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 المحاضرة االولى

 0202 مقدمة عن مايكروسوفت وورد 

Microsoft Word 2010 

 المقدمة :

احد برامج حزمة التطبيقات  Microsoft Word/  2010يعد برنامج  مايكروسوفت وورد      
لمايكروسوفت ، إذ يمثل احد البرامج المستخدمة في حزمة   Office Softwareالمكتبية 

تطبيقات المكتب كمعالج لمنصوص عند الحاجة الى الطباعة مثل طباعة الرسائل الكتب 
 المذكرات المجالت ..... الخ .

 :Microsoft Word/  0202 اواًل : طرق تشغيل مايكروسوفت وورد

 : وكاآلتيىنالك عدة طرق يمكن لممستخدم عن طريقيا تشغيل ىذا البرنامج  

مايكروسوفت أوفيس     All programsجميع البرامج    Startقائمة أبدا  -1
Microsoft Office             2010مايكروسوفت وورد  /Microsoft Word . 

 مى سطح المكتب .الموجودة ع من ايقونة االختصار وورد  -2

 Start     في قائمة أبدا في حقل البحث  Wordابة عبارة كت -3

  
جاىز   Document 1افتراضي مستند فارغ  باسمبعد ذلك سيظير مستند فارغ جديد  -4

  لمعمل .

 كلية العلوم االسالمي

 قسم العقيدة والفكر االسالمي

 الدراسة الصباحية
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يوضح الشكل ادناه واجية برنامج :  0202ثانيًا : واجهة برنامج مايكروسوفت وورد 
 . Word 2010مايكروسوفت وورد 

 

  Tadsفي الجزء العموي من النافذة نالحظ أن بيئة البرنامج تعتمد عمى التبويبات  -
 Insert، إدراج  Homeمثل : تبويب الصفحة الرئيسية   Menusبداًل من القوائم 

والذي   File، باالضافة إلى تبويب ممف  Page Layout، تخطيط الصفحة 
ويضم كل يساعد عمى فتح وحفظ وطباعة الممفات والتحكم بخصائص المستند . 

 تبويب مجموعة تحتوي بدورىا عمى أوامر .
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في تحت كل تبويب يوجد صفوف من االوامر تسمى اشرطة األدوات يتم استخداميا  -
 إنشاء وتحرير المستند .

 تنسيق موقع األشكال .تستخدم المسطرة لتعيين عالمات التبويب ، واليوامش و  -
التعميمات تفتح نافذة عمى جانب المستند لتقديم المساعدة والتعميمات من خالل  -

 إدخال أسئمة معينة أو االستفيام عن ايعاز ما.
وعمى الجزء السفمي من الواجية . وبالضغط عمى جانب الاشرطة التمرير عمى  -

ونزواًل ويسارًا ويمينًا خالل االسيم في نيايات اشرطة التمرير يمكن التحرك صعودًا 
 المستند .

 شريط الحالة : يكون موقعو في اسفل نافذة وورد ويحتوي عمى : -
 )رقم الصفحة : بالنقر عمييا سوف يعرض مربع حوار بحث واستبدال (

 (الكممات  : يعرض عدد الكممات في المستند  )
وعند الضغط عمييا بزر ) العربية )العراق( : وتدل عمى المغة المستخدمة في الكتابة 

 الماوس االيسر سيظير مربع حوار المغة (
 ) مجموعة طرائق عرض المستند (

 ) التكبير / التصغير لمعاينة المستند ( 
ثة شريط العنوان : ويوجد فيو اسم الممف الذي يتم التعامل معو فضاًل عن وجود ثال -

 أزرار ىي ) تكبير والتصغير واغالق ( 
 وشريط المجاميع   شريط التبويبات -
 شريط ادوات الوصول السريع . -


