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  مدقي 

  تنيوبروبلا ميلعت باتك

  

  تالاجملا عيمج يف بتكلا نم ديزملانوروز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

تنيوبروبلا جمانرب ليغشت  )Power Point(جماربلا ةمئاق نم:   

أدبا رز رقنا مث ماهملا طيرش ىلإ رشؤملا هجو         .١  )Start(     ةـمئاق رهظت امدنعو  
  . جماربلا ةمئاق  رهظت )Programs(جماربلا ىلإ رشؤملا هجو أدبا 

جمارـبلا ةمئاق  )Microsoft Power Point(رايتخاب مق . ٢ يـف  حـضوم اـمك    
   .لكشلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 -):My Computer( ةذفان نم جمانربلا ليغشت

 .سيفوالا ليغشت جمارب  راصتخا طيرشنم 3

  

  

  .    تنيوبروبلا جمانرب ةنوقيأ ىلع ًاجودزم ارقن أ           3

  ):Power Point( تنيوبروبلاةشاش تانوكم 

  
  

  

  



يوـتحيو جماـنربلا ةذفان ىلعأ يف دجوي ثيح   : )Title Bar( ناونعلا طيرش .١
   .جمانربلا مجح ةداعإو قلغو ريغصت رارزأ ىلع يوتحيو ناونعلا ىلع

ةمئاق لكو جمانربلا مئاوق ىلع يوتحي ثيح  :) Menu Bar( مئاوقلا طيرش .٢
  .تارايتخاو رماوأ ىلع يوتحت

  

  

زومر نع ةرابع ةطرشألا هذه ربتعت ثيح  ) :Tool Bar( تاودألا ةطرشأ .٣
  .مئاوقلا طيرش يف ةدوجوملا رماوألل ةرصتخم 

  

  

راسي لفسأ دجوت رارزأ ٥نع ةرابع يهو  ):View Button(ضرعلا رارزأ.٤  
ضرع ، لصفم ضرع لثم ةفلتخم قرطب ضرعلا ميدقتل مدختست يهو ةشاشلا            

   .ةحيرش ضرعو حئارشلا زراف ضرع ، حئارشلا ضرع ، يداع

هذه مسقنتو يلاحلا ضرعلا ةذفان يهو : )Active Window( ةطشنلا ةذفانلا. ٥
  .ىوتحملاو ناونعلا امه نيئزج ىلإ ةذفانلا 

يدوماـعو يـقفأ ناطيرـش دجوي ثيح     :)Scroll Bar(ريرمتلا ةطرشأ . ٦
  .ضرعلا فلم حئارش نيب لاقتنالل نامدختسي 



نـع كراـبخإب موـقت    ثيح:)Status Bar() تامولعملا(ةلاحلا طيرش . ٧  
. ..ةـيلاحلا ةحيرـشلا مقرو حئارشلا ددع نعو جمانربلا ل           خاد يلاحلا كعضو  

  .خلا
 

  :ىلوألا ةشاشلا رهظتو جمانربلا ليغشت متيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  
عبرم نأب ًاملع   (ضرعلا ءاشنإ ةيفيك ديدحتل يراوح عبرم عم جمانربلا حتف متيس           

ىلع عبرملا اذه يوتحي ثيح     ) ةرم لوأل جمانربلا ليغشت دنع رهظي اذه راوحلا       
يخ٤   :يهو تارا  

µ    ةباجإلا دعب ديدج ضرع ءاشنإب موقي ثيح        :يئاقلتلا ىوتحملا جلاعم
   خلا... طخلاو ضرعلاو ىوتحملا لوح ةلئسأ ةدع نع 

µ   بلاوقلا دحأ مادختساب ديدج ضرع ءاشنإب موقي ثيح         :ميمصتلا بلاق
  . جمانربلاب ةرفوتملا



µ  غراف يميدقت ضرع ديدج ضرع ءاشنإب موقي      ثيح :  من مادختساب  جذو  
  . غراف
µ  دوجوم ضرع فلم حتف متي ثيح :دوجوم يميدقت ضرع حتف.  

  

  

  :اهنم جمانربلا ءاهنإل قرط ةدع دجوت 

ةمئاق ) Exit( رايتخا .١  )File.(  

  .جمانربلا ىهتني مث فلملا ظفحب بلاطتس .٢

Û وأ  

  ).Alt + F4(يحاتفم طغض .١

 .هظفحب كرمأت ةلاسر رهظت هظفحب مقت مل اذإف فلملا ظفحب مق .٢

  

Û وأ  

عبرم .١ مكحتلا ةمئاق   ) Control Menu Box(  ًاجودزم ًارقن  .  

  .ةشاشلا نيمي ىلعأ دوجوملا ) X(قالغإلا رز ىلع رقنلا  .٢



  Presentationاهقيسنتو ضورعلا دادعإ 

  
C يئاقلتلا ىوتحملا جلاعم مادختساب حئارشلا ءاشنإ)Auto Content Wizard.(  
C ميمصتلا بلاق مادختساب حئارشلا ءاشنإ)Design Template(.  
C ميمصتلا بلاق مادختساب حئارشلا ءاشنإ()  

  :ضورعلا ءاشنإ

دجوت  قرط ٣  يهو ضرعلا حئارش ءاشنإل   :-  

Û  يئاقلتلا ىوتحملا جلاعم مادختساب حئارشلا ءاشنإ:  

 .جمانربلا ليغشتب مق . ١

   .ديدج يميدقت ضرع عبرم رهظيف فلم ةمئاق نم)ديدج(رمألا رتخا . ٢

مث Generalبيوبتلا طِّشن   . ٣ رز رـقنا مـث يئاقلتلا ىوتحملا جلاعم راتخا             
  .جلاعملا تاعبرم نم لوألا يراوحلا عبرم رهظيف ، قفاوم 

ضرـعلا عون ديدحت كنم بلطي رخآ يراوح عبرم رهظيف يلاتلا رز رقنا             .٤
تاعيبم وأ عيراشم مأ ةماع ةكرش مأ ماع وه له          . همدقت فوس يذلا يميدقتلا   

عونلا د     ... قيوست  /   هدـيرت يذلا رايتخالا طّشن ةلباقملا ةمئاقلا نمو        دح ، خلا
  .يلاتلا رز رقنا مث

  

  



  

فوس يذلا جارخإلا عون ديدحت كنم بلطي رخآ يراوح عبرم رهظي           . ٥
ىـلع وأ ةشاشلا ىلع يميدقت ضرع وه له         ) . لكشلا رظنا (همدختست  

حئارش وأ نولم فافش قرو وأ دوسأو ضيبأ فافش قرو ىلع وأ بيو              
مم ٣٥ ا د.      .يلاتلا رز رقنا مث هديرت يذلا رايخلدح

  

  

  

  

  

يميدقتلا ضرعلا ناونع ديدحت كنم بلطي رخآ يراوح عبرم رهظي . ٦
ددحو ناونعلا بتكا ، ةحيرش لك يف اهنيمضت بجي يتلا رصانعلاو 
لصح دق هنأب كربخي يراوح عبرم رهظيف ، يلاتلا رز رقنا مث رصانعلا 

ظيف ءاهنإرز رقنا ةبوجألا ةفاك ىلع   .ضرعلا ره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  Design Templateميمصتلا بلاق مادختساب حئارشلا ءاشنإ 

 .جمانربلا ليغشتب مق . ١

     .ديدج يميدقت ضرع عبرم رهظيف فلم ةمئاق نم ) ديدج(رمألا رتخا . ٢

رز رـقنا مـث يئاقلتلا ىوتحملا جلاعم راتخا مث           Generalبيوبتلا طِّشن   . ٣  
  .جلاعملا تاعبرم نم لوألا يرا وحلا عبرم رهظيف ، قفاوم

ضرـعلا عوـن ديدحت كنم بلطي رخآ يراوح عبرم رهظيف يلاتلا رز رقنا               .٤
وأ عيراـشم مأ ةـماع ةكرـش مأ ماع وه له            . همدقت فوس يذلا يميدقتلا   

راـيتخالا طـّشن ةلباقملا ةمئاقلا نمو عونلا د           ... قيوست  / تاعيبم    دح ، خلا
 .يلاتلا رز رقنا مث هديرت يذلا 

فوـس يذـلا جارخإلا عون ديدحت كنم بلطي رخآ يراوح عبرم رهظي             . ٥
بيو ىلع وأ ةشاشلا ىلع يميدقت ضرع وه له         ) . لكشلا رظنا (همدختست  

مم   ٣٥حئارش وأ نولم فافش قرو وأ دوسأو ضيبأ فافش قرو ىلع وأ                .
يلاتلا رز رقنا مث هديرت يذلا رايخلا د    دح

يميدـقتلا ضرـعلا ناوـنع ديدحت       كنم بلطي رخآ يراوح عبرم رهظي       .  ٦
رصانعلا ددحو ناونعلا بتكا ، ةحيرش لك يف اهنيمضت بجي يتلا رصانعلاو            
ةـفاك ىـلع لصح دق هنأب كربخي يراوح عبرم رهظيف ، يلاتلا رز رقنا مث                

  .بولطملا ضرعلا رهظيف ءاهنإ رز رقنا ةبوجألا 

  
  



Û  ميمصتلا بلاق مادختساب حئارشلا ءاشنإ)Design Template :(  

   .Power Pointجمانرب حتفا . ١

طـشن  ) ديدج يميدقت ضرع  (عبرم رهظيف فلم ةمئاق نم      ) ديدج(رمألا رتخا    .٥
عـيمج ىـلع يوتحي يراوح عبرم رهظيف   ) Design Templates(بيوبتلا 

عـبرم يف بلاقلا لكش ظحالو هديرت يذلا رايتخالا ددح ، ةدوجوملا بلاوقلا             
)Preview ( قفاوم رز رقنا مث.  

  

  

  

 

ًاـطيطخت  نورشعو ةعبرأ   ىلع يوتحي   ) ةديدج ةحيرش (يراوح عبرم رهظي    . ٣
ةـنيعم ةروـصب ةدعم نوكت ضرعلا   )Slides(حئارشل ) Auto Layout(ًايئاقلت   

موسرلاو صوصنلا لثم تانايبلا عاونأ ةفاكل ةصصخم نكامأ ىلع لمتشت ثيحب           
  .ةيلكيهلا وأ ةينايبلا تاطيطختلاو روصلاو 

طيطختلا رهظيف قفاوم رز رقنا مث ةحيرشلل بسانملا طيطختلا          عون ديدحتب مق  . ٤  
رـهظت نأ اهديرت يتلا تامولعملا لاخدإب مق ،جمانربلا ةشاش لخاد هترتخا يذلا             

  .كضرع يف

رمألا رتخا  ًايودي ةديدج ضرع ةحيرش ةفاض    إل.٥ ةـمئاق نـم   ) ةديدج ةحيرش( 
يئاقلتلا طيطختلا   لاكشأ نم ًالكش ددح ةديدج ةحيرش يراوح عبرم رهظي جرادإ           

بـسح تامولعملا ةفاضإب مق هترتخا يذلا طيطختلا رهظي  قفاوم رزلا رقنا مث              
لمعلا ظفحب مق مثهترتخا يذلا طيطختلا   .  

 



  اهقيسنتو ضورعلا دادعإ

N  ضرعلا فلم تاحفص طبض: 

  .هيلع تاريغتلا يرجت فوس يذلا فلملا حتفا . ١

) ةحفـصلا دادـعإ   (عبرم رهظيس   فلم ةمئاق نم    ) ةحفصلا دادعإ (رمألا رتخا   . ٢
ددح مث هديرت يذلا عافترالاو ضرعلا ددح حئارشلا مجح ةناخ يف           ) لكشلا رظنا (

اهدـيرت يتلا ماقرألا ددح حئارشلا ميقرت ةناخ يفو يدومع وأ يقفأ حئارشلا هاجتا     
  .قفاوم رز رقنا كلذ دعب

  

N ضرعلا فلم تايوتحم ريغصتو ريبكت : 

  . حوتفملا فلملا نأ دكأت. ١

ةمئاق نم ريغصتو ريبكت رمألا رتخا. ٢  يراوـح عـبرم رهظيس  ) ضرع( 

  .قفاوم رز رقنا مث اهديرت يتلا ريبكتلا ةبسن ددح ) ريغصتو ريبكت(ناونعب 

  

N  حئارشلا ضرع طمن ريغت : 

يهو ضرعلا قرط ريغتل رارزأ٥دجوت       :  
هذه ضرعت ثيح جمانربلا ليغشت دنع ًايئاقلت رهظت يهو : يداع ضرع  -١

لتحي ثيح تاظحالملاو ليصفتلاو ةحيرشلا يه ةفلتخم قطانم ثالث ةقيرطلا          
  . ربكألا ءزجلا ةحيرشلا مسق
يه ماسقأ ٣ىلإ ةحفصلا ميسقت متي ةقيرطلا هذه يف ًاضيأ : لصفم ضرع  -٢  
            .ربكألا ءزجلا لصفم مسق لتحي ثيح تاظحالم ، لصفم ، ةحيرش



طقف ةحيرشلا مسق رهظيةقيرطلا هذه يف: ةحيرشلا ضرع  -٣   .   
رغـصم لكشب حئارشلا عيمج ضرع متي ثيح  : حئارشلا زراف ضرع  -٤

حئارـشلا لـقنو خسنو ليدعت عيطتست هذه ةقيرطلابو يميدقتلا ضرعلا يف            
         . ضرعلا اذه ءانثأ صاخ تاودأ طيرش رهظي ثيح
حئارشلا ضرع    -٥ نودـب ةـشاشلا لماك ىلع حئارشلا ضرع متي ثيح          :  

جمانربلا ةشاش تانوكم نم يأدوجو   .  

  

N  لصفم(ضرعلا طمن يف فلملا عم لماعتلا: ( 

نـلو  . طقف ةيصن ةروصب ضرعلا حئارش ةفاك ضرعب موقي لصفم ضرعلا طمن             
رطـس فيـضن نأ عطيتسن عضولا اذه يفو ضرعلا يف روص وأ موسر يأ رهظت                

ةدوـجوملا مهسألا  قيرط نع اهناكم نم ةرقف لقن وأ ةئدابلا تافاسملا رييغت وأ ديدج       
  .تاودألا طيرش يف 

  

N  ةديدج ةحيرش جاردإ: 

  .حئارشلا زراف طمن يف حئارشلا فلم حتفا . ١
  .ةديدجلا ةحيرشلا ناكم ددح . ٢
نـم ةديدج ةحيرش رز رقنا وأ       ) ةديدج ةحيرش (رتخا مث جاردإ ةمئاق حتفا      . ٣

  .تاودألا طيرش 
قفاوم رزلا رقنا مث يئاقلتلا طيطختلا لاكشأ نم الكش ددح. ٤  .  
تاريغتلا لمعب مق ، قباسلاب هتددح يذلا ناكملا يف ديدجلا طيطختلا رهظي            . ٥
  .اهديرت يتلا



  

N  ضرع ةحيرش خسن: 

I-  ًاحوتفم لاز ام فلملا نأ دكأت.  
II-  حئارشلا زراف طمن ىلإ لقتنا.  

III-           ةمئاق نم  ) خسن(رمألا رقنا مث اهخسنب موقت فوس يتلا ةحيرشلا ددح
  ريرحت 

IV-   قصل رتخا مث ةحيرشلا هيف عضت فوس يذلا ناكملا          يف رشؤملا عض  
  .ريرحت ةمئاق نم 

  

N  ةحيرش فذح: 

  .اهفذح ىلع يونت يتلا ةحيرشلا ددح . ١
حاتفم ىلع طغضلا ةأ ريرحت ةمئاق نم ةحيرش فذح رتخا. ٢  )Delete( .  

  

N  ناولألا قيسنت: 

عـبرم رـهظيف ، قيـسنت ةمئاق نم         ) حئارشلا ناولأ ماظن  (رمألا رتخا   . ١
  )لكشلا رظنا) .(ناولألا ماظن( يراوح
متيل قيبطت رزلا رقنا مث اهديرت يتلا ناولألا ددح مث يسايق بيوبتلا طشن             . ٢

متـيل لـكلا ىلع قيبطت رز رقنا وأ ةيلاحلا ةحيرشلا ىلع رمألا قيبطت              
  .حئارشلا لك ىلع رمألا قيبطت 

 مـث ) لكشلا رظنا (رخآ يراوح عبرم رهظيف     : صصخم بيوبتلا طشن    . ٣
  .هرييغت دارملا رصنعلا ددح 



مق هترتخا يذلا رصنعلا مساب رخآ يراوح عبرم رهظيف نوللا رييغت رقنا            . ٤
صـصخم بيوبتلا طشن وأ يسايق بيوبتلا نم هديرت يذلا نوللا رايتخاب            

  .ةبكرم ناولأ ةدع نم نول رايتخال 

N – ةيفلخلا قيسنت  : 

ةيفلخ ناونعب يراوح عبرم رهظيف) ةيفلخ(رمألا رتخا قيسنت ةمئاق نم . ١   .  
يوتحت ةلدسنم ةمئاق رهظتف ةيفلخلا ةئبعت عبرم لفسأ دوجوملا مهسلا رقنا . ٢

ةدام ، شقن ، ةروص ، (لثم تاريثأت ةفاضإ وأ ،ناولألل اهنم رماوأ ةدع ىلع 
  ) .جردت 

  

  

  

  

  

  

  .قيبطت رز رقنا مث هديرت يذلا ددح. ٣

  



  تاظحالملاو لاودجلاو موسرلاو صوصنلا عم لماعتلا

  

U صوصنلا عم لماعتلا: 

متـي نـكلو ةـيداع ةروصب     )Power Point(جمانرب يف صوصنلا لاخدإ متي ال  
ىوتحملا اذه ىلع لوصحلا متي ثيح )Place Holder(يصن ىوتحم نمض اهلاخدإ 

  :امه نيتقيرطب يصنلا 
 Auto (بسانملا يئاقلتلا طيطختلا عون رايتخا قيرط نع جمانربلا ةطساوب. ١

Layout(  ىلع جمانربلا يوتحي يذلاو طيطخت عون ٢٤   .  
لاـخدإل نيعبرم لكش ىلع ةشاشلا يف رهظيف طيطختلا عون رايتخا متي ثيح             

فسلاو )Title(ناونعلا صن لاخدإل يولعلا عبرملا ، صنلا         صـن لاـخدإل ي     ل 
  .ةمقرم ةمئاق لكش ىلع ) Body(ىوتحملا 

طيرـش يـف ةدوجوملا صنل   ا عبرم ةادأ رقنب موقت ثيح مدختسملا ةطساوب       . ٢
  .ةباتكلا يف أدبتل ضرعلا ةحيرشب ناكم يأ يف رقنلا مث) مسر(تاودألا 

  

ثيح نم ىرخألا تانئاكلا ةلماعم صنلا ىوتحم لماعي   : ةظحالم  
 ليدعتلاو قيسنتلاو ميجحتلاو لقنلا

  

U موسرلا عم لماعتلا: 

عيمج ى لع يوتحي ثيح) مسر(تاودأ طيرش ىلع )Power Point(جمانرب يوتحي 
ةفاكب مكحتلا ةيناكمإ عم تانئاكلا عاونأ ةفاك مسر يف ةمدختسملا لاكشألاو تاودألا            



ًاـيئاقلت ةشاشلا لفسأ يف طيرشلا اذه رهظيو ،       . ةاذاحملاو بيترتلاو قيسنتلا لاكشأ     
تاودألا ةطرـشأ دحأب ناكم يأ ىلع نميألا ةرأفلا رزب رقنا ًارهاظ نكي مل اذإ امأ                

       ) .مسر(رتخا ةلد سنملا ةمئاقلا نمو
رـشؤملا لقنا مث اهمادختسا دارملا ةادألا رايتخاب مق طيرشلا اذه تاودأ مادختسالو             

  .لمعلا أدباو رسيألا ةرأفلا رز ىلع رقنلا عم لمعلا ةقطنم ىلإ 
نول ةئبعت وأ داعبألا يثالث ريثأت وأ لظ ةفاضإ لثم دوجوم ريثأت يأ لمع نكمي امك 

مـث  . صن وأ مسر ناك ًاءاوس ةحيرشلا يف دوجوملا نئاكل      ا ديدحت قيرط نع كلذو    
نئاـكلا ىـلع رـيغتلا متيف مسر تاودأ طيرش يف ةبولطملا ةادألا رايتخا كلذ دعب                

   .ةادألا عون بسح راتخملا 
  ).Clip Art(نم ةروص جاردإ وأ ) Word Art(ضرعم نم نئاك جرادإ نكمي امك 

  

  

U - لوادجلا عم لماعتلا  : 

ةـيلوط طوـطخب اهديدحت متي ةدمعألاو فوفصلا نم ةعومجم نع           ةرابع لودجلا   
ةيلخ ىمسي دومعو فص ءاقتلا دنع جتانلا  عبرملاو) Grid Line(ىمست ةيضرعو    

)Cell(  يلي امب مق لودج ءاشنإل:  

 )General(بيوبتلا طشن مث    ) فلم(ةمئاق نم   ) ديدج(رمأ رتخا جمانربلا حتف دعب      . ١
 ٢٤ىـلع يوـتحي     . ةدـيدج ةحيرش عبرم رهظيف      ) غراف يميدقت ضرع  (رقنا مث   

ةحيرـش رـهظت قـفاوم رمأ ىلع رقنا مث لودجلاب صاخلا طيطختلا رتخا ًاطيطخت       
  .لودج لكش ىلع اهلخادب لمتشت تانايبلا نم ةيلاخ ةديدج



زـمر ًاـجودزم ًارـقن رقنا كلذ دعب ناونعلا بتكا مث             )Title(ناونعلا ةناخ رقنا    . ٢  
 .لودج جاردإ عبرم رهظيف ، ةحيرشلا عبرم ط سو يف دوجوملا لودجلا

  

لـخاد لودجلا رهظيف قفاوم رز رقنا مث فوفصلا ددعو ةدمعألا ددع ديدحتب مق              . ٣
لودجلا لخاد اهديرت يتلا تانايبلا بتكا .ةحيرشلا    

  

  

  

  

مجح رييغت نم لودجلا ىلع اهديرت يتلا تاقيسنتلا ةفاك لمع عيطتست           : ةظحالم  
ضرـع ةداـيز وأ فوفـص وأ ةدمعأ ةفاضإ وأ لظ وأ نول               ةفاضإ وأ . ةباتكلا    

 .خلا ... فص وأ دومع فذح وأ فصلا وأ دومعلا 

U  تاقيلعتلاو تاظحالملا مادختسا:  

ةيلاتلا تاوطخلا عبتا ضرعلا ةحيرش ىلإ تاظحالم ةفاضإل –  :  

  ) .ضرعلا ةحيرش ضرع طمن(اهل تاظحالم ةفاضإ دارملا ةحيرشلا رتخا . ١

تاـظحالم عـبرم رهظيف     ) ضرع(ةمئاق نم   ) تاظحالملا ةحفص  (رمألا رتخا . ٢
  .ضرعلا ةحيرش لفسأ

  .كتاظحالم ةباتكب أدباو تاظحالملا عبرم رقنا . ٣

  .ةظحالملا صن ىلع اهديرت يتلا تاقيسنتلا لمعب مق . ٤

 



وأ ) ضرـع (ةـمئاق نم    ) ةحيرش(رمألا رتخا ةظوحلملا لاخدإ نم ءاهتنالا دعب        . ٥
ىلإ عجرت فوس ةشاشلا لفسأ يف ةدوجوملا رارزألا نم         ) ضرع ةحيرش (رز رتخا   

  .اهسفن ضرعلا ةحيرش تايوتحم هب رهظي ال يذلا يساسألا ضرعلا طمن 

Û  يلي ام عبتا ضرعلا ةحيرش ىلإ قيلعت ةفاضإ:  
ةحيرـش ضرـع طـمن      (اـهل قيلعت ةفاضإ بولطملا ضرعلا ةحيرش رتخا         . ١

  ) ضرعلا
  .ةحيرشلا ىلعأ يف صن عبرم رهظيف ) جاردإ(ةمئاق نم ) قيلعت(رمألا رتخا . ٢
  .اهديرت يتلا تاقيسنتلا لمعب مقو اهديرت يتلا تاقيلعتلا بتكا . ٣

  

U  ينايب طيطخت ءاشنإ:  
بيوبتلا طيشنتب مق   ) ديدج يميدقت ضرع  (رهظيف فلم ةمئاق نم ديدج رمأ رتخا        . ١

General رتخا مث رز رقنا مث ) غراف يميدقت ضرع(    ).قفاوم(، 
ةحيرش ٢٤نيب نم ) طيطخت(ةحيرش رتخا ةديدج ةحيرش عبر م نم. ٢  .  
  .بولطملا ينايبلا طيطختلا لكش رهظيف قفاوم رز رقنا . ٣
  .ناونعلا ةناخ يف طيطختلل ناونع بتكا . ٤
يناـيب طيـطختل جذومن    رهظيف ينايبلا طيطختلا زمر ىلع ًاجودزم ًارقن رقنا. ٥
اـهنم جرختسا   يتلا تانايبلا ىلع يوتحت لمع  ةقرول جذومن هعم رهظتو زهاج  
طيطختلا اذه    
عيطتست امك لمعلا ةقروب ةدوجوملا تانايبلا لدب اهديرت يتلا تانايبلا ةباتكب مق            . ٦

خلا ،  ... فص ةفاضإ وأ فص فذح وأ دومع ةفاضإ وأ لماك دومع فذح ًاضيأ              
رهظيو  لمعلا ةقرو يفتخت ، ضرع ةمئاق نم      ) تانايب ةقرو (رمألا رتخا كلذ دعب       
  .طقف ينايبلا طيطختلا 



عون ددح ةلدسنملا ةمئاقلا نمو     ) طيطختلا عون (ةادأ بناجب دوجوملا مهسلا رقنا      . ٧
  . خلا  ... يطخ وأ يرئاد وأ ةدمعأ وأ يحاسم وه له هديرت يذلا طيطختلا            ءاـنبو

  .ينايبلا طيطختلا لكش رييغت متي طيطختلا عون ىلع 
 Powerجماـنرب ىـلإ ةدوـعلل ينايبلا ليثمتل    ا ةقطنم جراخ ةرأفلا رزب رقنا. ٨

Point.   
دـيرت يذلا رصنعلا ىلع جودزملا رقنلا لالخ نم كلذو طيطختلا قيسنت نكمم             . ٩

اذـه صخت يتلا ةرصتخملا ةمئاقلا ءاعدتسال نميألا ةرأفلا رزب رقنلا وأ ، هقيسنت              
  .رصنعلا 

يـف ةدوـجوملا     نئاـك قيسنت ةادأ ىلع رقنلا قيرط نع رصنعلا رايتخا نكمم وأ             
يف ةدوجوملا رصانعلا عيمج ىلع يوتحت ةمئاق رهظت ثيح يسايقلا تاودألا طيرش        
لوـح ءادوـس تاعبرم روهظ متي رصانعلا هذه دحأ ىلع رقنلا دنعو ، طيطختلا               

  .هرايتخا ىلع ةلالدلل رصنعلا 

  

U  يليكه طيطخت ءاشنإOrganizational Chart :  

مـق  ) دـيدج يميدقت ضرع   (عبرم روهظ د    نعو فلم ةمئاق نم ديدج رمأ رتخا      . ١
، ) ةديدج ةحيرش (عبرم رهظيف ،قفاوم رز رقنا مث       ) غراف يميدقت ضرع  (طيشنتب  

زـمر اهلخادـبو ةيلاخ ةحيرش رهظتف       . قفاوم رز رقنا مث يلكيهلا طيطختلا رتخا        
  . يلكيهلا طيطختلا 

جماـنرب حت   ف متيف ، يلكيهلا طيطختلل صصخملا زمرلا ىلع ًاجودزم ًارقن رقنا          . ٢
هب ةصاخ تاودأو مئاوق ىلع جمانربلا اذه يوتحي ثيح ةلصفنم ةذفان لخاد صاخ             

ناوـنعلل طيرـش ىـلع جمانربلا ةذفان يوتحت ثيح          . طيطختلا جارخإ يف دعاست     
طيطختلا ناونع ىلع يوتحتف ةيسيئرلا ةشاشلا امأ تاودألل طيرشو مئاوقلل طيرشو           

      .ةيعرف تاعبرم ثالثو يس يئر عبرم نم نوكتي يذلاو طيطختلا لكشو



  :ةذفانلا هذه لالخ نم طيطخت ءاشنإلو  

رتخا-١  )Chart Title(  لـحيل هديرت يذلا ناونعلا بتكاو ةيسيئرلا ةذفانلا نم  
  .يئاقلتلا ناونعلا لحم 

ةدوجوملا تاعبرملا لخاد اهديرت يتلا تانايبلا بتكا         -٢ يتلا تاقيسنتلا لمعب مق    .  
تـحت وأ ةقباسلا تاعبرملا بناجب ىرخأ ةيوناث تاعبرم ةف          اضإ كنكمي امك اهديرت   

  .جمانربلا يف دوجوملا تاودألا طيرش لالخ نم كلذو ةقباسلا تاعبرملا 

رسيألا رتخا جمانربلاب ةصاخلا فلم ةمئاق نم  -٣  )Update( رمألا رتخا كلذ دعب  ،
)Exit and Return to( ىـلإ  ةدوـعلل كلذو جمانربلا يف ةدوجوملا فلم ةمئاق نم  

  هلمعب انمق يذلا يلكيهلا طيطختلا رهظي ثيح)Power Point(جمانرب 

  



  ةيتوصلا تارثؤملاو تانئاكلاو تاطيطختلا عم لماعتلا

  
  :تانئاكلا عم لماعتلا

وأ موسرلا وأ روصلا نم ةعومجم نع ةرابع يه تانئاكلا          : ةظحالم         
 .ضرعلا حئارش لخاد اهجاردإ نكمي يتلا تاوصألا

U يلي امب مق ضرع ةحيرشب نئاك جاردإل  : 
  .اهب نئاك جاردإ بولطملا ةحيرشلا رتخا. ١
ةمئاق حتف نكمم وأ ) مسرلا(تاودأ طيرش نم ةروص جاردإ رز ىلع طغضا . ٢

الـك يـفو       )Art( رمألا رايتخا كلذ دعبو   ) ةروص(رمألا رايتخا مث جاردإ       ،
رـظنا  () Microsoft Clip Gallery(ناوـنعب يراوـح عبرم حتف متي نيتلاحلا   

تاـئف نـع ربعت تابيوبتلا نم ةعومجم ىلع عبرملا اذه يوتحي ثيح             ) لكشلا
  .جمانربلاب اهجاردإ كل حاتملا تانئاكلا 

  
  
  
  
  
 

مـق ، ةدوـجوملا روصلا عيمج ضرع متيف          )Pictures(بيوبتلا طيشنتب مق    . ٣
حتف متي   ثيح رسيألا ةرأفلا رزب اهيلع رقنلاب كلذو اهديرت يتلا ةروصلا ديدحتب            

ةروـصلا رـهظتف   ) Insert Clip(رزـلا رقنا رماوألا رارزأ نم ةلدسنم ةمئاق  



ناونعب تاودأ طيرش ًايئاقلت اهعم رهظي امكو ةراتخملا ةحيرشلا لخاد ةراتخملا           
  .اهقيسنتو روصلا يف مكحتلل كلذو ) ةروص(

U  فلم نم ةروص جاردإ:  
  .اهيف فلم نم ةروص جاردإ دارملا ةحيرشلا رتخا . ١
ةمئاقلا نم ) فلم نم(رمألا رتخا مث ) جاردإ(ةمئاق نم ) ةروص(رمألا رتخا . ٢

رـقنا مـث    ) اـهعقوم (ةروصلا راسم ددح ةروص جاردإ عبرم رهظيف ةلدسنملا         
  .جاردإ رزلا رقنا مث اهرايتخال ةروصلا 

  

U  ويديف وأ يتوص فلم جاردإ:  
  .اهيف يتوصلا فلملا جاردإ دارملا ةحيرشلا رتخا . ١
رـتخا ةلدسنملا ةمئاقلا نمو     ) جاردإ(ةمئاق نم   ) تاوصأو مالفأ (رمألا ر   تخا. ٢

  .يراوح عبرم رهظيف فلم نم مليف وأ فلم نم توص 
 ةحيرـش لخاد فلملا زمر رهظيف قفاوم رزلا رقنا مث بولطملا فلملا ددح             . ٣
   .ضرعلا

  

U  طوغضم صرق نم يعمس راسم جاردإ:  
  .اهيف ي عمس راسم جاردإ دارملا ةحيرشلا رتخا. ١
رتخا ، ةلدسنملا ةمئاقلا نمو     ) جاردإ(ةمئاق نم   ) تاوصأو مالفأ (رمألا رتخا   . ٢

نـمو يراوـح عبرم رهظيف       ) طوغضم صرقل يعمسلا راسملا ةءارق    (رمألا    ،
  .قفاوم رز رقنا مث ديرت ام ديدحتب مق هلالخ 

U  ضرعلا ىلع كتوص جاردإ:  



  .اهيف توصلا ليجست دارملا ةحيرشلا حتفا . ١
رـتخا ةلدسنملا ةمئاقلا نمو     ) جاردإ(ةمئاق نم   ) تاوصأو مالفأ (رمألا رتخا   . ٢

  )لكشلا رظنا (   ) .توصلا ليجست(راوح عبرم رهظيف ) توص ليجست(رمألا 
دنعو ليجستلا أدباو     رزلا رقنا مث  ) مسالا(ةناخ يف توصلا فلم مسا بتكا       . ٣  

  .رزلا رقنا ليجستلا نم ءاهتنالا 
  

  

  

  



  ضرعلا حئارشنيب لاقتنال 

  
طغضلا يدؤي ثيح حيتافملا ةحول مادختساب امإ ىرخأ ىلإ ةحيرش نم لاقنالا متي ًةداع              

 Pageحاـتفم ىـلع طغـضلاو ةقباسلا ةحيرشلا ىلإ لاقتنالا     Page Upحاتفم ىلع 

Down حاتفم ىلع طغضلاو ةيلاتلا ةحيرشلا ىلإ لاقتنالا  Ctrl + End    ىـلإ لاـقتنالا
ضرـعلا ةـيادب ىـلإ لاـقتنالل      Ctrl + Homeحاتفم ى لع طغضلاو ضرعلا ةياهن
  ) .ىلوألا ةحيرشلا(

 Scroll Barطيرش ىلع دوجوملا : مهس ىلع رقنلاب كلذو سواملا مادختساب نكمم وأ 
ةحيرشلا ىلإ لاقتنالل مهسلا وأ ةقباسلا       ةحيرشلا ىلإ لاقتنالل كلذو جمانربلا نيمي ىلع        

   .ةيلاتلا
   
 :يلي امك حئارشلا نم لاق تنالا ةيلمع طبض نكمي امك :

  
  .اهلمعب تمق يتلا حئارشلا ىلع يوتحي يذلا فلملا حتفا . ١
رهظيف ) حئارشلا ضرع(ةمئاق نم ) حئارشلل ةيلاقتنالا لحارملا (رمألا رتخا   . ٢

اذـه يوتحي ثيح    ) . لكشلا رظنا ) (حئارشلل ةيلاقتنالا لحارملا  (يراوح عبرم   
  : اهنم تارايخ ةدع ىلع عبرملا 

i- ىـلع اهذـيفنت نكمي يتلا تاريثأتلاب ةمئاق ىلع يوتحت ثيح             :ريثأت  
  .لاقتنالا ةعرس ديدحت ىلع ًاضيأ يوتحت امك ةحيرشلا 

ii-   قـيرط نـع راتخت نأ امإ ىرخأ ىلإ ةحيرش نم لاقتنالا يأ              :مدقت  
  .هنييعتب موقأ نيعم نمز دعب ًايئاقلت وأ سواملا 

iii-  ةلدسنملا ةمئاقلا نم توص رايتخال : توص.  
  .قيبطت رزلا رقنا تارايخلا ديدحت دع ب. ٣



  
حئارشلا تايوتحم تاريثأت صيصخت - :  :  
  

  :كلذ لمعلو ، نئاكلا وأ صنلا ىلع ًاءاوس ةحيرشلا لخاد ةنيعم تاريثأت لمع يأ 
  ) .ةحيرشلا ضرع(ةقيرطب اهضرعب مقو اهديرت يتلا ةحيرشلا رتخا  .١
وأ ةروـص وأ ًاـصن       ناك ًاءاوس هيلع تاريثأت ءارجإ ديرت يذلا نئاكلا ددح         .٢  

  ًاطيطخت
عـبرم رـهظيف    ) حئارشلا ضرع (ةمئاق نم   ) ةصصخم ةكرح (رمألا رتخا   . ٣

 ) لكشلا رظنا. (ةصصخم ةكرح يراوح 

تابيوبت ٤ىلع عبرلا اذه يوتحي ثيح . ٤   :  
  .هتوصو لاخدإلا ةكرح ىلع رثؤت ثيح تاريثأت يهو   
هـبيترتو نئا   ـكلا ةكرح تيقوت طبضل مدختسي وهو تيقوتلاو بيترتلا          

  .ةحيرشلا سفن يف ةدوجوملا ىرخألا رصانعلا نمض 
ثيح نم ينايبلا مسرلا رصانع طبضل مدختسي وهو طيطختلا تاريثأت            

  ريثأتلاو ةكرحلا
تاـفلملا ىلع تاريثأتلاب مكحتلل مدختسي وهو ةددعتملا طئاسولا دادع          إ  

  .ةيمليفلاو ةيتوصلا
 



  :ةصصخملا ضورعلا  :
عـمج متي ثيح ، رخآ ضرع نمض ضرع ءاشنإل ةصصخ           ملا ضورعلا مدختست  

ىـلع ءاـقبإلا عم صصخم ضرعك اهتيمستو نيضرعلا الك يف ةفلتخملا حئارشلا             
  .نيضرع نم لدب دحاو ضرع يف يه امك ةهباشتملا حئارشلا 

  
C  يلي امب مق صصخم ضرع ءاشنإلو:  

  .ةصصخم ضورع جاتنإ يف هحئارش مادختسا دارملا ضرعلا فلم حتفا. ١
ثـيح  ) حئارـشلا ضرع  (ةمئاق نم كلذو    ) ةصصخم ضورع (رمألا رتخ   ا. ٢

          .غراف ) ةصصخم ضورع(ناونعب عبرم رهظي 

) لكـشلا رظنا  ) . (ةصصخم ضورع فيرعت  (عبرم رهظيف ديدج رز رقنا      . ٣
مـق كـلذ دـعب      ) حئارشلا ضرع مسا  (ةناخ يف صصخملا ضرعلل مسا بتكا       

رـقنا مث   ) يميدقتلا ضرعلا يف حئارش   (ة  مئاق نم اهديرت يتلا حئارشلا رايتخاب     
  .ةفاضإ رز
مسا دجتسو  ) ةصصخم ضورع (قباسلا عبرملا ىلإ عجرتف قفاوم رزلا رقنا        . ٤

  .ةصصخملا ضورعلا نمض دوجوم صصخملا ضرعلا 
  .راهظإ رز ىلع رقنا مث هديدحتب مق صصخملا ضرعلا ةيؤرل. ٥

  
  

C - ضرعلا زيهجت  :  
  :يلي امك ضرعلا زيهجت متيو هليغشت م تي نأ لبق ضرعلا زيهجتل مدختسيو 

  .ضرعلل هزيهجت دارملا فلملا حتفا  . ١
عـبرم رـهظيف    ) حئارـشلا ضرع  (ةمئاق نم   ) ضرعلا دادعا (رمألا رتخا   . ٢
اـم ديدحتب مق ، تارايتخا ةدع ىلع عبرملا اذه يوتحي ثيح            ). ضرعلا دادعا (

  ) .قفاوم(رز رقنا مث ديرت 



C -رش ضرع يف يتوص درس ليجست   :حئا  
لبق هليجست نكممو ، ضرعلا ةرتف لوط لالخ توص ليجست يأ يتوصلا درسلا      

  .روهمجلا تاقيلعت نيمضت نكممو ضرعلا ميدقت ءانثأ وأ ضرعلا 
   

  :كلذ لمعلو . نوفوركيمو توص ةقاطب رفوت بجيو  
  .بولطملا ضرعلا فلم حتفا . ١
ليجست (عبرم ر   هظيف) حئارشلا ضرع (ةمئاق نم   ) درس ليجست (رمألا رتخا   . ٢
ةرفوتملا ةحاسملاو ليجستلل ىوصقلا ةدملا عبرملا اذه نمض رهظي ثيح          ) (درس

  .توصلا ةيعونو صرقلا ىلع 
ةلاسر رهظت حئارشلا ضرع ءاهتنا دنعو ليجستلا ةيلمع أدباو         ) قفاوم(رقنا  . ٣

ىـلع توـصلا زمر رهظي ثيح معن رقنا ةحيرش لك عم درسلا ظفحب كربخت               
  .ىلفسلا ىنميلا ةي وازلا يف حئارشلا

  
  :هيلع دوجوم بلاق قيبطت ديرت ضرع تأشنأ دق تنك اذإ هنأ ىنعمب

  .بولطملا ضرعلا فلم حتفا . ١
ناوـنعب عبرم رهظيف    ) قيسنت(ةمئاق نم   ) ميمصتلا بلاق قيبطت  (رمألا رتخا   . ٢
موـقي ثيح   ) قيبطت(رزلا رقنا مث هديرت يذلا بلاقلا ددح        ) ميمصت بلاق قيبطت  (
يلاحلا فلملا ىلع راتخملا بلاقلا قيسنت قيبطت يف جمانربلا  .  
   

بـلاق يأ ىـلع ليدعت ءارجإ نكمملا نم ، بلاوقلا ىلع تاليدعتلا ءارجإ              
قيرط نع كلذو دوجوم  :  
            .حتف يراوح عبرم رهظيف ) فلم(ةمئاق نم ) حتف(رمألا رتخا . ١
ةناخ نم Design Templatesعونلا رتخا . ٢   ) .تافلملا عاونا( 



دلجم يف دوجوملا Presentation Designدلجملا رتخا ) يف ثحب(ةناخ نم . ٣  
Microsoft Office.   

نم ىلوألا ةحيرشلا رهظت ثيح      ) حتف(رزلا رقنا مث ديرت يذلا بلاقلا رتخا        . ٤  ،
  .بلاقلا 

  .بلاقلا ظفحا مث اهديرت يتلا تاليدعتلا لمعب مق . ٥
حئارـشلا نأ ىنعمب يأ ةيسيئر ةحيرش حئ        ارشلا ىدحإ لعج نكمملا نم امك     . ٦

كـلذو ، ةيسيئرلا ةحيرشلا تاقيسنت سفن ذخأت ضرعلا سفنب ةدوجوملا ىرخألا            
  :قيرط نع 

  .ةيسيئرلا ةحيرشلا اهلعج دارملا ةحيرشلا حتف  •
ةحيرـشلا  (رـمألا رـقنا مث   ) ضرع(ةمئاق نم ) يسيئر(رمألا رتخا    •
  .ةحيرشلل يسيئرلا طي طختلا رهظيف ةلدسنملا ةمئاقلا نم) ةيسيئرلا
  قالغإلا رز ىلع طغضا مث اهديرت يتلا تاقيسنتلا لمعب مق.  

 ضرعلا حئارشل لييذتو سأر ةفاضإ 

  .بولطملا فلملا حتفا . ١
لييذـتو سأر   (عبرم رهظيف   ) ضرع(ةمئاق نم   ) ةحفصلا لييذت (رمألا رتخا   . ٢
  ). ةحفصلا
  ) .ةحيرش(بيوبتلا طيشنت نم دكأت  .٣
   .لكلا ىلع قيبطت رز رقنا مث ةبولطملا تارايتخ الا طيشنتب مق. ٤

  
   



  :ضرعلا فلم ةعابط 
o  بولطملا فلملا حتفا.  
o    ناوـنعب يراوح عبرم رهظيف     ) فلم(ةمئاق نم   ) ةعابط(رمألا رتخا

  ةعابط 

B  قفاوم(رز رقنا مث اهديرت يتلا تارايخلا ددح. (  
  

تنرتنالا ىلع يبعشت طابترا ءاشنإ   Hyperlink:   
نئاكلا وأ صنلا رتخا مث ، يداعلا ضرعلا طمن وأ ةحيرشلا ضرع طم ن رتخا. ١

  .هطبر دارملا 

ةـمئاق    حتف وأ تاودألا طيرش يف دوجوملا     ) يبعشت طابترا جاردا  (رز رقنا   . ٢  
يراوحلا عبرملا رهظيس     ) يبعشت طابترا (رتخا اهنمو   ) جاردإ( طاـبترا جاردا   (، 
  ) .يبعشت
ةناخ يف كلذو هب طبرلا       ديرت يذلا فلملا مسا ةباتكب مق     . ٣ وأ فلملا مسا بتكا    ( 
 .ةقباسلا ةناخلا فسأ يف ةدوجوملا ةمئاقلا نم هراتخت نأ نكمم وأ ) بيو ةحفص

يف ةرايتخا مت يذلا صنلا وأ نئاكلا لفسا طخ رهظي فوس           ) قفاوم(رز رقنا   . ٤
  .ضرعلا ةحيرش 

دي ىلإ رشؤم   لا لكش ريغتي فوس نئاكلا وأ صنلا ىلع ةرأفلا رشؤم كيرحت دنعو           
  .هتددح يذلا عقوملا ىلإ كلقن متيس رقنلا دنعو ةريغص
ضرعلا لخاد ىرخأ ةحيرش عم يبعشت طابترا ءاشنا -  :  
  .يبعشت طابترا جاردا رز رقنا مث ، هطبر دارملا نئاكلا وأ صنلا ددح . ١
بـيو ةحفص وأ دوجوم فلم      (بيوبتلا طشن رهظي يذلا راوحلا عبرم نمو        . ٢
زـقفلا ديرت يتلا ةحيرشلا رتخا مث       ) ةريخألا تافلملا (رز ىلع ر    قنا مث ) ةدوجوم



يراوح عبرم حتف متيس    ) ةيعجرم ةراشإ (رز ىلع رقنا مث ، اهب طابترالا وأ اهيلإ          
  ) .دنتسملا يف ناكم ديدحت(ناونعب رخآ 

زـفقلا دارملا ةحيرشلا ددح مث قباسلا عبرملا نم حئارشلا نيوانع ةمئاق حتفا             . ٣
  .قفاوم رز ر قنا مث اهيلإ

ةدوـجوم تناك                 ءاوس ىرخأ تادنتسم عم يبعشت طابترا ءاشنإ ًاضيأ نكمملا نم
فـلملا مـسا ديدحت قيرط نع كلذو ، رخآ زاهج ىلع ةدوجوم وأ كزاهج ىلع                

ضارعتسا (رز ىلع رقنلاو    ) ةريخألا تافلملا (رز ىلع رقنلا مث راسملا عم ًالماك        
تافلملا ضرع لالخ نم كلذو     ) تافلملا ةكبشلا ىلع وأ كزاهج ىلع ةدوجوملا       ،   

طابترا جاردا راوح عبرم لالخ كلذو يبعشت  ،   .  
  

  :ينورتكلا ديرب عم يبعشت طابترا ءاشنا 
  

قيرط نع كلذو ينورتكلا ديرب ناونع عم يبعشت طابترا ءاشنإ ًاضيأ نكمملا نمو             
) يـنور تكلا دـيرب ناونع   (بيوبتلا طيشنت مث    ) يبعشت طابترا جاردإ  (راوحلا عبرم   

ناونع رايتخا وأ ينورتكلالا ديربلا ناونع ةناخ يف ينورتكلالا ديربلا ناونع ةباتكو            
  .ةمئاقلا نم 

رزب رقنلا قيرط نع كلذو طابترالا ىلع ريشأتلا دنع حيملت راهظإ نكمملا نمو             
رـهظت ثـيح    ) يبعشت طابترا جاردإ  (رايتخا مث طبترملا نئاكلا ىلع نميألا ةرأفلا        

ريرحت (راوح عبرم رهظيس ثيح     ) يبعشت طابترا ريرحت  (اهنم را   تخن ىرخأ ةمئاق  
حيـملت نيـيعت    (ناونعب رخآ عبرم رهظيس     ) ةحيملت(رز ىلع رقنا    ) يبعشت طابترا 

رقنا مث هديرت يذلا صنلا بتكا ) يبعشتلا طابترالل ةشاشلا   ) .قفاوم(، 
   



  :تنرتنالا ىلع رشنلا
 HTMLقيـسنتب ضرـعلا ظ      فح امه نيتوطخب تنرتنالا ىلع ضرعلا رشن متي       

  .بيو ةحفص ىلع ةرشابم ضرعلا ظفح وأ بيو مداخ ىلإ جتانلا ليوحتو
ناونعب يراوح عبرم رهظيس ) بيو ةحفصك ظفح (رتخا مث   ) فلم(ةمئاق حتفا   . ١

  .مساب ظفح 
  .يف ظفح ةناخ يف هيف ظفحلا ديرت يذلا ناكملا ددح . ٢
  بيو تاحفص راتخا هعونب فلملا ظفح ةناخ نمو . ٣
  .بيو ةحفصك ضرعلا ظفحل ) ظفح(رز ىلع رقنا . ٤
   

بيو ةحفص ىلع ةرشابم ضرعلا ظفح   :  
  
ناوـنعب يراوح عبرم رهظيس  ) بيو ةحفصك ظفح(رتخا مث فلم ةمئاق حتفا      . ١

  .مساب ظفح 
عـبرم رهظيـس    . بـيولا ةحفص ضرع صيصختل      ) رشن(رز ىلع رقنا    . ٢

ن ديرت ام ديدحتب مق     ) بيو ةحفصك رشن  (يراوح   ضرعتسملا دامتعاب مقو هرش    ، 
   .رشن رز رقنا مث 


