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  تحر�رقائمة )Edit:(  وتضم ��عازات  التالية:  

 Undo:  ال��اجع إللغاء أمر مع�ن أو ال��اجع عن إدخال البيانات. 

 Redo: عكس ال��اجع. 

 Cut:  لقص خلية واحدة أو مجموعة خاليا) النقل(القص. 

 Copy: ال���، ل��� خلية واحدة أو مجموعة خاليا. 

 Paste:  اللصق، للصق ا��اليا �عد إ�عاز)Cut ( أو)Copy( 

 Paste Variable: لصق املتغ��ات. 

 Clear:  امل��، مل�� محتو�ات ا��لية أو ا��اليا و�و مشابھ إل�عاز)Delete.( 

 Insert Variable:  عمود(إدراج متغ��.( 

 Insert Cases:  صف(إدراج حالة.( 

 Find: بحث، للبحث عن خلية �� املتغ�� الواحد. 

 Find Next:  للبحث عن خلية جديدة، و�ستخدم �عد إ�عازFind. 

 Replace: للبحث عن خلية وإس�بدال�ا �� املتغ�� الواحد ...لداإس�ب. 

 Go to Case: خاصة �� ا��االت الكب��ة   .�نتقال إ�� ا��الة، لإلنتقال إ�� خلية �� املتغ�� الواحد

ونكتب رقم ) Go to Case(وللوصول ألي حالة م�ما �ان رقم�ا نضغط أ�عاز )�الف واملالي�ن(جدا 

 .فيتم الوصول ل��الة مباشرة) (Goمثال ثم نضغط  205ا��الة وليكن 

 Go to Variable:  نتقال إ�� متغ���  ...نفس امل�مة السابقة. 

 Option: ،إ��....، و�غي�� اللغةو�ضم عدة إ�عازات وم��ا تحديد العملة ا��لية خيارات.  

  

  

  

  

  

3 



 ~10 ~ 

  عرضقائمة )View:(  وتضم ��عازات  التالية:  

 Status Bar: )إلظ�ار وإخفاء شر�ط ا��الة)شر�ط ا��الة أو الوضع. 

 Toolbars:  يحتوي إ�عاز�ن جان�ي�ن: 

 Data Editor: إلظ�ار وإخفاء شر�ط �دوات. 

 Customize:  ستظ�ر شاشة حوار إ�عاز)Toolbars Show ( 

  إلظ�ار وإخفاء شر�ط �دوات �� النافذة ا��ددة                                    

  :، و�تم تأش�� شر�ط �دوات �عالمة �� كما ي��)Window(�� إ�عاز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :�� �ذا الش�ل نالحظ عدة إ�عازات

 New: إل�شاء شر�ط أدوات جديد وتحديد �يقونات لھ. 

 Edit: إلضافة �يقونات لشر�ط �دوات.  

 Show ToolTips: إلظ�ار وظيفة �يقونة عند تمر�ر مؤشر املاوس عل��ا. 

 Large Buttons: عل �يقونات ب��م كب����. 
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 Menu Editor:  محرر القوائم، إلضافة قوائم جديدة إ�� ال��نامج. 

Fonts: لتغي�� ا��ط ونمطھ و��مھ.  

 

  

  

  

 

Grid Lines:  إلظ�ار خطوط الشبكة �� نافذة محرر البيانات)Data Editor.( 

Value Labels:  عد تمثيل�ا من خالل إ�عاز (إلظ�ار وصف املتغ��ات �سمية�Values  نافذة ��

Variable View( 

Customize Variable View: وترتي��ا �� نافذة عرض املتغ��ات  إلختيار ��عازاتVariable 

View. 

 Variables:  لإلنتقال إ�� نافذة عرض املتغ��ات)Variable View.(  

  

 

  

  

  

  




