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ICT - SPREADSHEETS 

Definition 
Keyword 

 الكلمات الرئيسية
 تعريف

The calculations we use in spreadsheets 
Formula 

 صيغة
 الحسابات التي نستخدمها في جداول البيانات

The symbol we use for multiplications * رمز الضرب 

The symbol we use for divisions / رمز التقسيم 

A task we can use in order to 

interrogate (question) our model 
Scenario 

 سيناريو
من المهام التي يمكننا استخدامها من أجل 

 استجواب نموذجنا

The type of calculation we do in order to 

calculate a total. 
Sum 
 مجموع

من أجل  انقوم به التي نوع العملية الحسابية

مجموعال الحصول على   

A way of presenting our data 
Graph 

 رسم بياني
 طريقة لعرض البيانات المتوفرة لدينا

The type of package we use 
Spreadsheet 

 جدول
التي نستخدمها نوع الحزمة  

The part of the spreadsheet where 

number appear down the side 1, 2, 3, 4 
Rows 

 صفوف
م ارقاأل تظهر جزء من جدول البيانات حيث

 على الجانب

The part of the spreadsheet that is 

labelled along the top - A, B, C, D, E. 
Columns 

 األعمدة

جزء من جدول البيانات الذي يحتوي على 

حروف على طول الجزء العلويال  - A ،B 

An item of data that we can change. 
Variable 

 متغير
يمكننا أن نغيرعنصر من البيانات   

A1, B9, C11, D2, D9 are called… 
Cell References 

 مراجع الخلية
 A1, B9, C11, D2, D9 تسمى

The data we add to our spreadsheet 

model 
Input 

 معلومات
ا إلى نموذج جدول هفيضنالبيانات التي 

 البيانات

The result or answer we get out of our 

spreadsheet model 
Output 

 نتيجة
النتيجة أو اإلجابة التي نحصل عليها من 

 نموذج جدول البيانات

The name of cells where we use text 
Label 
 ملصق

 اسم الخاليا حيث نستخدم النص

The name given to cells where we used 

numbers 
Data 

 معطيات
لذي يطلق على الخاليا حيث استخدمنا االسم ا

 األرقام

When we can forecast/guess what our 

output may be. 
Predict 

 تنبؤ
عندما نتمكن من التنبؤ / تخمين ما قد يكون 

 انتاجنا

We can use a spreadsheet as a 

________ to answer what if questions 
Model 
 نموذج

اعتباره بيانات باليمكننا استخدام جدول 

األسئلة ________ للرد على  

The name of each ‘page’ in our document. 
Worksheet 

العمل صفحة  
 اسم كل 'صفحة' في وثيقتنا

The name of the package we use to 

present information in a table. 
Microsoft Excel 
 مايكروسوفت اكسل

م معلومات اسم الحزمة التي نستخدمها لتقدي

 في جدول

The menu we use to change our cells to 

currency or change the font or style 
Format 

 تنسيق
 لعرض خالياالالقائمة التي نستخدمها لتغيير 

نمطالالعملة أو تغيير الخط أو   


