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 word  سم أق – امتحان تطبيقات الحاسوب נוסח שלישי  -מבחן וורד

 (عالمتان) . قم بإنشاء مجلد على سطح المكتب بحيث يحمل اسمك .1

 (عالمتان) افتح ملف جديد وقم بحفظه في المجلد الذي أنشأته باسم: حفلة .2

 (عالمتان. )اطبع العنوان: حفلة فجائية .3

 : نسق العنوان وفقاً للتعليمات التالية
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 : ادخل عنوان ثانوي باسم "قائمة اللوازم" وقم بتنسيقه وفقاً للتعليمات التالية .4
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 (عالمات 10. )أخضر: اللون  12 : الحجم  Guttman adi:  الخط

 (عالمتان) أضف الى الغرض األخير في القائمة مالحظة بشكل علوي كما يظهر في .7
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 :سطر العنوان بحسب المثال. قم بتنسيق العنوان وفقاً للتعليمات التالية قم بملء .12
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 :التاليةقم بتنسيق اسطر المعلومات في الجدول وفقاً للتعليمات 

 (عالمات 6)       أسود: اللون  12:  الحجم  دافيد: الخط
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 مسليات, حليب 3366998-054 داوود
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