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 الموجود بالخلية .
 

 : styles) تبويب ٥-٢-٢
 
  االيعاز ووظيفته ت

 

١ 

ا او التنسيق الشرطي ( يتيح لنا تميي  ز الخالي
ا  ي الخالي ات ف ات او عرض ايقون رطة البيان افة اش أض
لمساعدة االخرين على فهم المعلومات التي تقدم في ورقة 

 .العمل 
٢ 

تساعد على اختيار تنسيق للجدول مع مالحظة  
ظهور مربع يحتوي على مثلث على كل عنوان عمود في 

ى ال ارات الجدول . وعند الضغط عل مثلث تظهر عدة خي
 الخ .للتصفية مثل الفرز التصاعدي او التنازلي 

٣ 

اختيار تنسيق معين للخاليا من مجموعة تنسيقات  
. 

 
 -: Cells) تبويب خاليا ٦-٢-٢
 

 االيعاز ووظيفته  ت
١ 

 .، عامود ، ورقة )  يستخدم ألدراج ( خلية ، صف  
٢ 

 يستخدم لحذف ( خلية ، صف ، عامود ، ورقة ) .
٣ 

ياتي  امود او الصف وس افة الع يق مس تخدم لتنس يس
 شرحه بالتفصيل في وقت الحق . 

 
 
 
 

  -: Format Row and Format column -تنسيق الصفوف واالعمدة :
  -) :  Format Rowتنسيق الصف(

 نحدد الصف او مجموعة الصفوف المطلوب تنسيقها . 
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 . cellsالموجودة ضمن تبويب  . نختار االداة   الصفحة الرئيسية  Homeمن قائمة  
 تظهر القائمة التالية ومنها نختار 

 Row Height  لتحديد ارتفاع الصف 
ى ا م نضغط عل وب ث اع المطل زر والتي من خاللها نحدد االرتف ذ  okل لتنفي

                                          االمر.
 اللغاء االمر .  cancelاو االمر 

 AutoFit Row Height  ا حسب حجم النص لتحديد ارتفاع الصف تلقائي
 الذي في داخله فيتم تغيير ارتفاع الصف . 

 ن يمكن تغير ارتفاع الصف من خالل الضغط على الفاصل بين ارقام الصفي 
م افالت المؤشر  وبالسحب والتحريك باالتجاه المطلوب لالعلى او االسفل ث

. 
 

 -: Format Columnتنسيق االعمدة 

.تظهر القائمة cellsالموجودة ضمن تبويب  . نختار االداة   الصفحة الرئيسية  Homeمن قائمة  
 التالية  ومنها نختار 

 Column Width زر لتحديد عرض العمود والتي نحدد م ى ال م نضغط عل وب ث  okن خاللها العرض المطل
 اللغاء االمر .  cancelلتنفيذ االيعاز او االمر 

 Auto fit column width :- "ا ود تلقائي ر  لتحديد عرض العم تم تغيي ه في ذي في داخل حسب حجم النص ال
 عرض العمود تلقائيا .

 

  
 
ين   اه يمكن تغير عرض العمود من خالل الضغط على الفاصل ب ودين وبالسحب والتحريك باالتج احرف العم

 المطلوب لليمين او لليسار ثم افالت المؤشر .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . formatضمن مجموعة  cell sizeوفيما يلي تكملة االيعازات الموجودة في قائمة 
 


