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 درجات( 6( مايلي:م ثالث نفذ Microsoft Word:باستخدام تطبيق 1س

 غير تباعد االسطر من تلقائي الى مسافة ونص. -1

 اجعل صفحة الكتابة مكونة من ثالثة اعمدة  -2

 اضف ترقيم بداية كل فقرة جديدة. -3

 التسيقات السابقة بخطوة واحدة.احذف كل  -4

 درجات ( 6: بين الفرق بين ثالث مما يلي: )2س

 تقسيم الخاليا وتقسيم الجدول )وضح اجابتك بذكر الخطوات لكل عملية( -1

 save asو   saveالفرق بين  -2

 wordو  windowsالفرق بين  -3

 deleteما الفرق بين استخدام المسح القص والمسح باستخدام  -4

 

 درجات( 4) -التالية:ما ثم اجب عن  5×4:صمم جدول يتكون من 3س

 5والرقم  4ما المقصود بالرقم  -1

 بين خطوات دمج خاليا الصف االول -2

 كيف يتم تغيير حجم العمود تلقائيا. -3

 غير االطار الخارجي للجدول. -4

 5×2قسم الجدول جدولين يتكون كل واحد  منهما من  -5

 

 

 درجات( 4) مائية للصفحة. هل يمكن اضافة عالمة مائية مشتركة لكل المستند؟: اكتب خطوات اضافة عالمة 4س

 

 مع امنياتي لكم بالنجاح الدائم ))مدرس المادة((

 

==============================================================   
 رئيس القسم                       مدرس المادة     

 أ.م.د خديجة عبيس                  م.م وسن عبدهللا االوسي 
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 :  1س

 تبلعد بيت االسطر. فقرة   من قائمة الصفحة الرئيسية   -1

 .3نحدد عدد االعمدة  اعمدة  اعداد الصفحة  من قائمة تخطيط الصفحة  -2

 مسح التنسيق. خط ( ثم من قائمة الضفحة الرئيسية ctrl+Aنحدد جميع النص من لوحة المفاتيح )  -3

 :2س

 تقسيم الخاليا : خلية واحده يحولها الى عدد من الصفوف واالعمده. -1

 لية الى جدولين بنفس عدد االعمده.تقسيم جدول : يقسم الجدول من الخلية الحا-    

2- save.تحفظ ملف موجود سابقا : 

    Save asحفظ باسم وموقع جديدين وقد تستخدم للحفظ الول مره : 

 من مكانه الحالي ولكن يحتقظ التطبيق بنسخة  يمكن لصقها في مكان اخر. المسح بالقص يحذف النص -3

 فانه يحذف من المكان الحالي فقط. deleteاما المسح 

 

 :3س

 هو عدد االعمدة. 5هو عدد الصفوف و  4 -1

 نحدد الصف االول ثم نضغط الزر االيمن للماوس ونختار دمج خاليا. -2

 ثم نغيير حجم العمود كما نريد.          نضع المؤشر على الخط الخاص بالعمود يتغير شكل المؤشر  -3

 حدود خارجية.حدود  قائمة تصميم نحدد الجدول  -4

 تقسيم جدول.  نضغط الزر االيمن لماوس  نضع المؤشر على الصف الثالث  -5

 مة مائية.عال خلفية الصفحة  من قائمة تخطيط الصفحة  -:     4س

 نعم يمكن ان تكون خلفية موحده لجميع صفحات المستند. -

 

 


