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  ٢٠١٠شرح ألساسيات مايكروسوفت بوربوينت 
  

  
  مقدمة - ١

  
  ٢٠١٠ PowerPointإنشاء عرض تقديمي أساسي في 

 Microsoft Officeولة يف يف إنشاء عرض تقدميي أساسي بسرعة وسه املقدمةتساعدك هذه 
2010PowerPoint  وتربز امليزات اإلضافية اليت ميكنك استخدامها لتقوية وحتسني عملك.  

  ماذا تريد أن تفعل؟
  

   حبيث تصبح مألوفة لك PowerPointة العمل اخلاصة بـ تعتاد على مساح 
   تسمية العرض التقدميي اخلاص بك وحفظه 
   إضافة الشرائح وإعادة ترتيبها وحذفها 
   إضافة نص وتنسيقه 
   تطبيق مظهر مالئم بشكل أفضل للعرض التقدميي اخلاص بك 
   وكائنات أخرى SmartArtإضافة قصاصة فنية ورسومات  
   إضافة ارتباطات تشعبية 
   تدقيق اإلمالء ومعاينة العرض التقدميي اخلاص بك 
   م العرض التقدميي اخلاص بكالتعرف على اإلعداد لتسلي 

  
بنهاية اليوم ولكنك مل تقم من قبل بإنشاء  PowerPointرمبا حتتاج إىل إنشاء عرض تقدميي لـ 

منذ فرتة طويلة وال  PowerPointأو رمبا تكون قد قمت بإنشاء عروض تقدميية لـ . عرض تقدميي
  .تتذكر اآلن كيفية القيام بذلك

ا للبدء يف تعلم تعد هذه املقالة مكانًا جي وبنهاية . PowerPointكيفية استخدام ) أو تذكر(دً
، وأساس صلب من املعرفة PowerPointهذه املقالة، سوف يصبح لديك عرض تقدميي جديد لـ 

  .Office PowerPoint 2010والثقة حول استخدام 

  بحيث تصبح مألوفة لك PowerPointاالعتياد على مساحة العمل الخاصة بـ 
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  :د اإلجراءات التاليةقم بأح

قيد التشغيل، فقم حبفظ أي عروض  Office PowerPoint 2010إذا كان  
  . وإعادة تشغيله PowerPoint 2010تقدميية مفتوحة وإغالقها مث قم باخلروج من 

  . قيد التشغيل، فابدأ تشغيله اآلن Office PowerPoint 2010إذا مل يكن  

طريقة : طريقة العرض(  طريقة عرضيتم فتحه يف  ، فسوفPowerPointوعندما تبدأ تشغيل 
يطلق عليها عرض  .)لعرض حمتويات عرض تقدميي مع توفري األساليب املناسبة للمستخدم ليتفاعل معها

  .عادي، حيث ميكن إنشاء الشرائح والعمل عليها

  
  .نك العمل مباشرًة على شرائح مفردة، ميكالشريحةيف جزء  

مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعترب : عناصر نائبة( العناصر النائبةحتدد احلدود املنقطة  
ى العنوان والنص األساسي أو  وميكن هلذه املربعات أن حتتوي عل. جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

، حيث تستطيع كتابة النص أو إدراج الصور .)كائنات مثل التخطيطات، واجلداول، والصور
. جدول أو ختطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من املعلومات: كائن(  كائناتوالتخطيطات و 
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كائنات اليت تنشأ يف تطبيق واحد، مثالً جداول بيانات، وتربط أو تُضمن يف تطبيق آخر هي كائنات وال
OLE(. أخرى.  

 لكل شرحية .)متثيل مصغّر لصورة: صورة مصغّرة( صورة مصغرةإصدار  شرائحتعرض عالمة التبويب  
وبعد أن تقوم بإضافة شرائح أخرى، ميكنك النقر فوق صورة . الشريحةباحلجم الكامل تظهر يف جزء 

أو ميكنك سحب . الشريحةلكي جتعل الشرحية تظهر يف جزء  شرائحمصغرة من عالمة التبويب 
ا إضافة الشرائح أو. املصغرات إلعادة ترتيب الشرائح يف العرض التقدميي اخلاص بك  تستطيع أيضً

  .شرائححذفها من عالمة التبويب 

اجلزء يف العرض العادي حيث تكتب مالحظاتك اليت : جزء املالحظات( ،المالحظاتيف جزء  
وميكنك طباعة تلك املالحظات كصفحات املالحظات أو عرضها عند . تريدها أن ترافق شرحية ما

وتستطيع تقدمي . ميكنك كتابة مالحظات حول الشرحية احلالية .)حفظ عرض تقدميي كصفحة ويب
مالحظاتك للجمهور أو الرجوع إىل مالحظاتك يف طريقة عرض مقدم العرض عندما تقوم بتقدمي 

  .العرض التقدميي اخلاص بك

: قالب( قالببتطبيق  Office PowerPoint 2010وبشكل افرتاضي، يقوم     مالحظة 

. ملف أو ملفات حتتوي على بنية وأدوات تشكيل العناصر مثل منط وختطيط صفحة امللفات املنتهية

تشكيل موقع  FrontPageتشكيل مستند واحد، وميكن لقوالب  Wordمثالً، ميكن لقوالب 

والذي يظهر يف الشكل التوضيحي السابق، على العروض التقدميية  عرض تقدميي فارغ، .)ويب بأكمله

ويعد قالب عرض تقدميي فارغ هو القالب األبسط والعام بشكل أكرب من القوالب املوجودة يف . اجلديدة

Office PowerPoint 2010 . ا لالستخدام عند ا جيدً ً يعترب القالب عرض تقدميي فارغ قالب

ا للعديد من أنواع العروض  PowerPointبدء العمل باستخدام  يئته وفقً ألنه مباشر وميكن 

زر وإلنشاء عرض تقدميي جديد يستند إىل قالب عرض تقدميي فارغ، انقر فوق . التقدميية

Microsoft Office  مث قوالبأسفل  فارغ وحديث، مث انقر فوق جديد، انقر فوق ،

ا فوق  ً ا مزدوج ً   .رغ وحديثفاأسفل  عرض تقديمي فارغانقر نقر
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ولكي ترى . المالحظاتوبعد أن تقوم بفتح قالب عرض تقدميي فارغ، يظهر فقط جزء صغري من جزء 

ا أكرب من جزء  ً   :حبيث يصبح لديك مساحة أكرب للكتابة فيه، قم مبا يلي المالحظاتجزء

  . المالحظاتأشر إىل احلد العلوي جلزء  .١

نشاء مساحة أكرب قليالً ملالحظات ، اسحب احلد ألعلى إلوعندما يتحول املؤشر إىل  .٢

  . احملاضر اخلاصة بك، كما هو موضح يف الرسم التوضيحي التايل

  
ا ليتم االحتواء ضمن املساحة  الشريحةالحظ أنه يتم تغيري حجم الشرحية املوجودة يف جزء  ً تلقائي

  .املتوفرة

  :يوجد قرب أعلى الشاشة ثالثة أزرار مفيدة

: تلميح الشاشة(  تلميح شاشةولرؤية . (تغيري قمت به، للرتاجع عن آخر  تراجع 

وصف خمتصر يظهر عندما يثبت املستخدم مؤشر املاوس فوق أحد الكائنات، مثل زر أو 

لرؤية قائمة . رحول اإلجراء الذي يتم الرتاجع عنه، ضع املؤشر فوق الز  .)ارتباط تشعيب

ا الرتاجع عنها، انقر فوق السهم املوجود إىل يسار الزر  بأحدث التغيريات اليت ميكن أيضً

ا الرتاجع عن تغيري بالضغط على املفتاحني .)  تراجع   . CTRL+Zميكنك أيضً

ا لإلجراء الذي  تكرارأو  إعادة  ، يقوم إما بتكرار أو إعادة التغيري األخري وفقً

رؤية تلميح شاشة خاص باإلجراء الذي يتم تكراره أو إعادته، ضع مؤشر ول. (قمت به
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ا تكرار تغيري أو إعادته بالضغط على املفتاحني .) املاوس فوق الزر ميكنك أيضً

CTRL+Y .  

، يفتح جزء  Microsoft Office PowerPointتعليمات  

ا فتح التعليمات بالضغط على . PowerPointتعليمات    . F1ميكنك أيضً

  تسمية العرض التقديمي الخاص بك وحفظه

كما هو احلال مع أي برنامج، يفضل تسمية العرض التقدميي اخلاص بك وحفظه على الفور مث حفظ 

ا بصورة متكررة أثناء العمل   :التغيريات اليت تقوم 

، مث قم بأحد حفظ باسم، أشر إىل  Microsoft Officeزر انقر فوق  .١

  : اإلجراءات التالية

 ول على عرض تقدميي ميكن فتحه فقط يف للحصOffice 

PowerPoint 2010 عرض تقديمي لـ ، انقر فوقPowerPoint .  

  للحصول على عرض تقدميي ميكن فتحه إما يفOffice 
PowerPoint 2010  أو يف إصدارات سابقة منPowerPoint انقر ،

  . PowerPoint 97-2003عرض تقديمي لـ فوق 

اخليار، فال ميكن استخدام أي من امليزات اجلديدة يف إذا قمت باختيار هذا 
Office PowerPoint 2010.  

لد أو املوقع اآلخر  حفظ في، من القائمة حفظ باسميف مربع احلوار  .٢ ، قم بتحديد ا
  . حيث تريد حفظ العرض التقدميي اخلاص بك

بأي إجراء ، اكتب اسم للعرض التقدميي اخلاص بك، أو ال تقم اسم الملفيف املربع  .٣
  . حفظلقبول اسم امللف االفرتاضي، مث انقر فوق 
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ا، ميكن الضغط على املفتاحني  جبوار أعلى  حفظأو النقر فوق  CTRL+Sومن اآلن فصاعدً
ا يف أي وقت ً   .الشاشة حلفظ العرض التقدميي اخلاص بك سريع

  إضافة الشرائح وإعادة ترتيبها وحذفها

ا يف العرض التقدميي اخلاص بك على عنصرين نائبني، تشتمل الشرحية الواحدة اليت مت تو  ً فريها تلقائي
ويطلق على ترتيب العناصر النائبة على . أحدمها مت تنسيقه لعنوان، أما اآلخر فقد مت تنسيقه لعنوان فرعي

نص العنوان والعنوان الفرعي، والقوائم، والصور،  ترتيب العناصر مثل: ختطيط( التخطيطشرحية 
 Officeيوفر . .)واجلداول، والتخطيطات، واألشكال التلقائية، واألفالم، على خمطط ما

PowerPoint 2010  ا أنواع أخرى من العناصر النائبة، مثل تلك اخلاصة بالصور أيضً
  .SmartArtورسومات 

تقدميي اخلاص بك، ميكنك القيام مبا يلي الختيار ختطيط عندما تقوم بإضافة شرحية إىل العرض ال
  :للشرحية اجلديدة يف نفس الوقت

  . ، انقر مباشرة أسفل الشرحية الواحدة اليت تظهر بالفعل هناكشرائحمن عالمة التبويب  .١

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، انقر فوق السهم املوجود شرائح، يف ا
  . شريحة جديدةجبانب 

  

  .يظهر معرض يعرض مصغرات لتخطيطات الشرحية املتعددة املتوفرة
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  .حيدد االسم احملتويات اليت مت تصميم كل ختطيط هلا 

ا   ميكن أن حتتوي العناصر النائبة اليت تعرض الرموز امللونة على نص، ولكن ميكنك أيضً
ا، مبا يف ذلك رسوم ً  SmartArtات النقر فوق الرموز إلدراج الكائنات تلقائي

قطعة من عمل فين، تظهر عادة كصورة نقطية أو كرتكيبة : قصاصة فنية( القصاصات الفنيةو 
  ..)من أشكال مرسومة

  . انقر فوق التخطيط الذي تريده للشرحية اجلديدة اخلاصة بك .٣

، حيث يتم متييزها باعتبارها شرائحمن عالمة التبويب  تظهر اآلن الشرحية اجلديدة على كل
  .كرر هذا اإلجراء مع كل شرحية جديدة تريد إضافتها. الشريحةالشرحية احلالية، ويف جزء 

إذا كنت تريد أن جتعل للشرحية اجلديدة نفس التخطيط اخلاص بالشرحية السابقة     تلميح 
  .من النقر فوق السهم املوجود جبانبه بدالً  شريحة جديدةهلا، ميكنك فقط النقر فوق 

  تحديد عدد الشرائح التي تريدها
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حلساب عدد الشرائح اليت تريدها، ميكنك إنشاء خمطط تفصيلي للمادة اليت ختطط لتناوهلا، مث تقوم 

  :رمبا حتتاج على األقل إىل. بتقسيم املادة إىل شرائح مفردة

  شرحية العنوان الرئيسي  

االت الرئيسية يف العرض التقدميي اخلاص بك شرحية افتتاحية تسرد     النقاط أو ا

  شرحية واحدة لكل نقطة أو جمال مت سرده يف الشرحية االفتتاحية  

االت الرئيسية يف العرض التقدميي اخلاص   شرحية امللخص اليت تكرر قائمة النقاط أو ا

  بك 

و جماالت رئيسية لعرضها، ميكنك وباستخدام هذه البنية األساسية، إذا كان لديك ثالث نقاط أ

شرحية عنوان وشرحية افتتاحية وشرحية واحدة لكل من : التخطيط للحصول على ست شرائح على األقل

االت الرئيسية وشرحية امللخص   .النقاط الثالث أو ا

  
االت الرئيسية  اخلاصة بك، إذا كان لديك حجم كبري من املواد اليت تريد تقدميها يف أي من النقاط أو ا

فقد حتتاج إىل إنشاء جمموعة فرعية للشرائح لتلك املواد باستخدام نفس بنية املخطط التفصيلي 
  .األساسية
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جيب أن تضع يف االعتبار الوقت املخصص لعرض كل شرحية على الشاشة أثناء العرض     تلميح 
  .إىل مخس دقائق لكل شرحية ويرتاوح الوقت التقديري القياسي اجليد من دقيقتني. التقدميي اخلاص بك

  تطبيق تخطيط جديد على شريحة

  :لتغيري ختطيط شرحية موجودة، قم مبا يلي

  . ، انقر فوق الشرحية اليت تريد تطبيق ختطيط جديد عليهاشرائحمن عالمة التبويب  .١

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، مث انقر تخطيط، انقر فوق شرائح، يف ا
  . اجلديد الذي تريده فوق التخطيط

إذا قمت بتطبيق ختطيط ال حيتوي على العناصر النائبة الكافية واملناسبة     مالحظة 
ا  ً للمحتويات املوجودة بالفعل على الشرحية، فسوف يتم إنشاء عناصر نائبة إضافية تلقائي

  .لتتضمن احملتويات

  نسخ شريحة

تني يف احملتوي ات والتخطيط، فيمكنك توفري العمل يف الشرحيتني إذا كنت تريد إنشاء شرحيتني متشا
بإنشاء شرحية واحدة حتتوي على كافة التنسيقات واحملتويات اليت تشرتك فيها الشرحيتان مث تقوم بإنشاء 

  .نسخة من تلك الشرحية قبل إضافة اللمسات النهائية اخلاصة بكل شرحية

الشرحية اليت تريد نسخها، مث انقر  ، انقر بزر املاوس األمين فوقشرائحمن عالمة التبويب  .١
قائمة تظهر الئحة أوامر متعلقة بعنصر : قائمة خمتصرة( القائمة املختصرةمن  نسخفوق 
 ّ لعرض قائمة خمتصرة، انقر بزر املاوس األمين فوق عنصر ما أو اضغط . معني

SHIFT+F10(. .  
، انقر بزر املاوس األمين حيث تريد إضافة النسخة شرائحبينما ال تزال يف عالمة التبويب  .٢

  . من القائمة املختصرة لصقاجلديدة من الشرحية، مث انقر فوق 

ا إدراج نسخة من شرحية من عرض تقدميي إىل آخر   .ميكنك أيضً

  إعادة ترتيب الشرائح
حية اليت تريد نقلها مث اسحبها إىل املوقع الذي ، انقر فوق الشر شرائحمن عالمة التبويب  

  . تريده
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لتحديد عدة شرائح، انقر فوق الشرحية اليت تريد نقلها مث استمر يف الضغط على 
CTRL أثناء النقر فوق كل من الشرائح األخرى اليت تريد نقلها.  

  حذف شريحة
ليت تريد حذفها، مث انقر ، انقر بزر املاوس األمين فوق الشرحية اشرائحمن عالمة التبويب  

  . من القائمة املختصرة حذف شريحةفوق 

  إضافة نص وتنسيقه

ا يف شرائح العرض التقدميي لـ  يف العناوين  — PowerPointيعد النص هو احملتوى األكثر شيوعً
  . ورؤوس الصفحات والقوائم ذات التعداد النقطي

ث تريد إضافة النص، مث اكتب إلضافة نص إىل أي شرحية، انقر فوق العنصر النائب حي
  . النص الذي تريد إضافته أو قم بلصقه

  تنسيق القوائم ذات التعداد النقطي

ا كقائمة ذات تعداد نقطي وهو ما ال تفعله  ً تقوم بعض العناصر النائبة بتنسيق النص اخلاص بك تلقائي

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب . عناصر نائبة أخرى ، قم بأي من اإلجراءين ةفقر ، يف ا

  :التاليني

للتبديل بني قائمة ذات تعداد نقطي ونص بدون تعداد نقطي، قم بتحديد النص، مث انقر  

  .  تعداد نقطيفوق 

لتغيري منط أحرف التعداد النقطي يف القائمة ذات التعداد النقطي، انقر فوق السهم  

  . اد النقطي الذي تريده، مث انقر فوق منط التعد تعداد نقطياملوجود جبانب 

ا إجراء هذه التغيريات باستخدام شريط األدوات الصغري، وهو شريط أدوات  ميكنك أيضً

ا عندما تقوم بتحديد النص ً ولكي تستطيع رؤية . مفيد ومصغر وشبه شفاف يصبح متوفر
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الستخدام شريط األدوات الصغري، انقر . شريط األدوات الصغري بوضوح، ضع املؤشر فوقه

  .أي من األوامر املتوفرة فوق

ا عرض شريط األدوات الصغري بالنقر بزر املاوس األمين فوق نص     تلميح  ميكنك أيضً

  .غري حمدد

  تغيير مظهر النص

ا من استخدام األزرار األساسية من عالمة التبويب  ً هناك عدة طرق لتغيري مظهر النص على شرحية، بدء

ا، لتنسيق خصائص اخلط وا الصفحة الرئيسية ً لنمط واحلجم واللون والفقرة إىل اخليارات األكثر تقدم

مثالً، ميكنك جعل . إلضافة تأثري مرئي أو صويت خاص إىل نص أو كائن: إظهار حركة( احلركةمثل 

كلمة على حدة، أو مساع صوت تصفيق عند   نقاط التعداد النقطي تتحرك إىل الداخل من اليمني، كل

  .SmartArtأو التحويل إىل رسومات  .)إظهار صورة

  إضافة مالحظات المحاضر

ولكن إذا كانت بعض . يؤدي الكم الكبري من النص إىل ازدحام الشرحية وتشتيت انتباه احلضور

  طيع تعقبها؟املعلومات الالزمة غري موجودة على الشاشة اليت يراها احلضور، فكيف تست

. لكل شرحية المالحظاتواحلل هلذه املشكلة هو مالحظات احملاضر، اليت ميكنك كتابتها يف جزء 

تساعدك مالحظات احملاضر يف عدم ظهور احملتوى الزائد بالعرض التقدميي اخلاص بك على الشاشة مع 

  .إمكانية تعقب كافة املعلومات الالزمة أثناء العرض التقدميي
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يف أي وقت مث لصق ذلك  الشريحةكنك بسهولة قص النص املفصل بصورة كبرية من جزء مي    تلميح 

  .لكي يظل معك كمرجع المالحظاتالنص مباشرًة يف جزء 

وبدالً من . ميكنك طباعة مالحظات احملاضر اخلاصة بك مث الرجوع إليها أثناء تقدمي العرض التقدميي

من جهاز  Office PowerPoint 2010بـ ذلك، إذا قمت بتشغيل العرض التقدميي اخلاص 

، بينما يراها احلضور على جهاز عرض آخر، فيمكنك استخدام )يف املنصة على سبيل املثال(عرض 

  .طريقة عرض مقدم العرض لعرض املالحظات فقط على الشاشة اخلاصة بك أثناء التقدمي

  تطبيق مظهر مالئم بشكل أفضل للعرض التقديمي الخاص بك

القد قمت با واآلن، ضع يف االعتبار املظهر . لرتكيز حىت اآلن على ترتيب الشرائح واحملتوى األساسي 
ما الطابع املرئي الذي تريده؟ ما شكل وأسلوب العرض الذي جيعل . العام للعرض التقدميي اخلاص بك

ا للحضور؟ ا وشيقً ً   العرض التقدميي واضح

جمموعة من عناصر : مسة(  مسات جمموعة متنوعة من Office PowerPoint 2010يوفر 
دة اليت توفر مظهرًا للمستند باستخدام األلوان، واخلطوط، والرسومات ّ التصميم اليت  .)التصميم املوح

صميم اليت والسمة هي جمموعة من عناصر الت. تسهل تغيري املظهر العام للعرض التقدميي اخلاص بك
ا لكافة مستندات  ا وموحدً ا حمددً ً اخلاصة بك باستخدام جمموعات ألوان  Officeتوفر مظهر

ق على كافة األرقام، والرموز، واألحرف األجبدية: خط( وخطوط ّ يسمى أيضًا . تصميم رسومي يطب
وتأيت اخلطوط عادة بأحجام . مها مثالن عن اخلطوط Courier Newو  Arial. حرف مطبعي
  .وتأثريات حمددة .)نقاط، وبأمناط خمتلفة، مثل أسود عريض ١٠خمتلفة، مثل 

ا بتطبيق مسة  Office PowerPoint 2010يقوم  ً على العروض التقدميية  Officeتلقائي
يري مظهر العرض التقدميي اخلاص اليت مت إنشاؤها باستخدام قالب عرض تقدميي فارغ ولكن ميكنك تغ

  .بك بسهولة يف أي وقت بتطبيق مسة خمتلفة
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  تطبيق سمة مختلفة على العرض التقديمي الخاص بك
موعة تصميممن عالمة التبويب   ، انقر فوق مسة املستند اليت تريد سمات، ويف ا

  . تطبيقها

    مالحظات 

ينة، ضع املؤشر فوق الصورة املصغرة لتلك وملعاينة مظهر الشرحية احلالية مع تطبيق مسة مع 
  . السمة

  . لرؤية مصغرات لسمات إضافية، انقر فوق األسهم املوجودة جبانب صف املصغرات 

  
بتطبيق  Office PowerPoint 2010ما مل تقم بتعيني غري ذلك، يقوم  

ة لتغيري مظهر الشرائح احملددة فقط، من عالم. السمات على العرض التقدميي بأكمله

أثناء النقر فوق كل شرحية  CTRL، اضغط مع االستمرار على املفتاح شرائحالتبويب 

وبعد االنتهاء من حتديد كافة الشرائح، انقر بزر املاوس األمين فوق السمة اليت . تريد تغيريها

من القائمة  تطبيق على الشرائح المحددةتريد تطبيقها على الشرائح، مث انقر فوق 

  . املختصرة

  . أردت فيما بعد تطبيق مسة خمتلفة، فانقر فوق تلك السمة لتطبيقهاإذا  

  وكائنات أخرى SmartArtإضافة قصاصة فنية ورسومات 

ويف معظم األحيان، ال تكون سلسلة الشرائح اليت  — تريد إنشاء العرض التقدميي املرئي األكثر فاعلية

وقد ينتج عن عدم وجود جمموعة . ناميكيةتتضمن فقط قوائم ذات تعداد نقطي هي االختيار األكثر دي
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ا . متنوعة مرئية تشتيت انتباه احلضور ً وال يتم التعبري عن العديد من أنواع املعلومات بصورة أكثر وضوح

  .يف فقرة أو قائمة ذات تعداد نقطي

  
إضافة أنواع أخرى من احملتويات الصوتية  Office PowerPoint 2010وحلسن احلظ، يتيح 

قطعة من : قصاصة فنية(  القصاصات الفنيةو  SmartArtمبا يف ذلك اجلداول ورسومات  واملرئية،
واألشكال والتخطيطات  .)عمل فين، تظهر عادة كصورة نقطية أو كرتكيبة من أشكال مرسومة

نص ملون : ارتباط تشعيب( ارتباطات تشعبيةإضافة  ميكنك. واملوسيقى واألفالم واألصوات واحلركات
على شبكة  HTMLومسطر أو رسم تنقر فوقه لالنتقال إىل ملف، أو موقع يف ملف، أو صفحة 

ا)ويب العاملية وإىل املواقع املوجودة  للتنقل مبرونة أكثر بداخل العرض التقدميي اخلاص بك — ، أيضً
تأثري واحد من جمموعة تأثريات العرض : مرحلة انتقالية( املراحل االنتقاليةوميكنك إضافة  — خارجه

ّ املراحل االنتقالية كيف. Microsoft Officeاالنتقالية املتوفرة يف بعض تطبيقات  ية تغيري تعني
) مثالً، شرحية أو صفحة ويب(عند انتقال املستخدم من عنصر ) مثالً، من الباهت إىل األسود(العرض 
  .اجلذابة بني الشرائح .)إىل آخر

يقدم هذا املقطع فقط القليل من األنواع األساسية للكائنات والتأثريات اليت ميكنك إضافتها إىل الشرائح 
  .اخلاصة بك

  ةإضافة قصاصة فني
  . انقر فوق العنصر النائب الذي تريد إضافة قصاصة فنية إليه .١
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إذا مل تقم بتحديد عنصر نائب أو إذا قمت بتحديد عنصر نائب ال ميكن أن حيتوي على 
  .صورة، فسوف يتم إدراج القصاصة الفنية يف وسط الشرحية

موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢   . فنيةقصاصة ، انقر فوق رسومات توضيحية، ويف ا

  .قصاصة فنيةيتم فتح جزء املهام 

  . ، حدد موقع القصاصة الفنية اليت تريدها مث انقر فوقهاقصاصة فنيةويف جزء املهام  .٣

  .ميكنك اآلن نقل القصاصة الفنية وتغيري حجمها وتدويرها وإضافة نص إليها والقيام بتغيريات أخرى

، انقر Microsoft Office Onlineللبحث عن قصاصة فنية إضافية على موقع     تلميح 
  .قصاصة فنيةيف أدىن جزء املهام  Office Onlineقصاصة فنية على فوق االرتباط 

  

  SmartArtتحويل نص شريحة إلى رسم 

ويعد حتويل النص . هو متثيل مرئي للمعلومات اليت ميكنك ختصيصها بالكامل SmartArtإن رسم 
تحويل الشرائح املوجودة إىل رسوم توضيحية طريقة سريعة ل SmartArtاخلاص بك إىل رسم 

وعلى سبيل املثال، بنقرة واحدة ميكنك حتويل الشرحية جدول األعمال إىل رسم . مصممة باحرتاف
SmartArt.  

  
  .ميكنك االختيار من بني العديد من التخطيطات املضمنة لنقل الرسالة أو األفكار اخلاصة بك بفاعلية

  :SmartArtسم لتحويل النص املوجود إىل ر 
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  . انقر فوق العنصر النائب املتضمن للنص الذي تريد حتويله .١

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢  التحويل إلى رسم، انقر فوق فقرة، ويف ا

SmartArt  .  

مع النص اخلاص بك، ضع  SmartArtويف املعرض، لكي ترى كيف يظهر رسم  .٣

يتضمن املعرض التخطيطات لرسومات . SmartArtاملؤشر فوق الصورة املصغرة لرسم 

SmartArt ولعرض جمموعة التخطيطات . األكثر مالءمة للقوائم ذات التعداد النقطي

  . إضافية SmartArtرسومات بأكملها، انقر فوق 

الذي تفضله، انقر فوقه لتطبيقه على النص اخلاص  SmartArtوعند العثور على رسم 

  .بك

منط وتغيري حجمه وتدويره وإضافة نص إليه وتطبيق  SmartArtميكنك اآلن نقل رسم 

جمموعات من خيارات التنسيق اليت جتعل من تنسيق املستندات : أمناط سريعة( سريع

ا ً ا يسري ً   .خمتلف عليه وإجراء تغيريات أخرى ).والكائنات أمر

ا بشكل خاص، إال أنه ميكنك  SmartArtن إنشاء رسم وعلى الرغم أ ً ا يسري ً لنص موجود يعد أمر

ا العمل يف االجتاه املعاكس، بإدراج رسم  الذي تريده أوالً مث إضافة نص له بعد  SmartArtأيضً

  :ذلك

  . له SmartArtانقر فوق العنصر النائب الذي تريد إضافة رسم  .١

قمت بتحديد عنصر نائب ال ميكن أن حيتوي على  إذا مل تقم بتحديد عنصر نائب أو إذا

  .يف وسط الشرحية SmartArtصورة، فسوف يتم إدراج رسم 
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موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢ ، انقر فوق رسومات توضيحية، ويف ا

SmartArt .  

يف اجلزء املوجود بأقصى اليمني، انقر ،، SmartArtاختيار رسم يف مربع احلوار  .٣

  . الذي تريده SmartArtفوق نوع رسم 

ويف اجلزء املوجود بالوسط، قم بتحديد التخطيط الذي تريده وانقر فوقه، مث انقر فوق  .٤
  . موافق

تظهر املعاينة يف اجلزء . ولرؤية معاينة ألي ختطيط، انقر فوق ذلك التخطيط    تلميح 
  .املوجود بأقصى اليسار

  إضافة المراحل االنتقالية للشرائح

للشرائح هي تأثريات تشبه احلركات اليت تتم عندما تنتقل من إحدى الشرائح إىل  املراحل االنتقالية

عدة أنواع من املراحل االنتقالية للشرائح،  Office PowerPoint 2010يوفر . الشرحية التالية

ثل مبا يف ذلك التضاؤل القياسي والتالشي والقطع واملسح باإلضافة إىل املراحل االنتقالية غري املألوفة م

  .دوران يف اجتاه عقارب الساعة ولوحات الشطرنج

موعة حركاتمن عالمة التبويب   ، انقر فوق املرحلة نقل إلى هذه الشريحة، ويف ا

  . االنتقالية اليت تريدها

    مالحظات 

ملعاينة مظهر الشرحية احلالية مع تطبيق مرحلة انتقالية معينة، ضع املؤشر فوق  

  . حلة االنتقاليةالصورة املصغرة لتلك املر 
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لرتى مصغرات للمراحل االنتقالية اإلضافية، انقر فوق األسهم املوجودة  

  . جبانب صف املصغرات

  
إذا اختذت القرار فيما بعد بأنك تريد مرحلة انتقالية خمتلفة، فانقر فوق تلك  

  . املرحلة االنتقالية لتطبيقها

موعة  للتحكم يف سرعة املرحلة االنتقالية  الشريحة نقل إلى هذهميكنك اختيار خيارات أخرى يف ا
  .وإلضافة صوت ولتطبيق نفس املرحلة االنتقالية على كافة الشرائح يف العرض التقدميي

  إضافة ارتباطات تشعبية

ميكنك استخدام االرتباطات التشعبية للتنقل من شرحية إىل أخرى أو إىل موقع عرب الشبكة أو اإلنرتنت 
اأو حىت إىل ملف أو  ً   .برنامج آخر متام

  . قم بتحديد النص الذي تريد النقر فوقه لتنشيط االرتباط التشعيب .١

جزء من قصاصة فنية، على سبيل املثال، أو رسم (أو بدالً من ذلك، ميكنك حتديد كائن 
SmartArt.(  

موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢   . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، ويف ا

هلدف  البحث في، انقر فوق الزر املناسب يف املربع إدراج ارتباط تشعبييف مربع احلوار  .٣
  ). أي املكان حيث يأخذك هذا االرتباط(االرتباط اخلاص بك 

لالنتقال إىل شرحية أخرى يف العرض التقدميي اخلاص بك، على سبيل املثال، انقر فوق 
  .مكان في هذا المستند

النص بإجراء أية تغيريات تريدها يف املربعني  احبث عن موقع اهلدف وانقر فوقه، مث قم .٤
  . موافق، مث انقر فوق العنوانو المطلوب عرضه
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  تدقيق اإلمالء ومعاينة العرض التقديمي الخاص بك

اء العرض  ا كما تريدها، فهناك خطوتان إضافيتان إل ً عندما تظهر كافة الشرائح اخلاصة بك متام
  .التقدميي اخلاص بك

  في العرض التقديمي الخاص بكتدقيق اإلمالء 

ا يف  ً  Office PowerPointوعلى الرغم من أن مدقق اإلمالء يكون قيد التشغيل تلقائي
ا ال تزال فكرة جيدة أن تقوم بتدقيق اإلمالء مرة أخرى بعد االنتهاء من العمل على ٢٠١٠ ، إال أ

  :العرض التقدميي اخلاص بك

ل إىل أعلى العرض التقدميي لالنتقا CTRL+HOMEاضغط على املفتاحني  .١
  . اخلاص بك

موعة مراجعةمن عالمة التبويب  .٢   . تدقيق إمالئي، انقر فوق تدقيق، ويف ا

على أخطاء إمالئية، فسوف يعرض مربع  Office PowerPoint 2010إذا عثر 
ا أخطاء إمالئية مت العثور عليها من قبل املدقق اإلمالئي ع يق. حوار ويتم حتديد أول كلمة 

ا حل كل خطأ يتم العثور عليه من قبل الربنامج . عليك عاتق اإلشارة إىل الكيفية اليت تريد 
ا خطأ إمالئي، يقوم الربنامج بتحديد اخلطأ التايل، وهكذا   .وبعد أن تقوم حبل كل كلمة 

  معاينة العرض التقديمي الخاص بك كعرض شرائح

ا كما يظهر للحضور عندما تقوم بالعرض، لعرض العرض التقدميي اخلاص بك على شاشة الكم ً بيوتر متام

  :قم مبا يلي

موعة عرض الشرائحمن عالمة التبويب  .١ ، قم بأحد بدء عرض الشرائح، ويف ا

  : اإلجراءات التالية

  من البدايةللبدء بالشرحية األوىل يف العرض التقدميي، انقر فوق .  
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  ا يف جزء ً من الشريحة ، انقر فوق ةالشريحللبدء بالشرحية اليت تظهر حالي

  . الحالية

  .يتم فتح العرض التقدميي يف طريقة العرض عرض الشرائح

  . انقر للتقدم إىل الشرحية التالية .٢

  .ESCللرجوع إىل طريقة العرض عادي يف أي وقت، اضغط على     تلميح 

  .وميكنك بالطبع معاينة العرض التقدميي اخلاص بك يف أي وقت أثناء القيام بإنشائه

  التعرف على اإلعداد لتسليم العرض التقديمي الخاص بك

ا تتوقف على من الذي  واآلن بعد أن اكتمل العرض التقدميي اخلاص بك، فإن اخلطوة التالية اليت تقوم 

  :سوف يقدم العرض التقدميي، وكذلك على املكان الذي يتم التقدمي فيه واألداة املستخدمة يف التقدمي

رض التقدميي على الكمبيوتر الذي مت إنشاؤه عليه أو هل يتم هل سيتم تشغيل الع 

التشغيل على كمبيوتر آخر أو هل سيتم تسليم العرض التقدميي عن طريق قرص مضغوط 

  أو موقع عرب الشبكة؟ 

إذا كان يتم تقدمي العرض التقدميي املباشر، فهل ستقوم أنت أم شخص آخر بتقدميه أم  

ا؟  ً   هل سيتم تشغيله ذاتي

 ً ا لإلجابات على هذه األسئلة، فقد حتتاج إىل إكمال العمليات التالية بالرتتيب احملدد أو برتتيب وفق

ا على اإلطالق) يف بعض احلاالت(خمتلف أو    :ال حتتاج إىل القيام 
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ٍ ملن يقوم بتقدمي العرض التقدميي للتأكد من   التمرين والوقت  من املهم ترك وقت كاف

، )مع تضمني وقت يف النهاية لطرح األسئلة، إذا لزم األمر(دول أن هذا الوقت مالئم للج

ويفضل التمرين على العرض التقدميي يف املساحة املخصصة . والتمرين عليه بشكل كاف

لعرضه وباستخدام األداة املستخدمة لعرضه ويفضل أن يكون ذلك أمام شخص واحد أو 

عر بالراحة مع التسهيالت وبذلك، يستطيع مقدم العرض أن يش. شخصني على األقل

وتكون املالحظات اليت يقدمها ذلك احلضور مفيدة يف التعرف على  — واحلضور املباشر

  . أية عناصر حتتاج إىل املراجعة قبل العرض الفعلي

ميكنك طباعة العرض التقدميي اخلاص بك إما   طباعة النشرات ومالحظات المحاضر 

  : كمالحظات حماضر أو كنشرات

o حظات احملاضر شرحية واحدة يف أعلى كل صفحة مطبوعة مع تعرض مال

لتلك الشرحية يف أسفل الصفحة، وميكن استخدامها من  المالحظاتحمتويات جزء 

وكذلك ميكن توزيعها . قبل احملاضر كنص أو خمطط تفصيلي أثناء العرض التقدميي

  . دمييعلى احلضور لكي حيظى كل فرد مبعلومات أكثر اكتماالً من العرض التق

o  تعرض النشرات شرحية أو اثنتني أو ثالث أو أربع أو ست أو تسع شرائح

لكل صفحة مطبوعة وهي مصممة فقط للحاالت اليت ال يكون تضمني حمتويات 

ا للتوزيع على احلضور المالحظاتجزء  ً ا مرغوب ً تتضمن النشرة ذات الشرائح . (أمر

  .) ضور كتابة املالحظاتالثالث لكل صفحة املساحة املسطرة حيث يستطيع احل
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عندما تقوم باستخدام امليزة حزمة   حزمة للتوزيع عبر القرص المضغوط أو الويب 

الذي مت االنتهاء منه إىل  PowerPointللقرص املضغوط لنسخ العرض التقدميي لـ 

قرص مضغوط أو إىل موقع عرب الشبكة أو إىل القرص الثابت على الكمبيوتر اخلاص بك، 

 Microsoft Office PowerPoint Viewerكذلك نسخ   فسوف يتم

). مثل األفالم واألصوات(وأية ملفات مرتبطة بالعرض التقدميي اخلاص بك  2010

وبذلك يتم تضمني كافة عناصر العرض التقدميي اخلاص بك ويستطيع األفراد الذين مل يتم 

م Office PowerPoint 2010تثبيت   على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة 

 مشاهدة العرض التقدميي

 إضافة شريحة رئيسية

ومات، مبا يف ذلك مواضع النص والكائنات على خيزن معل   قالبتعترب أية شرحية رئيسية جزءًا من 

للنصوص والكائنات واألحجام وأمناط النص وخلفيات ومسات األلوان   العنصر النائبشرحية، و 

  .والتأثريات واحلركة

ا تنشئ قالبًا ميكنك ) potx(.عند حفظ شرحية رئيسية واحدة أو أكثر كملف قالب  واحد، فإ

حتتوي كل شرحية رئيسية على جمموعة قياسية أو خمصصة . استخدامه يف إنشاء عروض تقدميية جديدة

  .اتالتخطيطواحدة أو أكثر من 



 قسم تكنولوجیا التعلیم –كلیة التربیة  –جامعة الكویت 
 

 
23 

 

  .تُظهر الصورة التالية شرحية رئيسية واحدة حتتوي على ثالثة ختطيطات

  

  إضافة شريحة رئيسية
موعة  عرضضمن عالمة التبويب   ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . الشريحة الرئيسية

موعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب    إدراج، انقر فوق تحرير رئيسي، يف ا
  . شريحة للرئيسية

ذ أحد اإلجراءين التاليني أو كليهما    :نفّ

افرتاضي وغري مرغوب فيه، انقر فوق    عنصر نائبإذا أردت إزالة  
  . DELETEحد العنصر النائب، مث اضغط 

  : إذا أردت إضافة عنصر نائب، فقم بالتايل 
  انقر فوق صورة مصغرة لتخطيط شرحية أسفل الشرحية

  . الرئيسية اليت قمت بإضافتها
  موعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب ، يف ا

إدراج ، انقر فوق السهم املوجود جبانب تخطيط رئيسي
  . ، مث انقر فوق عنصر نائبعنصر نائب

  انقر فوق موقع على الشرحية الرئيسية، مث اسحب لرسم
  . لعنصر النائبا

  .لتغيري حجم عنصر نائب، اسحب أحد حدود زواياه    تلميح 
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  . حفظ باسم، وانقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  

، اكتب امسًا للملف، أو ال تقم بأي إجراء للموافقة على اسم اسم الملفيف اخلانة  
  . امللف املقرتح

مث فوق  PowerPoint Templates، انقر فوق حفظ بنوعيف القائمة  
  . حفظ

 . 

  
  
  
  
  

 تطبيق شريحة رئيسية

إن تطبيق تصميم على كافة الشرائح املوجودة يف العروض التقدميية اخلاصة بك ميتاز بالسهولة عندما 
  .الشرائح الرئيسيةتستخدم 

وباملثل، ففي . ية خمصصة على عرض تقدميي جديد أو عرض تقدميي موجودميكن تطبيق شرحية رئيس
ا، تستطيع إضافة شرائح فارغة  مث إضافة احملتوى (العرض التقدميي املقرتن بشرحية رئيسية خمصصة حديثً

ا ، أو نقل الشرائح اليت حتتوي على حمتوى إىل العرض التقدميي اخلاص بك من العروض التقدميية )الحقً
  .، أو استرياد شرائح من مكتبة الشرائحاألخرى

  ماذا تريد أن تفعل؟
  

   تطبيق شرحية رئيسية على عرض تقدميي جديد أو خمتلف 
   تطبيق شرحية رئيسية على شرائح مت نسخها من عرض تقدميي آخر ولصقها 
   تطبيق شرحية رئيسية على شرائح مت استريادها من مكتبة الشرائح 

  

  تطبيق شريحة رئيسية على عرض تقديمي جديد أو مختلف
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قم بفتح كل من العرض التقدميي الذي حيتوي على الشرحية الرئيسية اليت تريد نسخها  .١
  . والعرض التقدميي الذي سيتم لصق الشرحية الرئيسية فيه

العرض التقدميي الذي يشتمل على الشرحية الرئيسية اليت تريد نسخها، من عالمة يف  .٢
موعة عرضالتبويب    . الشريحة الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، ويف ا

شرحية، انقر بزر املاوس األمين فوق الشرحية الرئيسية اليت تريد نسخها، مث  مصغرةيف اجلزء  .٣
  . القائمة املختصرةمن  نسخانقر فوق 

    مالحظات 

  يف اجلزء مصغرة شرحية، متثل الشرحية الرئيسية صورة الشرحية األكرب، وأسفلها
ا   . التخطيطات املقرتنة 

  ،حتتوي الكثري من العروض التقدميية على أكثر من شرحية رئيسية واحدة
  . للبحث عن الشرحية اليت تريدها لذلك قد يتوجب عليك التمرير

  
  .هذه القائمة ملصغرات ختطيطات الشرحية حتتوي على شرحية رئيسية واحدة وختطيطني

موعة عرضيف عالمة التبويب  .٤ ، مث قم بتحديد تبديل اإلطارات، انقر فوق إطار، يف ا
  . العرض التقدميي الذي تريد لصق الشرحية الرئيسية فيه

، يف عرضالذي تريد لصق الشرحية الرئيسية فيه، من عالمة التبويب  يف العرض التقدميي .٥
موعة    . الشريحة الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديميةا

يف اجلزء مصغرة شرحية، انقر فوق املكان الذي تريد تواجد الشرحية الرئيسية به، مث قم  .٦
  : بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية
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 قدميي الوجهة على شرحية رئيسية فارغة، فقم بتحديد إذا احتوى العرض الت
  . الشرحية الرئيسية الفارغة

  إذا احتوى العرض التقدميي الوجهة على شرحية رئيسية خمصصة واحدة أو
أكثر، فقم بالتمرير ألسفل حيث يوجد آخر ختطيط وانقر أسفله، مث قم بلصق 

  . الشرحية الرئيسية
  . من القائمة املختصرة لصقرحية الرئيسية، مث انقر فوق انقر بزر املاوس األمين فوق الش .٧

موعة الشريحة الرئيسيةيف عالمة التبويب  .٨ إغالق العرض ، انقر فوق إغالق، يف ا
  . الرئيسي

  تطبيق شريحة رئيسية على شرائح تم نسخها من عرض تقديمي آخر ولصقها

ا، عند لصق شرحية يف عرض تقدميي آخر تتوفر به شرحي ً قة عليه، ترث الشرحية نفس افرتاضي ّ ة رئيسية مطب
قة على العرض التقدميي . تنسيق الشرحية الرئيسية ّ إذا كانت هناك أكثر من شرحية رئيسية واحدة مطب

  . الوجهة، ترث الشرحية اليت مت لصقها نفس تنسيق الشرحية اليت تسبقها

ح رئيسية خمتلفة، ميكن تعيني عند نسخ الشرائح ولصقها بني العروض التقدميية اليت تستخدم شرائ
ملنع الشرحية اليت مت . الشرحية الرئيسية اليت تريد أن تتبعها الشرحية عند لصقها يف العرض التقدميي الوجهة

، واليت تظهر عند  خيارات اللصقلصقها من إرث نفس تنسيق الشرحية اليت تسبقها، انقر فوق 
ستند إىل شرحية رئيسية ختتلف عما تستند إليه عند لصق شرحية يف عرض تقدميي ي. لصق الشرحية

الشرحية اليت مت لصقها، وقد قررت االحتفاظ بالتنسيق من العرض التقدميي األصلي، يقوم 
Microsoft Office PowerPoint 2010  بإضافة شرحية رئيسية أخرى إىل العرض

  .ض التقدميي الوجهةونتيجة لذلك، توجد عدة شرائح رئيسية مقرتنة بالعر . التقدميي الوجهة

  تطبيق شريحة رئيسية على شرائح يتم استيرادها من مكتبة الشرائح

وختزينها  Office PowerPoint 2010إن مكتبات الشرائح تساعد على مشاركة شرائح 
ا   إنشاء مكتبة الشرائحللتعرف على كيفية إنشاء مكتبة الشرائح، انظر . وإدار

  :لتطبيق شرحية رئيسية على شرائح يتم استريادها من مكتبة الشرائح، قم بتنفيذ ما يلي

  . قم بفتح العرض التقدميي الذي تريد إضافة شرحية إليه .١
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مو الصفحة الرئيسيةيف عالمة التبويب  .٢ ، مث شريحة جديدة، انقر فوق شرائحعة ، ويف ا

  . إعادة استخدام الشرائحانقر فوق 

، قم بتنفيذ أحد إدراج شريحة من، ويف املربع إعادة استخدام الشرائحيف اجلزء  .٣

  : اإلجراءات التالية

  للبحث عن مكتبة قم بإدخال موقع مكتبة الشرائح، مث انقر فوق السهم

  . الشرائح

  يد موقع مكتبة الشرائحلتحد استعراضانقر فوق .  

، انقر فوق الشرحية اليت تريد إضافتها إىل العرض التقدميي كافة الشرائحيف القائمة  .٤

  . اخلاص بك

  .لعرض صورة مصغرة أكرب للشرحية، ضع املؤشر على الشرحية

إعادة إذا أردت أن حتتفظ الشرحية اليت مت استريادها بالتنسيق األصلي، أسفل اجلزء  .٥
وإذا مل تقم بذلك، ترث . االحتفاظ بتنسيق المصدر، فقم بتحديد رائحاستخدام الش

  . الشرحية اليت مت استريادها نفس تنسيق الشرحية الرئيسية يف العرض التقدميي الوجهة
إلضافة شرحية أخرى من مكتبة الشرائح إىل العرض التقدميي اخلاص بك، كرر اخلطوات  .٦

  . ٥و ٤و ٣رقم 

  
  افيةإنشاء ألبوم صور فوتوغر 

  في هذا المقال

  
   ة حول إنشاء ألبوم صور فوتوغرافيةنظرة عام 

   إضافة صورة 
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   إضافة تسمية توضيحية 

   تغيري شكل الصورة 

  

  نظرة عامة حول إنشاء ألبوم صور فوتوغرافية

فوتوغرافية عرضًا تقدمييًا ميكنك إنشاؤه لعرض الصور الفوتوغرافية ال PowerPointيعترب ألبوم صور 

تلفت االنتباه وألوان   مراحل انتقالية للشرائحميكنك إضافة تأثريات تتضمن . الشخصية أو املهنية

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة: السمة( السماتاخللفيات و  ميكن . جمموعة مكوَّ

بعد قيام الصور بضبط الرتتيب . معينة واملزيد ختطيطاتو  ).تطبيق مسة على ملف كتحديد مفرد

  .بإضافة إطار حول الصور، أو حىت قم بتطبيق مسة لتخصيص مظهر األلبوم أكثروالتخطيط، قم 

ملشاركة ألبوم الصور الفوتوغرافية مع اآلخرين، ميكنك إرساله كمرفق إىل رسالة بريد إلكرتوين أو نشره إىل 
  .ويب أو طباعته

العرض التقدميي أو ألبوم إلضافة الصور إىل " من املاسح الضوئي أو الكامريا"ال يتوفر اخليار    هام 
ملزيد من املعلومات . Microsoft Office PowerPoint 2010الصور الفوتوغرافية يف 

 حول كيفية إضافة صورة من املاسح أو الكامريا الرقمية إىل ألبوم الصور

  
  شرحية عنوان مع مسة

  صورة
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ُستخدم من أجل التباعد   مربع نص فارغ ي

  شكل اإلطار

  ةتسمية توضيحي

  إضافة صورة من ملف أو من قرص

موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق السهم املوجود رسومات توضيحية، يف ا

  . ألبوم صور فوتوغرافية جديد، مث انقر فوق صورةأسفل 

  . قرص/ملف، انقر فوق إدراج صورة من، ضمن ألبوم صور فوتوغرافيةيف مربع احلوار  .٢

لد الذي حيتوي على الصور اليت جديدة إدراج صوريف مربع احلوار  .٣ ، قم بتحديد موقع ا

  . إدراجتريد إدراجها، مث انقر فوق 

، انقر الصور الموجودة في األلبومإذا أردت معاينة ملف صورة يف ألبوم الصور، أسفل  .٤

  . معاينةفوق اسم ملف الصورة املراد معاينتها، مث قم بعرضها يف اإلطار 

، انقر الصور الموجودة في األلبومسيتم عرض الصور فيه، ضمن لتغيري الرتتيب الذي  .٥

فوق اسم ملف الصورة اليت تريد حتريكها، مث استخدم أزرار األسهم لتحريكها إىل أعلى أو 

  . أسفل يف القائمة

  . إنشاء، انقر فوق ألبوم صور فوتوغرافيةيف مربع احلوار  .٦

  التخطيطمبا يف ذلك حتديد (افية، لتغيري شكل الصور يف ألبوم صور فوتوغر     مالحظة 

نة من ألوان السمة وخطوط السمة : السمة(  مسةوإضافة إطار إىل الصور وحتديد  جمموعة مكوَّ

    مربع نصيوإدراج  ).مسة على ملف كتحديد مفردميكن تطبيق . وتأثريات السمة
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  إضافة تسمية توضيحية

  . عند إضافة تسميات توضيحية، اكتب النص الذي يصف كل صورة يف ألبوم الصور الفوتوغرافية

  . أضف صورة .١

موعة إدراجيف عالمة التبويب  .٢ ، انقر فوق السهم املوجود ت توضيحيةرسوما، يف ا

  . تحرير ألبوم صور فوتوغرافية، مث انقر فوق ألبوم الصور الفوتوغرافيةأسفل 

، حدد خانة خيارات الصور، أسفل تحرير ألبوم صور فوتوغرافيةيف مربع احلوار  .٣

  . تسمية توضيحية أسفل كافة الصوراالختيار 

ً ري متوفرة، جيب أوالً اختيار إذا كانت خانة االختيار هذه غ    مالحظة  للصور   ختطيطا

، يف القائمة تخطيط األلبومللقيام بذلك، أسفل . املوجودة يف ألبوم الصور الفوتوغرافية

  .، حدد التخطيط الذي تريدهتخطيط الصورة

  . تحديثانقر فوق  .٤

اسم ملف الصورة كعنصر نائب لنص التسمية التوضيحية  PowerPointيستخدم 

  .بشكل افرتاضي

، انقر فوق العنصر النائب لنص التسمية التوضيحية، مث اكتب عادييف طريقة العرض  .٥

  . التسمية التوضيحية

  تغيير شكل الصورة

افتح العرض التقدميي أللبوم الصور الفوتوغرافية الذي حيتوي على الصورة اليت تريد  .١
  . ريهاتغي
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موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٢ ، انقر فوق السهم املوجود رسومات توضيحية، يف ا
  . تحرير ألبوم الصور، مث انقر فوق ألبوم صور فوتوغرافية أسفل 

  : ،قم بإجراء أو أكثر مما يليتحرير ألبوم الصوريف مربع احلوار  .٣
 بيض، ضمن لعرض كافة الصور يف ألبوم صور فوتوغرافية باألسود واأل

  . كافة الصور باألسود واألبيض، حدد خانة االختيار خيارات الصورة
  ترتيب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعي : ختطيط( ختطيطلتحديد

للصور،  .)والقوائم والصور واجلداول واملخططات واألشكال واألفالم على الشرحية

  . ، حدد التخطيط الذي تريدهتخطيط الصورة، يف القائمة تخطيط األلبومأسفل 

  شكل اإلطار، يف القائمة تخطيط األلبوملوضع الصور يف إطار، ضمن ،

  . حدد شكل اإلطار الذي يبدو جيدًا وبه كافة الصور يف ألبوم الصور الفوتوغرافية

  نة من ألوان السمة وخطوط السمة : السمة( مسةلتحديد جمموعة مكوَّ

أللبوم الصور، ضمن  ).ميكن تطبيق مسة على ملف كتحديد مفرد. وتأثريات السمة

، اختيار سمة، مث يف مربع احلوار استعراض، انقر فوق سمة، جبانب تخطيط األلبوم

  . ستخدامهاقم بتحديد موقع السمة اليت تريد ا

  .لتعلم املزيد حول استخدام السمات،

  الصور ، أسفل )الذي يوفر مساحة يف ألبوم الصور(  مربع نصإلضافة

ا، مث انقر فوق الموجودة في األلبوم ، انقر فوق الصورة اليت تريد إحلاق مربع النص 

  . مربع نص جديد
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  ،لالستدارة أو لزيادة سطوع الصورة أو تقليله أو لزيادة تباين الصورة أو تقليله

، انقر فوق الصورة اليت تريد إجراء استدارة الصور الموجودة في األلبوميف القائمة 

  : هلا، مث قم مب يلي

  إلجراء استدارة للصورة باجتاه عقارب الساعة، انقر فوق .  

 عكس اجتاه عقارب الساعة، انقر فوق إلجراء استدارة للصورة ب

 .  

  لزيادة التباين، انقر فوق .  

  لتقليل التباين، انقر فوق .  

  لزيادة السطوع، انقر فوق .  

  لتقليل السطوع، انقر فوق . 

 إضافة صورة إلى ألبوم صور فوتوغرافية

عرض الصور الفوتوغرافية الفوتوغرافية عرضًا تقدمييًا ميكنك إنشاؤه ل PowerPointيعترب ألبوم صور 

ميكنك إضافة تأثريات مذهلة تتضمن انتقاالت جذابة لالنتباه خاصة بالشرائح . الشخصية أو املهنية

ميكنك إضافة صورة من ملف أو قرص أو ماسح . وخلفيات ملونة ومسات وختطيطات معينة وغري ذلك

  .أو كامريا رقمية إىل ألبوم صور فوتوغرافية يف العرض التقدميي

إلضافة الصور إىل العرض التقدميي أو ألبوم الصور " من ماسح ضوئي أو كامريا"ال يتوفر اخليار    هام 

  Microsoft Office PowerPoint 2010الفوتوغرافية يف 
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موعة إدراج ضمن عالمة التبويب  ، صورة، انقر فوق السهم املوجود أسفل رسومات توضيحية، يف ا

  : تالينيمث قم بأحد اإلجراءين ال

  ألبوم صور إلضافة صورة إىل ألبوم صور فوتوغرافية جديد، انقر فوق

  . فوتوغرافية جديد

  تحرير ألبوم الصور إلضافة صورة إىل ألبوم صور فوتوغرافية موجود، انقر فوق

  . الفوتوغرافية

يف القائمة، جيب فتح العرض  تحرير ألبوم الصور الفوتوغرافيةلرؤية      تلميح 

  .الذي حيتوي على ألبوم الصور الفوتوغرافية التقدميي

  . قرص/ملف، انقر فوق إدراج صورة من، ضمن ألبوم صور فوتوغرافيةيف مربع احلوار  .٢

، قم بتحديد موقع الصورة اليت تريد إضافتها وانقر إدراج صور جديدةيف مربع احلوار  .٣

  . إدراجفوقها، مث انقر فوق 

  

    مالحظات 

  ألبوم رة يف ألبوم صور فوتوغرافية، يف مربع احلوار إذا أردت معاينة ملف صو
، انقر فوق اسم الصورة الصور الموجودة في األلبوم، ضمن صور فوتوغرافية

  .معاينةلتحديدها، مث قم بعرضها يف اإلطار 

  ألبوم إذا أردت تغيري الرتتيب الذي سيتم عرض الصور فيه، يف مربع احلوار

، انقر فوق اسم الصورة جودة في األلبومالصور المو ، ضمن صور فوتوغرافية

  .لتحديدها، مث انقر فوق أزرار األسهم لتحريكها إىل أعلى أو أسفل داخل القائمة
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  : ، قم بأحد اإلجراءين التالينيألبوم صور فوتوغرافيةيف مربع احلوار  .٤
  إنشاءإلضافة صورة إىل أبوم صور جديد، انقر فوق .  
  تحديثد، انقر فوق إلضافة صورة إىل ألبوم صور موجو . 

  
 إزالة صورة من ألبوم صور فوتوغرافية

موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق السهم املوجود رسومات توضيحية، يف ا
  . تحرير ألبوم الصور الفوتوغرافية، مث انقر فوق صورةأسفل 

مث انقر فوق ، حدد الصورة اليت تريد إزالتها، الصور الموجودة في األلبوميف القائمة  .٢
 . إزالة

 تكرار شرائح داخل عرض تقديمي واحد

  . إلضافة شرحية حتتوي على حمتوى شرحية موجودة بالفعل يف عرض تقدميي، ميكن تكرار الشرحية

يق حمتوى الشرحية املكررة، ينبغي ، واليت تتيح االحتفاظ بتنساسرتداد اللصقاحلاجة إىل ميزة  عند   هام 

  .نسخ الشرائح ولصقهالك حينئذ 

، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"يف جزء املهام الذي حيتوي على عالميت التبويب  .١

  . البدايةالتبويب  عالمة

  . حدد شرحية أو أكثر ترغب يف تكرارها .٢

موعة البدايةيف عالمة التبويب  .٣   . شريحة جديدة، انقر فوق الشرائح، يف ا

  . تكرار الشرائح المحددةيف معرض التخطيطات، انقر فوق  .٤

  .يتم إدراج الشرائح املكررة مباشرة أسفل أدىن شرحية مت حتديدها    مالحظة 

 يقة العرض االفتراضيةتغيير طر 
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اجلزء الذي حيتوي على عالميت " عادي"بشكلٍ افرتاضي يف طريقة العرض  PowerPointيعرض 

يتم حفظ التغيريات اليت تقوم بإجرائها على حجم األجزاء يف ". خمطط تفصيلي"و" شرائح"التبويب 

ال يتم حفظ . يريات العرض أو على العرض نفسه وعرضها مع العرض التقدميي حيث يتم إنشاء التغ

دومًا يف عرض  PowerPointإال أنه ميكنك تعيني فتح . التغيريات خارج هذا العرض التقدميي

  .حمدد

" عرض الشرائح"و" فارز الشرائح"من بني طرق العرض اليت ميكنك تعيينها كافرتاضي طرق عرض 

صول على مزيد من للح". عادي"باإلضافة إىل تباينات يف طريقة العرض " صفحة املالحظات"و

  .PowerPointطرق العرض يف ، راجع PowerPointاملعلومات حول طرق عرض 

خيارات ، مث انقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .١

PowerPoint .  

  . خيارات متقدمة، انقر فوق PowerPointخيارات  مربع احلوار يف .٢

، حدد العرض فتح كافة المستندات باستخدام هذا العرض، يف القائمة عرضضمن  .٣
 . موافقالذي تريد تعيينه كافرتاضي، مث انقر فوق 

 تغيير ترتيب الشرائح

  . عند إنشاء عرض تقدميي، قد ترغب يف تغيري ترتيب الشرائح

، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"املهام الذي حيتوي على عالميت التبويب يف جزء  .١
  . البدايةعالمة التبويب 

، حدد مصغرات الشرحية اليت تريد نقلها، مث قم بسحبها إىل البدايةمن عالمة التبويب  .٢
  . موقعها اجلديد
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يف الضغط على  لتحديد عدة شرائح متتالية، انقر فوق الشرحية األوىل واستمر    تلميح 
SHIFT لتحديد عدة شرائح غري متتالية، . وانقر فوق آخر شرحية ترغب يف حتديدها

  مع النقر فوق كل شرحية ترغب  CTRLاستمر يف الضغط على 

  
 حذف شريحة

  :حلذف شرحية من العرض التقدميي، قم مبا يلي

  حذف شريحةوق انقر بزر املاوس األمين فوق الشرحية اليت ترغب يف حذفها، مث انقر ف 

 إخفاء شريحة أو إظهارها

إذا كنت حباجة إىل شرحية يف العرض التقدميي، ولكنك ال ترغب يف إظهارها يف عرض الشرائح، 
  . فيمكنك إخفاؤها

ا بشكل خاص عند إضافة شرائح إىل عرض تقدميي يوفر مستويات خمتلفة من التفاصيل  يعد هذا مفيدً
ميكن وضع عالمات على هذه الشرائح كمخفية حىت . اهري خمتلفةحول مادة املوضوع، رمبا من أجل مج

ا عند احلاجة   . ال يتم عرضها يف عرض الشرائح الرئيسي، ولكن يظل الوصول إليهم ممكنً

 ً يف هذه احلالة، ميكن  . على سبيل املثال، قد يطلب أحد أفراد اجلمهور شرح عنصر بشكل أكثر تفصيال
ا واجلمهور . على تلك التفاصيل كشف الشرائح املخفية اليت حتتوي ً ومع ذلك، إذا كان الوقت قصري

يدرك املفاهيم اليت توصلها له، فقد ترغب يف االحتفاظ بالشرائح اليت حتتوي املعلومات اإلضافية خمفية 
  . حىت تواصل العرض التقدميي دون القيام بتخطٍ واضح للشرائح

لف حىت لو مت إخفاؤها عند تشغيل العرض التقدميي عند إخفاء شرحية، تظل الشرحية يف امل    مالحظة 
وإيقاف تشغيله بشكل فردي ألية إخفاء الشريحة ميكن تشغيل اخليار . املوجود يف عرض الشرائح
  .شرحية يف العرض التقدميي

١.   
  : قم بأحد اإلجراءات التالية .٢

  ،مث إلخفاء شرحية، انقر بزر املاوس األمين فوق الشرحية اليت ترغب يف إخفائها
  . إخفاء الشريحةانقر فوق 
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مع رقم الشرحية بالداخل، جبوار الشرحية اليت مت يظهر رمز الشرحية املخفية 
  . إخفاؤها

  ا، انقر بزر املاوس األمين فوق الشرحية اليت إلظهار شرحية مت إخفاؤها مسبقً
  . إخفاء الشريحةترغب يف إظهارها، مث انقر فوق 

ا، فانقر بزر املاوس األمين إذا كنت يف عرض شرائ    مالحظة  ح وقررت إظهار شرحية مت إخفاؤها مسبقً
  .، مث انقر فوق الشرحية اليت ترغب يف إظهارهااالنتقال إلى الشريحةفوق الشرحية احلالية، وانقر فوق 

  
 إضافة نص إلى شريحة

ميكنك إضافة نص للمقاطع التالية يف شرحية

   عنصر نائب 

  شكل  
    مربع نص 

  
  النص املوجود يف العناصر النائبة

  مربع نص مستخدم كتسمية توضيحية

  النص املوجود على شكل سهم

  في هذا المقال
  

   إضافة نص أساسي أو نص عنوان يف عنصر نائب 
   إضافة نص إىل شكل 
   إضافة نص إىل مربع نص 
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  ضافة نص أساسي أو نص عنوان في عنصر نائبإ

ميكنك كتابة . يف تشكيالت متعددة  الكائناتحتتوي ختطيطات الشرحية على عناصر نائبة للنصوص و 
  . عناوين وعناوين فرعية ونص أساسي داخل العناصر النائبة للنصوص والكائنات

  
  .ميثل احلد املنقط العنصر النائب الذي حيتوي على نص العنوان اخلاص بالشرحية

  :إلضافة نص أساسي أو نص عنوان يف عنصر نائب على شرحية، قم مبا يلي

  . انقر داخل عنصر نائب للنص، مث اكتب النص أو الصقه 

بتصغري  PowerPointإذا جتاوز النص حجم العنصر النائب، يقوم     مالحظة 
  . حجم اخلط وتباعد األسطر بشكل تزايدي أثناء الكتابة، الحتواء النص

  إضافة نص إلى شكل

. ميكن أن حتتوي األشكال مثل املربعات والدوائر وبالونات وسائل الشرح واألسهم املمتلئة على نص
ص ميكنك أيضًا تراكب ن. وعند كتابة نص داخل الشكل، فإن النص يرفق بالشكل ويتحرك ويدور معه

ك عند حتريك الشكل ّ   .يكون مستقالً عن الشكل وال يتحر

  إضافة نص ليصبح جزءًا من الشكل
  . إلضافة نص يصبح جزءًا من الشكل، حدد الشكل، مث اكتب النص أو الصقه 

  .إضافة نص مستقل عن الشكل
  . إلضافة نص يتحرك مستقالً عن الشكل، أضف مربع نص مث اكتب النص أو الصقه 

  إضافة مربع نص* 

موعة إدراجيف عالمة التبويب  .١   . مربع نص، انقر فوق نص، يف ا
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القائمة " مربع النصإذا كنت تستخدم لغة من لغات شرق آسيا، فمن     مالحظة 
  . عموديةأو  أفقية، انقر فوق حماذاة "املنسدلة

  . ب املؤشر لرسم مربع النصانقر فوق الشرحية، مث اسح .٢

  إضافة نص إلى مربع نص

استخدم مربعات النص لوضع النص يف أي مكان على الشرحية، مثل وضعه خارج العنصر النائب 
نشاء مربع نص ووضعه عن طريق إ  صورةعلى سبيل املثال، ميكنك إضافة تسمية توضيحية إىل . للنص

كما أن مربع النص يعترب سهل االستعمال إذا أردت إضافة نص إىل شكل، . بالقرب من هذه الصورة
ميكنك إضافة حد، أو تعبئة، أو ظل، أو تأثري ثالثي األبعاد لنص موجود يف . دون إرفاق النص بالشكل

  .مربع نص

  . كتب النص أو الصقهإلضافة نص إىل مربع النص، انقر داخل مربع النص، مث ا  
  
  
  
  
  
  

 نسخ الشرائح ولصقها - ٢

  نظرة عامة على نسخ الشرائح ولصقها

ي أو إىل عرض تقدميي عند نسخ شرحية أو أكثر من عرض تقدميي إىل موقع داخل نفس العرض التقدمي
  .آخر، ميكن حتديد السمة اليت ترغب أن تتخذها الشرائح اجلديدة

عند لصق شرحية داخل موقع جديد يف عرض تقدميي فإن هذه الشرحية بشكل افرتاضي ترث مسة 
ومع ذلك، إذا مت نسخ الشرحية من عرض تقدميي آخر يستخدم مسة خمتلفة، ميكن . الشرحية اليت تسبقها

لتغيري التنسيق حىت ال ترث . اظ بتلك السمة عند لصق الشرحية داخل عرض تقدميي خمتلفاالحتف
؛ الذي يظهر  خيارات اللصقالشرحية اليت يتم لصقها مسة الشرحية اليت تسبقها، استخدم الزر 

  . بالقرب من الشرحية امللصقة
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  نسخ الشرائح ولصقها

، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"يف جزء املهام الذي حيتوي على عالميت التبويب  .١
  . البدايةعالمة التبويب 

  : حدد الشرحية اليت ترغب يف نسخها بواسطة أحد اإلجراءات التالية .٢
 لتحديد شرحية مفردة، انقر فوقها .  
  لتحديد عدة شرائح متتالية، انقر فوق الشرحية األوىل واضغط على

SHIFT امث انقر فوق آخر شرحية ترغب يف حتديده .  
  لتحديد عدة شرائح غري متتالية، اضغط علىCTRL مث انقر فوق كل ،

  . شرحية ترغب يف حتديدها
  . نسخانقر بزر املاوس األمين فوق إحدى الشرائح احملددة، مث انقر فوق  .٣

، انقر بزر املاوس األمين فوق الشرائحيف العرض التقدميي الوجهة، وعلى عالمة التبويب  .٤
ُ املنسوخة، مث انقر فوق  الشرحية اليت تريد أن   . لصقتتبعها الشرائح

، الذي  خيارات اللصقلالحتفاظ بالتصميم األصلي للشرائح املنسوخة، انقر فوق الزر 
 الشرائحأو  مخطط تفصيلييظهر بالقرب من الشرائح اليت مت لصقها على عالمة التبويب 

  . ظ بتنسيق المصدراالحتفا، مث انقر فوق الشرائحيف العرض عادي، أو يف اجلزء 

   أين الزر خيارات اللصق؟، انتقل إىل خيارات اللصقيف حالة عدم رؤية الزر 

  ارات اللصق؟أين الزر خي

بشكل منوذجي  خيارات اللصقعند لصق شرحية داخل موقع جديد يف عرض تقدميي، يظهر الزر 
ا من الشرحية اليت مت لصقها على عالمة التبويب  ً يف العرض عادي، أو  الشرائحأو  مخطط تفصيليقريب

؛ كما يعرف بـ  د لصقه ويتيح الزر خيارات اللصق التحكم يف كيفية ظهور احملتوى بع. الشرائحيف اجلزء 
  .اسرتداد اللصق

  : أحيانًا بعد لصق الشرحية خيارات اللصقرؤية الزر  فيما يلي أسباب تعذر
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يف . البدايةمن عالمة التبويب  حافظةمن املقطع  لصق خاصقمت باللصق باستخدام  
، أو ميكنك النسخ واللصق باستخدام لصقو نسخأو  قطعحني أنه جيب استخدام األوامر 

  . لرؤية خيارات اللصق Officeحافظة 
 Microsoft Officeمن برنامج آخر، مثل قمت بلصق جمموعة كائنات  

Word .  
 . ال يوجد تعارض منطي بني املصدر ووجهة الشرحية اليت تقوم بلصقها 

  
 إضافة شريحة جديدة

موعة البدايةمن عالمة التبويب  .١   . شريحة جديدة، انقر فوق الشرائح، يف ا
  . حدد صورة مصغـَّرة لشرحية من معرض التخطيطات .٢

 إضافة تخطيط

ترتيب العناصر مثل : ختطيط( ختطيطفيمكنك إضافة  يناسب احتياجاتك، ختطيط قياسيإذا مل جتد 
نص العنوان والعنوان الفرعي، والقوائم، والصور، واجلداول، واملخططات، واألشكال التلقائية، واألفالم، 

  . جديد وختصيصه .)على خمطط ما

عناصر ، وأضف ختطيطًا جديداً، وأضف "الشرحية الرئيسية"ريقة عرض إلضافة ختطيط، انتقل إىل ط
. مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح: عناصر نائبة(  نائبة

نوان والنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداول، وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على الع
قالب ( للقالب) potx(.خاصة بالنصوص والكائنات، مث احفظ العرض التقدميي كملف  .)والصور

جم الرموز النقطية واخلطوط، ملف حيتوي على األمناط يف عرض تقدميي، متضمنًا نوع وح: التصميم
وأحجام ومواضع العناصر النائبة، وتصميم اخللفية، وتعبئة أنظمة األلوان، والشرحية الرئيسية وشرحية 

  ..)العنوان الرئيسية االختيارية

موعة عرضضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا
  . الشريحة الرئيسية

حيتوي على شرحية رئيسية وختطيطات، انقر فوق موقع أدىن الشرحية يف اجلزء الذي  .٢
  . الرئيسية حيثما تريد إضافة التخطيط اجلديد

موعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٣ إدراج ، انقر فوق تحرير رئيسي، يف ا
  . تخطيط
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  : قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية .٤
  مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائلة : عناصر نائبة( عنصر نائبحلذف

وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على العنوان . تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح
افرتاضي غري  .)والنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداول، والصور

  . DELETEمرغوب فيه، انقر فوق حد العنصر النائب، مث اضغط 
 إلضافة عنصر نائب، قم بالتايل :  

موعة عرض الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .١ ، يف ا
، مث إدراج عنصر نائب، انقر فوق نص السهم املوجود جبانب تخطيط رئيسي

  . انقر فوق عنصر نائب
  . ب لرسم العنصر النائبانقر فوق موقع يف التخطيط، مث اسح .٢

  .لتغيري حجم عنصر نائب، اسحب أحد حدود زواياه    تلميح 

  . حفظ باسم، وانقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .٥

، اكتب امسًا للملف، أو ال تقم بأي إجراء للموافقة على اسم امللف اسم الملفيف املربع  .٦
  . املقرتح

، مث فوق PowerPoint Templates، انقر فوق حفظ بنوعيف القائمة  .٧
  . حفظ

سيظهر اآلن التخطيط الذي قمت بإضافته وختصيصه يف قائمة التخطيطات املضمنة     مالحظة 
موعة الصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب " عادي"القياسية املوجودة يف طريقة العرض  ، يف ا

  .شرائح

  
 إضافة عنصر نائب إلى تخطيط

حتمل هذه املربعات . ات ذات حدود منقطة تعترب جزءًا من ختطيطات الشرائحتعد العناصر النائبة مربع
  .وخمططات وجداول وصور SmartArtامسًا ونصًا أساسيًا أو كائنات مثل رسومات 

، ختطيط الشرحية القياسية اليت حتتوي على عنصر نائب لنص  على سبيل املثال، فيما يلي ما هو افرتاضيًا
  .ن فرعيعنوان وعنصر نائب لعنوا
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  :إلضافة عنصر نائب لتخطيط، قم بالتايل

موعة  عرضضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا
  . الشريحة الرئيسية

موعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٢ إدراج ، انقر فوق تحرير رئيسي، يف ا
  . تخطيط

موعة  ،الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٣ ، انقر فوق السهم تخطيط رئيسييف ا
  . ، مث انقر فوق نوع العنصر النائب الذي تريدإدراج عنصر نائباملوجود جبانب 

  . انقر فوق موقع على التخطيط، مث اسحب لرسم العنصر النائب .٤
  . ٤إىل  ٢إلضافة املزيد من العناصر النائبة، كرر اخلطوات من  .٥

  ."تغيري عنصر نائب"متت إضافته، راجع لتغيري عنصر نائب     مالحظة 

 تطبيق تخطيط
، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"يف جزء املهام الذي حيتوي على عالميت التبويب  .١

  . ايةالبدعالمة التبويب 
  . انقر فوق الشرحية اليت تريد تطبيق ختطيط عليها .٢

، مث انقر تخطيط، انقر فوق الشرائح، يف جمموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٣
  . فوق أحد التخطيطات

     مالحظات   

نظرة عامة حول "للحصول على املزيد من املعلومات حول املخططات التفصيلية، راجع  
  . "التخطيطات
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إضافة شرحية "إذا كنت تريد إضافة شرحية هلا ختطيط خمتلف إىل عرض تقدميي، راجع  
  ". ذات ختطيط خمتلف لعرض تقدميي

  
  
  
  
  

 تغيير عنصر نائب

بتغيري حجمه، أو تغيري موضعه، أو بتغيري اخلط أو احلجم أو احلالة أو اللون   عنصر نائبميكنك تغيري 

وميكنك تغيري العناصر النائبة اليت تظهر يف شرحية مفردة أو يف شرائح متعددة . نص بداخلهأو التباعد لل

  .يف العرض التقدميي

تؤثر كافة التغيريات اليت يتم إجراؤها على شرحية رئيسية على كافة الشرائح اليت تتبع الشرحية الرئيسية، 

ترتيب العناصر مثل نص العنوان والعنوان : ختطيط( ختطيطاتبينما تؤثر التغيريات اليت يتم إجراؤها على 

الشرائح على كافة  .)الفرعي والقوائم والصور واجلداول واملخططات واألشكال واألفالم على الشرحية

لون اخلط على كافة شرائح على سبيل املثال، إذا كنت تريد تغيري . الشرائح اليت تتبع هذا التخطيط

، فانقر فوق ختطيط منط العنوان، مث قم "الشرحية الرئيسية"العنوان يف عرض تقدميي، يف طريقة العرض 

  . بتغيري تنسيق النص

  تغيير عنصر نائب يظهر في شريحة مفردة

  : انقر فوق العنصر النائب الذي تريد تغيريه، مث قم بأحد اإلجراءين التاليني 

، وعندما يصبح املؤشر  مقابض تغيري حجمهه، أشر إىل أحد لتغيري حجم 

  . على شكل سهم ثنائي الرأس، اسحب املقبض
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ل املؤشر إىل سهم   ّ إلعادة تعيني موضعه، أشر إىل أحد حدوده، وعندما يتحو

  .  موقع جديدرباعي الرأس، اسحب العنصر النائب إىل

لتغيري خط أو حجم أو حالة أو لون أو تباعد النص بداخله، حدد النص، مث  

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  ، انقر فوق اخليارات اليت خط، يف ا

  . تريدها

  تغيير عنصر نائب يظهر في عدة شرائح

موعة عرضضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . النشرات الرئيسية

  : انقر فوق العنصر النائب الذي تريد تغيريه، مث قم بأي مما يلي .٢

  وعندما يصبح املؤشر  مقابض تغيري حجمهلتغيري حجمه، أشر إىل أحد ،

  . سهمًا ثنائي الرأس، اسحب املقبض

  تعيني موضعه، أشر إىل أحد حدوده، وعندما يصبح املؤشر سهمًا إلعادة

  . رباعي الرأس، اسحب العنصر النائب إىل موقع جديد

  لتغيري اخلط أو احلجم أو احلالة أو اللون أو التباعد للنص بداخله، حدد

، انقر فوق خطضمن شريط األدوات . العائم خطالنص لعرض شريط األدوات 

  . اخليار املرغوب

 يير الخطوطتغ
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ق على كافة األرقام، والرموز، واألحرف األجب: خط( اخلطوطميكنك تغيري  ّ . ديةتصميم رسومي يطب

وتأيت اخلطوط . مها مثالن عن اخلطوط Courier Newو  Arial. يسمى أيضًا حرف مطبعي

على شرحية مفردة، أو ميكنك  .)نقاط، وبأمناط خمتلفة، مثل أسود عريض ١٠عادة بأحجام خمتلفة، مثل 

املطبقة  تغيري خطوط العنوان والنص يف السمةميكنك أيضًا . تغيري اخلطوط يف عرضك التقدميي بالكامل

  .على عرضك التقدميي

  تغيير الخطوط على شريحة مفردة

  : قم بأحد اإلجراءين التاليني .١

 ريهلتغيري اخلط يف فقرة أو عبارة واحدة، حدد النص الذي تريد تغي .  

  مربعات هلا حدود : عناصر نائبة( عنصر نائبلتغيري خط النص بالكامل يف

وميكن هلذه املربعات . منقّطة أو حدود مائلة تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

نات مثل املخططات، واجلداول، أن حتتوي على العنوان والنص األساسي أو كائ

  . قم بتحديد النص بالكامل يف العنصر النائب، أو انقر فوق العنصر النائب.)والصور

موعة الصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٢   . خط، حدد خطًا يف القائمة خط، يف ا

  تغيير الخطوط في العرض التقديمي بالكامل

ّن معلومات حول قالب التصميم : شرحية رئيسية(  شرحية رئيسيةإذا كنت تستخدم  الشرحية اليت ختز

ق، متضمنة أمناط اخلطوط، وأحجام العناصر النائبة ومواضعها، وتصميم اخللفية، وأنظمة األلوان ّ  .)املطب

. فسوف يظهر اخلط اجلديد العرض التقدميي بالكامل واحدة، وتقوم بتغيري خط على الشرحية الرئيسية،

: قالب التصميم( قالبعلى سبيل املثال، عندما تقوم بتطبيق (إذا كنت تستخدم شرائح رئيسية متعددة 
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وز النقطية واخلطوط، وأحجام ملف حيتوي على األمناط يف عرض تقدميي، متضمنًا نوع وحجم الرم

ومواضع العناصر النائبة، وتصميم اخللفية، وتعبئة أنظمة األلوان، والشرحية الرئيسية وشرحية العنوان 

  .، فيجب تغيري منط اخلط يف كل شرحية رئيسية)واحد على العرض التقدميي .)الرئيسية االختيارية

موعة عرضضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق عرض التقديميطرق عرض ال، يف ا

  . الشريحة الرئيسية

ترتيب العناصر : ختطيط( التخطيطاتيف اجلزء األمين الذي حيتوي على الشرائح الرئيسية و  .٢

شكال مثل نص العنوان والعنوان الفرعي، والقوائم، والصور، واجلداول، واملخططات، واأل

، انقر فوق صورة مصغرة للشرحية الرئيسية أو التخطيط .)التلقائية، واألفالم، على خمطط ما

  . الذي حيتوي على اخلط الذي تريد تغيريه

يف الشرحية الرئيسية أو التخطيط، انقر فوق نص العنوان أو مستوى النص األساسي الذي  .٣

  . تريد تطبيق منط خط جديد إليه

  .ة الرئيسية أو التخطيط، ميكنك فقط تغيري اخلط، دون النصعلى الشرحي    تلميح 

موعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٤ ، انقر فوق تحرير السمة، يف ا

  . ، مث حدد اخلط من القائمةالخطوط

للرجوع إىل حترير الشرائح اخلاصة بك، . ألي خطوط أخرى تريد تغيريها ٤إىل  ١كرر اخلطوات من 

موعة الشريحة الرئيسيةالتبويب ضمن عالمة    .إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق، يف ا

 إنشاء ارتباط تشعبي
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شعيب اتصاالً من ، يعترب أي ارتباط تMicrosoft Office PowerPoint 2010يف 

أو إىل شرحية يف عرض ) عرض خمصصمثل ارتباط تشعيب إىل (شرحية ألخرى يف نفس العرض التقدميي 

  .تقدميي آخر، أو عنوان بريد إلكرتوين، أو صفحة ويب، أو ملف

  .WordArtص أو كائن، مثل صورة أو رسم أو شكل أو ميكنك إنشاء ارتباط تشعيب من ن

  ماذا تريد أن تفعل؟

  :إنشاء ارتباط تشعيب

  إىل شرحية يف نفس العرض 

  إىل شرحية يف عرض تقدميي آخر

  إىل عنوان بريد إلكرتوين

  إىل صفحة أو ملف على ويب

  إىل ملف جديد

  إنشاء ارتباط تشعبي إلى شريحة في نفس العرض التقديمي 

  . ، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعيب"العادي"يف العرض  .١
موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٢   . ارتباطاتر فوق ، انقارتباطات، يف ا
  . مكان في هذا المستند، انقر فوق ارتباط بـضمن  .٣
  : قم بأحد اإلجراءين التاليني .٤

 االرتباط بعرض خمصص يف العرض التقدميي احلايل :  
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، انقر فوق العرض حدد مكانًا في هذا المستندضمن  .١
  . املخصص الذي تريد استخدامه كوجهة االرتباط التشعيب

  . ثم رجوععرض حدد خانة االختيار .٢
 االرتباط بشرحية يف العرض التقدميي احلايل :  

  انقر فوق الشرحية اليت تريد حدد مكانًا في هذا المستندضمن ،
  . استخدامها كوجهة لالرتباط التشعيب

  إنشاء ارتباط تشعبي إلى شريحة في عرض تقديمي آخر

  . ط تشعيب، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتبا"العادي"يف العرض  .١
موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٢   . ارتباط التشعبي، انقر فوق ارتباطات، يف ا
  . ملف موجود أو صفحة ويب موجودة، انقر فوق االرتباط بـضمن  .٣
ا .٤   . حدد موقع العرض التقدميي الذي حيتوي على الشرحية اليت تريد االرتباط 
ا، مث انقر فوق عنوان الشإشارة مرجعيةانقر فوق  .٥   . رحية اليت تريد االرتباط 

  إنشاء ارتباط تشعبي إلى عنوان بريد إلكتروني

  . ، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعيب"العادي"يف العرض  .١
موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٢   . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، يف ا
  . اإللكترونيعنوان البريد ، انقر فوق االرتباط بـضمن  .٣

، اكتب عنوان الربيد اإللكرتوين الذي تريد االرتباط به، عنوان البريد اإللكترونييف املربع  .٤
ً أو يف املربع    . ، انقر فوق عنوان بريد إلكرتوينعناوين البريد اإللكتروني المستخدمة مؤخرا

  . ، اكتب كائن رسالة الربيد اإللكرتوينكائنيف املربع  .٥

  ي إلى صفحة أو ملف على ويبإنشاء ارتباط تشعب

  . ، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعيب"العادي"يف العرض  .١
موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٢   . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، يف ا
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، مث انقر فوق ملف موجود أو صفحة ويب موجودة، انقر فوق االرتباط بـضمن  .٣
  .  استعراض ويب

  . موافقد موقع الصفحة أو امللف الذي تريد االرتباط به وحدده، مث انقر فوق حد .٤

  إنشاء ارتباط تشعبي إلى ملف جديد

  . ، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعيب"العادي"يف العرض  .١
موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٢   . ارتباط، انقر فوق ارتباطات، يف ا
  . إنشاء مستند جديد، انقر فوق ـاالرتباط بضمن  .٣
  . ، اكتب اسم امللف الذي تريد إنشاء ارتباط بهاسم المستند الجديد يف املربع  .٤

، تغيير، انقر فوق المسار الكاملإذا كنت تريد إنشاء مستند يف موقع آخر، ضمن 
  .موافقاستعرض للوصول إىل املوقع الذي تريد إنشاء امللف فيه، مث انقر فوق 

  . ، انقر إذا كنت تريد حترير امللف اآلن أو بعد ذلكالتحرير وقتضمن  .٥

 إنشاء عرض مخصص وتقديمه

، Microsoft Office PowerPoint 2010عن طريق إنشاء العروض املخصصة يف 
موعة من مجاعات احلضورمي استخدم عرضًا خمصصًا لتقدمي . كنك مالئمة عرض تقدميي فردي 

إىل جمموعة من الشرائح يف العرض  ارتباط تشعيبجمموعة شرائح مستقلة عن العرض التقدميي، أو إنشاء 
  .التقدميي

  في هذا المقال
  

  نظرة عامة حول العروض املخصصة  
  عرض أساسي خمصص  إنشاء 
  إنشاء عرض خمصص ذي ارتباط تشعيب  
   Office PowerPoint 2010بدء عرض خمصص من داخل  

  

  نظرة عامة حول العروض المخصصة
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يعترب العرض األساسي املخصص : أساسي وذو ارتباط تشعيب: هناك نوعان من العروض املخصصة
ويعترب عرض االرتباط التشعيب . عرضًا تقدمييًا منفصالً أو عرضًا تقدمييًا يتضمن بعضًا من شرائح األصل

  .املخصص سبيالً سريعًا لالنتقال إىل عرض تقدميي منفصل أو أكثر

  عروض أساسية مخصصة

. استخدم العرض األساسي املخصص إللقاء عروض تقدميية منفصلة على جمموعة خمتلفة من املؤسسات
كنك إنشاء عرض خمصص على سبيل املثال، إذا احتوى العرض التقدميي على جمموع مخس شرائح، مي

" ٢موقع "ميكنك إنشاء عرض ثان خمصص يسمى . فقط ٥و ٣و ١يتضمن شرائح " ١موقع "يسمى 
عند إنشاء عرض خمصص من العرض التقدميي، ميكنك دومًا تشغيل . ٥و ٤و ٢و ١يتضمن شرائح 

  .العرض التقدميي بأكمله يف ترتيبه التسلسلي األصلي

  
  ١شرائح للموقع 

  ٢قع شرائح للمو 

  عروض مخصصة ذات ارتباطات تشعبية

على سبيل املثال، . استخدم العرض املخصص ذي االرتباط التشعيب لتنظيم احملتوى يف العرض التقدميي
إذا قمت بإنشاء عرض أساسي خمصص حول التنظيم العام اجلديد للشركة، ميكنك حينئذ إنشاء عرض 

ذه الع   .روض من العرض التقدميي األساسيخمصص لكل قسم داخل املؤسسة واالرتباط 
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  شرحية ذات ارتباطات تشعبية

  عرض خمصص للقسم أ

  عرض خمصص للقسم ب

يسمح لك . ميكنك أيضًا استخدام عرض خمصص ذي ارتباط تشعيب إلنشاء جدول شرحية احملتويات
ختيار أية املقاطع جدول شرحية احملتويات باالنتقال إىل مقاطع خمتلفة من العرض التقدميي حبيث ميكنك ا

  .اليت ستقوم بإظهارها جلماعة احلضور يف وقت معني

  إنشاء عرض أساسي مخصص

موعة عرض الشرائحيف عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق السهم بدء عرض الشرائح، يف ا
  . عروض مخصصة، مث انقر فوق عرض شرائح مخصصاملوجود جبانب 

   .جديد، انقر فوق عروض مخصصةيف مربع احلوار  .٢

، انقر فوق الشرائح اليت تريد تضمينها يف العرض شرائح في العرض التقديميضمن  .٣
  . إضافةاملخصص، مث انقر فوق 

لتحديد عدة شرائح متتالية، انقر فوق الشرحية األوىل واستمر يف الضغط على     تلميح 
SHIFT لتحديد عدة شرائح غري متتالية، . وانقر فوق آخر شرحية ترغب يف حتديدها

  .مع النقر فوق كل شرحية ترغب يف حتديدها CTRLستمر يف الضغط على ا

، انقر شرائح في العرض المخصصلتغيري الرتتيب الذي ستظهر فيه الشرائح، ضمن  .٤
فوق إحدى الشرائح، مث انقر فوق أحد األسهم لتحريك الشرحية إىل أعلى أو أسفل يف 

  . القائمة
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إلنشاء عروض إضافية . موافقمث انقر فوق  ،اسم عرض الشرائحاكتب امسًا يف املربع  .٥
  . ٥إىل  ١خمصصة مع أية شرائح يف العرض التقدميي، كرر اخلطوات من 

، مث انقر فوق عروض مخصصةملعاينة عرض خمصص، انقر فوق اسم العرض يف مربع احلوار     تلميح 
  .إظهار

  إنشاء عرض مخصص ذي ارتباط تشعبي

موعة ، يفعرض الشرائحيف عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق السهم بدء عرض الشرائح ا

  . عروض مخصصة، مث انقر فوق عرض شرائح مخصصاملوجود جبانب 

  . جديد، انقر فوق عروض مخصصةيف مربع احلوار  .٢

، انقر فوق الشرائح اليت تريد تضمينها يف العرض شرائح في العرض التقديميضمن  .٣

  . إضافةاألساسي املخصص، مث انقر فوق 

لتحديد عدة شرائح متتالية، انقر فوق الشرحية األوىل واستمر يف الضغط على     تلميح 

SHIFT لتحديد عدة شرائح غري متتالية، . وانقر فوق آخر شرحية ترغب يف حتديدها

  .مع النقر فوق كل شرحية ترغب يف حتديدها CTRLاستمر يف الضغط على 

، انقر ح في العرض المخصصشرائلتغيري الرتتيب الذي ستظهر فيه الشرائح، ضمن  .٤

فوق إحدى الشرائح، مث انقر فوق أحد األسهم لتحريك الشرحية إىل أعلى أو أسفل يف 

  . القائمة

إلنشاء عروض إضافية . موافق، مث انقر فوق اسم عرض الشرائحاكتب امسًا يف املربع  .٥

  . ٥إىل  ١خمصصة مع أية شرائح يف العرض التقدميي، كرر اخلطوات من 
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ارتباط تشعيب من العرض األساسي إىل عرض دعم، حدد النص أو الكائن الذي إلنشاء  .٦

  . تريد متثيل االرتباط التشعيب له

موعة إدراجضمن عالمة التبويب  .٧   . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، يف ا

  . مكان في هذا المستند، انقر فوق ارتباط إلىضمن  .٨

  : قم بأحد اإلجراءين التاليني .٩

  حدد حدد مكانًا في هذا المستندبعرض خمصص، يف القائمة لالرتباط ،

  . عرض ثم رجوعالعرض املخصص الذي تريد االنتقال إليه، مث حدد خانة االختيار 

  حدد مكانًا في هذا لالرتباط مبوقع يف العرض التقدميي احلايل، يف القائمة

  . ، حدد الشرحية اليت تريد االنتقال إليهاالمستند

، مث انقر فوق عروض مخصصةاينة عرض خمصص، انقر فوق اسم العرض يف مربع احلوار ملع    تلميح 

  .إظهار

  Office PowerPoint 2010بدء تشغيل عرض مخصص من داخل 

موعة عرض الشرائحضمن عالمة التبويب  .١ إعداد عرض ، انقر فوق إعداد ، يف ا

  . الشرائح

، مث عرض مخصصنقر فوق ، اعرض الشرائح، ضمن إعداد العرضيف مربع احلوار  .٢

  . انقر فوق العرض املخصص الذي تريد

  . موافقانقر فوق  .٣
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  . افتح العرض التقدميي الذي تريد عرضه لعرض شرائح خمصص .٤

موعة  عرضضمن عالمة التبويب  .٥ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . عرض الشرائح

  
  شكل إلى صفحات المالحظات أو صورة أو WordArtإضافة تأثير أو مربع نص أو 

  ماذا تريد أن تفعل؟
  

ّف على املالحظات الرئيسية والعناصر النائبة وصفحة املالحظات وجزء املالحظات     التعر
   إعادة ترتيب العناصر النائبة 
   إىل صفحات املالحظات WordArtإضافة مربع نص أو  
   إضافة صورة أو قصاصة فنية إىل صفحات املالحظات 
   إضافة شكل إىل صفحات املالحظات 
   إضافة تأثري إىل صفحات املالحظات 
ا أو تأثري   اتغيري خط السمة أو ألوا    ا

  

ّف على المالحظات الرئيسية والعناصر النائبة وصفحة المالحظات وجزء المالحظات    التعر

عرض شرحية أو صفحة يتم فيها تعريف تنسيق كافة : الشرحية الرئيسية( الرئيسيةاستخدم املالحظات 
يكون لكل عرض تقدميي شرحية رئيسية لكل مكون أساسي .  العرض التقدمييالشرائح أو الصفحات يف

الختيار املعلومات اليت تريد  .)مثل الشرائح، وشرحية العنوان، ومالحظات احملاضر، ونشرات احلضور
  .ظهورها على كافة صفحات املالحظات وترتيب ختطيط تلك املعلومات

مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعترب جزءًا من : عناصر نائبة(  العناصر النائبةباإلضافة إىل 
وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل . أغلب ختطيطات الشرائح

الكل من  .)التخطيطات، واجلداول، والصور ميكن : رأس وتذييل الصفحة( رؤوس الصفحات وتذييال
ويظهر التذييل يف أسفل  . أن حيتوي الرأس على نص أو رسومات، ويظهر يف أعلى كل صفحة يف املقطع

وعناوين الفصول، والتواريخ،  وعادة ما حتتوي الرؤوس والتذييالت على أرقام الصفحات،. كل صفحة
اب والتاريخ ورقم صفحة الشرحية، حتتوي املالحظات الرئيسية على عنصر نائب لصورة  .)وأمساء الكتّ
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وللتمييز بني العناصر النائبة، قم . النص األساسيالشرحية وآخر لنص املالحظات، يسمى عنصر نائب 
  :باآليت

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق رض العروض التقديميةطرق ع، يف ا
  . المالحظات الرئيسية

موعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، قم بإلغاء حتديد  عناصر نائبة، يف ا
  . كافة خانات االختيار

قم . عند إزالة حتديد كل خانة اختيار، خيتفي كل عنصر نائب من صفحة املالحظات
  . ر النائببتحديد كل خانة اختيار لرتى العنص

  
  العناصر النائبة يف طريقة عرض املالحظات الرئيسية

  صفحة المالحظات وجزء المالحظات

ُظهر كل صفحة مالحظات صورة شرحية، إىل جانب املالحظات املصاحبة لتلك الشرحية وعند طباعة . تـ
  . صفحة املالحظات، تتم طباعة صفحة واحدة لكل شرحية مع النص أو الصور اإلضافية

  
  .حتتوي صفحات املالحظات على املالحظات وكل شرحية يف العرض التقدميي 

ا     .تتم طباعة كل شرحية على صفحة املالحظات اخلاصة 

  .تصاحب املالحظات الشرحية  

  .ميكن إضافة بيانات إىل صفحات املالحظات مثل املخططات والصور 
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هو املكان الذي يتم فيه إدخال النص  اسيالنص األسيف صفحة املالحظات، يكون العنصر النائب 
جزء ( جزء املالحظاتيف  النص األساسيكما يتم عرض نص العنصر النائب . اخلاص بالشرحية

وميكنك . ما اجلزء يف العرض العادي حيث تكتب مالحظاتك اليت تريدها أن ترافق شرحية: املالحظات
يف  .)طباعة تلك املالحظات كصفحات املالحظات أو عرضها عند حفظ عرض تقدميي كصفحة ويب

  .طريقة العرض عادي، واليت تقع أسفل الشرحية مباشرة

  
  جزء املالحظات يف طريقة العرض عادي 

ا بإدخال "عادي"عند إدخال نص يف جزء املالحظات يف طريقة العرض  النص يف ، فإنك تقوم أيضً
  .اخلاص بصفحة مالحظات الشرحية النص األساسيالعنصر النائب 

يف . يف طريقة العرض العادي، استخدم جزء املالحظات إلدخال النص وتنسيقه عند حترير الشرحية
طريقة العرض صفحة املالحظات، استخدم صفحة املالحظات لرؤية التأثري الكامل ألي تنسيق نص 

  .املالحظات عند طباعتها مع الشرائحوللتحكم يف كيفية ظهور 
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  جزء املالحظات يف طريقة العرض عادي 

  جزء املالحظات يف طريقة العرض صفحة املالحظات 

يف طريقة عرض املالحظة الرئيسية أو طريقة عرض صفحة املالحظات، ميكنك إنشاء نشرات مالحظات 
أو جداول  WordArtأو  إضافة تأثريلتصيب مجهورك باملفاجأة وإدخال البهجة عليهم من خالل 

، كمسودة أو وثيقة سرية، إىل كافة صفحات إضافة شعار شركة أو نصكذلك ميكنك . صورةأو 
او  إعادة ترتيب العناصر النائبةكما ميكنك . املالحظات ا وتأثريا حبيث  تغيري خطوط السمات وألوا

دف إنشاء منظر متناسق لكلٍ من الشرائح والنشرات   .تتوافق مع شرائحك وذلك 

جدول أو ختطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من : كائن( الكائناتتظهر الصور أو 
والكائنات اليت تنشأ يف تطبيق واحد، مثالً جداول بيانات، وتربط أو تُضمن يف تطبيق آخر . املعلومات

الحظات على صفحة األخرى اليت تقوم بإضافتها يف طريقة عرض صفحة امل .)OLEهي كائنات 
إذا قمت حبفظ العرض . املالحظات املطبوعة، لكنها ال تظهر على الشاشة يف طريقة العرض عادي

التقدميي كصفحة ويب، ال تظهر الصورة أو الكائن عندما تعرض العرض التقدميي يف مستعرض ويب، 
  .على الرغم من وجودها يف املالحظات
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لواردة أدناه وتنفيذها إلنشاء جمموعة مثرية من صفحات قد ترغب يف جتريب عدد من اإلجراءات ا
  .املالحظات

  

  إعادة ترتيب العناصر النائبة

ميكنك نقل العناصر النائبة إىل موقع خمتلف على املالحظات الرئيسية أو التبديل من االجتاه العمودي 
إذا كان لديك رسم  على سبيل املثال،. إىل االجتاه األفقي حىت تظهر صفحة املالحظات بشكل أفضل

SmartArt  لعرض رسم  صورة الشريحةعلى الشرحية، فقد ترغب يف تغيري اجتاه العنصر النائب
SmartArt على صفحات املالحظات بشكل أفضل.  

  نقل العناصر النائبة
موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . المالحظات الرئيسية

  
، قم باإلشارة إىل أحد حدود صورة الشريحةأو  النص األساسيالعنصر النائب  لنقل .٢

  . ، اسحب العنصر النائب إىل موضع جديدعندما يتحول املؤشر إىل . العنصر النائب
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، المالحظات الرئيسيةعند االنتهاء من تعيني موضع العناصر النائبة، من عالمة التبويب  .٣
موعة    . غالق العرض الرئيسيإ، انقر فوق إغالقيف ا

  

  تغيير اتجاه العناصر النائبة
موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . المالحظات الرئيسية

  
موعة  المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، قم بأحد إعداد الصفحةيف ا

  : اإلجراءين التاليني أو كليهما

 اتجاه صفحة ، انقر فوق النص األساسيالعنصر النائب  لتغيري اجتاه
  . أفقيأو  عمودي، مث انقر فوق المالحظات

  
  مث انقر اتجاه الشريحة، انقر فوق صورة شريحةلتغيري اجتاه العنصر النائب ،

  . أفقيأو  عموديفوق 
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موعة ، يف االمالحظات الرئيسيةعند االنتهاء من تغيري االجتاه، من عالمة التبويب  .٣

  . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق

  

  إلى صفحات المالحظات WordArtإضافة مربع نص أو 

استخدم . حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيري حجمها: مربع نص( مربع نصميكنك استخدام 
موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص مربعات النص هذه لتعيني 

كائنات نصية تنشأ باستخدام تأثريات جاهزة مع : WordArt(  WordArtأو  .)آخر يف املستند
لعرض التقدميي اخلاص بك عبارة عن مسودة إليضاح أن ا .)إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى عليها

  .أو وثيقة سرية

  إضافة مربع نص
موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . المالحظات الرئيسية

  
موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢ ، وانقر يف العنصر مربع نص، انقر فوق نص، يف ا

ل صفحة املالحظات، مث اسحب جلعل مربع النص يف احلجم أسف النص األساسيالنائب 
  . الذي تريده
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ا يف مربع النص الذي ترغب يف ظهوره يف صفحات املالحظات .٣ ً   . أدخل نص
، قم بسحب مربع لتعيني موضع مربع النص، انقر فوقه، وعندما يتحول املؤشر إىل  .٤

  . النص إىل موقع جديد
موعة قم بتنسيق النص يف مربع النص باستخ .٥ من عالمة  خطدام خيارات التنسيق يف ا

موعة الصفحة الرئيسيةالتبويب  أدوات ، أسفلأنماط األشكال، أو اخليارات املوجودة يف ا
  . تنسيقمن عالمة التبويب  الرسم

  
موعة  ا استخدام اخليارات املوجودة يف ا لتنسيق مربع النص  أنماط األشكالميكنك أيضً

إضافة أو حذف تعبئة أو خمطط تفصيلي أو تأثري إىل نص ملعلومات، انظر ملزيد من ا. نفسه
  .WordArtأو 

 المالحظاتبعد تعيني نضع النص ومربع النص وتنسيقهما، فمن عالمة التبويب  .٦
موعة الرئيسية   . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق، يف ا

  

  WordArtإضافة 
موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . المالحظات الرئيسية
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صفحة لتطبيق هذا اإلجراء على صفحة مالحظات واحدة فقط، انقر فوق     مالحظة 
  .المالحظات الرئيسيةمن بدالً  المالحظات

موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢ مث انقر فوق منط WordArt، انقر فوق نص، يف ا
WordArt الذي تريده .  

  
  . الذي تريده أن يظهر يف صفحة املالحظات WordArtأدخل النص يف  .٣
، قم ، انقر فوقه، وعندما يتحول املؤشر إىل WordArtإلعادة تعيني موضع  .٤

  . إىل موقع جديد WordArtبسحب 

موعة WordArtلتغيري مظهر  .٥ أنماط ، استخدم اخليارات املوجودة يف ا
WordArt تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الرسم، أسفل .  

  
، فمن عالمة التبويب WordArtك بالرضا عن الشكل الذي يبدو عليه عند شعور  .٦

موعة المالحظات الرئيسية   . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق، يف ا

  
ا عن أية مالحظات تقوم بإضافتها إىل  Word Artتدوير مربع النص أو ميكنك     تلميح  جلعله بارزً

التعبئة أو أكثر شفافية من خالل تغيري  WordArtصفحة املالحظات، أو جعل مربع النص أو 
  .املخطط التفصيلي

  إضافة صورة أو قصاصة فنية إلى صفحات المالحظات

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا
  . المالحظات الرئيسية
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موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢   . قم بأحد اإلجراءات التالية رسومات توضيحية، ويف ا

  
 مث قم بتحديد موقع الصورة اليت تريدها، صورةصورة، انقر فوق  الستخدام ،

  . إدراجمث انقر فوق 
  قطعة من عمل فين، تظهر عادة  : قصاصة فنية( قصاصة فنيةالستخدام

ويف جزء . يةقصاصة فن، انقر فوق .)كصورة نقطية أو كرتكيبة من أشكال مرسومة
يوفر  Officeإطار ضمن برنامج من برامج : جزء املهام(  ، قصاصة فنيةاملهام 

ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام هذه . أوامر مستخدمة بشكل شائع
، اكتب إما كلمة أو ث عنالبحيف املربع  .)األوامر مع استمرار العمل ضمن امللفات

ملف واحد للوسائط، متضمنًا رسم فين، أو : قصاصة( القصاصةعبارة تصف 
اليت تريدها أو اكتب اسم ملف القصاصة بالكامل أو  .)صوت، أو حركة، أو أفالم

ا من االسم، مث انقر فوق  ً   . انتقالجزء
حجم الصورة أو القصاصة الفنية، أو إلعادة تعيني موضع الصورة أو القصاصة لضبط  .٣

الفنية، انقر بزر املاوس األمين فوق الصورة أو القصاصة الفنية على الشرحية، مث انقر فوق 
قائمة تظهر الئحة أوامر متعلقة : خمتصرة قائمة( القائمة املختصرةمن  الحجم والموضع

 ّ لعرض قائمة خمتصرة، انقر بزر املاوس األمين فوق عنصر ما أو اضغط . بعنصر معني
SHIFT+F10(. .  

تغيير ، أسفل الحجملتغيري حجم الصورة أو القصاصة الفنية، من عالمة التبويب  .٤
  . العرضو فاعاالرت، قم بزيادة اإلعدادات أو تقليلها يف املربعني الحجم

للمحافظة على االرتفاع والعرض املتناسبني مع الصورة أو القصاصة الفنية عند تغيري احلجم، 
  .تأمين نسبة االرتفاع إلى العرضقم بتحديد خانة االختيار 
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نسبة لتوسيط الصور أو القصاصة الفنية يف صفحة املالحظات، قم بتحديد خانة االختيار 
  .إلى حجم الصورة األصلي

، مث قم الموضعنقل الصورة أو القصاصة الفنية على الشرحية، انقر فوق عالمة التبويب ل .٥
  . عمودي و أفقيبإدخال اإلعدادات للمواضع اليت تريدها يف املربعني 

عند شعورك بالرضا عن الشكل الذي تبدو عليه الصورة أو القصاصة الفنية، من عالمة  .٦
مو المالحظات الرئيسيةالتبويب    . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالقعة ، يف ا

  
إضافة أو تغيري حد الصورة أو  تغيري سطوع الصورة أو تباينها أو شفافيتهاميكنك     تلميح 

  .تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الصورةباستخدام اخليارات املوجودة أسفل  تأثريات

  

  إضافة شكل إلى صفحات المالحظات

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق ديميةطرق عرض العروض التق، يف ا
  . المالحظات الرئيسية

  
صفحة لتطبيق هذا اإلجراء على صفحة مالحظات واحدة فقط، انقر فوق     مالحظة 

  .المالحظات الرئيسيةبدالً من  المالحظات

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢   . أشكال، انقر فوق رسم، يف ا
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، مث قم النص األساسيالعنصر النائب انقر فوق الشكل الذي تريده، وانقر فوق  .٣
  . بالسحب لوضع الشكل

، اضغط باستمرار على )أو تقييد أبعاد األشكال األخرى(إلنشاء مربع أو دائرة جيدة 
SHIFT أثناء السحب.  

، من عالمة أدوات الرسمإىل الشكل، أسفل  تعبئة أو خمطط تفصيلي أو تأثريإلضافة  .٤
  . أنماط األشكال، اخرت اخليارات اليت تريدها يف جمموعة تنسيقالتبويب 

  
عند شعورك بالرضا عن املظهر الذي يبدو عليه الشكل، فمن عالمة التبويب  .٥

موعة المالحظات الرئيسية   . إغالق العرض الرئيسينقر فوق ، اإغالق، يف ا

  

  إضافة تأثير إلى صفحات المالحظات

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا
  . المالحظات الرئيسية

  
نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيري  حاوية: مربع نص( مربع النصقم بتحديد النص أو  .٢

استخدم مربعات النص هذه لتعيني موضع كتل من النص على صفحة ما أو . حجمها
: WordArt( WordArtأو  .)إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص آخر يف املستند

ام تأثريات جاهزة مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى كائنات نصية تنشأ باستخد
جدول أو ختطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع : كائن( الكائنأو الصورة أو  .)عليها

بيانات، وتربط أو والكائنات اليت تنشأ يف تطبيق واحد، مثالً جداول . آخر من املعلومات
  . اآلخر الذي ترغب يف إضافته تأثري إليه .)OLEتُضمن يف تطبيق آخر هي كائنات 
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موعة تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الرسمأسفل  .٣ ، انقر أنماط األشكال، يف ا
  . ، مث انقر فوق التأثري الذي تريدهتأثيرات األشكالفوق 

  
إضافة تعبئة أو خمطط تفصيلي أو تأثري إىل نص ، انظر ملزيد من املعلومات حول إضافة تأثري

  .إضافة تعبئة شكل أو تأثري شكل أو حذفهماأو  أو حذفه WordArtأو 

موعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٤ إغالق العرض ، انقر فوق إغالق، يف ا
  . الرئيسي

  
النص نقل العنصر النائب أو  النص األساسيالعنصر النائب  تغيري اجتاهقد ترغب يف     تلميح 

  .لتحسني مظهر صفحة املالحظات صورة الشريحةأو العنصر النائب  األساسي

  تغيير خط السمة أو ألوانها أو تأثيراتها

دة اليت توفر مظهرًا للمستند باستخدام األلوان، واخلطوط، : مسة(  مسة ّ جمموعة من عناصر التصميم املوح
ألوان موعة من اختيارات التنسيق اليت تشتمل على جمموعة من املستند هي جم .)والرسومات

تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط . جمموعة األلوان املستخدمة يف ملف: ألوان السمة(  السمات
جمموعة من اخلطوط الرئيسية : خطوط السمة( خطوط السماتوجمموعة من  ).السمة وتأثريات السمة

ق على ملف ّ مبا يف ( ).تتألف السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثريات السمة. والثانوية اليت تطب
جمموعة من : تأثريات السمة(  تأثريات السماتوجمموعة من ) ذلك خطوط العنوان والنص االساسي

ق على عناصر يف ملف ّ تتألف السمة من تأثريات السمة وألوان السمة وخطوط . السمات املرئية اليت تطب
وحيتوي كل مستند تقوم بإنشائه باستخدام ). مبا يف ذلك تأثريات اخلطوط والتعبئة( ).السمة

Microsoft Office PowerPoint ؛ حىت املستندات اجلديدة  على مسة بداخله ٢٠١٠
  .الفارغة

  تغيير خط السمة
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 خطوط السماتوعند النقر فوق زر . حتتوي خطوط السمات على خط العنوان وخط النص األساسي
، ميكنك رؤية اسم خط العنوان وخط النص األساسي املستخدمني لكل خط مسة أسفل االسم 

  .طوط السماتخ

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا
  . المالحظات الرئيسية

  
موعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، خطوط، انقر فوق تحرير سمة، يف ا

مث انقر فوق اخلطوط املستخدمة يف الشرحية أو اخليار الذي 

   .تريده

موعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  عند االنتهاء، .٣ ، انقر فوق إغالق، يف ا
  . إغالق العرض الرئيسي

  

  تغيير ألوان السمة

. حتتوي ألوان السمات على أربعة ألوان للنص واخللفية وستة ألوان للتمييز ولونني لالرتباطات التشعبية
متثل جمموعة األلوان اليت . ص واخللفية احلاليةألوان الن ألوان السمةومتثل األلوان املوجودة على زر 

ألوان التمييز واالرتباط  ألوان السماتبعد قيامك بالنقر فوق الزر  ألوان السماتتراها إىل جانب اسم 
عند تغيري هذه األلوان إلنشاء جمموعة األلوان اخلاصة بك، ستتغري األلوان . التشعيب لتلك السمة

ا لذلك ألوان السماتجبانب اسم  ماتألوان الساملعروضة يف الزر  ً   .تبع

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا
  . المالحظات الرئيسية
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موعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، ألوان، انقر فوق تحرير السمة، يف ا

  . يار الذي تريدهمث انقر فوق األلوان املستخدمة يف الشرحية أو اخل

  
موعة المالحظات الرئيسيةعند االنتهاء، من عالمة التبويب  .٣ ، انقر فوق إغالق، يف ا

  . إغالق العرض الرئيسي

  

  تغيير تأثيرات السمة

،  تأثيرات السمةعند النقر فوق الزر . تأثريات السمة هي جمموعات من تأثريات اخلط والتعبئة

التعبئة املستخدمة لكل جمموعة من تأثريات السمة يف الصورة املصغرة ميكنك رؤية تأثريات السطور و 

  . تأثيرات السمةاملعروضة مع اسم 

موعة عرضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، يف ا

  . المالحظات الرئيسية

  

موعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢   . تأثيرات ، انقر فوقتحرير سمة، يف ا
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  . قم بتحديد التأثري الذي ترغب يف استخدامه .٣

موعة المالحظات الرئيسيةعند االنتهاء، من عالمة التبويب  .٤ ، انقر فوق إغالق، يف ا

  . إغالق العرض الرئيسي

  
ملزيد من املعلومات، انظر . ميكنك إنشاء خطوط السمات أو ألوان السمات اخلاصة بك    تلميح 

  .تطبيق مسة مستند أو ختصيصها

 تغيير كافة شرائح العرض التقديمي إلى اتجاه عمودي للصفحة

 Microsoft Office PowerPointبشكل افرتاضي، يتم عرض ختطيطات شرائح 

  . اه أفقي للصفحة، أو ميكنك تغيري ختطيطات الشرائح إىل اجتاه عمودي للصفحةيف اجت 2010

  

  اجتاه عمودي للصفحة

  اجتاه أفقي للصفحة
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  .  إعداد الصفحةر فوق ، انقشريط أدوات الوصول السريعيف  .١

  . موافق، مث انقر فوق عمودي، انقر فوق شرائح، ضمن إعداد الصفحةيف مربع احلوار  .٢

  لعرض كل من الشرائح العمودية واألفقية فيما سيبدو على أنه العرض التقدميي ذاته،     مالحظة 

  
  

 إدارة النص الموجود في عنصر نائب باستخدام ميزة االحتواء التلقائي

ا إىل  ً ا إضافي ً ة تُعترب مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائل: عناصر نائبة(  عنصر نائبإذا أضفت نص
وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على العنوان والنص األساسي أو  . جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

يف نص أساسي وكان النص املضاف يفوق سعة العنصر  .)كائنات مثل التخطيطات، واجلداول، والصور
ا حبيث يصبح حجم اخلط أقل كي ميكن لل ً عنصر النائب احتواء النائب، فسيتم تغيري حجم النص تلقائي

ا . النص ً ُطلق على إعادة تغيري حجم النص تلقائي   ".االحتواء التلقائي"وي

  
  خيارات االحتواء التلقائيزر  

  العنصر النائب 

  النص الذي يتم توسيعه أسفل العنصر النائب 

خيارات زر إليقاف ميزة االحتواء التلقائي والسماح للنص بتجاوز حدود العنصر النائب، انقر فوق 
إيقاف احتواء النص في العنصر الذي يظهر جبوار العنصر النائب، مث انقر فوق  االحتواء التلقائي

  . النائب
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احتواء ، مث انقر فوق خيارات االحتواء التلقائيلتشغيل ميزة االحتواء التلقائي مرة أخرى، انقر فوق زر 
  .تلقائي للنص حسب العنصر النائب

 الصفحة إلى العرض التقديميإضافة رأس أو تذييل 

إلضافة معلومات، مثل رقم الشرحية والتاريخ والوقت وشعار شركة وعنوان العرض التقدميي واسم امللف  ٌ◌
املعلومات إىل أعلى كل من النشرات أو صفحة املالحظات يف عرضك واسم مقدم العرض والكثري من 

رؤوس التقدميي، أو إضافتها إىل أسفل كل شرحية أو النشرات أو صفحة املالحظات، استخدم 
ا   . الصفحات وتذييال

، ال حتتوي الشرحية على رأس، ولكن ميكن نقل تذييل عنصر نائب إىل موقع الرأس ملزيد من . افرتاضيًا
 املعلومات حول كيفية تنفيذ ذلك، 

  
  . رأس وتذييل الصفحة، انقر فوق النص، يف جمموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .١
  : قم بأحد اإلجراءات التالية .٢

  إضافة تذييل إلى الشريحة

، حدد شريحة، ضمن عالمة التبويب رأس وتذييل الصفحةاحلوار يف مربع  .١
، مث اكتب النص الذي تريد ظهوره يف وسط أسفل تذييل الصفحةخانة االختيار 

  . الشرحية
  : حدد أي خيارات أخرى تريدها، مث قم بواحدة مما يلي .٢

  لعرض معلومات تذييل الصفحة على الشرحية املعينة فقط، انقر
  . تطبيقفوق 

 معلومات تذييل الصفحة على كافة الشرائح يف العرض  لعرض
  . تطبيق على الكلالتقدميي، انقر فوق 
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  .إضافة رأس أو تذييل أو كليهما للنشرات أو لصفحة المالحظات

مالحظات ، ضمن عالمة التبويب رأس وتذييل الصفحةيف مربع احلوار  .٣
، مث اكتب النص ةتذييل الصفحأو  رأس الصفحة، حدد إما خانة االختيار ونشرات

) تذييل الصفحة(أو يف وسط أسفل ) رأس الصفحة(الذي تريد ظهوره يف وسط أعلى 
  . لكل صفحة مالحظات أو نشرات

  . تطبيق على الكلانقر فوق  .٤

    مالحظات 

، ليعرض معلومات رأس وتذييل رأس وتذييل الصفحة، يف مربع احلوار معاينةيقع املربع  
  .  الشرحية أو النشرات أو صفحة املالحظاتالصفحة يف املوقع املعروض يف

 لتغيري تنسيق رؤوس وتذييالت الصفحة أو موقعها أو تغيري حجمها يف العرض التقدميي،  

 بدء تشغيل برنامج أثناء العرض التقديمي الخاص بك

 Microsoft Office PowerPoint 2010ميكنك بدء تشغيل أي برنامج من داخل 
كائن ( مضمنةوال تكون  PowerPointيتم فتح الربامج خارج . العرض التقدميي اخلاص بك

ن ّ درجة ضمن ملف وجهةموجود) كائن(معلومات : مضم ُ عند تضمينه، . ة داخل ملف مصدر وم
وتنعكس التغيريات اليت تتم على الكائن املضمن يف امللف . يصبح الكائن جزءًا من امللف الوجهة

  .يف العرض التقدميي اخلاص بك .)الوجهة

جدول أو ختطيط، أو رسم، أو : كائن(  الكائنعلى الشرحية، قم بتحديد النص أو  .١
والكائنات اليت تنشأ يف تطبيق واحد، مثالً جداول . معادلة، أو أي نوع آخر من املعلومات

الذي تريد إما النقر فوقه أو  .)OLEبيانات، وتربط أو تُضمن يف تطبيق آخر هي كائنات 
  . عرض التقدميي اخلاص بكحتريك مؤشرك فوقه لكي تفتح الربنامج أثناء ال

موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢   . إجراء، انقر فوق ارتباطات، يف ا
  : قم بأحد اإلجراءات التالية .٣

  ،للنقر فوق النص أو الكائن لفتح الربنامج أثناء العرض التقدميي اخلاص بك
  . النقر بالماوسانقر فوق عالمة التبويب 

 تح الربنامج أثناء العرض التقدميي لنقل مؤشرك فوق النص أو الكائن لف
  . مرور الماوس فوقاخلاص بك، انقر فوق عالمة التبويب 
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اخلاص بالربنامج الذي .) exe(، مث اكتب املسار إىل ملف تشغيل البرنامجانقر فوق  .٤
  . للبحث عنه استعراضتريد فتحه، أو انقر فوق 

 تغيير لون النص

، ميكنك تطبيق تنسيق للنص احملدد، أو Microsoft Office PowerPoint 2010يف 
. ميكنك تنسيق مستند بالكامل بسرعة وبسهولة لعرضه بصورة حرفية وحديثة وذلك بتطبيق مسة مستند

جمموعة األلوان : ألوان السمة(  ألوان السماتخيارات التنسيق تتضمن  ومسة املستند هي جمموعة من
خطوط و  ).تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة. املستخدمة يف ملف

ق على ملف: خطوط السمة(  السمات ّ تتألف السمة من . جمموعة من اخلطوط الرئيسية والثانوية اليت تطب
جمموعة من السمات : تأثريات السمة( تأثريات السماتو  ).خطوط السمة وألوان السمة وتأثريات السمة

ق على عناصر يف ملف املرئية ّ تتألف السمة من تأثريات السمة وألوان السمة وخطوط . اليت تطب
  .).السمة

  ماذا تريد أن تفعل؟
  

   تغيري لون النص 
   تغيري لون السمة 
   صةإنشاء لون مسة خمص 

  

  تغيير لون النص

، ميكنك استخدام خيارات التنسيق على شريط األدوات Office PowerPoint 2010يف 
ا عند حتديد نص. املصغر لتنسيق النص بسرعة ً ا مع . يظهر شريط األدوات املصغر تلقائي كما يظهر أيضً

  .القائمة عند حتديد نص والنقر بزر املاوس األمين

  
ا عند حتديد نصيظهر شريط األدوات امل ً   .صغر تلقائي

حدد النص الذي تريد تغيريه، مث حرك املؤشر إىل شريط األدوات املصغر الذي يظهر مع  .١
  . حتديد النص
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  .يف حالة اختفاء شريط األدوات املصغر، انقر بزر املاوس األمين فوق النص    تلميح 

  . ذي تريده، مث حدد اللون اللون الخطعلى شريط األدوات املصغر، انقر فوق  .٢

. جمموعة األلوان املستخدمة يف ملف: ألوان السمة( ألوان السمةللتغيري للون غري موجود يف 
، ألوان إضافية، انقر فوق ).تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة

، أو قم مبزج ألوانك اخلاصة قياسين الذي تريده على عالمة التبويب مث انقر إما فوق اللو 
ال يتم حتديث األلوان املخصصة واأللوان املوجودة على . مخصصعلى عالمة التبويب 

نة من : السمة( مسةيف حالة تغيري  قياسيعالمة التبويب  ألوان السمة وخطوط جمموعة مكوَّ
  .املستند ).ميكن تطبيق مسة على ملف كتحديد مفرد. السمة وتأثريات السمة

  

  تغيير لون السمة

نة من ألوان السمة : السمة( مسة مع االحتفاظ بنفس (ميكنك تغيري األلوان يف املستند  جمموعة مكوَّ
عن طريق حتديد ) املستند ).ميكن تطبيق مسة على ملف كتحديد مفرد. السمة وتأثريات السمةوخطوط 
تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط . جمموعة األلوان املستخدمة يف ملف: ألوان السمة( لون مسة

 Office PowerPointيف حالة اختيار لون مسة جديد، فإن . يدجد ).السمة وتأثريات السمة
ا تتالءم مع  2010 ا بتنسيق أجزاء متنوعة لطريقة العرض باستخدام األلوان احملددة أل ً يقوم تلقائي

  .بعضها البعض

موعة تصميمعلى عالمة التبويب  .١   . ألوان، انقر فوق سمات، ويف ا

  
  . يت تريد استخدامها، انقر فوق لون السمة المضمنةحتت  .٢

  إنشاء لون سمة مخصص
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ا على  تتألف . جمموعة األلوان املستخدمة يف ملف: ألوان السمة( لون السمةتؤثر التغيريات اليت قمت 
إذا كنت تريد . لعرض التقدمييمباشرة على ا ).السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة

  .تطبيق التغيريات على عروض تقدميية جديدة، فيمكنك حفظها كلون مسة خمصص

موعة تصميمعلى عالمة التبويب  .١   . ألوان، انقر فوق سمات، ويف ا

  
  . إنشاء ألوان سمات جديدةانقر فوق  .٢
  . ، حدد األلوان اليت تريد استخدامهاألوان السماتأسفل  .٣

ا يف كل مرة تقوم فيها بتحديد لونيتم حتديث  ً   .العينة تلقائي

ا لسمة اللون اجلديدة، مث انقر فوق االسميف املربع  .٤  . حفظ، اكتب امسً

 تغيير السمة االفتراضية

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثري : السمة( السمةتعد  ميكن . ات السمةجمموعة مكوَّ
طريقة سريعة وسهلة ملنح طابع عصري واحرتايف  ).تطبيق مسة على ملف كتحديد مفرد

ومسة املستند هي جمموعة . بأكمله Microsoft Office system ٢٠١٠ملستند 
جمموعة األلوان : ألوان السمة( ألوان السماتمن خيارات التنسيق اليت تتضمن جمموعة من 

 ).تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة. املستخدمة يف ملف
جمموعة من اخلطوط الرئيسية والثانوية اليت : خطوط السمة( خطوط السماتوجمموعة من 

 ّ مبا يف ( ).تتألف السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثريات السمة. ق على ملفتطب
: تأثريات السمة( تأثريات السمةوجمموعة من ) ذلك خطوط العنوان والنص األساسي

ق على عناصر  ّ تتألف السمة من تأثريات . يف ملفجمموعة من السمات املرئية اليت تطب
  ).مبا يف ذلك تأثريات اخلطوط والتعبئة( ).السمة وألوان السمة وخطوط السمة

 PowerPoint 2010تغيير السمة االفتراضية في 

موعة تصميميف عالمة التبويب   ، انقر بزر املاوس األمين فوق السمة اليت سمات، ويف ا
قائمة تظهر : قائمة خمتصرة( القائمة املختصرةيف  افتراضيةتعيين سمة تريدها، مث انقر فوق 
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 ّ لعرض قائمة خمتصرة، انقر بزر املاوس األمين فوق عنصر . الئحة أوامر متعلقة بعنصر معني
مسات، انقر فوق ولعرض املزيد من الصور املصغرة لل. .)SHIFT+F10ما أو اضغط 

  . المزيد

  
  . تتوفر السمات املخصصة فقط يف حالة إنشاء مسة مستند خمصصة واحدة أو أكثر     مالحظة 
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  تنسيق الشرائح والعروض التقديمية - ٣

 عرض تنسيق النص في جزء المالحظات

عند إنشاء العرض التقدميي اخلاص بك، خذ بعني االعتبار استخدام اخلط الغامق مع الكلمات 
ويف حالة تضمني املزيد من . األساسية يف مالحظات احملاضر حبيث ميكنك رؤيتها بشكل أفضل

  .املالحظات، فقد حتتاج إىل استخدام حجم خط أصغر

اجلزء يف العرض العادي حيث : جزء املالحظات( جزء املالحظاتميكنك تنسيق مالحظات احملاضر يف 
وميكنك طباعة تلك املالحظات كصفحات . تكتب مالحظاتك اليت تريدها أن ترافق شرحية ما

، يتم وضع جزء "عادي"يف العرض . .)ض تقدميي كصفحة ويباملالحظات أو عرضها عند حفظ عر 
  .املالحظات أسفل إطار عرض الشرائح

  
بشكل افرتاضي، عند كتابة نص يف جزء املالحظات وتغيري تنسيق النص بعد ذلك، يتعذر عليك رؤية 

ا يف جزء املالحظات، قم مبا . تغيريات تنسيق النص   :يليلعرض تغيريات تنسيق النص اليت قمت 

يف اجلزء الذي حيتوي على عالميت التبويب خمطط تفصيلي وشرائح، انقر فوق عالمة  .١
  . مخطط تفصيليالتبويب 

 إظهار تنسيق النص، مث انقر فوق مخطط تفصيليانقر بزر املاوس األمين فوق اجلزء  .٢
ّ : قائمة خمتصرة( ةالقائمة املختصر على  لعرض . قائمة تظهر الئحة أوامر متعلقة بعنصر معني

  . .)SHIFT+F10قائمة خمتصرة، انقر بزر املاوس األمين فوق عنصر ما أو اضغط 
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 إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت في أي مكان على شريحة

عنصر ميكنك إضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت يف أي مكان على الشرحية عن طريق إضافة 
. تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائحمربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائلة : عناصر نائبة( نائب

وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداول، 
استخدم . هاحاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيري حجم: مربع نص( مربع نصأو  .)والصور

مربعات النص هذه لتعيني موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص 
  .إىل الشرحية .)آخر يف املستند

    مالحظات 

  . إضافة عنصر نائب إىل ختطيطملزيد من املعلومات حول العناصر النائبة، راجع  
  . إضافة نص إىل شرحيةملزيد من املعلومات حول مربعات النص، راجع  
لومات حول إضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت لكافة الشرائح يف العرض ملزيد من املع 

  . إضافة رأس أو تذييل الصفحة لعرض تقدمييالتقدميي، راجع 
  ماذا تريد أن تفعل؟

  
   إضافة رقم إىل شرحية 
   إضافة التاريخ والوقت إىل شرحية 
   إضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت إىل تذييل الصفحة على شرحية 
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  إضافة رقم إلى شريحة

مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود : عناصر نائبة( عنصر نائبوق على الشرحية، انقر ف .١
وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على العنوان . مائلة تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

: مربع نص( مربع نصأو  .)الصوروالنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداول، و 
استخدم مربعات النص هذه لتعيني . حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيري حجمها

موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص آخر يف 
  . فة رقم الشرحية إليهاملراد إضا .)املستند

موعة إدراجعلى عالمة التبويب  .٢   . رقم الشريحة، انقر فوق نص، يف ا

، فإن رقم الشريحةبعد النقر فوق  رأس وتذييل الصفحةإذا ظهر مربع احلوار     مالحظة 
  الشرحية ال حتتوي على عنصر نائب أو مربع نص

  إضافة التاريخ والوقت إلى شريحة

مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود : عناصر نائبة(  العنصر النائبوق يف الشرحية، انقر ف .١

وميكن هلذه املربعات أن حتتوي على العنوان . مائلة تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

مربع ( مربع النصأو  .)ل، والصوروالنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداو 

استخدم مربعات النص هذه . حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيري حجمها: نص

لتعيني موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص آخر يف 

  . تريد إضافة التاريخ والوقت إليه الذي .)املستند

موعة إدراجعلى عالمة التبويب  .٢   . التاريخ والوقت، انقر فوق نص، يف ا

، فإن التاريخ والوقتبعد النقر فوق  رأس وتذييل الصفحةإذا ظهر مربع احلوار     مالحظة 

  ..الشرحية ال حتتوي على عنصر نائب أو مربع نص
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، حدد التنسيق املطلوب، مث التنسيقات المتوفرة، أسفل التاريخ والوقتيف مربع احلوار  .٣

  . موافقانقر فوق 

  إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت إلى تذييل الصفحة على شريحة

مربعات هلا : عناصر نائبة(  نصر نائبعإلضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت إىل شرحية ال حتتوي على 

وميكن هلذه املربعات أن حتتوي . حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

مربع (  مربع نصأو  .)على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداول، والصور

استخدم مربعات النص هذه لتعيني موضع  . حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيري حجمها: نص

، ميكنك .)كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص آخر يف املستند

  .إضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت لتذييل الصفحة

  . الشرحية انقر فوق أي مكان على .١

  : قم بأحد اإلجراءين التاليني .٢

  موعة إدراجإلضافة رقم الشرحية، على عالمة التبويب ، انقر فوق نص، يف ا

  . رقم

  موعة إدراجإلضافة التاريخ والوقت، على عالمة التبويب ، انقر نص، يف ا

  . التاريخ والوقتفوق 

، حدد خانة االختيار شريحةب ، على عالمة التبويرأس وتذييل الصفحةيف مربع احلوار  .٣

  : ، مث قم بواحد أو كال اإلجراءين التاليني تذييل الصفحة

  التاريخ والوقتإلضافة التاريخ والوقت، حدد خانة االختيار .  
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  رقم الشريحةإلضافة رقم الشرحية، حدد خانة االختيار .  

احلالية فقط، انقر  إلضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت إىل تذييل الصفحة يف الشرحية .٤

إلضافة رقم الشرحية أو التاريخ والوقت إىل تذييل الصفحة يف كافة الشرائح . تطبيقفوق 

  . تطبيق على الكلاملوجودة يف العرض التقدميي، انقر فوق 

 تغيير رقم شريحة البدء

  :لتغيري الرقم الذي يظهر على الشرحية األوىل يف العرض التقدميي، قم مبا يلي

  . إعداد الصفحة، انقر فوق شريط أدوات الوصول السريععلى  .١

، أدخل الرقم الذي ترقيم الشرائح بدءًا من، يف املربع إعداد الصفحةيف مربع احلوار  .٢
  . موافقرحية األوىل يف عرضك التقدميي، مث انقر فوق تريد إظهاره على الش

  
  

 وضع عالمة تجارية على الشرائح الخاصة بك مع صورة أو لون أو عالمة مائية في الخلفية
  في هذه المقالة

  
   نظرة عامة حول اخللفيات والعالمات املائية 
  استخدام صورة كخلفية شرحية  
   استخدام لونًا كخلفية شرحية 
   استخدام صورة كعالمة مائية 
   كعالمة مائية  WordArtاستخدام مربع نص أو  

  

  

  مة حول الخلفيات والعالمات المائيةنظرة عا

قطعة من عمل فين، تظهر عادة كصورة نقطية : قصاصة فنية( قصاصة فنيةميكنك إدراج صورة، تتضمن 
من ، خلف الشرحية اخلاصة بك بأكملها كخلفية أو خلف جزء .)أو كرتكيبة من أشكال مرسومة
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صورة نصف شفافة تستخدم عادة للرسائل وبطاقات : عالمة مائية(  كعالمة مائيةالشرحية اخلاصة بك
. .)يف العملة الورقية، تظهر عالمة مائية عند اإلمساك بالورقة النقدية وتوجيهها إىل الضوء. تعريف املهنة

ا إدراج لون خلف الشرحية اخلاصة بك كخلفيةميكنك أ وبإضافة صورة كخلفية أو عالمة مائية . يضً
إلحدى الشرائح اخلاصة بك أو لكافة الشرائح، ميكنك أن جتعل العرض التقدميي اخلاص بك باستخدام 

Microsoft Office PowerPoint 2010  ا أو حتدد بوضوح املسؤول عن العرض فريدً
تستطيع تفتيح الصورة أو القصاصة الفنية أو اللون لكي ال يتداخل مع حمتوى . كالتقدميي اخلاص ب

ا استخدام . الشرحية اخلاصة بك حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها : مربع نص( مربع نصميكنك أيضً
تعيني موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء استخدم مربعات النص هذه ل. وتغيري حجمها

كائنات نصية تنشأ : WordArt(  WordArtأو  .)النص اجتاهًا خمتلفًا عن نص آخر يف املستند
  .ء نص العالمة املائيةإلنشا .)باستخدام تأثريات جاهزة مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى عليها

ميكنك تطبيق خلفية أو . تعترب العالمات املائية مرنة حيث ميكنك تغيري أحجامها ومواضعها على شرحية
  .عالمة مائية لبعض الشرائح أو جلميعها يف العرض التقدميي اخلاص بك

  

  استخدام صورة كخلفية شريحة

  . انقر فوق الشرحية اليت تريد إضافة صورة خلفية هلا .١

أثناء النقر فوق  CTRLلتحديد عدة شرائح، انقر فوق شرحية، مث استمر يف الضغط على 
  .الشرائح األخرى

موعة تصميممن عالمة التبويب  .٢ ، مث انقر فوق أنماط الخلفية، انقر فوق خلفية، ويف ا
  . تنسيق الخلفية

  
  . تعبئة صورة أو مادة، مث انقر فوق تعبئةانقر فوق  .٣
  : ات التاليةقم بأحد اإلجراء .٤
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  مث حدد موقع الصورة اليت تريد ملفإلدراج صورة من ملف، انقر فوق ،
ا فوقها ً ا مزدوج ً   . إدراجها وانقر نقر

  الحافظةللصق صورة قمت بنسخها، انقر فوق .  
  تظهر عادة  قطعة من عمل فين: قصاصة فنية( قصاصة فنيةالستخدام ،

قصاصة كصورة خلفية، انقر فوق   .)كصورة نقطية أو كرتكيبة من أشكال مرسومة
، اكتب كلمة أو عبارة تصف البحث في النص، مث يف املربع فنية

ركة، ملف واحد للوسائط، متضمنًا رسم فين، أو صوت، أو ح: قصاصة( القصاصة
ا من االسم .)أو أفالم ً   . اليت تريدها أو اكتب اسم ملف القصاصة بالكامل أو جزء

يف  Microsoft Office Onlineلتضمني القصاصة الفنية املتوفرة على 
 Officeتضمين محتوى من البحث اخلاص بك، قم بتحديد خانة االختيار 

Online ها، مث انقر فوق القصاصة إلدراجانتقال، انقر فوق.  

أو الفرق بني املناطق األغمق واألفتح ) السطوع(لضبط اإلضاءة النسبية للصورة     تلميح  .٥
، مث اخرت اخليارات اليت صورة، انقر فوق اجلزء تنسيق الخلفية، يف مربع احلوار )التباين(

  .تريدها

  : قم بأحد اإلجراءات التالية .٦
  ،إغالقانقر فوق الستخدام الصورة كخلفية للشرائح اليت قمت بتحديدها .  
  ،الستخدام الصورة كخلفية لكافة الشرائح يف العرض التقدميي اخلاص بك

  . تطبيق على الكلانقر فوق 

  استخدام لون كخلفية شريحة

  . انقر فوق الشرحية اليت تريد إضافة لون خلفية هلا .١

وق أثناء النقر ف CTRLلتحديد عدة شرائح، انقر فوق شرحية، مث استمر يف الضغط على 
  .الشرائح األخرى

موعة تصميممن عالمة التبويب  .٢ ، مث انقر فوق أنماط الخلفية، انقر فوق خلفية، ويف ا
  . تنسيق الخلفية
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  . تعبئة خالصة، مث انقر فوق تعبئةانقر فوق  .٣

  . ، مث انقر فوق اللون الذي تريدهاللونانقر فوق  .٤

جمموعة األلوان املستخدمة يف : ألوان السمة(  ألوان السماتللتغيري إىل لون غري موجود يف 
ألوان ، انقر فوق ).تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة. ملف

ون ، أو قم مبزج اللقياسي، مث قم إما بالنقر فوق اللون الذي تريده من عالمة التبويب إضافية
ولن يتم حتديث األلوان املخصصة واأللوان اليت . مخصصاخلاص بك من عالمة التبويب 
نة : السمة(  مسةإذا قمت فيما بعد بتغيري  قياسيتصل إليها من عالمة التبويب  جمموعة مكوَّ

ميكن تطبيق مسة على ملف كتحديد . مةمن ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات الس
  .املستند ).مفرد

ّف مقدار الضوء الذي مير عرب وحدات بكسل الكائن: شفافية( شفافيةلتغيري  .٥ . نوعية تعر
ري مرئي، ومبعىن آخر، إذا كان الكائن شفافًا مئة باملئة، مير الضوء بأكمله ويصبح الكائن غ

  . الشفافيةاخللفية، حرك شريط مترير  .)ميكنك الرؤية عرب الكائن

ا، وهو اإلعداد االفرتاضي% (٠ميكنك تغيري نسبة الشفافية من  ً إىل ) غري شفاف متام
ا% (١٠٠ ً   ).شفاف متام

  : قم بأحد اإلجراءات التالية .٦
 إغالقفوق  لتطبيق اللون على الشرائح اليت قمت بتحديدها، انقر .  
  لتطبيق اللون على كافة الشرائح يف العرض التقدميي اخلاص بك، انقر فوق

  . تطبيق على الكل

  استخدام صورة كعالمة مائية

صورة نصف شفافة : عالمة مائية( عالمة مائيةانقر فوق الشرحية اليت تريد إضافة  .١
يف العملة الورقية، تظهر عالمة مائية عند . تستخدم عادة للرسائل وبطاقات تعريف املهنة
  . إليها .)اإلمساك بالورقة النقدية وتوجيهها إىل الضوء
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، ويف عرضإلضافة عالمة مائية إىل كافة الشرائح يف عرض تقدميي فارغ، من عالمة التبويب 
موعة    .الشريحة الرئيسيةر فوق ، انقطرق عرض العروض التقديميةا

  
الشرحية ( شرحية رئيسيةإذا كان العرض التقدميي املكتمل اخلاص بك حيتوي على     مالحظة 

عرض شرحية أو صفحة يتم فيها تعريف تنسيق كافة الشرائح أو الصفحات يف : الرئيسية
يكون لكل عرض تقدميي شرحية رئيسية لكل مكون أساسي مثل الشرائح، . يالعرض التقدمي

واحدة أو أكثر، فقد ال حتتاج إىل  .)وشرحية العنوان، ومالحظات احملاضر، ونشرات احلضور
تطبيق اخللفية على الشرائح الرئيسية واملخاطرة بالتغيريات غري املطلوبة يف العرض التقدميي 

  .ن هو إضافة اخللفية لشرحية واحدة يف املرةوالبديل اآلم. اخلاص بك

موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢   . قم بأحد اإلجراءات التالية رسومات توضيحية، ويف ا

  
  قم بتحديد موقع الصورة صورةالستخدام صورة كعالمة مائية، انقر فوق ،

  . إدراجاليت تريدها، مث انقر فوق 
  قطعة من عمل فين، تظهر عادة  : قصاصة فنية( قصاصة فنيةالستخدام

قصاصة كعالمة مائية، انقر فوق   .)كصورة نقطية أو كرتكيبة من أشكال مرسومة
إطار ضمن برنامج من برامج : مجزء املها(  ، قصاصة فنيةويف جزء املهام . فنية

Office ويسمح لك موقعه وصغر حجمه . يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع
، البحث عنيف املربع .)باستخدام هذه األوامر مع استمرار العمل ضمن امللفات

ملف واحد للوسائط، متضمنًا : ةقصاص(  القصاصةاكتب إما كلمة أو عبارة تصف 
اليت تريدها أو اكتب اسم ملف القصاصة  .)رسم فين، أو صوت، أو حركة، أو أفالم

ا من االسم، مث انقر فوق  ً   . انتقالبالكامل أو جزء

اكتب كلمة أو عبارة تصف القصاصة اليت تريدها، أو اكتب  نص البحثيف مربع 
ا من  ً   .االسماسم ملف القصاصة بالكامل أو جزء
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لضبط حجم الصورة أو القصاصة الفنية، انقر بزر املاوس األمين فوق الصورة أو القصاصة  .٣
  . من القائمة املختصرة الحجم والموضعالفنية على الشرحية، مث انقر فوق 

، قم بزيادة اإلعدادات أو تقليلها يف تغيير الحجم، أسفل الحجممن عالمة التبويب  .٤
   .العرضو االرتفاعاملربعني 

للمحافظة على االرتفاع والعرض املتناسبني مع الصورة أو القصاصة الفنية عند تغيري احلجم، 
  .تأمين نسبة االرتفاع إلى العرضقم بتحديد خانة االختيار 

نسبة إلى حجم لتوسيط الصورة أو القصاصة الفنية على الشرحية، قم بتحديد خانة االختيار 
  .الصورة األصلي

، مث قم الموضعقصاصة الفنية على الشرحية، انقر فوق عالمة التبويب لنقل الصورة أو ال .٥
  . عمودي و أفقيبإدخال اإلعدادات للمواضع اليت تريدها يف املربعني 

موعة تنسيق، ومن عالمة التبويب أدوات الصورةأسفل  .٦ إعادة ، انقر فوق ضبط، يف ا
  . ذي تريده، انقر فوق تضاؤل اللون التباينات فاتحة، مث أسفل تلوين

  
موعة تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الصورةأسفل  .٧ ، انقر فوق ضبط، ويف ا

  . ، مث انقر فوق نسبة السطوع اليت تريدهاالسطوع

  
وعند هذه النقطة، ميكنك سحب العالمة املائية إىل أي مكان على خلفية الشرائح اليت 

واحدة أو أكثر مث سحب العالمة  حتتوي بالفعل على نص أو ميكنك إضافة نص إىل شرحية
  .املائية فوق خلفيات الشرائح
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عند االنتهاء من حترير العالمة املائية وتعيني موضعها والشعور بالرضا عن مظهرها،  .٨

، ومن عالمة التبويب أدوات الصورةإلرسال العالمة املائية إىل خلفية الشرحية، أسفل 
موعة تنسيق   . ل إلى الخلفيةإرسا، انقر فوق ترتيب، يف ا

  كعالمة مائية  WordArtاستخدام مربع نص أو 

كائنات نصية تنشأ باستخدام تأثريات جاهزة : WordArt  )WordArtميكنك استخدام نص أو 
صورة نصف شفافة : عالمة مائية( كعالمة مائية .)مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى عليها
يف العملة الورقية، تظهر عالمة مائية عند اإلمساك . تستخدم عادة للرسائل وبطاقات تعريف املهنة

مسودة أو لإلشارة إىل أن العرض التقدميي اخلاص بك عبارة عن  .)بالورقة النقدية وتوجيهها إىل الضوء
  .سري

حاوية نص أو رسومات قابلة : مربع نص(  مربع نصانقر فوق الشرحية اليت تريد إضافة  .١
استخدم مربعات النص هذه لتعيني موضع كتل من النص على . لنقلها وتغيري حجمها

 ً   WordArtأو  .)عن نص آخر يف املستند صفحة ما أو إلعطاء النص اجتاهًا خمتلفا
  . كعالمة مائية إليها

، يف عرضإلضافة عالمة مائية إىل كافة الشرائح يف عرض تقدميي فارغ، من عالمة التبويب 
موعة    .الشريحة الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديميةا

  
الشرحية ( رئيسيةوي على شرحية إذا كان العرض التقدميي املكتمل اخلاص بك حيت    مالحظة 

عرض شرحية أو صفحة يتم فيها تعريف تنسيق كافة الشرائح أو الصفحات يف : الرئيسية
يكون لكل عرض تقدميي شرحية رئيسية لكل مكون أساسي مثل الشرائح، . العرض التقدميي
واحدة أو أكثر، فقد ال حتتاج إىل  .)ومالحظات احملاضر، ونشرات احلضور وشرحية العنوان،
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تطبيق اخللفية على الشرائح الرئيسية واملخاطرة بالتغيريات غري املطلوبة يف العرض التقدميي 
  .والبديل اآلمن هو إضافة اخللفية لشرحية واحدة يف املرة. اخلاص بك

موعة إدراجمن عالمة التبويب  .٢ موعة رسومات توضيحية، ويف ا قم بأحد  نص، ويف ا
  : اإلجراءات التالية

  مث قم بالسحب لرسم مربع النص مربع نصالستخدام مربع نص، انقر فوق ،
  . باحلجم الذي تريده

  الستخدامWordArt انقر فوق ،WordArt .  

  
الذي تريده أن يظهر يف  WordArtقم بإدخال نص يف مربع النص أو قم بإدخال  .٣

  . مة املائيةالعال
، WordArtإذا كنت تريد تغيري موضع العالمة املائية، فانقر فوق مربع النص أو  .٤

  . إىل موقع جديد WordArt، قم بسحب مربع النص أو وعندما يتحول املؤشر إىل 
عند االنتهاء من حترير العالمة املائية وتعيني موضعها والشعور بالرضا عن مظهرها،  .٥

، ومن عالمة أدوات الرسمإىل خلفية الشرحية، أسفل  WordArt إلرسال مربع النص أو
موعة  تنسيقالتبويب    . إرسال إلى الخلفية، انقر فوق ترتيبيف ا

  
 تنسيق النص كنص مرتفع أو منخفض

  . منخفضأو نص  مرتفعحدد النص الذي ترغب يف تنسيقه كنص  .١
مشغل مربع ، انقر فوق سهم خط، يف جمموعة الصفحة الرئيسيةعلى عالمة التبويب  .٢

  .  الحوار
  . منخفضأو  مرتفع، حدد خانة االختيار تأثيرات، أسفل خطحلوار يف مربع ا .٣
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بالنسبة للنصوص املرتفعة، إن كنت ترغب يف رفع النص احملدد دون تغيري حجم     مالحظة 
أما بالنسبة للنص املنخفض، فإن كنت . إزاحةاخلط، فقم بإدخال نسبة مئوية أكرب يف املربع 

حجم اخلط، فقم بإدخال نسبة مئوية أقل يف املربع  ترغب يف خفض النص احملدد دون تغيري
  .إزاحة

  
  

 تدوير النص الموجود في عنصر نائب أو تكديسه
  حدد النص الذي ترغب يف تدويره أو تكديسه  .١

موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ ، مث انقر اتجاه النص، انقر فوق فقرة، يف ا
  . صفوق االجتاه الذي ترغب يف أن يتخذه الن

  
إذا كنت ترغب فقط يف تدوير جزء من النص املوجود يف عنصر نائب حايل أو تكديسه،     مالحظة 

تدويره واحلفاظ عليه منفصال عن النص الحتواء النص الذي مت  إضافة عنصر نائب إىل ختطيطفيمكنك 
  .األفقي

 إضافة تعداد نقطي أو ترقيم إلى النص
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  تعداد نقطي 

  ترقيم 

  إنقاص مستوى القائمة 

  زيادة مستوى القائمة 

  . حدد األسطر النصية اليت تريد إضافة تعداد نقطي أو رقمي إليها .١
موعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .٢ أو  تعداد نقطي، انقر فوق الزر فقرة، يف ا

  . ترقيم

أو  تعداد نقطيلتغيري منط التعداد النقطي أو الرتقيم، انقر فوق السهم املوجود على الزر  .٣
  .، مث انقر فوق النمط الذي تريدهترقيم

     مالحظات   

داخل القائمة، ضع مؤشر املاوس عند بداية ) ثانوية(إلنشاء قائمة ذات مسافة بادئة  
موعة السطر ال زيادة ، انقر فوق فقرةذي ترغب يف وضع مسافة بادئة أمامه، مث يف ا

  . مستوى القائمة
إلرجاع النص إىل مستوى أقل من املسافة البادئة يف القائمة، ضع مؤشر املاوس عند بداية  

موعة    . إنقاص مستوى القائمة، انقر فوق فقرةالسطر، مث يف ا

 نماط قبل تطبيقهامعاينة التنسيقات والخطوط واأل

ميكنك وبسرعة مشاهدة كيف ستبدو خيارات التنسيق مثل اخلطوط واألمناط السريعة يف مواضع 
 ٢٠١٠استخدامها قبل تنفيذها، وذلك باستخدام ميزة املعاينة املباشرة املضمنة يف العديد من الربامج يف 

Microsoft Office system.  
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رات التنسيق، ميكن مشاهدة كيف ستبدو هذه اخليارات على من خالل اإلشارة إىل العديد من خيا

على سبيل املثال، إذا كنت حتاول اختيار خط يف برنامج . الفور حال تطبيقها على نص وكائنات حمددة

Microsoft Office Word فما عليك سوى نقل املؤشر عرب قائمة اخلطوط لرؤية تأثري كل ،

نتهاء من معاينة التنسيقات واألمناط، قم بنقل املؤشر فوق وعند اال. خط على أي نص تقوم بتحديده

  .التنسيق أو النمط الذي تفضله، مث انقر فوقه لتطبيقه

  ماذا تريد أن تفعل؟

  
   ات تنسيق خطمعاينة تغيري  
   معاينة تغيريات تنسيق فقرة 
   معاينة تغيريات تنسيق منط سريع 
   معاينة تغيريات تنسيق صورة 
   تشغيل املعاينة املباشرة أو إيقاف تشغيلها 

  

  معاينة تغييرات تنسيق خط

  :قم مبا يلي 

  . حتديد النص الذي تريد تنسيقه .١
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موعة الصفحة الرئيسيةيف عالمة التبويب  .٢   : ، قم بأي من اإلجراءات التاليةخط، ويف ا

 اور للمربع  انقر ، مث قم بنقل املؤشر فوق اخلطوط اليت الخطفوق السهم ا
  . تريد معاينتها

  اور للمربع ، مث قم بنقل املؤشر فوق أحجام حجم الخطانقر فوق السهم ا
  . اخلطوط اليت تريد معاينتها

  اور للزر  Officeيف برنامج ( لون تمييز النصانقر فوق السهم ا
Excel 2010 مث قم بنقل املؤشر فوق ألوان التمييز )لون التعبئةالزر ، يكون ،

  . أو التعبئة اليت تريد معاينتها

 Officeيف برنامج  لون تمييز النصال يتوفر الزر     مالحظة 
PowerPoint 2010.  

  اور للزر ، مث قم بنقل املؤشر فوق ألوان اخلط لون الخطانقر فوق السهم ا
  . اليت تريد معاينتها

  : االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم بأحد اإلجراءات التاليةعند  .٣
  لتطبيق التنسيق الذي متت معاينته، انقر فوق اسم اخلط الذي مت حتديده أو

  . حجمه أو لونه يف القائمة
  إللغاء املعاينة املباشرة دون تطبيق أي من التغيريات، اضغط علىESC .  

  معاينة تغييرات تنسيق فقرة

  :ا يليقم مب

  . حتديد النص الذي تريد تنسيقه .١
موعة الصفحة الرئيسيةيف عالمة التبويب  .٢   : ، قم بأي من اإلجراءات التاليةفقرة، ويف ا

  اور للزر ، مث قم بنقل املؤشر فوق أمناط تعداد نقطيانقر فوق السهم ا
  . القائمة ذات التعداد النقطي اليت تريد معاينتها

 ا ، مث قم بنقل املؤشر فوق أمناط القائمة ترقيمور للزر انقر فوق السهم ا
  . ذات التعداد الرقمي اليت تريد معاينتها
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  اور للزر  Office Word 2010برنامج ( تظليلانقر فوق السهم ا
  . ، مث قم بنقل املؤشر فوق ألوان التظليل اليت تريد معاينتها)فقط

  : أحد اإلجراءات التاليةعند االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم ب .٣
  لتطبيق التنسيق الذي متت معاينته، انقر فوق منط الفقرة الذي مت حتديده أو

ا يف القائمة   . لو
  إللغاء املعاينة املباشرة دون تطبيق أي من التغيريات، اضغط علىESC .  

  معاينة تغييرات تنسيق نمط سريع

ا من تنسيقات اخلطوط واأللوان والفقرات، اليت مت  األمناط السريعة هي تركيبات تنسيق معرفة مسبقً
وميكن تطبيق منط سريع من املعرض، أو ختصيص أمناط موجودة . تصميمها للمساعدة على توفري الوقت

  .أو إنشاء أمناط خاصة بك

  :قم مبا يلي 

  . إنشاء عرض تقدميي أو فتحه .١
موعة تصميميف عالمة التبويب  .٢   : اءات التالية، قم بأي من اإلجر سمات، ويف ا

  يف معرض األمناط السريعة، قم بنقل املؤشر فوق أي من السمات اليت تريد
  . معاينتها

  .  المزيدلعرض خيارات إضافية ومعاينتها، انقر فوق السهم     تلميح 

  مث قم بنقل املؤشر فوق أي من خيارات أمناط األلوان يف ألوانانقر فوق ،
  . القائمة

  بنقل املؤشر فوق أي من خيارات أمناط اخلطوط يف  ، مث قمخطوطانقر فوق
  . القائمة

موعة حركاتيف عالمة التبويب  .٣   : ، قم مبا يلينقل إلى هذه الشريحة، ويف ا
 يف املعرض، قم بنقل املؤشر فوق أي من أمناط احلركة اليت تريد معاينتها .  

  . المزيدلعرض خيارات إضافية ومعاينتها، انقر فوق سهم     تلميح 

  : عند االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم بأحد اإلجراءات التالية .٤
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 لتطبيق التنسيق الذي متت معاينته، انقر فوق النمط احملدد يف القائمة .  
  إللغاء املعاينة املباشرة دون تطبيق أي من التغيريات، اضغط علىESC .  

  معاينة تغييرات تنسيق صورة

  :قم مبا يلي 

  . رة أو رسم تريد تنسيقهقم بتحديد صو 

موعة )أدوات الصورة( تنسيقيف عالمة التبويب  .١ ، قم بأي مما أنماط الصور، ويف ا
  :يلي
  

  
 يف املعرض، قم بنقل املؤشر فوق أي من أمناط الصور اليت تريد معاينتها .  

  . المزيدلعرض خيارات إضافية ومعاينتها، انقر فوق السهم     تلميح 

  مث قم بنقل املؤشر فوق أي من حدود الصورة لصورةحدود اانقر فوق ،
  . املوجودة يف القائمة

  وقم باإلشارة لفئة تأثريات، مث قم بنقل املؤشر تأثيرات الصورةانقر فوق ،
  . فوق أي من التأثريات املوجودة يف القائمة

  : عند االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم بأحد اإلجراءات التالية .٢
 لتنسيق الذي متت معاينته، انقر فوق النمط احملدد يف القائمةلتطبيق ا .  
  إللغاء املعاينة املباشرة دون تطبيق أي من التغيريات، اضغط علىESC .  

. ال تؤدي معاينة األمناط وتطبيقها على الصور إىل تعديل ملفات الصور األصلية    مالحظة 
وتغيريها وإزالتها ألي عدد تريده من  حيث ميكنك بشكل آمن معاينة أمناط الصور وتطبيقها

  .املرات
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  تشغيل المعاينة المباشرة أو إيقاف تشغيلها

  :قم مبا يلي

، اسم البرنامجخيارات ، مث انقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .١
خيارات هو اسم الربنامج الذي تعمل فيه، على سبيل املثال،  اسم الربنامجحيث يكون 

Word .  

أو إلغاء  تمكين المعاينة المباشرة، مث قم بتحديد خانة االختيار ائعشانقر فوق  .٢
  . حتديدها

 ٢٠١٠بشكل افرتاضي، يتم تشغيل ميزة املعاينة املباشرة يف كافة برامج     مالحظة 
Microsoft Office system ويقوم كل برنامج حبفظ تفضيالت . اليت تدعمها

على سبيل املثال، ميكنك . عن الربامج األخرىاملعاينة املباشرة اخلاصة بك بشكل مستقل 
وتركها  Office PowerPoint 2010اختيار إيقاف تشغيل املعاينة املباشرة يف 

  .Office Word 2010قيد التشغيل يف 

 تشغيل االحتواء التلقائي للنص أو إيقاف تشغيله

، قم مبا يلي لتشغيل وظيفة العنصر النائبلضمان االحتواء التلقائي لنص العنوان والنص األساسي يف 
  : االحتواء التلقائي أو إيقاف تشغيلها

خيارات ، وانقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .١
PowerPoint تدقيق، مث انقر فوق .  

  . خيارات التصحيح التلقائي، انقر فوق خيارات التصحيح التلقائيضمن  .٢

، قم تطبيق أثناء الكتابة، مث ضمن تنسيق تلقائي أثناء الكتابةانقر فوق عالمة التبويب  .٣
  : مبا يلي

 شكل تلقائي، حدد خانة إذا أردت احتواء نص العنوان يف عنصر نائب ب
، أو قم بإلغاء حتديدها إذا احتواء تلقائي لنص العنوان في العنصر النائباالختيار 

  . أردت إيقاف تشغيل االحتواء التلقائي للنص
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  إذا أردت احتواء النص األساسي يف عنصر نائب بشكل تلقائي، حدد خانة
، أو قم بإلغاء حتديدها إذا احتواء تلقائي لنص العنوان في العنصر النائباالختيار 

  . أردت إيقاف تشغيل االحتواء التلقائي للنص
 إنشاء عرض تقديمي ذاتي التشغيل

على سبيل املثال، ميكنك . ملعلومات بدون مقدمباستخدام عرض تقدميي ذايت التشغيل، ميكنك توصيل ا
جهاز كمبيوتر وشاشة، : kiosk  )kioskإعداد عرض تقدميي ليتم تشغيله دون مراقبة يف كابينة أو 

لى شاشات مثبت بشكل منوذجي يف منطقة يرتدد عليها الكثري من األشخاص، ميكن أن يشتمل ع
 PowerPointلتشغيل عروض  Kioskميكن ضبط أجهزة . باللمس أو صوت أو فيديو

ا أو باستمرار أو بكلتا الطريقتني ً يف عرض جتاري أو مؤمتر، أو ميكنك إرسال قرص  .)التقدميية تلقائي
  .مضغوط حيتوي على عرض تقدميي ذايت التشغيل للعميل

رة، حبيث ال يتمكن اجلمهور من إجراء التغيريات على ميكنك جعل معظم عناصر التحكم غري متوف
تتم إعادة تشغيل العروض التقدميية ذاتية التشغيل بعد انتهائها وعندما . عرضك التقدميي ذايت التشغيل

  .تصبح هذه العروض معطلة باستخدام تقدم الشرائح يدويًا لفرتة أطول من مخس دقائق

غيله على قرص مضغوط أو الشبكة أو حلزم العرض التقدميي ذايت التشغيل لتش

  الكمبيوتر

  في هذا المقال
  

   األخذ يف االعتبار اخليارات التفاعلية للعرض التقدميي ذايت التشغيل 
   إضافة التنقل 
   إضافة السرد 
   مترين توقيت الشرائح أو إعادة تسجيله 
   إعداد العرض التقدميي للتشغيل دون مراقبة 
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  األخذ في االعتبار الخيارات التفاعلية للعرض التقديمي ذاتي التشغيل

 — عند تصميم عرض تقدميي ذايت التشغيل، ضع يف االعتبار البيئة اليت سيظهر فيها العرض التقدميي
 مكان عام دون مراقبة أو إذا كانت املراقبة أو دون مراقبة يف kioskعلى سبيل املثال، هل سيكون 

بوضع البيئة يف االعتبار، ميكنك التحديد بشكل أفضل ما هي العناصر اليت ميكن إضافتها . متوفرة
وحجم التحكم الذي ميكنك متنحه للجمهور، وحتديد ما هي اخلطوات اليت تأخذها ، للعرض التقدميي،

  .ملنع سوء االستخدام

  :ليت جيب وضعها يف االعتبار عند تصميم عرض تقدميي ذايت التشغيل فيما يليتتضمن اخليارات ا

ميكنك استخدام االرتباطات التشعبية   "اإلجراءات"االرتباطات التشعبية وأزرار  
ميكنك أيضًا . ملساعدة اجلمهور يف التنقل خالل العرض التقدميي أو االنتقال لربامج أخرى

نة يف أزرار التنقل اليت تعطي عرضك التقدميي مظهر استخدام أزرار اإلجراءات املضم
" السابق"و" التعليمات"و" الصفحة الرئيسية"وإمكانية صفحة ويب، بأزرار خاصة بـ

  . وهكذا" التايل"و
  . ميكنك إضافة سرد مسجل يتم تشغيله مع العرض التقدميي   التعليق بالصوت 

تقدميي ليتم تشغيله ذاتيًا باستخدام ميكنك إعداد العرض ال  التوقيت التلقائي أو اليدوي 
التوقيت التلقائي، أو ميكنك إعداد العرض التقدميي حبيث ميكن للجمهور التنقل خالله 

م عن طريق النقر فوق أزرار اإلجراءات إذا مت إعداد العرض . أثناء نسبة التقدم اخلاصة 
يت حتتوي على ارتباطات التقدميي ليتم تشغيله دون مراقبة، ميكن النقر فوق الكائنات ال

  . تشعبية أو أزرار إجراءات فقط

  

  

  إضافة التنقل

إذا أردت تنقل اجلمهور خالل عرضك التقدميي ذايت التشغيل حبرية، ميكنك إضافة ارتباطات تشعبية أو 
  .أزرار إجراءات لتوفري التنقل
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      ارتباطات تشعبية 

صصة أو الشرائح احملددة يف العرض ميكنك إضافة ارتباطات تشعبية تنتقل إىل العروض املخ
أو أوراق العمل يف  Microsoft Office Wordالتقدميي أو مستندات 

Microsoft Office Excel  أو تنقل إىل مواقع على إنرتنت أو إنرتانت أو
ميكنك إنشاء ارتباط تشعيب من أي كائن، مبا يف ذلك نص . عناوين الربيد اإللكرتوين

  .وصور وأشكال وجداول ورسومات

  .إنشاء ارتباط تشعيبللتعرف على املزيد حول إضافة ارتباط تشعيب، راجع 

      أزرار اإلجراءات 

ها للعرض التقدميي على أزرار إجراءات جاهزة ميكنك إضافت PowerPointحيتوي 
تتضمن أزرار اإلجراءات أشكاالً، مثل . الذي ميكنك تعريف االرتباطات التشعبية له

قم باستخدامها عند الرغبة يف تضمني رموز مت فهمها بشكل . األسهم إىل اليسار أو اليمني
حيتوي . شائع لالنتقال إىل الشرائح التالية والسابقة والشرائح األوىل واألخرية

PowerPoint أيضًا على أزرار اإلجراءات لتشغيل أفالم أو أصوات .  

  .إضافة زر إجراءللتعرف على كيفية إضافة زر إجراء، راجع 

  إضافة السرد

  .سليم املعلومات بصورة أكثر وضوحًا يف العرض التقدميي ذايت التشغيلتساعد إضافة السرد على ت

. لتسجيل سرد، تتطلب أسطح املكتب ألجهزة الكمبيوتر بطاقة الصوت وميكروفون وموصل ميكروفون
ميكنك تسجيل سرد قبل . بينما تتطلب أجهزة الكمبيوتر احملمولة ميكروفون وموصل ميكروفون فقط

إذا مل . ، أو ميكنك تسجيله أثناء العرض التقدميي وتضمني تعليقات اجلمهورتشغيل العرض التقدميي
ترغب يف تسجيل سرد خالل العرض التقدميي بأكمله، ميكنك تسجيل أصوات أو تعليقات منفصلة 

  .إضافة سرد للعرض التقدمييملزيد من املعلومات، راجع . على الشرائح أو الكائنات احملددة

  

  تمرين توقيت الشريحة أو تسجيله
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كن على استعداد لبدء توقيت العرض التقدميي اخلاص بك مباشرًة بعد تنفيذ اخلطوة األوىل     مالحظة 
  .من هذا اإلجراء

موعة يحةعرض الشر ضمن عالمة التبويب  .١ تمرين على ، انقر فوق إعداد، يف ا
  . التوقيت

  .يف توقيت العرض التقدميي وقت الشريحةويبدأ املربع  تمرينيظهر شريط األدوات 

  
  شريط األدوات مترين

  )التقدم للشرحية التالية(التايل 

  إيقاف مؤقت 

  وقت الشرحية

  تكرار

  الوقت اإلمجايل للعرض التقدميي

العرض التقدميي اخلاص بك، قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية  أثناء توقيت .٢
  : تمرينعلى شريط األدوات 

  التاليلالنتقال للشرحية التالية، انقر فوق .  
  إيقاف مؤقتإليقاف تشغيل الوقت بشكل مؤقت، انقر فوق .  
  انقر فوق ،   . إيقاف مؤقتإلعادة تشغيل تسجيل الوقت بعد إيقافه مؤقتًا

  وقت لتعيني مدة وقت بالضبط لظهور الشرحية، اكتب مدة الوقت يف املربع
  . الشريحة

  تكرارإلعادة تشغيل تسجيل التوقيت للشرحية احلالية، انقر فوق .  
بعد تعيني الوقت للشرحية األخرية، يعرض مربع الرسالة الوقت اإلمجايل ويطالبك بالقيام  .٣

  : بواحد مما يلي
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  نعمحية املسجل، انقر فوق لالحتفاظ بتوقيت الشر .  
  اللتجاهل توقيت الشرحية املسجل، انقر فوق .  

  .وتعرض وقت كل شرحية يف العرض التقدميي اخلاص بك" فارز الشرائح"تظهر طريقة العرض 

  

  

  إعداد العرض التقديمي للتشغيل دون مراقبة

النقر باملاوس يف أي مكان  يسمح إعداد العرض التقدميي للتشغيل دون مراقبة بالتحكم فيما إذا كان
على سبيل املثال، إذا أردت أن يتم عرض عرضك التقدميي يف . على الشاشة يؤدي إىل تقدم شرحية

ملنح . نسبة تقدم حمددة، قم بتعيني التوقيت التلقائي، مث تعيني العرض التقدميي للتشغيل دون مراقبة
نقل، مثل االرتباطات التشعبية أو أزرار املستخدم املزيد من التحكم اإلضايف، ميكنك إضافة الت

  .اإلجراءات، إىل الشرحية

موعة عرض الشريحةضمن عالمة التبويب  .١ إعداد عرض ، انقر فوق إعداد، يف ا
  . الشرائح

 .)ملء الشاشة(مستعرض دون مراقبة ، انقر فوق نوع العرضأسفل  .٢

  
  

  تأثيرات الحركة - ٤
 يإضافة تأثيرات صوت لحركة أو ارتباط تشعب

  إضافة صوت إلى حركة

جدول أو خمطط، أو رسم، : كائن( الكائنللنص أو  بإضافة تأثري حركةالبد أن تكون قد قمت مسبقًا 
والكائنات اليت تنشأ يف تطبيق واحد، مثالً جداول بيانات، . أو معادلة، أو أي نوع آخر من املعلومات

: إظهار حركة( حركةقبل إضافة صوت إىل  .)OLEي كائنات وتربط أو تُضمن يف تطبيق آخر ه
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مثالً، ميكنك جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك . إلضافة تأثري مرئي أو صويت خاص إىل نص أو كائن
  ..)صفيق عند إظهار صورةإىل الداخل من اليمني، كل كلمة على حدة، أو مساع صوت ت

  . انقر فوق الشرحية اليت حتتوي على تأثري احلركة اليت تريد إضافة صوت هلا .١
موعة حركةيف عالمة التبويب  .٢   . حركة مخصصة، انقر فوق حركة، يف ا

  
 Officeإطار ضمن تطبيق من تطبيقات : جزء املهام(   حركة مخصصةيف جزء املهام  .٣

ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام هذه األوامر . يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع
حركة ، انقر فوق السهم يسار تأثري احلركة يف القائمة .)مع استمرار العمل ضمن امللفات

  . تأثيرات الحركة، مث انقر فوق مخصصة

، مث قم صوت، انقر فوق السهم يف القائمة حسيناتت، ضمن تأثيرمن عالمة التبويب  .٤
  : بأحد اإلجراءين التاليني

 إلضافة صوت من القائمة، انقر فوق صوت .  
  مث حدد موقع امللف صوت آخرإلضافة صوت من ملف، انقر فوق ،

  . الصويت الذي تريد استخدامه

  إلبراز ارتباط تشعبي عن طريق صوت

  . حدد االرتباط التشعيب .١
موعة إدراجالتبويب  ضمن عالمة .٢   . إجراء، انقر فوق ارتباطات، يف ا

  
  :قم بأحد اإلجراءين التاليني .٣

  لتطبيق إعدادات اإلجراء بعد النقر فوق االرتباط التشعيب، انقر فوق عالمة
  .نقر بالماوسالتبويب 
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  لتطبيق إعدادات اإلجراء عند وضع املؤشر على االرتباط التشعيب، انقر فوق
  .مرور الماوس فوقيب عالمة التبو 

  . ، مث انقر فوق الصوت الذي تريد تشغيلهتشغيل صوتحدد خانة االختيار  .٤

 إضافة مراحل انتقالية بين الشرائح

تعترب املراحل االنتقالية للشرائح هي تأثريات احلركة اليت حتدث يف طريقة عرض الشرائح عند االنتقال من 
يف سرعة تأثري املراحل االنتقالية لكل شرحية، كما ميكنك  ميكنك التحكم. شرحية إىل الشرحية التالية

  . إضافة صوت

عدة أنواع خمتلفة من املراحل  Microsoft Office PowerPoint 2010يتضمن 
  : على ما يلي) وليست مقتصرة(االنتقالية للشرائح، متضمنة 

  
  بال مرحلة انتقالية

  إخفاء أفقي 

  إخفاء عمودي 

  إحاطة من الداخل 

  إحاطة من اخلارج 

  لوحة شطرنج بالعرض 

  لوحة شطرنج ألسفل 

  متشيط أفقي 

  متشيط عمودي 

،   المزيد، انقر فوق الزر "أمناط سريعة"للتعرف على املزيد من تأثريات املراحل االنتقالية، يف القائمة 
  .كما هو موضح يف املخطط املوجود أعاله
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  ماذا تريد أن تفعل؟
  

   إضافة نفس املراحل االنتقالية إىل كافة الشرائح املوجودة يف العرض التقدميي 
   إضافة مراحل انتقالية خمتلفة للشرائح املوجودة يف العرض التقدميي 
  رائح إضافة صوت إىل املراحل االنتقالية للش 

  

  إضافة نفس المراحل االنتقالية إلى كافة الشرائح الموجودة في العرض التقديمي

، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"يف جزء املهام الذي حيتوي على عالميت التبويب  .١
  . البدايةعالمة التبويب 

  . ، انقر فوق الصورة املصغرة للشرحيةالصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٢

موعة حركاتى عالمة التبويب عل .٣ ، انقر فوق تأثري نقل إلى هذه الشريحة، يف ا
  . املراحل االنتقالية للشرائح

، انقر فوق الزر "أمناط سريعة"للتعرف على املزيد من تأثريات املراحل االنتقالية، يف القائمة 
  . المزيد 

موعة  .٤ ، انقر فوق إلى هذه الشريحةنقل لتعيني سرعة املراحل االنتقالية للشرائح، يف ا
  . ، مث حدد السرعة املطلوبةسرعة المراحل االنتقاليةالسهم املوجود جبانب 

موعة  .٥   . تطبيق على الكل، انقر فوق نقل إلى هذه الشريحةيف ا

  إضافة مراحل انتقالية مختلفة للشرائح الموجودة في العرض التقديمي

، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"تبويب يف جزء املهام الذي حيتوي على عالميت ال .١
  . البدايةعالمة التبويب 

  . ، انقر فوق الصورة املصغرة للشرحيةالصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .٢
موعة حركاتعلى عالمة التبويب  .٣ ، انقر فوق تأثري نقل إلى هذه الشريحة، يف ا

  . ذه الشرحيةاملراحل االنتقالية للشرائح الذي تريد تطبيقه على ه

، انقر فوق الزر "أمناط سريعة"للتعرف على مزيد من تأثريات املراحل االنتقالية يف القائمة 
  . المزيد 
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موعة  .٤ ، انقر فوق نقل إلى هذه الشريحةلتعيني سرعة املراحل االنتقالية للشرائح، يف ا
  . وبة، مث حدد السرعة املطلسرعة المراحل االنتقاليةالسهم املوجود جبانب 

إىل  ٢إلضافة مراحل انتقالية خمتلفة لشرحية أخرى يف العرض التقدميي، كرر اخلطوات من  .٥
٤ .  

  إضافة صوت إلى المراحل االنتقالية للشرائح

، انقر فوق "الشرائح"و" خمطط تفصيلي"يف جزء املهام الذي حيتوي على عالميت التبويب  .١
  . البدايةعالمة التبويب 

  . ، انقر فوق الصورة املصغرة للشرحيةفحة الرئيسيةالصضمن عالمة التبويب  .٢

موعة حركاتضمن عالمة التبويب  .٣ ، انقر فوق السهم نقل إلى هذه الشريحة، يف ا
  : ، مث قم بأحد اإلجراءين التالينينقل صوتاملوجود جبانب 

 إلضافة صوت من القائمة، حدد الصوت الذي تريده .  
 حدد موقع صوت آخرم بتحديد إلضافة صوت غري موجود يف القائمة، ق ،

  . موافقالصوت الذي تريد إضافته، مث انقر فوق 
  . ٣و  ٢إلضافة صوت للمراحل االنتقالية األخرى للشرائح، كرر اخلطوتني  .٤
  

 تحريك النص أو الكائنات

  
   نظرة عامة حول النص والكائنات املتحركة 
   تطبيق تأثري حركة قياسي إىل نص أو كائن 
   إنشاء تأثري حركة خمصص وتطبيقه على نص أو كائن 

  

  النص والكائنات المتحركة نظرة عامة حول

مثالً، ميكنك جعل . إلضافة تأثري مرئي أو صويت خاص إىل نص أو كائن: إظهار حركة( حتريكميكنك 
يق عند نقاط التعداد النقطي تتحرك إىل الداخل من اليمني، كل كلمة على حدة، أو مساع صوت تصف

للرتكيز  الكائناتاألصوات والنص والرسومات والرسومات التخطيطية واملخططات و  .)إظهار صورة
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اب على العرض التقدميي لتحريك . على النقاط اهلامة، والتحكم يف تدفق املعلومات وإضفاء مظهر جّذ
  .SmartArtحتريك رسم ، راجع SmartArtرسم 

جلعل التصميم باستخدام احلركة يتم بشكل بسيط، قم بتطبيق تأثري حركة قياسي على العناصر املوجودة 
ّن : شرحية رئيسية( سيةشرحية رئيعلى كافة الشرائح أو على الشرائح احملددة على  الشرحية اليت ختز

ق، متضمنة أمناط اخلطوط، وأحجام العناصر النائبة ومواضعها،  ّ معلومات حول قالب التصميم املطب
نص العنوان والعنوان ترتيب العناصر مثل : ختطيط( ختطيطاتأو على  .)وتصميم اخللفية، وأنظمة األلوان

شرحية خمصصة يف  .)الفرعي والقوائم والصور واجلداول واملخططات واألشكال واألفالم على الشرحية
  ".طريقة عرض الشرحية الرئيسية"

: عناصر نائبة(  عنصر نائبميكنك تطبيق حركة خمصصة على العناصر املوجودة على شرحية، أو يف 
وميكن هلذه املربعات . مربعات هلا حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعترب جزءًا من أغلب ختطيطات الشرائح

أو فقرة، مبا  .)أن حتتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل املخططات، واجلداول، والصور
على سبيل املثال، ميكنك تطبيق حركة دخول على كافة . القائمة يف ذلك الرموز النقطية الفردية وعناصر

. العناصر املوجودة يف الشرحية أو ميكنك تطبيق احلركة على فقرة واحدة يف قائمة ذات تعداد رقمي
املسار الذي : مسار احلركة( مسارات احلركةاستخدم خيارات الدخول أو التأكيد أو اخلروج باإلضافة إىل 

ّ أو نص كجزء من تسلسل احلركة يف شرحية ما فة مسبقًا أو املخصصة .)سيتبعه كائن معني ّ كما . املعر
ميكنك تطبيق أكثر من حركة على عنصر، لذلك ميكنك جعل العنصر الرقمي يتحرك للداخل مث يتحرك 

  .للخارج

تتضمن التأثريات املقرتنة . تأثريات مقرتنة ميكنك االختيار من بينها تتضمن معظم خيارات احلركة
خيارات لتشغيل صوت مع احلركة وخيارات لتشغيل حركة النص اليت ميكنك تطبيقها على حرف أو  

  ).مثل حتريك عنوان للداخل يف صورة كلمة تلو األخرى بدالً من عرضها كلها مرة واحدة(كلمة أو فقرة 

  .ركة النص والكائنات لشرحية واحدة او للعرض التقدميي بأكملهميكنك معاينة ح

  "حركة مخصصة"جزء المهام 

على سبيل املثال، للدخول من  - للتحكم يف طريقة ظهور العناصر يف العرض التقدميي ووقت ظهورها
إطار ضمن تطبيق من تطبيقات : جزء املهام(  جزء املهاماستخدم  - اليسار عند النقر فوق املاوس

Office ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام هذه األوامر . يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع
رؤية  حركة مخصصةيتيح لك جزء املهام . حركة مخصصة .)مع استمرار العمل ضمن امللفات
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ا يف ذلك نوع تأثري احلركة وترتيب تأثريات احلركة املتعددة حسب املعلومات اهلامة حول تأثري احلركة، مب
  .عالقتها ببعضها وجزء من نص تأثري احلركة

  
تتضمن اخليارات ما . رموز تشري إىل توقيت تأثري احلركة باملقارنة باألحداث األخرى على الشرحية 
  :يلي

  . ركة عند النقر فوق الشرحيةيبدأ تأثري احل): رمز املاوس، املوضح هنا( البدء عند النقر 

يبدأ تأثري احلركة يف ذات الوقت الذي يتم فيه تشغيل ): بدون رمز( البدء مع السابق 
  ). أي، نقرة واحدة لتنفيذ تأثريي حركة أو أكثر(التأثري السابق له يف القائمة 

 السابق له يبدأ تأثري احلركة مبجرد انتهاء تشغيل التأثري): رمز الساعة( البدء بعد السابق 
  ). أي أنك لست حباجة إىل النقر مرة أخرى لبدء تشغيل تأثري احلركة التايل(يف القائمة 

  .، مث انقر فوق الرمز إلظهار القائمة)مثلث(حدد عنصرًا يف القائمة لرؤية رمز القائمة  

قرتنة بالعناصر اليت تشري األرقام إىل الرتتيب الذي يتم تشغيل تأثريات احلركة به وتطابق التسميات امل 
  .حركة مخصصة، مع عرض جزء املهام "العادية"يتم حتريكها يف طريقة العرض 

  ".تأكيد"يف هذا املثال، يعترب تأثري . متثل الرموز نوع تأثري احلركة 

تطابق هذه العالمة . يتم متييز العناصر اليت مت حتريكها على الشرحية عن طريق عالمة رقمية غري مطبوعة
تظهر العالمة فقط يف . ويتم عرضه إىل جانب النص أو الكائن" قائمة تأثري احلركة"أثريات املوجودة يف الت

  ".حركة خمصصة"مع عرض جزء املهام " العادية"طريقة العرض 

  تطبيق تأثير حركة قياسي على نص أو كائن

  . انقر فوق النص أو الكائن الذي ترغب يف حتريكه .١
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موعة ةالحركضمن عالمة التبويب  .٢ ، حدد تأثري احلركة الذي تريده من الحركة، يف ا
  . تحريكالقائمة 

  إنشاء تأثير حركة مخصص وتطبيقه على نص أو كائن

  . انقر فوق النص أو الكائن الذي ترغب يف حتريكه .١
موعة الحركةضمن عالمة التبويب  .٢   . حركة مخصصة، انقر فوق الحركة، يف ا
، مث قم بتنفيذ واحد أو أكثر مما إضافة تأثيرنقر فوق ، احركة مخصصةيف جزء املهام  .٣

  : يلي
  مث انقر فوق دخوللتقوم بإدخال النص أو الكائن مصحوبًا بتأثري، أشر إىل ،

  . أحد التأثريات
  إلضافة تأثري إىل نص أو كائن مرئي على الشرحية، مثل تأثري الدوران، أشر

  . ، مث انقر فوق أحد التأثرياتتوكيدإىل 
 ة تأثري إىل نص أو كائن جيعل العنصر يغادر الشرحية يف نقطة حمددة، إلضاف

  . ، مث انقر فوق أحد التأثرياتخروجأشر إىل 

  مسارات إلضافة تأثري جيعل النص أو الكائن يتحرك يف منط معني، أشر إىل
  . ، مث انقر فوق أحد املساراتالحركة

نقر بزر املاوس األمين فوق تأثري احلركة لتحديد كيفية تطبيق التأثري على النص أو الكائن، ا .٤
  . خيارات التأثير، مث انقر فوق حركة مخصصةاملخصصة يف القائمة 

  : قم بأحد اإلجراءين التاليني .٥

  التوقيتو التأثيرلتحديد اإلعدادات اخلاصة بالنص، من عالمات التبويب 
  . نص، انقر فوق اخليارات اليت ترغب يف استخدامها لتحريك الحركة النصو

  التوقيتو التأثيرلتحديد اإلعدادات اخلاصة بكائن، من عالمات التبويب ،
  . انقر فوق اخليارات اليت ترغب يف استخدامها لتحريك الكائن

  .بالرتتيب الذي تقوم بإضافتها به حركة مخصصةتظهر التأثريات يف القائمة     مالحظة 

 تغيير تأثير حركة أو حذفه
  ماذا تريد أن تفعل؟
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   تغيري توقيت تأثري احلركة 
   حذف تأثري حركة 

  

  تغيير توقيت تأثير الحركة

ا تبدو ذات مظهر احرتايف . تساعدك جمموعة خيارات التوقيت يف التأكد من تدفق احلركة بسالسة وأ
والسرعة واملدة والتكرار احللقي ) متضمنة التأخريات(ميكنك تعيني اخليارات اخلاصة بأوقات البدء 

  .واإلرجاع التلقائي) التكرار(

  تعيين خيارات أوقات البدء
انقر فوق النص أو الكائن الذي حيتوي على احلركة اليت ترغب يف حتديد خيارات البدء  .١

  . هلا
موعة الحركةضمن عالمة التبويب  .٢   . حركة مخصصة، انقر فوق الحركة، يف ا

  :يلي ، انقر بزر املاوس األمين فوق تأثري احلركة، مث قم بأيٍ مماحركة مخصصةيف القائمة  .٣

  من القائمة  البدء عند النقرلبدء تأثري احلركة عند النقر فوق الشرحية، حدد
  . املختصرة

  لبدء تشغيل تأثري احلركة يف ذات الوقت الذي مت تشغيل التأثري السابق به يف
من القائمة  البدء مع السابق، حدد )أي، نقرة واحدة لتنفيذ تأثريي حركة(القائمة 
  . املختصرة

 يل تأثري احلركة على الفور بعد أن يتم االنتهاء من تشغيل التأثري لبدء تشغ
أي أنك لست حباجة إىل النقر مرة أخرى لبدء تشغيل تأثري احلركة (السابق يف القائمة 

  . من القائمة املختصرة البدء بعد السابق، حدد )التايل

وسيتم تشغيله " ٠"إذا كان هذا هو تأثري احلركة األول على الشرحية، سيتم متييزه كـ 
  مبجرد ان تظهر الشرحية يف العرض التقدميي

  تعيين خيار التأخير أو خيار توقيت آخر
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انقر فوق النص أو الكائن الذي حيتوي على تأثري احلركة الذي ترغب يف إعداد تأخري أو  .١
  . أي خيار توقيت آخر له

موعة الحركةضمن عالمة التبويب  .٢   . مخصصة حركة، انقر فوق الحركة، يف ا

من  التوقيت، انقر بزر املاوس األمين فوق تأثري احلركة، حدد حركة مخصصةيف القائمة  .٣
  : ، مث قم بتنفيذ واحد أو أكثر مما يليالتوقيتالقائمة املختصرة، انقر فوق عالمة التبويب 

  اية أحد تأثريات احلركة وبداية تأثري حركة جديد، قم إلنشاء تأخري بني 
  . التأخيراملربع  بإدخال عدد يف

  إلعداد السرعة اليت يتم تشغيل تأثري احلركة به، حدد خيارًا يف القائمة
  . السرعة

  تكرارلتكرار تأثري حركة، حدد خيارًا يف القائمة .  
  إلرجاع تأثري حركة إىل مظهره وموقعه األصليني بعد أن يتم تشغيله، حدد

على سبيل املثال، بعد تشغيل تأثري . إرجاع عند االنتهاء من التشغيلخانة االختيار 
  . اخلروج حركة للخارج، يظهر العنصر على الشرحية يف موقعه األصلي

  حذف تأثير حركة

  . انقر فوق النص أو الكائن الذي حيتوي على احلركة اليت ترغب يف حذفها .١

موعة الحركةضمن عالمة التبويب  .٢ بدون ، حدد تحريك، يف القائمة  الحركة، يف ا
   .حركة

 PowerPointطرق العرض في 

  
  PowerPointة عامة حول طرق عرض نظر  
  "عادي"طريقة العرض  
  "فارز الشرائح"طريقة عرض  
  "صفحة املالحظات"طريقة عرض  
  "عرض الشرائح"طريقة عرض  
  تعيني طريقة عرض كاالفرتاضي 
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  PowerPointنظرة عامة حول طرق عرض 

فارز "وطريقة العرض " عادي"طريقة العرض : على أربع طرق عرض رئيسية PowerPointحيتوي 
  ". عرض الشرائح"، وطريقة العرض "صفحة املالحظات"وطريقة العرض " الشرائح

هو اآلن عالمة  PowerPointيف اإلصدارات السابقة من " العرض"ما كان معروفًا باسم قائمة 
تقع عالمة التبويب . Microsoft Office PowerPoint 2010يف " عرض"التبويب 

  ".الشريط"ضمن قائمة " عرض"

  "عادي"طريقة العرض 

هي طريقة عرض التحرير الرئيسية، حيث ميكنك كتابة العرض التقدميي " عادي"تعترب طريقة العرض 
  : حتتوي طريقة العرض هذه على أربع نواحي عمل. وتصميمه

  
ولتسجيل   — يعترب هذا مكانًا ممتازًا لبدء كتابة احملتوي    "مخطط تفصيلي"عالمة التبويب 

تُظهر عالمة . األفكار، ولتخطيط كيفية تقدميها كما تريد، ولتحريك الشرائح والنص بشكل دائري
  .نص الشرحية اخلاصة بك يف منوذج خمطط تفصيلي" خمطط تفصيلي"التبويب 

مكانًا ممتازًا لعرض الشرائح املوجودة يف العرض التقدميي كصور  يعترب هذا   "شرائح"عالمة التبويب 
ل الصور املصغرة التنقل يف العرض التقدميي ومشاهدة تأثريات تغيريات . مصغرة احلجم أثناء التحرير ّ تُسه

" شرائح"وميكنك أيضًا إعادة ترتيب الشرائح أو إضافتها أو حذفها على عالمة التبويب . أي تصميم
  .بسهولة

طريقة  PowerPointيعرض جزء الشرائح يف املقطع املوجود أعلى يسار إطار    جزء الشرائح
باستخدام الشرحية احلالية املعروضة يف طريقة العرض هذه، ميكنك إضافة . عرض كبرية للشرحية احلالية
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وخمططات وكائنات رسومية ومربعات نص وأفالم  SmartArtوجداول ورسومات  صورنص وإدراج 
  .وأصوات وارتباطات تشعبية وحركة

، ميكنك كتابة مالحظات تنطبق على "حشرائ"أدىن اجلزء " مالحظات"يف اجلزء   "مالحظات"الجزء 
، ميكنك طباعة املالحظات اخلاصة بك واإلشارة إليها عند تقدمي العرض . الشرحية احلالية والحقًا

ميكنك أيضًا طباعة مالحظات لتوزيعها على احلضور أو تضمني املالحظات يف عرض تقدميي . التقدميي
  .بتقوم بإرساله إىل احلضور أو بنشره على صفحة وي

" شرائح"تتغري عالميت التبويب ". خمطط تفصيلي"و" شرائح"ميكنك التبديل بني عالميت التبويب 
ً " االطارالتفصيلي"و اطار "لتغيري عرض عالمة التبويب . لعرض رموز عندما يصبح اجلزء ضيقًا جدا

  شرائح "أو عالمة التبويب " تفصيلي

  "فارز الشرائح"طريقة عرض 

  .هي طريقة لعرض الشرائح يف منوذج صورة مصغرة" رز الشرائحفا"تعترب طريقة العرض 

  

  

  

  "صفحة المالحظات"طريقة عرض 

يف طريقة العرض " شرحية"، الذي يقع أدىن اجلزء "مالحظات"ميكنك كتابة مالحظاتك يف اجلزء 
 والعمل باستخدامها بتنسيق كامل للصفحة،" املالحظات"إال أنه إذا أردت طريقة العرض ". عادي"

موعة عرضضمن عالمة التبويب  صفحة ، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية ، يف ا
  .المالحظات
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  "عرض الشرائح"طريقة العرض 

يف طريقة . ملء شاشة الكمبيوتر، كأي عرض تقدميي فعلي" عرض الشرائح"تتطلب طريقة العرض 
ميكنك مشاهدة كيف ستبدو  .العرض هذه، ميكنك مشاهدة العرض التقدميي كما سيشاهده احلضور

  .املتحركة والتأثريات االنتقالية يف العرض التقدميي الفعلي والتأثرياتالصور والتوقيت واألفالم 

ولكن إخفاء املالحظات على (ملزيد من املعلومات حول تقدمي عرض تقدميي أثناء عرض املالحظات 
  ، )اجلمهور

  تعيين طريقة عرض كاالفتراضية

. دائمًا يف هذا العرض PowerPointمالئم للعمل، سيفتح عند تغيري العرض االفرتاضي آلخر 
خمطط تفصيلي "و" فارز الشرائح"توجد من بني طرق العرض املتوفرة للتعيني كافرتاضي طرق العرض 

  ". عادي"باإلضافة إىل تباينات يف طريقة العرض " مالحظات"و" فقط

ي حيتوي على عالميت التبويب اجلزء الذ" عادي"افرتاضيًا يف طريقة العرض  PowerPointيعرض 
عند إجراء تغيريات على حجم أجزاء يف العرض أو على العرض نفسه، يتم ". خمطط تفصيلي"و" شرائح"

وبالرغم من ذلك، ال يتم . حفظ التغيريات وإعادة عرضها مع العرض التقدميي الذي مت إنشاؤها فيه
  . حفظ تلك التخصيصات خارج هذا العرض التقدميي

  PowerPointلعرض االفرتاضي يف كل مرة يتم فيها فتح لتطبيق ا

  استخدام حركات نموذجية في عرضك التقديمي
  

   مقدمة إىل تأثريات احلركة النموذجية 
   رموز النقطية للنصتطبيق تأثريات حركات الدخول واخلروج على ال 
   تطبيق التأثريات الصوتية على الرموز النقطية للنص 
   تطبيق مسار احلركة على الكائن 
   اختبار تأثريات احلركات 

  

  ةمقدمة إلى تأثيرات الحركة النموذجي
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مثالً، ميكنك . إلضافة تأثري مرئي أو صويت خاص إىل نص أو كائن: إظهار حركة( احلركةإن تأثريات 
جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك إىل الداخل من اليمني، كل كلمة على حدة، أو مساع صوت تصفيق 

ا اليت ميكنك استخدامها يف عروض  .)عند إظهار صورة  Microsoft Officeاألكثر شيوعً
PowerPoint 2010  التقدميية تتضمن تأثريات دخول وخروج وتأثريات صوتية جيري تطبيقها

املسار الذي سيتبعه  : مسار احلركة(  ركةمسارات احلعلى رموز نقطية فردية خاصة بالنص باإلضافة إىل 
ّ أو نص كجزء من تسلسل احلركة يف شرحية ما : كائن(  الكائناتاليت يتم تطبيقها على  .)كائن معني

ت اليت تنشأ يف تطبيق والكائنا. جدول أو ختطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من املعلومات
  ..)OLEواحد، مثالً جداول بيانات، وتربط أو تُضمن يف تطبيق آخر هي كائنات 

     مالحظات   

ملزيد من املعلومات حول تأثريات احلركات أو اإلجراءات اخلاصة بكيفية تطبيق تأثري  
  . حتريك نص أو كائناتاحلركات املضمنة على شرحية أو أكثر، انظر 

ملزيد من املعلومات حول إضافة مراحل انتقالية بني الشرائح، مبا يف ذلك األنواع املختلفة  
إضافة املراحل االنتقالية املتاحة وكيفية إضافة صوت إىل املراحل االنتقالية للشرائح، انظر 

  . بني الشرائح

  تطبيق تأثيرات حركة الدخول والخروج على الرموز النقطية للنص

إىل الرموز النقطية للنص، وحدد احلدث استخدم اخلطوات التالية إلضافة تأثريات حركة الدخول واخلروج 
  . املشغل الذي يضع التأثريات يف احلركة ويقوم بتعيني السرعة واالجتاه حلركة التأثريات

ا    تلميح  ذه اإلجراءات على الكائنات أيضً بدال من حتديد . ميكنك تطبيق اخلطوات املوجودة 
  .النص، حدد الكائن الذي ترغب يف حتريكه

  حركات دخولتطبيق تأثير 
  . حدد الرمز النقطي األول للنص الذي ترغب يف إضافة تأثري حركة دخول إليه .١
موعة حركاتيف عالمة التبويب  .٢   . حركة مخصصة، انقر فوق حركات، ويف ا

، مث انقر فوق دخول، مث أشر إىل إضافة تأثيرانقر فوق  حركة مخصصةيف جزء املهام  .٣
  . تحرك للداخل
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  : ، قم مبا يليتحرك للداخل: تعديل، أسفل "حترك للداخل"ثري لتحديد إعدادات تأ .٤

  عند ، حدد البدءلتحديد طريقة ووقت بدء تأثري التحرك للداخل، يف القائمة
  . النقر

  حدد االتجاهلتحديد االجتاه الذي سيبدأ منه الرمز النقطي للنص، يف قائمة ،
  . من اليسار

 ا، حدد السرعةمة لتحديد سرعة الرمز النقطي للنص، يف القائ   . سريع جدً
مع كل رمز نقطي للنص الذي ترغب يف إضافة تأثري حركة  ٤إىل  ١كرر اخلطوات من  .٥

  . دخول إليه
  . اختبار تأثري احلركات .٦

  .بالرتتيب الذي أضفتها به حركة مخصصةتظهر التأثريات يف قائمة     حظةمال 

  تطبيق تأثير حركة الخروج

 حركة مخصصةبعد إضافة تأثري حركة دخول إىل رمزين نقطيني للنص، ستبدو الشرحية وجزء املهام 
  .هكذا
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  . حدد الرمز النقطي األول للنص الذي ترغب يف إضافة تأثري حركة خروج إليه .١
، مث انقر فوق إنهاء، وأشر إىل إضافة تأثير، انقر فوق حركة مخصصة جزء املهام يف .٢

  . تأثيرات إضافية

موعة حركات، ففي عالمة التبويب حركة مخصصةإذا مل تر جزء املهام     مالحظة  ، يف ا
  .حركة مخصصة، انقر فوق حركات

ان حول المحور دور ، انقر فوق رقيق، أسفل إضافة تأثير خروجيف مربع احلوار  .٣
  . موافق، مث انقر فوق متضائل
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، قم مبا دوران حول المحور متضائل: تعديللتحديد إعدادات تأثري اخلروج، أسفل  .٤

  : يلي
  لتحديد طريقة ووقت اختفاء تأثري اخلروج باستخدام منوذج دوران حول احملور

  . عند النقر، حدد البدءمتضائل، يف القائمة 

 حدد السرعةرمز النقطي للنص، يف القائمة لتحديد سرعة اختفاء ال ،
  . متوسط

  . حدد الرمز النقطي الثاين للنص والذي ترغب يف إضافة تأثري حركة خروج إليه .٥

، مث انقر فوق إنهاء، مث أشر إىل إضافة تأثير، انقر فوق حركة مخصصةيف جزء املهام  .٦
  . رقعة الداما

  : ، قم مبا يلية الدامارقع: تعديللتحديد إعدادات تأثري اخلروج، أسفل  .٧
  لتحديد وقت اختفاء تأثري اخلروج باستخدام منوذج رقعة الداما، يف القائمة

  . بعد السابق، حدد البدء
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ا بعد بعد السابقبعد اختيار     مالحظة  ً ، سوف خيتفي الرمز النقطي الثاين فور
  .اختفاء الرمز النقطي األول

 باستخدام منوذج رقعة الداما، يف  لتحديد االجتاه الذي سيتخذه تأثري اخلروج
  . من اليسار، حدد االتجاهالقائمة 

  سريع ، حدد السرعةلتحديد سرعة اختفاء الرمز النقطي للنص، يف القائمة
ا   . جدً

مع كل رمز نقطي للنص الذي ترغب يف إضافة تأثري حركة  ٧إىل  ١كرر اخلطوات من  .٨
  . خروج إليه

  . اختبار تأثري احلركات .٩

  .بالرتتيب الذي أضفتها به حركة مخصصةتظهر التأثريات يف قائمة     مالحظة 

  تطبيق التأثيرات الصوتية على الرموز النقطية للنص

تأثريات الصوتية على الرموز النقطية للنص اليت أضفت تأثريات احلركات استخدم اخلطوات أدناه لتطبيق ال
  .للبدء، سوف تبدو الشرحية على هذا النحو. إليها

  
  .مثل هذا حركة مخصصةكما سيبدو جزء املهام 



 قسم تكنولوجیا التعلیم –كلیة التربیة  –جامعة الكویت 
 

 
119 

 

  
  :قم مبا يلي

، انقر فوق السهم املوجود حركة مخصصة، يف القائمة حركة مخصصة يف جزء املهام  .١
خيارات احلركة الذي مت تطبيقه على الرمز النقطي األول للنص، مث انقر فوق  إىل يسار تأثري

  . التأثير

  
  : ، قم بواحد مما يليصوت، يف القائمة تحسينات، أسفل تأثيريف عالمة التبويب  .٢

 ا ً   . حدد صوتـ
  مث حدد مكان ملف الصوت صوت آخرإلضافة صوت من ملف، حدد ،

  . الذي ترغب يف استخدامه
  . مع كل رمز نقطي للنص الذي ترغب يف إضافة تأثري صويت إليه ٢و ١تني كرر اخلطو  .٣
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  . اختبار تأثري احلركات .٤

  تطبيق مسار الحركة على الكائن

ّ أو نص كجزء من : مسار احلركة(  مسار احلركةقبل تطبيق    هام  املسار الذي سيتبعه كائن معني
إىل الشرحية  صورة أو قصاصة فنيةعلى الكائن، عليك إضافة الكائن مثل  .)تسلسل احلركة يف شرحية ما

قطعة من عمل فين، تظهر عادة كصورة نقطية أو كرتكيبة من : قصاصة فنية( قصاصة فنيةباستخدام 
اخرت قصاصة فنية أو صورة تتمتع . Microsoft Clip Organizerمن  .)أشكال مرسومة

ا ألنه عند تطبيق مسار احلركة، تظهر القصاصة الفنية  شفافةخبلفية  ً ا تتحرك ) دون اخللفية(، نظر وكأ
  .خالل الشرحية ككائن واحد

  .SmartArtحتريك رسومات انظر ، SmartArtلتطبيق تأثري احلركة على رسم 

بعد إضافة الكائن إىل الشرحية، اسحبه إىل الشرحية يف املوضع الذي ترغب أن يبدأ الكائن  .١
  . بالتحرك منه

  . انقر فوق الكائن .٢
موعة حركاتعالمة التبويب  يف .٣   . حركة مخصصة، انقر فوق حركات، ويف ا

، مث مسارات الحركة، وأشر إىل إضافة تأثير، انقر فوق حركة مخصصةيف جزء املهام  .٤
  . خربشة، مث انقر فوق رسم مسار مخصصأشر إىل 

  .يتحول املؤشر إىل قلم    مالحظة 

م املسار الذي تريد أن يتبعه الكائن على بالبدء بالقصاصة الفنية أو أي كائن آخر، ارس .٥
  . الشرحية، مث انقر حيث جيب أن يتوقف الكائن عن احلركة

  . اختبار تأثري احلركات .٦
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  مع تطبيق تأثري احلركة الرابع عليه  كائن القصاصة الفنية 

  مسار احلركة  

  تأثري حركة الدخول مت تطبيقه على الرمز النقطي األول للنص  

  تأثري حركة اخلروج مت تطبيقه على الرمز النقطي األول للنص  

  تأثري حركة الدخول مت تطبيقه على الرمز النقطي الثاين للنص  

  قه على الرمز النقطي الثاين للنص تأثري حركة اخلروج مت تطبي 

  اختبار تأثيرات الحركات

حركة أسفل جزء املهام  تشغيلبعد إضافة تأثري حركات واحد أو أكثر، للتأكد من عملها، انقر فوق 
  .مخصصة
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  مخطوطات - ٥

 إنشاء مخطط هيكلي

رسم "إذا أردت توضيح عالقات التقرير يف الشركة أو املنظمة اخلاصة بك، ميكنك إنشاء 
SmartArt " أو ميكنك مخطط هيكلييستخدم ختطيط خمطط هيكلي، مثل ،

إذا كان لديك . إلنشاء خمطط هيكلي Microsoft Office Visio 2010استخدام
Office Visio ٢٠١٠  

  في هذا المقال
  

   نظرة عامة حول إنشاء خمطط هيكلي 
   إنشاء خمطط هيكلي 
   إضافة شكل إىل املخطط اهليكلي اخلاص بك 
   تغيري التخطيط املعلق اخلاص باملخطط اهليكلي 
   تغيري ألون املخطط اهليكلي 
   على املخطط اهليكلي اخلاص بك SmartArtتطبيق منط  
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  نظرة عامة حول إنشاء مخطط هيكلي

. مثل مديري األقسام واملوظفني داخل الشركة يقوم املخطط اهليكلي رسوميًا بتقدمي بنية اإلدارة ملنظمة،
أو  Microsoft Office Excel 2010يف " SmartArt"باستخدام رسم 

Microsoft Office Outlook 2010  أوMicrosoft Office 
PowerPoint 2010  أوMicrosoft Office Word 2010 ميكنك إنشاء ،

إلنشاء خمطط هيكلي . ميي أو املستند اخلاص بكخمطط هيكلي وتضمينه يف ورقة العمل أو العرض التقد
بسرعة وبسهولة، ميكنك كتابة النص أو لصقه يف املخطط اهليكلي اخلاص بك مث احلصول املكان 

 ً   والرتتيب املناسبني هلذا النص تلقائيا

، يشري تعداد نقطي مخطط هيكليعندما تقوم بإضافة شكل مساعد إىل ختطيط خمطط هيكلي، مثل 
  .فق إىل الشكل املساعد يف جزء النصمع سطر مر 

  
على الرغم من أنه ميكنك استخدام ختطيطات هرمية إلنشاء خمطط هيكلي، يتوفر الشكل املساعد 

  .والتخطيطات املعلقة مع املخطط اهليكلي فقط

تطبيق أو  تغيري األلواناخلاص بك، ميكنك " SmartArt"إلضافة مظهر عايل اجلودة والمع لرسم 
، مثل التوهجات إضافة تأثرياتميكنك أيضًا . لي اخلاص بكعلى املخطط اهليك SmartArtمنط 

 Officeيف العرض التقدميي اخلاص بـ . أو حواف ناعمة أو تأثريات ثالثية األبعاد
PowerPoint 2010 ، حتريك املخطط اهليكليميكنك .  

  إنشاء مخطط هيكلي

موعة إدخالضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق رسومات توضيحية، يف ا
SmartArt .  
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، انقر فوق ختطيط خمطط هرمي، انقر فوق SmartArtاختيار رسم يف املعرض  .٢

  . موافق، مث انقر فوق )مخطط هيكليمثل (هيكلي 
  : إلدخال النص، نفذ أحد اإلجراءات التالية .٣

  رسم "انقر داخل شكل موجود يفSmartArt"مث اكتب النص ، .  

للحصول على أفضل النتائج، استخدم هذا اخليار بعد أن تقوم بإضافة     مالحظة 
  .شكال اليت تريدهااأل

  يف جزء النص، مث قم بكتابة النص اخلاص بك  ]النص[ انقر فوق .  

 يف جزء النص، مث   ]النص[ انسخ النص من موقع أو برنامج آخر، انقر فوق
  . قم بلصق النص

  إذا كان جزء النص غري مرئي

  ". SmartArtرسم "انقر فوق  .١

، من عالمة التبويب SmartArtأدوات رسم ضمن  .٢
موعة تصميم   . جزء النص، انقر فوق إنشاء رسم، يف ا

  

  إضافة شكل إلى المخطط الهيكلي الخاص بك

  . الذي تريد إضافة الشكل له" SmartArt" انقر فوق الرسم  .١
فوق الشكل املوجود الذي يوجد بالقرب من املكان الذي تريد إضافة الشكل اجلديد  انقر .٢

  . له
موعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات ضمن  .٣ ، إنشاء رسم، يف ا

  : ، مث قم بأحد اإلجراءات التاليةإضافة شكلانقر فوق السهم املوجود ضمن 
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 دد ولكن يليه، انقر فوق إلدراج شكل يف نفس املستوى مثل الشكل احمل

  . إضافة الشكل بعد
  إلدراج شكل يف نفس املستوى مثل الشكل احملدد ولكن قبله، انقر فوق

  . إضافة الشكل قبل

  إضافة الشكل إلدراج شكل يف نفس مستوى الشكل احملدد، انقر فوق
  . أعاله

حد يأخذ الشكل اجلديد املوقع اخلاص بالشكل احملدد، ويتم ختفيض مستوى وا
  مباشرةً . للشكل احملدد وكافة األشكال املوجودة أدناه

  إضافة الشكل إلدراج شكل يف مستوى واحد أدىن الشكل احملدد، انقر فوق
  . أدناه

  .مت إضافة الشكل اجلديد بعد األشكال األخرى املوجودة يف نفس املستوي

  إضافة مساعدإلضافة شكل مساعد، انقر فوق .  

أعلى األشكال األخرى يف نفس املستوى يف الرسم  مت إضافة الشكل املساعد
"SmartArt" ولكن يتم عرضه يف جزء النص بعد األشكال األخرى املوجودة ،

  .يف نفس املستوى

وال تتوفر للتخطيطات . لتخطيطات املخطط اهليكلي فقط إضافة مساعديتوفر 
  . هرمياهلرمية، مثل 

    مالحظات 

شكلي مستوى أعلى إىل سطر يف ختطيطات  على الرغم من أنه ال ميكنك توصيل 
 إضافة شكل، ميكنك تقليد هذا املظهر عن طريق مخطط هيكلياملخطط اهليكلي، مثل 

  . لتوصيل األشكال رسم خطمث  اخلاص بك" SmartArt"إىل الرسم 
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إلظهار عالقات التقرير خبطوط منقطة بني شكلني، انقر بزر املاوس األمين فوق اخلط، مث  
، مث انقر نمط خط الرسمانقر فوق . ختصرةضمن القائمة امل تنسيق الشكلانقر فوق 

  . الذي تريده نوع الشرطةفوق 
إلضافة شكل من جزء النص، قم بوضع املؤشر عند بداية النص الذي تريد وضع الشكل  
، مث لوضع ENTERاكتب النص الذي تريده يف الشكل اجلديد، اضغط على . به

افة بادئة بالسالب، ، أو لوضع مسTABمسافة بادئة للشكل اجلديد، اضغط على 
  . SHIFT+TABاضغط على 

أثناء حتديد شكل مساعد يف جزء  ENTERإلضافة شكل مساعد، اضغط على 
  .النص

  تغيير التخطيط المعلق الخاص بالمخطط الهيكلي

  .يؤثر ختطيط معلق يف كافة األشكال املوجودة أدىن الشكل احملدد

  . تريد تطبيق ختطيط معلق له انقر فوق الشكل املوجود يف املخطط اهليكلي الذي .١
موعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات ضمن  .٢ ، إنشاء رسم، يف ا

  : ، مث قم بأحد اإلجراءات التاليةتخطيطانقر فوق 

  
  قياسيلتوسيط كافة األشكال املوجودة أدىن الشكل احملدد، انقر فوق .  

  
 دىن وترتيب األشكال أدناه لتوسيط الشكل احملدد أعلى األشكال املوجود باأل

  . كالهماأفقيًا بشكلني يف كل صف، انقر فوق 
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  لرتتيب الشكل احملدد إىل ميني األشكال املوجود أدناه وحماذاة األشكال أدناه

  . معلق أيسرإىل اليسار بشكل عمودي، انقر فوق 

  
 دناه لرتتيب الشكل احملدد إىل يسار األشكال املوجود أدناه وحماذاة األشكال أ

  . معلق أيمنإىل اليمني بشكل عمودي، انقر فوق 

  

  تغيير ألوان المخطط الهيكلي

جمموعة األلوان املستخدمة يف : ألوان السمة(  مسات اللونميكنك تطبيق تكوينات ألوان مشتقة من 
إىل األشكال املوجودة يف الرسم  ).وخطوط السمة وتأثريات السمة تتألف السمة من ألوان السمة. ملف

"SmartArt "اخلاص بك.  

  . الذي تريد تغيري اللون اخلاص به" SmartArt"انقر فوق رسم  .١
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موعة تصميم ، من عالمة التبويبSmartArtأدوات رسم ضمن  .٢ أنماط ، يف ا
SmartArt تغيير األلوان، انقر فوق .  

  
  . األلوان الذي تريده انقر فوق تركيب .٣

عندما تقوم بوضع املؤشر فوق منط سريع، ميكنك مشاهدة كيف تؤثر األلوان يف رسم     تلميح 
SmartArt اخلاص بك أو يف الشكل.  

  على المخطط الهيكلي الخاص بك SmartArtتطبيق نمط 

ثالثي األبعاد هو خليط من تأثريات متنوعة مثل منط اخلط أو املشطوف أو و  SmartArtيعترب منط 
لتقوم بإنشاء " SmartArt"أو الذي ميكنك تطبيقها على األشكال املوجودة يف ختطيط الرسم 

  .مظهر تصميم فريد وعايل اجلودة

  . اخلاص به SmartArtالذي تريد تغيري منط " SmartArt"انقر فوق رسم  .١

موعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات رسم ضمن  .٢ أنماط ، يف ا
  . الذي تريده SmartArt، انقر فوق منط سريعة

  . المزيد، انقر فوق الزر SmartArtملشاهدة املزيد من أمناط 

    مالحظات 

عندما تقوم بوضع املؤشر فوق منط سريع، ميكنك مشاهدة كيف يؤثر منط  
SmartArt  يف الرسم"SmartArt "اخلاص بك أو يف الشكل .  

، حتريك األشكالاخلاص بك عن طريق " SmartArt"ميكنك أيضًا ختصيص الرسم  
  . إضافة تعبئة أو تأثري، و تغيري حجم األشكالو 

  
 "SmartArtرسم "إنشاء 
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هو متثيل مرئي للمعلومات اخلاصة بك اليت ميكنك إنشائها بسهولة وسرعة " SmartArtرسم "يعترب 
باإلضافة إىل إمكانية االختيار من بني عدة ختطيطات خمتلفة، لالتصال بالرسائل اخلاصة بك أو األفكار 

  .بشكل فعال

  
  في هذا المقال

  
   "SmartArtرسم "نظرة عامة حول إنشاء  
   "SmartArtرسم "ما جيب االنتباه إليه عندما تقوم بإنشاء  
   "SmartArtرسم "إنشاء  
   بالكامل" SmartArtرسم "تغيري ألوان  
   "SmartArtرسم "على  SmartArtتطبيق منط  

  

  "SmartArtرسم "نظرة عامة حول إنشاء 

 Microsoft Office system ٢٠١٠يعترب معظم احملتوى الذي يتم إنشائه باستخدام برامج 
ا، بالرغم من أن استخدام الرسومات التوضيحية يؤدي إىل حتسني الفهم والذاكرة ويساعد على اختاذ  ً نصي

ا ميكن أن ميثل إنشاء رسومات عالية اجلو . اإلجراءات ً ا من التحدي، خاصةً إذا مل تكن مصمم دة نوعً
إذا كنت تستخدم إصدارات سابقة من . حمرتفًا أو ليس لديك املال لتوظيف مصمم حمرتف

Microsoft Office ا بشكل ، فيمكنك قضاء الكثري من الوقت لتوحيد حجم األشكال وحماذا
، وتنسيق األشكال يدويًا لتطا بق منط املستندات الكلي بدالً من جيد، وجلعل النص يبدو صحيحًا

رسومات "Office release ٢٠١٠ولكن باستخدام . الرتكيز على احملتوى اخلاص بك
SmartArt " نة من ألوان : السمة(  مثل السماتوامليزات األخرى املوجودة يف إصدار جمموعة مكوَّ
، ميكنك إنشاء ).ميكن تطبيق مسة على ملف كتحديد مفرد. السمة وتأثريات السمةالسمة وخطوط 

  .رسومات توضيحية عالية اجلودة بواسطة النقر قليالً باملاوس اخلاص بك
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أو  Microsoft Office Excel 2010يف " SmartArtرسم "ميكنك إنشاء 
Microsoft Office PowerPoint 2010 أوMicrosoft Office Word 

 Office ٢٠١٠يف برامج " SmartArtرسم "على الرغم من عدم إمكانية إنشاء . 2010
release  رسومات "األخرى، ميكنك نسخSmartArt " ولصقها كالصور املوجودة داخل هذه

  .الربامج

ا قوائم  Office PowerPoint 2010بسبب احتواء العروض التقدميية لـ  عادًة على شرائح 
وباإلضافة إىل ذلك ميكنك . SmartArtحتويل نص الشرحية إىل رسم ميكنك ذات تعداد نقطي، 

 Officeيف العروض التقدميية لـ اخلاص بك  SmartArtرسم "إضافة شرحية إىل 
PowerPoint ٢٠١٠.  

، مثل "SmartArtرسم "، تتم مطالبتك باختيار نوع "SmartArtرسم "عندما يتم إنشاء 
، وحيتوي كل نوع "SmartArtرسم "يتشابه النوع مع فئات . عالقةأو  دوارةأو  هرميةأو  معالجة

تغيري التخطيط اخلاص بعد أن تقوم باختيار ختطيط، يكون من السهل . على عدة ختطيطات خمتلفة
ص أو احملتوى اآلخر واأللوان واألمناط والتأثريات يتم ترحيل معظم الن". SmartArtبالرسم "

  .وتنسيقات النص تلقائيًا إىل التخطيط اجلديد

، لتتمكن من مشاهدة  ) ]النص[مثل (عندما تقوم بتحديد ختطيط، يتم عرض نص العنصر النائب 
ال يتم طباعة نص العنصر النائب، كما ال يتم عرضه . اخلاص بك" SmartArtرسم "كيف يبدو 

، إال إذا قمت . ناء عرض الشرائحأث ميكنك . حبذفهاومع ذلك، يتم عرض األشكال وطباعتها دومًا
  .استبدال نص العنصر النائب مبحتوى خاص بك

" SmartArtالرسم "أو حتريره، يتم حتديث " النص"توى اخلاص بك يف جزء عندما تقوم بإضافة احمل
  .، ويتم إضافة األشكال أو حذفها عند احلاجة اخلاص بك بشكل تلقائي

على سبيل . لضبط بنية التخطيط" SmartArtرسم "يف إزالتها األشكال و  إضافةميكنك أيضًا 
اخلاصة بك  متضمنًا الثالث أشكال، قد حتتاج العملية معالجة أساسيةاملثال، حىت إذا ظهر التخطيط 

عندما تقوم بإضافة األشكال أو إزالتها وقيامك بتحرير . إىل شكلني فقط، أو قد حتتاج مخس أشكال
مع االحتفاظ   النص اخلاص بك، يتم حتديث ترتيب األشكال و مقدار النص داخل هذه األشكال

  ".SmartArtالرسم "بالتصميم واحلد األصليني اخلاصني بتخطيط 

نمط قم بتطبيق اخلاص بك، " SmartArtرسم "اجلودة ومتميز إىل إلضافة مظهر عايل 
SmartArt.  
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  "SmartArtرسم "ما يجب االنتباه إليه عندما تقوم بإنشاء 

اخلاص بك، تصور النوع والتخطيط األفضل لعرض " SmartArtرسم "قبل أن تقوم بإنشاء 
اخلاص بك؟ هل " SmartArtالرسم "ماذا الذي تريد توضيحه من خالل . البيانات اخلاصة بك

ا؟ ألنه بإمكانك  ا حمددً ً بسرعة وبسهولة، قم مبحاولة استخدام ختطيطات  تبديل التخطيطاتتريد مظهر
. ، حىت جتد التخطيط الذي يقوم بتوضيح الرسالة اخلاصة بك بشكل أفضل)من خالل األنواع(خمتلفة 

رسم "قم باختباره من خالل أنواع خمتصة من . جيب أن يكون الرسم اخلاص بك واضح وتسهل متابعته
SmartArt "يهدف هذا اجلدول إىل مساعدتك على . خمتلفة باستخدام اجلدول املوجود باألدىن

  .البدء وال يعترب قائمة شاملة

 نوع الرسم الغرض من الرسم

  قائمة إظهار املعلومات غري املتسلسلة

  عملية إظهار اخلطوات يف عملية أو يف خمطط زمين

  دائري إظهار معاجلة متتابعة

  التسلسل اهلرمي رة قرارإظهار شج

 التسلسل اهلرمي إنشاء خمطط هيكلي

 عالقة توضيح االتصاالت

 مصفوفة إظهار كيفية ربط األجزاء بالكل

ن األكرب باألعلى أو باألسفل ّ  هرم  إظهار العالقات التناسبية حبيث يكون املكو
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لنص حيدد أحيانًا التخطيط الذي ضع أيضًا يف االعتبار مقدار النص املوجود لديك، وذلك ألن مقدار ا
" SmartArtرسومات "تعترب . جيب استخدامه وعدد األشكال اليت جيب وجودها يف التخطيط

ميكن أن . بشكلٍ عام مؤثرة بدرجة كبرية عندما يتم حتديد عدد األشكال ومقدار النص بنقاط أساسية
مما جيعل من الصعب " SmartArtلرسم "يؤدي وجود قدر كبري من النص إىل تشويش املظهر العام 

قائمة بشكل شبه ومع ذلك، تعمل بعض التخطيطات مثل . نقل الرسالة اخلاصة بك بشكل مرئي
  .بشكل أفضل مع وجود قدر أكرب من النص قائمةمن النوع  منحرف

على سبيل . على عدد ثابت من األشكال" SmartArtبالرسم "حتتوي بعض التخطيطات اخلاصة 
ميكن . إلظهار فكرتني أو مفهومني متعاكسنيعالقة يف النوع  أسهم متوازيةيم التخطيط املثال، مت تصم

  .أن حيتوى شكالن فقط على نص، بينما ال ميكن تغيري التخطيط لعرض مزيد من األفكار واملفاهيم

  
حيتوي على أكثر من  فقم بالتبديل إىل ختطيط خمتلفإذا كنت حتتاج إىل توصيل أكثر من فكرتني، 

ضع يف اعتبارك أن تغيري التخطيطات أو . هرمييف النوع  هرمي أساسيشكلني للنص، مثل ختطيط 
بيل املثال، ختطيط ذو أسهم تشري على س. األنواع ميكن أن يؤدي إىل تبديل معىن املعلومات اخلاصة بك

ذو أسهم " SmartArtرسم "، له معىن خمتلف عن معالجةيف النوع  معالجة أساسيةلليمني، مثل 
  .دورةيف النوع  دورة متصلةيف دائرة، مثل 

  "SmartArtرسم "إنشاء 

موعة إدخالضمن عالمة التبويب  .١ ، انقر فوق رسومات توضيحية، يف ا
SmartArt .  

  
  . ، انقر فوق النوع والتخطيط الذين تريدمهاSmartArtاختيار رسم ع احلوار يف مرب .٢
  : قم بإدخال النص عن طريق تنفيذ ما يلي .٣
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  الرسم "انقر داخل شكل موجود يفSmartArt " اخلاص بك، مث قم
  . اكتب النص

  يف جزء النص، مث قم بكتابة النص اخلاص بك أو لصقه  ]النص[ انقر فوق .  

 مث قم بلصقه داخل جزء ،  ]النص[ برنامج آخر، انقر فوق انسخ النص من
 . النص

  

  إذا كان جزء النص غري مرئي* 

  . اخلاص بك" SmartArtالرسم "انقر فوق  .٤
موعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات رسم ضمن  .٥ إنشاء ، يف ا

  . جزء النصفوق ، انقر رسم

  بأكمله" SmartArtرسم "تغيير لون 

. جمموعة األلوان املستخدمة يف ملف: ألوان السمة( مسات اللونميكنك تطبيق تباينات ألوان مشتقة من 
على األشكال املوجودة يف الرسم  ).تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثريات السمة

"SmartArt "اخلاص بك.  

  . اخلاص بك" SmartArtالرسم "انقر فوق  .١
موعة تصميم ، من عالمة التبويبSmartArtأدوات رسم ضمن  .٢ أنماط ، يف ا

SmartArt  تغيير األلوان، انقر فوق .  

  
  . انقر فوق تباين األلوان الذي تريده .٣

  SmartArtعلى رسم  SmartArtتطبيق نمط 
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هو خليط من تأثريات متنوعة، مثل منط اخلط أو املشطوف أو ثالثي األبعاد،  SmartArtيعترب منط 
لتقوم بإنشاء مظهر ذو " SmartArt"اليت ميكنك تطبيقها على األشكال املوجودة يف ختطيط الرسم 

  .تصميم فريد وعايل اجلودة

  . اخلاص بك" SmartArtالرسم "انقر فوق  .١
موعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtسم أدوات ر ضمن  .٢ أنماط ، يف ا

SmartArt  انقر فوق منط ،SmartArt الذي تريده .  

  . المزيد، انقر فوق الزر SmartArtملشاهدة املزيد من أمناط 

    تلميحات

رسم "حتويل النص إىل إذا كان لديك بالفعل نص على شرحية، فيمكنك  
SmartArt" .  

إضافة أشكال اخلاص بك عن طريق " SmartArtالرسم "ميكنك أيضًا ختصيص  
  . وتنسيق النص تغيري حجم األشكالو  نقل األشكالو  إزالة األشكالو  فردية

يف جزء )  ]النص[ مثل (للبدء بتخطيط فارغ، قم بإزالة كافة نصوص العنصر النائب  
  . DELETEمث اضغط على  CTRL+A، أو اضغط على "النص"

  

 طباعة الشرائح - ٦

  نظرة عامة حول طباعة الشرائح

ة ما تتم طباعتها يتم تصميم معظم العروض التقدميية لتظهر باأللوان، أما الشرائح والنشرات فعاد
سلسلة ظالل : التدرج الرمادي( تدرج الرماديباألسود واألبيض أو بظالل الرمادي، وتُعرف أيضًا بـ

عندما تقوم . .)تتدرج من اللون األبيض إىل اللون األسود تستخدم يف عرض أو طباعة نص ورسومات
طباعة باستخدام التدرج الرمادي، تُطبع األشكال امللونة يف تباينات من التدرج الرمادي ما بني األسود بال

  . واألبيض
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بتعيني األلوان يف العرض التقدميي لتطابق إمكانيات  PowerPointعند طباعة الشرائح، يقوم 
ا   . الطابعة اليت حدد

فة للورق، مبا يف ذلك الرسائل ودفرت األستاذ، أو ميكنك ضبط حجم الشرائح ملالئمة األحجام املختل
  .بإمكانك حتديد حجم خمصص

ميكنك طباعة أجزاء أخرى من العرض  Microsoft Office PowerPoint 2010يف 
  ."املخطط التفصيلي"عرض تقدميي يف طريقة عرض أو  صفحات املالحظات، النشراتالتقدميي، مثل 

  تعيين اتجاه الشريحة واتجاه الطباعة

  :لتغيري خيارات الطباعة، قم مبا يلي

موعة تصميمضمن عالمة التبويب  .١   . إعداد الصفحة، انقر فوق إعداد الصفحة، يف ا

م بالطباعة ، انقر فوق حجم الورقة اليت ستقو تغيير حجم الشرائح من أجليف القائمة  .٢
  . عليها

    مالحظات 

  فاكتب املقاييس اليت تريدها أو حددها يف مخصصإذا قمت بالنقر فوق ،
  . االرتفاعو العرضاملربعني 

  جهاز عرضلطباعة شفافية جهاز عرض، انقر فوق .  

  . طوليأو  عرضي، انقر فوق الشرائح، ضمن االتجاهلتعيني اجتاه الصفحة للشرائح، من  .٣

أن يتم تعيني كافة الصفحات املوجودة يف العرض التقدميي إىل نفس  جيب    مالحظة 
  .االجتاه

  طباعة الشرائح
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، وانقر فوق السهم املوجود جبانب  Microsoft Officeزر انقر فوق  .١
  . معاينة قبل الطباعة، مث انقر فوق طباعة

موعة  .٢   . الشرائح، حدد مادة الطباعة، يف القائمة إعداد الصفحةيف ا

  : ، مث انقر فوق أي مما يليتدرج الرمادي/اللون، وأشر إىل خياراتفوق  انقر .٣

 إذا قمت بالطباعة إىل طابعة ملونة، يطبع هذا اخليار باستخدام    لون
  . األلوان

  إذا قمت بالطباعة إىل طابعة أسود   )على طابعة باألسود واألبيض(ملون
  . الرماديوأبيض، فإن هذا اخليار يقوم بطباعة النشرات بتدرج 

 يقوم هذا اخليار بطباعة أشكال حتتوي على تباينات من   تدرج الرمادي
تتم طباعة تعبئة اخللفية باألبيض ليكون . درجات الرمادي ما بني األسود واألبيض

 ً   .) أسود وأبيض فقطيظهر أحيانًا تدرج الرمادي متامًا كـ .(النص أكثر وضوحا

 باعة النشرات بدون أية تعبئة يقوم هذا اخليار بط    أسود وأبيض فقط
  . بالرمادي

  . طباعةانقر فوق  .٤

إذا كنت تقوم بإنشاء مستويات شفافية جلهاز العرض، استخدم هذا اإلجراء لطباعة العرض     مالحظة 

إلعداد الصفحات  تعيني حجم الشرحية واجتاهها للطباعةانتقل إىل . التقدميي على األوراق الشفافة

تلقائيًا بتحسني أمثلية الشرائح لتالءم الطابعة اليت  PowerPointيقوم . لطباعة الصفحات الشفافة

ا    . سواء باألسود واألبيض أو باأللوان - حدد

  


