معالج النصوص

البدء

دليل التعلم
حيث يعتمد الكثيرون
ُُ
يُعد  Microsoft Wordأحد البرامج الرئيسية التي ينبغي عليك التعرف عليها.
عليه ألداء مجموعة من المهام ،بد ًءا من كتابة الرسائل والسير الذاتية وحتى كتابة التقارير .يُرجى
مالحظة أن هناك العديد من إصدارات برنامج  .Microsoft Wordيستخدم هذا الدليل إصدار
البرنامج  2010كمثال ،ومع ذلك ،فجميع القوائم واألزرار متشابهة للغاية في مختلف اإلصدارات.

لفتح برنامج Word
استخدم األيقونة الكبيرة على سطح المكتب إذا كانت متاحة ،أو حدد زر "البدء" في الجزء
السفلي األيسر من الشاشة وحدد أيقونة برنامج  Wordمن القائمة .يتعين عليك التمرير ألسفل
ضا في القائمة ثم انقر فوقه.
القائمة حتى ترى خيار  Wordمعرو ً

شاشة برنامج Word

عالمة
تبويب
القائمة

شريط أدوات
الوصول
السريع

المسطرة
عالمات
المسافة
البادئة

المستند

في أسفل الشاشة
شريط الحالة،
أزرار االستعراض
والتكبير

شريط الحالة ،عدد
الصفحات والكلمات

دليل التعلم
إنشاء مستند جديد
عند فتح برنامج  Wordألول مرة ،سيُفتح مستند فارغ .عندما يكون لديك مستند مفتوح في برنامج
 ،Wordيمكنك فتح مستند فارغ جديد بالنقر فوق أيقونة مستند جديد على شريط أدوات الوصول
السريع أعلى الشاشة إذا كان متا ًحا.

حفظ المستندات
لحفظُمستندُجديدُ،انقرُفوقُاأليقونةُحفظ فيُالجزءُالعلويُاأليسرُمنُالشاشة .ستظهرُبعدُذلكُ
الشاشةُالتالية .تعرضُهذهُالشاشةُالمواقعُعلىُجهازُالكمبيوترُلديكُ،وتسألكُعنُالمكان الذيُتريدُ
حفظُالمستندُفيهُ،وماذا تريدُتسميته.
الموقع – استخدمُالجانبُ
األيسرُالختيارُ"موقع" لحفظُ
المستندُ،مثلُالمستندات أوُ
سطح المكتب .بمجردُ
اختيارهُ،استخدمُالجانبُ
األيمنُالختيارُ"المجلد
المحدد" الذيُتريدُحفظُ
المستندُفيهُ(تذ َّكرُأنهُيجبُ
نقرا مزدو ًجا فوقُ
عليكُالنقر ً
المجلدُالموجودُفيُهذهُ
الشاشةُلفتحه.

اسم الملف – انقرُداخلُالمربعُ
واكتبُاالسمُالذيُتريدهُلملفك.

حفظ كنوع – يُستخدمُهذاُلحفظُ
المستندُ"بنوع" معينُ،مثلُ
اإلصداراتُاألقدمُمنُبرنامجُ
.Word
زرُحفظ – عندُاالنتهاءُ،اضغطُعلىُالزرُحفظ وسيتمُحفظُالمستندُفي الموقعُ
الذيُاخترتهُسابقًا.

حفظ باسم – بعد حفظ المستند ،إذا أردت أن تحفظ نسخة أخرى منه ،على سبيل المثال باسم مختلف أو
في موقع آخر ،فحدد ملف ،حفظ باسم .سيؤدي ذلك إلى فتح مربع الحوار "حفظ" ويمكنك بعد ذلك
اختيار موقع أو اسم جديد كما تريد.

دليل التعلم
فتح مستند موجود
من أجل فتح مستند محفوظ بالفعل ،استخدم األمر ملف ،فتح أو حدد الخيار فتح من شريط أدوات
الوصول السريع إذا كان متا ًحا .ثم ابحث عن المستند في المكان الذي حفظته فيه( ،تذ َُّكر أنك بحاجة
نقرا مزدو ًجا فوق المستند الموجود في المجلد
نقرا مزدو ًجا فوق أحد المجلدات لفتحه) ثم انقر ً
إلى النقر ً
لفتحه.

طباعة المستندات
إذا أردت طباعة المستند ،فحدد ملف ،طباعة .سترى "معاينة" لما سيبدو عليه المستند عند طباعته .في
خانة النسخ ،حدد عدد نسخ المستند الذي تريد طباعته ،وفي خانة الصفحات ،حدد الصفحات التي تريد
طباعتها من المستند ثم انقر فوق طباعة.
ضا أمامك.
ضا استخدام أيقونة طباعة من شريط أدوات الوصول السريع إذا كان الخيار معرو ًُ
يمكنك أي ً

إدخال النص وتحريره
كتابة نص
عندما تفتح مستند  Wordجديدًا ،سيكون المؤشر في الجزء العلوي من المستند ،قم ببساطة ببدء كتابة
النص الذي تريده .ولالنتقال إلى سطر جديد ،استخدم المفتاح ( ENTERإدخال) (يسمى أحيانًا مفتاح
رجوع) .في كل مرة تضغط فيها على مفتاح اإلدخال ،سيقوم بإدخال سطر فارغ جديد في مستندك.
يمكنك حذف هذه األسطر الفارغة بالضغط على مفتاح ( BACKSPACEمسافة للخلف).
تحديد نص
بمجرد كتابة النص في مستندك ،يتعين عليك تحديد النص قبل تطبيق التنسيق .يمكنك النقر بزر الماوس
األيسر مع االستمرار لتحديد النص الذي تريده وسحبه كما ترغب.
حذف نص
لحذفُحرفُواحدُفيُكلُمرةُ،ضعُالمؤشرُفيُالمكانُالذيُتريدُالبدءُمنهُواضغطُعلىُمفتاح "مسافةُ
للخلف" علىُلوحةُالمفاتيحُ(يكونُعادةًُأعلىُمفتاحُ"اإلدخال") .لحذفُجزءُمنُالنصُ،حددُالنصُ
بالماوسُأوالًُباستخدامُالماوسُ،ثمُاضغطُعلىُمفتاحُ"حذف" علىُلوحةُالمفاتيح.

سيؤديُالضغطُعلىُالزرُترا ُجع إلىُ
الترا ُجعُعنُاإلدخالُالخطأ.

إذاُارتكبتُخطأُفيُمستندُ Wordوتريدُ
التراجعُعنهُ،يمكنكُاستخدامُالزرُترا ُجع منُ
شريطُأدواتُالوصولُالسريع.

