
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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