
 
 

   )Menu Bar(شریط القوائم  
  

ھذه ، وسیتم التطرق الى اھم  ویحتوي على القوائم التي تضم االیعازات المستخدمة في البرنامج     
  :االیعازات وكاالتي 

   : (File)قائمة ملف  •
  :االتیة وتضم االیعازات   

(New)  : لفتح نافذة محرر بیانات جدیدة . جدید(Data)  او نافذة مخرجات ،(Output) .  
(Open)  : او ملف مخرجات لفتح ملف بیانات مخزون مسبقا . فتح.  

(Open Database)  : لفتح ملف بیانات من برنامج اخر مثل(Excel) . 
(Save)  : لحفظ ملف بیانات الول مرة . حفظ. 

(Save As)  : ثان  مرة او لمرة ثانیة ولكن بأسم ألوللحفظ ملف بیانات . حفظ بأسم. 
(Rename Dataset)  : إلعادة تسمیة مجموعة البیانات. 

(Print Preview)  : معاینة قبل الطباعة. 
(Print)  :للطباعة . 

(Recently Used Data)  : لفتح اخر ملفات البیانات المستخدمة. 
(Recently Used Files)  : لفتح اخر ملفات المخرجات المستخدمة.  

  
  : (Edit)قائمة تحریر  •

  : االتیةوتضم االیعازات   
(Undo)  : اللغاء امر معین او التراجع عن ادخال البیانات . التراجع. 
(Redo)  : عكس التراجع. 

(Cut)  : لقص خلیة واحدة او مجموعة خالیا ) . النقل(القص. 
(Copy)  : لنسخ خلیة واحدة او مجموعة خالیا . النسخ. 
(Paste)  : للصق الخالیا بعد ایعاز . اللصق(Cut)  او(Copy) . 

(Paste Variable)  : لصق المتغیرات. 
 (Clear)  : وھو مشابھ الیعاز لمسح محتویات الخلیة او الخالیا . المسح(Delete) . 

(Insert Variable)  : عمود(ادراج متغیر (. 
(Insert Cases)  : صف(ادراج حالة. ( 

(Find)  : للبحث عن خلیة في المتغیر الواحد . بحث. 
(Find Next)  :بعد ایعاز، ویستخدم  جدیدة للبحث عن خلیة Find .    

(Replace)  خلیة واستبدالھا في المتغیر الواحد  للبحث عن. استبدال. 
(Go to Case)  :في المتغیر الواحد لالنتقال الى خلیة . الى حالة  االنتقال. 

(Go to Variable)  : االنتقال الى متغیر. 
(Options)  : ویضم عدة ایعازات ومنھا تحدید العملة المحلیة وكما ذكر سابقا . خیارات.  

  : (View) عرضقائمة  •
  : االتیةوتضم االیعازات   

(Status Bar)  :الظھار واخفاء شریط الحالة . 
(Toolbars)  : ویحتوي ایعازین جانبیین: 

• (Data Editor)  : الظھار واخفاء شریط االدوات. 
• (Customize)    : ستظھر شاشة حوار ایعازShow Toolbars  فيالظھار واخفاء شریط االدوات 

  صح حیث یتم تأشیر شریط االدوات بعالمة ،  (Window)النافذة المحددة في ایعاز 
  



 
 

  
 (Menu Editor)  :ضافة قوائم جدیدة الى البرنامج محرر القوائم ، ال.  
 (Fonts)  : لتغییر الخط ونمطھ وحجمھ.  
 (Grid Lines)  : الظھار خطوط الشبكة في نافذة محرر البیانات(Data Editor) .  
 (Value Labels)  : بعد ان تم تمثیلھا من خالل ایعاز (الظھار وصف المتغیرات االسمیةValues  في

  ) . Variable Viewنافذة 
 (Customize Variable View) :  الختیار االیعازات وترتیبھا في نافذة عرض المتغیرات

(Variable View) .  
(Variables)  : لالنتقال الى نافذة عرض المتغیرات(Variable View) .  

   
    
    


