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 : Open Application & Identify its Components الربنامج وفهم حمتوياتهفتح * 

  اضغط         سيفتح

 برنامج معالج النصوص كما بالشكل التالي:

 

 : ويحتوي على:Title Barشريط العنوان  .1

   ايقونة البرنامجApplication Icon. 

   شريط ادوات الوصول السريعQuick Access Toolbar. 

   اسم البرنامج واسم المستند المفتوحApplication & Open Document Name. 

   ادوات التحكم في غلق وتكبير وتصغير النافذةClose & Resize Window Tools. 

 

 .File Menuقائمة ملف  .2

 .Ribbons (Toolbars)االدوات  (شريطتبويبات ) .3

 .Tools Groupsمجموعات االدوات  .4

 .Horizontal Rulerالمسطرة االفقية  .5

 .Vertical Rulerالمسطرة الرأسية  .6

 .Vertical Scroll Barشريط التمرير الرأسي  .7

 .Insertion Point – Cursorنقطة اإلدراج  .8

 .Horizontal Scroll Barشريط التمرير األفقي  .9

 Navigation Buttonsازرار التنقل بين الصفحات  .10

between Pages. 

 .Zooming Barشريط تكبير وتصغير مجال الرؤية  .11

 View Modesازرار طرق عرض المستند  .12

Buttons. 

 .Status Barشريط الحالة  .13
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 : Customize Quick Access Toolbar ختصيص شريط ادوات الوصول السريع* 

 .يحتوي شريط ادوات الوصول السريع على اختصارات لبعض االوامر التي يتم تنفيذها في برنامج معالجة النصوص 

  الضافة بعض االوامر الهامة بهذا الشريط  الموجود بجانب الشريط، ستظهر قائمة باالوامر التي يمكن  اضغط على السهم

 اضغط على االمر المراد اضافته او ازالته من القائمة. اضافتها في الشريط 

 : Open an Existing Document على جهاز الكمبيوترتح مستند موجود ف* 

  اضغط القائمة   اضغط  أو  اختر O+   Ctrl  من لوحة المفاتيح  سيظهر مربع

 حواري للذهاب الى مكان المستند الموجود على الجهاز، كما بالشكل التالي:

 

 :Open a document from recent documentsفتح مستند من قائمة المستندات المفتوحة مؤخرا * 

  اضغط   اختر   ستظهر قائمة بجميع المستندات التي تم فتحها مؤخرا بواسطة البرنامج، اضغط
 على احد تلك المستندات لفتحه.

  ولحصر عدد تلك المستندات المعروضة في تلك القائمة  اضغط     ستظهر نافذة خيارات

اختر عدد المستندات المعروضة في تلك  Display اسفل العنوان    البرنامج اضغط منها على العنوان الجانبي 

 كما بالشكل التالي: Show this number of recent documentsالقائمة من االختيار 
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 :Close a Document & Close Application غلق مستند مفتوح وغلق الربنامج* 

  لغلق مستند واحد من المستندات المفتوحة، اضغط   اختر  .سيتم غلق مستند واحد فقط 

  او بالضغط على W+   Ctrl  او F4+   Alt .من لوحة المفاتيح، لغلق مستند واحد فقط 

  اما لغلق البرنامج بجميع المستندات المفتوحة، اضغط   اختر   سيتم غلق البرنامج تماما .. واذا كان

 لحفظ كما بالشكل التالي:هناك تغيرات في مستند ولم يتم بحفظها ستظهر رسالة ا

  اضغط الزرSave  لحفظ التغييرات، او الزرDon't Save  لعدم

 اللغاء امر اغالق البرنامج. Cancelحفظ التغييرات، او اضغط الزر 

 

 :Create a New Document إنشاء مستند جديد* 

 :Create a blank Documentانشاء مستند فارغ * 

  اضغط   اختر   اختر   ثم اضغط  .سيتم انشاء مستند جديد فارغ 

  او بالضغط على الزر N+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

  من شريط ادوات الوصول السريع )اذا كان هذا االمر مضافا في الشريط(. او بالضغط على الزر 

 :Create a Document Using a Templateانشاء مستند باستخدام احد النماذج * 

  اضغط   اختر   اضغط على ثم   ،احدها  حددسيتظهر بعض النماذج الجاهزة  ثم اضغط

 .الزر 
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 :Save the New Document حفظ املستند اجلديد* 

  لحفظ المستند الجديد على جهاز الكمبيوتر، اضغط   اختر   سيظهر مربع تحديد مكان الحفظ على

 الجهاز، كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Types (Formats)Saving Document  األنواع )التنسيقات( اليت ميكن حفظ املستند بها* 

  اثناء حفظ المستند يمكن تحديد النوع او التنسيق الذي سيتم حفظ المستند به )وهي الخطوة

في الشكل السابق(، حيث انه عند الضغط على تلك القائمة المنسدلة لالختيار منها ستظهر  3رقم 

 القائمة كما بالشكل التالي:

 مايلي والتنسيقات ومن اهم تلك االنواع: 

 Word Document  مستند عادي بتنسيق =Word 2010. 

 Word 97 – 2003  2003حتى  97= تنسيق اصدار سابق للبرنامج من اول االصدار. 

 Word Template  2010= نموذج بتنسيق اصدار. 

 Word 97 – 2003 Template  2003الى  97= نموذج بتنسيق اصدار من. 

 PDF ( المثبتة على الجهاز  تنسيق برنامج معين من البرامج= تنسيق ملف كتابي

Software specific file extension.) 

 Web Page .تنسيق صفحة االنترنت = 

 Rich Text Format  مستند برنامج = تنسيقWordPad. 

 Plain Text  برنامج( تنسيق مستند نصي =Notepad.) 
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 :Save Changes وموجود مسبقا على اجلهازحاليا على مستند مفتوح احلالية حفظ التغيريات * 

 ،لحفظ تغييرات تم إنشائها على مستند تم فتحه من المستندات المحفوظة مسبقا على الجهاز بعد االنتهاء من التغييرات 

  اضغط   اختر  .سيتم حفظ التغييرات على المستند المفتوح 

  او بالضغظ على S+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

  من شريط ادوات الوصول السريع. او بالضغط على الزر 

 :سم آخر او يف مكان آخر او بتنسيق )نوع( آخرهاز بإحفظ مستند مفتوح وموجود على اجل* 

  م ال( في مكان آخر على الجهاز غير مكانه الحالي أو بإسم آخر أو بتنسيق آخر،إنشاء تغييرات فيه ألحفظ مستند مفتوح )سواء تم 

  اضغط   اختر   ثم حدد المكان او االسم او النوع الجديد ثم اضغط. 

 :Switch between Open Documents التنقل بيـن املستندات املفتوحة* 

  اذا كان هناك اكثر من مستند مفتوح يمكنك التنقل بينهما بالضغط على التبويب   الموجود  اضغط على الزر

 ستظهر قائمة بالمستندات المفتوحة، اضغط على اسم المستند المراد االنتقال اليه. Window في مجموعة االدوات 

 :Basic Options/Performances in the Application اخليارات االساسية يف الربنامج* 

 :Change Usernameتغيير اسم المستخدم * 

  اضغط   اختر  :سيظهر مربع الخيارات االساسية للبرنامج، كما يلي 
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 :Change Default Folder to Open & Save Documentsمجلد فتح وحفظ المستندات التلقائي تغيير * 

  اضغط   اختر  :سيظهر مربع الخيارات االساسية للبرنامج، كما يلي 

 

 :Using Available Help Functions يف الربنامجاستخدام وظائف املساعدة املتاحة * 

 او اضغط على  في امتداد تبويبات اشرطة االدوات الموجود  الزر لطلب المساعدة من برنامج معالج النصوص، اضغط على F1 

ستظهر نافذة المساعدة كما  من لوحة المفاتيح 

 بالشكل التالي:

  من شريط  كما يمكنك الضغط على الزر

ادوات نافذة المساعدة الستعراض فهرس المساعدة 

 كما بالشكل التالي:
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  او االنتقال المساعدةمن شريط ادوات نافذة  كما يمكنك التنقل بين الصفحات التي عرضها لالمام وللخلف باستخدام االزرار ،

 .بالضغط على الزر  المساعدةالى الصفحة الرئيسية لنافذة 

  العادة تحديث الصفحة المفتوحة حاليا. اليقاف تحميل الصفحة المعروضة حاليا، والزر  وبالضغط على الزر 

  الحالية اضغط على الزر  المساعدةلطباعة صفحة. 

  ولتغيير حجم الخط اضغط على الزر. 

  ولغلق فهرس المساعدة اضغط على الزر. 

  بالضغط ايضا يمكنك فتح نافذة المساعدة   واختيار   ثم الضغط على. 

 :Use Magnification/Zoom Toolsاستخدام أداة التكبري * 

  اضغط على تبويبView   ستظهر ادوات التكبير في مجموعةZoom :كما بالشكل التالي 

  الحتواء صفحة واحدة كاملة. اضغط الزر 

  الحتواء صفحتين بجانب بعضهما. او الزر 

  الحتواء عرض الصفحة. او الزر 

  لعرض الحجم الحقيقي للصفحة. او الضغط على الزر 

  كما يمكنك الضغط من لوحة المفاتيح على Ctrl  حرف )د( للتكبير، او على + Ctrl ( للتصغير )ج( حرف + > or  <+   Ctrl.) 

  اضغط على الزر  :سيظهر المربع الحواري الخاص بالتكبير والتصغير كما بالشكل التالي 

  اختر نسبة التكبير ثم اضغط الزر. 

 :او اختر اي من االختيارات التالي 

 Page Width .احتواء عرض الصفحة = 

 Text Width .احتواء عرض النص = 

 Whole Page .احتواء الصفحة كاملة = 

 Many Pages .احتواء اكثر من صفحة واحدة = 

 

  ومن خالل شريط تكبير وتصغير مجال الرؤية في اسفل

يمكنك اختيار  البرنامج 

 النسبة المطلوبة.
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in Toolbars (Minimize, -Display & Hide Builtعرض واخفاء )غلق وفتح( اشرطة االدوات * 

)Ribbon Restore the: 

 

  كما يمكنك بالضغط نقرا مزدوجاDouble Click .على اي من تبويبات اشرطة االدوات لغلقها او فتحها مرة اخرى 

  ولتخصيص التبويبات والمجموعات، اضغط   اختر   
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 :Page View Modesطرق عرض الصفحات * 

  اضغط على التبويبView   ستظهر مجموعةDocument Views بالشكل التالي:، كما 

 Print Layout .تخطيط الطباعة = 

 Full Screen Reading .)عرض ملئ الشاشة )القراءة = 

 Web Layout .تخطيط صفحة االنترنت = 

 Outline  =ويعرض تمييزا لفقرات المستند، حيث تعرض الفقرات فيه بدائرة صغيرة قبل كل فقرة.عرض مخطط المستند : 

 Draft  = تخدم للتعديل السريع على المستند )اليتم عرض الهوامش وال الصور فيه(.: ويسالمسودةعرض 

  اضغط على العرض او يمكنك التنقل بين تلك الطرق من خالل شريط طرق عرض المستند في اسفل البرنامج ،

 المراد االنتقال اليه.

 :Enter Text Into Documentادراج النصوص داخل املستند * 

 المؤشر( يتم الكتابة داخل المستند في المكان الذي توجد به نقطة االدراج( Insertion Point (Cursor) . 

  كما يمكنك الضغط نقرا مزدوجاDouble Click  في أي مكان )فارغ( في المستند  وإللغاء تلك الخاصية  –ثم بدأ الكتابة فيه 

 واسفل العنوان الجانبي ازل تفعيل االختيار  ثم اختر     اضغط 

Enable click and type :كما بالشكل التالي  

 

  الدراج مسافة بين الكلمات، اضغط شريط المسافةSpace 

Bar .من لوحة المفاتيح 

  من لوحة المفاتيح. سم، اضغط الزر  1.27وسيتم شرحها الحقا( مساحتها  –الدراج مسافة كبيرة )مسافة الجدولة 

  )الدراج سطر جديد )فاصل سطورNew Line (Line Break) = (Text Wrapping Break) :  اضغط Enter+   Shift  من

، ستظهر اضغط على الزر  Page Setupومن مجموعة   بالضغط على التبويب  او، لوحة المفاتيح

 (.التي يتم كتابتها حاليا. )يستخدم النشاء السطور في الفقرة قائمة اختر منها 

  الدراج فقرة جديدةNew Paragraph اضغط الزر ، Enter .من لوحة المفاتيح 

  الدراج صفحة جديدةPage Break   اضغط التبويب   من مجموعةPage Setup  اضغط الزر 

  اختر من القائمة. 

  او من خالل التبويب   من مجموعةPages  او بالضغط على الزر اضغط الزر ، Enter+   Ctrl  من

 لوحة المفاتيح.

  عند الكتابة باللغة االنجليزية  لكتابة حرف كبيرCapital اضغط على الزر Shift .من لوحة المفاتيح مع الحرف المطلوب 

 من لوحة المفاتيح. Lock Caps بالضغط على الزر  Capitalاو قم بتشغيل خاصية كتابة الحروف كبيرة 

  وعند الكتابة باللغة الفرنسية مثال  يمكنك كتابة احد الحروف التالية(á – é – ú – ú – ó):كما يلي ، 

 ( ط هو الزر في حرف  ' )الزر ثم ا كتب الحرف  Ctrl  + ' اضغط 
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 :Insert Symbolsادراج الرموز * 

  اضغط التبويب   ومن مجموعةSymbols اضغط الزر ،   ستظهر مجموعة من الرموز، اضغط على

 الرمز المراد ادراجه عند نقطة االدراج في المستند.

  او بعد الضغط على الزر   اختر   سيظهر المربع الحواري الخاص بادراج الرموز كما

 بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تبويب الرموز الخاصةكما يمكنك من هذا المربع الحواري اختيار Special Characters:كما بالشكل التالي ، 
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  مفتاح اختصار الرمزShortcut Key  هو االختصار الذي يمكن من خالله ادراج الرمز مباشرة في المستند باستخدام بعض االزرار

سيظهر المربع   اضغط الزر  حدد الرمز  ولتغييره او تعيين مفتاح اختصار لرمز ما  في لوحة المفاتيح 

 الحواري الخاص باختصارات الرموز كما بالشكل التالي:

 

  وإلزالة مفتاح اختصار من المفاتيح

حدد المفتاح المطلوب  الحالية للرمز 

 Current keys: حذفه من العنوان 

ثم   ثم اضغط الزر 

اغلق المربع الحواري بالضغط على الزر 

Close. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Insert Symbols Using Typingادراج اهم الرموز عن طريق الكتابة * 

 :من اشهر الرموز المستخدمة 

1. ©  =Copyright .رمز حقوق النشر = 

2. ®  =Registered .رمز الماركة المسجلة = 

3. ™  =Trade Mark .رمز العالمة التجارية = 

  والدراج رمز حقوق النشر، حّول الكتابة الى اللغة االنجليزية  9 ثم افتح قوس بالضغط على+   Shift  من لوحة المفاتيح  ثم

 من لوحة المفاتيح. Shift   +0 ثم اغلق القوس بالضغط على  ( Cاكتب حرف )

  والدراج رمز الماركة المسجلة  افتح قوس ( اكتب حرفr ) .اغلق القوس 

  والراج رمز العالمة التجارية  افتح قوس ( اكتب حرفيtm ) .اغلق القوس 
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 :Printing Formatting Marks-Display & Hide Nonاظهار واخفاء رموز التنسيق الغري مطبوعة * 

 من مجموعة االدوات  بالضغط على الزر  رموز التنسيق الغير مطبوعة هي رموز تستخدم الظهار كيفية كتابة المستند، ف

Paragraph  أو    بالضغط على     الموجودة في التبويب *  +  Ctrl  8 وباألصح أ  + Shift+   Ctrl  ،من لوحة المفاتيح

 ستظهر الرموز التالية:

 : وهي نقطة ).( تظهر بين كل كلمة واخرى بدال من المسافة.Spacesالمسافات  .1

 الذي يظهر في نهاية كل فقرة. : وهو الرمز Paragraph Marksمحددتي الفقرات  .2

 .)وعند تحديد هذا الرمز ومسحه سيتم دمج الفقرتين معا )الفقرة الحالية والتي تليها 

بين ان السطر الذي يليه تابع الذي يظهر في نهاية كل سطر لي   : وهو الرمز Manual Line Break Marksفاصل السطور  .3

 وعند تحديد هذا الرمز ومسحه سيتم دمج السطرين معا )السطر الحالي والسطر الذي يليه(.  لنفس الفقرة.

 الذي يظهر مكان المسافة الطويلة او عالمة الجدولة. : وهو رمز السهم Tab Charactersرموز عالمة الجدولة  .4

 الذي ي حدد نهاية الصفحة الحالية. وهو الرمز  :Page Breakفاصل الصفحات  .5

 .وعند تحديد هذا الرمز ومسحه سيتم إلغاء فاصل الصفحة وسينتقل النص الموجود في الصفحة التالية الى الصفحة الحالية 

 :Moving Text Aroundالتنقل داخل املستند بني النصوص * 

  لالنتقال بين الحروف في السطر .باستخدام االسهم يمينا ويسارا 

  ولالنتقال بين السطور .باستخدام االسهم ألعلى وألسفل 

  لالنتقال بين الكلمات  اضغط الزر Ctrl .مع االسهم يمينا ويسارا 

  لالنتقال بين بدايات الفقرات  اضغط الزر Ctrl .مع االسهم ألعلى وألسفل 

  لالنتقال الى نهاية المستند  اضغط End+  Ctrl. 

  لالنتقال الى بداية المستند  اضغط Home+  Ctrl. 

  لالنتقال السريح في صفحات المستند ألعلى وألسفل  اضغط الزر Up Page لالنتقال لألعلى 

  او Down Page .لالنتقال لألسفل 

  :لالنتقال بين الصفحات 

  اضغط الزر Up Page+  Ctrl  السابقةلالنتقال الى بداية الصفحة. 

  اضغط الزر Down Page+  Ctrl  التاليةلالنتقال الى بداية الصفحة. 
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 :Select Textحتديد النصوص * 

 :تحديد النصوص المتتالية* 

  لتحديد حرف واحد  اضغط قبل الحرف المراد تحديده مع استمرار الضغط .اسحب بالفأرة فوق هذا الحرف 

  او ضع نقطة االدراجInsertion Point  قبل هذا الحرف بالضغط ضغطة واحدة قبل الحرف  اضغط الزر Shift  من لوحة المفاتيح

 .على السهم يسارا من لوحة المفاتيح )او السهم اليمين اذا كان اتجاه الكتابة من اليسار لليمين( مع استمرار الضغط 

  لتحديد مجموعة متتالية من النص  ضع نقطة االدراج في بداية النص المراد تحديده  اضغط الزر Shift  مع االستمرار  انقر

 في نهاية النص.

  او عن طريق السحب واالفالت .اضغط واسحب من اول كلمة الخر كلمة في النص 

  كما يمكنك تحديد النص من عند نقطة االدراج حتى نهاية السطر بالضغط على End+  Shift. 

  او تحديد النص من عند نقطة االدراج حتى بداية السطر بالضغط على Home+  Shift. 

  كما يمكنك تحديد النص من عند نقطة االدراج حتى نهاية المستند بالضغط على End+  Ctrl+  Shift. 

  او تحديد النص من عند نقطة االدراج حتى بداية المستند بالضغط على Home+  Ctrl+  Shift. 

 :Lines Paragraphs ,Words, Sentences & وسطور تحديد كلمات وجمل وفقرات* 

  لتحديد كلمة واحدة  انقر نقرا مزدوجاDouble Click .على الكلمة 

  كما يمكنك تحديد كلمات متتالية من خالل الضغط على Shift+  Ctrl + ويساراأ يمينا سهماأل . 

  لتحديد جملة  اضغط الزر Ctrl  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط .اضغط ضغطة واحدة على الجملة 

  لتحديد فقرة  ضغطات متتالية  3اضغطTriple-Click .على الفقرة المراد تحديدها 

  لتحديد سطر .اضغط في الهامش قبل هذا السطر ضغطة واحدة 

 :وتحديد نصوص في اماكن عشوائية عشوائية او متتالية من السطور والفقرات مجموعةتحديد * 

  لتحديد مجموعة متتالية من السطور ع السحب ألسفل او ألعلى.م لتحديده ول سطر في الهامشقبل أ اضغط 

  لتحديد مجموعة عشوائية من السطور حدد اول سطر   اضغط الزر Ctrl  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط  حدد

 السطور األخرى.

  لتحديد مجموعة سواء عشوائية او متتالية من الفقرات  حدد اول فقرة  اضغط Ctrl  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط 

 على الفقرة(. Click-Triple. )تحديد الفقرة الواحدة Ctrl حدد فقرات اخرى اثناء الضغط 

  نص معين كما يمكنك تحديد سطر مع فقرة مع  حدد اول نص  اضغط Ctrl  مع استمرار الضغط  حدد اي نص آخر سواء

 كان فقرة او سطر او نص معين )باستخدام اوامر التحديد السابقة(.

 :Entire Body Textتحديد نص المستند بالكامل * 

  اضغط A  +  Ctrl .من لوحة المفاتيح، لتحديد نص المستند بالكامل 

  او بالضغط على التبويب   ومن مجموعةEditing اضغط الزر ،   ستظهر قائمة اختر منها

. 

  او بالضغط على الزر Ctrl .مع االستمرار ثم الضغط بسهم الفأرة في اي مكان في الهامش األيمن او األيسر 
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 : Content& Delete Editاحملتوى )النصوص( ومسح تعديل * 

  لتغيير حرف ما بأخر او كلمة بأخرى  حدد الحرف او الكلمة .اكتب الحرف الجديد او الكلمة الجديدة 

  لحذف حرف ما  ضع نقطة االدراج بعد الحرف  اضغط الزر Backspace  الموجود فوق زر( ،من لوحة المفاتيح Enter ،)

 نقطة االدراج. قبلسيتم مسح الحرف الموجود 

  ( المسح االمامينقطة االدراج ) بعداما لمسح الحرف الموجود  اضغط الزر Delete .من لوحة المفاتيح 

  نقطة االدراج  قبلولحذف الكلمة الموجودة  اضغط Backspace+   Ctrl. 

  نقطة االدراج  بعدولحذف الكلمة الموجودة  اضغط Delete+   Ctrl. 

  لمسح كلمة او فقرة او سطر او مجموعة من النص  حدد المراد مسحه  اضغط الزر Delete .من لوحة المفاتيح 

 :Typing-Replace Existing Text by Overنظام الكتابة فوق النص الموجود * 

 .ضع نقطة االدراج في المكان المراد الكتابة في وليكن بين كلمتين، ثم ابدا بالكتابة، سيتم ازاحة النص الموجود بعد نقطة االدراج 

  اما الستبدال النص الموجود بعد نقطة االدراج عند كتابة اي نص، البد من تفعيل نظام الكتابة فوق النصOver-Typing. 

  لتفعيل نظام الكتابة فوق النص  اضغط كليك يمينR. Click  على شريط الحالةStatus Bar سفل البرنامج أ  ستظهر قائمة اختر

 . منها على االختيار

  في شريط الحالة  الزر سيظهر وسيتم تحويل الزر الى الشكل  اضغط على هذا الزر لتفعيل نظام الكتابة فوق النص

يعني ان الكتابة مفعلة بنظام الكتابة  Overtypeيعني ان الكتابة عادية، اما اذا كان الزر  Insert، فاذا كان الزر به كلمة 

 فوق النص.

 .بعد تفعيل نظام الكتابة فوق النص، ابدا بالكتابة وستجد ان النص الموجود بعد نقطة االدراج ي ستبدل بالنص الذي تكتبه حاليا 

 :a Simple Search Command Useاستخدام امر البحث للبحث عن كلمة او مجلة معينة * 

  اضغط على التبويب   ومن مجموعةEditing  اضغط الزر، 

  او بالضغط على( F + Ctrl  ،)من لوحة المفاتيح :سيظهر جزء البحث على يسار البرنامج كما بالشكل التالي 

 

  اكتب النص المطلوب البحث عنه في مستطيل البحث  ثم اضغط زر العدسة او اضغط الزر

Enter  .من لوحة المفاتيح 

  سيتم عرض جميع الفقرات التي بها النص المراد البحث عنه في منطقة العرض 

 وسيتم تمييز النص في جميع الفقرات باللون االصفر.
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 :Use advanced searchاستخدام امر البحث المتقدم * 

  الستخدام أمر البحث المتقدم  اضغط التبويب   ومن مجموعةEditing  اضغط على السهم بجانب الزر 

  سيظهر المربع الحواري الخاص بالبحث المتقدم كما بالشكل التالي:ثم اختر ، 

 

 

 

 

 

 

 

  بعد الضغط على الزرMore  خيارات اكثر كما يلي:ستظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Match case    للبحث عن النص كما تم كتابته في مستطيل البحث بنفس حروفه كبيرةCapital  او صغيرةSmall   اي انه اذا

 (.format this text( في صندوق البحث ايجاد النص نفسه بنفس الحروف وليس )Format This Textتم كتابة النص )

 Find whole words only   للبحث عن كلمة فقط  اي انه اذا تم كتابة كلمةformat  في النص سيتم ايجاد كل الكلمات

format وأ Format           ليس ولكنformatting. 

 Use wildcards   للبحث عن كلمة باستخدام الرموز البديلة  حيث يمكن كتابة االمر  n??e   في صندوق البحث سيتم ايجاد

 بدال من حرف واحد. ?حيث ي ستخدم الرمز  eatdonاو  eotnالكلمات التالية 

   كما يمكن كتابة االمر n*e   في صندوق البحث سيتم ايجاد الكلمات التاليةnote  اوdonate. 

 Sounds like (English)   االصواتللبحث عن الكلمات التي لها نفس   اي انه اذا تم كتابةnite  في صندوق البحث سيتم ايجاد

 (.neat – night – noteتلك الكلمة مثل ) االصواتالكلمات التي لها نفس 

 word formsFind all    اليجاد جميع اشكال الكلمة  اي انه اذا تم كتابة الكلمةlocalize  الكلماتسيتم ايجاد  

(localize  اوlocalizing.) 

 

  الختيار مكان البحث  اضغط الزر  حدد فقط  –اما في المستند ككل  او في رأس وتذييل الصفحات. –او في النص الم 

  لبدأ البحث  ثم اضغط الزر  اضغط الزر مرة اخرى اليجاد النص الذي يليه، وهكذا. –سيتم تحديد أول النص االول 
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 :Use a Simple Replace Commandاستخدام امر االستبدال الستبدال نص ما بنص آخر * 

  اضغط على التبويب   ومن مجموعةEditing  اضغط الزر   او بالضغط على(Ctrl + H  من لوحة

 المفاتيح(، سيظهر المربع الحواري الخاص باالستبدال كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

  اكتب النص المراد استبداله ثم النص البديل  اليجار النص اوال قبل االستبدال اضغط الزر   سيتم تحديد النص

ستبداله وتريد استبدالها واذا كان هناك العديد من نفس النص المراد ا لالستبدال  اضغط على الزر  المراد استبداله 

 .ة واحدة، اضغط على الزر كلها مر

  وعند الضغط علىReplace All  سيتم استبدال جميع النصوص المطلوبة الى النص الجديدة وسيتم اظهار رسالة بها عدد النصوص

 التي تم تغييرها.

  البحث المتقدمة بالضغط على الزر كما يمكنك استخدام خياراتMore. 

 :Copy & Move Documentنسخ ونقل النصوص * 

  أوامر النسخ والقص واللصق موجودة مجموعةClipboard  الموجودة في التبويب. 

  االمر نسخCopy  او من لوحة المفاتيح من الزر ، C+   Ctrl او بالضغط كليك يمين ،R. Click  على النص واختيارCopy. 

  االمرCut  او من لوحة المفاتيح من الزر ، X+   Ctrl او بالضغط كليك يمين ،R. Click  على النص واختيارCut. 

  او من لوحة المفاتيح االمر لصق من الزر ، V+   Ctrl او بالضغط كليك يمين ،R. Click  في المكان المراد لصق النص

 .واختيارالمنسوخ او المقصوص فيه 

 :نسخ ونقل النصوص في نفس المستند الحالي* 

  لنسخ نص ما في المستند ولصقه في مكان آخر  حدد النص على الزر  اضغط   ضع نقطة االدراج في المكان المراد

 .اضغط الزر  نسخ النص فيه 
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  لنقل نص ما في المستند ولصقه في مكان آخر  حدد النص  اضغط الزر   ضع نقطة االدراج في المكان المراد نقل النص

 .اضغط الزر  اليه 

  او عن طريق السحب واالفالت، حدد النص المراد نسخه او نقله .اسحب النص الى المكان االخر لنقله اليه 

 االفالت اما لنسخه عن طريق السحب و  حدد النص  اضغط الزر Ctrl  مع االستمرار .اسحب النص للمكان االخر 

 :من مستند الى مستند آخر مفتوحنسخ ونقل النصوص * 

  نقلهانسخ او قص النص المراد نسخه او   انتقل الى المستند االخر  ضع نقطة االدراج في المكان المراد لصق او نقل النص اليه

 .الصق النص 

 :Use Undo & Redo Commandاستخدام امر الرتاجع عن اخر امر مت تنفيذه، واعادة تنفيذه مرة اخرى * 

  )قم بتنفيذ امر ما )كمسح كلمة مثال  اضغط على الزر (Undo الموجود في شريط ادوات الوصول السريع في اعلى )

 البرنامج، سيتم التراجع عن امر المسح.

  والعادة تنفيذ االمر مرة اخرى اضغط على الزر (Redo الذي بجانبه ) .سيتم اعادة تنفيذ امر المسح مرة اخرى 

 .Undoاال اذا تم تطبيق االمر  Redoملحوظة: اليمكن تطبيق االمر 

  كما يمكن تطبيق هذين االمرين من لوحة المفاتيح، كما يلي: اضغط Z+   Ctrl  لالمرUndo  او اضغط Y+   Ctrl  لالمرRedo. 

  للرجوع عن احد االوامر التي تم تنفيذها من بداية فتح المستند. كما يمكنك الضغط على السهم بجانب الزر 

 :Format Fontتنسيق اخلط * 

 .لتنسيق خط نص ما في المستند، البد من تحديد النص المراد تنسيقه اوال، ومن ثم تطبيق التنسيق عليه 

  في مجموعة  من خالل التبويبFont :توجد ادوات تنسيق الخط، كما بالشكل التالي 

 ةبعد تحديد النص المراد تنسيقه اختر احد تلك االدوات لتطبيق االوامر التالي: 

  اختر نوع الخطFont Type  من القائمة المنسدلة. 

  اختر حجم الخط من القائمة المنسدلة. 

  لتصغير الخط. لتكبير الخط او الزر  اضغط على الزر 

  لجعل الخط سميك  اضغط على الزرBold. 

  لجعل الخط مائل  اضغط على الزرItalic. 

  لجعل الخط م سطر  اضغط على الزرUnderline  اي تحته خط، كما يمكنك اختيار شكل خط تسطير النص بالضغط على السهم =

 اختر احد تلك االشكال. ا جميع اشكال الخطوط الم شرط والمنقط والسميك وغيرها سيظهر قائمة به الذي بجانب هذا الزر 

  لجعل النص كأنه مشطوب بخط في منتصفه  اضغط على الزرStrikethrough. 

  لجعل النص منخفض  اضغط على الزرSubscript  طبق عليه هذا االمر. 2( الرقم 2مثال: )س  م 

  لجعل النص المحدد مرتفع )في منزلة األ س(  اضغط على الزرSuperscript  طبق عليه هذا االمر. 2( الرقم 2مثال )س  م 

  لتظليل النص المحدد باللون االصفر، والختيار لون آخر اضغط على السهم بجوار هذا الزر واختر اللون. اضغط على الزر 

  االحمر، والختيار لون آخر اضغط على السهم بجوار هذا الزر واختر اللون. اللون لتغيير لون الخط الى اضغط على الزر 
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 :كما يمكن تطبيق بعض تلك االوامر من لوحة المفاتيح، كما يلي 

   = >+   Ctrl هو زر الحرف ) د (. <، والرمز 

   = <+   Ctrl هو زر حرف ) ج (. >، والرمز 

   = B+   Ctrl. 

   = I+   Ctrl. 

   = U+   Ctrl. 

  من  كما يمكنك استخدام المربع الحواري الخاص بتنسيق الخط من خالل الضغط على الزر

من لوحة المفاتيح، سيتم فتح المربع الحواري الخاص بتنسيق  D + Ctrl او بالضغط على  في التبويب  Fontمجموعة  

 النصوص كما يلي:

 

 

 Strikethrough  خط في منتصف =

 النص.

 Double Strikethrough  خطين =

 في منتصف النص.

 Superscript  جعل النص يعلو عن =

 السطر )األس(.

 Subscript  النص ينخفض عن = جع

 النص ثانوي(.)السطر 

 Small caps  لجعل حروف النص =

ولكن صغيرة في  Capitalالمحدد كلها 

 الحجم.

 All caps  لجعل كل الحروف =

Capital. 

 Hidden .الخفاء النص = 
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 :Change Caseتغيري حالة االحرف * 

  وهو تغيير حالة االحرف بين الحروف الكبيرةCapital  والحروف الصغيرةSmall .وذلك في اللغة االنجليزية 

  حدد النص المراد تغيير حالة االحرف به  من مجموعة  اضغط الزرFont  في التبويب   قائمة بها لتظهر

 حاالت االحرف التي يمكن استخدامها، كما بالشكل التالي:

 Sentence Case .حالة الجملة اي ان اول حرف في الجملة كبير وبقية االحرف صغيرة = 

 lowercase .جميع الحروف صغيرة = 

 UPPERCASE .جميع الحروف كبيرة = 

 Capitalize Each Word .اول حرف من كل كلمة كبيرة وبقية الحروف صغيرة = 

 tOGGLE cASE .اول حرف من كل كلمة صغير وبقية الحروف كبيرة = 

  كما يمكنك تحديد النص  والتنقل بين حاالت األحرف من خالل الضغط على F3 + Shift .من لوحة المفاتيح 

 :Automatic Hyphenationالواصلة التلقائية * 

  وهي الواصلة التي توجد في نهاية سطر ما في نص مكتوب باللغة االنجليزية والتي تعني ان الكلمة التي بنهاية هذا السطر لم تنتهي

 وتكملة تلك الكلمة في بداية السطر الذي يليه.

 ل الخطوات التالي:خيار الواصلة التلقائية وذلك من خال ي اللغة االنجليزية البد من تفعيلوللكتابة بتلك الطريقة ف 

  اضغط على التبويب   ومن مجموعةPage Setup  ستظهر قائمة اختر  اضغط على الزر

 .منها 

  واختيار  كما يمكنك الضغط على الزر   سيتم فتح المربع الحواري الخاص

 بخيارات الواصلة التلقائية كما بالشكل التالي:

 

  ضع عالمة  امام االختيارAutomatically hyphenate document 

 لتفعيل خاصية الواصلة التلقائية.

  واالختيارHyphenate words in CAPS  يسمح بعمل واصلة تلقائية

 .Capitalللنصوص ذات الحروف الكبيرة 

  



Microsoft Word 2010  

    01003510901  20 

 :Format Paragraphتنسيق الفقرات * 

  لتنسيق فقرة ما ليس من الضروري تحديدها ولكن فقط وضع نقطة االدراج في اي مكان بها، اما لتنسيق اكثر من فقرة واحدة معا

 البد من تحديد مجموعة الفقرات.

 .باستخدام االدوات  Paragraphفي مجموعة  من خالل التبويب  :Alignmentالمحاذاة * 

    لمحاذاة الفقرة يسارا، او بالضغط علىCtrl + L .من لوحة المفاتيح 

    لمحاذاة الفقرة في المنتصف، او بالضغط على E+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

    لمحاذاة الفقرة يمينا، او بالضغط على الزر R+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

   .لتعديل جوانب الفقرة يمينا ويسارا لتكن متساوية 

 هي ازاحة الفقرة عن الهامش. :Indentationاالزاحة * 

  ،من مجموعة  من خالل االدوات ازاحة قبل الفقرة فقطParagraph  الموجودة في التبويب: 

   زاحة الفقرة.لزيادة ا 

    ازاحة الفقرة.لتقليل 

  من مجموعة   االدواتازاحة قبل وبعد الفقرة، من خاللParagraph  الموجودة في التبويب

: 

  االزاحة قبل الفقرة من  مساحةاختر. 

  االزاحة بعد الفقرة من  مساحةاختر. 

 :ازاحة قبل وبعد الفقرة باستخدام المسطرة االفقية 

 

 : ParagraphsSpaces between المسافات بين الفقرات* 

  من مجموعة  عمل مسافة أعلى او أسفل الفقرة، من خالل االدواتParagraph  الموجودة في التبويب

: 

  اختر مساحة المسافة أعلى الفقرة من. 

  اختر مساحة المسافة اسفل الفقرة من. 
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 :Line Spacingالمسافات بين السطور * 

  لتحديد مساحة المسافات بين السطور، )اذا كانت لفقرة واحدة ضع نقطة االدراج في تلك الفقرة، اما اذا كانت لمجموعة من السطور

ستظهر قائمة اختر منها   الموجودة في التبويب  Paragraphمن مجموعة  اضغط على الزر  حدد تلك السطور( 

 المسافة المطلوبة.

  كما يمكنك اختيارLine Spacing Options  لفتح المربع الحواري الخاص بتنسيق الفقرات واختيار المسافات بين السطور منLine 

spacing. 

  كما يمكنك تنسيق الفقرات باستخدام المربع الحواري الخاص بتنسيق الفقرات وذلك بالضغط على الزر

سيظهر  او التبويب  في التبويب  Paragraphمن مجموعة  

 لي:بالشكل التاالمربع الحواري كما 

 

 

  اختر محاذاة الفقرة منAlignment. 

  اختر اتجاه الفقرة منDirection. 

  اختر ازاحة قبل الفقرةBefore text  او ازاحة بعد

 .After textالفقرة 

  اختر االزاحة الخاصة منSpecial  اما ازاحة ألول

او ازاحة للفقرة كاملة عدا اول  First lineسطر فقط 

ثم اختر مساحة االزاحة الخاصة  Hanging سطر 

By. 

  اختر مسافة فوق الفقرة منBefore  او مسافة اسفل

 .Afterالفقرة 

  اختر المسافات بين السطور منLine Spacing. 
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 :Bullets and Numberingاستخدام الرتقيم والتنقيط * 

  قائمة منقطة او مرقمة النشاء من مجموعة  دوات من خالل األParagraph  في التبويب. 

  للبدأ بكتابة قائمة منقطة. اضغط على الزر 

  للبدأ بكتابة قائمة مرقمة. اضغط على الزر 

 بدأ بكتابة أول نقطة إ االداتينحد هذين بعد الضغط على أ  اضغط على ثم Enter  من لوحة المفاتيح لكتابة النقطة الثانية  او

 الحالية. )الفقرة( النشاء سطر جديد تابع للنقطة Enter+   Shift يمكنك الضغط على 

  نشاؤها التنقيط في قائمة منقطة تم إولتغيير شكل  حدد القائمة  اضغط السهم بجانب الزر   ستظهر األشكال التي يمكن

سيظهر المربع الحواري الخاص   او قم بالضغط على  –قم بالضغط على الشكل المطلوب  –االختيار منها 

  بأشكال القوائم المنقطة كما يلي:

  الختيار شكل من الرموز. اضغط الزر 

  الختيار صورة من صور القوائم المنقطة بالبرنامج  اضغط الزر

 .او جلب صورة من جهاز الكمبيوتر بالضغط على 

  اختر محاذاة القائمة المنقطة منAlignment. 

  اضغط الزر. 

 

 

 

 

 

  ولتغيير شكل الترقيم في قائمة مرقمة تم إنشاؤها  حدد القائمة  اضغط

اختر منها الشكل المطلوب  ستظهر اشكال الترقيم   السهم بجانب الزر 

سيتم فتح  او قم بالضغط على  –بالضغط عليه 

 ة ترقيم جديدة كما بالشكل التالي:المربع الحواري الخاص بانشاء قائم

 

  شكل الترقيم من اخترNumber style. 

  اختر محاذاة القائمة المرقمة منAlignment. 

  اضغط الزر. 

 

 

  



Microsoft Word 2010  

    01003510901  23 

 :انظر للشكلين التاليين 

   تم عمل قائمة منقطة مكونة من مرحلة واحدة فقط. 1في الشكل رقم 

  تم عمل قائمة منقطة مكونة من مرحلتين. 2وفي الشكل رقم  

 :النشاء قائمة مكونة من مرحلتين، تابع الخطوات التالية* 

 اضغط زر التنقيط او الترقيم، وابدا بكتابة النقطة االولى. .1

من لوحة المفاتيح ثم اضغط  Enter النشاء قائمة اخرى تابعة للنقطة االولى: اضغط الزر  .2

 .1، سيتم االنتقال الى المرحلة الثانية اسفل النقطة االولى، ابدا بكتابة نقطة Tab على الزر 

 .2اكتب نقطة  Enter  اضغط الزر  .3

مرحلة االولى وكتابة النقطة للرجوع الى ال Tab+   Shift ثم اضغط  Enter  اضغط الزر  .4

 الثانية.

 :Tab Stop Positionاستخدام عالمات اجلدولة * 

 .عالمات الجدولة هي تلك العالمة التي تستخدم لكتابة النص في المستند كأنه مكتوب في جدول 

  ،الشكل التالي:مثالويتم التعامل معها من خالل المسطرة االفقية : 

 

 ضع:في هذا الشكل السابق تم و 

 ومحاذاة النص عندها لليمين 1السنتيمتر  دعالمة جدولة عن Right. 

  فاصل – 5عالمة جدولة عند السنتيمتر Bar. 

  ومحاذاة النص عندها للوسط  7.5عالمة جدولة عند السنتيمترCenter. 

  فاصل – 10عالمة جدولة عند السنتيمتر Bar. 

  ومحاذاة النص عندها لليسار  14.5عالمة جدولة عند السنتيمترLeft. 

 هي التي يمكن استخدامها حيث ان عالمات الجدولة: 

   .محاذاة يمينا   .محاذاة يسارا   .محاذاة في المنتصف 

  المحاذاة العشرية Decimalيسارها. : وهي التي عندها يتم كتابة الحروف على يمينها واالرقام على 

   الفاصلBar.وهي عالمة الجدولة التي يتم ادراج خط فاصل عندها وال يتم كتابة اي نص عندها : 
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 ضع نقطة االدراج في السطر الذي تريد الكتابة فيه بهذا الشكل. :ولتنفيذ التمرين في الشكل السابق 

  من مجموعة  قم بفتح المربع الحواري الخاص بتنسيق الفقرات بالضغط على الزر ثم

Paragraph  او التبويب  في التبويب   الموجود اسفل المربع الحواري  ثم اضغط الزر

 :سيتم فتح المربع الحواري الخاص بعالمات الجدولة كما بالشكل التالي 

 :اتبع الخطوات التالية الدراج عالمات الجدولة المطلوبة 

 :Tab stop positionضع نقطة االدراج في المستطيل  .1

  1اكتب الرقم ثم   حدد المحاذاة يمينا ثمRight   ثم اضغط الزر

. 

ثم حدد نوع  Tab stop position في المستطيل  5اكتب الرقم  .2

 .ثم اضغط الزر  Bar المحاذاة كفاصل 

 Centerثم حدد المحاذاة في المنتصف  في المستطيل  7.5اكتب الرقم  .3

  ثم اضغط الزر. 

ثم  Bar ثم حدد نوع المحاذاة كفاصل  في المستطيل  10اكتب الرقم  .4

 .اضغط الزر 

ثم  Left ثم حدد المحاذاة يسارا  في المستطيل  14.5اكتب الرقم  .5

 .اضغط الزر 

  ستظهر جميع عالمات الجدولة التي تم تعيينها في المربع اسفل مستطيلTab stop position. 

 .اضغط الزر  .6

  ة األفقية كما يلي:رعلى المسطستظهر عالمات الجدولة 

 

  ( اضغط 1للكتابة عند أول عالمة )عند السنتيمترTab  من لوحة المفاتيح  ثم اكتب النص المطلوب  ثم اضغط الزرTab  مرة

مرة لالنتقال الى العالمة )عند  Tabثم اضغط الزر  ثم اكتب النص المطلوب  ( 7.5اخرى لالنتقال الى العالمة )عند السنتيمتر 

تالي لالنتقال الى السطر ال Enter+  Shift من لوحة المفاتيح او  Enter ثم اضغط الزر ثم اكتب النص المطلوب  ( 14.5السنتيمتر 

( Enter  ، فقرة جديدة = Enter+  Shift  =)سطر جديد في نفس الفقرة 

 .ثم قم بتنفيذ نفس تلك الخطوات للكتابة في السطر الجديد 

 

  ولمسح أحد عالمات الجدولة من سطر ما  قم بفتح المربع الحواري الخاص

 من المربع الحواري الخاص بالفقرات  بعالمات الجدولة من الزر 

 كما بالشكل التالي: ثم اضغط  العالمة المطلوب مسحها ثم حدد 

  او يمكنك مسح جميع عالمات الجدولة من هذا السطر بالضغط على الزر

   ثم اضغط الزرOK. 
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  كما يمكنك تعيين خط ارشاديLeader  كما بالشكل التالي:قبل أي عالمة من العالمات التي يتم تعيينها 

 

  6في هذا الشكل تم تعيين عالمة جدولة عند السنتيمتر   ومحاذاتها يمين  ( كخط ارشادي قبلها............)وتم تعيين 

  فـ عند الضغط على الزرTab  6من لوحة المفاتيح لالنتقال الى تلك العالمة عند السنتيمتر   سيتم وضع الخط االرشادي قبلها كما

 هو موضح بالشكل السابق.

  الموجود أعلى بجانب  كما يمكنك التنقل بين انواع عالمات الجدولة بالضغط على الزر

ثم اضغط في المكان المطلوب وضع  قم بالضغط عليه الختيار نوع العالمة المطلوبة  المسطرة االفقية )واعلى المسطرة الرأسية( 

 العالمة فيه من المسطرة.

  عالمة الجدولة العشريةDecimal: 

  مثال  3عند انشاء تلك العالمة عند السنتيمتر  سيتم ادراج الحروف فيها كانها في منزلة

وعند كتابة رقم سيتم ادراجه على يسار تلك العالمة،  عشرية وستظهر على يمين تلك العالمة 

 كما بالشكل التالي:

 

 

 :Apply an Existing Style تطبيق التنسيقات اجلاهزة للفقرات والنصوص احملددة * 

 ولتطبيق احد تلك التنسيقات على النصوص المحددة يوجد في البرنامج تنسيقات جاهزة للفقرات والنصوص ،  حدد النص  من

اختر احد التنسيقات الجاهزة كما بالشكل  Stylesفي مجموعة  التبويب 

 التالي:

  ولتطبيق احد تلك التنسيقات على فقرة ما  ضع نقطة االدراج في اي مكان بالفقرة

 .ثم اختر احد تلك التنسيقات 

  اما لتطبيق تلك التنسيقات على مجموعة من الفقرات، البد من تحديد مجموعة

 ثم اختر احد تلك التنسيقات. الفقرات 

  كما يمكنك تحديد النص او الفقرة  ثم الضغط على الزر   سيظهر المربع  ثم اختيار

 Styleاختر التنسيق المطلوب من  الحواري الخاص بتطبيق التنسيقات الجاهزة 

Name  اغلق المربع.ثم 
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  من مجموعة  او اضغط الزرStyles  في التبويبHome .واختر التنسيق المطلوب 

 :Paragraph Borders & Shading حدود وتظليل الفقرات * 

  الضافة حد خارجي حول فقرة ما  ضع نقطة االدراج بأي مكان في الفقرة  من  اضغط على السهم الموجود بجانب الزر

 .ستظهر قائمة اختر منها   في التبويب  Paragraphمجموعة 

  الضافة تظليل لفقرة ما  ضع نقطة االدراج باي مكان في الفقرة  اضغط على السهم الموجود بجانب الزر . 

 :Copy Format نسخ التنسيق * 

  لنسخ تنسيق نص ما لتطبيقه على نص آخر  ضع نقطة االدراج عند النص المراد نسخ التنسيق منه  على ضغطة واحدة اضغط

 ثم حدد النصالمراد تطبيق التنسيق عليه.  من التبويب  Clipboardالموجود في مجموعة  الزر 

  ولنسخ تنسيق نص ما لتطبيقه على اكثر من نص بأماكن مختلفة  انقر نقراً مزدوجاDouble Click  ثم حدد نصا  على الزر

واللغاء امر النسخ  ما لتطبيق التنسيق عليه، ثم حدد نصا آخر لتطبيق التنسيق عليه ... واي نص يتم تحديده سيتم تطبيق التنسيق عليه،

 ضغطة واحدة. من لوحة المفاتيح او على الزر  Esc لتحديد النصوص تحديدا طبيعيا اضغط على الزر 

 :Tables انشاء اجلداول وتنسيقها والتعامل معها * 

 :Create a Tableانشاء جدول * 

  اضغط على  النشاء جدول جاهز الدخال البيانات مباشرة، من التبويب   سيظهر مربع الختيار عدد االعمدة

 والصفوف كما بالشكل التالي:

 

  او بعد الضغط على الزر   اختر   سيظهر مربع حواري

 الختيار عدد الصفوف واالعمدة كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 :Select Rows, Columns, Cells, & Entire Tableتحديد الصفوف واالعمدة والخاليا والجدول كامال * 

  أي خلية بالجدولضع نقطة االدراج في   اضغط التبويب   من مجموعةTable  اضغط على  

 لتحديد العمود الحالي، لتحديد الخلية الحالية، او اختر  ستظهر قائمة اختر منها 

 لتحديد الجدول بالكامل. لتحديد الصف الحالي، او اختر  او اختر 
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  باعتبار ان اتجاه الجدول من اليمين واالعمدة والخاليا والجدول كامال من خالل الجدول نفسه، كما يلي: )كما يمكنك تحديد الصفوف

 (لليسار

  ضغطات متتالية  3اضغطTriple Click  الخلية المراد تحديدها.النص في على 

  او حرك سهم الفأرة الى يسار الخلية حتى يتحول السهم الى الشكل  .ثم قم بالضغط ضغطة واحدة سيتم تحديد الخلية 

  حرك سهم الفأرة الى يمين الصف المراد تحديده  .ثم اضغط ضغطة واحدة سيتم تحديد الصف 

  حرك سهم الفأرة الى اعلى العمود المراد تحديده  .ثم اضغط ضغطة واحدة سيتم تحديد العمود 

  اضغط على الزر لتحديد الجدول بالكامل (Table Tag) .الموجود اعلى الجدول على اليمين 

 :Insert & Edit Data in Tableادراج وتعديل البيانات في الجدول * 

  اضغط الزر الخلية التاليةضع نقطة االدراج في اول خلية في الجدول، وابدا بكتابة البيانات، ولالنتقال الى ،Tab .من لوحة المفاتيح 

  ولالنتقال الى الخلية السابقة اضغط Tab+  Shift .من لوحة المفاتيح 

  ولتعديل نص ما داخل الخلية  حدد الخلية  امسح النص بالضغط على الزر Delete  من لوحة المفاتيح .اكتب النص الجديد 

 زر كما يمكنك مسح البيانات داخل عمود او جدول او صف بتحديد احدهما والضغط على ال Delete .من لوحة المفاتيح 

 :and Table Delete Rows, Columns, Cellsمسح الصفوف واالعمدة * 

  لمسح عمود من االعمدة  ضع نقطة االدراج في اي خلية بالعمود  اضغط التبويب 

  ومن مجموعةRows & Columns اضغط الزر ،   ستظهر قائمة اختر منها. 

  لمسح صف من الصفوف  ضع نقطة االدراج في اي خلية بالصف  اضغط التبويب 

  ومن مجموعةRows & Columns اضغط الزر ،   ثم اختر من القائمة. 

  لمسح خلية فقط من خاليا الجدول  ضع نقطة االدراج بالخلية  اضغط الزر   سيظهر اختر ،

 مربع حواري الختيار احد االختيارين التاليين:

 Shift cells right = .تحريك الخاليا التي بجانب تلك الخلية الممسوحة مكانها 

 Shift cells up .تحريك الخاليا التي اسفل الخلية الممسوحة مكانها = 

  لمسح الجدول بالكامل، اضغط الزر   اختر. 

  كما يمكنك تحديد اي من الصف او العمود او الخلية او الجدول، ثم الضغط على الزر Backspace لمسحه. من لوحة المفاتيح 

  كما يمكنك تحديد العمود او الصف او الخلية  اضغط كليك يمين  اخترDelete Cell, Column, or Row. 
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 :Insert Rows & Columnsادراج االعمدة والصفوف * 

  الدراج عمود جديد يمين او يسار عمود ما  ضع نقطة االدراج في بأي خلية في العمود  في مجموعة  من التبويب

Rows & Columns   الدراج عمود على يمين  الدراج عمود على يسار العمود الحالي، او اضغط الزر  اضغط الزر

 العمود الحالي.

 الدراج صف جديد فوق او اسفل صف ما   ضع نقطة االدراج باي خلية في الصف  الدراج صف فوق  اضغط الزر

 الدراج صف اسفل الصف الحالي. الصف الحالي، او اضغط الزر 

 :Modify Column Width & Row Heightع الصف اتعديل عرض العمود وارتف* 

  لتعديل عرض عمود ما  ضع نقطة االدراج في اي خلية بالعمود  ومن مجموعة  اضغط التبويبCell Size  حدد

 .مدى عرض العمود من 

  لتعديل ارتفاع صف ما  ضع نقطة االدراج في اي خلية بالصف  حدد مدى ارتفاع الصف من. 

 :AutoFit Table Widthاالحتواء التلقائي لعرض الجدول * 

  ضع نقطة االدراج في الجدول  اضغط التبويب   من مجموعةCell Size  اضغط الزر  

  ثم اختر  .للتعديل التلقائي لعرض الجدول فيما يتناسب مع محتواه 

  او اختر  .للتعديل التلقائي لعرض الجدول ليتناسب مع عرض الصفحة 

 :Show/Hide Gridlinesاظهار واخفاء الخطوط الشبكية * 

  عندما تكون خاليا الجدول بدون حدود يمكنك اظهار الخطوط الشبكية للجدول بالضغط على التبويب   ومن مجموعة

Table  اضغط على الزر. 

  والزالة الحدود من خاليا الجدول  حدد الجدول  من مجموعةTable Styles  اضغط السهم بجانب الزر   ثم

 .No Bordersاختر 

 :Repeat Header Rows at the Top of Each Pageتكرار صف العناوين في بداية كل صفحة * 

  عندما يكون الجدول ممتدا الى اكثر من صفحة  يمكنك تكرار صف او صفوف العناوين في بداية كل صفحة  قم بتحديد صف او

الصف او الصفوف المحددة في  وسيتم تكرار في التبويب  Dataمن مجموعة  ثم اضغط  صفوف العناوين 

 بداية كل صفحة في الجدول.
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 :Table Propertiesخصائص الجدول * 

 من مجموعة  ضغط على الزر لفتح المربع الحواري الخاص بخصائص الجدول اCell Size  في التبويب   او

في  Tableمن مجموعة  اضغط الزر 

سيتم فتح المربع الحواري   التبويب 

 بالشكل التالي:كما 

 :Tableتبويب جدول  .1

  من العنوانSize  قم بوضع عالمة  في المربع

ثم اختر المساحة  Preferred width امام 

واختر المقياس  المطلوبة للجدول من 

إما بالسنتيمتر او  المطلوب من 

 بالنسبة المئوية من عرض الصفحة ككل.

  من العنوانAlignment .اختر محاذاة الجدول 

  من العنوانText wrapping  اختر مكان الجدول

 مع نص المستند.

  من العنوانTable direction  اختر اتجاه الجدول

 اما من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين.

  ثم اضغطOK. 

  :Rowتبويب صف  .2

  من العنوانSize  قم بوضع عالمة  امام

ثم قم بتعديل ارتفاع  Specify height االختيار 

 .الصف من 

  من العنوانOptions  ضع عالمة  امام االختيار

Allow row to break across pages  للسماح

بفصل الصف عندما تكتمل الصفحة الحالية وتكملة 

 الصف في الصفحة التي تليها.

 

  ضع عالمة امام االختيار 

Repeat as header row at the top of each page .لتكرار هذا الصف في بداية كل صفحة كصف عناوين 

  لالنتقال الى الصف السابق اضغط الزرPrevious Row  ولالنتقال الى الصف التالي اضغط الزرNext Row. 

 :Columnتبويب عمود  .3

  من العنوانSize  ضع عالمة  امام االختيار

Preferred width   ثم اختر مدى عرض العمود

 .من 

  لالنتقال الى العمود السابق اضغط الزر

Previous Column  ولالنتقال الى العمود التالي

 .Next Columnاضغط الزر 
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 :Cellتبويب خلية  .4

  من العنوانSize  ضع عالمة  امام االختيار

Preferred width   ثم قم بتعديل عرض الخلية

 .)عرض العمود( من 

  من العنوانVertical alignment  اختر

 المحاذاة الرأسية للنص داخل الخلية.

 

 

 :Modify Cell Borders Line Style, Width, and Colorتعديل لون وشكل وحجم حدود الخاليا * 

  لتعديل شكل وعرض ولون حدود خلية ما او مجموعة من خاليا الجدول  ضع نقطة االدراج بالخلية او حدد مجموعة الخاليا 

 اختر شكل الخط والونه وعرضه كما هو موضع بالشكل التالي: Draw Bordersمن مجموعة   اضغط على التبويب 

  وبعد اختيار لون وشكل وعرض الحد  اختر مكان الحد في

الموجود في  الزر السهم بجانب الخاليا المحددة من 

 مجموعة

Table Style. 

  كما يمكنك تحديد الخاليا المراد تنسيق حدودها  من مجموعة  ثم الضغط على السهم بجانب الزرTable Style  

  من التبويب  Draw Bordersمن مجموعة  او بالضغط على الزر  ثم اختيار 

 كما بالشكل التالي: بالحدود والتظليلسيظهر المربع الحواري الخاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من العنوانSettings  

الزالة حدود  Noneاضغط 

لعمل حدود  Gridاو اضغط  لعمل حدود خارجية وداخلية  Allاو اضغط  لعمل حدود خارجية فقط  Boxاو اضغط  الخاليا المحددة 

 خارجية سميكة وحد داخلي بسيط.



Microsoft Word 2010  

    01003510901  31 

  اختر شكل الحد منStyle   اختر لون الحد منColor   اختر س مك الحد منWidth. 

  جزء العرضPreview .في يمين المربع الحواري يمكنك استخدامه لالضافة او االزالة المنفردة للحدود 

 :Add Shading/Background Color to Cellsللخاليا  )تعبئة( تظليللون اضافة * 

  لها  تعبئةحدد الخلية او مجموعة الخاليا المراد اضافة لون  اضغط التبويب   من مجموعةTable Style  اختر لو

 .من الزر التظليل 

  للمزيد من االلوان. كما يمكنك الضغط على 

 :Insert Objectsادراج الكائنات * 

 :Insert Picture from Fileادراج صورة من جهاز الكمبيوتر * 

  ضع نقطة االدراج في المكان المراد ادراج الصورة فيه  اضغط التبويب   من مجموعةIllustrations  اضغط على

 .اضغط الزر  حدد الصورة  سيظهر مربع الختيار الصورة من الجهاز، اذهب الى مكان الصورة   الزر 

 :Insert Clip Artادراج صورة من القصاصات الفنية * 

  ضع نقطة االدراج في المكان المراد ادراج الصورة فيه  اضغط التبويب   من مجموعةIllustrations  اضغط على

 سيظهر جزء القصاصات الفنية في جزء لوحة المهام على يمين البرنامج، كما بالشكل التالي:  الزر 
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 :Insert Auto Shapeادراج شكل من االشكال التلقائية * 

  اضغط التبويب   من مجموعةIllustrations  اضغط على الزر   ،ستظهر قائمة من االشكال التلقائية

، من خالل السحب واالفالت ارسم الشكل في المكان سيتحول مؤشر الفأرة الى الشكل  اضغط على الشكل المراد ادراجه 

 المطلوب في المستند.

 

 

 

 

 

 :Insert Chartادراج الرسم البياني * 

  اضغط التبويب   من مجموعةIllustrations  اضغط على الزر   سيظهر مربع حواري الختيار نوع

 كما بالشكل التالي: الرسم البياني،

 

 

 

 

 

 

 

  اضغط الزر ثم  حدد النوع 

 كما بالشكل التالي: وفيه نموذج لجدول مربوط بالرسم البياني Excelسيتم فتح برنامج الجداول االلكترونية 

  صف جديد قم بتعديل بيانات الجدول كما تريد .. ويمكنك اضافة بيانات جديدة في  ثم اغلق برنامجExcel. 



Microsoft Word 2010  

    01003510901  33 

 :Insert Word Artادراج كلمة فنية * 

  اضغط التبويب   من مجموعةText  ستظهر مجموعة من اشكال الكلمات الفنية،  اضغط على الزر

 .اضغط الزر  سيظهر مربع اكتب به النص المراد كتابته  اختر منها الشكل المطلوب 

 :Insert Text Boxادراج صندوق نص * 

  اضغط التبويب   من مجموعةText  اضغط الزر   ستظهر قائمة اختر منها الشكل والمكان المطلوب

 لرسم صندوق النص بنفسك في المستند وكتابة النص بداخله. لصندوق النص، او يمكنك الضغط من القائمة على 

 :Insert SmartArtادراج الرسم التوضيحي الذكي * 

  اضغط التبويب   من مجموعةIllustration  سيظهر مربع به العديد من اشكال لتلك  اضغط على الزر

 .الرسومات، اختر احدها ثم اضغط الزر 

  :Objects Select Inserted املدرجة الكائنات حتديد* 

  لتحديد كائن ما تم ادراجه في المستند .اضغط ضغطة واحدة عليه 

  لتحديد مجموعة من الكائنات المدرجة  حدد كائن ما منهم اضغط الزر Ctrl  من لوحة المفاتيح مع استمرار

 حدد الكائنات االخرى. الضغط 

 :Inserted Objects Copy & Moveنسخ ونقل الكائنات املدرجة * 

  بإستخدام اوامر النسخ والنقل التي تم شرحها مسبقا )في جزء نسخ النصوص( يمكنك نسخ او نقل كائن داخل نفس المستند او الى

 (.Copy – Cut – Paste) مستند آخر.

 :Resize & Delete Objectتعديل حجم الكائن ومسحه * 

  لتعديل حجم كائن ما  حدد الكائن  في مجموعة  من التبويبSize حدد مدى ارتفاع او عرض الكائن ،

 .باستخدام القوائم 

  او من خالل الكائن نفسه  حدد الكائن اما  اسحب زاوية من زوايا الكائن لتعديل العرض واالرتفاع معا ..

لتعديل العرض فقط اسحب احد الدائرتين الموجودتين على جانبي الكائن االيمن وااليسر.. ولتعديل االرتفاع فقط 

 اسحب احد الدائرتين الموجودتين على جانبي الكائن االعلى واالسفل.

  من مجموعة  كما يمكنك الضغط على الزرSize  بتنسيق الكائن  سيظهر المربع الحواري الخاص في التبويب

حدد  او تعديل عرض الكائن من  قم بتعديل ارتفاع الكائن من االختيار  الم 

  ه، قم بتفعيل ولربط االرتفاع مع العرض معا بحيث اذا تم تعديل احدهم يتم تعديل االخر نسبيا مع

 .OKثم اضغط   االختيار 
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 :Mail Mergeالدمج الربيدي * 

 ( بغرض للطالب المتفوقين في بعض المواد: هو دمج مستند ما )كشهادة تقدير مثال( الى قائمة من المستلمين )كقائمة الدمج البريدي

 انشاء شهادة لكل طالب بدون الحاجه الى كتابة جميع بيانات الشهادة لكل طالب.

 نماذج الرسائل من انواع الدمج البريدي :Letters  بطاقات العناوينو نماذج sLabel. 

 الدمج البريدي بنوع رسائل : اوالLetters: 

  كما بالشكلين التاليين: المتفوقين الطالب وقائمة المستلمين هي قائمة شهادة تقدير المستند االصلي هوليكن 

 :Main Document المستند االساسي للدمج البريدي )مستند الشهادة( (1

 
 :Recipient List الطالب()قائمة قائمة المستلمين  –القائمة البريدية  (2
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 .Select Document Type )نوع الدمج( تحديد نوع المستند االساسي :اخلطوة االوىل يف الدمج الربيدي 

 :Prepare a Document as a Mail Document for a Mail Mergeاعداد مستند ليكن المستند االساسي للدمج البريدي * 

  ّالمستند ليكن المستند االساسي للدمج البريدي كما في شكل الشهادة السابق. افتح مستند نص الشهادة او انشئ مستند جديد واعد 

 

  من مجموعة  اضغط التبويبStart Mail Merge اضغط الزر ،   ستظهر قائمة لتحديد نوع المستند

 .االساسي، اختر 

 .Select Mailing List)القائمة البريدية(  تحديد قائمة المستلمين :ييف الدمج الربيد الثانيةاخلطوة 

 .)يفضل ان تكون قائمة المستلمين موجودة مسبقا على الجهاز )عوضا عن انشائها من جديد من خالل الدمج البريدي 

  اضغط الزر   ستظهر قائمة اختر منها   سيظهر مربع حواري لتحديد ملف قائمة

 .اضغط الزر  المستلمين من جهاز الكمبيوتر، حدد الملف 

 .Edit Recipient List  تعديل قائمة المستلمين :اخلطوة الثالثة يف الدمج الربيدي

  اضغط الزر  :سيظهر المربع الحواري الخاص بقائمة المستلمين كما بالشكل التالي 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الستبعاد احد المستلمين )الطالب( من الدمج البريدي، ازل عالمة الصح في المربح الموجود بجانبه   اضغط الزر. 
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 .Insert Data Fields ادراج حقول البيانات في الدمج البريدي :اخلطوة الرابعة يف الدمج الربيدي

  اذا الحظت في نص الشهادة ستجد ان مكان اسم الطالب والمادة والنسبة قد ت ركوا فارغين، وهذا الن تلك هي البيانات المتغيرة بين

 الشهادات ويتم دمج حقول القائمة البريدية بهم.

  لدمج كل حقل في مكانه  ضع نقطة االدراج في مكان اسم الطالب  من مجموعة  اضغط الزرWrite & Insert 

Fields  .اختر حقل اسم الطالب 

  ثم ضع نقطة االدراج في مكان المادة  اضغط الزر  .اختر حقل المادة 

  ثم ضع نقطة االدراج في مكان النسبة  اضغط الزر  .اختر حقل النسبة 

 :View Merged Dataاظهار البيانات المدمجة * 

  من مجموعةPreview Results اضغط الزر ،  .)ستظهر بيانات اول مستلم )طالب( في المستند )الشهادة 

  للتنقل بين بقية المستلمين  استخدم االزرار. 

 .Finishing Mail Mergeانهاء الدمج البريدي  :اخلطوة اخلامسة يف الدمج الربيدي

 من مجموعة )شهادات الطالب( دمج نتائج الدمج البريدي في مستند جديد المكانية التعديل المنفرد على السجالت ،Finish  اضغط

لتحديد السجالت المراد دمجها سيظهر مربع حواري   ستظهر قائمة اختر منها   الزر 

 في المستند الجديد كما بالشكل التالي:

  اخترAll  للكل، اوCurrent Record  للسجل الحالي فقط، او حدد مجموعة من

 .اضغط الزر  السجالت من السجل )...( الى السجل )...( باالرقام 

 

 

  اما الرسال نتائج الدمج البريدي الى الطباعة مباشرة  اضغط الزر   اختر   سيظهر نفس

 .اضغط الزر  ت المربح السابق لتحديد السجالت المراد طباعتها، حدد السجال
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 بطاقات العناوينالدمج البريدي بنوع : ثانيا Labels: 

  اشهر مثال مستخدم في هذا النوع هو دفتر العناوينAddress Book. 

  على سطح  واحفظه)انشئ الجدول  المطلوبة في دفتر العناوين كما بالشكل التالي: جهات االتصاللـ نقم بإنشاء جدول يحتوي على

 "(.جهات االتصالالمكتب بإسم "

 

 :والمطلوب عمله هو انشاء دفتر عناوين يحتوي على بيانات كل جهة اتصال منفردة كما بالشكل التالي 
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  قم بإنشاء مستند جديد  تأكد بأن اتجاه الكتابة يبدأ من اليمين الى اليسار في المستند بالضغط على R.Shift+  Ctrl  من لوحة

 المفاتيح.

  ثم اضغط على التبويب   من مجموعةStart Mail Merge  اضغط الزر   ثم اختر نوع المستند

   المربع الحواري الخاص بخيارات الدمج بهذا النوع كما بالشكل التالي:سيتم فتح 

  منLabel vendors  حدد

 .Microsoftاالختيار 

  منProduct number  حدد

)االختيار  Per Page 30االختيار 

 الثاني وليس االول(.

  ستظهر تفاصيل البطاقة كما

 هو موضح بالشكل.

  ثم اضغط الزرOK. 

 

 

  ستظهر البطاقات على شكل

 اضغط الزر  Tableومن مجموعة   اضغط التبويب  جدول .. وان لم تكن الخطوط الشبكية للجدول ظاهرة 

 :ستظهر الخطوط الشبكية كما بالشكل التالي 

 

  ضع نقطة االدراج في البطاقة االساسية :اكتب فيها النص المطلوب، والنص المطلوب هنا هو كما يلي 
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 .لـ نقم اآلن بدمج المستند "جهات االتصال" الموجود على سطح المكتب والذي يحتوي على جدول بيانات جهات االتصال 

   من التبويب   من مجموعةStart Mail Merge  اضغط الزر   ثم اختر 

  ثم حدد المستند من سطح المكتب  ثم اضغط الزرOpen. 

 :ضع نقطة االدراج في المكان المطلوب فيه اسم جهة االتصال كما بالشكل 

 

 

  من مجموعة  ثم اضغط السهم من الزرWrite and Insert Fields  في التبويب    ثم اختر حقل

ثم اختر حقل    ثم اضغط سهم الزر  الضافة رقم الهاتف  Phone Numberثم ضع نقطة االدراج امام  )االسم( 

 واتبع نفس تلك الخطوات الدراج بقية الحقول في مكانها. )رقم الهاتف( 

  من مجموعة  ثم قم بالضغط على الزرWrite and Insert Fields. 

  ستظهر بيانات جهات االتصال في البطاقات المعروضة. ثم قم بإظهار النتائج بالضغط على الزر 

  من مجموعة  قم بإنشاء مستند يحتوي على جميع بيانات جهات االتصال بالضغط على الزرFinish   ثم

  د بها سيظهر مربعا حواريا لتحديد اي من البيانات التي سيتم عمل المستند الجدي  اخترAll  ثم

 .OKاضغط على الزر 

  من الزر  كما يمكنك طباعة النتائج بدال من انشاء مستند جديد بها وذلك باختيار. 

  كما يمكن تنفيذ جميع خطوات الدمج البريدي خطوة بخطوةStep by step  من مجموعة  بالضغط على الزرStart 

Mail Merge  ستظهر لوحة الدمج على يمين البرنامج. في التبويب 
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 :Page Setupاعداد الصفحة * 

 :Change Document Orientation & Paper Size الورقةالمستند وحجم  تغيير دوران صفحات* 

  اضغط التبويب لتغيير دوران صفحات المستند   من مجموعةPage Setup  اضغط الزر  

 لجعل صفحات المستند طولية. Portraitلجعل صفحات المستند عرضية، او اختر  Landscapeاختر 

  لتغيير حجم الورقة اضغط التبويب   من مجموعةPage Setup  اضغط الزر   ثم اختر من القائمة

 التحجيم المناسب.

 :Change Margins of Entire Documentتغيير مساحات هوامش صفحات المستند * 

  اضغط التبويب   من مجموعةPage Setup  اضغط الزر    اختر من القائمة مساحة الهوامش

 المناسبة.

  ( ولتعديل مساحة كل هامشTop, Bottom, Right, Left  على حدة )  اضغط الزر   اختر  

 سيظهر المربع الحواري الخاص باعداد الصفحات، كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 :Page Header & Footerرأس وتذييل الصفحات * 

 .رأس وتذييل الصفحات هو المكان الذي اذا اضيف فيه نص ما يظهر في جميع صفحات المستند في اعلى واسفل الصفحات 

  الضافة رأس للصفحات اضغط التبويب   من مجموعةHeader & Footer  اضغط الزر   من اختر

قم بالتعديل على النموذج واكتب النصوص المطلوبة، وبعد االنتهاء من اضافة النص اضغط  القائمة نموذج راس الصفحات المناسب 

 لغلق راس وتذييل الصفحات. الزر 

  الضافة تذييل للصفحات اضغط التبويب   من مجموعةHeader & Footer  اضغط الزر   اختر من

لغلق  قم بالتعديل على النموذج واكتب النصوص المطلوبة، ثم اضغط الزر  القائمة نموذج تذييل الصفحات المناسب 

 راس وتذييل الصفحات.

  وسيتم الدخول  يمكنك اختيار  او  وبدال من اختيار احد النماذج، بعد الضغط على الزر

 نسيق النص المطلوب ثم اغلق راس وتذييل الصفحات.تذييل الصفحات، قم بكتابة وت الى راس و
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  سيظهر التبويب او  ي رأس او تذييل الصفحات، اضغط الزر فارقام الصفحات الدراج حقل ،

   من مجموعةHeader & Footer  اضغط الزر   اختر من القائمة المكان المطلوب الدراج

 رقم الصفحات به.

  من مجموعة  اما الدراج حقل التاريخ والوقت الحالي، اضغط الزرInsert   سيظهر مربع حواري اختر منه الصيغة

 .اضغط الزر  المناسبة للتاريخ والوقت 

  كما يمكنك اضافة حقول ارقام الصفحات والوقت والتاريخ واسم الملف من خالل الضغط على الزر   واختيار

 حواري كما بالشكل التالي:، سيظهر مربع 

 

   من المربع الحواري، الضافة رقم الصفحات اختر من قائمةField names  االختيارPage   ستظهر قائمةFormat  اختر منها

 .اضغط الزر  تنسيق الترقيم المطلوب 

  والضافة عدد الصفحاتNumber of Pages   اختر من قائمةField names  االختيارNumpage  ثم اختر تنسيقها ثم اضغط

 .الزر 

  اسم الملف اختر من قائمة والضافةField names  االختيارFileName   ستظهر قائمةFormat  اختر منها حالة احرف اسم

 .اضغط الزر ثم  الظهار مكان الملف على الجهاز ايضا  Add path to filenameامام االختيار  ضع  الملف 
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 :Apply Automatic Numbering to Documentتطبيق الترقيم التلقائي لصفحات المستند عند نقطة االدراج بالمستند * 

  ومن  الضافة رقم الصفحات في اي مكان في المستند عند نقطة االدراج )ليس في راس وتذييل الصفحات(، اضغط التبويب

لتظهر قائمة  اختر من القائمة   اضغط الزر  Header & Footerمجموعة 

 اخرى بنماذج ترقيم الصفحات، اختر منها النموذج المناسب.

 :Spell Checkالتدقيق االمالئي * 

  للبحث عن االخطاء االمالئية في المستند، اضغط التبويب   اضغط الزر   سيظهر أول خطأ امالئي

 بالمستند في المربح الحواري الخاص باالخطاء االمالئية واخطاء القواعد كما بالشكل التالي:

  لتعديل هذا الخطأ الى احد المقترحات

الصحيحة، حدد المقترح الصحيح ثم اضغط 

لتغيير الخطأ  على الزر 

الحالي، واذا كان هذا الخطأ مكرر في المستند 

 ضغط على الزر يمكنك ال

 لتغيير هذا الخطأ في المستند كله.

  كما يمكنك تجاهل هذا الخطأ في الكلمة

الحالية بالضغط على الزر 

لتجاهل هذا  ، او الزر 

 الخطأ في المستند بأكمله اذا كان الخطأ مكررا.

  او يمكنك الضغط على الزر

الضافة تلك الكلمة الى  

 خاطئة بعد ذلك. القاموس وعدم اعتبارها ككلمة

  وعوضا عن ذلك يمكنك الضغط كليك يمينR. Click  على الكلمة الخاطئة :ستظهر قائمة كما بالشكل التالي 

 

 

 

 

 

  اما اذا كان الخطأ هو كلمة تم تكرارها فسيظهر المربع الحواري كما

 بالشكل التالي:
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 : & PrintPreview Documentعرض املستند للطباعه، وطباعته * 

  اضغط القائمة   اضغط  :سيتم عرض المستند وعرض خيارات الطباعة كما بالشكل التالي 

 

  لتظهر قائمة بمدى الصفحات المراد طباعتها من المستند، كما يلي: اضغط على 

  = .طباعة جميع صفحات المستند 

  .طباعة الصفحة الحالية فقط = 

  على النحو التالي: اما لطباعة صفحات معينة من المستند يمكنك كتابة ارقامها في المستطيل 

الى  5( يعني طباعة الصفحات من اول الصفحة رقم 20-5فقط، ومثال ) 15و  8و  3و  1( يعني طباعة الصفحة رقم 1,3,8,15مثال )

 .20الى الصفحة رقم  8الصفحة رقم ومن اول  3و  1( يعني طباعة الصفحة 20-1,3,8، ومثال )20الصفحة رقم 
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  ولطباعة الصفحات الفردية فقط او الزوجية فقط في المدى الذي تم تحديدها من الصفحات المراد طباعتها، اضغط

   فقط او اختر من  الفرديةلطباعة الصفحات  ثم اختر من القائمة

 فقط. الزوجيةلطباعة الصفحات  القائمة 

  الختيار ترتيب االوراق اذا كانت النسخ المطبوعة اكثر من نسخة واحده، اضغط الزر 

 ستظهر قائمة اختر منها الترتيب المطلوب كما يلي:

  .لطباعة النسخ مرتبة = 

  اذا  = لطباعة النسخ بدون ترتيب )وهذا يعني انه بعد طباعة النسخ البد من ترتيبها يدويا

 )كمذكرة او كتاب مثال(.كانت كل نسخه على حدة 

  ثم اختر الدوران المناسب اما صفحات  ولتغيير دوران الصفحات في الطباعة، اضغط الزر

 .Landscapeاو صفحات عرضية  Portraitطولية 

  والعادة تحجيم الصفحات قبل طباعتها بناءا على حجم الورقة المراد الطباعة عليها، اضغط الزر

  .ستظهر قائمة بجميع احجام الورق، اختر منها الحجم المناسب 

  ستظهر قائمة بنماذج الهوامش اختر منها.ولتعديل هوامش الصفحات، اضغط الزر ، 

  ثم اختر عدد الصفحات في الورقة  لطباعة اكثر من صفحة في ورقة واحدة، اضغط الزر

 الواحدة.
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