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ونيا.  بعاد ححييلااا اع عاروض  الورقياةهي طريقة لتقديم وعرض المعلومات والبيانات ونتائج األبحاا   تساتدد   الكتر

ي الماامحمرات واتمتماعاااات العاماااة والداماااة لعاارض موجاااي  ماااا اماااا  م موعاااة ماا  الح اااور 
 
اآلعي الحاسااا   وتساااتدد  مااارامجف

ومكتر – ومااز العرض     لعرض هذه العروض -التر

اائ   ا ي ويمكاا  حعريااااا اي ااا باناااا عمااارة عاا  م موعااة ماا  ال  
 مااور  رسااو  ميانيااة  نصااو   ححتااوع عااىيمكاا  ا   الاا ر

ها  ل مداو  يحة:     وحعرف وغتر  العرض التقديمي   ما يحتيي.ال زء الذع سيتم م  خالل. اظاار  ال  

 

 

 معايير تصميم وانتاج عروض تقديمية فعالة:   6-1

بويةاوال: المعايير   )التعليمية(:  الير

   ةمطليبال الائة ع  دراسةاعداد  -1

 ع  طريق المصادر والمحو    العلمية المادة ح ميع -2

   العلمية المادة او خطوات لعرض سيناريو مناء  -3

 الفنية:  ثانيا: المعايير 

   بساطة الدط واختصاره -1

   وجيح الدط ومناسمة ح م. -2

   ومناسبتاا  الصورةوجيح  -3

   بساطة اتلوا  وعد  تشتيتاا  -4
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 التقنية:  المعايير  ثالثا: 

   تس يل الصوتاستددا   -1

   ومدططات ادراج رسو  -2

ي  -3
   اجاف. ملف موتر

   ادراج ملف فيديو  -4

   ادراج ملف فالش -5

ي التعليم:  التقديميةاستخدامات العروض  6-2
 
 ف

 واألبحا   عرض نتائج الدراسات  -1

   وسيلة مساعده لتدريس بعض الموجوعات -2

   السبورةا  يكو  العرض بديال ع   -3

 اإلعالنات  كتابة وحصميم  -4

 التقديمية: مزايا برنامج العروض  6-3

ا -1  ئ   ساولة اجاف. وحذف ال  

ائ يوفر خيارات  -2    متعددة لعرض ال  

ائ  العرض -3 ما  ش     ساولة حاظ واستر

ائ  -4    امكانية اجاف. مقاطع فيديو اع ش 

ائ  -5    امكانية اجاف. ممثرات موحي. وحركي. عى ال  

ائ  آليا  -6    امكانية حوقيت انتقال ال  

ائ   -7    متعددة بأشكالساولة حنسيق ال  

ائ  بممثرات متعددة -8    إمكانية نقل ال  

   السوداء( )الشاشةإمكانية ححييل شاشة العرض إع ما يشم. السبورة  -9

ائ  شاافة مطييات عى  الشاشة يمك  حقديم العرض بطرق متعددة عى  -10    عى ش 

 التقديمية: مكونات العروض  6-4

: الجانب  -ا ي سيقدماا معد العرض العلمية المادةوهو  - التعليمي
   ال ر

: الجانب  -ب ي
ي ستظار م  خالل العرض م  واماة اتستددا  وكافة مكونات الوسائط هو   - الفن 

   المتعددةكل العنارص ال ر

 : التقديميةلتصميم برامج العروض  العامةالمبادئ  6-5

 . والجاذبيةواالتزان والثبات  والبساطةالوضوح  -1

 . للنصوص والصور والرسوم القراءةسهولة  -2

 . لعنارص المحتوى العالية الجودة -3

 . الفارغةاتاحة قدر كاف من المساحات  -4
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ائحمبادئ تصميم وعرض  6-6  : الشر

 . االعداد الجيد للمحتوى الذي يراد عرضه -1

 . مناسبة المحتوى للزمن المخصص للعرض -2

 . والعقلية االستيعابيةان يتناسب المحتوى مع قدرات الطالب  -3

6-7  :  الطرق المختلفة لبدء تصميم وإنشاء وفتح العرض التقديمي

1-  : ي
 
ححتاااوع عاااى عاااروض حقديمياااة نموتميااا. مااااهزة ياااتم اختياااار التصاااميم الاااذع يناسااام  مااا  معاااالج المحتاااوى التلقاااا 

   حيث ني  العرض وشكل العرض

يحةقالب التصميم:  -2 نامج لشكل ال      يعرض أشكال لقوال  متنوعة متوافره بالتر

ائاا  مدياادة فارغااة لاا ي  : عاارض تقااديمي فااار  -3
حقااو  أناات متصااميماا ماا  حيااث ألواناااا يعاارض أشااكال لاياصاال حصااميم ش 

   وخلايتاا 

نامج: لبيئة  الرئيسيةالمكونات  6-8  الير

اااائحجاااازء المخطاااال التفصااااي ي  -1 ا اااائ   - : والشر ا  عاااارض المدطااااط التاصاااايىي وعاااارض ال  
 بالنساااامةيسااااتدد  للتنقاااال مااااطر 

   للعرض التقديمي المومود 

ايحة: جازء  -2 ا يحااة   ألنشااءوهااو ال اازء الااذع حعماال فياا.  - الشر ي العااروض  مومااودةكاال ش 
 
ا اتسااا ي ف بااالعرض وهي العناا

 . حيث يتم اجافة النص والكائنات التقديمية

يحااااة ماااا   - : المالحظاااااتجاااازء  -3 ي كاااال ش 
 
وهااااو الااااذع يساااااعدل عااااى اجاااااف. المالحظااااات اع العاااارض التقااااديمي وتلاااا  ف

ائ     ال  

ي  ما حقو بحس   مدتلاةوهو الذع يحتوع عى اوامر وخصائص  - المهام: جزء  -4
 
 .البوربيينتمتنايذه ف

 


