
الوحدة الثانية: العمل على النص
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األدوات
>  ما�كروسوفت وورد 

(Microso� Word)
>  لي�� أوف�س راي��

(LibreOffice Writer)

>  صفحات أ�ل لنظام آي أو إس 
(Apple Pages for iOS)

>  دوكس تو جو لنظام جوجل أندرو�د
.(Docs to Go for Google Android ( 

هل أنت ممن �حبون كتا�ة 
المقاالت؟ هل واجهت صعو�ات 

� كتا�ة وت�سيق المقاالت 
��

لجعلها جذا�ة وسهلة القراءة؟ 
سنقدم لك الحل اآلن، حيث 
� هذە الوحدة ال�ث�ي 

ستجد ��
من المعلومات والنصائح حول 

ت�سيق النصوص وكيفية التعامل 
مع الصور، وكذلك التحقق من 

ا  خلو النص من األخطاء وأ�ض�
كيفية ط�اعة المس�ندات. هيا 

بنا ن�دأ.

أهداف التعلم
� هذە الوحدة:

س�تعلم ��
حفظ المس�ند الن�� ع� حاس�ك.  <

>   تغي�ي نوع وحجم الخط.

� النماذج المستخدمة لمحاذاة تمي�ي  <
الفقرة.

>  نصائح لجعل المس�ند أ��� جاذبية
و�ضافة وت�سيق الصور داخل 

المس�ند.

 
�
>  استخدام أدوات فحص مس�ند �حثا

عن األخطاء.
>  خيارات الط�اعة المختلفة للمس�ند.
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تذكر أن تظلل النص الذي تريد 
تعديله قبل القيام بت�سيق الخط.

1

3

حان وقت الت�سيق
تتيح لك برامج معالجة النصوص مثل 

برنامج مايكروسوفت وورد تحرير 
النصوص لتصبح أك�ث وضوًحا وجاذبية.

أول خطوة للقيام بذلك هي 
تشغيل برنامج مايكروسوفت 

وورد:

.)Start( اضغط عل زر ا�دأ  <

يط التطبيقات  >  مرر أسفل ��
 إىل مجموعة 

ً
وصو�

مايكروسوفت أوف�س  ثم 
مايكروسوفت وورد.

 ،)Bold( الستخدام غامق
ومائل )Italic(، وتسط�ي

:)Underline(

>  ظلل النص الذي ترغب 
1 بتعديله. 

�ط >  من عالمة تبويب ال��
الرئ��� )Home( ومن
 )Font( مجموعة خط

 ،)Bold( اضغط عل غامق
3 أو   ،)Italic( 2 أو مائل

4  .)Underline( تسط�ي

2

4

ي ت�سيق النص 
ي تعلم أساسيات كتابة النص، قبل االنطالق �ف

إذا رغبت �ف
فيمكنك ذلك باالطالع عل وحدة )لنكتب( من خالل رمز االستجابة الرسيعة

�
تعلم ذا��

الدرس األول: ت�سيق النص
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ف النص: لتمي�ي

الرئ��� �ط >  من عالمة التبويب ال��
 )Font( ومن مجموعة الخط )Home(

� اضغط السهم بجانب زر لون تمي�ي
1  .)Text Highlight Color( النص

ف النص من القائمة، عل  >  اخ�ت لون تمي�ي
2 سبيل المثال األصفر. 

>  ظلل النص الذي ترغب بتعديله وس�تم 
3 ه.  ف تمي�ي

ي نصك لجعلها بارزة.
ف بعض األجزاء �ف للعودة للوضع الطبي�ي اضغط عل إ�قافيمكنك تمي�ي

.)Stop Highligh�ng( � التمي�ي

3

1

2

إ�شاء العنوان
 ومفهوًما 

ً
يجب أن يكون عنوان مقالتك ممتعا

ألنه أول ما سيقرأه الناس. استخدم بعض 
ا. ف الت�سيقات الخاصة ليصبح عنوانك مم�ي

4

لتغي�ي الخط:

>  ظلل النص الذي تريد
1  تعديله. 

الرئ��� �ط >  من عالمة تبويب ال��
 )Font( ومن مجموعة خط )Home(
اضغط عل السهم الموجود بجانب زر 

2  .)Font( الخط

>  من القائمة الظاهرة اخ�ت نوع الخط 
الذي تريد استخدامه، عل سبيل المثال 

3 .)Adobe Arabic( � � عر�� أدو��
4 > تم تغي�ي نوع الخط. 

1

2

3
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4

لتغي�ي حجم الخط:
1 > ظلل النص الذي تريد تعديله. 

)Home( ���الرئ �ط >  من عالمة تبويب ال��
ومن مجموعة خط )Font( اضغط عل السهم 

2  .)Font size( الموجود بجانب زر حجم الخط

ي ستظهر اضغط عل حجم الخط  ي القائمة ال�ت
>  �ف

3 الذي تريد استخدامه، عل سبيل المثال 26. 
4 > س�تغ�ي حجم الخط. 

قيم التعداد النق�� وال��
. .إل�شاء قائمة يمكنك أن تستخدم رموز التعداد النق�ي والرق�ي إل�شاء قائمة يمكنك أن تستخدم رموز التعداد النق�ي والرق�ي

: إل�شاء قائمة تعداد نق�ي

الرئ��� )Home(، ومن مجموعة �ط >   من عالمة تبويب ال��
فقرة )Paragraph( اضغط عل السهم بجانب زر التعداد

1  .)Bullets( ��النق

ي ستظهر، اضغط عل رمز التعداد النق�ي الذي  >  من القائمة ال�ت
2 تريد استخدامه. 

3  . >  سوف تظهر رموز التعداد النق�ي

Enter  إلدخال رمز نق�ي  >  اكتب كلمة أو عبارة واضغط 
4  .

ً
تلقائيا

 Backspace  ف أو اضغط Enter  مرت�ي >  إلنهاء القائمة اضغط 
ي القائمة.

لحذف الرمز النق�ي األخ�ي أو الرقم �ف

إل�شاء قائمة ذات تعداد رق�ي 
اتبع نفس الخطوات ول�ن بدً� 

من الرموز النقطية استخدم رموز 
األرقام. سوف تظهر قائمة األرقام.

2

1

3

قيم التعداد النق�� وال��

لتغي�ي لون الخط:
> ظلل النص الذي تريد تعديله. 

)Home( ���ط الرئ� >  من عالمة تبويب ال��
ومن مجموعة خط )Font( اضغط عل السهم 

1  .)Font color( الموجود بجانب زر لون الخط

ي ستظهر اضغط عل لون الخط  ي القائمة ال�ت
>  �ف

2 الذي تريد استخدامه. 
3 > س�تغ�ي لون الخط. 

3

2

1

2

1

3

4
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إدراج الرموز
يمكنك إدراج رمز من قائمة الرموز الخاصةيمكنك إدراج رمز من قائمة الرموز الخاصة

إلدراج رمز:

>  اضغط عل الموقع الذي تريد 
1 إدخال الرمز فيه. 

 )Insert( من عالمة التبويب إدراج  <
 )Symbol( ي مجموعة رموز

و�ف
2  .)Symbol( اضغط عل رمز

>  من قائمة الرموز اضغط عل الرمز 
الذي تريد استخدامه، عل سبيل 

3  . المثال 
4 >  سوف يظهر الرمز. 

4

3

2

ال�حث عن النص 
ا وأردت العثور عل  ً إذا كان مستندك كب�ي
كلمة أو جزء من النص  �رسعة فيمكنك 

.)Find( استخدام خيار ال�حث

1

3

2

4

.) استخدام خيار  )

للعثور عل كلمة أو عبارة:

�ط >  من عالمة  التبويب ال��
ي
الرئ��� )Home(  و�ف

 )Edi�ng( مجموعة تح��ر
1  .)Find( اضغط عل �حث

>  سيظهر قسم التنقل
2  .)Naviga�on(

ي مربــع البحث اكتب النص 
>  �ف

الذي تريد البحث عنه، عل 
3 سبيل المثال: متحف. 

ف  ي أثناء ال�تابة س�تم تمي�ي
�ف

4 ي المستند. 
النص المطابق �ف

يمكنك أيًضا استخدام اختصار 
Ctrl  + F لوحة المفاتيح  

لفتح خانة البحث.

1
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لحفظ مستند:

 )File( من عالمة تبويب ملف  <
اضغط عل حفظ �اسم

1  .)Save As( 

>  اضغط ضغطة مزدوجة عل 
الكمبيوتر الشخ�� هذا

)This PC( لحفظ المستند الخاص 
2 بك. 

>  من نافذة حفظ �اسم 
)Save as( اخ�ت الموقع الذي 
تريد حفظ المستند فيه، عل 

سبيل المثال مجلد المس�ندات
3  . )Documents(

 )File name( ي مربــع اسم الملف
>  �ف

 لمستندك، عل سبيل 
ً
اخ�ت اسما

4 المثال حد�قة الملك سلمان. 
5  .)Save( اضغط حفظ <

حفظ عملك 
عندما تقوم ب��شاء مستند، يجب عليك 

حفظه عل الحاسب الخاص بك.

12

 Spacebar 1. بعد كل كلمة تكتبها اضغط مفتاح 
مرة واحدة لفصل الكلمات بمسافة.

قيم عل سبيل المثال.،:! 2. استخدم عالمات ال�ت
ف الكلمة والرمز. بعد الكلمة. وال تضع مسافة ب�ي

اجع عن بعض اإلجراءات  ال يمكنك ال�ت
مثل الضغط عل بعض األوامر من 
عالمة التبويب ملف أو حفظ الملف.

اجع عن إجراء ال��
اجع عن الت�سيق الذي قمت به، اضغط  إذا أردت ال�ت

. Ctrl  + Z عل زر تراجع )Undo( أو اضغط عل 

التكب�ي والتصغ�ي
لتغي�ي حجم النص الظاهر فقط عل الشاشة اضغط 

ي 
يط الحالة �ف يط التكب�ي � التصغ�ي الموجود �رس� عل ��

أسفل النافذة واضغط باستمرار عل زر الفأرة األ�رس ثم 
ف للتكب�ي  أو إىل ال�سار  يط التمرير إىل اليم�ي اسحب ��

 . للتصغ�ي

هذه بعض قواعد ال�تابة:
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5

3

الوصول  أدوات  يط  �� من   )Save( حفظ  زر  اضغط 
بنفس  الحاىلي  موقعه  ي 

�ف المستند  حفظ  س�تم  الرسيــــع. 
االسم. 

4

1
2

لفتح ملف:

ي عالمة التبويب ملف
> �ف

)File(، اضغط فتح
1  أو اضغط   )Open(

  . Ctrl  + O عل 

>   اضغط استعراض
2  .)Browse(

 ،)Open( ي النافذة فتح
>  �ف

حدد موقع الملف 
3 واضغط  الخاص بك 

عليه، ثم اضغط فتح
4  .)Open(

إل�شاء مستند جديد:

ي عالمة التبويب ملف )File(، اضغط عل 
>  �ف

1  ثم اضغط مس�ند فارغ   )New( جد�د
2  .)Blank Document(

1

2
3

4
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ي معظم األوقات عندما �ستخدم 
ي عالم تطبيقات الحاسب. �ف

ُيعد مايكروسوفت وورد محرر النصوص األك�ث شيوًعا �ف
مايكروسوفت وورد نحتاج إىل ت�سيق المستند بعد كتابته.

 ..................................................................................................................... •  لماذا نقوم بت�سيق النص؟

 ..........................................................................................................................................................

ي ت�سيق النص؟........................................................................................................................  •  ماذا يع�ف

ي مستند؟........................................................................................................ 
•  هل سبق لك ت�سيق نص �ف

طابق �ل أداة بوظيفتها الصحيحة:

ف لون النص تمي�ي

غامق

تكب�ي � تصغ�ي

مائل

تسط�ي

تراجع

ت�سيق النص

تدر�ب 1

تدر�ب 2

إ�شاء قائمة

افتح برنامج مايكروسوفت وورد وقم ب��شاء قائمة نقطية بأشهر السنة.
> قم بتغي�ي رمز التعداد النق�ي إىل الرمز الذي تريده.

. ًا قم بتغي�ي قائمة التعداد النق�ي إىل قائمة تعداد رق�ي > أخ�ي

تدر�ب 3

أدوات الت�سيق

ا  لنطبق مع�

70

ليكون النص أكثر وضوحاً وجاذبية

هو إمكانية تغيير نوع الخط وحجمه ولونه
نعم

1
2
3
4
5

6

1
2

3

4
5

6

نشاط فصلي
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تدر�ب 4

ات_المناخية_ G4.S1.2.1" الموجود داخل مجلد المستندات.� افتح  الملف الن�ي "التغ�ي
قم بت�سيق ما يلي عل شكل ُمسطر:�

العنوان.•
الجملة الثانية من الفقرة األوىل.•
�سق ما يلي عل شكل غامق:�

العنوان•
ي الفقرة األوىل.•

نص "االحتباس الحراري" الموجود �ف
�سق ما يلي عل شكل مائل:�

العنوان•
ة• الفقرة األخ�ي

ف العنوان باللون األصفر� ّ م�ي

�: غ�ي لون النص كما يلي
الفقرة األوىل إىل اللون األزرق•
حدد لونا من اختيارك للفقرة الثانية والثالثة•
�: غ�ي حجم النص كما يلي

حجم خط العنوان إىل 16•
حجم بقية النص إىل 14•
غ�ي نوع خط العنوان والفقرات إىل نوع من اختيارك.�

ا، احفظ ملفك.� ً   أخ�ي

ي محتواه، إال أنه يجب تغي�ي 
ات المناخية. عل الرغم من أن النص ممتاز �ف ف �رس� مقالٍة عن التغ�ي أراد أحد الصحفي�ي

شكله العام ليبدو بهذا الت�سيق.

ت�سيق مقالة

ال ت�َس أن تضغط عل 
اجع إذا ارتكبت  زر ال�ت

 خالل عملك. يجب 
ً
خطأ

عليك التحقق من عملك 
باستمرار، ثم حفظ الملف.
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ً رئ�ًسا واحًدا، وتستخدم  ي تشمل فكرة أو مع�ف يطلق مصطلح الفقرة عل مجموعة الجمل ال�ت
ي مايكروسوفت وورد بتغي�ي 

ي كتابة الرسائل والمقاالت. يمكننا ت�سيق الفقرات �ف
الفقرات �ف

محاذاة النص أو المسافة البادئة أو الحدود والتظليل. هيا نَر كيف يمكننا القيام بذلك.

تحتاج إىل تحديد 
النص أوً� من أجل 
تطبيق أي ت�سيق.

يمكنك 
االختيار من 

ف 4 خيارات  ب�ي
ضبط محاذاة 

مختلفة.

محاذاة النص
ي بعض األحيان استخدام محاذاة 

وري �ف من ال�ف
مختلفة لجعل النص يبدو أفضل. 

ف  >  يمكنك محاذاة فقرة / نص إىل ال�سار أو اليم�ي
أو يمكنك توسيطها أو جعلها ملء السطر. 
�ط للقيام بذلك، من عالمة التبويب ال��

، اذهب  إىل قسم فقرة 1  )Home( ���الرئ
2 .)Paragraph(

ي تريد ت�سيقها واضغط عل أحد  >  ظلل الفقرة ال�ت
 .)Paragraph( ي مجموعة فقرة

أزرار المحاذاة �ف

محاذاة النص إ� ال�سار. 
 ضغط

ً
أو يمكنك أيضا

. Ctrl  +  L

توسيط النص.
 ضغط

ً
أو يمكنك أيضا

. Ctrl  + E

 . � محاذاة النص إ� اليم�ي
 ضغط

ً
أو يمكنك أيضا

. Ctrl  +  R

محاذاة النص ملء السطر. 
 ضغط

ً
أو يمكنك أيضا

. Ctrl  + J

قبل ظهور وانتشار الحاسبات، اعتمد اإل�سان عل اآللة الكاتبة لطباعة النصوص. ظهرت اآلالت 
. ي القرن الرابع عرس� ول�نها لم ُت�تج عل نطاق واسع ح�ت القرن التاسع عرس�

الكاتبة ألول مرة �ف

لمحة تار�خية

1

2

: ت�سيق الفقرة �
الدرس الثا��
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� السطور: لتغي�ي المسافة ب�ي

>  اضغط زر مسافة السطور
)Line Spacing( من مجموعة 

1  .)Paragraph( فقرة

>  اضغط عل التباعد الذي تريده 
2 من القائمة الم�سدلة. 

لتغي�ي المسافة البادئة للفقرة، اضغط عل زر المسافة 
ال�ادئة )Indent(،  ز�ادة )Increase( أو إنقاص

 .)Paragraph( من مجموعة فقرة ،)Decrease(

المسافة ال�ادئة للفقرة
تحدد المسافة البادئة للفقرة مسافة 

الفقرة من الهامش األيمن أو األ�رس.

ت�اعد األسطر والفقرة
ف سطور النص. تباعد األسطر هو المسافة ب�ي

ف السطور. ي الحصول عل مساحة أك�ب أو أقل ب�ي
ي بعض األحيان قد ترغب �ف

�ف
ف فقرات النص. فقرة التباعد هي المسافة ب�ي

اضغط خيارات إضافة أو إزالة مسافة ق�ل الفقرة 
 )Add or Remove Space Before Paragraph(
إلضافة أو إزالة مساحة قبل الفقرة المحددة أو بعدها.

احة لمدة 5 دقائق بعد 50 ة خالل الدراسة والعمل. إن اس�ت احة قص�ي تذكر أن تأخذ اس�ت
ي العمل.

دقيقة من العمل يمكنها أن تحافظ عل صحتك وتشحذ همتك لالستمرار �ف

ان��ه

2
1

ي بعض األحيان تحتوي الفقرة عل مسافة فارغة 
�ف

ي بدايتها، وتس� بالمسافة البادئة، وإل�شائها 
�ف

Tab  من لوحة المفاتيح.  من لوحة المفاتيح.نضغط عل مفتاح  
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الحدود والتظليل
ف عل أجزاء معينة. ك�ي ي القراءة ويمكن ال�ت

الحدود والتظليل تجعل النصوص تبدو أفضل وأسهل �ف
يمكنك إضافة حدود إىل كلمة واحدة أو عبارة أو فقرة أو ح�ت إىل نص كامل.

إلضافة تظليل )لون( إ� فقرة / نص: 
>  حدد الفقرة أو النص الذي تريده.

1  .)Fill( اضغط عل السهم الصغ�ي الموجود بجوار زر تعبئة  <
2 >  اضغط عل اللون الذي تريده )مثل أزرق فاتح(. 

إلضافة حد:

>  حدد الكلمة / العبارة / الفقرة / النص الذي تريده. 
1 .)Border( اضغط عل السهم الصغ�ي الموجود بجانب زر حدود  <

2 > اخ�ت واضغط عل نوع الحد الذي تريده. 

1

2

1

2

من المهم استخدام المحاذاة المناسبة لطبيعة النص لجعله أسهل للقراءة. �ستخدم محاذاة 
الضبط لمنح النص مظهًرا واضًحا، أما للعناوين ف�ستخدم محاذاة التوسيط.

نصيحة ذكية

74

https://hulul.online/


يمكنك إضافة حدود أفقية 
ف الفقرات إذا قمت  ب�ي
بتحديد أك�ث من فقرة.

�ال حدود
)No Borders( 

الحد السف��
)Bo�om border(

الحدود الخارجية
(Outside borders)

الحد العلوي
)Top border(

الحد األ��
)Left border( 

الحد األ�من
(Right border)

ا�تب النص التا�� وقم تدر�ب 1
بت�سيقه ع� حاس�ك.

ت�سيق النص

ا  لنطبق مع�

75

https://hulul.online/


�
و�� رسالة ب��د إل���

ي التالية لصديقتها.
و�ف يد اإلل��ت كتبت فتاة رسالة ال�ب

تدر�ب 2

�: ق بالشكل التاىلي ي محتواه، إال أنه يجب تغي�ي شكله العام بحيث ُي�سَّ
 عل الرغم من أن النص ممتاز �ف
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ي مجلد المستندات واستعد لتطبيق الت�سيق عل النص. �شكل �
ي غ�ي الم�سقة الموجودة �ف

و�ف يد اإلل��ت  افتح رسالة ال�ب
أك�ث تحديًدا، عليك:

تج��ة ت�سيق العنوان
ي 

هل تعرف كيفية تحريك العنوان إىل الجانب األيمن من الصفحة؟ هناك 4 طرق مختلفة للقيام بذلك. حاول تجربتها وقرر �ف
النهاية أيها األفضل بال�سبة لك.

.............................................................. استخدام مفتاح المسافة لنقل كل عنوان إىل موضعه الصحيح. .1

......................................................................  استخدام زر Tab لنقل كل عنوان إىل موضعه الصحيح. .2

. ف بالضغط عل  ...................................................................... تحديد العنوان ومحاذاته إىل اليم�ي .3

................................................................ تحديد العنوان والضغط عل زر زيادة المسافة البادئة  . .4

ي النهاية؟ )اكتب رقمها(. ............................
ي ستستخدمها �ف ما الطريقة ال�ت

 � � محاذاة النص وتعي�ي
استمر ��

� �دا�ة الفقرات
المسافة ��

 هل تعرف كيفية محاذاة النص؟ هل �
وري تحديد النص الخاص بك  من ال�ف
أوً� من أجل تطبيق أي ت�سيق؟ أجب 

ي ستساعدك  عن األسئلة التالية ال�ت
عل تطبيق المحاذاة الصحيحة و��شاء 

خطوط المسافات البادئة.

ي الصورة أعاله، الحظ مكان وضع المؤ�� وحدد إذا كانت اإلجابة صحيحة أم خاطئة
خاطئةصحيحة�ف

إذا قمت بالضغط عل أيقونة 
... توسيط النص، ثم ...

س�تم محاذاة الجملة األوىل فقط

س�تم محاذاة السطر األول فقط

س�تم محاذاة الفقرة بأ�ملها

الطريقة الصحيحة إل�شاء 
ي بداية السطر األول 

مسافة �ف
من الفقرة هي الضغط عل ...

مفتاح المسافة عدة مرات

مفتاح التبويب

زر زيادة المسافة البادئة 

77
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طابق

الضغط عل زر 
Tab مرة واحدة 
ثم اضغط عل 

زر زيادة المسافة 
البادئة

الضغط عل زر 
Tab مرة واحدة

الضغط عل زر 
زيادة المسافة 

البادئة مرة واحدة

أفضل ط��قة إلضافة مسافة 
... � فقرة ��

� األسطر �� ب�ي

ي نهاية كل سطر
ف �ف اضغط عل مفتاح Enter مرت�ي

اضغط عل 

زيادة التباعد 

� األسطر والفقرات  � المسافات ب�ي تعي�ي
ي للتأكد من أنك 

ي النص. هل تعرف كيفية تطبيق ذلك؟ أجب عما يأ�ت
ف األسطر والفقرات �ف ف المسافة ب�ي وري تعي�ي من ال�ف

ستقوم بذلك بالطريقة الصحيحة.
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طابق

تحديد النص +  +  +  +  + 
الرياض 

15 صفر 1442ه

تحديد النص +  +  +  +  + 
الرياض

15 صفر 1442ه

تحديد النص + 
الرياض

15 صفر 1442ه

تحديد النص + +  +  + 
الرياض

15 صفر 1442ه

ماذا عن الحدود والتظليل؟
ي يجب عليك استخدامها للحصول عل النتيجة المرجوة؟�  تجعل الحدود والتظليل النص يبدو أفضل. هل تعرف األزرار ال�ت

 واآلن قم بتطبيق ما �
تعلمته لت�سيق رسالة 
ي لتبدو 

و�ف يد اإلل��ت ال�ب
. عل الشكل التاىلي
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إلضافة صورة من جهاز الحاسب الخاص �ك:
>  حدد الموضع الذي تريد إدراج الصورة به. 

>  ضمن عالمة تبويب إدراج )Insert(، ومن مجموعة رسومات 
1  .)Pictures( اضغط عل صور ،)Illustra�ons( توضيحية

>  ستظهر نافذة إدراج صورة )Insert Picture(. اضغط فوق 
3  .)Insert( 2 واضغط إدراج ي تريدها  الصورة ال�ت

4 ي مستندك. 
> س�تم إدراج الصورة �ف

إضافة صورة
ي تقت� عل النصوص تكون مملة. يمكن إضفاء بعض الجاذبية عل المقالة  إن المقالة ال�ت
ي مستند ثم نتعرف عل الخطوات 

ب�ضافة بعض الصور. هيا بنا نتعلم كيفية إدراج صورة �ف
المطلوبة لعمل التعديالت عل هذه الصورة. إلدراج صورة، استخدم مجموعة الرسوم 

ي عالمة التبويب "إدراج". يمكنك إدراج صورة من ملف أو من الويب.
التوضيحية الموجودة �ف

1

نت اضغط ع� صور ع�� االن��
(Online Pictures( إلضافة 

صورة من الو�ب

4

الدرس الثالث: الت�سيق المتقدم للصور

2

3
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 مجموعة أنماط الصورة 
)Picture styles group(

يمكنك تغي�ي الخطوط العريضة 
المحيطة بالصورة أو إ�شاء ظل للصورة.

لتعد�ل الصورة:

ي 
>  اخ�ت الصورة �ف

1 المستند. 

>  من عالمة التبويب ت�سيق 
 ،)Picture Format( الصورة

ي مجموعة أنماط الصور 
�ف

)Picture Styles( اضغط 
2 عل النمط الذي تريده. 

>  من عالمة التبويب ت�سيق 
 ،)Picture Format( الصورة
 )Adjust( ي مجموعة ض�ط

�ف
3 ي تريدها.  قم بالتعديالت ال�ت

1

32

ات الفنية مع أدوات اللون والتأث�ي
)Color and Ar�s�c Effects( يمكنك 

تغي�ي اللون والسطوع �سهولة.

إزالة الخلفية 
)Remove Background(
ي 

ي�يل خلفية الصورة ويب�ت
الموضوع الرئ�س فقط

ت�سيق صورة
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سطري مع النص
)In Line with Text( ضع الصورة 

داخل سطر النص ككلمة. ُتستخدم للصور 
ة مثل الرموز. الصغ�ي

 م��ــع
)Square( ضع النص حول الصورة. 

 مشدود
)Tight( إذا لم تكن الصورة مربعة أو 
مستطيلة، يمكنك وضع النص حولها.

 أع� وأسفل
ف األ�رس  )Top and Bo�om( اترك الجانب�ي

 . ف واأليمن من الصورة فارغ�ي

 خلف النص
)Behind Text(

ضع الصورة خلف النص.

 أمام النص
)In front of Text( ضع الصورة أمام 

النص.

اضغط عل قص
)Crop( واضبط 

ي  مساحة الصورة ال�ت
تريد االحتفاظ بها 
)مساحة القص( 

. Enter  واضغط 

ات الصورة تأث�ي
)Picture Effects(

ات  استخدم بعض التأث�ي
لتغي�ي صورتك. اخ�ت من 

قائمة الخيارات لتغي�ي الظل، 
الوهج، االنعكاس أو ح�ت 
ات الثالثية  تطبيق التأث�ي

األبعاد.

حد الصورة
)Picture Border(

تغي�ي لون أو عرض أو 
نمط حد الصورة. 

 التفاف النص
)Wrap Text (

ي كيفية ظهور 
يمكنك التحكم �ف

النص حول الصورة. اضغط 
عل السهم وشاهد الخيارات.

حان الوقت اآلن لمعرفة كيفية تغي�ي موضع 
وحجم الصورة.

1 )Arrange( استخدم مجموعة ترت�ب  <
ي الصفحة للصورة.

لتحديد أفضل مكان �ف

ة،  إذا أردت إدراج جزء محدد من صورة كب�ي <
يمكنك إزالة الجزء الذي ال تريده باستخدام 

2 .)Crop( أداة قص

الموضع
)Posi�on(

اخ�ت المكان الذي تريد أن تكون فيه 
الصورة عل الصفحة. اضغط عل 

ى كيف  السهم وجرب كل الخيارات ل�ت
. يمكن أن تتوافق الصورة والنص معاً

1
2
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اكتب النص التاىلي عل حاسبك 
وقم بت�سيقه كما هو ظاهر.

تدر�ب 1
� إ�شاء مس�ند بت�سيق مم�ي

ا  لنطبق مع�
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ت�سيق مس�ندك

اء، قامت المجموعة بكتابة مقالة وحفظها   عل الويب حول برنامج الرياض الخ�ف
ً
أجرى مجموعة من زمالئك بحثا

."G4.S1.2.3_اء : "برنامج_الرياض_الخ�ف اء_باالسم التاىلي : "برنامج_الرياض_الخ�ف باالسم التاىلي

اء برنامج الرياض الخ�ف

ف ي أطلقها خادم الحرم�ي ى ال�ت اء أحد مشاريــــع الرياض األربعة ال��ب برنامج الرياض الخ�ف
ف الملك سلمان بن عبدالع�يز، أيده هللا، يوم الثالثاء 12 رجب 1440هـ يف�ي الرس�

ي تحقيق أحد أهداف "رؤية الممل�ة 2030" برفع
)19 مارس 2019( لإلسهام �ف

اتها من مدن العالم بمش�ئة هللا. ف نظ�ي تص�يف مدينة الرياض ب�ي

ي كافة أنحاء
اء"، عل زراعة أك�ث من 7،5 مليون شجرة، �ف هات والمساجد والمدارسو�شتمل برنامج "الرياض الخ�ف ف العاصمة، بما �شمل: الحدائق العامة وحدائق األحياء والمت�ف

اء الواقعة عل امتداد  والم�شآت والمرافق األ�اديمية والصحية والعامة واألحزمة الخ�ف
، وشبكة الطرق والشوارع إضافة خطوط المرافق العامة، إضافة إىل مطار الملك خالد الدوىلي

ي الفضاء، واألودية وروافدها.
إىل مسارات النقل العام ومواقف السيارات واألرا�ف

نت. � ي الفريق عل صور ذات صلة بالمقال عل اإلن�ت
ع�ث أحد زمالئك �ف

اًحا حول كيفية عرض المقال.� عرض رئ�س المجموعة اق�ت

ي الصفحة التالية حول خط النص، وحجمه، وت�سيقه، باإلضافة إىل حجم الصور، وت�سيقها، �
حاته �ف  يمكنك رؤية مق�ت

وموضع النص الخاص بها.

ي مجلد المستندات.�
اء_G4.S1.2.3" �ف افتح الملف "برنامج_الرياض_الخ�ف

ستالحظ أن الت�سيق األسا�ي للنص مكتوب بخط "Times New Roman" وبحجم 12. من الجيد هنا أن يتم ت�سيق النص 
: ت�ب التاىلي بال�ت

]A[ العنوان.•
]B[ فقرتان.•
ي المقالة داخل مجلد "الصور_G4.S1.2.3" الموجود داخل مجلد �

ف عليك إدراجها �ف ي يتع�ي  يمكنك العثور عل الصور ال�ت
المستندات.

ء صحيًحا واحفظ ملفك.� ي
 ال ت�َس الضغط عل زر تراجع عن كتابة إذا قمت بخطأ ما. تحقق بعد كل خطوة مما إذا كان كل ��
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]B[

 )Calibri( ي  الخط كالي�ب
14، ضبط، عالمة تبويب 

المسافة البادئة

]A[

الخط

)Arial( آريال 
 26، غامق، توسيط، حد سفلي 

وحد علوي

االرتفاع 3.24 سم، النمط 
زاوية قطرية مخدوشة 

 ،)Diagonal Corner(
التفاف النص: مربــع

االرتفاع 3.19 سم، النمط 
شكل بيضاوي ناعم الحواف 

 ،)Soft Edge Oval(
التفاف النص: مشدود

االرتفاع 2.92 سم، 
التفاف النص: 

خلف النص
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ي برنامج 
ي أثناء ال�تابة �ف

 بخط أحمر مائج �ف
ً
ي بعض األحيان يتم تسط�ي بعض الكلمات تلقائيا

�ف
: ف مايكروسوفت وورد. يحدث هذا لسبب�ي

. ي
ي كتبتها غ�ي صحيحة أو فيها خطأ إمال�� 1. الكلمة ال�ت

نامج. ي قاموس ال�ب
ي كتبتها غ�ي موجودة �ف 2. الكلمة ال�ت

ي زوجا من األحذية. ي روج من األحذية.  >  �ش�ت �ش�ت
ي سياق الجملة:

ُيظهر التسط�ي األزرق أن الكلمة مكتوبة �شكل صحيح ول�ن ال ُتستخدم �شكل صحيح �ف
شاهدنا ح�ت أفالم ثالثية األبعاد رائعة.  >  شاهدنا بعض األفالم الثالثية األبعاد.

͖

للتحقق من أخطائك:

(Review( من عالمة التبويب مراجعة  <
،(Proofing( ومن مجموعة تدقيق

1 )أو   )Editor) اضغط عل المحرر
F7 من لوحة المفاتيح(. اضغط 

2  .)Editor( ستظهر نافذة المحرر  <

>  اخ�ت نوع التصحيح الذي تريده، عل 
سبيل المثال، اخ�ت التدقيق

3  . �
اإلمال��

احات. اضغط  >  ستظهر قائمة باالق�ت
4 أو اخ�ت أحد الخيارات  أحدها، 

5 المتبقية. 

 ، ي
ي بها خطأ إمال�� يمكن تصحيح األخطاء اإلمالئية بالضغط بزر الفأرة األيمن عل الكلمة ال�ت

حة. حيث يمكنك رؤية التصحيحات الممكنة واختيار البديل الصحيح من القائمة المق�ت

نصيحة ذكية

1

2

� والتدقيق النحوي
الدرس الرابع: التدقيق اإلمال��
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)Ignore Once( تجاهل مرة واحدة
ي التدقيق 

تتجاهل الكلمة المحددة وتستمر �ف
. ي

اإلمال��

)Ignore All( تجاهل الكل
ي 

تتجاهل هذه الكلمة �ف
ي المستند.

كل مكان �ف

)Add to Dic�onary( إضافة إ� القاموس
إذا كنت متأكدًا من صحة الكلمة فيمكنك 

نامج ف قاموس ال�ب ي تحس�ي
اإلسهام �ف

3

4

5

(Thesaurus( قاموس المرادفات
�شبه قاموس المرادفات القاموس العادي ول�نه يمنحك قائمة من المرادفات عندما 
تبحث عن كلمة معينة. لتشغيل قاموس المرادفات، من عالمة التبويب مراجعة ومن 

القاموس وسيظهر القاموس عل الجانب األيمن من  تدقيق، اضغط عل مجموعة
الشاشة. 

للعثور عل   Shift   +  F7  وضع المؤ�� عل كلمة ثم الضغط عل 
ً
يمكنك أيضا

مرادفاتها، أو اضغط بزر الفأرة األيمن عل كلمة وحدد  مرادفات من القائمة المنبثقة.

تذكر أنه يمكنك أداء 
ال�ث�ي من المهام 
باستخدام لوحة 

المفاتيح �شكل أ�ع 
من استخدام الفأرة.

الستخدام قاموس المرادفات:
1  .(Search for) ي مربــع ال�حث عن

>  اكتب كلمة �ف

Enter  لبدء  2 أو اضغط  >  اضغط أيقونة البحث 
البحث.

3 ي قائمة. 
>  ستظهر جميع المرادفات �ف

ف األسماء بكلمة )اسم(، واألفعال بكلمة  يكون تمي�ي
)فعل(، والصفات بـكلمة )صفة(، والضمائر بـكلمة 

ي )حرف جر(. ( وحروف الجر بـكلم�ت )ضم�ي

2

3

1

87

https://hulul.online/


إذا كنت تريد أك�ث من 
�سخة واحدة فاكتب 

ي  عدد �سخ )Copies( ال�ت
تريدها أو استخدم األسهم 
لتحديد الرقم الذي تريده.

اخ�ت طابعة من قائمة 
 .)printer( الطا�عة

يمكن توصيل الطابعة 
ة بالحاسب )الطابعة  مبا��
المحلية( أو مشاركتها مع 
الحاسبات األخرى عل 
شبكتك )طابعة الشبكة(.

يط تمرير  حرك ��
التكب�ي / التصغ�ي لرؤية 
ي 

الم�يد من التفاصيل �ف
مستندك.

اضغط عل األسهم 
الموجودة أسفل المعاينة 

للتحقق من صفحة 
أخرى. 

الط�اعة 
يمكنك دوًما قراءة مقالك عل الشاشة، ول�ن قد تحتاج إىل �سخة ورقية مطبوعة أيًضا. 

Enter  لطباعة المستند �شكل فوري عل الطابعة.  Ctrl و   +  P اضغط عل 

إذا رغبت بطباعة 10 �سخ من مستند يتكون من 5
صفحات، فستحتاج إىل 10 × 5 = 50 ورقة.

نصيحة ذكية

إذا كنت �حاجة إ� الم��د من الخيارات 
عند الط�اعة:

 ،(File( من عالمة التبويب ملف  <
أو  1  ،(Print( اضغط عل ط�اعة

 . Ctrl  +  P اضغط 

ي الجانب األ�رس من الشاشة يمكنك 
>  �ف

مشاهدة معاينة ق�ل الط�اعة
2 )كيف سيظهر   )Print Preview(

المستند عل الورق(.

ي الجانب األيمن من الشاشة 
>  �ف

 )Se�ngs( يمكنك تغي�ي اإلعدادات
المختلفة.

1

2
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ي تريد  اكتب الصفحات ال�ت
ي مربــع الصفحات

طباعتها �ف
)Pages(. أمثلة: 

 اكتب 1-5 لطباعة الصفحات 
1 و 2 و 3 و 4 و 5.

اكتب 8،5،1 لطباعة 
الصفحات 1 و 5 و 8.

اكتب 1-5 و 11،8 لطباعة 
الصفحات 1 و 2 و 3 و 4 و 5

و 8 و 11.

يمكنك اختيار
طباعة اتجاه عمودي 

)Portrait Orienta�on( أو
ي 

طباعة اتجاه أف�ت
.)Landscape Orienta�on(

ط�اعة �افة الصفحات 
تطبع  )Print All Pages(

كل المستند

ط�اعة التحد�د
)Print Selec�on(

لطباعة جزء صغ�ي فقط من 
المستند، حدد هذا الجزء 
واخ�ت "طباعة التحديد".

ط�اعة الصفحة الحالية
 )Print Current Page(

تطبع صفحة واحدة فقط، 
ي يمكنك  الصفحة ال�ت

مشاهدتها عل الجانب 
ي المعاينة.

األيمن �ف

ط�اعة مخصصة
 )Custom Print(

تطبع صفحات محددة فقط 
من المستند بأ�مله.

ابحث عن مرادفات لهذه الكلمات: 

المعرض، ومدينة.

ع�يزي محمد، 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

. ذهبت يوم الش�ت كيف حالك؟ أتم�ف أن تكون بخ�ي
ي رحلة إىل مدينة جدة وأمض�نا مًعا

ي �ف ي برفقة أ�ب
الما�ف

 
ً

ي أنحاء المدينة وصو�
وقًتا ممتًعا. لقد تجولنا مًعا �ف

إىل متحف مدينة الطيبات العالممية للعلوم والمعرفة 
ي يومنا هناك، حيث تعرفنا عل ال�ث�ي من

وأمض�نا با�ت
المعلومات الشائقة حول التاريــــخ اإلسال�ي والتارخ العريق

ي المعرض القسم
ي �ف

لمدينة جدة. إن من أشد ما بهر�ف
الخاص بحياة البدو الُرحل وطريقة حياتهم. لقد كانت

هذه أفضل رحلة ىلي عل اإلطالق. 
أراك عل خ�ي إن شاء هللا. 

سعد 

اكتب النص التاىلي كما هو باألخطاء ثم 
قم بتصحيح جميع الكلمات الخاطئة.

تدر�ب 1
تصحيح األخطاء

ا  لنطبق مع�
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رسالة محمد

ط�اعة مس�ند

ي هذا 
ي إىل صديقه سعد. ول�ن هناك بعض األخطاء �ف

و�ف يود محمد إرسال مستند )وورد( مرفق برسالة بريد إل��ت
المستند. هل يمكنك العثور عليها؟ 

ها � ي تم تسط�ي  افتح الملف "رسالة_محمد_G4.S1.2.4" من مجلد المستندات. اكتب األخطاء ال�ت
ي األعمدة الصحيحة.

، واكتب تصحيحها المناسب �ف ي الجدول التاىلي
ي األعمدة الخاصة بالخطأ �ف

�ف

لديك مستند مكون من 10
صفحات. اكتب عدد األوراق 

ت  ي سوف تحتاجها إذا اخ�ت ال�ت
: طباعة الصفحات كالتاىلي

> كل الصفحات

5-1 <

5،3،1 <

5 ، 3-1 <

7-5 ، 3-1 <

الصفحة الحالية

ي قمت  اطبع المستندات ال�ت
ي هذه الوحدة بالتدرج 

ب��شائها �ف
الرمادي ثم باأللوان والحظ الفرق.

تدر�ب 2

تدر�ب 3
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أخطاء نحوية  أخطاء إمالئية

)تسط�ي مموج أزرق( )تسط�ي مموج أحمر(

صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة

ي ملف �
  من خالل استخدام أدوات معالج النصوص تحقق من األخطاء اإلمالئية والنحوية �ف

ي الجدول وقم 
ي كتبتها �ف  "رسالة_محمد_G4.S1.2.4". بعد االنتهاء من ذلك، تحقق من صحة الكلمات ال�ت

بتصحيحها إذا لزم األمر.

  ثم ابحث عن المرادفات للكلمات التالية. �

المرادف الكلمة

متحف

مدينة

رحلة

شائقة

ها. هل يمكنك التعرف عليها؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاكتبها بطريقة  � ي النص لم يتم تسط�ي
 يوجد كلمة غ�ي صحيحة �ف

صحيحة.

ي السؤال السابق. �
ت عليها �ف ي ع�ث ة إىل الكلمة ال�ت

ً
ي العبارة التالية إضاف

امأل الفراغات �ف
ذه_ت     ي_م      ا_ _ ب_

ي ستفتح المستند المقفل. ت عليها سابًقا هي كلمة المرور ال�ت ي ع�ث ستكون الكلمة ال�ت

ي اكتشفتها. واكتب  � ي مجلد المستندات، افتح الملف "ملف_محمد_الرسي_G4.S1.2.4" باستخدام كلمة المرور ال�ت
 �ف

اسمك واحفظ ملفك.
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طابق �ل رمز من خيارات الط�اعة المختلفة مع وظيفته الصحيحة:

تحديد الطباعة

اتجاه الصفحة

أمر الطباعة

طباعة كافة الصفحات

طباعة الصفحة الحالية

طباعة مخصصة

ي برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد؟
هل تساءلت يوًما عن اإلمكانات المتاحة �ف

باإلضافة إىل إمكان قراءة النصوص و��شاء المستندات وت�سيقها، يمكننا طباعة المستند الذي نراه عل 
الشاشة عل الورق باستخدام الطابعة.

خيارات الط�اعة

تدر�ب 4

تدر�ب 5
ط�اعة مغلف

ي مجلد �
 افتح الملف "مثال_عل_المغلف_G4.S1.2.4" الموجود �ف

المستندات. ألق نظرة عل كيفية ت�سيق الصفحة ومواضع كتابة معلومات 
المرسل والمتسلم وكذلك موضع إلصاق الطوابع.

ي مجلد �
� مستنًدا جديًدا باسم "ملف_اكتب اسمك هنا" واحفظه �ف  أ���

ي هذا الملف.
المستندات بحيث تقوم الحقا ب��شاء مغلفك الخاص �ف

� مغلفك الخاص. لن���
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إعداد الصفحة
� .)Print( اضغط ط�اعة ،)File( من عالمة تبويب ملف

 من مجموعة اإلعدادات )Se�ngs(، اخ�ت اتجاە عمودي �
.)Landscape Orienta�on(

 من أجل القيام بتغي�ي حجم الصفحة، من مجموعة اإلعدادات�
)Se�ngs(، اضغط عل السهم الصغ�ي بجوار مكان عرض الحجم، 

ثم اضغط الم��د من أحجام الصفحات
.)More pages sizes(

� )Width( اضبط العرض ،)Page Set up( ي نافذة  إعداد الصفحة
 �ف

.)OK( إىل "11" ثم اضغط موافق )Height( إىل "21" واالرتفاع
 )

تعبئة المغلف
اخ�ت خًطا أساسًيا مثل آريال أو كورير بحجم 11.�

ي الزاوية العلوية ال�رسى من المغلف اكتب اسم المرسل:•
�ف

ي السطر األول.•
اكتب االسم الكامل �ف

•. ي
ي السطر الثا�ف

اكتب العنوان �ف
ي السطر الثالث.•

يدي والمدينة �ف اكتب الرمز ال�ب
ي السطر األخ�ي اسم الدولة )إذا كنت تريد إرسال هذا المغلف للخارج(.•

 اكتب �ف
ي كتبت بها اسم المرسل. ي الزاوية السفلية ال�رسى من المغلف، اكتب اسم المتسلم بالطريقة نفسها ال�ت

و�ف
ي مجلد 

. يمكنك القيام بذلك بوضع الصورة الموجودة �ف ي الزاوية العلوية اليم�ف
ال ت�َس أن تضع ختًما �ف

ي مكانها الصحيح.
المستندات باسم )الطوابع(  �ف

احفظ ملفك.

�.)Print( اضغط ط�اعة ،)File( من عالمة التبويب ملف

قارن المغلف المطبوع مع المغلف الظاهر عل الشاشة.�

ا اآلن  أصبح المغلف جاهز�
ل�تا�ة معلومات المرسل 

والم�سلم.
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برامج أخرى
(Libre Office Writer( ��لي�� أوف�س راي

ي أنك إذا تعلمت استخدام برنامج ما طة أدوات مماثلة. هذا يع�ف كة وأ�� امج لديها ب�ئة عمل مش�ت يمكنك أن تالحظ أن جميع ال�ب
ي يحتويــها كل من مايكروسوفت  يط األدوات واألزرار ال�ت فلن يكون من الصعب عليك استخدام أي برنامج آخر. وكما ترى فإن ��

. وورد ولي�ب أوف�س راي�ت يتشابهان �شكل كب�ي

12345781011 9 1011 9

صفحات أ�ل لنظام آي أو إس
(Apple Pages for iOS)
يط أدوات الصفحات عل  يحتوي ��

الخطاألزرار األساسية.  1

غامق 2

مائل 3

تسط� 4

محاذاة 5

1

34

5

2

اضغط ع� القائمة

(Docs to Go for Google Android( دوكس تو جو لنظام جوجل أندرو�د
امج األخرى ول�ن يمكنك العثور عل نفس الخيارات. يختلف دوكس تو جو قليً� عن ال�ب

اضغط ع� الت�سيق

6

الخط 1

الحجم 2

غامق 3

مائل 4

تسط� 5

بأك�ه التنسيق مسح 6

الخط لون 7

النص �ييز 8  لون

وترقيم نقطي 9  تعداد

الفقرات محاذاة 1 0

البادئة   املسافة وزيادة إنقاص 1 1
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عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��عمل جما��
قم ب�شكيل ف��ق مع مجموعة من زمالئك وذلك بهدف كتا�ة مقال يتمحور حول مدي�تك، 

� �مكن أن �قصدها الزائر أو السائح. من الجميل أن �حتوي المقال ع�
ا األما�ن ال�� وتحد�د�

�عض الصور لتلك األما�ن.

� المقالة، ثم ط�اعة عدد �اٍف من ال�سخ لتقد�مها 
من المهم أن تقوموا بتصحيح أي أخطاء ��

� الصف.
ا تقد�م ونقاش محتو�ات المقال �� � أعضاء الفرق األخرى. �مكن�م أ�ض�

ل�ا��

المصطلحات
ShadingالتظليلAlignالمحاذاة
FontالخطBorderالحدود
 SpellingالتدقيقCropالقص 
SynonymمرادفJus�fyض�ط

�Save asحفظ �اسم Highlightتمي�ي
Thesaurus قاموس المرادفاتPortraitعمودي
TightمشدودPrintط�اعة
WrapالتفافBoldع��ض

جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن
1.  ت�سيق النص.

2.  ت�سيق الفقرات.
ي المستند.

3.   إدراج وتعديل الصور �ف
4.   البحث عن األخطاء اإلمالئية والنحوية.

5.  البحث عن مرادفات.
6.   طباعة مستند باستخدام طابعة شخصية أو طابعة شبكة.

� الختام
��
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