
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
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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)
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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.
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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)
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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
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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. 
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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
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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
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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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