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 هام جداً:

 ال ترغب به  تغيري حصلغوبة أ و  حتصل النتيجة املر يف حال مقت خبطوة ومل

 فقط عليك الضغط عىل أ يقونة تراجع وس يعود امللف كام اكن 

 

 وذلكل ليس هناك داع للتخوف من معل اخلطوات أ و التجربة 

 -حبول هللا-ن مبجرد الرتاجع يعود لك يشء كام اك

جراء التعديل عليه والعم  ل عىل النسخة ال خرىوميكن معل نسخة من امللف قبل ا 
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دراج صفحة   ===============   ==============عنوان =طريقة ا 

دراج << مث صفحة   الغالف،من ا 

 الصفحات.س تدرج تلقائيا ولن يمت حساهبا يف ترقمي 
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دارهتا =================  ================ هوامش املستند وا 

دارة هوامش  أ /  الصفحة:كيفية ا 

دراج حاش ية سفلية <<جع << خنتار ىل مرانذهب ا    ا 

 سفلية:نضغط السهمني الصغريين يف أ سفل حاش ية 

 

  

 س تظهر لنا انفذة خنتار مهنا ما يناسبنا

 مع مالحظة أ ن خيار )ترقمي( حيتوي عىل:

 ويس متر تتابع الرتقمي حىت هناية املستند 1ويعين أ نه يبدأ  برمق  مس متر:

عادة ترقمي لك   صفحة:ا 

 مش لك صفحة مس تقةل عن هوامش اليت قبلهاأ ن هواويعين 

 وهذا هو ال كرث ش يوعا وال كرث ترتيبًا. ،1فهوامش لك صفحة تبدأ  برمق 

دراج حاش ية: كيفية /ب  ا 
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 نريد وضع رمق الهامش عندهنثبت املؤرش عند املاكن اذلي 

 مث نذهب يف ال عىل ا ىل مراجع <<

دراج حاش ية سفلية ويه أ يقونة مكتوب خنتار  1AB علهيا ا 

 ونفس الرمق يف أ سفل الصفحة نضغط علهيا وتلقائيا سيندرج رمق الهامش جبانب الالكم

 النص.وميكن تنس يق الهوامش يف جحمها وأ لواهنا كام يمت ذكل يف 

عادة ترقمي حوايش لك صفحة منفردة: كيفية /ج  ا 

 :٢، 1ترقمي الهامش يف وورد، حبيث لك صفحة تبدأ  بـ

دراج عادا   حةة ترقمي لك صف< ترقمي< ا 
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 =========== طريقة وضع أ قواس للحوايش ==========

  ل رقام احلوايش بطريقة أ لية ورسيعةكيف أ ضع أ قواس 

 

 استبدال ا ىل:نذهب من ال عىل 

  ^ fمث نكتب ابملس تطيل ال ول 

 وابملس تطيل الثاين )&^(

  مث نضغط عىل استبدال اللك

دراج ال قواس للحوا  يش تلقائياً بعد ذكل سيمت ا 

 دون العكس مذكورة،مالحظة: البد من كتابة الرموز كاميه 
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  طريقة أ خرىوهناك 

 يف خانة حبث ثبت املؤرش مث تنس يق من أ سفل مث اخلط مث وضع حص جبانب )مرتفع(

  (&^)مث من خانة استبدال ب تكتب الرمز 

 مث استبدال اللك
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 ===== 10رمق  عنديف التعداد  ال سطرطريقة ضبط بدء === 

 

 طريقتان:لها  املسافة بني الرمق والنص عند الرتقمي يف برانمج وورد

ما تظليل السطر وتعديل ماكن   من املسطرة يف ال عىل بدؤها 

 أ و كام يظهر يف الصورة

 وما بعدها 10أ و يمت تظليل  10تثبت املؤرش عند رمق 

 مث مسافة مث موافق تنقر الفأ رة ميني مث ختتار ضبط املسافات البادئةمث 
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 املستند =========حذف مجيع احلوايش يف  = طريقة==========

زاةل احلاش ية من املستند اكمةل   ليك يمت ا 

  مل تكن أ رقام احلوايش حماطة بأ قواسو

 استبدال ا ىل:فـ نذهب من ال عىل 

 ^f مث نكتب ابملس تطيل ال ول

  واملس تطيل الثاين جنعهل فارغاً 

  ل اللكىل استبدامث نضغط ع

 وهبذا سيمت حذف مجيع احلوايش ابملستند

 كام يف الصورة 
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ذا اكنت أ رقام احلاش ية حماطة بأ قواس  أ ما  ا 

 استبدال ا ىل:فـ نذهب من ال عىل 

 ^(f) مث نكتب ابملس تطيل ال ول

  واملس تطيل الثاين جنعهل فارغاً 

  مث نضغط عىل استبدال اللك

 

 دون العكس مذكورة،رموز كاميه : البد من كتابة المالحظة
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 تثبيت عنرص يف بداية الصفحة ========= = كيفية==========

 مثال كعنوان ملبحث فكيف اجعهل ببداية صفحة

   دون أ ن يتأ ثر بزايدة أ و نقصان ما قبهل

 طريقتان:هناك 

دراج << خنتار فاصل   تلهيا.تلقائيا س تنتقل للصفحة اليت  صفحات،ال وىل: من ا 

 

 تلهيا.تلقائيا س تنتقل للصفحة اليت  انرت(،مع  )كنرتولنضغط من الكيبورد  نية:ثاال 

 صفحة.ويكون الربانمج تلقائيًا جيعل بداية هذا املقطع هو بداية 
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 ========== )ال رقام الهندية( =========== طريقة ترقمي الصفحات ابللغة العربية

دراج << خنتار رمق الصفحة <<  نذهب ا ىل ا 

 مهنا تنس يق أ رقام الصفحاتار خنت

 . -3-،  -٢-،  -1-  خنتار:التنس يق الرمقي 

دراج << موافق،مث  ىل ا   مث نعود مرة أ خرى ا 

 الصفحة،خنتار أ سفل  الصفحة، مثخنتار رمق 

 به.وخنتار المنط اذلي نرغب 

 

 س تظهر النافذة التالية
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 ====تند =س امل يف اكمل  )هندية( ======= كيفية جعل ال رقام عربية

  wordنذهب ا ىل عالمة ال وفيس يف ال عىل مث< خيارات 

 

ظهار مس توى املستند( مث ختتار )هندية(   مث )خيارات متقدمة( مث )ا 

 من اخليارات مث )موافق( وستتغري ابملستند فوراً  بما ترغأ و حبسب 
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 حتويل جحم ال حرف الكبرية ا ىل صغرية والعكس ============ 

ذا اكن  ستند ابللغة اال جنلزيية وفيه أ حرف كبريةدليك م  ا 

 العكس،أ و  صغرية،وأ نت تود تبديلها ا ىل أ حرف 

 فميكن ذكل بطريقتني:

 f3 + shift ال وىل: أ ن حتدد الالكم اذلي تود تغيري أ حرفه مث تضغط عىل

 Aa علهيايف أ عىل امللف جتد أ يقونة صغرية مكتوب  والثانية:

 

 اضغط علهيا مث اخرت اخليار املناسب كل. (حرفال  حاةل  )تغيريامسها: 
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 ترتيب فهرس املصادر واملراجع أ جبداي ======= = كيفية=======

 سواء فهرس أ و نقاط أ و أ ي يشء نريد ترتيبه

 بشلك أ جبدي ابلطريقة التالية:

 الالكم اذلي نريد ترتيبهنظلل 

 AZ مث خنتار من أ عىل أ يقونة صغرية مكتوب علهيا

 ال جبدي.تلقائيا ابلرتتيب  ا وس ترتتبنضغط علهي

 

 

 وال تس بقه مسافة  بسطر،لك واحد مهنا تكون بدايته  البد أ ن املراجع أ و الفقرات مالحظة:
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دراج فهرس املوضوعات تلقائيًا ===================   طريقة ا 

 ال وىل:الطريقة 

 هبا:: مربعات مكتوب ال عىليف الصفحة الرئيس ية يف 

 عنوان ،٢ان نو ع  ،1عنوان 

 نظلل العناوين الرئيس ية الكربى اليت نود أ ن تدرج يف الفهرس

 "1عنوان " عىلونضغط  

 تدرج يف الفهرسمث نظلل العناوين الفرعية اليت نود أ ن 

 .وهكذا. "،٢ونضغط عىل "عنوان 

 قة املعتادةيطبعا ميكننا التحمك بنوع اخلط وجحمه ولونه ابلطر 

ن أ ردان أ ن تأ خذ العنوا  ر الفأ رة مينيين نفس المنط ابلشلك فننقوا 

  وخنتار )تعديل(
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 س تظهر لنا هذه النافذة اليت ميكن التحمك ابخلط وتنظميه

 

 اللون واخلط واحلجم وغري ذكل من اخلصائصمث خنتار 
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ن أ ردان أ ن حنتفظ هبذا المنط يف لك ملفات الوورد اليت تنشأ  عىل اجلهاز حىت ال نضطر  وا 

  اخلطوات دوما لتكرار هذه

 مستندات جديدة تعمتد عىل هذا القالب فنختار من نفس النافذة <

ن شئنا وجوده فقط عىل املستند احلايل فنختار< يف هذ   ا املستند فقطوا 

 

دراج الفهرس ذا انهتينا من امللف وأ ردان ا     بعد ذكل ا 

 حمتوايتمث خنتار جدول   خنتار مراجع فنذهب لآخر صفحة يف املستند مث

 "1خنتار " اجلدول التلقايئ  خيارات:لنا  ظهرت  -

 وس يدرج بشلك تلقايئ ومرتب
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ضافة بعد معلنا الفهارس طرأ  لو  تنبيه:  لنا تعديل وحذف وا 

 خنتار )حتديث( وستتعدل تلقائيا خيارات،ننقر عىل الفهرس << تظهر عليه 

آخر:تنبيه   ميكننا أ ن نفعل ذكل قبل البدء بكتابة املستند أ

 مث نكتب 1تار عنوان نوان رئييس خن فقبل كتابة ع 

 مث نكتب ٢وقبل كتابة عنوان فرعي خنتار عنوان 

 الانهتاء.ويوفر عناء البحث عن العناوين وحتديدها بعد  تلقايئ،ليك يؤرشفه بشلك 

 الثانية:الطريقة 

  من أ عىل املستند خنتار< مراجع 

 < مث نظلهل مث نذهب لنفس العنوان اذلي نريد ظهوره يف فهرس املوضوعات 

ضافةمث خنتار <    الرئيس ية للعناوين( 1نص < مث )مس توى  ا 

 

 وهكذا ا ىل هناية العناوين اليت نريد ظهورها يف الفهرس

مث نقر الفأ رة ميني س تظهر انفذة التعديالت  1يف حال أ ردان تغيري اخلط وحنوه نذهب ا ىل عنوان

 املوجودة ابلطريقة ال وىل

  



 سهى عبدالله العمير :إعداد  wordمميزات برنامج

23 

در  = كيفية===========  لفهارس ===========اج اا 

 تلقائيًا: اخل(الآاثر ...  –ال حاديث  – )الآايت

 س نأ خذ فهرس الآايت مكثال نسري عليه يف رشح الطريقة:

 أ واًل: نكتب الآية ابملستند أ و نذهب للآية اليت نريد فهرس هتا

  Alt+Shift+Xمث من الكيبورد 

  مراجع أ و من ال عىل <<

 موجودة يف أ قىص اليسار )وضع عالمة لال دخال( مث << 

 نبدأ  أ وال ابملس تطيل الثاين انفذة،ا تظهر لن

 ونكتب فيه الآية أ و ننسخها ونضعها به،

 ونكتب أ ي يش نريده يكون معها يف الفهرس

 مثل امس السورة ورمق الآية

 مثال:مث نكتب يف املس تطيل ال ول امس الفهرس 

 نسميه كام شئنا أ ،فهرس الآايت أ و نرمز هل حبرف 

 وهذه صورة توضيحية:
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 عالمة،مث بعد ذكل نضغط عىل وضع  

 وبذكل يكون ختزنت وس تظهر تلقائيا ابلفهرس.

 لفهرس هتا:أ ما الآايت ال خرى يف املستند دلينا طريقتني 

آيةنعيد نفس اخلطوات السابقة عند لك  ال وىل:  !أ

 وطريقته يه: ابلفهرسة،ننسخ الكود اخلاص  الثانية:

 يقونةنضغط عىل هذه ال  
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 التنس يقات اخملفية وال كواد اخملفيةس تظهر لنا 

 

 ابلصورة:هو  كام الكود،ننسخ 

  

 

 املوجودة.الآية املطلوبة بدل الآية  نضع
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 خنفي التنس يقات ابلضغط عىل نفس ال يقونة

  

  

  يف أآايت الطريقة تفيد الآايت، وهذهوكذكل نفعل ببقية 

ال املصحف العامثين  به. ابخلطوط اخلاصة اذلي ال يقرأ  ا 

 بعد أ ن ننهتيي من كتابة املستند ونريد أ ن نضع الفهارس
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 املستند:نذهب ا ىل هناية 

 مث ابل عىل << مراجع <<

دراج   موجود يف أ قىص اليسار. فهرس،مث ا 

 وليك يظهر ابلشلك املعتاد جنعل اال عدادات اكلتايل:

 رمسي تنس يقات:

 مسافة ابدئة النوع:

 1 ال معدة:
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 لهناية كهذا:ن ابويكو

  

 وميكن التعديل ابخلط وجحمه وماكنه ولونه

 واال ضافة واحلذف والتعديل دون أ ي مشألك

 وكذكل ميكن نقل الفهرس والتبديل بيهنم ابلقص واللصق

 وهكذا.كجعل فهرس ال حاديث بعد الآايت 
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 املرجعية ============== اال شارة============== طريقة 

 الوصول جلزئية يف املستند تسهل لنا املرجعية اال شارة

 لها حبيث حتيل القارئ لها اال س نادأ و 

 ويمت حتديهثا تلقائيًا يف حاةل تغري ماكهنا

 طريقة العمل يه:

 لها. اال س نادنظلل اللكمة اليت نريد الرجوع لها أ و 

دراج، ا ىلنذهب  ضافة.مث  مرجعية، ا شارةوخنتار  ا   ا 

 

ذا أ ردان   لكمة نذهب ا ىل هذه النرجع ا ىل أ نوبعد ذكل ا 

دراج شارةمث  ا   لها.مرجعية وخنتارها وسينقلنا الربانمج مبارشة  ا 

ذاوال يرض   ال صليةمعلنا لللكمة نسخ فأ نه سينقلنا لللكمة  ا 

 مرجعية. ا شارةاليت وضعنا علهيا 
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 الرتافقي ============ اال س ناد============= طريقة 

 مثال حنتاج ا ىل كتابة راجع صفحة )(

 أ و راجع الشلك التوضيحي رمق )(

 أ و احلديث س بق خترجيه يف هامش رمق )( وحنو ذكل

 طريقة الرتقمي التلقايئ لها كام يأ يت:

دراج،نذهب ا ىل  س ناد ترافقي ا    وخنتار ا 

 تظهر لنا انفذة فهيا مس تطيلني

 وفيه اخليارات التالية ،املرجع( )نوع املس تطيل ال ول

خلمعادةل. –رمس –سفلية حاش ية  –عنوان  –عنرص مرمق   . ا 

ذا اكن ما تود وضع   هل شلك توحضي فاختاره س نادا  ا 

ذا اكن عنوان جانيب اختار عنوان  وا 

  اليت س بق ووضعهتا بمنط عنوان العناوين اليت يف املستند أ مامكوس تظهر 
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ذا  ا ىل لفظ معني يف املستند اال س نادكنت ترغب  وا 

شارةفاخرت  شارة مرجعية. ا   مرجعية وقد عرفنا كيفية معل ا 
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دراج املرجع ا ىل املس تطيل الثاين أ ما  رمق الفقرة.. اخل –رمق الصفحة  :()ا 

 الصفحة.أ ن ختتار رمق  ا ىلحتتاج  (،مفثال عبارة: راجع صفحة )

 

 احملتوى.وبعد ذكل يمت حتديهثا تلقائيًا يف حاةل تغري ماكن 
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 ========== والفهارسالرتافقي  اداال س ن = حتديث==========

ذا مل تتغري تلقائيًا فنعمل حتديد لللك  ا 

 التحديث.سوف يمت  f9مث نضغط عىل 

 طريقة أ خرى

 F9وان مل يعمل التحديث عند ضغط 

  SHIFT +ALT + Uميكن الضغط عىل 

ذا مل تنجح الرموز السابقة فراجع اخلط املس تخدم يف  يكون أ حد املرجعية فهو البد أ ن  اال شارةوا 

 خطوط الوورد ال ساس ية وليس خط مثبت من قبل املس تخدم ليك ينجح التحديث يف امللف.
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 ============= طريقة اختصار للكمة أ و رمز معني ===========

 الرمز:طريقة اختصار 

دراج مث رمز ىل ا   نذهب ا 

 مث خنتار الرمز اذلي نريد معل اختصار هل

 مث نضغط عىل تصحيح تلقايئ

 ابلصورة:مث كام هو موحض 
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 أ و طريقة أ خرى:

دراجنعمل   للرمز مث نظلهل ا 

 مث نضغط عليه مرتني س تظهر لنا انفذة الرموز

 

 ونتبع املوحض يف الصورة تلقايئ،خنتار تصحيح 

 



 سهى عبدالله العمير :إعداد  wordمميزات برنامج

36 

 اللكمة:أ ما طريقة اختصار 

دراج،فنذهب ا ىل   مث تصحيح تلقايئ رمز،مث  ا 

 ابلصورة.هو ونعمل كام  (،مث خنتار )نص عادي

 

 أ خرى:وهناك طريقة  وانهتي ،

ننا خنتار أ ي لكمة فهيا خطأ   ماليئا   ابملستند ا 

 مث ننقر املاوس من الميني وخنتار تصحيح تلقايئ

 وخنتار خيارات التصحيح التلقايئ
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ضافةمث تظهر لنا انفذة منل  الاختصار اذلي نريده مث   مث موافق ا 

 

 وانهتي .
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 أ خرى وطريقة 

 نكتهبا مث نظللها اختصار البسمةلال نريد مث

 

 س تظهر هذه النافذة

 

  نعدل الامس ا ىل الاختصار املراد مث موافق
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 عن تتابع الالكم ============ اال عالم============ طريقة  

 أ حيااًن يتجزأ  الهامش الواحد يف صفحتني

 مفن امجليل تنبيه القارئ ذلكل

 بوضع عالمة = أ و لكمة اتبع

 املستند أ سفلكل النقر عىل خيار مسودة يف ويكون ذ

 

 مث النقر مرتني عىل رمق الهامش املتجزئ املوجود ابملنت
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 ابملتابعة وتكتب ما يناس بك اال عالمس تظهر قامئة اخرت مهنا 

 

 مث خترج من املسودة =،اتبع أ و عالمة  أ ما

 وذكل ابلضغط عىل ختطيط الطباعة املوجود أ سفل الوورد

 .ذكلوس تظهر بعد 
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 اذلي وضعته يف املستند اال عالمتنبيه: قد ال يظهر كل 

 معاينة الطباعةفا ن أ ردت التحقق من وجوده فاذهب ا ىل 

ذن هللا   عن املتابعة موجودًا. اال عالموس تجد اب 

  



 سهى عبدالله العمير :إعداد  wordمميزات برنامج

42 

ضافة=============== طريقة   تعليق =============== ا 

 أ حيااًن أ ثناء العمل ترغب بوضع تعليقك حول يش ابملستند

كامل جزئية أ و مراجعهتا وحنو ذكل حفيهنا  أ و تذكري كل اب 

ضافةحتتاج ا ىل   تعليق وذكل كام ييل: ا 

 نظلل اجلزئية أ و اللكمة اليت نود التعليق علهيا

 مث خنتار تعليق جديد مراجعة،نذهب ا ىل 

 أ نتس يظهر لنا حتديد اللكمة وربطها ابلتعليق اذلي س تكتبه 

 

ذا رغبت حذف تعليق معني  مث ا 

 نفس التعليق وتضغط حذف ا ىلتذهب  
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ذا   حذف مجيع التعليقات أ ردتوا 

 التعليقات.ختتار حذف مجيع  
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خفاء التعليقات  =========== مع بقاهئا ابمللف ============= ا 

زاةل عالمة الصح من التعليقات عن طريق النقر عليه ظهار العالمات< مث ا   من مراجعة< مث ا 

ظهارها  التعليقاتتضع عالمة الصح عن طريق النقر عىل  وعند الرغبة يف ا 

 أ و من املس تطيل أ عىل منه/ اختيار بدون تغيريات وعند اكفة الظهور اكفة التغيريات
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 ============= طريقة تعقب التغريات ============

 نذهب ا ىل مراجعة مث ننقر تعقب التغريات

 

 ب ما تفعهلوبعدها اكتب وعدل ابملستند حس امب تريد وهو سيتعق

 ال محرويضع كل اجلزئية املتعقبة ابللون  اال جراءويفيدك بوقت 
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 وميكننا الضغط عىل أ يقونة جزء املراجعة

ذا مل نس تطع التفريق  لرؤية ما احملذوف وما املدرج ا 

 

يقاف التعقب انقر فوق صورة تعقب التغيريات  وال 

 وسيتوقف التعقب
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 أ خرى.غيل التعقب عىل جزئية وميكن تش  يتأ ثر،علام بأ ن السابق لن 

 مث بعد الانهتاء من املستند أ و اجلزئية

زاةل التغيريات املتعقبة  وتريد ا 

 أ و املوافقة عىل التغريات اليت أ جريهتا

 جتدها يف مراجعة ورفض،اس تخدم ال وامر قبول 

 

ذا كنت تقبل ابلتغيريات اليت أ جريهتا  ا 

 فاخرت قبول مث اخرت ما يناس بك

 الرتاجع عن التغريات اليت أ جريهتاكنت تود وان 

 يناس بك.فاخرت رفض مث اخرت ما 
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 ======== طريقة وضع أ رقام الهوامش بني أ قواس تلقائيًا ========

 أ واًل نفتح مستند وورد جديد

 مث خنتار اخلط املناسب واحلجم واللون

 ونضغط عىل هذه ال يقونة

 

 عرض وخنتار وحدات املاكرو ا ىل:مث نذهب 

 ماكرو،تسجيل  ر:وخنتا

 

 س تفتح لنا انفذة ننقر عىل خيار: لوحة املفاتيح



 سهى عبدالله العمير :إعداد  wordمميزات برنامج

49 

 

 مث تظهر لنا انفذة

 +كCtrl مثال: نكتب الاختصار املناسب لنا

 يكون مس تخدمًا لغرض أآخر أ الوحنرص عىل 

 .غالقا  وبعدها نضغط تعيني مث 
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 مسافة بيهناممث نكتب ابملستند قوسني )( بدون 

 مراجع ا ىلني ونذهب مث نضع املؤرش بني القوس

دراج حاش ية سفلية.  وخنتار ا 

 وبعدها تلقائيًا س تجد أ ن املؤرش أ صبح عند رمق الهامش

 مث مسافة (ال خريفنكتب القوس 

 يف أ عىل لوحة املفاتيح home مث ننقر زر

 املفاتيحيف لوحة  home ننقر مث)مث نكتب قوس البداية 
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 يساروسهم ال  shift مث نظلل الهامش ابلضغط عىل زر

 وحندد نوع اخلط وجحمه وسائر أ موره مبا يناسبنا

 يف أ عىل لوحة املفاتيح endمث مسافة مث زر

يقافونذهب ا ىل عرض مث وحدات املاكرو مث   التسجيل. ا 

 وبذكل ننهتيي.

 +كCtrl مبجرد الضغط عىل الاختصار اذلي وضعناه مثال:

 بقوسني.س يدرج هامش جديد 

 ستندات وورد اليت دليك.وس يعمل هذا الاختصار عىل مجيع م 
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 ============= التحمك مبلفاتك بأ كرث من هجاز ===========

 دروبوكس ميكنك التحمك بلك سهوةل تطبيق وموقع

 

 عرب هذا الربانمج ميكنك رفع ملفاتك وحفظها

 املسجل دلهيممث فتحها من أ ي هجاز عرب حسابك 

 حسابك مث التعديل علهيا وهذا التعديل حيفظ تلقائيًا يف

ذا اكن دليك أ كرث من هجاز فامللفات اليت حتفظها يف هجاز واحد س تحفظ يف ابيق أ هجزتك تلقائيا  وا 

 )مزامنة تلقائية(  بعد تزنيل الربانمج فهيا

 وعندما حتفظ تعديالتك يف أ حدها فس تحفظ تلقائيًا يف البايق
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 الرأ يس يف وورد ==== كيفية التحديد والتظليل ====

 

 وأ ثناءهقبل التحديد  Alt ىلعجيب الضغط 

 مث البدء بتظليل اجلزئية اليت نريد حتديدها طولياً 
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ما قوسني )..( بلون خمتلف يف وورد.. أ يضًا تس تطيع أ ن تضع  ما بنيمتيزي  ===== طريقة

 "..." بنفس الطريقة.. وهكذا==== الاقتباس بني

 حبث واستبدال مث 

  \()*(\)البحث اكتب يف خانة 

 مث املزيد مث اختيار تنس يق واختيار اخلط واللون احلايل

 دون كتابة يشاستبدال  ضع املؤرش يف مس تطيل مث

 واللون املرغوب به اختيار اخلطمث املزيد مث تنس يق مث 

 مث استبدال اللك

 البد كتابة الرمز أ عاله كام هو دون تغيري الرتتيب: ملحوظة
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 من عنرص كتبته يف برانمج وورد====طريقة نسخ أ كرث  ====

 من نص ل كرثطريقة النسخ املتعدد 

 اس تغالل احلافظة لنسخ أ كرث من عنرص كتبته يف برانمج وورد أ و

 من الرشيط الرئييس خنتار احلافظة

 الاحتفاظ بهمث ننسخ ما نريد 

 وهكذا

ذا أ ردان اللصق نعود للحافظة وننقر عىل النص اذلي نريد لصقه  وا 
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===== طريقة مقارنة تنس يق نص يف برانمج وورد مع تنس يق نص أآخر بعيدًا 

 عنه=====

 حتدد النص ال ول 

    m + f1 مث الضغط عىل

 

آخر  مث الضغط عىل مقارنة بتحديد أ

 الآخرمث حتديد النص 
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 قوسني===ني ب النص امللون وضع ===طريقة

 حبث واستبدال  نم

 ؤرش فيه ونرتكه فارغاً نذهب ملس تطيل البحث ونثبت امل

حاطته بقوسني   مث تنس يق اخلط مث حتديد اللون أ و اخلط املراد ا 

 مث حندد اللون واخلط املراد عرب تنس يق (&^)مث مس تطيل استبدال ندخل الرمز 

 مث استبدال اللك
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 ===========املستند ============= طريقة دمج 

ذا اكن دليك أ كرث من ملف وورد  ا 

ضافوتريد   حمتوى أ حدمه للآخر ةا 

 صق،لوالال حاجة للنسخ 

 مع الاحتفاظ به الآخرتوجد خاصية تضيف كل حمتوى امللف 

 باكمل تنس يقه دون اال خالل خبصائصهوتنقل حمتواه 

 ا ىل هنايته اذهبافتح امللف ال ول مث  والطريقة:

 وضع املؤرش هناك ليك تدرج حمتوى امللف الثاين

دراج، ا ىلمث اذهب   اكئن.خنتار  نص،عة من مجمو  ا 

 

 مث تظهر لنا انفذة اس تعراض ملف،مث خنتار نص من 

دراجخنتار امللف أ و مجموعة امللفات اليت نريد  دراجمث ننقر  حمتواها، ا   ا 
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 تنس يقه.وس يدرج النص باكمل 
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 ==== ملسح اكفة التنس يقات اخلط =====

زاةل تنس يقه  تظليل النص املراد ا 

 خط < مسح التنس يق مث من الرشيط الرئييس <
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 حامية املستند )قفل املستند( =========== ============

 :أ نواع ولكها تتطلب لكمة مرورامحلاية يف الوورد ثالثة 

 عليه اكلآيت: الاطالعامحلاية من  ال ول:

 :بعده امو  ٢007يف وورد

  مث تشفري املستند حتضري،مث  أ وفيس،انقر زر 

 :٢003يف وورد 

 )حفظ( ( مث زر تبويب)خياراتأ دوات( مث من قامئة )

 .(.ويف ال سفل يف قسم )خيارات املشاركة يف امللف

 .التأ كيدأ كدها عند طلبه  مث للفتحضع لكمة مرور 

 حامية من التغيري يف املستند ال صيل النوع الثاين:

ماكنية النسخ   اكماًل:أ و نسخه  منه،مع ا 

ماكنية   والاقتباس منه ليهع  الاطالعامحلاية من التغيري مع ا 

 وأ خذ نسخة منه مع التغيري فهيا وحفظها ابمس،

 .هو ال صيل كامويبق  املستند 
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 :بعده وما ٢007يف وورد

  مث وضع عالمة كهنايئ حتضري،مث  أ وفيس،انقر زر 

 

 :٢003يف وورد 

 ( ويفحفظ (تبويب( مث زر )خياراتمن قامئة )أ دوات( مث 

  امللف(ال سفل يف قسم )خيارات املشاركة يف

 .التأ كيدأ كدها عند طلبه  مث للتعديل،ضع لكمة مرور 

 :من القص والنسخ والتغيري حامية املستند الثالث:النوع 

 فيه أ بداً  التغيري يس تطيعامحلاية حبيث ال 

ال عن طريق كتابة لكمة املرور  ا 

   عليه وقراءته الاطالعوميكنه فقط 

 :بعده وما ٢007يف وورد

 << مراجعة من ال عىل نضغط عىل

 والتحريرحامية املستند << مث اخرت تقييد التنس يق  مث

 فقط(نضع حص جبانب )السامح هبذا النوع من التحرير 
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 تغريات )للقراءة فقط( بال وخنتار:

 ابدأ  فرض امحلاية. ابل سفل:مث نضغط  

 :طريقة أ خرى

 من ملف مث معلومات مث حامية امللف 

 :٢003وورد 

 )حامية املستند( اخرت أ دوات(من قامئة )

 مرور.مث اخرت )الامنذج( مث ضع لكمة 
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 ==== الصفحات. ا خلملعرفة ا حصائيات امللف )عدد اللكامت  =====

 ا حصائياتملف مث معلومات مث اخلصائص مث 

 

 طريقة أ خرى 

 اال حصائياتمن عرض مث اخلصائص مث 
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 ====حفظ نسخة احتياطية من امللف  =====

 خيارات < احلفظ< نسخة احتياطية دوماً لرئيس ية < من ملف < الصفحة ا
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 ===وتغيري تذييل الصفحات ترقمي الصفحات ابحلروف وال رقام ===طريقة

 يف حال أ ردت املقدمة ابحلروف وما بعدها ابل رقام

عداد الصفحة  من ختطيط < ا 

 

 س تظهر انفذة خنتار< صفحة جديدة < من هذه النقطة < موافق
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 املستند ا ىل مقاطع تقسمهذه الطريقة 

 يف املقطع الثاين وما بعدهبعد ذكل يمت تثبيت املؤرش يف التذييل 

 ة(حس تظهر خانة يف ال عىل )رأ س وتذييل الصف

 ننقر عىل الارتباط ابلسابق

 عن املقطع ال ول  التذييليمت فك الارتباط عن السابق حبيث خيتلف بذكل 

 ترقمي أ حرف والثاين ترقمي أ رقام ولال   الرتقمي يف املقطعفميكن حيهنا وضع 

 

 تغيري رأ س الصفحة للك مقطع

 لرأ س الصفحةنفس اخلطوة 

 حةفؤرش يف رأ س الصتثبيت امل

 وذكل لتغيري العنوان يف ال عىل حبسب الفصل أ و الباب

 يف حال رغبتك أ ن يكون لك فصل هل رأ س صفحات بعنوانه

ذا كنت تريد أ ن يكون   التنقر عىل الارتباط ابلسابق() نفسه فال تزيل الارتباطوا 
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 ===حتويل النص ا ىل جدول  طريقة ===

 البد أ ن تكون بداية العنارص يف سطر منفرد

 مث حتديدها

دراج< جدول< حتويل النص ا ىل جدول  مث ا 

آخر ضافة عامود وصف وحذف وتنسق ك ي جدول أ  مث بعد ذكل التعديل عىل اجلدول اب 

 

ذا اكن عامود واحد مفبارشة ن  من النافذة  ضغط موافقا 
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ذا كن  ضع بني الفقرات فاصةل نريد تقس مي لك صف لعدة أ معدة ف ن اأ ما ا 

 غري ذكل وضع العالمة اليت وضعهتا ابلعنرصاختار  من النافذة أ عاله مث

 املطلوبة  ال معدةحدد عدد و 

 .  )هذه الفواصل س تكون عامود(٢0 ،جتربة ،مثال : عنرص واحد

 مث موافق 

 
 النتيجة

 .  ٢0  جتربة  عنرص واحد

 .  ٢0  جتربة  عنرص واحد

 

)علامً أ هنا من واقع التجربة قد يمت تنفيذها بشلك حصيح وقد ال يمت ابلشلك املطلوب فينبغي املراجعة 

 والتعديل عىل اجلدول ابال ضافة للخاانت وحذفها(والتأ كد من لك خانة أ هنا حصيحة أ و معل الرتاجع 
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 س تعمةل يف الربانمج املهمة للباحثات جتدها يف الرابطأ برز التقنيات امل 

http://alomairs.com/?p=1642 

 wordموقع سهى العمري < املقاالت < التقنيات األولية ملستندات البحوث  <أو من حمرك البحث
 التنفيذ يف هذا امللفطريقة قد مت رشح أ نه  علامً 

 

 العمليات وال وامر ملعرفهتا لكثري منهناك اختصارات عرب لوحة املفاتيح 

 من حمرك البحث< اختصارات وورد

 

 

 

  

http://alomairs.com/?p=1642
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 ختاماً 

   wordاملهمة يف برانمجهذه يه أ برز ال مور 

 اخرتهتا من واقع جتربة يه أ كرث ما حتتاجه الباحثات والربانمج ميلء ابملمزيات غري ما مت ذكره

 .فهمهال  ق هذه املعلومات معلياً يطب حيث يمت ت ذه ال مور عىل مستند جديد بتجربة ه نصحأ  و 

 جتدها يف هذا امللف.كام أ نصح ابلبحث عرب يوتيوب عن املمزيات اليت تريدها ومل 

 

 وصل اهلل وسلم على نبينا حممد 
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