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 تحذير

  أي نحوو أو بييوط يريقوطو سوواء أ انوت ولكترونيوط ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو نقله على

أو بالتصوير أو بخالف ذلكو أو استخدامها في ونتاج أيط مادة مماثلط وال بموافقط خطيط مون المللو و 

 .ومن يخال  ذلك يعّرض نفسه للمساءلط القانونيطو مع حفظ  افط الحقوق المدنيط والجنائيط

 التووي  ووت اسووتخدامها فووي وعووداد هووذ  المووادة ا تجووات جميعهووون أسووماء العالمووات التجاويووط وأسووماء المن

التدويبيط أسماء  جاويط أو عالمات  جاويط مسجلط خاصط بمالكيها فحسبو وداو النشر ال عالقط لهوا 

 .بيي من المنتجات أو الشر ات التي وود ذ رها في هذ  الوحدة التعليميط

 

 

 تبرئة وتنويه

 !اقرأ ـ من فضلك ـ لألهمية

و ICDLو والرخصوط الدوليوط لقيوادة الحاسووب ECDLمن الرخصط األوووبيط لقيوادة الحاسووب   عد  الا 

وجميووع الشووعاوات الخاصووط بهووا عالمووات  جاويووط مسووجلط  ابعووط لملسسووط الرخصووط األوووبيووط لقيووادة 

و ولويس هنوا  ECDL-Fويعود المللو  مسوتقالا عون . أيرلندا ودول أخرى/  الحاسوب ومقرها في دوبلن

ة دأن  سوتخدم فوي مسواعالتعليميوط  ويمكون لهوذ  الموادة. ن الشرا ط بينهما في أي أمر من األمووأي نوع م

و ولويس (ICDL) لقيوادة الحاسووبالمتقدموط  الطلبط علوى اععوداد للتقودم ولوى اختبواوات الرخصوط الدوليوط

اسوتخدام هوذ  هنا  أيط ضمانات  قدمها ملسسط الرخصط األوووبيط لقيادة الحاسووب أو المللو  علوى أن 

المادة سيضمن اجتياز االختباو المتعلق بهواو ويشوير اسوتخدام الشوعاو الخوام بالموادة الدواسويط المعتمودة 

للرخصط الدوليط المتقدمط لقيادة الحاسوب ولى أن هذا المنتج قد  مت مراجعته واعتماد  بشكل مسوتقل فوي 

هواج اعصوداو النواني للرخصوط الدوليوط المتقدموط ظل ما يتوافق ومعياو المطابقط التقنيط ألهداف الوتعلت لمن

 .لقيادة الحاسوب

 

 عزيزي القارئ:

 لقيادة الحاسوب  شمل أيضاا الرخصط الدوليط المتقدمط المتقدمط  ون أيط وشاوة ولى الرخصط األوووبيط

المنهوواج الرسوومي المعتموود موون قبوول ملسسووط الرخصووط  2.0 ويعوود اعصووداو وقووت. لقيووادة الحاسوووب

 والرخصوط الدوليوطالمتقدموط  لقيادة الحاسوب لالستخدام في برنامجي الرخصوط األوووبيوط األوووبيط

 .لقيادة الحاسوبالمتقدمط 

 لقيوادة الحاسوووب فيجوب عليووك أوالا المتقدمووط  وذا وغبوت فووي الحصوول علووى شوهادة الرخصووط الدوليوط

 .المعتمدة ICDLالتسجيل لدى المزود الويني في بلد  وذلك بالتسجيل في مرا ز اختباو 

 لقيوادة المتقدموط  وذا أودت الحصول على مزيد من المعلومات بشين التقودم الجتيواز الرخصوط الدوليوط

لقيووادة المتقدمووط الحاسوووب فووي دولتووكو الرجوواء اال صووال بالجهووط المحليووط المانحووط للرخصووط الدوليووط 

الحاسوووب فووي  الحاسوووبو أو قووت بزيوواوة موقووع الويووب الخووام بملسسووط الرخصووط األوووبيووط لقيووادة

 http://www.ecdl.com: العنوان اآل ي

  وت وخضواع الموادة المتضومنط فووي هوذ  الموادة الدواسويط لعمليوط مراجعووط  قنيوطو وفيموا يتعلوق بويي موون 

تصور فقو  االختباوات التقييميط أو جيمعها أو  دويبات  قيويت األداء المحتووا  فوي هوذا المنوتجو فهوي  ق

على هذا المنتج وال  حتوي بشكل صريح أو ضمني  رخيصاا من ملسسط الرخصط األوووبيط لقيوادة 

 .أو أيط اختباوات أخرى( ICDL) الحاسوب الختباوات

  ت ا خاذ االحتيايات الالزمط جميعها في وعداد هذا المسوتندو بموا فوي ذلوك عمليوات المراجعوط التقنيوط 

لقيووادة الحاسوووب المتقدمووط اوات المطلوبووط فووي منهوواج الرخصووط الدوليووط وغيوور التقنيووطو لت طيووط المهوو

 .اعصداو الناني

  

http://www.ecdl.com/


 

 

  لقد  ت بذل أقصى جهد ممكن لضمان احتواء هذا الكتاب على معلوموات دقيقوط ومحدثوطو وموع هوذا ال

يتحمل الناشر أو الملل  أيط مسلوليط قانونيط فيما يخو  محتووى الكتواب أو عودم وفائوه باحتياجوات 

قاوئو  ما أنه ال يتحمل أيوط مسولوليط أو خسوائر أو مطالبوات متعلقوط بالنتوائج المتر بوط علوى قوراءة ال

 .هذا الكتاب

  وذا عنرت على أيط أخطاء في هوذ  الموادة التدويبيوطو يمكنوك اال صوال بوالملل  علوى العنووان التوالي

info@specto.co  .من الجهد الذي بذل من أجل معالجط أيط اخطاء مطبعيط أو  قنيط  وعلى الرغت

ويعتوزم المللو   حوديذ هوذ  الموادة بصوفط . فنحن نلتمس العوذو حيوال األخطواء التوي قود  عنور عليهوا

دوويطو لذا فإن أيط ملحوظوط  وي ي مون جوانبكت سويكون لهوا دووهوا الفعوال فوي مسواعد نا علوى  حقيوق 

 .أعلى المواصفات

 

 

 
 

 
  

 جداا:  ي   قرأ هذا الكتابهام 

 عتمد المادة التدويبيط على  طبيق المهاوات عملياا على ملفات معدة مسبقااو ويجب  -1

 .عليك الحصول على هذ  الملفات من الموقع أدنا 

  قت بتحميل الملفات من الموقعwww.specto.co/data. 

 ملفات في الموقع الذي  را  مناسباا قت بفك الض   عن ال. 

يمكنك قراءة أيط وحدة من وحدات الكتاب بشكل منفصل وبيي  ر يب  را  مناسبااو  -2

لقيادة الحاسوب المتقدمط فقد  ت مراعاة ومكانيط التقدم الختباوات الرخصط الدوليط 

 .بيي  ر يب يرا  الطالب مناسباا 

ذ  الوحدة مع  لك الموجودة على لضمان  طابق األشكال والصوو الواودة في ه -3

 (.التكبير) حاسوبك الذي  تدوب عليهو اجعل النوافذ جميعاا في وضع

 .Office 2013ُصممت  دويبات هذا الكتاب وأشكاله التي فيه لتتوافق مع مهاوات  -4
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 Formatting التنسيق .1

 Text Formatting النصوص تنسيق .1.1

 Text wrapping النص التفاف .1.1.1

  خطي و مخط و وستو )صووةو منل وسومي  ائنأّي  حول بسهولط الن  التفاف من Word 2013 نكيُمكّ 

 التفاف أنماي من  ريد  نم أّي  أو وموضعأّي  باستخدام الجداول أو و(WordArtو أو  ائن وسوميط أشكال

 .الن 

 Text wrapping for graphical objects رسومي كائن حول نص التفاف .1.1.1.1

 (وdocx) نسيقات. المستند من النانيط الصفحط في الموجودة الحاسوب صووة حول الن  التفافلتطبيق 

 اآل يط: الخطوات ا بع الصفحطو منتص  يساو في الصووة  كون بحيذ

 (.docx) نسيقات. المستند افتح .1

 التبويووب عالمووط فتظهوور عليهوواو بووالنقر النانيووطو الصووفحط فووي الموجووودة الحاسوووب صووووة حووّدد .2

  .بالصووة الخاصط (Format /) نسيق

 (وArrange /) ر يووب المجموعووط وموون (وFormat /) نسوويق التبويووب عالمووط ضوومن .3

  الئحط. فتظهر (وPosition /)الموضع أيقونط على انقر

 ولووى نسووبط الرسووومي للكووائن  طبيقووه  ريوود الووذي االلتفوواف موضووع أيقونووط علووى انقوور الالئحووط موون .4

 Position in /باسوتخدام التفواف الون  المربوع اليسواو ولوى الوسو  فويالوضوع ) منول والصوفحط

Middle Left with Square Text Wrapping.) 

 اآلتية: الخطوات اتبع النص، خلف الصورة تظهر كأن نفسه للنص نسبة االلتفاف تطبيق أردت وإذا

 .األمر لزم وذا والحاسوب صووة حّدد .1

 انقر (وArrange /) ر يب المجموعط ومن (وFormat /) نسيق التبويب عالمط ضمن .2

 الئحط. فتظهر (وText Wrapping /الن  )التفاف أيقونط على

 هنووا  أن هنووا التي يوود مووع (.Behind Text /الوون  )خلوو  األموور اختوور الالئحووط موون .3

 منل:  طبيقهاو يمكن أخرى خياوات

 (الون  موع سوطري/ In Line with Text): يّ ي و الون و موع السوطر علوى الصوووة  كوون 

 حروفه. من حرف

 (مربع/ Square)وذا  ان محيطاا بها وداخل الن  مربعاا  لشكّ و  الصووة عائمطو :  صبح. 

 (مشدود/ Tight): داخول الون و وذا  وان  الصووة عائمطو و شّكل محيطواا يشوبه شوكلها  صبح

 بها. محيطاا 

 (عبر/ Through): مشدود( شبه الخياو / Tight على نحٍو يكوون الون  فيوه مشودوداا بشوكل )

 أ بر ولى الصووة.

 (وأسفل أعلى/ Top and Bottom): وأسفلها. الصووة أعلى الن  يظهر 

 (الن  أمام/ In Front of Text): خلفها. والن  الن و أمام الصووة  كون 
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 (االلتفواف نقاي  حرير/ Edit Wrap Points):  ّنقواي مسواحط  حديود مون يواوتاالخ هوذا نوكيُمك 

 يدوياا. االلتفاف

 

 القادم. للدوس مفتوحاا  وأبقِهِ  المستندو احفظ .4

 Text wrapping for table جدول حول نص التفاف .2.1.1.1

 (وdocx) نسيقات. المفتوح المستند ضمن النالنطو الصفحط في الموجود الجدول حول الن  التفاف تطبيقل

  اآل يط: الخطوات ا بع

 خاصووتان  بويووب عالمتووا فتظهوور النالنووطو الصووفحط فووي الموجووود الجوودول موون خليووطأيّووط  فووي انقوور .1

  (.Design /و) صميت و(Layout /) خطي  هما بالجداولو

 انقور (وTable /)جودول المجموعوط ومون (وLayout /) خطوي  التبويوب عالموط ضمن .2

 /الجوودول )خصووائ  الحووواو مربووع فيظهوور (وProperties /)خصووائ  أيقونووط علووى

Table Properties.)  

 يي ي: بما قت ثت األمرو لزم وذا (وTable /)جدول  بويب على نقرا .3

 التفاف قست من(  الن/ Text Wrapping)التفاف زو على انقر و(/ Around). 

 محاذاة قست من(/ Alignment) يساو زو على انقر(/ Left.) 
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 .الن  يساو ولى  امالا  الجدول محاذاة ت مّ   ي  والحظ و(OK /)موافق زو على انقر .4

 اتبييع أخيير ، وخيييارات ،المحييي  اليينص عيين هعييدب   مقييدارو ،للجييدول والعمييودي األفقييي الموضييع ولتعيييين

 اآلتية: الخطوات

 (.Table Properties/الجدول )خصائ  الحواو مربع وظهاو أِعد   .1

 (وPositioning /الموضوع ) عيوين زو علوى انقر (وText Wrapping /الن  )التفاف قست ضمن .2

 (.Table Positioning /الجدول )موضع الحواو مربع فيظهر

 يي ي: بما قت (وTable Positioning /الجدول )موضع الحواو مربع ضمن .3

 أفقوي قسوت مون(/ Horizontalو) نسوبط السورد مربوع ومون( ولوى/ Relative toو) األمور اختور 

 (.Page /)صفحط

 خياوات قست من(/ Optionsو) حريوك االختياو مربع فّعل ( الون  موع/ Move with text) و

 .وذا لزم األمر

 موافق زو على انقر(/ OK.) 
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 و(OK /)موافوق زو علوى انقور (وTable Properties/الجودول )خصوائ  الحوواو مربوع ضومن .4

 .الهامش ولى نسبط ال الصفحط ولى نسبط الجدول محاذاة  ّمت  ي  والحظ

 ثوت وشورائها(و وأسوعاوها ا.... مواصوفا ه) الجودول  سوبق التي الفقرة نهايط في الكتابط ملشر انقل .5

  وداخل هنوا  يكوون أن دون الون  موع الجودول  حوّر   يو  والحوظ وEnter مفتاح على اض  

 بينهما.

 المستند. احفظ ثت األخيرو اعجراء عن  راجع .6

  اآلتية: الخطوات اتبع المستند، نهاية في جدول رسم عند تلقائيا   نصال التفاف ولتطبيق

 .Ctrl + End مفتاحي على بالض   والمستند نهايط ولى الكتابط ملشر انقل .1

 انقوور (وTables /)جووداول المجموعووط وموون (وInsert /)ودواج التبويووب عالمووط ضوومن .2

  الئحط. فتظهر (وTable /)جدول أيقونط على

  (.Draw Table /جدول )وست األمر اختر الالئحطو من .3

و الرقموي التعوداد قائموط فوي منتصو  الجودول وسوت أثنواء مسوتمر بشوكل Ctrl مفتواح علوى اضو   .4

  .الموجودة في نهايط المستند

 الجدول. حول  لقائياا  الن  التفاف فيتت وCtrl مفتاح حرو .5

 الجدول. وست عن  راجع .6

 القادم. للدوس مفتوحاا  وأبقه المستندو احفظ .7
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 Find and Replace options واالستبدالخيارات البحث  .2.1.1

 وعناصر الصفحط فواصل أو الفقرة عالمات أو  نسيق أو ن  عن للبحذ Word 2013 استخدام يُمكنك

 وسهولط. يسر بكل  يرهاب واستبدالها أخرىو

 أو اا أحرف  حتوي عباوات أو  لمات عن للبحذ ووالرموز البدل أحرف باستخدام البحذ  وسيع يُمكنك  ما

 األحرف. من معينط مجموعات

 Finding and Replacing font formats واستبدالها الخ  تنسيقات عن البحث .1.2.1.1

 الذي الن  في سواء الخ و  نسيقات خياوات ضب  مع  لقائياا  بعباوة أو بكلمط عباوة أو  لمط استبدال كيمكن

 به. ستستبدل الذي الن  في أو عنه  بحذ

  14) وحجيم  Tahoma) الخي  بنيو  لكين )الحاسيو( ، بكلمية وردت حيثميا )الكمبييوتر  كلمية والستبدال

 اآلتية: الخطوات اتبع  ،docx)تنسيقات. المفتوح المستند ضمن غامق، وبنم  )أزرق ، ولون

 المستند. بدايط من البحذ ليتت المستندو بدايط ولى انتقل .1

 انقور (وEditing /) حريور المجموعوط ومون (وHome /الرئيسويط )الصوفحط التبويوب عالمط ضمن .2

 Find /واسوتبدال )بحوذ الحوواو مربوع فيظهور و (Replace /)اسوتبدال أيقونط على

and Replace.) 

  األمر. لزم وذا (وReplace /)استبدال  بويب على انقر .3

 واالستبدال. للبحذ وضافيط خياوات فتظهر و1(More /)المزيد زو على انقر .4

  عنها. البحذ  ريد التي )الكمبيو ر(  لمط ا تب (وFind what /عن )البحذ التحرير مربع في .5

 )الحاسوب(.  لمط ا تب (وReplace with /بـ )استبدال التحرير مربع في .6

 مربوع فيظهور (وFont /)خو  األمور منهوا اختور الئحوطو فتظهر و(Format /) نسيق زو على انقر .7

 (.Replace Font /خ  )استبدال الحواو

 انقور ثوت(و Blueبحيوذ يكوون لوون الخو  )أزوق/  والتوالي الشكل في  ما المطلوبط الخياوات حّدد .8

 (.OK /)موافق زو على

                                                 
 (.less /(و يتحّول است الزو ولى )أقلMore /بعد النقر على زو )المزيد 1


