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 (1) 

( لكتابة اإليقاعات والنوت WORDتطويع برنامج )ورد 
 يةالموسيق

 (*د. حممد عبد الغفار أمحد)

 مقدمة :
يعتبرررل دوتررردميس دومملررريقا دوعمرررمد دوىقرررل  وفمملررريق  رعفررر     عرررس  ليقررر  دلتقررر    

دوممليق  مس مجلد  س يعبل عس أحاليس مدنىعاال  دإلنلاس  را أممنرة ىرت  مأمرارس 
مررا متباينررة   ىورر  مجرراا دومعررالي دإلنلررانية دومنامررة   بررا مدلتقرر  ىورر  مجرراا دوعفررم  ب

أرلب  وها دوتردميس مرس ترلدر  دومعفممرا  متلرجيا دالرس مدوقمدعرد دوترا تقرم  عفيهرا 
 .(1: 7)دوىلمع دومختفىة وفدلدلا  دوممليقية 

موقد دحتا دورممبيمتل مرانرة دودرددلف  را حقرا دوترنمومجيرا دومعادرلف   مور  يعرد م ىرا  
ة دوعفيرا   برا دتلر  عف  دومتخدديس  را مجاالتر  مرس  رلج دوجامعرا  مدومعافرد دوىنير

 .تقدي ( :9)ن اق دلتخددم  ويىما دونىا ا  دوعمفية مدوتلبمية محت  دوتل يهية منها 
( مررس أملرر  بررلدما دوحالررج دنتىررالد   Wordميعررد بلنرراما معاوجررة دوندررم  )ملد

مأرثلفا  ائدف وملتخدما دوحالبا    ىذ ال يلرتننا  رلد أم مسللرة أم ددئرلف حرمميرة 
دوللررائا مدوندررم     حيثمررا رانرر  دومثررائا مدوملررتندد  م فمبررة  عررس حاجترر  ورتابررة

 لبد مس مجمد أحد بلدما معاوجة دوندم    م را دوحقيقرة تمجرد دمس مئرا  دوبرلدما 
( باعتمرراد دوفنررة دوعلبيررة يقرري عفرر  Wordدوتررا تخررد  فررذد دونررلن   ىال أس بلنرراما )

ا غيرله مرس برلدما معاوجرة لأس فذه دوبلدما بما يمفك مس ماائي ىضرا ية ال تترم ل  ر
 .(10:10)دوندم  

  

 مىرفة دوبحث :
الحا دوباحث أثناء  يامر  برتابرة للرائا دوماجلرتيل مدوردرتملده أس فنراك درعمبة باونرة 
 ررا رتابررة دامثفررة دإليقاعيررة مدوفحنيررة ددخررا مررتس دورتابررة  باوفنررة دوعلبيررة أم داجنبيررة   

مجررمد فررذه دامثفررة وتمضرري  دومعنررا ممررس دوضررلمل  مدوهررا  جرردد   ررا معارر  داحيرراس 
موتمديا دوىرلف دوتا ي لحها دوباحث  را بحثر  أم وىرلف مىهرم  أم مدر ف    موهرذه 
دوضلملف يفجأ دوباحثمس ىو  دلتخدد   لق عردف ومضر  فرذه دامثفرة ددخرا مرتس دورتابرة 

 فدا ورتابة دامثفة  .ومعف  لأس فذه دو لق  ليقة دوق  مد

 
 فدي دوبحث :

( ورتابة دامثفة دإليقاعيرة مدوفحنيرة ددخرا Wordدوبحث ىو  ت مي  بلناما ) يهدي فذد
 متس دورتابة باوفنة دوعلبية مداجنبية.
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 (2) 

 أفمية دوبحث :
دامثفرة دإليقاعيرة مدوفحنيرة ددخرا تتمثا أفمية فذد دوبحرث  را أنر  يحراما تلرهيا رتابرة 

دوللرائا مدابحراث دوعفميرة  متس دورتابة باوفنة دوعلبية مداجنبيرة ممرا يلراعد عفر  حىرا
 جمء منها.  براما معفمماتها دمس نقداس أ

 

 أدمد  دوبحث :
 جهام رمبيمتل. -1
 (.Wordبلناما دومعاوجة دوندية ) -2
 Anastasiaخ   -3
 

 مد فحا  دوبحث :
دوتدميس : فرم بدرىة عامرة ملريفة ونقرا متخرميس دومعفممرا  وتحقيرا دالتدراا  -1

تفىة . ممس ث  يسد  دوتدميس دملد  فامرا  محالرما  بيس داجياا مدوحضالد  دومخ
 (16) ا ت مل دوعفم  متلدر  دومعل ة دإلنلانية.

فم دل  ي فا عف  أ  جهام يمرن  دوقيا  باوماائي دوثلثرة دمتيرة : دورمبيمتل: -2
( معاوجررة فررذه دوبيانررا   بقررا  وقمدعررد 2( تقبررا بيانررا  مهيررأف بدررملف معينررة 1

( ىخرررلدل دونترررائا أم تحقيرررا دونتيجرررة 3معينرررة  معينرررة بهررردي تحقيرررا مايىرررة
دوملجمف . مدوقمدعد دوتا تت  عفيها معاوجرة دوبيانرا  تدراي  را بلنراما ي نرذ   
ب  دوجهام   ميلتب  باورمبيمتل أجهمف معامنة تلم  باو ل يا  ممنهرا أجهرمف 
 دإلدخرراا ) رفمحررة دومىرراتي  أم دوىررألف أم دوقفرر  دإلورتلمنررا ( مأجهررمف دإلخررلدل

 (149:8)راوىاىة مدو ابعة مأجهمف دودم  ( .  )
فم منلا ندم  رامرا دوميرمد  مدرم  :   Wordبلناما دومعاوجة دوندية  -3

ويلاعد  ا دوعما بىاعفية أربل لمدء رن  تلتعما دورمبيمتل وعردف لراعا   را 
   (7:14)دويم  أم تلتخد  بلدما تنليا دوندم   ا بعن داحياس . 

   

 قيس :مينقل  دوبحث ىو  ى
 

 دوىا داما نال  ميىما :
 دوتدميس. -1
 دورمبيمتل -2
 .Wordبلناما دومعاوجة دوندية  -3
 دودلدلا  دولابقة. -4
 

 : الشق الثاني تطبيقي ويشمل
ورتابررة دامثفررة دإليقاعيررة مدوفحنيررة ددخررا مررتس  Wordميىررما ريىيررة ت ميرر  بلنرراما 
 دورتابة باوفنة دوعلبية مداجنبية.

 
 
 



 (3) 

 لشق النظري:ا –أوالً 
 

 :التدوين -1
دوعفم  داخل     اوتردميس   ايسدي  دوتدميس  دوذ دوممليق  و  نىس دودمل   ادوتدميس 

دوممليق  فم مليفة نقا داوحاس مدإليقاعا  مس مراس اخل ممس جيا اخل  ضرل  عرس 
  ررا مريىررا رمرراتخمينهررا بمررا يحقررا تررلدر  دومعل ررة دومملرريقية ميررسد  احررددث ت ررمل 

 .(6)التها دومتعددف مجا
بعيرردد  عررس ىرررا دوفنررا  دومرتمبررة ورريس لررم   دمسيبرردم ونررا  دوررذ مدوترردميس دومملرريق  

دىتقاق مس فذه دوفنا  مال يعدم تاليخ فرذد دوتردميس أس يررمس  درل  مرس تراليخ دورتابرة 
 .(5:17)نىلها 

دوعدرمل  موقد مل دوتدميس بملدحا عدف عبل دوعدمل دومختفىة متنقل  فذه دوعدمل ىو 
دوقديمررة   مدوعدررمل دوملرر     مدوعدررمل دوحررديث. ممررس دوناحيررة دوتاليخيررة ال يمرررس 

ناررلد  الخررتلي  ررما  ممنررامضرر  تررمدليخ  ادررفة  ا عررة برريس دوعدررمل  بينهررا تررددخا 
ين يها را مس فذه دوعدمل مفم ما يىلرل براختلي عمرل دوحضرالد  مرس  دوتادوىتلد  

 دوتررادوربيرل برريس لرلعة ممعردا تررلدر  دوتنيرلد  من قرة ىور  أخررل   ضرل  عرس دوتىررام  
 .(6:17)ىهدتها را مس منا ا دوعاو  دومختفىة 

 

 دورمبيمتل -2
وتنىيررذ عمفيررا   من قررايلررت ي  تلجمررة أمدمررل مرتمبررة بتلفلررا  دورتلمنررامفررم جهررام 

( مىجررلدء عمفيررا  حلررابية أم Output( أم ىخررلدل معفممررا  )Inputىدخرراا بيانررا  )
بقرلدءف دوبيانرا  مرس أجهرمف دإلدخراا أم دوتخرميس رمرا يقرم  باورتابرة  من قيرة مفرم يقرم 

( Operatorعف  أجهمف دإلخلدل أم دوتخميس مدوبيانرا  يرت  ىدخاوهرا مىرنا دوحالرج )
( أم دلررتلجاعها مررس Keyboardعررس  ليررا محرردد  دإلدخرراا مثررا ومحررة دومىرراتي  )

يقرم  دوحالرج بمعاوجرة ( مDisk) دومننا يلراملائ  دوتخرميس دومختفىرة مثرا دوقرل  
تقرم  بررجلدء دوعمفيرا   دوترا( CPUفذه دوبيانا  مس خرلا محردف دومعاوجرة دوملرميرة )

( مثررا دوجمرر  مدو ررلف مدوضررلج مدوقلررمة Arithmetic Operationsدوحلررابية )
( مثا مقالنة داعددد مدورفما  مبعرد Logic Operationsمرذوك دوعمفيا  دومن قية )

( مثرا دو ابعرا  Output Devicesرتابتها عف  أجهمف دإلخرلدل ) معاوجة دوبيانا  يت 
(Printers( أم ملائ  دوتخميس دومختفىة )Storage Units )(12: 108-109). 
 

 :(2:5 3)خدائ  دوحالج 
ورررررس فررررذد دوجهررررام يتمترررر   دورتلمنرررراتعليرررري دوحالررررج بأنرررر  جهررررام   رررراوقررررد لأينررررا 

 :يفافذه دودىا  بما بدىا  خادة تميمه عس غيله مس داجهمف منفخ  
( يعمرررا أويرررا : عنررردما يتفقررر  دوحالرررج دومعفممرررا  مدامدمرررل دولممرررة وفقيرررا  بعمرررا 1

مدمس ترررردخا دإلنلرررراس موهررررذد  تفقررررائامررررا  رنرررر  ينىررررذ لفلررررفة مررررس دوعمفيررررا  بىرررررا 
 نقما بأن  يعما أويا .

دوتنىيررررذ: ىس دوحمدلررررج تقررررم  بتنىيررررذ دوعمفيررررا  دوم فمبررررة منهررررا   ررررا( دولررررلعة 2
مذففرررررة ىذ أس دوحمدلرررررج ذد  دوقررررردلد  دوعاويرررررة تقرررررم  بمفيرررررمس عمفيرررررة أم بلرررررلعة 



 (4) 

 nanosecondدوثانيرررة دومدحررردف مورررذد بررردأ دلرررتخدد  مىهرررم  دونرررانم ثانيرررة   ررراأرثرررل 
 تىرا جمءد  مس بفيمس جمء مس دوثانية. دوتام
 اىنجام دوعمفيا : ىس دوحمدلج تقم  بأددء ما ي فج منها بد ة متنافية  هر  ا( دود ة 3
ل  علضة وفتعج أم دوىلمد مقالنة م  ما يحدا وإلنلراس عنردما يعمرا مخادرة ىذد وي

 راس عمفة مفيئا  باال ا  مدومعادال  دولياضية مغيلفا مس دوملائا دومعقدف.
( ىمرانية حىا متخميس دومعفمما : تمررس دوحمدلرج مرس حىرا متخرميس رميرا  فائفرة 4

تقرا  عفر   دوترافيرا  دوتحفيرا مدومعاوجرة تمرس مرس دوقيرا  بعم  هامس دومعفمما  مبهذد 
 فذه دومعفمما .

( ىمرانية دتخاذ دوقلدلد : يقم  دوحالج باوبحث عرس را رة دوحفرما وملرأوة معينرة مأس 5
 يقد  أ ضفها مذوك م قا  وفىلم  دوممضمعة مدومت فبا  دوخادة باوملأوة دوم لمحة.

دوحررمدلد  مرر  دوملررتثمليس  (  ابفيررة دومحرراملف مدوررلب : دوحمدلررج  ررادلف عفرر  ىجررلدء6
 مرذوك دالتداا م  داجهمف داخل  راوحمدلج مغيلفا.

 

 :Wordبلناما  -3
ال تتم ي ىمرانياتها عفر  تقردي  مىرافي   دوتامدحد مس دوبلدما دوقفيفة  Wordمبلناما 

معاوجة دوندم  دوتقفيدية مثا رتابة دوندم  مىدخاا تحلينا  عفيها تىما دوتلرميد 
مدورتابررة دومائفررة مدلررتخدد  دابنررا  دومختفىررة بمقالررا  متعررددف بررا  حتررادوتمدوتلرر يل 

تتعرددفا ىورر  أغررلدن دونىررل دومختفىرة مثررا ىنىرراء أعمرردف متقابفرة بفنررا  مختفىررة مدمررا 
 .(10:10)دوندم  م  دودمل مدوللم  دوبيانية 

مف  مجممعة  مية مس دوبرلدما دومترامفرة  Microsoft Officeمفم يتب  مجممعة  
 .(11: 13 )ا يمرنك دلتعماوها إلنىاء ملتندد  مت ملف دوت
 

 :Word (10 :10-11)ماائي 

  ررا –ىررأن  ىررأس بقيررة بررلدما معاوجررة دوندررم   -ألالررا  Wordيلررتخد  بلنرراما 
أغرررلدن معاوجرررة دوندرررم  ميهرررت  بتنلررريقها متحليلفرررا متحرررديثها م باعتهرررا ىال أس 

Word اف  غيله مس دوبلدما  يما يفريىتما عف  ممديا رثيلف أخل  تجعفك تىضف  ع 
 تمضي  باختدال اف  فذه دوممديا:

 .دوحىاا عف  دوخ  دومختال بعد تنييل دوفنة 

 دوملسوة عس تحديد خدائ  دوحلي ( دوتحر  باوتىريا مدورىيدف(. 

 .ىنىاء عمدميد متمدجهة بفنا  مختفىة 

 .ىنىاء جددما باالتجافيس 

  "ابدون  دوعل  ادلتخدد  ميمف "بحث متنييل. 

 .دوحدما عف   مدئ  برحد  دوفنتيس دوعلبية أم دإلنجفيمية 

 . ىحضال مفىا  مس أنامة أخل 

  مراس ددخا دوملتند.  أ  ا   دمل مودقها 

 حجا  مداىرراا بالرتخدد  مىهرم  "تلمتايرج" دورذدورتابة بخ م  مختفىة دا  
م يلررتخدم  "مينرردمم" مرر  ىمرانيررة تحلرريس دورتابررة بالررتخدد  دوخرر  دومائررا أ

 دومل ل أم دالمد.



 (5) 

 .يمرس نقا دومقا   مدوندم  بمىهم  دولحج 

 ( تلهيا أددء داعماا بدىة تفقائية عس  ليا دلتخدد  دومارلمMacros.) 

 . ىمرانية عما دوىهالس مدومحتميا 

 .يمرس رتابة دوتعفيقا  مدوملحاا  ددخا دوملتند   م  تحديد مس  ا  بها 

 .ىضا ة لأس متذييا محاىية وفدىحة 

   يمرس تحميا دوجددما ىو  ندم  مرتمبة أم دوندم  دومرتمبة ىور  جرددما
 رما يمرس تنييل أعمدف دوجددما بلهموة .

 . يمرس ىضا ة بلدميم مالا إلضا ة وملا  جماوية عف  دودىحا 

  يلرتخد  مىهررم  أىررل ة دادمد  وتنىيررذ دوعديررد مرس دوماررائي برردال  مررس دوفجررمء
ي حىررا دوملررتند م تحرر     ررت  ملررتند جديررد   ىورر  دامدمررل   مررس فررذه دوماررائ
. با أرثل مرس ذورك يمررس مدوعديد مس دوماائي  دوق  مدوفدا  تل ي  دول مل

 تلتخدمها ددئما . دوتاتم يا ىلي  دادمد  ويىتما عف  دامدمل 

 .ىمرانية درتىاي داخ اء دإلملئية مدونحمية 
 

 دودلدلا  دولابقة  -4
 

 :(4)ع ية بعنمدس دلدلة أيمس أحمد محمد   -
 دإلملء دوممليق   ادمل دورمبيمتل 

دومملريق  بىررا   رادودلدلة ىو  محاموة ىوقاء دوضمء عفر  دمل دورمبيرمتل  تفك  فد 
تمرر  عررس  دوتررادإلمررلء دومملرريق  بىرررا خررا  مذوررك مررس خررلا دودلدلررا    رراعررا  م

مررذوك دلدلرة  امرادف تردليج دولرم  دإلملئر  رادوتعفي  دومملريق    ا ليا دورمبيمتل 
متحفيا ما تر  دوحدرما عفير  مرس أبحراث خادرة براإلملء دومملريق    م رد  را  دوباحرث 

 بعما دلدلة تحفيفية الب  دلدلا  خادة بممضمع بحث  مفا:
( دوجيرردم رناررا  ألالررا تىرراعفا  ررا دورمبيررمتل وت ررميل دوتعرراوي  مررس حيررث دوترردليبا  1

 دولمعية
 وفنن  امماتيردامت( ألس دوبلمجة  ا دوتدليج 2
 ( دوتمليس مدومماللة وتدليج دولم 3
 ( ناا  دوجيدم ممىلمع دوبلتم4

 م د ران  نتائا دوبحث رما يفا:
( أفمية بلناما دورمبيمتل مس حيث لهموة دلتخددم  ربديا عس دومعف  خرالل دوىدرا 1

دولدلرررا   ملخررر  ثمنررر    مدوقررردلف عفررر  تقيررري  دلرررتجابة دو اورررج   مدختيرررال لرررلعة 
 ليج. دوتد
 ( دحتماا حدمث أخ اء عند تقيي  ىجابة دو اوج بمدل ة دإلنلاس.2
( دعتمرراد دو اوررج عفرر  نىلرر  عنررد غنرراء دوننمررا  دمس داللررتعانة باموررة دوتررا تلرراعده 3

 عف  لماع دوننمة دودمدج عند دوخ أ  ا دونناء.
 ( دوتعفي  عس  ليا دومحاملف بيس دو اوج مدورمبيمتل.4
 عمفية دوتعفي  بمدل ة ومحة مىاتي  دورمبيمتل. ( لي لف دو اوج عف 5
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دودلدلة م  دوبحث دوحاوا  ا أس دوبحث دوحاوا يقم  بت مير  بلنراما ملد  تفكمتختفي 
 ورتابة دإليقاعا  مدونمتا  دوممليقية

 
 :(3)دلدلة أيمس أحمد محمد ع ية بعنمدس   -

  اتدليج دولم  دإلملئ  ابلناما مقتلف 
 بعن دو لج مس دوىل ة دامو بمدل ة دورمبيمتل و

دودلدلررة ىعررددد بلنرراما وفترردليج دوررذدتا  ررا دوبنررمد دومختفىررة ومررادف ترردليج   تفررك مفرد 
 دإليقراعا  دإلمرلء  دإليقراعادولم  بمدل ة دورمبيمتل يهردي ىور  دوتردليج عفر  داددء 

لرر  لممنيررة   م ادررملف وحنيررة مف  ررا  ىمررلء دوملررا ا  مدوتتوىررا  دوثلثيررة  مدوفحنررا
ضرمء دافرددي دوعامرة ىور  لفلرفة مرس دوتردليبا  مررا تردليج مقلر  ىور    ادوبلناما 

مجممعة مس دوملتميا  متدلجة مس دولهموة ىو  دودعمبة معند تردليج دو اورج يقرم  
 نىس م   داددء.  اأخ اء   دورمبيمتل بتقيي  أددئ  بد ة متنافية دمس حدمث أ

مفم أس دوبلناما دوذ  أعده دوباحرث عرس  ليرا م د ران  دونتائا محققة وىلن دوبحث 
دورمبيمتل لاعد عف  ل ر  رىراءف دو رلج  را بنرمد دإلمرلء دومملريقا  را مرادف تردليج 

 دولم .
متختفرري تفررك دودلدلررة مرر  دوبحررث دوحرراوا  ررا أس دوبحررث دوحرراوا يهررت  بقضررية دوترردميس 

 دوممليقا مويس دإلملء دوممليقية.
 

 :(3)بعنمدس مدبتلا  مرل   ية دلدلة أيمس أحمد محمد ع   -
 بيس دودموىيا مدوبيانمدورمبيمتل 

فد   تفك دودلدلة ىو  دوتعليي بأفميرة دوردمل دورذ  يفعبر  دورمبيرمتل  را ل ر  ملرتم  
 دودموىيا مدومدما بهما ىو  ملتم  داددء دوجيد . داددء  ا دوبيانم م

ماع ىورر  نمررمذل مخررمس موقررد دفتمرر  تفررك دودلدلررة بابترررال  ليقررة تعتمررد عفرر  داللررت
باوحالررج دموررا ثرر  دوتمررليس عفرر  أددءه عفرر  فوررة دوبيررانم  ررا ضررمء دونمررمذل دوم فررمج 
 أددءه . متلب  تفك دودلدلة بيس دوقدلف عف  تحقيا دوتقد   ا تدليج دولرم  مر  تحقيرا

 دوتقد   ا عمي دوبيانم . 
تل ررأددف وملراعدف متىتلك تفك دودلدلة مر  دودلدلرة دوحاويرة  را أنهرا تلرتخد  دورمبيرم

دو لج  ا داللتقاء بملتمدف   ا دودرموىيا مدوبيرانم   موررس دودلدلرة دوحاويرة تختفري 
  ومحاموة ىيجاد حفما ومىارا دوتدميس دوممليقا .  داددفمعها  ا أنها تتناما نىس 

 

 :(1)بعنمدس  أحمد ىم ا دومد ا دلدلة   -
  ا دومجاال  دوممليقيةدورمبيمتل دمل 

فد   تفك دودلدلة ىو  تمضي  دمل دورمبيمتل  ا ررا مرس دوتلبيرة دومملريقية مدوترأويي 
 اددء . مد

 ىا مجاا دوتلبيرة دومملريقية تمر  دلدلرة دلرتخدد  دورمبيرمتل رأحرد دوملرائا دولرمعية 
دوبدرررلية دوترررا يرررت  داللرررتىادف منهرررا  رررا عمفيرررة دوتررردليج  رررا مختفررري  رررلمع دوتلبيرررة 

 لدلة دلتخددم  رمليفة ملتقفة . دوممليقية   رما تم  د
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متختفي تفك دودلدلة م  دودلدلة دوحاوية  را أنهرا تحراما داللرتىادف مرس دورمبيرمتل  را 
دلررة دوحاويررة  تهررت  بااللررتىادف منرر   ررا ىيجرراد دوتلبيررة دومملرريقية بىرررا عررا    أمررا دودل

 مىارا دوتدميس . حفما وبعن

 

 :(11)دلدلة محمد ىليي لعيد يلل  بعنمدس   -
 تم يل دومادف دوعفمية  ادلتخدد  دورمبيمتل مدإلنتلن  

 وتدليس دوعمي عف  فوة دوبيانم
 فذه دودلدلة ىو    فد 

   دلرررتخدد  دورمبيرررمتل مدإلنتلنررر   رررا تعرررمين دورررنق   رررا رثيرررل مرررس دومررردمنا
 دوممليقية موة دوبيانم مخادة دو بعا  دوحديثة.

 تعمين دورنق   را دوتلرجيل   رما تهدي ىو  دلتخدد  دورمبيمتل مدإلنتلن   ا
 دوممليقية موة دوبيانم. 

  دوتعلي عف  فخل دوملتجدد  دوترا يمررس أس تلراف   را ملراعدف تردليس عرمي
 دوبيانم.  
محاموة وتقردي  حفرما وفحدرما   افذه دودلدلة بالتنلا دورمبيمتل   ام د  ا  دوباحث 

ث بعمفيرة بحرث مدلرعة ألرىل  عف  دومادف دوعفمية مس خلا ىبرة دإلنتلن .  قا  دوباحر
عس ىمرانية دوحدرما عفر  دومردمنا  دومملريقية مدوتلرجيل  دومملريقية   رمرا تمدرا 

مرس دوممررس أس تىيرد تردليس دوعرمي عفر  فورة دوبيرانم. أمرا  دوتراىو  بعن دوملتحدثا  
محامورة   رادوبحث دوحاوا  يختفي م  فرذه دودلدلرة  را أنر  يقرم  بالرتنلا دورمبيرمتل 

 حا ومىرفة دورتابة دوممليقية ددخا متس دورتابة باوفنة دوعلبية مداجنبية.وتقدي  
 

 دوىا دوت بيقا: –ثانيا  
(  ورتابرة دامثفرة Wordم ا فذد دوىا يقم  دوباحث بعلن وريىيرة دلرتخدد  بلنراما )
 دإليقاعية مدوفحنية ددخا متس دورتابة باوفنة دوعلبية مدإلنجفيمية.

 دف ملدحا:تت  فذه دوعمفية عف  ع
( عف  جهام دورممبيرمتل ثر  تىرنيا Anastasiaدوملحفة دامو  : البد مس تحميا خ  )

 بلناما دوملد 
دوملحفررة دوثانيررة : دختيررال خادررية "ملبرر  ندررا" ثرر  تعررديا دوبلنرراما وفرتابررة باوفنررة 

 (Anastasiaدإلنجفيمية ث  دختيال خ  )
 د ألدنا رتابة دوتمليس دإليقاعا دمتادوملحفة دوثاوثة : متت   يها دورتابة  مثل  ىذ

 
 
 

( نبرردأ برتابررة علمررة دونررمدل Anastasiaبعررد دختيررال خادررية دوملبرر  دوندررا مخرر  )
 (  ا ومحة دومىاتي  فرذد Qمدوممجمدف عس  ليا دومىتاف دوخا  برتابة دوحلي ) 
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بيس ررا نرمدل ترمس دوملا ا   أس بعد ذوك رتابة با ا دومامملف بهذه دو ليقة م  ملدعاف
 مدمخل منالبة وفىرا دإليقاعا دوملدد رتابت  فرذد

 
 
 

 ( فرذد Lعس  ليا دومىتاف دوخا  برتابة دوحلي ) بعد ذوك يت  رتابة خ  دومامملف 

 

 
 
 

يت  بعد ذورك رتابرة برا ا دومرمدميل برنىس دوريىيرة دوررلمت يرت  رتابتر  باومىتراف دوخرا  
 (  فرذدEباوحلي )

 
 
 

يرررمس عررس  ليررا دومىترراف دوخررا  برتابررة دونق ررة  ررا ومحررة دومىرراتي    ممضرر  دونق ررة 
موعما دوخ  دوممدمل  ا نهاية دوتمليس نلتخد  دومىتاف دورذ   را  بعمرا خر  دومرامملف 

 ملف مدحدف وفخ  داما ث  ملا ة ث  رتابت  عدف ملد  بدمس ملا ة فرذد
 
 
 

دوخ ريس متدرنيلفا مرس خانرة  موجعا ىررف  منالربا  يرت  تافيرا دوملرا ة دوممجرمدف بريس
م إلمدوة دإل ال دوممجمد حرما دوتمرليس يرت  مقاس دوخ  دوممجمدف  ا ىلي  دادمد    

دوضن  عفي  باومسىرل ضرن تيس  تاهرل نا رذف نخترال منهرا خانرة ) أورمدس مخ رم  ( ثر  
  نختال بل تعبئة م بل خ  لل  

 
 

 
ابرة خر  مرس دإليقمنرة دومخددرة بعد ذوك تت  عمفيرة دوتجمير  مذورك باختيرال خادرية رت

وذوك مس ىلي  دادمد  دوممجرمد ألرىا دوىاىرة   منبردأ بتجمير  داىرراا بمضر  دوخر  
أعلفرا مرر  ملدعرراف أس يرررمس  ررما دوخرر  منالرربا  مررس حيررث دو ررما مدولررمك   مىذد ررراس 
 ما دوخ  غيل منالبا  نض  دومسىل عفية منضن  ضن تيس  تاهل نا ذف عف  دوىاىرة 

دوقائمرة دوممجرمدف بهرا خانرة دوحجر  ثر  نعردا  رما دوخر  عفر  حلرج دو رما نختال مرس 
 دوم فمج فرذد

مفحماررة فامررة : البررد مررس جعررا دوملبرر  دوندررا بررل تعبئررة مبررل خرر  للرر   بررا مضرر  
 دوخ م  أعف  داىراا.
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بعد ذوك يت  تجمي  دوملب  دوندا دومرتمج  ي  دونمدلد  مبا ا دومحردد  مدوخ رم   را 

د عس  ليا دوضن  عف  دإل ال دوخا  براوملب  دوندرا باومسىرل ثر  دوضرن  ىرا مدح

( ضن ا  ملتملد  مأثناء فذد دوضن  يت  مضر  دومسىرل عفر  دوخ رم  Siftعف  مىتاف )

رررا خرر  عفرر  حرردف مدوضررن  عفيرر    بعررد ذوررك يررت  دختيررال خادررية )للرر ( مررس دإليقمنررة 
خانرة تجمير   يرت  تجمير  دوىررا  دوخادة ب   ا ألىا دوىاىة  تاهل نا ذف نختال منهرا

بجمي  مىلددت  . مفناك  ليقة أخل  وعما فذد دوتجمي  مفا دختيال دومسىرل دوممجرمد 
ألىا دوىاىرة بجرمدل أيقمنرة )للر (  ياهرل فرذد دومسىرل عفر  دوىاىرة بعرد ذورك نقرم  
بعما ى ال بهذد دومسىل يض  را ما  ا دوتمليس ث  نقم  باختيال )لل ( مخانرة تجمير   

ورتابة دولرة دوخادة براورلمت يرت  دختيرال ملبر  ندرا ثر   رت   ائمرة ) ىدلدل ( مرس م
دوقررمدئ  دوممجررمدف أعفرر  دوىاىررة ثرر  نختررال ىدلدل لمررم  تاهررل نا ررذف نختررال منهررا خرر  

(Anastasia ث  نبحث عس دولرتة منختالفا ثر  نخترال ىدلدل   تاهرل دولررتة ددخرا  )
يلفررا وتدررب  منالرربة وبررا ا دوتمررليس ثرر  جعررا دوملبرر  دوندررا عفرر  دوىاىررة  نقررم  بترب

دوملب  دوندا دوخا  بها بل تعبئة مبرل خر  للر  ثر  نضرعها  را مرانهرا براوتمليس ثر  
 تجميعها م  دوتمليس فرذد 

 
مدوخ مف دوتاوية وذوك فا رتابة دوميمدس دوخا  باوتمليس مذوك عس  ليا دختيال ملبر  

دول ميس دوخاديس باوميمدس   ثر  تررلدل نىرس ( ث  رتابة أحد Anastasiaندا ث  خ  )
 دوخ مف وفل   دوثانا فرذد

 
 

بعد ذوك يت  ىمدوة دإل ال دوخا  باوملبعيس رما ت   ا دوتمليس   ث  مض  دول ميس  رمق 
 بعضهما ويتحقا ىرا دوميمدس   ث  تجميعهما مس  ائمة )لل ( فرذد 

 
 ا مس  ائمة )لل ( فرذديفا ذوك مض  دوميمدس م  دوتمليس متجميعهم

 
 

مفحماة فامة : ىس خادية دوتجمي  فذه ضلملية جدد  حت  يلها نقا دوتمرليس  را أ  
 مراس مس دودىحة دمس أس يحدث ب  أ  خفا .

نىرررس دوخ رررمد   برتبررراعميمررررس رتابرررة أ  تمرررليس ىيقررراعا فخرررل أم أ  ىررررا ىيقررراعا  
 دولابقة.

 
 اوتاوا أما رتابة دونماذل دوفحنية  ترمس ر

دختيال ملبر  ندرا ثر  مضر  دومردلل  بر  مذورك باومىتراف دوخرا  برتابرة علمرة )   ( 
 بفمحة دومىاتي   ث  جعف  بل تعبئة مبل خ  لل  فرذد  
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 بعد ذوك يت  مض  خ م  دوممدميل مدوخ  دوممدمل 
 
 
 

  فرذد يفا ذوك مض  دومىتاف مذورك باومىتراف دوخرا  برتابرة حرلي )و( بفمحرة دومىراتي
ىذد راس دومىتاف )دما( أما ىذد راس دومىتاف ) ا(  يرتج بمدل ة دومىتاف دوخرا  برتابرة 

 ( م ا دوحاوتيس يرمس ددخا ملب  ندا  ?دوعلمة ) 
 
 

 بعد ذوك يت  مض  دومىتاف عف  دومدلل متجميع  مع 
 
 
 
 

ييمد  يفررا ذوررك مضرر  دورردويا عررس  ليررا دومىترراف دوخررا  برتابررة دوعلمررة )   ( وفررد
 (   -)   ( وفبيممال  Bمدومىتاف دوخا  برتابة دوحلي )

 
 يفا ذوك رتابة دوميمدس رما لبا مأس ذرلنا  ا دوتمليس دإليقاعا

 
 
 
 
حاوة ىذد رانر    اورا نن   نداذوك رتابة دوننما  مذوك عس  ليا دلتخدد  ملب   يفا

بلنت  لمنرد( أمرا ىذد رانر  دوقيمة دوممنية وفننمة عبالف عس محدف ملتقفة مثا )نمدل  
مجم   يت  دلتخدد  )دونمدل( ورا ننمرة  ىيقاعادوقيمة دوممنية وفننمة تعد جمء مس ىرا 
مذوك بعد مض  ررا ننمرة  دإليقاعادوتمليس   اث  تجمي  دوننما  بعد ذوك باوخ  رما ت  

 عف  دوخ  أم دوملا ة دوخادة بها عف  دومدلل مثاا ذوك.
 
 
 
ىرراا دإليقاعيرة عفر  دومردلل حلرج دوم فرمج عرس  ليرا دلرتخدد  ذورك تجمير  دا يفا

 :يفاخادية لل  خ  رما 

 
 
 

 . اتمليس أم مثاا وحن  مبذوك يمرس رتابة أ
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 نتائا دوبحث :
ورتابررة  Wordتىدرريفيا  يتضرر  أنرر  يمرررس ت ميرر  بلنرراما  ابعررد عررلن دوىررا دوت بيقرر

 نة دوعلبية مداجنبية.دامثفة دإليقاعية مدوفحنية ددخا متس دورتابة باوف
 

 دوتمديا :
 يمدا دوباحث بما يفا :

رتابة دامثفة دإليقاعية مدوفحنية  ق  ددخا مرتس دورتابرة   ادلتخدد  فذه دو ليقة  .1
باوفنرررة دوعلبيرررة مداجنبيرررة أمرررا دومق معرررا  دوربيرررلف  يىضرررا دلرررتخدد  دوبرررلدما 

 .ا  دوممليقيةرتابة دونمت  ادومتخددة 
 .التىادف مس دوترنمومجيا دوحديثة وتيليل دوبحث دوعفمضلملف دالفتما  باال .2
نىرس   راضلملف مض  بلناما متخد  ورتابة دونم  مدإليقاعا  دوممليقية م .3

 دوم   يرمس  ادل عف  رتابة دوفنة دوعلبية مداجنبية.
 

 المراجع:

دمل دورمبيرمتل  را دومجراال  دومملريقية   للراوة ماجلرتيل  :ىم ا دومد ا  أحمد .1
 .1993  رفية دوتلبية دوممليقية   جامعة حفمدس    دوقافلف ملف غيل منى

بحث   دورمبيمتل بيس دودموىيا مدوبيانم  دبتلا  مرل : -أيمس أحمد محمد ع ية  .2
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