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نامج العروض التقديمية  ح الدروس العملية لبر   PointPowerشر

 

: تشغيل برنامج
ً
 Power Point  2010أوال

Start  ←All Programs ←Microsoft Office    ←Microsoft Office PowerPoint 2010 

 

 

 

 



 الله م. م. زيد عبد الجبار عبد حاسوب املرحلة الثالثة

------------------------------------------------------------------ 

 
34 

 :
ً
ائح ثانيا  إنشاء العروض والعمل مع الشر

 إنشاء عرض تقديم   (1

 .PowerPoint افتح -1

2-  
 
 :حدد خيارا

a. البدايةإلنشاء عرض تقديم  من  «عرض تقديم  فارغ حدد « . 

b. حدد أحد القوالب. 

 

يحة  (2  إضافة شر

a- يحة الجديدة ي تريد أن تتبعها الشر
يحة الت   .حدد الشر

b- يحة جديدة > الصفحة الرئيسية حدد  .شر

c- والنوع الذي تريده من القائمة المنسدلة التخطيط حدد. 
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 من خالل تبويبعريض(  –تسييييييييييي ب   –إمالة  –الخط  –الحجم  –تنسيييييييييييلو ال    الل    يمكن تغيي   (3

 . خط( – الصفحة الرئيسية 
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ن  –محاذاة ال    ت سييييييييييييييط يمكن تغيي   (4 التعداد الرقمي ضيييييييييييييبط(  –محاذاة لليسيييييييييييييار  –محاذاة لليمي 

، أعمدة، اتجاه النص من خالل تبويب   فقرة( – الصفحة الرئيسية والنقطي

            

يحة جديدة:  (5  إدراج شر

ائح(  – الصفحة الرئيسية  من خالل يحة جديدة أو من خالل وضع المؤشر أسفل أو عىل شر اختيار شر

يحة األخي  ثم النقر عىل مفتاح  عىلأو من خالل ، Enter الشر
 
 (. Ctrl + M  الضغط معا

 

 

يحة:  (6  تغلب  تخ يط الشر

يحة  لتغيي   ييييييييييييير يحة ثم النقر عىل تخطيط من خالل تبويب يتم تخ يط الشي رررررررررررررررر  الصييييييييييييييفحة تحديد الشر

ائح(.  –الرئيسية   شر
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ائح:  (7 ائح وحذف الشر  إعادة ترتيب الشر

ائح إلعررادة  ييييييييييييير  العرو  التقررديميررةوالررذي يحتوي عىل قرع عر   عرض(  نختررار التبويرربترتيييب الشي

ائح  – عادي  ير ائح(،  –صييفحة المظحتا   –فارز الشي ير ائح(  يتم النقر عىلعرض الشي ير تظهر  فارز الشي

يحة مع السحب  ائح من خالل الضغط المتواصل عىل الشر ائح، فيتم تغيي  ترتيب الشر شاشة فارز الشر

 . إىل مكانها الجديد

 

يحة  (8 يحةلحذف شر ررررررر ييييير  يتم النقر عىل الشر عىل لوحة ( Delete  ثم الضرررررررغط عىل زريحة(  تحديد الشي

ائح  – الصفحة الرئيسية  المفاتيح، أو من خالل  حذف(.  –شر

 

، أو من خالل التبويبالعرض العادي إلعادة  (9
 
 مزدوجا

 
يحة المرادة نقرا  يتم ذلك من خالل النقر عىل الشر

 عادي(.  –طرق عرض العروض التقديمية  – عرض 

 

ائح:  (10  تغلب  تصميم الشر

 يحة يتم  ثم اختيار أحد السما (.  –سما   – تصميم من خالل التبويب  تغلب  تصميم الشر

 

   أل ا  أو خ  ط(.  –سما   – تصميم  يتم النقر عىلأل ا  التصميم أو الخ  ط  لتغيي 

 

 


