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يط  �مكن الوصول من ��
المهام إ� جميع أدوات 

ما�كروسوفت وورد. تختص 
�ل عالمة تب�يب بمهمة 
معينة، ع� س�يل المثال 

تخطيط الصفحة.

ا  وني� ا إل��ت ة أو بريد� ي ننفذها من خالل الحاسب �ي كتابة النصوص. قد �كون النص مالحظة صغ�� ا ال�ت أحد أ��� المهام شيوع�
امج المختلفة  ي حياتنا، ولذلك تم تط�ير العد�د من ال��

ا �� ا شائع� وع خاص بالمدرسة. ُتعدُّ كتابة النصوص أمر� لصديق حول م��
ا للغا�ة حيث ال �قت� عمله ع� ال�تابة  ا مهم� امج هو ما�كروسوفت وورد الذي ُ�عدُّ برنامج� إلنشائها وتحريرها. أحد هذە ال��

� ب�ئة ما�كروسوفت وورد �سهولة استخدامها. فقط، بل ع� تنسيق النصوص و�نشاء الجداول ومشاهدة الصور واألش�ال. تتم��

ف برنامج ما�كروسوفت وورد  يتم�ي
يط مهام تفاع�ي فعند  بوجود �ش

تحد�د أحد العنا� (صورة 
ع� س�يل المثال) تظهر عالمة 
تبويب جد�دة تعرض خيارات 

ا عند تغي�ي  خاصة بالصورة. أ�ض�
ي 

حجم النافذة الرئيسة سُيخ�ف
يط بعض الخيارات. ال�ش

�سمح لك المسطرة 
بمحاذاة النص الخاص بك 

أو تغي�� حجم الجدول.

المساحة البيضاء �ي 
ي �مكنك كتابة  الصفحة ال�ت
النص الخاص بك داخلها.

لفتح برنامج ما�كروسوفت وورد:

 ،)Search) اضغط زر بحث  <
وا�تب Word واضغط 

 . Enter 

>  س�تم فتح برنامج ما�كروسوفت 
.)Microso� Word) وورد

� ب�ئة ما�كروسوفت وورد �سهولة استخدامها. فقط، بل ع� تنسيق النصوص و�نشاء الجداول ومشاهدة الصور واألش�ال. تتم��

ا مهما للغا�ة، فقد تتماثل  ا حسب مهمتها أمر� ُ�عدُّ تجميع األزرار مع�
ي وظائفها، ع� س�يل المثال يتم عرض جميع األدوات 

بعض األزرار �ف
.(Font) ي مجموعة الخط

الالزمة لتنسيق خط النص �ف

تتكون �ل عالمة تب�يب من 
مجموعات ذات أزرار وقوائم 

ي  منسدلة. هذە �ي الطريقة ال�ت
اته. � نامج م�� ينظم فيها ال��

. �مكنك هنا  هذە �ي أزرار التكب�� والتصغ��
ە. ە أو تصغ�� تغي�� طريقة عرض المستند أو تكب��

إ�شاء مستند وتنسيقه 
األول الدرس 
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حفظ – فتح – إ�شاء مستند
ي 

قد تفقد ملفات ما�كروسوفت وورد ��
أثناء عملك، لذا من المهم حفظ عملك، 
بحيث �مكنك إ�قاف �شغيل الحاسب 
ا  وع ذاته الحق� ومتابعة العمل ع� الم��

ا  دون المخاطرة بفقد أي عمل. �مكنك أ�ض�
إنشاء مستند جد�د بحيث �مكنك العمل 

ع� نصوص متعددة.

لحفظ مستند:

 ،)File) ي عالمة التب�يب ملف
��  <

.)Save As) 1 اضغط حفظ باسم
2  .)Browse) اضغط استعراض <

ي 
�� )Save As) ي نافذة حفظ باسم

��  <
مر�ــع النص اسم الملف

ا  3 ا�تب اسم�  ،)File name) 
للملف الخاص بك واضغط 

4  .)Save) 1حفظ

بدء ال�تابة
ي ما�كروسوفت وورد، �ل ما عليك 

ا بدء ال�تابة �� من السهل جد�
فعله هو الضغط ع� المساحة البيضاء و�مجرد بدء المؤ�� 

بالوميض �مكنك استخدام لوحة المفاتيح والبدء بال�تابة.

م وضعية ال�تابة 
�
ل�ي تقوم بال�تابة بصورة صحيحة، عليك تعل

السليمة ب�لتا �د�ك ع� لوحة المفاتيح.

، فيمكنك  � �مكنك أن تتخيل أن لوحة المفاتيح تنقسم إ� منطقت��
ي تبدأ من  أن �ستخدم �دك ال��ى للجزء ع� �سار المنطقة ال�ت

ي  � المنطقة ال�ت المفاتيح ف، ل، ال، وأن �ستخدم اليد اليم�� إ� �م��
تبدأ بمفاتيح غ ، أ ، ى.

ا�تب اسمك هنا.

ي تقليل مقدار الضوء 
إذا كنت ترغب �ف

األزرق المنبعث من شاشة الحاسب 
الخاص بك، فيمكنك تفعيل خيار 
الوضع الدا�ن (Dark Mode) من 

عالمة التبويب ملف (File) ثم اختيار 
الوضع الدا�ن من قائمة �سق أوفيس

(Office Theme) حيث سيكون أ��� 
راحة لعينيك.

سوف �ساعدك معلمك ع� التعرف ع� وضعية ال�تابة الصحيحة ع� لوحة المفاتيح 
ي �جب أن تضغط عليها. ومع التدريب المستمر ستكون ال�تابة سهلة.

وتحد�د المفاتيح ال�ق
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2

4

لفتح ملف:

 ،)File) ي عالمة التب�يب ملف
��  <

1 أو   )Open) اضغط فتح
 . Ctrl  + O اضغط ع� 

>  اضغط استعراض
2  .)Browse)

ي النافذة فتح (Open(، حدد 
��  <

3 موقع الملف الخاص بك 
واضغط عليه، ثم اضغط

4  .)Open) فتح
4

1

3
2

إل�شاء مستند جد�د:

 ،)File) ي عالمة التب�يب ملف
��  <

1 ثم   )New) اضغط ع� جد�د
اضغط مستند فارغ

2  .)Blank Document)

. Ctrl  + N ا  �مكنك أن تضغط أ�ض�

1
2

3

ي وورد 
�مكنك حفظ مستندك ��

(Word( بعدة تنسيقات، فالتنسيق 
ي هو docx. ول�ن �مكن 

ا�� االف�ت
اختيار أنواع أخرى من التنسيقات مثل
PDF أو HTML أو نص ASCII عادي.
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� الخط تمي��

تغي�� لون الخط

تنسيق النص
بعد أن تعرفت ع� كيفية حفظ عملك وفتحه، لنستعرض 
كيف �مكن تغي�� خط المستند لجعله أ��� جاذبية للقارئ.

ية. � ا�تب اسمك والصف الخاص بك باللغة العر�ية أو اإلنجل��

كتابة عل�ية

كتابة سفلية

�سط�� وسط ال�لمة

تغي�� حالة الخط

ا جعل النص غامق�

تغي�� ن�ع الخط

ً
جعل النص مائ�

�سط�� النص

ه: ا وتسط�ي
�
لجعل النص غامق

يط الرئي�ي 1 وع� عالمة التب�يب ال�ش >  حدد اسمك 
ي مجموعة خط (Font(، اضغط غامق

�� ،)Home)
2  .)Bold) 

>  اتبع نفس الخطوات، ول�ن بدً� من غامق، اضغط 
3  .)Underline) تسط�ي

1

2

3

 يتم تحد�د 
ً

ي مجموعة الخط تعمل بنفس الط�يقة: أو�
�ما نالحظ فإن جميع األزرار الموجودة �ف

ي ت�يدها.
ات ال�ق الخط المراد تنسيقه ثم يتم الضغط ع� الزر المناسب لتطبيق التغي�ي

1

لتغي�ي خط �لمة أو جملة معينة:

1 >  حدد ال�لمة أو الجملة، ع� س�يل المثال، اسمك. 

يط الرئي�ي (Home(، ومن  >  من عالمة تب�يب ال�ش
2 مجموعة خط (Font(، اخ�ت الخط الذي تريدە. 

3 ە.  ا من غ��
�
>   حدد حجم الخط ليبدو أ��� ُسم�

ة حسب حجم الخط الذي >  س�تغ�� حجم النص مبا��
4 ته.   اخ�ت

4

2

3

قم بالخطوات 
نفسها ل�تابة صفك.

تغي�� حجم الخط

ا. ا مزدوج� لتحد�د �لمة �مكنك الضغط عليها ضغط�

نصيحة ذكية
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تنسيق فقرة
ي  الفقرة �ي مجموعة من الجمل ال�ت

ي ما�كروسوفت 
ا. �� ا محدد� تتناول موضوع�

وورد، نجد معظم خيارات تنسيق 
يط  ي عالمة التب�يب ال�ش

الفقرة ��
ي مجموعات فقرة

�� ،)Home) الرئي�ي
.)Styles) وأنماط )Paragraph)

محاذاة النص
ي بعض األحيان لجعله يبدو أفضل. �مكن 

ورية �� عدُّ محاذاة النص من األمور ال�� تُ
� أو الوسط أو �مكننا ضبط الفقرات. محاذاة فقرة واحدة أو أ��� إ� ال�سار أو اليم��

ا�تب الفقرة التالية باللغة العر�ية �ما هو موضح أدناە.

ا  وري� «ُ�َعد النوم بمثابة غذاء للدماغ، ول�ن معظم الناس ال �دركون أهميته بوصفه ��
ا  ا عمرە 75 عام� ض أن شخص� لحياة صحية، حيث ينعش النوم الجسم والعقل. لنف�ت

ا. �ش�� نتائج األبحاث الحديثة إ�  ا )ثلث حياته( نائم� ي ما �قارب 25 عام�
فإنه �ق��

ا�م عندما �كون  ي ت�ت ي �فرزها الدماغ، ال�ت ي إزالة السموم ال�ت
ا �� ا مهم� أن النوم �لعب دور�

ا». اإلنسان مستيقظ�

التعداد النقطي والتعداد الرقمي
ي بعض األحيان بتدوين قائمة بأشياء معينة مثل 

قد ترغب ��
قائمة بأسماء حيوانات، وال �فضل  أن تقوم بكتابة ال�لمات 

بعضها تحت بعض، ول�ن �مكنك أن �ستخدم التعداد النق�ي 
أو الرق�ي إلنشاء قائمة جذابة للقارئ.

إل�شاء قائمة نقطية:

1 >  حدد النص الذي تريد تح�يله إ� قائمة. 

ي 
�� ،)Home) يط الرئي�ي ي عالمة التب�يب ال�ش

��  <
المجموعة فقرة (Paragraph(، اضغط ع� تعداد 

2  .)Bullets) نقطي

3 >  س�تم تطبيق التعداد النق�ي ع� نصك المحدد. 

3

4

لمحاذاة فقرة:

1 > حدد الفقرة المطل��ة. 

يط  >  من عالمة تب�يب ال�ش
الرئي�ي (Home(، ومن 

 ،)Paragraph) مجموعة فقرة
2 واخ�ت  اضغط زر الضبط 

3  .)Jus�fy) ضبط

>  ستتم محاذاة فقرتك إ� 
الوسط وسيصبح هناك حافات 

4  . � مستقيمة ع� �ال الجانب��

. Ctrl  +  R  � محاذاة النص إ� اليم��

محاذاة النص مع ضبط الهوامش اليم�� 
. Ctrl  +  J وال��ى  

. Ctrl  +  L محاذاة النص إ� ال�سار

. Ctrl  + E محاذاة النص إ� الوسط 

ا». اإلنسان مستيقظ�

2

3

1

2

1

�مكنك استخدام التعداد 
 من التعداد 

ً
النق�ي بد�

. الحظ الفرق ب�نهما. الرق�ي
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المسافة البادئة للفقرة
تحدد المسافة البادئة للفقرة ُبعد الفقرة عن الهامش األ�من أو األ��.

تباعد األسطر
� األسطر أو  تباعد األسطر هو المسافة ب��

ي بعض األحيان 
فقرات النص. وقد ترغب ��

� السطور. ب�ضافة مساحة أ��� أو أقل ب��

لتطبيق تباعد األسطر:

1 >  حدد فقرتك. 

يط الرئي�ي ي عالمة التب�يب ال�ش
��  <

ي المجموعة فقرة
�� ،)Home)

(Paragraph(، اضغط ع� تباعد 
األسطر والفقرات

2  .)Line and Paragraph Spacing)

3 > اضغط 1.5. 

4 � السطور. > تم تغي�� المسافة ب��

ي بعض األحيان ب�ضافة مسافة بادئة 
قد ترغب ��

للسطر األول من النص. ُ�س� هذا بالمسافة 
.)indented line)  البادئة للسطر

ي بدا�ة الفقرة ثم اضغط 
للقيام بذلك اضغط ��

. Tab  مفتاح 

لتطبيق المسافة البادئة للفقرة:

1 ي بدا�ة فقرتك. 
>  ضع المؤ�� ��

يط الرئي�ي ي عالمة التب�يب ال�ش
��  <

ي المجموعة فقرة
�� ،)Home)

(Paragraph(، اضغط ع� زيادة 
2  .)Increase Indent) المسافة البادئة

1

2

لتغي�� المسافة البادئة للفقرة، اضغط زيادة المسافة البادئة
(Increase Indent(، أو إنقاص المسافة البادئة (Decrease Indent( من 
.)Paragraph) ومجموعة الفقرة )Home) يط الرئي�ي عالمة تب�يب ال�ش

1

2

4

3
Add) اضغط إضافة تباعد قبل الفقرة

Space Before Paragraph( إلضافة 
مساحة أ��� قبل الفقرة المحددة.

اضغط إزالة التباعد بعد الفقرة
 )Remove Space A�er Paragraph) 

إلزالة المساحة بعد الفقرة المحددة.

3

ي 
قبل أجهزة الحاسب، اعتاد الناس ع� كتابة النص باآلالت ال�اتبة. ظهرت اآلالت ال�اتبة ألول مرة ��

عها شولز وجليدن عام 1868.  ا اخ�ت ، ول�ن أول آلة ناجحة تجاري� القرن الثامن ع��

نصيحة ذكية
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الحدود والتظل�ل
�مكنك تغي�� لون خلف�ة النص الخاص �ك أو إضافة حدود حوله. �ما �مكن تطبيق الحدود والتظل�ل ع� �لمة واحدة أو 

ع�ارة أو فقرة أو نص محدد أو صفحة �أ�ملها.

لتطبيق الحدود والتظل�ل ع� 
فقرتك:

1 >  حدد فقرتك. 

�ط  � عالمة التب��ب ال��
��  <

� المجموعة 
�� ،(Home) ���الرئ

فقرة (Paragraph)، اضغط 
ع� السهم الصغ�� �جانب زر 

2  .(Shading) التظل�ل

وس�تم  3 >  اضغط ع� اللون 
� خلف�ة الفقرة 

تطب�قه ��
المحددة.

4 > اخ�� فقرتك. 

�ط  � عالمة التب��ب ال��
��  <

� المجموعة 
�� ،(Home) ���الرئ

فقرة (Paragraph)، اضغط 
ع� السهم الصغ�� �جانب زر 

5  .(Borders) حدود

>  اضغط ع� حدود الخارج�ة
6  .(Outside Borders) 

�مكنك تطبيق الحدود ع� الجانب العلوي 
� األ�من � األ�� للنص، و�ذا  � السف��

حددت أ��� من فقرة، س�تم تطبيق الحدود 
ا. � الفقرات أ�ض� الداخل�ة ب��

1

2

4

5

3

تدر�ب 1

6

ا لنطبق مع�

ْقه بنفس  ا�تب النص التا�� و�سِّ
� الحاسب الخاص �ك ثم 

الط��قة ��
� مجلد المس�ندات.

احفظه ��
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تدريب 2

تنسيق العنوان

: سوف �ستكشف ونتدرب ع� مستند ن�ي تم تنسيقه، ويمكنك الوصول إليه من خالل ما��ي  
ما�كروسوفت  ي مجلد المستندات وأوجد ملف

>  افتح المجلد الفر�ي الذي �حمل اسم "ألعاب_G7.S1.2.1" الموجود ��
باسم "ألعاب_الفيديو_G7.S1.2.1"، ثم افتح هذا الملف. وورد

ي المستند الن�ي من أجل اإلجابة عن األسئلة التالية 
ي مواضع مختلفة ��

>   الحظ النص بعنا�ة واستعد لوضع مؤ�� الفأرة ��
ي ورقة العمل الخاصة بك.

��

�ما ترى فقد تّم تنسيق عنوان النص ليبدو أ��� جاذبية. استكشف اآلن هذە المساحة المحددة من النص باستخدام مؤ�� 
ات الخاصة بالخط. الفأرة وامأل الجدول التا�ي فيما يتعلق بالتغي��

ما نمط الخط؟
............................................................................................................................................................................................

ما حجم الخط؟
............................................................................................................................................................................................

هل تم استخدام 
ال نعم التظليل؟

ضع دائرة حول 
ي تم  الحدود ال�ت

استخدامها.

حد سف�ي

Worksheet
Level1Module 2Task1Class

Student(s)Date

© Binary Logic SA 2019.   PHOTOCOPIABLE .                                                                                    Page 1of 2

As you know Microsoft Word has been developed to create and edit text.
However the main advantage of this program is that you can format your text in a simple and easy way. Now, 
let’s look ata formatted text in order to draw some useful conclusions. More specifically,you have to:

•Open the subfolder with the name “T.1.2.1_The earth’s climate” which is in the “My Documents” folder 
and find the Word file with the name “T.1.2.1_Climate changes.” Then open this file.

•Observe the text carefully and prepare to place your mouse pointer in various positionsin the text 
document in order to answer the following questions on your worksheet.

As you can see, the title of the text has been formatted to look more attractive. Now explore this particular area 
of the text using the mouse pointer and fill in thefollowingtable with reference to font changes.

2. Formatting the title

1.Microsoft Word is an important tool

What isthe font style?………………………………………………..

What isthe font size?…………………………………………………

Has shading been applied?YES  NO 

Circle the borders which have been applied.Bottom 
border

Top 
border

Left 
border

Right 
Border

No 
border

All 
borders

Outside 
borders

Tick the way the text was aligned
LeftCenterRightJustify

Has a space been addedto the paragraph 
after the title?

YES  NO 

Format your text



حد علوي

Worksheet
Level1Module 2Task1Class

Student(s)Date

© Binary Logic SA 2019.   PHOTOCOPIABLE .                                                                                    Page 1of 2

As you know Microsoft Word has been developed to create and edit text.
However the main advantage of this program is that you can format your text in a simple and easy way. Now, 
let’s look ata formatted text in order to draw some useful conclusions. More specifically,you have to:

•Open the subfolder with the name “T.1.2.1_The earth’s climate” which is in the “My Documents” folder 
and find the Word file with the name “T.1.2.1_Climate changes.” Then open this file.

•Observe the text carefully and prepare to place your mouse pointer in various positionsin the text 
document in order to answer the following questions on your worksheet.

As you can see, the title of the text has been formatted to look more attractive. Now explore this particular area 
of the text using the mouse pointer and fill in thefollowingtable with reference to font changes.

2. Formatting the title

1.Microsoft Word is an important tool

What isthe font style?………………………………………………..

What isthe font size?…………………………………………………

Has shading been applied?YES  NO 

Circle the borders which have been applied.Bottom 
border

Top 
border

Left 
border

Right 
Border

No 
border

All 
borders

Outside 
borders

Tick the way the text was aligned
LeftCenterRightJustify

Has a space been addedto the paragraph 
after the title?

YES  NO 

Format your text



حد أ�من

Worksheet
Level1Module 2Task1Class

Student(s)Date

© Binary Logic SA 2019.   PHOTOCOPIABLE .                                                                                    Page 1of 2

As you know Microsoft Word has been developed to create and edit text.
However the main advantage of this program is that you can format your text in a simple and easy way. Now, 
let’s look ata formatted text in order to draw some useful conclusions. More specifically,you have to:

•Open the subfolder with the name “T.1.2.1_The earth’s climate” which is in the “My Documents” folder 
and find the Word file with the name “T.1.2.1_Climate changes.” Then open this file.

•Observe the text carefully and prepare to place your mouse pointer in various positionsin the text 
document in order to answer the following questions on your worksheet.

As you can see, the title of the text has been formatted to look more attractive. Now explore this particular area 
of the text using the mouse pointer and fill in thefollowingtable with reference to font changes.

2. Formatting the title

1.Microsoft Word is an important tool

What isthe font style?………………………………………………..

What isthe font size?…………………………………………………

Has shading been applied?YES  NO 

Circle the borders which have been applied.Bottom 
border

Top 
border

Left 
border

Right 
Border

No 
border

All 
borders

Outside 
borders

Tick the way the text was aligned
LeftCenterRightJustify

Has a space been addedto the paragraph 
after the title?

YES  NO 

Format your text
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حد أ��

Worksheet
Level1Module 2Task1Class

Student(s)Date
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As you know Microsoft Word has been developed to create and edit text.
However the main advantage of this program is that you can format your text in a simple and easy way. Now, 
let’s look ata formatted text in order to draw some useful conclusions. More specifically,you have to:

•Open the subfolder with the name “T.1.2.1_The earth’s climate” which is in the “My Documents” folder 
and find the Word file with the name “T.1.2.1_Climate changes.” Then open this file.

•Observe the text carefully and prepare to place your mouse pointer in various positionsin the text 
document in order to answer the following questions on your worksheet.

As you can see, the title of the text has been formatted to look more attractive. Now explore this particular area 
of the text using the mouse pointer and fill in thefollowingtable with reference to font changes.

2. Formatting the title

1.Microsoft Word is an important tool

What isthe font style?………………………………………………..

What isthe font size?…………………………………………………

Has shading been applied?YES  NO 

Circle the borders which have been applied.Bottom 
border

Top 
border

Left 
border

Right 
Border

No 
border

All 
borders

Outside 
borders

Tick the way the text was aligned
LeftCenterRightJustify

Has a space been addedto the paragraph 
after the title?

YES  NO 

Format your text
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As you know Microsoft Word has been developed to create and edit text.
However the main advantage of this program is that you can format your text in a simple and easy way. Now, 
let’s look ata formatted text in order to draw some useful conclusions. More specifically,you have to:

•Open the subfolder with the name “T.1.2.1_The earth’s climate” which is in the “My Documents” folder 
and find the Word file with the name “T.1.2.1_Climate changes.” Then open this file.

•Observe the text carefully and prepare to place your mouse pointer in various positionsin the text 
document in order to answer the following questions on your worksheet.

As you can see, the title of the text has been formatted to look more attractive. Now explore this particular area 
of the text using the mouse pointer and fill in thefollowingtable with reference to font changes.

2. Formatting the title

1.Microsoft Word is an important tool

What isthe font style?………………………………………………..

What isthe font size?…………………………………………………

Has shading been applied?YES  NO 

Circle the borders which have been applied.Bottom 
border

Top 
border

Left 
border

Right 
Border

No 
border

All 
borders

Outside 
borders

Tick the way the text was aligned
LeftCenterRightJustify

Has a space been addedto the paragraph 
after the title?

YES  NO 

Format your text



حدود خارجية

Worksheet
Level1Module 2Task1Class

Student(s)Date
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As you know Microsoft Word has been developed to create and edit text.
However the main advantage of this program is that you can format your text in a simple and easy way. Now, 
let’s look ata formatted text in order to draw some useful conclusions. More specifically,you have to:

•Open the subfolder with the name “T.1.2.1_The earth’s climate” which is in the “My Documents” folder 
and find the Word file with the name “T.1.2.1_Climate changes.” Then open this file.

•Observe the text carefully and prepare to place your mouse pointer in various positionsin the text 
document in order to answer the following questions on your worksheet.

As you can see, the title of the text has been formatted to look more attractive. Now explore this particular area 
of the text using the mouse pointer and fill in thefollowingtable with reference to font changes.

2. Formatting the title

1.Microsoft Word is an important tool

What isthe font style?………………………………………………..

What isthe font size?…………………………………………………

Has shading been applied?YES  NO 

Circle the borders which have been applied.Bottom 
border

Top 
border

Left 
border

Right 
Border

No 
border

All 
borders

Outside 
borders

Tick the way the text was aligned
LeftCenterRightJustify

Has a space been addedto the paragraph 
after the title?

YES  NO 

Format your text



ضع عالمة ع� 
طريقة محاذاة 

النص.

 إ� ال�سار



 توسيط



�  إ� اليم��



 ضبط



هل تمت إضافة 
مسافة إ� الفقرة 

بعد العنوان؟
النعم

https://hulul.online/
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1. تنسيق الفقرات 

2 .تدقيق القائمة 

ا.  ف أ�ض� ف التاليت�ي   تم تنسيق الفقرت�ي
ح النص بنفس الط�يقة وأ�مل 

ّ
تصف

الجدول أدناه. 

راقب الجزء المتوسط من النص   
ثم أ�مل الجدول أدناه.

.......................................................................................................................................
ا�تب ال�لمة )ال�لمات( المائلة

.......................................................................................................................................
ة � ا�تب ال�لمة )ال�لمات( المم��

.......................................................................................................................................
ي الفقرة األو�؟

ما مقدار تباعد األسطر ��

 إ� ال�سار



 توسيط



�  إ� اليم��



 ضبط



ي تمت بها محاذاة الفقرة  اخ�ت الطريقة ال�ت
الثانية

  ال   نعم هل تم إضافة مسافة قبل الفقرة الثانية؟

  ال   نعم هل تم إضافة مسافة بعد الفقرة الثانية؟

..............................................................................................................................................
ي القائمة؟

ما مقدار تباعد األسطر ��

  ال   نعم ي القائمة؟
هل تم استخدام التظليل ��

  ال   نعم هل تم زيادة المسافة البادئة للقائمة؟

 إ� ال�سار



 توسيط



�  إ� اليم��



 ضبط


اخ�ت طريقة محاذاة القائمة

  ال   نعم
ي 

هل تم استخدام الخط المنخفض ��
الفقرة؟

  ال   نعم ي الفقرة؟
هل تم استخدام الخط المرتفع ��

https://hulul.online/
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ا لتنسيق النص 1. كن مستعد�

2. نّسق النص

تدريب 3

ذ الخطوات التالية:
ّ
حان اآلن دورك لتقوم بتنسيق نص. نف

ئ مستند ما�كروسوفت وورد فارغ جد�د واحفظه باسم "ألعاب الفيديو" > أن��
“G7.S1.2.1_افتح النص المنسق ”ألعاب_الفيديو  <

 .)Keep Text Only) ا، وحدد خيار االحتفاظ بالنص فقط ي المستند الذي أنشأته مسبق�
>  انسخ النص بال�امل وألصقه ��

: ا. لذلك عليك القيام بالتا�ي حان الوقت اآلن لتنسيق هذا النص لجعله يبدو أ��� جاذبية أ�ض�  
ي تريدها ع� النص بأ�مله، وذلك بتنفيذ الخطوات التالية: ات ال�ت ْجر� التغي��

�
> أ

تغي�� واجهة خط ال�لمات أو العبارات.  •  
تغي�� حجم الخط.  •  

ە عند الحاجة.  و�سط��
ً

ا أو مائ� جعل النص عريض�  •  
� ال�لمات المهمة. تمي��  •  

جعل النص مرتفعا أو منخفضا إن أمكن.  •  

نّسق العنوان عن طريق تغي�� اللون خلف النص ووضع حدود حوله.  <
ورة. أدرج تعداد نق�ي أو رق�ي عند ال��  <

حاِذ فقراتك إ� الجانب الذي تختارە.  <
ّ المسافة البادئة للفقرات. غ��  <

ة. ي الفقرة األخ��
� السطور �� ّ المسافة ب�� غ��  <

� المسافة البادئة للسطر األول من �ل فقرة تريد أن تبدأ بها. استخدم مفتاح tab لتعي��  <
ال تنس حفظ الملف الذي أنشأته.   <

ملحوظة:
 ب�م�انك العودة إ� الدرس أو طلب المساعدة من معلمك، عند الحاجة.

https://hulul.online/

