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Lecture 3  

 

 ( (ADJUSTING ROW HEIGHT الصف ارتفاع تعذيل 

 انذٌ انصف حذ ػىذ انمبوس مؤشز وضغ ُهف هخانمذخ ُبوبدانج مغ ُتىبستن ُهمؼ صف ارتفبع وؼذل أن َذوز ػىذمب

 َتم األػهً انً انمؤشز تحزَك ػىذ .ُهثزأس سهم  هىسطَت ٍأفق خط انً انمؤشز شكم ُتغُزف ارتفبػه َمتؼذ َذوز

 انىبتج االرتفبع مقذار َجُه مزثغ َظهزو انصف ارتفبع سَبدح تتم األسفم انً َكهتحز وػىذ انصف ارتفبع ُمتقه

 .انشكم ٍف كمب انمبوس حزكخ ػه

 

  (   (Home ئيسيةالر الصفحة ٍوف ارتفبػهب َمتؼذ انمزاد ُخانخه وىقز نهصف محذد ارتفبع ػهً ونهحصىل -

    الصف ارتفاع وختبر ثم (Format )    تنسيك أسفم انسهم ووفتح  (Cells)  الخاليا مجمىػخ انً وذهت

(Row Height)  انشكم ٍف كمب. 

 



Microsoft Office Excel 2010     
 

2 
 

Lecture 3  

 

 .الشكل ًف كما الصف ارتفاع ٌدتحد نافذة فتظهر

 

 الرئيسية الصفحة َتتجى انً ثبنذهبة ُبوبدانج حجم انً استىبدا ئٍتهقب ثشكم صفان ارتفبع َذتحذ َمكه -

(Home) الخاليا انً ومىهب  (Cells) يكتنس اسفم ٍف انسهم هم ُهبوف    (Format) يتلمائ احتواء وختبر 

 .(Auto Fit Row Height)   الصف الرتفاع

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    ADJUSTING COLUMN WIDTH عمودال عرض تعذيل 

 انذٌ انؼمىد حذ ػىذ انمبوس مؤشز وضغ ُهف انمذخهخ ُبوبدانج مغ ُتىبستن ُهمؼ ػمىد ػزض وؼذل أن َذوز ػىذمب

 ُسبران ًان انمؤشز َكتحز ػىذ .ُهثزأس سهم ىسطهَت ػمىدٌ خط انً انمؤشز شكم ُتغُزف ػزضه َمتؼذ َذوز

 انؼزض مقذار َجُه مزثغ ظٌهزَ و  انؼمىد ػزض تقهُم َتم ُمُهان انً َكهتحز وػىذ انؼمىد ػزض سَبدح  َتم

 . انشكم ٍف كمب انمبوس حزكخ ػه انىبتج

 

  (   (Home ئيسيةالر الصفحة ٍوف ػزضهب َمتؼذ انمزاد ُخانخه وىقز نهؼمىد محذد ػزض ػهً ونهحصىل -

 . العمود عرض وختبر ثم (Format )    تنسيك أسفم انسهم ووفتح  (Cells)  الخاليا مجمىػخ انً وذهت

 .الشكل ًف كما العمود عرض ٌدتحد نافذة فتظهر
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    يسيةالرئ الصفحة يبتبو انً ثبنذهبة ُبوبدانج حجم انً استىبدا ٍتهقبئ ثشكم انؼمىد ػزض َذتحذَمكه  -

Home)  )خاليامجمىػخ  انً ومىهب   (Cells)  يكتنس اسفم انسهم وفتح ُهبوف  ( Format)   تبرخو و 

 .انشكم ٍف كمب    (Auto Fit  Column Width ) العمود لعرض يتلمائ احتواء

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 جذيذ مصنف فتح 

 

 .ملف قبئمخ اختز .1

 .جذيذ االمز اختز ثم .2

 :طرق أخرى

 .انسزَغ انىصىل أدواد شزَط ضمه انمىجىد جذَذ سر ػهً اوقز .1

 .مه نىحخ انمفبتُح مؼب CTRL + N مفتبحٍ اضغط .2
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 لذيم مصنف فتح 

 .ملف قبئمخ اختز .1

 . فتح االمز اختز ثم .2

 ."فتح" وبفذح نك ستظهز .3

 .فُه انمهف َىجذ انذٌ انمكبن حذد .4

 .انمطهىة انمهف حذد .5

 .فتح االمز اختز .6
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 :طرق أخرى

 .انسزَغ انىصىل أدواد شزَط ضمه انمىجىد فتح سر ػهً اوقز .1

 .مه نىحخ انمفبتُح مؼب CTRL + O مفتبحٍ اضغط .2

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 المصنف اغالق 

 

 انؼىىان شزَط فٍ انُسزي ثبنىبحُخ انمىجىد اإلغالق سر ػهً اوقز : االونً انطزَقخ. 

 مفتبحٍ اضغط : انثبوُخ انطزَقخ CTRL + W . 

 ملفانثبنثخ : مه قبئمخ " انطزَقخ (File" ) " انهاءاختُبر االمز (Exit.") 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 

 . Excel  ثزوبمج ثتشغُم قم .1

 . C2 انخهُخ فٍ " الرحيم الرحمن هللا بسم"  اكتت .2

 . D3 انخهُخ فٍ " مختجز انحبسىةدرجبد   "  انؼىىان اكتت .3

 .ثبنتزتُت B4 ، C4 ، D4 انخالَب فٍ "الذرجة" و "االسم" و "ت" اكتت .4

 .(10 وحتً 1 مه ( نهتزقُم  خانتهقبئُ انتؼجئخ  استؼمم .5

   مالحظة

 ٌحتوي "أخير" االمر هناك "(File) ملف" قائمة فً

 .مؤخرا المفتوحة المصنفات بأسماء قائمة على

 عملي تطبيك
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 .انتبنُخ ثبنصىرح هٍ كمب انجُبوبد إدخبل ثئكمبل قم .6

 

 . "انىتبئج " ثبسم انمصىف ثحفظ قم .7

 ".انحبسىة درجبد " ثبسم انمكتت سطح فٍ انمصىف ثحفظ قم أخزي مزح .8

 .انمفبتُح نىحخ مه انمصىف ثئغالق قم .9

 .أخزي مزح Excel ثزوبمج ثتشغُم قم .11

 .ملف قبئمخ فٍ انمىجىد أخير االمز مه " انحبسىة درجبد " انمسمً انمصىف ثفتح قم .11


