
الوحدة األولى: عرضي التقديمي
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حان الوقت للتعب�ي عن نفسك. 
يكون  ما  عند ستفعل  ا  ذ ما
ع�  عرضها  وتريد  فكرة  لديك 
تجمع  كيف  �مله؟  بأ الصف 
ومقاطع  والصور  النصوص  ن  ب�ي
الفيديو واألصوات؟ حان الوقت 
فت  سو يكرو ما ف  ستكشا ال

باور��ي�ت.

أهداف التعلم
ي هذە الوحدة:

س�تعلم �ن
. ن >  إ�شاء عرض تقديمي حول موض�ع مع�ي

>  استخدام النصوص والصور للتعب�ي عن 
أف�ارك.

ات الحركة. > استخدام االنتقاالت وتأث�ي

ي 
>  استخدام مقاطع الفيديو واألصوات �ن

العروض التقديمية.

األدوات
>  مايكروسوفت باور��ي�ت 

(Microso� PowerPoint)

(Apple Keynote ) أبل �ي نوت <

�س  >  لي�� أوف�س إم��
(LibreOffice Impress )
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ائح التقديمية الدرس األول: ال�ش

ائح الهدف من استخدام ال�ش
ح أفكارك و�ظهارها عل شكل مقاطع فيديو وصور وأصوات؛  ي الصف وتريد �ش

إذا كان لديك فكرة وتريد تقديمها إىل زمالئك �ف
 . . مايكروسوفت باوربوينت هو برنامج يعطيك كل ما تحتاجه إلنشاء عرض تقديمي فإن الخيار األمثل هو إنشاء عرض تقديمي
يحة هي ”صفحة“ حيث يمكنك إضافة النص والصور واألصوات أو ح�ت  ائح. وكل �ش يتكون عرض باوربوينت التقديمي من �ش

مقاطع الفيديو إليها.

الخطوة األو� إل�شاء عرضك 
التقديمي �ي فتح برنامج 
مايكروسوفت باور��ي�ت:

1  .)Start) اضغط عل زر ابدأ  <
2 يط التطبيقات لألسفل  >  مرر �ش
واضغط عل مايكروسوفت 

باور��ي�ت
3  .)Microso� PowerPoint)

4 > اخ�ت عرض تقديمي فارغ. 

يحة جديدة: إلضافة �ش

يط  >  من عالمة تبويب ال�ش
الرئ��ي (Home)، ومن 

 )Slides) ائح مجموعة ال�ش
اضغط عل السهم الذي �ش�ي 

يحة جديدة لألسفل لزر �ش
1  .)New Slide)

ي تريد  يحة ال�ت >  اخ�ت نوع ال�ش
استخدامها اعتماًدا عل ما تريد 

تقديمه واضغط عليها، عل 
س�يل المثال العنوان والمحتوى

2  .)Title and Content)

ائح جديدة إ�شاء عرض تقديمي باستخدام �ش
يحة. ائح يعتمد عل الموضوع الذي تريد تقديمه. من الجيد عدم وضع الكث�ي من التفاصيل عل كل �ش لنبدأ باألساسيات: عدد ال�ش

2

1

4

3

1

2

10

https://hulul.online/


تخصيص العرض التقديمي الخاص بك
ائح الخاصة بك. ي تريدها عن طريق اختيار الموضوع ولون ال�ش يمنحك باوربوينت القدرة عل تصميم العرض التقديمي بالطريقة ال�ت

األلوان (Colors) تقوم بتغي�ي مجموعة 
األلوان للموض�ع المحدد.

الخط (Fonts) تغ�ي نمط الخط الخاص 
بنص المجموعة المحددة.

ائح: لتغي�ي �سق ال�ش

>  من عالمة التبويب تصميم
(Design)، ومن مجموعة 
سق (Themes) يمكنك 

ُ
�

ي  رؤية جميع الُنسق ال�ت
يمكن تطبيقها، ولم�يد من 
الُنسق اضغط عل السهم 

1 الذي �ش�ي لألسفل. 

>  اضغط عل التنسيق 
الذي يعجبك، عل س�يل 

وس�يكت  المثال ري�ت
2  .)Retrospect)

1

2
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حفظ عرضك التقديميحفظ عرضك التقديمي

: لحفظ عرضك التقديمي

>   من عالمة التبويب ملف
(File)، اضغط عل حفظ

1  .)Save as) باسم

>  اضغط استعراض
2  .)Browse)

>  حدد المكان الذي تريد 
حفظ العرض التقديمي 

3 فيه. 

>  اكتب اسًما لعرضك 
4  . التقديمي

>  اضغط عل حفظ
5  .)Save)

2

1

5

4

من مجموعة 
أش�ال مختلفة
 )Variants)
ستجد أزرار 

األلوان والخطوط 
ات  والتأث�ي

وأساليب الخلفية. 
اضغط عليها 

لتعديل الموضوع 
الخاص بك.

أنماط الخلفية 
(Background styles)

غ�ي نمط الخلفية الخاصة 
بموضوعك.

ات (Effects) تغ�ي  التأث�ي
التأث�ي الذي �ستخدمه 
الموض�ع ليكون أ��� 

جاذبية.

3
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فتح عرض تقديميفتح عرض تقديمي

لفتح عرض تقديمي محفوظ 
بجهاز الحاسب الخاص بك:

>  من عالمة التبويب ملف
(File)، اخ�ت فتح

1  .)Open)

>  اضغط استعراض
2  .)Browse)

>  حدد العرض التقديمي 
الخاص بك، ثم اضغط فتح

3  .)Open)

1

2

3
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ي هذه الوحدة، سنقوم بإنشاء عرض تقديمي حول 
. �ف يحة األوىل من العرض التقديمي عل عنوان العرض التقديمي تحتوي ال�ش

. األطعمة الصحية وغ�ي الصحية. لنبدأ بإضافة عنوان عرضنا التقديمي

إذا ضغطت خارج مربــع 
ي 

النص قبل الكتابة سيخت�ف
المربــع. المربــع موجود لكنه 

. اضغط داخل مربــع  ي
غ�ي مر��

النص وسيظهر مرة أخرى.

إلدراج النص:

>  اضغط داخل صندوق 
1  .)Text Box) النص
ا  سيصبح المؤ�ش خط�

وامًضا ) | ).
2 > اكتب النص. 

ي باوربوينت، لذلك يمكن 
مربــع النص هو مجرد شكل من األشكال المتوفرة �ف

تطبيق أوامر تعديل األشكال عل مربعات النصوص. 

نصيحة ذكية

1

2
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إضافة المحتوى
قد يحتوي العرض التقديمي عل نصوص أو صور أو ح�ت 

مقاطع فيديو.

يحة  . �ش ف إىل عرضنا التقديمي يحت�ي سنقوم اآلن بإضافة �ش
لألطعمة الصحية وأخرى لألطعمة غ�ي الصحية.

 من فقرات، فالتعداد �ساعدنا عل تنظيم أفكارنا.
ً

ي نقاط ذات تعداد نق�ي أو رقمي بد�
من األفضل تنظيم النص �ف

يحة األطعمة غ�ي الصحية. دعنا نضيف التعداد النق�ي إىل �ش

ي 
استخدم أزرار المحاذاة �ن

مجموعة الفقرات لمحاذاة 
العنوان الخاص بموضوعك.

يحة األطعمة غ�ي الصحية. دعنا نضيف التعداد النق�ي إىل �ش

إلضافة تعداد نق�ي إ� 
النص:

يحة األطعمة  >  حدد �ش
1 غ�ي الصحية. 
2 >  حدد النص. 

ي مجموعة فقرة
>  �ف

 ،(paragraph)
اضغط عل تعداد 
 )bullets) نق�ي

وحدد نوع التعداد الذي 
3 تريد استخدامه. 

3

2

1
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إضافة الم�يد ع� النص
يحة فارغة بدون مربــع نص فيمكنك إضافة مربــع نص: إذا كنت تستخدم �ش

يمكنك تحديد مربــع النص 
بالضغط عل حدوده. سوف 

تظهر حدود رمادية مع ”مقابض“ 
. ف ي كل زاوية وعل الجانب�ي

�ف

2

3
1

4

5

يمكنك تحديد مربــع النص 

إلدراج مر�ــع نص:

>  اضغط عل الصورة 
ي تريد  يحة ال�ت المصغرة لل�ش

1 إدراج النص فيها. 

>  من عالمة التبويب إدراج
(Insert) ومن مجموعة 

نص (Text)، اضغط عل 
2  .)Text Box) مر�ــع نص

>   لتكب�ي مربــع النص؛ حدد 
مربــع النص ثم ضع المؤ�ش 
عل أحد المقابض واضغط 

باستمرار عل زر الفأرة 
3 األ�� واسحبه. 

4 >  اآلن يمكنك بدء الكتابة. 

>  لتحريك مربــع النص إىل 
؛ حدد مربــع النص  ف اليم�ي

ثم اضغط باستمرار عل زر 
الفأرة األ�� مع السحب 

5  . ف لليم�ي

ي 
>  يمكنك تنسيق الخط �ف

مربــع النص الخاص بك 
من حيث نوع وحجم ولون 

النص.
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WordArt
استخدم  جاذبية  ك�ث  أ النص  لجعل 

ي نصك.
WordArt �ف

:WordArt إلدراج

>  اضغط عل الصورة 
ي  يحة ال�ت المصغرة لل�ش

WordArt تريد إدراج
1 فيها. 

 >  من عالمة التبويب 
 )Insert) إدراج

ومن مجموعة نص
(Text) اضغط عل 

2 .WordArt

>  اخ�ت الشكل الذي 
3 يعجبك. 

>  سيظهر مربــع نص 
يحة مع عبارة  عل ال�ش

4 )النص هنا) كعينة. 

يحة،  >  اكتب عنوان ال�ش
عل س�يل المثال، 

5  . الطبق الص�ي

11

من عالمة التب�يب ت�سيق 
(Format) يوجد  مجموعات 

Shape) أنماط األش�ال
WordArt) و أنماط (Styles

ي يمكنك استخدامها 
Styles) ال�ت

إلضافة الخطوط الملونة 
 ،(colored outlines)

.(effects) ات والتأث�ي

2

3

1

4

5

ي العرض 
ال تستخدم أنماط مختلفة من WordArt لكل كلمة �ف
التقديمي الخاص بك؛ ألن ذلك يربك القارئ.

نصيحة ذكية
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إضافة نص

طابق كل صورة مع وصفها.

لنطبق مًعا 
تدريب 1

ن العمودين بما هو مطلوب صل ب�ي

مربــع نص

WordArt

عنوان

18
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عنوان ومحتوى

فارغ

عنوان فقط

عنوان المقطع

ي التقديمي
تصميم عر�ن

تدريب 2

إليجاد اسم التخطيط:  �

ي  �
 افتح عرض تقديمي فارغ جديد �ف

باوربوينت.

� .)Layout( اذهب إىل تخطيط

يحة مع تخطيطها. طابق كل �ش

4

3

2

1

19
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العنوان: األطعمة الصحية
: اسمك العنوان الفرعي

 )Basis) األساس  تنسيق  بتطبيق  قم 
."Arial" والخط "عل العرض التقديمي والخط عل العرض التقديمي

المتوازن ي 
الغذا�� النظام  لك  يوفر  النص: 

الطاقة و�ساعدك عل البقاء قوًيا وصحًيا.

الخط  بتغي�ي  وقم  العنوان  انقل 
ائح الخاصة بك  النصي وتنسيق ال�ش

ي تريدها. بالطريقة ال�ت

وقم  باوربوينت  مايكروسوفت  برنامج  افتح 
بإنشاء عرض تقديمي جديد.

نوع من  جديدة  يحة  �ش بإدراج  قم 
 ”عنوان ونص“ .
العنوان: الوصف

المتوازن  ي
الغذا�� النظام  لك  يوفر النص:

إ�شاء عرض تقديمي

تدريب 3
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: إدراج الصور ي
الدرس الثا�ن

إلدراج صورة من ملف:

>  اضغط عل الصورة المصغرة 
ي تريد إدراج الصورة فيها  يحة ال�ت لل�ش

1 لتحديدها. 

 )Insert) من عالمة التبويب إدراج   <
 )Images) ومن مجموعة الصور
2  .)Pictures) اضغط عل صور

>  اضغط عل هذا الجهاز 
3  .)This Device)

4  )Pictures) من مجلد صور  <
ي تريد إضافتها  حدد الصورة ال�ت

يحتك. ثم اضغط عل فتح إىل �ش
5  .)Open)

6 يحة.  ي ال�ش
>  ستظهر الصورة �ف

2

1

4

3

5

6

الهدف من استخدام الصور
ائح. الصورة تخت� الكث�ي من الكلمات، فمن خالل الصور  ، أضف بعض الصور إىل ال�ش ف للحصول عل عرض تقديمي مم�ي

يمكنك تقليل النص المستخدم.

21

https://hulul.online/


ي أو
إلدراج صورة من الماسح الضو��

ي أو
ا، استخدم الماسح الضو�� الكام�ي

ا لنقل الصورة إىل جهاز  برنامج الكام�ي
الحاسب الخاص بك. احفظ الصورة ثم 

أدخلها باتباع اإلرشادات المذكورة.

ي أو 
إلدراج صورة من الماسح الضو��

نت:  إلدراج الصور ع�� اإلن�ت

يحة  >  اضغط عل الصورة المصغرة لل�ش
1 ي تريد إدراج الصورة فيها لتحديدها.  ال�ت

>  من عالمة التبويب إدراج (Insert) ومن 
مجموعة الصور (Images) اضغط عل 

2  .)Pictures) صور

نت >  اخ�ت صور ع�� اإلن�ت
3  .)Online picture)

نت  >  ستظهر نافذة صور ع�� اإلن�ت
(Online picture)، واكتب كلمة أو 

ي مربــع البحث واضغط عل 
عبارة �ف

4  .Enter

>  اخ�ت مربــع صور إبداعية فقط
5  .)Crea�ve Commons only)

ي تريدها ثم اضغط عل  >  حدد الصورة ال�ت
6  .)Insert) إدراج

>  سوف تظهر الصورة مع رابط المصدر 
7 يحة الخاصة بك.  عل ال�ش

Ctrl وحدد  إلضافة صور متعددة اضغط مع االستمرار عل زر 
. Insert ي تريد إدراجها ثم اضغط  الصور ال�ت

نصيحة ذكية

3

1

4

2

5

6

7
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 لتغي�ي حجم صورة:
1 > اضغط عل الصورة. 

>  ضع مؤ�ش الفأرة فوق أي من 
"الزوايا" األربــع. س�تحول 

2 المؤ�ش إىل سهم مزدوج. 

>  اضغط مع االستمرار عل الفأرة 
واسحب ح�ت تحصل عل 

3 حجم الصورة الذي تريده. 
>  أطلق زر الفأرة.

4 >  تم تغي�ي حجم الصورة. 

ي العرض التقديمي 
تغي�ي حجم، نقل وتدوير العنا� �ن

: ي الدروس السابقة، وهي كالتاىلي
يحة. تذكر كيف قمنا بذلك �ف ي ال�ش

ي أي مكان �ف
يمكنك نقل، تغي�ي حجم، أو تدوير الصورة �ف

يمكن استخدام التقنيات 
نفسها للصور ع�ب 

نت ومربعات النص. اإلن�ت

Ctrl أثناء سحب مقبض التحجيم. ي نفس الموقع، اضغط مع االستمرار 
 لالحتفاظ بتوسيط الصورة �ف

نصيحة ذكية

2

3

4

1

3

الھرم الغذائيالھرم الغذائيالھرم الغذائي

23

https://hulul.online/


يؤدي استخدام المقابض 
الجان�ية عند تغي�ي حجم 

الصورة إىل تشويه الصورة إذا 
لم تكن حذًرا. إذا كنت ترغب 
ي االحتفاظ بنسب الصور 

�ف
استخدم دائًما مقابض الزاوية.

لتحريك الصورة:

األ��  الفأرة  بزر  >  اضغط 
1 عل الصورة باستمرار. 

س�تحول المؤ�ش إىل سهم 
رباعي االتجاه. 

>  أثناء الضغط باستمرار عل 
الصورة  الفأرة اسحب  زر 

2 إىل الموقع المطلوب. 
>  قم بتحرير زر الفأرة.

3 > تم نقل الصورة. 

1

3

2
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تطبيق نمط الصورة
ي عرضك التقديمي يمكنك تطبيق نمط صورة. أنماط الصورة هي مجموعات من خيارات التنسيق المختلفة 

لجعل الصور بارزة �ف
ات الصورة. مثل حدود الصورة وتأث�ي

لتطبيق نمط الصورة:

ي تريد  >  اضغط عل الصورة ال�ت
1 تنسيقها. 

>  من عالمة التبويب ت�سيق 
 )Picture Format) الصورة

ومن مجموعة أنماط الصور
(Picture Styles) تستطيع 
أن ترى جميع أنماط األشكال 

2 ي يمكنك تطبيقها.  ال�ت

>  لم�يد من أنماط الصور 
اضغط عل السهم الذي 

3 �ش�ي لألسفل. 

>  اخ�ت نمط الصورة الذي 
4 يعجبك. 

إذا لم تتمكن من رؤية عالمة 
التبويب ت�سيق الصورة 

ي  (Picture Format) فهذا يع�ف
أنك لم تضغط عل الصورة.

23

1

4
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لتدوير صورة:
1 > اضغط عل الصورة. 

>  اضغط عل مقبض 
التدوير، وهو عبارة 

ي الجزء 
عن دائرة تقع �ف

2 العلوي من الصورة. 
س�تحول المؤ�ش إىل 

سهم دائري. 

>  اسحب بالقدر الذي تريد 
3 تدوير الصورة فيه. 

يمكنك تحريك جميع العنا� 
يحة. ي ال�ش

الموجودة �ف
يحة. اتبع خطوات إنشاء ال�ش

Z  + Ctrl يمكنك الضغط عل 
. كما  اجع عن تطبيق التأث�ي لل�ت
يمكنك القيام بذلك من خالل 

. الضغط عل زر تراجع 

WordArt انقل   <
ي الزاوية 

الموجود �ف
1 يحة.  اليم�ف من ال�ش

اد الصورة من  >  قم باست�ي
2 حاسبك. 

>  أضف مربعات نص 
3 جديدة واكتب النص. 

>  حرك مربعات النص 
ي المكان الصحيح من 

�ف
4 الصورة. 

2

1

2

1

4

3

3
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لنطبق مًعا 

يحة ي ال�ش
أهمية الصورة �ن

تدريب 1

طابق كل رمز مع اسمه.

ن األعمدة بما هو مطلوب صل ب�ي

مربــع نص

WordArt

صورة

تدوير

تغي�ي الحجم
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تدريب 2

ي المفضلة
رياض�ت

يحة العنوان اكتب كلمة "الرياضات "كعنوان  � ي �ش
 �ف

. واسمك كعنوان فرعي

بالرياضة  � نت ذات صلة  اإلن�ت بإدراج صورة ع�ب   قم 
المفضلة لديك.

ي أدرجتها. �  قم باعطاء نمط للصورة ال�ت

يحة. � ف ال�ش  اجعل الصورة أك�ب وحركها إىل أسفل ويم�ي

يحة جديدة. � قم بإضافة �ش

 اكتب نص صغ�ي حول رياضتك المفضلة. �

افتح برنامج مايكروسوفت باوربوينت وقم بإنشاء عرض تقديمي جديد.
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ات  لجعل العرض التقديمي أك�ث جاذبية للقارئ يمكنك إضافة بعض التأث�ي
ي يوفرها برنامج مايكروسوفت باوربوينت. الب�ية الرائعة ال�ت

االنتقاالت
. وهي عبارة عن  ائح عرضك التقديمي ات االنتقال إىل �ش يمكنك إضافة تأث�ي
يحة  ائح) عندما تنتقل من �ش ي تحدث )أثناء عرض ال�ش ات الحركة ال�ت تأث�ي

. إىل أخرى أثناء العرض التقديمي

ائح:   لتطبيق انتقاالت ال�ش

>  اضغط عل الصورة المصغرة 
ي تريد تطبيق تأث�ي  يحة ال�ت لل�ش

1 انتقال عليها. 
>  من عالمة التبويب انتقاالت

(Transi�ons) ومن مجموعة 
يحة نقل إ� هذە ال�ش

 )Transi�on to This Slide)
ات  يمكنك رؤية جميع تأث�ي

ي يمكنك تطبيقها.  االنتقال ال�ت
ات اضغط عل  لم�يد من التأث�ي

2 السهم الذي �ش�ي لألسفل. 

>  اخ�ت التأث�ي الذي تريده. س�تم 
ف  تطبيق التأث�ي أثناء االنتقال ب�ي

يحة  يحة السابقة وال�ش ال�ش
تها.  ي اخ�ت ال�ت

3  )Preview) من معاينة  <
ات انتقال  يمكنك معاينة تأث�ي

يحة.  ال�ش

ات الحركة الدرس الثالث: االنتقاالت وتأث�ي

3

2

1

 (Apply to All) عند اختيار تطبيق ع� ال�ل
من مجموعة التوقيت (Timing)، س�تم تطبيق 

ائح. نفس تأث�ي االنتقال ع� جميع ال�ش
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اضية. عل  كل تأث�ي انتقاىلي له مدته االف�ت
س�يل المثال بالنسبة لتأث�ي االنتقال مسح

اضية إىل ثانية  ف المدة االف�ت (Wipe) يتم تعي�ي
واحدة وانتقال انقسام (Split) إىل 1.5 ثانية.

ض�ط التوقيت
ائح. ات الحركة، ستقوم اآلن بضبط توقيت عرض ال�ش بعد أن تعرفت عل كيفية تحديد االنتقاالت وتأث�ي

ات الحركة عل العنا�، يتم تفعيلها تلقائًيا لتبدأ بمجرد الضغط عل الفأرة. ولكن إذا كنت تريد أن يظهر العن�  عند تطبيق تأث�ي
. ي وقت واحد ستحتاج إىل ضبط توقيت التأث�ي

ات لتشغيلها �ف يحة أو إذا كنت تريد دمج عدة تأث�ي تلقائًيا عند عرض ال�ش

ن مدة االنتقال: لتعي�ي
>  من عالمة التبويب انتقاالت (Transi�ons) ومن مجموعة نقل إ� هذە 

يحة االنتقال. يحة (Transi�on to This Slide)، حدد �ش ال�ش
>  من عالمة التبويب انتقاالت (Transi�ons) ومن مجموعة التوقيت

ا عل  اضي� (Timing) يمكنك رؤية أن المدة (Dura�on) يتم ضبطها اف�ت
1 02.00 ثانية. 

2 >  اضغط عل معاينة (Preview) لمعرفة مدة االنتقال. 

يمكنك تجربة 
ي حددتها  المدة ال�ت
للتأث�ي الذي تريده.

يمكنك تغي�ي المدة عن طريق 
ي صندوق الوقت أو 

ال�تابة �ن
باستخدام األسهم المجاورة له.

1

2

30

https://hulul.online/


ات الحركة تأث�ي
ات واالنتقاالت المتوفرة إظهار  ، حيث تتيح التأث�ي ي عرضك التقديمي

ات الحركة إىل النصوص والصور �ف يمكنك إضافة تأث�ي
، أو تغي�ي لونها، واالنتقال من األعل لألسفل  يحة أو جعلها أصغر أو أك�ب يحة، أو استدارة ال�ش ي ال�ش

العنا� أو إخفائها تدريجًيا �ف
أو العكس.

إلضافة تأث�ي الحركة:
1 > حدد المكون )مربــع نص او صورة) الذي تريد إضافة تأث�ي حركة عليه وذلك بالضغط عليه. 

2 ومن مجموعة حركة (Anima�on)، يمكنك رؤية جميع   )Anima�ons) من عالمة التبويب حركات  <
3 ات اضغط فوق السهم الذي �ش�ي لألسفل.  ي يمكنك تطبيقها. للم�يد من التأث�ي ات الحركة ال�ت تأث�ي

4 يحة.  ي ال�ش
>  اخ�ت التأث�ي الذي تريده. يمكنك إضافة مؤثرات أخرى إىل مربــع )مربعات) النص األخرى �ف

يحة.  ي قمت بتطبيقها عل ال�ش ات الحركة ال�ت 5 لمعاينة جميع تأث�ي  )Preview) اضغط عل معاينة  <

يمكنك معاينة تأث�ي حركة النص بطريقة أ�ع وذلك بتمرير مؤ�ش الفأرة وت�ب�ته 
ة لثانية واحدة دون الضغط. أعل التأث�ي مبا�ش

نصيحة ذكية

1

43

2 5
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يمكنك تجربة المدة 
ي حددتها من أجل  ال�ت

إنشاء التأث�ي الذي تريده.

ن توقيت تأث�ي الحركة: لتعي�ي
1 >  حدد مربــع نص يحتوي عل تأث�ي حركة. 

 )Anima�ons) من عالمة التبويب حركات  <
 ،(Timing) ومن مجموعة التوقيت

يمكنك رؤية أن المدة (Dura�on) يتم 
ا إىل ثانية واحدة ويتم ضبط  اضي� ضبطها اف�ت

2 ا إىل صفر.  اضي� التأخ�ي (Delay) اف�ت
يمكنك تغي�ي هذه األرقام عن طريق الكتابة 

أو باستخدام األسهم.

ة  تظهر األرقام الصغ�ي
ي الجانب األيمن 

�ف
من مربعات النص 

تيب  يحة بال�ت ي ال�ش
�ف

الذي ستحدث فيه 
ات الحركة. تأث�ي

ن المدة  ع� س�يل المثال، إذا قمت بتعي�ي
(Dura�on) إ� 2.00 ثانية والتأخ�ي 

ي أن تأث�ي 
، هذا يع�ن ي

(Delay) إ� 3.00 ثوا�ن
ن  " س�ستمر لمدة ثان�ت�ي �تصغ�ي "تكب�ي
يحة. وس��دأ بعد 3 ثوان من ظهور ال�ش

1

2

Move) ا
ً
ات الحركة عن طريق تحديد الرقم والضغط عل نقل سابق يمكنك تغي�ي ترتيب تأث�ي

 ،(Reorder Anima�on) ي إعادة ترت�ب الحركة
ا (Move Later) �ف

ً
Earlier) أو نقل الحق

.)Timing) ومن مجموعة التوقيت (Anima�ons) من عالمة التبويب حركات

نصيحة ذكية
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لنطبق مًعا 
تدريب 1

تقديمي مفصل  لتقديم عرض  الوقت  حان 
س�يل  عل  الصحية.  األطعمة  تناول  عن 
المثال، يمكنك الكتابة عن فوائد اتباع نظام 
المختلفة ات  التأث�ي استخدم  . ص�ي ي 

غذا��
بضبط  وقم  الحركة،  ات  وتأث�ي واالنتقاالت 
. ي

ائح تتغ�ي بشكل تلقا�� الوقت واجعل ال�ش
من المهم أال ت�يد مدة العرض التقديمي عن 

5 دقائق.

خالله  من  تقدم  ائح  �ش  5 من  تقديمي  عرض  بإنشاء  قم 
هم عن بعض المعلومات  ي الصف وتخ�ب

نفسك لزمالئك �ف
ات الحركة واالنتقاالت  عنك وعن اهتماماتك. استخدم تأث�ي
لجعل عرضك يبدو أفضل، ثم قّدم العرض التقديمي أمام 

ي الصف.
زمالئك �ف

تدريب 2
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مقاطع الفيديو
ي العرض التقديمي الخاص بك. 

يمكنك إدراج مقطع فيديو �ف
ويمكنك إضافة فيديو من ملف أو من موقع ويب أو يمكنك 

.)Clip Art Video) ي
ياستخدام مقطع فيديو ف�ن
استخدام مقطع فيديو ف�ن

إلدراج فيديو من ملف:

يحة عنوان فقط >  قم بإضافة �ش
1 (Title Only) جديدة. 

>  من عالمة التبويب إدراج
(Insert) ومن مجموعة 

الوسائط (Media)، اضغط 
2 ثم اخ�ت   )Video) عل فيديو

هذا الجهاز 
3  .)This device)

>  من نافذة إدراج فيديو
(Insert Video) اخ�ت ملفات 

4  .)Videos) الفيديو

>   حدد الفيديو الذي تريد إضافته 
5 يحة.  إىل ال�ش

6  .)Insert) اضغط عل إدراج <

>  سيظهر مقطع الفيديو داخل 
7 يحة.  ي ال�ش

صندوق �ف

>   غ�ي حجم الفيديو ليناسب 
8 يحة الخاصة بك.  ال�ش

يمكنك �شغيل الفيديو لمعاي�ته ق�ل تقديم 
العرض، وذلك بالضغط ع� زر ال�شغيل.

2

3

1

4

7

8

5

6
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إذا لم يكن لديك ملفات فيديو عل جهاز الحاسب الخاص 
ي تريدها من  بك يمكنك العثور عل مقاطع الفيديو ال�ت

.)Video) من القائمة فيديو (ClipArt) ي
مقطع ف�ن

كيفية �شغيل العرض التقديمي
 F5 اضغط عل  الملف  فتح  بعد  ائح،  ال�ش ي عرض 

�ف البداية  من  تقديمي  >  لبدء عرض 
يحة األوىل عل الشاشة. وستظهر ال�ش

 أو اضغط بزر- الفأرة أو   أو  Enter  أو  يحة التالية اضغط عل  >  لالنتقال إىل ال�ش
.  Spacebar اضغط 

.  أو  يحة السابقة اضغط عل  Backspace  أو  > للرجوع إىل ال�ش

يمكنك إيقاف 
العرض التقديمي 
ي أي وقت عن 

�ف
طريق الضغط 

. Esc عل 

يمكنك بدء عرض تقديمي من 
البداية باستخدام زر عرض 
 .) Slide Show) ائح ال�ش
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ائح بالش�ل الصحيح ترت�ب ال�ش
ي العرض التقديمي بطريقة تسلسلية. تأكد من 

ائح �ف يجب أن تظهر ال�ش
ي 

ائح صحيًحا. إذا لم تكن كذلك فيمكنك نقلها ووضعها �ف أن ترتيب ال�ش
تيب الصحيح. ال�ت

يحة: لتحريك �ش

يحة  ائح (Slide Show)، حدد ال�ش ي عرض ال�ش
>  �ف

1 يحة5.  ي تريد نقلها، عل س�يل المثال ال�ش ال�ت

>  اضغط باستمرار عل زر الفأرة األ�� واسحب 
يحة إىل المكان المطلوب، عل س�يل المثال  ال�ش

2 يحة4.  ي موقع �ش
�ف

3 يحة.  >  حرر زر الفأرة. وبذلك تم نقل ال�ش

3

2

1

36

https://hulul.online/


مالحظات
بعد أن تعلمت الخطوات األساسية إلنشاء عرض تقديمي كامل يحتوي عل نص وصور فقد حان الوقت لتقديمه. إن تشغيل 

ي وضع ملء الشاشة من أجل تقديم أفكارك للجمهور.
يحة �ف ي أن تعرض كل �ش عرض تقديمي يع�ف

تساعدك مالحظات المتحدث عل تذكر ما ستقوله عند تقديم العرض. اطبعها أو استخدم طريقة عرض مقدم العرض 
ائح فقط. لمشاهدة مالحظاتك، ب�نما يرى الجمهور ال�ش

ء تعتقد أنه سيكون  ي
ا�تب أي �ش

ي قسم 
مفيًدا لعرضك التقديمي �ن

المالحظات.
اضغط ع� مالحظات (Notes) أسفل 

النافذة وابدأ بكتابة المالحظات.

1

الستخدم طريقة عرض مقدم العرض:
1  .)Slide Show) ائح > اضغط عل عرض ال�ش

يحة واخ�ت  >   اضغط عل زر الفأرة األيمن عل ال�ش
إظهار طريقة عرض مقدم العرض

2  .)presenter view)
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نصائح لتقديم عرض رائع
> ال تستخدم أنواع مختلفة من الخطوط ألنها قد تكون مربكة للقارئ.

ا وواضًحا ح�ت يتمكن الجميع من قراءة النص. ً > استخدم خًطا كب�ي
> ال تستخدم الكث�ي من األلوان. 

> إذا كنت تشعر بالملل فإن الجمهور �شعر بالملل أيًضا. كن مقدم عرض متفاعل.
ا ومختً�ا. ً > اجعل العرض التقديمي الخاص بك قص�ي

ائحك  ال تمأل �ش
بالتفاصيل. اكتب فقط 
بعض الكلمات األساسية 

المهمة للحفاظ عل 
اهتمام الجمهور.

هنا ترى مالحظاتك. هذا ما يراە الجمهور

2
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: ضع عالمة  أمام الجملة الصحيحة فيما يلي

؟ ي
هل عرضك التقديمي منط�ت

لنطبق مًعا 
تدريب 1

1. يتضمن العرض التقديمي الجيد أنواع مختلفة من الخطوط.

ة وواضحة أثناء العرض التقديمي ليتمكن الجميع من قراءتها بوضوح.  2. استخدم خطوًطا كب�ي

. ي العرض التقديمي
3. من الجيد استخدام الكث�ي من األلوان �ف

 ح�ت ال يمل جمهورك.
ً

4. كن مقدًما متفاعل

ي صلب الموضوع.
ا و�ف ً 5. اجعل عرضك قص�ي

. ي العرض التقديمي
6. استخدم أك�ب عدد ممكن من الصور �ف

يحة األوىل. ائح العرض التقديمي باستثناء ال�ش 7. يمكنك إعادة ترتيب �ش

8. يمكنك تشغيل أو إيقاف عرض تقديمي بالضغط عل نفس المفتاح.

، كان ذلك أفضل لك. ي العرض التقديمي
9. كلما زادت التفاصيل �ف

ائح. ي ال�ش
وري إدراج المالحظات �ف 10. ليس من ال�ف
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تدريب 2

1.  إذا كنت تريد تشغيل عرض تقديمي فاضغط عل:

 F4 F4  F5 F5  F6 F6

يحة السابقة اضغط: 2.  لالنتقال إىل ال�ش





BackspaceBackspace

3.  يجب أن يحتوي العرض التقديمي الجيد عل:

ائح العديد من ال�ش فراغ ائح موجزة �ش

يحة التالية اضغط: 4.  لالنتقال إىل ال�ش

BackspaceBackspaceEnter Enter  EscEsc

ي إيقاف عرض تقديمي فاضغط عل:
5.  إذا كنت ترغب �ف

BackspaceBackspaceEnter Enter  EscEsc

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.
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افتح برنامج مايكروسوفت باوربوينت.�

 حول كل واحد منهم.�
ً
يحة منفصلة واكتب جملة ي �ش

ا جديًدا حول أفراد عائلتك. قدم كل فرد �ف قدم عرًضا تقديمي�

�.“ ي احفظ عملك باسم ”عائل�ت

ي الصف.�
اآلن قدم عرضك التقديمي �ف

ي
عائل�ت

تدريب 3

هيا نقدم الرياضات

تدريب 4

ي الصف؟
ما رياضاتك المفضلة؟ هل تريد تقديم عرض تقديمي حولها أمام زمالئك �ف

لديك  المفضلة  الرياضات  حدد 
. وابدأ عرضك التقديمي
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طلب معلمك من مجموعتك تقديم عرض عن ثالث رياضات من اختيارك باستخدام باوربوينت.

اخ�ت ثالثة من الرياضات أدناه: �

الرياضات

ركوب الخيل كرة السلة السباحة كرة اليد

ي
التنس األر�ف الكاراتيه كرة القدم ركوب الدراجة

قم بإنشاء عرض تقديمي جديد. �
ي تقديمها. �

ي ترغب �ف يحة الثانية، اكتب الرياضات الثالث ال�ت ي ال�ش
يحة األوىل، أضف اسم مجموعتك، و�ف ي ال�ش

�ف

حان الوقت اآلن لتقديم كل رياضة. يجب عليك:

ائح جديدة واحدة لكل رياضة. � إضافة ثالث �ش

يحة. بشكل أك�ث تحديًدا، عليك: � إضافة نص إىل كل �ش

إضافة عنوان. �

إضافة نص لوصف: �

لنقدم كل رياضة

ي  � ائح وتنسيق النص بالطريقة ال�ت  قم بإضفاء الطابع الشخصي عل عرضك التقديمي عن طريق تغي�ي سمة ال�ش
تريدها.

. ف 1. عدد الالعب�ي

2. الهدف من الرياضة.

ي تقوم بتدريبها. 3. أجزاء الجسم ال�ت
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هل تريد أن يكون عرضك التقديمي حول رياضاتك المفضلة جذاًبا للقارئ؟ هناك طريقة سهلة للقيام بذلك وهي 
ائح هذا العرض. ات حركية إىل �ش إضافة انتقاالت وتأث�ي

ات الحركة إضافة االنتقاالت وتأث�ي

نت من خالل نفس برنامج البوربوينت للعثور عل الصور واأليقونات المتعلقة  � ي الصور ع�ب اإلن�ت
 ابحث �ف

ي تقدمها. بالرياضة ال�ت

ي تريدها إىل العرض التقديمي الخاص بك. � أضف الصور ال�ت

ات الحركة. � ات الحركة إىل النص والصور الخاصة بك. كن حذًرا عند تحديد ترتيب تأث�ي أضف تأث�ي

ي ال تعجبك فيه. � ا، اعرض العرض التقديمي لتصحيح األمور ال�ت ً أخ�ي

ي كل خطوة. �
ال تنس حفظ عملك �ف

ي الصف. �
عندما يصبح عرضك جاهًزا، قدمه لزمالئك �ف

يحة رقم ال�ش أسماء االنتقاالت
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آبل �ي نوت
(Apple Keynote for iOS)

ي تقديم عرض تقديمي �يــــع عل 
إذا كنت ترغب �ف

.Keynote فاستخدم ،iPhone أو iPad جهاز

�س   لي�� أوف�س إم��
(LibreOffice Impress)

إذا كنت تريد تقديم عرض تقديمي ولم يكن لديك 
مايكروسوفت باوربوينت فاستخدم لي�ب اوفيس 
نامجان إىل حٍد كب�ي وكالهما  �س، يتشابه ال�ب إم�ب

سهل االستخدام.

برامج أخرى
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جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن
1. إنشاء عرض تقديمي جديد.

يحة. 2. كتابة وتنسيق النص عل ال�ش

نت. 3. إدراج صورة أو صور من ملف أو من اإلن�ت

ائح. ات الحركة إىل ال�ش 4. إضافة تأث�ي

ائح. 5. إضافة اإلنتقاالت إىل ال�ش

ي العرض التقديمي الخاص بك.
6. إدراج مقطع فيديو �ف

7. تقديم العرض التقديمي بطريقة صحيحة.

ي الختام
�ن

عمل جما�ي
م�ان العطلة�

ش�ل فريق مع مجموعة من زمالئك إلعداد عرض تقديمي حول م�ان العطلة المفضل لدي�م. 
ن حول الم�ان المفضل، ثم ابحثوا عن معلومات  يحت�ي ي الفريق ب��شاء �ش

سيقوم كل عضو �ن
ات حركية  ائح. �سقوا العرض واضيفوا تاث�ي وصور عن الم�ان الذي تفضلونه وأضيفوها إ� ال�ش
ي الصف. 

وانتقالية ليظهر العرض التقديمي �ش�ل جذاب. بعد ذلك قدموا العرض القص�ي �ن
ي اعت�اركم أن العرض التقديمي يجب أال �ستغرق أ��� من ١٠ إ� ١٥ دقيقة.

ضعوا �ن

المصطلحات
Presenta� onعرض تقديميInsertإدراج
Resizeتغي�ي الحجمMoveنقل

نت RotateتدويرOnline picturesصور ع�ب اإلن�ت
يحةPicturesصور Slide�ش

OpenفتحPresentتقديم
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