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 سٌقومون بوضع 2007اكسل 

فاصلة عادٌة فى الدالة بدالً من 

.الفاصلة المنقوطة

Hlookupشرح دالة 
 بعرض سجل معٌن بداللة رقم الصف الموجود به هذا السجل فى الجدول كما فى الجدول السابق، Hlookup  تقوم دالة 

 فى نص الدالة تم عرض القٌمة الموجودة فى الصف الرابع من الجدول االساسى بالعمود المسمى 4فبمجرد كتابة رقم 

Name ًملحوظة ارقام ) ،و هى فى الجدول قٌمة نصٌة رٌماس قدري و إذا كانت هناك قٌمة رقمٌة سٌتم عرضها أٌضا

و لعمل ذلك (الصفوف هً االرقام االفتراضٌة للبرنامج بغض النظر عن الترقٌم الذي قمت أنا بكتابته فى العمود االول 

نقوم بتخصٌص المكان الذي نرٌد أن ٌظهر فٌه البٌانات التى سٌتم البحث عنها و لٌكن برسم جدول صغٌر كما قمت 

:برسمه أعلى الشرح،و لنبدأ فى كتابة الدالة فى الخلٌة االولى من العمود المخصص لكتابة االسم و تكون الدالة كالتالً

=Hlookup("Name";A1:C16;4;FALSE)
.اسم العمود الواقع به الخلٌة التً تحتوي على الرقم ،الذي ٌتم جلب البٌانات التابعة له

مدى الجدول الذي تقع فٌه البٌانات

للمزٌد من الشروحات فى مجال الكمبٌوتر،أو اللغات ٌمكنكم زٌارة صفحة الفٌس بوك على الرابط التالً

https://www.facebook.com/ShereenElmasry26

رقم الصف الذي تم كتابة االسماء فٌه فى الجدول االساسً الذى استوردنا البٌانات منه

 سٌبحث فقط عن 2 و تعنً أن البحث سٌكون محدد بقٌمة معٌنة فإن كان رقم البحث السجل رقم 

 بدالً منها و لكنها تعطٌك نتٌجة أقل دقة حٌث تبحث عن الرقم فإن True ، و ٌمكنك كتابة 2رقم 

لم ٌكن موجود تبحث عن أقرب رقم له فى الفئة األقل و لٌس األعلى فمثالً إذا قمت بالبحث عن 

.15 و هو لٌس موجود ستكون النتٌجة ان ٌكتب االسم الموجود بالسجل رقم 16رقم 

و ذلك  (make it absolute range)إذا أردت استخدام الدالة أكثر من مرة لنفس مدى البٌانات ٌمكنك تثبٌت مدى البٌانات 

 A$1:$C$16$ من لوحة المفاتٌح بجوار اسم الخلٌة االول فى المدى و االخٌر لٌصبح شكل المدى F4بالضغط على المفتاح 

و بهذا ٌصبح شكل الدالة كما ٌلً و ٌمكن نسخها و اعادة لصقها فى اى خلٌة مع تغٌٌر رقم الصف الذي ترٌد ظهور البٌانات 

.الخاصة به و اسم العمود

=Hlookup("Name";$A$1:$C$16;3;FALSE)


