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 2007 ٚٚسد ِا٠ىشٚعٛفد ألعاع١اخ ششغ
 

 
مقدمة   -1

ِغرٕذ  ئعذاد

 الكتابة وبدء موجود أو جدٌد مستند فتح مثل للغاٌة سهل Microsoft Office Word 2007 فً أساسً مستند مع البدء فً الشروع إن

ا تبدأ كنت وسواءًء . فٌه ا مستندًء  لضمان القلٌلة األساسٌة الخطوات بعض اتباع ٌمكنك بالفعل، موجود مستند فً العمل تعٌد أو البداٌة من جدٌدًء

. ٌذكر ال وقت فً التصمٌم جودة من عالٌة درجة على احترافً مستند إكمال ٌمكنك كما الجودة، فابقة نتابج على الحصول

 محتوٌات وجدول مراجع وقابمة ومعادالت واقتباسات صفحات وأرقام وتذٌٌالتها صفحات وسرؤ مركب بمستند الربٌسٌة العناصر تتضمن

ا ا ٌمكنك. وفهرسًء  نمط مثل العناصر تشكٌل وأدوات بنٌة على تحتوي ملفات أو ملف: قالب) قالب إلنشاء العناصر هذه من أي استخدام أٌضًء

ا ذلك بعد استخدامه ٌمكنك مستند (واحد مستند تشكٌل Word لقوالب ٌمكن مثالًء،. المنتهٌة الملفات صفحة وتخطٌط ا مرارًء  ٌمكنك كما. وتكرارًء

 أثناء بحث المربع فً المصطلحات هذه من أي كتابة طرٌق عن جمٌعها هذه اإلضافٌة المستند عناصر حول المعلومات من مزٌد على العثور

. Word برنامج ستخداما

 به؟ القٌام ترٌد الذي ما

 

  فٌه الكتابة وبدء جدٌد مستند فتح 

  تغٌٌر هوامش الصفحات 

  تغٌٌر تباعد األسطر 

  التغٌٌرات عن التراجع أو النص نقل 

  إضافة الصفحات وحذفها 

  إضافة التنسٌق األساسً والخطوط واألنماط 

  إنشاء القوابم 

  إضافة صفحة غالف 

 

 فٌه الكتابة وبدء جدٌد مستند فتح

 فتح مستند فارغ

.  جدٌد فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

ا انقر .2 ا نقرًء .  فارغ مستند فوق مزدوجًء

 قالب من مستند بدء

: التالٌة اإلجراءات بأحد قم بداٌة، كنقطة معٌن قالب الستخدام
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.  جدٌد فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

:  التالٌة اإلجراءات بأحد قم قوالب، أسفل .2

 الكمبٌوتر على متوفر لبقا لتحدٌد المثبتة القوالب فوق انقر  .

 أسفل الموجودة االرتباطات أحد فوق انقر Microsoft Office Online، رسابل أو إعالنٌة نشرات مثل 

.  رأسٌة ذات وورقة

. باإلنترنت متصالًء  تكون أن ٌجب ،Microsoft Office Online أسفل مسرود قالب تنزٌل ٌمكنك لكً   مالحظة 

ا انقر .3 ا نقرًء .  المطلوب البالق فوق مزدوجًء

 استخدامها وإعادة القوالب حفظ

 القوالب كافة على العثور بسهولة وٌمكنك. أخرى مرة واستخدامه الكمبٌوتر على حفظه فٌمكنك بتنزٌله، قمت قالب على تغٌٌرات بإجراء قمت إذا

: التالٌة باإلجراءات قم قوالب، المجلد فً القالب ولحفظ. جدٌد مستند الحوار مربع فً قوالب فوق بالنقر المخصصة

.  باسم حفظ فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  فٌها موثوق قوالب فوق انقر باسم، حفظ الحوار مربع فً .2

.  Word Template حدد بنوع، حفظ القابمة فً .3

ا اكتب .4 .  حفظ فوق انقر ثم الملف، اسم مربع فً للقالب اسمًء

 الصفحات هوامش تغٌٌر

. تبدأ أن قبل بأكمله المستند لتحدٌد CTRL+A على فاضغط مقاطع، إلى تقسٌمه تم قد بأكمله مستند هوامش بتغٌٌر تقوم كنت إذا

.  هوامش فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 ا، األكثر شالهام عرض على للحصول. المطلوب الهامش نوع فوق انقر .  عادي فوق انقر استخدامًء

 ا أدخل وأٌمن، وأٌسر وأسفل أعلى المربعات فً ثم مخصصة، هوامش فوق انقر .  للهوامش جدٌدة قٌمًء

 االفتراضٌة الهوامش تغٌٌر
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. الفارغة الجدٌدة المستندات كافة فً Microsoft Office Word برنامج ٌستخدمها التً االفتراضٌة الهوامش تغٌٌر ٌمكنك

 هوامش فوق انقر ثم أخرى، مرة" الصفحة إعداد" مجموعة فً هوامش فوق انقر للمستند، جدٌد هامش تحدٌد بعد 

.  مخصصة

.  افتراضً فوق انقر الصفحة، إعداد الحوار مربع فً 

 الهامش إعدادات القالب ذلك إلى دٌستن جدٌد مستند كل ٌستخدم حٌث. المستند إلٌه ٌستند الذي القالب فً الجدٌدة االفتراضٌة اإلعدادات حفظ ٌتم

ا الجدٌدة ًٌء . تلقاب

. الهامش إعدادات من المعرض قابمة فً الجدٌدة االفتراضٌة الهامش إعدادات تظهر لن   مالحظة 

 األسطر تباعد تغٌٌر

. السطر لذلك مسافةال بتباعد Microsoft Office Word برنامج فٌقوم صٌغة، أو رسم أو كبٌر نصً حرف على ٌحتوي سطر هناك كان إذا

. لها األسطر تباعد تغٌٌر ترٌد التً الفقرة حدد .1

.  األسطر تباعد فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

 المطلوبة السطر مسافات عدد فوق انقر جدٌد، إعداد لتطبٌق  .

. مفرد بشكل المحدد النص أسطر تباعد فسٌتم ،1.0 فوق بالنقر قمت إذا المثال، سبٌل على

 أسفل المطلوبة الخٌارات حدد ثم األسطر، تباعد خٌارات فوق انقر الدقٌقة، التباعد قٌاسات من مزٌد لتعٌٌن 

.  األسطر تباعد

 األسطر تباعد خٌارات

 ٌختلف حٌث. الزابدة المسافة من ضبٌل قدر عن فضالًء  السطر، ذلك فً  خط أكبر مالءمة على الخٌار هذا ٌعمل  مفرد

.  المستخدم للخط وفقًءا الزابدة المسافة قدر

.  ونصف مرة بمقدار المفرد األسطر تباعد عن الخٌار هذا قٌمة تزٌد  1.5 أسطر

.  نمرتً بمقدار المفرد األسطر تباعد عن الخٌار هذا قٌمة تزٌد  مزدوج

.  السطر ذلك فً رسم أو خط أكبر لمالءمة مطلوب لؤلسطر تباعد أقل تعٌٌن على الخٌار هذا ٌعمل  األقل على
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.  تعدٌله Word لبرنامج ٌمكن ال لؤلسطر ثابت تباعد تعٌٌن على الخٌار هذا ٌعمل  تام

 مبوٌة بنسبة المفرد التباعد افةمس عن تنقص أو تزٌد بحٌث األسطر تباعد مسافة تعٌٌن على الخٌار هذا ٌعمل  متعدد

.  بالمابة 20 بمقدار المسافة زٌادة إلى 1.2 على األسطر تباعد تعٌٌن ٌؤدي المثال، سبٌل على. أنت تحددها

 التغٌٌرات عن التراجع أو النص نقل

 نقل النص والرسومات أو نسخها

.  نسخه أو نقله المراد العنصر حدد .1

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 على اضغط العنصر، لنقل CTRL+X  .

 على اضغط العنصر، لنسخ CTRL+C  .

.  المستند ذلك إلى فانتقل آخر، مستند فً نسخه أو العنصر نقل ترٌد كنت إذا .3

.  فٌه العنصر ٌظهر أن ترٌد الذي المكان فوق انقر .4

.  CTRL+Vاضغط على  .5

 ثم لصقه، تم الذي التحدٌد أسفل مباشرة ٌظهر ذيال اللصق خٌارات زر فوق انقر لصقها، تم التً العناصر تنسٌق لضبط .6

.  المطلوب الخٌار فوق انقر

 التراجع عن األخطاء

.   تراجع إلى أشر السرٌع، الوصول أدوات شرٌط فً .1

. عنه التراجع ٌمكنك إجراء أحدث Word برنامج ٌعرض

 الموجود السهم فوق فانقر ،آخر إجراء عن التراجع ترٌد كنت وإذا. CTRL + Z على اضغط أو تراجع فوق انقر .2

.  األخٌرة اإلجراءات قابمة فً اإلجراء فوق انقر ثم ، تراجع الزر بجوار

. كذلك القابمة فً أعاله الموجودة اإلجراءات كافة عن التراجع معٌن إجراء عن التراجع ٌعنً

   مالحظات 

 اضغط أو السرٌع الوصول أدوات شرٌط فً ادةإع فوق فانقر اإلجراء، عن التراجع فً الرغبة عدم ذلك بعد لك بدا إذا 

.  CTRL+Y على

 إضافة الصفحات وحذفها

 إضافة صفحة

.  المستند داخل فٌه جدٌدة صفحة إدراج ترٌد الذي المكان فوق انقر .1
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. المؤشر أمام مباشرة إدراجها تم التً الصفحة ستظهر

.  رغةفا صفحة فوق انقر صفحات، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

ا صفحتٌن دمج  معًء

ا صفحتٌن دمج ٌمكنك . للخلف مسافة مفتاح على والضغط الصفحتٌن بٌن المؤشر بوضع معًء

 فارغة صفحة حذف

: التالٌة اإلجراءات بأحد قم

.  للخلف مسافة مفتاح على اضغط ثم حذفها، ترٌد التً الصفحة بداٌة فً المؤشر ضع المستند، من فارغة صفحة لحذف 

 ال كان وإذا. زابدة فقرات عالمات أٌة بحذف وقم المستند نهاٌة إلى انتقل المستند، نهاٌة فً موجودة فارغة صفحة لحذف 

.  الحذف مفتاح على اضغط ثم الصفحات فاصل فحدد الصفحات، فاصل رؤٌة بإمكانك ٌزال

 وٌعد. مبّسط صفحة وتخطٌط نص تنسٌق ٌُظهر عرض: مسودة عرض) مسودة العرض طرٌقة فً وجودك من تأكد   مالحظة 

ا المسودة عرض  انقر المستندات، عرض طرق بمجموعة عرض، التبوٌب عالمة فً) .(والتنسٌق التحرٌر مهام لمعظم مالبمًء

 الصفحة تبوٌب بعالمة فقرة المجموعة فً ءإخفا/إظهار فوق فانقر مربٌة،( ¶) الفقرات عالمات تكن لم وإذا(. مسودة فوق

. الربٌسٌة

 والسمات واألنماط األساسً التنسٌق إضافة

 رابع مستند على للحصول ذلك، ومع. واألنماط الخطوط ذلك فً بما معٌن، مستند فً التنسٌق لتغٌٌر سهلة طرقًءا Office Word 2007 ٌوفر

. لك المناسبة واأللوان الخطوط مجموعة تختار لتًا السمات استخدام ٌمكنك ٌذكر، ال وقت فً المظهر

 النص حجم تغٌٌر

ا المصغر األدوات شرٌط ٌظهر. بسرعة النص لتنسٌق المصغر التنسٌق خٌارات أدوات شرٌط استخدام ٌمكنك ،Office Word 2007 فً ًٌء  تلقاب

. األٌمن الماوس بزر فوقه النقر ثم النص بتحدٌد تقوم عندما بالقابمة ٌظهر أنه كما. النص تحدٌد عند

.  النص تحدٌد مع ٌظهر الذي المصغر األدوات شرٌط إلى المؤشر حرك ثم تغٌٌره، ترٌد الذي النص حدد .1

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 على اضغط أو الخط، تكبٌر فوق انقر النص، حجم لتكبٌر CTRL+SHIFT+>  .

 على اضغط أو الخط، تقلٌص فوق انقر الخط، حجم لتصغٌر CTRL+SHIFT+<  .
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ا ٌمكنك   مالحظة  . الربٌسٌة الصفحة تبوٌب بعالمة خط المجموعة من الخط حجم تغٌٌر أٌضًء

 نمط تطبٌق

 األدوات شرٌط على التً األزرار أحد فوق النقر مثل مثلها سهلة عملٌة Office Word 2007 فً معٌن تحدٌد على النمط تطبٌق ٌعتبر

. النص تحدٌد عند ٌظهر الذي المصغر

.  علٌه نمط تطبٌق ترٌد الذي النص حدد .1

 مكان أي فوق فانقر بأكملها، لفقرة نمط تغٌٌر ترٌد كنت وإذا. عنوان إلى تحوٌله ترٌد الذي النص تحدٌد ٌمكنك المثال، سبٌل على

. الفقرة تلك فً

 فوق انقر ثم السرٌعة األنماط معرض لفتح انقر ثم النص، تحدٌد مع ٌظهر الذي المصغر األدوات شرٌط على المؤشر حرك .2

.  المطلوب النمط

 

 األنماط معرض فً العنوان اسم ٌحمل الذي النمط فوق فانقر كعنوان، علٌه نمط وضع ترٌد نص بتحدٌد قمت إذا المثال، سبٌل على

.  السرٌعة

. معاٌنته ترٌد الذي النمط فوق المؤشر وضع طرٌق عن معٌن بنمط المحدد النص ٌظهر كٌف مشاهدة ٌمكنك   مالحظة 

   مالحظات 

 اضغط أو السرٌعة األنماط معرض أسفل األنماط تطبٌق فوق فانقر السرٌعة، األنماط معرض فً المطلوب النمط ٌظهر لم إذا 

 تعرض ال. تطبٌقه ترٌد الذي النمط اسم اكتب النمط، اسم أسفل. األنماط تطبٌق المهام جزء لفتح CTRL+SHIFT+S على

.  للمستند تعرٌفه تم نمط أي اسم كتابة بإمكانك أنك إال المستند، فً بالفعل باستخدامها قمت التً األنماط تلك إال األنماط قابمة

ا ٌمكنك  .  الربٌسٌة الصفحة تبوٌب بعالمة أنماط المجموعة فً السرٌعة األنماط معرض من أنماط تطبٌق أٌضًء

 سرٌعة أنماط مجموعة تغٌٌر
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ا المستند مظهر تغٌٌر ٌمكنك اج تغٌٌرًء ًٌء  فٌمكنك المحددة، األنماط مظهر تفضل ال كنت فإذا. المستخدمة السرٌعة األنماط مجموعة تغٌٌر طرٌق عن ذر

. تفضٌالتك مع تتناسب لكً األنماط مجموعة تغٌٌر أو األنماط، معرض من مختلفة أنماط مجموعة تحدٌد إما

 تغٌٌر مجموعة األنماط السرٌعة

.  المستند حماٌة فوق انقر حماٌة، موعةالمج فً مراجعة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  رسمً مثل المطلوبة، األنماط مجموعة فوق انقر ثم األنماط، مجموعة إلى أشر .2

. المستند فً األنماط تغٌٌرات ومعاٌنة األنماط مجموعة إلى باإلشارة أنماط مجموعة أٌة معاٌنة ٌمكنك   مالحظة 

 جدٌد سرٌع نمط إنشاء

ا تعمل لكً إنشاؤها تم التً األنماط من مجموعات عن عبارة السرٌعة األنماط  كافة تتضمن قد السرٌعة األنماط مجموعة أن من الرغم وعلى. معًء

ا ٌمكنك. جدٌد نمط إضافة فً ترغب قد فإنك مستند، إلنشاء تحتاجها التً األنماط . جدٌد قابمة أو جدول نمط مثل إضافٌة، أنماط إنشاء أٌضًء

.  جدٌد كنمط شاءهإن ترٌد الذي النص حدد .1

ا أعمال الكلمة تظهر أن ترٌد ربما المثال، سبٌل على . المستند فً غامق أحمر بخط دومًء

.  النص لتنسٌق وأحمر غامق فوق انقر التحدٌد، فوق ٌظهر الذي المصغر األدوات شرٌط فً .2

.  جدٌد سرٌع كنمط التحدٌد حفظ فوق انقر ثم أنماط، فوق األٌمن الماوس بزر انقر .3

.  موافق فوق انقر ثم  — أعمال مثل  — النمط تسمٌةب قم .4

ا بكتابته، قمت الذي باالسم السرٌعة األنماط معرض فً بإنشابه قمت الذي أعمال النمط ٌظهر  أن ترٌد وقت أي فً لالستخدام جاهزًء

. غامق أحمر بخط فٌه النص ٌظهر

 سمة تطبٌق

 خالل فمن. علٌها الشخصً الطابع وإضفاء للمستند باختٌارها قمت التً السرٌعة اطاألنم مجموعة مظهر لتحسٌن طرٌقة السمات تغٌٌرات تعتبر

 .لمستنداتك المناسب المظهر على العثور ٌمكنك واأللوان، والخطوط األنماط استخدام تجربة

 ُمسبقًءا معرفة خط سمة تطبٌق

 والنص العنوان نص تغٌٌر إمكانٌة جدٌدة خط سمة اختٌار يوٌعن. جدٌدة خط سمة تحدٌد طرٌق عن المستند فً الموجودة الخطوط تغٌٌر ٌمكنك

. به تعمل الذي المستند فً األساسً
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.  المستند حماٌة فوق انقر حماٌة، المجموعة فً مراجعة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  استخدامها ترٌد التً المتضمنة الخط سمة فوق انقر ثم خطوط، إلى أشر .2

 إنشاء سمة خط مخصصة 

.  السمة خطوط فوق انقر سمات، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط وٌبالتب عالمة فً .1

 

.  جدٌدة سمات خطوط إنشاء فوق انقر .2

.  األساسً النص وخط العنوان خط القابمتٌن فً استخدامها ترٌد التً واألحجام الخطوط حدد .3

. تحددها التً بالخطوط العٌنة تحدٌث ٌتم

ا اكتب االسم، مربع فً .4 .  ةالجدٌد الخط لسمة اسمًء

.  انقر فوق حفظ .5

 تطبٌق سمة لون معرفة ُمسبقًءا

ا Word برنامج ٌقوم جدٌدة، لون سمة اختٌار عند. جدٌدة لون سمة تحدٌد طرٌق عن المستند فً الموجودة األلوان تغٌٌر ٌمكنك ًٌء  بتنسٌق تلقاب

ا للعمل المصممة باأللوان المختلفة المستند أجزاء . معًء

.  المستند حماٌة فوق انقر حماٌة، لمجموعةا فً مراجعة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  استخدامها ترٌد التً اللون سمة فوق انقر ثم ألوان، إلى أشر .2

ا ٌتضمن مخصص نمط بإضافة قمت إذا   مالحظة  . المخصص النمط لون تغٌٌر إلى اللون سمة تغٌٌر ٌؤدي فقد معرفًءا، لونًء
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 مخصصة لون سمة إنشاء

. الفور على النشط المستند على تؤثر التغٌٌرات تلك فإن المستند، فً الموجودة األلوان من أكثر أو واحد لون غٌٌرت ثم معٌنة لون سمة تطبٌق عند

. مخصصة لون كسمة حفظها فٌمكنك الجدٌدة، المستندات على التغٌٌرات تطبٌق ترٌد كنت وإذا

.  ةالسم ألوان فوق انقر سمات، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  جدٌدة سمات ألوان إنشاء فوق انقر .2

.  استخدامها ترٌد التً األلوان حدد السمات، ألوان أسفل .3

 معاٌنة الجزء فً الموجودة العٌنة تتغٌر حٌث. معاٌنة فوق انقر المستند، فً بتحدٌدها تقوم التً األلوان تظهر كٌف لمشاهدة

. المحدد اللون معاٌنة لك لتعرض

ا باكت االسم، مربع فً .4 .  الجدٌدة اللون لسمة اسمًء

.  انقر فوق حفظ .5

 إنشاء القوابم

ا ورقمً نقطً تعداد ذات قوابم إنشاء Word بإمكان ًٌء  الحالٌة النص أسطر إلى رقمٌة أو نقطٌة تعدادات إضافة أنت ٌمكنك أو الكتابة، أثناء تلقاب

. بسرعة

 رقمً أو نقطً تعداد ذات قابمة كتابة

 المسافة مفتاح على اضغط ثم رقمً، تعداد ذات قابمة لبدء. 1 اكتب أو نقطً، تعداد ذات قابمة دءلب( نجمٌة عالمة* ) اكتب .1

.  TAB المفتاح أو

.  كتابته ترٌد نص أي اكتب .2

.  التالً القابمة عنصر إلضافة ENTER على اضغط .3

ا Word ٌقوم ًٌء . التالً الرقمً أو النقطً التعداد بإدراج تلقاب

.  بالقابمة رقمً أو نقطً تعداد آخر لحذف للخلف مسافة مفتاح على اضغط أو مرتٌن ENTER لىع اضغط القابمة، إلنهاء .4

ا والرقمً النقطً التعداد بدء عدم حالة فً ًٌء  تلقاب

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1
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.  انقر فوق تدقٌق .2

.  الكتابة أثناء تلقابً تنسٌق التبوٌب ةعالم فوق انقر ثم التلقابً، التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

.  تلقابٌة رقمٌة تعدادات ذات قوابم االختٌار وخانة تلقابٌة نقطٌة رموز ذات قوابم االختٌار خانة حدد الكتابة، أثناء تطبٌق أسفل .4

 قابمة إلى الرقمً أو النقطً التعداد إضافة

.  إلٌها رقمً أو نقطً تعداد إضافة ترٌد التً العناصر حدد .1

.  رقمً تعداد أو نقطً تعداد فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

. ترقٌم أو نقطً تعداد بجوار الموجود السهم فوق انقر والرقمً، النقطً التعداد أنماط من مزٌد على للحصول

 القابمة نقل ٌتم. جدٌد موقع إلى واسحبه بالقابمة معٌن رقمً أو نقطً تعداد فوق انقر. للٌمٌن أو للٌسار بأكملها قابمة نقل ٌمكنك   مالحظة 

. السحب أثناء بأكملها

 قابمة فً الموجودة العناصر نشر

. واحدة اختٌار خانة تحدٌد إلغاء طرٌق عن القوابم كافة فً الموجودة األسطر بٌن الفاصلة المسافة زٌادة ٌمكنك

 األٌمن الماوس بزر انقر ثم أنماط، بجوار الموجود السهم فوق انقر نماط،أ بالمجموعة الربٌسٌة الصفحة التبوٌب عالمة فً .1

.  الفقرات سرد نمط فوق

.  انقر فوق تعدٌل .2

.  فقرة فوق انقر ثم تنسٌق، فوق انقر النمط، تعدٌل الحوار مربع فً .3

.  النمط نفس لها التً الفقرات بٌن مسافة إضافة عدم االختٌار خانة تحدٌد بإلغاء قم .4

 غالف فحةص إضافة

ا Office Word 2007 ٌوفر  من بنص العٌنة نص واستبدل غالف صفحة اختر. ُمسبقًءا والمصممة المناسبة الغالف صفحات من معرضًء

. إنشابك

ا الغالف صفحات إدراج ٌتم . المستند فً المؤشر ظهور مكان عن النظر بغض المستند، بداٌة فً دابمًء

.  الغالف صفحة فوق انقر فحات،ص المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1
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.  االختٌارات معرض من الغالف صفحات تخطٌطات أحد فوق انقر .2

. إنشابك من بنص العٌنة نص استبدال ٌمكنك الغالف، صفحة إدراج بعد

   مالحظات 

 فً راجهابإد قمت التً األولى الغالف صفحة محل الصفحة هذه تحل فسوف المستند، فً أخرى غالف صفحة بإدراج قمت إذا 

.  األمر بادئ

 Office معرض من بتصمٌم الغالف صفحة استبدال ٌمكنك فال أقدم، Word إصدار فً الغالف صفحة بإنشاء قمت إذا 

Word 2007  .

 فوق انقر ثم صفحات، بالمجموعة غالف صفحة فوق وانقر إدراج، التبوٌب عالمة فوق انقر معٌنة، غالف صفحة لحذف 

 . لٌةالحا الغالف صفحة إزالة

 الصفحة وإعداد الهوامش -2

 
 ذع١١ٕٙا أٚ اٌظفؽح ٘ٛاِش ذغ١١ش

 القابلة الصفحة ناحٌة فً والرسومات النص إدراج ٌتم عام، بشكل. الصفحة حواف حول الموجودة الفارغة المساحة هً الصفحة هوامش تعتبر

. وأرقامها وتذٌٌالتها الصفحات رؤوس المثال، سبٌل على  —الهوامش فً العناصر بعض وضع ٌمكنك لكن،. الهوامش بٌن الواقعةو للطباعة

 فً هذا المقال

 

 مش الصفحةخٌارات هوا 

 تغٌٌر هوامش الصفحة أو تعٌٌنها 

 عرض هوامش الصفحة 

 تعٌٌن هوامش للصفحات المقابلة 

 تعٌٌن هوامش توثٌق للمستندات المرتبطة 

 

 الصفحة هوامش خٌارات

 وٌمكنك. مسبقاًء  معّرف إعداد: راضًافت) االفتراضٌة الصفحة هوامش استخدام ٌمكنك. الصفحة لهوامش خٌارات عدة Microsoft Word ٌقدم

. أو ٌمكنك تحدٌد خٌارات أخرى بنفسك .(تفضٌالتك لتوافق تغٌٌرها ٌمكنك أو االفتراضٌة، الخٌارات إعدادات قبول

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264921025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
javascript:AppendPopup(this,'ofDefault_1')
javascript:AppendPopup(this,'ofDefault_1')
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 ترٌد الذي للمستند العلوي أو الجانبً الهامش إلى إضافٌة مساحة إلضافة التوثٌق هامش استخدم   للربط هوامش إضافة 

. للنص الرابط اعتراض عدم على التوثٌق هامش عدوٌسا. توثٌقه

 

 

 للرابط هوامش 

 المقابلة للصفحات معكوسة هوامش 

 

 مزدوجة بالمستندات الخاصة المقابلة الصفحات إلعداد المعكوسة الهوامش استخدم   المقابلة للصفحات هوامش تعٌٌن 

 أي) الٌمنى الصفحة لهوامش معكوسة صورة الٌسرى الصفحة هوامش تكون الحالة، هذه وفً. المجالت أو كالكتب الجوانب،

(. نفسه هو الخارجٌة الهوامش وعرض نفسه، هو الداخلٌة الهوامش عرض أن

 توثٌق أجل من إضافٌة مساحة وجود تعٌن إذا معكوسة هوامش على ٌحتوي لمستند توثٌق هوامش تعٌٌن ٌمكنك   مالحظة 

. المستند

ٌِّة إضافة  ة الخٌار تخداماس ٌمكنك   كتاب ط ٌّ اسة إنشاء من الصفحة إعداد الحوار مربع فً كتاب ط  استخدام ٌمكنك كما. كرَّ

ةًء  ٌستخدم آخر مستند نوع أي أو حدث برنامج أو دعوة أو قابمة إلنشاء الخٌار نفس ٌَّ . الوسط فً واحدة ط

 

 

 الوسط فً واحدة كتاب طٌة Word ٌُدرج 

 

. أخرى مربٌة عناصر وأي ورسومات نص إدراج وٌمكنك آخر، مستند أي تستخدم كنت كما تماماًء  استخدامه كٌمكن ككراسة، المستند إعداد بعد
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   مالحظات 

 حاولت إذا. الصفحة حافة حتى كاملةًء  طباعة إجراء بإمكانهم لٌس ألنه الهوامش، إلعدادات عرض أقل الطابعات معظم تتطلب 

 طباعة ناحٌة خارج أكثر أو واحد هامش تعٌٌن تم الرسالة لك ٌعرض Microsoft Word فإن جداًء، الضٌقة الهوامش تعٌٌن

. الصفحة

 كما المستند طباعة وحاولت الرسالة تجاهلت إذا. تلقابٌاًء  الهوامش عرض لزٌادة تصحٌح فوق انقر للنص، اقتطاع حدوث لمنع

. ال أم المتابعة ترٌد كنت إذا ما فٌها ٌسألك أخرى رسالة لك سٌعرض Word فإن هو،

 إلعدادات األدنى الحد حول المزٌد لمعرفة. الورق وحجم تشغٌلها وبرنامج الطابعة على الهوامش إلعدادات األدنى الحد ٌعتمد 

. الطابعة دلٌل بفحص قم للهوامش،

 تغٌٌر هوامش الصفحة أو تعٌٌنها

.  هوامش فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  عادي فوق انقر استخداماًء، األكثر الهوامش عرض على للحصول. ترٌد الذي الهامش نوع فوق قران .2

. حددته الذي الهامش نوع إلى تلقابٌاًء  بأكمله ٌتغٌر المستند فإن ترٌد، الذي الهامش نوع فوق النقر عند

 أعلى المربعات فً ثم مخصصة، مشهوا فوق انقر هوامش، فوق انقر. بك الخاصة الهوامش إعدادات تحدٌد أٌضاًء  ٌمكنك .3

. للهوامش جدٌدة قٌماًء  أدخل وٌمٌن، وٌسار وأسفل

   مالحظات 

 الحوار مربع فً. مخصصة هوامش فوق انقر ثم جدٌد، هامش تحدٌد بعد هوامش فوق انقر االفتراضٌة، الهوامش لتغٌٌر 

 علٌه ٌعتمد الذي القالب فً الجدٌدة االفتراضٌة اتاإلعداد حفظ نعمٌتم فوق انقر ثم افتراضً، الزر فوق انقر الصفحة، إعداد

.  تلقابٌاًء  الجدٌدة الهوامش إعدادات القالب ذلك على ٌعتمد مستند كل وٌستخدم. المستند

ٌّن ثم النص، حدد المستند، من جزء هوامش لتغٌٌر   مربع فً الجدٌدة الهوامش إدخال طرٌق عن ترٌدها التً الهوامش ع

 فواصل بإدراج Microsoft Word ٌقوم. المحدد النص فوق انقر على، تطبٌق المربع فً. الصفحة إعداد الحوار

 واتجاه الهوامش، مثل تنسٌقه، عناصر المقطعً الفاصل ٌخّزن. المقطع نهاٌة إلظهار تدرجها عالمة: مقطعً فاصل) المقاطع

 الجدٌدة الهوامش إعدادات تطبٌق تم الذي النص قبل تلقابٌاًء  .(الصفحات أرقام وتسلسل وتذٌٌالتها، الصفحة ورؤوس حة،الصف

 تغٌٌر ثم متعددة، مقاطع تحدٌد أو المقاطع هذه أحد فوق النقر ٌمكنك مقاطع، إلى بالفعل مقسماًء  المستند كان وإذا. وبعده علٌه

. الهوامش

javascript:AppendPopup(this,'wodefSectionBreak_2')
javascript:AppendPopup(this,'wodefSectionBreak_2')
javascript:AppendPopup(this,'wodefSectionBreak_2')
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 عرض هوامش الصفحة

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق رانق .1

.  المستند محتوى إظهار أسفل النص حدود إظهار االختٌار خانة فوق انقر ثم متقدمة، خٌارات فوق انقر .2

 .منقطة كخطوط المستند فً الصفحة هوامش تظهر

 على النص حدود تظهر ولن ،"وٌب تخطٌط" العرض طرٌقة أو "الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة فً إما الصفحة هوامش عرض ٌمكنك   مالحظة 

. المطبوعة الصفحة

 المقابلة للصفحات هوامش تعٌٌن

 أن هذا وٌعنً. الٌمنى الصفحة على الموجودة الهوامش لتلك معكوسةًء  صورةًء  الٌسرى الصفحة هوامش تكون معكوسة، هوامش اختٌار عند

. نفسه هو الخارجٌة مشالهوا وعرض نفسه، هو الداخلٌة الهوامش عرض

.  هوامش فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  انقر فوق معكوس .2

 العرض أدخل خارج، و داخل المربعات فً ثم مخصصة، هوامش فوق وانقر هوامش، فوق انقر الهوامش، عرض لتغٌٌر .3

.  ترٌد الذي

 تبطةالمر للمستندات توثٌق هوامش تعٌٌن

 عدم على التوثٌق هامش وٌساعد. توثٌقه تعتزم الذي للمستند العلوي أو الجانبً الهامش إلى إضافٌة مساحة إلضافة التوثٌق هامش استخدم

. للنص الرابط اعتراض

.  هوامش فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  انقر فوق هوامش مخصصة .2

.  عادي فوق انقر ، متعددة صفحات مةالقائ فً .3
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.  التوثٌق لهامش قٌمةًء  أدخل التوثٌق، هامش المربع فً .4

.  أعلى أو ٌسار فوق انقر التوثٌق، هامش موقع المربع فً .5

ٌّة أو ورقة كل فً صفحتان أو معكوسة هوامش الخٌار استخدام عند التوثٌق هامش موقع المربع ٌتوفر ال   مالحظة  . كتاب ط

. تلقابٌاًء  التوثٌق هامش موقع تحدٌد ٌتم الخٌارات، لتلك ةوبالنسب

 
 ذؽذ٠ذ اذعاٖ اٌظفؽح

 وصفحات الصفحة خٌارات معارض تغٌٌر أٌضاًء  ٌتم االتجاه، تغٌٌر عند. منه جزء أو بأكمله للمستند أفقً أو عمودي اتجاه إما اختٌار ٌمكنك

 .تختاره الذي باالتجاه صفحات لعرض التصمٌم سابقة الغالف

 فً هذا المقال

 

 تغٌٌر اتجاه المستند بالكامل 

 المستند نفس فً واألفقً العمودي االتجاه استخدام 

 

 تغٌٌر اتجاه المستند بالكامل

 فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

  .اتجاه

.  أفقً أو عمودي فوق انقر .2

 المستند نفس فً واألفقً العمودي االتجاه استخدام

.  األفقً أو العمودي االتجاه إلى تغٌٌرها ترٌد التً الفقرات أو الصفحات حدد .1

 بوضع ٌقوم Word فإن أفقً، أو عمودي إلى االتجاه لتغٌٌر صفحة على الموجود النص كل ولٌس بعض حددت إذا   مالحظة 

. مستقلة صفحات فً المحٌط والنص به الخاصة الصفحة فً المحدد النص

 فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

  .هوامش

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012295861025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012295861025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012295861025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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.  انقر فوق هوامش مخصصة .3

.  أفقً أو عمودي فوق انقر هوامش، التبوٌب عالمة ضمن .4

.  المحدد النص فوق انقر على، تطبٌق القابمة فً .5

 مقسماًء  المستند كان إذا. تلقابً بشكل وبعده الجدٌدة الصفحة إعدادات ذي النص قبل  المقاطع فواصل Microsoft Word ٌدرج   مالحظة 

. فقط حددتها التً قاطعالم اتجاه تغٌٌر ثم ،(مقاطع عدة تحدٌد أو) المقاطع هذه أحد فوق النقر ٌمكنك مقاطع، إلى بالفعل

 ئظٙاس اٌّغاؽش أٚ ئخفاؤ٘ا

. األخرى المستند وعناصر والجدول والرسومات النص لمحاذاة Word فً والعمودٌة األفقٌة المساطر تستخدم ما غالباًء 

 تخطٌط" عرض طرٌقة فً تكون أن ٌجب المستند، حافة ٌمٌن فً العمودٌة لمسطرةوا Word مستند أعلى فً األفقٌة المسطرة لعرض

 مثل العناصر تظهر المثال، سبٌل على. طباعته عند فٌه سٌظهر الذي بالشكل آخر كابن أو للمستند عرض: الطباعة تخطٌط عرض)" الطباعة

.  .(الفعلٌة مواضعها فً النص ومربعات واألعمدة السفلٌة والحواشً الصفحات، رؤوس

 إظهار المساطر األفقٌة والعمودٌة أو إخفاؤها

 التمرٌر شرٌط أعلى فً المسطرة إظهار فوق انقر إخفابها، أو والرأسٌة األفقٌة المساطر إلظهار 

 .العلوي

: ٌلً بم قم العمودٌة، المسطرة ولتشغٌل. تشغٌلها إٌقاف تم إذا العمودٌة المسطرة تظهر لن   مالحظة 

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق خٌارات متقدمة .2

 ". الطباعة تخطٌط" عرض طرٌقة فً العمودٌة المسطرة إظهار االختٌار خانة حدد عرض، أسفل .3

 

javascript:AppendPopup(this,'wodefSectionBreak_1')
javascript:AppendPopup(this,'OfPrintLayoutView_1')
javascript:AppendPopup(this,'OfPrintLayoutView_1')
javascript:AppendPopup(this,'OfPrintLayoutView_1')
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 الصفحات وتذٌٌالت رؤوس -3

 اٌظفؽاخ ٚذز١٠الخ سؤٚط ئدساض

لكل  .(ةصفح على الطباعة ناحٌة خارج الفارغة المساحة: هامش) الهوامش من وجانبٌة وسفلٌة علوٌة نواح هً الصفحات وتذٌٌالت رؤوس

 .صفحة فً المستند

 

 أو والتارٌخ الوقت أو الصفحات أرقام إضافة ٌمكنك المثال، سبٌل على. الصفحات وتذٌٌالت رؤوس فً تغٌٌرها أو رسومات أو نص إدراج ٌمكنك

. الكاتب اسم أو الملف اسم أو المستند عنوان أو الشركة شعار

 من المزٌد لك تقدم الصفحة وتذٌٌل رأس أدوات ضمن الصفحات وتذٌٌالت رؤوس التبوٌب عالمة فإن بإدراجه، قمت تذٌٌل أو رأس تغٌٌر أردت إذا

. الصفحة وتذٌٌل رأس خٌارات

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 المعرض فً الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس تصمٌمات أي مشاهدة تتم ال    

 :كٌفٌة تعلم مقاطع، به لٌس مستند فً 

 تغٌٌرها أو الصفحات وتذٌٌالت رؤوس إدراج    

 األولى الصفحة من فحةالص تذٌٌل أو رأس إزالة    

 والزوجٌة الفردٌة الصفحات بٌن مختلفة الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس جعل    

 الصفحة تذٌٌل أو رأس محتوى تغٌٌر    

 إزالة رؤوس أو تذٌٌالت الصفحات    

 :كٌفٌة تعلم مقاطع، عدة به مستند فً 

 المستند من لجزء مختلف صفحة تذٌٌل أو رأس إنشاء    

javascript:AppendPopup(this,'ofdefMargin_1')
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#9
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#0
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#00
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
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  المستند مقاطع من مقطع كل فً الصفحات وتذٌٌالت رؤوس نفس استخدام    

 والزوجٌة الفردٌة الصفحات بٌن مختلفة الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس جعل    

 

 

 

 المعرض فً الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس تصمٌمات أي مشاهدة تتم ال

. متوفرة غٌر المضمنة اإلنشاء كتل تكون أن المحتمل فمن المعرض، فً مضمنة الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس أي تصمٌمات مشاهدة دمع حالة فً

: ٌلً بما قم ،Microsoft Office Word 2007 فً اإلنشاء كتل معارض كافة فً مضمنة تصمٌمات ظهور من للتأكد

.  Word ٌاراتخ فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق الوظابف اإلضافٌة .2

.  انتقل فوق انقر ثم معّطلة، عناصر حدد إدارة، القابمة فً .3

.  تمكٌن فوق انقر ثم ،dotx.اإلنشاء كتل فوق انقر .4

. Wordإعادة بدء تشغٌل  .5

 مقاطع به لٌس مستند فً الصفحات وتذٌٌالت رؤوس فً العمل

 انقر بالمستند، مقاطع وجود من متأكداًء  تكن لم وإذا. وإزالتها وتغٌٌرها الصفحات وتذٌٌالت رؤوس اجإدر ٌمكنك مقاطع، به لٌس بسٌط مستند فً

 انقر ثم مقطع، فوق انقر. إلى االنتقال فوق انقر بحث، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن. الحالة شرٌط ضمن مسودة فوق

. المستند فً للمقاطع فواصل أي على للعثور التالً فوق

 تغٌٌرها أو الصفحات وتذٌٌالت رؤوس إدراج

 شعار به تذٌٌل أو رأس إنشاء ٌمكنك أو. بسهولة والتذٌٌالت الرؤوس تصمٌمات وتغٌٌر المستند فً مسبقاًء  مصممة وتذٌٌالت رؤوس إدراج ٌمكنك

. المعرض إلى الصفحة تذٌٌل أو رأس وحفظ مخصص، شكل أو الشركة

. المستند كل فً الصفحة وتذٌٌل رأس نفس إدراج

.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#7
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012264861025&ns=WINWORD&lcid=1025#8
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.  ترٌد الذي الصفحة تذٌٌل أو رأس تصمٌم فوق انقر .2

.  المستند من صفحة كل على الصفحة تذٌٌل أو رأس إدراج ٌتم

 التنسٌق خٌارات واستخدام النص تحدٌد طرٌق عن الصفحة تذٌٌل أو رأس فً لنصا تنسٌق ٌمكنك الضرورة، عند   مالحظة 

. المصغر األدوات شرٌط ضمن الموجودة

 المعرض إلى وحفظها الصفحة تذٌٌل أو رأس فً رسومات أو نص إدراج

.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  تذٌٌل تحرٌر أو رأس تحرٌر فوق انقر .2

.  رسومات أو نص بإدراج قم .3

 أو رأس فً الرسومات أو النص حدد الصفحة، تذٌٌل أو رأس خٌارات معرض إلى أنشأتها التً الصفحة تذٌٌل أو رأس لحفظ .4

. جدٌد كتذٌٌل التحدٌد حفظ أو جدٌد كرأس التحدٌد حفظ فوق انقر ثم الصفحة، تذٌٌل

 أو تذٌٌالت الصفحات تغٌٌر رؤوس

.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  المعرض من الصفحة تذٌٌل أو رأس تصمٌم فوق انقر .2

. بأكمله للمستند الصفحة تذٌٌل أو رأس تصمٌم ٌتغٌر

 األولى الصفحة من الصفحة تذٌٌل أو رأس إزالة

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم الصفحة إعداد الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

.  وتذٌٌالت رؤوس ضمن مختلفة أولى صفحة االختٌار خانة حدد .2

. للمستند األولى الصفحة من الصفحات وتذٌٌالت رؤوس إزالة ٌتم

 والزوجٌة الفردٌة فحاتالص بٌن مختلفة الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس جعل
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. الزوجٌة الصفحات على الفصل وعنوان الفردٌة الصفحات على المستند عنوان استخدام تختار قد المثال، سبٌل على

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم الصفحة إعداد الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

.  مختلفة وزوجٌة ةفردي صفحات االختٌار خانة حدد .2

.  فردٌة صفحة على فردٌة لصفحات تذٌٌل أو ورأس زوجٌة صفحة على الزوجٌة للصفحات تذٌٌل أو رأس إدراج اآلن ٌمكنك

 الصفحة تذٌٌل أو رأس محتوى تغٌٌر

.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

 ضمن الموجودة الخٌارات استخدام أو ومراجعته النص تحدٌد طرٌق عن الصفحة تذٌٌل أو رأس على تغٌٌرات راءبإج قم .2

.  مختلف خط لون أو غامق تنسٌق تطبٌق أو الحجم تغٌٌر ٌمكنك المثال، سبٌل على. النص لتنسٌق المصغر األدوات شرٌط

 عند فٌه سٌظهر الذي بالشكل آخر كابن أو للمستند عرض: الطباعة تخطٌط عرض)" الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة فً   تلمٌح 

 مواضعها فً النص ومربعات واألعمدة السفلٌة والحواشً الصفحات، رؤوس مثل العناصر تظهر المثال، سبٌل على. طباعته

 الصفحة تذٌٌل أو رأس فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر فقط. المستند ونص الصفحة تذٌٌل أو رأس بٌن سرعةب التبدٌل ٌمكنك ،.(الفعلٌة

. الباهت المستند نص فوق أو الباهت

 إزالة رؤوس أو تذٌٌالت الصفحات

.  المستند من جزء أي فوق انقر .1

.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  تذٌٌل إزالة أو رأس إزالة فوق انقر .3

. بأكمله المستند من الصفحات وتذٌٌالت رؤوس إزالة ٌتم

 متعددة مقاطع به مستند فً الصفحات وتذٌٌالت رؤوس فً العمل
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ٌّن مستند من جزء: مقطع) مقاطع به مستند فً  الخصابص تغٌٌر ترٌد عندما جدٌد مقطع إنشاء وٌمكنك. للصفحة خاصة تنسٌق خٌارات فٌه تع

 ٌمكنك أو. مقطع لكل وإزالتها وتغٌٌرها مختلفة وتذٌٌالت رؤوس إدراج ٌمكنك ،.(وتذٌٌالتها الصفحات رؤوس أو األعمدة، عدد أو األسطر، كترقٌم

 عالمة ضمن. الحالة شرٌط ضمن مسودة فوق انقر بالمستند، مقاطع وجود من متأكداًء  تكن لم وإذا. المقاطع لكافة الصفحة تذٌٌل أو رأس استخدام

 فً للمقاطع فواصل أي عن للبحث التالً فوق انقر ثم مقطع، فوق انقر. إلى االنتقال فوق انقر بحث، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب

. المستند

 فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً. المستند فً مقطع وضع ترٌد حٌث انقر مقاطع، فواصل إلنشاء
 .فواصل

 المستند من لجزء مختلف صفحة تذٌٌل أو رأس إنشاء

.  له مختلف صفحة تذٌٌل أو رأس إنشاء ترٌد الذي المقطع فوق انقر .1

.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، لوتذًٌ رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  تذٌٌل تحرٌر أو رأس تحرٌر فوق انقر .3

 وتذٌٌل رأس بٌن للفصل بالسابق ارتباط فوق انقر تنقل، المجموعة فً ، الصفحة وتذٌٌل رأس التبوٌب عالمة ضمن .4

.  السابق والمقطع الحالً للمقطع الصفحة

. الصفحة تذٌٌل أو رأس من العلوي األٌسر الركن فً كالسابق Microsoft Office Word 2007 ٌعرض ال

.  المقطع لهذا جدٌد تذٌٌل أو رأس بإنشاء قم أو الموجود، الصفحة تذٌٌل أو رأس بتغٌٌر قم .5

  المستند مقاطع من مقطع كل فً الصفحات وتذٌٌالت رؤوس نفس استخدام

 المقطع فً الموجود الصفحة تذٌٌل أو رأس نفس هو ٌكون أن رٌدت الذي الصفحة تذٌٌل أو رأس فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر .1

.  السابق

 أو رأس لتحرٌك التالً أو السابق فوق انقر ، تنقل المجموعة فً الصفحة وتذٌٌالت رؤوس التبوٌب عالمة ضمن .2

.  تغٌٌره ترٌد الذي الصفحة تذٌٌل

.  السابق المقطع إلى الحالً المقطع فً لموجودا الصفحة وتذٌٌل رأس ارتباط إلعادة بالسابق ارتباط فوق انقر .3

 المقطع فً الصفحة وتذٌٌل برأس واالرتباط الصفحة وتذٌٌل رأس حذف ترٌد كنت إذا Office Word 2007 سٌسألك .4

.  نعم فوق انقر. السابق

 والزوجٌة الفردٌة الصفحات بٌن مختلفة تذٌٌالتها أو الصفحات رؤوس جعل

. الزوجٌة الصفحات على الفصل وعنوان الفردٌة الصفحات على المستند عنوان استخدام تختار قد المثال، سبٌل على
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.  الصفحة تذٌٌل أو الصفحة رأس فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  تذٌٌل تحرٌر أو رأس تحرٌر فوق انقر .2

.  مختلفة وزوجٌة فردٌة صفحات االختٌار خانة حدد ، خٌارات عةالمجمو فً الصفحة وتذٌٌالت رؤوس التبوٌب عالمة ضمن .3

 الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس مناطق إلى لالنتقال التالً أو السابق فوق انقر ، تنقل المجموعة فً الضرورة، عند .4

.  الزوجٌة أو الفردٌة

 قم. الفردٌة الصفحات تذٌٌل أو الفردٌة الصفحات رأس ناحٌة فً فردٌاًء  ترقٌماًء  المرقمة للصفحات تذٌٌل أو رأس بإنشاء قم .5

 . الزوجٌة الصفحات تذٌٌل أو الزوجٌة الصفحات رأس ناحٌة فً زوجٌاًء  ترقٌماًء  المرقمة للصفحات تذٌٌل أو رأس بإنشاء

 
 اٌشأط أٚ اٌرز١٠ً ِفمٛد

 المشكلة

 أن ٌمكن: الصفحة وتذٌٌل رأس) رأس هناك ٌكن لم كما نفسها هً الصفحة زاوٌة ٌمٌن أعلى الموجودة اإلدراج نقطة هل ،مستنداًء  تفتح عندما

 الرؤوس تحتوي ما وعادة. صفحة كل فلأس فً التذٌٌل وٌظهر. المقطع فً صفحة كل أعلى فً وٌظهر رسومات، أو نص على الرأس ٌحتوي

 األولى الصفحة فً موجود غٌر التذٌٌل أو الرأس هل أو ؟.(الكّتاب وأسماء والتوارٌخ، الفصول، وعناوٌن الصفحات، أرقام على والتذٌٌالت

 للمستند؟

 السبب

. والتذٌٌالت الرؤوس لعرض" الشاشة ملء وضع فً القراءة" أو" الطباعة تخطٌط" عرض طرٌقة استخدام ٌجب

 فإنه السفلٌة، التذٌٌالت أو العلوٌة الرؤوس نواحً بال مقطوعة الصفحات كافة وظهرت" الطباعة تخطٌط" عرض طرٌقة فً المستند تقرأ كنت إذا

. الصفحات بٌن البٌضاء المسافة إخفاء تشغٌل تم قد

 الرؤوس منع تشغٌل تم قد فإنه للمستند، األولى بالصفحة مفقود التذٌٌل أو الرأس أن إال السفلٌة، والتذٌٌالت العلوٌة الرؤوس نواحً ترى كنت إذا

. األولى الصفحة على والتذٌٌالت

 الحل

 موجودة غٌر بٌضاء مسافة

 عالمة استخدام أو المستند ضمن والنقر اإلشارة طرٌق عن استعادتها ٌمكنك السفلٌة، والتذٌٌالت العلوٌة الرؤوس نواحً تظهر لم إذا

. التبوٌبعرض
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 ثم الرأس، مزدوج سهماًء  المؤشر ٌصبح أن إلى أسفلها أو الصفحة أعلى إلى أشر السفلٌة، والتذٌٌالت العلوٌة الرؤوس واحًن تظهر لم إذا 

. مزدوجاًء  نقراًء  انقر

. مربٌة بأكملها والسفلى العلٌا الهوامش تكون الصفحات، بٌن البٌضاء المسافة ظهور عند 

: ٌلً بما قم الصفحات، بٌن البٌضاء المسافة إلظهار عرض التبوٌب عالمة الستخدام

.  الطباعة تخطٌط فوق انقر المستند، عرض طرق المجموعة فً التبوٌبعرض، عالمة فً .1

 

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .2

.  انقر فوق عرض .3

 تخطٌط" العرض طرٌقة فً تالصفحا بٌن البٌضاء المسافات إظهار االختٌار خانة حدد الصفحة، عرض خٌارات ضمن .4
". الطباعة

 األولً الصفحة على موجودة غٌر والتذٌٌالت الرؤوس

. مختلفة أولى صفحة تحدٌد تم ربما األولى، الصفحة عدا ما صفحة كل على والتذٌٌالت الرؤوس ترى كنت إذا

.  الطباعة تخطٌط فوق انقر المستند، عرض طرق المجموعة فً التبوٌبعرض، عالمة فً .1

 

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم الصفحة إعداد الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

. مختلفة أولى صفحة االختٌار خانة تحدٌد بإلغاء قم .3

 .ةالمطبوع المستندات وفً" الطباعة معاٌنة"و" الطباعة تخطٌط" عرض طرٌقة فً فقط والتذٌٌالت الرؤوس تظهر    مالحظة 
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 أرقام الصفحات -4

 ئدساض أسلاَ اٌظفؽاخ

 فً المخزنة المعلومات تظهر. المستند بهوامش أو أسفله أو المستند أعلى وتذٌٌالتها الصفحات برؤوس تقترن التً الصفحات أرقام إضافة ٌمكنك

. للمستند األساسً النص كمعلومات الوقت نفس فً تغٌٌرها ٌتعذر و باهتةًء  الهوامش أو وتذٌٌالتها الصفحات رؤوس

 عالمة فوق انقر ثم الصفحة، تذٌٌل أو رأس فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر: ٌلً بما قم الصفحة، هوامش معلومات أو الصفحة تذٌٌل أو رأس لتغٌٌر

. تذٌٌلوال الرأس أدوات ضمن وتذٌٌالت رؤوس التبوٌب

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  المعرض فً الصفحات أرقام تصمٌمات مشاهدة تتم ال

 إدراج أرقام الصفحات 

 تنسٌق أرقام الصفحات 

 ترقٌمها إعادة أو الصفحات ترقٌم بدء 

 إزالة أرقام الصفحات 

 

 الصفحات أرقام تصمٌمات مشاهدة تتم ال

. متوفرة غٌر المضمنة اإلنشاء كتل تكون نأ المحتمل فمن المعرض، فً مضمنة الصفحات تذٌٌالت أو رؤوس أي تصمٌمات مشاهدة عدم حالة فً

: ٌلً بما قم ،Microsoft Office Word 2007 فً اإلنشاء كتل معارض كافة فً مضمنة تصمٌمات ظهور من للتأكد

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1
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.  انقر فوق الوظابف اإلضافٌة .2

.  انتقل فوق انقر ثم ،معّطلة عناصر حدد إدارة، القابمة فً .3

.  تمكٌن فوق انقر ثم ،Building Blocks.dotx فوق انقر .4

. Wordإعادة بدء تشغٌل  .5

 إدراج أرقام الصفحات

. المعرض فً المتوفرة الصفحات بترقٌم الخاصة المختلفة التصمٌمات بٌن من االختٌار ٌمكنك

 ص صفحة من س صفحة أرقام أو الصفحات أرقام إدراج

.  الصفحة رقم فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، بوٌبالت عالمة فً .1

 

 فٌه الصفحات أرقام ظهور ترٌد الذي المكان إلى استناداًء  الصفحة، هوامش أو الصفحة أسفل. الصفحة أعلى فوق انقر .2

.  بالمستند

. ص نم س صفحة خٌارات المعرض ٌتضمن. التصمٌمات معرض من الصفحة لترقٌم تصمٌماًء  اختر .3

 الصفحات أرقام تنسٌق

 أو الخط أو الصفحات أرقام تنسٌق تغٌٌر ٌمكنك. الصفحة تذٌٌل أو رأس فً النص تغٌر كما تماماًء  تغٌٌرها ٌمكنك الصفحات، أرقام إضافة بعد

. بها الخاص الحجم

 أ أو ،i ،1 مثل الصفحة، ترقٌم تنسٌق تغٌٌر

.  المستند صفحات إحدى تذٌٌل أو رأس فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر .1

 فوق انقر وتذٌٌالتها، الصفحات رؤوس المجموعة فً تصمٌم، التبوٌب عالمة على وتذٌٌالتها، الصفحات رؤوس أدوات تحت .2

.  الصفحات أرقام تنسٌق فوق انقر ثم الصفحة، رقم

. موافق فوق انقر ثم الترقٌم، نمط فوق انقر ، األرقام تنسٌق المربع فً .3

 مهاتغٌٌر خط أرقام الصفحات وحج

.  هوامشها أو تذٌٌلها أو المستند صفحات إحدى رأس فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر .1

.  حدد رقم الصفحة .2

:  ٌلً مما بأي قم المحدد، الصفحة رقم فوق ٌظهر الذي المصغر األدوات شرٌط ضمن .3
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 المربع فً الخط اسم فوق انقر الخط، لتغٌٌر  

 ٌلً مما بأي قم تصغٌره، أو الخط حجم لتكبٌر  :

 اضغط أو الخط تكبٌر فوق انقر النص، ٌرلتكب CTRL+SHIFT+>  

 اضغط الخطأو تقلٌص فوق انقر النص، لتصغٌر CTRL+SHIFT+<  

. خط المجموعة فً الربٌسٌة الصفحة التبوٌب عالمة ضمن الخط حجم تحدٌد أٌضاَا  ٌمكنك   مالحظة 

 ترقٌمها إعادة أو الصفحات ترقٌم بدء

: ٌلً مما بأي قم

 مختلف برقم صفحاتال ترقٌم ابدأ

 بالصفحة المستند بدء ترٌد قد. تلقابٌاًء  الثانٌة الصفحة على 2 رقم وضع ٌتم صفحات، أرقام به لمستند غالف صفحة أضفت إذا المثال، سبٌل على

. 1 رقم

.  المستند من جزء أي فوق انقر .1

.  ةالصفح رقم فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  الصفحات أرقام تنسٌق فوق انقر .3

.  رقماًء  أدخل بـ، الترقٌم بدء المربع فً .4

. بـ الترقٌم بدء المربع فً 0 اكتب ،1 برقم للمستند األولى الصفحة بدء وترٌد غالف صفحة لدٌك كان إذا   مالحظة 

 مقطع أو فصل لكل 1 برقم الصفحات ترقٌم بدء إعادة

 إعادة ترٌد قد فصول، عدة على المستند احتوى وإذا. 25 إلى 1 من المستند وباقً د إلى أ من المحتوٌات جدول مترقً ٌمكنك المثال، سبٌل على

. فصل لكل الصفحات ترقٌم بدء

ٌّن مستند من جزء: مقطع) المقطع ضمن انقر .1  ترٌد عندما جدٌد مقطع إنشاء وٌمكنك. صفحةلل خاصة تنسٌق خٌارات فٌه تع

الذي ترٌد إعادة بدأ ترقٌم الصفحات الخاصة  .(وتذٌٌالتها الصفحات رؤوس أو األعمدة، عدد أو األسطر، كترقٌم الخصابص تغٌٌر

.  به

.  الصفحة رقم فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2
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.  الصفحات رقامأ تنسٌق فوق انقر .3

.  1أدخل بـ، الترقٌم بدء المربع فً .4

 الصفحات أرقام إزالة

 رقم إزالة عند أو الصفحات أرقام إزالة فوق النقر عند تلقابٌاًء  حذفها أو الصفحات أرقام بإزالة Microsoft Office Word 2007 ٌقوم

. المستند من ٌدوٌاًء  واحد صفحة

.  الصفحة رقم فوق انقر الصفحة، وتذٌٌل رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  الصفحات أرقام إزالة فوق انقر .2

 غٌر مقاطع لدٌك كان أو للصفحات، وزوجٌة فردٌة تذٌٌالت أو رؤوس أو األولى، للصفحة مختلفاًء  تذٌٌل أو رأس بإنشاء قمت إذا   مالحظة 

. مختلف ةصفح تذٌٌل أو رأس كل من الصفحات أرقام إزالة من تأكد مرتبطة،

 اٌظفؽاخ أسلاَ ئصاٌح

 أرقام إزالة فوق النقر عند المستند أرجاء كافة فً تلقابٌاًء  حذفها أو الصفحات أرقام بإزالة Microsoft Office Word 2007 ٌقوم

.  الصفحات

 كما. Microsoft Office Word نم سابق إصدار فً إدراجها تم التً الصفحات أرقام إزالة الصفحاتإلى أرقام إزالة األمر ٌؤدي ال   مالحظة 

. الصفحة رقم معرض فً الحالً الموضع باستخدام إدراجها تم التً الصفحات أرقام إزالة إلى أٌضاًء  تؤدي ال أنها

. المستند من واحد صفحة رقم حذف طرٌق عن الصفحات أرقام إزالة أٌضاًء  ٌمكنك   مالحظة 

.  الصفحة رقم فوق انقر الصفحة، لوتذًٌ رأس المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1
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.  الصفحات أرقام إزالة فوق انقر .2

 صفحة تذٌٌل أو رأس كل من الصفحات أرقام إزالة من تأكد وزوجٌة، فردٌة تذٌٌالت أو رؤوس أو مختلفة أولى صفحة بإنشاء قمت إذا   مالحظة 

. مختلف

 األٌٚٝ اٌظفؽح ِٓ اٌظفؽح سلُ ئصاٌح

 صفحة تحتوي ال عادةًء  المثال، سبٌل على. المرقم المستند من األولى الصفحة على الصفحة رقم ظهور عدم فً األحٌان بعض فً ترغب قد

. الصفحة رقم على الغالف صفحة أو العنوان

 غالفال صفحة إضافة ٌتم فإنه التصمٌمات، معرض من مرقم مستند إلى التصمٌم سابقتا عنوان صفحة أو غالف صفحة بإضافة قمت إذا   مالحظة 

.  الثانٌة الصفحة على 2 رقم وضع ٌتم كما ،1 كصفحة العنوان أو

 األولى الصفحة من الصفحة رقم إزالة

. الغالف صفحات معرض من به الخاصة الغالف صفحة إلٌه تدرج لم مستند على اإلجراء هذا ٌنطبق

.  المستند من جزء أي فوق انقر .1

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم الصفحة إعداد الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

.  موافق فوق انقر ثم مختلفة، أولى صفحة االختٌار خانة حدد وتذٌٌالت، رؤوس ضمن .3

 .أخرى مرة األولى الصفحة رقم عرض ٌتم ، مختلفة أولى صفحة االختٌار خانة تحدٌد بإلغاء قمت إذا   مالحظة 
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 ابةالكت -5

 ذؽذ٠ذ ٔض

 تحدٌد أٌضاًء  ٌمكنك. المفاتٌح لوحة أو الماوس باستخدام جدول فً عناصر أو نص تحدٌد ٌمكنك ،Microsoft Office Word 2007 فً

. مختلفة صفحة فً وجملة واحدة صفحة فً رةفق تحدٌد ٌمكنك المثال، سبٌل على. مختلفة أماكن فً موجودة عناصر أو نص

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  تحدٌد نص باستخدام الماوس 

  تحدٌد نص باستخدام لوحة المفاتٌح 

  تحدٌد نص فً أماكن مختلفة 

  "تفصٌلً مخطط" العرض طرٌقة فً نص تحدٌد 

 

 الماوس باستخدام نص تحدٌد

 لمستند األساسً النص فً نص تحدٌد

 لُ تـ ٌرؽذ٠ذ

 إٌض عٍٝ اٌّإشش عؽة شُ تاعرّشاس، األ٠غش اٌّاٚط صس ٚػغؾ اٌرؽذ٠ذ، تذء ذش٠ذ ؼ١صّا إٌمش أٞ ظضء ِٓ إٌض
 .ذؽذ٠ذٖ ذش٠ذ اٌزٞ

 .اٌىٍّح ػّٓ ِىاْ أٞ فٛق ِضدٚظاًا  ٔمشاًا  إٌمش وٍّح

 .إٌمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ اٌغطش ١ّ٠ٓ ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه عطش ِٓ إٌض

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100964021025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
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 .اٌعٍّح ػّٓ ِىاْ أٞ فٛق إٌمش َز تاعرّشاس، CTRL اٌّفراغ ػغؾ ظٍّح

  .اٌفمشج ػّٓ ِىاْ أٞ فٛق ِشاخ شالز إٌمش فمشج

 اٌؼغؾ شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠شش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ األٌٚٝ اٌفمشج ١ّ٠ٓ ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه عذج فمشاخ
 .أعفً أٚ أعٍٝ اٌّإشش عؽة أشٕاء األ٠غش اٌّاٚط صس االعرّشاس ِع

 أشٕاء تاعرّشاس SHIFT اٌّفراغ ػغؾ شُ اٌرؽذ٠ذ، ٔٙا٠ح ئٌٝ ٚاٌرّش٠ش اٌرؽذ٠ذ، تذا٠ح عٕذ لشآٌ ورٍح وث١شج ِٓ إٌض
 .اٌرؽذ٠ذ ٔٙا٠ح ذش٠ذ ؼ١صّا إٌمش

 شالز إٌمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ ٔض أٞ ١ّ٠ٓ ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه ِغرٕذ تأوٍّٗ
 .ِررا١ٌح ِشاخ

 .اٌخافد اٌرز١٠ً أٚ اٌشأط ٔض فٛق ِضدٚظاًا  ٔمشاًا  إٌمش ،"اٌطثاعح ذخط١ؾ" اٌعشع ؽش٠مح فٟ سؤٚط ٚذز١٠الخ
 .إٌمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠شش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ اٌرز١٠ً أٚ اٌشأط ١ّ٠ٓ ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

ؼٛاشٟ عف١ٍح 
 ٚذع١ٍماخ خرا١ِح

 أْ ئٌٝ صآٌ ١ّ٠ٓ ئٌٝ اٌّإشش ٚذؽش٠ه اٌخراِٟ، اٌرع١ٍك أٚ اٌغف١ٍح اٌؽاش١ح ٔض فٛق إٌمش
 .إٌمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي

ورٍح عّٛد٠ح ِٓ 
 إٌض

 .إٌض عٍٝ اٌّإشش عؽة أشٕاء تاعرّشاس ALT اٌّفراغ ػغؾ

 .إٌمش شُ اٌشأط، ستاعٟ عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ إٌض ِشتع أٚ اإلؽاس ؼذ عٍٝ اٌّإشش ذؽش٠ه ِشتع ٔض أٚ ئؽاس

 تحدٌد عناصر فً جدول

 تـلُ   ٌرؽذ٠ذ

 ، ظذٚي اٌّعّٛعح فٟ .ذخط١ؾ اٌرث٠ٛة عالِح فٛق أمش اٌعذٚي، أدٚاخ أعفً. اٌخ١ٍح ػّٓ أمش ِؽر٠ٛاخ خ١ٍح
 .خ١ٍح ذؽذ٠ذ فٛق أمش شُ ذؽذ٠ذ، فٛق أمش

 أمش ، ظذٚي اٌّعّٛعح فٟ .ذخط١ؾ اٌرث٠ٛة عالِح فٛق أمش اٌعذٚي، أدٚاخ أعفً. اٌظف ػّٓ أمش ِؽر٠ٛاخ طف
 .طف ذؽذ٠ذ فٛق أمش شُ ذؽذ٠ذ، فٛق

 ، ظذٚي اٌّعّٛعح فٟ .ذخط١ؾ اٌرث٠ٛة عالِح فٛق أمش اٌعذٚي، أدٚاخ أعفً. اٌعّٛد ػّٓ أمش ِؽر٠ٛاخ عّٛد
 .عّٛد ذؽذ٠ذ فٛق أمش شُ ذؽذ٠ذ، فٛق أمش

 عذج ِؽر٠ٛاخ
 طفٛف أٚ خال٠ا
 أعّذج أٚ

 أٚ اٌخال٠ا عٍٝ اٌغؽة أشٕاء تاعرّشاس األ٠غش اٌّاٚط صس ػغؾ شُ عّٛد، أٚ طف أٚ خ١ٍح ػّٓ إٌمش
 أٚ طفٛف أٚ خال٠ا ِؽر٠ٛاخ ٌرؽذ٠ذ. ذؽذ٠ذٖ ذش٠ذ اٌزٞ اٌّؽرٜٛ عٍٝ ذؽرٛٞ اٌرٟ األعّذج أٚ اٌظفٛف
 اٌّفراغ ٚاػغؾ األٚي، اٌعّٛد أٚ اٌظف أٚ اٌخ١ٍح ػّٓ أمش اٌثعغ، ٌثعؼٙا ِعاٚسجًا  ١ٌغد أعّذج
CTRL، ُذش٠ذ اٌزٞ اٌّؽرٜٛ عٍٝ ذؽرٛٞ اٌرٟ ػاف١حاإل األعّذج أٚ اٌظفٛف أٚ اٌخال٠ا فٛق أمش ش 
 .ذؽذ٠ذٖ

ِؽر٠ٛاخ ظذٚي 
 تأوٍّٗ

 ظذٚي، اٌّعّٛعح فٟ .ذخط١ؾ اٌرث٠ٛة عالِح فٛق أمش اٌعذٚي، أدٚاخ أعفً. اٌعذٚي ػّٓ إٌمش
 .ظذٚي ذؽذ٠ذ فٛق أمش شُ ذؽذ٠ذ، فٛق أمش

 المفاتٌح لوحة باستخدام نص تحدٌد

 ندلمست األساسً النص فً نص تحدٌد

 لُ تـ ٌرؽذ٠ذ

ؼشف ٚاؼذ ئٌٝ 
 ا١ٌغاس

 .ا١ٌغاس ئٌٝ عُٙ+SHIFT ػغؾ

ؼشف ٚاؼذ ئٌٝ 
 ا١ّ١ٌٓ

 .ا١ّ١ٌٓ ئٌٝ عُٙ+SHIFT ػغؾ

 تذا٠رٙا ِٓ وٍّح
 ٔٙا٠رٙا ئٌٝ

 .ا١ّ١ٌٓ ئٌٝ عُٙ+CTRL+SHIFT ػغؾ شُ اٌىٍّح، تذا٠ح عٕذ اإلدساض ٔمطح ٚػع

 ٔٙا٠رٙا ِٓ وٍّح
 تذا٠رٙا ئٌٝ

 .ا١ٌغاس ئٌٝ عُٙ+CTRL+SHIFT ػغؾ شُ اٌىٍّح، ا٠حٔٗ ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

javascript:AppendPopup(this,'OfPrintLayoutView_1')
javascript:AppendPopup(this,'OfPrintLayoutView_1')
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 تذا٠رٗ ِٓ عطش
 .ٔٙا٠رٗ ئٌٝ

 .SHIFT+END ، شُ ػغؾHOME ػغؾ

 ٔٙا٠رٗ ِٓ عطش
 .تذا٠رٗ ئٌٝ

 .SHIFT+HOME ، شُ ػغؾEND ػغؾ

عطش ٚاؼذ ئٌٝ 
 األعفً

 .األعفً ئٌٝ عُٙ+SHIFT ػغؾ شُ ،END ػغؾ

عطش ٚاؼذ ئٌٝ 
 األعٍٝ

 .األعٍٝ ئٌٝ عُٙ+SHIFT ػغؾ شُ ،HOME ػغؾ

 تذا٠رٙا ِٓ فمشج
 ٔٙا٠رٙا ئٌٝ

 .أعفً ئٌٝ عُٙ+CTRL+SHIFT ػغؾ شُ اٌفمشج، تذا٠ح ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

 ٔٙا٠رٙا ِٓ فمشج
 تذا٠رٙا ئٌٝ

 .أعٍٝ ئٌٝ عُٙ+CTRL+SHIFT ػغؾ شُ اٌفمشج، ٔٙا٠ح ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

 ٔٙا٠رٗ ِٓ ِغرٕذ
 تذا٠رٗ ئٌٝ

 .CTRL+SHIFT+HOME ػغؾ شُ ِغرٕذ،اي ٔٙا٠ح ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

 تذا٠رٗ ِٓ ِغرٕذ
  ٔٙا٠رٗ ئٌٝ

 .CTRL+SHIFT+END ػغؾ شُ اٌّغرٕذ، تذا٠ح ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

 ئؽاس تذا٠ح ِٓ
 ٔٙا٠رٗ ئٌٝ

 .ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN ػغؾ شُ اإلؽاس، تذا٠ح ئٌٝ اٌّإشش ذؽش٠ه

 .CTRL+A ػغؾ ِغرٕذ تأوٍّٗ

ورٍح عّٛد٠ح ِٓ 
 إٌض

 اٌرؽذ٠ذ ٚػع ذشغ١ً ئ٠ماف ESC اػغؾ. األعُٙ ِفاذ١ػ اعرخذاَ شُ ،CTRL+SHIFT+F8 ػغؾ

 ESC اػغؾ ا١ّ١ٌٓ؛ ئٌٝ عُٙ أٚ ا١ٌغاس ئٌٝ عُٙ ػغؾ شُ اٌرؽذ٠ذ، ٚػع ٌرشغ١ً F8 ػغؾ اٌؽشف األلشب
 .اٌرؽذ٠ذ ٚػع ذشغ١ً إل٠ماف

 أٚ ظٍّح أٚ وٍّح
 ِغرٕذ أٚ فمشج

 أٚ ظٍّح، ٌرؽذ٠ذ ِشذ١ٓ أٚ وٍّح، ٌرؽذ٠ذ ٚاؼذج ِشجًا  F8 ػغؾ شُ اٌرؽذ٠ذ، ٚػع ٌرشغ١ً F8 ػغؾ
 .اٌرؽذ٠ذ ٚػع ذشغ١ً إل٠ماف ESC اػغؾ. ِغرٕذ ٌرؽذ٠ذ ِشاخ أستع أٚ فمشج، ٌرؽذ٠ذ ِشاخ شالز

 تحدٌد عناصر فً جدول

 لُ تـ ٌرؽذ٠ذ

ِؽر٠ٛاخ اٌخ١ٍح 
 ئٌٝ ا١ٌغاس

 .TAB ػغؾ

ِؽر٠ٛاخ اٌخ١ٍح 
 ئٌٝ ا١ّ١ٌٓ

 .SHIFT+TAB ػغؾ

خ خال٠ا ِؽر٠ٛا
 ِعاٚسج

 ذؽذ٠ذ ٠رُ أْ ئٌٝ إٌّاعة اٌغُٙ ِفراغ ػغؾ ذىشاس أشٕاء تاعرّشاس SHIFT اٌّفراغ ػغؾ
 .ذش٠ذ اٌرٟ اٌخال٠ا وافح ِؽر٠ٛاخ

 ػغؾ ذىشاس أشٕاء SHIFT اٌّفراغ تاعرّشاس اػغؾ. اٌعّٛد ِٓ اٌغف١ٍح أٚ اٌع٠ٍٛح اٌخ١ٍح ػّٓ إٌمش ِؽر٠ٛاخ عّٛد
 .اٌعّٛد ِؽر٠ٛاخ ذؽذ٠ذ ٠رُ أْ ئٌٝ األعفً ٜئي عُٙ أٚ األعٍٝ ئٌٝ عُٙ

ِؽر٠ٛاخ ظذٚي 
 تأوٍّٗ

 .(NUM LOCK ذشغ١ً ئ٠ماف ِع) اٌشل١ّح اٌّفاذ١ػ ٌٛؼح عٍٝ ALT+5 ػغؾ شُ ظذٚي، ػّٓ إٌمش

 مختلفة أماكن فً نص تحدٌد

 صفحة فً وجملة واحدة صفحة فً فقرة ٌدتحد ٌمكنك المثال، سبٌل على. البعض لبعضها مجاورةًء  لٌست جدول فً عناصر أو نص تحدٌد ٌمكنك

. مختلفة
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.  جدول فً عنصراًء  أو نصاًء  حدد .1

.  ترٌد الذي الجدول فً إضافً عنصر أو نص أي تحدٌد أثناء CTRL المفتاح باستمرار اضغط .2

" تفصٌلً مخطط" العرض طرٌقة فً نص تحدٌد

 عرض طرق المجموعة فً تفصٌلً مخطط فوق انقر ثم ، عرض التبوٌب عالمة فوق انقر ،"تفصٌلً" مخطط" العرض طرٌقة فً مستند لعرض

. المستندات

 ؼش ِّن اٌّإشش ئٌٝ ٌرؽذ٠ذ

 .أمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ اٌعٕٛاْ ١ّ٠ٓ عٕٛاْ

 ٚإٌض اٌفشعٟ، ٚعٕٛأٗ عٕٛاْ،
 األعاعٟ

 .ِضدٚظاًا  ٔمشاًا  أمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ اٌعٕٛاْ ١ّ٠ٓ

 .أمش شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ اٌفمشج ١ّ٠ٓ فمشج ِٓ ٔض أعاعٟ

 األعٍٝ ئٌٝ اعؽة شُ ا١ٌغاس، ئٌٝ ٠ش١ش عُٙ ئٌٝ ٠رؽٛي أْ ئٌٝ إٌض ١ّ٠ٓ أعاعٟ ٔض فمشاخ أٚ عٕا٠ٚٓ عذج
 .األعفً ئٌٝ أٚ

   مالحظات 

 سطر تحدٌد من بدالًء  بالكامل الفقرة تحدٌد إلى فقرة ٌمٌن إلى احدةو مرة النقر ٌؤدي ،"تفصٌلً مخطط" العرض طرٌقة فً 

.  واحد

 تجرٌها تغٌٌرات أٌة(. مربً غٌر كان إذا حتى) أٌضاًء  المطوي النص تحدٌد سٌتم مطوٌاًء، تابعاًء  نصاًء  ٌتضمن عنواناًء  حددت إذا 

.  اًء أٌض المطوي النص على تؤثر سوف  —حذفه أو نسخه أو تحرٌكه مثل  —العنوان على

 ذؽذ٠ذ ِغرٕذ تأوٍّٗ

.  CTRL+A المفتاحٌن اضغط بأكمله، مستند لتحدٌد 

 ذشغ١ٍٗ ئ٠ماف أٚ اٌفٛل١ح اٌىراتح ٚػع ذشغ١ً

. اإلدراج نقطة من األٌسر الجانب على موجودة أحرف أي استبدال إلى جدٌدة أحرف كتابة تؤدي الفوقٌة، الكتابة وضع فً نص تحرٌر عند

  ٌلً بما قم

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ، Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق خٌارات متقدمة .2

.  تحدٌدها بإلغاء قم أو الفوقٌة الكتابة وضع استخدام االختٌار خانة حدد التحرٌر، خٌارات ضمن .3

 ئدساض سِض أٚ ؼشف خاص

 الموجودة غٌر( …) قطع عالمة أو( —) الطوٌلة الواصلة مثل خاصة، أحرف أو ،© و¼  مثل رموز، إلدراج رمز الحوار ربعم استخدام ٌمكن

. Unicode أحرف وكذا المفاتٌح، لوحة على
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 أحرفاًء و ،(¼) كسوراًء  الخطوط بعض تتضمن قد المثال، سبٌل على. تختاره الذي الخط على إدراجها ٌمكن التً واألحرف الرموز أنواع تتوقف

 رموز خطوط لدٌك تتوفر قد. علمٌة ورموزاًء  ونقاطاًء  أسهماًء  المضمن Symbol خط ٌتضمن(. ¥، £) عالمٌة عمالت ورموز ،(C, ë) دولٌة

. زخرفٌة رموزاًء  تتضمن التً Wingdings مثل إضافٌة،

 سهم إلى ٌتحول حتى الحوار مربع من السفلى الٌسرى الزاوٌة نحو المؤشر حّرك. تصغٌره أو رمز الحوار مربع حجم تكبٌر ٌمكن   مالحظة 

. ترٌد الذي الحجم إلى وصوالًء  اسحب ثم الرأس، مزدوج

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  إدراج رمز 

  إدراج حرف خاص 

  Unicodeإدراج حرف  

 

 إدراج رمز

.  الرمز إدراج ترٌد حٌث انقر .1

.  رمز فوق انقر رموز، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

:  قم بأحد اإلجرابٌن التالٌٌن .3

 المنسدلة القابمة فً ترٌد الذي الرمز فوق انقر  .

 انقر خط، المربع فً. الرموز من المزٌد فوق انقر القابمة، فً موجوداًء  إدراجه ترٌد الذي الرمز ٌكن لم إذا 

.  إدراج فوق انقر ثم إدراجه، ترٌد الذي الرمز فوق وانقر ترٌد، الذي الخط فوق

. فرعٌة مجموعة القابمة تظهر ،Times New Roman أو Arial مثل موسع، خط استخدام حالة فً   مالحظة 

 كانت إذا ،(السٌرٌلٌة) والروسٌة ٌةالٌونان فٌها بما اللغات، ألحرف موسعة قابمة من لالختٌار القابمة هذه استخدم

. متوفرة

.  انقر فوق إغالق .4

 إدراج حرف خاص

.  الخاص الحرف إدراج ترٌد حٌث انقر .1

.  الرموز من مزٌد فوق انقر ثم رمز فوق انقر رموز، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

.  خاصة أحرف التبوٌب عالمة فوق انقر .3

.  إدراج فوق انقر ثم ه،إدراج ترٌد الذي الحرف فوق انقر .4

.  انقر فوق إغالق .5

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012307371025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012307371025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012307371025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012307371025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012307371025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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 ذٍماا١اًا  آخش سِض أٚ ٚظٗ أٚ عُٙ ئدساض

 المثال، سبٌل على  —تلقابٌاًء  الرموز إلدراج مسبقاًء  المعرفة التلقابً التصحٌح إدخاالت قابمة استخدام ٌمكنك ،"التلقابً التصحٌح" تشغٌل عند

. واألوجه األسهم

". التلقابً التصحٌح" مٌزة تشغٌل إلى تحتاج قد برمز، لنصا استبدال ٌتم لم إذا   مالحظة 

 إدخال وإعداد ،"التلقابً التصحٌح" بتشغٌل قم ،Microsoft Office Word 2007 فً متوفر رمز إدراج كٌفٌة التالٌة اإلجراءات تشرح

 أو رمز إدراج راجع ،Unicode أحرف رموز باستخدام ٌدوٌاًء  رمز إدراج كٌفٌة حول معلومات على للحصول. بك الخاص" التلقابً التصحٌح"

. خاص حرف

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 التلقابً التصحٌح باستخدام مسبقاًء  معرف رمز إدراج 

 تشغٌل التصحٌح التلقابً 

 بك الخاص التلقابً التصحٌح إدخال إعداد 

 

 

 

 التلقابً التصحٌح باستخدام مسبقاًء  معرف رمز إدراج

 المناسب بالرمز له Microsoft Office Word ستبدالا والحظ التالٌة، القابمة فً الموجود مسبقاًء  المعرف" التلقابً التصحٌح" إدخال اكتب

.  إلدراج >-- اكتب المثال، سبٌل على. تلقابٌاًء 

 إلدساض اورة

(c) 
 

(r) 
 

(tm)  

... … 

 (-: أٚ (:
 

 |-: أٚ |:
 

 )-: أٚ ):
 

javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA012307371025&CTT=5&Origin=HP012303771025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA012307371025&CTT=5&Origin=HP012303771025')
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012303771025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012303771025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012303771025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012303771025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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<-- 
 

--> 
 

==> 
 

<=> 
 

<== 
 

 تشغٌل التصحٌح التلقابً

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  تلقابً تصحٌح التبوٌب عالمة فوق ثم التلقابً، التصحٌح خٌارات فوق انقر التلقابً، التصحٌح خٌارات ضمن .3

. الكتابة أثناء النص استبدال االختٌار خانة حدد .4

 بك الخاص التلقابً التصحٌح إدخال إعداد

: ٌلً بما قم بك، الخاص تلقابًال التصحٌح إدخال إلعداد

.  الرموز من مزٌد فوق انقر ثم رمز فوق انقر رموز، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  خاصة أحرف التبوٌب عالمة أو رموز التبوٌب عالمة فوق انقر .2

.  التلقابً للتصحٌح كإدخال إعدادها ترٌد التً الخاصة األحرف أو الرمز حدد .3

.  ح تلقابًانقر فوق تصحً .4

. مع المربع فً الحرف أو الرمز ٌظهر

.  alpha\ مثل حددته، قد حرف أو رمز إلى تلقابٌاًء  تغٌٌره Word من ترٌد الذي النص تسلسل اكتب ، استبدال المربع فً .5

.  انقر فوق إضافة .6

.  انقر فوق موافق .7

. أغلق مربع الحوار رمز .8

 ئدخاي اٌراس٠ي اٌؽاٌٟ ذٍماا١اًا 

.  الحالً الشهر من األولى عةاألرب األحرف اكتب .1

. لفبراٌر febr اكتب المثال، سبٌل على
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. فبراٌر: الحالً الشهر Microsoft Word ٌعرض

.  SPACEBAR اضغط ثم الشهر، إلدراج ENTER اضغط .2

. 2008 فبراٌر 12 أو 2008 فبراٌر، 12 المثال، سبٌل على  —الحالً التارٌخ Word ٌعرض

.  الكاملب التارٌخ إلدخال ENTER اضغط .3

 ذظؽ١ػ اٌىراتح تأؼشف وث١شج ذٍماا١اًا 

 تعمل. تلقابٌاًء  كبٌرة بأحرف الكتابة عن الناتجة األخطاء تصحٌح طرٌق عن به تقوم الذي العمل ٌسهل أن Microsoft Office لبرنامج ٌمكن

 بسهولة ٌمكنك ضرورٌاًء، ذلك كان إذا لكن،. الخٌارات هذه تعدٌل علٌك ٌتعٌن ال قد لذا األشخاص، لمعظم بالنسبة جٌد بشكل االفتراضٌة الخٌارات

. كبٌرة بأحرف للكتابة التلقابٌة الخٌارات تخصٌص

ن النص تصحٌح ٌتم ال   مالحظة  . تلقابً بشكل التشعبٌة االرتباطات فً المتضمَّ

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  تصحٌح الكتابة بأحرف كبٌرة تلقابٌاًء  

  الكبٌرة لؤلحرف التلقابٌة للكتابة استثناءات تحدٌد 

 

 

 تلقابٌاًء  كبٌرة بأحرف الكتابة تصحٌح

. تعطٌلها أو تلقابٌاًء  كبٌرة بأحرف الكتابة لتصحٌح البرنامج بها ٌقوم التً المتنوعة الطرق تمكٌن ٌمكنك

 :باألتًقم  .1

 البرنامج اسم ٌكون حٌث البرنامج اسم خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1
.  Word خٌارات المثال، سبٌل على ضمنه، تعمل الذي البرنامج اسم هو

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

.  تحدٌدها بإلغاء قم أو التالٌة االختٌار خانات من أٌة حدد تلقابً، تصحٌح التبوٌب عالمة من 

 لٌٌنتصحٌح حرفٌن استهال  

 أحرف استهاللٌة فً بداٌات الجمل  

 األٌام أسماء بداٌات فً استهاللٌة أحرف  

 العالً لقفل المقصود غٌر االستخدام تصحٌح  

 الجداول خالٌا بداٌات فً استهاللٌة أحرف (فً متوفر غٌر Excel  )

 الكبٌرة لؤلحرف التلقابٌة للكتابة استثناءات تحدٌد

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101747301025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101747301025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101747301025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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 Office برامج فً عمومٌة استثناءات هً بتعٌٌنها تقوم التً االستثناءات. كبٌرة بأحرف الكتابة قواعد من قلٌل لعدد استثناءات تحدٌد ٌمكنك

. األخرى البرامج على أٌضاًء  ٌؤثر البرامج أحد فً القابمة هذه على بإجرابه تقوم تغٌٌر أي أن بمعنى المٌزة، هذه تدعم التً

  :باألتً قم  .1

 البرنامج اسم ٌكون حٌث البرنامج اسم خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  Word خٌارات المثال، سبٌل على ضمنه، تعمل الذي البرنامج اسم هو

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

:  التالٌة اإلجراءات بأحد قم ثم استثناءات، فوق انقر تلقابً، تصحٌح التبوٌب عالمة من 

 كلمة بتصحٌح" تلقابً تصحٌح" المٌزة تقوم أال وترٌد استهاللٌٌن حرفٌن تصحٌح االختٌار خانة حددت إذا 

.  االستهاللٌة األحرف التبوٌب عالمة فوق انقر مختلطة، وصغٌرة كبٌرة أحرف على تحتوي

 بكتابة" تلقابً حتصحً" المٌزة تقوم أال وترٌد الجمل بداٌات فً استهاللٌة أحرف االختٌار خانة حددت إذا 

.  األول الحرف التبوٌب عالمة فوق انقر كبٌرة، بأحرف معٌن اختصار بعد تكتبها كلمة

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة 

 إضافة فوق انقر ثم المربع، فً الكلمة اكتب االستثناءات، قابمة إلى كلمة إلضافة  .

 حذف فوق انقر ثم الكلمة، حدد االستثناءات، قابمة من كلمة لحذف  .

 هذا ٌكون.  تلقابٌاًء  القابمة إلى كلمات إضافة االختٌار خانة حدد ،(فقط Microsoft Office Word فً) اختٌاري بشكل 

 التراجع ٌمكنك مطلوب، غٌر لتصحٌح" تلقابً تصحٌح" المٌزة إجراء عند. عنصر أو ملف تحرٌر أثناء المفعول ساري الخٌار

 غٌر التصحٌحات إضافة ٌتم محددةًء، تلقابٌاًء  القابمة إلى كلمات إضافة االختٌار خانة كانت إذا. CTRL+Z ضغط طرٌق عن عنه

.  االستثناءات قابمة إلى عنها تتراجع التً المطلوبة

 ئدساض ٚاطٍح

 السطر بداٌة إلى الكلمة بتحرٌك Microsoft Office Word 2007 ٌقوم سطر، نهاٌة فً احتوابها ٌمكن ال بحٌث جداًء  طوٌلة الكلمة كانت إذا

 اختٌارٌة واصالت وإدراج ٌدوٌاًء  أو تلقابٌاًء  النص على واصلة لتطبٌق" واصلة" المٌزة استخدام ٌمكنك لكن،. علٌها الواصلة تطبٌق من بدالًء  التالً

. الكلمة على واصلة تطبٌق دون األٌمن والهامش كلمة بٌن بها المسموح للمسافة األقصى الحد وتعٌٌن منقسمة أو

 Word ٌقوم ٌدوٌة، واصلة استخدام عند. إلٌها الحاجة عند واصالت بإدراج تلقابٌاًء  Office Word 2007 ٌقوم تلقابٌة، واصلة استخدام عند

. ال أم النص فً واصالت إدراج ترٌد كنت إذا عما وٌسألك علٌه واصلة تطبٌق المراد النص عن بالبحث

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  بأكمله مستند على تلقابٌاًء  الواصلة تطبٌق 

  إدراج واصلة اختٌارٌة 

  مستند من جزء على الواصلة تطبٌق 

  إدراج واصلة غٌر منقسمة 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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  تعٌٌن منطقة الواصلة 

  إزالة الواصلة 

 

 بأكمله مستند على تلقابٌاًء  الواصلة تطبٌق

 بتحرٌر بعد فٌما قمت إذا. إلٌها حاجة هناك ٌكون تواصال بإدراج تلقابٌاًء  Office Word 2007 ٌقوم تلقابٌاًء، الواصلة تطبٌق استخدام عند

. المستند على الفواصل تطبٌق بإعادة Office Word 2007 سٌقوم السطور، فواصل وتغٌٌر المستند

.  محدد نص أي وجود عدم من تأكد .1

.  يتلقائ فوق انقر ثم الواصلة، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

 اختٌارٌة واصلة إدراج

 الكلمة أن تحدٌد ٌمكنك المثال، سبٌل على. سطر نهاٌة فً وقعت إذا الكلمة انقسام مكان فً للتحكم تستخدم واصلة عن عبارة االختٌارٌة الفاصلة

"nonprinting "أنها على ستنقسم "non-printing " من بدالًء "nonprint-ing ".فً لٌست كلمة فً اختٌارٌة واصلة إدراج عند 

. إخفاء/إظهار بتشغٌل قمت إذا فقط مربٌةًء  الواصلة ستكون سطر، نهاٌة

.  إخفاء/إظهار فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  االختٌارٌة الواصلة إدراج ترٌد حٌث word فً انقر .2

.  CTRL+HYPHENاضغط المفتاحٌن  .3

 مستند من جزء على الواصلة تطبٌق

 مستند من جزء فً تلقابٌاًء  الواصلة تطبٌق

.  علٌه الواصلة تطبٌق ترٌد الذي النص حدد .1

.  تلقابً فوق انقر ثم الواصلة، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#7
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100963951025&ns=WINWORD&lcid=1025#7
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 مستند من جزء على ٌدوٌاًء  الواصلة تطبٌق

 ترٌد حٌث إلى االشارة بعد. علٌه الواصلة لتطبٌق النص عن بالبحث Office Word 2007 ٌقوم نص، على ٌدوٌاًء  الواصلة بتطبٌق تقوم عندما

 Office ٌقوم األسطر، فواصل وتغٌٌر المستند بتحرٌر بعد فٌما القٌام عند. اختٌارٌة واصلة بإدراج Word ٌقوم النص، فً الواصلة تطبٌق

Word 2007 ٌقوم ال. وطباعتها األسطر نهاٌة فً تقع لتزا ال التً فقط االختٌارٌة الفواصل بعرض Word على الوصالت تطبٌق بإعادة 

. المستند

.  علٌه الواصلة تطبٌق ترٌد الذي النص حدد .1

.  ٌدوي فوق انقر ثم الواصلة، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم علٌها، الواصلة تطبٌقل عبارة أو كلمة على Office Word تعّرف إذا .3

 ٌقترحه الذي المكان فً اختٌارٌة واصلة إلدراج Office Word، نعم فوق انقر  .

 نعم فوق انقر ثم الموقع، ذلك إلى اإلدراج نقطة انقل الكلمة، من آخر جزء فً اختٌارٌة واصلة إلدراج  .

 

 منقسمة غٌر واصلة إدراج

 المثال، سبٌل على. النص سطر نهاٌة فً وقوعها عند االنفصال من الوصلة ذات العبارات أو االرقام أو الكلمات منقسمة لغٌرا الوصالت تمنع

. التالً السطر بداٌة إلى بأكمله العنصر نقل سٌتم ذلك، من وبدالًء  ؛0123-555 فصل منع ٌمكنك

.  منقسمة غٌر واصلة إدراج ترٌد حٌث الموضع فوق انقر .1

.  CTRL+SHIFT+HYPHEN مفاتٌحال اضغط .2

 الواصلة منطقة تعٌٌن

 على واصلة تطبٌق دون األٌمن والهامش كلمة بٌن Office Word 2007 بها ٌسمح التً للمسافة األقصى الحد عن عبارة الواصلة منطقة

 المضبوط غٌر المظهر ولتحسٌن. أوسع صلةالوا منطقة اجعل الواصالت، عدد لتقلٌل. أضٌق أو أوسع لجعلها الواصلة منطقة تغٌٌر ٌمكنك. الكلمة

. أضٌق الواصلة منطقة اجعل األٌسر، للهامش
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.  الواصلة خٌارات فوق انقر ثم الواصلة، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  ترٌده الذي الفراغ مقدار اكتب الواصلة، منطقة المربع فً .2

 الواصلة إزالة

. منقسمة والغٌر االختٌارٌة الفواصل مثل الٌدوٌة، الفواصل من مثٌل وكل التلقابٌة الفواصل كافة إزالة نكٌمك

 إزالة الواصلة تلقابٌاًء 

.  بال فوق انقر ثم الواصلة، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً 

 

 إزالة الواصلة ٌدوٌاًء 

.  المستند حماٌة فوق انقر قٌود، المجموعة فً طور،م التبوٌب عالمة فً .1

 

.  أكثر فوق انقر خاص، الزر تر لم وإذا .2

:  ٌلً مما أي فوق انقر ثم ومن خاص، فوق انقر .3

 الٌدوٌة الوصالت إلزالة اختٌارٌة واصلة فوق انقر  .

 منقسمة الغٌر الوصالت إلزالة منقسمة غٌر واصلة فوق انقر  .

.  فارغاًء  ـب استبدال المربع اترك .4

.  الكل استبدال أو استبدال، أو التالً، عن بحث فوق انقر .5

 لظ١شج ٚٚاطٍح ؽ٠ٍٛح وٛاطٍح ذٍماا١ًاا اٌٛاطالخ ذٕغ١ك

ا(  – ) قصٌرة فاصلة بإدراج ٌقوم Microsoft Office Word فإن النص، بٌن أكثر أو وواصلتٌن مسافة كتابة عند ًٌء  المثال، سبٌل على. تلقاب

. 10  –3 الصفحات انظر إلى بتحوٌلها Word ٌقوم10  -3 الصفحات انظر كتابة عند
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 من كثٌرة أنواع تنمو كتابة عند المثال، سبٌل على(.  — ) طوٌلة واصلة إنشاء فٌتم الواصلتٌن، قبل مسافة تضمٌن وعدم واصلتٌن كتابة عند

. هنا—واألصفر األحمر ذلك فً بما—التفاح من كثٌرة أنواع وتنم إلى بتحوٌلها سٌقوم Word فإن هنا،--واألصفر األحمر ذلك فً بما--التفاح

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

ا الواصالت تنسٌق  ًٌء   قصٌرة وواصلة طوٌلة كواصلة تلقاب

ا التراجع  ًٌء   الطوٌلة والواصلة القصٌرة الواصلة تنسٌق عن تلقاب

 

ا الواصالت تنسٌق ًٌء  طوٌلة وواصلة قصٌرة كواصلة تلقاب

.  Word خٌارات فوق نقرا ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر ثم تدقٌق، فوق انقر .2

.   (—) بالشرطة( )-- الواصالت االختٌار خانة حدد ثم الكتابة، أثناء تلقابً تنسٌق التبوٌب عالمة فوق انقر .3

ا التراجع ًٌء  الطوٌلة والواصلة القصٌرة الواصلة تنسٌق عن تلقاب

. واصالت إلى أخرى مرة القصٌرة الواصلة أو الطوٌلة الواصلة تنسٌق لتغٌٌر التلقابً التصحٌح ٌاراتخ الزر استخدام ٌمكنك

.  أزرق مستطٌل ٌظهر حتى الطوٌلة الواصلة أو القصٌرة الواصلة من بالقرب المؤشر ضع .1

.  الزر فوق انقر ثم ،التلقابً التصحٌح خٌارات الزر لعرض المستطٌل إلى أشر .2

:  اءات التالٌةقم بأحد اإلجر .3

 الشرطة عن تراجع فوق انقر المحددة، الشرطة عن فقط للتراجع  .

 ومنع المحددة الشرطة عن للتراجع Word إٌقاف فوق انقر بعد، فٌما شرطات إلى الواصالت تحوٌل من 

.  تلقابٌاًء  الشرطات إنشاء

 ئػافح أسلاَ األعطش أٚ ئصاٌرٙا

ا المستند فً الموجودة األسطر عد Microsoft Office Word لـ ٌمكن ًٌء  ٌعد. النص أسطر من سطر كل بجانب المناسب الرقم وعرض تلقاب

ا ذلك .  قانونً عقد أو النصٌة البرامج أحد مثل المستندات، أحد فً معٌنة أسطر إلى اإلشارة إلى احتجت إذا مفٌدًء

 

 مربعاتو ختامٌة وتعلٌقات السفلٌة والحواشً الجداول فً الموجودة األسطر عدا ما)  المستند فً سطر كل بعد Word ٌقوم تراضً،اف بشكل

 صفحة على النص من كتل موضع لتعٌٌن هذه النص مربعات استخدم. حجمها وتغٌٌر لنقلها قابلة رسومات أو نص حاوٌة: نص مربع) النصوص

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102100871025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102100871025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
javascript:AppendPopup(this,'ofTextBox_1')
javascript:AppendPopup(this,'ofTextBox_1')
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 على الرأس ٌحتوي أن ٌمكن: الصفحة وتذٌٌل رأس) وتذٌٌالتها الصفحات رؤوسو .(المستند فً آخر نص عن مختلفاًء  اتجاهاًء  النص إلعطاء أو ما

 أرقام على والتذٌٌالت الرؤوس تحتوي ما وعادة. صفحة كل أسفل فً التذٌٌل وٌظهر. المقطع فً صفحة كل ىأعل فً وٌظهر رسومات، أو نص

 ٌمكنك المثال، سبٌل على. عرضها ترٌد التً األسطر أرقام اختٌار ٌمكنك ذلك، ومع(. .(الكّتاب وأسماء والتوارٌخ، الفصول، وعناوٌن الصفحات،

(. وهكذا 30و 20و 10) أسطر عشرة كل مثل بفواصل، األسطر أرقام عرض ٌمكنك أو. منه جزء فً أو لكك المستند فً األسطر أرقام عرض

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 إضافة أرقام أسطر 

 إزالة أرقام األسطر 

 

 أسطر أرقام إضافة

 التبوٌب مةعال) الطباعة تخطٌط عرض طرٌقة فً تكون أن ٌجب األسطر، أرقام لعرض. منه جزء أو ككل لمستند األسطر أرقام إضافة ٌمكنك

(. المستندات عرض طرق والمجموعة عرض،

   مالحظات  

.  واحد كسطر الجدول عد ٌتم 

.  واحد كسطر الشكل عد ٌتم 

ا كان إذا واحد كسطر النص مربع عد ٌتم   النص، مربع حول ٌلتف الصفحة على النص كان إذا. الصفحة على النص مع مضمنًء

. النص مربع داخل الموجودة النص أسطر عد ٌتم ال. الصفحة على الموجودة النص أسطر عد ٌتم فإنه

 بالكامل مستند فً األسطر أرقام إضافة

.  األسطر أرقام فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

 أوالًء  علٌك فٌجب بالكامل، المستند فً األسطر أرقام إضافة فً ترغب وكنت مقاطع إلى لدٌك المستند تقسٌم حالة فً   مالحظة 

 اضغط أو. الكل تحدٌد فوق انقر ثم الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة على تحرٌر المجموعة فً تحدٌد فوق انقر. المستند تحدٌد

. CTRL+A على

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 مستمر فوق انقر المستند، خالل متتابع بشكل للعد  .

 صفحة كل ترقٌم إعادة فوق انقر قسم، لك بعد 1 الرقم باستخدام للبدء  .

javascript:AppendPopup(this,'ofheaderandfooter_2')
javascript:AppendPopup(this,'ofheaderandfooter_2')
javascript:AppendPopup(this,'ofheaderandfooter_2')
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012292791025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012292791025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012292791025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012292791025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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 مقطع كل ترقٌم إعادة فوق انقر مقطعً، فاصل كل بعد 1 الرقم باستخدام للبدء .

. مقاطع عدة أو مقطع إلى أسطر أرقام إضافة

ٌّن مستند من جزء: مقطع) مقطع فوق انقر .1  ترٌد عندما جدٌد مقطع إنشاء وٌمكنك. للصفحة خاصة تنسٌق ٌاراتخ فٌه تع

.  أو عدة مقاطع .(وتذٌٌالتها الصفحات رؤوس أو األعمدة، عدد أو األسطر، كترقٌم الخصابص تغٌٌر

.  األسطر أرقام فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم سطر،األ ترقٌم خٌارات فوق انقر .3

.  المحددة المقاطع فوق انقر على، تطبٌق القابمة فً .4

.  انقر فوق أرقام األسطر .5

. ترٌدها التً الخٌارات حدد ثم األسطر، ترقٌم إضافة االختٌار خانة حدد .6

 األسطر أرقام إزالة

. الفقرات إحدى من أو مقاطع،ال أحد من أو بالكامل، المستند من األسطر أرقام إزالة ٌمكنك

 األسطر أرقام إزالة فً ترغب كنت إذا. منها األسطر أرقام إزالة ترٌد التً الفقرة فوق أو المقطع فوق أو المستند فوق انقر .1

.  المقاطع فحدد مقاطع عدة من

.  األسطر أرقام فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

:  بأحد اإلجراءات التالٌةقم  .3

 بال فوق انقر مقطع، من أو بالكامل المستند من أسطر أرقام إلزالة  .

 الحالٌة الفقرة منع فوق انقر واحدة، فقرة من أسطر أرقام إلزالة .

 اعرخذاَ اٌرٕغ١ك اٌرٍمااٟ أشٕاء اٌىراتح

. تستخدمه الذي البرنامج على المتوفرة المحددة الخٌارات تعتمد. وأسهل أسرع النصوص من معٌنة أنواع إدخال التلقابً التنسٌق ٌجعل أن ٌمكن

: ٌلً بما قم وتعدٌلها، التلقابً التنسٌق خٌارات لرؤٌة

javascript:AppendPopup(this,'wodefSection_3')
javascript:AppendPopup(this,'wodefSection_3')
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:  باألتًقم  .1

 البرنامج اسم كوني حٌث البرنامج اسم خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  Word خٌارات المثال، سبٌل على ضمنه، تعمل الذي البرنامج اسم هو

.  انقر فوق تدقٌق .2

. التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

.  الكتابة أثناء تلقابً تنسٌق التبوٌب عالمة فوق انقر 

.  ٌلهاتعط أو تمكٌنها ترٌد التً للخٌارات تحدٌدها بإلغاء قم أو االختٌار خانات حدد 

 اٌشا١غٟ اٌماِٛط ِٓ وٍّاخ تاعرخذاَ ذٍماا١اًا  اإلِالء ذظؽ١ػ

 الذي الربٌسً القاموس فً المتوفرة الكلمات تشبه والتً إمالبٌة أخطاء بها التً الكلمات على تلقابً تصحٌح إلجراء البرنامج تعٌٌن ٌمكنك

. اإلمالبً المدقق تخدمهٌس

ن النص تصحٌح ٌتم ال   مالحظة  . تلقابً بشكل التشعبٌة االرتباطات فً المتضمَّ

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  اإلمالبً المدقق ٌستخدمه الذي الربٌسً القاموس تستخدم كً" تلقابً تصحٌح" المٌزة تمكٌن 

  ٌدوٌاًء " تصحٌح تلقابً"تحدٌد استثناء  

  "تلقابً تصحٌح" المٌزة أجرته تغٌٌر عن التراجع عند تلقابٌاًء  استثناء تحدٌد 

 

 اإلمالبً المدقق ٌستخدمه الذي الربٌسً القاموس تستخدم كً" تلقابً تصحٌح" المٌزة تمكٌن

 فً بكلمة وتصحٌحها خطأ بها كلمة مطابقة تحاول كً افتراضً بشكل" تلقابً تصحٌح" المٌزة تعٌٌن ٌتم ،Microsoft Office تثبٌت عند

. الخٌار هذا تمكٌن من التحقق أردت إذا لكن،. اإلمالبً المدقق ٌستخدمه الذي الربٌسً القاموس

:  باألتًقم  .1

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

.  اإلمالء مدقق من تلقابٌاًء  االقتراحات استخدام االختٌار خانة حدد تلقابً، تصحٌح التبوٌب عالمة من 

 ٌدوٌاًء " تلقابً تصحٌح" استثناء تحدٌد

 ٌمكنك. فٌه كلمةًء  تشبه ولكنها بانتظام الربٌسً القاموس فً لٌست ةكلم تستخدم كنت إذا لك مشكلة حدوث فً" تلقابً تصحٌح" المٌزة تتسبب قد

". التلقابً التصحٌح استثناءات" القابمة إلى الكلمة إضافة طرٌق عن المشكلة هذه إصالح

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101747901025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101747901025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101747901025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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   مالحظات 

.  اإلمالبً المدقق فً االفتراضً المخصص القاموس إلى الكلمة إضافة أٌضاًء  ٌتم ،"استثناءات" القابمة إلى كلمة إضافة عند 

 على بإجرابه تقوم تغٌٌر أي أن بمعنى المٌزة، هذه تدعم التً Office برامج فً عمومٌة قابمة هً" استثناءات" القابمة 

.  األخرى البرامج على أٌضاًء  ٌؤثر البرامج أحد فً القابمة هذه

:  باألتً قم .1

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  ق تدقٌقانقر فو .2

.  التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

.  متوفراًء  مراأل هذا لجعل ملف فتح أو بإنشاء قم. التلقابً التصحٌح خٌارات فوق النقر قبل مفتوحاًء  الملف ٌكون أن ٌجب

.  أخرى تصحٌحات التبوٌب عالمة فوق انقر ثم استثناءات، فوق انقر تلقابً، تصحٌح التبوٌب عالمة من 

.  تصحٌح عدم المربع فً خطأ بها التً الكلمة اكتب 

.  موافق فوق انقر ثم إضافة، فوق انقر 

" بًتلقا تصحٌح" المٌزة أجرته تغٌٌر عن التراجع عند تلقابٌاًء  استثناء تحدٌد

 أٌضاًء  ٌمكنك. CTRL+Z ضغط طرٌق عن عنه التراجع ٌمكنك مستند، تحرٌر عند مطلوب غٌر تصحٌح بإجراء" تلقابً تصحٌح" المٌزة قامت إذا

 بهذا، مالقٌا بعد". تلقابً تصحٌح" المٌزة أجرته تغٌٌر عن التراجع عند تلقابٌاًء " استثناءات" القابمة إلى الكلمة بإضافة ٌقوم بحٌث البرنامج تعٌٌن

. الكلمة تلك تغٌٌر عن" تلقابً تصحٌح" المٌزة تتوقف

 القابمة هذه على بإجرابه تقوم تغٌٌر أي أن بمعنى المٌزة، هذه تدعم التً Office برامج فً عمومٌة قابمة هً" استثناءات" القابمة   مالحظة 

. األخرى البرامج على أٌضاًء  ٌؤثر Office برامج أحد فً

:  باألتًقم  .1

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  التلقابً التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

.  أخرى تصحٌحات التبوٌب عالمة فوق انقر ثم استثناءات، فوق انقر تلقابً، تصحٌح التبوٌب عالمة من 

 . تلقابٌاًء  القابمة إلى كلمات إضافة االختٌار خانة حدد 

 الرٌاضٌة والرموز ادالتالمع -6

 ئدساظٙا أٚ ِعادٌح وراتح

: التالٌة بالطرق معادلة إدراج أو بك الخاص المستند فً معادلة كتابة ٌمكنك

  مسبقاًء  المنسقة أو المستخدمة المعادالت قابمة من حدد 

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP012330351025&CTT=5&Origin=HA101747901025
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 إدراج رموز أو كتابتها  

 إدراج األبنٌة الرٌاضٌة الشابعة االستخدام  

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  كتابة معادلة 

  التنسٌق سابقة أو استخداماًء  األكثر المعادلة إدراج 

  متكرر لبشك مستخدمة رٌاضٌة بنٌة إدراج 

 

 خطٌة معادلة كتابة

 المعلومات، من لمزٌد. بالرموز النص الستبدال التلقابً الرٌاضً التصحٌح وإدخاالت Unicode أحرف رموز استخدام ٌمكنك معادلة، لكتابة

. خاص حرف أو رمز إدراج راجع

. باحتراف منسقة معادلة إلى المعادلة بتحوٌل Word ٌقوم معادلة، كتابة عند

.  جدٌدة معادلة فوق انقر ثم معادالت، لـ المجاور السهم فوق انقر رموز، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  اكتب معادلة .2

 التنسٌق سابقة أو ماًء استخدا األكثر المعادلة إدراج

 التً المعادلة فوق انقر ثم ومن معادالت، بجانب الموجود السهم فوق انقر رموز، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة ضمن 

.  ترٌدها

 

 متكرر بشكل المستخدمة المعادالت قابمة إلى معادلة إضافة

.  إضافتها ترٌد التً المعادلة تحدٌد .1

 إلى التحدٌد حفظ فوق انقر ثم المعادلة، فوق انقر أدوات، المجموعة فً تصمٌم، التبوٌب عالمة ضمن المعادلة، أدوات ضمن .2

.  المعادالت معرض

.  للمعادلة اسم اكتب جدٌدة، إنشاء كتل إنشاء الحوار مربع فً .3

.  معادالت فوق انقر معرض، القابمة فً .4

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012303611025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012303611025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012303611025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA012303611025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA012307371025&CTT=5&Origin=HA012303611025
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.  ترٌدها أخرى خٌارات أٌة حدد .5

 متكرر لبشك مستخدمة رٌاضٌة بنٌة إدراج

.  جدٌدة معادلة فوق انقر ثم معادالت، لـ المجاور السهم فوق انقر رموز، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

 جذر، أو كسر مثل المرغوب، البنٌة نوع فوق انقر بنٌات، المجموعة فً تصمٌم، التبوٌب عالمة ضمن المعادلة، أدوات ضمن .2

.  المرغوبة البنٌة فوق انقر ثم

 الناببة العناصر. ترٌدها التً والرموز األرقام واكتب الناببة العناصر فً انقر ناببة، عناصر على تحتوي البنٌة كانت إذا .3

 .  المعادلة فً منقطة صغٌرة مربعات عن عبارة للمعادلة

 خاص ؼشف أٚ وغش أٚ سِض ئدساض

 ال التً ،(…) قطع عالمة أو( —) طوٌلة وصلة مثل ة،خاص أحرف أو©  أو¼  مثل رموز، إلدراج رمز الحوار مربع استخدام كنك

. Unicode أحرف وكذلك المفاتٌح، لوحة على تتوفر

 كسوراًء  الخطوط بعض تتضمن قد المثال، سبٌل على. تختاره الذي الخط على إدراجها ٌمكنك التً واألحرف الرموز أنواع تعتمد

. علمٌة ورموزاًء  نقطٌاًء  وتعداداًء  أسهماًء  المضمنة الرموز خط ضمنٌت(. ¥، £) الدولٌة العمالت ورموز( Ç, ë) دولٌة وأحرفاًء ( ¼)

. زخرفة رموز تتضمن التً Wingdings مثل إضافٌة، رموز خطوط أٌضاًء  لدٌك ٌكون ربما

 أن إلى الحوار لمربع السفلً األٌسر الركن إلى المؤشر تحرٌك طرٌق عن تقلٌله أو رمز الحوار مربع حجم زٌادة ٌمكنك   مالحظة 

. ترٌده الذي الحجم إلى السحب ثم مزدوج، رأس ذا سهماًء  حٌصب

 . فٌه الرمز إدراج ترٌد الذي المكان فوق انقر .1

.  رمز فوق انقر رموز المجموعةإدراج، التبوٌب عالمة من .2

:  التالٌة اإلجراءات بأحد قم ثم رموز، التبوٌب عالمة فوق انقر رمز، الحوار مربع فًف الرموز من المزٌد أنقر ثم .3

 إدراجه ترٌد الذي الرمز فوق نقرا  .

 الذي الخط فوق وانقر خط، المربع فً آخر خطاًء  حدد القابمة، فً موجوداًء  إدراجه ترٌد الذي الرمز ٌكن لم إذا 

.  إدراجه ترٌد الذي الرمز فوق انقر ثم ترٌده،

. فرعٌة مجموعة مةالقائ تظهر ،Times New Roman أو Arial مثل موسعاًء، خطاًء  تستخدم كنت إذا   مالحظة 

 إذا( السٌرٌلٌة) والروسٌة الٌونانٌة ذلك فً بما اللغات، ألحرف موسعة قابمة بٌن من لالختٌار القابمة هذه استخدم

. متوفرة كانت

.  انقر فوق إدراج .4

javascript:AppendPopup(this,'ofUnicode_1')
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 فوق وانقر رمز، الحوار مربع فً خاصة أحرف التبوٌب عالمة فوق انقر وصفه، خالل من بسرعة وإدراجه خاص حرف عن للبحث   تلمٌح 

. إدراج فوق انقر ثم إدراجه، ترٌد الذي الخاص الحرف

 ئدساض سِٛص س٠اػ١ح

. المعادالت إلى تلقابٌاًء  رٌاضٌة رموز إدراج ٌمكن ،Microsoft Office Word 2007 فً

.  جدٌدة معادلة فوق انقر ثم معادالت، لـ المجاور السهم فوق انقر رموز، عةالمجمو فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.   المزٌد السهم فوق انقر رموز، المجموعة فً تصمٌم، التبوٌب عالمة ضمن المعادلة، أدوات ضمن .2

  .عرضها ترٌد التً الرموز مجموعة اسم فوق انقر ثم الرموز، مجموعة اسم بجانب الموجود السهم فوق انقر .3

 . إدراجه ترٌد الذي الرمز فوق انقر .4

 

 

 

 المفردات وقاموس والنحوي اإلمالبً التدقٌق -7

 ٚإٌؽٛٞ اإلِالاٟ اٌرذل١ك

 Microsoft برنامج لك ٌوفر. والنحوٌة اإلمالبٌة األخطاء من المستند خلو من للتأكد كاف وقت هناك ٌكون ال غالباًء  نهابً، موعد اقتراب عند

Office برنامج إعداد ترٌد كنت إذا قرر. أسرع بشكل األخطاء هذه تصحٌح على تساعدك أدوات Microsoft Office رؤٌة ٌمكنك بحٌث 

 تكون عندما المستند تدقٌق فقط ٌمكنك انتباهك، تحول والخضراء الحمراء المموجة الخطوط رأٌت إذا أو،. العمل أثناء بسهولة الممكنة األخطاء

 .إلنهابه مستعداًء 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 (متموجة وخضراء وزرقاء حمراء خطوط) تلقابٌاًء  والنحوي اإلمالبً التدقٌق ءإجرا 

 واحد وقت فً النحوي والتدقٌق اإلمالبً التدقٌق إجراء 

 والنحوي اإلمالبً المدقق مع المشاكل حل 

 

( متموجة وخضراء وزرقاء حمراء خطوط) تلقابٌاًء  والنحوي اإلمالبً التدقٌق إجراء

 رؤٌة ترٌد تكون ال ربما أو سهولة؟ وأكثر سرعة أكثر بشكل المستند فً وإصالحها اإلمالبٌة خطاءاأل على للعثور طرٌقة عن تبحث تكون ربما

 والنحوي اإلمالبً التدقٌق عمل كٌفٌة المقطع هذا لك ٌشرح المستند؟ فً Microsoft Office برنامج ٌعرضها التً المموجة الحمراء الخطوط

. تشغٌله إٌقاف أو تشغٌله وكٌفٌة التلقابً

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP101179631025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP101179631025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP101179631025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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   الحظاتم 

أو  Microsoft Office Excelأو  Microsoft Office Accessال ٌتوفر خٌار التدقٌق اإلمالبً أثناء الكتابة فً  

Microsoft Office Project  .

. Microsoft Office Wordو Microsoft Office Outlookٌتوفر خٌار التدقٌق النحوي فقط فً  

 كٌف ٌعمل التدقٌق اإلمالبً التلقابً

 تكون عندما اإلمالبٌة األخطاء من الكثٌر تصحٌح ٌلزمك ال أنه من ثقة أكثر تكون أن ٌمكنك الكتابة، أثناء تلقابٌاًء  اإلمالبً التدقٌق إجراء دعن

 ٌمكنك بحٌث العمل أثناء إمالبٌة أخطاء بها التً الكمات على عالمة وضع Microsoft Office برنامج فبإمكان. مستند لتسلٌم مستعداًء 

: التالً المثال فً كما وذلك بسهولة، تكشافهااس

 

. المقترحة التصحٌحات ترى كً خاطا بشكل كتبت التً الكلمات فوق األٌمن الماوس بزر النقر ٌمكنك

 

 إلى ةالكلم كإضافة أخرى، خٌارات توفٌر كلمة فوق األٌمن الماوس بزر للنقر ٌمكن تستخدمه، الذي Microsoft Office برنامج إلى استناداًء 

. المخصص القاموس

( فقط Wordو Outlook) التلقابً النحوي التدقٌق عمل كٌفٌة

 مستندات فً العمل أثناء الممكنة واألسلوبٌة النحوٌة األخطاء على عالمة بوضع Outlookو Word ٌقوم التلقابً، اإلمالبً التدقٌق تمكٌن بعد

Word ًعناصر وف Outlook المفتوحة (باستثناء Notes )التالً المثال فً موضح هو اكم :

 

. إضافٌة خٌارات على للحصول الخطأ فوق األٌمن الماوس بزر النقر ٌمكنك
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 البرنامج اعتبار سبب لرؤٌة الجملة هذه حول فوق النقر أو الخطأ تجاهل اختٌار أٌضاًء  ٌمكنك. مقترحاًء  تصحٌحاًء  تعطى قد الظاهرة، القابمة من

. خاطباًء  النص

 تشغٌله إٌقاف أو التلقابً والنحوي إلمالبًا التدقٌق تشغٌل

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

: ٌلً بما قم حالٌاًء، المفتوح للمستند التلقابً والنحوي اإلمالبً التدقٌق لتشغٌل .3

.  حالٌاًء  المفتوح الملف اسم فوق انقر لـ، استثناءات ضمن .1

 هذا فً النحوٌة األخطاء وإخفاء فقط المستند هذا فً اإلمالبٌة األخطاء إخفاء االختٌار خانتً بتحدٌد قم .2

. تحدٌدهما إلغاء أو فقط المستند

: ٌلً بما قم فصاعداًء، اآلن من بإنشابها تقوم التً المستندات لكافة التلقابً والنحوي اإلمالبً التدقٌق لتشغٌل

.  الجدٌدة المستندات كافة فوق انقر لـ، استثناءات ضمن .3

 هذا فً النحوٌة األخطاء وإخفاء فقط المستند هذا فً اإلمالبٌة األخطاء إخفاء االختٌار خانتً بتحدٌد قم .4

. تحدٌدهما إلغاء أو فقط المستند

 قمت قد بأنك األشخاص ؤالءه إعالم ترٌد قد آخرٌن، اشخاص مع بمشاركته تقوم لملف التلقابً والنحوي اإلمالبً التدقٌق تشغٌل أوقفت إذا   هام 

. التغٌٌر بهذا

 واحد وقت فً النحوي والتدقٌق اإلمالبً التدقٌق إجراء

 ثم محتملة، إمالبٌة أخطاء وجود فً التدقٌق وٌمكنك. تحرٌره من االنتهاء حتى المستند فً التدقٌق تأجٌل أردت إذا مفٌدة الطرٌقة هذه تكون
. تصحٌح كل على التأكٌد

 المهام جزء أو الحوار مربع استخدم ثم ،F7 اضغط. جداًء  سهالًء  Microsoft Office برامج كافة فً اإلمالبً التدقٌق ٌكون الحاالت، بعض فً

 برنامج لكل المتوفرة الفرٌدة الخٌارات شروحات وكذلك مفصلة إرشادات ٌلً فٌما. تستخدمه الذي العنصر أو الملف خالل من لالنتقال ٌظهر الذي

Microsoft Office: 

 .علٌها إمالبً تدقٌق إجراء ترٌد التً البٌانات أو النصٌة الفقرة أو العنصر أو الملف حدد -1

 .تدقٌقه ترٌد الذي النص حدد النص، من معٌن جزء لتحدٌد اختٌاري، بشكل. الملف ضمن انقر
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 : قم بأحد اإلجرابٌن التالٌٌن -2

  اضغط المفتاحF7  .

  استخدام الماوس: 

 إمالبً تدقٌق فوق انقر ،Word فً)  إمالبً تدقٌق فوق انقر تدقٌق، المجموعة فً ة،مراجع التبوٌب عالمة من

(. نحوي وتدقٌق

 . نحوي تدقٌق إجراء االختٌار خانة حدد النحوي، التدقٌق أٌضاًء  أردت إذا -3

 خاطا بشكل كتبت التً األولى الكلمة وتحدٌد مهام جزء أو حوار مربع عرض ٌتم إمالبٌة، أخطاء على البرنامج عثر إذا -4

 مختلفة طرٌق حول إرشادات ٌلً فٌما. البرنامج علٌه ٌعثر خطأ كل حل بها ترٌد التً الكٌفٌة قرر. اإلمالبً المدقق خالل من وذلك

:  خاطا بشكل كتبت التً الكلمة لحل

 المقترحة ماتالكل إحدى باستخدام الخطأ إصالح أرٌد *

.  تغٌٌر فوق انقر ثم اقتراحات، القابمة من كلمةًء  حدد

 بنفسً الكلمة تغٌٌر طرٌق عن الخطأ إصالح أرٌد *

. الكلمة إلصالح الحاجة حسب الكلمة بتحرٌر قم ثم المستند، فً الكلمة فوق نقر

 التالٌة الكلمة إلى واالنتقال خاطا بشكل كتبت التً الكلمة تجاهل أرٌد *

. واحدة مرة التجاهل فوق انقر

 كتبته كلما تلقابٌاًء  لً بإصالحه مجالبرنا قٌام أرٌد لذا بكثرة، الخطأ هذا بتكرار قٌامً ٌحتمل *

. تلقابً تصحٌح فوق انقر ثم اقتراحات، من الصحٌحة الكلمة حدد

 

 اٌماِٛط فٟ وٍّاخ عٓ اٌثؽس

. القاموس فً كلمات عن للبحث" أبحاث" المٌزة باستخدام ٌمكنك

:  بما ٌلًقم  .1

 

 أبحاث فوق انقر مراجعة، التبوٌب عالمة من .

 :بما ٌلًقم  .2

 اضغط المستند، فً واحدة مةكل عن للبحث ALT عنها البحث ترٌد التً الكلمة فوق وانقر  .

 واضغط ترٌدها، التً الكلمات حدد المستند، فً عبارة عن للبحث ALT التحدٌد فوق وانقر  .

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_17')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_18')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_20')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_22')
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 البحث بدء فوق انقر ثم عن، بحث المربع فً عبارةًء  أو كلمةًء  اكتب  .

 اٌّشادفاخ لاِٛط فٟ وٍّاخ عٓ اٌثؽس

. المرادفات قاموس فً( المقابل بالمعنى كلمات) وأضداد( المعنى بنفس مختلفة كلمات) مترادفات عن البحث" أبحاث" المٌزة باستخدام ٌمكنك

 البحث ٌمكنك ،Microsoft Office Outlookو Microsoft Office PowerPointو Microsoft Office Word فً   تلمٌح 

 فً معاٌنتها تم رسالة أو مفتوحة رسالة أو تقدٌمً عرض أو المستند فً مكان أي فوق األٌمن لماوسا بزر بالنقر قمت إذا بسرعة كلمة عن

. المختصرة القابمة من المرادفات فوق النقر ثم ،"القراءة جزء"

:  باألتًقم  .1

 

 المرادفات قاموس فوق انقر مراجعة، التبوٌب عالمة من .

.  أبحاث المهام جزء فً النتابج تظهر. عنها البحث ترٌد التً الكلمة فوق وانقر ALT اضغط .2

:  التالٌة اإلجراءات بأحد قم الكلمات، من المزٌد عن للبحث أو النتابج قابمة فً الموجودة الكلمات إحدى الستخدام .3

 نسخ أو إدراج فوق انقر ثم ألسفل، سهم فوق وانقر إلٌها، أشر الكلمات، إحدى الستخدام  .

 النتابج قابمة فً كلمة فوق انقر صلة، ذات إضافٌة كلمات عن للبحث .

 وترٌد الفرنسٌة باللغة مكتوباًء  المستند كان إذا المثال، سبٌل على. أخرى بلغة أو المرادفات قاموس فً كلمات عن البحث أٌضاًء  ٌمكنك   مالحظة 

. ترٌدها التً المرادفات قاموس خٌارات حدد ،المرجعٌة الكتب ضمن ثم أبحاث، المهام جزء فً األبحاث خٌارات   فوق انقر المترادفات، قاموس

 التنسٌق -8
 اٌعذٌٚح عالِاخ ذع١١ٓ

 Microsoft Office Word فً المستند تخطٌط لخٌارات ٌمكن أنه إال  —التنسٌق سهلة مستندات إلنشاء غالباًء  الجدولة عالمات تستخدم

. عنك بذلك القٌام 2007

 مسبقاًء  مصمم جدول استخدام أٌضاًء  ٌمكنك. واحدة جدولة عالمة تعٌٌن بدون بسهولة الفهرس أو اتالمحتوي جدول إنشاء ٌمكنك المثال، سبٌل على

. Office Word 2007 فً الصفحة وتذٌٌل رأس وخٌارات

 تجعل والتً السابقة الصفحة تخطٌط وخٌارات الغالف صفحات مثل مسبقاًء، مصممة صفحات Office Word 2007 ٌقدم ذلك، إلى باإلضافة

 .ضرورٌة غٌر الجدولة تعالما

 ماذا ترٌد أن تفعل؟
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  تعٌٌن عالمات الجدولة 

  االفتراضٌة الجدولة عالمات بٌن التباعد تغٌٌر 

 

 الجدولة عالمات تعٌٌن

. المستند من واألٌمن واألوسط األٌسر الجانب على الٌدوٌة الجدولة عالمات لتعٌٌن المسطرة استخدام فً ترغب قد

. العمودي التمرٌر شرٌط أعلى المسطرة عرض الزر فوق انقر المستند، أعلى موجودةال األفقٌة المسطرة تر لم إذا   مالحظة 

 عالمة نوع عرض ٌتم أن إلى األٌسر المسطرة طرف على الجدولة عالمات محدد فوق النقر طرٌق عن بسرعة الجدولة عالمات تعٌٌن ٌمكنك

 استخدامها؟ ٌجب التً الجدولة عالمات أنواع هً ما ولكن. ترٌده الذي الموقع على المسطرة فوق النقر ثم ترٌدها، التً الجدولة

 .اٌىراتح أشٕاء ا١ّ١ٌٓ ئٌٝ رٌه تعذ ع١غشٞ اٌزٞ إٌض تذء ِٛػع ترع١١ٓ ٠غشٜ ظذٌٚح عالِح ذمَٛ 

 .اٌىراتح أشٕاء اٌّٛػع ٘زا عٍٝ إٌض ذٛع١ؾ ٠رُ. إٌض ِٕرظف ِٛػع ترع١١ٓ اٌٛعؾ ئٌٝ ظذٌٚح عالِح ذمَٛ 

 .ا١ٌغاس ئٌٝ إٌض ذؽش٠ه ٠رُ اٌىراتح، أشٕاء. ٌٍٕض ا١ٌّٕٝ إٌٙا٠ح ؽشف ترع١١ٓ ٠ّٕٝ ظذٌٚح عالِح ذمَٛ 

 تشىً ِٛػعٙا فٟ اٌعشش٠ح اٌعالِح ذظً .اٌعشش٠ح اٌعالِح ؼٛي األسلاَ تّؽاراج عشش٠ح ظذٌٚح عالِح ذمَٛ 
 ؼشف ؼٛي األسلاَ اراجِػ ٠ّىٕه. )اٌّٛػع ٔفظ فٟ عرىْٛ اٌعشش٠ح اٌعالِح فاْ األسلاَ، عذد عٓ ِغرمً
 سِض أٚ اٌششؽح ِصً ِخرٍف، ؼشف ؼٛي األسلاَ ٌّؽاراج اٌعشش٠ح اٌعذٌٚح عالِح اعرخذاَ ٠رعزس ٚ فمؾ؛ عششٞ
 (& اٌعالِح

 .اٌعذٌٚح عالِح ِٛػع عٕذ عّٛدٞ شش٠ؾ تادساض ذمَٛ ؼ١س. إٌض ِٛلع عّٛدٞ خؾ راخ ظذٌٚح عالِح ذؽذد ال 

( سابق حرف) معٌن حرف إدراج أردت إذا أو المسطرة، فوق بالنقر علٌها الحصول ٌمكنك ال دقٌقة مواضع فً الجدولة عالمات وجود أردت إذا
 على الجدولة عالمة أي فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر هذا، الحوار مربع لعرض.  الجدولة عالمات الحوار مربع استخدام ٌمكنك الجدولة، عالمة قبل

. المسطرة

 الجدولة عالمات لتعٌٌن فقٌةاأل المسطرة استخدام حول

.  افتراضً بشكل فارغ جدٌد مستند فتح عند المسطرة ضمن جدولة عالمات توجد ال 

 فوق النقر ثم منهما، كل فوق النقر ٌمكنك. البادبة بالمسافات خاص الجدولة عالمات محدد ضمن األخٌران الخٌاران ٌعتبر 

 البادبة المسافة فوق انقر. المسطرة بطول البادبة المسافات عالمات انزالق من بدالًء  البادبة، المسافات موضع لتحدٌد المسطرة

 مسافة فوق انقر. الفقرة من األول السطر بدء ترٌد حٌث األفقٌة المسطرة من األعلى النصف فوق انقر ثم ، األول للسطر

.  الفقرة من التالٌة واألسطر الثانً رالسط بدء ترٌد حٌث األفقٌة المسطرة من األسفل النصف فوق انقر ثم ، معلقة بادبة

 ضغط إلى تحتاج ال) الجدولة عالمة بتعٌٌن قمت حٌث عمودي شرٌط خط ٌظهر عمودي، خط ذات جدولة عالمة تعٌٌن عند 

 خالل من عمودٌاًء  تشغٌلها ٌتم أنه إال خط، ٌتوسطه الذي التنسٌق مثل عمودي خط ذات الجدولة عالمة وتعتبر(. TAB المفتاح

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100341291025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100341291025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100341291025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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 عمودي خط ذات جدولة عالمة تعٌٌن ٌمكنك األخرى، الجدولة عالمات أنواع ومثل. العمودي الخط ذات الجدولة عالمة موقع

.  بعدها أو الفقرة نص كتابة قبل

 تختفً الماوس، زر تحرٌر وعند. المسطرة عن بعٌداًء ( أسفل أو أعلى إلى) سحبها طرٌق عن الجدولة عالمة إزالة ٌمكنك 

.  الجدولة عالمة

.  آخر موضع إلى المسطرة بطول الٌسار أو الٌمٌن إلى الموجودة الجدولة عالمات سحب أٌضاًء  ٌمكنك 

.  المسطرة على فقط األولى الفقرة من الجدولة عالمات تظهر فقرات، عدة تحدٌد عند 

 االفتراضٌة الجدولة عالمات بٌن التباعد تغٌٌر

 تتجاوز. حددتها التً الٌدوٌة الجدولة عالمات طرٌق عن االفتراضٌة الجدولة عالمات اعاقتط ٌتم الٌدوٌة، الجدولة عالمات بتعٌٌن قمت إذا

. الجدولة لعالمة االفتراضٌة اإلعدادات المسطرة على تعٌٌنها ٌتم التً الٌدوٌة الجدولة عالمات

.  فقرة الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  جدولة عالمات فوق انقر فقرة، الحوار مربع فً .2

.  االفتراضٌة الجدولة عالمات بٌن ترٌده الذي التباعد مقدار أدخل افتراضٌة، جدولة عالمات المربع فً .3

. حددتها التً المسافة عند الصفحة على الجدولة عالمة ستقف ،TAB المفتاح ضغط عند

 اٌىراتح أشٕاء اٌرٕغ١ك ذعمة

 غٌر التنسٌقات بتسطٌر ٌقوم الذي الخٌار تحدٌد ٌمكنك كما". أنماط" المهام جزء فً المستند فً يالٌدو التنسٌق تعقب عدم تحدٌد ٌمكنك

. أزرق متعرج بتسطٌر" السرٌعة األنماط" المتوافقة

" األنماط" المهام جزء من للعناصر الٌدوي التنسٌق إزالة

. مغلقة هذه التنسٌق تعقب خٌارات بترك قم األدنى، الحد إلى األنماط المهام جزء فً المسرودة العناصر بعدد االحتفاظ أردت إذا

. مقترن عنصر على التنسٌق إدخاالت تحتوي ال األنماط، المهام جزء فً عرضها ٌتم التً والفقرة الحرف إدخاالت بعكس   مالحظة 

.  خٌارات فوق انقر ثم أنماط، حوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1
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 األرقام وتنسٌق الخط وتنسٌق الفقرة مستوى على تنسٌق االختٌار خانات بتحدٌد قم كأنماط، إلظهاره التنسٌق ٌدتحد أسفل .2

.  تحدٌدها إلغاء أو النقطً والتعداد

 جزء فً مرفقة رموز بدون أنماط المهام جزء فً إلٌها اإلشارة ٌتم المستند، فً بإجرابها تقوم ٌدوٌة تنسٌقات أي تظهر تعد لن

. أنماط هامالم

 نص فً الٌدوي التنسٌق عرض

 عند. المستند فً المتوافقة غٌر التنسٌقات لتعقب مناسبة طرٌقة المتوافقة غٌر للتنسٌقات عالمة ووضع التنسٌق تعقب االختٌار خانة من كل تعد

. المستند تنسٌقات مع متوافقة غٌر أنماط أي أسفل أزرق متعرج تسطٌر وضع ٌتم المستند، فً الكتابة

. مقترن عنصر على التنسٌق إدخاالت تحتوي ال األنماط، المهام جزء فً عرضها ٌتم التً والفقرة الحرف إدخاالت بعكس   مالحظة 

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق خٌارات متقدمة .2

 .المتوافقة غٌر للتنسٌقات عالمة وضعو التنسٌقات تعقب االختٌار خانتً حدد التحرٌر، خٌارات أسفل .3

 

 إٌض ذٕغ١ك ذغ١١ش -
 

  اِماًا  إٌض ظعً

. بسرعة النص تنسٌق أجل من" المصغر" األدوات بشرٌط الخاصة التنسٌق خٌارات استخدام ٌمكنك ،Microsoft Office Word 2007 فً

. األٌمن الماوس بزر والنقر النص، تحدٌد عند ابمةالق مع أٌضاًء  ٌظهر. النص تحدٌد عند تلقابٌاًء " المصغر" األدوات شرٌط ٌظهر

 جعل النص غامقاًء 

.  التحدٌد فوق الموجود" المصغر" األدوات شرٌط إلى المؤشر وحرك غامقاًء  ٌصبح أن ترٌده الذي النص حدد .1

.   انقر فوق غامق .2

 CTRL+B  اختصار لوحة المفاتٌح

. غامقاًء  حددته يالذ النص جعل لعدم أخرى مرة غامق فوق انقر   مالحظة 

 ٔض ذغط١ش

. أخرى مرةًء  CTRL+U اضغط التسطٌر، إٌقاف أردت وإذا. الكتابة بدء ثم ومن CTRL+U ضغط هً نص لتسطٌر طرٌقة أسرع إن

. أخرى طرق بعدة والمسافات النص تسطٌر أٌضاًء  ٌمكن

 ت١ٕٙا اٌرٟ ٚاٌّغافاخ اٌىٍّاخ ذغط١ش

 

 ت١ٕٙا اٌرٟ اٌّغافاخ ١ٌٚغد اٌىٍّاخ، ذغط١ش

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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 اعرخذاَ اٌرغط١ش اٌّضدٚض

 

 ذغط١ش اٌّغافاخ اٌث١ؼاء

 

 ئػافح ذغط١ش ِضخشف

 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 تسطٌر الكلمات والتباعد بٌنها 

 تسطٌر الكلمات، دون التباعد بٌنها 

 استخدام التسطٌر المزدوج 

 تسطٌر المسافات الفارغة 

 مزخرف إضافة تسطٌر 

 إزالة التسطٌر 

 

 تسطٌر الكلمات والتباعد بٌنها

.  تسطٌره ترٌد الذي النص حدد .1

 على اضغط أو تسطٌر فوق انقر خط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

CTRL+U.  

 أو التسطٌر نمط إعداد غٌر ثم خط، التبوٌب عالمة فوق وانقر خط، الحوار مربع مشغل فوق انقر لونه، أو التسطٌر نمط لتغٌٌر

. التسطٌر لون

 تسطٌر الكلمات، دون التباعد بٌنها

.  تسطٌره ترٌد الذي النص حدد .1

 التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خط الحوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

  .خط

. فقط الكلمات فوق انقر التسطٌر، المربعنمط فً .3

 استخدام التسطٌر المزدوج

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144101025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
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.  تسطٌره ترٌد الذي النص حدد .1

 التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خط الحوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

  .خط

.  مزدوج تسطٌر فوق انقر التسطٌر، نمط المربع فً .3

 الفارغة المسافات تسطٌر

 تنشا كنت إذا المثال، سبٌل على  —التسطٌر صف ٌصعب أنه إال ،()- SHIFT+HYPHEN ضغط طرٌق عن البٌضاء المسافات تسطٌر ٌمكن

 على الضغط ديسٌؤ الحدود، خطوط إلى السفلٌة األحرف بتغٌٌر الخاص التلقابً التنسٌق خٌار تشغٌل حالة فً أٌضاًء،. تعببة نموذج

SHIFT+HYPHEN -( )ترٌد الذي العرض غٌر ٌكون قد الذي الفقرة عرض بتوسٌع ٌقوم خط إلى صف فً مرات أربع أو ثالث .

. الجدولة أحرف على التسطٌر تنسٌق وتطبٌق TAB المفتاح استخدام هو مطبوع لمستند فارغة مسافات لتسطٌر األفضل الطرٌقة تعتبر

.  السفلً الحد تشغٌل مع الجدول خالٌا أدرج اإلنترنت، عبر نموذج يف تسطٌر إنشاء أردت إذا

 مطبوع لمستند فارغة مسافات تسطٌر

. الجدولة أحرف على التسطٌر تنسٌق بتطبٌق وقم TAB المفتاح استخدم مطبوع، لمستند فارغة مسافات لتسطٌر

 التً العالمات رؤٌة ٌمكنك بحٌث¶  إخفاء/ارإظه فوق انقر فقرة، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن .1

  .الجدولة وعالمات المسافات إلى تشٌر

.  TABاضغط المفتاح  .2

.  صغٌر كسهم الجدولة حرف ٌبدو. تسطٌرها ترٌد التً الجدولة أحرف حدد .3

 

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .4

 اضغط CTRL+U بسٌط تسطٌر تنسٌق لتطبٌق  .
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 وانقر خط، الحوار مربع مشغل وفق انقر الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن آخر، تسطٌر نمط لتطبٌق 

. آخر تسطٌر نمط الختٌار التسطٌر نمط فوق انقر ثم خط، التبوٌب عالمة فوق

 االنترنت عبر لمستند فارغة مسافات تسطٌر

. كتابته عند مكانه فً الخط بقاء الطرٌقة هذه تتضمن. السفلً الحد تشغٌل مع جدول خلٌة أدرج اإلنترنت، عبر نموذج أو مستند فً تسطٌر إلنشاء

.  فارغ تسطٌر إدراج ترٌد حٌث انقر .1

  .جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

.  1x1 جدول إلدراج األٌسر العلوي المربع فوق انقر .3

. 2x1 جدول أدرج التسطٌر، قبل االجتماعً، الضمان رقم أو االسم مثل مقدمة، نص إضافة أردت إذا

 الٌسار أو الٌمٌن إلى المؤشر حرك ثم ، الحجم لتغٌٌر مؤشر ٌصبح أن إلى الجدول نهاٌة حتى المؤشر حرك الخط، طول لتغٌٌر

. تقصٌره أو الخط إلطالة

(.  2x1 جدول أنشأت إذا الثانً الجدول خلٌة داخل أو) الجدول داخل انقر .4

.  حدود التبوٌب عالمة فوق انقر ثم وتظلٌل، حدود فوق وانقر األٌمن، الماوس بزر انقر .5

.  بال فوق انقر اإلعداد، ضمن .6

.  ترٌد الذي والعرض واللون الخط نوع فوق انقر نمط، ضمن .7

.  فقط السفلً الخط عرض من تأكد. السفلً الحد إلضافة السفلً الهامش عالمات انقر معاٌنة، ضمن التخطٌطً الرسم فً .8

 التبوٌب عالمة ضمن طباعتها، ٌتم ال التً الفاتح البنً اللون ذات الشبكة خطوط بدون الجدول عرض تفضل كنت إذا   مالحظة 

. الشبكة خطوط إظهار فوق انقر جدول، المجموعة فً تخطٌط،

. الخط قبل النص كتابة ٌمكنك المقدمة، لنص مساحة لتوفٌر 2x1 جدول استخدمت إذا

 إضافة تسطٌر مزخرف

.  تسطٌره ترٌد الذي النص حدد .1

 التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خط الحوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

  .خط
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.  ترٌد الذي النمط فوق انقر التسطٌر، نمط المربع فً .3

. ترٌد الذي اللون فوق انقر ثم التسطٌر، لون فوق انقر التسطٌر، لون لتغٌٌر .4

 التسطٌر إزالة

.  CTRL+U واضغط المسطر النص حدد مسافات، أو كلمات من مفرد تسطٌر إلزالة

. مرتٌن CTRL+U اضغط بالتسطٌر، الخاصة األخرى األنماط إلزالة   مالحظة 

 اٌرغط١ش اٌّضدٚض ٌٍٕض

.  تسطٌره ترٌد الذي النص حدد .1

 التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خط الحوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

  .خط

.  المزدوج التسطٌر نمط فوق انقر التسطٌر، نمط المربع فً .3

 
 إٌض ٌْٛ ذغ١١ش

 تضفً كً وسهولة بسرعة بأكمله مستند تنسٌق ٌمكنك أو محدد، نص على تنسٌق تطبٌق ،Microsoft Office Word 2007 فً ٌمكنك

 مجموعة) ألوان نظام تتضمن أن ٌمكنها التنسٌق ٌاراتخ من مجموعة هً المستند وسمة. مستند سمة تطبٌق خالل من وجدٌداًء  عملٌاًء  شكالًء  علٌه

(. التعببة وتأثٌرات الخطوط من مجموعة) تأثٌرات ونظام( والعناوٌن األساسٌة النصوص خطوط من مجموعة) خطوط ونظام( األلوان من

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 تغٌٌر لون النص 

 تطبٌق سمة لون معرفة مسبقاًء  

 إنشاء سمة لون مخصصة 

 

 النص لون تغٌٌر

 األدوات شرٌط وٌظهر. بسرعة النص لتنسٌق التنسٌق بخٌارات الخاص" المصغر" األدوات شرٌط استخدام ،Office Word 2007 فً ٌمكنك

. األٌمن الماوس بزر والنقر النص، تحدٌد عند القابمة مع أٌضاًء  وٌظهر. النص تحدٌد عند تلقابٌاًء " المصغر"

.  النص تحدٌد مع ٌظهر الذي" المصغر" األدوات شرٌط إلى المؤشر وحرك تغٌٌره، ترٌد الذي النص حدد .1

.  المرغوب اللون حدد ثم الخط، لون فوق انقر .2

 مسبقاًء  معرفة لون سمة تطبٌق

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215301025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215301025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215301025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215301025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215301025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215301025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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 مختلفة أجزاء بتنسٌق Word ٌقوم جدٌدة، لون سمة اختٌار عند. جدٌدة لون سمة تحدٌد طرٌق عن المستند فً ودةالموج األلوان تغٌٌر ٌمكنك

. معاًء  للعمل المصممة األلوان مع تلقابٌاًء  المستند من

.  السمة ألوان فوق انقر سمات، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

. السمات ألوان من بدالًء  سمات فوق انقر المستند، فً والتأثٌرات األلوانو الخط تغٌٌر أردت إذا   مالحظة 

.  استخدامها ترٌد التً مسبقاًء  المعرفة اللون سمة فوق انقر مضمن، ضمن .2

 مخصصة لون سمة إنشاء

 حفظها ٌمكنك الجدٌدة، مستنداتال على التغٌٌرات تلك تطبٌق أردت إذا. مباشرة النشط المستند على اللون سمة على تجرٌها التً التغٌٌرات تؤثر

. مخصصة لون كسمة

.  السمة ألوان فوق انقر سمات، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  جدٌدة سمات ألوان إنشاء فوق انقر .2

.  استخدامها ترٌد التً األلوان حدد السمات، ألوان ضمن .3

. لون تحدٌد ٌتم مرة كل تلقابً بشكل النموذج تحدٌث ٌتم

.  الجدٌدة اللون لسمة اسماًء  اكتب االسم، المربع فً .4

.  انقر فوق حفظ .5

 ذغ١١ش ؼعُ إٌض

 تضفً كً وسهولة بسرعة بالكامل مستند تنسٌق ٌمكنك أو محدد، نص على تنسٌق تطبٌق ،Microsoft Office Word 2007 فً ٌمكنك

 ألوان نظام تتضمن أن ٌمكن التً التنسٌق خٌارات من مجموعة هً المستند وسمة. مستند سمة تطبٌق خالل من وجدٌداًء  عملٌاًء  شكالًء  علٌه

 وتأثٌرات الخطوط من مجموعة) تأثٌرات ونظام( والعناوٌن األساسٌة النصوص خطوط من مجموعة) خطوط ونظام( األلوان من مجموعة)

(. التعببة

 ماذا ترٌد أن تفعل؟
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 تغٌٌر حجم النص 

 تطبٌق سمة خط معرفة مسبقاًء  

 إنشاء سمة خط مخصصة 

 

 الخط حجم تغٌٌر

 شرٌط وٌظهر. بسرعة النص تنسٌق أجل من التنسٌق بخٌارات الخاص" المصغر" األدوات شرٌط استخدام ،Office Word 2007 فً ٌمكنك

. األٌمن الماوس بزر النقر ثم النص، تحدٌد عند القابمة مع أٌضاًء  ٌظهر كما. النص تحدٌد عند تلقابٌاًء " المصغر" األدوات

.  النص تحدٌد مع ٌظهر الذي" المصغر" األدوات شرٌط إلى المؤشر وحرك تغٌٌره، ترٌد الذي النص حدد .1

:  قم بـأي مما ٌلً .2

 اضغط أو الخط تكبٌر فوق انقر النص، لتكبٌر CTRL+SHIFT+>  .

 اضغط أو. الخط تقلٌص فوق انقر النص، لتصغٌر CTRL+SHIFT+< .

. خط المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن الخط حجم تحدٌد أٌضاَا  ٌمكنك   مالحظة 

 

 مسبقاًء  معرفة خط سمة تطبٌق

 األساسً والنص العنوان خط بتغٌٌر قم جدٌدة، خط ةسم باختٌار تقوم عندما. جدٌدة خط سمة تحدٌد خالل من المستند فً الخطوط تغٌٌر ٌمكنك

. به تعمل الذي للمستند

.  السمة خطوط فوق انقر سمات، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

. السمات خطوط من بدالًء  سمات فوق انقر المستند، فً والتأثٌرات واأللوان الخط تغٌٌر أردت إذا   مالحظة 

.  استخدامها ترٌد التً مسبقاًء  المعرفة الخط سمة وقف انقر مضمن، ضمن .2

 إنشاء سمة خط مخصصة 

  .السمة خطوط فوق انقر سمات، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215311025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215311025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215311025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215311025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215311025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100215311025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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.  جدٌدة سمات خطوط إنشاء فوق انقر .2

.  النص وخط العنوان خط المربعات فً استخدامها ترٌد التً واألحجام الخطوط حدد .3

. تحددها التً بالخطوط العٌنة ثتحدي ٌتم

.  الجدٌدة الخط لسمة اسماًء  اكتب االسم، المربع فً .4

. انقر فوق حفظ .5

 ٔض عٍٝ ذغط١ش أٚ ِااً أٚ  اِك اٌرٕغ١ك ذطث١ك

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  تطبٌق التنسٌق غامق على نص 

  تطبٌق التنسٌق مابل على نص 

  تطبٌق التنسٌق تسطٌر على نص 

 

 

 

 نص على غامق التنسٌق تطبٌق

: ٌلً بما قم

.  تنسٌقه ترٌد الذي النص حدد .1

.  غامق فوق انقر خط، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة من .2

. CTRL+B اضغط محدد، نص على غامق التنسٌق لتطبٌق  المفاتٌح لوحة اختصار

 نص على مابل التنسٌق تطبٌق

: ٌلً بما قم

.  تنسٌقه ترٌد الذي النص حدد .1

.  مابل فوق انقر خط، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة من .2

. CTRL+I اضغط محدد، نص على مابل التنسٌق لتطبٌق  المفاتٌح لوحة اختصار

 صن على تسطٌر التنسٌق تطبٌق

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101677551025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101677551025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101677551025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101677551025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101677551025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101677551025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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: ٌلً بما قم

.  تنسٌقه ترٌد الذي النص حدد .1

.  تسطٌر فوق انقر خط، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة من .2

. CTRL+U اضغط محدد، نص على تسطٌر التنسٌق لتطبٌق  المفاتٌح لوحة اختصار

 ئصاٌرٗ أٚ اٌر١١ّض ذطث١ك

 المستند كان إذا المستند من الممٌزة األجزاء رؤٌة تسُهل. عنه والبحث ستندالم فً الهام النص على عالمة لوضع" التمٌٌز" أداة استخدم

. اإلنترنت عبر معروضاًء 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 بدء التمٌٌز 

 تمٌٌز النص المحدد 

 سمات جدٌدةإنشاء ألوان  

 البحث عن النص الممٌز بسرعة 

 

 

 بدء التمٌٌز

.  نصال تمٌٌز لون بجوار الموجود السهم فوق انقر خط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  ترٌده الذي اللون فوق انقر .2

. نقطٌة طابعة أو اللون أحادٌة طابعة باستخدام المستند طباعة فً ترغب كنت إذا خفٌف تمٌٌز لون استخدم   مالحظة 

.  تمٌٌزه ترٌد الذي الرسم أو النص حدد .3

.  ESC على اضغط لتمٌٌزأوا إٌقاف فوق وانقر النص تمٌٌز لون بجانب الموجود السهم فوق انقر التمٌٌز، إلٌقاف .4

 تمٌٌز النص المحدد

.  تمٌٌزه ترٌد الذي النص حدد .1

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100144091025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
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.  النص تمٌٌز لون بجوار الموجود السهم فوق انقر خط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  ترٌد الذي اللون فوق انقر .3

. نقطٌة طابعة أو اللون أحادٌة طابعة مباستخدا المستند طباعة فً ترغب كنت إذا خفٌف تمٌٌز لون استخدم   مالحظة 

   منه جزء أو بأكمله المستند من التمٌٌز إزالة

.  بأكمله المستند فً الموجود النص لتحدٌد CTRL+A اضغط أو به، الخاص التمٌٌز إزالة ترٌد الذي النص حدد .1

.  النص مٌٌزت لون بجوار الموجود السهم فوق انقر خط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  انقر فوق بال لون .3

 البحث عن النص الممٌز بسرعة

.  بحث فوق انقر تحرٌر، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  أكثر فوق انقر تنسٌق، الزر تر لم إذا .2

.  تمٌٌز فوق ثم تنسٌق، فوق انقر .3

.  التالً عن بحث فوق انقر .4

 خؾ ٠رٛعطٗ ٔض ذٕغ١ك ذطث١ك

. مستند فً نص على خط ٌتوسطه تنسٌق لتطبٌق اإلجراء ذاه استخدام ٌمكنك

".  التغٌٌرات تعقب" المٌزة استخدام ٌجب مستند، فً الموجودة التغٌٌرات تعقب أردت إذا
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 مفرد خط ٌتوسطه نص تنسٌق تطبٌق

.  تغٌٌره ترٌد الذي النص حدد .1

.  خط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خط الحوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

. خط ٌتوسطه االختٌار خانة حدد .3

 مزدوج خط ٌتوسطه نص تنسٌق تطبٌق

.  تغٌٌره ترٌد الذي النص حدد .1

.  خط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خط الحوار مربع مشغل فوق انقر البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

. مزدوج خط ٌتوسطه االختٌار خانة حدد .3

 ِغمؾ وث١ش اعرٙالٌٟ ؼشف ئٔشاء

 أو إخبارٌة رسالة على تشوٌق عنصر إلضفاء أو فصل أو مستند لبدء مسقط، كبٌر استهاللً حرف أي مسقط، استهاللً حرف استخدام ٌمكن

. دعوة

 

 

 مسقط استهاللً حرف 

 الهامش فً مسقط استهاللً حرف 

 

.  مسقط استهاللً بحرف تبدأ أن ترٌدها التً الفقرة فوق انقر .1

. نص على الفقرة تحتوي أن ٌجب
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 إضافة فوق انقر الشرابح، مجموعة فً الشرابح، تبوٌب عالمة فً .2

  .شرابح

.  الهامش فً أو ُمسقطة فوق انقر .3

 ٌٍٕض وث١شج تؽشٚف اٌىراتح ذغ١١ش

 أو للكلمات كبٌرة بحرف الكتابة تغٌٌر ٌمكنك ،Microsoft Office PowerPoint 2007 و Microsoft Office Word 2007 فً

 :ٌلً ما بإجراء للفقرات أو باراتللع

.  علٌه التغٌٌر هذا إجراء ترٌد الذي النص حدد .1

 خٌار فوق انقر ثم ، األحرف حالة تغٌٌر فوق انقر خط، المجموعة وفً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة على .2

.  المطلوب كبٌرة بحروف الكتابة

 

 الصغٌرة، باألحرف األخرى الحروف كافة وترك كبٌر بحرف العبارة من األول الحرف لكتابة 

.  الجملة حالة فوق انقر

 الصغٌرة األحرف فوق انقر الصغٌرة، بالحروف األحرف كافة لكتابة  .

 الكبٌرة األحرف فوق انقر الكبٌرة، بالحرف األحرف كافة لكتابة  .

 انقر الصغٌرة، باألحرف األحرف بقٌة وترك الكبٌرة بالحروف كلمة لكل األول الحرف لكتابة 

.  كلمة كل بداٌة فً استهاللً حرف فوق

 بٌن للتنقل المثال، سبٌل على) األحرف حالة عرض طرٌقتً بٌن للتنقل Capitalize 

Each Word والعكس cAPITALIZE eACH wORD فوق انقر ،(اإلنجلٌزٌة باللغة خاص وهو 

  حالة تبدٌل

 ِٕخفؼاًا  أٚ ِشذفعاًا  إٌض ظعً

 رقم مرجع المثال، سبٌل على. السطر على الموجود النص عن قلٌالًء  منخفضة أو مرتفعة توضع التً األرقام إلى والمنخفض المرتفع النص ٌشٌر

. منخفض نص العلمٌة الصٌغة وتستخدم المرتفع، للنص كمثال الختامً التعلٌق أو السفلٌة الحاشٌة

 



 2007شرح لمايكروسوفت وورد 
 

 

 
67 

 

 نص مرتفع 

 نص منخفض 

 

 جعل النص مرتفعاًء أو منخفضاًء 

.  منخفض نص أو مرتفع كنص تنسٌقه ترٌد يالذ النص حدد .1

:  نّفذ أحد اإلجراءات التالٌة .2

 

 ًعلى اضغط أو منخفض فوق انقر خط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة ف CTRL+SHIFT  .=+

 ًعلى اضغط أو منخفض فوق انقر خط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة ف CTRL .=+

 جاٌّؽارا ٚ اٌرثاعذ ذغ١١ش -9
 

 اٌظفؽح عٍٝ ٌٍٕض األفم١ح اٌّؽاراج ذغ١١ش

 ٌتم أي ضبطه، تم نص أو الوسط، إلى أو الٌسار، إلى أو الٌمٌن، إلى محاذاة ذو نص: واتجاهها الفقرات حواف مظهر األفقٌة المحاذاة تحدد

 الحافة مساواة ٌتم ،(شٌوعاًء  األكثر المحاذاة) الٌمٌن إلى محاذاة ذات فقرة فً المثال، سبٌل على. والٌسرى الٌمنى الهوامش مع بالتساوي محاذاته

. األٌسر بالهامش للفقرة الٌسرى

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  الٌسار أو الٌمٌن إلى النص محاذاة 

  توسٌط النص 

  ضبط النص 

  النص من واحد سطر ضمن المحاذاة تغٌٌر 
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 الٌسار أو الٌمٌن إلى النص محاذاة

.  لنص المراد محاذاتهحدد ا .1

.   الٌمٌن إلى محاذاة أو الٌسار إلى محاذاة فوق انقر فقرة، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن .2

 توسٌط النص

.  توسٌطه ترٌد الذي النص حدد .1

.   توسٌط فوق انقر فقرة، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن .2

 النص ضبط

. األخرى األسطر إلى نسبةًء  أقصر األخٌر السطر فٌه ٌكون الذي النص ضبط ٌمكنك

.  ضبطه ترٌد الذي النص حدد .1

.   ضبط فوق انقر فقرة، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن .2

 النص من واحد سطر ضمن المحاذاة تغٌٌر

.  "وٌب تخطٌط" العرض طرٌقة أو "الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة إلى بالتبدٌل قم .1

:  ٌلً مما بأي قم ثم الجدٌد، السطر فوق انقر .2

 مؤشر حرك  الٌسار إلى محاذاة ذو نص إدراج I-beam إلى محاذاة الرمز ترى أن إلى األٌسر الهامش إلى 

.  النص اكتب ثم مزدوجاًء، نقراًء  انقر.  الٌسار

 مؤشر حرك  الوسط إلى محاذاة ذو نص إدراج I-beam زدوجاًء،م نقراًء  انقر.  توسٌط الرمز ترى أن إلى 

.  النص اكتب ثم

 مؤشر حرك  الٌمٌن إلى محاذاة ذو نص إدراج I-beam انقر.  الٌمٌن إلى محاذاة الرمز ترى أن إلى 

.  النص اكتب ثم مزدوجاًء، نقراًء 

 اٌظفؽح عٍٝ ٌٍٕض اٌعّٛد٠ح اٌّؽاراج ذغ١١ش

. والسفلى العلٌا الهوامش إلى نسبةًء  المستند مقاطع أحد داخل النص موضع العمودٌة المحاذاة تحدد

 إضافة Microsoft Office Word 2007 فً ٌمكنك. للمستند عنوان صفحة أو غالف صفحة إلنشاء غالباًء  العمودٌة المحاذاة تستخدم

. العمودٌة المحاذاة خٌار تغٌٌر إلى الحاجة دون وسهولة بسرعة للمستند غالف صفحة

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 تغٌٌر المحاذاة العمودٌة لنص 

 إنشاء صفحة الغالف 
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 لنص العمودٌة المحاذاة تغٌٌر

 أو توسٌطه أو الصفحة، أعلى فً النص محاذاة ٌمكنك. فقط محدد لنص أو المقاطع أحد داخل الموجود للنص العمودٌة المحاذاة تغٌٌر ٌمكنك

. الصفحة أسفل فً النص محاذاة

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق نقرا ثم الصفحة إعداد الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  ترٌد الذي الخٌار فوق انقر عمودٌة، محاذاة المربع فً .2

. موافق فوق انقر ثم النقطة، هذه من أو الحالً المقطع أو المستند كامل فوق انقر على، تطبٌق المربع فً .3

 الغالف صفحة إنشاء

. وسهولة بسرعة احترافً مظهر له مستند إلنشاء األغلفة تصفحا من مجموعة بٌن من االختٌار Office Word 2007 فً ٌمكنك

.  الغالف صفحة فوق انقر صفحات، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  ترٌدها التً الغالف صفحة فوق انقر .2

. دوماًء  المفتوح المستند بداٌة إلى الغالف صفحة إضافة ٌتم

 اٌظفؽح عٍٝ إٌض ذٛع١ؾ

. الصفحة على والسفلى العلٌا الهوامش وبٌن الجانبٌة هوامشال بٌن النص توسٌط ٌمكنك

 ،Microsoft Office Word 2007 وفً. للمستند غالف صفحة إنشاء أجل من الصفحة على والعمودي األفقً التوسٌط ٌستخدم ما عادةًء 

 قمت إذا. الصفحة على النص توسٌط خالل نم وذلك ٌدوٌاًء، غالف صفحة إنشاء أو مسبقاًء، المصممة األغلفة صفحات معرض من االختٌار ٌمكنك

. والسفلى العلٌا الهوامش وبٌن الجانبٌة الهوامش بٌن النص بتوسٌط قم ٌدوٌاًء، الغالف صفحة بإنشاء

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  توسٌط النص بٌن الهوامش الجانبٌة 
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  والسفلى العلٌا الهوامش بٌن النص توسٌط 

 

 توسٌط النص بٌن الهوامش الجانبٌة

.  والٌمنى الٌسرى الهوامش بٌن توسٌطه دتري الذي النص حدد .1

.  توسٌط فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

 والسفلى العلٌا الهوامش بٌن النص توسٌط

.  والسفلى العلٌا الهوامش بٌن توسٌطه ترٌد الذي النص حدد .1

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر ثم الصفحة إعداد الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

.  توسٌط فوق انقر عمودٌة، محاذاة المربع فً .3

.  موافق فوق انقر ثم المحدد، النص فوق انقر على، تطبٌق المربع فً .4

 اٌّغرٕذ فٟ األعطش ت١ٓ ِضدٚض ذثاعذ ئػافح

 غٌر المستند، حفظ عند التباعد على تجرٌها التً التغٌٌرات حفظ ٌتم. منه جزء إلى أو بأكمله مستند فً األسطر بٌن مزدوج تباعد إضافة ٌمكنك

. وقت أي فً إضافٌة تغٌٌرات إجراء ٌمكنك أنه

. 1.15 هو فارغ مستند ألي االفتراضً التباعد ٌعد   مالحظة 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 بأكمله مستند إلى مزدوج تباعد إضافة 

 المحدد النص إلى مزدوج تباعد إضافة 

 

 بأكمله المستند إلى مزدوج تباعد إضافة
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.  تعدٌل فوق انقر ثم عادي فوق األٌمن الماوس بزر انقر أنماط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  مزدوجة مسافة فوق انقر تنسٌق، ضمن .2

. مزدوج تباعد إلى بأكمله المستند تنسٌق ٌتغٌر

 المحدد النص إلى مزدوج تباعد إضافة

.  تغٌٌره ترٌد الذي النص حدد .1

.  األسطر تباعد فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  2.0انقر فوق  .3

 
 اٌفمشاخ أٚ األعطش ت١ٓ اٌرثاعذ ػثؾ

. الفقرة فً النص أسطر بٌن العمودٌة المسافة مقدار األسطر تباعد ٌحدد

. تحتها أو الفقرة فوق المسافة مقدار الفقرات دتباع ٌحدد

. قلٌلة مسافة بمقدار فقرة كل عقب لؤلسطر فردي تباعد إضافة ٌتم افتراضً، بشكل

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 تغٌٌر تباعد األسطر 

 بعدها أو الفقرات قبل التباعد تغٌٌر 

 

 األسطر تباعد تغٌٌر

.  السطر ذلك تباعد بزٌادة Microsoft Office Word ٌقوم للنص، أكبر صٌغة أو رسم أو حرف على السطر احتوى إذا
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. السطر فً رسم أو حرف أكبر مع تتالءم بحٌث الكبٌر المسافة مقدار وحدد تاماًء  تباعداًء  استخدم الفقرة، داخل متساو بشكل األسطر كافة لتباعد

. التباعد مقدار بتخفٌض قم مقطوعة، العناصر ظهرت وإذا

. لها األسطر دتباع تغٌٌر ترٌد التً الفقرة حدد .1

.  األسطر تباعد فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

:  قم بـأي مما ٌلً .3

 ترٌد الذي األسطر مسافات رقم فوق انقر جدٌد، إعداد لتطبٌق  .

.  المحدد للنص مزدوج تباعد وضع ٌتم ،2.0 فوق بالنقر قمت إذا المثال، سبٌل على

 تباعد ضمن ترٌد التً الخٌارات حدد ثم األسطر، تباعد خٌارات فوق انقر دقة، كثرأ تباعد مسافات لتعٌٌن  .

 األسطر تباعد خٌارات

 المسافة مقدار وٌتباٌن. الزابدة للمسافة بسٌط مقدار وكذا السطر ذلك فً خط أكبر مع الخٌار هذا ٌتواءم  مفرد

.  المستخدم الخط حسب الزابدة

.  ونصف مرة بمقدار لؤلسطر الفردي التباعد من أكبر رالخٌا هذا  ونصف سطر

.  مرتٌن بمقدار لؤلسطر الفردي التباعد من أكبر الخٌار هذا  مزدوج

.  السطر على رسم أو خط أكبر لمالبمة المطلوب األسطر لتباعد األدنى الحد بتعٌٌن ٌقوم الخٌار هذا  األقل على

.  بضبطه Microsoft Office Word ٌقوم ال ألسطرل ثابت تباعد بتعٌٌن الخٌار هذا ٌقوم  تام

 مبوٌة نسبة بمقدار الفردي التباعد من بدءاًء  تقلٌلها أو زٌادتها ٌتم التً األسطر تباعد بتعٌٌن الخٌار هذا ٌقوم  متعدد

.  بالمابة 20 بمقدار المسافة زٌادة إلى 1.2 إلى األسطر تباعد تعٌٌن ٌؤدي المثال، سبٌل على. تحددها

 بعدها أو الفقرات قبل التباعد رتغًٌ

. افتراضً بشكل الفقرات عقب قلٌالًء  التباعد زٌادة ٌتم

.  بعدها أو قبلها التباعد تغٌٌر ترٌد التً الفقرات حدد .1

 أدخل ثم بعد تباعد أو قبل تباعد بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2
.  المطلوب ةالمساف مقدار
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 ٌٍفمشاخ تاداح ِغافح ٚػع

 مجموعة أو لفقرة البادبة المسافة زٌادة الهوامش، ضمن ٌمكنك،. لها األٌسر أو للفقرة األٌمن بالهامش إما الخاصة المسافة البادبة المسافة تحدد

 باتجاه الخارج إلى الفقرة تسحب والتً ،(الخارج إلى بادبة بمسافة أٌضاًء  تعرف) سالبة بادبة مسافة إنشاء أٌضاًء  ٌمكنك. إنقاصها أو الفقرات من

.  فقط الالحقة لؤلسطر وإنما األول، للسطر بادبة مسافة توجد ال حٌث معلّقة، بادبة مسافة إنشاء أٌضاًء  ٌمكنك كما. األٌسر الهامش

 

 

 هوامش الصفحة 

 مسافة بادبة 

 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 الفقرة من فقط األول للسطر بادبة مسافة وضع 

 إنقاصها أو بأكملها الفقرة من الٌسرى البادبة المسافة زٌادة 

 إنقاصها أو الفقرة من الٌمنى البادبة المسافة زٌادة 

 TAB المفتاح باستخدام بادبة مسافة تعٌٌن 

 منها األول السطر عدا ما الفقرة لكل ةبادئ مسافة وضع 

 إنشاء مسافة بادبة سالبة 

 

 الفقرة من فقط األول للسطر بادبة مسافة وضع

 

.  له بادبة مسافة وضع ترٌد الذي السطر أمام انقر .1

 البادبة المسافات التبوٌب عالمة فوق انقر ثم فقرة الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

.  والتباعد
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 ترٌد التً المسافة مقدار بتعٌٌن قم مقدار، المربع فً ثم األول، السطر فوق انقر بادبة، مسافة ضمن خاص القابمة فً .3

.  األول السطر إلى إضافتها

 البادبة المسافة إضافة ٌجب لكن،. تكتبها التً الالحقة الفقرات وكافة الفقرة من األول للسطر بادبة مسافة وضع سٌتم   مالحظة 

. اإلجراء نفس إتباع طرٌق عن المحددة الفقرة تسبق فقرات أي إلى ٌدوٌاًء 

 اإنقاصه أو بأكملها الفقرة من الٌسرى البادبة المسافة زٌادة

.  تغٌٌرها ترٌد التً الفقرة حدد .1

 لزٌادة للٌسار بادبة مسافة بجانب الموجودة األسهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة ضمن .2

.  إنقاصها أو الفقرة من الٌسرى البادبة المسافة

 إنقاصها أو الفقرة من الٌمنى البادبة المسافة زٌادة

.  تغٌٌرها ترٌد التً الفقرة حدد .1

 لزٌادة للٌمٌن بادبة مسافة بجانب الموجودة األسهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة ضمن .2

.  إنقاصها أو الفقرة من الٌمنى البادبة المسافة

 TAB المفتاح باستخدام بادبة مسافة تعٌٌن

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

 أثناء تلقابً تنسٌق التبوٌب عالمة فوق انقر ثم التلقابً، التصحٌح خٌارات فوق انقر التلقابً، التصحٌح إعدادات ضمن .3

.  الكتابة

.  والتراجع الجدولة مفتاحً باستخدام والٌمنى األولى البادبة المسافة تعٌٌن االختٌار خانة حدد .4

.  السطر أمام انقر الفقرة، من ولاأل للسطر بادبة مسافة لوضع .5

. األول السطر عدا ما سطر أي أمام انقر بأكملها، لفقرة بادبة مسافة لوضع

.  TABاضغط المفتاح  .6

 أدوات شرٌط القابمة ضمن تراجع فوق النقر أٌضاًء  ٌمكنك. اإلدراج نقطة تحرٌك قبل BACKSPACE اضغط البادبة، المسافة إلزالة   مالحظة 

. عالسري الوصول

 منها األول السطر عدا ما الفقرة لكل بادبة مسافة وضع
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.  معلقة بادبة كمسافة أٌضاًء  إلٌها والمشار منها، األول السطر عدا ما كلها لها بادبة مسافة وضع ترٌد التً الفقرة حدد .1

.  عنده ادبةالب المسافة بدء ترٌد الذي الموضع إلى معلقة بادبة مسافة العالمة اسحب األفقٌة، المسطرة على .2

 

. العمودي التمرٌر شرٌط أعلى فً المسطرة عرض الزر فوق انقر المستند، أعلى تظهر التً األفقٌة المسطرة تر لم إذا

 معلقة مسافة لتعٌٌن دقٌقة قٌاسات استخدم

.  اعدوالتب البادبة المسافات التبوٌب عالمة ضمن الخٌارات تحدٌد ٌمكنك أكبر، بدقة معلقة بادبة مسافة لتعٌٌن

 البادبة المسافات التبوٌب عالمة فوق انقر ثم فقرة الحوار مربع مشغل فوق انقر الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

.  والتباعد

 

 للمسافة ترٌدها التً المسافة مقدار بتعٌٌن قم بمقدار، المربع فً ثم معلقة، فوق انقر بادبة، ضمنمسافة خاص القابمة من .2

. المعلقة البادبة

 اء مسافة بادبة سالبةإنش

 

.  األٌسر الهامش إلى توسٌعها ترٌد التً الفقرة أو النص حدد .1

.  للٌسار بادبة مسافة المربع فً الموجود السفلً السهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة ضمن .2

. ترٌد كما األٌسر امشاله فً المحدد النص وضع ٌتم أن إلى السفلً السهم فوق النقر فً استمر

 اٌرفاف إٌض

. ترٌد نمط أو موضع أي باستخدام والجداول واألشكال الصور حول بسهولة النص التفاف من Microsoft Office Word 2007 ٌمكنك

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 
  رسومً كابن أو صورة حول نص التفاف 

  جدول التفاف نص حول 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100997401025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100997401025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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  وٌب صفحات على كابنات حول نص فصل 

 

 رسومً كابن أو صورة حول نص التفاف

 الكابن أو الصورة تكن لم إذا أما. القماشٌة اللوحة حدد ،قماشٌة رسم لوحة على موجوداًء  الكابن أو الصورة كانت إذا .1

.  الكابن أو الصورة حدد قماشٌة، ةلوح الرسومً

.  موضع فوق انقر ترتٌب، المجموعة فً تنسٌق، التبوٌب عالمة ضمن .2

 

. الموضع فوق انقر ثم ترتٌب، فوق انقر الموضع، تر لم إذا

.  تطبٌقه ترٌد الذي االلتفاف موضع فوق انقر .3

 التفاف نص حول جدول

.  انقر فوق الجدول .1

.  خصابص فوق انقر جدول، المجموعة فً تخطٌط، لتبوٌبا عالمة فً الجدول، أدوات تحت .2

 

.  التفاف فوق انقر النص، التفاف تحت .3

 تعٌٌن فوق انقر النص، التفاف ضمن األخرى، والخٌارات المحٌط النص عن والبعد للجدول والعمودي األفقً الموضع لتعٌٌن
. ترٌدها التً الخٌارات اختر ثم الموضع،

 جدول رسم عند تلقابٌاًء  نص التفاف

.  جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100997401025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
javascript:AppendPopup(this,'OfDrawingCanvas_1')
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.  جدول رسم فوق النقر أثناء CTRL اضغط .2

.  ارسم الجدول .3

. الجدول حول تلقابٌاًء  النص التفاف ٌتم

. جدول رسم راجع جدول، رسم حول المعلومات من المزٌد على للحصول

 وٌب صفحات على كابنات حول نص فصل

 لفصل النص التفاف فاصل استخدام ٌمكنك المثال، سبٌل على. وٌب صفحات على الكابنات حول النص لفصل النص التفاف فواصل استخدام ٌتم

. أساسً نص عن توضٌحٌة تسمٌة نص

 

 

 فاصل نص ضمن التسمٌة التوضٌحٌة 

 

.  الملتف النص إنهاء ترٌد حٌث وٌب صفحة فوق انقر 

.  النص التفاف فوق انقر ثم فواصل، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً 

 

 عالمات تشغٌل علٌك الفواصل، هذه عرض ترٌد كنت إذا. مستندال فً عادةًء  مربٌة غٌر تنسٌق عالمات هً النص التفاف فواصل إن   مالحظة 

 إلى( ) النص التفاف فاصل حرف ٌشٌر. الربٌسٌة الصفحة التبوٌب عالمة ضمن فقرة المجموعة فً إخفاء/إظهار فوق بالنقر التنسٌق

 .النص التفاف فاصل

 

 السرٌع التنسٌق -10
 ّٔؾ ذطث١ك

 األنماط" معرض أزار أحد فوق كالنقر سهالًء  أمراًء  Microsoft Office Word 2007 فً صالن من محدد جزء على نمط تطبٌق ٌعتبر

". السرٌعة

.  علٌه نمط تطبٌق ترٌد الذي النص حدد .1

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA100343141025&CTT=5&Origin=HA100997401025
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. الفقرة فً مكان أي فوق انقر بأكملها، لفقرة نمط اختٌار أردت وإذا. عنوان فً جعله ترٌد نصاًء  تحدٌد ٌمكنك المثال، سبٌل على

 انقر المرغوب، النمط تشاهد لم إذا. المرغوب النمط فوق انقر األنماط، مجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة وٌبالتب عالمة ضمن .2

.   السرٌعة األنماط معرض لتوسٌع المزٌد الزر فوق

".  السرٌعة األنماط" معرض فً عنوان ٌسمى الذي النمط فوق انقر عنوان، كنمط جعله ترٌد نصاًء  حددت إذا المثال، سبٌل على

 ترٌد الذي النمط فوق المؤشر وضع طرٌق عن معٌن نمط ذي المحدد النص علٌه سٌبدو الذي الشكل رؤٌة ٌمكن   مالحظة 

. معاٌنته

 اسم ضمن. أنماط تطبٌق المهام جزء لفتح CTRL+SHIFT+S اضغط ،"السرٌعة األنماط" معرض فً ترٌد الذي النمط ٌظهر لم إذا   مالحظة 

ف نمط أي اسم كتابة ٌمكنك أنه إال المستند، فً بالفعل استخدمتها التً األنماط تلك فقط القابمة تظِهر. ترٌد الذي النمط اسم اكتب النمط،  معرَّ

. للمستند

 ظذ٠ذ عش٠ع ّٔؾ ئٔشاء

 كافة على لسرٌعا النمط مجموعة احتواء احتمالٌة من بالرغم. معاًء  للعمل إنشاؤها ٌتم التً األنماط من مجموعات عن عبارة السرٌعة األنماط

. القابمة نمط أو جدٌد جدول مثل إضافٌة، أنماط إنشاء أٌضا ٌمكن. التجارٌة للعالمة جدٌد نمط إضافة ترٌد قد مستند، بنٌة فً تحتاجها التً األنماط

.  جدٌد كنمط إنشاءه ترٌد الذي النص حدد .1

. المستند فً حمراء أو غامقة دوماًء  العمل الكلمة ظهور ترٌد ربما المثال، سبٌل على

.  النص لتنسٌق وأحمر غامق فوق انقر التحدٌد، فوق ٌظهر الذي الصغٌر األدوات شرٌط ضمن .2

.  جدٌد سرٌع كنمط التحدٌد حفظ فوق انقر ثم أنماط، إلى وأشر التحدٌد، فوق األٌمن الماوس بزر انقر .3

.  موافق فوق انقر ثم  —العمل المثال سبٌل على  —النمط بتسمٌة قم .4

 النص ٌكون أن أردت كلما الستخدامه جاهزاًء  سمٌته الذي باالسم" السرٌعة األنماط" معرض فً أنشأته الذي العمل طنم سٌكون

. أحمر أو غامقاًء 

 
 

 ّٔؾ ذغ١١ش

 إنشاء فً استخدامها ٌتم كً معاًء  للعمل المصممة األنماط من مجموعات عن عبارة السرٌعة األنماط ،Microsoft Office Word 2007 فً

 ومن اآلخر، لبعضها مكملة تكون كً مصممة األنماط ألن سرٌع، نمط مجموعة فً األنماط تغٌر لن الحاالت، معظم فً. الشكل متمٌز جذاب دمستن

". السرٌع النمط" مجموعة فً النمط سمة تغٌٌر ترٌد قد معٌنة، ظروف فً ولكن،. آخر سرٌع نمط مجموعة استخدام السهل

.  تغٌٌرها ترٌد التً النمط سمات ذي النص حدد .1

. علٌه1 عنوان النمط تطبٌق تم الذي النص حدد ،1 عنوان النمط سمات لتغٌٌر المثال، سبٌل على
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. القابمة ضمن نمط على المؤشر ضع ثم أنماط، الحوار مربع مشغل فوق انقر معٌن، نمط سمات لعرض   تلمٌح 

 

.  ترٌدها التً الجدٌدة بالسمات المحدد النص بتنسٌق قم .2

. نقطة 14 إلى نقطة 16 من 1 عنوان النمط نقطة حجم تغٌٌر ترٌد أنك تقرر قد المثال، سبٌل على

.  تغٌٌره المراد النمط فوق األٌمن الماوس بزر انقر أنماط، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .3

 

.  التحدٌد لمطابقة التحدٌث فوق انقر .4

. بتعرٌفه قمت الذي الجدٌد للنمط مطابقاًء  لٌكون تلقابٌاًء  غٌٌرهبت قمت الذي النمط ذي النص سٌتغٌر   مالحظة 

 فوق انقر ثم أنماط، الحوار مربع مشغل فوق انقر المتوقعة، بالطرٌقة األنماط تحدٌث ٌتم وال المستند فً الموجودة األنماط بتغٌٌر قمت إذا   تلمٌح 

 .األنماط باستخدام تنسٌقه من دالًء ب ٌدوٌاًء  تنسٌقه تم قد النص كان إذا ما لمعرفة األنماط مراقب

 

 

 

 

 

 

 القوابم -11
 سلّٟ أٚ ٔمطٟ ذعذاد راخ لااّح ئٔشاء

. الكتابة أثناء تلقابً بشكل قوابم إنشاء Word لـ ٌمكن أو سرٌع، بشكل النص من الموجودة األسطر إلى األرقام أو النقطٌة الرموز إضافة ٌمكنك

 رغبة عدم حالة فً. رقمً أو نقطً تعداد ذات قابمة بدء تحاول أنك Word ٌعرف ،.1 رقم أو جمٌةن بعالمة الفقرة بدأت إذا افتراضً، بشكل

. ٌظهر الذي التلقابً التصحٌح خٌارات الزر فوق النقر ٌمكنك قابمة، إلى النص تحول
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  متعددة مستوٌات أو واحد مستوى: القوابم 

  رقمً أو نقطً تعداد ذات واحد مستوى قابمة إنشاء 

  المستوٌات متعددة قابمة إلى المستوى أحادٌة قابمة تحوٌل 

  المعرض من المستوٌات متعددة لقابمة نمط اختٌار 

 

 متعددة مستوٌات أو واحد مستوى: القوابم

. قابمة داخل قوابم لعرض المستوٌات متعددة قابمة أنشا أو فقط، واحد مستوى ذات قابمة أنشا

: التالٌة جراءاتاإل بأحد القٌام ٌمكنك رقمً، أو نقطً تعداد ذات قابمة بإنشاء القٌام عند

 أو القوابم فً واألرقام النقطٌة للرموز االفتراضٌة التنسٌقات استخدم  المالبمة والرقمٌة النقطٌة الرموز مكتبات استخدام 

. والرقمٌة النقطٌة الرموز مكتبات من أخرى تنسٌقات حدد أو القوابم خصص

 

 رقم فوق انقر مثالًء،. قابمة فً النص عن ٌختلف بشكل رقاماأل أو النقطٌة الرموز نّسق  والرقمٌة النقطٌة الرموز تنسٌق 

ٌّر . القابمة فً النص على تغٌٌرات إدخال دون بأكملها، القابمة فً األرقام لون وغ

 

 أو مستند إلى مربً تأثٌر إلضافة صور شكل على النقطٌة الرموز فٌها تكون نقطٌة قابمة أنشا   الرموز أو الصور استخدام 

. وٌب صفحة

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650121025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650121025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650121025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650121025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
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 رقمً أو نقطً تعداد ذات واحد مستوى قابمة إنشاء

 أسطر إلى أرقام أو نقطٌة رموز إضافة وبسرعة ٌمكنك أو الكتابة، أثناء تلقابً بشكل رقمً وتعداد نقطً تعداد ذات قوابم إنشاء Word بإمكان

. الموجودة النص

 رقمً أو نقطً تعداد ذات قابمة كتابة

 أو المسافة مفتاح اضغط ثم ومن رقمً، تعداد ذات قابمة لبدء. 1 أو نقطً تعداد ذات قابمة لبدء( النجمٌة العالمة* ) اكتب .1

TAB  .

.  أكتب النص الذي ترٌده .2

.  التالً القابمة عنصر إلضافة ENTER اضغط .3

. التالً الرقمً أو النقطً الرمز تلقابٌاًء  Word فٌدرج

.  القابمة فً األخٌر الرقم أو النقطً الرمز حذفل BACKSPACE اضغط أو مرتٌن، ENTER اضغط القابمة، إلنهاء .4

 تلقابً بشكل والرقمٌة النقطٌة التعدادات بدء عدم حالة فً

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  الكتابة ءأثنا تلقابً تنسٌق التبوٌب عالمة فوق انقر ثم ومن التلقابً، التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

 رقمٌة تعدادات ذات قوابم االختٌار وخانة تلقابٌة نقطٌة رموز ذات قوابم االختٌار خانة بتحدٌد قم الكتابة، أثناء تطبٌق ضمن .4

.  تلقابٌة

 قابمة إلى رقمٌة أو نقطٌة تعدادات إضافة

.  إلٌها رقمً تعداد أو نقطً تعداد بإضافة ترغب التً العناصر حدد .1

.  رقمً تعداد أو نقطً تعداد فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

   مالحظات 



 2007شرح لمايكروسوفت وورد 
 

 

 
82 

 أو نقطً تعداد بجانب الموجود السهم فوق النقر خالل من مختلفة رقمً تعداد وتنسٌقات نقطً تعداد أنماط اكتشاف ٌمكنك 

. فقرة المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن رقمً تعداد

 تنتقل. جدٌد موقع إلى واسحبه القابمة، فً رقمً أو نقطً رمز فوق انقر. الٌمٌن إلى أو الٌسار إلى بكاملها قابمة نقل ٌمكنك 

. الترقٌم مستوٌات تتغٌر ال. السحب أثناء بكاملها القابمة

 القابمة فً العناصر توسٌع

. اختٌار خانة تحدٌد إلغاء خالل من القوابم كافة فً األسطر بٌن التباعد مساحة زٌادة ٌمكنك

 بزر انقر ثم ،"األنماط" بجانب الموجود السهم فوق انقر أنماط، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن .1

".  الفقرات سرد" نمط فوق األٌمن الماوس

 

.  انقر فوق تعدٌل .2

.  فقرة فوق انقر ثم تنسٌق، فوق انقر النمط، الحوار مربع فً .3

.  النمط نفس لها التً الفقرات بٌن مسافة إضافة عدم االختٌار خانة تحدٌد بإلغاء قم .4

 المستوٌات متعددة قابمة إلى المستوى أحادٌة قابمة تحوٌل

. القابمة فً للعناصر الهرمً التسلسل مستوى تغٌٌر طرٌق عن المستوٌات متعددة قابمة إلى موجودة قابمة تحوٌل ٌمكنك

.  مختلف ستوىم إلى نقله ترٌد عنصر أي فوق انقر .1

 تغٌٌر فوق وانقر رقمً تعداد أو نقطً تعداد بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

.  المطلوب المستوى فوق انقر ثم القابمة مستوى

 

 المعرض من المستوٌات متعددة لقابمة نمط اختٌار

. المستوٌات دةمتعد قابمة أي على معرض نمط تطبٌق ٌمكنك

.  القابمة فً عنصر فوق انقر .1
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.  المستوٌات متعددة قابمة بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  ترٌدها التً المستوٌات متعددة القابمة فوق انقر .3

 اٌّغر٠ٛاخ ِرعذدج لااّح ئٔشاء

.  واحد مستوى من بدالًء  مختلفة مستوٌات فً قابمةال عناصر المستوٌات متعددة القابمة تظهر

 

. المستوٌات متعددة لقابمة جدٌد نمط إنشاء ٌمكن أو المعرض، من المستوٌات متعددة لقابمة نمط اختٌار ٌمكن

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

 Cالمعرض من المستوٌات متعددة لقابمة نمط اختٌار  

  المعرض إلى إلضافته المستوٌات متعددة لقابمة جدٌد نمط إنشاء 

  تقدٌم الترقٌم ٌدوٌاًء فً القابمة 

 

 المعرض من المستوٌات متعددة لقابمة نمط اختٌار

.  القابمة بدء ترٌد حٌث انقر .1

 متعددة قابمة بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

  .المستوٌات

.  األنماط معرض فً المستوٌات متعددة لقابمة نمط فوق انقر .3

.  المستوٌات لتغٌٌر SHIFT+TAB أو TAB مفتاح اضغط. القابمة اكتب .4

 المعرض إلى إلضافته المستوٌات متعددة لقابمة جدٌد نمط إنشاء

 وٌمكنك. وتعرٌفه المستوٌات متعددة للقابمة جدٌد نمط إنشاء ٌمكنك المعرض، فً عنه تبحث ما هً المستوٌات متعددة القابمة نماطأ تكن لم إذا

. تلقابٌاًء  القابمة أنماط معرض إلى الجدٌد القابمة نمط إضافة ٌتم. المستند فً المستوٌات متعددة جدٌدةًء  قابمةًء  بدأت كلما للقابمة جدٌد نمط استخدام

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650171025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650171025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650171025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650171025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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.  المستوٌات متعددة قابمة بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  جدٌدة المستوٌات متعددة قابمة تعرٌف فوق انقر .2

 القابمة فً استخدامه ترٌد مستوى كل تعرٌف فً استمر. والموقع والخط األرقام تنسٌق خٌارات بإدخال قم ،1 بالمستوى بدأت إذا

. المستوٌات متعددة

 فً المثال، سبٌل على. القابمة نفس فً والنقطً الرقمً التعداد مزج ٌمكن المستوٌات، متعددة قابمة نمط تعرٌف عند   مالحظة 

. معٌن لمستوى نقطً نمط فوق والنقر ألسفل، التمرٌر ٌمكن المستوى، هذا رقم نمط المربع

. انقر فوق موافق .3

. المستوٌات متعددة لقابمة افتراضً كنمط بتعرٌفه قمت التً المستوٌات متعددة القابمة نمط نتعًٌ تلقابٌاًء  ٌتم

 فً ترقٌم أو نقطً تعداد بجانب الموجود السهم فوق وانقر العنصر، حدد آخر، رقمً مستوى إلى المستوٌات متعدد عنصر لنقل   مالحظة 

 عنصر نقل ترٌد الذي القابمة مستوى فوق انقر ثم القابمة، مستوى تغٌٌر إلى أشر ثم الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن فقرة المجموعه

. إلٌها القابمة

 القابمة فً ٌدوٌاًء  الترقٌم تقدٌم

 نٌمك. سلٌمة بطرٌقة التالٌة األرقام تغٌٌر على Word وقدرة ٌدوٌاًء، الرقم تغٌٌر على قدرة  —القانونٌة كالقوابم  —الرقمٌة القوابم بعض تتطلب

. التالٌة القابمة ترقٌم بإعادة Word ٌقوم بٌنما ٌدوٌاًء  الرقم لتغٌٌر الرقمٌة القٌمة الخٌارتعٌٌن استخدام

.   القابمة فً تغٌٌره ترٌد التً الرقم فوق األٌمن الماوس بزر انقر .1

:  ٌلً مما بأي وقم الرقمٌة القٌمة تعٌٌن فوق انقر .2

 إلى القٌمة تعٌٌن المربع فً المحدد الرقم قٌمة وغٌر جدٌدة قابمة بدء فوق انقر  .

 الرقم قٌمة غٌر ثم ،(األرقام تخطً) متقدمة قٌمة االختٌار خانة وحدد سابقة، قابمة من متابعة فوق انقر 

 . بتحدٌده قمت الذي الرقم مستوى مع ٌتقابل الذي إلى القٌمة تعٌٌن المربع فً المحدد

 

 

 اٌرٍمااٟ سلّٟاي أٚ إٌمطٟ اٌرعذاد ذشغ١ً ئ٠ماف أٚ ذشغ١ً

 إٌقاف ٌمكنك. رقمً أو نقطً تعداد ذات قابمة بدء تحاول أنك على Word سٌدرك ،.1 رقم أو النجمٌة العالمة بكتابة القٌام عند تلقابً، بشكل

. التلقابٌة القوابم على التعرف مٌزة تشغٌل
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 ال المثال، سبٌل على. نفسه الوقت فً وتغٌٌرها القابمة تحدٌد من نتتمك فلن ٌدوٌاًء، القابمة وإنشاء المٌزة تشغٌل بإٌقاف القٌام عند   مالحظة 

. الوقت نفس فً االرقام كافة لون وتغٌٌر القابمة تحدٌد ٌمكنك

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق تدقٌق .2

.  الكتابة أثناء تلقابً تنسٌق ٌبالتبو عالمة فوق انقر ثم ومن التلقابً، التصحٌح خٌارات فوق انقر .3

 رقمٌة تعدادات ذات قوابم االختٌار خانة أو تلقابٌة نقطٌة رموز ذات قوابم االختٌار خانة بتحدٌد قم الكتابة، أثناء تطبٌق ضمن .4

.  تحدٌدها إلغاء أو تلقابٌة

 سلّٟ أٚ ٔمطٟ ذعذاد ذٕغ١ك ذغ١١ش

 إذا. القابمة فً الموجودة األرقام أو النقطٌة الرموز كافة لتحدٌد رقمً أو نقطً تعداد أي فوق انقر قابمة، فً رقمٌة أو نقطٌة رموز تنسٌق لتغٌٌر

. الرقمً أو النقطً والتعداد النص من كل تنسٌق تغٌٌر ٌتم النص، حددت

 فً هذا المقال

 

  جدٌد رقمً أو نقطً تعداد تنسٌق اختٌار 

  القابمة فً الرقمً أو النقطً التعداد خط تغٌٌر 

  القابمة أرجاء كافة فً الرقمً أو النقطً التعداد ٌظهر 

 

 جدٌد رقمً أو نقطً تعداد تنسٌق اختٌار

.  القابمة فً تغٌٌره ترٌد الذي الرقمً أو النقطً التعداد فوق انقر .1

 فً واحد رقمً أو نقطً تعداد فوق النقر طرٌق عن حدة على واحد مستوى فً التنسٌق تغٌٌر ٌمكن المستوٌات، متعددة قابمة فً

. القابمة من المستوى ذلك

.  رقمً تعداد أو نقطً تعداد بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، أسفل البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  الترقٌم مكتبة أو النقطٌة الرموز مكتبة فً ترٌد التً الرقمً أو النقطً عدادالت قابمة تنسٌق فوق انقر .3

 القابمة فً الرقمً أو النقطً التعداد خط تغٌٌر

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650211025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650211025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100650211025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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 تنسٌق ٌمكن المثال، سبٌل على. القابمة فً النص على تغٌٌرات إجراء دون قابمة فً الرقمً أو النقطً بالتعداد الخاص النص تنسٌق تغٌٌر ٌمكن

. القابمة فً النص عن مختلف خط بلون الرقمً أو النقطً دالتعدا

.  القابمة فً رقم أو نقطً رمز فوق انقر .1

. القابمة فً الموجود الرقمً أو النقطً التعداد كافة تحدٌد ٌتم

 

.  ترٌدها التً التغٌٌرات بإجراء قم خط، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة التبوٌب عالمة ضمن .2

 

. ترٌد الذي اللون فوق انقر ثم الخط، لون بجانب الموجود السهم فوق انقر المثال، سبٌل على

 القابمة أرجاء كافة فً الرقمً أو النقطً التعداد ٌظهر

. بسهولة القابمة عنصر مستوى تغٌٌر ٌمكن ،Microsoft Office Word 2007 فً

.  موقعه من تحرك التً الرقمً أو النقطً التعداد فوق انقر .1

.  رقمً تعداد أو نقطً تعداد بجوار الموجود السهم فوق انقر فقرة، أسفل البداٌة، تبوٌبال عالمة فً .2

 

.  ترٌد الذي المستوى فوق انقر ثم القابمة، مستوى تغٌٌر إلى باإلشارة قم .3

 األتعذ٠ح األؼشف ؼغة لااّح ذشذ١ة

. وسهولة بسرعة األبجدٌة األحرف حسب المستوى واحدة رقمٌة أو نقطٌة قابمة ذي نص ترتٌب ٌمكن

.  الرقمٌة أو النقطٌة القابمة فً الموجود النص حدد .1

.  فرز فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2
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.  تنازلً أو تصاعدي فوق إما انقر ثم ونص، فقرات فوق انقر حسب، فرز ضمن نص، فرز الحوار مربع فً .3

 

 الجداول -12
 اٌغش٠عح اٌعذاٚي تاعرخذاَ ظذٚي ئدساض

 حالة فً. وقت أي فً استخدامها وإعادة السرٌعة الجداول إلى الوصول ٌمكنك. اإلنشاء ككتل المعرض فً المخّزنة الجداول هً السرٌعة الجداول

 الجدول إنشاء إعادة إلى تحتاج ال بحٌث السرٌعة الجداول معرض فً الجدول من نسخة حفظ ٌمكنك متكرر، بشكل معٌن تنسٌق به جدول استخدام

. استخدامه ترٌد مرة كل فً

 فً هذه المقالة

 

  إدراج جدول باستخدام الجداول السرٌعة 

  السرٌعة الجداول معرض إلى جدول إضافة 

  لسرٌعةا الجداول معرض فً جداول أي أرى ال 

 

 إدراج جدول باستخدام الجداول السرٌعة

.  جدول إدراج ترٌد حٌث انقر .1

.  جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

.  ترٌده الذي الجدول فوق انقر ثم السرٌعة، الجداول إلى أشر .3

.  الحاجة حسب ترٌدها، التً بالبٌانات الجدول فً الموجودة النابب العنصر بٌانات باستبدال قم .4

 السرٌعة الجداول معرض إلى جدول إضافة

.  إضافته ترٌد الذي الجدول فً انقر .1

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

.  جدول تحدٌد فوق انقر ثم حدد، فوق انقر جدول، المجموعة من .3

  .جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .4

.  السرٌعة الجداول معرض إلى التحدٌد حفظ فوق انقر ثم السرٌعة، الجداول إلى أشر .5

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101129611025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101129611025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101129611025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101129611025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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:  جدٌدة إنشاء كتل إنشاء الحوار مربع فً المعلومات بملء قم .6

 ا اكتب  االسم ا اسمًء .  اإلنشاء لكتلة فرٌدًء

 القابمة من جداول بتحدٌد قم  معرض  .

 جدٌدة فبة بإنشاء قم أو مضمن، أو عام مثل فبة، بتحدٌد قم  الفبة  .

 اإلنشاء لكتلة وصفًءا اكتب  الوصف  .

 القابمة من اإلنشاء كتل فوق انقر  فً حفظ  .

ا الجدول ٌكون أن أردت إذا فً حفظ القابمة من مختلف قالب تحدٌد ٌمكنك  القالب ٌكون أن ٌجب. القالب ذلك فً متوفرًء

ا . القوالب أسماء قابمة فً عرضه لٌتم مفتوحًء

 ا اختر  خٌارات ًٌء :  ٌلً مما أ

 كان إذا حتى به الخاصة الفقرة فً المحتوى لجعل به الخاصة الفقرة فً إدراج بتحدٌد قم 

.  الفقرة وسط فً المؤشر

 منفصلة صفحة فً اإلنشاء كتلة لوضع به الخاصة الصفحة فً المحتوى إدخال بتحدٌد قم 

.  وبعدها اإلنشاء كتلة قبل الصفحات فواصل وجود مع

 السرٌعة الجداول معرض فً داولج أي أرى ال

 غٌر اإلنشاء لكتلة اإلضافٌة الوظابف تكون قد المعرض، إلى الوصول علٌك تعذر إذا أو المعرض فً مضّمنة جداول تصمٌمات أي ترى لم إذا

:  ٌلً ماب قم ،Microsoft Office Word 2007 لـ اإلنشاء كتل معارض كافة فً المضّمنة التصمٌمات ظهور من للتأكد. متوفرة

.  Word خٌارات فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .1

.  انقر فوق وظابف إضافٌة .2

.  انتقال فوق انقر ثم معطلة، عناصر بتحدٌد قم إدارة، القابمة فً .3

.  تمكٌن فوق انقر ثم ،Building Blocks.dotx فوق انقر .4

.  Wordقم بإعادة تشغٌل  .5

 ئدساض ظذٚي أٚ ئٔشاؤٖ

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  إدراج جدول 

  إنشاء جدول 

  وضع جدول داخل جدول آخر 

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343001025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343001025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343001025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343001025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343001025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343001025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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 جدول إدراج

 نموذج باستخدام أكمل  —مسبقاًء  المنسقة الجداول تحدٌد من باالختٌار وذلك جدول، إدراج ٌمكن ،Microsoft Office Word 2007 فً

 أكثر جدول إلنشاء آخر جدول فً جدول إدراج ٌمكن أو مستند فً جدول إدراج وٌمكن. ترٌدها التً واألعمدة الصفوف عدد تحدٌد أو  —البٌانات

 .تعقٌداًء 

 الجداول قوالب استخدام

 على لمساعدتك بٌانات نماذج على الجداول قوالب تحتوي. مسبقاًء  المنسقة الجداول معرض إلى ٌستند جدول إلدراج الجداول قوالب استخدام كنٌم

. البٌانات إضافة عند الجدول علٌه سٌكون الذي الشكل تصور

.  الجدول إدراج ترٌد حٌث انقر .1

 الذي القالب فوق انقر ثم السرٌعة، الجداول إلى وأِشرْ  جدول، فوق رانق جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة ضمن .2

.  ترٌد

 

.  ترٌدها التً بالبٌانات القالب بٌانات استبدل .3

 استخدام القابمة جدول

.  الجدول إدراج ترٌد حٌث انقر .1

 عدد لتحدٌد ببالسح قم جدول، إدراج ضمن ثم، جدول، فوق انقر جداول، المجموعة فً ، إدراج التبوٌب عالمة ضمن .2

.  ترٌد التً واألعمدة الصفوف

 

 جدول إدراج األمر استخدام

. مستند فً الجدول إدراج قبل وتنسٌقاته الجدول أبعاد لتحدٌد جدول إدراج األمر استخدام ٌمكنك

.  الجدول إدراج ترٌد حٌث انقر .1

.  تحدٌث فوق انقر ثم تحدٌث بجوار موجودال السهم فوق انقر االتصاالت، إدارة المجموعة فً بٌانات، التبوٌب عالمة فً .2
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.  والصفوف األعمدة عدد أدِخلْ  الجدول، حجم ضمن .3

.  الجدول حجم لضبط المستخدمة الخٌارات اختر التلقابً، االحتواء أسلوب ضمن .4

 جدول إنشاء

. جدول إلى نص تحوٌل أو ترٌدها، التً واألعمدة الصفوف رسم طرٌق عن جدول إنشاء ٌمكن

 جدول رسم

. صف لكل األعمدة من متغٌر عدد أو مختلفة بارتفاعات خالٌا على ٌحتوي جدول المثال، سبٌل على  —معقد جدول رسم مكني

.  الجدول إنشاء ترٌد حٌث انقر .1

.  جدول رسم فوق انقر ثم جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

. رصاص قلم شكل على المؤشر ٌصبح

.  المستطٌل هذا داخل الصفوف وأسطر األعمدة أسطر ارسم ثم. مستطٌالًء  ارسم للجدول، الخارجٌة لحدودا لتعرٌف .3

 

 انقر حدود، رسم المجموعة فً تصمٌم، التبوٌب عالمة ضمن الجدول، أدوات ضمن األسطر، من مجموعة أو سطر لمسح .4

.  ممحاة فوق

.  محتوٌاته مسح أو جدول حذف راجع بأكمله، الجدول لمسح. مسحه ترٌد الذي السطر فوق انقر .5

.  الرسوم إدراج أو الكتابة وابدأ خلٌة داخل انقر الجدول، رسم من االنتهاء عند .6

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP100388591025&CTT=5&Origin=HA100343001025
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 تحوٌل نص إلى جدول

. أعمدة إلى النص تقسٌم فٌه تقوم الذي المكان إلى تشٌر  —الجدولة عالمات أو الفواصل مثل  —فاصلة أحرفاًء بإدراج قم .1

.  جدٌد صف بدء ترٌد حٌث الفقرة عالمات استخدم

 من جدول إلنشاء األولى الكلمة بعد جدولة عالمة أو فاصلة أدرج السطر، فً كلمتٌن من مكونة قابمة فً المثال، سبٌل على

. عمودٌن

.  تحوٌله ترٌد الذي النص حدد .2

.  جدول إلى النص تحوٌل فوق انقر ثم جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .3

 

.  النص فً استخدمته الذي الفاصل الحرف خٌار وقف انقر عند، النص فصل ضمن جدول، إلى نص تحوٌل الحوار مربع فً .4

. ترٌدها أخرى خٌارات أٌة حدد

 آخر جدول داخل جدول وضع

ف  كجدول وٌب صفحة فً فكرت وإذا. وٌب صفحات لتصمٌم تستخدم ما وغالباًء  المتداخلة، بالجداول أخرى جداول داخل الموجودة الجداول ُتعرَا

. للصفحة المختلفة األجزاء تخطٌط ٌمكن  —المختلفة الجدول خالٌا داخل ورسومات نص به  —أخرى جداول على ٌحتوي واحد كبٌر

 ترٌد حٌث جدول رسم ٌمكن أو جدول، إلدراج المستخدمة الطرق من أٌة استخدام ثم ما، خلٌة فوق النقر طرٌق عن متداخل جدول إدراج ٌمكن

. المتداخل الجدول

. آخر جدول فً هولصق موجود جدول نسخ أٌضاًء  ٌمكن   مالحظة 

 سعُ ظذٚي

. صف لكل األعمدة من متغٌر عدد أو مختلفة بارتفاعات خالٌا ٌتضمن جدول المثال، سبٌل على  —معقد جدول رسم ٌمكنك

.  الجدول رسم ترٌد حٌث انقر .1

.  جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

javascript:AppendPopup(this,'IDH_wddefSeparatorCharacters_1')
javascript:AppendPopup(this,'ofCell_1')
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.  انقر فوق رسم جدول .3

. رصاص قلم شكل على المؤشر ٌصبح

.  مستطٌالًء  ارسم للجدول، الخارجٌة الحدود لتعرٌف .4

.  المستطٌل داخل والصفوف األعمدة أسطر ارسم .5

 

 ممحاة فوق انقر حدود، رسم المجموعة فً تصمٌم، التبوٌب عالمة ضمن الجدول، أدوات ضمن أسطر، كتلة أو سطر لمسح .6

  .

.  الجدول رسم لمتابعة جدول رسم فوق انقر االنتهاء، عند. مسحه ترٌد الذي السطر فوق انقر .7

.  رسم إدراج أو بالكتابة وابدأ خلٌة داخل انقر الجدول، مرس من االنتهاء عند .8

 اٌعذٚي ئٌٝ عّٛد أٚ طف أٚ خ١ٍح ئػافح

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  إضافة خلٌة 

  إضافة صف أعلى أو أسفل 

  الٌسار أو الٌمٌن إلى دعمو إضافة 

 

 إضافة خلٌة

.  فٌه الخلٌة إدراج ترٌد الذي المكان أعلى أو ٌمٌن الموجودة الخلٌة داخل انقر .1

.  وأعمدة صفوف الحوار مربع مشغل فوق انقر تخطٌط، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات أسفل .2

.  التالٌة الخٌارات أحد فوق انقر .3

 ٌـ أمش فٛق

ٌٝ ئصاؼح اٌخال٠ا ئ
 ا١ّ١ٌٓ

  .ا١ّ١ٌٓ ٔؽٛ اٌظف رٌه فٟ األخشٜ اٌخال٠ا وافح ٚذؽش٠ه خ١ٍح ئدساض

 ِٓ أوصش خال٠ا عٍٝ ٠ؽرٛٞ طف ٘زا عٓ ٠ٕرط لذ. ظذ٠ذ عّٛد تادساض Word ٠مَٛ ال   ِالؼظح 

 .األخشٜ اٌظفٛف

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343061025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343061025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343061025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343061025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343061025&ns=WINWORD&lcid=1025#3


 2007شرح لمايكروسوفت وورد 
 

 

 
93 

ئصاؼح اٌخال٠ا ئٌٝ 
 أعفً

 ظذ٠ذ طف ئػافح ذُٞ. أعفً ئٌٝ ٚاؼذ طف تّمذاس اٌّٛظٛدج اٌخال٠ا ٚذؽش٠ه خ١ٍح ئدساض
 .اٌعذٚي أعفً فٟ

 .داخٍٙا تإٌمش لّد اٌرٟ اٌخ١ٍح أعٍٝ طف ئدساض ئدساض طف تأوٍّٗ

 .داخٍٙا تإٌمش لّد اٌرٟ اٌخ١ٍح ٠غاس ئٌٝ عّٛد ئدساض ئدساض عّٛد تأوٍّٗ

 

 إضافة صف أعلى أو أسفل

.  إلٌه صف إضافة ترٌد الذي المكان أسفل أو أعلى ما خلٌة داخل انقر .1

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم تخطٌط، التبوٌب عالمة ضمن الجدول، أدوات ضمن .2

 وأعمدة صفوف المجموعة فً ألعلى إدراج فوق انقر الخلٌة، أعلى صف إلضافة  .

 وأعمدة صفوف المجموعة فً ألسفل إدراج فوق انقر الخلٌة، أسفل صف إلضافة  .

 الٌمٌن أو الٌسار إلى عمود إضافة

.  إلٌه عمود إضافة ترٌد الذي المكان ٌمٌن أو ٌسار على ما خلٌة داخل انقر .1

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم تخطٌط، التبوٌب عالمة ضمن الجدول، أدوات ضمن .2

 وأعمدة صفوف المجموعة فً للٌسار إدراج فوق انقر الخلٌة، ٌسار على عمود إلضافة  .

 وأعمدة صفوف المجموعة يف للٌمٌن إدراج فوق انقر الخلٌة، ٌمٌن على عمود إلضافة  .

 ظذٚي ِٓ عّٛد أٚ طف، أٚ خ١ٍح، ؼزف

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  حذف خلٌة 

  حذف صف 

  حذف عمود 

 

 حذف خلٌة

.  الٌسرى حافتها فوق نقرال طرٌق عن حذفها ترٌد التً الخلٌة حدد .1

 

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

.  خالٌا حذف فوق انقر ثم حذف، فوق انقر وأعمدة، صفوف المجموعة فً .3

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343071025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343071025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343071025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343071025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343071025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343071025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
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:  التالٌة الخٌارات أحد فوق انقر .4

 ٌٍم١اَ تزٌه أمش فٛق

ئصاؼح اٌخال٠ا ئٌٝ 
 ا١ٌغاس

  .ا١ٌغاس ئٌٝ ٌظفا رٌه فٟ األخشٜ اٌخال٠ا ٚؼشن خ١ٍح اؼزف

 طف ظٙٛس اٌخ١اس ٘زٖ اعرخذاَ عٓ ٠ٕرط لذ. ظذ٠ذ عّٛد تادساض Word ٠مَٛ ال   ِالؼظح 

 .األخشٜ اٌظفٛف ِٓ ألً خال٠ا عٍٝ ٠ؽرٛٞ

ئصاؼح اٌخال٠ا ئٌٝ 
 األعٍٝ

 ٠رُ .ٚاؼذ طف تّمذاس أعٍٝ ئٌٝ اٌعّٛد رٌه فٟ اٌّٛظٛدج اٌخال٠ا تم١ح ٚؼشن خ١ٍح اؼزف
 .اٌعّٛد أعفً فاس ح ظذ٠ذج خ١ٍح ئػافح

 .داخٍٙا تإٌمش لّد اٌرٟ اٌخ١ٍح عٍٝ ٠ؽرٛٞ اٌزٞ تأوٍّٗ اٌظف اؼزف ؼزف طف تأوٍّٗ

 .داخٍٙا تإٌمش لّد اٌرٟ اٌخ١ٍح عٍٝ ٠ؽرٛٞ اٌزٞ تأوٍّٗ اٌعّٛد اؼزف ؼزف عّٛد تأوٍّٗ

 حذف صف

.  الٌسرى حافته فوق النقر طرٌق عن حذفه ترٌد الذي الصف حدد .1

 

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، تأدوا أسفل .2

.  صفوف حذف فوق انقر ثم حذف، فوق انقر وأعمدة، المجموعةصفوف فً .3

 حذف عمود

.  به الخاص األعلى الحد أو العلٌا الشبكة خطوط فوق النقر طرٌق عن حذفه ترٌد الذي العمود حدد .1

 

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

.  أعمدة حذف فوق انقر ثم حذف، فوق انقر وأعمدة، لمجموعةصفوفا فً .3

 ذمغ١ّٙا أٚ ظذٚي فٟ اٌّٛظٛدج اٌخال٠ا دِط

 خالٌا دمج

 عنوان إلنشاء أفقٌاًء  خالٌا عدة ضم ٌمكن المثال، سبٌل على. مفردة خلٌة فً العمود أو الصف نفس فً الجدول خالٌا من أكثر أو اثنٌن ضم ٌمكن

. أعمدة عدة على ٌمتد جدول

.  ترٌدها التً األخرى الخالٌا إلى وسحبها للخلٌة الٌسرى الحافة فوق النقر طرٌق عن دمجها ترٌد التً الخالٌا حدد .1

.  الخالٌا دمج فوق انقر دمج، المجموعة فً دمج، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات أسفل .2
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 تقسٌم خالٌا

.  تقسٌمها ترٌد خالٌا عدة حدد أو خلٌة، داخل انقر .1

..  الخالٌا تقسٌم فوق انقر دمج، المجموعة فً تخطٌط، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات سفلأ .2

  إلٌها المحددة الخالٌا تقسٌم ترٌد التً الصفوف أو األعمدة عدد أدخل .3

 
 

 تاٌعىظ ٚاٌعىظ ظذٚي ئٌٝ ٔض ذؽ٠ًٛ

 أن تفعل؟ماذا ترٌد 

 

  تحوٌل نص إلى جدول 

  تحوٌل جدول إلى نص 

 

 تحوٌل نص إلى جدول

. أعمدة إلى النص بتقسٌم فٌه تقوم الذي المكان إلى لتشٌر  —الجدولة عالمات أو الفواصل مثل  —فاصلة أحرفاًء  بإدراج قم .1

.  جدٌد صف بدء ترٌد حٌث لفقرةا عالمات استخدم

 من جدول إلنشاء األولى الكلمة بعد جدولة عالمة أو فاصلة أدرج السطر، فً كلمتٌن من مكونة قابمة فً المثال، سبٌل على

. عمودٌن

.  تحوٌله ترٌد الذي النص حدد .2

.  جدول إلى النص تحوٌل فوق انقر ثم جدول فوق انقر جداول، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .3

 

.  النص فً الموجود الفاصل الحرف خٌار فوق انقر عند، النص فصل ضمن جدول، إلى نص تحوٌل الحوار مربع فً .4

.  األعمدة عدد حدد األعمدة، عدد المربع فً .5

. النص من أكثر أو سطر فً فاصالًء  حرفاًء  تفقد ربما تتوقعه، التً األعمدة عدد تر لم إذا

. دهاتري أخرى خٌارات أٌة حدد .6

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343111025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343111025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343111025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343111025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
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 تحوٌل جدول إلى نص

.  فقرات إلى تحوٌله ترٌد الذي الجدول أو الصفوف حدد .1

.  نص إلى تحوٌل فوق انقر بٌانات، المجموعة فً تخطٌط، التبوٌب عالمة على الجدول، أدوات تحت .2

.  األعمدة حدود من بدالًء  استخدامه المراد الفاصل الحرف بـ الخاص الخٌار فوق انقر عند، النص فصل أسفل .3

. الفقرات بعالمات الصفوف بٌن الفصل ٌتم

 
 

 ظذٚي ػّٓ عٕاطش ٔغي أٚ ٔمً

 فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

  .إخفاء/إظهار

.  نسخه أو نقله ترٌد الذي العنصر حدد .2

ٌرؽذ
 لُ ٞد

 خ١ٍح

.اٌخ١ٍح ِٓ ا١ٌغشٜ اٌؽافح فٛق تإٌمش . 

 طف

 .تإٌمش عٍٝ ٠غاس اٌظف

 عّٛد

  .اٌعٍٛٞ اٌؽذ أٚ ٌٍعّٛد اٌعٍٛٞ اٌشثىح خؾ فٛق تإٌمش

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .3

 الجدٌد الموقع إلى بسحبه قم المحدد، العنصر لنقل  .

 اضغط المحدد، العنصر لنسخ CTRL الجدٌد الموقع لىإ سحبه أثناء .

 ذٕغ١ك ظذٚي

 ٌمكن ،"الجدول أنماط" استخدام قررت فإذا. الجدول ذلك لتنسٌق كثٌرةًء  طرقاًء  Microsoft Office Word 2007 لك ٌقدم جدول، إنشاء بعد

. فعلٌاًء  تطبٌقاًء  النمط هذا تطبٌق قبل معٌن بنمط منسقاًء  الجدول، ذلك شكل علٌه سٌكون الم معاٌنة إجراء بل واحد، وقت فً الجدول تنسٌق

 ضمن تعمل كنت فإذا. حدود إضافة أو صفوف، أو أعمدة حذف أو إضافة أو الخالٌا، دمج أو تقسٌم طرٌق عن للجداول مخصص شكل إنشاء ٌمكن

 تدفق تعطل التً المناسبة غٌر الصفحات فواصل ولمنع. الجدول هذا علٌها ٌظهر صفحة كل فً الجدول عناوٌن تكرار ٌمكنك طوٌل، جدول

. فقط الصفحات على ومكانه الجدول انقسام طرٌقة تحدٌد أٌضاًء  ٌمكن الجدول،
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 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  بأكمله جدول لتنسٌق الجدول أنماط استخدام 

  إضافة حدود وإزالتها 

  عرض خطوط الشبكة أو إخفاؤها 

  عمود أو صف أو خلٌة إضافة 

  عمود أو صف أو خلٌة حذف 

  تقسٌمها دمج خالٌا أو 

  متتالٌة صفحات على جدول عنوان تكرار 

  التحكم فً مكان تقسٌم الجدول 

 

 بأكمله جدول لتنسٌق الجدول أنماط استخدام

 إجراء ٌمكن للجدول، مسبقاًء  تنسٌقه تم نمط كل على المؤشر بوضع". الجدول أنماط" باستخدام بأكمله جدول تنسٌق ٌمكن جدول، إنشاء بعد

. لالجدو هذا علٌه سٌبدو لما معاٌنة

.  تنسٌقه ترٌد الذي الجدول داخل انقر .1

.  تصمٌم التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات تحت .2

.  استخدامه ترٌد الذي النمط على تعثر أن إلى للجدول نمط كل على المؤشر ضع الجدول، أنماط المجموعة فً .3

.  أكثر السهم فوق انقر األنماط، من مزٌد على لالطالع   مالحظة 

.  الجدول على تطبٌقه ترٌد الذي النمط فوق انقر .4

 بغرض تحدٌدها إلغاء أو للجدول عنصر كل بجانب الموجودة االختٌار خانة بتحدٌد قم الجداول، أنماط خٌارات المجموعة فً .5

.  إزالته أو المحدد النمط تطبٌق

 إزالتها أو حدود إضافة

. ٌدتر التً بالطرٌقة الجدول لتنسٌق إزالتها أو حدود إضافة ٌمكن

 إضافة حدود الجدول

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .1

.  جدول تحدٌد فوق انقر ثم تحدٌد، فوق انقر جدول، المجموعة فً .2

.  تصمٌم التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات تحت .3

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم ثم حدود، فوق انقر الجدول، أنماط المجموعة فً .4

 مسبقاًء  المعرفة الحدود مجموعات أحد فوق رانق  .

 ترٌد التً الخٌارات اختر ثم حدود، التبوٌب عالمة فوق وانقر وتظلٌل، حدود فوق انقر  .

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#7
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#8
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#9
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#10
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#11
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100343011025&ns=WINWORD&lcid=1025#11
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 بأكمله الجدول من الجدول حدود إزالة

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .1

.  جدول دٌدتح فوق انقر ثم تحدٌد، فوق انقر جدول، المجموعة فً .2

.  تصمٌم التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات تحت .3

.  حدود بال فوق انقر ثم حدود، فوق انقر الجدول، أنماط المجموعة فً .4

 فقط محددة خالٌا إلى الجدول حدود إضافة

.  إخفاء/إظهار فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  بها الخاصة النهاٌات عالمات ذلك فً بما ترٌدها، التً الخالٌا حدد .2

 

.  تصمٌم التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات تحت .3

.  إضافته ترٌد الذي الحد فوق انقر ثم حدود، فوق انقر الجدول، أنماط المجموعة فً .4

 فقط محددة خالٌا من الجدول حدود إزالة

.  إخفاء/إظهار قفو انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .1

 

.  بها الخاصة النهاٌات عالمات ذلك فً بما ترٌدها، التً الخالٌا حدد .2

 

.  تصمٌم التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات تحت .3

.  حدود بال فوق انقر ثم حدود، فوق انقر الجدول، أنماط المجموعة فً .4

 إخفاؤها أو الشبكة خطوط عرض

 على ٌحتوي جدول فً الشبكة خطوط أخفٌت فإذا. الجدول على حدود أٌة تطبٌق ٌتم لم إذ الشاشة على لجدولا خالٌا حدود الشبكة خطوط ُتظِهر

. الحدود بإزالة قم الشبكة، خطوط ولرؤٌة. الحدود خلف موجودة الشبكة خطوط ألن التغٌٌرات تر لن حدود،
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 سٌتم كما الجدول عرض ٌتم فإنه الشبكة، خطوط تشغٌل أوقفت فإذا. أبداًء  طباعتها ٌتم ال فقط؛ الشاشة على الشبكة خطوط تظهر الحدود، بخالف

. طباعته

. الطباعة قبل معاٌنة فً أو وٌب مستعرض فً مستند رؤٌة عند أبداًء  ظاهرةًء  الشبكة خطوط تكون لن   مالحظة 

 مستند فً خفاؤهاإ أو الجدول شبكة خطوط عرض

.  الشبكة خطوط عرض فوق انقر جدول، مجموعة فً تخطٌط، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات تحت 

 عمود أو صف أو خلٌة إضافة

 إضافة خلٌة

.  فٌه الخلٌة إدراج ترٌد الذي المكان أعلى أو ٌمٌن مباشرةًء  الموجودة الخلٌة داخل انقر .1

.  وأعمدة صفوف الحوار مربع مشغل فوق انقر تخطٌط، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات أسفل .2

:  التالٌة الخٌارات أحد فوق انقر .3

 ٌٍم١اَ تزٌه أمش فٛق

ئصاؼح اٌخال٠ا ئٌٝ 
 ا١ّ١ٌٓ

  .ا١ّ١ٌٓ ٔؽٛ اٌظف رٌه فٟ األخشٜ اٌخال٠ا وافح ٚؼشَّن خ١ٍحًا  أدسِّض

 .األخشٜ اٌظفٛف ِٓ أوصش خال٠ا عٍٝ ٠ؽرٛٞ طف اٌخ١اس ٘زا عٓ ٠ٕرط لذ   ِالؼظح 

ئصاؼح اٌخال٠ا ئٌٝ 
 أعفً

 فٟ ظذ٠ذ طف ئػافح ٠رُ. اٌعّٛد رٌه فٟ ٚاؼذ طف تّمذاس اٌّٛظٛدج اٌخال٠ا ٚؼشَّن خ١ٍحًا  أدسِّض
 .اٌّٛظٛدج األخشٜ اٌخ١ٍح عٍٝ ١ٌؽرٛٞ اٌعذٚي أعفً

ئدساض طف 
 تأوٍّٗ

 .ِثاششجًا  داخٍٙا تإٌمش لّد اٌرٟ اٌخ١ٍح أعٍٝ طفاًا  أدسض

ئدساض عّٛد 
 تأوٍّٗ

 .ِثاششجًا  داخٍٙا تإٌمش لّد اٌرٟ اٌخ١ٍح ١ّ٠ٓ ئٌٝ عّٛداًا  أدسِّضْج 

 إضافة صف

.  إلٌه صف إضافة ترٌد الذي المكان أعلى أو أسفل مباشرةًء  الموجودة الخلٌة داخل انقر .1

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .3

 إدراج فوق انقر وأعمدة، صفوف المجموعة فً مباشرةًء، داخلها بالنقر قمت يالت الخلٌة أعلى صف إلضافة 

.  ألعلى

 إدراج فوق انقر وأعمدة، صفوف المجموعة فً مباشرةًء، داخلها بالنقر قمت التً الخلٌة أسفل صف إلضافة 

.  ألسفل

 إضافة عمود

.  إلٌه عمود فةإضا ترٌد الذي المكان ٌسار أو ٌمٌن مباشرة الموجودة الخلٌة داخل انقر .1
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.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .3

 إدراج فوق انقر وأعمدة، صفوف المجموعة فً مباشرةًء، فوقها بالنقر قمت التً الخلٌة ٌسار عمود إلضافة 

.  للٌسار

 إدراج فوق انقر وأعمدة، صفوف المجموعة فً مباشرةًء، فوقها بالنقر قمت التً الخلٌة ٌمٌن عمود إلضافة 

.  للٌمٌن

 عمود أو صف أو خلٌة حذف

:  قم بـأي مما ٌلً .1

ٌرؽذ
 لُ ٠ذ

 خ١ٍح

.اٌخ١ٍح ِٓ ا١ٌغشٜ اٌؽافح فٛق تإٌمش . 

 طف

 .تإٌمش عٍٝ ٠غاس اٌظف

 عّٛد

  .ٌٍعّٛد اٌعٍٛٞ اٌؽذ أٚ اٌعٍٛٞ اٌشثىح خؾ فٛق تإٌمش

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

.  ٌتناسب كما أعمدة حذف أو صفوف أوحذف خالٌا حذف فوق انقر ثم حذف، فوق انقر وأعمدة، صفوف المجموعة فً .3

 تقسٌمها أو خالٌا دمج

 خالٌا دمج

 على ٌمتد جدول عنوان نشاءإل أفقٌاًء  خالٌا عدة ضم ٌمكن المثال، سبٌل على. مفردة خلٌة إلى العمود أو الصف نفس فً أكثر أو خلٌتٌن ضم ٌمكن

. أعمدة عدة

.  ترٌدها التً األخرى الخالٌا إلى وسحبها للخلٌة الٌسرى الحافة فوق النقر طرٌق عن دمجها ترٌد التً الخالٌا حدد .1

.  الخالٌا دمج فوق انقر دمج، المجموعة فً دمج، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات أسفل .2

 تقسٌم خالٌا

.  تقسٌمها ترٌد خالٌا عدة ددح أو خلٌة، داخل انقر .1

.  الخالٌا تقسٌم فوق انقر دمج، المجموعة فً تخطٌط، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات أسفل .2

.  إلٌها المحددة الخالٌا تقسٌم ترٌد التً الصفوف أو األعمدة عدد أدخل .3
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 متتالٌة صفحات على جدول عنوان تكرار

 كل فً الجدول عناوٌن تكرار ٌتم كً الجدول على تعدٌالت إجراء ٌمكن. صفحات فاصل ُوِجد أٌنما تقسٌمه سٌتم جدا، طوٌل جدول ضمن العمل عند

. صفحة

. المستند طباعة وعند "الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة فً فقط المكررة الجدول عناوٌن رؤٌة ٌمكن

.  الجدول من األول الصف التحدٌد ٌتضمن أن ٌجب. العناوٌن صفوف أو العنوان صف حدد .1

.  الرأس صفوف تكرار فوق انقر بٌانات، مجموعة فً تخطٌط، التبوٌب عالمة فً الجدول، أدوات تحت .2

 فاصل أدرجت إذا العنوان Word ٌكرر وال. تلقابً صفحة فاصل عن تنتج جدٌدة صفحة كل فً الجدول ٌنعناو تلقابٌاًء  Word ٌكرر    مالحظة 

. الصفحة داخل ٌدوي صفحات

 الجدول تقسٌم مكان فً التحكم

 كبٌر، صف داخل صفحات فاصل ُوِجد إذا افتراضً، وبشكل. صفحات فاصل ُوِجد أٌنما تقسٌمه ٌتم أن ٌجب جدا، طوٌل جدول ضمن العمل عند

. صفحتٌن بٌن الصف بتقسٌم Microsoft Word لك ٌسمح

. صفحات عدة على الجدول امتداد عند ترٌدها كما المعلومات ظهور من للتأكد الجدول على تعدٌالت إجراء ٌمكن

 صفحات على االمتداد من جدول صف منع

.  داخل الجدول انقر .1

.  تخطٌط التبوٌب عالمة فوق انقر الجدول، أدوات أسفل .2

.  صف التبوٌب عالمة فوق انقر ثم خصابص، فوق انقر جدول، المجموعة فً .3

.  صفحات على الصفوف امتداد االختٌار خانة تحدٌد بإلغاء قم .4

 محدد صف عند صفحات على جدول امتداد فرض

.  التالٌة الصفحة يف ظهوره ترٌد الذي الصف داخل انقر .1

.  CTRL+ENTERاضغط  .2

 ذشل١ُ اٌخال٠ا فٟ ظذٚي

.  ترقٌمها ترٌد التً الجدول خالٌا حدد .1

. الشبكة خطوط أو للعمود العلوي الحد فوق النقر طرٌق عن الجدول فً فقط األول العمود حدد صف، كل بداٌة لترقٌم

 

.  رقمً تعداد فوق انقر فقرة، المجموعة فً البداٌة، التبوٌب عالمة فً .2
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   مالحظات 

 رقمً قتنسً تعرٌف فوق وانقر ترقٌم، إلى وأشر القابمة، فً رقم فوق األٌمن الماوس بزر انقر مختلفـ، رقمً تنسٌق لتحدٌد 

.  ترٌد التً الخٌارات حدد ثم جدٌد،

. الخلٌة فً سطر كل بترقٌم Microsoft Office Word 2007 ٌقوم النص، من أسطر عدة على جدول خلٌة احتوت إذا 

 والمخطوطات الرسومات -13
 خٍف١ح أٚ ِاا١ح تعالِح ِغرٕذ ذ١١ّض

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  التعرف على العالمات المابٌة والخلفٌات 

  إضافة عالمة مابٌة أو خلفٌة 

  مابٌة عالمة أو خلفٌة إلى صورة تحوٌل 

  فقط محددة صفحات إلى مابٌة عالمة إضافة 

  المة مابٌة أو خلفٌةتغٌٌر ع 

  إزالة عالمة مابٌة أو خلفٌة 

 

 والخلفٌات المابٌة العالمات على التعرف

 عالمة وضع مثل المستند، حالة تعرف أو تشوٌق عنصر تضٌف ما غالباًء  وهً. المستند نص خلف تظهر صور أو نص عن عبارة المابٌة العالمات

" الشاشة ملء وضع فً القراءة" العرض وطرٌقة" الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة فً المابٌة العالمات رؤٌة ٌمكنك. مسودة مثل مستند، على

. مطبوع مستند فً أو

 

 العبارات إحدى اختٌار فٌمكنك نصاًء، تستخدم كنت إذا. المستند نص مع تتداخل ال بحٌث تبٌٌضها وأ تفتٌحها فٌمكنك صورة، تستخدم كنت إذا

. بك الخاص النص فً الكتابة أو المضمنة،

 فً خلفٌات عرض أٌضاًء  ٌمكنك. إنترنت عبر للعرض تشوٌقاًء  أكثر خلفٌة إلنشاء وٌب مستعرض فً أساساًء  الصفحة لون أو الخلفٌة تستخدم

". تفصٌلً مخطط" العرض وطرٌقة" مسودة" العرض طرٌقة عدا ما األخرى، العرض طرق ومعظم" بوي تخطٌط"

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100970321025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
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 أو النقوش أو التدرجات، تكرار أو تجانب ٌتم. الخلفٌات أجل من المواد أو الخالصة، األلوان أو الصور، أو النقوش، أو التدرجات، استخدام ٌمكنك

. GIF كملفات النقوش وتحفظ JPEG كملفات والتدرجات المواد حفظ ٌتم وٌب، كصفحة المستند تحفظ عندما. الصفحة لملء المواد أو الصور،

 خلفٌة أو مابٌة عالمة إضافة

: التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم

 مستند إلى المابٌة العالمة نص إضافة

. المطبوعة الصفحة وفً" الشاشة ملء وضع فً القراءة"و" الطباعة تخطٌط" عرض طرٌقة فً فقط المابٌة العالمات عرض ٌمكن

. مخصص نص مع مابٌة عالمة إدراج ٌمكنك أو المابٌة العالمات نصوص معرض من مسبقاًء  تصمٌمها تم مابٌة عالمة إدراج ٌمكنك

.  مابٌة عالمة فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً صفحة،ال تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .2

 المابٌة العالمات معرض فً عاجل أو سري مثل مسبقاًء، تصمٌمها تم مابٌة عالمة فوق انقر  .

 ٌمكنك. هاكتب أو ترٌده الذي النص حدد ثم المابٌة، العالمة نص فوق انقر مخصصة، مابٌة عالمة فوق انقر 

.  النص تنسٌق أٌضاًء 

".  الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة استخدم المطبوعة، الصفحة على تظهر سوف كما مابٌة عالمة لعرض .3

 إنترنت عبر مستند أو وٌب صفحة إلى خلفٌة مادة أو لون إضافة

.  الصفحة لون فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

:  التالٌٌن اإلجراءٌن من بأي قم .2

 قٌاسٌة ألوان أو السمات ألوان ضمن ترٌد الذي اللون فوق انقر  .

 النقوش أو المواد أو التدرجات مثل إضافتها، أو خاصة تأثٌرات لتغٌٌر التعببة تأثٌرات فوق انقر  .

.  النقش أو التدرج تطبٌق قبل ترٌده الذي اللون حدد   مالحظة 

javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefJPEG_1')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefGraphicsInterchangeFormatGIF_2')
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 مابٌة عالمة أو لفٌةخ إلى صورة تحوٌل

. تزٌٌنه أو مستند لتمٌٌز استخدامها ٌمكنك مابٌة عالمة إلى فوتوغرافٌة صورة أو فنٌة قصاصة أو صورة تحوٌل ٌمكنك

.  مابٌة عالمة فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  مطبوعة مابٌة عالمة فوق انقر .2

.  صورة تحدٌد فوق انقر ثم المابٌة، مةالعال صورة فوق انقر .3

.  إدراج فوق انقر ثم ترٌدها، التً الصورة حدد .4

.  معٌن بحجم الصورة إلدراج الحجم تغٌٌر ضمن مبوٌة نسبةًء  حدد .5

.  النص مع تتداخل ال بحٌث الصورة لتخفٌف تبٌٌض االختٌار خانة حدد .6

. بأكمله المستند على مابٌة كعالمة حددتها التً الصورة تطبٌق ٌتم

 مابٌة عالمة الحوار مربع استخدام علٌك ٌتعذر. المستند فً ٌدوٌاًء  إدراجه أو لصقه ٌمكنك مابٌة، عالمة أو كشكل كابن، استخدام أردت إذا   تلمٌح 

. الكابنات هذه إعدادات فً للتحكم مطبوعة

 فقط محددة صفحات إلى مابٌة عالمة إضافة

 جدول على فقط مابٌة عالمة تطبٌق أردت إذا المثال، سبٌل على. مقاطع إلى المستند تقسٌم ٌجب فقط، محددة صفحات إلى مابٌة عالمة إلضافة

. حدة على المستند نص باقً ومقطع المحتوٌات، جدول ومقطع الغالف، صفحة مقطع: مقاطع ثالثة إنشاء ٌجب مستند، فً محتوٌات

 مع إلٌها مابٌة عالمة إضافة ترٌد التً بتلك بالصفحات محٌطةال الصفحات فواصل باستبدال قم ،"مسودة" العرض طرٌقة فً .1

.  مقاطع فواصل

 ضمن التالٌة الصفحة فوق انقر ثم فواصل، فوق انقر الصفحة، إعداد المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة ضمن

. المقاطع فواصل

 

 تقوم كنت إذا لها منفصل فاصل إنشاء إلى تحتاج ال ثبحً منفصل رأس لها سٌكون مستند، فً غالف صفحة إدراج عند   مالحظة 

. فقط المحددة الصفحات إلى مابٌة عالمة إلضافة مقاطع بإنشاء
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".  الطباعة تخطٌط" العرض طرٌقة إلى التبدٌل .2

.  الرأس فتح إلى هذا ٌؤدي. المابٌة العالمة إظهار ترٌد حٌث الصفحة فً المستند رأس ناحٌة فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر .3

. الرأس فً تظهر لم وإن حتى الرأس فً الموجودة المابٌة العالمات باستبدال Microsoft Office Word ٌقوم

 الرؤوس تظل ال بحٌث بالسابق ارتباط استعراض، المجموعة فً ، تصمٌم التبوٌب عالمة ضمن والتذٌٌل، الرأس أدوات أسفل .4

.  ذلك بعد مرتبطة

 

 المثال، سبٌل على  —المابٌة العالمة إظهار ترٌد ال حٌث األولى الصفحة على المستند رأس ناحٌة فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر .5

.  4 الخطوة كرر ثم ،  —المستند لنص األولى الصفحة

.  المابٌة العالمة إظهار ترٌد حٌث الصفحة ضمن انقر .6

 التً المابٌة العالمة وحدد مابٌة عالمة فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً ، الصفحة تخطٌط التبوٌب عالمة ضمن .7

.  ترٌدها

 

 خلفٌة أو مابٌة عالمة تغٌٌر

: التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم

 تغٌٌر عالمة مابٌة

.  مابٌة عالمة فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .2

 المابٌة العالمات معرض من عاجل أو سري مثل مسبقاًء، علٌها عرفالت تم مختلفة مابٌة عالمة فوق انقر  .

 صورة تحدٌد فوق انقر ثم مطبوعة، مابٌة عالمة فوق انقر الصور، لتغٌٌر .
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 قم أو المابٌة العالمة صورة الخٌارات حدد ثم مطبوعة، مابٌة عالمة فوق انقر الصورة، إعدادات لتغٌٌر 

.  تحدٌدها بإلغاء

 الخاصة عبارتك فً اكتب أو مختلفة مضمنة عبارة حدد ثم مطبوعة، مابٌة عالمة فوق انقر نص، لتغٌٌر  .

 العالمة نص ضمن ترٌدها التً الخٌارات حدد ثم مطبوعة، مابٌة عالمة فوق انقر النص، إعدادات لتغٌٌر 

.  تحدٌدها بإلغاء قم أو المابٌة

 

 

 مستند خلفٌة تغٌٌر

. والتدرجات النقوش إعدادات تغٌٌر أو لون، من بدالًء  صورة أو ادةم تطبٌق أو مختلف، لون تطبٌق بإمكانك

.  الصفحة لون فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .2

 قٌاسٌة ألوان أو السمات ألوان ضمن ترٌد الذي اللون فوق انقر  .

 النقوش أو المواد أو التدرجات مثل إضافتها، أو خاصة تأثٌرات لتغٌٌر التعببة تأثٌرات فوق انقر  .

.  النقش أو التدرج تطبٌق قبل ترٌده الذي اللون حدد   مالحظة 

 خلفٌة أو مابٌة عالمة إزالة

: التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم

 إزالة عالمة مابٌة

.  مابٌة عالمة فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  مابٌة عالمة إزالة فوق انقر .2
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 إزالة خلفٌة

.  الصفحة لون فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

.  انقر فوق بال لون .2

 للشخص وٌب مستعرض برنامج فً ٌٌنهتع تم الذي االفتراضً الخلفٌة بلون الصفحة ستظهر وٌب، لصفحة خلفٌة أي تحدٌد عدم عند   مالحظة 

. الصفحة بعرض ٌقوم الذي

 ذض١٠ٓ ِغرٕذاخ أٚ طٛس تؽذٚد

 فً هذا المقال

 

  Office Word 2007حول الحدود فً  

  إضافة حد 

  تغٌٌر حد 

  إزالة حد 

 

 Office Word 2007 فً الحدود حول

 إلى حدود إضافة ٌمكنك. المستند من عدة أجزاء إلى وتوكٌد تشوٌق عنصر تضٌف أن لحدودل ٌمكن ،Microsoft Office Word 2007 فً

.  وصور رسومٌة وكابنات جدول وخالٌا وجداول ونصوص صفحات

 كافة إلى أو فقط األولى الصفحة إلى أو مقطع فً الصفحات إلى أو مستند فً صفحة كل جوانب كافة إلى أو جانب أي إلى حد إضافة ٌمكنك

. الرسومٌة الحدود من مجموعة وكذا متعددة، وألوان بأنماط الصفحة حدود إضافة وٌمكنك. األولى الصفحة باستثناء صفحاتال

 

.  حدود بإضافة المستند باقً عن نص فصل ٌمكنك

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101000521025&ns=WINWORD&lcid=1025#4
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. فردي جدول خلٌة أو جدول إلى حدود إضافة ٌمكنك

 

. تنسٌقه أو رسم خط لتغٌٌر المستخدمة الطرٌقة بنفس تنسٌقها أو الكابن حدود تغٌٌر ٌمكنك. والصور الرسومٌة الكابنات إلى حدود إضافة ٌمكنك

 حد إضافة

: التالٌة اإلجراءات من بأي قم

 نص أو جدول أو صورة إلى حد إضافة

.  علٌه حد تطبٌق ترٌد الذي النص أو الجدول أو الصورة حدد .1

. الخلٌة نهاٌة عالمات ذلك فً بما الخالٌا، حدد جدول، فً معٌنة خالٌا على حد لتطبٌق

 

. الخلٌة نهاٌة عالمات وعرض إخفاء/إظهار الفقرة عالمات لتشغٌل+* CTRL اضغط   مالحظة 

.  الصفحة حدود فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

.  إعدادات ضمن التظلٌل خٌارات إحدى فوق انقر ثم حدود، التبوٌب عالمة فوق انقر وتظلٌل، حدود الحوار مربع فً .3

.  وعرضه ولونه الحد نمط حدد .4

:  التالٌٌن اإلجراءٌن من بأي قم .5

 جوانب فوق انقر معاٌنة، ضمن. اإلعداد ضمن مخصص فوق انقر فقط، معٌنة جوانب على حدود لوضع 

.  وإزالتها حدود لتطبٌق األزرار فوق انقر أو التخطٌطً الرسم

 ثم خٌارات، فوق وانقر على، تطبٌق ضمن فقرة فوق انقر للنص، بالنسبة فقرة لحد قٌقالد الموضع لتحدٌد 

.  ترٌدها التً الخٌارات حدد

 على تطبٌق ضمن ترٌد الذي الخٌار فوق انقر الحد، فٌه ٌظهر أن ترٌد جدول أو خلٌة لتحدٌد  .
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 إضافة حد إلى صفحة

.  الصفحة حدود فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

. وتظلٌل حدود المجموعة فً الصفحة حد التبوٌب عالمة على أنك تأكد

.  اإلعداد ضمن الحدود خٌارات إحدى فوق انقر .2

 فً انقر معاٌنة، ضمن. اإلعداد ضمن مخصص فوق انقر فقط، األعلى مثل الصفحة، من معٌن جانب على الحد ظهور لتعٌٌن

. الحد فٌه ٌظهر أن ٌدتر الذي المكان

.  وعرضه ولونه الحد نمط حدد .3

. فن المربع فً خٌاراًء  حدد األشجار، مثل فنً، حد لتحدٌد

:  التالٌٌن اإلجراءٌن من بأي قم .4

 على تطبٌق ضمن ترٌد الذي الخٌار فوق انقر الحد، فٌه لٌظهر مقطع أو معٌنة صفحة لتعٌٌن  .

 ترٌدها التً الخٌارات حدد ثم خٌارات، فوق انقر الصفحة، على تماماًء  الحد موضع لتعٌٌن  .

". الطباعة تخطٌط" عرض فً المستند عرض طرٌق عن الشاشة على الصفحة حدود رؤٌة ٌمكنك   مالحظة 

 رسومً كابن إلى حد إضافة

. قماشٌة رسم لوحة ضمن الرسومً الكابن وضع ٌجب رسومً، كابن إلى حد إلضافة    مالحظة 

.  للرسم قماش لوح فوق انقر ثم أشكال، فوق انقر التوضٌحات، المجموعة فً اج،إدر التبوٌب عالمة فً .1

 

. قماشٌة رسم لوحة بإضافة Office Word 2007 ٌقوم

.  المختصرة القابمة من القماشٌة الرسم لوحة تنسٌق فوق انقر ثم القماشٌة، الرسم لوحة فوق األٌمن الماوس بزر انقر .2

.  وعرضه الخط ونمط األلوان أحد اختر خط، أسفل ط،وخطو ألوان التبوٌب عالمة ضمن .3

.  القماشٌة الرسم لوحة إلى ترٌد رسومٌة كابنات أي أضف .4
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 حدّ  تغٌٌر

: التالٌة اإلجراءات من بأي قم

 نص أو جدول أو صورة حدّ  تغٌٌر

.  حدوده تغٌٌر ترٌد الذي الجدول أو الصورة أو النص حدد .1

ٌّنة جدول خالٌا حدّ  تغٌٌر أردت إذا . الخلٌة نهاٌة عالمات ذلك فً بما الخالٌا، حدد ،مع

 

. الخلٌة نهاٌة عالمات وعرض إخفاء/إظهار الفقرة عالمات لتشغٌل+* CTRL اضغط   مالحظة 

.  الصفحة حدود فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

.  ترٌدها ٌاراتخ أٌة بتغٌٌر وقم حدود التبوٌب عالمة فوق انقر .3

 تغٌٌر حّد صفحة

.  الصفحة حدود فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

. وتظلٌل حدود المجموعة فً الصفحة حد التبوٌب عالمة على أنك تأكد

.  ترٌدها خٌارات أٌة بتغٌٌر قم .2

". الطباعة تخطٌط" عرض طرٌقة فً المستند عرض طرٌق عن الشاشة على الصفحة حدود رؤٌة ٌمكنك   مالحظة 

 تغٌٌر حد لكابن رسومً

 من القماشٌة الرسم لوحة تنسٌق فوق انقر ثم تغٌٌره، ترٌد الذي الحد مع القماشٌة الرسم لوحة فوق األٌمن الماوس بزر انقر .1

.  المختصرة القابمة

.  وعرضه الخط ونمط اللون بتغٌٌر قم خط، ضمن وخطوط، ألوان التبوٌب عالمة ضمن .2

 حد إزالة
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: التالٌة اإلجراءات من بأي قم

 نص أو جدول أو صورة من حد إزالة

.  حدوده إزالة ترٌد الذي الجدول أو الصورة أو النص حدد .1

نة، جدول خالٌا حدّ  إزالة أردت إذا ٌّ . الخلٌة نهاٌة عالمات ذلك فً بما الخالٌا، حدد مع

 

. الخلٌة نهاٌة عالمات وعرض إخفاء/إظهار الفقرة عالمات لتشغٌل+* CTRL اضغط   مالحظة 

.  الصفحة حدود فوق انقر الصفحة، خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .2

 

.  حدود التبوٌب عالمة فوق انقر .3

.  بال فوق انقر اإلعداد، ضمن .4

 إزالة حد من صفحة

.  الصفحة حدود فوق انقر ة،الصفح خلفٌة المجموعة فً الصفحة، تخطٌط التبوٌب عالمة فً .1

 

. وتظلٌل حدود المجموعة فً الصفحة حد التبوٌب عالمة فً أنك تأكد

.  بال فوق انقر اإلعداد، ضمن .2

 ترٌد التً الحدود فوق انقر  —األعلى الحد عدا ما الكل إلزالة المثال، سبٌل على  —المستند من فقط واحدة حافة من الحد إلزالة   مالحظة 

. معاٌنة ضمن التخطٌطً الرسم من إزالتها

 إزالة حد من كابن رسومً

 لوحة فً موجودة األشكال وألن. فوقها متعددة أشكال رسم ٌتم ناحٌة: القماشٌة الرسم لوحة) القماشٌة الرسم لوحة حدد .1

 ُتدرجه، أو ترسمه رسم أي: رسومً كابن) الرسومً الكابنب تحٌط التً .(كوحدة حجمها روتغًٌ نقلها فٌمكن القماشٌة، الرسم

 الذي ترٌد .(WordArtو الرسم، وخطوط والمنحنٌات، التلقابٌة، األشكال الرسومٌة الكابنات وتتضمن. وتحسٌنه تغٌٌره وٌمكن

.  إزالة حدوده
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.  المختصرة القابمة من القماشٌة الرسم لوحة تنسٌق فوق انقر ثم القماشٌة، الرسم لوحة فوق األٌمن الماوس بزر انقر .2

.  لون بال فوق انقر خط، ضمن وخطوط، ألوان التبوٌب عالمة ضمن .3

 ئدساض طٛسج أٚ لظاطح ف١ٕح

 الفنٌة القصاصات موقع موفر من تنزٌله ٌتم ما ذلك فً بما مختلفة، مصادر عدة من مستند فً نسخها أو الفنٌة والقصاصات الصور إدراج ٌمكن

. الصور حفظ ٌتم حٌث ملف من إدراجه أو وٌب صفحة من نسخه أو وٌب على

. مستند اخلد نص مع فنٌة قصاصة أو صورة وضع كٌفٌة تغٌٌر أٌضاًء  ٌمكنك

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  إدراج قصاصة فنٌة 

  إدراج صورة من صفحة وٌب 

  إدراج صورة من ملف 

  بالعكس والعكس عابمة، صورة إلى مضّمنة صورة تغٌٌر 

 

 إدراج قصاصة فنٌة

.  فنٌة قصاصة فوق انقر التوضٌحات، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .1

 

 فً اكتب أو ترٌدها التً الفنٌة القصاصة تصف عبارةًء  أو كلمةًء  اكتب عن، بحث النص مربع فً فنٌة، قصاصة المهام جزء فً .2

.  منه جزء أو بأكمله الفنٌة القصاصة ملف اسم

:  كلٌهما أو التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم البحث، نطاق لتضٌٌق .3

 وحدد السهم فوق انقر عن، بحث المربع فً الفنٌة، القصاصات من معٌنة مجموعة على البحث نتابج لقصر 

.  عنها البحث ترٌد التً المجموعة

 وحدد النتابج تكون أن ٌجب المربع فً الموجود السهم فوق انقر الفنٌة، القصاصات على البحث نتابج لقصر 

.  فنٌة قصاصة بجانب الموجودة االختٌار خانة

 طالوسائ أنواع أي لتضمٌن. وأصوات وأفالم فوتوغرافٌة صور عن البحث أٌضاًء  ٌمكنك فنٌة، قصاصة المهام جزء فً

. بجانبها الموجودة االختٌار خانات حدد تلك،

.  انقر فوق انتقل .4
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.  إلدراجها الفنٌة القصاصة فوق انقر النتابج، قابمة فً .5

 إدراج صورة من صفحة وٌب

.  Microsoft Office Word 2007افتح مستند  .1

.  Word مستند إلى ترٌدها التً الصورة اسحب وٌب، صفحة من .2

 المستند فً إدراجها سٌتم مرتبطة، صورة بسحب قمت إذا. أخرى وٌب صفحة إلى ارتباطاًء  لٌست هاتختار التً الصورة أن تأكد

. صورة ولٌس كارتباط

 وٌب صفحة من مرتبطة صورة إدراج

.  Wordافتح مستند  .1

.  نسخ فوق انقر ثم ترٌدها، التً الصورة فوق األٌمن الماوس بزر انقر وٌب، صفحة على .2

.  لصق فوق انقر ثم الصورة، إدراج ترٌد حٌث األٌمن الماوس بزر انقر ،Word مستند فً .3

 إدراج صورة من ملف

.  الصورة إدراج ترٌد حٌث انقر .1

.  صورة فوق انقر التوضٌحات، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

.  إدراجها ترٌد التً الصورة موقع حدد .3

.  إدراجها ترٌد التً الصورة فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر .4

 ربطه طرٌق عن ملف حجم تقلٌص ٌمكنك. مستند فً الصور بتضمٌن افتراضً بشكل Microsoft Word ٌقوم   حظةمال 

. بالملف ارتباط فوق ثم إدراج، بجانب الموجود السهم فوق انقر صورة، إدراج الحوار مربع فً. بصورة

 بالعكس والعكس عابمة، صورة إلى مضّمنة صورة تغٌٌر

.  القماشٌة اللوحة حدد ة،قماشً رسم لوحة على الصورة كانت إذا. الصورة حدد ،قماشٌة رسم لوحة على الصورة تكن لم إذا .1

.  الموضع فوق انقر ترتٌب، المجموعة فً التبوٌبتنسٌق، عالمة فً الصورة، أدوات تحت .2
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. الموضع فوق انقر ثم ترتٌب، فوق انقر الموضع، تر لم إذا

:  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .3

 ترٌده الذي االلتفاف نمط حدد ،عابمة صورة إلى مضمنة صورة لتغٌٌر  .

 (.  عادي) النص مع سطري حدد مضمنة، صورة إلى عابمة صورة لتغٌٌر

 
 

 ئػافح سعُ ئٌٝ ِغرٕذ

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

  Wordالتعرف على الرسومات فً  

  إضافة رسم 

  حذف كابن رسومً 

 

 Word فً الرسومات على التعرف

 كابنات: Microsoft Office Word documents مستندات لتحسٌن استخدامها ٌمكنك التً للرسومات األساسٌة األنواع هً هذه

. الرسومٌة الكابنات من مجموعة أو رسومً كابن إلى الرسومات تشٌر. فنٌة وقصاصة وصور ومخططات SmartArtو رسومات

 مستند من جزء الكابنات هذه. WordArtو وخطوطاًء  ومنحنٌات انسٌابٌة ومخططات تخطٌطٌة ورسومات أشكاالًء  الرسومات الكابنات تتضمن

Word .أخرى وتأثٌرات والحدود واألنماط األلوان باستخدام وتحسٌنها الكابنات هذه تغٌٌر ٌمكنك .

 أشكال من ٌتكون الذي الرسومً الكابن ٌعتبر المثال، سبٌل على. الرسومٌة الكابنات من مجموعة أو رسومً كابن إلى Word فً الرسم ٌشٌر

.  رسم هو وخطوط

 قماشٌة رسم بلوحة البدء

. مستندال فً الرسم ترتٌب على القماشٌة الرسم لوحة تساعدك. قماشٌة رسم لوحة فً وضعه ٌمكنك ،Word فً رسومً كابن إدراج عند

 لكن افتراضً، بشكل خلفٌة أو حدود القماشٌة الرسم للوحة ٌكون ال. المستند وبقٌة الرسم بٌن اإلطار تشبه حدوداًء  القماشٌة الرسم لوحة توفر

. رسومً كابن أي مع تفعل كما علٌها تنسٌق تطبٌق ٌمكنك
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 أفضل تعتبر. أشكال عدة من مؤلفاًء  الرسم كان إذا خاصةًء  مفٌداًء  ذلك روٌعتب بعضها، مع الرسم أجزاء إبقاء فً القماشٌة الرسم لوحة أٌضاًء  تساعد

. التوضٌحً الرسم فً شكل من أكثر تضمٌن تنوي كنت إذا القماشٌة الرسم لوحة إدراج هً ممارسة

. بالمخطط خاصةال والخطوط األشكال بإضافة قم ثم القماشٌة، الرسم بلوحة ابدأ انسٌابً، تخطٌط إنشاء أردت إذا المثال، سبٌل على

 

 رسم إضافة

 وتغٌٌر الكابنات ترتٌب على القماشٌة الرسم لوحة تساعدك. قماشٌة رسم لوحة بإدراج البدء ٌجب ،Microsoft Word فً رسم إنشاء عند

. الرسم فً حجمها

.  فٌه الرسم إنشاء ترٌد الذي الموقع فوق المستند فً انقر .1

.  للرسم قماش لوح فوق انقر ثم أشكال، فوق انقر وضٌحات،الت المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة فً .2

 

. المستند فً القماشٌة الرسم لوحة إدراج ٌتم

:  الرسم أدوات أسفل تنسٌق التبوٌب عالمة ضمن ٌلً بما القٌام ٌمكنك قماشٌة، رسم لوحة إدراج عند .3

 المستند فً إلدراجها أشكال أو شكل فوق انقر  .

. إلٌه نص وإضافة الشكل تغٌٌر أٌضاًء  ٌمكنك

 خطوط ضمن خربشة أو حر شكل فوق انقر ثم أشكال، فوق انقر للرسم،. القماشٌة الرسم لوحة على ارسم  .
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. مزدوجاًء  نقراًء  بالنقر قم الخربشة، أو الحر الشكل خطوط باستخدام الرسم إلٌقاف   تلمٌح 

 فً الموجودة األسهم فوق زدوجاًء م نقراًء  انقر ثم تحدٌدها، طرٌق عن القماشٌة الرسم لوحة حجم بضبط قم 

.  دقة أكثر قٌاسات لتحدٌد حجم الحوار مربع مشغل فوق انقر أو حجم المجموعة

 سٌبدو ما لرؤٌة األنماط أحد فوق المؤشر ضع األشكال، أنماط المجموعة فً. الشكل على نمط بتطبٌق قم 

 للشكل التفصٌلً المخطط أو الشكل تعببة فوق قران أو،. لتطبٌقه النمط فوق انقر. النمط ذلك تطبٌق عند الشكل علٌه

.  ترٌدها التً الخٌارات وحدد

 

. التدرج بتطبٌق قم ثم أوالًء، اللون حدد األشكال، أنماط المجموعة فً متوفر غٌر تدرج أو لون تطبٌق أردت إذا   مالحظة 

 األبعاد ثالثٌة التأثٌرات أو الظل استخدم (3-D )الرسم فً شكالاأل إلى تشوٌق عنصر إلضافة  .

 المفتاح الضغط فً االستمرار مع اضغط الكابنات، لمحاذاة. القماشٌة الرسم لوحة على الكابنات بمحاذاة قم 

CTRL مجموعة بٌن من لالختٌار محاذاة فوق انقر ترتٌب، المجموعة فً. محاذاتها ترٌد التً الكابنات تحدٌد أثناء 

.  المحاذاة أوامر

 

 Word 2007 فٟ ٔض ستعَ أٚ شىً فٟ ٔض ٚػع

ا تتضمن أن( الحرة األشكالو والروابط األسطر أشكال عدا فٌما) األشكال وغالبٌة النص لمربعات ٌمكن  كما النص مربع أو الشكل إلى ٌرفق نصًء

ا وضعه ٌمكن ًٌء ا أو أفق ًٌء  األشكال حجم تغٌٌر أو األمثل التباعد على للحصول األشكالو النص مربعات هوامش تغٌٌر ٌمكنك كما. ملتفًءا أو عمود

. أفضل بصورة النص الحتواء

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

 

ا نص وضع  ًٌء ا أو أفق ًٌء   نص بعمر أو شكل فً عمود

  نص مربع أو شكل فً النص التفاف 

  نص مربع أو شكل وحافة نص بٌن الهوامش تغٌٌر 

  نص الحتواء نص مربع أو شكل حجم تغٌٌر 

 

ًٌءا نص وضع ا أو أفق ًٌء  نص مربع أو شكل فً عمود
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. نص مربع أو شكل فً لنص العمودٌة أو األفقٌة المحاذاة تحدٌد ٌمكنك

 المحاذاة األفقٌة

 

.  أفقٌة بصورة وضعه ترٌد الذي النص حدد .1

.  ترٌد الذي المحاذاة خٌار فوق انقر فقرة، المجموعة فً الربٌسٌة، الصفحة تبوٌب عالمة من .2

 

 المحاذاة العمودٌة

 

.  النص مربع أو الشكل حدود فوق ٌمناأل الماوس بزر انقر .1

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم المختصرة، القابمة من .2

 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم تلقابً، شكل تنسٌق فوق انقر لشكل، بالنسبة  .

. نص على الشكل احتوى إذا إال شكل فً نص مربع التبوٌب عالمة تتوفر ال   مالحظة 

 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم نص، مربع تنسٌق فوق نقرا نص، لمربع بالنسبة  .

.  ترٌد الذي الخٌار فوق انقر عمودٌة، محاذاة أسفل .3

 نص مربع أو شكل فً النص التفاف

. نص مربع أو شكل داخل أسطر عدة على النص ٌظهر نص، بالتفاف تقوم عندما

.  التفافه المراد النص على ٌحتوي لذيا النص مربع أو الشكل حدود فوق األٌمن الماوس بزر انقر .1

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم المختصرة، القابمة من .2
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 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم تلقابً، شكل تنسٌق فوق انقر لشكل، بالنسبة  .

. نص على الشكل احتوى إذا إال شكل فً نص مربع التبوٌب عالمة تتوفر ال   مالحظة 

 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم نص، مربع تنسٌق فوق انقر نص، لمربع بالنسبة  .

.  التلقابً الشكل فً النص التفاف االختٌار خانة حدد خٌارات، أسفل .3

 نص مربع أو شكل وحافة نص بٌن الهوامش تغٌٌر

. نص مربع أو لشكل الخارجٌة والحدود نص بٌن للتغٌٌر القابلة المسافة هو الداخلً الهامش ٌعد

.  ضبطه المراد الهامش على ٌحتوي الذي النص مربع أو الشكل حدود فوق األٌمن الماوس بزر رانق .1

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم المختصرة، القابمة من .2

 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم تلقابً، شكل تنسٌق فوق انقر لشكل، بالنسبة  .

. نص على الشكل احتوى إذا إال كلش فً نص مربع التبوٌب عالمة تتوفر ال   مالحظة 

 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم نص، مربع تنسٌق فوق انقر نص، لمربع بالنسبة  .

:  ٌلً مما أكثر أو بواحد قم داخلٌة، هوامش أسفل .3

 ٌسار المربع فً الجدٌد الهامش رقم أدخل والنص، لشكل األٌسر الحد بٌن البعد لتحدٌد  .

 ٌمٌن المربع فً الجدٌد الهامش رقم أدخل والنص، لشكل األٌمن دالح بٌن البعد لتحدٌد  .

 أعلى المربع فً الجدٌد الهامش رقم أدخل والنص، لشكل العلوي الحد بٌن البعد لتحدٌد  .

 أسفل المربع فً الجدٌد الهامش رقم أدخل والنص، لشكل السفلً الحد بٌن البعد لتحدٌد  .

 نص الحتواء نص مربع أو شكل حجم تغٌٌر

ا نص مربع أو شكل حجم زٌادة تلقابً بشكل ٌمكنك ًٌء . بداخله النص احتواء ٌتم بحٌث عمود

.  حجمه تغٌٌر المطلوب النص مربع أو الشكل حدود فوق األٌمن الماوس بزر انقر .1

:  التالٌٌن اإلجراءٌن بأحد قم المختصرة، القابمة من .2

 نص مربع التبوٌب عالمة قفو انقر ثم تلقابً، شكل تنسٌق فوق انقر لشكل، بالنسبة  .

. نص على الشكل احتوى إذا إال شكل فً نص مربع التبوٌب عالمة تتوفر ال   مالحظة 

 نص مربع التبوٌب عالمة فوق انقر ثم نص، مربع تنسٌق فوق انقر نص، لمربع بالنسبة  .

.  النص الحتواء التلقابً الشكل حجم تغٌٌر االختٌار خانة حدد خٌارات، أسفل .3
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 ػافح ِشتع ٔض أٚ ؼزفٗئ

. إظهاره أو نص إلبراز Microsoft Office system 2007 مستند إلى إضافته ٌمكنك كابن هو النص مربع إن

 إضافة مربع نص

.  نص مربع فوق انقر نص، المجموعة فً إدراج، التبوٌب عالمة من .1

. نص مربع رسم فوق انقر نص، مربع فوق النقر بعد Microsoft Office Word 2007 فً   مالحظة 

.  ترٌد الذي بالحجم النص مربع لرسم اسحبها ثم إلكترونً، برٌد رسالة أو تقدٌمً عرض أو عمل ورقة أو مستند فً انقر .2

ا اكتب ثم النص، مربع داخل انقر نص، مربع إلى نص إلضافة .3 .  الصقه أو نصًء

   مالحظات  

 عالمة أو) الربٌسٌة الصفحة التبوٌب عالمة فً خط المجموعة فً التنسٌق خٌارات استخدم النص، مربع فً نص لتنسٌق 

(.  Outlook 2007 فً التبوٌبرسالة

.  جدٌد موقع إلى النص مربع واسحب ، إلى المؤشر ٌتحول وعندما فوقه انقر النص، مربع موضع لتحدٌد 

.  نص مربع إلى تأثٌر أو تعببة إضافة أو إزالتها أو نص مربع حدود تغٌٌر ٌمكنك 

 ذف مربع نصح

.  DELETE على اضغط ثم حذفه، المطلوب النص مربع حدود فوق انقر 

 

 

 

 

 

 

javascript:AppendPopup(this,'ofdefObject_1')
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 والطباعة الحفظ -14

 ِغرٕذ ؼفع

 إذا المثال، سبٌل على. بها المستند استخدام فً ترغب التً الطرٌقة على به الحفظ ٌتم الذي والتنسٌق الملف لحفظ تستخدمها التً الطرٌقة تعتمد

 حفظ، األمر استخدام هً لحفظه طرٌقة أسهل تكون ،Word من سابق إصدار فً فتحه نهابٌاًء  تتوقع وال فقط الشخصً خدامكالست المستند كان

. االفتراضٌة اإلعدادات كافة استخدام مع

 غٌر آخر برنامج دمونٌستخ بك الخاص المستند بقراءة ٌقومون الذٌن األفراد كان إذا أو لفتحه، آخرٌن إلى المستند بإرسال ستقوم كنت إذا لكن،

Microsoft Office Word 2007، الخاصة االختٌارات بعض تحدٌد ٌجب آخر، كمبٌوتر جهاز على المستند فتح فً ترغب كنت إذا أو 

. الحفظ ومكان المستند حفظ بكٌفٌة

 االختٌارات هذه بتحدٌد Word ٌقوم بحٌث اإلعدادات ضبط ٌمكنك محدد، تنسٌق حسب أو محدد مكان فً المستندات بحفظ غالباًء  تقوم كنت إذا

. افتراضً بشكل

 أن قبل Microsoft Office زر ضمن تحضٌر القابمة استخدام من تأكد المستند، بقراءة اآلخرون ٌقوم أن فً ترغب كنت إذا   مالحظة 

. بك الخاص بالمستند الخاصة والمصادقة واألمان الخصوصٌة تحسن التً األوامر تحضٌر القابمة توفر. المستند بحفظ تقوم

 حفظ مستند ألول مرة

.  CTRL+S اضغط أو ، حفظ فوق انقر ،"السرٌع الوصول أدوات شرٌط" على .1

.  حفظ فوق انقر ثم للمستند، اسماًء  اكتب .2

 فً أخر مجلداًء  حدد مختلف، موقع فً المستند لحفظ". المستندات" المجلد مثل االفتراضً، الموقع فً المستند بحفظ Word ٌقوم

 فٌه، المستندات بحفظ Word ٌقوم الذي االفتراضً الموقع تغٌٌر فً ترغب كنت إذا. باسم حفظ الحوار مربع فً فً حفظ القابمة

. المستندات بحفظ الخاصة اإلعدادات ضبطب قم

 جدٌد كمستند موجود مستند حفظ

. األصلً المستند فتح ٌتم أن بمجرد جدٌد ملف إلنشاء باسم حفظ األمر استخدم األصلً، المستند فوق الكتابة لمنع

.  الجدٌد للمستند كأساس استخدامه فً ترغب الذي المستند افتح .1

.  اسمب حفظ فوق انقر ثم ،Microsoft Office زر فوق انقر .2

.  حفظ فوق انقر ثم للمستند، اسماًء  اكتب .3

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100742561025&ns=WINWORD&lcid=1025#6
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". المستندات" المجلد مثل افتراضً، موقع فً المستند بحفظ Word ٌقوم

 تغٌٌر فً ترغب كنت إذا. باسم حفظ الحوار مربع فً فً حفظ المربع فً آخر مجلد فوق انقر مختلف، موقع فً المستند لحفظ

. المستندات بحفظ الخاصة اإلعدادات ضبطب قم فٌه، لمستنداتا بحفظ Word ٌقوم الذي االفتراضً الموقع

.  ترٌدها التً بالطرٌقة المستند بتحرٌر قم .4

 باسم، حفظ الحوار مربع فً. القوالب تخزٌن فٌه ٌتم الذي المكان فً المستند بحفظ قم لآلخرٌن، كأساس واحد مستند استخدام لتسهٌل   تلمٌح 

 جدٌد فوق مزدوجاًء  نقراًء  انقر جدٌد، مستند الحوار مربع فً جدٌد، مستند إنشاء فً ترغب عندما. حفظ فوق انقر ثم فٌها، موثوق قوالب فوق انقر

. موجود مستند من

. كقالب حفظه هً لآلخرٌن كأساس استخدامها ٌمكن التً خرىاأل الطرق من   مالحظة 

 (اٌّضدٚظح اٌطثاعح) اٌٛسلح ٚظٟٙ عٍٝ اٌطثاعح

 من تمكنك التً اإلرشادات األخرى الطابعات وتوفر(. تلقابٌاًء  المزدوجة الطباعة) تلقابٌاًء  الورقة وجهً على الطباعة خٌار الطابعات بعض تقدم

. اإلطالق على المزدوجة الطباعة الطابعات بعض تدعم ال بٌنما(. ٌدوٌاًء  المزدوجة الطباعة) اآلخر الوجه على للطباعة ٌدوٌاًء  الصفحات إدراج إعادة

. ال أم تلقابٌاًء  المزدوجة الطباعة تدعم بك الخاصة الطابعة كانت إذا ما اكتشاف

: المزدوجة الطباعة تدعم محددة طابعة كانت إذا ما لتحدٌد التالٌة األسالٌب استخدام ٌمكنك

.  الطابعة لهذه المصنعة الشركة باستشارة قم أو ٌدوٌاًء  طابعتك افحص 

 التبوٌب عالمات فوق انقر ثم خصابص، فوق وانقر طباعة، فوق وانقر ، Microsoft Office زر فوق انقر 

 إلى استناداًء  المستند خصابص الحوار مربع ٌختلف. الخٌارات بمراجعة وقم المستند خصابص الحوار مربع فً الموجودة

 فمن الصفحة، وجهً على بالطباعة خاصة التبوٌب عالمات من أي ضمن خٌارات شاهدت إذا. والتكوٌن الطباعة خٌارات

(.  تلقابٌاًء  المزدوجة الطباعة) الصفحة وجهٌن على الطباعة أو المزدوجة الطباعة وفرت الطابعة هذه أن المحتمل

. مزدوجة نسخ إلنشاء ٌدوٌاًء  الطابعة فً الموجودة اإلرشادات اتبع المزدوجة، الطباعة تدعم الطابعة كانت إذا

   مالحظات 

 المحتمل فمن الوجهٌن، على النسخ التصوٌر ماكٌنة وتدعم وطابعة، التصوٌر ماكٌنة من تركٌبة إلى بالطباعة تقوم كنت إذا 

.  تلقابٌاًء  المزدوجة الطباعة تدعم أن

.  األخرى تدعمها وال المزدوجة الطباعة واحدة تدعم أن الممكن من مثبتة، طابعة من أكثر لدٌك كان إذا 

 الورقة وجهً على للطباعة ٌدوٌاًء  الطابعة إعداد

 طباعة ٌمكنك أو ٌدوٌاًء، المزدوجة الطباعة استخدام ٌمكنك. آخران خٌاران لدٌك ٌكون تلقابٌاًء، المزدوجة اعةالطب بك الخاصة الطابعة تدعم لم إذا

. منفصل بشكل الزوجٌة أو الفردٌة الصفحات

 ٌدوي ازدواج

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100742561025&ns=WINWORD&lcid=1025#5
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 سٌقوم. طباعة الحوار ربعم فً ٌدوي ازدواج االختٌار خانة تحدٌد ٌمكنك تلقابٌاًء، المزدوجة الطباعة تدعم ال بك الخاصة الطابعة كانت إذا

Microsoft Office Word الطابعة وتغذٌة الصفحات مكدس بقلب ٌطالبك ثم الصفحة من واحد وجه على تظهر التً الصفحات كافة بطباعة 

.  أخرى مرة بالصفحات

 

 والزوجٌة الفردٌة الصفحات

: الوجهٌن على للطباعة التالً اإلجراء استخدام أٌضاًء  ٌمكنك

.  طباعة فوق انقر ثم ، Microsoft Office زر فوق انقر .1

.   الفردٌة الصفحات ،حدد طباعة القابمة فً طباعة، الحوار مربع من الٌمنى السفلٌة الزاوٌة فً .2

.  انقر فوق موافق .3

.  طباعة القابمة من الزوجٌة، الصفحات حدد ثم الصفحات، مكدس اقلب الفردٌة، الصفحات طباعة تتم أن بعد .4

.  انقر فوق موافق .5

. المكدس من اآلخر الوجه لطباعة ترتٌبها وإعادة الصفحات تدوٌر ٌجب الطابعة، لطراز وفقاًء    مالحظة 

 ِعا٠ٕح طفؽح لثً ؽثاعرٙا

 :قم بما ٌلً .1

 زر فوق انقر Microsoft Office، معاٌنة فوق انقر ثم طباعة، بجوار الموجود السهم إلى وأشر 

. الطباعة قبل

 الطباعة قبل معاٌنة فوق انقر ثم طباعة، إلى أشر ملف، القابمة من .

. الطباعة قبل تعدٌالت وإجراء الصفحة لمعاٌنة" الشرٌط" أو األدوات شرٌط على الموجودة األزرار فوق انقر .2

 



 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

1 

 2007ششػ ٧عبع٤بد ٓب٣ٌشٝعٞكذ ئًغَ 

 
مقدمة  -1

 ئٗشبء ٓظ٘ق عذ٣ذ

والتً ٌمكن استخدامها لتنظٌم أنواع عدٌدة من  لأوراق العمهو ملؾ ٌحتوي على واحدة أو أكثر من  Microsoft Office Excelمصنؾ 

قالب كما ٌمكنك تأسٌس مصنؾ جدٌد على مصنؾ موجود أو . ٌمكنك فتح مصنؾ فارغ, إلنشاء مصنؾ جدٌد, ٌمكنك. لمتصلة ببعضهاالمعلومات ا

.  آخر قالبأو أي , مصنؾ افتراضى

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 فتح مصنؾ جدٌد فارغ 

 تأسٌس مصنؾ جدٌد على مصنؾ موجود 

 تأسٌس مصنؾ جدٌد على قالب 

 

فتح مصنؾ جدٌد فارغ 

.  , ثم انقر فوق جدٌد Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

. CTRL+Nأًٌضا الضؽط على ٌمكنك اختصار لوحة المفاتٌح  

. ضمن قوالب, تأكد من تحدٌد فارغ وحدٌث, ثم ضمن فارغ وحدٌث فً الجزء األٌمن, انقر فوق مصنؾ فارغ .2

تأسٌس مصنؾ جدٌد على مصنؾ موجود 

.  , ثم انقر فوق جدٌد Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

. CTRL+Nٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  الب, انقر فوق جدٌد من مستند موجودضمن قو .2

فً مربع الحوار جدٌد من مصنؾ موجود استعرض محرك األقراص أو المجلد أو موقع إنترنت الذي ٌحتوي على المصنؾ الذي  .3
.  ترٌد فتحه

. ثم انقر فوق إنشاء جدٌد. انقر فوق المصنؾ .4

تأسٌس مصنؾ جدٌد على قالب 

.  نقر فوق جدٌد, ثم ا Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

. CTRL+Nٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  ضمن قوالب, انقر فوق القوالب المثبتة أو قوالب .2
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 مركز المعلومات

2 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

 الستخدام قالب مثبت, ضمن القوالب المثبتة, انقر فوق القالب الذي ترٌده, ثم انقر فوق إنشاء  .

 ,انقر نقًرا مزدوًجا فوق القالب الذي ترٌد استخدامه, ضمن عالمة التبوٌب القوالب الستخدام القالب الخاص بك  .

تأكد من وجوده , إذا لم تر القالب الذي ترٌد استخدامه. تسرد عالمة التبوٌب القوالب القوالب التً قمت بإنشائها   مالحظة 

والذي عادًة ما ٌكون , Templatesٌتم تخزٌن القوالب المخصصة فً المجلد . فً المجلد الصحٌح

C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates  ًف

Microsoft Windows XP وC:\Users\user_name\Application 

Data\Microsoft\Templates  ًفMicrosoft Windows Vista .

فً مربع الحوار مصنؾ جدٌد, ضمن . Microsoft Office Onlineنزٌلها من موقع للحصول على مزٌد من قوالب المصنفات, ٌمكنك ت   تلمٌح 

Microsoft Office Onlineانقر فئة قالب معٌن, انقر فوق القالب الذي ترٌد تحمٌله, ثم انقر فوق تنزٌل , .

 ؽلع ِٓق

ٌتعٌن علٌك . فظه إلى مجلد على موقع محرك األقراص الثابت أو موقع الشبكة أو القرص أو سطح المكتب أو موقع تخزٌن آخرعند حفظ ملؾ, ٌمكن ح

. وإال, ستكون عملٌة الحفظ هً نفسها مهما ٌكن الموقع الذي تختار. تعرٌؾ الموقع الهدؾ فً القائمة حفظ باسم

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 حفظ ملؾ 

 حفظ نسخة من ملؾ 

 حفظ ملؾ بتنسٌق آخر 

 ئٌاً حفظ معلومات االسترداد تلقا 

 

حفظ ملؾ 

: قم بما ٌلً

.  , ثم انقر فوق حفظMicrosoft Officeانقر فوق زر  

. CTRL+Sلحفظ الملؾ, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

. إذا كنت تحفظ الملؾ ألول مرة, فسٌتم مطالبتك بإعطاء اسم للملؾ   مالحظة 

حفظ نسخة من ملؾ 

  :قم بما ٌلً  .1

  انقر فوق زرMicrosoft Office ,ثم انقر فوق حفظ باسم .

.  فً القائمة حفظ فً, انقر فوق المجلد أو محرك األقراص الذي ترٌد الحفظ إلٌه .2

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330331025&ns=EXCEL&lcid=1025#4
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لحفظ النسخة . لحفظ النسخة فً مجلد آخر, انقر فوق محرك أقراص آخر فً القائمة حفظ فً أو مجلد آخر فً قائمة المجلدات   تلمٌح 

. فً مجلد جدٌد, انقر فوق إنشاء مجلد جدٌد 

.  فً المربع اسم الملؾ, أدخل اسماً جدٌداً للملؾ .3

.  انقر فوق حفظ .4

حفظ ملؾ بتنسٌق آخر 

:  قم بما ٌلً   .1

  انقر فوق زرMicrosoft Officeثم انقر فوق حفظ باسم , .

.  فً المربع اسم الملؾ, أدخل اسماً جدٌداً للملؾ .2

.  لؾ فٌهفً القائمة حفظ بنوع, انقر فوق تنسٌق الملؾ الذي ترٌد حفظ الم .3

.  انقر فوق حفظ .4

 رؾذ٣ذ ػذح ِٓلبد

تذكر إمكانٌة القٌام . على أكثر من ملؾ دفعًة واحدة ما دامت كافة الملفات موجودة فً نفس المجلد (مثل النسخ أو النقل أو الحذؾ)ٌمكن القٌام بإجراء 

. وإذا كانت الملفات مشتركًة, ٌجب أٌضاً إٌداعها. أٌة برامج ببعض المهام, بما فً ذلك النقل والحذؾ, فقط على الملفات ؼٌر المفتوحة حالٌاً فً

:  قم بما ٌلً .1

  انقر فوق زرMicrosoft Officeثم انقر فوق فتح ,  .

. CTRL+Oلعرض مربع الحوار فتح, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

:  قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن .2

  فوق أحد الملفات, ثم اضؽط باستمرار المفتاح لتحدٌد ملفات ؼٌر متجاورة فً مربع الحوار فتح, انقرCTRL ثم ,

.  انقر فوق أي ملؾ آخر

  لتحدٌد ملفات متجاورة فً مربع الحوار فتح, انقر فوق الملؾ األول فً التسلسل, واضؽط باستمرار المفتاح

SHIFTثم انقر فوق الملؾ األخٌر ,  .

. , ثم انقر فوق الملؾ مرًة أخرىCTRLتاح إذا حددت ملفاً ال ترٌده, اضؽط باستمرار المؾ   تلمٌح 

 Microsoftفً "مركز تعلٌمات ودعم " للحصول على مزٌد من المعلومات حول نقل الملفات والمجلدات وحذفها واستعادتها, راجع   مالحظة 

Windowsالذي ٌمكن الوصول إلٌه,و بالنقر فوق تعلٌمات ودعم من القائمة ابدأ , .
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 ئٗشبء ِٓق عذ٣ذ

: م بما ٌلًق

.  , ثم انقر فوق جدٌد Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

:  ضمن قوالب, سترى الخٌارات التً ٌمكنك استخدامها إلنشاء .2

   مستند أو مصنؾ أو عرض تقدٌمً فارغ

 مستند أو مصنؾ أو عرض تقدٌمً من قالب  .

 مستند أو مصنؾ أو عرض تقدٌمً جدٌد من ملؾ موجود  .

.  Microsoft Office Onlineرنت, سترى أٌضاً القوالب المتوفرة من إذا كنت متصالً بإنت .3

تنزٌل قالب 

بعد . أصلٌة Microsoft Officeفً المرة األولى التً تقوم فٌها بتنزٌل قالب, سترى مربع حوار ٌبٌن أن هذه المٌزة تتوفر فقط الذٌن لدٌهم نسخة 

, ٌتم تنزٌل القالب ولن ترى أبداً المزٌد من الرسائل حول Microsoftعماً كامالً من قبل أن نتحقق من أن برامجك برامج شرعٌة وأنه ٌتم دعمها د

.  تحدث تنزٌالت القوالب الالحقة فً الحال مباشرةً . البرامج األصلٌة مرًة أخرى

. م نحدد أن البرامج ؼٌر أصلٌةلكن, لن ترى مربع الحوار ما ل. سنتحقق من صالحٌة البرامج فً كل مرة تقوم فٌها بتنزٌل القالب   مالحظة 

التً قمت بتنزٌلها ؼٌر  Microsoft Officeأصلٌة, سٌعلمك مربع حوار آخر عن أي من برامج  Microsoft Officeإذا لم ٌكن لدٌك نسخة 

. لحصول على المزٌد من المعلوماتٌمكنك إما إؼالق مربع الحوار أو النقر فوق أحد االرتباطات ل. سترى أٌضاً قائمًة بها البرامج ؼٌر األصلٌة. أصلٌة

على وٌب الذي ٌوفر لك معلومات إضافٌة حول حالتك وٌسرد لك  Microsoftٌأخذك االرتباط بمزٌد من المعلومات إلى صفحة وٌب على موقع 

األصلً, لن ٌتسنى لك تنزٌل  Microsoft Officeإذا لم ٌكن لدٌك . الخطوات الواجب اتخاذها إلضفاء الشرعٌة على برامجك ولدعمها دعماً كامالً 

. القوالب

 كزؼ ِٓق

ٌمكن فتح الملؾ األصلً للتحرٌر, أو فتح نسخة, أو فتح الملؾ للقراءة . , لدٌك عدة خٌارات لكٌفٌة فتح الملؾMicrosoft Officeعند فتح ملؾ فً 

. فقط حٌث ٌتم منعك من حفظه ما لم تحفظه باستخدام اسم آخر

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 فتح ملؾ 

 فتح ملؾ كنسخة 

 فتح ملؾ للقراءة فقط 

 

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330351025&ns=EXCEL&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330351025&ns=EXCEL&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330351025&ns=EXCEL&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330351025&ns=EXCEL&lcid=1025#2
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330351025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012330351025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
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فتح ملؾ 

 :قم بما ٌلً  .1

  انقر فوق زرMicrosoft Officeثم انقر فوق فتح ,  .

. CTRL+Oلعرض مربع الحوار فتح, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

.  فً القائمة بحث فً, انقر فوق موقع المجلد أو مشؽل األقراص أو موقع على إنترنت الذي ٌحتوي على الملؾ الذي ترٌد فتحه .2

.  فً قائمة المجلدات, حدد موقع المجلد الذي ٌحتوي على الملؾ وافتحه .3

الملفات التً تم إنشاؤها بواسطة البرنامج الذي  بشكل افتراضً, الملفات التً تراها فً مربع الحوار فتح هً فقط تلك   مالحظة 

, فإنك لن ترى الملفات التً تم إنشاؤها عن طرٌق Microsoft Office Excelعلى سبٌل المثال, إذا كنت تستخدم . تستخدمه

. ما لم تقم بالنقر فوق كافة الملفات فً المربع أنواع الملفات Microsoft Office Wordاستخدام 

.  لؾ, ثم فوق فتحانقر فوق الم .4

فتح ملؾ كنسخة 

ٌعطً البرنامج . ٌتم حفظ أٌة تؽٌٌرات تجرٌها إلى النسخة. عند فتح ملؾ كنسخة, ٌقوم البرنامج بإنشاء نسخة أخرى من الملؾ الذي تقوم بعرضه

. من إلى بداٌة اسم الملؾ (1)ٌعتبر االفتراضً هو إضافة نسخة . النسخة اسماً جدٌداً 

  :قم بما ٌلً  .1

 ر فوق زر انقMicrosoft Officeثم انقر فوق فتح ,  .

. CTRL+Oلعرض مربع الحوار فتح, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

.  فً القائمة بحث فً, انقر فوق موقع المجلد أو مشؽل األقراص أو موقع إنترنت الذي ٌحتوي على الملؾ الذي ترٌد فتحه .2

.  ي على الملؾ وافتحهفً قائمة المجلدات, حدد موقع المجلد الذي ٌحتو .3

.  حدد الملؾ الذي ترٌد فتح نسخة منه, وذلك بالنقر فوق السهم الموجود بجوار الزر فتح, ثم النقر فوق فتح كنسخة .4

. عند فتح ملؾ كنسخة, ٌتم إنشاء نسخة جدٌدة من الملؾ فً المجلد الذي ٌحتوي على الملؾ األصلً   مالحظة 

فتح ملؾ للقراءة فقط 

. للقراءة فقط, فأنت تبحث فً الملؾ األصلً, إال أنه لٌس بإمكانك حفظ التؽٌٌرات علٌهعند فتح ملؾ 

:  قم بما ٌلً  .1
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  انقر فوق زرMicrosoft Officeثم انقر فوق فتح ,  .

. CTRL+Oلعرض مربع الحوار فتح, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

.  أو موقع إنترنت الذي ٌحتوي على الملؾ الذي ترٌد فتحهفً القائمة بحث فً, انقر فوق موقع المجلد أو مشؽل األقراص  .2

.  فً قائمة المجلدات, حدد موقع المجلد الذي ٌحتوي على الملؾ وافتحه .3

.  حدد الملؾ الذي ترٌد فتحه للقراءة فقط, وذلك بالنقر فوق السهم الموجود بجوار الزر فتح, ثم النقر فوق فتح للقراءة فقط .4

   مالحظات 

, استخدم مواضع شبكة االتصال ضمن الشرٌط Webر إلى مجلد على خادم ملفات على شبكة اتصال أو خادم إلنشاء اختصا 

.  األماكن الخاصة بً فً مربع الحوار فتح

 Microsoftتعرض القائمة الملفات األخٌرة من القائمة ملؾ أو القائمة المستندات األخٌرة المتوفرة عند النقر فوق زر  

Office انقر فوق اسم الملؾ لفتح الملؾ. ا عدد قلٌل من الملفات األخٌرة التً فتحتهاقائمًة به  .

 .ٌقوم المجلد المستندات األخٌرة الموجود فً مربع الحوار فتح بسرد الملفات والمجلدات السابقة التً قمت بفتحها 
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 أساسٌات أوراق عمل وجداول إكسل -2

 ئدخبٍ اُج٤بٗبد ٝرؾش٣شٛب* 
 

ئدخبٍ ث٤بٗبد ك٢ خ٣٬ب أٝسام اُؼَٔ ٣ذ٣ًٝب 

أو نصوص أو توارٌخ أو توقٌتات فً خلٌة واحدة أو فً خالٌا متعددة دفعة واحدة أو فً أكثر  (مع أو دون عالمات عشرٌة ثابتة )ٌمكنك إدخال أرقام 

تتكون ورقة . وتسمى اٌضاً جدول البٌانات. لتخزٌن البٌانات والتعامل معها Excelهً المستند األساسً المستخدم فً : ورقة العمل)ورقة عمل من 

  .(.العمل من خالٌا ٌتم تنظٌمها فً صفوؾ وأعمدة؛ ٌتم تخزٌن ورقة العمل دوماً فً مصنؾ

ٌطرأ  من الممكن أن ٌكون قد ُطبق نظام الحماٌة على ورقة العمل بواسطتك أو بواسطة أي جهة أخرى لحماٌة البٌانات من التؽٌٌرات التً ٌمكن أن   هام 

ابة أٌة معلومات فً ولكنك لن تستطٌع كت, على تحدٌد الخالٌا لعرض البٌانات, فً ورقة العمل المحمٌة, ربما ٌكون لدٌك القدرة. علٌها بطرٌق الخطأ

. ٌفضل أن ال تكون ورقة العمل المحمٌة محمٌة مالم ٌتم السماح بذلك من جانب المسؤول عن إنشاء ورقة العمل, فففً كثٌر من األحوال. الخالٌا المؤّمنة

فً حالة تحدٌد , ٌتعٌن علٌك. مراجعة انقر فوق إلؽاء حماٌة ورقة من ضمن مجموعة تؽٌٌرات من عالمة التبوٌب, (إن لزم)إللؽاء حماٌة ورقة العمل 

. القٌام بكتابتها إللؽاء حماٌة ورقة العمل, كلمة مرور عند تطبٌق إجراء حماٌة على ورقة العمل

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 
 

 إدخال أرقام أو نص 
 إدخال أرقام بعالمات عشرٌة ثابتة 
 إدخال توارٌخ أو أوقات 
 لبٌانات فً عدة خالٌا مرة واحدةإدخال نفس ا 
 إدخال نفس البٌانات فً أوراق عمل آخرى 

 

إدخال أرقام أو نص 

.  دى الخالٌاانقر فوق إح, ضمن ورقة العمل .1

.  TABأو  ENTERثم اضؽط , اكتب األرقام أو النص الذي ترٌده .2

. ALT+ENTERقم بإدخال فاصل األسطر بواسطة الضؽط على , لكتابة البٌانات فً سطر جدٌد داخل الخلٌة   تلمٌح 

   مالحظات 

ا  ًٌ إلى نقل التحدٌد خلٌة  TABط على وٌؤدي الضػ, إلى نقل التحدٌد خلٌة واحدة إلسفل ENTERٌؤدي الضؽط على , افتراض

ولكن من الممكن القٌام بذلك عند استخدام , تؽٌٌر اتجاه االنتقال TABعند استخدام مفتاح , وٌتعذر علٌك. واحدة جهة الٌسار

.  ENTERمفتاح 

 ENTERكٌؾ ٌتم تؽٌٌر اتجاه المفتاح * 

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeفوق زر  انقر .1

, انقل التحدٌد, ثم انقر Enterفً الفئة خٌارات متقدمة, أسفل تحرٌر, حدد خانة االختٌار بعد الضؽط على مفتاح  .2

. فوق االتجاه الذي ترٌده من المربع االتجاه

javascript:AppendPopup(this,'xldefWorksheet_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefWorksheet_1')
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterNumbersText
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterNumbersText
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterNumbersFixedDecimals
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterNumbersFixedDecimals
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterDatesTimes
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterDatesTimes
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterDataSeveralCells
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterDataOtherWorksheets
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163641025&ns=EXCEL&lcid=1025#EnterDataOtherWorksheets
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_1')
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ٌنتقل التحدٌد , فً نهاٌة الصؾ ENTERفوؾ ثم الضؽط على إلدخال بٌانات فً خالٌا عدٌدة فً أحد الص TABعند الضؽط على  

. إلى بداٌة الصؾ التالً

لعرض النص . عند احتوائها على بٌانات ٌكون تنسٌق األرقام فٌها أكبر من عرض العمود##### قد ٌتظهر الخلٌة قٌمة الخطأ  

.  بأكمله, ٌجب زٌادة عرض العمود

 كٌؾ ٌتم تؽٌٌر عرض العمود -

.  انقر فوق الخلٌة التً ترٌد تؽٌٌر عرض العمود لها .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق .2

 

:  تحت حجم الخلٌة, قم بإحدى اإلجراءات التالٌة .3

.  عمدةلمالئمة النص بالكامل, انقر فوق احتواء تلقائً لعرض األ 

ثم اكتب العرض الذي ترٌده من المربع , انقر فوق عرض العمود, لتحدٌد عرض أكبر للعمود 

. عرض العمود

.  ٌمكنك عرض أسطر متعددة من النص داخل خلٌة عن طرٌق استخدام التفاؾ النص 

 الٌاكٌؾ ٌتم التفاؾ نص فً إحدى الخ -

.  انقر فوق الخلٌة التً ترٌد لؾ النص بها .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة محاذاة, انقر فوق التفاؾ النص .2

 

إذا كان النص عبارة عن كلمة طوٌلة واحدة, لن تلتؾ األحرؾ؛ ٌمكنك توسٌع العمود أو تقلٌل حجم الخط    مالحظة 

. فقد تحتاج إلى ضبط ارتفاع الصؾ, ر جمٌع النص بعد استخدام التفاؾ النصفً حالة عدم ظهو. لمشاهدة النص بأكمله

. فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق, ثم تحت حجم الخلٌة, انقر فوق مالءمة تلقائٌة للصؾ

فعند تقرٌب الرقم الذي . ي الخلٌةٌختلؾ شكل الرقم المعروض فً الخلٌة عن الرقم المخزن ؾ, Microsoft Office Excelفً  

وتستخدم العملٌات الحسابٌة الرقم الفعلً المخزن فً الخلٌة ولٌس . ٌتم تقرٌب الرقم المعروض فقط, فً معظم األحوال, تم إدخاله

.  الرقم المعروض

.  تؽٌٌر التنسٌق الذي تم عرضها به, بعد كتابة األرقام فً أحد الخالٌا, ٌمكنك 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_2')
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 كٌؾ ٌتم تؽٌٌر تنسٌق األرقام -

.  انقر فوق الخلٌة التً تحتوي على األرقام التً ترٌد تنسٌقها .1

.  عام, ثم انقر فوق التنسٌق الذي ترٌد  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة رقم, أشر إلى .2

 

ثم انقر بعد ذلك فوق التنسٌق الذي ترٌد , انقر فوق المزٌد, التنسٌقات المتاحةلتحدٌد تنسٌق رقم من قائمة    تلمٌح 

. استخدامه ضمن قائمة الفئة

" النص"كنص عن طرٌق تطبٌق تنسٌق , مثل أرقام الهاتؾ, Excelٌمكن تنسٌق األرقام التً ال تحتاج للقٌام بعملٌات حسابٌة فً  

.  على الخالٌا الفارؼة قبل كتابة األرقام

 كٌؾ ٌتم تنسٌق األرقام على هٌئة نص* 

.  حدد خلٌة فارؼة .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة رقم, أشر إلى عام ثم انقر فوق نص .2

 

.  اكتب األرقام التً ترٌدها فً الخلٌة التً تم تنسٌقها .3

. إلى الخالٌا إلى إعادة إدخالها فً الخالٌا التً تم تنسٌقها" النص"ام المكتوبة قبل تطبٌق تنسٌق تحتاج األرق   مالحظة 

. Numbers ENTERثم اضؽط , F2واضؽط , حدد كل خلٌة, إلعادة إدخال األرقام بسرعة كنص

إدخال أرقام بعالمات عشرٌة ثابتة 

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

.  انقر فوق خٌارات متقدمة, ثم تحت خٌارات التحرٌر, حدد خانة االختٌار إدراج تلقائً لفاصلة عشرٌة .2

.  فً مربع المنازل العشرٌة, أدخل عدد موجب لألرقام إلى ٌمٌن العالمة العشرٌة أو عدد سالب لألرقام إلى ٌسار العالمة العشرٌة .3

 -3وإذا أدخلت . 2.834فً الخلٌة, ستكون القٌمة  2834منازل العشرٌة ثم قمت بكتابة فً مربع ال 3على سبٌل المثال, إذا أدخلت 

. 283000, ستكون القٌمة 283فً مربع المنازل العشرٌة ثم قمت بكتابة 

.  ضمن ورقة العمل, انقر فوق خلٌة, ثم أدخل الرقم الذي ترٌده .4

. قبل تحدٌد الخٌار عالمة عشرٌة ثابتة لن تتأثر البٌانات التً قمت بكتابتها فً الخالٌا   مالحظة 
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.  لتجاوز الخٌار عالمة عشرٌة ثابتة بشكل مؤقت, اكتب فاصلة عشرٌة عند إدخال الرقم   تلمٌح 

إدخال التوارٌخ أو األوقات 

.  انقر فوق إحدى الخالٌا, ضمن ورقة العمل .1

:  اكتب التارٌخ أو الوقت كما ٌلً .2

 سبتمبر  5أو  9/5/2002ة لفصل أجزاء التارٌخ؛ على سبٌل المثال, اكتب استخدام شرطة مائلة أو شرط, للتارٌخ

2002  

. ؛+CTRLإلدخال تارٌخ الٌوم, اضؽط    تلمٌح 

  ساعة, اكتب مسافة ثم اكتب ص أو م بعد الوقت؛ على سبٌل  12بالنسبة للوقت الذي ٌستخدم نظام وقت من

.  اً الوقت صباح Excelوإال, سٌعتبر . م 9:00المثال, اكتب 

. ؛+CTRL+SHIFTإلدخال الوقت الحالً, اضؽط    تلمٌح 

   مالحظات 

.  NOWو  TODAYٌمكنك استخدام الدالتٌن , إلدخال تارٌخ أو وقت ٌظال حالٌٌن عند إعادة فتح ورقة العمل 

عند كتابة تارٌخ أو وقت فً خلٌة, فإنه ٌظهر إما بالتنسٌق االفتراضً للتارٌخ أو الوقت أو بالتنسٌق الذي تم تطبٌقه على الخلٌة  

ٌستند التنسٌق االفتراضً للتارٌخ أو للوقت على إعدادات التارٌخ والوقت فً مربع الحوار الخٌارات . خال التارٌخ أو الوقتقبل إد

وإذا تؽٌرت إعدادات الوقت والتارٌخ هذه, تتؽٌر أًٌضا أٌة توارٌخ أو أوقات فً المصنفات . (لوحة التحكم)اإلقلٌمٌة وخٌارات اللؽة 

.  باستخدام األمر تنسٌق خالٌاالتً لم ٌتم تنسٌقها 

ثم اضؽط , انقر فوق الخلٌة التً تحتوي على التارٌخ أو الوقت, إذا أردت استخدام التنسٌق االفتراضً للتارٌخ أو الوقت 

CTRL+SHIFT+#  أوCTRL+SHIFT+@ .

إدخال نفس البٌانات فً عدة خالٌا مرة واحدة 

.  لٌس من الضروري أن تكون الخالٌا متجاورة. حدد الخالٌا التً ترٌد إدخال نفس البٌانات فٌها .1

 كٌؾ ٌتم تحدٌد خالٌا أو نطاقات أو صفوؾ أو أعمدة* 

 هْ ثب٩عشاء اُزب٢ُ ُزؾذ٣ذ

 .اٗوش كٞم اُخ٤ِخ، أٝ اػـؾ ػ٠ِ ٓلبر٤ؼ ا٧عْٜ ٬ُٗزوبٍ ئ٠ُ اُخ٤ِخ خ٤ِخ ٝاؽذح

اػـؾ  اٗوش كٞم اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ اُ٘طبم، صْ هْ ثبُغؾت ُزظَ ئ٠ُ اُخ٤ِخ ا٧خ٤شح، أٝ ٖٓ اُخ٣٬ب ٗطبم
  .اُزؾذ٣ذ ث٤٘ٔب روّٞ ثبُؼـؾ ػ٠ِ ٓلبر٤ؼ ا٧عْٜ ُزٞع٤غ SHIFT ثبعزٔشاس ػ٠ِ أُلزبػ

ثبعزخذاّ  ُزٞع٤غ اُزؾذ٣ذ F8 ٣ٌٝٔ٘ي أ٣ًؼب رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ اُ٘طبم صْ اُؼـؾ ػ٠ِ
 .أخشٟ ٓشح F8 ٣٩وبف رٞع٤غ اُزؾذ٣ذ، اػـؾ ػ٠ِ. كبر٤ؼ ا٧عّْٜ

ٗطبم ًج٤ش ٖٓ 
 اُخ٣٬ب

روّٞ ثبُ٘وش  ث٤٘ٔب SHIFT اٗوش كٞم اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ اُ٘طبم، صْ اػـؾ ثبعزٔشاس ػ٠ِ أُلزبػ
 .ا٧خ٤شح ٓشئ٤خ ٣ٌٔ٘ي اُو٤بّ ثبُزٔش٣ش ُزغؼَ اُخ٤ِخ. كٞم اُخ٤ِخ ا٧خ٤شح ك٢ اُ٘طبم

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP052093181025&CTT=5&Origin=HP012163641025
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP052091971025&CTT=5&Origin=HP012163641025
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٣٫ب ػ٠ِ ًبكخ اُخ
 ٝسهخ اُؼَٔ

  .رؾذ٣ذ اٌَُ اٗوش كٞم اُضس

 

  .CTRL+A ُزؾذ٣ذ ٝسهخ اُؼَٔ ثأًِٜٔب، ٣ٌٔ٘ي أ٣ًؼب اُؼـؾ ػ٠ِ

٣إد١ ئ٠ُ  CTRL+A اُؼـؾ ػ٠ِ ئرا ًبٗذ ٝسهخ اُؼَٔ رؾز١ٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد، كإ   ٬ٓؽظخ 

اُؼَٔ  صب٤ٗخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ٝسهخ ُٔشح CTRL+A ٣ٝإد١ اُؼـؾ ػ٠ِ. رؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُؾب٤ُخ
 .ثأًِٜٔب

خ٣٬ب أٝ ٗطبهبد خ٣٬ب 
 ؿ٤ش ٓزغبٝسح

رؾذ٣ذ  أص٘بء CTRL هْ ثزؾذ٣ذ أٍٝ خ٤ِخ أٝ ٗطبم خ٣٬ب، ٖٝٓ صْ هْ ثبُؼـؾ ثبعزٔشاس ػ٠ِ
  .اُخ٣٬ب أٝ اُ٘طبهبد ا٧خشٟ

٩ػبكخ  SHIFT+F8 ٣ٌٔ٘ي أ٣ًؼب رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ أٝ ٗطبم اُخ٣٬ب ا٧ٍٝ صْ اُؼـؾ ػ٠ِ
أٝ ٗطبهبد ئ٠ُ  ٣٩وبف ئػبكخ خ٣٬ب. س ٓزغبٝسح أٝ ٗطبم آخش ؿ٤ش ٓزغبٝس ُِزؾذ٣ذخ٤ِخ أخشٟ ؿ٢

 .ٓشح أخشٟ SHIFT+F8 اُزؾذ٣ذ، اػـؾ ػ٠ِ

رؾذ٣ذ ؿ٤ش ٓزغبٝس دٕٝ ئُـبء اُزؾذ٣ذ  ٫ ٣ٌٔ٘ي ئُـبء رؾذ٣ذ خ٤ِخ أٝ ٗطبم خ٣٬ب ك٢   ٬ٓؽظخ 

 .ثأًِٔٚ

  .اٗوش كٞم سأط اُظق أٝ اُؼٔٞد طق أٝ ػٔٞد ثأًِٔٚ

 

 اُظق سأط  

 اُؼٔٞد سأط 

 ػ٠ِ ٣ٌٔ٘ي أ٣ًؼب رؾذ٣ذ اُخ٣٬ب ك٢ طق أٝ ػٔٞد ثٞاعطخ رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ صْ اُؼـؾ
CTRL+SHIFT+ ْٜعْٜ ٤ٔ٤ُِٖ أٝ عْٜ ٤ُِغبس خبطبٕ ثبُظلٞف، عْٜ ٧ػ٠ِ أٝ)ٓلزبػ ع 

 .(عْٜ ٧علَ خبطبٕ ثب٧ػٔذح

ٓلزبػ +CTRL+SHIFT اُؼـؾ ػ٠ِ ٗبد، كإئرا ًبٕ اُظق أٝ اُؼٔٞد ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ث٤ب   ٬ٓؽظخ 

 ٣ٝإد١ اُؼـؾ ػ٠ِ. ٓغزخذٓخ عْٜ ٣إد١ ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُظق أٝ اُؼٔٞد ئ٠ُ آخش خ٤ِخ
CTRL+SHIFT+ٝاُؼٔٞد ثأًِٔٚ ٓلزبػ عْٜ ُٔشح صب٤ٗخ ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُظق أ. 

طلٞف أٝ أػٔذح 
 ٓزغبٝسح

اػـؾ  طق أٝ ػٔٞد؛ صْأٝ هْ ثزؾذ٣ذ أٍٝ . هْ ثبُغؾت ػجش سؤٝط اُظلٞف أٝ سؤٝط ا٧ػٔذح
 .ث٤٘ٔب روّٞ ثزؾذ٣ذ آخش طق أٝ ػٔٞد SHIFT ثبعزٔشاس ػ٠ِ ٓلزبػ

طلٞف أٝ أػٔذح ؿ٤ش 
 ٓزغبٝسح

 اٗوش كٞم سأط اُؼٔٞد أٝ اُظق اُخبطخ ثأٍٝ طق أٝ ػٔٞد ك٢ اُزؾذ٣ذ ُذ٣ي؛ صْ اػـؾ
ئ٠ُ  ػبكزٜبث٤٘ٔب روّٞ ثبُ٘وش كٞم سؤٝط ا٧ػٔذح أٝ اُظلٞف اُز٢ رش٣ذ ئ CTRL ثبعزٔشاس ػ٠ِ

 .اُزؾذ٣ذ

اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ أٝ 
ا٧خ٤شح ك٢ طق أٝ 

 ػٔٞد

اُغْٜ  اُغْٜ ا٣٧ٖٔ أٝ)ٓلزبػ عْٜ  + CTRL ؽذد خ٤ِخ ك٢ اُظق أٝ اُؼٔٞد، صْ اػـؾ ػ٠ِ
 .(٨ُػٔذح ا٣٧غش ثبُ٘غجخ ُِظلٞف ٝاُغْٜ ٧ػ٠ِ أٝ اُغْٜ ٧علَ ثبُ٘غجخ

اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ أٝ 
ا٧خ٤شح ك٢ ٓظ٘ق أٝ 

 Microsoft ك٢ عذٍٝ
Office Excel. 

  .Excel ُزؾذ٣ذ اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ أُظ٘ق أٝ ك٢ هبئٔخ CTRL+HOME اػـؾ ػ٠ِ

 اُز٢ Excel ُزؾذ٣ذ اُخ٤ِخ ا٧خ٤شح ك٢ ٝسهخ اُؼَٔ أٝ ك٢ هبئٔخ CTRL+END اػـؾ ػ٠ِ
 .رؾز١ٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد أٝ اُز٘غ٤ن

خ٤ِخ  ُزٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخ٣٬ب ئ٠ُ آخش CTRL+SHIFT+END ؽذد اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ػ٠ِاُخ٣٬ب ؽز٠ آخش 
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خ٤ِخ ٓغزخذٓخ ك٢ 
اُغضء )أُظ٘ق 

 (٣ٖٔاُغل٢ِ ا٧

 .(اُغضء اُغل٢ِ ا٣٧ٖٔ)ٓغزخذٓخ ك٢ أُظ٘ق 

اُخ٣٬ب ؽز٠ ثذا٣خ 
 ٝسهخ اُؼَٔ

ثذا٣خ  ُزٞع٤غ رؾذ٣ذ اُخ٣٬ب ئ٠ُ CTRL+SHIFT+HOME ؽذد اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ػ٠ِ
 .ٝسهخ اُؼَٔ

س أٝ أهَ ٖٓ خ٣٬ب أًش
 اُزؾذ٣ذ اُ٘شؾ

رؼ٤ٜٔ٘ب  ث٤٘ٔب روّٞ ثبُ٘وش كٞم اُخ٤ِخ ا٧خ٤شح اُز٢ رش٣ذ SHIFT اػـؾ ثبعزٔشاس ػ٠ِ ٓلزبػ
٤ُخ اُخ ٢ٛ: اُخ٤ِخ اُ٘شطخ) اُخ٤ِخ اُ٘شطخ ٣ظجؼ اُ٘طبم أُغزط٤َ ث٤ٖ. ك٢ اُزؾذ٣ذ اُغذ٣ذ

ٝاؽذح كوؾ ك٢ أُشح  ٣غت ر٘ش٤ؾ خ٤ِخ. أُؾذدح اُز٢ ٣زْ ئدخبٍ اُج٤بٗبد ثٜب ػ٘ذ ثذا٣خ اٌُزبثخ
 ٝاُخ٤ِخ اُز٢ هٔذ ثبُ٘وش كٞهٜب ٛٞ اُزؾذ٣ذ (.ػش٣ؼخ ٣زْ رؾذ٣ذ اُخ٤ِخ اُ٘شطخ ثؾذٝد. اُٞاؽذح
 .اُغذ٣ذ

. إللؽاء تحدٌد خالٌا, انقر فوق أي خلٌة فً ورقة العمل   تلمٌح 

.  CTRL+ENTERلخلٌة النشطة, قم بكتابة البٌانات ثم اضؽط فً ا .2

هو المربع األسود الصؽٌر الموجود : مقبض التعبئة)مقبض التعبئة ٌمكنك أٌضاً إدخال نفس البٌانات فً خالٌا عدٌدة باستخدام    تلمٌح 

لتعبئة  (.عند اإلشارة إلى مقبض التعبئة ٌتؽٌر المؤشر إلى عالمة زائد بلون أسود. لوٌة الٌمنى من التحدٌدفً الزاوٌة الع
ا فً خالٌا ورقة العمل ًٌ .  البٌانات تلقائ

إدخال نفس البٌانات فً أوراق عمل أخرى 

. تلك البٌانات بسرعة فً الخالٌا المطابقة على أوراق عمل أخرى إذا كنت قد قمت مسبقاً بإدخال البٌانات فً إحدى أوراق العمل, فإنه ٌمكنك تعبئة  

أثناء النقر على  CTRLثم اضؽط باستمرار على . انقر فوق عالمة التبوٌب الخاصة بورقة العمل التً تحتوي على البٌانات .1

.  عالمات تبوٌب أوراق العمل التً ترٌد تعبئة البٌانات فٌها

لتبوٌب التً ترٌدها, انقر فوق أزرار التمرٌر الخاصة بعالمات التبوٌب لعرضها, ثم انقر فوق عالمة إذا لم تشاهد عالمة ا   مالحظة 

. التبوٌب

 

.  حدد الخالٌا التً تحتوي على البٌانات التً قمت بإدخالها, فً ورقة العمل .2

.  العملفً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق تعبئة ثم انقر فوق عبر أوراق  .3

 

.  ضمن تعبئة, حدد الخٌار الذي ترٌده .4

   مالحظات 

لتفادي استبدال . تظهر البٌانات التً تكتبها فً كافة أوراق العمل المحددة وقد تستبدل البٌانات الموجودة بشكل ؼٌر مقصود 
 البٌانات 

.  قم بعرض أوراق العمل فً نفس الوقت, الموجودة 

 كٌؾ ٌتم عرض أوراق العمل فً وقت واحد* 

javascript:AppendPopup(this,'xldefActiveCell_53')
javascript:AppendPopup(this,'xldefActiveCell_53')
javascript:AppendPopup(this,'xldefActiveCell_53')
javascript:AppendPopup(this,'xldefActiveCell_53')
javascript:AppendPopup(this,'xldefActiveCell_53')
javascript:AppendPopup(this,'XldefFillHandle_2')
javascript:AppendPopup(this,'XldefFillHandle_2')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_7')


 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

13 

.  ضمن عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إطار, انقر فوق إطار جدٌد .1

 

.  قم بالتبدٌل إلى اإلطار الجدٌد ثم انقر فوق عالمة التبوٌب ورقة من ورقة العمل التً ترٌد عرضها .2

. عرضها لكل ورقة عمل ترٌد 2و  1كرر الخطوات 

. ضمن عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إطار, انقر فوق ترتٌب الكل .3

إذا لم تظهر أي من أوراق العمل ؼٌر المحددة, انقر بزر الماوس . إللؽاء أوراق عمل متعددة, انقر فوق أٌة ورقة عمل ؼٌر محددة 

 .وراقاألٌمن فوق عالمة تبوٌب ورقة لورقة عمل محددة, ثم انقر فوق فك تجمٌع األ

 ئدساط سٓٞص ٝأؽشف خبطخ ػ٠ِ ٝسهخ اُؼَٔ

على سبٌل المثال, . فً حالة عدم توفر الرموز واألحرؾ الخاصة على لوحة المفاتٌح, ٌمكنك استخدام مربع الحوار رمز إلدراجها فً خلٌة بورقة عمل

أو رمز  (©)أو رمز حقوق النشر  (¶)وأحرؾ خاصة أخرى مثل عالمة الفقرة  Unicodeأو أحرؾ  ASCIIل مجموعة أحرؾ ٌمكنك إدراج رموز مث

. (™)العالمة التجارٌة 

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 إدراج رمز 

 Unicodeإدراج حرؾ  

 إدراج أحرؾ خاصة 

 

إدراج رمز 

.  من ورقة العمل, انقر فوق الخلٌة التً ترٌد أن تدرج الرمز بها .1

.  من عالمة التبوٌب إدراج, فً المجموعة نص, انقر فوق رمز .2

 

. ٌظهر مربع الحوار رمز

.  انقر فوق عالمة التبوٌب رموز .3

قد تعتمد مجموعة الرموز المتوفرة فً القائمة على الخط الذي تقوم . ؼب فً استخدامهفً المربع خط, انقر فوق الخط الذي تر .4

.  باختٌاره

javascript:AppendPopup(this,'ofUnicode_1')
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163721025&ns=EXCEL&lcid=1025#Symbol
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163721025&ns=EXCEL&lcid=1025#Symbol
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163721025&ns=EXCEL&lcid=1025#Unicode
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163721025&ns=EXCEL&lcid=1025#Special
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163721025&ns=EXCEL&lcid=1025#Special


 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

14 

.  فً قائمة الرموز, انقر فوق الرمز الذي ترؼب فً إدراجه, ثم انقر فوق إدراج .5

. ٌمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمز ثم تنقر فوق إؼالق   تلمٌح 

   مالحظات  

قم بتحرٌك المؤشر إلى الزاوٌة السفلٌة الٌسرى لمربع . رموز, ٌمكنك زٌادة أو تقلٌل حجم مربع الحوار رمزلرؤٌة المزٌد من ال 

ٌمكنك أًٌضا استخدام أشرطة التمرٌر فً . الحوار إلى أن ٌتحول إلى سهم مزدوج الرأس, ثم اسحب المؤشر لتؽٌٌر حجم مربع الحوار

.  ة للخط الذي تقوم باختٌارهمربع الحوار رمز لرؤٌة كافة الرموز المتوفر

. فً مربع الحوار رمز, فسوؾ ٌظهر رمز الحرؾ الخاص به فً المربع رمز الحرؾ ASCIIعندما تنقر فوق مجموعة أحرؾ  

.  ٌكون االسم المعروض إلى ٌمٌن المربع رمز الحرؾ هو اسم الحرؾ الرسمً

كنك كتابة الرمز مباشرًة بداخل المربع رمز الحرؾ للبحث عن إذا كنت تعرؾ بالفعل رمز الحرؾ الخاص بالحرؾ الذي ترٌده, فٌم

. ASCIIمجموعة أحرؾ 

على سبٌل المثال, إذا كنت ترؼب فً إدراج عالمات اختٌار أو تعدادات نقطٌة, فٌمكنك العثور . توفر الخطوط المختلفة رموًزا مختلفة 

.  Wingdingsعلٌها فً قائمة الرموز المتوفرة مع الخط 

.  ًعا إدراج رمز مستخدم حدًٌثا بالنقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمز فً المربع الرموز المستخدمة مؤخًرا ثم النقر فوق إؼالقٌمكنك سري 

عبر  مقبض التعبئةٌمكنك سحب  —على سبٌل المثال, إلنشاء قائمة ذات تعداد نقطً  —لتكرار رمز على ورقة عمل  

. الخالٌا التً ترٌد تعبئتها

 رؼجئخ اُج٤بٗبد ك٢ خ٣٬ب ٝسهخ اُؼَٔ رِوبئ٤ًب

ا Microsoft Office Excelالسماح لـ , إلدخال البٌانات بشكل سرٌع, ٌمكنك ًٌ . بتكرار البٌانات أو القٌام تعبئة البٌانات تلقائ

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 
 

 تكرار العناصر التً تم إدخالها بالفعل فً العمود تلقائٌاً  

 مقبض التعبئة لتعبئة البٌانات  استخدام 

 تعبئة البٌانات فً الخالٌا المجاورة 

 تعبئة الصٌػ فً الخالٌا المجاورة 

 صر سلسلة أخرى مضمنةتعبئة سلسلة أرقام أو توارٌخ أو عنا 

 تعبئة بٌانات باستخدام سلسلة تعبئة مخصصة 

 

تكرار العناصر التً تم إدخالها بالفعل فً العمود تلقائٌاً 

ا نٌابة عنك Excelحرؾ األولى التً تكتبها فً إحدى الخالٌا تتطابق مع إدخال موجود فً هذا العمود, ٌقوم إذا كانت األ ًٌ . بإدخال األحرؾ المتبقٌة تلقائ

ا؛ أما اإلدخاالت التً تحتوي على أرقام, أو توارٌخ,/فقط تلك اإلدخاالت التً تحتوي على نص أو تركٌبات رقمٌة Excelٌكمل  ًٌ أو أوقات فقط  نصٌة تلقائ

ا ًٌ . فال ٌقوم بإكمالها تلقائ

: قم بأحد اإلجراءات التالٌة

.  ENTERلقبول اإلدخال المقترح, اضؽط  

. ٌطابق اإلدخال المكّمل تماماً نمط األحرؾ الكبٌرة والصؽٌرة لإلدخاالت الموجودة

.  الستبدال األحرؾ المدخلة تلقائٌاً, تابع الكتابة 

.  BACKSPACEٌاً, اضؽط لحذؾ األحرؾ المدخلة تلقائ 
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   مالحظات 

ا, ٌمكنك  ًٌ .  إٌقاؾ تشؽٌل هذا الخٌار, إذا لم ترد إكمال اإلدخاالت التً تكتبها تلقائ

 كٌؾ ٌتم تشؽٌل اإلكمال التلقائً لقٌم الخالٌا أو إٌقاؾ تشؽٌله* 

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

انقر فوق خٌارات متقدمة, ثم ضمن خٌارات التحرٌر, حدد خانة االختٌار تمكٌن اإلكمال التلقائً لقٌم الخالٌا أو قم  .2

.  بإلؽاء تحدٌدها لتشؽٌل اإلكمال التلقائً لقٌم الخالٌا أو إٌقاؾ تشؽٌلها

.  ة اإلدراج فً نهاٌة محتوٌات الخلٌة الحالٌةبإكمال أي إدخال فقط عند وجود نقط Excelٌقوم  

لن ٌتم إكمال اإلدخاالت . الخلٌة النشطةقائمة اإلدخاالت المحتملة لإلكمال التلقائً على أساس العمود الذي ٌتضمن Excelٌبنً  

ا ًٌ . المتكررة داخل صؾ تلقائ

استخدام مقبض التعبئة لتعبئة البٌانات 

نصٌة, أو التوارٌخ, /استكمال سلسلة من األرقام, أو تركٌبات رقمٌة Excelوٌمكن لـ . لٌمكنك استخدام األمر تعبئة لتعبئة البٌانات فً خالٌا ورقة العم

مقبض تحدٌد خالٌا وسحب , لتعبئة أنواع عدٌدة من سلسلة من البٌانات بسرعة, فإنه ٌمكنك, ومع ذلك. أو فترات زمنٌة باالستناد إلى النمط الذي تضعه

.  التعبئة

.  ولكن بإمكانك إخفاءه, ٌتم عرض مقبض التعبئة بشكل افتراضً

 كٌؾ ٌتم إخفاء مقبض التعبئة أو عرضه* 

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

إلؽاء انقر فوق خٌارات متقدمة, ثم أسفل خٌارات التحرٌر, حدد خانة االختٌار تمكٌن مقبض التعبئة وسحب الخلٌة وإفالتها أو قم ب .2

.  تحدٌدها إلخفاء مقبض التعبئة أو عرضه

, ٌمكنك. تأكد من تحدٌد خانة االختٌار التنبٌه قبل الكتابة فوق الخالٌا, لتفادي استبدال البٌانات الموجودة عند سحب مقبض التعبئة .3

.  إلؽاء تحدٌد هذه الخانة, إذا لم ترؼب فً إعالمك حال الكتابة فوق الخالٌا ؼٌر الفارؼة

ٌمكنك اختٌار تعبئة تنسٌقات , فمثالً . حتى ٌكون بإمكانك اختٌار طرٌقة تعبئة التحدٌدالزر خٌارات التعبئة التلقائٌة, بعد سحب مقبض التعبئة ٌظهر 

.  الخالٌا فقط عن طرٌق النقر فوق تعبئة التنسٌقات فقط, أو اختٌار تعبئة محتوٌات خلٌة فقط عن طرٌق النقر فوق تعبئة بدون تنسٌق

.  إٌقاؾ تشؽٌله, إذا لم ترؼب فً إظهار الزر خٌارات التعبئة التلقائٌة كل مرة تقوم فٌها بسحب مقبض التعبئة, كنكٌم

 .كٌؾ ٌتم تشؽٌل خٌارات التعبئة التلقائٌة أو إٌقاؾ تشؽٌلها* 

.  Excelانقر فوق خٌارات  , ثمMicrosoft Officeانقر فوق زر  .1

. انقر فوق خٌارات متقدمة, ثم ضمن قص ونسخ ولصق, قم بإلؽاء تحدٌد خانة االختٌار إظهار أزرار خٌارات اللصق .2

تعبئة البٌانات فً الخالٌا المجاورة 
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أو إجراء تعبئة سرٌعة للخالٌا المجاورة , جاورٌمكنك استخدام األمر تعبئة لتعبئة الخلٌة النشطة أو إحدى النطاقات المحددة بمحتوٌات خلٌة أو نطاق م

.  مقبض التعبئةعن طرٌق سحب 

تعبئة الخلٌة النشطة بمحتوٌات خلٌة مجاورة 

.  حدد أي خلٌة فارؼة بأسفل أو ٌمٌن أو أعلى أو ٌسار الخلٌة التً تحتوي على البٌانات التً ترٌد تعبئتها فً تلك الخلٌة .1

فوق إلى األسفل أو إلى الٌمٌن أو إلى األعلى أو إلى  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق تعبئة ثم انقر .2

.  الٌسار

 

. CTRL+Rأو  CTRL+Dضؽط , لتعبئة خلٌة بمحتوٌات خلٌة أعلى أو إلى الٌمٌن منها بشكل سرٌع, ٌمكنك   تلمٌح 

اسحب مقبض التعبئة لتعبئة البٌانات فً الخالٌا المجاورة 

.  ترٌد تعبئتها فً الخالٌا المجاورةحدد الخالٌا التً تحتوي على البٌانات التً  .1

.  اسحب مقبض التعبئة عبر الخالٌا التً ترٌد تعبئتها .2

.  , ثم انقر بعد ذلك فوق الخٌار الذي ترٌدهانقر فوق خٌارات التعبئة التلقائٌة , النتقاء طرٌقة تعبئة التحدٌد .3

وتوقفت فً الخالٌا المحددة دون تجاوز العمود األول أو الصؾ العلوي فً إذا قمت بسحب مقبض التعبئة إلى أعلى أو إلى ٌمٌن التحدٌد    مالحظة 

. ٌجب علٌك سحب مقبض التعبئة خارج الناحٌة المحددة قبل تحرٌر زر الماوس. البٌانات فً التحدٌد Excelالتحدٌد, ٌحذؾ 

تعبئة الصٌػ فً الخالٌا المجاورة 

.  ها فً الخالٌا المجاورةحدد الخلٌة التً تحتوي على الصٌؽة التً ترٌد تعبئت .1

.  عبر الخالٌا التً ترٌد تعبئتها مقبض الخلٌةاسحب  .2

.  , ثم انقر فوق الخٌار الذي ترٌدهانقر فوق خٌارات التعبئة التلقائٌة , النتقاء طرٌقة تعبئة التحدٌد .3

تلمٌحات 

فً  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة)كما ٌمكنك تعبئة الخلٌة النشطة بصٌؽة الخلٌة المجاورة عن طرٌق استخدام األمر ملؾ  

حتى ٌتم تعبئة خلٌة أسفل أو ٌمٌن الخلٌة التً تحتوي على  CTRL+Rأو  CTRL+Dأو عن طرٌق الضؽط على  (المجموعة تحرٌر

.  الصٌؽة

وذلك بواسطة النقر مرتٌن فوق مقبض تعبئة , لكافة الخالٌا المجاورة التً تنطبق علٌها, ٌمكنك إجراء تعبئة إحدى الصٌػ ألسفل 

ستكون الصٌؽة المدخلة , تحتوي على أرقام B1:B15و  A1:A15إذا كانت الخالٌا , فمثالً . تحتوي على الصٌؽة الخلٌة األولى التٌى

=A1+B1 فً الخلٌةC1 . لنسخ تلك الصٌؽة قً الخالٌاC2:C15 حدد الخلٌة ,C1 وانقر نقًرا مزدوًجا فوق مقبض الخلٌة .

ة تعبئة سلسلة أرقام أو توارٌخ أو عناصر سلسلة أخرى مضمن
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تعبئة خالٌا موجودة فً إحدى النطاقات بسلسلة من األرقام أو التوارٌخ أو بسلسلة مثبتة لألٌام أو ألٌام , مقبض التعبئة عن طرٌق استخدام , ٌمكنك

. األسبوع أو للشهور أو للسنٌن

.  حدد الخلٌة األولى فً النطاق الذي ترٌد تعبئته .1

.  اكتب قٌمة البداٌة للسلسلة .2

.  اكتب قٌمة فً الخلٌة التالٌة لتأسٌس نمط .3

وإذا أردت إدخال السلسلة . فً الخلٌة األولى والثانٌة 2 1اكتب , ...,  5,  4,  3,  2,  1إذا أردت إدخال السلسلة , لمثالعلى سبٌل ا

. , ٌمكنك ترك الخلٌة الثانٌة فارؼة...2, 2, 2, 2وإذا أردت إدخال السلسلة . 4و 2اكتب , ...8, 6, 4, 2

 للتعرؾ على المزٌد من األمثلة بشأن السالسل التً ٌمكن تعبئتها* 

 اُغِغِخ أُِؾوخ اُزؾذ٣ذ ا٢ُٝ٧

1 ،2 ،3 4, 5, 6,... 

9:00 10:00, 11:00, 12:00,... 

 اُض٬صبء، ا٧سثؼبء، اُخ٤ٔظ ا٫ص٤ٖ٘

 اُض٬صبء، ا٧سثؼبء، اُخ٤ٔظ ا٫ص٤ٖ٘

 .....كجشا٣ش، ٓبسط، أثش٣َ ٣٘ب٣ش

 ....٤ُٞ٣ٞ، أًزٞثش، ٣٘ب٣ش ٣٘ب٣ش، أثش٣َ

 ......0 0 -، ٣٘ب٣ش99-، أًزٞثش99-٤ُٞ٣ٞ 96-، أثش96َ٣-٣٘ب٣ش

 أًزٞثش-15ٝ، ٢ُٞ٣-15 أثش٣َ-٣15٘ب٣ش، -15

2000 ،1999 2001, 2002, 2003,... 

 …عجزٔجش، -٤ُٞ٣1ٞ،  -1ٓب٣ٞ،  -1 ٓبسط-٣1٘ب٣ش، -1

 ....،2، اُشثغ1، اُشثغ4اُشثغ (3أٝ اُشثغ  3أٝ س) 3اُشثغ 

 ....، ٗض أ3، ٗض أ، ٗض2ٗض ، ٗض أ1ٗض

 ....اُلزشح اُضب٤ٗخ، اُلزشح اُضبُضخ، اُلزشح ا٠ُٝ٧

 …، 3أُ٘زظ  ،2أُ٘زظ  1أُ٘زظ 

.  حدد الخلٌة أو الخالٌا التً تحتوي على قٌم البداٌة .4

.  عبر النطاق الذي ترٌد تعبئتهسحب مقبض التعبئة  .5

. للتعبئة فً ترتٌب متناقص, اسحب إلى األعلى أو إلى الٌمٌن. للتعبئة فً ترتٌب متزاٌد, اسحب إلى األسفل أو إلى الٌسار

تلمٌحات 

لسلسلة, باستخدام زر الماوس األٌمن لسحب مقبض التعبئة فوق النطاق, ثم النقر فوق األمر المالئم من ٌمكنك أًٌضا تعٌٌن نوع ا 

, انقر فوق تعبئة األشهر للحصول على سلسلة 2002على سبٌل المثال, إذا كانت قٌمة البداٌة هً التارٌخ ٌناٌر  القائمة المختصرة 

.  , وهكذا2004, وٌناٌر 2003, وهكذا؛ وانقر فوق تعبئة السنوات للحصول على سلسلة ٌناٌر 2002, ومارس 2002فبراٌر 
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.  فإنه ٌمكنك التحكم فً نوع السلسلة التً ترٌد إنشاءها, إذا احتوى التحدٌد على أرقام 

 كٌؾ ٌتم تعبئة خالٌا باستخدام سلسلة من األرقام* 

.  ر فوق سلسلةفً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق تعبئة ثم انق .1

 

:  تحت نوع , انقر فوق أحد الخٌارات التالٌة .2

انقر فوق خطً للسلسلة التً تم حسابها بجمع القٌمة فً المربع قٌمة الخطوة مع كل قٌمة خلٌة  

.  على حدة

نقر فوق متزاٌد للسلسلة التً ٌتم حسابها عن طرٌق ضرب القٌمة الموجودة فً المربع قٌمة  

.  ٌة على حدةالخطوة فً كل قٌمة خل

ا بالقٌمة الموجودة فً المربع قٌمة   ًٌ انقر فوق التارٌخ للسلسلة التً تقوم بتعبئة القٌم تصاعد

.  الخطوة وتعتمد على الوحدة المحددة تحت وحدة التارٌخ

. انقر فوق تعبئة تلقائٌة للسلسلة التً تظهر نفس النتائج عند سحب مقبض التعبئة 

ٌتم نسخ القٌم . عند سحب مقبض تعبئة تحدٌد خلٌتٌن أو أكثر CTRLن طرٌق الضؽط باستمرار على ٌمكنك إٌقاؾ تعبئة تلقائٌة ع 

. بتوسٌع السلسلة Excelوال ٌقوم , المحددة بعد ذلك فً الخالٌا المجاورة

تعبئة البٌانات باستخدام سلسلة تعبئة مخصصة 

وٌمكن أن تعتمد سلسلة . إنشاء سلسلة تعبئة مخصصة, (سماء أو بمناطق البٌعكقائمة باأل )إلدخال بشكل أسهل سلسلة معٌنة من البٌانات , ٌمكنك

وحٌث أنه ال ٌمكن تحرٌر سلسلة تعبئة مثبته أو . أو على قائمة جدٌدة تكتبها بنفسك, التعبئة المخصصة على قائمة من عناصر موجودة فً ورقة العمل

. نه ٌمكنك القٌام بذلك فً سلسلة التعبئة المخصصةإال أ, (كسلسلة التعبئة الخاصة بالشهور واألٌام)حذفها 

كمن , بالنسبة للقائمة المخصصة التً تحتوي على أرقام فقط, وٌتعٌن علٌك أوالً . وقد تحتوي القائمة المخصصة عى نص أو نص مزود بأرقام   مالحظة 

إنشاء قائمة باألرقام المنسقة كنص , 100إلى  0

 .

 كٌؾ ٌتم تنسٌق األرقام على هٌئة نص* 

.  حدد خالٌا كافٌة لقائمة األرقام التً ترٌد تنسٌقها كنص .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة رقم, انقر فوق السهم المجاور لمربع تنسٌق الرقم, ثم انقر فوق نص .2
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. لمزٌد لعرض نصقد تحتاج إلى النقر فوق ا   تلمٌح 

. قائمة األرقام, فً الخالٌا المنسقة, اكتب .3

استخدام سلسلة تعبئة مخصصة تعتمد على قائمة من العناصر الموجودة 

.  قائمة العناصر التً ترٌد استخدامها فً سلسلة التعبئة, من ورقة العمل, حدد .1

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .2

.  , ثم انقر فوق تحرٌر القوائم المخصصةExcelوق شائع, ثم أسفل أفضل الخٌارات الستخدام انقر ؾ .3

.  تحقق من عرض مرجع خالٌا قائمة العناصر التً تم تحدٌدها فً المربع استٌراد قائمة من خالٌا, ثم انقر فوق استٌراد .4

. ٌتم إضافة العناصر بالقائمة التً تم تحدٌدها فً المربع قوائم مخصصة

.  انقر نقراً مزدوجاً فوق موافق .5

.  ثم اكتب بعد ذلك العنصر فً سلسلة التعبئة المخصصة الذي ترٌد استخدامها لبدء القائمة, انقر فوق أحد الخالٌا, من ورقة العمل .6

.  عبر الخالٌا الذي ترٌد تعبئته مقبض التعبئةاسحب  .7

استخدام سلسلة تعبئة مخصصة تعتمد على قائمة من العناصر الجدٌدة 

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

.  , ثم انقر فوق تحرٌر القوائم المخصصةExcelانقر فوق شائع, ثم أسفل أفضل الخٌارات الستخدام  .2

.  فً المربع قوائم مخصصة, انقر فوق قائمة جدٌدة, ثم اكتب اإلدخاالت فً المربع إدخاالت القائمة, والتً تبدأ باإلدخال األول .3

. خالبعد كل إد ENTERاضؽط 

.  انقر فوق إضافة, وانقر بعد ذلك نقراً مزدوجاً فوق موافق, عند االنتهاء من القائمة .4

.  ثم اكتب بعد ذلك العنصر فً سلسلة التعبئة المخصصة الذي ترٌد استخدامها لبدء القائمة, انقر فوق أحد الخالٌا, من ورقة العمل .5

.  عبر الخالٌا الذي ترٌد تعبئتهااسحب مقبض التعبئة  .6

تحرٌر سلسلة تعبئة مخصصة أو حذفها 

.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

.  , ثم انقر فوق تحرٌر القوائم المخصصةExcelانقر فوق الفئة شائع, ثم أسفل أفضل الخٌارات الستخدام  .2

:  ذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌنثم نؾ, حدد القائمة التً ترٌد تحرٌرها أو حذفها, فً المربع قوائم مخصصة  .3

 لتحرٌر سلسلة التعبئة, قم بإجراء التؽٌٌرات التً ترٌدها فً مربع إدخاالت القائمة, ثم انقر فوق إضافة  .

 لحذؾ سلسلة التعبئة, انقر فوق حذؾ. 

ئدساط أٝ ؽزف خ٣٬ب ٝ طلٞف ٝأػٔذح 

ٌجب . هً الخلٌة المحددة التً ٌتم إدخال البٌانات بها عند بداٌة الكتابة: الخلٌة النشطة)الخلٌة النشطة مكنك إدراج خالٌا فارؼة إلى أعلى أو إلى ٌمٌن ي

هً المستند األساسً المستخدم فً : ورقة العمل)ورقة العمل فً  (.الخلٌة النشطة بحدود عرٌضةٌتم تحدٌد . تنشٌط خلٌة واحدة فقط فً المرة الواحدة

Excel فوؾ وأعمدة؛ ٌتم تخزٌن ورقة تتكون ورقة العمل من خالٌا ٌتم تنظٌمها فً ص. وتسمى اٌضاً جدول البٌانات. لتخزٌن البٌانات والتعامل معها
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, وبالمثل. , مع القٌام بإزاحة الخالٌا األخرى الموجودة فً نفس العمود إلى أسفل أو تلك الموجودة فً نفس الصؾ إلى الٌمٌن(.العمل دوماً فً مصنؾ

.  كما ٌمكنك إزالة خالٌا وصفوؾ وأعمدة. ٌمكنك إدراج صفوؾ فوق صؾ وأعمدة ٌمٌن عمود

 18.278: على صفوؾ وأعمدة أكثر من تلك الموجودة فً السابق مع الحدود التالٌة الجدٌدةMicrosoft Office Excel 2007وي ٌحت   مالحظة 

. 1.048.576عمود وطول صؾ ٌبلػ  (A to ZZZ)بعرض ٌبلػ من 

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 إدراج خالٌا فارؼة فً ورقة عمل 

 إدراج صفوؾ فً ورقة عمل 

 إدراج أعمدة فً ورقة عمل 

 حذؾ خالٌا أو صفوؾ أو أعمدة 

 

إدراج خالٌا فارؼة فً ورقة عمل 

 الخالٌا الذي ترٌد إدراج الخالٌا (.ٌمكن أن تتجاور خالٌا النطاق أو تتباعد. خلٌتٌن أو أكثر فً ورقة: النطاق)نطاق حدد الخلٌة أو  .1

.  إلدراج خمسة خالٌا فارؼة, تحتاج إلى تحدٌد خمس خالٌا, فمثالً . حدد نفس عدد الخالٌا التً ترٌد إدراجها. الفارؼة الجدٌدة به

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق السهم الموجود بجوار إدراج, ثم انقر فوق إدراج خالٌا .2

 

. زر الماوس األٌمن فوق الخالٌا المحددة ثم النقر بعد ذلك فوق إدراجضمن القائمة المختصرةكما ٌمكنك النقر ب   تلمٌح 

.  انقر فوق االتجاه الذي ترٌد إزاحة الخالٌا المحٌطة إلٌه, فً مربع الحوار إدراج  .3

   مالحظات 

سواًء كانت تلك المراجع , ا لذلكٌتم ضبط كافة المراجع التً تتأثر بعملٌة اإلدراج وفقً , عند إدراج خالٌا فً ورقة العمل 

هو عنوان إحدى الخالٌا استناداً إلى الموضع النسبً للخلٌة التً تحتوي على الصٌؽة والخلٌة التً تشٌر إلٌها : المرجع النسبً)نسبٌة 

نفس الشًء ٌحدث عند . أو مطلقة (.A1ٌأخذ المرجع النسبً الشكل . ة, ٌتم ضبط المرجع تلقائٌاً إذا قمت بنسخ الصٌػ. فً الصٌؽة

ا. عدا ما ٌتم حذفه من الخالٌا التً ٌتم إرجاع الصٌػ إلٌها مباشرةً , حذؾ خالٌا ًٌ فإنه ٌحسن استخدام , إذا أردت ضبط المراجع تلقائ

.  خالٌا مفردةبدالً من تحدٌد , مراجع النطاق فً الصٌػ إن لزم

انقر بزر الماوس األٌمن فوق المكان الذي ترٌد لصقها , ٌمكنك إدراج خالٌا تحتوي على بٌانات وصٌػ عن طرٌق نسخها أو قصها 

.. ثم انقر فوق إدراج خالٌا منسوخة أو فوق إدراج خالٌا مقصوصة فً القائمة المختصرة, فٌه

تلمٌحات 

.  CTRL+Yثم اضؽط , وق المكان الذي ترٌد إدراج الخلٌة فٌهانقر ؾ, لتكرار عملٌة إدراج خلٌة بسرعة 
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. الختٌار طرٌقة تعٌٌن تنسٌق الخالٌا المدرجةإذا كان هناك تنسٌق, ٌمكنك استخدام خٌارات اإلدراج  

إدراج صفوؾ فً ورقة عمل 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

 على سبٌل المثال, إلدراج . راج صؾ جدٌد بهحدد الصؾ أو الخلٌة أعلى الصؾ الذي ترٌد إد, إلدراج صؾ مفرد

.  5, انقر فوق أٌة خلٌة فً الصؾ 5صؾ جدٌد أعلى الصؾ 

 حدد نفس عدد . إلدراج صفوؾ عدٌدة, حدد الصفوؾ الموجودة أعلى المكان الذي ترٌد إدراج الصفوؾ فٌه

.  تحدٌد ثالث صفوؾ, قد تحتاج إلدراج ثالث صفوؾ جدٌدة, على سبٌل المثال. الصفوؾ التً ترٌد إدراجها

 قم بالضؽط باستمرار على , إلدراج صفوؾ ؼٌر متجاورةCTRL أثناء تحدٌد تلك الصفوؾ .

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق السهم الذي بجوار إدراج, ثم انقر فوق إدراج صفوؾ ورقة .2

 

. الصفوؾ المحددة ثم النقر بعد ذلك فوق إدراجضمن القائمة المختصرة وٌمكنك أًٌضا النقر بزر الماوس األٌمن فوق   تلمٌح 

المرجع )نسبٌة سواًء كانت تلك المراجع , ٌتم ضبط كافة المراجع التً تتأثر بعملٌة اإلدراج وفًقا لذلك, عند إدراج صفوؾ فً ورقة العمل   مالحظة 

إذا قمت بنسخ . هو عنوان إحدى الخالٌا استناداً إلى الموضع النسبً للخلٌة التً تحتوي على الصٌؽة والخلٌة التً تشٌر إلٌها فً الصٌؽة: النسبً

ما ٌتم حذفه من الخالٌا التً عدا , نفس الشًء ٌحدث عند حذؾ صفوؾ. أو مطلقة (.A1ٌأخذ المرجع النسبً الشكل . الصٌؽة, ٌتم ضبط المرجع تلقائٌاً 

ا. ٌتم إرجاع الصٌػ إلٌها مباشرةً  ًٌ . بدالً من تحدٌد خالٌا مفردة, فإنه ٌحسن استخدام مراجع النطاق فً الصٌػ إن لزم, إذا أردت ضبط المراجع تلقائ

تلمٌحات 

.  CTRL+Yثم اضؽط , انقر فوق المكان الذي ترٌد إدراج الصؾ فٌه, لتكرار عملٌة إدراج صؾ بسرعة 

. الختٌار طرٌقة تعٌٌن تنسٌق الصفوؾ المدرجةإذا كان هناك تنسٌق, ٌمكنك استخدام خٌارات اإلدراج  

إدراج أعمدة فً ورقة عمل 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

  حدد العمود أو الخلٌة فً العمود الموجود مباشرًة على ٌسار المكان الذي ترٌد إدراج العمود  إلدراج عمود مفرد

.  B, انقر فوق خلٌة فً العمود Bفمثالً, إلدراج عمود جدٌد على ٌمٌن العمود . جدٌد فٌهال

   حدد نفس . حدد األعمدة الموجودة مباشرًة على ٌسار المكان الذي ترٌد إدراج األعمدة فٌه إلدراج أعمدة متعددة

.  تحدٌد ثالثة أعمدة, أعمدة جدٌدةقد تحتاج إلدراج ثالثة , على سبٌل المثال. عدد األعمدة التً ترٌد إدراجها

 اضؽط باستمرار على , إلدراج أعمدة ؼٌر متجاورةCTRL أثناء تحدٌد األعمدة ؼٌر المتجاورة .

. إللؽاء تحدٌد خالٌا, انقر فوق أي خلٌة فً ورقة العمل   تلمٌح 

.  ثم انقر فوق إدراج أعمدة ورقةفً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق السهم الذي بجوار إدراج,  .2
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. كما ٌمكنك النقر بزر الماوس األٌمن فوق الخالٌا المحددة ثم النقر بعد ذلك فوق إدراجضمن القائمة المختصرة   تلمٌح 

المرجع )نسبٌة لك المراجع سواًء كانت ت, ٌتم ضبط كافة المراجع التً تتأثر بعملٌة اإلدراج وفًقا لذلك, عند إدراج أعمدة فً ورقة العمل   مالحظة 

إذا قمت بنسخ . هو عنوان إحدى الخالٌا استناداً إلى الموضع النسبً للخلٌة التً تحتوي على الصٌؽة والخلٌة التً تشٌر إلٌها فً الصٌؽة: النسبً

عدا ما ٌتم حذفه من الخالٌا التً , نفس الشًء ٌحدث عند حذؾ أعمدة. أو مطلقة (.A1ٌأخذ المرجع النسبً الشكل . ائٌاً الصٌؽة, ٌتم ضبط المرجع تلق

ا. ٌتم إرجاع الصٌػ إلٌها مباشرةً  ًٌ . بدالً من تحدٌد خالٌا مفردة, فإنه ٌحسن استخدام مراجع النطاق فً الصٌػ إن لزم, إذا أردت ضبط المراجع تلقائ

تلمٌحات 

.  CTRL+Yثم اضؽط , انقر فوق المكان الذي ترٌد إدراج العمود فٌه, لتكرار عملٌة إدراج عمود بسرعة 

. الختٌار طرٌقة تعٌٌن تنسٌق األعمدة المدرجةإذا كان هناك تنسٌق, ٌمكنك استخدام خٌارات اإلدراج  

حذؾ خالٌا أو صفوؾ أو أعمدة 

.  ذفهاحدد الخالٌا أو الصفوؾ أو األعمدة التً ترٌد ح .1

. إللؽاء تحدٌد خالٌا, انقر فوق أي خلٌة فً ورقة العمل   تلمٌح 

:  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خالٌا, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن .2

 

 انقر فوق السهم المجاور لـحذؾ, ثم انقر فوق حذؾ خالٌا, لحذؾ خالٌا  .

 ور لـ حذؾ, ثم انقر فوق حذؾ صفوؾ ورقةانقر فوق السهم المجا, لحذؾ صفوؾ محددة  .

  ثم انقر فوق حذؾ أعمدة الورقة, انقر فوق السهم المجاور لـ حذؾ, لحذؾ أعمدة محددة  .

, وانقر فوق حذؾ فً القائمة المختصرة, ٌمكنك أًٌضا النقر بزر الماوس األٌمن فوق خالٌا أو صفوؾ أو أعمدة محددة   تلمٌح 

. ي ترٌدهثم انقر فوق الخٌار الذ

ففً مربع , خالٌا (.ٌمكن أن تتجاور خالٌا النطاق أو تتباعد. خلٌتٌن أو أكثر فً ورقة: النطاق)نطاق إذا كنت تقوم بحذؾ خلٌة أو  .3

.  صؾ بأكمله أو عمود بأكملهانقر فوق إزاحة الخالٌا للٌسار أو إزاحة الخالٌا ألعلىأو , الحوار حذؾ

ا إلى أعلى أو إلى الٌمٌن, إذا كنت تقوم بحذؾ صفوؾ أو أعمدة ًٌ . فإنه ٌتم إزاحة الصفوؾ واألعمدة األخرى تلقائ

تلمٌحات 

.  CTRL+Yثم اضؽط , حدد الخالٌا أو الصفوؾ أو األعمدة المجاورة, لتكرار حذؾ خالٌا أو صفوؾ أو أعمدة بسرعة 

انقر فوق تراجع عن , ضمن قائمة شرٌط األدوات وصول سرٌع. استعادة البٌانات المحذوفة مباشرًة بعد حذفها, مرإن لزم األ, ٌمكنك 
. CTRL+Zأو اضؽط , الحذؾ

   مالحظات 

.  ولٌس الخالٌا نفسها, إلى حذؾ محتوٌات الخالٌا المحددة فقط DELETEٌؤدي الضؽط على  
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رؼم . ة عن طرٌق ضبط المراجع فً الخالٌا الُمزاحة إلظهار مواقعها الجدٌدةبالصٌػ محدث Microsoft Office Excelٌحتفظ  

 .!REF#ذلك, تعرض الصٌػ التً ترجع إلى خالٌا محذوفة قٌمة الخطأ 

 

رؾش٣ش ٓؾز٣ٞبد خ٤ِخ 

هو الشرٌط الموجود أعلى إطار : شرٌط الصٌػ) شرٌط الصٌػكما ٌمكنك تحرٌرها من . داخل الخلٌةٌمكنك تحرٌر محتوٌات أحد الخالٌا مباشرًة من 

Excel ؼة المخزنة فً الخلٌة النشطةٌعرض الشرٌط القٌمة الثابتة أو الصً. المستخدم إلدخال القٌم أو الصٌػ أو تحرٌرها فً الخالٌا أو المخططات.)  .

. عندما تكون فً وضع التحرٌر, ستكون بعض أوامر الشرٌط ؼٌر نشطة ولن ٌكون بإمكانك استخدامها   مالحظة 

:  قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن, لوضع محتوٌات الخلٌة فً وضع التحرٌر .1

 ٌد تحرٌرهاانقر نقراً مزدوجاً فوق الخلٌة التً تحتوي على البٌانات التً تر  .

 ثم انقر فوق أي مكان من شرٌط الصٌػ. انقر فوق الخلٌة التً تحتوي على البٌانات التً ترٌد تحرٌرها  .

. ٌؤدي ذلك إلى وضع مؤشر اإلدراج فً الخلٌة أو فً شرٌط الصٌػ

. F2لنقل مؤشر اإلدراج إلى نهاٌة محتوٌات الخلٌة, انقر فوق الخلٌة واضؽط تلمٌح   .2

:  قم بأي مما ٌلً, ت الخلٌةلتحرٌر محتوٌا .3

 ثم اضؽط , انقر فوق الموضع الذي ترٌد حذفها منه, لحذؾ أحرؾBACKSPACE ,ثم اضؽط , أو حددهاDELETE  .

 ثم اكتب األحرؾ الجدٌدة, انقر فوق الموضع الذي ترٌد إدراجها فٌه, إلدراج أحرؾ  .

 واكتب بعد ذلك األحرؾ الجدٌدة, حددها, الستبدال أحرؾ معٌنة  .

 اضؽط , لتشؽٌل وضع الكتابة فوق والذي ٌتم فٌه استبدال األحرؾ الموجودة بأخرى جدٌدة أثناء الكتابةINSERT  .

ٌتم , فعند تشؽٌل وضع الكتابة الفوقٌة. ٌمكن تشؽٌل وضع الكتابة الفوقٌة أو إٌقاؾ تشؽٌله عندما تكون فً وضع التحرٌر   مالحظة 

. وسٌتم الكتابة فوقه عندما تقوم بالكتابة, دراج فً شرٌط الصٌػتمٌٌز الحرؾ الموجود ٌسار مؤشر اإل

 انقر حٌث ترٌد فصل السطر, ثم اضؽط , لبدء سطر جدٌد للنص عند نقطة معٌنة فً خلٌةALT+ENTER .

.  ENTERاضؽط , إلدخال التؽٌٌرات .4

, ٌمكنك إلؽاء ENTERو بعد ضؽط . ESCلى , إلؽاء أٌة تؽٌرات قمت بإجراءها عن طرٌق الضؽط عENTERقبل ضؽط على , ٌمكنكتلمٌح  

. فً شرٌط أدوات الوصول السرٌعأٌة تؽٌٌرات قمت بإجرائها عن طرٌق النقر فوق تراجع 

   مالحظات 

 لعرض النص بأكمله, ٌجب . عند احتوائها على بٌانات بها تنسٌق أرقام و أكبر من عرض العمود##### قد ٌتظهر الخلٌة قٌمة الخطأ  

.  لعمودزٌادة عرض ا 

 كٌؾ ٌتم تؽٌٌر عرض العمود* 

.  انقر فوق الخلٌة التً ترٌد تؽٌٌر عرض العمود لها .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق .2
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:  أسفل حجم الخلٌة, قم بإحدى اإلجراءات التالٌة .3

.  مة النص بالكامل فً الخلٌة, انقر فوق احتواء تلقائً لعرض األعمدةلمالئ 

انقر فوق عرض العمود, ثم اكتب العرض الذي ترٌده من المربع عرض , لتحدٌد عرض أكبر للعمود 

. العمود

.  ٌمكنك عرض أسطر متعددة من النص داخل خلٌة عن طرٌق التفاؾ النص 

 كٌؾ ٌتم التفاؾ النص فً إحدى الخالٌا* 

.  انقر فوق الخلٌة التً ترٌد التفاؾ النص بها .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة محاذاة, انقر فوق التفاؾ النص .2

 

د أو تصؽٌر حجم الخط لمشاهدة النص إذا كان النص عبارة عن كلمة طوٌلة واحدة, لن تلتؾ األحرؾ؛ ٌمكنك توسٌع العمو   مالحظة 

فً عالمة التبوٌب البداٌة, . فقد تحتاج إلى ضبط ارتفاع الصؾ, فً حالة عدم ظهور النص بالكامل بعد استخدام التفاؾ النص. بأكمله

. فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق, ثم تحت حجم الخلٌة, انقر فوق مالءمة تلقائٌة للصؾ

 خبٍ ث٤بٗبدرؾش٣ي أُإشش ثؼذ ئد

. أو أي مفتاح سهم لتحرٌك المؤشر إلى خلٌة مجاورة أخرى TABأو  ENTERبعد إدخال بٌانات فً خلٌة ورقة عمل, ٌمكنك الضؽط على المفتاح 

اػـؾ ػ٠ِ ٛزا 
 ُزؾش٣ي أُإشش أُلزبػ

ENTER َخ٤ِخ ٝاؽذح ٧عل.  

 Excel خ٤بساد اُؾٞاس ُٔإشش ٖٓ ٓشثغا٫رغبٙ ا٫كزشاػ٢ ٛٞ أعلَ، ئ٫ أٗٚ ٣ٌٔ٘ي رـ٤٤ش ارغبٙ رؾش٣ي ا

 .(رؾش٣ش اُخ٤بساد أعلَ خ٤بساد ٓزوذٓخ صْ Excel خ٤بساد صْ Microsoft Office صس ٖٓ)

ئ٠ُ  ENTER اُؼـؾ ػ٠ِ أُلزبػ ك٢ ؽبُخ رؾذ٣ذ ٗطبم أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘طبهبد، ٣إد١   ٬ٓؽظخ 

 .كوؾ رؾش٣ي أُإشش داخَ ٛزا اُ٘طبم أٝ ٓغٔٞػخ اُ٘طبهبد

TAB ٝأ 
SHIFT+TAB 

  .ئ٠ُ اُخ٤ِخ أُغبٝسح ػ٠ِ ا٤ٔ٤ُٖ أٝ ا٤ُغبس

 .، ٫ ٣ٌٔ٘ي رـ٤٤ش ارغبٙ رؾش٣ي أُإششTAB ثبُ٘غجخ ُِٔلزبػ

   ٬ٓؽظبد  

 أٝ TAB ك٢ ؽبُخ رؾذ٣ذ ٗطبم أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘طبهبد، ٣إد١ اُؼـؾ ػ٠ِ أُلزبػ 
SHIFT+TAB اد كوؾئ٠ُ رؾش٣ي أُإشش داخَ ٛزا اُ٘طبم أٝ ٓغٔٞػخ اُ٘طبم.  

 ُزؾش٣ي ENTER ُزؾش٣ي أُإشش ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ ٝأُلزبػ TAB ك٢ ؽبُخ اعزخذاّ أُلزبػ 
 أُإشش ئ٠ُ أعلَ، ع٤زؾشى أُإشش أعلَ اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ اُظق اُؾب٢ُ ٝاُز٢ رزؼٖٔ

 .ًٗظب
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  .ئ٠ُ اُخ٤ِخ أُغبٝسح ك٢ ارغبٙ اُغْٜ أ١ ٓلزبػ عْٜ

   ٬ٓؽظبد  

ٝاؽذح  ، ٣زْ رؾش٣ي اُٞسهخ ثأًِٜٔب ثٔوذاس خ٤ِخSCROLL LOCK ك٢ ؽبُخ رشـ٤َ أُلزبػ 
  .ك٢ ارغبٙ ٓلزبػ اُغْٜ اُز١ ٣زْ اُؼـؾ ػ٤ِٚ

 ؽ٤ش ٣ؼَٔ اُؼـؾ. ٫ ٣ٌٖٔ اعزخذاّ ٓلبر٤ؼ ا٧عْٜ ُزؾش٣ي أُإشش داخَ ٗطبم ٓؾذد 
 .ػ٠ِ أ١ ٓلزبػ عْٜ ػ٠ِ ئُـبء اُزؾذ٣ذ

 اُزشاعغ ػٖ ئعشاء أٝ ئػبدرٚ أٝ رٌشاسٙ

وٌمكنك إعادة القٌام بتلك . حتى بعد القٌام بحفظ ورقة العمل, Microsoft Office Excelإجراء وإعادته فً  100ٌمكنك التراجع عن ما ٌصل إلى 

. اإلجراءات مهما بلؽت عدد المرات التً ترٌدها

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 
 

 التراجع عن اإلجراء أو اإلجراءات األخٌرة التً قمت بها 

 إعادة تنفٌذ اإلجراءات التً قمت بالتراجع عنها 

 تكرار اإلجراء األخٌر 

 

اإلجراءات األخٌرة التً قمت بها  التراجع عن اإلجراء أو

:  للتراجع عن إجراء, قم بإجراء أو أكثر مما ٌلً

.  على شرٌط األدوات الوصول السرٌعانقر فوق تراجع  

 

. CTRL+Zٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

لقائمة اإلجراءات التً ترٌد التراجع , حدد من اللتراجع عن عدة إجراءات مرة واحدة, انقر فوق السهم إلى جانب تراجع  

.  ثم انقر بعد ذلك فوق القائمة, عنها

. كافة اإلجراءات المحددة Excelٌعكس 

.  ESCاضؽط , ENTERقبل ضؽط  شرٌط الصٌؽةإللؽاء إدخال ما فً خلٌة أو فً  

   مالحظات 

إذا لم تتراجع عن . صنؾ, أو حفظ م Microsoft Officeال ٌمكن التراجع عن بعض اإلجراءات, مثل النقر فوق األمر زر  

.  هذا اإلجراء, ٌتؽٌر األمر تراجع إلى ال ٌمكن التراجع

. ٌمكن لوحدات الماكرو إزالة كافة العناصر من القائمة تراجع 

إعادة تنفٌذ اإلجراءات التً قمت بالتراجع عنها 

.  الوصول السرٌع على شرٌط األدواتانقر فوق إعادة , إلعادة تنفٌذ اإلجراءات التً قمت بالتراجع عنها 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163941025&ns=EXCEL&lcid=1025#UndoActions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163941025&ns=EXCEL&lcid=1025#UndoActions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163941025&ns=EXCEL&lcid=1025#RedoActions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163941025&ns=EXCEL&lcid=1025#RedoActions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163941025&ns=EXCEL&lcid=1025#RepeatAction
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012163941025&ns=EXCEL&lcid=1025#RepeatAction
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. CTRL+Yٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

 .ٌتحول األمر إعادة إلى تكرار, عند إعادة كافة اإلجراءات التً لم ٌتم تنفٌذها   مالحظة 

 

تكرار اإلجراء األخٌر 

.  انقر فوق تكرار من شرٌط أدوات الوصول السرٌع, لتكرار اإلجراء األخٌر 

 

. CTRL+Yٌمكنك أًٌضا الضؽط على لوحة المفاتٌح  اختصار 

ٌتحول األمر تكرار إلى ال ٌمكن , إذا لم تتمكن من تكرار اإلجراء األخٌر. مثل استخدام إحدى الداالت فً خلٌة, ال ٌمكن تكرار بعض اإلجراءات   مالحظة 

. التكرار

 رـ٤٤ش ػشع اُؼٔٞد ٝاسرلبع اُظق

تمثل هذه القٌمة عدد األحرؾ التً ٌمكن عرضها فً خلٌة تم تنسٌقها بواسطة . 255إلى  (صفر) 0ضمن ورقة عمل, ٌمكنك تعٌٌن عرض عمود من 

ٌكون عرض العمود . (".عادي"ٌحدد الخط القٌاسً الخد االفتراضً لنمط الخلٌة . فتراضً لنصوص أوراق العملهو الخط اال: الخط القٌاسً)خط قٌاسً 

.  , ٌتم إخفاء العمود0إذا تم تعٌٌن عرض العمود إلى . حرؾ 8.43االفتراضً هو 

ٌكون ارتفاع . (بوصة 1/72ة واحدة تساوي تقرٌباً نقط)تمثل هذه القٌمة مقٌاس االرتفاع بالنقاط . 409إلى  (صفر) 0ٌمكنك تعٌٌن ارتفاع صؾ من 

. , ٌتم إخفاء الصؾ0إذا تم تعٌٌن ارتفاع الصؾ إلى . نقطة 12.75الصؾ االفتراضً هو 

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 تعٌٌن عرض معٌن لعمود 

 تؽٌٌر عرض العمود الحتواء المحتوٌات 

 مطابقة عرض العمود بعمود آخر 

 فة األعمدة الموجودة فً ورقة عمل أو مصنؾتؽٌٌر العرض االفتراضً لكا 

 تؽٌٌر عرض األعمدة باستخدام الماوس 

 تعٌٌن ارتفاع معٌن لصؾ 

 تؽٌٌر ارتفاع الصؾ الحتواء المحتوٌات 

 تؽٌٌر ارتفاع الصفوؾ باستخدام الماوس 

 

تعٌٌن عرض معٌن لعمود 
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. حدد العمود أو األعمدة التً ترٌد تؽٌٌرها .1

.  خالٌا, انقر فوق تنسٌق فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة .2

 

.  أسفل حجم الخلٌة, انقر فوق عرض العمود .3

. فً المربع عرض العمود, اكتب القٌمة التً ترٌدها .4

تؽٌٌر عرض العمود الحتواء المحتوٌات 

.  حدد العمود أو األعمدة التً ترٌد تؽٌٌرها .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق .2

 

. فل حجم الخلٌة, انقر فوق احتواء تلقائً لعرض العمودأس .3

جود بٌن إلجراء احتواء تلقائً لكافة األعمدة الموجودة فً ورقة العمل سرٌعاً, انقر فوق الزر تحدٌد الكل ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق أي حد موتلمٌح  
. عنوانً عمودٌن

 

مطابقة عرض العمود بعمود آخر 

.  حدد خلٌة فً العمود .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة حافظة, انقر فوق نسخ ثم حدد العمود الهدؾ .2

 

.  لصق خاص.فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة حافظة, انقر فوق السهم أسفل لصق ثم انقر فوق  .3

.  أسفل لصق, حدد عرض األعمدة .4

عمل أو مصنؾ تؽٌٌر العرض االفتراضً لكافة األعمدة الموجودة فً ورقة 
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ٌمكنك تحدٌد رقم مختلؾ لعرض العمود . تشٌر قٌمة عرض العمود االفتراضً إلى متوسط عدد أحرؾ الخط القٌاسً الذي ٌتم احتواؤها فً خلٌة

. االفتراضً لورقة عمل أو لمصنؾ

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

 ورقة الخاصة بهلتؽٌٌر عرض العمود االفتراضً لورقة عمل, انقر فوق عالمة تبوٌب ال  .

  لتؽٌٌر عرض العمود االفتراضً للمصنؾ بأكمله, انقر بزر الماوس األٌمن فوق عالمة تبوٌب ورقة, ثم انقر فوق

ٌّنقائمة تظهر الئحة أوام: قائمة مختصرة)القائمة المختصرة تحدٌد كافة األوراق ضمن  لعرض قائمة . ر متعلقة بعنصر مع

. (.SHIFT+F10مختصرة, انقر بزر الماوس األٌمن فوق عنصر ما أو اضؽط 

 

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق .2

 

.  أسفل حجم الخلٌة, انقر فوق العرض االفتراضً .3

  .فً المربع عرض العمود االفتراضً , اكتب قٌاس جدٌد .4

إذا أردت تعرٌؾ عرض العمود االفتراضً لكافة المصنفات وأوراق العمل الجدٌدة, ٌمكنك إنشاء قالب مصنؾ أو قالب ورقة عمل, ثم إنشاء تلمٌح  

. إنشاء قالبللحصول على مزٌد من المعلومات, راجع . مصنفات وورق عمل جدٌد لتلك القوالب

تؽٌٌر عرض األعمدة باستخدام الماوس 

: قم بأحد اإلجراءات التالٌة

.  لتؽٌٌر عرض عمود واحد, اسحب الحد الموجود على الجانب األٌمن لعنوان العمود حتى ٌصل العمود إلى العرض الذي ترٌده 

 

.  ة أعمدة, حدد األعمدة التً ترٌد تؽٌٌرها, ثم اسحب الحد إلى ٌمٌن عنوان عمود محددلتؽٌٌر عرض عد 

لتؽٌٌر عرض األعمدة الحتواء المحتوٌات, حدد العمود أو األعمدة التً ترٌد تؽٌٌرها, ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الحد الموجود إلى  

.  ٌمٌن عنوان العمود المحدد

فً ورقة العمل, انقر فوق الزر تحدٌد الكل, ثم اسحب الحد الخاص بأ لتؽٌٌر العرض لكافة األعمدة  

 
 

 دٓظ خ٣٬ب أٝ روغ٤ْ خ٣٬ب ٓذٓغخ
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تظهر محتوٌات . ٌد من األعمدة أو الصفوؾتصبح الخالٌا خلٌة واحدة كبٌرة ٌتم عرضها عبر العد, عند دمج خلٌتٌن متجاورتٌن فأكثر أفقٌاً أو عمودٌاً 

مرجع الخلٌة المدمجة هو الخلٌة الٌسرى العلوٌة . هً الخلٌة الناتجة عن ضم خلٌتٌن أو أكثر: الخلٌة المدمجة)الخلٌة المدمجة إحدى الخالٌا فً منتصؾ 

. كما هو مبٌن فً المثال التالً, (.ألصل المحددفً النطاق ا

 

. ٌمكنك تقسٌم خلٌة مدمجة إلى خالٌا منفصلة مرة أخرى لكن ال ٌمكنك تقسٌم خلٌة مفردة لم ٌتم دمجها

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 دمج خالٌا متجاورة 

 تقسٌم خلٌة مدمجة 

 

دمج الخالٌا المتجاورة 

.  دمجهما حدد خلٌتٌن متجاورتٌن أو أكثر ترٌد .1

ستظل البٌانات . تأكد من أن البٌانات التً ترٌد رضها فً الخلٌة المدمجة موجودة فً الخلٌة العلوٌة الٌمنى من النطاق المحدد   مالحظة 

. سٌتم حذؾ كافة الخالٌا األخرى الخاصة بالنطاق المحدد. الموجودة فً الخلٌة العلوٌة الٌمنى فً الخلٌة المدمجة

.  ٌب البداٌة, فً المجموعة محاذاة, انقر فوق دمج وتوسٌطفً عالمة التبو .2

 

انقر فوق , لدمج الخالٌا دون القٌام بتوسٌطها. وسٌتم توسٌط محتوٌات الخلٌة فً الخلٌة المدمجة , سٌتم دمج الخالٌا فً صؾ أو عمود

. ثم انقر بعد ذلك فوق دمج أو دمج الخالٌا, السهم إلى جانب دمج وتوسٌط

. ENTERاضؽط , إللؽاء وضع التحرٌر. فقد تكون الخالٌا المحددة فً وضع التحرٌر, ذا لم ٌكن الزر دمج وتوسٌط متوفراً إ   مالحظة 

وانقر فوق أي زر من أزرار المحاذاة فً مجموعة محاذاة ضمن عالمة , قم بتحدٌد الخلٌة, لتؽٌٌر محاذاة النص فً الخلٌة المدمجة .3

.  التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة

خلٌة مدمجة  تقسٌم

.  حدد الخلٌة المدمجة .1

. محددة فً مجموعة محاذاة ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌةٌظهر أًٌضا زر دمج وتوسٌط , عند تحدٌد أحد الخالٌا المدمجة
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.  انقر فوق دمج وتوسٌط , لتقسٌم الخلٌة المدمجة .2

. الخالٌا المقسمة ستظهر محتوٌات الخلٌة المدمجة فً الخلٌة العلوٌة الٌمنى لنطاق

 ػْ ٓؾزٟٞ اُخ٣٬ب أٝ روغ٤ٜٔب

كما ٌمكنك تقسٌم محتوى إحدى الخالٌا وتوزٌعها على هٌئة أجزاء مستقلة عبر خالٌا . ٌمكنك ضم محتوى العدٌد من الخالٌا وعرضها فً خلٌة واحدة

. أخرى

ن تفعل؟ ماذا ترٌد أ

 

 ضم محتوى العدٌد من الخالٌا فً خلٌة واحدة 

 تقسٌم محتوٌات خلٌة عبر خالٌا عدٌدة 

 

ضم محتوى العدٌد من الخالٌا فً خلٌة واحدة 

. لضم نص من خالٌا عدٌدة فً خلٌة واحدة (&)ٌمكنك استخدام إحدى الصٌػ باستخدام عامل تشؽٌل عالمة الضم 

.  ضم محتوى الخالٌا األخرى بها حدد الخلٌة التً ترٌد .1

  )=اكتب , لبدء الصٌؽة .2

ثم حدد بعد ذلك , (مع وضع مسافة بٌن عالمتً االقتباس)& " "&اكتب , حدد الخلٌة األولى التً تحتوي على النص المراد ضمه .3

.  الخلٌة التالٌة التً تحتوي على النص المراد ضمه

إذا لم ترؼب فً إضافة مسافة بٌن النص . ,بٌن التحدٌدات&" "&وتأكد من كتابة , اتابع تحدٌد الخالي, لضم محتوى أكثر من خلٌتٌن

. (مع وضع فاصلة ٌتبعها مسافة بٌن عالمتً االقتباس )& ", "&اكتب , إلدراج فاصلة. &" "&بدالً من & اكتب, المنضم

  (اكتب , إلنهاء الصٌؽة .4

. ENTERاضؽط , لعرض نتائج الصٌؽة .5

. لضم نص من خالٌا عدٌدة فً خلٌة واحدة CONCATENATEدام الدالة كما ٌمكنك استختلمٌح  

مثال 

.  ٌبٌن المثال التالً لورقة العمل الصٌػ المتاح استخدامها

. ًما, إذا قمت بنسخه إلى ورقة عمل فارؼةقد ٌكون المثال أسهل فه
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 كٌفٌة نسخ مثال* 

.  قم بإنشاء مصنؾ فارغ أو ورقة عمل فارؼة .1

.  حدد المثال الموجود فً موضوع التعلٌمات .2

. ال تقم بتحدٌد عناوٌن الصفوؾ أو األعمدة   مالحظة 

 

من التعلٌمات تحدٌد مثال 

.  CTRL+Cاضؽط على  .3

.  CTRL+V, ثم اضؽط على A1فً المصنؾ, حدد الخلٌة  .4

, أو من عالمة (العالمة النطقٌة)` +CTRLللتبدٌل بٌن عرض النتائج وعرض الصٌػ التً قامت بإرجاع النتائج, اضؽط على  .5

.  التبوٌب صٌػ, فً المجموعة تدقٌق الصٌؽة, انقر فوق الزر إظهار الصٌػ

   

1 

2 

3 
 

A B 

 اعْ اُؼبئِخ ا٫عْ ا٧ٍٝ

 أششف دا٤ُب

 عؼ٤ذ أٗٞس

 (اُ٘برظ)اُٞطق  اُظ٤ـخ

=A2&" "&B2  (دا٤ُب ع٤ٔش)ػْ ا٧عٔبء أُٞعٞدح أػ٬ٙ، ٓلظُٞخ ثٔغبكخ 

=B3&", "&A3  (عؼ٤ذ، أٗٞس)ػْ ا٧عٔبء أُٞعٞدح أػ٬ٙ ٓلظُٞخ ثلبطِخ 

CONCATENATE(A2," ",B2)= ٍ(ع٤ٔش دا٤ُب)ٓٞعٞدح أػ٬ٙ، ٓلظُٞخ ثٔغبكخ ػْ ا٧عٔبء ا 
 

استخدم عالمتً االقتباس إلدراج أي نص . تدرج الصٌؽة مسافة بٌن االسم األول واالسم األخٌر باستخدام مسافة تنحصر بٌن عالمتً اقتباس   مالحظة 

. فً الناتج —نص ال ٌتؽٌر   —من أحرؾ 

تقسٌم محتوى خلٌة عبر خالٌا عدٌدة 

أو العمود بالكامل الذي ٌحتوي  (.ٌمكن أن تتجاور خالٌا النطاق أو تتباعد. خلٌتٌن أو أكثر فً ورقة: النطاق)النطاق ة أو حدد الخلً .1

.  على قٌم النص المراد توزٌعها عبر خالٌا أخرى

كما ٌراعى االحتفاظ بأعمدة .إلى أي عدد من الصفوؾ, ولكن ال ٌزٌد عرضه عن عمود واحد من الممكن أن ٌصل طول النطاق   مالحظة 

. فارؼة بالقدر الكافً إلى ٌسار العمود المحدد لتفادي الكتابة فوق البٌانات الموجودة من جانب البٌانات الً سٌتم توزٌعها
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.  نص إلى أعمدة فً عالمة التبوٌب بٌانات, فً المجموعة أدوات البٌانات, انقر فوق .2

 

 . لتحدٌد الطرٌقة التً ترٌدها لتقسٌم النص على أعمدة" معالج تحوٌل النص إلى أعمدة"اتبع اإلرشادات الموجودة فً  .3

4.  

 ئػبكخ رؼ٤ِن أٝ رؾش٣شٙ أٝ ؽزكٚ

كما ٌمكنك تحرٌر نص التعلٌقات وحذؾ  . ك إضافة مالحظة إلى خلٌة عن طرٌق إدراج تعلٌق, ٌمكنMicrosoft Office Excelفً برنامج 

. التعلٌقات التً لم تعد بحاجة إلٌها

 

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 
 

 إضافة تعلٌق 

 تحرٌر تعلٌق 

 حذؾ تعلٌق 

 

إضافة تعلٌق 

.  انقر فوق الخلٌة التً ترٌد إضافة تعلٌق إلٌها .1

.  فً عالمة التبوٌب مراجعة, فً المجموعة تعلٌقات, انقر فوق تعلٌق جدٌد .2

 

.  فً مربع نص التعلٌق, اكتب نص التعلٌق .3

ا بعر Excelفً أي تعلٌق, ٌقوم    مالحظة  ًٌ العمومٌة فً الفئة  Officeض االسم الذي ٌظهر فً حقل االسم أسفل إعدادات تلقائ

ٌمكنك تحرٌر االسم فً مربع . (Excel, زر خٌارات  Microsoft Officeزر ) Excelتخصٌص من مربع الحوار خٌارات 

. DELETEوإذا كنت ال ترٌد استخدام االسم, فحدده فً التعلٌق, ثم اضؽط على . االسم عند الحاجة

.  لتنسٌق النص, حدده, ثم استخدم خٌارات التنسٌق الموجودة فً عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة بالمجموعة خط .4
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http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164041025&ns=EXCEL&lcid=1025#AddComment
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164041025&ns=EXCEL&lcid=1025#EditComment
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164041025&ns=EXCEL&lcid=1025#EditComment
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164041025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveComment
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164041025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveComment
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لتؽٌٌر لون النص, انقر بزر الماوس األٌمن فوق . ال ٌتوفر الخٌاران لون التعبئة ولون الخط بالمجموعة خط لنص التعلٌق   مالحظة 

.  التعلٌق, ثم انقر فوق تنسٌق تعلٌق

.  عند االنتهاء من كتابة النص وتنسٌقه, انقر خارج مربع التعلٌق .5

حٌث ٌتم عرض التعلٌق عند وضع المؤشر فوق هذا . ٌشٌر مثلث أحمر اللون فً جانب الخلٌة إلى وجود تعلٌق مرفق بالخلٌة   تلمٌح 

. المثلث ذي اللون األحمر

   مالحظات 

ا إلى جانب الخلٌة, ٌم  ًٌ إخفاء التعلٌق بالمجموعة /كنك تحدٌد الخلٌة التً تحتوي على التعلٌق ثم النقر فوق إظهارلبقاء التعلٌق مرئ

ولعرض كافة التعلٌقات إلى جانب الخالٌا الخاصة بها فً ورقة العمل, انقر فوق إظهار كافة . تعلٌقات فً عالمة التبوٌب مراجعة

.  التعلٌقات

هو أحد : PivotTableتقرٌر ) PivotTableتقارٌر ومع ذلك, فً . ب البٌاناتعند القٌام بالفرز, ٌتم فرز التعلٌقات إلى جان 

التفاعلٌة والجدولٌة الذي ٌتم فٌه تلخٌص البٌانات وتحلٌلها, كسجالت قواعد البٌانات من مصادر مختلفة, بما فٌها  Excelتقارٌر 

. , ال ٌتم نقل التعلٌقات مع الخلٌة عند تؽٌٌر تخطٌط التقرٌر(.Excelالبٌانات الخارجٌة لـ  قواعد

تحرٌر تعلٌق 

.  انقر فوق الخلٌة التً تحتوي على التعلٌق الذي ترٌد تحرٌره .1

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 فً عالمة التبوٌب مراجعة, وبالمجموعة تعلٌقات, انقر فوق تحرٌر تعلٌق  .

. ٌتوفر الخٌار تحرٌر تعلٌق فً المجموعة تعلٌقات بدالً من الخٌار تعلٌق جدٌد عند تحدٌد خلٌة تحتوي على تعلٌق   الحظةم 

 إخفاء التعلٌق لعرض التعلٌق, ثم انقر نقًرا /فً عالمة التبوٌب مراجعة, بالمجموعة تعلٌقات, انقر فوق إظهار

.  مزدوًجا فوق نص التعلٌق

 

.  ٌق, قم بتحرٌر نص التعلٌقفً مربع نص التعل .3

.  لتنسٌق النص, حدده, ثم استخدم خٌارات التنسٌق الموجودة فً عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة بالمجموعة خط .4

 

لتؽٌٌر لون النص, انقر بزر الماوس األٌمن فوق . ال ٌتوفر الخٌاران لون التعبئة ولون الخط بالمجموعة خط لنص التعلٌق   مالحظة 

 حذؾ تعلٌق. ثم انقر فوق تنسٌق تعلٌق التعلٌق,

.  انقر فوق الخلٌة التً تحتوي على التعلٌق الذي ترٌد حذفه .1

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

javascript:AppendPopup(this,'xldefPivotTable_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefPivotTable_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefPivotTable_1')
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 فً عالمة التبوٌب مراجعة, بالمجموعة تعلٌقات, انقر فوق حذؾ  .

 التعلٌق, وانقر نقًرا  إخفاء التعلٌق لعرض/فً عالمة التبوٌب مراجعة, بالمجموعة تعلٌقات, انقر فوق إظهار

.  DELETEمزدوًجا فوق مربع نص التعلٌق, ثم اضؽط على 

 

 
 ٓغؼ ر٘غ٤وبد أٝ ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ

, إضافة إلى أٌة (رقام, والتنسٌقات الشرطٌة, والحدودبما فٌها تنسٌقات األ)وتنسٌقاتها  (الصٌػ والبٌانات)ٌمكنك مسح الخالٌا إلزالة محتوٌات الخلٌة 

. وتبقى الخالٌا التً تم مسحها فارؼة أو ؼٌر ُمنسقة فً ورقة العمل. تعلٌقات مرفقة

.  قم بتحدٌد الخالٌا أو الصفوؾ أو األعمدة التً ترؼب فً مسحها .1

, ثم قم بأحد اإلجراءات مة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق السهم المجاور للزر مسح من عال .2

 : التالٌة

 لمسح كافة المحتوٌات والتنسٌقات والتعلٌقات الموجودة بالخالٌا الُمحددة, انقر فوق مسح الكل  .

 قر فوق مسح التنسٌقاتلمسح فقط التنسٌقات الُمطبقة على الخالٌا الُمحددة, ان  .

 لمسح فقط المحتوٌات فً الخالٌا الُمحددة, مع ترك التنسٌقات والتعلٌقات فً مكانها, انقر فوق مسح المحتوٌات  .

 لمسح أٌة تعلٌقات مرفقة بالخالٌا الُمحددة, انقر فوق مسح التعلٌقات .

   مالحظات  

, فسوؾ تقوم بمسح محتوٌات الخلٌة دون إزالة أي BACKSPACEأو  DELETEإذا قمت بالنقر فوق الخلٌة ثم الضؽط على  

.  من تنسٌقات الخلٌة أو تعلٌقاتها

إذا قمت بمسح أحد الخالٌا باستخدام مسح الكل أو مسح المحتوٌات, فلن تحتوي الخلٌة بعد ذلك على قٌمة وتستقبل الصٌؽة التً  

.  (صفر) 0تشٌر إلى تلك الخلٌة القٌمة 

من عالمة . لة خالٌا من ورقة العمل وتحوٌل الخالٌا المجاورة لمأل الفراغ, فٌمكنك تحدٌد الخالٌا وحذفهاإذا كنت ترؼب فً إزا 

. التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق السهم المجاور لـ حذؾ, ثم انقر فوق حذؾ خالٌا

 اُجؾش ػٖ اُ٘ض ٝا٧سهبّ ك٢ ٝسهخ ػَٔ أٝ اعزجذاُٜب

.  , انقر فوق أٌة خلٌةورقة عملفً  .1

.  من عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق بحث وتحدٌد .2

 

 

:  قم بما ٌلً .3

 للبحث عن نص أو أرقام, انقر فوق بحث  .

javascript:AlterAllDivs('none');
javascript:AppendPopup(this,'xldefWorksheet_1')


 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

35 

 وق استبدالللبحث عن نص أو أرقام واستبدالها, انقر ؾ .

فً المربع البحث عن, قم بكتابة النص أو األرقام التً ترؼب فً البحث عنها, أو انقر فوق السهم الموجود بمربع البحث عن, ثم  .4

.  انقر فوق بحث أخٌر من القائمة

: بك, فً معاٌٌر البحث الخاصة (؟)أو عالمة االستفهام  (*)ٌمكنك استخدام أحرؾ البدل, مثل العالمة النجمٌة 

 ٌُظهر البحث عن . استخدم العالمة النجمٌة للبحث عن أٌة سلسلة من األحرؾ " s*d "sadعلى سبٌل المثال, 

".  started"و

 ٌُظهر البحث عن . استخدم عالمة االستفهام للبحث عن أي حرؾ فردي ". set"و" s?t "satفمثالُ 

فً بٌانات ورقة العمل من خالل وضع حرؾ تٌلدا  (~)وأحرؾ التٌلدا ٌمكنك البحث عن العالمات النجمٌة وعالمات االستفهام    تلمٌح 

؟ , تقوم بكتابة "؟"على سبٌل المثال, للبحث عن البٌانات التً تحتوي على عالمة االستفهام . قبلها فً مربع البحث عن كمعٌار ~

. للبحث الخاص بك

:  التالٌة انقر فوق خٌارات لتعرٌؾ البحث بشكل أكبر, ثم قم بأي من اإلجراءات .5

 للبحث عن بٌانات فً ورقة العمل أو فً المصنؾ بالكامل, فً المربع فً, حدد ورقة أو مصنؾ  .

 للبحث عن بٌانات فً صفوؾ أو أعمدة محددة, فً المربع بحث, انقر فوق حسب الصفوؾ أو حسب األعمدة  .

 و قٌم أو التعلٌقاتللبحث عن بٌانات ذات تفاصٌل معٌنة, فً المربع بحث فً, انقر فوق الصٌػ أ  .

 للبحث عن بٌانات متحسسة لحالة األحرؾ, قم بتحدٌد خانة االختٌار مطابقة حالة األحرؾ  .

  للبحث عن الخالٌا التً تحتوي فقط على األحرؾ التً قمت بكتابتها فً مربع البحث عن, قم بتحدٌد خانة االختٌار

. تطابق كافة مكونات الخلٌة

النص أو األرقام التً تتمٌز أًٌضا بتنسٌق محدد, فانقر فوق تنسٌق, ثم قم بإجراء التحدٌدات فً مربع  إذا كنت ترؼب فً البحث عن .6

. الحوار العثور على تنسٌق

إذا كنت ترؼب فً البحث عن الخالٌا التً تتطابق مع تنسٌق محدد فقط, فٌمكنك حذؾ أي معٌار فً المربع البحث عن, ثم    تلمٌح 

انقر فوق السهم المجاور لـ تنسٌق, ثم انقر فوق اختٌار التنسٌق من الخلٌة, ومن ثم انقر فوق الخلٌة . نة كمثالتحدٌد تنسٌق خلٌة معً

. ذات التنسٌق الذي ترؼب فً البحث عنه

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .7

 ًللبحث عن نص أو أرقام, انقر فوق بحث عن الكل أو بحث عن التال  .

عن الكل, فسوؾ ٌتم سرد كل تكرار خاص بالمعٌار الذي تبحث عنه, ٌمكنك تنشٌط خلٌة بالنقر  عند النقر فوق بحث   تلمٌح 

. تستطٌع فرز نتائج بحث بحث عن الكل بالنقر فوق رأس عمود. فوق تكرار معٌن بالقائمة

  ا الستبدال أو اترك هذا المربع فارغً )الستبدال نص أو أرقام, قم بكتابة أحرؾ االستبدال فً المربع استبدال بـ

.  , ثم انقر فوق بحث أو بحث عن الكل(األحرؾ بال شًء

. إذا لم ٌكن المربع استبدال بـ متوفًرا, فانقر فوق عالمة التبوٌب استبدال   مالحظة 

. ESCٌمكنك, عند الضرورة, إلؽاء عملٌة البحث قٌد التشؽٌل بالضؽط على 

. باألحرؾ التً تم العثور علٌها, انقر فوق استبدال أو استبدال الكل الستبدال التكرار الممٌز أو كافة التكرارات الخاصة .8

تلمٌحات 
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وإذا ما قمت مرة أخرى بالبحث عن بٌانات فً . بحفظ خٌارات التنسٌق التً تقوم بتعرٌفها Microsoft Office Excelٌقوم  

من . ارات التنسٌق من عملٌة البحث السابقةورقة العمل وتعذر العثور على األحرؾ التً تعلم بوجودها, فقد تحتاج إلى مسح خً

عالمة التبوٌب بحث, انقر فوق خٌارات لعرض خٌارات التنسٌق, ثم انقر فوق السهم المجاور لـ تنسٌق, ومن ثم انقر فوق مسح 

.  البحث عن التنسٌق

 للبحث عن نص أو أرقام فً ورقة العمل FINDو SEARCHٌمكنك أًٌضا استخدام الدالتٌن  

  .

 

 

 اُؼَٔ ٝئػبدح رؼ٤٤ٜ٘ب رؾذ٣ذ ٓٞهغ اُخ٤ِخ ا٧خ٤شح ػ٠ِ ٝسهخ

وقد تحتوى . ٌخزن فقط الجزء الذي ٌشتمل على بٌانات وتنسٌقات فً كل ورقة عمل Microsoft Office Excelفً حالة قٌامك بحفظ مصنؾ, فإن 

وٌؤدي ذلك إلى جعل . اناتالخالٌا الفارؼة على تنسٌقات قد تتسبب فً وضع الخلٌة األخٌرة فً صؾ أو عمود خارج نطاق الخالٌا التً تحتوى على البً

. حجم الملؾ أكبر مما هو الزم بما قد ٌنتج عنه صفحات مطبوعة أكثر من المطلوب عند طباعة ورقة العمل أو المصنؾ

تكون مطبقة  قد لتجنب هذه المشاكل, ٌمكنك تحدٌد موقع الخلٌة األخٌرة على ورقة العمل, ثم إعادة تعٌٌن هذه الخلٌة األخٌرة بمسح كافة التنسٌقات التً

. فً الصفوؾ واألعمدة الفارؼة بٌن البٌانات والخلٌة األخٌرة

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

  لتحدٌد موقع الخلٌة األخٌرة على ورقة عم 

  مسح كافة التنسٌقات الموجودة بٌن الخلٌة األخٌرة والبٌانات 

 

تحدٌد موقع الخلٌة األخٌرة على ورقة عمل 

.  CTRL+ENDن فً ورقة العمل, ثم اضؽط على المفتاحٌن انقر فً أي مكا 

مسح كافة التنسٌقات الموجودة بٌن الخلٌة األخٌرة والبٌانات 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

  ًلتحدٌد كافة األعمدة إلى ٌمٌن العمود األخٌر الذي ٌحتوي على بٌانات, انقر فوق رأس العمود األول, واستمر ف

.  , ثم انقر فوق رؤوس األعمدة ضمن األعمدة التً ترؼب فً تحدٌدهاCTRLالضؽط على المفتاح 

. CTRL+SHIFT+ENDٌمكنك أًٌضا النقر فوق رأس أول عمود ثم الضؽط على المفاتٌح    تلمٌح 

  ًلتحدٌد كافة الصفوؾ أسفل الصؾ األخٌر الذي ٌحتوي على البٌانات, انقر فوق رأس أول صؾ, واستمر ف

.  , ثم انقر فوق رؤوس الصفوؾ ضمن الصفوؾ التً ترؼب فً تحدٌدهاCTRLح الضؽط على المفتا

. CTRL+SHIFT+ENDٌمكنك أًٌضا النقر فوق رأس أول صؾ ثم الضؽط على المفاتٌح    تلمٌح 

.  , ثم انقر فوق مسح الكلمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, وفً المجموعة تحرٌر, انقر فوق السهم المجاور للزر مسح .2

.  , ثم انقر فوقحفظMicrosoft Officeانقر فوق زر  .3

.  , ثم انقر فوق إؼالق Microsoft Officeانقر فوق زر  .4

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP100625771025&CTT=5&Origin=HP012163901025
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP100698361025&CTT=5&Origin=HP012163901025
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102188711025&ns=EXCEL&lcid=1025#LocateLastCell
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102188711025&ns=EXCEL&lcid=1025#DeleteExcessRowsColumns
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102188711025&ns=EXCEL&lcid=1025#DeleteExcessRowsColumns
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.  إذا فتحت المصنؾ مرة أخرى, ٌجب أن تكون آخر خلٌة بٌانات هً آخر خلٌة على ورقة العمل

 

 

 

 

 التحدٌد والتنقل -3

 رؾذ٣ذ ٝسهخ ػَٔ ٝاؽذ أٝ أًضش

وتسمى اٌضاً . لتخزٌن البٌانات والتعامل معها Excelهً المستند األساسً المستخدم فً : ورقة العمل)أوراق العمل عن طرٌق النقر فوق , ٌمكنك

, بأسفل اإلطار (أو األوراق) (.رقة العمل من خالٌا ٌتم تنظٌمها فً صفوؾ وأعمدة؛ ٌتم تخزٌن ورقة العمل دوماً فً مصنؾتتكون و. جدول البٌانات

فإنه ٌمكنك تجمٌع أوراق العمل عن طرٌق تحدٌد , فإذا أردت إدخال بٌانات أو تحرٌرها فً أوراق عمل عدٌدة فً وقت واحد. تحدٌد ورقة مختلفة بسرعة

. كما ٌمكنك إجراء تنسٌقات على مجموعة من األوراق المحددة أو طباعتها فً وقت واحد, ةأوراق عدٌد

 هْ ثب٩عشاء اُزب٢ُ ُزؾذ٣ذ

  اٗوش كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ٝسهخ ٝاؽذح

 

ُؼشع ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت، صْ  ئرا ُْ رش ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُز٢ رش٣ذٛب، كبٗوش كٞم أصساس رٔش٣ش ػ٬ٓبد اُزج٣ٞت
 .ػ٬ٓخ اُزج٣ٞتاٗوش كٞم 

 

اص٘زبٕ أٝ أًضش ٖٓ 
 ا٧ٝسام أُزغبٝسح

، صْ اٗوش كٞم SHIFT اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُخبطخ ثبُٞسهخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ٓغ ا٫عزٔشاس ػ٠ِ
 .ػ٬ٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ا٧خ٤شح اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

اص٘زبٕ أٝ أًضش ٖٓ 
ا٧ٝسام ؿ٤ش 

 أُزغبٝسح

صْ اٗوش كٞم  ،CTRL خبطخ ثبُٞسهخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ٓغ ا٫عزٔشاس ػ٠ِاٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اٍ
 .ػ٬ٓبد رج٣ٞت ا٧ٝسام ا٧خشٟ اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

ًبكخ ا٧ٝسام ك٢ 
 ٓظ٘ق

اُوبئٔخ  ك٢ رؾذ٣ذ ًبكخ ا٧ٝسام اٗوش ثضس أُبٝط ا٣٧ٖٔ كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت خبطخ ثٞسهخ، صْ اٗوش كٞم
ُؼشع هبئٔخ ٓخزظشح، اٗوش . رظٜش ٫ئؾخ أٝآش ٓزؼِوخ ثؼ٘ظش ٓؼ٤ّٖ هبئٔخ: هبئٔخ ٓخزظشح) أُخزظشح

 .(.SHIFT+F10 كٞم ػ٘ظش ٓب أٝ اػـؾ ثضس أُبٝط ا٣٧ٖٔ

إللؽاء تحدٌد أوراق عمل متعددة, انقر فوق أٌة . ى ورقة العملفً شرٌط العنوان أعل ]مجموعة[عند تحدٌد العدٌد من أوراق العمل, تظهر كلمة تلمٌح  

إذا لم تكن هناك أٌة ورقة عمل ؼٌر محددة فً حٌز الرؤٌة, فانقر بزر الماوس األٌمن فوق عالمة التبوٌب الخاصة بورقة محددة . ورقة عمل ؼٌر محددة

. ثم انقر فوق فك تجمٌع األوراق فً القائمة المختصرة

   مالحظات 
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ٌكتب . هً الورقة التً تعمل بها فً المصنؾ: الورقة النشطة)الورقة النشطة هر البٌانات التً تقوم بإدخالها أو تحرٌرها فً تظ 

ددة, مما قد ٌؤدي إلى استبدال البٌانات الموجودة فً كافة األوراق المح (.االسم الموجود على عالمة تبوٌب الورقة النشطة بخط ؼامق

.  فً األوراق المحددة األخرى, فً الورقة النشطة, وربما بطرٌق الخطأ

وذلك ألن حجم مساحة النسخ ٌشمل كافة , ال ٌمكن لصق البٌانات التً تقوم بنسخها أو قصها من أوراق مجمعة فً ورقة أخرى 

تأكد من تحدٌد ورقة واحدة فقط فبل القٌام بنسخ . ٌه ٌختلؾ عن مساحة اللصق فً ورقة واحدةتخطٌطات األوراق المحددة وبناًءا عل

. البٌانات أو نقلها إلى ورقة عمل أخرى

 

 النسخ والنقل -4

 ٗوَ أٝ ٗغخ خ٣٬ب ٝٓؾز٣ٞبد خ٣٬ب

كما ٌمكن نسخ محتوٌات أو . , ٌمكنك نقل أو نسخ خالٌا بأكملها أو محتوٌاتهاMicrosoft Office Excelولصق فً باستخدام األوامر قص ونسخ 

. فعلى سبٌل المثال, ٌمكنك نسخ القٌمة الناتجة لصٌؽة ما دون نسخ الصٌؽة نفسها أو ٌمكنك نسخ الصٌؽة فقط. سمات معٌنة من الخالٌا

. ESCإللؽاء الحد المتحرك, اضؽط على المفتاح . ل حول الخالٌا التً تم قصها أو نسخهاحد متحرك متنق Excelٌعرض    مالحظة 

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 
 نقل خالٌا بأكملها أو نسخها 

 نقل خالٌا بأكملها أو نسخها باستخدام الماوس 

 إدراج خالٌا منقولة أو منسوخة بٌن خالٌا موجودة 

 نسخ خالٌا مرئٌة فقط 

 منع خالٌا فارؼة منسوخة من أن تحل محل الٌبانات  

 نقل محتوٌات خلٌة أو نسخها  

 نسخ قٌم خالٌا أو تنسٌقات خالٌا أو صٌػ فقط 

 

نقل خالٌا بأكملها أو نسخها 

. بنقل الخلٌة بأكملها أو نسخها متضمنة الصٌػ والقٌم الناتجة وتنسٌقات الخلٌة والتعلٌقات Excelأو نسخها, ٌقوم عند نقل خلٌة 

.  حدد الخالٌا التً ترٌد نقلها أو نسخها .1

:  ظة, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌنضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحاؾ .2

 

  لنقل الخالٌا, انقر فوق قص  .

. CTRL+Xٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

  لنسخ الخالٌا, انقر فوق نسخ  .
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. CTRL+Cٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  حدد الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصق .3

ٌد أو نسخه إلى ورقة عمل أو مصنؾ آخر, انقر فوق عالمة تبوٌب ورقة عمل أخرى أو قم بالتبدٌل إلى مصنؾ آخر, ثم لنقل تحدتلمٌح  

. قم بتحدٌد الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصق

.  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق لصق  .4

. CTRL+Vلضؽط على ٌمكنك أًٌضا ااختصار لوحة المفاتٌح  

   مالحظات 

فعلى . ثم انقر فوق الخٌار الذي ترٌدهالختٌار خٌارات معٌنة عند لصق الخالٌا, ٌمكنك النقر فوق السهم الموجود أسفل لصق  

.  سبٌل المثال, ٌمكن النقر فوق لصق خاص أو لصق كصورة

خٌارات خاصة عند لصق الخالٌا مثل االحتفاظ بتنسٌق بشكل افتراضً الزر خٌارات اللصق فً ورقة العمل لتوفٌر  Excelٌعرض  

. إذا لم تكن ترٌد عرض هذا الزر كل مرة تقوم فٌها بلصق الخالٌا, ٌمكنك إٌقاؾ تشؽٌل هذا الخٌار. المصدر ومطابقة تنسٌق الوجهة

ونسخ ولصق, قم فً الفئة خٌارات متقدمة, وضمن قص . Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر 

.  بإلؽاء تحدٌد خانة االختٌار إظهار أزرار خٌارات اللصق

.  البٌانات الموجودة فً ناحٌة اللصق عندما تقوم بقص الخالٌا ولصقها بؽرض نقلها Excelٌستبدل  

الخالٌا وقد ٌتم عرض أما فً حالة نقل الخالٌا, ال ٌتم ضبط مراجع . عندما تقوم بنسخ الخالٌا, ٌتم ضبط مراجع الخالٌا تلقائٌاً  

.  وفً هذه الحالة, ستكون بحاجة إلى ضبط المراجع ٌدوٌاً . محتوٌات تلك الخالٌا وأٌة خالٌا أخرى تشٌر إلٌهم كأخطاء مرجعٌة

ٌد وقد تحتاج إلى إلؽاء إخفاء الخالٌا التً ال تر. أٌضاً الخالٌا المخفٌة Excelإذا تضمنت ناحٌة النسخ المحددة خالٌا مخفٌة, ٌنسخ  

.  تضمٌنها بشكل مؤقت عند نسخ المعلومات

إذا كانت ناحٌة اللصق تحتوي على صفوؾ أو أعمدة مخفٌة, قد تحتاج إلى إلؽاء إخفاء ناحٌة اللصق لعرض كافة الخالٌا التً تم 

. نسخها

نقل خالٌا بأكملها أونسخها باستخدام الماوس 

. تالى ٌمكنك استخدام الماوس فً نقل الخالٌا أو نسخهاٌتم تشؽٌل التحرٌر بالسحب واإلفالت بشكل افتراضً وبال

.  الخالٌا التً ترٌد نقلها أو نسخها نطاقحدد الخالٌا أو  .1

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 قم بسحب عندما ٌتحول المؤشر إلى مؤشر تحرٌك, . لنقل خلٌة أو نطاق من الخالٌا, أشر إلى حد التحدٌد ,

.  الخلٌة أو نطاق الخالٌا إلى موقع آخر

 اضؽط باستمرار على , لنسخ خلٌة أو نطاق خالٌاCTRL عندما ٌتحول المؤشرإلى . ناء اإلشارة إلى حد التحدٌدأث

. , قم بسحب الخلٌة أو نطاق الخالٌا إلى موقع آخرمؤشر نسخ

   مالحظات 
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.  باستبدال البٌانات الموجودة فً ناحٌة اللصق عند نقل الخالٌا Excelٌقوم  

نقل الخالٌا, ال ٌتم ضبط مراجع الخالٌا وقد ٌتم عرض  أما فً حالة. عندما تقوم بنسخ الخالٌا, ٌتم ضبط مراجع الخالٌا تلقائٌاً  

.  وفً هذه الحالة, ستكون بحاجة إلى ضبط المراجع ٌدوٌاً . محتوٌات تلك الخالٌا وأٌة خالٌا أخرى تشٌر إلٌها كأخطاء مرجعٌة

إلؽاء إخفاء الخالٌا التً ال ترٌد  وقد تحتاج إلى. أٌضاً الخالٌا المخفٌة Excelإذا تضمنت ناحٌة النسخ المحددة خالٌا مخفٌة, ٌنسخ  

.  تضمٌنها بشكل مؤقت عند نسخ المعلومات

إذا كانت ناحٌة اللصق تحتوي على صفوؾ أو أعمدة مخفٌة, قد تحتاج إلى إلؽاء إخفاء ناحٌة اللصق لعرض كافة الخالٌا التً تم 

. نسخها

 

إدراج خالٌا منقولة أو منسوخة بٌن الخالٌا الموجودة 

.  الخالٌا التً تحتوي على بٌانات ترٌد نقلها أو نسخها نطاقأو حدد الخلٌة  .1

:  ن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌنضم .2

 

  لنقل التحدٌد, انقر فوق قص  .

. CTRL+Xٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

  لنسخ التحدٌد, انقر فوق نسخ  .

. CTRL+Cٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

الماوس األٌمن فوق الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصق, ثم انقر فوق إدراج خالٌا مقصوصة أو إدراج خالٌا منسوخة فً  انقر بزر .3

.  القائمة المختصرة

لنقل تحدٌد أو نسخه إلى ورقة عمل أو مصنؾ آخر, انقر فوق عالمة تبوٌب ورقة عمل أخرى أو قم بالتبدٌل إلى مصنؾ آخر, ثم تلمٌح  

. ٌد الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصققم بتحد

.  فً مربع الحوار إدراج اللصق , انقر فوق االتجاه الذي ترٌد إزاحة الخالٌا المحٌطة إلٌه .4

. إذا قمت بإدراج صفوؾ أو أعمدة بأكملها, تتم إزاحة الصفوؾ واألعمدة المحٌطة إلى أسفل وإلى الٌمٌن   مالحظة 

نسخ خالٌا مرئٌة فقط 

على سبٌل المثال, . بعض الخالٌا أو الصفوؾ أو األعمدة فً ورقة العمل ؼٌر معروضة, فلدٌك الخٌار بنسخ كافة الخالٌا أو الخالٌا المرئٌة فقط إذا كانت

. مفصلةٌمكنك اختٌار نسخ فقط ملخص البٌانات المعروضة على ورقة عمل 

.  حدد الخالٌا التً ترٌد نسخها .1
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.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق بحث وتحدٌد ثم انقر فوق انتقال إلى .2

 

.  فً مربع الحوار انتقال إلى, انقر فوقخاص .3

.  ضمن تحدٌد, انقر فوق الخالٌا المرئٌة فقط, ثم انقر فوق موافق .4

.  ة الحافظة, انقر فوق نسخ ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموع .5

 

. CTRL+Cٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  حدد الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصق .6

لنقل تحدٌد أو نسخه إلى ورقة عمل أو مصنؾ آخر, انقر فوق عالمة تبوٌب ورقة عمل أخرى أو قم بالتبدٌل إلى مصنؾ آخر, ثم تلمٌح  

. ٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصققم بتحدٌد الخل

.  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق لصق  .7

. CTRL+Vٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

   مالحظات 

اللصق تحتوي على إذا كانت ناحٌة . بلصق البٌانات التً تم نسخها فً صفوؾ أو أعمدة متتالٌة Microsoft Excelٌقوم  

.  صفوؾ أو أعمدة مخفٌة, قد تحتاج إلى إلؽاء إخفاء ناحٌة اللصق لعرض كافة الخالٌا التً تم نسخها

.  , ٌمكنك االختٌار من بٌن خٌارات اللصق المتعددة لتطبٌقها على التحدٌدإذا قمت بالنقر فوق السهم الموجود أسفل لصق  

.  , ٌتم نسخ الخالٌا المرئٌة فقطExcel أو لصقها فً تطبٌق آخر أو مثٌل آخر منالمصفاةعند نسخ البٌانات  

منع خالٌا فارؼة منسوخة من أن تحل محل البٌانات 

.  ارؼةالخالٌا التً تحتوي على خالٌا ؾنطاق حدد  .1

.  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق نسخ  .2

 

. CTRL+Cٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  
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.  حدد الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصق .3

, ثم انقر فوق لصق حة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق السهم الموجود أسفل لصق ضمن عالمة التبوٌب الصؾ .4

.  خاص

.  حدد خانة االختٌار تخطً الفراؼات .5

نقل محتوٌات خلٌة أو نسخها 

.  انقر نقراً مزدوجاً فوق الخلٌة التً تحتوي على البٌانات التً ترٌد نقلها أو نسخها .1

ات خلٌة وتحدٌدها بشكل افتراضً مباشرة فً الخلٌة وذلك بالنقر نقراً مزدوجاً فوقها, لكن ٌمكنك تحرٌر ٌمكنك تحرٌر بٌان   مالحظة 

. شرٌط الصٌؽةبٌانات الخلٌة أٌضاً وتحدٌدها فً 

.  حدد األحرؾ التً ترٌد نقلها أو نسخها داخل الخلٌة .2

 داخل خلٌةكٌؾ ٌتم تحدٌد األحرؾ * 

 هْ ثب٩عشاء اُزب٢ُ ُزؾذ٣ذ ٓؾز٣ٞبد خ٤ِخ

رش٣ذ  اٗوش ٗوًشا ٓضدًٝعب ك٢ اُخ٤ِخ، صْ هْ ثبُغؾت ػجش ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ اُز٢ ك٢ اُخ٤ِخ،
  .رؾذ٣ذٛب

  شش٣ؾ اُظ٤ـخ ك٢
رؾذ٣ذٛب ك٢  اٗوش ك٢ اُخ٤ِخ، صْ اعؾت ثؼذ رُي ػجش ٓؾز٣ٞبد اُخ٤ِخ اُز٢ رش٣ذ

 .شش٣ؾ اُظ٤ـخ

ك٢  ُزؾش٣ش اُخ٤ِخ، ٝاعزخذّ ٓلبر٤ؼ ا٧عْٜ ُٞػغ ٗوطخ ا٩دساط F2 اػـؾ ػ٠ِ ػثبعزخذاّ ُٞؽخ أُلبر٢
 ٓلزبػ عْٜ ُزؾذ٣ذ+SHIFT أٌُبٕ أُطِٞة، صْ اػـؾ ثؼذ رُي ػ٠ِ

 .أُؾز٣ٞبد

:  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن .3

 

  لنقل التحدٌد, انقر فوق قص.  

. CTRL+Xٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

  لنسخ التحدٌد, انقر فوق نسخ  .

. CTRL+Cٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  فً الخلٌة, انقر فً المكان الذي ترٌد لصق األحرؾ فٌه أو انقر نقراً مزدوجاً فوق خلٌة أخرى لنقل البٌانات أو نسخها .4

.  مة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق لصق ضمن عال .5

. CTRL+Vٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  
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.  ENTERاضؽط  .6

والستخدام . لتحرٌرالخلٌة النشطة, تعمل مفاتٌح األسهم فقط داخل الخلٌة F2عندما تنقر نقراً مزدوجاً فوق خلٌة أو تضؽط    مالحظة 

. الستكمال تؽٌٌرات التحرٌر للخلٌة النشطة ENTERح األسهم لالنتقال إلى خلٌة أخرى, اضؽط أوالً مفاتً

نسخ قٌم خالٌا أو تنسٌقات خالٌا أو صٌػ فقط 

: عند لصق البٌانات التً تم نسخها, ٌمكنك القٌام بأي بما ٌلً

.  الموجود تحوٌل أٌة صٌػ فً الخلٌة إلى القٌم المحسوبة دون الكتابة فوق التنسٌق 

.  (ولٌس محتوٌات الخالٌا)لصق تنسٌق الخلٌة فقط مثل لون الخط أو لون التعبئة  

. (ولٌس القٌم المحسوبة)لصق الصٌػ فقط  

.  حدد الخلٌة أو نطاق الخالٌا التً تحتوي على القٌم أو تنسٌقات الخالٌا أو الصٌػ التً ترٌد نسخها .1

.  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق نسخ  .2

 

. CTRL+Cٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  حدد الخلٌة العلوٌة الٌمنى لناحٌة اللصق أو الخلٌة التً ترٌد لصق القٌمة أو تنسٌق الخلٌة او الصٌؽة فٌها .3

, ثم قم بأحد اإلجراءات مة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة الحافظة, انقر فوق السهم الموجود أسفل لصق ضمن عال .4

:  التالٌة

 للصق القٌم فقط, انقر فوق لصق القٌم  .

 للصق تنسٌقات خلٌة فقط, انقر فوق لصق خاص, ثم انقر فوق تنسٌقات ضمن لصق  .

 للصق صٌػ فقط, انقر فوق صٌػ  .

واألجزاء )بضبط المراجع  Microsoft Excelإذا كانت الصٌػ المنسوخة تحتوي على مراجع خالٌا نسبٌة, ٌقوم    ةمالحظ 

تحتوي على الصٌؽة  B8فعلى سبٌل المثال, افترض أن الخلٌة . فً الصٌػ المتكررة (المرتبطة بمراجع الخالٌا المختلطة

(SUM (B1:B7 .= إذا قمت بنسخ الصٌؽة إلى الخلٌةC8,  ًتشٌر الصٌؽة المتكررة إلى الخالٌا المناظرة فً العمود التال

SUM(C1:C7)  .= ال تتؽٌر المراجع فً الصٌػ مراجع خالٌا مطلقةوإذا كانت الصٌػ التً تم نسخها تحتوي على ,

إذا لم تحصل على النتائج التً ترٌدها, ٌمكنك أٌضاً تؽٌٌر المراجع فً الصٌػ األصلٌة إما إلى مراجع خالٌا نسبٌة أو . المتكررة

. الخالٌامطلقة ثم أعد نسخ 

 ٗوَ ٝسهخ ػَٔ أٝ ٗغخٜب

هً : ورقة العمل)قة العمل وروبالرؼم من ذلك, احرص عند نقل . ٌمكنك نسخ مصنؾ أو نقله إلى موقع آخر داخل نفس المصنؾ أو إلى مصنؾ آخر

تتكون ورقة العمل من خالٌا ٌتم تنظٌمها فً . وتسمى اٌضاً جدول البٌانات. لتخزٌن البٌانات والتعامل معها Excelالمستند األساسً المستخدم فً 
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ططات التً تستند إلى بٌانات ورقة العمل فقد تصبح الحسابات أو المخ. أو نسخها (أو الورقة) (.صفوؾ وأعمدة؛ ٌتم تخزٌن ورقة العمل دوماً فً مصنؾ

مرجع صٌؽة وبشكل مشابه, إذا تم إدراج ورقة العمل التً تم نسخها أو نقلها بٌن األوراق المشار إلٌها بواسطة . ؼٌر دقٌقة إذا قمت بنقل ورقة العمل

, فقد ٌتم تضمٌن البٌانات (.هو مرجع إلى أحد النطاقات الذي ٌسع ورقتٌن من أوراق العمل أو أكثر فً مصنؾ: المرجع ثالثً األبعاد)د ثالثً األبعا

. الموجودة فً ورقة العمل فً الحساب

.  Microsoft Office Excelلنسخ األوراق أو نقلها إلى مصنؾ آخر, تأكد من فتح المصنؾ فً  .1

 . ٌحتوي على األوراق التً ترٌد نقلها أو نسخها, قم بتحدٌد األوراقفً المصنؾ الذي  .2

 

 

 كٌفٌة تحدٌد األوراق* 

 هْ ثب٩عشاء اُزب٢ُ ُزؾذ٣ذ

  اٗوش كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ٝسهخ ٝاؽذح

 

ُؼشع ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت، صْ  كٞم أصساس رٔش٣ش ػ٬ٓبد اُزج٣ٞت ئرا ُْ رش ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُز٢ رش٣ذٛب، كبٗوش
 .اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت

 

اص٘زبٕ أٝ أًضش 
ٖٓ ا٧ٝسام 

 أُزغبٝسح

، صْ اٗوش كٞم SHIFT اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُخبطخ ثبُٞسهخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ٓغ ا٫عزٔشاس ػ٠ِ
 .ػ٬ٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ا٧خ٤شح اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

ص٘زبٕ أٝ أًضش ا
ٖٓ ا٧ٝسام 

 ؿ٤ش أُزغبٝسح

صْ اٗوش كٞم  ،CTRL اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُخبطخ ثبُٞسهخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ٓغ ا٫عزٔشاس ػ٠ِ
 .ػ٬ٓبد رج٣ٞت ا٧ٝسام ا٧خشٟ اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

ًبكخ ا٧ٝسام 
 ك٢ ٓظ٘ق

اُوبئٔخ  ػ٠ِ ًبكخ ا٧ٝسام ؽذ٣ذد اٗوش ثبُضس ا٣٧ٖٔ كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت خبطخ ثٞسهخ، صْ اٗوش كٞم
ُؼشع هبئٔخ ٓخزظشح، اٗوش . رظٜش ٫ئؾخ أٝآش ٓزؼِوخ ثؼ٘ظش ٓؼ٤ّٖ هبئٔخ: هبئٔخ ٓخزظشح) أُخزظشح

 .(.SHIFT+F10 كٞم ػ٘ظش ٓب أٝ اػـؾ ثضس أُبٝط ا٣٧ٖٔ

إللؽاء تحدٌد أوراق عمل متعددة, . فً شرٌط العنوان أعلى ورقة العمل ]مجموعة[لعدٌد من أوراق العمل, تظهر كلمة عند تحدٌد اتلمٌح  

إذا لم تكن هناك أٌة ورقة عمل ؼٌر محددة فً حٌز الرؤٌة, فانقر بزر الماوس األٌمن فوق عالمة . انقر فوق أٌة ورقة عمل ؼٌر محددة

. انقر فوق فك تجمٌع األوراق فً القائمة المختصرةالتبوٌب الخاصة بورقة محددة ثم 

.  من عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق, ثم أسفل تنظٌم األوراق, انقر فوق نقل أو نسخ ورقة .3

 

. فوق نقل أو نسخ من القائمة المختصرة كما ٌمكنك أًٌضا النقر بزر الماوس األٌمن فوق عالمة تبوٌب الورقة المحددة, ثم انقر   تلمٌح 

:  من القائمة إلى المصنؾ, نفذ أحد اإلجراءات التالٌة .4
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 انقر فوق المصنؾ الذي ترٌد نسخ أو نقل األوراق المحددة إلٌه  .

 انقر فوق مصنؾ جدٌد لنسخ أو نقل األوراق المحددة إلى مصنؾ جدٌد .

:  ٌةمن القائمة قبل الورقة, نفذ أحد اإلجراءات التال .5

 انقر فوق الورقة التً ترٌد إدراج األوراق التً تم نقلها أو نسخها قبلها  .

  انقر فوق تحرٌك إلى النهاٌة إلدراج األوراق التً تم نقلها أو نسخها بعد آخر ورقة فً المصنؾ وقبل عالمة

.  التبوٌب إدراج ورقة عمل

 

.  نشاء نسخةلنسخ األوراق بدالً من نقلها, قم بتحدٌد خانة االختٌار إ .6

لنسخ األوراق, اضؽط باستمرار المفتاح . لنقل البٌانات داخل المصنؾ الحالً, ٌمكنك سحب األوراق المحددة عبر صؾ عالمات تبوٌب األوراق   تلمٌح 

CTRL ثم قم بسحب األوراق؛ أفلت زر الماوس قبل إفالت المفتاح ,CTRL .

 ٟ طلٞف أٝ اُؼٌظاُج٤بٗبد ٖٓ أػٔذح ئٍ (رجذ٣َ ٓٞػغ)ئػبدح رشر٤ت 

موضع إلى  إذا تم إدخال البٌانات فً أعمدة أو صفوؾ, لكنك ترٌد إعادة ترتٌب البٌانات فً صفوؾ أو أعمدة, فٌمكنك تبدٌل موضع البٌانات سرًٌعا من

. آخر

اإلقلٌمٌة ـ التً تم تنظٌمها فً أعمدة ـ فً صفوؾ بعد تبدٌل موضع البٌانات, كما هو موضح فً الرسومات على سبٌل المثال, تظهر بٌانات المبٌعات 

. التالٌة

 

 

:  على ورقة العمل, قم بما ٌلً .1

 إلعادة ترتٌب البٌانات من أعمدة إلى صفوؾ, حدد الخالٌا فً األعمدة التً تحتوي على البٌانات  .

 ؾ إلى أعمدة, حدد الخالٌا فً الصفوؾ التً تحتوي على البٌاناتإلعادة ترتٌب البٌانات من صفو .

.  من عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة الحافظة, انقر فوق نسخ  .2

 

. CTRL+Cلنسخ البٌانات المحددة, ٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  
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. إلتمام هذا اإلجراء بنجاح, ال تستخدم األمر قص . تٌب البٌاناتٌمكنك استخدام األمر نسخ فقط إلعادة تر   مالحظة 

.  فً ورقة العمل, حدد الخلٌة األولى من الصفوؾ الوجهة أو األعمدة الوجهة التً ترٌد إعادة ترتٌب بٌاناتها المنسوخة .3

. هً الخالٌا التً تقوم بنسخها عندما ترؼب فً لصق بٌانات فً موقع آخر: ناحٌة النسخ)نواحً النسخ ال ٌمكن أن تتراكب    مالحظة 

ي الوجهة الهدؾ للبٌانات التً ه: ناحٌة اللصق)نواحً اللصق و (.ٌظهر حد متحرك حول الخالٌا بعد النسخ لإلشارة إلى أنه قد تم نسخها

تأكد من تحدٌد خلٌة فً ناحٌة لصق تقع خارج الناحٌة التً قمت بنسخ البٌانات . (".Officeحافظة "تم قصها أو نسخها باستخدام 

. منها

.  ٌل الموضعفً عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, وفً المجموعة الحافظة, انقر فوق السهم الموجود أسفل لصق, ثم انقر فوق تبد .4

.  بعد تبدٌل موضع البٌانات بنجاح, ٌمكنك حذؾ البٌانات الموجودة فً ناحٌة النسخ .5

ا ضبط مراجع الخالٌا التً ترجع إلى ب   تلمٌح  ًٌ ٌانات إذا كانت الخالٌا التً قمت بتبدٌل موضعها تحتوي على صٌػ, فسٌتم تبدٌل موضع الصٌػ وٌتم تلقائ

تأكد أن الصٌػ مستمرة فً اإلشارة بشكٍل صحٌح إلى بٌانات فً خالٌا لم ٌتم تبدٌل موضعها, استخدم مراجع مطلقة فً لل. فً خالٌا تم تؽٌٌر موضعها

. الصٌػ قبل تبدٌل موضعها

 تنسٌق البٌانات -5

 رطج٤ن رظ٤َِ اُخ٣٬ب أٝ ئصاُزٚ

. كما ٌمكنك إزالته إذا لم تعد فً حاجة إالٌه. ٌا عن طرٌق تعبئتها بألوان متصلة أو بنقوش معٌنةٌمكنك تظلٌل الخال

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 بألوان منفصلةتعبئة الخالٌا  

 تعبئة الخالٌا بالنقوش 

 إزالة تظلٌل الخلٌة 

 

تعبئة الخالٌا بألوان متصلة 

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تطبٌق التظلٌل علٌها أو إزالة التظلٌل منها .1

.:  عة خط, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌنضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجمو .2

 فً المجموعة خط ضمن عالمة التبوٌب انقر فوق السهم إلى جانب لون التعبئة , لتعبئة الخالٌا بلون خالص

.  الصفحة الرئٌسٌة, ثم انقر فوق اللون الذي ترٌده من لوح األلوان

  لتطبٌق آخر لون تم تحدٌده, انقر فوق لون التعبئة  .

 

لخالٌا بالنقش تعبئة ا
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.  حدد الخالٌا التً ترٌد تعبئتها بالنقش .1

.  بجوار خط, ثم انقر فوق عالمة التبوٌب تعبئةضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  لفٌة الذي ترٌد استخدامهانقر فوق لون الخ, أسفل لون الخلفٌة .3

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .4

 وانقر بعد ذلك فوق نمط النقش فً المربع نمط , انقر فوق لون آخر فً المربع لون النقش, الستخدام نقش بلونٌن

.  النقش

  عالمة الستخدام نقش ذي تأثٌرات خاصة, انقر فوق تأثٌرات التعبئة, ثم انقر فوق الخٌارات التً ترٌدها ضمن

. التبوٌب تدرج

إزالة تظلٌل الخلٌة 

.  حدد الخالٌا التً تحتوي على لون أو نقش تعبئة .1

 

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً مجموعة الخط, انقر فوق السهم الموجود بجوار لون التعبئة ثم انقر فوق بال تعبئة .2

 

 
ٓؾبراح ٗض أٝ رٞع٤طٚ 

 
محاذاة نص إلى الٌسار 

 
 . حدد النص الذي ترٌد تنسٌقه .1

.  من عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة محاذاة, انقر فوق محاذاة إلى الٌسار .2

. CTRL+Lلمحاذاة نص محدد إلى الٌسار, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

 محاذاة نص إلى الٌمٌن

 . ٌد تنسٌقهحدد النص الذي تر .1

.  من عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة محاذاة, انقر فوق محاذاة إلى الٌمٌن .2

. CTRL+Rلمحاذاة نص محدد إلى الٌمٌن, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

 توسٌط نص
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 . حدد النص الذي ترٌد تنسٌقه .1

.  ق توسٌطمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة محاذاة, انقر فو .2

. CTRL+Eلتحدٌد نص محدد, اضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

 رطج٤ن ٗٔؾ خ٤ِخ أٝ ئٗشبؤٙ أٝ ئصاُزٚ

فنمط خلٌة هو عبارة عن مجموعة . لٌةاستخدام أحد أنماط الخ, ولضمان أن الخالٌا ذات تنسٌق متسق, لتطبٌق تنسٌقات متعددة فً خطوة واحدة, ٌمكنك

لمنع أي شخص من إجراء تؽٌٌرات , ٌمكنك. وأحجام الخط و تنسٌقات األرقام وحدود الخلٌة وتظلٌل الخلٌة الخطوطمثل , معرفة من خصائص التنسٌق

. على خالٌا معٌنة استخدام أحد أنماط الخلٌة التً تعمل على تأمٌن الخالٌا

وٌمكنك أًٌضا تعدٌل أو نسخ نمط خلٌة . على العدٌد من أنماط الخالٌا المضمنة والتً ٌمكن تطبٌقها أو تعدٌلها Microsoft Office Excelٌحتوي 

.  أو تكراره إلنشاء نمط خلٌة مخصص لك

فإنه ٌتم تحدٌث أنماط الخالٌا , ند أخرىعند التبدٌل إلى سمات مست. تستند أنماط الخلٌة على سمات المستند التً تم تطبٌقها على المصنؾ بالكامل   هام 

. حتى توافق سمات المستند

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 تطبٌق نمط خلٌة 

 إنشاء نمط خلٌة مخصص 

 طرٌق تعدٌل أحد األنماط الموجودة  إنشاء نمط خلٌة عن 

 إزالة نمط خلٌة 

 

تطبٌق نمط خلٌة 

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة أنماط, انقر أنماط الخالٌا .2

 

انقر فوق نمط الخلٌة الذي ترٌد تطبٌقه   .3

إنشاء نمط خلٌة مخصص 

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة أنماط, انقر أنماط الخالٌا .1

 

.  انقر فوق نمط خلٌة جدٌد .2

javascript:AppendPopup(this,'offont_1')
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#ApplyStyle
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#ApplyStyle
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#ModifyStyle
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#ModifyStyle
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#BaseStyle
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveStyle
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012167321025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveStyle
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.  اكتب االسم المناسب لنمط الخلٌة الجدٌد, ربع اسم النمط فً الم .3

.  انقر فوق تنسٌق .4

.  ثم انقر بعد ذلك فوق موافق , حدد التنسٌق الذي ترٌده, من عالمات التبوٌب المتعددة فً مربع الحوار تنسٌق خالٌا .5

ٌار ألي تنسٌق ال ترٌد تضمٌنه فً نمط قم بإلؽاء خانات االخت, (حسب المثال)ضمن ٌحتوي النمط على , فً مربع الحوار نمط .6

.  الخلٌة

إنشاء نمط خلٌة عن طرٌق تعدٌل أحد األنماط الموجودة 

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة أنماط, انقر أنماط الخالٌا .1

 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 ثم انقر بعد ذلك فوق تعدٌل ,انقر بزر الماوس األٌمن فوق نمط تلك الخلٌة, لتعدٌل نمط خلٌة موجود  .

 ثم انقر بعد ذلك فوق تكرار, انقر بزر الماوس األٌمن فوق نمط الخلٌة ذلك, إلنشاء تكرار من نمط خلٌة موجود .

.  اكتب االسم المناسب لنمط الخلٌة الجدٌد, فً المربع اسم النمط .3

فً حالة عدم إعادة تسمٌة نمط خلٌة . مة أنماط الخالٌا المخصصةٌتم إضافة نمط خلٌة تكرار وآخر تمت إعادة تسمٌته إلى قائ   مالحظة 

. سٌتم تحدٌث نمط الخلٌة المضمن بالتؽٌٌرات التً قمت بإجرائها, مضمن

.  انقر فوق تنسٌق, لتعدٌل نمط الخلٌة .4

.  وق موافق ثم انقر بعد ذلك ؾ, حدد التنسٌق الذي ترٌده, من عالمات التبوٌب المتعددة فً مربع الحوار تنسٌق خالٌا .5

حدد خانات االختٌار الخاصة بأي تنسٌق ترٌد تضمٌنه فً نمط الخلٌة أو قم بإلؽاء , ضمن ٌحتوي النمط على, فً مربع الحوار نمط  .6

.  تحدٌدها إذا لم ترؼب فً ذلك

إزالة نمط خلٌة 

.  خدام ذلك النمطحدد الخالٌا التً تم تنسٌقها باست, إلزالة نمط خلٌة من خالٌا محددة دون حذؾ نمط الخلٌة .1

. فأنت لست فً حاجة إلى تحدٌد الخالٌا فً ورقة العمل, لحذؾ نمط خلٌة وإزالته من كافة الخالٌا المنسقة به   تلمٌح 

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة أنماط, انقر أنماط الخالٌا .2

 

:  م بأحد اإلجراءات التالٌةق .3
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 انقر فوق عادي , أسفل جٌد , سًء, محاٌد, إلزالة نمط الخلٌة من الخالٌا المحددة دون حذؾ نمط الخلٌة  .

 وانقر بعد ذلك , انقر بزر الماوس األٌمن فوق نمط الخلٌة, لحذؾ نمط خلٌة وإزالته من كافة الخالٌا المنسقة به

.  فوق حذؾ

. ذؾ نمط الخلٌة عاديالٌمكنك ح   مالحظة 

 ئػبكخ خِل٤خ ُٞسهخ أٝ ئصاُزٜب

ال ٌتم طباعة خلفٌة الورقة وال ٌتم االحتفاظ بها فً ورقة عمل . , ٌمكن استخدام صورة كخلفٌة لورقة للعرض فقطMicrosoft Office Excelفً 

.  فردٌة أو فً عنصر من العناصر التً تقوم بحفطها كصفحة وٌب

. لكن ٌمكنك تقلٌد عالمة مائٌة بإدراج رسم فى رأس أو تذٌٌل الصفحة. طباعة خلفٌة الورقة, ال ٌمكن استخدامها كعالمة مائٌةحٌث إنه ال ٌتم    هام 

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 إضافة خلفٌة ورقة 

 إزالة خلفٌة ورقة 

  Excelتقلٌد عالمة مائٌة فً  

 

إضافة خلفٌة ورقة 

.  تأكد إنه ٌتم تحدٌد ورقة عمل واحدة فقط. انقر فوق ورقة العمل التً ترٌد عرضها بخلفٌة ورقة .1

.  قر فوق خلفٌةفً عالمة التبوٌب تخطٌط الصفحة, فً المجموعة إعداد الصفحة, ان .2

 

.  حدد الصورة التً ترٌد استخدامها لخلفٌة الورقة ثم انقر فوق إدراج .3

. تكرر الصورة التً تم تحدٌدها لتعبئة الورقة

   مالحظات 

.  لتحسٌن إمكانٌة القراءة, ٌمكن إخفاء خطوط شبكة الخالٌا وتطبٌق تظلٌل لون خالص على الخالٌا التً تحتوى على بٌانات 

. لفٌة الورقة مع بٌانات ورقة العمل عندما تقوم بحفظ المصنؾٌتم حفظ خ 

إزالة خلفٌة ورقة 

.  تأكد إنه ٌتم تحدٌد ورقة عمل واحدة فقط. انقر فوق ورقة العمل التً ترٌد عرضها بخلفٌة ورقة .1

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164321025&ns=EXCEL&lcid=1025#AddSheetBackground
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164321025&ns=EXCEL&lcid=1025#AddSheetBackground
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164321025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveSheetBackground
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164321025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveSheetBackground
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012164321025&ns=EXCEL&lcid=1025#MimickWatermarks
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.  فً عالمة التبوٌب تخطٌط الصفحة, فً المجموعة إعداد الصفحة, انقر فوق خلفٌة .2

 

 Excelفً  تقلٌد عالمة مائٌة

ٌمكن . (على سبٌل المثال, لإلشارة إلى سرٌة المعلومات)فإذا أردت عرض رسم على كل صفحة مطبوعة . Excelال تتوفر وظٌفة العالمة المائٌة فى 

ؼٌٌر حجم الرسم أو وٌمكن أٌضاً ت. وبهذه الطرٌقة, ٌظهر الرسم خلؾ النص ابتداءاً من أعلى أو أسفل كل صفحة. إدراج رسم فً رأس أو تذٌٌل الصفحة

. مقٌاسه لتعبئة الصفحة

.  تأكد من تحدٌد ورقة عمل واحدة فقط. انقر فوق ورقة العمل التً ترٌد عرضها بعالمة مائٌة .1

.  فً عالمة التبوٌب إدراج, فً المجموعة نص, انقر فوق رأس وتذٌٌل الصفحة .2

 

.  سط أو المقطع األٌمنضمن رأس الصفحة, انقر فوق المربع المقطع األٌسر أو المقطع األو .3

التذٌٌالت, انقر فوق صورة & التذٌٌل, فً المجموعة عناصر الرؤوس & ضمن عالمة التبوٌب تصمٌم الخاصة بـ أدوات الرأس  .4

.  , ثم ابحث عن الرسم الذي ترٌد إدراجه

 

.  انقر نقراً مزدوجاً فوق الرسم إلدراجه فً مربع مقطع رأس الصفحة .5

فى المجموعة عناصر الرأس والتذٌٌل ثم فى مربع حوار تنسٌق صورة قٌاسه انقر فوق تنسٌق صورة لتؽٌٌر حجم الرسم أو م .6

.  حدد الخٌارات التً ترٌدها من عالمة التبوٌب حجم

   مالحظات 

.  ٌتم تنفٌذ التؽٌٌرات التً ٌتم اجراءها على الرسم أو تنسٌق الرسم فوراً وال ٌمكن التراجع عنها 

.  لبدء سطر جدٌد ENTERثم اضؽط فوق  [صورة]&حة فارؼة فوق الرسم أو تحته, انقر فبله أو بعده إذا أردت إضافة مسا 

.  , ثم انقر فوق استبدالالتذٌٌالت, انقر فوق صورة & , فً المجموعة عناصر رؤوس [صورة]&الستبدال رسم, حدد  

.  أس أو تذٌٌل الصفحة المخصصقبل الطباعة, تأكد أن هامش رأس أو تذٌٌل الصفحة ٌسمح بمساحة كافٌة لر 

 .DELETE, ثم اضؽط [صورة]&لحذؾ رسم, حدد  



 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

52 

 
 رطج٤ن ؽذٝد ُِخ٣٬ب أٝ ئصاُزٜب ك٢ ٝسهخ ػَٔ

. الخالٌانطاقات باستخدام أنماط حدود معرفة سابقاً, ٌمكنك إضافة حد سرٌعاً حول الخالٌا أو 

.  فً ورقة عمل, حدد الخلٌة أو نطاق الخالٌا التً ترٌد إضافة حد إلٌها أو تؽٌٌر نمط الحد علٌها أو إزالة حد منها .1

.:  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خط, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن .2

  ثم انقر فوق أحد أنماط الحدودلتطبٌق نمط حدود جدٌد أو مختلؾ, انقر فوق السهم إلى جانب حدود ,  .

ضمن عالمة التبوٌب حد, أسفل خط ولون, . حد قطري, انقر فوق مزٌد من الحدودلتطبٌق نمط حدود مخصص أو    تلمٌح 

ٌتوافر . أسفل إعدادات مسبقة و حدود, انقر فوق زر أو أكثر لإلشارة إلى موضع الحد. انقر فوق نمط الخط ولونه الذي ترٌده

. ضمن حدود  زران للحد القطري

 ثم انقر فوق بال حدود حدود  انقر فوق السهم إلى جانب, إلزالة حدود الخلٌة ,  .

 

   مالحظات 

.  لتطبٌق هذا النمط (ولٌس السهم)وٌمكن النقر فوق الزر حدود . ٌعرض الزر حدود آخر نمط حد تم استخدامه 

فإذا . إذا قمت بتطبٌق حدود على خلٌة محددة, ٌتم تطبٌق الحدود على الخالٌا المجاورة أًٌضا التً تشترك بحدودها مع تلك الخلٌة 

.  حد أٌمن لها D1:D5, تكتسب الخالٌا B1:C5قمت مثالً بتطبٌق حد مربع إلحاطة النطاق 

.  إذا قمت بتطبٌق نوعٌن مختلفٌن من الحدود على حد خلٌة مشترك, ٌتم عرض الحد الذي تم تطبٌقه حدٌثاً  

, ٌتم عرض الحد B1:C5ٌسرعلى نطاق الخالٌا وإذا قمت بتطبٌق الحد األ. ٌتم تنسٌق نطاق خالٌا محدد ككتلة واحدة من الخالٌا 

.  C1:C5على الجانب األٌسر من الخالٌا 

. إذا أردت طباعة نفس الحد على خالٌا مفصولة بفاصل صفحات على أن ٌظهر الحد على صفحة واحدة فقط, ٌمكن تطبٌق حد داخلً 

. م نفس الحد فً أعلى الصؾ األول فً الصفحة الثانٌةوبهذه الطرٌقة, ٌمكنك طباعة حد أسفل الصؾ األخٌر للصفحة األولى واستخدا

:  قم بما ٌلً

.  حدد الصفوؾ الموجودة على جانبً فاصل الصفحات .1

.  , ثم انقر مزٌد من الحدودانقر فوق السهم إلى جانب حدود  .2

.  ضمن إعدادات مسبقة, انقر فوق الزر داخلً  .3

 .حد العمودي وذلك بالنقر فوقهضمن حدود فً الرسم النخطٌطً للمعاٌنة, قم بإزالة ال .4

 

 ئخلبء خطٞؽ شجٌخ اُخ٤ِخ ػ٠ِ ٝسهخ اُؼَٔ أٝ ئظٜبسٛب

. ا لزم األمر, ٌتم عرض خطوط شبكة الخالٌا وفًقا لإلعدادات االفتراضٌة, ولكن ٌمكنك إخفاء خطوط الشبكة وإظهارها إذورقة العملفً 

javascript:AppendPopup(this,'xldefRange_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefWorksheet_1')
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.  حدد ورقة عمل واحدة أو أكثر .1

 كٌفٌة تحدٌد أوراق العمل* 

 هْ ثب٩عشاء اُزب٢ُ ُزؾذ٣ذ

  اٗوش كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ٝسهخ ٝاؽذح

 

ُؼشع ػ٬ٓخ  ٓبد اُزج٣ٞتئرا ُْ رش ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُز٢ رش٣ذٛب، كبٗوش كٞم أصساس رٔش٣ش ػ٬
 .اُزج٣ٞت، صْ اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت

 

اص٘زبٕ أٝ أًضش ٖٓ 
 ا٧ٝسام أُزغبٝسح

، صْ اٗوش SHIFT اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُخبطخ ثبُٞسهخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ٓغ ا٫عزٔشاس ػ٠ِ
 .كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت اُٞسهخ ا٧خ٤شح اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

اص٘زبٕ أٝ أًضش ٖٓ 
ٝسام ؿ٤ش ا٧

 أُزغبٝسح

صْ اٗوش  ،CTRL اٗوش كٞم ػ٬ٓخ اُزج٣ٞت اُخبطخ ثبُٞسهخ ا٠ُٝ٧، صْ اػـؾ ٓغ ا٫عزٔشاس ػ٠ِ
 .كٞم ػ٬ٓبد رج٣ٞت ا٧ٝسام ا٧خشٟ اُز٢ رش٣ذ رؾذ٣ذٛب

ًبكخ ا٧ٝسام ك٢ 
 ٓظ٘ق

اُوبئٔخ  ٟػَ ًبكخ ا٧ٝسام رؾذ٣ذ اٗوش ثبُضس ا٣٧ٖٔ كٞم ػ٬ٓخ رج٣ٞت خبطخ ثٞسهخ، صْ اٗوش كٞم
 .أُخزظشح

إخفاء, قم بإلؽاء تحدٌد خانة االختٌار خطوط الشبكة أو تحدٌدها إلخفاء خطوط /من عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إظهار .2

 . الشبكة أو إظهارها

 رـ٤٤ش ُٕٞ اُ٘ض

بالنسبة للون الخلفٌة, ٌمكنك استخدام لون خالص أو تطبٌق تأثٌرات خاصة مثل التدرجات . فً الخالٌا ولون خلفٌة الخلٌةٌمكنك تؽٌٌر لون النص 

. والمواد والصور

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 تؽٌٌر لون النص 

 تؽٌٌر لون خلفٌة النص 

 تطبٌق نقش أو تأثٌرتعبئة على لون خلفٌة  

 

تؽٌٌر لون النص 

.  التً ترٌد تنسٌقها بلون نص مختلؾ األحرؾالخالٌا أو النص أو  نطاق أو الخلٌةحدد  .1

:  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة خط, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن .2

  حت ألوان السمة أو األلوان القٌاسٌة انقر فوق ثم تلتؽٌٌر لون النص, انقر فوق السهم إلى جانب لون الخط

.  اللون الذي ترٌد استخدامه

  لتطبٌق آخر لون للنص تم تحدٌده, انقر فوق لون الخط  .
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  لتطبٌق لون ؼٌر األلوان القٌاسٌة وألوان السمة المتوفرة, انقر فوق مزٌد من األلوان, ثم قم بتعرٌؾ اللون الذي

.  وٌب قٌاسً أو عالمة التبوٌب مخصص لمربع الحوار ألوانترٌد استخدامه فً عالمة التب

 

تؽٌٌر لون خلفٌة النص 

.  قها بلون خلفٌة مختلؾالتً ترٌد تنسً األحرؾ الخالٌا أو النص أو نطاق أو الخلٌةحدد  .1

:  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً مجموعة خط, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن .2

  ة, انقر ثم ضمن ألوان السمة أو األلوان القٌاسًلتؽٌٌر لون الخلفٌة, انقر فوق السهم إلى جانب لون التعبئة

.  فوق لون الخلفٌة الذي ترٌد استخدامه

  لتطبٌق آخر لون للخلفٌة تم تحدٌده, انقر فوق لون التعبئة  .

  لتطبٌق لون ؼٌر األلوان القٌاسٌة وألوان السمة المتوفرة, انقر فوق مزٌد من األلوان, ثم قم بتعرٌؾ اللون الذي

.  لتبوٌب مخصص لمربع الحوار ألوانترٌد استخدامه فً عالمة التبوٌب قٌاسً أو عالمة ا

 

تطبٌق نقش أو تأثٌر تعبئة على لون خلفٌة 

.  لون خلفٌة بتأثٌرات تعبئة علٌهاالتً ترٌد تطبٌق األحرؾ الخالٌا أو النص أو نطاق  أو الخلٌةحدد  .1

المجاور لـخط, ثم ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة فً المجموعة خط, انقر فوق مشؽل مربع الحوار تنسٌق خط الخلٌة  .2

.  انقر فوق عالمة التبوٌب تعبئة

 

.  قر فوق لون الخلفٌة الذي ترٌد استخدامهضمن لون الخلفٌة, ان .3

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .4

 انقر فوق لون آخر فً المربع لون النقش, ثم انقر فوق نمط النقش فً المربع نمط النقش, للنقش باستخدام لونٌن  .

 ها ضمن عالمة التبوٌب انقر فوق تأثٌرات التعبئة, ثم انقر فوق الخٌارات التً ترٌد, الستخدام نقش بتأثٌرات خاصة

. تدرج
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فً المربع ألوان, انقر فوق اللون . إذا لم تفً األلوان الموجودة فً لوحة األلوان باحتٌاجاتك, ٌمكنك النقر فوق ألوان إضافٌة   تلمٌح 

, HSL (Hueأو أرقام  RGB (Red, Green, Blue)كما ٌمكنك تحدٌد نموذج فً المربع نموذج اللون, ثم اكتب . الذي ترٌده

Sat, Lum) لتطابق ظل اللون المطابق الذي ترٌده .

 (ا٧سهبّ ا٧ع٤خ)ػشع ا٧سهبّ ثزغ٤ٔبد ػ٤ِٔخ 

بضرب الرقم السابق فً  (األس التً ترمز إلى) Eحٌث تقوم  E+nٌقوم التنسٌق علمً بعرض الرقم بتسمٌة أسٌة, وذلك باستبدال جزء من الرقم بـ 

, وهو ما ٌعادل 1.23E+10على الشكل  12345678901على سبٌل المثال, ٌعرض التنسٌق ذو المنزلتٌن العشرٌتٌن الرقم . nإلى قٌمة األس  10

. مرفوًعا إلى األس عشرة 10فً  1.23ضرب الرقم 

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

 . الموجود بجوار رقممن عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  فً قائمة الفئة, انقر فوق علمً .3

.  فً مربع المنازل العشرٌة, أدخل عدد المنازل العشرٌة التً ترؼب فً عرضها .4

النشطة من التحدٌد بورقة العمل فً مربع النموذج حتى تتمكن من معاٌنة خٌارات تنسٌق الرقم ٌظهر الرقم الموجود فً الخلٌة    تلمٌح 

. التً تحددها

   مالحظات  

من عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة )لسرعة تنسٌق الرقم بتسمٌة علمٌة, انقر فوق علمً فً المربع تنسٌق رقمً  

.  علمٌة هو منزلتان عشرٌتاناإلعداد االفتراضً للتسمٌة ال. (رقم

شرٌط وٌتم عرض القٌمة الفعلٌة فً . إلجراء الحسابات Excelال ٌؤثر التنسٌق الرقمً على القٌمة الفعلٌة للخلٌة التً ٌستخدمها  

.  الصٌؽة

ي ٌتجاوز الت)رقًما, لذلك قد تتؽٌر القٌمة الفعلٌة المعروضة فً شرٌط الصٌؽة لألرقام الكبٌرة  15ٌعتبر الحد األقصى لدقة الرقم هو  

.  (رقًما 15طولها 

ال . (من عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة رقم)إلعادة تعٌٌن التنسٌق الرقمً, انقر فوق عام فً المربع تنسٌق رقمً  

ا معًٌنا ًٌ لألرقام الكبٌرة  ومع ذلك, ال ٌستخدم التنسٌق عام التسمٌة األسٌة. تستخدم الخالٌا المنسقة باستخدام التنسٌق عام تنسًٌقا رقم

. وإلزالة التسمٌة األسٌة من األرقام الكبٌرة, ٌمكنك تطبٌق تنسٌق رقمً مختلؾ, مثل الرقم. (رقًما أو أكثر 12التً ٌبلػ طولها )

 ر٘غ٤ن اُ٘ض ثغؼِٚ ؿبٓوبً أٝ ٓبئ٬ً أٝ ٓغطشاً 

.  الخالٌا أو النص أو األحرؾ التً ترٌد تنسٌقها نطاق حدد الخلٌة أو .1

:  لتبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خط, قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌنضمن عالمة ا .2

  ًانقر فوق ؼامق , لجعل النص ؼامقا  .

. CTRL+2أو  CTRL+Bٌمكن أًٌضا ضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

  ًانقر فوق مائل , لجعل النص مائال  .
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. CTRL+3أو  CTRL+Iٌمكن أًٌضا ضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

 ًانقر فوق تسطٌر , ر النصلتسط  .

. CTRL+4أو  CTRL+Uٌمكن أًٌضا ضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

 

لتطبٌق نوع مختلؾ من التسطٌر, ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة فً المجموعة خط, انقر فوق مشّؽل مربع الحوار تنسٌق خط الخلٌة    مالحظة 

. , ثم حدد النمط الذي ترٌده فً القائمة تسطٌر(CTRL+1أو  CTRL+SHIFT+Fأو اضؽط على )المجاور لـخط 

 ر٘غ٤ن ا٧سهبّ ً٘ض

نسق كنص إلى حٌث تتم محاذاة الرقم الم. , فٌمكنك تنسٌق الرقم كنص(على سبٌل المثال, رقم عنصر)إذا لم ترؼب فً معاملة الرقم كقٌمة ٌمكن حسابها 

. وباإلضافة إلى ذلك, ٌتم تخزٌنه كنص وٌتعذر تضمٌنه فً أي عملٌة حسابٌة. الٌسار بدالً من محاذاته إلى الٌمٌن وٌظهر كما تكتبه بالفعل

.  الخالٌا التً تحتوي على األرقام التً ترٌد تنسٌقها كنص نطاقحدد الخلٌة أو  .1

 .سٌتم تنسٌق تلك األرقام كنص. ٌمكن أًٌضا تحدٌد خالٌا فارؼة, ثم إدخال أرقام بعد تنسٌق الخالٌا كنص   تلمٌح 

.  من عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة رقم, انقر فوق السهم الموجود بجوار المربع تنسٌق رقمً, ثم انقر فوق نص .2

. إذا لم تتمكن من رؤٌة الخٌار نص, فاستخدم شرٌط التمرٌر للتمرٌر حتى نهاٌة القائمة   مالحظة 

 ر٘غ٤ن ٗض ًخؾ ٓشرلغ أٝ خؾ ٓ٘خلغ

.  الخالٌا أو النص أو األحرؾ التً ترٌد تنسٌقها نطاقحدد الخلٌة أو  .1

.  بجوار خطضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, وفً المجموعة خط, انقر فوق مشؽل مربع الحوار تنسٌق خط الخلٌة  .2

 

 للعرض السرٌع لعالمة التبوٌب خط لمربع الحوار CTRL+1أو  CTRL+SHIFT+Fٌمكنك أٌضاً ضؽط اختصار لوحة المفاتٌح  

. تنسٌق الخالٌا

 . ضمن تأثٌرات, حدد خانة االختٌار خط مرتفع أو خط منخفض .3

 

 ئػبدح رؾذ٣ذ ٓٞػغ اُج٤بٗبد ك٢ خ٤ِخ

ٌمكنك تؽٌٌر محاذاة محتوٌات الخلٌة, أو  . خل الخلٌةالخاصة بك, قد ترٌد إعادة تحدٌد موضع البٌانات دا قة العملورللعرض األمثل للبٌانات فً 

. استخدم المسافة البادئة للحصول على تباعد أفضل, أو عرض البٌانات بزاوٌة مختلفة بواسطة تدوٌرها
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.  من الخالٌا التً تحتوي على البٌانات التً ترٌد إعادة تحدٌد موضعها نطاققم بتحدٌد الخلٌة أو  .1

:  الرئٌسٌة, فً المجموعة محاذاة, قم بواحٍد أو أكثر من اإلجراءات التالٌة من عالمة التبوٌب الصفحة .2

 

  أو محاذاة , أو محاذاة للوسط لتؽٌٌر المحاذاة العمودٌة لمحتوٌات الخلٌة, انقر فوق محاذاة ألعلى ,

.  ألسفل 

  أو محاذاة النص وسٌط , أو تلتؽٌٌر المحاذاة األفقٌة لمحتوٌات الخلٌة, انقر فوق محاذاة النص للٌسار ,

.  للٌمٌن 

  أو زٌادة المسافة البادئة لتؽٌٌر المسافة البادئة لمحتوٌات الخلٌة, انقر فوق إنقاص المسافة البادئة  .

  ثم قم بتحدٌد خٌار االستدارة الذي ترٌدهلتدوٌر محتوٌات الخلٌة, انقر فوق االتجاه ,  .

  ,بجانب محاذاة, ثم من عالمة التبوٌب انقر فوق مشّؽل مربع الحوار الستخدام خٌارات إضافٌة لمحاذاة النص

. محاذاة فً مربع الحوار تنسٌق خالٌا, قم بتحدٌد الخٌارات التً ترٌدها

لتوسٌط أو محاذاة البٌانات التً تمتد لعدة أعمدة أو صفوؾ, مثل تسمٌات األعمدة والصفوؾ, انقر أوالً فوق دمج وتوسٌط    تلمٌح 

عادة تحدٌد موضع محتوٌات الخلٌة كما تم وصفه سابًقا فً ثم ٌمكنك تحدٌد الخلٌة التً تم دمجها وإ. نطاق محدد من الخالٌا دمجلـ 

. هذا اإلجراء

تدوٌر الخالٌا المسبقة بمسافة بادئة أو الخالٌا التً تم تنسٌقها باستخدام خٌار المحاذاة توسٌط  Microsoft Office Excelٌتعذر على    مالحظة 

إذا توفر لكافة الخالٌا المحددة تنسٌقات المحاذاة . (سٌق خالٌا وعالمة التبوٌب محاذاةمربع الحوار تن)ممتد عبر التحدٌد أو تعبئة فً المربع أفقً 

إذا احتوى هذا التحدٌد على خالٌا تم تنسٌقها بخٌارات محاذاة أخرى ؼٌر متعارضة, . المتعارضة هذه, فال تتوفر خٌارات استدارة النص أسفل االتجاه

. ال ٌتم تدوٌر الخالٌا التً تم تنسٌقها بتنسٌق محاذاة متعارضبالرؼم من ذلك, . تتوفر خٌارات االستدارة

 ٓؼب٣٘خ اُز٘غ٤وبد ٝاُخطٞؽ ٝا٧ٗٔبؽ هجَ رطج٤وٜب

لمعاٌنة ٌمكنك وبسرعة مشاهدة كٌؾ ستبدو خٌارات التنسٌق مثل الخطوط واألنماط السرٌعة فً مواضع استخدامها قبل تنفٌذها, وذلك باستخدام مٌزة ا

. Microsoft Office system 2007ي العدٌد من البرامج فً المباشرة المضمنة ؾ
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على سبٌل . من خالل اإلشارة إلى العدٌد من خٌارات التنسٌق, ٌمكن مشاهدة كٌؾ ستبدو هذه الخٌارات على الفور حال تطبٌقها على نص وكائنات محددة

ا علٌك سوى نقل المؤشر عبر قائمة الخطوط لرؤٌة تأثٌر كل خط , فمMicrosoft Office Wordالمثال, إذا كنت تحاول اختٌار خط فً برنامج 

. وعند االنتهاء من معاٌنة التنسٌقات واألنماط, قم بنقل المؤشر فوق التنسٌق أو النمط الذي تفضله, ثم انقر فوقه لتطبٌقه. على أي نص تقوم بتحدٌده

 

 

 
ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

  معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق خط 

  معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق نمط سرٌع 

  معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق صورة 

  تشؽٌل المعاٌنة المباشرة أو إٌقاؾ تشؽٌلها 

 

معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق خط 

 :قم بما ٌلً 

.  تحدٌد النص الذي ترٌد تنسٌقه

:  فً عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, وفً المجموعة خط, قم بأي من اإلجراءات التالٌة .1

 وط التً ترٌد معاٌنتهاانقر فوق السهم المجاور للمربع الخط, ثم قم بنقل المؤشر فوق الخط  .

 انقر فوق السهم المجاور للمربع حجم الخط, ثم قم بنقل المؤشر فوق أحجام الخطوط التً ترٌد معاٌنتها  .

  انقر فوق السهم المجاور للزر لون تمٌٌز النص( فً برنامجOffice Excel 2007ٌكون الزر لون التعبئة ,) ,

.  التعبئة التً ترٌد معاٌنتهاثم قم بنقل المؤشر فوق ألوان التمٌٌز أو 

. Office PowerPoint 2007ال ٌتوفر الزر لون تمٌٌز النص فً برنامج    مالحظة 

 انقر فوق السهم المجاور للزر لون الخط, ثم قم بنقل المؤشر فوق ألوان الخط التً ترٌد معاٌنتها  .

:  ٌةعند االنتهاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق, قم بأحد اإلجراءات التال .2

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#1
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#5
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102034131025&ns=EXCEL&lcid=1025#5
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 لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته, انقر فوق اسم الخط الذي تم تحدٌده أو حجمه أو لونه فً القائمة  .

  إللؽاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات, اضؽط علىESC  .

معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق نمط سرٌع 

وٌمكن  . خطوط واأللوان والفقرات, التً تم تصمٌمها للمساعدة على توفٌر الوقتاألنماط السرٌعة هً تركٌبات تنسٌق معرفة مسبًقا من تنسٌقات ال

. تطبٌق نمط سرٌع من المعرض, أو تخصٌص أنماط موجودة أو إنشاء أنماط خاصة بك

 :قم بما ٌلً 

.  قم بتحدٌد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

:  من اإلجراءات التالٌة فً عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, وفً المجموعة أنماط, قم بأي .2

 انقر فوق التنسٌق كجدول, ثم توقؾ فوق األنماط المتعددة لمشاهدة هذه األنماط  .

. لمشاهدة تطبٌق مختلؾ األنماط على الجدول, ٌجب أن تكون قد قمت بتطبٌق نمط جدول مسبًقا   مالحظة 

 األنماط انقر فوق أنماط الخالٌا, ثم توقؾ فوق األنماط المتعددة لمشاهدة هذه  .

:  عند االنتهاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق, قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

 لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته, انقر فوق النمط المحدد فً القائمة  .

  إللؽاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات, اضؽط علىESC  .

معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق صورة 

 :قم بما ٌلً 

.  تحدٌد صورة أو رسم ترٌد تنسٌقهقم ب

: , وفً المجموعة أنماط الصور, قم بأي مما ٌلً(أدوات الصورة)فً عالمة التبوٌب تنسٌق  .1

 

 

 فً المعرض, قم بنقل المؤشر فوق أي من أنماط الصور التً ترٌد معاٌنتها  .

. لعرض خٌارات إضافٌة ومعاٌنتها, انقر فوق السهم المزٌد    تلمٌح 

 ق حدود الصورة, ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من حدود الصورة الموجودة فً القائمةانقر فو  .

  ًانقر فوق تأثٌرات الصورة, وقم باإلشارة لفئة تأثٌرات, ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من التأثٌرات الموجودة ف

.  القائمة

:  عند االنتهاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق, قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2
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 لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته, انقر فوق النمط المحدد فً القائمة  .

  إللؽاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات, اضؽط علىESC  .

حٌث ٌمكنك بشكل آمن معاٌنة أنماط الصور . ال تؤدي معاٌنة األنماط وتطبٌقها على الصور إلى تعدٌل ملفات الصور األصلٌة   مالحظة 

. وتطبٌقها وتؽٌٌرها وإزالتها ألي عدد ترٌده من المرات

 Office Wordو Office PowerPoint 2007و Office Excel 2007تعمل مٌزة المعاٌنة المباشرة مع العدٌد من خٌارات التنسٌق فً 

.  SmartArtبما فً ذلك الجداول والتخطٌطات واألشكال ورسومات  2007

إٌقاؾ تشؽٌلها تشؽٌل المعاٌنة المباشرة أو 

 :قم بما ٌلً 

هو اسم البرنامج الذي  اسم البرنامج, حٌث ٌكون اسم البرنامج, ثم انقر فوق خٌارات  Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

.  Wordتعمل فٌه, على سبٌل المثال, خٌارات 

 . هاانقر فوق شائع, ثم قم بتحدٌد خانة االختٌار تمكٌن المعاٌنة المباشرة أو إلؽاء تحدٌد .2

 Excelئػبدح رغ٤ٔخ عذٍٝ 

ا لكل جدول باستخدام اصطالحات التسمٌة  Microsoft Office Excel, فإن Excelفً حالة قٌامك بإنشاء بعض جداول  ًٌ ٌعٌن اسًما افتراض
. وبالطبع ٌمكنك تؽٌٌر هذا االسم إلى اسم أكثر مناسبة لك. وهكذا 2وجدول 1جدول: التالٌة

.  الجدول الذي ترؼب فً إعادة تسمٌته ضمن ورقة العمل, انقر فوق .1

. ٌؤدي هذا إلى عرض أدوات الجدول, وإضافة عالمة التبوٌب تصمٌم

.  من عالمة التبوٌب تصمٌم, وفً المجموعة خصائص, انقر فوق مربع النص اسم الجدول .2

.  اكتب اسًما جدًٌدا .3

 .ENTERاضؽط على المفتاح  .4

 Excel 2007تؽٌٌر السمة االفتراضٌة فً 

. مصنؾ جدٌد افتراضً أو قالب ورقة عمل جدٌد افتراضً قالب, ستكون بحاجة إلنشاء Office Excel 2007ٌر السمة االفتراضٌة فً برنامج لتؽً

المصنفات وٌمكن لقوالب . وٌمكن أن ٌحتوي قالب المصنؾ على أوراق عمل متعددة, بٌنما ال ٌحتوي قالب ورقة العمل سوى على ورقة عمل واحدة فقط

وٌتم . وأوراق العمل أن تحتوي على نص افتراضً, كرؤوس الصفحات وتسمٌات األعمدة والصفوؾ والصٌػ والسمات ومعلومات التنسٌق األخرى

ا إلنشاء مصنفات جدٌدة, وٌتم استخدام قالب ورقة العمل االفتراضً إلنشاء أوراق عمل جدٌدة تلق ًٌ اااستخدام قالب المصنؾ االفتراضً تلقائ ًٌ . ئ

إنشاء القالب االفتراضً من المصنؾ الفارغ الجدٌد 

.  , ثم انقر فوق جدٌد Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

.  أسفل قوالب, انقر فوق فارغ وحدٌث, ثم أسفل فارغ وحدٌث, انقر نقًرا مزدوًجا فوق مصنؾ فارغ .2

 CTRL+Nاضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  تخطٌط الصفحة, وفً المجموعة سمات, انقر فوق سماتفً عالمة التبوٌب  .3

javascript:AppendPopup(this,'xldefTemplate_9')
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:  لتطبٌق سمة على مصنؾ سٌقوم كل مصنؾ جدٌد باستخدامه, قم بأحد اإلجراءات التالٌة .4

 لتطبٌق سمة مستخدم معرفة مسبًقا, توجه أسفل مضمن, وانقر فوق سمة المستند التً ترٌد استخدامها  .

 توجه أسفل مخصص, وانقر فوق سمة المستند التً ترٌد استخدامهالتطبٌق سمة مستند مخصصة قمت بإنشائها ,  .

ٌتوفر مخصص فقط إذا قمت بإنشاء سمة مستند مخصصة واحدة أو أكثر     مالحظة 

.  لتطبٌق سمة مستند ؼٌر مسرودة, انقر فوق االستعراض بحًثا عن السمات للبحث عنها على الكمبٌوتر أو فً موقع بالشبكة

 مستندات أخرى على موقع  للبحث عن سماتMicrosoft Office Online انقر فوق سمات إضافٌة على ,

Microsoft Office Online  .

.  Excel, وقم باإلشارة إلى حفظ باسم, ثم انقر فوق مصنؾ  Microsoft Officeانقر فوق زر  .5

أو  Office Excel 2007فٌه تثبٌت , والذي ٌوجد فً نفس الدلٌل الذي تم XLStartقم باالستعراض حتى تصل إلى مجلد  .6

2007 Office release ( ٌكون عادةC:\Program Files\Microsoft Office\Office12) ,ثم فً المربع اسم الملؾ ,

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة

 إلنشاء مصنؾ افتراضً, قم بإدخال مصنؾ.xltx  .

 إلنشاء ورقة عمل افتراضٌة, قم بإدخال ورقة.xltx  .

.  , ثم انقر فوق حفظExcel Template (.*xltx)مة حفظ بنوع, انقر فوق فً قائ .7

ا عند بدء  XLStartٌتم فتح أي قالب موجود فً مجلد    مالحظة  ًٌ . Excel 2007االفتراضً تلقائ

 تنسٌق األرقام -6

 ر٘غ٤وبد ا٧سهبّ أُزٞكشح

ال ٌؤثر تنسٌق األرقام على قٌم الخالٌا الفعلٌة التً ٌستخدمها . تؽٌٌر مظهر األرقام دون تؽٌٌر الرقم, عن طرٌق تطبٌق تنسٌقات األرقام المختلفة, ٌمكنك

Microsoft Office Excel هو الشرٌط الموجود أعلى : شرٌط الصٌػ)شرٌط الصٌؽة ٌتم عرض القٌم الفعلٌة فً . فً إجراء العملٌات الحسابٌة

ٌعرض الشرٌط القٌمة الثابتة أو الصٌؽة المخزنة فً الخلٌة . المستخدم إلدخال القٌم أو الصٌػ أو تحرٌرها فً الخالٌا أو المخططات Excelإطار 

. (.النشطة

 

 

javascript:AppendPopup(this,'xldefFormulaBar_1')
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شرٌط الصٌؽة وخلٌة متصلة 

 

لعرض كافة تنسٌقات األرقام المتوفرة, انقر فوق . ملخًصا لتنسٌقات األرقام المتاحة ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة فً المجموعة رقم ٌٌعد هذا

. بجوار رقممشّؽل مربع الحوار 

 

 اُٞطق اُز٘غ٤ن

ػشع ا٧سهبّ أُ٘غوخ  ٣زْ. ثزطج٤وٚ ػ٘ذ ًزبثخ اُشهْ Excel رُي ٛٞ ر٘غ٤ن ا٧سهبّ ا٫كزشاػ٠ اُز١ ٣وّٞ ػبّ
ئرا ُْ رٌٖ اُخ٤ِخ ٝاعؼخ ثٔب ٣ٌل٢ ٩ظٜبس اُشهْ . ًزجذ ثٜب ك٢ اُـبُت ثبُطش٣وخ اُز٢ ثٞاعطخ اُز٘غ٤وؼبّ

رذ٣ٖٝ  ػبّ ثزوش٣ت ا٧سهبّ ثٞاعطخ ا٧سهبّ اُؼشش٣خ ٣غزخذّ أ٣ُؼب ر٘غ٤ن اُشهْ ػبّ ثأًِٔٚ، ٣وّٞ اُز٘غ٤ن
 .(كأًضش 12)أع٢ ػ٢ِٔ ٨ُسهبّ اٌُج٤شح 

، اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب ٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ ػذد ٖٓ أُ٘بصٍ اُؼشش٣خ. ٣ٌغزخذّ ٛزا اُز٘غ٤ن ُِؼشع اُؼبّ ٨ُسهبّ ّسم
 .اُغبُجخ عٞاء أسدد اعزخذاّ كبطَ ا٫٥ف ٝؽش٣وخ ػشع ا٧سهبّ

رؾذ٣ذ ػذد ٣ٌٔ٘ي . ا٧سهبّ ٣ٌغزخذّ ٛزا اُز٘غ٤ن ُِو٤ْ اُ٘وذ٣خ اُؼبٓخ ٣ٝوّٞ ثؼشع سٓض اُؼِٔخ ا٫كزشاػ٢ ٓغ اُؼِٔخ
 .ٝؽش٣وخ ػشع ا٧سهبّ اُغبُجخ، اعزخذاّ كبطَ ا٫٥ف عٞاء أسدد، ٖٓ أُ٘بصٍ اُؼشش٣خ اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب

 .اُؼشش٣خ ٨ُسهبّ ك٢ اُؼٔٞد ٌُٝ٘ٚ ٣وّٞ ثٔؾبراح سٓٞص اُؼِٔخ ٝاُؼ٬ٓبد، ٣ٌغزخذّ ٛزا اُز٘غ٤ن ُِو٤ْ اُ٘وذ٣خ  ٓؾبعجخ

اُ٘ٞع ٝا٩ػذاداد أُؾ٤ِخ  ٝرُي ث٘بًءا ػ٠ِ، اُشهْ اُزغِغ٢ِ ُِٞهذ ًو٤ْ ربس٣خ٣ؼشع ٛزا اُز٘غ٤ن اُزبس٣خ ٝ اُزبس٣خ
ثبُزـ٤٤شاد اُز٢ رؾذس ثبُزبس٣خ ا٩ه٢ٔ٤ِ ٝئػذاداد  رزأصش (*)اُز٢ رؾذدٛب كبُؼ٬ٓبد اُز٢ رجذأ ثؼ٬ٓخ ٗغ٤ٔخ 

 .اُزؾٌْ ػذاداد ُٞؽخ٫ رزأصش اُز٘غ٤وبد اُز٢ ثذٕٝ ػ٬ٓخ ٗغ٤ٔخ ثا .Windows اُٞهذ أُؾذدح ك٢ ُٞؽخ رؾٌْ

اُ٘ٞع ٝا٩ػذاداد أُؾ٤ِخ  ٝرُي ث٘بًءا ػ٠ِ، ٣ؼشع ٛزا اُز٘غ٤ن اُزبس٣خ ٝاُشهْ اُزغِغ٢ِ ُِٞهذ ًو٤ْ ربس٣خ اُٞهذ
ثبُزـ٤٤شاد اُز٢ رؾذس ثبُزبس٣خ ا٩ه٢ٔ٤ِ ٝئػذاداد  رزأصش (*)كبُؼ٬ٓبد اُز٢ رجذأ ثؼ٬ٓخ ٗغ٤ٔخ . اُز٢ رؾذدٛب

 .اُزؾٌْ ٫ رزأصش اُز٘غ٤وبد اُز٢ ثذٕٝ ػ٬ٓخ ٗغ٤ٔخ ثاػذاداد ُٞؽخ .Windows ّاُٞهذ أُؾذدح ك٢ ُٞؽخ رؾي

ٗغجخ 
 ٓئ٣ٞخ

٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ ػذد  .٣ٝؼشع اُ٘ز٤غخ ثشٓض اُؼ٬ٓخ أُئ٣ٞخ ٣100وّٞ ٛزا اُز٘غ٤ن ثؼشة ه٤ٔخ اُخ٤ِخ ك٢ 
 .أُ٘بصٍ اُؼشش٣خ اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب

 .ػ٠ِ ٗٞع اٌُغش اُز١ رؾذدٙ ث٘بًءا، ٣ؼشع ٛزا اُز٘غ٤ن اُشهْ ًٌغش ًغش

ٝاُز٢ رش٤ش ) E ٝروّٞ E+n ؽ٤ش ٣زْ اعزجذاٍ عضء ٖٓ اُؼذد ثـ، ٣ؼشع ٛزا اُز٘غ٤ن اُؼذد ك٢ اُؼ٬ٓخ ا٧ع٤خ  ػ٢ِٔ
ٓ٘ضٍ  2ثبعزخذاّ  ػ٢ِٔ - ٣وّٞ اُز٘غ٤ن، كٔض٦ً  . n ئ٠ُ ا٧ط 10ثؼشة اُؼذد اُغبثن ك٢  (ئ٠ُ ا٧ط

ٓشكٞػخ ٨ُط  10ٓؼشٝثخ ك٢  1.23ٝاُز٢ ٢ٛ ػجبسح ػٖ  1.23E+10ًـ  12345678901 ػشش١ ثؼشع
 .٣ٌٔ٘ي رؾذ٣ذ ػذد أُ٘بصٍ اُؼشش٣خ اُز٢ رش٣ذ اعزخذآٜب .اُؼبشش

ؽز٠ ػ٘ذٓب روّٞ ثٌزبثخ  ,٣وّٞ ٛزا اُز٘غ٤ن ثٔؼبِٓخ ٓؾزٟٞ اُخ٤ِخ ً٘ض ٣ٝؼشع أُؾزٟٞ ًٔب رٌزجٚ ثبُؼجؾ  ٗض
 .أسهبّ

 .اعزٔبػ٢ أٝ ًشهْ ٛبرق أٝ ًشهْ ػٔبٕ (اُشٓض اُجش٣ذ١ )١ ٣ؼشع ٛزا اُز٘غ٤ن اُشهْ ًشٓض ثش٣ذ  خبص

ٓٔب ٣ؼَٔ رُي ػ٠ِ  .٣غٔؼ ُي ٛزا اُز٘غ٤ن ثزؼذ٣َ ٗغخخ ٓٞعٞدح خبطخ ثبُزؼ٤ِٔخ اُجشٓغ٤خ ُز٘غ٤ن اُشهْ  ٓخظض
٣ٌٔ٘ي . اُخبطخ ثز٘غ٤وبد ا٧سهبّ ئٗشبء ر٘غ٤ن سهْ ٓخظض ٣زْ ئػبكزٚ ئ٠ُ هبئٔخ اُزؼ٤ِٔبد اُجشٓغ٤خ

 اُز١ هٔذ ثزضج٤زٚ Excel ئطذاس اُِـخ اُخبص ثـ ث٘بًءا ػ٠ِ، ر٘غ٤ن سهْ ٓخظض 250ٝ  200ث٤ٖ ئػبكخ ٓب 

 
 ػشع ا٧سهبّ ً٘غت ٓئ٣ٞخ

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

.  بجوار رقمضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2
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.  من القائمة فئة, انقر فوق نسبة مئوٌة .3

.  فً المربع المواضع العشرٌة, أدخل عدد المواضع العشرٌة التى ترٌد عرضها .4

تلمٌحات 

فً المربع نموذج حتى ٌمكنك معاٌنة خٌارات تنسٌق األرقام التً  ٌظهر الرقم الموجود فً الخلٌة النشطة من التحدٌد فً الورقة 

.  تحددها

أسفل رقم انقر فوق نسبة مئوٌة فً المربع تنسٌق رقم أو انقر فوق نمط النسبة المئوٌة , لعرض األرقام كنسب مئوٌة بسرعة 

. ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة

   مالحظات 

أما عن األرقام التً ٌتم . قبل تطبٌق تنسٌق نسبة مئوٌة لٌتم تحوٌلها إلى نسب مئوٌة 100الٌا فً ٌتم ضرب األرقام الموجودة بالخ 

إلى نسب مئوٌة  1فٌتم تحوٌل األرقام المساوٌة لـ وأعلى من . كتابتها داخل الخالٌا بعد تطبٌق نسبة مئوٌة, فٌتم معاملتها بشكل مختلؾ

, ٌكون 10فعلى سبٌل المثال, إذا كتبت. ,حتى ٌتم تحوٌلها إلى نسب مئوٌة 100فً  1بشكل افتراضً؛ وٌتم ضرب األعداد األقل من 

%.  10ٌكون الناتج أًٌضا  0.1وإذا كتبت , %10الناتج 

ال تحتوي الخالٌا التً تم تنسٌقها باستخدام تنسٌق . انقر فوق عام فً القائمة فئة, إلعادة تعٌٌن تنسٌق الرقم من الخالٌا المحددة 

 .تنسٌق رقم محددعام على 

 

 

 

 ػشع ا٧سهبّ ًٌغٞس

. ولٌس كأرقام عشرٌة, استخدم التنسٌق كسر لعرض األرقام أو كتابتها ككسور حقٌقٌة

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

.  بجوار رقمضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  فً القائمة فئة, انقر فوق كسر فً القائمة فئة .3

.  انقر فوق النوع الذي ترؼب فً استخدامه لتنسٌق الكسر, فً القائمة نوع  .4
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 تنسٌقات الكسور المتاحة* 

 ًـ 123.456 ٣ؼشع ٛزا اُز٘غ٤ن  ر٘غ٤ن اٌُغش

 ٝاؽذ ٣زْ روش٣جٚ ئ٠ُ أهشة ه٤ٔخ ًغش ٖٓ سهْ ,1/2 123 ًغش ٖٓ سهْ ٝاؽذ

 سه٤ٖٔ ٣زْ روش٣جٚ ئ٠ُ أهشة ه٤ٔخ ًغش ٖٓ ,26/57 123 ًغش ٖٓ سه٤ٖٔ

 ص٬صخ أسهبّ ًغش ٣ٖٓزْ روش٣جٚ ئ٠ُ أهشة ه٤ٔخ  ,57/125 123 ًغش ٖٓ ص٬صخ أسهبّ

  1/2 123 ًغٞس ًأٗظبف

  2/4 123 ًغٞس ًأسثبع

  4/8 123 ًغٞس ًأصٔبٕ

 7/16 123 ًغٞس ًغذاع٢ ػششاد

  5/10 123 ًغٞس ًؼششاد

  46/100 123 ًغٞس ًٔئبد

. ٌنة خٌارات تنسٌق األرقام التً تحددهاٌظهر الرقم الموجود فً الخلٌة النشطة من التحدٌد فً الورقة فً المربع نموذج حتى ٌمكنك معا   تلمٌح 

   مالحظات 

فعلى . سٌتم عرض األرقام العشرٌة والكسور الحقٌقٌة التً تقوم بكتابتها على هٌئة كسر, بعد تطبٌق تنسٌق كسر على إحدى الخالٌا 

أنواع الكسور الخاص بـ حتى رقم عند القٌام بتنسٌق الخلٌة باستخدام أحد  1/2تكون النتٌجة  1/2أو  0.5إذا أدخلت , سبٌل المثال

.  واحد

ٌٌطبق تنسٌق كسر على إحدى الخالٌا  قم , وللقٌام بعرضه ككسر. فسٌتم تنسٌقه كتارٌخ1/2وقمت بكتابة أحد الكسور مثل , فإذا لم 

.  بتطبٌق التنسٌق كسر ثم أعد بعد ذلك كتابة الكسر

فإنه ٌمكنك تنسٌق الخلٌة كنص قبل كتابة الكسر فٌه وذلك , الحسابٌة فإذا لم تكن هناك حاجة الستخدام الكسور فً إجراء العملٌات 

فإنه ال , ومع ذلك.لن ٌتم اختزال الكسور أو تحوٌلها إلى كسور عشرٌة , وبتلك الطرٌقة. عن طرٌق النقر فوق نص فً القائمة فئة 

.  ٌمكنك إجراء عملٌات حسابٌة باستخدام الكسور التً تم عرضها كنص

عالمة التبوٌب )أو فً المربع تنسٌق األرقام  (مربع الحوار تنسٌق خالٌا). انقر فوق عام فً المربع فئة, تنسٌق الرقم إلعادة تعٌٌن 

 .أما الخالٌا التً ٌتم تنسٌقها باستخدام التنسٌق عام لٌس لها تنسٌق أرقام معٌن. (الصفحة الرئٌسٌة, المجموعة رقم

 ػشع ا٧سهبّ ًشٓٞص ثش٣ذ٣خ

تنسٌقٌن خاصٌن لعرض األرقام كرموز برٌدٌة, ولكن ٌمكنك أًٌضا إنشاء تنسٌق الرمز البرٌدي المخصص الذي  Microsoft Office Excelٌوفر 

ضافة إلى ذلك, ٌمكنك إنشاء تنسٌق مخصص وباإل. ٌعرض الرمز البرٌدي بشكل صحٌح بؽض النظر عما إذا كان ٌحتوي على خمس أو تسع خانات

. ٌعرض الرمز البرٌدي مسبوًقا باألحرؾ البادئة لتمأل عرض الخلٌة

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 معرؾ مسبًقا على األرقام تطبٌق تنسٌق رمز برٌدي 

 إنشاء تنسٌق رمز برٌدي مخصص 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_2')
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 تضمٌن أحرؾ بادئة فً الرموز البرٌدٌة 

 

تطبٌق تنسٌق رمز برٌدي معرؾ مسبًقا على األرقام 

.  الخالٌا الذي ترؼب فً تنسٌقه نطاقحدد الخلٌة أو  .1

 . الموجود بجوار رقممن عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  فً المربع الفئة , انقر فوق خاص .3

.  Zip Code + 4 أو Zip Codeفً القائمة النوع , انقر فوق  .4

توفر . (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)إلى اإلنجلٌزٌة  (الموقع)تكون هذه الرموز متوفرة فً القائمة النوعفقط إذا تم تعٌٌن إعدادات محلٌة    مالحظة 

. اإلعدادت المحلٌة المختلفة رموًزا خاصة مختلفة أو ال توفر أي رموز خاصة فً القائمة النوع

ز برٌدي مخصص إنشاء تنسٌق رم

.  الخالٌا الذي ترؼب فً تنسٌقه نطاقحدد الخلٌة أو  .1

 . الموجود بجوار رقممن عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  فً مربع الفئة , انقر فوقمخصص .3

.  فً قائمة النوع, قم بتحدٌد تنسٌق الرقم الذي ترؼب فً تخصٌصه .4

. ٌظهر تنسٌق الرقم الذي تقوم بتحدٌده فً المربع النوع أعلى القائمة النوع

بإنشاء نسخة من تنسٌق ذلك الرقم الذي ٌمكنك عندئٍذ  Excelعندما تقوم بتحدٌد تنسٌق رقم مضمن فً القائمة النوع, ٌقوم    مالحظة 

. ال ٌمكن تؽٌٌر أو حذؾ تنسٌق الرقم األصلً فً القائمة النوع. تخصٌصه

. فً المربع النوع, قم بإجراء التؽٌٌرات الالزمة على تنسٌق الرقم المحدد .5

المكونة من خمس خانات وتسع خانات, ٌمكنك تطبٌق التنسٌق  (ZIP Codes)إذا كان نطاق الخالٌا ٌحتوي على كل من الرموز البرٌدٌة    مالحظة 

 0000-00000؛00000[99999=>]فً المربع النوع, اكتب . بشكل صحٌح (ZIP Codes)المخصص الذي ٌعرض كالً من نوعً الرمز البرٌدي 

تضمٌن أحرؾ بادئة فً الرموز البرٌدٌة 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012165091025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012165091025&ns=EXCEL&lcid=1025#3
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على سبٌل المثال, . لبادئة بحٌث ٌكون الرمز البرٌدي مسبوًقا بأحرؾ كافٌة لملء عرض الخلٌةٌمكنك تنسٌق خلٌة أو نطاق من الخالٌا لعرض األحرؾ ا

. 98052 -------أو  98052 0000000: ٌمكنك استخدام األصفار أو الُشرط لعرض رمز برٌدي كما ٌلً

.  الخالٌا الذي ترؼب فً تنسٌقه نطاقحدد الخلٌة أو  .1

 . الموجود بجوار رقممن عالمة تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  فً مربع الفئة , انقر فوقمخصص .3

.  مز البرٌدي الذي ترؼب فً استخدامهمتبوًعا بتنسٌق الر 0*فً القائمة النوع, اكتب .4

##### 0*على سبٌل المثال, للحصول على الرمز البرٌدي المكون من خمس خانات, اكتب    تلمٌح 

 ػشع ا٧سهبّ ًؼ٬ٔد

.  دام رمز العملةحدد الخالٌا التً تحتوي على األرقام التً ترٌد عرضها باستخ .1

.  بجوار رقمضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع الحوار  .2

 

.  فً القائمة فئة, انقر فوق عملة أو محاسبة .3

.  انقر فوق رمز العملة التً ترٌدها, فً المربع رمز .4

. فإنه ٌمكنك النقر فوق بال, ذا أردت عرض قٌمة مالٌة دون استخدام رمز العملةإ   مالحظة 

.  فً مربع المنازل العشرٌة, أدخل عدد المنازل العشرٌة التى ترٌد عرضها .5

.  فً المربع األرقام السالبة, حدد نمط العرض الخاص باألرقام السالبة .6

. الرقم محاسبة ال ٌتوفر المربع األرقام السالبة لتنسٌق    مالحظة 

تلمٌحات 

ٌظهر العدد المكتوب فً الخلٌة النشطة من التحدٌد على ورقة العمل فً المربع النموذج حتى ٌمكنك معاٌنة خٌارات تنسٌق األرقام  

.  التً تقوم بتحدٌدها

, فً قام المحاسبة حدد الخلٌة أو نطاق الخالٌا, ثم انقر فوق تنسٌق أر, لعرض رقم بسرعة باستخدام رمز العملة االفتراضً 

انقر فوق السهم الموجود إلى جانب تنسٌق أرقام , الستخدام عملة أخرى. المجموعة رقم ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة

.  المحاسبة, ثم انقر فوق العملة المراد استخدامها

javascript:AppendPopup(this,'xldefRange_3')
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ٌمكنك تؽٌٌر , األخرى Microsoft Officeولبرامج  Microsoft Office Excelلتؽٌٌر رمز العملة االفتراضً لـ , ٌمكنك 

, الحظ أنه على الرؼم من عدم تؽٌر صورة الزر تنسٌق أرقام المحاسبة . اإلعدادات االفتراضٌة للعملة المحلٌة فً لوحة التحكم

.  إال أنه سٌتم تطبٌق رمز العملة المحدد عند النقر فوق هذا الزر

عالمة التبوٌب )أو فً المربع تنسٌق األرقام  (مربع الحوار تنسٌق خالٌا). فئة انقر فوق عام فً المربع, إلعادة تعٌٌن تنسٌق الرقم 

 .أما الخالٌا التً ٌتم تنسٌقها باستخدام التنسٌق عام لٌس لها تنسٌق أرقام معٌن. (الصفحة الرئٌسٌة, المجموعة رقم

 ػشع ا٧سهبّ ًزٞاس٣خ أٝ أٝهبد

ٌستند التنسٌق االفتراضً للتارٌخ والوقت على اإلعدادات . عند كتابة تارٌخ أو وقت فً خلٌة, فإنه ٌظهر فً التنسٌق االفتراضً للتارٌخ والوقت

ٌمكنك عرض األرقام . ادات, كما ٌستند على التؽٌٌرات التً ٌتم إجراؤها فً تلك اإلعدWindowsاإلقلٌمٌة للتارٌخ والوقت المحددة فً لوحة تحكم 

. والتً ال ٌتأثر معظمها بإعدادات لوحة التحكم, باستخدام تنسٌقات عدٌدة أخرى للوقت والتارٌخ

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

.  بجوار رقمبع الحوار ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مر .2

 

.  انقر فوق تارٌخ أو وقت, فً قائمة الفئة .3

.  انقر فوق تنسٌق الوقت والتارٌخ الذي ترؼب فً استخدامه, فً القائمة نوع  .4

تارٌخ والوقت بالتؽٌٌرات التً ٌتم إجراؤها على اإلعدادات اإلقلٌمٌة لل (*)تتأثر تنسٌقات التارٌخ والوقت التً تبدأ بعالمة نجمٌة    مالحظة 

. ال تتأثر التنسٌقات دون عالمة نجمٌة بإعدادات لوحة التحكم. Windowsالمحددة فً لوحة تحكم 

. سٌتم عرض التوارٌخ واألوقات التً تم إدخالها فً الخالٌا المنسقة بالتنسٌق الذي قمت بتحدٌده

.  (الموقع)ي ترٌده فً المربع إعدادات محلٌة لعرض التوارٌخ واألوقات فً تنسٌق لؽات أخرى, انقر فوق إعداد اللؽة الذ .5

تلمٌحات 

ٌظهر الرقم الموجود فً الخلٌة النشطة من التحدٌد فً الورقة فً المربع نموذج حتى ٌمكنك معاٌنة خٌارات تنسٌق األرقام التً  

.  تحددها

ربع تنسٌق األرقام فً مجموعة الرقم ضمن انقر فوق تنسٌق التارٌخ أو الوقت الذي ترٌده فً الم, لتنسٌق التارٌخ أو الوقت بسرعة 

.  عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة

ثم , ٌمكنك إنشاء تنسٌق أرقام مخصص بالنقر فوق مخصص فً قائمة الفئة, إذا لم تجد التنسٌق الذي تبحث عنه ضمن القائمة نوع 

.  استخدام رموز التنسٌق للتوارٌخ واألوقات

 معرفة المزٌد حول رموز التوارٌخ واألوقات المخصصة* 

 سعُغ
اعزخذّ رِي اُزؼ٤ِٔخ 

 اُجشٓغ٤خ

 m 12–1اُشٜٞس ػ٠ِ ٤ٛئخ 
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 mm 12–01اُشٜٞس ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 mmm (٣٘ب٣شـذ٣غٔجش) Jan–Dec اُشٜٞس ػ٠ِ ٤ٛئخ

 mmmm (د٣غٔجش–٣٘ب٣ش) January–December اُشٜٞس ػ٠ِ ٤ٛئخ

 mmmmm اُشٜٞس ػ٠ِ ٤ٛئخ اُؾشف ا٧ٍٝ ٖٓ اُشٜش

 d 31–1ا٣٧بّ ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 dd 31–01ػ٠ِ ٤ٛئخ ا٣٧بّ 

 ddd ا٧ؽذ-اُغجذ Sun–Sat ا٣٧بّ ػ٠ِ ٤ٛئخ

 dddd ا٧ؽذ-اُغجذ Sunday–Saturday ا٣٧بّ ػ٠ِ ٤ٛئخ

 yy 99-00اُغ٘ٞاد ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 yyyy 9999-1900اُغ٘ٞاد ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 ُؼشع
اعزخذّ رِي اُزؼ٤ِٔخ 

 اُجشٓغ٤خ

 H 23–0اُغبػبد ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 hh 23–00اُغبػبد ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 m 59–0اُذهبئن ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 mm 59–00اُذهبئن ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 s 59–0اُضٞا٢ٗ ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 ss 59–00اُضٞا٢ٗ ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 h AM/PM طجبؽبً  4اُغبػبد ػ٠ِ ٤ٛئخ 

 h:mm AM/PM ٓغبءا 4:36اُٞهذ ػ٠ِ ط٤ـخ 

 P h:mm:ss A/P 4:36:03اُٞهذ ػ٠ِ ط٤ـخ 

 mm:[h] 25.02ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ؛ ١ ثبُغبػبداُٞهذ أُ٘وغ

 ss:[mm] 63:46اُٞهذ أُ٘وؼ٢ ثبُذهبئن، ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، 

 [ss] اُٞهذ أُ٘وؼ٢ ثبُضٞا٢ٗ

 h:mm:ss.00 ًغٞس ٖٓ اُضب٤ٗخ

 

ثم اضؽط , انقر فوق الخلٌة التً تحتوي على التارٌخ أو الوقت, إذا أردت استخدام التنسٌق االفتراضً للتارٌخ أو الوقت 

CTRL+SHIFT+#  أوCTRL+SHIFT+@ .

   مالحظات 

لعرض النص . ات تحتوي على تنسٌق أرقام أكبر من عرض العمودعند احتوائها على بٌان##### قد ٌتظهر الخلٌة قٌمة الخطأ  

.  بأكمله, ٌجب زٌادة عرض العمود

 كٌؾ ٌتم تؽٌٌر عرض العمود* 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_3')


 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

69 

.  انقر فوق الخلٌة التً ترٌد تؽٌٌر عرض العمود لها .1

.  خالٌا, انقر فوق تنسٌق فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة .2

 

:  أسفل حجم الخلٌة, قم بإحدى اإلجراءات التالٌة .3

.  لمالئمة النص بالكامل انقر فوقاحتواء تلقائً لعرض األعمدة 

ثم اكتب العرض الذي ترٌده فً المربع , انقر فوق عرض العمود, لتحدٌد عرض أكبر للعمود 

. عرض العمود 

. التعلٌمة البرمجٌة الخاصة بالرقم Excelرٌخ عن طرٌق تحدٌد عام ضمن القائمة فئة, ٌعرض عند محاولة إلؽاء تنسٌق وقت أو تا 

إلدخال تنسٌق تارٌخ , قد تحتاج. بعرض التنسٌق االفتراضً للوقت أو التارٌخ Excelٌقوم , وعند إدخال الوقت أو التارٌخ مرًة أخرى

 .طرٌق تحدٌد نص فً القائمة فئة, إلى تنسٌقه كنص عن 2005مثل ٌناٌر , أو تنسٌق وقت محدد

 ئظٜبس كبطَ ا٫٥ف أٝ ئخلبئٚ

.  حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .1

.  بجوار رقممشؽل مربع الحوار ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق  .2

 

.  فً القائمة فئة, انقر فوق رقم, ضمن عالمة التبوٌب رقم .3

.  (,)قم بتحدٌد أو إلؽاء تحدٌد خانة االختٌار استخدام فاصل اآلالؾ , لعرض فاصل اآلالؾ أو إخفائه .4

. من عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌةفً المجموعة رقم ضٌمكنك النقر فوق نمط الفاصلة , لعرض فاصل اآلالؾ بسرعةتلمٌح  

ٌمكنك تحدٌد فاصلة نظام مختلفة عن طرٌق . بعرض فواصل النظام الخاصة باآلالؾ, , بشكل افتراضMicrosoft Office Excelًٌقوم    مالحظة 

. تؽٌٌر اإلعدادات اإلقلٌمٌة بلوحة التحكم

 رؼ٤٤ٖ دهخ اُزوش٣ت

عائمة من التأثٌر على عملك الخاص من خالل تعٌٌن الخٌار الدقة كما فً العرض قبل تطبٌق تنسٌق رقم للبٌانات ٌمكنك ؼالًبا منع أخطاء تقرٌب الفاصلة ال

.  وٌعمل هذا الخٌار على تقوٌة قٌمة كل رقم فً المصنؾ لٌكون فً مستوى الدقة التً تم عرضها على المصنؾ. الخاصة بك

. قد ٌؤدي إلى جلب تأثٌرات حسابٌة متراكمة وقد تتسبب فً عدم دقة البٌانات عبر الوقت بشكٍل كبٌرإن استخدام الخٌار الدقة كما فً العرض    مالحظة 

.  استخدم هذا الخٌار فقط إذا كنت متأكًدا من أن الدقة المعروضة سوؾ تحافظ على دقة البٌانات

javascript:AlterAllDivs('none');
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.  Excel, ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

.  دمة, ثم أسفلعند حساب هذا المصنؾ, حدد خانة االختٌارتعٌٌن الدقة كما فً العرض, ثم انقر فوق موافقانقر فوق خٌارات متق .2

.  انقر فوق موافق .3

.  فً ورقة العمل, حدد الخالٌا التً ترٌد تنسٌقها .4

.  المجاور لـ رقممن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, انقر فوق مشؽل مربع حوار  .5

 

.  نقر فوق الرقممن المربع الفئة, ا .6

.  من المربع المنازل العشرٌة, قم بإدخال رقم المنازل العشرٌة التً ترؼب فً عرضها .7

لتقرٌب األرقام إلى أرقام المنازل العشرٌة  ROUNDلتقل حجم أي تأثٌرات لعدم دقة تخزٌن حساب الفاصلة العائمة, ٌمكنك أًٌضا استخدام الدالة    تلمٌح 

. التً ٌتم المطالبة بها من قبل الحسابات الخاصة بك

 

 

 

 

 

 

 إدارة أوراق العمل -7

 رغ٤ٔذ اُظلٞف ٝا٧ػٔذح أٝ رأ٤ٜٓ٘ب

جزء من إطار المستند تفصله : جزء)األجزاء  ٌمكنك عرض ناحٌتٌن من ورقة العمل وتأمٌن الصفوؾ أو األعمدة فً ناحٌة واحدة بواسطة تجمٌد 

لواح, فإنك تقوم بتحدٌد صفوؾ أو أعمدة بعٌنها والتً تظل مرئٌة عند القٌام عند تجمٌد األ. أو تقسٌمها(.أشرطة عمودٌة أو أفقٌة عن األجزاء األخرى

.  بالتمرٌر فً ورقة العمل

. كما هو مبٌن فً المثال التالً, على سبٌل المثال, ستقوم بتجمٌد األلواح لالحتفاظ بتسمٌات الصفوؾ واألعمدة ظاهرة عند القٌام بالتمرٌر

 

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP100624551025&CTT=5&Origin=HA102188701025
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مجمد  1إطار ورقة عمل مع صؾ 

 

الموجودة بالناحٌة ؼٌر مسموح , بٌنما تظل الصفوؾ أو األعمدة, ٌتم إنشاء نواحً ورقة عمل منفصلة والتً ٌمكن التمرٌر داخلها, عند تقسٌم األجزاء

. مرئٌة, بالتمرٌر فٌها

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 تجمٌد األجزاء لتأمٌن صفوؾ أو أعمدة معٌنة 

 واحً منفصلة من ورقة العملتقسٌم األجزاء لتأمٌن صفوؾ أو أعمدة فً ن 

 

تجمٌد األجزاء لتأمٌن صفوؾ أو أعمدة معٌنة 

:  فً ورقة العمل, قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

 حدد الصؾ أسفل الموضع الذي ترٌد فٌه إظهار التقسٌم , لتأمٌن الصفوؾ  .

 حدد العمود إلى ٌسار الموضع الذي ترٌد فٌه إظهار التقسٌم, لتأمٌن األعمدة  .

 انقر فوق الخلٌة إلى أسفل وإلى ٌسار الموضع الذي ترٌد فٌه إظهار التقسٌم, مٌن كل من الصفوؾ واألعمدةلتأ .

.  ضمن عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إطار, انقر فوق تجمٌد األجزاء, ثم انقر فوق الخٌار الذي ترٌده .2

 

. عند تجمٌد األجزاء, ٌتحول الخٌار تجمٌد األجزاء إلى إلؽاء تجمٌد األجزاء حتى ٌمكنك إلؽاء تأمٌن الصفوؾ واألعمدة المتجمدة   مالحظة 

تقسٌم األلواح لتأمٌن صفوؾ أو أعمدة فً نواحً منفصلة من ورقة العمل 

.  دي أو عند النهاٌة الٌسرى لشرٌط التمرٌر األفقًأشر إلى مربع االنقسام أعلى شرٌط التمرٌر العمو, لتقسٌم األجزاء .1

 

.  , اسحب مربع االنقسام ألسفل أو إلى ٌمٌن الموضع الذي ترٌدهأو  عندما ٌتحول المؤشر إلى مؤشر انقسام .2

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012170481025&ns=EXCEL&lcid=1025#FreezePanes
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 . انقر نقًرا مزدوًجا فوق أي مكان فً شرٌط االنقسام الذي ٌقوم بتقسٌم األجزاء, إلزالة االنقسام .3

 ٧ػٔذح أٝ ئظٜبسٛبئخلبء اُظلٞف ٝا

وٌمكنك . (صفر) 0وٌتم أًٌضا إخفاء الصؾ أو العمود عند تؽٌٌر ارتفاع الصؾ أو عرض العمود إلى , ٌمكنك إخفاء صؾ أو عمود باستخدام األمر إخفاء 

ا منهما ًٌ . استخدام األمر إظهار , إظهار أ

ا ترٌد أن تفعل؟ ماذ

 

 إخفاء صؾ أو عمود 

 عرض صؾ أو عمود مخفً 

 

إخفاء صؾ أو عمود 

.  حدد األعمدة أو الصفوؾ التً ترٌد إخفاءها .1

.  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق .2

 

:  م بأحد اإلجراءات التالٌةق .3

  إلؽاء إخفاء, ثم انقر فوق إخفاء الصفوؾ أو إخفاء األعمدة& أسفل الرؤٌة, أشر إلى إخفاء  .

  فً المربع ارتفاع الصؾ أو عرض  0أسفل حجم الخلٌة, انقر فوق ارتفاع الصؾ أو عرض العمود, ثم اكتب

. الصؾ

. ثم اتباعه النقر فوق إخفاء,  (أو مجموعة محددة من صفوؾ أو أعمدة عدٌدة)أو عمود  كما ٌمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق صؾ   تلمٌح 

عرض صؾ أو عمود مخفً 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

 حدد الصؾ أعلى وأسفل الصفوؾ التً ترٌد عرضها, لعرض صفوؾ مخفٌة  .

 ٌد عرضهاحدد األعمدة المجاورة ألي من جانبً األعمدة التً تر, لعرض أعمدة مخفٌة  .

 حدده عن طرٌق كتابة , لعرض الصؾ أو العمود األول المخفً فً ورقة العملA1  شرٌط فً مربع االسم إلى جانب

.  الصٌػ

انقر , أسفل تحرٌر, ضمن عالمة التبوٌب ورقة . ٌمكنك أًٌضا تحدٌده عن طرٌق استخدام مربع الحوار االنتقال إلى   تلمٌح 

. ثم انقر فوق موافق, A1اكتب , فً المربع مرجع .ثم انقر فوق االنتقال إلى, تحدٌد&فوق بحث 

 (كٌفٌة تحدٌدها ستجدها فى الصفات األولى)تقوم بتحدٌد الصفوؾ أو األعمدة أو الخالٌا  .3

  .ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خالٌا, انقر فوق تنسٌق .4

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012170491025&ns=EXCEL&lcid=1025#HideRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012170491025&ns=EXCEL&lcid=1025#HideRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012170491025&ns=EXCEL&lcid=1025#DisplayRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012170491025&ns=EXCEL&lcid=1025#DisplayRowColumn
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:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .5

  إلؽاء إخفاء, ثم انقر فوق إلؽاء إخفاء الصفوؾ أو إلؽاء إخفاء األعمدة& أسفل الرؤٌة, أشر إلى إخفاء  .

  أسفل حجم الخلٌة, انقر فوق ارتفاع الصؾ أو عرض العمود, ثم اكتب القٌمة التً ترٌدها فً المربع ارتفاع الصؾ

. أو عرض الصؾ

 

 ػَٔ أٝ أًضش ك٢ ٗلظ اُٞهذػشع ٝسهز٢ 

كما ٌمكن ترتٌب أوراق عمل متعددة . فً نفس المصنؾ أو فً مصنفات مختلفة عن طرٌق عرضهما جنًبا إلى جنب ورقتً عملٌمكن بسرعة مقارنة 

. لعرضها كلها فً نفس الوقت

تفعل؟ ماذا ترٌد أن 

 

 عرض ورقتً عمل فً نفس المصنؾ جنًبا إلى جنب 

 عرض ورقتً عمل فً مصنفات مختلفة جنًبا إلى جنب 

 قتعرض أوراق عمل متعددة فً نفس الو 

 

عرض ورقتً عمل فً نفس المصنؾ جنًبا إلى جنب 

.  من عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إطار, انقر فوق إطار جدٌد .1

 

.  من عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إطار, انقر فوق العرض جنًبا إلى جنب  .2

.  فً إطار المصنؾ, انقر فوق أوراق العمل التً ترٌد مقارنتها .3

.  فً المجموعة إطار من عالمة التبوٌب عرضلعمل فً نفس الوقت, انقر فوق تمرٌر متزامن لتمرٌر ورقتً ا .4

. ٌتوفر هذا الخٌار فقط عند تشؽٌل العرض جنًبا إلى جنب   مالحظة 

تلمٌحات 

إلى للرجوع فً حالة تؽٌٌر حجم إطارات المصنفات للحصول على عرض مثالً, ٌمكنك النقر فوق إعادة تعٌٌن موضع اإلطار  

.  اإلعدادات األصلٌة

. فً الجانب األٌسر العلوي من إطار المصنؾالستعادة إطار مصنؾ إلى الحجم الكامل, انقر فوق تكبٌر  

javascript:AppendPopup(this,'xldefWorksheet_1')
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http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP012170431025&ns=EXCEL&lcid=1025#SideBySideWorkbooks
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عرض ورقتً عمل فً مصنفات مختلفة جنًبا إلى جنب 

.  افتح كال المصنفٌن اللذٌن ٌحتوٌان على أوراق العمل التً ترٌد مقارنتها .1

.  المجموعة إطار, انقر فوق العرض جنًبا إلى جنب  من عالمة التبوٌب عرض, فً .2

 

فً مربع الحوار هذا, أسفل . مربع الحوار مقارنة جنًبا إلى جنب Excelفً حالة ترك أكثر من مصنفٌن مفتوحٌن, ٌعرض    مالحظة 

. قة العمل النشطة, ثم انقر فوق موافقمقارنة جنًبا إلى جنب بـ, انقر فوق المصنؾ الذي ٌحتوي على ورقة العمل التً ترٌد مقارنتها بور

.  فً كل إطار مصنؾ, انقر فوق الورقة التً ترٌد مقارنتها .3

.  فً المجموعة إطار من عالمة التبوٌب عرضلتمرٌر ورقتً العمل فً نفس الوقت, انقر فوق تمرٌر متزامن  .4

. ٌتوفر هذا الخٌار فقط عند تشؽٌل العرض جنًبا إلى جنب   مالحظة 

تلمٌحات 

للرجوع إلى فً حالة تؽٌٌر حجم إطارات المصنفات للحصول على عرض مثالً, ٌمكنك النقر فوق إعادة تعٌٌن موضع اإلطار  

.  اإلعدادات األصلٌة

. فً الجانب األٌسر العلوي من إطار المصنؾالستعادة إطار مصنؾ إلى الحجم الكامل, انقر فوق تكبٌر  

عرض أوراق عمل متعددة فً نفس الوقت 

.  فتح المصنؾ أو المصنفات التً تحتوي على أوراق العمل التً ترٌد عرضها فً نفس الوقتا .1

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 ًإذا كانت أوراق العمل التً ترٌد عرضها موجودة فً نفس المصنؾ, فٌجب القٌام بما ٌل  :

.  انقر فوق ورقة العمل التً ترؼب فً عرضها .1

.  المجموعة إطار, انقر فوق إطار جدٌدمن عالمة التبوٌب عرض, فً  .2

 

. لكل ورقة ترٌد عرضها 2و 1كرر الخطوات  .3

  3إذا كانت أوراق العمل التً ترٌد عرضها موجودة فً مصنفات مختلفة, فتابع العمل بإجراء الخطوة .

.  من عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة إطار, انقر فوق ترتٌب الكل .3
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.  وبأسفل ترتٌب حدد الخٌار المطل .4

. لعرض أوراق فً المصنؾ النشط فقط, حدد خانة االختٌار إطارات المصنؾ النشط .5

. فً الجانب األٌسر العلوي من إطار المصنؾالستعادة إطار مصنؾ إلى الحجم الكامل, انقر فوق تكبٌر    تلمٌح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستخدام جداول إكسل -8

 أٝ ؽزكٚ Excelئٗشبء عذٍٝ 

عند . , إدارة البٌانات وتحلٌلها فً الجدول بشكل مستقل عن البٌانات الموجودة خارجهMicrosoft Office Excelجدول فً عند إنشاء , ٌمكنك

. أو ٌمكنك حذفه, القٌام بإزالته عن طرٌق تحوٌله مرة أخرى إلى نطاق, االستؽناء عن الجدول

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

  إنشاء جدول 

  تحوٌل جدول إلى نطاق بٌانات 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137641025&ns=EXCEL&lcid=1025#CreateTable
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137641025&ns=EXCEL&lcid=1025#CreateTable
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137641025&ns=EXCEL&lcid=1025#ConvertTable
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137641025&ns=EXCEL&lcid=1025#ConvertTable
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  حذؾ جدول 

 

إنشاء جدول 

.  حدد نطاق الخالٌا الفارؼة أو البٌانات التً ترؼب فً إدراجها فً الجدول, من ورقة العمل .1

.  فً المجموعة جداول, انقر فوق جدول فً عالمة التبوٌب إدراج, .2

 

.  حدد خانة االختٌار ٌحتوي الجدول على رؤوس , إذا كان النطاق المحدد ٌحتوي على بٌانات ترٌد عرضها كرؤوس جدول .3

. تعرض رؤوس الجدول األسماء االفتراضٌة التً ٌمكن تؽٌٌرها هذا إذا لم تقم بتحدٌد مربع الحوار ٌحتوي الجدول على رؤوس

ٌمكنك استخدام األدوات ضمن عالمة التبوٌب تصمٌم لتخصٌص الجدول . تتوفر أدوات الجدول وتعرض عالمة التبوٌب تصمٌم, بعد إنشاء جدول   الحظةم 

. أو تحرٌره

تحوٌل جدول إلى نطاق من البٌانات 

.  انقر فوق أي مكان فً الجدول .1

. ة التبوٌب تصمٌمٌقوم ذلك بعرض أدوات الجدول, باإلضافة إلى عالم   تلمٌح 

.  فً عالمة التبوٌب تصمٌم, فً المجموعة أدوات, انقر فوق تحوٌل إلى نطاق .2

 

. وتشٌر إلى جدول ثم انقر فوق تحوٌل إلى نطاق, ٌمكنك النقر بالزر األٌمن للماوس فوق الجدول   تلمٌح 

. صول السرٌع لتحوٌل تلك الجدول إلى نطاقعلى شرٌط أدوات الوفور إنشاء جدول, ٌمكنك أًٌضا النقر فوق تراجع    تلمٌح 

حذؾ جدول 

.  قم بتحدٌد أحد الخالٌا, فوق ورقة العمل .1

.  DELETEاضؽط  .2

. من شرٌط أدوات الوصول السرٌع لحذؾ الجدول الذي قمت بإنشائه تواً وٌمكنك أًٌضا النقر فوق تراجع    تلمٌح 

 ئ٠ُ ٗطبم ٖٓ اُج٤بٗبد Excelرؾ٣َٞ عذٍٝ 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137641025&ns=EXCEL&lcid=1025#DeleteTable
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137641025&ns=EXCEL&lcid=1025#DeleteTable
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. بتحوٌله إلى نطاق من البٌانات Excelول ٌمكنك إزالة جد

.  انقر فوق أي مكان فً الجدول .1

. ٌقوم ذلك بعرض أدوات الجدول, باإلضافة إلى عالمة التبوٌب تصمٌم   تلمٌح 

.  فً عالمة التبوٌب تصمٌم, فً المجموعة أدوات, انقر فوق تحوٌل إلى نطاق .2

 

. واإلشارة إلى جدول ثم النقر فوق تحوٌل إلى نطاق, لجدولٌمكنك النقر بالزر األٌمن للماوس فوق ا   تلمٌح 

 Excelئعٔب٢ُ اُج٤بٗبد أُٞعٞدح ك٢ عذٍٝ 

عن طرٌق عرض صؾ اإلجمالٌات فً نهاٌة الجدول وعن طرٌق  Microsoft Office Excelٌمكنك وبسرعة حساب إجمالً البٌانات فً جدول 

. خاصة بكل خلٌة صؾ من صفوؾ اإلجمالٌاتاستخدام الداالت المتوفرة فً القوائم المنسدلة ال

.  انقر فوق أي مكان فً الجدول .1

. ٌقوم ذلك بعرض أدوات الجدول, باإلضافة إلى عالمة التبوٌب تصمٌم   تلمٌح 

.  حدد خانة االختٌار صؾ اإلجمالً, فً المجموعة خٌارات أنماط الجدول, ضمن عالمة التبوٌب تصمٌم .2

 

. فً آخر صؾ من الجدول وٌعرض الكلمة إجمالً فً الخلٌة الموجودة أقصى الٌمٌنٌظهر صؾ اإلجمالً    مالحظة 

ثم انقر فوق سهم القائمة المنسدلة , انقر فوق الخلٌة الموجودة فً العمود الذي ترؼب فً حساب المجموع له, فً صؾ اإلجمالً .3

.  عند ظهوره

.  اب اإلجمالًحدد الدالة التً ترؼب فً استخدامها لحس, فً القائمة المنسدلة .4

ٌمكنك إدخال أي صٌؽة ترؼب فً . ال تقتصر الصٌػ التً ٌمكن استخدامها فً صؾ اإلجمالً على الداالت المتوفرة فً القائمة   تلمٌح 

. استخدامها فً أي خلٌة صؾ اإلجمالً

   مالحظات 

الً مع الصٌؽة وبدون الكلمة عند إدخال صٌؽة فً الصؾ مباشرة أسفل جدول دون وجود صؾ اإلجمالً, ٌعرض صؾ اإلجم - .1

 ". إجمالً"

 . وٌمكنك أًٌضا كتابة إدخاالت النصوص فً صؾ اإلجمالً - .2

 

 Excelئػبكخ أٝ ئصاُخ طلٞف ٝأػٔذح ُغذٍٝ 

كما ٌمكنك إضافة صؾ فارغ فً نهاٌة . إضافة صفوؾ وأعمدة بسهولة, فً ورقة العمل Microsoft Office Excelبعد إنشاء لجدول , ٌمكنك

. أو إدراج صفوؾ الجدول وأعمدته أي مكان ترٌده, ل بشكل سرٌع أو إضافة صفوؾ ورقة عمل أو أعمدة ورقة العمل المتجاورةالجدو
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. وٌمكنك أًٌضا إزالة الصفوؾ التً تحتوي على بٌانات مكررة بسرعة من الجدول. ٌمكنك حذؾ صفوؾ وأعمدة إذا لزم األمر

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

  إضافة صؾ فارغ فً نهاٌة الجدول 

  تضمٌن صؾ ورقة عمل أو عمود ورقة عمل فً جدول 

  تؽٌٌر حجم جدول 

  إدراج صؾ جدول أو عمود جدول 

  صفوؾ أو أعمدة فً جدول حذؾ 

  إزالة الصفوؾ المكررة من جدول 

 

إضافة صؾ فارغ فً نهاٌة الجدول 

.  ENTERثم اضؽط , ولحدد أي خلٌة فً الصؾ األخٌر من الجد 

فإذا تم عرض صؾ . فً الخلٌة األخٌرة من الصؾ األخٌر إلى إضافة صؾ فارغ فً نهاٌة الجدول TABٌؤدي الضؽط على    تلمٌح 

. فً الخلٌة األخٌرة من ذلك الصؾ ال ٌقوم بإضافة صؾ جدٌد TABفإن الضؽط على , المجامٌع فً الجدول

عمل فً جدول إضافة صؾ ورقة عمل أو عمود ورقة ال

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة 

.  قم بكتابة قٌمة أو نص فً أحد الخالٌا الموجودة مباشرًة أسفل الجدول, إلضافة صؾ ورقة عمل فً الجدول 

.  قم بكتابة قٌمة أو نص فً أحد الخالٌا الموجودة مباشرًة إزاء ٌمٌن الجدول, إلضافة عمود ورقة عمل فً الجدول 

قم بسحب مقبض تؽٌٌر الحجم الموجود فً , ة عمل أو أعمدة ورقة العمل باستخدام الماوسإلضافة صفوؾ ورق 

.  الزاوٌة الٌسرى السفلٌة من الجدول ألسفل لتحدٌد الصفوؾ وٌساراً لتحدٌد األعمدة

 

تؽٌٌر حجم جدول 

.  انقر فوق أي مكان فً الجدول .1

. مة التبوٌب تصمٌمٌقوم ذلك بعرض أدوات الجدول, باإلضافة إلى عال   تلمٌح 

.  فً عالمة التبوٌب تصمٌم, فً المجموعة خصائص, انقر فوق تؽٌٌر حجم الجدول .2

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#AddBlankRow
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#AddBlankRow
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#IncludeWorksheetRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#IncludeWorksheetRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#ResizeTable
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#ResizeTable
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#InsertTableRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#InsertTableRowColumn
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveRowsColumns
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveDuplicateRows
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA100137651025&ns=EXCEL&lcid=1025#RemoveDuplicateRows
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.  اكتب النطاق الذي ترٌد استخدامه للجدول الخاص بك, فً مربع تحدٌد نطاق البٌانات الجدٌد للجدول .3

, ٌمن من المربع تحدٌد نطاق البٌانات الجدٌد للجدولالموجود فً الطرؾ األ  ٌمكنك أًٌضا النقر فوق الزر طً مربع الحوار    تلمٌح 

عند االنهاء, ٌمكنك النقر فوق الزر طً مربع الحوار مرة أخرى لعرض . ثم حدد بعد ذلك النطاق الذي ترٌد استخدامه لجدول ورقة العمل

. مربع الحوار بالكامل

الحجم الموجود المثلثً بالزاوٌة الٌسرى السفلٌة من الجدول إما ألعلى أو ألسفل قم بسحب مقبض تؽٌٌر , لتؽٌٌر حجم الجدول باستخدام الماوس   تلمٌح 

. أو للٌسار أو للٌمٌن لتحدٌد النطاق الذي ترٌد استخدامه فً الجدول

 

إدراج صؾ أو عمود جدول 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

 ترٌد بها إدراج صؾ جدول فارغ  حدد صؾ واحد أو أكثر أعلى الصفوؾ التً, إلدراج صؾ جدول واحد أو أكثر

.  واحد أو أكثر

. ٌمكنك اٌضاً إدراج الصؾ الموجود أعلى أو أسفل الصؾ المحدد, إذا قمت بتحدٌد الصؾ األخٌر   تلمٌح 

 قم بتحدٌد عمود واحد أو أكثر ٌسار األعمدة التً ترٌد بها إدراج عمود جدول , إلدراج عمود جدول واحد أو أكثر

.  رفارغ واحد أو أكث

. ٌمكنك أٌضاً إدراج العمود الموجود ٌسار العمود المحدد أو إلى ٌمٌنه, إذا قمت بتحدٌد العمود األخٌر   تلمٌح 

.  انقر فوق السهم الموجود إلى جوار إدراج, فً المجموعة خالٌا, ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة .2

 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

 فوق إدراج صفوؾ جدول إلى أعلىانقر , إلدراج صفوؾ جدول  .

 انقر فوق إدراج صؾ جدول إلى أسفل, إلدراج صؾ جدول أسفل الصؾ األخٌر  .

 انقر فوق إدراج أعمدة جدول إلى الٌسار, إلدراج أعمدة جدول  .
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 انقر فوق إدراج عمود جدول إلى الٌمٌن, إلدراج عمود جدول ٌمٌن العمود األخٌر  .

ثم حدد بعد ذلك , أشر إلى إدراج فً القائمة المختصرة, ر بالزر األٌمن فوق صؾ جدول أو عمود واحد أو أكثرٌمكنك أًٌضا النق   تلمٌح 

اشر . أو كما ٌمكنك النقر بالزر األٌمن فوق خلٌة واحدة أو أكثر من تلك الموجودة فً صؾ أو عمود الجدول. هدفك من قائمة الخٌارات

. صفوؾ الجدول أو أعمدة الجدولثم قم بعد ذلك بالنقر فوق , إلى إدراج

حذؾ صفوؾ أو أعمدة فً جدول 

.  حدد صؾ جدول أو عمود جدول واحد أو أكثر التً ترٌد حذفها .1

. فقط حدٌد صفوؾ أو أعمدة الجدول التً ترٌد حذفها   تلمٌح 

ذؾ صفوؾ جدول أو حذؾ ثم انقر فوق ح, انقر فوق السهم المجاور إلى حذؾ, فً المجموعة خالٌا , ضمن عالمة التبوٌب ورقة .2

.  أعمدة جدول

 

ثم انقر فوقأعمدة , أشر إلى حذؾ فً القائمة المختصرة, ٌمكنك أًٌضا إما النقر بالزر األٌمن فوق صؾ أو عمود واحد أو أكثر   تلمٌح 

حذفثم انقر بعد ذلك فوق أشر إلى , أو النقر بالزر األٌمن فوق خلٌة واحدة أو أكثر فً صؾ أو عمود الجدول. الجدول أو صفوؾ الجدول

. صفوؾ الجدول أو أعمدة الجدول

إزالة صفوؾ مكررة من جدول 

. ٌمكنك بسهولة أًٌضا إزالة التكرار من جدول, Excelمثلما ٌمكنك إزالة التكرار من أٌة بٌانات محددة فً 

.  انقر فوق أي مكان فً الجدول .1

. مة التبوٌب تصمٌمٌقوم ذلك بعرض أدوات الجدول, باإلضافة إلى عال   تلمٌح 

.  فً عالمة التبوٌب تصمٌم, فً المجموعة أدوات, انقر فوق إزالة التكرارات .2

 

.  حدد األعمدة التً تحتوي على التكرارات التً ترٌد حذفها, تحتأعمدة, فً مربع الحوار إزالة التكرارات .3

. أو انقر فوق تحدٌد الكل لتحدٌد كافة األعمدة, التً ترٌدها كما ٌمكنك النقر فوق إلؽاء تحدٌد الكل ثم حدد بعد ذلك األعمدة   تلمٌح 
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على شرٌط انقر فوق تراجع , فإذاحذفت خطأ بٌانات كنت تنوي االحتفاظ بها. ٌتم حذؾ التكرارات التً تقوم بإزالتها من ورقة العمل   مالحظة 

لمزٌد من المعلومات راجع, . سٌقات شرطٌة لتمٌٌز القٌم المتكررة فبل إزالتهاقد ترٌد استخدام تن. األدوات الوصول السرٌع الستعادة البٌانات المحذوفة

. إضافة التنسٌقات الشرطٌة أو تؽٌٌرها أو إلؽاء تحدٌدها

 Excelك٢ عذٍٝ رؾذ٣ذ طلٞف ٝأػٔذح 

ولكن ٌختلؾ تحدٌد صفوؾ وأعمدة الجدول عن تحدٌد صفوؾ , ٌمكنك أًٌضا تحدٌدها فً جدول, كما أنه ٌمكنك تحدٌد خالٌا ونطاقات فً ورقة عمل 
. وأعمدة ورقة العمل

 هْ ثٔب ٢ِ٣ ُزؾذ٣ذ

ػٔٞد اُغذٍٝ ٓغ 
 أٝ دٕٝ سؤٝط

٣ظٜش عْٜ اُزؾذ٣ذ اُزب٢ُ  .ٓٞعٞد ثبُغذٍٝاٗوش كٞم اُؾبكخ اُؼ٣ِٞخ ٖٓ سأط اُؼٔٞد أٝ اُؼٔٞد اٍ
  .ُ٪شبسح ئ٠ُ إٔ اُ٘وش ٣وّٞ ثزؾذ٣ذ اُؼٔٞد

 

رؾذ٣ذ ث٤بٗبد ػٔٞد اُغذٍٝ؛ ٣ٝإد١ اُ٘وش  ٣إد١ اُ٘وش ٓشح ٝاؽذح كٞم اُؾبكخ اُؼ٣ِٞخ ئ٠ُ   ٬ٓؽظخ 

  .ٓشربٕ كٞهٜب ئ٠ُ رؾذ٣ذ ػٔٞد اُغذٍٝ ثأًِٔٚ

اُ٘وش  أٝ ,CTRL+SPACEBAR صْ اُؼـؾ ػ٠ِ، اُغذ٣ٌٍٝٔ٘ي أ٣ًؼب اُ٘وش كٞم أ١ ٌٓبٕ ك٢ ػٔٞد 
  .CTRL+DOWN ARROW صْ اُؼـؾ ثؼذ رُي ػ٠ِ، كٞم اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ٖٓ ػٔٞد اُغذٍٝ

رؾذ٣ذ ث٤بٗبد ػٔٞد اُغذٍٝ؛ ًٔب  ئ٠ُ CTRL+SPACEBAR ٣إد١ اُؼـؾ ٓشح ٝاؽذح ػ٠ِ   ٬ٓؽظخ 

  .ٍ ثأًِٔٚاُغذٝ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ػٔٞد CTRL+SPACEBAR ٣إد١ اُؼـؾ ٓشر٤ٖ ػ٠ِ

ػٔٞد عذٍٝ 
ثشؤٝط طلؾبد 

  ٝسهخ اُؼَٔ

اُغذٍٝ اُز١ رش٣ذ  اٗوش كٞم سأط ػٔٞد ٝسهخ اُؼَٔ ٝاُز١ ٣ؼشع سأط اُغذٍٝ اُخبص ثؼٔٞد
  .رؾذ٣ذٙ

اُ٘وش  أٝ ,CTRL+SPACEBAR صْ اُؼـؾ ػ٠ِ، ٣ٌٔ٘ي أ٣ًؼب اُ٘وش كٞم أ١ ٌٓبٕ ك٢ ػٔٞد اُغذٍٝ
 .CTRL+DOWN ARROW ُؼـؾ ثؼذ رُي ػ٠ِصْ ا، كٞم اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ٖٓ ػٔٞد اُغذٍٝ

ئ٠ُ إٔ اُ٘وش ٣وّٞ  ٣ظٜش عْٜ اُزؾذ٣ذ اُزب٢ُ ُ٪شبسح. اٗوش كٞم اُؾذ ا٣٧غش ٖٓ طق اُغذٍٝ طق اُغذٍٝ
  .ثزؾذ٣ذ اُغذٍٝ

 

 .ا٣٧ٖٔ اُغْٜ+ CTRL صْ اُؼـؾ ػ٠ِ، ٣ٌٔ٘ي اُ٘وش كٞم اُخ٤ِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ طق اُؼٔٞد

ًبكخ طلٞف 
 ٝأػٔذح اُغذٍٝ

ُ٪شبسح ئ٠ُ إٔ اُ٘وش ٣إد١  ٣ظٜش عْٜ اُزؾذ٣ذ اُزب٢ُ. ٝم اُضا٣ٝخ اُؼ٣ِٞخ ا٠٘ٔ٤ُ ُِغذٍٝاٗوش ف
  .ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُغذٍٝ ثأًِٔٚ

 

ا٠٘ٔ٤ُ ُِغذٍٝ ئ٠ُ رؾذ٣ذ ث٤بٗبد اُغذٍٝ؛  ٣إد١ اُ٘وش ٓشح ٝاؽذح كٞم اُضا٣ٝخ اُؼ٣ِٞخ   ٬ٓؽظخ 

  .ثأًِٔٚ ٣ٝإد١ اُ٘وش ٓشربٕ كٞهٜب ئ٠ُ رؾذ٣ذ اُغذٍٝ

كٞم  أٝ اُ٘وش ,CTRL+A صْ اُؼـؾ ثؼذ رُي كٞم، ٣ٌٔ٘ي اُ٘وش كٞم أ١ ٌٓبٕ ك٢ اُغذًٍٝٔب 
 .CTRL+SHIFT+END صْ اُؼـؾ ثؼذ رُي كٞم، اُخ٤ِخ اُؼ٤ِب أهظ٠ عٜخ ا٤ُغبس ك٢ اُغذٍٝ

ث٤بٗبد اُغذٍٝ؛ ٣ٝإد١ اُؼـؾ ٓشربٕ  ئ٠ُ رؾذ٣ذ CTRL+A ٣إد١ اُؼـؾ ٓشح ٝاؽذح ػ٠ِ   ٬ٓؽظخ 

  .ؽذ٣ذ اُغذٍٝ ثأًِٔٚئ٠ُ د CTRL+A ػ٠ِ

 أٝ ئ٣وبف رشـ٤ِٜب Excelرشـ٤َ سؤٝط عذٍٝ 

ا وعرضها بشكل افتراضً, عند إنشاء جدول ًٌ وٌتم عرض إما التسمٌات االفتراضٌة التً ٌمكن تؽٌٌرها فً ورقة . فإنه ٌتم إضافة رؤوس الجدول تلقائ

عند عرض رؤوس الجدول, تظل . ات رأس الجدول الموجودة فً ورقة العملأو إذا قمت بتحدٌد أن ٌكون للجدول رؤوساً, فإنها تعرض بٌان, العمل

.  رؤوس الجدول مرئٌة بالبٌانات المعروضة فً أعمدة الجدول عند استبدال رؤوس ورقة العمل أثناء التحرك فً جدول طوٌل

. ٌمكنك إٌقاؾ تشؽٌلها, إذا لم ترد إظهار رؤوس الجدول

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP100739391025&CTT=5&Origin=HA100137651025
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP100739391025&CTT=5&Origin=HA100137651025
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.  انقر فوق أي مكان فً الجدول .1

. ٌقوم ذلك بعرض أدوات الجدول, باإلضافة إلى عالمة التبوٌب تصمٌم   ٌحتلم 

ضمن عالمة التبوٌب تصمٌم, فً المجموعة خٌارات أنماط الجداول, قم بإلؽاء تحدٌد خانة االختٌار صؾ الرأس أو تحدٌدها إلخفاء  .2

.  رؤوس الجدول أو عرضها

 

 

   مالحظات 

.  لة التصفٌة التلقائٌة لرأس الجدول وأي تصفٌة تم تطبٌقها من الجدولٌتم إزا. عند إٌقاؾ تشؽٌل رؤوس الجدول 

فإن اسم الجدول الجدٌد لن ٌتم تحدٌده بواسطة التعبئة , عند إضافة عمود جدٌد عندما تكون رؤوس الجدول ؼٌر معروضة 

ئة المتسلسلة تعمل فقط عند إظهار رؤوس فالتعب. المتسلسلة التً تعتمد على قٌمة رأس الجدول المجاور مباشرًة لٌمٌن العمود الجدٌد

.  ٌتم إضافة رأس جدول افتراضً ٌمكن تؽٌٌره عند عرض رؤوس الجدول, بدالً من ذلك. الجدول

. إال إنه ٌتعذر علٌك القٌام بذلك عند تحدٌدها, على الرؼم من إنه ٌمكن اإلشارة إلى رؤوس الجدول التً تم إٌقاؾ تشؽٌلها فً الصٌػ 

ٌتم . عند إظهار رأس الجدول مرة أخرى (0)رأس جدول مخفً فً الجداول ٌؤدي إلى إرجاع القٌم التً تساوي صفر  فالقٌام بتعٌٌن

عند إٌقاؾ تشؽٌل رأس الجدول مما قد ٌؤدي إلى إرجاع الصٌػ  (RCأو  A1مثل مرجعً نمط )ضبط كافة مراجع ورقة العمل األخرى 

.  لنتائج ؼٌر متوقعة

 Excelؽجبػخ عذٍٝ

. فقط Excelفإنه ٌمكنك طباعة جدول , Microsoft Office Excelنت البٌانات التً ترٌد كباعتها موجودة فً جدول إذا كا

.  انقر فوق أي خلٌة داخل الجدول حتى ٌتم تنشٌط الجدول .1

.  , ثم انقر فوق طباعة Microsoft Officeانقر فوق زر  .2

. CTRL+Pٌمكنك أًٌضا الضؽط على اختصار لوحة المفاتٌح  

.  تحت مادة الطباعة, انقر فوق جدول .3

 مرجع الداالت -9

 (ؽغت اُلئخ)هبئٔخ دا٫د ٝسهخ اُؼَٔ 

. تسرد المقاطع التالٌة كافة داالت ورقة العمل حسب الفئة

 

 داالت الوظائؾ اإلضافٌة والتلقائٌة 

  Cubeداالت  

 داالت قواعد البٌانات 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Add-in and Automation functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Add-in and Automation functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Cube functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Database functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Database functions
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 داالت التارٌخ والوقت 

 الداالت الهندسٌة 

 الداالت المالٌة 

 داالت المعلومات 

 الداالت المنطقٌة 

 داالت البحث والمراجع 

 داالت رٌاضٌات ومثلثات 

 داالت رٌاضٌات ومثلثات 

 الداالت النصٌة 

 

داالت الوظائؾ اإلضافٌة والتلقائٌة 

 اُٞطق اُذاُخ

CALL اُجشٓغ٤خ ُزؼ٤ِٔبداعزذػبء ئعشاء ك٢ ٌٓزجخ ا٫سرجبؽ اُذ٣٘ب٢ٌ٤ٓ أٝ ك٢ ٓٞسد ا 

EUROCONVERT ا٫رؾبد ا٧ٝسٝث٢ أٝ  رؾ٣َٞ سهْ ٓب ئ٠ُ ػِٔخ ا٤ُٞسٝ أٝ رؾ٣َٞ ػِٔخ ا٤ُٞسٝ ئ٠ُ ػِٔخ أ١ ٖٓ أػؼبء
 (اُزض٤ِش)ثبعزخذاّ ا٤ُٞسٝ ًٞع٤ؾ  ٧ٝسٝث٢ ئ٠ُ ػِٔخ أخشٟرؾ٣َٞ سهْ ٖٓ ػِٔخ ػؼٞ ا٫رؾبد ا

GETPIVOTDATA  ئسعبع اُج٤بٗبد أُخضٗخ ك٢ روش٣ش PivotTable  

REGISTER.ID ئسعبع ٓؼشّف اُزغغ٤َ ٌُٔزجخ اسرجبؽ د٣٘ب٢ٌ٤ٓ ٓؼ٤٘خ (DLL) ْأٝ ٓظذس اُزؼ٤ِٔبد اُجشٓغ٤خ اُز١ ر
 .رغغ٤ِٚ ٖٓ هجَ

SQL.REQUEST دٕٝ اُؾبعخ  ا٫رظبٍ ثٔظذس ث٤بٗبد خبسع٢ ٝرشـ٤َ اعزؼ٬ّ ٖٓ ٝسهخ ػَٔ، صْ ئسعبع اُ٘برظ ًظل٤ق
  ئ٠ُ ثشٓغخ ٓبًشٝ

  Cubeداالت 

 اُٞطق اُذاُخ

CUBEKPIMEMBER  ئسعبع اعْ أُإشش اُشئ٤غ٢ ٨ُداء (KPI) ٝػشع ا٫عْ ٝاُخبط٤خ ك٢  ٝاُخبط٤خ ٝأُو٤بط
ؽغبة ٓؼذٍ اُذٝسإ  ٓو٤بط ٢ًٔ ٓضَ اُشثؼ اُشٜش١ ا٩عٔب٢ُ أٝ KPI ٣ؼزجش. اُخ٤ِخ

 .اُلظ٢ِ ُِٔٞظل٤ٖ أُغزخذّ ُٔشاهجخ أداء أُإعغخ

CUBEMEMBER  اُؼؼٞ أٝ  ٣ٌٔ٘ي اعزخذآٜب ُِزؾون إٔ. ئسعبع ػؼٞ ٝاؽذ أٝ أًضش ٓٞعٞد ك٢ اُج٘بء أٌُؼج٢
  .cube ٓغٔٞػخ ا٧ػؼبء أُشاد اُجؾش ػٜ٘ب ٓٞعٞدح ك٢

CUBEMEMBERPROPERTY  ئسعبع ه٤ٔخ خبط٤خ ػؼٞ ك٢ cube. َ٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ُِزؾون ٖٓ ٝعٞد اعْ اُؼؼٞ داخ 
cube ٞٝئسعبع اُخبط٤خ أُؾذدح ُٜزا اُؼؼ. 

CUBERANKEDMEMBER  هْ ثبعزخذآٜب ٩سعبع ػ٘ظش أٝ أًضش ك٢ ٓغٔٞػخ، ٓضَ. ئسعبع سرجخ ػؼٞ ك٢ ٓغٔٞػخ 
 .طبؽت أػ٠ِ ٗغجخ ٓج٤ؼبد أٝ أكؼَ ػششح ؽ٬ة

CUBESET  رؼش٣ق ٓغٔٞػخ ٓؾغٞثخ ٖٓ ا٧ػؼبء أٝ أُغٔٞػبد ػٖ ؽش٣ن ئسعبٍ رؼج٤ش ٓؼ٤ٖ ئ٠ُ 
cube صْ ئسعبع رِي أُغٔٞػخ ئ٠ُ، ػ٠ِ اُخبدّ اُز١ ٣وّٞ ثاٗشبء أُغٔٞػخ Microsoft 

Office Excel. 

CUBESETCOUNT  ئسعبع ػذد اُؼ٘بطش أُٞعٞدح ك٢ ٓغٔٞػخ. 

CUBEVALUE  ٖٓ ئسعبع ه٤ٔخ ٓغٔؼخ cube. 

داالت قواعد البٌانات 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Date and Time functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Date and Time functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Engineering functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Engineering functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Financial functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Financial functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Information functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Information functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Logical functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Logical functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Lookup and Reference functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Lookup and Reference functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Math and Trigonometry functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Math and Trigonometry functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Statistical functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Statistical functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Text functions
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100791861025&ns=EXCEL&lcid=1025#Text functions
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP100624751025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP100624761025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP100624771025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP100624781025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP100624791025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830211025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830171025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830231025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830201025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830191025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830241025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HA100830181025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
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 اُٞطق اُذاُخ

DAVERAGE ئسعبع ٓزٞعؾ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبد ٓؾذدح 

DCOUNT ؽغبة اُخ٣٬ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ هبػذح ث٤بٗبد 

DCOUNTA ؽغبة اُخ٣٬ب ؿ٤ش اُلبسؿخ ك٢ هبػذح ث٤بٗبد 

DGET اعزخشاط عغَ ٓلشد ٣طبثن أُؼ٤بس أُؼ٤ٖ ٖٓ هبػذح ث٤بٗبد 

DMAX ئسعبع اُو٤ٔخ اُوظٟٞ ٖٓ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبد ٓؾذدح 

DMIN  ئسعبع اُو٤ٔخ اُذ٤ٗب ٖٓ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبد ٓؾذدح 

DPRODUCT ػشة اُو٤ْ ك٢ ؽوَ عغ٬د ٓؼ٤ٖ ٣طبثن أُؼ٤بس أُٞعٞد ك٢ هبػذح ث٤بٗبد 

DSTDEV  ٓؾذدح ا٫ٗؾشاف أُؼ٤بس١ اعز٘بًدا ئ٠ُ ٗٔٞرط ٖٓ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبدروذ٣ش 

DSTDEVP ثأًِٔٚ ؽغبة ا٫ٗؾشاف أُؼ٤بس١ اعز٘بًدا ئ٠ُ ٓؾز١ٞ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبد ٓؾذدح 

DSUM أُؼ٤بس عٔغ ا٧سهبّ ك٢ ػٔٞد ؽوَ اُغغ٬د ك٢ هبػذح اُج٤بٗبد اُز٢ رطبثن 

DVAR روذ٣ش اُزجب٣ٖ اعز٘بًدا ئ٠ُ ٗٔٞرط ٖٓ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبد ٓؾذدح 

DVARP  ثأًِٔٚ ٓؾذدحؽغبة اُزجب٣ٖ اعز٘بًدا ئ٠ُ ٓؾزٟٞ ئدخب٫د هبػذح ث٤بٗبد 

داالت التارٌخ والوقت 

 اُٞطق اُذاُخ

DATE ٖئسعبع اُشهْ اُزغِغ٢ِ ُزبس٣خ ٓؼ٤ 

DATEVALUE رؾ٣َٞ ربس٣خ ك٢ ٗٔٞرط ٗض ئ٠ُ سهْ رغِغ٢ِ 

DAY رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ ٣ّٞ ٖٓ أ٣بّ اُشٜش 

DAYS360  ٣ٞٓبً  365ؽغبة ػذد ا٣٧بّ ث٤ٖ ربس٣خ٤ٖ اعز٘بًدا ئ٠ُ ع٘خ ك٤ٜب 

EDATE  ٝثؼذٙ ئسعبع اُشهْ اُزغِغ٢ِ ُِزبس٣خ أُشبس ئ٤ُٚ ثؼذد ا٧شٜش هجَ ربس٣خ اُجذء أ 

EOMONTH   ثؼذٙ ٧شٜش أٝئسعبع اُشهْ اُزغِغ٢ِ ٤ُِّٞ ا٧خ٤ش ٖٓ اُشٜش هجَ ػذد ٓؼ٤ٖ ٖٓ ا 

HOUR رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ عبػخ 

MINUTE رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ ده٤وخ 

MONTH  رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ شٜش 

NETWORKDAYS ٖئسعبع ػذد أ٣بّ اُؼَٔ ث٤ٖ ربس٣خ٤ 

NOW ئسعبع اُشهْ اُزغِغ٢ِ ُِزبس٣خ ٝاُٞهذ اُؾب٢ُ 

SECOND رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ صب٤ٗخ 

TIME ٖئسعبع اُشهْ اُزغِغ٢ِ ُٞهذ ٓؼ٤ 

TIMEVALUE رؾ٣َٞ ٝهذ ػ٠ِ شٌَ ٗض ئ٠ُ سهْ رغِغ٢ِ 

TODAY َ١ ُزبس٣خ ا٤ُّٞ اُؾب٢ُئسعبع اُشهْ اُزغِغ 

WEEKDAY رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ ٣ّٞ ٖٓ أ٣بّ ا٧عجٞع 
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WEEKNUM رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ سهْ ٣ٔضَ سهْ ا٧عجٞع ك٢ ع٘خ 

WORKDAY ٙئسعبع اُشهْ اُزغِغ٢ِ ُِزبس٣خ هجَ ػذد ٓؼ٤ٖ ٖٓ أ٣بّ اُؼَٔ أٝ ثؼذ 

YEAR رؾ٣َٞ سهْ رغِغ٢ِ ئ٠ُ ع٘خ 

YEARFRAC اُغ٘خ اُز١ ٣ٔضَ ػذد ا٣٧بّ ًبِٓخ ث٤ٖ ئسعبع ًغش start_date (ربس٣خ اُجذا٣خ) ٝ end_date (ربس٣خ 
 (ا٫ٗزٜبء

الداالت الهندسٌة 

 اُٞطق اُذاُخ

BESSELI ئسعبع داُخ Bessel ٍٓؼذُخا In(x) 

BESSELJ ئسعبع داُخ Jn Bessel(x) 

BESSELK ئسعبع داُخ Bessel أُؼذُخ Kn(x) 

BESSELY ئسعبع داُخ Yn(x) Bessel 

BIN2DEC رؾ٣َٞ سهْ ص٘بئ٢ ئ٠ُ سهْ ػشش١ 

BIN2HEX رؾ٣َٞ سهْ ص٘بئ٢ ئ٠ُ سهْ عذاع٢ ػشش١ 

BIN2OCT رؾ٣َٞ سهْ ص٘بئ٢ ئ٠ُ سهْ صٔب٢ٗ 

COMPLEX ُٔؼب٬ٓد اُؾو٤و٤خ ٝاُزخ٤ِ٤خ ئ٠ُ سهْ ٓشًت  رؾ٣َٞ اُ

CONVERT رؾ٣َٞ سهْ ٖٓ ٗظبّ ه٤بط ئ٠ُ آخش 

DEC2BIN  َسهْ ػشش١ ئ٠ُ سهْ ص٘بئ٢رؾ٣ٞ 

DEC2HEX رؾ٣َٞ سهْ ػشش١ ئ٠ُ سهْ عذاع٢ ػشش١ 

DEC2OCT رؾ٣َٞ سهْ ػشش١ ئ٠ُ سهْ صٔب٢ٗ 

DELTA ٕاخزجبس ٓب ئرا ًبٗذ ه٤ٔزبٕ ٓزغب٣ٝزب 

ERF ئسعبع داُخ اُخطأ 

ERFC ئسعبع داُخ اُخطأ اُز٤ِ٤ٌٔخ 

GESTEP اخزجبس ٓب ئرا ًبٕ اُشهْ أًجش ٖٓ ه٤ٔخ اُؼزجخ 

HEX2BIN رؾ٣َٞ سهْ عذاع٢ ػشش١ ئ٠ُ سهْ ص٘بئ٢ 

HEX2DEC رؾ٣َٞ سهْ عذاع٢ ػشش١ ئ٠ُ سهْ ػشش١ 

HEX2OCT ٞ٣َ سهْ عذاع٢ ػشش١ ئ٠ُ سهْ صٔب٢ٗرؾ 

IMABS  ُشهْ ٓشًت (أُؼبَٓ)ئسعبع اُو٤ٔخ أُطِوخ 

IMAGINARY ُٔؼبَٓ اُزخ٢ِ٤ ُشهْ ٓشًت  ئسعبع اُ

IMARGUMENT ئسعبع اُٞع٤طخ ص٤زب، صا٣ٝخ ٓؼجش ػٜ٘ب ثبُزوذ٣ش اُذائش١ 

IMCONJUGATE ئسعبع أُشاكن أُشًت ُشهْ ٓشًت 

IMCOS ٓبّ ُشهْ ٓشًتئسعبع ع٤ت اُذ 
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IMDIV ٖئسعبع ؽبطَ هغٔخ سه٤ٖٔ ٓشًج٤ 

IMEXP ئسعبع أط سهْ ٓشًت 

IMLN ئسعبع اُِٞؿبس٣زْ اُطج٤ؼ٢ ُشهْ ٓشًت 

IMLOG10  ُشهْ ٓشًت 10ئسعبع ُٞؿبس٣زْ ر١ أعبط 

IMLOG2  ُشهْ ٓشًت 2ئسعبع ُٞؿبس٣زْ ر١ أعبط 

IMPOWER ئسعبع سهْ ٓشًت ٓشكٞع ئ٠ُ أط ػذد طؾ٤ؼ 

IMPRODUCT  ٖٓ 29ئ٠ُ  2ئسعبع ٗبرظ ا٧سهبّ أُشًجخ 

IMREAL ُٔؼبَٓ اُؾو٤و٢ ُشهْ ٓشًت  ئسعبع اُ

IMSIN ع٤ت سهْ ٓشًت ئسعبع 

IMSQRT ئسعبع اُغزس اُزشث٤ؼ٢ ُشهْ ٓشًت 

IMSUB ٖئسعبع اُلشم ث٤ٖ سه٤٤ٖٔ ٓشًج٤ 

IMSUM ئسعبع ٓغٔٞع أسهبّ ٓشًجخ 

OCT2BIN رؾ٣َٞ سهْ صٔب٢ٗ ئ٠ُ سهْ ص٘بئ٢ 

OCT2DEC رؾ٣َٞ سهْ صٔب٢ٗ ئ٠ُ سهْ ػشش١ 

OCT2HEX رؾ٣َٞ سهْ صٔب٢ٗ ئ٠ُ سهْ عذاع٢ ػشش١ 

الداالت المالٌة 

 اُٞطق اُذاُخ

ACCRINT ُٞسهخ ٓب٤ُخ ُٜب كبئذح دٝس٣خ ئسعبع اُلبئذح أُغزؾوخ 

ACCRINTM ئسعبع اُلبئذح أُغزؾوخ ُٞسهخ ٓب٤ُخ ُٜب كبئذح ػ٘ذ ا٫عزؾوبم 

AMORDEGRC ُٓؼبَٓ ئ٬ٛى  ئسعبع ا٬ٛ٩ى ٌَُ كزشح ٓؾبعجخ ثبعزخذاّ 

AMORLINC ئسعبع ا٬ٛ٩ى ٌَُ كزشح ٓؾبعجخ 

COUPDAYBS ئسعبع ػذد ا٣٧بّ ٖٓ ثذا٣خ كزشح اُوغ٤ٔخ ئ٠ُ ربس٣خ اُزغ٣ٞخ 

COUPDAYS ئسعبع ػذد ا٣٧بّ ك٢ كزشح اُوغ٤ٔخ اُز٢ رزؼٖٔ ربس٣خ اُزغ٣ٞخ 

COUPDAYSNC ٍ١ئسعبع ػذد ا٣٧بّ ٖٓ ربس٣خ اُزغ٣ٞخ ئ٠ُ ربس٣خ اُوغ٤ٔخ اُزب 

COUPNCD ئسعبع ربس٣خ اُوغ٤ٔخ اُزب٢ُ ثؼذ ربس٣خ اُزغ٣ٞخ 

COUPNUM ا٫عزؾوبم ئسعبع ػذد اُوغبئْ أُغزؾوخ اُذكغ ث٤ٖ ربس٣خ اُزغ٣ٞخ ٝربس٣خ 

COUPPCD ئسعبع ربس٣خ اُوغ٤ٔخ اُغبثن هجَ ربس٣خ اُزغ٣ٞخ 

CUMIPMT ٖئسعبع اُلبئذح أُزشأًخ أُذكٞػخ ث٤ٖ كزشر٤ 

CUMPRINC اع سأط أُبٍ أُزشاًْ أُذكٞع ػ٠ِ هشع ث٤ٖ كزشر٤ٖئسط 

DB اُضبثذ ئسعبع ئ٬ٛى ٓٞعٞداد ٓب ُلزشح ٓؾذدح ثبعزخذاّ ؽش٣وخ ا٩عز٬ٜى أُز٘بهض 

DDB أٝ ثبعزخذاّ  ئسعبع ئ٬ٛى ٓٞعٞداد ٓب ُلزشح ٓؾذدح ثبعزخذاّ أعِٞة ا٫عز٬ٜى أُز٘بهض أُضدٝط
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 ؽشم أخشٟ روّٞ ثزؾذ٣ذٛب

DISC ئسعبع ٗغجخ اُخظْ ػ٠ِ ٝسهخ ٓب٤ُخ 

DOLLARDE ػشش١ ّرؾ٣َٞ عؼش لاير عؼٞد١ ك٢ طٞسح ًغش ئ٠ُ عؼش لاير عؼٞد١ ك٢ طٞسح سم 

DOLLARFR ًغش رؾ٣َٞ عؼش لاير عؼٞد١ ك٢ طٞسح سهْ ػشش١ ئ٠ُ عؼش لاير عؼٞد١ ك٢ طٞسح 

DURATION ئسعبع أُذح اُغ٣ٞ٘خ ُٞسهخ ٓب٤ُخ ُٜب ٓذكٞػبد كٞائذ دٝس٣خ 

EFFECT ئسعبع ٗغجخ كٞائذ ع٣ٞ٘خ كؼّبُخ 

FV ئسعبع اُو٤ٔخ أُغزوج٤ِخ ٫عزضٔبس 

FVSCHEDULE أُشًجخ ُٔغزوج٤ِخ ُشأط أُبٍ ا٧ٍٝ ثؼذ رطج٤ن عِغِخ ٖٓ ٗغت اُلٞائذئسعبع اُو٤ٔخ ا 

INTRATE َٓئسعبع ٗغجخ اُلٞائذ ُٞسهخ ٓب٤ُخ رْ اعزضٔبسٛب ثشٌَ ًب 

IPMT ئسعبع ٓذكٞػبد اُلٞائذ ٫عزضٔبس ُٔذح ٓؼ٤٘خ 

IRR ُؼبئذاد عِغِخ ٖٓ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ئسعبع اُ٘غجخ اُذاخ٤ِخ 

ISPMT ؽغبة اُلبئذح أُذكٞػخ خ٬ٍ كزشح ٓؼ٤٘خ ٫عزضٔبس 

MDURATION ٙط.س 100 ئسعبع اُلزشح اُض٤٘ٓخ أُؼذُخ ُٔب٢ًُٞ ُٞسهخ ٓب٤ُخ ُٜب عؼش رؼبدٍ اكزشاػ٢ هذس 

MIRR  ٍٝاُغبُجخ ث٘غت ٓخزِلخ اُذاخ٢ِ ُِؼبئذ اُز١ ٣زْ ك٤ٚ ؽغبة اُزذكوبد أُب٤ُخ أُٞعجخئسعبع أُؼذ 

NOMINAL  ئسعبع اُ٘غجخ ا٫ع٤ٔخ اُغ٣ٞ٘خ ُِلبئذح 

NPER  ئسعبع ػذد كزشاد اعزضٔبس 

NPV اُغ٣ٞ٘خ ٝٗغجخ خظْ ٗبًدا ئ٠ُ عِغِخ ٖٓ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خئسعبع اُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ اُظبك٤خ ٫عزضٔبس اعذ 

ODDFPRICE  ٤ًِخ ط ُٞسهخ ٓب٤ُخ ك٢ عضء أٍٝ ٖٓ كزشح.س 100ئسعبع اُغؼش ٌَُ ه٤ٔخ اع٤ٔخ هذسٛب 

ODDFYIELD ئسعبع ػبئذ ٝسهخ ٓب٤ُخ ك٢ عضء أٍٝ ٖٓ كزشح ٤ًِخ 

ODDLPRICE  ٤ًِخ ط ُٞسهخ ٓب٤ُخ ك٢ عضء أخ٤ش ٖٓ كزشح.س 100ئسعبع اُغؼش ٌَُ ه٤ٔخ اع٤ٔخ هذسٛب 

ODDLYIELD ئسعبع ػبئذ ٝسهخ ٓب٤ُخ ك٢ عضء أخ٤ش ٖٓ كزشح ٤ًِخ 

PMT ئسعبع أُذكٞػبد اُذٝس٣خ ُ٪٣شاد ع١ٞ٘ 

PPMT ٞػبد ػ٠ِ سأط ٓبٍ ٫عزضٔبس ك٢ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؼ٤٘خئسعبع أُذك 

PRICE  دٝس٣خ ط ُٞسهخ ٓب٤ُخ رؼط٢ كبئذح.س 100ئسعبع اُغؼش ٌَُ ه٤ٔخ اع٤ٔخ هذسٛب 

PRICEDISC  ُٞسهخ ٓب٤ُخ راد خظْ. ط. س 100ئسعبع اُغؼش ٌَُ ه٤ٔخ اع٤ٔخ هذسٛب 

PRICEMAT ػ٘ذ ٓٞػذ  ٨ُٝسام أُب٤ُخ اُز٢ ٣غزؾن ػٜ٘ب كبئذح. ط.س 100ئسعبع اُغؼش ٌَُ ه٤ٔخ اع٤ٔخ ُـ
 ا٫عزؾوبم

PV ئسعبع اُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ ٫عزضٔبس 

RATE ئسعبع ٗغجخ اُلٞائذ ٌَُ كزشح ٣٩شاد ع١ٞ٘ 

RECEIVED ًٍبَٓ ر١ ٣زْ رِو٤ٚ ػ٘ذ ا٫عزؾوبم ُٞسهخ ٓب٤ُخ رْ اعزضٔبسٛب ثشٌَئسعبع أُجِؾ ا 

SLN ئسعبع ا٬ٛ٩ى اُضبثذ ٧طَ ك٢ كزشح ص٤٘ٓخ ٝاؽذح 

SYD ئسعبع ػذد ع٘ٞاد ئ٬ٛى أُٞعٞداد ُلزشح ٓؾذدح 

TBILLEQ  ٕاُخضاٗخئسعبع اُؼبئذ أُغب١ٝ ُِغ٘ذ ٩ر 
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TBILLPRICE  ط ٩رٕ اُخضاٗخ.س 100ئسعبع اُغؼش ٌَُ ه٤ٔخ اع٤ٔخ هذسٛب 

TBILLYIELD ئسعبع اُؼبئذ ٩رٕ اُخضاٗخ 

VDB أُز٘بهض ئسعبع ئ٬ٛى ٓٞعٞداد ٓب ُلزشح ٓؾذدح أٝ عضئ٤خ ثبعزخذاّ ؽش٣وخ ا٬ٛ٩ى 

XIRR  ًئسعبع أُؼذٍ اُذاخ٢ِ ُِشثؼ ُغذٍٝ رذكوبد ٗوذ٣خ ٤ُظ ثبُؼشٝسح دٝس٣ب 

XNPV ٌٕٞدٝس٣بً  ئسعبع طبك٢ اُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ ُغذٍٝ رذكوبد اُ٘وذ٣خ ٤ُظ ثبُؼشٝسح إٔ ٣ 

YIELD ئذح دٝس٣خئسعبع اُؼبئذ اُخبص ثبُٞسهخ أُب٤ُخ اُز٢ ٣غزؾن ػٜ٘ب كب 

YIELDDISC ٕاُخضاٗخ ئسعبع اُؼبئذ اُغ١ٞ٘ ُٞسهخ ٓب٤ُخ راد خظْ؛ ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ئر 

YIELDMAT ا٫عزؾوبم ئسعبع اُؼبئذ اُغ١ٞ٘ ٨ُٝسام أُب٤ُخ اُز٢ ٣غزؾن ػٜ٘ب كبئذح ػ٘ذ ربس٣خ 

داالت المعلومات 

 اُٞطق اُذاُخ

CELL ئسعبع ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ر٘غ٤ن خ٤ِخ أٝ ٓٞهؼٜب أٝ ٓؾز٣ٞبرٜب 

ERROR.TYPE ئسعبع سهْ ٓطبثن ٧ؽذ أٗٞاع اُخطأ 

INFO ئسعبع ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ٗظبّ اُزشـ٤َ اُؾب٢ُ 

ISBLANK ئسعبع TRUE ئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ كبسؿخ 

ISERR ئسعبع TRUE ئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ أ١ ه٤ٔخ خطأ ٓبػذا#N/A  

ISERROR ئسعبع TRUE ئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ أ١ ه٤ٔخ خطأ 

ISEVEN ئسعبع TRUE  ًئرا ًبٕ اُشهْ صٝع٤ب 

ISLOGICAL ئسعبع TRUE ئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ ٓ٘طو٤خ 

ISNA  ئسعبع TRUE ئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ ه٤ٔخ اُخطأ #N/A 

ISNONTEXT ئسعبع TRUE  ًئرا ُْ رٌٖ اُو٤ٔخ ٗظب 

ISNUMBER  ئسعبع TRUE  ًبٗذ اُو٤ٔخ سهٔبً ئرا 

ISODD  ئسعبع TRUE  ًئرا ًبٕ اُشهْ كشد٣ب 

ISREF ئسعبع TRUE  ًئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ ٓشعؼب 

ISTEXT  ئسعبع TRUE  ًئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ ٗظب 

N ْئسعبع ه٤ٔخ ٓؾُٞخ ئ٠ُ سه 

NA  ئسعبع ه٤ٔخ اُخطأ #N/A 

TYPE ئسعبع سهْ ٣ش٤ش ئ٠ُ ٗٞع اُج٤بٗبد ُو٤ٔخ 

الداالت المنطقٌة 

 اُٞطق اُذاُخ

AND ئسعبع TRUE ؽبرٜبئرا ًبٗذ ًبكخ ٝع٢ TRUE 
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FALSE ئسعبع اُو٤ٔخ أُ٘طو٤خ FALSE 

IF ٙرؼ٤٤ٖ اخزجبس ٓ٘طو٢ ُز٘ل٤ز 

NOT ػٌظ ٓ٘طن اُٞع٤طخ اُخبطخ ثٜب 

OR  ئسعبع TRUE ئرا ًبٗذ أ٣خ ٝع٤طخ TRUE 

TRUE ئسعبع اُو٤ٔخ أُ٘طو٤خ TRUE 

داالت البحث والمراجع 

 اُٞطق اُذاُخ

ADDRESS َٔئسعبع ٓشعغ ً٘ض ئ٠ُ خ٤ِخ ٓلشدح ك٢ ٝسهخ ػ 

AREAS ئسعبع ػذد اُ٘ٞاؽ٢ ك٢ ٓشعغ 

CHOOSE ْاخز٤بس ه٤ٔخ ٖٓ هبئٔخ ه٤ 

COLUMN  ْاُؼٔٞد ُٔشعغئسعبع سه 

COLUMNS ئسعبع ػذد ا٧ػٔذح أُٞعٞدح ك٢ ٓشعغ 

GETPIVOTDATA ئسعبع ث٤بٗبد ٓخضٗخ ك٢ PivotTable 

HLOOKUP اُجؾش ك٢ اُظق اُؼ١ِٞ ُِظل٤ق ٝئسعبع ه٤ٔخ اُخ٤ِخ أُشبس ئ٤ُٜب 

HYPERLINK ٓخضٗبً ػ٠ِ خبدّ شجٌخ ارظبٍ أٝ ئٗزشاٗذ ًً  أٝ ئٗزشٗذ ئٗشبء اخزظبس أٝ اسرجبؽ ٣لزؼ ٓغز٘ذاَ

INDEX اعزخذاّ كٜشط ٫خز٤بس ه٤ٔخ ٖٓ ٓشعغ أٝ طل٤ق 

INDIRECT ئسعبع ٓشعغ ٓشبس ئ٤ُٚ ثو٤ٔخ ٗظ٤خ 

LOOKUP اُجؾش ػٖ ه٤ْ ك٢ خؾ ٓزغٚ أٝ طل٤ق 

MATCH اُجؾش ػٖ ه٤ْ ك٢ ٓشعغ أٝ طل٤ق 

OFFSET ٖئسعبع ئصاؽخ ٓشعغ ػٖ ٓشعغ ٓؼ٤ 

ROW ئسعبع سهْ طق ٓشعغ 

ROWS  ئسعبع ػذد اُظلٞف أُٞعٞدح ك٢ ٓشعغ 

RTD اُز٘ل٤ز اُزِوبئ٢ ُـ د اُٞهذ اُؾو٤و٢ ٖٓ أؽذ اُجشآظ اُز٢ رذػْاعزشداد ث٤بٗب COM  (ؽش٣وخ : اُزِوبئ٤خ
٣طِن ػ٤ِٜب  ٝرؼزجش اُزِوبئ٤خ، اُز٢ ًبٕ. ٓغ ًبئ٘بد رطج٤ن ٓؼ٤ٖ ٖٓ رطج٤ن آخش أٝ ٖٓ أداح رط٣ٞش ُِؼَٔ

 (.(COM) إٌُٔٞ ، ٓو٤بعبً ٣ُغزخذّ ك٢ اُظ٘بػخ ٤ٓٝضح ؽشاص ًبئٖ"OLE ئ٤خرِوب"ك٢ اُغبثن 

TRANSPOSE ئسعبع رجذ٣َ ٓٞػغ ُظل٤ق 

VLOOKUP خ٤ِخ اُجؾش ك٢ اُؼٔٞد ا٧ٍٝ ُظل٤ق ٝاُز٘وَ ػجش اُظق ٩سعبع ه٤ٔخ 

داالت رٌاضٌات ومثلثات 

 اُٞطق اُذاُخ

ABS ْئسعبع اُو٤ٔخ أُطِوخ ُشه 

ACOS ْئسعبع هٞط ع٤ت اُزٔبّ ُشه 

javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052090861025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091181025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091961025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052092091025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052093231025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052089831025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052089871025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052090131025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052090161025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052090171025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091071025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091141025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091161025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091381025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091391025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091631025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052091681025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052092081025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052092441025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052092461025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP030662371025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:AppendPopup(this,'ofAutomation_1')
javascript:AppendPopup(this,'ofAutomation_1')
javascript:AppendPopup(this,'ofAutomation_1')
javascript:AppendPopup(this,'ofAutomation_1')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052093191025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052093351025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052089781025&CTT=5&Origin=HP100791861025')
javascript:go('/search/redir.aspx?AssetID=HP052089811025&CTT=5&Origin=HP100791861025')


 2007إكسل  لمايكروسوفتشرح 

 

 

 مركز المعلومات

90 

ACOSH ْئسعبع ع٤ت اُزٔبّ اُؼٌغ٢ ُِوطغ اُضائذ ُشه 

ASIN ْئسعبع هٞط ع٤ت اُزٔبّ ُشه 

ASINH ْئسعبع ع٤ت اُضا٣ٝخ اُؼٌغ٢ ُِوطغ اُضائذ ُشه 

ATAN ْئسعبع هٞط اُظَ ُشه 

ATAN2 ئسعبع هٞط اُظَ ٖٓ ئؽذاص٤بد ط ٝص 

ATANH  اُضائذ ُشهْئسعبع ظَ اُضا٣ٝخ اُؼٌغ٢ ُِوطغ 

CEILING روش٣ت سهْ ئ٠ُ أهشة ػذد طؾ٤ؼ أٝ أهشة ٓؼبػق ٖٓ ٓؼبػلبد significance 

COMBIN ئسعبع ػذد اُزٞاكو٤بد ُؼذد ٓؼط٢ ٖٓ اٌُبئ٘بد 

COS ْئسعبع ع٤ت اُزٔبّ ُشه 

COSH ْئسعبع ع٤ت اُزٔبّ ُِوطغ اُضائذ ُشه 

DEGREES رؾ٣َٞ اُزوذ٣ش اُذائش١ ئ٠ُ دسعبد 

EVEN روش٣ت سهْ ٧ػ٠ِ ئ٠ُ أهشة ػذد طؾ٤ؼ صٝع٢ 

EXP ئسعبع e ٖٓشكٞػخ ئ٠ُ أط سهْ ٓؼ٤ 

FACT ْئسعبع ٓؼشٝة سه 

FACTDOUBLE ْئسعبع أُؼشٝة اُضٝع٢ ُشه 

FLOOR روش٣ت اُؼذد ٧علَ ك٢ ارغبٙ طلش 

GCD ئسعبع أًجش ػبَٓ هغٔخ ٓشزشى 

INT روش٣ت سهْ ٧علَ ئ٠ُ أهشة ػذد طؾ٤ؼ 

LCM ئسعبع أهَ ٓؼبػق ٓشزشى 

LN ْئسعبع اُِٞؿبس٣زْ اُطج٤ؼ٢ ُشه 

LOG ٖئسعبع اُِٞؿبس٣زْ ُشهْ ئ٠ُ أعبط ٓؼ٤ 

LOG10  ُشهْ 10ئسعبع ُٞؿبس٣زْ ر١ ا٧عبط 

MDETERM ئسعبع ٓؾذد اُز٘ظ٤ٔخ ُظل٤ق 

MINVERSE ٍ طل٤قئسعبع ٓؼٌٞط اُز٘ظ٤ٔخ 

MMULT ٖئسعبع ٗبرظ أُظلٞكخ ُظل٤ل٤ 

MOD اُجبه٢ ٖٓ اُوغٔخ ئسعبع 

MROUND ئسعبع سهْ ٓوشة ئ٠ُ أُؼبػق أُطِٞة 

MULTINOMIAL ّئسعبع اُزغ٤ٔخ أُزؼذدح ُٔغٔٞػخ ٖٓ ا٧سهب 

ODD روش٣ت سهْ ٧ػ٠ِ ئ٠ُ أهشة ػذد طؾ٤ؼ كشد١ 

PI ئسعبع ه٤ٔخ اُ٘غجخ اُزوش٣ج٤خ pi 

POWER ئسعبع اُ٘ز٤غخ ُشهْ ٓشكٞع ئ٠ُ أط 

PRODUCT ػشة اُٞع٤طبد اُخبطخ ثٜب 
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QUOTIENT رظ اُوغٔخئسعبع عضء اُؼذد اُظؾ٤ؼ ُ٘ب 

RADIANS رؾ٣َٞ اُذسعبد ئ٠ُ اُزوذ٣ش اُذائش١ 

RAND ئسعبع سهْ ػشٞائ٢ ث٤ٖ طلش ٝٝاؽذ 

RANDBETWEEN ئسعبع سهْ ػشٞائ٢ ث٤ٖ ا٧سهبّ اُز٢ رؾذدٛب 

ROMAN رؾ٣َٞ أسهبّ ػشث٤خ ئ٠ُ سٝٓب٤ٗخ، ً٘ض 

ROUND روش٣ت سهْ ئ٠ُ ػذد ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُخبٗبد 

ROUNDDOWN روش٣ت سهْ ٧علَ ك٢ ارغبٙ طلش 

ROUNDUP ٖاُظلش روش٣ت سهْ ٨ُػ٠ِ، ثؼ٤ًذا ػ 

SERIESSUM ئسعبع ٓغٔٞػخ ع٬عَ أع٤خ اعز٘بداً ئ٠ُ اُظ٤ـخ 

SIGN ئسعبع ػ٬ٓخ اُؼذد 

SIN ئسعبع ع٤ت اُضا٣ٝخ ُضا٣ٝخ ٓؾذدح 

SINH ْئسعبع ع٤ت اُضا٣ٝخ ُِوطغ اُضائذ ُشه 

SQRT ئسعبع اُغزس اُزشث٤ؼ٢ أُٞعت 

SQRTPI  ئسعبع اُغزس اُزشث٤ؼ٢ ُـ(ْسه * pi) 

SUBTOTAL ئسعبع ٓغٔٞع كشػ٢ ُوبئٔخ أٝ هبػذح ث٤بٗبد 

SUM عٔغ اُٞع٤طبد اُخبطخ ثبُذاُخ 

SUMIF ٞاعطخ ٓؼ٤بس ٓؼ٤ٖعٔغ اُخ٣٬ب أُؾذدح ث 

SUMIFS ئػبكخ اُخ٣٬ب أُٞعٞدح ك٢ ٗطبم ٣طبثن ٓؼب٤٣ش ػذ٣ذح  

SUMPRODUCT ئسعبع ٓغٔٞع ؽبطَ ػشة ٌٓٞٗبد اُظلبئق أُز٘بظشح 

SUMSQ ئسعبع ٓغٔٞع ٓشثؼبد اُٞع٤طبد 

SUMX2MY2 ٖئسعبع ٓغٔٞع كشم أُشثؼبد أُ٘بظشح ُِو٤ْ ك٢ طل٤ل٤ 

SUMX2PY2 ُخبص ثٔغٔٞع ٓشثؼبد ه٤ْ ٓ٘بظشح ك٢ طل٤ل٤ٖئسعبع أُغٔٞع ا 

SUMXMY2 ٖئسعبع ٓغٔٞع ٓشثؼبد كبسم اُو٤ْ أُ٘بظشح ك٢ طل٤ل٤ 

TAN ْئسعبع ظَ اُضا٣ٝخ ُشه 

TANH ْئسعبع ظَ اُوطغ اُضائذ ُشه 

TRUNC اهزطبع سهْ ئ٠ُ ػذد طؾ٤ؼ 

 

الداالت اإلحصائٌة 

 اُٞطق اُذاُخ

AVEDEV ُٔطِوخ ُ٘وبؽ اُج٤بٗبد ٖٓ اُٞع٤ؾ اُخبص ثٜبئسعبع ٓؼذٍ ا٫ٗؾشاكبد ا 
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AVERAGE ئسعبع ٓزٞعؾ اُٞع٤طبد اُخبطخ ثٜب 

AVERAGEA ْأُ٘طو٤خ ئسعبع ٓزٞعؾ اُٞع٤طبد اُخبطخ ثٜب، ثٔب ك٢ رُي ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ٝاُو٤ 

AVERAGEIF  ٓؼ٤٘خ ًبكخ اُخ٣٬ب أُٞعٞدح ك٢ ٗطبم ٣طبثن ٓؼب٤٣ش (اث٢اُٞعؾ اُؾظ)ئسعبع ٓزٞعؾ 

AVERAGEIFS  (اُٞعؾ اُؾغبث٢)ئسعبع ٓزٞعؾ ًبكخ اُخ٣٬ب أُطبثوخ ُِؼذ٣ذ ٖٓ أُؼب٤٣ش.  

BETADIST ئسعبع داُخ اُزٞص٣غ أُزشا٤ًٔخ ُج٤زب 

BETAINV داُخ اُزٞص٣غ اُزشا٤ًٔخ ُزٞص٣غ ٓؼ٤ٖ ُج٤زب ئسعبع ٓؼٌٞط 

BINOMDIST ٖئسعبع أُظطِؼ اُلشد١ ٫ؽزٔبٍ اُزٞص٣غ ر١ اُؾذ٣ 

CHIDIST ئسعبع ا٫ؽزٔبٍ ٝؽ٤ذ اُطشف ُزٞص٣غ ًب١ اُزشث٤ؼ٢ 

CHIINV ا١ اُزشث٤ؼ٢ئسعبع ٓؼٌٞط ا٫ؽزٔبٍ ٝؽ٤ذ اُطشف ُزٞص٣غ ى 

CHITEST ٍئسعبع اخزجبس ا٫عزو٬ 

CONFIDENCE ٟٞئسعبع كبطَ اُضوخ ُٞعؾ ٓؾز 

CORREL ئسعبع ٓؼبَٓ ا٫سرجبؽ ث٤ٖ ٓغٔٞػز٤ٖ ٖٓ اُج٤بٗبد 

COUNT ؽغبة ا٧سهبّ أُٞعٞدح ك٢ هبئٔخ اُٞع٤طبد 

COUNTA ؽغبة اُو٤ْ أُٞعٞدح ك٢ هبئٔخ اُٞع٤طبد 

COUNTBLANK ؽغبة ػذد اُخ٣٬ب اُلبسؿخ ك٢ أؽذ اُ٘طبهبد 

COUNTIF ُخ٣٬ب ؿ٤ش اُلبسؿخ داخَ ٗطبم ٣ل٢ ثبُٔؼب٤٣ش أُؼطبحؽغبة ػذد ا 

COVAR ئسعبع اُزجب٣ٖ أُشزشى، ٓزٞعؾ ٗزبئظ ا٫ٗؾشاكبد أُضدٝعخ 

CRITBINOM ٝ٣غب١ٝ ه٤ٔخ ٓؼ٤بس ئسعبع اُو٤ٔخ اُظـشٟ اُز٢ ثٜب ٣ٌٕٞ اُزٞص٣غ اُزشا٢ًٔ رٝ اُؾذ٣ٖ أطـش ٖٓ أ 

DEVSQ ئسعبع ٓغٔٞع ٓشثؼبد ا٫ٗؾشاكبد 

EXPONDIST ئسعبع اُزٞص٣غ ا٧ع٢ 

FDIST ئسعبع اُزٞص٣غ ا٫ؽزٔب٢ُ F 

FINV ئسعبع ٓؼٌٞط اُزٞص٣غ ا٫ؽزٔب٢ُ F 

FISHER َئسعبع رؾ٣ٞ Fisher 

FISHERINV ئسعبع اُزؾ٣َٞ اُؼٌغ٢ ُـ Fisher 

FORECAST  ئسعبع ه٤ٔخ ٓٞعٞدح ػ٠ِ ارغبٙ خط٢ 

FREQUENCY ئسعبع رٞص٣غ رٌشاس١ ًظل٤ق ػٔٞد١ 

FTEST ئسعبع ٗبرظ اخزجبسF 

GAMMADIST آبئسعبع رٞص٣غ ؽ 

GAMMAINV ئسعبع ػٌظ رٞص٣غ ؿبٓب اُزشا٢ًٔ 

GAMMALN ،ئسعبع اُِٞؿبس٣زْ اُطج٤ؼ٢ ُِذاُخ عبٓب Γ(x) 

GEOMEAN ئسعبع اُٞعؾ اُٜ٘ذع٢ 

GROWTH ئسعبع اُو٤ْ أُٞعٞدح ػ٠ِ ارغبٙ أع٢ 
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HARMEAN ئسعبع اُٞعؾ اُزٞاكو٢ 

HYPGEOMDIST ئسعبع اُزٞص٣غ اُٜ٘ذعخ اُلٞه٤خ 

INTERCEPT ئسعبع اُغضء أُؾظٞس ُخؾ ا٫ٗؾذاس اُخط٢ 

KURT ئسعبع رلِطؼ ٓغٔٞػخ ث٤بٗبد 

LARGE ك٢ ٓغٔٞػخ ث٤بٗبدئسعبع رشر٤ت اُو٤ْ اٌُجش ٟ 

LINEST ئسعبع ٓؼِٔبد ارغبٙ خط٢ 

LOGEST ئسعبع ٓؼِٔبد ارغبٙ أع٢ 

LOGINV ئسعبع ػٌظ اُزٞص٣غ اُِٞؿبس٣ز٢ٔ اُطج٤ؼ٢ 

LOGNORMDIST ئسعبع اُزٞص٣غ اُِٞؿبس٣ز٢ٔ اُطج٤ؼ٢ اُزشا٢ًٔ 

MAX ئسعبع أًجش ه٤ٔخ ك٢ هبئٔخ ٝع٤طبد 

MAXA ْأُ٘طو٤خ ئسعبع أًجش ه٤ٔخ ك٢ هبئٔخ ٝع٤طبد، ثٔب ك٢ رُي ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ٝاُو٤ 

MEDIAN ئسعبع ٓزٞعؾ ا٧سهبّ أُؼطبح 

MIN ئسعبع أطـش ه٤ٔخ ك٢ هبئٔخ ٝع٤طبد 

MINA ْأُ٘طو٤خ ئسعبع أطـش ه٤ٔخ ك٢ هبئٔخ ٝع٤طبد، ثٔب ك٢ رُي ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ٝاُو٤ 

MODE دئسعبع اُو٤ٔخ ا٧ًضش رٌشاساً ك٢ ٓغٔٞػخ ث٤بٗب 

NEGBINOMDIST ٖئسعبع اُزٞص٣غ اُغبُت ر١ اُؾذ٣ 

NORMDIST ئسعبع اُزٞص٣غ اُزشا٢ًٔ اُطج٤ؼ٢ 

NORMINV ئسعبع ػٌظ اُزٞص٣غ اُزشا٢ًٔ اُطج٤ؼ٢ 

NORMSDIST ئسعبع اُزٞص٣غ اُزشا٢ًٔ اُطج٤ؼ٢ أُؼ٤بس١ 

NORMSINV ئسعبع ٓؼٌٞط اُزٞص٣غ اُزشا٢ًٔ اُطج٤ؼ٢ أُؼ٤بس١ 

PEARSON ئسعبع ٓؼبَٓ ا٫سرجبؽ اُؼض٢ٓٝ Pearson 

PERCENTILE  اُ٘غت أُئ٣ٞخ ُِو٤ْ ك٢ ٗطبمئسعبع 

PERCENTRANK ئسعبع ٓشرجخ ُو٤ٔخ أُئ٣ٞخ ك٢ ٓغٔٞػخ ث٤بٗبد 

PERMUT ئسعبع ػذد اُزجبد٣َ ُؼذد ٓؾذد ٖٓ اٌُبئ٘بد 

POISSON ئسعبع رٞص٣غ Poisson 

PROB ٖئسعبع اؽزٔبٍ إٔ رٌٕٞ اُو٤ْ أُٞعٞدح ك٢ ٗطبم ث٤ٖ ؽذ٣ 

QUARTILE ٗبدئسعبع سثؼ٢ ُٔغٔٞػخ ث٤ب 

RANK ّئسعبع ٓشرجخ سهْ ك٢ هبئٔخ ٖٓ ا٧سهب 

RSQ ئسعبع ٓشثغ ٓؼبَٓ ا٫سرجبؽ اُؼض٢ٓٝ Pearson 

SKEW ئسعبع اٗؾشاف اُزٞص٣غ 

SLOPE ئسعبع ا٤َُٔ ُخؾ ا٫ٗؾذاس اُخط٢ 

SMALL ئسعبع رشر٤ت اُو٤ْ اُظـشٟ ك٢ ٓغٔٞػخ ث٤بٗبد 
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STANDARDIZE ئسعبع ه٤ٔخ ٓغّٞاح 

STDEV روذ٣ش ا٫ٗؾشاف أُؼ٤بس١ اعز٘بداً ئ٠ُ ٗٔٞرط 

STDEVA ْأُ٘طو٤خ روذ٣ش ا٫ٗؾشاف أُؼ٤بس١ اعز٘بداً ئ٠ُ ٗٔٞرط، ٓزؼٔ٘بً ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ٝاُو٤ 

STDEVP ًِٚٔؽغبة ا٫ٗؾشاف أُؼ٤بس١ اعز٘بداً ئ٠ُ أُؾزٟٞ ثأ 

STDEVPA  ًٝاُو٤ْ أُ٘طو٤خ ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ؽغبة ا٫ٗؾشاف أُؼ٤بس١ اعز٘بداً ئ٠ُ أُؾزٟٞ ثأًِٔٚ، ٓزؼٔ٘ب 

STEYX ئسعبع اُخطأ اُو٤بع٢ ُو٤ٔخ ص أُزٞهؼخ ٌَُ ط ك٢ ا٫ٗؾذاس 

TDIST ئسعبع رٞص٣غ عز٤ٞدٗذ اُزبئ٢ 

TINV ئسعبع t-distribution ُِطبُت 

TREND  ئسعبع اُو٤ْ أُٞعٞدح ػ٠ِ ا٫رغبٙ اُخط٢ 

TRIMMEAN ْٝػخ ث٤بٗبدئسعبع اُٞعؾ اُغضء اُذاخ٢ِ ٖٓ ٓغ 

TTEST ئسعبع ا٫ؽزٔبٍ أُوزشٕ ثبخزجبساد اُطبُت t-test 

VAR روذ٣ش اُزجب٣ٖ اعز٘بداً ئ٠ُ ٗٔٞرط 

VARA ْأُ٘طو٤خ روذ٣ش اُزجب٣ٖ اعز٘بداً ئ٠ُ ٗٔٞرط، ٓزؼٔ٘بً ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ٝاُو٤ 

VARP ًِٚٔؽغبة اُزجب٣ٖ اعز٘بداً ئ٠ُ أُؾزٟٞ ثأ 

VARPA أُ٘طو٤خ ٗبداً ئ٠ُ أُؾزٟٞ ثأًِٔٚ، ٓزؼٔ٘بً ا٧سهبّ ٝاُ٘ظٞص ٝاُو٤ْؽغبة اُزجب٣ٖ اعذ 

WEIBULL ئسعبع رٞص٣غ Weibull 

ZTEST ئسعبع ه٤ٔخ ا٫ؽزٔبٍ ٝؽ٤ذح اُطشف ٖٓ ا٫خزجبس z 

داالت نصٌة 

 اُٞطق اُذاُخ

ASC ئ٠ُ أؽشف راد  ك٢ عِغِخ أؽشف (ثب٣ذ ٓضدٝط)ٝ ًبربًبٗب ًبِٓخ اُؼشع رـ٤٤ش ا٧ؽشف ا٩ٗغ٤ِض٣خ أ
 .(ثب٣ذ ٓلشد)ٗظق ػشع 

BAHTTEXT  (ثبٛذ)رؾ٣َٞ سهْ ئ٠ُ ٗض، ثبعزخذاّ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ ß 

CHAR ئسعبع اُؾشف أُؾذد ثشهْ اٌُٞد 

CLEAN ؿ٤ش اُوبثِخ ُِطجبػخ ٖٓ اُ٘ض ئصاُخ ًبكخ ا٧ؽشف. 

CODE ئسعبع ًٞد سه٢ٔ ُِؾشف ا٧ٍٝ ثاؽذٟ اُغ٬عَ اُ٘ظ٤خ!  

CONCATENATE  ٝطَ ػذح ػ٘بطش ٗظ٤خ ك٢ ػ٘ظش ٗظ٢ ٝاؽذ 

DOLLAR (د٫ٝس) $ رؾ٣َٞ سهْ ئ٠ُ ٗض ثبعزخذاّ ر٘غ٤ن اُؼِٔخ 

EXACT ٖاُزؾون ٖٓ اُزشبثٚ اُزبّ ُو٤ٔز٤ٖ ٗظ٤ز٤ 

FIND, FINDB (رؾغظ ؽبُخ ا٧ؽشف)ُجؾش ػٖ ه٤ٔخ ٗظ٤خ داخَ أخشٟ ا 

FIXED ر٘غ٤ن سهْ ً٘ض ثؼذد ػشش١ صبثذ 

JIS  ئ٠ُ أؽشف راد  أٝ ًبربًبٗب ك٢ عِغِخ أؽشف (ثب٣ذ ٓلشد)رـ٤٤ش ا٧ؽشف ا٩ٗغ٤ِض٣خ راد ٗظق ػشع
 (ثب٣ذ ٓضدٝط)ػشع ًبَٓ 
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LEFT, LEFTB سعبع ا٧ؽشف أُٞعٞدح ك٢ أهظ٠ ا٤ُغبس ٖٓ ه٤ٔخ ٗظ٤خ 

LEN, LENB ئسعبع ػذد ا٧ؽشف ك٢ عِغِخ ٗظ٤خ 

LOWER رؾ٣َٞ ٗض ئ٠ُ أؽشف طـ٤شح 

MID, MIDB ٞثزؼ٤٤٘ٚ ّئسعبع ػذد ٓؼ٤ٖ ٖٓ ا٧ؽشف ٖٓ عِغِخ ٗظ٤خ ثذًءا ٖٓ أُٞػغ اُز١ رو 

PHONETIC اعزخشاط ا٧ؽشف اُظٞر٤خ (furigana) عِغِخ ٗظ٤خ ٖٓ 

PROPER ًزبثخ اُؾشف ا٧ٍٝ ٖٓ ًَ ًِٔخ ُو٤ٔخ ٗظ٤خ ثؾشف ًج٤ش 

REPLACE, 
REPLACEB 

 اعزجذاٍ ا٧ؽشف ك٢ ٗض

REPT رٌشاس اُ٘ض ػذد ٓشاد ٓؼ٤٘خ 

RIGHT, RIGHTB  ٖٓ ٖه٤ٔخ ٗظ٤خئسعبع ا٧ؽشف أُٞعٞدح ك٢ أهظ٠ ا٤ٔ٤ُ 

SEARCH, SEARCHB  ٟ(٫ رزؾغظ ؽبُخ ا٧ؽشف)اُجؾش ػٖ ه٤ٔخ ٗظ٤خ ك٢ أخش 

SUBSTITUTE اعزجذاٍ ٗض عذ٣ذ ث٘ض هذ٣ْ ك٢ عِغِخ ٗظ٤خ 

T رؾ٣َٞ اُٞع٤طخ اُخبطخ ثٜب ئ٠ُ ٗض 

TEXT ر٘غ٤ن سهْ ٝرؾ٣ِٞٚ ئ٠ُ ٗض 

TRIM ئصاُخ أُغبكبد ٖٓ ٗض 

UPPER رؾ٣َٞ ٗض ئ٠ُ أؽشف ًج٤شح 

VALUE ْرؾ٣َٞ ٝع٤طخ ٗظ٤خ ئ٠ُ سه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على بعض الداالتأمثلة  -10

. قد ٌكون المثال أسهل فهًما, إذا قمت بنسخه إلى ورقة عمل فارؼة
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 كٌفٌة نسخ مثال** 

.  قم بإنشاء مصنؾ فارغ أو ورقة عمل فارؼة .1

.  حدد المثال الموجود فً موضوع التعلٌمات .2

. عناوٌن الصفوؾ أو األعمدةال تقم بتحدٌد    مالحظة 

 

تحدٌد مثال من التعلٌمات 

.  CTRL+Cاضؽط على  .3

.  CTRL+V, ثم اضؽط على A1فً المصنؾ, حدد الخلٌة  .4

, أو من عالمة (العالمة النطقٌة)` +CTRLللتبدٌل بٌن عرض النتائج وعرض الصٌػ التً قامت بإرجاع النتائج, اضؽط على  .5
.  الصٌؽة, انقر فوق الزر إظهار الصٌػالتبوٌب صٌػ, فً المجموعة تدقٌق 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 

A 

 اُج٤بٗبد

 ٓج٤ؼبد

12/8/2008 

   

19 

22.24 

TRUE 

#DIV/0! 

 (اُ٘برظ)اُٞطق  اُظ٤ـخ

=COUNT(A2:A8)  ٙ(3)ؽغبة ػذد اُخ٣٬ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ اُوبئٔخ أػ٬ 

=COUNT(A5:A8) (2)طلٞف ٖٓ اُوبئٔخ  4ُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ آخش ؽغبة ػذد اُخ٣٬ب ا 

=COUNT(A2:A8,2)  (4) 2ؽغبة ػذد اُخ٣٬ب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ أسهبّ ك٢ اُوبئٔخ، ٓغ اُو٤ٔخ 
 

 
 
 
 
 
 

MAX 

. إرجاع أكبر قٌمة فً مجموعة قٌم

بناء الجملة 
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MAX(number1,number2,...) 

Number1, number2 , ...(2, رقم1رقم ,...)    التً ترٌد البحث عن القٌمة القصوى لها 255إلى  1هً األرقام من .

مالحظات 

.  ٌجب أن تكون الوسٌطات إما أرقام أو أسماء أو صفائؾ أو مراجع تحتوي على أرقام 

.  لألرقام التً تكتبها مباشرًة داخل قائمة من الوسٌطات ٌتم حساب األرقام والقٌم المنطقٌة والتمثٌالت النصٌة 

ٌتم تجاهل الخالٌا . إذا كانت إحدى الوسٌطات عبارة عن صفٌؾ أو مرجع, ٌتم استخدام القٌم فقط فً ذلك الصفٌؾ أو المرجع 

.  الفارؼة والقٌم النصٌة فً الصفٌؾ أو المرجع

 .  (صفر) MAX 0إذا لم تحتو الوسٌطات على أرقام, ترجع  

.  تسبب الوسٌطات التً تكون عبارة عن قٌم خطأ أو نص ال ٌمكن ترجمته إلى أرقام أخطاءاً  

.   MAXAإذا أردت إرفاق قٌم منطقٌة وتمثٌالت نصٌة لألرقام فً مرجع كجزء من العملٌة الحسابٌة استخدم الدالة  

مثال 

. قد ٌكون المثال أسهل فهًما, إذا قمت بنسخه إلى ورقة عمل فارؼة

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

A 

 اُج٤بٗبد

10 

7 

9 

27 

2 

 (اُ٘برظ)اُٞطق  اُظ٤ـخ

=MAX(A2:A6)  ٙ(27)أًجش سهْ ك٢ ا٧سهبّ أػ٬ 

=MAX(A2:A6, 30)  ٝ ٙ(30) 30أًجش سهْ ك٢ ا٧سهبّ أػ٬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
UPPER 

. (فً اللؽات الالتٌنٌة)ل نص إلى أحرؾ كبٌرة تحوي

بناء الجملة 
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UPPER(text) 

Text (النص)   ٌمكن أن ٌكون النص مرجعاً أو سلسلة نصٌة. النص الذي ترٌد تحوٌله إلى أحرؾ كبٌرة .

مثال 

. قد ٌكون المثال أسهل فهًما, إذا قمت بنسخه إلى ورقة عمل فارؼة

   

1 

2 

3 

 

A 

 اُج٤بٗبد

 ٓب٢ُا٩ط

 أُؾظٍٞ

 (اُ٘برظ)اُٞطق  اُظ٤ـخ

=UPPER(A2) اُزؾ٣َٞ ئ٠ُ أؽشف ًج٤شح ك٢ اُغِغِخ اُ٘ظ٤خ ا٠ُٝ٧ (TOTAL) 

=UPPER(A3) اُزؾ٣َٞ ئ٠ُ أؽشف ًج٤شح ك٢ اُغِغِخ اُ٘ظ٤خ اُضب٤ٗخ (YIELD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصفٌة البٌانات وفرزها -11

 رظل٤خ ث٤بٗبد ك٢ ٗطبم أٝ عذٍٝ
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أو عمود  تعتبر تصفٌة البٌانات باستخدام التصفٌة التلقائٌة طرٌقة سهلة وسرٌعة للبحث عن مجموعة فرعٌة من البٌانات والعمل معها فً نطاق خالٌا

. جدول

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 معرفة المزٌد حول التصفٌة 

 تصفٌة نص 

 تصفٌة أرقام 

 تصفٌة توارٌخ أو أوقات 

 

معرفة المزٌد حول التصفٌة 

ئج هً شروط تقوم بتحدٌدها لتقٌٌد السجالت التً سٌتم تضمٌنها فً مجموعة نتا: معاٌٌر)المعاٌٌر تعرض البٌانات المصفاة الصفوؾ التً تقابل 

بعد تصفٌة البٌانات, ٌمكنك نسخ المجموعة الفرعٌة من . التً قمت بتعٌٌنها فقط وتخفً الصفوؾ التً ال ترٌد عرضها .الستعالم أو لعامل تصفٌة

. البٌانات المصفاة أو البحث عنها أو تحرٌرها أو تنسٌقها أو تخطٌطها أو طباعتها دون إعادة ترتٌبها أو نقلها

حسب أكثر من عمود, تكون عوامل التصفٌة إضافٌة, وذلك ٌعنً أن كل عامل تصفٌة إضافً ٌستند إلى عامل التصفٌة الحالً كما  ٌمكنك أٌضاً التصفٌة

.  ٌنقص مجموعة البٌانات الفرعٌة

ل تصفٌة خاصة لكل نطاق تكون ك. حسب قٌم قائمة أو حسب تنسٌق أو حسب معاٌٌر: باستخدام التصفٌة التلقائٌة, ٌمكنك إنشاء ثالثة أنواع من التصفٌة

على سبٌل المثال, ٌمكنك التصفٌة حسب لون الخلٌة أو حسب قائمة األرقام, ولكن لٌس حسب االثنٌن؛ ٌمكنك التصفٌة حسب الرمز . خالٌا أو عمود جدول

.  أو حسب تصفٌة مخصصة ولكن لٌس حسب االثنٌن

مثل النص واألرقام أو األرقام والتارٌخ فً العمود ذاته وذلك ألنه سٌتوفر نوع واحد  للحصول على نتائج أفضل, ال تقم بمزج تنسٌقات التخزٌن,   هام 

على سبٌل المثال, . إذا كان هناك مزج لتنسٌقات التخزٌن, ٌكون األمر المعروض هو تنسٌق التخزٌن الذي ٌظهر بشكل متكرر. من أمر تصفٌة لكل عمود

قام وأربعة كنص, ٌكون أمر التصفٌة المعروض هو عوامل تصفٌة النص إذا كان العمود ٌحتوي على ثالث قٌم مخزنة كأر

.  قم بأحد اإلجراءات التالٌة* .1

نطاق خالٌا   

.  حدد نطاق خالٌا ٌحتوي على بٌانات أبجدٌة رقمٌة .1

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق فرز وتصفٌة ثم انقر فوق تصفٌة .2

 

جدول   

 الخلٌة النشطة فً عمود جدول ٌحتوي على بٌانات أبجدٌة رقمٌة تأكد من وجود .

.  فً رأس العمودانقر فوق السهم  

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Learn more about filtering
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Learn more about filtering
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Filter text
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Filter text
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Filter numbers
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Filter numbers
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Filter dates or times
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739411025&ns=EXCEL&lcid=1025#Filter dates or times
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حدد من قائمة قٌم النصٌة   

 فً قائمة القٌم النصٌة, حدد قٌمة نصٌة أو أكثر للفرز حسبها أو قم بإلؽاء تحدٌدها  .

بأعلى, ثم حدد القٌم  (تحدٌد الكل)إذا كانت القائمة كبٌرة, قم بإلؽاء تحدٌد . 10,000إلى ٌمكن أن تصل قائمة القٌم النصٌة 

.  النصٌة المعٌنة للتصفٌة حسبها

. لجعل قائمة التصفٌة التلقائٌة أعرض أو أطول, انقر فوق مقبض التحكم الموجود فً األسفل واسحبه   تلمٌح 

إنشاء معاٌٌر   

عالمة بتم : عامل تشؽٌل المقارنة)عامل المقارنة ثم انقر فوق أحد أوامر  أشر إلى عوامل تصفٌة النصوص .1

, >, وعالمة أصؽر من <, وعالمة أكبر من =عالمة المساواة : تشمل العوامل. استخدامها فً معاٌٌر المقارنة لمقارنة قٌمتٌن

.  , أو انقر فوق تصفٌة مخصصة(.><وعالمة ال ٌساوي = >,وعالمة أقل من أو ٌساوي =<المة أكبر من أو ٌساوي وع

على سبٌل المثال, للتصفٌة حسب نص ٌبدأ بحرؾ معٌن, حدد ٌبدأ بـ, أو للتصفٌة حسب نص به أحرؾ معٌنة فً أي مكان داخل 

. النص, حدد ٌحتوي على

ٌة مخصصة, فً المربع الموجود بالناحٌة الٌمنى, أدخل النص أو حدد القٌمة النصٌة فً مربع الحوار تصفٌة تلقائ .2

.  من القائمة

فً أي مكان داخل " جرس", قم بإدخال ي, أو للتصفٌة حسب نص به "ي"على سبٌل المثال, للتصفٌة حسب نص ٌبدأ بالحرؾ 

. النص, أدخل جرس

.  ألحرؾ وال ٌشترك فً البعض اآلخر, استخدم حرؾ بدلإذا كنت بحاجة إلى العثور على نص ٌشترك فً بعض ا

 كٌؾ ٌتم استخدام أحرؾ بدل* 

. ٌمكن استخدام أحرؾ البدل التالٌة كمعاٌٌر مقارنة لعوامل تصفٌة نص

 ُِجؾش ػٖ اعزخذّ

 أ١ ؽشف ٓلشد (ػ٬ٓخ اعزلٜبّ)؟ 
 "سش٤ذ"ٝ" سشبد"صبٍ، سػ؟د ُِجؾش ػٖ ػ٠ِ عج٤َ اُْ

 أ١ ػذد ٖٓ ا٧ؽشف (ػ٬ٓخ ٗغ٤ٔخ) *
 "ك٤ض٣بء"ٝ "أؽ٤بء"٣بء ُِجؾش ػٖ *ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، 

 ػ٬ٓخ اعزلٜبّ أٝ ػ٬ٓخ ٗغ٤ٔخ أٝ ر٤ِذا ~ أٝ* ٓزجٞػخ ثـ ؟ أٝ  (ر٤ِذا) ~
 "ؽٔذإ" ؟ ُِجؾش ػٖ~ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ؽٔذ

.  حسب معٌار آخر إضافً بشكل اختٌاري, ٌمكنك التصفٌة .3

 كٌؾ ٌتم إضافة معٌار آخر* 

.  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

  لتصفٌة عمود الجدول أو التحدٌد بحٌث ٌجب أن ٌكون كال المعٌاران صحٌحاً, حدد

.  و

 لمعٌاران أو كالهما صحٌحاً, لتصفٌة عمود الجدول أو التحدٌد بحٌث ٌكون أحد ا

. حدد أو
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فً اإلدخال الثانً, حدد عامل تشؽٌل مقارنة, ثم فً المربع الموجود ٌساراً, أدخل النص أو حدد  .2

. القٌمة النصٌة من القائمة

تصفٌة أرقام 

.  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

نطاق خالٌا   

.  حدد نطاق خالٌا ٌحتوي على بٌانات رقمٌة .1

.  ٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق فرز وتصفٌة ثم انقر فوق تصفٌةفً عالمة التبو .2

 

جدول   

 تأكد من وجود الخلٌة النشطة فً عمود الجدول الذي ٌحتوي على بٌانات رقمٌة .

.  فً رأس العمودانقر فوق السهم  

.  قم بأحد اإلجراءات التالٌة 

حدد من قائمة أرقام   

 ماً أو أكثر للتصفٌة حسبه أو قم بإلؽاء تحدٌدهفً قائمة األرقام, حدد رق  .

بأعلى, ثم  (تحدٌد الكل)إذا كانت القائمة كبٌرة, قم بإلؽاء تحدٌد . قٌمة 10,000ٌمكن أن ٌصل عدد القٌم فً قائمة القٌم إلى 

. حدد األرقام المعٌنة للتصفٌة حسبها

. انقر فوق مقبض التحكم الموجود فً األسفل واسحبهلجعل قائمة عامل التصفٌة التلقائٌة أعرض أو أطول,    تلمٌح 

إنشاء معاٌٌر   

عالمة بتم : عامل تشؽٌل المقارنة)عامل تشؽٌل المقارنة أشر إلى عوامل تصفٌة األرقامثم انقر فوق أحد أوامر  .1

, >, وعالمة أصؽر من <, وعالمة أكبر من =عالمة المساواة : تشمل العوامل. لمقارنة لمقارنة قٌمتٌناستخدامها فً معاٌٌر ا

.  , أو انقر فوق تصفٌة مخصصة(.><وعالمة ال ٌساوي = >,وعالمة أقل من أو ٌساوي =<وعالمة أكبر من أو ٌساوي 

. على سبٌل المثال, للتصفٌة حسب حد رقم أعلى أو أدنى, حدد بٌن

مربع الحوار تصفٌة تلقائٌة مخصصة, فً المربع أو المربعات الموجودة ناحٌة الٌمٌن, أدخل األرقام أو حدد فً  .2

.  األرقام من القائمة

. 50و 25, أدخل 50وأعلى من  25على سبٌل المثال, للتصفٌة حسب رقم أقل من 

.  بشكل اختٌاري, ٌمكنك التصفٌة حسب معٌار آخر إضافً .3

 كٌؾ ٌتم إضافة معٌار آخر إضافً *
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:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

  لتصفٌة عمود الجدول أو التحدٌد بحٌث ٌجب أن ٌكون كال المعٌاران صحٌحاً, حدد

.  و

  ,ًلتصفٌة عمود الجدول أو التحدٌد بحٌث ٌكون أحد المعٌاران أو كالهما صحٌحا

. حدد أو

فً اإلدخال الثانً, حدد عامل تشؽٌل مقارنة, ثم فً المربع الموجود ٌساراً, أدخل رقم أو حدد رقم  .2

. من القائمة

تصفٌة توارٌخ أو أوقات 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

نطاق خالٌا   

.  حدد نطاق خالٌا ٌحتوي على بٌانات رقمٌة .1

.  فوق فرز وتصفٌة ثم انقر فوق تصفٌةفً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر  .2

 

الجدول   

 تأكد من وجود الخلٌة النشطة فً عمود الجدول الذي ٌحتوي على بٌانات أو أوقات .

.  فً رأس العمودانقر فوق السهم  

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة 

حدد من قائمة توارٌخ أو أوقات   

 أو أكثر للفرز حسبها أو قم بإلؽاء تحدٌدها فً قائمة التوارٌخ واألوقات, حدد توارٌخ وأوقات  .

بشكل افتراضً, ٌتم تجمٌع كافة التوارٌخ الموجودة فً نطاق الخالٌا أو عمود الجدول حسب التسلسل الهرمً للسنوات 

أدنى هذا عند تحدٌد مستوى أعلى فً التسلسل الهرمً أو إلؽاء تحدٌده, ٌتم تحدٌد كافة التوارٌخ المتداخلة . والشهور واألٌام

, وٌتم سرد األٌام أسفل 2006, ٌتم سرد الشهور أسفل 2006على سبٌل المثال, إذا قمت بتحدٌد . المستوى أو إلؽاء تحدٌدها

.  كل شهر

بأعلى, ثم  (تحدٌد الكل)إذا كانت القائمة كبٌرة, قم بإلؽاء تحدٌد . قٌمة 10.000ٌمكن أن ٌصل عدد القٌم فً قائمة القٌم إلى 

. المعٌنة للتصفٌة حسبهاحدد القٌم 

. لجعل قائمة التصفٌة التلقائٌة أعرض أو أطول, انقر فوق مقبض التحكم الموجود فً األسفل واسحبه   تلمٌح 

إنشاء معاٌٌر   

:  أشر إلى عوامل تصفٌة التارٌخ, ثم قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1
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عامل تصفٌة عام   

عالمة بتم استخدامها فً معاٌٌر المقارنة : عامل تشؽٌل المقارنة)عامل المقارنة ٌستند عامل التصفٌة العام إلى    مالحظة 

, وعالمة أكبر من أو ٌساوي >, وعالمة أصؽر من <, وعالمة أكبر من =عالمة المساواة : تشمل العوامل. لمقارنة قٌمتٌن

. (.><وعالمة ال ٌساوي = >عالمة أقل من أو ٌساوي ,و=<

أو انقر فوقعامل تصفٌة  (ٌساوي أو قبل أو بعد أو بٌن)انقر فوق أحد أوامر عامل تشؽٌل المقارنة  .1

.  مخصصة

فً مربع الحوار عامل تصفٌة تلقائٌة مخصصة, فً المربع الموجود ناحٌة الٌسار, أدخل تارٌخ أو  .2

.  من القائمة أو انقر فوق الزر تقوٌم للبحث عن تارٌخ وإدخاله وقت أو حدد تارٌخ أو وقت

. على سبٌل المثال, للتصفٌة حسب تارٌخ أو وقت أعلى وأدنى, حدد بٌن

فً مربع الحوار عامل تصفٌة تلقائٌة مخصصة, فً المربع أو المربعات الموجودة ٌمٌناً, أدخل  .3

.  و انقر فوق الزرتقوٌم للبحث عن تارٌخ وإدخالهتوارٌخ أو أوقات أو حدد تارٌخ أو وقت من القائمة أ

, قم بإدخال "6/1/2006"وتارٌخ الحق لـ " 3/1/2006"على سٌبل المثال, للتصفٌة حسب تارٌخ أسبق من 

ص  8:00, أدخل "م8:00"والحق لـ " ص 8:00"أو للتصفٌة حسب وقت أسبق من . 6/1/2006و 3/1/2006

. م 12:00و

عامل تصفٌة دٌنامٌكً   

.  عامل التصفٌة الدٌنامٌكً هو عامل تصفٌة ٌمكن أن تتؽٌر فٌه المعاٌٌر عندما تقوم بإعادة تطبٌقه   مالحظة 

.  انقر فوق أحد أوامر التارٌخ المعرفة مسبقاً  .4

. على سبٌل المثال, لتصفٌة كافة التوارٌخ حسب التارٌخ الحالً, حدد الٌوم, أو حسب الشهر التالً, حدد الشهر القادم

.  ر فوق موافقانق .5

   مالحظات 

  األوامر الموجودة ضمن القائمة كافة التوارٌخ فً هذه الفترة, مثل ٌناٌر أو الربع

ٌمكن أن ٌكون هذا مفٌداً, على سبٌل المثال, فً مقارنة . , قم بالتصفٌة حسب الفترة دون النظر إلى السنة2

.  المبٌعات حسب فترة خالل عدة سنوات

  بداٌة العام حتى الٌوم مختلفٌن فً طرٌقة معالجتهما ٌكونا هذه السنة ومن

ٌمكن أن ترجع هذه السنة التوارٌخ فً المستقبل للسنة الحالٌة, بٌنما ترجع من بداٌة . للتوارٌخ المستقبلٌة

. العام حتى الٌوم التوارٌخ حتى التارٌخ الحالً وتشمله

.  بشكل اختٌاري, ٌمكنك التصفٌة حسب معٌار آخر إضافً .2

 كٌؾ ٌتم إضافة معٌار آخر إضافً* 

:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

  لتصفٌة عمود الجدول أو التحدٌد بحٌث ٌجب أن ٌكون كال المعٌاران صحٌحاً, حدد

.  و

 ًحاً, لتصفٌة عمود الجدول أو التحدٌد بحٌث ٌكون أحد المعٌاران أو كالهما صح

. حدد أو

javascript:AppendPopup(this,'xldefComparisonOperator_4')
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فً اإلدخال الثانً, حدد عامل تشؽٌل مقارنة, ثم فً المربع الموجود ناحٌة الٌمٌن, أدخل تارٌخ أو  .2

. وقت أو حدد تارٌخ أو وقت من القائمة أو انقر فوق الزر تقوٌم للبحث عن تارٌخ وإدخاله

   مالحظات 

.  تستند كافة عوامل تصفٌة التارٌخ إلى التقوٌم المٌالدي 

.  السنة المالٌة و أرباع السنة المالٌة دائماً فً ٌناٌر من سنة التقوٌمتبدأ  

وإذا أردت التصفٌة حسب ٌوم فً األسبوع بؽض . إذا أردت التصفٌة حسب أٌام األسبوع, قم بتنسٌق الخالٌا إلظهار ٌوم فً األسبوع 

قٌمة نصٌة, وٌكون أمر  TEXTك, ترجع دالة ومع ذل. TEXTالنظر عن التارٌخ, قم بتحوٌل التوارٌخ إلى نص باستخدام دالة 

 . التصفٌة المعروض عوامل تصفٌة النص ولٌس عوامل تصفٌة التارٌخ
 

 كشص ث٤بٗبد ك٢ ٗطبم أٝ عذٍٝ

مة أسماء هجائٌاً أو تجمٌع قائمة من مستوٌات جرد المنتج من األعلى إلى ربما ترٌد ترتٌب قائ. إن فرز البٌانات هو جزء أساسً فً تحلٌل البٌانات

ٌساعدك الفرز على مشاهدة البٌانات بشكل أسرع وفهمها بصورة أفضل وعلى تنظٌم البٌانات التً . األدنى أو ترتٌب الصفوؾ حسب األلوان أو الرموز

. ترٌدها والبحث عنها واتخاذ قرارات أكثر فعالٌة

للبحث عن القٌم العلٌا أو السفلى فً نطاق خالٌا أو جدول, مثل أعلى عشر درجات أو أدنى خمس أرقام المبٌعات, استخدم عامل التصفٌة     مالحظة 

التلقائٌة أو التنسٌق الشرطً  

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 معرفة المزٌد حول الفرز 

 فرز نص 

 فرز أرقام 

 فرز توارٌخ أو أوقات 

 

رز معرفة المزٌد حول الؾ

أو حسب التوارٌخ واألوقات  (من األصؽر إلى األكبر أو من األكبر إلى األصؽر)أو الرقم  (من أ إلى ي أو من ي إلى أ)ٌمكنك فرز البٌانات حسب النص 

حسب التنسٌق بما أو  (مثل كبٌر ومتوسط وصؽٌر)ٌمكنك أٌضاً الفرز حسب قائمة مخصصة . فً عمود أو أكثر (من األقدم لألحدث أو من األحدث لألقدم)

. تكون معظم عملٌات الفرز على مستوى األعمدة, لكن ٌمكنك أٌضاً الفرز حسب الصؾ. فً ذلك لون الخلٌة أو لون الخط أو مجموعة رموز

ولٌس نطاق من  Excelٌتم حفظ معاٌٌر الفرز بورقة العمل ولذلك ٌمكنك إعادة تطبٌق عامل الفرز كل مرة تقوم فٌها بفتح ورقة العمل, بالنسبة لجدول 

وهذا . إذا أردت حفظ معاٌٌر الفرز لكً ٌمكنك إعادة تطبٌق عامل فرز دورٌاً عند قٌامك بفتح ورقة عمل, عندئٍذ ٌكون من المفٌد استخدام جدول. الخالٌا

. هاهام فقط على وجه الخصوص لعملٌات الفرز متعددة األعمدة أو لعملٌات الفرز التً تستؽرق وقتاً طوٌالً فً إنشائ

فرز نص 

حدد عمود بٌانات هجائٌة رقمٌة فً نطاق خالٌا أو تأكد من وجود الخلٌة النشطة فً عمود جدول ٌحتوي على بٌانات هجائٌة  .1

.  رقمٌة

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort text
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort text
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort text
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort text
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort numbers
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort numbers
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort dates or times
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100739471025&ns=EXCEL&lcid=1025#Sort dates or times
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.  تصفٌة& ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة تحرٌر, ثم انقر فوق فرز  .2

 

.  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

 ي رقمً تصاعدي, انقر فوق فرز من أ إلى يللفرز بترتٌب هجائ  .

 للفرز بترتٌب هجائً رقمً تنازلً, انقر فوق فرز من ي إلى أ .

.  (خاص بأحرؾ اللؽات ذات األصول الالتٌنٌة, كاالنجلٌزٌة). بشكل اختٌاري, ٌمكنك الفرز مع تحسس حالة األحرؾ .4

 كٌؾ ٌتم الفرز مع التحسس حالة األحرؾ* 

.  فً عالمة التبوٌب البداٌة, فً المجموعة تحرٌر, انقر فوق فرز وتصفٌة ثم انقر فوق فرز مخصص .1

.  فً مربع الحوار فرز, انقر فوق خٌارات .2

.  فً مربع الحوار خٌارات الفرز, حدد تحسس لحالة األحرؾ .3

. انقر فوق موافق مرتٌن .4

إذا كان العمود الذي ترٌد فرزه ٌحتوي على أرقام تم تخزٌنها كأرقام وأرقام تم تخزٌنها كنص, أنت بحاجة خزٌن كافة البٌانات كنص  تحقق من ت: مشكلة

ص, لتنسٌق كافة البٌانات المحددة كن. إذا لم تفعل ذلك, ٌتم فرز األرقام التً تم تخزٌنها كأرقام قبل أن ٌتم تخزٌن األرقام كنص. إلى تنسٌقهما كنص

نقر فوق ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة, فً المجموعة خط, انقر فوق الزر تنسٌق خط الخلٌة, انقر فوق عالمة التبوٌب رقم, ثم ضمن الفئة, ا

. نص

قم بإزالة . ٌاناتفً بعض الحاالت, قد ٌكون للبٌانات المستوردة من تطبٌقات أخرى مسافات بادئة مدرجة قبل الب إزالة أي مسافات بادئة  : مشكلة

. المسافات البادئة هذه قبل فرز البٌانات

فرز أرقام 

.  حدد عمود بٌانات رقمٌة فً نطاق خالٌا أو تأكد أن الخلٌة النشطة موجودة فً عمود جدول ٌحتوي على بٌانات رقمٌة .1

:  حد اإلجراءات التالٌةثم قم بأ, تصفٌة& انقر فوق فرز , فً المجموعة تحرٌر, ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة .2

 للفرز من األرقام األدنى إلى األرقام األعلى, انقر فوق الفرز من األصؽر إلى األكبر  .

 للفرز من األرقام األعلى إلى األرقام األدنى, انقر فوق الفرز من األكبر إلى األصؽر .

على سبٌل المثال, . قد ٌحتوي العمود على أرقام مخزنة كنص ولٌس كأرقام إذا كانت النتائج ؼٌر متوقعة,تحقق من تخزٌن كافة األرقام كأرقام  : مشكلة

 بادئة كنص (عالمة اقتباس أحادٌة)ٌتم تخزٌن األرقام السالبة المستوردة من بعض أنظمة حسابٌة أو رقم تم إدخاله بـ

فرز توارٌخ أو أوقات 

.  ة موجودة فً عمود جدول ٌحتوي على توارٌخ أو أوقاتحدد عمود توارٌخ أو أوقات فً نطاق خالٌا أو تأكد أن الخلٌة النشط .1

.  حدد عمود توارٌخ أو أوقات فً نطاق خالٌا أو جدول .2

:  ثم قم بأحد اإلجراءات التالٌة, تصفٌة&انقر فوق فرز , فً المجموعة تحرٌر, ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الرئٌسٌة .3
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 وق الفرز من األقدم إلى األحدثللفرز من التارٌخ أو الوقت األسبق إلى األحدث, انقر ؾ  .

 للفرز من التارٌخ أو الوقت األحدث إلى األسبق, انقر فوق الفرز من األحدث إلى األقدم .

إذا كانت النتائج ؼٌر متوقعة, قد ٌحتوي العمود على توارٌخ أو أوقات مخزنة كنص  تحقق من تخزٌن التوارٌخ واألوقات كتوارٌخ وأوقات  : مشكلة

, ٌجب تخزٌن كافة التوارٌخ واألوقات الموجودة فً عمود كرقم متسلسل Excelلفرز التوارٌخ واألوقات بصورة صحٌحة فً . خ أو أوقاتولٌس كتواري

 .من التعرؾ على قٌمة كتارٌخ أو وقت, ٌتم تخزٌن التارٌخ أو الوقت كنص Excelإذا لم ٌتمكن . لتارٌخ أو وقت

إذا أردت الفرز حسب ٌوم فً األسبوع دون النظر إلى . سبوع, قم بتنسٌق الخالٌا إلظهار ٌوم فً األسبوعإذا أردت الفرز حسب أٌام األ    مالحظة 

قٌمة نص, وربما تستند عملٌة الفرز إلى بٌانات هجائٌة  TEXTومع ذلك, ترجع الوظٌفة . TEXTالتارٌخ, قم بتحوٌلها إلى نص باستخدام الوظٌفة 

رقمٌة 

 مقدمة عن المخطوطات -12
شبء ٓخطؾ ئٕ

عدة أنواع للمخططات التً ٌمكنك االختٌار من بٌنها عند القٌام  Excelٌقدم . بسرعة وسهولة Microsoft Office Excelٌمكنك إنشاء مخطط فً 

. أنواع المخططات المتوفرةات التً ٌمكنك استخدامها, راجع للحصول على مزٌد من المعلومات حول أنواع المخطط. بإنشاء مخطط

هً : ورقة العمل) ورقة العملفوؾ أو أعمدة فً بالنسبة لمعظم المخططات, مثل المخططات العمودٌة والشرٌطٌة, ٌمكنك رسم البٌانات المرتبة فً ص

تتكون ورقة العمل من خالٌا ٌتم تنظٌمها فً . وتسمى اٌضاً جدول البٌانات. لتخزٌن البٌانات والتعامل معها Excelالمستند األساسً المستخدم فً 

فً مخطط, ومع ذلك, تتطلب بعض أنواع المخططات مثل المخططات الدائرٌة والفقاعٌة,  (.تخزٌن ورقة العمل دوماً فً مصنؾصفوؾ وأعمدة؛ ٌتم 

. ترتٌباً خاصاً للبٌانات

.  على ورقة العمل, رتب البٌانات التً ترٌد رسمها فً مخطط .1

 رتٌب البٌانات مع أنواع مخططات معٌنةكٌؾ ٌتم ت* 

 ٣زْ رشر٤ت اُج٤بٗبد ثبُ٘غجخ ُٜزا أُخطؾ

  ػٔٞد١

 شش٣ط٢

 خط٢

 ٓغبؽ٢

 عطؾ٢

 ٗغ٤غ٢

  :ك٢ أػٔذح أٝ طلٞف، ٓضَ

عْ أششف

 ٣ش

1 2 

3 4 

  :أٝ

 3 1 أششف

 4 2 ع٤ٔش

 

  دائش١

 دائش١ ٓغٞف

 (ثغِغِخ ٝاؽذح)

ؽذ ك٢ ػٔٞد أٝ طق ث٤بٗبد ٝاؽذ ٝػٔٞد أٝ طق ٝا

  :ُزغ٤ٔبد اُج٤بٗبد، ٓضَ

A 1 

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA010346071025&CTT=5&Origin=HP012337281025
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B 2 

C 3 

  :أٝ

A B C 

1 2 3 

 

  دائش١

 دائش١ ٓغٞف

 (ٓغ أًضش ٖٓ عِغِخ ٝاؽذح)

ك٢ ػذح أػٔذح أٝ طلٞف ث٤بٗبد ٝػٔٞد أٝ طق ٝاؽذ 

  :ٓضَ ُزغ٤ٔبد اُج٤بٗبد،

A 1 2 

B 3 4 

C 5 6 

  :أٝ

A B C 

1 2 3 

4 5 6 

 

  (ٓجؼضش)ط ٝص 

 كوبػ٢

ٓغ ٝػغ ه٤ْ ط ك٢ اُؼٔٞد ا٧ٍٝ ٝه٤ْ ص ك٢ ا٧ػٔذح، 

ؽغْ اُلوبػخ ك٢ ا٧ػٔذح أُغبٝسح،  أٝ ه٤ْ/أُ٘بظشح ٝ

  :ٓضَ

 ؽغْ اُلوبػخ ص ط

1 2 3 

4 5 6 

 

ك٢ ا٧ػٔذح أٝ اُظلٞف ك٢ اُزشر٤ت اُزب٢ُ، اعزخذّ  أعْٜ

  :ًزغ٤ٔبد ا٧عٔبء أٝ اُزٞاس٣خ

 ه٤ْ ػ٤ِب ٝه٤ْ د٤ٗب ٝه٤ْ ٓـِوخ

  :ٓضَ

 ئؿ٬م ٓ٘خلغ عٓشرق اُزبس٣خ

1/1/2002 46.125 42 44.063 

  :أٝ

 1/1/2002 اُزبس٣خ

 46.125 ٓشرلغ

 42 ٓ٘خلغ
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 44.063 ئؿ٬م

 

.  حدد الخالٌا التً تحتوي على البٌانات التً ترٌد استخدامها للمخطط .2

. انات تقوم مباشرًة بإحاطة هذه الخلٌة داخل مخططتلقائٌاً كافة الخالٌا التً تحتوي على بً Excelإذا قمت بتحدٌد خلٌة واحدة, ٌرسم    تلمٌح 

كٌل إذا كانت الخالٌا التً ترٌد رسمها فً مخطط لٌست فً نطاق متتابع, ٌمكنك اختٌار خالٌا أو نطاقات ؼٌر متجاورة طالما ٌقوم التحدٌد بتش

. ٌمكنك أٌضاً إخفاء الصفوؾ أو األعمدة التً ال ترٌد رسمها فً المخطط. مستطٌل

. إللؽاء تحدٌد خالٌا, انقر فوق أي خلٌة فً ورقة العمل   تلمٌح 

:  ضمن عالمة التبوٌب إدراج, فً المجموعة مخططات, قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

 انقر فوق نوع المخطط, ثم انقر فوق نوع مخطط ثانوي ترٌد استخدامه  .

 ق كافة أنواع المخططات لعرض مربع لعرض كافة أنواع المخططات المتوفرة, انقر فوق نوع مخطط, ثم انقر فو

الحوار إدراج مخطط, وانقر فوق األسهم للتمرٌر خالل كافة أنواع المخططات المتوفرة وأنواع المخططات الثانوٌة, ثم انقر فوق 

. المخططات التً ترٌد استخدامها

 

. س فوق أي نوع مخطط أو مخطط ثانويٌعرض أحدى تلمٌحات األدوات اسم نوع المخطط عندما تقوم بوضع مؤشر الماو   تلمٌح 

   مالحظات 

هو المخطط الموجود فً ورقة عمل ولٌس فً ورقة مخطط : المخطط المضمن) كمخطط مضمنتم وضع المخطط على ورقة العمل  

أو طباعته بالبٌانات المصدر الخاصة به أو أٌة  PivotChartفً عرض مخطط أو تقرٌر تفٌد المخططات المضمنة عند الرؼبة . منفصلة

. هً ورقة فً المصنؾ تحتوي على مخطط فقط: ورقة المخطط) ورقة مخططإذا أردت وضع المخطط فً . (.معلومات أخرى فً ورقة العمل

 (.PivotTableمستقالً عن بٌانات ورقة العمل أو عن تقرٌر  PivotChartتفٌد ورقة المخطط عندما ترٌد عرض مخطط أو تقرٌر 

.  منفصلة, ٌمكنك تؽٌٌر الموقع الخاص به

 كٌؾ ٌتم تؽٌٌر موقع مخطط* 

.  أو فوق ورقة المخطط لتحدٌدها ولعرض أدوات المخططانقر فوق المخطط المضمن  .1

.  ضمن عالمة التبوٌب تصمٌم, فً مجموعة الموقع, انقر فوق نقل المخطط .2

 

:  ضمن اختر مكان وضع المخطط الذي ترٌده, قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

javascript:AppendPopup(this,'xldefEmbeddedChart_2')
javascript:AppendPopup(this,'xldefEmbeddedChart_2')
javascript:AppendPopup(this,'xldefEmbeddedChart_2')
javascript:AppendPopup(this,'xldefChartSheet_3')
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.  لعرض المخطط فً ورقة عمل, انقر فوق ورقة جدٌدة 

. سم المقترح للمخطط, ٌمكنك كتابة اسم جدٌد فً المربع ورقة جدٌدةإذا أردت استبدال اال   تلمٌح 

لعرض المخطط كمخطط مضمن فً ورقة عمل, انقر فوق كائن فً, ثم انقر فوق ورقة عمل فً  

. المربع كائن فً

أو  ALT+F1ضؽط إلنشاء مخطط ٌستند إلى نوع المخطط االفتراضً بشكل سرٌع, حدد البٌانات التً ترٌد استخدامها للمخطط, ثم ا 

F11 . عند ضؽطALT+F1 ٌتم عرض المخطط كمخطط مضمن؛ عندما تقوم بضؽط ,F11ٌتم عرض المخطط على ورقة مخطط منفصلة ,  .

بعد أن . إذا كنت تستخدم نوع مخطط معٌن بشكل متكرر عند إنشاء مخطط, ربما ترٌد تعٌٌن نوع المخطط هذا كنوع مخطط افتراضً 

.  ونوع المخطط الثانوي فً مربع الحوار إدراج مخطط, انقر فوق تعٌٌن كمخطط افتراضً تقوم بتحدٌد نوع المخطط

ٌمكنك استخدام األوامر . عند إنشاء مخطط, تصبح أدوات المخطط متاحة وٌتم عرض عالمات التبوٌب تصمٌم وتخطٌط وتنسٌق 

على سبٌل المثال, استخدم عالمة . ت بالطرٌقة التً ترٌدهاالموجودة على عالمات التبوٌب هذه لتعدٌل المخطط بحٌث ٌعرض المخطط البٌانا

التبوٌب تصمٌم لعرض سلسلة البٌانات حسب الصؾ أو حسب العمود أو إلجراء تؽٌٌرات على مصدر البٌانات المخطط أو لتؽٌٌر موقع المخطط 

ٌمكنك استخدام عالمة التبوٌب تخطٌط . ؾ مسبقاً أو تؽٌٌر نوع المخطط أو لحفظ المخطط كقالب أو لتحدٌد خٌارات التخطٌط والتنسٌق المعر

كما . لتؽٌٌر عرض عناصر المخطط مثل عناوٌن المخطط وتسمٌات البٌانات أو الستخدام أدوات الرسم أو إلضافة مربعات نص وصور للمخطط

 .ت خاصةٌمكنك استخدام عالمة التبوٌب تنسٌق إلضافة ألوان تعبئة أو لتؽٌٌر أنماط الخطوط أو لتطبٌق تأثٌرا

  

 ؽجبػخ ٓخطؾ

قبل القٌام بطباعة المخطط, ٌمكنك ضبط مكان طباعة المخطط بالصفحة من خالل تحرٌك المخطط فً طرٌقة عرض تخطٌط الصفحة أو معاٌنة  

. وٌمكنك أًٌضا طباعة المخطط سرًٌعا دون بٌانات ورقة العمل. فواصل الصفحات وتؽٌٌر حجمه

. دة طباعة المخطط إلى إخراج مسودة أو الطباعة باألسود واألبٌضللطباعة بشكل أسرع, ٌمكنك تؽٌٌر جو

ماذا ترٌد أن تفعل؟ 

 

 ضبط مخطط على ورقة العمل وطباعته 

 تعٌٌن خٌارات الصفحة للمخطط 

 تعٌٌن هوامش الصفحة للمخطط 

 طباعة المخطط دون بٌانات ورقة العمل 

 تؽٌٌر جودة طباعة المخطط 

 

ضبط مخطط على ورقة العمل وطباعته 

.  انقر فوق ورقة العمل التً تحتوي على المخطط الذي ترٌد طباعته .1

.  مصنفات, انقر فوق تخطٌط الصفحة أو معاٌنة فواصل الصفحاتمن عالمة التبوٌب عرض, فً المجموعة طرق عرض ال .2
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.  لتحرٌك المخطط, قم بسحبه إلى المكان المفضل على الصفحة التً ترٌد طباعتها .3

:  لتؽٌٌر حجم المخطط, قم بواحد من اإلجراءات التالٌة .4

 انقر فوق المخطط, ثم قم بسحب مقابض تؽٌٌر الحجم حتى تصل إلى الحجم الذي ترٌده  .

 من عالمة التبوٌب تنسٌق, فً المجموعة الحجم, قم بإدخال الحجم فً المربعٌن ارتفاع الشكل وعرض الشكل  .

 

إذا كانت ورقة العمل تحتوي على أكثر من مخطط واحد, فقد ٌمكنك طباعة المخططات على صفحة واحدة من خالل تقلٌل    تلمٌح  .5

. حجم المخططات

.  انقر فوق ورقة العمل .6

.  , ثم انقر فوق طباعة Microsoft Officeوق زر انقر ؾ .7

تعٌٌن خٌارات الصفحة للمخطط 

.  من عالمة التبوٌب تخطٌط الصفحة, فً المجموعة إعداد الصفحة, انقر فوق مشؽل مربع حوار  .1

 

:  قم بواحٍد أو أكثر من اإلجراءات التالٌة .2

 دة الطباعة إضافة إلى رقم الصفحة األولىمن عالمة التبوٌب صفحة, قم بتحدٌد االتجاه وحجم الورق وجو  .

. ال ٌمكنك ضبط حجم المخطط   مالحظة 

لتحدٌد اتجاه الصفحات المطبوعة بشكل سرٌع, من عالمة التبوٌب تخطٌط الصفحة, فً المجموعة إعداد الصفحة, انقر فوق االتجاه, ثم انقر    تلمٌح 

.  فوق عمودي أو أفقً

تعٌٌن هوامش الصفحة للمخطط 

.  ن عالمة التبوٌب تخطٌط الصفحة, فً المجموعة إعداد الصفحة, انقر فوق هوامشم .1
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:  قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 الستخدام هوامش ُمعرفة مسبًقا, انقر فوق خٌار الهامش الذي ترٌده  .

 ٌمن, لتحدٌد هوامش صفحة مخصصة, انقر فوق هوامش مخصصة, ثم فً المربعات األعلى واألسفل واألٌسر واأل

.  قم بإدخال أحجام الهامش التً ترٌدها

  ًلتعٌٌن هوامش رأس الصفحة وتذٌٌل الصفحة, انقر فوق هوامش مخصصة, ثم قم بإدخال حجم جدٌد للهامش ف

عند تعٌٌن هوامش رأس الصفحة أو تذٌٌل الصفحة تتؽٌر المسافة من الحافة العلوٌة . المربع رأس الصفحة أو تذٌٌل الصفحة

.  رأس الصفحة أو من الحافة السفلى للورقة وحتى تذٌٌل الصفحة للورقة وحتى

ٌجب أن تكون إعدادات رأس الصفحة وتذٌٌل الصفحة أصؽر من إعدادات الهامش األعلى واألسفل وأكبر من الحد    مالحظة 

. األدنى لهوامش الطابعة أو مساوٌة له

 لتعدٌل الهوامش فً . قر فوق معاٌنة قبل الطباعةلمعرفة كٌفٌة تأثٌر الهوامش على ورقة العمل المطبوعة, ان

معاٌنة قبل الطباعة, انقر فوق إظهار الهوامش, ثم قم بسحب مقابض الهوامش السوداء الموجودة على كٍل من جانبً 

. الصفحة وأعالها

ا للمخططات   مالحظة  ًٌ ا أو عمود ًٌ . ال ٌمكنك توسٌط الصفحة أفق

مل طباعة المخطط دون بٌانات ورقة الع

. ٌمكنك طباعة مخطط واحد دون بٌانات ورقة العمل لكل صفحة

.  انقر فوق المخطط الذي ترؼب فً طباعته .1

.  , ثم انقر فوق طباعة Microsoft Officeانقر فوق زر  .2

. أسفل مادة الطباعة, تم تحدٌد المخطط المحدد

. وذلك قبل طباعة المخططٌمكنك تحرٌك ناحٌة المخطط وتؽٌٌر حجمها للمخطط وفق الحاجة,    تلمٌح 

تؽٌٌر جودة طباعة المخطط 

.  انقر فوق المخطط الذي ترؼب فً طباعته .1

.  من عالمة التبوٌب تخطٌط الصفحة, فً المجموعة إعداد الصفحة, انقر فوق مشؽل مربع حوار  .2
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.  طباعة باألسود واألبٌض أو كالهمامن عالمة التبوٌب مخطط, أسفل جودة الطباعة, قم بتحدٌد خانات االختٌار إخراج مسودة أو ال .3

. لرؤٌة نتٌجة إعدادات جودة الطباعة التً قمت بتحدٌدها, انقر فوق معاٌنة قبل الطباعة   تلمٌح 

.  انقر فوق طباعة .4



 

  

 2007ششح ألساسٍاث هاٌكشّسْفج بْسبٌٌْج 

 

 

 مقدمة -1

 

 PowerPoint2007إًشاء ػشع حمذٌوً أساسً فً 

وتبرز  PowerPoint 2007 Microsoft Officeتساعدك ھذه المقدمة فً إنشاء عرض تقدٌمً أساسً بسرعة وسھولة فً 

 .  المٌزات اإلضافٌة التً ٌمكنك استخدامھا لتقوٌة وتحسٌن عملك

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 

بحٌث تصبح مألوفة  PowerPointتعتاد على مساحة العمل الخاصة بـ 

لكتسمٌة العرض التقدٌمً الخاص بك وحفظھإضافة الشرابح وإعادة 

 ترتٌبھا وحذفھاإضافة نص وتنسٌقه

تطبٌق مظھر مالبم بشكل أفضل للعرض التقدٌمً الخاص 

وكابنات  SmartArtبكإضافة قصاصة فنٌة ورسومات 

 أخرىإضافة ارتباطات تشعبٌة

تدقٌق اإلمالء ومعاٌنة العرض التقدٌمً الخاص 

بكالتعرؾ على اإلعداد لتسلٌم العرض التقدٌمً الخاص 

 بك

 

أو ربما تكون . بنھاٌة الٌوم ولكنك لم تقم من قبل بإنشاء عرض تقدٌمً PowerPointربما تحتاج إلى إنشاء عرض تقدٌمً لـ 

 .  منذ فترة طوٌلة وال تتذكر اآلن كٌفٌة القٌام بذلك PowerPointقد قمت بإنشاء عروض تقدٌمٌة لـ 

وبنھاٌة ھذه المقالة، سوؾ ٌصبح لدٌك عرض . PowerPointكٌفٌة استخدام  (أو تذكر)بدء فً تعلم تعد ھذه المقالة مكاًنا جًٌدا لل

 .  Office PowerPoint 2007، وأساس صلب من المعرفة والثقة حول استخدام PowerPointتقدٌمً جدٌد لـ 

 بحٌث تصبح مألوفة لك   PowerPointاالعتٌاد على مساحة العمل الخاصة بـ 

 :  قم بأحد اإلجراءات التالٌة

قٌد التشؽٌل، فقم بحفظ أي عروض تقدٌمٌة مفتوحة وإؼالقھا ثم قم  Office PowerPoint 2007إذا كان 

 .   وإعادة تشؽٌله PowerPoint 2007بالخروج من 

 .   قٌد التشؽٌل، فابدأ تشؽٌله اآلن Office PowerPoint 2007إذا لم ٌكن 

طرٌقة لعرض محتوٌات عرض : طرٌقة العرض)طرٌقة عرض ، فسوؾ ٌتم فتحه فً PowerPointوعندما تبدأ تشؽٌل 

ٌطلق علٌھا عرض عادي، حٌث ٌمكن إنشاء الشرابح والعمل  (.تقدٌمً مع توفٌر األسالٌب المناسبة للمستخدم لٌتفاعل معھا

 .  علٌھا
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 .  فً جزء الشرٌحة، ٌمكنك العمل مباشرًة على شرابح مفردة 

مربعات لھا حدود منقّطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات : عناصر ناببة)العناصر الناببة حدد الحدود المنقطة ت 

، حٌث (.وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل التخطٌطات، والجداول، والصور. الشرابح

جدول أو تخطٌط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من : كابن)كابنات لصور والتخطٌطات وتستطٌع كتابة النص أو إدراج ا

 .  أخرى (.OLEوالكابنات التً تنشأ فً تطبٌق واحد ،مثالً جداول بٌانات، وتربط أو ُتضمن فً تطبٌق آخر ھً كابنات . المعلومات

لكل شرٌحة بالحجم الكامل تظھر فً  (.تمثٌل مصّؽر لصورة: صورة مصّؽرة)صورة مصؽرة تعرض عالمة التبوٌب شرابح إصدار  

وبعد أن تقوم بإضافة شرابح أخرى، ٌمكنك النقر فوق صورة مصؽرة من عالمة التبوٌب شرابح لكً تجعل الشرٌحة . جزء الشرٌحة

تستطٌع أًٌضا إضافة . أو ٌمكنك سحب المصؽرات إلعادة ترتٌب الشرابح فً العرض التقدٌمً الخاص بك. تظھر فً جزء الشرٌحة

 .  الشرابح أو حذفھا من عالمة التبوٌب شرابح

وٌمكنك . الجزء فً العرض العادي حٌث تكتب مالحظاتك التً ترٌدھا أن ترافق شرٌحة ما: جزء المالحظات)المالحظات، فً جزء  

مكنك كتابة مالحظات حول الشرٌحة ي (.طباعة تلك المالحظات كصفحات المالحظات أو عرضھا عند حفظ عرض تقدٌمً كصفحة وٌب

وتستطٌع تقدٌم مالحظاتك للجمھور أو الرجوع إلى مالحظاتك فً طرٌقة عرض مقدم العرض عندما تقوم بتقدٌم العرض . الحالٌة

 .  التقدٌمً الخاص بك

ملؾ أو ملفات تحتوي على بنٌة وأدوات : قالب)قالب بتطبٌق  Office PowerPoint 2007وبشكل افتراضً، ٌقوم    مالحظة 

تشكٌل مستند واحد، وٌمكن لقوالب  Wordمثالً، ٌمكن لقوالب . تشكٌل العناصر مثل نمط وتخطٌط صفحة الملفات المنتھٌة

FrontPage قدٌمٌة عرض تقدٌمً فارغ، والذي ٌظھر فً الشكل التوضٌحً السابق، على العروض الت (.تشكٌل موقع وٌب بأكمله
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 Office PowerPointوٌعد قالب عرض تقدٌمً فارغ ھو القالب األبسط والعام بشكل أكبر من القوالب الموجودة فً . الجدٌدة

ألنه مباشر وٌمكن تھٌبته  PowerPointٌعتبر القالب عرض تقدٌمً فارغ قالًبا جًٌدا لالستخدام عند بدء العمل باستخدام . 2007

وإلنشاء عرض تقدٌمً جدٌد ٌستند إلى قالب عرض تقدٌمً فارغ، انقر فوق زر . لعروض التقدٌمٌةوفًقا للعدٌد من أنواع ا

Microsoft Officeمزدوًجا فوق عرض تقدٌمً فارغ  ، انقر فوق جدٌد، ثم انقر فوق فارغ وحدٌث أسفل قوالب، ثم انقر نقًرا

 .  أسفل فارغ وحدٌث

ولكً ترى جزًءا أكبر من جزء المالحظات . وبعد أن تقوم بفتح قالب عرض تقدٌمً فارغ، ٌظھر فقط جزء صؽٌر من جزء المالحظات

 :  بحٌث ٌصبح لدٌك مساحة أكبر للكتابة فٌه، قم بما ٌلً

 .   أشر إلى الحد العلوي لجزء المالحظات .1

، اسحب الحد ألعلى إلنشاء مساحة أكبر قلٌالً لمالحظات المحاضر الخاصة بك، كما ھو موضح فً الرسم وعندما ٌتحول المؤشر إلى  .2

 .   التوضٌحً التالً

 

ا لٌتم االحتواء ضمن المساحة المتوفرة ًٌ  .  الحظ أنه ٌتم تؽٌٌر حجم الشرٌحة الموجودة فً جزء الشرٌحة تلقاب

 :  ٌوجد قرب أعلى الشاشة ثالثة أزرار مفٌدة

وصؾ مختصر ٌظھر عندما : تلمٌح الشاشة)تلمٌح شاشة ولرؤٌة ). ، للتراجع عن آخر تؽٌٌر قمت بهتراجع

حول اإلجراء الذي ٌتم التراجع عنه، ضع  (.ٌثبت المستخدم مؤشر الماوس فوق أحد الكابنات، مثل زر أو ارتباط تشعبً

 المؤشر فوق 

 (.لرؤٌة قابمة بأحدث التؽٌٌرات التً ٌمكن أًٌضا التراجع عنھا، انقر فوق السھم الموجود إلى ٌسار الزر تراجع. الزر

 .   CTRL+Zٌمكنك أًٌضا التراجع عن تؽٌٌر بالضؽط على المفتاحٌن 

شاشة خاص ولرؤٌة تلمٌح ). ، ٌقوم إما بتكرار أو إعادة التؽٌٌر األخٌر وفًقا لإلجراء الذي قمت بهإعادة

ٌمكنك أًٌضا تكرار تؽٌٌر أو إعادته بالضؽط على  (.باإلجراء الذي ٌتم تكراره أو إعادته، ضع مؤشر الماوس فوق الزر

 المفتاحٌن 

   .CTRL+Y 

ٌمكنك أًٌضا فتح . PowerPoint، ٌفتح جزء تعلٌمات Microsoft Office PowerPointتعلٌمات 

 .   F1التعلٌمات بالضؽط على 

 تسمٌة العرض التقدٌمً الخاص بك وحفظه  

كما ھو الحال مع أي برنامج، ٌفضل تسمٌة العرض التقدٌمً الخاص بك وحفظه على الفور ثم حفظ التؽٌٌرات التً تقوم بھا بصورة 

 :  متكررة أثناء العمل
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 :   ، أشر إلى حفظ باسم، ثم قم بأحد اإلجراءات التالٌةMicrosoft Officeانقر فوق زر  .1

، انقر فوق عرض Office PowerPoint 2007للحصول على عرض تقدٌمً ٌمكن فتحه فقط فً 

 .   PowerPointتقدٌمً لـ 

 فً إصدارات سابقة من أو  Office PowerPoint 2007للحصول على عرض تقدٌمً ٌمكن فتحه إما فً 

   .PowerPoint 97-2003 ،انقر فوق عرض تقدٌمً لـPowerPoint 

 .  PowerPoint 2007 Officeإذا قمت باختٌار ھذا الخٌار، فال ٌمكن استخدام أي من المٌزات الجدٌدة فً 

فً مربع الحوار حفظ باسم، من القابمة حفظ فً ، قم بتحدٌد المجلد أو الموقع اآلخر حٌث ترٌد حفظ العرض التقدٌمً  .2
 .   الخاص بك

فً المربع اسم الملؾ، اكتب اسم للعرض التقدٌمً الخاص بك، أو ال تقم بأي إجراء لقبول اسم الملؾ االفتراضً، ثم  .3
 .   انقر فوق حفظ

بجوار أعلى الشاشة لحفظ العرض التقدٌمً أو النقر فوق حفظ CTRL+Sا، ٌمكن الضؽط على المفتاحٌن ومن اآلن فصاعدً 
 .  الخاص بك سرًٌعا فً أي وقت

 إضافة الشرابح وإعادة ترتٌبھا وحذفھا  

ا فً العرض التقدٌمً الخاص بك على عنصرٌن ناببٌن، أحدھما ًٌ تم تنسٌقه لعنوان، أما  تشتمل الشرٌحة الواحدة التً تم توفٌرھا تلقاب

ترتٌب العناصر مثل نص : تخطٌط)التخطٌط وٌطلق على ترتٌب العناصر الناببة على شرٌحة . اآلخر فقد تم تنسٌقه لعنوان فرعً

ٌوفر . (.العنوان والعنوان الفرعً ،والقوابم، والصور، والجداول، والتخطٌطات، واألشكال التلقابٌة، واألفالم، على مخطط ما

Office PowerPoint 2007  أًٌضا أنواع أخرى من العناصر الناببة، مثل تلك الخاصة بالصور ورسوماتSmartArt  . 

 :  عندما تقوم بإضافة شرٌحة إلى العرض التقدٌمً الخاص بك، ٌمكنك القٌام بما ٌلً الختٌار تخطٌط للشرٌحة الجدٌدة فً نفس الوقت

 .   الشرٌحة الواحدة التً تظھر بالفعل ھناك من عالمة التبوٌب شرابح، انقر مباشرة أسفل .1

 .   من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة شرابح، انقر فوق السھم الموجود بجانب شرٌحة جدٌدة .2

 

 .  ٌظھر معرض ٌعرض مصؽرات لتخطٌطات الشرٌحة المتعددة المتوفرة
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 .  ٌحدد االسم المحتوٌات التً تم تصمٌم كل تخطٌط لھا 

ٌمكن أن تحتوي العناصر الناببة التً تعرض الرموز الملونة على نص، ولكن ٌمكنك أًٌضا النقر فوق الرموز إلدراج  

ا، بما فً ذلك رسومات  ًٌ عادة قطعة من عمل فنً، تظھر : قصاصة فنٌة)القصاصات الفنٌة و SmartArtالكابنات تلقاب

 .  (.كصورة نقطٌة أو كتركٌبة من أشكال مرسومة

 .   انقر فوق التخطٌط الذي ترٌده للشرٌحة الجدٌدة الخاصة بك .3

 . تظھر اآلن الشرٌحة الجدٌدة على كل من عالمة التبوٌب شرابح، حٌث ٌتم تمٌٌزھا باعتبارھا الشرٌحة الحالٌة، وفً جزء الشرٌحة

 .  دة ترٌد إضافتھاكرر ھذا اإلجراء مع كل شرٌحة جدي

إذا كنت ترٌد أن تجعل للشرٌحة الجدٌدة نفس التخطٌط الخاص بالشرٌحة السابقة لھا، ٌمكنك فقط النقر فوق    تلمٌح 

 .  شرٌحة جدٌدة بدال ً من النقر فوق السھم الموجود بجانبه

 تحدٌد عدد الشرابح التً ترٌدھا  

. لحساب عدد الشرابح التً ترٌدھا، ٌمكنك إنشاء مخطط تفصٌلً للمادة التً تخطط لتناولھا، ثم تقوم بتقسٌم المادة إلى شرابح مفردة

 :  ربما تحتاج على األقل إلى

 شرٌحة العنوان الربٌسً   

 شرٌحة افتتاحٌة تسرد النقاط أو المجاالت الربٌسٌة فً العرض التقدٌمً الخاص بك   

 ة واحدة لكل نقطة أو مجال تم سرده فً الشرٌحة االفتتاحٌة   شرٌح
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 شرٌحة الملخص التً تكرر قابمة النقاط أو المجاالت الربٌسٌة فً العرض التقدٌمً الخاص بك   

وباستخدام ھذه البنٌة األساسٌة، إذا كان لدٌك ثالث نقاط أو مجاالت ربٌسٌة لعرضھا، ٌمكنك التخطٌط للحصول على ست شرابح على 

 .  شرٌحة عنوان وشرٌحة افتتاحٌة وشرٌحة واحدة لكل من النقاط الثالث أو المجاالت الربٌسٌة وشرٌحة الملخص: األقل

 

د التً ترٌد تقدٌمھا فً أي من النقاط أو المجاالت الربٌسٌة الخاصة بك، فقد تحتاج إلى إنشاء إذا كان لدٌك حجم كبٌر من الموا

 .  مجموعة فرعٌة للشرابح لتلك المواد باستخدام نفس بنٌة المخطط التفصٌلً األساسٌة

وٌتراوح . ي الخاص بكٌجب أن تضع فً االعتبار الوقت المخصص لعرض كل شرٌحة على الشاشة أثناء العرض التقدٌم   تلمٌح 

 .  الوقت التقدٌري القٌاسً الجٌد من دقٌقتٌن إلى خمس دقابق لكل شرٌحة

 تطبٌق تخطٌط جدٌد على شرٌحة  

 :  لتؽٌٌر تخطٌط شرٌحة موجودة، قم بما ٌلً

 .   من عالمة التبوٌب شرابح، انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد تطبٌق تخطٌط جدٌد علٌھا .1

 .   من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة شرابح، انقر فوق تخطٌط، ثم انقر فوق التخطٌط الجدٌد الذي ترٌده .2

إذا قمت بتطبٌق تخطٌط ال ٌحتوي على العناصر الناببة الكافٌة والمناسبة للمحتوٌات الموجودة بالفعل على    مالحظة 

ا لتتضمن المحتوٌاتالشرٌحة ،فسوؾ ٌتم إنشاء عناصر ناببة إ ًٌ  .  ضافٌة تلقاب

 نسخ شرٌحة  

إذا كنت ترٌد إنشاء شرٌحتٌن متشابھتٌن فً المحتوٌات والتخطٌط، فٌمكنك توفٌر العمل فً الشرٌحتٌن بإنشاء شرٌحة واحدة 

بل إضافة اللمسات تحتوي على كافة التنسٌقات والمحتوٌات التً تشترك فٌھا الشرٌحتان ثم تقوم بإنشاء نسخة من تلك الشرٌحة ق

 .  النھابٌة الخاصة بكل شرٌحة

القابمة من عالمة التبوٌب شرابح، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة التً ترٌد نسخھا، ثم انقر فوق نسخ من  .1

قابمة تظھر : قابمة مختصرة)المختصرة 
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ٌّن ن فوق عنصر ما أو اضؽط لعرض قابمة مختصرة، انقر بزر الماوس األٌم. البحة أوامر متعلقة بعنصر مع

SHIFT+F10.)   . 

بٌنما ال تزال فً عالمة التبوٌب شرابح، انقر بزر الماوس األٌمن حٌث ترٌد إضافة النسخة الجدٌدة من الشرٌحة، ثم انقر  .2

 .   فوق لصق من القابمة المختصرة

 .  ٌمكنك أًٌضا إدراج نسخة من شرٌحة من عرض تقدٌمً إلى آخر

 إعادة ترتٌب الشرابح  

 .   من عالمة التبوٌب شرابح، انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد نقلھا ثم اسحبھا إلى الموقع الذي ترٌده

أثناء النقر فوق كل من الشرابح  CTRLلتحدٌد عدة شرابح، انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد نقلھا ثم استمر فً الضؽط على 

 .  األخرى التً ترٌد نقلھا

 حذؾ شرٌحة  

من عالمة التبوٌب شرابح، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة التً ترٌد حذفھا، ثم انقر فوق حذؾ شرٌحة من القابمة 

 .   المختصرة

 إضافة نص وتنسٌقه  

فً العناوٌن ورؤوس الصفحات   —PowerPointٌعد النص ھو المحتوى األكثر شٌوًعا فً شرابح العرض التقدٌمً لـ 

 .   قوابم ذات التعداد النقطًوال

 .   إلضافة نص إلى أي شرٌحة، انقر فوق العنصر النابب حٌث ترٌد إضافة النص، ثم اكتب النص الذي ترٌد إضافته أو قم بلصقه

 تنسٌق القوابم ذات التعداد النقطً  

ا كقابمة ذات تعداد نقطً و ًٌ من عالمة . ھو ما ال تفعله عناصر ناببة أخرىتقوم بعض العناصر الناببة بتنسٌق النص الخاص بك تلقاب

 :  التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة فقرة، قم بأي من اإلجراءٌن التالٌٌن

 .   للتبدٌل بٌن قابمة ذات تعداد نقطً ونص بدون تعداد نقطً، قم بتحدٌد النص، ثم انقر فوق تعداد نقطً

ذات التعداد النقطً، انقر فوق السھم الموجود بجانب تعداد نقطً لتؽٌٌر نمط أحرؾ التعداد النقطً فً القابمة

 .   ، ثم انقر فوق نمط التعداد النقطً الذي ترٌده

ٌمكنك أًٌضا إجراء ھذه التؽٌٌرات باستخدام شرٌط األدوات الصؽٌر، وھو شرٌط أدوات مفٌد ومصؽر وشبه شفاؾ ٌصبح 

الستخدام شرٌط . رؤٌة شرٌط األدوات الصؽٌر بوضوح، ضع المؤشر فوقهولكً تستطٌع . متوفًرا عندما تقوم بتحدٌد النص

 .  األدوات الصؽٌر، انقر فوق أي من األوامر المتوفرة

 .  ٌمكنك أًٌضا عرض شرٌط األدوات الصؽٌر بالنقر بزر الماوس األٌمن فوق نص ؼٌر محدد   تلمٌح 

 تؽٌٌر مظھر النص  

ھناك عدة طرق لتؽٌٌر مظھر النص على شرٌحة، بدًءا من استخدام األزرار األساسٌة من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة لتنسٌق 

إلضافة تأثٌر مربً أو صوتً : إظھار حركة)الحركة خصابص الخط والنمط والحجم واللون والفقرة إلى الخٌارات األكثر تقدًما، مثل 

، ٌمكنك جعل نقاط مثالً . خاص إلى نص أو كابن
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 أو التحوٌل إلى  (.التعداد النقطً تتحرك إلى الداخل من الٌمٌن، كل كلمة على حدة، أو سماع صوت تصفٌق عند إظھار صورة

  .SmartArt رسومات 

 إضافة مالحظات المحاضر  

ولكن إذا كانت بعض المعلومات الالزمة ؼٌر موجودة على . ٌؤدي الكم الكبٌر من النص إلى ازدحام الشرٌحة وتشتٌت انتباه الحضور

 الشاشة التً ٌراھا الحضور، فكٌؾ تستطٌع تعقبھا؟  

ك مالحظات المحاضر فً تساعد. والحل لھذه المشكلة ھو مالحظات المحاضر، التً ٌمكنك كتابتھا فً جزء المالحظات لكل شرٌحة

عدم ظھور المحتوى الزابد بالعرض التقدٌمً الخاص بك على الشاشة مع إمكانٌة تعقب كافة المعلومات الالزمة أثناء العرض 

 .  التقدٌمً

ٌمكنك بسھولة قص النص المفصل بصورة كبٌرة من جزء الشرٌحة فً أي وقت ثم لصق ذلك النص مباشرًة فً جزء    تلمٌح 

 .  ات لكً ٌظل معك كمرجعالمالحظ

وبدالً من ذلك، إذا قمت بتشؽٌل العرض . ٌمكنك طباعة مالحظات المحاضر الخاصة بك ثم الرجوع إلٌھا أثناء تقدٌم العرض التقدٌمً

، بٌنما ٌراھا الحضور على جھاز (فً المنصة على سبٌل المثال)من جھاز عرض  PowerPoint 2007 Officeالتقدٌمً الخاص بـ 

 .  آخر، فٌمكنك استخدام طرٌقة عرض مقدم العرض لعرض المالحظات فقط على الشاشة الخاصة بك أثناء التقدٌمعرض 

 تطبٌق مظھر مالبم بشكل أفضل للعرض التقدٌمً الخاص بك  

ض التقدٌمً واآلن، ضع فً االعتبار المظھر العام للعر. لقد قمت بالتركٌز حتى اآلن على ترتٌب الشرابح والمحتوى األساسً بھا

 ما الطابع المربً الذي ترٌده؟ ما شكل وأسلوب العرض الذي ٌجعل العرض التقدٌمً واضًحا وشًٌقا للحضور؟  . الخاص بك

مجموعة من عناصر التصمٌم الموّحدة التً توفر مظھراً : سمة)سمات مجموعة متنوعة من  Office PowerPoint 2007ٌوفر 

والسمة ھً . التصمٌم التً تسھل تؽٌٌر المظھر العام للعرض التقدٌمً الخاص بك (.والخطوط، والرسوماتللمستند باستخدام األلوان، 

وخطوط الخاصة بك باستخدام مجموعات ألوان  Officeمجموعة من عناصر التصمٌم التً توفر مظھًرا محدًدا وموحًدا لكافة مستندات 

 Courier Newو  Arial. ٌسمى أٌضاً حرؾ مطبعً. ز، واألحرؾ األبجدٌةتصمٌم رسومً ٌطّبق على كافة األرقام، والرمو: خط)

 وتأتً الخطوط . ھما مثالن عن الخطوط

 .  وتأثٌرات محددة (.نقاط، وبأنماط مختلفة، مثل أسود عرٌض 01عادة بأحجام مختلفة، مثل 

ا بتطبٌق سمة  Office PowerPoint 2007ٌقوم  ًٌ التً تم إنشاؤھا باستخدام قالب  على العروض التقدٌمٌة Officeتلقاب

 .  عرض تقدٌمً فارغ ولكن ٌمكنك تؽٌٌر مظھر العرض التقدٌمً الخاص بك بسھولة فً أي وقت بتطبٌق سمة مختلفة
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 تطبٌق سمة مختلفة على العرض التقدٌمً الخاص بك  

 .   من عالمة التبوٌب تصمٌم، وفً المجموعة سمات، انقر فوق سمة المستند التً ترٌد تطبٌقھا

  مالحظات 

 .   ولمعاٌنة مظھر الشرٌحة الحالٌة مع تطبٌق سمة معٌنة، ضع المؤشر فوق الصورة المصؽرة لتلك السمة

 .   راتلرؤٌة مصؽرات لسمات إضافٌة، انقر فوق األسھم الموجودة بجانب صؾ المصػ

 

. بتطبٌق السمات على العرض التقدٌمً بأكمله Office PowerPoint 2007ما لم تقم بتعٌٌن ؼٌر ذلك، ٌقوم 

أثناء النقر  CTRLلتؽٌٌر مظھر الشرابح المحددة فقط، من عالمة التبوٌب شرابح، اضؽط مع االستمرار على المفتاح 

وبعد االنتھاء من تحدٌد كافة الشرابح، انقر بزر الماوس األٌمن فوق السمة التً ترٌد . فوق كل شرٌحة ترٌد تؽٌٌرھا

 .   تطبٌقھا على الشرابح، ثم انقر فوق تطبٌق على الشرابح المحددة من القابمة المختصرة

 .   مة لتطبٌقھاإذا أردت فٌما بعد تطبٌق سمة مختلفة، فانقر فوق تلك الس

 وكابنات أخرى   SmartArtإضافة قصاصة فنٌة ورسومات 

وفً معظم األحٌان، ال تكون سلسلة الشرابح التً تتضمن فقط قوابم ذات تعداد  —ترٌد إنشاء العرض التقدٌمً المربً األكثر فاعلٌة 

وال ٌتم التعبٌر عن . ربٌة تشتٌت انتباه الحضوروقد ٌنتج عن عدم وجود مجموعة متنوعة م. نقطً ھً االختٌار األكثر دٌنامٌكٌة

 .  العدٌد من أنواع المعلومات بصورة أكثر وضوًحا فً فقرة أو قابمة ذات تعداد نقطً

 

إضافة أنواع أخرى من المحتوٌات الصوتٌة والمربٌة، بما فً ذلك الجداول  Office PowerPoint 2007ولحسن الحظ، ٌتٌح 

قطعة من عمل فنً، تظھر عادة كصورة نقطٌة أو كتركٌبة من أشكال : قصاصة فنٌة)صات الفنٌة القصاو SmartArtورسومات 

نص ملون : ارتباط تشعبً)ارتباطات تشعبٌة ٌمكنك إضافة . واألشكال والتخطٌطات والموسٌقى واألفالم واألصوات والحركات (.مرسومة
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للتنقل بمرونة  —، أًٌضا (على شبكة وٌب العالمٌة HTML، أو صفحة ومسطر أو رسم تنقر فوقه لالنتقال إلى ملؾ، أو موقع فً ملؾ

تأثٌر : مرحلة انتقالٌة)المراحل االنتقالٌة وٌمكنك إضافة  —أكثر بداخل العرض التقدٌمً الخاص بك وإلى المواقع الموجودة خارجه 

ٌّن المراحل االنتقالٌة كٌفٌة تؽٌٌر . OfficeMicrosoftواحد من مجموعة تأثٌرات العرض االنتقالٌة المتوفرة فً بعض تطبٌقات  تع

 عند انتقال المستخدم من  (مثالً، من الباھت إلى األسود)العرض 

 . الجذابة بٌن الشرابح (.إلى آخر (مثالً، شرٌحة أو صفحة وٌب)عنصر 

 .  إضافتھا إلى الشرابح الخاصة بكٌقدم ھذا المقطع فقط القلٌل من األنواع األساسٌة للكابنات والتأثٌرات التً ٌمكنك 

 إضافة قصاصة فنٌة  

 .   انقر فوق العنصر النابب الذي ترٌد إضافة قصاصة فنٌة إلٌه .1

إذا لم تقم بتحدٌد عنصر نابب أو إذا قمت بتحدٌد عنصر نابب ال ٌمكن أن ٌحتوي على صورة، فسوؾ ٌتم إدراج القصاصة الفنٌة 

 .  فً وسط الشرٌحة

 .   من عالمة التبوٌب إدراج، وفً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق قصاصة فنٌة .2

 .  ٌتم فتح جزء المھام قصاصة فنٌة

 .   وفً جزء المھام قصاصة فنٌة، حدد موقع القصاصة الفنٌة التً ترٌدھا ثم انقر فوقھا .3

 .  ھا والقٌام بتؽٌٌرات أخرىٌمكنك اآلن نقل القصاصة الفنٌة وتؽٌٌر حجمھا وتدوٌرھا وإضافة نص إلً

، انقر فوق االرتباط قصاصة فنٌة على Office Online Microsoftللبحث عن قصاصة فنٌة إضافٌة على موقع    تلمٌح 

Office Onlineفً أدنى جزء المھام قصاصة فنٌة  . 

 

 SmartArtتحوٌل نص شرٌحة إلى رسم 

وٌعد تحوٌل النص الخاص بك إلى رسم . ھو تمثٌل مربً للمعلومات التً ٌمكنك تخصٌصھا بالكامل SmartArtإن رسم 

SmartArt وعلى سبٌل المثال، بنقرة واحدة . طرٌقة سرٌعة لتحوٌل الشرابح الموجودة إلى رسوم توضٌحٌة مصممة باحتراؾ

 ٌمكنك تحوٌل الشرٌحة جدول األعمال 

  .SmartArt إلى رسم 
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 .  ٌمكنك االختٌار من بٌن العدٌد من التخطٌطات المضمنة لنقل الرسالة أو األفكار الخاصة بك بفاعلٌة

 :  SmartArtلتحوٌل النص الموجود إلى رسم 

 .   انقر فوق العنصر النابب المتضمن للنص الذي ترٌد تحوٌله .1

 .   SmartArtتحوٌل إلى رسممن عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، وفً المجموعة فقرة، انقر فوق ال .2

ٌتضمن المعرض . SmartArtمع النص الخاص بك، ضع المؤشر فوق الصورة المصؽرة لرسم  SmartArtوفً المعرض، لكً ترى كٌؾ ٌظھر رسم  .3

 SmartArtومات ولعرض مجموعة التخطٌطات بأكملھا، انقر فوق رس. األكثر مالءمة للقوابم ذات التعداد النقطً SmartArtالتخطٌطات لرسومات 

 .   إضافٌة

 .  الذي تفضله، انقر فوقه لتطبٌقه على النص الخاص بك SmartArtوعند العثور على رسم 

مجموعات : أنماط سرٌعة)نمط سرٌع وتؽٌٌر حجمه وتدوٌره وإضافة نص إلٌه وتطبٌق  SmartArtٌمكنك اآلن نقل رسم 

 .  مختلؾ علٌه وإجراء تؽٌٌرات أخرى .(والكابنات أمًرا ٌسًٌرامن خٌارات التنسٌق التً تجعل من تنسٌق المستندات 

لنص موجود ٌعد أمًرا ٌسًٌرا بشكل خاص، إال أنه ٌمكنك أًٌضا العمل فً االتجاه المعاكس،  SmartArtوعلى الرؼم أن إنشاء رسم 

 :  الذي ترٌده أوالً ثم إضافة نص له بعد ذلك SmartArtبإدراج رسم 

 .له    SmartArtنابب الذي ترٌد إضافة رسم انقر فوق العنصر ال .1

إذا لم تقم بتحدٌد عنصر نابب أو إذا قمت بتحدٌد عنصر نابب ال ٌمكن أن ٌحتوي على صورة، فسوؾ ٌتم إدراج رسم 

SmartArt فً وسط الشرٌحة  . 

 .   SmartArtمن عالمة التبوٌبإدراج، وفً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق  .2

 .   الذي ترٌده SmartArtفً الجزء الموجود بأقصى الٌمٌن، انقر فوق نوع رسم ،، SmartArtار اختٌار رسم فً مربع الحو .3

 .   وفً الجزء الموجود بالوسط، قم بتحدٌد التخطٌط الذي ترٌده وانقر فوقه، ثم انقر فوق موافق .4

تظھر المعاٌنة فً الجزء الموجود بأقصى . ولرؤٌة معاٌنة ألي تخطٌط، انقر فوق ذلك التخطٌط   تلمٌح 

 .  الٌسار

 إضافة المراحل االنتقالٌة للشرابح  

 Officeٌوفر . المراحل االنتقالٌة للشرابح ھً تأثٌرات تشبه الحركات التً تتم عندما تنتقل من إحدى الشرابح إلى الشرٌحة التالٌة

PowerPoint 2007  عدة أنواع من المراحل االنتقالٌة للشرابح، بما فً ذلك التضاؤل القٌاسً والتالشً والقطع والمسح باإلضافة
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 .  إلى المراحل االنتقالٌة ؼٌر المألوفة مثل دوران فً اتجاه عقارب الساعة ولوحات الشطرنج

 .   حة، انقر فوق المرحلة االنتقالٌة التً ترٌدھامن عالمة التبوٌب حركات، وفً المجموعة نقل إلى ھذه الشري

  مالحظات 

لمعاٌنة مظھر الشرٌحة الحالٌة مع تطبٌق مرحلة انتقالٌة معٌنة، ضع المؤشر فوق الصورة 

 .   المصؽرة لتلك المرحلة االنتقالٌة

 .   اتلترى مصؽرات للمراحل االنتقالٌة اإلضافٌة، انقر فوق األسھم الموجودة بجانب صؾ المصؽر

 

 .   إذا اتخذت القرار فٌما بعد بأنك ترٌد مرحلة انتقالٌة مختلفة، فانقر فوق تلك المرحلة االنتقالٌة لتطبٌقھا

ٌمكنك اختٌار خٌارات أخرى فً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة للتحكم فً سرعة المرحلة االنتقالٌة وإلضافة صوت ولتطبٌق 

 .  الشرابح فً العرض التقدٌمً نفس المرحلة االنتقالٌة على كافة

 إضافة ارتباطات تشعبٌة  

 .  اًماٌمكنك استخدام االرتباطات التشعبٌة للتنقل من شرٌحة إلى أخرى أو إلى موقع عبر الشبكة أو اإلنترنت أو حتى إلى ملؾ أو برنامج آخر تم

 .   قم بتحدٌد النص الذي ترٌد النقر فوقه لتنشٌط االرتباط التشعبً .1

 .  (SmartArtجزء من قصاصة فنٌة، على سبٌل المثال، أو رسم )أو بدالً من ذلك، ٌمكنك تحدٌد كابن 

 .   من عالمة التبوٌب إدراج، وفً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباط تشعبً .2

أي المكان حٌث ٌأخذك )خاص بك فً مربع الحوار إدراج ارتباط تشعبً، انقر فوق الزر المناسب فً المربع البحث فً لھدؾ االرتباط ال .3

 .   (ھذا االرتباط

لالنتقال إلى شرٌحة أخرى فً العرض التقدٌمً الخاص بك، على سبٌل المثال، انقر فوق مكان فً ھذا 

 .  المستند

ر فوق ابحث عن موقع الھدؾ وانقر فوقه، ثم قم بإجراء أٌة تؽٌٌرات ترٌدھا فً المربعٌن النص المطلوب عرضه والعنوان، ثم انق .4

 .   موافق
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 تدقٌق اإلمالء ومعاٌنة العرض التقدٌمً الخاص بك  

 .  عندما تظھر كافة الشرابح الخاصة بك تماًما كما ترٌدھا، فھناك خطوتان إضافٌتان إلنھاء العرض التقدٌمً الخاص بك

 تدقٌق اإلمالء فً العرض التقدٌمً الخاص بك  

ا فً  ًٌ ، إال أنھا ال تزال فكرة جٌدة أن تقوم Office PowerPoint2007وعلى الرؼم من أن مدقق اإلمالء ٌكون قٌد التشؽٌل تلقاب

 :  بتدقٌق اإلمالء مرة أخرى بعد االنتھاء من العمل على العرض التقدٌمً الخاص بك

 .   الخاص بكلالنتقال إلى أعلى العرض التقدٌمً  CTRL+HOMEاضؽط على المفتاحٌن  .1

 .   من عالمة التبوٌب مراجعة، وفً المجموعة تدقٌق، انقر فوق تدقٌق إمالبً .2

على أخطاء إمالبٌة، فسوؾ ٌعرض مربع حوار وٌتم تحدٌد أول كلمة بھا  Office PowerPoint 2007إذا عثر 

ى الكٌفٌة التً ترٌد بھا حل كل خطأ ٌتم ٌقع علٌك عاتق اإلشارة إل. أخطاء إمالبٌة تم العثور علٌھا من قبل المدقق اإلمالبً

 .  وبعد أن تقوم بحل كل كلمة بھا خطأ إمالبً، ٌقوم البرنامج بتحدٌد الخطأ التالً، وھكذا. العثور علٌه من قبل البرنامج

 معاٌنة العرض التقدٌمً الخاص بك كعرض شرابح  

 :  لعرض العرض التقدٌمً الخاص بك على شاشة الكمبٌوتر تماًما كما ٌظھر للحضور عندما تقوم بالعرض، قم بما ٌلً

 :   من عالمة التبوٌب عرض الشرابح، وفً المجموعة بدء عرض الشرابح، قم بأحد اإلجراءات التالٌة .1

   . للبدء بالشرٌحة األولى فً العرض التقدٌمً، انقر فوق من البداٌة

ا فً جزء الشرٌحة، انقر فوق من الشرٌحة الحالٌة ًٌ  .   للبدء بالشرٌحة التً تظھر حال

 .  ٌتم فتح العرض التقدٌمً فً طرٌقة العرض عرض الشرابح

 .   انقر للتقدم إلى الشرٌحة التالٌة .2

 .  ESCللرجوع إلى طرٌقة العرض عادي فً أي وقت، اضؽط على    تلمٌح 

 .  العرض التقدٌمً الخاص بك فً أي وقت أثناء القٌام بإنشابه وٌمكنك بالطبع معاٌنة

 التعرؾ على اإلعداد لتسلٌم العرض التقدٌمً الخاص بك  

واآلن بعد أن اكتمل العرض التقدٌمً الخاص بك، فإن الخطوة التالٌة التً تقوم بھا تتوقؾ على من الذي سوؾ ٌقدم العرض التقدٌمً، 

 :  وكذلك على المكان الذي ٌتم التقدٌم فٌه واألداة المستخدمة فً التقدٌم

ھل ٌتم التشؽٌل على كمبٌوتر آخر أو ھل سٌتم ھل سٌتم تشؽٌل العرض التقدٌمً على الكمبٌوتر الذي تم إنشاؤه علٌه أو 

 تسلٌم العرض التقدٌمً عن طرٌق قرص مضؽوط أو موقع عبر الشبكة؟   

ا؟    ًٌ  إذا كان ٌتم تقدٌم العرض التقدٌمً المباشر، فھل ستقوم أنت أم شخص آخر بتقدٌمه أم ھل سٌتم تشؽٌله ذات

ال  (فً بعض الحاالت)كمال العملٌات التالٌة بالترتٌب المحدد أو بترتٌب مختلؾ أو وفًقا لإلجابات على ھذه األسبلة، فقد تحتاج إلى إ 

 :  تحتاج إلى القٌام بھا على اإلطالق

مع )التمرٌن والوقت  من المھم ترك وقت كٍاٍؾ لمن ٌقوم بتقدٌم العرض التقدٌمً للتأكد من أن ھذا الوقت مالبم للجدول 

وٌفضل التمرٌن على العرض . ، والتمرٌن علٌه بشكل كاؾ(، إذا لزم األمرتضمٌن وقت فً النھاٌة لطرح األسبلة
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التقدٌمً فً المساحة المخصصة لعرضه وباستخدام األداة المستخدمة لعرضه وٌفضل أن ٌكون ذلك أمام شخص واحد 

وتكون  —وبذلك ،ٌستطٌع مقدم العرض أن ٌشعر بالراحة مع التسھٌالت والحضور المباشر . أو شخصٌن على األقل

 .   المالحظات التً ٌقدمھا ذلك الحضور مفٌدة فً التعرؾ على أٌة عناصر تحتاج إلى المراجعة قبل العرض الفعلً

 :   طباعة النشرات ومالحظات المحاضر  ٌمكنك طباعة العرض التقدٌمً الخاص بك إما كمالحظات محاضر أو كنشرات

o فحة مطبوعة مع محتوٌات جزء المالحظات لتلك تعرض مالحظات المحاضر شرٌحة واحدة فً أعلى كل ص

 . الشرٌحة فً أسفل الصفحة، وٌمكن استخدامھا من قبل المحاضر كنص أو مخطط تفصٌلً أثناء العرض التقدٌمً

 .   وكذلك ٌمكن توزٌعھا على الحضور لكً ٌحظى كل فرد بمعلومات أكثر اكتماالً من العرض التقدٌمً

o  تعرض النشرات شرٌحة أو اثنتٌن أو ثالث أو أربع أو ست أو تسع شرابح لكل صفحة مطبوعة وھً مصممة فقط

تتضمن النشرة ذات ). للحاالت التً ال ٌكون تضمٌن محتوٌات جزء المالحظات أمًرا مرؼوًبا للتوزٌع على الحضور

    (.بة المالحظاتالشرابح الثالث لكل صفحة المساحة المسطرة حٌث ٌستطٌع الحضور كتا

 

حزمة للتوزٌع عبر القرص المضؽوط أو الوٌب  عندما تقوم باستخدام المٌزة حزمة للقرص المضؽوط لنسخ العرض 

الذي تم االنتھاء منه إلى قرص مضؽوط أو إلى موقع عبر الشبكة أو إلى القرص الثابت على  PowerPointالتقدٌمً لـ 

وأٌة ملفات مرتبطة  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007الكمبٌوتر الخاص بك، فسوؾ ٌتم كذلك نسخ 

لعرض التقدٌمً الخاص بك وٌستطٌع وبذلك ٌتم تضمٌن كافة عناصر ا. (مثل األفالم واألصوات)بالعرض التقدٌمً الخاص بك 

على أجھزة الكمبٌوتر الخاصة بھم مشاھدة العرض التقدٌمً  Office PowerPoint 2007األفراد الذٌن لم ٌتم تثبٌت 

 إػافت ششٌذت سئٍسٍت

 النابب  العنصرٌخزن معلومات، بما فً ذلك مواضع النص والكابنات على شرٌحة، و  قالب تعتبر أٌة شرٌحة ربٌسٌة جزءاً من 

 .  للنصوص والكابنات واألحجام وأنماط النص وخلفٌات وسمات األلوان والتأثٌرات والحركة

واحد، فإنھا تنشا قالباً ٌمكنك استخدامه فً إنشاء عروض تقدٌمٌة  (potx.)عند حفظ شرٌحة ربٌسٌة واحدة أو أكثر كملؾ قالب 

 .  التخطٌطاتخصصة واحدة أو أكثر من تحتوي كل شرٌحة ربٌسٌة على مجموعة قٌاسٌة أو م. جدٌدة

 .  ُتظھر الصورة التالٌة شرٌحة ربٌسٌة واحدة تحتوي على ثالثة تخطٌطات



  

1

4 

 

 
 إضافة شرٌحة ربٌسٌة  

 .   ضمن عالمة التبوٌب عرض ، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة 

 .   ضمن عالمة التبوٌب الشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر ربٌسً، انقر فوق إدراج شرٌحة للربٌسٌة 

 :  نّفذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌن أو كلٌھما 

افتراضً وؼٌر مرؼوب فٌه، انقر فوق حد العنصر النابب، ثم اضؽط  عنصر نابب إذا أردت إزالة 

DELETE   . 

 :   إذا أردت إضافة عنصر نابب، فقم بالتالً

انقر فوق صورة مصؽرة لتخطٌط شرٌحة أسفل الشرٌحة الربٌسٌة التً قمت 

 .   بإضافتھا

ضمن عالمة التبوٌب الشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة تخطٌط ربٌسً، انقر 

 .   فوق السھم الموجود بجانب إدراج عنصر نابب، ثم انقر فوق عنصر نابب

 .   فوق موقع على الشرٌحة الربٌسٌة، ثم اسحب لرسم العنصر النابب انقر

 .  لتؽٌٌر حجم عنصر نابب، اسحب أحد حدود زواٌاه   تلمٌح 

 .   م، وانقر فوق حفظ باسMicrosoft Officeانقر فوق زر  

 .   فً الخانة اسم الملؾ، اكتب اسماً للملؾ، أو ال تقم بأي إجراء للموافقة على اسم الملؾ المقترح 

 .   ثم فوق حفظ Templates PowerPointفً القابمة حفظ بنوع، انقر فوق  

. 
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 حطبٍك ششٌذت سئٍسٍت

 .  الشرابح الربٌسٌةإن تطبٌق تصمٌم على كافة الشرابح الموجودة فً العروض التقدٌمٌة الخاصة بك ٌمتاز بالسھولة عندما تستخدم 

وبالمثل، ففً العرض التقدٌمً المقترن . ٌمكن تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة مخصصة على عرض تقدٌمً جدٌد أو عرض تقدٌمً موجود

، أو نقل الشرابح التً تحتوي على محتوى (ثم إضافة المحتوى الحًقا)تطٌع إضافة شرابح فارؼة بشرٌحة ربٌسٌة مخصصة حدًٌثا، تس

 .  إلى العرض التقدٌمً الخاص بك من العروض التقدٌمٌة األخرى، أو استٌراد شرابح من مكتبة الشرابح

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 

 تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على عرض تقدٌمً جدٌد أو مختلؾ

تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على شرابح تم نسخھا من عرض تقدٌمً آخر 

 ولصقھا

 تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على شرابح تم استٌرادھا من مكتبة الشرابح

 

 تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على عرض تقدٌمً جدٌد أو مختلؾ  

قم بفتح كل من العرض التقدٌمً الذي ٌحتوي على الشرٌحة الربٌسٌة التً ترٌد نسخھا والعرض التقدٌمً الذي  .1

 .   سٌتم لصق الشرٌحة الربٌسٌة فٌه

حة الربٌسٌة التً ترٌد نسخھا، من عالمة التبوٌب عرض، وفً فً العرض التقدٌمً الذي ٌشتمل على الشري .2

 .   المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة

شرٌحة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة الربٌسٌة التً ترٌد نسخھا، ثم انقر فوق نسخ  مصؽرةفً الجزء  .3

 .   القابمة المختصرةمن 

  مالحظات 

 .   فً الجزء مصؽرة شرٌحة، تمثل الشرٌحة الربٌسٌة صورة الشرٌحة األكبر، وأسفلھا التخطٌطات المقترنة بھا

تحتوي الكثٌر من العروض التقدٌمٌة على أكثر من شرٌحة ربٌسٌة واحدة، لذلك قد ٌتوجب علٌك 

 .   التمرٌر للبحث عن الشرٌحة التً ترٌدھا
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 .  لشرٌحة تحتوي على شرٌحة ربٌسٌة واحدة وتخطٌطٌنھذه القابمة لمصؽرات تخطٌطات ا

فً عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة إطار، انقر فوق تبدٌل اإلطارات، ثم قم بتحدٌد العرض التقدٌمً الذي ترٌد  .4

 .   لصق الشرٌحة الربٌسٌة فٌه

فً المجموعة طرق عرض فً العرض التقدٌمً الذي ترٌد لصق الشرٌحة الربٌسٌة فٌه، من عالمة التبوٌب عرض،  .5

 .   العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة

فً الجزء مصؽرة شرٌحة، انقر فوق المكان الذي ترٌد تواجد الشرٌحة الربٌسٌة به، ثم قم بتنفٌذ أحد اإلجراءات  .6

 :   التالٌة

 .   الربٌسٌة الفارؼة إذا احتوى العرض التقدٌمً الوجھة على شرٌحة ربٌسٌة فارؼة، فقم بتحدٌد الشرٌحة

إذا احتوى العرض التقدٌمً الوجھة على شرٌحة ربٌسٌة مخصصة واحدة أو أكثر، فقم بالتمرٌر 

 .   ألسفل حٌث ٌوجد آخر تخطٌط وانقر أسفله، ثم قم بلصق الشرٌحة الربٌسٌة

 .   انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة الربٌسٌة، ثم انقر فوق لصق من القابمة المختصرة .7

 .   فً عالمة التبوٌب الشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً .8

 تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على شرابح تم نسخھا من عرض تقدٌمً آخر ولصقھا  

ا، عند لصق  ًٌ شرٌحة فً عرض تقدٌمً آخر تتوفر به شرٌحة ربٌسٌة مطّبقة علٌه، ترث الشرٌحة نفس تنسٌق الشرٌحة افتراض

إذا كانت ھناك أكثر من شرٌحة ربٌسٌة واحدة مطّبقة على العرض التقدٌمً الوجھة، ترث الشرٌحة التً تم لصقھا نفس . الربٌسٌة

 .   تنسٌق الشرٌحة التً تسبقھا

بٌن العروض التقدٌمٌة التً تستخدم شرابح ربٌسٌة مختلفة، ٌمكن تعٌٌن الشرٌحة الربٌسٌة التً ترٌد أن  عند نسخ الشرابح ولصقھا

لمنع الشرٌحة التً تم لصقھا من إرث نفس تنسٌق الشرٌحة التً تسبقھا، . تتبعھا الشرٌحة عند لصقھا فً العرض التقدٌمً الوجھة

عند لصق شرٌحة فً عرض تقدٌمً ٌستند إلى شرٌحة ربٌسٌة تختلؾ . لشرٌحة، والتً تظھر عند لصق اانقر فوق خٌارات اللصق

 Microsoft Officeعما تستند إلٌه الشرٌحة التً تم لصقھا، وقد قررت االحتفاظ بالتنسٌق من العرض التقدٌمً األصلً، ٌقوم 

PowerPoint 2007 ك، توجد عدة شرابح ربٌسٌة مقترنة ونتٌجة لذل. بإضافة شرٌحة ربٌسٌة أخرى إلى العرض التقدٌمً الوجھة
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 .  بالعرض التقدٌمً الوجھة

 تطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على شرابح ٌتم استٌرادھا من مكتبة الشرابح  

للتعرؾ على كٌفٌة إنشاء . وتخزٌنھا وإدارتھا Office PowerPoint 2007إن مكتبات الشرابح تساعد على مشاركة شرابح 

 ة الشرابحإنشاء مكتبمكتبة الشرابح ،انظر 

 :  لتطبٌق شرٌحة ربٌسٌة على شرابح ٌتم استٌرادھا من مكتبة الشرابح، قم بتنفٌذ ما ٌلً

 .  قم بفتح العرض التقدٌمً الذي ترٌد إضافة شرٌحة إلٌه .1

 .   فً عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، وفً المجموعة شرابح، انقر فوق شرٌحة جدٌدة، ثم انقر فوق إعادة استخدام الشرابح .2

 :   فً الجزء إعادة استخدام الشرابح، وفً المربع إدراج شرٌحة من، قم بتنفٌذ أحد اإلجراءات التالٌة .3

 .   للبحث عن مكتبة الشرابح قم بإدخال موقع مكتبة الشرابح، ثم انقر فوق السھم

 .   انقر فوق استعراض لتحدٌد موقع مكتبة الشرابح

 .   فً القابمة كافة الشرابح، انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد إضافتھا إلى العرض التقدٌمً الخاص بك .4

 .  لعرض صورة مصؽرة أكبر للشرٌحة، ضع المؤشر على الشرٌحة

وإذا لم تقم . صدرإذا أردت أن تحتفظ الشرٌحة التً تم استٌرادھا بالتنسٌق األصلً، أسفل الجزء إعادة استخدام الشرابح، فقم بتحدٌد االحتفاظ بتنسٌق الم .5

 .   بذلك، ترث الشرٌحة التً تم استٌرادھا نفس تنسٌق الشرٌحة الربٌسٌة فً العرض التقدٌمً الوجھة

 .   5و 4و 3كتبة الشرابح إلى العرض التقدٌمً الخاص بك، كرر الخطوات رقم إلضافة شرٌحة أخرى من م .6

 

 فً ھذا المقال  إًشاء ألبْم طْس فْحْغشافٍت

 

نظرة عامة حول إنشاء ألبوم صور 

فوتوؼرافٌةإضافة صورةإضافة تسمٌة 

 توضٌحٌةتؽٌٌر شكل الصورة

 
 نظرة عامة حول إنشاء ألبوم صور فوتوؼرافٌة  

. الفوتوؼرافٌة عرضاً تقدٌمٌاً ٌمكنك إنشاؤه لعرض الصور الفوتوؼرافٌة الشخصٌة أو المھنٌة PowerPointٌعتبر ألبوم صور 

نة من ألوان : السمة)السمات لوان الخلفٌات وتلفت االنتباه وأمراحل انتقالٌة للشرابح ٌمكنك إضافة تأثٌرات تتضمن  مجموعة مكوَّ

بعد قٌام الصور بضبط . معٌنة والمزٌدتخطٌطات و .(ٌمكن تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد. السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

 .  ثرالترتٌب والتخطٌط، قم بإضافة إطار حول الصور، أو حتى قم بتطبٌق سمة لتخصٌص مظھر األلبوم أك

 .  لمشاركة ألبوم الصور الفوتوؼرافٌة مع اآلخرٌن، ٌمكنك إرساله كمرفق إلى رسالة برٌد إلكترونً أو نشره إلى وٌب أو طباعته

  Microsoftإلضافة الصور إلى العرض التقدٌمً أو ألبوم الصور الفوتوؼرافٌة فً " من الماسح الضوبً أو الكامٌرا"ال ٌتوفر الخٌار    ھام 

PowerPoint 2007 Office . لمزٌد من المعلومات حول كٌفٌة إضافة صورة من الماسح أو الكامٌرا الرقمٌة إلى ألبوم الصور 
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 شرٌحة عنوان مع سمة  

 صورة  

ٌُستخدم من أجل التباعد    مربع نص فارغ ُ

 شكل اإلطار  

 تسمٌة توضٌحٌة  

 فة صورة من ملؾ أو من قرص  إضا

ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق السھم الموجود أسفل صورة، ثم انقر  .1

 .   فوق ألبوم صور فوتوؼرافٌة جدٌد

 .   قرص/فً مربع الحوار ألبوم صور فوتوؼرافٌة، ضمن إدراج صورة من، انقر فوق ملؾ .2

فً مربع الحوار إدراج صور جدٌدة، قم بتحدٌد موقع المجلد الذي ٌحتوي على الصور التً ترٌد إدراجھا، ثم انقر  .3

 .   فوق إدراج

إذا أردت معاٌنة ملؾ صورة فً ألبوم الصور، أسفل الصور الموجودة فً األلبوم، انقر فوق اسم ملؾ الصورة  .4

 .   ٌنةالمراد معاٌنتھا، ثم قم بعرضھا فً اإلطار معا

لتؽٌٌر الترتٌب الذي سٌتم عرض الصور فٌه، ضمن الصور الموجودة فً األلبوم، انقر فوق اسم ملؾ الصورة التً  .5

 .   ترٌد تحرٌكھا، ثم استخدم أزرار األسھم لتحرٌكھا إلى أعلى أو أسفل فً القابمة

 .   فً مربع الحوار ألبوم صور فوتوؼرافٌة، انقر فوق إنشاء .6

وإضافة إطار إلى الصور وتحدٌد  التخطٌط بما فً ذلك تحدٌد )لتؽٌٌر شكل الصور فً ألبوم صور فوتوؼرافٌة ،   مالحظة 

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة: السمة)سمة   .(ٌمكن تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد. مجموعة مكوَّ

 مربع نصً وإدراج 

 إضافة تسمٌة توضٌحٌة  

 .   تسمٌات توضٌحٌة، اكتب النص الذي ٌصؾ كل صورة فً ألبوم الصور الفوتوؼرافٌةعند إضافة 

 .   أضؾ صورة .1

لبوم صور فً عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق السھم الموجود أسفل ألبوم الصور الفوتوؼرافٌة، ثم انقر فوق تحرٌر أ .2

 .   فوتوؼرافٌة

 .   فً مربع الحوار تحرٌر ألبوم صور فوتوؼرافٌة، أسفل خٌارات الصور، حدد خانة االختٌار تسمٌة توضٌحٌة أسفل كافة الصور .3

للصور الموجودة فً ألبوم الصور  تخطٌطا ً إذا كانت خانة االختٌار ھذه ؼٌر متوفرة، ٌجب أوالً اختٌار    مالحظة 
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 . الفوتوؼرافٌة

 .  ٌط األلبوم، فً القابمة تخطٌط الصورة، حدد التخطٌط الذي ترٌدهللقٌام بذلك، أسفل تخط

 .   انقر فوق تحدٌث .4

اسم ملؾ الصورة كعنصر نابب لنص التسمٌة التوضٌحٌة بشكل  PowerPointٌستخدم 

 .  افتراضً

 .   فً طرٌقة العرض عادي، انقر فوق العنصر النابب لنص التسمٌة التوضٌحٌة، ثم اكتب التسمٌة التوضٌحٌة .5

 تؽٌٌر شكل الصورة  

 .   افتح العرض التقدٌمً أللبوم الصور الفوتوؼرافٌة الذي ٌحتوي على الصورة التً ترٌد تؽٌٌرھا .1

 .   وم الصورضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق السھم الموجود أسفل ألبوم صور فوتوؼرافٌة ، ثم انقر فوق تحرٌر ألب .2

 :   فً مربع الحوار تحرٌر ألبوم الصور،قم بإجراء أو أكثر مما ٌلً .3

 لعرض كافة الصور فً ألبوم صور فوتوؼرافٌة باألسود واألبٌض، ضمن خٌارات الصورة، حدد خانة 

 .   االختٌار كافة الصور باألسود واألبٌض

القوابم والصور ترتٌب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعً و: تخطٌط)تخطٌط لتحدٌد 

للصور، أسفل تخطٌط األلبوم، فً القابمة تخطٌط  (.والجداول والمخططات واألشكال واألفالم على الشرٌحة

 .   الصورة، حدد التخطٌط الذي ترٌده

لوضع الصور فً إطار، ضمن تخطٌط األلبوم، فً القابمة شكل اإلطار، حدد شكل اإلطار الذي ٌبدو جٌداً 

 .   ألبوم الصور الفوتوؼرافٌةوبه كافة الصور فً 

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة: السمة)سمة لتحدٌد  ٌمكن تطبٌق . مجموعة مكوَّ

أللبوم الصور، ضمن تخطٌط األلبوم، بجانب سمة، انقر فوق استعراض، ثم فً  .(سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد

 .   مربع الحوار اختٌار سمة، قم بتحدٌد موقع السمة التً ترٌد استخدامھا

 .  لتعلم المزٌد حول استخدام السمات،

، أسفل الصور الموجودة فً األلبوم، (الذي ٌوفر مساحة فً ألبوم الصور) مربع نص إلضافة 

 .   انقر فوق الصورة التً ترٌد إلحاق مربع النص بھا، ثم انقر فوق مربع نص جدٌد

لالستدارة أو لزٌادة سطوع الصورة أو تقلٌله أو لزٌادة تباٌن الصورة أو تقلٌله، فً القابمة الصور 

 :   انقر فوق الصورة التً ترٌد إجراء استدارة لھا، ثم قم بم ٌلً الموجودة فً األلبوم،

 .   إلجراء استدارة للصورة باتجاه عقارب الساعة، انقر فوق 

 .   إلجراء استدارة للصورة بعكس اتجاه عقارب الساعة، انقر فوق 

 .   لزٌادة التباٌن، انقر فوق 

 .   لتقلٌل التباٌن، انقر فوق 

 .   وع، انقر فوق لزٌادة السط

 .  لتقلٌل السطوع، انقر فوق 
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 إػافت طْسة إلى ألبْم طْس فْحْغشافٍت

. الفوتوؼرافٌة عرضاً تقدٌمٌاً ٌمكنك إنشاؤه لعرض الصور الفوتوؼرافٌة الشخصٌة أو المھنٌة PowerPointٌعتبر ألبوم صور 

. ٌمكنك إضافة تأثٌرات مذھلة تتضمن انتقاالت جذابة لالنتباه خاصة بالشرابح وخلفٌات ملونة وسمات وتخطٌطات معٌنة وؼٌر ذلك

 .  إلى ألبوم صور فوتوؼرافٌة فً العرض التقدٌمًٌمكنك إضافة صورة من ملؾ أو قرص أو ماسح أو كامٌرا رقمٌة 

إلضافة الصور إلى العرض التقدٌمً أو ألبوم الصور الفوتوؼرافٌة فً " من ماسح ضوبً أو كامٌرا"ال ٌتوفر الخٌار    ھام 

Microsoft Office 

  PowerPoint 2007 

 :   ضمن عالمة التبوٌب إدراج ، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق السھم الموجود أسفل صورة، ثم قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن

 .   إلضافة صورة إلى ألبوم صور فوتوؼرافٌة جدٌد، انقر فوق ألبوم صور فوتوؼرافٌة جدٌد

 .   تحرٌر ألبوم الصور الفوتوؼرافٌة إلضافة صورة إلى ألبوم صور فوتوؼرافٌة موجود، انقر فوق

لرؤٌة تحرٌر ألبوم الصور الفوتوؼرافٌة فً القابمة، ٌجب فتح العرض التقدٌمً الذي ٌحتوي على ألبوم الصور     تلمٌح 

 .  الفوتوؼرافٌة

 .   قرص/فً مربع الحوار ألبوم صور فوتوؼرافٌة، ضمن إدراج صورة من، انقر فوق ملؾ .2

 .   فً مربع الحوار إدراج صور جدٌدة، قم بتحدٌد موقع الصورة التً ترٌد إضافتھا وانقر فوقھا، ثم انقر فوق إدراج .3

 

  مالحظات 

إذا أردت معاٌنة ملؾ صورة فً ألبوم صور فوتوؼرافٌة، فً مربع الحوار ألبوم صور فوتوؼرافٌة، 

 .  لتحدٌدھا، ثم قم بعرضھا فً اإلطار معاٌنةضمن الصور الموجودة فً األلبوم، انقر فوق اسم الصورة 

إذا أردت تؽٌٌر الترتٌب الذي سٌتم عرض الصور فٌه، فً مربع الحوار ألبوم صور فوتوؼرافٌة، 

ضمن الصور الموجودة فً األلبوم، انقر فوق اسم الصورة لتحدٌدھا، ثم انقر فوق أزرار األسھم لتحرٌكھا 

 .  إلى أعلى أو أسفل داخل القابمة

 :   فً مربع الحوار ألبوم صور فوتوؼرافٌة، قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .4

 .   إلضافة صورة إلى أبوم صور جدٌد، انقر فوق إنشاء

 .  إلضافة صورة إلى ألبوم صور موجود، انقر فوق تحدٌث

 

 إصالت طْسة هي ألبْم طْس فْحْغشافٍت

ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق السھم الموجود أسفل صورة، ثم انقر فوق تحرٌر ألبوم  .1

 .   الصور الفوتوؼرافٌة

 .  فً القابمة الصور الموجودة فً األلبوم، حدد الصورة التً ترٌد إزالتھا، ثم انقر فوق إزالة .2
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 حكشاس ششائخ داخل ػشع حمذٌوً ّادذ

 .   إلضافة شرٌحة تحتوي على محتوى شرٌحة موجودة بالفعل فً عرض تقدٌمً، ٌمكن تكرار الشرٌحة

 .  نسخ الشرابح ولصقھا، والتً تتٌح االحتفاظ بتنسٌق محتوى الشرٌحة المكررة، ٌنبؽً لك حٌنبذ استرداد اللصقعند الحاجة إلى مٌزة    ھام 

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 .   حدد شرٌحة أو أكثر ترؼب فً تكرارھا .2

 .   فً عالمة التبوٌب البداٌة، فً المجموعة الشرابح، انقر فوق شرٌحة جدٌدة .3

 .   فً معرض التخطٌطات، انقر فوق تكرار الشرابح المحددة .4

 .  ٌتم إدراج الشرابح المكررة مباشرة أسفل أدنى شرٌحة تم تحدٌدھا   مالحظة 

 حغٍٍش طشٌمت الؼشع االفخشاػٍت

طط مخ"و" شرابح"الجزء الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب " عادي"بشكٍل افتراضً فً طرٌقة العرض  PowerPointٌعرض 

ٌتم حفظ التؽٌٌرات التً تقوم بإجرابھا على حجم األجزاء فً العرض أو على العرض نفسه وعرضھا مع العرض التقدٌمً ". تفصٌلً

 . حٌث ٌتم إنشاء التؽٌٌرات 

 .  دوماً فً عرض محدد PowerPointإال أنه ٌمكنك تعٌٌن فتح . ال ٌتم حفظ التؽٌٌرات خارج ھذا العرض التقدٌمً

باإلضافة " صفحة المالحظات"و" عرض الشرابح"و" فارز الشرابح"العرض التً ٌمكنك تعٌٌنھا كافتراضً طرق عرض  من بٌن طرق

طرق العرض ، راجع PowerPointللحصول على مزٌد من المعلومات حول طرق عرض ". عادي"إلى تباٌنات فً طرٌقة العرض 

 .  PowerPointفً 

1.    .PowerPoint ،ثم انقر فوق خٌارات Microsoft Office انقر فوق زر 

 .   ، انقر فوق خٌارات متقدمةPowerPointفً مربع الحوار خٌارات  .2

 .  ضمن عرض، فً القابمة فتح كافة المستندات باستخدام ھذا العرض، حدد العرض الذي ترٌد تعٌٌنه كافتراضً، ثم انقر فوق موافق .3

 الششائخحغٍٍش حشحٍب 

 .   عند إنشاء عرض تقدٌمً، قد ترؼب فً تؽٌٌر ترتٌب الشرابح

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 .   الجدٌدمن عالمة التبوٌب البداٌة، حدد مصؽرات الشرٌحة التً ترٌد نقلھا، ثم قم بسحبھا إلى موقعھا  .2

وانقر فوق آخر شرٌحة  SHIFTلتحدٌد عدة شرابح متتالٌة، انقر فوق الشرٌحة األولى واستمر فً الضؽط على    تلمٌح 

 مع النقر فوق كل شرٌحة ترؼب    CTRLلتحدٌد عدة شرابح ؼٌر متتالٌة، استمر فً الضؽط على . ترؼب فً تحدٌدھا

 

 دزف ششٌذت

 :  لحذؾ شرٌحة من العرض التقدٌمً، قم بما ٌلً

 انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة التً ترؼب فً حذفھا، ثم انقر فوق حذؾ شرٌحة

 إخفاء ششٌذت أّ إظِاسُا
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 .   إذا كنت بحاجة إلى شرٌحة فً العرض التقدٌمً، ولكنك ال ترؼب فً إظھارھا فً عرض الشرابح، فٌمكنك إخفاؤھا

فًٌدا بشكل خاص عند إضافة شرابح إلى عرض تقدٌمً ٌوفر مستوٌات مختلفة من التفاصٌل حول مادة الموضوع، ربما من ٌعد ھذا م

ٌمكن وضع عالمات على ھذه الشرابح كمخفٌة حتى ال ٌتم عرضھا فً عرض الشرابح الربٌسً، ولكن ٌظل . أجل جماھٌر مختلفة

 .   الوصول إلٌھم ممكًنا عند الحاجة

فً ھذه الحالة، ٌمكن كشؾ الشرابح المخفٌة التً . المثال، قد ٌطلب أحد أفراد الجمھور شرح عنصر بشكل أكثر تفصٌال ًعلى سبٌل 

ومع ذلك، إذا كان الوقت قصًٌرا والجمھور ٌدرك المفاھٌم التً توصلھا له، فقد ترؼب فً االحتفاظ بالشرابح . تحتوي على تلك التفاصٌل

 .   افٌة مخفٌة حتى تواصل العرض التقدٌمً دون القٌام بتٍخٍط واضح للشرابحالتً تحتوي المعلومات اإلض

عند إخفاء شرٌحة، تظل الشرٌحة فً الملؾ حتى لو تم إخفاؤھا عند تشؽٌل العرض التقدٌمً الموجود فً عرض    مالحظة 

 .  العرض التقدٌمًٌمكن تشؽٌل الخٌار إخفاء الشرٌحة وإٌقاؾ تشؽٌله بشكل فردي ألٌة شرٌحة فً . الشرابح

  .1 

 :   قم بأحد اإلجراءات التالٌة . 2

 .   إلخفاء شرٌحة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة التً ترؼب فً إخفابھا ،ثم انقر فوق إخفاء الشرٌحة

 .   مع رقم الشرٌحة بالداخل، بجوار الشرٌحة التً تم إخفاؤھاٌظھر رمز الشرٌحة المخفٌة 

إلظھار شرٌحة تم إخفاؤھا مسبًقا، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة التً ترؼب فً 

 .   إظھارھا، ثم انقر فوق إخفاء الشرٌحة

إذا كنت فً عرض شرابح وقررت إظھار شرٌحة تم إخفاؤھا مسبًقا، فانقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة الحالٌة، وانقر  مالحظة 

 .  رٌحة، ثم انقر فوق الشرٌحة التً ترؼب فً إظھارھافوق االنتقال إلى الش

 

 إػافت ًض إلى ششٌذت

 ٌمكنك إضافة نص للمقاطع التالٌة

 عنصر نابب 

 شكل   

 مربع نص 

 
 النص الموجود فً العناصر الناببة  
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 مربع نص مستخدم كتسمٌة توضٌحٌة  

النص الموجود على شكل 

 فً ھذا المقال  سھم  

 

إضافة نص أساسً أو نص عنوان فً عنصر 

 ناببإضافة نص إلى شكإلضافة نص إلى مربع نص

 

 إضافة نص أساسً أو نص عنوان فً عنصر نابب

ٌمكنك كتابة عناوٌن وعناوٌن فرعٌة ونص . فً تشكٌالت متعددة الكابنات تحتوي تخطٌطات الشرٌحة على عناصر ناببة للنصوص و

 .   أساسً داخل العناصر الناببة للنصوص والكابنات

 

 .  ٌمثل الحد المنقط العنصر النابب الذي ٌحتوي على نص العنوان الخاص بالشرٌحة

 :  إلضافة نص أساسً أو نص عنوان فً عنصر نابب على شرٌحة، قم بما ٌلً

 .   انقر داخل عنصر نابب للنص، ثم اكتب النص أو الصقه

ؼٌر حجم الخط وتباعد األسطر بشكل بتص PowerPointإذا تجاوز النص حجم العنصر النابب، ٌقوم    مالحظة 

 .   تزاٌدي أثناء الكتابة، الحتواء النص

 إضافة نص إلى شكل

وعند كتابة نص داخل الشكل، فإن . ٌمكن أن تحتوي األشكال مثل المربعات والدوابر وبالونات وسابل الشرح واألسھم الممتلبة على نص

 .  راكب نص ٌكون مستقالً عن الشكل وال ٌتحّرك عند تحرٌك الشكلٌمكنك أٌضاً ت. النص ٌرفق بالشكل وٌتحرك وٌدور معه

 إضافة نص لٌصبح جزءاً من الشكل  

 .   إلضافة نص ٌصبح جزءاً من الشكل، حدد الشكل، ثم اكتب النص أو الصقه

 .  إضافة نص مستقل عن الشكل

 .   إلضافة نص ٌتحرك مستقالً عن الشكل، أضؾ مربع نص ثم اكتب النص أو الصقه
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 إضافة مربع نص* 

 .   فً عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق مربع نص .1

، انقر فوق محاذاة "القابمة المنسدلة"إذا كنت تستخدم لؽة من لؽات شرق آسٌا، فمن مربع النص    مالحظة 

 .   أفقٌة أو عمودٌة

 .   انقر فوق الشرٌحة، ثم اسحب المؤشر لرسم مربع النص .2

 إضافة نص إلى مربع نص

على سبٌل المثال، ٌمكنك . النابب للنصاستخدم مربعات النص لوضع النص فً أي مكان على الشرٌحة، مثل وضعه خارج العنصر 

كما أن مربع النص ٌعتبر سھل . عن طرٌق إنشاء مربع نص ووضعه بالقرب من ھذه الصورة صورة إضافة تسمٌة توضٌحٌة إلى 

اد لنص ٌمكنك إضافة حد، أو تعببة، أو ظل، أو تأثٌر ثالثً األبع. االستعمال إذا أردت إضافة نص إلى شكل، دون إرفاق النص بالشكل

 .  موجود فً مربع نص

 .   إلضافة نص إلى مربع النص، انقر داخل مربع النص، ثم اكتب النص أو الصقه

 

 

 

 

 

 

 نسخ الشرابح ولصقھا -2

 نظرة عامة على نسخ الشرابح ولصقھا

عند نسخ شرٌحة أو أكثر من عرض تقدٌمً إلى موقع داخل نفس العرض التقدٌمً أو إلى عرض تقدٌمً آخر، ٌمكن تحدٌد السمة 

 .  التً ترؼب أن تتخذھا الشرابح الجدٌدة

ذلك، ومع . عند لصق شرٌحة داخل موقع جدٌد فً عرض تقدٌمً فإن ھذه الشرٌحة بشكل افتراضً ترث سمة الشرٌحة التً تسبقھا

إذا تم نسخ الشرٌحة من عرض تقدٌمً آخر ٌستخدم سمة مختلفة، ٌمكن االحتفاظ بتلك السمة عند لصق الشرٌحة داخل عرض 

؛ لتؽٌٌر التنسٌق حتى ال ترث الشرٌحة التً ٌتم لصقھا سمة الشرٌحة التً تسبقھا، استخدم الزر خٌارات اللصق. تقدٌمً مختلؾ

 .   ملصقةالذي ٌظھر بالقرب من الشرٌحة ال

 نسخ الشرابح ولصقھا

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 :   حدد الشرٌحة التً ترؼب فً نسخھا بواسطة أحد اإلجراءات التالٌة .2

 .   لتحدٌد شرٌحة مفردة، انقر فوقھا

ثم انقر فوق آخر  SHIFTة، انقر فوق الشرٌحة األولى واضؽط على لتحدٌد عدة شرابح متتالً

 .شرٌحة ترؼب فً تحدٌدھا   
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 .   ، ثم انقر فوق كل شرٌحة ترؼب فً تحدٌدھاCTRLلتحدٌد عدة شرابح ؼٌر متتالٌة، اضؽط على 

 .   انقر بزر الماوس األٌمن فوق إحدى الشرابح المحددة، ثم انقر فوق نسخ .3

خة، ثم انقر فوق فً العرض التقدٌمً الوجھة، وعلى عالمة التبوٌب الشرابح، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الشرٌحة التً ترٌد أن تتبعھا الشراُبُح المنسو .4

 .   لصق

 ، الذي ٌظھر بالقرب من الشرابح التً تملالحتفاظ بالتصمٌم األصلً للشرابح المنسوخة، انقر فوق الزر خٌارات اللصق

لصقھا على عالمة التبوٌب مخطط تفصٌلً أو الشرابح فً العرض عادي، أو فً الجزء الشرابح، ثم انقر فوق االحتفاظ 

 .   بتنسٌق المصدر

 أٌن الزر خٌارات اللصق؟فً حالة عدم رؤٌة الزر خٌارات اللصق، انتقل إلى 

 أٌن الزر خٌارات اللصق؟

بشكل نموذجً قرًٌبا من الشرٌحة التً تم ي، ٌظھر الزر خٌارات اللصقعند لصق شرٌحة داخل موقع جدٌد فً عرض تقدٌم

وٌتٌح الزر خٌارات اللصق التحكم فً . لصقھا على عالمة التبوٌب مخطط تفصٌلً أو الشرابح فً العرض عادي، أو فً الجزء الشرابح

 .  استرداد اللصقكٌفٌة ظھور المحتوى بعد لصقه  ؛ كما ٌعرؾ بـ 

 :   تعذر رؤٌة الزر خٌارات اللصق أحٌاًنا بعد لصق الشرٌحةفٌما ٌلً أسباب 

فً حٌن أنه ٌجب استخدام األوامر . قمت باللصق باستخدام لصق خاص من المقطع حافظة من عالمة التبوٌب البداٌة

 .   لرؤٌة خٌارات اللصق Officeقطع أو نسخ ولصق، أو ٌمكنك النسخ واللصق باستخدام حافظة 

 .   Microsoft Office Wordقمت بلصق مجموعة كابنات من برنامج آخر، مثل 

 .  ال ٌوجد تعارض نمطً بٌن المصدر ووجھة الشرٌحة التً تقوم بلصقھا

 

 إػافت ششٌذت جذٌذة

 .   من عالمة التبوٌب البداٌة، فً المجموعة الشرابح، انقر فوق شرٌحة جدٌدة .1

ة لشرٌحة من معرض التخطٌطات .2  .   حدد صورة مصؽـرَّ

 إػافت حخطٍط

ترتٌب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعً، : تخطٌط)تخطٌط ٌناسب احتٌاجاتك، فٌمكنك إضافة  تخطٌط قٌاسًإذا لم تجد 

 .   دٌد وتخصٌصهج (.والقوابم ،والصور، والجداول، والمخططات، واألشكال التلقابٌة، واألفالم، على مخطط ما

مربعات : عناصر ناببة)عناصر ناببة ، وأضؾ تخطٌطاً جدٌداً، وأضؾ "الشرٌحة الربٌسٌة"إلضافة تخطٌط، انتقل إلى طرٌقة عرض 

وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص . لھا حدود منقّطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح

 (potx.)خاصة بالنصوص والكابنات، ثم احفظ العرض التقدٌمً كملؾ  (.ابنات مثل المخططات، والجداول، والصوراألساسً أو ك

ملؾ ٌحتوي على األنماط فً عرض تقدٌمً، متضمناً نوع وحجم الرموز النقطٌة والخطوط، وأحجام ومواضع : قالب التصمٌم)للقالب 

 .  (.مة األلوان، والشرٌحة الربٌسٌة وشرٌحة العنوان الربٌسٌة االختٌارٌةالعناصر الناببة، وتصمٌم الخلفٌة، وتعببة أنظ

 .   ضمن عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة .1
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 .   ضافة التخطٌط الجدٌدفً الجزء الذي ٌحتوي على شرٌحة ربٌسٌة وتخطٌطات، انقر فوق موقع أدنى الشرٌحة الربٌسٌة حٌثما ترٌد إ .2

 .   ضمن عالمة التبوٌب الشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر ربٌسً، انقر فوق إدراج تخطٌط .3

 :   قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالٌة .4

مربعات لھا حدود منّقطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب : عناصر ناببة)عنصر نابب لحذؾ 

وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل . الشرابحتخطٌطات 

افتراضً ؼٌر مرؼوب فٌه، انقر فوق حد العنصر النابب، ثم اضؽط  (.المخططات، والجداول ،والصور

DELETE   . 

 :   إلضافة عنصر نابب، قم بالتالً

موعة تخطٌط ضمن عالمة التبوٌب عرض الشرٌحة الربٌسٌة، فً المج .1

ربٌسً، انقر فوق نص السھم الموجود بجانب إدراج عنصر نابب، ثم انقر 

 .   فوق عنصر نابب

 .   انقر فوق موقع فً التخطٌط، ثم اسحب لرسم العنصر النابب .2

 .  لتؽٌٌر حجم عنصر نابب، اسحب أحد حدود زواٌاه   تلمٌح 

 .   ، وانقر فوق حفظ باسمMicrosoft Officeانقر فوق زر  .5

 .   فً المربع اسم الملؾ، اكتب اسماً للملؾ، أو ال تقم بأي إجراء للموافقة على اسم الملؾ المقترح .6

 .   ، ثم فوق حفظTemplates PowerPointفً القابمة حفظ بنوع، انقر فوق  .7

سٌظھر اآلن التخطٌط الذي قمت بإضافته وتخصٌصه فً قابمة التخطٌطات المضمنة القٌاسٌة الموجودة فً طرٌقة العرض    مالحظة 

 .  ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة شرابح" عادي"

 

 إػافت ػٌظش ًائب إلى حخطٍط

تحمل ھذه المربعات اسماً ونصاً أساسٌاً أو كابنات . من تخطٌطات الشرابح تعد العناصر الناببة مربعات ذات حدود منقطة تعتبر جزءاً 

 .  ومخططات وجداول وصور SmartArtمثل رسومات 

 .  على سبٌل المثال، فٌما ٌلً ما ھو افتراضٌاً، تخطٌط الشرٌحة القٌاسٌة التً تحتوي على عنصر نابب لنص عنوان وعنصر نابب لعنوان فرعً
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 :  إلضافة عنصر نابب لتخطٌط، قم بالتالً

 .   ضمن عالمة التبوٌب عرض ، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة .1

 .   ضمن عالمة التبوٌبالشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر ربٌسً، انقر فوق إدراج تخطٌط .2

عنصر ضمن عالمة التبوٌب الشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة تخطٌط ربٌسً، انقر فوق السھم الموجود بجانب إدراج عنصر نابب، ثم انقر فوق نوع ال .3

 .   النابب الذي ترٌد

 .   انقر فوق موقع على التخطٌط، ثم اسحب لرسم العنصر النابب .4

 .   4إلى  2ن إلضافة المزٌد من العناصر الناببة، كرر الخطوات م .5

 .  "تؽٌٌر عنصر نابب"لتؽٌٌر عنصر نابب تمت إضافته، راجع    مالحظة 

 حطبٍك حخطٍط

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 .   انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد تطبٌق تخطٌط علٌھا .2

 .   تبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً مجموعة الشرابح، انقر فوق تخطٌط، ثم انقر فوق أحد التخطٌطاتمن عالمة ال .3

   مالحظات  

 .   "نظرة عامة حول التخطٌطات"للحصول على المزٌد من المعلومات حول المخططات التفصٌلٌة، راجع 

إضافة شرٌحة ذات تخطٌط مختلؾ لعرض "إذا كنت ترٌد إضافة شرٌحة لھا تخطٌط مختلؾ إلى عرض تقدٌمً، راجع 

 ".   تقدٌمً

 

 

 

 

 

 حغٍٍش ػٌظش ًائب

. بتؽٌٌر حجمه، أو تؽٌٌر موضعه، أو بتؽٌٌر الخط أو الحجم أو الحالة أو اللون أو التباعد للنص بداخله عنصر نابب ٌمكنك تؽٌٌر 

 .  وٌمكنك تؽٌٌر العناصر الناببة التً تظھر فً شرٌحة مفردة أو فً شرابح متعددة فً العرض التقدٌمً

شرابح التً تتبع الشرٌحة الربٌسٌة، بٌنما تؤثر التؽٌٌرات التً تؤثر كافة التؽٌٌرات التً ٌتم إجراؤھا على شرٌحة ربٌسٌة على كافة ال

ترتٌب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعً والقوابم والصور والجداول والمخططات : تخطٌط)تخطٌطات ٌتم إجراؤھا على 

سبٌل المثال، إذا كنت ترٌد تؽٌٌر لون الخط على . الشرابح على كافة الشرابح التً تتبع ھذا التخطٌط (.واألشكال واألفالم على الشرٌحة

، فانقر فوق تخطٌط نمط العنوان، ثم قم بتؽٌٌر "الشرٌحة الربٌسٌة"على كافة شرابح العنوان فً عرض تقدٌمً، فً طرٌقة العرض 

 .   تنسٌق النص

 تؽٌٌر عنصر نابب ٌظھر فً شرٌحة مفردة  

 :   بأحد اإلجراءٌن التالٌٌنانقر فوق العنصر النابب الذي ترٌد تؽٌٌره، ثم قم 

، وعندما ٌصبح المؤشر على شكل سھم ثنابً الرأس، مقابض تؽٌٌر حجمه لتؽٌٌر حجمه، أشر إلى أحد 

 .   اسحب المقبض
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إلعادة تعٌٌن موضعه، أشر إلى أحد حدوده، وعندما ٌتحّول المؤشر إلى سھم رباعً الرأس، اسحب 

 .   العنصر النابب إلى موقع جدٌد

لتؽٌٌر خط أو حجم أو حالة أو لون أو تباعد النص بداخله، حدد النص، ثم من عالمة التبوٌب 

 .   الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة خط، انقر فوق الخٌارات التً ترٌدھا

 تؽٌٌر عنصر نابب ٌظھر فً عدة شرابح  

 .   النشرات الربٌسٌة ضمن عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق .1

 :   انقر فوق العنصر النابب الذي ترٌد تؽٌٌره، ثم قم بأي مما ٌلً .2

 .   ، وعندما ٌصبح المؤشر سھماً ثنابً الرأس، اسحب المقبضمقابض تؽٌٌر حجمه لتؽٌٌر حجمه، أشر إلى أحد 

أس، اسحب إلعادة تعٌٌن موضعه، أشر إلى أحد حدوده، وعندما ٌصبح المؤشر سھماً رباعً الر

 .   العنصر النابب إلى موقع جدٌد

لتؽٌٌر الخط أو الحجم أو الحالة أو اللون أو التباعد للنص بداخله، حدد النص لعرض شرٌط 

 .   ضمن شرٌط األدوات خط، انقر فوق الخٌار المرؼوب. األدوات خط العابم

 حغٍٍش الخطْط

 Arial. ٌسمى أٌضاً حرؾ مطبعً. تصمٌم رسومً ٌطّبق على كافة األرقام، والرموز، واألحرؾ األبجدٌة: خط)الخطوط ٌمكنك تؽٌٌر 

نقاط، وبأنماط مختلفة، مثل أسود  01وتأتً الخطوط عادة بأحجام مختلفة، مثل . ھما مثالن عن الخطوط Courier Newو 

تؽٌٌر خطوط العنوان والنص فً ٌمكنك أٌضاً . ي عرضك التقدٌمً بالكاملعلى شرٌحة مفردة، أو ٌمكنك تؽٌٌر الخطوط ؾ (.عرٌض

 .  المطبقة على عرضك التقدٌمً السمة

 تؽٌٌر الخطوط على شرٌحة مفردة  

 :   قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .1

 .   لتؽٌٌر الخط فً فقرة أو عبارة واحدة، حدد النص الذي ترٌد تؽٌٌره

مربعات لھا حدود منّقطة أو حدود مابلة ُتعتبر : عناصر ناببة)عنصر نابب لتؽٌٌر خط النص بالكامل فً 

وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات . جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح

 .   الناببقم بتحدٌد النص بالكامل فً العنصر النابب، أو انقر فوق العنصر (.مثل المخططات ،والجداول، والصور

 .   ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة خط، حدد خطاً فً القابمة خط .2

 تؽٌٌر الخطوط فً العرض التقدٌمً بالكامل  

الشرٌحة التً تخّزن معلومات حول قالب التصمٌم المطّبق، متضمنة أنماط الخطوط، : شرٌحة ربٌسٌة)شرٌحة ربٌسٌة إذا كنت تستخدم 

واحدة، وتقوم بتؽٌٌر خط على الشرٌحة الربٌسٌة، فسوؾ ٌظھر  (.عناصر الناببة ومواضعھا، وتصمٌم الخلفٌة، وأنظمة األلوانوأحجام ال

قالب )قالب على سبٌل المثال، عندما تقوم بتطبٌق )إذا كنت تستخدم شرابح ربٌسٌة متعددة . الخط الجدٌد العرض التقدٌمً بالكامل

نماط فً عرض تقدٌمً، متضمناً نوع وحجم الرموز النقطٌة والخطوط، وأحجام ومواضع العناصر الناببة، ملؾ ٌحتوي على األ: التصمٌم

، فٌجب (واحد على العرض التقدٌمً (.وتصمٌم الخلفٌة، وتعببة أنظمة األلوان، والشرٌحة الربٌسٌة وشرٌحة العنوان الربٌسٌة االختٌارٌة

 .  تؽٌٌر نمط الخط فً كل شرٌحة ربٌسٌة

 .   عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العرض التقدٌمً، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة ضمن .1

ترتٌب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعً، والقوابم، والصور، : تخطٌط)التخطٌطات فً الجزء األٌمن الذي ٌحتوي على الشرابح الربٌسٌة و .2
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، انقر فوق صورة مصؽرة للشرٌحة الربٌسٌة أو التخطٌط الذي ٌحتوي على الخط (.التلقابٌة، واألفالم، على مخطط ماوالجداول، والمخططات، واألشكال 

 .   الذي ترٌد تؽٌٌره

 .   فً الشرٌحة الربٌسٌة أو التخطٌط، انقر فوق نص العنوان أو مستوى النص األساسً الذي ترٌد تطبٌق نمط خط جدٌد إلٌه .3

 .  الربٌسٌة أو التخطٌط، ٌمكنك فقط تؽٌٌر الخط، دون النص على الشرٌحة   تلمٌح 

 .   ضمن عالمة التبوٌب الشرٌحة الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر السمة، انقر فوق الخطوط، ثم حدد الخط من القابمة .4

ة التبوٌب الشرٌحة للرجوع إلى تحرٌر الشرابح الخاصة بك، ضمن عالم. ألي خطوط أخرى ترٌد تؽٌٌرھا 4إلى  1كرر الخطوات من 

 .  الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً

 إًشاء اسحباط حشؼبً

، ٌعتبر أي ارتباط تشعبً اتصاالً من شرٌحة ألخرى فً نفس العرض التقدٌمً Microsoft Office PowerPoint 2007فً 

أو إلى شرٌحة فً عرض تقدٌمً آخر، أو عنوان برٌد إلكترونً، أو صفحة وٌب، أو  (عرض مخصصمثل ارتباط تشعبً إلى )

 .  ملؾ

 .  WordArtٌمكنك إنشاء ارتباط تشعبً من نص أو كابن، مثل صورة أو رسم أو شكل أو 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 :  إنشاء ارتباط تشعبً

 إلى شرٌحة فً نفس العرض 

 إلى شرٌحة فً عرض تقدٌمً آخر

 عنوان برٌد إلكترونً إلى

 إلى صفحة أو ملؾ على وٌب

 إلى ملؾ جدٌد

 إنشاء ارتباط تشعبً إلى شرٌحة فً نفس العرض التقدٌمً 

 .   ، حدد النص أو الكابن الذي ترٌد استخدامه كارتباط تشعبً"العادي"فً العرض  .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباطات .2

 .   ضمن ارتباط بـ، انقر فوق مكان فً ھذا المستند .3

 :   قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .4

 :   االرتباط بعرض مخصص فً العرض التقدٌمً الحالً

 .   ضمن حدد مكاناً فً ھذا المستند، انقر فوق العرض المخصص الذي ترٌد استخدامه كوجھة االرتباط التشعبً .1

 .   حدد خانة االختٌارعرض ثم رجوع .2
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 :   االرتباط بشرٌحة فً العرض التقدٌمً الحالً

ضمن حدد مكاناً فً ھذا المستند، انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد استخدامھا كوجھة 

 .   لالرتباط التشعبً

 إنشاء ارتباط تشعبً إلى شرٌحة فً عرض تقدٌمً آخر

 .   ن الذي ترٌد استخدامه كارتباط تشعبً، حدد النص أو الكائ"العادي"فً العرض  .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباط التشعبً .2

 .   ضمن االرتباط بـ، انقر فوق ملؾ موجود أو صفحة وٌب موجودة .3

 .   حدد موقع العرض التقدٌمً الذي ٌحتوي على الشرٌحة التً ترٌد االرتباط بھا .4

 .   انقر فوق إشارة مرجعٌة، ثم انقر فوق عنوان الشرٌحة التً ترٌد االرتباط بھا .5

 إنشاء ارتباط تشعبً إلى عنوان برٌد إلكترونً

 .   ، حدد النص أو الكابن الذي ترٌد استخدامه كارتباط تشعبً"العادي"فً العرض  .1

 .   تشعبً ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباط .2

 .   ضمن االرتباط بـ، انقر فوق عنوان البرٌد اإللكترونً .3

 المستخدمة  فً المربع عنوان البرٌد اإللكترونً، اكتب عنوان البرٌد اإللكترونً الذي ترٌد االرتباط به، أو فً المربع عناوٌن البرٌد اإللكترونً  .4

 .   مؤخراً، انقر فوق عنوان برٌد إلكترونً

 .   ن، اكتب كابن رسالة البرٌد اإللكترونًفً المربع كائ .5

 إنشاء ارتباط تشعبً إلى صفحة أو ملؾ على وٌب

 .   ، حدد النص أو الكابن الذي ترٌد استخدامه كارتباط تشعبً"العادي"فً العرض  .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباط تشعبً .2

 .   فوق ملؾ موجود أو صفحة وٌب موجودة، ثم انقر فوق استعراض وٌبضمن االرتباط بـ، انقر  .3

 .   حدد موقع الصفحة أو الملؾ الذي ترٌد االرتباط به وحدده، ثم انقر فوق موافق .4

 إنشاء ارتباط تشعبً إلى ملؾ جدٌد

 .   ، حدد النص أو الكابن الذي ترٌد استخدامه كارتباط تشعبً"العادي"فً العرض  .1

 .   التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباطضمن عالمة  .2

 .   ضمن االرتباط بـ، انقر فوق إنشاء مستند جدٌد .3

 .   فً المربع اسم المستند الجدٌد ، اكتب اسم الملؾ الذي ترٌد إنشاء ارتباط به .4

عرض للوصول إلى الموقع الذي ترٌد إذا كنت ترٌد إنشاء مستند فً موقع آخر، ضمن المسار الكامل، انقر فوق تؽٌٌر، است
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 .  إنشاء الملؾ فٌه، ثم انقر فوق موافق

 .   ضمن وقت التحرٌر، انقر إذا كنت ترٌد تحرٌر الملؾ اآلن أو بعد ذلك .5

 إًشاء ػشع هخظض ّحمذٌوَ

، ٌمكنك مالبمة عرض تقدٌمً فردي Microsoft Office PowerPoint 2007عن طرٌق إنشاء العروض المخصصة فً 

 ارتباط تشعبًاستخدم عرضاً مخصصاً لتقدٌم مجموعة شرابح مستقلة عن العرض التقدٌمً، أو إنشاء . لمجموعة من جماعات الحضور

 .  إلى مجموعة من الشرابح فً العرض التقدٌمً

 فً ھذا المقال  

 

نظرة عامة حول العروض المخصصة 

إنشاء عرض أساسً مخصص إنشاء 

 عرض مخصص ذي ارتباط تشعبً 

Office PowerPoint 2007 بدء عرض مخصص من داخل 

 

 نظرة عامة حول العروض المخصصة  

ٌعتبر العرض األساسً المخصص عرضاً تقدٌمٌاً منفصالً أو : أساسً وذو ارتباط تشعبً: ھناك نوعان من العروض المخصصة

وٌعتبر عرض االرتباط التشعبً المخصص سبٌالً سرٌعاً لالنتقال إلى عرض تقدٌمً . عرضاً تقدٌمٌاً ٌتضمن بعضاً من شرابح األصل

 .  منفصل أو أكثر

 ة  عروض أساسٌة مخصص

على سبٌل المثال، إذا . استخدم العرض األساسً المخصص إللقاء عروض تقدٌمٌة منفصلة على مجموعة مختلفة من المؤسسات

. فقط 5و 3و 1ٌتضمن شرابح " 1موقع "احتوى العرض التقدٌمً على مجموع خمس شرابح، ٌمكنك إنشاء عرض مخصص ٌسمى 

عند إنشاء عرض مخصص من العرض التقدٌمً، . 5و 4و 2و 1ن شرابح ٌتضم" 2موقع "ٌمكنك إنشاء عرض ثان مخصص ٌسمى 

 .  ٌمكنك دوماً تشؽٌل العرض التقدٌمً بأكمله فً ترتٌبه التسلسلً األصلً

 

 شرابح للموقع 1

 شرابح للموقع 2
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 عروض مخصصة ذات ارتباطات تشعبٌة  

على سبٌل المثال، إذا قمت بإنشاء عرض . استخدم العرض المخصص ذي االرتباط التشعبً لتنظٌم المحتوى فً العرض التقدٌمً

أساسً مخصص حول التنظٌم العام الجدٌد للشركة، ٌمكنك حٌنبذ إنشاء عرض مخصص لكل قسم داخل المؤسسة واالرتباط بھذه 

 .  العروض من العرض التقدٌمً األساسً

 

 شرٌحة ذات ارتباطات تشعبٌة  

 عرض مخصص للقسم أ  

 عرض مخصص للقسم ب  

ٌسمح لك جدول شرٌحة المحتوٌات باالنتقال . ٌمكنك أٌضاً استخدام عرض مخصص ذي ارتباط تشعبً إلنشاء جدول شرٌحة المحتوٌات

 .  إلى مقاطع مختلفة من العرض التقدٌمً بحٌث ٌمكنك اختٌار أٌة المقاطع التً ستقوم بإظھارھا لجماعة الحضور فً وقت معٌن

 إنشاء عرض أساسً مخصص  

مة التبوٌب عرض الشرابح، فً المجموعة بدء عرض الشرابح، انقر فوق السھم الموجود بجانب عرض فً عال .1

 .   شرابح مخصص، ثم انقر فوق عروض مخصصة

 .   فً مربع الحوار عروض مخصصة، انقر فوق جدٌد .2

قر فوق ضمن شرابح فً العرض التقدٌمً، انقر فوق الشرابح التً ترٌد تضمٌنھا فً العرض المخصص، ثم ان .3

 .   إضافة

وانقر فوق آخر شرٌحة  SHIFTلتحدٌد عدة شرابح متتالٌة، انقر فوق الشرٌحة األولى واستمر فً الضؽط على    تلمٌح 

مع النقر فوق كل شرٌحة ترؼب فً  CTRLلتحدٌد عدة شرابح ؼٌر متتالٌة، استمر فً الضؽط على . ترؼب فً تحدٌدھا

 .  تحدٌدھا

ظھر فٌه الشرابح، ضمن شرابح فً العرض المخصص، انقر فوق إحدى الشرابح، ثم انقر لتؽٌٌر الترتٌب الذي ست .4

 .   فوق أحد األسھم لتحرٌك الشرٌحة إلى أعلى أو أسفل فً القابمة

إلنشاء عروض إضافٌة مخصصة مع أٌة شرابح فً . اكتب اسماً فً المربع اسم عرض الشرابح، ثم انقر فوق موافق .5
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 .   5إلى  1العرض التقدٌمً، كرر الخطوات من 

 .  لمعاٌنة عرض مخصص، انقر فوق اسم العرض فً مربع الحوار عروض مخصصة، ثم انقر فوق إظھار   تلمٌح 

 باط تشعبً  إنشاء عرض مخصص ذي ارت

فً عالمة التبوٌب عرض الشرابح، فً المجموعة بدء عرض الشرابح، انقر فوق السھم الموجود بجانب عرض شرابح مخصص، ثم انقر فوق عروض  .1

 .   مخصصة

 .   فً مربع الحوار عروض مخصصة، انقر فوق جدٌد .2

 .   لعرض األساسً المخصص، ثم انقر فوق إضافةضمن شرابح فً العرض التقدٌمً، انقر فوق الشرابح التً ترٌد تضمٌنھا فً ا .3

وانقر فوق آخر شرٌحة  SHIFTلتحدٌد عدة شرابح متتالٌة، انقر فوق الشرٌحة األولى واستمر فً الضؽط على    تلمٌح 

مع النقر فوق كل شرٌحة ترؼب فً  CTRLلتحدٌد عدة شرابح ؼٌر متتالٌة، استمر فً الضؽط على . ترؼب فً تحدٌدھا

 .  تحدٌدھا

ة إلى لتؽٌٌر الترتٌب الذي ستظھر فٌه الشرابح، ضمن شرابح فً العرض المخصص، انقر فوق إحدى الشرابح، ثم انقر فوق أحد األسھم لتحرٌك الشرٌح .4

 .   أعلى أو أسفل فً القابمة

إلنشاء عروض إضافٌة مخصصة مع أٌة شرابح فً العرض التقدٌمً، كرر الخطوات من . اكتب اسماً فً المربع اسم عرض الشرابح، ثم انقر فوق موافق .5

 .   5إلى  1

 .   إلنشاء ارتباط تشعبً من العرض األساسً إلى عرض دعم، حدد النص أو الكابن الذي ترٌد تمثٌل االرتباط التشعبً له .6

 .   مة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباط تشعبًضمن عال .7

 .   ضمن ارتباط إلى، انقر فوق مكان فً ھذا المستند .8

 :   قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .9

لالرتباط بعرض مخصص، فً القابمة حدد مكاناً فً ھذا المستند، حدد العرض المخصص الذي ترٌد 

 .   االنتقال إلٌه، ثم حدد خانة االختٌار عرض ثم رجوع

لالرتباط بموقع فً العرض التقدٌمً الحالً، فً القابمة حدد مكاناً فً ھذا المستند، حدد الشرٌحة 

 .  التً ترٌد االنتقال إلٌھا

 .  لمعاٌنة عرض مخصص، انقر فوق اسم العرض فً مربع الحوار عروض مخصصة، ثم انقر فوق إظھار   تلمٌح 

  Office PowerPoint 2007 بدء تشؽٌل عرض مخصص من داخل 

 .   ضمن عالمة التبوٌب عرض الشرابح، فً المجموعة إعداد ، انقر فوق إعداد عرض الشرابح .1

 .   فً مربع الحوار إعداد العرض، ضمن عرض الشرابح، انقر فوق عرض مخصص، ثم انقر فوق العرض المخصص الذي ترٌد .2

 .   انقر فوق موافق .3

 .   افتح العرض التقدٌمً الذي ترٌد عرضه لعرض شرابح مخصص .4

 .   ابحضمن عالمة التبوٌب عرض ، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق عرض الشر .5

 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  أّ طْسة أّ شكل إلى طفذاث الوالدظاث WordArtإػافت حأثٍش أّ هشبغ ًض أّ 
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التعّرؾ على المالحظات الربٌسٌة والعناصر الناببة وصفحة المالحظات وجزء 

 المالحظاتإعادة ترتٌب العناصر الناببة

إلى صفحات  WordArtإضافة مربع نص أو 

المالحظاتإضافة صورة أو قصاصة فنٌة إلى صفحات 

ظاتإضافة تأثٌر المالحظاتإضافة شكل إلى صفحات المالح

إلى صفحات المالحظاتتؽٌٌر خط السمة أو ألوانھا أو 

 تأثٌراتھا

 

 التعّرؾ على المالحظات الربٌسٌة والعناصر الناببة وصفحة المالحظات وجزء المالحظات   

عرض شرٌحة أو صفحة ٌتم فٌھا تعرٌؾ تنسٌق كافة الشرابح أو الصفحات فً : الشرٌحة الربٌسٌة)الربٌسٌة استخدم المالحظات 

 . العرض التقدٌمً

ٌكون لكل عرض تقدٌمً شرٌحة ربٌسٌة لكل مكون أساسً مثل الشرابح، وشرٌحة العنوان، ومالحظات المحاضر، ونشرات 

 .  على كافة صفحات المالحظات وترتٌب تخطٌط تلك المعلومات الختٌار المعلومات التً ترٌد ظھورھا (.الحضور

وٌمكن . مربعات لھا حدود منقّطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح: عناصر ناببة)العناصر الناببة باإلضافة إلى 

رؤوس الصفحات لكل من  (.لجداول، والصورلھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل التخطٌطات، وا

وٌظھر . ٌمكن أن ٌحتوي الرأس على نص أو رسومات، وٌظھر فً أعلى كل صفحة فً المقطع: رأس وتذٌٌل الصفحة)وتذٌٌالتھا 

 (.الكّتابوعادة ما تحتوي الرؤوس والتذٌٌالت على أرقام الصفحات، وعناوٌن الفصول، والتوارٌخ، وأسماء . التذٌٌل فً أسفل كل صفحة

والتارٌخ ورقم صفحة الشرٌحة، تحتوي المالحظات الربٌسٌة على عنصر نابب لصورة الشرٌحة وآخر لنص المالحظات، ٌسمى عنصر 

 :  وللتمٌٌز بٌن العناصر الناببة ،قم باآلتً. نابب النص األساسً

 .   حظات الربٌسٌةمن عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المال .1

 .   من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة عناصر ناببة، قم بإلؽاء تحدٌد كافة خانات االختٌار .2

 .   قم بتحدٌد كل خانة اختٌار لترى العنصر النابب. عند إزالة تحدٌد كل خانة اختٌار، ٌختفً كل عنصر نابب من صفحة المالحظات

 

 العناصر الناببة فً طرٌقة عرض المالحظات الربٌسٌة  

 صفحة المالحظات وجزء المالحظات  

وعند طباعة صفحة المالحظات، تتم . تـُظھر كل صفحة مالحظات صورة شرٌحة، إلى جانب المالحظات المصاحبة لتلك الشرٌحة

 .   طباعة صفحة واحدة لكل شرٌحة مع النص أو الصور اإلضافٌة
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 .  صفحات المالحظات على المالحظات وكل شرٌحة فً العرض التقدٌمً تحتوي 

 .  تتم طباعة كل شرٌحة على صفحة المالحظات الخاصة بھا  

 .  تصاحب المالحظات الشرٌحة  

 .  ٌمكن إضافة بٌانات إلى صفحات المالحظات مثل المخططات والصور 

كما ٌتم عرض . فً صفحة المالحظات، ٌكون العنصر النابب النص األساسً ھو المكان الذي ٌتم فٌه إدخال النص الخاص بالشرٌحة

الجزء فً العرض العادي حٌث تكتب مالحظاتك التً ترٌدھا : جزء المالحظات)جزء المالحظات نص العنصر النابب النص األساسً فً 

 .أن ترافق شرٌحة ما 

فً طرٌقة العرض عادي،  (.طباعة تلك المالحظات كصفحات المالحظات أو عرضھا عند حفظ عرض تقدٌمً كصفحة وٌبوٌمكنك 

 .  والتً تقع أسفل الشرٌحة مباشرة

 

 جزء المالحظات فً طرٌقة العرض عادي   

لعنصر النابب النص األساسً ، فإنك تقوم أًٌضا بإدخال النص فً ا"عادي"عند إدخال نص فً جزء المالحظات فً طرٌقة العرض 

 .  الخاص بصفحة مالحظات الشرٌحة

فً طرٌقة العرض صفحة . فً طرٌقة العرض العادي، استخدم جزء المالحظات إلدخال النص وتنسٌقه عند تحرٌر الشرٌحة

ات عند طباعتھا مع المالحظات، استخدم صفحة المالحظات لرؤٌة التأثٌر الكامل ألي تنسٌق نص وللتحكم فً كٌفٌة ظھور المالحظ

 .  الشرابح
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 جزء المالحظات فً طرٌقة العرض عادي   

 جزء المالحظات فً طرٌقة العرض صفحة المالحظات   

فً طرٌقة عرض المالحظة الربٌسٌة أو طرٌقة عرض صفحة المالحظات، ٌمكنك إنشاء نشرات مالحظات لتصٌب جمھورك بالمفاجأة 

، كمسودة أو إضافة شعار شركة أو نصكذلك ٌمكنك . صورةأو جداول أو WordArtأو  إضافة تأثٌروإدخال البھجة علٌھم من خالل 

بحٌث  تؽٌٌر خطوط السمات وألوانھا وتأثٌراتھاو إعادة ترتٌب العناصر الناببةكما ٌمكنك . وثٌقة سرٌة، إلى كافة صفحات المالحظات

 .  الشرابح والنشرات تتوافق مع شرابحك وذلك بھدؾ إنشاء منظر متناسق لكٍل من

والكابنات التً تنشأ فً تطبٌق . جدول أو تخطٌط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات: كابن)الكابنات تظھر الصور أو 

األخرى التً تقوم بإضافتھا فً طرٌقة عرض صفحة  (.OLEواحد، مثالً جداول بٌانات، وتربط أو ُتضمن فً تطبٌق آخر ھً كابنات 

إذا قمت بحفظ العرض التقدٌمً . المالحظات على صفحة المالحظات المطبوعة، لكنھا ال تظھر على الشاشة فً طرٌقة العرض عادي

 .  كصفحة وٌب، ال تظھر الصورة أو الكابن عندما تعرض العرض التقدٌمً فً مستعرض وٌب، على الرؼم من وجودھا فً المالحظات

 .  ءات الواردة أدناه وتنفٌذھا إلنشاء مجموعة مثٌرة من صفحات المالحظاتقد ترؼب فً تجرٌب عدد من اإلجرا
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 إعادة ترتٌب العناصر الناببة  

ٌمكنك نقل العناصر الناببة إلى موقع مختلؾ على المالحظات الربٌسٌة أو التبدٌل من االتجاه العمودي إلى االتجاه األفقً حتى 

على الشرٌحة، فقد ترؼب فً تؽٌٌر  SmartArtعلى سبٌل المثال، إذا كان لدٌك رسم . تظھر صفحة المالحظات بشكل أفضل

 .  على صفحات المالحظات بشكل أفضل SmartArtعرض رسم اتجاه العنصر النابب صورة الشرٌحة ل

 نقل العناصر الناببة  

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1

 
عندما ٌتحول . لنقل العنصر النابب النص األساسً أو صورة الشرٌحة، قم باإلشارة إلى أحد حدود العنصر النابب .2

 المؤشر إلى 

 .   ، اسحب العنصر النابب إلى موضع جدٌد

ر عند االنتھاء من تعٌٌن موضع العناصر الناببة، من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انق .3

 .   فوق إؼالق العرض الربٌسً

 

 تؽٌٌر اتجاه العناصر الناببة  

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1
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 :   من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة فً المجموعة إعداد الصفحة، قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن أو كلٌھما .2

لتؽٌٌر اتجاه العنصر النابب النص األساسً، انقر فوق اتجاه صفحة المالحظات، ثم انقر فوق 

 .   عمودي أو أفقً

 

 .   تجاه الشرٌحة، ثم انقر فوق عمودي أو أفقًلتؽٌٌر اتجاه العنصر النابب صورة شرٌحة، انقر فوق ا

 
 .   عند االنتھاء من تؽٌٌر االتجاه، من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً .3

 

 إلى صفحات المالحظات   WordArtإضافة مربع نص أو 

استخدم مربعات النص ھذه لتعٌٌن موضع . أو رسومات قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھاحاوٌة نص : مربع نص)مربع نص ٌمكنك استخدام 

كابنات نصٌة : WordArt) WordArtأو  (.كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاھاً مختلفاً عن نص آخر فً المستند

 تنشأ باستخدام تأثٌرات 

 .  ٌضاح أن العرض التقدٌمً الخاص بك عبارة عن مسودة أو وثٌقة سرٌةإل (.جاھزة مع إمكانٌة تطبٌق خٌارات تنسٌق أخرى علٌھا
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 إضافة مربع نص  

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1

 

النص األساسً أسفل صفحة المالحظات، من عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق مربع نص، وانقر فً العنصر النابب  .2

 .   ثم اسحب لجعل مربع النص فً الحجم الذي ترٌده

 

 .   أدخل نًصا فً مربع النص الذي ترؼب فً ظھوره فً صفحات المالحظات .3

 .   ، قم بسحب مربع النص إلى موقع جدٌدلتعٌٌن موضع مربع النص، انقر فوقه، وعندما ٌتحول المؤشر إلى  .4

قم بتنسٌق النص فً مربع النص باستخدام خٌارات التنسٌق فً المجموعة خط من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، أو الخٌارات  .5

 .   الموجودة فً المجموعة أنماط األشكال، أسفألدوات الرسم من عالمة التبوٌب تنسٌق

 

لمزٌد من المعلومات، انظر . ل لتنسٌق مربع النص نفسهٌمكنك أًٌضا استخدام الخٌارات الموجودة فً المجموعة أنماط األشكا

 .  WordArtإضافة أو حذؾ تعببة أو مخطط تفصٌلً أو تأثٌر إلى نص أو 

بعد تعٌٌن نضع النص ومربع النص وتنسٌقھما، فمن عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق  .6

 .   العرض الربٌسً

 

  WordArt إضافة 

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1
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لتطبٌق ھذا اإلجراء على صفحة مالحظات واحدة فقط، انقر فوق صفحة المالحظات بدالً من المالحظات    مالحظة 

 .  الربٌسٌة

 .   الذي ترٌده WordArtثم انقر فوق نمط WordArtمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق  .2

 

 .   الذي ترٌده أن ٌظھر فً صفحة المالحظات WordArtأدخل النص فً  .3

 .   إلى موقع جدٌد WordArt، قم بسحب ، انقر فوقه، وعندما ٌتحول المؤشر إلى WordArtإلعادة تعٌٌن موضع  .4

 .   ، أسفل أدوات الرسم، من عالمة التبوٌب تنسٌقWordArt، استخدم الخٌارات الموجودة فً المجموعة أنماط WordArtلتؽٌٌر مظھر  .5

 

ؼالق العرض ، فمن عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إWordArtعند شعورك بالرضا عن الشكل الذي ٌبدو علٌه  .6

 .   الربٌسً

 

لجعله بارًزا عن أٌة مالحظات تقوم بإضافتھا إلى صفحة المالحظات، أو جعل  Word Artتدوٌر مربع النص أو ٌمكنك    تلمٌح 

 .  التعببة أو المخطط التفصٌلًأكثر شفافٌة من خالل تؽٌٌر  WordArtمربع النص أو 

 إضافة صورة أو قصاصة فنٌة إلى صفحات المالحظات  

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1

 

 .   من عالمة التبوٌب إدراج، وفً المجموعة رسومات توضٌحٌة قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2
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 .   الستخدام صورة، انقر فوق صورة، ثم قم بتحدٌد موقع الصورة التً ترٌدھا، ثم انقر فوق إدراج

قطعة من عمل فنً، تظھر عادة كصورة نقطٌة أو كتركٌبة من : قصاصة فنٌة)قصاصة فنٌة الستخدام 

ر ضمن برنامج إطا: جزء المھام)، وفً جزء المھام قصاصة فنٌة. ، انقر فوق قصاصة فنٌة(.أشكال مرسومة

وٌسمح لك موقعه وصؽر حجمه باستخدام ھذه األوامر . ٌوفر أوامر مستخدمة بشكل شابع Officeمن برامج 

: قصاصة)القصاصة فً المربع البحث عن، اكتب إما كلمة أو عبارة تصؾ  (.مع استمرار العمل ضمن الملفات

التً ترٌدھا أو اكتب اسم ملؾ القصاصة  (.المملؾ واحد للوسابط، متضمناً رسم فنً، أو صوت، أو حركة، أو أؾ

 .   بالكامل أو جزًءا من االسم، ثم انقر فوق انتقال

لضبط حجم الصورة أو القصاصة الفنٌة، أو إلعادة تعٌٌن موضع الصورة أو القصاصة الفنٌة، انقر بزر الماوس  .3

قابمة )القابمة المختصرة األٌمن فوق الصورة أو القصاصة الفنٌة على الشرٌحة، ثم انقر فوق الحجم والموضع من 

ٌّن: مختصرة قابمة مختصرة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق لعرض . قابمة تظھر البحة أوامر متعلقة بعنصر مع

 .   (.SHIFT+F10عنصر ما أو اضؽط 

لتؽٌٌر حجم الصورة أو القصاصة الفنٌة، من عالمة التبوٌب الحجم، أسفل تؽٌٌر الحجم، قم بزٌادة اإلعدادات أو  .4

 .   تقلٌلھا فً المربعٌن االرتفاع والعرض

ع الصورة أو القصاصة الفنٌة عند تؽٌٌر الحجم، قم بتحدٌد خانة االختٌار تأمٌن للمحافظة على االرتفاع والعرض المتناسبٌن م

 .  نسبة االرتفاع إلى العرض

لتوسٌط الصور أو القصاصة الفنٌة فً صفحة المالحظات، قم بتحدٌد خانة االختٌار نسبة إلى حجم الصورة 

 .  األصلً

عالمة التبوٌب الموضع، ثم قم بإدخال اإلعدادات  لنقل الصورة أو القصاصة الفنٌة على الشرٌحة، انقر فوق .5

 .   للمواضع التً ترٌدھا فً المربعٌن أفقً وعمودي 

عند شعورك بالرضا عن الشكل الذي تبدو علٌه الصورة أو القصاصة الفنٌة، من عالمة التبوٌب المالحظات  .6

 .   الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً

 

باستخدام الخٌارات  إضافة تأثٌراتأو تؽٌٌر حد الصورة أو  تؽٌٌر سطوع الصورة أو تباٌنھا أو شفافٌتھاٌمكنك    ٌحتلم

 .  الموجودة أسفل أدوات الصورة، من عالمة التبوٌب تنسٌق

 

 إضافة شكل إلى صفحات المالحظات  
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 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1

 

لتطبٌق ھذا اإلجراء على صفحة مالحظات واحدة فقط، انقر فوق صفحة المالحظات بدالً من المالحظات    مالحظة 

 .  الربٌسٌة

 .   انقر فوق أشكال من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة رسم، .2

 

 .   انقر فوق الشكل الذي ترٌده، وانقر فوق العنصر النابب النص األساسً، ثم قم بالسحب لوضع الشكل .3

 .  أثناء السحب SHIFT، اضؽط باستمرار على (أو تقٌٌد أبعاد األشكال األخرى)إلنشاء مربع أو دابرة جٌدة 

 .   شكل، أسفل أدوات الرسم، من عالمة التبوٌب تنسٌق، اختر الخٌارات التً ترٌدھا فً مجموعة أنماط األشكالإلى ال تعببة أو مخطط تفصٌلً أو تأثٌرإلضافة  .4

 

 .   ض الربٌسًعند شعورك بالرضا عن المظھر الذي ٌبدو علٌه الشكل، فمن عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العر .5

 

 إضافة تأثٌر إلى صفحات المالحظات  

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1

 

استخدم مربعات النص ھذه لتعٌٌن . حاوٌة نص أو رسومات قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھا: مربع نص)مربع النص قم بتحدٌد النص أو  .2

كابنات : WordArt) WordArtأو  (.نص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاھاً مختلفاً عن نص آخر فً المستندموضع كتل من ال

 أو  (.نصٌة تنشأ باستخدام تأثٌرات جاھزة مع إمكانٌة تطبٌق خٌارات تنسٌق أخرى علٌھا

والكابنات التً تنشأ فً . جدول أو تخطٌط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات: كابن)الكابن الصورة أو 
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اآلخر الذي ترؼب فً إضافته  (.OLEتطبٌق واحد، مثالً جداول بٌانات، وتربط أو ُتضمن فً تطبٌق آخر ھً كابنات 

 .   تأثٌر إلٌه

أسفل أدوات الرسم، من عالمة التبوٌب تنسٌق، فً المجموعة أنماط األشكال، انقر فوق تأثٌرات األشكال، ثم انقر فوق التأثٌر الذي  .3

 .   ترٌده

 

أو  أو حذفه WordArtإضافة تعببة أو مخطط تفصٌلً أو تأثٌر إلى نص أو لمزٌد من المعلومات حول إضافة تأثٌر، انظر 

 .  تأثٌر شكل أو حذفھما إضافة تعببة شكل أو

 .   من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً .4

 

نقل العنصر النابب النص األساسً أو العنصر النابب صورة العنصر النابب النص األساسً أو  تؽٌٌر اتجاهقد ترؼب فً    تلمٌح 

 .  مالحظاتلتحسٌن مظھر صفحة الالشرٌحة

 تؽٌٌر خط السمة أو ألوانھا أو تأثٌراتھا  

المستند ھً  (.مجموعة من عناصر التصمٌم المّوّحدة التً توفر مظھراً للمستند باستخدام األلوان، والخطوط، والرسومات: سمة)سمة 

. األلوان المستخدمة فً ملؾ مجموعة: ألوان السمة)ألوان السمات مجموعة من اختٌارات التنسٌق التً تشتمل على مجموعة من 

مجموعة من الخطوط : خطوط السمة)خطوط السمات ومجموعة من  .(تتألؾ السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

 . الربٌسٌة والثانوٌة التً تطّبق على ملؾ

ومجموعة من  (والنص االساسً بما فً ذلك خطوط العنوان) .(تتألؾ السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثٌرات السمة

تتألؾ السمة من تأثٌرات السمة . مجموعة من السمات المربٌة التً تطّبق على عناصر فً ملؾ: تأثٌرات السمة)تأثٌرات السمات 

 Microsoftوٌحتوي كل مستند تقوم بإنشابه باستخدام . (بما فً ذلك تأثٌرات الخطوط والتعببة) .(وألوان السمة وخطوط السمة

Office PowerPoint2007 على سمة بداخله ؛ حتى المستندات الجدٌدة الفارؼة  . 

 تؽٌٌر خط السمة  

، ٌمكنك رؤٌة اسم خط وعند النقر فوق زر خطوط السمات. تحتوي خطوط السمات على خط العنوان وخط النص األساسً

 .  العنوان وخط النص األساسً المستخدمٌن لكل خط سمة أسفل االسم خطوط السمات

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1
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 خطوط، ثم انقر فوق الخطوط المستخدمة فً الشرٌحة أو الخٌار الذي من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر سمة، انقر فوق  .2

 .ترٌده

 .   عند االنتھاء، من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً .3

 

 تؽٌٌر ألوان السمة  

وتمثل األلوان الموجودة على . لتمٌٌز ولونٌن لالرتباطات التشعبٌةتحتوي ألوان السمات على أربعة ألوان للنص والخلفٌة وستة ألوان ل

تمثل مجموعة األلوان التً تراھا إلى جانب اسم ألوان السمات بعد قٌامك بالنقر . ألوان النص والخلفٌة الحالٌةزر ألوان السمة

ھذه األلوان إلنشاء مجموعة األلوان الخاصة بك، عند تؽٌٌر . فوق الزر ألوان السمات ألوان التمٌٌز واالرتباط التشعبً لتلك السمة

 .  ستتؽٌر األلوان المعروضة فً الزر ألوان السمات بجانب اسم ألوان السمات تبًعا لذلك

 .   من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌة .1

 

 .   ٌار الذي ترٌدهمن عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر السمة، انقر فوق ألوان، ثم انقر فوق األلوان المستخدمة فً الشرٌحة أو الخ .2

 

 .   عند االنتھاء، من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً .3
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 تؽٌٌر تأثٌرات السمة  

، ٌمكنك رؤٌة تأثٌرات عند النقر فوق الزر تأثٌرات السمة. تأثٌرات السمة ھً مجموعات من تأثٌرات الخط والتعببة

 .   السطور والتعببة المستخدمة لكل مجموعة من تأثٌرات السمة فً الصورة المصؽرة المعروضة مع اسم تأثٌرات السمة

 .   ي المجموعة طرق عرض العروض التقدٌمٌة، انقر فوق المالحظات الربٌسٌةمن عالمة التبوٌب عرض، ؾ .1

 

 .   من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة تحرٌر سمة، انقر فوق تأثٌرات .2

 

 .   قم بتحدٌد التأثٌر الذي ترؼب فً استخدامه .3

 .   عند االنتھاء، من عالمة التبوٌب المالحظات الربٌسٌة، فً المجموعة إؼالق، انقر فوق إؼالق العرض الربٌسً .4

 

 .  تطبٌق سمة مستند أو تخصٌصھالمزٌد من المعلومات، انظر . ٌمكنك إنشاء خطوط السمات أو ألوان السمات الخاصة بك   تلمٌح 

 احجاٍ ػوْدي للظفذتحغٍٍش كافت ششائخ الؼشع الخمذٌوً إلى 

فً اتجاه أفقً للصفحة، أو ٌمكنك  Microsoft Office PowerPoint 2007بشكل افتراضً، ٌتم عرض تخطٌطات شرابح 

 .   تؽٌٌر تخطٌطات الشرابح إلى اتجاه عمودي للصفحة

 

 اتجاه عمودي للصفحة  

 اتجاه أفقً للصفحة  

 .   ، انقر فوق إعداد الصفحةشرٌط أدوات الوصول السرٌعفً  .1
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 .   فً مربع الحوار إعداد الصفحة، ضمن شرابح، انقر فوق عمودي، ثم انقر فوق موافق .2

 لعرض كل من الشرابح العمودٌة واألفقٌة فٌما سٌبدو على أنه العرض التقدٌمً ذاته ،     مالحظة 

 

 

 إداسة الٌض الوْجْد فً ػٌظش ًائب باسخخذام هٍضة االدخْاء الخلمائً

ا إلى  ًٌ مربعات لھا حدود منّقطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات : عناصر ناببة)عنصر نابب إذا أضفت نًصا إضاف

فً نص  (.وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل التخطٌطات، والجداول، والصور. الشرابح

ا بحٌث ٌصبح حجم الخط أقل كً ٌمكن للعنصر أساسً وكان النص المضاؾ ٌفو ًٌ ق سعة العنصر النابب، فسٌتم تؽٌٌر حجم النص تلقاب

ا . النابب احتواء النص ًٌ ٌُطلق على إعادة تؽٌٌر حجم النص تلقاب  ".  االحتواء التلقابً"ُو

 

 زر خٌارات االحتواء التلقابً 

 العنصر النابب   

 صر النابب  النص الذي ٌتم توسٌعه أسفل العن 

الذي ٌظھر إلٌقاؾ مٌزة االحتواء التلقابً والسماح للنص بتجاوز حدود العنصر النابب، انقر فوق زر خٌارات االحتواء التلقابً

 .   بجوار العنصر النابب، ثم انقر فوق إٌقاؾ احتواء النص فً العنصر النابب

 .  رات االحتواء التلقابً، ثم انقر فوق احتواء تلقابً للنص حسب العنصر الناببلتشؽٌل مٌزة االحتواء التلقابً مرة أخرى، انقر فوق زر خٌا

 إػافت سأط أّ حزٌٍل الظفذت إلى الؼشع الخمذٌوً

إلضافة معلومات، مثل رقم الشرٌحة والتارٌخ والوقت وشعار شركة وعنوان العرض التقدٌمً واسم الملؾ واسم مقدم   ٌ 

العرض والكثٌر من المعلومات إلى أعلى كل من النشرات أو صفحة المالحظات فً عرضك التقدٌمً، أو إضافتھا إلى أسفل كل 

 .  رؤوس الصفحات وتذٌٌالتھا شرٌحة أو النشرات أو صفحة المالحظات، استخدم 

 لمزٌد من المعلومات حول كٌفٌة تنفٌذ ذلك ، . افتراضٌاً، ال تحتوي الشرٌحة على رأس، ولكن ٌمكن نقل تذٌٌل عنصر نابب إلى موقع الرأس
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 .   ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً مجموعة النص، انقر فوق رأس وتذٌٌل الصفحة .1

 :   قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إضافة تذٌٌل إلى الشرٌحة  

فً مربع الحوار رأس وتذٌٌل الصفحة، ضمن عالمة التبوٌب شرٌحة، حدد خانة االختٌار تذٌٌل الصفحة، ثم اكتب النص  .1

 .   الذي ترٌد ظھوره فً وسط أسفل الشرٌحة

 :   حدد أي خٌارات أخرى ترٌدھا، ثم قم بواحدة مما ٌلً .2

 .   لعرض معلومات تذٌٌل الصفحة على الشرٌحة المعٌنة فقط، انقر فوق تطبٌق

لعرض معلومات تذٌٌل الصفحة على كافة الشرابح فً العرض التقدٌمً، انقر فوق 

 .   تطبٌق على الكل

 .  إضافة رأس أو تذٌٌل أو كلٌھما للنشرات أو لصفحة المالحظات

فً مربع الحوار رأس وتذٌٌل الصفحة، ضمن عالمة التبوٌب مالحظات ونشرات، حدد إما خانة االختٌار رأس الصفحة أو  .3

لكل  (تذٌٌل الصفحة)أو فً وسط أسفل  (رأس الصفحة)تذٌٌل الصفحة، ثم اكتب النص الذي ترٌد ظھوره فً وسط أعلى 

 .   صفحة مالحظات أو نشرات

    .انقر فوق تطبٌق على الكل .4

  مالحظات 

ٌقع المربع معاٌنة، فً مربع الحوار رأس وتذٌٌل الصفحة، لٌعرض معلومات رأس وتذٌٌل الصفحة فً الموقع المعروض فً 

 .   الشرٌحة أو النشرات أو صفحة المالحظات

 لتؽٌٌر تنسٌق رؤوس وتذٌٌالت الصفحة أو موقعھا أو تؽٌٌر حجمھا فً العرض التقدٌمً ، 

 ج أثٌاء الؼشع الخمذٌوً الخاص بكبذء حشغٍل بشًام

ٌتم فتح . العرض التقدٌمً الخاص بك Microsoft Office PowerPoint 2007ٌمكنك بدء تشؽٌل أي برنامج من داخل 

موجودة داخل ملؾ مصدر ُوُمدرجة ضمن ملؾ  (كابن)معلومات : كابن مضّمن)مضمنة وال تكون  PowerPointالبرامج خارج 

 (.وتنعكس التؽٌٌرات التً تتم على الكابن المضمن فً الملؾ الوجھة. صبح الكابن جزءاً من الملؾ الوجھةعند تضمٌنه، ي. وجھة
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 .  فً العرض التقدٌمً الخاص بك

 . جدول أو تخطٌط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات: كابن)الكابن على الشرٌحة، قم بتحدٌد النص أو .1

الذي ترٌد إما  (.OLEوالكابنات التً تنشأ فً تطبٌق واحد، مثالً جداول بٌانات، وتربط أو ُتضمن فً تطبٌق آخر ھً كابنات 

 .   النقر فوقه أو تحرٌك مؤشرك فوقه لكً تفتح البرنامج أثناء العرض التقدٌمً الخاص بك

 .   من عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق إجراء .2

 :   قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

للنقر فوق النص أو الكابن لفتح البرنامج أثناء العرض التقدٌمً الخاص بك، انقر فوق عالمة 

 .   التبوٌب النقر بالماوس

العرض التقدٌمً الخاص بك، انقر فوق عالمة لنقل مؤشرك فوق النص أو الكابن لفتح البرنامج أثناء 

 .   التبوٌب مرور الماوس فوق

 .   الخاص بالبرنامج الذي ترٌد فتحه، أو انقر فوق استعراض للبحث عنه (.exe)انقر فوق تشؽٌل البرنامج، ثم اكتب المسار إلى ملؾ  .4

 حغٍٍش لْى الٌض

ٌق للنص المحدد، أو ٌمكنك تنسٌق مستند بالكامل بسرعة ، ٌمكنك تطبٌق تنسMicrosoft Office PowerPoint 2007فً 

ألوان وسمة المستند ھً مجموعة من خٌارات التنسٌق تتضمن . وبسھولة لعرضه بصورة حرفٌة وحدٌثة وذلك بتطبٌق سمة مستند

خطوط و .(ثٌرات السمةتتألؾ السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأ. مجموعة األلوان المستخدمة فً ملؾ: ألوان السمة)السمات 

تتألؾ السمة من خطوط السمة وألوان السمة . مجموعة من الخطوط الربٌسٌة والثانوٌة التً تطّبق على ملؾ: خطوط السمة)السمات 

تتألؾ السمة من . مجموعة من السمات المربٌة التً تطّبق على عناصر فً ملؾ: تأثٌرات السمة)تأثٌرات السمات و .(وتأثٌرات السمة

 .  .(ٌرات السمة وألوان السمة وخطوط السمةتأث

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 

تؽٌٌر لون النصتؽٌٌر 

لون السمةإنشاء لون 

 سمة مخصصة

 

 تؽٌٌر لون النص  

ٌظھر . نص بسرعة، ٌمكنك استخدام خٌارات التنسٌق على شرٌط األدوات المصؽر لتنسٌق الOffice PowerPoint 2007فً 

ا عند تحدٌد نص ًٌ  .  كما ٌظھر أًٌضا مع القابمة عند تحدٌد نص والنقر بزر الماوس األٌمن. شرٌط األدوات المصؽر تلقاب

 

ا عند تحدٌد نص ًٌ  .  ٌظھر شرٌط األدوات المصؽر تلقاب
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 .   حدد النص الذي ترٌد تؽٌٌره، ثم حرك المؤشر إلى شرٌط األدوات المصؽر الذي ٌظھر مع تحدٌد النص .1

 .  فً حالة اختفاء شرٌط األدوات المصؽر، انقر بزر الماوس األٌمن فوق النص   تلمٌح 

 .   على شرٌط األدوات المصؽر، انقر فوق لون الخط، ثم حدد اللون الذي ترٌده .2

تتألؾ السمة من ألوان . مجموعة األلوان المستخدمة فً ملؾ: ألوان السمة)ألوان السمة للتؽٌٌر للون ؼٌر موجود فً 

، انقر فوق ألوان إضافٌة، ثم انقر إما فوق اللون الذي ترٌده على عالمة التبوٌب .(السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

ال ٌتم تحدٌث األلوان المخصصة واأللوان الموجودة على . ة التبوٌب مخصصقٌاسً، أو قم بمزج ألوانك الخاصة على عالم

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة: السمة)سمة عالمة التبوٌب قٌاسً فً حالة تؽٌٌر  ٌمكن . مجموعة مكوَّ

 .(تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد

 .  المستند

 

 تؽٌٌر لون السمة  

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة: السمة)سمة  مع االحتفاظ بنفس )ن فً المستند ٌمكنك تؽٌٌر األلوا . مجموعة مكوَّ

. مجموعة األلوان المستخدمة فً ملؾ: ألوان السمة)لون سمة عن طرٌق تحدٌد  (المستند .(ٌمكن تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد

 Office PowerPointفً حالة اختٌار لون سمة جدٌد، فإن .جدٌد  .(وتأثٌرات السمةتتألؾ السمة من ألوان السمة وخطوط السمة 

ا بتنسٌق أجزاء متنوعة لطرٌقة العرض باستخدام األلوان المحددة ألنھا تتالءم مع بعضھا البعض 2007 ًٌ  .  ٌقوم تلقاب

 .   على عالمة التبوٌب تصمٌم، وفً المجموعة سمات، انقر فوق ألوان .1

 

 .   ، انقر فوق لون السمة التً ترٌد استخدامھاتحت مضمنة .2

 إنشاء لون سمة مخصص  

تتألؾ السمة من ألوان السمة . مجموعة األلوان المستخدمة فً ملؾ: ألوان السمة)لون السمة تؤثر التؽٌٌرات التً قمت بھا على 

إذا كنت ترٌد تطبٌق التؽٌٌرات على عروض تقدٌمٌة جدٌدة، فٌمكنك . مباشرة على العرض التقدٌمً .(وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

 .  حفظھا كلون سمة مخصص

 .   على عالمة التبوٌب تصمٌم، وفً المجموعة سمات، انقر فوق ألوان .1

 



  

5

0 

 

 .   انقر فوق إنشاء ألوان سمات جدٌدة .2

 .   أسفل ألوان السمات، حدد األلوان التً ترٌد استخدامھا .3

ا فً كل مرة تقوم فٌھا بتحدٌد لون ًٌ  .  ٌتم تحدٌث العٌنة تلقاب

 .  فً المربع االسم، اكتب اسًما لسمة اللون الجدٌدة، ثم انقر فوق حفظ .4

 حغٍٍش السوت االفخشاػٍت

نة من ألوان السمة : السمة)السمة تعد  ٌمكن تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد . وخطوط السمة وتأثٌرات السمةمجموعة مكوَّ

 .(مفرد

وسمة المستند . بأكمله 2007Microsoft Office systemطرٌقة سرٌعة وسھلة لمنح طابع عصري واحترافً لمستند 

مستخدمة فً مجموعة األلوان ال: ألوان السمة)ألوان السمات ھً مجموعة من خٌارات التنسٌق التً تتضمن مجموعة من 

مجموعة : خطوط السمة)خطوط السمات ومجموعة من  .(تتألؾ السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة. ملؾ

بما ) .(تتألؾ السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثٌرات السمة. من الخطوط الربٌسٌة والثانوٌة التً  تطّبق على ملؾ

مجموعة من السمات المربٌة التً : تأثٌرات السمة)تأثٌرات السمة ومجموعة من  (اسًفً ذلك خطوط العنوان والنص األس

 . تطّبق على عناصر فً ملؾ

 .  (بما فً ذلك تأثٌرات الخطوط والتعببة) .(تتألؾ السمة من تأثٌرات السمة وألوان السمة وخطوط السمة

 PowerPoint 2007تؽٌٌر السمة االفتراضٌة فً 

تصمٌم، وفً المجموعة سمات، انقر بزر الماوس األٌمن فوق السمة التً ترٌدھا، ثم انقر فوق تعٌٌن فً عالمة التبوٌب 

ٌّن: قابمة مختصرة)القابمة المختصرة سمة افتراضٌة فً  لعرض قابمة . قابمة تظھر البحة أوامر متعلقة بعنصر مع

ولعرض المزٌد من الصور المصؽرة . (.SHIFT+F10مختصرة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق عنصر ما أو اضؽط 

 للمسات، انقر فوق 

 .   المزٌد

 

 .   تتوفر السمات المخصصة فقط فً حالة إنشاء سمة مستند مخصصة واحدة أو أكثر    مالحظة 
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 تنسٌق الشرابح والعروض التقدٌمٌة -3

 ػشع حٌسٍك الٌض فً جضء الوالدظاث

عند إنشاء العرض التقدٌمً الخاص بك، خذ بعٌن االعتبار استخدام الخط الؽامق مع الكلمات األساسٌة فً مالحظات المحاضر بحٌث 

 .  وفً حالة تضمٌن المزٌد من المالحظات، فقد تحتاج إلى استخدام حجم خط أصؽر. ٌمكنك رؤٌتھا بشكل أفضل

الجزء فً العرض العادي حٌث تكتب مالحظاتك التً ترٌدھا : جزء المالحظات)ت جزء المالحظاٌمكنك تنسٌق مالحظات المحاضر فً 

فً . (.وٌمكنك طباعة تلك المالحظات كصفحات المالحظات أو عرضھا عند حفظ عرض تقدٌمً كصفحة وٌب. أن ترافق شرٌحة ما

 .  ، ٌتم وضع جزء المالحظات أسفل إطار عرض الشرابح"عادي"العرض 

 

. د كتابة نص فً جزء المالحظات وتؽٌٌر تنسٌق النص بعد ذلك، ٌتعذر علٌك رؤٌة تؽٌٌرات تنسٌق النصبشكل افتراضً، عن

 :  لعرض تؽٌٌرات تنسٌق النص التً قمت بھا فً جزء المالحظات، قم بما ٌلً

  .  فً الجزء الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب مخطط تفصٌلً وشرابح، انقر فوق عالمة التبوٌب مخطط تفصٌلً .1

 قابمة  )القابمة المختصرةانقر بزر الماوس األٌمن فوق الجزء مخطط تفصٌلً، ثم انقر فوق إظھار تنسٌق النص على  .2

ٌّن: مختصرة لعرض قابمة مختصرة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق عنصر ما أو . قابمة تظھر البحة أوامر متعلقة بعنصر مّع

 اضؽط 

   .(.SHIFT+F10 
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 الششٌذت أّ الخاسٌخ ّالْلج فً أي هكاى ػلى ششٌذتإػافت سلن 

مربعات لھا : عناصر ناببة)عنصر نابب ٌمكنك إضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ والوقت فً أي مكان على الشرٌحة عن طرٌق إضافة 

ى العنوان والنص األساسً أو وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي عل. حدود منّقطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح

استخدم .حاوٌة نص أو رسومات قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھا : مربع نص)مربع نص أو  (.كابنات مثل المخططات ،والجداول، والصور

إلى  (.مربعات النص ھذه لتعٌٌن موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاھاً مختلفاً عن نص آخر فً المستند

 .  حةالشري

  مالحظات 

 .   إضافة عنصر نابب إلى تخطٌطلمزٌد من المعلومات حول العناصر الناببة، راجع 

 .   إضافة نص إلى شرٌحةلمزٌد من المعلومات حول مربعات النص، راجع 

إضافة لمزٌد من المعلومات حول إضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ والوقت لكافة الشرابح فً العرض التقدٌمً، راجع 

 .   رأس أو تذٌٌل الصفحة لعرض تقدٌمً

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 

 إضافة رقم إلى شرٌحة

إضافة التارٌخ والوقت إلى شرٌحةإضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ 

 والوقت إلى تذٌٌل الصفحة على شرٌحة

 

 إضافة رقم إلى شرٌحة  

. مربعات لھا حدود منّقطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح: عناصر ناببة)عنصر نابب ق على الشرٌحة، انقر فو .1

مربع )مربع نص أو  (.وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل المخططات، والجداول، والصور

استخدم مربعات النص ھذه لتعٌٌن موضع كتل من النص على صفحة ما أو . وتؽٌٌر حجمھاحاوٌة نص أو رسومات قابلة لنقلھا : نص
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 .   المراد إضافة رقم الشرٌحة إلٌه (.إلعطاء النص اتجاھاً مختلفاً عن نص آخر فً المستند

 .   على عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق رقم الشرٌحة .2

رأس وتذٌٌل الصفحة بعد النقر فوق رقم الشرٌحة، فإن الشرٌحة ال تحتوي على عنصر  إذا ظھر مربع الحوار   مالحظة 

 نابب أو مربع نص  

 إضافة التارٌخ والوقت إلى شرٌحة  

لھذه  وٌمكن. مربعات لھا حدود منّقطة أو حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح: عناصر ناببة)العنصر النابب فً الشرٌحة، انقر فوق  .1

حاوٌة نص أو رسومات : مربع نص)مربع النص أو  (.المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل المخططات، والجداول، والصور

ص آخر فً استخدم مربعات النص ھذه لتعٌٌن موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاھاً مختلفاً عن ن. قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھا

 .   الذي ترٌد إضافة التارٌخ والوقت إلٌه (.المستند

 .   على عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق التارٌخ والوقت .2

إذا ظھر مربع الحوار رأس وتذٌٌل الصفحة بعد النقر فوق التارٌخ والوقت، فإن الشرٌحة ال تحتوي على عنصر    مالحظة 

 ..  نابب أو مربع نص

 .   فً مربع الحوار التارٌخ والوقت، أسفل التنسٌقات المتوفرة، حدد التنسٌق المطلوب، ثم انقر فوق موافق .3

 إضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ والوقت إلى تذٌٌل الصفحة على شرٌحة  

ھا حدود منّقطة أو حدود مابلة مربعات ل: عناصر ناببة)عنصر نابب إلضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ والوقت إلى شرٌحة ال تحتوي على 

وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل المخططات، . ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح

تعٌٌن استخدم مربعات النص ھذه ل. حاوٌة نص أو رسومات قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھا: مربع نص)مربع نص أو  (.والجداول، والصور

، ٌمكنك إضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ (.موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاھاً مختلفاً عن نص آخر فً المستند

 .  والوقت لتذٌٌل الصفحة

 .   انقر فوق أي مكان على الشرٌحة .1

 :   قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .2

 .   إلضافة رقم الشرٌحة، على عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق رقم

 .   إلضافة التارٌخ والوقت، على عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة نص، انقر فوق التارٌخ والوقت

فحة ، ثم قم بواحد أو كال اإلجراءٌن فً مربع الحوار رأس وتذٌٌل الصفحة، على عالمة التبوٌب شرٌحة، حدد خانة االختٌار تذٌٌل الص .3

 :   التالٌٌن

 .   إلضافة التارٌخ والوقت، حدد خانة االختٌار التارٌخ والوقت

 .   إلضافة رقم الشرٌحة، حدد خانة االختٌار رقم الشرٌحة

إلضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ . إلضافة رقم الشرٌحة أو التارٌخ والوقت إلى تذٌٌل الصفحة فً الشرٌحة الحالٌة فقط، انقر فوق تطبٌق .4

 .   والوقت إلى تذٌٌل الصفحة فً كافة الشرابح الموجودة فً العرض التقدٌمً، انقر فوق تطبٌق على الكل

 حغٍٍش سلن ششٌذت البذء

 :  لتؽٌٌر الرقم الذي ٌظھر على الشرٌحة األولى فً العرض التقدٌمً، قم بما ٌلً
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 .   ، انقر فوق إعداد الصفحةشرٌط أدوات الوصول السرٌععلى  .1

فً مربع الحوار إعداد الصفحة، فً المربع ترقٌم الشرابح بدءاً من، أدخل الرقم الذي ترٌد إظھاره على الشرٌحة األولى فً عرضك  .2

 .   التقدٌمً، ثم انقر فوق موافق

 

 

فً الخلفٍتّػغ ػالهت حجاسٌت ػلى الششائخ الخاطت بك هغ طْسة أّ لْى أّ ػالهتهائٍت فً 

 ھذه المقالة  

 

نظرة عامة حول الخلفٌات والعالمات 

المابٌةاستخدام صورة كخلفٌة شرٌحة استخدام 

لوًنا كخلفٌة شرٌحةاستخدام صورة كعالمة 

 WordArtمابٌةاستخدام مربع نص أو 

 كعالمة مابٌة

 

 

 نظرة عامة حول الخلفٌات والعالمات المابٌة  

قطعة من عمل فنً، تظھر عادة كصورة نقطٌة أو كتركٌبة من أشكال : قصاصة فنٌة)قصاصة فنٌة ٌمكنك إدراج صورة، تتضمن 

صورة نصؾ : عالمة مابٌة)كعالمة مابٌة الخاصة بك، خلؾ الشرٌحة الخاصة بك بأكملھا كخلفٌة أو خلؾ جزء من الشرٌحة (.مرسومة

فً العملة الورقٌة، تظھر عالمة مابٌة عند اإلمساك بالورقة النقدٌة وتوجٌھھا . شفافة تستخدم عادة للرسابل وبطاقات تعرٌؾ المھنة

مة مابٌة إلحدى الشرابح وبإضافة صورة كخلفٌة أو عال. ٌمكنك أًٌضا إدراج لون خلؾ الشرٌحة الخاصة بك كخلفٌة. (.إلى الضوء

 Microsoft Office PowerPoint 2007الخاصة بك أو لكافة الشرابح، ٌمكنك أن تجعل العرض التقدٌمً الخاص بك باستخدام 

 . فرًٌدا أو تحدد بوضوح المسؤول عن العرض التقدٌمً الخاص بك

 : مربع نص)مربع نص ٌمكنك أًٌضا استخدام . تستطٌع تفتٌح الصورة أو القصاصة الفنٌة أو اللون لكً ال ٌتداخل مع محتوى الشرٌحة الخاصة بك

استخدم مربعات النص ھذه لتعٌٌن موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء . حاوٌة نص أو رسومات قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھا

كابنات نصٌة تنشأ باستخدام تأثٌرات جاھزة مع إمكانٌة : WordArt) WordArtأو  (.مختلفاً عن نص آخر فً المستندالنص اتجاھاً 

 تطبٌق خٌارات تنسٌق 

 .  إلنشاء نص العالمة المابٌة (.أخرى علٌھا

و عالمة مابٌة لبعض الشرابح أو ٌمكنك تطبٌق خلفٌة أ. تعتبر العالمات المابٌة مرنة حٌث ٌمكنك تؽٌٌر أحجامھا ومواضعھا على شرٌحة

 .  لجمٌعھا فً العرض التقدٌمً الخاص بك
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 استخدام صورة كخلفٌة شرٌحة  

 .   انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد إضافة صورة خلفٌة لھا .1

أثناء النقر فوق الشرابح  CTRLلتحدٌد عدة شرابح، انقر فوق شرٌحة، ثم استمر فً الضؽط على 

 .  األخرى

 .   من عالمة التبوٌب تصمٌم، وفً المجموعة خلفٌة، انقر فوق أنماط الخلفٌة، ثم انقر فوق تنسٌق الخلفٌة .2

 

 .   انقر فوق تعببة، ثم انقر فوق تعببة صورة أو مادة .3

 :   قم بأحد اإلجراءات التالٌة .4

 .   إلدراج صورة من ملؾ، انقر فوق ملؾ، ثم حدد موقع الصورة التً ترٌد إدراجھا وانقر نقًرا مزدوًجا فوقھا

 .   للصق صورة قمت بنسخھا، انقر فوق الحافظة

قطعة من عمل فنً، تظھر عادة كصورة نقطٌة أو كتركٌبة : قصاصة فنٌة)قصاصة فنٌة الستخدام 

، انقر فوق قصاصة فنٌة، ثم فً المربع البحث فً النص، اكتب كلمة أو كصورة خلفٌة (.من أشكال مرسومة

التً  (.ملؾ واحد للوسابط، متضمناً رسم فنً، أو صوت، أو حركة، أو أفالم: قصاصة)القصاصة عبارة تصؾ 

 .   ترٌدھا أو اكتب اسم ملؾ القصاصة بالكامل أو جزًءا من االسم

فً البحث الخاص بك، قم بتحدٌد  Microsoft Office Onlineلتضمٌن القصاصة الفنٌة المتوفرة على 

 .، انقر فوق انتقال، ثم انقر فوق القصاصة إلدراجھا  Office Onlineخانة االختٌار تضمٌن محتوى من 

الخلفٌة، انقر فوق الجزء  ، فً مربع الحوار تنسٌق(التباٌن)أو الفرق بٌن المناطق األؼمق واألفتح  (السطوع)لضبط اإلضاءة النسبٌة للصورة    تلمٌح .5

 .  صورة، ثم اختر الخٌارات التً ترٌدھا

 :   قم بأحد اإلجراءات التالٌة .6

 .   الستخدام الصورة كخلفٌة للشرابح التً قمت بتحدٌدھا، انقر فوق إؼالق

 .   الستخدام الصورة كخلفٌة لكافة الشرابح فً العرض التقدٌمً الخاص بك، انقر فوق تطبٌق على الكل

 استخدام لون كخلفٌة شرٌحة  

 .   انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد إضافة لون خلفٌة لھا .1

أثناء النقر فوق الشرابح  CTRLلتحدٌد عدة شرابح، انقر فوق شرٌحة، ثم استمر فً الضؽط على 

 .  األخرى

 .   من عالمة التبوٌب تصمٌم، وفً المجموعة خلفٌة، انقر فوق أنماط الخلفٌة، ثم انقر فوق تنسٌق الخلفٌة .2
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 .   انقر فوق تعببة، ثم انقر فوق تعببة خالصة .3

 .   ، ثم انقر فوق اللون الذي ترٌدهانقر فوق اللون .4

تتألؾ السمة من . األلوان المستخدمة فً ملؾ مجموعة: ألوان السمة)ألوان السمات للتؽٌٌر إلى لون ؼٌر موجود فً 

، انقر فوق ألوان إضافٌة، ثم قم إما بالنقر فوق اللون الذي ترٌده من عالمة .(ألوان السمة وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

 ولن ٌتم تحدٌث األلوان المخصصة واأللوان. التبوٌب قٌاسً، أو قم بمزج اللون الخاص بك من عالمة التبوٌب مخصص

نة من ألوان السمة وخطوط : السمة)سمة التً تصل إلٌھا من عالمة التبوٌب قٌاسً إذا قمت فٌما بعد بتؽٌٌر  مجموعة مكوَّ

 .  المستند .(ٌمكن تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد.السمة وتأثٌرات السمة 

إذا كان الكابن شفافاً مبة بالمبة، ٌمر الضوء بأكمله وٌصبح الكابن . بننوعٌة تعّرؾ مقدار الضوء الذي ٌمر عبر وحدات بكسل الكا: شفافٌة)شفافٌة لتؽٌٌر  .5

 .   الخلفٌة، حرك شرٌط تمرٌر الشفافٌة (.ؼٌر مربً، وبمعنى آخر، ٌمكنك الرؤٌة عبر الكابن

شفاؾ )% 100إلى  (ؼٌر شفاؾ تماًما، وھو اإلعداد االفتراضً)% 0ٌمكنك تؽٌٌر نسبة الشفافٌة من 

 .  (تماًما

 :   قم بأحد اإلجراءات التالٌة .6

 .   لتطبٌق اللون على الشرابح التً قمت بتحدٌدھا، انقر فوق إؼالق

 .   لتطبٌق اللون على كافة الشرابح فً العرض التقدٌمً الخاص بك، انقر فوق تطبٌق على الكل

 استخدام صورة كعالمة مابٌة  

صورة نصؾ شفافة تستخدم عادة للرسابل وبطاقات : مة مابٌةعال)عالمة مابٌة انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد إضافة  .1

 .   إلٌھا (.فً العملة الورقٌة، تظھر عالمة مابٌة عند اإلمساك بالورقة النقدٌة وتوجٌھھا إلى الضوء. تعرٌؾ المھنة

عرض  إلضافة عالمة مابٌة إلى كافة الشرابح فً عرض تقدٌمً فارغ، من عالمة التبوٌب عرض، وفً المجموعة طرق

 .  العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة

 

عرض شرٌحة أو : الشرٌحة الربٌسٌة)شرٌحة ربٌسٌة إذا كان العرض التقدٌمً المكتمل الخاص بك ٌحتوي على   مالحظة 

ربٌسٌة ٌكون لكل عرض تقدٌمً شرٌحة . صفحة ٌتم فٌھا تعرٌؾ تنسٌق كافة الشرابح أو الصفحات فً العرض التقدٌمً

واحدة أو أكثر، فقد ال تحتاج  (.لكل مكون أساسً مثل الشرابح، وشرٌحة العنوان، ومالحظات المحاضر، ونشرات الحضور

والبدٌل . إلى تطبٌق الخلفٌة على الشرابح الربٌسٌة والمخاطرة بالتؽٌٌرات ؼٌر المطلوبة فً العرض التقدٌمً الخاص بك
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 .  ة فً المرةاآلمن ھو إضافة الخلفٌة لشرٌحة واحد

 .   من عالمة التبوٌب إدراج، وفً المجموعة رسومات توضٌحٌة قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 

 .   الستخدام صورة كعالمة مابٌة، انقر فوق صورة، قم بتحدٌد موقع الصورة التً ترٌدھا، ثم انقر فوق إدراج

عادة كصورة نقطٌة أو كتركٌبة من قطعة من عمل فنً، تظھر : قصاصة فنٌة)قصاصة فنٌة الستخدام 

إطار : جزء المھام)، وفً جزء المھام قصاصة فنٌة. كعالمة مابٌة، انقر فوق قصاصة فنٌة (.أشكال مرسومة

وٌسمح لك موقعه وصؽر حجمه . ٌوفر أوامر مستخدمة بشكل شابع Officeضمن برنامج من برامج 

 باستخدام ھذه األوامر مع استمرار 

ملؾ واحد : قصاصة)القصاصة فً المربع البحث عن، اكتب إما كلمة أو عبارة تصؾ (.اتالعمل ضمن الملؾ

التً ترٌدھا أو اكتب اسم ملؾ القصاصة بالكامل أو  (.للوسابط ،متضمناً رسم فنً، أو صوت، أو حركة، أو أفالم

 .   جزًءا من االسم ،ثم انقر فوق انتقال

القصاصة التً ترٌدھا، أو اكتب اسم ملؾ القصاصة بالكامل أو فً مربع نص البحث اكتب كلمة أو عبارة تصؾ 

 .  جزًءا من االسم

لضبط حجم الصورة أو القصاصة الفنٌة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الصورة أو القصاصة الفنٌة على الشرٌحة،  .3

 .   ثم انقر فوق الحجم والموضع من القابمة المختصرة

 .   ٌر الحجم، قم بزٌادة اإلعدادات أو تقلٌلھا فً المربعٌن االرتفاع والعرضمن عالمة التبوٌب الحجم، أسفل تؽً .4

للمحافظة على االرتفاع والعرض المتناسبٌن مع الصورة أو القصاصة الفنٌة عند تؽٌٌر الحجم، قم بتحدٌد خانة االختٌار تأمٌن 

 .  نسبة االرتفاع إلى العرض

 .  لتوسٌط الصورة أو القصاصة الفنٌة على الشرٌحة، قم بتحدٌد خانة االختٌار نسبة إلى حجم الصورة األصلً

لنقل الصورة أو القصاصة الفنٌة على الشرٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌب الموضع، ثم قم بإدخال اإلعدادات للمواضع  .5

 .   التً ترٌدھا فً المربعٌن أفقً وعمودي 

الصورة، ومن عالمة التبوٌب تنسٌق، فً المجموعة ضبط، انقر فوق إعادة تلوٌن، ثم أسفل تباٌنات أسفل أدوات  .6

 .   فاتحة، انقر فوق تضاؤل اللون الذي ترٌده
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أسفل أدوات الصورة، من عالمة التبوٌب تنسٌق، وفً المجموعة ضبط، انقر فوق السطوع، ثم انقر فوق نسبة  .7

 .   السطوع التً ترٌدھا

 

د ھذه النقطة، ٌمكنك سحب العالمة المابٌة إلى أي مكان على خلفٌة الشرابح التً تحتوي بالفعل على نص أو ٌمكنك إضافة وعن

 .  نص إلى شرٌحة واحدة أو أكثر ثم سحب العالمة المابٌة فوق خلفٌات الشرابح

 
ھرھا، إلرسال العالمة المابٌة إلى عند االنتھاء من تحرٌر العالمة المابٌة وتعٌٌن موضعھا والشعور بالرضا عن مظ .8

خلفٌة الشرٌحة، أسفل أدوات الصورة، ومن عالمة التبوٌب تنسٌق، فً المجموعة ترتٌب، انقر فوق إرسال إلى 

 .   الخلفٌة

 كعالمة مابٌة   WordArtاستخدام مربع نص أو 

جاھزة مع إمكانٌة تطبٌق خٌارات تنسٌق كابنات نصٌة تنشأ باستخدام تأثٌرات : WordArt) WordArtٌمكنك استخدام نص أو 

فً العملة الورقٌة، . صورة نصؾ شفافة تستخدم عادة للرسابل وبطاقات تعرٌؾ المھنة: عالمة مابٌة)كعالمة مابٌة (.أخرى علٌھا

عبارة عن مسودة لإلشارة إلى أن العرض التقدٌمً الخاص بك  (.تظھر عالمة مابٌة عند اإلمساك بالورقة النقدٌة وتوجٌھھا إلى الضوء

 .  أو سري

. حاوٌة نص أو رسومات قابلة لنقلھا وتؽٌٌر حجمھا: مربع نص)مربع نص انقر فوق الشرٌحة التً ترٌد إضافة  .1

مختلفاً عن  استخدم مربعات النص ھذه لتعٌٌن موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاھاً  

 .   ابٌة إلٌھاكعالمة م WordArtأو  (.نص آخر فً المستند

إلضافة عالمة مابٌة إلى كافة الشرابح فً عرض تقدٌمً فارغ، من عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض 

 .  العروض التقدٌمٌة، انقر فوق الشرٌحة الربٌسٌة

 

ض شرٌحة عر: الشرٌحة الربٌسٌة)ربٌسٌة إذا كان العرض التقدٌمً المكتمل الخاص بك ٌحتوي على شرٌحة    مالحظة 

ٌكون لكل عرض تقدٌمً شرٌحة ربٌسٌة . أو صفحة ٌتم فٌھا تعرٌؾ تنسٌق كافة الشرابح أو الصفحات فً العرض التقدٌمً

واحدة أو أكثر، فقد ال تحتاج  (.لكل مكون أساسً مثل الشرابح، وشرٌحة العنوان، ومالحظات المحاضر، ونشرات الحضور
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والبدٌل . ة والمخاطرة بالتؽٌٌرات ؼٌر المطلوبة فً العرض التقدٌمً الخاص بكإلى تطبٌق الخلفٌة على الشرابح الربٌسً

 .  اآلمن ھو إضافة الخلفٌة لشرٌحة واحدة فً المرة

 :   من عالمة التبوٌب إدراج، وفً المجموعة رسومات توضٌحٌة، وفً المجموعة نص قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 .   م قم بالسحب لرسم مربع النص بالحجم الذي ترٌدهالستخدام مربع نص، انقر فوق مربع نص، ث

 .   WordArt، انقر فوق WordArtالستخدام 

 

 .   الذي ترٌده أن ٌظھر فً العالمة المابٌة WordArtقم بإدخال نص فً مربع النص أو قم بإدخال  .3

، ، وعندما ٌتحول المؤشر إلى WordArtإذا كنت ترٌد تؽٌٌر موضع العالمة المابٌة، فانقر فوق مربع النص أو  .4

 .   إلى موقع جدٌد WordArtقم بسحب مربع النص أو 

عند االنتھاء من تحرٌر العالمة المابٌة وتعٌٌن موضعھا والشعور بالرضا عن مظھرھا، إلرسال مربع النص أو  .5

WordArt رتٌب، انقر فوق إلى خلفٌة الشرٌحة، أسفل أدوات الرسم، ومن عالمة التبوٌب تنسٌق فً المجموعة ت

 .   إرسال إلى الخلفٌة

 

 حٌسٍك الٌض كٌض هشحفغ أّ هٌخفغ

 .   منخفضأو نص  مرتفعحدد النص الذي ترؼب فً تنسٌقه كنص  .1

 .   على عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً مجموعة خط، انقر فوق سھم مشؽل مربع الحوار .2

 .   ار مرتفع أو منخفضفً مربع الحوار خط، أسفل تأثٌرات، حدد خانة االختً .3

بالنسبة للنصوص المرتفعة، إن كنت ترؼب فً رفع النص المحدد دون تؽٌٌر حجم الخط، فقم بإدخال نسبة مبوٌة    مالحظة 

أما بالنسبة للنص المنخفض، فإن كنت ترؼب فً خفض النص المحدد دون تؽٌٌر حجم الخط، فقم . أكبر فً المربع إزاحة

 .  فً المربع إزاحةبإدخال نسبة مبوٌة أقل 

 

 

 حذٌّش الٌض الوْجْد فً ػٌظش ًائب أّ حكذٌسَ

 حدد النص الذي ترؼب فً تدوٌره أو تكدٌسه    .1

من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة فقرة، انقر فوق اتجاه النص، ثم انقر فوق االتجاه الذي ترؼب فً أن ٌتخذه  .2

 .   النص
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إضافة عنصر نابب إلى إذا كنت ترؼب فقط فً تدوٌر جزء من النص الموجود فً عنصر نابب حالً أو تكدٌسه، فٌمكنك    مالحظة 

 .  الحتواء النص الذي تم تدوٌره والحفاظ علٌه منفصال عن النص األفقً تخطٌط

 إػافت حؼذاد ًمطً أّ حشلٍن إلى الٌض

 

 تعداد نقطً   

 ترقٌم   

 إنقاص مستوى القابمة   

 زٌادة مستوى القابمة   

 .   حدد األسطر النصٌة التً ترٌد إضافة تعداد نقطً أو رقمً إلٌھا .1

 .   من عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، فً المجموعة فقرة، انقر فوق الزر تعداد نقطً أو ترقٌم .2

 .  وجود على الزر تعداد نقطً أو ترقٌم، ثم انقر فوق النمط الذي ترٌدهلتؽٌٌر نمط التعداد النقطً أو الترقٌم، انقر فوق السھم الم .3

   مالحظات  

داخل القابمة، ضع مؤشر الماوس عند بداٌة السطر الذي ترؼب فً وضع مسافة  (ثانوٌة)إلنشاء قابمة ذات مسافة بادبة 

 .   بادبة أمامه، ثم فً المجموعة فقرة، انقر فوق زٌادة مستوى القابمة

إلرجاع النص إلى مستوى أقل من المسافة البادبة فً القابمة، ضع مؤشر الماوس عند بداٌة السطر، ثم فً المجموعة 
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 .   فقرة، انقر فوق إنقاص مستوى القابمة

 هؼاٌٌت الخٌسٍماث ّالخطْط ّاألًواط لبل حطبٍمِا

سرٌعة فً مواضع استخدامھا قبل تنفٌذھا، وذلك ٌمكنك وبسرعة مشاھدة كٌؾ ستبدو خٌارات التنسٌق مثل الخطوط واألنماط ال

 .  2007Microsoft Office systemباستخدام مٌزة المعاٌنة المباشرة المضمنة فً العدٌد من البرامج فً 

 

من خالل اإلشارة إلى العدٌد من خٌارات التنسٌق، ٌمكن مشاھدة كٌؾ ستبدو ھذه الخٌارات على الفور حال تطبٌقھا على نص وكابنات 

، فما علٌك سوى نقل المؤشر عبر Microsoft Office Wordعلى سبٌل المثال، إذا كنت تحاول اختٌار خط فً برنامج . محددة

وعند االنتھاء من معاٌنة التنسٌقات واألنماط، قم بنقل المؤشر فوق . ط على أي نص تقوم بتحدٌدهقابمة الخطوط لرؤٌة تأثٌر كل خ

 .  التنسٌق أو النمط الذي تفضله، ثم انقر فوقه لتطبٌقه

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 

ة تؽٌٌرات معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق خطمعاٌن

تنسٌق فقرةمعاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق نمط 

سرٌعمعاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق صورةتشؽٌل 

 المعاٌنة المباشرة أو إٌقاؾ تشؽٌلھا

 

 معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق خط  

 :  قم بما ٌلً 

 .   تحدٌد النص الذي ترٌد تنسٌقه .1

 :   فً عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، وفً المجموعة خط، قم بأي من اإلجراءات التالٌة .2

 .   انقر فوق السھم المجاور للمربع الخط، ثم قم بنقل المؤشر فوق الخطوط التً ترٌد معاٌنتھا

 .   معاٌنتھاانقر فوق السھم المجاور للمربع حجم الخط، ثم قم بنقل المؤشر فوق أحجام الخطوط التً ترٌد 

، ٌكون Excel 2007 Officeفً برنامج )انقر فوق السھم المجاور للزر لون تمٌٌز النص 

، ثم قم بنقل (الزر لون التعببة
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 .   المؤشر فوق ألوان التمٌٌز أو التعببة التً ترٌد معاٌنتھا

 .  Office PowerPoint 2007ال ٌتوفر الزر لون تمٌٌز النص فً برنامج    مالحظة 

 .   نقر فوق السھم المجاور للزر لون الخط، ثم قم بنقل المؤشر فوق ألوان الخط التً ترٌد معاٌنتھاا

 :   عند االنتھاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق، قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

   . لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته، انقر فوق اسم الخط الذي تم تحدٌده أو حجمه أو لونه فً القابمة

 .   ESCإللؽاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات، اضؽط على 

 معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق فقرة  

 :  قم بما ٌلً

 .   تحدٌد النص الذي ترٌد تنسٌقه .1

 :   فً عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، وفً المجموعة فقرة، قم بأي من اإلجراءات التالٌة .2

انقر فوق السھم المجاور للزر تعداد نقطً، ثم قم بنقل المؤشر فوق أنماط القابمة ذات التعداد النقطً 

 .   التً ترٌد معاٌنتھا

انقر فوق السھم المجاور للزر ترقٌم، ثم قم بنقل المؤشر فوق أنماط القابمة ذات التعداد الرقمً 

 .   التً ترٌد معاٌنتھا

، ثم قم بنقل المؤشر (فقط Office Word 2007برنامج )زر تظلٌل انقر فوق السھم المجاور لل

 .   فوق ألوان التظلٌل التً ترٌد معاٌنتھا

 :   عند االنتھاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق، قم بأحد اإلجراءات التالٌة .3

    .لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته، انقر فوق نمط الفقرة الذي تم تحدٌده أو لونھا فً القابمة

 .   ESCإللؽاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات، اضؽط على

 معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق نمط سرٌع  

األنماط السرٌعة ھً تركٌبات تنسٌق معرفة مسبًقا من تنسٌقات الخطوط واأللوان والفقرات، التً تم تصمٌمھا للمساعدة على توفٌر 

 .  وٌمكن تطبٌق نمط سرٌع من المعرض، أو تخصٌص أنماط موجودة أو إنشاء أنماط خاصة بك. الوقت

 :  قم بما ٌلً 

 .   إنشاء عرض تقدٌمً أو فتحه .1

 :   ة التبوٌب تصمٌم، وفً المجموعة سمات، قم بأي من اإلجراءات التالٌةفً عالم .2

 .   فً معرض األنماط السرٌعة، قم بنقل المؤشر فوق أي من السمات التً ترٌد معاٌنتھا
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 .   لعرض خٌارات إضافٌة ومعاٌنتھا، انقر فوق السھم المزٌد   تلمٌح 

 .   ن خٌارات أنماط األلوان فً القابمةانقر فوق ألوان، ثم قم بنقل المؤشر فوق أي م

 .   انقر فوق خطوط، ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من خٌارات أنماط الخطوط فً القابمة

 :   فً عالمة التبوٌب حركات، وفً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة، قم بما ٌلً .3

 .   فً المعرض، قم بنقل المؤشر فوق أي من أنماط الحركة التً ترٌد معاٌنتھا

 .  لعرض خٌارات إضافٌة ومعاٌنتھا، انقر فوق سھم المزٌد   تلمٌح 

 :   عند االنتھاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق، قم بأحد اإلجراءات التالٌة .4

 .   لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته، انقر فوق النمط المحدد فً القابمة

 .   ESCإللؽاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات، اضؽط على 

 معاٌنة تؽٌٌرات تنسٌق صورة  

 :  قم بما ٌلً 

 .   قم بتحدٌد صورة أو رسم ترٌد تنسٌقه

 :  ، وفً المجموعة أنماط الصور، قم بأي مما ٌلً(أدوات الصورة)فً عالمة التبوٌب تنسٌق  .1

 

 

 .   فً المعرض، قم بنقل المؤشر فوق أي من أنماط الصور التً ترٌد معاٌنتھا

 .  لعرض خٌارات إضافٌة ومعاٌنتھا، انقر فوق السھم المزٌد   تلمٌح 

 .   انقر فوق حدود الصورة، ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من حدود الصورة الموجودة فً القابمة

انقر فوق تأثٌرات الصورة، وقم باإلشارة لفبة تأثٌرات، ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من التأثٌرات 

 .   الموجودة فً القابمة

 :   عند االنتھاء من معاٌنة خٌارات التنسٌق، قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 .   لتطبٌق التنسٌق الذي تمت معاٌنته، انقر فوق النمط المحدد فً القابمة

 .   ESCؼاء المعاٌنة المباشرة دون تطبٌق أي من التؽٌٌرات، اضؽط على إلل

حٌث ٌمكنك بشكل آمن معاٌنة . ال تؤدي معاٌنة األنماط وتطبٌقھا على الصور إلى تعدٌل ملفات الصور األصلٌة   مالحظة 
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 .  أنماط الصور وتطبٌقھا وتؽٌٌرھا وإزالتھا ألي عدد ترٌده من المرات

 المباشرة أو إٌقاؾ تشؽٌلھا  تشؽٌل المعاٌنة 

 :  قم بما ٌلً

، ثم انقر فوق خٌارات اسم البرنامج، حٌث ٌكون اسم البرنامج ھو اسم البرنامج الذي تعمل Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

 .   Wordفٌه، على سبٌل المثال ،خٌارات 

 .   انقر فوق شابع، ثم قم بتحدٌد خانة االختٌار تمكٌن المعاٌنة المباشرة أو إلؽاء تحدٌدھا .2

 2007Microsoft Office systemل افتراضً، ٌتم تشؽٌل مٌزة المعاٌنة المباشرة فً كافة برامج بشك   مالحظة 

على سبٌل . وٌقوم كل برنامج بحفظ تفضٌالت المعاٌنة المباشرة الخاصة بك بشكل مستقل عن البرامج األخرى. التً تدعمھا

 Officeوتركھا قٌد التشؽٌل فً  Office PowerPoint 2007المثال، ٌمكنك اختٌار إٌقاؾ تشؽٌل المعاٌنة المباشرة فً 

Word 2007  . 

 حشغٍل االدخْاء الخلمائً للٌض أّ إٌماف حشغٍلَ

، قم بما ٌلً لتشؽٌل وظٌفة االحتواء التلقابً أو العنصر الناببلضمان االحتواء التلقابً لنص العنوان والنص األساسً فً 

 :   إٌقاؾ تشؽٌلھا

 .   ، ثم انقر فوق تدقٌقPowerPoint، وانقر فوق خٌارات Microsoft Officeانقر فوق زر  .1

 .   ضمن خٌارات التصحٌح التلقابً، انقر فوق خٌارات التصحٌح التلقابً .2

 :   الكتابة، ثم ضمن تطبٌق أثناء الكتابة، قم بما ٌلًانقر فوق عالمة التبوٌب تنسٌق تلقابً أثناء  .3

إذا أردت احتواء نص العنوان فً عنصر نابب بشكل تلقابً، حدد خانة االختٌار احتواء تلقابً لنص 

 .   العنوان فً العنصر النابب، أو قم بإلؽاء تحدٌدھا إذا أردت إٌقاؾ تشؽٌل االحتواء التلقابً للنص

 إذا أردت احتواء النص األساسً فً عنصر نابب بشكل تلقابً، حدد خانة االختٌار احتواء تلقابً لنص 

 .   العنوان فً العنصر النابب، أو قم بإلؽاء تحدٌدھا إذا أردت إٌقاؾ تشؽٌل االحتواء التلقابً للنص

 إًشاء ػشع حمذٌوً راحً الخشغٍل

على سبٌل المثال، ٌمكنك إعداد عرض تقدٌمً لٌتم تشؽٌله . باستخدام عرض تقدٌمً ذاتً التشؽٌل، ٌمكنك توصٌل المعلومات بدون مقدم

جھاز كمبٌوتر وشاشة، مثبت بشكل نموذجً فً منطقة ٌتردد علٌھا الكثٌر من األشخاص، : kiosk) kioskدون مراقبة فً كابٌنة أو 

ا  PowerPointلتشؽٌل عروض  Kioskٌمكن ضبط أجھزة . ت باللمس أو صوت أو فٌدٌوٌمكن أن ٌشتمل على شاشا ًٌ التقدٌمٌة تلقاب

 أو باستمرار أو بكلتا 

 .  فً عرض تجاري أو مؤتمر، أو ٌمكنك إرسال قرص مضؽوط ٌحتوي على عرض تقدٌمً ذاتً التشؽٌل للعمٌل (.الطرٌقتٌن

تتم . حٌث ال ٌتمكن الجمھور من إجراء التؽٌٌرات على عرضك التقدٌمً ذاتً التشؽٌلٌمكنك جعل معظم عناصر التحكم ؼٌر متوفرة، ب

إعادة تشؽٌل العروض التقدٌمٌة ذاتٌة التشؽٌل بعد انتھابھا وعندما تصبح ھذه العروض معطلة باستخدام تقدم الشرابح ٌدوٌاً لفترة أطول 

 .  من خمس دقابق

 ه على قرص مضؽوط أو الشبكة أو لحزم العرض التقدٌمً ذاتً التشؽٌل لتشؽٌل
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 الكمبٌوتر

 فً ھذا المقال  

 

األخذ فً االعتبار الخٌارات التفاعلٌة للعرض التقدٌمً ذاتً 

 التشؽٌإلضافة التنقإلضافة السرد

تمرٌن توقٌت الشرابح أو إعادة 

تسجٌلھإعداد العرض التقدٌمً للتشؽٌل 

 دون مراقبة

 

 األخذ فً االعتبار الخٌارات التفاعلٌة للعرض التقدٌمً ذاتً التشؽٌل  

على سبٌل المثال، ھل  —عند تصمٌم عرض تقدٌمً ذاتً التشؽٌل ،ضع فً االعتبار البٌبة التً سٌظھر فٌھا العرض التقدٌمً 

بوضع البٌبة فً االعتبار، ٌمكنك التحدٌد . توفرةأو دون مراقبة فً مكان عام دون مراقبة أو إذا كانت المراقبة م kioskسٌكون 

وحجم التحكم الذي ٌمكنك تمنحه للجمھور، وتحدٌد ما ھً ، بشكل أفضل ما ھً العناصر التً ٌمكن إضافتھا للعرض التقدٌمً،

 .  الخطوات التً تأخذھا لمنع سوء االستخدام

 :  دٌمً ذاتً التشؽٌل فٌما ٌلًتتضمن الخٌارات التً ٌجب وضعھا فً االعتبار عند تصمٌم عرض تق

ٌمكنك استخدام االرتباطات التشعبٌة لمساعدة الجمھور فً التنقل خالل "  اإلجراءات"االرتباطات التشعبٌة وأزرار 

ٌمكنك أٌضاً استخدام أزرار اإلجراءات المضمنة فً أزرار التنقل التً تعطً . العرض التقدٌمً أو االنتقال لبرامج أخرى

" التالً"و" السابق"و" التعلٌمات"و" الصفحة الربٌسٌة"مً مظھر وإمكانٌة صفحة وٌب، بأزرار خاصة بـعرضك التقدي

 .   وھكذا

 .   التعلٌق بالصوت  ٌمكنك إضافة سرد مسجل ٌتم تشؽٌله مع العرض التقدٌمً

التوقٌت التلقابً أو الٌدوي  ٌمكنك إعداد العرض التقدٌمً لٌتم تشؽٌله ذاتٌاً باستخدام التوقٌت التلقابً، أو ٌمكنك إعداد 

العرض التقدٌمً بحٌث ٌمكن للجمھور التنقل خالله أثناء نسبة التقدم الخاصة بھم عن طرٌق النقر فوق أزرار 

تم تشؽٌله دون مراقبة، ٌمكن النقر فوق الكابنات التً تحتوي على ارتباطات إذا تم إعداد العرض التقدٌمً لً. اإلجراءات

 .   تشعبٌة أو أزرار إجراءات فقط
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 إضافة التنقل  

 .  إذا أردت تنقل الجمھور خالل عرضك التقدٌمً ذاتً التشؽٌل بحرٌة، ٌمكنك إضافة ارتباطات تشعبٌة أو أزرار إجراءات لتوفٌر التنقل

 تشعبٌةارتباطات 

ٌمكنك إضافة ارتباطات تشعبٌة تنتقل إلى العروض المخصصة أو الشرابح المحددة فً العرض التقدٌمً أو مستندات 

Microsoft Office Word  ًأو أوراق العمل فOffice Excel Microsoft  أو تنقل إلى مواقع على إنترنت

اط تشعبً من أي كابن، بما فً ذلك نص وأشكال وجداول ٌمكنك إنشاء ارتب. أو إنترانت أو عناوٌن البرٌد اإللكترونً

 .  ورسومات وصور

 .  إنشاء ارتباط تشعبًللتعرؾ على المزٌد حول إضافة ارتباط تشعبً، راجع 

 أزرار اإلجراءات

على أزرار إجراءات جاھزة ٌمكنك إضافتھا للعرض التقدٌمً الذي ٌمكنك تعرٌؾ االرتباطات  PowerPointٌحتوي 

قم باستخدامھا عند الرؼبة فً تضمٌن . تتضمن أزرار اإلجراءات أشكاالً، مثل األسھم إلى الٌسار أو الٌمٌن.له  التشعبٌة

أٌضاً  PowerPointٌحتوي . رموز تم فھمھا بشكل شابع لالنتقال إلى الشرابح التالٌة والسابقة والشرابح األولى واألخٌرة

    .على أزرار اإلجراءات لتشؽٌل أفالم أو أصوات

 .  إضافة زر إجراءللتعرؾ على كٌفٌة إضافة زر إجراء، راجع 

 إضافة السرد  

 .  تساعد إضافة السرد على تسلٌم المعلومات بصورة أكثر وضوحاً فً العرض التقدٌمً ذاتً التشؽٌل

بٌنما تتطلب أجھزة الكمبٌوتر . لتسجٌل سرد، تتطلب أسطح المكتب ألجھزة الكمبٌوتر بطاقة الصوت ومٌكروفون وموصل مٌكروفون

ٌمكنك تسجٌل سرد قبل تشؽٌل العرض التقدٌمً، أو ٌمكنك تسجٌله أثناء العرض . المحمولة مٌكروفون وموصل مٌكروفون فقط

ا لم ترؼب فً تسجٌل سرد خالل العرض التقدٌمً بأكمله، ٌمكنك تسجٌل أصوات أو تعلٌقات إذ. التقدٌمً وتضمٌن تعلٌقات الجمھور

 . منفصلة على الشرابح أو الكابنات المحددة

 .  إضافة سرد للعرض التقدٌمًلمزٌد من المعلومات، راجع 

 

 تمرٌن توقٌت الشرٌحة أو تسجٌله  

 .  ي الخاص بك مباشرًة بعد تنفٌذ الخطوة األولى من ھذا اإلجراءكن على استعداد لبدء توقٌت العرض التقدٌم   مالحظة 
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 .   ضمن عالمة التبوٌب عرض الشرٌحة، فً المجموعة إعداد، انقر فوق تمرٌن على التوقٌت .1

 .  ٌظھر شرٌط األدوات تمرٌن وٌبدأ المربع وقت الشرٌحة فً توقٌت العرض التقدٌمً

 

 شرٌط األدوات تمرٌن  

   (التقدم للشرٌحة التالٌة)التالً 

 إٌقاؾ مؤقت   

 وقت الشرٌحة  

 تكرار  

 الوقت اإلجمالً للعرض التقدٌمً  

 :   أثناء توقٌت العرض التقدٌمً الخاص بك، قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالٌة على شرٌط األدوات تمرٌن .2

 .   لالنتقال للشرٌحة التالٌة، انقر فوق التالً

 .   إلٌقاؾ تشؽٌل الوقت بشكل مؤقت، انقر فوق إٌقاؾ مؤقت

 .   إلعادة تشؽٌل تسجٌل الوقت بعد إٌقافه مؤقتاً، انقر فوق إٌقاؾ مؤقت

 .   لتعٌٌن مدة وقت بالضبط لظھور الشرٌحة، اكتب مدة الوقت فً المربع وقت الشرٌحة

 .   ارإلعادة تشؽٌل تسجٌل التوقٌت للشرٌحة الحالٌة، انقر فوق تكر

 :   بعد تعٌٌن الوقت للشرٌحة األخٌرة، ٌعرض مربع الرسالة الوقت اإلجمالً وٌطالبك بالقٌام بواحد مما ٌلً .3

 .   لالحتفاظ بتوقٌت الشرٌحة المسجل، انقر فوق نعم

 .   لتجاھل توقٌت الشرٌحة المسجل، انقر فوق ال

 .  لعرض التقدٌمً الخاص بكوتعرض وقت كل شرٌحة فً ا" فارز الشرابح"تظھر طرٌقة العرض 

 

 

 إعداد العرض التقدٌمً للتشؽٌل دون مراقبة  

ٌسمح إعداد العرض التقدٌمً للتشؽٌل دون مراقبة بالتحكم فٌما إذا كان النقر بالماوس فً أي مكان على الشاشة ٌؤدي إلى تقدم 

على سبٌل المثال، إذا أردت أن ٌتم عرض عرضك التقدٌمً فً نسبة تقدم محددة، قم بتعٌٌن التوقٌت التلقابً، ثم تعٌٌن . شرٌحة

 . ن مراقبةالعرض التقدٌمً للتشؽٌل دو
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 .  لمنح المستخدم المزٌد من التحكم اإلضافً، ٌمكنك إضافة التنقل، مثل االرتباطات التشعبٌة أو أزرار اإلجراءات، إلى الشرٌحة

 .   ضمن عالمة التبوٌب عرض الشرٌحة، فً المجموعة إعداد، انقر فوق إعداد عرض الشرابح .1

 . (لء الشاشةم)أسفل نوع العرض، انقر فوق مستعرض دون مراقبة  .2

 

 

 تأثٌرات الحركة -4

 إػافت حأثٍشاث طْث لذشكت أّ اسحباط حشؼبً

 إضافة صوت إلى حركة  

 . جدول أو مخطط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات: كابن)الكابن للنص أو  بإضافة تأثٌر حركةالبد أن تكون قد قمت مسبقاً 

قبل إضافة صوت إلى  (.OLEوالكابنات التً تنشأ فً تطبٌق واحد، مثالً جداول بٌانات، وتربط أو ُتضمن فً تطبٌق آخر ھً كابنات 

مثالً، ٌمكنك جعل نقاط التعداد النقطً تتحرك إلى الداخل . إلضافة تأثٌر مربً أو صوتً خاص إلى نص أو كابن: إظھار حركة)حركة 

 .  (.ى حدة، أو سماع صوت تصفٌق عند إظھار صورةمن الٌمٌن ،كل كلمة عل

 .   انقر فوق الشرٌحة التً تحتوي على تأثٌر الحركة التً ترٌد إضافة صوت لھا .1

 .   فً عالمة التبوٌب حركة، فً المجموعة حركة، انقر فوق حركة مخصصة .2

 

 . ٌوفر أوامر مستخدمة بشكل شابع Officeإطار ضمن تطبٌق من تطبٌقات : جزء المھام) فً جزء المھام حركة مخصصة .3

، انقر فوق السھم ٌسار تأثٌر الحركة (.وٌسمح لك موقعه وصؽر حجمه باستخدام ھذه األوامر مع استمرار العمل ضمن الملفات

 .   فً القابمة حركة مخصصة، ثم انقر فوق تأثٌرات الحركة

 :   من عالمة التبوٌب تأثٌر، ضمن تحسٌنات، انقر فوق السھم فً القابمة صوت، ثم قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .4

 .   إلضافة صوت من القابمة، انقر فوق صوت

 .   إلضافة صوت من ملؾ، انقر فوق صوت آخر، ثم حدد موقع الملؾ الصوتً الذي ترٌد استخدامه

 وت  إلبراز ارتباط تشعبً عن طرٌق ص

 .   حدد االرتباط التشعبً .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب إدراج، فً المجموعة ارتباطات، انقر فوق إجراء .2
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 :  قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .3

 .  لتطبٌق إعدادات اإلجراء بعد النقر فوق االرتباط التشعبً، انقر فوق عالمة التبوٌب نقر بالماوس

لتطبٌق إعدادات اإلجراء عند وضع المؤشر على االرتباط التشعبً، انقر فوق عالمة التبوٌب مرور 

 .  الماوس فوق

 .   حدد خانة االختٌار تشؽٌل صوت، ثم انقر فوق الصوت الذي ترٌد تشؽٌله .4

 إػافت هشادل اًخمالٍت بٍي الششائخ

تً تحدث فً طرٌقة عرض الشرابح عند االنتقال من شرٌحة إلى الشرٌحة تعتبر المراحل االنتقالٌة للشرابح ھً تأثٌرات الحركة ال

 .   ٌمكنك التحكم فً سرعة تأثٌر المراحل االنتقالٌة لكل شرٌحة، كما ٌمكنك إضافة صوت. التالٌة

ولٌست )عدة أنواع مختلفة من المراحل االنتقالٌة للشرابح، متضمنة  Microsoft Office PowerPoint 2007ٌتضمن 

 :   على ما ٌلً (مقتصرة

 

 بال مرحلة انتقالٌة  

 إخفاء أفقً   

 إخفاء عمودي   

 إحاطة من الداخل   

 إحاطة من الخارج   

 لوحة شطرنج بالعرض   

 لوحة شطرنج ألسفل   

 تمشٌط أفقً   

 تمشٌط عمودي   

، كما ھو موضح فً ، انقر فوق الزر المزٌد"أنماط سرٌعة"للتعرؾ على المزٌد من تأثٌرات المراحل االنتقالٌة، فً القابمة 

 .  ط الموجود أعالهالمخط

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  
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إضافة نفس المراحل االنتقالٌة إلى كافة الشرابح الموجودة فً العرض 

التقدٌمٌإضافة مراحل انتقالٌة مختلفة للشرابح الموجودة فً العرض 

 التقدٌمٌإضافة صوت إلى المراحل االنتقالٌة للشرابح 

 

 احل االنتقالٌة إلى كافة الشرابح الموجودة فً العرض التقدٌمً  إضافة نفس المر

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، انقر فوق الصورة المصؽرة للشرٌحة .2

 .   ركات، فً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة، انقر فوق تأثٌر المراحل االنتقالٌة للشرابحعلى عالمة التبوٌب ح .3

، انقر فوق الزر المزٌد "أنماط سرٌعة"للتعرؾ على المزٌد من تأثٌرات المراحل االنتقالٌة، فً القابمة 

   . 

حة، انقر فوق السھم الموجود بجانب سرعة المراحل االنتقالٌة، ثم حدد السرعة لتعٌٌن سرعة المراحل االنتقالٌة للشرابح، فً المجموعة نقل إلى ھذه الشري .4

 .   المطلوبة

 .   فً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة، انقر فوق تطبٌق على الكل .5

 إضافة مراحل انتقالٌة مختلفة للشرابح الموجودة فً العرض التقدٌمً  

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، انقر فوق الصورة المصؽرة للشرٌحة .2

 .   الشرٌحةعلى عالمة التبوٌب حركات، فً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة، انقر فوق تأثٌر المراحل االنتقالٌة للشرابح الذي ترٌد تطبٌقه على ھذه  .3

، انقر فوق الزر المزٌد "أنماط سرٌعة"للتعرؾ على مزٌد من تأثٌرات المراحل االنتقالٌة فً القابمة 

   . 

االنتقالٌة للشرابح، فً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة، انقر فوق السھم الموجود بجانب سرعة المراحل االنتقالٌة، ثم حدد السرعة لتعٌٌن سرعة المراحل  .4

 .   المطلوبة

 .   4إلى  2إلضافة مراحل انتقالٌة مختلفة لشرٌحة أخرى فً العرض التقدٌمً، كرر الخطوات من  .5

 شرابح  إضافة صوت إلى المراحل االنتقالٌة لل

 .   ، انقر فوق عالمة التبوٌب البداٌة"الشرابح"و" مخطط تفصٌلً"فً جزء المھام الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب  .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب الصفحة الربٌسٌة، انقر فوق الصورة المصؽرة للشرٌحة .2

 :   الموجود بجانب نقل صوت، ثم قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن ضمن عالمة التبوٌب حركات، فً المجموعة نقل إلى ھذه الشرٌحة، انقر فوق السھم .3

 .   إلضافة صوت من القابمة، حدد الصوت الذي ترٌده

إلضافة صوت ؼٌر موجود فً القابمة، قم بتحدٌد صوت آخر، حدد موقع الصوت الذي ترٌد إضافته، 

 .   ثم انقر فوق موافق
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 .    3و 2إلضافة صوت للمراحل االنتقالٌة األخرى للشرابح، كرر الخطوتٌن  .4

 

 حذشٌك الٌض أّ الكائٌاث

 

نظرة عامة حول النص والكابنات المتحركةتطبٌق 

تأثٌر حركة قٌاسً إلى نص أو كابنإنشاء تأثٌر حركة 

 مخصص وتطبٌقه على نص أو كابن

 

 ة  نظرة عامة حول النص والكابنات المتحرك

مثالً، ٌمكنك جعل نقاط التعداد النقطً تتحرك إلى . إلضافة تأثٌر مربً أو صوتً خاص إلى نص أو كابن: إظھار حركة)تحرٌك ٌمكنك 

األصوات والنص والرسومات والرسومات  (.الداخل من الٌمٌن، كل كلمة على حدة، أو سماع صوت تصفٌق عند إظھار صورة

للتركٌز على النقاط الھامة، والتحكم فً تدفق المعلومات وإضفاء مظھر جّذاب على العرض  الكابناتالتخطٌطٌة والمخططات و 

 .  SmartArtتحرٌك رسم ، راجع SmartArtلتحرٌك رسم . التقدٌمً

لجعل التصمٌم باستخدام الحركة ٌتم بشكل بسٌط، قم بتطبٌق تأثٌر حركة قٌاسً على العناصر الموجودة على كافة الشرابح أو على 

الشرٌحة التً تخّزن معلومات حول قالب التصمٌم المطّبق، متضمنة أنماط : شرٌحة ربٌسٌة )شرٌحة ربٌسٌةالشرابح المحددة على 

ترتٌب العناصر مثل نص : تخطٌط)تخطٌطات أو على  (.اببة ومواضعھا، وتصمٌم الخلفٌة، وأنظمة األلوانالخطوط، وأحجام العناصر الن

طرٌقة "شرٌحة مخصصة فً  (.العنوان والعنوان الفرعً والقوابم والصور والجداول والمخططات واألشكال واألفالم على الشرٌحة

 ".  عرض الشرٌحة الربٌسٌة

مربعات لھا حدود منّقطة أو : عناصر ناببة)عنصر نابب العناصر الموجودة على شرٌحة، أو فً  ٌمكنك تطبٌق حركة مخصصة على

وٌمكن لھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسً أو كابنات مثل . حدود مابلة ُتعتبر جزءاً من أؼلب تخطٌطات الشرابح

على سبٌل المثال، ٌمكنك تطبٌق حركة . وز النقطٌة الفردٌة وعناصر القابمةأو فقرة، بما فً ذلك الرم (.المخططات، والجداول ،والصور

استخدم خٌارات . دخول على كافة العناصر الموجودة فً الشرٌحة أو ٌمكنك تطبٌق الحركة على فقرة واحدة فً قابمة ذات تعداد رقمً

ٌّن أو نص كجزء من تسلسل : مسار الحركة)مسارات الحركة الدخول أو التأكٌد أو الخروج باإلضافة إلى  المسار الذي سٌتبعه كابن مع

 . المعّرفة مسبقاً أو المخصصة (.الحركة فً شرٌحة ما

 .  كما ٌمكنك تطبٌق أكثر من حركة على عنصر، لذلك ٌمكنك جعل العنصر الرقمً ٌتحرك للداخل ثم ٌتحرك للخارج

تتضمن التأثٌرات المقترنة خٌارات لتشؽٌل صوت مع الحركة . ن بٌنھاتتضمن معظم خٌارات الحركة تأثٌرات مقترنة ٌمكنك االختٌار م

مثل تحرٌك عنوان للداخل فً صورة كلمة تلو األخرى )وخٌارات لتشؽٌل حركة النص التً ٌمكنك تطبٌقھا على حرؾ أو كلمة أو فقرة 

 .  (بدالً من عرضھا كلھا مرة واحدة

 .  ة او للعرض التقدٌمً بأكملهٌمكنك معاٌنة حركة النص والكابنات لشرٌحة واحد

 "  حركة مخصصة"جزء المھام 

على سبٌل المثال، للدخول من الٌسار عند النقر فوق الماوس   -للتحكم فً طرٌقة ظھور العناصر فً العرض التقدٌمً ووقت ظھورھا  

وٌسمح لك موقعه . مة بشكل شابعٌوفر أوامر مستخد Officeإطار ضمن تطبٌق من تطبٌقات : جزء المھام)جزء المھام استخدم  -
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ٌتٌح لك جزء المھام حركة مخصصة رؤٌة . حركة مخصصة(.وصؽر حجمه باستخدام ھذه األوامر مع استمرار العمل ضمن الملفات

ن المعلومات الھامة حول تأثٌر الحركة ،بما فً ذلك نوع تأثٌر الحركة وترتٌب تأثٌرات الحركة المتعددة حسب عالقتھا ببعضھا وجزء م

 .  نص تأثٌر الحركة

 

 :  تتضمن الخٌارات ما ٌلً. رموز تشٌر إلى توقٌت تأثٌر الحركة بالمقارنة باألحداث األخرى على الشرٌحة 

 .   ٌبدأ تأثٌر الحركة عند النقر فوق الشرٌحة: (رمز الماوس، الموضح ھنا)البدء عند النقر 

أي، )ٌبدأ تأثٌر الحركة فً ذات الوقت الذي ٌتم فٌه تشؽٌل التأثٌر السابق له فً القابمة : (بدون رمز)البدء مع السابق 

 .   (نقرة واحدة لتنفٌذ تأثٌري حركة أو أكثر

أنك لست بحاجة أي )ٌبدأ تأثٌر الحركة بمجرد انتھاء تشؽٌل التأثٌر السابق له فً القابمة : (رمز الساعة)البدء بعد السابق 

 .   (إلى النقر مرة أخرى لبدء تشؽٌل تأثٌر الحركة التالً

 .  ، ثم انقر فوق الرمز إلظھار القابمة(مثلث)حدد عنصراً فً القابمة لرؤٌة رمز القابمة  

م تحرٌكھا فً تشٌر األرقام إلى الترتٌب الذي ٌتم تشؽٌل تأثٌرات الحركة به وتطابق التسمٌات المقترنة بالعناصر التً ٌت 

 طرٌقة العرض 

 .  ، مع عرض جزء المھام حركة مخصصة"العادٌة"

 ".  تأكٌد"فً ھذا المثال، ٌعتبر تأثٌر . تمثل الرموز نوع تأثٌر الحركة 

 تطابق ھذه العالمة التأثٌرات الموجودة فً. ٌتم تمٌٌز العناصر التً تم تحرٌكھا على الشرٌحة عن طرٌق عالمة رقمٌة ؼٌر مطبوعة

مع عرض جزء المھام " العادٌة"تظھر العالمة فقط فً طرٌقة العرض . وٌتم عرضه إلى جانب النص أو الكابن" قابمة تأثٌر الحركة"

 ".  حركة مخصصة"

 تطبٌق تأثٌر حركة قٌاسً على نص أو كابن  

 .   انقر فوق النص أو الكابن الذي ترؼب فً تحرٌكه .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب الحركة، فً المجموعة الحركة، حدد تأثٌر الحركة الذي ترٌده من القابمة تحرٌك .2
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 إنشاء تأثٌر حركة مخصص وتطبٌقه على نص أو كابن  

 .   انقر فوق النص أو الكابن الذي ترؼب فً تحرٌكه .1

    .ضمن عالمة التبوٌب الحركة، فً المجموعة الحركة، انقر فوق حركة مخصصة .2

 :   فً جزء المھام حركة مخصصة، انقر فوق إضافة تأثٌر، ثم قم بتنفٌذ واحد أو أكثر مما ٌلً .3

 .   لتقوم بإدخال النص أو الكابن مصحوباً بتأثٌر، أشر إلى دخول، ثم انقر فوق أحد التأثٌرات

، ثم انقر إلضافة تأثٌر إلى نص أو كابن مربً على الشرٌحة، مثل تأثٌر الدوران، أشر إلى توكٌد

 .   فوق أحد التأثٌرات

إلضافة تأثٌر إلى نص أو كابن ٌجعل العنصر ٌؽادر الشرٌحة فً نقطة محددة، أشر إلى خروج، ثم 

 .   انقر فوق أحد التأثٌرات

إلضافة تأثٌر ٌجعل النص أو الكابن ٌتحرك فً نمط معٌن، أشر إلى مسارات الحركة، ثم انقر 

 .   فوق أحد المسارات

فوق خٌارات  لتحدٌد كٌفٌة تطبٌق التأثٌر على النص أو الكابن، انقر بزر الماوس األٌمن فوق تأثٌر الحركة المخصصة فً القابمة حركة مخصصة، ثم انقر .4

 .   التأثٌر

 :   قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .5

، انقر فوق لتحدٌد اإلعدادات الخاصة بالنص، من عالمات التبوٌب التأثٌر والتوقٌت وحركة النص

 .   الخٌارات التً ترؼب فً استخدامھا لتحرٌك النص

لتحدٌد اإلعدادات الخاصة بكابن، من عالمات التبوٌب التأثٌر والتوقٌت، انقر فوق الخٌارات التً 

 .  ترؼب فً استخدامھا لتحرٌك الكابن

 .  ھا بهتظھر التأثٌرات فً القابمة حركة مخصصة بالترتٌب الذي تقوم بإضافت   مالحظة 

 حغٍٍش حأثٍش دشكت أّ دزفَ

 ماذا ترٌد أن تفعل؟  

 

تؽٌٌر توقٌت تأثٌر 

 الحركةحذؾ تأثٌر حركة

 

 تؽٌٌر توقٌت تأثٌر الحركة  

 ٌمكنك تعٌٌن الخٌارات الخاصة بأوقات البدء . تساعدك مجموعة خٌارات التوقٌت فً التأكد من تدفق الحركة بسالسة وأنھا تبدو ذات مظھر احترافً

 .  واإلرجاع التلقابً (التكرار)والسرعة والمدة والتكرار الحلقً  (متضمنة التأخٌرات)

 تعٌٌن خٌارات أوقات البدء  

 .   انقر فوق النص أو الكابن الذي ٌحتوي على الحركة التً ترؼب فً تحدٌد خٌارات البدء لھا .1
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 .   صصةضمن عالمة التبوٌب الحركة، فً المجموعة الحركة، انقر فوق حركة مخ .2

 :  مما ٌلً  ٍ فً القابمة حركة مخصصة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق تأثٌر الحركة، ثم قم بأي .3

 .   لبدء تأثٌر الحركة عند النقر فوق الشرٌحة، حدد البدء عند النقر من القابمة المختصرة

أي، نقرة )لبدء تشؽٌل تأثٌر الحركة فً ذات الوقت الذي تم تشؽٌل التأثٌر السابق به فً القابمة 

 .   ، حدد البدء مع السابق من القابمة المختصرة(واحدة لتنفٌذ تأثٌري حركة

أي )لبدء تشؽٌل تأثٌر الحركة على الفور بعد أن ٌتم االنتھاء من تشؽٌل التأثٌر السابق فً القابمة 

، حدد البدء بعد السابق من القابمة (ك لست بحاجة إلى النقر مرة أخرى لبدء تشؽٌل تأثٌر الحركة التالًأن

 .   المختصرة

وسٌتم تشؽٌله بمجرد ان تظھر الشرٌحة " 0"إذا كان ھذا ھو تأثٌر الحركة األول على الشرٌحة، سٌتم تمٌٌزه كـ 

 فً العرض التقدٌمً  

 توقٌت آخر   تعٌٌن خٌار التأخٌر أو خٌار

 .   انقر فوق النص أو الكابن الذي ٌحتوي على تأثٌر الحركة الذي ترؼب فً إعداد تأخٌر أو أي خٌار توقٌت آخر له .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب الحركة، فً المجموعة الحركة، انقر فوق حركة مخصصة .2

التوقٌت من القابمة المختصرة، انقر فوق عالمة التبوٌب التوقٌت، ثم قم بتنفٌذ فً القابمة حركة مخصصة، انقر بزر الماوس األٌمن فوق تأثٌر الحركة، حدد  .3

 :   واحد أو أكثر مما ٌلً

 .   إلنشاء تأخٌر بٌن نھاٌة أحد تأثٌرات الحركة وبداٌة تأثٌر حركة جدٌد، قم بإدخال عدد فً المربع التأخٌر

 .   فً القابمة السرعة إلعداد السرعة التً ٌتم تشؽٌل تأثٌر الحركة به، حدد خٌاراً 

 .   لتكرار تأثٌر حركة، حدد خٌاراً فً القابمة تكرار

إلرجاع تأثٌر حركة إلى مظھره وموقعه األصلٌٌن بعد أن ٌتم تشؽٌله، حدد خانة االختٌار إرجاع عند 

على سبٌل المثال، بعد تشؽٌل تأثٌر الخروج حركة للخارج، ٌظھر العنصر على الشرٌحة . االنتھاء من التشؽٌل

 .   فً موقعه األصلً

 حذؾ تأثٌر حركة  

 .   حتوي على الحركة التً ترؼب فً حذفھاانقر فوق النص أو الكابن الذي ي .1

 .   ضمن عالمة التبوٌب الحركة، فً المجموعة الحركة ، فً القابمة تحرٌك، حدد بدون حركة .2

PowerPoint ًطشق الؼشع ف 

 

نظرة عامة حول طرق عرض 

PowerPoint طرٌقة العرض

طرٌقة "فارز الشرابح"طرٌقة عرض "عادي"

طرٌقة عرض "صفحة المالحظات"عرض 

تعٌٌن طرٌقة عرض "عرض الشرابح"
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 كاالفتراضً

 

 PowerPointنظرة عامة حول طرق عرض 

وطرٌقة " فارز الشرابح"وطرٌقة العرض " عادي"طرٌقة العرض : على أربع طرق عرض ربٌسٌة PowerPointٌحتوي 

 ".   عرض الشرابح"، وطرٌقة العرض "صفحة المالحظات"العرض 

فً " عرض"اآلن عالمة التبوٌب ھو  PowerPointفً اإلصدارات السابقة من " العرض"ما كان معروفاً باسم قابمة 

Microsoft Office PowerPoint 2007 . الشرٌط"ضمن قابمة " عرض"تقع عالمة التبوٌب  ." 

 "عادي"طرٌقة العرض 

تحتوي طرٌقة . ھً طرٌقة عرض التحرٌر الربٌسٌة، حٌث ٌمكنك كتابة العرض التقدٌمً وتصمٌمه" عادي"تعتبر طرٌقة العرض 

 :   احً عملالعرض ھذه على أربع نو

 

ولتسجٌل األفكار، ولتخطٌط كٌفٌة تقدٌمھا كما  —ٌعتبر ھذا مكاناً ممتازاً لبدء كتابة المحتوي "   مخطط تفصٌلً"عالمة التبوٌب 

نص الشرٌحة الخاصة بك فً نموذج مخطط " مخطط تفصٌلً"ُتظھر عالمة التبوٌب . ترٌد، ولتحرٌك الشرابح والنص بشكل دابري

 .  تفصٌلً

ٌعتبر ھذا مكاناً ممتازاً لعرض الشرابح الموجودة فً العرض التقدٌمً كصور مصؽرة الحجم أثناء "   شرابح"عالمة التبوٌب 

وٌمكنك أٌضاً إعادة ترتٌب الشرابح . مٌمُتّسّھل الصور المصؽرة التنقل فً العرض التقدٌمً ومشاھدة تأثٌرات تؽٌٌرات أي تص. التحرٌر

 .  بسھولة" شرابح"أو إضافتھا أو حذفھا على عالمة التبوٌب 

رة للشرٌحة طرٌقة عرض كبً PowerPointجزء الشرابح  ٌعرض جزء الشرابح فً المقطع الموجود أعلى ٌسار إطار 

وجداول ورسومات  صورباستخدام الشرٌحة الحالٌة المعروضة فً طرٌقة العرض ھذه، ٌمكنك إضافة نص وإدراج . الحالٌة

SmartArt ومخططات وكابنات رسومٌة ومربعات نص وأفالم وأصوات وارتباطات تشعبٌة وحركة  . 

والحقاً، . ، ٌمكنك كتابة مالحظات تنطبق على الشرٌحة الحالٌة"شرابح"أدنى الجزء " مالحظات"فً الجزء "  مالحظات"الجزء 

ٌمكنك أٌضاً طباعة مالحظات لتوزٌعھا على الحضور أو . ٌمكنك طباعة المالحظات الخاصة بك واإلشارة إلٌھا عند تقدٌم العرض التقدٌمً
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 .المالحظات فً عرض تقدٌمً تقوم بإرساله إلى الحضور أو بنشره على صفحة وٌب   تضمٌن

لعرض رموز " االطارالتفصٌلً"و" شرابح"تتؽٌر عالمتً التبوٌب ". مخطط تفصٌلً"و" شرابح"ٌمكنك التبدٌل بٌن عالمتً التبوٌب 

 شرابح   "أو عالمة التبوٌب  "اطار تفصٌلً"لتؽٌٌر عرض عالمة التبوٌب . عندما ٌصبح الجزء ضٌقاً جدا ً

 "فارز الشرابح"طرٌقة عرض 

 .  ھً طرٌقة لعرض الشرابح فً نموذج صورة مصؽرة" فارز الشرابح"تعتبر طرٌقة العرض 

 

 

 

 "صفحة المالحظات"طرٌقة عرض 

إال أنه إذا أردت طرٌقة ". عادي"فً طرٌقة العرض " شرٌحة"، الذي ٌقع أدنى الجزء "مالحظات"ٌمكنك كتابة مالحظاتك فً الجزء 

والعمل باستخدامھا بتنسٌق كامل للصفحة، ضمن عالمة التبوٌب عرض، فً المجموعة طرق عرض العروض " المالحظات"العرض 

 .  التقدٌمٌة ، انقر فوق صفحة المالحظات

 

 "عرض الشرابح"طرٌقة العرض 

فً طرٌقة العرض ھذه، ٌمكنك مشاھدة . ملء شاشة الكمبٌوتر، كأي عرض تقدٌمً فعلً" عرض الشرابح"تتطلب طرٌقة العرض 

قالٌة المتحركة والتأثٌرات االنت والتأثٌراتٌمكنك مشاھدة كٌؾ ستبدو الصور والتوقٌت واألفالم . العرض التقدٌمً كما سٌشاھده الحضور

 .  فً العرض التقدٌمً الفعلً

 ،   (ولكن إخفاء المالحظات على الجمھور)لمزٌد من المعلومات حول تقدٌم عرض تقدٌمً أثناء عرض المالحظات 

 تعٌٌن طرٌقة عرض كاالفتراضٌة

توجد من بٌن طرق العرض . دابماً فً ھذا العرض PowerPointعند تؽٌٌر العرض االفتراضً آلخر مالبم للعمل، سٌفتح 

باإلضافة إلى تباٌنات فً طرٌقة " مالحظات"و" مخطط تفصٌلً فقط"و" فارز الشرابح"المتوفرة للتعٌٌن كافتراضً طرق العرض 

 ".   عادي"العرض 
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". مخطط تفصٌلً"و" شرابح"الجزء الذي ٌحتوي على عالمتً التبوٌب " عادي"افتراضٌاً فً طرٌقة العرض  PowerPointٌعرض 

عند إجراء تؽٌٌرات على حجم أجزاء فً العرض أو على العرض نفسه، ٌتم حفظ التؽٌٌرات وإعادة عرضھا مع العرض التقدٌمً الذي تم 

 .   وبالرؼم من ذلك، ال ٌتم حفظ تلك التخصٌصات خارج ھذا العرض التقدٌمً. إنشاؤھا فٌه

 PowerPointٌتم فٌھا فتح لتطبٌق العرض االفتراضً فً كل مرة 

 اسخخذام دشكاث ًوْرجٍت فً ػشػك الخمذٌوً

 

 

 

 مقدمة إلى تأثٌرات الحركة النموذجٌة  

مثالً، ٌمكنك جعل نقاط التعداد النقطً تتحرك . إلضافة تأثٌر مربً أو صوتً خاص إلى نص أو كابن: إظھار حركة)الحركة إن تأثٌرات 

األكثر شٌوًعا التً ٌمكنك استخدامھا فً عروض  (.إظھار صورةإلى الداخل من الٌمٌن، كل كلمة على حدة، أو سماع صوت تصفٌق عند 

MicrosoftOffice PowerPoint 2007  التقدٌمٌة تتضمن تأثٌرات دخول وخروج وتأثٌرات صوتٌة ٌجري تطبٌقھا على رموز

ٌّن أو: مسار الحركة)مسارات الحركة نقطٌة فردٌة خاصة بالنص باإلضافة إلى  نص كجزء من تسلسل  المسار الذي سٌتبعه كابن مع

. جدول أو تخطٌط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات: كابن)الكابنات التً ٌتم تطبٌقھا على  (.الحركة فً شرٌحة ما

 .  (.OLEوالكابنات التً تنشأ فً تطبٌق واحد، مثالً جداول بٌانات، وتربط أو ُتضمن فً تطبٌق آخر ھً كابنات 

   مالحظات

لمزٌد من المعلومات حول تأثٌرات الحركات أو اإلجراءات الخاصة بكٌفٌة تطبٌق تأثٌر الحركات المضمنة على شرٌحة  

 .   تحرٌك نص أو كابناتأو أكثر، انظر 

لمزٌد من المعلومات حول إضافة مراحل انتقالٌة بٌن الشرابح، بما فً ذلك األنواع المختلفة المتاحة وكٌفٌة إضافة صوت  

 .   إضافة المراحل االنتقالٌة بٌن الشرابحإلى المراحل االنتقالٌة للشرابح، انظر 

 النقطٌة للنص   تطبٌق تأثٌرات حركة الدخول والخروج على الرموز

استخدم الخطوات التالٌة إلضافة تأثٌرات حركة الدخول والخروج إلى الرموز النقطٌة للنص، وحدد الحدث المشؽل الذي ٌضع التأثٌرات 

 .   فً الحركة وٌقوم بتعٌٌن السرعة واالتجاه لحركة التأثٌرات

 .  بدال من تحدٌد النص، حدد الكابن الذي ترؼب فً تحرٌكه. ٌمكنك تطبٌق الخطوات الموجودة بھذه اإلجراءات على الكابنات أًٌضا   تلمٌح 

 تطبٌق تأثٌر حركات دخول  

 .   حدد الرمز النقطً األول للنص الذي ترؼب فً إضافة تأثٌر حركة دخول إلٌه .1

  مقدمة  إلى  تأثيرات  الحركة  النموذجية 
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 .   فً عالمة التبوٌب حركات، وفً المجموعة حركات، انقر فوق حركة مخصصة .2

 .   فً جزء المھام حركة مخصصة انقر فوق إضافة تأثٌر، ثم أشر إلى دخول، ثم انقر فوق تحرك للداخل .3

 

 :   تحرك للداخل، قم بما ٌلً: ، أسفل تعدٌل"تحرك للداخل"لتحدٌد إعدادات تأثٌر  .4

 .   بدء تأثٌر التحرك للداخل، فً القابمة البدء، حدد عند النقرلتحدٌد طرٌقة ووقت 

 .   لتحدٌد االتجاه الذي سٌبدأ منه الرمز النقطً للنص، فً قابمة االتجاه، حدد من الٌسار

 .   لتحدٌد سرعة الرمز النقطً للنص، فً القابمة السرعة، حدد سرٌع ًجًدا

 .   ص الذي ترؼب فً إضافة تأثٌر حركة دخول إلٌهمع كل رمز نقطً للن 4إلى  1كرر الخطوات من  .5

 .   اختبار تأثٌر الحركات .6

 .  تظھر التأثٌرات فً قابمة حركة مخصصة بالترتٌب الذي أضفتھا به   مالحظة 

 تطبٌق تأثٌر حركة الخروج  

 .  بعد إضافة تأثٌر حركة دخول إلى رمزٌن نقطٌٌن للنص، ستبدو الشرٌحة وجزء المھام حركة مخصصة ھكذا
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 .   حدد الرمز النقطً األول للنص الذي ترؼب فً إضافة تأثٌر حركة خروج إلٌه .1

 .   ٌةفً جزء المھام حركة مخصصة، انقر فوق إضافة تأثٌر، وأشر إلى إنھاء، ثم انقر فوق تأثٌرات إضاؾ .2

إذا لم تر جزء المھام حركة مخصصة، ففً عالمة التبوٌب حركات، فً المجموعة حركات، انقر فوق حركة  مالحظة 

 .  مخصصة

 .   فً مربع الحوار إضافة تأثٌر خروج، أسفل رقٌق، انقر فوق دوران حول المحور متضابل، ثم انقر فوق موافق .3



  

8

0 

 

 

 :   دوران حول المحور متضابل، قم بما ٌلً: لتحدٌد إعدادات تأثٌر الخروج، أسفل تعدٌل .4

لتحدٌد طرٌقة ووقت اختفاء تأثٌر الخروج باستخدام نموذج دوران حول المحور متضابل، فً 

 .   القابمة البدء، حدد عند النقر

 .   لتحدٌد سرعة اختفاء الرمز النقطً للنص، فً القابمة السرعة، حدد متوسط

 .   حدد الرمز النقطً الثانً للنص والذي ترؼب فً إضافة تأثٌر حركة خروج إلٌه .5

 .   فً جزء المھام حركة مخصصة، انقر فوق إضافة تأثٌر، ثم أشر إلى إنھاء، ثم انقر فوق رقعة الداما .6

 :   رقعة الداما، قم بما ٌلً: ثٌر الخروج، أسفل تعدٌللتحدٌد إعدادات تأ .7

 .   لتحدٌد وقت اختفاء تأثٌر الخروج باستخدام نموذج رقعة الداما، فً القابمة البدء، حدد بعد السابق

 .  بعد اختٌار بعد السابق، سوؾ ٌختفً الرمز النقطً الثانً فوًرا بعد اختفاء الرمز النقطً األول   مالحظة 

 .   االتجاه الذي سٌتخذه تأثٌر الخروج باستخدام نموذج رقعة الداما، فً القابمة االتجاه، حدد من الٌسار لتحدٌد

 .   لتحدٌد سرعة اختفاء الرمز النقطً للنص، فً القابمة السرعة، حدد سرٌع ًجًدا

 .   ٌهمع كل رمز نقطً للنص الذي ترؼب فً إضافة تأثٌر حركة خروج إل 7إلى  1كرر الخطوات من  .8

 .   اختبار تأثٌر الحركات .9
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 .  تظھر التأثٌرات فً قابمة حركة مخصصة بالترتٌب الذي أضفتھا به   مالحظة 

 تطبٌق التأثٌرات الصوتٌة على الرموز النقطٌة للنص  

للبدء، سوؾ تبدو . استخدم الخطوات أدناه لتطبٌق التأثٌرات الصوتٌة على الرموز النقطٌة للنص التً أضفت تأثٌرات الحركات إلٌھا

 .  الشرٌحة على ھذا النحو

 

 .  كما سٌبدو جزء المھام حركة مخصصة مثل ھذا

 

 :  قم بما ٌلً

نقر فوق السھم الموجود إلى ٌسار تأثٌر الحركة الذي تم تطبٌقه على الرمز النقطً األول فً جزء المھام حركة مخصصة ، فً القابمة حركة مخصصة، ا .1

 .   للنص، ثم انقر فوق خٌارات التأثٌر
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 :   فً عالمة التبوٌب تأثٌر، أسفل تحسٌنات، فً القابمة صوت، قم بواحد مما ٌلً .2

 .   حدد صوتـاً 

 .   إلضافة صوت من ملؾ، حدد صوت آخر، ثم حدد مكان ملؾ الصوت الذي ترؼب فً استخدامه

 .   مع كل رمز نقطً للنص الذي ترؼب فً إضافة تأثٌر صوتً إلٌه 2و 1كرر الخطوتٌن  .3

 .   اختبار تأثٌر الحركات .4

 تطبٌق مسار الحركة على الكابن  

ٌّن أو نص كجزء من تسلسل الحركة فً شرٌحة ما: مسار الحركة)مسار الحركة قبل تطبٌق    ھام  على  (.المسار الذي سٌتبعه كابن مع

قطعة من عمل فنً، تظھر : قصاصة فنٌة)قصاصة فنٌة إلى الشرٌحة باستخدام  صورة أو قصاصة فنٌةالكابن، علٌك إضافة الكابن مثل 

اختر قصاصة فنٌة أو صورة تتمتع . Microsoft Clip Organizerمن  (.عادة كصورة نقطٌة أو كتركٌبة من أشكال مرسومة

 .  وكأنھا تتحرك خالل الشرٌحة ككابن واحد (دون الخلفٌة)، نظًرا ألنه عند تطبٌق مسار الحركة، تظھر القصاصة الفنٌة شفافة بخلفٌة 

 .  SmartArtتحرٌك رسومات، انظر SmartArtلتطبٌق تأثٌر الحركة على رسم 

 .   ٌحة، اسحبه إلى الشرٌحة فً الموضع الذي ترؼب أن ٌبدأ الكابن بالتحرك منهبعد إضافة الكابن إلى الشر .1

 .   انقر فوق الكابن .2

 .   فً عالمة التبوٌب حركات، وفً المجموعة حركات، انقر فوق حركة مخصصة .3

 .   فً جزء المھام حركة مخصصة، انقر فوق إضافة تأثٌر، وأشر إلى مسارات الحركة، ثم أشر إلى رسم مسار مخصص، ثم انقر فوق خربشة .4

 .  ٌتحول المؤشر إلى قلم   مالحظة 
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 .   ٌجب أن ٌتوقؾ الكابن عن الحركةبالبدء بالقصاصة الفنٌة أو أي كابن آخر، ارسم المسار الذي ترٌد أن ٌتبعه الكابن على الشرٌحة، ثم انقر حٌث  .5

 .   اختبار تأثٌر الحركات .6

 

 كابن القصاصة الفنٌة مع تطبٌق تأثٌر الحركة الرابع علٌه    

 مسار الحركة    

 تأثٌر حركة الدخول تم تطبٌقه على الرمز النقطً األول للنص    

 تأثٌر حركة الخروج تم تطبٌقه على الرمز النقطً األول للنص    

 تأثٌر حركة الدخول تم تطبٌقه على الرمز النقطً الثانً للنص    

 تأثٌر حركة الخروج تم تطبٌقه على الرمز النقطً الثانً للنص    

 اختبار تأثٌرات الحركات  

 .  بعد إضافة تأثٌر حركات واحد أو أكثر، للتأكد من عملھا، انقر فوق تشؽٌل أسفل جزء المھام حركة مخصصة
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 مخطوطات -5

 إًشاء هخطط ٍُكلً

ٌستخدم تخطٌط مخطط ھٌكلً، " SmartArtرسم "إذا أردت توضٌح عالقات التقرٌر فً الشركة أو المنظمة الخاصة بك، ٌمكنك إنشاء 

 Officeإذا كان لدٌك . إلنشاء مخطط ھٌكلً Microsoft Office Visio 2007، أو ٌمكنك استخداممثل مخطط ھٌكلً

Visio2007  فً ھذا المقال 

 

نظرة عامة حول إنشاء مخطط 

 ھٌكلٌإنشاء مخطط ھٌكلً

إضافة شكل إلى المخطط الھٌكلً الخاص بكتؽٌٌر التخطٌط 

المعلق الخاص بالمخطط الھٌكلٌتؽٌٌر ألون المخطط 

على المخطط الھٌكلً  SmartArtالھٌكلٌتطبٌق نمط 

 الخاص بك

 

 نظرة عامة حول إنشاء مخطط ھٌكلً  

باستخدام رسم . ٌقوم المخطط الھٌكلً رسومٌاً بتقدٌم بنٌة اإلدارة لمنظمة، مثل مدٌري األقسام والموظفٌن داخل الشركة

"SmartArt " ًفMicrosoft Office Excel 2007  أوMicrosoft Office Outlook 2007  أوMicrosoft 

Office PowerPoint 2007  أوOffice Word 2007 Microsoft ٌمكنك إنشاء مخطط ھٌكلً وتضمٌنه فً ورقة ،

إلنشاء مخطط ھٌكلً بسرعة وبسھولة، ٌمكنك كتابة النص أو لصقه فً المخطط . العمل أو العرض التقدٌمً أو المستند الخاص بك

 الخاص بك ثم الحصول المكان والترتٌب المناسبٌن لھذا النص  الھٌكلً
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 تلقابٌا ً  

عندما تقوم بإضافة شكل مساعد إلى تخطٌط مخطط ھٌكلً، مثل مخطط ھٌكلً، ٌشٌر تعداد نقطً مع سطر مرفق إلى الشكل 

 .  المساعد فً جزء النص

 

 .  ٌكلً، ٌتوفر الشكل المساعد والتخطٌطات المعلقة مع المخطط الھٌكلً فقطعلى الرؼم من أنه ٌمكنك استخدام تخطٌطات ھرمٌة إلنشاء مخطط ھ

على المخطط  SmartArtتطبٌق نمط أو  تؽٌٌر األلوانالخاص بك، ٌمكنك " SmartArt"إلضافة مظھر عالً الجودة والمع لرسم 

فً العرض التقدٌمً الخاص . ثٌرات ثالثٌة األبعاد، مثل التوھجات أو حواؾ ناعمة أو تأإضافة تأثٌراتٌمكنك أٌضاً . الھٌكلً الخاص بك

 .   تحرٌك المخطط الھٌكلً، ٌمكنك Office PowerPoint 2007بـ 

 إنشاء مخطط ھٌكلً  

 .   SmartArtضمن عالمة التبوٌب إدخال، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق  .1

 

 .   ، ثم انقر فوق موافق(مثل مخطط ھٌكلً)، انقر فوق ھرمً، انقر فوق تخطٌط مخطط ھٌكلً SmartArtفً المعرض اختٌار رسم  .2

 :   إلدخال النص، نفذ أحد اإلجراءات التالٌة .3

 .   ، ثم اكتب النص"SmartArtرسم "انقر داخل شكل موجود فً 

 .  للحصول على أفضل النتابج، استخدم ھذا الخٌار بعد أن تقوم بإضافة األشكال التً ترٌدھا   مالحظة 

 .   فً جزء النص، ثم قم بكتابة النص الخاص بك  [النص]انقر فوق 

 .   فً جزء النص، ثم قم بلصق النص  [النص]انسخ النص من موقع أو برنامج آخر، انقر فوق 

 يإذا كان جزء النص ؼٌر مرئ

 ".   SmartArtرسم "انقر فوق  .1

، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة إنشاء رسم، انقر فوق جزء SmartArtضمن أدوات رسم  .2
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 .   النص

 

 إضافة شكل إلى المخطط الھٌكلً الخاص بك

 .   الذي ترٌد إضافة الشكل له" SmartArt" انقر فوق الرسم  .1

 .   انقر فوق الشكل الموجود الذي ٌوجد بالقرب من المكان الذي ترٌد إضافة الشكل الجدٌد له .2

، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة إنشاء رسم، انقر فوق السھم الموجود ضمن إضافة شكل، ثم قم بأحد اإلجراءات SmartArtضمن أدوات  .3

 :   التالٌة

 

 .   الشكل المحدد ولكن ٌلٌه، انقر فوق إضافة الشكل بعدإلدراج شكل فً نفس المستوى مثل 

 .   إلدراج شكل فً نفس المستوى مثل الشكل المحدد ولكن قبله، انقر فوق إضافة الشكل قبل

 .   إلدراج شكل فً نفس مستوى الشكل المحدد، انقر فوق إضافة الشكل أعاله

ٌأخذ الشكل الجدٌد الموقع الخاص بالشكل المحدد، وٌتم تخفٌض مستوى واحد للشكل المحدد وكافة األشكال 

 مباشرًة   . الموجودة أدناه

 .   إلدراج شكل فً مستوى واحد أدنى الشكل المحدد، انقر فوق إضافة الشكل أدناه

 .  تم إضافة الشكل الجدٌد بعد األشكال األخرى الموجودة فً نفس المستوي

 .   إلضافة شكل مساعد، انقر فوق إضافة مساعد

، ولكن ٌتم عرضه فً "SmartArt"تم إضافة الشكل المساعد أعلى األشكال األخرى فً نفس المستوى فً الرسم 

 .  وىجزء النص بعد األشكال األخرى الموجودة فً نفس المست

 .   وال تتوفر للتخطٌطات الھرمٌة، مثل ھرمً. ٌتوفر إضافة مساعدلتخطٌطات المخطط الھٌكلً فقط

  مالحظات 

على الرؼم من أنه ال ٌمكنك توصٌل شكلً مستوى أعلى إلى سطر فً تخطٌطات المخطط الھٌكلً، مثل مخطط ھٌكلً، 

 .   لتوصٌل األشكال رسم خطالخاص بك ثم " SmartArt"إلى الرسم  إضافة شكلٌمكنك تقلٌد ھذا المظھر عن طرٌق 

إلظھار عالقات التقرٌر بخطوط منقطة بٌن شكلٌن، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الخط، ثم انقر فوق تنسٌق الشكل 

 .   انقر فوق نمط خط الرسم، ثم انقر فوق نوع الشرطة الذي ترٌده. ضمن القابمة المختصرة

اكتب النص الذي ترٌده فً . إلضافة شكل من جزء النص، قم بوضع المؤشر عند بداٌة النص الذي ترٌد وضع الشكل به
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، أو لوضع مسافة بادبة TAB، ثم لوضع مسافة بادبة للشكل الجدٌد، اضؽط على ENTERالشكل الجدٌد، اضؽط على 

 بالسالب، اضؽط 

   .SHIFT+TAB على 

 .  أثناء تحدٌد شكل مساعد فً جزء النص ENTERعلى إلضافة شكل مساعد، اضؽط 

 تؽٌٌر التخطٌط المعلق الخاص بالمخطط الھٌكلً  

 .  ٌؤثر تخطٌط معلق فً كافة األشكال الموجودة أدنى الشكل المحدد

 .   انقر فوق الشكل الموجود فً المخطط الھٌكلً الذي ترٌد تطبٌق تخطٌط معلق له .1

 :   ة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة إنشاء رسم، انقر فوق تخطٌط، ثم قم بأحد اإلجراءات التالٌة، من عالمSmartArtضمن أدوات  .2

 

 .   لتوسٌط كافة األشكال الموجودة أدنى الشكل المحدد، انقر فوق قٌاسً

 

لتوسٌط الشكل المحدد أعلى األشكال الموجود باألدنى وترتٌب األشكال أدناه أفقٌاً بشكلٌن فً كل 

 .   صؾ، انقر فوق كالھما

 

لترتٌب الشكل المحدد إلى ٌمٌن األشكال الموجود أدناه ومحاذاة األشكال أدناه إلى الٌسار بشكل 

 .   عمودي، انقر فوق معلق أٌسر
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إلى ٌسار األشكال الموجود أدناه ومحاذاة األشكال أدناه إلى الٌمٌن بشكل  لترتٌب الشكل المحدد

 .   عمودي، انقر فوق معلق أٌمن

 

 تؽٌٌر ألوان المخطط الھٌكلً  

تتألؾ السمة من ألوان . مجموعة األلوان المستخدمة فً ملؾ: ألوان السمة)سمات اللون ٌمكنك تطبٌق تكوٌنات ألوان مشتقة من 

 .  الخاص بك" SmartArt"إلى األشكال الموجودة فً الرسم  .(السمة وتأثٌرات السمة السمة وخطوط

 .   الذي ترٌد تؽٌٌر اللون الخاص به" SmartArt"انقر فوق رسم  .1

 .   ، انقر فوق تؽٌٌر األلوانSmartArt، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة أنماط SmartArtضمن أدوات رسم  .2

 

 .   األلوان الذي ترٌدهانقر فوق تركٌب  .3

 .  الخاص بك أو فً الشكل SmartArtعندما تقوم بوضع المؤشر فوق نمط سرٌع، ٌمكنك مشاھدة كٌؾ تؤثر األلوان فً رسم    تلمٌح 

 على المخطط الھٌكلً الخاص بك   SmartArtتطبٌق نمط 

ھو خلٌط من تأثٌرات متنوعة مثل نمط الخط أو المشطوؾ أو وثالثً األبعاد أو الذي ٌمكنك تطبٌقھا على  SmartArtٌعتبر نمط 

 .  لتقوم بإنشاء مظھر تصمٌم فرٌد وعالً الجودة" SmartArt"األشكال الموجودة فً تخطٌط الرسم 
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 .   الخاص به SmartArtالذي ترٌد تؽٌٌر نمط " SmartArt"انقر فوق رسم  .1

 .   الذي ترٌده SmartArt، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة أنماط سرٌعة، انقر فوق نمط SmartArtضمن أدوات رسم  .2

 .   ، انقر فوق الزر المزٌدSmartArtلمشاھدة المزٌد من أنماط 

  مالحظات 

" SmartArt"لرسم فً ا SmartArtعندما تقوم بوضع المؤشر فوق نمط سرٌع، ٌمكنك مشاھدة كٌؾ ٌؤثر نمط 

 .   الخاص بك أو فً الشكل

إضافة ، وتؽٌٌر حجم األشكال، وتحرٌك األشكالالخاص بك عن طرٌق " SmartArt"ٌمكنك أٌضاً تخصٌص الرسم 

 .   تعببة أو تأثٌر

 

"SmartArt  سسن"إًشاء  

ھو تمثٌل مربً للمعلومات الخاصة بك التً ٌمكنك إنشابھا بسھولة وسرعة باإلضافة إلى إمكانٌة " SmartArtرسم "ٌعتبر 

 .  االختٌار من بٌن عدة تخطٌطات مختلفة، لالتصال بالرسابل الخاصة بك أو األفكار بشكل فعال

 فً ھذا المقال  

 

 "SmartArtرسم "نظرة عامة حول إنشاء 

رسم "ما ٌجب االنتباه إلٌه عندما تقوم بإنشاء 

SmartArt" رسم "إنشاءSmartArt" 

بالكاملتطبٌق " SmartArtرسم "تؽٌٌر ألوان 

 "SmartArtرسم "على  SmartArtنمط 

 

 "  SmartArtرسم "نظرة عامة حول إنشاء 

ا، بالرؼم من أن استخدام  2007system Microsoft Officeٌعتبر معظم المحتوى الذي ٌتم إنشابه باستخدام برامج  ًٌ نص

ٌمكن أن ٌمثل إنشاء رسومات عالٌة الجودة نوًعا . الرسومات التوضٌحٌة ٌؤدي إلى تحسٌن الفھم والذاكرة وٌساعد على اتخاذ اإلجراءات

بقة من إذا كنت تستخدم إصدارات سا. من التحدي، خاصًة إذا لم تكن مصمًما محترًفا أو لٌس لدٌك المال لتوظٌؾ مصمم محترؾ
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Microsoft Office ،ًفٌمكنك قضاء الكثٌر من الوقت لتوحٌد حجم األشكال ومحاذاتھا بشكل جٌد، ولجعل النص ٌبدو صحٌحا ،

 2007Officeولكن باستخدام . وتنسٌق األشكال ٌدوٌاً لتطابق نمط المستندات الكلً بدالً من التركٌز على المحتوى الخاص بك

release" رسوماتSmartArt "نة من ألوان السمة : السمة)مثل السمات لمٌزات األخرى الموجودة فً إصدار وا مجموعة مكوَّ

، ٌمكنك إنشاء رسومات توضٌحٌة عالٌة الجودة بواسطة .(ٌمكن تطبٌق سمة على ملؾ كتحدٌد مفرد. وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

 .  النقر قلٌالً بالماوس الخاص بك

Microsoft أو PowerPoint 2007 Microsoft Office أو Microsoft Office Excel 2007 ًف "SmartArt 

رسماألخرى، ٌمكنك نسخ"ٌمكنك  إنشاء   Office release 2007 فً برامج "SmartArt  على الرؼم من عدم إمكانٌة إنشاء

رسم"  .Office Word 2007   .ولصقھا كالصور الموجودة داخل ھذه البرامج "SmartArt رسومات" 

تحوٌل نص عادًة على شرابح بھا قوابم ذات تعداد نقطً ،ٌمكنك  Office PowerPoint 2007حتواء العروض التقدٌمٌة لـ بسبب ا

فً العروض التقدٌمٌة لـ الخاص بك  SmartArtرسم "إضافة شرٌحة إلى وباإلضافة إلى ذلك ٌمكنك . SmartArtالشرٌحة إلى رسم 

Office PowerPoint 

  .2007 

. ، مثل معالجة أو ھرمٌة أو دوارة أو عالقة"SmartArtرسم "، تتم مطالبتك باختٌار نوع "SmartArtرسم "عندما ٌتم إنشاء 

بعد أن تقوم باختٌار تخطٌط، ٌكون من . ، وٌحتوي كل نوع على عدة تخطٌطات مختلفة"SmartArtرسم "ٌتشابه النوع مع فبات 

ٌتم ترحٌل معظم النص أو المحتوى اآلخر واأللوان واألنماط والتأثٌرات ". SmartArtبالرسم "تؽٌٌر التخطٌط الخاص السھل 

 .  وتنسٌقات النص تلقابٌاً إلى التخطٌط الجدٌد

" SmartArtرسم "، لتتمكن من مشاھدة كٌؾ ٌبدو  ([النص]مثل )عندما تقوم بتحدٌد تخطٌط، ٌتم عرض نص العنصر النابب 

ومع ذلك، ٌتم عرض األشكال وطباعتھا دوماً، . نصر النابب، كما ال ٌتم عرضه أثناء عرض الشرابحال ٌتم طباعة نص الع. الخاص بك

 .  ٌمكنك استبدال نص العنصر النابب بمحتوى خاص بك. بحذفھاإال إذا قمت 

الخاص بك بشكل تلقابً " SmartArtالرسم "أو تحرٌره، ٌتم تحدٌث " النص"عندما تقوم بإضافة المحتوى الخاص بك فً جزء 

 .  ، وٌتم إضافة األشكال أو حذفھا عند الحاجة

على سبٌل المثال، حتى إذا ظھر التخطٌط معالجة . لضبط بنٌة التخطٌط" SmartArtرسم "فً إزالتھا األشكال و إضافةٌمكنك أٌضاً 

عندما تقوم بإضافة األشكال . قد تحتاج خمس أشكال أساسٌة متضمناً الثالث أشكال، قد تحتاج العملٌة الخاصة بك إلى شكلٌن فقط، أو

أو إزالتھا وقٌامك بتحرٌر النص الخاص بك ،ٌتم تحدٌث ترتٌب األشكال و مقدار النص داخل ھذه األشكال  مع االحتفاظ بالتصمٌم والحد 

 األصلٌٌن الخاصٌن بتخطٌط 

  ."SmartArt الرسم" 

 .  SmartArtقم بتطبٌق نمط الخاص بك ،" SmartArtرسم "إلضافة مظھر عالً الجودة ومتمٌز إلى 

 "  SmartArtرسم "ما ٌجب االنتباه إلٌه عندما تقوم بإنشاء 

ماذا الذي ترٌد . الخاص بك، تصور النوع والتخطٌط األفضل لعرض البٌانات الخاصة بك" SmartArtرسم "قبل أن تقوم بإنشاء 

بسرعة وبسھولة، قم  تبدٌل التخطٌطاتترٌد مظھًرا محدًدا؟ ألنه بإمكانك الخاص بك؟ ھل " SmartArtالرسم "توضٌحه من خالل 

ٌجب . ، حتى تجد التخطٌط الذي ٌقوم بتوضٌح الرسالة الخاصة بك بشكل أفضل(من خالل األنواع)بمحاولة استخدام تخطٌطات مختلفة 

مختلفة باستخدام " SmartArtرسم "ة من قم باختباره من خالل أنواع مختص. أن ٌكون الرسم الخاص بك واضح وتسھل متابعته
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 .  ٌھدؾ ھذا الجدول إلى مساعدتك على البدء وال ٌعتبر قابمة شاملة. الجدول الموجود باألدنى

 الغشع هي الشسن  ًْع الشسن 

 لائوت  
إظِاس الوؼلْهاث غٍش 

 الوخسلسلت 

 ػولٍت   
إظِاس الخطْاث فً ػولٍت أّ فً 

 هخطط صهًٌ

 إظِاس هؼالجت هخخابؼت  دائشي  

 إظِاس شجشة لشاس  الخسلسل الِشهً  

 إًشاء هخطط ٍُكلً  الخسلسل الِشهً 

 حْػٍخ االحظاالث  ػاللت 

 هظفْفت إظِاس كٍفٍت سبط األجضاء بالكل  

 ُشم 
إظِاس الؼاللاث الخٌاسبٍت بذٍث ٌكْى الوكّْى 

 األكبش باألػلى أّ باألسفل  

ضع أٌضاً فً االعتبار مقدار النص الموجود لدٌك، وذلك ألن مقدار النص ٌحدد أحٌاناً التخطٌط الذي ٌجب استخدامه وعدد األشكال 

بشكٍل عام مؤثرة بدرجة كبٌرة عندما ٌتم تحدٌد عدد األشكال " SmartArtرسومات "تعتبر . التً ٌجب وجودھا فً التخطٌط

 . ومقدار النص بنقاط أساسٌة

مما ٌجعل من الصعب نقل الرسالة " SmartArtلرسم "ن أن ٌؤدي وجود قدر كبٌر من النص إلى تشوٌش المظھر العام ٌمك

ومع ذلك، تعمل بعض التخطٌطات مثل قابمة بشكل شبه منحرؾ من النوع قابمة بشكل أفضل مع وجود . الخاصة بك بشكل مربً

 .  قدر أكبر من النص

على سبٌل المثال، تم تصمٌم التخطٌط أسھم . على عدد ثابت من األشكال" SmartArtبالرسم "تحتوي بعض التخطٌطات الخاصة 

ٌمكن أن ٌحتوى شكالن فقط على نص، بٌنما ال ٌمكن تؽٌٌر التخطٌط . متوازٌة فً النوع عالقة إلظھار فكرتٌن أو مفھومٌن متعاكسٌن

 .  لعرض مزٌد من األفكار والمفاھٌم

 

ٌحتوي على أكثر من شكلٌن للنص، مثل تخطٌط ھرمً  فقم بالتبدٌل إلى تخطٌط مختلؾٌل أكثر من فكرتٌن ،إذا كنت تحتاج إلى توص

على . ضع فً اعتبارك أن تؽٌٌر التخطٌطات أو األنواع ٌمكن أن ٌؤدي إلى تبدٌل معنى المعلومات الخاصة بك. أساسً فً النوع ھرمً

ذو " SmartArtرسم "سبٌل المثال، تخطٌط ذو أسھم تشٌر للٌمٌن، مثل معالجة أساسٌة فً النوع معالجة، له معنى مختلؾ عن 

 .  أسھم فً دابرة، مثل دورة متصلة فً النوع دورة
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  "SmartArt  رسم"إنشاء  

 .   SmartArtضمن عالمة التبوٌب إدخال، فً المجموعة رسومات توضٌحٌة، انقر فوق  .1

 

 .   ، انقر فوق النوع والتخطٌط الذٌن ترٌدھماSmartArtفً مربع الحوار اختٌار رسم  .2

 :   قم بإدخال النص عن طرٌق تنفٌذ ما ٌلً .3

 .   الخاص بك، ثم قم اكتب النص" SmartArtالرسم "انقر داخل شكل موجود فً 

 .   فً جزء النص، ثم قم بكتابة النص الخاص بك أو لصقه  [النص]انقر فوق 

 .  ، ثم قم بلصقه داخل جزء النص [النص]انسخ النص من برنامج آخر، انقر فوق 

 

 إذا كان جزء النص ؼٌر مربً* 

 .   الخاص بك" SmartArtالرسم "انقر فوق  .4

 .   ، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة إنشاء رسم، انقر فوق جزء النصSmartArtضمن أدوات رسم  .5

 بأكمله  " SmartArtرسم "تؽٌٌر لون 

تتألؾ السمة من ألوان السمة . مجموعة األلوان المستخدمة فً ملؾ: ألوان السمة)سمات اللون ٌمكنك تطبٌق تباٌنات ألوان مشتقة من 

 .  الخاص بك" SmartArt"على األشكال الموجودة فً الرسم  .(وخطوط السمة وتأثٌرات السمة

 .   الخاص بك" SmartArtالرسم "انقر فوق  .1

 .   انقر فوق تؽٌٌر األلوان ،SmartArt، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة أنماط SmartArtضمن أدوات رسم  .2

 

 .   انقر فوق تباٌن األلوان الذي ترٌده .3

  SmartArt على رسم SmartArt تطبٌق نمط 

ھو خلٌط من تأثٌرات متنوعة، مثل نمط الخط أو المشطوؾ أو ثالثً األبعاد، التً ٌمكنك تطبٌقھا على  SmartArtٌعتبر نمط 

 .  لتقوم بإنشاء مظھر ذو تصمٌم فرٌد وعالً الجودة" SmartArt"األشكال الموجودة فً تخطٌط الرسم 
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 .   الخاص بك" SmartArtالرسم "انقر فوق  .1

الذي  SmartArt، انقر فوق نمط SmartArt، من عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة أنماط SmartArtضمن أدوات رسم  .2

 .   ترٌده

 .   ر المزٌد، انقر فوق الزSmartArtلمشاھدة المزٌد من أنماط 

 تلمٌحات

 .   "SmartArtرسم "تحوٌل النص إلى إذا كان لدٌك بالفعل نص على شرٌحة، فٌمكنك 

 نقل األشكالو إزالة األشكالو إضافة أشكال فردٌةالخاص بك عن طرٌق " SmartArtالرسم "ٌمكنك أٌضاً تخصٌص 

 .   وتنسٌق النص تؽٌٌر حجم األشكالو

ثم  CTRL+A، أو اضؽط على "النص"فً جزء  ( [النص]مثل )للبدء بتخطٌط فارغ، قم بإزالة كافة نصوص العنصر النابب 

 .   DELETEاضؽط على 

 

 طباعة الشرابح -6

 نظرة عامة حول طباعة الشرابح

تھا باألسود واألبٌض أو بظالل ٌتم تصمٌم معظم العروض التقدٌمٌة لتظھر باأللوان، أما الشرابح والنشرات فعادة ما تتم طباع

سلسلة ظالل تتدرج من اللون األبٌض إلى اللون األسود تستخدم فً عرض : التدرج الرمادي)تدرج الرمادي الرمادي، وُتعرؾ أٌضاً بـ

 . (.أو طباعة نص ورسومات

 .   رج الرمادي ما بٌن األسود واألبٌضعندما تقوم بالطباعة باستخدام التدرج الرمادي، ُتطبع األشكال الملونة فً تباٌنات من التد

 .   بتعٌٌن األلوان فً العرض التقدٌمً لتطابق إمكانٌات الطابعة التً حددتھا PowerPointعند طباعة الشرابح، ٌقوم 

 .  ٌمكنك ضبط حجم الشرابح لمالبمة األحجام المختلفة للورق، بما فً ذلك الرسابل ودفتر األستاذ، أو بإمكانك تحدٌد حجم مخصص

صفحات ، النشراتٌمكنك طباعة أجزاء أخرى من العرض التقدٌمً، مثل  Microsoft Office PowerPoint 2007فً 

 .  "طط التفصٌلًالمخ"عرض تقدٌمً فً طرٌقة عرض أو  المالحظات

 تعٌٌن اتجاه الشرٌحة واتجاه الطباعة

 :  لتؽٌٌر خٌارات الطباعة، قم بما ٌلً

 .   ضمن عالمة التبوٌب تصمٌم، فً المجموعة إعداد الصفحة، انقر فوق إعداد الصفحة .1

 .   فً القابمة تؽٌٌر حجم الشرابح من أجل، انقر فوق حجم الورقة التً ستقوم بالطباعة علٌھا .2

  مالحظات

 .   إذا قمت بالنقر فوق مخصص، فاكتب المقاٌٌس التً ترٌدھا أو حددھا فً المربعٌن العرض واالرتفاع

 .   لطباعة شفافٌة جھاز عرض، انقر فوق جھاز عرض

 .   لتعٌٌن اتجاه الصفحة للشرابح، من االتجاه، ضمن الشرابح، انقر فوق عرضً أو طولً .3

 .  افة الصفحات الموجودة فً العرض التقدٌمً إلى نفس االتجاهٌجب أن ٌتم تعٌٌن ك   مالحظة 

 طباعة الشرابح
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 .   ، وانقر فوق السھم الموجود بجانب طباعة، ثم انقر فوق معاٌنة قبل الطباعةMicrosoft Officeانقر فوق زر  .1

 .   فً المجموعة إعداد الصفحة، فً القابمة مادة الطباعة، حدد الشرابح .2

 :   تدرج الرمادي، ثم انقر فوق أي مما ٌلً/انقر فوق خٌارات، وأشر إلى اللون .3

 .   ذا قمت بالطباعة إلى طابعة ملونة، ٌطبع ھذا الخٌار باستخدام األلوانلون   إ

إذا قمت بالطباعة إلى طابعة أسود وأبٌض، فإن ھذا   (على طابعة باألسود واألبٌض)ملون 

 .   الخٌار ٌقوم بطباعة النشرات بتدرج الرمادي

من درجات الرمادي ما بٌن  تدرج الرمادي  ٌقوم ھذا الخٌار بطباعة أشكال تحتوي على تباٌنات

ٌظھر أحٌاناً تدرج ).وضوحاً  تتم طباعة تعببة الخلفٌة باألبٌض لٌكون النص أكثر  . األسود واألبٌض

    (.الرمادي تماماً كـ أسود وأبٌض فقط

 .   أسود وأبٌض فقطٌقوم ھذا الخٌار بطباعة النشرات بدون أٌة تعببة بالرمادي

 .   انقر فوق طباعة .4

. إذا كنت تقوم بإنشاء مستوٌات شفافٌة لجھاز العرض، استخدم ھذا اإلجراء لطباعة العرض التقدٌمً على األوراق الشفافة   مالحظة 

تلقابٌاً بتحسٌن  PowerPointٌقوم . إلعداد الصفحات لطباعة الصفحات الشفافة تعٌٌن حجم الشرٌحة واتجاھھا للطباعةانتقل إلى 

 .   سواء باألسود واألبٌض أو باأللوان -ة التً حددتھا   أمثلٌة الشرابح لتالءم الطابع


