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Excel آشناییبانرمافزار

که  گفته می شود  برنامه هایی  به  صفحه گسترده  است.  صفحه گسترده  برنامه  یک   Excel برنامه ی 
گونه  این  صفحات  جدولی  ساختار  کنند.  می  نگهداری  جداول  قالب  در  را  عددی  و  متنی  اطالعات 
برنامه ها، کاربران قادر می سازد تا با استفاده از فرمول، بین اطالعات موجود در آنها ارتباط برقرار کنند.
در برنامه ی Excel بسیاری از محاسبات پیچیده از طریق توابع از پیش تعریف شده قابل انجام است. 
از نمونه های متداول آن می توان تابع جمع، میانگین، تعیین حداکثر، تعیین حداقل، شمارش داده های  

عددی، شمارش شرطی و ... را نام برد.

1. نوار دسترسی سریع)Quick access(: این ابزار شامل دستوراتی که بیشتر بکار می روند.
2. زبانه ها: تمام اعمال در برنامه ی Power point را سازماندهی می کند.

3. نوار)ribbon(: با انتخاب هر زبانه برگه ای باز می شود که به تعدادی گروه تقسیم شده است، هر 
گروه شامل یکسری دستورات است.

4. مختصات سلول: زمانی که روی هر سلول کلیک کنیم آدرس هر سلول در باالی صفحه ظاهر می شود.
5. نوار فرمول: از نوار فرمول برای وارد کردن یا مشاهده فرمول و محتوای سلول ها استفاده می شود.

6. سلول)cell(: اطالعات داخل هر سلول وارد می شود.
7. برگه)sheet(: هر فابل جدید در برنامه ی Excel در پایین صفحه ایجاد می شود.
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شناساییاصولواردکردناطالعاتدرسلول

کادری  با  تا  کنید  کلیک  نظر  مورد  روی سلول  ماوس،  با  ابتدا  در سلول ها،  مقدار  کردن  وارد  برای 
کلید  آن،  تأیید  برای  و  کرده  وارد  را  موردنظر  مقدار  دیگرمتمایز شود. سپس  از سلول های  ضخیم تر 

Enter را فشار دهید. در صورت انصراف می توانید کلید ESC را فشار دهید.

ایجادسندجدید

y  blank انتخاب کنید و در پنجره ی ظاهر شده برروی گزینه ی new گزینه ی file زبانه ی
workbook کلیک کنید.

y ctrl + N کلید میانبر
y .از نوار دسترسی سریع استفاده کنید
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ذخیرهاسناد

می توانید کارهایی را که یاد گرفتید را در کامپیوتر بر روی یکی از حافظه های کامپیوتر ذخیره کنید.

y  کلیک کنید، پنجره ای باز می شود browse و بعد روی گزینه ی save گزینه ی file زبانه ی
که در کادر سمت چپ مسیری که می خواهید در آنجا ذخیره شود را انتخاب می کنید.

y .نامی را که دوست دارید تایپ کنید file name در قسمت

y .کلیک کنید save سپس روی گزینه ی

y ctrl + s کلید میانبر

y .از نوار دسترسی سریع استفاده کنید

بازکردنسندهایذخیرهشده

زمانی که فایلی را ذخیره کردید اگر بخواهید آن را دوباره ببینید و یا تغییر دهید مراحل زیر را به ترتیب 
انجام دهید.

y  کلیک کنید، پنجره ای باز می شود browse و بعد روی گزینه ی open گزینه ی file زبانه ی
که در کادر سمت چپ مسیری که فایل را قبالً  در آن ذخیره کرده بودید را انتخاب کنید. سپس روی 

دکمه ی open کلیک کنید.

y ctrl + o کلید میانبر

y  از نوار دسترسی سریع
استفاده کنید.
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تمرین:
تمرین زیر را انجام دهید.

B1 عدد 1000 را وارد کنید. A1 عبارت نام خانوادگی و در سلول  1. در سلول 
2. فایل را با نام دلخواه در پوشه Document ذخیره کنید.
3. فایل جدید ایجاد کنید و اسامی 5 دانش آموز را وارد کنید.

شناساییاصولپرکردنخودکارسلولها

عددی به دلخواه در یکی از سلول ها وارد کنید در گوشه کادر ضخیمی که در اطراف سلول فعال دیده 
نام دارد. هنگامی که   Auto fill این مربع، دستگیره  می شود، یک مربع کوچک سیاه دیده می شود 
این  کردن  درگ  با  می شود.  دیده   + به شکل  آن  اشاره گر  می دهیم،  قرار  عالمت  این  روی  را  ماوس 
دستگیره به سمت سلول های مجاور محتویات سلول در آن ها تکرار می شود. از این قابلیت برای وارد 

کردن داده های تکراری که سلول های آن ها در مجاورت یکدیگر قرار دارند، استفاده می شود.

� نکته:

اگردستگیرهAuto fill راهمراهباکلیدCtrlبهسمتپایینبکشیمعددهاافزایشیووقتیبه
سمتباالبکشیمعددهاکاهشیمیشود.

تمرین:
با استفاده از قابلیت Auto fill عددهای 1000 تا 1020 را وارد کنید.
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Sheetتغییرجهت

در Excel اولین خانه از سمت چپ شروع می شود در فارسی می خواهیم خانه ها از سمت راست شروع 

شود برای این کار:

y .کلیک کنید Sheet right to left کلیک کنید، روی گزینه ی Page layout تب
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اضافهکردنسطر،ستونوصفحاتکاری

y .کلیک کنید home روی زبانه ی
y .را انتخاب کنید Cell از قسمت Insert گزینه ی
y .زمانی که روی این گزینه کلیک می کنید صفحه روبرو ظاهر می شود

Insert

y درج سلول :Insert cell

y  قبل سلولی که روش کلیک کردیم سلول جدید ایجاد شود و سلول جاری :Shift cells right
یک خانه به سمت راست می رود.

y  قبل سلولی که روش کلیک کردیم سلول جدید ایجاد شود و سلول :Shift cells down
جاری یک خانه به سمت پایین می رود.

y .قبل سطر انتخاب شده یک سطر ایجاد می کند :Entire row

y .قبل ستون انتخاب شده یک ستون ایجاد می کند :Entire column

Insert sheet rows: اضافه کردن سطر
Insert sheet columns: اضافه کردن ستون
Insert Sheet: اضافه کردن صفحه کاری جدید
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تمرین:
ابتدا جدولی برای ثبت اطالعات دانش آموزان کالس تشکیل دهید که دارای ستون های زیر باشد. سپس 

تمرین های 1 تا 6 را براساس آن انجام دهید:
ردیف، نام، نام خانوادگی، نام پدر، معدل سال قبل

1. اطالعات 10 دانش آموز را در سطرهای 2 تا 11 وارد کنید )سطر اول تیتر جدول است(.
2. قبل از سطر شماره 4، دو سطر اضافه کرده و اطالعات آن را وارد کنید.

3. سه سطر اضافه کرده و اطالعات آن را وارد نمایید.
4. ستون نام پدر را حذف کنید.

5. همزمان سطرهای 9 تا 13 را حذف کنید.

آشناییاصولتعیینعرضستونهاوارتفاعسطرها

روش اول:  روش دستی
ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر یا ستون قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل+ دیده 

شد، به سمت باال یا پایین درگ کنید.

Auto fill روش دوم: روش
به شکل+  آن  اشاره گر  و هنگامی که  قرار دهید  یا ستون  بین دو شماره سطر  مرز  را روی  ماوس 

دیده شد، دابل کلیک کنید.

روش سوم: روش عددی
 Row height روی شماره سطر موردنظر، کلیک راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه
را انتخاب کنید یا روی شماره سطر موردنظر، کلیک راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه 

Column width را انتخاب کنید کادری باز می شود اندازه ی موردنظر را وارد کنید.
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