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الدرس 1

الدرس األول
بعد االنتهاء من هذاالدرس ستتمكن من القيام باآلتي:
 تشغيؿ البرنامج.

 التعرؼ عمى واجهة البرنامج .Interface
 تحديد الشرائح المكونة  Slideلمممؼ ،واألبعاد.
 الكتابة.
 الحفظ.
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واجهة البرنامج:
يختمػؼ ذػ ا اإلاػدار عػف اإلاػداراا ال ػاب ة ػ الشػكؿ العػاـ  ،Interfaceحيػ

تجميع كؿ األوامر المرتبطة

تػـ

شريط ي مى ( )Ribbonيتـ التن ؿ بينها عف طريؽ (،)Tabs

يحتوي البرنامج عمى  7 Tabsأ ا ية ذ :
Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, Help
1

3
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4

6
7
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باإلضا ة إلػى تجميػع األوامػر المرتبطػة بػالممؼ مػف (إنشػا ممػؼ جديػد ،حفػظ ،طباعػة ،عػر

قبػػؿ الطباعػػة ،إر ػػاؿ) باإلضػػا ة إلػػى ظهػػور مخػػر مجموعػػة مػػف الممفػػاا تػػـ ا ػػتخدامها ػ
.

Office Button

أيض ػاً عنػػد الن ػػر عمػػى أمػػر لػػظ اختيػػاراا يظهػػر بالتبعيػػة الش ػريط الخػػا

منفاؿ .
بد عر

ر

بػػظ ػ  Tabتبوي ػ

ت ديم جديد:

 .1الن ر عمػى عممػة مايكرو ػو ا
نحدد نوع العر
 عر

الت ديم المطمو حي

ت ديم

 ،Office Buttonثـ الن ر عمى  ، Newثػـ
يحتوى عمى خم ة اختياراا:

ارغ.
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جاذ ة ،ي دـ البرنامج عػدد مػف الشػرائح التػ ت ػاعد الم ػتخدـ ػ عمػؿ
ت ديم مب ط .

 أشكاؿ وتن ي اا جاذ ة  ،Installed Themesي دـ البرنامج أشكاؿ جاذ ة
لخمفية الشريحة وألواف الخطوط بتن ي اا متناغمة.
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 تاػػميـ جػػاذ خػػا

الم تخدـ وحفظة ك ال

بالم ػػتخدـ ،حي ػ

88-8

يمكػػف إنشػػا تاػػميـ معػػيف مػػف قبػػؿ

جػاذ و ػيتـ توضػيح كيػؼ يمكنػؾ حفػظ الممػؼ بهػ

الطري ة.
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 تاػ ػػميـ جػػػاذ م ػػػتورد مػ ػػف ممػػػؼ مخػػػر ،ي ػػتـ تحدي ػػد م ػػف الجهػ ػػا (ال ػ ػػر
الام ).

نبػػدأ العمػػؿ باختيػػار أحػػد ال وال ػ

الشديد والجا بية

اا التاػػميماا الجػػاذ ة ويتمي ػ ذ ػ ا اإلاػػدار بالتنػػاغـ

األلواف والتاميماا ولكف ما ذ الخطواا الت يج

إتباعها؟؟؟

 .1الن ر عمى ر مايكرو و ا .Microsoft Button

ثػـ الن ػر عمػى أمػر  Newثػـ

 ،Installed Tampletsومػف ثػـ ال الػ

الػ ي نختػار ولػيكف

 ،Contemporary Photo Albumثـ الن ر عمى ر .Create
البرنامج وذ كالتال :

واآلف نمحظ معاً التغييراا الت حدثا
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1

3
2

4

 .1ظهور ا ـ  Presentation 2وذو ا ـ إ تراض لمممؼ ال ي قمنا بإنشائظ يجاور ذ ا
اإل ـ  Microsoft PowerPointوذو ا ـ البرنامج .

 .8ظهور الشريحة األولى ( )Slide 1بها نفس التاميـ الػ ي قمنػا بإختيػار ،ويظهػر إ ػـ

التاميـ

الشريحة.

 .3الش ػرائح المكونػػة لم ال ػ

شرائح بالترتي

تظهػػر ػ ج ػ ( )Slidesحي ػ

يوضػػح مكونػػاا الممػػؼ مػػف

(يظهر رقـ كؿ شريحة بجوارذا) ،كما يظهر بجوار كؿ شريحة عممػة()

ذ العممة توضح وجود حركة تظهر عند تشغيؿ الممؼ (.)Show

 .4ت مى ذ ا الشريط ( ،)Status Barتشير األرقاـ لآلت :

1

6
54 3
2
 رقـ  1إلى . Fit Slide to current window
 رقـ  2إلى درجة ت ريي
 رقـ  3عر

 رقـ  4عر
 رقـ  5عر

الشريحة.

7

8

الشريحة إلى الم تخدـ (.)Zoom

الشرائح متجاورة وبالترتي

.Slide Sorter

الشرائح بشكمها العادي .Normal View

 رقـ  6لغة الكتابة الم تخدمة.
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 رقـ  7ا ـ التاميـ الم تخدـ
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الممؼ.

 رقـ  8يظهر رقـ الشريحة الحال والعدد اإلجمال لمشرائح المكونة لمعر .
واآلف يمكننا إضا ة الن

المطمو إضا تظ لمعر

إلنها العر .

ولكف كيؼ يمكننا إبتكار تاميـ أو إضا ة رؤية خااة لنا

روح المامـ

العر  ،أيضاً كيؼ يمكننا إضا ة وتعديؿ الن

العر

حتى يت نى لنا إظهػار

والاور

الممؼ؟؟؟

ننت ػػؿ اآلف إلػػى أولػػى خط ػواا اإلحت ػراؼ وذ ػ تاػػميـ خمفيػػة لمش ػريحة ،باإلضػػا ة إلػػى كتابػػة

الن

.

أوالً :تصميم خمفية لمشريحة (:)Side Background
عند البد

رئي

البرنامج تظهر الشريحة الرئي ية اا خمفية بيضػا باإلضػا ة إلػى ظهػور عنػواف

وعنواف رع و لؾ لم اعدة الم تخدـ

عممظ (أ مو

 Microsoftالممي ).

الن ر بال ر األيمف لمفأرة عمى الشريحة واختيار .Format Background
أو

مف الشريط  Design Ribbonنن ر عمى مربع الحوار ( ( )Dialog Box Launchersمف

ممي اا إادار )2007
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 .1يظه ػػر المرب ػػع الحػ ػواري الت ػػال  ،والػ ػ ي يحت ػػوى عم ػػى إختي ػػاريف أ ا ػػيف (م ػػؿ ،Fill
؛  Pictureاورة ) ،ولكف ما الم اود بكؿ مف اإلختياريف ال اب يف؟
أ-

 :Fillمؿ خمفية الشريحة بموف واحد  One Colorأو لػونيف  Gradientأو

اػػورة اػػغيرة مكػػررة
المنفامة والت

ب-

 textureوكػػؿ مػػف ذ ػ اإلختيػػاراا لهػػا خاائاػػها

ن وـ بتوضيحها.

 :Pictureوضع اورة كخمفية لمشريحة مثؿ شعار شركة (.)Logo
أ

ممحوظة

واآلف لننت ؿ إلى خاائ

أمر مؿ :Fill

االختياارات ياي هاذا األمار ران طريا

 Buttonأي يجب اختيار أمر واحد يقط.

 Solid Fill والم اود ب لؾ مؿ الخمفية بموف واحد ط ،كما يمكف إختيار مدى
شفا ية الموف ( ،)Transparencyحي

ن وـ بإختيار الموف المطمو مف Color

ومف ثـ نختار شفا ية الموف بن بة معينة ( %100تعن أف الموف شفاؼ تماماً).

9
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ممحوظة

رناااد اختياااار الماااون ياااتم إضاااايت ياااي
ٍ
ورندئذ يمكن إغاق الناياذة
الشريحة

( )closeأو تنفيذ هذا المون رمى كال

الشرائح المكونة لمعرض ( Apply to
.)all

 التدرج المون

بتدرج معيف .

 :Gradient Fillوالم اود ب لؾ إضػا ة مجموعػة مػف األلػواف

هل يمكن إضاية ألوان أخرى لمجمورة األلوان التي تظهر يي Preset Color؟؟؟؟
بالطبع يمكف إضا ة ألواف كالتال :
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1
2
3
4
5
6
7
8

اختي ػػار الت ػػدرج الم ػػون المطموب ػػة و ل ػػؾ ب ػػالن ر
عمى األلواف المطموبة.

اختيػػار اتجػػا األل ػواف  Directionوتحتػػوي عمػػى (  Linearإتجػػا

طػول  Radial ،إتجػا دائػري Rectangular ،إتجػا م ػتطيما،
 Pathاتجػا مربعػااShade from ،

)Title

اتجػػا األل ػواف وتو يعهػػا ػ الش ػريحة ( ،)Shading Styleوتحتػػوي

عمى االتجا (مػف الجوانػ

 ،From Cornerمػف المنتاػؼ From

.)Center

إض ػػا ة ل ػػوف أللػ ػواف الخمفي ػػة وعن ػػد الن ػػر عم ػػى ذػ ػ ا الػػ ر يػ ػ داد ع ػػدد
األلواف الموجود

.Gradient Stop

إلغا لوف مف ألواف الخمفية المضا ة.
تحديد مكاف الموف وتركي
11
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تحديد الموف المطمو .
تحديد درجة كثا ة الموف( .)Transparency
 إضػا ة اػورة أو ن ػل لمخمفيػة ( :)Picture of texture fillذػ ا االختيػار
يمكننا مف إضا ة اورة أو ن ل (اورة اا أبعاد اغيرة)
ّ
أ
ب

اختيػػار الاػػورة المطمػػو إضػػا تها (الػػن ل) حي ػ

تظهػػر مجموعػػة

مف الاور الاغيرة الت يمكف االختيار منها.
اختيػػار اػػورة مػػف ال ػػر
(أقػ ػ ار

الاػػم

بالجهػػا أو مػػف أي و ػػيمة أخػػرى

مميػ ػ رة م ػػثمً) ،وعن ػػد الن ػػر عم ػػى ذػ ػ ا االختي ػػار تظه ػػر نا ػ ػ ة

لن وـ بتحديد الاورة المطمو إدراجها كخمفية لمشريحة.

اختيػػػار اػ ػػورة مػ ػػف مكتبػػػة البرنػ ػػامج ( )ClipArtإلضػ ػػا تها كخمفيػ ػػة

لمشريحة.

تكػرار الاػورة كن ػيج ػ خمفيػة الشػريحة ويمكػف تنفيػ ذػ ا األمػػر إ ا
كانا الاورة المختارة مف ال ػر
12
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االختيار.

تحدي ػػد مك ػػاف الا ػػورة المك ػػررة عم ػػى الشػ ػريحة (المح ػػور ال ػػين ،X

المحور الاادي .)Y

إتجا الاور (أعمى ،أ فؿ.)....،
ظهور الاور المتجاورة بشكؿ معكوس (أ ياً ،أر ياً ،كمذما).
تحديد شفا ية الاور المكررة . Transparency

ت ػرتبط ذ ػ االختيػػاراا (الخااػػة بإضػػا ة اػػورة كخمفيػػة) االختيػػار الثػػان ( ) والم ػرتبط
بالاورة :Picture
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إعػػادة تمػػويف الاػػورة والم اػػود بػ لؾ إضػػا ة ضػػو ب ػػيط ممػػوف عمػػى

الاورة.
تعديؿ إضا ة الاورة ( يادة أو ن
تعديؿ تضاد األلواف ( يادة أو ن

) بالن بة المئوية.
) بالن بة المئوية.

إ ػػتعادة الاػػورة أللوانهػػا األاػػمية ( Reset Pictureإلغػػا جميػػع

األوام ػ ػػر ال ػ ػػاب ة (إع ػ ػػادة التم ػ ػػويف ،تغيي ػ ػػر اإلض ػ ػػا ة ،تع ػ ػػديؿ تض ػ ػػاد
األلواف).

اء ردة ألوان أو صورة ؟؟؟؟
واآلن ماذا بعد اختيار الخمفية سو ً
نبدأ اآلف إضا ة الن  ،ف الشػريحة األولػى يجػ أف يظهػر عنػواف الموضػوع ولػ لؾ
نجد أف البرنامج يو ر لنا ذ ا

ت يـ الشريحة .Slide Layout

ماذا أيعل رند تغيير تقسيم الشريحة؟؟؟

 .1أن ر بال ر األيمف لمفأرة .Right Click

 .8اختر  ،Layoutثـ ان ر عمى الت يـ المطمو كاآلت :

طري ة أخرى لتغيير ت يـ الشريحة:
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 .1الن ر عمى  Layoutالموجود بالشريط الخا
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بالشرائح.

 .8الن ر عمى الت يـ ال ي يفضمظ المامـ تبعاً لموضوع العر

الت ديم .

ػوا ً بالمغػة العربيػة أو اإلنجمي يػة ولػ لؾ
بمجرد الن ر عمى مربع الػن يمكػف إضػا ة نػ
البد مف تحديد اتجا الكتابة بالن ر عمى ال ر المطمو الموجود بالشريط :Ribbon

اللغة
العربية

اللغة
األجنبية

كمػا يمكػف تعػديؿ نػوع الخػط  ،Fontحجػـ الخػط ،Font Sizeتػأثيراا الخػط ،Font Style
ولوف الخط  Font Colorوما إلى لؾ مف .Font Ribbon
تغيير نوع الخط.
تعديؿ م اس الخط (يبدأ مف  8وحتى .)96
تكبير م اس الخط ياؿ إلى أكثر مف .96
تاغير م اس الخط ياؿ إلى أقؿ مف .8
إلغا التن يؽ بأشكالظ المختمفة عمى الن

.

يادة مؾ الخط.
الن

مائؿ.

إضا ة خط تحا الن
إضا ة خط
إضا ة ظؿ لمن

.

منتاؼ الن

.

.

الم ا ة بيف الحروؼ بعضها البع

.

م ا ة ب يطة جداً أي أف الحروؼ تكاد تكوف متما ة.
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م ا ة ضي ة
م ا ة عادية

م ا ة بعيدة نوع ما

م ا ة كبيرة بيف الحروؼ
تحديد الم ا ة المطموبة بكتابة الرقـ و لؾ بالن ر عمى.More Spacing

تغيير حالة الحروؼ:
الجممة تابح .Capital Letter

الحرؼ األوؿ

الجممة يابح .Small Letter

الحرؼ األوؿ

تابح .Capital Letters

كؿ الحروؼ لمن

الحرؼ األوؿ مف كؿ كممة لمن

تابح .Capital Letter

عكس حالة الحروؼ الػ Capital Letterيابح Small letterوذك ا
تغيير لوف الن

.

هل التأثيرات السابقة هي يقط التي يمكن استخدامها؟؟؟
ال ،هناؾ تأثيراا أخرى يمكف الواوؿ إليها مف نا ة الحوار الخااػة بػالخط Font dialog
 ،Boxب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالن ر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهـ الا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغير الموج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود بالش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريط
تظهر النا ة الحوارية التالية:
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يظهر مف النا ة ال اب ة بأف ذناؾ تبويباا أحدذما لمخط واآلخر لمم ا اا بيف الحروؼ.
أوالً الخط :Font

نوع الخط لممغة اإلنجمي ية.
نوع الخط لممغة العربية.
تغيير مؾ الخط ،وما إ ا كاف الن

مائمً أـ ال.

تعديؿ حجـ الخط.
لوف الخط.
شكؿ الخط أ فؿ الن
لوف الخط أ فؿ الن

.
.

مرور خط منتاؼ الن

.

مرور خط م دوج منتاؼ الن
ن بة ارتفاع الن
ارتفاع الن
انخفا

عف م توى الكتابة.

عف الم توى العادي الكتابة.
عف الم توى العادي الكتابة.

الن

كؿ حروؼ الن

تابح .SMALL LETTERS

كؿ حروؼ الن

تابح .CAPITAL LETTERS

كؿ حروؼ الن
ثانياً :الم ا اا بيف حروؼ الن

.

تابح مت اوية

الطوؿ.

:Character Spacing
الم ا ة بيف الحروؼ
عادية

وا عة
ضي ة
تحديد م دار الم ا ة بيف الحروؼ
كمػػا يمكػػف الواػػوؿ إلػػى التغييػراا األ ا ػػية لمػػن

و لػػؾ بػػالن ر المػ دوج عمػػى الػػن

أو الن ػػر

ب ر اليميف لمفأرة.
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حفظ الممؼ :Save

لماذا أحفظ الممف؟؟؟
أحفظ الممؼ عمى ال ر

الام

مخر كما يمكنن إج ار التعديما

خطواا حفظ الممؼ:

أو عمى أي و يط لمتخ يف حتى يمكنن عرضػظ عمػى جهػا
أي وقا مطمو .

 .1الن ػػر عمػػى ر  ،Office Buttonتظهػػر الشاشػػة التاليػػة حيػ
مف االختياراا:

تحتػػوي عمػػى مجموعػػة

أ
ب
ج
د
ه
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أخرى .PowerPoint Presentation

88-8

يتـ ػتح البرنػامج عنػد ا ػتدعائظ مػرة

ب-

حفػػظ الممػػؼ كعػػر

ت ػػديم قػػائـ ب اتػػظ حي ػ

ج-

حف ػ ػػظ المم ػ ػػؼ بحيػ ػ ػ

يمك ػ ػػف التع ػ ػػديؿ ب ػ ػػظ با ػ ػػتخداـ اإلا ػ ػػدار 97أو 2003

ا تدعائظ .PowerPoint Show

يػػتـ تشػػغيؿ الممػػؼ مباش ػرةً عنػػد

(اإلاداراا ال اب ة) .PowerPoint 97-2003
د-

ػػتح ممػػؼ الم ػػاعدة لم ػػاعدة الم ػػتخدـ لحفػػظ ممفػػاا بامتػػداداا مختمفػػة مثػػؿ

(.Find add-ins for other format ( PDF
ه-

إظهػ ػػار النا ػ ػ ة الخااػ ػػة بػػػالحفظ با ػػػـ لمحفػ ػػظ بامت ػػداداا مختمف ػػة

other

.Format

النا ة ال اب ة

تظهر األوامر التالية
Save in
تحديد ال ـ ال ي يتـ الحفظ بظ ،ك لؾ المجمد.
File Name
ا ـ الممؼ.
 Save as Typeنوع الممؼ (عر عادي ،عر با تخداـ إادار قديـ.)...،
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Tools

 تحديد نوع الممؼ ال ي يتـ حفظظ .Save files in this format

 تحديد توقيا الحفاظ الفوري لمممؼ عند ان طاع الكهربا مثمً Auto
.Recovery

 تحديػػد المجم ػػد األ ا ػ ػ الػ ػ ي ػػيتـ الحف ػػظ ب ػػظ
.location

 تحديػػ ػػد الخػ ػ ػػادـ ( Serverالخػ ػ ػػا
التعديما ظاذرة لآلخريف.

باإلنترنػ ػ ػػا) و لػ ػ ػػؾ حتػ ػ ػػى تكػ ػ ػػوف

 الحفاظ عمى أشكاؿ الخطوط الت يتضػمنها العػر
ذػ الخطػػوط لؤلجهػ ة األخػػرى التػ

Default file

ػػيتـ العػػر

كمػا يمكػف إتاحػة

عميهػػا Embed

.font
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ممخص الدرس:
تناوؿ ذػ ا الػدرس كيفيػة تشػغيؿ البرنػامج ،مػا الجديػد ػ واجهػة البرنػامج ،كيػؼ يمكػف

تحدي ػػد أبع ػػاد الشػ ػريحة  ،Slideكي ػػؼ يمكننػ ػ الكتاب ػػة ػ ػ الشػػريحة و التغيي ػػر ػػ الخمفي ػػة
 ،Backgroundكيؼ يمكف حفظ الممؼ و الحفاظ عمى الخطوط الممي ة لمممػؼ ػ حالػة

اال تعانة بخطوط متمي ة.
امتحان قصير:
 .1ما الجديد

اإلادار الجديد PowerPoint 2007؟

 .8كيؼ يمكف إضا ة ألواف مختمفة

خمفية الشريحة؟

 .3كيؼ يمكف حفظ الممؼ مع االحتفاظ بالخطوط الم تخدمة عنػد عػر
عمى جها مخر ال يحتوي عمى ذ الخطوط؟

الممػؼ

تمرين:
 .1قـ بإعداد ألبوـ اور ل ياراا الشخاياا الهامة والمعار
با تخداـ ال وال

الجاذ ة.
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