وزارة التربية
هنطقة الجهراء التعليوية
هــال عيسى هطــر م  .بنين

قسن الحاسىب

إهــــداء الـــى كـــل مــن عممنـي وكــــان سببــــا فــي انجــــــاح هـــــذا العمــــل ابتـــداء ممـن
ربون ــي صغيـــــــ ار مـــــرو ار بمــن عممونـــــي وحتــي زمـــالئــــي بالعمـــــل الذيــــــن أكســبوني
خبـــــرات كثيــرة ثـــــم رؤسائــــي بالعمل من رئيس قســــم وموجـــه فنــي ومديــــر مدرســـة
الذيـــن استفـــدت كثيــــ ار مـــن توجهاتهــم وتصويبهم ألخطــــائـــــي.
اهــــــدي هـــــذا العمــل الــي طالبـــــي االعـــــزاء الذيـــــن نسعــــي جاهديــــن التبــــاع أفضـــــل
الطــــرق إليصال المعمومــــة لديهـم.
أســــأل اهلل أن ينفــع بهـذا العنـل كـل مـن حضــر ليستفيـد

ويفيد.

اليوم والتاريخ
االحد

8102 / 4 / 82

الحصة

الصف

5-4

0/6

برناهج العروض التقديوية
التأثيرات الجوالية
إدراج صىرة – إدراج صىت
الهدف العام
التعرف عمي كيفية إدراج الصور وادراج تأثيرات جمالية عميها وكذلك ادراج االصوات.
األهداف السلىكية

أتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن:
 يحدد الشريحة المطموب اضافة الصورة لها. يختار أداة قصاصة فنية من مجموعة رسومات. يبحث عن الصورة المناسبة التي يريد ادراجها. يضيف الصورة لمشريحة. يدرج لمشريحة صورة من ممف. يضيف تأثير جمالى عمي الصورة من أنماط الصور. يدرج صوت من ممف بالشريحة. يدرج صوت من مكتبة االصوات  Clip Organizerالي الشريحة. يضيف صوتا مسجال بالشريحة. يحدد مستوي سماع الصوت بالشريحة. -يعاين الصوت الذي تم اضافتة لمشريحة.

التقنيات
التربوية
 جهاز الحاسوب.
 جهاز العرض .Data Show
 وسائل مساعدة.
 عرض تقديمي.

 الكتاب المدرسي

القيمة التربوية

 تحفيــز ذهــن الطــالب وزيــادة تركيــزهم عــن طريــق لعبــة تربويــة يــتم توزيعهــا عمــيمجموعــات مــن الطمبــة عــددها  4مجموعــات كــل مجموعــة مكونــة مــن خمــس طــالب
والفائز هي المجموعة التي تنهي المعبة اوال.

المقدمة

أذكر الطالب بأننا قد قمنا بادراج صور من قبل ببرنامج الناشر المكتبي واليوم
سوف نقوم باضافة بعض التأثيرات الجمالية كالصور واالصوات الى برنامج
العروض التقديمية كيف ؟ هيا بنا نتعمم ؟

العرض
أوال  :ادراج صورة ويتم باتباع الخطوات التالية :
أ  -إدراج صورة من قصاصة فنية :
 -1اختر عالمة التبويب إدراج .

 -2اختر االداه قصاصة فنية من مجموعة رسومات.
 -3يظير لوح قصاصة فنية يسار نافذة البرنامج .
 -4اكتب في خانة البحث الكممة التي تدل عمى الصورة التي
تبحث عنيا.

 -5اضغط زر انتقال فتظير مجموعة من الصور المطابقة
لكممات البحث .

 -6اضغط عمى احد الصور ليتم إضافتيا إلى الشريحة.
ب  -إدراج صورة من ممف .
 -1اختر عالمة التبويب إدراج.

 -2اختر األداة صورة من مجموعة رسومات توضيحية.
يظير صندوق محاورة أمـر إدراج صورة حدد مكان

الص ـ ـورة بنف ـ ـ ـس األسمـوب المتبع فـ ـي طريق ـ ـ ـ ـة فتح.

جـ  -إدراج تأثيرات جمالية عمى الصور.
تساعد أنماط الصور عمى إضافة تأثيرات جمالية عمى الصورة كما يمي :
 -1حدد الصورة فيظير عالمة تبويب (أدوات الصورة ).
 -2استع ـرض أنم ـ ـ ـاط الص ـ ـ ـور مـ ـ ـ ـن خـ ـ ـ ـالل زر

(سيم إلى أسفل )من مجموعة أنماط الصور.

 -3اختر النمط فيطبق عمى الصورة .

ثانيا  :ادراج صوت ويتم باتباع الخطوات التالية :
أ  -إدراج صوت من ممف :
 -1اختر عالمة التبويب (إدراج).

 -2أضــغط عمــى الســيم أســفل أداة صــوت مــن مجموعــة
(قصاصات الوسائط).

 -3أختر أمر صوت من ممف من القائمة الفرعية ألداة صوت.

يظير صندوق محـاورة أمـر (إدراج الصـوت) حـدد ممـف الصـوت بـنفس األسـموب المتبـع فـي

طريقة فتح.

ب  -إدراج صوت من مكتبة القصاصات : Clip Organizer
 -1أختر عالمة التبويب (إدراج).

 -2اضغط عمى السيم أسـفل أداة (صـوت) مـن مجموعـة
(قصاصات الوسائط).

 -3أختــر أمــر (صــوت مــن  ) Clip Organizerمــن
القائمة الفرعية ألداة (صوت).

 -4يظير لوح (قصاصة فنية) يسار نافذة البرنامج يحتوى مقاطع صوتية فأختر إحداىا.

جـ  -إدراج صوت مسجل :

 -1اختر عالمة التبويب (إدراج).

 -2اضغط عمى السيم أسفل أداة (صوت) من مجموعة (قصاصات الوسائط).
 -3اختر أمر (تسجيل صوت) من القائمة الفرعية ألداة (صوت).

 -4أكتب اسم ممف الصوت في صندوق محاورة أمر (تسجيل الصوت) .
 -5اضغط عمى زر تسجيل وابدأ التسجيل.
 -6عند االنتياء اضغط عمى زر إيقاف.

 -7اضغط موافق لتظير عالمة الصوت عمى الشريحة.

الحـــظ :

بعد إضافة المقطع الصوتي باى من الطرق السابقة تظير الرسالة التالية :
إذا ضغط عمى زر تمقائيا فان الصوت سيعمل مباشرة عند عرض

الشريحة ,أما إذا ضغط عمى زر عند النقر فان الصوت لن يعمل

عند عرض الشريحة إال إذا ضغط المستخدم بزر الفأرة األيسر عمى

الشريحة.

وبعد االيجابو عمى الرسالة السابقة يظير رمز الصوت

في الشريحة.

د  -اشرح لمطالب خيارات عرض الصوت:
عند الضغط عمى رمز الصوت في الشريحة تظير عالمة تبويب جديدة وىى أدوات الصوت وأىم
أدواتيا :
لمعاينة وسماع الصوت
لتحديد مستوى الصوت (منخفض,متوسط,عالي,كتم)
إلخفاء رمز الصوت أثناء العرض
ليستمر تشغيل الصوت

التطبيق
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التقويم الصفي
 عدد خطوات ادراج صورة من قصاصة فنية ؟ -أذكر خطوات ادراج صوت من ممف ؟
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