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  االيعاز ووظيفته ت

 

١ Default Width :-  . العرض االفتراضي للعمود 
٢ Hide& Unhide:  ذا االمر وم ه ار ويق اء واظه اخف

ة)باخفاء الخاليا او االعمدة وحتى الشيت  التي  (الورق
رة  unhideنريد اخفاءها ومن خالل  اره م يمكننا اظه

 اخرى.
٣ Rename Sheet  ر اسم وم بتغيي ة،يق ا  الورق ويمكنن

ا  sheet tabالوقوف على  من اسفل وتغيير اسمها كم
 نريد.

٤ Move or copy sheet  نقل او نسخ الورقة لوضعه
ي بعض  ديل ف ي ملف االكسل والتع ان اخر ف ي مك ف

 بياناته.
٥ Tab color  ون ر ل ذا االمر بتغيي وم من خالل ه ونق

tab  الورقة.لون تبويب 
٦ Protect sheet  ة ف،حماي ين  المل ا تعي ث يمكنن حي

 للملف.كلمة سر 

  
 
ل :    ة العم يق ورق ن ي -تنس ة م راء مجموع ن اج مك

 Rightالعمليات على ورقة العمل وذلك من خالل النقر 
Click  على اسم ورقة العمل في اسفل الشاشة ، سوف

 تظهر القائمة التالية وكما يلي :
 Insert :- .من خاللها يمكن ادراج ورقة عمل جديدة 
 Delete :-  من خاللها يمكن حذف ورقة العمل المحددة

 . 
 Rename :- ن خاللها تغيير اسم ورقة العمل . م 
 Move or Copy :-  ع ل موق ن  نق ا يمك ن خالله م

 الورقة
 او استنساخها . 

 Select All Sheet :- من خاللها يمكن تحديد جميع 
 اوراق العمل .

 Tab color :- . من خاللها يتم تغيير لون خلفية ورقة العمل 
 
 

  :Editingتبويب تحرير ) ٧-٢-٢
 
 

 ووظيفته االيعاز  ت
١ Auto Sum   ألضافة دالة حسابية : 
٢ Fill . لتعبئة مجموعة من الخاليا بقيمة معينه او تسلسل معين: 
٣ Clear . لمسح محتويات الخلية المحددة او مسح تنسيقاتها الخ : 
٤ Sort&Filter ( ترتيب تصاعدي او تنازلي ) فرز وتصفية البيانات :
٥ Find&Select استبدالها . بحث عن كلمة ، البحث و: ال  
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 -: Editingوفيما يلي شرح مفصل عن مجموعة 
 Auto sum :- . سيتم شرحها في الفصل الثالث 
 -: ll Fiالتعبئة  

 لتعبئة مجموعة من الخاليا بقيمة معينه . .١
ينه نقوم اوال بتحديد قيمة الخلية االصل بنفس قيمة خلية مع Excelلتعبئة مجموعة من الخاليا في برنامج اكسل  

ية ( فحة الرئيس ار قائمةالص م  نخت از  Homeث ار االيع م نخت ب االداة   fill) ث من تبوي ض
Editing . 

 ). Left ,Right. Up, Downنضغط على السهم الجانبي الموجود ضمن االداة ونحدد االتجاه ( 
 -لتعبئة مجموعة من الخاليا بتزايد معين : -٢

 اوال بتحديد قيمة الخلية االصل ثم نقوم بتحديد هذه الخلية مع الخاليا المراد تعبئتها .نقوم  
 .  Editingضمن تبويب  fill) نختار االيعاز  Homeمن قائمة الصفحة الرئيسية ( 
  -تظهر لنا النافذة التالية :حيث  seriesنختار ايعاز  fillمن السهم الجانبي اليعاز  

  
 .  series inتجاه صف او عامود في نحدد اوال هل اال 
 . Typeونحدد نوع التعبئة  
ة الخطوة   ل ( قيم ثال" (step valueنحدد قيمة التزايد في الحق ة للتوقف ١٠) م ا قيم ) ونحدد اذا اردن

stop value ) ثم نضغط على ٥٠مثال الى غاية (ok  
ا بتز  م تعبئته ي حددناها ت داره (نالحظ ان الخاليا الت د مق ة ) ١٠اي ى القيم ة االصل وال داء" من قيم ابت

اء ٥٠( زر الغ ى ال ة نضغط عل اء العملي ر ، واللغ دها اكث ا بتحدي ي قمن ا الت ) حتى وان كان عدد الخالي
cancel . 

 
 
 -لتعبئة مجموعة من الخاليا بتسلسل معين : -٣

        متسلسلة أ، ب، .....الخ ) او ايام االسبوع ..... الخ ) او ( احرف  ٣و٢و١التسلسل المعين نقصد به مثال"( ارقام  
 او االشهر وغيرها من المتسسالت 

 نحدد بداية التسلسل ونوعه في الخلية االصل ثم نقوم بتحديد هذه الخلية مع الخاليا االخرى المراد تعبئتها . 
 . Editingضمن تبويب   fill) نختار االيعاز  Homeمن قائمة الصفحة الرئيسية ( 
  -حيث تظهر لنا النافذة التالية  نفس النافذة السابقة : seriesنختار ايعاز  fillمن السهم الجانبي اليعاز  
 ) فتتم التعبئة . Type) في الحقل ( نوع  Auto Fillنختار االمر ( تعبئة تلقائية  

 -مالحظة :
ك بالضغط   ابقة وذل ات الس ذ نفس العملي اه في الطرق الثالثة اعاله يمكن تنفي المستمر والسحب باالتج

ذي يظهر المطلوب  ع الصغير ال ى المرب أرة االيسر عل لتحديد عدد الخاليا المطلوب تعبئتها بمفتاح الف


