
POWERPOINT 2007تقديم 
الجديدة    الميزات لستكشاف جولة



2007 PowerPoint

المكانات      التقديمي العرض هذا يوضح
في   خلل   PowerPointالجديدة من

    . في  مشاهدتها يمكنك أمثلة تقديم
الشرائح      باستعراض أو الشرائح عرض
    ." هذه "  تصميم تم العادي العرض في

فيما      رائعة ررا أفكا لتمنحك الشرائح
تقوم      التي التقديمية العروض يخص

خلل    من  2007بإنشائها
PowerPoint!

وصور   ورسومات نص



نصورسوماتوصور  



نصهام 

في    النص  2007اكتسب
PowerPoint  . توجد   جديدة رل حي

 " متوسط   "  خط مثل يسيرة ميزات
تباعد       في التحكم مثل متقدمة وأخرى

الخفيفة.      الظلل خلل ومن الحرف
أنماط   " إضافة " WordArtوإمكانية

في       المنظر سيكون الشريحة نص إلى
. صورة  لححححححرف تباعدأبهى ا

نتوء

الخط   توسط خاصية

مميز    نمط ذو تسطير

خفيف  ظل

تأثيرات



رسومات   OfficeArtقوة

رسومات      يضم بيان عمل يمكنك
لك.    يتيح إنشاء  PowePointجذابة

السابق       في تتطلب كانت مرئية صور
   . بسهولة  يمكنك متعددة تطبيقات
وانعكاسات     خفيفة ظلل إضافة

مشطوبة     ومجسمات براقة ومؤثرات
وغير      البعاد ثلثية وأشكال الحواف

ذلك!

خفيف  خفيف ظل ظل

مشطوب   مجسم
الحواف

انعكاس

البعاد   ثلثي البعاد  شكل ثلثي شكل



… بتصوير  قم
فعل   Powerpoint 2007مع  يمكنك

  . يمكن    الصور معالجة في المزيد
تغيير       أو الصور تلوين إعادة بسهولة

    . استعمال  يمكن كما الطار شكل
تطبيقات   مع  OfficeArtجميع

ثلثية       الشكال ذلك في بما الصورة
البعاد!



SMARTART



! مرئيات  استخدام

وول  إلى    SmartArtيح النقطية الرموز
  . كما     واحدة نقرة خلل من رسومات

الرسومي     التخطيط تغيير يمكنك
  . أفكارك     يناسب الذي السلوب ليجاد







وأنماطسريعة   سمات



! السمات   مع التناسق

سمات    لك ررا   Officeتقدم يسي رقا تنسي
والتأثيرات    والخطوط لللوان

العرض     في المستعملة الرسومية
    . كل   تصميم ويتم بك الخاص التقديمي
تلقائيا       التقديمي العرض في تدرجه ما

 . التطابق  ليحدث



Word  وExcel !، رضا أي
في   من   PowerPointيتوفر مجموعة

في"   Officeسمات"  الموجودة
Word وExcel   مستندات لنشاء

العرض     تناسب بيانات وجداول
رل      شك وتمنحه بك الخاص التقديمي

رزا. ممي



اخلطها!
للتخصيص   Officeسمات  قابلة

 . محدود     غير بشكل الحاجة حسب
والمطابقة     الخلط إجراء يمكنك

أية      من والتأثيرات والخطوط لللوان
 . مختلفة  سمات



أنماطسريعة 

لكل       المصمم أنماط من سلسلة توجد
جدول       أو بياني، رسم أو مخطط،

التقديمي      العرض إلى بإضافته تقوم
    . يمكنك  واحدة وبنقرة بك الخاص

إلى      بسيطة درجة من أعلى النتقال
متوسطة      الدرجات  درجة أي إلى أو
.بينهما
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تخطيطاتجديدة 



! رائعة  الشريحة

ببرنامج    PowerPointيوجد
من      المزيد تمنحك جديدة تخطيطات

والصور     الكلمات عرض طرق
والوسائط.  

العناصر        إلى تضيفه ما كل ترتيب يتم
. بدقة  النائبة



بطريقتك   بترتيبها قم

المخصصة     التخطيطات خلل من
الذي      بالترتيب الشريحة تصميم يمكنك

من.       جديدة أنواع إنشاء يمكنك تراه
باستخدام   . PowerPointالملفات

رءا       بد شيء أي إنشاء بسهولة يمكنك
ألبومات      وحتى العمال دفاتر من

. العائلية  الصور
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