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Lecture 10  

 الشرطية/ المنطقية الدالة ( IF ) 

 نى إرا أخشي وقًُخ انششط, رحقق إرا حيحذد قًُخ إلسخبع انذانخ هزِ رُسزخذو ,انًُطقُخ انذوال إحذي هٍ

 .َزحقق

 :هٍ IF نذانخ األسبسُخ نصُغخا

IF(logical_test; [value_if_ture]; [value_if_false]) 

 logical_test   :األخشي, يٍ أكجش انقُى إحذي كبَذ إرا فًُب خهُزٍُ أو قًُزٍُ كًقبسَخ , انششط هى 

 .انصُغخ فٍ رحذَذِ يطهىة انششط وهزا

 value_if_true  :ٍيطهىة انصُغخ فٍ ورحذَذهب , انششط رحقق إرا إسخبػهب َزى انزٍ انقًُخ ه. 

 value_if_false  :ٍاخزُبسٌ انصُغخ فٍ ورحذَذهب , انششط َزحقق نى إرا إسخبػب َزى انزٍ انقًُخ ه. 

 :الدالة هذه مفهىم ىضحي المثال التالي

 ػًىدٍَ, فٍ انقُى يٍ يدًىػخ انزبنٍ اندذول فٍ , IF دانخ اسزخذاو صُغ أثسط سُىضح انًثبل هزا فٍ:  مثال

A وB .انؼًىد فٍ انقُى كبَذ وإرا انؼًىدٍَ, فٍ انقُى يقبسَخ هى انًطهىة A انؼًىد فٍ انقًُخ يٍ أكجش B َزى 

  ".انُزُدخ" ػًىد فٍ" كال" انقُى إسخبع َزى وإال ,"انُزُدخ" ػًىد فٍ" َؼى" انقًُخ إسخبع

 

 الحل:

 ػهً َحزىٌ انزٌ انصف َسبس انىاقؼخ انخالَب أحذي َُقش انًزدبوسح انخالَب قُى يٍ نًدًىػخ انحم إلَدبد

 انً انًىخىد انسهى َفزح Editing رحشَش انًدًىػخ وفٍ Home انشئُسُخ انصفحخ رجىَت انً َزهت ثى األسقبو

  More functions اضبفُخ داالد األخُشح انفقشح َخزبس انًُسذنخ انقبئًخ ويٍ Auto sum انزهقبئٍ اندًغ خبَت
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 انشَبضُخ Excel فٍ انًىخىدح انؼالقبد خًُغ ػهً رحزىٌ وانزٍادَبِ  انشكم فٍ كًب انظبهشح انقبئًخ نُب فزظهش

 .وغُشهب واالحصبئُخ وانًُطقُخ

 

 انجحث انًطهىة انذانخ ػٍ وصفب َذخم(  Search for a function) دانخ ػٍ انجحث يشثغ فٍ انقبئًخ هزِ فٍ

 اخزُبس وػُذ ((IFفُخزبس انذانخ (  Select a function) انذوال رحذَذ يشثغ فٍ انذانخ رظهش رنك وػُذ ػُهب

 : ادَبِ انشكم فٍ كًب(  Function arguments) انذانخ وسُطبد َبفزح رظهش( OK)  يىافق
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ٌ   ٌااول حقم , فٍ انششط سُكزت  انششط رحقق إرا انُزُدخ ,A2>B2 هى logical_test انششط أ

value_if_true ٍانششط َزحقق نى إرا وانُزُدخ ,"َؼى" ه value_if_false ٍكال" ه." 

 ,"انُزُدخ" ػًىد فٍ انخالَب ثقُخ ػهً انصُغخ هزِ سُكشس. 10 يٍ أكجش 12 ألٌ" َؼى" انُزُدخ سزكىٌ ثبنطجغ

 :انزهقبئُخ انزؼجئخ نزطجُق انخهُخ حبفخ فٍ انزؼجئخ صس وسُسزخذو

                                                                       

 



Microsoft Office Excel 2010     
 

4 
 

Lecture 10  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دوال IF المتداخلة 

 انُزبئح ػذد وصَبدح انًؼبَُش يٍ انؼذَذ اخزجبس نك رزُح انصُغخ وهزِ أخشي, IF دانخ داخم IF دانخ ثهب وَُقصذ

 :انزبنٍ ثبنًثبل انصُغخ كزبثخ طشَقخ وسُىضح. انًحزًهخ

 إرا" يًزبص" انُزُدخ إسخبع هى وانًطهىة انطالة, يٍ نًدًىػخ دسخبد يدًىػخ أدَبِ اندذول فٍ: 1 مثال

 إرا" خُذ" انُزُدخ , 09رسبوٌ أو أكجش انذسخخ كبَذ إرا" خذا خُذ" انُزُدخ ,09 رسبوٌ أو أكجش انذسخخ كبَذ

" يقجىل" انُزُدخ ,09 رسبوٌ أو أكجش انُزُدخ كبَذ إرا" يزىسط" انُزُدخ ,09 رسبوٌ أو أكجش انُزُدخ كبَذ

                                                    : انسبثق انششط َزحقق نى إرا" ساست" انُزُدخ أو ,09 رسبوٌ أو أكجش انُزُدخ كبَذ إرا

 

 مالحظة:

ك َصىص ضًٍ انصُغخ َدت أٌ رىضغ ثٍُ ػاليزٍ اقزجبس كًب فؼهُب يغ انكهًزٍُ "َؼى" و "كال" نإرا كبَذ هُب

 ألَُب َشَذ إظهبسهب ثصُغخ َصىص فٍ انُزُدخ.
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 الحل:

 :انصُغخ ششَط فٍ انصُغخ وسُكزت C2 انخهُخ سُحذد

 

 فإرا ,09 رسبوٌ أو أكجش B2 انخهُخ قًُخ كبَذ إرا وهى األول انششط رقُُى أوال سُزى: كبنزبنٍ انصُغخ سزؼًم

 كبَذ إرا وهى انثبٍَ, انششط إنً سزُزقم َزحقق نى وإرا. ورزىقف" يًزبص" انُزُدخ إسخبع سُزى انششط رحقق

 099-09 يٍ وانقًُخ ,099-09 يٍ انقُى ػهً رشزًم 09 رسبوٌ أو أكجش انقًُخ نكٍ. 09 رسبوٌ أو أكجش انقًُخ

 ألٌ 099-09 يٍ انقُى احزسبة َزى نٍ األيش؟ سُزى كُف" خذا خُذ" ونُس" يًزبص" َزُدزهب ركىٌ أٌ َدت

ٌ   أٌ األصم, يٍ يزحقق غُش هى األول انششط  .09 يٍ أقم ثبنفؼم هٍ انثبٍَ انششط فٍ رقًُُهب َزى انزٍ انقُى أ

 انششط إنً االَزقبل سُزى َزحقق نى وإرا انصُغخ, رزىقف ثى" خذا خُذ" انقًُخ إسخبع سُزى انثبٍَ انششط رحقق إرا

 .وهكزا انثبنث,

 :انزهقبئُخ انزؼجئخ ثبسزخذاو انخالَب ثقُخ إنً انصُغخ ثُسخ سُقىو

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :1مثال

 اسزخشج انطالة انُبخحٍُ فٍ خًُغ انًىاد حست اندذول ادَبِ:  ANDثبسزخذاو انذانخ 

 

 

 فٍ يىادهى انذساسُخ .َالحع اٌ )احًذ وصَذ( هًب انُبخحٍُ فقط : الحل

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقية امثلة
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 :2مثال

 ( يٍ انًىاد انًزكىسح فٍ اندذول ادَبِ:اٌاسزخشج انطالة انُبخحٍُ فٍ )  ORثبسزخذاو انذانخ  

 

 

انحم:

 

 


