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1       وحدة األدوات الرقمية

         الطبعة الثانية
         1440 - 1441 هـ
        ٢01٩ - ٢0٢0 م

حقوق التأليف و الطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج
إدارة تطوير المناهج

         تأليـــــــف 
         أ / زهــير إبراهــــيم المطــــــــــوع   

       )رئيس اللجنة(
                    أ / منـــــى سالــــم عــــــوض             أ / إيمــان عبد العزيز الفــــارسي
                    أ /أشــرف رضــوان سـليمان             أ / حســــام فــتــحــــي وهــبـــــه 

                    أ / منـــى حســـن أكــــــروف             أ / سـنيـــــة محمـــــد المــؤمــــن  



الطبعة األوىل:  2016 - 2017 م
الطبعة الثانية:   201٩ - 2020 م

لجـنــــة  الموائمـــة

أ /بدريـــــة حسيـــن صـــــادق
أ /حسام الدين علي عبدالقادر

أ /حنان حبيب بوخمسين
أ /أنــــوار فاضــــل ليــري

أ /علي أحمد الكندري ) رئيس اللجنة (

أ /زينب عبداهلل غضنفري

طبع في شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف - الكويت
أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم )٧٧( بتاريخ ٢4 /11 /٢01٩م

شاركنا بتقييم مناهجنا الكتاب كاماًل

المراجعة العلمية
أ. أشرف رضوان سليمان

التصحيح اللغوي
أ. محمد هادي

تصميم وإخراج :
أ. سليم عبدالرحيم الزعبي

المتابعة الفنية :
قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية













طبِّقتعلَّماستكشف8

املسلسل

املحتوى

The Digital World
العامل الرقمي

18 كفايات الوحدة األوىل

1٧    

 1٢مفتاح الكتاب.             

11املقدمة.       

16املواطنة الرقمية.

الصفحة العنوان.

٢0 برنامج الرسام ثالثي األبعاد - لوحة 1
أشكال الفُرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة  

برنامج الرسام ثالثي األبعاد - لوحة ٢    3٢
إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة  

4٢ برنامج الرسام ثالثي األبعاد - لوحة 3
أشكال ثالثية األبعاد  

٥٢ مرشوعي متيزي
أنا من أصحاب املشاريع
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األدوات الرقمية
The Digital Tools
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60العرض املشوق - حلقة 1              تشغيل الربنامج - إضافة الرشائح - طرق العرض

٧٢العرض املشوق - حلقة ٢  إدراج الصور - ألبوم الصور

إدراج الفيديو والتعامل معه

إدراج الصوت والتعامل معه - ضغط امللفات  ٩٧العرض املشوق - حلقة 4     

العرض املشوق - حلقة ٥   
    108 التأثريات اإلنتقالية - احلركات املخصصة

1٢8العرض املشوق - حلقة ٧ حفظ العرض التقديمي والتصدير

140أنا من أصحاب املشاريع مرشوعي متيزي

كفايات الوحدة الثانية
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118العرض املشوق - حلقة 6   أزرار اإلجراءات 6
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     حتــرص وزارة الرتبيــة عــى النهــوض بالعمليــة التعليميــة بأطرافهــا املختلفــة مواكبــة يف ذلــك تطــور 
ق، مــن  املنظومــة العلميــة واملعرفيــة التــي هتــدف إىل تنميــة قــدرات املتعلــم اإلبداعيــة وتفكــريه اخَلــالَّ
ــذي يتبنــى بشــكل  خــالل تطبيــق املنهــج الوطنــي الكويتــي وفــق نظــام الكفايــات واملعايــري احلديثــة الَّ
واضــح جمموعــة مــن النظريــات واملفاهيــم الرتبويــة املعــارصة احلديثــة والتــي تثــري بدورهــا العمليــة 
ــربات  ــن اخل ــة م ــاب جمموع ــذات واكتس ــة ال ــى تنمي ــم ع ــاعد املتعل ــة، وتس ــورة كامل ــة بص التعليمي

ــة الســليمة. ــم واالجتاهــات الرتبوي واملعــارف واملهــارات والقي
     عزيــزي- ويلِّ األمــر- ... إن ثــورة االتصــاالت الرقميــة ومــا وفرتــه مــن ســهولة ورسعــة يف التواصل 
ــا-  ــزم -علين ــة، ل ــة احلديث ــل للتقني ــتغالل األمث ــالل االس ــن خ ــات م ــادر املعلوم ــول إىل مص والوص
ــة وخصائــص النمــو هلــا يف إطــار  ــة العمري ــة املبســطة لتتناســب مــع املرحل ــادة العلمي عــرض هــذه امل

نظــام الكفايــات واملعايــري وأدوات التقويــم احلديثــة مــن خــالل:
      -  الوحدة األوىل:

          تتناول وحدة برنامج الرسام وكيفية رسم األشكال بشكل ثالثي األبعاد.
      -  الوحدة الثانية:

           تعرض الوحدة برنامج عارض الرشائح ) MS Power Point ( وكيفية التعامل معه يف إعداد 
العروض التقديمية بصورة مشوقة وجاذبة.

عزيزي -املتعلم- نتمنى أن حتقق املادة العلمية املطروحة أهدافها وجتعل منك مواطنًا رقميًا حيبُّ وطنه 
وجيتهُد من أجل تقدمه، ويشارك يف جمتمع املعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني.

            
                 املؤلفــــــــــــــون

َّ



االستـكـشاف

ــع  ــم م ــها املتعل ــي يعيش ــة الت ــاة العام ــع احلي ــة بواق ــادة العلمي ــط امل رب
ــف  ــن املواق ــة م ــى جمموع ــتمل ع ــة تش ــورة قصصي ــرض بص ــة تع أمثل
ــه  ــع بيئت ــه م ــاء تفاعل ــم أثن ــا املتعل ــي  يواجهه ــة الت ــكالت احلياتي واملش

ــه. ــا تعلم ــدوى م ــم ج ــعر املتعل فيستش

رشح املادة العلمية بصورة مبسطة 
ختاطب الفئة العمرية لتسهل وصول املعلومة للمتعلم.

ـعــلـم الـتَّ

ـطـبيـق التَّ

جمموعـة من التدريبـات تعـزز مفهـوم 
املـادة العلميـة ُتعرض بصورة ممتعة وتشجع املتعلم عى تطبيقها.

في وقت فراغك

نشــــــاط

تدريبـات )ألعـاب تربويـة( يطبقهـا المتعلم في المنـزل -إن 
أمكن- تعزز مفهوم المادة العلمية.

تدريبات عملية للمهارات العملية يطبقها المتعلم أثناء 
الحصة الدراسية.



عبِّر عن رأيك

تدريب املتعلم عى تقييم مدى استيعابه للدرس ومساعدته يف حتسني 
أدائه بمعرفة نقاط القوة والضعف لديه، ويساعد كذلك ويل األمر يف 

متابعة املتعلم الضعيف. وتشمل ثالث حاالت:

ال أعرفغري متمكن متمكن

علم مصادر التَّ

)Quick Response رمز االســتجابة الرسيعــة( QR اســتخدام رمــز
لتوفــري مصــادر تعلــم متنوعــة )للــادة العلميــة( تســاعد املتعلم.

إرشاك ويل األمر يف العملية التعليمية لتمكينه من متابعة كتاب الطالب 
وإضافة مالحظاته وتعليقاته.

مالحظات وليِّ األمر

ماذا تعلَّمت

.QR ثبِّت أحد تطبيقات   

املفاهيم واملصطلحات العلمية اجلديدة لكل درس.



الكفاية

الكفايـــة
األساسية 

الكفايــة
العامـــة 

الكفايـــة
اخلاصـــة

مفاهيــم  تعــزز المواطنــة الرقمية لتســاعد 
المتعلميــن فــي فهــم كيفيــة التعامــل مــع 
التكنولوجيــا، بشــكل ذكــى وتحميهــم 
ــد  ــم قواع ــيلة تعلمه ــار ووس ــن األخط م
االستخــــــدام، إلعدادهــــم لمجتمـــــع 

ــح. ــي صحي تكنولوج

إرشـــادات وتعليمـــات توجـــه المتعلـــم 
للتكنولوجيـــــا  األمثــــــل  لالستخــــــدام 

الرقميـــــة. واألدوات 

بالحصـــة  استكشـــافها  يتـــم  معلومـــات 
المتعلميـــن ووقــــت  أنمــــاط  حســـــب 

الدراســـية. الساعـــــة 

تذكر

نصيحة

استكشف

تذكـــر

نصيحة

استكشف



  هــي املعــارف واملهــارات والقــدرات التــي يكتســبها الفــرد لتصبــح جــزءًا من ســلوكه، األمر 
ــة،  ــة واحلركي ــة واالنفعالي ــاالت املعرفي ــة يف املج ــلوكيات ُمرضي ــن أداء س ــه م ــذي يمكن ال
وتبــني هــذه الكفايــات األغــراض التعليميــة للربنامــج الــذي يقــوم الفــرد بدراســته، وتكتــب 

يف صــورة أهــداف حمــددة جيــب حتقيقهــا.
الكفاية

كفايــات قاعديــة أو جوهريــة ، رضوريــة يف جمــال التعليــم، مثــل: كفايــة القــراءة، وكفايــة الكتابــة، 
وكفايــة الرياضيات،وكفايــة التكنولوجيا...إلــخ، بمعنــى أن الكفايــات األساســية هــي التــي ُتبنى 

عليهــا العمليــة التعليميــة- التعلميــة، أو يبنــى عليهــا النســق الرتبــوي.

الكفايــات املشــرتكة التــي جتمــع بــني ختصصــات متعــددة، بمعنــى أن الكفايــة العامــة هــي 
التــي تتــوزع بــني جمموعــة مــن املــواد والتخصصــات، ويمكــن اكتســاهبا بعــد فــرتة مــن التعلــم 
ــع  ــة توجــد يف مجي ــة التفكــري العلمــي، وهــي كفاي والتحصيــل الــدرايس، مثــل: اكتســاب منهجي
املــواد الدراســية. ومتتــاز الكفايــات العامــة بأهنــا كفايــات عليــا وقصــوى وختاميــة، تتطلــب نوعــًا 
ــل  ــم والتحصي ــرة التعل ــًا كث ــتوجب أيض ــرتاف، وتس ــارة واالح ــاط وامله ــان واالنضب ــن اإلتق م

ــدة. ــية ع ــواد دراس ــات وم ــع ختصص ــل م ــاج تفاع ــة نت ــذه الكفاي ــدرايس، ألن ه ال

هــي التــي يكتســبها املتعلــم يف فــرتة مدرســية حمــددة. أي أن هــذه الكفايــات مرتبطــة بــادة دراســية 
ــن  ــة م ــمولية وعمومي ــل ش ــي أق ــك، فه ــني. لذل ــي مع ــص مهن ــي أو ختص ــال نوع ــة، أو جم معين

ــة العامــة، وهــي الســبيل إىل حتقيــق الكفايــات األساســية. الكفاي



الرقمياملواطن

الوقت الذي يديـر
يقضيه يف 
استخدام 

التكنولوجيا

الثقافات واملجتمعات يحترم باألمانة الفكريةيلتزم 
يف البيئة االفرتاضية 

يحمي

نفسه

 ضد املعتقدات غري 
السليمة التي تنترش 

عرب الوسائط

يحافظ
عى املعلومات 

الشخصية 

من التنمر
اإللكرتوين يحذر

املواطنة الرقميةالتعامل مع النصوص - إدراج فيديو
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برنامج الرسام ثالثي األبعاد - لوحة 1

برنامج الرسام ثالثي األبعاد - لوحة ٢

برنامج الرسام ثالثي األبعاد - لوحة 3

أنا من أصحاب املشاريع

أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة

إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة

أشكال ثالثية األبعاد

مشروعي تميزي



مدى  
االتصال

4.٢  استخدام الربامج بشكل 
مناسب لتنفيذ مرشوعات 

تعليمية بسيطة.

مدى 
العمليات

٢.٢ استخدام األجهزة 
الرقمية لتصميم املرشوعات 
يف املواد الدراسية األخرى 

)اللغات ، العلوم،  الرياضيات 
... إلخ(.

مدى  
االجتاهات

3.٢  استخدام األدوات 
الرقمية  يف تبادل املعلومات 

الرقمية بأمان.

مدى  
املعلومات

٢.1 املشاركة بأمثلة عن 
األدوات الرقمية ذات الصلة 

بأنشطة احلياة اإلجتاعية.

مدى 
االتصال

4.1  اكتشاف أفكار 
ملرشوعات، ويشاركها مع 

اآلخرين.

1

٢

معاجلة املعلومات 
لتحسني احلياة 

والتعلم من خالل 
الوسائل الرقمية.

استخدام األجهزة 
الرقمية للتواصل 

وحل املشكالت يف 
احلياة اليومية.

1

كفايات الوحدة األوىلالتعامل مع النصوص - إدراج فيديو

مدى  
املعلومات

1.1 تبادل األخبار عن ناذج 
املعلومات من أجل احلياة 

والتعلم.
مــدى 

العمليــات
٢.1 اكتشــاف  املعلومــات يف 

البيئــة  الرقميــة.

مــدى  
االجتاهــات

معلومــات  تصنيــف   3.1
بدقــة. الرقميــة  التعلــم 



مدى 
العمليات

٢.3  استيعاب اآلثار اإلجيابية 
الستخدام األدوات الرقمية

عى جودة حياته املهنية.

مدى  
املعلومات

3.1 تبادل األفكار حول 
استخدام التكنولوجيا الرقمية 

عى نحو فعال يف احلياة 
االجتاعية.

مدى  
االتصال

4.3 إقناع اآلخرين باستخدام 
األدوات الرقمية للتعلم.

مدى  
االجتاهات

3.3 تبادل املرشوعات 
)النصوص والصور والبيانات 
والفيديو( مع اآلخرين بأمان.

تصميم ناذج رقمية، 
أنظمة ومنتجات حلياة 

أفضل.
3

الكفايات العامة .
الكفايات اخلاصة.

الكفاية اخلاصة التي سيتم حتقيقها يف هذه الوحدة.
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أنــا ســعيد بزيارتكــم يل، تعالــوا معــي للتعــرف عــى 
شاشــة الربنامــج وأهــم أدوايت؛ لتصبحــوا ماهريــن 
الفنيــة اجلميلــة والتصاميــم  يف رســم اللوحــات 

ــة األبعــاد. ثالثي

برنامــج  اجلديــد  صديقنــا   ، رائــع 
الرســــام ثالثــــي األبعــــاد الـــذي 
ســيكون خــر معــن لنــا عــى تصميم 

اجلميلــة. الفنيــة  لوحتنــا 

Paint 3D .أهاًل بك يف برنامج الرسام ثالثي األبعاد

االسـتـكـشــاف

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة 1١



٢1       وحدة العامل الرقمي

2

3

١

حديقــة  إىل  بالرحلــة  اســتمعت  لقــد 
الشــهيد، وأحــب أن أرســم لوحــة عــن 
احلديقــة ألقدمهــا ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.

عزيــزي املتعلــم شــغل برنامج )الرســام ثالثــي األبعاد( 
للتعــرف عــى مكوناته.

ـعـــــلـم الـتَّ

أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة

لنستعن بصديقنا اجلديد 
برنامج

)الرسام ثالثي األبعاد(.
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ما هو حجم اللوحة التي تريدين
رسمها يا سارة ؟

هــو  لوحتــي  حجــم 
)العــرض 600 بكســل 
والطــول 450 بكســل(.

ــرت األداة )لوحــة( مــن  اخ
رشيــط األدوات. ١

املناســب  احلجــم  حــدد 
خصائــص  مــن  للّوحــة 
اللوحــة يف جــزء املهــام.

2

١

2

البكسل : وحدة قياس عدد النقاط املوجودة يف طول وعرض الصورة لتحديد جودهتا.الحظ:

عزيزي املتعلم لتحديد 
حجم اللوحة، اتبع التايل

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة 1١
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بعــــض  سأرســـــم 
التـــي  األشجـــــــار 
اســتمتعت برؤيتهــا 
ــهيد. ــة الش يف حديق

لــك  يوفــر  املتعلــم  عزيــزي 
الربنامــج العديــد مــن )الفــرش( 
الرســم  يف  تســاعدك  التــي 

التــايل: اتبــع  حــر.  بشــكل 

)الفـــرش(  األداة  اختــــر 
األدوات. رشيــط  مــن  ١

اخــرت الفرشــاة التــــي ترغــب يف 
اســتخدامها مــن جــزء املهــام. 2

الفرشــاة 3 ســمك  حــدد 
. ســبة ملنا ارســم الشــكل باســتخدام ٤ا

الفــأرة. ٥

أشكال الفرش

2
١

٥
٤

3

أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة

اخرت اللون املناسب.
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ــف  ــأت . كي ــد أخطــ لقــ
مـــن  جــــــزءًا  أمســـــح 

لرســم؟ ا

ــزء  ــح أي ج ــاة   ملس ــتخدم أداة املمح اس
مــن الرســم.

استخدمـــــي 
أداة تعبئــــة   
لتلوين الشجرة.

لقد انتهيت من رسم الشجرة،
ولكن كيف ألوهنا   ؟

استخدم أداة التعبئة مع األشكال املغلقة فقط.الحظ:

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة 1١
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أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة

اخــتـــــر األداة 
)أشـكال ثنائـيـة األبعاد( 

مـن رشيـــط األدوات.
١

مناســب  شــكل  أي  اخــرت 
فـــي  ترغـــــــب  )مربـــــع( 
اســتخدامه مــن جــزء املهام.

2

ارســم الشــكل باســتخدام 
الفــأرة بمهــارة الســحب 

ــالت. واإلف
3

2

١

3

ــم  ــأبدأ برس ــجرة س ــم الش ــن رس ــت م انتهي
بعــض معــامل حديقــة الشــهيد.

برنامــج  ســارة،  يــا  سأســاعدك 
الرســام يوفــر العديــد مــن األدوات 
)أشــكال ثنائيــة األبعــاد(، وللرســم 
اتبعــي  باســتخدام هــذه األدوات 

ــايل: الت
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تغير لون التعبئة.

تغير لون احلدود.

تغير سمك احلدود.

حتديد مدى تدرج الشفافية

التحكم يف دوران أو انعكاس 
الشكل

ظهور املقابض وأدوات التحكم حول الشكل.الحظ:

ـــكل  ـــت الش ـــل تثبي قب
التحكـــــم  يمكــــن 
خـــالل  مـــن  فيـــه 
ــزء  ــه يف جـ خصائصـ

املهـــام.

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة 1١

استكمل رسم املنزل
٤



٢٧       وحدة العامل الرقمي

أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة

استـكـشـــف

نشــــــاط

عزيزي املتعلم ...شغل برنامج الرسام ثالثي األبعاد .
ارسم ) مسجدًا ( مستخدمًا األشكال ثنائية األبعاد .

استخدم أدوات ) استدارة وانعكاس (                               عى الشكل 
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ال تنــس حفــظ امللــف كــا تعلمــت ســابقًا 
يف برنامــج معالــج النصــوص.

انتهى الوقت، سأكمل لوحتي غدًا.

١

الحظ:
ــار  ــالل االختي ــن خ ــاد م ــي األبع ــروع ثالث ــف كم ــظ املل ــن حف يمك

ــاد. ــي األبع ــروع ثالث ــظ كم حف

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة 1١

2



٢٩       وحدة العامل الرقمي

ارسم اللوحات التالية مستخدمًا مهاراتك يف برنامج الرسام ثالثي األبعاد .

ارسم اللوحات التالية مستخدمًا مهاراتك يف برنامج الرسام ثالثي األبعاد .

ورقــة عــمل

ورقــة عــمل

١

2

التطـبـيــق

أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة
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   برنامج الرسام ثالثي األبعاد.
   الُفرش.

   أشكال ثنائية األبعاد.
   احلفظ.

عزيزي املتعلم... ساعد سارة يف الوصول إىل أداة )أشكال ثنائية األبعاد(.

في وقت فراغك

مـاذا تعلَّـمــت ؟

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة 1١
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    أرسم باستخدام الفرش. 
    أرسم باستخدام أشكال ثنائية األبعاد.

    أحفظ الصورة .

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

مصــــادر التَّعلــــم

مالحظات وليِّ األمر

أشكال الفرش - أشكال ثنائية األبعاد - حفظ اللوحة

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن:     عبِّ
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بدر وسارة، كيف حالكام؟
سأعرض لكام قدرايت 

أنا متشوق السحرية!
لتعلم ذلك.

ماهي قدراتك 
السحرية ؟

االسـتـكـشــاف

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٢٢



33       وحدة العامل الرقمي

١
٢

بطاقــة  بتصميــم  أمــس  بــدأت 
لدولتنــا  الوطنـــي  للعيــد  هتنئــة 
متشــوقة  أنــا  الكويــت،  احلبيبــة 

. هلا ســتكام ال

ــا تعلمــِت ســابقًا  ــف كم افتحــي المل
فــي برنامــج معالــج النصــوص.

ـعـــــلـم الـتَّ

إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة

اخــتـــــر من رشيط األدوات 
أداة قائمة               ثم اخرت 

األمر )فتح( .
١

ــرت  ــات واخ ــتعرض امللف اس
ــوب. ــف املطل املل ٢
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حــــدد موقــــع الصـــورة 
إدراجهــا. املـــراد 

اخرت الصورة.

1-اخرت من قائمة   
األمر إدراج            .

٢

٣

١

٢

٣

١

كيــف أدرج صــورة 
الكـــويت  شـعـــــار 
ــة؟ ــدة يف اللوح جدي

هيـا بنـا نتعلـم 
خـــطــــــوات 
إدراج صورة:

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٢٢
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غيــر حـجــــم الصـــــورة 
باستخدام مقابض الصورة.

غري موضع الصورة 
باستخـــدام مؤرش 

. التحريك 

ثبت الصورة بالضغط 
عىل زر الفأرة خارج إطار 

الصورة.

٤

٦

٧

٦

الحظ:
بعــد ظهــور الصــورة غــري حجــم وموضــع الصــورة كــام تعلمــت ســابقًا يف 

برنامــج معالــج النصوص ..

إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة

استخدم زر  لتدوير 
الصورة عند احلاجة. ٥

٥
٤

٧
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نعــم وذلــك باتبــاع 
اخلطــوات التاليــة : ال أحتاج الصورة بالكامل، 

أحتاج جزء منها فقط. هل 
تساعدني ؟

 اضغـــــط علــــى 
)أداة التحــديـد( ، ثـم 
بالسحــب واإلفـــالت 
حدد اجلزء املطلوب من 

الصورة. 

 اضغــــــــط علــــــى 
)حتديد سحـــري( مـــن 

جـــــزء املهــــــــام.

اســتخدم )إضافــة / إزالة(
ــزء  ــد اجل   لتحدي
الــذي تريــده مــن الصــورة.

ثــم  الصــورة  مــن  تأكــد 
)تــم(. زر  عــىل  اضغــط 

١

٢

٣

٤

١

٣

٤

٢

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٢٢
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إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة

استـكـشـــف

عزيزي املتعلم... استكشف وظيفة املقابض حول الصورة السابقة ثم صل بني املقبض ووظيفته:

نشــــــاط

ظهور مقابض حول اجلزء املحدد من الصورة ، حرك اجلزء املحدد كام يف اللوحة.الحظ:

استدِع ملف )احليوانات( ثم نفذ املطلوب كام يف الشكل.

)بعـد()قبل(
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اختــر أداة )الـنـص( مــن 
رشيـط األدوات.

اضغــط يف املــكان الــذي 
ــه. ــة النــص في ــد إضاف تري

 ثـــــم اخـتـــــــر أداة 
)نـــص ثنائـي األبعـــاد( 
من جزء املهام اخلاص 

بالنص.

١

٣

٢

١

٣

٢

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٢٢

سأكمـــل بـطـاقــة 
املعايـدة وأكتـب 
هتنئــة بالعيــــــد 
الوطـنـــــــــــي.

عـــزيــــزي 
المتــعـلـــم 
لكتــابـــــــة 
النصـــوص 
اتبع التالي:
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ثـبـــت النـــص بالضغــط 
خارجــه. ٦

عزيزي المتعلم...
استكشــف خطــوات طباعــة 
ــة التــي صممتهــا  ــة التهنئ بطاق
ســابقًا ،بترقيــم الخطــوات فــي 

الشــكل الــذي أمامــك.

استـكـشـــف

اكتب النص املطلوب.

حـــــدد الـنـص ثــم اختـر 
التنسيقات املناسبة.

٤

٥
٤

٥

إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة
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ورقــة عــمل

ورقــة عــمل

١

٢

صمــم بوســرتًا عــن )أجــزاء النبــات(، اطبــع البوســرت ثــم علقــه 
يف الصــف بمســاعدة معلمــك .

صمم بطاقة هتنئة بمناسبة اليوم الوطنـي ويوم التحرير لدولة الكويت.

يرس

ث

ح

ن ك د

مش ب

ا
ح

ل
ج

ي

ت

د

ل

ض

أ

ط

ابدأ

  ماذا يوجد يف 
      صندوق الكنز؟ 

       عزيزي املتعلم ...
 ابحث عن احلروف التالية 

لتصل إىل حروف كلمة 
الكنز: ................ .

) ا- ل-ح-ي- 
س-ح-د-ي-ي-

ت-ر-د (

التطـبـيــق

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٢٢

في وقت فراغك
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   أدرج صورة يف اللوحة. 
   أقتص جزًء من الصورة.

   أكتب نصًا .

  إدراج صورة.
  التحديد السحري.

  كتابة نص.
        طباعة اللوحة .

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

مـاذا تعلَّـمــت ؟

إدراج صورة - التحديد السحري - كتابة نص - الطباعة

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ

مالحظات وليِّ األمر

علــــم مصــــادر التَّ

   أطبع اللوحة .
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الســالم عليكــم ورمحــة 
مــــــاذا  وبركاتــــــه،  اهلل 

ترســمني يــا ســارة؟
ــه،  ــة اهلل وبركات ــالم ورمح ــم الس وعليك
أشــكال  عــىل  حتتــوي  لوحــة  ارســم 

األبعــاد. ثالثيــة 

االسـتـكـشــاف

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٣٣

طبِّقتعلَّماستكشف42
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لقــد تعلمــت يف الرياضيات )املجســامت 
)املكعــب - األســطوانة ...( وهــي مــن 
ومعظــم  األبعــاد،  ثالثيــة  األشــكال 
األشــكال يف الكــون هــي ثالثيــة األبعاد.
ــة  ــكال ثالثي ــم األش ــم رس ــا نتعل ــا بن هي

األبعــاد.

ما املقصود باألشكال 
ثالثية األبعاد؟

أشكال ثالثية األبعاد

43       وحدة العامل الرقمي
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ــات  ــن الكائن ــد م ــج العدي ــر الربنام يوف
ونــامذج ثالثيــة األبعــاد يمكنــك رســمها 
ــي  ــكل ثالث ــم ش ــا. ولرس ــم هب والتحك

ــايل : ــع الت األبعــاد اتب

طلــب منـــي معلــم العلوم تصميــم لوحة 
ــمس(،  ــول الش ــن )دوران األرض ح ع
مــا رأيــك أن أســتخدم األشــكال ثالثيــة 

األبعــاد لتظهــر لوحتــي بشــكل مميــز؟

اخرت اللون املناسب.

 اخرت األداة 
)أشكال ثالثية األبعاد( 

 من رشيط األدوات.
١

املناســب  الكائــن  اخــرت 
ــن  ــروي( م ــل كـــ )شــكــ

املهــام. جــزء 
٢

٢

٣

٣

ـعـــــلـم الـتَّ

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٣٣

١
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بدر ال تنَس 
استخدام مقابض 
التحكم يف الشكل 

ثالثي األبعاد 
والتي ستساعدك 
يف تدوير الشكل 

ليظهر بشكل 
مناسب يف اللوحة.

ارســم الشــكل باســتخدام 
الســحب واإلفــالت. ٤

٤

ظهور الشكل ثالثي األبعاد مع مقابض التحكم اخلاص به.الحظ:

أشكال ثالثية األبعاد

مالحظة : يمكن التحكم يف أبعاد الشكل يف املحاور املختلفة باستخدام التكبري والتصغري.
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ــزة  ــات متمي ــىل إمكان ــج ع ــوي الربنام ــع!! حيت رائ
وســهلة االســتخدام، سأرســم شــكاًل كرويــًا يمثــل 

الكــرة األرضيــة، وآخــر يمثــل القمــر.

ــة  ــار خريط ــن إظه ــل يمك ه
الكــرة األرضيــة عىل الشــكل 

الكــروي لــأرض؟

نعــم وذلــك باســتخدام الصقــات الصــور 
وهــي نــوع مــن  الصــور يمكــن إضافتهــا  

األبعــاد. داخــل األشــكال ثالثيــة 

اخرتاألداة   من جزء 
املهام.

الصور(  )الصقات  أداة  اخرت 
من رشيط األدوات.

حدد الصورة املطلوبة. ثم اخرت األداة  ٢

١

٣٤

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٣٣



47       وحدة العامل الرقمي

نشــــــاط

الصــورة  عــدل يف حجــم  ثــم  اللوحــة،  أدرجهــا يف 
الصــورة  حــرك  واإلفــالت  الســحب  ،وباســتخدام 

لــأرض. الكــروي  الشــكل  داخــل  تظهــر  حتــى 

وكيف أضيف صورة الكرة 
األرضية داخل الشكل الكروي؟

أشكال ثالثية األبعاد

اللوحة  ارسم   ... املتعلم  عزيزي 
التالية ثم أضف الصقات الصور كام 

يف الشكل التايل .

عزيزي املتعلم ... استكشف وظائف األدوات التالية :

استـكـشـــف
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عزيزي املتعلم، بمساعدة والديك، تعرف عىل مميزات الرسومات ثالثية األبعاد 
من خالل استخدام QR الذي أمامك.

١ورقــة عــمل

ارسم لوحة ثالثية األبعاد تعرب عن البيئة البحرية.

٢ورقــة عــمل

ارسم لوحة عن األهرامات بشكل ثالثي األبعاد.

التطـبـيــق

في وقت فراغك

برنامج الرسام ثالثي األبعاد لوحة ٣٣
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أشكال ثالثية األبعاد

  رسم األشكال الثالثية األبعاد.
  التحكم يف األشكال الثالثية األبعاد.

 إدراج الالصقات والتحكم هبا.

مـاذا تعلَّـمــت ؟

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

مالحظات وليِّ األمر

   

   
   

أرسم أشكااًل ثالثية األبعاد.
أحتكم يف األشكال الثالثية األبعاد.

أدرج الالصقات وأحتكم فيها.

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ

مصادر التَّعلم
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شاريع
أنا من أصحاب الم

  Paint 3D

PowerPoint

مشروعي
تميزي

أنــا مــن أصحــاب املشاريــع ٤
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مشروعي تميزي

حتــى اآلن تعرفــت عــىل برامــج مفيــدة وممتعــة وقد قمــت بتصميم 
الكثــري مــن املرشوعــات من خــالل الدروس الســابقة.

ما رأيك أن جتمع مهاراتك يف الربنامج الذي تعلمته :

Paint 3D

مشروع ) ١ (:  اســتعن ببرنامــج الرســام ثالثــي األبعــاد، وصمــم لوحــة عــن إحــدى عجائــب 
الدنيــا الســبع مــن اختيــارك.

عزيزي المتعلم...
اختر أحد المشروعات لتقدمها إلى معلمك.
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مشروع ) ٢ (:  ارســم شــجرة العائلــة باســتخدام برنامــج الرســام ثالثــي األبعــاد، واكتــب 
ــك. ــدك وجدت ــًا بج ــة مبتدئ ــماء العائل أس

أنــا مــن أصحــاب املشاريــع ٤
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مشروعي تميزي

مشروع ) 4 (:  اســتعن ببرنامــج الرســام ثالثــي األبعــاد وصمــم بوســترًا عــن التواصــل اآلمــن 
عنــد اســتخدام األجهــزة الرقميــة مســتعينًا بمجلــد الصــور بجهــازك.
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1
2
3

العرض املشوق - حلقة 1
تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض

العرض املشوق - حلقة 2
إدارج الصور - ألبوم الصور

العرض املشوق - حلقة 3
إدارج فيديو والتعامل معه
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4
5
6
7
8

العرض المشوق - حلقة 4
إدراج الصوت  والتعامل معه - ضغط الملفات 

العرض المشوق - حلقة 5
التأثيرات اإلنتقالية - الحركات المخصصة

العرض المشوق - حلقة 6
أزرار اإلجراءات

العرض المشوق - حلقة 7
 حفظ العرض التقديمي والتصدير

أنا من أصحاب المشاريع
مشروعي تميزي
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مدى  االتصال
4.2  استخدام الربامج بشكل 

مناسب لتنفيذ مرشوعات 
تعليمية بسيطة.

مدى 
العمليات

2.2 استخدام األجهزة 
الرقمية لتصميم املرشوعات 
يف املواد الدراسية األخرى 

)اللغات ، العلوم،  الرياضيات 
... إلخ(.

مدى  
االجتاهات

3.2  استخدام األدوات 
الرقمية  يف تبادل املعلومات 

الرقمية بأمان.

مدى  
املعلومات

2.1 املشاركة بأمثلة عن 
األدوات الرقمية ذات الصلة 

بأنشطة احلياة اإلجتامعية.

مدى  
املعلومات

1.1 تبادل األخبار عن نامذج 
املعلومات من أجل احلياة 

والتعلم.

مدى العمليات
2.1 اكتشاف  املعلومات يف 

البيئة  الرقمية.

مدى 
االتصال

4.1  اكتشاف أفكار 
ملرشوعات، ويشاركها مع 

اآلخرين.

مدى  االجتاهات
3.1 تصنيف معلومات التعلم 

الرقمية بدقة.

1

2

معاجلة املعلومات 
لتحسني احلياة والتعلم 

من خالل الوسائل 
الرقمية.

استخدام األجهزة 
الرقمية للتواصل 

وحل املشكالت يف 
احلياة اليومية.

1

كفايات الوحدة الثانيةالتعامل مع النصوص - أدرج فيديو
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مدى 
العمليات

2.3  استيعاب اآلثار اإلجيابية 
الستخدام األدوات الرقمية عىل 

جودة حياته املهنية.

مدى  
املعلومات

3.1 تبادل األفكار حول 
استخدام التكنولوجيا الرقمية 

عىل نحو فعال يف احلياة 
االجتامعية.

مدى  االتصال
4.3 إقناع اآلخرين باستخدام 

األدوات الرقمية للتعلم.

مدى  
االجتاهات

3.3 تبادل املرشوعات 
)النصوص والصور والبيانات 

والفيديو...( مع اآلخرين 
بأمان.

الكفايات الرئيسية .
الكفايات اخلاصة.

الكفاية اخلاصة التي سيتم حتقيقها يف هذه الوحدة.

تصميم نامذج رقمية، 
أنظمة ومنتجات حلياة 

أفضل.
3
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املتقدمــة فهــو مــن أفضــل  العديــد مــن اإلمكانــات  بــه 
ــة متحركــة لالجتامعــات  الربامــج إلنشــاء عــروض تقديمي
واملحادثــات حــول العمــل، وذلــك بإضافــة رشائــح حتتــوي 
ــن  ــري م ــري الكث ــًا والكث ــورًا وأفالم ــكااًل وص ــًا وأش نصوص
اإلمكانــات، ولديــه كل مــا يلــزم ليجعــل العــرض متألقــًا.

٥8

االسـتـكـشــاف

العـرض املشـوق - حـلـقـة 1١

ــم  ــو نج ــد وه ــا اجلدي ــب بصديقن ــا نرح ــا بن هي
املــرح وشاشــة احلاســوب، برنامــج العــروض 

.Microsoft Power Point  التقديميــة
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ــب  ــن القوال ــًا م ــرت قالب اخ
اجلاهــزة.

اخرت اللون الذي تفضله.

اضغط عىل  إنشاء.

٢

٣

١

 بعــد تشــغيل الربنامــج لديــك خيــاران إلنشــاء العــروض التقديميــة، 
إمــا إنشــاء عــرض تقديمــي فــارغ أو اســتخدام أحــد القوالــب.

١

٢

٣

ـعـــــلـم الـتَّ

تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض
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أرى لديك الكثري من األدوات، ما رأيك أن نبدأ العمل اآلن؟ 
أنا متحمس جدًا.

 وإلدراج 
 مربع نص، 
اضغط هنا

لتغيري اجتاه النص نضغط عىل أداة             من تبويب الصفحة الرئيسية 
من جمموعة فقرة.

اضغط هناإلضافة العنوان ،

اضغط هناإلضافة عنوان فرعي ، 

حسنًا لنبدأ بإضافة النصوص.
A
مربع
نص

الحظ:

العـرض املشـوق - حـلـقـة 1١
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إلدراج رشحيــة جديــدة ذات ختطيــط مناســب، اتبــع 
اخلطــوات التاليــة :

مجيل ولكن رشحية واحدة فقط ال تكفي.

اخرت أداة رشحية 
جديدة من تبويب 
الصفحة الرئيسية.

١

١

شريحة 
جديدة

اضغط عىل السهم 
أسفل أداة الرشحية 

اجلديدة.
٢

٢

تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض
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اخرت ختطيط  
)عنوان وحمتوى( 

ملحتوى الرشحية الذي 
تريده من التخطيطات 

املوجودة.

ظهور الرشحية 
اجلديدة بالتخطيط 

املناسب.

٣

٤

حمتوى التخطيطات خيتلف حسب القالب املستخدم.الحظ:

٣

٤

العـرض املشـوق - حـلـقـة ١١
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عزيزي املتعلم ... استكشف أنواع ختطيط الرشائح من خالل توصيل 
النوع املناسب بام حيتاجه بدر.

استـكـشـــف

تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض
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عزيــزي املتعلــم ... يوفــر لــك الربنامــج طــرق عــرض خمتلفــة للرشائــح، 
مــن تبويــب عــرض ) view( اخرتطريقــة العــرض املناســبة.

حترير العرض
والتنقل عرب الصور 

املصغرة للرشائح.

حترير العرض
والتنقل الرسيع 
عرب الرشائح من 

خالل جزء املخطط 
التفصييل.

معاينة العرض
التقديمي مع 
املالحظات 

)يمكنك حترير 
املالحظات(.

تشغيل عرض الرشائح 
يف النافذة لرؤية 

احلركات واإلنتقاالت 
دون اإلنتقال إىل وضع 

ملء الشاشة.

عرض الصور 
املصغرة لكافة 

الرشائح يف العرض 
التقديمي إلعادة 
ترتيبها بالسحب 

واإلفالت.

العـرض املشـوق - حـلـقـة ١١
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بدر ال تنَس احلفظ، وذلك من تبويب ملف كام تعلَّمت سابقًاً.

١٢

٣
٤

5

تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض
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اآلن يــا ســارة... لنســتمتع بالعــرض التقديمــي بالضغــط 
عــىل أداة العــرض.

نفسك  عن  فيه  ف  تعرِّ تقديميًا  عرضًا  صمم 
الشخصية  بياناتك  فيه  وَدّون  وهواياتك، 
)االسم والصف( ثم نسقه بالتنسيقات املناسبة 
باستخدام أدوات التنسيق من تبويب الرشيط 
ترتيب  تنس  وال  سابقًا  تعلمت  كام  الرئييس 

الرشائح بام تراه مناسبًا.

للتنقل بني 
الرشائح

الحظ:
لالنتقال بني الرشائح نستخدم مفاتيح األسهم.

لالنتقال إىل الرشحية التالية نستخدم مفتاح .
Escللخروج من عرض الرشائح نضغط عىل               .

٢

١

العـرض املشـوق - حـلـقـة ١١

نشــــــاط
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١ورقــة عــمل

٢ورقــة عــمل

٣ورقــة عــمل

يتضمن  الكويت  دولة  حكـام  عـن  تقديميًا  عرضـًا  ٢  انشأ 
جمموعة من الرشائح، عىل أن تتضمن رشحية خاصة لكل 

حاكم.
٣ شاهد العرض التقديمي.  

١ شغل برنامج العروض التقديمية.

٤  رتب العرض التقديمي ليظهر بالرتتيب املناسب حلكام   
دولة الكويت.

5 احفظ العرض باسم )حكام الكويت( عىل سطح املكتب.  

١  ابحث يف موضوع )الكهرباء واملاء حياة(.  
٢  فكر مليًا بام ستكتبه يف حمرك البحث.  

٣  صمم عرضًا تقديميًا حول املوضوع.    
٤  احفظ العرض باسم مناسب عىل الذاكرة اخلاصة بك.    

١  ما وظيفة أجزاء الزهرة األربعة؟  
٢  ابحث عن إجابة هلذا السؤال.  

٣  فكر مليًا بام ستكتبه يف حمرك البحث.  
٤  صمم عرضًا تقديميًا حول املوضوع.   

التطـبـيــق

تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض
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مـاذا تعلَّـمــت ؟

  أصمم عرضًا تقديميًا.
  أدرج رشحية جديدة.

  أستعرض العرض التقديمي.
  أحفظ العرض التقديمي.
  أشاهد العرض التقديمي.

  أميز طرق العرض املختلفة.

في وقت فراغك

٤ورقــة عــمل
اتبع النقط لتحصل عىل شكل األداة ثم لوهنا.

  عند الضغط عىل األداة نحصل عىل ............................

   اســتأذن مــن والديــك واطلــب منهام 
 )Keynote( تطبيــــــق  تثبيـــــت 
عــــــى جهــــازك اللوحـــــي، الـــــذي 
يعمــل بنظــام IOS ثــم صمــم عرضــًا 

ــًا ملــادة العلــوم. تقديمي

العـرض املشـوق - حـلـقـة ١١
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    أصمم عرضًا تقديميًا.
    أدرج مربع نص.

    أدرج رشحية جديدة.
    أختار طريقة عرض مناسبة.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

مالحظات وليِّ األمر

علــــم مصــــادر التَّ

تشغيل الربنامج - إضافة رشائح - طرق العرض

ر عن  رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ
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مرحبًا بك ضيفنا الكريم يف خمترب احلاسوب لقد 
أخربتنا سابقًاً بإمكانية إضافة النصوص، لكن 

ماذا عن الصور ؟ 

أهاًل بدر... مرحبًاً بمتعلمي الصف اخلامس جمددًا. 
بالطبـع يابدر للربنامج إمكانات عديدة، وخيارات 

خمتلفة منها إمكانية إدراج الصور وسأوضح لكم ذلك.

طبِّقتعلَّماستكشف

االسـتـكـشــاف

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢
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لنبــدأ أوالً  باســتدعاء ملــف ســبق ختزينه 
ــتخدام  ــت باس ــة الكوي ــكام دول ــن ح ع

األمــر )فتــح( مــن قائمــة )ملــف(.

ــة  ــكام دول ــن ح ــًا ع ــًا تقديمي ــابقًا عرض ــت س ــد صمم لق
ــربة ؟ ــورًا مع ــرض ص ــف للع ــف أضي ــت... كي الكوي

١

٢
٤

5

٣

ـعـــــلـم الـتَّ

إدراج الصور - ألبوم الصور
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ــور،  ــة الص ــب إضاف ــط يناس ــدة بتخطي ــة جدي إلدراج رشحي
ــة: ــع اخلطــوات التالي اتب

اخرت أداة )رشحيـــة جديــدة( 
من تبويب الصفحة الرئيسية.

اخرت رشحية ذات التخطيط 
)عنوان وحمتوى(.

بعد ظهور الرشحية اجلديدة 
اضغـط عىل أداة )صـور( 

يف ختطيط الرشحية.

١

٢

٣

١

٢

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢
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حــدد الصــور 
اضغــط  ثــم 
عىل زر إدراج

٤

ظهور أفكار تصميمية  يمكن تطبيقها عىل الرشحية.الحظ:

٤

إدراج الصور - ألبوم الصور
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كــام يمكــن أيضــًا إدراج صــور مــن اإلنرتنــت كــام 
النصــوص. معالــج  برنامــج  يف  ســابقًا  تعلمــت 

أدرج رشحيــة ذات ختطيــط )عنــوان(، ثــم اكتــب العنــوان )الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر 
الصبــاح(، أدرج صــورة الشــيخ إىل الرشحيــة ثــم عــدل يف حجــم صــورة الشــيخ بشــكل 
ــة الكويــت عــىل أن  مناســب، ثــم أدرج رشائــح ذات ختطيــط مناســب لكافــة حــكام دول

حتتــوي الرشحيــة عــىل صــورة الشــيخ واســمه كــام تعلمــت ســابقًا.

الحظ:
يمكــن إدراج الصــور أيضــًا باســتخدام أداة الصــور              مــن تبويــب 

إدراج .

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢

نشــــــاط

١

٢

٣
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لقطة 
شاشة

ــد أن أرفــق صــورة ) شاشــة موقــع( إىل العــرض التقديمــي ،  أري
هــل يمكــن أن ترشــدين إىل ذلــك؟

بالتأكيد من خالل أداة لقطة شاشة. 

جيب أن يكون لديك نوافذ مفتوحة .الحظ:

استـكـشـــف

إدراج الصور - ألبوم الصور

عزيــزي املتعلــم: استكشــف خطــوات إدراج لقطــة شاشــة يف برنامــج العروض 
لتقديمية. ا
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بالضغط عىل أي من 
النوافذ املفتوحة

 تلتقط الصورة. 

شكرًا لك. 

بدر بعد حتديد الصورة تظهر عالمة )تبويب تنسيق( يمكن من خالهلا 
إضافة تأثريات إبداعية. 

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢
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استكشف مع زمالئك باقي أدوات عالمة تبويب تنسيق)صورة(.

حــدد الصــورة ثــم مــن خــالل تبويــب )أدوات الصــورة(، أضــف تأثــريات فنية 
وغــريِّ يف أنــامط الصــورة كــام تعلمــت ســابقًا يف برنامــج معالــج النصوص.

إدراج الصور - ألبوم الصور

نشــــــاط
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ــارك  ــك مب ــا لكش ــت رحلتن ــد كان لق
ــرًا  ــد تقري ــف أع ــدة، كي ــة ومفي ممتع

ــا؟ ــورًا عنه مص

ــتخدام  ــهولة اس ــك لس ــك ذل يمكن
ــن  ــة م ــور فوتوغرافي ــوم ص أداة ألب

ــب  إدراج. ــة تبوي عالم

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢
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إضافة رشحية أسفل 
الصورة املحددة إضافة جمموعة 

من الصور.

إضافة  تسمية توضيحية 
بعد تغيري ختطيط الصور.

ليصبح شكل األلبوم جذابًا 
.)Theams( اخرت النسق

رشيط أدوات تنسيق 
الصورة يتم تفعليه بعد 

حتديد الصورة        .

ألبوم صور 
فوتوغرافية

إدراج الصور - ألبوم الصور



طبِّقتعلَّماستكشف80

رائع يا بدر اآلن سأشاهد ألبوم الصور 
بالضغط عىل عرض الرشائح.

ــل  ــة فالعم ــروض التقديمي ــج الع ــكرًا برنام ش
العــرض  ســأحفظ  وممتــع،  ســهل  معــك 
التقديمــي عــىل ذاكــرة ضوئيــة ثــم أعرضــه عــىل 

االجتامعيــات. معلــم 

تســتخدم  ال  األفــراد،  ملكيــة  احــرم 
التواصــل  مواقــع  عــى  حمتــوى  أي 

املصــدر. ذكــر  دون  االجتامعــي 

كن حذراً

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢

طبِّقتعلَّماستكشف80
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ساعد بدر يف الوصول لألدوات اخلاصة؛ إلدراج صور احليوانات الفقارية.

صور عبر
اإلنترنت

لقطة 
شاشة الصور

الصور

لقطة 
شاشة

صور عبر
اإلنترنت

١ورقــة عــمل

التطـبـيــق

إدراج الصور - ألبوم الصور

81       وحدة األدوات الرقمية
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١  ابحث عن صور )أعامل احلج( بالرتتيب.  
٢  احفظ الصور باسم كل عمل يف جملد.  

٣  أدرج ألبوم صور فوتوغرافية.  
٤  أضف تسمية توضيحية للصور.  

5  نسق ألبوم الصور من اختيارك إلضافة تأثري مجايل.  
6  اعرض مرشوعك عىل معلم الرتبية اإلسالمية.  

٣ورقــة عــمل

١  من جملد النباتات انشأ عرضًا تقديميًا بالصور عن املوضوع.  
٢  نسق الصور بالشكل املناسب.  

٣  أضف تعليقًا مناسبًا أسفل الصور.  
٤  احفظ العرض التقديمي واعرضه عىل زمالئك.  

٢ورقــة عــمل

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢
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مـاذا تعلَّـمــت ؟

. Picture إدراج الصور  
. Online Picture إدراج صور من اإلنرتنت  

. Screenshot لقطة شاشة  
. Photo Album ألبوم الصور الفوتوغرافية  

   اســتأذن والديــك؛ واطلــب منهــام 
)3D Photo(تثبيــت التطبيــق
عــىل جهــازك اللوحــي ثــم صمــم  

ألبــوم صــور عائــي.

عزيزي المتعلم ... استخدم أيًا من البرمجيات التي تفضلها للتنفيذ.

في وقت فراغك

إدراج الصور - ألبوم الصور
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   أصمم عرضًا تقديميًّا مدعاًم بالصور.

    أضيف تسمية توضيحية للصور.

    أغري من تنسيق الصور.

    انشأ ألبوم صور فوتوغرايف.

مصــــادر التَّعلــــم

مالحظات وليِّ األمر

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٢٢

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ
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ال تمض كل يومك أمام الحاسوب. 
من الضروي أن تلعب بالخارج، تكلم 

أصحابك، وتبني عالقات جديدة.

إدراج الصور - ألبوم الصور
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 .MultiMedia ما املقصود بالوسائط املتعددة
Power Point؟

أجب أنت يابدر...
لقد أصبحت اآلن ماهرًا.

أحسنت
وهي جتعل العرض التقديمي 

أكثر وضوحًا وتشويقًا .

الوسائط املتعددة هي 
الفيديو والصوت.

االسـتـكـشــاف

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٣٣
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إلضافة فيديو خمزن عى جهاز احلاسوب نتبع اخلطوات 
التالية :

اخرت ختطيط رشحية )عنوان وحمتوى( من تبويب الصفحة الرئيسية جمموعة الرشحية.

 اخرت أداة  فيديــــــو 
تبويــــــب  مـــــــن 

إدراج

حدد الفيديو املطلوب.

اضغط زر إدراج.

١

٣

٤

فيديو

ظهور صندوق احلوار.الحظ:

١

ـعـــــلـم الـتَّ

٣

٤

إدراج الفيديو والتعامل معه

٢

 ثم اخرت أمر 
)فيديو عىل الكمبيوتر ( ٢
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 سأساعدك يا بدر، اتبع معي 
اخلطوات التالية :

بعد أن ضغطت عى زر      
)تشغيل( ملشاهدة الفيديو؛ وجدت 
أن مدة الفيديو طويلة جدًا؛ احتاج 

لقص جزء من الفيديو.

اضغط عىل زر تشغيل
ملشاهدة الفيديو. ٤

تم إدراج الفيديو يف الرشحية.الحظ:

٤

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٣٣

ناقـش معلمـك املــدة الزمنيــة للفيــلم .
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إدراج الفيديو والتعامل معه

لقــد شــاهدت الفيلــم بعــد االقتطــاع املطلــوب. شــكرًا 
لربنامــج العــروض التقديميــة عــى خدماتــه املتنوعــة.

 من صندوق املحاورة الظاهر أمامك، حدد نقطة بداية وقت البدء )     ( ووقت الحظ:
االنتهاء )      ( ملقطع الفيديو.

١

٢

٤

) بعد اقتطاع الفيديو() قبل اقتطاع الفيديو(
48:36.0730:56.31
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استـكـشـــف

عزيزي المتعلم ... 
استكشف التنسيقات المختلفة على الفيديو باستخدام تبويب تنسيق.

تصحيحات :
تحســين ســطوع الفيديــو 

ــه أنماط الفيديووتباين
شكل الفيديو:

الفيديــو  شــكل  تغييــر 
بكافــة  االحتفــاظ  مــع 

. ت لتنســيقا ا

لون:
لمنحــه  الفيديــو  تلويــن  أعــد 
تــدرج  مثــل  نمطيــًا،  تأثيــرًا 
البنــي  درجــة  أو  الرمــادي 

كــن. لدا ا

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٣٣
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إدراج الفيديو والتعامل معه

١
٢

إلدراج فيديو من اإلنرنت نتبع اخلطوات التالية :

٤

٣

5

6
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٢ورقــة عــمل

١  ابحث عن تنوع )احليوانات الالفقارية(.  
٢  فكر مليًا بام ستكتب يف حمرك البحث.  
٣  صمم عرضًا تقديميًا حول املوضوع.  

٤  أدرج بعض الوسائط املتعددة املناسبة ثم أرسلها ملعلمك الستشارته.  

١  من جملد )اآلالت املوسيقية(   انشأ عرضًا تقديميًّا     
        حول املوضوع مع إضافة أفالم فيديو مناسبة.

٢  غري من نمط تنسيق لون الفيديو.  
ا أسفل الفيديو. ٣  أضف نصًّ  

١ورقــة عــمل

نشــــــاط

صمــم عرضــًا تقديميــًا جديــدًا، ثــم مــن األشــكال التلقائيــة أدرج كائن )شــكل القلــب( وأضف 
فيديــو مناســبًا واكتــب كلمــة شــكر لوالديــك، وال تنــَس إضافة اســمك أســفل الرشحية.

التطـبـيــق

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٣٣
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هل استفدت من البحث؟ 

   إدراج فيديو ) من ملف - من اإلنرنت (.
   تنسيق الفيديو.

   اقتطاع جزء من الفيديو.

ابحث عن )أفضل 5 تطبيقات بديلة لـ Microsoft Power Point(، ثم 
أكتب أسامء التطبيقات يف الفراغات التالية :

في وقت فراغك

إدراج الفيديو والتعامل معه

مـاذا تعلَّـمــت ؟
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

عزيــزي املتعلــم ... إن حفــظ عــدد كبــر مــن الوســائط عــى 
جهــاز احلاســوب قــد يتســبب بامتــاء الســعة التخزينيــة جلهــازك 

ــك. ــه لذل فانتب

نصيحة

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ

  أستخدم الوسائط املتعددة إلثراء عريض التقديمي.

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٣٣

مالحظات وليِّ األمر

علــــم مصــــادر التَّ
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العـرض املشـوق - حـلـقـة ٤٤

مرحبا بدر .... أريد أن أستعني بخرباتك يف برنامج العروض التقديمية، فأنا أتطلع 
 لعمل عرض تقديمي مشوق حلفل الفائقني باملدرسة، وأريد أن أضيف النشيد الوطني

يف بداية العرض.

أحسنت
توجد طريقتان للتعامل معها.

بالطبع يا سارة؛ فذلك يف غاية 
السهولة.

هيا بنا نتعرف عى خطوات إدراج الصوت مع صديقنا 
.Power Point برنامج العروض التقديمية

االسـتـكـشــاف
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إدراج  يف  الربنامــج  مميــزات  عــى  اليــوم  ســأعرفكم 
إدراج  بخطــوات  ولنبــدأ  معهــا،  والتعامــل  األصــوات 

الكمبيوتــر. جهــاز  مــن  صــويت  ملــف 

انتـقـــــل إلــــى الرشحيـــة 
املطلـــوب إدراج الصـــوت   

ــا. فيهـ
١

ـــرت  ـــب إدراج اخ ـــن تبوي م
مـــن  صـــوت       أداة 

وسـائـــــــط. جمموعـــة 
٢

اختـــــر صـــــوت علــــى 
الكمبيوتـــر  ٣

مـــن صنـــدوق الحـــوار 
د  حـــدِّ أمامـــك،  الـــذي 
ملـــف  وجـــود  مـــكان 
مجلـــد  مـــن  الصـــوت 

. ) ســـيقى لمو ا (
٤

١

٢
٣

ـعـــــلـم الـتَّ

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٤٤

٤
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الصـــوت  ملـــف  اخـــرت 
)الســـالم الوطنــــي( الـــذي 

ــه. ــد إدراجـ تريـ

اضـغــــــــط علــــــــى زر 
التشـــغيل    واســـتمع 

الصـــوت. إىل 

اضغط عىل إدراج.

5

7

6

ظهور الصوت ورشيط التحكم بالصوت عىل الرشحية.الحظ:

5

6

7

إدراج الصوت والتعامل معه - ضغط امللفات
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أحســنت يــا بــدر، بالطبــع مــن خــالل أداة تســجيل صــوت 
يف )جمموعــة وســائط(. 

ــل  ــن ه ــويقًا، ولك ــر تش ــرض أكث ــح الع ــع أصب رائ
ــًا )كلمــة شــكر( بصــويت  أســتطيع أن أضيــف تعليق

للعــرض التقديمــي؟

أواًل  حــــــدد  تنــَس  ال 
ــراد إدراج  ــة الـمـ الرشحيــ

فيهــا. الصــوت 

أعتقد أن ذلك ممكن من تبويب إدراج.

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٤٤
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تسجيل صوت...

يمكننا التحكم بالصوت من خالل تبويب خيارات التشغيل.

إدراج الصوت والتعامل معه - ضغط امللفات

ايقاف تسجيل الصوت
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نعم يمكن معرفة خصائص امللف ) حجم امللف، نوع امللف، املوقع، 
 احلجم ، تاريخ اإلنشاء ...إلخ ( وذلك باتباع اخلطوات التالية :

 1- من برنامج مستكشف امللفات اضغط عى الزر األيمن للفأرة عى 
       امللف املطلوب. ثم اخر األمر خصائص من القائمة املخترصة .

واألصــوات  والفيديــو  الصــور  ملفــات  إدراج  مــن  االنتهــاء  بعــد 
. كبــرًا  التقديمــي  العــرض  حجــم  أصبــح  التقديمــي  للعــرض 

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٤٤

وهل هناك طريقة ملعرفة حجم امللف ؟

١

٢

نشــــــاط

اظهر خصائص ملف ) حكام الكويت ( وسجل البيانات التالية :
- اسم امللف : ..................................
- نوع امللف : ..................................
- احلجــــــم : ..................................
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عندمــا يصبــح حجــم العــرض التقديمــي كبــرًا 
ــل  ــد لتقلي ــف أو املجل ــط املل ــاج إىل ضغ ، نحت
حجمــه مــن أجــل نقلــه برسعــة أكــرب ، بحيــث 

حيتــل مســاحة أقــل يف التخزيــن .

كيف نضغط امللفات 
أو املجلدات؟

إدراج الصوت والتعامل معه - ضغط امللفات

1

23

التفوق

خطوات ضغط امللفات 
واملجلدات كالتايل:

دعوة بدر سالم
zip.
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العـرض املشـوق - حـلـقـة ٤٤

ضغط الصور

إن رسعــة املعاجلــة ومســاحة التخزيــن تعتــر مــن األمــور املهمــة جلهــاز الكمبيوتــر، لذلــك نحتاج 
إىل تقليــل حجــم امللــف مــن النــص والصــورة والبيانــات الصوتيــة وملفــات الفيديــو مــن أجــل 

نقلهــا برسعــة أكــر؛ وبحيــث حتتــل مســاحة أقــل يف التخزيــن.

ملحوظة :
أثنــاء  الصــور  ضغــط  تســتطيع   Microsoft Office لرامــج  اســتخدامك  خــال  مــن 

التصميــم باســتخدام أداة )ضغــط الصــور( مــن تبويــب تنســيق.

استـكـشـــف

عزيزي املتعلم ...
استكشف مع معلمك كيف تقوم بفك ضغط امللف أو املجلد .
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إدراج الصوت والتعامل معه - ضغط امللفات

التطـبـيــق

١  شغل برنامج العروض التقديمية .  
2  صمم عرضًا تقديميًّا جديدًا حول موضوع )صلة الرحم(.  

3   أضف جمموعة من الرشائح التي حتتوي عىل صور ونصوص مناسبة من   
جملد )صلة الرحم(.

4  أضف موسيقى مناسبة عىل كافة الرشائح.  
5  احفظ العرض التقديمي باسم )صلة الرحم(.  

١ورقــة عــمل

2ورقــة عــمل

١  شغل برنامج العروض التقديمية.  
2  ابحث يف موضوع )تضاريس دولة الكويت (.  

3  صمم عرضًا تقديميًّا جديدًا بعنوان )تضاريس دولة الكويت (.  
4   أضف جمموعة من الرشائح املناسبة مع مراعاة وجود صور تناسب العرض.  

5   أضف موسيقى إىل كافة الرشائح.  
6  سجل رسدًا مناسبًا ألصدقائك.  

7  غري يف مستوى الصوت ليتناسب مع العرض.  
8  احفظ العرض التقديمي باسمك.  
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   إدراج الصوت.
   تسجيل صوت .

   خيارات تشغيل الصوت.
   خصائص امللف أو املجلد . 
  ضغط امللفات أو املجلدات .

قم بتحميل جمموعة من األصوات ومقاطع املوسيقى التي تراها مناسبة من حمرك 
البحث جوجل )Google( مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.

في وقت فراغك

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٤٤

مـاذا تعلَّـمــت ؟

3ورقــة عــمل
   ضع عالمة           أسفل أيقونة امللف املضغوط من امللفات التالية :
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...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

قم بتحميل جمموعة من األصوات ومقاطع املوسيقى التي تراها مناسبة من حمرك 
البحث جوجل )Google( مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.

    ُانشأ ألبوم صور فوتوغرافية.

    أدرج أصواتًا للعرض التقديمي.

    أسجل صوتًا للعرض التقديمي .

    أظهر خصائص امللف أو املجلد .

مصــــادر التَّعلــــم

مالحظات وليِّ األمر

إدراج الصوت والتعامل معه - ضغط امللفات

عبر عن رأيك ، أنا استطيع أن:

    أضغط امللفات أو املجلدات .
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بدر، سارة، كيف حالكم 
... لقد افتقدتكم يف اآلونة 

األخرية.

ال يــا بــدر لــدي بعــض مــن املميــزات 
املهمــة، يمكنكــم إضافــة تأثــريات 
انتقاليــة مميــزة للرشائــح وحــركات 

ــارص. ــة للعن رائع

Microsoft PowerPoint أهاًل بك
واحلمدهلل، لقد اعتقدنا أنك انتهيت من عرض مجيع 

مميزاتك.

وكيـف ذلك حقًا ؟!

االسـتـكـشــاف

احلركات اإلنتقالية هي دخول وخروج الرشائح من العرض التقديمي.

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٥٥
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خيارات التأثري للحركة
4االنتقالية 2

اختيارطريقة التقدمإضافة صوت3
بالرشحية

لتغيري الوقت اخلاص
باحلركة االنتقالية

1
حدد الرشحية املطلوب إضافة تأثري 
انتقال هلا، ثم اخرت تبويب انتقاالت . اختيار التأثري

ـعـــــلـم الـتَّ

تطبيق احلركة االنتقالية
عىل كافة الرشائح

التأثريات اإلنتقالية - احلركات املخصصة

حتديد املدة الزمنية
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نشــــــاط

ــأضيف  ــًا، س ــرض جذاب ــح الع ــع أصب رائ
ــح. ــع الرشائ ــىل مجي ــة ع ــاالت حركي انتق

عزيــزي املتعلــم ...  اســتدع العــرض التقديمــي )كوكبنــا( ثــم أضــف حــركات انتقاليــة 
للرشائــح وصوتــًا مناســبًا مــع حتديــد التوقيــت اخلــاص باالنتقــاالت.

تذكر... ملعاينة العرض 
التقديمي.

معاينة

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٥٥

ملعاينة التأثري االنتقايل للرشحية من خالل 
أداة معاينة.
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ألجلــك،  ســعيد  أنــا  حقــًا! 
جتعلــه  أن  تريــد  هــل  واآلن 

؟ تشــويقًا  أكثــر 

بعــريض  كثــريًا  العلــوم  معلــم  أُعجــب  لقــد 
اإلنتقــاالت؛   تأثــري  إضافــة  بعــد  التقديمــي 

لــك. شــكرًا 

نعم ولكن كيف ذلك؟

 يمكنــــك إضافـــــة حركـــــة خمصصـــة لـكـــل عنـصـــر
)صورة - فيديو - صوت - نص(  يف العرض التقديمي 

لتجعل دخوله أو خروجه أثناء العرض جاذبًا.

التأثريات اإلنتقالية - احلركات املخصصة
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ملعاينة احلركات املخصصة 
يف الرشحية احلالية.

يف  للعنــارص  خاصــة  حركــة  إضافــة  هــي  املخصصــة:  احلركــة 
الرشحيــة مثــل) دخــول، توكيــد، إهنــاء ،مســارات احلركــة( للعنــر 

ــوت. ــة ص ــة إضاف ــع إمكاني ــدد وم ــت حم ــق توقي وف
إلضافة احلركة املخصصة  عىل العنر، اتبع اخلطوات التالية:

حدد العنر املطلوب يف 
الرشحية.

حــركات،  تبويــب  مــن 
اخــر  ثــم  أداة   اخــر 

املناســب. التأثــر 

1

٢

الحظ:
 يمكنك تطبيق أكثر من حركة بالرتتيب املناسب عىل نفس العنرص

 بالضغط عىل أداة        .
ملعاينة احلركة املخصصة يف الرشحية احلالية          .

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٥٥
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ناسخ الحركة

تتغري خيارات التأثري 
حسب احلركة

تكرار حركة الكائن املحدد عىل 
كائن آخر يف الرشحية

اختيار كيفية بدء
 حركة الكائن

عرض منطقة املهام 
اخلاصة بجزء احلركة

عزيزي المتعلم... اكتشف خطوات حذف الحركة المخصصة ليكون العرض        
                              التقديمي احترافّيًا ومنظمًا.

إلعادة ترتيب احلركة 
املخصصة  يف الرشحية

عزيزي املتعلم ... طبق خيارات احلركة املخصصة بالتطبيق املبارش عىل اجلهاز.

استـكـشـــف

التأثريات اإلنتقالية - احلركات املخصصة
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عرضــًا  صمــم  املتعلــم...     عزيــزي 
حتــدد  اإلنجليزيــة  باللغــة  تقديميــًا 
ــتخدمًا  ــكا، مس ــرة فيل ــامل جزي ــا مع فيه
مجيــع مــا تعلمتــه مــن تأثــرات انتقاليــة 
وحــركات خمصصــة يف أي مــن برامــج 
تفضلهــا،  التــي  التقديمــة  العــروض 
الذاكــرة  عــىل  العــرض  احفــظ  ثــم 

املخصصــة لــك لتقدمــه ملعلمــك.

   عزيــزي املتعلــم... صمــم عرضــًا تقديميــًا تــرشح فيــه أنــواع الضامئــر وكيفيــة       
اســتخدامها، مســتخدمًا مجيــع مــا تعلمتــه مــن تأثــرات انتقاليــة وحــركات خمصصــة 
يف أي مــن برامــج العــروض التقديمــة التــي تفضلهــا ثــم احفــظ العــرض عــىل 

ــك. ــه ملعلم ــك لتقدم ــة ل ــرة املخصص الذاك

1ورقــة عــمل

٢ورقــة عــمل

التطـبـيــق

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٥٥
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موجة - ذبذبة - تسطري- تضاؤل - لون كائن - شكل- مسح - برم
- وثب - ظهور - أرشطة - انقسام.

لنساعد سارة يف البحث عن تأثريات احلركة التالية:

3ورقــة عــمل

ــف  ــم أض ــات( ،ث ــن املعلوم ــي) أم ــرض التقديم ــح الع ــم... افت ــزي املتعل    عزي
حركــة خمصصــة جلميــع الكائنــات باإلضافــة إىل حــركات انتقاليــة للرشائــح ثــم 

احفــظ امللــف.

في وقت فراغك

التأثريات اإلنتقالية - احلركات املخصصة
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   أضيف تأثريات انتقالية للرشائح.

    أضيف حركة خمصصة للعنارص.

    أحتكم يف خصائص اإلنتقاالت .

    أحتكم يف احلركة املخصصة .

.Transitions التأثرات االنتقالية  
.Animations احلركات املخصصة  

ماذا تعلَّمت؟

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٥٥

ر عن  رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ

علــــم مصــــادر التَّ
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

مالحظات وليِّ األمر

التأثريات اإلنتقالية - احلركات املخصصة
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كيف يمكنني أن أعرف حجم امللف؟

لقــد انتهيــت مــن تصميــم العــرض التقديمــي 
ملســابقة املحافظــة عــىل البيئــة وســأعرضه غــدًا 

عــىل زمالئــي يف الفصــل.
أحسنت يا بدر، هذا عمل رائع.

ــم  ــاج تنظي لكــن وقــت املســابقة قصــري وأحت
ــح. ــن الرشائ العــرض لتســهيل التنقــل ب

ــاعدك  ــود أدوات تس ــن وج ــد م ال ب
لنســتعن  العــرض،  تنظيــم  عــىل 

التقديميــة. العــروض  بربنامــج 

االسـتـكـشــاف

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٦٦
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ســأوضح لكــم كيفيــة تنظيــم العــرض التقديمــي وذلــك بتصميــم 
رشحيــة حتتــوي عــىل عنــارص ) أشــكال تلقائيــة ، نصــوص ، صــور 
ــرض ،  ــة يف الع ــا إىل أي رشحي ــا تنقلن ــط عليه ــد الضغ ــخ( عن ...إل

ــة : ــاع اخلطــوات التالي باتب

أدرج رشحية من نــوع 
) عنـوان فقط( يف بداية 

 العرض ، واكتب العنوان 
) كويت املايض واحلارض(.

ارسم أحد األشكــال 
) بيضاوي ( يف املكان 

املناسب وأضف النص 
) كويت املايض ( ونسق 

الشكل كام تعلمت سابقًا يف 
برنامج معالج النصوص. 

1

٢

ـعـــــلـم الـتَّ

أزرار اإلجراءات

1

٢

استدع ملف كويت املايض واحلارض .

3

كرر اخلطوة السابقة 
 وأضف النص 

) كويت احلارض (
3
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حدد الشكل املطلوب 
) كويت املايض( 1

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٦٦

انتهيت من رسم األشكال ، كيف 
أربطها بالرشائح املطلوبة ؟

اتبع اخلطوات التالية :

1
اخر أداة         من 

تبويب إدراج ٢

٢

مـــن صنــــــدوق 
املحــاورة الظاهــر 

أمامك فعــل اخليـار 
)ارتباط تشعبي إىل: (

3

اضغط عىل السهم 
إلظهار حمتوى القائمة 

املنسدلة.
٤3

٤

اخر )رشحية...( 
الختيار أي رشحية يف 
العرض لالرتباط هبا.

55
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يمكنك استخدام أشكال مع اإلجراء املناسب للرجوع إىل الرشحية األوىل الحظ:
عند احلاجة .

اخر الرشحية املطلوبة 
)كويـــت املــــايض( من 
صندوق املحاورة الذي 

ظهر أمامك.

اضغط موافق ، ثم اضغط 
موافق للنافذة الرئيسية . 

٦

٧

أزرار اإلجراءات

٦

٧

ناقـش معلمـك يف االختيارات األخرى للقائمة املنسدلة .

كرر اخلطوات السابقة 
للشكل )كويت احلارض( ٨

عاين العرض التقديمي. ٩
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ــة  ــروض التقديمي ــج الع ــا برنام ــع! إن مزاي رائ
ــدة. ــددة ومفي متع

عزيزي املتعلم ... افتح ملف بعنوان )البيئة(
أدرج يف الرشحيــة رقــم )٤( شــكاًل تلقائيــًا مناســبًا، ثــم أدرج إجــراء كارتبــاط تشــعبي بموقــع 

 https://epa.org.kw/ اهليئــة العامــة للبيئــة الكويتيــة

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٦٦

نشــــــاط
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عزيــزي املتعلــم ... استكشــف خطــوات إنشــاء إجــراء لإلرتبــاط التشــعبي يف الرشحيــة رقــم 
ــتخدام  ــداده باس ــبق إع ــذي س ــات ال ــر النفاي ــادة تدوي ــول إع ــوم ح ــادة العل ــر م )٥( لتقري

ــم إنشــاؤه يف برنامــج آخــر. ــج النصــوص بملــف ت برنامــج معال

استـكـشـــف

أزرار اإلجراءات
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1  افتح برنامج العروض التقديمية.  
٢  استدع ملف ) املجموعة الشمسية(.  

3   أدرج شكاًل تلقائيًا يف كل رشحية.  
٤  أدرج زر إجراء للشكل التلقائي لفتح صورة مناسبة.  

1ورقــة عــمل

٢ورقــة عــمل

التطـبـيــق

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٦٦

1  افتح برنامج العروض التقديمية.

٢  استدع ملف )أنواع املغناطيس(.

3   يف رشحيــــة املحتـــوى أدرج أزرار إجــراء علـى 

        العناوين للتنقل للرشحية املناسبة لكل موضوع.
٤   إضافــة زر إجــــراء لبقيــة الرشائـــح للعـــــودة 

       لرشحية املحتوى.
5  تنقل بن الرشائح.

٦   احفظ العرض التقديمي باسمك عىل القرص اخلاص بك عىل الشبكة.  
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مـــاذا تعلَّمت؟

  قائمة املحتويات.
  زر اإلجراءات.
  ارتباط تشعبي.

ــح  ــن الرشائ ــى أن تتضم ــامل ع ــات يف الع ــرب احليوان ــه أغ ــش في ــًا تناق ــًا تقديمي ــم عرض صم
ــرة(. ــورة مع ــة - ص ــات غريب ــة )حيوان ــن ثابت عناوي

أغرب احليوانات

في وقت فراغك

أزرار اإلجراءات
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

    ُانشأ رشحية قائمة املحتويات.

     ُانشأ إجراء يرتبط برشحية حمددة.

     ُانشأ إجراء يرتبط بموقع يف اإلنرتنت.

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ

علــــم مصــــادر التَّ

 األمر
ِّ
مالحظات ولي

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٦٦
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نصيحة
   تذكر القيام ببعض التمارين خالل استخدام الجهاز.

   احرص عىل راحة عضالت عينيك ملدة ترتاوح بن 3 إىل 5 دقائق، 
بإبعاد نظرك عن الشاشة كل ساعة عمل.

   التزم بالتوقيت الذي يحدده والديك.

أزرار اإلجراءات
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ــىل  ــو ع ــم الفيدي ــري إىل فيل ــارة انظ س
جهــازي اللوحــي. أعددتــه ملعلــم مــادة 

العلــوم عــن أمهيــة ترشــيد املــاء.

لقــد أعــددت الفيلــم باســتخدام برنامج 
.Microsoft Power point

ــك  ــدو أن ــدر. يب ــز ب ــل ممي ــع! عم رائ
اســتعنت بأحــد الربامــج االحرافيــة.

برنامــج Microsoft Power point هــل تســتطيع تقديم املســاعدة يل يف التعرف 
عــىل  كيفيــة تصديــر العــرض التقديمــي كفيلــم فيديــو وعرضــه عىل أجهــزة أخرى؟

االسـتـكـشــاف

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٧٧
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عزيــزي املتعلــم... تعلمــت ســابقًا كيفيــة حفــظ العــرض التقديمــي 
تصديــره  خطــوات  ســنوضح  واآلن  احلاســوب  جهــاز  عــىل 

بتنســيقات خمتلفــة لعرضــه عــىل أجهــزة أخــرى.

ــف  ــر املل ــب لتصدي ــيق املناس ــو التنس ماه
ــة؟ وعرضــه عــىل أغلــب األجهــزة الرقمي

ــر  ــم تصدي ــف يت ــم كي ــا نتعل ــدر ، هي ــا ب ــنت ي أحس
.PDF بتنســيق   التقديميــة  العــروض  ملــف 

ـعـــــلـم الـتَّ

أعتقــد أن تنســيق PDF  يمكــن عرضه 
عىل أغلــب األجهــزة الرقمية.

حفظ العرض التقديمي والتصدير
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اخر األمر تصدير 
من قائمة ملف.

اخر اساًم للملف 
ومكانًا حلفظه.

اضغط عىل إنشاء 
.PDF/XPS مستند

اضغط عىلزر نرش.

٢

٤

3

5

رائــع ســأصدر امللــف بتنســيق PDF  عــىل 
الذاكــرة الضوئيــة ألعرضــه عــىل األجهــزة.

التقديمــي  العــرض  نشــاهد  هيــا 
.  PDF بتنســيق  حفظنــاه  الــذي 

٢

3

٤
5

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٧٧

استدع امللف 
املطلوب . 1
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ــه .. إذا شــاهدت العــرض التقديمــي عــىل جهــاز  ــزي املتعلــم ... انتب عزي
آخــر فإنــه مــن املمكــن أال تظهــر بعــض املحتويــات ) الفيديــو ، صــوت ، 
خطــوط أو أي ملفــات أخــرى يتــم اســتخدمها يف العــرض (.لــذا يتوجــب 
ــك  ــل ذل ــن. ولعم ــيط ختزي ــىل وس ــة ع ــي كحزم ــرض التقديم ــر الع تصدي

نتبــع اخلطــوات التاليــة

نسخ حزمة العرض التقديمي 
إىل قرص مضغوط

3

إضافة املزيد من ملفات 
العروض التقديمية لعملية 

النسخ

إزالة العرض التقديمي
املحدد من قائمة النسخ

نسخ حزمة العرض التقديمي 
إىل جملد )نسخ العرض

 عىل وسيط ختزين (

1

٢

حفظ العرض التقديمي والتصدير

٤
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الــذي  املجلــد  حمتويــات  لنســتعرض 
التقديميــة. العــروض  برنامــج  أنشــأه 

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٧٧

اكتب اسم املجلد . 5

حــدد موقــع التصديــر 
)أي وســيط ختزيــن( ٦

5
٦

اضغط موافق . ٧

اضغط نعم . ٨٨

٧
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حفظ العرض التقديمي والتصدير

5

نكمل خطوات احلفظ كام 
تعلمنا سابقًا.

.  MP4 بامتــداد  التقديمــي كفيديــو  العــرض  استكشــف طريقــة تصديــر  المتعلــم...   عزيــزي 
 ثم رقم الخطوات بما تراه مناسبًا .

استـكـشـــف

 يتيح لك الربنامج تصدير ملف الفيديو بامتداد Windows Media Video            الحظ:
)wmv( أيضًا.
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عزيزي المتعلم ... ساعد سارة للوصول إلى أداة النسخ إلى القرص المضغوط.

نسخ القرص التقديمي 
عىل قرص مضغوط

إنشاء مستند 
PDF/XPS

إنشاء فيديو.

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٧٧

نشــــــاط
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حفظ العرض التقديمي والتصدير

.PDF 1   استدع ملف )العمرة(، أعد تنظيم الرشائح لتكون صحيحة، ثم صدر  امللف  

ــف  ــرى كمل ــارة أخ ــة وت ــارة كحزم ــف ت ــدر املل ــم ص ــي،  ث ــاز اهلضم ــف اجله ــتدع مل ٢    اس  
فيديــو مــن نــوع MP4 عــىل ســطح املكتــب .

1ورقــة عــمل

٢ورقــة عــمل

التطـبـيــق
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عزيزي املتعلم... صمم عرضًا تقديمّيًا تروي به قصة قصرية من تأليفك يف حب الوطن . 

. PDF تصدير العرض التقديمي بتنسيق  
  تصدير العرض التقديمي كحزمة عىل وسيط ختزين .

  تصدير العرض التقديمي كملف فيديو .

ــيقى  ــور، موس ــو، ص ــددة )فيدي ــائط متع ــى وس ــي ع ــرض التقديم ــوي الع ــى أن حيت ــرص ع اح
ــو. ــف فيدي ــرض كمل ــدر الع ــم ص ــويت( ث ــق ص وتعلي

في وقت فراغك

مـــاذا تعلَّمت؟

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٧٧



135       وحدة األدوات الرقمية

حفظ العرض التقديمي والتصدير

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ر عن رأيك ، أنا أستطيع أن: عبِّ

علــــم مصــــادر التَّ

 األمر
ِّ
مالحظات ولي

   أصدر العرض التقديمي كحزمة عىل وسيط ختزين.
. PDF أصدر العرض التقديمي بتنسيق    

    أصدر العرض التقديمي كملف فيديو.
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نصيحة
سغن مستقيمن.   احتفظ بالرِّ

سغن عىل أحد اجلانبن أو ألعىل أو أسفل.    جتنَّب ثني الرِّ

العـرض املشـوق - حـلـقـة ٧٧
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حفظ العرض التقديمي والتصدير

10 قواعد الستعامل 
احلاسوب يف املدارس
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أنــا مــن أصحــاب املشاريــع ٨
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مشروعي تميزي

shapesLiving and Non- Living

االحرتام حق وواجبطرق ترشيد الكهرباء

Living and Non- Living

قمــت  وقــد  مفيــدة وممتعــة،  برامــج  عــىل  تعرفــت  اآلن  حتــى 
بتصميــم الكثــر مــن املرشوعــات مــن خــالل الــدروس الســابقة.

ما رأيك أن جتمع مهاراتك يف الربامج الذي تعلمتها :
.Power Point -

 . Movie Maker -
. 3D Paint -
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The story of color wheelاملعداد

العمـــــــــرة

Past Tens

اجلهاز اهلضمي

غزوة األحزاب

أنــا مــن أصحــاب املشاريــع٨

The story of color wheelاملعداد

العمـــــــــرة

Past Tens

اجلهاز اهلضمي

غزوة األحزاب

أنــا مــن أصحــاب املشاريــع
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غزوة األحزاب أو اخلندق

مشروعي تميزي

موقع مكة املكرمة

عجــــائب الدنيـــا

أجهزة جسم اإلنســــان

الكــــــــــــــائناتالغـــــــــــــــذاء
 احلــــــــــية

فريوسات احلاسوب

اآلالت اإليقاعية
املعـــــــــــــــداد

غزوة األحزاب أو اخلندق

موقع مكة املكرمة

عجــــائب الدنيـــا

أجهزة جسم اإلنســــان

الكــــــــــــــائناتالغـــــــــــــــذاء
 احلــــــــــية

فريوسات احلاسوب

اآلالت اإليقاعية
املعـــــــــــــــداد

مشروعي تميزي
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الكهرباء واملـــاء حــــياة

أجزاء الزهرة األربعة

الديمقراطية
أعــــــــــــامل  يف الكويت

احلــــــــــــــج

كيف تنمو النباتات
 من البذور؟

الدينــــــــــــــاصورات

املجموعة الشمســـــــــية

األجهــــــــــــــــزة 
الرقـــــــــــــمية

أنــا مــن أصحــاب املشاريــع ٨
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تذكر
   احرص على حسن التعامل مع معلمك وتقديره، فهو بمنزلة

        والدك.
   اقتـد بـه في األعمـال الصالحة والحسنـة، واحـرص علــى 

        االستفادة منه.

احلــــــــيوانات
الالفقـــــــــارية

التلوث البيئي
 يف الكــــــــــويت

تضاريس
 دولة الكويت

النبات الطبيعي
 يف الكــــــــــــــويت

صــــحة اإلنسان 
يف صـــحة البيئة

احـرتام حقوق 

اآلخـرين

مشروعي تميزي


