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    الدالة( IF ) 
اكثر  الردلاا اخرتمدامة لىر  تنتمر  إلر    رة مر  الردلاا اليةمرة  ردا لىر   مر    IFتعتبر  الدالرة 

 .الدلاا المنطقية
  أمرة  ر ا  معري إ ر  حةلرة تحقرل الشر ط يرتم تن ير  ل اا ع  ش ط محردد  لى  دالة تختمدم لمخؤ 

 .  ا  آم إ   حةلة عدم تحقل الش ط يتم تن ي  
 

 :لمدالةالصورة العامة      
=IF(Logical test ; value if true ; value if false) 

 : حيث أن    
   Logical test  :الشرط الذى يتم اختباره 
  Value if true  :ما يتم تنفيذه فى حالة تحقق الشرط 
 Value if false  :ما يتم تنفيذه فى حالة عدم تحقق الشرط 

  

 :أحد األشكال اآلتية( Value if False)أو ( Value if True)وقد تأخذ كل من 
 .(Number)قيمة عددية   -1

 .(Formula)عممية حخةبية  -2

 .(String)غي  عددية  ةقيم -3

 .(Functions)دلاا  -4

5- if   المتداممة(nested IF) .  
 

 قيمة عددية : أوال(Number) 
 :مثةا   تتبع احدى الش كةت الت ة ية خيةخة معينة لتح يز ملظ يية بإدا ة المبيعةت لى 

 ج  أل أكث 8555تصا ح م مبيعةتو إل   ج لمندلب المبيعةت ال ى555مبمغ منح  -
 .ج85555م   ج  قط لل ح م المبيعةت أقا 255لمنح مبمغ  -

لال دلا ال ى أمةمنة يمثا مة حققله مندلب  البيع  
 2559مالا شي  ينةي  

مبمغ ال ى بتحصا عميو  كا حخةب : لالمطملب
  . ملظف
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 الخطوات 
 .C2نقف داما الحمية  .1

 
اضرر ط   Formulaتحررت التبليررب    Function Libraryالم ملعررة  مرر  .2

 م  القة مة المنخدلة  IFلنمت  الدالة   األداة 

 بية اخم الدالة الممتة ة Function Arguments تظي  نة  ة  .3

 
 .B2>=8000 لىل Logical test   مةنة  ش ط المقة نة  نكتب .4
 C2بةلمميرررررررررررررررة  القيمرررررررررررررررة المررررررررررررررر اد ظيل ىرررررررررررررررة  value_if_trueنكترررررررررررررررب  ررررررررررررررر  مةنرررررررررررررررة  .5

 .555ند تحقل الش ط لى  ع
 ر  حةلرة عردم تحقرل  C2بةلمميرة  القيمرة المر اد ظيل ىرة value_if_falseنكتب    مةنة  .6

 .255الش ط لى  
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 .enterأل م تةح  ok اض ط ز  ثم  .7
 .C2 يظي  نةتج المعةدلة داما الممية   .8

 . elii h lliF ثم نقلم بنخخ المعةدلة عم  بةق  مالية العمل د بإختمدام .9

 
  ثانيا عممية حسابية(Formula) 
قةمت الش كة الخةبقة بت ي  خيةختية ت ةه تح يز مندلب  البيع بحيث تعطر  ليرم مبمرغ عمللرة كنخرية  مثةا  

 :م  المبيعةت المحققة مالا الشي  لى  كةلتةل 
 ج أل اكث   15555م  قيمة المبيعةت لل المبيعةت % 15 
 15555لل المبيعةت أقا م   م  قيمة المبيعةت% 5

 العمولة على المثال السابقحساب قيمة : والمطلوب
 

 خطوات حساب قيمة الحافز
 C2نقف داما الممية  -1

  األداة اضر ط   Formulaتحرت التبليرب    Function Libraryالم ملعرة  مر  -2
 م  القة مة المنخدلة  IFلنمت  الدالة 

 اخم الدالة الممتة ة بية Function Arguments تظي  نة  ة  -3
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 .B2>=10000ش ط المقة نة  Logical testنكتب    مةنة  -4
 .لىل مةيتم حخةبو ا ا تحقل الش ط    value_if_true  B2*10% نكتب    مةنة  -5
  .لىل مةيتم حخةبو ا ا لم يتحقل الش ط value_if_false    B2*5%نكتب    مةنة  -6

 .C2ليظي  النةتج بةلممية  enterأل م تةح  ok نض ط ز  ثم  -7

 . Fill Handleالر نقلم بنخخ المعةدلة    بةق  مالية العملد لتطبقيية عم  بةق  األ  اد بإختمدام  -8

 

 
 

  ثالثا قيمة غير عددية(String) 
 

قةمررت  الشرر كةت الخررةبقة بعمررا  تقيرريم لحةلررة المبيعررةت   بحيررث لررل ح ررم المبيعررةت أكبرر  أل يخررةلى مثررةا   
 (.ضعي ة) ي    6555ل   حةلة لل اقا م    (مقبلا) ي  ج  6555

 :مختمدمة  بيةنةت المثةا الخةبل قم بعما االت : المطملب
أل أكثررر   6555للالمبيعرررةت   مقبللرررةكتةبرررة عبرررة ة  

 .6555لل المبيعةت اقا م   ضعي ةلكتةبة عبة ة 
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 الخطوات 
 C2نقف داما الممية  .1

األداة اضرررر ط   Formulaتحرررت التبليررررب    Function Libraryالم ملعرررة  مررر  .2
 م  القة مة المنخدلة  IFلنمت  الدالة   

 بية اخم الدالة الممتة ة Function Arguments تظي  نة  ة  .3

 
 

 .B3>=6000ش ط المقة نة  Logical testنكتب    مةنة  .4
 ."مقبللة"   value_if_true نكتب    مةنة  .5
 ."ضعي ة"  value_if_falseنكتب    مةنة  .6

 .enterأل م تةح  ok ز  ثم  .7

 Fillنقررلم بنخررخ المعةدلررة  رر  بررةق  ماليررة العمررلد لتطبقييررة عمرر  بررةق  األ رر اد بإخررتمدام الررر .8

Handle . 

 
 

 فى ترك الخمية فارغة  IFاستخدام الدالة 
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 ملحوظة

لتترر ا المميررة  أل اكثرر  6555 ر  حةلررة لررل المبيعرةت   "مقبللرة"مثرةا   بةلمثررةا الخررةبل نرلد أ  نكتررب عبررة ة 
 .6555 ة غة    حةلة لل المبيعةت أقا م  

 : الحل 
لنضر ط  value if falseنقرف بمةنرة  6نقرلم برن ا المطرلات كمرة بةلمثرةا الخرةبل إال أننرة  ر  المطرلة  قرم 

 (.Keyboard)بملحة الم ةتيح ( Space bar)مخط ة المخة ةت
  

بةلم رررررة الع بيرررررة أل   value_if_falseأل مةنرررررة  value_if_trueيمكررررر  كتةبرررررة الرررررن   ررررر  مةنرررررة 
 .الالتينية 

 
 

   دوال :  رابعا(Functions) 
مثةا  ن تر   ا  الشر كة قرد غير ت نظرةم العمللرة  

(  برع خرنة)الشي ى ل عمتو كا ثالثة اشري  
مررررررر  ا مرررررررةل   %10ل لرررررررا عمررررررر  اخرررررررةا 

الررررثالث  المبيعررررةت لررررل ا مررررةل  المبيعررررةت
  ج  15555أكبررر  مررر  أل يخرررةلى   شررريل 

مرررررررر   لررررررررل ا مررررررررةل  المبيعررررررررةت أقررررررررا%  5
 .ج15555

 .لال دلا ال ى أمةمنة يلضح المبيعةت المحققة مالا ال بع األلا
 .حخةب قيمة العمللة لكا بة ع طبقًة لمش لط الخةبقة: المطملب

 الخطوات 
 .E2نقف داما الممية  .1

األداة اضرررر ط   Formulaتحرررت التبليررررب    Function Libraryالم ملعرررة  مررر  .2
 م  القة مة المنخدلة  IFلنمت  الدالة   
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 بية اخم الدالة الممتة ة Function Arguments تظي  نة  ة  .3

 

 SUM(B2:D2)>=12000ش ط المقة نة  Logical testنكتب    مةنة  .4
  value_if_true   SUM(B2:D2)*10% نكتب    مةنة  .5
 value_if_false  SUM(B2:D2)*5%نكتب    مةنة  .6

 ؟enterأل م تةح  ok ز  ثم .7

  ؟نقلم بنخخ المعةدلة    بةق  مالية العملد لتطبقيية عم  بةق   األ  اد .8
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   خامسا  :If  المتداخمة(Nested IF) 
 .    حةلة لل ل د أكث  م  ش ط (nested IF)  ةالمتدامم  IFتختمدم 

 
 

م اكررز تررد يب الحةخرربةت نظررةم لتقرريم الدا خرري  ليررتم عمرر  اخةخررو مررنح تقرردي  لكررا دا ا  مثررةا    تتبررع احرردى
 طبقة لمة حصا عميو م  د  ةت

 :حيث أ  

 
 Excellent يمنح تقدي   85لل د  ة الدا ا    اإلمتبة  أكب  أل تخةلى  
 VGood يمنح تقدي   75لل د  ة الدا ا    اإلمتبة  أكب  أل تخةلى  
 Good يمنح تقدي   65 ا    اإلمتبة  أكب  أل تخةلى لل د  ة الدا 
 Pass يمنح تقدي   55لل د  ة الدا ا    اإلمتبة  أكب  أل تخةلى  
 Failيعتب      55م  لل د  ة الدا ا    اإلمتبة  أقا  

  Excelليلضح ال دلا التةل  الد  ةت الت  حصا عميية كا دا ا    دل ة الر 
 .دا ا طبقة لمة حصا عميو م  د  ة لضع تقدي  لكا:  المطملب

 الخطوات 

 .D3نقف داما الممية  .1

   Function Libraryالم ملعررة  مرر  .2

األداة اضررر ط   Formulaتحرررت التبليرررب 
مررررر    IFلنمتررررر  الدالرررررة   
     .القة مة المنخدلة
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 :التةل بةلشكا  Function Argumentsنة  ة الم بع الحلا ى ظي  ت   .3

 

 
 

 C3>=85  األلا لىل  ش ط المقة نة Logical testنكتب    مةنة  .4
لىرر  Excellent   عبررة ةنكتررب ل  value_if_trueننتقررا بنقطررة اإلد اج الرر  مةنررة   .5

 .العبة ة الت  تكتب بةلممية إ ا تحقل الش ط األلا
 Mouseثررم نضرر ط بررز  الررر  value_if_false دامررا مةنررةبنقطةةة اردراج ثررم ننتقررا  .6

 . (formula bar)المل لدة عم  يخة  ش يط الصي ة   Ifاأليخ  عم  الدالة 

 
مرر ة امرر ى لىررل مررةل  مرر   Function Argumentsليظيرر  نة رر ة الم بررع الحررلا ى  .7

 :البيةنةت كمة بةلشكا التةل 
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 . Logical testداما مةنة   C3>=75لنعةلد كتةبة ش ط المقة نة الثةن    .8

 .Vgoodعبة ة  value_if_trueنكتب داما مةنة  .9

 

  ا  نصررا الرر  إلررحترر  يررتم كتةبررة بررةق  الشرر لط   7   6ثررم نقررلم بتكرر ا  المطررلة  قررم  .15
 .passقبا اإلمي  لىل احتمةا  الش ط 

دل  " Fail"لنكتررب اإلحتمررةا اإلميرر  مبةشرر ة   value_if_Falseعند رر  نقررف بمةنررة  .11
 .المل لدة يخة  ش يط الصي ة ifالض ط عم  الدالة 
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 ملحوظة مالحظات

أل نضررررر ط م ترررررةح   okثرررررم نضررررر ط ز   .12
enter. 

نقررررررلم بنخررررررخ المعةدلررررررة عمرررررر  بررررررةق  ماليررررررة  .31
 .العملد

 
 

 

 

 
 

 

 :يمك  كتةبة الدالة بإختمدام للحة الم ةتيح كمة بةلصي ة األتية -1

=IF(C3>=85,"Excellent",IF(C3>=75,"Vgood",IF(C3>=65,"Good",IF(C3>=50,"pass","Fail")))) 

 :ي اع ل   ى ه الحةلة 
 .اغالل المعةدلة بن ا عدد األقلاا الت  تم  تحية -أ  
 valueل  Value if true   حةلة لل " " ي اع  لضع عالمةت التنصي  _ ب      

if false تحتلى عبة ات نصية. 

 .مع آم  احتمةا  Ifال يتم اختمدام  -2

 
 
 
 
 
 

 

  الدالة الشرطيةAnd 

لمخررؤاا عرر  تحقررل عرردد مرر  الشرر لط     IFغةلبررة مررة تخررتمدم مررع الدالررة  لىرر  أحررد الرردلاا الشرر طية لالترر  
يرتم  تن ير  إ ر ا  معري   ل ر  حةلرة عردم تحقرل أى شر ط    م تمعة معرة    ر  حةلرة تحقرل ىر ه الشر لط  معرةً 

 .منيم يتم تن ي  إ  ا  آم 
 

 :الصورة العامة لمدالة   
=IF(And(Logical 1 ; Logical 2 ; ……..) ; Value if True ; Value if false) 

 

 :مثةا
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 نيو  لمملظ ي  ال ي  أمضلا ثالث خنلات     255ق  ت احدى الش كةت ص ف عاللة تش يعية قيمية 
لالبيةنةت التةلية .    كا خنة م   الخنلات الثالت%  95اللظي ة بش ط حصلليم عم  تقدي  ال يقا ع  
 .الخةبقةتع   تقدي ات الملظ ي  مالا الثالث خنلات 

 

 حخةب العاللة لمملظف المختحل : المطملب
 :الحل
 .E4نقف بةلممية  .1
األداة اضرر ط   Formulaتحررت التبليررب    Function Libraryالم ملعررة  مرر  .2

     .م  القة مة المنخدلة  IFلنمت  الدالة   

 :التةل بةلشكا  Function Argumentsنة  ة الم بع الحلا ى ظي  ت  .3

 

  Logical_testنكتب داما مةنة  .4

5. And(B4>=90%;C4>=90%;D4>=90%) 

 255ال قم   Value_if_trueنكتب داما مةنة  .6

 OKلنض ط مخط ة المخة ةت  ثم نض ط     Value_if_falseلنقف داما مةنة   .7

 E4لنحصا عم  حا المعةدلة بةلممية  .8

  :اد كمة ىل ملضح بةلشكانقلم بتطبيل المعةدلة عم  بةق  األ    Fill handleلبةختمدام   .9
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 حل آخر
 :لنكتب صي ة المعةدلة كةلتةل  E4نقف بةلمةنة 

=If(And(B4>=90%;C4>=90%;D4>=90%);200;" ") 

 Fill handleلنقلم بتطبيل المعةدلة عم  بةق  األ  اد بةختمدام  enterثم نض ط 
 
 
 

  الدالة الشرطيةOR 

لمخرؤاا عر  تحقرل أى شر ط مر  م ملعرة   IFغةلبرة مرة تخرتمدم مرع الدالرة  لى  أحد الدلاا الش طية لالتر  
ش لط       حةلة تحقل أحد أل  ميع ى ه الش لط   يتم  تن ي  إ  ا  معي   ل   حةلة عدم تحقرل أى مر  

 .ى ه الش ط يتم تن ي  إ  ا  آم 
 

 :الصورة العامة لمدالة
=IF(OR(Logical 1 ; Logical 2 ; ……..) ; Value if True ; Value if false) 

 

 
 :أعمنت احدى الش كةت ع  لظي ة محةخب  لكةنت الش لط كةلتةل مثةا   

 ا  يكل  لديو مب ة مما خنلات عم  األقا    م ةا المحةخبة   -1
 "ممتةز"يمك  الت ةض  ع  خنلات المب ة    حةلة لل تقدي ه  -2

 .لال دلا التةل  يلضع بيةنةت المتقدمي  لش ا اللظي ة
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 عمل المعادالت الالزمة لتحديد من ينطبق عميهم شروط الوظيفة: المطموب 
 

 :الحل
  D2نقف بةلممية  -1

األداة اضرر ط   Formulaتحررت التبليررب    Function Libraryالم ملعررة  مرر  -2
     .م  القة مة المنخدلة  IFلنمت  الدالة   

 :التةل بةلشكا  Function Argumentsنة  ة الم بع الحلا ى ظي  ت   -3

 

  Logical_testنكتب داما مةنة  -4

      OR(B2>=5;C2="ممتةز") 

 "م شح"  Value_if_trueنكتب داما مةنة  -5

 "ال"    Value_if_falseنكتب داما مةنة  -6

 D2لنحصا عم  حا المعةدلة بةلممية  OKثم نض ط  -7

  :األ  اد كمة ىل ملضح بةلشكا نقلم بتطبيل المعةدلة عم  بةق  Fill handleلبةختمدام   -8
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 حل آخر
 :لنكتب صي ة المعةدلة كةلتةل  D3نقف بةلمةنة  .1

=If(OR(B2>=5;C2="ممتةز");"ال";"م شح ") 

 .Fill handleلنقلم بتطبيل المعةدلة عم  بةق  األ  اد بةختمدام  enterثم نض ط  .2
 

 أمثمة غير محمولة
 

 ش كةت تلزيع الكي بة  خيةخة تخعي ية لخع  الكيمل لات عم  أخةا  قم اإلختيالا  تتبع احدى( 1) 
 :حيث أ 

 ج 5225= يكل  خع  الكيمللات    1555لل االختيالا  أكب  أل يخةلى 
 ج 5215= يكل  خع  الكيمللات  655لل االختيالا أكب  م  أل يخةلى 
 ج 5215= الكيمللات يكل  خع   355لل االختيالا أكب  م  أل يخةلى

 ج 5255= يكل  خع  الكيمللات  355لل االختيالا أقا م   
ليلضرررررررح ال ررررررردلا الررررررر ى أمةمنرررررررة  قرررررررم اإلخرررررررتيالا لررررررربع  

 المشت كي  
 Insert Function بإختمدام ط يقة : لالمطملب

 احخب خع  الكيمللات طبقة لش ا ح اإلختيالا -1
 احخب المبمغ المطملب تحصيمو م  كا مشت ا -2

 

 

 

 

 

مررر  مرررالا المثرررةا الخرررةبل قرررم بحخرررةب قيمرررة المبمرررغ المحصرررا ( 2)
دل  اد اج عمررررلد لخررررع   الكيمررررللات   IFمبةشرررر ة مخررررتمدمة الدالررررة 
 .ل لا طبقًة لمش ا ح الخةبقة
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 تتبع احدى م اكز اإلتصةالت المةصة خيةخة تخعي ية لنلعية المكةلمةت ( 3)

 :حيث أ 
  نيو 5225خع  المدة     لل نلع المكةلمة دامم          يكل 

  نيو 5275لل نلع المكةلمة محة ظةت     يكل  خع  المدة     
  نيو 3255لل نلع المكةلمة دلل           يكل  خع  المدة    

ليلضرررح ال ررردلا الررر ى أمةمنرررة عررردد المررردد لنرررلع المكةلمرررة التررر  
 .  أ  اىة كا عميا

 .ياحخةب المبمغ المطملب تحصيمو م  كا عم: لالمطملب

 

 


