
العثور على ما تحتاج إليه
انقر فوق أي عالمة تبويب على الشريط لعرض األزرار 

واألوامر الخاصة بها.

استخدام عالمات التبويب السياقية 
ال تظهر بعض عالمات التبويب على الشريط إال عندما تحتاج إليها. على سبيل المثال، عند إدراج صورة أو 

تحديدها، تظهر عالمة التبويب “تنسيق” في “أدوات الصورة” .

إدارة العروض التقديمية 
انقر فوق عالمة التبويب ملف لفتح 

العروض التقديمية 
وحفظها وطباعتها وإدارتها.

استخدام جزء “التنسيق”
استخدم هذا الجزء المفيد لتطبيق 

 التنسيق على الصور والفيديو 
وSmartArt واألشكال وغيرها من 

الكائنات.

التكبير والتصغير 
قم بتمرير هذا الشريط إلى اليمين 
أو اليسار لتكبير تفاصيل الشريحة 

أو تصغيرها.

عرض المزيد من الخيارات
انقر فوق هذا السهم لعرض المزيد من الخيارات 

في مربع حوار.

إظهار المحتوى المطلوب 
قم بتبديل طرق العرض أو إخفاء 
المالحظات والتعليقات وإظهارها.

هل تحتاج إلى مساحة 
إضافية؟

 CTRL+F1 انقر هنا أو اضغط على
إلخفاء الشريط أو إظهاره.

الحصول على المساعدة 
.F1 انقر هنا أو اضغط على

 دليل البدء السريع
يبدو Microsoft PowerPoint 2013 مختلفاً عن اإلصدارات السابقة، لذا أنشأنا

هذا الدليل لمساعدتك في تقليل الفترة الالزمة لتعلم كيفية استخدامه.



البحث عن القوالب والنسق عبر اإلنترنت
اكتب الكلمات األساسية في مربع البحث للبحث عن القوالب 

.Office.com والنسق عبر اإلنترنت على

استخدام نسق مميز
اختر نسقاً مضمناً لبدء العرض التقديمي التالي. تتناسب هذه النسق مع كل من العروض 

التقديمية بملء الشاشة )16:9( والعروض التقديمية على شاشة قياسية )4:3(.

فتح عرض تقديمي حديث
يوفر اإلصدار الجديد إمكانية الوصول 

بسهولة إلى العروض التقديمية 
األخيرة التي فتحتها.

الشروع في بالعمل من البداية
لبدء عرض تقديمي جديد انقر فوق 

عرض تقديمي فارغ.

اختيار فئة القالب
انقر فوق فئات القالب أسفل مربع البحث للبحث عن

 قوالب PowerPoint األكثر شيوعاً.

البحث عن ملفات أخرى
استعرض بحثاً عن العروض 

التقديمية والملفات األخرى المخزنة 
على الكمبيوتر لديك أو في 

السحابة.

ُنسق متنوعة
عندما تختار نسقاً، يوفر لك 

PowerPoint مجموعات متنوعة 
بألواح ألوان وعائالت خطوط 

مختلفة.

Office تسجيل الدخول إلى
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك 

والوصول إلى الملفات التي حفظتها 
إلى السحابة من أي مكان.

 دليل البدء السريع
عندما تفتح PowerPoint 2013 للمرة األولى، سترى أن لديك خيارات متعددة لبدء االستخدام، 

باستخدام قالب أو نسق أو ملف حديث أو عرض تقديمي فارغ.



كيفية الحصول على التعليمات 
PowerPoint 2013 في

إذا كنت تستخدم إصدارات سابقة من PowerPoint، فسيكون لديك على األرجح أسئلة حول 
 .PowerPoint 2013 مكان العثور على بعض األوامر في

تتوفر موارد مجانية كثيرة لمساعدتك على تعلم استخدام PowerPoint 2013، بما في 
ذلك الدورات التدريبية وملفات الفيديو ومواضيع المساعدة حول “بدء االستخدام” والمهام 

األساسية. للعثور على هذه المواد، انقر فوق الزر “تعليمات” )عالمة االستفهام( في 
 .PowerPoint في الزاوية العلوية اليسرى من نافذة PowerPoint

إنشاء مجموعات وعالمات تبويب 
مخصصة على الشريط

يمكنك إنشاء مجموعات أو عالمات تبويب مخصصة على الشريط وإضافة األزرار
مع األوامر التي تريدها. انقر بزر الماوس األيمن فوق أي عالمة تبويب أو مجموعة على 

الشريط، ثم انقر فوق تخصيص الشريط. 

أضف بعد ذلك األوامر من المربع خيارات PowerPoint. على سبيل المثال، يمكنك 
إنشاء عالمة تبويب تسمى متكرر، ثم إضافة بعض األوامر األكثر استخداماً إلى مجموعة 

مخصصة ضمن عالمة التبويب هذه. 

    إذا ارتكبت خطأ، فيمكنك استخدام الزر إعادة تعيين للرجوع إلى اإلعدادات االفتراضية  
   )“المصنع”(.

    قد ال تظهر على الشريط بعض أوامر PowerPoint التابعة لإلصدار األقدم ولكنها ال تزال 
    متوفرة. في مربع الحوار خيارات PowerPoint انقر فوق تخصيص الشريط، ثم في 

    القائمة اختيار األوامر من حدد أوامر غير موجودة في الشريط. ابحث اآلن عن 
   األوامر التي تريدها وأضفها إلى عالمة تبويب أو مجموعة مخصصة على الشريط.



 األمور التي ربما تبحث عنها
.PowerPoint 2013 استخدم القائمة أدناه للعثور على بعض األدوات واألوامر األكثر شيوعاً في

انقر من أجل...
ثم ابحث في...فوق...

فتح الملفات أو حفظها أو طباعتها أو مشاركتها أو إرسالها أو تصديرها أو تحويلها 
أو حمايتها

طريقة عرض Backstage )انقر فوق األوامر في الجزء األيمن(.ملف

إضافة الشرائح أو تطبيق تخطيط أو تغيير الخطوط أو محاذاة النص أو تطبيق 
“أنماط سريعة”

الصفحة 
الرئيسية

المجموعات شرائح وخط وفقرة ورسم وتحرير.

إدراج الجداول أو الصور أو األشكال أو SmartArt أو WordArt أو المخططات أو 
التعليقات أو الرأس والتذييل أو الصوت أو الفيديو

المجموعات جداول والصور ورسومات توضيحية وتعليقات ونص إدراج
ووسائط.

تطبيق نسق أو تغيير لونه أو تغيير حجم الشريحة أو تغيير خلفيتها أو إضافة 
عالمة مائية

المجموعات نُسق أو أشكال مختلفة أو تخصيص.تصميم

المجموعتان نقل إلى هذه الشريحة وتوقيت.انتقاالتتطبيق التوقيت على انتقال أو تعديله

المجموعات حركة وحركة مخصصة والتوقيت.حركاتتطبيق التوقيت على حركة أو تعديله

بدء عرض شرائح وإعداده وتحديد أجهزة عرض الستخدامها مع طريقة عرض 
“مقدم العرض”

عرض 
الشرائح

المجموعات بدء عرض الشرائح، وإعداد وأجهزة عرض.

المجموعات تدقيق وتعليقات ومقارنة.مراجعةإجراء التدقيق اإلمالئي أو إدخال التعليقات ومراجعتها أو مقارنة العروض التقديمية

تغيير طرق العرض وتحرير طريقة عرض رئيسية وإظهار الشبكات وخطوط اإلرشاد 
والمساطر والتكبير والتبديل بين نوافذ PowerPoint واستخدام وحدات الماكرو

المجموعات طرق عرض العروض التقديمية وطرق العرض الرئيسية عرض
وإظهار وتكبير/تصغير ونافذة ووحدات الماكرو.



الوصول إلى األوامر المستخدمة 
بكثرة

ُيعد “شريط أدوات الوصول السريع”، في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة PowerPoint مكاناً 
رائعاً إلضافة أزرار االختصار إلى األوامر التي تستخدمها بشكٍل متكرر.

انقر فوق سهم القائمة المنسدلة إلى جانب “شريط أدوات الوصول السريع” إلضافة األوامر 
المدرجة على القائمة المختصرة أو إزالتها.

أدوات سهلة االستخدام بمتناول 
يديك

تجدر اإلشارة إلى أن بعض عالمات التبويب على 
الشريط تظهر وتختفي وذلك وفق ما تقوم به.

فعلى سبيل المثال، عند إدراج فيديو أو تحديده، 
تظهر عالمتا البويب أدوات الفيديو: تشغيل 

وتنسيق تلقائياً. تظهر هاتان العالمتان لتتمكن 
من تطبيق التنسيق أو تعيين خيارات التشغيل 
للفيديو. وتظهر هذه األنواع من عالمات التبويب 
السياقية عند إدراج أو تحديد صورة أو مخطط أو 

جدول أو WordArt أو أي كائن آخر.

عند العمل على شريحة والنقر بزر الماوس 
األيمن فوق خلفية الشريحة، تظهر قائمة النقر 

بزر الماوس األيمن مليئة بخيارات المهمة.

كذلك، يظهر شريط األدوات المصغر تلقائياً متى 
أردت تنفيذ مهام سريعة مرتبطة بالنص مثل 

إضافة مسافة بادئة إلى تعداد نقطي أو تطبيق 
التنسيق الغامق على النص.

إذا لم يظهر األمر الذي تريد إضافته في القائمة، فقم بالتبديل إلى عالمة التبويب على 
الشريط حيث يتواجد الزر، ثم انقر فوقه بزر الماوس األيمن هناك. ضمن القائمة المختصرة، 

انقر فوق إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع.



التغييرات على النسق
عند تطبيق نسق مضمن وتريد تغيير األلوان والخطوط، يمكنك اآلن االختيار من بين أشكال 

مختلفة من النسق من شاشة البدء أو من عالمة التبويب تصميم.

حجم الشريحة االفتراضي 
الجديد

أصبحت معظم أجهزة التلفزيون والفيديو تستخدم تنسيقات ملء الشاشة والعرض عالي 
الدقة، وكذلك األمر بالنسبة إلى PowerPoint. ففي اإلصدارات السابقة، كان حجم 

الشريحة يبلغ 4:3. في PowerPoint 2013، أصبح 16:9 هو الحجم االفتراضي الجديد، 
ولكن يمكنك تغييره من عالمة التبويب تصميم.

إذا كنت تستخدم شرائح في إصدارات سابقة من PowerPoint، أو إذا كنت تقدم العرض 
التقديمي على أجهزة عرض أو أجهزة بروجيكتور أقدم، فقد ترغب في تغيير حجم الشريحة 
مجدداً إلى 4:3. لتنفيذ ذلك، انقر فوق تصميم < حجم الشريحة ثم اختر 4:3، أو يمكنك 

تعيين حجم مخصص بنفسك. وإذا لم تعجبك أي تركيبة، فيمكنك دائماً تخصيص ألوان النسق والخطوط والتأثيرات في 
عرض الشريحة الرئيسية.

انقر فوق عرض < الشريحة الرئيسية وسترى الخيارات ألوان وخطوط وتأثيرات ضمن 
المجموعة خلفية.



إعداد “طريقة عرض مقدم 
العرض” تلقائي

إذا استخدمت “طريقة عرض مقدم العرض” في إصدارات سابقة من PowerPoint، فربما 
واجهت صعوبات في إعدادها. يحّل PowerPoint 2013 هذه الصعوبات ويبّسط استخدام 

طريقة العرض هذه.

كل ما عليك فعله هو توصيل بروجيكتور وجهاز عرض فيطبّق PowerPoint اإلعدادات 
المناسبة لك تلقائياً. ومع ذلك، يمكنك التحكم يدوياً )أي التبديل بين جهاز العرض 

والبروجيتكور( عند الضرورة.

تجدر اإلشارة إلى أن “طريقة عرض مقدم العرض” لم تعد تتطلب أجهزة عرض متعددة.
أصبح بإمكانك اآلن التدرّب واستخدام كل األدوات في “طريقة عرض مقدم العرض” من جهاز 

عرض واحد بدون توصيل أي جهاز آخر.

استخدام PowerPoint على 
األجهزة التي تعمل باللمس

 يمكنك اآلن التفاعل مع PowerPoint 2013 على األجهزة التي تعمل باللمس وبنظام 
التشغيل Windows 8.  باستخدام إيماءات اللمس النموذجية، يمكنك المسح والضغط 

والتمرير والتكبير/التصغير والوصول إلى العروض التقديمية. 



حفظ العروض التقديمية إلى 
السحابة

إن “السحابة” أشبه بمخزن للملفات متوفر في كل مكان. يمكنك الوصول إليها في أي وقت 
تكون متصالً فيه باإلنترنت. إذا كنت تسافر أو تنتقل من مكان إلى آخر بشكٍل متكرر وتحتاج 

إلى الوصول إلى ملفاتك، ففكر في تخزين الملفات في السحابة.

إن OneDrive هو عبارة عن خدمة سحابة مجانية عبر اإلنترنت تتيح لك الوصول بأمان إلى 
ملفات ومشاركتها مع اآلخرين. ال تحتاج سوى لحساب Microsoft مجاني لتسجيل الدخول 

.OneDrive إلى

Office تسجيل الدخول إلى
للبدء في حفظ الملفات ومشاركتها وتخزينها في السحابة، سّجل دخولك إلى 

 .Microsoft Office

ابحث في PowerPoint أو أي تطبيق Office آخر عن اسمك في الزاوية العلوية اليسرى من 
الشريط. بعد تسجيل الدخول، يمكنك تبديل الحسابات وتغيير ملف التعريف الخاص بك.



كيفية العمل مع األشخاص 
PowerPoint 2013 الذين ال يتوفر لديهم 

إليك بعض األمور التي يجب تذكرها عند مشاركة الملفات أو تبادلها مع األشخاص 
. PowerPoint الذين يستخدمون إصداراً أقدم من

...PowerPoin 2013 ماذا علّي أن أفعل؟ماذا يحدث؟في

تفتح عرضاً تقديمياً تم 
إنشاؤه في 

 PowerPoint 2007
أو إصدار أقدم.

سترى في PowerPoint 2013 الكلمتين ]وضع التوافق[ على 
شريط العنوان. ُيعلمك هذا بأن العرض التقديمي محفوظ حالياً 

بتنسيق الملف األقدم الذي ال يتعرف على الميزات الجديدة مثل 
الفيديو المضمن وتأثيرات االنتقال الجديدة والمقاطع وغير ذلك.

 ،PowerPoint 2013 إذا كنت تريد استخدام كافة الميزات المتوفرة في
فعليك تغيير العرض التقديمي إلى تنسيق الملف األحدث. 

يمكنك متابعة العمل في “وضع التوافق”. ولكن إذا لم يكن أي من 
األشخاص الذين تقوم بمشاركة العرض التقديمي معهم يستخدم 

PowerPoint 2007 أو إصدار أقدم، فمن األفضل تغيير الملف إلى التنسيق 
األحدث. 

لتغيير الملف، انقر فوق ملف < معلومات < تحويل.

تحفظ العرض التقديمي كملف 
بتنسيق 

.PowerPoint 2013

إذا فتح زميل لك عرض PowerPoint 2013 التقديمي في اإلصدار 
PowerPoint 2007 أو إصدار أقدم، فتظهر مطالبة مع ارتباط لتنزيل 

“حزمة التوافق” المجانية. سيحتاج زميلك إلى “حزمة التوافق” لفتح 
العروض التقديمية واستخدامها بالتنسيق الجديد. إذا قمت بتضمين 

ميزات PowerPoint 2013 أو تنسيقاته الجديدة في العرض التقديمي، 
فسيرى زميلك )الذي يستخدم PowerPoint 2007 أو إصدار أقدم( 

تحذيرات بشأن ميزات غير معتمدة. 

قبل مشاركة عرض PowerPoint 2013 التقديمي مع الزمالء الذين 
يستخدمون إصدارات سابقة من PowerPoint، قم بتشغيل األداة “مدقق 

التوافق”. لتدقيق التوافق، في PowerPoint 2013، انقر فوق ملف < 
معلومات < البحث عن مشاكل < تدقيق التوافق. 

ُتعلمك األداة بالميزات الجديدة في PowerPoint 2013 التي هي غير 
معتمدة في اإلصدارات األقدم. يمكنك بعد ذلك اختيار ما إذا كنت تريد إزالة 

 .PowerPoint هذه الميزات لتجنب التحذيرات في اإلصدارات األقدم من

تحفظ العرض التقديمي كملف 
 بتنسيق 

PowerPoint 2007 أو 
بتنسيق ملف أقدم.

إذا فتح زميل العرض التقديمي في PowerPoint 2007 أو إصدار 
سابق، فسيفتح الملف بشكٍل عادي، بدون الحاجة إلى “حزمة 

التوافق”. 

إذا قمت بتضمين ميزات PowerPoint 2013 أو تنسيقاته الجديدة 
في العرض التقديمي، فسيرى زميلك تحذيرات بشأن الميزات غير 

المعتمدة، وقد ال يظهر التنسيق أو الميزة في الملف، أو قد ال تكون 
الكائنات قابلة للتحرير. 

ليس من الضروري القيام بأي شيء. 

عند حفظ الملف بتنسيق ملف PowerPoint األقدم، سيعمل “مدقق 
التوافق” بشكٍل تلقائي ويحذرك بشأن الميزات غير المعتمدة. 


