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 Document Creationإنشاء المستندات   2

وتحريةر ، والتنقل داخةل المسةتند، وتغيير طرق عرضها، سوف تتعرف في هذا الجزء إلى كيفية إدخال النصوص في المستندات

 .وغيرها من المهارات، النصوص

 Entering Text إدخال النصوص  1.2

 Switching between page view modes التبديل بين طرق عرض المستندات  1.1.2

 (، اتبع الخطوات اآلتية:Draft/ مسودة)طريقة العرض ( إلى docx.المستند المفتوح )العمل مع المستنداتلتغيير طريقة عرض 

  .(View/ )عرضعالمة التبويب انقر على  .0

/ )مسةةودةانقةةر علةةى األيقونةةة  ،(Document Views/ المسةةتندات طةةرق عةةرضالمجموعةةة )ضةةمن  .0

Draft).  

 طرق عرض المستندات المختلفة. اآلتيويوضح الجدول 

 الوظيفة طريقة العرض

 عرض المستند كما سيظهر على الصفحة المطبوعة.ت (Print Layout/ تخطيط الطباعة)

 Full/ القراءة في وضع ملء الشاكة)

Screen Reading) 

عرض المستند دون عرض )الشريط( ودون عرض كريط أدوات الوصول السةريع ت

وغيرها من األكرطة مما يتيح عرض محتويات المستند على أكبر جزء مةن الشاكةة 

 مما يعطي مساحة أكبر للقراءة والتحرير أو التعليق على المستند.

 .اإلنترنتعرض المستند كما سيظهر على كبكة ت (Web Layout/ تخطيط ويب)

  (Outline/ مخطط تفصيلي)
حيةةث يمكةةن الةةتحكم بتخفةةيض وترقيةةة مسةةتويات ، عةةرض المسةةتند كمخطةةط تفصةةيليت

 الفقرات. 

 (Draft/ مسودة)
دون الصةةور والةةرؤوس والتةةذييالت وغيرهةةا مةةن مكونةةات  ،عةةرض النصةةوص فقةةطت

 المستند. 

 Entering text into a documentإدخال النص في المستند   2.1.2

ويمكنةك البةدء بإدخةال الةنص مباكةرة إلةى المسةتند باسةتخدام لوحةة ، بداية المستندفي يكون مؤكر الكتابة ، إنشاء مستند جديد عند

 لذلك قم بما يكتي:، ، فتتم كتابة ما تضغط عليه من مفاتيح في مكان وجود مؤكر الكتابةالمفاتيح

 .(docx.الكتابة) ( باسمdocxاحفظ المستند المفتوح )العمل مع المستندات. .0

فيظهةر مؤكةر بزر الفةكرة نقر ا، ثم Iحرك مؤكر الفكرة إلى نهاية العنوان )العمل مع المستندات( ستجد أنه يتحول إلى  .0

 .الكتابة في المكان الذي نقرت فيه

 .اضغط مفتاح المسافة، ثم اكتب كلمة )وتنسيقها( .3

وال يقتصةر األمةر علةى هةذه المهةارات واكتب النص اآلتي: )، الصفحة مكان فارا في نهايةأّي  انقر نقراً مزدوجاً في .4

األساسية حيث يمكن للمستخدم القيام بالتنسيق المتقدم للنصوص والفقرات، واألنمةاط واألعمةدة والجةداول، كمةا يمكنةه 

  .(ةاستخدام المراجع على اختالفها من تسميات توضيحية وحواكي وجداول محتويات وفهارس وإكارات مرجعي

  احفظ المستند وأبقه مفتوحاً. .5

 التبديل بين اللغات المثبتة على حاسوبك. من نك يمكّ  Alt + Shiftوهنا تجدر اإلكارة إلى أن الضغط على مفتاحي 

 Inserting symbols or special charactersإدراج الرموز أو األحرف الخاصة   3.1.2

™ ، ®، ©التةي ال تتةوفر علةى لوحةة المفةاتيح مثةل ، الرمةوز واألحةرف الخاصةةيوفر معةالج النصةوص إمكانيةة إدخةال بعةض 

 .وغيرها من الرموز
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 اتبع الخطوات اآلتية:، (docx.المستند المفتوح )الكتابةبعد كلمة )ميكروسوفت(، ضمن  ™العالمة التجارية رمز وإلدراج 

التةةي تبةةدأ بةةالنص )كةةل هةةذه التنسةةيقات  الموجةةودة فةةي الفقةةرة كلمةةة )ميكروسةةوفت(ضةةع مؤكةةر الكتابةةة فةةي نهايةةة   .0

  ...(.وغيرها

/ )رمةزأيقونة انقر على  ،(Symbols/ رموزالمجموعة )ومن  ،(Insert/ )إدراجعالمة التبويب ضمن  .0

Symbol).فتظهر الئحة بالرموز الشائعة ،  

 ™.الرمز انقر على  .3

 اآلتية:اتبع الخطوات ، وإذا رغبت بإدراج رموز أخرى غير موجودة في الالئحة

  .(Symbol/ )رمز أيقونةانقر على  ،(Symbols/ رموزالمجموعة )ومن  ،(Insert/ )إدراج عالمة التبويبضمن  .0

  .(Symbol/ مربع الحوار )رمز، فيظهر (More Symbols/ )المزيد من الرموزمن الالئحة انقر على  .0

  .(AGA Arabesque)، اختر (Font/ مربع )خط من .3

 .الوجه الضاحكمثل رمز  ،إدراجهحّدد الرمز المطلو   .4

 .(Closeزر )إغالق/ ثم انقر على  ،(Insert/ )إدراجزر انقر على  .5

 أبِق المستند مفتوحاً. .6

 

 (3-3تمرين )

 (.Outline/ مخطط تفصيليفي طريقة عرض ) (docx.الكتابةالمستند المفتوح )اعرض  -0

 (.Outline/ المخطط التفصيليأغلق عرض ) -0

 االفتراضي.الفارا أنشئ مستنداً جديداً استناداً إلى القالب  -3

 Wordوالنص )، ( في السطر الثانيمعالج النصوص والنص )برنامج، ( في السطر األولالوحدة الثالثةأدخل النص ) -4

 ( في السطر الثالث.2010

 .(68 انظر ملحق إجابات التمارين ص) .الثالثفي نهاية السطر  ©أدرج الرمز  -5

 .(docx.ملفي األولباسم ) M3مجلد ملفات العمل في احفظ الملف  -6

 ا.مأغلقهثم ، ينالمفتوح يناحفظ المستند -7

 Selecting & Editing Textتحديد النصوص وتحريرها   2.2

، والتبةديل بةين أوضةاع الكتابةة، كيفية تحديد النصوص وتحريرها من حيث: إظهار عالمات التنسيق إلىستتعرف في هذا الجزء 

 والبحث عن النصوص واستبدالها ونسخها ونقلها وحذفها.
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Ctrl + * (Shift +8) 

 Non-printing formatting marks إظهار عالمات التنسيق المخفية  1.2.2

عالمةات تنسةيق مخفيةة تركةدك ـ متةى قمةت بإظهارهةا ـ إلةى  Word 2010تتوافر في مستندات 

مواضع الفقرات، والمسافات بين الكلمات، وفواصل األسطر اليدوية، وأحةرف الجدولةة وغيرهةا، 

 علماً أن عالمات التنسيق هذه ال تظهر عند الطباعة.

 الخطوات اآلتية:اتبع ، (docx.إنشاء المستنداتوإلظهار أو إخفاء عالمات التنسيق في المستند )

 .(docx.إنشاء المستندات) افتح المستند .0

أيقونة انقر على  ،(Paragraph/ فقرةالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

  ، فتظهر عالمات التنسيق الموضحة في الجدول اآلتي: (Show/Hide/ )إظهار الكل

 عليها عالمة التنسيق التي يدل شكل الرمز الرمز

 
 (Tabحرف جدولة )مفتاح  سهم باتجاه النص

 
 (Enterعالمة الفقرة )مفتاح  رمز أيقونة إظهار الكل

 
 (Spaceالمسافات )مفتاح  كل نقطة بين الكلمات  تدل على مسافة واحدة

 
 (Hiddenتنسيق خط )مخفي/  وضع نقاط أسفل النص

 (Ctrl + Enterفاصل صفحات يدوي )مفتاحي  منقطة  (فاصل صفحاتعبارة ) 

 (Shift  + Enterفاصل أسطر يدوي )مفتاحي  سهم معقوف باتجاه السطر التالي 

 
 نقطة ارتساء الكائن في المستند مرساة

 .إلخفاء عالمات التنسيق كّرر الخطوات السابقة نفسهاو .3

  أبِق المستند مفتوحاً. .4

 Selecting text تحديد النصوص  2.2.2

سواء أكانت حرفاً أم كلمة أم عبةارة أم فقةرة، ، النصوصتلك بد أوالً من تحديد  لتنفيذ عمليات التنسيق المختلفة على النصوص ال

 ما يلي:هو نص أّي  لتحديدالمستند بككمله، وكل ما عليك فعله  أم

 .نقر بشكل مستمر على زر الفكرة األيسر في بداية النص الذي تريد تحديدها .0

 .فلت زر الفكرةأثم  ،مؤكر الفكرة إلى نهاية النص المراد تحديده سحبا .0

 أبِق المستند مفتوحاً. .3

المسةتند المفتةوح  ، ضةمنالسةابقة السحب واإلفالتطريقة كائعة االستخدام بغير تحديد النصوص  أهم طرقوالجدول اآلتي يبين 

 :(docx.إنشاء المستندات)

 الكيفية ...مثال تحديد.....ل

 انقر نقراً مزدوجاً على الكلمة. (إنشاءكلمة ) (word/ كلمة)

 السطر األول (line /سطر)

ك مؤكر الفكرة إلى الهامش األيمن من المسةتند بمةوازاة السةطر األول المةراد حرّ 

ثةم انقةر بةزر  ،تحديده حتى يتحول ككل الفكرة إلى ككل سهم أبيض متجةه ألعلةى

 الفكرة مرة واحدة.

 الفقرة األولى (paragraph/ فقرة)
قر ثالث مرات متتالية على الفقةرة نفسةها، أو انقةر نقةراً مزدوجةاً علةى الهةامش ان

 األيمن من المستند.
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Insert 

 الكيفية ...مثال تحديد.....ل

 entire /المستند بككمله)

body text) 
ي   النص بككمله  من لوحة المفاتيح. Ctrl + A اضغط على مفتاح 

 Editing textتحرير النصوص   3.2.2

 اتبع الخطوات اآلتية:، وللقيام بذلك .بتعديلهاأو إليها تحرير النصوص بإضافة حروف أو كلمات  كيُمكن

 .(docx.إنشاء المستندات)المفتوح في السطر األول من المستند الموجودة ( إنشاءضع مؤكر الكتابة بعد كلمة ) .0

 .ا( التي تريد إضافتهوتصميمالكلمة )ـ باستخدام لوحة المفاتيح ـ اكتب  .0

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .3

 Over-typingالكتابة الفوقية   4.2.2

 يوفر معالج النصوص وضعين لكتابة النصوص هما:

حيةث يةتم إضةافة ، وهو الوضع االفتراضي الذي يتم الكتابةة باسةتخدامه عنةد تشةغيل معةالج النصةوص وضع اإلدراج: .0

 دون حذفه. إزاحة النص المكتو  إلى اليسارمع ، إلى المستند في مكان المؤكر تكتبهالنص الذي 

وبةذلك يةتم حةذف الةنص ، وضع الكتابة الفوقية: حيث يتم كتابة النص الذي يجري إدخاله فوق الةنص المكتةو  أصةالً   .0

 القديم وكتابة النص الجديد مكانه.

ي الكتابة  اتبع الخطوات اآلتية:، وللتبديل بين وضع 

الئحةة  (، فتظهةرStatus Bar/ كةريط المعلومةات)انقر بزر الفكرة األيمن مةرة واحةدة علةى  .0

  .(Customize Status Bar/ السياق )تخصيص كريط المعلومات

/ )إدراجالوضةةع االفتراضةةي فتظهةةر أيقونةةة هةةذه المعلومةةة فةةي كةةريط المعلومةةات باسةةم  ،(Overtype/ )كتابةةة فوقيةةة .0

Insert ) 

  

  .(Overtype/ ( ليتم التبديل إلى وضع )كتابة فوقيةInsert/ واحدة على كلمة )إدراجانقر مرة  .3

 

 

 .(يوفركلمة ) اكتب، ثم السطر األول الموجودة في( يتيحضع المؤكر قبل كلمة ) .4

 .(Insert/ للرجوع إلى وضع )اإلدراج ؛(Overtype/ )كتابة فوقيةانقر على في كريط المعلومات،  .5

 مفتوحاً للدرس القادم.وأبقه  ،المستنداحفظ  .6

  Finding البحث  5.2.2

وكذلك يمكن البحث عن نص معين واستبداله ، معالج النصوص البحث عن كلمة أو عبارة داخل المستند من خالل برنامج كيُمكن

 يوفر على مستخدم معالج النصوص الكثير من الوقت. األمر الذي، بنص آخر
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Ctrl + F 

 اتبع الخطوات اآلتية:، (docx.إنشاء المستنداتالمستند المفتوح )( في نصوصوللبحث عن كلمة )

/ )بحثأيقونة انقر على  ،(Editing/ تحريرالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

Find )، التنقل( فيظهر جزء /Navigation).  

فتظهةر الئحةة بمواضةع وجةود الةنص ، (نصوصاكتب النص )( Search Document/ في مربع )بحث في المستند .0

 .مع تمييز النص في المستند بلون أصفر )نصوص(

  .انقر على الموضع الثاني فينقلك إليه .3

 .الخاص بجزء التنقل  (Closeزر )إغالق/ انقر على  .4

 

 

 Replacingاالستبدال   2.2.2

 الخطوات اآلتية:اتبع ، (نمط( واستبدالها بكلمة )نسقللبحث عن كلمة )

/ تحريةةةةرالمجموعةةةةة )ومةةةةن  ،(Home/ عالمةةةةة التبويةةةةب )الصةةةةفحة الرئيسةةةةيةضةةةةمن  .0

Editing)،  اسةةةتبدالأيقونةةةة انقةةةر علةةةى( /Replace ) فيظهةةةر مربةةةع ،

 .(Find and Replace/ الحوار )بحث واستبدال

  .استبدالهاالتي تريد )نسق(، اكتب كلمة (، Find what/ في مربع )البحث عن .0

  المراد وضعها بدل الكلمة المستبدلة)نمط(، اكتب كلمة (، Replace with/ في مربع )استبدال بـ .3

/ ( حيث يتم تحديد أول ظهور للكلمة التي تطابق ما تم كتابته في مربع )البحث عةنFind Next/ )بحث عن التاليزر  .4

Find what)  

Ctrl + H 
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 Ctrl + C: النسخ

 Ctrl + V: اللصق

 Ctrl + X: القص

 Ctrl + V: اللصق

ليتم استبدال الكلمةة فةي هةذا الموضةع فقةط، مةع االنتقةال إلةى الموضةع التةالي للةنص الةذي  ؛(Replace/ )استبدالزر  .5

  .تبحث عنه

( لالنتقةال إلةى الموضةع الثةاني للةنص الةذي Find Next/ انقر على زر )بحث عةن التةالي ،إذا لم ترغب في االستبدال .6

  تبحث عنه، وهكذا.....

 Find/ النص التي تطابق الكلمة الموجودة في مربع التحرير )البحث عنإذا أردت استبدال كل الكلمات الموجودة في  .7

what(، دون استعراضها، انقر على زر )استبدال الكل /Replace Allفيظهر تنبيه بعدد االستبداالت ،).  

 .(Closeزر )إغالق/ ثم انقر على  ،(OKانقر على  زر )موافق/  .8

 بقه مفتوحاً.أاحفظ المستند، و .9

 

 Copying or moving text نقلها وأ النصوص نسخ  3.2.2

 نسخ النصوص يعني إنشاء نسخة ثانية من النص المنسوخ، أما نقل النصوص فهو نقل النص نفسه من مكان إلى آخر.

مةةن المسةةتند  معرًضةةا مةن صةةفحات الغةةالف المصةممة ُمسةةبقًا والمالئمةةة ألغةراض متعةةددة( Word 2010 يتةةيحعبةةارة )لنسةخ و

 اتبع الخطوات اآلتية: ، المستند نفسه بداية الفقرة الرابعة فيإلى ، (docx.إنشاء المستنداتالمفتوح )

  .التي تريد نسخها العبارةحّدد  .0

/ الحافظةةةةالمجموعةةةة )ومةةةن  ،(Home/ عالمةةةة التبويةةةب )الصةةةفحة الرئيسةةةيةضةةةمن  .0

Clipboard)،  نسةخأيقونة انقر على( /Copy) ،  أو انقةر بةزر الفةكرة األيمةن علةى

 .(Copyالنص المحدد، واختر من الالئحة التي ستظهر األمر )نسخ/ 

 .بداية الفقرة التي تبدأ بالنص )يمكنك حسا  عدد...(انقل مؤكر الكتابة إلى  .3

أيقونةةة انقةةر علةةى  ،(Clipboard/ الحافظةةةالمجموعةةة )ومةةن  ،(Home/ عالمةةة التبويةةب )الصةةفحة الرئيسةةيةضةةمن  .4

، أو انقةةر بةةزر الفةةكرة األيمةن علةةى المؤكةةر، واختةةر مةةن الالئحةة التةةي سةةتظهر األمةةر )لصةةق/  (Paste/ )لصةق

Paste). 

 .احفظ المستند .5

مجلةد مةن  (docx.العمةل مةع المسةتنداتالمسةتند ) نهايةةإلةى  (،docxالثالثة من المستند المفتةوح )إنشةاء المسةتندات.ولنقل الفقرة 

  اتبع الخطوات اآلتية: ،M3ملفات العمل 

 .التي تريد نقلهاالثالثة  حّدد الفقرة

/ الحافظةةةةالمجموعةةةة )ومةةةن  ،(Home/ عالمةةةة التبويةةةب )الصةةةفحة الرئيسةةةيةضةةةمن  .0

Clipboard)،  قةةص أيقونةةةانقةةر علةةى( /Cut )،  أو انقةةر بةةزر الفةةكرة األيمةةن علةةى

 .(Cutالنص المحدد، واختر من الالئحة التي ستظهر األمر )قص/ 

 .(docx.العمل مع المستندات)افتح المستند  .0

 .Ctrl + Endنهاية المستند بالضغط على مفتاحي انقل مؤكر الكتابة إلى  .3
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Ctrl + Y 

أيقونة انقر على  ،(Clipboard/ الحافظةالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .4

أو انقر بزر الفكرة األيمن على المؤكر، واختر من الالئحة التي ستظهر األمر )لصق/  ،( Paste/ )لصق

Paste).  

 ، ثم أغلقه (docx)العمل مع المستندات. احفظ المستند .5

 مفتوحاً.وأبقه ( docxالمستند )إنشاء المستندات. احفظ .6

 Deleting text النصوصحذف   1.2.2

اتبةع ، (docx)إنشةاء المسةتندات.مةن المسةتند المفتةوح ، كلمةة.( 0442... .تعنةي 0442/ 022عبارة )علةى سةبيل المثةال،  لحذف

 الخطوات اآلتية:

د  .0  .المطلو  حذفها العبارةحد 

 .(Backspace( أو مفتاح )Deleteمفتاح )اضغط  .0

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .3

 م المفاتيح اآلتية:ااستخدبحذف الحروف أو الكلمات دون تحديدها أنه يمكنك هنا تجدر اإلكارة إلى و

• Backspace  .لحذف الحرف الذي يسبق مؤكر الكتابة : 

• Ctrl + Backspace .لحذف النص من مؤكر الكتابة إلى بداية الكلمة : 

• Delete   .لحذف الحرف الذي يلي مؤكر الكتابة : 

• Ctrl + Delete  .لحذف النص من مؤكر الكتابة إلى نهاية الكلمة : 

 Using the undo, redo command واإلعادةالتراجع   1.2.2

وللقيام بذلك على ، أجريتها على المستند ما لم تقم بإغالقهاألوامر التي وإمكانية تكرار  ،إمكانية التراجع عن Word 2010يوفر 

 (، اتبع الخطوات اآلتية:docxالمستندات.المستند المفتوح )إنشاء 

( Undo/ ...انقر على أيقونة )التراجع عن، اقمت به التيحذف عملية الللتراجع عن   .0

 .(Quick Access Toolbar/ كريط أدوات الوصول السريع)من  

  .اكتب اسمك في نهاية المستند .0

 Quick/ )كريط أدوات الوصول السريعمن  ( Redo/ ...انقر على أيقونة )تكرار .3

Access Toolbar)، والحظ كيف تتم إعادة كتابة اسمك.  

 .( دون حفظهdocxأغلق المستند )إنشاء المستندات. .4

  

Ctrl + Z 
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 (4-3تمرين )

 (.docx.4ثم احفظه باسم )التمرين  ،M3مجلد ملفات العمل  من (docx.التدريبات) افتح المستند -0

 التنسيق المخفية.أظهر كافة عالمات  -0

د الفقر -3  .الموجودتين أسفل الصورة في الصفحة األولىتين حد 

د المستند بككمله. -4  حد 

 ثم ألِغ وضع الكتابة الفوقية.، باستخدام وضع الكتابة الفوقية )مدارسنا(بكلمة ، المستند )مدرستنا( عنواناستبدل  -5

تطبةق المدرسةة المنةاهج ) عبةارةاكتةب بةدالً منهةا و ،( فةي الةنصتطبةق المدرسةة المنةاهج المتطةورة) عبارةابحث عن  -6

 (.المطورة المحلية واألجنبية

 ( حيثما وردت في المستند.االستراتيجيات( بكلمة )األساليباستبدل كلمة ) -7

 (.68 انظر ملحق إجابات التمارين صكم عدد االستبداالت التي قمت بها؟ ) -8

 .التي تبدأ بالنص )ونظام الدراسة في مدرستنا يتبع...( إلى قبل الفقرة التي تسبقهاانقل الفقرة  -9

الصةفحة الثانيةة مةن  أسفل الجدول الموجود فيصقها وال  ، (...تقع مدرستنا على قمة جبل) التي تبدأ بالنصانسخ الفقرة  -02

 .نفسه المستند

 كافة عالمات التنسيق المخفية. أخفِ  -00

 المستند. أسفل صورة عنوانالموجودة في الفقرة  )حوالي(كلمة  احذف -00

 (.حواليعن حذف كلمة ) ع  تراج   -03

 ثم أغلقه.، احفظ المستند المفتوح -04
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Ctrl + Shift + P 

Ctrl + Shift + F 

 Formatting التنسيق  3

  Text Formattingالخط /تنسيق النص  1.3

وتشمل تغيير حجم الخط ولونه ونمطةه وتسةطيره ، اء طابع كخصي عليهاالعمليات التي تتم على الكلمات إلضفتنسيق النص هو 

 . من التنسيقات وغيرها

 Changing font size تغيير حجم الخط  1.1.3

 اتبع الخطوات اآلتية:، نقطة (02إلى ) M3 مجلد ملفات العمل الموجود في( docx.عنوان المستند )التنسيقلتغيير حجم 

 .(docx)التنسيق. افتح المستند .0

  .ي تريد تغيير حجم خطه)تنسيق النصوص( الذ العنوانحّدد  .0

انقر  ،(Font/ خطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .3

 . (Font Size/ سهم أيقونة )حجم الخطعلى 

 .(02)انقر على  .4

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .5

 Changing font types تغيير نوع الخط  2.1.3

 اتبع الخطوات اآلتية:، (Monotype Koufiإلى )( docx)التنسيق. نوع خط عنوان المستند المفتوحلتغيير 

 .العنوانحّدد  .0

انقر  ،(Font/ خطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

 . (Font/ )الخط سهم أيقونةعلى 

 .(Monotype Koufi)انقر على  .3

 . احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً  .4

  Applying bold, italic and underlineتطبيق تنسيقات غامق ومائل ومسطر   3.1.3

 الفقةةرة الخامسةةة ضةةمن المسةةتند المفتةةوح( علةةى Underline/ و)مسةةطر، (Italic/ و)مائةةل، (Bold/ )غةةامق تنسةةيقاتلتطبيةةق 

 اتبع الخطوات اآلتية:، (docx)التنسيق.

  .(...يمكن تغيير مظهر) الفقرة الخامسة التي تبدأ بالنصحّدد   .0

  ، انقر على األيقونات اآلتية:(Font/ خطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

  غامقأيقونة( /Bold) . 

  مائلأيقونة( /Italic) . 

  التسطيرأيقونة( /Underline) . 

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .3

 Applying subscript or superscript تطبيق تنسيق منخفض أو مرتفع  4.1.3

formatting 

كتابة أحرف  ككما يُمكن، المنخفضويسمى هذا بالنص  2Xكتابة أحرف صغيرة منخفضة أسفل الخط األساسي للنص مثل  كيُمكن

  ويسمى هذا بالنص المرتفع. ،0Xمثل صغيرة أعلى الخط األساسي للنص 

 Ctrl + B: غامق

 Ctrl + I: مائل

 Ctrl + U: تسطير
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Ctrl + Shift  + = 

Ctrl   + = 

Shift + F3 

يبةدو كمةا  (،docx)التنسةيق. األولى، ضمن المستند المفتوح الصفحةمنتصف ( الموجود في H2 + O2 = H2Oلجعل النص )و

 :التي تليهاتبع الخطوات ، في الشكل

 

 .H الموجود بعد الحرف( 0حّدد الرقم )  .0

 ،(Font/ خةطالمجموعةة )ومةن  ،(Home/ )الصةفحة الرئيسةيةعالمة التبويب ضمن  .0

   .(Subscript/ )منخفض أيقونةانقر على 

 .H-O، وبين الحرفين Oالموجود بعد الحرف  0كرر الخطوات السابقة مع الرقم  .3

 :التي تليهاتبع الخطوات ، يبدو كما في الشكلاألولى  الصفحة منتصففي الموجود ( 0204= 05*  05ولجعل النص )

 

 .(Superscript/ ( المراد تنسيقه على ككل )مرتفع5حّدد الرقم )  .0

انقر  ،(Font/ خطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسية .0

 .  (Superscript/ )مرتفعيقونة على أ

  .( الثاني5كرر الخطوات السابقة مع الرقم ) .3

 .احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً  .4

 Applying different colors to text تغيير لون الخط  5.1.3

 اتبع الخطوات اآلتية:، (األحمرإلى )(، docx)التنسيق. ضمن المستند المفتوح السابقتين المعادلتينلتغيير لون خط 

 .امتريد تغيير لون خطه اللتين المعادلتينحّدد  .0

/ يقونة )لون الخطأسهم انقر على  ،(Font/ خطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

Font Color)    

  احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً.، ثم األحمراللون انقر على  .3

 Applying case changes to text تغيير حالة األحرف  2.1.3

( الموجةودة فةةي نهايةة الصةةفحة األولةى، ضةةمن المسةةتند Microsoft Office Wordلعبةارة )لتغييةر حالةةة األحةرف اإلنجليزيةةة 

 اتبع الخطوات اآلتية:، (، بحيث تصبح أحرفاً كبيرةdocx)التنسيق. المفتوح

  .التي تريد تغيير حالة أحرفها اإلنجليزية العبارةحّدد  .0

)تغيير حالة  سهم أيقونةانقر على  ،(Font/ خطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

   . (Change Case/ األحرف

 .(Uppercaseاألحرف الكبيرة )انقر على  .3

، والحظ إلى حالة أخرى الخطوات السابقة، مع تغيير حالة األحرف في كل مرةكرر  .4

  .الفرق بين تلك الحاالت

 احفظ المستند، ثم أغلقه. .5

 Automatic hyphenation الواصلة التلقائية  3.1.3

، كاملةة قبةل نهايةة السةطرتُستخدم الواصلة مع النصوص الالتينية للتخلص من الفراغات الناتجة عن عدم إمكانيةة احتةواء الكلمةة 

ويةوفر معةالج النصةوص حةالً لهةذه الحالةة مةن خةالل ، بتحريك الكلمة كاملة إلى بدايةة السةطر التةالي حيث يقوم معالج النصوص
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أن  علةى ( فةي نهايةة السةطر لتةدلكشةيدة/ ( حيث يتم عند تطبيق هذه الخاصية إضافة واصلة )ك رطةHyphenation/ )الواصلة

 بقية الكلمة موجودة في السطر التالي.

 اتبع الخطوات اآلتية: ،M3مجلد ملفات العمل ( ضمن docxالمستند )الواصلة.تلقائية على الواصلة الولتطبيق 

  .(docxافتح المستند )الواصلة. .0

انقر  ،(Page Setup/ إعداد الصفحةالمجموعة )ومن  ،(Page Layout/ )تخطيط الصفحةعالمة التبويب ضمن  .0

 .( Hyphenation/ )الواصلة أيقونة على 

 أغلقه.واحفظ المستند، ، ثم (Automatic/ )تلقائيانقر على  .3

             

 (5-3تمرين )

 (.docx.5ثم احفظه باسم )التمرين  ،M3مجلد ملفات العمل من  (docx.التدريبات) افتح المستند -0

 .[ٍ  (Bold/ غامق) (، وعادي ]ليسItalic)مائل/  ه بنمطواجعل  ، Tahomaإلى النوع  العنوانغيّر نوع الخط في  -0

 (.04إلى ) التي تبدأ بالنص )تقع مدرستنا على قمة جبل...(غيّر حجم الخط في الفقرة  -3

 .األزرقإلى ..( .التي تبدأ بالنص )تطبق المدرسة المناهج المتطورةغيّر لون الخط في الفقرة  -4

 .التي تبدأ بالنص )ونظام الدراسة في مدرستنا...( الموجود في الفقرة( األسلو  المختلط) النصسطّر  -5

 /صغيرةأحرف )إلى  بداية الصفحة الثالثةفي الموجودة  (Our Goals) لعبارةغيّر حالة األحرف  -6

Lowercase). 

 التلقائية على المستند. (Hyphenation/ الواصلة)طبّق  -7

 ثم أغلقه.، احفظ المستند -8

 Paragraphs formatting تنسيق الفقرات  2.3

وتحديةد تباعةد أسةطر ، وتحديد المسافة بين فقةرات الةنص، تشمل عمليات تنسيق الفقرات تحديد المسافات البادئة قبل النص وبعده

 واتجاه الفقرة وغيرها من التنسيقات.، الفقرة

 Creating, merging paragraphs إنشاء الفقرات ودمجها  1.2.3

، الموجودة في الفقرة الثالثة (...إلى WordArtيتحول بدءاً من العبارة )، (docxفي المستند )تنسيق الفقرات. فقرة جديدة نشاءإل 

 اتبع الخطوات اآلتية:

 .من مجلد ملفات العمل (docx)تنسيق الفقرات. افتح المستند .0

 . Enter مفتاحثم اضغط  ،(...إلى WordArtيتحول ضع مؤكر الكتابة قبل العبارة ) .0

 اتبع الخطوات اآلتية:، فقرة واحدة نتصبحابحيث مع الفقرة التي تسبقها،  ..(.التي تبدأ بالنص )كما يمكنك إجراء ةولدمج الفقر

فيةتم ، (Backspaceمفتةاح )، ثةم اضةغط ..(.بداية الفقرة التي تبةدأ بةالنص )كمةا يمكنةك إجةراءضع مؤكر الكتابة في  .0

 .دمج الفقرتين

 مفتوحاً.احفظ المستند، وأبقه  .0
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 Ctrl + Rمحاذاة لليمين: 

 Ctrl + L :لليسارمحاذاة 

 Ctrl + E: للوسطمحاذاة 

 Ctrl + J :محاذاة ضبط

 Inserting, removing line break إزالته وأ أسطرإضافة فاصل   2.2.3

الكتابة إلةى نهايةة ب ما تصللعلك الحظت أن برنامج معالج النصوص يوفر خاصية التفاف النص، وبوجود هذه الخاصية فإنه عند

(، حينهةا Enterعلةى زر اإلدخةال ) حتةى تضةغطوتبقى فةي الفقةرة نفسةها، السطر ينتقل المؤكر بشكل تلقائي إلى السطر التالي، 

، لالنتقال إلى بداية سطر جديد قبل إنهاء السطر السةابقيُستخدم فإنه الفاصل السطري أما تضيف سطراً جديدة وفقرة جديدة معاً. 

 .دون البدء بفقرة جديدة لكن

المسةتند  ضةمنفي الفقرة قبل األخيرة،  الموجود ،(...إذا كنت تريد تغيير تباعد األسطرالنص ) بدءاً منوإلضافة فاصل سطري  

 اتبع الخطوات اآلتية:، (docx.تنسيق الفقراتالمفتوح )

  ...(.إذا كنت تريد تغيير تباعد األسطرالنص ) بدايةضع مؤكر الكتابة في  .0

ي   .0  (. Shift + Enter) اضغط على مفتاح 

اتبةةع الموجةةود أسةةفل المعةةادلتين الرياضةةيتين، ، الموجةةود بعةةد الةةنص )بةةين أسةةطر الةةنص فةةي الفقةةرة،( وإلزالةةة الفاصةةل السةةطري

 الخطوات اآلتية:

  .يحتوي على النص )بين أسطر النص في الفقرة،( السطر الذي مكان منأّي  ضع مؤكر الكتابة في .0

  .لنقل المؤكر إلى نهاية السطر ؛Endاضغط مفتاح  .0

  لحذف الفاصل السطري الموجود بعد النص.، Deleteاضغط مفتاح  .3

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .4

 Paragraph alignment محاذاة الفقرة  3.2.3

 /وسةةطال)إلةةى أو  ،(Left /اليسةةار) إلةةى ( أوRight /اليمةةين)إلةةى نسةةبة إلةةى الهامشةةين األيمةةن واأليسةةر إمةةا محةةاذاة الفقةةرة  كيُمكنةة

Center أو )(ضبطهاب/ Justified) ألن محةاذاة  ؛أفضةل مةن اسةتخدام مفتةاح المسةافة ه المحةاذاةوهةذ، ضبطاً تاماً بين الهامشةين

 يعتمد على ككل المحاذاة. ،الفقرات تضبط الفقرات بين الهامشين األيمن واأليسر بشكل دقيق

 اتبع الخطوات اآلتية:إلى اليمين،  (،docxالمستند المفتوح )تنسيق الفقرات.من األولى ولمحاذاة الفقرة 

  .المراد محاذاتها األولىحّدد أو ضع المؤكر في الفقرة  .0

/ فقرةالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

Paragraph)،  محاذاة النص إلى اليمينأيقونة انقر على( /Align Text Right )

. 

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .3

 Tabsعالمات الجدولة   4.2.3

فقرة بكي كةكل مةن أكةكال المحةاذاة فإنةه يةتم محةاذاة الفقةرة كاملةة، وال تسةتطيع أن تحةاذي  لعلك الحظت أنك عندما تقوم بمحاذاة

عالمات  باستخدامبطريقة سهلة، من فقرة جدولة نصوص  وفي هذا الدرس ستتعلم كيفية .جزءاً من الفقرة بمعزل عن باقي الفقرة

عالمات يتم تثبيتها على المسطرة، وتتم محاذاة النصوص في الفقرة الواحدة بالنسبة إلى هذه العالمات، وليس إلى  الجدولة، وهي

 النص داخل الفقرة الواحدة.أو مفتاح المسافة إلزاحة  Tabالهامش، وهذا أفضل من استخدام مفتاح 

 :والجدول اآلتي يبين أككال محاذاة عالمات الجدولة

 الوظيفة محاذاة عالمة الجدولة

 محاذاة بداية النص إلى حّد عالمة الجدولة. Rightيمين/ 

 محاذاة نهاية النص إلى حّد عالمة الجدولة. Leftيسار/ 

 الجدولة.محاذاة وسط النص إلى حّد عالمة  Centerتوسيط/ 

 محاذاة الفاصلة العشرية في األرقام فقط إلى عالمة الجدولة. Decimalعشرية/ 
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 الوظيفة محاذاة عالمة الجدولة

 رسم خط عمودي أسفل عالمة الجدولة. Barإلى خط عمودي/ 

الموجودة في نهاية المستند المفتوح ( غير مناسبة) (، وتطبيقها على عبارةcm 14/ سم 04بمقدار )يسرى ولتعيين عالمة جدولة 

 اتبع الخطوات اآلتية:(، docxالفقرات.)تنسيق 

  .(غير مناسبةضع مؤكر الكتابة في بداية النص ) .0

 ( الموضح في الشكل أدناه بإحدى الطريقتين اآلتيتين:Tabs/ أظهر مربع الحوار )عالمات الجدولة .0

  الصفحة الرئيسيةضمن( عالمة التبويب /Home)،  ومن ( فقرةالمجموعة /Paragraph)،  زر  انقر على

 (.Tabs/ )جدولةزر  ، ثم انقر منه على  (Paragraph/ )فقرةمربع الحوار تشغيل 

 انقر نقراً مزدوجاً على عالمة الجدولة الموجودة على المسطرة. 

  .(cm 14/ سم 04اكتب )، (Tab Stop Position/ )موضع عالمة الجدولةفي مربع  .3

 .(OKانقر على زر )موافق/ ثم  ،(Set/ )تعيينزر ثم على  ،(Left/ )يسارزر انقر على  .4

 .عالمة الجدولة التي تمت إضافتها إلى( غير مناسبة) عبارةمحاذاة تطبيق ل Tabاضغط مفتاح  .5

          

 اتبع الخطوات اآلتية: المعينة لعنوان المستند،ولمسح عالمة الجدولة 

  .المراد إزالة عالمة جدولته إلى عنوان المستندانقل المؤكر  .0

 .كما تعلمت سابقاً  (Tabs/ مربع الحوار )عالمات الجدولةأظهر  .0

 .(OKانقر على زر )موافق/ ثم  ،(Clear/ )مسحزر انقر على  .3

  احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .4

 Indenting paragraphs: left, rightالمسافة البادئة للفقرات يميناً ويساراً   5.2.3

وهةذا أفضةل مةن اسةتخدام مفتةاح ، إمكانية إضةافة مسةافة بادئةة قبةل الةنص أو بعةده Word 2010معالج النصوص  يوفر برنامج

Spaceيعتمد على مقدار المسةافة  ،للفقرات يضبطها بين الهامشين األيمن واأليسر بشكل دقيق المسافة البادئةأداة ألن استخدام  ؛

 البادئة المحددة.

سةم( لكةل  0وبعةدها بمقةدار )، بةالنص )ويمكةن أيضةاً تغييةر مظهةر الةنص...(التةي تبةدأ  الرابعةة وإلضافة مسافة بادئة قبل الفقةرة

 اتبع الخطوات اآلتية:(، docx)تنسيق الفقرات.المستند المفتوح  ضمن ،منهما

 .حّدد الفقرة المراد إضافة مسافة بادئة لها .0
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زر تشغيل انقر على  ،(Paragraph/ فقرةالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

 (.Paragraph)فقرة/  ، فيظهر مربع الحوار( Paragraph/ مربع الحوار )فقرة

 إذا لزم األمر. ،(Indents And Spacing/ البادئة والتباعد المسافاتتبويب )انقر على  .3

  .اليمين(؛ إلضافة مسافة قبل النص جهة cm 1/ سم 0اكتب القيمة ) ،(Before text/ في مربع )قبل النص .4

انقر على  ، ثم إلضافة مسافة بعد النص جهة اليسار ؛(cm 1/ سم 0(، اكتب القيمة )After text/ في مربع )بعد النص .5

 .(OKزر )موافق/ 

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .6

  

 Indenting paragraphs: first lineالمسافة البادئة للسطر األول في الفقرة   2.2.3

 .وليس لكل الفقرة كما هو الحال في المسافات البادئة قبل النص أو بعده، فقط تعيين مسافة بادئة للسطر األول في الفقرة كيُمكن

من ضة ، يكون التباعةد االفتراضةي...(Word 2010التي تبدأ بالنص )في التاسعة وإلضافة مسافة بادئة للسطر األول من الفقرة 

 اتبع الخطوات اآلتية:، سم( 0.0بمقدار )(، docx)تنسيق الفقرات.المستند المفتوح 

  حّدد الفقرة قبل المراد إضافة مسافة بادئة للسطر األول منها .0

زر تشةغيل انقةر علةى  ،(Paragraph/ فقةرةالمجموعةة )ومةن  ،(Home/ عالمةة التبويةب )الصةفحة الرئيسةيةضمن  .0

  (.Paragraphفيظهر مربع الحوار )فقرة/  ،(Paragraph/ )فقرةمربع الحوار 

 إذا لزم األمر. ،(Indents and Spacing/ البادئة والتباعد  ات)المسافتبويب انقر على  .3

  .(First line/ )السطر األول، اختر (Special/ )خاص من مربع .4

 .(cm 1.2 / سم 0.0(، اكتب )By/ في مربع )بمقدار .5

 .(OKانقر على زر )موافق/  .6

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .7
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 Paragraphs spacing تباعد الفقرات  3.2.3

أفضةل مةن الضةغط علةى مفتةاح اإلدخةال  وتعيةين مقةدار هةذا التباعةد .تباعد الفقرات هي المسافة العموديةة بةين الفقةرات المختلفةة

Enterوبشكل تلقائي. ،المسافة بين الفقرات بالقدر الذي تريدمقدار ألنك تتحكم ب ؛ 

بحيث تكون المسافة بين الفقةرة والتةي ، (docx)تنسيق الفقرات. المستند المفتوح للفقرتين األولى والثانية منولتغيير هذه المسافة 

 اتبع الخطوات اآلتية:، نقاط 02نقطة، وبينها وبين التي بعدها بمقدار  00بمقدار قبلها 

  .لهماالمطلو  تغيير التباعد  الفقرتينحّدد  .0

زر تشةغيل انقةر علةى  ،(Paragraph/ فقةرةالمجموعةة )ومةن  ،(Home/ الرئيسةيةعالمةة التبويةب )الصةفحة ضمن  .0

 (. Paragraphفيظهر مربع الحوار )فقرة/  ،(Paragraph/ )فقرةمربع الحوار 

 إذا لزم األمر. ،(Indents and Spacingانقر على تبويب )المسافات البادئة والتباعد /  .3

 .(00اكتب )(، Beforeفي مربع )قبل /  .4

 .(OK/ )موافق زر ، ثم انقر على (02اكتب )(، Afterفي مربع )بعد/  .5

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .6
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 Line spacing تباعد األسطر  1.2.3

  الواحدة. تباعد األسطر هي المسافة العمودية بين أسطر الفقرة

من ضة )وتتمثةل الطريقةة األسةهل لتغييةر تباعةد...(،التةي تبةدأ بةالنص العاكةرة لفقةرة ل ولتعيين تباعد أسطر بمقدار سةطر ونصةف

 اتبع الخطوات اآلتية:(، docxالمستند المفتوح )تنسيق الفقرات.

  .تغيير التباعد بين أسطرها حّدد الفقرة المطلو  .0

/ فقةةةةرةالمجموعةةةةة )ومةةةةن  ،(Home/ عالمةةةةة التبويةةةةب )الصةةةةفحة الرئيسةةةةيةضةةةةمن  .0

Paragraph)،  والفقةةةةرات تباعةةةةد األسةةةةطر)أيقونةةةةة انقةةةةر علةةةةى  /Line and 

Paragraph Spacing )فتظهر الئحة بتباعد األسطر ،. 

 .(0.5)اختر التباعد سطر ونصف  .3

تباعةد  (، ثةم أعةد الخطةوات واختةر0أعد الخطوات السابقة واختةر  مةن الالئحةة  تباعةد األسةطر بمقةدار سةطر واحةد ) .4

   .(0أسطر مزدوج )

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .5

 Adding bullets, numbers إضافة تعداد نقطي أو تعداد رقمي  1.2.3

وتُسةتخدم هةذه القةوائم عنةد الرغبةة فةي إبةراز فقةرات ، إنشاء قةوائم بتعةداد نقطةي أو تعةداد رقمةي Word 2010من خالل  كيُمكن

 .وتمييزها عن باقي فقرات النص، إليهامعينة من النص ولفت االنتباه 

أما التعداد الرقمي فهو تعداد يستخدم األرقام أو الحةروف بمختلةف ، ويُستخدم التعداد النقطي لتمييز النص باستخدام أككال محددة

 أنواعها.

المفتةةوح )تنسةةيق ضةةمن المسةةتند  أكةةكال المحةةاذاة الموجةةودة فةةي الصةةفحة الثانيةةة،ولتطبيةةق التعةةداد النقطةةي أو الرقمةةي علةةى 

 اتبع الخطوات اآلتية:(، docxالفقرات.

  ...(...(، وانتهاء بـ )الضبط.الفقرات المتعلقة بكككال المحاذاة بدءاً من )اليمينحّدد  .0

 

 

 Ctrl + 1تباعد مفرد: 

 Ctrl + 2: تباعد مزدوج

 Ctrl + 5: سطر ونصف
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 سهم أيقونةانقر على  ،(Paragraph/ فقرةالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

 فتظهر الئحة القوائم النقطية المتاحة. ،  (Bullets/ )تعداد نقطي

 .السوداء اختر رمز الدوائر .3

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .4

 

 Switching between different standard bullet, number تغيير نوع التعداد الرقمي أو النقطي  11.2.3

رقمةي إلةى تعةداد ( docxالمستند المفتةوح )تنسةيق الفقةرات.الموجود في الصفحة األولى، ضمن  النقطيالتعداد قائمة لتغيير نوع 

 اتبع الخطوات اآلتية:، من اختيارك

 .امتريد تغيير نوع التعداد له اللتين الفقرتينحّدد  .0

سةهم أيقونةة انقةر علةى  ،(Paragraph/ فقةرةالمجموعةة )ومةن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصةفحة الرئيسةيةضمن  .0

  الئحة بالقوائم الرقمية المتاحة.، فتظهر (Numbering/ )ترقيم

  .اختر أحد تنسيقات األرقام .3

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .4

 Removing bullets, numbers أوالتعداد النقطي إزالة التعداد الرقمي  11.2.3

التعةداد، عنةدها سةتكون قد تجد مةن المناسةب أحيانةاً أن تكةون الفقةرات غيةر مرقمةة وال منقطةة، ألن طبيعةة الةنص ال يعتمةد علةى 

 بحاجة إلى حذف أو إزالة التعداد الرقمي أو النقطي المطبق على النص.

 اتبع الخطوات اآلتية:(، docxضمن المستند المفتوح )تنسيق الفقرات.، الفقرتين السابقتين الرقمي الذي طبقته على إلزالة التعداد

  .الفقرتينحّدد  .0

/ تةرقيم)أيقونةة انقر على  ،(Paragraph/ )فقرة المجموعةومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

Numbering)، وليس السهم المجاور لها. 

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .3

، فةإذا كةان المةراد إزالةة وهنا تالحظ أن الطريقة أو األيقونة التي تطبق من خاللها تنسيقاً معيناً هي نفسها التي تلغي ذلةك التنسةيق

 .( مرة ثانيةBulletsتعداد نقطي عن فقرات محددة، فانقر على أيقونة )تعداد نقطي/ 

 Bordersالحدود   12.2.3

 اتبع الخطوات اآلتية: (،docxالفقرتين السابقتين، ضمن المستند المفتوح )تنسيق الفقرات. خارجية حول إلضافة حدود

  .امتريد إضافة حدود له الفقرتين اللتينحّدد  .0

 سهم أيقونةانقر على  ،(Paragraph/ فقرةالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

 فتظهر الئحة بخيارات الحدود. ،( Borders/ )حدود
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 .(Outside Borders/ )حدود خارجيةانقر على  .3

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً.  .4

 

 Borders and/ مربع الحوار )حدود وتظليةل فسيظهر، (Borders and Shading/ مر )حدود وتظليلاأل أما إذا نقرت على

Shadingمن خالله إضافة ظل للنص. كمن خالله إضافة الحدود لنص أو لصفحة كاملة، كما يمكن ك(، الذي يُمكن  

  

وكيفية  ،(Borders/ تبويب )حدود  ،(Borders and Shading/ ويوضح الجدول اآلتي مكونات مربع الحوار )حدود وتظليل

 .االتعامل معه
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 وظيفة القسم شكل القسم اسم القسم

/ اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد)

Setting) 

 

من الحدود الجةاهزة التةي يةتم تطبيقهةا علةى الةنص بمجةرد المجموعة  توفر

وهي إحاطةة وظةل وثالثةي األبعةاد أمةا مخصةص فيمكنةك مةن  ،النقر عليها

 التحكم بخيارات اإلعداد حسب رغبتك.

 (Style/ النمط)

 

 األنماط من خالل كريط التمرير. هذه ويتم استعراضيبين نمط الحد، 

 

 (Color/ اللون)
 

بةةالنقر علةةى السةةهم الموجةةود علةةى يسةةاره واختيةةار اللةةون  ،لةةون الحةةد يحةةدد

 المطلو . 

/ العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض)

Width)  

عرض الحد المستخدم من خالل النقر على السهم الموجود على يسار  يحدد

 واختيار العرض المطلو  للحد. ،مربع العرض

/ معاينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)

Preview) 

 

كةةذلك يمكةةن مةةن خةةالل هةةذا ، معاينةةة الحةةدود قبةةل تنفيةةذ أمةةر الحةدود كيمكنة

وذلةك بةالنقر ، وحذفةهحيةث يُمكةن إضةافة الحةد ، المربع التحكم فةي الحةدود

 دتفمةةثالً إذا أر، مةةرة واحةةدة علةةى مكةةان الحةةد المطلةةو  إضةةافته أو حذفةةه

بةةالنقر علةةى الحةةد األيمةةن مةةرة  قةةم، حةةذف الحةةد األيمةةن فةةي الشةةكل المقابةةل

ضةيف تأن  توإذا أرد، علةى الةزر الةذي يمثةل الحةد األيمةن انقرواحدة. أو 

على الزر  انقرأليسر أو مرة واحدة على مكان الحد ا فاضغط ،الحد األيسر

 وهكذا.  .الذي يمثل الحد األيسر..

 Paragraphs shadingتظليل الفقرات   13.2.3

 . لتمييزه عن غيره تختاره؛ بلون معينهو تعبئة خلفية النص تظليل ال

 اتبع الخطوات اآلتية:، األزرق الفاتحباللون  (،docxعنوان المستند المفتوح )تنسيق الفقرات.ولتظليل 

  .عنوان المستندحّدد  .0

سةهم أيقونةة انقةر علةى  ،(Paragraph/ فقةرةالمجموعةة )ومةن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصةفحة الرئيسةيةضمن  .0

 ، فتظهر الئحة باأللوان.  (Shading/ )التظليل

 األزرق الفاتح.اللون انقر على  .3

 فاتبع الخطوات اآلتية:، أما إذا أردت تظليل النص المحدد بنقش

  ، كما تعلمت سابقاً.(Borders and Shading/ مربع الحوار )حدود وتظليلأظهر  .0

 .(Shading/ تبويب )تظليلانقر على  .0

  ، فتظهر الئحة باألنماط المتوفرة.(Style/ سهم مربع )النمط .3

  .النقش المطلو  انقر على .4

 ، والحةةظ أن لةةون الةةنقش يكةةون نفةةس اللةةون الةةذي تةةم(OKزر )موافةةق/ انقةةر علةةى  .5

 .اختياره من الئحة ألوان التعبئة

 احفظ المستند، ثم أغلقه. .6
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 (2-3تمرين )

 (.docx.6ثم احفظه باسم )التمرين  ،M3مجلد ملفات العمل  ( منdocx.التدريباتافتح المستند ) -0

 فقرة واحدة. الموجودتين أسفل العنوان )فلسفتنا(اجعل الفقرتين  -0

 الموجود في الفقرة أسفل صورة عنوان المستند. (...الطلبة في المدرسةويبلغ عدد النص ) قبلأدرج فقرة جديدة  -3

ثةم واكتب فيه العبارة اآلتيةة: ) التي تبدأ بالنص )ونظام الدراسة في مدرستنا...(،سطرياً في نهاية الفقرة  أضف فاصالً  -4

 (.يتم فصل الطال  عن الطالبات بعد ذلك.

 .الموجودة في الصفحة الثانية (ان بكن وطننا...واإليم) الموجود قبل عبارةألِغ فاصل األسطر  -5

 .إلى اليمين األولى( الموجود في الصفحة نبذة تاريخيةقم بمحاذاة العنوان ) -6

 (Decimal/ عشةرية)إلى عالمة جدولةة  اإليرادات السنوية في الصفحة الثالثة قم بمحاذاة األرقام الموجودة في جدول -7

 .(سم 0.5)بمقدار 

 .(سم 0.4)بمقدار  التي تبدأ بالنص )وتقوم رؤيتنا على تنمية...( في الصفحة األولىاجعل المسافة البادئة قبل الفقرة  -8

أسةفل العنةوان )نبةذة تاريخيةة(  (...تكسسةت مدرسةتناالفقرة التي تبدأ بةالنص )أضف مسافة بادئة للسطر األول فقط في  -9

 .(سم 0.05)بمقدار 

  نقطة. 04بمقدار  وعن الفقرة قبله هيئة المديرين( في الصفحة الثانية العنوان )أعضاءباعد بين  -02

 .مزدوجاً  الفقرة قبل العنوان )أعضاء هيئة المديرين( في الصفحة الثانية اجعل تباعد أسطر -00

 .الثانيةرقّم محتويات العمود األول من الجدول الموجود في الصفحة   -00

 من اختيارك. نقطيإلى قائمة ذات تعداد  فحة األولىالصالموجود في  الرقميغيّر قائمة التعداد   -03

 .صفراء عنوان المستنداجعل خلفية  -04

 .نقاط 3أخضر، عرضه بإطار  الفقرتين األخيريتين في المستندأحط  -05

 .، ثم أغلقهالمستنداحفظ  -06

 Styles األنماط  3.3

فمةثالً ، التناسةق فةي إعةداد تنسةيقات المسةتندمةن التنسةيقات الجةاهزة التةي تسةاعد فةي المحافظةة علةى المجموعة  النمط عبارة عن

وال تقتصةر هةذه ، وبةذلك تضةمن تنسةيق جميةع العنةاوين بالطريقةة نفسةها، اختيار نمط معين للعناوين الرئيسية فةي المسةتند كيمكن

 بل تشمل تنسيقات الفقرات أيضاً.، فحسب األحرفاألنماط على تنسيقات 

 Apply styles تطبيق األنماط  1.3.3

اتبةع  ،M3مجلةد ملفةات العمةل  الموجةود فةي (docx.األنمةاط( علةى عنةوان المسةتند )نةص مميةز)األحرف المسةمى لتطبيق نمط 

 الخطوات اآلتية:

  .(docx.األنماطافتح المستند ) .0

  .(األنماط) عنوان المستندحّدد  .0

/ أنماط سريعة)معرض ومن  ،(Styles/ أنماطالمجموعة )ومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .3

Quick Styles)نص مميز(. ، انقر على النمط المسمى(  

ولتطبيق نمةط الفقةرات المسةمى )فقةرات مميةزة( علةى الفقةرة التةي تبةدأ بةالنص )الةنمط قةد يكةون لحةرف، فيةتم تطبيقةه....(، اتبةع 

 الخطوات اآلتية:

  .حدد الفقرة المطلوبة .0

ومن معرض )أنماط سريعة/  ،(Styles/ ومن المجموعة )أنماط ،(Homeضمن عالمة التبويب )الصفحة الرئيسية/  .0

Quick Styles فقرات مميزة((، انقر على النمط المسمى(.  
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 نسخ التنسيق:

 Ctrl + Shift + C 

 :لصق التنسيق

 Ctrl + Shift + V 

 احفظ المستند، وأبقه مفتوحاً. .3

  

 Format painter نسخ التنسيق  2.3.3

سةواء أكانةت ، وتطبيقهةا علةى نصةوص أخةرى المختلفةة المنفةذة علةى النصةوصيوفر معةالج النصةوص إمكانيةة نسةخ التنسةيقات 

ويقلةل مةن ، ل علةى المسةتخدمين تنسةيق المسةتندات بشةكل موحةدممةا يسةهّ ، تنسيقات تتعلق بالخطوط أم تنسةيقات تتعلةق بةالفقرات

 االختالف في التنسيقات المستخدمة في المستند. 

اتبةةع (، Monotype Koufiوتطبيقهةةا علةةى عبةةارة )، (docxمفتةةوح )األنمةةاط.( ضةةمن المسةةتند الOKكلمةةة ) ولنسةةخ تنسةةيقات

 الخطوات اآلتية:

  .التي تريد نسخ تنسيقاتها( OKحدد كلمة ) .0

انقر نقراً مزدوجاً  ،(Clipboard/ )الحافظة المجموعةومن  ،(Home/ عالمة التبويب )الصفحة الرئيسيةضمن  .0

  .ل مؤكر الفكرة إلى ككل فركاة الدهانوالحظ تحوّ   (Format Painter/ )نسخ التنسيقعلى أيقونة 

  .( األولىMonotype Koufiعبارة ) انقر على .3

  .( الثانيةMonotype Koufiعبارة ) انقر على .4

  .؛ إللغاء تفعيلهاواحدة( مرة Format Painter/ انقر على أيقونة )نسخ التنسيق .5

 احفظ المستند، ثم أغلقه. .6

 (3-3تمرين )

ثةةم احفظةةه باسةةم  ،M3مجلةةد ملفةةات العمةةل ( مةةن docx.التةةدريباتافةةتح المسةةتند ) -0

 (.docx.7)التمرين 

 .عنوان المستند( على Heading 1/ 0طبّق النمط )عنوان  -0

 (.نبذة تاريخية) العنوان( على Normal/ طبّق النمط )عادي -3

 .الثالثةالموجود في الصفحة  (أعداد الطلبة في المدرسة) العنوانإلى المستند انسخ تنسيقات عنوان  -4

  المستند، ثم أغلقه.احفظ  -5


