنطاق خلية، مثالً،     matriceميكن تقدمي    -1
  .أوكاسم ألي منها، {7,8,9;4,5,6;1,2,3}

 MDETERM فارغة أو حتتوي على نص، تقوم املصفوفةإذا كانت أي من اخلاليا يف       -2
  .#VALUE!بإرجاع قيمة اخلطأ 

 ال حيتوي علـى     املصفوفة إذا كان    #VALUE! أيضاً بإرجاع    MDETERMتقوم   -3
  .عدد متساوي من الصفوف واألعمدة

 مكون من ثـالث   صفوفةبالنسبة مل . مصفوفةحمدد املصفوفة هو رقم مشتق من القيم يف         -4
  : ، يتم تعريف احملددA1:C3صفوف، وثالثة أعمدة، 

MDETERM(A1:C3)= A1*(B2*C3-B3*C2) + 
A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1) 

  

تستخدم حمددات املصفوفة بشكل عام حلل أنظمة املعادالت احلسابية اليت تتضمن عدداً            -5
  . من املتغريات

 رقم تقريباً، مما يؤدي إىل خطأ عددي صغري يف          16 بدقة   MDETERMيتم حساب    -6
  . 1E-16فة املفرد عن صفر بـ مثالً، قد خيتلف حمدد املصفو. حالة عدم إكمال احلساب

  

 

MDETERM(matrice)  
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  أمثلة
  البيانات 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  

  

   MINVERSEالدالة -24
  .مصفوفةإرجاع مصفوفة معكوسة للمصفوفة املخزنة يف 

Renvoie la matrice inverse de la matrice spécifiée. 
 

  بناء اجلملة
  

matrice : مدةتوي على عدد متساوي من الصفوف واألعحت ة رقميمصفوفة.  
  مالحظات

، مثـل   مـصفوفة  أو كثابت     ، A1:C3 كنطاق خلية، مثل     املصفوفةميكن أن يوجد     -1
  . أو كاسم ألي منهما، {7,8,9;4,5,6;1,2,3}

  الناتج وصف  الصيغة
= DETERMAT(A1:D4) 88 ة أعالهحمدد املصفوف  

=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,
  1 مصفوفةحمدد املصفوفة كثابت  ({10,2

= MDETERM({3,6;1,1})   3 املصفوفةحمدد املصفوفة يف ثابت 

=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,
1}) 

 ال حيتوي املصفوفةإرجاع خطأ ألن 
 على صفوف وأعمدة متساوية يف العدد

!VALUE# 

 

MINVERSE(matrice)  
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 فارغة أو حتتوي علـى نـص، تقـوم         املصفوفةإذا كانت أي من اخلاليا املوجودة يف         -2
MINVERSE بإرجاع قيمة اخلطأ !VALUE#.  

 علـى   املصفوفة إذا مل حيتوي     #VALUE!جاع قيمة اخلطأ     بإر MINVERSEتقوم   -3
  .عدد متساوي من الصفوف واألعمدة

  . جيب إدخال الصيغ اليت تقوم بإرجاع صفائف كصيغ صفائف -4
تستخدم املصفوفات العكسية، مثل احملددات، عادة حلل أنظمة املعـادالت احلـسابية             -5

 مـصفوفة  -كسها هو مصفوفة التعريف     ناتج املصفوفة وع  . مشتملة على متغريات متعددة   
   ).0(، وكافة القيم األخرى تساوي صفر 1املربع حيث تساوي القيم القطرية 

كمثال عن كيفية حساب مصفوفة تتكون من صفني، وعمودين، افترض أن النطـاق              -6
A1:B2     حيتوي على األحرف a و b و c و d     يعرض اجلـدول   .  واليت متثل أية أربعة أرقام

  . A1:B2املصفوفة التايل عكس 
 
  

  

  
  
  
 رقماً، الذي قد يؤدي إىل خطأ       16 بدقة تصل تقريباً إىل      MINVERSEيتم حساب    -7

  . رقمي صغري عند عدم إكمال اإللغاء
 #NOMBRE!ال ميكن عكس بعض املصفوفات املربعة وتقوم بإرجاع قيمة اخلطـأ             -8

 . )0(فر تكون احملدد للمصفوفة غري املعكوسة هي ص. MINVERSEبواسطة 
  
  
  
  

  B دالعمو A دالعمو   
 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d) 1 الصف

 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c) 2 الصف
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  مثال

  

  

 
  MMULT الدالة -25
 بـنفس عـدد     يفصفيكون الناتج   . صفيفني بإرجاع ناتج مصفوفة مكونة من ضر         

 .matrice 2 ونفس عدد أعمدة matrice1صفوف 
    Calcule le produit de deux matrices. Le résultat est une matrice 
comportant le même nombre de lignes que matrice1 et le même 

nombre de colonnes que matrice2. 
 

  بناء اجلملة
matrice1, matrice2 : ماالصفيفاناملراد ضر .  

  مالحظات
، matrice2 مساوياً لعدد الـصفوف يف  matrice1جيب أن يكون عدد األعمدة يف      -1

  . على أرقام فقطالصفيفنيتوي كال حتوجيب أن 
 كنطاقات خاليا أو ثوابـت صـفائف أو         matrice2 و matrice1ميكن أن يوجد     -2

  . مراجع
إذا كانت أية من اخلاليا فارغة أو حتتـوي علـى نـص، أو أن عـدد األعمـدة يف             -3

matrice1       خمتلف عن عدد الصفوف يف matrice2   تقوم ،MMULT    بإرجاع قيمـة 
  . #VALUE!اخلطأ 

  : c وb للصفيفني a ناتج املصفوفة صفيف -4
 
  . هو عدد األعمدةj هو عدد الصفوف، وi حيث  

MMULT(matrice1;matrice2)  

  الناتج  الصيغة
=MINVERSE(A2:B3) 0  

 
 

 aij=  bik ckj 

            k=1 
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  . جيب إدخال الصيغ اليت تقوم بإرجاع صفائف كصيغ صفائف -5
  مثال

                                               

 

 

    MOD  الدالة -26
 .الناتج له نفس عالمة املقسوم عليه. إرجاع الباقي بعد قسمة الرقم على املقسوم عليه

    Renvoie le reste de la division de l'argument nombre par 
l'argument diviseur. Le résultat est du même signe que diviseur. 

  
  بناء اجلملة

 

Nombre :هو الرقم الذي تريد إجياد باقي له .  
division : )هو الرقم الذي تريد قسمة رقم ما عليه) املقسوم عليه.  
  مالحظات

  .#DIV/O!  بإرجاع قيمة اخلطأMOD، تقوم 0املقسوم إذا كان  -1
  :INT الدالة بشروط MODميكن أن يتم التعبري عن دالة  -2

MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)  
  أمثلة

  
  
  
  
 
  

MOD(Nombre ;division) 

  الناتج  الصيغة
=MMULT(A1:B2;A5:B6) 2  

 

  الناتج وصف  الصيغة
=MOD(3; 2) 1 3/2 من يالباق  

=MOD(-3; 2) 1  2/) 3-( الباقي من  

=MOD(3; -2) 1  ) 2- ( /3 الباقي من-  

=MOD(-3; -2) 2-(/) 3-( الباقي من ( 
  

1- 

 

 



                        احلاسوب                       الفصل   االول
سلة جیال يل يف املعلوماتیة                                                         سل

 79

   MROUNDالدالة -27
.إرجاع رقم مقرب إىل املضاعف املطلوب   

Donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié. 

   ،?NAME# و مت إرجاع قيمة اخلطأ الدالةر هذه إذمل تتوف

  بناء اجلملة

Nombre :قيمة التقريب   
multiple  :املضاعف الذي تريد تقريب الرقم إليه.  

 بالتقريب ألعلى، بعيداً عن الصفر، إذا كان باقي قسمة          MROUNDتقوم دالة   : مالحظة
  .الرقم على املضاعف أكرب أو يساوي نصف قيمة املضاعف

  لةأمث

  

  

 

  
  MULTINOMIAL الدالة -28

  .إرجاع نسبة مضروب جمموع من القيم إىل حاصل ضرب مضروباا
Renvoie le rapport de la factorielle d'une somme de valeurs sur le 
produit des factorielles. 

  
  بناء اجلملة 

  
MULTINOMIAL (Nombre1;Nombre2; ...)  

MROUND (Nombre ;multiple)  

  الناتج وصف  الصيغة
=MROUND(10;3) 9 3 إىل اقرب مضاعف لـ 10 تقريب  

=MROUND(-10;-3) 9- 3  إىل اقرب مضاعف لـ10 تقريب  
=MROUND(1.3;0.2)  1.4 0.2إىل اقرب مضاعف لـ  1,3تقريب  

=MROUND(5;-2) رجع خطأ، ألنهلما عالمتان خمتلفتان5 و -2 ت   #NUM!  
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Nombre1;Nombre2; ... : دد احلدود هلا اليت تريد حساب متع29 إىل 1 القيم من.  
  مالحظات

 بإرجـاع قيمـة     MULTINOMIALإذا كانت هناك أي وسيطة غري رقمية، تقوم          -1
  !. NOMBRE#اخلطأ 

 قيمـة اخلطـأ     MULTINOMIALإذا كان أي من الوسائط أقل من واحد، ترجع           -2
#NOMBRE! .  

 : متعدد احلدود
 
  

  أمثلة
 
 
 
  
  
  
 
  
  

   PI الدالة -29
 . رقما15ً، بدقة إىل pi ، الثابت الرياضي3.14159265358979إرجاع الرقم 

    Renvoie la valeur 3,1415965358979, la constante mathématique 
pi, avec une précision de 15 décimales. 

  
  بناء اجلملة

  

                                             (a+b+c)! 
MULTINOMIAL(a,b,c) = ———— 

                                             a!b!c! 
 

PI( )  

  الناتج وصف  الصيغة

=MULTINOMIAL(2;3;4) 
 وحاصل 4، و3، 2النسبة بني مضروب جمموع 

 ضرب مضروباا
1260  

=MULTINOMIAL(4;0;4) 
وحاصل  4، و0، 4لنسبة بني مضروب جمموع ا

 ضرب مضروباا
70  

=MULTINOMIAL(1;1;1) 
 وحاصل 1، و1، 1لنسبة بني مضروب جمموع ا

 ضرب مضروباا
6  
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  أمثلة
  
  
  
  
  

   POWER الدالة -30
  .إرجاع النتيجة لرقم مرفوع إىل أس

Renvoie la valeur du nombre élevé à une puissance. 
 

  بناء اجلملة
 

Nombrer :وميكن أن يكون أي رقم حقيقي.  الرقم األساسي.  
Puissance  :األس الذي يرفع إليه الرقم األساسي .  

لإلشـارة إىل األس     Puissanceعوضاً عن   " ^"ميكن استخدام عامل التشغيل     : مالحظة
  .2^5الذي يرفع إليه الرقم األساسي، كما يف 

  أمثلة
  
  
  
  
  
  
 
 
 

POWER (Nombre; puissance)  

  الناتج وصف  الصيغة
=POWER(5;2) 5  تربيع carré 25  

=POWER(98.6;3.2) 98.6    2401077.2 3مرفوعة إىل أس 
  

= POWER(4;5/4) 4  5.656854 5/4  مرفوعة إىل أس 
 

  الناتج وصف  الصيغة
=PI() Pi  3.141592653589  

=PI()/2 Pi/2 1.5708  
=PI()*(3^2)  28.2743 مساحة دائرة، بالقطر أعاله  
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   PRODUCTالدالة -31
  .ضرب كافة األرقام املعطاة كوسائط وإرجاع اإلنتاج

Renvoie le produit de tous les nombres donnés comme arguments. 
 

  بناء اجلملة
  

Nombre1,Nombre2,... : ا30 إىل 1 هي األرقام مناليت تريد ضر .  
  مالحظات

اماً أو قيماً منطقية أو متثيالت نصية ألرقام مت حساا؛ ال ميكن            الوسائط اليت تكون أرق    -1
  . ترمجة الوسائط اليت تكون قيم خطأ أو قيم نصية إىل أرقام تسبب أخطاء

 أو املرجع   املصفوفةاً أو مرجعاً، حتسب األرقام اليت تقع يف         مصفوفةإذا كانت الوسيطة     -2
 أو املـصفوفة املنطقية أو النصية أو القيم اخلطأ يف أو القيم " اخلالية"يتم جتاهل اخلاليا   . فقط

  . املرجع
  مثال

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PRODUCT(Nombre1;Nombre2;...)  

  الناتج وصف  الصيغة
=PRODUCT(A1:A4)  اخلاليا من ضربA1: A4 240  

=PRODUCT(A1:A4;2)  ناتج اخلاليا منضرب A1: A4   480 2و  

=PRODUCT(6;2)  12  2 يف 6ضرب  
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  QUOTIENT الدالة -32
 عندما تريد إمهـال بـاقي       الدالةاستخدم هذه   . سمةإرجاع جزء العدد الصحيح لناتج الق     

  .القسمة
Renvoie la partie entière du résultat d'une division. Utilisez cette 
fonction lorsque vous voulez ignorer le reste d'une division. 

  

  بناء اجلملة

numérateur:العدد املقسوم .  
dénominateur : العدد القاسم.  

   القيمة اخلطأQUOTIENTإذا كانت إحدى الوسيطتني غري رقمية، ترجع  : الحظةم
 # NOMBRE!.  

  أمثلة

  

  

  
  RADIANS الدالة -33

  .حتويل الدرجات إىل التقدير الدائري
Convertit des degrés en radians  

  بناء اجلملة
  

angle  :الزاوية بالدرجات اليت تريد حتويلها.  
 
 
 

QUOTIENT(numérateur ; dénominateur)  

RADIANS(angle)  

  الناتج وصف  الصيغة
=QUOTIENT(5; 2)  2 5/2اجلزء الصحيح من خارج قسمة  

=QUOTIENT(4.5; 3.1) 1 4.5/3.1جلزء الصحيح من خارج قسمة ا  
=QUOTIENT(-10; 3)  3- 3/-10اجلزء الصحيح من خارج قسمة  
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  أمثلة
  
  
  
  

   RANDالدالة -34
يتم إرجاع  . 1 وأصغر من    0إرجاع عدد توزيع عشوائي للحدث أكرب من أو يساوي              

 .عدد عشوائي جديد كل مرة يتم فيها حساب ورقة العمل
Renvoie un nombre aléatoire supérieur ou égal à 0 et inférieur à 1. 
Un nouveau nombre aléatoire est renvoyé chaque fois que la feuille 
de calcul est recalculée. 

 
  بناء اجلملة
  مالحظات

 : ، استخدمb وaإلنشاء عدد حقيقي عشوائي بني 
  

RAND()*(b-a)+a 
 

 للحصول على رقم عشوائي ولكن ال تريد تغيري الرقم يف كل            RANDإذا أردت استخدام    
 F9  والضغط على  ،الصيغة يف شريط    ()RAND=مرة يتم حساب اخللية، ميكنك إدخال       

 . غلى رقم عشوائيالصيغة لتغيري 
  أمثلة

  
  
  
  
  

RAND( )  

  الناتج وصف  الصيغة
=RADIANS(270) 270  4.71239 درجة بالتقدير الدائري 
=RADIANS(180)  180 3.14159 درجة بالتقدير الدائري 

 

  الناتج وصف  الصيغة
=RAND()  ناتج دائما متغري 1 و 0عدد عشوائي بني 
=RAND()*100  ج دائما متغرينات 100  ولكن أقل من0عدد عشوائي يساوي 
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   RANDBETWEENالدالة -35
  يتم إرجاع رقم عشوائي جديد يف كل . إرجاع رقم عشوائي من بني األرقام اليت حتددها

  .مرة يتم فيها حساب اخللية
Renvoie un nombre aléatoire entre les nombres que vous spécifiez. 
Un nouveau nombre aléatoire est renvoyé à chaque fois que la 
feuille de calcul est calculée. 

  
  ?NAME# و مت إرجاع قيمة اخلطأ الدالةإذمل تتوفر هذه 

  بناء اجلملة
  

 min :أصغر عدد صحيح تقوم بإرجاعه  RANDBETWEEN.  
 max :أكرب عدد صحيح ترجعه  RANDBETWEEN.  

  أمثلة

 

 

  
  ROMAN الدالة -36

  .حتويل أرقام عربية إىل رومانية، كنص
Convertit un nombre arabe en nombre romain, sous forme de texte. 

 
   بناء اجلملة

  
Nombre   :الرقم العريب الذي تريد حتويله.  

RANDBETWEEN(min;max)  
 

ROMAN(Nombre; type)  

  الناتج وصف  غةالصي
=RANDBETWEEN(1;100)  يتغري 100 و 1عدد عشوائي بني  
=RANDBETWEEN(-1;1)  يتغري 1 و 1 -عدد عشوائي بني  
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Type :        تتراوح مناذج الرقم الرومـاين     . الرقم الذي حيدد نوع الرقم الروماين الذي تريده
انظر املثال التايل   . من الكالسيكي إىل املبسط، تصبح أكثر تألفاً كلما زادت قيمة النموذج          

  .ROMAN(499,0)بأسفل 
  مالحظات

  . #VALUE!، ترجع القيمة اخلطأ )négatif(  إذا كان الرقم سالباً -1
  . #VALUE!، ترجع قيمة اخلطأ 3999ذا كان الرقم أكرب من   إ-2

  أمثلة

  

  

  

  
  

37- الةالدROUND   
  .تقريب العدد إىل عدد معني من اخلانات 

Arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué. 
  

  بناء اجلملة
  

Nombre  :العدد الذي تريد تقريبه.  
no_chiffres :حيدد عدد اخلانات اليت تريد تقريب العدد إليها .  

  مالحظات

ROUND(Nombre;no_chiffres)  

  الناتج وصف  الصيغة
=ROMAN(499;0)  499لـ منوذج رقمي روماين كالسيكي CDXCI

X  
=ROMAN(499;1)  499منوذج رقمي روماين كالسيكي لـ LDVLIV  

=ROMAN(499;2)  499منوذج رقمي روماين كالسيكي لـ XDIX  

=ROMAN(499;3)  499منوذج رقمي روماين كالسيكي لـ VDIV  

=ROMAN(499;4)  499منوذج رقمي روماين كالسيكي لـ ID 
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يتم تقريب العدد إىل عدد معـني مـن       ،  )صفر (0 أكرب من    no_chiffresإذا كانت    -1
  . املنازل العشرية

  .  صفراً، يتم تقريب العدد إىل أقرب عدد صحيحno_chiffresإذا كانت -2
  .  أصغر من صفر، يتم تقريب العدد إىل يسار النقطة العشريةno_chiffresإذا كانت  -3

  أمثلة

  

  

  

  
   ROUNDDOWNالدالة -38

  .فرتقريب العدد ألسفل يف اجتاه ص
Arrondit un nombre en tendant vers 0 (zéro). 

  
  بناء اجلملة

  
Nombre  :عدد صحيح تريد تقريبه ألسفل.  

no_chiffres :عدد اخلانات اليت تريد تقريب العدد إليها .  
  مالحظات

  . ، عدا أا دائماً تقرب العدد ألسفلROUND سلوك ROUNDDOWNتتبع  -1
، يتم تقريب العدد ألسـفل إىل عـدد         )صفر (0 من    أكرب no_chiffresإذا كانت    -2

  . املنازل العشرية احملدد
  .  صفراً، يتم تقريب العدد إىل العدد الصحيح األقربno_chiffresإذا كانت  -3

ROUNDDOWN(Nombre ;no_chiffres)  
 

  الناتج وصف  الصيغة
=ROUND(2.15; 1) 2.2   إىل مرتل عشري واحد2.15  تقريب 

=ROUND(2.149; 1) 2.1   إىل مرتل عشري واحد2.149  يبتقر 

=ROUND(-1.475; 2)  1.48- إىل مرتلتني عشريتني 1.475- تقريب 

=ROUND(21.5; -1)  
 إىل مرتل عشري واحد إىل يسار النقطة 21.5تقريب 
 العشرية

2 
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 . ، يتم تقريب العدد إىل يسار النقطة العشرية0 أقل من no_chiffresإذا كانت  -4
  أمثلة

  

  

  

  
  
  
  

  ROUNDUP الدالة -39
  ).صفر (0ب العدد ألعلى بعيداً عن تقري

Arrondit un nombre en s'éloignant de 0 (zéro). 
 

  بناء اجلملة
  

Nombre :عدد حقيقي تريد تقريبه ألعلى .  
no_chiffres  : اخلانات اليت تريد تقريب العدد إليهاعدد.  

  مالحظات
  . على، عدا أا دائماً تقرب العدد ألROUND نفس سلوك ROUNDUPتتبع  -1
، يتم تقريب العدد ألعلى إىل عدد حمدد        )صفر (0 أكرب من    no_chiffresإذا كانت    -2

  .من املنازل العشرية
  .صفراً، يتم تقريب العدد إىل العدد الصحيح األقرب no_chiffres إذا كانت  -3

ROUNDDOWN(Nombreber, no_chiffres)  

  الناتج وصف  الصيغة

=ROUNDDOWN(3.2;0) 
 ألسفل بعدد صفر من املنازل 3.2تقريب 
 العشرية

3  

=ROUNDDOWN(76.9;0) 
 ألسفل إىل عدد صفر من 76.9تقريب 

 املنازل العشرية
76 

=ROUNDDOWN(3.14159; 3) 
 ألسفل بثالثة منازل 3.14159تقريب 
 عشرية

3.141 

=ROUNDDOWN(-3.14159; 1) 
إىل مكان عشري  -3.14159تقريب 

 واحد
-3.1 
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  .، يتم تقريب العدد إىل يسار النقطة العشرية0 أصغر من no_chiffresإذا كانت  -4
  ةأمثل

  

  

  

  
 

   SERIESSUMالدالة -40
  :الصيغةإرجاع جمموعة سالسل أسية استناداً إىل 

Renvoie la somme d'une série géométrique en s'appuyant sur la 
formule suivante : 

  
Series(x,n,m,a)= a1 x n+ a2 x (n+m)+ a3 x (n+2m)+………+ai x (n+(i-1)m) 

  
  .بواسطة توسيع السلسلة األسيةميكن تقريب العديد من الدوال 

، قم بتثبيت الوظيفة اإلضـافية      ?NAME# و مت إرجاع قيمة اخلطأ       الدالةمل تتوفر هذه     إذ
Macro complémentaire  وتشغيلها.  

  
  بناء اجلملة

  

  
  
  

  الناتج وصف  الصيغة
=ROUNDUP(3.2;0)  4 عشرية ألعلى بصفر من املنازل  إىل3.2تقريب 

=ROUNDUP(76.9;0)  77  ع إىل ألعلى بصفر من املنازل 76.9تقريب 
=ROUNDUP(3.1415; 3)  3.142  ألعلى بثالثة منازل عشرية3.1415تقريب 

=ROUNDUP(-3,14159; 1) 3.2- إىل مرتلة عشرية واحدة -3.14159 تقريب  

=ROUNDUP(3141,9265;-2) 
إىل مرتلتني عشريتني إىل  3141,9265 تقريب

 يسار العالمة العشرية
3200 
 

SERIESSUM(x,n,m,coefficients) 
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x : إدخال السلسلة األسية قیمة.  
n :  األس األويل الذي تريد رفعxله  .  
m :ا زيادة  اخلطوة اليت سيتم من خالهلnلكل حد يف السلسلة .  

Coefficients) جمموعة من املعامالت يتم بواسطتها ضرب كل سلـسلة           :)املعامالت 
على . حيدد عدد القيم يف املعامالت عدد النواتج يف السلسلة األسية         . xمتعاقبة من األسس    

ثة نواتج يف   سبيل املثال، إذا كانت هناك ثالث قيم يف املعامالت، حينئذ سيكون هناك ثال            
  . السلسلة األسية

 بإرجاع قيمة CRITBINOMإذا كانت هناك أي وسيطة غري رقمية، تقوم  :مالحظة
  . !NOMBRE #اخلطأ 
  مثال 

  

  
  
  
 

  SIGN الدالة -41
 -، و0إذا كان العدد ) 0( إذا كان العدد موجباً، وصفر 1إرجاع . حتديد عالمة العدد    

 . إذا كان العدد سالبا1ً
Détermine le signe d'un nombre. Renvoie 1 si le nombre est positif, 
zéro (0) si le nombre est égal à 0 et -1 si le nombre est négatif. 

 
  بناء اجلملة

  
Nombre :عدد حقيقي   

  

SIGN(Nombre)  

  الناتج  الصيغة
SERIESSUM(A1;0;2;A2:A5) = 0.707103  

 

 A 
=PI()/4 1 

1 2 
= -1/FACT(2) 3 

=1/FACT(4) 4 
=-1/FACT(6) 5 
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  أمثلة

  

  

  

  SIN الدالة -42
  .إرجاع جيب الزاوية لزاوية مذكورة

Renvoie le sinus d'un nombre. 
 

  بناء اجلملة
  

Nombre :الزاوية احملسوبة بالتقدير الدائري اليت تريد جيب الزاوية هلا .  
 أو اسـتخدم    PI()/180إذا كانت الوسيطة اخلاصة بك بالدرجات، اضرا يف          :مالحظة

  . لتحويلها إىل التقدير الدائريRADIANS الدالة
  أمثلة

  

  

  

  
  
  

  الناتج وصف  الصيغة
=SIN(PI())  جيب الزاوية لـ pi 0 بالتقدير الدائري 
=SIN(PI()/2)  جيب الزاوية لـ pi/2 1 ئريبالتقدير الدا 
=SIN(30*PI()/180)   0.5  درجة30جيب الزاوية لـ 
=SIN(RADIANS(30))   0.5  درجة30جيب الزاوية لـ 

  الناتج وصف  الصيغة
=SIGN(10)  1 عالمة الرقم املوجب 

=SIGN(4-4) 0 عالمة الصفر 

=SIGN(-0.00001) 1- عالمة الرقم السالب 

=SIGN(SIN(0.6510)) احلساب عالمة  SIN(0.6510)  1 

SIN(Nombre)  
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  SINH الدالة -43
  . املقطع لعددإرجاع جيب زاوية زائدة

Renvoie le sinus hyperbolique d'un nombre. 
 

  بناء اجلملة
  

Nombre  :دد حقيقيع.  
  :هيزائدة املقطع  الزاوية صيغة جيب :مالحظة

  
  
  
  أمثلة 
   

  
  
  

  SQRT الدالة -44
  .إرجاع اجلذر التربيعي املوجب

Donne la racine carrée d'un nombre. 
  

  بناء اجلملة
  

Nombre : الرقم الذي تريد اجلذر التربيعي له.  
  .!NOMBRE#القيمة اخلطأ  SQRTإذا كان الرقم سالباً، ترجع  :مالحظة

  

SINH(Nombrer) 

  الناتج وصف  الصيغة
=SINH(1) 1.1752 1 جيب الزاوية زائدة املقطع لـ 

=SINH(-1) 1.1752- 1- جيب الزاوية زائدة املقطع لـ 

SQRT(Nombre)  

                          ez  - e-z 
COSH(z) = ——— 

                            2 
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  أمثلة

  

  

  

   SQRTPI الدالة -45
 ).Nombre * pi(جاع اجلذر التربيعي لـ إر

Renvoie la racine carrée de (nombre * pi). 
  ?NAME#، والرجوع إىل اخلطأ الدالةيف حالة عدم توفر هذه 

  بناء اجلملة
  

Nombre : الرقم الذي مت ضرب piفيه .  
  . !NOMBRE# بإرجاع قيمة اخلطأ SQRTPI، يقوم 0< إذا كان الرقم  : مالحظة

  لةأمث

  

  

  

  

  

SQRTPI(Nombre)  

  الناتج وصف  الصيغة
=SQRTPI(1) 1.77245385 1 اجلذر التربيعي لـ 

= SQRTPI(2)  2.50662827 2اجلذر التربيعي لـ  

  الناتج وصف  الصيغة
SQRT(16)=    4  16اجلذر التربيعي لـ  

SQRT(-16)=   
ألن الرقم سالب، . اجلذر التربيعي للرقم أعاله

  (!NOMBRE#)  مت إرجاع خطأ

=SQRT(ABS(-16))   4  16اجلذر التربيعي املطلقة للرقم أعاله  لـ  
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    SUBTOTALالدالة-46
بوجه عام، من السهل إنشاء     . إرجاع جمموع فرعي يف إحدى القوائم أو قواعد البيانات            

 مبجرد إنشاء قائمة امـوع      بياناتالقائمة   (جماميع فرعية قائمة مبجموع فرعي باستخدام     
  .SUBTOTAL الدالةالفرعي، ميكنك تعديلها بواسطة حترير 

    Renvoie un sous-total dans une liste ou une base de données. Il 
est généralement plus facile de créer une liste comportant des sous-
totaux à l'aide de la commande Sous-total (menu Données). Une 
fois cette liste créée avec ses sous-totaux, vous pouvez la modifier 
en changeant la fonction SOUS.TOTAL. 

  
  بناء اجلملة

No_fonction :)  الةرقم101أو  ) مبا يف ذلك القيم املخفية     (11 إىل   1األرقام من    )الد 
 اليت تستخدم يف حساب ااميع الفرعيـة        الدالةواليت حتدد   ) جتاهل القيم املخفية   (111 إىل

  .داخل القائمة

  

  

  

 

 

 

 

 Ref1, Ref2,...),( no_fonction SUBTOTAL  

No_fonction 
  مبا يف ذلك القيم املخفية

No_fonction 
  الدالة جتاهل القيم املخفية

1 101 AVERAGE 
2 102 COUNT 
3 103 COUNTA 
4  104 MAX 
5 105 MIN 
6 106 PRODUCT 
7 107 STDEV 
8 108 STDEVP 
9 109 SUM 
10 110 VAR 
11 111 VARP 
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Réf1, Réf2 :موع الفرعي هلا اليت تري29 إىل 1ي النطاقات أو املراجع من هد ا.  
  مالحظات

، )أو جماميع فرعية متداخلـة (, ref1, ref2إذا كان هناك جماميع فرعية أخرى داخل  -1
  . يتم جتاهل ااميع الفرعية املتداخلة هذه لكي يتم جتنب العد املزدوج

 قـيم   SUBTOTAL الدالة، تتضمن   11 إىل   1 من   no_fonctionبالنسبة لثوابت    -2
). خفية بواسطة األمر إخفاء حتت القائمة الفرعية صـف يف القائمـة تنـسيق        الصفوف امل 

. استخدم هذه الثوابت عندما تريد للمجموع الفرعي ارقام خمفية وغري خمفيـة يف القائمـة              
 قـيم   SUBTOTAL، تتجاهـل دالـة      11 إىل   10 من   no_fonctionبالنسبة لثوابت   

استخدم ). ة الفرعية صف من القائمة تنسيق الصفوف املخفية بواسطة األمر إخفاء يف القائم      
  . هذه الثوابت عندما تريد اموع الفرعي لألرقام املخفية يف القائمة

 النظـر   اية صفوف غري مضمنة يف ناتج التصفية، بغض      SUBTOTAL الدالةتتجاهل   -3
  .  اليت تستخدمهاno_fonctionعن قيمة 

ومل يـتم   . نات، أو النطاقات الرأسـية     العمدة البيا  SUBTOTAL الدالةمت تصميم    -4
على سبيل املثال، عند حساب امـوع   . تصميمها لصفوف البيانات، أو النطاقات األفقية     

 أو أكـرب، بالـشكل      101 لــ    no_fonctionالفرعي لنطاقات أفقيـة باسـتخدام       
SUBTOTAL(109,B2:G2)،           ،مـوع الفرعـيال يؤثر إخفاء أحد األعمدة على ا 

  . خفاء أي من الصفوف يف النطاق الرأسي على اموع الفرعيولكن يؤثر إ
 SUBTOTALإذا كانت أي من املراجع عبارة عن مراجع ثالثية األبعـاد، تقـوم                -5

  . #VALUE!بإرجاع القيمة اخلطأ 
  أمثلة
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   SUM الدالة -47
 .مجع كافة األرقام يف نطاق من اخلاليا

Additionne tous les nombres contenus dans une plage de cellules. 
  

  بناء اجلملة
  

Nombre1; Nombre2; ……….. ;Nombre n  : الـيت  30 إىل 1الوسائط من 
  .تريد القيم اإلمجالية أو اموع الكلي هلا

  مالحظات
يتم حساب األرقام والقيم املنطقية والتمثيالت النصية لألرقام اليت تكتبـها مباشـرةً              - 1

  . انظر املثالني األول والثاين التاليني. ن الوسائطداخل قائمة م
 أو مرجع، يتم فقط حساب األرقـام يف     مصفوفةإذا كانت إحدى الوسائط عبارة عن        -2

يتم جتاهل اخلاليا الفارغة أو القيم املنطقيـة أو الـنص أو قـيم         .  أو املرجع  املصفوفةذلك  
  .  التايلراجع املثال الثالث.  أو املرجعاملصفوفةاألخطاء يف 

  .تكون بعض الوسائط عبارة عن قيم خطأ أو نص ال ميكن ترمجتها إىل أرقام -3
  
  
  
  

SUM(Nombre1; Nombre2; ……….. ;Nombre n )  

  الناتج وصف  الصيغة

=SUBTOTAL(9;A1:A4) 
اموع الفرعي للعمود أعاله باستخدام     

  SUM الدالة
303  

=SUBTOTAL(1;A1:A4) 
اموع الفرعي للعمود أعاله باستخدام     

  AVERAGE الدالة
75.75  
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  مثلةأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  الناتج وصف  الصيغة

=SUM(TRUE;2) 

 اليتم. 2و أعاله،  يف الصف األخريةمجع القيم
 ترمجتها إىل بلTRUE   املنطقيةةجتاهل القيم

 . 1 الرقم
3 

=SUM(3;2)  5   2  و3مجع 

=SUM("5"; 15; TRUE)  
 يتم TRUE القيمة املنطقية ، ألن1و 15 و5مجع 

 1 ترمجتها إىل الرقم
21 

=SUM(A5;A6;2) 

يتم . 2ومجع القيم يف الصفني األخريين أعاله، 
القيم الغري رقمية  جتاهل القيم يف العمود أعاله ألن

 .يف املراجع ال يتم ترمجتها
2 

=SUM(A6;2) يتم جتاهل . 2و يف الصف األخري أعاله، ةمجع القيم
القيم الغري رقمية يف  القيم يف العمود أعاله ألن

 .تهااملراجع ال يتم ترمج
2 

=SUM(A2:A4) 35 مجع أول ثالثة أرقام يف العمود أعاله 

=SUM(A2:A4;15)   50 15مجع أول ثالثة أرقام يف العمود أعاله، و 
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   SUMIF الدالة -48
 .مجع اخلاليا احملددة بواسطة معيار موجود

Additionne des cellules spécifiées si elles répondent à un critère 
donné. 

  
  اء اجلملةبن
  

plage )نطاق اخلاليا اليت ترغب يف تقييمها:) نطاق .  
  critère)املعايري املوجودة يف شكل رقم أو تعبري أو نص حيدد اخلاليا اليت يـتم       : )املعايري

  ".تفاح" و,"32>", "32", 32فعلى سبيل املثال، ميكن التعبري عن املعايري كـ . مجعها
somme_plage : )خلاليا الفعلية اليت سيتم مجعهاا) نطاق اجلمع.  

  مالحظات
 فقط إذا كانت اخلاليا املناظرة هلا يف النطـاق          somme_plage يتم مجع اخلاليا يف      -1

  .توافق املعيار
  .، يتم مجع اخلاليا يف النطاقsomme_plage إذا مت جتاهل  -2
ات اخلاصـة   داالت إضافية ميكن استخدامها لتحليل البيانMicrosoft Excelيوفر  -3

على سبيل املثال، حلساب عدد التواجدات لسلسلة نـصية أو أحـد   .بك استناداً إىل شرط  
بإرجاع الصيغة  لكي تقوم   . COUNTIF الدالةاألرقام داخل نطاق من اخلاليا، استخدم       

قيمة من قيمتني تستندان إىل شرط، مثل عالوة مبيعات استناداً إىل مقـدار حمـدد مـن                  
 .IF الدالة املبيعات، استخدم

 
 
 
 
 
 
 

SUMIF(plage ;critère ;somme_plage)  
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  أمثلة

 

 

 

  

  

 
 

  SUMPRODUCT  الدالة -49
 .ضرب مكونات مناظرة يف الصفائف املذكورة، وإرجاع جمموع هذه النواتج

Multiplie les valeurs correspondantes des matrices spécifiées et 
calcule la somme de ces produits. 

 
  

  بناء اجلملة
  

...,matrice1,matrice2,matrice3 : )3 مصفوفة ،2 مصفوفة ،1 مصفوفة،  (...
  . اليت ترغب يف ضرب مكوناا مث مجعها30 إىل 2الصفائف من 

  مالحظات
إذا مل تكـن كـذلك، تقـوم       .  نفـس األبعـاد    املـصفوفة جيب أن يكون لوسائط      -1

SUMPRODUCT بإرجاع قيمة اخلطأ !VALUE# .  
  .  غري الرقمية كما لو كانت أصفارةاملصفوف إدخاالت SUMPRODUCTتعامل  -2
  

  الناتج وصف  الصيغة

=SUMIF(A2:A5 ;">160000" ;B2:B5) 
ــيم  ــوالت لق ــع العم مج

  160000املمتلكات لـ 
63000  

SUMPRODUCT(matrice1,matrice2,matrice3, ...)  
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  أمثلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    SUMSQ الدالة -50
  .إرجاع جمموع مربعات الوسائط

Renvoie la somme des carrés des arguments  
  

  بناء اجلملة
  

... ; Nombre1 ;Nombre2 : ) اليت 30 إىل1الوسائط من ...)  ،2، الرقم 1الرقم 
 مفرد أو مصفوفةميكنك أيضاً استخدام .  املربعات هلاترغب يف احلصول على جمموع

  .مرجع ألحد الصفائف بدالً من الصفائف املفصولة بواسطة الفاصالت
  أمثلة

  
  

  الناتج وصف  الصيغة

= SUMPRODUCT(A1:A3 ;B1:B3) 
ين املصفوفةضرب كافة مكونات 

  مبعىن  جمث مجع النوات
3*4 + 8*6+1*9 

69 

=SUMPRODUCT(C1:C3 ;D1:D3)  ين املصفوفةضرب كافة مكونات
مبعىن   مث مجع النواتج

2*7+6*7+5*3 

71 

  A   B   C   D   
1 3 4 2 7 
2  8 6 6 7 
3  1 9 5 3 

 

SUMSQ = Nombre1 ;Nombre2 ;….. ; Nombre n 
 

  الناتج وصف  الصيغة
= SUMSQ(3; 4)  25 4 و 3جمموع املربعات لـ  
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  SUMXMY2، SUMX2PY2 ، SUMX2MY2 الدوال  -52
  تعريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بناء اجلملة
  
  
  
  

Tab_ x) مصفوفة x(: أو نطاق القيم األولاملصفوفة .  
Tab_y) مصفوفة y (: أو نطاق القيم الثايناملصفوفة .  

  

 تعريف  الدالة
SUMXMY2    صفيفنيإرجاع جمموع مربعات فارق القيم املناظرة يف .. 

SUMX2PY2 

. صفيفنيإرجاع اموع اخلاص مبجموع مربعات قيم مناظرة يف 
يعترب اموع اخلاص مبجموع املربعات تعبرياً شائعاً يف العديد من 

 .احلسابات اإلحصائية
SUMX2MY2  صفيفنيإرجاع جمموع فرق املربعات املناظرة للقيم يف. 

 بناء اجلملة  الدالة
SUMXMY2    SUMXMY2 (Tab_x;Tab_y) 

SUMX2PY2 SUMX2PY2 (Tab_x;Tab_y) 
SUMX2MY2 SUMX2MY2 (Tab_x;Tab_y) 

Fonction Définition 
SUMXMY2   Renvoie la somme de la différence des carrés des 

valeurs correspondantes de deux matrices. 

SUMX2PY2 

Renvoie la somme de la somme des carrés des 
valeurs correspondantes de deux matrices. La 
somme de la somme des carrés est une valeur 
couramment utilisée en matière de statistiques. 

SUMX2MY2 
Renvoie la somme des carrés des différences entre 
les valeurs correspondantes de deux matrices. 
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 تعادالامل
  SUMX2MY2=  (x2 - y2): بني املربعات هي الفرق معادلة اموع

  SUMX2PY2=  (x2 + y2): معادلة اموع اخلاص مبجموع املربعات هي

 SUMXMY2 =  (x – y ) 2 : معادلة جمموع الفوارق املربعة هي

  مالحظات
  . ن الوسائط إما أرقام أو أمساء أو صفائف أو مراجع حتتوي على أرقامجيب أن تكو-1
 أو مرجع على نص أو قيم منطقية أو خاليا فارغـة يـتم              مصفوفةإذا احتوت وسيطة     -2

  ). 0(جتاهل تلك القيم؛ وبالرغم من ذلك، يتم تضمني اخلاليا اليت حتتوي على قيمة الصفر 
ـ  Tab_xإذا كان عدد القيم يف       -3   ، SUMXMY2، تقـوم    Tab_yف عنـه يف     خيتل

SUMX2PY2أو  SUMX2MY2  بإرجاع قيمة اخلطأ#N/A .  
  أمثلة

  :أنشأ ورقة عمل وفق اجلدول التايل
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  TAN الدالة  -55
  .إرجاع ظل الزاوية املعطاة

Renvoie la tangente de l'angle donné. 
  

  بناء اجلملة
  

Nombre :دائري اليت تريد ظلها الزاوية بالتقدير ال.  
 أو اسـتخدم    PI()/180إذا كانت الوسيطة اخلاصة بك بالدرجات، اضرا يف          :مالحظة

  . لتحويلها إىل التقدير الدائريRADIANS الدالة
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

TAN(Nombre)  

  الناتج وصف  الصيغة
= TAN(0.785)  0.99920   بالتقدير الدائري0.785ظل الزاوية لـ 

=TAN(45*PI()/180)  1   درجة45ظل الزاوية لـ 

=TAN(RADIANS(45))  1   درجة45ظل الزاوية لـ 
 

  الناتج وصف  الصيغة

=SUMXMY2(C6:C12;D6:D12)  
جمموع الفارق بني املربعات 

  أعالهللصفيفني
79  

=SUMX2PY2(C6:C12;D6:D12)  
مربعات  عاخلاص مبجموجمموع 

  أعالهللصفيفني
521  

= SUMX2MY2(C6:C12;D6:D12)   مربعات  عاخلاص مبجموجمموع
  أعالهللصفيفني

55-  
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    TANHالدالة -56
  .إرجاع ظل قطع زائد لرقم

Donne la tangente hyperbolique d'un nombre  
  

   الدالةبناء 
  

Nombre :عدد حقيقي   
  :لظل القطع الزائد هيالصيغة تكون :مالحظة

  
  
  

  أمثلة 
  
  
  
  
  

  TRUNC الدالة -57
  .ري للرقمالعشاقتصاص رقم إىل عدد صحيح بإزالة اجلزء 

Tronque un nombre en supprimant la partie décimale de ce nombre 
de sorte que la valeur renvoyée par défaut soit un nombre entier. 

 
  الدالةبناء 

  
nombre  :الرقم الذي ترغب يف اقتصاصه.  

no_chiffres  :)رقم حيدد دقة االقتصاص) عدد األرقام .  

TRUNC(nombre ; no_chiffres)  

TANH(Nombre)  

  الناتج وصف  الصيغة
=TANH(-2)  0.964- 2- ظل القطع الزائد لـ 

=TANH(0)   0 0ظل القطع الزائد لـ 

=TANH(0.5)  0.46212 0.5ظل القطع الزائد لـ 
 

                       SINH(x) 
TANH( x) =   
                      COSH( x) 
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  أمثلة
  
  
  
  
  

  مالحظة
تقوم .  يف أن كل منهما يقوم بإرجاع عددين صحيحني        INT و TRUNCتتشابه كالً من    

TRUNC   تقوم  . ري للرقم عش بإزالة اجلزء الINT        بتقريب الرقم إىل أقرب عدد صـحيح 
 فقط عند استخدام أرقام     TRUNC و   INTختتلف  . ري للرقم عشاستناداً إىل قيمة اجلزء ال    

 5- ألن   5- بإرجاع   INT(-4.3)، ولكن تقوم    4- بإرجاع   TRUNC(-4.3)سالبة تقوم   
  .هو الرقم األدىن

  CEILING الدالة- 58
فعلى سبيل املثال،  .صفر، إىل أقرب مضاعف معنوي    إرجاع رقم يتم تقريبه، بعيداً عن ال          

 ج،  4.42إذا كنت ترغب يف جتنب استخدام القروش يف األسعار وكـان سـعر املنـتج                
 لتقريب األسعار إىل أقرب فئة من مخـسة         CEILING(4.42,0.05)=الصيغة  استخدم  

 .قروش
  بناء اجلملة

  
Nombre : هو القيمة اليت تريد تقريبها  

Précision :ملضاعف الذي تريد التقريب إليه ا.  
  مالحظات

 لقيمـة اخلطـأ   CEILINGإذا كانت إحدى الوسـيطتني غـري رقميـة، ترجـع           -1
#NOMBRE! .  

CEILING(Nombre ;précision)  

  الناتج وصف  الصيغة
= TRUNC(8.92014;5) 8.92014  8.92014 اجلزء الصحيح لـ 

=TRUNC(-8.45494;0)  8-  8.45494- اجلزء الصحيح لـ 

=TRUNC(PI();4) اجلزء الصحيح لـ PI()  3.1415 
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وإذا كـان   . بغض النظر عن عالمة الرقم، يتم تقريب القيمة ألعلى، بعيداً عن الصفر            -2
  . الرقم من ضمن املضاعفات املعنوية، ال حيدث أي تقريب

 بإرجاع قيمـة    CEILINGالرقم واملضاعف املعنوي بإشارات خمتلفة، تقوم       إذا كان    -3
  . !NOMBRE#اخلطأ 
  أمثلة

  
  
  
  
  
  
  
  

  EVEN الدالة -59
 ملعاجلـة  الدالةميكنك استخدام هذه . إرجاع رقم مع تقريبه ألقرب رقم صحيح زوجي     

فاً من عنصر واحد أو على سبيل املثال، تقبل سلة احلزم صفو     . العناصر اليت على هيئة أزواج    
  .ومتتلئ السلة عندما تكون أرقام العناصر، املُقربة ألقرب اثنني، مطابقة لسعة السلة. اثنني

  

  بناء اجلملة
  

Nombre :قيمة التقريب   
   !.NOMBRE#  بإرجاع قيمة اخلطأ EVENإذا كان الرقم غري عددي، تقوم  :ةمالحظ

فإذا كان  . لقيمة عند ضبطها بعيداً عن الصفر     وبصرف النظر عن إشارة الرقم، يتم تقريب ا       
  . الرقم عدداً صحيحاً زوجياً، فال حيدث تقريب

 

  الناتج وصف  الصيغة

=CEILING(2.5;1) 
 إىل أقرب مضاعف من 2.5يتم تقريب 

 1مضاعفات 
3  

=CEILING(-2.5;-2) 
 إىل أقرب مضاعف من 2.5 -يتم تقريب 

 2 -مضاعفات 
4  

=CEILING(-2.5;2) 
 هلما عالمتان 2 و 2.5 -ترجع خطأ، ألن 

 خمتلفتان
#NOMBRE!  

EVEN(Nombre) 
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  أمثلة
  
  
  
  
  

  

  
   ODDالدالة -60

 .إرجاع رقم مقرب ألعلى إىل أقرب عدد صحيح فردي
  

  بناء اجلملة
Nombre :هو قيمة التقريب   
  مالحظات

  . !NOMBRE#يمة اخلطأ  بإرجاع قODD غري عددية، تقوم Nombreإذا كانت  -1
  .بغض النظر عن عالمة الرقم، يتم تقريب القيمة ألعلى عند ضبطها بعيداً عن الصفر -2
  . إذا كان الرقم عدد صحيح فردي، ال حيدث أي تقريب -3

  أمثلة
  
  
  
  
  
  
  

  الناتج وصف الصيغة
=EVEN(1.5) 2   إىل أقرب رقم زوجي1,5 يتم تقريب  

=EVEN(3)  4  إىل أقرب رقم زوجي3يتم تقريب  

=EVEN(2)  2  إىل أقرب عدد صحيح زوجي العلى2يتم تقريب 

=EVEN(-1)  2-  إىل أقرب عدد صحيح زوجي ألعلى1 -يتم تقريب 
 

ODD(Nombre)  

  الناتج وصف  الصيغة
=ODD(1.5) 3 إىل أقرب عدد صحيح فردي  1.5 مت تقريب  

=ODD(3) 3 إىل أقرب عدد صحيح فردي  3 يتم تقريب  

=ODD(2) 3 إىل أقرب عدد صحيح فردي  2 يتم تقريب  

=ODD(-1)  1 إىل أقرب عدد صحيح فردي 1 -يتم تقريب-  

=ODD(-2)  3 إىل أقرب عدد صحيح فردي 2 -يتم تقريب-  
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 الداالت احلسابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS 
ACOS 

ACOSH 
ASIN 

ASINH 
ATAN 
ATAN2 
ATANH 
COMBIN 

COS 
COSH 

DEGREES 
EXP 

FACT 
FACTDOUBLE 

FLOOR 
GCD 
INT 
LCM 
LN 

LOG 
LOG10 

MDETERM 
MINVERSE 

MMULT 
 

MOD 
MROUND 

MULTINOMIAL 
PI 

POWER 
PRODUCT 
QUOTIENT 
RADIANS 

RAND 
RANDBETWEEN 

ROMAN 
ROUND 

ROUNDDOWN 
ROUNDUP 

SERIESSUM 
SIGN 
SIN 

SINH 
SQRT 

SQRTPI 
SUBTOTAL 

SUM 
SINH 

SUMIF 
SUMPRODUCT 

 

SUMSQ 
SUMX2MY2 
SUMX2PY2 
SUMXMY2 

TAN 
TANH 

TRUNC 
CEILING 

EVEN 
ODD 

 
 



 

 

  الداالت احلسابية واملثلثية
  Fonctions mathématiques et Trigonométriques  

 N  الدالة  التعريف بالعربية التعريف بالفرنسية

Renvoie la valeur absolue 
d'un nombre  إرجاع القيمة املطلقة لرقم  ABS  1 

Renvoie l'arccosinus d'un 
nombre إرجاع قوس جيب التمام لرقم ACOS  2 

Renvoie le cosinus 
hyperbolique inverse d'un 

nombre. L'argument nombre 
doit être supérieur ou égal à 1 

إرجاع جيب متام الزاوية 
 ACOSH  3  العكسي لقطع زائد

 Renvoie l'arcsinus ou le sinus 
inverse d'un nombre إرجاع قوس جيب التمام لرقم  ASIN 4 

Renvoie le sinus hyperbolique 
inverse d'un nombre 

إرجاع جيب الزاوية العكسي 
 لقطع زائد

ASINH  5  

Renvoie l'arctangente ou la 
tangente inverse d'un nombre إرجاع قوس الظل لرقم ATAN  6  

Renvoie l'arctangente ou la 
tangente inverse des 

coordonnées x et y spécifiées 

إرجاع قوس الظل من 
 إحداثيات س وص

ATAN2 7  

Renvoie la tangente 
hyperbolique inverse d'un 

nombre.  

إرجاع الظل العكسي لقطع 
  ATANH  8  زائد

Renvoie le nombre de 
combinaisons pour un nombre 

donné d'éléments.  

 التوافيق لعدد معني إرجاع عدد
  COMBIN  9  من األشياء

Renvoie le cosinus de l'angle 
spécifié. 

  COS 10 إرجاع جيب التمام لرقم
Renvoie le cosinus 

hyperbolique d'un nombre  إرجاع جيب التمام لقطع الزائد COSH  11 

Convertit des radians en 
degrés 

حتويل التقدير الدائري إىل 
 DEGREE  12  درجات

 



 

 

  

 N  الدالة  بيةالتعريف بالعر التعريف بالفرنسية

Renvoie e élevé à la 
puissance d'un nombre 

donné 

 مرفوعة إىل أس eإرجاع 
  EXP  13  رقم معني

Renvoie la factorielle d'un 
nombre إرجاع مضروب رقم FACT  14  

Renvoie la factorielle 
double d'un nombre 

إرجاع املضروب املزدوج 
 لرقم

FACTDOUBLE  15  

Arrondit un nombre en 
tendant vers 0 (zéro) 

تقريب رقم لألدىن باجتاه 
 الصفر

FLOOR  16  

Renvoie le plus grand 
commun diviseur  

 إرجاع القاسم املشترك
 األكرب

GCD  17  

Arrondit un nombre à 
l'entier immédiatement 

inférieur 
 

تقريب رقم لألدىن إىل 
 أقرب عدد صحيح

ENT  18  

Renvoie le plus petit 
commun multiple 

إرجاع املضاعف املشترك 
 األصغر

LCM  
 
19 

Donne le logarithme 
népérien d'un nombre 

إرجاع اللوغاريتم الطبيعي 
 لرقم

LN  20 

Donne le logarithme d'un 
nombre dans la base 

spécifiée 

إرجاع اللوغاريتم لرقم إىل 
 LOG  21  أساس معني

Calcule le logarithme en 
base 10 d'un nombre 

إرجاع لوغاريتم رقم 
 LOG10  22  10بأساس 

Donne le déterminant 
d'une matrice 

إرجاع حمدد املصفوفة 
  لصفيف

MDETERM  23  

 



 

   

 N  الدالة  التعريف بالعربية التعريف بالفرنسية

Renvoie la matrice inverse 
de la matrice spécifiée 

إرجاع معكوس املصفوفة 
 لصفيف

MINVERSE 
  24  

Calcule le produit de deux 
matrices. 

إرجاع ناتج املصفوفة 
 لصفيفني

MMULT  25  

Renvoie le reste d'une 
division. إرجاع الباقي من القسمة  MOD  26  

Donne l'arrondi d'un 
nombre au multiple 

spécifié 

إرجاع رقم مقرب إىل 
 املضروب املطلوب

MROUND  27  

Calcule la multinomiale 
d'un ensemble de nombres 

إرجاع متعدد احلدود 
 موعة أرقام

MULTINOMIAL  28  

Renvoie la valeur de pi  إرجاع قيمة النسبة
  لـ التقريبية 

PI  29 

Renvoie la valeur du 
nombre élevé à une 

puissance 

إرجاع النتيجة لعدد 
 POWER  30  مرفوع إىل أس

Multiplie ses arguments. ا ضرب الوسائط اخلاصة  PRODUCT  31 
Renvoie la partie entière 
du résultat d'une division 

إرجاع جزء العدد 
  QUOTIENT  32  الصحيح لناتج القسمة

Convertit les degrés en 
radians 

حتويل الدرجات إىل تقدير 
 دائري

RADIANS  33  

Renvoie un nombre 
aléatoire compris entre 0 

et 1 

إرجاع رقم عشوائي بني 
 صفر وواحد

RAND  34  

Renvoie un nombre 
aléatoire entre les 
nombres que vous 

spécifiez 

إرجاع رقم عشوائي بني 
  األرقام احملددة

 
RANDBETWEN  35  

 



 

 
  

 N  الدالة  التعريف بالعربية التعريف بالفرنسية

Convertit un nombre 
arabe en nombre romain, 

sous forme de texte 

حتويل رقم عريب إىل 
 روماين، كنص

ROMAN  36  

Arrondit un nombre au 
nombre de chiffres indiqué 

تقريب رقم إىل عدد أرقام 
 معني

ROUND  37  

Arrondit un nombre en 
tendant vers 0 (zéro) 

تقريب رقم لألدىن، باجتاه 
 الصفر

ROUNDDOWN  38 

Arrondit un nombre en 
s'éloignant de zéro 1 

 لألعلى، بعيدا تقريب رقم
 ROUNDUP  39  1عن الصفر

Renvoie la somme d'une 
série géométrique 

إرجاع جمموع سلسلة من 
 SERIESSUM  40  األسس استنادا إىل الصيغة

Donne le signe d'un 
nombre 

 SIGN  41  إرجاع إشارة رقم

Renvoie le sinus d'un 
nombre 

إرجاع جيب الزاوية 
  SIN  42  لزاوية حمددة

Renvoie le sinus 
hyperbolique d'un nombre 

إرجاع جيب الزاوية لقطع 
 زائد

SINH  43  

Donne la racine carrée 
d'un nombre 

إرجاع اجلذر التربيعي 
  لرقماملوجب

SQRT  44  

Renvoie la racine carrée 
de (nombre * pi) 

إرجاع اجلذر التربيعي لـ 
) * Piرقم ( 

SQRTPI  45  

Renvoie un sous-total 
dans une liste ou une base 

de données 

إرجاع جمموع فرعي 
 لقائمة أو قاعدة بيانات

SOUS.TOTAL  46  

 



 

 
  

 N  الدالة  التعريف بالعربية التعريف بالفرنسية

Calcule la somme de ses 
arguments 

  مجع الوسائط اخلاصة ا
 

SUM  47  

Additionne des cellules 
spécifiées si elles 

répondent à un critère 
donné 

مجع اخلاليا احملددة مبعايري 
 معينة

SUMIF  48 

Multiplie les valeurs 
correspondantes des 

matrices spécifiées et 
calcule la somme de ces 

produits 

إرجاع جمموع حواصل 
ضرب مكونات الصفائف 

 املتناظرة
SUMPRODUCT  49 

Renvoie la somme des 
carrés des arguments. 

إرجاع جمموع مربعات 
 SUMSQ  50  الوسائط

 Renvoie la somme de la 
différence des carrés des 
valeurs correspondantes 

de deux matrices. 

إرجاع جمموع فارق 
املربعات للقيم املتناظرة يف 

  صفيفني
SOMME.X2MY2  51 

 Renvoie la somme de la 
somme des carrés des 

valeurs correspondantes 
de deux matrices 

إرجاع اموع اخلاص 
مبجموع مربعات القيم 

  املتناظرة يف صفيفني
SOMME.X2PY2  52  

 Renvoie la somme des 
carrés des différences 

entre les valeurs 
correspondantes de deux 

matrices 

إرجاع جمموع مربعات 
فارق القيم املتناظرة يف 

 صفيفني
SOMME.XMY2  53  

Renvoie la tangente d'un 
nombre 

  TAN  54   إرجاع ظل الزاوية
Renvoie la tangente 

hyperbolique d'un nombre 
 إرجاع ظل زاوية قطع 

 زائد
TANH  55  

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N  الدالة  التعريف بالعربية التعريف بالفرنسية

Renvoie la partie entière 
d'un nombre 

قم إىل عدد اقتطاع ر
 صحيح

TRONC  56  

Arrondit un nombre au 
nombre entier le plus 

proche ou au multiple le 
plus proche de l'argument 

précision en s'éloignant de 
zéro 

تقريب الرقم إىل أقرب 
عدد صحيح أو أقرب 

 مضاعف معنوي
CEILING  57  

Arrondit un nombre au 
nombre entier pair le plus 

proche en s'éloignant de 
zéro 

تقريب رقم إىل األعلى إىل 
 EVEN  58  .أقرب عدد صحيح زوجي

Renvoie le nombre, 
arrondi à la valeur du 

nombre entier impair le 
plus proche en s'éloignant 

de zéro 

تقريب الرقم لألعلى إىل 
 أقرب عدد فردي صحيح

ODD  59 

 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
  
  

   املنطقیةالدوال 
Fonctions logiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonctions logiques  الت العوامل املنطقيةدا
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    TRUE الدالة -1 
 . TRUEإرجاع القيمة املنطقية 

Renvoie la valeur logique VRAI. 
 

    بناء اجلملة
  تنويه

تتوفر .  مباشرةً إىل اخلاليا والصيغ دون استخدام هذه الدالةTRUEميكنك إدخال القيمة 
  . مع برامج جداول البيانات األخرى بصورة أساسية للتوافقTRUEالدالة 

  FALSE  الدالة -2 
 .FALSEإرجاع القيم املنطقية 

Renvoie la valeur logique FAUX. 
 

    بناء اجلملة
  تنويه

 مباشرة داخل ورقة العمل أو يف الصيغة، ويفسرها FALSEميكنك أيضاً كتابة الكلمة 
Microsoft Excel كالقيمة املنطقية FALSE.  

    NOT لةالدا -3
 عندما تريد التأكد من أن قيمة ما ال تتساوي مع NOTاستخدم . يتم عكس قيمة وسيطته

 .قيمة واحدة معينة
Inverse la valeur logique de l'argument. Utilisez NON lorsque vous 
souhaitez être certain qu'une valeur est différente d'une valeur 
spécifique. 

 
  جلملةبناء ا

  

Valeur_logique: هي قيمة أو تعبري ميكن تقييمه إىل TRUE أو FALSE.  
  مالحظة

FALSE( ) 
 

TRUE( ) 
 

NOT (Valeur_logique ) 



 

 

؛ إذا TRUE بإرجاع NOT، تقوم FALSE هي valeur_logiqueإذا كانت قيمة 
  .FALSE بإرجاع NOT، تقوم TRUE هي valeur_logiqueكانت قيمة 

  أمثلة
  
  
  
  
   AND الدالة -4
 إذا كانت FALSE؛ ويتم إرجاع TRUEوسائطها  إذا كانت كافة TRUEيتم إرجاع  

 .FALSEهناك وسيطة واحدة أو أكثر 
Renvoie VRAI si tous les arguments sont VRAI ; renvoie FAUX si 

au moins l'un des arguments est FAUX. 
 

      بناء اجلملة
 

Valeur_logique1, valeur_logique2, ...:تريد  اليت30 إىل 1 الشروط من  هي 
  .FALSE أو TRUEاختبارها إما 

  مالحظات
، أو جيب أن FALSE أو TRUEجب أن يتم تقييم الوسائط إىل قيم منطقية مثل  -1

  .  أو مراجع حتتوي على قيم منطقيةصفائف.تكون الوسائط عبارة عن 
إذا كان أحد الصفائف أو املراجع حيتوي على نص أو خاليا فارغة، يتم جتاهل هذه   -2

  . القيم
 بإرجاع قيمة اخلطأ ANDإذا كان النطاق احملدد ال حيتوي على قيم منطقية، تقوم -3

#VALUE!. 
  

  أمثلة

  الناتج  تعليق الصيغة
=NOT(1+1=2) يتم عكس معادلة تكون قيمتها TRUE  FALSE  
=NOT(FALSE) يتم عكس  FALSE TRUE  

 

AND(valeur_logique1 ;valeur_logique2;....))  



 

 

 
 
 
 
 
 
  
   OR الدالة -5

 إذا FALSE؛ وإرجاع TRUE إذا كانت أي من الوسائط تساوي TRUEإرجاع 
  .FALSEكانت كافة الوسائط تساوي 

Renvoie la valeur VRAI si un argument est VRAI et FAUX si tous 
les arguments sont FAUX. 

 
   بناء اجلملة

 
Valeur_logique1, valeur_logique2, ...:   تريد  اليت 30 إىل 1هي الشروط من

  .FALSE أو TRUEاختبارها إما 
  مالحظات

 صفائف، أو أن تكون FALSE أو TRUEجيب أن تقيم الوسائط لقيم منطقية مثل  -1
  ى قيم منطقية أو مراجع حتتوي عل

إذا كان أحد الصفائف أو املراجع حيتوي على نص أو خاليا فارغة، يتم جتاهل هذه  -3
  . القيم

 بإرجاع قيمة اخلطأ ORإذا مل حيتوي النطاق احملدد على قيم منطقية، تقوم  -2
!VALUE# .  
 

  أمثلة
 
 
 

  الناتج  تعليق  الصيغة
=AND(TRUE; TRUE)  تكون كافة الوسائط TRUE  TRUE  
=AND(TRUE; FALSE)  طتكون إحدى الوسائ FALSE  FALSE  
=AND(2+2=4; 2+3=5)  تكون إحدى إىلTRUE ط الوسائ  TRUE  

 

  الناتج  تعليق  الصيغة
=OR(TRUE)  وسيطة واحدة تكون قيمتها 

TRUE 
TRUE  

=OR(1+1=1,2+2=5)  كافة الوسائط تكون قيمتها FALSE  

OR(valeur_logique1,valeur_logique2,...) 



 

 

 
 
 
  
  
  
  IF الدالة -6

، وقيمة أخرى إذا TRUEي التقييم إرجاع قيمة واحدة إذا كان الشرط الذي حتدده يعط
 .FALSEكانت تعطي القيمة 

 . لتنفيذ اختبارات شرطية على القيم والصيغIFاستخدم 
Renvoie une valeur si la condition que vous spécifiez est VRAI et 
une autre valeur si cette valeur est FAUX. 
Utilisez la fonction SI pour effectuer un test conditionnel sur des 
valeurs et des formules. 

  
  بناء اجلملة

  
Test_logique :   أي قيمة أو تعبري ميكن تقييمه إىل TRUE أو FALSE . على سبيل

، 100 مساوية A10 تعبري منطقي؛ إذا كانت القيمة يف اخللية A10=100املثال، يعترب 
هذه الوسيطة ميكن . FALSEقييم التعبري إىل وإال، فإنه سيتم ت. TRUEيقيم التعبري إىل 
  .معامل حساب للمقارنةأن تستخدم أي 

Valeur_si_vrai) القيمة اليت يتم إرجاعها إذا كانت :)وابالقيمة يف حالة الص 
test_logique تساوي TRUE . على سبيل املثال، إذا كانت هذه الوسيطة حتتوي على
، تعرض TRUE يعطي التقييم test_logiqueوالوسيطة " ضمن امليزانية"السلسلة النصية 

 و TRUE تساوي test_logiqueإذا كانت ". ضمن امليزانية"النص  IFالدالة 
valeur_si_vraiلعرض الكلمة ). صفر(0  فارغة، تقوم هذه الوسيطة بإرجاعTRUE ،

IF(test_logique ; valeur_si_vrai ; valeur_si_faux)  
 



 

 

 صيغة Valeur_si_vraiميكن أن تكون .  هلذه الوسيطةTRUEاستخدم القيمة املنطقية 
  .أخرى

Valeur_si_faux) القيمة اليت يتم إرجاعها إذا كانت :)قيمة يف حالة اخلطأ 
test_logique تساوي FALSE .ل املثال، إذا كانت هذه الوسيطة حتتوي على على سبي
، فإن FALSE التقييم test_logique وتعطي الوسيطة" تعدت امليزانية"السلسلة النصية 

 ومت FALSE تساوي test_logiqueإذا كانت ". تعدت امليزانية" تعرض النص IFالدالة 
، يتم  )valeur_si_vraiمبعىن أنه ال توجد فاصلة بعد ( ،valeur_si_fauxجتاهل 

 و FALSE تساوي test_logiqueإذا كانت . FALSEإرجاع القيمة املنطقية 
valeur_si_faux مبعىن أنه بعد (  فارغةvaleur_si_vrai توجد فاصلة يتبعها أقواس ،

  . صيغة أخرىValeur_si_fauxميكن أن تكون ). صفر(0، يتم إرجاع القيمة )إغالق
  مالحظات

 املتداخلة إىل سبع داالت كالوسيطتني IFت ميكن أن يصل عدد داال-1
valeur_si_vrai و valeur_si_fauxًانظر أخر .  إلنشاء اختبارات أكثر توضيحا

  . األمثلة التالية
 بإرجاع IF، تقوم valeur_si_faux و valeur_si_vraiعند تقييم الوسيطتني  -2

  . القيمة اليت مت إرجاعها بواسطة تلك العبارات
، يتم تقييم كل عنصر من الصفيف صفائف عبارة عن IF أي الوسائط يف إذا كانت -3

  . IFعند تنفيذ عبارة 
  
 
 
 

  أمثلة
 
 
 
 

 A  
2 45 
3 90 
4 78 

 



 

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  الناتج  تعليق الصيغة
=IF(A2>89;"A";IF(A2>79;"B"; 

IF(A2>69;"C";IF(A2>59;"D";"F")))) 
تعيني حرف تصنيف 

 ألول تسجيل نقاط
F  

=IF(A3>89;"A";IF(A3>79;"B"; 
IF(A3>69;"C";IF(A3>59;"D";"F")))) 

تعيني حرف تصنيف 
 لثاين تسجيل نقاط

A  

=IF(A4>89;"A";IF(A4>79;"B"; 
IF(A4>69;"C";IF(A4>59;"D";"F")))) 

تعيني حرف تصنيف 
 لثالث تسجيل نقاط

C  

 



 

 

  

  Fonctions logiques  ت العوامل املنطقيةداال

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرقم  الدالة  بالفرنسية  التعريف بالعربية التعريف بالفرنسية
Renvoie la valeur 

logique FAUX  إرجاع القيمة املنطقيةFALSE  FAUX  FALSE 1 

Renvoie la valeur 
logique VRAI  إرجاع القيمة املنطقيةTRUE VRAI  TRUE 2 

Inverse la logique de 
cet argument 

 NON  NOT 3 عكس منطق الوسيطة اخلاصة ا

Renvoie VRAI si 
l'ensemble des 

arguments est VRAI 

  إذا كانت كافةTRUEإرجاع 
  TRUEوسائطها 

ET AND 4 

Renvoie VRAI si un 
argument est VRAI 

 إذا كانت أية TRUEإرجاع 
 TRUEوسيطة 

OU  OR 5  

Spécifie un test 
logique à effectuer 

 

 SI  IF 6 بار منطقي لتنفيذهتعيني اخت

 



 

 

 مالحظات 
فقط بنسخه العربية  2003Microsoft excel Officeتطبق الدوال السابقة يف بيئة  -1

  .،االجنلزية ، الفرنسية 
  .نسخه االجنلزية البهي نفسها نسخه العربية الالدوال ب -2
النحوية للدالة يف النسخة الفرنسية و النسخة يوجد بعض اإلختالفات يف الصيغة  -3

   :  العربية ، اجلدول التايل يبني هده اإلختالفات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسخة العربية   النسخة الفرنسية
DETERMAT MDETERM  
INVERSEMAT MINVERSE  
PRODUITMAT MMULT  
ARRONDI.AU.MULTIPLE MROUND 
PUISSANCE POWER  
PRODUIT PRODUCT  
MULTINOMIALE MULTINOMIAL 
QUOTIENT QUOTIENT  
ALEA RAND  
ALEA.ENTRE.BORNES RANDBETWEEN 
DEGRES  DEGREES  
PLANCHER  FLOOR  
SOMME.SI  SUMIF   
SOMME  SUM 
ARRONDI ROUND 
SOMMEPROD  SUMPRODUCT 
SOMME.CARRES  SUMSQ 
ARRONDI.INF  ROUNDDOWN 
ARRONDI.SUP ROUNDUP 
RACINE.PI SQRTPI 
SOUS.TOTAL SUBTOTAL 
SOMME.SERIES SERIESSUM 
TRONQUE TRUNC 
ROMAIN ROMAN  
ENT INT 

 



 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسخة العربية   النسخة الفرنسية
RACINE  SQRT 
SOMME.X2MY2 SUMXMY2 
SOMME.X2PY2 SUMX2PY2 
SOMME.XMY2 SUMX2MY2 
ET AND 
OU OR 
SI IF 
VRAI TRUE 
FAUX FALSE 
NON NOT 
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