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تكون ااوامر الهمهعهروهها ههنها مهراهٌها دومهاإ  وٌهمهكهنه  إههافها ااوامهر 

 المفهلا لدٌ  إلى شرٌط اادوات هذا 

 إخفاء الشريط

هل تحتاج إلى توفٌر مساحا على الشاشا؟ 

انقر فوق ههذل ااٌهقهونها أو اههىهط عهلهى 

CTRL+F1  إلخفا  الشرٌط أو إظهارل 

 مشغالت مربعات الحوار

إذا شاهدت أٌقونا مشّىل مربع الحوار )     ( 

مهوجهودة بهجهوار أي تسهمههٌها لههمهجهمههوعها مههن 

مجموعات الشرٌط، فانقر فهوقههها لهفهته  مهربهع 

حهوار ٌهحههتهوي عهلههى الهمهه ٌهد مهن الهخههٌههارات 

 الخاصا بتل  المجموعا 

 التبديل بين طرق العرض

انههقههر فههوق هههذل اا رار لههعههرض الههعههرض 

 الههتههقههدٌههمههً الههحههالههً فههً طههرٌههقهها الههعههرض 
طااريااراا  عاارض أو   فااارا الشاارا اا أو   عاااد 

 .عرض شرا  أو  الرراءة

 عالم  التبويب "شرا  "

ٌمكن  االنتهقهال بسهرعها إلهى أي شهرٌهحها 

موجودة فً العرض التهقهدٌهمهً لهدٌه  عهن 

طههرٌههق الههنههقههر فههوق اإلصههدار الههمههصههىههر 

 Backstageطرير  عرض 

لهلهدخهول   مافا انقر فوق عالما التهبهوٌهب 

حهٌه    Backstageإلى طرٌقا عرض 

 PowerPointٌههمههكههنهه  فههتهه  مههلههفههات 

 وحفظها وطباعتها وإدارتها 

 

لههههلههههخههههروج مههههن طههههرٌههههقهههها عههههرض 

Backstage انههقههر فههوق أي عههالمهها ،

 تبوٌب على الشرٌط 

 مجموعات الشريط

تحتوي كل عالما تبوٌب شرٌط على مجموعات، ٌحتوي كل منها على مجهمهوعها مهن ااوامهر 

على ااوامر الخاصا بإنشا  قواام ذات تعهداد نهقهطهً أو فررة المتصلا  هنا، تحتوي المجموعا 

 رقمً وتوسٌط النص 

 عالمات تبويب الشريط

انقر فوق أي عالما تبوٌب موجودة على الشرٌط لهعهرض 

 اا رار وااوامر الخاصا بها 

 جاء "المالحظات"

ٌمكهنه  كهتهابها مهالحهظهات وتهفهاصهٌهل 

حول الشرٌحا الحالٌا هنا لهمهسهاعهدته  

 أثنا  العرض التقدٌمً 
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 PowerPoint 2010كٌفٌا الشروع فً العمل باستخدام 

منذ فترة طوٌلا، فال ش  فً أن لهدٌه  أسهاهلها حهول مهواقهع   Microsoft PowerPointإذا كنت تستخدم 

  PowerPoint 2010وأ رار شرٌط اادوات فً  PowerPoint 2003أوامر 

بهمها   PowerPoint 2010لدٌنا العدٌد من الموارد المجانٌا المتوفرة لمساعدت  فً تعلم كٌفٌا التعامل مع 

فً ذل  الدورات التدرٌبٌا ودالال االنتقال من القااما إلى الشرٌط  للعثور على هذل المواد، انقر فوق عالما 

الشروع في ، انقر فوق دعموأسفل  .  تعفيماتالموجودة فً نافذة البرنامج الراٌسٌا ثم انقر فوق   مف التبوٌب 

 .العمل

 أٌن توجد القواام وأشرطا اادوات؟

 ٌهههههههمههههههتهههههههد شههههههرٌهههههههط عهههههههرٌههههههض أعهههههههلههههههى نهههههههافهههههههذة ، PowerPoint 2010فههههههً 

البرنامج  وهذا ما ٌطلق علٌ. اسم الشرٌط، وقد حل الشرٌط محل القواام وأشرطا اادوات القدٌما  وتحتوي 

 كل عالما تبوٌب موجودة على الشرٌط على أ رار وأوامر مختلفا تم ترتٌبها فً مجموعات على الشرٌط 

الهمهوجهودة عهلهى الشهرٌهط    الصفح  الر يسيا ، ٌتم عرض عالما التبوٌب PowerPoint 2010عند فت  

على سبٌل المثال، سٌكون   PowerPointوتحتوي عالما التبوٌب هذل على العدٌد من ااوامر الشااعا فً 

 الافاصاقالتً تحتوي عهلهى أوامهر  الحافظ أول ما ترال فً الجانب ااٌمن من عالما التبوٌب هو المجموعا 
 .نسخ التنسيقباإلهافا إلى  النسخو الرصو

بهاإلههافها إلهى تهحهدٌهد   شريح  جديادة، ستجد مجموعا من ااوامر إلدراج شرا  وبعد ذل ، فً المجموعا 

 .ما لأو  غامق، توجد ااوامر الخاصا بإهفا  تأثٌر على النص باستخدام خطفً المجموعا وتخطيط. 

 تههظهههههر بههعههض عههالمههات الههتههبههوٌههب عههلههى الشههرٌههط فههقههط عههنههدمهها تههكههون بههحههاجهها إلههٌههههها  عههلههى    تاافاامااياا 

التً تتهمن عالما تبوٌب واحهدة   أدوات الصورةسبٌل المثال، إذا قمت بإدراج صورة أو تحدٌدها، فستشاهد 

 .تنسيق —إهافٌا 

من صفحا وٌب التً ٌتم فتحها، انقر فوق االرتباطات إلى العناصر التً تهم   وٌعتبهر دلهٌهل االنهتهقهال مهن 

ا للوقت  فعند النقر فوق أي أمهر مهن أوامهر  ٌإ ا فعل  PowerPointالقااما إلى الشرٌط بشكل خاص موفرإ

  PowerPoint 2010، سٌعرض بدقا موقع هذا اامر فً 2003
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 مر قد تبح  عنهاواأ

وللحصول على قااما  نقطا انطالق مفٌدة وعلى الرغم من أن هذل القااما لٌست شاملا، إال أنها   PowerPoint 2010راجع الجدول الموجود أدنال حٌ  ٌمكن  العثور على بعض ااوامر المألوفا التً قد تقوم بالبح  عنها فً 

 .الشروع في العملثم انقر فوق  تعفيماتثم فوق  مف ، انقر فوق عالما التبوٌب PowerPoint 2010كاملا بأوامر 

 لفريام بـ... …انرر فوق ثم ابحث في...

)انقر فوق االرتباطات الموجودة على الجانب ااٌمن فً طرٌقا  Backstageطرٌقا عرض 
 العرض هذل(

 فت  الملفات أو حفظها أو طباعتها أو حماٌتها أو إرسالها أو تحوٌلها  

   شرا   وخط وفررة ورسمالمجموعات 
 إهافا شراا  أو تطبٌق تخطٌط أو تىٌٌر الخطوط أو محاذاة النص أو

 تطبٌق اانماط السرٌعا

 أو ملف فٌدٌو أو ملف صوتً SmartArtإدراج جداول أو صور أو    جداول وصور والتوضيحات ووسا طالمجموعات 

 تطبٌق نسق أو تعٌٌن نمط خلفٌا   ُنسق وخففي المجموعتان 

 تطبٌق االنتقاالت أو تعدٌل توقٌت االنتقاالت   نرل إلى هذه الشريح  والتوقيتالمجموعتان 

 تطبٌق االنتقاالت أو تعدٌل توقٌت الحركات   الحرك  والتوقيتالمجموعتان 

 بد  تشىٌل عرض شراا  أو إعداد عرض شراا    بدء عرض شرا   وإعدادالمجموعتان 

 التدقٌق اإلمالاً أو إدخال تعلٌقات أو مقارنا العروض التقدٌمٌا   تدقيق وتعفيرات ومرارن المجموعات 

 تىٌٌر طرق العرض أو إنشا  شرٌحا راٌسٌا   طرق عرض العروض الترديمي  وطرق العرض الر يسي المجموعتان 
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 أٌن توجد "معاٌنا قبل الطباعا"؟

 ، لهههم تههعهههد الهههمههٌهه ة "مههعههاٌهههنهها قههبههل الههطههبهههاعهها" تههظههههههر فههً نههافهههذةPowerPoint 2010فههً 

باإلهافا إلى اإلعدادات الهمهفهٌهدة ااخهرى   Backstageمنفصلا  وٌمكن  البح  عنها فً طرٌقا عرض 

 المتعلقا بالطباعا 

سٌعرض الجانب ااٌسر من النافذة معاٌنا لمها سهٌهظهههر .  طباع ، ثم انقر فوق مف انقر فوق عالما التبوٌب 

 علٌ. العرض التقدٌمً الحالً عند طباعت. 

 ما الذي حد  للقااما أدوات | خٌارات؟

 هههل تههبههحهه  عههن إعههدادات الههبههرنههامههج الههتههً تههتههٌهه  لهه  الههتههحههكههم فههً الههعههنههاصههر مههثههل كههٌههفههٌهها قههٌههام

PowerPoint    بتصحٌ  النصوص وتنسٌقها أثنا  الكتابا وكٌفهٌها حهفهظ الهعهرض الهتهقهدٌهمهً الهخهاص به

 والعنصر الذي ترغب فً تعٌٌن خٌارات أمان ل.؟

 خااياااراتٌههيدي هههذا إلههى فههتهه  مههربههع الههحههوار .  خااياااراتثههم فههوق   ماافاا انههقههر فههوق عههالمهها الههتههبههوٌههب 

PowerPoint  حٌ  ٌمكن  تخصٌص إعداداتPowerPoint   وتفهٌالت. الخاصا ب 

على سبٌل المثال، ما إذا كنهت   —ٌمكن  استخدام الجانب ااٌمن من النافذة لتحسٌن التفهٌالت الخاصا ب  

ترغب فً طباعا كافا الشراا  أو الشرٌحا الحالٌا فقط أو عدد الشهرااه  الهتهً تهرغهب فهً طهبهاعهتههها فهً 

الصفحا وما إذا كنت ترغب فً دمج الشراا  أو طباعتها باالوان أو بتدرج الرمادي أو باابهٌهض وااسهود 

 فقط  

إلغالق طرٌقا عهرض   تصميموإذا كنت ترغب فً تعٌٌن خٌارات طباعا إهافٌا، انقر فوق عالما التبوٌب 

Backstage إعداد الصفح ، انقر فوق إعداد الصفح ، ثم فً المجموعا. 

 PowerPointعهلهى   PowerPointخياارات ٌتم تطبٌق بعض اإلعدادات الموجودة فً مربع الحوار 
فقط  غٌر أن بعض التفهٌالت )على سبهٌهل الهمهثهال، نهظهام االهوان( سهٌهتهم تهطهبهٌهقههها عهلهى كهافها بهرامهج 

Microsoft Office 2010  التً قمت بتثبٌتها 
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 احتفظ بااوامر المفهلا لدٌ  فً موقع قرٌب

ٌوفر "شرٌط أدوات الوصول السرٌع" الموجود فً 

أعههلههى الهه اوٌهها الههٌههمههنههى مههن نههافههذة بههرنههامههج 

PowerPoint   اختصارات لألوامر التً غالباإ مها

 تستخدمها 

وعن طرٌق إهافا أ رار إلى شرٌط اادوات هذا، 

ٌمكن  االحتفاظ بكافا ااوامر المفهلا لدٌ  مراهٌها 

فً كل ااوقات، حتى عنهد الهتهبهدٌهل بهٌهن عهالمهات 

 التبوٌب الموجودة على الشرٌط 

 

 

انقر فوق السهم المنسدل الموجود بجوار "شرٌط أدوات الوصول السرٌع" لتشىٌل أي من ااوامر الموجودة 

فً القااما المختصرة أو إٌقاف تشىٌلها  وإذا لم ٌكن اامر الذي ترغب فً إهافت. معهروههاإ فهً الهقهااهمها، 

فعلٌ  التبدٌل إلى عالما تبوٌب الشرٌط حٌ  ٌظهر ال ر ثم النقر به ر الهمهاوس ااٌهمهن فهوقه. ههنها   مهن 

 .إضاف  إلى شريط أدوات الوصول السريعالقااما التً تظهر، انقر فوق 

 إنشا  عالمات تبوٌب أو مجموعات خاصا ب  على الشرٌط

ٌمكن  تخصٌص ااوامر الهمهوجهودة عهلهى الشهرٌهط عهن طهرٌهق 

وهع أ رار فً مجموعات الشرٌط حٌ  ترغب فً ظهورهها أو 

عن طرٌق إنشا  عالمات تهبهوٌهب مهخهصهصها خهاصها به  عهلهى 

 الشرٌط 

انقر ب ر الماوس ااٌمن فوق أي مجموعا على الشرٌط ثهم انهقهر 

 خااايااااراتفهههً مهههربهههع الهههحهههوار .  تاااخاااصاااياااص الشااارياااطفهههوق 

PowerPoint ٌمكن  إهافا أوامر إلى عالمات التهبهوٌهب أو ،

المجموعات الخاصا ب   على سبٌل المثال، ٌمكن  إنشها  عهالمها 

وإهافها بهعهض مهن ااوامهر الهتهً  متكررتبوٌب ٌطلق علٌها اسم 

تستخدمها بشكل متهكهرر إلهى مهجهمهوعها مهخهصهصها فهً عهالمها 

 التبوٌب هذل 

 

إعاادة وإذا أخطأت، فال داعً للقلق  ٌمكن  استخدام ال ر 

إذا كههنهت تهرغهب فهً الهرجهوع مهرة أخهرى إلههى   تاعايايان

 اإلعدادات االفتراهٌا )"إعدادات المصنع"( 

على الشرٌط، ولكن ال ت ال الىالبٌا منههها مهتهوفهرة  وإذا   PowerPointال تظهر كافا ااوامر القدٌما فً 

كنت ال تستطٌع العمل بدون بعض منها، فٌمكن  بكل بساطا إهافتها إلهى الشهرٌهط أو إلهى "شهرٌهط أدوات 

 الوصول السرٌع" 

أوامر غير موجودة ، انقر فوق اختيار األوامر منثم فً القااما   PowerPointخيارات فً مربع الحوار 

وبعد ذل ، حدد اامر الذي ترغب فٌ. ثم قم بإهافت. إلى عالما تبوٌب أو مجموعها مهخهصهصها .  في الشريط

 على الشرٌط 
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 مقدما إلى تلمٌحات المفاتٌ 

، حهتهى ٌهكهون تلمٌحهات الهمهفهاتهٌه مفاتٌ  اختصار للشرٌط، ٌطلق علٌها اسم   PowerPoint 2010ٌوفر 

 تتمكن من تنفٌذ المهام بسرعا بدون استخدام الماوس 

 هل ستظل مفاتٌ  االختصار تعمل؟

إذا    PowerPoint 2010متوفهرة فهً   PowerPoint 2003ال ت ال مفاتٌ  االختصار الموجودة فً 

 CTRL+Cكنت تعلم تسلسل اختصار، فما علٌ  سوى كتابت.  على سبٌل المثال، ال ٌ ال مفتاح االختصار 

إلهى عهرض الهقهااهمها   SHIFT+F10ٌيدي إلى نسخ المعلومات المحددة إلى الحافظا ومفتاح االخهتهصهار 

 المختصرة أثنا  العرض التقدٌمً 

ا أٌهاإ  على سبهٌهل الهمهثهال، ٌهيدي الههىهط عهلهى  وال ٌ ال العدٌد من مفاتٌ  اختصار القواام القدٌما متوفرإ

وهو ما كهان ٌهعهرف )  PowerPointخيارات على التوالً إلى فت  مربع الحوار  Oو Tو ALTالمفاتٌ  

ٌهيدي إلهى فهته  الهجه     Cو  Pو  Iو  ALTوبالمثل، فإن الهىط على المفهاتهٌه    (  خيارات|    بأدواتقبل ذل  

 ، وما إلى ذل  (صور|  بإدراجوالذي كان ٌعرف قبل ذل  ) قصاص  فني 

 ، سٌتم عرض قااما منبثقا:ALTوبمجرد البد  فً الهىط على تسلسل المفتاح 

إذا كنت تعرف تسلسل المفاتٌ  الذي ترغب فٌ. بالكامل، فٌمكن  كتابت.  وإذا كنت ال تهتهذكهر أي تسهلهسهالت 

 بدالإ من ذل   تلمٌحات المفاتٌ  إللىا  استخدام  ESCأو ال تعرفها، فاهىط على ال ر  ALTللمفتاح 

  ALTعلى الشرٌط، اهىط على المفتاح  تلمٌحات المفاتٌ وإلظهار 

وبعد ذل ، للتبدٌل إلى عالما تبوٌب موجودة على الشرٌط باستخدام لوحا الهمهفهاتهٌه ، اههىهط عهلهى مهفهتهاح 

لهفهته  عهالمها ل الحرف المعروض تحت كل عالما تبوٌب  فً المثال المعروض هنا، ٌمكن  الهىط علهى 

 ، وما إلى ذل  انتراالتلفت  عالما التبوٌب ن و تصميملفت  عالما التبوٌب ل و إدراجالتبوٌب 

الخاصها  تلمٌحات المفاتٌ عند التبدٌل إلى عالما التبوٌب الموجودة على الشرٌط بهذل الطرٌقا، تظهر جمٌع 

 بعالما التبوٌب هذل على الشاشا  وٌمكن  إنها  التسلسل عن طرٌق الهىط عهلهى الهمهفهتهاح )أو الهمهفهاتهٌه (

 النهااٌا لألمر الذي ترغب فً استخدام. 

وٌهيدي إجهرا  ذله  لهمهرات    ESCللرجوع بمستوى واحد إلى الخلف أثنا  التسلسل، اهىط على المفتاح 

 .تلمٌحات المفاتٌ متعددة متتابعا إلى إلىا  وهع 



 PowerPoint 2010الترحٌل من 

 PowerPoint 2003من 

Microsoft® 

 بعد PowerPoint 2010كٌفٌا العمل مع ااشخاص الذٌن لٌس لدٌهم 

ال ٌه ال   —، فهال داعهً لهلهقهلهق PowerPointتنسٌقاإ جدٌداإ لحفظ الملفات  إذا كان ااشخاص الذٌن تعمل معهم ٌستخدمون إصدارات مختلفا من (  PowerPoint 2007التقدٌمٌا )و PowerPoint 2010تستخدم عروض 

 بعد  PowerPoint 2010باإلهافا إلى مشاركا الملفات الخاصا ب  مع ااشخاص الذٌن لٌس لدٌهم  PowerPoint 2010بإمكان  فت  العروض التقدٌمٌا القدٌما وتحرٌرها فً 

 ...PowerPoint 2010في  ماذا حدث؟ ماذا عفّي أن أفعل؟

 إلى 3002إلنها  "وهع التوافق" وتحوٌل ملف بتنسٌق 

 معفومات ثم فوق  مف الجدٌد، انقر فوق  PowerPoint 2010تنسٌق 

 تحويل.ثم انقر فوق 

قبل تحوٌل الملف الخاص ب ، علٌ  التأكد من عدم حاجت  إلى االشترا  فً العمل 

فً العرض التقدٌمً الخاص ب  مع ااشخاص الذٌن ال ٌ الون ٌستخدمون 

PowerPoint 2003  أو حتى إصدار قدٌم(  إذا كانت اإلجابا نعم، فقد تحتاج إلى(

البقا  فً وهع التوافق، حٌ  ال ٌجتذب  استخدام المٌ ات الجدٌدة غٌر المعتمدة فً 

 تنسٌق الملفات القدٌم 

 ، سترى الكلمتٌن ]وهع التوافق[ موجودتٌن على شرٌط العنوان بجوار اسم الملف PowerPoint 2010فً نافذة برنامج 

 

 

ا ال ت ال تعمل بتنسٌق الملفات القدٌم وأن  لن تتمكن من تحرٌر PowerPoint 2010ٌخبر  هذا بأن. على الرغم من أن  تستخدم  ٌإ ، إال أن  فن

  PowerPoint 2010ما لم تقم بتحوٌل الملف إلى تنسٌق ملفات  WordArtالجدٌدة، مثل أنماط ااشكال أو  PowerPoint 2010مٌ ات 

فت  عرض ترديمي تم إنشاؤه بواسط  

PowerPoint 2003. 

إلى التعامل مع عرض بحاجا  PowerPoint 2003وإذا كنت تعتقد أن مستخدمً 

PowerPoint 2010  مدقق التوافق" للتأكد من ”التقدٌمً، فٌنبىً علٌ  تشىٌل أداة

 أن الملف سٌعمل بشكل صحٌ  معهم  

البحث ثم فوق  معفوماتثم فوق مف  التوافق، انقر فوق عالما التبوٌب  لتأكد منول

وتخبر  ااداة بالمٌ ات الجدٌدة فً  تدقيق التوافق.ثم انقر فوق  مشاكل عن

PowerPoint 2010  غٌر المعتمدة فً اإلصدارات القدٌما  ٌمكن  بعد ذل  تحدٌد

ما إذا كنت ترغب فً إ الا هذل المٌ ات لتجنب التحذٌرات التً تظهر فً 

PowerPoint 2003  

، فستظهر مطالبا تحتوي على ارتباط لتن ٌل ح ما توافق مجانٌا )شرط أن تكون PowerPoint 2003إذا قام شخص بفت  عرض تقدٌمً فً 

 PowerPointمن أجل فت  عروض  PowerPoint 2003ملفات التصحٌ  وح م الخدما الحدٌثا مثبتا بالفعل(  وتكون ح ما التوافق مطلوبا لـ 

 التقدٌمٌا والتعامل معها  2010

، فقد ٌرى مستخدمو WordArtأو تنسٌقات. الجدٌدة فً العرض التقدٌمً لدٌ ، مثل أنماط ااشكال أو  PowerPoint 2010إذا استخدمت مٌ ات 

PowerPoint 2003  تحذٌرات حول مٌ ات غٌر معتمدة أو قد ال تظهر المٌ ة أو التنسٌقات فً الملف أو أن الكاانات قد تكون غٌر قابلا للتحرٌر 

حفظ العرض الترديمي بتنسيق مففات 

PowerPoint 2010. 

 لن تحتاج إلى القٌام بأي إجرا  بشكل هروري 

فسٌتم تشىٌل السابقا،  PowerPoint 2003عند حفظ الملف لدٌ  بتنسٌق ملفات 

التوافق" تلقااٌاإ وتحذٌر  من أي مٌ ات غٌر معتمدة  ٌمكن  بعد ذل   مدقق”أداة 

 إجرا  أي تىٌٌرات هرورٌا فً التصمٌم على الملف 

 ولن تطالب بح ما التوافق  —، فسٌتم فت  الملف بشكل طبٌعً PowerPoint 2003إذا قام شخص بفت  عرض تقدٌمً فً 

، فقد ٌرى مستخدمو WordArtأو تنسٌقات. الجدٌدة فً العرض التقدٌمً لدٌ ، مثل أنماط ااشكال أو  PowerPoint 2010إذا استخدمت مٌ ات 

PowerPoint 2003  تحذٌرات حول مٌ ات غٌر معتمدة أو قد ال تظهر المٌ ة أو التنسٌقات فً الملف أو أن الكاانات قد تكون غٌر قابلا للتحرٌر 

حفظ العرض الترديمي بتنسيق مففات 

PowerPoint 2003. 



 PowerPoint 2010الترحٌل من 

 PowerPoint 2003من 

Microsoft® 

 إهافا ملف صوتً إلى عرض تقدٌمً

ا ببطاقا صوت ومٌكروفون وسماعات  وعند  لتسجٌل صوت واالستماع إلٌ.، ٌجب أن ٌكون الكمبٌوتر م ودإ

إهافا صوت إلى أي شرٌحا، تظهر أٌقونا الصوت فً الشرٌحا  وٌمكن  النقر فوق هذل ااٌقونا لهتهشهىهٌهل 

 الصوت أو تعٌٌن تشىٌل الملف الصوتً تلقااٌاإ 

، انقر فوق السهم وسا طفً المجموعا . إدراجإلهافا صوت إلى الشرٌحا الحالٌا، انقر فوق عالما التبوٌب 

 وبعد ذل ، قم بأحد اإلجرا ات التالٌا:. صوتالموجود أسفل 

   وحدد موقع المجلد الذي ٌحتوي على الملف الصوتً ثم انقر نقراإ م دوجاإ صوت من مف انقر فوق ،

 فوق الملف الذي ترغب فً إهافت. 

   صوت انقر فوقClip Art وحدد موقع المقطع الصوتً الذي ترغب فٌ. فً جه   مهههمها ،Clip 

Art إدراج، وانقر فوق السهم الموجود بجوار الملف الصوتً ثم انقر فوق. 

الموجود أسفل أٌقونا الصوت التً تظهر علهى   تشغيل/إيرا  مؤقتلمعاٌنا المقطع الصوتً، انقر فوق ال ر 

 الشرٌحا الخاصا ب  

 العثور على المٌ ات المتقدما

 بشههكههل روتههٌههنههً لههتههصههمههٌههم وحههدات الههمههاكههرو أو  PowerPoint 2010إذا كههنههت تههخههطههط السههتههخههدام 

 مطور، فٌمكن  إهافا عالما التبوٌب )Microsoft Visual Basic for Applications  )VBAحلول 

  PowerPointإلى شرٌط 

ثهم فهوق   مافا من الشرٌط، انقر فهوق عهالمها الهتهبهوٌهب 

، PowerPointخاياارات فً مربهع الهحهوار .  خيارات

 ماطاورثم حدد خانا االختٌار   تخصيص الشريطانقر فوق 
 ماوافاقمن القااما التً تظهر على الهٌهسهار  انهقهر فهوق 

  .PowerPointخيارات إلغالق مربع الحوار 

اآلن عهلهى ٌسهار عهالمها   ماطاورستظهر عالما التبوٌهب 

 .عرضالتبوٌب 

إذا كان كل ما ستفعل. هو تسجٌل وحدات الماكهرو    تفمي 

، فهلهن تههكهون بهحههاجها إلههى PowerPoint 2010فهً 

ما علٌ  سهوى الهنهقهر فهوق .  مطورإهافا عالما التبوٌب 

وحادات والبح  عهن الهمهجهمهوعها  عرضعالما التبوٌب 

 الموجودة على الٌسار   ماكرو

 PowerPointلم ٌد من المعلومات حول كٌفٌا تسجٌل سرد وتوقٌتات إلى العرض الهتهقهدٌهمهً لـه 

 لفت  "تعلٌمات" ثم ابح  عن "تسجٌل وإهافا سرد وتوقٌتات"  F1وإهافتها، انقر فوق  2010


