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 )  Word)  مكونات نافذة ال (١لشكل رقم (ا                                       
 
 -أغالق الملفات : ٣-١

 -هنالك عدة طرق : Microsoft Wordإلغالق الملفات المفتوحة ضمن برنامج 
 -الطريقة االولى : -١

 . keyboard) معا من لوحة المفاتيح   ctrl+ f4من خالل الضغط على مفتاحين (
 -الطريقة الثانية: -٢

 . closeومن ثم اختيار االيعاز اغالق  fileالقائمة   ملف  من شريط القوائم نختار
  -الطريقة الثالثة: -٣

 الموجودة في الزاوية اليمنى من شريط القوائم . من خالل عالمة 
 

 -اغالق البرنامج : ٤-١
  -هناك عدة طرق :  Microsoft Wordألغالق البرنامج 

 -الطريقة االولى : -١
 الموجودة في الزاوية اليمنى للبرنامج . على االداة  من خالل شريط العنوان عند النقر

  -الطريقة الثانية: -٢
 .  Keyboard) معا من لوحة المفاتيح Alt+ f4من خالل الضغط على مفتاحي ( 

 -الطريقة الثالثة : -٣
 ) خروج . Exitومن ثم  اختيار االيعاز انهاء (  fileمن شريط القوائم نختار القائمة  ملف 

 
 

  Microsoft Wordنافذة البرنامج  مكونات ٥-١
  -: title barشريط العنوان  ١-٥ -١
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ر واالغالق   ى زري التصغير والتكبي ذلك عل وح وك امج المفت وان البرن ى عن وي عل ه يحت وان ألن وسمي شريط العن
ات الحفظ والتراجع وا ى ايقون وي عل ذي يحت ة وضع شريط ادوات الوصول السريع ( ال تح باإلضافة الى امكاني لف

 وغيرها من ادوات التي يتحكم بها المستخدم ) .
 -: minus barشريط القوائم  ٢-٥-١

 
 

 
ل  View، عرض  fileيحتوي شريط القوائم على عدة قوائم  منها ( ملف ات ك تم عرض محتوي خ )حيث ي .... ال

ادوات اخرى تظهر قائمة على شكل شريط يظهر في اعلى الشاشة يوفر للمستخدم معظم االدوات الالزمة اضافة الى 
ى  ى الشاشة وسهولة الوصول ال ام عل ل االزدح ي  تقلي ذا يعن ا ه وم به ي تق ة الت ا للمهم ا او تبع ة اليه د الحاج عن

 االدوات السريعة . 
  -:   tools barشريط االدوات ٣-٥-١

  -ويكون متغيرا حسب اختيار القائمة من قبل المستخدم وفيما يلي اشكال اشرطة كل قائمة من القوائم :
 -:  Homeشريط التبويب او  قائمة  الصفحة الرئيسية -١

اذاة font، خط clipboard ويحتوي شريط الصفحة الرئيسية على الحافظة اط paragraph، مح ، انم
styles ،تحريرEditing . 

 
 

 -:Insertشريط تبويب او قائمة ادراج  -٢
، Illustrationsحية ، رسومات توضيTablesويحتوي شريط قائمة ادراج على االيعازات جداول 

فحات  ط Pagesص فحة Links، رب ذليل الص ص ،   Header&Footer، راس وت ، Text، ن
 .  symbolsرموز 

 
 
 

  -: page layoutشريط تبويب او قائمة تخطيط الصفحة  -٣
ى نسق ة page setup، اعداد الصفحة  Themesيحتوي شريط قائمة تخطيط الصفحة عل ، خلفي

 . Arrange ، ترتيب   Paragraph، فقرة page Backgroundالصفحة
 
 
 

  -: Referencesالمراجع شريط تبويب او قائمة  -٤
ع  ة المراج ريط قائم وي ش ات  Referencesيحت دول المحتوي ى ج  Table of contentsعل

فلية  ي الس ات  Footnotes،الحواش ع واالقتباس ،  Citations&Bibliography، المراج
 Indexلفهرس ، ا Captionsتسميات توضيحية 

 
 -: Mailingsتبويب او قائمة مراسالت شريط  -٥

، بدء دمج المراسالت  Createعلى  انشاء مغلفات وتسميات  Mailingsمراسالت يحتوي شريط قائمة 
start Mail Merge  ا ول وادراجه ة الحق ائج  Write & Insert fields، كتاب ة النت ، معاين

Preview Results  االنهاء ،finish  . 


