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 Information science المعلوماتية
 Information المعلوماتومعاجلتها وختزينها هبدف احلصول على  Data البياناتيهتم جبمع  الّذيهي العلم 

 .املفيدة

 Computer الحاسوب
حيث يستقبل البيانات ويُعاجلها وفقاً  يعمل وفق تعليمات خمزنة يف ذاكرته. إلكرتوينجهاز  هو عبارة عن الحاسوب

 Data البياناتيُعاجل احلاسوب  لالستخدامات الالحقة. Storage لقواعد حمددة، كما يقوم حبساب النتائج وختزينها
، اً نصوص)املعاجلة واليت ُُيكن أن تكون . البيانات هي جمموعة من األغراض غري Information معلوماتليحوهلا إىل 

 . أّما املعلومات فهي ذات معىن وتكون مفيدة للمستخدمني.(، أو فيديواً ، صوتاً ، صور اً أرقام

 Personal Computer الحاسوب الشخصي
من  يتألفو . واملعاجلة واإلظهار والتخزين لوحده وبشكل مستقل الدخلوهو حاسوب قادر على القيام بعمليات 

 ومن أهم أنواعه: عاجل والذواكر وأجهزة الدخل وأجهزة ارخر  وأجهزة التخزين.امل

 Desktop Computerالحاسوب المكتبي 
، وهوووو Windowsيتووووافر بشوووكل واسوووع يف نووووعني: يسوووتخدم النوووول األول ن وووام التشووو يل 

، وتسوقه العديد من IBMمبين وفق التصميم األصلي للحاسوب الشخصي التابع لشركة  
 الوّذيوغريهوا. أموا النوول الثواين و  Toshibaوشوركة  HPوشركة  Dellشركات مثل شركة ال

 .Macintosh، فيستخدم ن ام التش يل Appleتُنتجه شركة 

 Laptop Computerلحاسوب المحمول ا
 .متوسطبأنه خفيف الوزن وقليل السماكة ويُعادل يف قوته حاسوب مكتيب  الحاسوب المحموليتميز 

املفواتي  فووو وحودة الن وام، وتتصوول شاشوة العورض بوحودة الن وام مون خوالل مفصووالت  تتوضوع لوحوة
 د الواقووة، وتووزن بوووني، وتعموول هووذه احلواسووويي عوون اريووق البواريووة أو مووزوّ حساسووة لّلموو وقوود تكووون 

 كغ.  0.1-1.5

 Main Parts of Computer األساسّية الحاسوبأجزاء 
 العتاااا الصاال  ولووق عليهووا اسوومة وامليكانيكيووة والوويت نُ اإللكرتونيووبائيووة و حيتووي احلاسوووب علووى العديوود موون األجووزا  الكهر 

Hardware  ُيصووّنف العتوواد الصوولي للحاسوووب بشووكل رئيسووي إىل  امللموسووة موون احلاسوووب. الصوولبة، وهووي األجووزا
 .وأجهزة االتصالوحدة الن ام وأجهزة الدخل وأجهزة ارخر  وأجهزة التخزين 

 



1-6 
 

 System Unitوحدة النظام 
تأيت بأحجام خمتلفة مصنوعة من املعدن أو  ،ألساسّيةاهي حاوية تضم خمتلف مكونات احلاسوب  وحدة النظام
 البالستيك.

)لوحووة الن ووام( والوويت  Motherboard اللوحااة األمحتوووي وحوودة الن ووام 
هبووا. كمووا توورتبط هبووذه اللوحووة كافووة املنافووذ  احلاسوووبيووتّم ربووط كافووة مكونووات 

واملعووواجل والوووذواكر  الّصووووتثووول بواقوووة الشاشوووة وبواقوووة م األخووور واملكونوووات 
 وبواقة الشبكة وغريها.

 

 

 Processorالمعالج 
 المركزيّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةوحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة المعال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

Central Processing Unit(CPU)  الويت تُعووي القوودرة احلاسووبية للحاسووب. يقوووم
توورتبط هووذه  املسوولولة عوون عموول احلاسوووب. األساسووّيةبتفسووري وتنفيووذ التعليمووات املعوواجل 

تعتمود سورعة احلاسووب يف و الوحدة بالذاكرة حيوث تسوتقبل منهوا البيانوات والتعليموات. 
 على سرعة املعاجل. التعليماتتنفيذ 

يقوووم باملعاجلووة حيووث تقوووم البواقووات األخوور    الووّذيليسووا اجلهوواز الوحيوود  املركزيّووةمون اجلوودير بالووذكر أن وحوودة املعاجلووة 
 وبالتايل حتسني مستو  األدا . املركزيّةة لتخفيف العي  عن وحدة املعاجلة كبواقة الشاشة ببعض املعاجل

 املسجالت. ،وحدة احلساب واملنوق ،التحّكم: وحدة ةألف املعاجل من ثالثة أجزا  رئيسيت

 Control Unit التحّكموحدة 

 .خر األ جهزةاألوإىل  من اتالبيان وتسيري املركزيّة املعاجلة وحدة ضمن البيانات توجيه على التحّكم وحدة تعمل

 الوتحّكممبوا فيهوا  املركزيّوة وحودة املعاجلوة ملهوام الالزموة األساسوّية التعليموات ه تتضومنشويفرة صو ريّ  الاتحّكم وحادة خُتوزن
 باملسجالت. التحّكمو  بعمل وحدة احلساب واملنوق

 Arithmetic and Logic Unitوالمنطق وحدة الحساب 

)اجلموووع والوووورر والضووورب والقسووومة( وعمليوووات املقارنوووة  احلسوووابّيةول عووون القيوووام بالعمليوووات هوووي اجلوووز  مووون املعووواجل املسووول 
 )أكرب، أص ر، يساوي، ...(.

 Registersالمس الت 

لالحتفوواب بالبيانووات والتعليمووات بشووكل  التالمساا ّ حتتوووي املعاجلووات علووى مسوواحات ختزينيووة صوو رية سووريعة توودعى 
 ل معها وحدة احلساب واملنوق.أو ختزين عناوينها ريثما تتعام ملقا

د عووورض املسوووجل عووودد البتوووات الووويت يسوووتويع أن يتعامووول معهوووا املعووواجل دفعوووة واحووودة. يكوووون عووورض املسوووجالت يف حُيووودّ 
 با. 11أو  61احلواسيي احلديثة 
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 CPU Clockساعة المعالج 

تتذبذب جزيئاهتا ماليني املرات بتواتر يعتمد املعاجل على قوعة من الكريستال الكوارتز واليت عند تعرضها إلشارة كهربائية 
 بتوقيوووا  يوووع عمليوووات احلوسوووبة سااااعة المعاااالج. توووتحكم Mega Hertzيُقووواو بواحووودة املي وووا اهلريتوووزو زموووين ثابوووا 

computation  جسد اإلنسانمثلها كمثل دقات القلي اليت تُنّ م عمل. 

 Memory الذاكرة
 تتصل باللوحة األم أو قد تكون جز اً منها.  إلكرتونية  على شكل شرائ إلكرتونيةمن أجزا   الذاكرةتتألف 

التوبيقوات أثنوا  عمول املسوتخدم عليهوا  برجميّواتالن ام الالزموة لعمول احلاسووب و  برجمّياتخُتزن الذواكر ن ام التش يل و 
أو ختزينهوا يف وسوائط  على جهاز اإلظهار إظهارهاونتائج املعاجلة ريثما يتم  ربجمّياتإىل جاني البيانات الالزمة لتلك ال

 التخزين.

 Memory Size/Access Timeة سعة وسرعة الذاكر 
زين حموورف واحود. تتوألف البايووا مون  وان بووا خوالالزموة لت السااعةوهوي  Byteالوذاكرة مبضوواعفات البايوا  سوعةقواو تُ 

BIT 1و أ 0 واليت هي أص ر وحدة لقياو سعة ختزين البيانات يف احلاسوب وُُتثل فقط أحد الرقمني. 
 زين:خنستخدم الوحدات التالية لقياو سعة الت

 الكيلو بايت Kilobyte(KB)  بايا 0111ويعادل. 
 الميغا بايت Megabyte(KB)  كليو بايا.0111وتعادل 
 ت الغيغا بايGigabyte(KB) مي ا بايا. 0111عادل وت 
 التيرا بايت Terabyte(KB)  غي ا بايا. 0111وتعادل 

يلزم للمعاجل أن يقورأ تعليموة أو بيانوات مون الوذاكرة، حيوث تولثر بشوكل مباشور علوى  الّذيقا تُقاو سرعة الذاكرة بالو 
 سرعة معاجلة احلاسوب.

تُقواو سورعة الوصوول بالنوانو و فيها أسورل بكثوري مون سورعة الوصوول إىل القورب الصولي  سرعة الوصولتتميز الذواكر بأن  
 نية(.)كل ثانية = ألف مليون نانو ثا Nano secondثانية 

 Memory Typeأنواع الذواكر 
 الرامنول متواير وآخر غري متواير. ختسر الذاكرة املتوايرة )امللقتة( حمتواها بزوال التيار الكهربائي مثل  للذواكر نوعان:

 الاروم(، بينموا حتوتفا الوذاكرة غوري املتووايرة مبحتواهوا عنود زوال التيوار الكهربوائي مثول RAM )ذاكرة الوصول العشووائي
 (.ROM )ذاكرة القرا ة فقط

 Random Access Memoryذاكرة الوصول العشوائي 

 .وتتألف من رقاقات ذاكرة ُُيكن للمعاجل القرا ة منها والكتابة عليها RAM الرام ُتسّمى أيضاً 
لتش يل تستقبل هذه الذاكرة البيانات من وحدات اإلدخال. كما أنه عند تش يل احلاسوب يتّم حتميل أجزا  من ن ام ا

 توبيق يولبه املستخدم مع البيانات الالزمة لذلك التوبيق وذلك هبدف زيادة السرعة واألدا . إليها، باإلضافة إىل أيّ 
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 RAM Size Effect on Performanceتأثير سعة الرام على األااء 

سووتخدم تشوو يل برنووامج مووا، يوضووع ة يولووي فيهووا املموورّ  دة موون ملفووات ن ووام التشوو يل يف الوورام. ويف كوولّ حُتّموول أجووزا  حموودّ 
 الربنامج وبياناته يف الرام وال يتّم إزالتها إاّل عندما يقوم املستخدم بإغالو الربنامج.

وتركها تعمل مث قام بفت  املزيد  ربجمّياتقام املستخدم بتش يل العديد من ال إذاُتتلك الرام حجم سعة حمدودة. وبالتايل، 
حووووودوي عمليوووووة التبوووووديل  وووووود احلاسووووووب بسوووووبي سووووويلدي إىل  ممّووووواسوووووتمتلا الووووورام  منهوووووا وهكوووووذا، فعووووواجاًل أم آجوووووال

Swapping واليت حتدي حني يضور احلاسوب أن يأخذ التوبيقات مع البيانات ارخاصة هبا املوجوودة يف الورام والويت .
يريد تش يله  لّذياعلى القرب الصلي، هبدف تش يل الربنامج  ال يستخدمها املستخدم يف هذه اللح ة ووضعها ملقتاً 

قووام املسووتخدم بووالعودة إىل  وإذامل يعوود هنالووك متسووع لووه يف الووذاكرة.  الووّذياملسووتخدم ا ن و 
    ة اسووتبدال جديوودة ممووا يوولدي إىل بووطمّت اسووتبداله سووتجري عمليوو الووّذينافووذة ذلووك الربنووامج 

 شديد يف احلاسوب وهذا ما يُعرف بالتبديل.
 برجميّوواتام كلمووا اسووتوال املسووتخدم أن ُيشووّ ل مووا زاد حجووم الوور ه كلّ موون الوبيعووي أنّوو

 أكثر بنف  الوقا وبالتايل يزداد أدا  احلاسوب.

 
 

 Read Only Memoryذاكرة القراءة فقط  

خُتّزن البيانات والتعليمات فيها بشكل دائم )ال يضيع احملتو  بانقوال التيار الكهربائي(. ال ُُيكون تعوديل البيانوات الويت عليهوا مون 
 .ROM مو الر ط بل املستخدم العادي لذلك ُُسيا بذاكرة القرا ة فقق

الالزموووة إلقوووالل  األساسوووّيةاحلواسووويي بتخوووزين بعوووض التعليموووات والبيانوووات املسووولولة عووون القيوووام بفحووو  املكونوووات  ويقووووم مصوووّنع
 احلاسوب عند تش يله.

ى سوووور التعليمووات الالزموة للووتحكم بعمليووات يف ذاكورة القوورا ة، وحيتوووي علو (BIOS)كموا يوضووع الوون ام األساسووي للحاسوووب
 للوحة املفاتي  وشاشة اإلظهار وغريمها. األساسّيةالدخل وارخر  

 Cache Memory الذاكرة المخبئية

هبودف زيوادة أدا  احلاسووب حيوث خُتوّزن بوداخلها البيانوات والتعليموات األحودي اسوتخداماً  الذاكرة المخبئياة ُتستخدم
   إليها املعاجل فسيجدها مباشرة.وحبيث أنه عندما حيتا 

 

 Input/Output Portsواإلخراج منافذ اإلاخال 
اليت توجد خار  وحدة الن ام )الفأرة واملصوات ولوحة املفواتي  والوابعوة والشاشوة وكوامريا الووب(  الورفية األجهزة تتصل

 سال واستقبال البيانات.وخلفية وحدة الن ام هبدف إر  واجهةاملوجودة يف  المنافذبوحدة الن ام عرب 
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 Serial Portsالمنافذ التسلسلية 

 .COM2و  COM1بنقل البيانات با واحد تلو ا خر وتدعى عادًة  المنفذ التسلسلييقوم 

 Parallel Portsالمنافذ المتوازية 

 18 د هلوايف الدفعوة الواحودة فهوي أسورل مون املنافوذ التسلسولية ويوجوبوا  8تقوم بنقل البيانوات 
 .LPT2و  LPT1ة وتدعى فتح

 USBالمنفذ التسلسلي الشامل 

مثول الفوأرة  األجهوزة الورفيوة املختلفوة مع ومل مباشورة". يودعم  ّ زة "قم بالوصل وش ويتمتع مبيّ 
ومشوووو ل  microphone ولوحووووة املفوووواتي  والكووووامريا الرقميووووة واملاسوووو  الضوووووئي واملصوووووات

جهزة الذكية واملساعدات الرقمية ومش الت الوسائط املتعددة والسواقة الليزرية ارخارجية واأل
 األلعاب والقرب الصلي ارخارجي.

 Network Portمنفذ الشبكة 

يووربط احلاسوووب بالشووبكة عوون اريووق كبوول لووه مقووب  حيتوووي يف أعوواله علووى  الووّذيوهووو املنفووذ 
 املنفذ.بقوعة من البالستيك تساعد يف تثبيته 

 Factors Affecting Performanceااء األالعوامل المؤثرة على 
ة عواموول  ووي أخووذها كلهووا بعووني االعتبووار وعوودم الرتكيووز علووى للتعليمووات تتووأثر بعوودّ  وإجنووازهأدا  احلاسوووب وسوورعة اسووتجابته  إنّ 

 واحدة دون األخر :

   المعالجProcessor: 

 وامل:عومن أهم ال
o ساارعة المعااالج  CPU Speed مووا  اً يف أدا  احلاسوووب، فكلّ : تلعووي سوورعة املعوواجل يف تنفيووذ العمليووات دوراً كبووري

. Mega Hertz (MHz)مووا كووان األدا  أفضوول. تُقوواو سوورعة احلاسوووب باملي وواهرتز   كانووا السوورعة أكوورب كلّ 
 مليون دورة معاجلة يف الثانية. 511مي اهرتز يلدي  511مثاًل، معاجل سرعته 

o عاارا المساا الت Registers ّأو  11عوواجل دفعووة واحوودة )م عوورض املسووجالت بكميووة البيانووات الوويت تُ : يووتحك
 با(. 61

o الذاكرة المخبئية Cache. كلما زاد حجم الذاكرة املخبئية كلما ارتفع األدا : 
 سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM كّلما زادت سعة ذاكرة الوصول العشوائي ازداد أدا  احلاسوب وسورعته :

 ة.الكليّ 
  سرعة القرص الصل  وسعتهHard Disk Speed and Capacity : 

 ما زادت سرعة القرب الصلي وسعته حتسن أدا  احلاسوب.كلّ 

ازدياد سرعة الوصول للقرب )تُقواو بوامليلي ثانيوة( وسورعة نقول البيانوات )تُقواو بعودد عند يزداد أدا  احلاسوب 
 البتات يف الثانية(.
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ألن ن ووام التشوو يل  سوويكون أدا  احلاسوووب بويئوواً  ة موون القوورب كافيووة وإالّ كووذلك  ووي أن تكووون السووعة ارخاليّوو
 يُنشا ملفات ملقتة على القرب الصلي أثنا  العمل. كما يقوم بعملية تبادل البيانات بني القرب والذاكرة.

  معااااااااااااااااااااااااااااااااااااالج بطا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الشا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااةMonitor Card Processor: 

تثبيووا بواقووة الشاشووة علووى اللوحووة األم للحاسوووب وحتوووي هووذه البواقووة معوواجل  يووتم
موا كانوا عمليوة كان املعاجل سوريعاً وذواكور البواقوة كبورية كلّ   ماوبالتايل كلّ  للبيانيات.

 عرض البيانيات أفضل.

  خطااون نقاال البياناااتBuses61بووا أو  11) بووو : حُيوودد عوورض خوووول النقوول 
 با( كمية البيانات اليت ُُيكن نقلها دفعة واحدة.

 المفتوحااة عاادا التطبيقااات Number of Running Applications :مج يأخووذ جووز  موون عنوود تشوو يل برنووا
املشّ لة يف آن واحد بأدا  احلاسووب، فكّلموا  ربجمّياتموارد احلاسوب )ذاكرة، حصة من وقا املعاجل(. يرتبط عدد ال

 أدا  احلاسوب.ما اخنفض )رام، معاجل، اخل( كلّ  يتناسي مع ملهالت احلاسوب الّذيازداد عددها عن احلد 

 إلغاء ت زئة الملفات Defragmenting files:  يقوم املستخدم حبذف امللفوات ينشوأ فراغوات يف القورب عندما
الصولي. وعنوود حفوا معلومووات جديوودة تُودخل يف الفراغووات املتوووافرة، وحوني يولووي املسووتخدم هوذه املعلومووات يقوووم 
احلاسوب جبلبها من قواعات خمتلفة يف القرب الصولي مّموا يُقلول مون سورعة أدا  احلاسووب. لوذا يُنصو  بوإجرا  إل وا  

 لتجزئة بشكل دوري لرتتيي بيانات القرب بشكل مناسي.ا
 Storage Devices وحدات التخزين

تستويع احلواسيي أن خُتّزن مئات  :مثالً هو االحتفاب بالبيانات والتعليمات واملعلومات هبدف استخدامها الالحق.  التخزين
  بشكل دائم. ُسا  وعناوين الزبائناألاليني من سجالت املبل 

 ات التخزينأهم وحد

 Hard Disk القرص الصل 
 111املستخدم مبساحة ختزينية كبرية حيث يستويع القرب الصلي املتوسط السعة ختوزين موا ال يقول عون القرص الصل   ديزوّ 

 تكون مع م األقراب الصلبة داخلية ضمن وحدة الن ام.و تكون األقراب الصلبة م ّلفة حبقيبة حُمكمة اإلغالو. و مليار حمرف. 
 

 . External, Portableاأل راص الصلبة الخارجية النقالة 

  .عن اريقة مدخل الناقل التسلسلي الشاملصلها ُُيكن و ُتستخدم للنسخ االحتيااي و 

 

 Memory Cards بطا ات الذاكرة
هووي ذاكوورة موون نووول صوولي تتميووز بأىووا ال حتتوووي علووى قوووع متحركووة علووى عكوو  

الواقوووة وُيصووودر حووورارة أقووول وُيووون  سووورعة  ر يف اسوووتهال القووورب الصووولي مموووا يووووفّ 
 ا تدوم أكثر.وصول ونقل بيانات أعلى. كما أىّ 

 كية ويف الكامريات والعديد من األجهزة األخر .ُتستخدم يف األجهزة الذّ 

بالبيانووووات بشوووكل دائووووم وتوووأيت بأحجوووام صوووو رية وسوووعات ختزينيووووة  الوووّذاكرة حتوووتفا
  ا بايا.غي 018ومي ا بايا  501متفاوتة ترتاور بني 
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  USB Flash Memory ة ذات المنفذ التسلسلي الشاملالذاكرة الومضي
 ه قابلة للربط باملنفذ التسلسلي الشامل للحاسوبهي ذاكرة ومضيّ 

محالة مفاتي  أو  حيملها املستخدمون عادة يف جيبهم أو يف و 
تتميز بأىا ص رية احلجم ورخيصة الثمن وسرعتها عالية  .كقالدة

زينية كبرية. كما ُُيكن مس  البيانات من عليها وسعتها التخ
 ة.والكتابة عليها أكثر من مرّ 

 

 Optical Disk Typesاأل راص الضوئية 
 ُتصنف األقراب الضوئية اليوم إىل ثالثة أنوال:

 CDالقرص المدمج أو المضغون 
 مي ا. 651وهو ذو سعة ص رية  

 
 DVDالقرص الر مي 

 غي ا بايا. 07.18و  1.7عالية وترتاور سعته بني  يستويع ختزين األفالم جبودة  

 
 Blu-ray أ راص الليزر األزرق

غي وووا بايوووا ويسوووتويع أن حيفوووا األفوووالم  018وغي وووا بايوووا  15سوووعته بوووني  تووورتاور
 بدقة عالية جداً. الّصوتو 

 
السووووووووواقة األحوووووووودي تشوووووووو يل  يتولي كل نول من هذه األقراب سواقة خاصة، وعادًة تستويع 

 وال األقدم.باقي األن
 كل نول من األنوال السابقة له ثالثة أنوال: 

  ّة واحدة مث ُيصب  للقرا ة فقط(. قابل للقرا ة فقط )أي ُتسجل عليه املعلومات مر 
  .)قابل للكتابة دون احلذف )أي ُتسجل عليه البيانات ويف حال ال يزال هنا  سعة ُيكن تسجيل املزيد عليه 

 .قابل للحذف وإعادة الكتابة

  Cloud Storageالتخزين السحابي 
د املسوووتخدمني مبسووواحات ختزينيوووة يوووتّم هوووو خدموووة علوووى اإلنرتنوووا توووزوّ 

الوصول إليها عون اريوق االتصوال باإلنرتنوا. تتميوز هوذه ارخدموة بوأن 
ا يسووتخدم املسوتخدم ال يشورتي أي عتواد صوولي )وسوائط ختوزين( وإّ و

دموووة. ُتووون  بعوووض العتووواد الصووولي التوووابع للشوووركة الووويت تُقووودم هوووذه ارخ
الشركات حيز مساحة ص ري بشكل جماين للمستخدمني كما تُقدم هذه الشركات اشرتاكات بأجور معينة تبعاً لسعة التخزين 

 اليت يُريدها املستخدم.
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 Input and Output Devices وحدات اإلاخال واإلخراج
 وحدات اإلاخال

من أهم وحدات  ال البيانات والتعليمات إىل احلاسوب.يسم  للمستخدم بإدخ الّذيهي العتاد  وحدات اإلدخال
 اإلدخال:

 Keyboardلوحة المفاتيح 

هي جهاز إدخال حيتوي علوى مفواتي  يضو ط عليهوا 
املسوووووووووووتخدم ليُووووووووووودخل البيانوووووووووووات أو التعليموووووووووووات إىل 
احلاسوووووب. ختتلووووف لوحووووات املفوووواتي  موووون جهوووواز إىل 
آخوور، ففووي احلواسوويي املكتبيووة قوود يكووون يف قسوومها 

ن قسوووووم ل رقوووووام، وحتتووووووي أيضووووواً علوووووى مفووووواتي  األُيووووو
ومفتوووار  Control الوووتحّكمالوظوووائف مثووول مفتوووار 

مفتوار. أّموا  005، إىل جاني مفاتي  احملارف واإلشارات والرموز. ويبلغ عدد مفاتي  لوحوة املفواتي  عوادًة  Altارخيار 
 وحتتوي على عدد مفاتي  أقل. يف األجهزة الذكية كاهلواتف النقالة، فعادًة تكون لوحة املفاتي  أص ر

أو السولكية تسوتخدم  USBُُيكن أن تكون لوحة املفاتي  سولكية حبيوث يوتم وصولها باملنفوذ التسلسولي للناقول الشوامل 
 البلوتوي أو حتا احلمرا .

 خيتلف تصميم لوحة املفاتي  حيث ُيصمم بعضها ليضمن راحة املستخدم هبدف ختفيف خور إصابة أو إجهاد الرسغ.
 

  Mouseالفأرة 
هي جهاز التأشري األكثر استخداماً، تالئم راحة اليد بشكل مري ، قد تكون سلكية أو السلكية. 

  تتألف عادًة من زر ُييين وزر يساري وزر للزلق وقد حتوي على أزرار أكثر تبعاً حلاجة املستخدم.
 

  Touch Padلوحة اللمس 

 ض ط.هي جهاز تأشري ص ري مسّو  وحساو للحركة وال

 
 Touch Sensitive Screen الشا ة الحساسة للمس 

هوي جهواز إدخوال يتفاعول معوه املسوتخدم عون اريوق الضو ط علوى الشاشوة الختيوار احملوارف أو امللفوات، أو عون اريوق  
 الصورة.أو تص ري   الصور، أو عن اريق قرب الشاشة لتكبري ُترير األصبع باجتاه معني لتصفّ 
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  Input Pen لم اإلاخال 
كشاشة مل  يف   هو قلم مصنول من معدن أو بالستيك، ُيستخدم للنقر على سو  مستو    لم اإلاخال

د بأزرار لتأدية مزوّ قد يكون القلم رقمي و  .اإللكرتوينحاسوب أو جهاز نّقال أو جهاز لوحي أو لور التوقيع 
 نة.وظائف معيّ 

 
  Digital Cameraالكاميرا الر مية 

رقميووة  وختزينهووا بصوي ة بوه كودخل   للمسوتخدمني بالتقووال مشواهد ثابتوة أو متحركووة للوسوط احملويطال يسومهوي جهواز نّقوو
ُتالئم األجهزة واحلواسويي الرقميوة، كموا ُُيكون نقول حمتوياهتوا إىل احلاسووب السولكياً أو سولكياً عورب منفوذ السولك السواخن 

Fire Wire  أو منفذ الناقل التسلسلي الشاملUSB. 

 
 Web Camكاميرا الوب 

 وُتستخدم لبث الصور والفيديو على اإلنرتنا. ،وهي كامريا ص رية تتصل مع جهاز احلاسوب

 
 Optical Scannerالماسح الضوئي 

د املسوتخدمني بوريقوة لتووفري الوقوا واجلهود حيوث أنوه يسوتويع أخوذ نسوخة هو جهاز دخل مسو  حّساو للضو  يوزوّ 
من اجلدير بالذكر أن و ة ونقلها إىل احلاسوب هبدف اباعتها أو معاجلتها. من ورقة مكتوبة خبط اليد أو نسخة عن صور 

 ة.الصي ة اليت ينتجها املاس  الضوئي هي صورة رقميّ 

 
  Microphone )الميكروفون( الِمصوات

جل يف هو عبارة عن أموا  ُتاثلية إىل صي ة رقمية لُتخّزن أو تُعا الّذي الّصوت بتحويل( امليكروفوناملِصوات )يقوم 
ف على الكلمات لتحويلها إىل أوامر تسم  للمستخدم باستخدام احلاسوب ُُيكن استخدام تقنية التعرّ  احلاسوب. كما

 .عن اريق التكلم دون استخدام لوحة املفاتي  أو الفأرة

 



1-14 
 

 وحدات اإلخراج
 .إما بشكل مرئي أو صويت أو موبوليسم  بعرض املعلومات اليت يتم معاجلتها يف احلاسوب  الّذيهي العتاد  اإلخراجوحدات 

 أهم وحدات اإلخراج

  Screen الشا ة
والصور  الّنصوبعرض ية للمستخدم حيث تُ تنقل الشاشة املعلومات البصرّ 

والفيديو. وتكون الشاشة يف احلواسيي املكتبية منفصلة عن احلاسوب، أما يف 
وحية فتكون جهزة اللاحلواسيي احملمولة واألجهزة الذكية )اهلواتف النقالة( واأل

كما قد تكون حّساسة لّلم  وبذلك تُعترب جهاز دخل   الشاشة مدجمة باجلهاز
 وخر  يف آن  واحد.

 Printersالطابعات 
 ة:تشرت  مع م الوابعات خبصائ  رئيس

 الد ة Resolution استخدام عدد البيكسل تستخدم عدد النقال  من: ُتاثل عامل الدقة يف الشاشات وبداًل
 ازدادت الدقة. هذا العدد ، فكّلما ازدادdots per inch (dpi) إلنشيف ا

 القدرة اللونية Color capability قد تكون بني األبيض واألسود )تدر  الرموادي( فقوط، أو تكوون الوباعوة :
 ملونة وتُناسي الصور الفوتوغرافية والبيانيات.

 السرعة Speed الدقيقة : وتقاو عادًة بعدد األوراو املوبوعة يفPages 

per minute (ppm). 
 الاااذاكرة Memory تُقووواو بعووودد البوووات الوباعوووة وامللفوووات الووويت ُُيكووون :

 للوابعة أن تستلمها يف نف  الوقا وتضعها بالدور.
 الطباعة على الوجهين Duplex Printingتوبع بعض الوابعات على وجهي الورقة :. 

 Speakers الّصوتمكبرات 
 الّصوتية(. وتوصل مع بواقة الّصوت)امللفات  الّصوتسلولة عن إخرا  وهي وحدة اإلخرا  امل

 املوجودة داخل وحدة الن ام. 
 
 

 Headphonesسماعات الرأس 
 للصوت بشكل خاب. لالستمالُتستخدم 

 

 Input Output devicesوحدات اإلاخال واإلخراج 
 :ذلكمثلة على يوجد بعض األجهزة اليت تعمل كوحدة إدخال وإخرا  معاً، ومن األ

 Touch Screen ا ة اللمس 

 .ارخر إلدخال البيانات، كما يتّم استخدامها أيضاً إلظهار   ا ة اللمسيتّم استخدام 
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 Software برم ّياتال
ة التعليمات الربجميّ  يُ تولُ و مة لتحقيق هدف معني. من سلسلة من التعليمات املرتابوة املن ّ  البرنامج الحاسوبييتألف 
 ة تنفيذها.ا خُتربه بكيفيّ تنفيذ جمموعة من املهام كما أىّ  اسوباحلمن 

بعدها  ي على املربمج أن يُنفّذ واجهة للربنامج و (. Codeالكود ) سوور التعليمات ارخاصة بالربامج املربمجيكتي 
 .بسهولة حىت يستويع املستخدم النهائي التعامل معه واستخدامه

 
ة إظهار وبكيفيّ  واألوامرة إدخال البيانات من خالل واجهة الربنامج اليت تتحكم بكيفيّ  يتعامل املستخدم مع الربنامج

 املعلومات على الشاشة.
 .ةبيانية، كما ُُيكن أن يكون التعامل عرب أوامر نصيّ مستخدم اليت نستخدمها يف يومنا واجهة  ربجميّاتالُتتلك مع م 

  User Interfacesأنواع واجهات المستخدم 
 Graphical User Interface ة هات مستخدم بيانيواج

 تّتصف الواجهات البيانية بسهولة االستخدام، حيث يستويع املستخدم
واألزرار  الّنصوب من خاللالتعامل معها  باستخدام الفأرة ولوحة املفاتي 

هي صورة ص رية ُُتثل برنامج أو  iconاأليقونة . )األيقوناتو والرسومات 
 (.هتعليم

 

 Command Line Interfaceات سطور األوامر واجه

دة، واليت قد تتولي منه معرفة مسبقة حمدّ  أوامريكتي املستخدم يف هذه احلالة 
 .باألوامر

 

 
 
 
 

  Software Categories برم ّياتتصنيف ال
 .التطبيقية برم ّياتال، والثاين هو النظام برم ّياتإىل صنفني: األول هو  ربجمّياتُتصنف ال
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  System Softwareالنظام  برم ّيات -1

م أو حتوافا علووى سوري عمليووات احلاسووب وأجهزتووه حيوث تلعووي دور الوسويط مووا بوني املسووتخدم هوي الووربامج الويت تووتحكّ 
 .البرامج الخدميةو نظم التشغيلالن ام:  برجمّياتُ يز نوعني من و  التوبيقية والعتاد الصلي للحاسوب. ربجمّياتوال

  Operating System   نظام التشغيل

م كافوة األعموال الويت يسوتويع احلاسووب القيوام هو جمموعة من الربامج الويت تُون ّ  Operating System نظام التشغيل
األخور .  ربجمّياتد املستخدم بالوسيلة اليت سيتواصل هبا مع احلاسوب وال، كما تزوّ الصليهبا عرب خمتلف أجهزة العتاد 

 Appleارخاب بشركة  Macintosh، أو ن ام تش يل Microsoftمن  Windows ويندوز تش يلالمثل: ن ام 
 .Linux لينوك و  Unix يونيك ن ام و 

نسوخ أجوزا  مون ن وام التشو يل املوجوودة يف القورب الصولي إىل  ما ُيشوّ ل املسوتخدم احلاسووب، يوتمّ : عنودطريقة العمال
 ذاكرة احلاسوب لتبقى يف الذاكرة ايلة فرتة عمل احلاسوب.

 :وظائف ن ام التش يلأهم من 
 .تش يل احلاسوب وجتهيزه للعمل 
 .إدارة واجهات التعامل مع املستخدم 
 .إدارة املهام 
 .اإلشراف واملراقبة لكامل الن ام 
 .إدارة امللفات 
 .األمن 

 Disk Operating System (DOS)الدوس 

يع مكونات حاسوب متوافق مع بنيوة هو جمموعة متكاملة من الربامج املسلولة عن إجرا ات التش يل إلدارة   
IBM. 

 يتّم يف هذا الن ام كتابة األوامر من خالل لوحة املفاتي  وبدون استخدام الفأرة.
 Windowsنظام التشغيل ويندوز 

هبووودف اسوووتبدال ن وووام التشووو يل  0985. ظهووورت النسوووخة األوىل منوووه عوووام Microsoftهوووو منوووتج برجموووي مووون شوووركة   
DOS السووووودا  بن ووووام يعتموووود علووووى الواجهووووات الرسووووومية ممووووا يُبسووووط بشووووكل كبووووري التعاموووول مووووع  النافووووذة الواحوووودة يذ

 احلاسوب.

 :ومن أهم ميزات هذا الن ام
  استخدام الواجهات الرسوميةGraphical User Interface (GUI) .اليت تتألف من النوافذ والقوائم 
  إمكانية تش يل أكثر من توبيق بنف  الوقاMultitasking. 
 النوافذام الفأرة يف التعامل مع استخد. 



1-17 
 

 Other Operating systemsنظمة تشغيل أخرى أ

وهي  يعاً تستخدم أسولوب النوافوذ للتعامول موع  Linux لينوك و  Unix يونك  من أشهر أن مة التش يل األخر  
 :ومن أهم ميزاهتااحلاسوب. 

 السوومار بتعووودد املسوووتخدمني حيوووث يكوووون لكووول مسوووتخدم حسووواب Account اب بوووه. ولكووول حسووواب ملفاتوووه خووو
 ارخاصة.

  استخدام موارد احلاسوب من قبل جمموعة من املستخدمني بنف  الوقا مع تر  إدارة املوارد بني املستخدمني لن وام
 التش يل.

 Applications Softwareالتطبيقية  برم ّياتال -2

 ستخدمني ومساعدهتم يف القيام باملهام املتعددة.ة املالتوبيقية من برامج مصممة هبدف زيادة إنتاجيّ  ربجمّياتتتألف ال 

 :التوبيقية املشهورة ربجمّياتومن ال 

  الّنصوببرامج معاجلة Word processing .ُتستخدم إلنشا  وحترير املستندات كالرسائل والتقارير والكتي :
 .MS-Wordمع إمكانيات كبرية للتنسيق. أشهرها: 

 بوورامج اجلووداول اإللكرتونيووة Spreadsheets ّة. كإعووداد ة والرياضوويّ : ُتسووتخدم إل وواد حلووول للمسووائل اإلحصووائي
 .MS-Excelامليزانية والرواتي والفواتري وغريها من العمليات املالية. أشهرها: 

 بووورامج قواعووود البيانوووات Database ُتسوووتخدم لتخوووزين البيانوووات بشوووكل جمموعوووة مووون اجلوووداول املرتابووووة هبووودف :
 .MS-Access ب املعلومات املولوبة بسهولة وسرعة. أشهرها:سهولة االستعالم واستخال

 العوروض التقدُييووة Presentations مهوور بشووكل شورائ  عوورض اجل: ُتسوتخدم لعوورض معلوموات أمووامSlides .
 .MS-PowerPoint أشهرها:

 التصوووميم املووودعم عووورب احلاسووووب Computer aided design للرسوووم والتصوووميم اهلندسوووي مثووول برنوووامج :
AutoCAD   3وD Max. 

  النشووووور بووووورامجPublishing هوووووا كموووووا يف الصوووووحف توالبيانيوووووات املختلفوووووة وتنسووووويقها ومعاجل الّنصووووووب: لتن ووووويم
 .Microsoft Publisherو Adobe Photoshopواجملاّلت. مثل 

 برامج تصف  الوب Web browsing  ا:صفحات الوب ومن أشهره  تصفّ : تُتي 
 Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. 
 توبيقوووات الرتفيوووه Entertainment applications ،يوووتّم توووووير و : هبووودف الرتفيوووه عووون املسوووتخدم وتسوووليته

 ةً األلعاب وتصميمها وتوزيعها ونشرها على أقراب أو عرب اإلنرتنا، حيث ُُيكن ألكثر من العي أن يلعبوا سويّ 
 .World of Warcraft, Dota 2عرب خط اتصال باإلنرتنا. أشهر األمثلة: 

 برامج الربيد اإللكرتوين Electronic mail تُتي  للمستخدم حترير الرسائل وإرساهلا ملستخدم أو أكثر، وقورا ة :
مووا ُُيكوون ك   MS-Outlookل الربيوود الوووارد عوورب الشووبكة وإدرا  ملحووق نصووي أو صووويت أو فيووديو برسووالة. مثوو

 .Gmailو   Yahooإلنرتنا مثل إرسال الربيد اإللكرتوين من مواقع خاصة على ا

 OS versus Applications Softwareالفرق بين برنامج نظام التشغيل والبرامج التطبيقية 

ات املوصوولة ه املسولول عون إدارة احلاسووب و يوع املعودّ حيث أنّو ن ام التش يلال ُُيكن أن يعمل احلاسوب دون برنامج 
 التوبيقية. ربجمّياتبه، كذلك هو املسلول عن تش يل ال
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فهدفها خدمة املستخدم عرب توفري جمموعة من الوظائف كتحرير املستندات وإجرا  العمليات  البرامج التطبيقيةأما 
 وغريها. وبالوبع ُُيكن للحاسوب أن يعمل دون الربامج التوبيقية. احلسابّية

 Enhancing Accessibilityتحسين إمكانية الوصول 
 ية على استخدام احلاسوب. مثل:يات جسدّ ن تواجههم حتدّ الّذيُتساعد األشخاب  برجمّيات فر أن مة التش يل عادةً توّ 
 وتقووم بتحويلوه إىل أوامور ُتوبّوق يف احلاسووب. مثول  ميكروفوونبواسوة  الّصوت: تُتي  إدخال برامج تمييز األصوات

ملعووني عورب قرا تووه جملموعوة موون فوت  أو إغوالو برنووامج معوني.  ووي تودريي هووذه الوربامج عووادًة علوى صوووت املسوتخدم ا
يف هووذا اجملووال متوووورة  ربجميّوواتحووديثاً أصووبحا الو عوورف علووى مزايووا صوووته. دة عوودة موورات هبوودف التّ احملوودّ  الّنصوووب

 .Dragon Voice Recognitionج برنام :م بسرعة إلدخال األوامر مثلتسم  للمستخدم بالتكلّ 

 شاكل يف البصر حيث يقوم بقرا ة ما هو مكتوب على شاشة ن يعانون من مالّذي: يساعد األشخاب  ارئ الشا ة
 احلاسوب.

 ن الض ط م تسم  باستخدام الفأرة بدالً اليت بدورها  : تعرض لوحة املفاتي  على الشاشةلوحة مفاتيح على الشا ة
ن يعوووانون مووون مشوووكالت يف الوووّذياألشوووخاب  ُتسووواعدعلوووى املفووواتي ، مموووا خُيفوووف الضووو ط علوووى العوووني والعنوووق. كموووا 

 استخدام لوحة املفاتي  العادية.

 ن يعووانون موون ضووعف البصوور حيووث يقوووم بتكبووري جووز  موون الشاشووة حسووي الووّذي: يسوواعد األشووخاب مكبّاار الشا ااة
 الي املستخدم.

 ُُيكن الوصول إليها كما يلي: ربجمّياتجمموعة من هذه ال Windows7ن ام التش يل  يوّفر
 .Start ابدأ زرالانقر  .0

 . All Programsج كافة الربامانقر  .1

 .Accessories الربامج امللحقةاخرت  .1

 .Ease of Access لسهولة الوصو اخرت  .1

 ستجد التوبيقات التالية:

  املكربMagnifier 

  الراويNarrator 

  لوحة املفاتي  على الشاشةOn-Screen Keyboard 

 الكالم  التعرف علىWindows Speech Recognition 
 

 Installing Programs برم ّياتال تنصي 
يكوووون الربنوووامج عوووادًة يف قووورب مووودمج  حيوووثا مووون املتجووور بإحووود  اوووريقتني: إّمووو ربجميّووواتيشووورتي املسوووتخدمون عوووادًة ال

موضول ضمن علبة. أو من موقع إنرتنا حيث  ي على املستخدم أن ينقل الربنامج من موقع الوب عرب اإلنرتنا إىل 
 النتيجة هي حصول املستخدم على نسخة من الربنامج. تكون يف كال احلالتنيو . القرب الصلي يف احلاسوب

 وتتضمن ارخووات التالية: ،هو عملية جتهيز الربنامج للعمل على احلاسوب Installation التنصي 
 يله.وضع القرب املدمج يف السواقة الليزرية أو تنزيل ملف التثبيا من املوقع عرب اإلنرتنا إىل احلاسوب وتش  .0
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 تتُبع ارخووات اليت ت هر على الشاشة ليتّم التثبيا على القرب الصلي ارخاب باحلاسوب. .1
بعد أن يتّم التثبيا على القرب الصلي، ُُيكن للمستخدم أن ُيشّ ل الربنوامج. عنودها حُيّمول احلاسووب الربنوامج  .1

ذا الربنوووامج وجعلهوووا متاحوووة مووون القووورب الصووولي إىل الوووذاكرة هبووودف تشووو يل الوظوووائف واألدوات الووويت يووودعمها هووو
 للمستخدم.
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 Networks الشبكات
هووي جمموعووة موون احلواسوويي واألجهووزة املوصووولة مووع بعضووها الووبعض عوون اريووق  الشاابكة
بتشووار   للمسووتخدمني الشاابكةتسووم  و  تصووال ووسووائط اإلرسووال واالسووتقبال.االأجهووزة 
 .، بيانات، معلومات(لكّل من )برجميات صلي وقد تكون املوارد عتاد   .املوارد

 Network Advantagesفوائد الشبكات 
  :عوضواً عون ذلوك، و يود كول مسوتخدم بالقوعوة ذاهتوا مون العتواد الصولي. قود يكوون مون املكلوف تزوّ مشاركة العتواد الصولي

 يتّم شرا  قوعة واحدة ومشاركتها مع باقي املستخدمني مثل مشاركة اابعة واحدة أو خط إنرتنا واحد.
 نوة علوى أيّ ة مشاركة البيانوات واملعلوموات الويت تكوون خمزّ تستويع احلواسيي يف البيئة الشبكيّ بيانات واملعلومات: مشاركة ال 

 حاسوب ضمن هذه الشبكة.
 شووبكة أن يقوموووا بشوورا  برنووامج واحوود موورّخ  لالسووتخدام ضوومن اليسووتويع املسووتخدمون املتصوولون ب: ربجميّوواتمشوواركة ال

 .اأقل من شرا  نسخ مستقلة لكل حاسوب على حدتكلفته شبكة، حيث شبكة ومشاركته بني أجهزة ال
 لكرتونيوواً موون حسوواب مصووريف إىل إحيووث يسووتويع املسووتخدمون حتويوول األموووال كنقوول األموووال مووثالً : األعمووال االلكرتونيووة

   .االتصالآخر عن اريق وسائط 

  Network Typesأنواع الشبكات 
  ويها إىل عدة تصنيفات: شبكات حملية وشبكات منااقية وشبكات عريضة.ُتصّنف الشبكات تبعاً للمساحة اليت تُ 

 
 Local Area Network (LAN)الشبكة المحلية 

 هي شبكة تقوم بوصل احلواسيي واألجهزة ضمن مساحة ج رافية ص رية كاملنزل أو املدرسة أو املكتي.

 ُُيكن أن تكون الشبكة احمللية:
  متصلة مع بعضها من خالل خوول اتصال سلكية مثل:شبكة سلكية: حيث تكون األجهزة 

o  الكبل احملوريCoaxial Cable 
o  الكبل املزدو  اجملدولTwisted Pair Cable 
o  كبل األلياف البصريةFiber Optics Cable 
 .شبكة السلكية: تستخدم تقانات االتصال الالسلكي بني األجهزة 

 Metropolitan Area Network (MAN)الشبكة المناطقية 

 ي عادًة بلدة أو مدينة.تُ وّ و هي شبكة عالية السرعة تقوم بوصل جمموعة الشبكات احمللية ضمن منوقة ما، 

  Wide Area Network (WAN)الشبكة الواسعة 

أو دولوة أو العوامل كلوه، حيوث تسوتخدم موزيج مون تقانوات االتصوواالت  كبورية  ي مسواحة ج رافيوة واسوعة مثول مدينوةهوي شوبكة ت وّو
 عترب اإلنرتنا أكرب شبكة واسعة يف العامل.ويُ بالت وموجات الراديو. اوول اهلاتف والكتشمل خ
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 Networks Architectureبنية الشبكات 
النووّد /عميل وبنيوة خمووّدمُتولوق كلموة بنيووة الشوبكة علوى اريقووة تصوميم وصوول احلواسويي والتجهيوزات يف الشووبكة. وُتصونف إىل: بنيوة 

 .للند

 Client-Server Architectureعميل  مخّدم بكة 

خُيووّدم بوواقي األجهووزة الوويت يُولووق عليهووا  الووّذيحاسوووب أو أكثوور يلعووي دور اجلهوواز  عمياال-مخااّدم اابكة يكووون ضوومن 
 ( ويُوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون م عمليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الوصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إىل املوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارد Clientsالزبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائن  أوالعموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  )

مواصوفات مرتفعوة مون حيوث  ايكوون ذو  العديود مون األجهوزة خّدمامل خُيّدم(. وبيانات ومعلومات برجمّياتعتاد صلي و )
 السرعة والذاكرة والسعة التخزينية.

قواعد البيانات  خمّدميُن ّم عمليات الوباعة و  الّذي print serverالوباعة  خمّدمات خمّصصة ألدا  خدمة معينة مثل خّدمقد تكون امل
database server الشبكة  خمّدمعملية الوصول إىل قاعدة البيانات، و  ميُن ّ  الّذيnetwork server يُن ّم نشااات  الّذي

 خّدمد املوظيفته توفري الصفحات اليت يولبها املستخدمون من حواسيبهم. كما ُُيكن أن يزوّ  الّذي web serverالوب  خمّدمالشبكة، و 
 باقي األجهزة مبساحة ختزينية مركزية.

 :مخّدمومن أهم مهام ال
 (.أمن الشبكة) ختلفةإدارة مستخدمي الشبكة وُساحياهتم امل 
 ربجمّياتإدارة التحديثات الدورية لل. 
 املشرتكة. ربجمّياتختزين ال 
  احلماية من الفريوسات. برجمّياتإدارة 
  االحتيااي. النسخإدارة 

 Peer-to-Peer النّد للندبنية 

أو الند. ُتستخدم هوذه البنيوة عوادًة قليلة التكلفة. يُولق على كل جهاز متصل هبذه الشبكة اسم الن ري  النّد للندبنية تُعترب 
درات ومسلوليات كل األجهزة املتصلة. يكون على كل جهاز ن ام أجهزة أو أقل، وتتساو  يف هذه الشبكة قُ  01لتخدمي 

 التوبيقية. تتشار   يع األجهزة مع أي جهاز اريف متصل هبذه الشبكة. ربجمّياتالتش يل وال
ة أو قرب صلي خارجي حيث تتم مشاركة كل هذه ب آخر ماس  ضوئي وآخر ُيتلك سواقة ليزريّ مثال: قد ُيتلك حاسوب اابعة وحاسو 

 األجهزة الورفية مع كافة احلواسيي املتصلة هبذا النمط من الشبكة.
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 Internet اإلنترنت
جمموعة شبكات عاملية من خمتلف البلدان مرتبوة  هو اإلنترنت

تقووووم بوصووول  ات االتصوووال.مووع بعضوووها الوووبعض عووون اريوووق خمتلووف تقانووو
واألفوووراد  التعليميوووةماليوووني األعموووال واحلكوموووات والوكووواالت واملن موووات 

  على مستو  العامل.

 تلمن اليوم جمموعة كبرية من ارخدمات ملختلف األفراد مثل:

 عرب العامل. ن خدمة إرسال واستقبال الربيد خالل ثوان  يلمّ  الّذي: الربيد اإللكرتوين 
 لتبادل امللفات عرب الشبكة. اإللكرتوينُُيكن استخدام الربيد : تبادل امللفات 
 اليت تسم  بالوصول ألي معلومة بسرعة.حمركات البحث : 

 اليت عززت التواصل بني البشر.الشبكات االجتماعية : 
  واحملاضرات متاحة عن بعد. الدرسّية: حيث أصبحا املواد اإللكرتوينالتعليم 

 يع والشرا  عن اريق الشبكة.يتم الب :اإلجتار اإللكرتوين 

 تنزيل األلعاب أو لعي األلعاب اجلماعية على الشبكة. :اللعي والتسلية 

 
 Internet Service Providersاات الخدمة مزوّ 

، املستخدمني واملن مات باتصال اإلنرتنا لقا  أجر معني أو جماناً. مبزودات ارخدمةتُزّود شركات متخصصة ُتدعى 
م د خدمة إنرتنا باستخدام احلاسوب وأجهزة االتصال مثل املودستخدمون عرب اشرتاكهم مع مزوّ حيث يستويع امل

modem اإلنرتنا املختلفة. رخدمات للوصول 

 Internet Addressesعناوين اإلنترنت 
يعتمد اإلنرتنا على ن ام عنونة ليسم  للحاسوب بإرسوال البيانوات واملعلوموات إىل حاسووب أو جهواز آخور. 

 .74.125.224.72" مثل .ث ُُيّثل العنوان مبجموعة من األرقام تفصل بني كل جمموعة وأخر  بعالمة الرتقيم "حي
احلواسووويي املوجوووودة علوووى يف املتصوووف  للوصوووول إىل  //:httpيسوووتويع املسوووتخدم كتابوووة هوووذا العنووووان مسوووبوقاً بوووو 

. ومون اجلودير بالوذكر، أن مع وم املواقووع Google موقوع خموّدمللوصوول إىل  /http://74.125.224.72مثول:  الشوبكة
 منها: اتخمّدمة عدّ  Googleن يولبون الصفحات. فمثاًل ملوقع الّذيات لتتعامل مع املستخدمني خمّدمتستخدم عدة 
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http://74.125.224.72  
http://74.125.224.73  
http://74.125.224.74 
http://74.125.224.75 

 أسماء النطاق مخّدماسم النطاق و 
ع يُعرّب عن العنوان الرقمي. مثاًل، عوضاً عون كتابوة عنووان موقو الّذي  هو النّ  Domain Name اسم النطاق

Google بالشكل http://74.125.224.72  ُُيكننا كتابةwww.google.com. 

موابقة األُسا  اليت يُدخلها املستخدم عندما يولي  خاب تكون مسلوليته خمّدمهو  DNS نظام أسماء النطاق مخّدم
 املسلول عنها. خّدمموقع ما إىل العناوين اليت تُقابلها هبدف توجيه البيانات من وإىل امل

  Intranet and Extranetواإلكسترانت اإلنترانت 
رتنا ملشاركة املوارد واملعلومات هي شبكة داخلية تكون يف امللسسات الكبرية وتستخدم تقانة اإلن Intranetاإلنترانت 

هي امتداد لشبكة اإلنرتانا ارخاصة مبلسسة معينة  Extranet اإلكسترانتواإلنرتنا بني موظفي الشركة فقط. بينما 
وذلك وفق  حيث تسم  للزبائن واملوردين خار  الشبكة بالوصول إىل البيانات املوجودة على شبكتها الداخلية

 .Fire Wallبال دار الناري ف صالحيات حمددة مبا يُعر 
 Data Transferنقل البيانات 

أو مون القورب الصولي حلاسووب  خوّدمهو نسخ البيانات )ملفات، نصوب، صور، موسيقى، أو فيوديو( مون امل
 آخر إىل القرب الصلي يف جهاز املستخدم.

  Uploadingالتحميل 

نووا حيووث يسووتويع ة أو إىل اإلنرت احملليّووهووو نسووخ امللووف موون حاسوووب املسووتخدم إىل جهوواز آخوور علووى الشووبكة 
 تنزيله.ون ا خر  وناملستخدم

  Download التنزيل

 .نقل امللفات من شبكة اإلنرتنا إىل احلاسوبهو 

  Transfer Rateمعدل النقل 

انية )با يف وتقاو عادًة مبضاعفات البا يف الثّ  ،Baud انية الواحدة وتسمىوهي كمية البيانات املنقولة بالثّ 
يشوورت  بووه املسووتخدم ونووول  الووّذيانيووة( وختتلووف السوورعة تبعوواً لنووول االتصوال بوا يف الثّ  ا ووانيووة، ميانيوة، كيلووو بووا يف الثّ ثّ ال

 وسائط االتصال أيضاً.

 Internet Connections طرق االتصال باإلنترنت
 يتولي االتصال باإلنرتنا اشرتاكاً بإحد  ارخدمات التالية:

 عبر  بكة الهاتف التصالا
ال يتجوزأ مون  اً ُتساعد شبكة اهلاتف األرضوي املسوتخدم علوى القيوام باملكاملوات اهلاتفيوة األرضوية وهوي بونف  الوقوا جوز 

وغريها من   ADSLوارخوول الرقمية الالمتناظرة للمشرتكني  Dial upاتصاالت احلواسيي مثل تقنية الي االتصال 
 أنوال االتصاالت اليت تستخدم هذه الشبكة.

http://74.125.224.74/
http://74.125.224.74/
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 بعض أهم ارو االتصال باإلنرتنا. فيما يلي
 Dial upاالتصال الهاتفي 

هو اتصال ملقا يستخدم خوول اهلواتف التماثليوة وبالتوايل تكوون تكلفتوه عوادًة 
ا خدمااة ماازوّ معادلووة لتكلفووة املكاملووة اهلاتفيووة. يقوووم احلاسوووب بووإجرا  اتصووال مووع 

مون خوالل جهواز  Internet Service Provider (ISP) اإلنترنات
حيووووث يقوووووم املووووودم برت ووووة اإلشووووارات الرقميووووة موووون جهوووواز  Modem مااااوامال

 احلاسوب إىل إشارات ُتاثلية ُُيكن إرساهلا عرب خط اهلاتف.
وتتأثر  كيلو با بالثانية  65تكون سرعة االتصال يف هذا النول منخفضة حبدود 

 جبودة ارخط.
 

  ADSLالخط الر مي الالمتناظر للمشتركين 
مية سريعة ُتستخدم يف املنازل واملكاتي حيث يتّم إرسال هو اريقة اتصال رق

البيانوات بسورعة عاليوة عورب خوط االشورتا  اهلواتفي نفسوه. موع مالح وة أنوه ال 
يش ل خط اهلاتف ألنه يستخدم الرتددات اليت ال تستخدمها مكاملوة اهلواتف 

سووواعة. كمووووا ُُيكووون أن تصوووول سوووورعة  11متاحوووواً  ويكووووون االتصوووالية، الّصووووت
 .مي ا با بالثانية 8ل إىل حوايل االتصا

 
تكون سرعة التنزيل عادًة )من اإلنرتنا( أعلى من سرعة التحميل )من 

 احلاسوب إىل اإلنرتنا(. 

 

  Fiber To The Premisesبالت الضوئية ااالتصال عبر الك
د موزوّ  د املستخدمني باالتصال باإلنرتنا عن اريق كبل ألياف ضوئية مباشر بنيهي تكنولوجيا تزوّ 
ينقوووول البيانووووات بسوووورعات أعلووووى بكثووووري موووون التقنيووووات و ومنووووزل املسووووتخدم،  ISPخدمووووة اإلنرتنووووا 

 السابقة.
  Cellular Dataاالتصال عبر الهاتف المحمول 

(. واليت ُُيكن أن G3اجليل الثالث ُُيكن الوصول لشبكة اإلنرتنا واالستفادة من خدماهتا باستخدام اهلواتف احملمولة )
 .مي ا با بالثانية 1عات اتصال من مرتبة فر سر توّ 

 Satelliteاالتصال عبر األ مار الصناعية 
تُعوّد هوذه التقنيوة األسورل. وتُناسوي الشووركات الكبورية الويت تعتمود علوى اإلنرتنووا يف أدا   

 أعماهلا.  ي بالوبع استخدام صحن القط إلشارة القمر الصناعي.
 

  Wi-Fiاالتصال الالسلكي باإلنترنت 
ُتسوووتخدم هوووذه التقنيوووة يف املواقوووع العاموووة مثووول املوووواعم واملووووارات. حيوووث تووولمن هوووذه التقنيوووة 

 االتصال مع الشبكة أو مع اإلنرتنا السلكياً.
 .Wireless Fidelityمن اجلدير بالذكر أن هذا املصول  مأخوذ من 
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 ICT in Every Day Life اليومية الحياةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

إىل  Information and Communication Technologyتكنولوجيوا املعلوموات واالتصواالت مصوول  يشوري 
 استخدام احلاسوب وشبكات االتصال يف  ع البيانات ومعاجلتها ونقلها.

ُتسووتخدم احلواسوويي بشوووكل واسووع يف يومنوووا هووذا ضووومن خمتلووف اجملوواالت لتشووومل اجملوواالت التعليميوووة واملاليووة واحلكوميوووة 
وهنالك  والصناعية والرعاية الصحية وخمتلف العلوم والنشر والسفر. فباستخدام احلواسيي تتقدم احلياة ويرتفع مستواها.

 الكثري من م اهر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نعرض ألمهها فيما يلي.

 E-Commerceة اإللكترونيالت ارة 
كرتونيوواً عوورب اإلنرتنووا واحلاسوووب. يُولوي موون املسووتخدم أن ُيسووّجل يف موقووع هوي بيووع أو شوورا  املنتجووات أو ارخودمات ال

وإدخوووال معلوماتووه الشخصوووية واملصووورفية ودفووع  ووون املنوووتج أو  اإللكووورتويناالجتووار 
 ارخدمة باستخدام بواقة االئتمان. 

مووووووون أشوووووووهر املواقوووووووع املتخصصوووووووة باالجتوووووووار  eBayو  Amazonيُعووووووود موقوووووووع 
متخص  ببيع صنف حموددة  (موقع وب)من  اإللكرتويننتجات، كما ُُيكن أن يتّم االجتار لكافة أصناف امل اإللكرتوين

 لكرتوين.إأو أي موقع آخر يتي  شرا  املنتجات بشكل  Virgin Mega Store مثل:

هوا مون اين وغري ة واألفوالم واألغواإللكرتونيوة قابلة للتنزيل من اإلنرتنا بعد الشورا  كالكتوي كما قد تكون املنتجات رقميّ 
 الوسائط املتعددة.

 :حسنات الت ارة اإللكترونية من أهم
  ّن اشرتوا هذه البضائع من قبل.الّذيرة على مقارنة البضائع واألسعار واالاالل على آرا  الناو القد 
 .وجود معلومات تفصيلية كاملة عن املنتج على صفحة الوب 
 .حيق للمشرتي إرجال البضائع التالفة 
 ملولوبة للمنزل وحتديد زمان وصول املنتج.توصيل املنتجات ا 
  ساعة بكافة أيام األسبول. 11املواقع متوافرة بشكل دائم 

 :مساوئ الت ارة اإللكترونيةمن أهم 
  عدم وجود اتصال مباشر مع البائع حيث  ي على املستخدمني احلذر عند شرا  البضائع الكرتونيًا واالنتباه

 ضوا لالحتيال وال ش. إىل وثوقية املوقع حىت ال يتعر 
  هنا  احتمال سرقة املعلومات الشخصية واملصرفية لبواقة االئتمان يف

حال كان املوقع غري حقيقي أو اريقة نقل البيانات غري آمنة. لذلك 
 ي على املستخدمني التأكد من وجود إشارة قفل م لق )اتصال آمن( 

كما يُنص  بالشرا      اإلنرتنا قبل إدخال املعلومات املصرفية،يف متصفّ 
من املواقع املشهورة واملعروفة أو اليت ُتلك شهادة الكرتونية بأىا مواقع 

 حقيقية، ويُنص  املستخدم أيضاً بقرا ة ن ام ارخدمة وشرول االستخدام وسياسة اإلرجال بشكل دقيق.



1-26 
 

  E-Bankingة اإللكترونيالعمليات المصرفية 
ونقل األموال من حساب  خر ورؤية الرصيد املوجود يف احلساب وأيضًا تنزيل كشف  ،ة حساباهتموإدار  ،تسم  للزبائن بدفع الفواتري

 ة عرب احلاسوب واإلنرتنا بشكل آمن.احلساب بصي ة رقميّ 
  E-Governmentة اإللكترونيالحكومة 

ة عووون احلكوموووة احلقيقيوووة والووويت تعووويش هوووي النسوووخة االفرتاضووويّ احلكوموووة اإللكرتونيوووة 
علووووى شوووووبكة  Data Centersات ارخاصووووة مبراكوووووز البيانووووات خووووّدماملحمفوظووووة يف 
يسوووم  هوووذا الن وووام بوووربط ملسسوووات الدولوووة موووع بعضوووها الوووبعض حيوووث  اإلنرتنوووا.

 الوقا واجلهد للمواان. يوّفروإتاحة ارخدمات للمواانني عن اريق جمموعة من صفحات الوب. مما 

 E-Learning and E-Training  اإللكترونيالتعليم والتدري  
بفضل احلاسوب وتقنيات االتصاالت، أصب  بإمكان الوالب والراغبني يف اكتساب املعوارف وارخوربات أن يتعلمووا عورب 

و بعيوووود بشووووكل تفوووواعلي مووووع موووودرّ  مسووووتقل، أواإلنرتنووووا بشووووكل 
وذلووووك عوووون اريووووق مواقووووع التعلوووويم علووووى الوووووب أو الكتووووي  عوووونهم

  ة.ة أو الدراسة يف اجلامعات االفرتاضيّ اإللكرتوني

يُل ووي هووذا النووول موون التعلوويم ضوورورة حضووور الوووالب واملوودرو إىل 
قاعووة حمووددة لتلقووي احملاضوورة. ويتفوواوت شووكل احملاضوورات يف ن ووام 

يف وقتهووا( أو  حمووّددة حيضوورها الوووالب )الوويت تُلقووى يف مواعيوود On Lineاملتزامنووة موون احملاضوورات  (م عوون بعوودالووتعلّ )
 (. توقياو ويستويع الوالب حضورها يف أي يت ُتسجل من قبل املدرّ )ال Off Lineة غري املتزامناحملاضرات 

 الميزات:
  م.ومكان التعلّ  التوقيااملرونة العالية يف 
 .املرونة يف احملتو  التعليمي واستفادة احملتو  من الوسائط املتعددة 
 .التوفري يف التكاليف 

 السيئات:
 .إضعاف اجلاني االجتماعي 
 عامل الوويل مع احلاسوب.يجة التّ التأثري الصحي السليب نت 
 

  Teleworkingالعمل عن بعد 
وتوفري الوقا عن اريق العمل من املنزل أو من  ،  من أعبا  املواصالتللموظفني بالتخلّ العمل عن بعد سم  تقانة ت

ت العمووول كتوووي الرئيسوووي للعمووول باسوووتخدام تقانوووات االتصووواالت واإلنرتنوووا مموووا ُيووون  مرونوووة يف أوقووواأي مكوووان خوووار  امل
 عن ختفيف تلوي البيئة. . فضالً على الشركة حيث ال يلزمها مكاتي للموظفني التكاليفوختفيض 
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 :ولكن هنالك مساوئ للعمل عن بعد تشمل
 ال يتشتا( تركيزًا كبريًا وإصرارًا من املستخدم حىت قد حيتا  العمل عن بعد )من املنزل مثالً 

عدم االتصال و  والوحده قد يشعر الشخ  بالعزلةو نزل، الكثرية يف امل واالنش االتبامللثرات 
لذلك تسعى بعض الشركات إىل عقد اجتماعات بني  ،البشري مما يلثر سلباً على العمل اجلماعي
ة كملُترات الفيديو لتعزيز مفهوم فريق العمل. كما قد احلني وا خر واستخدام التقانات التعاونيّ 

 وظفني من قبل الشركات كوىم معزولني عن بعضهم البعض.ينتج عن العمل عن بُعد است الل امل

  Global Positioning Systemنظام تحديد الموا ع العالمي 
هو ن ام مالحة حُيدد املوقع اجل رايف عن اريق جهاز مستقبل حُيلل اإلشارة املرسلة إليه من األقمار الصناعية الويت تودور 

تواجوود كجهوواز مسووتقل أو ضوومن اجلووواالت والسوويارات احلديثووة أو غريهووا موون يف موودارات ثابتووة حووول األرض. ُُيكوون أن ي
 األجهزة الذكية.

 
 

 االتصاالت
واصل البشري وتفاعل األشوخاب موع مع االنتشار الواسع لإلنرتنا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، زادت فرب التّ 

 بعضهم البعض.

 E-Mail اإللكترونيالبريد 
بإرسوووال  اإللكووورتويناملعلوموووات موووع أشوووخاب آخووورين حوووول العوووامل. يسوووم  الربيووود  لتبوووادلا يتصووول األشوووخاب باإلنرتنووو

 بشكل فوري. ( بني املستخدمنيفيديونصوب أو صور أو مقااع صوت و واستقبال الرسائل )

 (VoIP)عبر اإلنترنت  الّصوتنقل 
لي  عن اريق شبكة اهلاتف. من تسم  هذه ارخدمة اجملانية للمستخدم أن يتحدي مع مستخدم آخر عرب اإلنرتنا و 

 .Skypeوتوبيق  Viberأشهر التوبيقات اليت تستخدم هذه التقنية توبيق 
 

 

 RSSموجز الوب 
علوى  املعلومواتُُتّكن هذه ارخدموة املسوتخدم مون احلصوول جمانواً علوى مووجز  خور األخبوار وأحودي 

ختلفوة، حيوث يكوون هنوا  شكل عناوين وخالصة بسيوة دون احلاجوة إىل دخوول مواقوع األخبوار امل
 مع كل ملخ  رابط للخرب يف املوقع األساسي يف حال أراد املستخدم قرا ة ارخرب كاماًل.
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 Virtual Communities ةاالفتراضي اتالم تمع
ات احلاسوب  مع أفراد من أماكن خمتلفة من العامل يتواصلون فيما بينهم عرب شاش الّذيساهم اإلنرتنا يف تشكيل اجملتمع االفرتاضي و 

 وشبكات االتصال.
 Social Networksاصل االجتماعي موا ع التوّ 

يسوووتويع املسوووتخدم أن ينضوووم إىل ماليوووني األشوووخاب حوووول العوووامل يف جمتموووع افرتاضوووي علوووى الووووب أو موووا ُيسووومى مواقوووع 
التواصوووووول االجتموووووواعي الوووووويت ُتشووووووجع األعضووووووا  أن يشوووووواركوا اهتماموووووواهتم 

قى ومقوووووووووااع الفيوووووووووديو موووووووووع وأفكوووووووووارهم وقصصوووووووووهم وصوووووووووورهم واملوسوووووووووي
بعوض مواقوع التواصول حيث  املستخدمني ا خرين املشرتكني هبذه املواقع.

توجووه جووامعي أو تعليمووي، أمووا بعضووها ا خوور فووذو توجووه  ذو االجتموواعي
مهين أو جتاري. فمجتمع مشاركة الصور على سبيل املثال هو نول حمدد 

ختزين ومشاركة من شبكات التواصل االجتماعي لصنع ألبومات الصور و 
يسوم  للمسوتخدمني  الوّذيواصول االجتمواعي الصور الرقمية. كذلك جمتمع مشاركة الفيديو هو نول مون أنووال مواقوع التّ 

 بتخزين ومشاركة مقااع الفيديو ارخاصة هبم.

 Forumsالمنتديات 
 يشاؤون إلبدا  ا را  جتاه موضول ما هو موقع وب لورر مواضيع ومناقشتها بشكل غري متزامن، حيث يدخل املستخدمون مىت المنتدى

وُيشرتل تسجيل األعضا  باملنتد  قبل مشاركتهم، كما  ،ونشر ارخربات أو التجارب. يُقسم عادًة املنتد  إىل أقسام خمتلفة تبعاً للمواضيع
 رات املستخدمني.ُتدار املنتديات من قبل جمموعة من األفراد املسلولني عن احلفاب على قوانني املنتد  ومراقبة منشو 

 Blogsمدونات الوب 
ة كموقع إلكرتوين غري رُسي مللف من مقاالت مرفقة بالتاريخ والوقا يستخدم مئات ا الف من األشخاب هذه األيام املدونات التفاعليّ 

 األقدم(. وحينما يقرأ ة أو جملة. تكون املنشورات فيها ُمن مة برتتيي عكسي زمنيًا )من األحدي إىلعلى شكل مذّكرات أو دفاتر يوميّ 
نة األشخاب هذه املدونات ُيكنهم أن يضيفوا ردوداً وتعليقات وفقاً لرأيهم الشخصي. ُتدعى املدونة التفاعلية اليت حتوي مقااع فيديو مبدو 

 ا املستخدمونللمستخدمني أن ينشروا رسائل قصرية كي يقرأه Twitterتويرت فيديو تفاعلية. تسم  املدونة التفاعلية الص رية مثل 
 ا خرون.

 Precautions with the Internetت اإلنترن معاالحتياطات الالزمة 
 السيما يف املواقع االجتماعية:و البد من االنتباه إىل ما يلي 

 .ي عدم نشر املعلومات الشخصية ارخاصة  
 .ي االنتباه إىل أن املعلومات اليت تكتبها قد تكون متاحة لكافة األشخاب  
 حلذر من ال ربا  وعدم الثقة املولقة مبستخدم غريي على الشبكة. ي ا 
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 Health and Environment when using Computers والبيئة مع استخدام الحاسوبالصحة 
 عرف على قضايا الصحة والسالمة املتعلقة باستخدام احلاسوب هبدف االلتزام هبا.من املهم التّ 

 Health Risks بالمخاطر الصحية الستخدام الحاسو 
 اويلة، ومنها: فرتةً ة اليت قد ت هر نتيجة لالستخدام ارخوأ للحاسوب هنا  عدد من املشكالت الصحيّ 

 ينشأ عن استخدام العضلة نفسها مدة اويلة، مثل  الّذيوهو املرض  اإلجهاا المتكرر مرا
 ،إصبع أو إصبعنياالستعمال املكثف للفأرة حيث يرتكز النشال على ذرال واحدة، ويد واحدة و 

 راعني واليدين واألصابع.الشعور بوخز يف العنق واألكتاف والذّ  من أعراض هذا املرضو 
 وهو ناتج عن اجللوو بشكل غري صحي ، وكذلك نتيجة  :األلم في الظهر والر بة

 الوضعية ارخوأ للوحة املفاتي  والشاشة.
 اويلة على  فرتةً العمل الناتج عن وهج الشاشة نتيجة  وآالم الرأس اجهاا العيون

 احلاسوب.
 نتيجة الت يري إىل ن ام احلاسوب إذ ال يشعر  التوتر

 املستخدم بالكفا ة أو بالراحة يف استعمال احلاسوب.
 

:يأيتلتجني املخاار الصحية، يُنص  مبا   
 ي أن تكون شاشة احلاسوب ذات حجم مالئم، كما يُفضل أن ُتتلك الشاشة  .1

اإلمالة لضبط مستو  العني بارتفال أعلى الشاشة نفسه، كما القدرة على الدوران و 
 ي تثبيا مرش  الشاشة لتخفيف توهجها. و ي أن تكون بعيدًا عن الشاشة 

 سم.56بنحو 
عند استخدام لوحة املفاتي  تأكد من وجود مساحة أمامها لذراعي املستخدم،  .2

إىل األسفل  وتأكد أن جتل  بشكل مري  وأن تكون ذراعا  ويدا  منحدرتني
 قلياًل، وموضوعتني على مسند للمعصم.

استخدم وسادة للفأرة للمحاف ة على ن افتها، ألن ال بار العالق هبا يُعيق حركتها.  .3
 وال بّد من وجود جمال كاف  لتحريك الفأرة وألي معدات أخر .

اخرت كرسيًا حيتوي على قاعدة من مخ  نقال ملنعه من فقدان التوازن، وأن يكون  .4
رتفاعه قاباًل للتعديل. حاول أن جتل  وظهر  مسنود بشكل مالئم. وال بّد أن يكون جز  من ظهر الكرسي ا

 منحنياً لدعم أسفل ال هر.
 تأكد من وجود اإلضا ة املعتدلة، ووضع اجلهاز بوضعية تتفاد  فيها انعكاو ضو  ال رفة على الشاشة. .6
 ساعة ونصف تقريباً.عن الشاشة كل  منت مة اإلبتعاد فرتةاسرتخ خالل  .5
تبعث احلواسيي مقدارًا من السخونة، ممّا  عل اهلوا  أكثر جفافاً، لذا ال بّد من توفري هتوية مالئمة وحتكم  .7

 مبستويات الراوبة.
 ثبا قدميك على األرض أو على مسند للقدمني.  .8
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 Green Computingالحوسبة صديقة البيئة 
كمووا تلوووي نفايووات احلواسوويي   ،ةوبيعيّووتسوتهلك عمليووة صووناعة احلاسوووب املوووارد ال

 البيئة. 

 :يأيتمستخدم احلاسي مسلوالً عن كل مما  يُعدّ 
 ي إىل ظهور جمتمع خال  من األوراو، إال أن أولئك الناو أنفسهم اعتاد الناو أن يلمنوا بأن احلواسيي ستلدّ  :الورق

ة رمي األوراو غري مهيّ .  ي االنتباه إىل أاملعّدلةيسارعون إىل إعادة اباعة امللفات 
 .اً ة املهمالت بداًل من إلقائها اعتبااييف سلّ  فيها املرغوب

 من املمكن إعادة تعبئة أي نول من احلرب من عبوات احلرب.  :الحبر وعبوات الحبر
العبوات الفارغة عبوات جديدة مقابل مبلغ أقل من ب تستبدلبعض مكاتي التوزيع ف

 املال.
 أحد مكونات الكيان الصلي  أن تستبدليف حال أردت  :عمالالمعدات القابلة لالست

 .الصاحل للعملالعنصر القدمي  بيع ُُيكنكأو أفضل  منه أحديب
 اً عناصر الكيان الصلي عنصر  تستبدل بأحدعندما  :القابلة لالستعمال المعدات غير 

األخر  ويف حال كان العنصر القدمي ال ُيكن استخدامه مع األجهزة  ،أحدي منه اً جديد
أو أن مة التش يل املعاصرة فعليك أخذه إىل أحد مراكز القوع التالفة للتخل  منه 

 بوريقة صحيحة.

 :توفير طا ة الحاسوب 
 .عدم تر  احلواسيي تعمل عند عدم احلاجة إىل استخدامها 
 .إيقاف تش يل األجهزة الورفية عند عدم استخدامها كالشاشة والوابعة واملاس  الضوئي 
 شاشووووووة التوقووووووفزمنيووووووة معينووووووة  موووووودةادات الشاشووووووة لتفصوووووول تلقائيوووووواً يف حووووووال عوووووودم اسووووووتخدامها ضووووووبط إعوووووود( 

  Screen Saver.) 
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 Security األمن
أصب  الستخدام احلاسوب يف أيامنا هذه دوراً هاماً يف خمتلف جماالت احلياة، حيث تعتمود عليوه عمليوات ختوزين وإدارة 

را  والبيع والعمليات املصرفية. لذا، كان من الضروري أن تلخذ تدابري حلماية وإرسال واستقبال املعلومات وعمليات الش
 احلاسوب واملعلومات احملتواة به واملرسلة عن اريقه هبدف محايتها من الضيال والتلف أو االخرتاو.

  Computer Security Risksمخاطر أمن الحاسوب 
له خسارة أو ضورر علوى العتواد الصولي للحاسووب أو بياناتوه سبي يف حال حدوثه واست الحدي أو عمل قد يُ  إّن أيّ 

ملسسوة أو علوى شوخ  أو معلوماته أو توبيقاته أو التأثري على قدرته على املعاجلة، أو اخرتاو أمين يعود بالضرر على 
 .ما

 Internet and Networks Attacksالشبكات واإلنترنت على ه مات ال
ن العامل الرقمي. فاحلواسيي املوجودة يف املنزل أو ضمن ملسسوة تكوون معرضوة احلواسيي والشبكات أم ه ماتد هُتدّ 

 ارخبيثة، فيجي أخذ التدابري الوقائية. ربجمّياترخور اإلصابة بال
 ارخبيثة. ربجمّياتويف حال كانا هذه احلواسيي متصلة باإلنرتنا فتكون أكثر عرضة للهجمات واإلصابة بال

 ارخبيثة. ربجمّياتنعرض فيما يلي أهم ال
  Virusالفيروس 

هووو برنووامج خبيووث يوولثر علووى احلاسوووب بشووكل سووليب عوون اريووق تعووديل اريقووة عملووه املعتووادة موون دون معرفووة واسووتئذان 
 املستخدم.

 Wormsالدواة 
إليقاف عمله  هو برنامج ينسخ نفسه باستمرار هبدف استنزاف موارد احلاسوب )ذاكرة أو مساحة ختزين أو القدرة على املعاجلة أو غريها(

 إن أمكن.
 Trojan Horseحصان طروااة 

هو برنامج خبيث خيتبا ضمن برنامج أو ملف أو صورة آمنة أو يبدو للمستخدم كربنامج آمن، وعندما ُيش له املستخدم يفت  باباً خلفياً 
 )ث رة( لينُفذ عربها هبدف الوصول غري املشرول للحاسوب.

 Spywareالت سس  برم ّيات
جتمع بشكل سري معلومات عن املستخدم وتتجس  و ة دون علم املستخدم. خبيثة توضع باحلواسيي الضحيّ  اتبرجميّ هي 
 عليه.

 Malware Infection Symptomsالخبيثة  برم ّياتأعراا اإلصابة بال
موون ارخبيثوة. ولكوون يف حووال ظهوورت أحوود األعووراض فووال بوود  ربجميّوواتقود ال ت هوور أيووة أعووراض علووى احلاسوووب املصوواب بال

 القيام مبا يلزم حلماية احلاسوب والبيانات من األضرار احملتملة. ومن هذه األعراض: 
 .يعرض احلاسوب رسائل أو صور غري معتادة 
 .ُتصب  امللفات معووبة 
 .الذاكرة أو املساحة التخزينية أقل مما يُفرتض أن تكون 
 .يعمل ن ام التش يل بشكل أبوأ مما  ي 
 معروفة بشكل غامض. ظهور ملفات أو برامج غري 
 . ال تعمل الربامج أو امللفات بشكل صحي 
 .اختفا  امللفات أو الربامج 
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 .تُفت  امللفات أو األغاين دون الي املستخدم 
 .إيقاف ن ام التش يل بشكل غري متوقع أو الت يري يف خصائصه املعتادة 

 How Malware Affect Computers  الخبيثة للحواسي برم ّياتانتقال ال
 الخبيثة إلى حاسوب الضحية غالباً بإحدى الطرق التالية: برم ّياتتنتقل ال
 .فت  ملف ُمصاب أو تش يل برنامج مصاب 
 .وصل وسيط ختزين مصاب بالربجمية ارخبيثة باحلاسوب 
 .وصل احلاسوب بدون محاية أمنية بشبكة موبو ة 
 .القيام بفت  ملحقات رسالة خبيثة 

 Safeguards against Malicious Attacks الحماية من اله مات الخبيثة
ة أو عتاد صلي  ي على املستخدمني اختاذ خووات حلماية حواسيبهم وشبكاهتم من اهلجمات من خالل أساليي وأدوات برجميّ 

 للحماية.
 Safeguards Techniquesأسالي  ينصح بها للحماية 

 يُنصح المستخدمون بما يلي: 
  ّعن احلاسوب قبل تش يله يف حال عدم التأكد أىا آمنة.الة فصل وسائط التخزين النق 
  عدم فت  امللفات امللحقة ضمن رسائل الربيد إاّل إذا كانا من مصدر موثوو، وأحيانًا قد يفيد االنتباه إىل لواحق

 ثة.ارخبي ربجمّياتللصور واألغاين لواحق ختتلف عن لواحق امللفات التنفيذية اليت تستخدمها ال إنامللفات حيث 
  ًبصي ة أن املستخدم قد رب  مبل اً اائالً من املال. عدم االنقياد لرسائل الربيد املخادعة اليت تأيت غالبا 
  جمهولة املصدر. اإللكرتوينجتاُهل وعدم فت  رسائل الربيد 
  ّة.ة أو مصرفيّ التأكد من موقع الوب أنه شرعي قبل إدخال معلومات شخصي 
 سجلة فقط وموثوقة املصدر.األصلية امل ربجمّياتاستخدام ال 
 .منع املوظفني من إدخال وسائط التخزين النقالة إىل الشركة حتسباً للموظفني عدُيي األخالو 
 .مالزمة املوظف املفصول عن العمل حىت خروجه من ممتلكات الشركة  

 

 Security Softwareالحماية  برم ّيات
ارخبيثة مثل  ربجمّياتة للهجمات ارخبيثة اليت تلمن احلماية من كافة الاملضاد ربجمّياتيُنص  املستخدمني بتنصيي إحد  ال

. كما و غريها Bit defenderو  AVGو McAfeeو  Avastو  Aviraو  Kasperskyو  Nortonاحلماية  برجمّيات
جمات احلديثة، يُنص  املستخدمون بتحديث هذه الربامج بشكل يومي من اإلنرتنا لضمان احلماية من كافة االخرتاقات واهل

الة للتأكد من خلوها من الفريوسات قبل استخدامها، وتوهري وأيضًا القيام بفح  كامل للقرب الصلي ووسائط التخزين النقّ 
 )حذف( أي برنامج أو ملف يُعلنه برنامج احلماية خوراً.

 

 Authenticationاستخدام التوثيق 
 Username and Password وكلمة المروراسم المستخدم 

مللفة مون جمموعوة مون احلوروف. ومون  مرورام اسم ُيثل هوية املستخدم وكلمة باستخدام الن ّ  ونُُين  األشخاب املخول
 : املرورأهم اإلرشادات لكلمة 

  اكتشافها. ال يسهلقصرية كي  املرورتكون كلمة  أالّ  ي 
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 .ي عدم كتابتها أو حف ها على احلاسوب أو ُتريرها لآلخرين  
 توي على أحرف كبرية وص رية وأرقام ورموز لضمان عدم كسرها بسهولة.يُنص  أن حت 
  ة مثووول تووواريخ مووويالد الشوووخ  أو اُسوووه أو اسوووم فووورد مووون أفوووراد عائلتوووه أو رقوووم تكوووون ذات داللوووة شخصووويّ  أالّ  وووي

 اهلاتف.
  بني حني وآخر لضمان سريتها. مرورهميُنص  املستخدمني بت يري كلمات 
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 Law القانون
ي االخرتاعووات، ُُيكوون اسووتخدامها بشووكل أخالقووي وقووانوين أو بشووكل غووري أخالقووي وغووري قووانوين. حُتوودد احلواسوويي كبوواق
فيمووا إذا كووان تصوورف مووا قووانوين أم ال، وتتووألف موون جمموعووة موون التعليمووات واإلرشووادات الوويت  Ethicsقواعوود التعاموول 

 تضُبط استخدام احلواسيي ون م املعلومات.
 

  Intellectual Property Rightsحقوق الملكية الفكرية 
حقووو ل عمال األصيلة كاألفكار واالخرتاعات والكتابات والشعارات واملنتجات. تسم  قووانني ة امللكية الفكريّ تكون 

للمالكني األصليني ل عمال الفكرية بتحديد ضوابط الستخدام أو إعادة إنتوا  أو نشور تلوك األعموال. امللكية الفكرية 
 غري املالك أن يستخدم تلك امللكيات إال ضمن الشرول اليت حددها املالك.حيث ال  وز لشخ  

أو الفيديو، وُيشار إىل ذلك  الّصوتأو الرسوم أو  الّنصوبة على امللفات أيضاً مثل ُُيكن توبيق قواعد احلماية الفكريّ 
باه إىل حقوو النشور والتوزيوع علوى . ويُنص  املستخدم، عند حتميله بعض امللفات من اإلنرتنا، باالنت©بالرمز الشهري 

ّ حُي ّر تداوهلا حبريّ تكون حمميّ  أن ُُيكنتلك امللفات واليت   ة.ة، ومن مث 
 Copyrightsحقوق النشر 
ة. والتوزيوع ذاهتوا الويت يتمتوع هبوا مللفوو املوسويقى واألدب واألعموال الدراميّوحقوو النشر احلاسوب  برجمّياتُيلك مووِّرو 

 بأن يكون مووِّر الربنامج صاحي احلق الوحيد يف إعادة إنتاجه ونشره وبيعه.وتسم  هذه احلقوو 
ة ذا  ه ال يشرتي ملكيّ عند شرا  برنامج معني، فإن املستخدم يشرتي رخصة ُتنحه احلق باستخدام ذلك الربنامج، ولكنّ 

كووي ال يكووون عرضووة للمالحقووة الربنووامج. ولووذا ينب ووي علووى املسووتخدم التقيوود بأحكووام اتفاقيووة الرتخووي  الوويت ُمنحووا لووه  
 القانونية.

 شر إىل شخ  آخر أو إىل شركة نشر.ُُيكن للمللف أن ينقل حقوو التأليف والنّ 
 يتكون إشعار حقوو النشر من ثالثة أجزا :

  رمز حقوو النشر© 
 حقوو النشر متبوعة باسم صاحي حقوو النشر 
 سنة النشر 

 ُُيّثل الشكل التايل عينة عن صي ة حقوو نشر:

 
 License Agreementاتفا ية الترخيص 

 ربجميّوواتشووروااً حمووددة السووتخدام الاتفاقيووة الرتخوي  ا ُتتلوك حووق اسووتخدامها. حُتوودد ة عنوود شوورائها وإ ّووال ُتتلوك الربجميّوو
. وتُعورض هوذه الشورول عوادًة أثنوا  مرحلوة تنصويي ربجميّواتيتوجي على املستخدم املوافقوة عليهوا قبول اسوتخدام هوذه الو 
رخصوووة أشوووهر أنووووال اتفاقيوووات الرتخوووي : وتُعوووّد ة. والووويت مبخالفتهوووا قووود يتعوووّرض املسوووتخدم للمسوووا لة القانونيّووو جميّووواترب ال

 .الرخصة لعدة مستخدمنيو املستخدم الواحد 
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 End User Licenseرخصة المستخدم الواحد 

ة، كمووا حيووق خة احتياايّو: تنصوويي الربنوامج فقووط علوى حاسوووب واحوود وعمول نسووخة واحودة عوون الربنوامج كنسووالحقاوق
 للمستخدم عادًة بيع أو إعوا  الربنامج ملستخدم آخر بشرل إزالة الربنامج من احلاسوب األول.

: تنصوووويي الربنووووامج علووووى أجهووووزة الشووووبكة أو إعوووووا  نسووووخة موووون الربنووووامج لشووووخ  آخوووور مووووع االسووووتمرار المحظااااورات
 ُُينع إ ار الربنامج. باستخدامه كما

 Site Licenseرخصة المو ع 

ة حواسووويي مووون أجووول مسوووتخدمي هوووا خمصصوووة لالسوووتخدام علوووى عووودّ هوووي رخصوووة ُتشوووابه رخصوووة املسوووتخدم الواحووود لكنّ 
ا أقوول كلفووًة موون شوورا  العديوود موون نسووخ أّىوو إاّل الشووبكة. ورغووم أن تكلفتهووا أعلووى موون تكلفووة رخصووة املسووتخدم الواحوود 

 .ااملستخدم الواحد لكل جهاز على حد

 Software Registration برم ّياتتس يل ال
عوورف علووى ميووزات الربنووامج للمسووتخدمني بتجريووي الربنووامج ملوودة شووهر واحوود، هبوودف التّ  ربجميّوواتتسووم  العديوود موون ال

لكرتونيوواً موون خووالل مووا إواالقتنووال بشوورائه. بعوود انتهووا  هووذه الفوورتة التجريبيووة، يقوووم املسووتخدم بشوورا  نسووخة موون الربنووامج 
)جمموعوة مون األرقوام واألحورف( يُدخلوه يف الربنوامج  Keyمفتاحواً عربهوا املسوتخدم ُيسمى بالتسجيل، وهو عمليوة ُُيون  

واإلصودار ومون مث السومار  ID رقوم هويوة املنوتجلتفعيله. تُرسول معلوموات املسوتخدم ملووزل املنوتج عورب اإلنرتنوا لتسوجيل 
 .للمستخدم باحلصول على الرتقيات وآخر التحديثات للربنامج والصيانة والدعم الفين

 Software Types برم ّياتأنواع ال
. ويضوم كول امل لقوة املصودر، و مفتوحوة املصودر ربجميّواتالتبعاً لرخصة االسوتخدام إىل صونفني رئيسوني:  ربجمّياتُتصنف ال

 منهما أنوال متعددة.

 Open-Source Softwareذات المصدر المفتوح  برم ّياتال

ا ة ممّووة الوويت صوونعتها الشووركة األصووليّ ور التعليمووات واألواموور الربجميّووعلووى سووو بوواالااللتسووم  للمسووتخدمني  برجميّوواتهووي 
يسوووم  للمسوووتخدم بت يوووري التعليموووات وختصوووي  أو توووووير الربنوووامج وإصوووالر األخووووا  إن وجووودت. ال يعوووين مصوووول  

ن لقوا  مبلوغ املصدر املفتور بالضرورة احلصول على التعليمات الربجمية للربامج بشكل جماين، فقد تكوون جمانيوة وقود تكوو 
ة علوى التعوواون واملشواركة والشوفافية وتشوجيع التوووير. مثوول مون املوال. ولكون بشوكل عوام تعووين موافقوة مالوك هوذه الربجميّو

 .Fedoraو  Ubuntuو  Open Officeو  MySQLو  Firefoxمتصف  

 Commercial Softwareالت ارية  برم ّياتال

 .منها إال بعد شرائه لنسخة للمستخدم باستخدامها ربجمّياتال تسم  هذه ال
ة الستخدام الربنامج حيوث ُيسوم  باسوتخدام الربنوامج فقوط دون تعديلوه أو تُقّيد املستخدم بشرول حصريّ  برجمّياتهي 

 ة.و احلصول على تعليماته الربجميّ مشاركته أو توزيعه أ

 Sharewareالت ريبية  برم ّياتال

مزاياها ومشاكلها عند االستخدام. عادًة يكون االستخدام جماين لفرتة من  جماناً كي تعرف ما توزعها شركة برجمّياتهي 
انتشوواراً  ربجميّوواتالووزمن وبعوودها  ووي علووى املسووتخدم شوورا  الربجميووة إن أراد االسووتمرار يف اسووتخدامها. موون أكثوور هووذه ال

 .Antivirus مكافحة الفريوسات برجمّيات
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 Freewareالم انية  برم ّياتال

 التعليمية. ربجمّياتوزعها بعض الشركات جماناً كنول من الدعاية هلا كبعض األلعاب والت برجمّياتهي 

 Copyrights for Internet Filesملفات اإلنترنت لحقوق الملكية 
ُتشوّكل اإلنرتنووا أكوورب التهديودات علووى امللكيووات الفكريوة، لووذلك توجووي أن يكوون لكوول شووي  علوى اإلنرتنووا حووق ملكيووة. 

ن ينشرون أعماهلم يف اإلنرتنا فيما إذا كان مسموحاً إعوادة اسوتخدام صوورهم أو ملفواهتم أو الّذيمللكيات وحُيدد أصحاب ا
 املعلومات اليت ينشروىا بشكل كامل دون قيود، أم تقييد استخدامها بذكر اسم املالك احلقيقي.

 Data Protection Legislation انون حماية البيانات 
ة األشوخاب يهودف إىل محايوة خصوصويّ  اً قانونو -اليت تعتمد تقنية املعلومات اعتمواداً واسوعاً - ظهر يف العديد من الدول

. حيووث أن الكثووري موون بيانووات األشووخاب صووارت خمزنووة يف توبيقووات متعووددة ويف أموواكن بقووانون محايووة البيانوواتي ُُسّووو 
 ريها.ة وغبواقة اهلوية واملعلومات املالية والسجالت الوبيّ  . مثل بياناتخمتلفة
ة وشركات التأمني عاية الصحيّ شركات الرّ سهل على جتميع سجالت املرضى يف قاعدة بيانات واحدة يُ  إنّ  :فمثالً 

 من املخاار منها: عددليها. ولكن لعملية التجميع هذه إاليت حتتا   احلصول على املعلومات

  ّالعائلة قد يصاب به املوظف يف املستقبل.اً يف أن ترفض الشركات توظيف األفراد إذا عرفا أن هلم تارخياً مرضي 
  ّة للشخ  فقد ترفض مشوله بالتأمني.إذا عرفا شركات التأمني احلالة املرضي 

ة هووذه البيانوووات موون االسوووتخدام ارخووااا حبيوووث حيفووا ل فوووراد خصوصوويتهم وحُيووودد ولووذا فيجووي أن يوجووود قووانون حلمايّووو
 مسلوليات مهام املسلول عن البيانات.

 يع األحوال أن يتحقق ما يلي:ويُشترط في جم

  ّة.احلصول على املعلومات بوريقة قانوني 
 .استعمال املعلومات للهدف املذكور ألجله 
  ل شخاب احملّددين.عدم كشف املعلومات إاّل  
 .حداثة ودقة املعلومات 
 .االحتفاب باملعلومات ما دعا احلاجة إىل ذلك 
   لكها.ُي الّذيإمكانية تصحي  املعلومات من قبل الشخ 
 التخزين ا من للمعلومات. 

 E-mail Ethics اإللكترونيأخال يات البريد 
من إرسال واستقبال الرسوائل عورب شوبكة اإلنرتنوا حيوث ُيتلوك كول مون املرسول واملسوتقبل عنووان  اإللكرتوينُُيّكن الربيد 
 بريدي فريد.

 ما يلي: اإللكرتوينومن أخالقيات استخدام الربيد 
  ة.يد إلرسال معلومات خاصة أو سريّ عدم استخدام الرب 
 .عدم إرسال الفريوسات عرب الربيد 
  با خرينارخاب  اإللكرتوينعدم اخرتاو األجهزة والربيد. 
  إلرسوال الرسوائل الشخصوية أو الرسوائل ارخادعوة هبودف  ،الرُسي ارخواب مبن موة موا اإللكرتوينعدم استخدام الربيد

 .با خرينة ارخاصة يّ ة واملالاحلصول على املعلومات الشخصيّ 
  عوودم فووت  امللحقووات أو الرسووالة نفسووها إن مل تكوون موون مصوودر موثوووو يف حووال عوودم وجووود برنووامج محايووة منّصووي
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 على احلاسوب.
   عدم فت  رسائل الربيد املزعجSpam .أو الرد عليها 
  ًي هبدف الرسالة كما ة خمتصرة ومباشرة وذات عنوان واض  يوحعند إنشا  رسالة يُنص  بأن تكون رُسيّ  وأخريا

 يُنص  مبراجعة الرسالة قبل إرساهلا.

 Internet Ethicsأخال يات اإلنترنت 
 لإلنرتنا فوائد عديدة ولكن يف حال مّت استعماهلا بوريقة ال أخالقية فقد تلدي إىل أضرار عديدة.

 من أخال يات استخدام اإلنترنت:
 وعدم وضعها يف املواقع هبدف أذية ا خرين. ،املختلفة ارخبيثة ربجميّات ي على املستخدمني عدم إرسال ال 
  ة والتجس  عرب اإلنرتنا. اإللكرتونيعدم القيام باهلجمات 
  .عدم استخدام املوارد املوجودة على اإلنرتنا خبالف الشرول اليت حددها أصحاب تلك امللكيات 
 مها  ي ذكر مصدرها. ي التأكد من صحة املعلومات قبل استخدامها أو نشرها وعند استخدا 
  ّبا خرينور أو مقااع الفيديو أو املعلومات هبدف إحلاو األذ  عدم نشر الص. 
  ي على املستخدمني االنتباه ألافاهلم حتا سن الرشد ومحايتهم من املشاهد العنيفة أو غري احملتشمة اليت 

 قد تكون موجودة عرب اإلنرتنا.
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 اختبار
 سواقة األقراص -أ

 مستند مطبوع -ب
 لشاشةا -ج
 الفأرة  -د

أي خياااار لااايس جااازءا  مااان  -0
 الحاسوب.

 

 مجموعة من المتخصصين في الحاسوب لديهم هواية مشتركة. -أ
 مجموعة من الحواسيب المرتبطة والقادرة على التواصل. -ب
 مجموعة من الحواسيب المتشاركة بالطابعة. -ج
 مجموعة من الحواسيب الواجب تسجيل الدخول إليها. -د

 شبكة الحواسيب هي: -1
 

 ل البرنامج.تشغي -أ
 النفاذ إلى الذاكرة. -ب
 تعريف عدد األلوان على الشاشة. -ج
 والمنطقية لتشغيل البرنامج. الحسابيّةتنفيذ المقارنات  -د

أي من الوظائف التالية لايس  -1
 وظيفة أساسية يُنفذها المعالج:

 RAM -أ
 ROM -ب
 CACHE -ج
 WOM -د

أي نوع مما يلي لايس ذاكارة  -1
 حاسوبية:

 كيلو بايت -أ
 غيغا بايت -ب
 بيتا بايت -ج
 يغا بايتم -د

أي مصاااااطلح مماااااا يلاااااي ال  -5
يُسااتخدم لقياااس سااعة الااذاكرة 

RAM؟ 

 الماسحة -أ
 شاشة اللمس -ب
 الفأرة -ج
 المكبّر -د

أي مصطلح مما يلي يُستخدم  -6
 للدخل والخرج؟

 منع المستخدمين الخارجيين من النفاذ إليها. -أ
 إبقاء معطيات الشركة آمنة من المستخدمين الخارجيين. -ب
 الشركة مع جهات خارجية. السماح بمشاركة جزء من معلومات -ج
 السماح للمستخدمين الخارجيين فقط بالنفاذ إليها. -د

 ما هو هدف اإلكسترانت؟ -7

 التطبيقية. برمجيّاتال -أ
 أنظمة التشغيل. -ب
 المعدات. -ج
 البرامج التنفيذية. -د

تُااااادعى المكوناااااات المادياااااة  -8
 لجهاز الحاسوب:

 

 اللوحة األم. -أ
 المنفذ.    -ب
 وحدة النظام. -ج
 وحدات اإلدخال. -د

 الاااااّذيوق المعااااادني الصاااااند -9
يحتااااوي تقريبااااا  علااااى جميااااع 

 األساساايّةمكونااات الحاسااوب 
 يسمى:

 RAMسعة  -أ
 سرعة المعالج -ب
 سرعة معالج بطاقة اإلظهار -ج
 عدد التطبيقات المشغلة -د

أي العوامااال اةتياااة يتناساااب  -01
 عكسا  مع أداء الحاسوب؟

 

 بايت    0111 -أ
 كيلوبايت     0111 -ب
 غيغابايت    0111 -ج
 بت 0111 -د

 يعادل: ميغابايت 0 -00

 الصلب -أ
 المدمج -ب
 المرن -ج
 الرقمي -د

أي األقاااااااااراص اةتياااااااااة ال  -01
يُساااتخدم فاااي تخااازين مساااتند 

 ميجابايت؟ 111حجمه 
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 القلم الضوئي -أ
 الماسح الضوئي -ب
 الراسمات -ج
 الطابعة -د

أي الوحااااادات اةتياااااة يقاااااوم  -01
ضاااااااوئيا  بمساااااااح الصاااااااور 

المطبوعااااااااة،  النّصااااااااوصو
 ويحولها إلى صورة رقمية؟

 المنسقات الضوئية -أ
 ةجدار الحماي -ب
 برمجيّاتال -ج
 لغات البرمجية -د

مجموعااااااااااااة التعليمااااااااااااات  -01
والتوجيهااااات التااااي يحتاجهااااا 
الحاساااااااااوب ألداء مهاماااااااااه، 

 تسمى:

 النشر المكتبي -أ
 لينوكس -ب
 قواعد البيانات -ج
 إدارة المشاريع -د

أي خيااار هااو برنااامج نظاااام  -05
 تشغيل؟

 Windows -أ
 DOS -ب
 UNIX -ج
 LINUX -د

أي من برامج التشغيل اةتياة  -06
ال يسااااتخدم واجهااااة مسااااتخدم 

 (؟GUIة )بياني

 األلعاب     -أ
 E-Mail -ب
 النشر المكتبي   -ج
 نظام التشغيل -د

 واحد ليس برنامج تطبيقي: -07

 خدمة المستخدم -أ
 تشغيل الحاسوب      -ب
 تحميل نظام التشغيل    -ج
 تحسين أداء الحاسوب -د

الهاااادف الرئيسااااي للباااارامج  -08
 التطبيقية هو:

 

 برامج قراءة الشاشة -أ
 برامج تمييز األصوات -ب
 برامج تكبير الشاشة -ج
 ة مفاتيح الشاشةلوح -د

تُمكنااان ماااان  الاااّذيالبااارامج  -09
ية الّصاوتعبر األوامار  التحّكم

 في الحاسوب، تُسمى:

 نظام التشغيل     -أ
 الجدار الناري    -ب
 الخادم -ج
 الشبكة -د

النظام المكاون مان حاساوبين  -11
أو أكثااااار، والمرتبطاااااة معاااااا  
بواسااطة خطااوط اتصااال لهااا 
القااادرة علاااى نقااال البيانااااات، 

 يسمى:

 اإلنترنت -أ
 نتاإلنترا -ب
 اإلكسترانت         -ج
 نقل البيانات -د

مااااذا يُطلاااق علاااى مجموعاااة  -10
شااابكات عالمياااة مااان مختلاااف 
البلاااادان ومرتبطااااة ببعضااااها 

 البعض؟

 شبكة االنترنت -أ
 شبكة االنترانت -ب
 شبكة اإلكسترانت -ج
 الشبكة االفتراضية -د

الشاابكة المحليااة التااي تساامح  -11
لمسااااااتخدمين ماااااان الخااااااارج 

 بالدخول إليها، تُسمى:

    تحميل البيانات  -أ
 تنزيل البيانات     -ب
 تشفير البيانات     -ج
 نسخ البيانات -د

مااااااذا يُطلااااااق علاااااى نسااااااخ  -11
المعلوماااااااااااات الشخصاااااااااااية 
والصااور ماان الحاسااوب إلااى 
 مواقع الشبكات االجتماعية؟

 مشاركة الملفات    -أ
 معدل نقل البيانات -ب
 سرعة المعالج -ج
 بروتوكول نقل الملفات -د

مقاااادار مااااا يااااتم إرساااااله أو  -11
ن اساااتقباله عبااار الشااابكات مااا

بياناااات فاااي الثانياااة الواحااادة، 
 يُسمى:
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 االتصال الهاتفي -أ
 االتصال العريض -ب
 Wi-Fi -ج
 ADSL -د

أي االتصااااااالت باإلنترنااااات  -15
 األبطأ نسبيا ؟

 

 االتصال الهاتفي -أ
 ADSL -ب
 األقمار الصناعية -ج
 Wi-Fi -د

 ما أسرع اتصال باإلنترنت؟ -16

 كيلوبايت/ثانية       65 -أ
 كيلوبت/ثانية     65 -ب
 كيلوبت/ثانية 56 -ج
 بت/ثانيةكيلو 65 -د

االتصااال الهاااتفي باإلنترناات  -17
عباار المااودم، ال تزيااد ساارعته 

 عن:

 العالم اإللكتروني -أ
 البنوك اإللكترونية -ب
 التجارة اإللكترونية -ج
 الحكومة اإللكترونية -د

ماذا تُسمى عملياات التساويق  -18
واإلنتااااااج والتوزياااااع والبياااااع 
للساااالع والخاااادمات باسااااتخدام 

 شبكة اإلنترنت؟

 العمل عن بعد  -أ
 اإللكترونية التجارة  -ب
 البريد اإللكتروني  -ج
 التعلم اإللكتروني  -د

أي مماااا يلاااي يُتااايح الفرصاااة  -19
للموظااااااف لتقااااااديم الرعايااااااة 
ألساااارته ومتابعااااة العالقااااات 

 االجتماعية أثناء العمل؟

 البريد اإللكتروني -أ
 المنتدى اإللكتروني -ب
 المراسلة الفورية -ج
 المدونات اإللكترونية -د

التقنيااة التااي تساامح لطاارفين  -11
نااااات بالتواصااااال عبااااار اإلنتر

بشااكل فااوري وثنااائي خاااص 
 في نفس الوقت، تُسمى:

 RSS -أ
 Podcast -ب
 Blog -ج
 VoIP -د

بم يُرماز للخدماة التاي تسامح  -10
بالمكالماااااات الهاتفياااااة عبااااار 

 اإلنترنت.

 cm 30 -أ
 cm 60 -ب
 cm 75 -ج
 cm 90 -د

المسااافة المناساابة للبعااد عاان  -11
 شاشة الحاسوب.

 toto -أ
 toto123 -ب
 TO@go12 -ج
 123 -د

أي من كلمات المرور التالياة  -11
 ي األنسب.ه

 عدم فتح رسالة مجهولة المصدر -أ
 تعليم الرسالة كغير مقروءة -ب
 تعليم الرسالة مقروءة -ج
 قراءة الرسالة بعد عشرة أيام -د

مااااااذا تفعااااال للوقاياااااة مااااان  -11
 الفيروسات.

 التحقق من هوية المنتج -أ
 التحقق من تسجيل المنتج -ب
 عرض ترخيص البرمجية -ج
 سؤال بائع البرمجية -د

أي مماااا يلاااي ال يُمكنااان مااان  -15
 تحقق من ترخيص برمجية.ال

  
 التجريبية -أ

 مفتوحة المصدر -ب
 المجانية -ج
 ممتلكة -د

الباارامج التااي تكااون مجانيااة  -16
لفتااارة محااادد مااان الااازمن ثااام 

 يجب شراؤها، تُدعى:
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 التجريبية -أ

 مفتوحة المصدر -ب
 المجانية -ج
 ممتلكة -د

البرامج التي يُمكنن االطاالع  -17
علااى كودهااا وتعديلااه وإعااادة 

 توزيعها، تُدعى:

 
 
 

 اإلجابات
 1 ب 20 د
 2 ب 21 أ
 3 ج 22 ج
 4 د 23 أ
 6 ج 24 ب
 5 ب 25 أ
 7 ج 26 ج
 8 ج 27 أ
 9 ج 28 ج
 10 د 29 أ

 11 ب 30 ج

 12 ج 31 د

 13 ب 32 ب

 14 ج 33 ج

 15 ب 34 أ

 16 ب 35 د

 17 د 36 أ
 18 أ 37 ب
 19 ب  
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 المحتويات جدول

 WINDOWS 7 .................................................................................................... 5 التشغيل نظام

 WINDOWS 7 REQUIREMENTS ........................................................... 5   7 ويندوز تشغيل متطلبات

 5 .............................................................................................................. 7 ويندوز مع البداية

 DESKTOP COMPONENTS ........................................................................... 6   المكتب سطح مكونات

 USING THE MOUSE ......................................................................................... 6 رةالفأ استخدام

 SHUTTING DOWN AND RESTARTING ....................................................... 7 التشغيل وإعادة اإليقاف

 BASIC SYSTEM INFORMATION ........................................................... 8 للنظام األساسية المعلومات

 8 .............................................................................................................................. تمارين

 WORKING WITH ICONS .............................................................................. 9 األيقونات مع العمل

 BASIC ICONS ON DESKTOP ................................................................ 9 األساسية كتبالم سطح أيقونات

 SHOW AND HIDE DESKTOP ICONS ...................................... 9 األساسية المكتب سطح أيقونات وإخفاء إظهار

 SELECTING ICONS .......................................................................................... 01 األيقونات تحديد

 MOVING ICONS .......................................................................................... 01 األيقونات تحريك

 USING ICONS TO OPEN ITEMS ........................................................ 00 العناصر لفتح األيقونات استخدام

 00 ............................................................................... المكتب سطح على لعنصر اختصار إنشاء

 00 ............................................................................................................. االختصار تسمية

 00 ...................................................................................................... لعنصر اختصار حذف

 WORKING WITH WINDOWS ........................................................................ 21  النوافذ مع العمل

 WINDOW'S MAIN PARTS .......................................................................... 01 للنافذة الرئيسة األقسام

 CHANGING WINDOW SIZE .............................................................................. 01 النافذة حجم تغيير

 31 .................................................................................................. :النافذة وتصغير تكبير

 31 ........................................................................................................ النافذة حجم تغيير

 MOVING THE WINDOW ..................................................................................... 01 النافذة تحريك

 CLOSING THE WINDOW ...................................................................................... 01 النافذة إغالق

 SWITCHING BETWEEN OPEN WINDOWS................................................... 01  المفتوحة فذالنوا بين التبديل

 ARRANGING WINDOWS .................................................................................... 01   النوافذ ترتيب

 SHUTDOWN NON-RESPONDING APPLICATION ...................................... 25 يستجيب ال تطبيق إغالق

 USING HELP ............................................................................................ 25 المساعدة استخدام

 26 ............................................................................................................................ تمارين

 27 .............................................................................................................. اتمجلّدوال الملفّات

 27 ..................................................................................................... األساسية التخزين وحدات

 CREATING FOLDERS ........................................................................................ 01 اتمجلّدال إنشاء

 COMMON FILE TYPES ............................................................................. 09  الشهيرة الملفّات أنواع
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 WORD PAD ................................................................................................... 29 الدفتر برنامج

 OPEN WORD PAD ....................................................................................... 09 الدفتر برنامج فتح

 WORKING WITH WORD PAD ................................................................... 09  الدفتر برنامج مع العمل

 SAVING FILES .................................................................................................. 12 الملفّات حفظ

 DISPLAY FILES .............................................................................................. 11 الملفّات عرض

 SORTING FILES .............................................................................................. 11  الملفّات ترتيب

 VIEW MODE ....................................................................................... 11 العناصر عرض طرق

 RENAMING FILES AND FOLDERS ...................................................... 11   اتمجلّدوال الملفّات تسمية إعادة

 COPY AND MOVE FILES AND FOLDERS ........................................... 12 اتمجلّدوال الملفّات ونقل نسخ

 MOVE FILES AND FOLDERS ..................................................................... 11  اتمجلّدوال الملفّات نسخ

 MOVE FILES AND FOLDERS ...................................................................... 12  اتمجلّدوال الملفّات نقل

 DELETING FILES AND FOLDERS ........................................................... 16 اتمجلّدوال الملفّات حذف

 RESTORE FILES AND FOLDERS .......................................................... 17 اتمجلّدوال الملفّات استعادة

 EMPTY THE RECYCLE BIN ...................................................................... 17 المحذوفات سلة إفراغ

 SEARCH FOR FILES OR FOLDERS .................................................. 19 اتمجلّدال أو الملفّات عن البحث

 COMPRESSING FILES ..................................................................................... 19   الملفّات ضغط

 12 ............................................................................................................................ تمارين

 PRINT MANAGEMENT .................................................................................... 11  الطباعة إدارة

 CHANGING THE DEFAULT PRINTER ........................................................... 11 االفتراضية الطّابعة تغيير

 INSTALLING A NEW PRINTER .......................................................................... 11 جديدة طابعة تثبيت

 PRINTING DOCUMENTS ............................................................................ 11   المستندات طباعة

 VIEWING PRINT JOBS ................................................................... 12 الحالية الطباعة مهام عرض

 RESUME PRINT JOBS PAUSE AND ................................................ 11 واستئنافها مؤقتا   الطباعة مهام إيقاف

 Pause ............................................................................................ 13 مؤقتا   الطباعة إيقاف

 Resume ............................................................................................. 13  الطباعة استئناف

 Restart or Cancel Print Jobs ............................................ 13 ذفهاح أو الطباعة مهام تشغيل إعادة

 16 ......................................................................................................................... تمارين

 CONTROL PANEL ............................................................................................. 17  التحّكم لوحة

 CHANGE DATE AND TIME .......................................................................... 13 والوقت التاريخ تغيير

 CHANGE VOLUME SETTING ........................................................................... 11 الّصوت حجم تغيير

 DESKTOP OPTIONS ............................................................................... 19 المكتب سطح خيارات

 COLOR SETTINGS ............................................................................................ 19 اللون إعدادات

 SCREEN RESOLUTION ............................................................................................ 11 الشاشة دقة
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 DESKTOP BACKGROUND .............................................................................. 11 المكتب سطح خلفية

 SCREEN SAVER OPTIONS .......................................................................... 10 التوقف شاشة خيارات

 KEYBOARD LANGUAGE SETTINGS .................................................... 21 المفاتيح لوحة لغة إعدادات

 ADDING KEYBOARD LANGUAGE ............................................................... 11 المفاتيح للوحة لغة إضافة

 SETTING KEYBOARD LANGUAGE ......................................................... 11 االفتراضية اإلدخال لغة تعيين

 PROGRAMS INSTALLING ................................................................................. 22 البرامج تثبيت

 PROGRAMS UNINSTALLING ...................................................................... 22 البرامج تثبيت إزالة

 OTHERS SKILLS ............................................................................................ 25 إضافية مهارات

 CAPTURING SCREEN ................................................................................. 12 للشاشة صورة التقاط

 MOUSE SETTING .......................................................................................... 12   الفأرة إعدادات

 13 ......................................................................................................................... تمارين

 GADGETS ................................................................................................. 28 المعلومات أدوات

 TASKBAR PROPERTIES ......................................................................... 28 المهام شريط خصائص

 KEYBOARD KEYS FUNCTIONS ...................................................... 29  المفاتيح لوحة مفاتيح وظائف

 20 ......................................................................................................................... تمارين
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 Windows 7نظام التشغيل 
( بكا)دددص ارددد وروتب واألتىلدددص وامل  ن واثددداه ةدددال تشدددو والددد أل  ملو نتلدددار مل ددد ذاص وينددد و ر نظدددال وافذو)ددد   يتصددد   
، ملهد و ةدا ير دأل افدا ويند و ةثظم واربوةج ملواتطىلشقات يتم  انتاج دا ملصصشصد ا امث دم  د ال بشظدص نظدال  و  تخ ول. ان  

ش المددددا نت  كفظددددال   واخددددأل ث يدددد  ةددددال تنظ ددددص واتلدددد شم وافا) ددددص و نتلددددار واذو ددددل اددددب ن واثدددداه بددددااأل م ةددددال ملجددددذ  وا
Macintosh  ل آبةال شألكصApple. 

ن حماملاص  Microsoft مايكروس فتتت  تت ث تنظ ص واتل شم وايت تنتجت ا شألكص  7  وين و يُثترب نظال 
 واث يد  ةددالوافظددال ىمد  وتتدذ   ك دا،  مايكروسدد فتتنظ دص واتلدد شم وا دابقص ةدال ةف دا ادت ن واخطدال وادديت يف دألت ن 

 تذل واثاه. مايكروس فتواأل ذةشص وايت ج بت واكثري ةال ة تخ ةي تنظ ص  اتواتح شفات ن واذوج 

 مل ثت والألكص ن نظاة ا وجل ي  ى   تةذر ج ي   تمه ا: 

  االنتقال السدري ق ائم Jump Lists   دتخ ة ا بلدكم ةتكدألر  نواديت  وامر داتةدال تجدم واذردذل وا دأليل ا 
شدددري   نواميدددال امردددىر  ىمدد  تيقذندددص واربنددداةج  بفق دددأل واددد  رملوارشددد يذ ملةذوادددل واذيددد ، مل اددد   واص دددذر ددتف وت مل كاا
 وا تخ ةص ةؤخألوً ةال اىلم واربناةج. وامر ات ئحص بىمسال اتظ أل  Taskbarم المها

 اللمس  ىم تقفشص Touch. 

 .تذ)ري تكثأل امطااص ملخارص ن وحلذو   وحمل ذاص 

 حو اُتصىلح ت  م ملت ألع ملتمشم.حت ني خارشص واىل 

 المعل مات تومل ت  ا ا)ص Gadgets . ىم   طح واكت 

  الحاسبةبألناةج Calculator   ات ملواتح شفات وجل ي   اب.تشو مت ت ا ا)ص واكثري ةال وإلةكانش 

  لرسامابألناةج Paint . بف ختب وجل ي   واطذر 

 ت اإلنترن صفحات مستعرضةال  واثاشأل وإلر ورInternet Explorer 10. 

 Windows 7 Requirements   7  متطلبات تشغيل وين و 
 ى مش دصاىلدم واىلد ل ن  وحلا ذبةال واذوررات  ب َّ ةال تذو)ألها ن  جم ذىص Microsoftت مايكروس فتطم  شألكص 

 ، ملتتمخص ه ه واذوررات ن:7  وين و تفصش  ملاى و  نظال واتل شم 

 معالج  X86 )32   بت تملX64 )44 .ش ا هألت  ىم  واام.  1ص  ألى بت  

 الرام ذا رة RAM  بت ىم  واام. 44اإلر ور   ش ابايت 2بت، مل 32 ش ابايت اإلر ور  1 ثص 

 14 ش ابايدت ةدال وإلرد ور  22بت، مل 32ةال وإلر ور  القرص الصلبىم  واام ةال وا اتص وحلأل  ىم    ش ابايت 
 بت. 44

 ت ىم  بشانشص بطاقةDirect X9. 

      7   و الب اية م  وين
حت شدم نظدال واتلد شم  ث مش دصب يقدذل وحلا دذبىمد  رر واطاادص،  واض د  بَث  واقشدال بتلد شم وحلا دذب ةدال خد ل 

 ملكم ص واألملر.  وا تخ ل، اتظ أل شاشص واىل ويص، ملوايت ُتظ أل و م وا  وكأل ن  واصم واذجذ  ىم  واقألص 
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  ىمد  رةد  وا د م ورداملر حلقدم كم دص وادألملر اتظ دأل جي  تن نقذل بكتابص كم ص واألملر  ن تال ملجذ هدا( ملنضد 
 .Desktop سطح المكتبَتظ أل شاشص  اصري ، مثشاشص وارتتش  اررت  

 Desktop Componentsمك نات سطح المكتب   
 واتااشص: وا ا شصةال واثفارأل  Desktop المكتب سطحيتىاف 

  .يُظ أل وا ال وحلااشص ملهذ ىىلار  ىال شألي  ممت  ت رم والاشص :Taskbar شري  المهام .1

 .بىهم واذيفائف ملواربوةجىمشب اائ ص  واف قألىف   يُظ ألوا ي مل  :Start  اب أ وا  ر .2
وبد ت، ملتتدذي جم ذىدص ةدال  واد  رىىلار  ىدال شدألي  ناند   :Quick Launch شري  ب ء التشغيل السري  .3

 ر.اىلثض واتطىلشقات وا تخ ةص ةال ِاىلم وا تخ ل بلكم ةتكأل   وايقذنات(واألةذر
ملواددديت تقدددل ن وجل دددص واقابمدددص امددد ر وبددد ت، ملَتضدددم تيقذندددص واتددداري   :Notification Area اإلعددد م منطقدددة .4

 ، مل ريها.واص ذتملواذات، ملتيقذنص شألي  ت ملوت وام ص، ملتيقذنص 
 جهدددددددددا  الكمبيددددددددد ترتمه دددددددددا تيقذندددددددددص  .Iconsت أيق ندددددددددا ددددددددد   ةدددددددددذر واصددددددددد ري  ملواددددددددديت تُ جم ذىددددددددص ةدددددددددال واأل   .5

Computer  التحّكم ل حةملتيقذنص Control Panel  ملتيقذنص  مص وحمل مل)اتRecycle Bin. 

 
  Using the Mouseاستخ ام الفأرة 

و تخ ول ج ار وإل خال  متثم  ،  ب   ةال 7وين و ىم  وحلا ذب ملو تخ ول نظال واتل شم  بااث ماىلم واىل ل 
 وا ا ي امفظال ملهذ وارىر .

 :حر ات الفأرة
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 .والاشص حم   ىم  ةذال وارىر  ن ألشةؤ  مل ل ثينملي Point:  التأشير   .1
هد ه  ُت دتخ ل ةدا مل ااىلداً  ا) تدب، مث ملوتد   واي دأل ةدأل  تمل واميدال واردىر  رر ىمد  واض د   مليثدين :Click الّنقدر .2

 أل ةال تجم حت ي  ىفصأل ةا.واي  وارىر رر  ةل وحلألكص
 ب دألىص ملا) تدب ةتتدااشتني ةدألتني واي دأل واردىر رر  ىمد  واض د   مليثدين Double Click: المددوو  الّنقدر .3

 )تح نا)   ةثشفص تمل تل شم بألناةج ةا. ى مش صةال تجم  ىا  ً  ملُت تخ ل  ه ه وحلألكص
حتألي   ةل ة ت أل بلكم واي أل وارىر  ىم  رر واض    مليثين  Drag and Drop:واإلف ت السحب .4

 .واثفارأل ةال ةكان آلخألحتألي    مش صىوحلألكص ةال تجم  ملُت تخ ل ه ه .وارىر  رر ا) ت مث ةكان آخأل، ا  وارىر 
َتظ أل اائ ص تُد ى  اائ دص واملوةدأل وا دأليثص تمل واختصدأل  ملواديت صتمدف حمتذيا دا ت د   ،واميال امرىر  اا  رب واف قألىف   

 .واف قألةكان 
 واي أل امرىر  ىا ً . اا  رب واف قألب ر وارىر  )ااقصذ   واف قأل ث مش صىف ةا يُطم  ةف  واقشال ب 

 Shutting down and Restartingتشغيل الاف وإعاوة يقاإل
بث  و نت ال ةال و تخ ول وحلا دذب،  بد َّ ةدال ايقداغ تلد شمب بلدكم آةدال ملردحشح اتجفد  تصدذل بثدض واىطدال 

اشقددذل وحلا ددذب  Startابدد أ ال واقائ ددص ةدد Shut downل إيقدداف التشددغيمل ادد  ىددال  أليددا وختشددار واةددأل  ،ن وجل ددار
 .وا تخ لألبائشص بلكم آيل ملآةال  ملن ت خم برصم وات  يص واك 

    
ىمد  وا د م  واف قدألىف  والكم واتايل  بثض وخلشاروت واخأل  واىلشفص ن ملجذ   تظ

 وراملر اةأل ايقاغ واتل شم:

يُثطددددي هدددد و واةددددأل اةكانشددددص  Switch user:تبدددد يل المدسددددتخ م  .1
 ت جشم  خذل ُة تخ ل آخأل  ملن )ق ون جم ص واث م وحلااشص.

وخلدألمل  ةددال  ث مش دصُي دتخ ل هدد و واةدأل ا :Log off جيل الخدرو تسد .2
 جم ص واث م وحلااشص.

 يَتم ارم وحلا ذب ةل وحلراظ ىم  جم ص واث م وحلااشص امُ  تخ ل. :Lock تأمين .3

 اىا   تل شم وحلا ذب ةال ج ي . :Restart إعاوة التشغيل .4

ىمدد  جم ددص واث ددم وحلااشددص امُ  ددتخ ل، مل ادد   يَددتم مل ددل وحلا ددذب بذ ددل وا ددكذن ةددل وحملا)ظددص :Sleep سددك  ال .5
ىمد  تتد  تررور اذتدص وارداتشح تمل  واض د  اتذ)ري واطااص ن تال و بتثا  ىال وحلا ذب، مليَدتم و دتثا   جم دص واث دم ىفد  

 حتألي  وارىر .

يَدددتم  وحلدددا)ظ ىمددد  جم دددص واث دددم مل)صدددم وات  يدددص ىدددال وحلا دددذب ةدددل وحملا)ظدددص ىمددد  جم دددص  :Hibernate السدددبات .4
 واض د  ث م وحلااشص امُ  تخ ل، مل ا  اتذ)ري واطااص ن تال و بتثا  ىدال وحلا دذب، مليَدتم و دتثا   جم دص واث دم ىفد  وا

 ىم  رر واطااص ن وحلا ذب.
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 Basic System Informationللنظام األساسية  معل ماتال
دددددد  رددددددىر  ىمدددددد  خشددددددارواميددددددال ام بفق ددددددأل وادددددد  رمل ادددددد   ،ص اثمذةددددددات هاةددددددص تددددددذل وحلا ددددددذبمُيكددددددال ىددددددأل  ُةمخ 

ةدال واقائ دص وا دأليثص اتظ دأل نا)د    Properties خصائصملوختشار واةأل ، اب أ قائ صواةال  Computerالكمبي تر 
 :ىم  وخلصائص واتااشص امحا ذب وات ثألغتشو مُيكال  Systemوافظال 
 .Windows editionواثىلتص ىم  وحلا ذب  وين و ن خص نظال تل شم  إص ار ىم  وات ثألغ .1

 ملنذىب مل ألىتب.  Processor للمعالجوالألكص واصانثص  ىم  ألغوات ث .2
 مل ثت ا. RAM األساسية الّذا رةىم   وات ثألغ .3

 .واإلع اوات الخاصة بمجم عة العمل ، النطاق،اسم الحاس بةثم  وال ىلكصةثمذةات  ىم  وات ثألغ .4

 Windows واترثشدددم  اتواربجمش دددممدددا ُي ددداى  ىمددد  ةفدددل األردددفص  صتردددمش  نظدددال واتلددد شم  واتحقدددا ةدددال تنَّ ن دددخص .5

activation). 

 

 تمارين
 ش  م وحلا ذب. .1
 .Computer الكمبي ترجها  ت    تيقذنص  .2
 تى  تل شم وحلا ذب. .3
 . Notification Area منطقة اإلع مونقأل )ذق  .4
 .Recycle Bin سلة المحذوفاتو)تح تيقذنص  .5
  ار وحلا ذب وخلاص ب .وا ا شص جلوىأل  واثمذةات  .6
 ا ذب.وحل تملاف تل شم .7
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 Working with Iconsالعمل م  األيق نات 
 خأل.آىفصأل  تي   تمل جمم  ىىلار  ىال ُةصطمح يَ ل ىم  تيَّ رذر  ر ري  تألة  ا  ةمف تمل  Iconة األيق ن 

   Basic Icons on Desktopأيق نات سطح المكتب األساسية 
 :ملهي والكمفص ن وا ا شص واىلش   وايقذناتيذج  ىم   طح واكت  جم ذىص ةال 

ت جشم  ث مش صتىخ  ىا ً  و م وا تخ ل وا ي اال ب :User Filesملفات المستخ م  جمم  تيقذنص  .1
 My واص ذرمل  My Documents كاا تف وت  واألئش صوت م  ملحتتذي ىم  ور 7وين و وا خذل ا  
Pictures  ملواذ شق My Music. 

 .ملوا جمص مل ريمهاوص واختمرص واصمىلص  ت وااأل حتتذي ةل    :Computerر جها  الكمبي تتيقذنص  .2
ملمُتك ال وا تخ ل ةال واتثاةم  اال ىلكصىم  واج    واتصمص ب ُت تخ ل امتثألغ: Network الّشبكةتيقذنص  .3

 .وال ىلكصملواربوةج والرتكص ىم  تج     وامر اتةل 
) ا، ملوايت مُيكال وت وايت متَّ ت م  ملور وامر ات: حتتذي ىم  Recycle Bin سلة المحذوفاتتيقذنص  .4

 ا)ألو  ا بلكم هنائي ةال وا مص. ث مش صو تثا  ا ةال وا مص، تمل واقشال ب
بااكثري ةال وإلى و وت وخلارص  واتحك ممُيكال ةال خ هلا  :Control Panel التحّكمل حة  تيقذنص .5

 .مل ريها واص ذتت/واتاري  ملاى و وت باحلا ذب كإى و وت وارىر  ملاى و وت واذا

 
 

  Show and Hide Desktop Iconsاء أيق نات سطح المكتب األساسية إظهار وإخف

سدطح المكتدب وا ا دشص وا دابقص ىمد   وايقذنداتىف  وا خذل ام دأل  وامل ، مُيكدال تن ت تدظ ىد ل ملجدذ  
Desktop، :ملوايت مُيكال ايف ارها ك ا يمي 

 Personalize تخصيصواةأل واميال امرىر  ىم  ةكان )ارغ ةال  طح واكت ، مث وختشار  اا  رب واف قأل .1
 . Personalizationواتخصشص نا)    إليف ار

إع اوات رم   إليف ار نا)    Change desktop icons تغيير رم   سطح المكتب واأل وب وختشار  .2
 .Desktop Icon Settingsب المكتسطح 

 :حت ي  ةألبل و ختشار جان  واثفارأل واطمذبص .3
 Control التحّكم، ل حة Recycle Bin حذوفات، سلة المComputer جها  الكمبي تر

Panelملفات المستخ م ، User’s Files ،الّشبكة Network. 
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 Selecting Iconsتح ي  األيق نات 
اشَدددتم متششددد  شدددكم ا ىدددال بدددااي  هددداواي دددأل امردددىر  ىمددد  رة   بفق دددأل واددد  رمُيكدددال حت يددد  تيقذندددص ةدددا  :تح يددد  أيق ندددة

  .وايقذنات ملو تخ وة ا )ش ا بث

 :من ش  بني نذىني ةال وايقذنات :تح ي  ع ة أيق نات
 :Non-Adjacent Icons المتجاورةاأليق نات غير 

 ى مش دصنتدابل  ةدال اذتدص وارداتشح، مث   Ctrl الدتحّكمىمد  ةرتدا   واض د  ملةدال مث  ىم  تملل تيقذنص ااف قألبنقذل 
 .Ctrlرتا  واىم   ااض    ت ألور بباارىر  ىمش ا ةل و  ااف قألوختشار بااي وايقذنات واتىلاى   ب
 : Adjacent Iconsة األيق نات المتجاور 

ةال اذتص واراتشح  Shiftىم  وارتا   واض   ملةال مث  ىمش ا واي أل امرىر  بفق أل وا  رنقذل بتح ي  تملل تيقذنص 
وايقذنات وحملصذر  بني  اَشتم حت ي  Shiftرتا  واىم   ااض   بلكم ة ت أل، مث نفقأل تيقذنص تخأل  ةل و  ت ألور ب

 وايقذنتني وحمل  تني.

 Moving Iconsتحريك األيق نات 
واي أل امرىر  ىم  وايقذنص مث واقشال باا ح  ملوإل) ت ةال ةكان ا  آخأل،  بفق أل وا  ريَتم  حتألي  وايقذنات 

 ا) ت رر وارىر . ى مش صاَشتم  حتألي  وايقذنص ا  واكان واطمذب تشو متت 
واميال امرىر  ىم   بفق أل وا  راأليقذنات اىلم واقشال بتحأليك ا. مل ا   الترتيب التلقائي َّ ةال اا ال خارشص  ب 

ةكان )ارغ ةال  طح واكت  ملوختشار واةأل 
 ترتيبىم  واةأل  واف قأل مث   View عرض

 Auto arrangeًا تلقائي األيق نات
icons   واظاهأل   (√اَشتم اا ال اشار  و ختشار

 ن  واةأل.نا
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 Using Icons to Open Itemsاستخ ام األيق نات لفتح العناصر 
 واط دألقبإتد   وايقذندص تد ل ىمشدب  واد يثفصأل وامُيكال )تح 

 :واتااشص
 وا  مل  باارىر  ىم  وايقذنص. واف قأل 

   اإلوخددالىمدد  ةرتددا   واض دد Enter  ةددال اذتددص واردداتشح
 ىف ةا تكذن وايقذنص حم   .

 فدتح واميال امرىر  ىمد  وايقذندص ملوختشدار واةدأل  راا   ب واف قألOpen 
 ةال واقائ ص وا أليثص.

  فددتححت يدد  وايقذنددص باارددىر  مث وختشددار واةددأل Open  قائ ددص واةددال
 .Menu Bar مشري  الق ائ  ال  File فمل

 إنشاء اختصار لعنصر على سطح المكتب 
 :ةف ا اثفصأل ةا يَتم  بطألق ةتث    Shortcutر اختصاانَّ انلال 

  Send toإرسال إلىوختشار واةأل  واميال امرىر  ىم  واثفصأل واطمذب انلال و ختصار اب، مث   اا  رب واف قأل .1
 .اَتظ أل اائ ص )ألىشص تخأل 

ب إنشاء اختصار على سطح المكت وختشار .2
Desktop (create shortcut). 

واذجذ    تظ يُف ذر وختصار امثفصأل ىم   طح واكت ، ململجذ  وا  م واائم
 رة  و ختصار. ي ار واثفصأل ام  اص ىم 

 

 تسمية االختصار   
 اتظ أل و ختصارواميال امرىر  ىم   بفق أل وا  رمُيكال تث يم و م و ختصار 

اَشتم حت ي   Renameة إعاوة تسمي ئحص واملوةأل وا أليثص. خنتار ةف ا واةأل 
ىم  ةرتا  وإل خال    واض  مث نقذل بكتابص و  م واطمذب مل  و م و ختصار.

Enter . ةال اذتص واراتشح اتىكش  ملتثىلشت و  م وجل ي 
 حذف اختصار لعنصر 

مُيكال ت غ و ختصار ىال  أليا 
ةال اذتص  Delete    ةرتا  وحل غ 

  واراتشح، مل ا  بث  حت ي  واثفصأل باارىر 
وحل غ واىلني  ى مش صاشظ أل ةألبل تذور اتىكش  

 نعم وا  رىم   ااف قألب، نقذل واتايلوالكم ن 
Yes   وحل غ. ةل واثمم تن  ى مش صاتىكش

 ت غ و ختصار   يثين ت غ واثفصأل وارمي.
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  Working with Windowsالعمل م  الن افذ  
واد  مل  ىمدد  ىفصدأل ةدا ةددال  ااف قألىدا ً  ىفد  واقشددال بد يظ ددأل Frameر إطداهدي ىىلددار  ىدال  Windowة النافدذ

 يات وافا)   باخت غ واثفصأل وا ي مت  )تحب.ىفارأل وحلا ذب، ملصتمف حمتذ 

 Window's Main Partsللنافذة  الرئيسةاألقسام 
 :واتااشص واألئش صةال واكذنات واتايل والكم ك ا يىلني   7مليف ملرتتىاف وافا)   ن نظال 

تتدذي ، مل إليف ار و م واثفصأل وارتدذ ملهذ شألي  ممت  تىم  وافا)   ملُي تخ ل  :Title Bar  شري  العن ا .1
 :ث ثص تررور هي

 إل  ق وافا)   وحلااشص. :Closeق اإلغ رر  (1 
 ري وافا)دد   وحلااشددص تشددو تظ ددأل بلددكم تيقذنددص ردد ري  ىمدد  شددألي  اتص دد :Minimizeر غيالتّصددرر  (2 

 وا ال.
 اتكىلري وافا)   وحلااشص اَت أل  طح واكت . :Maximizeر التكبي رر (3 

، Edit ، تحريددرFile ملددفي: هدد Menuم القدد ائ َيضددم جم ذىددص ةددال :Menu Barشددري  القدد ائم  .2
 .Help ، تعليماتTools وواتأ، View عرض

جم ذىص ةال واملوةأل تظ أل بلكم  ئحص ةف  اص، ملا  حتتذي ىم  اذوئح )ألىشص تخأل . ىا ً    ئحصحتتذي كم 
 ا مُيكال واقشال بإيف داره ، كAltىم  ةرتا   ااض   ةا يكذن شألي  واقذوئم خمري بلكم و)رتو ي، مُيكال ايف اره ةؤاتاً ب

 بلكم  وئم ك ا يمي:
شدألي  ةدال  Organize تنظديمونقأل واةأل  (1 

 وافا)   وارتذتص.  ت ملوت
ةدددددددال واقائ دددددددص  Layoutتخطدددددددي  وخدددددددرت  (2 

 وافىلثقص.
ةددال  Menu barم شددري  القدد ائ  تدد    (3 

 .واقائ ص وارألىشص
 

 ةدال: تتدذي جم ذىدص Tool Barت شدري  األووا .3

 .اذوئم واملوةأل

: يَدددتم  ةدددال خ ادددب ىدددأل  حمتذيدددات وحلا دددذب وا ا دددشص ةدددال تادددألوص Navigation Paneل جددددء التنقددد .4
 وت بلكم شجأل   هألةشص(.جمم  مل 

 : يُثطي ةثمذةات ىال واثفصأل وحمل   ن وافا)  .Details Paneل شري  التفاصي .5

 ملاخرائب ايف اره ث مش صب واتحك مملمُيكال  .: تتذي ةثمذةات ىال وافا)   وارتذتصStatus Barة شري  الحال .4
 .Status barالمعل مات شري  ملترثشم وخلشار  View ض عر ىال  أليا واقائ ص 

 واىلحو ىال واثفارأل   ال وافا)   وحلااشص. ث مش ص: ُي تخ ل اSearch Boxث مرب  البح .7
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. 

 Changing Window Sizeتغيير حجم النافذة 
 تكبير وتصغير النافذة:

 Title Bar  شددري  العندد اتصدد ري ن وانضدد   ىمدد  رر : Minimizeتصدد ري وافا)دد    ث مش ددصبامقشددال  (1 
 .Taskbar اَشظ أل و م وافا)     ال شألي  وا ال

 Title Bar  العندد اشددري   نتكىلددري وا: نضدد   ىمدد  رر Maximizeتكىلددري وافا)دد    ث مش ددصب امقشددال (2 
 اَت أل وافا)   كاةم ة اتص  طح واكت .

 
 . Title Barالعن ا  شري وا  مل  ىم   ااف قألواتص ري ملواتكىلري ب ث مش صمُيكال واقشال ب 
تشو مُيكال  Title Bar العن ا  شري تكىلري ن  وا  رب ً  ةال  Restore و تثا   وا  رىف  تكىلري وافا)   يظ أل  

 ىمشب باارىر . واف قألو تثا   وافا)   ا  مل ث ا وارمي ىف  
 ر حجم النافذةيتغي

ياً بذ دل ةؤشدأل واردىر  ىمد  تتد  جدانف وافا)د  ، اشتحدذل ةؤشدأل واردىر  ا  شدكم يَتم ت شري تجم وافا)   ت)قشاً تمل ى ذ 
وإل)د ت اشَدتم  ت شدري  وا دح  ت)قشداً  ات دري ىدأل  وافا)د   ةدل وحملا)ظدص ىمد  ورتراى دا( مث   ث مش صرت ني. ىف ها يَتم  واقشال ب ي  م  

 تجم وافا)   ت)قشاً.
 ورتردداع وافا)دد  ، بذ ددل ةؤشددأل وارددىر  ىفدد  وحلدد  واثمددذي تمل وا ددرمي امفا)دد   وا ددابقص ات شددري ث مش ددصملمُيكددال واقشددال بددفر  وا

  ىف ها  َشتم  ت ري ورتراع وافا)   ةل وحملا)ظص ىم  ىأل  ا( مث وإل) ت اَشتم  ت شري تجم وافا)   ى ذ ياً.

وا دح   ث مش دصفا)   مث واقشدال بمُيكال ت شري تجم وافا)   با جتاهني ةثاً ت)قشاً ملى ذ ياً مل ا  بذ ل واؤشأل ىف  رملويا وا
 وا ح  ملوإل) ت. ى مش صت   وجتاه  با جتاهنيملوإل) ت اَشتم  تث يم تجم وافا)   

 Moving the Windowتحريك النافذة 
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مث وا ددح   Title Barشددري  العندد ا  يَددتم  حتأليدد  وافا)دد   ىددال  أليددا مل ددل ةؤشددأل وارددىر  ن تي ةكددان )ددارغ ةددال 
 اَشتم  ت شري ةكان وافا)  . ملوإل) ت ا  ةكان آخأل

 Closing the Windowإغ ق النافذة 
 وافا)   بث    ألق ةف ا: Closeق إغ  ى مش صتَتم  

 إغدد ق  ررواي ددأل امرددىر  ىمدد   اا  ربدد واف قددألClose  شددري  العندد ا  دد ال Title 

Bar . 
 شدددري  المهدددام واميدددال امردددىر  ىمددد  و دددم وافا)ددد   ن اا  ربددد واف قدددأل Taskbar ختشدددار ملو

 .Close windowق النافذة إغ واةأل 
  
  إغ قوختشار واةأل Close  ملفةال واقائ ص File. 

 
    ىم  وارتاتني  واضALT+F4  ًةال اذتص واراتشح ةثا. 

 Switchingالتبددددد يل بددددددين الن افددددددذ المفت حددددددة  
between Open Windows 

فقددددم بددددني وافذو)دددد  تُذجدددد  ىدددد    ددددألق امت  
 وارتذتص:
 ارددىر  ىمدد  تتدد  تيقذنددات وافذو)دد  با واف قددأل

 .Taskbarم شري  المها وارتذتص ن

 
   ىمدددددد  وارتدددددداتني  واض ددددددAlt+Tab 

ةثاً، اشظ أل شألي  ر ري ىمد   دطح واكتد  
تدذي تمسدال وافذو)د  وارتذتدص، يَدتم  و نتقدال ا  

 ااض دد  نا)د   ةثشفددص ةددال بدني وافذو)دد  وارتذتددص ب
بلددددددددكم ةتكددددددددألر ةددددددددل  Tabىمدددددددد  ةرتددددددددا  

 .Altىم  وارتا   ااض    ألور بو  ت

 

 ترتيددددددددددب الن افددددددددددذ  
Arranging Windows 

. ك دا مُيكدال تن يقدذل با دتخ ول وا دح  ملوإل)د ت مُيكال تألتش  وافذو)  وارتذتص بااكشرشدص واطمذبدص ىمد   دطح واكتد 
الترتيدددب تمل  الترتيدددب األفقددديتمل  يالترتيدددب المتتدددال: واتااشدددصوادددث ث  واط دددألقتيضددداً برتتشددد  هددد ه وافذو)ددد  تمقائشددداً بدددىي ةدددال  وينددد و 

 العم وي.
وخددرت تتدد  مل  Taskbar شددري  المهددام ختشددار تتدد  هدد ه وخلشدداروت، ونقددأل بدد ر وارددىر  واميددال )ددذق ةفطقددص )ار ددص ةددال 

 واتااشص:وخلشاروت 
 بلكم ةتتايل. وافذو)  إليف ار Cascade windows تتالي الن افذ (1 
 .Show windows stackedمك س إظهار الن افذ بشكل  (2 
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 .Show windows side by sideبجانب بعضها البعض إظهار الن افذ  (3 

 

 Shutdown Non-Responding Applicationإغ ق تطبيق ال يستجيب 
واثتددا    بااطأليقددصادد  يتذاددف تتدد  واددربوةج ىددال و  ددتجابص تثفددال ى مددب بلددكم ةردداج  تشددو   مُيكددال ا  اددب 

 ا  ك ا يمي:ص مل ىف ها نمجى ا  ا  اب بطأليقص ا ألي  
 بدددد ء إوارة المهددددامواةددددأل  ملوخددددرت Taskbar شددددري  المهددددامواميددددال امرددددىر  ىمدددد  ةكددددان )ددددارغ ن  اا  ربدددد ونقددددأل .1

Start Task Manager    (إوارة مهام وين و اَتظ أل نا Windows Task Manager. 
 ددذغ تظ ددأل  .ىلشقددات وارتذتددصملجددذ  اائ ددص بااتط   Applications التطبيقددات دد ال ى ةددص واتىلذيدد    تددظ .2

 اسددددددددتجابة عدددددددد م وحلاادددددددص
Not responding 
 تةددددددددال واتطىلشددددددددا وادددددددد ي  

 ي تجش .
ىلشددددددددا وادددددددد ي   واتط   تدددددددد    .3

ىمشددددددددب  ااف قألي ددددددددتجش  بدددددددد
 باارىر .

 المهمدددددة إنهددددداء واددددد  ر ونقددددأل .4
End Task   اشَدددددددتم
 ا  ق واتطىلشا.

 

 .Shift +Esc +Ctrl وختصار ايف ار نا)   وا ال 

 Using Helpاستخ ام المساع ة 
والدددداكم    تكلدددداغامحصددددذل ىمدددد  تجذبددددص  ددددأليثص األ ددددظمص والددددائثص ملوارتوتددددات  ةكاندددداً  التعليمددددات والدددد عمم مُتث دددد

 ملار ت ا ملارشا وت خارص بكشرشص ى م  ا .
نظدددال واتلدد شم ملُتلدددك م ةألجثددداً  بإةكانشدداتمل دددشمص ة دداى   امىلحدددو ىددال ةثظدددم واذو ددشل واتثمقدددص  7ويندد و أل نظدددال يُددذ)  

   امُ  تخ ل ىف  واضألملر .

التعليمددددات تظ دددأل نا)دددد     ابدددد أةدددال واقائ دددص  Help and Support التعليمددددات والدددد عمروبددد   ونقدددأل .1
  .وال عم
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اَتظ ددأل تثمش ددات  Learn about Windows Basics تعلّددم أساسدديات ويندد و  واددأل وب  وخددرت ةددث ً  .2
ادألملوب  وارألىشدص. ونقدأل ىمد  اتظ دأل جم ذىدص ةدال و ىمد  تي روبد  ااف قألخارص هب و واذ ذع ىم  شكم رملوبد  تيضداً. ادم  بد

 اَشتم  ىأل  حمتذوه. تي روب 
 . وكت   Search Help في التعليمات البحثىم و تخ ول ةألبل واتحأليأل مُيكال ةال خ ل نا)   واتثمش ات ملوا    

ةرتا   و   تيقذنص واكرب تمل  ونقألواىلحو ىفب مث  تألي واذ ذع وا ي 
 ع واىلحو.اَتظ أل ةثمذةات ةتثمقص مبذ ذ  Enter اإلوخال

 .ةال اذتص واراتشح F1ىم  وارتا   ااض   مُيكال واذرذل ا  نا)   واتثمش ات ملوا ىم ب 

 
 

 تمارين

 .Desktop لسطح المكتب وجلان  وآلخألا   Recycle Bin سلة المحذوفاتك تيقذنص تأل   .1
 .Recycle Bin سلة المحذوفاتملتيقذنص  Computer جها  الكمبي تر  تيقذنص ت    .2
 .:Dي اروً ىم   طح واكت  امقألص وحملمتنل  وختص .3
  مِّ و ختصار وا ابا  تاثاب ملت ايل(. .4
 .Control Panel التحّكم ل حةمل Recycle Bin ة المحذوفاتسلّ ام بإخرال تيقذنيت  .5
 .Recycle Bin سلة المحذوفاتمل Computer جها  الكمبي ترو)تح نا) يت  .6
 .Computer لكمبي ترجها  ا  ال نا)    Title Bar شري  العن ا  ونقأل .7
 .   وافذو)  وارتذتص بلكم ى ذ يرت .8
 هي وافا)   وارث ااص. سلة المحذوفاتوجثم نا)    .9
 با تخ ول اذتص واراتشح. Computer جها  الكمبي ترونتقم ا  نا)    .11
 با تخ ول اذتص واراتشح. Computer جها  الكمبي ترت ما نا)    .11
 والاشص. ا  ةفتصف سلة المحذوفاتتأل ك نا)    .12
 ام  بت شري تجم وافا)   ت)قشاً ملى ذ ياً. .13
 .Recycle Bin سلة المحذوفاتت ما نا)    .14
 .Control Panel التحّكمل حة و تخ ل واتثمش ات ملوا ىم امحصذل ىم  ةثمذةات تذل  .15
 .Task Manager إوارة المهامو)تح نا)    .16
 تل شم ا وآلن. وايت يَتم   عمبالتعليمات وال ّ ام  بإهنال وا  ص واتثمقص  .17
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  Files and Folders Managementات مجلّدوال الملّفاتإدارة 

 اتمجّل وال الملّفات
 وامر دات، ملمتتمد  Filesيَدتم  صد يال واىلشاندات ن وحلا دذب  د ال ملتد وت واتخد يال واختمردص ىمد  شدكم ةمردات 

 وخل. شص.ذتواص   وامر اتتمل  واص ذرص تمل ةمرات وافصش   اامر اتةتث    ك اً ملتنذوى تشكا ً 
ىمدد   م دد ملمُيكددال تنحي تتددذي ور .Foldersص وت تمل ت ا ددجمم دد يَددتم  ترظ ددا  وخددم  ،وامر دداتتفظددشم  ى مش ددصملات دد شم 

 وت )ألىشص تخأل ، ملهك و.جمم  
م  د ال ال و دتخ ول تررور واتفق دةثدني َتظ دأل حمتذياتدب  د ال وجلد ل واميدال ةدال وافا)د   تشدو مُيكد جمم د ىف  )دتح  .1

قددددم واثفددددذون امتف شدددألي 
وت  رر م دددددددددددددد بددددددددددددددني ور
 ملرر Back الخلدددددددف
 (.Forward األمام

ىمدددددددد   واف قددددددددألمُيكفدددددددد   .2
َيظ دددددأل  جمم ددددد و دددددم تي 

 دددد ال شددددألي  واثفددددذون 
و ددتثألو   ن شددألي  واثفددذون يَددتم م دد  ددم ورىمدد  وا دد م وردداملر   واف قددألا نتقددال ااشددب ةىلاشددألً . كدد ا ، ىفدد  

 وت.م  حمتذياتب ةال ور

 .ىمشب ةىلاشأل  ااف قألب جمم  مُيكال )تح تي  .3

 األساسية التخدين وح ات

 :ص يال واىلشانات ملواثمذةات   ال ملت وت واتخ يال، ملوايت ةال تمه ا ى مش صتَتم  

: يُثدد   واقددألص واصددم  تتدد  تهددم ملتدد وت واتخدد يال انددب تتددذي ىمدد  نظددال Hard Disk لقددرص الصددلبا .1
 واتل شم باإل ا)ص ا  واربوةج واتطىلشقشص واخأل .

 .واىلشانات ص يالتجم  ُت تخ ل ةال: CD-RWة مج ّ األقراص المد  .2
  وت  ثات ص يفشص ىااشص. ملهي واىلشانات، ص يالتجم  ُت تخ ل ةال: DVD-RWة األقراص الرقمي .3

مُيكددال ةددال خ هلددا تذرددشم  USB: يتددذو)أل  دد ال وحلا ددذب ىدد   ةفا)دد  USB Flashالددذوا ر ال مضددية  .4
 وا ملوكأل واذةضشص.

 .اال ىلكصواتخ يال ا و كان وحلا ذب ةتصً  ب ث مش صامقشال ب وال ىلكصوص : مُيكال و تخ ول تاأل الّشبكةأقراص  .5
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 Creating Folders اتمجّل ال إنشاء
ي يَدتم  )شدب انلدال بثد    دألق خمتمردص مل اد  ت د  واكدان واد    Foldersت امجّل الي تطشل وا تخ ل انلال 

 ب:ةكان ن وحلا ذ  واقابمص امتطىلشا ن تي   واط ألقملةال ه ه  م  ور
 .  New ج ي واةأل  ملوخرتواميال امرىر  ىم  ةكان )ارغ  اا  رب ونقأل (1 
 ةال واقائ ص وارألىشص. Folder مجّل  ونقأل وخلشار (2 

بثدددد ها  ددددتظ أل تيقذنددددص ج يدددد   رددددرألول وامددددذن با ددددم 
 ملوكت مب ح ه و و  م  ام، New Folder ج ي  مجّل 

ةددال  Enter اإلوخددالىمدد  ةرتددا   و دد   و  ددم وجل يدد  مث  
بلكم وختشار و  م  يُرضم اراتشح اَشتم تثىلشت و  م.اذتص و
 .م  ىم  حمتذيات ور ي ل

 

 ملدددفةدددال واقائ ددص  جمم ددد مُيكددال تيضددداً انلدددال  
File  ج ي  ملواةألNew  مجّل  وختشارمث Folder .ةال واقائ ص وارألىشص 

 
 Toolbar د ال شدألي  وا ملوت  New Folder  ج ي مجّل ىمد  رر  واف قألتيضاً  مُيكالك ا  

 ن وافا)  .
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  Working with Files ّفاتالملالعمل مع 

 Common File Types  الشهيرة الملّفاتأن اع 
ىدال  أليدا ىدا ً   تت شد ملتشدكال ةتثد    هذ واكدان واد ي يَدتم  )شدب صد يال واىلشاندات بلدكم )ثمدي. ملام مردات تندذوع  الملفّ 
 :ملوايت ن كأل ةف ا  تقص وامف.

 :docx ةمف ة تف  نصي Microsoft Word . 
 :xlsx ى م ةمف ملراص Microsoft Excel . 
 :pptx  تق ميي ةمف ىألMicrosoft PowerPoint . 
 :accdb   بشانات ةمف ااى  Microsoft Access  

 :txt    رذر ىم  تتذي مل  )ق  ب شطص نصذص ىم  تتذي نصي ةمف ة تف. 
 pdf  بذو طص بألناةج  ؤهانلا :  ةمف متAdobe Acrobat. 

 jpg، jpeg, bmp ، gif ةمرات رذر. 

 wma :ةمف رذيت  Windows Media Audio. 

 :wmv  ةمف )ش يذ Windows Media Video . 

 :zip ةمف ةض ذط. 

 :exe تطىلشا، بألناةج (تفرش ي ةمف (. 
 :tmp بث  )ش ا ت )ب مليَتم واتطىلشقشص واخأل  واربوةج وافظال تمل بذو طص ؤهانلا يَتم ةؤات، ةمف. 

 Word Pad ال فتر برنامج
 ص.شصذص واىل شطص ملوا ي ُي اى  ىم  انلال ة تف وت نص  روت واف  تت  بألوةج حمأل  WordPad  ال فتريُث   بألناةج 

 Open Word Pad ال فتر برنامج فتح
 ىال  أليا: واربناةجيَتم تل شم 

 اب أ            وا  ر ونقأل .1
 .All Programs  افة البرامج ونقأل .2
 .Accessories الملحقة البرامج ونقأل .3
 .WordPad ال فتر ونقأل .4

 
 

العمدددددددددددددددددل مددددددددددددددددد  برندددددددددددددددددامج الددددددددددددددددد فتر  
Working with Word Pad 

ةكانشدددددص ا WordPadر الددددد فتيُثطدددددي بألنددددداةج 
 واتف شقات واىل شطص. بثضشص ملاجألول انلال ة تف وت نص  

 ةصطمح واتف شا ا  والكم وا ي يظ أل ىمشب وافص ن وا تف . ملُيلري
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ات  شم ت شري تف شا وا تف . )ثم   ىلشم  Title Bar شري  العن ا ت رم  و تخ ول والألي  واذجذ  مُيكف 
واثدددددال، مُيكفددددد  و ختشدددددار ةدددددال بدددددني ىددددد   
خطددددددذط خمتمرددددددص ملتتجددددددال خمتمرددددددص اتمدددددد  
وخلطذط، ك ا مُيكف  ت شري اذن وافص ا  
تي ادددذن تأل ددد  )شدددب. مُيكفددد  تيًضدددا ت شدددري  

 كشرشص حما و  وا تف  ب  ذاص.
ن ت شدريه    وادفص واد ي تأل د َتد   

مث و دددددتخ ل واررور واذجدددددذ   ن ور ذىدددددص 
 دددددد ال ى ةددددددص واتىلذيدددددد   Font خدددددد ال

ةدددددال تجدددددم  Home الرئيسدددددةالصدددددفحة 
وخلددد  كددداحلجم ملوامدددذن ملندددذع  تف دددشات شدددري 

وخلددد . مُيكفددد  و دددتخ ول واررور واذجدددذ   
ات شري  Paragraph فقرةن ور ذىص 

 حما و  وافص. 
التاريخ تمل  Paint drawing رسمه تمل Picture ص رة  و ر بإ  Insert إورا  ك ا ت  ح ور ذىص

 .objectةا   ائنتمل  Date and time وحلايل وال قت

 Saving Files الملّفات حفظ
بلكم  ري ةتذال  واىلشانات، يفىل ي ىمش  ترظب بصذر  ةتكألر  اتجف  )ق ون بألناةجن  ةمفتثفال واث م ةل 

 ال فتروافص واطمذب   ال بألناةج  )ىلث  و نت ال ةال كتابص ب ىل  ونقطاع واطااص تمل تي ةلاكم تخأل .
WordPad ،  ترظ وامف ى مش ص تكذن تاجص ا: 

 ارتح اائ ص تملوةأل واربناةج. ال فتررر  ونقأل .1

  .Save As اَتظ أل نا)   وحلرظ  Save as حفظ باسمواةأل  وخرت .2
   .Rich Text document نص مدنّسقوخرت تف شا واتخ يال  .3
  ص يال وامف.ت    ةكان  .4
تداملل وختشدار و دم وامدف ام  ادص ىمد  حمتدذوه  .File name اسدم الملدفةألبل  ن  م واطمذب ووكت   .5

  .ا  ذاص ت كأله ملواذرذل ااشب ةأل  تخأل 
 .اَشتم  ترظ وامف Save  حفظ وا  ر ونقأل .4
 .Save As تمل واةأل ترظ با م Saveواتخ يال وامل  ام مف   )ألق بني وختشار واةأل ترظ  ى مش صىف   

 .( RTF  Rich Text Format  ال بألناةج وا )رت هي ةال وافذع  ؤهاانلا وايت يَتم وامر ات تن نذع  تظ 
  :تتذي ىم  تت  واألةذر واتااشص ت   مُيكال تن تتذي و م وامف ىم  كا)ص وحلألملغ ملواراال ملواألةذر، ملاكالحي جي   

 /   ؟   :  *   !   "   >   <  |   \
 

mshelp://windows/?id=4c7a98ab-e99e-485d-ae81-28110bfe3b9c#gtmt_file_def
mshelp://windows/?id=4c7a98ab-e99e-485d-ae81-28110bfe3b9c#gtmt_file_def
mshelp://windows/?id=9ada1558-de2c-46fa-b6f3-5330af66ac9b#gtmt_gls_application_def
mshelp://windows/?id=9ada1558-de2c-46fa-b6f3-5330af66ac9b#gtmt_gls_application_def
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 Changing File Status الملف حالة تغيير
" ن محايت ا ةال وات شريوت  ري واقصذ   للقراءة فق ص ا  "وهلاةص تمل والخصش   اتوامر  مُيكال تن ُي اى  تثشني 
 امقألول  )ق ،   مُيكال ت شريه. وامر اتتمل  ري واثت   . ىف  تثشني تت  

 اَتظ أل نا)   وخلصائص. Properties خصائص واةأل ملوخرتواميال امرىر  ىم  تيقذنص وامف  اا  رب ونقأل .1
 .Read-Only  فق للقراءةرثشم ةألبل و ختشار بت ام .2
 .OK م افقونقأل  .3

 .ىف ةا  َشتم )تح وامف،  شكذن امقألول  )ق   ملن اةكانشص اجألول تث ي ت ىمشب

'امقألول  )ق '. يؤ ي تثشني  ةمف  'امقألول  )ق ' بفر  واطأليقص وايت تَقذل )ش ا بتثشني  جمم  مُيكف  تثشني  
ةمرات امقألول   فص تااشًا )شب امقألول  )ق . اال تكذن تي  واض    وامر اتكذن كا)ص امقألول  )ق  ا  تن ت جمم  

 . ت بتثششفب 'امقألول  )ق 'اُ  جمم  )ق  تمقائشاً بث  ا ا)ت ا ا  
 

 
 
 

mshelp://windows/?id=4c7a98ab-e99e-485d-ae81-28110bfe3b9c#gtmt_file_def
mshelp://windows/?id=07db08df-5600-4b79-acb2-15fa5ee51d77#gtmt_read_only_def
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 Display Files الملّفاتعرض 
 Sorting Files  الملّفات ترتيب
ت دد شم واذرددذل وا ددأليل ا  واثفارددأل واطمذبددص ص تألتشدد   )ددألر( حمتذيددات وافا)دد   بلددكم جشدد  اةكانشدد ى مش ددصتُثطددي 
 التعدددددددددددددد يل اريختدددددددددددددد تمل Name االسددددددددددددددم ت دددددددددددددد وارتتشدددددددددددددد   :  ةف دددددددددددددداتشددددددددددددددكال ىدددددددددددددد    ملتألتشدددددددددددددد ب دددددددددددددد ذاص. 

Date Modified الند ع تمل Type الحجدم تمل Size.   تصداع ياً  يَدتم  وارتتشد ك دا Ascending  تنا ليداً تمل 
Descending  وارتتش  ش صى مةل ة تظص واةذر واتااشص ىف  اجألول: 

 ملواثكدد  ىفدد  تألتشدد  واثفارددأل وامر دداتوت تملً  مث م دد يَددتم  تألتشدد  ور ،ىفدد  تألتشدد  واثفارددأل بلددكم تصدداى ي ،
 بلكم تفاريل.

  ىفدد  تألتشدد  واثفارددأل بلددكم تصدداى ي ت دد  و  ددم تظ ددأل واثفارددأل وا دد ا  بااراددال تملً  مث وا دد ا  باام ددص
 وإلنكمش يص مث باام ص واثألبشص.

 تألتش  واثفارأل:  مش صىإلجألول 

 وفددددق ترتيددددبواةددددأل  View عددددرضةددددال واقائ ددددص  وخددددرت .1
Sort By. 

 االسدددددددمظ دددددددأل اائ دددددددص )ألىشدددددددص حتتدددددددذي  أليقدددددددص وارتتشددددددد  ت .2
Name ،تاريخ التع يل Date modified ،الحجدم 

Size ،الندددددددد ع Type .  تصدددددددداع يملةثشددددددددار وارتتشدددددددد 
Ascending   تنا لي تملDescending. 

 .نيطمذبوارتتش  وا ملةثشار  أليقص  ت    .3

ىمد  تتد  ى ةدات واتىلذيد  و  دم تمل  ااف قأل، مُيكدال واردألر بدDetailsىف  ىأل  حمتذيات نا)د   بلدكم تراردشم  
  ةدأل   ااف قألتمل وحلجم.. وخل، اَشتم  وارألر بلكم تصاى ي تمل تفاريل. ك ا مُيكال ت شري  أليقص وارتتشد  بد تاري  واتث يم

 تخأل  ىم  ى ةص واتىلذي   و ا.

 
 View Mode عناصرال عرض طرق

ن وافا)  . ىم   ىلشم واثال، اد  تُرض دم تن تكدذن واألةدذر  وامر ات  أليقص ىأل ، مُيكف  ت شري جمم  ىف  )تح تي 
. طأليقص واثأل  وايت تُتشح ا  اةكانشص ىأل  تنذوع خمتمرص ةال واثمذةات تدذل كدم ةمدفا  حتتا  اتمل تمل تر أل(، تكرب  

 القدددددددددددددددددددد ائم شددددددددددددددددددددري  دددددددددددددددددددد ال  View عددددددددددددددددددددرضص بدددددددددددددددددددد ا  ةددددددددددددددددددددال خدددددددددددددددددددد ل واقائ دددددددددددددددددددد واقشددددددددددددددددددددالمُيكددددددددددددددددددددال 
 Menu Bar. ملوختشار وخلشار  واميال امرىر  ىم  ةكان )ارغ وا  رىم   ااف قألتمل بView ةال واقائ ص وا أليثص .  

 ص اثأل  حمتذيات وافذو) :مخ  )ظات رئش  7مليف ملر يتض ال 

 ملتضم: األيق نات )ظص .1
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  ًاأليق نات الكبيرة ج ا Extra large icons. 
  األيق نات الكبيرة Large icons . 

 األيق نات المت سطة  Medium icons . 
 األيق نات الصغيرة Small icons. 

 
 .List معاينة ال ئحة .2

 . Details معاينة التفاصيل .3

 . Tilesالتجانب تمل معاينة المربعات .4

  Contentsالمحت ىمعاينة  .5

 Renaming Files and Folders   اتمجّل وال الملّفات تسمية إعاوة
    ألق   مص ةف ا:بث     وت بث  انلائ ام  ملور وامر اتاةكانشص واقشال بت شري تمسال  ام  تخ ل 7  وين و  يذ) أل

 إعداوة تسدميةواميال امرىر  ملوختشار واةأل  اا  رب واف قأل Rename  اشَدتم حتأليدأل
ىم  ةرتا   واض    تشو نقذل بكتابص و  م وجل ي  ةىلاشأل  ملةال مث   .و  م

 اتثىلشت و  م وجل ي . Enterإل خال و

 
   ىم  وارتا   واض    حت ي  واثفصأل مثF2. 

  تسمية إعاوةوختشار واةأل  مث  حت ي  واثفصأل Rename  ملفةال واقائ ص File. 

 
  ىم  و م واثفصأل.  واف قأل مث  واثفصأل  حت ي 
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 Copy and Move Files andات مجلّد وال الملّفداتنسدخ ونقدل 
Folders  

 Move Files and Folders ات مجّل وال الملّفات سخن
مُيكفدد  بثدد   ادد   .، )إندد  بدد ا  َتقددذل بإنلددال ن ددخص ةكددألر  ةددال وامددف وارددميةمددف  ىفدد  اشاةدد  بف دد  

، ) دال وا)ضدم وحلا دذبآخدأل ىمد   ةذادل تقم ىال وامدف واردمي. ن تاادص ن د  ةمدف ملاصدقب ا  تث يم ا بلكم ة
 . ت كأل وامف وجل ي  ةف  ا ملوامف وارمي مُيكف اىا   ت  شتب تىت 

ردذر   ىلدا واردم ةدال  ىم واف    تحصم  ى مش ص   ألق. ملىف  و نت ال ةال واف   بث    ى مش صمُيكال اجألول 
 واف   ىم  ةألتمتني: ى مش صتَتم  .واثفصأل ملاكالحي ن ةكان آخأل

ول ملةدال مث اجدأل  واف   هلدا ى مش صواف   بتح ي  واثفارأل واطمذب اجألول  ى مش صوخلطذ  وامل  ةال  تَتم   :1مرحلة 
 واتااشص: واط ألقبإت    واف   ى مش ص

  نسخوختشار Copy  تحريرةال واقائ ص Edit  م الق ائ شري   الMenu 

Bar   (ن وافا.  
 
 نسدخ   ملوختشدار واةدأل واميال امرىر  ىم  واثفارأل وحملد    اا  رب واف قأل Copy  ةدال

 واقائ ص وا أليثص. 

 
    ىم  وارتاتني  واضCtrl + C راتشح.ةثاً ةال اذتص وا 

بإتد    وامصدا ى مش دصملاجدألول واف د  بااد هاب ا  واكدان واطمدذب  ى مش دصواثانشدص ةدال  وخلطدذ  تَتم  : 2مرحلة 
 واتااشص: واط ألق

 لصقةأل واواميال امرىر  ملوختشار  اا  رب واف قأل Paste .ةال واقائ ص وا أليثص 
 

  اللصقوختشار تةأل Paste  تحريرةال واقائ ص Edit  وئمشألي  واقدذ   ال 
Menu Bar. 

 
    ىم  وارتاتني  واضCtrl + V  ًةثا. 

 
 
 

mshelp://windows/?id=3960fc8d-ec0e-4618-854c-170a74f3bed6#gtmt_location_def
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 Move Files and Folders ات مجّل وال الملّفات نقل
ا  تأل د  ن نقدم  :ىم  وحلا ذب. ىم   ىلشم واثال وامر اتا  حتتا  ن بثض واتشان ا  ت شري ةذال ص يال 

 ( الاركت ا ةل شخص آخأل.وا  وكأل  ةثم بطااات  اإلرواصمل ائ  اابمص آخأل تمل ا   جمم  ا   وامر ات

  حنصدم  وافقم ى مش صواف   ةل وخت غ ملتش  ملهذ تنب ن هنايص  ث مش صبلكم ةلابب ا وافقم ى مش صتشو تَتم 
اىم  ىفصأل آخأل ةطابا امثفصأل وا ا ي  تيضداً ىمد   ث مش دصملتَدتم وا .ا  ةكان آخدأل واثفصأل نر ب يَتم ت شري ةكان ملامن 

 :ةألتمتني
 واط ددألقإتدد   ب واقددص ى مش ددص ملاجددألول صبتح يدد  واثفارددأل واطمذبدد وافقددم ى مش ددصتَددتم  واألتمددص وامل  ةددال  :1مرحلددة 

 :واتااشص

  قصوختشار واةأل Cut تحريرئ ص ةال واقا Edit  ائم شري  الق    الMenu 

Bar. 
   

 واميدال امردىر  ىمد  واثفاردأل وحملد     اا  رب واف قأل
ةدددددال واقائ دددددص   Cutقدددددصملوختشدددددار واةدددددأل 

 وا أليثص.
 
 
 
    ىم  وارتاتني  واضCtrl + X  ًةال اذتص واراتشح ةثا. 

 واط دألقبإتد    وامصدا ى مش دصملاجدألول واطمدذب بااد هاب ا  واكدان  وافقدم ى مش دصتَدتم  وخلطدذ  واثانشدص ةدال  :2مرحلة 
 واتااشص:

 لصدق واةدأل نا)د   واكدان واطمدذب ملوختشدار ةدال  ةكان )ارغواميال امرىر  ن  اا  رب واف قأل
Paste ةال واقائ ص وا أليثص . 

  لصدددددق واةدددددأل وختشدددددارPaste  تحريدددددرةدددددال واقائ دددددص Edit  شدددددري  القددددد ائم ددددد ال 
Menu Bar. 

 
    ىم  وارتاتني  واضCtrl + V .ةثاً ةال اذتص واراتشح 
 

 

mshelp://windows/?id=d2f7b850-ff77-499b-9b4e-bdc08e3ae4d1#gtmt_removable_media_def
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 Deleting Files and Foldersات مجّل وال الملّفاتحذف 
اشَدتم  ار داهلا  ،واتااشدص واط دألقبإتد    Delete حدذفنقدذل بتح يد ها مث خنتدار واةدأل  واثفاردألىف  وحلاجدص ا  تد غ 

 :Recycle Bin سلة المحذوفات ا 

  حذف واةأل حت ي  واثفصأل مث وختشارDelete  ملفقائ ص واةال File. 

 
 حذف واميال امرىر  ىم  واثفصأل ملوختشار واةأل  اا  رب واف قأل Delete .ةال واقائ ص وا أليثص 

 
  الحذف ىم  ةرتا  واض   حت ي  واثفصأل مث Delete .ةال اذتص واراتشح 

 ال واد  ر، تمل ىمد  وحلد غ ى مش دص إلمتدال Yes نعدم واد  ر، نفقدأل ىمد  ث مش دصبث  وختشار تةأل وحل غ تظ دأل ر دااص تىكشد  وا
No ث مش صامرتوجل ىال وا. 

 

 .Recycle Bin سلة المحذوفاتمُيكال ت غ تي ىفصأل ةىلاشأل  ىال  أليا  ح  واثفصأل ملا) تب )ذق  

، ) دال وحملت دم ت )دب هنائشداً بد  ً ةدال حم دذل USBحمدألك تادألوص تمل ةدال  شدىلكص جمم د ةدال  جمم د تمل  ن تااص تد غ ةمدف   
 ص يفب ن  مص وحمل مل)ات.

ر تدد غ ةمددف، ) ددال وحملت ددم تن يكددذن اشدد  و  ددتخ ول بذو ددطص بألندداةج يَددتم تلدد شمب تااشدداً. تدداملل واقشددال ن تااددص تثدد  
 حلم والكمص. وحلا ذببإ  ق واربناةج تمل اىا   تل شم 

 

mshelp://windows/?id=1aae1bad-f114-4f57-bc64-9c9c7a7b273c#gtmt_network_def
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 Restore Files and Folders اتمجّل وال الملّفات استعاوة
تشو Recycle Bin ة المحذوفات لّ سىف ةا َتقذل ت غ ةمف ةال وحلا ذب، ) ذ يفتقم ن وحلقشقص ا  

 مت  تدد ) ا وادديت   وامر دداتRestore  السددتعاوة. ممددا يُتددشح وارألرددص ة المحددذوفاتسددلّ يَددتم  ص يفددب ةؤاتدداً ا  تن يَددتم  ا)ددألوغ 
 وارمشص. ةذواث ابطأليا وخلطى ملاىا  ا ا  

بتح ي  واثفارأل واطمذب  Recycle Bin المحذوفات ةسلّ وت وحمل مل)ص ةال م  ملور وامر ات و تثا   ى مش صتَتم  
 واتااشص: واط ألقو  تثا   بإت    ى مش صملاجألول و تثا  ا 

   استعاوةوختشار واةأل مث  وامر اتحت ي Restore ملف ةال واقائ ص File    (ة المحذوفاتسلّ   ال نا. 

 
 استعاوةواميال امرىر  ىم  رة  واثفصأل واطمذب ملوختشار واةأل  اا  رب واف قأل Restore .ةال واقائ ص وا أليثص  

 
  اسدددددددتعاوةوختشدددددددار واةدددددددأل Restore  األووات شدددددددري ةدددددددال Toolbar    ة المحدددددددذوفات.سدددددددلّ  ددددددد ال نا)ددددددد 

 

 
 

 Empty the Recycle Bin المحذوفات ةسلّ  إفراغ
تىت تَت كال ةدال و درت و ه   Recycle Bin ة المحذوفاتسلّ ىف ةا َتقذل ت غ ةمف، يَتم  نقمب ىا ً  ا  

، جيد  وامر داتحتتم دا هد ه  واديت واقدألصهنائشاً ةال وحلا ذب ملو  دترا   ةدال ة داتص  وامر ات تقاً ا و ا ل واةأل. إلرواص 
 .ة المحذوفاتسلّ ت ) ا ةال 

 المحذوفات ةسلّ  مُيكال ا)ألوغ Recycle Bin إفدراغواميال امردىر  ملوختشدار واةدأل  اا  رىمش ا ب ااف قألملهي ة مقص ب 
 .Empty Recycle Bin المحذوفات ةسلّ 

mshelp://windows/?id=3960fc8d-ec0e-4618-854c-170a74f3bed6#gtmt_location_def
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 ملفةال واقائ ص  تةأل وإل)ألوغملوختشار  المحذوفات ةسلّ ح نا)   ك ا مُيكال )ت File. 

 
  شري  أوواتةال خ ل Toolbar .  (وافا 

 
 

 ى مش دصاتىكشد   Yes نعدم واد  رنفقدأل  .صوإل)ألوغ واف ائي ةدال وا دم   ى مش صتظ أل ر ااص اتىكش   ،ملن مجشل وحلا ت
 .ث مش صامرتوجل ىال وا No ال وا  روحل غ تمل 

 
ةدال اذتدص  Shiftرتدا  واىمد   ااض د  مل اد  ب ة المحدذوفاتسدلّ ت غ واثفارأل هنائشاً  ملن ار داهلا ا   المُيك 

د ة المحدذوفاتسلّ  ا  واثفاردأل تفتقمىف ها اال  وحل غ. ى مش صواراتشح تثفال  بلدكم هندائي  اا  دَشتم تد ) ملامن 
 ةال وحلا ذب.
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  Search for Files or Foldersات مجّل أو ال الملّفاتالبحث عن 
وت. )د  تذجد   أليقدص تدو ملوتد   تُثد   وا)ضدم، بدم م د ملور وامر دات  ت دااش  امىلحدو ىدال ىد    7  وين و  وافظال يذ) أل

 واىلحو اةكانشص واثثذر ىم  واثفارأل واطمذبص   ال وحلا ذب. ى مش صو تخ ول  ألق خمتمرص تشو تُثطي  مُيكف 
افا)د   تتد   دألق واىلحدو وا ا دشص، تشدو مُيكدال كتابدص و دم واثفصدأل  د ال و  Search Box البحدث مربد مليُثد  

 ةىلاشأل  تمل ج ل ةفب.

 
َيظ دأل  دد ال وافا)د   كا)ددص واثفاردأل واطابقددص ا  دم ةىلاشددأل  ملن  البحددث مربد )ثفد  كتابدص و ددم واثفصدأل  دد ال 

 ىلحو.وا ى مش صتال ى ل واثثذر ىم  شيل ُةطابا َ تظ أل ر ااص ترش  بث ل ملجذ  تيص ىفارأل تطابا 

 .Start Menu   اب أ القائمة  ال  البحث مرب ىم  نر  وافتائج با تخ ول  وحلصذلك ا مُيكال 

 
 

ن وحلا دذب بلدكم ت دألع ةفدب ن واةداكال  دري وار أل دص.  Indexed المفهرسدةواىلحو   ال واةداكال  ى مش صم  دتدتَ 
تمل  My Documentsالمسددتن ات  مجلّد كتد  تمل واتخدد يال  د ال واذوادل وار أل دص ك ددطح وا ى مش دصاد ا  يُرضدم تن تَدتم  

ر دددااص ُت ددداى   7  وينددد و ، ةدددل واثمدددم تندددب ىفددد  واىلحدددو  ددد ال واذوادددل  دددري وار أل دددص ُيظ دددأل My Pictures الّصددد ر مجلّددد 
 وا تخ ل ىم  َ م ه ه واذوال ا  جم ذىص واذوال وار أل ص.

 
واىلحددو، )ثفدد   ى مش ددصمل ادد  ات دأليل  الحجددمتمل  ريخالتدداواىلحددو ت د   ى مش ددصاةكانشدص اجددألول  7ويندد و  ثطددي ك دا يُ 

 تدداريخواىلحددو  ث مش ددصتظ ددأل  ئحددص ردد ري  حتتددذي ن ت ددرم ا خشدداروت ة دداى   ا  Search Box البحددث مربدد  دد ال  واف قددأل
 .Size الحجم أو Date modified التع يل

 
 واثفصددأل بلددكم  اشددا ىفدد  ىدد ل ةثأل)ددص و ددم (*)ةددل ة تظددص تنددب مُيكددال و ددتخ ول رةدد  واتثددذيض ملهددذ وحملددألغ 

واىلحدو. ) دثً ، مُيكدال واىلحدو ىدال  ى مش دصبدااتثذيض ىدال جد ل ةدال و دم واثفصدأل واطمدذب تثفدال  (*)تشو يقذل وحملدألغ 
 وت  وامر ددات، ك دا مُيكددال واىلحدو ىددال البحددث مربدد  دد ال  *bىدال  أليددا كتابدص  bواثفاردأل وادديت تىلد ت تمساؤهددا بدداحلألغ 

 license*.docxك ا يمي: ةثً    licenseملتىل ت بكم ص  docxوافذع 

 Compressing Files   الملّفات ضغ 
تقمددشص ةقدد ور تجددم ة دداتص واتخدد يال امثفصددأل مل ادد   Compression واثفصددأل  ضددغ  ث مش ددصنثددين ب
تددذ)ري ة دداتص ا ددا)شص امتخدد يال ةددال ج ددص، ملواتقمشددم ةددال ملاددت وإلر ددال ن تددال ار دداهلا ك أل)قددات  ى مش ددصام  دداى   ن 
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بدفر  واطأليقدص واديت تتثاةدم هبدا  واضد ذ صوت م د ملور وامر داتةال ج ص تخأل . مُيكف  واث م ةدل    ال واربي  وإلاكرتملين
 .وت  ري واض ذ صم  ملور وامر اتةل 

واددربوةج  مل ددريه ةددال WinRARةثددم بألندداةج  واض دد  ملاىددا   )دد   وامر دداتوةج وخلارددص بضدد   هفدداك واث يدد  ةددال واددرب 
ملاىددا   )دد   دد ط ا ب دد ذاص  ملن وحلاجددص اذجددذ  بددألوةج  دد    وامر ددات دد    ث مش ددصبإةكانشددص واقشددال ب 7مليفدد ملرملميتددار  .واخددأل 
 ا ا)شص.

ص ، اتظ أل اائ دص )ألىش دSend to إلى إرسالتار واةأل واميال امرىر  ىمش ا ملخن اا  رواطمذبص نض   ب وامر ات)ىلث  حت ي  
 .Compressed (zipped) folderتخأل  خنتار ةف ا واةأل 

 
 دد ط ا، نقددذل مب ددح و  ددم ملكتابددص  وادديت مت   وامر دداتةضدد ذط با ددم تتدد   جمم دد يظ ددأل  واض دد   ى مش ددصىفدد  و نت ددال ةددال 

 واراتشح.ةال اذتص  Enterل ىم  ةرتا  وإل خا ااض   و  م واطمذب مث تثىلشت و  م ب
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  Print Managementإوارة الطباعة  
ىمد   ات ثألغابد 7  ويند و امحا ذب، مل ااىلاً ةا يقدذل  واألئش صتت  تهم ملت وت وخلأل   Printer  الطّابعةتُثترب 

ىفدد  تذرددشم ا ملتث ىلشددت بألندداةج واتلدد شم ةىلاشددألً  ىمش ددا ا  ن بثددض وحلددا ت وافددا ر . ملكخطددذ  تملاشددص يُرض ددم بثدد   واط ابثددص
 ىم  وجل ار َتثششف ا كطابثص و)رتو شص خارًص ىف  ملجذ  تكثأل ةال  ابثص ةتصمص باجل ار. واط ابثصتثأليف 

 Changing the Default Printer االفتراضية الطّابعة تغيير
مل ددشقذل  و )رتو ددشص واط ابثددص ابثددات ةتثدد   ، )ُش كفدد  تثشددني اتدد وها اتكددذن هددي  ُت ددتخ ل ىددا  ً ا و كفددت 

 ا تمقائشاً ةىت ا ت بااطىلاىص.ملواربوةج واخأل  با تخ وة  7  وين و 
 و )رتو شص امحا ذب ك ا يمي: واط ابثصمُيكال واقشال بتح ي  تمل ت شري 

 Control الددتحّكمل حددة ةددال   Hardware and Sound الّصدد تو  العتدداووختشددار تيقذنددص  .1
Panel  عدددددرض األجهددددددة  وادددددأل وب ملوختشددددار

 الطّابعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتو 
 View devices and 

printers   ملوادديت  واط ابثددات، اَتظ ددأل نا)دد
واتصمص باجل ار. مُيكال  واط ابثاتحتتذي كا)ص 

 Devices and الطّابعدددداتاألجهددددة و ر ملوختشدددا ابدددد أةدددال واقائ دددص  واط ابثدددداتتيضددداً ايف دددار نا)ددد   
Printers. 

 
تعيدددين  و )رتو دددشص مث وختشدددار واةدددأل  واط ابثدددص ابثدددص اتكدددذن هدددي  حت يددد  تي   .2

  ملددفةددال واقائ ددص  Set as default printer طابعددة افتراضددية
File. 
 
تعيددين  طابعددة واطمذبددص ملوختشددار واةددأل  واط ابثددصواميددال امرددىر  ىمدد   نق ددأل وادد  رتمل 

 .ةال واقائ ص وا أليثص Set as default printer افتراضية

 
 .و )رتو شص واط ابثص  اص ىم   (√   تظ ملجذ  اشار  و ختشار

 

 Installing a New Printer ج ي ة طابعة تثبيت
ُي داى  وا دتخ ل ن  بألنداةجبلدكم ىدال، اذجدذ   7ويند و  د مص ن  ى مش دصا ا)ص  ابثص ج ي    ى مش صتُثترب 
 مل ا  ةال خ ل اتىلاع وخلطذوت واتااشص:، ث مش صه ه وا

mshelp://windows/?id=be27e4fc-0da6-4ffb-a100-216bcc8e2879#gtmt_default_def
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واةددأل  باختشددارم  اُدد .ابدد أواقائ ددص  ةددال  Devices and Printers واط ابثدداتواتج شدد وت مل نا)دد   و)ددتح  .1
تلد شم  اشَدتم Toolbar األووات شدري تمل ةال   File ملفةال واقائ ص  Add a printer طابعة إضافة
 Add a localإضافة طابعة محلية وخرت   .Add Printer Wizardة معالج إضافة طابع بألناةج

printer     التالي وا  رملو    ىم Next .  اتظ أل نا)   ج ي 
 م جددددددددددددد و منفدددددددددددددذ سدددددددددددددتخ اماةدددددددددددددال واقائ دددددددددددددص  (USB/LPT/COM) الطّابعدددددددددددددةمنفدددددددددددددذ تددددددددددددد     .2

Use an existing port  التاليمث و    رر Next. 

 .Model الطّابعة م ويل  تيضاً ملت    امطابثص Manufacturer الصانعة الشر ةوخرت  .3

 .Finish إنهدددددددداء وادددددددد  رىمدددددددد   ااف قألبدددددددد واط ابثددددددددصتثىلشددددددددت  ى مش ددددددددصتددددددددابل وخلطددددددددذوت تددددددددىت و نت ددددددددال ةددددددددال  .4
 

 
 

 Printing Documents   اتمستن ال طباعة
 ددد ال بدددألوةج  File ملدددفىمددد  واقائ دددص  واف قدددأل ىلاىدددص ة دددتف  بلدددكم ىدددال ىدددال  أليدددا  ث مش دددصمُيكدددال واقشدددال ب

 Printطباعة  وا  رىم   واف قألاشتم  ىأل  خشاروت واطىلاىص واختمرص، مث  ، Print طباعةملوختشار واةأل  ةايكألمل ذ)ت
 اشتم   ىلاىص وحملتذيات وا تف  وحلايل.

 اذتص واراتشح. ةثاً ةال Ctrl + P واطىلاىص بض   وارتاتني صث مش  مُيكال واقشال ب 
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 Viewing Print Jobs الحالية الطباعة مهام عرض
 .شري  المهام  ال  واط ابثصتظ أل تيقذنص  ،واطىلاىص ث مش صىف  واىل ل ب

 
واظداهأل   د ال  واط ابثدصنفقدأل نقدألوً ة  ملجداً ىمد  تيقذندص  وحلااشص،  Print Jobs مهام الطباعةملاثأل  نا)   

رتدم ن تدظ ملجدذ  وا دتف وت اشد  واطىلاىدص ن  . Notification اإلعد من ةفطقدص  Taskbar شدري  المهدام
  .Pages ع و الصفحات ، Size الحجم ةل ةثمذةات كاةمص ىال كم ة تف  واطىلاىص

 Devices And الطّابعاتاألجهدة و  خشار تيضًا ةال Print Jobs مهام الطباعةمُيكال ىأل  
Printers  عرض ما يَتم طباعتهملوختشار واةأل  واط ابثص، مث حت ي  اب أ واقائ صةال See what's printing 
 واميال  واقائ ص وا أليثص(. وا  رةال اائ ص 

 
 

 Resume Print Jobs Pause and واستئنافها مؤقتاً  الطباعة مهام إيقاف
  Pause إيقاف الطباعة مؤقتاً 
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 مؤقدت إيقدافملخنتار واةدأل  ،  وا تف  واطمذب ايقاغ  ىلاىتب بلكم ةؤاتحُن   نا)   ة ال واطىلاىص،   ال 
Pause مسددتن  ةددال واقائ ددص Document واميددال ىمدد  و ددم وا ددتف .  بفق ددأل وادد  ر. ك ددا مُيكددال وختشددار نردد  واةددأل  

 
 Resume  استئناف الطباعة

ةال  Resume استئنافملخنتار واةأل  وا تف  واطمذب و تظفاغ  ىلاىتب  واطىلاىص، حُن    لة ا نا)    ال  
 اا  رىم  وا تف  ب ااف قألب ث مش صةتابثص واطىلاىص. ك ا مُيكال واقشال بفر  وا ى مش صاَتتم  Document مستن  واقائ ص

 . Resume استئناف واميال امرىر  ملوختشار واةأل

 
 

 Restart or Cancel Print Jobs حذفها أو الطباعة مهام تشغيل إعاوة
وا ددتف  واطمددذب اىددا    ىلاىتددب ملخنتددار واةددأل   واطىلاىددص، حُندد    دد ال نا)دد   ة ددال  :وة تشددغيل مهددام الطباعددةإعددا

 ث مش ددصاىددا   واطىلاىددص. ك ددا مُيكددال واقشددال بددفر  وا ى مش ددصاتَددتم  Document مسددتن ةددال واقائ ددص  Restart إعدداوة
 .Restart إعاوةواميال امرىر  ملوختشار واةأل  اا  رب وا تف ىم   ااف قألب

 
 إلغدداءواةددأل  ملخنتددار ىلاىتددب  اا ددالوا ددتف  واطمددذب   واطىلاىددص، حُندد    دد ال نا)دد   ة ددال  إلغدداء طباعددة مسددتن :

Cancel  مستن ةال واقائ ص Document  ىمد   ااف قألبد ث مش صاا ال واطىلاىص. ك ا مُيكال واقشال بفر  وا ى مش صاَتتم
 .Cancel لغاءإواةأل واميال امرىر  ملوختشار  اا  روا تف  ب
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ملوختشار واةأل  Printer طابعةقائ ص وامُيكال تيضًا اا ال  ىلاىص كا)ص وا تف وت ن نا)   ة ال واطىلاىص ةال 

 .Cancel All Documentsإلغاء  افة المستن ات 

 
 

 تمارين
 .Devices and Printers الطّابعاتالتجهيدات و و)تح نا)    .1
 .Add a printer إضافة طابعةش  م ةثاجل  .2
 . "Test"با تخ ول بألناةج حمألر نصذص، وكت  )شب، وترظب با م  وً ج ي  اً )تح ةمرو .3
 ."Test"و ىلل وامف  .4
 وىأل  رتم ونتظار واطىلاىص. .5
 ."Test"تملاف  ىلاىص وامف  .6
 ."Test"ام  با تظفاغ  ىلاىص وامف  .7
 ."Test"تى   ىلاىص وامف  .8
 تاِغ ة ال واطىلاىص اكا)ص وا تف وت. .9
 واطىلاىص. ة الت ما نا)    .11
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  Control Panel  التحّكمل حة 
تثد يم واث يد   مُيكدال تشدو واألئش دصتتد  تهدم تيقذندات  دطح واكتد   Control Panel التحّكمل حة تُثتدرب 
م ن تج ددد   وحلصدددذل ىمددد  مجشدددل وخلشددداروت واددديت تتاجذهندددا امدددتحك   اددد ر امُ  دددتخ ةني  مُيكدددال، ك دددا مليفددد ملرةدددال خصدددائص 

 ن ت ااش  واث م.وحلا ذب وخلارص هبم ملاتقا
واكتددد  تمل   دددطحىمددد   وادددتحك مواددد  مل  ىمددد  تيقذندددص اذتدددص  واف قدددألىدددال  أليدددا  وادددتحك ممُيكدددال واذردددذل ا  اذتدددص 

ملمُيكددال  Categoriesتشددو تظ ددأل حمتذيا ددا ةألتىلددص ت دد  )ظددات  Start Menu    القائمددة ابدد أباختشارهددا ةددال 
 .واتحك ممل فتفاملل )ش ا يمي ى م بثض تيقذنات اذتص   أليقص ىأل  وحملتذيات ا  تيقذنات ر ري  تمل كىلري  ت شري

 
وت م دد ىمدد  شددألي  ىفددذون ملةألبددل واىلحددو ةثددم واث يدد  ةددال ور Control Panel  الددتحّكمل حددة  نا)دد   حتتددذي
ىمددد  اائ دددص كاةمدددص ةدددال مجشدددل واملوةدددأل وارألىشدددص ن اذتدددص  ملامحصدددذلف واملوةدددأل واختمردددص ن ودددان جم ذىدددات. واخدددأل ، ملُتصدددف  

  .Small Icons صغيرةتمل  Icons Large ة  بير  رم    اةا ملت    View By وفق عرضونقأل )ذق  ،واتحك م

 

 Change Date and Timeتغيير التاريخ وال قت 
تمل تثد يم ا. مُيكفد  ت شدري وا داىص  وحلا دذبىم   وامر اتُت تخ ل  اىص وحلا ذب ن ت جشم واذات ىف ةا تَقذل بإنلال 

 ملوافطقص وا ةفشص.
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 ونقدأل ،امقشدال بد ا  .خمتمردص ةدال واثداه ةفطقدصو نتقدال ا   ىفد  Date and Time التداريخ وال قدتت شدري  فد مُيك
 واددأل وب مث ونقددأل )ددذق  الددتحّكمل حددة ن  Clock, Language, and Region السدداعة واللغددة والمنطقددة وادأل وب 

 .Date and Time  قتوال التاريخىفذون  حتت Set the time and date تعيين ال قت والتاريخ

 
ىمد  جدانف  <مل  >ملو دتخ ل واررور. Change date and timeت وال قد التداريخ تغييرونقأل وآلن ىم  رر 

 ات شري واتاري .واطمذب   ماليأل )ذق ونق   ات شري وال أل، ملةال مث   الشهر

 
. ىفدد ةا تكددذن رو ددشاً ىدددال وافا دد واذاددت  اتح يدد  ملوكتدد  تمل و ددتخ ل وا ددد م وا اشقددص تمل واثانشددصوا دداىص تمل ونقددأل )ددذق 
 .OK م افقواتث ي ت، ونقأل 

 تغييدر إعد اوات التداريخ)دذق  واف قدأل مث   المهدام شدري ةفطقص وإلىد ل ن  وا اىص   الىم   واف قأل مُيكف  تيضاً  
 .Change date and time settingsت وال ق

 Change Volume Setting الّص ت حجم تغيير
، مل ريهدددا ةدددال ةثددد وت ت دددجشم ملتلددد شم واص دددذتملةكدددربوت  شكألمل)دددذنوا دددتخ ول اكدددم تا دددذب واقددد ر  ىمددد  و

 .واص ذت
 : Control Panel التحّكمل حة ةال خ ل  واص ذت خصائصيَتم تث يم 

 واص ددددذتواثتددددا  مل اتظ ددددأل نا)دددد    Hardware and Sound الّصدددد تو  العتدددداو واددددأل وب  ونقددددأل .1
Hardware and Sound.  

ذور وحلداَشظ دأل ةألبدل  واص دذتتيقذندص حتدت  Adjust system volume الحجدم ضدب  وادأل وب ونقدأل  .2
 .Volume  Mixer الّص ت حجمخال  

 تمل كت ب. واص ذتاأل)ل ملخرض ة تذ   اتبااف اق واتحك ممُيكال  .3
 المهددام شددري   دد ال Notification Area اإلعدد م منطقددةن  واص ددذتىمدد  تيقذنددص  واف قددأل مُيكددال 

Taskbar الّص تخال  حجم  ارتح ةألبل Volume  Mixer. 
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 Desktop Options المكتب سطح خيارات
ص وافابضص باحلشا . ر  ىم  ىأل  ة يني وااذون ملواتىثريوت واىلصألي  يكذن اىلطااات ملراائا واأل ذةات وحل يثص واق   

 ألاص ملةمذنص اتفا ىل  ملتأل ش .ر  واتكفذاذجشص ملَي  ح ا  بإنلال ملوج ص ةل  ةال ه ه واق    7  وين و ي ترش  
 Color Settings الل   واتإع ا

بددت. ُيلددري هدد و  32امحصددذل ىمدد  ت)ضددم تاددذون واثددأل  ىمدد  شاشددص، تىكدد  تهنددا ُةثَّشفددص ىمدد  جددذ   وااددذون 
 ةمشذن اذن(. 14.7بت  ةا يرذق  32 ت ذ  ملتبشض( ا   بت 1واقشاس ا  ى ا وامذن ملا  يرتومل  ى ا وامذن ةال 

 ك ا يمي:   Control Panel  التحّكمل حة  اى و وت وامذن ةال خ ل نا)   ريمُيكال تَ ش
المظهددر وإضددفاء ت ددرم تيقذنددص  Adjust screen resolution ضددب  وقددة الشاشددة واددأل وب  ونقددأل .1

  الشاشددددة وقددددةاتظ ددددأل نا)دددد    Appearance and Personalization الطدددداب  الشخصددددي

Screen Resolution . 

  .نا)   ج ي   )تظ أل Advanced settings  مةإع اوات متق ّ روب   ونقأل .2

 .Monitor جها  العرضواتىلذي   و)تح .3

 .بت 14تمل  بت 32اةا وخلشار  ، وخرت Colors األل ا   ئحصةال  .4

 .OK م افق ونقأل .5
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 Screen Resolution الشاشة ةوقّ 
 ن تااددص  اددص والاشددص واألترثددص، ةثددممل واثألمل ددص ىمدد  والاشددص.  واص ددذرذص مل ص والاشددص ا  ةدد   مل ددذ  وافص ددُتلددري  ا دد

 واثفاردألَتظ أل واثفارأل تكثأل مل ذتاً. ملَتظ أل تيضاً تر أل تج اً، مما ي  ح بظ ذر ىد   تكدرب ةدال  بشك م، 1211×  1411
ك دم، يذجد  ىد   تادم ةدال واثفاردأل ىمد  والاشدص ملاكف دا شب 411×  811ةثدم  ىم  والاشص. ن تااص  اص والاشص وافخرضدص،

 وا تخ ةص. بطااص وارش يذملا ر ا ملنذع  والاشصتكذن تكرب ن وحلجم. تتذاف اةكانشص ريا    اص والاشص ىم  تجم 
 التحّكمل حة ةال خ ل نا)    Screen Resolutionة وقة الشاشخشاروت  ىل   ا مُيكال واذرذل  
 الشخصي هر وإضفاء الطاب المظّ ت رم تيقذنص  Adjust screen resolution ة الشاشةضب  وقّ  واأل وب ملوختشار 

Appearance and Personalization    (ة الشاشةوقاتظ أل نا Screen Resolution مُيكال ةال .
اشظ أل ةألبل تذور  OK م افقىم  رر  واف قألب اص والاشص ىال  أليا حتألي  واف اقص  ختشار وا اص وافا ىلص مث  واتحك مخ هلا 

 .Keep changes االحتفاظ بالتغيرات ررر ري إلةكانشص و تتراظ باات شريوت وجل ي   نض   

 
 

 Desktop Background المكتب سطح ةخلفيّ 

mshelp://windows/?id=11d8fdb5-acfe-4a5f-81d4-f4a4d7b2a7d9#gtmt_video_card_def
mshelp://windows/?id=11d8fdb5-acfe-4a5f-81d4-f4a4d7b2a7d9#gtmt_video_card_def
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 ثأل  ىم  واتتايل.تمل جم ذىص رذر تُ   طح واكت ص اتن تضل رذر  كخمرش   مُيكال
ت درم تيقذندص  Change desktop background ة سدطح المكتدبتغييدر خلفيّد وادأل وب  وخدرت (1 

اتظ دأل نا)د    Appearance and Personalization المظهدر وإضدفاء الطداب  الشخصدي
تشو مُيكدال ةدال خ هلدا وختشدار خمرشدات  دطح  Desktop Background ة سطح المكتبخلفيّ 

 واكت .
  ال ةدث ً مُيكدتمل واادذون.  واص دذربتح يد  خشداروت  Picture Location ةالّصد ر  م ضد واقائ دص ت د ح  (2 

 .ص ختشار خمرش   Windows Desktop Backgrounds وختشار
 .Save changesونقأل رر ترظ وات شريوت  (3 

 
 ص بمذن ةثني.اتثىلظص وخلمرش   Solid Colors أل ا  متصلةتمل وختشار 

 

 
 

 Screen Saver Options الت قف شاشة خيارات
حألكدص تمل ندص ةتحدألك يظ دأل ىمد  والاشدص ن هدي ىىلدار  ىدال ردذر ثابتدص تمل ةتScreen Saver  شاشدة الت قدف
 ةفدددلص ةدددال شاشدددص واتذادددف تكدددذن وا ايدددص وا ا دددش  مل وا دددتخ ل.  ُتددد   ها   ملاذتدددص وارددداتشح اردددرت  حمددد    ،تدددال ىددد ل و دددتخ ول واردددىر 

 وآلخأليال ةال و   ع ىم  حمتذيات والاشص ىف  ى ل و تخ ول والاشص ملوحملا)ظص ىم  والاشص ةال واتمف.

mshelp://windows/?id=5692cd60-bb26-48af-8980-485070feed51#gtmt_desktop_def
mshelp://windows/?id=5692cd60-bb26-48af-8980-485070feed51#gtmt_desktop_def
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 Change تغييددر شاشددة الت قددف واددأل وب ىمدد   واف قددألىددال  أليددا  ت قددف للحاسددبري شاشددص يَددتم  مل ددل تمل ت شدد
screen saver المظهددددددر وإضددددددفاء طدددددداب  شخصدددددديتيقذنددددددص  حتددددددت Appearance and 
Personalization   شاشددص واتذاددف اائ ددصةددال خدد ل مل  .ذاددفاتظ ددأل نا)دد   شاشددص وات Screen saver ،   حُندد  

 بال قائق. Wait االنتظار   من  حُن    ك ا (ألبعاو، الخفقاقي ، نص ث ثي ا شاشص واتذاف 
 OK م افدق واد  ر نضد  الاه   شكم والاشص واختار  ملتخريوً  Preview معاينة وا  رىم   واف قألمُيكال  

 . اتثىلشت ملترظ وإلى و وت
ىمد   واض د  تمل ن تظ ىف  ونقضال وا   وحمل    ا نتظار يف ذر شاشص واتذاف، ملىف  واقشال بتحألي  واردىر  

 تت  تررور اذتص واراتشح وخترال شاشص واتذاف مليف ذر  طح واكت  ةال ج ي .

 

  Keyboard Language Settings المفاتيح ل حة لغة إع اوات
 Adding Keyboard Language المفاتيح لل حة لغة إضافة

. مت  تضدد ني ا ددات وإل خددال ا ددص وإل خددالت شددري  ىددال  أليدداملحتأليددأل وا ددتف وت بم ددات ةتثدد     وافصددذصمُيكفدد  ا خددال 
 وخلارص ب  اىلم و تخ وة ا. وام اتا  اائ ص  ص وام ات واطمذبصىمش  ا ا) يتذج  ا   تن ب، مليف ملرةل 

 :واتحك م   اذتص   ال نا)
 السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعة واللغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة والمنطقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةوخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرت تيقذندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص  .1

 Clock, Language and Region تغييدر ل حدة المفداتيح أو أسداليب اإلوخدال األخدرى وادأل وب  ونقدأل، مث  
Change keyboard or other input methods     (المنطقة واللغةاَشتم )تح نا Region and 

Language. 

 .Keyboards and Languages حات المفاتيح واللغاتل   واتىلذي  ى ةص و)تح .2

 خد مات النصد ص ولغدات اإلوخدال اتظ دأل نا)د   Change keyboards تغيير ل حات المفاتيحونقأل رر  .3
Text Services and Input Languages. 

mshelp://windows/?id=464941f4-bc72-4445-957a-6e1fb15bdc31#gtmt_input_language_def
mshelp://windows/?id=464941f4-bc72-4445-957a-6e1fb15bdc31#gtmt_input_language_def
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 لإضافة لغدة اإلوخدااشظ أل ةألبل وحلذور   Add  إضافة  وا  ر ونقأل، General  عام  ال ى ةص واتىلذي   .4
Add Input Language . 

ادم بتذ دشل و ختشدار  اتذ دشل خاندص و ختشدار مث   )+(وإلشدار   ونقدألةال وا ئحص واظاهأل ، وخرت وام ص واطمذبص مث  .5
 .ملوخرت اذتص واراتشح واطمذبص keyboard ل حة المفاتيح

  اإلعددد ماشَدددتم يف دددذر رةددد  وام دددص وجل يددد    ددد ال شدددألي  وام دددص ن ةفطقدددص  OK م افدددقىمددد  رر  واض ددد   .4
Notification   شري  المهامىم Taskbar. 

 
 

 Setting Keyboard Language ةاالفتراضيّ  اإلوخال لغة تعيين
  ص واديت حُتد  ها ىمد  كا)دص وادربوةج واثىلتدص ىمد  وحلا دذب ملواديت ت دتخ ل هد و وإلىد و و )رتو دش   وام دصيَتم  تطىلشدا 
 .أل  ةال شألكات تخأل مبا )ش ا واربوةج واتذ)  

 :Control Panel التحّكم ل حة ل نا)   ةال خ

 والمنطقة واللغة الساعةت رم تيقذنص  Change display languageض العر  لغة تغيير واأل وب و     .1
Clock,  Language and Region  واللغدددددددة المنطقدددددددةاَشظ دددددددأل ةألبدددددددل وحلدددددددذور 

Region and Language . 
 .Keyboards and Languages ل حات المفاتيح واللغات ى ةص واتىلذي  وخرت .2
 .Change keyboardsح المفاتي ل حات تغيير وا  ر ونقأل .3
  .وام ص و )رتو شص واطمذبص Default input languageة االفتراضي لغة اإلوخالوخرت ةال واقائ ص  .4
 .وحلذور  وارتذتصن ةألبثات  OK  م افق وا  ر ونقأل .5
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 Programs Installingتثبيت البرامج 

، ملاكالحي ا  حتتدا  ا  تثىلشدت بدألوةج تخدأل . َتثت د   وين و واكثري با تخ ول واربوةج ملواش وت واض فص ن  مُيكف  )ثم
واددربوةج. ملبلددكم ىددال يَددتم تثىلشددت واددربوةج ةددال اددألص ةضدد ذط  تثىلشددتص ا ددا)ص تتدد  واددربوةج ىمدد  ةكددان ملجددذ  ةمرددات كشرش دد
 CD  تمل األص را ي )DVD وال ىلكص، تمل ةال وإلنرتنت(، تمل ةال. 

الملدددف واددد  مل  ىمددد   واف قدددألوإلىددد و  ملواتثىلشدددت، مل اددد  ةدددال خددد ل  ى مش دددصوخلطدددذوت ن  نرددد ذن اثظدددم وادددربوةج يكددد
تشدددو يكردددي ىدددا ً  اتىلدداع وإلرشدددا وت واددديت  ددَتظ أل بلدددكم ةتتدددابل تدددىت  Install.exeتمل  Setup.Exeالتنفيددذي 

 و نت ال ةال تثىلشت واربناةج بفجا .

 Programs Uninstalling البرامج تثبيت إ الة
مُيكفددددددد  اروادددددددص تثىلشدددددددت تتددددددد  وادددددددربوةج ةدددددددال 

ا و ه تَثددد  ُت ددتخ ةب تمل ا و ر ىلدددت ن حتأليدددأل  وحلا ددذب
 الدتحّكمل حدة ةال نا)    .واقألص واصم  ىم ة اتص 

Control Panel : 
 Uninstallإ الدة تثبيدت برندامج وادأل وب  قدألون   .1

a program   البدددرامجت دددرم تيقذندددص  
Programs   اتظ دددأل نا)ددد   وادددربوةج واثىلتدددص ىمددد

 وجل ار.

  واربناةج واطمذب ارواص تثىلشتب ةال وحلا دذب ت    .2
 .Uninstall تثبيت إ الة وا  ر قألون   ملةال مث  

. ىفد  و نت دال ث مش دصإلك دال وا OK م افدق واد  ر قدألون  روادص تمل وارتوجدل ىف دا، وإل ى مش دصىف  يف ذر ر دااص تىكشد  
ب ن بثددض واتشددان يتطمدد  واةددأل اىددا   وإلرواددص بفجددا . ةددل ة تظددص تن دد ى مش ددص ددُشثطي وحلا ددذب ر ددااص ترشدد  بانت ددال 

 م وحلا ذب.تل ش  

mshelp://windows/?id=5a2fccaa-2424-4646-b571-97b557e2c87b#gtmt_hard_disk_def
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 Others Skills إضافيةمهارات 
 Capturing Screen للشاشة ص رة التقاط

ن واكثري ةال واتشان، َيكذن ةال وا  م ىأل  ةا يظ أل ىم  شاشص وحلا ذب الخص ب ً  ةال شألتب اب. 
ىمشددب، يَددتم ن دد  رددذر  املاشددص ن  واض دد  . )ثفدد  ث مش دصوحلمددذل وا دد مص هلدد ه وا تتدد    PrtSc، يكددذن وارتددا  مليفد ملرن 

 . مليُطما ىم  ه و واتقاط والاشص.مليف ملر تا)ظص

تملً  ن بألندداةج  اطىلاىددص اقطددص والاشددص تمل ار دداهلا ا  تتدد  واشددخاص ن ر ددااص بأليدد  ااكددرتملين، جيدد  اصددق ا
  ترظ ا.مث واص ذربألناةج ةال بألوةج حتأليأل  ةثً  تمل ن تي   Paint ال   واأل 

 لطص )ق .واف   ةثاً ةال اذتص واراتشح يَتم واتقاط رذر  امفا)   Alt + PrtScىم  وارتاتني  واض   ىف  

 Mouse Settingإع اوات الفأرة   
مُيكفدد  ت شددري  ددألىص ونتقددال  :مُيكفدد  ت شددري اىدد و وت وارددىر  اتددت لل ةددل ترضددش ت  والخصددشص. ىمدد   ددىلشم واثددال

 وادد  رواألئش ددي اشكددذنحي  وادد  ر تىلدد يم، ةددثً ، ، )ُش كفدد اشددص، تمل ت شددري ةظ ددأل واؤشددأل. )ددإ و كفددت تى ددألوً ةؤشددأل وارددىر  خدد ل وال
 واميال.
  التحّكمل حة ةال  Control Panel : 
 .Hardware and Sound  الّص تو  العتاو  واأل وب  ونقأل )ذق  .1
حتدت  Mouse الفأرة  واأل وب ونقأل )ذق  .2

 Devices and الطّابعاتاألجهدة و 

Printers خصائص رتح ةألبل وحلذور ا
 . Mouse Propertiesالفأرة

 
  األ رارواتىلذيدددددددددددددددددد   دددددددددددددددددد ال ى ةددددددددددددددددددص 

Buttons: 
مُيكفدد  تىلدد يم مليفددائف تررور وارددىر  تشددو يَىخدد   .1

واي أل تمل بااثك ، ةال  وا  رواميال مليفائف  وا  ر
التبددددددد يل بدددددددين األ رار وخلشدددددددار  خددددددد ل ترثشدددددددم

 Switch primaryاألساسددية والثان يددة
and secondary buttons  

سدرعة  د ال  :واد  مل  واف قدألك ا مُيكال ت شري  دألىص  .2
تألك  ،Double-click speed المدوو  الّنقر

تمل  Slowحندذ بطشظدص  Speed شألي  متأليأل وا ألىص
واددد  مل  امردددىر .  واف قدددألاضدددىل   دددألىص  Fast دددأليثص 

 واف قدددألوادد  مل  ىدددال  أليدددا  واف قدددألمُيكددال وختىلدددار  دددألىص 
 . واظاهأل  ن وافا)   م  نص وروا  مل  ىم  تيقذ 

 Turn on الّنقرانتهدداء السددما  بددتددشح خشددار يُ  .3

mshelp://windows/?id=a6097d65-285d-4757-a0f9-2da7b4818fc7#gtmt_clipboard_def
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Clicklock ىمد  رر واردىر  واي دأل بلدكم  ااض د   ملن وحلاجص ا  و  ت ألور ب ىفصأل ةاملوا ح  اتح ي   واف قأل
 .ة ت أل

  مؤشراتواتىلذي   ى ةص  ال Pointers: 
 .هلا ىال والكم واتقمش ي شكم ج ي  ىم  كا)ص واؤشألوت ىذ اً مُيكال ا رال 

 
   المؤشر خيارات  ال ى ةص واتىلذي Pointer Options: 
لدياوة ا . تشو مُيكال حتألي  واف اقص اة  Select a pointer speed سرعة حر ة مؤشر الفأرة اختيارمُيكال  .1

 .Slow إلبطاء سرعتهتمل  Fastةؤشأل وارىر   سرعة
تحريدك المؤشدر تلقائيداً إلدى   خاندص و ختشدار ر ةألبل تدذور، تد   حت ي  تت  وخلشاروت ىف  يف ذ  ى مش صات أليل  .2

 Automatically move pointer to a default button in a dialogue االفتراضدي الدّدر

box. 
عدرض ذيدل   خاندص و ختشدار ، تد   Visibility الرؤيدة ا دم  د ال :ات  شم واثثذر ىم  واؤشأل ىفد  حتأليكدب .3

اتقمشدم  Long ط يدلتمل  Short قصدير حندذك شألي  وات أليدأل تأل   مث   Display pointer trails المؤشر
  ذل  يم واؤشأل تمل ريا تب.

  ، تد   Visibility الرؤيدة د ال  :CTRLىمد  وارتدا   واض د  ىدال  أليدا   ىف  )ق ونب(امىلحو ىال واؤشأل  .4
 Show location of pointer الدتحّكممفتدا  علدى  الّضدغ إظهدار م قد  المؤشدر عند  خاندص و ختشدار 

when press the CTRL key. 
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 تمارين
 .Control Panel التحّكمل حة و)تح نا)    .1
 ا  رةذر ر ري . التحّكمل حة  ري   أليقص ىأل   .2
 .بت 22و ىل  اى و وت وامذن ا   .3
 ا  وا تذ  واتذ  . واص ذتور)ل ة تذ   .4
 ل. 6:31ملواذات  11/9/2117و ىل  واتاري  ملواذات اشصىلح ىم  والكم واتايل: واتاري   .5
 ك م.شب 611*1281ا   وقة الشاشة ري   .6
  اشقص. 2ا  )قاىات ملت   ة   و نتظار ا   شاشة الت قف ري   .7
 ا  رذر  ةال وختشارك. سطح المكتبام بت ري خمرشص  .8
 ( ا  شألي  ت ملوت وام ص. ذريصواثألبشص   لغة اإلوخالام بإ ا)ص  .9
 وجثم وام ص واثألبشص هي وام ص و )رتو شص. .11
 .سطح المكتبات أل  واتحك مام بتص ري نا)   اذتص  .11
 .سطح المكتبواتق  رذر  حملتذيات  .12
 .التحّكمل حة و تث  نا)    .13
 .التحّكمل حة واتق  رذر  افا)    .14
 .Paint الرسامو)تح بألناةج  .15
 .التحّكمل حة واصا رذر   .16
 وا تف وت. جمم  "   ال واتحك م  با م "اذتص واص ذر وترظ  .17
 .Mouse Properties ئص الفأرةخصانا)    وىأل  .18
 وا  مل  امرىر . واف قألام ب يا    ألىص  .19
 واميال ملواي أل امرىر . وا  رب  ل بني مليفائف  .21
 شكم ةؤشأل وارىر  ا  شكم "واقمم".  ري   .21

 .تألكص وارىر  تبط  .22



482- 
 

  Gadgets أووات المعل مات

م وا ملوت ةتدددددذ)أل  ملجثدددددايف دددددار واثمذةدددددات ىمددددد   دددددطح واكتددددد   Gadgets ألووات المعل مددددداتمُيكدددددال 
مُيكفدد  ىددأل  ىفددامليال واخىلددار ةىلاشددألً  ناندد  واددربوةج وارتذتددص ادد ي . هبدد ه  :ا  ددتخ ول ب دد ذاص. ىمدد   ددىلشم واثددال

ا  ةذادل  ا نتقدالواطأليقص ا و كفت تأل   ن ةتابثص ةا ت ث ن واخىلار تثفال واث م، )مال حتتا  ا  ايقاغ ةدا ترثمدب 
 اخىلاري ىم  واذب.
واتد خم ةدال اىلدم وا دتخ ل   ملنةدال     دمراً بدألوةج رد ري  َتقدذل بث م دا وحملد    ىدالهي ىىلار   ثمذةاتت ملوت وا

 ملتتذ ل ىم   طح واكت . 
واميال امردىر  ن ةكدان )دارغ ةدال  دطح واكتد  ملةدال  اا  رنفقأل ب ،ا   طح واكت  ت ملوت واثمذةاتإل ا)ص 

 .Gadgetsأووات المعل مات واقائ ص واف  اص خنتار 

 
 .ىف  حت ي ها  كشصمُيكال ايف ار ترارشم كم ت و  ، Show Details إظهار التفاصيلىم   واف قألىف  

مُيكال تف يم  (Get more gadgets online األووات عبر اإلنترنتالحص ل على مدي  من   نقألىف  
   .ة  ملجاً  قألوً ىف ةا نألي  ا ا)ص ت و   كشص ا   طح واكت  نفقأل ىمش ا نمل ت ملوت تخأل  ةال وإلنرتنت. 

 وخلاص هبا. Close اإلغ ق ها ملنفقأل رر وا و  ةال  طح واكت  حُن    إلرواص

 Taskbar Properties المهام شري  خصائص
واد ي   دطح واكتد هدذ والدألي  وا)قدي واطذيدم واذجدذ  ن ت درم والاشدص. مل د غ  Taskbar  شري  المهام
وارتذتددص، )ددإنَّ شددألي  وا ددال  ااىلدداً ةددا يكددذن ةألئشدداً  ددذول واذاددت.  هفدداك ىدد    ددألق اتخصددشص شددألي   وافذو)دد مُيكددال تن فترددي ملرول 

ميدال ملوختشدار بد ر واردىر  وا  Taskbar شري  المهامىم   واض   وا ال تشو ي ئم واترضش ت وخلارص ب  مل ا  ةال خ ل 
 )تظ أل نا)   خصائص شألي  وا ال. Properties خصائصواةأل 

  م فدل شدري  المهداق  مُيكدال وختشدار واألبدلLock the taskbar   افدل ت شدري تجدم شدألي  وا دال ملت شدري ةذاثدب ىمد
  طح واكت .

  إخفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء تلقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائي لشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري  المهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامىفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وختشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار واألبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
Auto-hide the taskbar ب أل  مل  واظ دذر ىمد  والاشدص ىفد ةا نُقدل شدألي  وا دال واد ي  دُشثا) د و يثدين اخردا

 شألي  وا ال.تا)ص ةؤشأل وارىر  ةال 

  م ق  شري  المهدام علدى النافدذةمُيكال ةال خشاروت واقائ ص Taskbar location on screen  حت يد  ةذادل
 شألي  وا ال ىم  وافا)  .

mshelp://windows/?id=c902cf44-35da-46f6-972d-59a8fe055898#gtmt_taskbar1_def
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  أ رار شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري  المهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداممُيكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال خشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداروت واقائ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص 
Taskbar buttons .حت ي  واطأليقص وايت َتظ أل هبا تيقذنات واتطىلشقات وارتذتص ىم  شألي  وا ال 

 م افق وا  ر قألون   ،بث  اجألول تي ةال وات شريوت وا كذر  تى ه OK  اتطىلشق ا .  

 
 

 Keyboard Keys Functions  وظائف مفاتيح ل حة المفاتيح
 ا  مليفشرت ا: تىلثاً اتشح ا  ور ذىات واتااشص مل ا  مُيكال تق شم واراتشح واذجذ   ىم  اذتص وار

 ية أو اآللة الحاسبةمالل حة الرق مفاتيح 

 .صص وا ا ددش  ات وحل ددابش  ، ملهددي ة ددؤملاص ىددال كتابددص واراددال ملاجددألول واث مش ددةددال اذتددص واردداتشحتتذوجدد  بدداجل ل واميددال  
 واذجذ    ف ا. Num Lock   واراالجت ش مليَتم ترثشم تمل اا ال ترثشم ه ه ور ذىص ىال  أليا وارتا 

 مفاتيح األسهم Arrow keys 

 ُت تخ ل ا نتقال ن و جتاهات واربثص ت   وجتاه كم   م. 

   الب ايةةرتا Home 

 ت.ل واكتابص تمل ب ويص ررحص وإلنرتنكىل ويص وا طأل ن وا تف  تثفا  الب ايةا   ام هاب 

  النهاية  مفتاEnd  

 ت.اكتابص تمل هنايص ررحص وإلنرتنف ايص وا طأل ن وا تف  تثفال وك  النهايةا   ام هاب
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  صفحة لألعلى مفتا PgUp 

 .ررحات وا تف  وحلايلقم األىم  بني امتف    تخ ليُ  

   صفحة لألسفلمفتا PgDn 

 .ررحات وا تف  وحلايلقم األ رم بني ي تخ ل امتف  

 مفتا  الحذف Del 

 .حل ) ا هنائشاً  Shiftص وحمل مل)ات تمل ةل ةرتا  م  ُي تخ ل حل غ واثفارأل وحمل    ا    

  طباعة محت ى الشاشة مفتا Prtsc 

  تخ ل اخ  رذر  حملتذيات شاشص وحلا ذب وحلااشص.يُ  

 الحروف العربية واإلنكليدية واألرقام مجم عة مفاتيح  

 .تل م ه ه واراتشح واتألغ، واى و ، ى ةات وارتاشم

 اصةالخ مفاتيح ال ظائف مجم عة 

. ) دددثً  ن وا دددتخ لملصتمدددف مليفشردددص كدددم ةف دددا ت ددد  واربنددداةج . F12ملتدددىت  F1ةرتاتددداً ةدددال  12ملىددد  ها 
 F3، ملوارتددا  وامر دداتإلىددا   ت دد شص  F2ملوا دداى  ، ملوارتددا   واتثمش دداتإليف ددار ةمددف  F1ُي ددتخ ل ةرتددا   ،ويندد و 

 .وحلايلواتطىلشا إل  ق  Altُي تخ ل ةل  F4إليف ار ةألبل واىلحو، ملوارتا  
  مسافة للخلف مفتا Space Back 

 ح وإلنرتنت.وحلااشص ن ةتصر   امصرحصتمل امألجذع ا  واصرحص وا ابقص  ،امرتوجل ىال كتابص آخأل تألغُي تخ ل 

  الهروب مفتا Esc  

 ملواربوةج.  واتطىلشقات كاااثابال بثض ُي تخ ل امخألمل  ة

  الج ولة مفتا Tab 

 يا ن بألوةج وامل)ش .امتفقم بني وجل وملل ملوخل  ُي تخ ل

  تجمي  حالة األحرف مفتا  Caps Lock 

 .واىل ل بااكتابص ىمشب ةأل  ملوت   مث   ااض   بمل ا   Capitalُي تخ ل اكتابص وحلألملغ وإلنكمش يص واكىلري  

 مفاتيح Shift مل Alt ملCtrl  

  Shift + Alt ال و دتخ ول مُيكد :. ةث ً و ختصاروتةل ةثظم تررور اذتص واراتشح اتفرش  واكثري ةال  ملُت تخ ل
 بااتفاملب ات شري ا ص واكتابص.

  المسافات مفتا Space Bar 

 واكتابص. تثفالُي تخ ل ارتك ة ا)ات بني واكم ات 

  وين و  مفتا 
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 قائ ص وب ت. وارتح ُي تخ ل ا

  اإلوخال مفتاEnter  
 .إلىطال ملا خال واملوةأل تمل و نتقال ا   طأل ج ي  ُي تخ ل

 تمارين
 .Calendar التق يممل Clock الساعةص كش  وا   ار وا ملوت ام بإيف  .1
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 Introduction مقدمة

 التقارير مثل ،احرتايف مظهر ذات مستندات إلنشاء ُيستخدمو  وصالنص   ملعاجلة برنامج هو 3102 ورد مايكروسوفت
 اسييتخدامها ُُيكيي  الييي القوييية األ وات ميي  عييد ا   يتضيي  و . اإلخبارييية والنشييرات واملييذارات، والرسييا،ل، ،الذاتييية والسيير
 .اآلخري  مع والتعاون ،هاوحترير املستندات  إلنشاء بسهولة

 Starting Word 2013البرنامج تشغيل 

 ورد ملف على املز  وج الن قر طريق ع  أو ،(7 ويندوز يف)  Start ابدأ القا، ة م  3102ورد  تشغيل ُُيكنك
 مستند إنشاء أو ،موجو  مستند لفتح البداية نافذة تظهرو  معني، ملف فتح  ون الربنامج تشغيل بدء عند. موجو 
 .جديد
 :ابدأ قائمةال من 3102ورد  تشغيل بدء
 Microsoft Office فوق انقر ،All Programs كّلها  البرامج فوق مث  ان قر ،Start ابدأ الز ر فوق انقر .0

 .0-2 الشكل .البداية نافذة تظهر. Word 2013 فوق مث  ان قر ،2013
 الربنامج. إطار يف فارغ جديد مستند يُفتح. Blank document فارغ مستند فوق انقر ،األُي  اجلزء يف .3

 

 
: نافذة البدء0-2الشكل   

 Word Program Windowالبرنامج واجهة 

 .3-2 الشكلوبساطة االستخدام.  التنق لبسهولة  3102ورد  برنامج نافذةتت يز 

 املوجييو ة األزرار سيتخدمتُ . ربنيامجالو  املسيتند اسي  ويعير  ،الربنيامج نافيذة مي  العليو  اجليزء يف يظهير: شرري  الننروا 
وتصيغر  ،Ribbonالشري   عر  وتعديل خيارات ،ساعدةامل على للحصول الننوا  شري  م  األُي  اجلانب على
 .هاإغالقأو  هتا،استعا  و، أو تكبرها، أالربنامج نافذة

 ميرارا   املسيتخدمة األوامير على وحيتو ، الننوا  شري  م  األيسر اجلانب على يظهر: شري  أدوات الوصول السريع
 .Ribbon الشري  املعروضة حاليا  ض   التبويب عالمة ع  مستقلة الي تكون
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 ةواجهة البرنامج الرئيس: 3-2الشكل 

 نص ع  والبحث طويلة،ال املستندات تصفح لك ويتيح ،الربنامج نافذة م  األيسر اجلانب على يظهر: التنّقللوح 
 .احملتوى وتنظي  معني،

 عالميات مي  جم وعية مي  ويتكيون مباشيرة، العنيوان شيري  أسيفل ،الربنيامج نافيذة مي  العليو  اجليزءُيتد عليى : الشري 
 .املرتابطة األوامر م  جم وعة على حيتو  منها ال التبويب،

 .ستندامل حمتويات وتعر  ،الشري  أسفل تظهر: نافذة المستند
 .الكا،نات أو النص   سُيدرج حيثإىل  يشر الذ  الوامض الع و   اخل : المؤشر

ُُيكنييك اسييتخدام أشييرطة الت رييير السييتعرا  اامييل املسييتند بت رييير احملتييوى ع و يييا  : النمررودو واقفقرر  التمريررر اشررري 
 وأفقيا .

 عييد و  الصييفحات، عييد ) املسييتند عيي  معلومييات ويعيير  ،الربنييامج نافييذة ميي  السييفل  اجلييزء يف يظهيير: شررري  اللالررة
 لتغييير طريقيية عيير  املسييتند، احلاليية شييري  ميي  األُييي  اجلانييب علييىاملوجييو ة  األ وات اسييتخدام ُُيكيي  (.اخل الكل يات،

 .التكبر مستوى وتغير
 The Ribbonالشريط 

 التبويب عالمات م  جم وعة م  الشري  يتألف .على إجيا  األوامر الي حتتاج إليها بسرعة ملساعدتك الشري  ُص   
 .0-2 الجدولو 2-2 الشكل.  ةد  احمل ذات املهام

 املعروفة األخرى، التبويب عالماتأما . مجيعها األوقات يف مر،ية standard tabs القياسية التبويب عالماتتكون 
 الص ور مثل) الكا،نات م  معينة أنواع إنشاء عند فق  تظهرف ،contextual tabs السياقية التبويب عالمات باس 
 الكا،  مع للتعامل املناسبة األوامر على وحتتو  ،ملونة رؤوس للعالمات السياقية يكون. هاحتديد أو (اجلداول أو

 .حاليا    احملد  
 األوامر تكون. منطقية جم وعات يف واملنظ ة املرتابطة األوامر م  جم وعة إىل إظهار تبويب عالمة على الن قريؤ   
 .وقوا،  أزرار شكل على ع وما  
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نتيجة تطبيق هذا  باشرةم عاينةم خيار ما يف معظ  القوا،  إىل ظهوريؤ   التأشر بالفأرة )وضع مؤشر الفأرة( على 
عليه أو إلغاء املعاينة  ون القيام بأ  تعديل  الن قرُُيكنك تطبيق نتيجة اخليار ب.  احملد   الكا،  أو النص   على اخليار

 .Esc اهلروببإزاحة الفأرة ع  اخليار، أو الضغ  على مفتاح 
 .على السه  إىل إظهار جم وعة م  اخليارات املرتبطة باألمر الن قريكون لبعض األوامر أسه  مرتبطة هبا إذ يؤ   

 .فهذا يعين أنه غر قابل للتطبيق يف الوضع احلايل باهت، بلون ظاهرا   الشري  على األمر اان إذا
مر، ااالس ، والوصف، ومفتاح االختصار لمأمر تؤ   اإلشارة بالفأرة إىل أمر على الشري  إىل إظهار معلومات األ

 .ScreenTip نافذة تل يح)إن وجد( يف 

إىل  عليه الن قريؤ   . الشري  على اجمل وعات معظ  م  السفل  األُي  الرا  يف  احلوار مربع تشغيليظهر سه  
 على فرةااملتو  األوامر م   قة أاثر  ا  حتك   أو ،إضافية خيارات يوف ر الذ  املهام لوح أو صلة ذ  حوار مربع فتح

 .الشري 
 املز  وج الن قرب أو ،الشري  م  األُي  اجلانب علىاملوجو    الشري  ط زر  على بالضغ  الشري  ط  ُُيكنك
 طريق ع  الشري  إعا ة فتح ُُيكنك. الشري  بعد ط    فق  التبويب عالمات أمساء تظهر. احلالية التبويب عالمة فوق
  .تبويب عالمة أ على  املز  وج الن قر

 

 
 : الشري 2-2الشكل 

Name Description التبويب الوصف 
FILE Displays the Backstage 

view which contains 
commands related to 
managing files and 
customizing the 
program. 

 الذ  اخللفي ةعر  تقوم بإظهار  
 بإ ارة املتعلقة األوامر على حيتو 

 .الربنامج امللفات وختصيص

 ملف

HOME Contains the most 
frequently used 
commands. The HOME 
tab is active by default. 

 األاثر األوامر على حتتو 
وتكون عالمة التبويب . استخداما  

 النشطة افرتاضيا .

 الّصفلة
 الرئيسة

INSERT Contains commands 
related to all the items 
that you can insert into 
a document. 

 الي تتعلق األوامر على حتتو 
 يف إ راجها ُُيكنك الي العناصرب

 .املستند

 إدراج

DESIGN Contains commands 
related to changing the 
overall appearance of a 
document. 

 بتغير تتعلق أوامر على حتتو 
 لل ستند. العام املظهر

 تصميمال
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PAGE 
LAYOUT 

Contains commands 
related to changing the 
layout of a document. 

 بتغير تتعلق أوامر على حتتو 
 املستند. ختطي 

تخ ي  
 الّصفلة

REFERENCES Contains commands 
related to reference 
information you can 
add to a document. 

 بالرجوع تتعلق أوامر على حتتو 
 ُُيكنك الي املرجعي ةإىل املعلومات 

 .مستند إىل إضافتها

 مراجعال

MAILINGS Contains commands 
related to creating mass 
mailings. 

 بإنشاء تتعلق أوامر على حتتو 
 .اجل اع  الربيد رسا،ل

 المراسالت

REVIEW Contains commands 
related to proofreading 
a document, adding 
comments, tracking and 
resolving document 
changes, and protecting 
a document. 

 بتصحيح تتعلق أوامر على حتتو 
 إضافةو  األخطاء اللغوية،

 تتبع التعديالت،و  التعليقات،
 .املستند محايةو 

 مراجنة

VIEW Contains commands 
related to changing the 
view and other aspects 
of the display. 

 بتغير تتعلق أوامر على حتتو 
 .املستند عر  طريقة

 عرض

 0-2 الجدول

 

 Quick Access Toolbarشريط أدوات الوصول السريع 
  شري  أدوات الوصول السريع

 .األاثر استخداما  إىل األوامر واخليارات  السريع الوصول الوصول السريع أدواتشري   يوف ر
 .اإلعا ةو  رتاجعالو  فظاحلأزرار ويعر   العنوانعلى اجلانب األيسر م  شري   يوجد هذا الشري  افرتاضيا  

 .أاثر م  مر ةاألوامر الي تستخدمها  إلضافةالوصول السريع واذلك ختصيصه  أ واتتغير مكان شري   ُُيكنك

 

 
 : شري  أدوات الوصول السريع4-2الشكل 

  :شري  أدوات الوصول السريعإضافة أوامر إلى 

 شرري  إلرى إضرافة فيوق مث  ان قير إضيافته، ترييد اليذ  األمير فيوق األُيي  الفيأرة بيزر انقر ،Ribbon الشري  على .0
 .املختصرة القا، ة يف Add to Quick Access Toolbar السريع الوصول أدوات

 :السريع الوصول أدوات شري  من أمر إزالة
 شري  من إزالة فوق مث  ان قر إزالته، تريد الذ  األمر األُي  الفأرة بزر انقر ،السريع الوصول أ وات شري  على .0

 .املختصرة القا، ة يف Remove from Quick Access Toolbar السريع الوصول أدوات



  3102ورد   معالجة النصوص باستخدام            

 93-  

 الي القا، ة عر إىل  السريع الوصول أ وات شري  م  األُي  اجلانب على املوجو  السه  على الن قريؤ    :مالحظة
 جبوار ختياراال عالمةُتشر . السريع الوصول أ وات شري  لتخصيص استخدامها ُُيك  الي واخليارات األوامر تض 
 .5-2الشكل إىل أن العنصر حمد  .  عنصر

 

: تخصيص شري  أدوات الوصول السريع5-2الشكل   

 Mini Toolbar األدوات المصغرشريط 
 أو نص حد  ت  اال   ويظهر األحيان، م  اثر يف املستخدمة األوامر إىل سريعا   وصوال   المصغر اقدوات شري  يوف ر

 .6-2الشكل . اا،  فوق األُي  الفأرة زرنقرت 
 

 
 مصغر: شري  أدوات 6-2الشكل 

 Shortcut Menus قوائم االختصارات
 .عنصر فوق األُي  الفأرة بزر الن قر عند تظهر الي املختصرة القوا،  م  عد ا   3102 ور  يتض  
 األُي  الفأرة بزر بالعنصر الذ  نقرت عليه تتعلق الي األوامر حتو  أهنا يعين مما للسياق، حساسة املختصرة القوا، تكون 
 .7-2الشكل . فق 

 
 قائمة االختصار للشري : 7-2الشكل 

 Navigation Pane التنقّللوح 
 نص ع  والبحث طويلة،ال ض   املستندات للتنقل سهلة وسيلة يوف رو  املستند، هيكل إىل سريعة نظرة التنّقل لوح يوف ر
 . احملتوى وتنظي  معني،
 :تبويب عالمات وثالث البحث مربع التنق للوح  يتض  
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  لنناوين ا تبويب عالمة تعرHEADINGS مستند يف هامجيعالعناوي   قا، ة. 
 يف املستند املوافقعنوان اللوح لالنتقال إىل ال يف عنوان فوق انقر. 
 توسيعه أو عنوان لطيه جبانب السه  فوق انقر . 
  جديد موقع إىل ومض ونه عنوانال لتحريك حنو األعلى، أو حنو األسفل عنوانسحب ب ق. 
 أو جديد عنوان إضافة ،خفضه أوعنوان  رفع مثل) إضافية إجراءات لتنفيذ عنوان فوق األُي  الفأرة انقر بزر 

 (.عنوانال حذف أو ،فرع  عنوان
  فلاتالص تبويب عالمة تعر PAGES ستندامل يف الصفحات م  املصغ رة الص ور. 

  ستندامل يف املقابلة الص فحة إىل لالنتقال اللوح يف املصغ رة ةالص ور  على انقر. 
  تائجالن تبويب عالمة تعر RESULTS البحث نتا،ج قا، ة . 

 املستند يف املوافق وقعامل إىل لالنتقال نتيجة انقر. 
 :التنّقل لوح لفتح
 Navigation التنّقل لوح االختيار خانة  حد   ،Show إظهار اجمل وعة يف ،VIEW رضالن تبويب ض  

Pane . 8-2الشكل. 
 .9-2الشكل . الربنامج إطار م  األيسر اجلانب على التنق ل لوح يظهر

 .اللوح م  الي ىن العلوية الزاوية يف إغالق الز ر فوق الن قر طريق ع  التنق ل لوح إغالق ُُيكنك :مالحظة

 
 التنّقلإظهار لوح : 8-2الشكل 

 
 التنّقللوح : 9-2الشكل 

 :التنّقل لوح باستخدام نص عن للبلث
 البحث نتا،ج تُعر . Enter فتاحامل على ضغ ا مث   عنه البحث تريد الذ  النص   ااتب ،البلث صندوق يف. 0

 :التايل النحو على
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 .تُلو ن العناوي  الي حيو  حمتواها نص البحث ،HEADINGS عناوين التبويب يف •
 .الي حتو  نص البحث الصفحات تُعر  ،PAGES صفلات التبويب يف •
 .مطابقات البحث ال ها تُعر  ،RESULTS نتائج التبويب يف •

 م  األُي  اجلانب على يظهر الذ  الت رير شري  باستخدام التنق ل لوح يف مجيعها النتا،ج معاينة ُُيكنك :مالحظة
  ق  بالتأشر على نتيجة حبث لالنتقال إليها يف املستند. .اللوح
 ،الصفحات وأ ،العناوي  لتصفح اللوح م  العلو  اجلزء يف  التال  زر أو  السابق زر استخدام أيضا   ُُيكنك

 .ال ها  النتا،ج أو

 Backstage View الخلفيّةعرض 
 على حيتو  الذ  اخللفي ةعر  إلظهار ( الشري  على األوىل التبويب عالمة) FILE ملف التبويب عالمة ُتستخدم
مستند، أو فتحه، أو حفظه، أو  إلنشاء سهلة طريقة يوف رإذ . الربنامج وختصيص امللفات بإ ارة املتعلقة ال ها  األوامر

 خياراتإعدا   إعدا  الس احيات؛ املستند أو تعديلها؛ خصا،ص عر  طباعته، أو مشاراته، أو تصديره، أو إغالقه؛
 .الربنامج
 .يف اللوح اليسار  الص فحةعلى تبويب  الن قرُُيكنك عرضها ب صفحات يف اخللفي ةعر   يف فرةااملتو  األوامر تُنظ  

 :الخلفّيةإلظهار عرض 
 .01-2الشكل الشري . على FILE ملف التبويب عالمة فوق انقر .0

 
عالمة التبويب ملف: 01-2الشكل   

 :الخلفّيةعرض  من للخروج
مفتاح  على اضغ  أو. 00-2الشكل  .اخللفي ةعر   م  اليسرى العلوية الزاوية يف Back الرجوع زر فوق انقر .0

  .Esc اهلروب

 
  الخلفّية: صفلة منلومات عرض 00-2الشكل 
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 Creating Documents المستنداتإنشاء 
 إطار يف جديد مستند يُفتح ،البدايةنافذة  يف Blank document فارغ مستند انقر، 2013 ورد تشغيل بعد

 .الربنامج
 مثل) افرتاض  اس  جديد مستند كلل يظهر. 3102 ورديف أثناء تشغيل  جديد مستند إنشاء أيضا ُُيكنك

Document1، Document2، مالءمة أاثر اس  مع حفظه حىت العنوان شري  على( وهكذا. 
. ذ  ستكتبهمكان ظهور احلرف التايل ال   (الص فحة م  اليسرى العلوية الزاوية يف وامض ع و   خ ) املؤشرحُيد   
 .تلقا،يا   التايل السطر إىل تكتبها الي الكل ةستنتقل  األُي ، اهلامش إىل املؤشر يصل عندما
 .جديدة فقرة إىل بدء Enter فتاحامل على الضغ يؤ   
 :جديد مستند إلنشاء

 اخللفي ةعر  يف  New جديدصفحة  تُفتح. New جديد فوق مث  ان قر ،FILE ملف التبويب عالمة فوق انقر .0
 .03-2الشكل  املتاحة. للقوالب املصغ رة الص ور وتظهر

 .جديدة نافذة يف فارغ جديد مستند يُفتح. Blank document فارغ مستند فوق انقر ،األُي  اجلزء يف .3

 .Ctrl+N هو مستند جديد فارغإنشاء  اختصار مالحظة:

 

 Using Templates القوالب استخدام
 جم وعة م  على قوالبال حتتو . قالب اعت ا ا  على جديد مستند إنشاء خالل م  واجلهد الوقت توفر ُُيكنك
 م  متنوعة جم وعة 3102 ور  يتض  . بك اخلاصة االحتياجات لتلبية تعديلها ُُيكنك الي والتنسيقات العناصر
 مئات Microsoft قدمتُ  ذلك، وفضال  ع . والكتيبات طاباتواخل الذاتية والسر التقارير مثل وثا،ق إلنشاء القوالب

 .Office.com وقعامل م  جمانا   للتح يل قوالبال
 :قالب الستخدام

عر  يف  New جديد تفتح صفحة. New جديد فوق مث  ان قر ،FILE ملف التبويب عالمة فوق انقر .0
 .03-2 الشكل. املتاحة القوالب م  املصغ رة الص ور ويظهر فيها ،اخللفي ة

البحث  صندوق يف مفتاحية ال ة اتابة طريق ع  Office.com م  إضافية قوالب على احلصول ُُيكنك :مالحظة
 نتا،ج لعر  Enterعلى زر البحث أو الضغ  على املفتاح  الن قر، مث Newجديد صفحة املوجو  يف أعلى 

 .البحث
 القالب م  أارب صورة تُعر و  املعاينة، نافذة تُفتح. استخدامه تريد الذ  للقالب املصغ رة ةالص ور  على انقر .3

 .إضافية ومعلومات  احملد  
 نافذة يف ويفتحه ، احملد   القالب اعت ا ا  على ا  جديد ا  مستند ورديُنشئ . Create إنشاء الز ر فوق انقر .2

 .جديدة



  3102ورد   معالجة النصوص باستخدام            

 123-  

 
 الخلفّيةصفلة جديد من عرض : 03-2الشكل 

 Saving Documents اتمستندالحفظ 
 .احلاسوب على حفظه ُُيكنك مستند، إنشاء بعد

 يف مستند م  نسخة حفظ يف ترغب انت إذا أو ،مرة أول مستند حفظ عند Save As باسم حفظ األمر ماستخد
 .خمتلف ملف تنسيق يف أو خمتلف، ملف اس  مع خمتلف، موقع

 .موجو  مستندعلى  التعديالت حلفظ Save حفظ األمر استخدام
 :مرة أول مستند للفظ

 Save باسم حفظ صفحة تُفتح. Save As باسم حفظ فوق مث  ان قر ،FILE ملف التبويب عالمة فوق انقر .0

As  اخللفي ةعر  يف. 
ات اجملل دأو انقر على أحد  Browse استنراض الز ر فوق مث  ان قر وم  ،Computer اللاسوب فوق انقر .3

 .02-2 الشكل املستخدمة مؤخرا .
 

 
 الخلفّيةصفلة حفظ باسم من عرض : 02-2 الشكل
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 File الملف اسم صندوق يف امسا   ااتب امللف، حلفظ موقعا    حد   ،Save As باسم حفظ احلوار مربع يف .2

name، حفظ زر على مث  ان قر Save.  04-2الشكل. 
 كنررروع حفرررظ سيييه  فيييوق انقييير خمتلييف، تنسييييق يف مسيييتند حلفيييظ. ور الوثيقييية افرتاضييييا  بتنسيييق  وردحيفيييظ  :مالحظررة

Save as type   القا، ة م  املطلوب امللف تنسيق  وحد. 

 
 نافذة اللفظ باسم :04-2الشكل 

 :مستند على التغييرات للفظ
 :اآلتية اإلجراءات ق  بأحد .0
 .Save حفظ فوق ان قرمث   ،FILE ملف التبويب عالمة فوق انقر •
 . Save فظالل زر انقر ،السريع الوصول أ وات شري  على •
 .Ctrl + S على اضغ  •

 Closing Documents اتمستندالإغالق 
 .املستندات م  املزيد على للع ل مفتوحة الربنامج نافذة تبقىو  إغالقه، ُُيكنك مستند، على الع ل م  االنتهاء عند
 .إغالقه قبل التغيرات فسُتطالب حبفظ حمفوظة، غر تغيرات أية على حيتو  املستند اان إذا

 :من برنامج ورد دو  الخروج مستند إغالق
 .Ctrl + W اضغ  أو. Close إغالق فوق مث  ان قر ،FILE ملف التبويب عالمة فوق انقر .0

 Opening Documents اتمستندال فتح

عييير   ميي  Open فرررتح الص ييفحة ميي  أو ،ورديبيييدأ  عنييدما هوفتحيي البدايييية نافييذة ميي  موجيييو  مسييتند يييدحتد   ُُيكنييك
 .اخللفي ة
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 عي  طرييق بسيرعةفتحهيا  ُُيكنيك اليي ميؤخرا   املسيتخدمة املستندات قا، ة Open فتح الص فحةو  البداية تعر  نافذة
 .واحد آن يف مستندي  على الع ل السهل م  جيعل مما ،به اخلاص إطاره يف مستند ال فتحيُ  .عليها الن قر
 :مستند لفتح

 Openفرتح  الص يفحةتظهير . Ctrl + O اضيغ  أو. Openفرتح  فيوق انقير ، FILEملرف التبويب ض   .0
 اجلييزء يف Recent Documents مررؤخرا   المسررتخدمة المسررتندات قا، يية تُعيير ا ييا  ،اخللفي ييةعيير  يف 

  .األُي 
 انتقل إىل اخلطوة الثالثة. ،وإال. لفتحه امسه فوق انقرف األخرة، املستندات قا، ة يف املطلوب املستند اان إذا .3
أحييد  أو Browse اسررتنراض الييز ر فييوق مث  ان قيير وميي  األوسيي ، اجلييزء يف Computer اللاسرروب فييوق انقيير .2

 .05-2الشكل األُي .  اجلزء يف ات املستخدمة مؤخرا  اجملل د

 
 الخلفّيةصفلة فتح مستند من عرض : 05-2الشكل 

. Openفتح  الز ر فوق مث  ان قر فتحه، تريد وامللف الذ  املوقع حد   ،Openفتح  احلوار صندوق يف .4

 
 صندوق حوار فتح مستند: 06-2الشكل 

 فتح إعا ة عند. ور  تلقا،يا  حبفظ عالمة عند املكان الذ  انت تع ل عليه أخرا   يقوم ،مستند إغالق عند :مالحظة
 Resume Reading القراءة استئناف الشرح وسيلة على بالضغ  تراته الذ  لل كان العو ة مباشرة   ُُيكنك املستند،

 املرجعي ةتتحول وسيلة الشرح إىل أيقونة اإلشارة (. 07-2الشكل ) الربنامج نافذة م  األُي  اجلانب على تظهر الي
رسالة  إظهار إلعا ة عليها الن قر أو ،املرجعي ة أيقونة اإلشارة التأشر على ُُيكنك(. 08-2الشكل ) ثوان بضع بعد

 .ختتف  وسيلة الشرح عندما تقوم بالت رير يف املستند. الشرح
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 المرجنّيةأيقونة اإلشارة : 08-2الشكل 

 
استئناف القراءة: 07-2الشكل   

  Editing Documentsالمستندات  تحرير
 مكان م  نص نقل أو ،إزالته أو نص إضافة يف ترغب قد مستند، إنشاء بعد. التحرير بعض املستندات معظ  تتطلب

 .آخر إىل
  Selecting Textوص النصّ  تحديد

 لوحةأو  ،الفأرة استخدام ُُيكنك. تعديله تريد الذ  النص   حتديد أوال   عليك جيب ،النص   حترير م  تت ك  أن قبل
 .ُمضاء    احملد   النص   يبدو. االختيارب للقيام(  ستندلل األيسر اهلامش يف مر،ية غر منطقة) التحديد منطقة أو املفاتيح،
 :نص لتلديد

 :يأيت مبا ق  .0
 .الكل ة يف مكان أ  فوق مز وجا   نقرا   انقر ال ة، لتحديد •
 .اجل لة يف مكان أ    فوق وانقر، Ctrl التحك   مفتاح على باست رار اضغ  مجلة، لتحديد •
 .السطريسار  إىل التحديد منطقة فوق انقر ،سطر لتحديد •
 مي  اليسيار إىل التحدييد منطقية فيوق مز وجيا   نقيرا   انقر أو. انقر ثالث مرات فوق أ  مكان يف الفقرة فقرة، لتحديد •

 .الفقرة هذه
 .Ctrl + A اضغ  أو. التحديد منطقة فوق ثالثيا   نقرا   انقر بأا له، املستند لتحديد •
 فيييوقالفييأرة مييع اسييت رار الضييغ  علييى زر الفييأرة  مؤشيير اسييحب ،فقييرات متجيياورة أو ،أو أسييطر ال ييات، لتحديييد •

 .النص   هناية يف وانقر Shift فتاحامل على اضغ  مث ،النص   بداية يف انقر أو. النص  
 اليتحك   مفتياح عليى باسيت رار اضيغ  مث األول، بالتحدييد قي  ،فقرات غر متجاورة أو ،أو أسطر ال ات، الختيار •

Ctrl  وهكذا، الثاين بالتحديد وق. 
 .املستند يف مكان أ    فوق انقر  ،احملد   النص   إللغاء :مالحظة

 Deleting Text وصالنصّ  مسح
 التراجررررع مفتيييياح علييييى الضييييغ  مث ،مؤشيييير الفييييأرة بعييييده وضييييع طريييييق عيييي  اليييينص  ميييي   واحييييد حييييرفحييييذف  ُُيكنييييك

Backspace اللذف مفتاح. يؤ   الضغ  على Delete املؤشر ُيني على احلرف ذفإىل ح. 
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 .هاوحذف النص   م  اتلة أو فقرة،أو  مجلة، أو ال ة حتديد أيضا   ُُيكنك
 :نص للذف

 .Delete اللذفمفتاح  على اضغ  مث حذفه، تريد الذ  النص   حد   .0

 Moving and Copying Text ونسخها  وصالنصّ نقل 
 األصييل  موقعييه ميي  اليينص  ( قطييع) إزاليية يف ترغييب قييد أو آخيير، مكييان يف نييص تكييرار يف ترغييب قييد مسييتند، حترييير عنييد

 .جديد موقع يف ووضعه
 .مؤقتية ختيزي  منطقيةالي ه  عبارة ع   ،Clipboard اللافظة يف ةاملنسوخ أو املقصوصة وصالنص   خُتز ن :مالحظة
 ضي   Clipboard اللافظرة  وعيةجم يف  احليوار مربيع سيه  تشيغيل عليى الن قير طرييق عي  احلافظيةفتح  ُُيكنك
 .09-2الشكل  .الشري  م  HOME الرئيسة الّصفلة تبويب

 
الرئيسة الّصفلةمجموعة اللافظة من تبويب : 09-2الشكل   

  :نقل نص أو نسخهل
 .نسخه أو نقله تريد الذ  النص   حد   .0
 :اآلتية اإلجراءات بأحد ق  ،Clipboard اللافظة جم وعة يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 .Ctrl+X اضغ  أو،.  قص الز ر فوق انقر ،النص   لنقل •

 .Ctrl+C اضغ  أو،.  نسخ الز ر فوق انقر ،النص   لنسخ •
 .النص   وضع تريد حيث ،املستند يف انقر .2
 .  لصييييييييييييييق الييييييييييييييز ر فييييييييييييييوق انقيييييييييييييير ،اللافظررررررررررررررة جم وعيييييييييييييية يف ،الرئيسررررررررررررررة الّصررررررررررررررفلة تبويييييييييييييييب ضيييييييييييييي   .4
 .Ctrl+V اضغ  أو،

 .إىل إظهار خيارات لصق إضافية اللصق زر املوجو  أسفل السه  على الن قريؤ    :مالحظة
 

 Undoing and Redoing Changesالتراجع واإلعادة 

 .Undo التراجعة الرتاجع ع  أ  خطأ باستخدام أمر بسهول ُُيكنك
إلعيا ة تطبييق الع لييات املرتاجيع  أو أاثير، ع لي ةبعد قيامك بالرتاجع ع   Redo اإلعادةا ا ُُيكنك استخدام أمر 

 .عنها
 :عملّيةللتراجع عن 
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 .Ctrl + Z اضغ  أو،.  تراجع الز ر فوق انقر ،السريع الوصول أ وات شري  على .0
 :عملّيةتنفيذ  إلعادة

 .Ctrl + Y اضغ  أو،.  اإلعادة زر فوق انقر ،السريع الوصول أ وات شري  على .0
 Finding and Replacing Textالبحث واالستبدال 

 طيريقتني 3102 ور  ييوف ر .آخير بسيهولة أن تسيتبدل بيه نصيا   أو نيص عليى العثيور مي  ستبدالاالو  بحثُُتك   أوامر ال
 .التنّقللوح أو  Find and Replace واستبدال بلث احلوار مربع استخدام ُُيكنك نص؛ إلجيا 
 :نص عن للبلث

 .املستند بداية يف انقر .0
 مث  ان قيير البحييث، فييوق سييه  انقيير ،Editingلريررر الت جم وعيية يف ،HOME الرئيسررة الّصررفلة تبويييب ضيي   .3

 Find andواسرتبدال  بلرث احليوار مربيع يفيتح. 31-2 الشركل. Advanced Find متقردم بلرث فيوق

Replace   بلث  التبويب مظهراFind. 30-2 الشكل. 
Navigation  التنّقرل جرءء عر إىل  Editing لريرالت  وعةجم يف Find بلثال زر على الن قريؤ    :مالحظة

pane .الوثيقة يف نص ع  للبحث هفي البحث صندوق استخدام ُُيكنك. 
 .Find what عن البلث صندوق يف عنه البحث تريد الذ  النص   ااتب .2

 Find سرتبدالاالو  لرثالب احليوار مربيع مي  اليسرى السفلية الزاوية يف More المءيد زر فوق الن قريؤ    :مالحظة

and Replace البحث  ،األحرف حالة) البحث لتضييق استخدامها ُُيك  الي اإلضافية اخليارات عر و  إىل توسيعه
 (.فق  ااملة ال ات ع 
 مي  األول املثييل ُتيييز ييت  تطابق على العثور مت إذا. البحث لبدء Find Next البلث عن التال  زر على انقر .4

 .املستند يف النص  
 .صملتابعة البحث ع  التطابقات األخرى للن   Find Next البلث عن التال  زر على الن قرتابع  .5
 ،Reading Highlight للقرراءة الضروء تسرلي  الز ر فوق انقر ،هامجيع النص   تطابقات على الضوء لتسلي  .6

 .Highlight All الكل على الضوء تسلي  فوق مث  ان قر وم 
 .Cancel اإللغاءزر  أو Close اإلغالقزر  فوق انقر االنتهاء، عند .7

 
الرئيسة الّصفلةمجموعة التلرير من تبويب : 31-2الشكل   
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شري  البلث من مربع حوار البلث واالستبدال: 30-2الشكل   

 :النصّ  الستبدال
 .املستند بداية يف انقر .0
 سررررررتبدالاال زر علييييييى انقييييير ،Editing لريرررررررالت  وعيييييةجم يف ،HOME الرئيسررررررة الّصررررررفلة تبويييييييب ضييييي   .3

Replace .واسررتبدال بلررث احلييوار مربييع يفييتح. 31-2 الشرركل Find and Replace   التبويييبمظهييرا 
 .33-2 الشكل. Replace استبدال

 .استبداله تريد الذ  النص   ااتب ،Replace with عن البلث صندوق يف .2
 .البديل النص   ااتب ،Replace withبرر  ستبدالاال صندوق يف .4
 م  األول املثيل ُتييز يت  ،تطابق على العثور مت إذا. البحث لبدء Find Next البلث عن التال  زر على انقر .5

 .املستند يف النص  
 :اآلتية اإلجراءات أحد نفذ ،النص   م  تطابق لكل   .6
 .التايل التطابق وجير  االنتقال إىل التطابق ذلك حملاجلديد  النص   ليحل Replace ستبدالاال زر على انقر •
 .ال ها  الوثيقة يف التطابقات الستبدال Replace All استبدال الكل زر فوق انقر •
 .التايل التطابق إىل واالنتقال تغير،  ون ا التطابقهذ لرتك Find Next البلث عن التال  زر على انقر •
 .Cancel اإللغاءزر  أو Close اإلغالقزر  فوق انقر االنتهاء، عند .7

 
شري  االستبدال من مربع حوار البلث واالستبدال: 33-2الشكل   
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 Formatting Documents تنسيق المستندات
حُيس ييي  التنسييييق مييي  مظهييير  .مسيييتند لتنسييييق بسيييهولة اسيييتخدامها ُُيكييي  اليييي املييييزات مييي  ا  عيييد  3102 ورد يتضييي  

 املستند، وجيعله يبدو احرتافيا .
 Formatting Textوص صالنّ تنسيق 

 تبويبم   Font خ  اجمل وعةحتو  . املطب قة عليه اتالتأثر و  وحج ه، ولونه، ومنطه، اخل ،نوع  النص   تنسيق يش ل
 تنسيق أيضا ُُيكنك. 32-2الشكل  .استخداما   األاثر النص   تنسيق أوامر الشري  م  HOME الرئيسة الّصفلة
 يف  احلوار مربع سه  تشغيلعلى  الن قر طريق ع  فتحه ُُيك  الذ  Font خ  احلوار مربع باستخدام النص  

 .خ  اجمل وعة

 
الرئيسة الّصفلةمجموعة الخ  من تبويب : 32-2الشكل   

  Changing the Fontتغيير نوع الخط 
 .النص   اتابة أسلوب أو ،العام املظهر حُيد   اخل  املستخدم

 .املطلوب النص   حد   .0
 اخل   وحد   الخ سه   فوق انقر ،Font  الخ جم وعة يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 .34-2 الشكل .القا، ة م  املطلوب

 
 قائمة الخ وط: 34-2 الشكل

 Changing the Font Sizeتغيير حجم الخط 
 .اخل  ارتفاع اخل  حج حُيد   

 .املطلوب النص   حد   .0
 وحيد   Font Sizeالخر   حجرم فيوق سيه  انقير ،Font  الخر جم وعية يف ،الرئيسرة الّصرفلة تبويب ض   .3

 ،الخر  حجم القا، ة يف تريده الذ  اخل  حج  يظهر مل إذا. 35-2 الشكل القا، ة. م  املطلوب اخل  حج 
 .Enter املفتاح على اضغ  مث املطلوب، الرق  ااتب ،الخ  حجم املربع يف انقرف

 الخ  حجم إنقاصزر  أو  الخ  زيادة حجم زر على الن قر طريق ع  اخل  حج  تغير أيضا   ُُيكنك: مالحظة
 .الشري  م  الر،يسة الص فحة تبويب ض   Font خ  اجمل وعة يف 
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 قائمة حجم الخ : 35-2 الشكل

 Changing the Font Colorتغيير لون الخط 
 .عليه الضوء تسلي  أو ،اخل  لون تغير طريق ع  مه  نص تأايد ُُيكنك
 :الخ  لو  لتغيير

 .املطلوب النص   حد   .0
أحد  تطبيقل الخ  لو  زر فوق انقر ،Font  الخ جم وعة يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 .األلوان لوحةم   ا  خمتلف ا  لونواخرت  الخ  لو  سه  فوق انقر أو ،األلوان املستخدمة مؤخرا  

 
ألوا  الخ  لوحة: 36-2الشكل   

 األلوان لوحةم   More Colors ألوا  أكثر استخدامها، انقر زر ُُيكنكأارب م  األلوان الي  للحصول على تنوع
 .37-2الشكل . Colors اقلوا ليظهر صندوق حوار 

 
اقلوا  لوحة: 37-2الشكل   
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  Highlight Textنص  تسليط الضوء على
 .تسلي  الضوء عليه تريد الذ  النص   حد   .0
لو  تسلي  الضوء على  الز ر فوق انقر ،Font  الخ اجمل وعة يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .2

لو  تسلي  الضوء أحد األلوان املستخدمة مؤخرا ، أو انقر فوق سه   تطبيقل Text Highlight Color نص
 .82 -3الشكل  .لوحة األلوانم   ا  خمتلف ا  نلو  واخرت على نص

فوق  الن قر مث نصلو  تسلي  الضوء على سه    بالضغ  على احملد   النص  إزالة تسلي  الضوء م   ُُيكنك مالحظة:
 .النص  يف لوحة ألوان ُتييز  No Color بال لو 

 
النصّ تمييء لوحة ألوا  : 38 -2الشكل   

 Applying Font Styles and Effects تطبيق أنماط الخطوط والتأثيرات
 ه  التأثرات. ا،لاملو العريض  :مثل ،مسات ه  اخلطوط أمناط. النص  أاثر م  من  أو تأثر يف  تطبيق ُُيكنك

 .8-3الجدول  التسطر والظالل. مثل اخلاصة التحسينات
Name Description الوصف 

Bold 

 

Makes the selected text bold 
(example). 

 (.مثالعريضا  ) النص  اجعل 

Italic 

 

Italicizes the selected text 
(example). 

 (.مثالما،ال  ) النص  اجعل 

Underline 

 

Draws a line under the selected text 
(example). Click the arrow on the 
button to select the type of 
underline. 

(. مثال) النص  ارس  خطا  حتت 
 الختيار من  اخل . الز رانقر سه  

Strikethrough 

 

Draws a line through the middle of 
the selected text (example). 

 (.مثال) النص  ارس  خطا  خالل 

Subscript 

 

Creates small letters below the text 
baseline (examplesub). 

اتابة أحرف صغرة حتت 
 (.حتت)مثال

Superscript 

 

Creates small letters above the line 
of text (examplesup). 

اتابة أحرف صغرة فوق 
 (.فوق)مثال
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Text Effects 
and 

Typography 

 

Applies a visual effect (such as a 
shadow, glow, or reflection) to the 

selected text. 

أو  الظالل،) بصرية ؤثراتم تطبيق
على ( االنعكاس أو التوهج،
 .النص  

Change Case 

 

Changes the selected text to 
uppercase, lowercase, or other 
common capitalizations. 

 أو ابرة أحرف إىل النص   تغير
أمناط أخرى م   أو صغرة،

 .األحرف الكبرة والصغرة

: تأثيرات الخ وط8-3الجدول   

 :أو تأثير نم  خ  لت بيق
 .تنسيقه تريد الذ  النص    حد   .0
 اان إذا. من  اخل  أو التأثر زر فوق انقر ،Font  الخ جم وعة يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3
 .اخليارات م  املزيد إلظهار السه  فوق انقرف سه ، له الز ر

 الييذ  اليينص   حييد  ت إذا. ثنا،ييية احلاليية مرتفررعو ،مررنخف  ،خرر  متوسرر  ،تسرر ير ،مائررل، غررامق األزرار :مالحظررة
 .ثانية ، فسُيزال التنسيق الز رطب قت أحد هذه األزرار عليه، مث نقرت 

 Clearing Formatting إزالة التنسيق
 .املطبقة على نص معنيالتنسيقات ال ها  إزالة ُُيكنك

 املطلوب إزالة تنسيقه. النص   حد   .0
 . كّلها  التنسيقات مسح زر فوق انقر ، الخ جم وعة يف ،الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 Copying Formatting نسخ التنسيق
الالزمييني إلعييا ة  واجلهييد الوقييت ممييا يسيي ح بتييوفر ،املسييتند يف آخيير نييص علييى وتطبيقييه  حمييد   نييص تنسيييق نسييخ ُُيكيي 

 .الثاين النص  تطبيق ع ليات التنسيق ال ها على 
 .نسخه تريد الذ  التنسيق على حيتو  الذ  النص   حد   .0
 يتغير.  التنسريق نسخ الز ر فوق انقر ،Clipboard اللافظة جم وعة يف ،الرئيسة الّصفلة تبويبض    .3

 .فرشاة مع عارضة   إىل الفأرة مؤشر
 .عليه املنسوخ التنسيق تطبيق تريد الذ  النص    حد   .2

 التنسريق نسرخ زر فيوق مز وجيا   نقيرا   انقرفي ،على أاثر م  نص واحد املنسوخ التنسيق تطبيق تريد انت إذا :مالحظة
 .Esc اهلروب مفتاح على تضغ  حىت الفعال التنسيق سُيحفظ. عليه واحدةمرة  الن قر م  بدال  

 Formatting Paragraphsالفقرات  تنسيق
 .الص فحةعها يف يُقصد بتنسيق الفقرة توض  

 . والفراغات قبل الفقرة وبعدها البا ،ة، املسافةو  األسطر، تباعد ،حماذاة فقرة تغير ُُيكنك
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األوامر األاثير اسيتخداما   الشري  م  HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   Paragraph فقرة اجمل وعةحتو  
 عي  واليذ  ُُيكنيك فتحيه فقررة احليوار مربيع باسيتخدام الفقيرات تنسييق أيضيا   ُُيكنيك. 82-3لشركل ا لتنسيق الفقرات.

 .Paragraph فقرة اجمل وعة يف  احلوار مربع سه  تشغيل على الن قر طريق
 زر فيييوق انقييير الفقيييرة، وعالميييات التبوييييب وعالميييات املسيييافات مثيييل إخفا،هيييا، أو التنسييييق عالميييات لعييير  :مالحظرررة
 .الشري  م  الرئيسة الّصفلة تبويب ض   فقرة اجمل وعة يف  إخفاء/إظهار

 

 
الرئيسة: مجموعة الفقرة من شري  المجموعة 82-3لشكل ا  

 

 Changing Paragraph Alignment الفقراتتغيير محاذاة 
 .بالنسبة إىل اهلوامش اليسارية والي ينية النص  تعين حماذاة الفقرة توضع ال سطر م  

لل حيياذاة  أزرار أربعيية الشييري  يف HOME الرئيسررة الّصررفلة تبويييب ضيي   Paragraph فقرررة اجمل وعيية تتضيي  
 .2-2 الجدول. بسرعة الفقرة حماذاة لتغير استخدامها ُُيك 

 Description Name الوصف

 ينتج مما األيسر، اهلامش يف النص   حماذاة
وهو اخليار  .حافة ُيىن غر منتظ ة عنه

 االفرتاض .

Aligns the text at the left margin, 
producing a ragged right edge. 
This is the default alignment. 

Align 
Left 

 

بني اهلامش األيسر واألُي ،  النص  توسي  
مما ينتج عنه حافتان ُيىن ويسرى غر 

 منتظ تني.

Centers the text between the left 
and right margins, producing 
ragged left and right edges. 

Center 

 

 ينتج مما ،األُي  اهلامش يف النص   حماذاة
وهو اخليار  .حافة يسارية غر منتظ ة عنه

 االفرتاض .

Aligns the text at the right 
margin, producing a ragged left 
edge. 

Align 
Right 

 

يف ال م  اهلامش األُي   النص  حماذاة 
واأليسر مما ينتج عنه حافات منتظ ة. يقوم 

يف هذه احلالة بضب  الفراغات بني  ور 
الكل ات وزيا ة الفراغات أو انقاصها 

 حسب احلاجة.

Aligns the text at both the left 
and right margins, producing 
even left and right edges. To 
accomplish this, Word adjusts 
the spacing between words, 
expanding or shrinking the 
spaces as needed. 

Justify 

 

 أزرار ملاذاة الفقرات: 2-2 الجدول

 :فقرة ملاذاة لتغيير
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 .حماذاهتا تريد الي الفقرة حد   .0
 .املطلوب احملاذاة زر فوق انقر ،Paragraph قرةالف جم وعة يف ،الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 تغيير المسافات بين األسطر والفقرات

Changing Line and Paragraph Spacing 
 .الفقرة يف النص   أسطر بني املسافة مقدار األسطر تباعدحُيد   
 .هاوحتت فقرةال فوق املسافة الفقرات تباعدحُيد   
نقييياط بعيييد الفقيييرة وصيييفر  1ويكيييون تباعيييد الفقيييرات  .0.11 هيييو لمأسيييطر االفرتاضييي  التباعيييديكييون  ،3102 ور  يف

 قبلها.
 :داخل الفقرة اقس ر تباعد لتغيير

 .تنسيقها تريد الي الفقرة  حد   .0
 فراغررات اقسرر ر والفقررراتزر  فييوق انقيير ،Paragraph قرررةالف جم وعيية يف ،الرئيسررة الّصررفلة تبويييب ضيي   .3

 .21-2 الشكل .املطلوبة األسطر تباعد  وحد  
 

 
قائمة مسافات اقس ر والفقرات: 21-2 الشكل  

 :هابند أو فقرة قبل باعدالتّ  لتغيير
 .تنسيقها تريد الي الفقرة حد   .0
 القيييي  أ خيييل ،Paragraph قررررةالف جم وعييية يف ،PAGE LAYOUT الّصرررفلة تخ ررري  تبوييييب ضييي   .3

 .20-2الشكل . After بندأو  Before قبلالصنا يق  يف املطلوبة

 
المسافات بين الفقراتتلديد : 20-2 الشكل  



  3102ورد   معالجة النصوص باستخدام            

 263-  

 Changing Paragraph Indentation تغيير المسافة البادئة للفقرات

 . عد فقرة ع  اهلوامشحتديد بُ  ُُيكنك
 .احملي  هبا النص  جلعلها خمتلفة ع   لفقرة تستطيع تغير املسافات البا ،ة

تغير  أو ،(األول للسطر البا ،ة املسافة يس ى ما وهو) فق  الفقرة م  األول للسطر البا ،ة املسافة تغير ُُيكنك 
 (.معل قة با ،ة مسافة يس ى ما وهو) األول السطر باستثناء لمأسطر مجيعها البا ،ة املسافة
 :لفقرة البادئة المسافة لتغيير

 .املطلوبة الفقرة حد   .0
 المسافة زيادة زر فوق انقر ،Paragraph قرةالف  وعةجم يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 .إلزاحة الفقرة حنو الي ني أو حنو اليسار مبقدار نصف إنش  البادئة المسافة إنقاص أو زر  البادئة
 :المس رة للفقرة باستخدام البادئة المسافة لتغيير

 .هالعرض Ruler المس رة اختيار خانة  حد   ،Show ظهاراإل جم وعة يف ،VIEW رضالن تبويب ض   .0
 .املطلوبة الفقرة  حد   .3
 ق  مبا يأيت:  األفقية، املسطرة على .2
 يبدأ أن تريد حيث ،املوضعإىل  اليسرى البا ،ة املسافة عالمة اسحب بأا لها، للفقرة اليسرى البا ،ة املسافة لتغير 

 .23-2الشكل  .النص  
 ينته  أن تريد حيث املوضعإىل  الي ىن البا ،ة املسافة عالمة اسحب بأا لها، للفقرة الي ىن البا ،ة املسافة لتغير 

 .النص  
 أن يبدأ منه  تريد  الذ املوضع إىل املسافة البا ،ة للسطر األول عالمة اسحب األول، للسطر با ،ة مسافة إلنشاء

 .السطر األول
 ال  السطور  أن تبدأ منه الذ  تريد املوضع إىل عل قةامل البا ،ة املسافة عالمة اسحب ،معل قة با ،ة مسافة إلنشاء 

 .األول السطر باستثناء

 
المس رة اقفقية مع عالمات المسافات البادئة: 23-2الشكل   

 املسييافة صييندوق يف املطلوبيية القييي  إ خييال طريييق عيي  ةالي ييىن بدق يي أو اليسييرى البا ،يية املسييافة حتديييد ُُيكنييك :مالحظررة
تخ ري   تبوييب يف Paragraph فقررة اجمل وعية يف Right الي يىن البا ،ية املسيافة صيندوقو ، Leftاليسرى  البا ،ة

 .22-2الشكل  .الشري  ض   PAGE LAYOUT الّصفلة
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 الّصفلةمجموعة الفقرة على شري  تخ ي  : 22-2الشكل 

 Setting Tab Stops الجّدولةإعدادات عالمات 

 .4-2 الجدول. صفحة عرب خمتلفة مواقع يف النص   م  أسطر حملاذاة اجلد ولة عالمات تستخدم أن ُُيك 

 افرتاضيا  بوضع عالمات جدولة ال نصف إنش بدءا  م  اهلامش اليسار . 3102ور  يقوم 
 م  أسهل الطرا،ق لذلك استخدام املسطرة األفقية.و حيث ا تريد.  اجلد ولةُُيكنك أن تقوم بتخصيص عالمات 

Name Description الوصف 
Left Tab 

 

Aligns the left end of the text with 
the tab stop. 

 النص  حماذاة الطرف األيسر م  
 .اجلد ولةمع عالمة 

Center Tab 

 

Aligns the center of the text with 
the tab stop. 

مع عالمة  النص  حماذاة وس  
 .اجلد ولة

Right Tab 

 

Aligns the right end of the text 
with the tab stop. 

مع  النص  حماذاة الطرف األُي  م  
 .اجلد ولةعالمة 

Decimal Tab 

 

Aligns the decimal point in the text 
(usually a numeric value) with the 
tab stop. 

 النص   يف العشرية الفاصلة حماذاة
 عالمة مع( رق ية قي ة عا ة)

 .اجلد ولة

Bar Tab 

 
 

Draws a vertical line at the position 
of the tab stop. 

 مكان يف ع و   خ  يرس 
 .اجلد ولة عالمة

الجّدولةعالمات : 4-2 الجدول  

 

 :مخصصة جدولة عالمة لتنيين
 .Rulerالمس رة لعر   االختيار خانة حد   ،Showظهار اإل جم وعة يف ،VIEWرض الن تبويب ض   .0
 املطلوبية. اجلد ولية عالمية تُعير  حيىت األفقيية املسطرة م  األيسر اجلانب على اجلد ولةعالمة  حُمد   فوق الن قرتابع  .3

 .24-2الشكل 
 عالمة جدولة على املسطرة. تظهر. اجلد ولة عالمة تعيني تريد حيث األفقية املسطرة م  السفلية احلافة فوق انقر .2
  .اجلد ولة عالمة إىل لالنتقال Tab املفتاح على اضغ  .4

 
 الجّدولةاختيار عالمة : 24-2الشكل 
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. األفقية املسطرة على اليسار أو الي ني إىل اسحبه طريق ع  املخصصة اجلد ولة عالمة موضع تغير ُُيكنك :مالحظة
  .األفقية املسطرة خارج اسحبه طريق ع  املخصصة اجلد ولة عالمة إزالة ُُيكنك

 Adding Borders and Shadingتظليل الحدود وال

إىل أطراف  أو ،النص   م  جانب أ  إىل احلدو  إضافة ُُيك . املستند التظليل أو إضافة احلدو  إىل أ  نص يف ُُيكنك
  .صندوق لتشكيل هامجيع النص  

 :اللدود إلضافة
 .املطلوب النص    حد   .0
 لتطبيييق لرردودال زر فييوق انقيير ،Paragraph قرررةالف  وعييةجم يف ،HOME الرئيسررة الّصررفلة تبويييب ضيي   .3

 .25-2 الشكل وق  بتحديد احلدو  املطلوبة م  القا، ة. احلدو سه   على انقر أو ،احلدو  املستخدمة مؤخرا  

 

 قائمة اللدود: 25-2 الشكل

 :التظليل إلضافة
 .املطلوب النص    حد   .0
 لتطبيييق تظليررل الييز ر فييوق انقيير ،Paragraphالفقرررة   وعييةجم يف ،HOME الرئيسررة الّصررفلة تبويييب ضيي  .3

  وحد   اللون املطلوب م  لوحة ألوان التظليل. التظليلسه   على انقر أو ،اللون املستخدم مؤخرا  

 
لوحة ألوا  التظليل: 26-2الشكل   
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 Creating Bulleted and Numbered Lists إنشاء قوائم التعداد النقطي والرقمي

 .والفه  القراءة يف أسهل املستندات والرق   النقط  التعدا  قوا، جتعل 
أم ا القوا،  الرق ية فُتستخدم عندما يكون ترتيب . عندما ال يكون ترتيب عناصر القا، ة مه ا   النقطي ةُتستخدم القوا،  
 . العناصر مه ا  

يقوم بإنشاء القوا،  تلقا،يا  يف  ور جعل  أو ،النص   يف موجو ة مسبقا   أسطر إىل األرقام أو النقطي ة الرموز إضافة ُُيكنك
 .متعد ة مستويات ذات قا، ة إنشاء أيضا   ُُيكنك. أثناء اتابتك للنص

  .العناصر بعده ترقي  وور يُعيد  مرق ة، قا، ة يف املوجو ة العناصر أحد حذفت إذا :مالحظة
 :رقم  أو نق   تنداد قائمة إلنشاء

 .قا، ة إضافة يف ترغب حيث ،املستند يف انقر .0
  النقرراط زر فييوق انقيير ،Paragraph قرررةالف جم وعيية يف ،HOME الرئيسررة الّصررفلة تبويييب ضيي   .3

 .مرق ة قا، ة لبدء  ترقيمال زرفوق  أو ،نقط  تعدا  ذات قا، ة لبدء
 .يف القا، ة عنصر ألول النص   ااتب .2
 .التايل القا، ة عنصر إلضافة Enter فتاحامل على اضغ  .4
 .مرتني Enter املفتاح على اضغ  القا، ة، إلهناء .5

 رتقي سه  ال أو ،نقط ال تعدا سه  ال فوق الن قر طريق ع  أو من  الرتقي  تغير من  التعدا  النقط ، ُُيكنك :مالحظة
  .(28-2الشكل و  27-2الشكل ) املوافقة القا، ة م  املطلوب اخليار واختيار

 
 التنداد النق  : قائمة 27-2الشكل 

 
 التنداد الرقم : قائمة 28-2الشكل 
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 إلنشاء قائمة متنددة المستويات:
 حيث تريد إضافة قا، ة. ،املستندانقر يف  .1
، قائمة متنددة المستوياتزر ، انقر على Paragraph الفقرةجم وعة ، يف الرئيسة الّصفلةتبويب  ض   .2

 .29-2الشكل  .  الن   املطلوبوحد  
 القا، ة.يف ألول عنصر  النص  ااتب  .3
 .العنصر التايل م  القا، ةإلضافة  Enterفتاح املاضغ  على  .4
 الي ه  الها على نفس املستوى. إنشاء العناصر تابع .5
 :ق  بأحد ما يأيتلتغير مستوى القا، ة،  .6
  اضغ  على املفتاحTab ملستوى التايلتقال إىل الالن. 
   اضغShift+Tab ملستوى السابقللرجوع إىل ا. 
  ،فتاح املاضغ  على  ،م  القا، ة يف هناية العنصر األخر اإل راج ضع مؤشرإلهناء قا، ةEnter  مث اضغ ،

  .Deleteفتاح امل

 
القوائم متنددة المستويات: 29-2الشكل   

 :نص موجودأو اقرقام إلى  النق ّيةإلضافة الرموز 
 .املطلوب النص    حد   .1
 .الترقيمفوق زر  وأ، النقاطزر ، انقر فوق قرةالفجم وعة ، يف الرئيسة الّصفلةتبويب  ض   .2

 1البرردء مررن فييوق  مث  ان قييراألُييي  للفييأرة فييوق العنصيير،  الز رفييانقر بييرتقييي  غيير صييحيح، الإذا اييان تسلسييل  مالحظررة:
Restart at 1 ، متابنة الترقيمأو فوق Continue Numbering م  القا، ة املختصرة. 
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 :التنداد النق   أو الترقيم إلزالة
 .املطلوبة القا، ة حد   .0
  .الترقيمأو فوق زر  النقاطزر  فوق انقر ،قرةالف  وعةجم يف ،الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 Applying Styles تطبيق األنماط

( وتباعد الفقرات وحماذاهتا، ... اخل ، لونو  اخل ، وحج  اخل نوع  مثل) التنسيق صا،صخ م  جم وعةهو  الن  
 .بسرعة مستند لتهيئة استخدامها ُُيكنك الي

جم وعة م  األمناط املعر فة مسبقا  الي ُُيك   ور ُتساعد األمناط على حفظ جتانس تنسيق اامل املستند. يتض   
 استخدامها لتنسيق العناوي  أو نصوص املستند.

 ُُيكنك، فضال  ع  استخدام األمناط املعر فة مسبقا ، ختصيص أمناط جديدة.
 :اقنماط منرض باستخدام نم  لت بيق

 .املطلوب النص   حد   .0
 معر  م  املطلوب الن   حد   ،Styles  نماطاق  وعةجم يف ،HOME الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

 .41-2الشكل  .األمناط

لتوسيعه. معر  األمناطيف الزاوية السفلية الي ىن م    أكثر الز ر، انقر فوق معر  األمناطاامل  لعر  :مالحظة
  

 
 الرئيسة الّصفلةمجموعة اقنماط من تبويب : 41-2الشكل 

 :اقنماط لوح باستخدام نم  لت بيق
 لوح يُفتح.  احلوار مربع مشغل فوق انقر ،Styles نماطاق جم وعة يف ،الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .0

 .40-2الشكل  .الربنامج نافذة م  األُي  اجلانب على Styles اقنماط
 .املطلوب النص    حد   .3
 .املطلوب الن   فوق انقر ،اقنماط لوح يف .2

 .اللوح م  الي ىن العلوية الزاوية يف إغالق الز ر فوق الن قر طريق ع  اقنماط لوح إغالق ُُيكنك :مالحظة

 :موجود نم  لتنديل
 .املختصرة القا، ة يف Modify تنديل فوق مث  ان قر الن  ، فوق األُي  الفأرة بزر انقر ،اقنماطلوح  يف .0
 .OK فوق مث  ان قر وم  املطلوبة، التغيرات بإجراءق   ،Modify Style النم  تنديل احلوار مربع يف .3

 .تلقا،يا   املعني الن   هذا ة ال ها وفقنسقامل وصالنص   ثسُتحد   من ، تعديل عند :مالحظة

 :جديد نم  إلنشاء
 .New Style جديد من  الز ر فوق انقر ،اقنماط لوح يف .0
 اس  ااتب ،Create New Style from Formatting التنسيق من جديد نم  إنشاء احلوار مربع يف .3

 .OK موافق الز ر فوق مث  ان قر املطلوبة، اخليارات حد  و  ،االس  مربع يف اجلديد الن  
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مالحظة: إذا انت ترغب يف استخدام النص   املنسق اأساس لن   جديد، فحد    النص   قبل الن قر فوق الز ر نم  
  جديد. سُيفتح مربع احلوار مع مسات النص   احملد    مجيعها، لذلك سوف حتتاج فق  إىل اتابة اس  جديد للن    .
 

 
 لوح اقنماط: 40-2الشكل 

 Formatting Headings تنسيق العناوين

 م  واحد تطبيق هو ور  مستند يف العناوي  لتهيئة وسيلة أفضلإن . منطقية بنية يف املعلومات لتنظي  العناوي  ستخدمتُ 
 (.9 عنوان إىل 0 عنوان) اجلاهزة العناوي  أمناط

 :عنوا  لتنسيق
 .الشكل تريد الذ  العنوان  حد   .0
. األمنياط معير  مي  املطليوب العنيوان مني   حد   ،Styles نماطاق جم وعة يف ،الرئيسة الّصفلة تبويب ض   .3

  .اقنماط لوح يف املطلوب العنوان من  فوق انقر أو،
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 Previewing and Printing Documents معاينة المستندات وطباعتها

 .طباعتها عند صفحة ال ستبدو ايف ىرت ل معاينته ُُيكنك املستند، طباعة قبل
  .املستند وطباعة الطباعة، خيارات تعينيو  ،املستند عاينةمب اخللفي ةعر   م  طباعةال صفحةتس ح 

 
 الخلفّيةصفلة ال باعة من عرض : 43-2الشكل 

 صيفحةتظهير . Ctrl + P اضيغ  أو،. Print طباعرة فيوق مث  ان قير ،FILEف ملر التبوييب عالمية فيوق انقير .0
 األُيييي . اجليييزء يف املسيييتند ومعاينييية ،األوسييي  اجليييزء يف الطباعييية إعيييدا ات وتُعييير  ،اخللفي ييةعييير  يف  Print ال باعرررة
 .43-2الشكل 

 :يأيت مبا ق  ،األُي  اجلزء يف املستند، ملعاينة .3
 صييندوق يف أ خييل رقيي  صييفحة معينيية أو ، السررابق زر أو  التررال  زر فييوق انقيير الصييفحات،بييني  للتبييديل •

 .اللالية الّصفلة
  عير  إىل للعيو ة. التكبير ُتريير شيري اسيحب  أو ، التصرغيرزر  أو  التكبيرر زر عليى انقر التكبر، لضب  •

 . الّصفلةمة ءالتكبير لمال زر فوق انقر ،الص فحة اامل
 :يأيت مبا ق  األوس ، اجلزء يف الطباعة، إعدا ات لتغير .2
 ميي  املطلوبيية الطابعيية  وحييد   ،االفرتاضييية الطابعيية اسيي  الييذ  يعيير  الييز ر فييوق انقيير ،الطابعيية جييزء يف ،الطابعيية لتغييير •

 .القا، ة
 .Copies نسخ الصندوق يف طباعتها تريد الي النسخ عد  أ خل متعد ة، نسخ لطباعة •
جت يييع  ،الصييفحات نطيياق مثييل) األخييرى اإلعييدا ات لتغيييراخليييارات املطلوبيية  Settings إعررداداتاخييرت ميي  اجلييزء  •

 (.الص فحةاألوراق يف  اهلوامش، الورق، حج  ،الص فحةاجتاه  ،الطباعة
  .Print طباعة الّزر فوق انقر المستند، لطباعة

 Getting Help الحصول على المساعدة

تُنييز ل بعييض املعلومييات . إجييراء أو موضييوع أ  بشييأن املسيياعدة علييى للحصييول ور  املسيياعدة يف نظييام اسييتخدام ُُيكنييك
عنييييييد قيامييييييك بتثبيييييييت الربنييييييامج علييييييى احلاسييييييوب، أم ييييييا املسيييييياعدة الكامليييييية واحملدثيييييية باسييييييت رار فتجييييييدها علييييييى املوقييييييع 

Office.com. 
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 :المساعدة على لللصول
 موضيوعات وتُعر مساعدة ور   نافذة تُفتح. العنوان شري  م  األُي  اجلانب على  املساعدة زر فوق انقر .0

 .42-2الشكل  .العامة املساعدة
 موضيييوعات إىل عيير  حييوار أ  مربيييع ميي  الي ييىن  العلويييية الزاوييية يف تعلي ييات زر فييوق الن قيييريييؤ    :مالحظررة

  .املعلومات املوافقةانقر على أ  راب  لعر   .املساعدة املتعلقة مبربع احلوار

 
 نافذة المساعدة: 42-2الشكل 

 

 األ وات شييري  عليى البدايررة زر أو ، الترال  ، السرابق زر فييوق انقير ،املسياعدة موضييوعات بيني للتنقيل .3
. 

 .األ وات شري  على  ال باعة زر فوق انقر تعلي ات، موضوع لطباعة .2
 لعيير  Enter فتيياحامل علييى اضييغ  مث ،البحييث صييندوق يف أاثيير أو ال يية ااتييب معييني، موضييوع عيي  للبحييث .4

 .البحث نتا،ج
 العليو  اجليزء يف  املسياعدة جم وعية تغيير سيه  فيوق انقر ،املساعدة م  احلاسوب أو م  اإلنرتنت بني للتبديل .5
 يف بيييك اخلييياص احلاسيييوب جهييياز مييي  ور  تعلي يييات أو Office.com مييي  ور  تعلي يييات فيييوق مث  ان قييير النافيييذة، مييي 

 .القا، ة
  .النافذة م  الي ىن العلوية الزاوية يف  اإلغالق زر فوق انقر ،مساعدة ور  إطار إلغالق .6

 Exiting Word الخروج من البرنامج

 .النظام موار  لتحرير الربنامج م  اخلروج عليك جيب ،3102 ور  استخدام م  االنتهاء عند
 :3102ورد  إلنهاء

  .الربنامج إطار م  الي ىن العلوية الزاوية يف  اإلغالق زر فوق انقر .0
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 Working with Tables مع الجداول العمل

 اقعمدةو rows الّصفوفيتألف اجلدول م  جم وعة م  . وعرضها البيانات لتنظي  عا ة   اجلداول ستخدمتُ 
columns .   خلّيةنس cell 44-2الشكل  .مع ع و  صف تقاطع. 

 و غرها م  الكا،نات.لي ة نصوصا ، أو أرقاما ، أو صورا ، ُُيك  أن حتو  اخل
 

 
 جدول: 44-2الشكل 

 TABLE TOOLS أدوات الجدول السياقية التبويب عالمات صبحتُ  اجلدول، يف مكان أ  فوق الن قر عند
 .اجلدول مظهر لتغير DESIGN صميمالت تبويب ض   األ واتُُيك  استخدام . الشري  على متاحة
 .45-2 الشكل

 

 
أدوات تصميم الجدول: 45-2الشكل   

 .46-2 الشكل .اجلدول بنية لتغير LAYOUT التخ ي  تبويب ض   األ واتُُيك  استخدام 
 

 
أدوات تخ ي  الجدول: 46-2الشكل   

 Inserting Tablesإدراج الجداول 

 .إ راج جدول يف مستند بسرعة وسهولة 3102 ور ُُيك  يف 
 :جدول إلدراج

 .اجلدول إ راج تريد حيث ،املستند يف انقر .0
 اسحب ،Table جدول الز ر فوق انقر ،Tables داولالج جم وعة يف ،INSERT دراجاإل تبويب ض   .3

 .47-2 الشكل .الفأرة زر حرر مث واألع دة، الص فوف م  املطلوبة األعدا  تتحد   حىت الشبكة عرب بالفأرة
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 ،Table جدول الز ر فوق انقرف ،أع دة 01 أو صفوف 1 م  أاثر مع جدول إ راج يف ترغب انت إذا :مالحظة
 عد  أ خل ،Insert Table جدول إدراج احلوار مربع لفتح Insert Table جدول إدراج فوق مث  ان قر
 (.48-2 الشكلو 47-2 الشكل) OK موافق زر فوق مث  ان قر ،الصنا يق املوافقة يف واألع دة الص فوف

 

الجدولقائمة : 47-2الشكل   

 
مربع حوار إدراج جدول: 48-2الشكل   

 Navigating Tablesفي الجداول  التنقّل

. املطلوبة لي ةاخل يف انقرف ،الفأرة استخدام لفض  تُ  انت إذا. املفاتيح لوحة أو الفأرة باستخدام دوليف اجل التنق ل ُُيكنك
 أو واحدة، خلي ة األمام إىل لالنتقال Tab اجلد ولة فتاحم على اضغ ف املفاتيح، لوحة استخدام لفض  تُ  انت إذا
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 املفاتيح لوحة على األسه  مفاتيح استخدام أيضا   ُُيكنك. واحدة خلي ة اخللف إىل للرجوع Shift+Tab على اضغ 
 .الي ني أو يسار،ال أو سفلاأل أو علىاأل إىل للتنقل

 سطر فسُيدرج اجلدول، م  األخرة لي ةاخل يف املؤشر يكون عندما Tab اجلد ولة مفتاح على ضغطت إذا :مالحظة
 .اجلدول أسفل جديد

 Selecting Table Parts تحديد أقسام الجدول
 .اجلدول م  ختلفةامل جزاءاأل اختيار ايفية تعرف أن عليك جدول، تعديالت على إجراء أو التنسيق تطبيق أجل م 

 :الجدول من أجءاء لتلديد
 .ا  ع و  أو صفا   أو خلي ةسواء أاان  ،تريد حتديده اجلدول يف مكان أ  يف انقر .0
 دولالج جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت تبويب يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

Table، تلديد زر فوق انقر Select   49-2 الشكل .القا، ة م  املطلوب اخليار  وحد. 
 .احملد ة املنطقة خارج مكان أ  يف انقر جدول، م  جزء أ  اختيار إللغاء :مالحظة

 
قائمة التلديد: 49-2الشكل   

 األُي  احلد أو صفال م  السفل  احلد سحب طريق ع  ع و  أو صفحج   تغير بسرعةُُيكنك  :مالحظة 
 .للع و 
 :بالتساوو اقعمدة أو الّصفوف توزيع

 .بالتساو  توزيعها تريد الي األع دة أو الص فوف  حد   .0
 خلّيةال حجم جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت تبويب يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات أسفل .3

Cell Size، الّصفوف توزيع زر فوق انقر Distribute Rows  اقعمدة توزيعفوق زر  أو   
Distribute Columns. 

 :الجدول تلقائيا   حجم لتغيير
 .اجلدول يف مكان أ  يف انقر .0
 خلّيةال حجم  وعةجم يف ،LAYOUTخ ي  الت تبويب يف ،TABLE TOOLSالجدول  أدوات م  .3

Cell Size ، تلقائ   احتواء الز ر فوق انقرAutoFit، اآلتية اإلجراءات أحد ذنف   مث: 
 .51-2 الشكل 

 .حمتوياته مبا يناسب اجلدول حج  لتغير AutoFit Contents للملتويات تلقائ  احتواء فوق انقر •
 .الص فحة حج  مبا يناسب اجلدول حج  لتغير AutoFit Window تلقائ  للنافذة احتواء فوق انقر •

 مث  ان قر وم  ،AutoFit التلقائ  االحتواء زر فوق انقرف ،التلقا،  االحتواء إيقاف يف ترغب انت إذا :مالحظة
 .Fixed Column Width ثابت عرض عمود فوق
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 الشكل 2-51: قائمة المالءمة التلقائية

 Merging and Splitting Cells دمج الخاليا وتقسيمها
ا ا ُُيكنك  واحدة، خلي ة يف نفسه الع و م   أو نفسه الصف م  أاثر أو خليتني  مج 3102ور  ُُيكنك يف 

 .منفصلة إىل جداول واحدال اجلدول تقسي  واذلك أاثر، أو نيتاثن إىل واحدة خلي ة تقسي 
 :الخاليا لدمج

 . جمها تريد الي اخلاليا  حد   .0
 ،Merge دمج جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت تبويب يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

 . Merge Cells الخاليا دمج الز ر فوق انقر
 :خلّية لتقسيم

 .تقسي ها تريد الي لي ةاخل حد   .0
 ،Merge دمج جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت تبويب يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

 .Split Cells  الخاليا تقسيم الز ر فوق انقر
  ةاحملد   لي ةاخل تقسي  تريد الي الص فوفو  األع دة عد  أ خل ،Split Cells الخاليا تقسيم احلوار مربع يف .2

 .50-2 الشكل. OK موافق الز ر فوق مث  ان قر إليها،
 :جدول لتقسيم

 .الثاين اجلدول م  األول الصف كوني أن تريد الذ  الصف  حد   .0
 ،Merge دمج جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت بويبت يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

 .Split Table  الجدول تقسيم الز ر فوق انقر

 
 مربع حوار تقسيم الخاليا: 50-2الشكل 
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 Repeating Header Rows الّصفوفتكرار عناوين 
اجليدول عليى أاثير مي  صيفحة جعيل هيذا  ُُيكي  إذا امتيد. حيو  الصف األول م  اجلدول عا ة  عليى عنياوي  األع يدة

 .الصف يتكرر يف أعلى ال صفحة
 :لتكرار صف النناوين

 .العناوي  صف حد   .0
 بيانررررات جم وعييية يف ،LAYOUT خ رررري الت تبويييييب يف ،TABLE TOOLS الجرررردول أدوات مييي  .3

Data، صفوف الرأس تكرار زر فوق انقر . 

 Sorting Table Data فرز بيانات الجدول
 إىل األلف م ) تصاعديا   البيانات فرز ُُيك . تواريخ أو أرقام أو نص على حيتو  ع و  أ  بواسطة جدول فرز ُُيكنك
مي   األصيغر، إىل األايرب مي  ،مي  اليياء إىل األليف) تنازلييا   أو( األحيدث إىل األقيدممي   األايرب، إىل األصيغر م  الياء،

 .على األاثر يف الفرز أع دة ثالثة استخدام ُُيكنك(. األقدم إىل األحدث
 .اجلدول يف مكان أ  يف انقر .0
 بيانات اجمل وعة يف ،LAYOUT خ ي الت تبويب يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

Data، فرز زر فوق انقر Sort فرز احلوار مربع فتحل Sort. 53-2 الشكل. 
 My قائمت  لهام   Header row عنوا  صف اخليار  حد  ف ،صف عنوان على حيتو  اجلدول اان إذا .2

list has. 
هذا الصف  يوف را ا س ،الفرز ع لي ةم  إ خاله يف  Header row الننوا  صف خيار حتديدُينع  :مالحظة

 .Then byوفق ثم والقا، ة  Sort byوفق فرز التس يات يف ال م  القا، ة 
 م  الع و  يف نةاملخز   البيانات نوع  حد   ،وفقه فرزال تريد الذ  الع و   حد   ،Sort by فرز وفقجزء  يف .0

 .Descending تنازل  أو Ascending تصاعدو اخليار  حد   مث ،Type نوع القا، ة
 .Then by ثم وفقاجلزء األول والثاين م   يف 4 اخلطوة ركر  ف إضافية، أع دة فرز تريد انت إذا .3
 .OK موافق زر على انقر .2

 
مربع حوار الفرز: 53-2الشكل   
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 Deleting Rows and Columns واألعمدة الّصفوفحذف 
ه  حمتويات إىل حذف ع و  أو صف حذفيؤ   . إليها حتتاج تعد مل الي األع دة أو الص فوفم   أ  حذف ُُيكنك
 .ال ها

 :عمود أو صف للذف
 .حذفه تريد الذ  الع و  أو الصف  حد   .0
 وأعمدة صفوف جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت تبويب يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

Rows & Columns، اللذف زر فوق انقر Delete ،أعمدة حذف فوق مث  ان قر Delete 

Columns ،صفوف حذف أو Delete Rows. 52-2 الشكل. 
 أو الصف  حد  ف ،نفسه ع و ال أو صفال حذف  ون ع و  أو صف حمتويات حذف يف ترغب انت إذا :مالحظة
 .Delete اللذف مفتاح على اضغ  مث الع و ،

 
قائمة اللذف: 52-2الشكل   

 Deleting Tables الجداول حذف
 .بأا له جدول حذف ُُيكنك
 :جدول للذف

 .اجلدول يف مكان أ  يف انقر .0
 وأعمدة صفوف جم وعة يف ،LAYOUT خ ي الت يبتبو  يف ،TABLE TOOLS الجدول أدوات م  .3

Rows & Columns، اللذف زر فوق انقر Delete الجدول حذف فوق مث  ان قر Delete Table .
 .52-2 الشكل
 على اضغ  مث اجلدول،  حد  ف نفسه، اجلدول حذف  ون اجلدول حمتويات حذف يف ترغب انت إذا :مالحظة
 .Delete اللذف مفتاح
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 Working with Images الّصورالعمل مع 
 تنسيق التبويب عالمة تصبح صورة، حتديد عند. املعلومات إظهار أو الفع   بشكل األفكار لتوصيل الص ور ستخدمتُ 

FORMAT   ةالّصور أدوات متاحة م  شري  PICTURE TOOLS  ة وحتسني الص ور مما ُُيكنك م  تعديل
 .54-2 الشكلمظهرها. 

 
 الّصورأدوات تنسيق : 54-2الشكل 

  Inserting Images الّصورإدراج 
 (  يف املستندات.,gif, .jpg, .png, .bmp.)بتنسيقاهتا املختلفة ) الص ور إ راج ُُيكنك

 .ةالص ور  إ راج تريد حيث ،املستند يف انقر .0
 صورة الز ر فوق انقر ،Illustrations توضيلية رسومات جم وعة يف ،INSERT دراجاإل تبويب ض   .3

Picture. 
 مث  ان قر إ راجها، تريد الي ةالص ور  حد   مث ،ةالص ور موقع  حد   ،Insert Picture صورة إدراج احلوار مربع يف .2

 .55-2 الشكل .Insert إدراج الز ر فوق

 
مربع حوار إدراج صورة: 55-2الشكل   

 Resizing Images الّصور حجمتعديل 
 احلج  يدحتد   كُُيكن صورة، حج  تغير عند. ستندامل ختطي و  أفضل بشكل لتتناسب ةالص ور  حج  تغير كُُيكن

 .النص    اخل ا  صحيح توضعا   لتتوضع بصريا   احلج  ضب  كُُيكن أو ،(باإلنش) الدقيق
 .حج ها تغير تريد الي ةالص ور  حد   .0
 اللجمجم وعة  يف ،FORMAT نسيقالت تبويب على ،PICTURE TOOLS ةالّصور  أدوات ض   .3

Size، االرتفاعصندوق  يف املطلوبة القي  أ خل Height النرض وصندوق Width. 56-2 الشكل. 
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مجموعة اللجم: 56-2الشكل   

 :اللجم تغيير مقاب  باستخدام صورة حجم لتغيير
 .ةالص ور  جانيب وعلى الزوايا يف تغير احلج  مقابض تظهر. حج ها تغير تريد الي ةالص ور  حد   .0
 .لتكبرها مرازها ع  بعيدا   أو جلعلها أصغر، ةالص ور  وس  حنو املقابض م  ا  أي اسحب .3

املوجو ة يف الزوايا إىل تغير العر  واالرتفاع بالنسبة نفسها، أم ا املقابض  احلج  تغير مقابضيؤ   حتريك  :مالحظة
 .املوجو ة على اجلانبني فتؤ   إىل تغير االرتفاع أو العر  فق 

 
صورة مع مقاب  تغيير اللجم: 57-2الشكل   

 Rotating Images الّصورتدوير 
 .قلب صورة أو تدويرها ُُيكنك
 :صورة لتدوير

 .تدويرها تريد الي ةالص ور  حد   .0
 ترتيب جم وعة يف ،FORMAT نسيقالت تبويب على ،PICTURE TOOLS ةالّصور  أدوات ض   .3

Arrange، تدوير زر فوق انقر Rotate   القا، ة م  املطلوب اخليار وحد. 
يظهر  الي دا،ر ال السه ) االستدارة مقبض سحب مث وم  ،احتديده طريق ع  بسرعة صورة تدوير ُُيكنك :مالحظة

 .57-2 الشكل. املطلوب االجتاه يف( احلج  تغير مقابض أحد على
 

 
قائمة التدوير: 58-2الشكل   
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 Cropping Images الّصوراقتصاص 

 .فيها املرغوب غر األجزاء إلزالة صورة اقتصاص ُُيكنك
 :صورة القتصاص

 .اقتصاصها تريد الي ةالص ور  حد   .0
 اللجم  وعةجم يف ،FORMAT نسيقالت ويبتب على ،PICTURE TOOLS ةالّصور  أدوات ض   .3

Crop، جانيب وعلى ،الزوايا يف( السو اء اخلطوط) إلظهار مقابض االقتصاص  االقتصاص زر فوق انقر 
 .ةالص ور 

 . سُتزال الي األجزاء لسُتظل  . ةالص ور  وس  حنو مقابض االقتصاص م  أ  اسحب .2
 مراز سحب أثناءيف  Ctrl التحك   مفتاح على باست رار اضغ  واحد، وقت يف اجلانبني م  بالتساو  لالقتصاص •

 .ةالص ور مقبض االقتصاص على أحد اجلانبني إىل  اخل 
 سحب أثناء، يف Ctrl فتاحامل على باست رار اضغ  واحد، وقت يف ،األربعة اجلوانب م  بالتساو  لالقتصاص •

 .ةالص ور مقبض االقتصاص إىل  اخل  زاوية
 .Escاهلروب  مفتاح على اضغ  أو ةالص ور  خارج انقر االنتهاء، عند .4

 
صورة مع مقاب  االقتصاص: 59-2الشكل   

 Positioning Images الّصورتموضع 
ُتوضعا   ة مت وضعهالص ور  تكون ال قدو . حيث يكون املؤشر النص   مض نة مع الص ور إ راجافرتاضيا  ب 3102 ور  يقوم

 .حوهلا النص  وطريقة التفاف  ُتوضعها تغير ُُيكنك صورة،ال إ راج بعد. احوهل النص   مع صحيحا  
 :صورة إلعادة تموضع

 .إعا ة ُتوضعها تريد الي ةالص ور  حد   .0
 ب ترتي جم وعة يف ،FORMAT نسيقالت تبويب على ،PICTURE TOOLS ةالّصور  أدوات ض   .3

Position، الموضع زر فوق انقر Position   61-2 الشكل. القا، ة م  املطلوب اخليار وحد. 
 In Line النصّ مع  المضّمنصورة مت إعدا  حماذاهتا مع خيار غر اخليار ) عا، ة صورةُُيك  وضع  :مالحظة

with Text )تظهر لك يف أثناء السحب . تريده الذ  املكان إىل اسحبه طريق ع  الص فحة يف مكان أ  يف
األخرى  الص فحةة مع عناصر الص ور ايف ستتوضع  لك بنيتُ ( خضراء ع و ية أو أفقية خطوط) إرشا ات احملاذاة
 .وض   هوامشها
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النصّ قائمة التفاف : 60-2الشكل   

 
قائمة التموضع: 61-2الشكل   

 

 
خيارات االلتفاف: 63-2الشكل   
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 :ةالّصور  حول النصّ  إلعداد خيارات التفاف
 .ةالص ور  حد   .0
 ترتيررب جم وعيية يف ،FORMAT نسرريقالت تبويييب علييى ،PICTURE TOOLS ةالّصررور  أدوات ضيي   .3

Arrange، النصّ  التفاف زر فوق انقر Wrap Text   القا، ة م  املطلوب اخليار  وحد . 
 التخ ي  خيارات زر على الن قر طريق ع  النص   التفاف ياراتخل سريعةال قا، ةال فتح أيضا   ُُيكنك :مالحظة

Layout Options 63-2 الشكل.  ةاحملد   ةالص ور  م  الي ىن العليا الزاوية يف. 

 Adding Bordersإضافة الحدود  
 .ةالص ور  حد   .0

 أنماط جم وعة يف ،FORMAT نسيقالت بويبت على ،PICTURE TOOLS ةالّصور  أدوات ض   .3
 لوحة م  املطلوب اللون وحد   Picture Border ةالّصور حدود  زر فوق انقر ،Picture Styles ةالّصور 
 الشرطات أو Weight الوز  فوق انقرف ،همنط أو خمتلف خ  مسك تعيني يف ترغب انت إذا. األلوان

Dashes   62-2 الشكل. الفرعية القا، ة م  املطلوب اخليار  وحد. 

 
ةالّصور لوحة حدود : 62-2الشكل   

 Adding Visual Elements إضافة العناصر المرئية

 .لتحسني مظهر املستندات استخدامها ُُيكنك الي األ وات م  واسعة جم وعة 3102 ور  يوف ر

 Inserting Shapesإدراج األشكال 

 ُُيك  الي( اخل جنوم، سهام،  وا،ر، ستطيالت،م خطوط،) اجلاهزة األشكال م  متنوعة جم وعة 3102 ور  يوف ر
 .املستندات لتحسني مظهرها يف إ راجها
 :شكل إلدراج

 زر فوق انقر ،Illustrations التوضيلية الرسومات جم وعة يف ،INSERT دراجاإل تبويب ض   .0
 .64-2 الشكل. املطلوب الشكل فوق مث  ان قر وم  ،Shapes اقشكال

 .الفأرة زر حرر مث   وم  لوب،املط   احلج وب الشكل وضع تريد حيث الفأرة مؤشر اسحب .3
 .سحب الفأرة أثناءيف  Shift فتاحامل على باست رار اضغ  ،شكل يتناسب طوله مع عرضه لرس  :مالحظة



  3102ورد   معالجة النصوص باستخدام            

 063-  

 

 

منرض اقشكال: 64-2الشكل   

 DRAWING TOOLS FORMAT الرسومات أدوات تنسيق تبويب عالمة صبحتُ  شكل، حتديد عند
 .65-2 الشكل. هاوتنسيقاألشكال  تعديل م املوجو ة  األ واتُُتك نك . متاحة

 
الرسومياتشري  تنسيق : 65-2الشكل   

 Inserting SmartArt Graphics ذكيةال الرسوماتإدراج 
 يوف ر. ما، أو جم وعة م  العالقات ع لي ةتُبني  الي املخططات بإنشاء SmartArt الرسومات الذكيةتس ح لك 

 اهليكلية املخططاتو  رسوميةال قوا، ال مثل: لالختيار الرسومات الذاية اجلاهزة م  متنوعة جم وعة 3102 ور 
 .وخمططات الع ليات

 رمسة ذاية. إ راج تريد حيث ،املستند يف انقر .0
رسمة  زر فوق انقر ،Illustrations التوضيلية الرسومات  وعةجم يف ،INSERT دراجاإل تبويب ض   .3

-2 الشكل. Choose a SmartArt Graphic اختيار رسمة ذكيةلفتح مربع احلوار  SmartArt ذكية
66. 

 هرمية ،Cycle دورة ،Process عملّية ،List قائمة ،All الكل) املطلوبة الفئة فوق انقر األيسر، اجلزء يف .2
Hierarchy، عالقة Relationship، مصفوفة Matrix، هرم Pyramid، صورة Picture.) 

 .األيسر اجلزء يف للرمسة ووصف أارب معاينة تظهر. املطلوبة ةالرمس من  فوق انقر األوس ، اجلزء يف .4
 .الوثيقة يف الرمسة الذاية توضع. OK موافق زر على انقر .5
 .بك اخلاص النص   النا،ب العنصر نصب لاستبد .6
 .هاحتديد إللغاء الرمسة الذاية خارج انقر االنتهاء، عند .7
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مربع حوار اختيار رسمة ذكية: 66-2الشكل   

 SMARTART قدوات الرسوم الذكية السياقيةالتبويب  عالمات تصبح ،ة ذايةرمس اختيار يت  عندما

TOOLS التصميمتبويب  م  األ وات استخدام ُُيكنك. الشري  على ظاهرة DESIGN  التنسيقوتبويب 
FORMAT (.68-2 الشكلو 67-2 الشكل) هاومظهر الرمسة  بنية لتغير 

 
شري  أدوات تصميم الرسوم الذكية: 67-2الشكل   

 
الرسوم الذكيةشري  أدوات تنسيق : 68-2الشكل   

 Inserting WordArt Objectsفنية  اتإدراج كلم
 أساليب م  متنوعة جم وعة 3102ور   يوف ر. وثيقة إىل خاصة نصية تأثرات إلضافة الكل ات الفنية استخدام ُُيكنك

 توهج،وال نعكاسات،واال الظالل،و  ،وامللء اخلطوط، بني األمناط هذه جت ع. بينها في ا لالختيار الكل ات الفنية
 .األبعا  ثالث و  ،احلافات مشطوفو 

 .ال ة فنية إ راج تريد حيث ،املستند يف انقر .0
 مث  ان قر WordArt كلمة فنية الز ر فوق انقر ،Text نص اجمل وعة يف ،INSERT دراجاإل بويبت ض   .3

 .الوثيقة يف ال ة فنية توضع(. 69-2 الشكل) املطلوب الن   فوق
 .بك اخلاص النص   النا،ب العنصر نصب لاستبد .2
 .احتديده إللغاء الكل ة الفنية خارج انقر االنتهاء، عند .4

 
منرض الكلمات الفنية: 69-2الشكل   



  3102ورد   معالجة النصوص باستخدام            

 083-  

ُُتك نك . DRAWING TOOLS FORMAT أدوات تنسيق الرسوماتيظهر شري   ،ال ة فنية حتديد عند
 .71-2 الشكل. هاوتنسيقالكل ة الفنية  تعديل م  أ وات هذا الشري 

 
شري  أدوات تنسيق الرسومات: 71-2الشكل   

 Inserting and Updating Captions إدراج التسميات التوضيحية وتحديثها
 مي  غرهيا أو جيدول شكل أو إىل إضافتها ُُيكنك( 0 الشكل ،مثال  ) مرق ة تس ية ه  عبارة ع  التوضيحية التس ية
 أو هاحييذف تسيي ية مييا أو بإضييافة الحقييا   ق ييت إذا. لتسيي يةاإىل  وصييف  نييص إضييافة أيضييا   ُُيكنييك. وثيقيية يف العناصيير

 .التس يات األخرى ال ها بسهولة أرقام حتديث بسهولة ُُيكنك ،هانقل
 .إليهتوضيحية  تس ية إضافة تريد الذ  الكا،  حد   .0
  زر فييوق انقيير ،Captions تسررميات توضرريلية اجمل وعيية يف ،REFERENCES راجررعالم تبويييب يف .3

 .70-2 الشكل. توضيلية تسمية احلوار مربع فتحل Insert Caption توضيلية تسمية إدراج
 .املطلوب النص   ااتب مث والعد ، التس ية ُيني إىل انقر ،توضيلية تسمية الصندوق يف .2
 .OK موافق الز ر فوق مث  ان قر تريدها، أخرى خيارات أ  اخرت .4

 :هاجمين التوضيلية أرقام التسميات لتلديث
 .F9 فتاحامل على اضغ  مث بأا له، املستند لتحديد Ctrl + A على اضغ  .0

 
صندوق حوار التسميات التوضيلية: 70-2الشكل   

 Inserting and Updating Cross-references وتحديثها المرجعيّةإدراج اإلشارات 
ارواب    املرجعي ةبإ راج اإلشارات  ور (، يقوم 0إىل مكان آخر يف الوثيقة )مثال ، انظر الشكل  املرجعي ةاإلشارة ُتشر 
 العناوي مثل  مرق ة عناصر أ  إىل مرجعية إشارات إنشاء ُُيكنك. عليها إىل االنتقال إىل املكان املوافق الن قريؤ   

 موقع إىل نُقل أو إليه املشار العنصر ُغر   إذا. الوثيقة يف اجلداولو  واألشكال واملعا التوالتعليقات اخلتامية  واحلواش 
 .اجلديدة املعلومات لتعكس املرجعي ةاإلشارة  حتديث بسهولة ُُيكنك آخر،

 .مرجعية إشارة إ راج تريد حيث ،املستند يف انقر .0
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 إشارة زر فوق انقر ،Captions تسميات توضيلية اجمل وعة يف ،REFERENCES راجعالم تبويب يف .3
-2 الشكل .Cross-reference مرجنية إشارة احلوار مربع يفتح. Cross-reference  مرجنية

73. 
 .إليه اإلشارة تريد الذ  العنصر نوع  وحد   Reference type نوع المرجعسه   فوق انقر .2
 .، واخرت البيانات الي تريد إ راجها يف الوثيقةInsert reference to إدارج مرجع إلىسه   على انقر .4
 .For which caption من أجل أو تسميةاملطلوب م  صندوق  العنصر  حد   .5
حُمد  ه للس اح لل ستخدم باالنتقال إىل  Insert as hyperlink تشنب  كارتباط إدراج االختيار خانة تركا .6

 .املرجعي ةعلى اإلشارة  الن قرالعنصر ع  طريق 
 .Close غالقاإل زر فوق مث  ان قر ، Insert إدراج الز ر على انقر .7

 
  مرجعصندوق حوار إدراج : 73-2الشكل 

 :منينة إشارة مرجنية لتلديث
 .املختصرة القا، ة يف Update Field حقل تلديث فوق مث  ان قر مرجعية، إشارة فوق األُي  الفأرة بزرانقر  .0

 :هاجمين المرجنّيةاإلشارات  لتلديث
 .F9 فتاحامل على اضغ  مث بأا له، املستند لتحديد Ctrl + A على اضغ  .0

، source not found Error! Reference غير موجود مرجن  مصدر! خ أ ظهرت عبارة إذا :مالحظة
 .فهذا يعين أن العنصر املشار إليه مل يعد موجو ا  يف املستند

 Creating a Table of Contentsإنشاء جدول المحتويات 
 الصفحات أرقام مع جنب إىل جنبا   ،مرتبة  وفق ورو ها يف املستند مستند، يف العناوي  قا، ة توياتاحمل جدول يُظهر
 ور يستخدم  يس ح جدول احملتويات باالنتقال مباشرة  إىل عنوان ما، ويوضع عا ة  يف بداية املستند. .هلا املقابلة
 .العناوي  تلك إىل استنا ا   احملتويات جدول توليدل( اخل ،3 عنوان ،0 عنوان) العناوي 
 :الملتويات جدول إلنشاء

 .احملتويات جدول إ راج تريد حيث ،املستند يف انقر .0
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 انقر ،Table of Contents جدول الملتوياتجم وعة  يف ،REFERENCES راجعالم تبويب يف .3
 .72-2 الشكل .القا، ة م  املطلوب اخليار  وحد   Table of Contents الملتويات جدولزر  فوق
 انقرف ،(املطلوب إظهارها يف جدول احملتوياتاعد  املستويات ) اخليارات م  املزيد حتديد تريد انت إذا :مالحظة

 جدول صندوق حوار لفتح القا، ة أسفل يف Custom Table of Contents جدول ملتويات مخصص
 .OK موافق زر فوق مث  ان قر ،حد   اخليارات املطلوبة ،Table of Contents الملتويات

 
 قائمة إدراج جدول الملتويات: 72-2 الشكل

 Updating a Table of Contents المحتوياتتحديث جدول 
 حتديث بسرعة ُُيكنك احملتويات، جدول إنشاء بعد هاحترير  أو هانقل أو هاحذف أو مستند يف العناوي  بإضافة ق ت إذا

 ذلك يف مبا بأا له، اجلدول حتديث ُُيكنك احملتويات، جدول حتديث عند. اتر التغي هذه لتعكس احملتويات جدول
 .الصفحات أرقام فق  حتديث أو ،مجيعها على العناوي  التعديالت

 انقر ،Table of Contents الملتويات جدول جم وعة يف ،REFERENCES راجعالم تبويب ض   .0

 جدول يف مكان أ  فوق األُي  الفأرة بزر انقر أو. Update Table الجدول تلديث زر فوق
 .املختصرة القا، ة يف Update Field حقل تلديث فوق مث  ان قر احملتويات،

 أرقام تلديثخيار   حد   ، Update Table of Contents الملتويات جدول تلديث احلوار مربع يف .3
 Update entire كامل الجدول  تلديث خيار أو، Update page numbers only فق  الصفلات

table ،  موافق الز ر فوق مث  ان قر وم OK. 74-2 الشكل. 
 

 
مربع حوار تلديث جدول الملتويات: 74-2الشكل   
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 Working with Headers and Footers هاوتذييل الصفحات رؤوسالعمل مع 
 الييرؤوس يف رسييومات أو نييص إ راج ُُيكنييك. هاوأسييفل صييفحة اييل أعلييى وامشاهليي يف منيياطق هيي  والتييذييالت الييرؤوس

 .شعارال املؤلف، اس  التاريخ، ،الوقت ،الوثيقة عنوان الصفحات، أرقام إضافة ُُيكنك ،مثال  . والتذييالت
 والترررررذييل الررررررأس تصرررررميم أدوات التبوييييييب عالمييييية صيييييبحتُ  ،هاتيييييذييليف  أو الص يييييفحة رأس يف املؤشييييير يكيييييون عنيييييدما

HEADER & FOOTER TOOLS DESIGN األ واتهييذه  اسيتخدام ُُيكنيك. الشيري  علييى ظياهرة 
 . جم وعة م  اخليارات تعيني فضال  ع  ها.وتذييل الص فحة رأس بني التنق ل ،ُمعر فة مسبقا  أو رسومات حقول إل راج

 
أدوات الرأس والتذييل: 75 -2الشكل   

 Inserting Headers and Footers إدراج الرؤوس والتذييالت
 والتذييالت الرؤوس م  عد  3102 ور  يتض  . صفحة ال على تلقا،يا   يظهر ،للصفحة تذييل أو رأس إ راج عند

 .للصفحة م  البداية تذييل أو رأس إنشاء ُُيكنك ا ا مستند، يف إ راجها ُُيك  الي مسبقا   املص  ة
 وباملثل،. احتريرمه ُُيك  الو  خافتني هاوتذييل الص فحة رأسيكون  وثيقة، م  الر،يسة النافذة يف تع ل عندما مالحظة:

 .خافتة لل ستند الر،يسةالنافذة  صبحتُ  ،هاتذييل أو الص فحة رأس حترير أثناءيف 
 رأس زر فوق انقر ،Header & Footer تذييلالو  الرأس جم وعة يف ،INSERT دراجاإل تبويب ض   .1

Header ،تذييل أو Footer 76-2 الشكل. املطلوب اخليار وحتديد ،املوافقة القا، ة لفتح. 

 
مجموعة الرأس والتذييل: 76 -2الشكل   

 .بك اخلاص النص   نا،ب عنصرأ   نصب لاستبد ،هاتذييليف  أو الص فحة رأس يف .3
 .الر،يس  املستند إىل للعو ة املستند نافذة يف مكان أ  فوق مز وجا   نقرا   انقر االنتهاء، عند .2

 
جءء الرأس : 77 -2الشكل   

 التعييديالت إجراءقيي  بييو  هاتييذييليف  أو الص ييفحة رأس يف مز وجييا   نقييرا   انقيير ،هاتييذييل أو الص ييفحة رأس لتعييديل :مالحظررة
 . املطلوبة
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 انقر ،Header & Footer تذييلالو  رأسال جم وعة يف ،INSERT دراجاإل ويبتب ض   تذييل، أو رأس إلزالة
 Remove Header رأس إزالرة فيوق مث  ان قير ،املوافقية القا، ية لفيتح Footer ترذييل أو Header رأس الز ر فوق
 .Remove Footer إزالة تذييل أو

 Inserting Page Numbers إدراج أرقام الصفحات
 مكييان حتديييد ُُيكنييك الصييفحات، أرقييام إ راج عنييد. هاتييذييليف  أو الص ييفحة رأس يف الصييفحات أرقييامُُيكنييك إظهييار 

قي ة  اختيار ُُيكنك ،مثال  . بك اخلاصة االحتياجات لتال،  األرقام تنسيق أيضا   ُُيكنك. الص فحة على وحماذاهتا األرقام
 .0الصفحات عوضا  ع  معينة لبدء ترقي  

 :الصفلات أرقام إلدراج
 رقررم زر فييوق انقيير ،Header & Footer تررذييلالو  الرررأس جم وعيية يف ،INSERT دراجاإل تبويييب ضيي   .0

 الّصررفلة أسررفل ،Top of Page الّصررفلة أعلررى) املطلييوب املوضييع اخييرتو  ،Page Number الّصررفلة
Bottom of Page،  الّصررفلة هرروام Page Margins،  اللررال  المكررا Current Position )

 .78-2 الشكل. الفرعية القا، ة م  املطلوب اخليار  وحد  
 .الر،يس  املستند إىل للعو ة املستند نافذة يف مكان أ  فوق مز وجا   نقرا   انقر االنتهاء، عند .3

تنسرريق  فييوق انقرفيي ،Page Number الّصررفلة رقررم زر فييوق انقيير األرقييام، تنسيييق يف ترغييب انييت إذا :مالحظررة
 Page الّصرررفلة رقرررم تنسررريق احليييوار مربيييع لفيييتح القا، ييية يف Format Page Numbers الّصرررفلة أرقرررام

Number Format،   موافق الز ر فوق مث  ان قر املطلوبة، اخليارات  حد OK (79-2 الشكلو 78-2 الشكل.) 

 

 
مربع حوار أرقام الصفلات: 79 -2الشكل   

 
الصفلات قائمة أرقام: 78 -2الشكل   
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 Changing the Page Layout  الّصفحةتعديل تخطيط 
 .صفحة ال على احملتوى ظهور ايفية يف تؤثر الي الص فحة ختطي  خيارات م  متنوعة جم وعة 3102 ور  يوف ر

 الشيري  مي  PAGE LAYOUT الّصرفلة تخ ري  تبوييب مي  Page Setup الّصرفلة إعرداد جم وعيةحتيو  
 .81-2 الشكل .وغرها الورق، حج و  ،الص فحة اجتاهو  ،الص فحة هوامش لتغير استخدامها ُُيك  الي األوامر على

 فتحيه ُُيكي  اليذ  Page Setup الّصرفلة إعرداد احليوار صيندوق باسيتخدام الص يفحة إعيدا ات ضب  أيضا   ُُيكنك
 .Page Setup الّصفلة إعداد  وعةاجمل يف احلوار مربع سه  تشغيل على الن قر طريق ع 

 
الّصفلةمجموعة إعداد : 81 -2الشكل   

 Changing the Page Marginsتغيير الهوامش 
 واحد إنش هامش جديدة وثيقة كليكون ل ،افرتاضيا  . الص فحة وحافات الوثيقة حمتوى بني الواقعة املناطق ه  اهلوامش

 خيالل مي  أو ،مسيبقا   املعرفية وامشاهلي أحد اختيار خالل م  الص فحة هوامش تغير ُُيكنك. األربعة اجلوانبم   كلل
 .خمصصة هوامش وضع

 انقير ،Page Setup الّصرفلة إعرداد جم وعية يف ،PAGE LAYOUT الّصرفلة تخ ري  تبوييب ضي   .0
 .80-2 الشكل. القا، ة م  ةاملطلوب اهلوامش اتإعدا  وحد   Margins الهوام  زر فوق

 

 
قائمة الهوام : 21-3لشكل ا  

 

 :مخصصة هوام  لتنيين
 انقر ،Page Setup الّصفلة إعداد جم وعة يف ،PAGE LAYOUT الّصفلة تخ ي  تبويب ض   .0

 . القا، ة أسفل يف Custom Margins مخصصة هوام  فوق مث  ان قر ،Margins الهوام  زر فوق
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 الهوام  جزء يف ،Margins   الهوام تبويب م  ،Page Setup الّصفلة إعداد احلوار صندوق يف .3
Margins، أعلى الصنا يق يف املطلوبة القي  أ خل Top، أسفل Bottom، يسار Left، يمين Right .

 .83-2 الشكل
 .OK موافق زر على انقر .2

 

الّصفلةمربع حوار إعداد : 28-3لشكل ا  

  Changing Page Orientation الّصفحةتغيير اتجاه 
 بشكل ع و   أو أفق . الص فحةُُيك  حتديد اجتاه 

 زر فوق انقر ،Page Setup الّصفلة إعداد جم وعة يف ،PAGE LAYOUT الّصفلة تخ ي  م  .0
 .82-2 الشكل .Landscape أفق  أو Portrait و عمود فوق مث  ان قر وم  ،Orientation االتجاه

 
قائمة االتجاه: 82-2 الشكل  

 Changing the Page Size الّصفحةتغيير حجم 

 .إنشا   00×  1.5 هو االفرتاض  الص فحة حج يكون . القياسية الصفحات حجوم م  عد ا   3102 ور  يوف ر
 انقر ،Page Setup الّصفلة إعداد اجمل وعة يف ،PAGE LAYOUT الّصفلة تخ ي  تبويب ض   .0

 .القا، ة م  املطلوب الص فحة حج   وحد   Size اللجم زر فوق
 .84-2 الشكل
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الّصفلةقائمة حجم : 84-2الشكل   

 Changing the Number of Columnsتغيير عدد األعمدة 

 تلك مثل ختطيطات إلنشاء األع دة م  أاثر أو ثالثة أو اثنني يف همن جزء أو بأا له مستند تنسيق ُُيكنك
 .واجملالت الصحف يف املستخدمة

 .اجلزء املطلوب وضعه يف أاثر م  ع و  حد   .0
 انقر ،Page Setup الّصفلة إعداد جم وعة يف ،PAGE LAYOUT الّصفلة تخ ي  تبويب ض   .3

 أو اثنني أو واحدع و   اختيار ُُيكنك. القا، ة م  املطلوب تخطي ال وحد   Columns عمدةاق زر فوق
 .85-2 الشكل .متساو   غر بعر  ع و ي  أو العر ، متساوية أع دة ثالثة

 
قائمة اقعمدة: 85-2الشكل   
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أكثر  أعمدة فوق مث  ان قر ،Columns اقعمدة زر فوق انقرف خمصصة، أع دة إنشاء يف ترغب انت إذا :مالحظة
More Columns اقعمدةصندوق حوار  لفتح القا، ة أسفل يف Columns .األع دة، عد  حتديد فيه ُُيكنك 
 .86-2 الشكل. األع دة بني ع و   خ  وإضافة ،واملسافات بني األع دة الع و  عر  وضب 

 
 صندوق حوار اقعمدة: 86-2الشكل 

 Inserting Breaks إدراج الفواصل
 . هاوترقي  الصفحات ختطي  لتغير وثيقة يف إ راجها ُُيك  الي الفواصل م  أنواع عدة 3102 ور  يتض  

 .يؤ   إىل فتح صفحة جديدة إلظهار البيانات التالية عليها page break فاصل صفلة •
 .إىل االنتقال إىل الع و  التايليؤ    column break فاصل عمود •
التيايل للفاصيل ينتقيل إىل  الينص  جيعيل ( line break فاصرل سر ر) text wrapping break نرص التفراف فاصرل •

 .السطر التايل
 .حُيد   هناية مقطع. يُنه  تنسيقات املقطع الذ  يسبق الفاصل مق ع فاصل •

ميي    إظهار/إخفرراءُُيكنييك إخفاء/إظهييار عالمييات التنسيييق باسييتخدام زر  فواصييل،ال مييع الع ييل عنييد :مالحظررة
 .الشري م   Home الرئيسة الّصفلةعلى تبويب  Paragraph الفقرةجم وعة 

 Inserting Page Breaks إدراج فواصل الصفحات

 موقييع عنييد الص ييفحةاسيير  يف ترغييب انييت إذا. صييفحة اييل هناييية يف ةصييفح فاصييل إ راجبيي تلقا،يييا   3102 ور يقييوم 
 يييدو ال الص ييفحة فاصييل يظهيير ة،خفي ييامل التنسيييق عالمييات تُعيير  عنييدما. ا  ييييدو   ةصييفح فاصييل إ راج ُُيكنييك خمتلييف،
 .87-2 الشكل. يف املنتصف Page Break فاصل صفلةمع عبارة  منق  اخ 

 

 
 فاصل صفلة: 87-2الشكل                                                    
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 :صفلة فاصل إلدراج
 .جديدة صفحة بدء تريد حيث ،املستند يف انقر .0
 Page فاصل صفلة زر فوق انقر ،Pages الصفلات جم وعة يف ،INSERTج درا اإل تبويب ض   .3

Break  .اضغ  أو Ctrl+Enter. 
 .Delete فتاحامل على الضغ  مث ع  طريق حتديده يا  فاصل صفحة يدو   حذف ُُيكنك :مالحظة

 Inserting Section Breaks المقاطعإدراج فواصل 

 فواصل إ راج ُُيكنك. واحد مقطع م  يتكون بأا له املستند ألن مقطعية فواصل توجد ال جديد، مستند إنشاء عند
 اجتاه) خمتلفة تنسيق خياراتو  صفحةلل ختطي  تعينيب ذلك لك يس ح.  ةمتعد   أقسام إىل الوثيقة لتقسي  مقطعية
  ةخفي  امل التنسيق عالمات تُعر  عندما. الوثيقة م  خمتلفة ألجزاء( والتذييل الرأس األع دة، عد  وامش،اهل ،الص فحة
، ونوع الفاصل يف Section Break فاصل مقطعتظهر عليه ال ة  مز وج منق  اخ  قطعامل فاصل يظهر

 .88-2 الشكل. املنتصف

 
 فاصل مق ع: 88-2الشكل 

 :املقاطع فواصل م  أنواع أربعة 3102 ور  يتض  
 .التالية الص فحة يف ديداجل املقطع يبدأ ، حيث Next Page التالية الّصفلةفاصل مقطع  •
 .هانفس الص فحة على اجلديد املقطع يبدأ، حيث Continuous مستمر مقطع فاصل •
 اان إذا. التالية زوجيةال الص فحة على اجلديد املقطع يبدأ ، حيث Even Page ةصفلة زوجيّ  مقطع فاصل •

 .الفر ية التالية فارغة الص فحة ور  يرتك زوجية، صفحة على يقع قطعامل فاصل
 فاصل اان إذا. الفر ية التالية الص فحة على اجلديد املقطع يبدأ ، حيث Odd Page ةصفلة فرديّ  مقطع فاصل •
 .الزوجية التالية فارغة الص فحة ور  يرتك ،فر ية صفحة على يقع قطعامل

 :مق ع فاصل إلدراج
 .جديد مقطع بدء تريد حيث ،املستند يف انقر .0
 انقر ،Page Setup الّصفلة إعداد جم وعة يف ، PAGE LAYOUT الّصفلة تخ ي  تبويب ض   .3

 . القا، ة م  املطلوب املقطع فاصل  وحد   Breaks الفواصل زر فوق
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 Exercise تمرين

 اآليت: النص  وااتب  وردافتح برنامج 

The Fairy Tales we deserve  

The Disney Stories that enchant us today are drawn from ancient, worldwide folk 
tradition. Some folklorists believe that "Cinderella" in its most basic form--neglected 
youngest child is tested, found worthy, rewarded with mate--dates back to the Old 
Stone Age.  

Cinderella  

Folk versions of "Cinderella" were related in hundreds of societies. In these stories, 
the "test" for the unfortunate child is different. Our familiar Cinderella is beautiful 
and has tiny feet. By contrast, the Japanese Cinderella gets her Prince by writing a 
prize-winning poem. 

 Other fairytales include : 

 Little Red Riding Hood  
 Three Little Pigs  
 Beauty and the Beast 

 .املكتب سطح على" Fairytales" باس  املستند حفظا .0
 غامقة وسط ر حتتها. " The Fairy Taleswe deserve "اجعل الكل ات  .3
 .0.5 إىل الفقرات يف السطور تباعد غر   .2
 ".…Folk versions " بيي تبدأالي  الثانية الفقرة على عل قةامل البا ،ة املسافة طب ق .4
 ".magnificent" ال ة" beautiful" كل ةب استبدل .5
 .Heading 1  م  الن    "Cinderella"إجعل  .6
 .ولقبك امسك فيه وااتب ،الوثيقة إىل هذه ا  رأس أضف .7
 إىل قا، ة رق ية. النقطي ةغر  القا، ة  .1

ة يف الزاوية العلوية الي ينية م   .9  .النص  أ رج صورة معرب 
 :أضف اجلدول اآليت إىل املستند  .01

January Tests 

Surname Name English German Computer 

Xuereb Norbert 88 67 76 

Spiteri Richard 76 89 67 

Borg Clive 54 78 54 

Caruana Michelle 76 87 89 
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 :Borgو  Spiteriأ رج السطر اجلديد اآليت بني   .11

Briffa Paola 75 67 56 
 

 سل   الضوء على السطر الثاين واجعل حماذاة البيانات ُيينا .  .03

 إىل أحرف ابرة.  "Xuereb"حو ل حالة أحرف الكل ة   .02

 .بياحلواسم  جم وعة  الص ورأ رج حتت اجلدول السابق صورة م  معر   .04

 Exercise تمرين
 ااتب رسالة رمسية وفق املثال اآليت:
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 Exercise تمرين

 ااتب سرتك الذاتية وفق الن وذج اآليت:
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 Introduction مقدمة

 .إلنشاء جداول البيانات وإدارهتا وحتليلها برنامج هو 3102 إكسل مايكروسوفت
 إنشاءو  احلسابية، العمليات وإجراء ،ومعاجلتها البيانات لتنظيم استخدامها ُيمكن اليت األدوات من عددا   كسلإ يتضمن

 .وغريها ،البيانية خططاتامل

 Starting Excel 2013تشغيل البرنامج 
 إكسل ملف على املزدوج النقر طريق عن أو ،(7 ويندوز يف)  Start ابدأ القائمة من 3102 إكسل تشغيل ُيمكنك
 إنشاء أو موجود مصنف عمل لفتح البداية نافذة تظهر معني، ملف فتح دون الربنامج تشغيل بدء عند. موجود
 .جديد مصنف

 :ابدأ القائمة من 3102إكسل  تشغيل بدء
 Microsoft Office فوق انقر ،All Programs كّلها  البرامج فوق انقر مث ،Start ابدأ الزر فوق انقر .1

 .0-4 الشكل .البداية نافذة تظهر. Excel 2013 فوق انقر مث ،2013
  الربنامج. إطار يف فارغ جديد مصنف يمفتح. Blank workbook فارغ مصنف فوق انقر ،األُين اجلزء يف .2

 
: نافذة البدء1-4الشكل   

 Excel Main Windowواجهة البرنامج 
 .3-6 الشكلبسهولة التنقل وبساطة االستخدام.  3102إكسل  برنامج نافذةتتميز 

 األزرار سرررتخدمتم . ربنرررامجالو  مصررنف العمرررل اسرررم ويعرررر  الربنررامج نافرررذة مرررن العلررو  اجلرررزء يف يظهرررر: شررريا الونررروا 
 ،Ribbon الشررري  عررر  خيرراراتوتعرديل  ،سرراعدةامل علررى للحصرول العنرروان شررري  مررن األُيرن اجلانرر  علررى املوجرودة
 .هاوإغالق وتكبريها، هتا،واستعاد، الربنامج نافذةوتصغري 

 مررارا   املسرتخدمة األوامرر علرى وحيترو  ،العنروان شرري  مرن األيسرر اجلانر  علرى يظهر: شريا أدوات الوصول السريع
 .Ribbon الشري  املعروضة حاليا  ضمن التبوي  عالمة عن مستقلة اليت تكون
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 الرئيسةواجهة البرنامج : 3-6الشكل 

 ستخدميم  أن أيضا   وُيكن. النشطة اخللية يف املخزنة صيغةال أو البيانات عر يو  الشري  أسفل يظهر: شريا الصيغة
 .هاتعديل أو اخللية حمتويات إلدخال
 عالمررات مرن جمموعرة مررن ويتكرون مباشررة، العنرروان شرري  أسرفل ،الربنرامج نافررذة مرن العلرو  اجلررزءُيترد علرى : الشرريا
 .املرتابطة األوامر من جمموعة على حيتو  منها كل التبوي ،

 أواحملّددة،  ليةاخل اسم أو ،النشطة اخللية عنوان ويعر  ،الصيغة شري  من األيسر اجلان  على يظهر: صندوق االسم
 .احملّدد كائنال أو احملّدد نطاقال

 .النشطة العمل ورقة من ا  جزء ويعر  ،الصيغة شري  أسفل يظهر: نافذة مصنف الومل

 ورقرة اسرم عرر تو  ،مصرنف العمرل نافرذة أسفل ظهرت تبوي  عالمة عمل ورقة كليكون ل: ورقة الوملعالمة تبويب 
 .العمل

ُيمكنك استخدام أشرطة التمرير الستعرا  كامل ورقة العمل بتمرير احملتوى عموديرا  : الومودي واألفقي التمرير اشريط
 وأفقيا .

 (.Ready جاهزمثل ) حالة الربنامج ويعر  الربنامج نافذة من السفلي اجلزء يف يظهر: شريا الحالة
 مستوى وتغيري لتغيري طريقة عر  املستند، احلالة شري  من األُين اجلان  علىاملوجودة  األدوات استخدام ُيمكن
 .التكبري

 The Ribbonالشريا 
 التبوي  عالمات من جمموعة من الشري  يتألف .األوامر اليت حتتاج إليها بسرعةعلى إجياد  ملساعدتك الشري  صمّمم

 .0-4 الجدولو 2-4 الشكل. دةدّ احمل ذات املهام
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 املعروفة األخرى، التبوي  عالماتأما . كّلها  األوقات يف مرئية standard tabsالقياسية  التبوي  عالماتتكون 
 هاحتديد أو الكائنات من معينة أنواع إنشاء عند فق  تظهرف ،contextual tabs السياقية التبوي  عالمات باسم
 الكائن مع للتعامل املناسبة األوامر على وحتتو  ،ملونة رؤوس للعالمات السياقية يكون(. اجلداول أو الصور مثل)

 .حاليا   داحملدّ 
 األوامر تكون. منطقية جمموعات يف واملنظمة املرتابطة األوامر من جمموعة إىل إظهار تبوي  عالمة على النقريؤد  
 .وقوائم أزرار شكل على عموما  

نتيجة تطبيق هذا  باشرةم عاينةم يؤد  التأشري بالفأرة )وضع مؤشر الفأرة( على خيار ما يف معظم القوائم إىل ظهور
ُيمكنك تطبيق نتيجة اخليار بالنقر عليه أو إلغاء املعاينة دون القيام بأ  تعديل . داحملدّ  الكائن أو ،النص على اخليار

 .Esc اهلروببإزاحة الفأرة عن اخليار، أو الضغ  على مفتاح 
 .يكون لبعض األوامر أسهم مرتبطة هبا، إذ يؤد  النقر على السهم إىل إظهار جمموعة من اخليارات املرتبطة باألمر

 .فهذا يعين أنه غري قابل للتطبيق يف الوضع احلايل باهت، بلون ظاهرا   الشري  على األمر كان إذا
تؤد  اإلشارة بالفأرة إىل أمر على الشري  إىل إظهار معلومات األمر كاالسم والوصف ومفتاح االختصار لألمر )إن 

 .ScreenTip نافذة تلميحوجد( يف 

إىل  عليه النقريؤد  . الشري  على اجملموعات معظم من السفلي األُين الركن يف احلوار  مربع تشغيليظهر سهم 
 .الشري  على فرةااملتو  األوامر من دقة أكثر حتكما   أو إضافية خيارات يموفّر الذ  املهام لوح أو صلة ذ  حوار مربع فتح

 املزدوج بالنقر أو ،الشري  من األُين اجلان  علىاملوجود   الشري  طيزر  على بالضغ  الشري  طي ُيمكنك
 طريق عن الشري  إعادة فتح ُيمكنك. الشري بعد طي  التبوي  عالمات أمساء فق  تظهر. احلالية التبوي  عالمة فوق
  .تبوي  عالمة أ على  املزدوج النقر

  

 
 : الشريا2-4الشكل 

Name Description االسم الوصف 
FILE Displays the Backstage 

view, which contains 
commands related to 
managing files and 
customizing the program. 

 حيتو  الذ  عر  اخللفية تمظهر 
امللفات  بإدارة املتعلقة األوامر على

 .الربنامج وختصيص

 ملف

HOME Contains the most 
frequently used 
commands. The HOME 
tab is active by default. 

 األكثر األوامر على حتتو 
وتكون عالمة التبوي  . استخداما  

 النشطة افرتاضيا .

الصفحة 
 الرئيسة
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INSERT Contains commands 
related to all the items 
that you can insert into a 
worksheet. 

 العناصرب تتعلق أوامر على حتتو 
 يف إدراجها ُيمكنك اليت مجيعها
 .عمل ورقة

 إدراج

PAGE 
LAYOUT 

Contains commands that 
affect the overall 
appearance and layout of 
a worksheet. 

 يف تؤثر اليت األوامر على حتتو 
 ورقة ويف تنسيق العام املظهر
 .العمل

تخطيا 
 الصفحة

FORMULAS Contains commands used 
to edit formulas. 

 الصيغ أوامر حترير الصيغ. على حتتو 

DATA Contains commands used 
to manage data and 
import or connect to 
external data. 

 املستخدمة األوامر على حتتو 
 أو ها،واسترياد البيانات إلدارة

 .اخلارجية البيانات االتصال مع

 البيانات

REVIEW Contains commands used 
to check spelling, track 
changes, add comments, 
and protect worksheets. 

 اإلمالئي، التدقيق أوامر حتتو 
 إضافةو  ات،ري التغي تتبعو 
 .العمل أوراق محايةو  تعليقات،ال

 المراجوة

VIEW Contains commands 
related to changing the 
view and other aspects of 
the display. 

 طريقة تغيري أوامر على حتتو 
 .ر الع

 رضالو

 0-4 الجدول

 Quick Access Toolbarالوصول السريع  شريا أدوات
 .األكثر استخداما  إىل األوامر واخليارات  السريع الوصول الوصول السريع أدواتشري   يموفّر

 .واإلعادة رتاجعوال فظاحلأزرار ويعر   ،شري  العنوانعلى اجلان  األيسر من  يوجد هذا الشري  افرتاضيا  
 .4-4الشكل 
 .غري مرةاألوامر اليت تستخدمها  إلضافةوكذلك ختصيصه  ،الوصول السريع أدواتشري  تغيري مكان  ُيمكنك

 

 
 : شريا أدوات الوصول السريع4-4الشكل 

  إضافة أوامر إلى شريا أدوات الوصول السريع:

 شريا إلى إضافة فوق انقر مث إضافته، تريد الذ  األمر فوق األُين الفأرة بزر انقر ،Ribbonالشري   على .1
 .املختصرة القائمة يف Add to Quick Access Toolbar السريع الوصول أدوات

 :السريع الوصول أدوات شريا من أمر إزالة
 شريا من إزالة فوق انقر مث إزالته، تريد الذ  األمر األُين الفأرة بزر انقر ،السريع الوصول األدوات شري  على .1

 .املختصرة القائمة يف Remove from Quick Access Toolbar السريع الوصول أدوات
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 اليت القائمة عر إىل  السريع الوصول أدوات شري  من األُين اجلان  على املوجود السهم على النقريؤد   :مالحظة
 جبوار ختياراال عالمةتمشري . السريع الوصول أدوات شري  لتخصيص استخدامها ُيمكن اليت واخليارات األوامر تضم
 .5-4الشكل إىل أن العنصر حمّدد.  عنصر

 

: تخصيص شريا أدوات الوصول السريع5-4الشكل   

 Mini Toolbar األدوات المصغرشريا 
نقرت  أو ا  نص حّددت كلما ويظهر األحيان، من كثري يف املستخدمة األوامر إىل سريعا   وصوال   املصغر األدوات شري  يموفّر
 .6-4الشكل . كائن فوق األُين الفأرة بزر

 
 مصغر: شريا أدوات 6-4الشكل 

 Shortcut Menus قوائم االختصارات
 .عنصر فوق األُين الفأرة بزر النقر عند تظهر اليت املختصرة القوائم من عددا   2112 إكسل يتضمن
 الفأرة بزر نقرت عليهبالعنصر الذ   فق  تتعلق اليت األوامر حتو  أهنا يعين ممّا للسياق، حساسة املختصرة القوائمتكون 
 .7-4الشكل . األُين

 
 قائمة االختصار للشريا: 7-4الشكل 

 Backstage View عرض الخلفية
  األوامر على حيتو  الذ  عر  اخللفيةإلظهار ( الشري  على األوىل التبوي  عالمة) FILE ملف التبوي  عالمة تمستخدم
أو  ،تهطباعأو  ،هحفظأو  ،هفتحأو  مستند، إلنشاء سهلة طريقة يموفّرإذ . الربنامج وختصيص امللفات بإدارة املتعلقة كّلها

 .الربنامج خياراتوإعداد  وإعداد السماحيات؛ تعديله؛ املستند أو خصائص عر و  أو إغالقه؛ ،هتصدير أو  ،مشاركته
 .يف اللوح اليسار ُيمكنك عرضها بالنقر على تبوي  الصفحة  صفحات يف عر  اخللفية يف فرةااملتو  األوامر تمنّظم
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 :إلظهار عرض الخلفية
 .8-4الشكل .الشري  على FILE ملف التبوي  عالمة فوق انقر .1

 
عالمة التبويب ملف: 8-4الشكل   

 :عرض الخلفية من للخروج
 اهلروبمفتاح  اضغ  أو. 9-4الشكل  عر  اخللفية. من اليسرى العلوية الزاوية يف Back الرجوع زر فوق انقر .1

Esc.  

 
  : صفحة مولومات عرض الخلفية9-4الشكل 

 Formula Barشريا الصيغة 
. (33-1الشكل ها )تعديل أو اخللية حمتويات إلدخال استخدامه وُيمكن النشطة، اخللية حمتويات الصيغة شري  يعر 
 فق  انطنشم ي   وزرين ،ويكون متوفرا  دوما   Insert Functionدالة  إدراج زر. أزرار ثالثة على الصيغة شري  حيتو 
 احلالية على التغيريات إىل إلغاء Cancel اإللغاء زر على النقريؤد  . اخللية يف هاحترير  أو البيانات بإدخالالقيام  عند
 التغيريات إىل تثبيت Enter اإلدخال زر على النقريؤد  . (Esc الهروب مفتاح على الضغ )ُيمكن أيضا   اخللية

 مربع إىل فتح دالة إدراج زر على النقريؤد  . (Enter اإلدخال مفتاح على الضغ احلالية على اخللية )ُيمكن أيضا  
 .الصيغ على كتابة يساعدك حوار

 
 : شريا الصيغة11-4الشكل 

 Scroll Barsأشرطة التمرير 
ملعاينرة كامرل املصرّنف  نويمسرتخدما .وشرري  التمريرر األفقري أسرفل الشاشرة ،ظهر شري  التمرير العمرود  ُيرني الشاشرةي  

 .33-1الشكل  )االنتقال أفقيا  أو عموديا  يف املصّنف(.
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: أشرطة التمرير33-1الشكل   

 Status Barشريا الحالة 
 وزر  التكبري والتصغري. ،فاملصن  ق املختلفة لعر  ائوالطر  ،تمنّفذوالعمليات اليت  ،فاملصن   عنر معلومات يمظه  

 

الحالة شريا: 31-1 الشكل  

 Spreadsheets Barشريا أوراق الومل 
ّثل ورقة على ورقة عمل واحدة بشكل افرتاضي العمل أوراق شري حيتو   وبإمكان  ،مستقّلة عمل جدول بيانات  ال. ُتم

فيما التنقل ، كما ُيكنه New sheet  ورقة إضافةاملستخدم إضافة أوراق عمل جديدة عن طريق النقر على الزر 
 .31-1الشكل بينها 

 

 الومل أوراق شريا: 31-1 الشكل

 Help Buttonزر المساعدة 
الربنامج وميزاته، كما تمقدم  عنالعون للمستخدم من خالل اإلجابة عن استفساراته وتساؤالته  المساعدةم أداة تمقد  
 لتنفيذ مهمة حمّددة ضمن الربنامج. الالزمة باخلطوات مفصال   ا  شرح

 .الشريا املوجود على Help Button  المساعدةانقر زر  .1
 .Search online help على الويب البحثأدخل النص املراد البحث عنه ضمن مربع  .2
 املرتبطة بكلمات البحث. املوضوعاتلتظهر قائمة  Enter املفتاح أو اضغ ، البحثانقر زر  .2
 .31-1الشكل  املعلومات املوافقة. لتمعر املوضوع املطلوب،  انقر .4

 
 : استخدام زر المساعدة14-4الشكل 
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 Workbooksمصنفات الومل 
 إضافة ُيمكنك(. 31-1 الشكل) ةواحد فارغة عمل رقةو  جديد مصنف كل حيتو . مصنف عمل إكسل ملف سمىيم 

 . احلاجة حس  املوجودة العمل أوراق حذف أو إضافية عمل أوراق
 .Sheet1 تمدعى عمل ورقة ، وحيتو Book1 ديداجل صنفامل دعىيم  ،افرتاضيا  

 مع التعامل جير . البيانات لتخزين اخلاليا ستخدمتم يمدعى الصندوق املشكل من تقاطع صف مع عمود باخللية، و 
 األول العمود يف اخللية يه A1 اخللية ،مثال  ) الصف ورقم ،العمود حرف من يتكون الذ  اعنواهن عن طريق ليةاخل

يمعنون نطاق باستخدام عنوان اخللية اليسارية العليا، . Range نطاق اخلاليا من جمموعة على طلقيم (. األول والصف
 (.A1: C10 ،مثال  ) عموديتني بنقطتني مفصولتنيوعنوان اخللية اليمينية السفلى منه 

 على االسم صندوق يف اعنواهن ويظهر ،خضراء حدود النشطة يكون للخلية. نشطة فق  واحدة خليةُيمكن أن تكون 
. تعرّفها ليسهل خمتلف لونب النشطة اخللية من واألعمدة الصفوف رؤوس تظهر. الصيغة شري  من األيسر اجلان 
 .واملخططات والصور البيانية الرسوم إلظهار خاصة طبقة أيضا   عمل ورقةل يكون

 

 
 : ورقة عمل11-4الشكل 

 Creating Workbooks المصنفاتإنشاء 
 إطار يف جديد مصنف يمفتح ،البدايةنافذة  يف Blank workbook فارغ مصنف ، انقر2013 إكسلتشغيل  بعد

 .الربنامج
 مثل) افرتاضي اسم جديد مصنف لكل يظهر. 2112 إكسلأثناء تشغيل يف  جديد مصنف إنشاء أيضا   ُيمكنك

Book1، Book2، ءمةمال أكثر اسمحتفظه ب حىت العنوان شري  على( وهكذا. 
 :جديد مصنف إلنشاء

 عر  اخللفيةيف  New جديدصفحة  تفتح. New جديد فوق انقر مث ،FILE ملف التبوي  عالمة فوق انقر .1
 .06-4الشكل  املتاحة. للقوال  املصغرة الصور وتظهر

 .جديدة نافذة يف وفارغ جديد مصنف يمفتح. Blank document فارغ مصنف فوق انقر األُين، اجلزء يف .2
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 صفحة جديد من عرض الخلفية: 06-4الشكل 

 Saving Workbooks المصنفاتحفظ 
 .احلاسوب على حفظه ُيمكنك ،مصنف إنشاء بعد

 مصرنف مرن نسرخة حفرظ يف ترغر  كنرت إذا أو ،مررة أول مصرنف حفرظ عند Save Asباسم  حفظ األمر استخدم
 .خمتلف ملف تنسيق يف أو خمتلف، ملف اسم مع خمتلف، موقع يف

 .موجود مصنفعلى  التعديالت حلفظ Save حفظ األمر استخدام
 :مرة أول مصنف لحفظ

 Save As باسم حفظ صفحة تفتح. Save Asباسم  حفظ فوق انقر مث ،FILE ملف التبوي  عالمة فوق انقر .1
 .عر  اخللفيةيف 

أو انقر على أحد اجمللدات ، Browse استوراض الزر فوق انقر مث ومن ،Computer الحاسوب فوق انقر .2
 .17-4 الشكل املستخدمة مؤخرا .

 

 
 : صفحة حفظ باسم من عرض الخلفية07-4 الشكل

 File الملف اسم صندوق يف امسا   اكت  امللف، حلفظ موقعا   حّدد ،Save As باسم حفظ احلوار مربع يف .2

name، حفظ زر على انقر مث Save.  08-4الشكل. 
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 نافذة الحفظ باسم :08-4الشكل 

 :مصنف على التغييرات لحفظ
 :اآلتية اإلجراءات قم بأحد .1
 .Save حفظ فوق انقر مث ،FILE ملف التبوي  فوق انقر •
 . Save فظالح زر انقر ،السريع الوصول أدوات شري  على •
 .Ctrl + S على اضغ  •

 Closing Workbooks المصنفاتإغالق 
 .املصنفات من املزيد على للعمل مفتوحة الربنامج نافذة وتبقى إغالقه، ُيمكنك ،مصنف على العمل من االنتهاء عند
 .إغالقه قبل التغيريات فستمطال  حبفظ حمفوظة، غري تغيريات أية على حيتو  املصنف كان إذا

 :من إكسل دو  الخروج مصنف إغالق
 .Ctrl + W اضغ  أو. Close إغالق فوق انقر مث ،FILE ملف التبوي  عالمة فوق انقر .1

 Opening Workbooks المصنفات فتح

 عررر  مرن Open فررتح الصرفحة مرن أو ،إكسررليبردأ  عنرردما هوفتحر البدايرة نافررذة مرن موجرود مصررنف حتّديرد ُيمكنرك
 .اخللفية

كنرك الريت مرؤخرا   املسرتخدمة اتصرنفامل قائمرة Open فرتح والصرفحة البدايرة تعر  نافرذة  طريرقعرن  فتحهرا بسررعة ُيم
 .واحد آن يف مصنفني على العمل السهل من جيعل مما به، اخلاص إطاره يف مصنف كل يمفتح .عليها النقر
 :مصنف لفتح
يف  Open فررتح تظهررر الصررفحة. Ctrl+O اضررغ  أو،. Open فررتح فرروق انقررر ، FILEملررف التبويرر  ضررمن .1

  .األُين اجلزء يف Recent Documents مؤخرا   المستخدمة المصنفات قائمة تمعر كما  ،عر  اخللفية
 وإال انتقل إىل اخلطوة الثالثة.. لفتحه امسه فوق انقرف األخرية، اتصنفامل قائمة يف املطلوب صنفامل كان إذا .2
أحرررد  أو Browse اسرررتوراض الرررزر فررروق انقرررر مث ومرررن األوسررر ، اجلرررزء يف Computer الحاسررروب فررروق انقررر .2

  .09-4الشكل األُين.  اجلزء يف اجمللدات املستخدمة مؤخرا  
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 : صفحة فتح مستند من عرض الخلفية09-4الشكل 

 . Open فررررتح الررررزر فرررروق انقررررر مث فتحرررره، تريررررد وامللررررف الررررذ  املوقررررع حررررّدد ،Open فررررتح احلرررروار صررررندوق يف .4
 .31-4الشكل 

 
 صندوق حوار فتح مستند: 31-4الشكل 

 

 إدارة األعمدة والصفوف وأوراق الومل
 Selecting Rows and Columnsتحديد األعمدة والصفوف  

  لتحديد عمود واحد أو صف واحد:

 يف رأس العمود األول لتحديد العمود كامال . A احلرفانقر  .1
  يف يسار الصف األول لتحديد الصف كامال . 3الرقم  انقر .2

 .11-1الشكل و 13-1الشكل 

 
 : الصف األول22-4الشكل 
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 A: الومود 21-4الشكل 

 لتحديد نطاق من األعمدة المتجاورة أو الصفوف المتجاورة:

 .Cواسح  الفأرة ليصل املؤشر إىل العمود  ا  مستمر  نقرا  رأس العمود األول  يف A احلرفانقر  .1
 .11-1الشكل 

 .11-1الشكل  .1واسح  الفأرة ليصل املؤشر إىل الصف  ا  مستمر  نقرا  ترويسة الصف األول  3انقر الرقم  .2
 

 
 : تحديد ثالثة سطور24-4الشكل 

 
 : تحديد ثالثة أعمدة22-4الشكل 

 أو مزيج من األعمدة والصفوف غير المتجاورة: ،أو صفوف غير متجاورة ،لتحديد أعمدة غير متجاورة
 .ا  مستمر  ضغطا    Ctrl حاضغ  املفتا  .1
 .Cمث انقر رأس العمود ، Aانقر رأس العمود  .2
 .11-1الشكل  .1ترويسة الصف  انقرترويسة الصف األول، مث  3 انقر، مث Ctrlاستمر بضغ  مفتاح  .2

 

 

 : تحديد أعمدة وصفوف غير متجاورة21-4الشكل                

 Inserting Columns and Rowsوالصفوف  األعمدةإدراج 
 :يأيتمثال ، اتّبع ما  Bقبل العمود  إلدراج عمود واحد

 .Bحّدد العمود  .1
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واخرررت ، Insert اإلدراج، انقررر أيقونررة Cells الخاليرراومررن جمموعررة  HOME الرئيسررةالصررفحة ضررمن تبويرر   .2
 .Insert Sheet Columns الورقة في أعمدة إدراج

 :يأيتقبل السطر الثاين مثال ، اتبع ما  إلدراج سطر واحد
 حّدد السطر الثاين. .1
 اخرررت، و Insert اإلدراج، انقررر أيقونررة Cells الخاليرراومررن جمموعررة  HOME الرئيسررة الصررفحةضررمن تبويرر   .2

 .Insert Sheet Rows إدراج صفوف في الورقة
 .Eأعمدة قبل العمود  4مثال   ،إلدراج عدد محّدد من األعمدة

 (.نفسه عدد األعمدة املراد إضافتها: 4)عددها  E:Hحّدد نطاق األعمدة  .1

 واخررررت، Insert اإلدراج، انقرررر أيقونرررة Cells الخاليررراومرررن جمموعرررة  HOME الرئيسرررةالصرررفحة ضرررمن تبويررر   .2
 .16-1الشكل  .Insert Sheet Columns إدراج أعمدة في الورقة

 

 
 : إدراج عمود22-4الشكل 

 Deleting Columns and Rowsحذف األعمدة والصفوف 
 لحذف األعمدة أو الصفوف:

 ( مثال .Ctrl املفتاح)باستخدام  Cمع العمود  A العمودحّدد  .1
 ، واخرررتDelete الحرذف، انقرر أيقونرة Cells الخاليراومرن جمموعرة  HOME الرئيسرةالصرفحة ضرمن تبوير   .2

 .12-1الشكل  .Delete Sheet Columns  حذف أعمدة الورقة
  .Delete Sheet Rows حذف صفوف الورقة واخرت Delete الحذف، مث انقر أيقونة 1و 3حّدد السطرين 

  

 
 : حذف أعمدة22-4الشكل 

 Modify Columns Width and Rows الصفوفوارتفاع  األعمدةتوديل عرض 
Height 

 لتوديل عرض األعمدة:
 .L:Nاألعمدة  حّدد .1
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 .Format التنسيق، انقر زر Cells الخاليا جمموعةومن  HOME الرئيسة الصفحةضمن تبوي   .2
 فيظهر مربع حوار. Column Width عرض الومودانقر خيار  .2
 .Column width عرض الوموديف صندوق  33اكت   .4
 .12-1الشكل  .OK موافقانقر  .5

 
 : توديل عرض عمود22-4الشكل 

 :يأيتليتناس  مع أكرب حمتوياته، اتّبع ما  Hلتغيري عر  العمود 
 .12-1الشكل  .Hالعمود  حّدد .1
  .Format التنسيق، انقر زر Cells الخالياومن جمموعة  HOME الرئيسةالصفحة ضمن تبوي   .2
 .AutoFit Column Width لورض الومود التلقائي االحتواء انقر على خيار .2

 
 : توديل عرض عمود ليناسب أكبر محتوياته22-4الشكل 
جلعل  Row Height ارتفاع الصف واخرت Format التنسيقمث انقر زر  :مثال   3لتعديل ارتفاع صف، حّدد الصف 

ضب  هبدف  AutoFit Row Height ف ي الرتفاع صاالحتواء التلقائ، أو اخرت ا  معين ا  الصف يساو  رقمارتفاع 
 .ليمناس  حمتوياته ا  ارتفاع الصف تلقائي

وهي اخلطوط اليت تفصل بني رؤوس  ،ُيمكن أيضا  تعديل عر  عمود أو ارتفاع صف عن طريق حمّددات األعمدة
،أو عن طريق حمّددات السطور وهي اخلطوط اليت تفصل بني رؤوس الصفوف  األعمدة 

 . 

 Freezing Rows/Columnsتجميد موقع األعمدة واألسطر 
كثري من األعمدة والصفوف، وقد يريد املستخدم أن يمثّبت بعضها بسب  أمهيتها لتبقى قد حتتو  ورقة العمل على  

-1الشكل كما يف اجلدول بالبيانات   امأل :التمرير األفقي أو العمود .  مثال  ظاهرة حىت عند القيام باستخدام أشرطة 
13. 
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 األعمدة اختيار: 21-4 الشكل

 
 : تجميد األجزاء21-4الشكل 

 استخدم شري  التمرير العمود  للنزول إىل أسفل ورقة العمل والحظ أن عناوين الصف األول لن تبقى ظاهرة.

 .13-1الشكل  :)العناوين( 3لتثبيت الصف 
 Freeze Panes تجميررد األجررزاء، انقررر زر Window النافررذةومررن جمموعررة  VIEW رضالوررضررمن تبويرر   .1

 فتظهر الئحة خيارات التجميد.
 والحظ ظهور سطر أسود حتت الصف األول. Freeze First Row تجميد الصف األولانقر خيار  .2
الحررظ أن العنرراوين ، علررى شررري  التمريررر العمررود  للنررزول إىل أسررفل ورقررة العمررل النقرررتأكررد مررن ذلررك عررن طريررق  .2

 ستبقى ظاهرة.

 الذ  حيو  أرقام املوظفني: Aلتثبيت العمود األول 
 Freeze Panes تجميررد األجررزاء، انقررر زر Window النافررذةومررن جمموعررة  VIEW رضالوررضررمن تبويرر   .1

 فتظهر الئحة خيارات التجميد.
 .Freeze First Column تجميد الومود األولانقر خيار  .2
 تأكد من التجميد عن طريق استخدام شري  التمرير األفقي ومالحظة أن عمود أرقام املوظفني سيبقى ظاهرا . .2

 ُيمكن أيضا  جتميد جمموعة من األعمدة ابتداء  من العمود األول أو جمموعة من الصفوف ابتداء  من الصف األول.
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 : اآلتيةمثال ، اتّبع اخلطوات  A, B, Cأعمدة  لتجميد أول ثالثة
 .Dانقر العمود الرابع  .1
 Freeze Panes تجميررد األجرزاء، انقررر زر Window النافرذةومررن جمموعررة  VIEW رضالورضرمن تبويرر   .2

 فتظهر الئحة.
 .Freeze Panes تجميد األجزاءانقر خيار  .2
األوىل سرررتبقى  ةوالحرررظ أن األعمررردة الثالثررر ،تأكرررد مرررن التجميرررد عرررن طريرررق الضرررغ  علرررى شرررري  التمريرررر األفقررري .4

 ظاهرة.

 ولكن جي  النقر أوال  على الصف الرابع. ،األوائل ة، ُيمكن جتميد الصفوف الثالثنفسها بالطريقة
كما ُيمكن أيضا  جتميد صفوف وأعمدة يف آن واحد: مثال  لتجميد العمودين األول والثاين والصفني األول والثاين كّلهم 

 واحد:يف آن 

 هي اخللية اليت توجد بعد الصف الثاين وبعد العمود الثاين، انقر هذه اخللية. C3الحظ أن اخللية  .1
 Freeze Panes تجميررد األجررزاء، انقررر زر Window النافررذةومررن جمموعررة  VIEW رضالوررضررمن تبويرر   .2

 فتظهر الئحة.
 .Freeze Panes تجميد األجزاءانقر خيار  .2
والحررظ أن العمررودين والسررطرين  ،مث العمررود  الضررغ  علررى شررري  التمريررر األفقرريتأكررد مررن التجميررد عررن طريررق  .4

 ظاهرين. سيبقياناألولني 

 Unfreezing Columns and Rowsفك تجميد األعمدة واألسطر 
 حّدد أ  خلية يف ورقة العمل املراد إلغاء التجميد منها. .1

 .Freeze Panes تجميد أجزاء، انقر زر Window النافذةومن جمموعة  VIEW الورضضمن تبوي   .2
 .Unfreeze Panes إلغاء تجميد األجزاءانقر خيار  .2

 Worksheetsأوراق الومل 
عمررررل  ورقررررةعلررررى  workbookهرررري جررررداول بيانررررات إلكرتونيررررة. حيتررررو  كررررل مصررررّنف  Worksheets أوراق الومررررل

ث ررلافرتاضرية  كررن إضررافة أوراق عمررل جديرردة  .جرردوال  إلكرتونيررا  مسررتقال   واحرردة ُتم التنقررل بررني أوراق العمررل يف املصررّنف و ُيم
 كما ُيمكن إعادة تسمية أوراق العمل ونسخها أو نقلها داخل املصّنف أو إىل مصّنف آخر.  وحذفها،

 Adding a Worksheetإضافة ورقة عمل 
 الومررررل أوراقشررررريا يف   New sheet جديرررردةورقررررة  زر  عرررررب النقررررر علررررى ورقررررة عمررررل جديرررردة تمضرررراف

Worksheets Bar.  11-1الشكل. 
 Sheet1, Sheet2, Sheet3, Sheet4, Sheet5, and Sheet6ليصبح عندنا:  مخس أوراق عمل جديدة. أضف

                   

 عمل ورقة إضافة: 11-1 الشكل

 لحذف ورقة عمل واحدة:

 من شري  أوراق العمل. Sheet6ورقة العمل انقر  .1
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 Delete الحرررذف، انقرررر أيقونرررة أمرررر Cellsوضرررمن جمموعرررة اخلاليرررا  HOME الرئيسرررةالصرررفحة ضرررمن تبويررر   .2
 .Delete Sheet حذف ورقةواخرت 

 :Sheet5 و Sheet4حلذف عدة أوراق عمل مثال  
 .Sheet4انقر  .1
 .ا  مستمر  ضغطا    Ctrl املفتاحاضغ   .2
 .Ctrl املفتاحمث حرر  Sheet5انقر  .2
واخرت  Delete الحذف، انقر أمر Cells الخالياوضمن جمموعة  HOME الرئيسة الصفحة ضمن تبوي  .4

 .Delete Sheet حذف ورقة
 .11-1الشكل . Delete الحذفستظهر رسالة حتذيرية، انقر فيها زر ف ،إذا كانت ورقة العمل حتو  بيانات

 
 : حذف ورقة عمل22-4الشكل 

 .يف املصّنف هناك ورقة عمل واحدة على األقلكون تجي  أن  إذ كلها،  ُيمكن حذف أوراق العملالالحظ أنه 

 
 : أوراق الومل بود حذف ورقتين24-4الشكل 

 Renaming a Worksheetإعادة تسمية ورقة عمل 
 درج ورقة جديدة ونعيد تسميتها: سنم 

بإعررادة سررنقوم ف. 6و 5و 4سررابقا  األوراق  حررذفناألننررا ، Sheet7سرريكون امسهررا  أدرج ورقررة عمررل جديرردة، الحررظ أن
 .11-1الشكل : يتكاأل  4تسميتها إىل الورقة 

 والحظ حتديد اسم الورقة. ،نقرا  مزدوجا   Sheet7انقر الورقة  .1
 .Sheet4اكت  بدال  عنه  .2
 .Enterاضغ  املفتاح  .2

 
  العمل ورقة اسم تغيير: 11-1 الشكل

 Switching between Worksheetsالتنقل بين أوراق الومل 
 أوراق الومل أوراق العمل يف املصّنف بالنقر على تبوي  ورقة العمل املطلوبة من شري ُيمكن التنقل بني 

Worksheets Bar  .16-1الشكل لتمصبح الورقة احملّددة نشطة. 

 

: شريا أوراق الومل22-4الشكل   
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للتنقل بني أوراق  عند إضافة عشر أوراق عمل أو أكثر إىل املصّنف، ُيمكن استخدام زر  األسهم 
العمل. وُيكن النقر بزر الفأرة األُين على مكان السهمني الختيار ورقة العمل املراد أن تكون نشطة. كما ُيكن النقر 

مع النقر على السهم األيسر  Ctrlآخر ورقة العمل، أو زر لنقر على السهم األُين لالنتقال إىل مع ا Ctrlعلى زر 
 .لالنتقال إىل أول ورقة عمل

 Selecting Worksheetsتحديد أوراق الومل 
 .لتحديد ورقة عمل واحدة، يكفي النقر على امسها يف شري  أوراق العمل 

 :لتحديد عدة أوراق عمل غري متجاورة 
 .ا  مستمر  ضغطا   Ctrl املفتاحاضغ  على  .1
 يف النهاية. Ctrl املفتاحمث حرر  ،انقر أمساء األوراق املراد حتديدها .2
  جمموعة من األوراق املتجاورةلتحديد: 
 مثال . Sheet2انقر الورقة  .1

 .ا  مستمر  ضغطا   Shift املفتاحمث اضغ   .2
ّدد الورقتان، بذلك Shift املفتاحمث حرر ، Sheet4انقر الورقة  .2  بينهما. كّلها  واألوراق Sheet4و Sheet2 حتم

 Copying and Moving a Worksheet هاأو نقل نسخ أوراق الومل
 :اآلتيةمثال ، اتّبع اخلطوات  Sheet2ضمن املصّنف نفسه إىل ما قبل ورقة العمل  Sheet4 هاأو نقل ورقة العملنسخ ل  

 .Sheet4حّدد ورقة العمل  .1
 .Format التنسيق، انقر أيقونة Cells الخالياومن جمموعة  HOME الرئيسةالصفحة ضمن تبوي   .2
 Move or النقل أو النسخ، فيظهر مربع حروار Move or Copy Sheet نقل ورقة أو نسخهاانقر خيار  .2

Copy. 
 .Before sheet قبل الورقة من مربع Sheet2حّدد ورقة العمل  .4
إن كنرت ترغر  بنقرل  إذا كنت تريد نسخ ورقة عمرل، أو اتركره فارغرا   Create a copy إنشاء نسخةفّعل مربع  .5

 ورقة العمل.
 .12-1الشكل . OK موافقانقر زر  .6

 
 هاأو نسخ نقل ورقة الومل: 22-4الشكل 
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 :باستخدام شري  أوراق العمل هاأو نقل ُيمكن نسخ ورقة
 إذا كنت تريد النسخ )أو دون ضغطه يف حال أنك تريد النقل(.  Ctrlاملفتاح على  ا  مستمر  ضغطا  اضغ   .1
 أوراق العمل. شري  تبوي إىل املكان الذ  تريده ضمن  مث اسحبها ،حّدد ورقة العمل املراد نسخها أو نقلها .2
 حرر الفأرة. .2

 )يف حالة النسخ(. Ctrl املفتاححرر  .4
من األوامر السابقة باستخدام القائمة السريعة اليت تظهر عند النقر بالزر األُين على اسم الورقرة  عددُيمكن الوصول إىل 

 .12-1الشكل . أوراق الومل شريايف 

 

 : القائمة السريوة22-4الشكل 

 
النقل أو النسخ : اختيار22-4الشكل   

 Cellsالخاليا 
. تتقاطع األعمدة واألسطر ا  صف 1.146.556و ا  عمود 16.264من  2101كسل إيتألف اجلدول اإللكرتوين يف 

واألسطر باستخدام األرقام  ,…A,B,C، تمسمى األعمدة باستخدام أحرف اللغة اإلنكليزية Cells الخاليالتمشكل 
1,2,2…,. 

 .B2تمسّمى اخلاليا حبرف ورقم، لتمثيل العمود والسطر املتقاطعني مثل: اخللية 
 Selecting Cellsتحديد الخاليا 

 .13-1الشكل  ُيمكن حتديد خلية واحدة بالنقر عليها:
 والحظ ظهور امسها يف صندوق اسم اخللية. ، B2انقر على اخللية  .1



 
 

 224-  

 
 A1: تحديد الخلية 41-4الشكل 

، سواء  كانت متتابعة ضمن عمود بشكل عمود  أو ضمن Range النطاقيمطلق على جمموعة اخلاليا املتتابعة تسمية 
الذ  يشمل  A1:C1صف بشكل أفقي، ويرمز لذلك بوضع النقطتني الرأسيتني بني حريف اخلليتني مثل النطاق األفقي 

 . A1,A2,A3الذ  يشمل على  A1:A3والنطاق العمود  ، A1,B1,C1على 
 .13-1الشكل . A1:C1حّدد النطاق  .1
 .11-1الشكل . A1:A3حّدد النطاق  .2

 
 : تحديد نطاق أفقي41-4الشكل 

 

 : تحديد نطاق عمودي42-4الشكل 
ّدد خاليا غري متجاورة عن طريق الضغ  املستمر على  يف لوحة املفاتيح، مث  Ctrlفتاح املبإمكان املستخدم أيضا  أن حيم

 نقر اخلاليا املراد حتديدها واحدة  تلو األخرى.

 .ا  مستمر  ضغطا   Ctrlاضغ  املفتاح  .1
 .11-1الشكل  .B3مث   C1مث  A1انقر اخللية  .2

 

 
 متجاورة غير خاليا تحديد: 11-1 الشكل

ّدد خاليا اجلدول ، أو 3املوجود فوق السطر  بالنقر على زر حتديد الكل  هامجيع كما ُيمكن للمستخدم أن حيم
 .Ctrl + Aالضغ  على 

 

 Entering Data in Cellsإدخال البيانات في الخاليا 
، Datesوتواريخ  Textونصوص  Numbersُيمكن للمستخدم أن يمدخل البيانات مبختلف أنواعها يف اخلاليا: أرقام 

 سنقوم بإدخال طالبني مع معلوماهتم الشخصية مثال .

 :11-1الشكل لتحصل على  اآلتيةاتّبع اخلطوات 
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الرررريت تمعرررررّب عررررن املعلومررررات الشخصررررية للطررررالب: كررررالرقم واالسررررم والكنيررررة وترررراريخ  ،األعمرررردةابرررردأ بكتابررررة عنرررراوين  .1
 التسجيل. 

 .Numberمث اكت  كلمة الرقم ،  A1حّدد اخللية  .2
 .First nameم مث اكت  االس،  B1حّدد اخللية  .2
 .Last nameمث اكت  الكنية ،  C1حّدد اخللية  .4
 .Reg. Dateمث اكت  تاريخ التسجيل،  D1حّدد اخللية  .5
 أكمل إدخال معلومات الطالبني. .6

  كفاصل.  -أو  /باستخدام ، : ُيمكن إدخال التاريخ عن طريق إدخال رقم اليوم والشهر والسنةمالحظة
 

 
 ل البياناتا: إدخ44-4الشكل 

إلظهرار التراريخ قم بزيرادة عرر  العمرود  .ا  عر  العمود صغري  إذا كان #التواريخ املدخلة على شكل إشارات  قد تظهر
 .11-1الشكل . بشكل واضح

 

 
 التاريخ إظهار: 41-4الشكل 

 التنقل بين الخاليا باستخدام أزرار لوحة المفاتيح 
 Using the Keyboard to Move between Cells 

بعرض  اآليت. يوضح اجلردول وحة املفاتيح للتنقل بني اخلالياالفأرة، بإمكان املستخدم أن يستخدم مفاتيح األسهم يف لإىل جان  
 ق التنقل:ائطر 

Enter االنتقال إىل اخللية التالية يف العمود نفسه     Moving to the next cell in the same column 

Shift + Enter  السابقة يف العمود نفسهاالنتقال إىل اخللية    Moving to the previous cell in the same column 

Tab  االنتقال إىل اخللية التالية يف السطر نفسه       Moving to the next cell in the same row   
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Shift + Tab االنتقال إىل اخللية السابقة يف العمود نفسه  Moving to the previous cell in the same row  

Home االنتقال إىل أول خلية يف الصف                          Moving to the first cell in the row                             

Ctrl + Home االنتقال إىل اخللية األوىل يف ورقة العمل    A1 Moving to the first cell in the spreadsheet   

Ctrl + End االنتقال إىل آخر خلية مّت حتريرها                                 Moving to the last edited cell                                     
  

 Editing Dataتحرير البيانات 
 :قائأو إضافة املزيد إليه. وُيمكن فعل ذلك بعدة طر  ،أو حذفه ،هو تعديل حمتواها ،حترير البيانات يف اخلاليا

 .Hello Excelواكت  هبا ، A1ولتكن  ،انقر خلية فارغة .1
 .Enterاضغ  املفتاح  .2
 .Welcomeواكت  ، A1انقر اخللية ذاهتا  .2

 وظهرت الكتابة اجلديدة. ،كامال    حمذفالحظ أن حمتوى اخللية القدمي 

 نقرة واحدة. A1انقر اخللية  .1

 .الصيغة صندوقيف  Welcome to Excelاكت   .2
 نقرة مزدوجة بالفأرة. A1انقر اخللية  .1
 .Welcome to Excel 2013قم بالتعديل إىل  .2

 Deleting Cell Contentsحذف محتويات الخاليا 
  حلذف حمتويات خلية أو جمموعة من اخلاليا:

  حّدد اخلاليا املراد حذف حمتوياهتا. .1
، تظهررر Clear المسررحانقررر أيقونررة ، Editing التحريرررومررن جمموعررة  HOME الرئيسررةالصررفحة ضرمن تبويرر   .2

 .16-1الشكل الئحة. 
 .Clear Contents مسح المحتوياتانقر على خيار  .2

 
 : حذف محتويات الخاليا42-4الشكل 

 Using Undo and Redo Commandsأمر التراجع واإلعادة 
للمستخدم بالرتاجع عن اإلجراء الذ  قام به أيا  كان ذلك اإلجراء )إضافة،  Undo   التراجعيسمح زر 

 .امّت الرتاجع عنه اليت اتبإعادة تنفيذ اإلجراء Redo   اإلعادةتعديل، حذف، تنسيق(، كما يسمح زر 
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 Sorting Dataفرز البيانات 
أو عّدة أعمدة.  مثال ، نريد فرز  عمود واحد وحس  تنازليا ،تصاعديا  أو  إماُيمكن للمستخدم أن يفرز البيانات 

، للقيام بذلك الرتتي  األجبد  السم املوظفويف حال تساو  الروات  نريد الفرز حس   ،املوظفني تنازليا  تبعا  لرواتبهم
 .12-1الشكل  :اآلتيةاتّبع اخلطوات 

 
 : البيانات قبل الفرز42-4الشكل 

 :يأيت، اتّبع ما Salaryتنازليا  حس  عمود الرات   A2:E11لفرز بيانات اجلدول اليت تشمل اخلاليا 
 اليت حتو  رات  املوظف األول. E2انقر اخللية  .1
 . DATA البياناتتبوي  عالمة  انقر .2
 Sort Largest to ألصغرإلى امن األكبر الفرز انقر ، Sort & Filter الفرز والتصفيةجمموعة من  .2

Smallest. 12-1 الشكل. 

 

 : فرز البيانات42-4الشكل 
 :12-1الشكل سينتج عن الفرز البيانات يف 
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 : البيانات بود الفرز42-4الشكل 

 إىل معايري الفرز: االسم سنمضيفالحظ أن لبعض املوظفني الرات  نفسه، 

 اليت حتو  رات  املوظف األول. E2انقر اخللية  .1
 . DATA البيانات عالمة تبوي  انقر .2
 .Sort الفرززر انقر ، Sort & Filter الفرز والتصفية من جمموعة .2
 .Add Levelجديد للفرز  إضافة مستوىانقر زر  .4
 .First nameمث اخرت  Then By وفق مّ ث   انقر القائمة املنسدلة جبوار .5
 . A-Zترتيبا  أبجديّا   Order الترتيب تأكد أن الفرز يف حقل .6

 .13-1الشكل  .OK موافق انقر زر .5

 
 : فرز البيانات وفق الراتب ومن ثم وفق االسم11-4الشكل 

 .13-1الشكل  :اآلتيةسينتج عن الفرز السابق البيانات 



 
 

 114-  

 
 : نتائج الفرز تبوا  لومودي الراتب واالسم11-4الشكل        

 Using the Search Commandأمر البحث 
للبحث عن املوظف  :للمستخدم بالبحث عن كلمة أو مجلة أو رقم أو رمز عن طريق أمر البحث. مثال   إكسليسمح 

 :اآلتيةاتّبع اخلطوات  Anaالذ  امسه األول 

ضمن جمموعة  HOME الرئيسةالصفحة يف تبوي   Find & Select   والتحديد البحثانقر أيقونة  .1
 .11-1ل الشك .Find البحث واخرت،  Editingر التحري

 .Anaاكت  ، Find what البحث عنضمن حقل  .2
 إلجياد املوقع األول الذ  ير د به االسم. Find Next إيجاد التالي انقر زر .2
 مرة ثانية لالنتقال إىل مكان الورود الثاين. Find Next إيجاد التالي انقر زر .4
كررن أيضررا  الضررغ  علررى زر  .5 فيظهررر جرردول حتررت مربررع احلرروار حيتررو  علررى أمرراكن ورود   Find All إيجرراد الكررلُيم

  .هامجيع كلمة البحث
 .Close اإلغالقانقر زر  .6

 

 : استخدام أمر البحث12-4الشكل 

 Using the Replace Commandأمر االستبدال 
مثال ، اتّبع مرا  Maryبرر  Anaعن طريق أمر االستبدال. الستبدال اسم  أن يستبدل بالبيانات غريهابإمكان املستخدم 

 :يأيت
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ضررمن  HOME الرئيسررةالصررفحة يف تبويرر   Find & Select  والتحديررد البحررثانقررر علررى أيقونررة  .1
 .Editing التحريرجمموعة 

 .11-1الشكل  .Replace استبدال اخرت .2
 Replace اسررتبدل بضررمن حقررل  Mary، واكترر  Find what البحررث عررنضررمن حقررل  Anaاكترر   .2

with. 
 إلجياد املوقع األول الذ  ير د به االسم. Find Next التاليإيجاد  انقر زر .4
الرريت تررر د هبررا كلمررة  هررافيظهررر جرردول حتررت مربررع احلرروار حيتررو  األمرراكن مجيع، Find All إيجرراد الكررلانقررر زر  .5

 البحث.

 فيتّم االستبدال. Replace االستبدالانقر زر  .6

 اليت تر د هبا الكلمة. مجيعها اخلاليالتمستبدل  Replace All لّ استبدال الك  انقر زر  .5

 .Close اإلغالقانقر زر  .6

 
 : استخدام أمر االستبدال12-4الشكل 

 Copy, Cut, and Pasteالنسخ والقص واللصق 
أو يف ورقة عمل أخرى يف  ها،نفس بإمكان املستخدم أن ينسخ أو ينقمل حمتويات خاليا إىل خاليا أخرى يف ورقة العمل

 املصّنف نفسه أو يف مصّنف آخر.

 Using Copy and Pasteاستخدام النسخ واللصق 
 .11-1الشكل  A1:E11حّدد النطاق  .1
أو  ،HOME الرئيسررررةالصررررفحة تبويرررر  يف  Clipboard الحافظررررةموعررررة جمضررررمن   Copy خالنسررررانقررررر أمررررر  .2

 .Ctrl + Cاستخدم االختصار 
 .11-1الشكل  G1.حّدد اخللية  .2
 .Paste اللصقانقر أمر  .4
مجيعهررا  سرروف تالحررظ تكرررار البيانررات .Ctrl+Vأو اسررتخدم االختصررار   ،املطلرروب Paste اللصررقخيررار  اخرررت .5

 .G1من اخللية  بدءا  
 



 
 

 124-  

 
 : استخدام أمر النسخ14-4الشكل 

 

 : استخدام أمر اللصق11-4الشكل 

 Using Cut and Pasteاستخدام القص واللصق 
موجرررودا . سنسرررتخدم اآلن  األصرررلييف املثرررال السرررابق، قمنرررا بنسرررخ اخلاليرررا أ  تكررررار احملتررروى مرررع اإلبقررراء علرررى احملتررروى 

 القص، وهو نقل حمتوى اخلاليا من مكان إىل مكان آخر:

 .A1:A11حّدد النطاق  .1
 .16-1الشكل   .Ctrl + X. أو استخدم االختصار Cut  القصانقر زر  .2
 .F2ة حّدد اخللي .2

 .12-1الشكل  .Ctrl + V. أو استخدم االختصار Enterاضغ  املفتاح  .4

 الحظ انتقال احملتويات إىل اخلاليا اجلديدة. .5

 
 : استخدام أمر القص12-4الشكل 
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نتيجة اللصق: 12-4الشكل   

 Auto Fillالتوبئة التلقائية للبيانات 
أو تكررار البيانررات  ،وذلررك إّمرا بتعباررة البيانرات تلقائيررا   ا  سرريع إدخراال  تمسراعد هرذه امليررزة املسرتخدم علررى إدخرال البيانررات 

 باستخدام مقبض التعباة.
 Filling Using a Suggestionالتوبئة تبوا  القتراح 

 .12-1الشكل . Zaidواكت  هبا ، A1حّدد اخللية  .1
، أو Enterضرغ  املفتراح بقبول االقرتاح  ُيمكنك والحظ ظهور اقرتاح بالتعباة،، Zواكت  حرف ، A2حّدد اخللية  .2

 .Delete الحذفضغ  باالقرتاح الكلمة اليت تريدها، أو حذف االقرتاح بمتابعة الكتابة الستبدال 

 
 : التوبئة تبوا  القتراح12-4الشكل 

 Using Auto fill Series Toolاستخدام أداة توبئة السالسل التلقائية 
أو تسلسل مبقدار  ,…1,2,2مثل  ،بتسلسل من األرقام ا  عمودية تلقائييستطيع املستخدم أن ُيأل خاليا أفقية أو 

  ,…1,2,5,5زيادة معينة 
 .Enter مفتاح واضغ ، 3واكت  ، A1حّدد اخللية  .1
 .Home الرئيسةالصفحة من  Editing حريرالت جمموعةيف  Fill التوبئةمث انقر زر ، A1حّدد اخللية  .2
 .Series السالسلاخرت  .2
 .Columns األعمدةاخرت خيار تعباة  .4
 .Linear الخطياخرت خيار النوع  .5
 اليت تريدها. Step value مقدار الزيادةاخرت  .6
 .Stop value قيمة التوقف لتحديد 33اكت   .5
 .12-1الشكل  .OK موافق انقر زر .6
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 : استخدام أداة التوبئة التلقائية12-4الشكل 

  Using the Fill Handleالتوبئة باستخدام مقبض التوبئة 
مقرربض التعباررة هررو مربررع أسررود صررغري موجررود يف الزاويررة السررفلية للخليررة. عنررد وضررع مؤشررر الفررأرة عليرره يتغررري املؤشررر إىل 

كررن اسررتخدام املقربض لتعباررة سلسررلة مررن األرقرام أو التررواريخ أو أيررام األسربوع أو  إشرارة )((.  صرريغةأو تطبيررق  الشررهورُيم
 يدة.سبق كتابتها على خاليا جد

 .63-1لشكل ا .Mondayولتكن  ،واكت  هبا القيمة اليت تبدأ عندها السلسلة، A1حّدد اخللية  .1
 ضع مؤشر الفأرة على مقبض التعباة ليصبح شكله إشارة )((. .2

 مث حرر الفأرة. ،يف السطر نفسه G1اسح  مقبض التعباة إىل اخللية  .2

 تعباة السطر بأيام األسبوع. الحظ .4

 

 التوبئة باستخدام مقبض التوبئة : نتيجة21-4الشكل 
 م مقبض التعباة لنسخ حمتوى خلية وتكراره:اُيمكن استخد

 .3واكت  هبا القيمة ، A1حّدد اخللية  .1
يف العمرود  A4واسرح  مقربض التعبارة إىل اخلليرة  ،ضع مؤشر الفأرة على مقبض التعبارة ليصربح شركله عالمرة ( .2

 نفسه مث حرر الفأرة.
لتكررار اخلليرة  Copy Cells نسرخ الخليرة، واخرت إّما Auto Fill Optionsالتلقائية  خيارات التوبئةانقر زر  .2

 نفسها.

 .63-1الشكل  .3إلنشاء سلسلة رقمية تبدأ من الرقم  ،Fill Series ملء السالسل أو انقر .4
 

 
: استخدام مقبض التوبئة لنسخ خاليا أو إلنشاء سلسلة21-4الشكل   
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 Formulas and Functionsالصيغ والدوال الرياضية 
اليت تسمح بإجراء العمليات  Functionsوالدوال  Formulas الصيغبإمكانية استخدام  كسلإيتّمّيز برنامج 

 .اليااخلاملختلفة على القيم املوجودة يف 

 Formulasالصيغ 
(، كمررا أن الصرريغة تمقرررأ مررن اليسررار إىل =وجيرر  أن تبرردأ بإشررارة املسرراواة ) ،سررابيةاحلعمليررات البررإجراء  الصرريغةتسررمح 

 .2*5+25=اليمني مثال  الصيغة 
 Using Formulasاستخدام الصيغ 

   ا  جديد افتح مصّنف عمل. 
  حّدد اخلليةA1 ، 25واكت  الرقم. 
  حّدد اخلليةA2 ، 5واكت  الرقم. 
  حّدد اخلليةA3 ، 2واكت  الرقم. 
  انقر على اخلليةA5 ، 61-1الشكل : قم مبا يأيتمث. 
 .=اكت  إشارة املساواة  .1
 .A1انقر اخللية  .2
 .+اكت  إشارة اجلمع  .2
 .A2انقر اخللية  .4
 .*اكت  إشارة الضرب  .5
 .A3انقر اخللية  .6
 .arb Formulaوأيضا  ضمن شري  الصيغة  ،أصبحت مكتوبة ضمن اخللية A1+A2*A3=الحظ أن الصيغة  .5
  .25الناتج . والحظ أن اخللية أصبحت حتتو  Enter املفتاحاضغ   .6

 
 : استخدام الصيغ22-4الشكل 

عمث  ألن األولية لعملية الضرب، ،أوال   A2*A3يف املثال السابق  حمس  مالحظة: أ   A1.الناتج مرع حمتروى اخلليرة  مجم
 . A1+(A2*A3)=الصيغة ُيمكن كتابتها بشكل أوضح  إنّ 

 : A3*(A1+A2)= كاآليتكان جي  أن نستخدم األقواس  لحبساب اجلمع أوال ،  كسلإبينما لو أردنا أن يقوم 
 .61-1الشكل : اآليتمث طّبق ، A6حّدد اخللية 

 .=اكت  إشارة املساواة  .1
 .A1مث انقر اخللية  ،(اكت  إشارة القوس املفتوح  .2
 .+اكت  إشارة اجلمع  .2
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 .(مث اكت  إشارة القوس املغلق ، A2انقر اخللية  .4
 .*اكت  إشارة الضرب  .5
 .A3انقر اخللية  .6
 Formula شرريا الصريغةوأيضرا  ضرمن  ،أصربحت مكتوبرة ضرمن اخلليرة A3*(A1+A2)=الحرظ أن الصريغة  .5

bar. 
 . 61والحظ أن اخللية أصبحت حتتو  الناتج  ،Enterاضغ  املفتاح  .6

 
 : استخدام األقواس في الصيغة22-4الشكل 

 Errors of Formulasاألخطاء في الصيغ 
 .بإظهار رسائل مميزة يف اخلاليا اليت حتتو  على أخطاء يف الصيغة املكتوبة إكسل يقوم

 !DIV/0#خطأ القسمة على صفر 
 .!DIV/0#والحظ ظهور خطأ القسمة على صفر  2/0=الصيغة  A1واكت  باخللية  ،افتح مصّنفا  جديدا  

 ?NAME#في الصيغة  خطأ كتابي
دون حتديد أرقام من  اآلتيةاكت  يف خلية الصيغة  :. مثال  خطأالنوع من األخطاء عند كتابة صيغة بشكل  اهذ يظهر

 .?NAME#والحظ ظهور خطأ اإلشارة إىل األخطاء الكتابية  A+B=سطور اخلاليا 

 !VALUE#ن األرقام مخطأ تمرير أحرف بدال  
واكت  هبا الصيغة  A5، مث حّدد اخللية Bاكت  هبا احلرف و  A4، حّدد اخللية Aواكت  هبا احلرف  A3حّدد اخللية 

=A3*A4  والحظ ظهور خطأ ُترير األحرف عوضا  عن األرقام لعملية الضرب#VALUE!. 

 !NULL#خطأ مرجع الخاليا 
حتديدها وإجيادها. مثال : اكت  يف خلية  إكسلفال يستطيع  خطأحيدث هذا اخلطأ عند كتابة اسم اخللية بشكل 

 .!NULL#إلظهار خطأ مرجع اخلاليا  A2+A3 =A1الصيغة: 

 !REF#خطأ مرجع على خاليا محذوفة 
اليت تعتمد  يقوم املستخدم حبذف إحدى اخلاليا مث أمساء خاليا،كون هناك صيغة حتتو  تحيدث هذا اخلطأ عندما 

 ال يستطيع إجياد اخللية املذكورة. ،حساب الصيغة إكسلوعندما حياول  ها،أو نقل عليها الصيغة
 P1، مث حّدد اخللية 2واكت  هبا  N1، حّدد اخللية 2واكت  هبا  M1، حّدد اخللية 1واكت  هبا  L1حّدد اخللية 

العمود  واحذف هذا، N. بعدها انقر على ترويسة العمود Enter املفتاحواضغ   L1+M1+N1=واكت  هبا الصيغة 
 .!REF#ع على خاليا حمذوفة رجّ والحظ أن الصيغة السابقة أظهرت خطأ مم 

 #####الخلية ال تتسع لحجم المحتوى 
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عن طريق  H، مث قم بإنقاص عر  العمود Enter املفتاحواضغ  ، 1866-12-15التاريخ  H1اكت  يف اخللية 

 .#####والحظ ظهور إشعار اخللية ال تتسع حلجم احملتوى ،  Hسح  حمّدد العمود 
 Relative and Absolute Cell Referencingالمرجع النسبي والمرجع المطلق 

 Relative Cell Referencingالمرجع النسبي 
على اخللية يف صيغة ما، هو مرجع اخللية استنادا  إىل املوضع  املرجع النسيباملرجع النسيب.  ا  افرتاضي إكسليستخدم 

، مراجع اخلاليا تلقائيا   تمضب  ،النسيب للخلية اليت حتو  الصيغة. وعند القيام بنسخ الصيغة ولصقها يف خلية أخرى
 حبيث تأخذ قيم اخلاليا منسوبة إىل موقع خلية الصيغة. 

 مثال عن المراجع النسبية:

 
 بيانات الموظفين :24-4الشكل 

 :61-1الشكل بيانات اجلدول السابق.  امأل
 :اآلتيةحلساب الرات  الكلي للموظف، اتّبع اخلطوات 

 .3Fيف اخللية  =3E3+Dأدخل الصيغة  .1
 استخدم امللء التلقائي عن طريق التعباة باستخدام املقبض حلساب الرات  الكلي لباقي املوظفني. .2

 .61-1الشكل  :اآليتطابق النتائج مع اجلدول 

 

 
 : استخدام التوبئة التلقائية21-4الشكل 
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 سنقوم اآلن بإظهار الصيغ يف اخلاليا عوضا  عن النتائج:

 .FILE الملف تبوي عالمة انقر  .1
 .Options الخياراتانقر  .2

 .Advanced املتقدمةاخليارات انقر  .2
خيار  قم بتفعيل Display options for this worksheet خيارات ورقة الومل إظهار ضمن جمموعة .4

 Show formulas in cells instead of their calculated result :إظهار الصيغ عوضا  عن النتائج
 .OK موافقالزر مث انقر 
 أصبح يمظهر الصيغ عوضا  عن النتائج. F، أن العمود 66-1الشكل الحظ كما يف 

 

 النتائج: إظهار الصيغ في الخاليا عوضا  عن 22-4الشكل 
أدخلنا الصيغة  F3قد مّت تعباتها تلقائيا  )مرجع نسيب(، ففي اخللية  F4:F6الحظ أن الصيغ يف خاليا النطاق 

=D3+E3 ،التعباة التلقائية أصبحت الصيغة يف  وعندما ُّتتF4 =D4+E4   قام باستبدال اخلاليا مبا  سلإك إنّ أ
 .F3إىل الصيغة اليت مّت إدخاهلا يف اخللية  يتوافق مع خاليا السطر الرابع ونسبة  

 Absolute Cell Referencingالمرجع المطلق 
خللية يف صيغة ما هو استخدام عنوان اخللية بشكل ال يتغري فيه عند السح  للتعباة. ويلزمه استخدام  املرجع املطلق

ّثل س $إشارة  ّثل عمود اخللية وقبل الرقم الذ  ُيم  .E$1$طر اخللية مثل: قبل احلرف الذ  ُيم
 E1أدخل يف اخللية . 62-1الشكل كما يمبني وامأل البيانات   ،افتح ورقة عمل جديدة مثال عن المرجع المطلق:
 .1.12ولتكن  ،الضريبة املفروضة على املوظفني

 
 : بيانات الموظفين مع الضريبة22-4الشكل                

مث استخدم التعباة التلقائية باستخدام املقبض حلساب الرات  الكلي لباقي ، E3يف اخللية  D3*E1-=D3أدخل الصيغة 
 .62-1الشكل  :خطأالحظ أن النتائج  املوظفني.
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  المرجع النسبي استخدام بسبب الخطأ:  نتائج التوبئة التلقائية 22-4الشكل 

 . إنّ E144D-4=D*مألهررا بالصرريغة  E4، لررذلك عنرردما قررام بتعباررة اخلليررة E1املرجررع النسرريب للخليررة  إكسررليسررتخدم 
 .!VALUE#مما أدى إىل إظهار خطأ ُترير أحرف بدال  من أرقام  هو نصّ  E2حمتوى اخللية 

 :E1كان جي  علينا أن نقوم باستخدام املرجع املطلق للخلية 
 .E3:E6بيانات النطاق  احذف .1
 واكت  هبا الصيغة، E3حّدد اخللية  .2

 D3*$E$1 -=D3  ،  املفتاحمث اضغ Enter. 
فنريرد تثبيتهرا )مرجرع مطلرق(  E1ا اخلليرة ، أّمرD3علرى اخلليرة  ا  نسربي ا  تعين هذه الصيغة أننا نريد أن نستخدم مرجع

 .E$1$لذلك كمتبت 
 .62-1الشكل  استخدم التعباة التلقائية عن طريق التعباة عرب املقبض لتعباة بيانات باقي املوظفني. .2

 .23-1الشكل الصيغ عوضا  عن النتائج ملعاينتها.  أظهر

 
 : الصيغ عند استخدام المرجع المطلق21-4الشكل 

 
: النتائج باستخدام المرجع المطلق22-4الشكل   
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 Functionsالدوال 
 إكسل يموفّرضمن الربنامج هبدف تسهيل القيام بالعمليات املطلوبة من قبل املستخدم.  ا  هي صيغة مبنية مسبق الدالة

  مكتبة واسعة من الدوال املختلفة احلسابية واملنطقية واملالية واإلحصائية واهلندسية والنصية ودوال التاريخ.
 

 Using Functionsاستخدام الدوال 
 :D1 يف اآلتية حمتويات اخلاليا الثالث األوىل من الصف األول بكتابة الصيغة ُيمكنك مجع

C1 + B1 + =A1 

 :يأيتكما   ،املعرفة مسبقا   SUM اجلمع دالةاستخدام أيضا   ُيمكنك

SUM(A1:C1)= 

 .C1و B1و A1 ربنامج جبمع حمتوى اخلالياالسيقوم 

 :كتابة  ُيمكنك، D9و C1و B1و A1 :اآلتية املتجاورةمع حمتوى اخلاليا غري جل

D9 + SUM(A1:C1) = 

 أو:
D9) SUM(A1:C1,= 

 مع اخلاليا غري املتجاورة." ," و الفاصلة املتجاورة لتحديد نطاق من اخلاليايف الدوال  ":" استخدم مالحظة:

 مثال:
G25) E12, D9:D11, SUM(A1:C1,= 

كنررك مث النقررر علررى اخلليررة املررراد  ،يف لوحررة املفرراتيح CTRL لتحديررد اخلاليررا غررري املتتاليررة الضررغ  املتواصررل علررى مفترراح ُيم
 إضافتها. مثال :

   الصيغة.انقر داخل شري 
  يف النهاية(:":" اكت  ما يأيت يف شري  الصيغة )ال تنسى إضافة 

=SUM(A1: 
  ستتميز اخلليةA1 .على الفور يف ورقة العمل. وستستطيع حتديد املزيد من اخلاليا 
  انقر نقرا  متواصال  على املربع يف زاوية اخلليةA1 واسح  حىت اخللية D1 ستظهر ورقة العمل على الشكل .

 (:21-4الشكل ) اآليت

 

: تحديد نطاق من الخاليا المتجاورة21-4الشكل   
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  اآلن اخرتت اخلاليا منA1  إىلD1 اضغ  ضغطا  متواصال  على املفتاح ،CTRL ، وانقر على اخلليةA2  
 (:22-4الشكل )

 

 

: تحديد خاليا عير متجاورة22-4الشكل   

 اخللية  ستتميزA2 ، الربنامج إىل الدالة.كما يف الشكل أعاله، وسيضيفها 
  مث اضغ  ")" أضف  الصيغة إلهناءEnter. 

 كتابة الصيغة:  ُيمكنكلضرب جمموعة من األعداد،  مثال:

A8 * A7 * A6 * A5 * A4 = 

 :يأيتكما  PRODUCT الضرب أو استخدام دالة

PRODUCT(A4:A8) = 

 كتابة:  ُيمكنك B5 و B4 واخلاليا A8 إىل A4 لضرب حمتوى اخلاليا من مثال:

B5) B4, PRODUCT(A4:A8, = 

 AutoSum Functionsدوال الجمع التلقائي 
 SUMدالة الجمع 
 حلساب جمموع قيم رقمية. SUM الجمع تمستخدم دالة

=SUM (number3, number1, …) 

 :(21-1الشكل ) إلجياد جمموع روات  املوظفني  مثال:
 .E8 حّدد اخللية .1

 .FORMULAS الصيغ افتح تبوي  .2

 .AutoSum الجمع التلقائي زرانقر  .3

 .Sum الجمع اخرت الدالة .4

 باستخدام الفأرة أو لوحة املفاتيح. E3:E6 أدخل نطاق اخلاليا .5

 .Enter اضغ  املفتاح .6
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 : استخدام دالة الجمع22-4الشكل 

 AVERAGEدالة المتوسا الحسابي 
 رقمية.احلسايب لقيم  حلساب املتوس  AVERAGE المتوسط الحسابي تمستخدم دالة

=AVERAGE (number3, number1, …) 

 :(21-1الشكل ) إجياد متوس  روات  املوظفني  مثال:

 .E9 حّدد اخللية .1

 .FORMULAS الصيغ افتح تبوي  .2

 .AutoSum الجمع التلقائي انقر زر .3

 .Average المتوسط الحسابي اخرت الدالة .4

 باستخدام الفأرة أو لوحة املفاتيح. E3:E6 أدخل نطاق اخلاليا .5

 .Enter اضغ  املفتاح .6

 

 : استخدام دالة المتوسا الحسابي24-4الشكل 
 MAXدالة أكبر قيمة 
 من القيم. جمموعةإلجياد أكرب قيمة يف  MAX أكبر قيمة تمستخدم دالة

=MAX (number3, number1, …) 

 .21-1الشكل  .إجياد أكرب رات  بني روات  املوظفني مثال

  .MAX دالة أكرب قيمةمع اختيار نفسها اتّبع اخلطوات السابقة 
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 : استخدام دالة أكبر قيمة21-4الشكل 

 MINدالة أصغر قيمة 
 إلجياد أصغر قيمة يف جمموعة من القيم. MIN أصغر قيمة تمستخدم دالة

=MIN (number3, number1, …) 

 .26-1الشكل  .إجياد أصغر رات  بني روات  املوظفني  مثال:

 .Min أصغر قيمة دالةمع اختيار  هانفس اتّبع اخلطوات السابقة

 
 : استخدام دالة أصغر قيمة22-4الشكل         

 COUNTدالة حساب عدد األرقام في الخاليا 
. تتجاهرل الدالرة اخلاليرا الفارغرة أو اخلاليرا ا  حلساب العردد الكلري للخاليرا الريت حترو  أرقامر COUNTالعد  تمستخدم دالة

 اليت حتو  على نصوص.

=COUNT (value3, value1, …) 

 :A1:E6حلساب عدد اخلاليا اليت حتتو  أرقاما  يف نطاق اخلاليا  مثال:
 .E12حّدد اخللية  .1
 .FORMULAS الصيغافتح تبوي   .2
 .AutoSum الجمع التلقائي انقر زر .2
 .Count Numbers عدد األرقاماخرت  .4
 .A2:E6أدخل نطاق اخلاليا  .5
 .22-1الشكل  .Enterاضغ  املفتاح  .6
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رررزّ  التررراريخقررريم  ملرررا كانرررت مالحظرررة: يف  باحلسررربانسرررتأخذ تلرررك األ ررراط  COUNTالورررد ، فرررإن دالرررة ا  ن رقميررروالوقرررت ختم
 حساب العدد الكلي.

 
 : استخدام دالة حساب عدد األرقام في الخاليا22-4الشكل 

 Statistical Functions الدوال اإلحصائية
 COUNTBLANKالخاليا الفارغة  دالة عدّ 
 حلساب عدد اخلاليا الفارغة يف نطاق. COUNTBLANKعد الخاليا الفارغة  دالة تمستخدم

=COUNTBLANK (Range) 

 .22-4الشكل أدخل بيانات  .1
 E1 := COUNTBLANK (D1:D6)اكت  يف اخللية  .2
 .D6إىل  D1( يف النطاق من D3ك خلية واحدة فارغة فق  )ألن هنا، E1يف اخللية  1 سيظهر اجلواب .3

 
دالة عّد الخاليا الفارغة استخدام: 22-1 الشكل  

 COUNTAالكل  دالة عدّ 
حلسرراب العرردد الكلرري للخاليررا غررري الفارغررة يف نطرراق، متضررمنا  النصرروص واألرقررام  COUNTAعددد الكددل  تمسررتخدم دالررة

 والتورايخ والصيغ وقيم اخلطأ.
=COUNTA (Range) 

 .22-4 الشكلبيانات أدخل  .1
 E1  :=COUNTA(D1:D7)اكت  يف اخللية  .2
 .D1:D7بيانات ضمن النطاق خاليا حتو   5ك ، ألن هناE1يف اخللية  5سيظهر اجلواب  .3
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: استخدام دالة عّد الكل22-4الشكل   

 COUNTIFالشرطي  دالة الودّ 
قق شرط واليتحلساب عدد اخلاليا يف نطاق  COUNTIF الشرطيعد ال تمستخدم دالة  :ا  معين ا  حتم

=COUNTIF(Range, Criteria) 

 Range .هو المجال المطلوب عّده 

 Criteria .الشرط المطلوب تحققه 

 أو تساويها. 07  منحساب عدد الطالب احلاصلني على درجة أكرب  :مثال

 .21-4الشكل بيانات أدخل  .1
 B12 :=COUNTIF(A2:A9,">=70")اكت  يف اخللية  .2

 
: استخدام دالة الود الشرطي21-4الشكل   

 MEADIANا دالة الوس
 .)إذا رمتبت( إلجياد القيمة اليت تقع يف الوس  ضمن جمموعة األرقام MEADIANط الوس تمستخدم دالة

= MEDIAN (Range) 
 .21-4الشكل بيانات أدخل  .1
 E1  := MEDIAN(D1:D5)اكت  يف اخللية  .2
 يف القائمة.( 03و 4ورقمني أصغر ) ،(65و 49رقمني أكرب ) ألن هناك، E1يف اخللية  34 سيظهر اجلواب .3

 تكون قيمة الوس  تساو  املتوس  احلسايب للرقمني الوسطني. ا ،زوجي النطاقإذا كان عدد عناصر  مالحظة:

 
: استخدام دالة الوسا21-4الشكل   
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 Mathematical Functionsالدوال الرياضية 
 SUMIFدالة الجمع الشرطي 

قق شرط إلجياد جمموع األرقام SUMIF الجمع الشرطي تمستخدم دالة  .ا  معين ا  اليت حتم
=SUMIF(Range, Criteria, [Sum_range]) 

 Range الذ  سيمخترب املعيار عليه النطاق. 
 Criteria .املعيار 
 Sum_range ّدد يكون اجلمع من  النطاق  (.Rangeالذ  سيجر  اجلمع منه )خياريا : إن مل حيم

 :1777حلساب جمموع املبيعات اليت يتجاوز كل منها مثال: 

 
: استخدام دالة الجمع الشرطي22-4الشكل   

 ROUNDدالة التقريب 
 .لتقري  رقم بعدد معني من املنازل العشرية ROUND التقريب تمستخدم دالة

= ROUND (Number, Num_digits) 
 Number العدد. 
 Num_digits عدد املنازل العشرية املطلوبة. 

 :جير  التقري  وفق ما يأيت

  أو تساويها، تمدور إىل أقرب رقم لألعلى. 5إذا كانت آخر خانة أكرب من 
  تدور إىل أقرب رقم لألدىن.5إذا كانت آخر خانة أصغر ُتاما  من ، 

 .22-4الشكل بيانات أدخل  .1
 ROUND(D1,0)= الدالة E1اكت  يف اخللية  .2
 .E3و  E2اسح  الصيغة السابقة على اخلاليا  .3

 
دالة التقريب: استخدام 22-4الشكل   
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 ROUNDDOWNدالة التقريب لألدنى 
 .لتقري  رقم بعدد معني من املنازل العشرية ROUNDDOWN التقريب لألدنى ستخدم دالةتم 

= ROUNDDOWN (Number, Num_digits) 
 Number العدد. 
 Num_digits عدد املنازل العشرية املطلوبة. 

 :جير  التقري  وفق ما يأيت

  أقرب رقم لألدىن.تدور آخر خانة إىل 
 .24-4الشكل أدخل بيانات  .1
 E1 : =ROUNDDOWN(D1,0)اكت  يف اخللية  .2
 .E3و  E2اسح  الصيغة السابقة على اخلاليا  .3

 
: استخدام دالة التقريب لألدنى24-4الشكل   

 ROUNDUPدالة التقريب لألعلى 
 العشرية. لتقري  رقم بعدد معني من املنازل ROUNDUP التقريب لألعلى تمستخدم دالة

= ROUNDUP (Number, Num_digits) 
 

 Number العدد. 
 Num_digits عدد املنازل العشرية املطلوبة. 

 :جير  التقري  وفق ما يأيت

 .تدور آخر خانة إىل أقرب رقم لألعلى 
 .21-4الشكل أدخل بيانات  .1
 E1: =ROUNDUP(D1,0)اكت  يف اخللية  .2
 .E3و  E2اسح  الصيغة السابقة على اخلاليا  .3

 
: استخدام دالة التقريب لألعلى21-4الشكل   
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   Date/Time Functionsدوال التاريخ والوقت 

 NOWدالة التاريخ والوقت الحالي 
 إلجياد التاريخ والوقت احلايل. NOWخ والوقت يالتار  تمستخدم دالة

=NOW() 
 DATE التاريخدالة 

 .املمثله لهلرتكي  تاريخ وإعادة القيمة  DATE التاريخ تمستخدم دالة

=DATE(Year, Month, Day) 
 DAYS360الدالة 

 (.ا  يوم 367حلساب عدد األيام بني تارخيني )بافرتا  السنة  DAYS360 تمستخدم دالة عدد األيام
=DAYS360(Start_date, End_date) 

 DAY اليوم دالة
 .( من تاريخ معني31و  1إلعادة رقم اليوم )بني  DAY اليوم تمستخدم دالة

=DAY(Serial_number) 
 MONTH الشهر دالة

 ( من تاريخ معني.12و  1إلعادة رقم الشهر )بني  MONTH الشهر تمستخدم دالة

=MONTH(Serial_number) 
 YEAR الوام  دالة

 من تاريخ معني. إلعادة العام YEAR العام تمستخدم دالة

=YEAR(Serial_number) 

 
والوقت: استخدام دوال التاريخ 22-4الشكل   

 Text Functionsالدوال النصية 
 PROPER ضبا النصدالة 

 .22-4الشكل  وبقية األحرف صغرية. ا  أول حرف من كل كلمة كبري صبح يم  إذ احلروفتقوم بتحويل حالة 
=PROPER(Text) 

 
: استخدام دالة ضبا النص22-4الشكل   
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 UPPER الحروف الكبيرة دالة

 كبرية.   حروفإىل  احلروف مجيعهاتقوم بتحويل حالة 
= UPPER (Text) 

 LOWER الصغيرةالحروف  دالة
 .صغرية حروفإىل  احلروف مجيعهاتقوم بتحويل حالة 

= LOWER (Text) 
 LEFT اليساردالة 

 من يسار نص. احلروفتقوم بإرجاع عدد معني من 
= LEFT (Text, Num_chars) 

 Text الذ  ستمطّبق الدالة عليه النص. 
 Num_chars  22-4الشكل  .احلروفعدد. 

 
: استخدام دالة اليسار22-4الشكل   

 RIGHT اليميندالة 
 .22-4الشكل  من ُيني نص. احلروفتقوم بإرجاع عدد معني من 

= RIGHT (Text, Num_chars)  

 
: استخدام دالة اليمين22-4الشكل   

 MID الوسادالة 
 من أ  مكان يف النص. احلروفتقوم بإرجاع عدد معني من 

= MID (Text , Start_num, Num_chars) 
 Text  الذ  ستمطّبق الدالة عليه النص. 
 Start_num ابتداء  من اليسار. ،فيهااليت نرغ  موقع حمرف البداية من احملارف  ّددحي 
 Num_chars على ُيني  فيهاعدد احملارف اليت نرغ   ّددحيStart_Num.  21-4الشكل. 

 
الوسا: استخدام دالة 21-4الشكل   

 TRIM حذف الفراغاتدالة 
 .21-4الشكل  غات الوحيدة بني الكلمات.اتقوم حبذف مجيع الفراغات يف النص ما عدا الفر 
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= TRIM (Text) 

 
: استخدام دالة حذف الفراغات21-4الشكل   

 Lookup Functionsدوال البحث 
 HLOOKUP البحث األفقيدالة 
القيمرة املوافقرة مرن سرطر آخرر يف  وتمعيردعرن قيمرة يف السرطر األول مرن جردول  HLOOKUPالبحث األفقدي  دالرة تبحث
 .هنفس اجلدول

=HLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, [Range_lookup]) 

 Lookup_value القيمة اليت نبحث عنها. 
 Table_array اجلدول الذ  نبحث فيه. 
 Row_index_num  النتيجة منهرقم السطر إلحضار. 
 Range_lookup :قيمة منطقية 

 TRUE )إذا مل جيد القيمة اليت يبحث عنها يعتمد أقرب قيمة يف السطر األول املفروز  )القيمة االفرتاضية
 تصاعديا .

 FALSE ُتاما . ا  يكون البحث مطابق 
 .22-4الشكل  أدخل بيانات .1
 HLOOKUP("Sharif",B1:G2,2,False)= الدالة  E6 اكت  يف اخللية .2

 
: استخدام دالة البحث األفقي22-4الشكل   

 VLOOKUP البحث الوموديدالة 
القيمة املوافقة من عمود آخرر يف  وتمعيدعن قيمة يف العمود األول من جدول  VLOOKUPالبحث العمودي  دالة تبحث
 .هنفس اجلدول

=VLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Column_index_num, [Range_lookup]) 
 Lookup_value القيمة اليت نبحث عنها. 
 Table_array اجلدول الذ  نبحث فيه. 
 Col_index_num رقم العمود إلحضار النتيجة منه. 
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 Range_lookup :قيمة منطقية 
 TRUE )إذا مل جيد القيمة اليت يبحث عنها يعتمد أقرب قيمة يف العمود األول املفروز  )القيمة االفرتاضية

 تصاعديا .
 FALSE . يكون البحث مطابقا  ُتاما 
 .22-4الشكل  أدخل بيانات .1
 E2 :  =VLOOKUP(E1, A2:B7,2) اكت  يف اخللية .2

 
: استخدام دالة البحث الومودي22-4الشكل   

 Logical Functionsالدوال المنطقية 
 IF يةدالة الشرطال

 وقيمة أخرى إن مل يتحقق هذا االختبار . ،بإرجاع قيمة إذا حتقق اختبار منطقي معني IF الدالة الشرطية تقوم

=IF (Logical_test, Value_if_true, Value_if_false) 

 Logical_test االختبار املنطقي. 
 Value_if_true القيمة املعادة إذا حتقق الشرط. 
 Value_if_false القيمة املعادة إذا مل يتحقق الشرط. 
 .24-4الشكل  .5الرقم  A1يف اخللية   أدخل .1
 IF(A1>5, "Greater than Five", "Less than Five") =  الدالة: B1اكت  يف اخللية  .2

 
: استخدام الدالة الشرطية24-4الشكل   

 :يأيتونريد إظهار الدرجة وفق عالمة الطال  كما  ،لدينا نتائج امتحان الطالب مثال:

 A   فما فوق 81عالمة الطال 
 B  79و  61عالمة الطال  بني 
 C  59 و 51عالمة الطال  بني 
 D  49و  21عالمة الطال  بني 
 FAIL   فما دون 21عالمة الطال 
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  IF(A1>=80, "A", IF(A1>=60, "B", IF(A1>=45, "C", IF(A1 >=30, "D", "Fail" ) ) )=  نكت :

 
: استخدام الدالة الشرطية21-4الشكل   

 ANDالدالة و 
 وإال فتمعيرد، TRUE  ضمنها هلا القيمة كّلها  إذا كانت االختبارات املنطقية TRUE القيمة بإرجاع (ANDو ) تقوم الدالة

FALSE. 

=AND (Logical3, Logical1, …) 

 =<Acceptable","Over Budget"100,B3>100),IF(AND(B1>100,B2"(        مثال:
 Over النتيجة IF الشرط يمعطي ناتج تنفيذ دالةفس، 333 أكرب من B3و B2و B1 إذا كان حمتوى كل من اخلاليا

Budget اخللية يف C1 . ّفسيكون الناتج 333 ا إذا كان أ  من اخلاليا الثالث السابقة أصغر منأم Acceptable  يف
 .C1 اخللية

 
: استخدام الدالة و22-4الشكل   

 OR أودالة ال
 وإال ،TRUE  االختبارات املنطقية ضمنها على األقل القيمة إذا كان ألحد TRUE القيمة  بإرجاع (ORو أ) تقوم الدالة

 .(FALSE  هلا القيمة هامجيع االختبارات املنطقية) FALSE فتمعيد

=OR (Logical3, Logical1, …) 

 IF(OR(B3>333,B1>333,B1>333),”Over Budget”,”Acceptable”)=    .97-4الشكل  مثال:
 Over النتيجة IF الشرط ناتج تنفيذ دالة فسيمعطي 333 أكرب من B3و B2و B1 إذا كان حمتوى أ  من اخلاليا الثالث

Budget يف اخللية C1. 

 
: استخدام الدالة أو22-4الشكل   

 Formattingالتنسيق 
من اخليارات لتنسيق البيانات )األرقام والنصوص والتواريخ وغريها( املدخلة يف  بعدداملستخدم  إكسل د برنامجزو  يم 

 خاليا أوراق العمل.
 Alignment in Cellsالمحاذاة في الخاليا 
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 المحاذاةخيارات احملاذاة من جمموعة إىل نطاق من اخلاليا، ُيمكن الوصول  مبحاذاة حمتويات خلية أو إكسليسمح 
Alignment   الرئيسةالصفحة يف تبوي HOME.  22-1الشكل. 

 

 : المحاذاة في الخاليا22-4الشكل 

ثّل األزرار الثالثة  إذ من اليمني: حماذاة لألسفل وحماذاة للوس  وحماذاة لألعلى، كما  ءا  بد  اآلتيةُتم
ّثل األزرار الثالثة   من اليمني: حماذاة لليمني والتوسي  وحماذاة لليسار. ءا  بد : اآلتيةُتم

 .22-1الشكل بافتح ورقة عمل جديدة وامأل البيانات املوضحة  .1
 .A1:A4حّدد نطاق اخلاليا  .2
 . Center التوسياانقر زر  .2

 
 : التوسيا99-4الشكل 

 Adjusting Cell Content Orientationضبا اتجاه محتويات الخاليا 
لتغيرري  :يسرمح أيضرا  بإدخرال زاويرة االجتراه. مرثال   جراهزة، كمرابضب  اجتاه حمتويات اخلاليا تبعرا  خليرارات  إكسليسمح 

 درجة عكس عقارب الساعة: 45اجتاه اخلاليا 
، انقرر Alignment المحراذاةوضمن جمموعرة  HOME الرئيسةالصفحة  من تبوي مث ، :A1:A4حّدد اجملال  .1

 .Orientation االتجاهزر 
 .333-1الشكل . Angle Counterclockwise زاوية في عكس عقارب الساعة خيارانقر  .2

 
 : ضبا اتجاه محتويات الخاليا111-4الشكل 
 درجة: 61لتغيري اجتاه اخلاليا بزاوية حمّددة، ولتكن 

إلظهررار مربررع حرروار   Alignmentة المحرراذاانقررر زر تشررغيل مربررع احلرروار يف جمموعررة ، مث  A1:A4 حررّدد اجملررال .1
 .Format Cells  تنسيق الخاليا

 . Degrees الدرجةيف صندوق  61اكت   .2
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 .333-1الشكل  .OK موافقانقر زر  .2

 
 : ضبا المحاذاة111-4الشكل 

 Text Wrappingالتفاف النص 
كررن للمسررتخدم أن يمظهررر  امرلا  مررا يف خليررة، يالحررظ أن ككترر  املسررتخدم نّصرعنردما ي   الررنص يظهررر يف سررطر واحرد. ُيم

  النص يف أكثر من سطر يف اخللية نفسها، لتطبيق التفاف النص:
 .Excel text wrappingواكت  ، A1انقر اخللية  .1
 Wrap التفاف النص، انقر زر Alignment المحاذاةوضمن جمموعة  HOME الرئيسةالصفحة  من تبوي  .2

Text.  331-1الشكل. 
 حّدد اخللية وانقر على أيقونة التفاف النص مرة أخرى. ،إللغاء التفاف النص

 
 : تطبيق التفاف النص112-4الشكل               

 
 : نتيجة التفاف النص112-4الشكل              

 Merge and Center Cells’ Contentدمج الخاليا وتوسيا المحتوى 
ُيمكن للمستخدم دمج عدة خاليا متجاورة أفقيا  أو عموديا  يف خلية واحدة كبرية ُتتد على عدة خاليا. يطّبق ذلك 

 .331-1الشكل  وتوسي  حمتوياهتا. ا  واضح تنسيقا  عادة  على عناوين األعمدة من أجل تنسيقها 
 .Student nameواكت  هبا ، A1حّدد اخللية  .1
 .Student lastnameواكت  هبا  C1حّدد اخللية  .2
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 الخاليا دمج قبل البيانات: 114-4 الشكل

 .A1:B1حّدد نطاق اخلاليا  .3
 دمج وتوسيا، انقر زر Alignment المحاذاة وضمن جمموعة HOME الرئيسةالصفحة  من تبوي  .4

Merge & Center.  331-1الشكل. 

 
 الدمج عملية: 111-4 الشكل

 .C1:D1حّدد نطاق اخلاليا  .5
 دمج وتوسيا، انقر زر Alignment المحاذاة وضمن جمموعة HOME الرئيسةالصفحة  من تبوي  .6

Merge & Center. 
  .Dو Cُتتد على العمودين  Student lastname، وكذلك Bو Aُتتد على عمودين  Student nameالحظ أن 

 
 الخاليا دمج: 112-4 الشكل

 .Merge & Center دمج وتوسيا وانقر زر الدمج ذاته A1:D1إللغاء دمج اخلاليا، اخرت اجملال 
 سيبقى:عند دمج خاليا غري فارغة، ستظهر رسالة حتذيرية تتضمن أن حمتوى اخللية العلوية اليسارية فق  هو الذ  

  .OK موافقستظهر رسالة حتذيرية، انقر زر  Merge & Center والتوسيا الدمجوانقر زر  A1:D1اجملال  اخرت

 
 فارغة غير خاليا دمج عند التحذير رسالة: 112-4 الشكل

 Formatting Numbersتنسيق األرقام 
، ُيمكن تغيري هذا التنسيق ا  افرتاضي General عاميف إحدى اخلاليا، يكون تنسيق اخللية  ا  عندما يكت  املستخدم رقم

 .332-1الشكل البيانات كما يف  امألمثال ،  تبعا  للحاجة كتحديد عدد اخلانات العشرية أو إظهار فاصلة األلوف.

 
 General لألرقام االفتراضي التنسيق: 112-4 الشكل
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 :عشرية واحدة مثال   بعر  األرقام خبانتني عشريتني. لعر  األرقام خبانة ا  افرتاضي إكسليقوم 
 .A1:A3حّدد النطاق  .1
 ةإنقاص الخانات الوشري، انقر زر Numbers األرقامجمموعة ومن  HOME الرئيسةضمن تبوي  الصفحة  .2

Decrease Decimal.  332-1الشكل. 

 

 الوشرية الخانات إنقاص: 112-4 الشكل

 :يأيتلعر  األرقام مع استخدام فاصلة اآلالف، اتّبع ما 
 .A1:A3حّدد النطاق  .1
 نما الفاصلة، انقر على زر Numbers األرقامجمموعة ومن  HOME الرئيسةالصفحة  ضمن تبوي  .2

Comma Style.  333-1الشكل. 

 
 اآلالف فاصلة إظهار: 111-4 الشكل

 Formatting Datesتنسيق التاريخ 
 .333-1الشكل  :كاآليتالبيانات   امأل

  حّدد اخلليةA1 ،  2112-11-22واكت. 
  حّدد اخلليةB1 ،  2112-12-25واكت. 

 

 
 بالتاريخ الخاليا توبئة: 111-4 الشكل

 .A1حّدد اخللية  .1
 .التنسيق القائمة املنسدلة افتح، Number األرقام ومن جمموعة HOME الرئيسةالصفحة  تبوي ضمن  .2
 .331-1الشكل  .Long Date الطويل التاريخحّدد تنسيق  .2
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 : تنسيق التاريخ الطويل112-4الشكل 

 :يأيتالختيار    تنسيق آخر للتاريخ، اتّبع ما 
 .B1حّدد اخللية  .1
  .Format Cells الخاليا تنسيقإلظهار نافذة حوار  Number األرقامجمموعة انقر مربع تشغيل احلوار يف  .2

 
 الخاليا تنسيق حوار مربع إظهار: 112-4 الشكل

 تنسيق التاريخ املطلوب. Type النوعمث اخرت من قائمة ، Date التاريخ، حّدد Category الفئةقائمة ضمن  .3

 .331-1الشكل  .OK موافقانقر زر  .4

 
 التاريخ تنسيق اختيار: 114-4 الشكل                 

 Formatting Timeتنسيق الوقت 
أو أن يمظهر عالمة قبل الظهر  ،بإمكانه مثال  أن يمظهر الثواين إذُيمكن للمستخدم تنسيق اخلاليا اليت حتتو  على وقت. 

AM  أو بعد الظهرPM. 
 :يأيتافتح ورقة عمل جديدة، مث اتبع ما 

 .14:21. واكت  هبا A1حّدد اخللية  .1
 .Format Cells تنسيق الخاليا إلظهار نافذة حوار Number األرقامجمموعة انقر مربع تشغيل احلوار يف  .2
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 تنسيق الوقت املطلوب. Type النوعمث اخرت من قائمة ، Time الوقت، حّدد Category الفئةضمن قائمة  .2

 .331-1الشكل  .OK موافقانقر زر  .4

 
  الوقت تنسيق اختيار: 111-4 الشكل

 Formatting Currencyتنسيق الوملة 
 :عملة معّينةلتنسيق اخلاليا لتدل على 

 .511. واكت  هبا A1حّدد اخللية  .1
 .Format Cells تنسيق الخاليا إلظهار نافذة حوار Number األرقامجمموعة انقر مربع تشغيل احلوار يف  .2
رمرررز العملرررة  Symbol الرمرررزمث اخررررت مرررن قائمرررة ، Currency الوملرررة، حرررّدد Category الفئرررة قائمرررة ضرررمن .2

كرررن أيضرررا  حتديرررد .336-1الشررركل  املطلوبرررة.  Decimal المراترررب الوشرررريةصرررندوق اخلانرررات العشررررية يف  ُيم

places. 

 
 الوملة تنسيق: 112-4 الشكل

 Formatting Numbers as Percentageتنسيق األرقام كنسبة مئوية 
 لتنسيق اخلاليا كنسبة ماوية، اتبع اخلطوات اآلتية:

 .1.16. واكت  هبا A1حّدد اخللية  .1
 .Format Cells تنسيق الخاليا إلظهار نافذة حوار Number الرقمجمموعة انقر مربع تشغيل احلوار يف  .2
مث حّدد عدد اخلانات العشرية يف ، Percentage النسبة المئوية، حّدد Category الفئة ضمن قائمة .2

 .332-1الشكل  .Decimal places الخانات الوشريةصندوق 
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 .%وتقوم بوضع إشارة النسبة املاوية جبانبه  111مالحظة: تعمل النسبة املاوية على ضرب الرقم املوجود يف اخللية برر 

 
 مئوية كنسبة الخلية تنسيق: 112-4 الشكل

 Font Formattingتنسيق الخا 
وإضرافة حردود إىل خليرة أو  ،وتغيري لون خلفيرة اخلليرة ،للمستخدم بتغيري حجم اخل  ونوعه و طه ولونه إكسليسمح 

 جمموعة من اخلاليا.
 Changing Font Sizeتغيير حجم الخا 

 :332-1الشكل  البيانات املوضحة يف امأل

 
 البيانات: 112-4 الشكل

 .A1:B1حّدد النطاق  .1
، انقررر سررهم احلجررم لتظهررر قائمررة منسرردلة Font الخررا ومررن اجملموعررة HOME الرئيسررةالصررفحة  تبويرر  ضررمن .2

 .332-1ل الشك مثال . 14واخرت  ،باحلجوم
 .Decrease Font Size  تصغير الخطوزر  Increase Font Size تكبير الخطكما ُيمكن استخدام زر 

 
 للخا 14 الحجم اختيار: 112-4 الشكل



 
 

 114-  

 Changing Font Typeتغيير نوع الخا 
 .313-1الشكل  لتغيري نوع اخل :

 .A1:B1حّدد نطاق اخلاليا  .1
واخرت من ، Font الخا، انقر زر سهم نوع Font الخا ومن جمموعة HOME الرئيسةالصفحة  تبوي  ضمن .2

  مثال . Cambria اخل  القائمة

 
 الخا نوع تغيير: 121-4 الشكل

 Applying Font Styleتطبيق أنماط الخا 
أو التسررررطري املرررررزدوج ،والتسررررطري ،والررررنم  املائررررل ،مررررن املمكررررن تطبيررررق أ رررراط علررررى حمتويررررات اخلاليررررا كررررالنم  الغررررامق

. 
 .A1:B1اخلاليا  نطاقحّدد  .1
 . الغامق، انقر زر اخل  Font الخاجمموعة ومن  HOME الرئيسةضمن تبوي  الصفحة  .2

 Changing the Font Colorتغيير لو  خا النص 
 لتغيري لون اخل  إىل األمحر مثال :

 .A1:B1حّدد نطاق اخلاليا  .1
 .، انقر سهم تغيري لون اخل  Font الخا موعةجمومن  HOME الرئيسة الصفحةضمن  .2

 Changing the Fill Color of a Cellتغيير لو  خلفية خلية 
 لتغيري لون خلفية اخلاليا إىل األصفر مثال :

 .A1:B1حّدد نطاق اخلاليا  .1
 .، انقر سهم تغيري لون خلفية اخللية Font الخاجمموعة ومن  HOME الرئيسةالصفحة  ضمن تبوي  .2

 Copying Formattingنسخ التنسيق 
 وتطبيقه على خاليا أخرى فارغة أو ذات حمتوى. ،للمستخدم بنسخ تنسيق اخلاليا إكسليسمح 

 .A1:B1حّدد نطاق اخلاليا  .1
 نسرررررخ التنسررررريق، انقرررررر زر Clipboard الحافظرررررةومرررررن جمموعرررررة  HOME الرئيسرررررةالصرررررفحة  تبويررررر ضرررررمن  .2

Format Painter.  313-1الشكل. 
 .311-1الشكل  عليها. ذاته ليمطّبق التنسيق A2:B4حّدد نطاق اخلاليا  .2
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 خاليا من التنسيق نسخ: 121-4 الشكل
 

 

 المنسوخ التنسيق تطبيق: 122-4 الشكل
 

 Adding Borders to Cellsإضافة حدود إلى الخاليا 
خلاليا كي إىل اعندما يقوم املستخدم بطباعة ورقة عمل ال تظهر حدود اخلاليا، ُيمكن للمستخدم أن يضيف حدودا  

 :كاآليتتظهر عند الطباعة  
 .A1:B4حّدد نطاق اخلاليا  .1
لتظهر  Borders الحدود، انقر سهم زر Font الخاجمموعة ومن  HOME الرئيسةضمن تبوي  الصفحة  .2

 .032-4الشكل الئحة احلدود. 

 .مثال   احلافات مجيعها،يمظهر  الذ انقر اخليار  .2

 
 حافات الخاليا جميوها إظهار: 122-4 الشكل

 Changing Border Color and Style هاونمط تغيير لو  حدود الخاليا
 لتغيير لو  حدود الخاليا:

 .A1:B4حّدد نطاق اخلاليا  .1
لتظهرر  Borders الحردود، انقرر سرهم زر Font الخراجمموعرة ومن  HOME الرئيسةالصفحة  ضمن تبوي  .2

 .035-4ل الشكالئحة احلدود. 
 . Line Color لو  الخاانقر سهم خيارات  .2
 اخرت اللون األمحر. .4

 .واخرت  ،انقر زر سهم احلدود مرة ثانية .5
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 الخاليا حدود خا لو  اختيار: 124-4 الشكل

 
 األحمر اللو  اختيار نتيجة: 121-4 الشكل

 :316-1الشكل  يمبني كما  ،بإمكان املستخدم أيضا  تغيري    خ  احلدود
 .A1:B4حّدد نطاق اخلاليا  .1
لتظهرر  Borders الحردود، انقرر سرهم زر Font الخراجمموعرة ومن  HOME الرئيسةالصفحة  ضمن تبوي  .2

 .فرةاالئحة احلدود املتو 
 . Line Style نما الخاانقر سهم خيارات  .2
 اخل  املنق  مثال . ااخرت النم  الثاين ذ .4

 انقر زر سهم احلدود مرة ثانية واخرت .5
 

 
 الخاليا حدود خا نما اختيار: 122-4 الشكل
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 متقطع خا نما تطبيق نتيجة: 122-4 الشكل

 Chartsالمخططات 
من املخططات تبعا   عّدةأنواع  تتوافر إذللمستخدم بتمثيل بيانات ورقة عمل على شكل خمط  بيانات،  إكسل يسمح

 حلاجة املستخدم. نذكر منها املخططات العمودية واخلطية والدائرية والشريطية وغريها.

 Creating a Chartإنشاء مخطا 
ُيمكن إنشاء خمط  من التبوي   ُتثيلها عن طريق املخط .قبل إنشاء خمط  جي  ملء البيانات اليت يمريد املستخدم 

 .312-1الشكل  .Charts المخططاتومن جمموعة  INSERT إدراج
 

 
 : إنشاء المخططات122-4الشكل 

 Creating a Column Chartإنشاء مخطا عمودي 
ثّ   .312-1ل الشك ل عالمات الطالب.قم مبلء البيانات اليت ُتم

 

 
 البيانات: 122-4 الشكل

 كما أنّه ينصح املستخدم باملخططات اليت تالئم تلك البيانات.  ،بأنه قادر على حتليل البيانات 2101 إكسليتميز 
 :إكسلإلنشاء مخطا تبوا  لِتوصية 

 .313-1الشكل   .A1:E5حّدد نطاق اخلاليا  .1
 .Quick Analysis التحليل السريعانقر على زر  .2
  .CHARTS المخططاتانقر على فاة  .2

  .Clustered Column الومودي المكّدساخرت  .4



 
 

 124-  

 
 Excel لتوصية تبوا   مكّدس عمودي مخطا إدراج: 121-4 الشكل

 :ُيمكنك أيضا  إدراج املخط  كما يأيت
 .A1:E5حّدد نطاق اخلاليا  .1
 .INSERT دراجاإلتبوي   انقر .2

 .Insert Column Chart إدراج مخطا عموديأيقونة ، انقر Charts المخططاتمن جمموعة   .2
الشكل  .Clustered Column الومودي المكّدساملخط  ، اخرت D Column-2 ثنائي األبوادمن فاة العمود  .4

1-313. 
 

 
  مكّدس: إدراج مخطا عمودي 121-4الشكل 

 .311-1الشكل  املكّدس كما يف العمود خط  الطريقتني السابقتني سينتج عنهما امل كلتا
 

 
 البود الثنائي الومودي المخطا: 122-4 الشكل
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 حجمه وحذفه وتوديل هوتحريك تحديد مخطا
 Selecting, Moving, Resizing, and Deleting a Chart 

ي  به.  لتحديد خمط : انقر فوق إطاره بزر الفأرة األيسر نقرة واحدة، والحظ ظهور مقابض التحديد اليت حتم

مرع االسرتمرار بالضرغ  واسرح  املخطر  إىل املكران املرراد، مث  لتحريك خمط : حرّدد املخطر ، انقرر برزر الفرأرة األيسرر
 حرر زر الفأرة.

 :اآلتيةلتعديل حجم خمط ، اتّبع اخلطوات 
 حّدد املخط  املراد تغيري حجمه. .1
ضرع مؤشررر الفررأرة فروق أ  مقرربض مررن مقرابض تغيررري احلجررم مبحري  املخطرر  والحررظ أن مؤشرر الفررأرة سرريتغري إىل  .2

 .   السهم املزدوج
 .(فيتحول شكل املؤشر إىل عالمة مجع  ا  مستمر  نقرا  زر الفأرة األيسر انقر  .2
 أو إىل الداخل لتصغري حجم املخط . ،خلارج لتكبري حجم املخط إىل ااسح   .4

 حلجم املطلوب.إىل احرر الفأرة عندما تصل  .5

 .Delete الحذف واضغ  املفتاح ،حّدد املخط  حلذف خمط :

 Creating a Line Chartإنشاء مخطا خطي 
 :يأيت، اتّبع ما املخط  العمود  الذ  أدخلته مسبقا   حذفتبعد أن 
 .A1:E5حّدد نطاق اخلاليا  .1
 .INSERT دراجاإلافتح تبوي   .2
 .Insert Line Chart يخطإدراج مخطا أيقونة انقر  Charts المخططات من جمموعة .2
 .Line with Markers خا مع عالماتاخرت الشكل الرابع ، D Column-2 ثنائي األبواد الومودمن فاة  .4

 .311-1الشكل 

 

 خّطي مخطا إدراج: 122-4 الشكل

 .311-1الشكل  :اآليتسينتج عن اخلطوات السابقة خمط  البيانات اخلّطي 
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 الخّطي المخطا: 124-4 الشكل

 Creating a Pie Chartإنشاء مخطا دائري )فطيرة( 
: مبيعات شركة ال يصلح إاّل لتمثيل عنصر واحد فق ، مثال   إذ إنّهخيتلف املخط  الدائر  عن غريه من املخططات 

 اإلناث يف الصف الواحد.إىل أو نسبة الذكور  ،واحدة خالل أرباع السنة
 :311-1لشكل بامأل البيانات املوضحة ا

 
 ا  دائري فطيرة   مخطا لها سندرج التي البيانات: 121-4 الشكل

 .A1:B5حّدد النطاق  .1
 .INSERT دراجاإل افتح تبوي  .2
 .Recommended Charts المخّططات الموصى بها انقر على زر Charts المخططاتمن جمموعة  .2
 .Pie الدائرياخرت املخط   .4

 .316-1الشكل  .Ok موافقانقر زر  .5
أّوهلا املخط  الدائر  تبعا  للبيانات  ،، مّث قّدم عّدة اقرتاحاتا  قام بالتحليل السريع للبيانات ضمنيقد  إكسلالحظ أن 

 اليت ُتثل صنفا  واحدا  )املبيعات خالل أرباع السنة(.

 
 : إدراج مخطا دائري122-4الشكل 



 
 

 174-  

 
 : المخطا الدائري122-4الشكل 

 Changing the Chart Styleتغيير نوع مخطا 
 لتغيير نوع المخطا، اتّبع الخطوات اآلتية:

 .املخط  الدائر  السابقحّدد  .1
 .DESIGN التصميم بوي تافتح  .2
ليظهرر مربرع حروار تغيرري نروع  Change Chart Type نروع المخطراتغييرر ، انقرر زر Type النروعوعرة مجممرن  .2

 املخط .

 .Bar الشرياانقر فاة  .4
 .املكّدساخرت أحد النمطني املتاحني من فاة الشري   .5
 .312-1الشكل  .OK موافق انقر زر .6

 
 مخطا نوع تغيير: 122-4 الشكل

 Editing Chartsتحرير المخططات 
 ، وإضافة تسمية البياناتهأو حذف هأو تعديل من املهام بعد إدراج املخط  كإضافة عنوان عددا  للمستخدم  إكسليتيح 

املاوية، وتغيري لون املخط  وحتديرد سالسرل البيانرات ونقراط البيانرات، وتغيرري لرون سالسرل  وإضافة النس ، هاأو حذف
 وتغيري لون خلفية وسيلة اإليضاح. ،وتغيري لون خلفية املخط  ه،ولون البيانات، إىل جان  تغيري حجم اخل 

 .312-1الشكل سنقوم بالعمل على خمط  البيانات األول الذ  أضفناه لتمثيل عالمات الطالب كما يف 
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 له المقابلة البيانات مع عمودي بيانات مخطا: 122-4 الشكل

 يف أعلى املخط . Chart Titleلصاقه تسمية عنوان املخط   ا  افرتاضي 2101 إكسلل يمدخ  

 المخطا:لتوديل النص الذي يمّثل عنوا  
  حّدد املخط  العمود . .1
 .313-1الشكل  .Marksكلمة   Chart Title ونوا  الجدولبانقر لصاقه العنوان واستبدل  .2

 
 مخطا إلى عنوا  إضافة: 141-4 الشكل

 
 المخطا تخصيص أزرار استخدام: 141-4 الشكل

 مرشرحات المخطراو Chart Styles وأنمراط المخطرا Chart Elements عناصرر المخطراقرم باسرتخدام أزرار 
Chart Filters  أو  ،عنراوين احملرراور :جلرردول مثرلإىل ااملوجررودة جبروار الزاويرة العلويرة اليمررط يف املخطر  إلضرافة عناصرر
 .313-1الشكل  أو لتحديد البيانات اليت ستظهر يف املخط . ،أو لتغري مظهر املخط  ،عناوين البيانات

 :اآلتيةتظهر القائمة   CHART ELEMENTSعناصر الجدولعند النقر على زر 
 المحاور Axes . إلظهار احملاور يف املخط 
 عناوين المحاور Axis Titles . إلظهار عناوين احملاور يف املخط 
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 ا عنوا  المخطChart Title  . إلظهار العنوان يف املخط 
 تسميات البيانات Data Labels . إلظهار تسمية البيانات يف املخط 
  البياناتجدول Data Table . إلظهار جدول البيانات يف املخط 
 أشرطة الخطأ Error Bars . إلظهار نسبة اخلطأ واالحنراف املعيار  يف املخط 
 خطوط الشبكة Gridlines . إلظهار خطوط الشبكة يف املخط 
 النقوش Legends . إلظهار مصطلحات النقوش يف املخط 
 خا االتجاه Trendline جتاه يف خمط .إلظهار خ  اال 

 Adding Data Labelsإلى المخطا  تسميات البياناتإضافة 
 ُيمكن للمستخدم أن يقوم بإضافة تسميات إىل املخط  جلعله أكثر وضوحا .

 .CHART ELEMENTS عناصر الجدولانقر زر  .1
 .311-1 و 313-1الشكل  كما يف  ،من القائمة إلظهارها يف املخط  Data Labels تسميات البيانات اخرت .2

 .Data Labels تسميات البياناتحتديد  أزل نفسها، الطريقة السابقةبإذا أردت إخفاء تسميات البيانات 

 

 : إضافة التسميات إلى مخطا142-4الشكل 

 :يأيتاتبع ما  ،إلظهار املزيد من خصائص تسميات البيانات
 حّدد املخط . .1
 .DESIGN التصميمانقر تبوي   .2
 .Add Chart Element لجدولإضافة عضو انقر زر  .2
 . Inside End النهاية الداخلية، اخرت Data Labels تسميات البياناتضمن خيار  .4

 
 البيانات تسميات ظهور مكا  تغيير: 142-4 الشكل
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 Applying Chart Filtersتطبيق مرشحات المخطا 
ها من اجلدول، عن طريق زر ؤ إخفاعلى املستخد م حتديد احلقول اليت يريد إظهارها أو  2101 إكسليمسه ل 

 .Chart Filters مرشحات المخطا
 حّدد املخط . .1
ومادة الرياضة  Serinمن الطالبة  ل  ، مث قم بإلغاء حتديد كChart Filters مرشحات المخطاانقر زر  .2

Sport. 
 .311-1الشكل  .Applyالتغيريات  تطبيقانقر زر  .2

  

 
 مخطا مرشحات اختيار: 144-4 الشكل

 Changing Chart Style and Color هولون نما مخطاتوديل 
 واختيار األلوان اليت ستظهر هبذا النم : ا  سريع تطبيقا  للمستخدم بتطبيق    تصميم  إكسلسمح ي  
 حّدد املخط . .1
 .Chart Styles أنماط المخطاانقر زر  .2
 ، اخرت النم  الذ  تريده.STYLE النمامن فاة  .2
 .311-1الشكل  األلوان اليت تريد ظهورها يف النم  الذ  اخرتته.، اخرت COLOR اللو من فاة  .4

 
 تغيير نما ولو  مخطا: 141-4الشكل 
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 Adding Data Labels Percentages to a Chartلمخطا الدائري إلى اإضافة النسبة المئوية 
 .الدائر  حّدد املخط  .1
 .DESIGN التصميمانقر تبوي   .2

 .Add Chart Element إضافة عنصر مخطاانقر زر  .2
 .More Data Label Options المزيد من خيارات تسمية البيانات، اخرت Data Labels تسميات البياناتمن  .4
 .316-1الشكل إلظهارها يف املخط .  Percentage النسبة المئوية حّدد .5

 
 لمخطا الدائريإلى ا: إضافة النسبة المئوية 142-4الشكل 

 Changing Chart Area Background Colorتغيير لو  خلفية مخطا 
 حّدد املخط . .1
 .FORMAT التنسيق افتح تبوي  .2
 .Shape Fill ملء الشكلانقر زر  .2
 .312-1الشكل  اخرت اللون الربتقايل مثال . .4

 
 مخطا خلفية تغيير: 142-4 الشكل

  اختيار النقش املراد تطبيقه.مث ، Texture نقشالالنقر على زر كما ُيمكن تغيري لون اخللفية إىل نقش من خالل 

 
 نقش إلى مخطا خلفية تغيير: 142-4 الشكل
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 Preparing Outputتجهيز الخرج 
وضب  إعدادات الصفحة   ،وتدقيقها ،أن يقوم بتحضري ورقة العمل قبل طباعتها ومراجعة البيانات للمستخدمينبغي 

 كي تظهر بأفضل شكل ممكن عند طباعتها.

 Setupاإلعداد 
وإضافة  ،وضب  اهلوامش ،وقياسها ،كضب  اجتاه الصفحة  ،من خيارات إعداد ورقة العمل عددا   إكسل يتيح

 والطباعة. ،واملعاينة ،والتدقيق ،الرتويسات والتذييالت

 Adjusting Worksheet Orientationضبا اتجاه ورقة الومل 
 :لتغيير اتجاه ورقة الومل

 .PAGE LAYOUT تخطيا الصفحةتبوي   افتح .1
 إلظهار الئحة خيارات االجتاه. Orientation االتجاه، انقر زر Page Setup إعداد الصفحةجمموعة من  .2
 .312-1الشكل  .Portrait طوليأو  Landscape عرضياخرت  .2

 
 الومل ورقة اتجاه ضبا: 149-4 الشكل

 Adjusting Worksheet Marginsضبا هوامش ورقة الومل 
 لضبا هوامش ورقة الومل:

 .PAGE LAYOUT تخطيا الصفحةتبوي   افتح .1
 .Margins الهوامش، انقر زر Page Setup إعداد الصفحةجمموعة  من .2
 .313-1الشكل  .Narrowمثال  ، ضيقاخرت  .2

 
 ضيقة الومل ورقة هوامش ضبا: 150-4 الشكل
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 .313-1الشكل  :كما يأيتكما ُيمكن للمستخدم حتديد اهلوامش  
 .PAGE LAYOUT تخطيا الصفحةافتح تبوي   .1
 .Margins الهوامش، انقر زر Page Setup إعداد الصفحةمن جمموعة  .2
 أسفل، Top أعلىمثال  يف كل  من املربعات  2.5، واكت  …Custom Margins هوامش مخّصصة انقر على .2

Bottom ،يسار Left ،يمين Right . 

 
  2.1 كّلها  الجهات من الومل ورقة هوامش ضبا: 111-4 الشكل

 Scale to Fitمة المحتوى ءورقة الومل لمالضبا حجم 
لرررو أراد  إذ، لنفرررر  أن املسرررتخدم لديررره ورقرررة عمرررل مليارررة بالبيانرررات، مرررة المحتررروىءضررربا الحجرررم لماللرررنفهم معرررط 
البيانرررات )األعمررردة والصرررفوف( علرررى عررردة صرررفحات. بفرررر  أن املسرررتخدم يريرررد أن تظهرررر السرررطور  لظهررررتطباعتهرررا 
كررن ضررب  احلجررم الررذ  تظهررر برره البيانررات لتتسررع يف  إذذلررك  إكسررليف صررفحة واحرردة فقرر . يترريح  كّلهررا  واألعمرردة ُيم

 صفحة واحدة )وقد يؤد  ذلك إىل صغر حجم البيانات وعدم وضوحها يف حال كانت كمية البيانات كبرية(.
 افتح ورقة عمل جديدة وامأل بيانات كثرية. .1
 .Enterواضغ  املفتاح ، Januaryواكت  هبا ، A1حّدد اخللية  .2
 ، سيمتلئ الصف األول بأمساء الشهور.Z1إىل  A1واسح  املقبض من  ،استخدم مقبض التعباة التلقائية .2
، 51لصررف إىل اواسررتخدم مقرربض التعباررة واسررحبه  ،)الصررف الررذ  قمنررا بتعباترره سررابقا ( A1:Z1حررّدد النطرراق  .4

الشرركل  بالبيانرات. ا  مملروء A1:Z50صرفا  بالبيانررات. سرينتج عنردنا إذا  النطراق  51وبرذلك نكرون قرد قمنرا بتعبارة 
1-311. 
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 : توبئة ورقة الومل بالبيانات112-4الشكل 

 شريا المولوماتضمن  Page Layout تخطيا الصفحة ، انقر زرعند الطباعةملعرفة عدد الصفحات 
Information Bar.  311-1الشكل. 

 

                    
 Page Layout زر تخطيا الصفحة: 112-4 الشكل  

 .311-1الشكل  صفحات. الحظ أن البيانات ستظهر على أربعو استخدم شري  التمرير 
 

 

 الصفحات مواينة: 114-4 الشكل

 تظهر يف صفحة واحدة: Zإىل  Aجلعل األعمدة من  Scale to Fit مةءالضبا للمال سنقوم اآلن باستخدام خاصية
 .PAGE LAYOUT تخطيا الصفحةافتح تبوي   .1
 .Width الورض، انقر السهم جبوار Scale to Fit مةءالضبا للمال جمموعةمن  .2
 .311-1الشكل  من القائمة. page 1 صفحة واحدةاخرت  .2

 
 واحدة صفحة في األعمدة إلظهار Scale to Fit استخدام: 111-4 الشكل
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صفحة  واختيار Height االرتفاعقائمة ر العملية السابقة مع استخدام يف صفحة واحدة، كرّ  كّلها  إلظهار الصفوف
 .page 1 واحدة

 Previewing the Worksheetمواينة ورقة الومل قبل الطباعة 
 :يأيتملعاينة ورقة العمل ومشاهدة كيف تبدو قبل القيام بالطباعة اتبع ما 

 .FILE الملفتبوي  انقر  .1
 .316-1الشكل . Print الطباعةانقر زر  .2

 
 : نتيجة عرض مواينة ورقة الومل112-4الشكل 

، فجعلنا األعمدة Scale to Fit مةءالضبا للمالالحظ أن البيانات ظاهرة بشكل صغري، ألننا قمنا باستخدام 
 الصفحة. مئبتصغري حجم البيانات لتال إكسل قام ومن مثّ تظهر يف صفحة واحدة،  كّلها  والصفوف

 .إىل أوراق العمل للعودة HOME  الرئيسةالصفحة تبوي  انقر  .2
 Header and Footersصفحة الطباعة إلى إضافة ترويسة أو تذييل 

يف ا (، إم ررFooter تررذييلأو أسررفلها )يمرردعى  ،(Header رأسبإضررافة نررص يف أعلررى الصررفحة )يمرردعى  إكسررل يسررمح
 End of testingص ، والنهاومنتصف مثال  يف رأس الصفحة Testingإلضافة النص   اليسار أو املنتصف أو اليمني.

 :يأيت، اتّبع ما هاومنتصف أسفل الصفحة يف
 .312-1ل الشك .INSERT دراجاإل افتح تبوي  .1
 . Text النصجمموعة يف  Header & Footer رأس وتذييلانقر الزر  .2

 
 تذييل أو ترويسة إدراج: 112-4 الشكل

 .312-1الشكل  يف مربع الرتويسة. Testing اكت  .2
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 الترويسة في نص كتابة: 112-4 الشكل

   مربرررررع الترررررذييل.يف End of testing مث اكتررررر  شرررررري  التمريرررررر لتصرررررل إىل أسرررررفل الصرررررفحة، اسرررررتخدم .4
 .312-1الشكل 

 
 التذييل في نص كتابة: 112-4 الشكل

 Editing Header and Footer هاأو تذييل تحرير النص في ترويسة الصفحة
 :هاأو تذييل لتوديل النص في ترويسة الصفحة

 .VIEW الورضافتح تبوي   .1
 .Workbook Views عرض المصّنفجمموعة يف  Page Layout تخطيا الصفحةانقر زر  .2
 يف ترويسة الصفحة. Testingحّدد النص  .2
 مثال . Startingاكت   .4
 انقر أ  خلية يف ورقة العمل للخروج من الرتويسة. .5

 Deleting Headers and Footers هاأو تذييل حذف ترويسة الصفحة
 لحذف النص في تذييل الصفحة:

 .VIEW الورض افتح تبوي  .1
 .Workbook Views جمموعة عر  املصّنفيف  Page Layout تخطيا الصفحةانقر زر  .2
 يف أسفل الصفحة. ”End of testing“حّدد النص  .2
 .Delete الحذف اضغ  مفتاح .4
 خلية يف ورقة العمل للخروج من الرتويسة.انقر أ   .5

 Inserting Fields into Headers and Footersإضافة حقول إلى الترويسة أو التذييل 
وعدد  ،إىل جان  إدخال النصوص يف الرتويسة أو التذييل، بإضافة حقول أخرى كرقم الصفحة ،إكسل يسمح

 واسم امللف. ،والتاريخ ،والوقت ،الصفحات
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 التصميمضمن تبوي   Header & Footer Elements عناصر الترويسة والتذييل جمموعةتظهر احلقول يف 
DESIGN .363-1الشكل  اليت تظهر عند النقر على أ  جزء من الرتويسة أو التذييل. 

 
 التذييل أو الترويسة إلى إضافتها ي مكن التي الوناصر: 121-4 الشكل

من ترويسة الصفحة يف ورقة العمل وحقل  األيسرإىل القسم  Current Date التاريخ الحاليلنقم مثال  بإضافة حقل 
 من تذييل الصفحة. األيسرإىل القسم  Current Time الوقت الحالي

 .VIEW الورضافتح تبوي   .1
 . Page Layout تخطيا الصفحةانقر زر  .2
 انقر يف مربع النص األيسر من ترويسة الصفحة. .2
 .Current Date التاريخ الحاليانقر على زر  .4
 الصفحة. تذييلانقر يف مربع النص األيسر من  .5
 .Current Time الوقت الحاليانقر زر  .6

 Exercisesرين اتم

 

 .ا  جديد إكسل ملف افتح .1
 .Coralاملبينة أعاله ومسها  العمل ورقة أنشئ .2
 :اآليت النحو على األعمدة عر  عنّي  .2

 A, B: 9; C, D: 11. 
 .41 إىل 2 الصف ارتفاع عنّي  .4
 .تسميات األعمدة  و س   .5
 .عشريتنيومنزلتني  $ إلظهار رمز الدوالر F ن ّسق العمود .6
 .أضف احلدود للخاليا كّلها .5
ّ  ورقة العمل .6  .الصفحة على و س 
 .Excel1 اسمب امللف حفظا .8
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 .املبيّنة أعاله العمل ورقة أنشئ .1
 .مناس  بشكل األعمدة عر  ع نّي  .2
 أول مادة، مث انسخ الصيغة لباقي املواد. سور مبيعإلجياد  الالزمة صيغةال أدخل .2

 الخصم -السور =  سور المبيع
 ، مث انسخ الصيغة لباقي املواد.األوىل املادة على المبيوات ضريبة إلجياد الالزمة الصيغة أدخل .4

 1.15*  سور المبيع=  المبيوات ضريبة
 ، مث انسخ الصيغة لباقي املواد.األوىل للمادة اإلجمالي السور الالزمة إلجياد صيغةال أدخل .5

 السور اإلجمالي = سور المبيع + ضريبة المبيوات

 .حماذاة تسميات األعمدة بشكل مناس  ع نّي  .6
 .األُين اجلزء يف ورقمك الوس ، يف التاريخ األيسر منها، اجلزء يف امسك ضمنتت ترويسة أدرج .5
 .رقم الصفحة يف الوس يمظهر  تذييال   أدرج .6
 .الصفحة على ورقة العملو س    .8

 .Excel2 اسمب امللف احفظ .11

 

 .نة أعالهأنشئ ورقة العمل املبيّ  .1
 :اآليت النحو على األعمدة عر  ع نّي  .2

A:5, B:18, C,D:13, E,F:14. 
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 باقي إىل الصيغة انسخ(. ٪4*  المبيوات=  الومولة. )املوظف األول عمولةالصيغة الالزمة حلساب  أدخل .2
 .املوظفني

+  األساسي الراتب=  الفصلي الراتب حيث األول للموظف الفصلي الرات  إلجياد الصيغة الالزمة أدخل .4
 .املوظفني باقي إىل الصيغة قم بنسخ. الومولة

 .عمود كل إىل الصيغ انسخ. القيم عددو أدنى ،أعلى ،المتوسا ،المجاميع إلجياد الصيغ الالزمة أدخل .5
 .عشريتني ومنزلتني الفاصلة لتمظهر الرقمية البيانات ن ّسق .6
 .األُين اجلزء يف ورقمك الوس ، يف الصفحة رقم األيسر منها، اجلزء يف امسك ضمنتت ترويسة أدرج .5
 .يمظهر التاريخ يف اجلزء األيسر والوقت يف اجلزء األُين تذييال   أدرج .6
 .Excel3 باسم امللف احفظ .8

 

 .نة أعالهأنشئ ورقة العمل املبيّ  .1
 :اآليت النحو على األعمدة عر  ع نّي  .2

A:18, B,C,D,E: 10. 
 ، مث انسخ الصيغة إىل باقي البنود.األول البند أجل من التغيري إلجياد الالزمة الصيغة أدخل .2

 املاضي  العام - العام هذا=  التغيري
 باقي البنود.، مث قم بنسخ الصيغة إىل األول البند يف للتغيري املاوية النسبة إلجياد الالزمة الصيغة أدخل .4

 املاضي  العام/  التغيري=  للتغيري املاوية النسبة
 .عمود كل إىل الصيغ انسخ. قيمة أدىن و،أعلىو  ،املتوس و  ،اجملاميع إلجياد الصيغ الالزمة أدخل .5
 .عشريتني ومنزلتني  %لتضمني رمز النسبة املاوية  E العمود ن ّسق .6
 .األُين اجلزء يف ورقمك الوس ، يف التاريخ منها،األيسر  اجلزء يف امسك ضمنتت ترويسة أدرج .5
 .رقم الصفحة يف الوس يمظهر  تذييال   أدرج .6
 .الصفحة على و ّس  ورقة العمل .8

 .Excel4 اسمب امللف احفظ .11
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 .Commission Reportومسّها  نة أعالهأنشئ ورقة العمل املبيّ  .1
 .مناس  بشكل األعمدة عر  ع نّي  .2

 مناسبا  لورقة العمل.ط ّبق تنسيقا  تلقائيا   .2

 إىل رقمي. A6:A11ع نّي النطاق  .4

 :الومولةأوجد  .5

 الومولة = المبيوات * نسبة الومولة

أو تساويها، وإال فتكون  511111من املبيعات إذا كانت املبيعات أكرب من  %1.5اليت تكون  ةأالمكاف أوجد .6
 صفرا .

 .ةأالومولة + المكافالذ  يساو   التوويض النهائيأوجد  .5

 وجد اإلمجايل، أكرب قيمة/ أصغر قيمة، كما هو مبنّي يف الشكل أعاله.أ .6

 ومنزلتني عشريتني. %لتضمني رمز النسبة املاوية  Eن ّسق العمود  .8

 وثالث منازل عشرية. $لتضمني  Hن ّسق العمود  .11
 .Excel6احفظ امللف باسم   .11
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 .نة أعالهأنشئ ورقة العمل املبيّ  .1
 :الربحأوجد  .2

 الكلفة –الربح = سور المبيع 

 :نسبة الربحأوجد  .2

 نسبة الربح = الربح / الكلفة

 وثالث منازل عشرية. %لتضمني رمز النسبة املاوية  Fن ّسق العمود  .4

 احس  اجملاميع واألعداد املبيّنة يف الشكل أعاله. .5

 .Excel7احفظ امللف باسم   .6
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 .Gradesومسّها  نة أعالهأنشئ ورقة العمل املبيّ  .1
 :الدرجةأوجد  .2

 + المشروع + النهائي 3+ االختبار 0= االختبار الدرجة

 أو تساويها، وإال فتكون "حمقق". 61الطال  اليت تكون "ُتيز" إذا كانت درجته أكرب من  حالةأوجد  .2

 استخدم التنسيق التلقائي املبنّي يف الشكل. .4

 أنشئ خمط  عمود، كما هو مبنّي يف الشكل )طال /درجة(. .5

 . Excel8احفظ امللف باسم  .6
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 .OSCARومسّها  نة أعالهأنشئ ورقة العمل املبيّ  .1
 .Gradeإىل  A22:B26س ّم النطاق  .2

 :الومولةأوجد  .2
 الومولة = المبيوات * نسبة الومولة

 ، وإال يكون صفرا .Dللموظفني بتقدير  111الذ  يكون  بدل السيارةأوجد  .4

 المواش األساسي * نسبة التأمينات االجتماعيةالذ  يساو  إىل  قسا التأمين االجتماعياحس   .5
 :المواش الشهرياحس   .6

 قسا التأمين االجتماعي –المواش األساسي + الومولة + بدل السيارة 
 .Gradeوفق الدرجة  Positionإلجياد املرتبة   VLOOKUPاستخدم دالة البحث  .5
 .  Excel9احفظ امللف باسم  .6
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Database using 
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 الوحدة الخامسة
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  Basic Concepts ت مفاهيم أساسية في قواعد البيانا

 Databaseقاعدة البيانات 
ات،  ودترت العااونن  وبطااات التب  بأهنا جمموعة مرتابطة من جداول البيانات. مثل: دليل اهل قاعدة البيانات تُعّرف

 الحقدددو )ُتسةةةم   األعمددددةنبةةةأل، جةةةل جةةةدول مةةةن جمموعةةةة مةةةن  يف متببةةةة  وبيانةةةات الطةةةم  وعممةةةا   يف جامعةةةة.
Fields )   تُ  األسطروعدد من(  سجالتسم Records.)  نتون لتل حقل نةو  بيانةاتData Type  :ُُمةّدد
 مثًم بيانات جدول الفئات: 1-5الشتل نُبني  اخل..تارنخ   .  را   نص

 
 مكونات الجدو ( 1-5الشكل )

 Access 2013 برنامج أكسس

من األدوات  عدداً ونوتر   ونادوزاواعد بيانات عمئقي نعمل عل  نظام البشغيل نظام إدارة هو  3112 أكسسبرنامج 
 ات اليت ندنرها الربنامج. ومن أه  هذه امليزات:للملف العالئقيةناجتة عن الطبيعة  امليزاتإلدارة البيانات. هذه  وامليزات

 قلل من تترار البيانات.نُ  .1
 .ومبجانس به بشتل دايق وموثوقعلومات املظهر نُ  .2
 .البيانات بسرعة وسهولة باسبخدام مناذج الربنامج ُتدخل .3
 قارنر.ق عدندة باسبخدام االسبعممات والاماذج والبائبطر وتلرت ا وترزها  عن البيانات البحث ُُيتن .4
 البيانات. نسمح حبمانةنبمبع باظام  .5
 .هنفس شارجة وتعدنل املعلومات يف الواتمنُبيح لعدة مسبخدمني  .6
 Main Access Objects الرئيسةكائنات ال

 :بطرنقة مااسبة وعرضهالبخزنن البيانات  Objectsمن عدة جائاات  Access 2013نبتّون برنامج 

عةن  بعضها ااعدة البيانات. ترتبط اجلداول مع ضمن جّلها    البياناتعل حتبوي اجلداول:  Table  جدو ال
 البيانات املتررة. بالبخفي، من ا نسمحمّ   طرنق حقول مشرتجة
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مةةن جةةدول واحةةد أو أجثةةر.  : نسةةمح ببحدنةةد جمموعةةة ترعيةةة مةةن اسقةةول أو السةةجمت Query  سدداعالماال
 ة والقيام بعمليات حسابية.هبدف االسبفسار عن بيانات معياسبعممات تُاشأ اال

 : نوتر شاشة إدخال بيانات سهلة االسبخدام. Form  نموذجال

 .: نوتر الطباعة املهاية للمعلومات Report  اقريرال
 Starting Access 2013 أكسستشغيل 
 ل،م عل  املزدوج الاقر طرنق عن أو  (7 ويندوز يف)  Start ابدأ القائمة من 3112 أكسس تشغيل ُُيتاك
 . موجود أكسس

 :ابدأ القائمة من 3112أكسس  تشغيل بدء
  Microsoft Office 2013 توق انقر  All Programs كّلها  البرامج توق انقر مث  Start ابدأ الزر توق انقر
 .Access 2013 توق انقر مث

 Access 2013 Windowنافذة البرنامج 

الربنامج العااصر ناتذة  حتوي .2-5الشتل  .Access 2013برنامج  ناتذة تُعرض  عاد تافيذ اخلطوات السابقة
 :اآلتية

بة حس  مرتّ  حدنثاً  حتتُب  اليت  اواعد البيانات هذه القائمة ضعرُ ت   :Recent بيانات الحديثةالقائمة قواعد ( 1)
 ملفات أخرىفاح  ونظهر حتت القائمة أمر ونتفي الاقر عل  إحداها لفبحها.  من األحدث إىل األادم الفبحتارنخ 

Open Other Files  ااعدة بيانات ال تظهر يف القائمة.أي لبسبطيع تبح 

 
 Access 2013 نافذة (3-5الشكل )

. وهةةي اوالةة  الونة  ترة علةة امبةةو اوالة  البحةةث عةةن بةيح هةةذا اجلةز  نُ  :الويددحالبحد  عددن قوالددح مااىددة علدد  ( 3)
 ُُيتةةةن. و جاالسةةةبعممات والبقةةةارنر والامةةةاذج و  هةةةاملطلةةةو   جةةةاهزة حتةةةوي اجلةةةداول والعااصةةةر الضةةةرورنة لباةةةا  البطبيةةةق ا

 أو الاقر عل  إحدى تئات القوال  املوجودة حتت مربع البحث.  اسبخدام مربع البحث للبحث عن القال  املطلو 
  بطبيق.الاألخرى المزمة إلمتام  إنشا  اجلداول والعااصراليت تسمح ب Blank Database قاعدة بيانات فارغة( 2)
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 ةخاصة اتنشةا  تطبيقةإل الونة ترة علة  ااجلةاهزة املبةو القوالة   : نعةرض هةذا اجلةز الويدحقوالح تطبيقدات بدبكة ( 4)
 . القوال  هذهتر اتصال مع اإلنرتنت السبخدام اوبالطبع  جي  تو . الون عل   مشارجبها  مث اسبخدامها و بالون 

 Creating a Blank Databaseإنشاء قاعدة بيانات فارغة 

 
 ( إنشاء قاعدة بيانات فارغة2-5الشكل )

  :إلنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة

 تبظهر اوال  اواعد البيانات. New جديدمث انقر عل  اخليار   ملفانقر عل  عممة الببون   .1
 . تيظهر مربع حوار ااعدة بيانات تار ة ،Blank database  قاعدة بيانات فارغةانقر  .2
 .3-5الشتل  .File Name اسم الملفربع مات يف اجب  اس  ااعدة البيان .3
  .إذا أردت تغي  املسار االترتاضي لقاعدة البيانات اجلدندة Browse  اساعراض أمر انقر .4
 .إلنشا  القاعدة  Create إنشاء انقر زر .5

 Creating Database from a Templateح قال منإنشاء قاعدة بيانات 
أجلها. وحتوي املتونات من ت تار ة جاهزة للبعامل مع األهداف اليت صممت هو ااعدة بيانا  Template القالح

. أكسددسوالبعامةةل معهةةا جاجلةةداول واالسةةبعممات والامةةاذج والبقةةارنر وبقيةةة جائاةةات الضةةرورنة المزمةةة لبخةةزنن البيانةةات 
  اظّ رند أن تبين ااعدة بيانات تُ اترتض أنك ت :تمثمً  وُتسبخدم هذه القوال  لزنادة سرعة إنشا  ااعدة بيانات احرتاتية.

  :3-5الشتل .شؤون جامعة وجليا ا وأاسامها

تبظهةةر اوالةة  هةةذه الفئةةة. أو اسةةبخدم مربةةع البحةةث للبحةةث عةةن  Contacts جهددات االتلددا  انقةةر علةة  الفئةةة .1
 .Faculty الكليةاال  

 . Desktop facultyمربع حوار تيظهر  Faculty الكلية انقر عل  اال  .2

 .ااس  اجلامعة اليت ترند تاظي  أمورهاااعدة البيانات مبا نُ اس   عّدل .3

 لباظي  اجلامعة اليت ترندها. المزمة التائااتحتوي  Facultyقال  النسخة جاهزة من  إلنشا   إنشاء أمرانقر  .4
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 ( إنشاء قاعدة بيانات جديدة من قالح4-5الشكل )

 Main Window Components الرئيسةمكونات النافذة 

 .5-5الشتل  :Access 2013 ة لااتذة ااعدة البياناتعدة متونات رئيس مُنيزأن  ُُيتن

 
 للبرنامج الرئيسة( النافذة 5-5الشكل )

 .ونظهر عليه اس  ااعدة البيانات اسالية Access نقع أعل  ناتذة :بريط العنوان

 الةةذي يةةوي Backstage عددرض الفلفيددةظهةةر ن  فعالمددة الابويددح ملددعاةةد الاقةةر علةة   :عالمددة الابويددح ملددف
 ىسددا  تةةبحو    Closeإغددال و  Print طباعددةو  Save ىفدد و  Open فدداحمثةةل جمموعةةة األوامةةر األساسةةية 

Account.  

 منيز بني نوعني من عممات الببون : .نبتون الشرنط من عممات تبون  حتوي جمموعات من األوامر :الشريط
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 الرئيسدةاللدفحة تبضةمن أربةع عممةات تبونة : تتةون اةاهرة دومةاً  و و  General Tabs عامدةالابويح العالمات 
HOME  إنشدداء CREATE  خارجيددة بيانددات EXTERNAL DATA  األدوات DATABASE 

TOOLS. 

وهةةي عممةةات تبونةة  تظهةةر تلقائيةةاً عاةةد البعامةةل مةةع جائاةةات  :Contextual Tabs سددياقيةالابويددح العالمددات 
 .6-5الشتل  .لبقارنر والاماذجول وااُمددة جاجلد

 
 ( مكونات الشريط6-5الشكل )

الةيت ُتسةبخدم جثة اً جةأمر  ويبةوي األوامةر  بدريط العندواناجلهةة اليسةرى مةن يف نقةع  :بدريط أدوات الوودو  السدري 
 .Redo  اإلعادةوأمر  Undo  الاراج وأمر    Save  الحف 

وهةو اجلةز  اليسةاري مةن  هةا أو تبح عاةد إنشةا  ااعةدة بيانةات نظهةر جةز  الباقةل :Navigation Paneجزء الانقل 
 .Accessالذي نعرض جائاات  Accessناتذة 

 .7-5الشتل  :نبأل، جز  الباقل من
ق ائةااعةدة البيانةات وطر  مةع جمموعةاتتظهةر جمموعةة مةن األوامةر الةيت تبعامةل   عاد الاقر عليهةا :Menu القائمة( 1)

 إاهارها. 

البيانات بسرعة عن طرنق إدخال جز   ااعدةللعثور عل  جائاات ضمن ُنسبخدم  :Search Boxالبح   مرب ( 3)
  نقةوم جةز  الباقةل بإخفةا  ااموعةات معةان  البحةثأثاةا  جبابةة يف . )معةان  البحةث( من اس  التائن املطلو  أو جله

 . معان  البحثطابق اليت ال حتبوي عل  التائاات اليت تُ 

تُعةةرض ضةةمن جةةز  الباقةةل بشةةتل أشةةرطة. يمةةل جةةل شةةرنط اسةة  ااموعةةة وسةةهمني  :Groups المجموعددات( 2)
. الحةةأ أن اجتةةاه السةةهمني نبغةة  إىل األعلةة  أو األسةةفل عاةةد هةةاأو إ ما الاقةةر عليهمةةا لبوسةةيع ااموعةةة ُُيتةةنصةةغ نن 

 الاقر عليهما.

  انقر عل  السهمني املبجهني إىل األعل  إل مق ااموعة. 

   السهمني املبجهني إىل األسفل لبوسيع ااموعة وإاهار جائاا ا.  انقر عل 

: نوسع أو خيفي جز  الباقل عاد Shutter Bar  Open/Close Button  وإغالقهزر فاح بريط اإلغال( 4)
قةةةر نقعةةةان بانةةة  القائمةةةة. الحةةةأ أن اجتةةةاه السةةةهمني نبغةةة  إىل اليمةةةني أو اليسةةةار عاةةةد الا اللةةةذننالسةةةهمني علةةة  الاقةةةر 
 :عليهما

  إلخفا  جز  الباقل اليسارانقر عل  السهمني املبجهني إىل. 

   إلاهار جز  الباقل اليمنيانقر عل  السهمني املبجهني إىل.  

   فبا  املاضغط علF11 أو إاهاره بشتل مبعاا  إلخفا  جز  الباقل. 
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والامةةاذج والبقةارنر ومتونةةات اجلةةداول واالسةبعممات وهةي  :Database objectsكائندات قاعدددة البياندات ( 5)
Access وتظهر عاد توسيع ااموعات. .األخرى 

 
 ( مكونات جزء الانقل7-5الشكل )

تيهةةةا   ُتصةةةّم ألهنةةةا ماطقةةةة العمةةةل.  Accessوهةةةي املاطقةةةة األوسةةةع يف ناتةةةذة  :Objects Areaمنطقدددة الكائندددات 
الةةيت تةةزود هبةةا  الرئيسةةةداول و  هةةا مةةن األعمةةال إدخةةال البيانةةات إىل اجلةة تضةةًم عةةن وتُعةةرض وتُافةةذ  Accessجائاةةات 

 .Accessااعدة البيانات 

منطقددة التائاةةات املعروضةةة يف  عةةنتظهةةر عليةةه معلومةةات ورسةةائل مفيةةدة   Accessُيبةةد أسةةفل ناتةةذة  :بددريط الحالددة
 .Objects Area الكائنات

 Open Databaseفاح قاعدة بيانات 
 لفاح قاعدة بيانات:

تيظهةر   Browse  اساعراضمث انقر عل  أمةر   Openتبح  عاوانانقر عل     ملفببون  عممة الانقر عل   .1
  .Open فاح حوار مربع

د االةد الةذي مث حةدّ    Open فداح راو اسة ربةعجةز  الباقةل مليف املوجود   Computerالحاسو انقر اخبصار  .2
 يوي ااعدة البيانات.

 .بياناتالر ااعدة مسا Address Bar بريط العنوانالحأ جي، نُظهر  .3
تبظهةر اائمةة ماسةدلة حتةوي   فداحعلة  السةه  الصةغ  بانة  زر مث انقةر   ااعدة البيانةات الةيت ترنةد تبحهةا حّدد .4

 أمناط تبح ااعدة البيانات.
 ااعدة البيانات املطلوبة وتق الامط املخبار. لفبحانقر منط الفبح الذي ترنده لقاعدة البيانات  .5

  Close the Databaseبيانات الإغال  قاعدة 

 :اآلتيةاتبع اخلطوات مفبوحاً   Access 2013إل مق ااعدة البيانات اسالية مع بقا  برنامج
 .ملفعممة الببون  انقر  .1
 للظهور من جدند. Access 2013ااعدة البيانات اسالية وتعود ناتذة  تُبغلق Close إغال  انقر عل  أمر .2
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 Tablesالجداو  

 Table Elementsعناور الجدو  
وعةةةدد مةةةن  . نبةةةأل، جةةةل جةةةدول مةةةن جمموعةةةة مةةةن اسقةةةولهةةةاوختزنا العاصةةةر األساسةةةي لباظةةةي  البيانةةةات الجددددو  نُعةةةدّ 

 .8-5الشتل  .من مخسة حقول وسبة سجمت Professors األساتذة نبأل، جدول  تمثمً  السجمت.

موعة من القي  اليت تص، جائااً ُمدداً جل سجل يف اجلدول جم  وُُيّثل .يف اجلدول السطور هي: Records السجالت
Entity اً واحد جامعة   أسباذ   دحُتدّ . تمثًم جمموعة القي  يف السجل األول . 

البيانةات  ولتةن ختبلة، عةادةً  .جّلهةا  شةرت  هبةا التائاةاتتجةل حقةل صةفة   ُُيثّةل: هي أعمةدة اجلةدول. Fields و الحق
حبقل االس  األول واالسة  الثةا   جّله  نشرتجونثًم أساتذة اجلامعة  املخزنة هبا مع اخبمف السجمت )التائاات(  تم

 .بالقي  هلذه اسقول -بالطبع– وخيبلفون واالخبصاص

: نلبةةزم جةةل حقةةل ببخةةزنن نةو  واحةةد مةةن أنةةوا  البيانةةات املخبلفةةة. تقةةد تتةةون البيانةةات Data type نددوا المعطيددات
 أم ال أو ماطقية مثل حقل دوام جامل  FirstNameس  األول أو نصية مثل حقل اال  ID املعّرفرامية مثل حقل 

Fulltime  مثل حقل تارنخ املباشرة  اً أو تارخيStartdate   الحقاً  سابعرّتها البيانات اليتأنوا    ها من و . 
الةةيت تقةةوم ببحدنةةد جمموعةةة مةةن جمموعةةة مةةن اخلصةةائص  نتةةون لتةةل حقةةل: Field properties خلددائا الحقددل

و  هةةا مةةن   والقيمةةة االترتاضةةية للحقةةل  وتاسةةيق البيانةةات  حجةة  البيانةةات :مثةةل سةةُبخّزن البيانةةات الةةيت   الشةةروط علةة
 إدخال البيانات بشتل ُمدد.ب املسبخدم تُلزماخلصائص اليت 

مثةل  .حقل يبوي عل  اي  ترندة لبمييةز جةل سةجل عةن السةجمت أخةرى هو :Primary Key األساسي المفااح
 .Professorsبدول  IDف حقل املعرّ 

ل سةهّ ربط عدة جداول معةاً لبشةتيل عماةات تُ  ُُيتن: Relationships between tables العالقات بين الجداو 
 ذلك الحقاً. سارىجما   ةاألساسي اتيحالعماات بني اجلداول باسبخدام املف وُتشّتلمعاجلة البيانات. 

 للجدو  الرئيسة( العناور 8-5الشكل )
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 Data Typesانات أنواا البي

 لتل حقل. نو  البيانات وحُتّدد ختبار اسقولجي  أن   ابل أن تُاشئ جدوالً 
 .9-5الشتل : أنواا البيانات تبضمن

 هامجيع Characters المحارفوهو نو  البيانات االترتاضي للحقل ألنه نشمل  :Short Text قلير نا .1
االسةةة   :مثةةل د هةةذا الاةةةو  مةةن البيانةةةات سقةةول األ ةةةا حتدنةة ُُيتةةةنمةةن حةةروف وأراةةةام وُمةةارف خاصةةةة ومسةةاتات. و 

أو ُمرتةةةاً خاصةةاً مثةةةل   ألهنةةا اةةةد حتةةوي صةةةفراً علةة  نسةةةار الةةرا   وأراةةام اهلةةةات،  والرمةةز الربنةةةدي  والعاةةةاوننوالشةةهرة  
 ُمرتاً. 255أن نصل حج  البيانات املدخلة إىل  ُُيتنو ". -املعرتضة "

 .الطونلة لبعليقات واملمحظاتسبخدم سقول اونُ  Long Text نا طويل .2
يف اسسةةةابات مثةةةل التميةةةات واألطةةةوال  ُتسةةةبخدمأن  ُُيتةةةن: ُنسةةةبخدم للبيانةةةات العددنةةةة الةةةيت Numberرقدددم  .3

 واألحجام.
تةارنخ و   تةارنخ املةيمد :مثةل  سبخدم سقول البيانات اخلاصة بالبارنخ أو الواتونُ  Date/Time:تاريخ ووقت  .4

 املباشرة يف العمل. 
 خانة. 15 أن تصل املاازل العشرنة تيه إىل ُُيتن إذاقدنة القي  ُنسبخدم لل :Currencyعملة  .5
  عاةد إضةاتة سةجل جدنةد اً تلقائية تأخذ ايمهاوهي أراام صحيحة مبسلسلة  :Auto Numberترقيم تلقائي  .6

  وُنسبخدم عادًة الرتاي  البلقائي إلنشا  املفبا  األساسي للجدول.. IDحقل املعرف  :مثل
دوام   حقةةل :خطةةأ( مثةةل واطقيبةةني )صةةح أاملللحقةةول الةةيت حتةةوي إحةةدى القيمبةةني  ُنسةةبخدم :Yes/Noم/ال نعدد .7

 .جامل أم ال
 حقةةل :خةةرى مثةةلاألتائاةةات البيانيةة و الرسةةومات السةةبخدم لبخةزنن الصةةور والوثةةائق و : نُ OLE Objectكددائن  .8
 .Photo الشخصية صورةال
 أو عاوان برند إلترتو .   ن مواعسبخدم لبخزنن عاوانُ  :Hyperlinkتشعبي  ارتباط .9

 Resumeختةةزنن السةة ة الذاتيةةة  :والوثةةائق. مثةةل صةةورال :مثةةل  لةةربط مرتقةةات خارجيةةة :Attachmentمرفدد   .11
 مثًم. ألسباذ اجلامعة

  حقل ُمسو  يف جدول. بإدراج Access 2013نسمح لك  :Calculatedمحسو   .11
بيانةات مةن حقةول جةداول أخةرى وختزناهةا يف ُنسةبخدم للبحةث وإدخةال  :Lookup Wizardمعدالج بحد   .12

 اسقل اسايل.

 
 البيانات( أنواا 9-5الشكل )
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 Create Tableإنشاء جدو  

 :اآلتيبنيإحدى الطرنقبني  تبا ا كُُيتا  Accessإلنشا  جدول جدند يف ااعدة بيانات 

  عرض ورقة البيانات طرنقةDatasheet View.  
  عرض تلميم الجدو  طرنقةTable Design. 

 :ورقة البياناتعرض 
. تّبص، طرنقة وراة البيانات بالبساطة والسهولة  وال تبطّل   Datasheet Viewُُيتاك إنشا  اجلداول بطرنقة عرض وراة البيانات 

 إلنشا  جدول جدند يف جث اً من االحرتاف وتسمح بعرض البيانات والبعامل معها )جإضاتة البيانات  أو حذتها  أو تعدنلها(.
 .11-5الشتل : اآلتيةاتبع اخلطوات   Accessااعدة بيانات 

  جدددددو انقةةةةر علةةةة  أمةةةةر و  Tables جددددداو النبقةةةةل إىل جمموعةةةةة مث ا  CREATE إنشدددداءانقةةةةر علةةةة  الببونةةةة   .1
Table. 

 .Table1دع  نُ   Navigation Pane جزء الانقلجدول جدند يف  نُدرج .2
الحقددو   و  Tables الجدددو  ومهةةا   Ribbonيط الشددر علةة   سةةياايني نيتبةةونب أدوات اجلةةدول ضةةمن وتظهةر .3

Fields وإضاتة حقوله. باا  اجلداول عل أوامر تساعد  انحتون 
مُتثةل اجلةدول وتظهر ضةماها وراةة البيانةات الةيت   Table1أنضاً عممة تبون  يف ماطقة التائاات تسم   وتظهر .4

Table1. 
 ُنسم  املفبا  األساسي. تلقائياً الذي Table1 اجلدول إىل IDحقل املعرف  ُنضاف .5
 :اآلتيةاتبع اخلطوات  السابق إلضاتة حقول إىل اجلدول  .6
  انقر إلضافةانقر رأس اسقل Click to Add .تبظهر اائمة ماسدلة حتوي أنوا  البيانات 
  .اسقةةل اجلدنةةد باسةة   تيُةةدرجانقةةر علةة  نةةو  البيانةةات املطلةةو  لبحدنةةد نةةو  البيانةةات للحقةةل الةةذي ترنةةد إضةةاتبه

Field1. 
   ّ   فبا  املضغط عل  مث ا  اس  اسقلEnter .لمنبقال إىل إضاتة حقل جدند وإاهار اائمة أنوا  البيانات 
 . مث إعادة تسميبها الحقاً   إضاتة اسقول مجيعها ُُيتن .7

 
 ( إنشاء جدو  جديد11-5الشكل )
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 & Add إضدددافة وىدددذفموعةةة اا  انبقةةةل إىل Fieldsالحقددو  ضةةةمن الببونةةة   طريقددة بديلدددة إلضدددافة ىقددل:

Delete   اسقل عل  ُيني اسقل املخبار.  نُدرجإلدراج حقل جدند من نو  املعطيات احملدد. انقر عل  نو  املعطيات 
 Rename Fields and Columnsة األعمدو إعادة تسمية الحقو  

 اآلتية: الطرائق الثمثبإحدى  هاأو بعد إعادة تسمية اسقول ابل إدخال البيانات ُُيتن
 :Fields ىقو  اسافدام الابويح 

 .11-5الشتل : اتبع اخلطوات اآلتية  Fields ىقو إلعادة تسمية حقل باسبخدام الببون  

 .د اسقل الذي ترند تغي  ا هحدّ  .1
االسددم والعنددوان انقةةر أمةةر ، Properties الفلددائا   انبقةةل إىل جمموعةةةFIELDS الحقددو ضةمن الببونةة   .2

Name & Caption إدخا  خلائا الحقل يظهر مربع حوار تEnter Field Properties.  
 .Nameاالسم أعد تسمية اسقل ضمن مربع  .3
 .OK مواف مث انقر زر  Caption العنوانضع عاوان اسقل يف صادوق  .4

 
 تسمية الحقو  واألعمدة( اسافدام الابويح ورقة بيانات إلعادة 11-5الشكل )
 اسافدام النقر المزدوج: 

 .12-5الشتل . نقراً مزدوجاً عل  عاوان اسقل إلعادة تسميبه انقر

 
( تحرير اسم الحقل13-5الشكل )  

 :اسافدام الزر األيمن
 .13-5الشتل  انقر بالزر األُين عل  رأس العمود. .1
 .Rename Fieldالحقل إعادة تسمية انقر عل  أمر  .2
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 واألعمدة( اسافدام الزر األيمن إلعادة تسمية الحقو  12-5الشكل )

 Table Design Viewتلميم الجدو  عرض 

 أن تضةةةةًم عةةةةن .سةةةةهلة وبسةةةةيطةالسةةةةابقة  Datasheet البيانددددات ورقددددةعددددرض إنشةةةةا  جةةةةدول باسةةةةبخدام طرنقةةةةة  إنّ 
Access 2013 دول باسةبخداماجلةأن إنشةا   إالخصةائص اسقةول. جثة  مةن تعيةني  و   أنةوا  البيانةات نسةمح باخبيةار 

وإعةادة  ها وحةذت قةولاساملزنةد مةن املرونةة مةن حيةث إضةاتة  عطينُ  Table Design View الجدو  تلميم عرض
وتوصةي، اسقةول وإعةداد  ه وتعيةني املفبةا  األساسةي وحذتةها  وتعيةني خصائصة  وتعيةني نةو  بيانةات اسقةولبها  تسمي

 .14-5شتل ال: اآلتيةاتبع اخلطوات   إلنشا  جدول باسبخدام تصمي  اجلدول .و  ها  خيارات الفهرسة
انقةر  مث، Tables جدداو الانبقةل إىل جمموعةة   Ribbonط الشدريعلة   CREATE إنشداءالببونة   ضةمن .1

 .Table Design تلميم الجدو  عل  أمر

 علةةة حتةةوي أوامةةر تسةةاعد   Design الالددميمتُةةةدع   Ribbon الشدددريطعلةة   ظهةةر عممةةة تبونةة  سةةياايةت .2
 .تصمي  اجلداول

نبةةأل، . Table2اجلةةدول  ظهةةر ضةةماها تصةةمي نو   Table2التائاةةات تسةةم  تبونةة  يف ماطقةةة عممةةة  تظهةةر .3
 اووديفالو  Data Typeندوا البياندات و  Field Nameم الحقدل  اسد :هةي  تصمي  اجلدول من ثمثة أعمةدة

Description .خلائا الحقل  ماطقة تضًم عنField Properties. 
 . Field Nameاسم الحقل أدخل أ ا  اسقول املطلوبة يف عمود  .4
 يف عمود اس  اسقل. أُدخللتل حقل  Data Type نوا البياناتنو  البيانات يف عمود  أساد .5
 لببق  مبذجراً وايفة اسقل وأمهيبه. Description الووف( يف عمود اً ُمرت 255أن ُتضي، وصفاً )حىت  ُُيتن .6
 .Field Propertiesخلائا الحقل حقل يف جز   لحّدد اخلصائص املااسبة لت .7



  الخامسةالوحدة               

 165-  

 
 ( إنشاء جدو  بطريقة تلميم جدو 14-5الشكل )

 Assign Primary Keyتعيين المفااح األساسي 

سةم  . نُ بشتل وحيةدسجل اللبحدند  ترندةمن حقل أو جمموعة حقول حتوي ايماً  بدّ ال  لبمييز جل سجل عن اآلخر
وذلةةك هلةةدتني  ه نفسةة بةةا  األساسةةيهةةذا اسقةةل )أو جمموعةةة اسقةةول( باملفبةةا  األساسةةي. ال نوجةةد سةةجمن هلمةةا املف

 أساسيني:
  سجمت اجلدوللبمييز جل سجل من. 
  .السبخدام املفبا  األساسي يف الربط بني اجلداول  

 :اآلتيةاتبع اخلطوات للجدول  لبعيني مفبا  أساسي 
 تون مفباحاً أساسياً.تصلح ألن ت اليت قولاسأو جمموعة   د اسقل الرئيسيحدّ  .1
 .DESIGN البصمي  لببون انقر عل  عممة ا .2
الشةتل  )أو اسقةول(. بانة  اسقةل تيظهةر مفبةا  أصةفر Primary Key  المفاداح األساسديانقةر علة  أمةر  .3

5-15. 

 
 ( تعيين المفااح األساسي15-5الشكل )
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 Save the Tableىف  الجدو  

 ال حُتفةةأ تلقائيةةاً. سفةةأ Accessألّن جائاةةات   ابةةل مغةةادرة طرنقةةة عةةرض البصةةمي  أو إ ماةةه اجلةةدولجيةة  أن حتفةةأ 
 :اآلتيةاتبع اخلطوات   بالفقرة السابقة ُصّم الذي  Table2 اجلدول

يف  Saveحفددد  الأو علةةة  أمةةةر   املوجةةةود علةةة  شةةةرنط أدوات الوصةةةول السةةةرنع Save  حفددد الانقةةةر علةةة  أمةةةر  .1
 .Save As باسمىف  حوار  مربعتيظهر     الببون  مل،

 .لبطبيق االس  اجلدند OK مواف مث انقر زر  Universitiesبة  Table2أعد تسمية  .2
علة  عممةة الببونة  الةيت  Universitiesنظهةر اسة  اجلةدول و   يف جز  الباقل Universitiesتيادرج جدول  .3

 .16-5الشتل  تسميبه. أُعيدتحتوي تصمي  جدول الذي 

 
 ( ىف  جدو  جديد61-5الشكل )

 Save Design Modificationsىف  تعديالت الالميم 

 .سابقاً التائن ُمفوااً جان حىت ولو    أي تعدنل ببصمي  التائن يباج إىل حفظه من جدند

 السددددددددددددددري   بددددددددددددددريط أدوات الووددددددددددددددو املوجةةةةةةةةةةةةةةود علةةةةةةةةةةةةةة   Save  حفدددددددددددددد ال أنقونةةةةةةةةةةةةةةةانقةةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةةةة  
Quick Access Toolbar   ىف  أو عل  أمرSave البعدنمت وال تظهر أي  تُبحفأ.  ملفيف الببون   املوجود

  لبأجيد اسفأ.رسالة 

 Switch between Table Views  عرض الجدو  طرائ الابديل بين 
 DESIGN لالميموطرنقة ا  Datasheet ورقة البياناتأمّهها طرنقة   قائبعدة طر  Accessعرض جائاات  ُُيتن

 .املذجورتني سابقاً 
 .17-5الشتل  :اآلتيةوذلك بإتبا  اخلطوات   الباقل بني طرنقيت العرض بسهولة ُُيتنجما 

 . Design View عرض الالميم الذي نظهر اآلن بطرنقة Universitiesعممة الببون  جلدول عل   انقر .1
 الرئيسددةاللددفحة  تبونةة املوجةةود ضةةمن عممةةة   Datasheet View عددرض ورقددة البيانددات انقةةر علةة  أمةةر .2

HOME للشريط Ribbon طرنقة عرض اجلدول  تبببدلUniversities  اة بيانات. ونبغة  األمةر إىل عرض ور
 . Design Viewعرض الالميمر السابق إىل أم
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 HOME الرئيسةاللفحة  املوجود ضمن عممة الببون   Design View عرض الالميمأنقونة انقر عل   .3
بصمي . ونبغ  األمر السابق إىل أمر الإىل عرض  Universitiesببدل طرنقة عرض اجلدول بت Ribbonللشريط 

 .Datasheet View البياناتعرض ورقة 

أو  ق العةةرض.ائةةأسةةفل األمةةرنن السةةابقني تبظهةةر اائمةة ماسةةدلة تسةةمح باالخبيةةار بةةني طر  علةة  السةةه   انقةر .4
ق ائةةةتسةةةمح أنضةةةاً باالخبيةةةار بةةةني طر بةةةالزر األُيةةةن تبابثةةةق اائمةةةة  Universitiesانقةةةر علةةة  عممةةةة الببونةةة  جلةةةدول 

 .17-5الشتل  .العرض

 
   عرض الجدو ائبين طر  الابديل 17-5الشكل 

-5الشتل  .Status Bar بريط الحالةالعرض املوجودة عل   إحدى طرائقاخبيار طرنقة العرض بالاقر عل   ُُيتن
18. 

 

 
   عرض الجدو  باسافدام بريط الحالةائالابديل بين طر  11-5الشكل 

 Fields Propertiesخلائا الحقو  

طرنقةة  وحُتةّددمةن ختصةيص القةي  املدخلةة  خلدائا الحقدلتزنةد يف حةني اسقةل.  نو  البيانةات القةي  املدخلةة إىل ُيّدد
أن تقوم بإعدادها لببأجد من صحة البيانات املدخلة  ُُيتنصائص اليت اخللتل نو  بيانات جمموعة من  نوجدإاهارها. 

 وطرنقة إاهارها. 
 .19-5 لالشت :اآلتيةاتبع اخلطوات  ،Professorsعداد خصائص أي حقل جلدول إلو 

 . للجدول Design view الالميمعرض انبقل لطرنقة  .1
 د اسقل الذي ترند إعداد خصائصه.حدّ  .2
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تبظهةر خصةائص اسقةل  Generalعدام وانقةر عممةة الببونة   Field Properties ائا الحقدللدخانبقل جلةز   .3
 . والثا  لقيمة اخلاصية  ضمن عمودنن األول الس  اخلاصية

 ااس  البيانات املطلو  إدخاهلا.مبا نُ  اخلصائصعّدل اي   .4

 .ملعظمها االترتاضية القي  تر  كُُيتاو  جّلها   ست حباجة لبعدنل اخلصائصل

 
 ( إعداد خلائا الحقل61-5الشكل )

 Field Sizeىجم الحقل 

 من حيث القيمة. ختبل،ولتن   Field Sizeىجم الحقل خباصية  ةوالرامي ةالبيانات الاصي أنوا  تبميز
   وذلةةك حسةة  حجةة    ُمرتةةاً  255إىل  1مةةن  تعدنلةةه ُُيتةةنُمرتةةاً و  255االترتاضةةي القصةة  الاصةةي قةةل استحجةة

 البيانات املبواع إدخاهلا.
   وحيح وطويلبياما حج  اسقل الرامي االترتاضي هو حج  را Long Integer. 

 حتوي أنوا  البيانات الراميةة تبظهر اائمة ماسدلة  السه  املوجود باجلهة اليمىن خلاصية حج  اسقلزر انقر عل   .1
 .21-5الشتل  .هامجيع

 نو  البيانات الرامي املااس . اخرت .2

 
 ( تحديد خاوية ىجم الحقل للبيانات الرقمية02-5الشكل )
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 Decimal Placesالمناز  العشرية 

إال أنةه   Auto آلديايمبهةا االترتاضةية و   Decimal Places لمنداز  العشدريةانبميةز نةو  البيانةات الرامةي خباصةية 
 :نأيتحتدندها جما  ُُيتنمازلة. اليت  15مازلة إىل  1ختصيصها بعدة ماازل ثاببة تبدأ من  ُُيتن

تبظهةر   للحقل الرامةي Decimal Places المناز  العشريةانقر عل  زر السه  املوجود باجلهة اليمىن خلاصية  .1
 .15إىل  1شرنة من اائمة ماسدلة حتوي أرااماً من أجل حتدند عدد املاازل الع

 .21-5الشتل  .ةانقر توق الرا  الذي نبفق مع املاازل العشرنة املطلوب .2

 

 ( تحديد عدد المناز  العشرية للبيانات الرقمية06-5الشكل )
 Formatالانسي  

 :Formatتغي  طرنقة إاهار بعض البيانات داخل اسقل ببغي  خاصية الباسيق  ُُيتن
عطةةي خاصةةية تاسةةيق الةةرا  أو العملةةة جمموعةةة مةةن اخليةةارات املهمةةة لطرنقةةة إاهةةار الةةرا    : تتنسددي  الددرقم والعملددة .1

 .22-5الشتل  جالطرنقة العامة أو إاهار الرا  بشتل نسبة أو عملة.
  ق عل  البيانةات داخةل اسقةلنعطي تاسيق البارنخ جمموعة من الاماذج اجلاهزة اليت ُتطبّ  :والوقتتنسي  الااريخ  .2

الشةتل  .أو إاهار البةارنخ بصةيغة اصة ة أو طونلةة  أو البارنخ تقط  تقط الواتمنط معني جإاهار تبظهرها وتق 
5-22. 

.  Yes/No, On/Off, True/False :أمنةةاط تقةةط ةتاسةةيق البيانةةات املاطقيةةة بثمثةة ُُيتةةن: تنسددي  نعددم/ ال .3
 .22-5الشتل 

االرتباطةات و القصة ة والاصةية الطونلةة ت الاصةية تغي  حج  اخلط للبيانا ُُيتن :  النا واالرتباط الاشعبييتنس .4
نةةؤدي إىل تتبةة  حجةة  خةةط  امّةة  Format property الانسددي  خاودديةيف  <إشةةارة  مةةثمً  جةةأن تضةةع   البشةةعبية
 .22-5الشتل  .البيانات

 
 ( تحديد تنسي  الحقل00-5الشكل )
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 Input Maskقناا اإلدخا  
ية وحقةةول البةةارنخ والواةةت. وذلةةك إلدخةةال البيانةةات بطرنقةةة  اسقةةول الاّصةةيف Input Mask قندداا اإلدخددا ُتسةةبخدم خاصةةية 

 أو  دةضةبط إدخةال البةارنخ بصةيغة ُمةدّ  ُُيتةن :جيفية إدخال البيانات بطرنقة صحيحة. تمثمً عل   ملساعدة املسبخدم  أو  دةُمدّ 
اهلةةات، أو الرمةةز الربنةةدي ضةةمن إدخةةال راةة   ُُيتةةنأو  **** Password كلمددة المددرورجمةةا يف   املةةدخلالةةاص  حجةة  ُُيتةةن

 ي بصّيغ ُمددة.حقل نصّ 
 Phone الهداتفراة  اهلةات،. تةإذا أردت إدخةال راة   تضةمً عةنورمز املدناة   نبأل، را  اهلات، التامل من رمز الدولة :تمثمً 

 .0000000-000(000+)صةةبح جيةة  وضةةع ااةةا  اإلدخةةال حبيةةث نُ   هبةةذه الصةةيغة Universitiesللجامعةةات يف جةةدول 
 .23-5الشتل  :اآلتيةاتبع اخلطوات   ولبحدند ااا  اإلدخال

   .Phone حقل اهلات،د وحدّ   Design الالميم انبقل إىل طرنقة عرض .1
املوجةود باجلهةة اليمةىن مةن خاصةية  Ellipsis وانقر الةزر  Field Propertiesل خلائا الحققسم انبقل إىل  .2

ااةا  يةوي جمموعةة صةيغ لضةبط  Input Mask Wizardدخدا  معدالج قنداا اإل حةوار مربةعتيظهةر   ااةا  اإلدخةال
 .اإلدخال

تيظهةر  Edit Listتحريدر القائمدة انقر زر تتإن مل جتد   Phone اهلات، احبث عن الصيغة املااسبة جقاا  إدخال سقل .3
 .Customize Input Mask Wizard معالج تفليا قناا اإلدخا حوار  مربع

 .New Record سجل جديدانقر زر  .4
 لقاا  اإلدخال. Description الووفيف حقل  Phoneاجب   .5
 .قناا اإلدخا  يف حقل اً جدند إدخال   أدخل ااا    .6
. مث انقةر  Sample Data مثدا  عدن البياندات ىقدليف  2345555-011(963+)ثةال املأدخل عياة من البيانةات ج .7

 .ناا اإلدخا معالج قحوار  مربعتيظهر ااا  اإلدخال اجلدند يف   Closeغال  اإلزر 
ات السةةابقة   احفةةأ البغيةة .تبظهةةر جقيمةةة يف حقةةل ااةةا  اإلدخةةال Finish إنهدداءزر مث انقةةر   د ااةةا  اإلدخةةال اجلدنةةدحةةدّ  .8

 .اً وأدخةةةةةةةةةةةةةةةل راةةةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةةةةات، جدنةةةةةةةةةةةةةةةد  مث انبقةةةةةةةةةةةةةةةل إىل طرنقةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةرض وراةةةةةةةةةةةةةةةة بيانةةةةةةةةةةةةةةةات  اجلدنةةةةةةةةةةةةةةةدة يف اجلةةةةةةةةةةةةةةةدول
 .24-5الشتل  

 

 قناا اإلدخا ( تحديد 02-5الشكل )
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 ( طريقة إظهار قناا اإلدخا 04-5الشكل )
 Captionالعنوان 

. تمةثًم يةوي املخبصر عادةً خيبل، عن اس  اسقل أن  ُُيتنعاواناً أو تعليقاً للحقل  Captionُتظهر خاصية العاوان 
ونظهةر   الذي يج  اسة  اسقةل عةن الظهةور Attachment مرف  من نو  البيانات اً عمود Professorsجدول 

 العاةةةةوان خلاصةةةةية Resume السدددديرة الذاتيددددة. ولتةةةةن إذا حةةةةددت عاوانةةةةاً مثةةةةل clip  المشددددب رة بةةةةداًل ماةةةةه صةةةةو 
Caption   تسبظهر جلمةResume  25-5الشتل . جعاوان للحقل. 

 

 Caption ( خاوية العنوان05-5شكل )ال

 Default Valueالقيمة االفاراضية 
ملعظ  اسالة االترتاضية  :عملية إدخال البيانات. تمثمً  لبسهيل Default Valueالقيمة االفاراضية ُتسبخدم خاصية 

خلاصةةةية القيمةةةةة االترتاضةةةةية للحقةةةةل  Yes نعددددم حتدنةةةد القيمةةةةة ُُيتةةةةن  ومةةةةن مثّ  .تذة اجلامعةةةةات أن نتونةةةةوا مبفةةةر نياسةةةأ
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Fulltime.  اد ع القيمة هذه تغي  -بالطبع– ُُيتنتظهر القيمة االترتاضية وجأهنا مدخلة يف جل سجل جدند. ولتن
 .26-5الشتل اساجة. 

 

 Default Valueة ( خاوية القيمة االفاراضي01-5الشكل )
 Validation Ruleقاعدة الاحق  من اللحة 

بوضةةع ااعةةدة لضةةبط البيانةةات الةةيت سةةُبخزن يف  Validation Ruleقاعدددة الاحقدد  مددن اللددحة تسةةمح خاصةةية 
بةةثمث  Professorsيف جةدول  Specialization ضةةبط القةي  املدخلةة إىل حقةةل البخصةص ُُيتةن  اسقةل. تمةثمً 

 :اآلتيةقبل   ها. وإلعداد هذه اخلاصية اتبع اخلطوات نُ  اي  ال

 .Specializationد اسقل وحدّ  DESIGN الالميم انبقل إىل طرنقة عرض .1
قاعددة الاحقد  خلاصةية  ”CIS” Or “IS” Or “MIS“ :اآلتيةة ةواجبة  القيمة  انبقةل إىل خصةائص اسقةل .2

 .27-5شتل ال. Validation Ruleللحةمن ا
 ةة  القةةي  الةةيت مةةن  Specializationدخل ايمةةة إىل اسقةةل وحةةاول أن تُةة  انبقةةل إىل طرنقةةة عةةرض وراةةة بيانةةات .3

 مةن القةي  Specializationتبظهر رسالة خطأ خترب  بضرورة إدخال ايمة إىل حقةل   يف اخلطوة الثانية ُحّددت
 .احملددة الثمث

 

 ( خاوية قاعدة الاحق  من اللحة02-5الشكل )
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 Required Propertyخاوية مطلو  
 مطلدددددو عاةةةةةدما حُتةةةةةدد خاصةةةةةية  .(Yes/No) ايمةةةةةة ماطقيةةةةةة وتأخةةةةةذ .جّلهةةةةةا  نةةةةةوا  البيانةةةةةاتألهةةةةةذه اخلاصةةةةةية تبةةةةةوتر 

Required  بةةةNo تيسةةمح Access  السدديرة بيانةةات مثةةل حقةةل أو ترجةةه مةةن دون  هةةذا اسقةةلإىل بإدخةةال بيانةةات 
 Yes قيمةةب Requiredمطلدو  عادما حُتةدد خاصةية ا أمّ . Professors األساتذة يف جدول Resume الذاتية

لةةيس مةةن  :هةذا اسقةةل. تمةثمً إىل بيانةةات  أُدخلةتإال إذا   حبفةأ سةةجل بيانةات جدنةةد للجةةدول Accessتلةن نسةةمح 
ا  ألسباذ اجلامعة. وإلعةداد الثو إذا مل نُدخل االس  األول  Professorsاملقبول حفأ سجل من البيانات يف جدول 

 :اآلتيةاتبع اخلطوات  Professorsجلدول  Firstnameهذه اخلاصية سقل 
 .28-5تل شال .Firstnameد اسقل وحدّ   Design الالميمعرض انبقل إىل طرنقة  .1
 .Required مطلو  للخاصية Yes نعم قيمةالد وحدّ   خلائا الحقل اس انبقل إىل  .2
دخل سةجل بيانةات إىل اجلةدول ولتةن وحةاول أن تُة  Datasheet view ورقدة بيانداتعدرض انبقةل إىل طرنقةة  .3

تسةةةةةةبظهر رسةةةةةةالة خطةةةةةةأ ختةةةةةةرب  بضةةةةةةرورة إدخةةةةةةال ايمةةةةةةة إىل حقةةةةةةل   Firstnameسقةةةةةةل امةةةةةةن دون أن تةةةةةةدخل 
Firstname. 

 

 ( خاوية القيمة المطلوبة 02-5الشكل )
 Expression Propertyخاوية الاعبير 

لبسةةمح للمسةةبخدم إضةةاتة تعبةة   Calculated محسددو نةةو  البيانةةات  Expression الاعبيددرُتصةةاح  خاصةةية 
 المدددة رناضةةي لبافيةةذ عمليةةة حسةةابية علةة  بعةةض األعمةةدة وختزناهةةا يف العمةةود احملسةةو . وإلعةةداد هةةذه اخلاصةةية سقةةل

Period  حيث نظهر يف جدولProfessors  ت اتبةع اخلطةوا  2014عدد ساني عمل جةل أسةباذ جامعةة حةىت عةام
 :اآلتية

 .Periodد اسقل وحدّ   Design عرض الالميمانبقل إىل طرنقة  .1
املوجود باجلهة اليمىن من خاصية  Ellipsis وانقر الزر   Field Propertiesل خلائا الحقانبقل إىل  .2

  .Expression Builder باني الاعبير حوار مربعتيظهر   الاعبير
 :Year([Startdate]) -2015اسبعن مبربع اسوار لصيا ة تعب    .3



 2013أكسس   البيانات  

 255-  

 ونُعيد الساة تقط.   لتل سجل Startdateتابع نسبقبل ايمة البارنخ من العمود  ()Year إذ
 .Expression الاعبيرتيظهر البعب  داخل خاصية  OK مواف انقر عل  زر  .4
الشتل  به.لبشاهد نبيجة البعب  الرناضي الذي أضف  Datasheet view عرض ورقة البياناتانبقل إىل طرنقة  .5

5-29. 

 

 
 Expressionالاعبير ( خاوية 39-5الشكل )

 Field Properties in Datasheet Viewت خلائا الحقل في عرض ورقة بيانا
. Datasheet Viewبيانددات العددرض ورقددة بطرنقةةة  بهاإضةةات وأ ميةةزة تعةةدنل بعةةض خصةةائص اسقةةل أكسددسنُقةةدم 

 .31-5الشتل  :اآلتيةبيانات اتبع اخلطوات بطرنقة وراة  اً مطلوب Startdateوجلعل اسقل 
 .Startdateد اسقل وحدّ   ورقة البياناتعرض بطرنقة  Professorsدول اجلاتبح  .1
 الاحقدددددددددددددددد  مددددددددددددددددن وددددددددددددددددحة الحقددددددددددددددددلويف جمموعةةةةةةةةةةةةةةةةة  Fieldsالحقددددددددددددددددو  الببونةةةةةةةةةةةةةةةة  عممةةةةةةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةةةةةمن  .2

Field Validation مطلو  اصية اخل  حّددRequired. 
إدخال ايمة  إليك. سبظهر رسالة حتذنرنة تطل  Startdateقل  حاً دون إدخال ايمة إىلجدند أض، سجمً  .3

 سقل البارنخ.

 
 باسافدام ورقة بيانات. خاويةإعداد ( 21-5الشكل )
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 Dealing with Dataالاعامل م  البيانات 

 Adding Data Recordإضافة سجل بيانات إل  جدو  

 :اآلتيةاتبع اخلطوات   جدو إىل  سجلإلضاتة 
إذا جةةان اجلةةدول يف  بياندداتالعددرض ورقددة  . أو انبقةةل إىلالانقدل جددزءول بةةالاقر عليةه نقةةراً مزدوجةةاً ضةةمن اتةبح اجلةةد .1

 .الميمالعرض 
 داخل اسقل. Insertion point نقطة اإلدراجانقر عل  اسقل األول لتي تظهر  .2
 سقل.إىل اأدخل البيانات املااسبة  .3
 .Tabفبا  املأو  Enterفبا  املانبقل إىل اسقل البايل باسبخدام  .4
 .جّلها  جرر اخلطوة الثالثة والرابعة حىت إدخال البيانات .5

عل  اجلهة اليسارنة من السجل. وعاد االنبقال إىل السجل البايل  عاد إدخال بيانات إىل سجل تظهر أنقونة ال  
 .باجا  ُحفأ السجل عل  أنختبفي الصورة للداللة 

مةةرًة  Escوعاةةد الضةةغط علةة  املفبةةا   .البحةةدنثات علةة  اسقةةل اسةةايل فحُتةةذ  Esc الهددرو مفبةةا  علةة   ضةةغطتإذا 
 اسايل. للسجل جّلها  البحدنثات حُتذف  أخرى

 Edit and Navigation Modesنمط الاحرير ونمط الانقل 

 Edit الاحريدددرومنةةةط   لبسةةةهيل الباقةةةل بةةةني اسقةةةول Navigation الانقدددلالبعامةةةل مةةةع اسقةةةول بامطةةةني  منةةةط  جيةةةري
 .31-5الشتل اآلتية: اتبع اخلطوات   عّدل ُُمبوى حقل ُمفوظ ُمسبقاً إذا أردت أن تُ   ل تعدنل البيانات. تمثمً لبسهي

 .د اسقل املطلو  حبيث نظهر إطار برتقايل حوله حدّ  .1
 .Edit الاحرير أو انقر داخل اسقل تيابقل اسقل إىل منط F2فبا  املاضغط  .2
مفاتيح األسه  عل  لوحة املفاتيح الفأرة أو املطلو  تعدنله وذلك باسبخدام  حر  املؤشر داخل اسقل إىل املتان .3

 املطلو .وعّدل 
 .Navigation الانقل تيبحول اسقل إىل منط Enterفبا  املاضغط  .4

 

 ( مراىل تحرير ىقل محفوظ مسبقا  21-5لشكل )ا
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  Enter Attachmentsإدخا  بيانات من نوا مرفقات 

  : Attachment مرفقاتو  إلدخال البيانات من ن
 يف مثالاةا(  Resume السديرة الذاتيدة)اسقةل   Attachmentمرفقدات مةن الاةو  انقر بالزر األُين علة  حقةل .1

 تبظهر اائمة ماسدلة.
 Attachments مرفقدداتالتيظهةةر مربةةع حةةوار   Manage Attachmentsإدارة المرفقدداتانقةر علةة  أمةةر  .2

 .Add اإلضافة زريوي الذي 
 Open فداح د امللة، وانقةر زرإرتااةه. حةدّ  املةرادتيظهر مربع حةوار لبحدنةد امللة،   Add اإلضافة زر انقر عل  .3

 .Attachments مرفقاتوار اس مربعاملرتق ونوعه يف  املل،تيظهر اس  
 .32-5الشتل  .تيظهر عدد امللفات املرتقة يف حقل املرتقات  OK مواف  انقر زر .4

 . clip  المشب انقر نقراً مزدوجاً عل   :إدارة املرتقاتطرنقة بدنلة إلاهار مربع حوار 

 .قل من نو  مرتقاتإىل حأجثر من مرتق أن تضي،  كُُيتا
 رتقات.املمربع حوار  إلاهار انقر نقراً مزدوجاً عل  حقل املرتقات  لبحذف أو تضي، مرتقاً جدنداً 

 

 ( مراىل إضافة ملف إل  ىقل المرفقات23-5الشكل )
  Enter Objectsات من نوا كائن إدخا  بيان

 :اآلتيةاتبع اخلطوات   Object كائنإلدخال البيانات من نو  
 تبظهر اائمة ماسدلة.  Photo اللورة انقر بالزر األُين عل  حقل .1
 حوار إلدراج جائن. مربعتيظهر  …Insert Objectإدراج كائن انقر عل  أمر  .2
 .Create from Fileإنشاء من ملف يار اخل حّدد .3
  .Browse االساعراض د التائن أو الصورة من خمل زرحدّ  .4
 .33-5الشتل  .Photo اللورةحقل يف    تُيخّزن التائنOK مواف  انقر زر .5

 .Object Type نوا الكائن القائمة ند نو  التائن من خملدحت كُُيتا
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 ( مراىل إضافة بيانات من نوا كائن22-5الشكل )
  Enter Date إدخا  بيانات من نوا تاريخ

 .34-5الشتل  :اآلتيةاخلطوات  بإتبا   Date تاريخإدخال بيانات من نو   كُُيتا
  .Calendar اقويمال ظهر أنقونةبت  Startdate تاريخ البدءانقر داخل حقل  .1
 البقومي. إلاهار أنقونة البقوميانقر عل   .2
 ملطلو .ا البارنخد حدّ  .3
 داخل اسقل. Insertion Point نقطة اإلدراج وتبق   البارنخ إىل اسقل مباشرةً  ُنساد .4
 . Navigation الانقل لمنبقال إىل منط Tabفبا  املاضغط عل   .5

 

 مراىل إضافة بيانات من نوا تاريخ( 24-5الشكل )

 .إلدراج البارنخ اسايل يف حقل البارنخ ; + Ctrl خبصاراالاسبخدم 

 من السجل السابق يف اسقل اسايل.  نفسها إلدراج ايمة اسقل '+Ctrl خبصاراالاسبخدم 
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 Navigation Barبريط الانقل 

 علة ونبةأل، شةرنط الباقةل مةن جمموعةة أزرار تسةاعد   يف الزاونة السفلية اليسرى من وراةة البيانةات. بريط الانقلنقع 
  .لبعامةةةةةةةل مةةةةةةةع البيانةةةةةةةات بسةةةةةةةهولةعلةةةةةةة  اأوامةةةةةةةر أخةةةةةةةرى تسةةةةةةةاعد   تضةةةةةةةًم عةةةةةةةن  الباقةةةةةةةل بةةةةةةةني السةةةةةةةجمت واسقةةةةةةةول

  .35-5الشتل 
 لعرض معلومات أسباذ اجلامعة األول. First Record  السجل األو انقر عل  زر االنبقال إىل  .1
 .البايل لعرض معلومات األسباذ Next Record السجل الااليانقر عل  زر االنبقال إىل  .2
 .األخ  لعرض معلومات األسباذ Last Record السجل األخيرانقر عل  زر االنبقال إىل  .3
 .السابق لعرض معلومات األسباذ Previous Record السجل الساب نقر عل  زر االنبقال إىل ا .4
 Insertion نقطدددة اإلدراجراةةة  السةةجل الةةذي يةةوي  Current Recordالسددجل الحدددالي ظهةةر مربةةعنُ  .5

point. 
 أنضاً عدد السجمت اإلمجالية. Current Recordالسجل الحالي ظهر مربعنُ  .6
 أسباذ جدند. بيانات إلدخال New Record سجل جديدانقر زر  .7
  وذلةك إلزالةة عامةل تصةفية البيانةات عةن اجلةدول مؤابةاً   إذا جان نشةطاً  Data Filter تلفية البيانات انقر زر .8

 أو إعادة تطبيق عامل البصفية عل  اجلدول. 
إىل  منبقالل Enter واضغط املفبا  CIS . مثًم  اجب معيار البحث Search Box مرب  البح اجب  يف  .9

 وهتذا.. للبحث عن القيمة الباليةمرًة أخرى  Enterفبا  املالقيمة أواًل. اضغط يوي سقل الذي ا

إىل  لمنبقةةال Enter فبةةا املواضةةغط   السددجل الحددالي رقددم اجبةة  راةة  السةةجل املطلةةو  االنبقةةال إليةةه داخةةل مربةةع
 السجل املطلو . 

 

 بريط الانقل( 25-5الشكل )
 Delete Recordىذف سجل 

 سذف سجل أو جمموعة سجمت مبجاورة:
 .االسجمت اليت ترند حذتهأو   د السجلحدّ  .1
 .السرنعةقائمة التبظهر   حذتهانقر بالزر األُين عل  السجل املراد  .2
تبظهةر رسةالة   لوحة املفاتيح من Delete ىذففبا  املأو اضغط   Delete Recordىذف سجل انقر أمر  .3

 حتذنر.
 إلمتام عملية اسذف. Yes منع زرانقر ال .4
 .36-5الشتل للرتاجع عن عملية اسذف.  No ال زرالانقر  .5
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 ( خطوات ىذف سجل )سجالت(23-5الشكل )
 وذلةةةك يف جمموعةةةة  إلدراج سةةةجل جدنةةةد Newجديدددد سةةةذف سةةةجل وأمةةةر  Delete الحدددذف أن جتةةةد أمةةةر كُُيتاةةة

 .37-5الشتل  .HOME الرئيسةاللفحة  عممة الببون ضمن  Records السجالت
 

 

 Recordsمجموعة السجالت ( 27-5الشكل )

 Filter and Sortالالفية والفرز 

  Apply Filterتطبي  تلفية عل  الحقل 

وإخفا  البيانات اليت ال تواتق الشرط. ولبطبيق تصفية عل   هاالبيانات اليت تر   بإاهار  ُيددهي شرط  الالفية
 :اآلتيةخلطوات ااتبع مثًم.  CISألساتذة الذنن اخبصاصه  إلاهار ا Professors األساتذة جدول

تبظهر اائمة ماسدلة   Specialization االخبصاص انقر عل  السه  الصغ  املوجود باجلان  األُين سقل .1
 .هامجيع تيها اي  اسقل

 االخبصاص سقل جّلها  إشارة االخبيار عن جان  اي  البياناتُبزال ت Select All تحديد الكل خيارانقر عل   .2
Specialization. 

 الخبيارها. CISقيمة الانقر بان   .3
  OK. مواف  انقر عل  زر .4
تقط. وتظهر أنقونة البصفية باجلان  األُين سقل  CISاالخبصاص  واجلامعة ذو  أساتذة تيظهر .5

Specialization.  38-5الشتل. 
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 ( تطبي  تلفية عل  ىقل 21-5الشكل )
اللددفحة  يف عممةةة الببونةة  Sort & Filter جمموعةةة الفةةرز والبصةةفيةاملوجةةود يف   تلددفية مةةراألاسةةبخدام  ُُيتةةن

 .HOME الرئيسة

 :الفيةتبديل عامل ال
الفدددرز  يف جمموعةةةة Toggle Filter تبدددديل عامدددل الالدددفيةمؤابةةةاً باسةةةبخدام أمةةةر  بهةةةاأو إزال تطبيةةةق البصةةةفية ُُيتةةةن

 بريطعل   Filteredالالفية أو زر   HOME الرئيسةحة اللف يف عممة الببون  Sort & Filter والالفية
 .39-5الشتل . Navigation bar الانقل

 قةةةةةلاس إلزالةةةةةة مؤابةةةةةة للبصةةةةةفية املطبقةةةةةة علةةةةة  Toggle Filter تبدددددديل عامدددددل الالدددددفية انقةةةةةر علةةةةة  أمةةةةةر .1
Specialization. 

 .إلعادة تطبيق البصفية Toggle Filter تبديل عامل الالفية انقر مرة أخرى عل  .2

 

 تبديل عامل الالفية( 29-5الشكل )
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 Delete Filterىذف الالفية لحقل 

 :مثمً  Specialization االخبصاص مثل حقل ما  سذف البصفية املطبقة عل  حقل
 .Specializationقل اسد حدّ  .1
 الفددددددددددددددرز والالددددددددددددددفية مث إىل جمموعةةةةةةةةةةةةةةة  HOME الرئيسددددددددددددددةاللددددددددددددددفحة  انبقةةةةةةةةةةةةةةل إىل عممةةةةةةةةةةةةةةة الببونةةةةةةةةةةةةةة  .2

Sort & Filter ،تلفية مراأل انقر مث  Filter  44-5الشتل . تبظهر اائمة ماسدلة. 
 .Clear Filter from Specializationىذف الالفية أمر انقر  .3

 
 تلفية ىذف( 41-5الشكل )

 Multiple Filtersماعددة الالفية ال

خبصةةاص اال مةةنألسةةاتذة ظهةةر تقةةط اأن تُ إىل اةةد حتبةةاج   علةة  اجلةةدول أجثةةر مةةن عامةةل تصةةفية. تمةةثمً  نُطبّةةقأن  ُُيتةةن
CIS مافرغينلاو Fulltime  اآلتيةاتبع اخلطوات   لبافيذ البصفية املبعددة .3112باشروا يف العمل ابل الذنن و: 
  ّاالخالاصحقل ق تصفية عل  طب Specialization  مافرغوحقل Fulltime  .جما يف الفقرة السابقة 
  ّالبدء تاريخحقل ق تصفية عل  طب Startdate :41-5 الشتل: 

 تبظهر اائمة ماسدلة.  Startdate تاريخ البدء انقر عل  السه  الصغ  املوجود باجلان  األُين سقل .1
ق طبّةأن تُ  ُُيتةنالةيت  هةامجيع تبظهةر اائمةة ترعيةة تيهةا عوامةل البصةفية، Date Filters تلدفية الاداريخ انقةر أمةر .2

 .عل  اسقل
 .Custom Filter مفللة تلفية تيظهر مربع حوار  …Before قبل انقر أمر .3
 .31/12/2012 القيمة: اجب  داخل حقل البارنخ .4
ظهر أنقونة البصفية باجلان  تو   للشروط السابقة الذنن خيضعونتيظهر يف اجلدول األساتذة  OK مواف  انقر زر .5

 . البصفية عليه طُّبقتاألُين من اس  جل حقل 
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 ( تطبي  تلفية ماعددة عل  الجدو 41-5الشكل )

 Delete Multiple Filtersالالفية الماعددة  ىذف

  :اآلتيةاتبع اخلطوات   سذف البصفية املبعددة
 الببونةة  ضةةمن Sort & Filter الفددرز والالددفيةجمموعةةة املوجةةود يف  Advanced ماقدددم مةةراألانقةةر علةة   .1

 .42-5الشتل  تبظهر اائمة ماسدلة.  HOME الرئيسةاللفحة 
 .Clear All Filters ياتىذف جمي  الالف انقر عل  أمر .2
 وختبفي أنقونات البصفية بان  اسقول اليت جانت ختضع لعوامل البصفية.  تظهر سجمت اجلدول جاملة .3

 

  كّلها  الالفية ىذف( 43-5الشكل )

 Sort Dataفرز البيانات 

أسةةاتذة سةةجمت  تةةرزسةةجمت أي جةةدول تصةةاعدناً أو تاازليةةاً حسةة  اةةي  حقةةل معةةني. تمةةثًم إذا أردت  تةةرزك ُُيتاةة
 :اآلتيةاتبع اخلطوات   اجلامعات

 أو ضع املؤشر داخل أحد سجمت اجلدول ضمن اسقل املطلو .  د العمود الذي ترند ترتيبهحدّ  .1
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 فرزالانقر عل  أمر   Sort & Filter الفرز والالفيةويف جمموعة  HOME الرئيسةاللفحة ضمن الببون   .2
 .43-5الشتل  اجلامعة تصاعدناً أساتذة  تُ ّت   Ascending  الاعديال

 .43-5الشتل  أساتذة اجلامعة تاازلياً جما يف تُ ّت    Descending الانازلي فرزالانقر عل  أمر  .3
 إلعادة ترتي  السجمت جما أُدخلت. Remove Sort  إزالة الفرزانقر  .4

 

 ( خطوات ترتيح السجالت تلاعديا  وتنازليا  42-5الشكل )
 Find and Replaceسابدا  االبح  و ال

 األسداتذةإذا أردت أن تبحةث يف جةدول  :. تمةثمً اً معيا اً طابق شرطالبيانات اليت تُ  إجيادعن بيانات هو عملية  البح 
Professors  اآلتيةاتبع اخلطوات   3112عمله  يف  بدأواعن األساتذة الذنن: 

. تيظهةةر مربةةع HOME لرئيسددةااللددفحة  ضةمن الببونةة  Find البحدد  يف جمموعةةة Findبحدد  ال انقةر أمةةر .1
 .واالسابدا  البح ر حوا

 .القيمة اليت ترند أن تبحث عاها Find What البح  عنمربع اجب  يف  .2
 ؟ترند أن تبحث يف اسقل اسايل أم يف اجلدول جاممً  هل Look In البح  فيمن د حدّ  .3
 طابق معيار البحث:جي  أن نُ هل  Match مطابقةالقائمة  مند حدّ  .4
 الحقل  أي جزء منAny Part of Field. 
  كامل الحقلWhole Field. 
  بداية الحقلStart of Field. 
 (.All الكل  Down تحت  Up فو ) جهة البحث Search بح القائمة د يف حدّ  .5
إيجداد الادالي مرة أخةرى علة  زر  إلجياد أول ايمة تقابل شرط البحث. انقر Find Nextإيجاد الاالي انقر زر  .6

Find Next إيجاد الاالي جرر الاقر عل  زر   .إلجياد القيمة الثانية اليت تقابل شرط البحثFind Next  حىت
 .44-5الشتل اليت ختضع ملعيار البحث.  جّلها  جتد القي 
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  البح ( خطوات 44-5الشكل )

 .45-5الشتل : ةاآلتياتبع اخلطوات   3114 لقيمةا 3112 أن تسببدل بالقيمة مثمً  إذا أردت
 الرئيسددددةاللددددفحة  ضةةةةمن عممةةةةة الببونةةةة  Find البحدددد  يف جمموعةةةةة Replaceسددددابدا  االانقةةةةر علةةةة  أمةةةةر  .1

HOMEالبح  واالسابدا  . تيظهر مربع حوار Find and Replace. 
 .3112ة اليت ترند أن تبحث عاها القيم Find What البح  عنمربع اجب  يف  .2
 .3114 اجلدندةالقيمة  Replace With مرب  االسابدا  بدداجب  يف  .3
 .Any Part of Field ي جزء من الحقلأل ياراخل Match المطابقة د يف حقلحدّ  .4
 إلجياد أول ايمة تقابل شرط البحث. Find Nextإيجاد الاالي انقر عل  زر  .5
دنةةةدة الةةةيت تقابةةةل شةةةرط البحةةةث القيمةةةة اجل 3112القيمةةةة األوىل السةةةببدال  Replaceسدددابدا  االانقةةةر علةةة  زر  .6

3114. 
 اليت تقابل شرط البحث. جّلها  السببدال القي  Replace All اسابدا  الكلانقر عل  زر  .7

 

 ( خطوات اسابدا  قيمة45-5الشكل )
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 Indexingالفهرسة 

إذا جةان مبواعةاً أن نتةون عةدد  السةيّماو Indexes . س الفهدار مةن اسةبخدام  لبيانةات البةدّ إىل البسرنع عملية الوصول 
سةرع  الفهةرس الوصةول نُ  إذداخل اجلدول جب اً. نعمل الفهرس يف ااعدة البيانةات وايفةة الفهةرس يف التبة   السجمت

سقول إىل اوخاصة   سقول الرامية والاصية والعملة والبارنخإىل االتبا . لذلك نُاصح بإضاتة الفهارس  إىل موضوعات
بيانةةات الفهةرس إليهةةا تلقائيةةاً. وهاةةا  ألساسةةي تُبضةي، ااعةةدة ا حقةةول املفبةةا  اأّمة .الةيت سبسةةبخدمها يف االسةةبعممات

 وتهرسة لعدة حقول.  من الفهرسة: تهرسة سقل واحد اننوع
 إنشاء فهرس:

  :اآلتيةةةةةةةةةةةةةةةةةاتبةةةةةةةةةةةةةةةةع اخلطةةةةةةةةةةةةةةةةوات  :مةةةةةةةةةةةةةةةةثمً  Professorsيف جةةةةةةةةةةةةةةةةدول  Startdateحقةةةةةةةةةةةةةةةةل إىل إلضةةةةةةةةةةةةةةةةاتة تهةةةةةةةةةةةةةةةةرس 
 .46-5ل الشت

 .Startdateقل اسوحّدد   الالميم عرض اتبح اجلدول يف .1
تبظهةر ثمثةة   Index الفهدرسوانقةر علة  خاصةية   Field Propertiesل خلدائا الحقداسة  انبقةل إىل  .2

 خيارات:
 ال No تهرس للحقل. وجود. وهو االخبيار االترتاضي الذي ندّل عل  عدم 
 )نعم )تكرار نعم Yes (Duplicates Ok) . ًسما  ببترار القي .المع  ُنضي، تهرسا 
 )نعم )تكرار ال Yes (No Duplicates) . ًوُنسةبخدم سقةول  .بتةرار القةي ب السةما  مةع عةدم ُنضي، تهرسا

 .اً أساسي اً أو سقول مرشحة ألن تتون مفباح  املفبا  األساسي
 .Startdateقل استترار القي  داخل  ُُيتنألنه  Yes (Duplicates Ok)د حدّ   يف مثالاا

 .Attachment مرف من الاو   وأ Object كائنمن الاو   إنشا  تهرس سقول ُُيتنال 

 

 Startdateحقل لإل  اإضافة فهرس  43-5الشكل 

 تضةًم عةنااعدة البيانات عل  القرص الصةل .  ومن مثّ من حج إن إضاتة تهرس إىل جدول نزند من حج  اجلدول 
سقول الضةرورنة إىل اهارس الف ُتضافبط  تافيذ بعض االسبعممات. لذلك إىل أن زنادة الفهارس عل  اجلدول نؤدي 

 .هاوترتيب تقط جاسقول اليت تدخل يف شروط االسبعممات
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  Relationshipsالعالقات 

اسةرتجا  البيانةات مةن أجثةر مةن جةدول ولزنةادة  عمليةة تسةهيلهبدف بني اجلداول   Relationshipsالعالقات تربط
 .من أي خطأ املدخلةمحانة البيانات 

 اات:للعم أنوا  ثمثةوهاا  
نقابل جل سجل مةن اجلةدول األول أجثةر  إذ ُشيوعاً  األجثروهي العماات  :(One to Manyعالقة رأس بأطراف )

تتةل جامعةة يف  .Professors األسةاتذة وجةدول  Universitiesمن سجل يف اجلةدول الثةا  ججةدول اجلامعةات 
 Professors.  األساتذة يف جدول من أسباذأجثر  ترتبط معاد  Universities جدول اجلامعات

شةةةرتجاً بةةةني اجلةةةدولني إلمتةةةام هةةةذا االرتبةةةاط. إّن اسقةةةل جيةةة  أن تسةةةبخدم حقةةةًم مُ ا  عماةةةة بةةةني اجلةةةدولني السةةةابقني ولباةةة
 وُنشتل أحد طريف العماة. يف اجلدول األولحقل املفبا  األساسي  دوماً املشرت  هو 

األول بسجل واحد عل  األجثر من اجلدول وهي عماة جل سجل من اجلدول : (One to Oneعالقة رأس برأس )
واحةد  لة   ع   األولتلتةل بلةد يف اجلةدول  Flagsاألعدالم  وجةدول  Countriesالبلدانجان لدناا جدول   تإذاالثا . 

 ساسي للجدول الثا .األفبا  املو   ساسي للجدول األولاألفبا  املالعماة مها  ايف اجلدول الثا . ونتون طرت
وهي عماة جل سجل من اجلدول األول بسةجل أو أجثةر مةن سةجل  :(Many to Manyاف )عالقة أطراف بأطر 

وجةةل سةةجل مةةن اجلةةدول الثةةا  نةةرتبط بسةةجل أو أجثةةر مةةن اجلةةدول األول. ججةةدول الطةةم  وجةةدول   باجلةةدول الثةةا 
إال  هةذه العماةةباةا  مثةل  ُُيتةنوجل مادة نسجل هبا أجثر مةن طالة . وال   املواد. تتل طال  نسجل بأجثر من مادة

من اجبما  حقول املفباحني األساسيني اً ؤلفمُ  األساسينتون تيه املفبا    باسبخدام جدول ثالث ُنسم  جدول الربط
 للجدولني.
  Create Relationshipsعالقات بين الجداو  الإنشاء 

بةةني     مشةةرت  ل    حتدنةةد حقةةجيةة   Professorsو Universitiesبةةني اجلةةدولني   Relationshipعالقددةإلنشةةا  
 Professors وحقةةةل يف جةةةدول Universitiesيف جةةةدول  جيةةة  وجةةةود حقةةةلاجلةةةدولني إلمتةةةام هةةةذا االرتبةةةاط. أي 

ونةةةةو  املعطيةةةةات وحجةةةة  اسقةةةةل وخصةةةةائص اسقةةةةل. نتةةةةون اسقةةةةل مةةةةن طةةةةرف اجلةةةةدول األول املفبةةةةا   نشةةةةرتجان بةةةةالقي 
 و Universities سةةُيجهز اجلةةدوالنالثةةا  جيةة  إضةةاتبه. لةةذلك  تر اسقةةل املشةةرت  يف اجلةةدولاوإذا مل نبةةو   األساسةةي

Professors نأيتلبسبطيع الربط بياهما جما  انالسابق: 
  جيةةةةةةةةةةةةةةةة  أن نتةةةةةةةةةةةةةةةةون اسقةةةةةةةةةةةةةةةةل املشةةةةةةةةةةةةةةةةرت  املفبةةةةةةةةةةةةةةةةا  األساسةةةةةةةةةةةةةةةةي جلةةةةةةةةةةةةةةةةدولUniversities  وهةةةةةةةةةةةةةةةةو اسقةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 للعماة. األولالطرف  وُيّدد IDالمعرف 
 ،جدول إىل حقل  ُأضيProfessors  ا هUniversities_ID   نو   ليطابقنو  املعطيات هلذا اسقل رامي

املوجةودة  هانفسة وذلةك ليسةبخدم القةي  نفسةها صائصةهخبونّبصة،  Universitiesجلةدول  ID معطيات اسقةل
  .47-5الشتل . ID يف حقل

 حقل إىل ي  ا ُأضيفتUniversities_ID األول سةباذ ملطابقة جل أسةباذ مةع اجلامعةة الةيت نعمةل هبةا. تمةثًم األ
امعةةة جلوهةي ايمةة املفبةةا  األساسةي  1هةةي  لةه Universities_IDألن القيمةةة يف حقةل  SVUس بامعةة نُةدرّ 

SVU  دول اجليفUniversities. 
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 الحقل المشارك بين الجدولين 47-5الشكل 
 . قنيلربط اجلدولني الساب اآلتيةجاهزنن للربط بياهما. اتبع اخلطوات  انالسابق نأصبح اجلدوال

 :51-5 و 49-5 و 48-5األشتال 
  .Database Toolsأدوات قاعدة البيانات انقر عل  عممة الببون   .1
تبظهر ناتذة  Show/Hide إظهار/إخفاء موعةاااملوجود يف  Relationships عالقات مراألانقر عل   .2

 .Relationships العالقات

 

 أدوات العالقاتخطوات فاح  41-5الشكل 
 تيظهر مربع حوار  DESGIN الالميميف عممة الببون   Show Table إظهار جدو  أمرانقر عل   .3

 .إاهار اجلدول
 تيجري Universitiesجدول نفسه الوات  يفوانقر   Ctrlاملفبا  مث اضغط   Professorsاخرت اجلدول  .4

 اخبيارمها.
 الشتل .Relationships لعمااتا  يف عممة الببون نياجلدولاائمبان سقول ظهر بت  Add إضافة انقر زر .5

5-49. 
 . Show Table إظهار الجدو  واراسإل مق مربع  Close اإلغال  انقر زر .6
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  Relationshipsخطوات إضافة جداو  إل  عالمة الابويح  49-5الشكل 
وضعه عل  اسقل املشرت    Universitiesوهو املفبا  األساسي من اجلدول  IDاسح  اسقل األساسي  .7

 .Edit Relationships تحرير العالقات تيظهر مربع حوار  Professors جلدول
 .51-5 الشتل. أُنشئتاملمثل للعماة اليت   Link lineخط الللةتيظهر   Create إنشاء انقر عل  زر .8
 هل :تظهر رسالة تسألك  Design الالميم املوجود ضمن عممة الببون  السيااية Close اإلغال  انقر أمر .9

 ؟ختطيط العماات حفأ تعدنمترند ت
 العماة.سفأ  Yes نعم انقر زر .11

 

  خطوات إنشاء العالقة 51-5الشكل 
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 والحةةةةأ أن جةةةةل سةةةةجل يف اجلةةةةدول نظهةةةةر مةةةةع السةةةةجمت املرتبطةةةةة معةةةةه مةةةةن جةةةةدول  Universitiesاتةةةةبح جةةةةدول 
Professors . 51-5الشتل. 

 

  ةبعد إنشاء العالق Universities جدو ال 51-5الشكل 

 Enforce Referential Integrityفرض الاكامل المرجعي 

مباةةع إدخةةال أي ايمةةة يف حقةةل اجلةةدول هةةو ضةةمان صةةحة العماةةة  فددرض الاكامددل المرجعدديإن اهلةةدف األساسةةي مةةن 
 هاأو تعدنل اي  اسقل األولحذف  تضمً عن ماعالثا  املرتبط    موجودة ضمن اي  اسقل األول من اجلدول األول. 

 .يف اسقل الثا  من اجلدول الثا  هباوجدت اي  مرتبطة  إذا
 :اآلتيةةةةاتبةةةع اخلطةةةوات   للعماةةةة السةةةابقة Enforce Referential Integrity لفدددرض الاكامدددل المرجعدددي

 .52-5الشتل  
 تحريدر العالقدات اسةوار تيظهر مربةعالذي نربط بني اجلدولني  Link Lineالوول خط انقر نقراً مزدوجاً عل   .1

Edit Relationships. 
لفةرض شةروط البتامةل املرجعةي  Enforce Referential Integrityفدرض الاكامدل المرجعدي د خيار حدّ  .2

  :ناشط اخلياران اآلتيانللعماة. و عادها 

  عاد حتدند( لحقو  المرتبطة اتحدي   تاابCascade Update Related Fields )  تةإن تغية  ايمةة
دول اجلةةسةةيؤدي إىل تغةة  القةةي  املرتبطةةة هبةةذه القيمةةة يف  Universitiesدول املفبةةا  األساسةةي جلامعةةة يف جةة

Professors هامجيع. 
  لحقو  المرتبطة اتاالي ىذف عاد حتدندCascade Delete Related Fields  تإن حةذف سةجل يف

 .هامجيع Professorsسيؤدي إىل حذف السجمت املرتبطة به يف جدول  Universitiesجدول 

مةةةةةةن طةةةةةةرف جةةةةةةدول  1 ةقيمةةةةةةالخةةةةةةط الصةةةةةةلة الةةةةةةذي نةةةةةةربط بةةةةةةني اجلةةةةةةدولني  تيظهةةةةةةر علةةةةةة  OK موافدددددد  انقةةةةةةر زر .3
Universities  دولاجلةةةةيف طةةةةرف ∞ قيمةةةةة الالةةةةيت مُتثةةةةل الةةةةرأس يف العماةةةةة و Professors  الةةةةذي مُتثةةةةل ناحيةةةةة

 بالعماة. األطراف
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 فرض الاكامل المرجعيخطوات  53-5الشكل 

 Delete a Relationshipىذف العالقة 
 .53-5الشتل : اآلتيةاتبع اخلطوات   سذف العماة

 العالقددددات انقةةةةر علةةةة  أمةةةةر  DATABASE TOOLSأدوات قاعدددددة البيانددددات الببونةةةة   ضةةةةمن عممةةةةة .1
Relationships  إظهار/إخفددددددددددددداء موعةةةةةةةةةةةةةةاااملوجةةةةةةةةةةةةةود يف Show/Hide العالقددددددددددددداتناتةةةةةةةةةةةةةذة  إلاهةةةةةةةةةةةةةار 
Relationships . 

إلاهار العماة  All Relationships جمي  العالقات أمر انقر   DESIGN تلميم ضمن عممة الببون  .2
 .اليت ترند حذتها )وذلك يف حال مل تتن العماة ااهرة(

 خط أسود  يك. حول إىلبانقر عل  خط الصلة تي .3
 تبظهر رسالة تأجيد حذف العماة من ااعدة البيانات. Delete ىذف فبا املاضغط  .4
 عملية اسذف. إلمتام Yes نعم انقر زر .5

 

 ىذف عالقة من قاعدة بيانات 52-5الشكل 
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 Exercisesتمارين 

 .AccessExampleاتبح ااعدة البيانات  .1
 :اآليتاسقول وأنوا  البيانات املبياة يف اجلدول أنشئ جدول الطم  بأ ا   .2

 نوا البيانات اسم الحقل
 رقم الرقم الجامعي
 نا قلير اسم الطالح
 تاريخ/وقت تاريخ الاسجيل

 نعم/ال أجنبي
 نا قلير عنوان الطالح

 .Studentsاحفأ اجلدول باس   .3
 .Primary Key كمفااح أساسي الرقم الجامعيحقل حّدد  .4
 .Long Integer رقم طويلتأجد أن حج  را  الطال   .5

 .dd/mm/yyyyسقل تارنخ البسجيل ليصبح  Mask القنااحّدد خاصية  .6
 بصبح: حّدد خاصية البحقق من الصحة لبارنخ البسجيل ل .7

>=1/1/2014 
 نقبل البترار.البسجيل تارنخ  إىل حقل اً أض، تهرس .8
 .51حّدد خاصية حج  حقل اس  الطال  إىل  .9

 للحقول اخلمسة األوىل.  Requiredمطلو حّدد خاصية  .11
 .Datasheet ورقة البيانات بطرنقة عرض Studentsاتبح جدول  .11
 أدخل بيانات لعشرة طم .  .12
. عادما تظهر رسالة تأجيد اسذف اضغط Delete الحذف واضغط مفبا   5إىل  3حّدد السجمت من  .13

 . No ال
 .اً جدند عل  شرنط الباقل. وأض، سجمً  New جديدانقر زر  .14
 لسجل األول.يف ااس  الطال    ّ   .15
 حقل اس  الطال  ليصبح ممئماً حملبوى اسقل. وّسع .16
 إىل ما بعد اس  الطال . IsForeign أجنبيحقل  انقل .17
 بعدنمت.احفأ ال .18
 .Studentsأ لق جدول الطم   .19
 :اآليتأنشئ جدواًل جدنداً بأ ا  اسقول وأنوا  البيانات املبياة يف اجلدول  .21

 نوا البيانات اسم الحقل

 رقم رقم الكلية
 نا قلير اسم الكلية
 رقم عدد الساعات
 رقم رسوم الساعة
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 .Primary Key كمفااح أساسيحّدد را  التلية  .21
 ص اسقول مبا تراه مااسباً للجدول.حّدد خصائ .22
 .Facultiesاحفأ اجلدول باس  التليات  .23
 جلدول جالط  واهلادسة.إىل اأدخل مخس جليات  .24
 .FacultyNoوأض، حقل را  التلية   بطرنقة البصمي  Studentsاتبح جدول الطم   .25
لطم  حس  جدول وأدخل أراام التليات ل  بطرنقة عرض وراة بيانات Studentsاتبح جدول الطم   .26

 .Faculties التليات
 احفأ البعدنمت اجلدندة. .27
 أ لق اجلدولني. .28
 وأض، اجلدولني السابقني.  اتبح ناتذة العماات .29
 جلدولني السابقني.أنشئ عماة رأس ألطراف إىل ا .31
 حّدد ترض البتامل املرجعي. .31
 العماة وأ لق ناتذة العماة. احفأ .32
   موجود يف جدول  راماً را  التلية للطال  األول بن تسببدل وحاول أ Studentsاتبح جدول الطم   .33

Faculties. 
 .AccessExampleأ لق ااعدة البيانات  .34

 
 



  الخامسةالوحدة               

 335-  

 Queriesاالساعالمات 

. وجُيية  االسةبعمم عةن السةؤال اجلةداولالبيانةات املخزنةة يف  عةنهةه اسرتجا  البيانات وتةق سةؤال نُوجّ ب االساعالم نقوم
د ا بسةةؤالك مةةع وبالشةةروط الةةيت حةةدّ  ختبارهةةائةةة وراةةة بيانةةات  تبةةأل، أعمةةد ا مةةن اسقةةول الةةيت مبجموعةةة نبةةائج علةة  هي

أو   اسفةةاظ علةة  البيانةةات مةةن دون تغيةة . وهاةةا  أنةةوا  مةةن االسةةبعمم مُتتاةةك مةةن حتةةدنث البيانةةات أو اإلضةةاتة إليهةةا
ولربط اجلداول   وإدار ا البياناتلبحليل ك ُتسبخدم االسبعممات لوإجرا  عمليات حسابية عليها. ولذ  ذف ماهااس

 تعبمد عل  بيانات أجثر من جدول. اليت بقارنر الاماذج و الببعضها هبدف باا  
 :اآلتيبنيطرنقبني الك إنشا  االسبعمم بُُيتاو 
  المعالجباسبخدام Wizard. 
  تلميم االساعالمباسبخدام Design view. 

 Create Query Using Wizardج إنشاء االساعالم باسافدام المعال

 :56-5  55-5  54-5األشتال : اآلتيةاتبع اخلطوات   عاجاملإلنشا  اسبعمم باسبخدام 
ضةةةمن  Query Wizard معدددالج االسددداعالم انقةةةر علةةة  أمةةةر  CREATE إنشددداء ببونةةة العممةةةة  ضةةةمن .1

 تيظهر مربع معاج اسبعمم جدند. Queries االساعالمات جمموعة
تيظهةةر مربةةع حةةوار  OK موافدد  زر انقةةر   مثSimple Query Wizard م بسدديط عددالج اسدداعالمد حةةدّ  .2

 الخبيار حقول االسبعمم.

 

 اخايار معالج اساعالم بسيط 54-5الشكل 

 .أو االسبعمم املطلو   د اجلدولحدّ   Tables/Queriesو  ا/جداتاساعالم القائمةمن  .3

 : ا  باخبيار حقول االسبعمم .4

  ًاسقةل  نابقةل إذ  إىل االسةبعمم بهأو انقةر نقةراً مزدوجةاً علة  اسقةل إلضةات   زر  انقةر علة مث  حةّدد حقةم
 .Selected Fields قائمة الحقو  المفاارةإىل  Available Fields الحقو  المااىةمن اائمة 

  رةقائمة الحقو  المفااإىل  جّلها  السبعمم وذلك باقل اسقولإىل ا جّلها  إلضاتة اسقول انقر عل  زر. 
  ًقائمة الحقو  المااىةإىل  إلعادته زر الانقر عل  مث   الحقو  المفاارةمن  حّدد حقم. 
  جّلها الحقو  المفاارةسذف  انقر عل  زر. 

 إلاهار اخلطوة البالية. Next الاالي انقر عل  زر .5
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 اخايار ىقو  االساعالم 55-5الشكل 
 مث انقةر زر  يتفلديليةار اخلد حةدّ   . يف مثالاةاSummary ملفداأو  Detail تفلديليد نو  االسةبعمم حدّ  .6

 لمنبقال إىل اخلطوة البالية. Next الاالي
 Open the query to viewالمعلومدات  لعدرضفداح االسداعالم ترنةد  هةلد اجب  اسة  االسةبعمم مث حةدّ  .7

information  ه بطريقدة الالدميم لاعديلدأو تةبح االسةبعممModify the query design مثالاةةا. يف 
 . المعلومات )الناائج( لعرضاالساعالم  فاحد حدّ 

 .56-5الشتل . إلهنا  املعاج وإاهار املعلومات جوراة بيانات Finishإنهاء  انقر زر .8

 

 

 إظهار االساعالم طريقة تحديد  53-5الشكل 
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 Create a Query in Design Viewإنشاء اساعالم بطريقة الالميم 

تلةةةدنك اإلمتانيةةةة بةةةالبحت  أجثةةةر بإاهةةةار   Wizard المعدددالجمم مرنةةةة أجثةةةر مةةةن طرنقةةةة االسةةةبع تلدددميمإن طرنقةةةة 
 بطرنقة سهلة. وحتدندها من معان  االسبعمم جث وببخصيص    الابائج
 .57-5الشتل  :اآلتيةإنشا  اسبعمم عل  أساس جدول أو أجثر وتق اخلطوات  ُُيتن

 .CREATE إنشاء ببون الانقر  .1
تبظهةةر ناتةةذة  Queries االسدداعالماتجمموعةةة ضةةمن  Query Design االسدداعالم يمتلددم انقةةر علةة  أمةةر .2

 .Show Tableإظهار جدو  االسبعمم بطرنقة عرض البصمي  ونظهر مربع حوار 

 االسبعمم املطلو .  حس  أجثرأو  د جدوالً حدّ  .3

تظهر ضمن  اات اجلداولعمتبظهر اجلداول اليت أضفبها يف ناتذة االسبعمم. الحأ أن   Addإضافة انقر زر  .4
 ناتذة االسبعمم.

 مربع حوار إاهار جدول. تُيغلق Closeإنهاء  انقر زر .5

 ضمن شبتة االسبعممإىل  ُضّمتانقر نقراً مزدوجاً عل  جل حقل ترند إضاتبه إىل االسبعمم. تظهر اسقول اليت  .6
 .تصمي  االسبعمم اليت تظهر أسفل ناتذة تصمي  االسبعمم

 الالددميم يف عممةةة الببونةة  السةةيااية Results الناددائجضةةمن جمموعةةة املوجةةود  Runاشددغيل الر انقةةر علةة  أمةة .7
DESIGN. تبظهر نبيجة االسبعمم. 

 

 مراىل تلميم اساعالم بسيط 57-5الشكل 
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 The Query Design Gridببكة تلميم االساعالم 

 .57-5الشتل : ومن سبة أسطر من األعمدة عددتبأل، شبتة تصمي  االسبعمم من 
ُتسبخدم اائمة اسقل لبحدند اسقل املطلو  إاهاره يف االسبعمم. وتظهر يف القائمة حقول اجلداول  :Field الحقل

  .اسبخدام الاقر املزدوج عل  اسقل املطلو  لتي ُنضاف إىل الشبتة ُُيتنو . هامجيع املضاتة إىل ناتذة االسبعمم

خدم اائمة اجلدول لبحدند اجلدول أو االسبعمم الةذي حةددت ماةه اسقةل يف السةطر السةابق. ُتسب :Table الجدو 
 .احملدداائمة اسقول السابقة إىل حقول اجلدول  خُتبصروعاد حتدند اس  اجلدول ابل اسقل 

 رتتي :خيارات لل ةوهاا  ثمث وتق اسقل املخبار. ُتسبخدم اائمة الفرز لضبط ترتي  السجمت :Sort فرزال

 .Ascending تلاعدي .1

 .Descending تنازلي .2

 .Not Sorted غير ُمرتح .3
 .املطلو  إخفاؤهأو  املضافُنسبخدم إلاهار اسقل  :Showاإلظهار 

 نبائج االسبعمم. لبحدندعدة معان   واحد أو إضاتة معيار ُُيتن: Criteria معاييرال

مةةةع الصةةة، السةةةابق. مبعةةةىن أنةةةه نتفةةةي  Or أواملاطقيةةةة    ُتصةةةبح العماةةةةOrأو عاةةد وضةةةع معيةةةار يف الصةةة، : Or أو
 لبسجيله حتقيق أحد املعان  لبتون ضمن نبائج االسبعمم.

 Save Queryىف  االساعالم 

. وتبغةةة  نبةةةائج االسةةةبعمم ببغيةةة  البيانةةةات الةةةيت عليةةةه أو تقرنةةةر  أو لباةةةا  منةةةوذج  الحقةةةاً حفةةةأ االسةةةبعمم لبافيةةةذه  ُُيتةةةن
 . هاأو حتدنث باالسبعمم ملسبخدمةااجلداول  يف أُدخلت

 :اآلتيةاتبع اخلطوات   وسفأ االسبعمم السابق
 ىفدد  باسددم حةةوار مربةةعتيظهةةر ، بددريط أدوات الووددو  السددري   املوجةةود علةة Save الحفدد انقةةر علةة  أمةةر  .1

Save As.  
 انقةةةةةةرمث   مااسةةةةةة  نبيجةةةةةةة االسةةةةةةبعمنُ  ا ةةةةةةاً االسةةةةةة  االترتاضةةةةةةي لمسةةةةةةبعمم يف حقةةةةةةل اسةةةةةة  االسةةةةةةبعمم باسةةةةةةببدل  .2

 .جزء الانقلاالسبعمم ضمن ااعدة البيانات ونظهر يف  تُيحفأ  OK مواف 
 املوجود يف الزاونة اليمىن. Close إغال  أ لق االسبعمم بواسطة الاقر توق األمر .3

 Wildcardsأىرف البد  

مم باسبخدام البدائل ُتسبخدم معان  االسبعمم للبحث عن سجمت ذات مواصفات ُمددة. وُتصاغ معان  االسبع
ولتن ال تعرف    اسبخدام أحرف بدنلة يف املعان  لباو  عن اي  أخرى تُرند البحث عاها ُيمتنومعاممت املقارنة. ت

توضيح أله   نأيتوتيما بدأ حبرف معني أو تبطابق مع منط معني. تأحيانًا البحث عن القي  اليت  تُرند .جامل القيمة
 أحرف البدل ودالال ا.

 Example مثا / Description ووفه المعامل
 Greater than Value>500 أجرب  <
 Less than Value<500 أصغر >
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 Greater than or أجرب أو نساوي =<
Equal 

Value>=500 

أصغر أو  =>
 نساوي

Less than or 
Equal 

Value<=500 

 Not Equal Value<>500 ساوينال  <>

Between  
and قي نطاق من ال Range of values Value Between 100 and 500 

And  ًشرطان معا Logical AND Value>=#01/01/2000# And 
<=#01/01/2013# 

Or أحد شرطني Logical OR >=#01/01/2000# Or  
<=#01/01/2013# 

Not عتس Logical Not Not *d 
 رف

 Query Criteria Operatorsمعامالت معايير االساعالم 
 :يف اجلدول اآليتاسبخدام املعاممت املوضحة  تنُيُ 

 Example مثا / Description ووفه المعامل
 Greater than Value>500 أجرب  <
 Less than Value<500 أصغر >
 Greater than or أجرب أو نساوي =<

Equal 
Value>=500 

أصغر أو  =>
 نساوي

Less than or 
Equal 

Value<=500 

 Not Equal Value<>500 يساو نال  <>

Between  
and  نطاق من القي Range of values Value Between 100 and 500 

And  ًشرطان معا Logical AND Value>=#01/01/2000# And 
<=#01/01/2013# 

Or أحد شرطني Logical OR >=#01/01/2000# Or  
<=#01/01/2013# 

Not عتس Logical Not Not *d 
 

 Search Criteria Examplesن معايير البح  أمثلة ع
 االساعالم عن القيم النلية :أمثلة

 .أحرف بدل أن حتوي ُُيتنحتوي معان  االسبعمم الاصي عل  اي  نصية 
أ ةا  األسةاتذة رتّة  ؟ Mسؤا  االساعالم األو : ما معلومات أسداتذة الجامعدات الدذين تبددأ أسدماألهم األولد  بدد 

 ترتيباً تصاعدناً.
 Show Table إظهار جدو مث انقر عل  زر   Design viewعرض الالميم اتبح ناتذة االسبعمم بطرنقة  .1

 .Show Table إظهار جدو  حوار مربعتيظهر   Query Setup االساعالمإعداد ضمن جمموعة 
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جلةةةةدول  Fields List حقددددو ال قائمددددة إلاهةةةةار Add إضددددافة زر مث انقةةةةر  Professors اجلةةةةدولد حةةةةدّ  .2
Professors إنهاءاالسبعمم. مث انقر زر  ضمن ناتذة Close .إل مق مربع اسوار 

  .السبعممإىل ا جّلها  إلضاتة اسقول *رمز العل  انقر نقراً مزدوجاً  .3
 معيار االسبعمم وشرط الفرز. حُتّددلبسبطيع أن  Firstnameقل اسأض،  .4
أ ةةةا   السةةةرتجا  *M واجبةةة  .أضةةةفبه للبةةةو الةةةذي Firstnameسقةةةل  Criteria المعيدددار مربةةةعانقةةةر داخةةةل  .5

 .M ه  بة ااألساتذة الذنن نبدأ 
 ضةةةةةةةةفبه.أالةةةةةةةةذي  Firstname وذلةةةةةةةةك سقةةةةةةةةل، Ascending تلدددددددداعدي Sort الفددددددددرزد مةةةةةةةةن اائمةةةةةةةةة حةةةةةةةدّ  .6

 .58-5الشتل  
حةةىت ال نبتةةرر اهةةور العمةةود مةةرتني يف  Firstname إلخفةةا  العمةةود Showإظهددار  انقةةر علةة  مربةةع االخبيةةار .7

 سبعمم.اال نبيجة

نظهر  إذ. تبظهر نبيجة االسبعمم داخل وراة بيانات Results الناائج جمموعة يف Run الاشغيلانقر عل  زر  .8
 .59-5الشتل . ُمرتبة تصاعدناً  Mنبدأ ا ه  حبرف  أساتذةثمثة 

 

 األساتذةاالساعالم عن  51-5الشكل 

 

 نايجة االساعالم النلي باسافدام أىرف البد  59-5الشكل 
 أهو  أاهر تقط اس  األسباذ األول واس  العائلة ؟CISاالخالاص  وسؤا  االساعالم الثاني: من هم األساتذة ذو 

 ابائج حس  اس  العائلة تاازلياً.ورت  ال ؟أم الللعمل مبفرغ 
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 Delete الحددذف فبةةا املإىل االسةةبعمم السةةابق مث اضةةغط  أضةةفبهاد اسقةةول الةةيت د إىل ناتةةذة االسةةبعمم وحةةدّ ُعةة .1
 سذف اسقول السابقة.

الةذي تُرنةد أن  Specializationقةل اس تضةًم عةنانقر اسقول اجلدنةدة الةيت ترنةد إدراجهةا يف شةبتة االسةبعمم  .2
 .إليهُتساد معيار االسبعمم 

لبحدنةةد إاهةةار السةةجمت الةةيت  CIS واجبةة  Specializationسقةةل  Criteria المعيددار انقةةر داخةةل حقةةل .3
 هذا املعيار. حتوي

 .Lastnameوذلك سقل   Descending تنازلي ايمة Sort الفرز د من اائمةحدّ  .4
ألنةه لةيس مةن ضةمن اسقةول  Specializationإلخفةا  العمةود  Show اإلظهدار أزل عممة االخبيار من مربع .5

 املطلوبة.
الشةتل . انةاتم داخةل وراةة بيتبظهر نبيجة االسةبعم Results الناائج يف جمموعة Run الاشغيلانقر عل  زر  .6

 تاازلياً حس  اس  العائلة. نيُمرتب CISنظهر ثمثة أساتذة خمبصني بة  إذ .5-61
 وأبق ناتذة االسبعمم مفبوحة. Design view الالميم عرضانبقل إىل  .7

 

 نايجة االساعالم النلي باسافدام قيمة كاملة 31-5الشكل 
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 االساعالم عن القيم الرقمية :أمثلة

  .مت املقارنة لمسبعمم عن القي  الراميةمعام عادةً  نسبخدم
رتةة  الابةةائج حسةة  عةةدد األوراق ورقددة علميددة؟  31و 7سددؤا  االسدداعالم األو : أي مددن األسدداتذة قددام بنشددر بددين 

 .. أاهر اس  األسباذ واس  عائلبه وعدد األوراقأوالً  العلمية األجثر
 Delete الحددذف مث اضةةغط مفبةةا   االسةةبعمم السةةابقإىل أضةةفبها د اسقةةول الةةيت د إىل ناتةةذة االسةةبعمم وحةةدّ ُعةة .1

 Firstnameوهةةةي   سةةذف اسقةةةول السةةةابقة. وأضةة، اسقةةةول اجلدنةةةدة الةةيت ترنةةةد إدراجهةةةا يف شةةبتة االسةةةبعمم
 .papersو Lastnameو

لبحدنةد إاهةار  Between 7 And 20عيةار امل اجبة و   papersسقةل  Criteria المعيدار انقر داخةل مربةع .2
  تقابل هذا املعيار.السجمت اليت

 .papersوذلك سقل   Descending تنازلي قيمةال Sort الفرز د من اائمةحدّ  .3
الشةتل . تبظهر نبيجة االسةبعمم داخةل وراةة بيانةات Results الناائججمموعة يف  Run الاشغيلانقر عل  زر  .4

5-62. 
 وأبق ناتذة االسبعمم مفبوحة.  Design view عرض الالميمانبقل إىل  .5

 

 تحديد مجا م  نايجة االساعالم الرقمي  33-5الشكل 
   علمية؟ اأور  4سؤا  االساعالم الثاني: أي ِمن األساتذة قام بنشر أقل من 
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 .د إىل ناتذة االسبعممعُ  .1

إاهةار السةجمت الةيت تقابةل  لبحدنةد 4>عيةار امل اجبة و   papersسقةل  Criteria المعيدار مربةع داخلانقر  .2
 هذا املعيار.

جمةا يف    تبظهر نبيجةة االسةبعمم داخةل وراةة بيانةات Results الناائج يف جمموعة Run الاشغيلر عل  زر انق .3
 .63-5الشتل 

 ناتذة االسبعمم مفبوحة. وأبق    البصمي  انبقل إىل عرض .4

 

 من( أوغر)معامل نايجة االساعالم الرقمي  32-5الشكل 
 ( Yes/Noاالساعالم عن القيم المنطقية ) :مثا 
 ؟ونمن األساتذة المافرغ ؤا  االساعالم:س
 Delete الحدذف مث اضةغط مفبةا   إىل االسةبعمم السةابق أضةفبهاد اسقةول الةيت وحةدّ   د إىل ناتةذة االسةبعممعُ  .1

 Firstnameوهةةةي   سةةذف اسقةةةول السةةةابقة. وأضةة، اسقةةةول اجلدنةةةدة الةةيت ترنةةةد إدراجهةةةا يف شةةبتة االسةةةبعمم
 .Fulltime و Lastnameو

 .Yes واجب   Fulltimeسقل  Criteria المعيار داخل مربعانقر  .2
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الشةتل  تبظهر نبيجة االسةبعمم داخةل وراةة بيانةات. Results الناائج يف جمموعة Run الاشغيلانقر عل  زر  .3
5-64. 

 وأبق ناتذة االسبعمم مفبوحة. Design view الالميم عرضانبقل إىل  .4

 

 نطقية نايجة االساعالم للقيم الم 34-5الشكل 
 االساعالم عن قيم الااريخ :مثا 

 ؟3113أو بعد عام  3111العمل قبل عام  أسؤا  االساعالم: أي ِمن األساتذة بد
 Delete الحددذف مث اضةةغط مفبةةا   إىل االسةةبعمم السةةابق أضةةفبهاد إىل ناتةةذة االسةةبعمم وحةةدد اسقةةول الةةيت ُعةة .1

 Firstnameوهةةةي   د إدراجهةةةا يف شةةبتة االسةةةبعممسةةذف اسقةةةول السةةةابقة. وأضةة، اسقةةةول اجلدنةةةدة الةةيت ترنةةة
 .Startdateو Lastnameو

لبحدنةد إاهةار السةجمت  01/01/2000>واجبة    Startdateسقةل  Criteria المعيدار انقر داخل حقل .2
 .3111تارنخ البد  أال من عام اليت تقابل 

ار السةةجمت الةةيت تقابةةل لبحدنةةد إاهةة 01/01/2013=< واجبةة  Startdateسقةةل  Or أو انقةةر داخةةل مربةةع .3
 .3112تارنخ البد  أجرب أو نساوي عام 

 تبظهر نبيجة االسبعمم داخل وراة بيانات  Results الناائج يف جمموعة Run الاشغيلانقر عل  زر  .4
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 :أمثلة عن االساعالمات الاجميعية

 اسبخدام االسبعمم لبجميع املعلومات والقيام بعمليات حسابية. ُُيتن
 وما مجموا األورا  العملية المنشورة؟ ؟عدد المدرسين : مااألو  مسؤا  االساعال

سبعمم جتميعي. وجي  االنبباه عاد اسبخدام االسبعمم البجميعي أن ُتضي، الإلجابة عن هذا السؤال جي  اسبخدام 
 :نأيتجما جّلها  اسقول املضاتة   إىلتوابع جتميعية 

 Delete الحددذف مث اضةةغط مفبةةا   إىل االسةةبعمم السةةابقأضةةفبها  د اسقةةول الةةيتد إىل ناتةةذة االسةةبعمم وحةةدّ ُعةة .1
 .papersو IDوهي   سذف اسقول السابقة. وأض، اسقول اجلدندة اليت سبساعد يف االسبعمم البجميعي

تيظهر سطر جدند يف شبتة ناتذة  Show/Hide إظهار/إخفاء موعةاااملوجود يف  Totals إجمالي أمرانقر  .2
 .السابقةي لتل سطر أضفبه يف اخلطوة لبحدند تابع جتميع Total إجمالي سم االسبعمم نُ 

 .Count العد د تابعحدّ   ويف مثالاا .للحقل اً مااسب اً جتميعي اً د تابعوحدّ   IDقل اسانبقل إىل  .3
  .Sum الجم  د تابعحدّ   ويف مثالاا .للحقل اً مااسب اً جتميعي اً د تابعوحدّ  papersانبقل إىل حقل  .4
الشتل . تبظهر نبيجة االسبعمم داخل وراة بيانات  Results الناائج يف جمموعة Runلاشغيل اعل  زر  انقر .5

 .1وعدد األساتذة  54نظهر سجل واحد جيي  عن السؤال بأن جممو  األوراق العلمية هي  إذ .5-65
 .Design view الالميم عرضانبقل إىل  .6

 

 مراىل االساعالمات الاجميعية 35-5الشكل 
 في كل اخالاص؟عدد المدرسين  : ماالثاني سؤا  االساعالم

 .األساتذة حس  اخبصاصه  نعدلإلجابة عن هذا السؤال جي  أن 
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 Delete الحدذف مث اضةغط مفبةا   إىل االسةبعمم السةابقأضةفبها د اسقول الةيت وحدّ   د إىل ناتذة االسبعممعُ  .1
  وهةةةةةةي  سةةةةةةاعد يف االسةةةةةةبعمم البجميعةةةةةةيسةةةةةةذف اسقةةةةةةول السةةةةةةابقة. وأضةةةةةة، اسقةةةةةةول اجلدنةةةةةةدة الةةةةةةيت سب

Specialization وID. 
تيظهةةر سةةطر جدنةةد يف شةةبتة   Show/Hide إظهار/إخفدداء موعةةةاااملوجةةود يف  Totals إجمددالي أمةةرانقةةر  .2

 .السابقةي لتل سطر أضفبه يف اخلطوة لبحدند تابع جتميع Total إجمالي ناتذة االسبعمم ُنسم 
 Groupتجمي  وف  د حدّ   ويف مثالاا .للحقل اً مااسب اً جتميعي اً د تابعوحدّ  Specializationانبقل إىل حقل  .3

By. 
 .Count العد د تابعحدّ   ويف مثالاا .للحقل اً مااسب اً جتميعي اً د تابعوحدّ  IDانبقل إىل حقل  .4
شةتل ال. تبظهر نبيجة االسبعمم داخل وراة بيانات Results الناائج يف جمموعة Run الاشغيلانقر عل  زر  .5

5-66.  

 .Design view الالميم عرضانبقل إىل  .6
 

 
 في كل اخالاصعدد المدرسين االساعالم عن  33-5الشكل 

 :من جدولين  عن االساعالم امث

 وعدد األساتذة يف جل جامعة.  أاهر اس  اجلامعة في كل جامعة؟عدد المدرسين  سؤا  االساعالم: ما
 .Universitiesو Professorsلني دو اجللإلجابة عن هذا السؤال جي  اسبخدام 

 Delete الحددذف إىل االسةةبعمم السةةابق مث اضةةغط مفبةةا  أضةةفبهاد اسقةةول الةةيت د إىل ناتةةذة االسةةبعمم وحةةدّ ُعةة .1
 إىل ناتذة االسبعمم. Universitiesوأض، جدول سذف اسقول السابقة. 

 .Professorsمن جدول  IDقل اسو  Universitiesمن جدول  Universityقل اسأض،  .2
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تيظهر سطر جدند يف شبتة ناتذة  Show/Hide إظهار/إخفاء موعةاااملوجود يف  Totals إجمالي أمرانقر  .3
 .السابقةي لتل سطر أضفبه يف اخلطوة لبحدند تابع جتميع Total إجمالي االسبعمم ُنسم 

 .Group Byتجمي  وف  د وحدّ   Universityانبقل إىل حقل  .4
  .Count العد د تابعدّ وح IDقل اسانبقل إىل  .5

الشتل . تبظهر نبيجة االسبعمم داخل وراة بيانات  Results الناائج يف جمموعة Run الاشغيلانقر عل  زر  .6
5-67.  

 
 االساعالم من جدولين 37-5الشكل 

 Exercisesرين اتم
 .AccessExampleاتبح ااعدة البيانات  .1

عاةوان الطالة ( واحفةأ االسةبعمم باسة  )عاةاونن و اسة  الطالة   و را  الطال   أنشئ اسبعمماً نعرض اسقول ) .2
 .الطم (

 وحقلةةي اسةة  التليةةة وعةةدد السةةاعات مةةن اجلةةدول Studentsاسةة  الطالةة  مةةن جةةدول  نعةةرضأنشةةئ اسةةبعمماً  .3
Faculties.واحفأ االسبعمم باس  عدد الساعات . 

 .Mاسبعل  عن الطم  الذنن تبدأ أ اؤه  حبرف  .4
 .3114 عامسبعل  عن الطم  الذنن سجلوا يف ا .5
ورتة  السةجمت تاازليةاً حسة    وتتلفةة الدراسةة لتةل طالة   واس  التلية  أنشئ اسبعمماً يدد اس  الطال  .6

 االسبعمم ببتلفة الدراسة. تتلفة الدراسة. وس ّ 
 عن حاصل ضر  عدد ساعات جل طال  بسعر الساعة. اً ناجت تلميح: اسبخدم حقمً 

 ق ااعدة البيانات.أ ل .7
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 Formsالنماذج 

املسةةبخدم مةةن حترنةةر تلةةك  ُُيتةةناجلةةداول بطرنقةةة سةةهلة ومألوتةةة للمسةةبخدم. جمةةا يف البيانةةات املخزنةةة  النمددوذجنعةةرض 
 سجمت وتعدنلها وحذتها. ال بإدراجنسمح  إذالبيانات بسهولة 
  Create Forms Commands النماذجأوامر إنشاء 

يف عممةة الببونة   Forms نمداذجالهةذه األوامةر يف جمموعةة  توجةدإلنشةا  الامةاذج.  راتخياعدة  Accessُياحك 
 .68-5الشتل  .مبطلباتك إلنشا  منوذج وتق أحد هذه اخلياراتاسبخدام  كُُيتا. CREATE إنشاء

 

 

 إنشاء النماذج خيارات 68-5الشكل 
 . يف الواةةةةت نفسةةةةهع سةةةةجل واحةةةةد الةةةةذي نسةةةةمح لةةةةك بالبعامةةةةل مةةةة )البسةةةةيط( وهةةةةو الامةةةةوذج :Form النمددددوذج .1

 .69-5الشتل 

 
 Formالنموذج  69-5الشكل 

 .نسمح ببعدنل تصمي  الاموذج وعااصر البحت  عليه: Form Designتلميم النموذج  .2
ونُةةرت   Layout viewعددرض الافطدديط علةة   باالعبمةةادمنةةوذج تةةارغ  نُاشةةأ :Blank Formنمددوذج فددارغ  .3

 صر البحت  املااسبة.للمسبخدم تصمي  الاموذج وإضاتة عاا
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ولتةن   سةجمت جوراةة البيانةات  جةل سةجل بسةطر نُظهر عةدة: Multiple Itemsالنموذج عناور ماعددة  .4
 .71-5الشتل . خيبل، عن وراة البيانات بطرنقة إاهار السجمت

 
 ةعناور الماعددالنموذج  71-5شكل ال

 .71-5الشتل  .ظهر البيانات جوراة بيانات اجلدولنُ  :نموذج ورقة البيانات .5

 

 نموذج ورقة بيانات 71-5شكل ال
ورقددة طرنقةةة  :الواةةت نفسةةهيف  نسةةمح لةةك بالبعامةةل مةةع البيانةةات بطةةرنقبني :Split Formنمددوذج المنقسددم ال .6

 البسدديط النمددوذجباقةةل بسةةرعة. وطرنقةةة بالوتسةةمح لةةك   الةةيت تظهةةر يف أسةةفل الامةةوذج Datasheet البيانددات
Form العةرض  ارتبط طرنقبةتةعةرض حقةول سةجل واحةد. و بونسةمح لةك   وذج املاقسة الذي نظهر يف أعل  الام

 .72-5الشتل . السجل اسايل لطرنقة عرض وراة بيانات نظهر بطرنقة العرض البسيط إذ إنّ بشرنط الباقل 

 
 نموذج المنقسمال 73-5الشكل 
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جمموعةة مةن  عةنجابةة نسةمح معةاج الامةوذج بباةا  الامةوذج مةن خةمل اإل :Form Wizardمعدالج النمدوذج  .7
 Form معدددالج النمدددوذج. ُنسةةةاعد  Form Wizard معدددالج النمددداذج حةةةواراألسةةةئلة املقدمةةةة مةةةن مربعةةةات 

Wizard   وحتدند طرنقة جتميع البيانات وترتيبها.  ختصيص اسقول واخبيار البصمي عل 
 Creating Formsذج اإنشاء النم

 إلنشا  منوذج جلدول اآلتيةاموذج تلقائياً  اتبع اخلطوات الباا  إلنشا  منوذج وتق أنوا  الاماذج اليت تسمح لك ب
 .73-5الشتل : Universities اجلامعات

لةةه. يف  منوذجةةاً د اجلةةدول أو االسةةبعمم الةةذي ترنةةد أن تبةةين وحةةدّ  Navigation pane جددزء الانقددلانبقةةل إىل  .1
 .Universitiesدول اجلد مثالاا حدّ 

 .CREATEإنشاء انقر عممة الببون   .2
 (.نموذج ورقة بيانات  الماعددة نموذج العناور  نموذج منقسم  نموذجانقر أحد أوامر إنشا  منوذج ) .3
)باسبثاا  منوذج وراة بيانات تليس له عةرض ختطةيط( لبسةبطيع  Layoutعرض الافطيط ناشأ الاموذج بطرنقة  .4

 تعدنل توز  عااصر الاموذج بسهولة.
 الالدددددددميمو FORMAT  انسدددددددي الو ARRANGE ارتيدددددددحال) عممةةةةةةةات تبونةةةةةةة  سةةةةةةياايةظهةةةةةةر أنضةةةةةةةاً ت .5

DESIGN  تعدنل الاموذج عل ( لبساعد. 

الةةذي  Universitiesجلةةدول  Universitiesامةةوذج الإلنشةةا   نمددوذج بسدديطجاةةت اةةد اسةةبخدمت أمةةر  إذا .6
 Professors  تسةةيظهر جةةدول الطةةرف الثةةا  مةةن العماةةة مةةع جةةدول األسةةاتذة الطةةرف األول مةةن العماةةة ُُيثّةةل

 Delete ىذف ك حتدنده والضغط عل  املفبا ُُيتا. Universitiesجاموذج ترعي يف اجلز  السفلي لاموذج 
 إذا أردت حذته.

. الذي نعمل عمل شرنط الباقل للجدول. تيسةمح Navigation Bar بريط الانقلنظهر يف أسفل الاموذج  .7
 البصفية.و وإنشا  سجل جدند والبحث   بالباقل بني السجمت

 

 مراىل إنشاء نموذج 72-5كل شال
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 Forms Views  عرض النموذج ائطر 

عل  الزاونة اليمىن السفل  من  العرض  ائطر ق أساسية لعرض الاماذج. وتبوضع أوامر ائثمث طر  Accessقدم لك نُ 
 .74-5الشتل . HOME الرئيسةاللفحة  عممة الببون  يف View العرضق ائالاموذج  أو ضمن اائمة طر 

 

 

   عرض النموذجائطر  74-5شكل ال
تسمح لك طرنقة عرض الاموذج البعامل مع البيانات )إدخال  تعدنل  : Form Viewطريقة عرض النموذج 

حاجة لك بأدوات الباسيق  لذلك ال .بصمي التسمح لك ببغي  البخطيط أو  ال البيانات( ولتن وترزحذف  تصفية 
 .75-5الشتل . لاموذجاليت ختبفي يف طرنقة عرض ا والبصمي  والرتتي 

 

 
 Form View عرض النموذج 75-5شكل ال

تاسةيقها.  و  سةمح لةك ببعةدنل حجة  عااصةر الةبحت  )اسقةول( ومواعهةات :Layout Viewطريقة عرض الافطديط 
عاةدما ترنةد تاسةيق مظهةر الامةوذج  الفضةل أثاةا  تعةدنلك للامةوذج. مةا جيعلهةا األداة يف تظهر بيانات السةجمت جما 
 الالددميمو الارتيددحو الانسددي أثاةةا  عرضةةه لبيانةةات حقيقيةةة. وتظهةةر أدوات يف اابليبةةه لمسةةبخدام حتسةةني و  ه وحتسةةيا

 .76-5الشتل  ذلك.عل  ملساعدتك 
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 Layout Viewعرض الافطيط  73-5شكل ال

ذنيل. البةو   والبفصةيل  رأس الامةوذج :تسةمح لةك ببعةدنل أاسةام الامةوذج الثمثةة :Design Viewالالدميم  طريقدة
طرنقة البصمي  لك  وتسمحخصائص الاموذج.  تضمً عنوتسمح لك أنضاً بالوصول إىل عااصر البحت  وخصائصها 

ال  إال أن طرنقة عةرض البصةمي   البصمي عل  تظهر أدوات البصمي  والرتتي  ملساعدتك  إذبالبحت  أجثر بالاموذج 
 .77-5الشتل  بالوصول إىل البيانات أو عرضها. لك تسمح

 

 
 Design Viewعرض الالميم  77-5شكل ال

 Using the Layout Viewاسافدام طريقة عرض الافطيط 

 Themes السمات

مةةةن الةةيت حتةةةوي جمموعةةة  Themes السدددماتمبجموعةةةة  عدددرض الافطدديطالةةيت تظهةةةر بطرنقةةة  البصةةةمي تةةزود  أدوات 
امةوذج العلة   ةاجلاهز  السمات إحدى. ولبطبيق الاموذجها عل  ادق إحطبّ أن تُ  ُُيتن  اهزةواخلط اجل  تاسيقات اللون
Professors   78-5 الشتل: اآلتيةاتبع اخلطوات. 

 .Layout الافطيطبطرنقة عرض  Professorsاموذج الاتبح  .1
 .DESIGN الالميم انقر عل  عممة الببون  السيااية .2
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 السددددمات معددددرض إلاهةةةةار Themes أنقونةةةةة السةةةةماتعلةةةة   وانقةةةةر Themes السددددمات جمموعةةةةةانبقةةةةل إىل  .3
Gallery Themes'. 

  .Professorsاموذج العل   تطبيقها املطلو  السمةانقر عل   .4
 Theme السدمة  تبسةبطيع أن تةرى تةأث  Live Preview المعايندة المبابدرةخباصةية  Themes السماتتبمبع 

اخبيةةار السةةمة علةة  تطبيةةق السةةمة. وهةةذا ُنسةةاعد   دون اساجةةة إىل  الامةةوذج أو البقرنةةر اسةةايل مبجةةرد البأشةة  عليهةةا يف
 املااسبة بسرعة.

 

 
 السمات عل  نموذجمراىل تطبي   71-5لشكل ا

 Add a Logo to the Formلنموذج إل  اإضافة بعار 

عمةل هبةا. ببغي  الشعار ليااس  تطبيقك أو الشرجة الةيت ت Access نسمح.  نأخذ الاموذج شعاراً اترتاضياً 
 .79-5 الشتل: اآلتيةاتبع اخلطوات   الشعار ولبغي 

لمنبقةال إىل  Status Bar بدريط الحالدةاملوجةودة علة   Layout View عدرض الافطديطأنقونةة انقر عل   .1
 طرنقة عرض البخطيط.

 عممةةةة الببونةةة يف  Header/ Footer رأس/تدددذييل املوجةةود ضةةةمن جمموعةةةة Logo الشدددعار انقةةر علةةة  أمةةةر .2
 الصورة املااسبة. أدرج. عاصر الشعار تلقائياً ونظهر مربع حوار إدراج صورة تيبحّدد DESIGN متلمي

 Logo الشددعارغية  متةان ت ُُيتةةن الامةوذج السةابق. Logo بددعار د ا صةورةتسةببدل الصةورة اجلدنةدة الةةيت حةدّ  .3
 بسحبه إىل متان نااس  البطبيق.
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 مراىل تغيير الشعار 79-5الشكل 
  Change Form Titleج ن النموذ تغيير عنوا

 اتبةةع اخلطةةوات  تغيةة  العاةةوان عاةةد اساجةةة. لبغيةة  عاةةوان منةةوذج كُُيتاةةنأخةةذ الامةةوذج عاوانةةه مةةن اسةة  اجلةةدول تلقائيةةاً. 
 .81-5الشتل  :اآلتية

لمنبقةال إىل  Status Barاملوجةودة علة  شةرنط اسالةة  Layout View عدرض الافطديطأنقونةة انقةر علة   .1
 ض البخطيط.طرنقة عر 

 تلميم عممة الببون يف  Header/Footer رأس/تذييل املوجود ضمن جمموعة Title العنوان انقر عل  أمر .2
Design تلقائياً  عاوان الاموذج تيبحّدد. 

 .Lecturersالعاوان اجلدند  اجب  .3

 

 عنوان النموذج تغيير 11-5الشكل 
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  Using the Form Viewاسافدام طريقة عرض نموذج 
 وترزبصفية التطبيق إمتانية  تضًم عن  هاوحذت تسجمالإضاتة  ُُيتن إذ مع البيانات نموذجالعرض مل طرنقة عاتب

 البيانات.
 Insert Recordإدراج سجل 

 :اآلتيةاخلطوات   اتبع New يدجدإلدراج سجل 
بظهةر اائمةة ت  Views   العدرضائدطر مث انقةر عممةة اائمةة   HOME الرئيسدةاللدفحة  انقةر عممةة الببونة  .1

 ماسدلة.
 .Form View عرض النموذج مراألانقر عل   .2
بددريط يف  Newجديددد  أو انقةةر علةة  زر  Records الاسددجيالت موعةةةاايف  New جديددد مةةراألانقةةر علةة   .3

 سجل جدند. تُياشأ الانقل
 لسجل اجلدند.إىل اأض، البيانات  .4

 Update Recordتعديل سجل 

 :آلتيةااتبع اخلطوات   بعدنل بيانات سجلل
 .Form View عرض النموذج مراألانقر عل   .1

 البيانات داخل اسقل. تُبظلل F2فبا  املانقر نقراً مزدوجاً عل  اسقل الذي ترند تعدنل بياناته أو اضغط عل   .2
 .Enter فبا املمث اضغط   البيانات عّدل .3

 Delete Recordىذف سجل 

  :سذف سجل
 .Form View عرض النموذج مراألانقر عل   .1
 ر السجل لبحدنده.اانقر عل  السه  املوجود عل  نس .2
 سذف السجل. Delete الحذف اضغط مفبا  .3
  .81-5ل الشت .يف رسالة البأجيد Yes نعماضغط  .4

 
 ىذف سجل 11-5الشكل 
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 Filter Formتلفية نموذج 

وإلجةةرا   .اجلةةدول مةةع نسةةبخدمهاالةةيت  نفسةةها طرنقةةة البصةةفيةباسةةبخدام الامةةوذج إلجةةرا  تصةةفية علةة  البيانةةات  ُُيتةةن
 .82-5الشتل  :CISإلاهار األساتذة الذنن اخبصاصه   Professorsاموذج الالبصفية عل  

 .Form نموذجال عرضأو    Layout افطيطالانبقل إىل عرض  .1

 بصفية.الطبق عليه الذي ترند أن تُ  Specializationانقر عاصر البحت   .2
اائمةة ماسةدلة تيهةا اةي  تبظهةر  Sort & Filter الفدرز والالدفية موعةةاااملوجةود يف   الدفيةالانقةر علة  أمةر  .3

 .هامجيع اسقل
سقةةةةل  جّلهةةةةا  زالةةةةة إشةةةةارة االخبيةةةةار عةةةةن جانةةةة  اةةةةي  البيانةةةةاتإل Select Allتحديددددد الكددددل انقةةةةر علةةةة  أمةةةةر  .4

Specialization. 
 الخبيارها. CISقيمة الانقر بان   .5
 لبطبيق البصفية. OK مواف  زرالانقر عل   .6

 

 تلفية نموذج 13-5الشكل 

 :اآلتيةاتبع اخلطوات   Specializationسذف البصفية املطبقة عل  حقل مثل حقل 
 .Specializationقل اسد حدّ  .1
الدفية المث انقر أمر   Sort & Filter الفرز والالفية جمموعةمث   HOME الرئيسةاللفحة  الببون  اتبح .2

Filter .تبظهر اائمة ماسدلة 
 .Clear Filter from Specialization ىذف الالفية انقر أمر .3

 

 Sort Recordsسجالت في نموذج الفرز 

أسةاتذة اجلامعةات  تةرزإذا أردت   تصاعدناً أو تاازلياً حس  اي  حقل معني. تمةثمً  يف الاموذجسجمت ال ترز كُُيتا
 :اآلتيةاتبع اخلطوات   تصاعدناً 
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 .نموذجالعرض أو طرنقة   افطيطالعرض انبقل إىل طرنقة  .1
 .أو ضع املؤشر داخله  الفرز وتقهد اسقل الذي ترند حدّ  .2
  .أساتذة اجلامعة تصاعدناً  تُ ّت   Ascendingتلاعدي  مر ترزاألانقر عل   .3
  .أساتذة اجلامعة تاازلياً  تُ ّت   Descendingتنازلي  مر ترزاألانقر عل   .4
 ادة ترتي  السجمت جما أُدخلت.إلع Clear All Sorts  الفرزىذف كل انقر  .5

 Create Blank Formإنشاء نموذج فارغ 

اتبةةع   وتغيةة  حجمهةةا. وإلنشةةا  منةةوذج تةةارغ  وترتيبهةةا  نُعطةةي إنشةةا  منةةوذج تةةارغ مرونةةة جبةة ة يف اخبيةةار اسقةةول املااسةةبة
 : اآلتيةاخلطوات 

 .CREATEإنشاء انقر عممة الببون   .1
منةوذج بطرنقةة عةرض البخطةيط.   تياشةأ  Forms نمداذجال يف جمموعةة Blank Form نمدوذج فدارغ انقةر أمةر .2

 لالدددددميماو  ARRANGE  الارتيددددحو FORMATالانسددددي  تظهةةةةر عممةةةةات الببونةةةة  السةةةةةيااية جمةةةةا 
DESIGN. 

إلاهةةار  Show all tablesإظهدار كدل الجدداو  انقةر جمةا تظهةر اائمةة اسقةول علة  ُيةني ناتةذة البخطةيط.  .3
إلاهةةار  Universities. انقةةر علةة  اجلةةدول   إذا مل تتةةن اةةاهرة هةةامجيع لبيانةةاتجةةداول واسةةبعممات ااعةةدة ا

 حقوله.
 تضةًم عةند متةان العاصةر وحةدّ   Form1إىل ماطقةة ختطةيط اسةحبه أو   عل  اسقل املطلةو نقراً مزدوجاً انقر  .4

 .أض، اسقول جّلها بالطرنقة نفسهاطوله وعرضه. مث 
 .83-5الشتل  إلدخال البيانات. Form View عرض النموذجانبقل إىل طرنقة  .5

 

 إنشاء نموذج فارغ 12-5الشكل 
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مث  DESIGN الالميم وذلك بالاقر عل  عممة الببون  السيااية  ة تبحهادإعا ُُيتنإذا أ لقت جز  اائمة اسقول 
 إلعادة تبح جز  اائمة اسقول.  إضافة الحقو  الموجودة انقر عل  أمر

 
 Form Sectionsأقسام النموذج 

 ناقس  الاموذج إىل ثمثة أاسام:
  رأس النمددوذجForm Header :أو يف اجلةةز  العلةةوي مةةن   مةةرة واحةةدة تقةةط يف ناتةةذة عةةرض الامةةوذج نظهةةر

أو   تتةةةون معلومةةةات رأس الامةةةوذج هةةةي معلومةةةات عةةةن الشةةةرجة  الصةةةفحة األوىل مةةةن الاسةةةخة املطبوعةةةة. وعةةةادةً 
 عرض يف البفصيل. أو عن معلومات السجمت اليت سبُ   الربنامج

 افليل الDetail.ونبترر مرة لتل سجل : 
  تذييل النموذجForm Footer :أو يف الصفحة األخ ة   مرة واحدة تقط يف هنانة ناتذة عرض الاموذج نظهر

 من الاسخة املطبوعة.
 .84-5الشتل  :اآلتية اتبع اخلطوات   هأو تذنيل لبوسيع رأس الاموذج

 .Design لميمالاطرنقة عرض ب الاموذج اتبح .1
عمودنةاً  مبعاجسةنيضع املؤشر توق اساتة السفل  لةرأس الامةوذج أو البةذنيل. حةىت نصةبح املؤشةر بشةتل سةهمني  .2

مث أتلت  اً ورأس الاموذج ليصبح مااسب  مث اضغط بزر الفأرة األنسر وا  بالسح  حىت نبوسع ارتفا  البذنيل   ↨
 الزر.

 الخبياره.  Designتلميم وجود يف عممة الببون  امل Label تسمية انقر عل  عاصر البحت  .3

حبجة  مااسة . مث انقةر نقةراً مزدوجةاً داخةل  Label الاسدمية صةبحتُ انبقل إىل رأس الاموذج وانقر واسح  حىت  .4
 .Enterفبا  املمث اضغط   واجب  الوص، الذي ترنده  عاصر البحت 

  

 

 هوتذييل الاعامل م  رأس النموذج 14-5الشكل 
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 Exercisesين تمار 

 .AccessExampleاتبح ااعدة البيانات  .1
 أنشئ منوذجاً بسيطاً يوي حقول الطم . .2
 .Form View عرض نموذجاتبح الاموذج بطرنقة  .3
 أض، طالبني. .4
 عّدل اس  الطال  الثا . .5
 ق تصفية إلاهار الطم  األجان  تقط.طبّ  .6
 رت  الطم  حس  االس  تاازلياً. .7
 اليت أضفبها مؤخراً.أحد تسجيمت الطم   احذف .8
 .frmStudentsاحفأ الاموذج باس  الطم   .9

 أنشئ منوذجاً يوي التليات يف األعل . ويوي منوذجاً ترعياً تيه الطم  البابعني لتل جلية. .11

 جلدول الطم . Multiple Items عناور ماعددةأنشئ منوذج  .11
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 Reportsالاقارير 

 ق إلنشا  البقارنر:ائطر  أربعهاا   .اً إلاهار البيانات طباعي الاقرير ُنسبخدم
 .إنشا  البقرنر البسيط .1
 عاج.املإنشا  تقرنر باسبخدام  .2
 مث إضاتة حقول إليه.  إنشا  تقرنر تارغ .3

 .إنشا  تقرنر بطرنقة عرض البصمي  ليسمح لك ببعدنل تصمي  البقرنر وعااصر البحت  عليه .4

 Creating a Simple Reportإنشاء تقرير بسيط 

 .85-5الشتل  :اآلتيةاتبع اخلطوات   Universitiesتقرنر بسيط جلدول  إلنشا 
 .Universitiesدول اجلد . يف مثالاا حدّ املطلو أو االسبعمم   د اجلدولانبقل إىل جز  الباقل وحدّ  .1
 .CREATEإنشاء انقر عممة الببون   .2
عددرض اشةةأ البقرنةةر بطرنقةةة . نReportsاقددارير الجمموعةةة  ضةةمن  Create Reportإنشدداء تقريددرانقةةر أمةةر  .3

 لبسبطيع تعدنل توز  عااصر البقرنر بسهولة. Layout View الافطيط
 الالددددميم) سةةةةيااية عممةةةةات تبونةةةة  أربةةةةعالبقرنةةةةر ضةةةةمن  Layout Tools أدوات تفطدددديطظهةةةةر أنضةةةةاً ت .4

DESIGN ارتيحالو ARRANGE انسي الو FORMAT لفحةالإعداد و PAGE SETUP).  

 

 يرإنشاء تقر  15-5الشكل 
 Create a Report Using the Wizardج معالال باسافدامإنشاء تقرير 

إجاباتك  دوحُتدّ نسألك أسئلة لباا  البقرنر  إذ بسرعة جأداة إلنشا  تقرنر  Report Wizard معالج الاقريرُنسبخدم 
 يت هةي مصةدر البقرنةرساعد  عل  تةرز السةجمت الةمصدر البيانات للبقرنر وأسلوبه وتوز  عااصره. جما نُ  عن األسئلة

 :اآلتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع اخلطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوات   عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجامل. وإلنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  تقرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبخدام هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوجتميع
 .87-5  86-5 األشتال 

  .CREATE إنشاء ببون الانقر عممة  .1
 بقرنر.التيظهر معاج   Reports الاقارير ضمن جمموعة Report Wizard معالج الاقارير انقر عل  أمر .2
د يف مثالاةا حةدّ  .د اجلةدول أو االسةبعمم املطلةو حةدّ   Tables/Queries و ا/جداتاسداعالمقائمة الضمن  .3

 .Professorsدول اجل
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  :اسقولأض،  .4
Firstname, Lastname, Specialization, Photo and University_ID 

 جتميع البيانات. خطوةإلاهار  Next الاالي زرالانقر عل   .5

 الخبيةاره  University_IDانةات. انقةر نقةراً مزدوجةاً علة  اسقةلجتميةع البي طرنقةةد يف مربةع اسةوار اجلدنةد حةدّ  .6
 .الفرز خطوةإلاهار  Next الاالي انقر عل . ليقوم البقرنر ببجميع أساتذة اجلامعات حس  اجلامعات ومن مثّ 

 Firstnameقةةةل اسد . حةةةدّ اً أو تاازليةةة اً وطرنقةةةة الفةةةرز تصةةةاعدن  د اسقةةةل الةةةذي ترنةةةد تةةةرز السةةةجمت عليةةةهحةةةدّ  .7
 .Layoutالافطيط إلاهار خطوة  Next الاالي مث انقر زر Ascendingتلاعدي تي  والرت 

 أماسقول جث ة   تإذا جان Landscape عرضية Orientationاللفحة اتجاه د طرنقة عرض اسقول وحدّ  .8
 لبقرنر.أسلو  ا إىل خطوةلمنبقال الاالي اسقول اليلة والسجمت جث ة. مث انقر  تإذا جان Portrait طولية

 .معاينة الطباعة تيظهر البقرنر بطرنقة عرض  Finish إنهاء مث انقر  اجب  اس  البقرنر يف حقل اس  البقرنر .9

 
 معالجالمراىل إنشاء تقرير باسافدام  13-5الشكل 

 

 وتوزا العناور وتسمية الاقرير األسلو  تحديد 17-5الشكل 
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 Report Views  عرض الاقارير ائطر 

عل  الزاونة اليمىن    العرضائطر ة. وتبوضع أوامر يق أساسية لعرض أنوا  البقارنر األساسائأربع طر  Accessقدم لك نُ 
. جما هي HOME الرئيسةاللفحة  عممة الببون  يف Viewالعرض  طريقةالسفل  من البقرنر  أو ضمن اائمة 

 .88-5بالشتل موضحة 

 

 عرض الاقرير  ائطر  11-5الشكل 
إمتانيةةةة ترزهةةةا  تضةةةًم عةةةنالبيانةةةات  مبعاناةةةةتسةةةمح طرنقةةةة عةةةرض البقرنةةةر : Report Viewطريقدددة عدددرض الاقريدددر 

 الانسدددي و الالدددميملةةةك ألدوات  ال حاجةةةةلةةةذلك   بصةةةمي التسةةةمح لةةةك ببغيةةة  البخطةةةيط أو  ولتةةةن ال وتصةةةفيبها.
 البقرنر.اليت ختبفي يف طرنقة عرض  إعداد اللفحةو الارتيحو

تاسةيقها. و  نسةمح لةك ببعةدنل حجة  عااصةر الةبحت  )اسقةول( ومواعهةا :Layout Viewافطديط طريقة عرض ال
باسيق وحتسةني مظهةر البقرنةر العادما ترند  الفضل أثاا  تعدنلك البقرنر. ما جيعلها األداة يف وتظهر بيانات السجمت 

 إعددداد اللددفحةو الارتيددحو الانسددي و الالددميمأثاةةا  عرضةةه لبيانةةات حقيقيةةة. وتظهةةر أدوات يف واابليبةةه لمسةةبخدام 
 ذلك.عل  ملساعدتك 

تسمح لك ببعدنل أاسةام البقرنةر. وتسةمح لةك أنضةاً بالوصةول إىل جمموعةة جاملةة  :Design Viewطريقة الالميم 
  طرنقةةة البصةةمي  بةةالبحت  أجثةةر بةةالبقرنر وتسةةمح لةةكخصةةائص البقرنةةر.  تضةةًم عةةنمةةن عااصةةر الةةبحت  وخصائصةةها 

الوصول إىل  ُُيتاك ولتن ال .البصمي عل  ملساعدتك  اللفحة إعدادو الانسي و الارتيحو لالميماوتظهر أدوات 
 .البيانات أو عرضها
 .مبعاناة البيانات ابل طباعبها تسمح لك :Print Previewطريقة عرض معاينة 

 Using Layout Viewاسافدام طريقة عرض الافطيط 
 Themes السمات

مةةةن الةةيت حتةةةوي جمموعةةة  Themes السدددماتمبجموعةةةة  عدددرض الافطدديطالةةيت تظهةةةر بطرنقةةة  البصةةةمي زود  أدوات تُةة
 البقرنةةرعلةة   ةاجلةةاهز  السةةمات إحةةدى. ولبطبيةةق البقرنةةرها علةة  اق إحةةدطبّةةأن تُ  ُُيتةةنو اهزة تاسةةيقات اللةةون واخلةةط اجلةة

Professors . 89-5الشتل : اآلتيةاتبع اخلطوات. 
 .Layout افطيطال عرضبطرنقة  Professors البقرنراتبح  .1
 .DESIGN الالميم انقر عل  عممة الببون  السيااية .2
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 السدددمات معدددرض إلاهةةةار Themes السدددماتأنقونةةةة علةةة   وانقةةةر  Themes السدددمات موعةةةةااانبقةةةل إىل  .3
Gallery Themes. 

  .Professors البقرنرعل   البطبيقه السمة املطلوبةانقر عل   .4

 

 تقريرالسمات عل  مراىل تطبي   19-5لشكل ا

 Add a Logoإضافة بعار الاقرير 

أو الشةةرجة الةةيت تعمةةل هبةةا.   ببغيةة  الشةةعار ليااسةة  تطبيقةةك Access . نسةةمح نأخةةذ البقرنةةر شةةعاراً اترتاضةةياً 
  .91-5بالشتل اتبع اخلطوات املوضحة   الشعار لبغي 

 Layout رض الافطدديطعدد مةةراألتبظهةةر اائمةةة ماسةةدلة. انقةةر علةة   Viewالعددرض ق ائةةانقةةر عممةةة اائمةةة طر  .1

View .لمنبقال إىل طرنقة عرض البخطيط 
البةةابع لعممةةة الببونةة    Header/Footer رأس/تددذييلاملوجةةود ضةةمن جمموعةةة  Logo بددعارانقةةر علةة  أمةةر  .2

 . Insert Picture إدراج وورةيظهر مربع حوار   تDESIGN الالميم

 الصورة املااسبة. أدرج .3
 .مااس إىل متان تغي  متان الشعار بسحبه  ُُيتن .4

 
 شعارال تغيير 91-5لشكل ا
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 Change the Report Titleتغيير عنوان الاقرير 
 :البقرنرتغي  العاوان عاد اساجة. لبغي  عاوان  كُُيتاعاوانه من اس  اجلدول تلقائياً.  البقرنرنأخذ 

تبظهر اائمة  View لعرض  اائطر مث انقر عممة اائمة   HOME الرئيسةاللفحة  انقر عل  عممة الببون  .1
 ماسدلة.

 .عرض الافطيطلمنبقال إىل طرنقة  Layout View عرض الافطيط انقر عل  أمر .2
 عاوان البقرنر لبحرنره.انقر عل   .3
 .للبقرنرالعاوان اجلدند  اجب  .4

 Modify Fields Labelsالحقو  في الاقرير  عناوينتعديل 
 :اآلتيةاتبع اخلطوات   حقل عاوانلبعدنل 

 .Layoutافطيط الإىل طرنقة عرض  انبقل .1
 لبحدنده. هالذي ترند تغي   Label الحقل عنوان انقر عل  .2
 اجلدند. العاوان اجب  .3

 Insert the Dateإدراج الااريخ 

  :اآلتيةاتبع اخلطوات   إلدراج البارنخ والوات اسايل
 Layoutافطديط عدرض ال اخةرتمث   Viewالعدرض انقةر اائمةة   DESIGN تلدميمضمن عممة الببونة   .1

View.  91-5الشتل. 
املوجةةود ضةةمن جمموعةةة  Date and Time ووقددت تدداريخانقةر   DESIGN تلددميمضةمن عممةةة الببونةة   .2

 .Date and Timeتاريخ ووقت تيظهر مربع حوار   Header/Footer رأس/تذييل
تضمين إشارة االخبيار بان   ألغ    مع البارنخ الواتن ضمّ تُ أال د تاسيق البارنخ والوات املااس . إذا أردت حدّ  .3

 . Include Timeالوقت
 .تيظهر البارنخ OK مواف انقر زر  .4

 
 إدراج تاريخ 91-5لشكل ا

. إذا جانت القائمة مغلقة تانقر عل  أمر Fields Listقائمة الحقو  أنضًا إضاتة حقول إىل تقرنر  من  كُُيتا
 .لميمالاتبون  ضمن عممة  Tools دواتاأليف جمموعة  Add Exiting Fields إضافة ىقو  موجودة



  الخامسةالوحدة               

 735-  

 Print and Exportالطباعة والالدير 

 Export Data to Excel اإللكارونيةتلدير البيانات إل  الجداو  

إىل برنةةةةةامج  Professorsدول اجلةةةةة. لبصةةةةةدنر بيانةةةةةات Wordو  Excelببصةةةةةدنر البيانةةةةةات إىل  Accessنسةةةةةمح 
Excel   اآلتيةاتبع اخلطوات : 

 .92-5الشتل  د اجلدول أو االسبعمم الذي ترند أن تصدر بياناته.حدّ   الباقلضمن جز   .1
 Excelانقةةر أمةةر   Exportر تلددديويف جمموعةةة   External Dataالبيانددات الفارجيددة عممةةة الببونةة   ضةةمن .2

 .Export-Excel Spreadsheet الالدير ألورا  عمل إكسل تيظهر مربع حوار
 أن حتاتأ عل  االس  واملسار االترتاضي. ُُيتندند اس  املل، ومتانه أو بحل  Browse اساعراضانقر زر  .3
 .د تاسيق املل،حدّ   File Formatتنسي  الملف من اائمة  .4
 .Closeغال  اإلانقر زر مث العملية باجا .  بإمتامتيظهر مربع حوار إلعممك  OK مواف  انقر زر .5
 . حّددتهاتبح املل، وتق املسار الذي  .6

 

 
 Excelمراىل تلدير البيانات إل   93-5لشكل ا

 . Word مراألولتن انقر عل   نفسها  طوات الفقرة السابقةخب Wordصدر البيانات إىل برنامج أن تُ  ُُيتن

 Print Previewقبل الطباعة  معاينةال
 Accessات ن تطبةةع البيانةةات الظةةاهرة يف جائاةةأ ُُيتةةنمبعاناةةة البيانةةات ابةةل طباعبهةةا. و  Accessنسةةمح لةةك برنةةامج 

مبةةةةةةةا تيهةةةةةةةا اجلةةةةةةةداول واالسةةةةةةةبعممات والامةةةةةةةاذج والبقةةةةةةةارنر. وملعاناةةةةةةةة البيانةةةةةةةات يف أحةةةةةةةد التائاةةةةةةةات ججةةةةةةةدول  هةةةةةةةا مجيع
Professors   93-5 الشتل :اآلتيةاتبع اخلطوات. 

العاةةةوان . انقةةةر علةةة  ملدددفعممةةةة الببونةةة  انقةةةر علةةة  مث  .Professorsدول اجلةةةد وحةةةدّ   انبقةةةل إىل جةةةز  الباقةةةل .1
 .تبظهر اائمة ترعية Printطباعة

 .Print Preview معاينة الطباعة انقر أمر .2
مةن تعةدنل  ُُيتاةكحتةوي شةرنط املعاناةة ابةل الطباعةة الةذي الةيت  Print Preview معايندة الطباعدةتظهر ناتةذة  .3

 البتب  والبصغ  والطباعة. تضًم عن  الصفحة واجتاه  وتغي  اياس الصفحة  اهلوامش
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 إل مق ناتذة املعاناة. Close Print Preview نة الطباعةإغال  معايانقر زر  .4

 
 مراىل المعاينة قبل الطباعة 92-5لشكل ا

 Printالطباعة 

 .94-5 الشتل :نأيتتطبعها جما  أن ُُيتن  حد التائااتأبعد أن أهنيت معاناة البيانات ضمن 
 Print الطباعدة أمةر انقر علة رعية  تبظهر اائمة ت Printطباعة  عاوانانقر عل    ملفعممة الببون   ضمن .1

 .تيظهر مربع حوار الطباعة
 تطبع عليها. أند الطابعة اليت ترند حدّ  .2
 :Print Range مجا  الطباعة موعةاا ضمن .3

  ّالكل د خيارحد All جّلها  لطابعة الصفحات. 
  ّاللفحاتد حد Pages من From:  إل To:  جّلها  ترند طباعة الصفحات إذا جات ال. 
  ّيار د خحدSelected Records  السجالت المحددةلطباعة. 

لبطبيةةق اخليةةارات الةةيت  OK موافدد  زرمث انقةةر علةة  الة  Copies النسددخ موعةةةااعةةدد الاسةةخ املطلوبةةة مةن  دحةدّ  .4
 وتافيذ الطباعة.  د احدّ 
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 خيارات الطباعة 94-5لشكل ا

 Exercisesتمارين 

 .AccessExampleاتبح ااعدة البيانات  .1
 نراً بسيطاً يوي حقول الطم .أنشئ تقر  .2
 .Layout Viewالعرض تفطيط اتبح البقرنر بطرنقة  .3
 عّدل عرض األعمدة مبا نُااس  ُمبوى اسقول. .4
 أدرج البارنخ اسايل. .5
  ّ  شعار البقرنر بشعار مااس . .6
 .repStudentsاحفأ البقرنر باس  أ ا  الطم   .7
 أنشأته سابقاً بطرنقة معاج البقارنر.الذي  تكلفة الدراسةاسبعمم  عنأنشئ تقرنراً  .8
 من الباسيقات اآللية. اً جدند اً وطّبق تاسيق  Layout View عرض الافطيطاتبح البقرنر بطرنقة  .9

 تأجد من أن حقول البقرنر ضمن حدود الصفحة. .11
 واسبعرض البقرنر.   انبقل إىل طرنقة عرض معاناة .11
 إذا جان البقرنر مااسباً  اطبعه. .12
 .repCostofStudyباس  تتلفة الدراسة البقرنر  احفأ .13
 .Excelإىل مل،  Costofstudyصّدر االسبعمم  .14
 .AccessExampleأ لق ااعدة البيانات  .15
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لك جمموعة  يوّفريسمح لك بإنشاء العروض التقدميية بسرعة وسهولة، إذ  برنامج هو 3102بوربوينت  مايكروسوفت
 والفيديو الّرسوماتو  الّنصوص بني اجلمعب بوربوينتيسمح لك برنامج  جاهزة من السّمات والتخطيطات والتأثريات.

 .تشد انتباه اجلمهور اليت التقدميية العروض إلنشاء واألصوات،
 Starting PowerPoint 2013برنامج التشغيل 

 ملف على املزدوج النقر طريق عن أو( 7 ويندوز يف)  Start ابدأ القائمة من 3102 بوربوينت تشغيل ميمكنك
 إنشاء أو موجود عرض لفتح البداية نافذة تظهر معني، ملف فتح دون الربنامج لتشغي بدء عند. موجود بوربوينت

 .جديد عرض
 :ابدأ القائمة من 3102 بوربوينت تشغيل بدء
 Microsoft Office فوق انقر ،All Programs ج كّلهاالبرام فوق مّث انقر ،Start ابدأ الزر فوق انقر .0

 .البداية نافذة تظهر. PowerPoint 2013 فوق مّث انقر ،2013
 .0-6 الشكل 

  الربنامج. إطار يف فارغ جديد عرض يمفتح. Blank Presentation فارغ عرض فوق انقر ،األمين اجلزء يف .3

 
 ءنافذة البد: 0-6الشكل 

 PowerPoint Program Screenواجهة البرنامج 
 .3-6 كلالشبسهولة التنقل وبساطة االستخدام.  3102 بوربوينت برنامج نافذةتتميز 

 التبويو،، عالموات مون جمموعوة مون نويتكووّ  العنووان، شريط أسفل ،الربنامج نافذة من العلوي اجلزءميتد على : الّشريط
 .املرتابطة األوامر من جمموعة على منها كل حيتوي

 العووورض يف كّلهوووا  شوورائحلل املصوووّغرة الّصووور ويعووورض ،الربنوووامج نافووذة مووون األيسوور اجلانووو، علووى يظهووور: المصوووّغرا  لووو 
 .شرحية كل من اليسار إىل الشرائح أرقام تظهر. التقدميي

 الّنصوووص مثوول) احملتووو  إلضووافة اللووو  هووذا يمسووتخدم. احلاليووة الشوورحية ويعوورض ،الّشووريط أسووفل يظهوور: الشووري ة لووو 
 .الشرائح إىل( األصوات أو الفيديو أو الّرسوماتو 
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 : واجهة البرنامج3-6الشكل 

 إلضووافة اللووو  هووذا يمسووتخدم. ةاحلاليّوو الشوورحية عوون مالحظووات ويعوورض لووو  الشوورحية، أسووفل يظهوور: المالحظووا  لووو 
 .اجلمهور مع مشاركتها يف ترغ، اليت املالحظات أو ،احملاضر مالحظات

 هذا يمستخدم. ةاحلاليّ  الشرحيةب املتعلقة ويعرض التعليقات ،الربنامج نافذة من األمين اجلان، على يظهر: التعليقا  لو 
 .هاحذف أو التعليقات إلضافة للو ا

 وعدد احلالية الشرحية رقم مثل) العرض عن معلومات ويعرض ،الربنامج نافذة من السفلي اجلزء يف يظهر: ال الةشريط 
 العورض طريقوة تغيوري فضوال  عون ،التعليقواتلوو  و  املالحظواتلوو   إىل للوصوو  اختصوارات يووّفر كموا (.الكلي الشرائح

 .التكبري ومستو 

 The Ribbon الّشريط
 التبوي، عالمات من جمموعة من الّشريط يتألف .على إجياد األوامر اليت حتتاج إليها بسرعة ملساعدتك الّشريط صمّمم

 .0-6 الجدولو 2-6 الشكل. دةدّ احمل ذات املهام
 املعروفة األخر ، ي،التبو  عالماتأّما . مجيعها األوقات يف مرئية standard tabsالقياسية  التبوي، عالماتتكون 

 أو حتديدها الكائنات من معينة أنواع إنشاء عند فقط تظهرف ،contextual tabs السياقّية التبوي، عالمات باسم
 داحملدّ  الكائن مع عاملتّ لل املناسبة األوامر على وحتتوي ملونة رؤوس السياقّيةللعالمات  يكون(. اجلداو  أو الّصور مثل)

 .حاليا  
 األوامر تكون. ةمنطقيّ  جمموعات يف واملنظمة املرتابطة األوامر من جمموعة إىل إظهار تبوي، عالمة على النقريؤدي 
 .وقوائم أزرار شكل على عموما  

 أو الّنص على نتيجة تطبيق هذا اخليار باشرةم عاينةم يؤدي التأشري بالفأرة على خيار يف معظم القوائم إىل ظهور
أو إلغاء املعاينة دون القيام بأي تعديل بإزاحة الفأرة عن اخليار  ،يق نتيجة اخليار بالنقر عليهميمكنك تطب. داحملدّ  الكائن

 .Escأو الضغط على املفتا  
 .يكون لبعض األوامر أسهم مرتبطة هبا إذ يؤدي النقر على السهم إىل إظهار جمموعة من اخليارات املرتبطة باألمر
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 .طبيق يف الوضع احلايلفهذا يعين أنه غري قابل للتّ  باهت، لونب ظاهرا   الّشريط على األمر كان إذا
إىل إظهار معلومات األمر كاالسم والوصف ومفتا  االختصار لألمر )إن  الّشريطتؤدي اإلشارة بالفأرة إىل أمر على 

 .ScreenTipنافذة تلميح وجد( يف 

إىل  عليه النقريؤدي . الّشريط على جملموعاتا معظم من السفلي األمين الركن يف احلوار  مربع تشغيليظهر سهم 
 .الّشريط على فرةااملتو  األوامر من دقة أكثر حتكما   أو ةإضافيّ  خيارات   يوفّر الذي املهام لو  أو صلة ذي حوار مربع فتح

كنووك  املووزدوج بووالنقر أو الّشووريط موون األميوون اجلانوو، علووىاملوجووود   الّشووريط زر طووي علووى بالضووغط الّشووريط طووي ميم
 طريوق عون الّشريط إعادة فتح ميمكنك. الّشريطبعد طي  التبوي، عالمات أمساء فقط تظهر. احلالية التبوي، عالمة فوق
 .تبوي، عالمة أيّ على  املزدوج النقر

 
 الّشريط: 2-6الشكل 

Name Description التبويب الوصف 
FILE Displays the Backstage 

view which contains 
commands related to 
managing files and 
customizing the program. 

 الذي اخللفّية عرضتقوم بإظهار  
 بإدارة املتعلقة األوامر على حيتوي

 .الربنامج امللفات وختصيص

 ملف

HOME Contains the most 
frequently used 
commands. The HOME 
tab is active by default. 

. استخداما   األكثر األوامر على حتتوي
وتكون عالمة التبوي، النشطة 

 افرتاضيا .

الصف ة 
 الرئيسة

INSERT Contains commands 
related to all the items 
that you can insert into a 
presentation. 

 اليت تتعلق األوامر على حتتوي
 يف إدراجها ميمكنك اليت العناصرب

 .العرض التقدميي

 إدراج

DESIGN Contains commands 
related to changing the 
overall appearance of a 
document. 

 املظهر بتغيري تتعلق أوامر على حتتوي
 للمستند. العام

 تصميمال

TRANSITIONS Contains commands 
related to applying slide 
transitions. 

 بتطبيق تتعلق أوامر على حيتوي
 .للشرائح االنتقالية املراحل

 نتقالاال

ANIMATIONS Contains commands 
related to animating slide 
content. 

بتحريك  تتعلق أوامر على حيتوي
 .الشرحية حمتو 

 الت ريك
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SLIDE SHOW Contains commands 
related to presenting a 
slide show. 

 عرضب تتعلق أوامر على حيتوي
 .الشرائح

عرض 
 الشرائح

REVIEW Contains commands 
related to reviewing a 
presentation. 

مبراجعة  تتعلق أوامر على حتتوي
 العرض التقدميي.

 مراجعة

VIEW Contains commands 
related to changing the 
view and other aspects of 
the display. 

 طريقة بتغيري تتعلق أوامر على حتتوي
 .العرض التقدميي عرض

 عرضال

 : عالما  التبويب0-6 الجدول
 

 Quick Access Toolbarشريط أدوات الوصول السريع 

 .(األكثر استخداما  إىل األوامر واخليارات  السريع الوصو ) الوصول السريع أدوا شريط  يوفّر
 .اإلعادةو  رتاجعالو  فظاحلأزرار ويعرض  ،شريط العنوانعلى اجلان، األيسر من  افرتاضيا   الّشريطيوجد هذا 

 .4-6شكل ال

ر.خدمها بشكل متكرّ األوامر اليت تست إلضافةوكذلك ختصيصه الوصو  السريع  أدواتشريط تغيري مكان  ميمكنك  

 
 : شريط أدوا  الوصول السريع4-6الشكل 

  :إضافة أوامر إلى شريط أدوا  الوصول السريع

إضافة إلى شريط  فوق مثّ انقرافته، ، انقر بزر الفأرة األمين فوق األمر الذي تريد إضRibbon الّشريطعلى 
 يف القائمة املختصرة. Add to Quick Access Toolbar أدوا  الوصول السريع

 :السريع الوصول أدوا  شريط من أمر إزالة
 من إزالة فوق مّث انقر إزالته، تريد الذي األمر فوق األمين الفأرة بزر انقر ،السريع الوصو  أدوات شريط على .0

 .املختصرة القائمة يف Remove from Quick Access Toolbar السريع الوصول أدوا  شريط
 القائمة عرضإىل  السريع الوصو  أدوات شريط من األمين اجلان، على املوجود السهم على النقريؤدي  :مالحظة

 ختياراال المةعتمشري . السريع الوصو  أدوات شريط لتخصيص استخدامها ميمكن اليت واخليارات األوامر تضم اليت
 .5-6الشكل إىل أن العنصر حمّدد.  عنصر جبوار
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: تخصيص شريط أدوا  الوصول السريع5-6الشكل   

 Mini Toolbar المّصغراألدوات شريط 
 ا  نصّ  حّددت ماكلّ  ويظهر األحيان، من كثري يف املستخدمة األوامر إىل سريعا   وصوال   المّصغر األدوا  شريط يوفّر

 .6-6الشكل . كائن فوق األمين الفأرة بزرنقرت  أو

 
 مصغر: شريط أدوا  6-6الشكل 

 Shortcut Menus وائم االختصاراتق

 من قائمة على حتتويو . عنصر فوق األمين الفأرة بزر النقر عند تظهر اليت السياقّية القائمة هي رةاملختصّ  القائمة
 .7-6 الشكل .العنصر مع متّكرر بشكل املستخدمة األوامر

 
 قائمة اختصار: 7-6الشكل 

 Backstage View الخلفيّةعرض 

 على حيتوي الذي اخللفّيةعرض إلظهار ( الّشريط على األوىل التبوي، عالمة) FILE ملف التبوي، عالمة تمستخدم
، أو فتحه، إلنشاء سهلة طريقة يوفّرإذ . الربنامج وختصيص امللفات بإدارة املتعلقة كّلها  األوامر أو حفظه، أو  ملف 

 خياراتوإعداد  ات؛إعداد السماحيّ  تعديلها؛ امللف  أو خصائص عرض طباعته، أو مشاركته، أو تصديره، أو إغالقه؛
 .الربنامج

 .فحة يف اللو  اليساريميمكنك عرضها بالنقر على تبوي، الصّ  صفحات يف اخللفّيةعرض  يف فرةااملتو  األوامر تمنّظم
 :الخلفّيةإلظهار عرض 
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 Creating Presentations العروضإنشاء 
يف  New جديدأو من صفحة  3102بوينت ر بو بدء تشغيل  عند البداية نافذة من تقدميي عرض إنشاء ميمكنك
 ،Presentation1 مثل) افرتاضي اسم جديد عرض كلل يكون. بوربوينتأثناء تشغيل يف  اخللفّيةعرض 

Presentation2، فظ  حّت  العنوان شريط على( اخل  عرض إنشاء يف ترغ، كنت إذا. مالءمة أكثر اسم معحيم
 كنت إذا. املطلوبة العناصر تصميموالقيام ب تو احمل وإضافة ،فارغ تقدميي عرض مع تبدأ أن ميمكنك ،البداية من تقدميي
تصاميم جاهزة  حتوي القوال، على. اجلاهزة القوال، من واحد على االعتماد ميمكنك ،واجلهد الوقت توفري يف ترغ،

 .)خطوط، ألوان، مسات، تأثريات، خلفيات، ..( ميمكنك استخدامها وتعديلها حني احلاجة
 :جديد يميعرض تقدّ  إلنشاء

 اخللفيّةعرض يف  New جديدصفحة  تمفتح. New جديد فوق مّث انقر ،FILE ملف التبوي، عالمة فوق انقر .0
 املتاحة. للقوال، املصّغرة الّصور وتظهر

لفتح عرض تقدميي جديد فارغ حيوي شرحية  Blank Presentation عرض فارغء األمين، انقر فوق اجلز  يف .3
 .01-6الشكل  واحدة.

 .1-3الشكل  .الّشريط على FILE ملف التبوي، عالمة فوق رانق

 
عالمة التبويب ملف: 8-6الشكل   

 :الخلفّيةللخروج من عرض 
 .Esc اهلروب. أو اضغط على مفتا  9-6الشكل . اخللفّيةيف الزاوية العلوية اليسر  من عرض  Back جوعالرّ انقر فوق زر 

 
ةالخلفيّ : صف ة معلوما  عرض 9-6الشكل   
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الخلفّيةصف ة جديد من عرض : 01-6الشكل   

 :إلنشاء عرض تقديمي باستخدام قالب
ض عر يف  New جديد تفتح صفحة. New جديد فوق مّث انقر ،FILE ملف التبوي، عالمة فوق انقر .0

 .00-6 الشكل. املتاحة القوال، من املصّغرة الّصور وتظهر فيها ،اخللفّية
حا  ااقتر عن طريق النقر على فئة من  Microsoft Officeحلصو  على قوال، إضافية من موقع ا ميمكنك :مالحظة
صندوق  ، أو بكتابة كلمة حبث مفتاحية يف New جديداملتوضعة يف أعلى صفحة  Suggested searches الب ث

 إلظهار نتائج البحث.  البحثالنقر على زر  ومن مثّ  البحث
 املطلوب، فتظهر نافذة حتوي عنوان الشرحية مع أربعة ألوان خمتلفة. للقال، املصّغرة ةالّصور  على انقر .3

 .00-6 الشكل
  .لفتح عرض تقدميي جديد له القال، املختار Create إنشاءعلى زر  مثّ انقراخرت اللون املطلوب  .2

 
 نافذة معاينة القالب: 00-6الشكل 
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 Saving Presentations العروضحفظ 
 أو مرة أو  عرض تقدميي حفظ عند Save Asباسم  حفظ األمر ماستخد .حفظه ميمكنك ،عرض تقدميي إنشاء بعد
 .خمتلف ملف تنسيق يف أو خمتلف، ملف اسم مع خمتلف، موقع يف العرض من نسخة حفظ يف ترغ، كنت إذا

 .موجود عرض تقدميي التعديالت على حلفظ Save حفظ األمر مستخدا
 :ةمرّ  لأوّ  عرض تقديمي ل فظ

 Save باسم حفظ صفحة تمفتح. Save Asباسم  حفظ فوق مثّ انقر ،FILE ملف التبوي، عالمة فوق انقر .0

As  اخللفّيةعرض يف. 
 اجملّلداتأو انقر على أحد  Browse استعراض الزر فوق مّث انقر ومن ،Computer ال اسوب فوق انقر .3

 .03-6 الشكل مة مؤخرا .املستخدّ 

 File الملف اسم صندوق يف امسا   اكت، امللف، حلفظ موقعا   دحدّ  ،Save As باسم حفظ احلوار مربع يف .2

name، فظال  زر على مثّ انقر Save. 

 :عرض تقديمي على التغييرا  ل فظ
 :اآلتية اإلجراءات قم بأحد .0
 .Save حفظ فوق مثّ انقر ،FILE ملف التبوي، مةعال فوق انقر •
 . Save فظال  زر انقر ،السريع الوصو  أدوات شريط على •
 .Ctrl + S على اضغط •

 
 الخلفّية: صف ة حفظ باسم من عرض 03-6 الشكل

 Closing Presentations العروض التقديميةإغالق 
 .العروض من املزيد على للعمل مفتوحة الربنامج نافذة تبقىو  قه،إغال ميمكنك ،مع عرض تقدميي العمل من االنتهاء عند
 .إغالقه قبل التغيريات حبفظ فستمطال، حمفوظة، غري تغيريات أية على حيتوي العرض كان إذا

 :من بوربوينت دون الخروج عرض تقديمي إغالق
 .Close إغالق فوق مثّ انقر ،FILE ملف التبوي، عالمة فوق انقر .0
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. تلقائيا  حبفظ عالمة عند الشرحية الذي كنت تعمل عليها أخريا   بوربوينتيقوم  ،عرض تقدميي إغالق عند :مالحظة
 استئناف الشر  وسيلة على بالضغط تركته الذي إىل املكان العودة مباشرة   ميمكنك ،العرض التقدميي فتح إعادة عند

ر  تتحو  وسيلة الشّ (. 02-6الشكل ) الربنامج نافذة من األمين اجلان، على تظهر اليت Resume Readingالقراءة 
 (.04-6الشكل ) ثوان بضع بعد إىل أيقونة اإلشارة املرجعية

 
 أيقونة اإلشارة المرجعية: 04-6الشكل 

 
استئناف القراءة: 02-6الشكل   

 Opening Presentations العروض التقديمية فتح
 مون Open فوتح صوفحةال مون أو بوربوينوتيبودأ  عنودما وفتحوه البدايوة نافوذة مون موجوودعرض تقدميي  يدحتدّ  ميمكنك
 .اخللفّيةعرض 

كنووك الوويت مووؤخرا   املسووتخدمة العووروض قائمووة Open فووتح صووفحةوال البدايووة تعوورض نافووذة  عوون طريووق بسوورعةفتحهووا  ميم
 .واحد آن   يف عرضني على العمل السهل من جيعل امّ  ،به اخلاص إطاره يف عرض كل فتحيم  .عليها النقر
 :عرض تقديمي لفتح

كمووا  ،اخللفيّووةعوورض يف  Open فووتح تظهوور الصووفحة. Open فووتح فوووق انقوور ، FILEملووف التبويوو، ضوومن .0
  .األمين اجلزء يف Recent Presentations مؤخرا   المستخدمة العروض قائمة تمعرض

 تقل إىل اخلطوة الثالثة.ان ،وإاّل . لفتحه امسه فوق انقرف األخرية، العروض قائمة يف املطلوب املستند كان إذا .3
أحوود  أو Browse اسووتعراض الووزر فوووق مثّ انقوور وموون األوسووط، اجلووزء يف Computer ال اسوووب فوووق انقوور .2

  .05-6الشكل األمين.  اجلزء يف املستخدمة مؤخرا   اجملّلدات

 
 الخلفّية: صف ة فتح مستند من عرض 05-6الشكل 

 . Open فتح الزر فوق مثّ انقر فتحه، تريد الذيف امللو  وقعامل دحدّ  ،Open فتح احلوار صندوق يف .4
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 Working with Slides العمل مع الشرائح
 رسوماتو  وصنص على أن حتوي شرحية كلميمكن ل. الشرائح من سلسلة منبوربوينت يف  التقدميية العروض تتألف

 .جلمهورك هاتقدم أن تريد اليت املعلومات من وغريها فيديو،و  متحركة، صورو 

 Selecting Slidesالشرائح  دتحدي

كنووك. احتديووده أوال   عليووك جيوو، شوورحية، علووى عموول بووأي القيووام أجوول موون  وقووتال يف واحوودة شوورحية موون أكثوور حتديوود ميم
ّيز. نفسه  .حبدود برتقالية دةاحملدّ  الشرائح ُتم

 :واحدة شري ة لت ديد
 .06-6 الشكل .حتديدها تريد اليت الشرحية فوق انقر ،املصّغرات لو  يف .0

 :متتالية شرائح عدة لت ديد
 األخورية الشورحية فووق مّث انقر ،Shift فتا امل على باستمرار اضغط األوىل، الشرحية فوق انقر ،املصّغرات لو  يف .0

 .حتديد إىل حتتاج اليت
 :متتالية غير شرائح عدة لت ديد

 .حتديدها تريد شرحية كل فوق مثّ انقر ،Ctrl فتا امل على باستمرار اضغط ،املصّغرات لو  يف .0

 
 المصّغرا لو  : 06-6 الشكل

 
 Adding Slidesإضافة الشرائح 

 حيتووي فإنوه فوارغ، تقودميي عورض إنشاء عند :مثال  . الشرائح من خمتلف عدد مععروضا  تقدميية   ختلفةامل قوال،ال تمنشئ
 .احلاجة حس، ةافيّ إض شرائح إضافة ميمكنك. عنوان شرحية تخطيطال معتمدة على واحدة فارغة شرحية على
كنوووك ختطيطوووات ةعووودّ  بوربوينوووت يووووّفر  حتتووووي. منّسوووقة بطريقوووة حمتوووو  الشووورائح وتنسووويقها إلدراج اسوووتخدامها جووواهزة ميم

فضال  عن تنسيقات هذه  ،وغريها الذكّية الّرسوماتو  البيانية والرسوم واجلداو  للنصوص نائبة صرعلى عنا تخطيطاتال
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يتضوومن . بووك اخلوواص احملتووو و  يتناسوو، الووذي التخطوويط ختتووار أن عليووك جيوو، جديوودة، شوورحية إضووافة عنوود. العناصوور
 :التخطيطات اجلاهزة اآلتية بوربوينت

 .ا  فرعيّ  ا  عنوانو  ،لعنوان نائبةال عناصرال يتضمن: شري ة عنوان •
 (.ختطيط أو جدو  أو نص مثل) ا  واحد حمتو و  لعنوان نائبةال عناصرال يتضمن: وم توى شري ة عنوان •
 .ا  نصو  عنوانل النائبة العناصر يتضمن: رأس ري ة قسمش •
 .احملتو  عناصر من واثنني لعنوان نائبةال عناصرال يتضمن: شري ة قسمي م توى •
 .عنوان منها ولكل احملتو ، عناصر من واثنني لعنوان نائبةال عناصرال يتضمن: شري ة مقارنة •
 .فقط عنوانل ا  نائب ا  عنصر  يتضمن: فقط شري ة عنوان •
 .فيها عناصر نائبة يوجد ال: شري ة فارغة •
 .لعنوان، ونصا ، وحمتو  نائبةال عناصرال يتضمن: تسمية مع شري ة م توى •
 .لعنوان، ونصا ، وصورة النائبة العناصر يتضمن: تسمية مع شري ة صورة •

 :شري ة إلضافة
 .بعدهاجديدة  شرحية إضافة اليت تريد الشرحية حّدد ،املصّغراتلو   يف .0
 زر علوووى املوجوووود السوووهم فووووق انقووور ،Slides الشووورائح جمموعوووة يفو  ،HOME الرئيسوووةالصوووف ة  تبويووو، مووون .3

 وفوق جديودة شورحية تمودرج. 07-6 الشكل. القائمة من املطلوب تخطيطحّدد الو  ،New Slide جديدة شري ة
 .داحملدّ  التخطيط

على زر  مثّ انقرة بسرعة، اخرت الشرحية املوجودة ومن شرحية جديدة تعتمد على ختطيط شرحية موجود إلضافة :مالحظة

 . شري ة جديدة

 
 قائمة شري ة جديدة: 07-6الشكل 
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 Changing the Slide Layoutتغيير تخطيط الشريحة 
كنووك كنووك خمتلووف، ختطوويط إىل االنتقووا  عنوود. موجووودة شوورحية ختطوويط تغيووري ميم  النائبووة العناصوور توضووع أو/و نوووع تغيووري ميم

حس،  ،الشرحية على جديد موقع إىل احملتو  هذافسينتقل  حمتو ، هلا السابقة النائبة العناصر كانت إذا. شرحيةال على
 .التوضع اجلديد للعنصر النائ،

 :الشري ة تخطيط لتغيير
 .ختطيطها تغيري تريد اليت الشرحية حّدد ،املصّغراتلو   يف .0
 ،Layout التخطوويط زر فوووق انقوور ،Slides الشوورائح جمموعووة يف ،HOME الرئيسووةالصووف ة  تبويوو، موون .3

 .08-6 الشكل. القائمة من املطلوب تخطيطال وحّدد

 
 تخطيط الشري ةقائمة : 08-6الشكل 

 Modifying Placeholders تعديل العناصر النائبة
 كنكميم . 09-6 الشكل. الشرحية ختطيط على مكاهنا يف حمتو  حتوي منقطة حدود ذات هي صناديق العناصر النائبة

 .العناصر النائبة، وتغيري حجمها وتدويرها ملالءمة احتياجاتك نقل

 
 شري ة عنوان مع عنصرين نائبين: 09-6الشكل 
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 :عنصر نائب لتعديل
( بيضاء صغرية مربعات) احلجم تغيري مقابض تظهر. تعديله تريد الذي النائ، العنصر يف انقر ،الشرحية لو  يف .0

 .31-6 الشكل. النائ، العنصر فوق( املنحين السهم) االستدارة مقبضكما يظهر  ،وعلى الزوايا اجلانبني على

 
 عنصر نائب مع مقابض تغيير ال جم والتدوير: 31-6الشكل 

 :اآلتية اإلجراءات أحدب قم .3
 اسح، برأسني، سهم إىل الفأرة مؤشر يتغري حّت  احلجم تغيري مقابض أحد إىل أشر ،عنصر نائ، حجم لتغيري •

 .الفأرة زر مثّ حّرر املطلوب، احلجمب النائ، العنصريصبح  حّت  احلجم ريتغي مقبض
 االستدارة مقبض اسح، ،منحن   سهم إىل الفأرة مؤشر يتغري حّت  االستدارة مقبض إىل أشر ،عنصر نائ، ويرلتدّ  •

 .الفأرة زر مثّ حّرر ،املطلوبة زاويةبال النائ، العنصريصبح  حّت 
 إىل النائ، العنصر اسح، الرأس، رباعي سهم إىل الفأرة مؤشر يتغري حّت  حدوده إىل أشر النائ،، العنصر لتحريك •

 .الفأرة زر مثّ حّرر الشرحية، على املطلوب املوقع
 .حتديده إللغاء العنصر النائ، خارج نقرا .2

  الضبط إعادة رز  على النقر عن طريق للعناصر النائبة يف شرحية ةاالفرتاضيّ  اإلعداداتضبط  إعادة ميمكنك :مالحظة

 Reset الشرائح جمموعة يف Slides  الّشريط من الرئيسةالصف ة  تبوي،من. 

 Copying and Moving Slides هاونقل نسخ الشرائح
 أيضا   ميمكنك. الشرحية تكرار ميمكنك موجودة، شرحية إىل والتخطيط احملتو  يف مشاهبة شرحية إضافة يف ترغ، كنت إذا

 .لذلك وفقا   العرض يف كّلها  الشرائح ترقيميمعاد  شرحية، حتريك عند. تقدميي عرض يف الشرائح ترتي، إعادة
 :هانقل أو شري ة لنسخ

 .نقلها أو نسخها تريد اليت الشرحية دحدّ  ،املصّغراتلو  يف  .0
 اإلجراءات بأحد قم ،Clipboard ال افظة جمموعة يف ،الّشريط من HOME الرئيسةالصف ة  تبوي، يف .3

 :اآلتية

 . النسخ زر فوق انقر الشرحية، لنسخ •

 . القص زر فوق انقر لقص الشرحية، •
 .اليت تريد إدراج الشرحية املنسوخة أو املقصوصة بعدها الشرحية دحدّ  ،املصّغراتلو  يف  .2
 اللصق زر فوق انقر ،Clipboard ال افظة جمموعة يف ،الّشريط من HOME الرئيسةالصف ة  تبوي، يف .4

. 
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رة شري ة مكرّ اختيار  ، ومن مثّ املصّغراتفوقها يف لو   األمين للفأرة بنقر الزر شرحية تكرار بسرعة نكميمك :مالحظة
Duplicate Slide  ّرة.من القائمة املختص 

 إىل املكان املطلوب. املصّغراتلو  نقل شرحية بسرعة عن طريق سحبها يف  ميمكنك مالحظة:

 Deleting and Hiding Slides وإخفاؤها حذف الشرائح
 إذا )دون حذفها( شرحية إخفاء أيضا   ميمكنك. التقدميي العرض من احذفه ميمكنك ،شرحية إىل حاجة هناك تعد مل إذا

 .الشرائح عرض يف أثناء تظهر للجمهور أن تريد ال كنت
 :شري ة ل ذف

 .حذفها تريد اليت الشرحية دحدّ  ،املصّغراتلو   يف .0
 .Delete ال ذفمفتا   على اضغط .3

 حذف شري ةاختيار  مث ،املصّغراتلو   يف األمين الفأرة بزر عليها بالنقر شرحية حذف أيضا   ميمكنك :ظةمالح
Delete Slide من القائمة املختصرة. 

 :شري ة إلخفاء
 .اإخفاءه تريد اليت الشرحية دحدّ  ،املصّغراتلو   يف .0
 زر فوق انقر ، Set Upداداإلع جمموعة يف ،الّشريط من  Slide Show الشرائح عرض تبوي،ال ضمن .3

 .ه خمفيّ  اأهنّ  إىل مشريا   الشرحية، رقم فوق رمادي مائلخط  يظهر.  Hide Slide ة الشري  إخفاء
 الشري ة إخفاء فوق النقر مثّ  ،املصّغراتلو   يف األمين الفأرة بزر بالنقر عليها شرحية إخفاء أيضا   ميمكنك :مالحظة

Hide Slide فوق النقر مثّ  ،املخفّية الشرحية على األمين الفأرة بزر بالنقر شرحية إظهار ميمكنك. املختصرة القائمة من 
 .أخر  مرة الشرحية إخفاء
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  Working with Text النّصوصالعمل مع 
تبدأ . فرعي عنوانو  عنوان على عادة   عرضال يف األوىل الشرحيةحتتوي . العرض الذي يمبىن وفقه األساس هو الّنص 

 .الرئيسة للموضوعات تعداد نقطي قائمة مث عنوان، مع غالبا   األخر  الشرائح

 Entering Text النّصوصإدخال 
 عنوان إلضافة انقر مثل) حيوي العنصر النائ، نصا  إرشاديا  . نص إلدخا  ا  نائب ا  عنصر  الشرائح ختطيطات معظم حتتوي

 نائ، عنصر إىل اإلشارة عند. 30-6 الشكل. كب اخلاص الّنصأن تستبد  به  ميمكنك اليت( نص إلضافة انقر أو
( وامض عمودي خط) املؤشر يظهر النائ،، العنصر فوق النقر عند. خط عمودي إىل الفأرة مؤشر يتغري لنص،

 املصّغرة ةالّصور و  الشرحية كل من  على يبدو ،يف أثناء كتابتك لنص. لتحديد مكان ظهور احلرف التايل الذي ستكتبه
 .هلا

 
 شري ة عنوان وم توى: 30-6الشكل 

 :نص إلدخال
 .فيه نص إدخا  تريد الذي النائ، العنصر يف انقر ،لو  الشرحية يف .0
 .املطلوب الّنص اكت، .3

 .فسيمغرّي قياس اخلط تلقائيا  ليتناس، مع الشرحية النائ،، العنصر يمناس، ما أكثر ا  نص كتبت إذا :مالحظة

  Selecting Text النّصوص تحديد
 احملّددة. الّنصوصيمسّلط الضوء على . تعديله تريد الذي الّنص حتديد أوال   عليك جي، ،الّنص حترير من كنتتم أن قبل

 .33-6 الشكل

 :نص لت ديد
 .حتديده تريد الذي الّنص على حيتوي الذي النائ، العنصر يف انقر ،لو  الشرحية يف .0
 :قم بأحد اإلجراءات اآلتية .3
 .افوقه ا  مزدوج نقرا   انقر كلمة، لتحديد •
 .تعداد نقطي، انقر فوق رمز التعداد النقطي لتحديد •
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 على اضغط مثّ  ،املطلوب التحديد بداية يف انقر أو. الفأرة زر مّث حّرر ،الّنص فوق بالفأرة اسح، ،نص لتحديد •
 .التحديدإهناء  تريد حيث وانقر Shift فتا امل
  ريرالتّ  جمموعة يف ،الّشريط من HOME الرئيسةالصف ة  تبوي، ضمن نائ،، عنصر يف كّله  الّنص لتحديد •

Editing، ديدالتّ  زر فوق انقر  Select، الكلّ  ت ديد فوق مّث انقر Select All أو. 32-6 الشكل. القائمة من  
 .Ctrl+A اضغط

 .طةمنقّ  من بدال   مستمرة احلدود صبحت. حدوده فوق انقر نفسه، النائ، العنصر الختيار •
 .دا  حمدّ  يظهر ال الّنص أنمع  ،احملتو  ضمنه كّله تلقائيا   الّنص حتديدإىل  نائ، يؤدي حتديد عنصر :مالحظة

 
 قائمة الت ديد: 32-6الشكل 

 
 الُم ّدد الّنص: 33-6الشكل 

 

  Editing Text النّصوص تحرير
ميمكنك يف احلايل.  الّنصأو تعديل مثل إدخا  نص إضايف  عليه ، قد حتتاج إىل العودة وإجراء تغيرياتالّنصبعد إدخا  

 اإلجراءات.تنفيذ عن الرتاجع وإعادة  ، فضال  هاوحذف هاونقل هاونسخ الّنصوصتعديل  بوربوينت
 :الّنصلت رير 

 فوقه. نقرتالتك. يظهر املؤشر يف املكان الذي يتعدّ منه ي تريد أن تبدأ املكان الذّ  يف، انقر لو  الشرحيةيف  .1
)فوق،  األسهم، أو End النهاية، Home البدايةريك املؤشر عن طريق الضغط على مفاتيح حت أيضا   ميمكنك مالحظة:

 .حتت، ميني، يسار(
 :قم بأحد اإلجراءات اآلتية .2
 نص إضايف. اكت، أيّ • 
 على ميني املؤشر. ملسح احلرف Delete ال ذف اضغط على مفتا • 
 املؤشر. يسار على ملسح احلرف Backspace مسافة للخلفاضغط على مفتا  • 
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 Moving and Copying Text هاونسخ الّنصوصنقل 
 األصلي موقعه من الّنص( قطع) إزالة يف ترغ، قدّ  أو آخر، مكان يف نص تكرار يف ترغ، قدّ  مستند، حترير عند

 .جديد موقع يف ووضعه

ّزن :مالحظة  .مؤقتة ختزين منطقةعن  اليت هي عبارة ،Clipboard ال افظة يف ةاملنسوخ أو املقصوصة الّنصوص ختم

 ضمن Clipboard ال افظة موعةجم يف  احلوار مربع سهم تشغيل على النقر طريق عن احلافظةفتح  ميمكنك
 .34-6الشكل  .الّشريط من HOME الرئيسة الصف ة تبوي،

 
الرئيسةمجموعة ال افظة من تبويب الصف ة : 34-6الشكل   

  :هأو نسخ نقل نصل
 .نسخه أو نقله دتري الذي الّنص حّدد .0
 :اآلتية اإلجراءات بأحد قم ،Clipboard ال افظة اجملموعة يف ،HOME الرئيسة الصف ة تبوي، ضمن .3

 .Ctrl+X اضغط  أو.  القص زر فوق انقر ،الّنص لنقل •

 .Ctrl+C اضغط  أو.  النسخ زر فوق انقر ،الّنص لنسخ •
 .الّنص وضع تريد حيث املكان يف انقر .2
 .  اللصوووووووووووووووق زر فووووووووووووووووق انقووووووووووووووور ،ال افظوووووووووووووووة جمموعوووووووووووووووة يف ،الرئيسوووووووووووووووة  ةالصوووووووووووووووف تبويووووووووووووووو، ضوووووووووووووومن .4

 .Ctrl+V اضغط أو،
 .إىل إظهار خيارات لصق إضافية اللصق زر املوجود أسفل السهم على النقريؤدي  :مالحظة

  Replacing and Deleting Text هاومس  الّنصوصاستبدال 
 .هو حذفأنصا  بسهولة استبدا   ميمكنكعند حترير العرض التقدميي، 

 :الستبدال نص
 الذي تريد استبداله. الّنصد ، حدّ جزء الشرائحيف  .1
 اجلديد. الّنصأدخل  .2

 ل ذف نص:
 الذي تريد حذفه. الّنصد ، حدّ جزء الشرائحيف  .1
 .Delete ال ذف اضغط على مفتا  .3



 

236- 
 

 Undoing and Redoing Changesالتراجع واإلعادة 
بعد  Redo اإلعادةكما ميمكنك استخدام أمر  .Undo التراجعر خطأ باستخدام أم اجع عن أيّ ة الرتّ بسهول ميمكنك

 .إلعادة تطبيق العمليات املرتاجع عنها قيامك بالرتاجع عن عملية أو أكثر
 :للتراجع عن عملية

 .Ctrl + Z اضغط أو.  التراجع زر فوق انقر ،السريع الوصول أدوات شريط على

 :عملية إلعادة تنفيذ
 .Ctrl + Y اضغط أو.  اإلعادة زر فوق انقر ،السريع الوصول أدوات شريط على

 Formatting Text النّصوصتنسيق 

يل جمموعة من التخطيطات والسمات اجلاهزة اليت تمعطي تنسيقات للنصوص ضمنها. ميمكنك أيضا  تعدّ  بوربوينت يوفّر
 وفق حاجتك. الّنصوصتنسيقات 

على أوامر  HOME الرئيسةالصف ة من تبوي،  Paragraph الفقرةوجمموعة  Font الخطحتوي جمموعة 
 (.36-6 الشكلو 35-6 الشكل) التنسيق األكثر استخداما  

 
  مجموعة الفقرة: 36-6الشكل 

الخطمجموعة : 35-6الشكل   

  Changing the Fontتغيير نوع الخط 

ّدد اخلط املستخدم  .الّنص كتابة أسلوب أو ،العام املظهر حيم

 :الخط لتغيير نوع
 .لو  الشرحيةمن  الّنص دحدّ  .0
 اخلط دوحدّ  الخطسهم  فوق انقر ،Font الخط جمموعة يف ،HOME الرئيسة الصف ة تبوي، ضمن .3

 .37-6 الشكل .القائمة من املطلوب

 
 قائمة الخطوط: 37-6 الشكل
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 Changing the Font Sizeتغيير حجم الخط 

كافووة  )والسوويما املوجووودين يف آخوور قاعووة العوورض( موون   ن املشوواهدونجيوو، االنتبوواه إىل حجووم اخلووط املسووتخدم كووي يووتمكّ 
 .الّنصوصقراءة 

 :لتغيير حجم الخط
 .لو  الشرحيةمن  الّنص حّدد .0
 وحوّدد Font Sizeالخوط  حجوم فووق سوهم انقور ،Font الخوط جمموعوة يف ،الرئيسوة الصوف ة تبويو، ضومن .3

 ،الخوط حجوم قائموة يف تريوده ذيالو اخلوط حجوم يظهور مل إذا. 38-6 الشوكل القائموة. مون املطلوب اخلط حجم
 .Enter املفتا  على اضغط مثّ  املطلوب، الرقم اكت، ،الخط حجم املربع يف انقرف

 الخط حجم إنقاصزر  أو  الخط زيادة حجم زر على النقر طريق عن اخلط حجم تغيري أيضا ميمكنك: مالحظة

 .الّشريط من الرئيسة الصف ة تبوي، ضمن Font الخط موعةجم يف 

 
 قائمة حجم الخط: 38-6 الشكل

 Changing the Font Colorتغيير لون الخط 

 الّنص بني كاف   تباين وجود من تأكد اللون، اختيار عند. تقدميي عرض يف مهم نص لتأكيد األلوان استخدام ميمكن
 .للقراءة أسهل العرض جلعل اخللفّيةو 

 :الخط لون لتغيير
 .لو  الشرحيةمن  الّنص حّدد .0

أحد األلوان  تطبيقل الخط لون زر فوق انقر ،Font الخط جمموعة يف ،HOME الرئيسة الصف ة ي،تبو  ضمن .3
 .39-6الشكل . األلوان لوحةمن  ا  خمتلف ا  لون واخرت الخط لون سهم فوق انقر أو ،املستخدمة مؤخرا  



 

216- 
 

 
 لوحة ألوان الخط: 39-6 الشكل

 Applying Font Styles and Effects تطبيق أنماط الخطوط والتأثيرا 

 هي التأثرياتو . ائلاملو العريض  مثل اتمسّ  :هي اخلطوط أمناط. الّنصأكثر من منط أو تأثري يف  تطبيق ميمكنك
 .2-6الجدول التسطري والظال .  مثل اخلاصة التحسينات

Name 
Description 

 الوصف
Bold 

 
Makes the selected text bold (example). 

 (.لمثاعريضا  ) الّنصاجعل 

Italic 

 
Italicizes the selected text (example). 

 (.مثا مائال  ) الّنصاجعل 

Underline 

 
Draws a line under the selected text (example). Click the arrow on the button to select 
the type of underline. 

 اخلط.ر الختيار منط (. انقر سهم الزّ مثا ) الّنصارسم خطا  حتت 

Text Shadow 

 

Add a shadow to the text (example). 

 (.مثا ) الّنصإضافة ظال  إىل 
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Strikethrough 

 
Draws a line through the middle of the selected text (example). 

 (.مثا ) الّنصارسم خطا  خال  

: تأثيرا  الخطوط2-6الجدول   
 :أو تأثير نمط خط لتطبيق

 .تنسيقه تريد الذي الّنص دحدّ  .0
 . منط اخلط أو التأثري زر فوق انقر ،Font طالخ جمموعة يف ،HOME الرئيسة الصف ة تبوي، ضمن .3

طّبقت أحد هذه  الذي الّنص حّددت إذا. ثنائية احلالة خط متوسط ،ظالل ،تسطير ،مائل، غامق األزرار :مالحظة
 .نقرت الزر ثانية ، فسيمزا  التنسيق األزرار عليه مثّ 

 Changing the Alignmentتغيير الم اذاة 

 .ضمن العنصر النائ، بتغيري احملاذاة األفقية والعموديه له الّنصيف طريقة عرض  التحكم ميمكنك
 :الّنص م اذاة لتغيير

 .تنسيقه تريد الذي الّنص حّدد ،لو  الشرحية يف .0
 اإلجراءات بأحد قم ،Paragraph الفقرة جمموعة يف ،الّشريط من HOME الرئيسةالصف ة  تبوي، ضمن .3

 :اآلتية

 .للعنصر النائ، اليسر  احلافة مع الّنص حملاذاة  اليسار إلى م اذاة زر على انقر •

 .النائ، العنصر وسط يف الّنص لتوسيط توسيط  زر على انقر •

 .النائ، العنصر من اليمىن احلافة مع الّنص حملاذاة  اليمين إلى م اذاة زر على انقر •

كوون أن يقووم . للعنصور النائو، واليمووىن اليسور  احلووافتني ضومن الوّنص حملوواذاة   ضووبط زر علوى نقورا •  بوربوينووتميم
 .ة الضبطلتنفيذ عمليّ  الكلمات بني اتمساف بإضافة
 أسفل أو ،Middle وسط ،Top أعلى فوق مّث انقر ، Align Textالّنص م اذاة زر على انقر •

Bottom 21-6 الشكل .النائ، العنصر من السفلي اجلزء يف أو الوسط، يف ى،األعل يف الّنص حملاذاة. 
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 الّنصم اذاة قائمة : 21-6 الشكل

 Changing the Line Spacingتغيير المسافا  بين األسطر 
ّدد   .الفقرة يف الّنص أسطر بني املسافة مقدار األسطر تباعدحيم
 :الّنص أسطر تباعد لتغيير

 .تنسيقه تريد الذي صالنّ  دحدّ  ،لو  الشرحية يف .0
تباعود  زر فووق انقور ،Paragraph الفقورة جمموعة يف ،الّشريط من HOME الرئيسةالصف ة  تبوي، ضمن .3

 .20-6 الشكل. القائمة من املطلوب التباعد دوحدّ  ،Line Spacing األسطر

 
قائمة مسافا  األسطر : 20-6 الشكل  

 Changing the Indentationالبادئة  ا تغيير المساف
 ميمكنك تغيري املسافات البادئة إلنشاء مستويات خمتلفة.

 :لنص البادئة المسافة لتغيير
 .لو  الشرحيةمن  الّنص حّدد .0
 المسافة زيادة زر فوق انقر ،Paragraph الفقرة جمموعة يف ،HOME الرئيسة الصف ة تبوي، ضمن .3

 . البادئة المسافة إنقاص أو زر البادئة 
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 Creating Bulleted and Numbered النقطي والرقمي إنشاء قوائم التعداد

Lists 
كنوووكضووومنها كقائموووة تعوووداد تلقائيوووا .  الوووّنصتقووووم بعوووض العناصووور النائبوووة بتنسووويق  قووووائم التعوووداد النقطوووي  إضوووافةأيضوووا   ميم

 .، كما ميمكنك تعديل تنسيقهاالّنصوصإىل  والرقمي
 :رقمي لنص أو نقطي تعداد قائمة إلضافة

 .لو  الشرحيةن م الّنصحّدد  .0
  النقووواط زر فووووق انقوور ،Paragraph الفقووورة جمموعووة يف ،HOME الرئيسوووة الصوووف ة تبويوو، ضوومن .3

 .لتطبيق منط الرتقيم االفرتاضي  الترقيم زرلتطبيق منط التنقيط االفرتاضي، وفوق 
أو علوى زر  التنقويطعلوى زر  ، ومون مثّ النقورالوّنصعن طريوق حتديود  الّنصإزالة التنقيط أو الرتقيم من  ميمكنك :مالحظة
 .الترقيم
 :نمط التنقيط أو الترقيم لتغيير

 .تغيريه تريد الذي رقميال أو نقطيال تعدادال قائمة دحدّ  ،لو  الشرحية يف .0
 سوووهم فوووق انقوور ،Paragraph الفقوورة جمموعووة يف ،الّشوووريط موون HOME الرئيسووةالصووف ة  تبويوو، ضوومن .3

-6 الشوكلو 23-6 الشوكل) القائمة من املطلوب النمط وحّدد ،Numbering الترقيم أو Bullets التنقيط
22.) 

 
قائمة التعداد الرقمي: 22-6الشكل   
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قائمة التعداد النقطي: 23-6الشكل   

 

 Creating Multiple Columnsإنشاء أعمدة متعددة 
 داخل عنصر نائ، إىل عمودين أو أكثر الّنصتقسيم  ميمكنك 

 .43-6الشكل  إلنشاء أعمدة متعددة:
 الذي تريد تنسيقه. الّنصد ، حدّ لو  الشرحيةيف  .1
إضافة زر  ، انقر فوقParagraph فقرةال جمموعة، يف الّشريطمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي،  ضمن .3

 من القائمة. لألعمدةالعدد املطلوب  وحّدد، Add or Remove Columns أو إزالة األعمدة

 
دةقائمة إضافة أو حذف األعم: 24-6الشكل   

 Copying Text Formatting الّنصنسخ تنسيق 

الالزمني إلعادة تطبيق  واجلهد الوقت ا يسمح بتوفريمّ  العرض، يف آخر نص على وتطبيقه دحمدّ  نص تنسيق نسخ ميمكن
 .الثاين الّنصعمليات التنسيق كّلها على 

 :تنسيق لنسخ
 .نسخه تريد الذي التنسيق على حيتوي الذي الّنص حّدد .0
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 يتغوري.  التنسويق سوخن زر فووق انقور ،Clipboard ال افظوة جمموعوة يف ،الرئيسوة الصوف ة ويو،تب ضمن .3
 .فرشاة مع عارضة   إىل الفأرة مؤشر

 .عليه املنسوخ التنسيق تطبيق تريد الذي الّنص دحدّ  .2
 نسخ زر فوق مزدوجا   نقرا   انقرف ،على أكثر من نص واحد املنسوخ التنسيق تطبيق تريد كنت إذا :مالحظة
 .Esc فتا امل على تضغط حّت  الفعا  التنسيق فسيمحفظ. عليه واحدةمرة  النقر من بدال   التنسيق

 Clearing Text Formatting الّنصمسح تنسيق 

 .التنسيقات املطبقة على نص معني كّلها إزالة ميمكنك
 :تنسيق إلزالة

 املطلوب إزالة تنسيقه. الّنص حّدد .0
 التنسووويقا  كووولّ  مسوووح زر فووووق انقووور ،Font الخوووط جمموعوووة يف ،HOME الرئيسوووة الصوووف ة تبويووو، ضووومن .3

Clear All Formatting . 
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 Inserting Objects إدراج األغراض
 ، ولذا سوف نستعرض هذا املوضوع بسرعة.وردبطريقة مشاهبة إلدراجها يف  بوربوينت يف  راضغاألتمدرج 

 Inserting Tables الجداولإدراج 
 النائ، الذي تريد إدراج جدو  ضمنه:نقر داخل العنصر ا

 .Table جدول، انقر على زر Tables الجدولضمن جمموعة و ، INSERT إدراجمن التبوي،  .0
ة علوووى اخلليّووو مثّ انقوور، توووهوأعمد اسووح، مؤشووور الفوووأرة علووى املربعوووات ضووومن القائمووة لتحديووود عووودد أسووطر اجلووودو  .3

 .25-6الشكل اجلدو .   ليمدرج األخرية

 
دراج جدول: إ25-6الشكل   

 Inserting Pictures الّصورإدراج 

 موجودة ضمن ملف. رسوماتإدراج صور أو  ميمكنك

 .26-6 الشكل :صورة إلدراج
 .الّشريطضمن  INSERT إدراجانقر على التبوي،  .0
 .Images الّصور جمموعةضمن  Picture صورةانقر زر  .3
 اخرت امللف الذي تريد إدراجه. .2
 .Insert إدراجانقر زر  .4
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: إدراج صورة من ملف26-6شكل ال  

 Inserting Online Pictures الويبصور من إدراج 

 .27-6الشكل  :صورة من الويبإلدراج 

 .Ribbon الّشريطضمن  INSERT إدراجانقر التبوي،  .0
 .Images الّصور جمموعةضمن  Online Pictures صور من الويبانقر زر  .3
 .على زر البحث انقرمثّ  ،الكلمة اليت تريد البحث عنهاأدخل  .2
 .اليت تريد إدراجها ةالّصور انقر على  .4
 .Insert اإلدراجانقر على زر  .5

 
صورة من الويب: إدراج 27-6الشكل   

 Inserting and Editing Charts هاوتعديل المخططات إدراج
 تمستخدم املخططات لتمثيل املعلومات بشكل مرئي.
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 :28-6 الشكل مخطط:إلدراج 

 .Ribbon الّشريطضمن  INSERT إدراج انقر على التبوي، .0
 .Illustrations   توضي يةرسوماوعة ماجملضمن  Chart مخططانقر زر  .3
 حّدد منط املخطط من القائمة. .2
 حّدد املخطط. .4
 .OK موافق زر انقر .5

 
: إدراج مخطط28-6الشكل   

 Chart in المخطط ضمن مايكروسوفت بوربوينت ، وتمفتح نافذةالعرض التقدميياملخطط إىل  يمدرج

Microsoft PowerPoint   املطلوبةتعديل البيانات بالطريقة  ميمكنكحيث  ،حتتوي على بيانات املخططاليت .
 .29-6الشكل 

 
نافذة المخطط ضمن مايكروسوفت بوربوينت: 29-6الشكل   

 Inserting SmartArts الذكيّة اترسمال إدراج

 بشكل مرئي. فكاراألو  علوماتامل أداة مساعدة لعرضهي  SmartArt الذكّيةالرسمة 
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 :رسمة ذكية إلدراج

 .Ribbon الّشريطضمن  INSERT اإلدراجتبوي، انقر على  .0

 حوار صندوق. ليظهر Illustrations توضي ية رسوما موعة اجملضمن  SmartArt رسمة ذكية انقر زر .3
 .41-6الشكل . Choose a SmartArt Graphic ذكية رسمة اختيار

 .فيه لشكل الذي ترغ،انقر على منط ا .2
 الرسم إىل الشرحية. ليمضاف .OK موافقزر  مثّ انقرحّدد الشكل الذي تريد،  .4

 .(Type Your Text Here هنا الّنص اكتب) ضمن املربع فيهالذي ترغ،  الّنصاكت،  .5
  

 
  رسمة ذكية: صندوق حوار اختيار 41-6الشكل 

 Inserting Shapesألشكال إدراج ا
 النجوم.و األسهم، و شكا  أكثر من مئة شكل وخط شائع مثل الدوائر، حيتوي استوديو األ
 إلدراج شكل:

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسة الصف ة تبوي،عالمة انقر على  .0
 .Drawing الرسموعة مضمن جم Shapes األشكال انقر زر .3
 انقر على الشكل الذي تريد إدراجه، ليتحو  شكل مؤشر الفأرة إىل )+(. .2
 .40-6الشكل زر الفأرة.   مثّ حّرريصل حجم الشكل إىل احلجم املطلوب،  حّت على الشرحية انقر مع السح،  .4
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: إدراج األشكال40-6الشكل   

 إلضافة نص ضمن الشكل:
 Edit الوّنص ت ريوراخورت  ،ةمون القائموة الفرعيّو .إليوه الوّنصانقر بزر الفأرة األمين على الشوكل الوذي تريود إضوافة  .0

Text . 

 .الّنصحترير  ميمكنكتابة ضمن الشكل حيث ينتقل مؤشر الك .2

 لتغيير لون الشكل:
 د الشكل.حدّ  .0

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي، انقر  .3

 .Drawing الرسمضمن جمموعة  Shape Fill الشكل تعبئةانقر زر  .2

 .43-6الشكل د اللون الذي تريد من قائمة األلوان.  حدّ  .4

 
ل: تغيير لون خلفية الشك43-6الشكل   
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 لتغيير لون الخط الخارجي للشكل:
 د الشكل.حدّ  .0

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي، انقر  .3

 .Drawing الرسمضمن جمموعة  Shape Outline الشكل تخطيطزر انقر  .2

 اللون الذي تريد من قائمة األلوان. حّدد .4

 تغيير عرض الخط الخارجي للشكل:
 حّدد الشكل. .0

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي، انقر  .3

 العوورضعلووى خيووار  مثّ انقوور. Drawing الرسوومضوومن جمموعووة  Shape Outline الشووكل تخطوويطانقوور زر  .2
Weight. 

 ة.اخرت عرض اخلط املطلوب من القائمة الفرعيّ  .4

 تغيير نمط الخط الخارجي للرسم:

 حّدد الشكل. .0

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي، انقر  .3

 نقوواطعلووى خيووار  مثّ انقوور. Drawing الرسوومضوومن جمموعووة  Shape Outline كلالشوو تخطوويطانقوور زر  .2
Dashes. 

 .ةمن القائمة الفرعيّ  فيهحّدد النمط الذي ترغ،  .1

 إضافة تأثير إلى الشكل:
 حّدد الشكل. .0

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي، انقر  .3

 . Drawing الرسمضمن جمموعة  Shape Effects الشكل تأثيرا انقر زر  .2

 .41-3الشكل .  فيه منط التأثري الذي ترغ، حّدد .1

 
شكل إلى: إضافة تأثير 42-6الشكل   
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 ترتيب األشكال:

 األشكا  اليت تريد ترتيبها.الشكل أو حّدد  .0

 .الّشريطضمن  HOME الرئيسةالصف ة تبوي، انقر  .3

 . مث:44-6الشكل  .Drawing الرسمضمن جمموعة  Arrange ترتيبانقر زر  .2

  األمام إلى حضارإ انقر Bring to Front  مجيعها األشكا  أمامإلحضار الشكل إىل املقدمة ليصبح. 

 للخلف إرسال انقر Send to Back  هامجيع ليصبح وراء األشكا  اخللفّيةإلرسا  الشكل إىل. 

 مالتقدّ  انقر Bring Forward .إلحضار الشكل مستو  إىل األمام 

 التراجع انقر Send Backward الشكل مستو  إىل اخللف.إلرسا   

 ميعالتجّ  انقر Group  ّم شكل واحد.التعامل معهم وكأهنّ  ميمكنكدة حيث لتجميع األشكا  احملد 

 ميعالتجّ  فك انقر Ungroup  جمّمعةأشكا   جتميعلفك. 

 الم اذاة انقر Align  ئمة حتديد حماذاة الشكل من القا ميمكنكلشرحية، حيث إىل التحديد حماذاة الشكل بالنسبة
 ة.الفرعيّ 

 الدوران انقر Rotate  ة.الشكل من القائمة الفرعيّ  استدارةحتديد درجة  ميمكنكلتدوير الشكل، حيث 

 
: ترتيب األشكال44-6الشكل   

 إ
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 Formatting Presentations تنسيق العروض التقديمية
. تقدميي بأكمله بسرعة وبسهولةالعرض ال لتنسيق استخدامها ميمكن اليت امليزات من عددا   3102 بوربوينتيضم 
ّسن   .للجمهور املستهدف جاذبية أكثر هوجيعل العرضمن مظهر  التنسيقحيم

 Changing the Theme الّسمةتغيير 

 .تقدمييال عرضلل متناسقا   مظهرا   تعطي اليت والتأثريات واخلطوط، األلوان، من منسقة جمموعة هي الّسمة
 تغيري عند. تقدميي عرض على املطبقة الّسمة تغيري بسهولة ميمكنك. بينها فيما لالختيار بدائل ةعدّ  مسة ر كلّ توفّ 

 .واجلداو  الّرسوماتو  الّنصوصو  اخللفّيةها مثل ، تمغرّي تنسيقات العناصر كلّ الّسمة
 :الّسمة لتغيير

 من ةاملطلوب الّسمة دحدّ  ،Themes السما  جمموعة يف ،الّشريطمن  DESIGN التصميم تبوي، ضمن .0
 .45-6 الشكل. Themes gallery السما  معرض

 .لتوسيعهالسمات  معرض من  املزيد زر فوق انقر ضافية،اإل لعرض السمات :مالحظة

  
مجموعة السما  من عالمة تبويب التصميم: 45-6الشكل   

 ،Variants السما  موعةجم يف ،الّشريط من Design التصميم تبوي، ضمن ،الّسمةإحد  بدائل  تطبيقل .3
 .46-6 الشكل. البدائل معرض من املطلوب البديل دحدّ 

 
من تبويب التصميمالبدائل مجموعة : 46-6الشكل   

 Changing the Theme Colors and Fonts  هاوألوان الّسمةخطوط تغيير 
. الّرسوماتو  ،الّنصوصو  ،اخللفّية ذلك يف مبا الشرحية، عناصر معظم يف تؤثر اليت تتضمن كل مسة خيارات األلوان

 األلوان تغيري ميمكنك بسرعة. للنصوص والثاين للعناوين األو  اخلطوط، من نوعني مسة كلتمعّرف   ذلك، وفضال  عن
 .ألوان وخطوط خمتلفة اختيار طريق عن العرض يف واخلطوط
 :هاوخطوط الّسمةألوان  لتغيير

 يف  املزيدزر  فوق انقر ،Variantsالبدائل  موعةجم يف ،الّشريطمن  DESIGN التصميم تبوي، ضمن .0
 .47-6 الشكل. البدائلقائمة  إلظهار البدائل معرض من السفلي األمين الركن

 
قائمة البدائل: 47-6الشكل   
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 :قم بأحد اإلجراءات اآلتية .3
 األلوان  إىل أشر ،الّسمة ألوان لتغيريColors،  ّ44-6 الشكل. القائمة من املطلوب األلوان نظام دوحد. 
 اخلطوط  إىل أشر ،الّسمة خطوط لتغيريFonts،  ّ44-6 الشكل. القائمة من املطلوب اخلط دوحد. 

 
الّسمةقائمة خطوط : 49-6الشكل   

 
الّسمةقائمة ألوان : 48-6الشكل   
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 Master Page الرئيسةالشريحة 

اللوون، و  لفيّوةاخلتقدميي، مبا يف ذلك ال للعرضوختطيطات الشرائح  الّسمة عنعلومات امل حلفظ ة الرئيسةالشرحيتمستخدم 
رئيسووة عوورض تقوودميي علووى شوورحية  منهووا. حيتوووي كوولّ  أحجووام العناصوور النائبووة، وحتديوود مواقووع كوول  و التووأثريات، و اخلطوووط، و 

 واحدة على األقل. 
ضوواف تم س، مبووا يف ذلووك تلووك الوويت بالقيووام بالتعووديالت املطلوبووة علووى شوورائح العوورض مجيعهووا الرئيسووةتسوومح لووك الشوورحية 

 .الحقا  إىل العرض
 :الرئيسة الشري ة لعرض

 .VIEW العرضتبوي،  افتح .0
 .51-6الشكل  .Slide Master الرئيسة الشري ةعرض استخدم طريقة  .3
 الرئيسةالشرحية تمدعى بتخطيطات واليت  الشرائح بقيةحجم أكرب من  الرئيسة الحظ أنه يكون للشرحية. 

 لشرائح العرض الستخدامها كتخطيطات، الرئيسةختطيطات الشرحية  تعديل ميمكنك. 

 الرئيسةلشرحية إىل اإضافة ختطيطات جديدة  ميمكنك. 

 رئيسةإضافة أكثر من شرحية  ميمكنك. 
 :الرئيسةالشري ة  عرضإلغالق 

مووون تبويووو،  Close غوووالقاإلمووون جمموعوووة  Close Master Slide الرئيسوووة الشوووري ة إغوووالقانقووور علوووى زر  
 .SLIDE MASTER الرئيسة الشري ة

 
 الرئيسة الشري ة :51-6الشكل 

 Presenter Notesمالحظات العارض 

 أثناء تقدمي العرض التقدميي.يف حمتويات شرحية كمالحظات لك إىل ميمكنك إضافة توضيحات 
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 .Ribbon الّشريطمن  VIEW العرضعلى تبوي،  مثّ انقر، إليهاحّدد الشرحية اليت تريد إضافة مالحظات  .0
 .Normal ةالعاديّ استخدم طريقة العرض  .3
 .Notes Pane المالحظا  لو كت، املالحظات ضمن ا  .2

 Header and Footerالرأس والتذييل 

 رقم الشرحية، أو نص إىل تذييل الشرحية.و إدراج التاريخ والوقت،  ميمكنك

 .الّشريطضمن  INSERT دراجإانقر على التبوي،  .0

صوندوق  إلظهوار. Text صالونّ ضومن جمموعوة  Header and Footer الشوري ة وتوذييل رأسانقر علوى زر  .3
 .51-6 الشكل. Header and Footer والتذييل الرأسحوار 

  حّدد اخليارDate and Time  والوقت التاريخإلدراج. 

  حّدد اخليارSlide Number  الشري ة رقمج ا إلدر. 

  تذييلحّدد اخليار Footer الّنصضمن صندوق  الّنصاكت،  مثّ  ،إلدراج نص إىل تذييل الشرحية. 

 اخليار  إن أردت حّددDon’t show on title slide تذييل على شري ة العنوانالُتظهر ال. 

 Apply to All الكوول علووى تطبيووقلتطبيووق اإلعوودادات علووى الشوورحية احلاليووة، أو زر  Apply تطبيووقانقوور زر  .2
 .هامجيع لتطبيق اإلعدادات على شرائح العرض

 
 والتذييل الرأس :50-6الشكل 
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 Slide Show عرض الشرائح

 لبدء العرض من الشري ة األولى:
 .الّشريطضمن  SLIDE SHOW العرض تقديمتبوي،  افتح .1

. Start Slide Show العوورض بتقووديم البوودءوعووة مضوومن جم From Beginning البدايووة موونانقوور زر  .2
 .52-6الشكل 

 

 
 : بدء العرض التقديمي53-6الشكل 

 .F5األوىل  مي العرض من الشرحيةاختصار البدء بتقدّ  مالحظة:

 ال الة شريطعلى املوجود  Show Slide العرض تقديمبدء العرض من خال  النقر على زر  ميمكنك مالحظة:
Status Bar. 52-6 الشكل. 

 
 من شريط ال الة : بدء العرض التقديمي52-6الشكل 

 ة:لبدء العرض من الشري ة ال اليّ 
 .طالّشريضمن  SLIDE SHOW العرض تقديمتبوي، انقر على  .0
 Start Slide العرض بتقديم البدءوعة مضمن جم From Current Slide ةال اليّ  الشري ة منانقر زر  .3

Show. 
 .+F5Shiftة اختصار البدء بتقدمي العرض من الشرحية احلاليّ  مالحظة:
 أثناء العرض:في إلى شري ة  لالنتقال

 :تيةاآلق ائاستخدام إحد  الطر  ميمكنك ،إىل الشرحية التالية لالنتقا  .0
 .انقر على الشرحية احلالية 
 ( مسوافةاضوغط أحود املفواتيح Space ،لألسوفل صوف ة Page Down ،اليموين سوهم Right Arrow  ،

 (.N، احلرف Down Arrow ،Enter األسفل سهم
  التاليانقر بالزر األمين على الشرحية فتظهر قائمة، اخرت منها األمر Next . 
 :اآلتيةق ائاستخدام إحد  الطر  كنكميم  ،إىل الشرحية السابقة لالنتقا  .3
 ( صووف ة لألعلووى اضووغط أحوود املفوواتيحPage Up ، سووهم اليسووارLeft Arrow  ، سووهم األعلووىUp 

Arrow،  احلرفP.) 
  السابقانقر بالزر األمين على الشرحية فتظهر قائمة، اخرت منها األمر Previous. 
 :اآلتيةذ اخلطوات نفّ  ،دةإىل شرحية حمدّ  لالنتقا  .2
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a)  بالزر األمين على الشرحية فتظهر قائمة.انقر 

b)  اخرت منها األمر(الشري ة إلى االنتقال Go To Slide). 

c)  إليها. االنتقا تظهر قائمة فرعية حتتوي عناوين الشرائح ضمن العرض. انقر على عنوان الشرحية اليت تريد 

 إلنهاء العرض:
 :اآلتيةق ائإهناء العرض بإحد  الطر  ميمكنك

  فتا  املاضغطEsc. 
  إنهاء العرضانقر بالزر األمين على الشرحية فتظهر قائمة، اخرت منها األمر End Show. 

 Transition Effects تأثيرات االنتقال

 أثناء العرض.يف   من شرحية إىل شرحية أخر  التقدماحلركة اليت حتدث عند  هو االنتقا 
 على شري ة: انتقال مؤثرلتطبيق 
 .54-6الشكل  حّدد الشرحية. .0

 .Ribbon الّشريطضمن  TRANSITIONS االنتقاال تبوي،  افتح .3

ضومن جمموعوة  Transition Gallery االنتقاليوة الموؤثرا معورض تريود مون  الوذي موؤثر االنتقوا حوّدد  .2
 . Transition to This Slide الشري ة لهذه االنتقال

 ملعاينة مؤثر االنتقا . Preview استعراضانقر زر  .4

 
 ثرا  انتقال الشرائحمؤ : 54-6الشكل 

Apply  تطبيوق علوى الجميوعمون خوال  النقور علوى زر  هوامجيع علوى الشورائح مؤثر االنتقوا تطبيق  ميمكنك مالحظة:

To All  لهذه الشري ة االنتقالضمن جمموعة Transition to This Slide. 
 :االنتقالخالل  ُيشّغللت ديد صو  

 الشرحية. حّدد .0
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 .الّشريطضمن  TRANSITIONS االنتقاال  تبوي، افتح .3

 .55-6الشكل  .Sound صو لامن قائمة  فيه د الصوت الذي ترغ،حدّ  .2

 

 
 قائمة الصو : 55-6الشكل 

 :االنتقال مدةلت ديد 

  حّدد الشرحية. .0

 .Ribbon الّشريط ضمن TRANSITIONS االنتقاال  تبوي، افتح .3

 .Timingالتوقيووووووووووت  موعووووووووووةموووووووووون جم Durationة الموووووووووودّ  موووووووووون قائمووووووووووةة االنتقووووووووووا  بووووووووووالثواين موووووووووودّ  حووووووووووّدد .2
 .56-6الشكل 

 
 مجموعة التوقيت: 56-6الشكل 

 لت ديد طريقة االنتقال بين الشرائح:
 حّدد الشرحية. .0

 .Ribbon الّشريط ضمن TRANSITIONS االنتقاال  تبوي، افتح .3

 باستخدام الفأرة. لالنتقا  On Mouse Click بالفأرةعند النقر  حّدد اخليار .2

 .ةالزمنيّ  ةاملدّ وأدخل  Afterبعد  اخليار حّدد ،ةزمنيّ  ةمدّ د مرور تلقائيا  بع لالنتقا  .4
 :مؤثر االنتقالإلزالة 

 الشرحية. حّدد .0
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 .الّشريطضمن  TRANSITIONS االنتقاال تبوي،  افتح .3

 Transition to لهووذه الشووري ة االنتقووالوعووة مضوومن جم االنتقاليووة املووؤثراتموون معوورض  None بللا حووّدد .2

This Slide. 

 Animation Effectsالحركة  تأثيرات
 ق على نص أو غرض.طبّ أن يم  ميمكنف مسبقا  عرّ هو تأثري مرئي مم تأثري احلركة 

 لتطبيق تأثير حركة:
 أثناء العرض.يف أو الغرض الذي تريد حتريكه  الّنصحّدد  .0
 .الّشريط على ANIMATIONS ال ركا  تبوي، افتح .3
 ال ركووووة ضوووومن جمموعووووة Animations Gallery ال ركووووا  معوووورض الوووويت تريوووود موووونتووووأثري احلركووووة حووووّدد  .2

ANIMATION .بال إلزالة احلركة انقر على None. 
  .57-6 الشكل ملعاينة احلركة. Preview استعراض انقر زر .4

 

 
 : تطبيق تأثير حركة على نص57-6الشكل 

 .58-6 الشكل لت ديد إعدادا  توقيت ال ركة:
 : Timing التوقيتمن جمموعة 

 .Start ابدأحركة من القائمة  طريقة بدء حّدد .0

 .Timingيف جمموعة التوقيت  Duration ةالمدّ ة للحركة من قائمة الزمنيّ  ةاملدّ  حّدد .3

 .Delayالبدء للحركة  تأخيرة مدّ  حّدد .2

 
 قائمة ابدأ من مجموعة التوقيت: 58-6الشكل 
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 تغيير ترتيب ال ركا :
كنووك أو  Move Earlier ال ركووة تقووديم  النقوور علووى زر تغيووري ترتيوو، عوورض احلركووات ضوومن الشوورحية موون خووال ميم
 .Move Later ال ركة تأخير

 
 : توقيت ال ركة59-6 الشكل

 .61-6 الشكللتغيري طريقة عرض احلركة  Options Effect التأثير خيارا انقر زر  مالحظة:

 
 : خيارا  ال ركة61-6 الشكل

 Presentation Previewمعاينة العرض التقديمي 

كنوك التكبوري إللقواء نظورة عون قورب كموا ق السوتعراض حمتوو  العورض التقودميي،  ائة طر عدّ  بوربوينت يوّفر حمتويوات إىل ميم
 التصغري لكي تتمكن من رؤية أمشل للشرحية. ميمكنكأو  ،الشرحية
 العرض: طريقة لتغيير

 .الّشريطضمن  VIEW العرضانقر على تبوي،  .0
 Presentation التقديمية العروض عرض قائطر خدامها من جمموعة انقر على زر طريقة العرض اليت تريد است .3

Views . 
 العرض: قائطر 
  عوووواد Normal المصووووّغرا  لووووو : هووووي الطريقووووة االفرتاضووووية الوووويت تتضوووومن pane Thumbnails ،لووووو و 

 .pane Notes المالحظا  لو و، pane Slide  الشري ة
 تفصيلي مخطط Outline ّدميي أكثر من مظهره.ز على حمتو  العرض التق: تمرك 
 الشووووووووووورائح زر  اف ووووووووووو Slide Sorter :  كصوووووووووووور صوووووووووووغريةهوووووووووووا  مجيعهوووووووووووذه الطريقوووووووووووة الشووووووووووورائح  عووووووووووورمضم ت . 

 
 المالحظا  صف ة Notes Page  هذه الشرحية. عننسخة صغرية من الشرحية احلالية مع املالحظات  عرمضم : ت 
 القراءة عرض :Reading View ضمن نافذة الربنامج تمقدم العرض التقدميي بطريقة عرض الشرائح. 
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كنووووووككمووووووا   ن اجلووووووزء األميوووووون،، حيووووووث يتضوووووومّ Status Bar ال الووووووة شووووووريطتغيووووووري طريقووووووة العوووووورض باسووووووتخدام  ميم
 ، من شريط احلالة قسمني: األو  لتحديد نسبة التكبري والتصغري، والقسم الثاين لتحديد طريقة العرض.60-6ل الشك

 
 العرض قائطر  والتصغير، التكبير : أدوا 60-6الشكل 

  Navigate between Slidesالتنقل بين الشرائح 

 م ددة: شري ة إلى لالنتقال
 .Thumbnails pane المصّغرا  لو انقر على الشرحية اليت تريد ضمن 

 Print Presentationطباعة العرض التقديمي 
  لطباعة عرض تقديمي:

دات الطباعوة واسوتعراض العورض التقودميي تظهر إعودا. FILE ملفتبوي، عالمة المن  Print طباعةال زرانقر  .0
 .63-6ل الشك معا ، لتكون إعدادات الطباعة إىل اليسار واالستعراض على اليمني.

 .نقل الستعراض صفحات الطباعةاستخدم شريط التمرير أو أدوات التّ  .3
 حّدد الطابعة اليت تريد الطباعة باستخدامها. .2

 حّدد الشرائح اليت تريد طباعتها. .4

 النشووووووورا ، أو Notes Pages المالحظوووووووا  صوووووووف ا ، Slides الشووووووورائح)الطباعوووووووة  حوووووووّدد ختطووووووويط .5
Handouts). 

 حّدد ألوان الطباعة. .6

 .Print طباعةزر  مثّ انقر، حّدد عدد نسخ الطباعة .7

 
 : طباعة الشرائح63-6الشكل 

 Getting Help الحصول على المساعدة
كنوووك تمنوووّز  بعووووض . إجووووراء أو موضووووع أي بشوووأن املسوووواعدة علوووى للحصووووو  بوربوينوووت املسووواعدة يف نظووووام اسوووتخدام ميم

املعلومووات عنوود قيامووك بتثبيووت الربنووامج علووى احلاسوووب، أّمووا املسوواعدة الكاملووة واحملدثووة باسووتمرار فتجوودها علووى املوقووع 
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Office.com. 
 :المساعدة على لل صول

 وتمعووورض بوربوينوووتسووواعدة م نافوووذة تمفوووتح. العنووووان شوووريط مووون األميووون اجلانووو، علوووى  املسووواعدة زر فووووق انقووور .0
 .62-6الشكل  .العامة املساعدة موضوعات
 موضووووعات إىل عوورض حوووار أي مربوووع موون اليمووىن  العلويوووة الزاويووة يف تعليمووات زر فوووق يووؤدي النقووور :مالحظووة

 .املساعدة املتعلقة مبربع احلوار
.عرض المعلومات الموافقةرابط ل انقر على أيّ   

 
 نافذة المساعدة: 62-6الشكل 

 األدوات شووريط علوى البدايووة زر أو ، التوالي ، السوابق زر فوووق انقور ،املسواعدة موضوووعات بوني نقولللتّ  .3
. 

 .األدوات شريط على  الطباعة زر فوق انقر تعليمات، موضوع لطباعة .2
 لعوورض Enter فتووا امل علووى اضووغط مث ،البحووث صووندوق يف أكثوور أو كلمووة اكتوو، معووني، موضوووع عوون للبحووث .4

 .البحث نتائج
 العلووي اجلوزء يف املسواعدة  جمموعوة تغيوري سوهم فووق انقر ،املساعدة من احلاسوب أو من اإلنرتنت بني للتبديل .5

 اخلوواص احلاسوووب جهوواز موون بوينووتر بو  تعليمووات أو Office.com موون بوينووتر بو  تعليمووات فوووق مثّ انقوور النافووذة، مون
 .القائمة يف بك

 .النافذة من اليمىن العلوية الزاوية يف  اإلغالق زر فوق انقر ،بوربوينتمساعدة  إطار إلغالق .6

 Exiting PowerPoint الخروج من البرنامج

 .النظام موارد لتحرير الربنامج من اخلروج عليك جي، ،3102 بوربوينت استخدام من االنتهاء عند
 :3102بوربوينت  إلنهاء

 .رنامجالب إطار من اليمنى العلوية الزاوية في  اإلغالق زر فوق انقر
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 Exercise تمرين
 :بإعداد الشريحة اآلتيةقم 

 

 

 Exercise تمرين
 :بإعداد الشريحة اآلتيةقم 

 األرقام الصغيرة في الصناديق الزرقاء ُتبين ترتيب ظهور العناصر في الشريحة عند العرض. مالحظة:
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 Exercise تمرين
 :يكبإعداد الشريحة اآلتية مع مراحل التحرقم 
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 Exercise تمرين
 :بإعداد الشريحة اآلتية والتي تحوي صوتاً وفيديوقم 

 

 


