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 فً هذا الدلٌل
اسةٌة  لةلةواجةهة  الةجةدٌةدة جسةإلى حد كبٌر، لذا أنشأنا هذا الدلٌل اإلرشادي للمساعدة فً تقلٌل الوقت والجهد المبذولٌن فً تعلم استخدامه. اقرأه لمعرفة  اججةءاا ا  Word 2003عن اإلصدار  Microsoft Word 2010ٌختلف 

بةعةد ومةعةرفة    Word 2010  كةونوالعثور على مٌءات مثل "المعاٌن  قبل الطباع " أو مربع الحوار "خٌارات" وفهم كٌفٌ  تبادل ملفات المستندات مع اجشخاص الذٌن ال ٌمل  Word 2010واكتشاف التدرٌب المجانً الخاص بـ 

 كٌفٌ  الوصول إلى وحدات الماكرو والمٌءات المتقدم  اجخرى.
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 كاف  الحقوق محفوظ .

 شريط أدوات الوصول السريع

تكون اجوامر الةمةعةروهة  هةنةا مةراةٌة  دومةاإ. وٌةمةكةنة  إهةافة  اجوامةر 

 المفهل  لدٌ  إلى شرٌط اجدوات هذا.

 إخفاء الشريط

هل تحتاج إلى توفٌر مساح  على الشاش ؟ 

انقر فوق هةذه اجٌةقةونة  أو اهةىةط عةلةى 

CTRL+F1 .إلخفاا الشرٌط أو إظهاره 

 مشغالت مربعات الحوار

إذا شاهدت أٌقون  مشّىل مربع الحوار )     ( 

مةوجةودة بةجةوار أي تسةمةةٌة  لةةمةجةمةةوعة  مةةن 

مجموعات الشرٌط، فانقر فةوقةهةا لةفةتة  مةربةع 

حةوار ٌةحةةتةوي عةلةةى الةمةةءٌةد مةن الةخةةٌةةارات 

 الخاص  بتل  المجموع .

 التبديل بين طرق العرض

انقر فوق هذه اجءرار لعرض المستند الةحةالةً 

القرراء  أو   تخطيط الطباعةفً طرٌق  العرض 

أو   ترخرطريرط وير أو   في وضرع مرلء الشراشرة

والةمةعةروفة  قةبةل )   مسرود أو   مخطط تفصيريري

 ذل  بطرٌق  العرض "عادي"(.

 جزء التنقل

لعةرض "جةءا   CTRL+Fانقر فوق 

 التنقل".

وٌمكن  إعةادة تةرتةٌةب الةمةسةتةنةد عةن 

طرٌق سحب العناوٌن إلى هذا الجةءا. 

فالتىٌٌرات التةً تةقةوم بةئجةرااةهةا هةنةا 

تنعكس على المستند الةخةاص بة . أو 

استخدم هذا الجءا لتحدٌد طرٌق  بةٌةن 

العدٌد من الةمةسةتةنةدات الةطةوٌةلة  عةن 

 طرٌق كتاب  نص فً مربع البحث.

طريقة عرض 

Backstage 

للدخةول   ميفانقر فوق عالم  التبوٌب 

 Backstageإلةى طةةرٌةةقةة  عةةرض 

 Wordحةٌةةث ٌةةمةكةةنةة  فةةتة  مةةلةةفةات 

 وحفظها وطباعتها وإدارتها.

لةةةلةةةخةةةروج مةةةن طةةةرٌةةةقةةة  عةةةرض 

Backstage  انقر فوق أي عةالمة ،

 تبوٌب على الشرٌط.

 عالمات تبوي  الشريط السياقية

تظهر بعض عالمات التةبةوٌةب عةلةى الشةرٌةط فةقةط 

عندما تكون بحاج  إلٌها. عةلةى سةبةٌةل الةمةثةال، إذا 

أدوات قةةمةةت بةةئدراج جةةدول أو تةةحةةدٌةةده، فسةةتةةرى 

الةةتةةً تةةتةهةةمةةن عةةالمةةتةةً تةةبةةوٌةةب شةةرٌةةط  الرجرردول

 .تخطيطو تصميم -تٌن إهافٌ

 مجموعات الشريط

تحتوي كل عالم  تبوٌب شرٌط على مجموعات، ٌحتوي كل منها على مجمةوعة  مةن اجوامةر 

على اجوامر الخاص  بئنشاا قواام ذات تعداد نةقةطةً أو فقر  المتصل . هنا، تحتوي المجموع  

 رقمً وتوسٌط النص.

 عالمات تبوي  الشريط

انقر فوق أي عالم  تبوٌب موجودة عةلةى الشةرٌةط لةعةرض 

 اجءرار واجوامر الخاص  بها.
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 Word 2010كٌفٌ  الشروع فً العمل باستخدام 

منذ فترة طوٌل ، فال ش  فً أن لدٌ  أسال  حول أماكن وجود أوامر   Microsoft Wordإذا كنت تستخدم 

Word 2003  ًوأءرار شرٌط اجدوات فWord 2010. 

بما فةً ذلة    Word 2010لدٌنا العدٌد من الموارد المجانٌ  المتوفرة لمساعدت  فً تعلم كٌفٌ  التعامل مع 

 الةةةدورات الةةةتةةةدرٌةةةبةةةٌةةة  ودالاةةةل االنةةةتةةةقةةةال مةةةن الةةةقةةةااةةةمةةة  إلةةةى الشةةةرٌةةةط. لةةةلةةةعةةةثةةةور عةةةلةةةى هةةةذه

وأسةفةل .  ترعريريرمراتالموجودة فً نافذة البرنامج الراٌسٌ  ثم انقةر فةوق   ميفالمواد، انقر فوق عالم  التبوٌب 

 .الشروع في العمل، انقر فوق دعم

 أٌن توجد القواام وأشرط  اجدوات؟

ٌمتد شرٌط عرٌض فً أعلى نافذة البرنامج. وهذا ما ٌطلق علٌه اسم الشرٌط، وقد حل ، Word 2010فً 

الشرٌط محل القواام وأشرط  اجدوات القدٌم . وتحتوي كل عالم  تبوٌب موجودة على الشرٌط على أءرار 

 وأوامر مختلف  تم ترتٌبها فً مجموعات على الشرٌط.

الموجودة عةلةى الشةرٌةط. وتةحةتةوي   الصفحة الرئيسية، ٌتم عرض عالم  التبوٌب Word 2010عند فت  

 عةةلةةى سةةبةةٌةةل.  Wordعةةالمةة  الةةتةةبةةوٌةةب هةةذه عةةلةةى الةةعةةدٌةةد مةةن اجوامةةر كةةثةةٌةةرة االسةةتةةخةةدام فةةً 

التً تحةتةوي عةلةى   الحافظةالمثال، سٌكون أول ما تراه فً الجانب اجٌمن من عالم  التبوٌب هو المجموع  

 .نسخ التنسيقباإلهاف  إلى  النسخو القصو ليصقأوامر ا

، ستجد مجموع  من اجوامر إلهفاا تأثٌر على الةنةص كةً ٌةكةون ًةامةقةاإ أو خطوبعد ذل ، فً المجموع  

حٌث تحتوي على اجوامر الخاص  بمحاذاة النص ناحٌ  الٌسةار أو  فقر مااالإ، وتأتً إلى جوارها المجموع  

 الٌمٌن أو الوسط وإنشاا قواام ذات تعداد نقطً أو رقمً.

ٌعدل الشرٌط مظهره كً ٌتناسب مع حجم شاش  الكمبٌوتر الخاص ب  ودقتها. وفً الشاشات اجصةىةر، قةد 

تعرض بعض مجموعات الشرٌط اسم المجموع  فقط ولٌس اجوامر التً تشملها. وفً هذه الحال ، انقر فقةط 

من صفح  وٌب التً ٌتم فتحها، انقر فوق االرتباطات إلى العناصر التً تفهلها. وٌعتبر دلٌل الةتةحةول مةن  فوق السهم الصىٌر الموجود على ءر المجموع  لعرض اجوامر.

ا للوقت. فعند النقر فةوق أي أمةر مةن أوامةر  ٌإ ا فعل ، Word 2003القاام  إلى الشرٌط بشكل خاص موفرإ

 .Word 2010سٌعرض بدق  موقع هذا اجمر فً 
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 ر قد تبحث عنهاوامأ

وعلى الرًم من أن هذه القاام  لٌست شامل ، إال أنها نقط  انطالق مفٌدة. وللحصول على قاام  كامل  . Word 2010راجع الجدول الموجود أدناه حٌث ٌمكن  العثور على بعض من اجوامر المألوف  التً قد تقوم بالبحث عنها فً 

 .الشروع في العملثم انقر فوق  تعييماتثم فوق  ميف، انقر فوق عالم  التبوٌب PowerPoint 2010بأوامر 

 …فوق انقر  ...بـ ليقيام  ...في ابحث ثم

)انقر فوق االرتباطات الموجودة على الجانب اجٌمن فً  Backstageطرٌق  عرض 

 طرٌق  العرض هذه(
 تحوٌلها أو إرسالها أو حماٌتها أو معاٌنتها أو طباعتها أو حفظها أو الملفات فت   

 نص على واجنماط التنسٌق خٌارات تطبٌق   أنماطو فقر و خط المجموعات

 الصفحة وتذييل رأسو االرتباطاتو التوضيحاتو الجداولو الصفحات المجموعات
 تذٌٌالت أو رؤوس أو تشعبٌ  ارتباطات أو صور أو جداول أو فارً  صفحات إدراج
 الصفحات أرقام أو

  

 الصفحة خيفيةو الصفحة إعداد المجموعتان
 إخبارٌ  رسال  بنمط أعمدة وإنشاا صفحات وفواصل مقطع وإهاف  الهوامش تعٌٌن
 مااٌ  عالمات إهاف  أو

  

   ختامٌ  تعلٌقات أو سفلٌ  حواش   إدراج أو محتوٌات جدول إنشاا سفيية حواشيو المحتويات جدول المجموعتان

   المراسالت دمج إجراا أو تسمٌات أو مىلفات إنشاا المراسالت دمج بدءو إنشاء المجموعتان

   التىٌٌرات وتعقب الكلمات عدد ومعرف  والنحوي اإلمالاً التدقٌق تعق و تدقيق المجموعتان

)ٌطلق على طرٌق  العرض "عادي" اآلن اسم "مسودة"(، طرق عرض المستند 

 والمجموعتان
 التنقل جءا فت  أو المستند عرض طرق بٌن التبدٌل

 والتصىٌر التكبٌر أو
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 أٌن توجد "معاٌن  قبل الطباع "؟

، لم تعد المٌءة "معاٌن  قبل الطباع " تظهر فً نافذة منفصل . وٌمكن  البحث عةنةهةا فةً Word 2010فً 

 باإلهاف  إلى اإلعدادات المفٌدة اجخرى المتعلق  بالطباع . Backstageطرٌق  عرض 

 ما الذي حدث للقاام  أدوات | خٌارات؟

سةٌةقةوم   Wordالتً تتٌ  ل  التحكةم فةً أمةور مةثةل مةا إذا كةان   Wordهل تبحث عن إعدادات برنامج 

ٌقوم بتعٌٌةن الةتةنةسةٌةق أثةنةاا   Wordبالتدقٌق بحثاإ عن أي أخطاا إمالاٌ  أو نحوٌ  أثناا الكتاب  وما إذا كان 

 الكتاب  )على سبٌل المثال، عن طرٌق استبدال واصلتٌن بواصل  طوٌل (؟

حةٌةث   Wordخريرارات ٌؤدي ذل  إلى فتة  مةربةع الةحةوار .  خياراتثم فوق   ميفانقر فوق عالم  التبوٌب 

 وتفهٌالته الخاص  ب . Wordٌمكن  تخصٌص إعدادات 

ٌعرض الجانب اجٌسر من النافذة معاٌنة  لةمةا سةٌةظةهةر .  طباعة، ثم انقر فوق ميفانقر فوق عالم  التبوٌب 

 علٌه المستند الحالً عند الطباع .

على سبٌل المثال، لتىٌٌر االتجاه من عمودي  -ٌمكن  استخدام الجانب اجٌمن من النافذة لتحسٌن التفهٌالت 

 إلى أفقً أو لتىٌٌر حجم الصفح  أو لتحدٌد خٌار طباع  الصفح  الحالٌ  فقط بدالإ من المستند بالكامل. 

الموجود همن خٌارات   إعداد الصفحةإذا كنت ترًب فً تعٌٌن خٌارات طباع  إهافٌ ، فانقر فوق ارتباط 

الةمةوجةودة عةلةى الشةرٌةط إلًةالق طةرٌةقة  عةرض   تخطيرط الصرفرحرةالطباع  أو انقر فوق عالم  التبوٌب 

Backstage .خيارات ٌتم تطبٌق بعض اإلعدادات الموجودة فً مربع الحوار  وعرض الخٌارات اجخرىWord   علىWord   فةقةط. وٌةتةم تةطةبةٌةق

 Microsoft Officeبعض التفهٌالت اجخرى )على سبٌل المثال، نةظةام اجلةوان( عةلةى كةافة  بةرامةج 

 التً قمت بتثبٌتسها. 2010
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 احتفظ باجوامر المفهل  لدٌ  فً موقع قرٌب

ٌوفر "شرٌط أدوات الوصول السرٌع" الموجود 

فةةً أعةةلةةى الةةركةةن اجٌةةمةةن مةةن نةةافةةذة بةةرنةةامةةج 

Word   اختةصةارات لةموامةر الةتةً ًةالةبةاإ مةا

 تستخدمها.

وعن طرٌق إهاف  أءرار إلى شةرٌةط اجدوات 

هذا، ٌمكن  االحتفاظ بكةافة  اجوامةر الةمةفةهةلة  

لدٌ  مراٌ  فً كل اجوقات، حتى عنةد الةتةبةدٌةل 

 بٌن عالمات التبوٌب الموجودة على الشرٌط.

 

 

انقر فوق السهم المنسدل الموجود بجوار "شرٌط أدوات الوصول السرٌع" لتشىٌل أي من اجوامر الموجودة 

فً القاام  المختصرة أو إٌقاف تشىٌلها. وإذا لم ٌكن اجمر الذي ترًب فً إهافته معةروهةاإ فةً الةقةااةمة ، 

فعلٌ  التبدٌل إلى عالم  تبوٌب الشرٌط حٌث ٌظهر الءر ثم بعد ذل  النقر بءر الماوس اجٌمن فوقةه هةنةا . 

 .إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريعمن القاام  التً تظهر، انقر فوق 

 إنشاا عالمات تبوٌب أو مجموعات خاص  ب  على الشرٌط

ٌمكن  تخصٌص اجوامر الموجودة على الشرٌط عن طةرٌةق 

وهةع أءرار فةً مةةجةمةوعةةات الشةرٌةةط حةٌةةث تةرًةةب فةةً 

ظهورها أو عن طرٌق إنشةاا عةالمةات تةبةوٌةب مةخةصةصة  

 خاص  ب  على الشرٌط.

انقر بءر الماوس اجٌمن فوق أي مجموعة  شةرٌةط ثةم انةقةر 

 خرريرراراتفةةً مةةربةةع الةةحةةوار .  تررخررصرريررص الشررريررطفةةوق 

Word ٌمكن  إهةافة  أوامةر إلةى عةالمةات الةتةبةوٌةب أو ،

المجموعات الخاص  ب . على سبٌل المةثةال، ٌةمةكةنة  إنشةاا 

وإهةافة  اجوامةر   سرريرعرة مسرترنرداتعالم  تةبةوٌةب اسةمةهةا 

 المفهل  إلى مجموع  مخصص  فً عالم  التبوٌب هذه.

 

 

وإذا أخطأت، فال داعً للةقةلةق. ٌةمةكةنة  اسةتةخةدام الةءر 

إذا كنت ترًب فً الرجوع مرة أخرى إلةى  إعاد  تعيين

 اإلعدادات االفتراهٌ  )"إعدادات المصنع"(.

على الشرٌط، ولكن ال تءال الىالبٌ  منها مةتةوفةرة. وإذا كةنةت ال  Wordال تظهر كاف  اجوامر القدٌم  فً 

تستطٌع العمل بدون بعض منها، فٌمكن  بكل بساط  إهافتها إلى الشرٌط أو إلى "شةرٌةط أدوات الةوصةول 

 السرٌع".

أوامرر يريرر مروجرود  فري ، انةقةر فةوق اختيار األوامر منثم فً القاام    Wordخيارات فً مربع الحوار 

وبعد ذل ، حدد اجمر الذي ترًب فٌه ثم قم بئهافته إلى عالم  تبوٌب أو مجموع  مخصص  على  .  الشريط

 الشرٌط.
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 مقدم  إلى تلمٌحات المفاتٌ  

مفاتٌ  اختصار للشرٌط، ٌطلق علٌها اسم تلمٌحات المفاتٌ ، حتى ٌكون بئمكان  تنفٌذ   Word 2010ٌوفر 

 المهام بسرع  بدون استخدام الماوس.

 .ALTعلى الشرٌط، اهىط على المفتاح  تلمٌحات المفاتٌ وإلظهار 

 وبعد ذل ، للتبدٌل إلى عالم  تبةوٌةب مةوجةودة عةلةى الشةرٌةط بةاسةتةخةدام لةوحة  الةمةفةاتةٌة ، اهةىةط عةلةى

لةفةتة  ه مفتاح الحرف المعروض تحت كل عالم  تبوٌب. فً المثال المعروض أعاله، ٌمكن  الهىط على 

ومةا إلةى   مرراجرعلفت  عةالمة  الةتةبةوٌةب س و تخطيط الصفحةلفت  عالم  التبوٌب ح و  إدراجعالم  التبوٌب 

 ذل .

 تةلةمةٌةحةات الشةاشة وبمجرد التبدٌل إلى عالم  التبوٌب الموجودة على الشرٌط بهذه الطرٌق ، تظهر جمةٌةع 
الخاص  بعالم  التبوٌب هذه على الشاش . وٌمكن  إنهاا التسلسل عن طرٌق الهىط على المفةتةاح الةنةهةااةً 

 لممر الذي ترًب فً استخدامه.

وٌةؤدي إجةراا ذلة  لةمةرات  . ESCللرجوع بمستوى واحد إلى الخلف أثناا التسلسل، اهىط على المفتاح 

 .تلمٌحات المفاتٌ متعددة متتابع  إلى إلىاا وهع 

 هل ستظل مفاتٌ  االختصار تعمل؟

فئذا كنت تعلم تسلسل اختةصةار، .  Word 2010متوفرة فً  Word 2003ال تءال مفاتٌ  االختصار فً 

ٌؤدي إلى نسخ المعلةومةات   CTRL+Cفما علٌ  سوى كتابته. على سبٌل المثال، ال ٌءال مفتاح االختصار 

إلى حفظ الةتةىةٌةٌةرات فةً الةمةسةتةنةد الةحةالةً ومةفةتةاح   CTRL+Sالمحددة إلى الحافظ  ومفتاح االختصار 

 .وحدات ماكروإلى فت  مربع الحوار  ALT+F8االختصار 

على سبٌل المثال، ٌؤدي الهىط  .Word 2010تعمل فً  ALTوال ٌءال العدٌد من مفاتٌ  اختصار قاام  

وهو ما كان ٌعةرف قةبةل )   Wordخيارات على التوالً إلى فت  مربع الحوار   Oو Tو ALTعلى المفاتٌ  

ٌةؤدي إلةى فةتة  الةجةءا   Cو  Pو  Iو  ALTذل  بأدوات | خٌارات(. وبالمثل، فئن الهىط عةلةى الةمةفةاتةٌة  

 الذي كان ٌعرف قبل ذل  بئدراج | صور(، وما إلى ذل .) قصاصة فنية

 ، سٌتم عرض مربع مثل المربع التالً:ALTومع ذل ، فبمجرد البدا فً الهىط على تسلسل المفتاح 

و أ ALTإذا كنت تعرف تسلسل المفاتٌ  الذي ترًب فٌه، فاكتبه. وإذا كنت ال تتذكر أي تسلسالت للمفةتةاح 

 بدالإ من ذل .تلمٌحات المفاتٌ  إللىاا استخدام  ESCال تعرفها، فاهىط على الءر 



 Word 2010الترحٌل إلى 
 Word 2003من 

Microsoft® 

 

 بعد Word 2010كٌفٌ  العمل مع اجشخاص الذٌن ال ٌملكون 

 -، فةةال داعةةً لةةلةةقةةلةةق Wordتةةنةةسةةٌةةقةةاإ جةةدٌةةداإ لةةحةةفةةظ الةةمةةلةةفةةات. إذا كةةان اجشةةخةةاص الةةذٌةةن تةةعةةمةةل مةةعةةهةةم ٌسةةتةةخةةدمةةون إصةةدارات مةةخةةتةةلةةفةة  مةةن (  Word 2007و)   Word 2010تسةةتةةخةةدم مسةةتةةنةةدات 

 بعد. Word 2010باإلهاف  إلى مشارك  الملفات الخاص  ب  مع اجشخاص الذٌن لٌس لدٌهم  Word 2010ال ٌءال بئمكان  فت  المستندات القدٌم  وتحرٌرها فً  

 ...Word 2010في  ماذا حدث؟ ماذا عيّي أن أفعل؟

 إلى 2003وتحوٌل ملف بتنسٌق  ”وهع التوافق“إلنهاا 
 .تحويل، ثم انقر فوق معيوماتثم فوق  ميفالجدٌد، انقر فوق  Word 2010تنسٌق 

قبل تحوٌل الملف الخاص ب ، تأكد مما إذا كنت ال تءال بحاج  إلى التعاون فً العمل فً 

ا أقدم(. إذا Word 2003المستند مع أشخاص ال ٌءالون ٌستخدمون   كانت )أو إصدارإ
 الجدٌدة المٌءات استخدام ٌجتذب  ال حٌث التوافق، وهع فً البقاا إلى تحتاج فقد نعم، اإلجاب 
  .القدٌم الملفات تنسٌق فً المعتمدة ًٌر

موجودتٌن على شرٌط العنوان [ وضع التوافق]، سترى الكلمتٌن Word 2010فً نافذة برنامج 

 .بجوار اسم الملف

 

 

ا أن  إال ،Word 2010 تستخدم أن  من الرًم على هذا ٌعنً أنه ٌإ  القدٌم الملفات بتنسٌق تعمل تءال ال فن
 المعادالت أو الجدٌدة المخطط أدوات مثل الجدٌدة، Word 2010 مٌءات تحرٌر من تتمكن لن وأن 

  .Word 2010 ملفات تنسٌق إلى الملف بتحوٌل تقم لم ما الحسابٌ 

 بواسطة إنشاؤه تم مستند فتح
Word 2003.  

، Word 2010إلى التعامل مع مستند بحاج   Word 2003إذا كنت تعتقد أن مستخدمً 

  .للتأكد من أن الملف سٌعمل بشكل صحٌ  معهم“ مدقق التوافق”فٌنبىً علٌ  تشىٌل أداة 

البحث عن ثم فوق  معيوماتثم فوق  ميفالتوافق، انقر فوق عالم  التبوٌب  للتأكد منو

 .تدقيق التوافقثم انقر فوق  مشاكل

 القدٌم . اإلصدارات فً المعتمدة ًٌر Word 2010 فً الجدٌدة المٌءات اجداة تعرض
 فً تظهر التً التحذٌرات لتجنب المٌءات هذه إءال  فً ترًب كنت إذا ما تحدٌد ذل  بعد ٌمكن 

Word 2003.   

، فستظهر مطالب  تحتوي على ارتباط لتنءٌل حءم  Word 2003إذا قام شخص بفت  مستند فً 

شرط أن تكون ملفات التصحٌ  وحءم الخدم  الحدٌث  مثبت  بالفعل(. وتكون حءم  ) توافق مجانٌ 

 .والتعامل معها Word 2010من أجل فت  مستندات  Word 2003التوافق مطلوب  لـ 

 مثل ب ، الخاص المستند فً Word 2010 بـ الخاص  الجدٌدة المٌءات أو التنسٌقات استخدمت إذا
 ًٌر مٌءات حول تحذٌرات Word 2003 مستخدمو ٌرى فقد الحسابٌ ، المعادالت أو المخطط أدوات
  .للتحرٌر قابل  ًٌر تكون قد الكاانات أن أو الملف فً موجود ًٌر التنسٌق أو المٌءة أن أو معتمدة

 كميف بك الخاص المستند حفظ
Word 2007.   

 .لن تحتاج إلى القٌام بأي إجراا بشكل هروري

“ التوافق مدقق”أداة  تشىٌل فسٌتم Word 2003 لـ أقدم ملفات بتنسٌق لدٌ  الملف حفظ عند

 فً هرورٌ  تىٌٌرات أي إجراا ذل  بعد ٌمكن  .معتمدة ًٌر مٌءات أي من وتحذٌر   تلقااٌاإ 

 .الملف على التصمٌم

ولن تطالب بحءم   — ، فسٌتم فت  الملف بشكل طبٌعWord 2003ًإذا قام شخص بفت  مستند فً 

 .التوافق

ا أو Word 2010 بـ الخاص  الجدٌدة المٌءات استخدمت إذا  مثل ب ، الخاص المستند فً تنسٌقإا جدٌدإ
 مٌءات حول تحذٌرات Word 2003 مستخدمو ٌرى فقد الحسابٌ ، المعادالت أو المخطط أدوات
  .للتحرٌر قابل  ًٌر تكون قد الكاانات أن أو الملف فً موجود ًٌر التنسٌق أو المٌءة أن أو معتمدة ًٌر

 كميف بك الخاص المستند حفظ
Word 2007.   
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 Word 2003استعادة تباعد اجسطر فً 

 Word، بال أي سةطةر فةاري بةٌةن الةفةقةرات. وفةً 0.0، تكون المساف  بٌن اجسطر Word 2003فً 

، مع وجود سطر فاري بٌن الفقرات. 0.01، قد تىٌرت المساف  بٌن اجسطر إلى (Word 2007و) 2010

 وقد تفهل أن ٌكون التباعد بٌن اجسطر كما كان من قبل. 

لمستند بالكامل، ٌمكن  البحث فً اجوامر الموجودة على  Word 2003الستعادة تباعد اجسطر الخاص بـ 

تغيير ، انقر فوق السهم جسفل فً   أنماطفً المجموع  .  الصفحة الرئيسيةالجانب اجٌسر من عالم  التبوٌب 

 .Word 2003ثم انقر فوق  مجموعة أنماطوبعد ذل ، أشر إلى . األنماط

 العثور على المٌءات المتقدم 

أو   XMLبشكل روتٌنً لتصمٌم وحدات الماكرو أو الةنةمةاذج أو   Word 2010إذا كنت تخطط الستخدام 

 مطور، فٌمكن  إهاف  عالم  التبوٌب )Microsoft Visual Basic for Applications  (VBAحلول 

 .Wordإلى شرٌط 

ثةم فةوق   مريرفمن الشرٌط، انقر فةوق عةالمة  الةتةبةوٌةب 

، انةقةر فةوق Word  خريراراتفً مربع الحوار .  خيارات

من القاام    مطورثم حدد خان  االختٌار   تخصيص الشريط

إلًةالق مةربةع   موافقالتً تظهر على الٌسار. انقر فوق 

  .Wordخيارات الحوار 

اآلن عةلةى ٌسةار عةالمة    مرطرورستظهر عالم  التبوٌةب 

 .عرضالتبوٌب 

إذا كان كل ما ستفعله هو تسجٌل وحدات الماكرو    تيميح

، فلن تكون بحاج  إلى إهاف  عالمة  Word 2010فً 

، عرضقم فقط بالنقر فوق عالم  التبوٌب . مطورالتبوٌب 

الةمةوجةودة عةلةى   وحردات مراكررووابحث عن المجمةوعة  

 الٌسار. 

، فةانةقةر فةوق السةهةم الصةىةٌةر Word 2010إذا قررت فٌما بعد استعادة تباعد اجسطر الخاص بـ 

ثةم انةقةر فةوق   مرجرمروعرة أنرمراط، وأشر إلى اجمةر ( أنماطفً المجموع  )   تغيير األنماطالموجود فً 

Word 2010 . ًلمءٌد من المعلومات حول تعدٌل تباعد اجسطر فWord 2010 اهىط عةلةى ،

 لفت  تعلٌمات ثم ابحث عن "المسافات بٌن اجسطر والفقرات". F1المفتاح 


