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 العروض التقديمية   تبرئة وتنويه

 

 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

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

شررركة مهررارات لقيررادة الخاصةةة ب ةةا عالمةةات تماريةةة معةةملة تابعةةة لماسعةةة الرخصةةة األوروبيةةة لقيةةاال الحاسةةو . وإ  

معتقلة عن المشّغل الوطني للرخصة الدولية لقياال الحاسو ، ولةيس ل ةا أن عةون مةن الشةراكة مةع  (Specto®الحاسوب )

و  في أن أمر من األمور. ويمكن ل ذه الماال أ  تعتخدم في معةاعدل الطلبةة علة  ماسعة الرخصة األوروبية لقياال الحاس

شرركة (. ولةيس ننةاأ أيةة نةماعات يقةدم ا المشةغل الةوطني أو ICDLالتقدم إل  اختبار الرخصة الدولية لقيةاال الحاسةو  )

علةة  أ  اسةةتخدام نةةذه المةةاال سياةةمن اجتيةةام الختبةةار المتعلةةق ب ةةا. إ  المشةةغل  (Specto®مهررارات لقيررادة الحاسرروب )

 الوطني قد راجع واعتمد نذا الكتا  بشكل معتقل وتأكد من تغطيته ألنداف التعلم لمن اج الرخصة الدولية لقياال الحاسو .

اختبارات الرخصة الدولية لقياال الحاسو . تم إخاان نذا الكتا  لعملية مراجعة تقنية، ولكن ا ل تامن أ  يمتام الطالب 

وفيما يتعلق بأن من الختبارات التقييمية أو جميع ا أو تدريبات تقييم األااء المحتوال في نذا المنتج، ف ي تقتصر فقة  علة  

نةةذا المنةةتج ول تحتةةون بشةةكل صةةريح أو نةةمني ترخيصةةاخ مةةن ماسعةةة الرخصةةة األوروبيةةة لقيةةاال الحاسةةو  لختبةةارات 

(ICDL أو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية استخدام نذه الماال التدريبية، فال يموم أ  توحي للطالب أ  نذه )

الماال تاان إل  ش اال إل إذا جلس الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدل من ماسعة الرخصة األوروبية لقيةاال الحاسةو . 

الرخصة الدولية لقياال الحاسو ، الرجاء التصةال بالمشةغل الةوطني للرخصةة وللحصول عل  معلومات للتقدم لختبارات 

 .www.ecdl.orgالدولية لقياال الحاسو  في اولتك، أو قم بزيارل موقع ماسعة الرخصة األوروبية لقياال الحاسو  

ل الحاسةو  فيمةب عليةك أولخ التعةميل لةدى المةزوا الةوطني فةي إذا رغبت في الحصول عل  ش اال الرخصة الدولية لقيةاا

المعتمةدل. وبةدو  نةذا التعةميل ل يمكةن الملةوم ألن امتحةا ، كمةا ل  ICDLبلدأ وذلك بالتعميل في أحةد مراكةز اختبةار 

 يمكن الحصول عل  أن ش اال أو وثيقة رسمية.

 

 كيف تقرأ هذا الكتاب

تعتمةةد المةةاال التدريبيةةة علةة  الةةتعلم الةةذاتي مةةن خةةالل تطبيةةق الم ةةارات عمليةةاخ علةة  ملفةةات معةةدل معةةبقاخ، ويمةةب عليةةك  (1

. قةم www.specto.co/Dataالحصول عل  نذه الملفات من القرص المدمج إ  وجد، أو يمكنك تنزيل ةا مةن الموقةع 

  .C:/ICDL V6الملفات إل  المملد بفك الاغ  عن 

 اتبع الخطوات المفصولة بأرقام عل  الترتيب. (2

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستقوم بحفظ الملفات أو تفتح ا ـ بشكل افتراني ـ من المملد  (3

 نذا الكتا .يفال أ  تكو  النوافذ المفتوحة في ونع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور الموجوال في  (4

 

. info@Specto.coإذا عثرت عل  أيةة أخطةاء فةي نةذه المةاال التدريبيةة، يمكنةك التصةال بةالمالن علة  العنةوا  التةالي 

وعل  الرغم من الم د الذن بذل من أجل معالمة أية أخطاء مطبعية أو تقنية فنحن علتمس العذر حيال األخطاء التي قد تعثر 

نذه الماال بصفة اورية، لذا فإ  أية ملحوظة تأتي من جةاعبكم سةيكو  ل ةا اورنةا الفعةال فةي  علي ا. ويعتزم المالن تحديث

 معاعدتنا عل  تحقيق أعل  المواصفات.

 تحذير

  ل يموم عشر أن جزء من نذا الكتةا  أو عقلةه علة  أن عحةو أو بأيةة طريقةة، سةواء أكاعةت إلكتروعيةة أو بالتصةوير أو

إعتاج أية ماال مماثلةة إل بموافقةة خطيةة مةن المالةن، ومةن يخةالن ذلةك يعةّرض عفعةه بخالف ذلك، أو استخدام ا في 

 للمعاءلة القاعوعية، مع حفظ كافة الحقوق المدعية والمنائية.

  إ  أسماء العالمات التمارية وأسماء المنتمات التي تةم اسةتخدام ا فةي إعةداا نةذه المةاال التدريبيةة جميع ةا نةي أسةماء

تمارية معملة خاصة بمالكي ا فحعب، واار النشةر ل عالقةة ل ةا بةأن مةن المنتمةات أو الشةركات  تمارية أو عالمات

 التي ورا ذكرنا في نذه الماال.

 

  

http://www.ecdl.org/
http://www.specto.co/Data
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 Using the Applicationاستخدام التطبيق   1

ويُمكن تامين العروض  .التقديمية لعرض وتونيح المعلومات عل  شكل شرائح تفاعلية متتاليةتُعتخدم تطبيقات العروض 

وتُعتخدم العروض  .أو لقطات فيديو أو غيرنا من عناصر الوسائ  المتعدال (ثابتة أو متحركة)التقديمية عصوصاخ أو صوراخ 

كما يُمكن  .ية، واجتماعات العمل، وفي الماسعات التعليميةالتقديمية كثيراخ أثناء المحانرات، وورش العمل، والمشاغل التدريب

جعل العروض التقديمية أكثر تفاعلية من خالل الرتباطات التشعبية بين عرض تقديمي معين وملفات خارجية أو مواقع ويب 

 متنوعة.

أنم  إل وفي نذه الوحدل ستتعرف  .أحد تطبيقات العروض التقديمية Microsoft Office PowerPoint 2013 ويُعّد برعامج

المصطلحات والمفانيم فيه، وما يميزه عن اإلصدارات العابقة للبرعامج، باإلنافة إل  شرح مفصل حول كيفية التعامل مع 

 البرعامج بكفاءل عالية.

 أج زل عل  لالستخدام جانز ونو تنظيماخ  أكثر يبدو إعه بالكامل؛ جديد بمظ ر Microsoft PowerPoint 2013 يتميّز

" العرض مقدم عرض طريقة" تتكيّن. التقديمية عرونك عبر واللمس العحب يمكنك بحيث وال واتن، اللوحية الكمبيوتر

 مما متنوعة، أشكال ذات النُعق اآل  أصبحت. واحدل شاشة عل  استخدام ا يمكنك أعه حت  العرض، إعداا مع تلقائي بشكل

 عل  والحصول األسئلة لطرح التعليقات إنافة يمكنك اآلخرين، مع عملك وأثناء. تريده الذن المظ ر عل  التركيز يع ّل

 .المالحظات

 Working with Presentationsالعمل في العروض التقديمية   1.1

  Opening the application التطبيقفتح   1.1.1

 :اتبع الخطوات اآلتية ،PowerPoint 2013 العروض التقديمية تطبيقلفتح 

 ، فتظ ر واج ة مترو.( Task Barمرنا الموجوا )شري  الم ام/  (، بالنقر عل Startاعرض لئحة )ابدأ/  .1

 اآلتية:(، فتظ ر عافذل البرعامج PowerPint 2013من الالئحة اعقر عل  ) .2
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 تتكو  مما يأتي:الرئيعية التي (، فتظ ر عافذل البرعامج Blank Presentationاعقر عل  مر )عرض تقديمي فارغ/  .3
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وأمرار )التصغير/ يحتون عل  اسم البرممية، واسم العرض التقديمي )الملن(،  :(Title Bar)شريط العنوان/  -1

Minimize /(، و)التكبيرMaximizeألسفل ( أو )الستعاال /Restore Down /(، و)اإلغالقClose) /و)التعليمات ،

Help الشري / عرض (، و)خياراتRibbon Display Optionsالذن يمّكنك من التحكم بطّي الشري  أو توسيعه ). 

  

من خالل برعامج  حعابكل تظ ر إل إذا قمت بتعميل الدخول إل  وكما تالحظ فإ  ل ذا الشري  خلفية رسومية، 

PowerPoint. 

 يمكنك التحكم بشكل نذه الخلفية وبلوع ا من خالل ما يأتي:و

 (.Fileبعد تعميل الدخول، اعقر عل  تبويب )ملن/  .1

 (، فتظ ر خياراته في الم ة المقابلة.Accountاعقر عل  )حعا /  .2

 ( اختر الخلفية التي ترانا مناسبة.Office /Office Backgroundمن مربع )خلفية  .3

 ( اختر اللو  الذن تراه مناسباخ.Office /Office Themeمن مربع )ععق  .4

 .العرض التقديميللرجون إل    (Back، أو اعقر عل  مر )الخلن/ Escانغ  عل  مفتاح  .5

 

)ملن/  التبويبجميع ا، ويحتون عل  عالمة  PowerPointيتيح نذا الشري  الوصول إل  أوامر  (:Ribbon)الشريط/  -2

FILE التي حلّت محل مر ،)Office /ملن( ومحل قائمة ،File المعتخدمة في إصدارات )Microsoft Office .العابقة 

تمّكنك من  ، وني طريقةBackstageبطريقة العرض ( FILEوتعم  نذه الميزات المتوافرل في عالمة التبويب )ملن/ 

 .ا، وحمايت ا ومعاينت ا وطباعت اوفتح ا وحفظ ا وإرسال  العروض التقديميةإعشاء و ،إاارل ملفاتك

( أيااخ عل  عالمات تبويب قياسية عدل، تحتون كل من ا عل  ممموعة منطقية من األمرار Ribbonويحتون )الشري / 

 .العرض التقديمي( المرتبطة، ويتم إظ ار بعض عالمات التبويب العياقية حعب العنصر المحدا في Icons)األيقوعات/ 

 .الشري  ( Collapse)طي/ وفي ع اية الشري  يوجد مر 

 

 

 (:Fontخ / ممموعة بالنقر عل  األيقوعة الخاصة به، ويبين الشكل أاعاه أيقوعات الممموعة )أيّة  أمر فيأّن  ويُمكنك اختيار

 

يتعلق أو جزء م ام إلظ ار مربع حوار  ( Dialog Box Launcherكما يُمكنك النقر عل  مر )تشغيل مربع الحوار/ 

 الموجوال في تلك الممموعة.بمزيد من الخيارات لألوامر 
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Ctrl + F1 

  الطةةيّ  مر علةة  بةةالنقر أو النشةةطة، التبويةةب عالمةةة علةة  المةةزاوج بةةالنقر وتصةةغيره( Ribbon/ الشةةري ) طةةيّ  ويُمكنةةك

 .التبويب عالمات سوى منه يظ ر ل الشري  طيّ  وبعد الشري ، ع اية في الموجوا

( View/ عةرض) التبويةب عالمةة مثةل تبويةب عالمةة أيّةة عل  واحدل مرل عقرت إذا أعك ،(Ribbon/ الشري ) طيّ  بعد وياُلحظ

 . الشريحة في مكا  أن عل  النقر بممرا لالختفاء وسيعوا شريط ا، سيظ ر

 مر عل  اعقر أو أخرى، مرل العابقة الطرق إحدى كّرر اائم بشكل الشري  إظ ار وإلعاال

 واختر العنوا  شري  في الموجوا (Ribbon Display Options/ الشري عرض  خيارات)

 (.Show Tabs and Commands/ واألوامر التبويب عالمات إظ ار) األمر

يوفر نذا الشري  أمراراخ لألوامر األكثر استخداماخ، حيث  (:Quick Access Toolbar)شريط أدوات الوصول السريع/  -3

 من ا إل  تنفيذ م مة معينة بشكل مباشر وسريع.أّن  يحتون عل  ممموعة من األيقوعات، ياان النقر عل 

 

لفتح قائمة النظام، التي تتيح لك تحريك وتحميم وتكبير أو استعاال وتصغير وإغالق   ويمكنك النقر عل  مر البرعامج

 العرض التقديمي.

 .(FILEويظ ر شري  أاوات الوصول العريع بشكل افتراني أعل  إطار النافذل، فوق عالمة التبويب )ملن/ 

 (، فاتبع الخطوات اآلتية:Ribbonوإذا أرات إظ اره أسفل )الشري / 

 .( Customize Quick Access Toolbarاعقر عل  مر )تخصيص شري  أاوات الوصول العريع/  .1

 (.Show Below the Ribbonالشري /  اعقر عل  )إظ ار أسفل .2

ويُمكنك تخصيص نذا الشري  بإنافة األوامر إليه أو حذف ا، وما عليك إل أ  تنقر بزر الفأرل األيمن عل  أية أيقوعة في أية 

 Add to Quick Accessممموعة، لتظ ر لئحة العياق، وتختار من ا األمر )إنافة إل  شري  أاوات الوصول العريع/ 

Toolbar. وبذلك تُااف نذه األيقوعة إل  نذا الشري ،) 

أما إذا أرات حذف أيقوعة من نذا الشري  فما عليك إل أ  تنقر بزر الفأرل األيمن عل  نذه األيقوعة لتظ ر لئحة العياق،  

تُحذف  (، وبذلكRemove from Quick Access Toolbarوتختار من ا األمر )إمالة من شري  أاوات الوصول العريع/ 

 نذه األيقوعة من نذا الشري .

من خالل نذا  كمصغرل، ويظ ر رقم كل من ا، ويُمكننذا المزء تظ ر الشرائح (: Thumbnails)جزء المصغرات/  -4

  .وععخ ا وتغيير ترتيب ا بع ولة  اعقلالعتقال بين الشرائح والمزء 

  

المداول والصور والقصاصات و وصالنص فيه إاراجتم ـــالذن ينو المكا   :(Slide Pane /ةحيرــــــالشزء ــــــج) -5

 الفنية وغيرنا.

وتعّد جزءاخ من أغلب تخطيطات  .ل ا حدوا منقّطة أو حدوا مائلةمعتطيالت ني (: Placeholders)العناصر النائبة/  -6

 التخطيطات، والمداول، والصور. أ  تحتون عل  العنوا  والنص األساسي أو كائنات مثلالمعتطيالت الشرائح. ويمكن ل ذه 

أسفل  (Notes Pane/ المالحظات جزء)إل  إظ ار النقر عل  نذا الزر  ياان :(Notes Button /المالحظات زر) -7

ول تظ ر تلك المالحظات أثناء عرض  ،م العرض إل  الشريحةعتخدم إلاخال المالحظات الخاصة بمقدّ يُ  الشريحة، والذن

 الشرائح. 

حول العرض التقديمي النش ، مثل رقم يحتون نذا الشري  عل  العديد من المعلومات  (:Status Bar)شريط المعلومات/  -8

 .(، وغير ذلكZoom Sliderالتكبير/التصغير/ منزلق )والشريحة النشطة، 
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Alt + F4 

Ctrl + O 

 ، اتبع الخطوات اآلتية: (Status Bar/ شري  المعلومات) إل ( Theme/ ععقإلنافة معلومة )و

 فتظ ر لئحة.(، Status Barاعقر بزر الفأرل األيمن عل  )شري  المعلومات/  .1

 مقابله. (، فيتم ونع إشارل Themeععق/ )اعقر عل  من الالئحة،  .2

 المقابلة ل ا. ولحذف المعلومة من الشري ، اعقر علي ا مرل ثاعية فيتم حذف ا، وحذف إشارل  .3

 

 Closing a presentation application العرض التقديميتطبيق غالق إ  2.1.1

 اآلتية:  الطرقإحدى اتبع  ،PowerPoint 2013إلغالق برعامج 

  / إغالق( اعقر عل  مرClose ) النافذليعار في أعل  الموجوا  . 

 ( شري  أاوات الوصول العريع/ اعقر عل  مر البرعامج فيQuick Access 

Toolbar ) إغالق/ ، لفتح قائمة النظام، ثم اختر من ا األمر(Close). 

 Opening a presentationفتح عرض تقديمي   3.1.1

، PowerPoint 2013 برعامج باستخدام PowerPointمملد ملفات العمل من  (pptx.استخدام التطبيق)تقديمي العرض اللفتح 

 اتبع الخطوات اآلتية:

 .PowerPoint 2013 برعامجافتح  .1

( Open Other Presentationsأخةةةرى/  العةةةروض التقديميةةةةاعقةةةر علةةة  )فةةةتح  .2

 مفتةوح فةاعقر علة   عرض تقةديمي، أما إذا كا  نناأ 

 حسراب اسرتخدام يمكنر  أنر  وسرتالحظ،  (Open /فةتح)اعقةر علة  ثةم ، (FILEعالمة التبويب )ملةن/  نمن

Microsoft على المخزنة الملفات لفتح OneDrive، كنت أينما الشخصية باإلعدادات االحتفاظ يمكن  كما. 


