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 :الدرس ستتمكن من القيام باآلتي بعد االنتهاء من هذا  
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 :Paragraphتنسيق الفقرات 
 .الوصول السريع الموجود بشريط الفقرات عمى مجموعة من األوامر تتكون قائمة

 

 
 

شاكل خخار لمتعاداد النقطاي باالنقر عماى  إختياارإضافة تعداد نقطي لمنص، كماا يمكان 
Bullets and Numbering  الشكل المطموب إختيارلتظير النافذة التي يمكن 

 
كمااا يمكاان .  يمكاان اختيااار المسااافة التااي يظياار الاانص بعاادىا، ولااون التعااداد النقطااي

لتظيار نافاذة بياا العدياد مان األشاكال   Customizeتغييار الرماز وذلاك باالنقر عماى 
 .التي يمكن االختيار منيا
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لنقر عمااى إضااافة تعااداد رقمااي لماانص، كمااا يمكاان إختيارشااكل خخاار لمتعااداد الرقمااي بااا 
Bullets and Numbering لتظير النافذة التي يمكن إختيار الشكل المطموب 

 
يمكاان اختيااار المسااافة التااي يظياار الاانص بعاادىا، ولااون التعااداد الرقمااي، وت ديااد الاارقم 

 .  الذي سيبدأ التعداد منو

 . المسافة بين السطور 

 .تنسيق النص في المنتصف أو اليمين أو اليسار 

 More، ويمكاان زيااادة عاادد األعماادة بااالنقر عمااى(كمااا فااي الصاا ف)إضااافة أعماادة  

Columns  ،ن ااااادد عااااادد األعمااااادة المطموباااااة ،
المسااافة بااين األعماادة بعضاايا الاابعك، وبااد  الكتابااة فااي العمااود األيماان وذلااك بتفعياال 

 . Right to left columnsاالختيار 

ليظيار  more optionsكماا يمكان اختياار  ....(أفقيا، عمودياا،، رأسايا،،)اتجاه النص  
 .أفضل التعديالت عمى النص في ىذا اإلصدار، والتي سيتم توضي يا ال قا، 

تنسااايق الااانص فاااي مرباااع الااانص ليظيااار باااأعمى مرباااع الااانص أو بالمنتصاااف أو أسااافل  
 .مربع النص

 .اإلصدارىذا  مميزاتمن أىم  Smart Art Graphicت ويل مربع النص إلى  
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هل هناك أية إضافات جديدة تضيف جاذبيةة لمةي الةنص  Text Boxبالنسبة لمربع النص  

 المكتوب به؟
بالفعل ىناك العديد من التعاديالت واإلضاافات التاي يتمياز بياا ىاذا اإلصادار عماى مرباع الانص 

 .مما يمّكن المصمم من إضافة لمساتو اإلبتكارية في النص
 .الموجود بشريط الفقرة النقر عمى  .1
 .More Optionsاختيار  .2

 . Format Text Effectsأو النقر بالزر األيمن عمى مربع النص واختيار 
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 :Text box  Fillالمل  الموني لمربع النص   .1

 
 

 .عدم مل  العنصر بأي تأثير 

ماال  العنصاار بمااون يااتم ت ديااده بااالنقر عمااى المااون، كمااا يمكاان ت ديااد  
 .Transparencyدرجة شفافية المون من 

 

االختياااارات تماثااال اختياااارات )مااال  العنصااار بمجموعاااة ألاااوان مدرجاااة،  
 (.الخمفية التي تم توضي يا في الم اضرة األولى
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ات تماثااااال االختياااااار )مااااال  العنصااااار بصاااااورة وا ااااادة أو صاااااورة متكاااااررة  
 (.اختيارات الخمفية التي تم توضي يا في الم اضرة األولى

 

 ...(.سوا  كان لون، صورة،)مل  العنصر بخمفية الشري ة  

 

 :Line Colorلون  دود العنصر    .2
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 .إلغا   دود العنصر 

 لون وا د ل دود العنصر ، يمكن اختيار المون ودرجة شفافيتو 

 

االختياااارات تماثااال اختياااارات )بمجموعاااة ألاااوان مدرجاااة،  مااال   ااادود العنصااار 
 (الخمفية التي تم توضي يا في الم اضرة األولى

 

 
 :Line Styleتصميم  دود العنصر    .3
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 .عرك  دود العنصر، وي دد بكتابة الرقم المطموب 

 .ت ديد شكل ال دود لمعنصر إذا كان ثنائية أو ثالثية الخطوط 

 .ال دود لمعنصر إذا كان خط مستقيم أو منقطت ديد شكل  

 .ت ديد شكل نياية الخط المستقيم 

 .ت ديد شكل الربط بين خطين مرسومين 

 
 .شكل بداية السيم

 .شكل نياية السيم 

 .مقاس بداية السيم 

 .مقاس نياية السيم 

 
 :Shadowالظل  .4
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إضااافة تااأثير ظاال عمااى العنصاار سااوا  كااان الظاال  
 .داخمي أو خارجي

 
 .لون الظل

 .درجة شفافية أو لون الظل 

 مقااااااس الظااااال وىاااااي نسااااابة مااااان مقااااااس العنصااااار 
 (.مربع النص) 

 "لون الظل يصبح باىت"ت ديد قطر الظل  

 اول ( بالدرجاة المئوياة)ت ديد مكاان ظياور الظال  
 .مربع النص

 .المسافة بين الظل ومربع النص األصمي 

 
 :D Format-3التنسيق الثالثي األبعاد  .5

 
 

 

Bevel   درجااااة بااااروز العنصااااار ألعمااااى أو ألساااافل ماااااع
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 .ت ديد العرك واالرتفاع لمبروز

 

المسااافة بااين سااطح العنصاار والعنصاار : العمااق
 .ويمكن ت ديد المون والعمق

 

 .درجة ارتفاع  دود مربع العنصر ولونيا

 

العنصاااار إعطااااا  العنصاااار تااااأثير عمااااى سااااطح 
مثل تأثير البالستيك أو المعدن مع التغيير في 

 .درجة اإلضا ة واتجاىيا

 .إلغا  كل التأثيرات ثالثية األبعاد 

 
ت رياااك  Rotationالمقصاااود بالتااادوير : D Rotation-3التااادوير  الثالثاااي األبعااااد  .6

 .Y( الرأسي)، والم ور الصادي X( األفقي)العنصر بالنسبة لمم ور السيني  
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، X( األفقااي)ت رياك العنصاار بالنساابة لمم اور الساايني  

 .Y( الرأسي)والم ور الصادي 

 

تاااادوير العنصاااار بت ديااااد مكانااااو عمااااى الم ااااور الرأسااااي 
 .والم ور األفقي و ارتفاعو

 
عند تفعيل ىذا اإلختيار ال يتأثر النص المكتاوب داخال 

 .العنصر بالتدوير والتغيير في اتجاه العنصر

 
العنصاااار لمخمااااف أو األمااااام فااااي ال الااااة ثالثيااااة ت ريااااك 
 .األبعاد

 .إلغا  كل التأثيرات السابقة 

 
 : Pictureتعديل الصور   .7

 
 
 

 تعديل في تأثيرات ألوان الصورة 
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 .التعديل في إضا ة الصورة  

 .التعديل في تضاد ألوان الصورة 

 إلغا  التعديالت السابقة 

 
 : Text boxمربع النص  .8
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فااي المنتصااف )بالنساابة لمربااع الاانص ( رأساايا، )مكااان الاانص  
 (.أو في أعمى مربع النص

 

 اتجاه النص  

 

 
 يجب تعديل النص في مربع النص يدويا، 

 تصغير مقاس النص  تى يتناسب مع مربع النص 
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 :ممخص الدرس
يمكنك اآلن تنسيق الفقرات الموجودة بالشاري ة والتاي ت تاوي عماى المعموماات، التارقيم الساميم و 
التعداد الرقمي والتعداد النقطي بالتعديالت التي يمكن إضافتيا مما يضيف الخصوصية والتميز 
لمعاارك التقااديمي، إضااافة األعماادة ممااا يضاافي تمياازا،  أيضااا،، الاات كم فااي العناصاار مثاال مربااع 

ضااافة التااأثيرات المختمفااة  Text Boxنص الاا ىااذا اإلصاادار يتميااز بالتااأثيرات المتمياازة ذات )وا 
 (.الطراز الراقي

 
 :امتحان قصير

 كيف تقوم بتنسيق الفقرات؟ .1

 كيف تقوم بتغيير الترقيم والتعداد النقطي بالشري ة؟ .2

 كيف تضيف أعمدة؟ .3

 كيف تضيف تأثيرات ذات بعد ثالث لمربع النص؟ .4
 
 

 :تمرين
 

بتصميم عرك تقديمي خاص بإدارة العالقات العامة بشركة سيا ة، تشامل ممخاص  قم .1
 .عن نشاط الشركة وأىم إنجازاتيا وتوضيح مميزات التعامل معيا

قاااام بتصااااميم عاااارك تقااااديمي عاااان إدارة المااااوارد البشاااارية توضااااح لمعاااااممين بالم سسااااة  .2
....األجاااااااااااااااااااااااازات، مواعياااااااااااااااااااااااد العمااااااااااااااااااااااال، ( م سساااااااااااااااااااااااة  دياااااااااااااااااااااااد وألوميتاااااااااااااااااااااااال)
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