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إنتاج العروض التقديمية االلكترونية 
 
  

:   الدورة التدريبيةالهدف العام من 
. تطوير أداء و كفاءة المعمـ و مواكبتو التطور في مجاؿ التعميـ االلكتروني -1
. التعامؿ مع برنامج تحرير الصور-
. تحويؿ الخريطة البيانية إلى خريطة صماء -2
. انية تحويؿ الخريطة الصماء إلى خريطة بي-3
. إزالة عيوب بعض الصور و الخرائط -4
. بناء خرائط معموماتية لموضوعات معينة تخصصية لمتاريخ و الجغرافية -5
. التعامؿ مع باقة أشكاؿ الفوتوشوب و اختيار ما يخدـ الخريطة أو الصورة -6
. تعزيز فيـ التعامؿ مع أوامر و قوائـ البرنامج -7
. بسطبناء ممؼ عرض تقديمي بشكؿ ـ-8
. تمكيف المتدربيف مف استخداـ وظائؼ برنامج العروض التقديمية -9

. تصميـ شرائح مختمفة بخمفيات و انتقاالت و خطوات و إدخاالت متنوعة  -10
. التعامؿ مع الصور في العروض التقديمية -11
. حفظ و استدعاء الممفات و تحويؿ الصيغ في العروض التقديمية -12
. الجداوؿ و المرئية و الروابط التشعيبية وثرات الصوتية التعامؿ مع المؤ-13
 

:   لمدورة التدريبيةاألهداف الخاصة 
:  التعامؿ مع بعض فالتر البرنامج ذات التأثيرات التي تخدـ الوسائؿ التعميمية -1

Puzz-flag-elict-render-texer...... الخ .
. نقؿ الصور و ما تـ انجازه إلى برامج األوفس -2
. خاصة باالختبار  ورقةناء ب-3
. جو في برنامج الفوتوشوب مع إمكانيات برنامج العروض التقديميةتحقيؽ التفاعؿ بيف ما تـ انتا-4
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: فتوشوب / أوأل
:  مقدمة 

بمنطقة حولي التعميمية عمى توظيؼ تقنيات التعمـ ممثاًل  لالجتماعيات العاـ حرصًا مف مكتب التوجيو الفني
شكؿ فعاؿ في مجاؿ التدريس و خصوصًا عند التعامؿ مع األشكاؿ والخرائط و الصور نقدـ االلكتروني ب

لممتدربيف و المشاركيف بالحضور ىذه التطبيقات التي مف خالليا يتمكف المشارؾ بالتعامؿ مع األشكاؿ عف 
مكانيات و تقنيات و كذلؾ التعامؿ مع برناـطريؽ برنامج الفوتوشوب بما ؼ ج العروض يو مف أدوات وا 

التقديمية بشكؿ مبسط و بناء ممفات تحتوي عمى مؤثرات تحفز المتعمـ عمى المشاركة الفعالة في أنشطة 
. الحصة الدراسية 

 

( تثبيت البرنامج : ) الخطوة األولى 
. فتح المجمد الخاص بالبرنامج و فتح ممؼ الرقـ السري ثـ أخذ نسخو منو -1
كؿ األسئمة ووضع الرقـ السري في مكانو الصحيح ثـ استكماؿ اإلجابة  فتح ممؼ البرنامج و اإلجابة عف -2

ضمف مجموعة البرامج ثـ يبدأ (  c)  عف كؿ األسئمة حيث يسأؿ عف مكاف وضع البرنامج في الجياز 
. بالتثبيت حتى النياية 

 
( فتح البرنامج : ) الخطوة الثانية 

از فقد تستغرؽ ثواني و قد تأخذ دقيقة و نصؼ أو أكثر و عند فتح البرنامج تبدأ عممية الفتح حسب قوة الجو
خصوصًا إذا كاف البرنامج محمؿ قد تظير في أوؿ مرة رسالة مف البرنامج تنص برغبتؾ في عرض الرسالة 

يمكف عمؿ إلغاء كامؿ ليا و .... كؿ مرة تعرض ما ىو اليدؼ مف فتح البرنامج ىؿ ممؼ جديد أو قديـ أو 
. رى باإلشارة إلى المربع المختص فييا عدـ إظيارىا مرة أخ

 
( فتح ممف جديد : ) الخطوة الثالثة 

، تظير لؾ نافذة الممؼ الجديد بيا (   control + N) أو تضغط  –إما مف قائمة ممؼ اختيار جديد 
سـ 29.7:االرتفاع )و قياسة (   A4) أسـ و حجـ الممؼ و نوعيتو : مجموعة مف االختيارات تختار لمممؼ 

و دقة (  RGB color)و نوعية األلواف (  سـ مع ضرورة أف تكوف الوحدة بالسنتمتر21: و العرض  –
ثـ لوف الخمفية األفضؿ اختيار ( األفضؿ  100يجب أف تكوف عمى األقؿ   RESOLUTION)الوضوح 

. يفتح لؾ ممؼ جديد و تبدأ العمؿ بو   okثـ اضغط .الموف األبيض 
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: شريط األدوات 
help window view filter select layer image edit file 

تحديد مؤثرات العرض القوائـ مساعدة 
عكس 
التحديد 

جديد 
دبؿ 
إلغاء 
ممئ 

األلواف 
الصورة 
حجـ 
اتجاه 

تراجع 
اختيار 
قص 
لزؽ 

خصائص 

جديد 
فتح  
حفظ 

طباعة 

 
:  مالحظات مهمة 

ظاىرتيف و إذا كاف العمؿ كنص كتابو (   layer) يجب أف يكوف قائمة شريط األدوات و شريط الطبقات -1
( .  window) يجب أف يكوف شريط الفقرات و الكممات ظاىريف و ذلؾ مف خالؿ قائمة 

ضع في عيف االعتبار أف كؿ خطوة أو عمؿ تقـو بو يكوف لو طبقو خاصة فيو في شريط الميرات فمف -2
كف قد اخترت المير الخاص بو و إذا أردت أف يتحرؾ أو يتفعؿ أي عمؿ في الفايؿ الذي تعمؿ بو ما لـ ت

تنتقؿ ألي خطوة فيمكنؾ التحرؾ بسيولو مف لير إلى آخر أو إخفاءه مف خالؿ العيف  أو ربطو بأي لير أو 
. مجموعة مف خالؿ المشبؾ 

فيي مغمقو و إذا رغبة بفتحيا (  background) ال تعمؿ في أوؿ طبقة و ىي المشار إلييا برمز القفؿ -3
  .مؿ دبؾ كمؾ عمى المير سوؼ تفتح و األفضؿ أف ال تعمؿ بيا فيي تكوف كاألساس و القاعدة لمعمؿ اع

 0إلى  100في قائمة الميرات خاصية درجة الوضوح يمكنؾ التحكـ بدرجة الشفافية مف -3
( .   normal)الموف مف خانة ( المود ) أيضا يوجد حالة الموف يمكنؾ اختيار حالة 

أو إضافة طبقة (  delete)لطبقة إما بسحبيا إلى سمة القمامة أسفؿ الشريط أو رايت كمؾ يمكف حذؼ ا-4
. مف نفس القائمة في األسفؿ 

يمكف تعديمو نظاـ الميرات و (   PSD) البرنامج يتعامؿ مع امتدادات كثيرة منيا القابمة لمتعديؿ و ىو -5
. نظاـ الصورة (   JPG) العمؿ بو في أي وقت و امتداد غير قابؿ لمتعديؿ 
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:  شريط األدوات األكثر استخدامًا 
الوصؼ األداة 

التحكـ و التحرؾ ألي عنصر في أي طبقة في الممؼ المؤشر التحكـ 
رسـ مربع أو مستطيؿ أو دائرة و يفضؿ عمؿ لير لو باألوؿ و اختيار درجة مربع التحديد  

( وضوح إطار الكائف ) الفذر 
( يجب أف يكوف الحجـ كبير ) تختار وتعيف دقة المكاف المحدد ة العصا السحري

و إال سوؼ لف يستجيب البرنامج و سوؼ يغمؽ نفسو و يضيع العمؿ في حالة 
. عدـ الحفظ 

ثالث أدوات لمتحديد حسب اختيار المصمـ لنوعية القص مع مالحظة أىمية المغناطيس السحري 
. تعيير الفذر برقـ معيف 

. كروب لتحديد الحجـ المطموب و ىو عمؿ نيائي الصورة  محدد حجـ 
يجب أف يكوف ىناؾ صورة تعمؿ عمييا مع ضرورة اختيار حجـ الفرشاة و الفرشاة  

. الموف و درجة الوضوح و الشكؿ و ذلؾ مف القائمة العموية الخاصة بالفرش 
يار لير جديد اخت:نقؿ نفس الجزء مف موضع إلى آخر دوف اخفاءة عف طريؽ الختـ  

ثـ اختيار الموضوع المطموب ثـ الضغط عمى  
ALT+clek  ثـ االنتقاؿ إلى الموضوع المطموب أف يكوف ثـ كمؾ فسيظير

. النقؿ المطموب 
اختيار األداة ثـ اختيار درجة المسح و نوعيتو مف شريط األدوات الخاص بيا الممحاة 

. ثـ القياـ بالمسح المطموب 
و بيا شريطيف يمكف التعرؼ عمى خصائصيما مف خالليما نوعية الفونت و (    T) الكتابة 

حجمو و المسافات بيف األحرؼ و السطور و الفقرات 
الرغبة في إضافة شكؿ أو كائف ثـ اختيار الموف مف نفس الشريط األشكاؿ 

 
: مالحظات 

في أي اتجاه يمكف ذلؾ عف طري  في حالة الرغبة في تحيد حجـ تكبيرة أو تصغيره أو قمبو أو الدوراف -1
ctrl+T  يتحدد الشكؿ او الكتابة بمربع يمكف التحكـ فيو بسيولة .



 5 

في حالة عمؿ تحديد نقطي بالعصا السحرية أو المغناطيس و الرغبة في الرجوع او اإللغاء التحديد يضغط -2
ctrl+d  أو بتنشيط المير المطموب والضغط عمى ، +ALT رايت كمؾ

.  ctrl+zيضغط (  indo) رغبة عف التراجع عف أي خطوة أو عممية في حالة اؿ-3
يجب أف يتـ اختيار نوعية و امتداد (   PSD)في حالة الرغبة في حفظ الممؼ في شكؿ فايؿ قابؿ لمتعديؿ -4

. ىو امتداد غير قابؿ لمتعديؿ (:  JPG) أو (   PSD) الحفظ 
ؽ قائمة ممؼ ثـ حفظ باسـ فيتـ اختيار اسـ لمفايؿ و بعد االنتياء مف العمؿ يمكف حفظ الممؼ عف طري-5

. نوعية االمتداد المطموب و المكاف المرغوب االختيار الحفظ فيو 
. يمكف فتح أي ممؼ أو استدعاء أي صورة  عف طريؽ قائمة ممؼ و تحديد المكاف -6
ثـ ضغط رايت كمؾ و اختيار لتحويؿ لير الكتابة إلى لير صورة يجب اختيار لير الكتابة مف شريط الميرات -7

. فتتحوؿ إلى صورة يمكف التعامؿ معيا(     Rastrize layer)أمر 
  layer stayleبالتحديد الطبقة و ضغط رايت كمؾ مرتيف عمى الطبقة يظير مربع حوار -8

يمكف الحصوؿ عمى عدة مؤثرات متنوعة كالظؿ و التدرج و األرضية و الستروؾ و الممعاف 
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:  1تطبيق 
.  A4فتح البرنامج و إنشاء ممؼ جديد وفؽ القياسات صفحة -1
. jpegو psdحفظ الممؼ بإمتداديف قـ بكتابة اسمؾ و اسـ المدرسة و إ-2
 

:   2تطبيق 
. حوؿ الخريطة التالية إلى خريطة صماء -1
نبدأ عف طريؽ أداة العصا السحرية بإزالة  -

لتحديد عف طريؽ األجزاء الممونة و إزالة ا
D+cont   ثـ باستخداـ أداة الختـ بإزالة

. المعمومات و األجزاء األخرى 
 

: 3تطبيق 
. حوؿ الخريطة الصماء التالية إلى معموماتية 

عف طريؽ أداة  التحديد أحدد األجزاء و المناطؽ 
المراد ممئيا بالموف المطموب ثـ عف طريؽ 

Edit-fill ما نريده  نختار الموف المناسب ثـ نضع
مف أشكاؿ أو خط طوؿ أو دائرة عرض أو معمومات 

.  Tعف طريؽ 
 

:  4تطبيق 
ألحد موضوعات التاريخ  صمـ خريطة معموماتية 

. تحتوى عمى صور و أشكاؿ اإلسالمي 
  ثـ عف طريؽ o+contاستدعاء الخريطة مف 

Slic و التحديد و اختيار الدرجة المناسبة نسحب
ة في الموقع المناسب الصورة و نضعيا بالخريط

نختار   shapو نسجؿ المعمومات ثـ عف طريؽ 
. الشكؿ أو السيـ المطموب 
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:  5تطبيق 
أرسـ خريطة لدولة الكويت باستخداـ  

باستخداـ الفرشاة الدقيقة . فرشاة الرسـ 
نختار الموف ثـ نبدأ بالرسـ ثـ نختار أداة  

ثـ نختار الموف   fillالعصا السحرية ثـ 
. سب المنا

 
:  6تطبيق 

:  اختر أحد الصور ثـ غير أمتداد الصورة باستخداـ 
Adjustment 

Brightness 

Hue/saturation 

Normal 

Opacity 

Channl 

Rasterize leyer 
: 7تطبيق 

. صمـ عمـ دولة الكويت عف طريؽ أداة العصا السحرية 
: 8تطبيق 

صمـ مفتاح لمخريطة التالية باستخداـ  
. شوب أدوات الفوتو

 
 
 

 .بالقسـ أو باالختبار  نموذج خاصصمـ  :9تطبيق 
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: العروض التقديمية / ثانيا
: إنشاء ممف جديد-

( . تخطيط الشريحة ) اختيار الشريحة المناسبة مف القائمة  –الصفحة الرئيسية –إدراج 
. إضافة شريحة مف نفس القائمة السابقة 

:   مربع نص-
. نفس القائمة يتـ اختيار الفونت و النمط و الشكؿ مف قائمة إدراج و مف 

( . إختيار ما يناسب المشروع ) الصور و المخطط و الشكؿ مف نفس قائمة إدراج -
:  مقطع الفيديو أو الموسيقى-
(.  AIV) مف نفس قائمة إدراج مع مالحظة إدراج صيغة تناسب البرنامج  
إدراج و حركات مف حيث المدة و فترة العرض و بدايتو ": يؽ يتـ التحكـ بمقطع الفيديو و الموسيقى عف طر-

( .   wavصيغة ) بالنسبة لمشريحة 
في حالة إدارج مخطط بياني سيقـو البرنامج بالرجوع إلى برنامج االكسيؿ لعمؿ المخطط البياني و التعامؿ مع 

. البرنامج الرئيسي بياناتو حسب المتطمبات و المعطيات و إمكانيات البرنامج ثـ االنتقاؿ إلى 
: لترقيم الشرائح -
. و في حالة الرغبة في كتابة األسـ يكتب في المستطيؿ  –ترقيـ  –مف قائمة إدراج  

: إنتقال الشرائح 
. عف طريؽ المراحؿ االنتقالية لمشرائح و اختيار النمط المناسب 

: لمظهور و االختفاء-
. حركات -
.  جزء الحركة -
(.  التحكـ بكؿ عناصر الظير حسب الوقت المرغوب ) التوقيت  –التأثير  –لبدأ ا: القائمة األساسية -

: حذف شريحة 
. الضغط عمى حذؼ مف القائمة كمؾ يسار 

: الحفظ 
 presenetion-show-pdf:لمعرض أو حسب إصدار البرنامج : حسب الصيغة المطموبة 

: الطباعة 
. مذكرات  –شرائح : مف قائمة ممؼ حسب االختيار المطموب و نوع الطباعة  
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: عرض الشرائح 
. فارز –القراءة  –عارض  -توجد ثالث اختيارات و ىي عادي: مف خالؿ شريط األدوات السفمي -
 
: بحث-

. مف خالؿ القائمة المنسدلة كتابة ما يتـ البحث عنو
: تصميم -

. لموضوع المشروع أو السمة المختارة اختيار الخمفية المناسبة 
 

: مالحظات 
و  203و لكف إصدارات كؿ مف  2010يمكف أف تفتح مف إصدار  2007و  2003كؿ ممفات إصدار 

.  2010تفتح و لكف بدوف وظائؼ  2007
 

: األوامر و الوظائف بالمغة االنجميزية 
  كيؼ أفتح البرنامج ؟( 1س

  : ىناؾ طريقتيف

  : الطريقة األولى

 . أى مكاف عمي سطح المكتب بالزر األيمف أضغط في-1

  . فيظير الممؼ عمي سطح المكتب powerpoint presentation ثـ New اختار-2

  فيفتح لؾ الممؼ ولكف مكتوب في أوؿ شريحة اضغط عمي الممؼ بالزر األيسر مرتيف متتالتيف -3

(Click to Add the frist slide .) ة لتظير أوؿ شريحةعمي ىذه الجمؿ أضغط .  

  : الطريقة الثانية

 . فتظير لؾ كؿ البرامج All programs أشر إلي ثـ start أضغط عمي-1

فيفتح لؾ . powerpoint presentation 2003 اختار ثـ MicroSoft Office أضغط عمي-2
  . الممؼ وتظير أوؿ شريحة

  أكتب في الشريحة ؟ كيؼ( 2س

، إلي الشريحة وانقر مرة واحدة أيضًا  مرة واحدة ثـ إذىب Textbox ع النصانقر بالزر األيسر عمي مرب
  . cursor text فيظير مربع النص و بداخمو مؤشر النص

 

  ؟ ( كيؼ أغير المغة مف عربي إلي إنجميزى أو العكس (3س

  . Alt + Shift اضغط عمي: الطريقة األولى 
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 لمكتابة بالعربي AR باإنجميزى أو لمكتابة EN ميف واضغط عميمف نفس شريط أبدأ عمي الي: الطريقة الثانية 

.  
 

  ماذا أفعؿ عندما أخطأ أثناء الكتابة في حرؼ أو كممة ؟ (4س

  . لمتراجع حرؼ حرؼ Backspasce عمي اضغط: الطريقة األولى 

  . لمتراجع عف الكؿ Undo typing ثـ Edit انقر عمي: الطريقة الثانية 

  Z حرؼ + Ctrl اضغط عمي: الطريقة الثالثة 

 

  كيؼ أنسؽ شكؿ الشريحة أو بمعنى أخر كيؼ أنقؿ نص مف مكاف آلخر في الشريحة ( 5س

مع  اضغط عمي اإلطار بالزر األيسر[باضغط عمي النص فيظير اإلطار بشرط مائمة ] النص وذلؾ  ننشط
  . االستمرار في الضغط ثـ حرؾ الماوس تالحظ يتحرؾ النص معؾ

 

  أكبر أو أصغر الخط ؟ كيؼ (6س

  ثـ. نقاط صغيرة  ننشط النص وذلؾ بالضغط عمي إطار النص حتى يتحوؿ إلي

  ( لمتصغير حرؼ جػ) حرؼ د لمتكبير أو  + Ctrl اضغط عمي: الطريقة األولى 

  . تريده واختار رقـ الخط الذى Font size اضغط حجـ الخط: الطريقة الثانية 

  . لمتصغير في شريط األدوات الصغيرة A الكبيرة لمتكبير أو حرؼ A ي حرؼاضغط عؿ: الطريقة الثالثة 

 
 

  ماذا أفعؿ لتمويف النص ؟(7س

ذا ضغطت عمي واختار الموف Font color ننشط النص ثـ اضغط عمي   More color المناسب وا 

  . تظير ألواف كثيرة واختار ما شئت

 

  كيؼ أعمؿ إطار أو برواز حوؿ النص ؟( 8س

ذا ضغطت عمي line color النص ثـ اضغط عمي ننشط  Moer color واختار الموف المناسب وا 

 . تظير ألواف كثيرة واختار ما شئت

 

  ( بمعنى كيؼ ألوف أرضية النص) كيؼ أعمؿ خمفية لمنص ؟   )9س

  : الطريقة األولى

  فتظير نافذة Format placeholder ننشط النص ثـ نضغط عمي اإلطار بالزر األيمف ونختار -1

  . Ok فتظير ألواف عديدة واختار ما شئت ثـ اضغط No fill نضغط عمي -2
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  أكثر سيولة: الثانية  الطريقة

فتظير نافذة تحتوى  Fill Effects ثـ Drawing مف شريط الرسـ Fill color ننشط النص ثـ اضغط عمي
 : عمي ثالث اختيارات لمتمويف

One color ثـ اضغط .أردت لوف واحد  إذا ok  

Two color  ثـ اضغط. إذا أردت لونيف متداخميف معًا ok  

Preset  ثـ اضغط( جاىزة ) إذا اردت ألواف معدة ok  

 

  (بمعنى كيؼ آتى بشريحة ثانية) كيؼ أدرج شريحة جديدة ؟  )10س

  . M حرؼ + Ctrl عمي اضغط: الطريقة األولى 

  . New Slide تارثـ اخ Insert اضغط عمي: الطريقة الثانية 

 New Slide اضغط بالزر األيمف عمي الشريحة رقـ واحد ثـ اختار: الطريقة الثالثة 

  . Enter اضغط عمي الشريحة رقـ واحد بالزر األيسر لتنشيطيا ثـ: الطريقة الرابعة 

 

  (بمعنى كيؼ ألوف الشريحة) كيؼ أعمؿ خمفية لمشريحة كميا ؟  ( 11س

فتظير نافذة تحتوى  Background ا في أى مكاف فارغ بالزر األيمف ثـ اختارنفسو اضغط عمي الشريحة
  ثـ اضغط عمي سيـ األلواف اإلفتراضية ثـ اضغط عمي Apply و Apply To All عمي

Fill Effect فتظير لؾ نافذة بيا عدة اختيارات :  

  اختر( االفتراضى  الوضع ) Gradient مف خيار -

One color ) أو Two colorأو Preset ). ثـ اضغط( Ok الموحة اختار كيفية إظيار  و مف نفس
 Shading Styles الموف عمي الشريحة مف

  ألخ...............اختر إلواف طبيعية مثؿ الخشب أو رخاـ أو ندى أو  Texture مف خيار -

 . اختر ألواف كاروىات Patter ومف خيار -

  اختار أى صورة لتمويف الشريحة بيا ثـ اضغط عمي Select Picture ثـ Picture ومف خيار -

  . Insert مرة واحدة ثـ الصورة مرتيف بالزر األيسر أو

 

  كيؼ أكتب داخؿ اى شكؿ ؟ )12س

  . عمي الشريحة وانقمو AutoShapes اختار اى شكؿ مف األشكاؿ التمقائية

 يظير مؤشر النص داخؿ الشكؿؼ Edit text أو Add text اضغط عمي الشكؿ بالزر األيمف ثـ اختار

 واكتب ما شئت
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 . 

  كيؼ أدرج صورة داخؿ أى شكؿ ؟( 13س

مف  Fill color اضغط عمي سيـ، وبعد تنشيط الشكؿ  AutoShapes اختار الشكؿ مف: الطريقة األولى 
  . فيظير ممؼ الصور Select Pictuer ثـ Pictuer ثـ Fill Effects شريط الرسـ ثـ اختار

  . فتظير الصورة في الشكؿ Ok مرة واحدة ثـ لصورة المطموبة مرتيف متتاليتيف بالزر األيسرأوأنقر عمي ا

أنقر عمي الصورة المطموبة ، مف شريط الرسـ فتظير الصور  Insert Pictuer انقر عمي: الطريقة الثانية 
  . ثـ عدليا مف المقابض كما تريد، بحجـ كبير أو صغير  فتظير عمي الشريحة

 

 ) بمعنى كيؼ أعمؿ حركة مخصصة) كيؼ أعمؿ مؤثر حركة عمي النص أو صورة ؟ )14س

 )  وذلؾ بالنقر عمي أى منيا بالزر األيسر، البد أف ننشط النص أو الصورة أواًل  (

 Custom Animation ثـ اختار( عرض الشرائح ) Slide Show اضغط عمي -1

 .  إضافة مؤثر ) Add Effect فتظير نافذة بعنواف ( حركة مخصصة

 : أربع اختيارات فيظير Add Effect نضغط عمي-2

  ويرمز لو بنجمة خضراء( ادخاؿ ) Enterance : األوؿ

الصورة أثناء  نشير إليو تنبثؽ منو نافذة بيا عدة مؤثرات كؿ منيا يدؿ عمي كيفية دخوؿ النص أو عندما
  . عرض الشريحة

  صفراء ز لو بنجمةويـر -تأكيد لمحركة  ) Emphasis : الثانى

بمعنى )دخوؿ النص أو الصورة  عندما نشير إليو تنبثؽ منو نافذة بيا عدة مؤثرات كؿ منيا يدؿ عمي تأكيد
 ) بشكؿ مختمؼ بعد حدوث مؤثر الحركة يحدث مؤثر ثاني لمنص أو الصورة

  . الطالب وىذا يحدث دائمًا لمعناويف أو لممصطمحات اليامة لجذب انتباه

 بنجمة حمراء ويرمز لو( خروج النص أو الصورة بعد الظيور في العرض  ) Exit : الثالث

. خروج النص أو الصورة أثناء العرض  عندما نشير إليو تنبثؽ منو نافذة بيا عدة مؤثرات كؿ منيا يدؿ عمي
نة إذا أردت أف تعرض شكؿ أو صورة لتوضيح معمومة معي , و ال يستخدـ ىذا المؤثر إال في حالة واحدة)

  ). ثانية أثناء العرض وال تحتاج إلييا مرة

  ويرمز لو بنجمة فارغة( مسارات الحركة  ) Motion Paths : الرابع

النص أو الشكؿ أثناء  عندما نشير إليو تنبثؽ منو نافذة بيا عدة مؤثرات كؿ منيا يدؿ عمي كيفية حركة
  ( .أثناء العرض ( يرةرمز أو أسيـ أو كرة صغ) ويستخدـ ىذا المؤثر لحركة  العرض 

 

 
 

  : يوجد Add Effect تحت عنواف
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 : ثالث مستطيالت -أ

  ىذا المستطيؿ عمي ولذا يحتوى، أى كيؼ يبدأ المؤثر عند دخولو لمشريحة  Start األوؿ بجانبو كممة

  Enter بالزر األيسر أو بالمسطرة أو أى يبدا ظيور المؤثر عند النقر On Click : ثالث إختيارات

With Previous انتقاؿ الشريحة يظير المؤثر أى مع السابؽ بمعنى بمجرد .  

After Previous المؤثر األوؿ يظير الثاني أى بعد السابؽ بمعنى بعد ظيور .  

  . كيفية حدوثيا الثاني يظير بجانبو بعض أنواع المؤثرات لتوضيح

  . وىـ خمس سرعات , ضأى سرعة ظيور المؤثر أثناء العر Speed الثالث بجانبو كممة

 

  . رقـ عمي الشريحة عممًا بأف كؿ مؤثر لو، مستطيؿ يسجؿ فيو كؿ مؤثر يحدث  -ب

 

  : مالحظة ىامة جداً 

  تظيرنافذة خاصة بالمؤثر نفسو بيا ثالث، متتاليتيف بالزر األيسر  عند النقر عمي المؤثر مرتيف

  Text Animation و timing و Effect اختيارات ىى

 )كمو أو كممة كممة أو حرؼ حرؼ) وتحرؾ النص  يمكنؾ إضافة صوت لممؤثر Effectاختيار الػمف 

  . سرعة دخوؿ النص وأيضًا تحديد عدد مرات تكرار الحركة يمكنؾ تحديد Timing ومف اختيارالػ

 

  كيؼ أضيؼ صوت ألى مؤثر سواء كاف نص أو شكؿ ؟ )15س

  : ىناؾ عدة طرؽ

  . مؿ مؤثر الحركة لمنص أو لمشكؿبعد ع : الطريقة األولى

  بالزر األيسر فتظير نافذة خاصة بالمؤثر نفسو بيا ثالث نضغط عمي المؤثر نفسو مرتتف متتاليتف

  Text Animation و timing و Effect اختيارات ىى

  . Sound األصوات المجاورة لكممة يمكنؾ إضافة صوت لممؤثر مف Effectمف اختيار الػ

 ( . (By leter أو حرؼ حرؼ By word )كممة أو كممة at once كمو) ة تحريؾ النص وأيضًا كيفي

 

 . صوتؾ أنت لمشرح أو لمتعميؽ عمي النص أو الشكؿ إذا أردت تسجيؿ( : الطريقة الثانية

  كاآلتي[ مف وجود ميكروفوف لمتسجيؿ  وىنا البد] نسجؿ الصوت أواًل -1

  Record Sound ثـ اختار Movies and Sound إليبالزر األيسر ثـ أشر Insert أضغط عمي

ثـ اضغط عمي الدائرة . أكتب أوؿ كممتيف مف النص لمتعرؼ عميو  Name بجوارالػ: تظير نافذة التسجيؿ -2
  . Ok وبعد االنتياء أضغط , الحمراء لتسجيؿ الصوت

  صوات بجوار الػوابحث في األ Effect اضغط عمي مؤثر النص مرتيف متتاليتيف فتظير نافذة -3

Sound تجد الصوت المطموب .  
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  إذا أردت تسجيؿ صوتؾ لمشرح أثناء ظيور المؤثرات] تسجيؿ سرد : الثالثة  الطريقة

  فتظير نافذة أضغط Record Narration ثـ أضغط عمي Slide Show عمي اضغط

  . التسجيؿ مف أوؿ شريحة لبدء Ok عمي

  Ok فإنو بعد الضغط عمي، األولى  صوت مف شريحة بعدإذا بدأت تسجيؿ اؿ: مالحظة ىامة 

  أـ مف الشريحة First Slide أوؿ شريحة ىؿ تريد التسجيؿ مف] سوؼ تظير نافذة تطمب منؾ 

 .اختار ما شئت  Current Slide الحالية
 

: تطبيق 
ية برنامج قـ بإنشاء مشروع لدرس حسب اختيارؾ متضمف عرض الموضوع و األفكار و بعض األنشطة بتقف

: البوربوينت متضمف 
. المراحؿ االنتقالية -
. الحركة المخصصة -
. إضافة مقطع فيديو -
. حفظ البرنامج عمى ىئية عرض -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المراجع 
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