
 אקסל -חוברת תרגילים יישומי מחשב
 

 Excelأمثلة لتمارين في الـ 
  1تمرين رقم 

 
 عبئوا في صفحة الكترونية الجدول التالي:

 

 آذار شباط كانون ثاني مصاريف
 120 50 150 سينما

 542 400 200 مطاعم

 320 750 550 مالبس

 582 150 350 اتصاالت

 348 620 120 سفريات

 112 458 420 ماكياج

 124 487 680 أحذية

    مجموع

    معدل

 
 
 

 احسبوا مجموع المصاريف في كل سطر في الثالثة أشهر. .1

 احسبوا معدل المصاريف في كل سطر. .2

 احسبوا مجموع المصاريف في كل شهر )عامود(. .3

 احسبوا معدل المصاريف في كل شهر. .4

من خالله. قوموا بحفظه في  الصفحةالتي تظهر في ارسموا مخطط أعمدة يمكن رؤية جميع المعطيات  .5

 .تركيز المصاريفصفحة جديدة باسم 

مجموع المصاريف فقط في كل شهر. قوموا بحفظه في ارسموا مخطط أعمدة يمكن من خالله رؤية  .6

  .مقارنةصفحة جديدة باسم 

 قوموا بعمل تصفية بحسب معيار تختارونه انتم. .7

 .مصاريف شهريةقوموا بحفظ كراسة العمل باسم  .8

 



 2تمرين رقم 
 

 رسوم بيانية
 

 :Excelاكتبوا الجدول التالي في الـ  .1
 احفظوا الجدول في صفحة باسم وكالء التأمين. .2

 
 اسم

 الوكيل
 سنة

2000 
 سنة

2001 
 سنة

 المجموع 2002

   12000 12000 1200 جمال

   13000 10000 1500 سامر

   25000 15000 25000 ربيع

   9000 8000 30000 شيرين

   6000 7000 10000 سناء

   8500 45000 9000 لينا

   2500 3000 4000 رانية

 
)بدون عامود  2002حتى  2000لوكالء في السنوات لرسم بياني الذي يظهر المبيعات قم بإعداد  .3

 1المجموع( واحفظوها في صفحة باسم رسم بياني 
 

 
 
 
 غيروا لون األعمدة. .4

 
 البياني.أنقلوا العنوان الى أسفل الرسم  .5

 
 

   رتبوا أسماء الوكالء بحسب الترتيب األبجدي للغة العربية. .6

  عالمات( 5وغّير اسم الصفحة الى "تأمين". ) 2الى صفحة رقم  1انسخ الصفحة رقم  .7

  عالمات( 5قم بتشغيل التصفية على جميع الوكالء الذين فوق المعدل. ) 2في الصفحة  .8



 
 
 

 3تمرين رقم 
 
 :Excelأعدوا الجدول التالي بالـ . 1
 

 بالشاقل تالوخمدال

   الراتب

   التأمين الوطني

   متنوع

   المجموع

  

  

 بالشاقل المصاريف

   طعام

   كهرباء

   ماء

   هاتف

   سفريات

   ضرائب

   مالبس

   المجموع

  

   التوفير
 
 
 م.التفاصيل بحسب رغبتك عبئوا. 2
 هي محصلة )المجموع( المدخوالت والمصاريف.احسبوا ما . 3
  احسبوا ما هو فرق بين المدخوالت وبين المصاريف في مربع التوفير.. 4
 .منفرد للمصاريف رسم بيانيدائري للمدخوالت و خططوا رسم بياني. 5
 
 
 
 

 


