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 2007 بوربوينتشرح ألساسيات مايكروسوفت 
 

 
 مقدمة -1

 
 PowerPoint 2007إنشاء عرض تقديمي أساسي في 

وتبرز الميزات اإلضافية  Microsoft Office PowerPoint 2007ولة في في إنشاء عرض تقديمي أساسي بسرعة وسه المقدمةتساعدك هذه 

 التي يمكنك استخدامها لتقوية وتحسين عملك.

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  بحيث تصبح مألوفة لك PowerPointة العمل الخاصة بـ تعتاد على مساح 

  تسمية العرض التقديمي الخاص بك وحفظه 

  إضافة الشرائح وإعادة ترتيبها وحذفها 

  إضافة نص وتنسيقه 

  تطبيق مظهر مالئم بشكل أفضل للعرض التقديمي الخاص بك 

  وكائنات أخرى SmartArtإضافة قصاصة فنية ورسومات  

  إضافة ارتباطات تشعبية 

  تدقيق اإلمالء ومعاينة العرض التقديمي الخاص بك 

  م العرض التقديمي الخاص بكالتعرف على اإلعداد لتسلي 

 

قد قمت بإنشاء  بنهاية اليوم ولكنك لم تقم من قبل بإنشاء عرض تقديمي. أو ربما تكون PowerPointربما تحتاج إلى إنشاء عرض تقديمي لـ 

 منذ فترة طويلة وال تتذكر اآلن كيفية القيام بذلك. PowerPointعروض تقديمية لـ 

ديك عرض تقديمي جديد لـ . وبنهاية هذه المقالة، سوف يصبح لPowerPointًدا للبدء في تعلم )أو تذكر( كيفية استخدام تعد هذه المقالة مكانًا جي

PowerPoint وأساس صلب من المعرفة والثقة حول استخدام ،Office PowerPoint 2007. 

 بحيث تصبح مألوفة لك PowerPointاالعتياد على مساحة العمل الخاصة بـ 

 د اإلجراءات التالية:قم بأح

وج من قيد التشغيل، فقم بحفظ أي عروض تقديمية مفتوحة وإغالقها ثم قم بالخر Office PowerPoint 2007إذا كان  

PowerPoint 2007  .وإعادة تشغيله 

 قيد التشغيل، فابدأ تشغيله اآلن.  Office PowerPoint 2007إذا لم يكن  

)طريقة العرض: طريقة لعرض محتويات عرض تقديمي مع توفير  طريقة عرضيتم فتحه في  ، فسوفPowerPointوعندما تبدأ تشغيل 

 يطلق عليها عرض عادي، حيث يمكن إنشاء الشرائح والعمل عليها. األساليب المناسبة للمستخدم ليتفاعل معها.(
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 نك العمل مباشرةً على شرائح مفردة.، يمكالشريحةفي جزء  

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن  العناصر النائبةتحدد الحدود المنقطة  

، حيث تستطيع كتابة النص أو إدراج ى العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل التخطيطات، والجداول، والصور.(لهذه المربعات أن تحتوي عل

كائنات التي تنشأ في تطبيق واحد، )كائن: جدول أو تخطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات. وال كائناتالصور والتخطيطات و

 أخرى. .(OLEمثالً جداول بيانات، وتربط أو تُضمن في تطبيق آخر هي كائنات 

بالحجم الكامل تظهر في جزء  لكل شريحة )صورة مصغّرة: تمثيل مصغّر لصورة.( صورة مصغرةإصدار  شرائحتعرض عالمة التبويب  

لكي تجعل الشريحة تظهر في جزء  شرائح. وبعد أن تقوم بإضافة شرائح أخرى، يمكنك النقر فوق صورة مصغرة من عالمة التبويب الشريحة

حذفها من عالمة  . أو يمكنك سحب المصغرات إلعادة ترتيب الشرائح في العرض التقديمي الخاص بك. تستطيع أيًضا إضافة الشرائح أوالشريحة

 .شرائحالتبويب 

)جزء المالحظات: الجزء في العرض العادي حيث تكتب مالحظاتك التي تريدها أن ترافق شريحة ما. ويمكنك طباعة تلك  ،المالحظاتفي جزء  

يمكنك كتابة مالحظات حول الشريحة الحالية. وتستطيع تقديم  حفظ عرض تقديمي كصفحة ويب.(المالحظات كصفحات المالحظات أو عرضها عند 

 مالحظاتك للجمهور أو الرجوع إلى مالحظاتك في طريقة عرض مقدم العرض عندما تقوم بتقديم العرض التقديمي الخاص بك.

)قالب: ملف أو ملفات تحتوي على بنية وأدوات تشكيل العناصر  قالببتطبيق   2007Office PowerPointوبشكل افتراضي، يقوم    مالحظة 

تشكيل موقع ويب  FrontPageتشكيل مستند واحد، ويمكن لقوالب  Wordمثل نمط وتخطيط صفحة الملفات المنتهية. مثالً، يمكن لقوالب 

والذي يظهر في الشكل التوضيحي السابق، على العروض التقديمية الجديدة. ويعد قالب عرض تقديمي فارغ هو  عرض تقديمي فارغ، بأكمله.(

. يعتبر القالب عرض تقديمي فارغ قالبًا جيًدا لالستخدام Office PowerPoint 2007القالب األبسط والعام بشكل أكبر من القوالب الموجودة في 

ألنه مباشر ويمكن تهيئته وفقًا للعديد من أنواع العروض التقديمية. وإلنشاء عرض تقديمي جديد يستند إلى  PowerPointعند بدء العمل باستخدام 
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، ثم انقر نقًرا قوالبأسفل  فارغ وحديث، ثم انقر فوق جديد، انقر فوق  Microsoft Officeزر قالب عرض تقديمي فارغ، انقر فوق 

 .رغ وحديثفاأسفل  عرض تقديمي فارغمزدوًجا فوق 

ث يصبح بحي اتالمالحظ. ولكي ترى جزًءا أكبر من جزء المالحظاتوبعد أن تقوم بفتح قالب عرض تقديمي فارغ، يظهر فقط جزء صغير من جزء 

 لديك مساحة أكبر للكتابة فيه، قم بما يلي:

 . المالحظاتأشر إلى الحد العلوي لجزء  .1

نشاء مساحة أكبر قليالً لمالحظات المحاضر الخاصة بك، كما هو موضح ، اسحب الحد ألعلى إلوعندما يتحول المؤشر إلى  .2

 في الرسم التوضيحي التالي. 

 

 تلقائيًا ليتم االحتواء ضمن المساحة المتوفرة. الشريحةالحظ أنه يتم تغيير حجم الشريحة الموجودة في جزء 

 يوجد قرب أعلى الشاشة ثالثة أزرار مفيدة:

)تلميح الشاشة: وصف مختصر يظهر عندما يثبت  تلميح شاشةتغيير قمت به. )ولرؤية ، للتراجع عن آخر  تراجع 

حول اإلجراء الذي يتم التراجع عنه، ضع المؤشر فوق  المستخدم مؤشر الماوس فوق أحد الكائنات، مثل زر أو ارتباط تشعبي.(

.(  تراجعر. لرؤية قائمة بأحدث التغييرات التي يمكن أيًضا التراجع عنها، انقر فوق السهم الموجود إلى يسار الزر الز

 . CTRL+Zيمكنك أيًضا التراجع عن تغيير بالضغط على المفتاحين 

رؤية تلميح شاشة خاص ، يقوم إما بتكرار أو إعادة التغيير األخير وفقًا لإلجراء الذي قمت به. )ول تكرارأو  إعادة 

ن لى المفتاحيلضغط عباإلجراء الذي يتم تكراره أو إعادته، ضع مؤشر الماوس فوق الزر.( يمكنك أيًضا تكرار تغيير أو إعادته با

CTRL+Y . 

. يمكنك أيًضا فتح التعليمات PowerPointتعليمات ، يفتح جزء  Microsoft Office PowerPointتعليمات  

 . F1بالضغط على 

 تسمية العرض التقديمي الخاص بك وحفظه

تكررة أثناء صورة مكما هو الحال مع أي برنامج، يفضل تسمية العرض التقديمي الخاص بك وحفظه على الفور ثم حفظ التغييرات التي تقوم بها ب

 العمل:

 ، ثم قم بأحد اإلجراءات التالية: حفظ باسم، أشر إلى  Microsoft Officeزر انقر فوق  .1

 ول على عرض تقديمي يمكن فتحه فقط في للحصOffice PowerPoint 2007 عرض تقديمي ، انقر فوق

 . PowerPointلـ 

  للحصول على عرض تقديمي يمكن فتحه إما فيOffice PowerPoint 2007  أو في إصدارات سابقة من

PowerPoint عرض تقديمي لـ ، انقر فوقPowerPoint 97-2003.  
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 .Office PowerPoint 2007الخيار، فال يمكن استخدام أي من الميزات الجديدة في إذا قمت باختيار هذا 

مي الخاص ض التقدي، قم بتحديد المجلد أو الموقع اآلخر حيث تريد حفظ العر حفظ في، من القائمة حفظ باسمفي مربع الحوار  .2

 بك. 

انقر فوق  تراضي، ثمبأي إجراء لقبول اسم الملف االف، اكتب اسم للعرض التقديمي الخاص بك، أو ال تقم اسم الملففي المربع  .3
 . حفظ

بجوار أعلى الشاشة لحفظ العرض التقديمي الخاص بك  حفظأو النقر فوق  CTRL+Sومن اآلن فصاعًدا، يمكن الضغط على المفتاحين 

 سريعًا في أي وقت.

 إضافة الشرائح وإعادة ترتيبها وحذفها

فيرها تلقائيًا في العرض التقديمي الخاص بك على عنصرين نائبين، أحدهما تم تنسيقه لعنوان، أما اآلخر فقد تم تشتمل الشريحة الواحدة التي تم تو

نص العنوان والعنوان الفرعي،  )تخطيط: ترتيب العناصر مثل التخطيطتنسيقه لعنوان فرعي. ويطلق على ترتيب العناصر النائبة على شريحة 

أيًضا أنواع  Office PowerPoint 2007. يوفر والقوائم، والصور، والجداول، والتخطيطات، واألشكال التلقائية، واألفالم، على مخطط ما.(

 .SmartArtأخرى من العناصر النائبة، مثل تلك الخاصة بالصور ورسومات 

 :الوقت تقديمي الخاص بك، يمكنك القيام بما يلي الختيار تخطيط للشريحة الجديدة في نفسعندما تقوم بإضافة شريحة إلى العرض ال

 ، انقر مباشرة أسفل الشريحة الواحدة التي تظهر بالفعل هناك. شرائحمن عالمة التبويب  .1

  .شريحة جديدة، انقر فوق السهم الموجود بجانب شرائح، في المجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 

 يظهر معرض يعرض مصغرات لتخطيطات الشريحة المتعددة المتوفرة.
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 يحدد االسم المحتويات التي تم تصميم كل تخطيط لها. 

يمكن أن تحتوي العناصر النائبة التي تعرض الرموز الملونة على نص، ولكن يمكنك أيًضا النقر فوق الرموز إلدراج الكائنات  

)قصاصة فنية: قطعة من عمل فني، تظهر عادة كصورة نقطية أو  القصاصات الفنيةو SmartArtات تلقائيًا، بما في ذلك رسوم

 .كتركيبة من أشكال مرسومة.(

 انقر فوق التخطيط الذي تريده للشريحة الجديدة الخاصة بك.  .3

. حةيالشروفي جزء  ، حيث يتم تمييزها باعتبارها الشريحة الحالية،شرائحمن عالمة التبويب  تظهر اآلن الشريحة الجديدة على كل

 كرر هذا اإلجراء مع كل شريحة جديدة تريد إضافتها.

 يحة جديدةشرذا كنت تريد أن تجعل للشريحة الجديدة نفس التخطيط الخاص بالشريحة السابقة لها، يمكنك فقط النقر فوق إ   تلميح 

 من النقر فوق السهم الموجود بجانبه. بدالً 

 تحديد عدد الشرائح التي تريدها

تاج على ردة. ربما تحائح مفلحساب عدد الشرائح التي تريدها، يمكنك إنشاء مخطط تفصيلي للمادة التي تخطط لتناولها، ثم تقوم بتقسيم المادة إلى شر

 األقل إلى:

 شريحة العنوان الرئيسي  

 النقاط أو المجاالت الرئيسية في العرض التقديمي الخاص بك شريحة افتتاحية تسرد  

 شريحة واحدة لكل نقطة أو مجال تم سرده في الشريحة االفتتاحية  

 شريحة الملخص التي تكرر قائمة النقاط أو المجاالت الرئيسية في العرض التقديمي الخاص بك  

ة األقل: شريح ئح علىو مجاالت رئيسية لعرضها، يمكنك التخطيط للحصول على ست شراوباستخدام هذه البنية األساسية، إذا كان لديك ثالث نقاط أ

 عنوان وشريحة افتتاحية وشريحة واحدة لكل من النقاط الثالث أو المجاالت الرئيسية وشريحة الملخص.

 

ة مجموعة فرعي ى إنشاءالخاصة بك، فقد تحتاج إلإذا كان لديك حجم كبير من المواد التي تريد تقديمها في أي من النقاط أو المجاالت الرئيسية 

 للشرائح لتلك المواد باستخدام نفس بنية المخطط التفصيلي األساسية.
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لتقديري جب أن تضع في االعتبار الوقت المخصص لعرض كل شريحة على الشاشة أثناء العرض التقديمي الخاص بك. ويتراوح الوقت اي   تلميح 

 إلى خمس دقائق لكل شريحة. القياسي الجيد من دقيقتين

 تطبيق تخطيط جديد على شريحة

 لتغيير تخطيط شريحة موجودة، قم بما يلي:

 ، انقر فوق الشريحة التي تريد تطبيق تخطيط جديد عليها. شرائحمن عالمة التبويب  .1

 يده. د الذي ترالجدي ، ثم انقر فوق التخطيطتخطيط، انقر فوق شرائح، في المجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

ى الشريحة، ذا قمت بتطبيق تخطيط ال يحتوي على العناصر النائبة الكافية والمناسبة للمحتويات الموجودة بالفعل علإ   مالحظة 

 فسوف يتم إنشاء عناصر نائبة إضافية تلقائيًا لتتضمن المحتويات.

 نسخ شريحة

على كافة  تحتوي ات والتخطيط، فيمكنك توفير العمل في الشريحتين بإنشاء شريحة واحدةإذا كنت تريد إنشاء شريحتين متشابهتين في المحتوي

 كل شريحة.بلخاصة التنسيقات والمحتويات التي تشترك فيها الشريحتان ثم تقوم بإنشاء نسخة من تلك الشريحة قبل إضافة اللمسات النهائية ا

القائمة من  نسخالشريحة التي تريد نسخها، ثم انقر فوق  ، انقر بزر الماوس األيمن فوقشرائحمن عالمة التبويب  .1

)قائمة مختصرة: قائمة تظهر الئحة أوامر متعلقة بعنصر معيّن. لعرض قائمة مختصرة، انقر بزر الماوس األيمن فوق  المختصرة

 . .(SHIFT+F10عنصر ما أو اضغط 

م انقر فوق ثشريحة، ، انقر بزر الماوس األيمن حيث تريد إضافة النسخة الجديدة من الشرائحبينما ال تزال في عالمة التبويب  .2

 من القائمة المختصرة.  لصق

 يمكنك أيًضا إدراج نسخة من شريحة من عرض تقديمي إلى آخر.

 إعادة ترتيب الشرائح

 يحة التي تريد نقلها ثم اسحبها إلى الموقع الذي تريده. ، انقر فوق الشرشرائحمن عالمة التبويب  

ن الشرائح األخرى أثناء النقر فوق كل م CTRLلتحديد عدة شرائح، انقر فوق الشريحة التي تريد نقلها ثم استمر في الضغط على 

 التي تريد نقلها.

 حذف شريحة

قائمة من ال حذف شريحةلتي تريد حذفها، ثم انقر فوق ، انقر بزر الماوس األيمن فوق الشريحة اشرائحمن عالمة التبويب  

 المختصرة. 

 إضافة نص وتنسيقه

في العناوين ورؤوس الصفحات والقوائم ذات التعداد  — PowerPointيعد النص هو المحتوى األكثر شيوًعا في شرائح العرض التقديمي لـ 

 النقطي. 

 لصقه. و قم بأث تريد إضافة النص، ثم اكتب النص الذي تريد إضافته إلضافة نص إلى أي شريحة، انقر فوق العنصر النائب حي
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 تنسيق القوائم ذات التعداد النقطي

لصفحة ابويب تمن عالمة ال تقوم بعض العناصر النائبة بتنسيق النص الخاص بك تلقائيًا كقائمة ذات تعداد نقطي وهو ما ال تفعله عناصر نائبة أخرى.

 ، قم بأي من اإلجراءين التاليين:ةفقر، في المجموعة الرئيسية

 .  تعداد نقطيللتبديل بين قائمة ذات تعداد نقطي ونص بدون تعداد نقطي، قم بتحديد النص، ثم انقر فوق  

، ثم  قطيتعداد نلتغيير نمط أحرف التعداد النقطي في القائمة ذات التعداد النقطي، انقر فوق السهم الموجود بجانب  

 اد النقطي الذي تريده. انقر فوق نمط التعد

وفًرا صبح متييمكنك أيًضا إجراء هذه التغييرات باستخدام شريط األدوات الصغير، وهو شريط أدوات مفيد ومصغر وشبه شفاف 

 ألدواتاعندما تقوم بتحديد النص. ولكي تستطيع رؤية شريط األدوات الصغير بوضوح، ضع المؤشر فوقه. الستخدام شريط 

 أي من األوامر المتوفرة. الصغير، انقر فوق

 ًضا عرض شريط األدوات الصغير بالنقر بزر الماوس األيمن فوق نص غير محدد.يمكنك أي   تلميح 

 تغيير مظهر النص

لتنسيق خصائص الخط  الصفحة الرئيسيةهناك عدة طرق لتغيير مظهر النص على شريحة، بدًءا من استخدام األزرار األساسية من عالمة التبويب 

)إظهار حركة: إلضافة تأثير مرئي أو صوتي خاص إلى نص أو كائن. مثالً،  الحركةلنمط والحجم واللون والفقرة إلى الخيارات األكثر تقدًما، مثل وا

أو التحويل إلى  كلمة على حدة، أو سماع صوت تصفيق عند إظهار صورة.( يمكنك جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك إلى الداخل من اليمين، كل

 .SmartArtرسومات 

 إضافة مالحظات المحاضر

 الشاشة التي دة علىيؤدي الكم الكبير من النص إلى ازدحام الشريحة وتشتيت انتباه الحضور. ولكن إذا كانت بعض المعلومات الالزمة غير موجو

 طيع تعقبها؟يراها الحضور، فكيف تست

هور ي عدم ظفلكل شريحة. تساعدك مالحظات المحاضر  المالحظاتوالحل لهذه المشكلة هو مالحظات المحاضر، التي يمكنك كتابتها في جزء 

 .المحتوى الزائد بالعرض التقديمي الخاص بك على الشاشة مع إمكانية تعقب كافة المعلومات الالزمة أثناء العرض التقديمي

كي يظل ل المالحظاتجزء  في أي وقت ثم لصق ذلك النص مباشرةً في الشريحةكنك بسهولة قص النص المفصل بصورة كبيرة من جزء يم   تلميح 

 معك كمرجع.

ض التقديمي ل العريمكنك طباعة مالحظات المحاضر الخاصة بك ثم الرجوع إليها أثناء تقديم العرض التقديمي. وبدالً من ذلك، إذا قمت بتشغي

يمكنك فمن جهاز عرض )في المنصة على سبيل المثال(، بينما يراها الحضور على جهاز عرض آخر،  Office PowerPoint 2007بـ الخاص 

 استخدام طريقة عرض مقدم العرض لعرض المالحظات فقط على الشاشة الخاصة بك أثناء التقديم.

 تطبيق مظهر مالئم بشكل أفضل للعرض التقديمي الخاص بك

لخاص بك. ما اقديمي لتركيز حتى اآلن على ترتيب الشرائح والمحتوى األساسي بها. واآلن، ضع في االعتبار المظهر العام للعرض التلقد قمت با

 الطابع المرئي الذي تريده؟ ما شكل وأسلوب العرض الذي يجعل العرض التقديمي واضًحا وشيقًا للحضور؟

)سمة: مجموعة من عناصر التصميم الموّحدة التي توفر مظهراً للمستند  سمات مجموعة متنوعة من Office PowerPoint 2007يوفر 

التصميم التي تسهل تغيير المظهر العام للعرض التقديمي الخاص بك. والسمة هي مجموعة من عناصر  باستخدام األلوان، والخطوط، والرسومات.(

)خط: تصميم رسومي يطبّق على  وخطوطالخاصة بك باستخدام مجموعات ألوان  Officeصميم التي توفر مظهًرا محدًدا وموحًدا لكافة مستندات الت
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هما مثالن عن الخطوط. وتأتي الخطوط  Courier Newو  Arialكافة األرقام، والرموز، واألحرف األبجدية. يسمى أيضاً حرف مطبعي. 

 وتأثيرات محددة. نقاط، وبأنماط مختلفة، مثل أسود عريض.( 10عادة بأحجام مختلفة، مثل 

قديمي فارغ تعلى العروض التقديمية التي تم إنشاؤها باستخدام قالب عرض  Officeتلقائيًا بتطبيق سمة  Office PowerPoint 2007يقوم 

 يير مظهر العرض التقديمي الخاص بك بسهولة في أي وقت بتطبيق سمة مختلفة.ولكن يمكنك تغ

 

 تطبيق سمة مختلفة على العرض التقديمي الخاص بك

 ، انقر فوق سمة المستند التي تريد تطبيقها. سمات، وفي المجموعة تصميممن عالمة التبويب  

   مالحظات 

 ينة، ضع المؤشر فوق الصورة المصغرة لتلك السمة. ولمعاينة مظهر الشريحة الحالية مع تطبيق سمة مع 

 لرؤية مصغرات لسمات إضافية، انقر فوق األسهم الموجودة بجانب صف المصغرات.  

 

تغيير مظهر بتطبيق السمات على العرض التقديمي بأكمله. ل Office PowerPoint 2007ما لم تقم بتعيين غير ذلك، يقوم  

ل شريحة تريد أثناء النقر فوق ك CTRL، اضغط مع االستمرار على المفتاح شرائحة التبويب الشرائح المحددة فقط، من عالم

قر فوق رائح، ثم انلى الشتغييرها. وبعد االنتهاء من تحديد كافة الشرائح، انقر بزر الماوس األيمن فوق السمة التي تريد تطبيقها ع

 من القائمة المختصرة.  تطبيق على الشرائح المحددة

 أردت فيما بعد تطبيق سمة مختلفة، فانقر فوق تلك السمة لتطبيقها. إذا  

 وكائنات أخرى SmartArtإضافة قصاصة فنية ورسومات 

في معظم األحيان، ال تكون سلسلة الشرائح التي تتضمن فقط قوائم ذات تعداد نقطي هي و — تريد إنشاء العرض التقديمي المرئي األكثر فاعلية

لومات ن أنواع المععديد مناميكية. وقد ينتج عن عدم وجود مجموعة متنوعة مرئية تشتيت انتباه الحضور. وال يتم التعبير عن الاالختيار األكثر دي

 بصورة أكثر وضوًحا في فقرة أو قائمة ذات تعداد نقطي.
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بما في ذلك الجداول ورسومات  إضافة أنواع أخرى من المحتويات الصوتية والمرئية، Office PowerPoint 2007ولحسن الحظ، يتيح 

SmartArt واألشكال  )قصاصة فنية: قطعة من عمل فني، تظهر عادة كصورة نقطية أو كتركيبة من أشكال مرسومة.( القصاصات الفنيةو

)ارتباط تشعبي: نص ملون ومسطر أو رسم تنقر فوقه  ارتباطات تشعبيةإضافة  والتخطيطات والموسيقى واألفالم واألصوات والحركات. يمكنك

للتنقل بمرونة أكثر بداخل العرض التقديمي الخاص  — ، أيًضاعلى شبكة ويب العالمية( HTMLلالنتقال إلى ملف، أو موقع في ملف، أو صفحة 

)مرحلة انتقالية: تأثير واحد من مجموعة تأثيرات العرض االنتقالية المتوفرة  المراحل االنتقاليةويمكنك إضافة  — وإلى المواقع الموجودة خارجه بك

ية تغيير العرض )مثالً، من الباهت إلى األسود( عند انتقال المستخدم من . تعيّن المراحل االنتقالية كيفMicrosoft Officeفي بعض تطبيقات 

 الجذابة بين الشرائح. عنصر )مثالً، شريحة أو صفحة ويب( إلى آخر.(

 يقدم هذا المقطع فقط القليل من األنواع األساسية للكائنات والتأثيرات التي يمكنك إضافتها إلى الشرائح الخاصة بك.

 ةإضافة قصاصة فني

 انقر فوق العنصر النائب الذي تريد إضافة قصاصة فنية إليه.  .1

لفنية في القصاصة إذا لم تقم بتحديد عنصر نائب أو إذا قمت بتحديد عنصر نائب ال يمكن أن يحتوي على صورة، فسوف يتم إدراج ا

 وسط الشريحة.

 . فنيةقصاصة ، انقر فوق رسومات توضيحية، وفي المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 .قصاصة فنيةيتم فتح جزء المهام 

 ، حدد موقع القصاصة الفنية التي تريدها ثم انقر فوقها. قصاصة فنيةوفي جزء المهام  .3

 يمكنك اآلن نقل القصاصة الفنية وتغيير حجمها وتدويرها وإضافة نص إليها والقيام بتغييرات أخرى.

في  Office Onlineقصاصة فنية على ، انقر فوق االرتباط rosoftMic Office Onlineللبحث عن قصاصة فنية إضافية على موقع    تلميح 

 .قصاصة فنيةأدنى جزء المهام 
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 SmartArtتحويل نص شريحة إلى رسم 

ريقة ط SmartArtهو تمثيل مرئي للمعلومات التي يمكنك تخصيصها بالكامل. ويعد تحويل النص الخاص بك إلى رسم  SmartArtإن رسم 

األعمال  ة جدولتحويل الشرائح الموجودة إلى رسوم توضيحية مصممة باحتراف. وعلى سبيل المثال، بنقرة واحدة يمكنك تحويل الشريحسريعة ل

 .SmartArtإلى رسم 

 

 يمكنك االختيار من بين العديد من التخطيطات المضمنة لنقل الرسالة أو األفكار الخاصة بك بفاعلية.

 :SmartArtسم لتحويل النص الموجود إلى ر

 انقر فوق العنصر النائب المتضمن للنص الذي تريد تحويله.  .1

 .  SmartArt التحويل إلى رسم، انقر فوق فقرة، وفي المجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

مع النص الخاص بك، ضع المؤشر فوق الصورة المصغرة لرسم  SmartArtوفي المعرض، لكي ترى كيف يظهر رسم  .3

SmartArt يتضمن المعرض التخطيطات لرسومات .SmartArt جموعة األكثر مالءمة للقوائم ذات التعداد النقطي. ولعرض م

 . إضافية SmartArtرسومات التخطيطات بأكملها، انقر فوق 

 الذي تفضله، انقر فوقه لتطبيقه على النص الخاص بك. SmartArtوعند العثور على رسم 

)أنماط سريعة: مجموعات من  نمط سريعوتغيير حجمه وتدويره وإضافة نص إليه وتطبيق  SmartArtيمكنك اآلن نقل رسم 

 مختلف عليه وإجراء تغييرات أخرى. خيارات التنسيق التي تجعل من تنسيق المستندات والكائنات أمًرا يسيًرا(.

رسم  عاكس، بإدراجلنص موجود يعد أمًرا يسيًرا بشكل خاص، إال أنه يمكنك أيًضا العمل في االتجاه الم SmartArtن إنشاء رسم وعلى الرغم أ

SmartArt :الذي تريده أوالً ثم إضافة نص له بعد ذلك 

 له.  SmartArtانقر فوق العنصر النائب الذي تريد إضافة رسم  .1

 SmartArtسم قمت بتحديد عنصر نائب ال يمكن أن يحتوي على صورة، فسوف يتم إدراج ر إذا لم تقم بتحديد عنصر نائب أو إذا

 في وسط الشريحة.

 . SmartArt، انقر فوق رسومات توضيحية، وفي المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 لذي تريده. ا SmartArt، ،في الجزء الموجود بأقصى اليمين، انقر فوق نوع رسم SmartArtاختيار رسم في مربع الحوار  .3

 . موافقوفي الجزء الموجود بالوسط، قم بتحديد التخطيط الذي تريده وانقر فوقه، ثم انقر فوق  .4

 لرؤية معاينة ألي تخطيط، انقر فوق ذلك التخطيط. تظهر المعاينة في الجزء الموجود بأقصى اليسار.و   تلميح 
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 إضافة المراحل االنتقالية للشرائح

 Office PowerPointللشرائح هي تأثيرات تشبه الحركات التي تتم عندما تنتقل من إحدى الشرائح إلى الشريحة التالية. يوفر  المراحل االنتقالية

ر عدة أنواع من المراحل االنتقالية للشرائح، بما في ذلك التضاؤل القياسي والتالشي والقطع والمسح باإلضافة إلى المراحل االنتقالية غي 2007

 ثل دوران في اتجاه عقارب الساعة ولوحات الشطرنج.المألوفة م

 يدها. ، انقر فوق المرحلة االنتقالية التي ترنقل إلى هذه الشريحة، وفي المجموعة حركاتمن عالمة التبويب  

   مالحظات 

ك غرة لتللمعاينة مظهر الشريحة الحالية مع تطبيق مرحلة انتقالية معينة، ضع المؤشر فوق الصورة المص 

 حلة االنتقالية. المر

 لترى مصغرات للمراحل االنتقالية اإلضافية، انقر فوق األسهم الموجودة بجانب صف المصغرات.  

 

 تطبيقها. لتقالية إذا اتخذت القرار فيما بعد بأنك تريد مرحلة انتقالية مختلفة، فانقر فوق تلك المرحلة االن 

لمرحلة ابيق نفس للتحكم في سرعة المرحلة االنتقالية وإلضافة صوت ولتط الشريحة نقل إلى هذهيمكنك اختيار خيارات أخرى في المجموعة 

 االنتقالية على كافة الشرائح في العرض التقديمي.

 إضافة ارتباطات تشعبية

 ا.مج آخر تمامً برناو يمكنك استخدام االرتباطات التشعبية للتنقل من شريحة إلى أخرى أو إلى موقع عبر الشبكة أو اإلنترنت أو حتى إلى ملف أ

 قم بتحديد النص الذي تريد النقر فوقه لتنشيط االرتباط التشعبي.  .1

 (.SmartArtأو بدالً من ذلك، يمكنك تحديد كائن )جزء من قصاصة فنية، على سبيل المثال، أو رسم 

 . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، وفي المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

المكان  اص بك )أيلهدف االرتباط الخ البحث في، انقر فوق الزر المناسب في المربع إدراج ارتباط تشعبيفي مربع الحوار  .3

 حيث يأخذك هذا االرتباط(. 

 .مكان في هذا المستندلالنتقال إلى شريحة أخرى في العرض التقديمي الخاص بك، على سبيل المثال، انقر فوق 

ثم انقر  ،عنوانالو النص المطلوب عرضهبإجراء أية تغييرات تريدها في المربعين  ابحث عن موقع الهدف وانقر فوقه، ثم قم .4

 . موافقفوق 
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 تدقيق اإلمالء ومعاينة العرض التقديمي الخاص بك

 عندما تظهر كافة الشرائح الخاصة بك تماًما كما تريدها، فهناك خطوتان إضافيتان إلنهاء العرض التقديمي الخاص بك.

 في العرض التقديمي الخاص بكتدقيق اإلمالء 

ن تقوم بتدقيق اإلمالء أ، إال أنها ال تزال فكرة جيدة Office PowerPoint 2007وعلى الرغم من أن مدقق اإلمالء يكون قيد التشغيل تلقائيًا في 

 مرة أخرى بعد االنتهاء من العمل على العرض التقديمي الخاص بك:

 ل إلى أعلى العرض التقديمي الخاص بك. لالنتقا CTRL+HOMEاضغط على المفتاحين  .1

 . تدقيق إمالئي، انقر فوق تدقيق، وفي المجموعة مراجعةمن عالمة التبويب  .2

إمالئية  على أخطاء إمالئية، فسوف يعرض مربع حوار ويتم تحديد أول كلمة بها أخطاء Office PowerPoint 2007إذا عثر 

بل قور عليه من تم العثع عليك عاتق اإلشارة إلى الكيفية التي تريد بها حل كل خطأ يتم العثور عليها من قبل المدقق اإلمالئي. يق

 البرنامج. وبعد أن تقوم بحل كل كلمة بها خطأ إمالئي، يقوم البرنامج بتحديد الخطأ التالي، وهكذا.

 معاينة العرض التقديمي الخاص بك كعرض شرائح

 بيوتر تماًما كما يظهر للحضور عندما تقوم بالعرض، قم بما يلي:لعرض العرض التقديمي الخاص بك على شاشة الكم

 ، قم بأحد اإلجراءات التالية: بدء عرض الشرائح، وفي المجموعة عرض الشرائحمن عالمة التبويب  .1

  من البدايةللبدء بالشريحة األولى في العرض التقديمي، انقر فوق . 

  من الشريحة الحالية، انقر فوق ةالشريحللبدء بالشريحة التي تظهر حاليًا في جزء . 

 يتم فتح العرض التقديمي في طريقة العرض عرض الشرائح.

 انقر للتقدم إلى الشريحة التالية.  .2

 .ESC، اضغط على للرجوع إلى طريقة العرض عادي في أي وقت   تلميح 

 ويمكنك بالطبع معاينة العرض التقديمي الخاص بك في أي وقت أثناء القيام بإنشائه.

 التعرف على اإلعداد لتسليم العرض التقديمي الخاص بك

 ي، وكذلك علىلتقديماواآلن بعد أن اكتمل العرض التقديمي الخاص بك، فإن الخطوة التالية التي تقوم بها تتوقف على من الذي سوف يقدم العرض 

 المكان الذي يتم التقديم فيه واألداة المستخدمة في التقديم:

يتم تسليم سأو هل  رض التقديمي على الكمبيوتر الذي تم إنشاؤه عليه أو هل يتم التشغيل على كمبيوتر آخرهل سيتم تشغيل الع 

 العرض التقديمي عن طريق قرص مضغوط أو موقع عبر الشبكة؟ 

 يًا؟ إذا كان يتم تقديم العرض التقديمي المباشر، فهل ستقوم أنت أم شخص آخر بتقديمه أم هل سيتم تشغيله ذات 

ج إلى القيام الت( ال تحتاض الحاا لإلجابات على هذه األسئلة، فقد تحتاج إلى إكمال العمليات التالية بالترتيب المحدد أو بترتيب مختلف أو )في بعوفقً 

 بها على اإلطالق:

دول )مع تضمين من المهم ترك وقت كاٍف لمن يقوم بتقديم العرض التقديمي للتأكد من أن هذا الوقت مالئم للج  التمرين والوقت 

وقت في النهاية لطرح األسئلة، إذا لزم األمر(، والتمرين عليه بشكل كاف. ويفضل التمرين على العرض التقديمي في المساحة 

المخصصة لعرضه وباستخدام األداة المستخدمة لعرضه ويفضل أن يكون ذلك أمام شخص واحد أو شخصين على األقل. وبذلك، 
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وتكون المالحظات التي يقدمها ذلك الحضور مفيدة  — عر بالراحة مع التسهيالت والحضور المباشريستطيع مقدم العرض أن يش

 في التعرف على أية عناصر تحتاج إلى المراجعة قبل العرض الفعلي. 

 مكنك طباعة العرض التقديمي الخاص بك إما كمالحظات محاضر أو كنشرات: ي  طباعة النشرات ومالحظات المحاضر 

o لتلك المالحظاتحظات المحاضر شريحة واحدة في أعلى كل صفحة مطبوعة مع محتويات جزء تعرض مال 

يمي. الشريحة في أسفل الصفحة، ويمكن استخدامها من قبل المحاضر كنص أو مخطط تفصيلي أثناء العرض التقد

 ديمي. وكذلك يمكن توزيعها على الحضور لكي يحظى كل فرد بمعلومات أكثر اكتماالً من العرض التق

o صممة تعرض النشرات شريحة أو اثنتين أو ثالث أو أربع أو ست أو تسع شرائح لكل صفحة مطبوعة وهي م

شرة ضمن النأمًرا مرغوبًا للتوزيع على الحضور. )تت المالحظاتفقط للحاالت التي ال يكون تضمين محتويات جزء 

 ضور كتابة المالحظات.( ذات الشرائح الثالث لكل صفحة المساحة المسطرة حيث يستطيع الح

 

 التقديمي لـ ندما تقوم باستخدام الميزة حزمة للقرص المضغوط لنسخ العرضع  حزمة للتوزيع عبر القرص المضغوط أو الويب 

PowerPoint لخاص يوتر االذي تم االنتهاء منه إلى قرص مضغوط أو إلى موقع عبر الشبكة أو إلى القرص الثابت على الكمب

وأية ملفات مرتبطة بالعرض التقديمي  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007كذلك نسخ  بك، فسوف يتم

ن لم يتم د الذيالخاص بك )مثل األفالم واألصوات(. وبذلك يتم تضمين كافة عناصر العرض التقديمي الخاص بك ويستطيع األفرا

 مشاهدة العرض التقديمي على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم Office PowerPoint 2007تثبيت 

 إضافة شريحة رئيسية

للنصوص   العنصر النائبومات، بما في ذلك مواضع النص والكائنات على شريحة، و يخزن معل  قالبتعتبر أية شريحة رئيسية جزءاً من 

 والكائنات واألحجام وأنماط النص وخلفيات وسمات األلوان والتأثيرات والحركة.

( واحد، فإنها تنشئ قالباً يمكنك استخدامه في إنشاء عروض تقديمية جديدة. تحتوي كل potxعند حفظ شريحة رئيسية واحدة أو أكثر كملف قالب ).

 .اتالتخطيطشريحة رئيسية على مجموعة قياسية أو مخصصة واحدة أو أكثر من 

 تُظهر الصورة التالية شريحة رئيسية واحدة تحتوي على ثالثة تخطيطات.
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 إضافة شريحة رئيسية

 . الشريحة الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة  عرضضمن عالمة التبويب  

 . شريحة للرئيسية إدراج، انقر فوق تحرير رئيسي، في المجموعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  

 نفّذ أحد اإلجراءين التاليين أو كليهما: 

افتراضي وغير مرغوب فيه، انقر فوق حد العنصر النائب، ثم   عنصر نائبإذا أردت إزالة  

 . DELETEاضغط 

 إذا أردت إضافة عنصر نائب، فقم بالتالي:  

  انقر فوق صورة مصغرة لتخطيط شريحة أسفل الشريحة الرئيسية التي قمت

 بإضافتها. 

  ر ، انقتخطيط رئيسي، في المجموعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب

 ، ثم انقر فوق عنصر نائب. إدراج عنصر نائبفوق السهم الموجود بجانب 

 لعنصر النائب. انقر فوق موقع على الشريحة الرئيسية، ثم اسحب لرسم ا 

 حد حدود زواياه.لتغيير حجم عنصر نائب، اسحب أ   تلميح 

 . حفظ باسم، وانقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  

 ، اكتب اسماً للملف، أو ال تقم بأي إجراء للموافقة على اسم الملف المقترح. اسم الملففي الخانة  

 . حفظثم فوق  PowerPoint Templates، انقر فوق حفظ بنوعفي القائمة  

 . 

 

 

 

 

 

 تطبيق شريحة رئيسية

 .الشرائح الرئيسيةإن تطبيق تصميم على كافة الشرائح الموجودة في العروض التقديمية الخاصة بك يمتاز بالسهولة عندما تستخدم 

يسية يحة رئية مخصصة على عرض تقديمي جديد أو عرض تقديمي موجود. وبالمثل، ففي العرض التقديمي المقترن بشريمكن تطبيق شريحة رئيس

ديمي الخاص ض التقمخصصة حديثًا، تستطيع إضافة شرائح فارغة )ثم إضافة المحتوى الحقًا(، أو نقل الشرائح التي تحتوي على محتوى إلى العر

 ، أو استيراد شرائح من مكتبة الشرائح.بك من العروض التقديمية األخرى

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  تطبيق شريحة رئيسية على عرض تقديمي جديد أو مختلف 

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

 

 تطبيق شريحة رئيسية على عرض تقديمي جديد أو مختلف

صق لي سيتم قم بفتح كل من العرض التقديمي الذي يحتوي على الشريحة الرئيسية التي تريد نسخها والعرض التقديمي الذ .1

 الشريحة الرئيسية فيه. 

 طرقموعة ، وفي المجعرضالعرض التقديمي الذي يشتمل على الشريحة الرئيسية التي تريد نسخها، من عالمة التبويب في  .2

 . الشريحة الرئيسية، انقر فوق عرض العروض التقديمية

القائمة من  نسخشريحة، انقر بزر الماوس األيمن فوق الشريحة الرئيسية التي تريد نسخها، ثم انقر فوق  مصغرةفي الجزء  .3

 . المختصرة

   مالحظات 

 ها. بمقترنة في الجزء مصغرة شريحة، تمثل الشريحة الرئيسية صورة الشريحة األكبر، وأسفلها التخطيطات ال 

 لتمريرتحتوي الكثير من العروض التقديمية على أكثر من شريحة رئيسية واحدة، لذلك قد يتوجب عليك ا 

 للبحث عن الشريحة التي تريدها. 

 

 هذه القائمة لمصغرات تخطيطات الشريحة تحتوي على شريحة رئيسية واحدة وتخطيطين.

صق للذي تريد ، ثم قم بتحديد العرض التقديمي اتبديل اإلطارات، انقر فوق إطار، في المجموعة عرضفي عالمة التبويب  .4

 الشريحة الرئيسية فيه. 

لعروض طرق عرض ا، في المجموعة عرضالذي تريد لصق الشريحة الرئيسية فيه، من عالمة التبويب  في العرض التقديمي .5

 . الشريحة الرئيسية، انقر فوق التقديمية

 لتالية: راءات افي الجزء مصغرة شريحة، انقر فوق المكان الذي تريد تواجد الشريحة الرئيسية به، ثم قم بتنفيذ أحد اإلج .6

 لفارغة.قديمي الوجهة على شريحة رئيسية فارغة، فقم بتحديد الشريحة الرئيسية اإذا احتوى العرض الت  

 سفل حيثإذا احتوى العرض التقديمي الوجهة على شريحة رئيسية مخصصة واحدة أو أكثر، فقم بالتمرير أل 

 يوجد آخر تخطيط وانقر أسفله، ثم قم بلصق الشريحة الرئيسية. 
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 من القائمة المختصرة.  لصقريحة الرئيسية، ثم انقر فوق انقر بزر الماوس األيمن فوق الش .7

 . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق، في المجموعة الشريحة الرئيسيةفي عالمة التبويب  .8

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

. إذا كانت رئيسيةحة رئيسية مطبّقة عليه، ترث الشريحة نفس تنسيق الشريحة الافتراضيًا، عند لصق شريحة في عرض تقديمي آخر تتوفر به شري

 بقها. لتي تساهناك أكثر من شريحة رئيسية واحدة مطبّقة على العرض التقديمي الوجهة، ترث الشريحة التي تم لصقها نفس تنسيق الشريحة 

يحة تتبعها الشر ريد أنتح رئيسية مختلفة، يمكن تعيين الشريحة الرئيسية التي عند نسخ الشرائح ولصقها بين العروض التقديمية التي تستخدم شرائ

،  للصقارات اخيعند لصقها في العرض التقديمي الوجهة. لمنع الشريحة التي تم لصقها من إرث نفس تنسيق الشريحة التي تسبقها، انقر فوق 

صقها، وقد لتي تم ستند إلى شريحة رئيسية تختلف عما تستند إليه الشريحة الوالتي تظهر عند لصق الشريحة. عند لصق شريحة في عرض تقديمي ي

ى إلى بإضافة شريحة رئيسية أخر Microsoft Office PowerPoint 2007قررت االحتفاظ بالتنسيق من العرض التقديمي األصلي، يقوم 

 ض التقديمي الوجهة.العرض التقديمي الوجهة. ونتيجة لذلك، توجد عدة شرائح رئيسية مقترنة بالعر

 تطبيق شريحة رئيسية على شرائح يتم استيرادها من مكتبة الشرائح

وتخزينها وإدارتها. للتعرف على كيفية إنشاء مكتبة الشرائح،  Office PowerPoint 2007إن مكتبات الشرائح تساعد على مشاركة شرائح 

 إنشاء مكتبة الشرائحانظر 

 لتطبيق شريحة رئيسية على شرائح يتم استيرادها من مكتبة الشرائح، قم بتنفيذ ما يلي:

 قم بفتح العرض التقديمي الذي تريد إضافة شريحة إليه.  .1

 . شرائحستخدام الاإعادة ، ثم انقر فوق شريحة جديدة، انقر فوق شرائحعة ، وفي المجموالصفحة الرئيسيةفي عالمة التبويب  .2

 ، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية: إدراج شريحة من، وفي المربع إعادة استخدام الشرائحفي الجزء  .3

  للبحث عن مكتبة الشرائح. قم بإدخال موقع مكتبة الشرائح، ثم انقر فوق السهم 

  يد موقع مكتبة الشرائح. لتحد استعراضانقر فوق 

 ، انقر فوق الشريحة التي تريد إضافتها إلى العرض التقديمي الخاص بك. كافة الشرائحفي القائمة  .4

 لعرض صورة مصغرة أكبر للشريحة، ضع المؤشر على الشريحة.

 االحتفاظديد قم بتحف، رائحإعادة استخدام الشإذا أردت أن تحتفظ الشريحة التي تم استيرادها بالتنسيق األصلي، أسفل الجزء  .5

  يمي الوجهة.التقد . وإذا لم تقم بذلك، ترث الشريحة التي تم استيرادها نفس تنسيق الشريحة الرئيسية في العرضبتنسيق المصدر

 . 5و 4و 3إلضافة شريحة أخرى من مكتبة الشرائح إلى العرض التقديمي الخاص بك، كرر الخطوات رقم  .6

 

 افيةإنشاء ألبوم صور فوتوغر
 في هذا المقال

 

  ة حول إنشاء ألبوم صور فوتوغرافيةنظرة عام 

  إضافة صورة 

  إضافة تسمية توضيحية 

  تغيير شكل الصورة 
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 نظرة عامة حول إنشاء ألبوم صور فوتوغرافية

فوتوغرافية عرضاً تقديمياً يمكنك إنشاؤه لعرض الصور الفوتوغرافية الشخصية أو المهنية. يمكنك إضافة ال PowerPointيعتبر ألبوم صور 

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات  السماتتلفت االنتباه وألوان الخلفيات و مراحل انتقالية للشرائحتأثيرات تتضمن  )السمة: مجموعة مكوَّ

بإضافة إطار حول معينة والمزيد. بعد قيام الصور بضبط الترتيب والتخطيط، قم  تخطيطاتو السمة. يمكن تطبيق سمة على ملف كتحديد مفرد(.

 الصور، أو حتى قم بتطبيق سمة لتخصيص مظهر األلبوم أكثر.

 عته.لمشاركة ألبوم الصور الفوتوغرافية مع اآلخرين، يمكنك إرساله كمرفق إلى رسالة بريد إلكتروني أو نشره إلى ويب أو طبا

 Microsoftالعرض التقديمي أو ألبوم الصور الفوتوغرافية في ال يتوفر الخيار "من الماسح الضوئي أو الكاميرا" إلضافة الصور إلى    هام 

Office PowerPoint 2007لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة صورة من الماسح أو الكاميرا الرقمية إلى ألبوم الصور . 

 

 شريحة عنوان مع سمة

 صورة

 مربع نص فارغ يُستخدم من أجل التباعد

 شكل اإلطار

 ةتسمية توضيحي

 إضافة صورة من ملف أو من قرص

ألبوم وق ف، ثم انقر صورة، انقر فوق السهم الموجود أسفل رسومات توضيحية، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .1

 . صور فوتوغرافية جديد

 . ملف/قرص، انقر فوق إدراج صورة من، ضمن ألبوم صور فوتوغرافيةفي مربع الحوار  .2

 . إدراجوق م انقر فث، قم بتحديد موقع المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد إدراجها، جديدة إدراج صورفي مربع الحوار  .3

اد ورة المر، انقر فوق اسم ملف الصالصور الموجودة في األلبومإذا أردت معاينة ملف صورة في ألبوم الصور، أسفل  .4

 . معاينةمعاينتها، ثم قم بعرضها في اإلطار 

يد ة التي تر، انقر فوق اسم ملف الصورالصور الموجودة في األلبومسيتم عرض الصور فيه، ضمن لتغيير الترتيب الذي  .5

 تحريكها، ثم استخدم أزرار األسهم لتحريكها إلى أعلى أو أسفل في القائمة. 

 . إنشاء، انقر فوق ألبوم صور فوتوغرافيةفي مربع الحوار  .6

وإضافة إطار إلى الصور وتحديد   التخطيطافية، )بما في ذلك تحديد لتغيير شكل الصور في ألبوم صور فوتوغر   مالحظة 

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات السمة. يمكن تطبيق  سمة وإدراج  سمة على ملف كتحديد مفرد(.)السمة: مجموعة مكوَّ

  مربع نصي
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 إضافة تسمية توضيحية

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

 أضف صورة.  .1

، ثم يةفوتوغرافألبوم الصور ال، انقر فوق السهم الموجود أسفل ت توضيحيةرسوما، في المجموعة إدراجفي عالمة التبويب  .2

 . تحرير ألبوم صور فوتوغرافيةانقر فوق 

افة ة أسفل كتسمية توضيحي، حدد خانة االختيار خيارات الصور، أسفل تحرير ألبوم صور فوتوغرافيةفي مربع الحوار  .3

 . الصور

ً ير متوفرة، يجب أوالً اختيار إذا كانت خانة االختيار هذه غ   مالحظة  للصور الموجودة في ألبوم الصور الفوتوغرافية.   تخطيطا

 ، حدد التخطيط الذي تريده.تخطيط الصورة، في القائمة تخطيط األلبومللقيام بذلك، أسفل 

 . تحديثانقر فوق  .4

 اسم ملف الصورة كعنصر نائب لنص التسمية التوضيحية بشكل افتراضي. PowerPointيستخدم 

 ، انقر فوق العنصر النائب لنص التسمية التوضيحية، ثم اكتب التسمية التوضيحية. عاديفي طريقة العرض  .5

 تغيير شكل الصورة

 يرها. افتح العرض التقديمي أللبوم الصور الفوتوغرافية الذي يحتوي على الصورة التي تريد تغي .1

ثم  ،وغرافية ألبوم صور فوت، انقر فوق السهم الموجود أسفل رسومات توضيحية، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .2

 . تحرير ألبوم الصورانقر فوق 

 ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي: تحرير ألبوم الصورفي مربع الحوار  .3

 حدد خانة خيارات الصورةبيض، ضمن لعرض كافة الصور في ألبوم صور فوتوغرافية باألسود واأل ،

 . كافة الصور باألسود واألبيضاالختيار 

  تخطيط: ترتيب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعي والقوائم والصور والجداول  تخطيطلتحديد(

، حدد التخطيط تخطيط الصورة، في القائمة تخطيط األلبومللصور، أسفل  .(والمخططات واألشكال واألفالم على الشريحة

 الذي تريده. 

  وبه بدو جيداً ، حدد شكل اإلطار الذي يشكل اإلطار، في القائمة تخطيط األلبوملوضع الصور في إطار، ضمن 

 كافة الصور في ألبوم الصور الفوتوغرافية. 

  نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات السمة. يمكن تطبيق سمة على  سمةلتحديد )السمة: مجموعة مكوَّ

اختيار ، ثم في مربع الحوار استعراض، انقر فوق سمة، بجانب تخطيط األلبومأللبوم الصور، ضمن  ملف كتحديد مفرد(.

 ستخدامها. ، قم بتحديد موقع السمة التي تريد اسمة

 لتعلم المزيد حول استخدام السمات،.

  انقر فوق الصور الموجودة في األلبوم)الذي يوفر مساحة في ألبوم الصور(، أسفل   مربع نصإلضافة ،

 . مربع نص جديدالصورة التي تريد إلحاق مربع النص بها، ثم انقر فوق 

 الموجودة  الصورة لالستدارة أو لزيادة سطوع الصورة أو تقليله أو لزيادة تباين الصورة أو تقليله، في القائم

 ، انقر فوق الصورة التي تريد إجراء استدارة لها، ثم قم بم يلي: في األلبوم

  إلجراء استدارة للصورة باتجاه عقارب الساعة، انقر فوق . 
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 عكس اتجاه 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

فة . يمكنك إضاعرض الصور الفوتوغرافية الشخصية أو المهنيةالفوتوغرافية عرضاً تقديمياً يمكنك إنشاؤه ل PowerPointيعتبر ألبوم صور 

ورة من ملف ضافة صتأثيرات مذهلة تتضمن انتقاالت جذابة لالنتباه خاصة بالشرائح وخلفيات ملونة وسمات وتخطيطات معينة وغير ذلك. يمكنك إ

 أو قرص أو ماسح أو كاميرا رقمية إلى ألبوم صور فوتوغرافية في العرض التقديمي.

 oft OfficeMicros يتوفر الخيار "من ماسح ضوئي أو كاميرا" إلضافة الصور إلى العرض التقديمي أو ألبوم الصور الفوتوغرافية في ال   هام 

PowerPoint 2007 

  تاليين:ن ال، ثم قم بأحد اإلجراءيصورة، انقر فوق السهم الموجود أسفل رسومات توضيحية، في المجموعة إدراج ضمن عالمة التبويب 

  ألبوم صور فوتوغرافية جديدإلضافة صورة إلى ألبوم صور فوتوغرافية جديد، انقر فوق . 

  تحرير ألبوم الصور الفوتوغرافيةإلضافة صورة إلى ألبوم صور فوتوغرافية موجود، انقر فوق . 

 ألبوم الصور الذي يحتوي على تقديميفي القائمة، يجب فتح العرض ال تحرير ألبوم الصور الفوتوغرافيةلرؤية     تلميح 

 الفوتوغرافية.

 . ملف/قرص، انقر فوق إدراج صورة من، ضمن ألبوم صور فوتوغرافيةفي مربع الحوار  .2

  .إدراجوق ، قم بتحديد موقع الصورة التي تريد إضافتها وانقر فوقها، ثم انقر فإدراج صور جديدةفي مربع الحوار  .3

 

   مالحظات 

 ضمنةألبوم صور فوتوغرافيرة في ألبوم صور فوتوغرافية، في مربع الحوار إذا أردت معاينة ملف صو ، 

 .معاينة، انقر فوق اسم الصورة لتحديدها، ثم قم بعرضها في اإلطار الصور الموجودة في األلبوم

  ضمن  ،ألبوم صور فوتوغرافيةإذا أردت تغيير الترتيب الذي سيتم عرض الصور فيه، في مربع الحوار

ل على أو أسفا إلى أ، انقر فوق اسم الصورة لتحديدها، ثم انقر فوق أزرار األسهم لتحريكهجودة في األلبومالصور المو

 داخل القائمة.

 ، قم بأحد اإلجراءين التاليين: ألبوم صور فوتوغرافيةفي مربع الحوار  .4

  إنشاءإلضافة صورة إلى أبوم صور جديد، انقر فوق . 

 تحديثد، انقر فوق إلضافة صورة إلى ألبوم صور موجو . 

 
 إزالة صورة من ألبوم صور فوتوغرافية
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تحرير وق ف، ثم انقر صورة، انقر فوق السهم الموجود أسفل رسومات توضيحية، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .1

 . ألبوم الصور الفوتوغرافية

 . إزالةثم انقر فوق ، حدد الصورة التي تريد إزالتها، الصور الموجودة في األلبومفي القائمة  .2

 تكرار شرائح داخل عرض تقديمي واحد

 إلضافة شريحة تحتوي على محتوى شريحة موجودة بالفعل في عرض تقديمي، يمكن تكرار الشريحة. 

 .نسخ الشرائح ولصقهايق محتوى الشريحة المكررة، ينبغي لك حينئذ ، والتي تتيح االحتفاظ بتنساسترداد اللصقالحاجة إلى ميزة  عند   هام 

 . يةالبداالتبويب  في جزء المهام الذي يحتوي على عالمتي التبويب "مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة .1

 حدد شريحة أو أكثر ترغب في تكرارها.  .2

 . شريحة جديدة، انقر فوق الشرائح، في المجموعة البدايةفي عالمة التبويب  .3

 . تكرار الشرائح المحددةفي معرض التخطيطات، انقر فوق  .4

 رة مباشرة أسفل أدنى شريحة تم تحديدها.يتم إدراج الشرائح المكر   مالحظة 

 يقة العرض االفتراضيةتغيير طر

. يتم بشكٍل افتراضي في طريقة العرض "عادي" الجزء الذي يحتوي على عالمتي التبويب "شرائح" و"مخطط تفصيلي" PowerPointيعرض 

ييرات . لتغنشاء احفظ التغييرات التي تقوم بإجرائها على حجم األجزاء في العرض أو على العرض نفسه وعرضها مع العرض التقديمي حيث يتم إ

 دوماً في عرض محدد. PowerPointال يتم حفظ التغييرات خارج هذا العرض التقديمي. إال أنه يمكنك تعيين فتح 

من بين طرق العرض التي يمكنك تعيينها كافتراضي طرق عرض "فارز الشرائح" و"عرض الشرائح" و"صفحة المالحظات" باإلضافة إلى تباينات 

 .PowerPointطرق العرض في ، راجع PowerPointصول على مزيد من المعلومات حول طرق عرض في طريقة العرض "عادي". للح

 . PowerPointخيارات ، ثم انقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .1

 . خيارات متقدمة، انقر فوق PowerPointخيارات ي مربع الحوار ف .2

نقر فوق ضي، ثم ا، حدد العرض الذي تريد تعيينه كافترافتح كافة المستندات باستخدام هذا العرض، في القائمة عرضضمن  .3

 . موافق

 تغيير ترتيب الشرائح

 عند إنشاء عرض تقديمي، قد ترغب في تغيير ترتيب الشرائح. 

 . يةالبداالمهام الذي يحتوي على عالمتي التبويب "مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة التبويب في جزء  .1

 ، حدد مصغرات الشريحة التي تريد نقلها، ثم قم بسحبها إلى موقعها الجديد. البدايةمن عالمة التبويب  .2

رغب في وانقر فوق آخر شريحة ت SHIFTفي الضغط على  ر فوق الشريحة األولى واستمرلتحديد عدة شرائح متتالية، انق   تلميح 

 مع النقر فوق كل شريحة ترغب  CTRLتحديدها. لتحديد عدة شرائح غير متتالية، استمر في الضغط على 

 

 حذف شريحة

 لحذف شريحة من العرض التقديمي، قم بما يلي:

 حذف شريحةوق انقر بزر الماوس األيمن فوق الشريحة التي ترغب في حذفها، ثم انقر ف 
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 إخفاء شريحة أو إظهارها

 إذا كنت بحاجة إلى شريحة في العرض التقديمي، ولكنك ال ترغب في إظهارها في عرض الشرائح، فيمكنك إخفاؤها. 

اهير مجن أجل ميعد هذا مفيًدا بشكل خاص عند إضافة شرائح إلى عرض تقديمي يوفر مستويات مختلفة من التفاصيل حول مادة الموضوع، ربما 

ند عمكنًا ممختلفة. يمكن وضع عالمات على هذه الشرائح كمخفية حتى ال يتم عرضها في عرض الشرائح الرئيسي، ولكن يظل الوصول إليهم 

 الحاجة. 

 على تلك حتويتالتي  على سبيل المثال، قد يطلب أحد أفراد الجمهور شرح عنصر بشكل أكثر تفصيالً. في هذه الحالة، يمكن كشف الشرائح المخفية

ت توي المعلومالتي تحالتفاصيل. ومع ذلك، إذا كان الوقت قصيًرا والجمهور يدرك المفاهيم التي توصلها له، فقد ترغب في االحتفاظ بالشرائح ا

 اإلضافية مخفية حتى تواصل العرض التقديمي دون القيام بتخٍط واضح للشرائح. 

مكن تشغيل ند تشغيل العرض التقديمي الموجود في عرض الشرائح. يلف حتى لو تم إخفاؤها ععند إخفاء شريحة، تظل الشريحة في الم   مالحظة 

 وإيقاف تشغيله بشكل فردي ألية شريحة في العرض التقديمي.إخفاء الشريحة الخيار 

1.  

 قم بأحد اإلجراءات التالية:  .2

  ،حةء الشريإخفاثم انقر فوق إلخفاء شريحة، انقر بزر الماوس األيمن فوق الشريحة التي ترغب في إخفائها . 

 مع رقم الشريحة بالداخل، بجوار الشريحة التي تم إخفاؤها. يظهر رمز الشريحة المخفية 

 نقر اها، ثم إلظهار شريحة تم إخفاؤها مسبقًا، انقر بزر الماوس األيمن فوق الشريحة التي ترغب في إظهار

 . إخفاء الشريحةفوق 

ل االنتقاقر فوق س األيمن فوق الشريحة الحالية، وانح وقررت إظهار شريحة تم إخفاؤها مسبقًا، فانقر بزر الماوإذا كنت في عرض شرائ   مالحظة 

 ، ثم انقر فوق الشريحة التي ترغب في إظهارها.إلى الشريحة

 
 إضافة نص إلى شريحة

 :يمكنك إضافة نص للمقاطع التالية في شريحة

   عنصر نائب 

 شكل  

   مربع نص 
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 النص الموجود في العناصر النائبة

 مربع نص مستخدم كتسمية توضيحية

 النص الموجود على شكل سهم

 في هذا المقال

 

  إضافة نص أساسي أو نص عنوان في عنصر نائب 

  إضافة نص إلى شكل 

  إضافة نص إلى مربع نص 

 

 ضافة نص أساسي أو نص عنوان في عنصر نائبإ

في تشكيالت متعددة. يمكنك كتابة عناوين وعناوين فرعية ونص أساسي داخل   الكائناتتحتوي تخطيطات الشريحة على عناصر نائبة للنصوص و

 العناصر النائبة للنصوص والكائنات. 

 

 يمثل الحد المنقط العنصر النائب الذي يحتوي على نص العنوان الخاص بالشريحة.

 إلضافة نص أساسي أو نص عنوان في عنصر نائب على شريحة، قم بما يلي:

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

حجم الخط وتباعد األسطر بشكل تزايدي أثناء بتصغير  erPointPowإذا تجاوز النص حجم العنصر النائب، يقوم    مالحظة 

 الكتابة، الحتواء النص. 

 إضافة نص إلى شكل

 إن النص يرفقفلشكل، يمكن أن تحتوي األشكال مثل المربعات والدوائر وبالونات وسائل الشرح واألسهم الممتلئة على نص. وعند كتابة نص داخل ا

 ص يكون مستقالً عن الشكل وال يتحّرك عند تحريك الشكل.بالشكل ويتحرك ويدور معه. يمكنك أيضاً تراكب ن

 إضافة نص ليصبح جزءاً من الشكل

 إلضافة نص يصبح جزءاً من الشكل، حدد الشكل، ثم اكتب النص أو الصقه.  

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

 إضافة مربع نص* 

 . مربع نص، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجفي عالمة التبويب  .1

أو  يةأفق"القائمة المنسدلة"، انقر فوق محاذاة  مربع النص، فمن إذا كنت تستخدم لغة من لغات شرق آسيا   مالحظة 

 . عمودية

 ب المؤشر لرسم مربع النص. انقر فوق الشريحة، ثم اسح .2

 إضافة نص إلى مربع نص

استخدم مربعات النص لوضع النص في أي مكان على الشريحة، مثل وضعه خارج العنصر النائب للنص. على سبيل المثال، يمكنك إضافة تسمية 

نشاء مربع نص ووضعه بالقرب من هذه الصورة. كما أن مربع النص يعتبر سهل االستعمال إذا أردت إضافة عن طريق إ  صورةتوضيحية إلى 

 نص إلى شكل، دون إرفاق النص بالشكل. يمكنك إضافة حد، أو تعبئة، أو ظل، أو تأثير ثالثي األبعاد لنص موجود في مربع نص.

 كتب النص أو الصقه. إلضافة نص إلى مربع النص، انقر داخل مربع النص، ثم ا 

 
 
 
 
 
 

 نسخ الشرائح ولصقها -2

 نظرة عامة على نسخ الشرائح ولصقها

غب أن لتي تري أو إلى عرض تقديمي آخر، يمكن تحديد السمة اعند نسخ شريحة أو أكثر من عرض تقديمي إلى موقع داخل نفس العرض التقديم

 تتخذها الشرائح الجديدة.

سخ نذا تم إعند لصق شريحة داخل موقع جديد في عرض تقديمي فإن هذه الشريحة بشكل افتراضي ترث سمة الشريحة التي تسبقها. ومع ذلك، 

لتنسيق اتغيير اظ بتلك السمة عند لصق الشريحة داخل عرض تقديمي مختلف. لالشريحة من عرض تقديمي آخر يستخدم سمة مختلفة، يمكن االحتف

 ؛ الذي يظهر بالقرب من الشريحة الملصقة.  خيارات اللصقحتى ال ترث الشريحة التي يتم لصقها سمة الشريحة التي تسبقها، استخدم الزر 

 نسخ الشرائح ولصقها

 . يةالبدا"مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة التبويب في جزء المهام الذي يحتوي على عالمتي التبويب  .1

 حدد الشريحة التي ترغب في نسخها بواسطة أحد اإلجراءات التالية:  .2

  .لتحديد شريحة مفردة، انقر فوقها 
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  لتحديد عدة شرائح متتالية، انقر فوق الشريحة األولى واضغط علىSHIFT حة ترغب ثم انقر فوق آخر شري

 ا. في تحديده

  لتحديد عدة شرائح غير متتالية، اضغط علىCTRL .ثم انقر فوق كل شريحة ترغب في تحديدها ، 

 . نسخانقر بزر الماوس األيمن فوق إحدى الشرائح المحددة، ثم انقر فوق  .3

تبعها ت ريد أن، انقر بزر الماوس األيمن فوق الشريحة التي تالشرائحفي العرض التقديمي الوجهة، وعلى عالمة التبويب  .4

 . لصقالشرائُح المنسوخة، ثم انقر فوق 

، الذي يظهر بالقرب من الشرائح التي تم  خيارات اللصقلالحتفاظ بالتصميم األصلي للشرائح المنسوخة، انقر فوق الزر 

سيق ظ بتنحتفااال، ثم انقر فوق الشرائحفي العرض عادي، أو في الجزء  الشرائحأو  مخطط تفصيليلصقها على عالمة التبويب 

 . المصدر

  أين الزر خيارات اللصق؟، انتقل إلى خيارات اللصقفي حالة عدم رؤية الزر 

 ارات اللصق؟أين الزر خي

بشكل نموذجي قريبًا من الشريحة التي تم لصقها على  خيارات اللصقعند لصق شريحة داخل موقع جديد في عرض تقديمي، يظهر الزر 

. ويتيح الزر خيارات اللصق التحكم في كيفية ظهور المحتوى الشرائحفي العرض عادي، أو في الجزء  الشرائحأو  مخطط تفصيليعالمة التبويب 

 .استرداد اللصق؛ كما يعرف بـ  د لصقه بع

 أحيانًا بعد لصق الشريحة:  خيارات اللصقرؤية الزر  فيما يلي أسباب تعذر

أو  قطعألوامر . في حين أنه يجب استخدام االبدايةمن عالمة التبويب  حافظةمن المقطع  لصق خاصقمت باللصق باستخدام  

 لرؤية خيارات اللصق.  Office، أو يمكنك النسخ واللصق باستخدام حافظة لصقو نسخ

 . Microsoft Office Wordمن برنامج آخر، مثل قمت بلصق مجموعة كائنات  

 ال يوجد تعارض نمطي بين المصدر ووجهة الشريحة التي تقوم بلصقها.  

 
 إضافة شريحة جديدة

 . شريحة جديدة، انقر فوق الشرائح، في المجموعة البدايةمن عالمة التبويب  .1

 حدد صورة مصغـَّرة لشريحة من معرض التخطيطات.  .2

 إضافة تخطيط

)تخطيط: ترتيب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعي، والقوائم،  تخطيطفيمكنك إضافة  يناسب احتياجاتك، تخطيط قياسيإذا لم تجد 

 جديد وتخصيصه.  والصور، والجداول، والمخططات، واألشكال التلقائية، واألفالم، على مخطط ما.(

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود  عناصر نائبةريقة عرض "الشريحة الرئيسية"، وأضف تخطيطاً جديداً، وأضف إلضافة تخطيط، انتقل إلى ط

نوان والنص األساسي أو كائنات مثل منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على الع

)قالب التصميم: ملف يحتوي  للقالب( potxخاصة بالنصوص والكائنات، ثم احفظ العرض التقديمي كملف ). المخططات، والجداول، والصور.(

جم الرموز النقطية والخطوط، وأحجام ومواضع العناصر النائبة، وتصميم الخلفية، وتعبئة أنظمة على األنماط في عرض تقديمي، متضمناً نوع وح

 .األلوان، والشريحة الرئيسية وشريحة العنوان الرئيسية االختيارية.(
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 . الشريحة الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضضمن عالمة التبويب  .1

طيط افة التخيحتوي على شريحة رئيسية وتخطيطات، انقر فوق موقع أدنى الشريحة الرئيسية حيثما تريد إضفي الجزء الذي  .2

 الجديد. 

 . إدراج تخطيط، انقر فوق تحرير رئيسي، في المجموعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .3

 قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:  .4

  عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات  عنصر نائبلحذف(

الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل المخططات، والجداول، 

 . DELETEمرغوب فيه، انقر فوق حد العنصر النائب، ثم اضغط افتراضي غير  والصور.(

  :إلضافة عنصر نائب، قم بالتالي 

ق ، انقر فوتخطيط رئيسي، في المجموعة عرض الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .1

 ، ثم انقر فوق عنصر نائب. إدراج عنصر نائبنص السهم الموجود بجانب 

 ب لرسم العنصر النائب. انقر فوق موقع في التخطيط، ثم اسح .2

 حدود زواياه. لتغيير حجم عنصر نائب، اسحب أحد   تلميح 

 . حفظ باسم، وانقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .5

 ، اكتب اسماً للملف، أو ال تقم بأي إجراء للموافقة على اسم الملف المقترح. اسم الملففي المربع  .6

 . حفظ، ثم فوق PowerPoint Templates، انقر فوق حفظ بنوعفي القائمة  .7

ادي" ضمن يظهر اآلن التخطيط الذي قمت بإضافته وتخصيصه في قائمة التخطيطات المضمنة القياسية الموجودة في طريقة العرض "عس   مالحظة 

 .شرائح، في المجموعة الصفحة الرئيسيةعالمة التبويب 

 
 إضافة عنصر نائب إلى تخطيط

ً تعد العناصر النائبة مربع ومات ائنات مثل رس أو كات ذات حدود منقطة تعتبر جزءاً من تخطيطات الشرائح. تحمل هذه المربعات اسماً ونصاً أساسيا

SmartArt .ومخططات وجداول وصور 

 ن فرعي.اب لعنوعلى سبيل المثال، فيما يلي ما هو افتراضياً، تخطيط الشريحة القياسية التي تحتوي على عنصر نائب لنص عنوان وعنصر نائ

 

 إلضافة عنصر نائب لتخطيط، قم بالتالي:
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 . الشريحة الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة  عرضضمن عالمة التبويب  .1

 . إدراج تخطيط، انقر فوق تحرير رئيسي، في المجموعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .2

، ئبعنصر نا إدراج، انقر فوق السهم الموجود بجانب تخطيط رئيسيفي المجموعة  ،الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .3

 ثم انقر فوق نوع العنصر النائب الذي تريد. 

 انقر فوق موقع على التخطيط، ثم اسحب لرسم العنصر النائب.  .4

 . 4إلى  2إلضافة المزيد من العناصر النائبة، كرر الخطوات من  .5

 ."تغيير عنصر نائب"تمت إضافته، راجع لتغيير عنصر نائب    مالحظة 

 تطبيق تخطيط
 . يةاالبدفي جزء المهام الذي يحتوي على عالمتي التبويب "مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة التبويب  .1

 انقر فوق الشريحة التي تريد تطبيق تخطيط عليها.  .2

 ت. ، ثم انقر فوق أحد التخطيطاتخطيط، انقر فوق الشرائح، في مجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .3

   مالحظات  

 . "نظرة عامة حول التخطيطات"للحصول على المزيد من المعلومات حول المخططات التفصيلية، راجع  

إذا كنت تريد إضافة شريحة لها تخطيط مختلف إلى عرض تقديمي، راجع "إضافة شريحة ذات تخطيط مختلف لعرض  

 تقديمي". 

 
 
 
 
 

 تغيير عنصر نائب

نص بداخله. ويمكنك تغيير بتغيير حجمه، أو تغيير موضعه، أو بتغيير الخط أو الحجم أو الحالة أو اللون أو التباعد لل  عنصر نائبيمكنك تغيير 

 العناصر النائبة التي تظهر في شريحة مفردة أو في شرائح متعددة في العرض التقديمي.

يتم إجراؤها تؤثر كافة التغييرات التي يتم إجراؤها على شريحة رئيسية على كافة الشرائح التي تتبع الشريحة الرئيسية، بينما تؤثر التغييرات التي 

)تخطيط: ترتيب العناصر مثل نص العنوان والعنوان الفرعي والقوائم والصور والجداول والمخططات واألشكال واألفالم على  تخطيطاتعلى 

لون الخط على كافة شرائح العنوان في عرض الشرائح على كافة الشرائح التي تتبع هذا التخطيط. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تغيير  الشريحة.(

 تقديمي، في طريقة العرض "الشريحة الرئيسية"، فانقر فوق تخطيط نمط العنوان، ثم قم بتغيير تنسيق النص. 

 تغيير عنصر نائب يظهر في شريحة مفردة

 انقر فوق العنصر النائب الذي تريد تغييره، ثم قم بأحد اإلجراءين التاليين:  

، وعندما يصبح المؤشر على شكل سهم ثنائي الرأس، اسحب  مقابض تغيير حجمهه، أشر إلى أحد لتغيير حجم 

 المقبض. 

 العنصر إلعادة تعيين موضعه، أشر إلى أحد حدوده، وعندما يتحّول المؤشر إلى سهم رباعي الرأس، اسحب 

 ى موقع جديد. النائب إل
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فحة الصلتغيير خط أو حجم أو حالة أو لون أو تباعد النص بداخله، حدد النص، ثم من عالمة التبويب  

 ، انقر فوق الخيارات التي تريدها. خط، في المجموعة الرئيسية

 تغيير عنصر نائب يظهر في عدة شرائح

 . النشرات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضضمن عالمة التبويب  .1

 انقر فوق العنصر النائب الذي تريد تغييره، ثم قم بأي مما يلي:  .2

  وعندما يصبح المؤشر سهماً ثنائي الرأس، اسحب المقبض.  مقابض تغيير حجمهلتغيير حجمه، أشر إلى أحد ، 

  نصر تعيين موضعه، أشر إلى أحد حدوده، وعندما يصبح المؤشر سهماً رباعي الرأس، اسحب العإلعادة

 النائب إلى موقع جديد. 

 خطدوات لتغيير الخط أو الحجم أو الحالة أو اللون أو التباعد للنص بداخله، حدد النص لعرض شريط األ 

 ، انقر فوق الخيار المرغوب. خطالعائم. ضمن شريط األدوات 

 يير الخطوطتغ

و  Arialدية. يسمى أيضاً حرف مطبعي. )خط: تصميم رسومي يطبّق على كافة األرقام، والرموز، واألحرف األبج الخطوطيمكنك تغيير 

Courier New  على  نقاط، وبأنماط مختلفة، مثل أسود عريض.( 10هما مثالن عن الخطوط. وتأتي الخطوط عادة بأحجام مختلفة، مثل

المطبقة على عرضك  تغيير خطوط العنوان والنص في السمةشريحة مفردة، أو يمكنك تغيير الخطوط في عرضك التقديمي بالكامل. يمكنك أيضاً 

 التقديمي.

 تغيير الخطوط على شريحة مفردة

 قم بأحد اإلجراءين التاليين:  .1

 يره. لتغيير الخط في فقرة أو عبارة واحدة، حدد النص الذي تريد تغي 

  عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً  عنصر نائبلتغيير خط النص بالكامل في(

نات مثل المخططات، من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائ

 قم بتحديد النص بالكامل في العنصر النائب، أو انقر فوق العنصر النائب. والجداول، والصور.(

 . خط، حدد خطاً في القائمة خط، في المجموعة الصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .2

 تغيير الخطوط في العرض التقديمي بالكامل

)شريحة رئيسية: الشريحة التي تخّزن معلومات حول قالب التصميم المطبّق، متضمنة أنماط الخطوط، وأحجام  شريحة رئيسيةإذا كنت تستخدم 

فسوف يظهر الخط الجديد العرض  واحدة، وتقوم بتغيير خط على الشريحة الرئيسية، العناصر النائبة ومواضعها، وتصميم الخلفية، وأنظمة األلوان.(

)قالب التصميم: ملف يحتوي على األنماط في  قالبالتقديمي بالكامل. إذا كنت تستخدم شرائح رئيسية متعددة )على سبيل المثال، عندما تقوم بتطبيق 

وز النقطية والخطوط، وأحجام ومواضع العناصر النائبة، وتصميم الخلفية، وتعبئة أنظمة األلوان، والشريحة عرض تقديمي، متضمناً نوع وحجم الرم

 واحد على العرض التقديمي(، فيجب تغيير نمط الخط في كل شريحة رئيسية. الرئيسية وشريحة العنوان الرئيسية االختيارية.(

 . الشريحة الرئيسية، انقر فوق عرض التقديميطرق عرض ال، في المجموعة عرضضمن عالمة التبويب  .1

)تخطيط: ترتيب العناصر مثل نص العنوان والعنوان  التخطيطاتفي الجزء األيمن الذي يحتوي على الشرائح الرئيسية و .2

، انقر فوق صورة مصغرة شكال التلقائية، واألفالم، على مخطط ما.(الفرعي، والقوائم، والصور، والجداول، والمخططات، واأل

 للشريحة الرئيسية أو التخطيط الذي يحتوي على الخط الذي تريد تغييره. 

 ليه. جديد إ في الشريحة الرئيسية أو التخطيط، انقر فوق نص العنوان أو مستوى النص األساسي الذي تريد تطبيق نمط خط .3

 حة الرئيسية أو التخطيط، يمكنك فقط تغيير الخط، دون النص.على الشري   تلميح 
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 القائمة.  ، ثم حدد الخط منالخطوط، انقر فوق تحرير السمة، في المجموعة الشريحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .4

 ،ة الرئيسيةالشريحالتبويب ألي خطوط أخرى تريد تغييرها. للرجوع إلى تحرير الشرائح الخاصة بك، ضمن عالمة  4إلى  1كرر الخطوات من 

 .إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالقفي المجموعة 

 إنشاء ارتباط تشعبي

شعبي اتصاالً من شريحة ألخرى في نفس العرض التقديمي )مثل ارتباط ، يعتبر أي ارتباط تMicrosoft Office PowerPoint 2007في 

 ( أو إلى شريحة في عرض تقديمي آخر، أو عنوان بريد إلكتروني، أو صفحة ويب، أو ملف.عرض مخصصتشعبي إلى 

 .WordArtص أو كائن، مثل صورة أو رسم أو شكل أو يمكنك إنشاء ارتباط تشعبي من ن

 ماذا تريد أن تفعل؟

 إنشاء ارتباط تشعبي:

 إلى شريحة في نفس العرض 

 إلى شريحة في عرض تقديمي آخر

 إلى عنوان بريد إلكتروني

 إلى صفحة أو ملف على ويب

 إلى ملف جديد

 إنشاء ارتباط تشعبي إلى شريحة في نفس العرض التقديمي 

 في العرض "العادي"، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعبي.  .1

 . ارتباطاتر فوق ، انقارتباطات، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .2

 . مكان في هذا المستند، انقر فوق ارتباط بـضمن  .3

 قم بأحد اإلجراءين التاليين:  .4

  :االرتباط بعرض مخصص في العرض التقديمي الحالي 

وجهة ك، انقر فوق العرض المخصص الذي تريد استخدامه حدد مكاناً في هذا المستندضمن  .1

 االرتباط التشعبي. 

 . ثم رجوععرض حدد خانة االختيار .2

  :االرتباط بشريحة في العرض التقديمي الحالي 

  باط ة لالرت، انقر فوق الشريحة التي تريد استخدامها كوجهحدد مكاناً في هذا المستندضمن

 التشعبي. 

 إنشاء ارتباط تشعبي إلى شريحة في عرض تقديمي آخر
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 ط تشعبي. في العرض "العادي"، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتبا .1

 . ارتباط التشعبي، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .2

 . ملف موجود أو صفحة ويب موجودة، انقر فوق االرتباط بـضمن  .3

 حدد موقع العرض التقديمي الذي يحتوي على الشريحة التي تريد االرتباط بها.  .4

 ريحة التي تريد االرتباط بها. ، ثم انقر فوق عنوان الشإشارة مرجعيةانقر فوق  .5

 إنشاء ارتباط تشعبي إلى عنوان بريد إلكتروني

 في العرض "العادي"، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعبي.  .1

 . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .2

 . اإللكترونيعنوان البريد ، انقر فوق االرتباط بـضمن  .3

 اوين البريدعنلمربع ، اكتب عنوان البريد اإللكتروني الذي تريد االرتباط به، أو في اعنوان البريد اإللكترونيفي المربع  .4

 ، انقر فوق عنوان بريد إلكتروني. اإللكتروني المستخدمة مؤخراً 

 ، اكتب كائن رسالة البريد اإللكتروني. كائنفي المربع  .5

 ي إلى صفحة أو ملف على ويبإنشاء ارتباط تشعب

 في العرض "العادي"، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعبي.  .1

 . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .2

 .  استعراض ويب، ثم انقر فوق ملف موجود أو صفحة ويب موجودة، انقر فوق االرتباط بـضمن  .3

 . موافقد موقع الصفحة أو الملف الذي تريد االرتباط به وحدده، ثم انقر فوق حد .4

 إنشاء ارتباط تشعبي إلى ملف جديد

 في العرض "العادي"، حدد النص أو الكائن الذي تريد استخدامه كارتباط تشعبي.  .1

 . ارتباط، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .2

 . إنشاء مستند جديد، انقر فوق ـاالرتباط بضمن  .3

 ، اكتب اسم الملف الذي تريد إنشاء ارتباط به. اسم المستند الجديد في المربع  .4

د إنشاء الذي تري ، استعرض للوصول إلى الموقعتغيير، انقر فوق المسار الكاملإذا كنت تريد إنشاء مستند في موقع آخر، ضمن 

 .موافقالملف فيه، ثم انقر فوق 

 ، انقر إذا كنت تريد تحرير الملف اآلن أو بعد ذلك. التحرير وقتضمن  .5

 إنشاء عرض مخصص وتقديمه
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مكنك مالئمة عرض تقديمي فردي لمجموعة من ، يMicrosoft Office PowerPoint 2007عن طريق إنشاء العروض المخصصة في 

إلى مجموعة من الشرائح  ارتباط تشعبيجماعات الحضور. استخدم عرضاً مخصصاً لتقديم مجموعة شرائح مستقلة عن العرض التقديمي، أو إنشاء 

 في العرض التقديمي.

 في هذا المقال

 

 نظرة عامة حول العروض المخصصة  

 عرض أساسي مخصص  إنشاء 

 إنشاء عرض مخصص ذي ارتباط تشعبي  

  Office PowerPoint 2007بدء عرض مخصص من داخل  

 

 نظرة عامة حول العروض المخصصة

يمياً اً تقدهناك نوعان من العروض المخصصة: أساسي وذو ارتباط تشعبي: يعتبر العرض األساسي المخصص عرضاً تقديمياً منفصالً أو عرض

 كثر.أويعتبر عرض االرتباط التشعبي المخصص سبيالً سريعاً لالنتقال إلى عرض تقديمي منفصل أو يتضمن بعضاً من شرائح األصل. 

 عروض أساسية مخصصة

رض وى العاستخدم العرض األساسي المخصص إللقاء عروض تقديمية منفصلة على مجموعة مختلفة من المؤسسات. على سبيل المثال، إذا احت

فقط. يمكنك إنشاء عرض ثان  5و 3و 1" يتضمن شرائح 1مكنك إنشاء عرض مخصص يسمى "موقع التقديمي على مجموع خمس شرائح، ي

يمي . عند إنشاء عرض مخصص من العرض التقديمي، يمكنك دوماً تشغيل العرض التقد5و 4و 2و 1" يتضمن شرائح 2مخصص يسمى "موقع 

 بأكمله في ترتيبه التسلسلي األصلي.

 

 1شرائح للموقع 

 2قع شرائح للمو

 عروض مخصصة ذات ارتباطات تشعبية

خصص ساسي مأاستخدم العرض المخصص ذي االرتباط التشعبي لتنظيم المحتوى في العرض التقديمي. على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء عرض 

ديمي التق روض من العرضحول التنظيم العام الجديد للشركة، يمكنك حينئذ إنشاء عرض مخصص لكل قسم داخل المؤسسة واالرتباط بهذه الع

 األساسي.
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 شريحة ذات ارتباطات تشعبية

 عرض مخصص للقسم أ

 عرض مخصص للقسم ب

مقاطع  ال إلىيمكنك أيضاً استخدام عرض مخصص ذي ارتباط تشعبي إلنشاء جدول شريحة المحتويات. يسمح لك جدول شريحة المحتويات باالنتق

 ختيار أية المقاطع التي ستقوم بإظهارها لجماعة الحضور في وقت معين.مختلفة من العرض التقديمي بحيث يمكنك ا

 إنشاء عرض أساسي مخصص

ئح عرض شرا، انقر فوق السهم الموجود بجانب بدء عرض الشرائح، في المجموعة عرض الشرائحفي عالمة التبويب  .1

 . عروض مخصصة، ثم انقر فوق مخصص

  .جديد، انقر فوق عروض مخصصةفي مربع الحوار  .2

 . فةإضا، انقر فوق الشرائح التي تريد تضمينها في العرض المخصص، ثم انقر فوق شرائح في العرض التقديميضمن  .3

رغب في وانقر فوق آخر شريحة ت SHIFTح متتالية، انقر فوق الشريحة األولى واستمر في الضغط على لتحديد عدة شرائ   تلميح 

 ا.مع النقر فوق كل شريحة ترغب في تحديده CTRLستمر في الضغط على تحديدها. لتحديد عدة شرائح غير متتالية، ا

حد أقر فوق ، انقر فوق إحدى الشرائح، ثم انشرائح في العرض المخصصلتغيير الترتيب الذي ستظهر فيه الشرائح، ضمن  .4

 األسهم لتحريك الشريحة إلى أعلى أو أسفل في القائمة. 

ض في العر . إلنشاء عروض إضافية مخصصة مع أية شرائحموافقثم انقر فوق  ،اسم عرض الشرائحاكتب اسماً في المربع  .5

 . 5إلى  1التقديمي، كرر الخطوات من 

 .إظهار، ثم انقر فوق عروض مخصصةع الحوار لمعاينة عرض مخصص، انقر فوق اسم العرض في مرب   تلميح 

 إنشاء عرض مخصص ذي ارتباط تشعبي

ئح عرض شرا، انقر فوق السهم الموجود بجانب بدء عرض الشرائحي المجموعة ، فعرض الشرائحفي عالمة التبويب  .1

 . عروض مخصصة، ثم انقر فوق مخصص

 . جديد، انقر فوق عروض مخصصةفي مربع الحوار  .2

، انقر فوق الشرائح التي تريد تضمينها في العرض األساسي المخصص، ثم انقر فوق شرائح في العرض التقديميضمن  .3

 . إضافة



 
32 

غب في وانقر فوق آخر شريحة تر SHIFTتتالية، انقر فوق الشريحة األولى واستمر في الضغط على ملتحديد عدة شرائح    تلميح 

 ا.مع النقر فوق كل شريحة ترغب في تحديده CTRLتحديدها. لتحديد عدة شرائح غير متتالية، استمر في الضغط على 

حد أقر فوق ، انقر فوق إحدى الشرائح، ثم انح في العرض المخصصشرائلتغيير الترتيب الذي ستظهر فيه الشرائح، ضمن  .4

 األسهم لتحريك الشريحة إلى أعلى أو أسفل في القائمة. 

ض في العر . إلنشاء عروض إضافية مخصصة مع أية شرائحموافق، ثم انقر فوق اسم عرض الشرائحاكتب اسماً في المربع  .5

 . 5إلى  1التقديمي، كرر الخطوات من 

 . تشعبي لهارتباط تشعبي من العرض األساسي إلى عرض دعم، حدد النص أو الكائن الذي تريد تمثيل االرتباط الإلنشاء  .6

 . ارتباط تشعبي، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .7

 . مكان في هذا المستند، انقر فوق ارتباط إلىضمن  .8

 قم بأحد اإلجراءين التاليين:  .9

  ال د االنتق، حدد العرض المخصص الذي تريحدد مكاناً في هذا المستندبعرض مخصص، في القائمة لالرتباط

 . عرض ثم رجوعإليه، ثم حدد خانة االختيار 

  التي تريد لشريحة، حدد احدد مكاناً في هذا المستندلالرتباط بموقع في العرض التقديمي الحالي، في القائمة 

 االنتقال إليها. 

 .إظهار، ثم انقر فوق عروض مخصصةاينة عرض مخصص، انقر فوق اسم العرض في مربع الحوار لمع   تلميح 

 Office PowerPoint 2007بدء تشغيل عرض مخصص من داخل 

 . إعداد عرض الشرائح، انقر فوق إعداد ، في المجموعة عرض الشرائحضمن عالمة التبويب  .1

 ، ثم انقر فوق العرض المخصص الذيعرض مخصصنقر فوق ، اعرض الشرائح، ضمن إعداد العرضفي مربع الحوار  .2

 تريد. 

 . موافقانقر فوق  .3

 افتح العرض التقديمي الذي تريد عرضه لعرض شرائح مخصص.  .4

 . عرض الشرائح، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة  عرضضمن عالمة التبويب  .5

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

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  التعّرف على المالحظات الرئيسية والعناصر النائبة وصفحة المالحظات وجزء المالحظات 

  إعادة ترتيب العناصر النائبة 

  إلى صفحات المالحظات WordArtإضافة مربع نص أو  

  إضافة صورة أو قصاصة فنية إلى صفحات المالحظات 

  إضافة شكل إلى صفحات المالحظات 

  إضافة تأثير إلى صفحات المالحظات 

  اتهاتغيير خط السمة أو ألوانها أو تأثير 

 

 التعّرف على المالحظات الرئيسية والعناصر النائبة وصفحة المالحظات وجزء المالحظات 
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ي العرض التقديمي. )الشريحة الرئيسية: عرض شريحة أو صفحة يتم فيها تعريف تنسيق كافة الشرائح أو الصفحات ف الرئيسيةاستخدم المالحظات 

الختيار  يكون لكل عرض تقديمي شريحة رئيسية لكل مكون أساسي مثل الشرائح، وشريحة العنوان، ومالحظات المحاضر، ونشرات الحضور.(

 المعلومات التي تريد ظهورها على كافة صفحات المالحظات وترتيب تخطيط تلك المعلومات.

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن لهذه  العناصر النائبةباإلضافة إلى 

)رأس  رؤوس الصفحات وتذييالتهالكل من  المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل التخطيطات، والجداول، والصور.(

وتذييل الصفحة: يمكن أن يحتوي الرأس على نص أو رسومات، ويظهر في أعلى كل صفحة في المقطع. ويظهر التذييل في أسفل كل صفحة. وعادة 

والتاريخ ورقم صفحة الشريحة، تحتوي  وعناوين الفصول، والتواريخ، وأسماء الكتّاب.( ما تحتوي الرؤوس والتذييالت على أرقام الصفحات،

. وللتمييز بين العناصر النائبة، النص األساسيالمالحظات الرئيسية على عنصر نائب لصورة الشريحة وآخر لنص المالحظات، يسمى عنصر نائب 

 قم باآلتي:

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق رض العروض التقديميةطرق ع، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 تيار. ، قم بإلغاء تحديد كافة خانات االخعناصر نائبة، في المجموعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 النائب.  رالعنص عند إزالة تحديد كل خانة اختيار، يختفي كل عنصر نائب من صفحة المالحظات. قم بتحديد كل خانة اختيار لترى

 

 العناصر النائبة في طريقة عرض المالحظات الرئيسية

 صفحة المالحظات وجزء المالحظات

حة اعة صفتـُظهر كل صفحة مالحظات صورة شريحة، إلى جانب المالحظات المصاحبة لتلك الشريحة. وعند طباعة صفحة المالحظات، تتم طب

 واحدة لكل شريحة مع النص أو الصور اإلضافية. 

 

 تحتوي صفحات المالحظات على المالحظات وكل شريحة في العرض التقديمي. 

 تتم طباعة كل شريحة على صفحة المالحظات الخاصة بها.  

 تصاحب المالحظات الشريحة.  

 يمكن إضافة بيانات إلى صفحات المالحظات مثل المخططات والصور. 
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هو المكان الذي يتم فيه إدخال النص الخاص بالشريحة. كما يتم عرض نص العنصر  اسيالنص األسفي صفحة المالحظات، يكون العنصر النائب 

ما.  )جزء المالحظات: الجزء في العرض العادي حيث تكتب مالحظاتك التي تريدها أن ترافق شريحة جزء المالحظاتفي  النص األساسيالنائب 

في طريقة العرض عادي، والتي تقع  ويمكنك طباعة تلك المالحظات كصفحات المالحظات أو عرضها عند حفظ عرض تقديمي كصفحة ويب.(

 أسفل الشريحة مباشرة.

 

 جزء المالحظات في طريقة العرض عادي 

صفحة بالخاص  النص األساسيالنص في العنصر النائب عند إدخال نص في جزء المالحظات في طريقة العرض "عادي"، فإنك تقوم أيًضا بإدخال 

 مالحظات الشريحة.

تخدم ات، اسفي طريقة العرض العادي، استخدم جزء المالحظات إلدخال النص وتنسيقه عند تحرير الشريحة. في طريقة العرض صفحة المالحظ

 المالحظات عند طباعتها مع الشرائح.صفحة المالحظات لرؤية التأثير الكامل ألي تنسيق نص وللتحكم في كيفية ظهور 

 

 جزء المالحظات في طريقة العرض عادي 

 جزء المالحظات في طريقة العرض صفحة المالحظات 
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في طريقة عرض المالحظة الرئيسية أو طريقة عرض صفحة المالحظات، يمكنك إنشاء نشرات مالحظات لتصيب جمهورك بالمفاجأة وإدخال 

، كمسودة أو وثيقة سرية، إلى كافة إضافة شعار شركة أو نص. كذلك يمكنك صورةأو جداول أو  WordArtأو  إضافة تأثيرالبهجة عليهم من خالل 

بحيث تتوافق مع شرائحك وذلك بهدف  تغيير خطوط السمات وألوانها وتأثيراتهاو إعادة ترتيب العناصر النائبةصفحات المالحظات. كما يمكنك 

 إنشاء منظر متناسق لكٍل من الشرائح والنشرات.

)كائن: جدول أو تخطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات. والكائنات التي تنشأ في تطبيق واحد، مثالً  الكائناتتظهر الصور أو 

الحظات على األخرى التي تقوم بإضافتها في طريقة عرض صفحة الم .(OLEجداول بيانات، وتربط أو تُضمن في تطبيق آخر هي كائنات 

صفحة المالحظات المطبوعة، لكنها ال تظهر على الشاشة في طريقة العرض عادي. إذا قمت بحفظ العرض التقديمي كصفحة ويب، ال تظهر 

 الصورة أو الكائن عندما تعرض العرض التقديمي في مستعرض ويب، على الرغم من وجودها في المالحظات.

 لواردة أدناه وتنفيذها إلنشاء مجموعة مثيرة من صفحات المالحظات.قد ترغب في تجريب عدد من اإلجراءات ا

 

 إعادة ترتيب العناصر النائبة

تظهر صفحة  قي حتىيمكنك نقل العناصر النائبة إلى موقع مختلف على المالحظات الرئيسية أو التبديل من االتجاه العمودي إلى االتجاه األف

صورة نائب على الشريحة، فقد ترغب في تغيير اتجاه العنصر ال SmartArtإذا كان لديك رسم  المالحظات بشكل أفضل. على سبيل المثال،

 على صفحات المالحظات بشكل أفضل. SmartArtلعرض رسم  الشريحة

 نقل العناصر النائبة

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1
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لمؤشر إلى ا يتحول ا، قم باإلشارة إلى أحد حدود العنصر النائب. عندمصورة الشريحةأو  النص األساسيالعنصر النائب  لنقل .2

 ، اسحب العنصر النائب إلى موضع جديد. 

 غالقإقر فوق ، انقإغال، في المجموعة المالحظات الرئيسيةعند االنتهاء من تعيين موضع العناصر النائبة، من عالمة التبويب  .3

 . العرض الرئيسي

 

 تغيير اتجاه العناصر النائبة

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

 ليهما: ، قم بأحد اإلجراءين التاليين أو كإعداد الصفحةفي المجموعة  المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 و أ عموديق ، ثم انقر فواتجاه صفحة المالحظات، انقر فوق النص األساسيالعنصر النائب  لتغيير اتجاه

 . أفقي

 

  أفقي أو عمودي، ثم انقر فوق اتجاه الشريحة، انقر فوق صورة شريحةلتغيير اتجاه العنصر النائب . 
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لعرض إغالق ا ، انقر فوقإغالقمجموعة ، في الالمالحظات الرئيسيةعند االنتهاء من تغيير االتجاه، من عالمة التبويب  .3

 . الرئيسي

 

 إلى صفحات المالحظات WordArtإضافة مربع نص أو 

موضع كتل من النص )مربع نص: حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم مربعات النص هذه لتعيين  مربع نصيمكنك استخدام 

: كائنات نصية تنشأ باستخدام تأثيرات WordArt (WordArtأو  على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

 لعرض التقديمي الخاص بك عبارة عن مسودة أو وثيقة سرية.إليضاح أن ا جاهزة مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى عليها.(

 إضافة مربع نص

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

ل صفحة سفأ النص األساسي، وانقر في العنصر النائب مربع نص، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 المالحظات، ثم اسحب لجعل مربع النص في الحجم الذي تريده. 

 

 أدخل نًصا في مربع النص الذي ترغب في ظهوره في صفحات المالحظات.  .3

 ، قم بسحب مربع النص إلى موقع جديد. لتعيين موضع مربع النص، انقر فوقه، وعندما يتحول المؤشر إلى  .4

 ، أوسيةالصفحة الرئيمن عالمة التبويب  خطدام خيارات التنسيق في المجموعة قم بتنسيق النص في مربع النص باستخ .5

 . تنسيقمن عالمة التبويب  أدوات الرسم، أسفلأنماط األشكالالخيارات الموجودة في المجموعة 

 

إضافة لمعلومات، انظر لتنسيق مربع النص نفسه. لمزيد من ا أنماط األشكاليمكنك أيًضا استخدام الخيارات الموجودة في المجموعة 

 .WordArtأو حذف تعبئة أو مخطط تفصيلي أو تأثير إلى نص أو 

، انقر فوق إغالق، في المجموعة الرئيسية المالحظاتبعد تعيين نضع النص ومربع النص وتنسيقهما، فمن عالمة التبويب  .6

 . إغالق العرض الرئيسي
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 WordArtإضافة 

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

 .يسيةالمالحظات الرئمن بدالً  صفحة المالحظاتمالحظات واحدة فقط، انقر فوق  لتطبيق هذا اإلجراء على صفحة   مالحظة 

 الذي تريده.  WordArtثم انقر فوق نمط WordArt، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 

 الذي تريده أن يظهر في صفحة المالحظات.  WordArtأدخل النص في  .3

 إلى موقع جديد.  WordArt، قم بسحب ، انقر فوقه، وعندما يتحول المؤشر إلى WordArtإلعادة تعيين موضع  .4

، من عالمة أدوات الرسم، أسفل WordArtأنماط ، استخدم الخيارات الموجودة في المجموعة WordArtلتغيير مظهر  .5

 . تنسيقالتبويب 

 

، إغالقموعة ، في المجالمالحظات الرئيسية، فمن عالمة التبويب WordArtك بالرضا عن الشكل الذي يبدو عليه عند شعور .6

 . إغالق العرض الرئيسيانقر فوق 

 

لجعله بارًزا عن أية مالحظات تقوم بإضافتها إلى صفحة المالحظات، أو جعل مربع النص أو  Word Artتدوير مربع النص أو يمكنك    تلميح 

WordArt  التعبئة أو المخطط التفصيليأكثر شفافية من خالل تغيير. 

 إضافة صورة أو قصاصة فنية إلى صفحات المالحظات

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA101283471025&CTT=5&Origin=HA102079521025
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA102020471025&CTT=5&Origin=HA102079521025
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA101283471025&CTT=5&Origin=HA102079521025
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA101283471025&CTT=5&Origin=HA102079521025


 
39 

 

 قم بأحد اإلجراءات التالية.  رسومات توضيحية، وفي المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 

 إدراج، ثم قم بتحديد موقع الصورة التي تريدها، ثم انقر فوق صورةصورة، انقر فوق  الستخدام.  

  قصاصة فنية: قطعة من عمل فني، تظهر عادة كصورة نقطية أو كتركيبة من أشكال  قصاصة فنيةالستخدام(

)جزء المهام: إطار ضمن برنامج من برامج  ، قصاصة فنية. وفي جزء المهام يةقصاصة فن، انقر فوق مرسومة.(

Office  يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع. ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام هذه األوامر مع استمرار العمل

)قصاصة: ملف واحد للوسائط، متضمناً  القصاصة، اكتب إما كلمة أو عبارة تصف ث عنالبحفي المربع  ضمن الملفات.(

التي تريدها أو اكتب اسم ملف القصاصة بالكامل أو جزًءا من االسم، ثم انقر  رسم فني، أو صوت، أو حركة، أو أفالم.(

 . انتقالفوق 

حجم الصورة أو القصاصة الفنية، أو إلعادة تعيين موضع الصورة أو القصاصة الفنية، انقر بزر الماوس األيمن فوق لضبط  .3

مختصرة: قائمة تظهر الئحة  )قائمة القائمة المختصرةمن  الحجم والموضعالصورة أو القصاصة الفنية على الشريحة، ثم انقر فوق 

 . .(SHIFT+F10أوامر متعلقة بعنصر معيّن. لعرض قائمة مختصرة، انقر بزر الماوس األيمن فوق عنصر ما أو اضغط 

قليلها في ادات أو ت، قم بزيادة اإلعدتغيير الحجم، أسفل الحجملتغيير حجم الصورة أو القصاصة الفنية، من عالمة التبويب  .4

 . العرضو فاعاالرتالمربعين 

بة تأمين نسار االختي للمحافظة على االرتفاع والعرض المتناسبين مع الصورة أو القصاصة الفنية عند تغيير الحجم، قم بتحديد خانة

 .االرتفاع إلى العرض

 .لينسبة إلى حجم الصورة األصلتوسيط الصور أو القصاصة الفنية في صفحة المالحظات، قم بتحديد خانة االختيار 

ع التي ت للمواض، ثم قم بإدخال اإلعداداالموضعنقل الصورة أو القصاصة الفنية على الشريحة، انقر فوق عالمة التبويب ل .5

 . عمودي و أفقيتريدها في المربعين 

في  ،رئيسيةالمالحظات العند شعورك بالرضا عن الشكل الذي تبدو عليه الصورة أو القصاصة الفنية، من عالمة التبويب  .6

 . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالقعة المجمو

 

باستخدام الخيارات الموجودة  إضافة تأثيراتأو تغيير حد الصورة أو  تغيير سطوع الصورة أو تباينها أو شفافيتهايمكنك    تلميح 

 .تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الصورةأسفل 
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 إضافة شكل إلى صفحات المالحظات

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق ديميةطرق عرض العروض التق، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

 .يسيةالمالحظات الرئبدالً من  صفحة المالحظاتمالحظات واحدة فقط، انقر فوق  لتطبيق هذا اإلجراء على صفحة   مالحظة 

 . أشكال، انقر فوق رسم، في المجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 

 ، ثم قم بالسحب لوضع الشكل. النص األساسيالعنصر النائب انقر فوق الشكل الذي تريده، وانقر فوق  .3

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

، اختر الخيارات التي تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الرسمإلى الشكل، أسفل  تعبئة أو مخطط تفصيلي أو تأثيرإلضافة  .4

 . أنماط األشكالتريدها في مجموعة 

 

نقر ، اقإغالوعة ، في المجمالمالحظات الرئيسيةعند شعورك بالرضا عن المظهر الذي يبدو عليه الشكل، فمن عالمة التبويب  .5

 . إغالق العرض الرئيسيفوق 

 

 إضافة تأثير إلى صفحات المالحظات

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1
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نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم مربعات النص هذه  )مربع نص: حاوية مربع النصقم بتحديد النص أو  .2

أو  لتعيين موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

WordArt (WordArtكائنات نصية تنشأ باستخد :).أو  ام تأثيرات جاهزة مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى عليها

)كائن: جدول أو تخطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات. والكائنات التي تنشأ في تطبيق  الكائنالصورة أو 

 اآلخر الذي ترغب في إضافته تأثير إليه.  .(OLEبيانات، وتربط أو تُضمن في تطبيق آخر هي كائنات واحد، مثالً جداول 

ر فوق التأثي ، ثم انقرتأثيرات األشكال، انقر فوق أنماط األشكال، في المجموعة تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الرسمأسفل  .3

 الذي تريده. 

 

إضافة أو  أو حذفه WordArtإضافة تعبئة أو مخطط تفصيلي أو تأثير إلى نص أو ، انظر لمزيد من المعلومات حول إضافة تأثير

 .تعبئة شكل أو تأثير شكل أو حذفهما

 . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق، في المجموعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .4

 

لتحسين  صورة الشريحةأو العنصر النائب  النص األساسينقل العنصر النائب أو  النص األساسيالعنصر النائب  تغيير اتجاهقد ترغب في    تلميح 

 مظهر صفحة المالحظات.

 تغيير خط السمة أو ألوانها أو تأثيراتها

جموعة من المستند هي م )سمة: مجموعة من عناصر التصميم الموّحدة التي توفر مظهراً للمستند باستخدام األلوان، والخطوط، والرسومات.( سمة

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة  ألوان السماتاختيارات التنسيق التي تشتمل على مجموعة من 

)خطوط السمة: مجموعة من الخطوط الرئيسية والثانوية التي تطّبق على ملف.  خطوط السماتومجموعة من  وخطوط السمة وتأثيرات السمة(.

تأثيرات )بما في ذلك خطوط العنوان والنص االساسي( ومجموعة من  تتألف السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثيرات السمة(.

)تأثيرات السمة: مجموعة من السمات المرئية التي تطبّق على عناصر في ملف. تتألف السمة من تأثيرات السمة وألوان السمة وخطوط  السمات

على سمة  Microsoft Office PowerPoint 2007)بما في ذلك تأثيرات الخطوط والتعبئة(. ويحتوي كل مستند تقوم بإنشائه باستخدام  السمة(.

 ؛ حتى المستندات الجديدة الفارغة. بداخله

 تغيير خط السمة
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، يمكنك رؤية اسم خط العنوان وخط  خطوط السماتتحتوي خطوط السمات على خط العنوان وخط النص األساسي. وعند النقر فوق زر 

 .طوط السماتخالنص األساسي المستخدمين لكل خط سمة أسفل االسم 

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

ة في المستخدم ، ثم انقر فوق الخطوطخطوط، انقر فوق تحرير سمة، في المجموعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

الشريحة أو الخيار الذي 

  تريده.

 . رئيسيإغالق العرض ال، انقر فوق إغالق، في المجموعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  عند االنتهاء، .3

 

 تغيير ألوان السمة

ن ألواة على زر لموجوداتحتوي ألوان السمات على أربعة ألوان للنص والخلفية وستة ألوان للتمييز ولونين لالرتباطات التشعبية. وتمثل األلوان 

 ألوان السماتبعد قيامك بالنقر فوق الزر  ألوان السماتص والخلفية الحالية. تمثل مجموعة األلوان التي تراها إلى جانب اسم ألوان الن السمة

ألوان زر معروضة في الوان الألوان التمييز واالرتباط التشعبي لتلك السمة. عند تغيير هذه األلوان إلنشاء مجموعة األلوان الخاصة بك، ستتغير األل

 تبعًا لذلك. ألوان السماتبجانب اسم  ماتالس

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

تخدمة في لوان المس، ثم انقر فوق األألوان، انقر فوق تحرير السمة، في المجموعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 يار الذي تريده. الشريحة أو الخ

 

 . إغالق العرض الرئيسي، انقر فوق إغالق، في المجموعة المالحظات الرئيسيةعند االنتهاء، من عالمة التبويب  .3
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 تغيير تأثيرات السمة

التعبئة ، يمكنك رؤية تأثيرات السطور و تأثيرات السمةتأثيرات السمة هي مجموعات من تأثيرات الخط والتعبئة. عند النقر فوق الزر 

 . تأثيرات السمةالمستخدمة لكل مجموعة من تأثيرات السمة في الصورة المصغرة المعروضة مع اسم 

 . المالحظات الرئيسية، انقر فوق طرق عرض العروض التقديمية، في المجموعة عرضمن عالمة التبويب  .1

 

 . تأثيرات ، انقر فوقتحرير سمة، في المجموعة المالحظات الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 

 قم بتحديد التأثير الذي ترغب في استخدامه.  .3

 . رئيسيإغالق العرض ال، انقر فوق إغالق، في المجموعة المالحظات الرئيسيةعند االنتهاء، من عالمة التبويب  .4

 

 .تطبيق سمة مستند أو تخصيصهايمكنك إنشاء خطوط السمات أو ألوان السمات الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، انظر    تلميح 

 تغيير كافة شرائح العرض التقديمي إلى اتجاه عمودي للصفحة

طات اه أفقي للصفحة، أو يمكنك تغيير تخطيفي اتج Microsoft Office PowerPoint 2007بشكل افتراضي، يتم عرض تخطيطات شرائح 

 الشرائح إلى اتجاه عمودي للصفحة. 

 

 اتجاه عمودي للصفحة
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 اتجاه أفقي للصفحة

 .  إعداد الصفحةر فوق ، انقشريط أدوات الوصول السريعفي  .1

 . موافق، ثم انقر فوق عمودي، انقر فوق شرائح، ضمن إعداد الصفحةفي مربع الحوار  .2

 ح العمودية واألفقية فيما سيبدو على أنه العرض التقديمي ذاته، لعرض كل من الشرائ   مالحظة 

 
 

 إدارة النص الموجود في عنصر نائب باستخدام ميزة االحتواء التلقائي

ة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن )عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائل عنصر نائبإذا أضفت نًصا إضافيًا إلى 

في نص أساسي وكان النص المضاف  لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل التخطيطات، والجداول، والصور.(

عنصر النائب احتواء النص. ويُطلق على إعادة يفوق سعة العنصر النائب، فسيتم تغيير حجم النص تلقائيًا بحيث يصبح حجم الخط أقل كي يمكن لل

 تغيير حجم النص تلقائيًا "االحتواء التلقائي".

 

 خيارات االحتواء التلقائيزر  

 العنصر النائب 

 النص الذي يتم توسيعه أسفل العنصر النائب 

الذي يظهر بجوار العنصر  خيارات االحتواء التلقائيزر إليقاف ميزة االحتواء التلقائي والسماح للنص بتجاوز حدود العنصر النائب، انقر فوق 

 . إيقاف احتواء النص في العنصر النائبالنائب، ثم انقر فوق 

 .بلعنصر النائنص حسب ااحتواء تلقائي لل، ثم انقر فوق خيارات االحتواء التلقائيلتشغيل ميزة االحتواء التلقائي مرة أخرى، انقر فوق زر 

 الصفحة إلى العرض التقديميإضافة رأس أو تذييل 

إلضافة معلومات، مثل رقم الشريحة والتاريخ والوقت وشعار شركة وعنوان العرض التقديمي واسم الملف واسم مقدم العرض والكثير من   ٌ

المعلومات إلى أعلى كل من النشرات أو صفحة المالحظات في عرضك التقديمي، أو إضافتها إلى أسفل كل شريحة أو النشرات أو صفحة 

 . رؤوس الصفحات وتذييالتهاالمالحظات، استخدم 

 افتراضياً، ال تحتوي الشريحة على رأس، ولكن يمكن نقل تذييل عنصر نائب إلى موقع الرأس. لمزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ ذلك، 
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 . رأس وتذييل الصفحة، انقر فوق النص، في مجموعة إدراجضمن عالمة التبويب  .1

 قم بأحد اإلجراءات التالية:  .2

 إضافة تذييل إلى الشريحة

م ، ثلصفحةتذييل ا، حدد خانة االختيار شريحة، ضمن عالمة التبويب رأس وتذييل الصفحةالحوار في مربع  .1

 اكتب النص الذي تريد ظهوره في وسط أسفل الشريحة. 

 حدد أي خيارات أخرى تريدها، ثم قم بواحدة مما يلي:  .2

  تطبيقلعرض معلومات تذييل الصفحة على الشريحة المعينة فقط، انقر فوق . 

 تطبيقمعلومات تذييل الصفحة على كافة الشرائح في العرض التقديمي، انقر فوق  لعرض 

 . على الكل

 إضافة رأس أو تذييل أو كليهما للنشرات أو لصفحة المالحظات.

الختيار ، حدد إما خانة امالحظات ونشرات، ضمن عالمة التبويب رأس وتذييل الصفحةفي مربع الحوار  .3

ذييل أسفل )ت ، ثم اكتب النص الذي تريد ظهوره في وسط أعلى )رأس الصفحة( أو في وسطةتذييل الصفحأو  رأس الصفحة

 الصفحة( لكل صفحة مالحظات أو نشرات. 

 . تطبيق على الكلانقر فوق  .4

   مالحظات 

ي ف المعروض ، ليعرض معلومات رأس وتذييل الصفحة في الموقعرأس وتذييل الصفحة، في مربع الحوار معاينةيقع المربع  

 الشريحة أو النشرات أو صفحة المالحظات. 

 لتغيير تنسيق رؤوس وتذييالت الصفحة أو موقعها أو تغيير حجمها في العرض التقديمي،  

 بدء تشغيل برنامج أثناء العرض التقديمي الخاص بك

العرض التقديمي الخاص بك. يتم فتح البرامج خارج  Microsoft Office PowerPoint 2007يمكنك بدء تشغيل أي برنامج من داخل 

PowerPoint  ة داخل ملف مصدر وُمدرجة ضمن ملف وجهة. عند تضمينه، يصبح )كائن مضّمن: معلومات )كائن( موجود مضمنةوال تكون

 في العرض التقديمي الخاص بك. الكائن جزءاً من الملف الوجهة. وتنعكس التغييرات التي تتم على الكائن المضمن في الملف الوجهة.(
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)كائن: جدول أو تخطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات.  الكائنعلى الشريحة، قم بتحديد النص أو  .1

الذي تريد إما النقر  .(OLEوالكائنات التي تنشأ في تطبيق واحد، مثالً جداول بيانات، وتربط أو تُضمن في تطبيق آخر هي كائنات 

 عرض التقديمي الخاص بك. فوقه أو تحريك مؤشرك فوقه لكي تفتح البرنامج أثناء ال

 . إجراء، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 قم بأحد اإلجراءات التالية:  .3

  لنقر التبويب اللنقر فوق النص أو الكائن لفتح البرنامج أثناء العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق عالمة

 . بالماوس

 تبويب المة التح البرنامج أثناء العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق علنقل مؤشرك فوق النص أو الكائن لف

 . مرور الماوس فوق

للبحث  استعراضوق ف.( الخاص بالبرنامج الذي تريد فتحه، أو انقر exe، ثم اكتب المسار إلى ملف )تشغيل البرنامجانقر فوق  .4

 عنه. 

 تغيير لون النص

، يمكنك تطبيق تنسيق للنص المحدد، أو يمكنك تنسيق مستند بالكامل بسرعة وبسهولة لعرضه Microsoft Office PowerPoint 2007في 

)ألوان السمة: مجموعة  ألوان السماتخيارات التنسيق تتضمن  بصورة حرفية وحديثة وذلك بتطبيق سمة مستند. وسمة المستند هي مجموعة من

)خطوط السمة: مجموعة من الخطوط  خطوط السماتو األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات السمة(.

)تأثيرات السمة: مجموعة  تأثيرات السماتو الرئيسية والثانوية التي تطبّق على ملف. تتألف السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثيرات السمة(.

 .التي تطبّق على عناصر في ملف. تتألف السمة من تأثيرات السمة وألوان السمة وخطوط السمة(. من السمات المرئية

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  تغيير لون النص 

  تغيير لون السمة 

  صةإنشاء لون سمة مخص 

 

 تغيير لون النص

ألدوات ، يمكنك استخدام خيارات التنسيق على شريط األدوات المصغر لتنسيق النص بسرعة. يظهر شريط اOffice PowerPoint 2007في 

 المصغر تلقائيًا عند تحديد نص. كما يظهر أيًضا مع القائمة عند تحديد نص والنقر بزر الماوس األيمن.

 

 مصغر تلقائيًا عند تحديد نص.يظهر شريط األدوات ال

 حدد النص الذي تريد تغييره، ثم حرك المؤشر إلى شريط األدوات المصغر الذي يظهر مع تحديد النص.  .1

 يط األدوات المصغر، انقر بزر الماوس األيمن فوق النص.في حالة اختفاء شر   تلميح 
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 ذي تريده. ، ثم حدد اللون اللون الخطعلى شريط األدوات المصغر، انقر فوق  .2

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط  ألوان السمةللتغيير للون غير موجود في 

، أو قم بمزج ألوانك قياسين الذي تريده على عالمة التبويب ، ثم انقر إما فوق اللوألوان إضافية، انقر فوق السمة وتأثيرات السمة(.

في حالة  قياسي. ال يتم تحديث األلوان المخصصة واأللوان الموجودة على عالمة التبويب مخصصالخاصة على عالمة التبويب 

نة من  سمةتغيير   ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات السمة. يمكن تطبيق سمة على ملف كتحديد مفرد(.)السمة: مجموعة مكوَّ

 المستند.

 

 تغيير لون السمة

نة من ألوان السمة وخطوط  سمة يمكنك تغيير األلوان في المستند )مع االحتفاظ بنفس  السمة وتأثيرات السمة. يمكن تطبيق )السمة: مجموعة مكوَّ

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة  لون سمةالمستند( عن طريق تحديد  سمة على ملف كتحديد مفرد(.

يقوم تلقائيًا بتنسيق أجزاء متنوعة  Office PowerPoint 2007يد. في حالة اختيار لون سمة جديد، فإن جد وخطوط السمة وتأثيرات السمة(.

 لطريقة العرض باستخدام األلوان المحددة ألنها تتالءم مع بعضها البعض.

 . ألوان، انقر فوق سمات، وفي المجموعة تصميمعلى عالمة التبويب  .1

 

 تي تريد استخدامها. ، انقر فوق لون السمة المضمنةتحت  .2

 إنشاء لون سمة مخصص

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة  لون السمةتؤثر التغييرات التي قمت بها على 

 لعرض التقديمي. إذا كنت تريد تطبيق التغييرات على عروض تقديمية جديدة، فيمكنك حفظها كلون سمة مخصص.مباشرة على ا وتأثيرات السمة(.

 . ألوان، انقر فوق سمات، وفي المجموعة تصميمعلى عالمة التبويب  .1

 

 . إنشاء ألوان سمات جديدةانقر فوق  .2

 ، حدد األلوان التي تريد استخدامها. ألوان السماتأسفل  .3

 العينة تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتحديد لون.يتم تحديث 
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 . حفظ، اكتب اسًما لسمة اللون الجديدة، ثم انقر فوق االسمفي المربع  .4

 تغيير السمة االفتراضية

نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثي السمةتعد   رات السمة. يمكن تطبيق سمة على ملف كتحديد مفرد(.)السمة: مجموعة مكوَّ

بأكمله. وسمة المستند هي  Microsoft Office system 2007طريقة سريعة وسهلة لمنح طابع عصري واحترافي لمستند 

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف  ألوان السماتمجموعة من خيارات التنسيق التي تتضمن مجموعة من 

)خطوط السمة: مجموعة من الخطوط  خطوط السماتومجموعة من  السمة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات السمة(.

)بما في ذلك خطوط العنوان  ق على ملف. تتألف السمة من خطوط السمة وألوان السمة وتأثيرات السمة(.الرئيسية والثانوية التي تطبّ 

في ملف. )تأثيرات السمة: مجموعة من السمات المرئية التي تطبّق على عناصر  تأثيرات السمةوالنص األساسي( ومجموعة من 

 )بما في ذلك تأثيرات الخطوط والتعبئة(. تتألف السمة من تأثيرات السمة وألوان السمة وخطوط السمة(.

 PowerPoint 2007تغيير السمة االفتراضية في 

تعيين سمة ، انقر بزر الماوس األيمن فوق السمة التي تريدها، ثم انقر فوق سمات، وفي المجموعة تصميمفي عالمة التبويب  

)قائمة مختصرة: قائمة تظهر الئحة أوامر متعلقة بعنصر معيّن. لعرض قائمة مختصرة، انقر بزر  القائمة المختصرةفي  افتراضية

مسات، انقر فوق . ولعرض المزيد من الصور المصغرة لل.(SHIFT+F10الماوس األيمن فوق عنصر ما أو اضغط 

 . المزيد

 

 قط في حالة إنشاء سمة مستند مخصصة واحدة أو أكثر. تتوفر السمات المخصصة ف    مالحظة 
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 تنسيق الشرائح والعروض التقديمية -3

 عرض تنسيق النص في جزء المالحظات

تها عند إنشاء العرض التقديمي الخاص بك، خذ بعين االعتبار استخدام الخط الغامق مع الكلمات األساسية في مالحظات المحاضر بحيث يمكنك رؤي

 بشكل أفضل. وفي حالة تضمين المزيد من المالحظات، فقد تحتاج إلى استخدام حجم خط أصغر.

)جزء المالحظات: الجزء في العرض العادي حيث تكتب مالحظاتك التي تريدها أن ترافق  جزء المالحظاتيمكنك تنسيق مالحظات المحاضر في 

. في العرض "عادي"، يتم ض تقديمي كصفحة ويب.(شريحة ما. ويمكنك طباعة تلك المالحظات كصفحات المالحظات أو عرضها عند حفظ عر

 وضع جزء المالحظات أسفل إطار عرض الشرائح.

 

رات ض تغييبشكل افتراضي، عند كتابة نص في جزء المالحظات وتغيير تنسيق النص بعد ذلك، يتعذر عليك رؤية تغييرات تنسيق النص. لعر

 يلي:تنسيق النص التي قمت بها في جزء المالحظات، قم بما 

 . مخطط تفصيليفي الجزء الذي يحتوي على عالمتي التبويب مخطط تفصيلي وشرائح، انقر فوق عالمة التبويب  .1

)قائمة  ةالقائمة المختصرعلى  إظهار تنسيق النص، ثم انقر فوق مخطط تفصيليانقر بزر الماوس األيمن فوق الجزء  .2

مختصرة: قائمة تظهر الئحة أوامر متعلقة بعنصر معيّن. لعرض قائمة مختصرة، انقر بزر الماوس األيمن فوق عنصر ما أو اضغط 

SHIFT+F10). . 
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 إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت في أي مكان على شريحة

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة  عنصر نائبيمكنك إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت في أي مكان على الشريحة عن طريق إضافة 

تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل المخططات، أو حدود مائلة 

ها. استخدم مربعات النص هذه لتعيين موضع كتل )مربع نص: حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجم مربع نصأو  والجداول، والصور.(

 إلى الشريحة. من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

   مالحظات 

 . إضافة عنصر نائب إلى تخطيطلمزيد من المعلومات حول العناصر النائبة، راجع  

 . إضافة نص إلى شريحةلمزيد من المعلومات حول مربعات النص، راجع  

إضافة رأس أو لومات حول إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت لكافة الشرائح في العرض التقديمي، راجع لمزيد من المع 

 . تذييل الصفحة لعرض تقديمي

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  إضافة رقم إلى شريحة 

  إضافة التاريخ والوقت إلى شريحة 

  إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت إلى تذييل الصفحة على شريحة 

 

 إضافة رقم إلى شريحة

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات  عنصر نائبوق على الشريحة، انقر ف .1

مربع أو  الصور.(الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل المخططات، والجداول، و

)مربع نص: حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم مربعات النص هذه لتعيين موضع كتل من النص على  نص

 فة رقم الشريحة إليه. المراد إضا صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

 . رقم الشريحة، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجعلى عالمة التبويب  .2
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ائب أو ن، فإن الشريحة ال تحتوي على عنصر حةرقم الشريبعد النقر فوق  رأس وتذييل الصفحةإذا ظهر مربع الحوار    مالحظة 

 مربع نص

 إضافة التاريخ والوقت إلى شريحة

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات  العنصر النائبوق في الشريحة، انقر ف .1

مربع أو  ل، والصور.(الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل المخططات، والجداو

)مربع نص: حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم مربعات النص هذه لتعيين موضع كتل من النص  النص

 تريد إضافة التاريخ والوقت إليه.  الذي على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

 . التاريخ والوقت، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجعلى عالمة التبويب  .2

نصر نائب أو ، فإن الشريحة ال تحتوي على عالوقتالتاريخ وبعد النقر فوق  رأس وتذييل الصفحةإذا ظهر مربع الحوار    مالحظة 

 مربع نص..

 . موافق، حدد التنسيق المطلوب، ثم انقر فوق التنسيقات المتوفرة، أسفل التاريخ والوقتفي مربع الحوار  .3

 إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت إلى تذييل الصفحة على شريحة

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة تُعتبر جزءاً  نصر نائبعإلضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت إلى شريحة ال تحتوي على 

أو  من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل المخططات، والجداول، والصور.(

)مربع نص: حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم مربعات النص هذه لتعيين موضع كتل من النص على صفحة ما  مربع نص

 ، يمكنك إضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت لتذييل الصفحة.أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

 الشريحة.  انقر فوق أي مكان على .1

 قم بأحد اإلجراءين التاليين:  .2

  رقم، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجإلضافة رقم الشريحة، على عالمة التبويب . 

  قتالتاريخ والو، انقر فوق نص، في المجموعة إدراجإلضافة التاريخ والوقت، على عالمة التبويب . 

د أو كال م قم بواح، ث تذييل الصفحة، حدد خانة االختيار شريحةب ، على عالمة التبويرأس وتذييل الصفحةفي مربع الحوار  .3

 اإلجراءين التاليين: 

  التاريخ والوقتإلضافة التاريخ والوقت، حدد خانة االختيار . 

  رقم الشريحةإلضافة رقم الشريحة، حدد خانة االختيار . 

و م الشريحة أافة رق. إلضتطبيقالحالية فقط، انقر فوق  إلضافة رقم الشريحة أو التاريخ والوقت إلى تذييل الصفحة في الشريحة .4

 . تطبيق على الكلالتاريخ والوقت إلى تذييل الصفحة في كافة الشرائح الموجودة في العرض التقديمي، انقر فوق 

 تغيير رقم شريحة البدء

 لتغيير الرقم الذي يظهر على الشريحة األولى في العرض التقديمي، قم بما يلي:

 . إعداد الصفحة، انقر فوق شريط أدوات الوصول السريععلى  .1

 ة األولى فيريحلى الش، أدخل الرقم الذي تريد إظهاره عترقيم الشرائح بدءاً من، في المربع إعداد الصفحةفي مربع الحوار  .2

 . موافقعرضك التقديمي، ثم انقر فوق 
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وضع عالمة تجارية على الشرائح الخاصة بك مع صورة أو لون أو عالمة 
 مائية في الخلفية

 في هذه المقالة

 

  نظرة عامة حول الخلفيات والعالمات المائية 

 استخدام صورة كخلفية شريحة  

  استخدام لونًا كخلفية شريحة 

  استخدام صورة كعالمة مائية 

  كعالمة مائية WordArtاستخدام مربع نص أو  

 

 

 مة حول الخلفيات والعالمات المائيةنظرة عا

، خلف )قصاصة فنية: قطعة من عمل فني، تظهر عادة كصورة نقطية أو كتركيبة من أشكال مرسومة.( قصاصة فنيةيمكنك إدراج صورة، تتضمن 

)عالمة مائية: صورة نصف شفافة تستخدم عادة للرسائل  كعالمة مائيةمن الشريحة الخاصة بكالشريحة الخاصة بك بأكملها كخلفية أو خلف جزء 

يًضا إدراج لون خلف . يمكنك أوبطاقات تعريف المهنة. في العملة الورقية، تظهر عالمة مائية عند اإلمساك بالورقة النقدية وتوجيهها إلى الضوء.(

الشريحة الخاصة بك كخلفية. وبإضافة صورة كخلفية أو عالمة مائية إلحدى الشرائح الخاصة بك أو لكافة الشرائح، يمكنك أن تجعل العرض 

ك. فريًدا أو تحدد بوضوح المسؤول عن العرض التقديمي الخاص ب Microsoft Office PowerPoint 2007التقديمي الخاص بك باستخدام 

)مربع نص:  مربع نصتستطيع تفتيح الصورة أو القصاصة الفنية أو اللون لكي ال يتداخل مع محتوى الشريحة الخاصة بك. يمكنك أيًضا استخدام 

تعيين موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم مربعات النص هذه ل

: كائنات نصية تنشأ باستخدام تأثيرات جاهزة مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق WordArt (WordArtأو  مختلفاً عن نص آخر في المستند.(

 ء نص العالمة المائية.إلنشا أخرى عليها.(

ي فأو لجميعها  لشرائحاتعتبر العالمات المائية مرنة حيث يمكنك تغيير أحجامها ومواضعها على شريحة. يمكنك تطبيق خلفية أو عالمة مائية لبعض 

 العرض التقديمي الخاص بك.

 

 استخدام صورة كخلفية شريحة

 انقر فوق الشريحة التي تريد إضافة صورة خلفية لها.  .1

 أثناء النقر فوق الشرائح األخرى. CTRLلتحديد عدة شرائح، انقر فوق شريحة، ثم استمر في الضغط على 

 . تنسيق الخلفية، ثم انقر فوق أنماط الخلفية، انقر فوق خلفية، وفي المجموعة تصميممن عالمة التبويب  .2
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 . تعبئة صورة أو مادة، ثم انقر فوق تعبئةانقر فوق  .3

 ات التالية: قم بأحد اإلجراء .4

  وقها. دوًجا ف، ثم حدد موقع الصورة التي تريد إدراجها وانقر نقًرا مزملفإلدراج صورة من ملف، انقر فوق 

  الحافظةللصق صورة قمت بنسخها، انقر فوق . 

  ي، تظهر عادة كصورة نقطية أو كتركيبة من أشكال )قصاصة فنية: قطعة من عمل فن قصاصة فنيةالستخدام

، اكتب كلمة أو عبارة تصف البحث في النص، ثم في المربع قصاصة فنيةكصورة خلفية، انقر فوق  مرسومة.(

التي تريدها أو اكتب اسم  ركة، أو أفالم.()قصاصة: ملف واحد للوسائط، متضمناً رسم فني، أو صوت، أو ح القصاصة

 ملف القصاصة بالكامل أو جزًءا من االسم. 

االختيار  في البحث الخاص بك، قم بتحديد خانة Microsoft Office Onlineلتضمين القصاصة الفنية المتوفرة على 

 ها.، ثم انقر فوق القصاصة إلدراجانتقال، انقر فوق Office Onlineتضمين محتوى من 

تنسيق حوار ضبط اإلضاءة النسبية للصورة )السطوع( أو الفرق بين المناطق األغمق واألفتح )التباين(، في مربع الل   تلميح  .5

 ، ثم اختر الخيارات التي تريدها.صورة، انقر فوق الجزء الخلفية

 قم بأحد اإلجراءات التالية:  .6

  ،إغالقانقر فوق الستخدام الصورة كخلفية للشرائح التي قمت بتحديدها . 

  كلتطبيق على الالستخدام الصورة كخلفية لكافة الشرائح في العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق . 

 استخدام لون كخلفية شريحة

 انقر فوق الشريحة التي تريد إضافة لون خلفية لها.  .1

 وق الشرائح األخرى.أثناء النقر ف CTRLلتحديد عدة شرائح، انقر فوق شريحة، ثم استمر في الضغط على 

 . تنسيق الخلفية، ثم انقر فوق أنماط الخلفية، انقر فوق خلفية، وفي المجموعة تصميممن عالمة التبويب  .2

 

 . تعبئة خالصة، ثم انقر فوق تعبئةانقر فوق  .3

 ، ثم انقر فوق اللون الذي تريده. اللونانقر فوق  .4

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة  ألوان السماتللتغيير إلى لون غير موجود في 

، أو قم قياسي، ثم قم إما بالنقر فوق اللون الذي تريده من عالمة التبويب ألوان إضافية، انقر فوق وخطوط السمة وتأثيرات السمة(.

. ولن يتم تحديث األلوان المخصصة واأللوان التي تصل إليها من عالمة مخصصون الخاص بك من عالمة التبويب بمزج الل
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نة من ألوان السمة وخطوط السمة وتأثيرات الس سمةإذا قمت فيما بعد بتغيير  قياسيالتبويب  مة. يمكن تطبيق )السمة: مجموعة مكوَّ

 المستند. سمة على ملف كتحديد مفرد(.

)شفافية: نوعية تعّرف مقدار الضوء الذي يمر عبر وحدات بكسل الكائن. إذا كان الكائن شفافاً مئة بالمئة، يمر  شفافيةلتغيير  .5

 . الشفافيةالخلفية، حرك شريط تمرير  ير مرئي، وبمعنى آخر، يمكنك الرؤية عبر الكائن.(الضوء بأكمله ويصبح الكائن غ

 )شفاف تماًما(. %100)غير شفاف تماًما، وهو اإلعداد االفتراضي( إلى  %0يمكنك تغيير نسبة الشفافية من 

 قم بأحد اإلجراءات التالية:  .6

 إغالقفوق  لتطبيق اللون على الشرائح التي قمت بتحديدها، انقر . 

  تطبيق على الكللتطبيق اللون على كافة الشرائح في العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق . 

 استخدام صورة كعالمة مائية

تستخدم عادة للرسائل وبطاقات تعريف )عالمة مائية: صورة نصف شفافة  عالمة مائيةانقر فوق الشريحة التي تريد إضافة  .1

 إليها.  المهنة. في العملة الورقية، تظهر عالمة مائية عند اإلمساك بالورقة النقدية وتوجيهها إلى الضوء.(

لعروض طرق عرض ا، وفي المجموعة عرضإلضافة عالمة مائية إلى كافة الشرائح في عرض تقديمي فارغ، من عالمة التبويب 

 .الشريحة الرئيسيةر فوق ، انقالتقديمية

 

)الشريحة الرئيسية: عرض شريحة أو صفحة  شريحة رئيسيةإذا كان العرض التقديمي المكتمل الخاص بك يحتوي على    مالحظة 

ي. يكون لكل عرض تقديمي شريحة رئيسية لكل مكون أساسي يتم فيها تعريف تنسيق كافة الشرائح أو الصفحات في العرض التقديم

واحدة أو أكثر، فقد ال تحتاج إلى تطبيق الخلفية على  مثل الشرائح، وشريحة العنوان، ومالحظات المحاضر، ونشرات الحضور.(

ن هو إضافة الخلفية لشريحة الشرائح الرئيسية والمخاطرة بالتغييرات غير المطلوبة في العرض التقديمي الخاص بك. والبديل اآلم

 واحدة في المرة.

 قم بأحد اإلجراءات التالية.  رسومات توضيحية، وفي المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

 

  اجإدرفوق  ، قم بتحديد موقع الصورة التي تريدها، ثم انقرصورةالستخدام صورة كعالمة مائية، انقر فوق . 

  قصاصة فنية: قطعة من عمل فني، تظهر عادة كصورة نقطية أو كتركيبة من أشكال  قصاصة فنيةالستخدام(

م: إطار ضمن برنامج من )جزء المها ، قصاصة فنية. وفي جزء المهام قصاصة فنيةكعالمة مائية، انقر فوق  مرسومة.(

يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع. ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام هذه األوامر مع استمرار  Officeبرامج 
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ة: ملف واحد للوسائط، )قصاص القصاصة، اكتب إما كلمة أو عبارة تصف البحث عنفي المربع العمل ضمن الملفات.(

التي تريدها أو اكتب اسم ملف القصاصة بالكامل أو جزًءا من االسم،  متضمناً رسم فني، أو صوت، أو حركة، أو أفالم.(

 . انتقالثم انقر فوق 

ا ل أو جزءً اكتب كلمة أو عبارة تصف القصاصة التي تريدها، أو اكتب اسم ملف القصاصة بالكام نص البحثفي مربع 

 االسم.من 

نقر فوق احة، ثم لضبط حجم الصورة أو القصاصة الفنية، انقر بزر الماوس األيمن فوق الصورة أو القصاصة الفنية على الشري .3

 من القائمة المختصرة.  الحجم والموضع

  .العرضو االرتفاع، قم بزيادة اإلعدادات أو تقليلها في المربعين تغيير الحجم، أسفل الحجممن عالمة التبويب  .4

بة تأمين نسار االختي للمحافظة على االرتفاع والعرض المتناسبين مع الصورة أو القصاصة الفنية عند تغيير الحجم، قم بتحديد خانة

 .االرتفاع إلى العرض

 .نسبة إلى حجم الصورة األصليلتوسيط الصورة أو القصاصة الفنية على الشريحة، قم بتحديد خانة االختيار 

ع التي ت للمواض، ثم قم بإدخال اإلعداداالموضعقصاصة الفنية على الشريحة، انقر فوق عالمة التبويب لنقل الصورة أو ال .5

 . عمودي و أفقيتريدها في المربعين 

، انقر نات فاتحةتباي، ثم أسفل إعادة تلوين، انقر فوق ضبط، في المجموعة تنسيق، ومن عالمة التبويب أدوات الصورةأسفل  .6

 ذي تريده. فوق تضاؤل اللون ال

 

تي ة السطوع ال، ثم انقر فوق نسبالسطوع، انقر فوق ضبط، وفي المجموعة تنسيق، من عالمة التبويب أدوات الصورةأسفل  .7

 تريدها. 

 

إضافة نص  و يمكنكوعند هذه النقطة، يمكنك سحب العالمة المائية إلى أي مكان على خلفية الشرائح التي تحتوي بالفعل على نص أ

 واحدة أو أكثر ثم سحب العالمة المائية فوق خلفيات الشرائح. إلى شريحة
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ى خلفية ائية إلعند االنتهاء من تحرير العالمة المائية وتعيين موضعها والشعور بالرضا عن مظهرها، إلرسال العالمة الم .8

 . ةل إلى الخلفيإرسا، انقر فوق ترتيب، في المجموعة تنسيق، ومن عالمة التبويب أدوات الصورةالشريحة، أسفل 

 كعالمة مائية WordArtاستخدام مربع نص أو 

 : كائنات نصية تنشأ باستخدام تأثيرات جاهزة مع إمكانية تطبيق خيارات تنسيق أخرى عليها.WordArt (WordArt)يمكنك استخدام نص أو 

)عالمة مائية: صورة نصف شفافة تستخدم عادة للرسائل وبطاقات تعريف المهنة. في العملة الورقية، تظهر عالمة مائية عند اإلمساك  كعالمة مائية

 مسودة أو سري.لإلشارة إلى أن العرض التقديمي الخاص بك عبارة عن  بالورقة النقدية وتوجيهها إلى الضوء.(

)مربع نص: حاوية نص أو رسومات قابلة لنقلها وتغيير حجمها. استخدم  مربع نصانقر فوق الشريحة التي تريد إضافة  .1

 ً أو   عن نص آخر في المستند.(مربعات النص هذه لتعيين موضع كتل من النص على صفحة ما أو إلعطاء النص اتجاهاً مختلفا

WordArt  .كعالمة مائية إليها 

عروض طرق عرض ال، في المجموعة عرضإلضافة عالمة مائية إلى كافة الشرائح في عرض تقديمي فارغ، من عالمة التبويب 

 .الشريحة الرئيسية، انقر فوق التقديمية

 

)الشريحة الرئيسية: عرض شريحة أو صفحة  رئيسيةوي على شريحة إذا كان العرض التقديمي المكتمل الخاص بك يحت   مالحظة 

يتم فيها تعريف تنسيق كافة الشرائح أو الصفحات في العرض التقديمي. يكون لكل عرض تقديمي شريحة رئيسية لكل مكون أساسي 

واحدة أو أكثر، فقد ال تحتاج إلى تطبيق الخلفية على  ومالحظات المحاضر، ونشرات الحضور.( مثل الشرائح، وشريحة العنوان،

الشرائح الرئيسية والمخاطرة بالتغييرات غير المطلوبة في العرض التقديمي الخاص بك. والبديل اآلمن هو إضافة الخلفية لشريحة 

 واحدة في المرة.

 : قم بأحد اإلجراءات التالية نص، وفي المجموعة رسومات توضيحية، وفي المجموعة إدراجمن عالمة التبويب  .2

  ثم قم بالسحب لرسم مربع النص بالحجم الذي تريده. مربع نصالستخدام مربع نص، انقر فوق ، 

  الستخدامWordArt انقر فوق ،WordArt . 

 

 مة المائية. الذي تريده أن يظهر في العال WordArtقم بإدخال نص في مربع النص أو قم بإدخال  .3

، قم بسحب  ، وعندما يتحول المؤشر إلىWordArtإذا كنت تريد تغيير موضع العالمة المائية، فانقر فوق مربع النص أو  .4

 إلى موقع جديد.  WordArtمربع النص أو 

 WordArt وعند االنتهاء من تحرير العالمة المائية وتعيين موضعها والشعور بالرضا عن مظهرها، إلرسال مربع النص أ .5

  .الخلفية إرسال إلى، انقر فوق ترتيبفي المجموعة  تنسيق، ومن عالمة التبويب أدوات الرسمإلى خلفية الشريحة، أسفل 
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 تنسيق النص كنص مرتفع أو منخفض

 . منخفضأو نص  مرتفعحدد النص الذي ترغب في تنسيقه كنص  .1

 .  مشغل مربع الحوار، انقر فوق سهم خط، في مجموعة الصفحة الرئيسيةعلى عالمة التبويب  .2

 . منخفضأو  مرتفع، حدد خانة االختيار تأثيرات، أسفل خطلحوار في مربع ا .3

ة أكبر في النسبة للنصوص المرتفعة، إن كنت ترغب في رفع النص المحدد دون تغيير حجم الخط، فقم بإدخال نسبة مئويب   مالحظة 

ة مئوية خال نسبحجم الخط، فقم بإد . أما بالنسبة للنص المنخفض، فإن كنت ترغب في خفض النص المحدد دون تغييرإزاحةالمربع 

 .إزاحةأقل في المربع 

 
 

 تدوير النص الموجود في عنصر نائب أو تكديسه

 حدد النص الذي ترغب في تدويره أو تكديسه  .1

ي أن فلذي ترغب ا، ثم انقر فوق االتجاه اتجاه النص، انقر فوق فقرة، في المجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 ص. يتخذه الن

 

الحتواء  إضافة عنصر نائب إلى تخطيطإذا كنت ترغب فقط في تدوير جزء من النص الموجود في عنصر نائب حالي أو تكديسه، فيمكنك    مالحظة 

 تدويره والحفاظ عليه منفصال عن النص األفقي.النص الذي تم 

 إضافة تعداد نقطي أو ترقيم إلى النص
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 تعداد نقطي 

 ترقيم 

 إنقاص مستوى القائمة 

 زيادة مستوى القائمة 

 حدد األسطر النصية التي تريد إضافة تعداد نقطي أو رقمي إليها.  .1

 . ترقيمأو  تعداد نقطي، انقر فوق الزر فقرة، في المجموعة الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبويب  .2

 ريده.لنمط الذي تانقر فوق ، ثم اترقيمأو  تعداد نقطيلتغيير نمط التعداد النقطي أو الترقيم، انقر فوق السهم الموجود على الزر  .3

   مالحظات  

فة بادئة ضع مساذي ترغب في وإلنشاء قائمة ذات مسافة بادئة )ثانوية( داخل القائمة، ضع مؤشر الماوس عند بداية السطر ال 

 . زيادة مستوى القائمة، انقر فوق فقرةأمامه، ثم في المجموعة 

، فقرة لمجموعةإلرجاع النص إلى مستوى أقل من المسافة البادئة في القائمة، ضع مؤشر الماوس عند بداية السطر، ثم في ا 

 . إنقاص مستوى القائمةانقر فوق 

 نماط قبل تطبيقهامعاينة التنسيقات والخطوط واأل

م ميزة استخدابيمكنك وبسرعة مشاهدة كيف ستبدو خيارات التنسيق مثل الخطوط واألنماط السريعة في مواضع استخدامها قبل تنفيذها، وذلك 

 .Microsoft Office system 2007المعاينة المباشرة المضمنة في العديد من البرامج في 

 

رات التنسيق، يمكن مشاهدة كيف ستبدو هذه الخيارات على الفور حال تطبيقها على نص وكائنات محددة. على من خالل اإلشارة إلى العديد من خيا

، فما عليك سوى نقل المؤشر عبر قائمة الخطوط لرؤية تأثير كل Microsoft Office Wordسبيل المثال، إذا كنت تحاول اختيار خط في برنامج 
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نتهاء من معاينة التنسيقات واألنماط، قم بنقل المؤشر فوق التنسيق أو النمط الذي تفضله، ثم انقر فوقه خط على أي نص تقوم بتحديده. وعند اال

 لتطبيقه.

 ماذا تريد أن تفعل؟
 

  رات تنسيق خطمعاينة تغيي 

  معاينة تغييرات تنسيق فقرة 

  معاينة تغييرات تنسيق نمط سريع 

  معاينة تغييرات تنسيق صورة 

  تشغيل المعاينة المباشرة أو إيقاف تشغيلها 

 

 معاينة تغييرات تنسيق خط

 :قم بما يلي 

 تحديد النص الذي تريد تنسيقه.  .1

 ، قم بأي من اإلجراءات التالية: خط، وفي المجموعة الصفحة الرئيسيةفي عالمة التبويب  .2

 ثم قم بنقل المؤشر فوق الخطوط التي تريد معاينتها. الخطفوق السهم المجاور للمربع  انقر ، 

  ا. معاينته ، ثم قم بنقل المؤشر فوق أحجام الخطوط التي تريدحجم الخطانقر فوق السهم المجاور للمربع 

  في برنامج  لون تمييز النصانقر فوق السهم المجاور للزر(Office Excel 2007 لونالزر ، يكون 

 (، ثم قم بنقل المؤشر فوق ألوان التمييز أو التعبئة التي تريد معاينتها. التعبئة

 . 2007Office PowerPointفي برنامج  لون تمييز النصال يتوفر الزر    مالحظة 

  ينتها. ، ثم قم بنقل المؤشر فوق ألوان الخط التي تريد معالون الخطانقر فوق السهم المجاور للزر 

 االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم بأحد اإلجراءات التالية: عند  .3

  لقائمة.التطبيق التنسيق الذي تمت معاينته، انقر فوق اسم الخط الذي تم تحديده أو حجمه أو لونه في  

  إللغاء المعاينة المباشرة دون تطبيق أي من التغييرات، اضغط علىESC . 

 معاينة تغييرات تنسيق فقرة

 ا يلي:قم بم

 تحديد النص الذي تريد تنسيقه.  .1

 ، قم بأي من اإلجراءات التالية: فقرة، وفي المجموعة الصفحة الرئيسيةفي عالمة التبويب  .2

  يد قطي التي ترداد الن، ثم قم بنقل المؤشر فوق أنماط القائمة ذات التعتعداد نقطيانقر فوق السهم المجاور للزر

 معاينتها. 
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 تي تريد رقمي ال، ثم قم بنقل المؤشر فوق أنماط القائمة ذات التعداد الترقيمور للزر انقر فوق السهم المجا

 معاينتها. 

  برنامج  تظليلانقر فوق السهم المجاور للزر(Office Word 2007 ثم قم بنقل المؤشر فو ،)ق ألوان فقط

 التظليل التي تريد معاينتها. 

 أحد اإلجراءات التالية: عند االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم ب .3

 مة. لتطبيق التنسيق الذي تمت معاينته، انقر فوق نمط الفقرة الذي تم تحديده أو لونها في القائ 

  إللغاء المعاينة المباشرة دون تطبيق أي من التغييرات، اضغط علىESC . 

 معاينة تغييرات تنسيق نمط سريع

كن ر الوقت. ويمى توفيمن تنسيقات الخطوط واأللوان والفقرات، التي تم تصميمها للمساعدة عل األنماط السريعة هي تركيبات تنسيق معرفة مسبقًا

 تطبيق نمط سريع من المعرض، أو تخصيص أنماط موجودة أو إنشاء أنماط خاصة بك.

 :قم بما يلي 

 إنشاء عرض تقديمي أو فتحه.  .1

 اءات التالية: ، قم بأي من اإلجرسمات، وفي المجموعة تصميمفي عالمة التبويب  .2

  .في معرض األنماط السريعة، قم بنقل المؤشر فوق أي من السمات التي تريد معاينتها 

 .  المزيدر فوق السهم لعرض خيارات إضافية ومعاينتها، انق   تلميح 

  ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من خيارات أنماط األلوان في القائمة. ألوانانقر فوق ، 

  بنقل المؤشر فوق أي من خيارات أنماط الخطوط في القائمة.  ، ثم قمخطوطانقر فوق 

 ، قم بما يلي: نقل إلى هذه الشريحة، وفي المجموعة حركاتفي عالمة التبويب  .3

  .في المعرض، قم بنقل المؤشر فوق أي من أنماط الحركة التي تريد معاينتها 

 . المزيدوق سهم فلعرض خيارات إضافية ومعاينتها، انقر    تلميح 

 عند االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم بأحد اإلجراءات التالية:  .4

  .لتطبيق التنسيق الذي تمت معاينته، انقر فوق النمط المحدد في القائمة 

  إللغاء المعاينة المباشرة دون تطبيق أي من التغييرات، اضغط علىESC . 

 معاينة تغييرات تنسيق صورة

 :قم بما يلي 

 رة أو رسم تريد تنسيقه. قم بتحديد صو
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 ، قم بأي مما يلي:أنماط الصور(، وفي المجموعة أدوات الصورة) تنسيقفي عالمة التبويب  .1

 

 

  .في المعرض، قم بنقل المؤشر فوق أي من أنماط الصور التي تريد معاينتها 

 . المزيدر فوق السهم لعرض خيارات إضافية ومعاينتها، انق   تلميح 

  ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من حدود الصورة الموجودة في القائمة. لصورةحدود اانقر فوق ، 

  لموجودة في ثيرات ا، وقم باإلشارة لفئة تأثيرات، ثم قم بنقل المؤشر فوق أي من التأتأثيرات الصورةانقر فوق

 القائمة. 

 عند االنتهاء من معاينة خيارات التنسيق، قم بأحد اإلجراءات التالية:  .2

 لتنسيق الذي تمت معاينته، انقر فوق النمط المحدد في القائمة. لتطبيق ا 

  إللغاء المعاينة المباشرة دون تطبيق أي من التغييرات، اضغط علىESC . 

نة أنماط  تؤدي معاينة األنماط وتطبيقها على الصور إلى تعديل ملفات الصور األصلية. حيث يمكنك بشكل آمن معايال   مالحظة 

 وتغييرها وإزالتها ألي عدد تريده من المرات. الصور وتطبيقها

 تشغيل المعاينة المباشرة أو إيقاف تشغيلها

 قم بما يلي:

هو اسم البرنامج  اسم البرنامج، حيث يكون اسم البرنامجخيارات ، ثم انقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .1

 . Wordخيارات الذي تعمل فيه، على سبيل المثال، 

 أو إلغاء تحديدها.  تمكين المعاينة المباشرة، ثم قم بتحديد خانة االختيار ائعشانقر فوق  .2

عمها. التي تد Microsoft Office system 2007تشغيل ميزة المعاينة المباشرة في كافة برامج  بشكل افتراضي، يتم   مالحظة 

نك اختيار ثال، يمكعن البرامج األخرى. على سبيل المويقوم كل برنامج بحفظ تفضيالت المعاينة المباشرة الخاصة بك بشكل مستقل 

 .Office Word 2007وتركها قيد التشغيل في  Office PowerPoint 2007إيقاف تشغيل المعاينة المباشرة في 

 تشغيل االحتواء التلقائي للنص أو إيقاف تشغيله

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

 . تدقيق، ثم انقر فوق PowerPointخيارات ، وانقر فوق  Microsoft Officeزر انقر فوق  .1

 . خيارات التصحيح التلقائي، انقر فوق خيارات التصحيح التلقائيضمن  .2

 ، قم بما يلي: تطبيق أثناء الكتابة، ثم ضمن تنسيق تلقائي أثناء الكتابةانقر فوق عالمة التبويب  .3
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 وان نص العنلاحتواء تلقائي شكل تلقائي، حدد خانة االختيار إذا أردت احتواء نص العنوان في عنصر نائب ب

 ، أو قم بإلغاء تحديدها إذا أردت إيقاف تشغيل االحتواء التلقائي للنص. في العنصر النائب

  ي لنص احتواء تلقائإذا أردت احتواء النص األساسي في عنصر نائب بشكل تلقائي، حدد خانة االختيار

 . ، أو قم بإلغاء تحديدها إذا أردت إيقاف تشغيل االحتواء التلقائي للنصالعنوان في العنصر النائب

 إنشاء عرض تقديمي ذاتي التشغيل

لمعلومات بدون مقدم. على سبيل المثال، يمكنك إعداد عرض تقديمي ليتم تشغيله دون مراقبة باستخدام عرض تقديمي ذاتي التشغيل، يمكنك توصيل ا

لى : جهاز كمبيوتر وشاشة، مثبت بشكل نموذجي في منطقة يتردد عليها الكثير من األشخاص، يمكن أن يشتمل عkiosk (kioskفي كابينة أو 

التقديمية تلقائيًا أو باستمرار أو بكلتا  PowerPointلتشغيل عروض  Kioskشاشات باللمس أو صوت أو فيديو. يمكن ضبط أجهزة 

 في عرض تجاري أو مؤتمر، أو يمكنك إرسال قرص مضغوط يحتوي على عرض تقديمي ذاتي التشغيل للعميل. الطريقتين.(

 إعادة تشغيل ل. تتمرة، بحيث ال يتمكن الجمهور من إجراء التغييرات على عرضك التقديمي ذاتي التشغييمكنك جعل معظم عناصر التحكم غير متوف

 مس دقائق.خول من العروض التقديمية ذاتية التشغيل بعد انتهائها وعندما تصبح هذه العروض معطلة باستخدام تقدم الشرائح يدوياً لفترة أط

غيله على قرص مضغوط أو الشبكة أو لحزم العرض التقديمي ذاتي التشغيل لتش

 الكمبيوتر

 في هذا المقال

 

  األخذ في االعتبار الخيارات التفاعلية للعرض التقديمي ذاتي التشغيل 

  إضافة التنقل 

  إضافة السرد 

  تمرين توقيت الشرائح أو إعادة تسجيله 

  إعداد العرض التقديمي للتشغيل دون مراقبة 

 

 األخذ في االعتبار الخيارات التفاعلية للعرض التقديمي ذاتي التشغيل

أو  kioskلى سبيل المثال، هل سيكون ع — عند تصميم عرض تقديمي ذاتي التشغيل، ضع في االعتبار البيئة التي سيظهر فيها العرض التقديمي

تي ي العناصر الل ما هي مكان عام دون مراقبة أو إذا كانت المراقبة متوفرة. بوضع البيئة في االعتبار، يمكنك التحديد بشكل أفضدون مراقبة ف

 ام.الستخدايمكن إضافتها للعرض التقديمي،، وحجم التحكم الذي يمكنك تمنحه للجمهور، وتحديد ما هي الخطوات التي تأخذها لمنع سوء 
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 لتي يجب وضعها في االعتبار عند تصميم عرض تقديمي ذاتي التشغيل فيما يلي:تتضمن الخيارات ا

ض قل خالل العرمكنك استخدام االرتباطات التشعبية لمساعدة الجمهور في التني  االرتباطات التشعبية وأزرار "اإلجراءات" 

رضك عتعطي  نة في أزرار التنقل التيالتقديمي أو االنتقال لبرامج أخرى. يمكنك أيضاً استخدام أزرار اإلجراءات المضم

 هكذا. والتقديمي مظهر وإمكانية صفحة ويب، بأزرار خاصة بـ"الصفحة الرئيسية" و"التعليمات" و"السابق" و"التالي" 

 يله مع العرض التقديمي. يمكنك إضافة سرد مسجل يتم تشغ  التعليق بالصوت 

عداد العرض ، أو يمكنك إاً باستخدام التوقيت التلقائيتقديمي ليتم تشغيله ذاتييمكنك إعداد العرض ال  التوقيت التلقائي أو اليدوي 

 ذا تم إعدادإاءات. التقديمي بحيث يمكن للجمهور التنقل خالله أثناء نسبة التقدم الخاصة بهم عن طريق النقر فوق أزرار اإلجر

  جراءات فقط.زرار إتي تحتوي على ارتباطات تشعبية أو أالعرض التقديمي ليتم تشغيله دون مراقبة، يمكن النقر فوق الكائنات ال

 

 

 إضافة التنقل

 نقل.ير التإذا أردت تنقل الجمهور خالل عرضك التقديمي ذاتي التشغيل بحرية، يمكنك إضافة ارتباطات تشعبية أو أزرار إجراءات لتوف

    ارتباطات تشعبية 

ات صصة أو الشرائح المحددة في العرض التقديمي أو مستنديمكنك إضافة ارتباطات تشعبية تنتقل إلى العروض المخ

Microsoft Office Word  أو أوراق العمل فيMicrosoft Office Excel رانت أو أو تنقل إلى مواقع على إنترنت أو إنت

 وصور. عناوين البريد اإللكتروني. يمكنك إنشاء ارتباط تشعبي من أي كائن، بما في ذلك نص وأشكال وجداول ورسومات

 .إنشاء ارتباط تشعبيللتعرف على المزيد حول إضافة ارتباط تشعبي، راجع 

    أزرار اإلجراءات 

 لتشعبيةاها للعرض التقديمي الذي يمكنك تعريف االرتباطات على أزرار إجراءات جاهزة يمكنك إضافت PowerPointيحتوي 

 وز تم فهمهامين رمله. تتضمن أزرار اإلجراءات أشكاالً، مثل األسهم إلى اليسار أو اليمين. قم باستخدامها عند الرغبة في تض

ى أزرار اإلجراءات أيضاً عل PowerPointبشكل شائع لالنتقال إلى الشرائح التالية والسابقة والشرائح األولى واألخيرة. يحتوي 

 لتشغيل أفالم أو أصوات. 

 .إضافة زر إجراءللتعرف على كيفية إضافة زر إجراء، راجع 

 إضافة السرد

 سليم المعلومات بصورة أكثر وضوحاً في العرض التقديمي ذاتي التشغيل.تساعد إضافة السرد على ت

لتسجيل سرد، تتطلب أسطح المكتب ألجهزة الكمبيوتر بطاقة الصوت وميكروفون وموصل ميكروفون. بينما تتطلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة 

، أو يمكنك تسجيله أثناء العرض التقديمي وتضمين تعليقات ميكروفون وموصل ميكروفون فقط. يمكنك تسجيل سرد قبل تشغيل العرض التقديمي
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حددة. الجمهور. إذا لم ترغب في تسجيل سرد خالل العرض التقديمي بأكمله، يمكنك تسجيل أصوات أو تعليقات منفصلة على الشرائح أو الكائنات الم

 .إضافة سرد للعرض التقديميلمزيد من المعلومات، راجع 

 

 تمرين توقيت الشريحة أو تسجيله

 ن على استعداد لبدء توقيت العرض التقديمي الخاص بك مباشرةً بعد تنفيذ الخطوة األولى من هذا اإلجراء.ك   مالحظة 

 . تمرين على التوقيت، انقر فوق إعداد، في المجموعة يحةعرض الشرضمن عالمة التبويب  .1

 في توقيت العرض التقديمي. وقت الشريحةويبدأ المربع  تمرينيظهر شريط األدوات 

 

 شريط األدوات تمرين

 التالي )التقدم للشريحة التالية(

 إيقاف مؤقت 

 وقت الشريحة

 تكرار

 الوقت اإلجمالي للعرض التقديمي

 : تمرينت العرض التقديمي الخاص بك، قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية على شريط األدوا أثناء توقيت .2

  التاليلالنتقال للشريحة التالية، انقر فوق . 

  إيقاف مؤقتإليقاف تشغيل الوقت بشكل مؤقت، انقر فوق . 

  إيقاف مؤقتإلعادة تشغيل تسجيل الوقت بعد إيقافه مؤقتاً، انقر فوق . 

  وقت الشريحةلتعيين مدة وقت بالضبط لظهور الشريحة، اكتب مدة الوقت في المربع . 

  تكرارإلعادة تشغيل تسجيل التوقيت للشريحة الحالية، انقر فوق . 

  بعد تعيين الوقت للشريحة األخيرة، يعرض مربع الرسالة الوقت اإلجمالي ويطالبك بالقيام بواحد مما يلي: .3

 نعميحة المسجل، انقر فوق لالحتفاظ بتوقيت الشر . 

  اللتجاهل توقيت الشريحة المسجل، انقر فوق . 

 تظهر طريقة العرض "فارز الشرائح" وتعرض وقت كل شريحة في العرض التقديمي الخاص بك.
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 إعداد العرض التقديمي للتشغيل دون مراقبة

يل ريحة. على سبشتقدم  النقر بالماوس في أي مكان على الشاشة يؤدي إلى يسمح إعداد العرض التقديمي للتشغيل دون مراقبة بالتحكم فيما إذا كان

اقبة. تشغيل دون مريمي للالمثال، إذا أردت أن يتم عرض عرضك التقديمي في نسبة تقدم محددة، قم بتعيين التوقيت التلقائي، ثم تعيين العرض التقد

 شريحة.نقل، مثل االرتباطات التشعبية أو أزرار اإلجراءات، إلى اللمنح المستخدم المزيد من التحكم اإلضافي، يمكنك إضافة الت

 . إعداد عرض الشرائح، انقر فوق إعداد، في المجموعة عرض الشريحةضمن عالمة التبويب  .1

 .مستعرض دون مراقبة )ملء الشاشة(، انقر فوق نوع العرضأسفل  .2

 

 

 تأثيرات الحركة -4
 يإضافة تأثيرات صوت لحركة أو ارتباط تشعب

 إضافة صوت إلى حركة

)كائن: جدول أو مخطط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات.  الكائنللنص أو  بإضافة تأثير حركةالبد أن تكون قد قمت مسبقاً 

قبل إضافة صوت إلى  .(OLEي كائنات والكائنات التي تنشأ في تطبيق واحد، مثالً جداول بيانات، وتربط أو تُضمن في تطبيق آخر ه

)إظهار حركة: إلضافة تأثير مرئي أو صوتي خاص إلى نص أو كائن. مثالً، يمكنك جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك إلى الداخل من اليمين،  حركة

 .صفيق عند إظهار صورة.(كل كلمة على حدة، أو سماع صوت ت

 انقر فوق الشريحة التي تحتوي على تأثير الحركة التي تريد إضافة صوت لها.  .1

 . حركة مخصصة، انقر فوق حركة، في المجموعة حركةفي عالمة التبويب  .2

 

يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع.  Officeإطار ضمن تطبيق من تطبيقات )جزء المهام:   حركة مخصصةفي جزء المهام  .3

، انقر فوق السهم يسار تأثير الحركة في ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام هذه األوامر مع استمرار العمل ضمن الملفات.(

 . تأثيرات الحركة، ثم انقر فوق حركة مخصصةالقائمة 

 يين: ، ثم قم بأحد اإلجراءين التالصوت، انقر فوق السهم في القائمة حسيناتت، ضمن تأثيرمن عالمة التبويب  .4

  .إلضافة صوت من القائمة، انقر فوق صوت 

  ثم حدد موقع الملف الصوتي الذي تريد استخدامه. صوت آخرإلضافة صوت من ملف، انقر فوق ، 

 إلبراز ارتباط تشعبي عن طريق صوت
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 حدد االرتباط التشعبي.  .1

 . إجراء، انقر فوق ارتباطات، في المجموعة إدراجالتبويب  ضمن عالمة .2

 

 قم بأحد اإلجراءين التاليين: .3

  وسنقر بالمالتطبيق إعدادات اإلجراء بعد النقر فوق االرتباط التشعبي، انقر فوق عالمة التبويب. 

 س الماو مروريب لتطبيق إعدادات اإلجراء عند وضع المؤشر على االرتباط التشعبي، انقر فوق عالمة التبو

 .فوق

 ، ثم انقر فوق الصوت الذي تريد تشغيله. تشغيل صوتحدد خانة االختيار  .4

 إضافة مراحل انتقالية بين الشرائح

ك لتالية. يمكناشريحة تعتبر المراحل االنتقالية للشرائح هي تأثيرات الحركة التي تحدث في طريقة عرض الشرائح عند االنتقال من شريحة إلى ال

 في سرعة تأثير المراحل االنتقالية لكل شريحة، كما يمكنك إضافة صوت.  التحكم

  لى ما يلي:عدة أنواع مختلفة من المراحل االنتقالية للشرائح، متضمنة )وليست مقتصرة( ع Microsoft Office PowerPoint 2007يتضمن 

 

 بال مرحلة انتقالية

 إخفاء أفقي 

 إخفاء عمودي 

 إحاطة من الداخل 

 إحاطة من الخارج 

 لوحة شطرنج بالعرض 

 لوحة شطرنج ألسفل 

 تمشيط أفقي 

 تمشيط عمودي 
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، كما هو موضح في المخطط الموجود  المزيدللتعرف على المزيد من تأثيرات المراحل االنتقالية، في القائمة "أنماط سريعة"، انقر فوق الزر 

 أعاله.

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  إضافة نفس المراحل االنتقالية إلى كافة الشرائح الموجودة في العرض التقديمي 

  إضافة مراحل انتقالية مختلفة للشرائح الموجودة في العرض التقديمي 

 رائح إضافة صوت إلى المراحل االنتقالية للش 

 

 إضافة نفس المراحل االنتقالية إلى كافة الشرائح الموجودة في العرض التقديمي

 . يةالبدافي جزء المهام الذي يحتوي على عالمتي التبويب "مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة التبويب  .1

 ، انقر فوق الصورة المصغرة للشريحة. الصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .2

 لشرائح. ، انقر فوق تأثير المراحل االنتقالية لنقل إلى هذه الشريحة، في المجموعة حركاتى عالمة التبويب عل .3

 . المزيد للتعرف على المزيد من تأثيرات المراحل االنتقالية، في القائمة "أنماط سريعة"، انقر فوق الزر 

عة سرد بجانب ، انقر فوق السهم الموجوإلى هذه الشريحةنقل لتعيين سرعة المراحل االنتقالية للشرائح، في المجموعة  .4

 ، ثم حدد السرعة المطلوبة. المراحل االنتقالية

 . تطبيق على الكل، انقر فوق نقل إلى هذه الشريحةفي المجموعة  .5

 إضافة مراحل انتقالية مختلفة للشرائح الموجودة في العرض التقديمي

 . يةالبداتبويب "مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة التبويب في جزء المهام الذي يحتوي على عالمتي ال .1

 ، انقر فوق الصورة المصغرة للشريحة. الصفحة الرئيسيةضمن عالمة التبويب  .2

يقه ذي تريد تطبلشرائح ال، انقر فوق تأثير المراحل االنتقالية لنقل إلى هذه الشريحة، في المجموعة حركاتعلى عالمة التبويب  .3

 ذه الشريحة. على ه

 . المزيد للتعرف على مزيد من تأثيرات المراحل االنتقالية في القائمة "أنماط سريعة"، انقر فوق الزر 

سرعة  د بجانب، انقر فوق السهم الموجونقل إلى هذه الشريحةلتعيين سرعة المراحل االنتقالية للشرائح، في المجموعة  .4

 وبة. ، ثم حدد السرعة المطلالمراحل االنتقالية

 . 4إلى  2إلضافة مراحل انتقالية مختلفة لشريحة أخرى في العرض التقديمي، كرر الخطوات من  .5

 إضافة صوت إلى المراحل االنتقالية للشرائح

 . يةالبدافي جزء المهام الذي يحتوي على عالمتي التبويب "مخطط تفصيلي" و"الشرائح"، انقر فوق عالمة التبويب  .1

 ، انقر فوق الصورة المصغرة للشريحة. فحة الرئيسيةالصضمن عالمة التبويب  .2
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ثم قم بأحد  ،نقل صوت، انقر فوق السهم الموجود بجانب نقل إلى هذه الشريحة، في المجموعة حركاتضمن عالمة التبويب  .3

 اإلجراءين التاليين: 

  .إلضافة صوت من القائمة، حدد الصوت الذي تريده 

 م انقر ث، حدد موقع الصوت الذي تريد إضافته، صوت آخرم بتحديد إلضافة صوت غير موجود في القائمة، ق

 . موافقفوق 

 . 3و  2إلضافة صوت للمراحل االنتقالية األخرى للشرائح، كرر الخطوتين  .4

 
 تحريك النص أو الكائنات

 

  نظرة عامة حول النص والكائنات المتحركة 

  تطبيق تأثير حركة قياسي إلى نص أو كائن 

  إنشاء تأثير حركة مخصص وتطبيقه على نص أو كائن 

 

 النص والكائنات المتحركة نظرة عامة حول

)إظهار حركة: إلضافة تأثير مرئي أو صوتي خاص إلى نص أو كائن. مثالً، يمكنك جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك إلى الداخل من  تحريكيمكنك 

األصوات والنص والرسومات والرسومات التخطيطية والمخططات و  يق عند إظهار صورة.(اليمين، كل كلمة على حدة، أو سماع صوت تصف

، راجع SmartArtللتركيز على النقاط الهامة، والتحكم في تدفق المعلومات وإضفاء مظهر جذّاب على العرض التقديمي. لتحريك رسم  الكائنات

 .SmartArtتحريك رسم 

لمحددة لجعل التصميم باستخدام الحركة يتم بشكل بسيط، قم بتطبيق تأثير حركة قياسي على العناصر الموجودة على كافة الشرائح أو على الشرائح ا

)شريحة رئيسية: الشريحة التي تخّزن معلومات حول قالب التصميم المطبّق، متضمنة أنماط الخطوط، وأحجام العناصر النائبة  سيةشريحة رئيعلى 

نص العنوان والعنوان الفرعي والقوائم والصور )تخطيط: ترتيب العناصر مثل  تخطيطاتأو على  ومواضعها، وتصميم الخلفية، وأنظمة األلوان.(

 شريحة مخصصة في "طريقة عرض الشريحة الرئيسية". والجداول والمخططات واألشكال واألفالم على الشريحة.(

)عناصر نائبة: مربعات لها حدود منقّطة أو حدود مائلة  عنصر نائبيمكنك تطبيق حركة مخصصة على العناصر الموجودة على شريحة، أو في 

، تُعتبر جزءاً من أغلب تخطيطات الشرائح. ويمكن لهذه المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل المخططات، والجداول

القائمة. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق حركة دخول على كافة العناصر الموجودة  أو فقرة، بما في ذلك الرموز النقطية الفردية وعناصر والصور.(

لى في الشريحة أو يمكنك تطبيق الحركة على فقرة واحدة في قائمة ذات تعداد رقمي. استخدم خيارات الدخول أو التأكيد أو الخروج باإلضافة إ

المعّرفة مسبقاً أو المخصصة.  )مسار الحركة: المسار الذي سيتبعه كائن معيّن أو نص كجزء من تسلسل الحركة في شريحة ما.( مسارات الحركة

 كما يمكنك تطبيق أكثر من حركة على عنصر، لذلك يمكنك جعل العنصر الرقمي يتحرك للداخل ثم يتحرك للخارج.

ة وخيارات الحرك تأثيرات مقترنة يمكنك االختيار من بينها. تتضمن التأثيرات المقترنة خيارات لتشغيل صوت مع تتضمن معظم خيارات الحركة

عرضها كلها  الً منلتشغيل حركة النص التي يمكنك تطبيقها على حرف أو كلمة أو فقرة )مثل تحريك عنوان للداخل في صورة كلمة تلو األخرى بد

 مرة واحدة(.

 ركة النص والكائنات لشريحة واحدة او للعرض التقديمي بأكمله.يمكنك معاينة ح

 جزء المهام "حركة مخصصة"
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استخدم  - على سبيل المثال، للدخول من اليسار عند النقر فوق الماوس - للتحكم في طريقة ظهور العناصر في العرض التقديمي ووقت ظهورها

يوفر أوامر مستخدمة بشكل شائع. ويسمح لك موقعه وصغر حجمه باستخدام  Office)جزء المهام: إطار ضمن تطبيق من تطبيقات  جزء المهام

رؤية المعلومات الهامة حول تأثير الحركة،  حركة مخصصة. يتيح لك جزء المهام حركة مخصصة هذه األوامر مع استمرار العمل ضمن الملفات.(

 ما في ذلك نوع تأثير الحركة وترتيب تأثيرات الحركة المتعددة حسب عالقتها ببعضها وجزء من نص تأثير الحركة.ب

 

 رموز تشير إلى توقيت تأثير الحركة بالمقارنة باألحداث األخرى على الشريحة. تتضمن الخيارات ما يلي: 

 حركة عند النقر فوق الشريحة. )رمز الماوس، الموضح هنا(: يبدأ تأثير ال البدء عند النقر 

قرة نقائمة )أي، ه في ال)بدون رمز(: يبدأ تأثير الحركة في ذات الوقت الذي يتم فيه تشغيل التأثير السابق ل البدء مع السابق 

 واحدة لتنفيذ تأثيري حركة أو أكثر(. 

ة إلى نك لست بحاجأمة )أي ر السابق له في القائ)رمز الساعة(: يبدأ تأثير الحركة بمجرد انتهاء تشغيل التأثي البدء بعد السابق 

 النقر مرة أخرى لبدء تشغيل تأثير الحركة التالي(. 

 حدد عنصراً في القائمة لرؤية رمز القائمة )مثلث(، ثم انقر فوق الرمز إلظهار القائمة. 

مقترنة بالعناصر التي يتم تحريكها في طريقة العرض تشير األرقام إلى الترتيب الذي يتم تشغيل تأثيرات الحركة به وتطابق التسميات ال 

 .حركة مخصصة"العادية"، مع عرض جزء المهام 

 تمثل الرموز نوع تأثير الحركة. في هذا المثال، يعتبر تأثير "تأكيد". 

ير ي "قائمة تأثودة فأثيرات الموجيتم تمييز العناصر التي تم تحريكها على الشريحة عن طريق عالمة رقمية غير مطبوعة. تطابق هذه العالمة الت

 خصصة".الحركة" ويتم عرضه إلى جانب النص أو الكائن. تظهر العالمة فقط في طريقة العرض "العادية" مع عرض جزء المهام "حركة م

 تطبيق تأثير حركة قياسي على نص أو كائن

 انقر فوق النص أو الكائن الذي ترغب في تحريكه.  .1

 . تحريك، حدد تأثير الحركة الذي تريده من القائمة الحركة، في المجموعة ةالحركضمن عالمة التبويب  .2

 إنشاء تأثير حركة مخصص وتطبيقه على نص أو كائن

 انقر فوق النص أو الكائن الذي ترغب في تحريكه.  .1

 . حركة مخصصة، انقر فوق الحركة، في المجموعة الحركةضمن عالمة التبويب  .2
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 ، ثم قم بتنفيذ واحد أو أكثر مما يلي: إضافة تأثيرنقر فوق ، احركة مخصصةفي جزء المهام  .3

  ثم انقر فوق أحد التأثيرات. دخوللتقوم بإدخال النص أو الكائن مصحوباً بتأثير، أشر إلى ، 

  حد أر فوق ، ثم انقتوكيدإلضافة تأثير إلى نص أو كائن مرئي على الشريحة، مثل تأثير الدوران، أشر إلى

 التأثيرات. 

 ق نقر فوا، ثم خروجة تأثير إلى نص أو كائن يجعل العنصر يغادر الشريحة في نقطة محددة، أشر إلى إلضاف

 أحد التأثيرات. 

  ق أحد ، ثم انقر فومسارات الحركةإلضافة تأثير يجعل النص أو الكائن يتحرك في نمط معين، أشر إلى

 المسارات. 

حركة مة ي القائنقر بزر الماوس األيمن فوق تأثير الحركة المخصصة فلتحديد كيفية تطبيق التأثير على النص أو الكائن، ا .4

 . خيارات التأثير، ثم انقر فوق مخصصة

 قم بأحد اإلجراءين التاليين:  .5

  يارات وق الخ، انقر فحركة النصو التوقيتو التأثيرلتحديد اإلعدادات الخاصة بالنص، من عالمات التبويب

 نص. التي ترغب في استخدامها لتحريك ال

  رغب في التي ت ، انقر فوق الخياراتالتوقيتو التأثيرلتحديد اإلعدادات الخاصة بكائن، من عالمات التبويب

 استخدامها لتحريك الكائن. 

 ه.ببالترتيب الذي تقوم بإضافتها  حركة مخصصةتظهر التأثيرات في القائمة    مالحظة 

 تغيير تأثير حركة أو حذفه

 ماذا تريد أن تفعل؟

 

  تغيير توقيت تأثير الحركة 

  حذف تأثير حركة 

 

 تغيير توقيت تأثير الحركة

دء ة بأوقات البالخاص تساعدك مجموعة خيارات التوقيت في التأكد من تدفق الحركة بسالسة وأنها تبدو ذات مظهر احترافي. يمكنك تعيين الخيارات

 )متضمنة التأخيرات( والسرعة والمدة والتكرار الحلقي )التكرار( واإلرجاع التلقائي.

 تعيين خيارات أوقات البدء

 انقر فوق النص أو الكائن الذي يحتوي على الحركة التي ترغب في تحديد خيارات البدء لها.  .1

 . حركة مخصصة، انقر فوق الحركة، في المجموعة الحركةضمن عالمة التبويب  .2

 يلي: ، انقر بزر الماوس األيمن فوق تأثير الحركة، ثم قم بأيٍ مماحركة مخصصةفي القائمة  .3

  من القائمة المختصرة.  البدء عند النقرلبدء تأثير الحركة عند النقر فوق الشريحة، حدد 
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  ،دة لتنفيذ قرة واحنلبدء تشغيل تأثير الحركة في ذات الوقت الذي تم تشغيل التأثير السابق به في القائمة )أي

 من القائمة المختصرة.  البدء مع السابقتأثيري حركة(، حدد 

 أنك لست  ئمة )أييل تأثير الحركة على الفور بعد أن يتم االنتهاء من تشغيل التأثير السابق في القالبدء تشغ

  لمختصرة.امن القائمة  البدء بعد السابقبحاجة إلى النقر مرة أخرى لبدء تشغيل تأثير الحركة التالي(، حدد 

الشريحة في  " وسيتم تشغيله بمجرد ان تظهر0"إذا كان هذا هو تأثير الحركة األول على الشريحة، سيتم تمييزه كـ 

 العرض التقديمي

 تعيين خيار التأخير أو خيار توقيت آخر

 ر له. انقر فوق النص أو الكائن الذي يحتوي على تأثير الحركة الذي ترغب في إعداد تأخير أو أي خيار توقيت آخ .1

 . مخصصة حركة، انقر فوق الحركة، في المجموعة الحركةضمن عالمة التبويب  .2

وق عالمة ة، انقر فمن القائمة المختصر التوقيت، انقر بزر الماوس األيمن فوق تأثير الحركة، حدد حركة مخصصةفي القائمة  .3

 ، ثم قم بتنفيذ واحد أو أكثر مما يلي: التوقيتالتبويب 

 أخيرالتربع الم إلنشاء تأخير بين نهاية أحد تأثيرات الحركة وبداية تأثير حركة جديد، قم بإدخال عدد في . 

  السرعةإلعداد السرعة التي يتم تشغيل تأثير الحركة به، حدد خياراً في القائمة . 

  تكرارلتكرار تأثير حركة، حدد خياراً في القائمة . 

  نتهاء ند االعإرجاع إلرجاع تأثير حركة إلى مظهره وموقعه األصليين بعد أن يتم تشغيله، حدد خانة االختيار

موقعه  على سبيل المثال، بعد تشغيل تأثير الخروج حركة للخارج، يظهر العنصر على الشريحة في. من التشغيل

 األصلي. 

 حذف تأثير حركة

 انقر فوق النص أو الكائن الذي يحتوي على الحركة التي ترغب في حذفها.  .1

  .بدون حركة، حدد تحريك، في القائمة  الحركة، في المجموعة الحركةضمن عالمة التبويب  .2

 PowerPointطرق العرض في 

 

 PowerPointة عامة حول طرق عرض نظر 

 طريقة العرض "عادي" 

 طريقة عرض "فارز الشرائح" 

 طريقة عرض "صفحة المالحظات" 

 طريقة عرض "عرض الشرائح" 

 تعيين طريقة عرض كاالفتراضي 

 

 PowerPointنظرة عامة حول طرق عرض 
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على أربع طرق عرض رئيسية: طريقة العرض "عادي" وطريقة العرض "فارز الشرائح" وطريقة العرض "صفحة  PowerPointيحتوي 

 المالحظات"، وطريقة العرض "عرض الشرائح". 

 Microsoft Officeفي هو اآلن عالمة التبويب "عرض"  PowerPointما كان معروفاً باسم قائمة "العرض" في اإلصدارات السابقة من 

PowerPoint 2007."تقع عالمة التبويب "عرض" ضمن قائمة "الشريط . 

 طريقة العرض "عادي"

ه على عرض هذتعتبر طريقة العرض "عادي" هي طريقة عرض التحرير الرئيسية، حيث يمكنك كتابة العرض التقديمي وتصميمه. تحتوي طريقة ال

 أربع نواحي عمل: 

 

ولتسجيل األفكار، ولتخطيط كيفية تقديمها كما تريد، ولتحريك  — يعتبر هذا مكاناً ممتازاً لبدء كتابة المحتوي   "مخطط تفصيلي"عالمة التبويب 

 الشرائح والنص بشكل دائري. تُظهر عالمة التبويب "مخطط تفصيلي" نص الشريحة الخاصة بك في نموذج مخطط تفصيلي.

مكاناً ممتازاً لعرض الشرائح الموجودة في العرض التقديمي كصور مصغرة الحجم أثناء التحرير. تُسّهل  يعتبر هذا   عالمة التبويب "شرائح"

ى أو حذفها عل ضافتهاالصور المصغرة التنقل في العرض التقديمي ومشاهدة تأثيرات تغييرات أي تصميم. ويمكنك أيضاً إعادة ترتيب الشرائح أو إ

 عالمة التبويب "شرائح" بسهولة.

طريقة عرض كبيرة للشريحة الحالية. باستخدام  PowerPointيعرض جزء الشرائح في المقطع الموجود أعلى يسار إطار   جزء الشرائح

ومخططات وكائنات  SmartArtوجداول ورسومات  صورالشريحة الحالية المعروضة في طريقة العرض هذه، يمكنك إضافة نص وإدراج 

 رسومية ومربعات نص وأفالم وأصوات وارتباطات تشعبية وحركة.

ح"، يمكنك كتابة مالحظات تنطبق على الشريحة الحالية. والحقاً، يمكنك طباعة في الجزء "مالحظات" أدنى الجزء "شرائ  الجزء "مالحظات"

لمالحظات في ضمين اتالمالحظات الخاصة بك واإلشارة إليها عند تقديم العرض التقديمي. يمكنك أيضاً طباعة مالحظات لتوزيعها على الحضور أو 

 ب.عرض تقديمي تقوم بإرساله إلى الحضور أو بنشره على صفحة وي

دما يصبح موز عنيمكنك التبديل بين عالمتي التبويب "شرائح" و"مخطط تفصيلي". تتغير عالمتي التبويب "شرائح" و"االطارالتفصيلي" لعرض ر

 الجزء ضيقاً جداً. لتغيير عرض عالمة التبويب "اطار تفصيلي" أو عالمة التبويب "شرائح 

 طريقة عرض "فارز الشرائح"
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 رز الشرائح" هي طريقة لعرض الشرائح في نموذج صورة مصغرة.تعتبر طريقة العرض "فا

 

 

 

 طريقة عرض "صفحة المالحظات"

لعرض ريقة ايمكنك كتابة مالحظاتك في الجزء "مالحظات"، الذي يقع أدنى الجزء "شريحة" في طريقة العرض "عادي". إال أنه إذا أردت ط

ر فوق ، انقة طرق عرض العروض التقديمي، في المجموعة عرضضمن عالمة التبويب  "المالحظات" والعمل باستخدامها بتنسيق كامل للصفحة،

 .صفحة المالحظات

 

 طريقة العرض "عرض الشرائح"

تتطلب طريقة العرض "عرض الشرائح" ملء شاشة الكمبيوتر، كأي عرض تقديمي فعلي. في طريقة العرض هذه، يمكنك مشاهدة العرض التقديمي 

 المتحركة والتأثيرات االنتقالية في العرض التقديمي الفعلي. والتأثيراتيمكنك مشاهدة كيف ستبدو الصور والتوقيت واألفالم  كما سيشاهده الحضور.

 لمزيد من المعلومات حول تقديم عرض تقديمي أثناء عرض المالحظات )ولكن إخفاء المالحظات على الجمهور(، 

 تعيين طريقة عرض كاالفتراضية

رة للتعيين دائماً في هذا العرض. توجد من بين طرق العرض المتوف PowerPointمالئم للعمل، سيفتح عند تغيير العرض االفتراضي آلخر 

 كافتراضي طرق العرض "فارز الشرائح" و"مخطط تفصيلي فقط" و"مالحظات" باإلضافة إلى تباينات في طريقة العرض "عادي". 

ء د إجراي يحتوي على عالمتي التبويب "شرائح" و"مخطط تفصيلي". عنافتراضياً في طريقة العرض "عادي" الجزء الذ PowerPointيعرض 

يه. وبالرغم اؤها فتغييرات على حجم أجزاء في العرض أو على العرض نفسه، يتم حفظ التغييرات وإعادة عرضها مع العرض التقديمي الذي تم إنش

 من ذلك، ال يتم حفظ تلك التخصيصات خارج هذا العرض التقديمي. 

 PowerPointلعرض االفتراضي في كل مرة يتم فيها فتح لتطبيق ا

 استخدام حركات نموذجية في عرضك التقديمي

 

  مقدمة إلى تأثيرات الحركة النموذجية 
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  رموز النقطية للنصتطبيق تأثيرات حركات الدخول والخروج على ال 

  تطبيق التأثيرات الصوتية على الرموز النقطية للنص 

  تطبيق مسار الحركة على الكائن 

  اختبار تأثيرات الحركات 

 

 ةمقدمة إلى تأثيرات الحركة النموذجي

)إظهار حركة: إلضافة تأثير مرئي أو صوتي خاص إلى نص أو كائن. مثالً، يمكنك جعل نقاط التعداد النقطي تتحرك إلى الداخل  الحركةإن تأثيرات 

 Microsoftاألكثر شيوًعا التي يمكنك استخدامها في عروض  .(من اليمين، كل كلمة على حدة، أو سماع صوت تصفيق عند إظهار صورة

Office PowerPoint 2007  التقديمية تتضمن تأثيرات دخول وخروج وتأثيرات صوتية يجري تطبيقها على رموز نقطية فردية خاصة بالنص

التي يتم تطبيقها  )مسار الحركة: المسار الذي سيتبعه كائن معيّن أو نص كجزء من تسلسل الحركة في شريحة ما.( حركةمسارات الباإلضافة إلى 

ت التي تنشأ في تطبيق واحد، مثالً جداول )كائن: جدول أو تخطيط، أو رسم، أو معادلة، أو أي نوع آخر من المعلومات. والكائنا الكائناتعلى 

 ..(OLEبيانات، وتربط أو تُضمن في تطبيق آخر هي كائنات 

   مالحظات  

لمزيد من المعلومات حول تأثيرات الحركات أو اإلجراءات الخاصة بكيفية تطبيق تأثير الحركات المضمنة على شريحة أو  

 . تحريك نص أو كائناتأكثر، انظر 

لمزيد من المعلومات حول إضافة مراحل انتقالية بين الشرائح، بما في ذلك األنواع المختلفة المتاحة وكيفية إضافة صوت إلى  

 . إضافة المراحل االنتقالية بين الشرائحالمراحل االنتقالية للشرائح، انظر 

 تطبيق تأثيرات حركة الدخول والخروج على الرموز النقطية للنص

ت في الحركة لتأثيرااإلى الرموز النقطية للنص، وحدد الحدث المشغل الذي يضع استخدم الخطوات التالية إلضافة تأثيرات حركة الدخول والخروج 

 ويقوم بتعيين السرعة واالتجاه لحركة التأثيرات. 

 تحريكه. مكنك تطبيق الخطوات الموجودة بهذه اإلجراءات على الكائنات أيًضا. بدال من تحديد النص، حدد الكائن الذي ترغب فيي   تلميح 

 حركات دخولتطبيق تأثير 

 حدد الرمز النقطي األول للنص الذي ترغب في إضافة تأثير حركة دخول إليه.  .1

 . حركة مخصصة، انقر فوق حركات، وفي المجموعة حركاتفي عالمة التبويب  .2

 . تحرك للداخل، ثم انقر فوق دخول، ثم أشر إلى إضافة تأثيرانقر فوق  حركة مخصصةفي جزء المهام  .3
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 ، قم بما يلي: تعديل: تحرك للداخلثير "تحرك للداخل"، أسفل لتحديد إعدادات تأ .4

  عند النقر، حدد البدءلتحديد طريقة ووقت بدء تأثير التحرك للداخل، في القائمة . 

  من اليسار، حدد االتجاهلتحديد االتجاه الذي سيبدأ منه الرمز النقطي للنص، في قائمة . 

 سريع جًدا، حدد السرعةمة لتحديد سرعة الرمز النقطي للنص، في القائ . 

 مع كل رمز نقطي للنص الذي ترغب في إضافة تأثير حركة دخول إليه.  4إلى  1كرر الخطوات من  .5

 . اختبار تأثير الحركات .6

 بالترتيب الذي أضفتها به. حركة مخصصةتظهر التأثيرات في قائمة    حظةمال 

 تطبيق تأثير حركة الخروج

 هكذا. حركة مخصصةبعد إضافة تأثير حركة دخول إلى رمزين نقطيين للنص، ستبدو الشريحة وجزء المهام 

 

 حدد الرمز النقطي األول للنص الذي ترغب في إضافة تأثير حركة خروج إليه.  .1

 . تأثيرات إضافية، ثم انقر فوق إنهاء، وأشر إلى إضافة تأثير، انقر فوق حركة مخصصةي جزء المهام ف .2
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 .حركة مخصصة، انقر فوق حركاتالمجموعة  ، فيحركات، ففي عالمة التبويب حركة مخصصةإذا لم تر جزء المهام    مالحظة 

 . فقموا، ثم انقر فوق ان حول المحور متضائلدور، انقر فوق رقيق، أسفل إضافة تأثير خروجفي مربع الحوار  .3

 

 ، قم بما يلي: تعديل: دوران حول المحور متضائللتحديد إعدادات تأثير الخروج، أسفل  .4

 ءالبدئمة لتحديد طريقة ووقت اختفاء تأثير الخروج باستخدام نموذج دوران حول المحور متضائل، في القا ،

 . عند النقرحدد 

 متوسط، حدد السرعةرمز النقطي للنص، في القائمة لتحديد سرعة اختفاء ال . 

 حدد الرمز النقطي الثاني للنص والذي ترغب في إضافة تأثير حركة خروج إليه.  .5

 . رقعة الداما، ثم انقر فوق إنهاء، ثم أشر إلى إضافة تأثير، انقر فوق حركة مخصصةفي جزء المهام  .6

 ، قم بما يلي: ة الداماتعديل: رقعلتحديد إعدادات تأثير الخروج، أسفل  .7

  سابقبعد ال، حدد البدءلتحديد وقت اختفاء تأثير الخروج باستخدام نموذج رقعة الداما، في القائمة.  

 اختفاء الرمز النقطي األول. ، سوف يختفي الرمز النقطي الثاني فوًرا بعدبعد السابقبعد اختيار    مالحظة 

 رمن اليساحدد  ،االتجاهباستخدام نموذج رقعة الداما، في القائمة  لتحديد االتجاه الذي سيتخذه تأثير الخروج.  

  سريع جًدا، حدد السرعةلتحديد سرعة اختفاء الرمز النقطي للنص، في القائمة . 

 مع كل رمز نقطي للنص الذي ترغب في إضافة تأثير حركة خروج إليه.  7إلى  1كرر الخطوات من  .8
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 . اختبار تأثير الحركات .9

 بالترتيب الذي أضفتها به. حركة مخصصةتظهر التأثيرات في قائمة    مالحظة 

 تطبيق التأثيرات الصوتية على الرموز النقطية للنص

ى و الشريحة علوف تبدستأثيرات الصوتية على الرموز النقطية للنص التي أضفت تأثيرات الحركات إليها. للبدء، استخدم الخطوات أدناه لتطبيق ال

 هذا النحو.

 

 مثل هذا. حركة مخصصةكما سيبدو جزء المهام 

 

 قم بما يلي:

طبيقه لذي تم تاالحركة  ، انقر فوق السهم الموجود إلى يسار تأثيرحركة مخصصة، في القائمة حركة مخصصة في جزء المهام  .1

 . خيارات التأثيرعلى الرمز النقطي األول للنص، ثم انقر فوق 
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 ، قم بواحد مما يلي: صوت، في القائمة تحسينات، أسفل تأثيرفي عالمة التبويب  .2

  .حدد صوتـًا 

  ثم حدد مكان ملف الصوت الذي ترغب في استخدامه. صوت آخرإلضافة صوت من ملف، حدد ، 

 مع كل رمز نقطي للنص الذي ترغب في إضافة تأثير صوتي إليه.  2و 1تين كرر الخطو .3

 . اختبار تأثير الحركات .4

 تطبيق مسار الحركة على الكائن

على الكائن، عليك  )مسار الحركة: المسار الذي سيتبعه كائن معيّن أو نص كجزء من تسلسل الحركة في شريحة ما.( مسار الحركةقبل تطبيق    هام 

)قصاصة فنية: قطعة من عمل فني، تظهر عادة كصورة نقطية أو  قصاصة فنيةإلى الشريحة باستخدام  صورة أو قصاصة فنيةإضافة الكائن مثل 

، نظًرا ألنه عند تطبيق  شفافة. اختر قصاصة فنية أو صورة تتمتع بخلفية Microsoft Clip Organizerمن  كتركيبة من أشكال مرسومة.(

 مسار الحركة، تظهر القصاصة الفنية )دون الخلفية( وكأنها تتحرك خالل الشريحة ككائن واحد.

 .SmartArtتحريك رسومات انظر ، SmartArtلتطبيق تأثير الحركة على رسم 

 بعد إضافة الكائن إلى الشريحة، اسحبه إلى الشريحة في الموضع الذي ترغب أن يبدأ الكائن بالتحرك منه.  .1

 انقر فوق الكائن.  .2

 . حركة مخصصة، انقر فوق حركات، وفي المجموعة حركاتعالمة التبويب  في .3

نقر ا، ثم صصرسم مسار مخ، ثم أشر إلى مسارات الحركة، وأشر إلى إضافة تأثير، انقر فوق حركة مخصصةفي جزء المهام  .4

 . خربشةفوق 

 يتحول المؤشر إلى قلم.   مالحظة 
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ف جب أن يتوقر حيث يم المسار الذي تريد أن يتبعه الكائن على الشريحة، ثم انقبالبدء بالقصاصة الفنية أو أي كائن آخر، ارس .5

 الكائن عن الحركة. 

 . اختبار تأثير الحركات .6

 

 مع تطبيق تأثير الحركة الرابع عليه  كائن القصاصة الفنية 

 مسار الحركة  

 تأثير حركة الدخول تم تطبيقه على الرمز النقطي األول للنص  

 تأثير حركة الخروج تم تطبيقه على الرمز النقطي األول للنص  

 تأثير حركة الدخول تم تطبيقه على الرمز النقطي الثاني للنص  

 قه على الرمز النقطي الثاني للنص تأثير حركة الخروج تم تطبي 

 اختبار تأثيرات الحركات

 .حركة مخصصةأسفل جزء المهام  تشغيلبعد إضافة تأثير حركات واحد أو أكثر، للتأكد من عملها، انقر فوق 
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 مخطوطات -5

 إنشاء مخطط هيكلي

مخطط " يستخدم تخطيط مخطط هيكلي، مثل SmartArtإذا أردت توضيح عالقات التقرير في الشركة أو المنظمة الخاصة بك، يمكنك إنشاء "رسم 

 Office Visio 2007إلنشاء مخطط هيكلي. إذا كان لديك  Microsoft Office Visio 2007، أو يمكنك استخدامهيكلي

 في هذا المقال

 

  نظرة عامة حول إنشاء مخطط هيكلي 

  إنشاء مخطط هيكلي 

  إضافة شكل إلى المخطط الهيكلي الخاص بك 

  تغيير التخطيط المعلق الخاص بالمخطط الهيكلي 

  تغيير ألون المخطط الهيكلي 

  على المخطط الهيكلي الخاص بك SmartArtتطبيق نمط  

 

 نظرة عامة حول إنشاء مخطط هيكلي

" في SmartArtمثل مديري األقسام والموظفين داخل الشركة. باستخدام رسم " يقوم المخطط الهيكلي رسومياً بتقديم بنية اإلدارة لمنظمة،

Microsoft Office Excel 2007  أوMicrosoft Office Outlook 2007  أوMicrosoft Office PowerPoint 2007  أو

Microsoft Office Word 2007يمي أو المستند الخاص بك. إلنشاء ، يمكنك إنشاء مخطط هيكلي وتضمينه في ورقة العمل أو العرض التقد

مخطط هيكلي بسرعة وبسهولة، يمكنك كتابة النص أو لصقه في المخطط الهيكلي الخاص بك ثم الحصول المكان والترتيب المناسبين لهذا النص 

 تلقائياً 
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زء اعد في جفق إلى الشكل المس، يشير تعداد نقطي مع سطر مرمخطط هيكليعندما تقوم بإضافة شكل مساعد إلى تخطيط مخطط هيكلي، مثل 

 النص.

 

 يكلي فقط.طط الهعلى الرغم من أنه يمكنك استخدام تخطيطات هرمية إلنشاء مخطط هيكلي، يتوفر الشكل المساعد والتخطيطات المعلقة مع المخ

لي الخاص على المخطط الهيك SmartArtتطبيق نمط أو  تغيير األلوان" الخاص بك، يمكنك SmartArtإلضافة مظهر عالي الجودة والمع لرسم "

 Office، مثل التوهجات أو حواف ناعمة أو تأثيرات ثالثية األبعاد. في العرض التقديمي الخاص بـ إضافة تأثيراتبك. يمكنك أيضاً 

PowerPoint 2007 ، تحريك المخطط الهيكلييمكنك . 

 إنشاء مخطط هيكلي

 . SmartArt، انقر فوق رسومات توضيحية، في المجموعة إدخالضمن عالمة التبويب  .1

 

نقر فوق ا(، ثم مخطط هيكلي، انقر فوق تخطيط مخطط هيكلي )مثل هرمي، انقر فوق SmartArtاختيار رسم في المعرض  .2

 . موافق

 إلدخال النص، نفذ أحد اإلجراءات التالية:  .3

  انقر داخل شكل موجود في "رسمSmartArt .ثم اكتب النص ،" 

 شكال التي تريدها.فضل النتائج، استخدم هذا الخيار بعد أن تقوم بإضافة األللحصول على أ   مالحظة 

  في جزء النص، ثم قم بكتابة النص الخاص بك.  ]النص[انقر فوق 

 في جزء النص، ثم قم بلصق النص.  ]النص[ انسخ النص من موقع أو برنامج آخر، انقر فوق 

 إذا كان جزء النص غير مرئي

 ". SmartArtانقر فوق "رسم  .1

، إنشاء رسم، في المجموعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات رسم ضمن  .2

 . جزء النصانقر فوق 
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 إضافة شكل إلى المخطط الهيكلي الخاص بك

 " الذي تريد إضافة الشكل له. SmartArtانقر فوق الرسم "  .1

 فوق الشكل الموجود الذي يوجد بالقرب من المكان الذي تريد إضافة الشكل الجديد له.  انقر .2

إضافة  ، انقر فوق السهم الموجود ضمنإنشاء رسم، في المجموعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات ضمن  .3

 ، ثم قم بأحد اإلجراءات التالية: شكل

 

 إضافة الشكل بعدمحدد ولكن يليه، انقر فوق إلدراج شكل في نفس المستوى مثل الشكل ال . 

  إضافة الشكل قبلإلدراج شكل في نفس المستوى مثل الشكل المحدد ولكن قبله، انقر فوق . 

  إضافة الشكل أعالهإلدراج شكل في نفس مستوى الشكل المحدد، انقر فوق . 

جودة ال الموحد للشكل المحدد وكافة األشكيأخذ الشكل الجديد الموقع الخاص بالشكل المحدد، ويتم تخفيض مستوى وا

 أدناه. مباشرةً 

  إضافة الشكل أدناهإلدراج شكل في مستوى واحد أدنى الشكل المحدد، انقر فوق . 

 تم إضافة الشكل الجديد بعد األشكال األخرى الموجودة في نفس المستوي.

  إضافة مساعدإلضافة شكل مساعد، انقر فوق . 

في جزء  "، ولكن يتم عرضهSmartArtأعلى األشكال األخرى في نفس المستوى في الرسم " تم إضافة الشكل المساعد

 النص بعد األشكال األخرى الموجودة في نفس المستوى.

 . هرميلتخطيطات المخطط الهيكلي فقط. وال تتوفر للتخطيطات الهرمية، مثل  إضافة مساعديتوفر 

   مالحظات 

، يمكنك مخطط هيكليشكلي مستوى أعلى إلى سطر في تخطيطات المخطط الهيكلي، مثل  على الرغم من أنه ال يمكنك توصيل 

 لتوصيل األشكال.  رسم خطثم  " الخاص بكSmartArtإلى الرسم " إضافة شكلتقليد هذا المظهر عن طريق 

من ض شكلتنسيق الإلظهار عالقات التقرير بخطوط منقطة بين شكلين، انقر بزر الماوس األيمن فوق الخط، ثم انقر فوق  

 الذي تريده.  نوع الشرطة، ثم انقر فوق نمط خط الرسمختصرة. انقر فوق القائمة الم

لشكل ده في اإلضافة شكل من جزء النص، قم بوضع المؤشر عند بداية النص الذي تريد وضع الشكل به. اكتب النص الذي تري 

ب، اضغط افة بادئة بالسال، أو لوضع مسTAB، ثم لوضع مسافة بادئة للشكل الجديد، اضغط على ENTERالجديد، اضغط على 

 . SHIFT+TABعلى 

 أثناء تحديد شكل مساعد في جزء النص. ENTERإلضافة شكل مساعد، اضغط على 
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 تغيير التخطيط المعلق الخاص بالمخطط الهيكلي

 يؤثر تخطيط معلق في كافة األشكال الموجودة أدنى الشكل المحدد.

 تريد تطبيق تخطيط معلق له.  انقر فوق الشكل الموجود في المخطط الهيكلي الذي .1

اإلجراءات  ، ثم قم بأحدتخطيط، انقر فوق إنشاء رسم، في المجموعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات ضمن  .2

 التالية: 

 

  قياسيلتوسيط كافة األشكال الموجودة أدنى الشكل المحدد، انقر فوق . 

 

 انقر ي كل صفدنى وترتيب األشكال أدناه أفقياً بشكلين فلتوسيط الشكل المحدد أعلى األشكال الموجود باأل ،

 . كالهمافوق 

 

 دي، انقر شكل عمولترتيب الشكل المحدد إلى يمين األشكال الموجود أدناه ومحاذاة األشكال أدناه إلى اليسار ب

 . معلق أيسرفوق 

 

 دي، انقر شكل عمودناه إلى اليمين بلترتيب الشكل المحدد إلى يسار األشكال الموجود أدناه ومحاذاة األشكال أ

 . معلق أيمنفوق 
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 تغيير ألوان المخطط الهيكلي

وخطوط  )ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة سمات اللونيمكنك تطبيق تكوينات ألوان مشتقة من 

 " الخاص بك.SmartArtإلى األشكال الموجودة في الرسم " السمة وتأثيرات السمة(.

 " الذي تريد تغيير اللون الخاص به. SmartArtانقر فوق رسم " .1

 . لوانتغيير األ، انقر فوق SmartArtأنماط ، في المجموعة تصميم ، من عالمة التبويبSmartArtأدوات رسم ضمن  .2

 

 األلوان الذي تريده.  انقر فوق تركيب .3

 الخاص بك أو في الشكل. SmartArtر فوق نمط سريع، يمكنك مشاهدة كيف تؤثر األلوان في رسم عندما تقوم بوضع المؤش   تلميح 

 على المخطط الهيكلي الخاص بك SmartArtتطبيق نمط 

الموجودة  لى األشكالثالثي األبعاد أو الذي يمكنك تطبيقها عهو خليط من تأثيرات متنوعة مثل نمط الخط أو المشطوف أو و SmartArtيعتبر نمط 

 " لتقوم بإنشاء مظهر تصميم فريد وعالي الجودة.SmartArtفي تخطيط الرسم "

 الخاص به.  SmartArt" الذي تريد تغيير نمط SmartArtانقر فوق رسم " .1

الذي  SmartArt، انقر فوق نمط سريعةأنماط ، في المجموعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات رسم ضمن  .2

 تريده. 

 . المزيد، انقر فوق الزر SmartArtلمشاهدة المزيد من أنماط 

   مالحظات 

بك  " الخاصSmartArtفي الرسم " SmartArtعندما تقوم بوضع المؤشر فوق نمط سريع، يمكنك مشاهدة كيف يؤثر نمط  

 أو في الشكل. 

إضافة تعبئة أو ، وتغيير حجم األشكال، وتحريك األشكال" الخاص بك عن طريق SmartArtيمكنك أيضاً تخصيص الرسم " 

 . تأثير
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 "SmartArtإنشاء "رسم 

" هو تمثيل مرئي للمعلومات الخاصة بك التي يمكنك إنشائها بسهولة وسرعة باإلضافة إلى إمكانية االختيار من بين عدة SmartArtيعتبر "رسم 

 تخطيطات مختلفة، لالتصال بالرسائل الخاصة بك أو األفكار بشكل فعال.

 

 في هذا المقال

 

  "SmartArtنظرة عامة حول إنشاء "رسم  

  "SmartArtما يجب االنتباه إليه عندما تقوم بإنشاء "رسم  

  "SmartArtإنشاء "رسم  

  " بالكاملSmartArtتغيير ألوان "رسم  

  "SmartArtعلى "رسم  SmartArtتطبيق نمط  

 

 "SmartArtنظرة عامة حول إنشاء "رسم 

نصيًا، بالرغم من أن استخدام الرسومات التوضيحية  Microsoft Office system 2007يعتبر معظم المحتوى الذي يتم إنشائه باستخدام برامج 

دة نوًعا من التحدي، خاصةً إذا لم تكن يؤدي إلى تحسين الفهم والذاكرة ويساعد على اتخاذ اإلجراءات. يمكن أن يمثل إنشاء رسومات عالية الجو

، فيمكنك قضاء الكثير من Microsoft Officeمصمًما محترفًا أو ليس لديك المال لتوظيف مصمم محترف. إذا كنت تستخدم إصدارات سابقة من 

بق نمط المستندات الكلي بدالً من التركيز الوقت لتوحيد حجم األشكال ومحاذاتها بشكل جيد، ولجعل النص يبدو صحيحاً، وتنسيق األشكال يدوياً لتطا

مثل " والميزات األخرى الموجودة في إصدار SmartArt"رسومات Office release 2007على المحتوى الخاص بك. ولكن باستخدام 

نة من ألوان السمة وخطوط  السمات ، يمكنك إنشاء السمة وتأثيرات السمة. يمكن تطبيق سمة على ملف كتحديد مفرد(.)السمة: مجموعة مكوَّ

 رسومات توضيحية عالية الجودة بواسطة النقر قليالً بالماوس الخاص بك.

 Microsoftأو Microsoft Office PowerPoint 2007أو  Microsoft Office Excel 2007" في SmartArtيمكنك إنشاء "رسم 

Office Word 2007 على الرغم من عدم إمكانية إنشاء "رسم .SmartArt 2007" في برامج Office release  األخرى، يمكنك نسخ

 " ولصقها كالصور الموجودة داخل هذه البرامج.SmartArt"رسومات 

تحويل نص الشريحة إلى يمكنك عادةً على شرائح بها قوائم ذات تعداد نقطي،  Office PowerPoint 2007بسبب احتواء العروض التقديمية لـ 

 Office PowerPointفي العروض التقديمية لـ الخاص بك  SmartArtإضافة شريحة إلى "رسم . وباإلضافة إلى ذلك يمكنك SmartArtرسم 

2007. 
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. يتشابه النوع مع عالقةأو  دوارةأو  هرميةأو  معالجة"، مثل SmartArt"، تتم مطالبتك باختيار نوع "رسم SmartArtعندما يتم إنشاء "رسم 

تغيير التخطيط الخاص "، ويحتوي كل نوع على عدة تخطيطات مختلفة. بعد أن تقوم باختيار تخطيط، يكون من السهل SmartArtفئات "رسم 

 ص أو المحتوى اآلخر واأللوان واألنماط والتأثيرات وتنسيقات النص تلقائياً إلى التخطيط الجديد.". يتم ترحيل معظم النSmartArt"بالرسم 

" الخاص بك. ال يتم SmartArt(، لتتمكن من مشاهدة كيف يبدو "رسم ]النص[عندما تقوم بتحديد تخطيط، يتم عرض نص العنصر النائب )مثل 

. يمكنك بحذفهاناء عرض الشرائح. ومع ذلك، يتم عرض األشكال وطباعتها دوماً، إال إذا قمت طباعة نص العنصر النائب، كما ال يتم عرضه أث

 استبدال نص العنصر النائب بمحتوى خاص بك.

، ويتم إضافة  " الخاص بك بشكل تلقائيSmartArtحتوى الخاص بك في جزء "النص" أو تحريره، يتم تحديث "الرسم عندما تقوم بإضافة الم

 األشكال أو حذفها عند الحاجة.

 معالجة أساسية" لضبط بنية التخطيط. على سبيل المثال، حتى إذا ظهر التخطيط SmartArtفي "رسم إزالتها األشكال و إضافةيمكنك أيضاً 

الخاصة بك إلى شكلين فقط، أو قد تحتاج خمس أشكال. عندما تقوم بإضافة األشكال أو إزالتها وقيامك  متضمناً الثالث أشكال، قد تحتاج العملية

مع االحتفاظ بالتصميم والحد األصليين الخاصين بتخطيط   بتحرير النص الخاص بك، يتم تحديث ترتيب األشكال و مقدار النص داخل هذه األشكال

 ".SmartArt"الرسم 

 .SmartArtنمط قم بتطبيق " الخاص بك، SmartArtالجودة ومتميز إلى "رسم إلضافة مظهر عالي 

 "SmartArtما يجب االنتباه إليه عندما تقوم بإنشاء "رسم 

" الخاص بك، تصور النوع والتخطيط األفضل لعرض البيانات الخاصة بك. ماذا الذي تريد توضيحه من SmartArtقبل أن تقوم بإنشاء "رسم 

بسرعة وبسهولة، قم بمحاولة استخدام تخطيطات  تبديل التخطيطات" الخاص بك؟ هل تريد مظهًرا محدًدا؟ ألنه بإمكانك SmartArtخالل "الرسم 

مختلفة )من خالل األنواع(، حتى تجد التخطيط الذي يقوم بتوضيح الرسالة الخاصة بك بشكل أفضل. يجب أن يكون الرسم الخاص بك واضح 

" مختلفة باستخدام الجدول الموجود باألدنى. يهدف هذا الجدول إلى SmartArtوتسهل متابعته. قم باختباره من خالل أنواع مختصة من "رسم 

 مساعدتك على البدء وال يعتبر قائمة شاملة.

 نوع الرسم الغرض من الرسم

  قائمة إظهار المعلومات غير المتسلسلة

  عملية إظهار الخطوات في عملية أو في مخطط زمني

  دائري إظهار معالجة متتابعة

  التسلسل الهرمي رة قرارإظهار شج

 التسلسل الهرمي إنشاء مخطط هيكلي

 عالقة توضيح االتصاالت
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 مصفوفة إظهار كيفية ربط األجزاء بالكل

 هرم  إظهار العالقات التناسبية بحيث يكون المكوّن األكبر باألعلى أو باألسفل

التي يجب  ألشكالالنص يحدد أحياناً التخطيط الذي يجب استخدامه وعدد ضع أيضاً في االعتبار مقدار النص الموجود لديك، وذلك ألن مقدار ا

 بنقاط أساسية. " بشكٍل عام مؤثرة بدرجة كبيرة عندما يتم تحديد عدد األشكال ومقدار النصSmartArtوجودها في التخطيط. تعتبر "رسومات 

بك بشكل  " مما يجعل من الصعب نقل الرسالة الخاصةSmartArtيمكن أن يؤدي وجود قدر كبير من النص إلى تشويش المظهر العام "لرسم 

 ص.بشكل أفضل مع وجود قدر أكبر من الن قائمةمن النوع  قائمة بشكل شبه منحرفمرئي. ومع ذلك، تعمل بعض التخطيطات مثل 

في  وازيةأسهم متيم التخطيط " على عدد ثابت من األشكال. على سبيل المثال، تم تصمSmartArtتحتوي بعض التخطيطات الخاصة "بالرسم 

ن األفكار رض مزيد مإلظهار فكرتين أو مفهومين متعاكسين. يمكن أن يحتوى شكالن فقط على نص، بينما ال يمكن تغيير التخطيط لععالقة النوع 

 والمفاهيم.

 

في  هرمي أساسييحتوي على أكثر من شكلين للنص، مثل تخطيط  فقم بالتبديل إلى تخطيط مختلفإذا كنت تحتاج إلى توصيل أكثر من فكرتين، 

بيل المثال، تخطيط . ضع في اعتبارك أن تغيير التخطيطات أو األنواع يمكن أن يؤدي إلى تبديل معنى المعلومات الخاصة بك. على سهرميالنوع 

في  دورة متصلة" ذو أسهم في دائرة، مثل SmartArt، له معنى مختلف عن "رسم معالجةفي النوع  معالجة أساسيةذو أسهم تشير لليمين، مثل 

 .دورةالنوع 

 "SmartArtإنشاء "رسم 

 . SmartArt، انقر فوق رسومات توضيحية، في المجموعة إدخالضمن عالمة التبويب  .1

 

 ، انقر فوق النوع والتخطيط الذين تريدهما. SmartArtاختيار رسم ع الحوار في مرب .2

 قم بإدخال النص عن طريق تنفيذ ما يلي:  .3

  انقر داخل شكل موجود في "الرسمSmartArt .الخاص بك، ثم قم اكتب النص " 

  في جزء النص، ثم قم بكتابة النص الخاص بك أو لصقه.  ]النص[انقر فوق 

 ثم قم بلصقه داخل جزء النص. ، ]النص[ برنامج آخر، انقر فوق انسخ النص من 
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 إذا كان جزء النص غير مرئي* 

 " الخاص بك. SmartArtانقر فوق "الرسم  .4

 . جزء النصفوق ، انقر إنشاء رسم، في المجموعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtأدوات رسم ضمن  .5

 " بأكملهSmartArtتغيير لون "رسم 

)ألوان السمة: مجموعة األلوان المستخدمة في ملف. تتألف السمة من ألوان السمة وخطوط السمة  سمات اللونيمكنك تطبيق تباينات ألوان مشتقة من 

 " الخاص بك.SmartArtعلى األشكال الموجودة في الرسم " وتأثيرات السمة(.

 " الخاص بك. SmartArtانقر فوق "الرسم  .1

 . أللوانتغيير ا، انقر فوق  SmartArtأنماط ، في المجموعة تصميم ، من عالمة التبويبSmartArtأدوات رسم ضمن  .2

 

 انقر فوق تباين األلوان الذي تريده.  .3

 SmartArtعلى رسم  SmartArtتطبيق نمط 

لموجودة األشكال ا هو خليط من تأثيرات متنوعة، مثل نمط الخط أو المشطوف أو ثالثي األبعاد، التي يمكنك تطبيقها على SmartArtيعتبر نمط 

 " لتقوم بإنشاء مظهر ذو تصميم فريد وعالي الجودة.SmartArtفي تخطيط الرسم "

 " الخاص بك. SmartArtانقر فوق "الرسم  .1

 SmartArt، انقر فوق نمط  SmartArtأنماط ، في المجموعة تصميم، من عالمة التبويب SmartArtسم أدوات رضمن  .2

 الذي تريده. 

 . المزيد، انقر فوق الزر SmartArtلمشاهدة المزيد من أنماط 

   تلميحات

 . "SmartArtتحويل النص إلى "رسم إذا كان لديك بالفعل نص على شريحة، فيمكنك  

تغيير و نقل األشكالو إزالة األشكالو إضافة أشكال فردية" الخاص بك عن طريق SmartArtيمكنك أيضاً تخصيص "الرسم  

 وتنسيق النص.  حجم األشكال

ثم  CTRL+A( في جزء "النص"، أو اضغط على ]النص[للبدء بتخطيط فارغ، قم بإزالة كافة نصوص العنصر النائب )مثل  

 . DELETEاضغط على 
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 طباعة الشرائح -6

 نظرة عامة حول طباعة الشرائح

ة ما تتم طباعتها باألسود واألبيض أو بظالل الرمادي، وتُعرف يتم تصميم معظم العروض التقديمية لتظهر باأللوان، أما الشرائح والنشرات فعاد

. )التدرج الرمادي: سلسلة ظالل تتدرج من اللون األبيض إلى اللون األسود تستخدم في عرض أو طباعة نص ورسومات.( تدرج الرماديأيضاً بـ

 طباعة باستخدام التدرج الرمادي، تُطبع األشكال الملونة في تباينات من التدرج الرمادي ما بين األسود واألبيض. عندما تقوم بال

 بتعيين األلوان في العرض التقديمي لتطابق إمكانيات الطابعة التي حددتها.  PowerPointعند طباعة الشرائح، يقوم 

 خصص.فة للورق، بما في ذلك الرسائل ودفتر األستاذ، أو بإمكانك تحديد حجم ميمكنك ضبط حجم الشرائح لمالئمة األحجام المختل

عرض أو  صفحات المالحظات، النشراتيمكنك طباعة أجزاء أخرى من العرض التقديمي، مثل  Microsoft Office PowerPoint 2007في 

 .تقديمي في طريقة عرض "المخطط التفصيلي"

 تعيين اتجاه الشريحة واتجاه الطباعة

 لتغيير خيارات الطباعة، قم بما يلي:

 . إعداد الصفحة، انقر فوق إعداد الصفحة، في المجموعة تصميمضمن عالمة التبويب  .1

 م بالطباعة عليها. ، انقر فوق حجم الورقة التي ستقوتغيير حجم الشرائح من أجلفي القائمة  .2

   مالحظات 

  اعاالرتفو العرض، فاكتب المقاييس التي تريدها أو حددها في المربعين مخصصإذا قمت بالنقر فوق . 

  جهاز عرضلطباعة شفافية جهاز عرض، انقر فوق . 

 . طوليأو  عرضي، انقر فوق الشرائح، ضمن االتجاهلتعيين اتجاه الصفحة للشرائح، من  .3

 أن يتم تعيين كافة الصفحات الموجودة في العرض التقديمي إلى نفس االتجاه. يجب   مالحظة 

 طباعة الشرائح

 . معاينة قبل الطباعة، ثم انقر فوق طباعة، وانقر فوق السهم الموجود بجانب  Microsoft Officeزر انقر فوق  .1

 . الشرائح، حدد مادة الطباعة، في القائمة إعداد الصفحةفي المجموعة  .2

 ، ثم انقر فوق أي مما يلي: اللون/تدرج الرمادي، وأشر إلى خياراتفوق  انقر .3

 طباعة إلى طابعة ملونة، يطبع هذا الخيار باستخدام األلوان. إذا قمت بال   لون 

 )يقوم  ذا قمت بالطباعة إلى طابعة أسود وأبيض، فإن هذا الخيارإ  ملون )على طابعة باألسود واألبيض

 الرمادي. بطباعة النشرات بتدرج 

 ود قوم هذا الخيار بطباعة أشكال تحتوي على تباينات من درجات الرمادي ما بين األسي  تدرج الرمادي

أسود ـ ماماً كواألبيض. تتم طباعة تعبئة الخلفية باألبيض ليكون النص أكثر وضوحاً.)يظهر أحياناً تدرج الرمادي ت

 .( وأبيض فقط

 الرمادي. بباعة النشرات بدون أية تعبئة يقوم هذا الخيار بط   أسود وأبيض فقط 

 . طباعةانقر فوق  .4

تعيين إذا كنت تقوم بإنشاء مستويات شفافية لجهاز العرض، استخدم هذا اإلجراء لطباعة العرض التقديمي على األوراق الشفافة. انتقل إلى    مالحظة 

تلقائياً بتحسين أمثلية الشرائح لتالءم الطابعة التي  PowerPointإلعداد الصفحات لطباعة الصفحات الشفافة. يقوم  حجم الشريحة واتجاهها للطباعة

 سواء باألسود واألبيض أو باأللوان.  - حددتها 
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