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 االدراج  1-5-2

 Inserting a rowادراج صف اوال: 

عند نقطة ما يف ورقة العمل نضع املؤرش يف بداية الصف الذي نريد اضافة صف  أكرثألدراج صف او  

السهم املوجود اىل جانب ادراج  ننقر  Cells خالياومن مجموعة  Homeالصفحة الرئيسية جديد قبله ومن تبويب 

 .كام يف الشكل Insert Sheet Rowsادراج صفوف جدول ثم ننقر فوق 

 

 

 Inserting a Column  ادراج عمودثانيا: 

عند نقطة ما يف ورقة العمل نضـــع املؤرش يف بداية العمود الذي نريد اضـــافة عمود  أكرثإلدراج عمود او  

 ادراج الســهم املوجود اىل جانب ننقر Cells خالياومن مجموعة  Homeالصــفحة الرئيســية جديد قبله ومن تبويب 

insert  ادراج صفوف جدول ثم ننقر فوقInsert Sheet Columns يف الشكل كام 
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 Deleting rows or columnsحذف صفوف او اعمدة  1-5-3

عمود او الصف الذي نريد حذفه من ورقة العمل بالنقر غىل عنوان ال بأكملهاميكن حذف صفوف او اعمدة  

 : الشكل كام يف Delete حذف أسفلالسهم  ننقر Cellsخاليا ومن مجموعة  Homeالصفحة الرئيسية تبويب  ومن

 

الصف املحذوف  أسفلالبيانات املسجلة  فتتحرك  Delete Sheet Rowsحذف صفوف جدول صف ننقر  لحذف

حذف عمود ننقر  جاىل االعىل ول عد  فتتحرك  Delete Sheet Columnsدول حذف اعمدة  نات املســــجلة ب يا الب

 العمود املحدد اىل موقع العمود املحذوف.

  Formatting Text تنسيق النص 1-5-4

 كام يأيت: لون الخط ومنطه ولونه ميكن تنسيق النص املوجود يف ورقة العمل من حيث  

 ملطلوب اجراء التنسيقات عليها حتى وان كانت خالية من البيانات.يجب تحديد الخاليا ا -1

الســــهم املوجود يف  وننقر font الخطومنه اىل مجموعة  Homeالصــــفحة الرئيســــية نذهب اىل تبويب  -2

الزاوية اليمنى الســــفىل من مجموعة فتقهر قاأة بأنواخ الخطوت املتوفرة حيث ميكن اختيار الخط الذي 

 مجموعة كبرية من الخطوت يف اللغتني العربية واالنكليزية  Excelنريد كام يف الشكل حيث يوفر 

 ومنط الخط            ولون الخط              وميكن التحكم بحجم الخط     

 Find and Replaceواالستبدال  البحث 1-6

 لة يف ورقة العمل نتبع ما يأيت:للبحث عن رقم او كلمة معينة او نص او معاد

 كام  Find& Select بحث وتحديدننقر   Editingتحريرومن مجموعة  Homeالرئيسية الصفحة نذهب اىل تبويب  -1

 يف الشكل:
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 كام يف الشكل:Find and Replaceبحث واستبدال فتقهر نافذة  Find بحثننقر من هذه القاأة  -2

 
ونستمر  Find Nextالبحث عن التايل نكتب الكلمة التي نريد البحث عنها ثم ننقر  Find whatالبحث عن  يف مربع -3

 يف البحث عن الكلمة يف بقية املواضع.

ــــــاســتبدال بفيقهر مربع  Replace اســتبدالعندما ننقر تبويب اما  -4 فنكتب القيمة الجديدة ثم  Replace With ـ

اســتبدال ننقر اســتبدال ا ا اردنا اســتبدال الكلامت واحدة تلو االخرا اما ا ا اردنا اســتبدال الكلمة اينام وجدت فننقر 

 -: كام يف الشكل All Replace الكل
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 تنسيق ورقة العمل 1-7

عىل اســــم Right Click بيمني املاوس النقر ميكن اجراء مجموعة من العمليات عىل ورقة العمل و لك من خالل

 الشاشة سوف تقهر القاأة التالية وكام يأيت: أسفلمل يف ورقة الع

1- Insert (ادراج :)- ادراج ورقة عمل جديدة. من خاللها ميكن 

2- Delete (حذف) :-  حذف ورقة العمل املحددة.من خاللها ميكن 

3- Rename (تسمية إعادة) :- تغيري اسم ورقة العمل. من خاللهاكن مي 

4- Move or Copy (نقل او نسخ) :-  نقل موقع الورقة او استنساخها.من خاللها ميكن 

5- Select ALL Sheets (يع االوراقتحديد جم) :- تحديد جميع اوراق العمل. من خاللها ميكن 

6- Tab Color (لون الخاليا) :- تغيري لون خلفية ورقة العمل. من خاللها يتم 

7- Hide (اخفاء :)- عند الحاجة.ورقة العمل  إلخفاء 

8- Unhide (اظهار) :- ورقة العمل التي تم اخفاءها إلظهار. 

 


