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 .Open الملف فتح -1
 Templates القوالب إضافة -2

 المستند داخل التحرك -3

 Document Selection النص تحديد -4

  Save Asبأسم  الحفظ -5

 النص مع التعامل مهارات بعض -6

 Copy – Cut / Paste 
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 : طريق عن الممف فتح ويتم
 األوفيس زر عمى بالضغط -1

 . فتحو نريد الذى المستند اسم ونختار ، Open باسم حوارى مربع لنا فيظير  Open نختار -
 . الحوارى المربع نفس لنا ليظير المفاتيح لوحة من Ctrl+O عمى الضغط -2
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 التنسيق نفس عمى نصنا إضافة سوى ذلك بعد عمينا وما ، والتنسيق التجييز سابق قالب إلضافة تستخدم ىى
 Installed   األمر نختار ثم New واختيار ، األوفيس زر عمى بالضغط ذلك ويتم لمقالب المختار

Templates ، نختار ثم ، فيو نرغب الذى القالب نختار ثم Document  ، ثم Create .  
 

 
 بيسر التحرك خالليا من يمكننا التي Keyboard مفاتيح من مجموعة التالي الجدول خالل من االن ونتناول
 : المستند داخل

 الوظيفة المفتاح

 اليسار جية واحد حرف الكتابة مؤشر يحرك 

 اليمين جية واحد حرف الكتابة مؤشر يحرك 

 إلسفل واحد سطر الكتابة مؤشر يحرك 

 ألعمى واحد سطر الكتابة مؤشر يحرك 

 Templates القوالب إضافة

 المستند داخل التحرك
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Ctrl +               اليسار جية واحدة كممة الكتابة مؤشر يحرك 

Ctrl +               اليمين جية واحدة كممة الكتابة مؤشر يحرك 

Home الحالى السطر لبداية الكتابة مؤشر يحرك 

End الحالى السطر لنياية الكتابة مؤشر يحرك 

Ctrl + Home المستند بداية إلى االنتقال  

Ctrl + End المستند نياية إلى االنتقال  

Page Up ألعمى كاممة شاشة االنتقال  

Page Down إلسفل كاممة شاشة االنتقال  

Ctrl + Page Up السابقة الصفحة بداية إلى االنتقال  

Ctrl+Page Down التالية الصفحة بداية إلى االنتقال 

 
 
 

 من العديد وىناك ، عميو العمل المراد لمجزء تحديد أوالً  يسبقو أن فيجب المستند عمى تعديل أي إجراء وعند
 : التالي الجدول في نوجزىا التحديد طرق

 
 اإلجراء لتحديد

 حرف
 األيسر الماوس بزر عميو السحب -

- Shift +          or             

  الكممة فوق المزدوج النقر - كممة

  السطر يمين عمى واحدة ضغطة - سطر

 فقرة
 الفقرة أسطر أحد يمين عمى المزدوج النقر -

 بالفقرة مكان أى عمى الثالثي النقر -

 بأكممو المستند
 المستند يمين عمى الثالثي النقر -

- Ctrl +A 

 
 

 تعديالت عمل من يمكنا وذلك ، جديد أمتداد أو جديد بأسم المستند نحفظ أن نريد عندما األمر ىذا نستخدم
 : ذلك ولعمل ، تغيير دون األصمى المستند من بنسخة االحتفاظ مع المستند عمى

 Document Selection النص تحديد

  Save As باسم الحفظ
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 األوفيس زر عمى نضغط -
 خيارات خمس بيا نافذة لنا فتظير  Save As ونختار -

 : المستند من نسخة لحفظ
 عن ويمكننا Word Document االختيار -1

 وىو DOCX باالمتداد المستند حفظ طريقو
  Word ال لنص االفتراضي االمتداد

 لحفظ ونختاره Word Templates االختيار -2
 السابقة بالقوالب الخاص  Dotx بامتداد المستند
 . االعداد

 – Word 97 نختار Word لبرنامج القديمة االصدارات مع المتوافق  DOC بامتداد المستند ولحفظ  -3

2003 Document . 

 موصل الجياز يكون أن الضرورى من Find add – ins for other file formats اختيار وعند -4
 . XPS & PDF االمتدادات دعم برامج بتحميل يقوم حتى ، اإلنترنت بخدمة

5-  Other Formats  اختيار من وذلك ، السابقة األمتدادات غير آخر امتداد أى الختيار وىى 
Save as type  بالحفظ الخاص الحوارى المربع من . 

 

6-  

 .................. فقرة أو سطر أو كممة لنسخ نحتاج ما فكثيرا

 :  التالية الخطوات باحد القيام ثم نسخو المراد الجزء تحديد سوى عمينا ما الحالة ىذه وفى -
 . المفاتيح لوحة من  Ctrl + C مفتاحى عمى الضغط -

 النسخ رمز اختيار - Clipboard  مجموعة من
 التالية الخطوات إحدى بعمل ونقوم عميو المنسوخ الجزء لصق المراد المكان عمى بالمؤشر نقف ثم -
 . المفاتيح لوحة من  Ctrl + V مفتاحى عمى الضغط -

 من المصق رمز اختيار -  Clipboard  مجموعة

 Copy المستند نسخ
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 الخيارات قائمة تظير عميو وبالضغط  Paste المصق رمز أسفل صغير سيم وجود نالحظ ولكننا
 :  التالية

 
 ليا نسخ عمل سبق التى الكممة يمصق الذى ، لصق األمر وىو

 الخاص المصق وىو
 بالممصوقة المنسوخة الكممة يربط الذى المصق أمر وىو

 

   

 من المحدد الجزء بنقل يقوم القص أمر أن الفرق ولكن السابق النسخ أمر عن كثيرا يختمف ال ىنا واألمر
 : ثم نقمو أو قصو المراد الجزء تحديد طريق عن آلخر مكان

 . المفاتيح لوحة من  Ctrl + X مفتاحى عمى الضغط -
 و إليو النقل المراد لممكان الذىاب ثم

 . المفاتيح لوحة من  Ctrl + V مفتاحى عمى الضغط -

 شريط إتباع طريق عن األمر نفس تنفيذ الممكن ومن

 من القص رمز اختيار - Clipboard  مجموعة

 و إليو النقل المراد لممكان الذىاب ثم

 اختياررمز - Clipboard  مجموعة من المصق

 

 

 

 

 

 

 

    Cut  المستند قص



 

 

 7 

Microsoft Office Word 2007 

 
 

 

 السحب بعممية القيام ثم ، نقمو المراد الجزء تنشيط طريق عن آلخر سطر من النص نقل الممكن من
 Paste  Options  رمز بجانبو ويظير الجديد لممكان النص ينتقل سوف وحينيا ، واإللقاء
 : كالتالى وىى الخيارات من مجموعة ستظير عميو الضغط وعند

-  Keep Source Formatting بالتنسيق االحتفاظ مع النص ينقل وىو 
 .المنقول لممنص الصمى

- Match Destination Formatting النص تنسيق يستبدل وىو 
 .إليو المنقول الموضع بتنسيق ، المنقول

- Keep Text Only لمبرنامج األفتراضى بالتنسيق النص بنقل يقوم وىنا. 

- Set Default Paste رمز إظيار عدم أو إظيار فى تتحكم وىى Paste Options 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة
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 خالل من والتحكم Word Options  الحوارى المربع وظيور عمييا بالضغط وذلك نص اى نقل عند -
  Show Paste Option buttons أمر

 

 

 وىى  Officeالـ برامج عمى تمت التى  Copy & Cut آوامر من نسخة حفظ عن المسؤلو الموحة وىى
 Paste All  عمى الضغط طريق عن واحده دفعة جميعا لصقيم الممكن ومن ، عنصر 24 حتى تستوعب

  Clear All عمى بالضغط وذلك  Clipboard بموحة الموجودة العناصر كافة مسح الممكن ومن

  السيم عمى الضغط طريق عن  Clipboard الموحو استدعاء ويتم
 مباشرة لصقة يتم الموحة داخل الموجودة العناصر من عنصر أى عمى وبالضغط ، Home  األدوات بشريط
  اختياران يعطينا سيظير الذى السيم عمى والضغط العناصر أحد عمى الوقوف وعند ، الكتابة مؤشر مكان

Paste و العنصر لمصق  Delete الموحو من إللغاءه Clipboard ، زر الموحة أسفل ونالحظ Options 
 : كالتالى وىى الخيارات من مجموعو تظير عميو وبالضغط

- Show Office Clipboard Automatically الـ يظير وىو Clipboard عمل عند تمقائى بشكل 
 .مرة من أكثر قص أو نسخ

- Show Office Clipboard When Ctrl + C Pressed Twice الـ يظير وىو   Clipboardعند 
 .النسخ رمز عمى  D.Click الضغط

-  Collect without Showing Office Clipboardالـ باخفاء ويقوم األفتراضى األختيار وىو 
Clipboard. 

- Show Office Clipboard Icon on Taskbar لمـ رمز إضافة عن المسؤل الخيار وىو  

Clipboardالميام شريط عمى. 

- Show Status Near Taskbar When Copying الـ رمز فوق رسالة بإظير يقوم الخيار وىذا  
Clipboard العناصر بعدد قص أو نسخ عمل عند لتخبرنا الميام بشريط 

 . االستعابية قوتيا وعدد بالموحة الموجودة

-  

 

 ؟  Clipboard الـ ىى ما
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 وفى ، اآلخر الجزء عن مختمف تنسيق لو مستند من جزء لدينا يكون عندما الخاصية ىذه باستخدام ونقوم
 نضغط  ثم تنسيقة تطبيق المراد الجزء بتنشيط نقوم اآلخر الجزء عمى التنسيق نفس تطبيق فى الرغبة حالة

 ثم الرمز عمى تطبيق النتيجة لتكون ، تنسيقو تغيير المراد الجزء عمى الفأرة مؤشر نمسح
  المراد الجزء أو الكممة عمى التنسيق

 

 
 
 

 
 من البحث اداة باختيار أقوم الحالة ىذه وفى ، المستند فى ما كممة عمى لمعثور الحاجة عند وتستخدم
  المفاتيح لوحة من األختصار مفتاحى عمى بالضغط أو ،  Home األدوات بشريط  Editing مجموعة

Ctrl + F ، التالية الشاشة لنا لتظير :  
 ليقوم  Find Next عمى الضغط ثم ،  Find What داخل عنيا البحث المراد الكممة بكتابة نقوم وىنا

 .  مباشرة الكممة بتحديد البرنامج

                                                                                                  
 

 

 

 

 Format Painter التنسيق نسخ أداة

Find البحث أداة   
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 جدول أو ، سطر أو ، المستند فى معينة صفحة إلى الذىاب أو ، إلى اإلنتقال فى الرغبة عند تستخدم وىى
 ...... توثيق ىامش أو

 من سأتعامل التى الفئة باختيار فنقوم ، Ctrl + G عمى الضغط خالل من أيضا إلييا الوصول الممكن ومن
 Enter عند إلييا الوصول المراد الصفحة  رقم اكتب ثم Page مثال فاختار  Go to what من خالليا

Page number  عمى بالضغط أقوم ثم Next . 
 

 

 ويمكن ، أخر برمز رمز أو ، المستند طول عمى أخرى بكممة كممة استبدال فى الرغبة عند تستخدم وىى

Go To ...إلى الذهاب أداة   

Replace االستبدال أداة   
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 Ctrl + H طريق عن إلييا الوصول

 "  إلى"  يكتب بأن"  الى"  جر حرف أى باستبدال رغبتى حالة ففى

 ثم ،  Replace with عند السميمة الكممة كتابة ثم ،  Find what عند أستبداليا المراد الكممة بكتابة فأقوم
 . بأكممو المستند عمى ذلك تطبيق أردت إذا  Replace all عمى أضغط

 

 

 إلى أشر السريع، الوصول أدوات شريط في  . تراجع

 .عنو التراجع يمكنك إجراء أحدث Word برنامج يعرض

ذا .CTRL + Z عمى اضغط أو  تراجع فوق انقر فوق فانقر آخر، إجراء عن التراجع تريد كنت وا 

 ، تراجع الزر بجوار الموجود السيم  .األخيرة اإلجراءات قائمة في اإلجراء فوق انقر ثم

 .كذلك القائمة في أعاله الموجودة اإلجراءات كافة عن التراجع معين إجراء عن التراجع يعني

  

 

 الوصول أدوات شريط في إعادة فوق فانقر اإلجراء، عن التراجع في الرغبة عدم ذلك بعد لك بدا إذا
  .Ctrl+Y عمى اضغط أو السريع

 

 

 مالحظة

 Undo / Redoاألخطاء عن التراجع


