
الشاشة    ملء تقديمي عرض
عريض        تنسيق ذات شرائح وعرض لنشاء وأدوات تلميحات



الشاشة    ملء تقديمي عرض
عرض       بنسبة القالب هذا تنسيق تم

تبلغ   ". 16:9للرتفاع الشاشة "  ملء
من      للستفادة رائعة طريقة وهي

وأجهزة     المحمولة الكمبيوتر أجهزة
المزودة     البروجيكتور وآلت التلفاز

. الشاشة    ملء عرض بخاصية

شاشة       تملك ل كنت وإن حتى
زال      ل الشاشة، ملء عرض

شرائح    إنشاء  16:9بإمكانك
عرض.     خاصية تقوم وعرضها

في   بتغيير  PowerPointالشرائح
. شاشة     أي لتناسب الشرائح حجم



الشاشة   ملء ميزات

   تكون المتجاورة المواد
. ملئمة  أكثر

   ملء العرض يضيف
إلى     الثارة عنصر الشاشة

. والصور  الرسومات



الشاشة   ملء رسومات

الرسم   حتى
على   الواحد،
المثال   سبيل

يمكن   مخطط،
بشكل   عرضه
من    إثارة أكثر

وضع   خلل
. الشاشة  ملء

الرسم   حتى
على   الواحد،
المثال   سبيل

يمكن   مخطط،
بشكل   عرضه
من    إثارة أكثر

وضع   خلل
. الشاشة  ملء

 ; الول  20.4الربع
 ; الثاني  27.4الربع

 ; الثالث  90الربع

 ; الرابع  20.4الربع

 ; الول  30.6الربع
 ; الثاني  38.6الربع

 ; الثالث  ; 34.6الربع الرابع  31.6الربع

 ; الول  ; 45.9الربع الثاني  ; 46.9الربع الثالث  ; 45الربع الرابع  43.9الربع

شرق غرب شمال



. الشاشة            ملء العرض خلل من إثارة أكثر بشكل الصور عرض ضضا أي يمكن

الشاشة   ملء صور



تقديمية    عروض 16:9إنشاء

نسبة      هام:  على الشريحة حجم بضبط قم
  . إذا      البداية منذ تريدها التي للرتفاع العرض

إنشاء       بعد الشريحة حجم بتغيير قمت
الصور        حجم تغيير يتم سوف شرائح، مجموعة
. منظرها       إتلف إلى يؤدي قد مما والرسومات

نسبة      هام:  على الشريحة حجم بضبط قم
  . إذا      البداية منذ تريدها التي للرتفاع العرض

إنشاء       بعد الشريحة حجم بتغيير قمت
الصور        حجم تغيير يتم سوف شرائح، مجموعة
. منظرها       إتلف إلى يؤدي قد مما والرسومات

قم       الشاشة، ملء تقديمي عرض لعداد
: التالية   الجراءات بأحد

    . الشرائح   نماذج احذف القالب بهذا ابدأ
. بك    الخاص المحتوى وأضف

     التبويب علمة إلى انتقل وقم  تصميمأو
الحوار    مربع الصفحة  بفتح انقر.  إعداد

المنسدلة    القائمة الشريحة فوق  حجم
الشاشة   (واختر  على )16:9عرض

   : ضضا( أي ندعم دقة   16:10ملحظة وهي
الكمبيوتر     لجهزة الشائعة العرض

ملء      عرض بخاصية المزودة المحمول
الشاشة. )



الشرائح   عرض تلميحات
       تحتاج سوف الشاشة، ملء عرض على للحصول

أو        بروجيكتور إلى بالضافة كمبيوتر جهاز إلى
     ( إنتاج  ( على القدرة لديها اختيارية مسطحة لوحة

. الشاشة    ملء عرض دقة
       بخاصية المزودة الكمبيوتر أجهزة في العرض دقة

هي     الشاشة ملء  × 1440و  800 × 1280عرض
عندئذ. (     900 للرتفاع العرض نسبة  16:10وتبلغ

البروجيكتور       آلت مع مناسبة تظل لكن
النسبة      فيها تكون التي .)16:9والشاشات

       هي التلفاز لجهزة قياسية عرض دقة  1280أعلى
x 720  1920و x 1080 .

    " التالية "  الشريحة في الختبار نموذج استخدم
. الشرائح     عرض إعدادات من للتأكد



الشاشة    ( ملء اختبار ) 16:9نموذج

نسبة   اختبار
العرض 
للرتفاع

بشكل(     تظهر أن ينبغي
دائري)

16x9

4x3
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