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 العروض التقديمية  تحذير 

 

 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

، وجميةع الشةعارات ICDL، والرخصةة الدوليةة لقيةادة الحاسةو  ECDLتعد كل من الرخصةة األوروبيةة لقيةادة الحاسةو  

الخاصة بها عالمات تجارية مسجلة تابعة لمؤسسة الرخصة األوروبية لقيةادة الحاسةو . وإن شةركة سةبيكتو ليميتةد مسةتقلة 

وروبية لقيادة عن المشّغل الوطني للرخصة الدولية لقيادة الحاسو ، وليس لها أي نوع من الشراكة مع مؤسسة الرخصة األ

الحاسو  في أي أمر من األمور. ويمكن لهذه المادة أن تستخدم في مساعدة الطلبة على التقدم إلى اختبةار الرخصةة الدوليةة 

(. وليس هناك أية ضمانات يقةدمها المشةغل الةوطني أو سةبيكتو ليميتةد علةى أن اسةتخدام هةذه المةادة ICDLلقيادة الحاسو  )

لمتعلةق بهةا. إن المشةغل الةوطني قةد راجةع واعتمةد هةذا الكتةا  بشةكل مسةتقل وتأكةد مةن تغطيتةه سيضمن اجتياز االختبةار ا

 ألهداف التعلم لمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاسو .

تم إخضاع هذا الكتا  لعملية مراجعة تقنية، ولكنها ال تضمن أن يجتاز الطالب اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسو . 

ق بأي من االختبارات التقييمية أو جميعها أو تدريبات تقييم األداء المحتواة في هذا المنتج، فهي تقتصر فقةط علةى وفيما يتعل

هةةذا المنةةتج وال تحتةةوي بشةةكل صةةريح أو ضةةمني ترخيصةةاً مةةن مؤسسةةة الرخصةةة األوروبيةةة لقيةةادة الحاسةةو  الختبةةارات 

(ICDLأو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية است ) خدام هذه المادة التدريبية، فال يجوز أن توحي للطالب أن هذه

المادة تؤدي إلى شهادة إال إذا جلس الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدة من مؤسسة الرخصة األوروبية لقيةادة الحاسةو . 

شةغل الةوطني للرخصةة وللحصول على معلومات للتقدم الختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسو ، الرجاء االتصةال بالم

 .www.ecdl.orgالدولية لقيادة الحاسو  في دولتك، أو قم بزيارة موقع مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسو  

ي فةي إذا رغبت في الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيةادة الحاسةو  فيجةب عليةك أوالً التسةجيل لةدى المةزود الةوطن

المعتمةدة. وبةدون هةذا التسةجيل ال يمكةن الجلةوم ألي امتحةان، كمةا ال  ICDLبلدك وذلك بالتسجيل في أحةد مراكةز اختبةار 

 يمكن الحصول على أي شهادة أو وثيقة رسمية.

 

 كيف تقرأ هذا الكتاب

تعتمةةد المةةادة التدريبيةةة علةةى الةةتعلم الةةذاتي مةةن خةةالل تطبيةةق المهةةارات عمليةةاً علةةى ملفةةات معةةدة مسةةبقاً، ويجةةب عليةةك  (0

. قةم www.specto.co/Dataالحصول على هذه الملفات من القرص المدمج إن وجد، أو يمكنك تنزيلهةا مةن الموقةع 

 .  C:/ICDL S5الملفات إلى المجلد بفك الضغط عن 

 اتبع الخطوات المفصولة بأرقام على الترتيب. (0

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL S5ستقوم بحفظ الملفات أو تفتحها ـ بشكل افتراضي ـ من المجلد  (3

 هذا الكتا .يفضل أن تكون النوافذ المفتوحة في وضع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور الموجودة في  (4
 

. info@Specto.coإذا عثرت على أيةة أخطةاء فةي هةذه المةادة التدريبيةة، يمكنةك االتصةال بةالمؤلف علةى العنةوان التةالي 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذل من أجل معالجة أية أخطاء مطبعية أو تقنية فنحن نلتمس العذر حيال األخطاء التي قد تعثر 

هذه المادة بصفة دورية، لذا فإن أية ملحوظة تأتي من جةانبكم سةيكون لهةا دورهةا الفعةال فةي  عليها. ويعتزم المؤلف تحديث

 مساعدتنا على تحقيق أعلى المواصفات.

 تحذير

  ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتةا  أو نقلةه علةى أي نحةو أو بأيةة طريقةة، سةواء أكانةت إلكترونيةة أو بالتصةوير أو

نتاج أية مادة مماثلةة إال بموافقةة خطيةة مةن المؤلةف، ومةن يخةالف ذلةك يعةّرض نفسةه بخالف ذلك، أو استخدامها في إ

 للمساءلة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق المدنية والجنائية.

  إن أسماء العالمات التجارية وأسماء المنتجات التي تةم اسةتخدامها فةي إعةداد هةذه المةادة التدريبيةة جميعهةا هةي أسةماء

تجارية مسجلة خاصة بمالكيها فحسب، ودار النشةر ال عالقةة لهةا بةأي مةن المنتجةات أو الشةركات تجارية أو عالمات 

 التي ورد ذكرها في هذه المادة.

 

  

http://www.ecdl.org/
http://www.specto.co/Data
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 .(Viewعالمة التبويب )عرض/ انقر على  .0
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 .، ونبين أهم استخداماتها، سنذكرهاةللعروض التقديمي

   

 ( عاديطريقة العرض/ Normal View:)  ،كتابة العرض التقديمي من نك مكّ تُ  التيهي طريقة العرض الرئيسية

مكنك من خاللها إضافة النصوص والصور إلى الشرائح وتصميمه وتخطيطه، وتغيير خلفية الشرائح الموجودة فيه، كما يُ 

 :رئيسية أجزاء ثالثةبسهولة، وتحتوي طريقة العرض هذه على 

وباستخدام  ،عرض فيها الشرائح بحجم كبير نسبياً المنطقة الرئيسية التي تُ  هو: (Slide Paneة/ حيالشر)جزء  -0

وجداول ورسومات  صورإدراج مكنك إضافة نص والشريحة الحالية المعروضة في طريقة العرض هذه، يُ 

SmartArt .ومخططات وكائنات رسومية ومربعات نص وأفالم وأصوات وارتباطات تشعبية وحركات 

م العرض،حيث يتم كتابة مالحظات خاصة  وجد أسفل منطقة الشريحة،ي: (Notes Pane/ المالحظات)جزء  -0  بمقدِّ

 .بطريقة عرض الشريحة أو بمحتواها وغالباً ما تتعلق هذه المالحظات

و)مخطط تفصيلي/  ،(Slidesعالمتي التبويب )شرائح/ على(: يحتوي Thumbnails Pane)جزء المصغرات/  -3

Outline /(، وبالنقر على عالمة التبويب )شرائحSlides تظهر الشرائح مصغرة، ويظهر رقم كل منها، ويُمكن )

ويب )مخطط تفصيلي/ حذفها وتغيير ترتيبها بسهولة، أما في عالمة التبومن خالل هذا الجزء نقل الشرائح ونسخها 

Outline فتظهر محتوى الشرائح من النصوص فقط، بشكل يمّكنك من تحريرها بسهولة، لذا يُفّضل أن تستخدم )

 عنواناً مختلفاً لكل شريحة يدل على مضمونها، وذلك لتمييزها عن غيرها في المخطط التفصيلي.

 ( فارز الشرائحطريقة العرض/ Slide Sorter View:)  إعادة ويمكنك رة، جميع الشرائح معاً بصور مصغّ فيها تظهر

 الصور عليها. وأتحرير الشرائح بإضافة النصوص  كنسخها، لكن ال يمكن ها أوحذف أو، هاترتيب

 ( صفحة المالحظاتطريقة العرض / Notes Page View:)  جزء المالحظات في طريقة العرض هذه أكبر فيها يظهر

مكن مشاهدة يُ ورة نسبياً، ، وتظهر الشريحة المتعلقة بتلك المالحظات مصغّ (Normal/ عادي)طريقة العرض منه في 

عندما تريد عرض المالحظات واستخدامها في ، لذا استخدم هذه الطريقة قبل طباعتهاوتنسيقها المالحظات وتحريرها 

 .تنسيق كامل للصفحة

  طريقة( القراءة/عرض Reading View :) التقديمي، ولكن ليس للحضور عبر شاشة كبيرة، تُستخدم لتقديم العرض

وإنما لشخص يشاهد العرض التقديمي على جهاز الحاسو . كما تُستخدم عندما ال تريد مشاهدة عرض تقديمي في عرض 

وللخروج من  .شرائح في ملء الشاشة، وإنما في نافذة تحتوي على عناصر تحكم بسيطة لتسهيل مراجعة العرض التقديمي

 .Escمفتاح اضغط  قةهذه الطري

 Changing between presentation view modes التبديل بين طرق العرض المتاحة  1.1.2

الموجودة على  العرض أزرارالسابقة، وذلك من خالل النقر على  ةقيالتنقل بين طرق عرض الشرائح المختلفة بغير الطر كمكنيُ 

لذا  . التكبير والتصغيربجانب منزلق  ،نافذةشريط المعلومات أسفل ال

  أغلق العرض التقديمي.، ثم (Normal/ عادي)عرض الانقر على أيقونة 

javascript:AppendPopup(this,'ppdefPicture_1')
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 Ctrl + PgDnالتالية: 

 Ctrl + PgUpالسابقة: 

Ctrl + A 

 (1-3)تمرين 

 .M6من مجلد ملفات العمل  (pptx.التمارين)افتح العرض التقديمي  -0

 .(Slide Sorter/ فارز الشرائح)طريقة العرض في اعرض العرض التقديمي  -0

 .(Normal/ عادي)ارجع إلى طريقة العرض  -3

 .ض التقديميأغلق العر -4

 Slides الشرائح  2.2

يرها من وغ ،كالتنقل بينها وتحديدها، وتغيير تخطيطها، وتغيير لون خلفيتها ،العديد من المهارات المتعلقة بالشرائح يوجد

 .إليها في هذا الجزءالتي ستتعرف  المهارات الضرورية

  Navigating between slides بين الشرائح التنقل  1.2.2

 :اتبع الخطوات األتية، (Normal/ عادي)في طريقة العرض  (pptx.تطوير العرض)العرض التقديمي لتنقل بين شرائح ل

 .(pptx.تطوير العرض)افتح العرض التقديمي  .0

 .االنتقال إليهاانقر على الشريحة المراد (، Thumbnailsمن جزء )المصغرات/  .0

  أبق العرض التقديمي مفتوحاً. .3

 Selecting slides الشرائح تحديد  2.2.2

المصغرات في عالمة  جزءنحوها، وللقيام بذلك انتقل إلى أو الحذف  النسخ أولغايات  شرائحقد تحتاج إلى تحديد شريحة أو عدة 

 قم بما يأتي: ، ثم(Slide sorter/ فارز الشرائح)، أو اعرض الشرائح في طريقة العرض (Slides/ شرائح)التبويب 

  .أو في قسم المصغرات في فارز الشرائحانقر عليها  ،لتحديد الشريحة األولى فقط

 ، اتبع الخطوات اآلتية: والخامسة ولتحديد الشرائح غير المتجاورة كاألولى والثالثة

 .انقر على الشريحة األولى .0

 .انقر على الشريحة الخامسة، ثم انقر على الشريحة الثالثة، ثم بشكل مستمر Ctrlمفتاح اضغط  .0

  .Ctrlمفتاح حّرر  .3

 ولتحديد شرائح متجاورة كالثانية والثالثة والرابعة، اتبع الخطوات اآلتية: 

 .انقر على الشريحة الثانية .0

 .انقر على الشريحة الرابعة، ثم بشكل مستمر Shiftمفتاح اضغط  .0

  .Shiftمفتاح حّرر  .3

 ولتحديد كافة الشرائح، اتبع الخطوات اآلتية: 

 .تأكد أنك ال تزال في فارز الشرائح، أو في قسم المصغرات .0

تحديد/ )أيقونة  انقر على ،(Editingالمجموعة )تحرير/  ومن ،(Homeعالمة التبويب )الصفحة الرئيسية/  ضمن .0

Select).فتظهر الئحة ، 

 .(Select Allتحديد الكل/ )انقر على  .3

  أبق العرض التقديمي مفتوحاً. .4

 Choosing built-in slide layout for a slide تخطيط الشريحةاختيار   1.2.2

نقطية، القوائم العناوين والنصاً، مثل  قد تتضمن، على عناصر نائبةتحتوي تخطيطات متنوعة،  PowerPoint 2010 يتضمن

بتعريف  الشريحة قوم تخطيطيو شكال.األصور والمخططات والجداول والرسومات والمثل  ،محتوى شريحةقد تتضمن  وأ

 وتنسيقه الذي سيظهر الحقاً على الشريحة.  (المحتوى)وضع 
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 Section /عنوان المقطع)إلى شريحة  (pptx.تطوير العرض)المفتوح  في العرض التقديمي األولىلتغيير تخطيط الشريحة و

Header) اآلتية:، اتبع الخطوات 

 .األولىد الشريحة حدّ  .0

تخطيط/ )أيقونة  انقر على ،(Slidesشرائح/ المجموعة ) ومن ،(Homeالصفحة الرئيسية/ عالمة التبويب ) ضمن .0

Layout)،  فتظهر الئحة(نسق  Office /Office Theme)،  والتي تحتوي على أنواع مختلفة من تخطيطات

 .الشرائح

 .الشريحة إلى التخطيط الذي اخترتهر تخطيط والحظ تغيّ  ،(Section Header/ عنوان المقطع)تخطيط  .3

 بقه مفتوحاً.أاحفظ العرض التقديمي، و .4

 

 Applying design templateقوالب التصميم تطبيق   1.2.2

عرض العلى شريحة أو عدة شرائح محددة أو جميع الشرائح في ملف  PowerPointتطبيق قالب التصميم في برنامج  كمكنيُ 

 (.Themesق/ سُ )نُ  PowerPoint 2010 طلق عليها في برنامجويُ  ،تقديميال

تطةةوير ) المفتةةوحالعةةرض التقةةديمي  مةةن (5 - 3)علةةى الشةةرائح المتضةةمن فةةي البرنةةامج  (Opulent/ وافةةر) النسةةقولتطبيةةق 

 :اتبع الخطوات اآلتية ،(pptx.العرض

  (More/ المزيد)زر انقر على  ،(Themesنُُسق/ )المجموعة  ومن ،(Designتصميم/ عالمة التبويب )ضمن  .0

 .فرةاالمتو نُُسقلعرض كافة ال (Themesنُُسق/ )المجموعة في أسفل شريط تمرير الموجود 

 .(Opulent/ وافر) النسقعلى الفأرة األيمن انقر بزر  .0

الذي تم تطبيقه على ، والحظ ظهور اسم النسق (Apply to all slides)تطبيق على كافة الشرائح/ انقر على  .3

 الشرائح في شريط المعلومات بجوار رقم الشريحة.
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اتبع الخطوات  ،الشريحتين األولى والثانية على M6( الموجود في مجلد ملفات العمل potx.ألوانقالب التصميم )لتطبيق و

 اآلتية: 

 .الشريحتين األولى والثانيةحّدد  .0

  (Moreالمزيد/ )على زر (، انقر Themes(، ومن المجموعة )نُُسق/ Designضمن عالمة التبويب )تصميم/  .0

(، فيظهر مربع الحوار )اختر نسق أو مستند تم Browse for Themes)االستعراض بحثاً عن النسق/ انقر على  .3

 .(Choose Theme or Themed Documentتطبيق نسق عليه/ 

 .M6من جزء التنقل، انتقل إلى المجلد  .4

 (.Apply)تطبيق/ انقر على زر ، ثم (potx.ألوانالتصميم )حدد قالب  .5

 اتبع الخطوات اآلتية:  ،االفتراضي النسقالتي تم تطبيقها على الشرائح والرجوع إلى  سقالن  إلزالة و

 الفأرة األيمن على النسقانقر بزر  ،(Themesنُُسق/ )المجموعة  ومن ،(Designعالمة التبويب )تصميم/ ضمن  .0

 .(Office /Office Theme نسق )

 .(Apply to All Slides /)تطبيق على كافة الشرائحانقر على  .0

 احفظ العرض التقديمي، وأبقه مفتوحاً. .3

  Changing background colorالخلفية لون تغيير   5.2.2

اتبع الخطوات  ،األصفراللون إلى  (pptx.تطوير العرض) المفتوحفي العرض التقديمي  الخامسةفية الشريحة خللون لتغيير 

 :اآلتية

 .الخامسةد الشريحة حدّ  .0

تشغيل مربع زر انقر على  ،(Backgroundخلفية/ المجموعة ) ومن ،(Designتصميم/ عالمة التبويب ) ضمن .0

 . (Format Backgroundخلفية/ تنسيق ال)الحوار 

 .(Fillتعبئة/ )تبويب انقر على  .3

 .(Solid Fillتعبئة خالصة/ )االختيار انقر على زر  .4

 .المطلو األصفر على اللون منها انقر  ،ةفراوالحظ ظهور الئحة باأللوان المتو (Colorاللون/ )انقر على زر  .5
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Ctrl + M 

 . (Apply to Allتطبيق على الكل/ )إذا أردت تطبيق لون الخلفية على الشرائح جميعها، فانقر على زر  .6

  .(Closeإغالق/ )انقر على زر  .7

 

االختيار زر تحديد  كمكنيُ  (Format Background/ تنسيق الخلفية)السابق في مربع الحوار أنه  إلىوتجدر اإلشارة هنا 

لتغيير خلفية الشرائح  ؛(Picture or texture fill/ تعبئة صورة أو مادة)االختيار زر أو  ،(Gradient fill/ تعبئة متدرجة)

  .بألوان متدرجة أو بصور من ملف أو قصاصات فنيةالمحددة 

 اتبع الخطوات اآلتية: ،(Water droplets/ قطيرات ماء)إلى مادة على شكل  األولى لتغيير خلفية الشريحةو

 .حدد الشريحة األولى .0

 .، كما تعلمت سابقاً (Format Background/ تنسيق الخلفية)أظهر مربع الحوار  .0

 .(Picture or texture fill/ مادة أوتعبئة صورة )زر انقر على  ،(Fillتعبئة/ )ضمن تبويب  .3

 .، فتظهر الئحة بالمواد المتوافرة(Texture/ المادة)انقر على زر  .4

 .(Close/ إغالق)انقر على زر ، ثم (Water droplets)قطيرات ماء/ انقر على  .5

 احفظ العرض التقديمي، وأبقه مفتوحاً. .6

 Adding a new slide with a specific slide layout جديدة بتخطيط معين إضافة شريحة  3.2.2

 .حسب محتوى الشريحة نفسهااختيارها  كمكنيُ  هناك العديد من تخطيطات الشرائح

 ،(pptx.تطوير العرض)المفتوح  إلى العرض التقديمي (Title and Content/ عنوان ومحتوى)تخطيطها إلضافة شريحة و

 :اتبع الخطوات اآلتية ،الرابعةبعد الشريحة 

 .الرابعة د الشريحةحدّ (، Thumbnailsمن جزء )المصغرات/  .0

 انقر على ،(Slidesشرائح/ المجموعة ) ومن ،(Homeالصفحة الرئيسية/ عالمة التبويب ) ضمن .0

ـ  تخطيطها ،أسفل الشريحة المحددة والحظ ظهور شريحة جديدة ،(New Slideشريحة جديدة/ )أيقونة 

  .(Title and Contentعنوان ومحتوى/ ) هوـ  Office نسقفي الئحة بشكل افتراضي 

`
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 الحظ أن الشريحة السابقة تحتوي في تخطيطها على ما يأتي:ويُ 

 مثل نصي  محتوى( نصالمربع /Text Box) .حيث يتم النقر عليه والكتابة فيه مباشرة 

 وصورة من ملف، وقصاصة فنية،  ،وجدول، مخطط) يحتوي على كائنات، مثل نصير غي محتوى

ثم متابعة التعليمات ومربعات الحوار التي ستظهر  ،ويتم النقر عليها (SmartArtوقصاصة وسائط، ورسم 

 تباعاً.

 :اآلتيالنص  واكتب ،(Click to add titleانقر إلضافة عنوان/ ) داخل المربع المنقط الذي يحتوي على العبارةانقر  .3

 .(الرئيسيةطرق العرض )

 العباراتاكتب و ،(Click to add text/ إلضافة نصانقر ): المربع المنقط الذي يحتوي على العبارة انقر داخل .4

عدا  فقرةفي نهاية كل  Enterمفتاح اضغط و ،(المالحظات الرئيسية، النشرات الرئيسية، الشريحة الرئيسية) :ةاآلتي

 .ليظهر النص على شكل قائمة ذات تعداد نقطي ةاألخيرالفقرة 

 احفظ العرض التقديمي، وأبقه مفتوحاً. .5

 Adding title slide إلى العرض التقديمي (عنوان)إضافة شريحة   2.2.2

 ، اتبع الخطوات اآلتية:األولىالشريحة  قبل (Title Slideشريحة عنوان/ )إلدراج شريحة جديدة بتخطيط 

 .(، انقر فوق الشريحة األولى، فيظهر خط أفقيThumbnailsمن جزء )المصغرات/  .0

شريحة )سهم أيقونة انقر على  ،(Slidesشرائح/ المجموعة ) ، ومن(Homeالصفحة الرئيسية/ عالمة التبويب ) .0

 .، فتظهر الئحة بالتخطيطات المتوفرة(New Slideجديدة/ 

 .(Title Slideشريحة عنوان/ )تخطيط  انقر على .3

 .(لمحة عامة عن طرق العرض)اكتب النص  (،Title/ العنوان الرئيسي)في مربع نص  .4

 .(فريق العملإعداد )اكتب النص ، (Subtitle/ العنوان الفرعي)في مربع نص  .5

 احفظ العرض التقديمي، وأبقه مفتوحاً. .6


