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  ــــــــرســـــــــــالفهــــ
 

 المقدمة) ١-٣( ١
 الخطوات األولى الستخدام برنامج معالجة الكلمات) ١-١-٣( ٢
 فتح تطبيق معالجة النصوص) ١-١-١-٣( ٣
 فتح مستند موجود من قبل ـ إجراء بعض التعديالت فيه ثم حفظه) ٢-١-١-٣( ٣
 فتح عدة مستندات) ٣-١-١-٣( ٧
 اء مستند جديد وحفظهإنش) ٤-١-١-٣( ٨
 حفظ مستند موجود مسبًقا على القرص الصلب أو قرص مرن) ٥-١-١-٣( ٨
 إغالق مستند) ٦-١-١-٣( ١٠
 استخدام نظام التعليمات) ٧-١-١-٣( ١١
 ضبط اإلعدادات األساسية ) ٢-١-٣( ١٢
 تغيير أنماط عرض الصفحة) ١-٢-١-٣( ١٣
 غير عرض الصفحة تص/استخدام أداة تكبير ) ٢-٢-١-٣( ١٤
 تبادل المستندات) ٣-١-٣( ١٥
 أو txtملف : حفظ مستند موجود من قبل بتنسيق ملف مختلف) ١-٣-١-٣( ١٥

Rich text format (RTF) أو Document Template أو وفًقا لنوع 
  إلخ…أو إصدار البرنامج 

 حفظ مستند في تنسيق مناسب لنشره عبر أحد مواقع الويب) ٢-٣-١-٣( ١٧
 العمليات األساسية) ٢-٣( ١٨
 إدراج بيانات) ١-٢-٣( ١٩
 إدراج حرف أو آلمة أو جملة أو جزء من النص) ١-١-٢-٣( ١٩
 استخدام أمر تراجع) ٢-١-٢-٣( ٢٠
 إدراج فقرة جديدة) ٣-١-٢-٣( ٢١
  رموز خاصة/إدراج أحرف ) ٤-١-٢-٣( ٢١
 إدراج فاصل صفحات في المستند) ٥-١-٢-٣( ٢٢
 تحديد البيانات) ٢-٢-٣( ٢٢
 تحديد حرف أو آلمة أو جملة أو فقرة أو المستند بأآمله) ١-٢-٢-٣( ٢٢
 نسخ ونقل وحذف النص) ٣-٢-٣( ٢٣
استخدام أداتي نسخ ولصق لتكرار النص في المستند وأداتي قص ) ١-٣-٢-٣( ٢٣

 ولصق لنقل النص في المستند
 النشطةنسخ ونقل النص بين المستندات ) ٢-٣-٢-٣( ٢٨
 حذف نص) ٣-٣-٢-٣( ٢٨
 أمرا البحث واالستبدال) ٤-٢-٣( ٢٩
 استخدام أمر بحث إليجاد آلمة أو جملة في المستند) ١-٤-٢-٣( ٣٠
 استخدام أمر استبدال لتغيير آلمة أو جملة في المستند) ٢-٤-٢-٣( ٣١
 التنسيق ) ٣-٣( ٣٢
 تغيير أحجام وأنواع الخطوط ) ١-١-٣-٣( ٣٣
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 استخدام أنماط مائل وأسود عريض وتسطير) ٢-١-٣-٣( ٣٥
 تطبيق لون مختلف على النص) ٣-١-٣-٣( ٣٦
 استخدام خيارات المحاذاة والضبط) ٤-١-٣-٣( ٣٦
 استخدام الواصلة ) ٥-١-٣-٣( ٣٧
 إضافة مسافة بادئة للنص) ٦-١-٣-٣( ٣٨
 تغيير تباعد األسطر) ٧-١-٣-٣( ٣٩
  جزء محدد من النصنسخ تنسيقات من) ٨-١-٣-٣( ٤٠
 تنسيقات عامة) ٢-٣-٣( ٤١
إلى اليسار وإلى اليمين وتوسيط : استخدام وإعداد عالمات الجدولة) ١-٢-٣-٣( ٤١

 وعشرية
 إضافة حدود للمستند ) ٢-٢-٣-٣( ٤٣
 استخدام قوائم التعداد النقطي والتعداد الرقمي) ٣-٢-٣-٣( ٤٧
 القوالب) ٣-٣-٣( ٤٩
 ار قالب مستند مناسب الستخدامه في مهمة محددةاختي) ١-٣-٣-٣( ٥١
 إنشاء مستند جديد يعتمد على قالب محدد ) ٢-٣-٣-٣( ٥١
 الشكل النهائي للمستند) ٤-٣( ٥٢
 األنماط وترقيم الصفحات) ١-٤-٣( ٥٣
 تطبيق أنماط موجودة مسبًقا على المستند) ١-١-٤-٣( ٥٣
 تندإدراج ترقيم للصفحات في المس) ٢-١-٤-٣( ٥٣
 رأس وتذييل الصفحات) ٢-٤-٣( ٥٤
 إضافة رأس وتذييل لصفحات المستند) ١-٢-٤-٣( ٥٥
 تطبيق خيارات تنسيق النص األساسية على رأس وتذييل الصفحات) ٣-٢-٤-٣( ٥٩
 التدقيق اإلمالئي والتدقيق النحوي) ٣-٤-٣( ٥٩
  الالزمةاستخدام ميزة التدقيق اإلمالئي وإجراء التعديالت) ١-٣-٤-٣( ٦٠
 استخدام ميزة التدقيق النحوي وإجراء التعديالت الالزمة ) ٢-٣-٤-٣( ٦٢
 إعداد المستند) ٤-٤-٣( ٦٢
 إلخ. . . اتجاه وحجم الصفحة : تعديل إعداد المستند) ١-٤-٤-٣( ٦٣
 تعديل هوامش المستند) ٢-٤-٤-٣( ٦٤
 الطباعة) ٥-٣( ٦٥
 اإلعداد لعملية الطباعة) ١-٥-٣( ٦٦
 استعراض المستند) ١-١-٥-٣( ٦٦
 استخدام خيارات الطباعة األساسية) ٢-١-٥-٣( ٦٧
 طباعة مستند من طابعة مثبتة) ٣-١-٥-٣( ٦٩
 ميزات متقدمة) ٦-٣( ٧٠
 الجداول) ١-٦-٣( ٧١
 إنشاء جداول قياسية) ١-١-٦-٣( ٧١
  إلخ. . .التنسيق وحجم الخلية واللون : تغيير خصائص الخلية) ٢-١-٦-٣( ٧٢
 إدراج وحذف أعمدة وصفوف) ٣-١-٦-٣( ٧٤
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 إضافة حدود إلى جدول) ٤-١-٦-٣( ٧٩
 استخدام ميزة تنسيق تلقائي للجدول) ٥-١-٦-٣( ٧٦
 استخدام الصور في برنامج وورد) ٢-٦-٣( ٧٧
 إضافة صورة أو ملف رسومات إلى المستند) ١-٢-٦-٣( ٧٧
تغيير ألوان الخطوط وتعبئة األشكال : إضافة أشكال تلقائية للمستند) ٢-٢-٦-٣( ٧١

 التلقائية
 نقل الصور أو الكائنات المرسومة في مستند) ٣-٢-٦-٣( ٨١
 تغيير حجم صورة) ٤-٢-٦-٣( ٨٢
 استيراد آائنات) ٣-٦-٣( ٨٢
 استيراد جدول بيانات إلى مستند) ١-٣-٦-٣( ٨٣
 مستنداستيراد ملف صور أو تخطيط أو رسم بياني إلى ) ٢-٣-٦-٣( ٨٥
 دمج المراسالت) ٤-٦-٣( ٨٥
 إنشاء قائمة مراسالت) ١-٤-٦-٣( ٨٥
 دمج قائمة المراسالت مع مستند الرسائل أو بطاقات العنونة) ٢-٤-٦-٣( ٩٠
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 الخطوات األولى الستخدام برنامج معالجة النصوص) ١-١-٣(
ما هو برنامج 

  د ؟وور
وفت وورد  ر مايكروس ا ) Microsoft Word(يعتب برنامًج

شغيل    . لمعالجة النصوص يعتمد على نظام التشغيل ويندوز       نظم ت ف

ام    NT أو ٩٨ أو ٩٥ويندوز  ددة المه ذلك   . عبارة عن نظم متع  ف

وم            ذي تق ه ال يعني، أنه بإمكانك تشغيل برنامج وورد في الوقت ذات

ل بر   ر مث امج آخ شغيل أي برن ه بت ة  في داول اإلليكتروني امج الج ن

بل، ويمكنك   ). باوربوينت (العروض التقديمية أو برنامج   ) إآسيل(

ى نظام            د عل أيًضا تبادل المعلومات مع البرامج األخرى التي تعتم

وبالتالي، فعلى سبيل المثال، يمكنك إنشاء جداول       . التشغيل ويندوز 

ي     ستند ف ى م سخها إل م ن سيل ث امج إآ ي برن ة ف امج إليكتروني برن

  .وورد لتضمينها في أحد التقارير

من (ومن برامج معالجة النصوص التي تعتمد على ويندوز، برنامج وورد برو            

اج  وتسإنت دوز) ل ره . ووورد برفكت الخاص بالوين امج وورد آغي وي برن يحت

ك                        وم بحفظ عمل ا وضرورًيا أن تق يًئا هاًم د ش ذا يع شاآل، ل ى م رامج عل من الب

زة           . م باستخدام البرنامج  بانتظام عندما تقو   ا تفضل استخدام مي ع، ربم وفي الواق

بل، .  التي تقوم بحفظ عملك تلقائًيا بعد فترة محددة من الوقت          االسترداد التلقائي 

ستندات        ة لكل الم سخ احتياطي شاء ن وم بإن امج وورد يق ًضا جعل برن ويمكنك أي

ك عل  يحافظ ذل صلب، حيث س ن القرص ال رة م ساحة آبي شغل م ي ت ذه الت ى ه

ي    شاآل ف دوث م سبب ح أ أو ب ا خط ة إذا قمت بحذف أي منه ي حال ات ف الملف

زة                  . النظام امج وورد، أال وهي مي وهناك ميزة أخرى أساسية موجودة في برن

ع أ        . تراج ه أو أي خط ت ب يء قم ن أي ش ع ع ك التراج ه يمكن ي، أن ك يعن ذل

  .ارتكبته بسرعة وسهولة

ولكن يمكن تطبيق     . ٢٠٠٠فت وورد   تعتمد هذه الوحدة على برنامج مايكروسو     

  .٩٧ و٩٥آثير من التعليمات المذآورة هنا على إصداري وورد 
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  فتح تطبيق معالجة النصوص) ١-١-١-٣(
لفتح برنامج 

وورد من خالل 
  Startقائمة 

ة    • ى أيقون غط عل ع      Startاض م ض ا ث ة به ة الخاص رض القائم  لع
 .Programsمؤشر الفأرة فوق 

  .Microsoft Wordة التي تظهر، اختر من القائمة الفرعي •

  

  

  

  
 

  

  
  

   ــ إجراء بعض التعديالت فيه ثم حفظهمن قبلفتح مستند موجود ) ٢-١-١-٣(
ة   •  لفتح ملف ى أيقون تح اضغط عل ع   ف ده من خالل مرب ذي تري دد الملف ال م ح ، ث

  .الحوار الذي يظهر

  

  

  

  

  

  
  

 

 

و المجلد الذي    األقراص أ  مشغل المنسدلة لتحديد    بحث في استخدم قائمة    •
 .يحتوي على الملف الذي تريده

رتين لكي تقوم بفتح ملف، يمكنك إما القيام بالضغط          • وق اسم الملف       م  ف
  .فتحأو تحديد اسم الملف من خالل الضغط فوقه، ثم الضغط فوق زر 
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لفتح ملف 

موجود على 
  قرص مرن

  .فتح، لعرض مربع حوار فتحاضغط على أيقونة  •

  

  

  

 .بحث فيالمتجه ألسفل الموجود على يمين قائمة اضغط على السهم  •

  . من القائمة التي تظهر لكFloppy (A:) 3.5اختر  •

  

  

 

  .فتححدد الملف الذي تريده ثم اضغط على زر  •

  
األدوات التي 

يمكنك 
استخدامها عند 
  فتح الملفات

ع حوار           وي من مرب تح يمكنك استخدام األزرار الموجودة في الجزء العل ، ف
  .ملفات التي تريدهالتحديد ال

   

دات         • رض المجل فل لع ه ألس سهم المتج ى ال غط عل ة( اض ) األدل
  . األقراصشغالتوم

  

أيقونات مربع  األيقونة وظيفتها
 فتححوار 

ات أو      دث ملف ي أح ول إل ا للوص غط هن اض
ا  م فتحه دات ت ل زر (مجل ل مث  Backتعم

ل        ب مث صفح الوي رامج ت د ب ي أح ود ف الموج
 ).ترنت إآسبلوراربرنامج مايكروسوفت إن

عرض أحدث  
 الملفات

اضغط هنا لالنتقال إلى مستوى أعلى من خالل    
 ). الدليل(التقسيم التسلسلي للمجلد 

نقل لمستوى  
 أعلى

ر اإلنترنت           اضغط هنا للبحث عن موضوع عب
 ).وذلك إذا آنت متصًال بها(

بحث على  
 الويب
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إلدخال نص في 
أحد مستندات 
  برنامج وورد

ة  أي أ. يعمل برنامج وورد تلقائًيا في وضع اإلدراج    نه يتم إضافة نص بدون الكتاب
امج وورد       . فوق أي نص آخر موجود في المستند أصالً        ويمكن أيًضا أن يعمل برن

من  ويعني ذلك، أنه سيتم استبدال النص الموجود         . من خالل وضع الكتابة الفوقية    
ل ه قب وم بكتابت د تق نص جدي ة  .  ب ود عالم شير وج ة  OVRوي ريط الحال ى ش  عل

ة من خالل                 الوارد في أسفل إطار       ة الفوقي امج في وضع الكتاب امج أن البرن البرن
  .قاتمإظهاره بلون 

  
إلدراج نص في 

  المستند
د نقطة اإلدراج               . أثناء وجودك في وضع اإلدراج، يتم إدخال النص في المستند عن

نص     ك ال تم تحري سوف ي ر، ف ود نص آخ ة وج ي حال د ف د إضافة نص جدي وعن
  . النص الجديد فيهاالموجود حتى تتوافر مساحة إلدراج

 . ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد إدراج النص الجديد فيه •

سطر    • ى ال ل إل م ينتق سار ث و الي نص نح ل ال ة، سوف ينتق دأ بالكتاب دما تب عن
  .التالي

  
للكتابة فوق نص 
موجود في أحد 
  المستندات

  .يتم الكتابة فوق النص الموجود أصال من خالل وضع الكتابة الفوقية

 .ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد آتابة النص الجديد فيه •

اح  • ى مفت ى  Insertاضغط عل ال إل اتيح لالنتق ة المف ى لوح ود عل  الموج
ى شريط    OVRسوف يتم تمييز مؤشر  . نمط الكتابة الفوقية   الموجود عل

 .الحالة

  .يدعندما تبدأ بالكتابة، سوف يتم استبدال النص الموجود من قبل بالنص الجد
  

ما هو إجراء 
الضغط "

  "والكتابة؟

ة الضغط       ٢٠٠٠هو إجراء موجود في برنامج وورد        رتين  يتيح إمكاني وق أي    م  ف
  .موضع خاٍل من المستند، ومن ثم إدخال النص على الفور في هذا الموضع

 ف الملف المحددحذ  .اضغط هنا لحذف الملف أو المجلد المحدد

  إنشاء مجلد جديد  .اضغط هنا إلنشاء مجلد جديد في المجلد المحدد

ى               وي عل ة تحت ة فرعي ك قائم اضغط هنا لتظهر ل
 .طرق العرض المبينة أدناه

طرق عرض أخرى 
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الستخدام إجراء 

 "الضغط والكتابة"
رض      • ي ع ود ف ك موج ن أن د م ة  تأآ يط الطباع الل   تخط ن خ ك م  وذل

 .تخطيط الطباعة المنسدلة واختيار أمر عرضالضغط فوق قائمة 

رتين   • صفحة            اضغط م وق أي موضع خال في ال امج      . ف وم برن سوف يق
 .وورد بنقل نقطة اإلدراج إلى هذا الموضع

  . اآتب النص •

  
لحفظ مستند على 
  القرص الصلب

ى     ل عل ن قب ودة م دة أو الموج ستندات الجدي ظ الم زة بحف ذه المي ك ه سمح ل ت
 لحفظ الملف باسم مختلف أو          حفظ باسم  آما يمكن استخدام أمر     . القرص الصلب 

د أو   ي مجل ر أو ف صوص آخ ة ن امج معالج سيق برن ه بتن راص شغلوم/ لحفظ  أق
  .مختلف

ة                 • ى أيقون إن الضغط عل  سوف   حفظ إذا لم تكن قد حفظت الملف سابًقا، ف
  .حفظ باسمُيظهر مربع الحوار 

  
ة   • ن قائم ف، م ر  مل ر أم ظ اخت م  أو حف ظ باس تخدم أي حف ن ًا، أو اس  م

 :يين التاليناالختصار

 Ctrl + S     حفظأمر

 F12   حفظ باسمأمر

  :لحفظ الملفاتين التاليين  يمكنك أيًضا تحديد ما تريده من الخيار

  حفظ في
قائمة منسدلة موجودة (

  )في مربع الحوار

ذه الق  الل ه ن خ دد م ذي  ح سدلة الموضع ال ة المن ائم
د أو     ي مجل واء ف ه س ف في ظ المل د حف شغلتري  م

 .أقراص مختلف

سيق مختلف    حفظ الملف بنوعه ار تن ة اختي ذه القائم ن خالل ه ك م يمكن
  .Works أو WordPerfectلحفظ الملف فيه مثل 

  الستخدام أمر 
  " حفظ باسم"

  لحفظ المستند

ة       حفظيقوم أمر   :  ملحوظة سخة األصلية من         ملف  الموجود في قائم تبدال الن  باس
 الموجود   حفظ باسم  بينما يقوم أمر    . لمستند بالمستند الموجود أمامك على الشاشة     ا

ة     سخة                   ملف في قائم شاشة بحيث تبقى الن ى ال ستند الموجود عل سمية الم ادة ت  بإع
القديمة من هذا المستند آما هي، باإلضافة إلى حفظ التغييرات التي قمت بإجرائها             

ه دون حفظه،            عندما تقوم بإغالق م    . في الملف الجديد   ديل علي د إجراء تع ستند بع
  .فسوف يسألك برنامج وورد فيما إذا آنت تريد حفظه أم ال
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  فتح عدة مستندات) ٣-١-١-٣(
  

  
  

  لتحديد عدة 
  ملفات متتالية

رة  ل م ي آ ًدا ف ات، واح دة ملف تح ع ك ف وم . يمكن ف تق رف آي ت تع أو إذا آن
ه   بتحديد عدة ملفات، فيمكنك فتح ملفين أو أآثر          حيث يمكن أن   . في الوقت ذات

  .توفر لك هذه الطريقة الكثير من الوقت

 .فتح لعرض مربع حوار فتحاضغط على أيقونة  •

م                    • دها، ث د تحدي ات التي تري اضغط على أول ملف من مجموعة الملف
وق آخر ملف             Shiftاضغط على مفتاح      بشكل متزامن مع الضغط ف

ة    ذه المجموع ن ه ده م د تحدي ع إ . تري دما ترف اح  عن ن مفت بعك ع ص
Shiftًة، سوف تجد أنه تم تحديد مجموعة الملفات آامل.  

  

  

  

  

  
  

  
لتحديد عدة 
ملفات غير 
 متتالية

 .فتح لعرض مربع حوار فتحاضغط على أيقونة  •
اح   • ى مفت ده واضغط عل د تحدي ى أول ملف تري ع Ctrlاضغط عل ، م

ده د تحدي وق آل ملف آخر تري ع إصبعك عن . الضغط ف دما ترف عن
  .، سوف تجد الملفات التي قمت بتحديدها مظللةCtrl مفتاح

  
  
  
  
  
  
  
  

وق زر      ؤدي الضغط ف تح في آلتا الحالتين المذآورتين أعاله، سوف ي  ـ في   ف
  .حالة تحديد عدة ملفات ـ إلى فتح آل الملفات المحددة
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لالنتقال من 

مستند مفتوح 
  إلى آخر

فل  • ة أس ريط الحال ي ش ده ف ذي تري ستند ال ى الم غط عل ة اض  شاش
  .ويندوز

  
  

  إنشاء مستند جديد وحفظه) ٤-١-١-٣(
إلنشاء مستند 

  جديد
ة   • ى أيقون غط عل داض ريط أدوات  جدي ى ش ودة عل ي الموج  ،قياس

ى   . لعرض مستند فارغ جديد على الشاشة  ستند عل سوف يعتمد هذا الم
 .القالب االفتراضي الموجود في برنامج وورد

نص،          • د إدخال ال د بع ة        لحفظ المستند الجدي ى أيقون م   حفظ  اضغط عل  ث
  . الذي يظهر لكحفظاآتب اسمه في مربع حوار 

  

صلب أو     ) ٥-١-١-٣( رص ال ى الق ود أصال عل ستند موج ظ م حف
  على قرص مرن

لحفظ المستند 
باستخدام أيقونة 

  حفظ

 

 ثم حدد المجلد الذي تريده من خالل مربع حفظاضغط على أيقونة  •
ملف ثم اضغط على زر أدخل اسًما لل. الحوار الذي يظهر لك

 ).في حالة الحفظ ألول مرة(حفظ 

وق            • ؤدي الضغط ف سوف ي رة، ف وم بحفظ الملف ألول م بعد أن تق
ه من               حفظأيقونة   ذي قمت بكتابت  إلى حفظ المستند تلقائًيا باالسم ال
  .حيث ال تتيح لك هذه الطريقة إعادة تسمية المستند. قبل

  
إلنشاء مجلد جديد 
  لحفظ المستند فيه

  

ة      • د     اضغط على أيقون د جدي شاء مجل ع حوار      إن  الموجودة في مرب
 . حفظ باسم

ع حوار      • د  سوف يؤدي هذا إلى عرض مرب د جدي أدخل اسم   . مجل
وق زر   م اضغط ف د ث د الجدي قالمجل ة. مواف تم  :ملحوظ سوف ي
  .إنشاء هذا المجلد في المجلد الحالي

  
لحفظ مستند 

باستخدام اسم ملف 
  مختلف

م قمت بعمل                إذا افترضنا أنك ق    • ل ث ستند موجود من قب مت بفتح م
د حفظه باسم مختلف            ه وتري فيمكنك الضغط    . بعض التغييرات في

ة  وق قائم فف ر  مل د أم م تحدي سدلة ث م المن ظ باس ع . حف ي مرب ف
وق زر        غط ف م اض د ث م الجدي ل االس ذلك، أدخ اص ب وار الخ الح

  .حفظ
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لعرض أمري 

" حفظ الكل"

 " إغالق الكل"و

  نمعروضيغير ال

ستند      • ن م ر م ديك أآث ان ل دة إذا آ زة جي ذه المي ون ه ن أن تك يمك

اح       . مفتوح في الوقت ذاته    ى مفت  مع الضغط     Shiftإن الضغط عل

ة  وق قائم فف ري مل ى عرض أم ؤدي إل سدلة ي ل إغالق المن  الك

  .اإلضافيينحفظ الكل و

  سوف تتغير إلى                 

  
لحفظ ملف على 
  قرص مرن

م حدد أمر          ملف ة  اضغط على قائم   • سدلة ث سوف  . حفظ باسم    المن

 .يظهر مربع حوار مماثل لمربع الحوار المعروض أدناه

  

  

  

  

ة            • ين قائم ع   حفظ في   اضغط على السهم المتجه ألسفل على يم  مرب

 .الحوار، آما هو موضح أدناه

  

  

  

 .Floppy (A:) 3.5حدد أيقونة  •

  .حفظأدخل اسم الملف ثم اضغط على زر  •
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  الق مستندإغ) ٦-١-١-٣(
إلغالق مستند في 
  برنامج وورد

 . من خالل قائمة ملف المنسدلةإغالقحدد أمر  •

ى إغالق      . Alt + F4 اضغط على أو ك إل ؤدي ذل سوف ي
شاشة  ى ال ن عل ه م ستند وإزالت الق . الم ت إغ ا حاول إذا م

امج وورد             سوف يعرض برن مستند تم تعديله دون حفظ، ف
ظ    د حف ت تري سألك إذا آن وار ي ع ح ي  مرب رات الت  التغيي

  .قمت بها في المستند أم ال

 المعروضة في أعلى "إغالق اإلطار" اضغط على أيقونة أو
تأآد من أنك قمت . طار بالمستنداإلالجزء األيمن من 
وليس ( الخاصة بالمستند طاراإل إغالق بالضغط فوق أيقونة

  ). أيقونة اإلغالق الخاصة ببرنامج وورد الموجودة أعالها

  
أمر لعرض 

 "إغالق الكل"
  معروضغير ال

ديك                • ان ل دة إذا آ زة جي ذه المي يمكن أن تكون ه
اضغط  . أآثر من مستند مفتوح في نفس الوقت       

اح   ى مفت غط    Shiftعل ت اض س الوق ي نف  وف
سوف يؤدي هذا إلى    .  المنسدلة ملفعلى قائمة   

  . اإلضافيإغالق الكلعرض أمر 

  

  
  إلغالق 

  برنامج وورد
 المعروضة في أعلى الرآن األيمن من غالقإاضغط على أيقونة 
  .إطار برنامج وورد

  .Alt + F4 اضغط على أو

سألك                 ع حوار ي تم عرض مرب ا إذا آنت   عإذا لم تقم بحفظ عملك، فسوف ي م
  : الخيارات التاليةأحدحدد . تريد حفظ التغييرات التي قمت بها أم ال

  .       يقوم بحفظ التغييرات وإنهاء البرنامجموافق

  .  ال يقوم بحفظ التغييرات ولكن يقوم بإنهاء البرنامج            ال

 فسوف تفقد أية تعديالت قمت بها       ال، عند اختيارك    :تحذير                 
  .منذ آخر مرة حفظت فيها الملف

  .      يقوم بإلغاء األمر ويظل برنامج وورد مفتوًحاإلغاء األمر
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  يماتاستخدام نظام التعل) ٧-١-١-٣(
في آل مرة " تلميح اليوم"يقوم برنامج وورد طبًقا لإلعداد االفتراضي بعرض   تلميح اليوم

قم بقراءة هذه التلميحات، حيث ستفيدك آثيًرا في معرفة . ُتشغل فيها البرنامج
  .االستخدام األمثل للبرنامج وتنمي من مهاراتك في استخدامه

  

  

  

  

  
  

ما هو مساعد 
Office؟  

ن    ارة ع و عب مم       ه د ص ة، وق ة فائق ة وعناي وم بدق وني مرس كل آرت ش
ك المعلومات التي                . خصيًصا لمساعدتك  دم ل ك، سوف يراقبك ويق اء عمل فأثن

ة ر فاعلي شكل أآث امج ب ع البرن ل م دها للعم ة . تري ئلة باللغ ة األس ك آتاب فيمكن
اإلنجليزية أو العربية العادية، وسوف يقوم المساعد بتقديم المعلومات لك على           

ك   . شاشةال ة، يمكن ذه اإلمكاني تخدام ه ة اس ة عن آيفي ديك دراي ن ل م تك إذا ل ف
ك            . قراءة ملف التعليمات لمعرفة ذلك     ه ل ذي يقدم يح ال ذ التلم حيث يمكنك تنفي

  .أو أن يقوم هو بشرحه لك أو تتجاهله
  

لعرض مساعد 
Office  

ساعد  • ون م داد االفتراضيOfficeيك ا لإلع ا طبًق ان .  معروًض إذا آ ف
ر روض مغي ة     ع ى أيقون غط عل تخدامه، اض د اس ات وتري    تعليم

Microsoft Word.  
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إلخفاء مساعد 
Office  

ساعد  وق م ن ف أرة األيم غط زر الف اض

Office ر ى أم غط عل م اض اء ث ن إخف  م

  .القائمة المعروضة

  

  
 ميزة 

" ما هذا؟"
الموجودة في 
نظام التعليمات 

 )المساعدة(

ر من مر         • تفهام في           سوف تجد في آثي ة االس بعات الحوار رمز عالم

ع الحوار          وي من مرب ال، اضغط        . الرآن األيمن العل ى سبيل المث فعل

ر أمر         تنسيقعلى قائمة    م اخت ى        . خط  المنسدلة ث ذا إل ؤدي ه سوف ي

ه         خطفتح مربع حوار     زة ب ذه المي وي آل      .  مع وجود ه ن، ال تحت ولك

زة   ذه المي ى ه وار عل ات الح تخد . مربع وم باس ي تق زة ولك ا "ام مي م
ذي ال         "؟هذا ، اضغط على عالمة االستفهام ثم اضغط على العنصر ال

  .تعرف وظيفته  لتظهر لك التعليمات الخاصة به

 مظلل مربع اختيار علىفي المثال الموضح أدناه، قمنا بالضغط  •

، وآما ترى فإن نظام التعليمات خطالموجودة في مربع حوار 

  .ة بهذا الخياريعرض المعلومات الخاص) المساعدة(

  

  

  

  

  ضبط اإلعدادات األساسية) ٢-١-٣(
ما هي اإلعدادات 

  األساسية؟
اج     سبة لمنه ية بالن دادات األساس وي اإلع ديل  ECDL/ICDLتحت ى تع  عل

ر     م تكبي ر تحك تخدام عناص صفحة واس رض ال اط ع ديل  /أنم صغير وتع ت

  .أشرطة األدوات في برنامج وورد
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  فحةتغيير أنماط عرض الص) ١-٢-١-٣(
العروض المختلفة 

الموجودة في 
  برنامج وورد

ل  ستند مث ة للم ة عرض مختلف ار طريق زة اختي ذه المي ك من خالل ه يمكن

ة عرض   تخطيط الطباعة طريقةعرض   ة عرض    عادي  أو طريق  أو طريق

صيلي  ط تف رض  . مخط دم ع ث يق ة حي يط الطباع كًالتخط ا   ش ي لم  تقريب

  .سيكون عليه المستند عند طباعته

 أسرع في االستخدام، وذلك ألنه يستخدم مساحة        عاديمط عرض   يعتبر الن 

ذاآرة  ي ال ل ف نمط ال    . أق ذا ال إن ه دة، ف سيقات معق تخدام تن د اس ن عن ولك

  .يعكس الطريقة التي سيتم طباعة المستند بها
  

  : طرق العرض التاليةأحد ثم اختر عرض حدد قائمة  •

  

ستندات        ي  عادي سيق الم ر وتن ه  . سمح لك بالكتابة في وتحري ولكن

ذييل    ل رأس وت ات إضافية مث ة معلوم وم بعرض أي ال يق

  .الصفحات

  .يعرض المستند آما سيتم عرضه عند نشره على الويب تخطيط ويب

تخطيط 
  الطباعة

ي    صفحات والحواش ذييل ال رض رأس وت ك بع سمح ل ي

  .ؤية الرسوماتويمكنك أيًضا ر. السفلية في المستند

  .يسمح لك بالكتابة في وتحرير وتنسيق المستند  ملء الشاشة

لعرض مستند 
باستخدام أنماط 
  عرض مختلفة

ى    تصغير /تكبير صفحة عل سبة عرض ال صغير ن ر أو ت ك بتكبي سمح ل ي

  .الشاشة
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  تصغير عرض الصفحة /استخدام أداة تكبير) ٢-٢-١-٣(
 /تكبيرميزة 

  تصغير

فيمكنك . لشاشةتسمح لك هذه الميزة بتكبير أو تصغير حجم الصفحة على ا          
  .عرض الصفحة آاملًة أو جزًءا منها

  
لتكبير أو تصغير 

حجم المستند 
باستخدام أيقونة 

  تصغير/تكبير

ة  تخدم أيقون راس صغير/تكبي ن شريط أدوات ت دادات قياسي م ار إع  الختي
ة           . محددة بسرعة  سهم المتجه ألسفل الموجود بجانب أيقون ى ال اضغط عل

س      تصغير /تكبير ة من يم تصغير و          لعرض قائم ى ق وي عل ر   /دلة تحت أو تكبي
  .الشاشة المعدة من قبل

  

  

  

  

ة ار         ي:ملحوظ ك االختي ب علي دها، وال يتوج ة تري ة قيم ال أي ك إدخ مكن
  .من القيم الموجودة لديك

  

  إظهار وإخفاء أشرطة األدوات) ٣-٢-١-٣(

إلظهار أو إخفاء 
  شريط أدوات

 عرض اضغط على قائمة    : إلظهار شريط أدوات   •
ر أمر     ثم ا  ة       .أشرطة األدوات  خت ك قائم  فتظهر ل

ل   سيق  وقياسي  : بأشرطة األدوات مث قاعدة وتن
 .إلخ...ويبورسم وبيانات 

ن    • اره م د إظه ذي تري ريط األدوات ال ر ش اخت
  .خالل الضغط فوقه في القائمة

  

  
الطريقة السريعة 
إلظهار أو إخفاء 
  أشرطة األدوات

يح لت: تلم كتمث ي يمكن سريعة الت ة ال ار أو  الطريق تخدامها إلظه  اس
رطة األدوات  اء أش ضغط إخف ي ال ريط     ف وق أي ش ن ف أرة األيم زر الف  ب

ة  ود لعرض قائم ن أشرطة األدواتأدوات موج ك م ي يمكن سدلة، الت  المن
  .خاللها تحديد إظهار أو إلغاء تحديد شريط األدوات الذي تريده
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  تبادل المستندات) ٣-١-٣(
ماذا يعني تبادل 
  المستندات؟

وب         ي زة الحاس ين أجه ات ب ستندات أو المعلوم ادل الم ى تب درة عل ي الق عن
رامج      امج وورد أو ب ن برن ة م دارات مختلف ستخدم إص ا ت ي إم ة الت المختلف

  .معالجة نصوص أخرى مثل الوورد برفكت أو الوورد برو
  

 أو txtملف : بتنسيق ملف مختلفمن قبل حفظ مستند موجود ) ١-٣-١-٣(
Rich Text Format (RTF)  أوDocument Template أو وفًقا لنوع   

  إلخ... أو إصدار البرنامج
لحفظ ملف 

بتنسيق مختلف 
عن تنسيق 
  برنامج وورد

 .حفظ باسم المنسدلة، اضغط على أمر ملفمن خالل قائمة  •
ن      • ه م ف في ظ المل د حف ذي تري د ال دد المجل ر ضرورًيا، ح ان األم إذا آ

 .بحث فيخالل مربع قائمة 
ع           اضغط على ا   • ين مرب ى يم : حفظ الملف بنوعه     لسهم المتجه ألسفل عل

ل ثم حدد نوع تنسيق الملف الذي تريد حفظ الملف باستخدامه             HTML مث
  .إلخ... RTFأو 

  
  
  
  
ذي     حفظأدخل اسم الملف ثم اضغط على زر         • سيق ال ، لحفظ الملف في التن

 .تريده
د               :ملحوظة سيقات يمكن  فق ى تن د  يمكن أن يحتوي الملف األصلي عل ها عن

  .حفظ الملف بتنسيق مختلف
  

ما هو ملف 
RTF؟  

ل  Rich Text Format (RTF(ملف   هو ملف يمكن قراءته واستخدامه من قب
رامج  ن الب ة م ة مختلف امج   . مجموع ستخدم برن ت ت ال، إذا آن بيل المث ى س فعل

د       ٢٠٠٠وورد  ستند ألح ال م د إرس ك وتري اص ب وب الخ از الحاس ى جه  عل
امج معالجة      األشخاص الذي لديه إص     امج وورد أو أي برن دار مختلف من برن

سيق    اله بتن ك إرس امج وورد، فيمكن ر برن ر غي صوص آخ ن . RTFن ن آ ولك
ستند فسوف يكون حجم ملف                 حذرا، فإذا قمت باستخدام تنسيقات معقدة في الم

RTF      وم         .  أآبر من أي ملف وورد عادي وهذا ما ينبغي االنتباه إليه إذا آنت تق
ى قرص      (ر اإلنترنت أو اإلنترانت   بإرسال ملف عب    وم بحفظ الملف عل أو تق

  ).ميجا بايت١٫٤٤مرن حجمه 
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ما هو ملف 

TXT؟  
داد                تم حفظ الملف بامت ا   TXT.إذا حفظت الملف آنص فقط، فسوف ي  عوًض

ادي  DOC.عن امتداد مستند الوورد      د آل        .  الع سوف تفق ن، آن حذرا ف ولك

  .، حيث يتم حفظ النص فقط)اوأي صور أيًض(التنسيقات التي قمت بها 

  

 

  

  

لحفظ ملف 
بتنسيق خاص 
بإصدار مختلف 
 من برنامج وورد

ا     ل به ي تعم شرآة الت ي ال ة ف سام مختلف اك أق ت هن ًدا إذا آان ك جي ر ذل يعتب

وفت وورد امج مايكروس ن برن ة م دارات مختلف ستخدم إص وم . ت ث تق حي

ست       راءة الم تح وق امج وورد بف ن برن دة م دارات الجدي م  اإلص ي ت ندات الت

ة            . حفظها في اإلصدارات القديمة    وم اإلصدارات القديم ولكن ال يمكن أن تق

ي اإلصدارات األحدث شأة ف ات المن راءة الملف تح وق امج بف ى . من البرن فعل

ستخدمي وورد    د م ام أح ال، إذا ق بيل المث د  ٢٠٠٠س ى أح ف إل ال مل  بإرس

سيكون الحل في . ته، فلن يتمكن األخير من فتحه أو قراء       ٦مستخدمي وورد   

امج وورد       ستخدم برن ذي ي شخص ال وم ال ة، أن يق ذه الحال ظ ٢٠٠٠ه  بحف

  . آما هو موضح أدناه٦الملف بتنسيق وورد 

  

  

  

  
 لحفظ ملف آقالب

سوف نتناول ''

ذلك الحًقا 

  ''بالتفصيل

شا     ن إن ات يمك ن الملف اص م وع خ ن ن ارة ع ب عب دة ؤهالقال رة واح  م

ده،       دة مرات      وتخصيصه بالشكل الذي تري ر شكله ع ا يمكنك تغيي ى  . آم فعل

ى       وي عل ب يحت اآس آقال فحة الف داد رأس ص ك إع ال، يمكن بيل المث س

ة  د الحاج ا عن وم بتغييره م تق ا ث ل به ي تعم شرآة الت . التفاصيل الخاصة بال

وهذا يوفر عليك الحاجة لكتابة اسم الشرآة ورقم التليفون أو الفاآس في آل               

  .مرة تقوم فيها بإرسال فاآس
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حفظ مستند في تنسيق مناسب لنشره عبر أحد مواقع ) ٢-٣-١-٣(
  الويب

  لحفظ ملف 
 HTMLآـ 

  )تنسيق الويب(

 .حفظ باسم المنسدلة اضغط على أمر ملفمن خالل قائمة  •

ه من خالل                 • إذا آان األمر ضرورًيا، حدد المجلد الذي تريد حفظ الملف في
 .بحث فيمربع قائمة 

ه أل • سهم المتج ى ال ع اضغط عل ين مرب ى يم ود عل فل الموج فس ظ مل  حف
ه ه    :بنوع ف ب ظ المل د حف ذي تري ف ال سيق المل وع تن دد ن م ح  ث

  .Web Page HTML مثل

  

  

  

 .أدخل اسم الملف •

 . لحفظ الملف بالتنسيق الذي تريدهحفظ اضغط على زر  •

د  :ملحوظة  ظ       ق د حف دها عن سيقات يمكن فق ى تن وي الملف األصلي عل يحت
  .الملف بتنسيق مختلف

  
ماذا يعني حفظ 
الملف بتنسيق 

HTML؟  

سيق   ي تن امج وورد ف ستندات برن د م ظ أح ت بحف إذا قم
HTML (Hyper Text Markup Language) أو أي واحد  (، فبإمكانك أنت

ك ن زمالئ ب   ) م ة الوي دة خدم ن خالل وح سقة م سخة المن ذه الن تخدام ه اس
ب  صفحة وي ها آ يتم عرض ث س ذه . حي ب ه ة صفحة الوي ن رؤي ن ويمك  م

عبارة عن صورة مصغرة من اإلنترنت        (خالل اإلنترنت أو إنترانت محلية      
  ).ولكن يتم استخدامها ضمن نطاق الشرآة أو المؤسسة
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  العمليات األساسية) ٢-٣(
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   إدراج بيانات)١-٢-٣(
دخال نص في إل

أحد مستندات 
  برنامج وورد

امج وورد ةيعمل برن صورة تلقائي ي . وضع اإلدراج من خالل  ب حيث يعن
ي     ود ف ر موج وق أي نص آخ ة ف دون الكتاب افة نص ب تم إض ه ي ك، أن ذل

ستند ضً . الم ن أي ة     ويمك ع الكتاب الل وض ن خ امج وورد م ل برن ا أن يعم
ة سبقً   . الفوقي ود م نص الموج تبدال ال يتم اس ه س ك، أن ي ذل النص ويعن ا ب

ه     ة الموجود ف       . الجديد الذي تقوم بكتابت ي أسفل إطار   يوضح شريط الحال
البرنامج أنك موجود اآلن في وضع الكتابة الفوقية من خالل تمييز مؤشر             

OVR ) قاتمإظهاره بلون(.  
  

  
دراج نص في إل

  المستند
أثناء وجودك في وضع اإلدراج، يتم إدخال النص في المستند عند نقطة        •

ي  و. اإلدراج ع االفتراض و الوض ذا ه ر ه افة  . يعتب د إض دما تري وعن
في حالة وجود نص آخر، فسوف يتم تحريك النص الموجود    نص جديد   

  .نحو اليسار حتى تتوافر مساحة إلدراج النص الجديد فيها

 .ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد إدراج نص جديد فيه •

 .عندما تبدأ الكتابة، سوف ينتقل النص نحو اليسار ثم إلى السطر التالي •
  

لكتابة فوق نص ل
موجود في أحد 

  مستنداتال

  .ا من خالل وضع الكتابة الفوقيةتم الكتابة فوق النص الموجود مسبًقت

 .ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد آتابة النص الجديد فيه  •

 الموجود على لوحة المفاتيح لالنتقال إلى نمط        Insertاضغط على مفتاح      •
ة  ة الفوقي ر    . الكتاب ز مؤش تم تميي وف ي ريط   OVRس ى ش ود عل  الموج

 .الحالة

سبقً       • ود م نص الموج تبدال ال تم اس وف ي ة، س دأ الكتاب دما تب النص عن ا ب
  .الجديد

  .Insertع اإلدراج، اضغط ثانية على مفتاح  للعودة إلى وض:ملحوظة
 

   إدراج حرف أو آلمة أو جملة أو جزء من نص)١-١-٢-٣(
ة أو جز       •  دراج نصإل ء اضغط في الموضع الذي تريد إدراج حرف أو آلمة أو جمل

  .من نص فيه

 Insertإذا آان البرنامج في وضع الكتابة الفوقية، اضغط على مفتاح   •
اتيح   ة المف ى لوح ود عل ر   . الموج ز مؤش اء تميي تم إلغ في

OVRالموجود على شريط الحالة .  

  .اآتب النص المطلوب •
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   استخدام أمر تراجع )٢-١-٢-٣(
ستخدام هذا ال

األمر للتراجع 
عن آخر عمليات 

ي قمت بها ف
  المستند

 .تراجع اختر أمر تحريرمن خالل قائمة  •

  .Ctrl + Z اضغط على أو

  .قياسي الموجود على شريط أدوات تراجع اضغط فوق زر أو

  

ا في          حسب الحاجة آرر هذه الخطوة     •  للتراجع عن عدة عمليات قمت به
  .المستند

  
تكرار أمر أو ل

  عملية أو آتابة
 .إعادة اختر أمر تحريرمن خالل قائمة   •

  .F4أو اضغط على 

  .قياسي الموجود على شريط أدوات إعادةأو اضغط فوق زر 

  

  
لتراجع عن أو ل

إعادة عدد محدد 
من األوامر أو 
العمليات أو 
  تغييرات الكتابة

ه   • سهم المتج وق ال أرة ف ر الف ع مؤش ض
 تراجع ألسفل الموجود على يمين أيقونتي      

ادة ريط أدوات  وإع ى ش ودتين عل  الموج
 .يمنضغط زر الفأرة األ ثم اقياسي

ها    • م باستعراض ة، ق ك قائم ر ل سوف تظه
ا            د التراجع عنه ات التي تري لتحديد العملي

  .أو إعادتها
  

  إدراج فقرة جديدة) ٣-١-٢-٣(
اح    • دراج فقرة جديدةإل ى مفت ضغط عل دما ت ة   Enter (Return)عن ى لوح ود عل  الموج

امج وورد تلقائًي وم برن وف يق اتيح، س رالمف شاء فق دةا بإن . ة جدي
رة وأخرى   ل فق ين آ ودة ب ساحة الموج ع الم امج وورد م ل برن يتعام

 .على أنها فقرة وذلك ألغراض التنسيق

 فارغ مرتين إلدراج سطر Enter (Return)الضغط على مفتاح يمكنك 
  .بين فقرتين
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  رموز خاصة/ إدراج أحرف)٤-١-٢-٣(
دراج رموز إل

  خاصة
 .ريد إدراج رمز خاص فيهضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي ت •

ذا      . رمز أمر   اختر المنسدلة ثم    إدراجاضغط فوق قائمة     • ؤدي ه سوف ي
وار    ع ح ى عرض مرب وزإل م    . رم ده ث ذي تري ز ال د الرم ك تحدي يمكن

 . لوضع الرمز في المستندإدراج زر اضغط على

  

  

  

  

  

  
 يسمح لك اضغط على السهم المتجه ألسفل الموجود على يمين  :ملحوظة

 بعرض وتحديد خطوط أخرى تحتوي على رموز مثل خط خطقائمة 
Wingdings. 

 

 

  

  
  ميزةستخدامال

تصحيح تلقائي 
  إلدراج رموز

ك  ت • زةسمح ل ائي مي صحيح تلق ل ت ات مث ال معلوم ي سوف (c) بإدخ  الت
 .ا إلى رمز حقوق الطباعةتتحول تلقائًي

ا سوف تتحول تلقائًي        :فعند إدخال
  :إلى

      )c(                                       ©    

      )r(®                                            

     )tm(™                                           

  
لغاء التغيير إل

التلقائي للنص من 
خالل ميزة 
  تصحيح تلقائي

ح ، فسوف يؤدي الضغط على مفتا ©ثم تغيرت إلى ) c(إذا قمت بإدخال 
Backspace ير التغيا هذإلغاء إلى.  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

٢٥

  

   إدراج فاصل صفحات في المستند)٥-١-٢-٣(
دراج أو حذف إل

فاصل صفحات 
  يدوي من المستند

ده               • صفحات عن ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد إنهاء إحدى ال
 .مًعا Ctrl + Enter  مفتاحيثم اضغط على. وبدء صفحة جديدة

 وضع   عاديات اليدوي، انتقل إلى عرض      إذا أردت حذف فاصل الصفح     •
دوي          صفحات الي نقط   (نقطة اإلدراج أسفل فاصل ال م اضغط    ) الخط الم ث

  .Backspaceعلى مفتاح 

  

   تحديد البيانات)٢-٢-٣(
أهمية تحديد 

  نصال
د        ،في آثير من األحيان    • وم بتحدي ه         يجب أن تق ذي ستعمل مع الجزء ال

نص ( طور ال د س ل أح امج وورد، قب) مث ي برن ن ف ق أي م ل تطبي
  .يهالتنسيقات عل

  
في بعض ولكن، 

  األحيان ال يجب 
أن تقوم بعملية 
  التحديد أوًال

ل     دوز مث شغيل وين ام الت ى نظ د عل امج يعتم تخدام برن وم باس دما تق عن
نص أوًال د ال وم بتحدي ة هي أن تق دة المتبع إن القاع ق وورد، ف م تطبي  ث

ه    (ما تريده عليه     خ  ...سواء تنسيقه أو تعديل امج     ).  إل ا أن برن ن، بم ولك
رات    ات والفق ين الكلم رق ب ضطر     ،وورد يف ن ت ان ل ض األحي ي بع  فف

سيق محدد   . إلى تحديد النص أوالً    فعلى سبيل المثال، إذا أردت تطبيق تن
ة  أسود عريض   مثل تطبيق نمط      ى آلم ه هو       .  عل ام ب ك القي ا علي ل م فك

م            ة ث ى   الضغط في أي موضع في الكلم ة    اضغط عل  سود عريض   أ أيقون
ة      سيق محدد          . لتطبيق هذا النمط على الكلم ل، إذا أردت تطبيق تن وبالمث

على فقرة بأآملها، فكل ما عليك القيام به هو الضغط في أي موضع في               
ده     ذي تري سيق ال ق التن رة لتطبي وم     . الفق ي تق ال، لك بيل المث ى س فعل

ا اضغط        إدراجب رة     مسافة بادئة لفقرة بأآمله م   في أي موضع في الفق ث
  .تنسيق الموجود على شريط أدوات زيادة مسافة بادئة زر علىاضغط 
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ستند    )١-٢-٢-٣( رة أو الم ة أو فق ة أو جمل رف أو آلم د ح  تحدي
  بأآمله

  . الكلمةعلىاضغط مرتين   •  تحديد آلمةل

  
ضع مؤشر الفأرة على يمين السطر الذي تريد تحديده، حتى يتغير شكل               •  تحديد سطرل

ن  ال ر م سار     إ) |(مؤش اه الي ى باتج شير ألعل هم ي ى س ون  . ل ذ تك عندئ
  . على الشاشةغير مرئيوهو عنصر " شريط التحديد"في دًا موجو

  
.  الجملة التي تريد تحديدها ثم اضغط مرة واحدة         مؤشر الفأرة فوق  ضع    •  تحديد جملةل

  . اضغط على هذه الجملةوأثناء ذلك Ctrlاضغط على مفتاح 

  
  الفقرة التي تريد تحديدها ثم اضغط      فأرة فوق أي مكان في     مؤشر ال  ضع  •  تحديد فقرةل

  .ثالث مرات

  
نص   د ال تحدي

  بأآمله
 .Ctrl + Aاضغط على  •

  . المنسدلةتحرير الموجود في قائمة تحديد الكل أمر اخترأو 

  

  

  النص نسخ ونقل وحذف )٣-٢-٣(
 أداتي  وم أداتي نسخ ولصق لتكرار نص في المستندا استخد)١-٣-٢-٣(

  ولصق لنقل نص قص 
نقل نص باستخدام ل

السحب "إجراء 
دون " فالتواإل

  وضعه في الحافظة

ضع مؤشر الفأرة في أي موضع في        ثم  . حدد النص الذي تريد نقله     •
سر          والنص المحدد     أرة األي ى زر الف الحظ أن   . اضغط باستمرار عل

ة   ة اإلدراج منقط ون نقط ى سهم وتك ر إل أرة سوف يتغي مؤشر الف
  .بعوموضوعة في مر

أرة • ر الف حب مؤش أرة (اس ى زر الف ضغط عل تمرار ال ع اس ى )م  إل
  . زر الفأرةأفلت الذي تريده ثمالموضع الجديد 
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نسخ نص باستخدام ل

السحب "إجراء 
دون " واإلفالت

   في الحافظةهوضع

أرة في أ                 • م ضع مؤشر الف سخه ث ان في     يحدد النص الذي تريد ن  مك
ا       . النص المحدد  ى مفت ك    Ctrlح  اضغط باستمرار عل اء ذل  اضغط   وأثن

ى سهم            . سرفوق زر الفأرة األي    ر إل الحظ أن مؤشر الفأرة سوف يتغي
  .وتكون نقطة اإلدراج منقطة وموضوعة في مربع

أرة   • ر الف حب مؤش اح     اس ى مفت ضغط عل تمرار ال ع اس وزر  Ctrl، م
أرة،   د   الف ى الموضع الجدي م أفلت  . إل اح   ث أرة ومفت سخ Ctrl زر الف  لن

  .وضعالنص في هذا الم
  

 الحافظة عبارة عن مساحة في الذاآرة يمكنك تخزين نص أو رسومات              ما هي الحافظة؟
حيث يتم استخدام الحافظة بشكل مؤقت لحفظ       . أو أي بيانات أخرى فيها    

ات أو من موضع آلخر                    ين المستندات أو التطبيق ا ب اء نقله البيانات أثن
ه  ستند ذات ي الم وم   . ف ص أو رس سخ ن ص أو ن ت بق إذا قم ات أو ف

اظ به      تم االحتف سوف ي رى ف ر أخ ة    اعناص ي الحافظ ت ف شكل مؤق  ب
  .المكان الذي تريدهفي  التقوم بلصقه

  
سخة من         يتم  ،  نسخعندما تقوم باستخدام أمر       ''نسخ''أمر  استخدام الحافظة لحفظ ن

نص  م(ال دون ) أو الرس دد ب هالمح ستندحذف ذا .  من الم ك ه ث يمكن حي
ر  ن    األم ن ال سخة م صق ن ن ل م(ص م ة  ) أو الرس ن الحافظ ي أيم  ف

وح ضمن       أي   في  أو   آخرموضع في المستند ذاته أو مستند        مستند مفت
  .يعمل من خالل نظام التشغيل ويندوزو برنامج آخر

  
ص أو  ل سخ ن ن

ر   ومات أو عناص رس
  أخرى إلى الحافظة

 .حدد العنصر الذي تريد نسخه إلى الحافظة  •
 .نسخ أمر اختر ،تحريرمن قائمة   •
  

ى   وأ ه من        Ctrl + C اضغط عل دون حذف ى الحافظة ب  لنسخ العنصر إل
  .المستند

  .قياسي الموجودة على شريط أدوات نسخ يمكنك استخدام أيقونة أو

  

والبرامج المتوافقة معها بإمكانية  Office 2000 رامجتتميز ب :ملحوظة
زة                    ذه المي وفر ه حفظ أآثر من عنصر في الحافظة في آن واحد، وال تت

ي ا ي         ف سابق ف صر ال دان العن ا فق تم فيه ي ي سابقة والت دارات ال إلص
  .الحافظة إذا أجريت عملية نسخ جديدة
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نسخ عدة عناصر    ل

 إلى الحافظة
ى الحافظة             • سخه إل رة من          (قم بتحديد آل عنصر ثم ان ل م واحد في آ

  ).خالل اتباع الطريقة العادية المستخدمة

  

  

  

 

ة  • دعم مايكروسوفت أوفيس اآلن عملي ي
ع  صًر١٢وض ة ا عن ي الحافظ د  ف  آح
صى ة   و، أق ة ممتلئ ون الحافظ دما تك عن

سخها،     صها أو ن م ق ي ت ر الت بالعناص
تظهر لك رسالة مشابهة للموضحة في          

  .الشكل

  
ريط  ل رض ش ع

 أدوات الحافظة
ريط أدوات   • ان ش ةإذا آ ر حافظ  غي

ك عرضه   شاشة، يمكن ى ال روض عل مع
ة    ى قائم غط عل الل اض ن خ رضم  ع

 ثم  أشرطة أدوات ثم تحديد أمر    المنسدلة  
 .الحافظة

ريط أدوات   • شتمل ش ةالي ة حافظ ات التالي ى األيقون سخ:  عل صق ون  ل
  .مسح الحافظة والكل

  
ص  ل سخ ن ن

راء  تخدام إج باس
سحب و" التال " اإلف

ع ي  هدون وض  ف
 الحافظة

أرة في أ                 • م ضع مؤشر الف سخه ث ان في     يحدد النص الذي تريد ن  مك
اح      اضغط باستمر   . النص المحدد  ى مفت م اضغط     Ctrlار عل ى  ث  زر عل

ى سهم وتكون                . سرالفأرة األي  ر إل أرة سوف يتغي الحظ أن مؤشر الف
  .نقطة اإلدراج منقطة وموضوعة في مربع

م أفلت   . اسحب مؤشر الفأرة إلى الموضع الجديد      • اح      ث أرة ومفت  زر الف
Ctrlلنسخ النص في هذا الموضع .  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

٢٩

  
ر     ''قص''أمر  ك أم سمح ل صي ة اق ر     بإزال داول والعناص ومات والج نص والرس ل

ك لصق        . األخرى من المستند ووضعها في الحافظة      أي ثم يمكنك بعد ذل
 مستند آخر أو  في أو  ذاته موضع آخر في المستند    فيصر  االعنمن هذه   

دوز      من خالل   في أحد البرامج التي تعمل       إلى مستند  شغيل وين ام الت .  نظ
ذآر أن  ن ت ر  هولك ى عكس أم سخ عل ر ، سوف يقن ذف قصوم أم  بح

  العنصر الذي قمت بقصه      يمكنك استرجاع . العنصر المحدد من المستند   
  .تراجعمن خالل استخدام أمر 

  
ر ل ص عناص ق

  محددة من المستند
 .حدد العنصر الذي تريد قصه  •

 .قص اختر أمر تحريرمن خالل قائمة   •

ى أو غط عل ستند Ctrl + X  اض ن الم صر م ص العن  لق
  .ووضعه في الحافظة

ى زر            ًض يمكنك أي   أو  الموجود  قص ا قص العنصر من خالل اضغط عل
  .قياسيعلى شريط أدوات 

  
ص ل ل ن نق

راء  تخدام إج باس
سحب واإل" التال " ف

ي   عه ف دون وض
 الحافظة

أرة في أي موضع في            . حدد النص الذي تريد نقله      • ثم ضع مؤشر الف
دد   نص المح سر   وال أرة األي ى زر الف تمرار عل غط باس ظ أن . اض الح

ة اإلدراج   ون نقط هم وتك ى س ر إل وف يتغي أرة س ر الف مؤش
 .منقطة وموضوعة في مربع

  . زر الفأرةأفلتاسحب مؤشر الفأرة إلى الموضع الجديد ثم   •

  
ن   ''لصق''أمر  ي موضع آخر م ة ف ات الحافظ زة من إدراج محتوي ذه المي ك ه تمكن

ى ن    في  مستند مختلف أو في المستند أو   د عل امج آخر يعتم ام  أي برن ظ
  .التشغيل ويندوز
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ات  ل صق البيان ل

  من الحافظة
 .حدد النص الذي تريد قصه أو نسخه •

 . لوضع البيانات في الحافظةنسخأمر  أو قصاستخدم أمر  •

الي     • ستند الح ي الم ف ف ي موضع مختل ة اإلدراج ف ي أو (ضع نقط ف
 ).برنامج آخر يعتمد على نظام التشغيل ويندوزفي مستند مختلف أو 

 لصق اختر أمر تحريرل قائمة من خال •

  

  Ctrl + V اضغط على أو

 الموجود لصق لصق العناصر باستخدام زر  أيًضا يمكنكأو

  .قياسي على شريط أدوات

  
  . محتويات الحافظة في المستندعند ذلكتظهر •

  
صق عدة عناصر   لل

 من الحافظة
ريط أدوات     • ن ش م يك ةإذا ل  الحافظ

شاشة     معروًض ى ال ك  ا أمامك عل  ، فيمكن
ة      ى قائم غط عل الل اض ن خ ه م عرض

رض ر  ع د أم م تحدي سدلة ث    المن
 .الحافظة واختيار األدوات أشرطة

ة   • ات التالي ى األيقون ة عل ريط أدوات الحافظ شتمل ش سخ: ي صق ون  ل
ل ة والك سح الحافظ رإذا قمت بوضع . م ن المؤش صر م وق أي عن  ف

ك أول            ذا       ٥٠العناصر التي تريد لصقها، فسوف يظهر ل  حرف من ه
رقيم           و. لعنصرا تم ت إذا آان العنصر الذي تريد لصقه صورة، فسوف ي

 . به في الحافظةاالصور بالترتيب الذي تم نسخه

صر   • صق عن الل غط  م ى، اض ريط    عل ى ش دها عل ي تري ة الت  األيقون
  .الحافظةأدوات 
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   نسخ ونقل النص بين المستندات النشطة)٢-٣-٢-٣(
نسخ أو نقل نص ل

  بين المستندات
 من  نصلنقل  . ح أو إنشاء المستند الذي تريده في برنامج وورد        قم بفت   •

د  م بتحدي ستند ق ر  هالم تخدم أم م اس ي  )Ctrl + X (قص ث عه ف لوض
م      أو لنسخ نص من مستند آلخر        . الحافظة ده ث م بتحدي  استخدم أمر     ، ق
 . النص في الحافظة ذلك يتم حفظوبهذا). Ctrl + C (نسخ

د المستند من خالل           لكي تقوم بإدراج النص في مستند آ        • م بتحدي خر، ق
تم عرض   (األيقونات المعروضة على شريط المهام الخاص بالويندوز    ي

 ). في أسفل الشاشةعادةشريط المهام 

  

ذي     المؤشر ، ضع    المطلوبد أن يتم عرض المستند      عب  •  في الموضع ال
م استخدم      ثم اضغط على مفتاح الفأرة األيسر      تريد إدراج البيانات فيه     ث

  .للصق البيانات من الحافظة إلى المستند) Ctrl + V (قلصأمر 

  

   حذف نص)٣-٣-٢-٣(
ى ي  •  حذف حرفل ة اإلدراج عل ينضع نقط ى    م غط عل م اض ه ث د حذف ذي تري رف ال  الح

 .Deleteمفتاح 
  أو 

اح            سارضع نقطة اإلدراج على ي     ى مفت  الحرف الذي تريد حذفه ثم اضغط عل
Backspace.  

  
 .Delete الكلمة التي تريد حذفها ثم اضغط على مفتاح علىاضغط مرتين  •  حذف آلمةل

  أو 
 الكلمة التي تريد حذفها ثم اضغط على مفتاحي         سارضع نقطة اإلدراج على ي    

Ctrl + Backspace.  
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طر  ذف س لح

  أو سطور
سطر األول من النص أو                 المؤشر ضع   •  في الهامش األيمن المجاور لل

ه  د حذف ذي تري الي ال سطر الخ ث. ال رحي هم  يتغي ى س أرة إل  مؤشر الف
 .يشير إلى أعلى باتجاه اليسار

 لتحديد سطر النص أو السطر الخالي الذي      سراضغط فوق زر الفأرة األي      •
 .تريد حذفه

 أو
 الهامش األيمن لتحديد السطور التي علىمؤشر ألسفل الاسحب 

  .تريد حذفها

  .Deleteاضغط على مفتاح  •
  

ان            •  حذف جملةل أرة في أي مك د حذفها،           ضع مؤشر الف ة التي تري م   ومن في الجمل  ث
اح  ى مفت د  Ctrlاضغط عل تم تحدي سر لي أرة األي ى زر الف ضغط عل ع ال  م

 .الجملة
  .Deleteاضغط على مفتاح  •

  
 .ا ألول فقرة تريد حذفهاضع مؤشر الفأرة في الهامش األيمن مجاوًر •  حذف فقرةل

 .لتحديد الفقرةاضغط مرتين بزر الفأرة األيسر  •
  .Deleteاح اضغط على مفت •

  
ذف ل ح

ة  مجموع
  وصمن النص

دد  • ةح صمجموع ذفهت الوص الن د ح ى زر  اي تري ضغط عل الل ال ن خ  م
أرة  سر الف نصالسحب اواألي وق ال نصعب. مؤشر ف د ال  اضغط ،د تحدي

  .Deleteعلى مفتاح 

  

  بحث واستبدالا  أمر)٤-٢-٣(
بحث "ما هو أمر 
  ؟"واستبدال

ة موجودة في المستند            بتغيير آل  بحث واستبدال تسمح لك ميزة     ة أو جمل م
ا عن قراءة المستند بأآمله للبحث       من خالل اتباع إجراء واحد بسيط عوضً      

ة أو             . عن هذه الكلمة أو الجملة     سيق آلم فيمكنك استبدال نص محدد أو تن
 . مائل أو أسود عريضفقرة أو حتى نص مثل نص مكتوب بنمط 

 بحث  هما شابهينتين م  المنسدلة أمر  تحريرسوف تجد في قائمة      :ملحوظة
ع، إذا قمت باستخدام أمر            . استبدالو ع       بحث في الواق  فسوف يعرض مرب

ى زر  وي عل وار يحت تبدالح ة  اس ن آلم تخدامه للبحث ع ك اس ذي يمكن  ال
  .أخرىأو جملة ثم استبدالها بكلمة أو جملة 
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   آلمة أو جملة في المستندإليجاد استخدام أمر بحث )١-٤-٢-٣(
  إليجاد نص 

  ي المستندف

 .ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد أن تبدأ البحث منه  •

ة   بحثحدد أمر   • ر  من خالل قائم ى   تحري  لعرض  Ctrl + F أو اضغط عل
 .بحث واستبدالمربع حوار 

ع نص                   • ه في مرب د البحث عن ذي تري ك   بحث عن   الاآتب النص ال ، يمكن
 .مربعال في هذا ا حرًف٢٥٥آتابة حتى 

  

  

  

  

ذي تبحث           بحث عن التالي  ر  اضغط فوق ز   • الي للنص ال  إليجاد التواجد الت
  .عنه
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   استخدم أمر استبدال لتغيير آلمة أو جملة في المستند)٢-٤-٢-٣(
للبحث عن 

  واستبدال نص 
  في المستند

 .ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تريد بدء البحث منه  •

  ى  أو اضغط علتحرير من قائمة استبدال وبحث أمر  اختر •
Ctrl + Hبحث واستبدالع حوار ب لعرض مر. 

ع نص                      • ه واستبداله في مرب د البحث عن ذي تري  البحث اآتب النص ال
 . في هذا المربعا حرف٢٥٥، يمكنك الكتابة حتى عن

  

  

 

  

  

 .استبدال بـاآتب النص الذي تريد استبداله به في مربع نص  •

ة      يمكنك تحديد الخيار الذي تريده استنادً      • ى الوظيف ام      ا عل د القي التي تري
 :بها

الي  ن الت ث ع سيق أو     :بح ة أو التن الي للكلم د الت اد التواج وم بإيج يق
  .الجملة المحددة

سيق المحدد                  :دالـاستب ة أو التن ة أو الجمل يقوم باستبدال الكلم
  .في هذا الموضع فقط

سي              :استبدال الكل  ة أو التن ة أو الجمل ل تواجد للكلم ق يقوم باستبدال آ
  .استبدال بـالمحدد بالنص الموجود في مربع نص 

ك رسالة                  • إذا بدأت عملية البحث من منتصف المستند، فسوف تظهر ل
د               عندما يصل برنامج وورد إلى نهاية المستند لتسألك عما إذا آنت تري

ى اضغط .  البحث من بداية المستند أم ال    متابعة م  عل ة    نع  للبحث في بقي
 .ية البحث إليقاف عملالالمستند أو 

  . إليقاف عملية البحث أو إغالق مربع الحوارإلغاء األمراختر  •
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  التنسيق) ٣-٣(
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   تنسيق النص)١-٣-٣(
ماذا يعني تنسيق 

  ؟)الخط(النص 
ر الخط االفتراضي المستخدم في المستند أو             زة بتغيي تسمح لك هذه المي

ر خط نص محدد اط. تغيي ذا من تطبيق أنم ك ه ى حيث يمكن ة عل  مختلف
  .النص إلضفاء مظهر جذاب عليه

  

   الخطوط تغيير أحجام وأنواع)١-١-٣-٣(
  تغيير حجم ل

  أو نوع الخط
ق  • د تطبي ذي تري نص ال دد ال ح

ط  ه نم ف علي ط مختل ك . خ يمكن
نص     ن ال دار م د أي مق تحدي

ا من حرف أو آلمة أو      تريده بدءً 
ستند  رة أو الم ة أو فق جمل

 .بأآمله

وع أو حجم الخط،         هناك طريقة سريعة      • ر ن لتغيي
باستخدام األيقونات الموجودة على شريط أدوات      

  .تنسيق
  

ستخدام مربع ال
 حوار خط

. خط سوف يتم عرض مربع حوار       . خط اختر أمر    تنسيقمن خالل قائمة    
  :حدد ما تريده من الخيارات التالية

  

  

  

  

  
 

 

 

  

 

 

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

٣٧

  
  .يحدد نوع الخط أو ما يسمى أحياًنا شكل الحرف  خط

ة      يحدد مستوى أهمية النص       نمط الخط اط التالي أسود   :بإعطائه أحد األنم
  . عاديأو مائل أو عريض

ر حجم ال     . يحدد حجم النص بالبنط     الحجم ان حجم       ب فكلما آب ا آ نط آلم
  .آبرأالنص 

اضغط فوق نمط التسطير الذي تريد تطبيقه على النص المحدد             نمط التسطير
  .بالأو  لمات فقطللك أو مزدوج أو مفردسواء 

  .يحدد لون النص آما سيظهر على الشاشة  لون الخط

  .يرسم خط في وسط نص محدد  يتوسطه خط

يتوسطه خط 
  مزدوج

  .يرسم خط مزدوج عبر النص المحدد

مع تصغير حجم    يرفع النص المحدد إلى أعلى السطر األساسي          مرتفع
  .الخط

سطر          منخفض ى أسفل ال  مع تصغير      األساسي  تخفيض النص المحدد إل
  .حجم الخط

  .يضيف ظل خلف النص  مظلل

  .يعرض الحدود الخارجية والداخلية لكل حرف  مفصل

  .يظهر النص المحدد وآأنه مرفوع عن الصفحة بشكل مجسم  مزخرف

  .يظهر النص المحدد وآأنه مدموغ داخل الصفحة  محفور

أحرف استهاللية 
  صغيرة

  دام أحرف آبيرة ذات حجم صغيرالالتيني باستخنص التنسيق 

أحرف استهاللية 
  آبيرة

   ذات حجم آبير بأحرف آبيرة الالتينيتنسيق النص

  ر النص المحدد على الشاشةوعدم ظه  مخفي

 

تخد     معاينة ط باس ور الخ ة ظه رض آيفي ل   ع ددة قب ارات المح ام الخي
  تطبيقها
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   استخدام أنماط مائل وأسود عريض وتسطير)٢-١-٣-٣(
 مائل وأسود انمط

  عريض
د  ط تع افة نم ريضإض ود ع دأس نص واح يوعً ة لل ات ش ر العملي ن أآث ا  م

ستخدم   . ا في برنامج وورد   واستخداًم نمط    حيث ي ذا ال ان مدى        ه د وبي  لتأآي
  . محددأهمية نص أو عنوان

رة أو جزء من                   مائليستخدم نمط    ة أو فق ة أو جمل ة آلم ى أهمي  للتأآيد عل
ق أي من النو. نص ك تطبي ي يمكن تحكم ف ذي يمكن ال ى الخط ال مطين عل
يمكنك تطبيق هذين النمطين من خالل الخيارات المتاحة في مربع          و. حجمه

  .الحوار أو باستخدام األزرار المتاحة على شريط األدوات

  
تنسيق نص ل

محدد باستخدام 
نمط مائل أو 
  أسود عريض

 .حدد النص الذي تريد تنسيقه •

ة     • ى أيقون ل أو         أسود عريض  اضغط عل ى            مائ الموجودة عل
  .تنسيقشريط أدوات 

  
تطبيق نمط ل

تسطير على نص 
 محدد في المستند

 .حدد النص الذي تريد وضع خط أسفله •

 .تنسيق الموجودة على شريط أدوات تسطيراضغط على أيقونة  •

  

 على شريط أدوات    تسطير أيقونة   على، اضغط مرة أخرى     إللغاء التسطير  •
  .تنسيق

  
ختيار نوع ال

التسطير 
المستخدم في 
 نص محدد

 .حدد النص الذي تريد وضع خط أسفله •

 المنسدلة ثم حدد     تنسيقاضغط على قائمة     •
 .خطأمر 

اضغط على السهم المتجه ألسفل الموجود       •
ى     . تسطيربجانب خيار    سوف يؤدي هذا إل

ارات،     سدلة بالخي ة من رض قائم   ع
 .   آما هو موضح في الشكل

  . الذي تريده ثم أغلق مربع الحواررنوع التسطيحدد  •
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٣٩

  
  تطبيق لون مختلف على النص) ٣-١-٣-٣(
تطبيق لون على ل

  النص المحدد
 . حدد النص الذي تريد تطبيق اللون عليه •

اضغط على السهم المتجه ألسفل بجانب         •
 قائمة، والذي سيعرض    لون الخط أيقونة  
 .ةمنسدل

ه       • م  . اضغط على اللون الذي تريد تطبيق ث
م بإ رى   ق نص لت د ال اء تحدي ون لغ الل
د ار ل الجدي ذا الخي ق ه د تطبي نص بع  ل
  .عليه

  

   استخدام خيارات المحاذاة والضبط)٤-١-٣-٣(
ما المقصود 
 بمحاذاة النص؟

صفحة،               سر واأليمن ومنتصف ال ترتبط عملية محاذاة النص بالهامشين األي
ين  تم محاذاة النص ناحية  تف. على طريقة عرض المستند   ذلك  حيث يؤثر     اليم

ود   صفحة أو العم ي ال اف ر متناسق  مم ضفي مظه ذاب  ي ستندوج ى الم . عل
مو ارإذا ت سوف    اختي نص، ف بط ال شين   ت ض ين الهام ات ب اذاة الكلم تم مح

تم  ث ي صحف حي ة وال شرات اإلخباري الت والن ل المج سر مث ن واألي األيم
  .استخدام عدة أعمدة

  
 ضع نقطة اإلدراج في بداية المستند الجديد أو في          لكي تقوم بمحاذاة نص،    •

 .الموضع الذي تريد إدخال نص جديد فيه

  . حدد النص الذي تريد محاذاتهأو

 .تنسيق على شريط أدوات ةاستخدم أيقونات المحاذاة الموجود •

  
  وظيفتها  األيقونة

سر    امش األي و اله نص نح اذاة ال داد  . مح و اإلع ذا ه ر ه يعتب
  .االفتراضي

  توسيط النص بين الهامشين األيمن واأليسر  

  محاذاة النص نحو الهامش األيمن  

محاذاة نص في ل
  المستند

ن  ضبط   سر واأليم شين األي ين الهام نص ب شين ( ال اذاة للهام مح
بتوسيع أو تقليل المسافة بين الكلمات الموجودة   ) األيسر واأليمن 
  .في المستند
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   استخدام الواصلة)٥-١-٣-٣(
ستخدمفهوم الواصلة تم     ت ث ي ضل، حي شكل أف ي ب ستند الالتين سيق الم لة لتن زة الواص م مي

ي  ة الت ي من الكلم ين أن الجزء المتبق سطر لتب ة ال إضافة واصلة في نهاي
  .تسبق الواصلة موجود في أول السطر الالحق

ا     بة أينم ر المناس ات غي ن الفراغ تخلص م ي ال لة ف تخدام الواص ساهم اس ي
  .أمكن

  
غط ع • عداد الواصلةإل ة  اض ى قائم  أدواتل

ة المنسدلة ثم حدد أمر      . اللغ
ة و الل القائم ن خ   م

دد   ر ح ي تظه ة الت الفرعي
ؤدي    . الواصلة أمر   سوف ي

وار     ع ح تح مرب ى ف ذا إل ه
 .الواصلة

لة  • إدراج واص وم ب ي تق لك
اء   ستند أثن ي الم ا ف تلقائي
ى   ة، اضغط عل ك بالكتاب قيام

ار  ع اختي تخدام ''مرب اس
 .''الواصلة تلقائيا في المستند

ك  . ا من خالل مربع الحوار هذا إعداد منطقة ظهور الواصلة           يمكنك أيضً  وذل
سافة ب   ي، الم نيعن ى      دًءا م ؤدي إل وف ت ي س ى والت صفحة اليمن ة ال  حاف

ات تلقائيً  ي الكلم لة ف تخدام الواص ي  . ااس ستخدمة ف ة الم ت القيم ا آان فكلم
غيرة   لة ص ة الواص امش       ،منطق بط اله اص ض ى إنق ذا إل ؤدي ه سوف ي  ف

  . تلقائًياولكن سوف يتم إدراج واصلة بين آثير من الكلمات: األيمن
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   مسافة بادئة للنصإضافة )٦-١-٣-٣(
ستخدام ال

أيقونات المسافة 

  البادئة

رة،    • ن فق سرعة م ا ب ة أو إلغاؤه سافة بادئ ل م تخدم لعم اس
ونتي  ة أيق سافة البادئ اص الم ة  أو إنق سافة البادئ ادة الم  زي

  .يط األدواتالموجودتين على شر
  

ي    • ة اإلدراج ف ع نقط رات أو ض دد الفق ن ح ع م د    أي موض ي تري رة الت  الفق
 . مسافة بادئة لهاإضافة

 .فقرة لعرض مربع حوار فقرة المنسدلة، حدد أمر تنسيقمن خالل قائمة  •

 .ةالموجودة أعلى مربع حوار فقر المسافة البادئة والتباعدحدد عالمة تبويب  •

  :يمكنك تحديد ما تريده من مجموعة الخيارات التالية •

  

  

وم ب  قبل النص امش األي  يق ن اله رة م ة للفق سافة بادئ افة م نإض دم   عن
م موجب    ى       . إدخال رق م سالب إل ؤدي إدخال رق ا ي  سحب بينم

  .منالفقرة على يسار الهامش األي

وم ب  بعد النص امش األي  يق ن اله رة م ة للفق سافة بادئ افة م درسإض   عن
ب   م موج ال رق ى     . إدخ الب إل م س ال رق ؤدي إدخ ا ي د بينم م

  .سر الهامش األيمينالفقرة على ي

  . معلقةميحدد ما إذا آانت المسافة البادئة للسطر األول أ  خاص

  .عمل مسافة بادئة للسطر األول فقط السطر األول

  .ولإضافة مسافة بادئة إلى آافة أسطر الفقرة عدا السطر األ  معلقة

  .إزالة تنسيق المسافة البادئة  )بال(

 مسافة إلضافة

  بادئة لفقرة

امش     بقدر ن اله ة م سافة البادئ دار الم دد مق سنتيميتر أو يح بال
ادة أو      . البوصة حسب وحدة القياس المستخدمة     وم بزي لكي تق

ى وأسفل ة، استخدم األسهم المتجه ألعل ام إنقاص القيم  للقي
  .بذلك
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   تغيير تباعد األسطر)٧-١-٣-٣(
ه       • نص في ال ال د إدخ ذي تري ع ال ي الموض ة اإلدراج ف ع نقط ض

ديل تباعد          . مع تطبيق تباعد األسطر الجديد     د تع أو حدد النص الذي تري
 . األسطر الخاص به

  .فقرة لعرض مربع حوار فقرة، اضغط على أمر تنسيقمن خالل قائمة  •

  

  

  

  تهاوظيف  الخيارات

  .ا لحجم النقطةسافة فوق آل فقرة محددة، وفًق الممقدارتعيين   قبل

  .ا لحجم النقطة المسافة أسفل آل فقرة محددة، وفًقمقدارتعيين   بعد

تباعد 

األسط

  ر

طر تلقائيً  د األس د تباع تم تحدي ي  ا ا وفًقي ا ف ر ارتفاًع ة األآث للكلم
ى    و. سطرال طر عل د األس ة بتباع ارات الخاص شتمل الخي : ت

  .متعدد وتامو) مقدارال (تقريبي ودوجمز ونصف وسطر ومفرد

وم بإضافة                مفرد رد وال يق اإلعداد االفتراضي، حيث يتم تحديد تباعد مف
  . مسافة إضافية بين السطورةأي

سطر 

 ونصف

  .يترك مسافة بمقدار سطر ونصف بين السطور

  . بين السطور)سطرين(يترك مسافة مزدوجة  مزدوج

سطور     تعيين الحد األدنى من    تقريبي ين ال امج      .  المسافة ب وم برن سوف يق
  .وورد بإضافة أي مسافة إضافية إذا تتطلب األمر ذلك

سطور   تام ين ال سافة ب ن الم دد م دار مح ين مق امج  .تعي وم برن ن يق ل
  . مسافة إضافية حتى إذا تتطلب األمر ذلكةوورد بإضافة أي

  . التباعد بين األسطر بالنقاط أو السطورمقدارتعيين   بقدر

ضبط تباعد ل

 األسطر في المستند

  .، اآتب أو حدد تباعد األسطر الذي تريدهبقدرمن خالل مربع   متعدد
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   نسخ تنسيقات من جزء محدد من النص)٨-١-٣-٣(
نسخ تنسيقات ل

من نص محدد 

إلى نص آخر 

  في المستند

 . النص الذي قمت بتطبيق التنسيق عليهحدد أوًال •

 .ياسيق الموجودة على شريط أدوات نسخ التنسيقاضغط على أيقونة  •

  
  

رتين          أو ر من موضع، اضغط م ى أآث سيق إل سخ التن ى  إذا آنت تنوي ن  عل

  .نسخ التنسيقأيقونة 

 يتغير مؤشر الفأرة حيثيتم نسخ معلومات التنسيق من العنصر المحدد، 

  .لسهم ملحق به فرشاة رسم

 . النص الذي تريد تطبيق التنسيق عليهحدد •

ة  ل أيقون اف عم سيقإليق سخ التن ة اس ن ضغط في حال رتينتخدام ال سخ  (م ن
  .ESC، اضغط على مفتاح )التنسيق في أآثر من موضع

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

٤٤

  

   تنسيقات عامة)٢-٣-٣(
سار و  إلى ال :  استخدام وإعداد عالمات الجدولة    )١-٢-٣-٣( ى ال   ي ين   إل يم

  وتوسيط وعشرية
ما هي 
عالمات 
  الجدولة؟

ة            ي للتسمح لك هذه الميزة بإعداد عالمات جدول سار أو    ال أو   نيم أو   وسط الي
ل النص        نقط أو متصل قب زة    . جدولة عشرية أو إضافة خط م ذه مي ر ه ال تعتب

ا         صل لمقارنته ذا الف ي ه ضمينها ف م ت ن ت رات، ولك سيق الفق زات تن ن مي م
  .بالمسافة البادئة للفقرات

  
 .إليها جدولة اتالتي تريد إضافة عالم) الفقرات(حدد الفقرة  •

شاشة            • ى ال م تكن معروضة،      (تأآد من أن المسطرة معروضة أمامك عل إذا ل
 ).مسطرةال المنسدلة واختر عرضاضغط على قائمة 

  
ة             • . سوف تجد في أقصى الطرف األيسر من المسطرة رموز عالمات الجدول

ى   وز حت ذه الرم ى ه رر عل شكل متك ىاضغط ب ة تحصل عل ة الجدول  عالم
 .المطلوبة

ذي            لتط • د الموضع ال ى المسطرة عن بيق عالمة الجدولة المحددة، اضغط عل
  .الجدولة فيه) عالمات(تريد وضع عالمة 

أنواع عالمات 

  الجدولة

  تهاوظيف

  . باتجاه اليسارة النصحاذالمتستخدم إلدراج عالمة جدولة   

  .لتوسيط النصتستخدم إلدراج عالمة جدولة   

  . باتجاه اليمينة النصمحاذال تستخدم إلدراج عالمة جدولة  

عداد أو إل
تغيير عالمات 

الجدولة 
باستخدام 
  المسطرة

حيث يتم محاذاة (تستخدم إلدراج عالمة جدولة عشرية   

  ).األرقام عند الفاصلة العشرية
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عداد أو إل

تغيير عالمات 
الجدولة 
باستخدام 
القوائم 
 المنسدلة

رة  • دد الفق رات(ح ة  ) الفق ا أو ضع نقط ة له ات جدول ين عالم د تعي ي تري الت
ي الموضع ا ه   اإلدراج ف ة من ات الجدول تخدام عالم دء اس د ب ذي تري ن . ل م

 .جدولةعالمات ال لعرض مربع حوار جدولة اختر أمر تنسيققائمة 

 لحذف مسح الكلإذا أردت إعادة تعيين آل عالمات الجدولة، اضغط على زر       •
اء إذا أردت   و. اأي عالمات جدولة موجودة مسبقً     ة محددة،       إلغ ة جدول  عالم

ضب       ة موضعها بال ع نص        قم بكتاب ة    ط في مرب ة الجدول أو حدد   موضع عالم
  .مسحثم اضغط على زر الموضع من القائمة 

  

  

  

  

  

  

  
  

ه من خالل                 • ا في إلدراج عالمة جدولة جديدة، حدد الموضع الذي تريد إدراجه
ى ال   اختر. موضع عالمة الجدولة  مربع نص    سار إل ى ال   أو   توسيط  أو   ي ين إل  يم

ى خط أو عشريةأو  ودي إل ن جزء عم اذ م يتم اةمح ي س ة الت د الكيفي  لتحدي
 .النص بهامحاذاة 

 :فإذا اخترت. ٤ أو ٣ أو ٢أو  ١في جزء حرف سابق، حدد  •

  . إلى يمين عالمة الجدولة أي خط سابقإضافة فلن يتم ١نوع 

  .فسيتم تعبئة المسافة الفارغة إلى يمين عالمة الجدولة بخط سابق منقط ٢نوع 

وع  ة   ٣ن سافة الفارغ ة الم سيتم تعبئ ابق    ف ط س ة بخ ة الجدول ين عالم ى يم  إل
  .متقطع

 .تعبئة المسافة الفارغة إلى يمين عالمة الجدولة بخط سابق متصل سيتم ٤نوع 

ة الموضحة أعاله تخدام الطريق دها باس ة تري ات جدول ين أي عالم ك تعي . يمكن
ر   ستند، اخت ى الم رة أخرى إل ك والرجوع م د اختيارات قلتأآي  أو اضغط مواف

يتم تعيين عالمات الجدولة االفتراضية على مسافة نصف بوصة          . Enterعلى  
امش األي  ة االفتراضية، اضغط  . منمن اله ة الجدول السترجاع إعدادات عالم

  .جدولةعالمات ال في مربع حوار مسح الكلعلى زر 
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   إضافة حدود للمستند)٢-٢-٣-٣(
ل نص أو         ا للتأآيد على عناصر محددة    تستخدم الحدود غالبً    ما هي الحدود؟  في المستند مث

دول أو ر ا   لةاسج صفحة بأآمله ى ال ة أو حت د   .  إخباري د تحدي ك بع فيمكن
وب  زء المطل زة  الج تخدام مي ل ، اس دود وتظلي م  ح امج وورد لرس ي برن  ف

ات لوضع العناصر  وط ومربع ياء (خط داخلها)األش ل، و.  ب ًضب ك أي ا يمكن
ل     مربع نصوضع عنصر في  د حدود وتظلي ع النص   ل وتحدي ة  مرب بالطريق

  .ذاتها

  
ضافة حد إل

باستخدام أيقونة 

  حد خارجي

 .ضع نقطة اإلدراج في الفقرة التي تريد إضافة حد لها •

 .حد خارجياضغط على أيقونة  •

ن    • رى م واع أخ تخدام أن إذا أردت اس
الحدود، اضغط على السهم المتجه ألسفل        

سوف تظهر  . حد خارجي المجاور أليقونة   
 مختلفة  حدودط  لك قائمة تحتوي على أنما    

سر أو   د أي فلي أو ح وي أو س د عل ل ح مث
   .أيمن

  
  ضافة حدود إل

  بين الهوامش 

أو حول العناصر 

  المحددة

ال،  ـ فحول أي عنصر  محكم  بإضافة حد ترغب عندما !انتبه على سبيل المث
اه        (األسماء أحد   ا هو موضح أدن د النص أوالً         ـ   ) آم وم بتحدي . يجب أن تق

م       م تق ذلك فإذا ل ذا الحد من الهامش                  قو ب د ه مت بإضافة حد، فسوف يمت
  .لهامش األيمنى الإاأليسر 
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صر أ • دد العن ومات وح رة أو الرس نص أو الفق ة أو ال رف أو الكلم  الح

ه د حول د وضع ح ذي تري دول ال ة . أو الج م من خالل قائم سيقث  اضغط تن
 .حدود وتظليل، سوف يظهر لك مربع حوار حدود وتظليلفوق أمر 

  

  

  

  

  

  
 

  

وي من      الموجودة في  حدود تبويب   اختر عالمة  • ع الحوار     الجزء العل   مرب
  . لعرض صفحة حدود

  :الحد الذي تريد استخدامه من خالل اإلعدادات التاليةاختر  •
  اهتفظيو  اتالخيار

ان    يسمح لك بتحديد نوع الحد الذي تريد اس         اإلعداد : تخدامه، سواء آ
ة ل أو إحاط اد  أو ظ ي األبع وم  . مخصص أو ثالث ت تق إذا آن

اري   ديك خي سيكون ل دول، ف ى ج د عل ق ح لبتطبي بكة والك  ش
  .متاحين

  .يسمح لك بتحديد نمط الخط المستخدم في الحد  النمط
  .يسمح لك بتحديد لون الحد  اللون
  .يسمح لك بتحديد سمك الحد  العرض

ضافة حد إلى إل
عنصر باستخدام 
  القوائم المنسدلة

سمح   معاينة ت     ي ي قم ة الت سيقات المختلف أثير التن ة ت ك بمعاين ل
  .باستخدامها إلنشاء الحد

  
د  •حذف حد عنصرل د حذف الح ذي تري رة أو رسم أو جدول ال ان فق صر سواء آ حدد العن

ل  اختر أمر تنسيقمن خالل قائمة    . الخاص به  سوف يظهر   . حدود وتظلي
 .حدود صفحة مع عرض حدود وتظليللك مربع حوار 

 .عداداإلمن خالل جزء  بالاختر  •
  .Enter  أو اضغط علىموافقلحذف الحد، اختر  •



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

٤٨

  
ضافة حد إل

  للصفحة

ة      • سيق من خالل قائم ر أمر      تن ل   اخت ع     . حدود وتظلي ك مرب سوف يظهر ل
 .حدود صفحة مع عرض حدود وتظليلحوار 

صفحة    صفحة  اختر • م من خالل جزء         . حد ال داد ث ذي       اإلع أثير ال  حدد الت
 .إلخ...ثالثي األبعاد أو ظل أو طةإحاتريده سواء آان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .نمط الخط من مجموعة األنماط المتوفرةيمكنك اختيار  •
 .لون الخط من مجموعة األلوان المتوفرةيمكنك اختيار  •
 . عرض الخطوطتحديديمكنك  •
  . الصور أو اختيار الرسوماتًايمكنك أيض •

  
اوين و    ما هو التظليل؟ ات للعن دود ومربع افة ح ك إض صيمكن داول  وصالن صور والج  وال

ل حول الحدود         كيمكن آما  . ةللتأآيد على أهميتها وجعلها بارز      إضافة تظلي
ة        اط مختلف  حذف الخطوط أو الحواف الخاصة          اأيضً و. أو إضافة ظل بأنم

  .ابه

  



  )ة الثالثةالوحد(
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 . الذي تريد تنسيقه)لخإ. . . جدول /رسم/نص(العنصر حدد  •
ر  • دد أم لح دود وتظلي ة ح ن قائم ع . سيقتن م رض مرب تم ع وف ي س

 .حدود وتظليلحوار 
  . لعرض صفحة تظليلتظليلحدد عالمة تبويب  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوظيفة  الخيار
  تعيين تظليل لون الخلفية  تعبئة
  تعيين النقش المرئي أو عمق لون التظليل  النمط
  تعيين لون التظليل للون األمامي  اللون

  ضافة ظلإل

  .Enter أو اضغط على موافقاضغط على  •
  

تطبيق نص ل
أبيض على 
 خلفية سوداء

 . الذي تريد تنسيقهـعنصر الأو ـ حدد النص  •
ر  • دد أم لح دود وتظلي ة ح ن قائم سيق م ع . تن رض مرب تم ع وف ي س

 .حدود وتظليلحوار 
 .تظليلحدد عالمة تبويب  •
 ).%١٠٠(متواصل  المنسدلة، حدد خيار النمطمن خالل قائمة  •
ق، اضغط على زر     • م  مواف م بإ    ث د النص      ق اء تحدي سيكون شكل النص    . لغ

 .مشابها لما هو معروض أدناه
  



  )ة الثالثةالوحد(
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٥٠

  

  والتعداد الرقمي استخدام قوائم التعداد النقطي )٣-٢-٣-٣(
   قوائم يما ه

  التعداد النقطي؟
 ل رموز مث  باستخدام  أجزاء من النص  برازيستخدم التعداد النقطي لتأآيد وإ    

ين الرموز     الرمز اليمكنك تحديد ف. نقاط أو أشكال أخرى  ه من ب ذي ترغب ب
يمكنك استخدام   آما  .  أو إنشاء تعداد نقطي خاص بك      المتاحة للتعداد النقطي  

  .أي حرف متاح في الخطوط آتعداد نقطي
  

تطبيق تعداد نقطي ل
 باستخدامعلى قائمة 

  أيقونة تعداد نقطي

ة • دد القائم نص (ح ي أو  )ال داد نقط سيق تع ق تن د تطبي ي تري  الت
 .رقمي عليها

  .تنسيق الموجودة على شريط أدوات تعداد نقطيغط على أداة اض •
  

تطبيق تعداد نقطي ل
باستخدام قائمة 

  تنسيق

 .حدد النص الذي تريد إضافة تعداد نقطي له •

ة  • الل قائم ن خ سيقم ر تن ر أم ي  اخت داد رقم داد نقطي وتع ، لعرض تع
 .تعداد نقطي وتعداد رقميمربع حوار 

  

  

  

  

  

  
 
 
  
 ، فإذا لم يكن األمر آذلك قم بتحديد  تلقائًيا نقطيتعداد   صفحةيتم عرض    •

 .تعداد نقطيعالمة تبويب 

 . سوف تظهر قائمة باألنماط المختلفة للتعداد النقطي •

  .حدد نمط التعداد النقطي الذي تريده •

  .Enter أو اضغط على مفتاح موافقاضغط على زر  •



  )ة الثالثةالوحد(
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٥١

  
حذف تنسيق تعداد ل

 نقطي من قائمة
 .تحديد نمط التعداد النقطي لهاحدد القائمة التي تم   •

  .تنسيق من على شريط أدوات تعداد نقطياضغط على أيقونة   •

  
ضافة تعداد رقمي إل

إلى قائمة باستخدام 

 أيقونة تعداد رقمي

ة        • سيقه آقائم ادة تن د إع ذي تري نص ال دد ال ي بح داد رقم م ،تع  ث
  .تنسيق الموجودة على شريط أدوات تعداد رقمياضغط على أيقونة 

  
ضافة أنماط ترقيم إل

 بديلة إلى قائمة

باستخدام قائمة 

 تنسيق

ة            • سيقه آقائم داد رقمي   بحدد النص الذي تريد إعادة تن من خالل    و. تع
، الذي سوف يؤدي إلى   تعداد نقطي وتعداد رقمي    اختر أمر    تنسيققائمة  

 .تعداد نقطي وتعداد رقميفتح مربع حوار 

 .رض صفحة التعداد الرقميلع تعداد رقمياضغط على عالمة تبويب   •

ي          • وعة ف ة، موض سيق المختلف اط التن ة بأنم رض قائم تم ع وف ي س
 .مستطيل

 .حدد تنسيق التعداد الرقمي الذي تريد استخدامه  •

  .Enter أو اضغط على مفتاح موافقاضغط على زر   •

  
 تالتحكم فيما إذا آان

منفصلة في القوائم ال

ستخدم تمستند ال

  تتالًيا ماترقيًم

د                 إذا   ك تحدي وائم المنفصلة في المستند، فيمكن  أن آان لديك عدد من الق
دأ الرقم    يب ة ب ل قائم رقيم آ ك١ ت ة     أو يمكن ن القائم رقيم م ة الت  متابع

ع حوار   جود الموترقيم قائمة خالل جزء وذلك من . السابقة  في أسفل مرب
  .تعداد رقمي وتعداد نقطي

  

  

  



  )ة الثالثةالوحد(
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٥٢

  

   القوالب)٣-٣-٣(
ة سهلة وسريعة   المتشابهةمستندات  ال في إنشاء    لب القوا تستخدم ما هي القوالب؟ .  بطريق

ستخدمها          رر    فيمكن إنشاء قالب لكل نوع من المستندات التي ت شكل متك .  ب
ى نص أو رسومات           أن  حيث يمكن    وي القالب عل رر يحت ا  يتك  في  إدراجه
ستند عار    .اتالم ى ش وي عل ب يحت شاء قال ك إن ال، يمكن بيل المث ى س  فعل

  .تفها وعنوانهاالشرآة ورقم ها

ضً    ب أي وي القوال ن أن تحت اآروز وإ  يمك اط وم ى أنم داداتا عل ص  ع  ن
  .وأزرارمن أشرطة األدوات وقوائم مخصصة وإعدادات مفاتيح االختصار

من فكما سترى، يحتوي برنامج وورد على مجموعة من القوالب المعرفة     
واع          قبل شاء أن مكن  يو.  من المستندات    خاصة  التي يمكنك استخدامها إلن

ديل ل، تع ن قب ة م ب المعرف ذه القوال ك اًعتب ه تخداماتك واحتياجات  الس
  .اليومية

ى                امج وورد عل ل المضمنة في برن  قوالب   تشتمل القوالب المعرفة من قب
  .للسير الذاتية آذلكمذآرات وتقارير ورسائل ول

ى عدد              و امج وورد عل وي برن باإلضافة إلى وجود القوالب األساسية، يحت
ك          من معالجات  سمح ل شاء مستندات خاصة      القوالب التي ت  من خالل     بإن

  . من الخطوات محددةاتباع مجموعة

دة            فطبًق ل القوالب الجدي شغيل، آ دء الت د ب اح عن ا لإلعداد االفتراضي المت
سمى   ب ي ى قال د عل ث . NORMAL.DOTتعتم فحي داد مل ون امت  يك

و   ب ه تم حفظهم DOT.القوال ع القوا    دائًما وي اص م د خ ي مجل با ف  ل
  .األخرى
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٥٣

  
نشاء مستند إل

يعتمد على قالب 

  محدد

 .جديد لفتح مربع حوار جديد اختر أمر ،ملفمن خالل قائمة  •

 .عام صفحة معروض من خالل مستند فارغسوف يظهر لك قالب  •

د قالب       • ارغ   يمكنك تحدي ستند ف د واحدة من         م صفحات  أو تحدي  األخرى   ال
 .متنوعةالتي تحتوي على قوالب 

  

  

  

  

  

  

  

 .على أيقونة القالب الذي تريدهاضغط  •

 الموجود في    معاينة يمكنك أن ترى نموذج للقالب من خالل مربع          :ملحوظة
 . مربع الحواريسار

د         ،موافق فوق زر    عندما تضغط  • ًدا  سوف يظهر المستند الجدي ى   معتم  عل
 .القالب المحدد

ة رت  إ:ملحوظ ر   ذا اخت سوف تظه ب، ف الج قال ات  مع ن مربع ة م مجموع
  .مح لك بتعديل وتخصيص القالبالحوار لتس

  
ستخدام أيقونة ال

جديد الموجودة 

على شريط 

 أدوات قياسي

تخدم   • ؤدي اس ةي د أيقون ريط أدوات جدي ى ش ودة عل ى قياسي الموج ، إل
ى قالب           د عل ارغ   إنشاء مستند جديد يعتم ستند ف ذًرا       . م ن، آن ح ن  ولك فل

  .دكمستنيكون لديك خيار تحديد القالب الذي سوف يعتمد عليه 



  )ة الثالثةالوحد(
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٥٤

  

  ر قالب مستند مناسب الستخدامه في مهمة محددةيا اخت)١-٣-٣-٣(
نشاء مستند إل

باستخدام معالج 

  قالب

المتاحة يعتمد عدد القوالب و. هناك عدد من المعالجات تسمح لك بإنشاء قالب

ُيظهر : مثال.  على الكيفية التي تم تثبيت مايكروسوفت أوفيس بهاعلى جهازك

  . من معالج الفاآس األولىحةصفال الشكل التالي

  

  

  

  
  

  

  إنشاء مستند جديد يعتمد على قالب محدد )٢-٣-٣-٣(
نشاء مستند إل

جديد يعتمد على 
  قالب محدد

سوف يؤدي هذا إلى   . جديد المنسدلة ثم اختر أمر      ملفاضغط على قائمة     •
 قالب في هذه الحالة، نريد إنشاء فاآس باستخدام         . جديدفتح مربع حوار    

 . آما هو موضح أدناهرسائل وفاآس اختر صفحة. ن قبلمف معّر

  

  

  

ة   ى أيقون غط عل ى زر   Arabic Contemporary Faxاض غط عل م اض ث
ق ل         . مواف افة آ ك إض ث يمكن شاشة حي ى ال ستند عل تح الم تم ف وف ي س

  .التفاصيل المتعلقة بالشرآة التي تعمل بها آما هو محدد

  

  

 
  

  
 



  )ة الثالثةالوحد(
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٥٥

  الشكل النهائي للمستند) ٤-٣(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )ة الثالثةالوحد(
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٥٦

  

   األنماط و ترقيم الصفحات)١- ٤- ٣(
رات      ما هي األنماط؟ ات والفق سيقات الكلم ن تن ة م ف مجموع زة بتعري ذه المي ك ه سمح ل ت

نمط      اآنمط، ثم حفظه    ة ال اط            .  في ورق ة باألنم ارة عن قائم نمط عب ة ال فورق
ذه          .  من المستند أو قالب المستند       االتي تعتبر جزء   ك تطبيق ه د ذل ك بع يمكن

ستغرقه في                 األن ذي يمكن أن ت ماط على المستندات لتوفير آثير من الوقت ال
  .تنسيق النص باستخدام األنماط ذاتها

  

   تطبيق أنماط موجودة مسبقا على المستند)١-١-٤-٣(
 .حدد النص الذي تريد تطبيق النمط عليه •  تطبيق نمطل

ين    • ى يم فل عل ه ألس سهم المتج ى ال اضغط عل
ع  نمطمرب تعرض . ال ث س ة قحي اط بائم األنم

ن      ي يمك امج وورد الت الل برن ن خ ة م المتاح
 .تطبيقها على المستند

ى          • حدد النمط الذي تريده وسوف يتم تطبيقه عل
  .النص المحدد

  

   إدراج ترقيم للصفحات في المستند)٢-١- ٤- ٣(
ما هو ترقيم 
  الصفحات؟

ا    حيث يتم إدراج  تعتبر هذه ميزة جيدة للغاية       عوضا عن    أرقام الصفحات تلقائي
فمثًال إذا قمت بإجراء تعديالت تؤدي إلى تغيير أرقام الصفحات،     . إدراجها يدويا 

  .فإن هذا التغير يحدث تلقائًيا
  

ترقيم ل
 صفحات في

  مستندال

 أرقام الصفحات المنسدلة تحديد أمر إدراجيمكنك من خالل قائمة    •
ارات      أرقام الصفحات لعرض مربع حوار     ، حيث يمكنك تحديد الخي

  :وهي آما يلي. تي تريدهاال
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    الموضع

  

  .يضع الرقم في رأس الصفحة  )الرأس(أعلى الصفحة 

  .يضع الرقم في تذييل الصفحة  )التذييل(أسفل الصفحة 

    المحاذاة

  

  

امش       إلى اليسار و اله صفحات نح ام ال ل أرق اذاة آ مح
  األيسر

ام      إلى اليمين و اله صفحات نح ام ال ل أرق اذاة آ ش مح
  األيمن

  توسيط آل أرقام الصفحات بين الهوامش  وسط

داخلي            داخل صفحات في الهامش ال وضع أرقام ال
  للصفحات الفردية والزوجية المتقابلة

وضع أرقام الصفحات في الهامش الخارجي         خارج
  فحات الفردية والزوجية المتقابلةللص

  

ى      • غط عل صفحات اض رقيم ال ق ت قلتطبي غط  مواف ى   أو اض عل
  .Enterمفتاح 

  

   رأس وتذييل الصفحات)٢- ٤ - ٣(
ما هو رأس 

وتذييل 
  ؟ةالصفح

ى أو               إدراج معلومات في أعل يسمح لك رأس وتذييل الصفحات ب
فحة ل ص فل آ اوين . أس ن عن ادة م ات ع ذه المعلوم ون ه تتك

صفحات ام ال صول أو أرق خ . . . الف ث . إل ة حي ك رؤي يمكن
صفح  ذييل ال رأس وت ات الخاصة ب ن المعلوم شاشة م ى ال ات عل

ةخالل عرضي  ة  وتخطيط الطباع ل الطباع ة قب ك معاين وال يمكن
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٥٨

  .عادي عرض رؤيتها من خالل
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٥٩

  

   إضافة رأس وتذييل لصفحات المستند)١-٢- ٤ - ٣(
ة  • ر عرضمن خالل قائم دد أم صفحة ح ذييل ال ل . رأس وت فينتق

امج وورد تلقائًي ى عرض برن ةتخطا إل تم عرض يط الطباع  وي
 .، آما هو موضح أدناهل الصفحةيرأس وتذيشريط أدوات 

  
  
نص الخاص و • ال ال ات إدخ ر مربع وف تظه ذييل ةس رأس وت  ب

 .الصفحات في أعلى وأسفل الصفحة
ريط األدوات    • ن ش صفحة م ذييل ال دد رأس أو ت ك . ح يمكن

ى زر        ااالنتقال بينهم  ين رأس        من خالل الضغط عل ا ب ديل م تب
 . ل الصفحةوتذيي

صفحات             • ذييل ال رأس أو ت ع إدخال     في أدخل النص الخاص ب  مرب
 .النص المالئم

صفحات،          تنتهي من إدخال  عندما   • ذييل ال رأس وت  النص الخاص ب
ى شريط أدوات         إغالق اضغط على زر     ذييل    الموجود عل رأس وت

 .ةالصفح
ى شريط أدوات               :ملحوظة ة عل ى األزرار المالئم ك الضغط عل  يمكن

ذييل  صفحة رأس وت ت أو    إل  ال ة أو الوق صفحة الحالي م ال دراج رق
  .التاريخ

األدا
  ة

  وظيفتها

  .لغرض التحرير هارأس الصفحة وتذييلالتبديل بين بتسمح لك   

صفحة     /عرض رأس ت   ذييل ال ستخدم         ت سابق وت المقطع ال ان   الخاص ب إذا آ
  .مقاطعالمستند يتكون من عدة 

رض رأست   صفحة/ع ذييل ال المت الي الخاص ب ستخدم  قطع الت ان وت إذا آ
  .مقاطعالمستند يتكون من عدة 

المقطع    تذييل الصفحة /كون رأس ييجب أن      اثًال مع المقطع        الخاص ب متم
  .السابق أو الجديد

  .درج أرقام الصفحات في رأس أو تذييل الصفحاتت  

نشاء رأس إل
أو تذييل 
  للصفحات

  .درج التاريخ الحاليت  
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  .درج الوقت الحاليت  

  .الصفحةإعداد فتح مربع حوار ت  

  .خفي نص المستندتعرض أو ت  

  .ط األدواتيغلق شرت  
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صفحات          )٢-٢-٤-٣( ام ال    إدراج التاريخ واسم آاتب المستند وأرق
  إلخ في رأس وتذييل الصفحات. . .

ما هي 
الحقول 

الموجودة 
في برنامج 
  وورد؟

ن    ارة ع ل عب انالحق امج وورد    آي ستندات برن ي م ه ف ن إدراج  يمك
ك ب  ة عمل ة أو ألتمت ستخدم بطريق ر  ووردأخرى أو لت صورة أآث  ب

ة دول     . فاعلي ول إلدراج ج تخدام الحق ك اس ال، يمكن بيل المث ى س فعل
ةال ستندات الطويل ة الم ي بداي ا ف ات تلقائًي  إلدراج الوقت أو  أومحتوي

 في  حقلالي بعض الحاالت، يجب أن تقوم بإدراج        فف. التاريخ الحاليين 
 .ا تلقائًيهى يقوم برنامج وورد بإدراج بنفسك وفي أحيان أخرالمستند

  

  

  

  

  
 
  
 
  

ى أفضل استخدام         حقليحب أن تقوم بفتح مربع حوار        ول ل للحصول عل حيث  . لحق
  .إدراج الموجود في قائمة حقل فتحه من خالل اختيار أمر يمكنك

  
دراج إل

ترقيم 
لصفحات ا

 في رأس 
أو تذييل 
  الصفحة

وم    . ةالصفح حدد أمر رأس وتذييل      عرضمن خالل قائمة     • سوف يق
ى عرض  ال إل ةوورد باالنتق  وعرض شريط أدوات تخطيط الطباع

 .الصفحة رأس وتذييل

صفحة      ب  مربع النص الخاص   ضع نقطة اإلدراج في    • ذييل ال رأس أو ت
ى        غط عل م اض ه ث صفحة في م ال د إدراج رق ذي تري ع ال ي الموض ف

  .إدراج رقم الصفحةأيقونة 
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دراج ترقيم إل

للصفحات 

ام تنسيق باستخد

 Y من Xصفحة 

في بعض األحيان، عندما تقوم بإنشاء مستندات طويلة فربما تود   •
صفحات  دد إدراج رأس لل ة وع صفحة الحالي م ال ى رق وي عل يحت

ستند  فحات الم و  ص ى النح فحة (عل ن ١ص افتراض أن ب ()٦ م
رأس لكي تقوم بذلك، حدد أمر      و). لديك ست صفحات في المستند    

صفحة ذييل ال ن قائ وت رضم ة ع ى . م امج وورد إل ل برن فينتق
رض  ة ع يط الطباع ريط أدوات  تخط رض ش ذييل  ويع رأس وت

  .الصفحة

  

  

  

  

  

ي • ة اإلدراج ف ع نقط اصض نص الخ ع ال ذييل ب  مرب رأس أو ت

صفحة ه       ال صفحات في ام ال د إدراج أرق ذي تري ع ال ي الموض ، ف
  ).Y من X  صفحة باستخدام تنسيق(

ى شريط األدوات      الموجو  إدراج نص تلقائي  اضغط على زر     • . د عل
صفحات         . Y من    X  صفحة ثم حدد خيار   ام ال تم إدراج أرق سوف ي

  .تلقائًيا بالتنسيق الذي تريده

  

دراج بيانات إل

في رأس أو 

 تذييل الصفحة

ة   • الل قائم ن خ رضم ر  ع دد أم صفح  ح ذييل ال . ةرأس وت
ى عرض تخطيط الطباعة ويعرض              فينتقل برنامج وورد إل

 . الصفحةرأس وتذييلشريط أدوات 

ي • ة اإلدراج ف ع نقط اص بض نص الخ ع ال ذييل  مرب رأس أو ت
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الصفحة في الموضع الذي تريد إدراج التاريخ فيه ثم اضغط على           
  .إدراج التاريخأيقونة 
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دراج اسم إل

الكاتب في 
رأس أو تذييل 

 الصفحة

. رأس وتذييل الصفحة   المنسدلة، حدد أمر     عرضمن خالل قائمة     •
امج و  ل برن ى عرض  سوف ينتق ا إل ةورد تلقائًي يط الطباع  تخط
  .رأس وتذييل الصفحةويعرض شريط أدوات 

  

  

  

  

ان ضع نقطة اإلدراج في       • د      المك ذي تري ه       وضع  ال  اسم الكاتب في
صفحة     سواء في    ذييل ال ى زر      و. رأس أو ت إدراج نص   اضغط عل

ار  ثم .  الموجود على شريط األدوات  تلقائي ل   حدد خي شاء من قب  إن
ا        وسوف يتم إدراج اس     م حفظه في        (م آاتب المستند تلقائًي ا ت آم

 ).برنامج وورد

درج يتم أخذ اسم الكاتب من االسم         :ملحوظة امج وورد      الم  في برن
م     أدواتاضغط على قائمة    . برنامجالأثناء عملية تثبيت     سدلة ث  المن

ر  دد أم اراتح دد    . خي ك ح ر ل ذي يظه وار ال ع الح الل مرب ن خ م
ب  ة تبوي ستخدمعالم ات الم ذي   معلوم شكل ال ا بال م بتحريره م ق ث

  .تريده

  

  
  

  
  

إلدراج اسم 
الكاتب 

والتاريخ 
وأرقام 

الصفحات في 
رأس أو تذييل 

صفحة     المنسدلة، حدد أمر     عرضمن خالل قائمة     • ذييل ال  رأس وت
ى زر   غط عل م اض ائيث ص تلق ريط  إدراج ن ى ش ود عل  الموج

ار   . األدوات دد خي ب ح فحة   والكات اريخ  و#ص وف  الت تم ، وس ي
   .إضافة هذه العناصر الثالثة تلقائًيا إلى المستند
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    الصفحة
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ى رأس          )٣-٢- ٤ - ٣(  تطبيق خيارات تنسيق النص األساسية عل
  وتذييل الصفحات

تنسيق نص ل

رأس وتذييل 

  الصفحة

ي   • ستخدمها ف ن أن ت ي يمك ا الت ات ذاته تخدم التقني سيق اس تن
ي   نص ف ستند  ال ذييل  اتالم ي رأس أو ت ط ف سيق الخ  لتن

  .الصفحة

  

محاذاة العناصر ل

على اليسار 

واليمين في رأس 

أو تذييل 

  الصفحات

صفحات             • ذييل ال اذاة النص في رأس أو ت ا  يتم مح ة    تلقائًي  ناحي
ينالي ى  لو. م ن، عل صر     ك ديك عن ان ل ال، إذا آ بيل المث ن ا س

ين،                اه اليم سار واآلخر باتج اه الي ا واحد باتج وتريد محاذاتهم
صر  ال العن وم بإدخ سوف تق ستند ( األول ف م الم ل اس وإذا ) مث

رتين         Tabضغطت على مفتاح     اتيح م  الموجود على لوحة المف
صفحات   (ثم أدخلت العنصر الثاني      رقيم ال ل ت وم   ) مث فسوف يق

 .سار بمحاذاته نحو الي تلقائًياالبرنامج

د: ملحوظة زة ق ذه المي ل ه ان ال تعم  خاصة إذا في بعض األحي
ت  آن

  .لةتقوم باستخدام عناوين طوي

  

   التدقيق اإلمالئي والتدقيق النحوي)٣- ٤ - ٣(
م المدقق استخدال

  اإلمالئي

شروع   ل ال ا قب ه إمالئًي ستند وتدقيق ة الم ا بمراجع تم دائًم ي اه ف
إرساله إلى العمالء أو ألي غرض رسمي أو حتى شخصي ألن              
يء               ذلك يعطي صورة عن شخصية المرسل، إذ أن المستند المل

  .ضعف المرسل أو شخصيته الالمباليةباألخطاء يبرهن على 
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تخدام  )١-٣-٤-٣( زة  اس ي و مي دقيق اإلمالئ راء  الت د التإج ت اليع
  الالزمة

دقيق  الت
  اإلمالئي

 إجراءيمكنك  و. يمالئ إ بها خطأ ة  آلمآل  أسفل   ريضع برنامج وورد خًطا أحم    
 تدقيق إمالئي وتدقيق نحويالضغط على أيقونة ب في أي وقت     التدقيق اإلمالئي 

يمكنك أيًضا إجراء ). F7أو الضغط على  (قياسيلموجودة على شريط أدوات ا
  .تدقيق نحوي لنص المستند

  

تصحيح ل

الكلمات الخطأ 

  مباشرة

يح د   : تلم أ وتري ة خط ال آلم ت بإدخ إذا قم
ر  رد أن يظه ور، فبمج ى الف صحيحها عل ت
أرة          زر الف الخط األحمر أسفل الكلمة اضغط ب

وف ت  ة وس وق الكلم ن ف ة األيم ر قائم ظه
  . للكلمةأو أآثر  تقترح عليك بديًالجانبية

ة       ا    " الفصول "في هذا المثال، آلم م آتابته ت
  ".لوالفصو"بشكل خاطئ على هذا النحو 

  
يقاف تشغيل إل

ميزة التدقيق 

اإلمالئي 

 التلقائي

 .خيارات المنسدلة ثم حدد أمر أدواتاضغط على قائمة  •

 .إمالئي ونحوياضغط على عالمة تبويب  •

  . لة إشارةازإل تدقيق إمالئي أثناء الكتابة مربع اضغط على •

  
جراء تدقيق إل

إمالئي في 
  مستند

ة اإلدراج  • يضع نقط هف ي من دقيق اإلمالئ دء الت د ب ذي تري أو .  الموضع ال
 .حدد النص الذي تريد إجراء تدقيق إمالئي له

ة  • ن خالل قائم ر أدواتم ر أم دقيق نحوي اخت ي وت دقيق إمالئ ط ، أو اضغت
ى     تدقيق إمالئي وتدقيق نحوي    أو اضغط على أيقونة      F7على    الموجودة عل

 .تدقيق إمالئي وتدقيق نحويعرض مربع حوار فيتم  قياسيشريط أدوات 

اموس            ع نص      في سوف يتم عرض أول آلمة غير موجودة في الق ليست   مرب
  .في القاموس

  : اإلجراءات التاليةأحديمكنك تحديد 
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  .بدون تغييرا هي آميترك الكلمة   تجاهل

  .المستند/آلمة مماثلة في النص المحدد ةلن يقوم بتغيير أي  تجاهل الكل

  .يقوم بإضافة الكلمة إلى القاموس  إضافة

كتبها تيقوم بتغيير الكلمة إلى الكلمة المقترحة أو للكلمة التي            تغيير
  .ليست في القاموسفي مربع نص 

ة  ةيقوم بتغيير أي    تغيير الكل ة في النص المحدد         آلم ى   المستند /مماثل  إل
ا   الكلمة المقترحة أو الكلمة التي     ع نص        قمت بكتابته  في مرب

  .ليست في القاموس

د    لتصحيح تصحيح تلقائي خاصية بتشغيليقوم    تصحيح تلقائي رار جدي أي تك
  .للخطأ ذاته

  .التدقيق اإلمالئييقوم بإغالق مربع حوار   إلغاء

ك ب  لغة القاموس سمح ل دقيق   ي راء الت د إج ستخدمة عن ة الم د اللغ تحدي
  .اإلمالئي في المستندات

  .يتراجع عن التصحيح السابق  تراجع

ا             اقتراحات يقدم لك قائمة بالتصحيحات المقترحة التي يمكنك من خالله
  .ستبدال الكلمة الحاليةاختيار الكلمة المناسبة ال

  .ئييمكنك من تغيير خيارات التدقيق اإلمال  خيارات

ال، إذا     حذف بيل المث ى س رف، فعل ة أو الح رار للكلم ذف أي تك يح
ك "قمت بكتابة    ار       " وويمكن د خي إن تحدي وم   حذف ف  سوف يق

  .بحذف أحد حرفي الواو
  
تخدام )٢-٣-٤-٣( زة اس وي مي دقيق النح ديالت  الت راء التع وإج

  الالزمة
جراء تدقيق إل

 مستندفي نحوي 
ذي     • ع ال ي الموض ة اإلدراج ف ع نقط دقيق  ض دأ الت د أن يب تري

وي  النح
 .منه أو حدد النص الذي تريد إجراء تدقيق نحوي له

ى  • غط عل ى F7اض غط عل ة أو اض دقيق أيقون ي وت دقيق إمالئ وي ت  نح
ي   مربع حوار   فيتم عرض    قياسيعلى شريط أدوات    الموجودة   تدقيق إمالئ

 .وتدقيق نحوي
  .اتبع التوجيهات التي تظهر لك على الشاشة •
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تشغيل  يقافإل
ميزة التدقيق 
  النحوي

 .خيارات المنسدلة ثم حدد أمر أدواتاضغط على قائمة  •
 .إمالئي ونحوياضغط على عالمة تبويب  •
  .تدقيق نحوي أثناء الكتابةقم بإلغاء اختيار  •
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   إعداد المستند)٤ - ٤ - ٣(
ماذا يعني 
 إعداد المستند؟

سيق         على تنسيق   تحتوي قائمة  ارات التن  في   متاحة الآثير من خي
أما بالنسبة لخيارات إعداد المستند فسوف تجدها      . برنامج وورد 

إعداد   الوصول إلى أمر  من خاللها  والتي تستطيع   ملففي قائمة   
  .الصفحة

  

  

  

  

  

 

  

  
  

  
ديل)١ - ٤ - ٤ - ٣( ة  تع ستند  طريق داد الم م  : إع اه وحج اتج

  إلخ...الصفحة
حجم واتجاه 
  الصفحة

التحكم        زة ب ذه المي صفحة واتجاه       تسمح لك ه حيث  . اه  في حجم ال
  .لصفحاتليمكنك تحديد أحجام مختلفة 
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  .إعداد الصفحة أمر المنسدلة حدد  ملفمن خالل قائمة  •

  

  
  

  

 

دها   حجم الورقتأآد من أن عالمة تبويب    • م تحدي د ت حدد حجم   .  ق
الل قائم     ن خ تخدامه م د اس ذي تري ورق ال م ة ال ورق حج ال

  :المنسدلة آالتالي

Letter  
ة ١١ × ٨٫٥ داد ( بوص د اإلع يع

  )االفتراضي
Legal  بوصة١٤ × ٨٫٥   

A4  بوصة١١٫٦٩×  ٨٫٢٧   
Executive  بوصة١٠٫٥×  ٧٫٢٥   

COM-10 Envelope  بوصة٩٫٥ × ٤٫١٣   
Monarch 

Envelope  بوصة٧٫٥ × ٣٫٨٨   

DL Envelope  بوصة٨٫٦٦ × ٤٫٣٣   

تحديد حجم ل
لورقة اصفحة 

التي تقوم 
  بطباعتها

صفحة من              مخصصحجم د حجم مخصص لل يمكنك تحدي
ي     دها ف ي تري اييس الت ة المق الل آتاب خ

ص  ي ن اعمربع رض واالرتف دما . الع عن
د       اع،       تكتب سم بع دار العرض أو االرتف مق

دة    يس بالوح سنتيميتر ول ة بال ون القيم تك
  .االفتراضية وهي البوصة

  

عداد اتجاه إل
  الصفحة

ى ز   • غط عل صفحة، اض اه ال د اتج ر لتحدي
ودي   عم

  .الصفحة اتجاه في جزء أفقيأو زر 
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   تعديل هوامش المستند)٢- ٤ - ٤ - ٣(

ما هي 

هوامش 

  الصفحة؟

ا         ةفي أي   صفحة أو موضع من المستند، يمكن تغيير الهوامش العلي
ر إعدادات الهوامش       . أو السفلى أو اليمنى أو اليسرى      فيمكنك تغيي

صفحات المستند من موضع            ه أو ل  نقطة اإلدراج أو     للمستند بأآمل
  . الصفحاتىحدإحتى لفقرة واحدة موجودة في 
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ة   • ن قائم فم ر  ،مل دد أم صفحة  ح داد ال تم إع رض ، في ع

 .إعداد الصفحةمربع حوار 

ب    • ة تبوي دد عالم وامشح ن  ه م تك  إذا ل
  .محددة

   الهامش العلويلتحديد مسافة  علوي
   الهامش السفلييد مسافةلتحد  سفلي
   الهامش األيسرلتحديد مسافة  أيسر
   الهامش األيمنلتحديد مسافة  أيمن

د  هامش التوثيق صفحات  لتحدي ين ال ق ب امش التوثي  عرض ه
  .لخإ. . . لغايات تجليد المستند، 

  :هوامشهناك أيًضا عدة خيارات أخرى متاحة من خالل عالمة تبويب 

 لصفحةل  العلويهامشال من  بدًءاسافة رأس الصفحة ملضبط  رأس الصفحة

ضبط  تذييل الصفحة صفحة  ل ذييل ال سافة ت دًءا م سفلي    ب امش ال ن اله  م
  لصفحةل

  عرض التعديالت التي تمت على الهوامش  معاينة

هوامش 
  معكوسة

ة يؤآد مربع االختيار هذه أن الهوامش        صفحتين     متماثل ين ال  ب
  .اليمنى واليسرى

ذه       ينطبق على ن ه ه أو م ستند بأآمل ى الم وامش عل ديالت اله ق تع تطبي
  النقطة

عداد إل

الهوامش 

باستخدام أمر 

  إعداد الصفحة

ى         • ى     موافق زر  إلعداد الهوامش اضغط عل اح   أو اضغط عل   مفت
Enter.  
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  الطباعة) ٥-٣(
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  اإلعداد للطباعة) ١- ٥- ٣(

فحص 
المستند قبل 

وبعد الطباعة 

 . قبل الطباعةالتدقيق اإلمالئي ميزةاستخدم  •
ستند • ن خالل افحص الم ة م ل الطباع ة قب ام معاين ل القي ك قب  وذل

 .بعملية الطباعة
  . إلى العمالءهاقرأ المستند بعد القيام بعملية الطباعة وقبل إرسال •

  
  مستندال استعراض )١-١- ٥- ٣(

 . قبل الطباعة معاينةفتظهر شاشة . معاينة قبل الطباعةاضغط على أيقونة  •
ي    • دة ف رة واح غط م كل  اض ر ش ستند فيتغي أرة الم ر الف ى أدمؤش اة اة إل

 .تصغير/تكبير
  .ه لتصغيرهعلياضغط على المستند مرة أخرى لتكبيره ثم اضغط مرة أخرى  •

  تهاوظيف  هااسم  األيقونة

  .يتم إرسال المستند إلى الطابعة  طباعة  

دت  مكبر   ةع ستند،    مماثل ل الم ضغط داخ ث ت لل وم حي ق
  .ستوى واحد فقطبالتكبير أو التصغير لم

  .عرض صفحة واحدةت  صفحة واحدة  

صفحات   
  متعددة

ه    ت سمح لك بمعاينة حتى ست صفحات في الوقت ذات
  .على الشاشة

ة    ت  تصغير/تكبير   ة الخاص سبة المئوي ي الن التحكم ف ك ب سمح ل
  .تصغير المستند/بتكبير

عرض   
  المسطرة

سطرة ت ة الم ك برؤي ة وسمح ل ات الجدول عالم
  .سوالمقايي

احتواء   
  مناسب

ل   معي صفحات في المستند        ل على تقلي حيث   ، عدد ال
زء ي ع ج غيرامن ى    ا ص ال إل ن االنتق ستند م ن الم  م

يمكنك احتواء مستند يزيد قليًال     :  فمثالً صفحة أخرى 
  .عن صفحة في صفحة واحدة

  .ملء الشاشةسمح لك باالنتقال إلى عرض ت  ملء الشاشة  

إغالق ت  إغالق   ك ب ةنمعاية شاشسمح ل ل الطباع  ة قب
  .والرجوع مرة أخرى إلى شاشة برنامج وورد

الستعرا
ض 
  مستند

 الخاصة   المساعدة مكنك من الحصول على تعليمات    ت  تعليمات  
  .بمعاينة قبل الطباعة
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   استخدام خيارات الطباعة األساسية)٢-١- ٥- ٣(

الطباعة في 
  برنامج وورد

شغيل   امج ت ت برن ى تثبي امج وورد إل اج برن ةبطالليحت  ع
دوز      لمستخدمة بحيث   ا ل     و  يتوافق مع نظام التشغيل وين شترك آ ت

ذا           ة ه شغيل الطابع امج ت ر      . برامج ويندوز في برن إذا قمت بتغيي ف
 يتوافق   الذي تشغيلالنوع الطابعة، فيجب أن تقوم بتثبيت برنامج        

  .هامع

ل سهولة               ك بك إذا تم تثبيت أآثر من برنامج تشغيل للطابعة، يمكن
ال من  شغيل آلخروسرعة االنتق امج ت دوز . برن سمح وين حيث ي

  .بوجود برنامج تشغيل واحد نشط للطابعة

ة                  ات محدود للغاي ر من الطابع رة الطباعة في آثي  يكون حجم ذاآ
ا ل الصور    حفظ  المساحة المتاحة      يتم في  و  آنت   ، إذا ذال . طباعته

تواجه مشاآل في طباعة المستندات التي تحتوي على آمية آبيرة  
ةتأخذب أن جي ف،من الرسومات رة الطابع ر حجم ذاآ ين  تكبي  بع

  .االعتبار
  

دل تحدي
  طابعة

 .طباعة لعرض مربع حوار طباعة حدد أمر ،ملفمن قائمة  •
ات    • ة الطابع ن قائم تخدامها م د اس ي تري ة الت دد الطابع ح

ة إذا .المثبت ف
ة،                 ر موجودة في القائم د استخدامها غي آانت الطابعة التي تري

ة وت       ن برفيجب أن تقوم بتثبيت       م للطابع شغيل مالئ صيفه  وامج ت
امج وورد             دوز وبرن شغيل وين ام الت ليتم استخدامه من خالل نظ

د  . ٢٠٠٠ ن خالل مجل ذلك م ام ب ك القي ود Printersيمكن  الموج
  .Control Panelفي 

  
تغيير إعدادات ل

  طابعةال
ة  • ن قائم فم ر ،مل دد أم ة ح ى زر طباع م اضغط عل ارات ث  خي

ة لتغيير إعدادات الط   ع حوار         . ابع تم عرض مرب  حيث   طباعة في
 .أدناهآما هو موضح يحتوي على خيارات الطباعة المختلفة 
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للحصول على مزيد من خيارات الطباعة، ارجع إلى مربع حوار           •

ة ى زر طباع ر  . خصائص واضغط عل ك تغيي ك ذل يح ل ث يت حي
 .الخيارات الخاصة بالورق والرسومات والخطوط واألجهزة

  

  

  

  

  

  

 

  

  

وار    • ع ح ى مرب رى إل رة أخ وع م ةللرج ر طباع ق، اخت  أو مواف
ى زر   . Enterاضغط على مفتاح    ارات اضغط عل م  خي ا   ، ث حدد م

  : من الخيارات التالية الخاصة بطباعة المستنداتتريده
وم ب  خصائص المستند ى صفحة  يق ستند عل صية للم ات التلخي ة المعلوم طباع

  .منفصلة بعد طباعة المستند
ى من           يقوم ب   ج مسودةإخرا ل     الجودة طباعة المستند بالحد األدن ا يجع  مم

  .عملية الطباعة أسرع
عكس ترتيب 
  الطباعة

دءً         يقوم ب  صفحات بترتيب عكسي ب صفحة     طباعة ال ا من ال
  .األخيرة حتى األولى

السماح بتغيير حجم 
الورق 

A4/Letter  

رد حدد مربع االختيار هذا إذا آنت تريد أن يقوم برنامج وو          
دان         تلقائًي ا بضبط المستندات المنسقة بحجم ورق قياسي لبل
  .أخرى

  

  .يسمح لك بمتابعة عملك أثناء طباعة المستندات  طباعة خلفية
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ى زر           أجر •  أو اضغط    موافق  التغييرات التي تريدها ثم اضغط عل
اح  ى مفت ا Enterعل ة عليه وار  للموافق ع ح ى مرب وع إل  والرج

 . مرة أخرىطباعة

ة   • ا، اضغط للموافق ة واإلعدادات الخاصة به د الطابع ى تحدي عل
وللرجوع إلى المستند بدون تطبيق أي من هذه      . موافقعلى زر   

دادات  اإلع
  .إلغاء األمراضغط على زر 
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   طباعة مستند من طابعة مثبتة)٣-١- ٥- ٣(

 .افتح المستند الذي تريد طباعته •

 .طباعة حدد أمر ،فمن قائمة مل •

  .Ctrl + Pأو اضغط على 

  .طباعةلعرض مربع حوار 

  

  

  

  .طباعة آل الصفحات في المستنديقوم ب  الكل

  .يقوم بطباعة الصفحة الحالية فقط  الصفحة الحالية

صفحات أو               الصفحات يسمح لك بطباعة صفحة واحدة أو نطاق من ال
ل       صفحات مث ن ال اورة م ر متج ات غي  ١٠-٥ و١مجموع

  .٣٥-٢٥ و٢٠و

  طباعة مستند ل

  خالل من 

  برنامج وورد

 .Enter أو اضغط على مفتاح موافق اضغط على ،طباعةبدء الل •

  

نسخ ملف إلى 

قرص مرن 

بشكل ملف (

  )طباعة

د             هذا الخيار  يعد • ر متاحة وتري نسخ   جيدا إذا آانت الطابعة غي
ع حوار        . ا الحقً مرن لطباعته  قرص   الملف إلى  فمن خالل مرب

ار      طباعة ى ملف      حدد مربع اختي ى زر        طباعة إل م اضغط عل ث
  .موافق
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  ميزات متقدمة) ٦ - ٣(
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   الجداول)١-٦-٣(

ي ا ه م
داول الج

  ؟

دة                  شاء جداول لترتيب العناصر في أعم تمكنك هذه الميزة من إن
ة     وصفوف، عوضً  ر   ف. ا عن تعيين مواضع لعالمات الجدول في آثي

ات في جدول ع            يكونمن األحيان،    ا وضً  من األفضل تنظيم البيان
ة   ات الجدول تخدام عالم ن اس ا  . ع ة تلقائًي ل الكتاب ث تنتق ن حي  م

ا   . خر في الجدول  سطر آل  ر الجداول أسهل في االستخدام          آم تعتب
امج وورد،   ي برن ودة ف دة الموج ديلها وعن األعم سهل تع ن ال م
رض      الل ع ن خ شاشة م ى ال ها عل اديوعرض س   (ع ى عك عل

  ).األعمدة

  

   إنشاء جداول قياسية)١-١-٦-٣(
دول   شاء ج إلن
ة   تخدام أيقون باس

  إدراج جدول

شاء جدول هي استخدام               :ملحوظة ة إلن د أسهل طريق تع
. قياسي  الموجودة على شريط أدوات      إدراج جدول أيقونة  
شبكة          هذه   علىاضغط   أرة فوق ال األيقونة ثم اسحب بالف

  .لتحديد عدد الصفوف واألعمدة التي تريدها

  
نشاء جدول إل

باستخدام قائمة 
 ول المنسدلةجد

ه         • د وضع الجدول في م  . ضع نقطة اإلدراج في المكان الذي تري ث
ة  ن قائم دولم ر ج ر أم دول اخت وار  إدراج ج ع ح رض مرب  لع

 توفر لك هذه الطريقة المزيد من التحكم في  حيث .إدراج جدول 
 .الكيفية التي سيتم إنشاء الجدول بها وتنسيقه

م اضغط          • ى حدد الخيارات التي تريدها ث  أو اضغط    موافق   زر عل
  . ليتم إدراج الجدول في المستندEnterعلى مفتاح 

  
دخال بيانات إل

  في جدول
ىاضغط  • ة ة أيعل ب ال  خلي م اآت وبنصث ن .  المطل ال م لالنتق

  .Tabخلية ألخرى استخدم مفتاح 
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  إلخ...التنسيق وحجم الخلية واللون: تغيير خصائص الخلية) ٢-١-٦-٣(

تنسيق جدول ل
 ة ميزباستخدام

تنسيق تلقائي 
  للجدول

 جدول قائمة علىاضغط في أية خلية في الجدول ثم اضغط  •
سوف يؤدي هذا إلى  تنسيق تلقائي للجدولالمنسدلة وحدد أمر 
حدد الخيارات التي . تنسيق تلقائي للجدولعرض مربع حوار 

تحصل على التنسيق  حتى تطبيق التنسيقاتمن جزء  تريدها
 موافق زر علىثم اضغط . نةمعاي جزء المطلوب من خالل

  .لتطبيق هذا التنسيق على الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  
ستخدام ميزة ال

االحتواء التلقائي 
 للجدول

دة    (يمكنك تغيير حجم عناصر الجدول        • ا  تلقائيً  )عرض األعم
 :وبالتالي. التالئم البيانات المضمنة فيه

 . المنسدلةجدول قائمة على الجدول ثم اضغط علىاضغط  •
 .واء تلقائياحتحدد أمر  •

  

  

  

  

  .حدد الخيار الذي تريده من القائمة الفرعية •
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تلوين خلية ل

 )خاليا(

ىاضغط  • ةال عل دهاخلي ي تري د   الت  أو اضغط واسحب لتحدي
 .عدة خاليا

ل    المنسدلة لتحديد أمر      تنسيق قائمة   علىاضغط   •  حدود وتظلي
 .حدود وتظليل الذي سوف يعرض مربع حوار

ة  ومن خالل جزء      ليلتظ عالمة تبويب    علىاضغط   • ر   تعبئ  اخت
 .اللون الذي تريده

 

  

  

  

  

  

  

  

  

غط  • ىاض ق زر عل ة    مواف ى الخلي دد عل ون المح ق الل  لتطبي
  ).الخاليا(
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رل تغيي

 لون نص

ر            • ستخدمها لتغيي استخدم التقنيات ذاتها التي يمكن أن ت
ة           امج وورد، أي حدد الخلي ا (لون نص في برن ) الخالي

ى ثم اضغط     سهم المتجه أل     عل ة      ال  سفل المجاور أليقون

ط  ون الخ ريط أدوات  ل ى ش سيق عل ون   . تن دد الل م ح ث
  .الذي تريده
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   إدراج وحذف أعمدة وصفوف)٣-١-٦-٣(

دل تحدي
  عمود

 إلى ) I(  من عالمة المؤشرضع مؤشر الفأرة عند أعلى العمود، فيتغير  •
  .اضغط لتحديد العمود. )  (سهم سميك وصغير يشير ألسفل

  

دل تحدي
  صف

ده      مينع مؤشر الفأرة على ي    ض • د تحدي م   .  الصف الذي تري رتين    ث اضغط م
  .لتحديد الصف

 
تحديد الجدول ل

  بأآمله
اف         Num Lock زر  أنتأآد من  • م إيق د ت اتيح ق ى لوحة المف الموجود عل

اتيح        5 ثم مفتاح    Altاضغط على مفتاح    . تشغيله ى لوحة المف  الموجود عل
  .تحديد جدولنسدلة وحدد أمر  المجدول قائمة علىأو اضغط . الرقمية

  
 خطوط إلخفاء

  الشبكة
  .إخفاء خطوط الشبكة حدد أمر جدولمن قائمة  •

  
دراج صف أو إل

عمود في 
  الجدول

ود   • صف أو العم دد ال ود      ح صف أو العم ور ال د ظه ذي تري ال
 . الجديد فيه

  .إدراج صفوف أو إدراج أعمدة اختر أمر جدولمن قائمة  •

ده     فوقسوف يتم إدراج صف جديد       • ر   .  الصف الذي قمت بتحدي إلدراج أآث
  .ي تريد إدراجهاتمن صف أو عمود، حدد عدد األعمدة أو الصفوف ال

  
حذف صف أو ل

 عمود من جدول
دة (أو العمود   ) الصفوف(حدد الصف    • ه      ) األعم د حذف ذي تري ال

  .حذف صفوف أو حذف أعمدة اختر أمر جدولثم من قائمة 
  

  دمج خاليا ل
  في جدول

ة           حدد الخالي  • ا التي تريد دمجها إلنشاء خلية واحدة ثم من قائم
  .دمج خاليا اختر أمر جدول

  
  تقسيم خاليا ل

  في جدول
سيمها              إحدى الخاليا إلى خليتين   لتقسيم   • د تق ة التي تري ر حدد الخلي  أو أآث

ة    ن قائم م م دولث ر  ج ر أم ا  اخت سيم الخالي وار   تق ع ح رض مرب  لع
 . الخالياتقسيم

م اضغط       ذ الصفوف ال  أدخل عدد األعمدة أو     • ه ث ة إلي سيم الخلي د تق ي تري
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  .Enter أو اضغط على مفتاح موافقزر  على
  

سيمل تق
  جدول

دول         • سيم الج د تق ذي تري ع ال ي الموض ة اإلدراج ف ع نقط ض
 .عنده

ة   • ن قائم دولم ر ج ر اخت دول  أم سيم ج ر  . تق وف يظه طرس ي  س ال ف  خ
  .ين منفصلينوبذلك ينقسم الجدول إلى جدولالجدول فوق الصف الحالي 
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٨٩

  
تعديل جدول ل

باستخدام القائمة 
التي الفرعية 

تظهر بالضغط 
على الزر األيمن 

  للفأرة

م  • دول ث ي الج ة اإلدراج ف ع نقط ض
ن   أرة األيم زر الف غط ب تم ف. اض ي

حيث  . التاليةالفرعية  عرض القائمة   
تخدام ن اس دول هايمك ديل الج  لتع

  . إدراج صف أو عمودثلبسرعة م

  

  
  دراج صف إل

  أو عمود 
باستخدام 
األيقونات 

الموجودة على 
 شريط أدوات
  قياسي

ى      سوف تالحظ أن   ،حدد صف أو عمود    •  األيقونة الموجودة عل
د  ،التي عادة ما تستخدم إلدراج جدول      و قياسيشريط أدوات     ق

ا  وذلك استنادً   إدراج عمود  أو   إدراج صف تم تغيير اسمها إلى     
  .إلى ما قمت بتحديده

          أو           أو   
  عمود       صف       جدول    

  .إدراج عمود أو إدراج صف األيقونة علىاضغط  •

ذا لم تقم بتحديد صف أو عمود وقمت بوضع  إ :ملحوظة
ؤدي           ةنقطة اإلدراج في أي     ة في الجدول، فسوف ي  خلي

الضغط على هذه األيقونة إلى إدراج صف مباشرة فوق         
  .الصف الحالي

  
ول ومفتاح االجد

Del  
اح  • ى مفت م ضغطت عل ود ث د صف أو عم ، Delإذا قمت بتحدي

ات المضمنة        أي ليس الصف أو       ( فقط  فسوف يتم حذف البيان
 ).العمود ذاته

د     • مع   عدة صفوف في الجدول           صف أو   ولكن، إذا قمت بتحدي
ه          تحديد   ، فسوف   بعض السطور أعلى من الجدول أو أسفل من

اح     ى مفت ضغط عل ؤدي ال ذ  Delي ذف ه ى ح سطه إل ر و ال
ة     و. باإلضافة إلى الصفوف المحددة من الجدول      ذه طريق تعد ه
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٩٠

  . لحذف الجدول بأآملهمناسبة
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٩١

  

   إضافة حدود إلى جدول)٤-١-٦-٣(

اإل ض
د ة ح ف
ى إل
 جدول

 .اضغط مرة واحدة في الجدول •

ى  المنسدلة ثم اضغط  جدول قائمة   علىاضغط   • د  أمر  عل ومن  . تحدي
ك اضغط   ر ل ي تظه ة الت ة الفرعي ىخالل القائم دول عل سوف . ج

  .يؤدي هذا إلى تحديد الجدول بأآمله

  
  

 
ة    علىبمجرد أن يتم تحديد الجدول اضغط    •  السهم المتجه ألسفل المجاور أليقون

ى شريط أدوات        (حدود سيق الموجودة عل سيقات الحدود     ) تن د وتطبيق تن لتحدي
  .قم بإلغاء تحديد الجدول لرؤية النتائج. على الجدول

  

  
  

  تنسيق تلقائي للجدولميزة دام  استخ)٥-١-٦-٣(
  الستخدام 
تنسيق 
تلقائي 
  للجدول

ائي                  • سيق تلق د إدراج تن ذي تري تأآد من أن نقطة اإلدراج موجودة في الجدول ال
 .له

ر أمر        جدولمن خالل قائمة     • سدلة، اخت ائي للجدول      المن سيق تلق ذي سوف     تن  ال
ضا ط   . تنسيق تلقائي للجدول  يؤدي إلى عرض مربع حوار       ة سهلة    وهناك أي ريق

ة   علىلتحديد هذه الميزة وهي أن تضغط بزر الفأرة األيمن       تح القائم  الجدول لف
 .تنسيق تلقائي للجدولالثانوية التي يمكنك من خاللها تحديد أمر 

ذي       الموجودة في مربع الحوار   ات  تنسيقالاستخدم قائمة    • سيق ال وع التن  لتحديد ن
ذ        (تريده   ع     سوف يتم عرض عينة من نمط التنسيق ال اره في مرب ي قمت باختي
 ).ةنمعاي

ى الجدول من خالل              • ا عل د تطبيقه قم بتحديد عناصر التنسيق التلقائي التي تري
 . تطبيق التنسيقاتجزء

ى       ءاستخدم جز  • سيقات خاصة عل سيق التي قمت         يدعت  ل تطبيق تن ارات التن م خي
 .بتحديدها

  .لتي تريدهاعندما تقوم بتحديد نمط التنسيق والخيارات اموافق زر علىاضغط  •
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   استخدام الصور في برنامج وورد)٢-٦-٣(
استخدام 

الصور في 
  وورد

ة   .  رسومينصوصيعد برنامج وورد برنامج معالجة       • ك آتاب ذلك يعني، أنه بإمكان
إدراج صور        ذه الصور     . نص في البرنامج باإلضافة إلى القيام ب يمكن أن تكون ه

ت وهو  (clip art من امج وورد   عبارة عن معرض من الصور ي ه مع برن ) م تثبيت
  . أو حتى أفالم) المخططات( بيانية رسومات وأ

   
   صورة أو ملف رسومات إلى المستندإضافة) ١-٢-٦-٣(
 دراجإل

  صورة

ذلك،   .  معروض على الشاشةرسم أن شريط أدوات    من تأآد • إذا لم يكن األمر آ
  .قياسي الموجودة على شريط أدوات رسم أيقونة علىاضغط 

غط • ة ىعل اض ودة ClipArtإدراج  أيقون ريط أدوات  الموج ى ش م عل ن أن . رس يمك
ى قرص تثبيت     ايظهر لك مربع صغير يذآرك أن هناك صورً   إضافية آثيرة متاحة عل

يس  وفت أوف ع    . مايكروس ذا المرب ك ه ر ل يإذا ظه غط اإلعالم ى اض ق زر عل  مواف
  .الستكمال عملك

  .Clip Art عرض معرض يتم سوف •

ل        فئة الصور ا   حدد • اديمي لتي تتوافق مع متطلباتك مث ات  أو  أآ سوف تجد في    . حيوان
  .حيواناتفئة الشاشة الموضحة أدناه أنه تم تحديد 

  

  

  

  
  

 

 

  

  .ةالمتاح clip art التمرير الستعراض صور أشرطة استخدم •
صورة    على واحدة   مرة اضغط • ى عرض قائمة               يت ال ال ا سيؤدي إل ا، مم د إدراجه  تري

  . هنا قد تم تحديد صورة الضفدعوضحالمفي المثال . ثانوية
ة           الضغط على  يؤدي • زر ( أول عنصر في القائمة الثانوي

صاصة ورة  ) إدراج ق صق ص ى ل ي clipartإل  ف
يمكنك أن تكرر الخطوات السابقة إلدراج صور       . المستند

  .أخرى وعندما تنتهي ينبغي إغالق مربع الحوار
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 عن بحثلل

 clipartصور 

ة الصور      أدخل    القصاصات البحث عن      جزء    خالل  من • اسم فئ
ا  ث عنه ي تبح ى  الت غط عل م اض ال الموضح  . Enter ث ي المث ف

  .أآاديميأدناه آانت آلمة البحث المستخدمة 

  

  

  

  

 

  

  

  
دراج صوت إل

مقطوعات أو 

   حرآية

ك    • ه بإمكان ذآر أن ًضا ت ع الحوار إلدراج أصوات      أي  استخدام مرب
ة  ات حرآي ك . ومقطوع وت أو حر يمكن ف ص ة إدراج مل إذا (آ

ازك   ى جه وفرت عل ي     )ت ب الت ة التبوي د عالم الل تحدي ن خ  م
 .تريدها في أعلى مربع الحوار

  
  

  

ة للمستند      )٢-٢-٦-٣( وان الخطوط      :  إضافة أشكال تلقائي ر أل تغيي
  تعبئة األشكال التلقائيةو

ية أو   الرسم كال الهندس ل األش سيطة مث يحات ب شاء توض ك إن يمكن
امج         المخططات أو التخطيطات االن      سيابية من خالل استخدام برن

  . وورد
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نشاء رسم إل
باستخدام 
األشكال 
  التلقائية

يمكنك إنشاء رسم يحتوي 
 األشكالعلى آثير من 

مثل الدوائر أو المربعات 
 اأيضأو الخطوط ويمكن 

 ا خلف بعضهاوضعه
  .البعض

ذه هي    . تخطيط الطباعة    حدد أمر    عرضمن خالل قائمة     • د ه تع
رض ال  ة الع ا     طريق ن خالله ك م ي يمكن دة الت ي  الوحي م ف رس

 .برنامج وورد

ر      أشرطة أدوات   حدد أمر      عرضمن خالل قائمة     • م اخت . رسم  ث
ن    أرة األيم زر الف غط ب ىأو اض ريط أدوات  أيعل اهر ش م ظ  ث

 . من القائمة المنسدلةرسماختر 

ى  اضغط    رسم من خالل شريط أدوات       • ة    زر   عل م   ،أشكال تلقائي ث
ر  اخت

 .الفرعيةه من القوائم الشكل الذي تريد

 المؤشر سحب  ا ، في المستند  اخترته الذي   )الكائن(الشكل  ارسم   •
  . حتى يتكون الشكل المطلوبمع الضغط على زر الفأرة األيسر

 
  تنسيق ل

 شكل تلقائي
تلقائي أن تقوم الشكل التعد أسهل طريقة لتنسيق 

إلى حيث يؤدي هذا . هعليبتحديده ثم تضغط مرتين 
 آما هو موضح تنسيق شكل تلقائيار مربع حوفتح 
 الحظ وجود عدد من عالمات التبويب المختلفة. أدناه

التي تسمح لك و في الجزء العلوي من مربع الحوار
  .بتنسيق العناصر من حيث الحجم والتخطيط
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٩٥
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  تهاوظيف  هااسم  األيقونة

  . رسم محدد)شكل (ئنسمح لك بتحديد آات  تحديد آائنات  

ائن ت  استدارة حرة   تدارة للك ل اس وم بعم دما ةأيبق دها عن ة تري  درج
  .تقوم بسحب إحدى زوايا الكائن

  .ستخدم لرسم خطت  خط  
ى              ة، اضغط عل لكي تقوم برسم خط أفقي أو رأسي بدق

  .أثناء قيامك بالسحب Shiftمفتاح 

  .ستخدم لرسم خط وفي نهايته سهمت  مهس  

  .ستخدم لرسم مستطيلت  لمستطي  

  .ستخدم لرسم شكل بيضاويت  شكل بيضاوي  
اح               ى مفت ة، اضغط عل  Shiftلرسم شكل بيضاوي بدق

  .أثناء قيامك بالسحب

  .ستخدم لرسم مربع نص يمكنك إدخال نص فيهت  مربع نص  

إدراج   
WordArt  

  .WordArtستخدم لعرض معرض ت

  . وصورclipartستخدم إلدراج ت  ClipArtإدراج   

  .ستخدم لتعبئة الكائن المرسوم بلون أو تظليلت  لون التعبئة  

  .المستخدم لرسم الكائنستخدم لتحديد لون الخط ت  لون خط الرسم  

  .لذي تقوم بالضغط عليهتلون النص المحدد باللون ا  لون الخط  

  .ستخدم لتحديد نمط الخط المستخدم في الكائنت  نمط خط الرسم  

  . المستخدمةةستخدم لتحديد نمط الشرطت  طةنمط الشر  

  .ستخدم لتحديد نمط السهم المستخدمت  نمط السهم  

ائن           علىاضغط    ظل    نمط الظل الذي تريد استخدامه مع الك
  .المحدد

أيقونات شريط 

  أدوات رسم

  

د استخدامه         ال علىاضغط    ثالثي األبعاد   ذي تري نمط الثالثي األبعاد ال
  .للكائن المحدد
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  لكائنات المرسومة في مستند نقل الصور أو ا)٣-٢-٦-٣(
  نقل صورة ل

  في مستند
 .حدد الصورة من خالل الضغط عليها •
 .جديد في المستندالموضع ال سحب الصورة إلى معاضغط على زر الفأرة  •

  . زر الفأرةأفلت •
  

تغيير تنسيق ل
 للسماح صورة

قلها باستخدام بن
السحب "إجراء 

  "واإلفالت

ج صورة تجد أنه ال في بعض األحيان،عندما تقوم بإدرا
 في ها إجراء السحب واإلفالت لنقل يمكنك استخدام

 قد تم ةويمكن أن يرجع ذلك إلى أن الصور. المستند
لكي و. تنسيقها ليتم عرضها في السطر ذاته مع النص
يجب أن تستطيع استخدام وسيلة النقل بالسحب واإلفالت 

لكي أوضح األمر . تقوم بتنسيق الصور بشكل خاص
جد أن هناك بعض الصور يمكن  تأفضل، سوف بشكل 

نقلها باستخدام هذه التقنية والبعض اآلخر ال يمكنك 
فإذا آان األمر آذلك اتبع هذه . استخدام هذه التقنية معه

  :الخطوات

رة     • ا م صورة من خالل الضغط عليه حدد ال
 .واحدة

ن   • أرة األيم زر الف غط ب ىاض صورة عل  ال
ة الث رض القائم دد منهانويلع ر ة وح ا أم

 .في الشكل، آما هو موضح تنسيق صورة

ى عرض   • ذا إل ؤدي ه وارسوف ي ع ح   مرب
 .، آما هو موضح أدناهتنسيق صورة
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٩٨
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 .تنسيق صورة في مربع حوار المعروضة هي تخطيط صفحةتأآد من أن  • 

 .، آما هو موضح أدناهمشدود أو مربع مثل اختر نمط االلتفاف، •

  

  

  

سوف تجد أنه . أآيد اختياراتك لتموافق زر علىاضغط 
  .بإمكانك اآلن سحب الصورة في المستند

  
 .حدد الصورة من خالل الضغط عليها مرة واحدة • صورة لنسخ

اح  • ى مفت ه (Ctrlاضغط عل ضغط علي تمرار ال ع اس ك) م اء ذل  وأثن
أرة        ى زر الف د في            وااضغط عل ى الموضع الجدي صورة إل سحب ال

 .المستند

  .Ctrlتاح  زر الفأرة ثم مفأفلت •
 

   تغيير حجم صورة)٤-٢-٦-٣(
لتغيير حجم 
صورة في 
  مستند

 .حدد الصورة من خالل الضغط عليها مرة واحدة •

أرة       • ى ضع مؤشر الف ر             عل ائن المحدد، حتى يتغي ا الك  إحدى زواي
 .سهم مزدوج الرأسشكله إلى 

  .ا للحجم الذي تريدهسحب وفًقااضغط على زر الفأرة ثم  •

  . زر الفأرةأفلت •
  

  استيراد آائنات) ٣-٦-٣(
  ماذا يعني 
استيراد 
  آائنات؟

. يمكنك إدراج مجموعة آبيرة من الكائنات المختلفة في المستندات     
ات أو        وات أو تخطيط ور أو أص ون ص ن أن تك ات يمك ذه الكائن ه

  .لقطات فيديو أو حتى برامج صغيرة آاملة

إجراء  باستخدام  كائنات أو تقوم    اليمكنك استخدام الحافظة إلدراج     و
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١٠٠

رامج األخر       نقل ال فالت ل اإلسحب و ال ات من الب ل  (ىكائن دوز   مث  وين
سبلورار ى ) إآ رة إل ستندكمباش ر  . م تخدام أم ك اس  إدراجأو يمكن

  . الكائنات في المستندلوضع
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   جدول بيانات إلى مستنداستيراد )١-٣-٦-٣(
الستيراد جدول 
بيانات باستخدام 
 أمري نسخ ولصق

ات  • دول بيان شاء ج م بإن ة  ق داول اإلليكتروني امج الج ي برن  ف
 .إآسيل

ى زر                  • شائها من خالل الضغط عل حدد البيانات التي قمت بإن
 .الفأرة ثم السحب عبر البيانات

ة       • ر من خالل قائم ر  تحري سخ  أمر    اخت ى       ن ات إل ، لنسخ البيان
 .الحافظة

تح  اعرض ثم ، برنامج ووردافتح أو انتقل إلى    • مستند  ال أو اف
ضع نقطة اإلدراج في الموضع       . ل فيه المطلوب إدراج الجدو  

 . جدول البيانات فيه الذي تريد إدراج

ة  • ن قائم رم ر تحري ر اخت صق أم ن ل ات م صق البيان ، لل
  .الحافظة إلى المستند

  
ستيراد جدول ال

بيانات من خالل 
  استيراد آائن

د   • ذي تري ع ال ي الموض ة اإلدراج ف ع نقط دول إدراج ض ج
ه سيل في ات إآ م . بيان ن قائمث ر إدراجة م دد أم سدلة ح  المن

  .آائن

  

  

  

 

 

ار             • م حدد خي ات المتاحة ث واع الكائن ة  استعرض أن عمل   ورق
Microsoft Excel. 

 . لم يتم تحديدهعرض آرمزتأآد من أن مربع اختيار  •

ا          ف. موافق  زر   علىاضغط   • ة، آم ات خالي ة بيان تم إدراج ورق ي
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  .هو موضح أدناه

  

  
  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٣

  
تخدام    •  ات واس ال البيان ك إدخ ة  يمكن رطة األدوات الخاص  أش

د   ا ق د أنه ي إذا دققت النظر سوف تج سيل، والت امج إآ ببرن
. حلت محل أشرطة أدوات برنامج وورد العادية بشكل مؤقت         

ة المتاحة من                 زات الجداول اإلليكتروني ل مي سوف تجد أن آ
امج                 امج إآسيل أصبحت متاحة اآلن من خالل برن خالل برن

 إلى إنشاء جدول بيانات لة في هذه الحا  افلست مضطرً . وورد
م استخد       م الحافظة الستيراد المعلومات       افي برنامج إآسيل ث

  .إلى مستند وورد

  :الشكل العادي ألشرطة أدوات برنامج وورد

  

دما     • شكل عن ذا ال ل ه دو مث رطة األدوات لتب ر أش سوف تتغي
ذي        تقوم بإدراج أو تحرير البيانات في جدول بيانات إآسيل ال

 .تم إدراجه

  

 في أي جانب من جوانب      بيانات جدول ال  خارجعندما تضغط    •
ستند امج وورد   ووردم رطة أدوات برن ع أش سوف ترج ، ف

ك    . العادية مرة أخرى   ه       ،ولكن بالرغم من ذل  سوف تالحظ أن
دة     رة واح ضغط م ت بال ىإذا قم ادة   عل ات إلع دول البيان  ج

ة     لك ه تظهر ريرتح سفلي          الرسالة التالي سر ال  في الجزء األي
 .لشاشةمن ا

  

تم عرض                 • ات، فسوف ي رتين فوق جدول البيان إذا ضغطت م
ر              ك بتحري سمح ل أشرطة أدوات برنامج إآسيل مرة أخرى لت

  . البيانات



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٤

ك      • ل ذل وم بك ي تق ة الت ى التقني ق عل يطل
OLE (Object Linking and Embedding)   ات ط الكائن  أي رب

ضمنيها ة،   و. وت ذه الحال ي ه ا   ف منت آائًن د ض ون ق ن تك  م
  .مج إآسيل في أحد مستندات برنامج ووردبرنا



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٥

  
   استيراد ملف صور أو تخطيط أو رسم بياني إلى مستند)٢-٣-٦-٣(
ستيراد أنواع ال

أخرى من 
  الكائنات

ا   • ات ذاته وع آخر  أعاله إلدراج ةموضح الاستخدم التقني أي ن
  .من الكائنات

  

   دمج المراسالت)٤-٦-٣(
ما هو دمج 
  المراسالت؟

زة     رة     ج المراسالت  دم تستخدم مي ات متغي  من ملف      إلدراج بيان
ين في ملف      ال من خالل دمج         في ملف آخر    تنسيق ثابت  في ملف

  .واحد

دمجهم       ال بإنشاء   ولكن يجب أن تقوم أوالً     وم ب ل أن تق ، املفين قب
ستند األساسي  و ف الم ات ومل ف البيان ا مل ظ  . هم تم حف ث ي حي

اوين في مل ل األسماء والعن رة مث ات المتغي ات المعلوم ف البيان
ك     د ذل دمجها بع وم ب ي تق علك ستند  م ف الم ي مل ا . األساس أم
ة    ات الثابت سبة للمعلوم ول  وبالن ماء الحق ونأس ف  فتك ي مل  ف

حيث يرتبط آل اسم حقل باسم حقل في ملف           . المستند األساسي 
  .البيانات

  

   إنشاء قائمة مراسالت)١- ٤-٦-٣(
نشاء قائمة إل

  مراسالت يدوًيا
ر   • دة من تعتب وم   واح ة مراسالت، هي أن تق شاء قائم طرق إن

حيث يمكنك استخدام    . بإنشاء مستند وورد يحتوي على جدول     
ن    ات ع ظ معلوم دول لحف ي الج ود ف ل عم ولآ د الحق ي أح  ف

الت ة المراس . قائم
فيمكن استخدام العمود األول لحفظ المعلومات الخاصة باللقب          

ور( سيدة أو دآت سيد أو ال ل ال خ...مث ستخدم ). إل ود وي العم
  .العمود الثالث يحتوي على الكنية وهكذاو. الثاني لحفظ االسم

تم • تخدا ي ي م أول صف اس دول ف دة  الج اوين األعم ة عن لكتاب
ى          . )أسماء الحقول ( ل في أعل فبالتالي، يمكنك إدخال اسم الحق



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٦

ل        ود األول مث م  . "اللقب "خلية في العم وان    ث وم بإدخال عن تق
م" ي ا "االس ة ف ى خلي ي أعل و ف و  لعم ا ه ذا، آم اني وهك د الث

  :موضح في الصفحة التالية



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٧

  
 اللقب األول-االسم الكنية
 السيد محمود غالي
 السيدة هالة خطاب
 الدآتور منير واصف
 األستاذ فتحي ةجمع

  
 .يمكن تحرير جدول المعلومات هذا وتعديله بالطريقة العادية •  

ة ض:ملحوظ سيق يف وي  ل تن صف العل ى  ( ال وي عل ذي يحت ال
 . وتوسيطهأسود عريضباستخدام نمط ) سماء الحقولأ

وم   • دما تق ةعن ول  بكتاب ماء الحق ى صف ( أس ي أعل سافة  ) ف رك م ال تت
ات فعوًض ين الكلم تخدام ب ن اس م األول"ا ع تخدم " االس م"اس -االس

  ".األول

  

نشاء قائمة إل

مراسالت 

باستخدام معالج 

  دمج المراسالت

وحي االسم    • ا ي ات آم الج دمج البيان ارة عن مجموعة  مع عب
ة المراسالت  شاء قائم ا إلن وم باتباعه وات تق ن الخط ي . م ف

ك آيف          ك الجزء التالي، سوف أوضح ل الج     يمكن  استخدام مع
شاء مستند    ودمج المراسالت لدمج ملف بيانات مع مستند         إن

 .مراسالت مدمج

 .أنك قمت بفتح مستند جديد تأآد أوًال •

 أدواتمن قائمة  مج المراسالتد أمر   اختر،  دمج المراسالت لفتح معالج    •
 .مساعد دمج المراسالتإلى عرض هذا سوف يؤدي والمنسدلة 

.إنشاءزر خيار  على اضغط مساعد دمج المراسالتمن خالل  •

  . من القائمة المعروضةرسائل نموذجية اختر •
  
  
  
  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٨

  
  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٠٩

  
د             •  وم بتحدي اإلطار  سوف يتم عرض مربع حوار يسألك أن تق

 .يدمستند أساسي جد أو النشط

  

  

  

  .اإلطار النشط زر علىاضغط  •

 
  . مربع الحوار التاليبعد ذلكيظهر  • 

  

  

  

  

  

  

  

  

غط  • ىاض ات  زر عل ضار البيان ر  إح وف تظه ك وس ة ل  قائم
  .منسدلة، آما هو موضح أدناه

  
  
  
  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٠

  .إنشاء مصدر بيانات علىاضغط  •



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١١

  
د           بعد ذلك يظهر   •  ك بتحدي سمح ل  مربع الحوار التالي، والذي ي

 .تريد تضمينها في ملف البياناتالحقول التي 

  

  

  

  

  

  

ودة    • ول الموج ماء الحق ن أس تخدام بعض م د اس ا ال تري ربم
ى قم بتحديد اسم الحقل الذي ال تريده ثم اضغط            لديك،  زر  عل

 .إزالة اسم الحقل

ة باستخدام  • ى أو أسفل القائم دد ألعل ل المح ل الحق ك نق يمكن
 .ألعلى وأسفلتحريك زري 

 .موافق  زرعلىستكمال عملك اضغط ا العندما تكون مستعًد •

  .حفظ الملفا •

  

  

  

  

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٢

  

  .حفظ زر علىقم بكتابة اسم للملف ثم اضغط   •



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٣

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٤

ر        •  د تحري ت تري سألك إذا آن وار ي ع ح ك مرب ر ل وف يظه س
  .الملف أو المستند األساسي

  

  

 .تحرير مصدر البيانات زر علىفي هذه الحالة، اضغط  •

ات           نموذج إلدخال البيانات،   يظهر بعد ذلك   • ك بإدخال بيان سمح ل ذي ي  وال
  .في ملف البيانات، آما هو موضح أدناه

  

  

  

  

  
  
 إلغالق   موافق زر   علىأدخل البيانات التي تريدها، ثم اضغط        •

 .مربع الحوار

 .الحظ ظهور شريط أدوات جديد، آما هو موضح أدناه •

  

  

د   • ات وتري وذج بيان وار نم ع ح إغالق مرب د قمت ب ت ق إذا آن
ات     أيقونة   على فتحه بعد ذلك اضغط    ا   تحرير مصدر بيان ، آم

 .هو موضح
  
  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٥

لقد قمنا اآلن بإنشاء ملف البيانات الذي يمكن استخدامه في             •
  .عملية دمج المراسالت، آما هو موضح في الجزء التالي



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٦

  
   دمج قائمة المراسالت مع مستند الرسائل أو بطاقات العنونة)٢-٤-٦-٣(

جراء دمج إل
مراسالت 
للرسائل 
  جيةالنموذ

ة    • الة نموذجي تخدامه آرس د اس ذي تري ائل ال ستند الرس تح م ذه . اف ي ه ف
سبة         الرسائل األساسية  .docالحالة، قم بفتح مستند      دم للعمالء ن ذي يق ، ال

 .ات الجديدةيعلى المشتر% ١٠خصم تصل إلى 

ة  • الل قائم ن خ ر أدواتم دد أم سدلة، ح ج المراسالت المن  دم
 .د دمج المراسالتمساعالذي سوف يقوم بعرض مربع حوار 

 .إنشاء حدد زر خيار مساعد دمج المراسالتمن خالل  •

 . من القائمة المعروضةرسائل نموذجيةحدد خيار  •

  

  

  

د             • وم بتحدي سألك أن تق ع حوار ي اإلطار  سوف يتم عرض مرب
 .مستند أساسي جديد أو إنشاء النشط

  
  
  
وم بإرجاعك       اإلطار النشط  زر   علىاضغط   • ذي سوف يق ى   ال إل

اه    دمج المراسالت مساعد  ا هو موضح أدن الحظ أن زر (، آم
 ).ا اآلن أصبح نشًطإحضار البيانات

  

  

  

  

 

  
  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٧

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٨

  
غط  •  ىاض اتزر  عل ضار البيان سدلة إح ة المن رض القائم  لع

ه  ة ب الخاص
  .آما هو موضح

  

  

  

  

د  • اتإذا قمت بتحدي صدر بيان شاء م صدر إن شاء م ك إن ، فيمكن
دمج المراسال  تخدامه ل د الس ات جدي د و. تبيان إذا قمت بتحدي

ل              فتح مصدر بيانات   ات موجود من قب تح ملف بيان ، فيمكنك ف
 .استخدامه بعد ذلك آمصدر بيانات لدمج المراسالتو

ه ؤفي هذا المثال، سوف نفترض أن هناك مصدر بيانات تم إنشا          
  .من قبل

، الذي سوف يؤدي إلى فتح مربع فتح مصدر بياناتحدد خيار   •
 .فتح مصدر بياناتحوار 

م     ات ت دة بيان تخدام قاع ت باس ا، قم ح هن ال الموض ي المث ف
د    ةموجود" حسابات العمالء . xls"حفظها آملف إآسيل       في مجل

سم الحسابات   ى   سوف ت  :ملحوظة   . /My Documents/ق ضطر إل
ة  تخدام قائم ظاس ف حف ه المل ات بنوع رض ملف سدلة لع  المن
  .برنامج إآسيل

جال     • ى س وي عل ذي يحت ات ال ف البيان دد مل م  ح اوين ث ت العن
  .فتح أو اختر Enterاضغط على مفتاح 

  

  
  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١١٩

  

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٠

  
ك      يمكن   •  ع الحوار     أن يظهر ل ذه  معروض بأسفل، في       المرب ه

  .موافق زر على اضغط الحالة،

  

  

  

  

  
ذا             البدايةفي   • ة، ل ، ال يوجد أي حقول دمج مراسالت في الرسائل النموذجي

ار زر          تم توجيهك الختي ستند أساسي    سوف ي ر م ول دمج   تحري إلدراج حق
ستند األساسي ي الم ىاضغط . ف ستند األساسي زر عل ر الم  لعرض تحري

 . أعلى المستند آما هو موضحدمج المراسالتشريط أدوات 

  

  

  

  

ه             • ول في د إدراج الحق . ضع نقطة اإلدراج في الموضع الذي تري
 .، في أعلى المستندا المثالفي هذ

ر  • ل دمجاخت  المراسالتدمج  من شريط أدوات زر إدراج حق
اوين أي   ستند العن ي م ات ف ول البيان ة بحق ملعرض قائم  االس

 .إلخ...الكنيةو

  

  

  

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢١

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٢

  
ي           ا ف ة وإدراجه ن القائم ول م ماء الحق د أس وم بتحدي ب أن تق يج

  .إدراج حقل دمجالرسائل النموذجية باستخدام زر 
 .ثم نترك مسافة.  أوًالاللقب، سوف نقوم بإدراج حقل المثال افي هذ •

 .ا بمسافة متبوًعاالسمنقوم بإدراج حقل ثم  •

 . لالنتقال إلى سطر جديدEnter والضغط على مفتاح الكنيةثم إدراج حقل  •

ل      • ي _اللقب ثم إدراج حق اح     المهن ى مفت ضغط عل ى سطر    Enter وال ال إل  لالنتق
 .جديد

 . لالنتقال إلى سطر جديدEnter والضغط على مفتاح الشرآةثم إدراج حقل  •

 . لالنتقال إلى سطر جديدEnter والضغط على مفتاح ١لعنوان اثم إدراج حقل  •

 . لالنتقال إلى سطر جديدEnter والضغط على مفتاح ٢العنوان ثم إدراج حقل  •

 . لالنتقال إلى سطر جديدEnter والضغط على مفتاح البلدثم إدراج حقل  •

ل  • م إدراج حق اتفث ل_ه اح العم ى مفت ضغط عل ى سطر Enter وال ال إل  لالنتق
 .دجدي

اح      البريدي_الرمزثم إدراج حقل     • ى سطر       Enter والضغط على مفت ال إل  لالنتق
 .جديد

م   • ى ي    وث زي " آلمة  سارضع نقطة اإلدراج عل ان األمر ضروريا   " عزي وإذا آ
 .ترك مسافةا

 . متبوعا بمسافةاللقبإدراج حقل ثم  •

 .Enterالضغط على مفتاح و الكنيةثم إدراج حقل  •

  : فسوف يكون شكل الشاشة آالتاليعندما تنتهي من القيام بذلك

  

  

  

  

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٣

  
ة             •  دمج  بعد أن تقوم بإدراج أسماء الحقول األساسية، حدد أيقون

 . دمج المراسالت من على شريط أدوات الجديد بالمستند

ول المدرجة              • ل الحق سوف يتم إنشاء مستند جديد يحتوي على آ
 .حيث يمكن حفظ أو طباعة هذا الملف. في آل رسالة

  :كل التالي مثال ألول رسالةيوضح الش

  

  

  

  

  

  

  

  
عمل دمج ل

مراسالت 
إلصدار 

بطاقات عنونة

 .قم بإنشاء مستند جديد •

ة   • ن قائم سدلة أدواتم ر المن ر اخت الت  أم ج المراس ذي دم  ال
 .مساعد دمج المراسالتسوف يؤدي إلى عرض 

ار       إنشاء زر   علىاضغط   • ة      ثم حدد خي ة بريدي ات عنون ا   بطاق ، آم
 .هو موضح أدناه

  

 
  

  

  .سوف يظهر لك مربع الحوار التالي •

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٤

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٥

  
 . الستكمال عملكاإلطار النشط زر علىاضغط  • 

 .مساعد دمج المراسالتسوف يظهر لك مربع حوار  •

 

  

  

  

ات        ب،  فتح مصدر بيانات   علىضغط  ا • اك ملف بيان افتراض أن هن
 .موجود بالفعل

ذي    • ف ال دد المل دح ات  تري ف بيان تخدامه آمل ال  .  اس ي المث ف
 . حسابات شهر فبرايرdoc.  ملفتم تحديدضح أدناه المو

  

  

  

  

  

  
  

شاء             فتح زر   علىاضغط   • ع الحوار الستكمال خطوات إن  في مرب
 .بطاقات العنونة البريدية

 .سوف يتم عرض مربع الحوار التالي •

  

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٦

  .إعداد المستند األساسي زر علىاضغط  •



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٧

  
  .سوف يتم عرض مربع الحوار التالي • 

  

  

  

  

  
  
يال               تذآر أن الم   • ة يمكن أن تختلف قل ات العنون أنواع بطاق علومات الخاصة ب

ا  دانلوفق اص   . لبل ا خ ح هن ال الموض تخدام   فالمث تم اس ث ي ا حي ببريطاني
وع  ة من ن ات عنون ات.A4بطاق تم استخدام بطاق ا ي وع   بينم ة من ن عنون

Letter    ى اضغط   .  في الواليات المتحدة األمريكية سهم المتجه ألسفل       عل  ال
زء  وار ج ة   بج ات العنون واع بطاق وار    أن ع الح ي مرب ود ف سب  ( الموج ح

يمكنك استخدام بطاقات العنونة من نوع      . ثم حدد النوع الذي تريده    ) الحاجة
 . في الواليات المتحدة األمريكيةAveryقياسي 

  

  

 . الستكمال خطوات عملكموافق زر علىاضغط  •

وف       • ي س ول الت إدراج الحق الي ب وار الت ع الح ك مرب سمح ل ي
 .تخدم لطباعة بطاقات العنونةتس

  

  

  

  

  
 



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٨

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٢٩

  
 .إدراج حقل دمج زر علىاضغط  • 

 .اللقب علىفي هذه الحالة اضغط  •

  

  

  

 .اللقبسوف يتم إدراج حقل  •

  

  

  

  

 

  

  

  

 .اضغط على شريط المسافة إلدراج مسافة •

 . لعرض قائمة منسدلةإدراج حقل دمج زر علىاضغط  •

 .االسم علىاضغط  •

  .االسمسوف يتم إدراج حقل  •

  .اضغط على شريط المسافة إلدراج مسافة •

  . لعرض قائمة منسدلةإدراج حقل دمج زر علىاضغط  •

  .الكنية علىاضغط  •

ل     • تم إدراج حق ة سوف ي ع الحوار مشاب   الكني ا ًه ويكون مرب ا لم
  .في الصفحة التاليةهو معروض 



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٣٠

  
   

  

  

  

  

 

  

  

 . الستكمال خطوات عملكموافق علىاضغط  •
 .لتاليسوف يتم عرض مربع الحوار ا •

  

  

  

  

  

  

  

 

  

غط  • ىاض ج  زر عل ات    دم ستند بطاق ات بم ف البيان دمج مل ل
 .العنونة

 :سوف يظهر لك مربع الحوار التالي •

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٣١

  

  



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٣٢

  
ى   في جزء    مستند جديد الخيار  الحظ   •  دمج إل شاء    ال ذا يعني إن  وه

 الطباعة مباشرةإذا آنت تريد أما  . ملف جديد بالبيانات المدمجة   
ى   ه ألسفل المجاور لجزء     مكنك استخدام السهم المتج   في دمج إل  ال

 .لتحديد خيار الطباعة مباشرة

شا           • م إن ذي ت د ال ه من خالل   ؤيوضح الشكل التالي المستند الجدي
 .الدمج بالمستند الجديد

  

  

  

  

  

  

  

  

ة      • ع األوراق الخاص ة، ض ات العنون ة بطاق وم بطباع ي تق لك
اع    ن خالل اتب ة م م بالطباع م ق ة ث ي الطابع ة ف ات العنون ببطاق

 .ريقة العاديةالط

ذير زر،   :تح ة لي تخدام طابع وم باس ت تق تخدام إذا آن ن اس د م تأآ
ات  ةبطاق ة الخاص االعنون ث .  به تخدام حي سبب اس ن أن ي يمك

ر    ى حدوث         أو   مناسبة   بطاقات عنونة غي  ذات جودة منخفضة إل
ى    ؤدي إل رة ت شاآل آثي م

  .تعطيل الطابعة



  )ة الثالثةالوحد(

   النصوص                                                                              دليل التدريبةمعالج
  

١٣٣

  
 


