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 :  application & identify its componentsOpen الربنامج وفهم حمتوياتهفتح * 

  اضغط        سيتم فتح

 البرنامج كما بالشكل التالي:

 

 .Zoom Tools. ادوات التكبير والتصغير Title Bar.     11شريط العنوان . 1

 .View Modes. طرق عرض الشرائح Quick Access Toolbar.  12. شريط ادوات الوصول السريع 2

 .Status Bar. شريط الحالة Ribbons Tabs.    13. تبويبات االدوات 3

 .Tools Groups. مجموعات االدوات 4

 .Slide. الشريحة 5

 .Slide Layout. تخطيط الشريحة 6

 .Slide Layout Placeholder. عناصر تخطيط الشريحة 7

 .Slides. منطقة الشرائح المصغرة 8

 .Outlineالشرائح  ملخص. 9

 .Slide Notes. منطقة مالحظات الشريحة 10
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 :Open an existing presentationفتح عرض تقدميي حمفوظ مسبقا على اجلهاز * 

  اضغط    اوO+  Ctrl  من شريط ادوات الوصول السريع من لوحة المفاتيح او الزر   سيتم فتح

 المربع الحواري التالي:

 

 سيتم فتح العرض التقديمي.

 : pplicationaresentation & ppen oCloseغلق العرض التقدميي املفتوح حاليا وغلق الربنامج * 

  لغلق العرض التقديمي المفتوح حاليا اضغط    او اضغط على،W + CTRL .من لوحة المفاتيح 

  لغلق برنامج العروض التقديميةPowerPoint  بجميع العروض المفتوحة اضغط  . 

 :اذا لم تكن قد قمت بحفظ التغييرات التي قمت بها قبل غلق العرض التقديمي سيظهر المربع الحواري التالي 

  اخترSave .لحفظ التغييرات 

  او اخترDon't save .لعدم حفظ التغييرات 

  او اخترCancel  اللغاء امر اغالق العرض التقديمي او

 البرنامج.

 

 

  



 PowerPoint 2010  

   01003510901  3 

 Create a new presentation based onد باستخدام النموذج االفرتاضي انشاء عرض تقدميي جدي* 
default template: 

  اضغط     حدد Blank Presentation   اضغط. 

  او اضغط الزرN+  Ctrl .من لوحة المفاتيح 

  من شريط ادوات الوصول السريع. او اضغط الزر 

 :Save a presentation to a location on a driveٍ حفظ العرض التقدميي على القرص الصلب* 

  اضغط    :سيظهر المربع الحواري التالي 

 

 سيتم حفظ العرض التقديمي في المكان الذي قمت باختياره باالسم الذي قمت بكتابته.

 

  اذا كنت تقوم بتعديل عرض تقديمي محفوظ مسبقا على الجهاز وتريد حفظ التغييرات التي قمت بها  اضغط S+   Ctrl  من لوحة

 .ثم   من شريط ادوات الوصول السريع، او اضغط  المفاتيح، او اضغط الزر 
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 : typeSave a presentation as another fileحفظ العرض التقدميي بنوع اخر * 

 :من االنواع المهمة التي يمكن حفظ العرض التقديمي بها مايلي  

1. PowerPoint Presentation  .النوع االفتراضي العادي 
2. PowerPoint 97-2003 Presentation   2003-97عرض تقديمي باصدار 

 للبرنامج.
3. PDF  .حفظ العرض التقديمي كملف كتاب الكتروني 
4. PowerPoint Template   حفظ العرض التقديمي على هيئة نموذج

PowerPoint 2010. 
5. PowerPoint 97-2003 Template   حفظ العرض التقديمي على هيئة

 .PowerPoint 97-2003نموذج 
6. PowerPoint Show  .عرض تقديمي يتم فتحه للعرض مباشرة وليس للتعديل 
7. GIF Graphics Interchange Format  وJPEG File Interchange 

Format   حفظ العرض التقديمي على هيئة صور 

 :وعند اختيار هذا النوع سيظهر المربع الحواري التالي 

 
  اخترEvery Slide .لحفظ كل شرائح العرض التقديمي كصور 

  اخترCurrent Slide Only .لحفظ الشريحة الحالية فقط كصورة 

  اخترCancel .اللغاء امر الحفظ 
8. Outline/RTF   لحفظ مخطط العرض التقديميOutline  )النص الموجود في العرض التقديمي فقط(  والذي يمكن فتحه

 .Wordاو برنامج معالج النصوص  WordPadببرنامج 

 :Switch between open presentationsالتنقل بني العروض التقدميية املفتوحة حاليا * 

  اذا كان هناك اكثر من عرض تقديمي مفتوح يمكنك التنقل بينهم من خالل الضغط على التبويبView   ومن مجموعةWindow 

اضغط على اسم العرض التقديمي  –سيتم فتح قائمة بجميع العروض التقديمية المفتوحة حاليا   قم بالضغط على الزر 

 المراد االنتقال اليه.

 :Set user preferences in the applicationتعيني تفضيالت املستخدم يف الربنامج * 

  لتغيير اسم مستخدم البرنامجUser name   اضغط   ثم   قم  اسفل العنوان الجانبي

 بتغيير اسم المستخدم كما بالشكل التالي:

 

 

  وفتح العروض التقديمية او فتح لتغيير المجلد االفتراضي لحفظdefault folder to open and save files   اضغط

   ثم   قم بنسخ ولصق مسار المجلد في مستطيل  اسفل العنوان الجانبيDefault file 

location :كما بالشكل التالي. 
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 :Use available help functionsاستخدام وظائف املساعدة املتاحة * 

  اضغط   ثم   ثم اضغط 

  الموجود في اعلى اشرطة االدوات على اليمين،  او اضغط الزر  او اضغط الزرF1  من لوحة المفاتيح  ستظهر نافذة

 المساعدة الخاصة ببرنامج االوفيس كما بالشكل التالي:

 

 اكتب امر المساعدة المطلوب. .1
 .Searchاضغط  .2
ستظهر نتائج البحث قم باختيار النتيجة  .3

 المناسبة لقرائتها وفهمها.

  من شريط  كما يمكنك الضغط على الزر

ادوات نافذة المساعدة الستعراض فهرس المساعدة 
 كما بالشكل التالي:
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 :Use magnification/zoom toolsاستخدام اداة التكبري والتصغري يف جمال الرؤية * 

 :يمكن استخدام اداة التكبير والتصغير على منطقة الشريحة ومنطقة الشرائح المصغرة ومنطقة مالحظات الشريحة 

 حدد المنطقة المراد تكبيرها او تصغيرها )بالضغط عليها فقط(. .1

كما بالشكل  Zoomسيظهر المربع الحواري الخاص بـ   اضغط الزر  Zoomومن مجموعة  View اضغط التبويب  .2

 التالي:
 .OKاختر النسبة المطلوبة ثم اضغط الزر  .3

 

 :ولجعل المنطقة المحددة تأخذ الحجم المناسب من التكبير 

  من نفس مجموعة  اضغط الزرZoom  في التبويبView. 

 

   كما يمكنك عوضا عن ذلك .. بعد تحديد المنطقة المراد تكبيرها  استمر بالضغط على الزر

Ctrl من لوحة المفاتيح ومن ثم تدوير بكرة الفأرة )الماوس( لالعلى للتكبير او لالسفل للتصغير؟ 

 

in toolbars (Restore, minimize the -Display, hide builtاخفاء واظهار اشرطة االدوات   *
ribbon): 

  الموجود يمين تبويبات اشرطة االدوات كما بالشكل التالي: الخفاء )غلق( اشرطة االدوات اضغط الزر 

 

 :Presentation view modesالتنقل بني طرق عرض العرض التقدميي  *

 :هناك اكثر من طريقة لعرض العرض التقديمي، ومن اهمهم 

 . iewvNormalالعرض العادي للشرائح  .1

  اضغط التبويب   من مجموعةPresentation Views  لالنتقال الى العرض العادي  اضغط على الزر

 للشرائح.

 .)ويشمل هذا العرض )العرض الطبيعي للشرائح مع لوحة العرض المصغر للشرائح 
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 . iewvorter sSlideعرض فارز الشرائح  .2

  اضغط التبويب   من مجموعةPresentation Views  لالنتقال الى عرض فارز الشرائح. اضغط على الزر 

 :ويتم عرض الشرائح في هذا العرض كما بالشكل التالي 

 

 .حيث يتم عرض الشرائح بالترتيب وكل شريحه لها ترتيبها، ومن الممكن نسخ شريحة منهم )تكرارها( او نقل شريحة الى ترتيب اخر 

  ولنسخ او نقل شريحة ما  قم بنسخ او قص الشريحةCopy or Cut   ،ومن ثم الضغط في المكان المطلوب لصق الشريحة فيه

 .Pasteثم قم بلصق الشريحة  اضغط بين هذين الشريحتين وسيظهر خط باللون االسود بينهم   3 ، 2وليكن مثال مابين الشريحتين 

 

 . iewvOutlineعرض ملخص الشرائح  .3

  من العرض العادي  اضغط على تبويبOutline :في الجزء المصغر لعرض الشرائح، كما بالشكل التالي 

 

  حيث يظهر النص فقط الموجود في الشرائح والذي تم ادخاله من خالل تخطيط الشرائحSlide layout وسيتم شرح تخطيط الشريحة ،

 فيما بعد.

 

 .Slide show viewعرض الشرائح  .4

  بالضغط على الزرF5      ،من مجموعة  من خالل الضغط على الزر       اومن لوحة المفاتيحStart slide show  في

 .التبويب 

 .وسيتم شرح طريقة العرض هذه فيما بعد 
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 :Adding slide titlesاضافة عناويني الشرائح * 

  الشريحة العنوان (عند انشاء عرض تقديمي جديد يظهر به شريحة واحدة، وتسمى تلك الشريحة بـTitle Slide ويظهر في ،)

 .Subtitle عنصر العنوان الفرعيوايضا  – Titleعنوان الشريحة  عنصرالشريحة 

  والضافة عنوان الشريحة اضغط على الجملة االرشادية المعروضةClick to add title  .ثم ابدأ بكتابة عنوان الشريحة 

  اكتب دائما عناويين مختلفة للشرائح حتى تتمكن من تحديدها في عرض ملخص الشرائحOutline view حيث يتم في هذا العرض ،

 ، وسيتم شرحها الحقا.Slide Show viewوايضا لتتمكن من تحديدها في عرض الشرائح  اظهار النص فقط الموجود في الشرائح 

 Use a different title for each slide to distinguish it in outline view, when navigating in slide show view. 

  كما يمكنك اضافة عنوان فرعيSub-title  بالضغط علىClick to add sub-title  .ثم البدأ بكتابة العنوان الفرعي 

 :for a slide in slide layout-Choose different builtاختيار ختطيطات الشرائح املختلفة  * 

  تخطيط الشريحةSlide layout هو التركيب الداخلي لمحتوى الشريحة، حيث يمكن من خالله اضافة النصوص داخل الشريحة :

 وايضا اضافة الكائنات الرسومية كالصور واالشكال التلقائية والمخططات التنظيمية والرسوم البيانية وغيرها.

  تخطيط الشريحة العنوان وعند انشاء عرض تقديمي جديد، تكون هناك شريحة واحدة مطبق عليها افتراضياTitle Slide  والذي

 .عنوان فرعي للشريحةواالخر الضافة  عنوان الشريحة، احدهما مخصص الضافة Placeholderيحتوي على عنصرين تابعين لها 

  من مجموعة  ولتغيير تخطيط الشريحة الحالية، اضغط الزرSlides  في التبويب   ستظهر تخطيطات

  الشرائح المختلفة كما بالشكل التالي:

  الحظ ان كل تخطيط يظهر اسمه تحته  اضغط على التخطيط المطلوب
 ليتم تطبيقه على الشريحة الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Add a new slide with a specific slide layoutاضافة شرحية جديدة بتخطيط معني * 

  الضافة شريحة جديدة بعد الشريحة الحالية  من مجموعة  اضغط الزرSlides  في التبويب. 

  او قم باالنتقال الى الشريحة المطلوب اضافة شريحة جديدة بعدها  ثم الضغط على الزر M+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

  او قم بتحديد الشريحة من الجزء المخصص لعرض الشرائح  ثم اضغط الزر Enter .من لوحة المفاتيح 

  سيتم اضافة شريحة جديدة ُمطّبق عليها التخطيط االفتراضي للشرائح الفرعية وهو التخطيطTitle and Content ويتكون هذا ،

 وعنصر محتوى الشريحة(. –لشريحة التخطيط من عنصرين )عنصر عنوان ا
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 حيث يمكن من خالل هذا التخطيط اضافة مايلي في الشريحة: 

 ثم البدأ بكتابة العنوان. CLICK TO ADD TITLE بالضغط على   في عنصر عنوان الشريحة عنوان الشريحة -
 :وفي عنصر محتوى الشريحة يمكن اضافة كل من -

  نص في قائمة منقطةBulleted list   بالضغط علىClick to add text  .ثم البدأ بكتابة القائمة 
   من الكائنات الرسومية بالضغط على شكل الكائن الرسومي باستخدام االدوات الموجودة  الرسم البياني او الجدول او صورة او ايا

 .في عنصر محتوى الشريحة 

  الضافة جدول         اضغط الزر        سيظهر مربع حواري الختيار عدد الصفوف وعدد االعمدة  اختر العدد المناسب لهم ثم

 . اضغط الزر

  الضافة رسم بياني     اضغط الزر  سيظهر مربع حواري الختيار نوع الرسم البياني وشكله، اختر النوع المطلوب والشكل

قم  Excel سيتم انشاء الرسم البياني وملحق معه جدول ُمعد مسبقا في برنامج الجداول االلكترونية   واضغط الزر 

 .Excelثم اغلق الجدول في برنامج  يانات المطلوبة في الرسم البياني على حسب الب بتعديل بيانات هذا الجدول

  الدراج صورة  اضغط الزر   سيظهر المربع الحواري الخاص بجلب الصورة من الجهاز  حدد الصورة  اضغط الزر

. 

  اما الضافة شريحة جديدة مع اختيار التخطيط المناسب في آن واحد  من مجموعة  اضغط على السهم من الزرSlides  

 يحة جديدة مبنية على هذا التخطيط.وسيتم اضافة شر وسيتم اظهار تخطيطات الشرائح، اضغط على التخطيط المطلوب 

 Apply an available design template to aتطبيق مناذج التصميمات املتاحة يف العرض التقدميي* 
presentation: 

  لتطبيق تصميم معين من نماذج التصميمات على العرض التقديمي  اضغط التبويب   من مجموعةThemes  ستجد

 التصميمات المتاحة كما بالشكل التالي:

 

  الموجود في اقصى يمين  اضغط على التصميم المطلوب ليتم تطبيقه على العرض التقديمي، ولعرض تصميمات اكثر اضغط السهم
 ستظهر تصميمات اكثر اضغط منها على التصميم المطلوب. تلك التصميمات 

  ومن ثم اختيار  كما يمكنك استخدام اشكال موجودة على جهاز الكمبيوتر بالضغط على الزر   ثم

 .تحديد الشكل من الجهاز والضغط على الزر 

 :Change background color حتغيري لون خليفة الشرائ* 

  لتغيير لون خلفية الشريحة الحالية او مجموعة محددة من الشرائح  من مجموعةBackground  في التبويب ،

ثم  على اللون المطلوب  R.Clickستظهر بعض الوان خلفيات الشرائح، اضغط كليك يمين   اضغط الزر 

 .Apply to selected slidesاختر 

 اضغط كليك يمين           او        اما لتطبيق اللون على جميع الشرائح اضغط مباشرة على اللونR.Click  على اللون  ثم اختر

Apply to All slides. 
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 Copy, move slides within the نسخ ونقل الشرائح داخل العرض التقدميي وبني العروض التقدميية املفتوحة* 
presentation, between open presentations: 

  ما او نقلها من داخل العرض التقديمي الحالي  شريحةلنسخ  الشريحةحدد   باستخدام اوامر النسخ  الشريحةانسخ او قص(

فيه  الشريحةثم اضغط في المكان المراد لصق  Home )والقص المعروفة من خالل كليك يمين او من لوحة المفاتيح او من التبويب 

 روفة(.)باستخدام اوامر اللصق المع الشريحةقم بلصق  سيظهر خط باللون االسود   4،  3 الشريحتين)وليكن مابين 

  من العرض التقديمي الحالي الى عرض تقديمي آخر  الشريحةولنسخ او نقل  البد ان يكون العرض التقديمي اآلخر مفتوحا  ثم
واضغط في المكان المراد لصق  ثم اذهب الى العرض التقديمي اآلخر  من العرض التقديمي الحالي  الشريحةقم بنسخ او قص 

 .الشريحةثم قم بلصق  فيه  الشريحة

  كما يمكنك تكرار الشريحة الحالية، بتحديد الشريحة  من مجموعة  ثم الضغط على السهم بجانب الزرClipboard 

 بعد تحديدها. D+   Ctrl او بالضغط على   ، او من كليك يمين على الشريحةواختيار   من التبويب 

 :Delete slidesمسح الشرائح * 

  حدد الشريحة او الشرائح المطلوب مسحها  كليك يمينR.Click   اخترDelete slide. 

  او بالضغط على الزر Delete .من لوحة المفاتيح بعد تحديد الشريحة او الشرائح المطلوب مسحها 

 :Master slideالشرحية الرئيسية * 

جميع شرائح  او الدراج كائن ما في: هي تلك الشريحة التي يتم استخدامها لتطبيق تنسيق ما Master Slideالشريحة الرئيسية * 

 .العرض التخطيطي التي لها نفس التخطيط في التصميم الواحد

 الشريحة الرئيسية عرض الى  لالنتقال  اضغط التبويب   من مجموعةMaster Views  اضغط الزر  

 الرئيسية كما بالشكل التالي:سيتم فتح عرض الشريحة 
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 Insert a graphical object (picture, drawn object into master ادراج صورة او كائن رسومي في الشريحة الرئيسية* 

slide): 

  الدراج صورة مثال لتظهر في جميع الشرائح  انتقل الى عرض الشريحة الرئيسية  حدد اول شريحة في عرض الشريحة

سيظهر المربع الحواري الخاص بجلب   ، اضغط الزر Imagesمن مجموعة   اضغط التبويب  الرئيسية 

 .ثم اضغط الزر  صورة من على الجهاز، اختر الصورة المطلوبة 

  سيتم ادراج الصورة في منتصف الشريحة مباشرة  من  بالضغط على الزر قم بغلق عرض الشريحة الرئيسية

رة في جميع شرائح العرض التقديمي )كـ جزء من تصميم ستجد انه تم اضافة الصو  في التبويب  Closeمجموعة 

 الشريحة(.

  والدراج كائن رسومي مثال ليظهر في جميع الشرائح التي لها نفس تخطيط معين وليكن تخطيطTitle and Content   انتقل الى

من مجموعة   اضغط التبويب  Title and Content ثم حدد الشريحة الخاصة بالتخطيط  عرض الشريحة الرئيسية 

Illustration اضغط الزر ،   ستظهر قائمة بكل االشكال التلقائية، اختر الشكل المطلوب  وباستخدام خاصية السحب

 الي قمت باختياره في المكان المطلوب من الشريحة.واالفالت )الضغط والسحب( قم برسم الشكل 

  قم بغلق عرض الشريحة الرئيسية  ستجد ان هذا الشكل قد ظهر في جميع الشرائح التي بتخطيطTitle and Content. 

 :Remove a graphical object from a master slideازالة صورة او كائن رسومي من الشريحة الرئيسية * 

  انتقل الى عرض الشريحة الرئيسية  ومن خالله قم بتحديد الشريحة التي تحتوي على هذا الكائن الرسومي المطلوب ازالته  حدد

 من لوحة المفاتيح. Delete اضغط الزر  هذا الكائن بالضغط عليه ضغطة واحدة 

 :Enter text into footer of slidesكتابة نص يف تذييل الشرائح * 

  الضافة نص في تذييل الشريحة الحالية او اكثر من شريحة  حدد الشريحة او الشرائح المطلوب اضافة نص في تذييلها  اضغط

سيظهر المربع الحواري الخاص بالرأس والتذييل كما بالشكل   ، اضغط الزر Textمن مجموعة   التبويب 

 التالي:

  ضع عالمة  في المربع بجانب العنوانFooter   سيتم

تفعيل المستطيل الذي يليه، اكتب النص المطلوب في هذا المستطيل 

  ثم اضغط الزر. 

  وبامكانك جعل هذا النص يظهر في جميع الشرائح عدا الشريحة

 (العنوان وذلك بتفعيل االختيار )وضع عالمة 

Don't Show on title slide. 

  اما لجعل النص يظهر في جميع الشرائح اضغط. 
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 :Apply automatic numbering, date into a slide تطبيق الرتقيم التلقائي والتاريخ للشرائح* 

  لتطبيق الترقيم التلقائي على الشريحة الحالية او الشرائح المحددة او جميع الشرائح  اضغط التبويب   من مجموعة

Text اضغط الزر ،   كما بالشكل التالي: بالرأس والتذييل،سيظهر المربع الحواري الخاص 

  قم بتفعيل االختيارSlide number  بوضع عالمة 

 في المربع بجانب االختيار.

  قم بتفعيل االختيارDon't show on title slide 

لجعل رقم الشريحة ال يظهر على الشريحة العنوان، او قم 

 بالغائه الظهار رقم الشريحة على الشريحة العنوان.

  للتطبيق على  قم بالضغط على الزر

فقط، او اضغط او المحددة الشريحة الحالية 

 للتطبيق على جميع الشرائح.  

 

 

 

  لتطبيق التاريخ على الشريحة الحالية او الشرائح المحددة او جميع الشرائح  اضغط   من مجموعةText  اضغط

 الخاص بالرأس والتذييل، كما بالشكل التالي:سيظهر المربع الحواري الخاص   على الزر 

  قم بتفعيل االختيارDate and time   سيتم اتاحة

 تفعيل احد االختيارين التاليين:

- Update automatically   ويعني ان التاريخ

 سوف يكون ُمحّدث تلقائيا اي انه غير ثابت.

- Fixed   يعني التاريخ ثابت، حيث يجب ان تقوم

 يدويا. Fixedبكتابة التاريخ في المستطيل اسفل 

  قم بتفعيل االختيارDon't show on title slide 

لجعل رقم الشريحة ال يظهر على الشريحة العنوان، او قم 

 بالغائه الظهار رقم الشريحة على الشريحة العنوان.

  للتطبيق على  قم بالضغط على الزر

الشريحة الحالية او المحددة فقط، او اضغط 

 للتطبيق على جميع الشرائح.  

   مختصرة، وقوائم منقطة او مرقمة  عند انشاء محتوى داخل الخلية، حاول ان تستخدم جمالUse short concise phrases, 

bullet points, numbered lists. 
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 :o placeholderEnter text intكتابة نص يف عناصر ختطيط الشرحية * 

  يتضمن تخطيط الشريحة عناصر خاصة لكتابة النص بداخلها تسمىPlaceholder. 

  حيث يمكن اضافة النص داخل عنصر من عناصر تخطيط الشريحة )في العرض العادي للشرائح( بالضغط على العنصر  ثم البدأ

 بكتابة النص بداخل العنصر.

  كما يمكنك اضافة النصر داخل عنصر )عنوان الشريحة( من خالل عرض ملخص الشرائحOutline    انتقل الى عرضOutline 

ثم ابدأ  ثم اضغط على رقم الشريحة  في لوحة الشرائح )الجزء المصغر لعرض الشرائح(  Outlineعلى التبويب  من خالل الضغط

 سيتم اضافة النص في عنصر عنوان الشريحة. بكتابة النص المطلوب 

  كما يمكنك تعديل النصوص المضافة في الشريح من خالل عرضOutline. 

 :text within presentation , deleteCopy, moveالنصوص يف العرض التقدميي ومسح نسخ ونقل * 

  لنسخ او نقل نص ما داخل عنصر من عناصر الشريحة  اضغط على العنصر  حدد النص المطلوب نسخه او نقله  قم بتنفيذ

 Homeفي التبويب  Clipboardمن خالل كليك يمين على النص او من ادوات مجموعة  Cutاو  Copyاالمر 

  انتقل الى الشريحة المطلوب لصق النص بها، او انتقل الى العرض التقديمي المطلوب لصق النص به  افتح العنصر المطلوب لصق

 .Pasteقم بتنفيذ االمر  النص فيه 

  لمسح نص ما من العرض التقديمي  حدد النص المطلوب مسحه  اضغط الزر Delete .من لوحة المفاتيح 

 :Use undo, redo commandاستخدام امر الرتاجع عن اخر امر مت تنفيذه واعادة تنفيذ االمر مرة اخرى * 

  للرجوع عن آخر امر تم تنفيذه  من شريط ادوات الوصول السريع   او    اضغط  اضغط الزر Z+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

  والعادة تنفيذ االمر مرة اخرة  من شريط ادوات الوصول السريع   او    اضغط  اضغط الزر Y+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

 ملحوظة:

 )الرجوع عن اخر امر(. Undo)اعادة تنفيذ االمر( اال بعد استخدام االمر  Redoاليظهر االمر  -

 .Redoعوضا عن االمر  Repeat، سيأتي االمر Undoواذا لم يستخدم االمر  -

 : Change text formatting النصنسيق تتغيري  *

  حدد النص المطلوب تنسيقه  اضغط التبويب   ومن مجموعةFont،  قم باختيار التنسيق المطلوب من ادوات

 التنسيق المتاحة في تلك المجموعة، حيث ان وظيفة كل أداة هي كما يلي:

   .نوع الخط 

   .حجم النص 

   النص،لتكبير    النصلتصغير. 

    لجعل الخط سميكBold. 

    لجعل الخط مائلItalic. 

    لجعل الخط ُمسطرUnderline اي تحته خط =. 

   .لجعل النص يظهر مع ظل 

   .لتغيير تباعد االحرف 

   .لتغيير لون النص 
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 :Change Caseتغيري حالة االحرف * 

  وهو تغيير حالة االحرف بين الحروف الكبيرةCapital  والحروف الصغيرةSmall .وذلك في اللغة االنجليزية 

  حدد النص المراد تغيير حالة االحرف به  من مجموعة  اضغط الزرFont  في التبويب   لتظهر قائمة بها

 حاالت االحرف التي يمكن استخدامها، كما بالشكل التالي:

 Sentence Case .حالة الجملة اي ان اول حرف في الجملة كبير وبقية االحرف صغيرة = 

 lowercase .جميع الحروف صغيرة = 

 UPPERCASE .جميع الحروف كبيرة = 

 Capitalize Each Word .اول حرف من كل كلمة كبيرة وبقية الحروف صغيرة = 

 tOGGLE cASE .اول حرف من كل كلمة صغير وبقية الحروف كبيرة = 

 :Format Paragraphتنسيق الفقرات * 

  ضع نقطة االدراج في الفقرة المراد تنسيقها، او حدد الفقرات المراد تنسيقها  اضغط التبويب   من مجموعة

Paragraph ،وظيفة كل أداة هي كما يلي:حيث ان ، قم باختيار التنسيق المطلوب من ادوات تلك المجموعة 

    انشاء قائمة منقطةBulleted List .والتغيير بين اشكال تنقيط القائمة 

    انشاء قائمة مرقمةNumbered List .والتغيير بين اشكال ترقيم القائمة 

    قبل الفقرة )او القائمة المنقطة( لزيادة االزاحةIncrease Indent. 

    قبل الفقرة )او القائمة المنقطة( االزاحة او ازالة لتقليلDecrease Indent. 

    المسافات بين السطور والفقراتLine and Paragraph Spacing. 

     محاذاة الفقرة يساراAlign Left. 

    محاذاة الفقرة في الوسطAlign Center. 

     محاذاة الفقرة يميناAlign Right. 

    لمساواة جوانب الفقرة )سطور الفقرة( بالهوامش اما بتمديد المسافات بين حروف السطر الواحد Justify او بتمديد ،

 .Justify Lowالحروف 

    )ستغيير اتجاه الفقرة )او اتجاه الكتابة  اما من اليمين الى اليسارRight to left، 

 .Left to rightاو من اليسار الى اليمين 
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 :Tablesاجلداول * 

  لكتابة نص داخل خليةCell  في جدول  ضع نقطة االدراج داخل الخلية  اكتب النص المطلوب  اضغط الزرTab  من لوحة

 اكتب النص المطلوب .............. المفاتيح لالنتقال الى الخلية التالية 

  لتعديل نص ما في الخلية  حدد النص المطلوب تعديله .اكتب النص الجديد 

 :Select rows, columns, entire tableتحديد الصفوف واالعمدة والجدول * 

  لتحديد عمودColumn   ضع نقطة االدراج في اي خلية في العمود  اضغط التبويب   من مجموعةTable 

ثم اضغط  او   حرك سهم الفأرة الى اعلى العمود حتى يتحول سهم الفأرة الى الشكل    .Columnثم اختر   اضغط الزر 

 ضغطة واحدة.

  لتحديد صفRow   ضع نقطة االدراج في اي خلية في الصف  اضغط التبويب   من مجموعةTable  اضغط الزر

   ثم اخترRow ثم اضغط ضغطة واحدة. .   او   حرك سهم الفأرة الى يسار الصف حتى يتحول سهم الفأرة الى الشكل 

  ولتحديد الجدول كامال  ضع نقطة االدراج بأي خلية في الجدول  اضغط التبويب   من مجموعةTable  اضغط

 من لوحة المفاتيح. A+   Ctrl اضغط  او   ضع نقطة االدراج في اي خلية في الجدول    .Tableثم اختر   الزر 

 :Insert, delete rows, columnsادراج ومسح الصفوف واألعمدة * 

  ضع نقطة االدراج في خلية ما في الجدول  اضغط التبويب   من مجموعةRows & Columns استخدم االدوات ،

 المجموعة الدراج الصفوف واالعمدة، حيث ان وظائفها كما يلي:المتاحة في تلك 

    لمسح الصف الحاليDelete Rows  او العمود الحاليDelete Columns او مسح الجدول بالكامل Table. 

  او قم بتحديد العمود او الصف المطلوب مسحه  ثم اضغط كليك يمينR.Click  على العمود او الصف  ثم اخترDelete 

Columns  لمسح العمود اوDelete Rows .لمسح الصف 

  كما يمكنك تحديد الجدول  ثم الضغط علىDelete .من لوحة المفاتيح لمسحه 

  
 Insert Above .ادراج صف اعلى الصف الحالي 

 Insert Below .ادراج صف اسفل الصف الحالي 

 Insert Left .ادراج عمود على يسار العمود الحالي 

 Insert Right .ادراج عمود على يمين العمود الحالي 
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 :Modify column width, row heightتعديل عرض العمود وارتفاع الصف * 

  )لتعديل عرض العمود ضع نقطة االدراج في العمود المراد تعديل عرضه )او حدد مجموعة االعمدة المطلوب تعديل عرضهم معا 

 .، قم بتعديل عرض العمود من االختيار Cell Sizeمن مجموعة   اضغط التبويب 

  معا(  ارتفاعهم)او حدد مجموعة الصفوف المطلوب تعديل  ارتفاعهلتعديل ارتفاع الصف ضع نقطة االدراج في الصف المراد تعديل

  اضغط التبويب   من مجموعةCell Size من االختيار ارتفاع الصف، قم بتعديل . 

 :Chartsالرسم البياني * 

 :Select chartتحديد الرسم البياني ومحتوياته * 

  لتحديد الرسم البياني .قم بالضغط عليه ضغطة واحدة 

  لتحديد جزء ما داخل الرسم البياني  او  انتقل الى احد التبويبين   من مجموعةCurrent Selection 

 .قم باختيار الجزء المطلوب تحديده من خالل مستطيل القائمة المنسدلة 

 .كما يمكنك الضغط ضغطة واحدة على الجزء المطلوب تحديده من الرسم البياني نفسه 

 :Change chart typeتغيير نوع الرسم البياني * 

  حدد الرسم البياني  اضغط التبويب   من مجموعةType اضغط الزر ،   سيظهر المربع الحواري

 .ثم اضغط  الخاص بتغيير نوع الرسم البياني، اختر النوع المطلوب 

 :chart title Add, remove, editاضافة وازالة وتعديل عنوان الرسم البياني * 

  الضافة عنوان الرسم البياني  اضغط التبويب   من مجموعةLabels اضغط ،  :اختر احد االختيارات 

  الزر   بدون تعديل حجم الرسم البياني( الرسم البياني امامالضافة العنوان(   ابدأ بكتابة

 من لوحة المفاتيح او اضغط في مكان فارغ. ESC ثم اضغط الزر  العنوان المطلوب 

  اما   الضافة العنوان اعلى الرسم البياني )سيتم تعديل حجم الرسم البياني ليتناسب مع

 من لوحة المفاتيح او اضغط في مكان فارغ. ESC ثم اضغط الزر  ابدأ بكتابة العنوان المطلوب  العنوان( 

  مسبقا ولتعديل العنوان الذي تم اضافته  حدد صندوق نص العنوان  قم بكتابة النص الجديد  اضغط ESC. 

  والزالة العنوان  اضغط التبويب   من مجموعةLabels اضغط ،   ثم. 
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 :Add data labels to chartاضافة عناوين بيانات الرسم البياني * 

  اضغط التبويب   من مجموعةLabels اضغط ،  :ثم اختر احد االختيارات التالية 

   .الزالة عناويين البيانات التي تم اضافتها مسبقا 

   .الضافة عناويين البيانات في الرسم البياني 

 :Change the background color of a chartتغيير لون خلفية الرسم البياني * 

  حدد الرسم البياني  اضغط التبويب   من مجموعةShape Style ثم اختر اللون  ، اضغط الزر

 المطلوب.

 :Change the column, bar, line, pie slice colors in chartتغيير لون محتويات الرسم البياني من ممثالت للبيانات * 

  حدد الجزء المطلوب تغيير لونه ولتكن شريحة من شرائح الرسم البياني الذي بنوعPie :والذي يظهر كما بالشكل التالي 

  اضغط ضغطة واحدة على الدائرة الكبيرة  اضغط على الشريحة

من مجموعة   اضغط التبويب  المطلوب تغيير لونها 

Shape Style ثم اختر اللون  ، اضغط الزر

 المطلوب.
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 :Organization chartاملخطط التنظيمي * 

  المخطط التنظيمي هو احد االشكال الفنية الموجودة في برنامج العروض التقديميةPowerPoint. 

  انشئ شريحة جديدة بتخطيطTitle and Content   من مجموعة المحتويات من  الدراج المخطط التنظيمي اضغط الزر

 ة، كما بالشكل التالي:سيظهر المربع الحواري الخاص بادراج االشكال الفني  الشريحة نفسها 

 

  والذي يعني اشكال التسلسل الهرمي )او المخططات التنظيمية(  اضغط على العنوان  ثم اختر احد المخططات

 ، سيتم اضافة المخطط كما بالشكل التالي:ثم اضغط الزر   الموجودة وليكن مثال المخطط الذي بالشكل 

 

  يتكون المخطط التنظيمي من مجموعة من االشكال التي يمكن اضافة النصوص بها   حدد الشكل المطلوب

 .Text Paneاو يمكنك كتابة النص من خالل لوحة النص  ابدأ بكتابة النص  كتابة النص فيه 
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 : an organization chartchange the hierarchical structure ofتغيير التركيب التسلسلي للمخطط التنظيمي * 

  حدد المخطط التنظيمي :ثم قم بتحديد الشكل الذي يمثل المخطط التنظيمي، كما بالشكل التالي 

 

  اضغط التبويب   من مجموعةCreate Graphic اضغط الزر ،   ثم اختر التركيب التسلسلي

تعليق والذي يعني  Both Hangingاو التركيب  –وهو التركيب االفتراضي  Standardالمطلوب )اما ان يكون التركيب القياسي 

 حيث التعليق على احد الطرفين يمينا او يسارا(. Left Hangingاو  Right Hangingاو التركيب  –الطرفين يمينا ويسارا 

 :subordinatesworkers -Add, remove co &اضافة وازالة زمالء العمل والمرؤوسين في المخطط التنظيمي * 

 :انظر الى المخطط بالشكل التالي 

  لنقم باضافة زميل عملCo-worker  في نفس مستوى هذا المشرف

 2حدد الشكل الممثل للمشرف   اضغط السهم بجانب الزر

في التبويب  Create Graphicمن مجموعة  

  :ثم اختر احد االختيارين التاليين 

 Add shape after بعده. – 2= الضافته يمين مشرف 

 Add shape before قبله. – 2= الضافته يسار مشرف 

 ( 2)اي موظف يعمل تحت المشرف 2والضافة مرؤوس للمشرف 2حدد الشكل الممثل للمشرف   اضغط الزر 

 .Add shape belowنفسه او اضغط على السهم بجانبه ثم قم باختيار 

 ( وجعله مرؤوسا )اضافة زميل عمل 2كما يمكن تغيير مستوى )مشرفCo-worker  في نفس مستوى المشرفين بحيث يكون رئيسا

اضغط السهم   2حدد الشكل الممثل للمشرف لن يكون مشرفا وسوف يكون في مستوى اقل(  2حيث ان المشرف – 2للمشرف

 .Add shape aboveثم اختر   بجانب الزر 
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 :Graphical objectsالكائنات الرسومية * 

  من خالل محتوى الشريحة في تخطيط الشريحة. –كما تم شرحه مسبقا  –الدراج ايا من الكائنات الرسومية او غيرها من الكائنات 

 .وتعتبر تلك الكائنات المدرجة تابعة لتخطيط الشريحة 

 :اما الضافة كائنات غير تابعة لتخطيط الشريحة 

  الضافة صورة  اضغط التبويب   من مجموعةImage الدراج صورة من جهاز الكمبيوتر ، اضغط الزر، 

  الدراج صورة من القصاصات الفنية. او اضغط الزر 

  )الضافة شكل تلقائي او شكل فني )كالمخطط التنظيمي  اضغط التبويب  من مجموعة Illustration اضغط الزر ،

   ثم اختر الشكل المطلوب اضافته  سيتحول سهم الفأرة الى عالمة + كبيرة، اضغط مع السحب لرسم الشكل

 المطلوب،

  الضافة شكل فني. او اضغط الزر 

 :Select graphical objectsتحديد الكائنات الرسومية المدرجة * 

  )لتحديد اي كائن من الكائنات الموجودة في الشريحة )سواء كانت كائن رسومي او عنصر من عناصر تخطيط الشريحة او غيرها 

 اضغط ضغطة واحدة على الكائن.

  ولتحديد اكثر من كائن حدد اول كائن اضغط الزر Ctrl  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط .حدد الكائنات االخرى 

  اذا قمت بتحديد كائن  وتريد االنتقال الى تحديد الكائن الذي يليه اضغط الزر Tab .من لوحة المفاتيح 

 :Copy, move objects, charts within a presentationنسخ او نقل كائن )رسومي او رسم بياني( من شريحة الى اخرى * 

  حدد الكائن او الكائنات المراد نسخها او نقلها  نفذ امر النسخ او القصCopy or Cut   لصقه بهاحدد الشريحة المراد   نفذ

 .Pasteاالمر 

 .الحظ انه سيتم لصق الكائن في نفس مكانه الذي كان فيه في الشريحة السابقه 

  كما يمكن نسخ او نقل الكائن ولصقه كـ )صورة( في الشريحة االخرى  نفذ امر النسخ او القص  حدد الشريحة المراد لصقه بها

  اضغط كليك يمينR.Click  في مكان فارغ بالشريحة  من  اضغط االختيارPaste options. 

 :Resize, delete graphical objects, chartsتعديل حجم الكائن والرسم البياني ومسحه * 

  حدد الكائن او الرسم البياني  سيظهر في زوايا الكائن وجوانبه دوائر صغيرة، وعند تحريك سهم الفأرة الى تلك الدوائر سيتحول

 قم بالضغط والسحب لتعديل حجم الكائن. سهم الفأرة الى الشكل 

  ولمسح الكائن  حدد الكائن اضغط الزر Delete .من لوحة المفاتيح 
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 : graphical objectRotate, flipدوران الكائن وعكسه * 

  من مجموعة  حدد الكائن المطلوب دورانهArrange  في التبويب  :ثم اختر احد االختيارات التالية 

 Rotate Right 90o  درجة مئوية يمينا. 90= لدوارن الكائن 

 Rotate Left 90o  درجة يسارا. 90= لدوران الكائن 

 Flip Vertical .لعكس الكائن رأسيا = 

 Flip Horizontal .لعكس الكائن أفقيا = 

  كما يمكنك تدوير الكائن يدويا  حيث انه عند تحديد الكائن سوف يظهر في اعاله دائرة صغيرة باللون االخضر  قم بتحريك سهم

 قم بالضغط مع السحب لتدوير الكائن.  الفأرة الى تلك الدائرة وسيتحول سهم الفأرة الى الشكل 

 :Align a graphical object relative to a slideداخل الشريحة  محاذاة الكائن* 

  حدد الكائن   من مجموعةArrange  في التبويب

  :ثم اختر المحاذاة المطلوبة من القائمة كما بالشكل التالي 

 

 

 :Drawingالرسم * 

 :types of drawn object to a slide Add differentاضافة االنواع المختلفة من الكائنات المرسومة الى الشريحة * 

 :من االنواع المختلفة للكائنات المرسومة مايلي 

  الخطLine  = 

  السهمArrow  = 

  السهم المغلقBlock Arrow  = 

  المستطيلRectangle  والمربعSquare  والشكل البيضاويOval  و الدائرةCircle. 

  صندوق النصText Box. 

  والضافة أيا منهم  اضغط التبويب   من مجموعةIllustration اضغط الزر ،   ثم اختر الكائن المطلوب

 .وباستخدام الضغط والسحب قم برسم الكائن في الشريحة 

 :.…Add text into a text box, rectangleاضافة نص في صندوق النص والمستطيل والمربع والشكل البيضاوي والدائرة * 

  )حدد الكائن المطلوب الكتابة فيه )اضافة النص فيه  ابدأ بكتابة النص المطلوب .اضغط في اي مكان خارج الكائن 
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 :Format drawn objectتنسيق الكائن المرسوم * 

  حدد الكائن المراد تنسيقه  اضغط التبويب   من مجموعةShape Style اضغط الزر ، 

 .Object background colorلتغيير لون خلفية الكائن 

  ولتغيير لون خط الكائنObject line   اضغط الزر  .ثم اختر اللون المطلوب 

  ولتغيير عرض خط الكائن وشكلهLine weight, style   اضغط الزر  ثم اضغط على

ثم اختر  لتغيير شكل الخط  لتغيير عرض الخط او اضغط على  

 العرض او الشكل المطلوب.

 :Add, Change arrow start, finish styleاضافة وتغيير سهم البداية والنهاية لخط * 

  حدد الخطLine   اضغط التبويب   الموجود  افتح المربع الحواري الخاص بتنسيق الشكل بالضغط على

 ( Format Shapeعلى الكائن )الخط( ثم اختر  R.Click)او اضغط كليك يمين  Shape Styleفي نهاية الجزء الخاص بمجموعة 

 سيظهر المربع الحواري الخاص بتنسيق الشكل كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Add a shadow to a drawn objectاضافة ظل للكائن المرسوم * 

  حدد الكائن  اضغط التبويب   من مجموعةShape Style اضغط الزر ،   ثم اختر

  .ستظهر مجموعة بالظالل المختلفة، اضغط على الظل المطلوب 
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 :Group, ungroup drawn objects in a slideتجميع العديد من الكائنات الرسومية في مجموعة واحدة وازالة تجميعهم * 

 د، حيث يمكن تنسيقهم جميعا بتنسيق واحد.تجميع الكائنات معا يعني وضعهم جميعهم في مجموعة واحدة بإطار واح 

  حدد الكائنات المطلوب تجميعهم  من مجموعة  اضغط الزرArrange  في التبويب   ثم اختر

Group. 

  والزالة تجميعهم  حدد المجموعة نفسها  اضغط الزر   ثم اخترUngroup. 

 :Change arrangement of an object between other objectsتغيير ترتيب كائن ما وسط الكائنات االخرى في الشريحة * 

  )لجلب الكائن خطوة لالمام )اعلى الكائن الذي امامه  حدد الكائن  من مجموعة اضغط التبويب ،Arrange 

 .اضغط الزر 

  بالشريحة الكائنات الموجودة جميعولجلبه اعلى   اضغط السهم الذي بجانب الزر   ثم اختر

. 

  الرسال الكائن خطوة الى الخلف  حدد الكائن  من نفس المجموعةArrange اضغط الزر ،. 

  والرسال الكائن خلف جميع الكائنات الموجودة بالشريحة  اضغط السهم بجانب الزر   ثم اختر

. 

 :Transition effects between slides الشرائحتاثريات التنقالت بني * 

 .هي تأثيرات حركية تظهر عند االنتقال من شريحة الى شريحة اخرى في العرض التنفيذي للعرض التقديمي 

  لتطبيق تأثير حركي على شريحة ما  حدد الشريحة  اضغط التبويب   من مجموعةTransition to This 

Slide كما بالشكل التالي:متنوعة من التأثيرات الحركية، ستظهر مجموعة ، 

 

 اضغط على احدها لتطبيقه مباشرة على الشريحة المحددة. 

  من مجموعة  قم بالضغط على الزرTransition to This Slide.لعرض خيارات هذا التأثير الحركي ، 

  ولتحديد مدة تنفيذ هذا التأثير الحركي  من مجموعةTiming  حدد الوقت بالثواني من في التبويب ،

. 

  ولتعيين صوت يتم تشغيله عند االنتقال الى تلك الشريحة من الشريحة التي قبلها  من نفس المجموعةTiming اختر الصوت ،

 .المطلوب من 
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  والختيار طريقة االنتقال الى الشريحة  من نفس المجموعةTiming لالنتقال الى  ، قم بتفعيل االختيار

الختيار مدة معينة يتم االنتقال الى  الشريحة التالية باستخدام ضغطة بزر الفأرة    او   قم بتفعيل االختيار 

 الشريحة بعد انتهائها.

  تلك المدة.او قم بتفعيل االختيارين معا لالنتقال عن طريق زر الفأرة، واذا لم يتم الضغط على زر الفأرة سيتم االنتقال بعد انتهاء 

  كل ماسبق سيتم تطبيقه على الشريحة او الشرائح المحددة فقط  ولتطبيق كل ماتم تنفيذه على جميع الشرائح االخرى، اضغط على

 .Timingمن مجموعة  الزر 

  وإلزالة التأثير الذي تم تطبيقه على الشريحة  حدد الشريحة  اختر من التأثيرات المتاحة على. 

 :Animation effects for slide elementsعلى العناصر يف الشرحية  التأثريات احلركية* 

 .هي تأثيرات حركية يتم تطبيقها على العناصر والكائنات داخل الشريحة 

  لتطبيق التأثيرات المختلفة على عنصر او كائن ما  حدد العنصر او الكائن  اضغط التبويب   من مجموعة

Animation ،:ستظهر مجموعة مختلفة من التأثيرات، كما بالشكل التالي 

 

 .اختر أحد تلك التأثيرات لتطبيقة على الكائن او العنصر المحدد 

  ولعرض خيارات هذا التأثير الحركي  من نفس مجموعةAnimation اضغط الزر ،. 

  حدد كائن او عنصر آخر في الشريحة ثم قم بتطبيق تأثير آخر عليه، ستجد ان كل عنصر او كائن يأخذ ترتيبه الحركي، كما بالشكل

 التالي:
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  وإلزالة تأثير ما من عنصر او كائن  حدد العنصر او الكائن  من مجموعةAnimation اختر التأثير ،. 

 ت او يمكنك اظهار لوحة التأثيراAnimation Pane  من مجموعة  بالضغط على الزرAnimation  

وإلزالة تأثير على كائن او عنصر باستخدام تلك  ستظهر لوحة التأثيرات وبها جميع التأثيرات التي تم تطبيقها على العناصر والكائنات 

اضغط على السهم  حدد الكائن او العنصر من الشريحة وسيتم تلقائيا تحديد التأثير الخاص بهذا الكائن في لوحة التأثيرات  اللوحة 

 بجوار هذا التأثير، كما بالشكل التالي:

   ثم اخترRemove. 

  والضافة تأثير آخــــــــــــــــر على كائن او عنصر تم اضافة تأثير عليه  حدد الكائن او العنصر  من مجموعةAnimation 

 ثم اختر التأثير الجديد.  اضغط الزر 

 :Add presenter note to a slidesاضافة املالحظات على الشرائح * 

  الضافة المالحظات على شريحة ما  حدد الشريحة  ضع نقطة االدراج في "منطقة مالحظات الشريحة" بالضغط على

  .ثم ابدأ بكتابة المالحظات المطلوبة 

 

  كما يمكنك االنتقال الى صفحة المالحظات من خالل الضغط على التبويب   ومن مجموعةPresentation Views ،

 ستظهر صفحة المالحظات كما بالشكل التالي:  اضغط الزر 

  انتقل الى الشريحة المطلوب اضافة مالحظات عليها باستخدام بكرة

ثم اكتب  ثم اضغط في منطقة المالحظات على الشريحة  لفأرة ا

 المالحظات المطلوبة.
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 :Select an output format for slide presentation حجم صفحة طباعة الشرائححتديد * 

  اضغط التبويب   من مجموعةPage Setup اضغط الزر ،   سيظهر المربع الحواري الخاص باعداد

 الصفحة كما يلي:

  من العنوانSlides sized for:  اختر

 :الحجم المطلوب، مثل

 On-screen show (4:3). 

 Overhead. 

 :Hide, show a slide from presentation اخفاء او اظهار شرحية من العرض التقدميي* 

  الخفاء شريحة  حدد الشريحة المراد اخفائها  اضغط التبويب   من مجموعةSet Up اضغط الزر ،. 

  ضغط كليك يمين لااو يمكنكR.Click  على الشريحة  ثم اختيار. 

  الظهار شريحة مخفية  اضغط التبويب   من مجموعةSet Up بالضغط عليه. ، قم بازالة تفعيل الزر 

  او اضغط كليك يمينR.Click  على الشريحة  ثم قم بازالة التفعيل عن االختيار. 

 :Spell check التدقيق االمالئي* 

  اذا كان هناك اخطاء امالئية في العرض التقديمية  اضغط التبويب   من مجموعةProofing او  ، اضغط

 من لوحة المفاتيح، سيظهر المربع الحواري الخاص باالخطاء االمالئية، كما بالشكل التالي: F7 اضغط الزر 

 

  لتصحيح الكلمة  حدد احد االقتراحات الصحيحة  ثم اضغطChange  لتغيير الكلمة الحالية،   او   اضغطChange All  لتغيير

 جميع الكلمات التي تحمل نفس هذا الخطأ.

  ولتجاهل الخطأ الحالي  اضغطIgnore    او   اضغطIgnore All .لتجاهل جميع الكلمات التي تحمل نفس هذا الخطأ 
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  او اضغط الزرAdd .الضافة الكلمة الى القاموس حيث التعتبر خطأ بعد ذلك 

  اما اذا كان الخطأ هو كلمة مكررة  او  عند الضغط علىF7  :سيظهر المربع الحواري كما بالشكل التالي 

 

  حيث يمكنك تجاهل الكلمة المكررة بالضغط علىIgnore. 

  ويمكنك مسح الكلمة المكررة بالضغط على الزرDelete. 

  كما يمكنك الضغط كليك يمينR.Click :على الكلمة الخطأ او المكررة وسيتظهر قائمة كما بالشكل التالي 

  اختر احد االقتراحات الصحيحة او تجاهل جميع الكلمات التي بها نفس الخطأ، او

 قم باضافة الكلمة الى القاموس.

 

 

 

 :Slide setupاعداد الشرحية * 

  اضغط التبويب   من مجموعةPage Setup اضغط الزر ،   سيظهر المربع الحواري الخاص باعداد

 الصفحة كما يلي:
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 :Presentation printingالطباعة يف العرض التقدميي * 

  الشرائح(Slides –  صفحة المالحظاتNotes Page –  ورقة المراجعةHandout –  عرض ملخص الشرائحOutline ) 

 جميعها يمكن طباعتها.

  ورقة المراجعةHandoutطباعتها بغرض مراجعة الشرائح.ة( التي تحتوي على شريحة او اكثر، حيث يتم : هي تلك الورقة )الصفح 

  لطباعة أيا مما سبق  اضغط الزر   اختر االمر   سيظهر عرض الطباعةPrint Preview. 

  اختر عدد النسخ المطلوب طباعتها من. 

  اختر الطابعة المراد الطباعة بها من. 

  اختر المدى المطبوعة من  Print All Slides .طباعة جميع الشرائح = 

   Print Selection .طباعة الصفحات المحددة فقط = 

   Print Current Slide .طباعة الشرحة الحالية فقط = 

   Custom Range اعة مدى معين من الشرائح = لطب  وباختيار هذا االمر اكتب المدى المطلوب في المستطيل

 .20و  6و  3و  1( تعني طباعة الصفحات 1,3,6,20او   )مثال:    9الى  1( تعني الصفحات من 6-1اسفل هذا االمر )مثال: 

  الضغط علىالختيار ماسيتم طباعته من شرائح او صفحة مالحظات او مراجعة او ملخص العرض التقديمي من

  :ستظهر االختيارات التالية 

 

  لطباعة النسخ على الوجهين وليس وجه واحد، من خالل. 
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  لطباعة النسخ مرتبة من خالل   اخترCollated  للترتيب اوUncollated لعدم ترتيبها. 

  لبدأ الطباعة اضغط الزر. 

 :Start slide showبدأ عرض الشرائح * 

  لبدأ عرض الشرائح من بداية العرض التقديمي  اضغط الزر F5  من لوحة المفاتيح    او    اضغط التبويب  

 سيتم بدأ عرض الشرائح من اول شريحة في العرض التقديمي. ، اضغط الزر Start Slide Showمن مجموعة 

  ولبدأ عرض الشرائح من الشريحة الحالية  اضغط الزر F5+  Shift  اضغط على الزر   او      من لوحة المفاتيح 

 .Start Slide Showمن مجموعة 

 :Navigation between slides into slide showالتنقل بين الشرائح داخل عرض الشرائح * 

  لالنتقال الى الشريحة التالية اثناء عرض الشرائح  اضغط كليك يمينR.Click   اخترNext. 

  لالنتقال الى الشريحة السابقة  اضغط كليك يمينR.Click   اخترPrevious. 

  لالنتقال الى شريحة معينة  اضغط كليك يمينR.Click   اخترGo to slide  .ثم اضغط على الشريحة المراد االنتقال اليها 
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