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  هلللن هنلللاا إألللاياك أإلللره يمكلللن إألللايتها  ملللي العنرلللر تزيلللد ملللن  اذبيللل  العلللر
 التقديمي؟؟

 Custom(دخللللولت ان،ظللللارت خللللروج)لمعنصللللر مللللؤ رات حركيللللة  بالفعللللل يمكللللن إ للللا ة

Animation   مما ي فى ،شويق وا  ارة لمعرض ال،قديميت ىذه الخاصية من أسلبا  شليرة
 .البرنامج  يي ال،ي ، يف اإلبيار لمعرض

 
 :طواك إأاي  حرك  لمعنررإ
وذلك بالنقر بالزر األيسر لمفأرة مرة واحدة (إلخ... نصت صورةت  يديو)،حديد العنصر  .1

 .عمى العنصر
 .Custom animationومن  م النقر عمى  Animation Tabاخ،يار  .2

 .اخ،يارات المؤ رات الحركية ال،ي يمكن إ ا ،يا لمعنصر  task pane،ظير  ي  .3

 
ت  Entranceدخول ) يظير أربعة اخ،يارات   Add Effect ة ،أ ير ننقر عمى إ ا .4

 (Motion Pathت مسار معين لحركة العنصر Exitت خروج Emphasisان،ظار 
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   More Effectت  م من القائمة الفرعية نخ،ار Entranceننقر عمى  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ل،نفيذ ال،أ ير OKننقر عمى  .6
 .Task Pane ي  اإتياراك مإتمف بمجرد االن،ياء من ىذه الخطوة ،ظير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ال،أ يرات ال،ي يمكن إ ا ،يا عمى 
 العنصر

 ال،نفيذمعاينة ال،أ ير قبل 
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 (.دخولت ان،ظارت خروج)إ ا ة مؤ ر آخر لنفس العنصر :

 

 

 :اخ،يارات 3بداية الحركة و بيا 
On Click :  للم اخ،يللاره عنللد النقللر بالفللأرة يظيللر العنصللر بال،للأ ير الللذ،
 .أ ناء العرض

With Previous : يظيللر العنصللر بال،للأ ير اللذ  ،للم اخ،يللاره ملل  ظيللور
 .العنصر السابق لو أ ناء العرض

After Previous : يظيلر العنصلر بال،لأ ير اللذ  ،لم اخ،يلاره بعلد ظيلور
 .العنصر السابق لو أ ناء العرض

 

 

 .ن بطئ جدًا إلى سري  جداً سرعة ظيور ال،أ يرت ي،راوح م 
 

 .،عديل ،ر،ي  العناصر ال،ي ،م إ ا ة مؤ رات ليا 

 (.ممئ الشاشة)عرض الشريحة 

 .،شغيل الحركة 

 

بجوار كل عنصر من العناصر ال،ي ،م إ ا ة ،أ ير ليا بالنقر ( Combo box)نالحظ وجود 
 :عمى ىذا السيم ،ظير قائمة بيا اخ،يارات

 

 

 .ال،أ ير كما سبق ،و يحوبداية ظيور 

نالحظ ظيور اسم ) اخ،يارات لمحركة بالنقر عمييا ،ظير النا ذة اآل،يةت 
 (:الحركة  ي شريط العنوان
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نحدد الصوت المصاح  لظيور العنصرت وذلك بإخ،يار الصوت  م 

 .OKالنقر عمى 
كمللللا يمكللللن ،غييللللر لللللون العنصللللر بعللللد دخولللللوت عللللدم ال،غييللللرت اخ،فللللاء 

 .بعد ظيور الحركةت اخ،فاء العنصر عند النقر بالفأرةالعنصر 

 
 

( Delay)ت ،أخير ظيور العنصر((Start،حديد ،وقيت ظيور العنصر 
حيللث  يمكللن ظيللور العنصللر بعللد مللرور عللدد معللين مللن ال للوان ت كمللا 

ت ،كللللللللللللللرار (Speed)يمكللللللللللللللن ،حديللللللللللللللد  سللللللللللللللرعة ظيللللللللللللللور العنصللللللللللللللر
 (.Repeat)الحركة

 
 

 .ظيور العناصر بال وانيإظيار شريط ل،وقي،ات  
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 .إلغاء ،أ ير العنصر الذ  ،م إ ا ،و 

 

،،شابو ،أ يرات دخول العنصلر مل  ان،ظلاره ت وخلروج العنصلرت كملا ،،شلابو خطلوات إ لا ة 
 .،أ ير دخول العنصر،أ ير ان،ظار و خروج العنصر م  خطوات إ ا ة 

 لللإن العلللرض يكلللون جلللذ ا  وشللليق كملللا يجلللذ    Custom Animationومللل  وجلللود 
 .المشاىدين لمو وع العرض

 
  نرر آإر يمكن إأايته يؤدي إلي زيادة  اذبي  العر ؟؟؟ ولكن هن يو د

بالفعلللل يمكلللن إ لللا ة  يلللديو لمعلللرضت كملللا يمكلللن إ لللا ة صلللوت مصلللاح  لمعلللرض م لللل 
 .موسيقى أو ،عميق صو،ي

 
 إ ا ة ممف  يديو لمعرض: 

 :لمعر إطواك إأاي  ييديو 
 . Insert Tabالنقر عمى  .1

 
ت ل،ظير اخ،يارين أحدىما اخ،يار Media Clipsمن مجموعة  Movieالنقر عمى  .2

 .ممف  يديو من القرص الصم ت أو اخ،يار ممف  يديو من مك،بة البرنامج

  
 

ممف الفيديو ،مقائيًا أو ،شغيل ممف الفيديو بالنقر ،ظير رسالة و ييا نخ،ار ،شغيل  .3
 .عمى الممف

 

 نخ،ار الخصائص المطموبة من ال،بوي  الخاص بذلك  .4

 ملف من حافظت بالقرص الصلب

 ملف من مكتبت البرنامج
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 .عرض ممف الفيديو لمشاىد،و و،حديد الخصائص المطموبة

 

صوت منخفضت م،وسطت عاليت )،حديد صوت الفيديو أ ناء العرض
 (.إغالق الصوت ،ماماً 

 

،مقائيًات عند النقرت اس،مرار ال،شغيل أ ناء )طريقة ،شغيل الفيديو ،حديد  
 "(.ح،ى م  ،غيير الشرائح"العرض 

 

 .إخفاء الفيديو أ ناء العرض 

 ".ملء الشاشة"،شغيل الممف بأقصى أبعاد لو  

 .إعادة ،شغيل الممف ح،ى ي،وقف 

 .الفيديورجوع ممف الفيديو لبداية أول مشيد بعد ان،ياء ممف  

Arrange ر،ي  العناصر، 

 
 .وىى نفس الخصائص الخاصة ب،ر،ي  الصور

Size  أبعاد ممف الفيديو 

 .أبعاد ممف الفيديوت وىى مشابيو لخصائص أبعاد الصور

  
 إ ا ة ممف صوت لمعرض: 

 :إطواك إأاي  روك لمعر 
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 . Insert Tabالنقر عمى . 1

 
صوت من )ت ل،ظير أربعة اخ،يارات Media Clipsمن مجموعة  Soundالنقر عمى  .5

حا ظلة موجلودة بللالقرص الصلم ت صلوت مللن مك،بلة البرنلامجت ،شللغيل قلرص م للغوط 
 (ت ،سجيل صوت ملفاث صوثبو 

 

   
 

 
 
 
و ييا نخ،ار ،شغيل ممف الصوت ،مقائيًا أو ،شغيل ممف الصوت بالنقر ،ظير رسالة  .1

 .عمى الممف

 
 

 ماذا أيعن لكي يستمر الروك حتي نهاي  العر ؟؟؟؟
  

 ملف من مكتبت البرنامج

ممف من حا ظة بالقرص 
 الصم 

 ،شغيل قرص م غوط بو ممفات صوت
 ،سجيل صوت
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الحركة المخصصة  Custom Animationت واخ،يار Animation Tabالنقر عمى  .2
 .وذلك ل،حديد ماذا كان الصوت سيس،مر ح،ى نياية العرض أم ال
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 .Effect Optionsنقر عمى السيم المو ح  ي الشكل السابقت  م النقرعمى ال .3

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ممإص الدرس
لمعناصلر   Custom Animation ي ىلذا اللدرس ،ناولنلا إ لا ة الحركلة المخصصلة 

مما ي يف ،شويق وجاذبية لمعرضت كما قمنا بإ لا ة ممفلات الفيلديو وممفلات الصلوت  
 .لمعرض حيث ي يف ىذا الجزء خصوصية لمعرض 

 تشغيل الصوث من بدايت الملف

 تشغيل الصوث من آخر موضع تم تشغيله

 تشغيل الصوث من جزء معين من الملف

 توقف الصوث عند النقر بالفأرة

توقف الصوث عند بعد انتهاء عرض 

 الحاليت الشريحت
 توقف الصوث بعد عدد معين من الشرائح
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 :امتحان قرير
 كيف يمكن إدراج ممف  يديو لمممف؟ .1

 كيف يمكن إ ا ة حركة مخصصة لمعناصر؟ .2
 ىل يمكن إ ا ة أك ر من حركة مخصصة لمعنصر الواحدت كيف؟ .3
 كيف يمكن حذف حركة مخصصة ،م إ ا ،يا؟ .4

 
 

 :تمرين
 

 .قم بإ ا ة حركة مخصصة لمممفات ال،ي ،م إعدادىا  ي الدروس السابقة .1

مللل  إ لللا ة ،عميلللق ( قلللم باخ،يلللار نشلللاطيا)قلللم ب،صلللميم علللرض ،قلللديمي دعلللائي لمشلللركة  .2
 .صو،ي عمى الشرائح



                73 - 97 التفاعل في العرض  6الدرس 

 

 

 


