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تغي�ي المحاذاة
 (Alignment Changes( تغ�� 

محاذاة فقرتك.

 )Before text) قبل النص 
وبعد النص (A�er text( تحدد 
المسافة البادئة ال��ى واليم�� 

للفقرة.

 . ً
ن من مستوى التنسيق قلي� بعد أن تعرفنا ع� كيفية تطبيق التنسيقات األساسية للنصوص، هيا بنا لنحسِّ

ات التنسيق المتقدم للفقرات والنص. � ي هذا الدرس ع� الم�يد من م��
سنتعرف ��

ي عالمة التب�يب فواصل صفحات وأسطر (Line and Page Breaks(، �مكنك العثور 
��

ع� عن� التح�م باألسطر الناقصة/الوحيدة  (Widow/Orphan control(. السطر 
ي أع� الصفحة. السطر الوحيد هو 

الناقص هو السطر األخ�� من فقرة مكت��ة بمفردها ��
ي أسفل الصفحة. عند تحد�د هذا الخيار �منع 

السطر األول من فقرة مكت��ة بمفردها ��
Word وجود سطر بمفردە أع� أو أسفل الصفحة.

5

تنسيق الفقرة المتقدم
لنتعرف ع� كيفية التنسيق المتقدم للفقرات، سنبدأ 

ب�نشاء فقرة بها مسافة بادئة لجميع أسطرها عدا 
السطر األول. �طلق ع� هذە المسافة اسم مسافة 

.)Hanging Indent) بادئة معلقة

إل�شاء مسافة بادئة معلقة:

>  اخ�ت فقرة.

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

��  <
1  .)Paragraph Se�ngs) اضغط زر إعدادات الفقرة ،)Paragraph)

 ،)Special) ي القائمة خاصة
�� ،)Indenta�on) ي مجموعة مسافة بادئة

��  <
2  .)Hanging) اضغط ع� المعلقة

3 ي تريد تطبيقها.  >  اضغط ع� السهم لتغي�� مقدار المسافة البادئة ال�ت

4  .)OK) اضغط ع� موافق <
5 >  تم تنسيق فقرتك. 

4

3

2

 ،)Special) ي القائمة خاصة
��

�مكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن 
�كون السطر األول من الفقرة ذا 

ا. مسافة بادئة أو معلق�

ي 
استخدم األسهم الموجودة ��

القائمة بمقدار (By( لتغي�� مقدار 
ي  المسافة البادئة الخاصة ال�ت

ستستخدمها.

ي تريدها  حدد مقدار المسافة ال�ت
� السطور باستخدام قائمة  ب��

.)At) بمقدار

)A�er) وبعد )Before) قبل
تحدد المسافة قبل و�عد الفقرة 

المحددة.

1

تنسيق الفقرات المتقدم
ي
الثا�ف الدرس 
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لتطبيق حدود الصفحة:

 )Boders and Shading) افتح نافذة حدود وتظليل  <
واضغط ع� عالمة تب�يب حد الصفحة

1  .)Page Border)

>  من مجموعة اإلعداد (Se�ng(، اضغط ع� إحاطة
2  .)Box)

3 حدد النقش الذي   ،)Art) من قائمة رسم/ صورة  <
4  .)OK) تريد استخدامه واضغط ع� موافق

>  ستظهر حدود الصفحة بالنقش المحدد ع� 
5 صفحتك. 

الحدود والتظليل المتقدم
ا إنشاء حدود وتظليل مخصص وتطبيق أنماط مختلفة  �مكنك أ�ض�
للحدود، و�ضافة الم�يد من األلوان أو ح�ت إضافة حدود للصفحات.

لتطبيق حدود فقرة مخصصة:

يط الرئي�ي ي عالمة التب�يب ال�ش
> حدد الفقرة، و��

 ،)Paragraph) ي المجموعة فقرة
�� ،)Home)

اضغط ع� السهم الصغ�� الموجود بجانب زر حدود
1  .)Borders)

Boders and) اضغط ع� حدود وتظليل  <
2 وسوف تظهر نافذة حدود وتظليل  ،)Shading

.)Boders and Shading)

ي مجموعة 
�� ،)Borders) ضمن عالمة التب�يب حدود  <
اإلعداد (Se�ng(، اضغط ع� مخصص

3  .)Custom Border)

ي قائمة النمط (Style(، اضغط ع� الخط 
��  <

5 و العرض  )Color) اخ�ت اللون ، 4 المزدوج 
6 (Width( الذي تريدە. 

ي المجموعة معاينة (Preview( اضغط ع� 
��  <

الحدود العليا (Top Border( و الحدود السف�
7 واضغط ع�   )Bo�om border)

8  .)OK) موافق

1

2

1

3
4

ي �جب اتباعها إلضافة حدود 
إن الخطوات ال�ق

مخصصة إ� فقرتك أو صفحتك سهلة للغا�ة.

6 3

7

8

4

5

2

5
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تنسيق الخط
ي مجموعة خط (Font(. �ما أن هناك الم�يد من الخيارات المتاحة باإلضافة 

توجد جميع أدوات تنسيق الخطوط �ش�ل مضمن ��
. لهذە المجموعة. ع� س�يل المثال، ما الذي �جب فعله إذا أردت �سط�� �لمة بلون أحمر دا�ن؟ لنستعرض المثال التا�ي

إلضافة تسط�ي مزدوج:

1 > حدد �لمة أو عبارة. 

يط الرئي�ي ي عالمة التب�يب ال�ش
��  <

ي المجموعة خط
�� ،)Home)

(Font(، اضغط زر إعدادات الفقرة
2  .)Pragraph Se�ngs)

.)Font) ستظهر النافذة خط <

التسط�ي ي قائمة نمط
��  <

(Underline Style(، اضغط ع� 
ي قائمة لون 

و�� 3 الخط المزدوج، 
 ،)Underline Color) التسط�ي

اضغط ع� اللون األحمر 
4 الغامق. 

5  .)OK) اضغط ع� موافق <

ي مجموعة خط
��

(Font(، نختار نمط 
 ) Font style) الخط
.)Size( وحجم الخط

لون الخط (Font color( �سمح لك 
باختيار لون الخط. 

ي السابق 
ات مختلفة ع� األحرف. تناولنا �� �مكنك تطبيق تأث��

بعض الخيارات مثل يتوسطه خط (Strikethrough(، مرتفع
(Superscript( و منخفض (Subscript(. وهناك خيارات أخرى 

،)Double Strikethrough) ا مثل يتوسطه خط مزدوج أ�ض�
ة ة (Small Caps(، أحرف استهاللية كب�ي أحرف استهاللية صغ�ي

ي (Hidden(. جر�ــها الختبار ما �حدث.
(All Caps( ومتخ�ف

باستخدام نمط 
Underline) التسط�ي
Style(، �مكنك اختيار 
ن�ع السطر الذي س�تم 

�سط�� �لمتك به.

باستخدام لون التسط�ي
 ،)Underline Color)

�مكنك اختيار لون 
التسط�� الخاص بك.

2

5

1

3

4
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تباعد األحرف
ي بعض األحيان إ� إضافة مسافة أ��� لتسهيل قراءة 

� األحرف واألرقام والرموز المختلفة. قد تحتاج �� تباعد األحرف هو المسافة ب��
النص أو لجعل القارئ ينتبه إ� �لمة معينة دون إضافة تنسيقات مثل: غامق أو �سط�� ال�لمة أو العبارة.

لضبط تباعد األحرف:

1 > حدد �لمة أو عبارة. 

يط الرئي�ي ي عالمة التب�يب ال�ش
��  <

ي المجموعة خط
�� ،)Home)

(Font(، اضغط زر التوسيع
2  .)Expand)

ي نافذة خط (Font(، اضغط 
��  <

عالمة التب�يب خيارات متقدمة
3  .)Advanced)

4  ،)Spacing) من قائمة التباعد  <
5  )Expanded) اضغط موسع

إذا أردت زيادة المساحة ثم اضغط 
6  .)OK) موافق

� أحرف  >  س�تم زيادة التباعد ب��
7 ناها.  ي اخ�ت العبارة ال�ت

�مكن أن �غ�� خيار 
إضافة الفراغات تباعد 

الحروف. فأي نسبة ت�يد 
ع� 100% تجعل تباعد 

الحروف أوسع، وأي 
نسبة أقل من %100
تجعل التباعد أضيق.

 )Posi�on) حرك خيار الموضع�
موضع األحرف المحددة أع� أو 

أسفل بقية النص.

3

6

1
2

 )By) ي مر�ــع بمقدار
��

�مكنك تحد�د التباعد 
بالنقاط، فخيار 3 نقاط 
. تقريبا �ساوي 1 ميليم�ت

5

4

7

تدريب 1

ي الحاسب الخاص 
ا�تب النص التا�ي ��

بك مع تطبيق التنسيقات المناسبة 
عليه �ما �ظهر أمامك.

ا لنطبق مع�
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تدريب 2

 اختيار التنسيق الخاص بالنص

ا لتنسيق الخط الذي تم 
�
  واآلن استكشف النص باستخدام مؤ�ش الفأرة وامأل الجدول التا�ي وفق

ي النص.
استخدامه �ف

الفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة األو�التنسيق 

الخط

ي تم تغي�� تباعد أحرفها. ي النص ال�ت
............................................ا�تب ال�لمة �� ...........................ال�لمة:  ي المواضع: 

التباعد ��

ي تم تغي�� عرض �ل حرف فيها. ............................................ا�تب ال�لمة ال�ت قياس الخط: ........................................ال�لمة: 

بعد أن تعلمت التنسيقات األساسية للنص، سوف �ستكشف التنسيقات المتقدمة، ويمكنك   
: الوصول إ� المستند الن�ي من خالل ما��ي

ي مجلد المستندات ابحث عن ملف 
_G7.S1.2.2" الموجود �� >  افتح المجلد الفر�ي المس� "الذ�اء_االصطنا�ي

_والمجتمع_G7.S1.2.2" ثم افتحه. باسم "الذ�اء_االصطنا�ي ما�كروسوفت وورد

�ما ترى تم تنسيق فقرات النص لتبدو أ��� جاذبية. استكشف اآلن هذە المساحة المحددة من النص باستخدام مؤ�� 
ا لتنسيق �ل فقرة. الفأرة وا�مل الجدول التا�ي وفق�

الفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة األوىلالتنسيق

مقدار تباعد األسطر

�المسافة البادئة �إ� ال�سارإ� ال�سارإ� اليم�� �إ� ال�سارإ� اليم�� إ� اليم��

المسافة البادئة الخاصة

بعدقبلبعدقبلبعد قبل المسافة قبل و�عد الفقرة

هل تم استخدام حد فقرة 
مخصص؟

 ال     نعم ال     نعم ال     نعم

ضع دائرة حول نمط الحدود 
ي تم استخدامها ع� حدود  ال�ت

الصفحة.

حد علوي�افة الحدودحد سف�ي
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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

حد أ�من
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تدريب 3

ا باستخدام خصائص التنسيق المتقدمة لننسق نص�

 : لتنسيق نص عليك تنفيذ ما ��ي  
." فارغ جد�د وحفظه باسم "الذ�اء االصطنا�ي >  إنشاء مستند ما�كروسوفت وورد

_والمجتمع_G7.S1.2.2“ الذي �حتوي ع� النص المنسق.  >   فتح الملف ”الذ�اء_االصطنا�ي

ا، ثم تحد�د خيار   ي المستند الذي أنشاته مسبق�
>   نسخ النص بأ�مله ولصقه ��

  .)Keep Text Only) االحتفاظ بالنص فقط

: ولجعل النص يبدو أ��� جاذبية. عليك أن تقوم بما ��ي
 : ات ع� النص بأ�مله فيما يتعلق بالخط، نفذ التا�ي ْجر� تغي��

�
أ <

غ��ّ واجهة خط ال�لمات أو الفقرات.  •  
غ��ّ حجم الخط.  •  

طبق التنسيق الذي ترغب فيه: خط عريض، مائل، �سط�� النص.  •  
ها. � ي تريد تمي�� � أحرف ال�لمات ال�ت ّ المسافة ومقدار العرض ب�� غ��  •  

نّسق �ل فقرة، وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:  <
حدد المسافة البادئة اليم�� وال��ى ل�ل فقرة.  •  

حدد المسافة قبل و�عد الفقرات.  •  
ئ حدود فقرة من اختيارك. أن��  •  

ئ حدود صفحة ع� المستند بأ�مله. أن��  <
ال تنس حفظ ملفك.  <
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