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Microsoft Power Point ما الجديد في
 Microsoft Officeلمساعدتك في إنشاء عروض تقدیمیة ذات مظھر احترافي یوفر 

PowerPoint 2007  مجموعة میزات شاملة یمكنك استخدامھا إلنشاء المعلومات الخاصة
قرات ذات جودة في التصمیم فقط بن Smart Artیمكنك إنشاء رسومات  كما بك وتنسیقھا

 .الفأرةقلیلة على 

  مظهر جديد وبديهي

على واجھة مستخدم جدیدة وبدیھیة تسمى  Office PowerPoint 2007یحتوي 
والذي یساعدك في إنشاء عروض تقدیمیة أفضل بسرعة عن تلك التي یمكنك " الشریط"

مجموعة : ( سماتیقدم تأثیرات و كما PowerPointإنشاؤھا في اإلصدارات السابقة من 
من عناصر التصمیم الموّحدة التي توفر مظھرًا للمستند باستخدام األلوان والخطوط 

جدیدة ومحسنة وكذلك خیارات تنسیقات محسنة یمكنك استخدامھا إلنشاء مظھر  )والرسومات
  .رائع وعروض تقدیمیة دینامیكیة في وقت قلیل

  
  

  .عالمة تبویب وفق المھام=   1
تنفذ المجموعات الموجودة في كل عالمة  =  2

  .تبویب مھمة داخل المھام الفرعیة
       تنفذ أزرار األوامر في كل مجموعة أمرًا  = 3

  .أو تعرض قائمة من األوامر
  

 تخطيطات الشرائح المخصصة
یمكنك  بل التجریبیة لم تعد مقید بتخطیطات الحزمة PowerPoint 2007باستخدام 

العناصر اآلن إنشاء تخطیطات مخصصة والتي یمكن أن تحتوي على عدد كبیر من 
مربعات لھا حدود منّقطة أو حدود مائلة ُتعتبر جزءًا من أغلب تخطیطات : (  النائبة

ات مثل ئنلھذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كا ویمكن الشرائح
كما تشاء عناصر مثل المخططات والجداول واألفالم والصور  )المخططات والجداول والصور

(  شرائح رئیسیةمجموعات  وقصاصة فنیة وحتى Smart Artرسومات و  :
الشریحة التي تخّزن معلومات حول قالب التصمیم المطّبق متضمنة أنماط الخطوط وأحجام 

صصة متعددة بتخطیطات مخ )العناصر النائبة ومواضعھا وتصمیم الخلفیة وأنظمة األلوان
لمواضیع الشرائح المختلفة یمكنك أیضًا حفظ التخطیطات التي قمت بتخصیصھا وإنشاؤھا 

  .لالستخدام في المستقبل
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ل  *  اعدتك     Microsoft Outlookو Microsoft PowerPointیعم ى مس ًا عل مع
عندما ُیرسل المراجعون  اإللكتروني وبدء عملیة المراجعة في إرسال عرض تقدیمي عبر البرید

رات      PowerPointعرض التقدیمي إلیك یمكن لبرنامج ال ات والتغیی ي دمج التعلیق مساعدتك ف
ة               وق عالم اوس ف ة ضع مؤشر الم دیمي واحد من أجل المراجع الخاصة بھم ضمن عرض تق
زء     ي ج رات ف ة التغیی ًا مراجع ك أیض ھ یمكن ھ أو رفض ر وقبول یل التغیی اھدة تفاص ر لمش التغیی

نحك جزء المھام ھذا مشاھدة معرض موحد لكل تغییر وإمكانیة قبول یم مراجعاتالمھام الجدید 
  .أو كٍل على حدة التغییرات أو رفضھا دفعة واحدة

زة بواسطة       * ا مرّم از بكونھ تعمل التعلیقات أیضًا مع میزة المراجعة الجدیدة وھي تمت
ة        ھاوضع  می األلوان حسب الُمراجع و  ي العناصر المھم ث ال ُتخف ا   للبشكل ذكي بحی شریحة كم

  . أنھا سھلة الطباعة

 Custom Animationتأثيرات الحركة و أنظمتها 

دى  دة  PowerPoint 2007ل ة جدی أثیرات حرك دخول    ت ات ال ك حرك ي ذل ا ف بم
ة   ارات حرك ن للعناصر        ـ  والخروج وزمن تحكم أطول ومس ارات مرسومة مسبقًا یمك وھي مس

 .مزامنة الحركات المتعددة للنص والكائناتبحیث یمكنك  ـ ة الحركة تتبعھالالموجودة في سلس

ممة     ة الُمص أثیرات االنتقالی ات والت ة الحرك ق مجموع ة بتطبی ة الحرك ك أنظم مح ل تس
ك   لعرض التقدیمي بأكملھ دفعة واحدةمسبقًا على ا ة    یسمح ل ة الحرك ام أنظم ار   جزء المھ باختی

ق أو   ـ نظام الحركة المناسب للحضور وللمادة ل أنی ل دوالب      نظام رقیق مث ارة مث ر إث شيء أكث
 .مازال بإمكانك تطبیق تأثیرات حركة مختلفة حسب الشرائح و بالطبع الھواء

  ـ: تخطيطات هيكلية أفضل و مخططات جديدة 

ي        ي اآلن أدوات الرسم ف ؤدي   PowerPointیستخدم التخطیط الھیكل ا ی ول لمم لحص
ھل     ر أس غیرة وتحری ات ص ام ملف ى أحج ًا عل من  أیض ر PowerPointیتض د مع ض جدی

ع      یمكنك تخصیص ھذه ا للمخططات الفكریة الشائعة نص وم ع ال لمخططات المرسومة مسبقًا م
ل ھرم    تأثیرات الحركة وأنماط التنسیق المتعددة ات مث ة     اختر من المخطط ل المكون ار الكت إلظھ

 .وأكثر ر العناصر ذات الصلة بعنصر أساسيوشعاعي إلظھا للعالقة

 

ي       دیمي ف عدة   Microsoft PowerPoint 2007تتداخل في عملیة إنشاء عرض تق
میم  دء بتص ا الب ور منھ و  أم دة ومحت رائح جدی افة ش ي وإض ار ىأساس د واختی ات  جدی تخطیط

ق  نظام األلوان أردت ذلك بتغییر  ، سواًءوتعدیل تصمیم الشرائح ب أو تطبی ة   تصمیم  قوال         مختلف
  .احل االنتقالیة المتحركة للشرائحأو إنشاء تأثیرات مثل المر

ریقة وط" "طریقة العرض : على  PowerPointحتوي ی

"العرض   " وطریقة العرض" " وطریقة العرض ،"

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/



 

   

 

    
  ـ 4ـ 

 
  

 

" ، في اإلصدارات السابقة من " العرض"ما كان معروفًا باسم قائمةPowerPoint 
 ]عرض[تقع عالمة التبویب  PowerPoint 2007في  ]عرض[ھو اآلن عالمة التبویب 

  ".الشریط"ضمن قائمة 

  

1 
ھي طریقة عرض التحریر الرئیسیة حیث یمكنك كتابة " عادي"تعتبر طریقة العرض 

  : العرض التقدیمي وتصمیمھ تحتوي طریقة العرض ھذه على أربع نواحي عمل

 1= یعتبر ھذا مكانًا ممتازًا لبدء كتابة  ]مخطط تفصیلي[عالمة التبویب
كیفیة تقدیمھا كما ترید ولتحریك الشرائح  ولتخطیط ولتسجیل األفكار  المحتوي

نص الشریحة الخاصة بك في ھذه والنص بشكل دائري ُتظھر عالمة التبویب 
.نموذج مخطط تفصیلي

 2 ب ة التبوی رائح[عالم رض     ]ش ازًا لع ًا ممت ذا مكان ر ھ رائح  یعتب لش
ّھل          ر ُتس اء التحری ور مصغرة الحجم أثن دیمي كص رض التق الموجودة في الع

رات أي      ا أثیرات تغیی اھدة ت دیمي ومش رض التق لصور المصغرة التنقل في الع
افتھا     رائح أو إض ب الش ادة ترتی ًا إع ك أیض میم ویمكن ى     تص ذفھا عل أو ح

.بسھولة ]شرائح[عالمة التبویب 
 3ار      جزء الشرائح ى یس ود أعل یعرض جزء الشرائح في المقطع الموج

ار   رة    PowerPointإط رض كبی ة ع تخدام   طریق ة باس ریحة الحالی للش
ص          افة ن ك إض ذه یمكن رض ھ ة الع ي طریق ة ف ة المعروض ریحة الحالی الش

ى        ) metafileمثل (ملف : ( صوروإدراج  ف یبق و مل ر أو ھ ائنین أو أكث ھ كك ھ ومعالجت یمكنك فك تجمیع
ومات    )صور النقطیةمثل ال(ككائن مفرد  ات      Smart Artوجداول ورس ومیة ومربع ات رس ات وكائن ومخطط

.نص وأفالم وأصوات وارتباطات تشعبیة وحركة
 4 یمكنك كتابة مالحظات تطبق على  "شرائح"الجزء  و ھو یقع أسفلالجزء ھذا في   "مالحظات"الجزء

ة        ات الخاص ة المالحظ ك طباع ًا یمكن ة والحق دیمي       الشریحة الحالی رض التق دیم الع د تق ا عن ارة إلیھ ك واإلش  ،ب
الھ      وم بإرس دیمي تق رض تق یمكنك أیضًا طباعة مالحظات لتوزیعھا على الحضور أو تضمین المالحظات في ع

  .إلى الحضور أو بنشره على صفحة ویب
  
  
  
  
  

  عالمة التبویب
 ]عرض[

  المجموعة
 العروض التقدیمیة طرق عرض
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2 
  

رائح في ھي طریقة لعرض الش" فارز الشرائح"تعتبر طریقة العرض 
  .نموذج صورة مصغرة


3 

الذي یقع أدنى الجزء " مالحظات"یمكنك كتابة مالحظاتك في الجزء 
إال أنھ إذا أردت طریقة العرض " عادي"في طریقة العرض " شریحة"
والعمل باستخدامھا بتنسیق كامل للصفحة ضمن عالمة " المالحظات"

انقر  )طرق عرض العروض التقدیمیة(لمجموعة في ا ]عرض[التبویب 
  .فوق صفحة المالحظات

4 
ملء شاشة الكمبیوتر كأي عرض تقدیمي فعلي في طریقة " عرض الشرائح"تتطلب طریقة العرض 

 یمكنك مشاھدة كیف ستبدو الصور ،العرض ھذه یمكنك مشاھدة العرض التقدیمي كما سیشاھده الحضور
إلضافة تأثیر مرئي أو صوتي خاص إلى نص أو كائن مثًال، یمكنك : (  والتأثیراتوالتوقیت واألفالم 

إظھار  كل كلمة على حدة، أو سماع صوت تصفیق عند ،جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك إلى الداخل من الیمین
  .المتحركة والتأثیرات االنتقالیة في العرض التقدیمي الفعلي )صورة

 
یعتبر العرض : أساسي وذو ارتباط تشعبي: ھناك نوعان من العروض المخصصة

األساسي المخصص عرضًا تقدیمیًا منفصًال أو عرضًا تقدیمیًا یتضمن بعضًا من شرائح األصل 
  الرتباط التشعبي المخصص سبیًال سریعًا لالنتقال إلى عرض تقدیمي منفصل ویعتبر عرض ا

  .أو أكثر

 

استخدم العرض األساسي المخصص إللقاء عروض تقدیمیة منفصلة على مجموعة 
مختلفة من المؤسسات على سبیل المثال، إذا احتوى العرض التقدیمي على مجموع خمس 

 كما فقط 5و 3و 1یتضمن شرائح " 1موقع "شرائح یمكنك إنشاء عرض مخصص یسمى 
عند إنشاء  5و 4و 2و 1رائح یتضمن ش" 2موقع "یمكنك إنشاء عرض ثان مخصص یسمى 
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عرض مخصص من العرض التقدیمي یمكنك دومًا تشغیل العرض التقدیمي بأكملھ في ترتیبھ 
  .التسلسلي األصلي

  

  ).1(شرائح للموقع =  1

 )2(شرائح للموقع =  2




 

العرض التقدیمي استخدم العرض المخصص ذي االرتباط التشعبي لتنظیم المحتوى في 
 لمركزعلى سبیل المثال إذا قمت بإنشاء عرض أساسي مخصص حول التنظیم العام الجدید 

واالرتباط بھذه العروض من العرض المركز یمكنك حینئذ إنشاء عرض مخصص لكل قسم داخل 
  .التقدیمي األساسي

  

  .شریحة ذات ارتباطات تشعبیة =  1

  .الحاسوب عرض مخصص لقسم  =  2

.اللغاترض مخصص لقسم ع = 3
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  انقر  )بدء عرض الشرائح(المجموعة  ضمن ]عرض الشرائح[في عالمة التبویب
  . فوق السھم الموجود بجانب عرض شرائح مخصص ثم انقر فوق عروض مخصصة

  

  

  

  

  

  

 في مربع الحوار عروض مخصصة انقر فوق جدید .  
 رض التقدیمي انقر فوق الشرائح التي ترید تضمینھا في ضمن شرائح في الع

  . العرض المخصص ثم انقر فوق إضافة
لتحدید عدة شرائح متتالیة انقر فوق الشریحة األولى واستمر في الضغط على    تلمیح

SHIFT لتحدید عدة شرائح غیر متتالیة  ،وانقر فوق آخر شریحة ترغب في تحدیدھا
  .ع النقر فوق كل شریحة ترغب في تحدیدھام CTRLاستمر في الضغط على 

  لتغییر الترتیب الذي ستظھر فیھ الشرائح ضمن شرائح في العرض المخصص
انقر فوق إحدى الشرائح ثم انقر فوق أحد األسھم لتحریك الشریحة إلى أعلى أو أسفل 

  . في القائمة
  اء عروض إلنش موافقاكتب اسمًا في المربع اسم عرض الشرائح، ثم انقر فوق

  .إضافیة مخصصة مع أیة شرائح في العرض التقدیمي

  عالمة التبویب
 ]عرض الشرائح[

  المجموعة
 عرض الشرائحبدء 
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  . )إنشاء عرض أساسي مخصص( في البند السابق إلى  اتبع الخطوات من 

  إلنشاء ارتباط تشعبي من العرض األساسي إلى عرض دعم، حدد النص أو الكائن
   .الذي ترید تمثیل االرتباط التشعبي لھ

 ضمن عالمة التبویب إدراج، في المجموعة ارتباطات، انقر فوق ارتباط تشعبي .  
 ضمن ارتباط إلى انقر فوق مكان في ھذا المستند .  
 قم بأحد اإلجراءین التالیین :  
لالرتباط بعرض مخصص، في القائمة حدد مكانًا في ھذا المستند، حدد العرض * 

  . ثم حدد خانة االختیار عرض ثم رجوعالمخصص الذي ترید االنتقال إلیھ، 
لالرتباط بموقع في العرض التقدیمي الحالي، في القائمة حدد مكانًا في ھذا * 

  . المستند، حدد الشریحة التي ترید االنتقال إلیھا



  قم بتحدید   )إعداد(في المجموعة  ]عرض الشرائح[ضمن عالمة التبویب
 ).كما ھو مبین في الشكل أدناه(خصص الذي تریدھا خیارات العرض الم

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

ھنا یمكنك تحدید 
ھنا یمكنك تحدید نوع  شرائح العرض

 العرض) أسلوب(

الحظ بقیة الخیارات التي 
 یوفرھا مربع الحوار
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عند تصمیم عرض تقدیمي ذاتي التشغیل ضع في االعتبار البیئة التي سیظھر فیھا 

دون مراقبة في مكان عام أو إذا كانت المراقبة متوفرة بوضع البیئة في  العرض التقدیمي
      یمكنك التحدید بشكل أفضل ما ھي العناصر التي یمكن إضافتھا للعرض التقدیمي  االعتبار

حجم التحكم الذي یمكنك منحھ للجمھور وتحدید ما ھي الخطوات التي تأخذھا لمنع سوء  و
 .االستخدام

تتضمن الخیارات التي یجب وضعھا في االعتبار عند تصمیم عرض تقدیمي ذاتي 
  :التشغیل فیما یلي

  .اإلجراءات"االرتباطات التشعبیة وأزرار * 
     التعلیق بالصوت* 
    التوقیت التلقائي أو الیدوي* 

  




إللقاء العرض التقدیمي  Microsoft Office PowerPoint 2007عند استخدام 
م فوقھا أو وضع عالمات أخرى یمكنك وضع دائرة على الشرائح أو تسطیرھا أو رسم أسھ

 .علیھا للتأكید على نقطة ما أو إظھار ارتباطات ما

  

في طریقة العرض عرض الشرائح انقر بزر الماوس األیمن فوق الشریحة التي * 
  . قلم أو قلم تمییز ترید الكتابة علیھا وأشر إلى خیارات المؤشر ثم انقر فوق خیار

األیسر واسحب للكتابة على الشرائح أو الرسم  الفأرةاضغط باستمرار زر * 
  .علیھا
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ب   نص: ھناك أربعة أنواع من النص یمكنك إضافتھا إلى شریحة ي    عنصر نائ ص ف ون
  .WordArtونص  مربع نصونص في  شكل تلقائي

  . نص في عنصر نائب ـ  1 
  . مربع نص مستخدم كتسمیة توضیحیةـ  2 
  . WordArtنص ـ  3 
  . نص في شكل تلقائي على شكل سھمـ  4 

 

 اعرض الشریحة التي ترید إضافة تأثیرات صوتیة أو موسیقیة إلیھا .  
 صوت، ومن ثم نفذ أحد اإلجراءین التالیین وأفلم ج، أشر إلى في القائمة إدرا :  
 

ر          انقر فوق صوت من ملف، ح م انق ف، ومن ث ى المل وي عل ذي یحت د ال ع المجل دد موق
  . مزدوجًا فوق الملف الذي تریدهنقرًا 

  
  
  
 نفذ أحد اإلجراءین التالیین عندما یتم عرض رسالة :  

  تلقائيالموسیقى أو الصوت تلقائیًا عند االنتقال إلى الشریحة انقر فوق .  
 وق  نقر فوق رمز الموسیقى أو الصوت فقط عند ال ر ف وت  انق الص

  . عند النقر
 لضبط اإلعدادات المستخدمة عند توقف الملف الصوتي  :  
   انقر فوق رمز الصوت * 

  . انقر فوق حركة مخصصة األیمن وعلى القائمة المختصرةالفأرة انقر بزر * 

  عالمة التبویب
 ]إدراج[

  المجموعة
 )قصاصات الوسائط(
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 ي انقر فوق السھم الموجود على العن في جزء المھام حركة مخصصة  صر المحدد ف
  . خیارات التأثیرومن ثم انقر فوق  القائمة حركة مخصصة

 نفذ أحد اإلجراءات التالیة في التبویب تأثیر ضمن إیقاف القراءة :  
*  االفتراضي(فوق الشریحة، حدد عند النقر  بالفأرةالملف الصوتي عند النقر .(  
* حة الحالیةالملف الصوتي بعد ھذه الشریحة، انقر فوق بعد الشری .  
* دة شرائح     عل ف الصوتي لع م عین عدد         ى تشغیل المل د ومن ث وق بع ر ف انق

  . الشرائح اإلجمالي الذي یجب أن تستمر فیھ قراءة الملف

 

  .على النص أو الكائن لكي تتمّكن من تنفیذ ھذه العملیة حركةیجب أن یتم مسبقًا تطبیق 

 حدد النص أو الكائن الذي ترید إضافة تأثیر إلیھ على الشریحة .  
  اتحرك(ضمن المجموعة  حركة مخصصة الزرانقر  ]حركات[ عالمة التبویبفي( .  

  
  

  
  
  
  
  
  ي امف زء المھ ة ج ة مخصص ھم   حرك وق الس ر ف انق

ي  دد ف ر المح ى العنص ود عل ةالموج ة المخصص ة الحرك م  قائم ث
  . انقر فوق خیارات التأثیر

 ینات من تحس أثیر ض ب ت ى التبوی وق  عل ر ف انق
  :  ینونّفذ أحد اإلجراءین التالی في قائمة الصوت  السھم

 أردت إضافة صوت من القائمة فانقر فوق خیار .  
  أردت إضافة صوت من ملف فانقر فوق صوت آخر ثم

  .انتقل إلى الملف
  
  

  عالمة التبویب
 ]حركات[

  الزر 
 حركات مخصصة
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