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 ؟برنامج العرض التقديم  ما هو  -1

ي تساااعد   بأنشااا يقوم  Microsoft Office هو عبارة عن برنامج من مجموعة
العروض التقديمية الت 

ي عرض 
 
و  ف اع مجموعة من  خاللمن  ألخرينفكرة تريد توضاايا ا وعرضاا ا  صااور البوم  الدراسي مقرر  مشا

ي تد تاتوىل عص ن اااو  يمكن 
اال الت  ااع صاااور يمكن اضاااافت ا  مقايو فيدفو اضاااافة ا  و و   تاريرها الشا

نامج  .العديد من المؤثرات المختلفة الخاصة بالبر

  التعليم -2
 
 :استخدام العروض التقديمية ف

 .عرض نتااج الدراسات واألبااث.1

ح الموا  الدراسيةوسيلة مساعدة لتدريس .2  .شع

اال تعىط للطالب ليدرسوا من  .3 نت شع وسيلة مساعدة للتعلم عن يريق الااسب أو شبكة اإلنب 

 خالل ا  رسا من الدروس

 .أن يكون العرض بديال عن السبورة .4

 .يستخدم إلثارة انتباه و افعية الطالب .5

 االمتاانات. .كتابة وت ميم اإلعالنات الخاصة بالموا  الدراسية أو 6

ائح: مبادئ تصميم وعرض   -3  الشر

 . االعدا  الجيد للماتوى الذىل فرا  عرضه -1

 . مناسبة الماتوى للزمن المخ ص للعرض -2

 والعقلية.  االستيعابيةان فتناسب الماتوى مو تدرات الطالب  -3

 : التقديم   العرض وفتح وإنشاء تصميم لبدء المختلفة الطرق -4

   المحتوى معالج -1
 
 الت ااااااااااااااااميم اختيار  فتم  اهزة نموذ يه تقديمية عروض عص تاتوىل: التلقائ

 العرض.  وشكل العرض نو  حيث من فناسبك الذىل

نامج متوافره متنوعة لقوالب أشكال يعرض: التصميم قالب -2 ياة.  لشكل بالبر  الشع

اال ت ميم ل ياكل أشكال يعرض : فارغ تقديم   عرض -3  بت ميم ا  أنت تقوم لكي  فارغة  ديدة شع

 وخلفيت ا.  ألوان ا  حيث من
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نامج: لبيئة  الرئيسيةالمكونات   -5  البر

ائح: جزء المخطط التفصييييي    -1 ييير  عرض المخطت التف اااايصي وعرض  -والشي
يسااااتخدم للتنقل بعر 

اال   . للعرض التقديمي المو و   بالنسبةالشع

ييييير حة: جزء  -2 ياة   ألنشاااااااا وهو الجز  الذىل تعمل فيه  -الشي اااااا  مو و ةكل شع بالعرض وهي العنرصا

ي العروض 
 
 . حيث فتم اضافة النص والكاانات التقديميةاالساسي ف

ي  -المالحظات: جزء  -3
 
وهو الذىل يساااااعد  عص اضااااافه المالحلات ا  العرض التقديمي وذلك ف

اال ياة من الشع  . كل شع

ي بتنفيذ ما تقومباساااااااااااااااااب  مختلفةوهو الذىل ياتوىل عص اوامر وخ اااااااااااااااااااص  -المهام: جزء  -4
 
ه ف

 .البوربوينت

نامج محتو ات -6  :واجهة البر

نامج تاتوىل ي سوف نوضا ا بالتف يل:  وا  ة البر
 عص العديد من التبويبات الت 
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A. شر ط العنوان : 

يت عص  اااع نامج واسيييما واسيييم العرض التقديم  وياتوىل هذا الشا ثالثة مفاتيح كما ياتوىل عص   رمز البر

  
 
نامج عرض تقديمي  المستند للتحكم ف ي للمستند عند فتل البر

اض   . ويكون االسم االفب 

B. شر ط الوصول الش ييييع: 

ورية للعمل م ل اااااااااااا  اجع والتقدم والخزن ع وياتوىل عص األ وات الم مة والرصا ة فكن إضاااااااااااااامويملية البر

يت العديد من الوظااف  .األخرى للشع

C. شر ط التبو بات او القوائم : 

ي تندرج تات كل تاامة تكون بشااكل 
طة عرضييية تعرض تحش شر ط القوائماألوامر الت    حيث أن أشر

: القاامة. والقواام  باختالف تختلف وامر األهذا   -هي

 

 :الرئيسيةالصفحة  -1

  بإضيييييييييافة  اصااااااااااةاألوامر الخت هذ القاامة كل وتندرج تا
 
ائح ونت سيييييييييي  الن  الدا   ف يييييييير  وتحر ر الشي

ائح وا تيار  يييييير من نسيييييييو ولصييييييي  وق  القياسيييييييية  األدواتللنصيييييييو  وامل  أوامر  الجاهزة األنماط الشي

ها  .ونسو الت سي  وغبر

 :إدراج -2

 واألشيييييييييييكالوالرسيييييييييييومات والصيييييييييييور  الجداولبإضيييييييييييافة اصاااااااااااااة األوامر الخت هذ القاامة كل وتندرج تا

ها ومرنعات الن  والرموز   .الخاصة ومقاطع الصوت والفيديو وغبر

  :تصميم -3

ييييييييير حةإعداد  بر يتغ التبويب يمكنخالل هذا من  ات وهيئات تطبي  سييييييييييمويمكن أيضااااااااااااا واتجاهها  الشي

ائح العرض  جاهزة ع  ائح واأللوانات بر ، وإضافة التأثالتقديم  شر  .ع  الشر

 :حركات -4

ائح بعم   اصااااااااااااااااةاألوامر الخت هذا التبويب أو القاامة كل ويندرج تا ييييييييييييير االنتقاالت الخاصيييييييييييييية ب ر  الشي

االنتقيياالت من  مجموعيية  اللاو للظهور من  لالنتقيييال شر حيييةحرايية كيي  ونوع  كن ضييييييييييييييبط شعييةو م

  المتحكم  وتحديد  االنتقال  اللكن اضييييييييييييييافة الصييييييييييييييوت م و 
 
  اللمن  سييييييييييييييواء كان تلقائيا او  االنتقال ف

 .الماوس
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ائحعرض  -5  :الشر

ائح من  ات هذا التبويبت ويندرج ييييييييييييير   للشي
 
معينة او  شر حةالبدء من  تحديد اعدادات العرض النهائ

ائح  عرض تحديد   .األوامرها من بر وغمخص  شر

 :مراجعة -6

  عملييييات التيييدقي   ت هاااذا التبويااابوينااادرج تاااا
 
جمييية وإعيييداد وال اإلمالئ  التقيييديم  ايييية للعرض ميييحبر

 .األوامرها من وغبر 

 :عرض -7

هييار وا فيياء اظا التقييديم  و مكن اي يييييييييييييييللعرض  المتنوعييةطرق العرض  اااات هاااذا التبويااابت وينااادرج

 .األوامرها من وغبر المسطرة و طوط الشبكة   األدوات مثبعض 

 

 : المسطرة -8

ائح ومواقع الصور  تحديد كن ميخالل ا ومن   .الفقراتونداية  والجداولهوامش الشر

 

طة التمر ر:  -9   اشر

طة    ه  اشر
 
  األجزاء غبر الظاهرة هار إظ تستخدم ف

 
 .الشر حة ف

 

 Working Area: العم منطقة  -10

اال ال اااااااااع ي وهي الشا
ي تكون العرض  ت 

 إضييييييييافة الصييييييييور ومقاطعالكتابة  اخل ا وكذلك  يمكننا  التقديمي والت 

 .عليها الفيديو والصوت

 

  Status Bar :شر ط الحالة -11

يت الذىل  ااااااااااااع ياة  عن الوضاااااااااااااو الاا ي  بالمعلومات فزو  هو الشا ااااااااااااع يييييييييير حة  رقم مثللشا عدد  الحالية، الشي

ائح للعرض  ،الشر ،المي فيا  رقم السطر  التقديم   الحالية. لغة الكتابة  المؤشر


