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 تبرئة وتنويه معالج النصوص

 

 

 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

، وجمية  العةعارات ICDL، والرخصةة الدوليةة لايةادل الحاسةو  ECDLتعد كل من الرخصةة اووروبيةة لايةادل الحاسةو  

شةةركة مهةةارات لايةةادل الخاصةةة بهةةا عالمةةات تماريةةة مسةةممة تابعةةة لماسسةةة الرخصةةة اووروبيةةة لايةةادل الحاسةةو . وإ  

مستامة عن المعّغل الوطني لمرخصة الدولية لايادل الحاسو ، ولةيس لهةا أن عةون مةن العةراكة مة   (Specto®الحاسو  )

و  في أن أمر من اومور. ويمكن لهذه المادل أ  تستخدم في مسةاعدل اللمبةة عمة  ماسسة الرخصة اووروبية لايادل الحاس

شةركة (. ولةيس ننةاأ أيةة نةماعات ياةدمها المعةغل الةوطني أو ICDLالتادم إل  اختبار الرخصة الدولية لايةادل الحاسةو  )

ار المتعمةةق بهةةا. إ  المعةةغل عمةة  أ  اسةةتخدام نةةذه المةةادل سياةةمن اجتيةةا  ا ختبةة (Specto®مهةةارات لايةةادل الحاسةةو  )

 الوطني قد راج  واعتمد نذا الكتا  بعكل مستال وتأكد من تغليته ونداف التعمم لمنهاج الرخصة الدولية لايادل الحاسو .

تم إخاان نذا الكتا  لعممية مراجعة تانية، ولكنها   تامن أ  يمتا  اللالب اختبارات الرخصة الدولية لايادل الحاسو . 

يتعمق بأن من ا ختبارات التاييمية أو جميعها أو تدريبات تاييم اوداء المحتوال في نذا المنتج، فهي تاتصر فاة  عمة  وفيما 

نةةذا المنةةتج و  تحتةةون بعةةكل صةةريت أو نةةمني ترخيصةةاخ مةةن ماسسةةة الرخصةةة اووروبيةةة لايةةادل الحاسةةو   ختبةةارات 

(ICDLأو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية )  استخدام نذه المادل التدريبية، فال يمو  أ  توحي لملالب أ  نذه

المادل تادن إل  شهادل إ  إذا جمس اللالب لالختبارات الرسمية المعتمدل من ماسسة الرخصة اووروبية لايةادل الحاسةو . 

بالمعةغل الةوطني لمرخصةة ولمحصول عم  معمومات لمتادم  ختبارات الرخصة الدولية لايادل الحاسو ، الرجاء ا تصةال 

 .www.ecdl.orgالدولية لايادل الحاسو  في دولتك، أو قم بزيارل موق  ماسسة الرخصة اووروبية لايادل الحاسو  

لةوطني فةي إذا رغبت في الحصول عم  شهادل الرخصة الدولية لايةادل الحاسةو  فيمةب عميةك أو خ التسةميل لةدى المةزود ا

المعتمةدل. وبةدو  نةذا التسةميل   يمكةن الممةوم ون امتحةا ، كمةا    ICDLبمدأ وذلك بالتسميل في أحةد مراكةز اختبةار 

 يمكن الحصول عم  أن شهادل أو وثياة رسمية.

 

 كيف تقرأ هذا الكتاب

تعتمد المادل التدريبية عم  التعمم الذاتي من خالل تلبيق المهارات عممياخ عم  ممفات معدل مسبااخ، ويمب عميك  (1

. قم www.specto.co/Dataالحصول عم  نذه الممفات من الارص المدمج إ  وجد، أو يمكنك تنزيمها من الموق  

 .  C:/ICDL V6الممفات إل  المممد بفك الاغ  عن 

 اتب  الخلوات المفصولة بأرقام عم  الترتيب. (2

 ، ما لم يُلمب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستاوم بحفظ الممفات أو تفتحها ـ بعكل افتراني ـ من المممد  (3

 نذا الكتا .يفال أ  تكو  النوافذ المفتوحة في ون  التكبير، كي تتوافق م  الرسومات والصور الموجودل في  (4
 

. info@Specto.coإذا عثرت عم  أيةة أخلةاء فةي نةذه المةادل التدريبيةة، يمكنةك ا تصةال بةالمالن عمة  العنةوا  التةالي 

وعم  الرغم من المهد الذن بذل من أجل معالمة أية أخلاء ملبعية أو تانية فنحن عمتمس العذر حيال اوخلاء التي قد تعثر 

نذه المادل بصفة دورية، لذا فإ  أية ممحوظة تأتي من جةاعبكم سةيكو  لهةا دورنةا الفعةال فةي  عميها. ويعتزم المالن تحديث

 مساعدتنا عم  تحايق أعم  المواصفات.

 تحذير

  يمو  ععر أن جزء من نذا الكتا  أو عامه عم  أن عحو أو بأية طرياة، سواء أكاعت إلكتروعية أو بالتصوير أو  

إعتاج أية مادل مماثمة إ  بموافاة خلية من المالن، ومن يخالن ذلك يعّرض عفسه بخالف ذلك، أو استخدامها في 

 لممساءلة الااعوعية، م  حفظ كافة الحاوق المدعية والمنائية.

  إ  أسماء العالمات التمارية وأسماء المنتمات التي تم استخدامها في إعداد نذه المادل التدريبية جميعها ني أسماء

تمارية مسممة خاصة بمالكيها فحسب، ودار النعر   عالقة لها بأن من المنتمات أو العركات  تمارية أو عالمات

 التي ورد ذكرنا في نذه المادل.

http://www.ecdl.org/
http://www.specto.co/Data
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 Using the Applicationتطبيق معالج النصوص استخدام   1

اختالفها، ني أكثر البةرامج اسةتخداماخ، فةال يسةتغني عنهةا مسةتخدمو الحاسةو ، حيةث يسةتلي  إ  برامج معالمة النصوص عم  

 المستخدم العادن من خالل برعامج معالج النصوص الايام بما يأتي:

 .العمل م  الوثائق وحفظها في تنسياات الممفات المختمفة 

 .اختيار وظيفة المساعدل المتامنة في البرعامج لتعزيز اإلعتاجية 

 .إععاء وتحرير وتو ي  مستندات معالج النصوص التي تاوم بإععائها أو التعديل فيها 

  تلبيق تنسياات مختمفة عم  محتوى المستندات بالممارسات الميدل، لتحسين تمك المستندات وإخراجها بعكل مابول

 قبل تو يعها وععرنا. 

 .إدراج المداول والصور والكائنات الرسومية في مستنداتك 

 .إعداد المستندات المناسبة لعمميات دمج المراسالت 

 .نب  إعدادات صفحات المستند بعكل مناسب 

 .مراجعة المستند، وتصحيت اوخلاء اإلمالئية 

 .طباعة المستندات بخيارات مناسبة 

معالج النصوص و  ياتصر اومر عم  نذه المهارات اوساسية بالنسبة لممستخدم المحترف، حيث يستلي  من خالل برعامج 

 الايام بما يأتي:

 .التنسيق المتادم لمنصوص والفارات، واوعماط واوعمدل والمداول 

 .استخدام المراج  عم  اختالفها من تسميات تونيحية وحواشي وجداول محتويات وفهارم واإلشارات المرجعية 

 ل  الرب  والتامين واوتمتة التماائية.تحسين إعتاجية المستندات باستخدام الحاول والاوالب والنماذج، باإلنافة إ 

  التحرير المتادم الذن يعمل تعاب التغييرات والتعامل م  المستندات الرئيسية والثاعوية، باإلنافة إل  حماية المستند

 من التعديل.

 .إعداد المخرجات بعكل احترافي من حيث استخدام المااط  والرؤوم والتذييالت والعالمات المائية بكفاءل 

الذن سنعمل في نةذا الكتةا  عمة  بيةا   ،Microsoft Office Word 2013ومن اومثمة عم  برامج معالمة النصوص برعامج 

 المهارات اوساسية فيه.

 Working with Documents المستندات في العمل  1.1

 Opening the applicationمعالج النصوص  تطبيق فتح  1.1.1

 اتب  الخلوات اآلتية:، Word 2013 معالج النصوص تلبيق لفتت

، فتظهر واجهة (Task Bar رنا الموجود )شري  المهام/  (، بالنار عم Startاعرض  ئحة )ابدأ/  .1

 مترو.

 :اآلتيةفتظهر عافذل البرعامج ، Word 2013 الئحة اعار عم المن  .2
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 الرئيسية التي تتكو  مما يأتي:(، فتظهر عافذل البرعامج Blank Documentفارغ/  مستنداعار عم   ر ) .3

 

(، Minimize)الممن(، وأ رار )التصغير/  المستنديحتون عم  اسم البرممية، واسم : (Title Bar /شريط العنوان) .1

(، Help، و)التعميمات/ (Close(، و)اإلغالق/ Restore Down/ وسفل ( أو )ا ستعادلMaximizeو)التكبير/ 

 .( الذن يمّكنك من التحكم بلّي العري  أو توسيعهRibbon Display Optionsو)خيارات عرض العري / 

 

 .Wordمن خالل برعامج  حسابكوكما تالحظ فإ  لهذا العري  خمفية رسومية،   تظهر إ  إذا قمت بتسميل الدخول إل  

 يمكنك التحكم بعكل نذه الخمفية وبموعها من خالل ما يأتي:و

 (.FILEبعد تسميل الدخول، اعار عم  تبويب )ممن/  .1

 (، فتظهر خياراته في المهة الماابمة.Accountاعار عم  )حسا /  .2

 ( اختر الخمفية التي ترانا مناسبة.Office /Office Backgroundمن مرب  )خمفية  .3

 ( اختر المو  الذن تراه مناسباخ.Office /Office Themeمن مرب  )عسق  .4

 .المستندلمرجون إل   ( Back، أو اعار عم   ر )الخمن/ Escاح انغ  عم  مفت .5

 

حيث ، أ راراخ لألوامر اوكثر استخداماخ  نذا العري  يوفر: (Quick Access Toolbar /شريط أدوات الوصول السريع) .2

 وسري .منها إل  تنفيذ مهمة معينة بعكل مباشر أّن  يادن النار عم ، من اوياوعاتممموعة  يحتون عم 
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Ctrl + F1 

لفتت قائمة النظام، التي تتيت لك تحريك وتحميم وتكبير أو استعادل وتصغير وإغالق  ويمكنك النار عم   ر البرعامج 

 .المستند

 .(FILEويظهر شري  أدوات الوصول السري  بعكل افتراني أعم  إطار النافذل، فوق عالمة التبويب )ممن/ 

 (، فاتب  الخلوات اآلتية:Ribbonوإذا أردت إظهاره أسفل )العري / 

 .( Customize Quick Access Toolbarاعار عم   ر )تخصيص شري  أدوات الوصول السري /  .1

 (.Show Below the Ribbonاعار عم  )إظهار أسفل العري /  .2

ويُمكنك تخصيص نذا العري  بإنافة اووامر إليه أو حذفها، وما عميك إ  أ  تنار بزر الفأرل اويمن عم  أية أياوعة في أية 

 Add to Quick Accessممموعة، لتظهر  ئحة السياق، وتختار منها اومر )إنافة إل  شري  أدوات الوصول السري / 

Toolbar إل  نذا العري .(، وبذلك تُااف نذه اوياوعة 

أما إذا أردت حذف أياوعة من نذا العري  فما عميك إ  أ  تنار بزر الفأرل اويمن عم  نذه اوياوعة لتظهر  ئحة السياق،  

(، وبذلك تُحذف Remove from Quick Access Toolbarوتختار منها اومر )إ الة من شري  أدوات الوصول السري / 

 ي .نذه اوياوعة من نذا العر

(، FILEجميعها، ويحتون عم  عالمة التبويب )ممن/  Wordيتيت نذا العري  الوصول إل  أوامر : (Ribbon /الشريط) .3

 الساباة. Microsoft Office( المستخدمة في إصدارات File، ومحل قائمة )ممن/ Officeالتي حمّت محل  ر 

تمّكنةك مةن  ونةي طرياةة ،Backstageلرياةة العةرض ب( FILE/ المتوافرل في عالمة التبويةب )ممةنزات وتسم  نذه المي

 .وحمايتها ومعاينتها وطباعتها، إععاء الممفات وفتحها وحفظها وإرسالهاو ،إدارل ممفاتك

( أيااخ عم  عالمات تبويب قياسية عةدل، تحتةون كةل منهةا عمة  ممموعةة منلايةة مةن او رار Ribbonويحتون )العري / 

 .المستندويتم إظهار بعض عالمات التبويب السياقية حسب العنصر المحدد في  .المرتبلة( Icons)اوياوعات/ 

 

/ الممموعةةة )فاةةرل أياوعةةاتويبةةين العةةكل أدعةةاه  .بةةالنار عمةة  اوياوعةةة الخاصةةة بةةهممموعةةة  أيّةةة أمةةر فةةيأّن  اختيةةار كويُمكنةة

Paragraph:) 

  

أو جزء مهام إلظهار مرب  حوار  ( Dialog Box Launcherكما يُمكنك النار عم   ر )تعغيل مرب  الحوار/ 

 يتعمق بمزيد من الخيارات لألوامر الموجودل في تمك الممموعة.

 اللةّي   ر عمة  بةالنار أو النعةلة، التبويةب عالمةة عمة  المةزدوج بالنار وتصغيره( Ribbon/ العري ) طيّ  ويُمكنك

 .التبويب عالمات سوى منه يظهر   العري  طيّ  وبعد العري ، عهاية في الموجود

 مثةل تبويةب عالمةة أيّةة عمة  واحةدل مرل عارت إذا أعك ،(Ribbon/ العري ) طيّ  بعد وياُلحظ

 أن عمة  الناةر بممةرد لالختفةاء وسةيعود شةريلها، سةيظهر( VIEW/ عرض) التبويب عالمة

 . المستند في مكا 
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/ العةةري عةةرض  خيةةارات)  ر عمةة  اعاةةر أو أخةرى، مةةرل السةةاباة اللةةرق إحةةدى كةّرر دائةةم بعةةكل العةةري  إظهةةار وإلعةادل

Ribbon Display Options)  واووامةر التبويةب عالمات إظهار) اومر واختر العنوا  شري  في الموجود /Show 

Tabs and Commands.) 

الذن سيظهر  التي تومض ـ المكا   تونت عالمة رأم الماشر ـ : (Insertion Pointer /نقطة اإلدراج/ مؤشر الكتابة) .4

 و  تظهر إ  عند التحرير والكتابة أو التعديل في المستند.، فيه الحرف المكتو  التالي

وبعد ذلك يُمكن الكتابة ، مكا  في المستند من خالل النار في المكا  المراد عال الماشر إليهأّن  عال ماشر الكتابة إل  كويُمكن

وإذا أردت عال الماشر إل  مكا  فارغ في المستند فاعار عاراخ مزدوجاخ بزر الفأرل  .الموجود في المستندأو التعديل عم  النص 

 اويسر عم  ذلك المكا .

 ووفااخ لما نو محدد في ذلك الوقت.، فوقه ممزء من العاشة الذن يمرّ لسيتغير شكمه وفااخ أما ماشر الفأرل فإعه 

بالنص والرسوم  ،التي تعرض المستند الحالي، مساحة العمل الرئيسية عم  العاشةنو : (Working Area /حيّز العمل) .5

 إدراج المداول والصور والاصاصات الفنية وغيرنا.والنص فيه كتابة وعها المكا  الذن يتم ، التي قد يحتويها

، عالمات المدولةلتعيين و، لتغيير الهوامش ا وتستخدم، أفاية وعمودية لرتا :ــــوافر مسيت: (Rulers /المساطر) .6

 والمسافات البادئة في المستندات والمداول.

أمر محدد أو  ، مثلالنع  المستنديحتون نذا العري  عم  العديد من المعمومات حول : (Status Bar /شريط المعلومات) .7

منزلق )كما يحتون عم  . وعدد كممات المستند، الصفحة التي يمرن العمل عميها من صفحات المستند أو، عممية قيد التادم

  .وغيرنا ،والمدقق اإلمالئي ،والمغة ،وأ رار طرق عرض المستند ،(Zoom Slider/ التصغير/ التكبير

 اتب  الخلوات اآلتية:  ،(Status Bar/ شري  المعمومات) إل ( Section/ مال إلنافة معمومة )و

 فتظهر  ئحة.(، Status Barاعار بزر الفأرل اويمن عم  )شري  المعمومات/  .1

 ماابمه. (، فيتم ون  إشارل Section/ مال )اعار عم  من الالئحة،  .2

 الماابمة لها. ولحذف المعمومة من العري ، اعار عميها مرل ثاعية فيتم حذفها، وحذف إشارل  .3

 



التلبيقاستخدام  معالج النصوص 

 

 
6 

Alt + F4 

 

Ctrl + O 

 

،  ستعراض محتويات المستندوأسفمها؛ وتُستخدم  عافذلأيّة  أشرطة مظممة أيسر قد تظهر :(Scroll Bar /أشرطة التمرير) .8

ويستعرض شري  التمرير اوفاي ، التمرير العمودن الممن من اوعم  إل  اوسفل وبالعكس  شري حيث يستعرض

 عم  أسهم شري  التمرير التي توجد أعم  وأسفل فعم  سبيل المثال اعار .محتويات المستند من اليسار إل  اليمين وبالعكس

 التمرير لالعتاالانغ  أياخ من جاعبي مرب  أو ، الذن عارت عميه تماها سلر واحد في بمادار  تمرير لالعتاالشري  أّن 

لالعتاال ، وأفمته في المكا  الذن تريد ا عتاال إليه اسحب مرب  التمريرأو ، الذن عارت عميه تماها شاشة واحدل في بمادار 

 .إل  ذلك المزء من المستند

إذا كةا  عةرض المسةتند أو ارتفاعةه أكبةر مةن أبعةاد إ   أو العمةودن يظهر شةري  التمريةر اوفاةيلن وتمدر اإلشارل إل  أعه 

 التصغير الحالي عرض المستند بالكامل عم  العاشة./ال يعرض مستوى التكبيرف، العاشة

 Closing the applicationمعالج النصوص تطبيق إغالق   2.1.1

 اآلتية: إحدى اللرقاتب  ، Wordمعالج النصوص برعامج إلغالق 

  / إغالق( اعار عم   رClose ) في أعم  النافذلالموجود . 

  اعار عم   ر البرعامج ( شري  أدوات الوصول السةري / الموجود فيQuick Access Toolbar لفةتت قائمةة ،)

 .(Close)إغالق/ النظام، ثم اختر منها اومر 

   البرعامج  راعار عاراخ مزدوجاخ عم .. 

 Opening a document مستندفتح   3.1.1

 اتب  الخلوات اآلتية:، Word 2013برعامج باستخدام ، (docx.العمل م  المستنداتالمستند )لفتت 

 .Word 2013برعامج افتت  .1

ننةاأ ، أمةا إذا كةا  ( Open Other Documentsاعار عم  )فةتت المسةتندات أخةرى/  .2

 أعةك وسةتالحظ،  (Open اعاةر عمة  )فةتت/ثةم ، (FILEعالمة التبويةب )ممةن/  مستند آخر مفتوح، فاعار عم 

 باإلعةةدادات ا حتفةةاظ يمكنةةك كمةةا ،OneDrive عمةة  المخزعةةة الممفةةات لفةةتت Microsoft حسةةا  اسةةتخدام يمكنةةك

 .كنت أينما العخصية

  

مربةة  (، فيظهةر Browse(، ومةن المهةة الماابمةةة اعاةر عمة   ر )اسةتعراض/ Computerعمة   ر )كمبيةوتر/ اعاةر  .3

 (.Open)فتت/ الحوار 

ليتم استعراض محتوياته في المزء  (:C)من جزء التنال، اعار عم  الارص المحمي  .4

 الماابل.

 .(ICDL V6)اعار عاراخ مزدوجاخ عم  المممد  .5

 .Wordمممد ممفات العمل اعار عاراخ مزدوجاخ عم   .6


