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بسم ال الرحمن الرحيم

 الحمد ل رب العالمين ، والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد و
على أله وصحبه وسلم  .

وبعد .
 إنني ومن خلل رغبتي في التعامل مع البرامج الحرة والمفتوحة المصدر أردت أن
 أعمل هذا العمل اليسيير ، وذلك مبادرة مني في خدمة وإضافة شيء لمن أحب

المصادر الحرة .
 أرجوا من ال تعالى أن أكون قد وفقت في هذا العمل لما أرجوه ، وإي تقصير أو خطأ
 تلحظه في هذا المستند أخي القارئ فأرجوا التكرم بإرسال ملحظاتك على اليميل

الموضح أدني المستند .
 ملحوظة : هذه الوثيقة قمت بها من خلل برنامج أوبن أوفيس دوت أورج دوت رايتر

OpenOffice.org Writer 3.1 النسخة العربية على منصة ويندوز xpوأقدم شكري ،  
 لكل من ساهم بتعريب هذا البرنامج الرائع ، كما أرجوا من كل من له معرفة جيدة

 باللغة النكليزية أن يساهم في الترجمة إلى لغتنا الم لنسهم في صناعة الغد
المشرق بإذن ال .

 وقد تعمدت في هذا الدرس أن أقوم بعمل مشروع صغير عملي ، وهو إنشاء ورقة
 اختبار ، لنني ومن خلل دراستي للحاسب اللي وجدت أن الدراسة من خلل هكذا
 دروس تكون الفائدة فيها كبيرة وفعالة ، عكس الدروس التي يكون فيها الشرح مقسم

 على شكل أبوب وفصول ، وربما أكمل الطالب الدورة وليس باستطاعته عمل مذكرة
أو ورقة اختبار بصورة جيدة .

 عنوان الوثيقة : خطوات عمل ورقة اختبار ببرنامج أوبن أوفيس دوت أورج رايتر من
اللف إلى الياء .

خطوات عمل ورقة اختبار

 ـ يتم اولu تحديد هوامش الصفحة وذلك من قائمة تنسيق ثم صحفة تظهر نافذة حوار
نمط الصفحة الفتراضي عند ذلك نتحكم في حدود الصفحة من هوامش



 الن نقوم بعمل اكليشة ورقة الختبار وهي تتكون من ثلثة اعمدة وصف واحد وكل
الخطوط مخفية ماعدا الخط السفل سوف نجعله عريض 

من قائمة جدول ثم ادراج ثم الحداول

 تظهر لنا هذه النافذة  نحدد منها عدد العمدة وهي ثلثه والصفوف واحد ثم الضغط
على موافق 

يظهر لنا جدول كتالي

 نقوم الن بتظليل كامل الجدول ثم ننقر على قائمة جدول ثم خصائص الجدول كما
في الصورة التالية



نافذة خصائص الجدول قبل تنسيق الجدول

انقر على هذه الضلع  للغاء تفعيلها

ثم حدد هذا الضلع



) لكتابة سطر جديدEnterالن نكتب داخل الجدول وبعد كل نهاية سطر نضغط على (
وبعد ذلك ننسق الخط 

 نقوم  اولu بتظليل الخط ثم توسيطه

 الن ننسق الخطوط  فبعد تظليل الخط نذهب إلى قائمة خطوط ونختار الخط المناسب

ثم حدد نمط الخط من هنا

ثم انقر  هنا

انقر هذه اليقونه لتوسيط الخط

انقر هنا واختار الخط المناسب وكما قلنا الخط مظلل



 الن نقوم بتكبير حجم الخط والخطوة هي نظلل الخط المطلوب تكبيره ثم نختار حجم
الخط المناسب كما في الصورة 

 ويتم تنسيق الخطوط كلها بنفس الخطوات التي تم شرحها 
Bالن نجعل الخط  عريض نظلل الخط ثم نختار رمز 

 الن اصبحت الكليشة جاهزة ول ينقصها إلى اظافة صورة الطير في منتصف
الكليشة

 نضع المؤشر حيث نريد ادراج الصورة ثم من قائمة ادراج ثم صورة  ثم من ملف انضر
الشرح بالصورة 

لجعل الخط عريض
يعمل خط تحت الكتابة

لجعل الخط مائل



 )openفتظهر لنا النافذة التالية نختار الصورة المطلوبة ثم النقر على فتح (

بعد ادراج الصورة تكون كبيرة هكذا 



 عند ذلك نقوم بتصغيرها وذلك بوضع المؤشر في اي زاوية حتى يصبح المؤشر
  نضغط على الزر اليسر للماوس فتظهر خطوط متقطعة عند↨ سهمين متعاكسين 

ذلك نسحب نحو داخل الصورة 
الن اريد ان اعمل شعار خاص بي لكي اعرف ان هذه الورقة انا من اخرجها 

 وبعد ان اصبحت الكليشة جاهزة اريد عمل شعار خاص بي عليها وسوف اعمله من
 ايقونه مربع نص في شريط الرسم واذا لم يكن هذا الشريط موجود فيمكن اضافته من

قائمة عرض ــ أشرطه الدوات ــ الرسم 
والصورة التالية توضح ذلك

 كما قلنا بعد النقر على ايقونه النص سوف يتحول المؤشر إلى علمه + اضغط على
الزر اليسر للماوس واسحب الى الحجم المطلوب 

فنحصل على مربع اضلعه عبارة عن خطوط متوازية هكذا 

 هذه الخطوط معناها انه يمكنك الكتابة والتنسيق في مربع النص اما إذا كان الشكل
 كا التالي فهذا يعني اننا يمكننا تكبير الشكل او تصغيرة كما عملنا ذلك في تكبير

وتصغير صورة . 



  نسيت ان اشرح كيفية تلوين خط وإليكم الخطوات اولu نظلل الخط المطلوب تلوينه
 ثم انقر على قائمة تنسيق ثم حرف ثم تظهر نافذة اختر منها تاثيرات الخطوط ومن

لون الخط اختر اللون المناسب ثم انقر على موافق .وهذا هو الشرح بالصورة 

الن نقوم بعمل الصفوف والعمدة التي سوف تحوي موضوعات الختبار
 اي ورقة اختبار دائما نعمل لها ثلثة اعمدة العمود الول لرقم السؤال والثاني للسئلة

والثالث لدرجة السؤال 
اما الصفوف فهيا على حسب عدد السئلة والفقرات .

 سوف اقوم الن بعملية ادراج جدول مكون من اعمدة وصفوف وقد شرحنا هذا في اول
 هذا الدرس ولكن الضافة البسيطة هي انني سوف اضيق عمود رقم السؤال

والدرجات
  اترك مسافة بين هذه العمدة وجدول الكليشة ثم ادرج الجدول المطلوب 

 ضع مؤشر الماوس على العمود المراد تضييقه وانقر على الزر اليسر للماوس حتى
 يتحول خط منقط ثم اسحب نحو اليمين الى المكان المناسب ثم افلت زر الماوس

كما في الصورة التالية 

انقر هنا

ثم انقر هنا

اختر هذا

 انقر هذا السهم واختر اللون المناسب



وعمود الدرجات يتم تضييقه بنفس الخطوات 
  الن نقوم بإضافة محتويات الختبار واي جديد سوف يتم شرحه 

 الن في السؤال الول اريد عمل ترقيم تلقائي للسئلة اضع المؤشر في بداية السطر
ثم من قائمة تنسيق ثم تعداد نقطي ورقمي انضر الرسم التالي .

 بعد ذلك تظهرة نافذة حوار تعداد نقطي ورقمي اختر طريقة الترقيم ثم انقر على
موافق انظر الصورة التالية .

الخط قبل السحب

الخط المنقط اثناء السحب



وبعد ان تكتب فقرة السؤال كاملة وتريد فقرة جديدة ما عليك سوى الضغط على (
Enter. وسوف يتم ظهور رقم تالي للسابق (

 الن سوف اشرح كيفية إزالة المسافة التي تسبق الترقيم التلقائي والتي تلي
الترقيم التلقائي 

 من نافذة تعداد نقطي ورقمي اختر الموضع ثم نقص الرقام في خانة عند وكذلك
خانة محاذة إلى انظر الشرح في الصورة 

الن لنفرض انك تريد ان تنقل الفقرة الخامسة إلى السطر الثاني .
 ضع المؤشر على الفقرة الخامسة فيظهر شريط تعداد نقطي ورقمي (اذا لم يضهر
 تلقائي فاضهرة من قائمة عرض ـ اشرطة الدوات) اضغط على السهم المتجه إلى

العلى 
ملحظة :  السهم المتجه إلى السفل ينقل الفقرات من أعلى إلى اسفل  . 

 مسافة قبل الترقيم

 مسافة بعد الترقيم

للتحكم بالمسافة قبل العدد

للتحكم بالمسافة بعد العدد

عرض تفصيلي اولي
ثم انقر

 للتحكم بالمحاذة
للسطر الثاني



هذه الصورة قبل النقل  

وهذه الصورة بعد النقل

الن وكما نلحظ  أن السؤال الول فقرتين أ ، ب لذلك يجب دمج خانة رقم السؤال
  أولu تظليل الخليتين والطريقة هي النقر بالزر اليسر للماوس داخل الخلية العليا ثم

 السحب نحو الخلية الثانية والفلت  ثم من قائمة جدول اختر  دمج خليا وهي سوف
تكون مفعلة لن الخليتين مظللتين انظر الشرح بالصورة التالية 

 الن نكتب رقم السؤال وسوف نلحظ انه افقي ومكسر لذلك يجب جعل الخط رأسي
وإليكم الطريقة .



 نقوم اولu بتظليل الخط وليس الخلية ثم النقر على الخط المظلل بالزر اليمن فتظر
قائمة نختر منها حرف
انظر الشرح بالصورة . 

بعد ذلك تظهر نافذة حور الحرف 
  اختر الخيار موضع ثم فعل تسعين درجة ثم انقر موافق انظر الشرح في الصورة

التالية .

انقر هنا

 ثم انقر هنا

 أخيراu انقر هنا



بعد ذلك سوف يكون الخط كما في الصورة

  ونريد توسيطه داخل الخلية وإليكم الشرح .نظلل الخط ثم من شريط الجدول اختر
توسيط (رأسي)  انضر الشرح بالصورة .

 الن نريد ان نوسط الخط توسيط افقي والخط مظلل كما هو انقر من شريط التنسيق
على رمز التوسيط انظر الصورة التالية  

 √ إذا كان الختبار يحتوي على رموز غير موجودة في لوحة المفاتيح مثلu علمة صح 
   فيمكن ادراجها وقبل ذلك ضع المؤشر في المكان المراد وضع الرمزXأو علمة خطاء 

فيه ثم من قائمة إدراج انقر على  رموز مخصص كما في الصورة التالية 

 انقر هنا

 لتوسيط الخط
uافقيا



سوف يظهر مربع حوار كما في الصورة التالية اختر ما تريد ثم انقر موافق 
 

 إذا كان الختبار يحتوي على صورة ( تم شرح ادراج صورة وتصغيرها سابقاu) وهذه
 الصورة تحتاج إلى قص لذلك سوف اشرح كيفية قص هذه الصورة لبقاء الجزء

المطلوب فقط .
انقر بالزر اليمن على الصورة تظهر قائمة اختر منها صورة  انظر الشرح بالصورة .

 بعد ذلك تظهر نافذة حوار صورة اختر منها اقتصاص ثم انقر على السهم العلى من
 كل اتجاه ( يسار ويمين وأعلى وأسفل )  وشاهد التغير على الصورة المرفقة بالنافذة

المجاورة بعد ذلك انقر موافق 



وهذه هي النافذة بعد قص الصورة 

الن سوف اشرح كيفية زيادة المسافة بين السطور 
 اولu ظلل السطر المطلوبة ثم انقر بالزر اليسر للماوس على التظليل تظهر قائمة

اختر منها تباعد السطر 
اونظر الشرح بالصورة التالية 

 هذا المربع
 هو حدود

القص



 في بعض الحيان قد ينقسم الصف في الختبار  بين صفحتين وللغاء عملية النقسام
 ضع المؤشر داخل الجدول ثمن من قائمة جدول اختر خصائص الجدول انظر الشرح

بالصورة 

 بعد ذلك يظهر مربع حوار تنسيق جدول الغ تفيعل السماح للصف بالنقسام عبر
الصفحات والعمدة  ثم انقر موافق    انظر الشرح  بالصورة التالية .

 لحظ الصف
منقسم



 الن نحتاج إلى ادراج صف بعد السؤال الخامس وذلك لضافة فقرة  وما علينا سوى
وضع المؤشر داخل الصف المراد ادراج صف بعده 

ثم من قائمة جدول اختر ادراج ثم الصف انظر الشرح بالصورة التالية 

 بعد ذلك سوف يظهر نافذة حوار إدراج صفوف اختر عدد الصفوف المطلوبة من الرقم
واختر موضع الصف المدرج من خيار الموضع ثم انقر موافق   انظر الصورة التالية .

الغ تفعيل هذا الخيار

 هذا الخيار لدراج
 الصف قبل الصف

المحدد

 وهذا لدراج
 الصف بعد الصف

المحدد



 الطريقة الثانية والسرع لدراج صف أو عمود هي من شريط جدول (إذا لم يكن مفعل
 فمن قائمة عرض فعله كما شرحنا ذلك سابقاu ) وكما شرحنا سابقاu ضع المؤشر في
 الصف المرد ادراج صف بعده ثمن انقر على ادراج صف من شريط جدول انظر الشرح

بالصورة التالية

حذف صف 
 وانا اطبع الختبار وجدت صف زائد عن الحاجة بعد السؤال الثاني ولحذف هذا الصف
 إليكم الشرح ضع المؤشر داخل الصف المراد حذفه ثم من قائمة جدول اختر حذف

صفوف  انظر الشرح بالصورة التالية 

 والن اريد ان افصل الجدول بعد السؤال الثاني وذلك لعمل مسافة في بداية الصفحة
الثانية لكتب فيها بعض العبارات .وإليكم خطوات فصل جدول 

أنقر بالزر اليمن في اول صف من السؤال الثالث وذلك لفصله عن الصفوف أعله  

لدراج صف

 الطريقة الثانية
لحذف الصف



بعد اختيار فصل الجدول سوف تظهر نافذة حوار تقسيم الجدول

  طبعاu أنا اخترت الوضع نسخ الرأس وذلك لكي يدرج البيانات المكتوبة في اول صف
 من هذا الجدول ثم عدلت بعض بعض البيانات . اما اذا كنت تريد تقسيم بدون راس

فأختر الوضع بدون رأس  ثم انقر موافق .

 سوف اقوم الن بإدراج سهم في نهاية الصفحة الثانية اكتب فيه للسئلة بقية وإليكم
شرح ذلك

 انقر في شريط الرسم على الشكل المطلوب وسوف يتحول سهم الماوس إلى
 شكل + انقر بالزر اليسر للمواس واسحب في المكان المطلوب وضع الشكل فيه

انظر الصورة التاية 



 وبعد السحب والفلت سوف يكون الشكل كالتالي وعلى حدوده مربعات زرقاء يعني
ذلك انه يمكن الكتابة داخل الشكل والتحكم بحجمه وموضعه 

الن المطلوب هو تغيير لون تعبئة السهم وسوف اجعله بدون لون 
انقر بالزر اليسر على الشكل فتظهر قائمة اختر منها المنطقة انظر الصورة التالية  

 بعد ذلك سوف تظهر نافذة حورا المنطقة اختر اللون المناسب ثم انقر موافق وإذا كنت
تريد مزيداu من اللون المتدرجة فاختر تدرجات من نفس النافذة انظر الصورة التالية 

 هذه النقاط للتحكم
 بحجم الكشل راجع
 شرح تصغير الصورة

في اول الدرس
النقطة الصـفراء للتحكم بدقة السهم

ضـع المؤشر عليه حتى يصـبح على شكل
يد ثم انقر بالزر اليسر وحرك الماوس

ولحظ التغيرات



 الن اصبح الختبار جاهز وبقي ان اضيف له جدول عائم فواق الختبار وذلك لكتابة
 درجات إجابة السئلة التي حصل عليها الطالب  ولعمل ذلك اضهر شريد ادراج من

قائمة عرض ثم شريط أدوات ثم إدراج 
 ومن شريط إدراج اختر إدراج إطار يدوياu وليكن الطار له عمود واحد فقط انظر الصورة

التالية .

 وبعد النقر على على إدراج إطار يدوياu سوف يتحول سهم الماوس إلى شكل زائد (+)
 انقر بالزر اليسر للماوس في المكان المناسب واسحب الى الحجم المطلوب (عندما

 سحبت في المكان المطلوب ذهب الطار إلى اول صفحة ولكن عملت له قص
 ووضعته في المكان المطلوب ) فكان كما نشاهد في الصورة التالية فقد فرق السطور

وجعلها مبعثرة 

 وهذه المشكلة لها حل وهي النقر على الطار بالزر اليمن فتظره قائمة اختر منها
كسر  ثم انقر على عبر ثم موافق انظر الشرح بالصورة التالية .

اختر هذا المربع لدراج اطار بعمود واحد
 اما السهم المجاور فهو لدراج اعمدة إكثيرة

هذا الطار
المدرج هذه السطر التي تفرقت بسبب

إدراج الطار

أولu انقر هنا

ثانياu انقر هنا ثالثاu انقر



 الن لكي ندرج جدول داخل الطار فعل الطار بالنقر عليه حتى يكون هناك مربعات
 صغيرة على حدوده ثم انقر على اي حرف لكي ينتقل مؤشر الكتابة إلى داخل الطار

 احذف هذا الحرف ثم ادرج الجدول المطلوب كما شرحنا ذلك في أول هذا في اول
الدرس .

 بقي ان الغي حدود الطيار وذلك من نفس النافذة السابقة اختر الحدود ثم ايقونة بل
حدود ثم موافق انظر السورة التالية 

تحم بحمد ال 

 وفي الختام ل يسعني إل أن اشكر كل من يساهم في تطوير وتفعيل البرامج مفتوحة
 المصدر و اريد ان يكون هناك منتدى خاص ببرامج اوبن اوفيس لكي نتبادل الخبارات

والمعلموات وتعم الفائدة الكل .

والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته 
هـ1432 / محرم 4م المواف 28/12/2009في 

الجمهورية اليمنية إب 
70092ص . ب 

sms70092@gmail.com

احمد عبدال منصور العطاب

اختر هذا

ثم اختر هذا
ثم انقر موافق
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 : جغرافية النسان والبيئةالمادة 
 العاشر   :الصف
  : ساعتين الزمن

الدرجة                           الجابة في نفس الورقة  عن جميع السئلة التالية    أجبالسؤال

ل
لو

ل ا
ؤا

س
ال

أ ـ اكتب المسميات الجغرافية  للعبارات التية بين القوسين:
[..........................] هو الخط الوهمي الذي يصل بين القطبين ماراu بمركز الرض .)1

هي الخرائط التي تظهر عليها الظواهر في ثلثة أبعاد الطول والعرض والرتفاع .[..........................] )2

[..........................] يحدث بسبب وقوع القمر بين الرض والشمس .)3

[..........................] هي دوائر كاملة ترسم حول الكرة الرضية موازية لخط الستواء .)4

هي التي تقع على طول الطريق البرية أو النهار أو القنوات الملحية .[..........................] )5

5

ب ـ أكتب مذكرات جغرافية في ما يلي :     
الكويكبات )1

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
......................................................................................................................

الدورة اليومية للرض )2
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

العناصر المتممة لرسم الخريطة)3
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

ي
ثان

 ال
ل

ؤا
س

 ال

 ) أمام الفقرة الخاطئة مع تصحيح الخطأ إن وجد .X ) أمام الفقرة الصائبة وعلمة (√ ضع علمة ( 
ميامي من المدن العلمية والفكرية                                                                   [       ].1

 لقياس المسافة لقرب نجم يستخدم الفلكيون الكيلومتر                                       [       ].2

 ثانية            [       ]46دقيقة و48 ساعات و5يوم و365تغرق دوران الرض حول الشمس يس.3

  كيلومتر في الطبيعة هو مقياس رسم خطي [      ]10كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابله.4

ية هي القرى التي تنتشر فوق سفوح الجبال                                     [       ]القرى النجم.5

أ ـ أختار الجابة الصحيحة من بين القواس .
الكوكب الذي ل ينتمي إلى مجموعة الكواكب الخارجية [بلوتو  ـ نبتون  ـ عطارد].1

 الذي قسم قارات العالم إلى مثلثات مسقط [   برن  ــ فوللر ــ   لمبير ] ..2

 م] .1976م    ــ 1977م    ــ 1972 السنوات التالية تعتبر سنة بسيطة  [  .3

 المدن التي تعتبر عواصم ثنائية [ لهاي  ــ مدريد   ــ وارسو ].4

aaa

 للسئلة بقية في الصفحة الثانية

 الدرجةالسؤال
بالرقام

 الدرجة
التوقيعبالحروف

1
2
3
4
5

المجوع



الدرجةتابع إسئلة جغرافية النسان والبيئة  للصف العاشر السؤال

ث
ثال

 ال
ل

ؤا
س

ال

 ـ وضح المعنى الجغرافي للكلمات التية  :أ 
الريف  ......................................................................................................................1

....................................................................................................................

مستوى الكسوف .2

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

الخريطة    .................................................................................................................3

.......................................................................................................................

 : uدقيقا uعلميا uب ـ  علل لما يأتي تعليل
حدوث الفصول الربعة .  .1

............................................................................................................................
............................................................................................................................

 استخدام المساقط في رسم.2
...............................................الخريطة  .................................................................

................................................................. ..........................................................
 استخدام الصواريخ في نقل القمار الصناعية إلى.3

الفضاء ...................................................................................................................

.................................................................................. .........................................
فقدان بعض المدن لهميتها.4

............................................................................................................................
......................... ..................................................................................................

بع
را

 ال
ل

ؤا
س

ال

أ ـ أكمل الفراغات التية : 
من انواع الصور الفضائية ................................. و ....................................1
ثل ......................عملية البناء لهيكل العظمي للخريطة أما الفاصل  الكنتوري يم.2
.......................................الحضيض هو  .................... ..............  بمقدار ..................3
 في الهاشور يتم استخدام خطوط قصير متقاربة من بعضها البعض كلما ................................4

...................... بينما انماط السكن الريفي ................................ 
في أول الشهر العربي يكون القمر ...................... ...................... .......................5

ب ـ  ما هي أهمية الستشعار عن بعد  ؟
.................................................................................................................................

................................... .............................................................................................
س

ام
خ

 ال
ل

ؤا
س

ال

أ ـ أمامك  خطوط كنتورية ماذا تمثل من  الظواهر  التضاريسية  

 درجة شرقا15u هاتفياu ببعضهما الول في مدينة تونس الواقعة على خط طول انب ـ تحدث صديق 
 درجة شرقاu فإذا كان وقت التصال هو الساعة 45 الوقعة على خط طول الرياضوالثاني في مدينة 

 فكم تكون الساعة في مدينة تونس ؟الرياض  عصراu في مدينة الرابعة 
الجابة خلف الورقة .

أنتهت السئلة بالتوفيق والنجاح                            مدرس المادة / 


