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 الدرس الثالث
 
 :الدرس ستتمكن من القيام بإدراج اآلتي بعد االنتهاء من هذا  
 

  الجداولTables. 

 رسومات. 

 صور. 

 ألبوم الصور. 

 الخطوط اإلرشادية. 

 3الدرس 
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كيففي يمكففن جدراج  نوففر فة جنففاما  نوففر مففا جلففص ال ففريكا مثففئ وففةرة فة  ففكئ تمقففا ي 

Auto Shape؟؟؟ 
، ثام  يدياد الصصصار المطماون  Insertإلضااةة أي نصصار لمشاريية ييان الصلار نماو ال بويان 

 .إدراجه

 
 :يصلسم هذا الشريط إلو خمسة مجمونات

 .Tablesالجداول  .1

 .رسومات وصور .2

 .Linksروابط  .3

 .Textصص  .4

 .Media Clipsوسائط صو ية ومرئية  .5

 
 :Tablesالجداةئ: فةالا 
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صيدد ندد األنمدة والصفوف بمجرد الصلر نمو 
 .الصفوف واألنمدة بالجدول

 :صلوم بك ابة ندد الصوف واألنمدة بالصاةذة ال الية 

 

 بالسين واإلسلاطصرسم الجدول المطمون وذلك  
 Drag & Drop. 

 .  Microsoft Excelإضاةة جدول باس خدام برصامج  

 
 :الوةر ةاأل كائ التمقا يا: ثانياا 
 

 
 
 

 

إضاةة صورة بمجرد الصلر نمو هذا الزر  ظهر صاةذة  لصيدد مكان الصورة المطمون 
 .إدراجها ةي اللرص الصمن

 

Clip Art  هي مجمونة من الصور الكار وصية الموجودة بمك بة البرصامج، بمجرد
 Task paneالصلر نمو الزر  ظهر اإلخ يارات بموية المهام 

 

 

 

 
 
 
 

مىضىع انصىر انمطهىب 

 انبحث عىها

 وتيجت انبحث
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 .بمجرد الصلر نمو الصورة المطموبة  ظهر ةي الشريية

 

خ يار الشكل المطمون  إضاةة أشكال  ملائية لمشريية بمجرد الصلر نمو هذا الزر وا 
 .ثم السين واإلدراج ةي المكان المطمون ظهور الشكل به
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 .إضاةة رسومات ذكية  صبر بشكل مبسط نن المصمومات المطموبة
 
 
 
 
 
 
 

البد من  يديد البياصات المطمون  وضييها بهذه األشكال، وبمجرد الصلر نمو أيد 
هذه األشكال يظهر الشكل بالشريية و ظهر صاةذة بجاصن الشكل لصلوم بإضاةة الصص 

 المطمون 

 
 

 

 .إضاةة رسم بياصي لمصرض ال لديمي مما يضيف دقة وثلة ةي البياصات الموجودة
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ي و صضيف  Microsoft Excelسم البياصي يف ح برصامج بمجرد اخ يار شكل الر 
ظهارها ةي شكل الرسم البياصي  .البياصات واألرقام ليلوم البرصامج ب يميمها وجمصها وا 

 

 .إصشاء ألبوم صور ييث ي م إضاةة الصور المطموبة بشكل جذان وم ميز

 
يظهر االخ يارين السابلين وةيه صلوم ب يديد إصشاء  Photo Albumبالصلر نمو 

 .ألبوم صور جديد أو ال صديل ةي ألبوم صور موجود مسبلاً 
 : ظهر الصاةذة ال الية New Photo Albumوبالصلر نمو 

ة ظهر ممفات الصور  File/Diskصلوم ب يديد مكان الصور المطموبة بالصلر نمو 
 ن هذه الصور بالصلر نمو األسهمبشكل م سمسل ولكن يمكن  غيير  ر ي

 (ا جاه الصور،  ضاد األلوان، إضاءة الصور)كما يمكن ال صديل ةي الصور 

  
ةصيدد كيفية ظهور  Album Layoutأما الجزء الخاص با جاه و صميم األلبوم 

 .الصور، شكل اإلطار المييط بالصور، خمفية األلبوم
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به مجمونة الصور باإلخ يارات ال ي يظهر ممف جديد  Createبمجرد الصلر نمو 

 . م  يديدها

 

 
 
 
 

 :ةمثلً 
 :Tablesالجداول © 

 
 

 ممكةظا هاما
 نفففففد جدراج العنوفففففر مفففففي ال فففففريكا تظهفففففر 

 . New Ribbonخوا وه مي  ريط جديد 
 



 
Microsoft Office PowerPoint 2007 

 

 اخ يارات الشكل الصام لمجدول

 

نرض الجدول باالخ يارات ال ي  م  يديدها ةي 
 . يديد ألوان الجدولالخطوة السابلة مع 

 صديل خمفية الجدول كمه أو خمية أو ندد من  
 :الخليا، ويمكن ال صديل بإضاةة لون صورة كال الي

 
 

 

 يدود الجدول 

 

  أثيرات إضاةية لمخليا المكوصة لمجدول 

نىن خهفيت 

 انخاليا

 إنغاء انخهفيت

 أنىان أخزي

 صىرة 

 تذريج أنىان متعذدة

صىرة صغيزة 

 يمكه تكزارها

إضافت نىن أو 

 صىرة نهجذول كهه
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خط مس ليم، صلط، )شكل اإلطار الخاص بالجدول  

  ...(بدون يدود، 

 

 ملاس خط اليدود 

 بزوس انخهيت

 ظم انخهيت

 إوعكاص انخهيت
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 لون اليدود 

 

 رسم جدول جديد

 

و س خدم ةي إلغاء يدود الجدول مما يؤدي  ممياه
 إلو دمج الخليا 

 
 جلغاء وي؟؟ ماذا فمعئ جذا كنت فرغب مي تقسيم خميا فة دمج  دد من الخاليا فة

 . يديد الخمية المطمون  لسيمها أو  يديد الخليا المطمون دمجها .1
 .الصلر بالزر األيمن واخ يار األمر المطمون .2

 

 الم اية لي كمصمم ل صديل الصص الموجود بالجدول؟؟؟واآلن ما االخ يارات 
 .ي يح هذا اإلصدار ال غيير ةي الصص مع إضاةة  أثيرات أخرى مثل االصصكاس

 :الخطةات
 (.High Light) يديد الصص المطمون .1
 .الموجود بشريط الجدول Word Art Styleالصلر نمو  .2
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 اخ يار شكل الصص المك ون 
 .Clear Word Artصصلر نمو  ،إللغاء اإلخ يار

 ....(لون، صورة، صورة مكررة،)الملء الموصي لمصص  

 .وقد  م  وضيح هذه اإلخ يارات من قبل 

 ...(.لون، نرض، سمك،) يديد خصائص يدود الصص  
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  أثيرات  ضاف نمو الصص مثل بروز الصص، الظل، اإلصصكاس 

 

 
 :Picture Tool Format Ribbonخصائص الصور ال ي  ظهر ةي شريط © 

 
 

 Adjust صديل ةي ألوان الصورة 

 .ال صديل ةي درجة إضاءة الصورة 
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 .ال صديل ةي  ضاد ألوان الصورة 

 

 . صديل ةي ألوان الصورة وذلك بإضفاء لون نمو الصورة 

 

ضغط الصورة ل لميل يجمها وذلك بإلغاء األجزاء الملصوصة من الصورة  
باإلضاةة إلو  يديد الشكل الصهائي لخروج الصرض ي و   صاسن  مثلً 

 .ضغط الصورة مع المخرج الصهائي

  
 Optionsبالصلر نمو االخ يارات 

 
 

دراج صورة أخرى جديدة   . غيير الصورة  مامًا وا 

 .إلغاء ال غييرات ال ي  مت نمو الصورة 

 Picture Stylesشكل إطار الصورة  

تىفيذ انتعذيالث عهً انصىرة انمختارة 

 فقط

تىفيذ انضغط عىذ حفع 

 انمهف
إنغاء األجشاء انتي 

تم قصها مه 

 انصىرة
تحذيذ شكم انمخزج 

 انىهائي نهعزض
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 . يديد إطار الصورة

إضاةة الصورة داخل شكل مصين مما يزيد من مساية اإلبداع، وبال الي  
 .زيادة جاذبية الصرض ال لديمي

  

 . يديد لون إطار الصورة، و يديد شكل اإلطار 

 

 ...إضاةة  أثيرات جذابة نمو الصورة مثل إضاةة ظل،  أثير إصصكاس، 

  

  Arrange ر ين الصصاصر
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 ر ين الصصصر بالصسبة لمصصاصر األخرى إذا كان يأ ي ةي ملدمة كل  
 .Bring Forward، أو ملدمة نصصر مصين Bring to Frontالصصاصر 

 

 ر ين الصصصر بالصسبة لمصصاصر األخرى إذا كان يأ ي خمف كل  
 . Send Backward، أو خمف نصصر مصينSend to Backالصصاصر

 

 صسيق الصصصر بالصسبة لمشريية إذا كان الصصصر يكون بأنمو الشريية أو  
 ....مص صفها أو أسفمها

 
 

 س خدم الخطوط اإلرشادية ةي  صسيق الصصاصر بالشريية بدقة 

 
Snap Objects To Grid :لخطوط اإلرشاديةجذن الصصاصر لهذه ا. 

Snap Objects to other objects :جذن الصصاصر لبصضها البصض. 
Grid Settings (spacing) : المسااةات باين الخطاوط اإلرشاادية بصضاها

 .البصض

  ر ين الصصصر رأسيًا بالصسبة لمشريية

  ر ين الصصصر أةليًا بالصسبة لمشريية

  ر ين الصصصر بشكل ير بالصسبة لمشريية

 إظهار شبكة األرضية بالشريية
 اإلرشادية ل صسيق الصصاصرخطوط الإظهار 
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Display grid on screen :إظهار الخطوط اإلرشادية بالشريية. 
 Dragكماا يمكان  يدياد مكاان هاذه الخطاوط اإلرشاادية بالساين و اإلدراج 

& Drop كماااا يمكااان زياااادة نااادد الخطاااوط بالضاااغط نماااو زر ،Ctrl  ماااع
 . يديد الخط األةلي أو الخط الرأسي

يميصًا، يسارًا، أةليًا، رأسيًا، أو  دوير بدرجة مصيصة بالصلر )  دوير الصصصر 
 .More Rotation Optionsنمو 

 

 

 Size (أبصاده)ملاس الصصصر 

 
 الصصصر( طول)ار فاع 

 نرض الصصصر  

 

 س خدم قص جزء من الصصصر سواًء من الطول أو الصرض أو من كلهما، 
نصد وجود جزء غير مرغون ةيه بالصورة، صليظ بالصلر نمو زر اللص 

 ظهر نلمات نمو جاصن الصورة  يدد الجزء المطمون قصه ثم بالسين 
 .صخ ار الجزء الذي سيظهر Drag& Dropو اإلسلاط 

   

 الصصصرأبصاد 

درجة  دويرالصصصر 
 الصصصر
 (بالصسبة)أبصاد الصصصرزيادة 

 ار باط الطول بالصرض نصد  غيير األبصاد

 ار باط صسبة  غيير أبصاد الصصصر باألصل

 يديد أبصاد )أةضل نرض لمصورة 
 (الصورة بصاء نمو الصرض الصهائي

 (الصورة)الصصصر قص أجزاء من 



  55-43 زإدراج انعىاص        3انذرص 

 

 

 :ممخص الدرس
 

ي الصاارض ال لااديمي ممااا يضاايف جاذبيااة  صاولصااا ةااي هااذا الاادرس كيفيااة إدراج نصاصاار ةاا
كمماة، ة صممصاا إضااةة صاور  0111و وضيح ةكما يلال أن الصاورة الوايادة  غصاي نان 

دراج الجداول، اس خدام الخطاوط اإلرشاادية المسااندة  جراء ال صديلت الخاصة بها، وا  وا 
 .ةي إظهار الصصاصر المدرجة دقيلة، إضاةة الصصوص وال صديل ةيه 

 
 :قويرامتكان 

 كيف يمكن إضاةة جدول؟ .1

 (.األلوان، األسمون، ال أثيرات)كيف يمكن إضاةة صص وال صديل ةية  .2

 كيف يمكن اس خدام الخطوط اإلرشادية؟ .3

 
 

 :تمرين
مااع إصشاااء ص يجااة لمصااام واساا خدام ( هجااري -ماايلدي )قاام ب صااميم  هصئااة بالصااام الجديااد  .1

 .الصور الخاصة بشرك ك

قم ب صميم نارض  لاديمي خااص بمؤسساة  صميمياة  وضاح ةيهاا األصشاطة الم ميازة بهاا  .2
والجاوائز والمساابلات ال اي  ام اإلشا راك بهاا ةاي كال صشااط ماع اإلسا صاصة بالصاور كمماا 

 .أمكن


