الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل  /الرخصــة الدوليــة
لقيــادة احلاســب اآليل  -العــروض التقدميية
مهنج إصدار ٥

الغرض
هيــدف هــذا املســتند إىل تقــدمي التفاصيــل حــول مهنــج  ECDL / ICDLالعــروض التقدمييــة .يصــف املهنــج ،مــن خــال خمرجــات التعــم ،املعرفــة
واملهــارات الــي جيــب أن ميتلكهــا املــرحش للحصــول عــى هشــادة  ECDL/ICDLالعــروض التقدمييــة .كذلــك يقــوم املهنــج بتقــدمي أساســا
لالختبــار النظــري والعمــي يف هــذه الوحــدة.

حقوق النرش مؤسسة ٢٠٠٧ © ECDL
مجيــع احلقــوق حمفوظــة .ال جيــوز إعــادة نــر أي جــزء مــن هــذا املســتند بــأي شــل اكن ،إال باحلصــول عــى موافقــة مــن مؤسســة  .ECDLجيــب
توجيــه االستفســارات حــول احلصــول عــى املوافقــة إلعــادة نــر املــواد إىل مؤسســة .ECDL
إخالء املسؤولية
بالــرمغ مــن أخــذ لك عنايــة مــن قبــل مؤسســة  ECDLيف إعــداد هــذا املنشــور ،ال يــم إعطــاء أي مضــان مــن مؤسســة  ،ECDLبصفهتــا النــارش،
حــول اكمتــال املعلومــات الــواردة فيــه ،ولــن تتحمــل مؤسســة  ECDLأيــة مســؤولية عــن أيــة أخطــاء ،هســو ،عــدم دقــة ،خســارة أو رضر مــن أي
نــوع تنشــأ مبوجــب هــذه املعلومــات أو أيــة تعلميــات واردة يف هــذا املنشــور .جيــوز إجــراء تغيــرات مــن قبــل مؤسســة  ECDLحســب تقديرهــا
اخلــاص ويف أي وقــت ودون إشــعار مســبق.

مؤسســة  ECDLيه امس جتــاري مجســل ملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل احملــدودة ومؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل (الدوليــة) احملــدودة .وتعــد مؤسســة
الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل  ECDLواملؤسســة الدوليــة لقيــادة احلاســب اآليل  ICDLومجيــع الشــعارات املرتبطــة هبــا ،يه مجيعــا عالمــات جتاريــة مجسلــة ملؤسســة الرخصــة
األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل .مجيــع احلقــوق حمفوظــة.
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املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٢من ٨

الرخصة األوروبية لقيادة احلاسب اآليل  /الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل  -العروض التقدميية
يقدم هذا املقرر املفاهمي واملهارات األساسية الستخدام براجم العروض التقدميية بكفاءة.

أهداف املقرر
عند إمتام هذا املقرر سيمتكن املرحشون من:
العمل مع العروض التقدميية وحفظها باستخدام تنسيقات خمتلفة.
اختيار خيارات مدجمة مثل وظيفة التعلميات لتعزيز اإلنتاجية.
فهــم طــرق العــرض املختلفــة للعــروض التقدمييــة ومــى تكــون لك مهنــا مناســبة لالســتخدام ،واختيــار خمططــات وتصامــم رشاحئ
خمتلفــة.
إدخال نص يف عرض تقدميي وحتريره وتنسيقه .التعرف عىل املامرسات اجليدة عند اختيار العناوين املمزية للرشاحئ.
اختيار ،إنشاء وتنسيق الرسوم البيانية لتوصيل املعلومات بشلك واحض.
إدراج وحترير الصور واألشاكل املرسومة.
اســتخدام تأثــر احلركــة وتأثــر االنتقــال يف العــروض التقدمييــة .مراجعــة وتصحيــح حمتــوى العــرض التقدميــي قبــل الطباعــة أو
بــدء العــرض.

الفئة

مجموعة املهارات

 .١استخدام التطبيق

 ١-١العمــل مــع العــروض
التقدمييــة

 ٢-١تعزيز اإلنتاجية
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املرجع

موضوع املهمة

١-١-١

فتــح وإغــاق تطبيــق عــرض تقدميــي .فتــح
وإغــاق عــرض تقدميــي.

٢-١-١

إنشــاء عــرض تقدميــي جديــد بنــاءا عــى قالــب
افــرايض.

٣-١-١

حفــظ عــرض تقدميــي يف موقــع عــى حمــرك
أقــراص .حفــظ عــرض تقدميــي بــإمس خمتلــف.

٤-١-١

حفــظ عــرض تقدميــي كنــوع ملــف آخــر ،مثــل:
تنســيق  ،)rich text) RTFقالــب ،تنســيق ملــف
صــورة ،تنســيق عــرض ،رمق اإلصــدار.

٥-١-١

التبديل بني العروض املفتوحة.

١-٢-١

تعيــن التفضيــات يف التطبيــق ،مثــل :امس
املســتخدم ،املجلــد اإلفــرايض الــذي يــم فتحــه
واحلفــظ فيــه.

٢-٢-١

استخدام وظائف التعلميات املتاحة.

٣-٢-١

استخدام أدوات التكبري/التصغري

٤-٢-١

عــرض وإخفــاء رشائــط األدوات املدجمــة.
اســتعادة وتصغــر الرشيــط.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٣من ٨

الفئة
 .٢إنشاء عرض تقدميي

مجموعة املهارات
 ١-٢طــرق عــرض العــروض
التقدمييــة

 ٢-٢الرشاحئ

 ٣-٢الرشحية الرئيسية
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املرجع

موضوع املهمة

١-١-٢

فهــم اســتخدامات أوضــاع عــرض العــروض
التقدمييــة املختلفــة ،مثــل :العــرض العــادي،
عــرض فــارز الرشائــط ،عرض خمطــط تفصييل،
عــرض الــراحئ.

٢-١-٢

التعــرف عــى املامرســات اجليــدة عنــد إضافــة
عناويــن الــراحئ :اســتخدام عنــوان خمتلــف
لــل رشحيــة لغــرض التفريــق بــن الــراحئ يف
عــرض خمطــط تفصيــي ،أو عنــد التنقــل بــن
الــراحئ يف عــرض الــراحئ.

٣-١-٢

التغيــر بــن أوضــاع عــرض العــروض
التقدمييــة :العــرض العــادي ،عــرض فــارز
الــراحئ ،عــرض الــراحئ.

١-٢-٢

اختيار ختطيط مضمن خمتلف لرشحية.

٢-٢-٢

تطبيــق قالــب تصمــم متــاح عــى عــرض
تقد ميــي .

٣-٢-٢

تغــر لــون اخللفيــة يف رشحيــة أو رشاحئ
معينــة أو يف لك الــراحئ.

٤-٢-٢

إضافــة رشحيــة جديــدة بتخطيــط معــن ،مثــل:
رشحيــة عنــوان ،ختطيــط رمس بيــاين ونــص،
ختطيــط قامئــة ذات تعــداد نقــايط ،ختطيــط
جــدول.

٤-٢-٢

إضافــة رشحيــة جديــدة بتخطيــط معــن ،مثــل:
رشحيــة عنــوان ،ختطيــط رمس بيــاين ونــص،
ختطيــط قامئــة ذات تعــداد نقــايط ،ختطيــط
جــدول.

٥-٢-٢

نســخ و نقــل الــراحئ يف العــرض التقدميــي أو
بــن عــروض تقدمييــة مفتوحــة.

٦-٢-٢

حذف رشحية أو رشاحئ.

١-٣-٢

إدراج شــل مرســوم (صــورة ،رمس) ،يف
رشحيــة رئيســية .إزالــة شــل مرســوم مــن
رشحيــة رئيســية.

٢-٣-٢

إدخــال نــص يف تذييــل رشاحئ معينــة أو مجيــع
الــراحئ يف عــرض تقدميــي.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٤من ٨

الفئة

.٣النص

مجموعة املهارات

 ١-٣العمل مع النص

 ٢-٣التنسيق

 ٣-٣القوامئ

 ٤-٣اجلداول
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موضوع املهمة

املرجع
٣-٣-٢

تطبيــق ترقــم الــراحئ التلقــايئ ،التــارخي
احملــدث تلقائيــا ،أو عــدم حتديــث التــارخي يف
ّ
تذييــل رشاحئ معينــة أو مجيــع الــراحئ يف
عــرض تقدميــي.

١-١-٣

التعــرف عــى املامرســات اجليــدة عنــد إنشــاء
حمتــوى رشحيــة ،مثــل :اســتخدام عبــارات
قصــرة ملخصــة ،رمــوز نقطيــة ،قــوامئ مرمقــة.

٢-١-٣

إدخــال نــص يف عنــر نائــب يف طريقــة عرض
قياســية أو عــرض خمطــط تفصييل.

٣-١-٣

حترير نص يف عرض تقدميي.

٤-١-٣

نســخ ونقــل نــص يف عــرض تقدميــي أو بــن
عــروض تقدمييــة خمتلفــة.

٥-١-٣

حذف نص.

٦-١-٣

استخدام أمر الرتاجع وأمر التكرار.

١-٢-٣

تغيري تنسيق النص :جحم ونوع اخلط.

٢-٢-٣

تطبيــق تنســيق النــص :غامــق ،مائــل ،تســطري،
تظليــل.

٣-٢-٣

تطبيق ألوان خمتلفة عىل النص.

٤-٢-٣

تغيري تطبيق حالة األحرف عىل النص.

٥-٢-٣

حمــاذاة النــص داخــل نافــذة نــص :يســار،
توســيط ،ميــن.

١-٣-٣

تعيــن مســافة بادئــة لنــص ذي تعــداد نقــي.
إزالــة مســافة بادئــة مــن نــص ذي تعــداد نقــي.

٢-٣-٣

تعديــل تباعــد األســطر قبــل وبعــد القــوامئ
النقطيــة واملرمقــة.

٣-٣-٣

التبديــل بــن أمنــاط التعــداد النقــي والرمقــي
القياســية املختلفــة يف قامئــة.

١-٤-٣

إدخال وحترير نص يف رشحية جدول.

٢-٤-٣

حتديد الصفوف ،األمعدة ،اكمل اجلدول.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٥من ٨

الفئة

مجموعة املهارات

 .٤الرسوم البيانية

 ١-٤اســتخدام الرســوم
البيانيــة

 ٢-٤املخططات اهليلكية

 .٥األشاكل الرسومية

		
مؤسسة ٢٠١٢ © ECDL

 ١-٥اإلدراج واملعاجلة

املرجع

موضوع املهمة

٣-٤-٣

إدراج وحذف األمعدة والصفوف.

٤-٤-٣

تعديل عرض األمعدة وارتفاع الصفوف.

١-١-٤

إدخــال البيانــات مــن أجــل إنشــاء رســوم بيانيــة
مدجمــة يف عــرض تقدميــي :خمطــط معــودي،
خمطــط رشيــي ،خمطــط خــي ،خمطــط دائري.

٢-١-٤

حتديد رمس بياين.

٣-١-٤

تغيري نوع الرمس البياين.

٤-١-٤

إضافة ،إزالة ،حترير عنوان رمس بياين.

٥-١-٤

إضافــة تمسيــات بيانــات إىل رمس بيــاين ،مثــل:
القمي/األرقــام  ،النســب املوئيــة.

٦-١-٤

تغيري لون خلفية الرمس البياين.

٧-١-٤

تغيــر لــون األمعــدة ،الرشائــط ،أوالــراحئ يف
رمس بيــاين.

١-٢-٤

إنشــاء خمطــط هيلكــي ذي تسلســل هــريم
ممســى .

٢-٢-٤

تغيري اهليلك اهلريم ملخطط هيلكي.

٣-٢-٤

إضافــة وإزالــة زمــاء العمــل واملرؤوســن يف
خمطــط هيلكــي.

١-١-٥

إدراج شــل رســويم (صــورة ،شــل مرســوم)
يف رشحية.

٢-١-٥

حتديد شلك رسويم.

٣-١-٥

نســخ ونقــل األشــال الرســومية داخــل عــرض
تقدميــي وبــن عــروض تقدمييــة مفتوحــة.

٤-١-٥

تغيــر جحــم أو حــذف األشــال الرســومية
والرســوم البيانيــة يف عــرض تقدميــي.

٥-١-٥

استدارة وانعاكس شلك رسويم.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٦من ٨

الفئة

مجموعة املهارات

 ٢-٥األشاكل املرسومة

 .٦إعداد املخرجات

 ١-٦اإلعداد

 ٢-٦املراجعة والتقدمي
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املرجع

موضوع املهمة

٦-١-٥

حمــاذاة شــل رســويم إىل رشحيــة :يســار،
توســيط ،ميــن ،أعــى ،أســفل.

١-٢-٥

إضافــة أنــواع خمتلفــة مــن األشــال املرســومة
إىل رشحيــة :خــط ،هســم ،مســتطيل ،مربــع،
شــل بيضــاوي ،دائــرة.

٢-٢-٥

إدخــال نــص يف مربــع نــص ،هســم ممتلــئ،
مســتطيل ،مربــع ،شــل بيضــاوي ،دائــرة.

٣-٢-٥

تغيــر لــون خلفيــة ،لــون خــط ،أو منــط خــط
لشــل مرســوم.

٤-٢-٥

تغيري منط بداية الهسم ومنط هناية الهسم.

٥-٢-٥

تطبيق ظل عىل شلك مرسوم.

٦-٢-٥

مجتيــع وإلغــاء مجتيــع األشــال املرســومة يف
رشحيــة.

٧-٢-٥

إحضــار شــل مرســوم مســتوى واحــد إىل
أمــام األشــال املرســومة األخــرى ،أو إرســاله
مســتوى واحــد إىل اخللــف ،أو إحضــاره إىل
املقدمــة أو إرســاله إىل اخللفيــة.

١-١-٦

إضافة وإزالة تأثريات االنتقال بني الرشاحئ.

٢-١-٦

إضافــة وإزالــة تأثــرات احلركــة الــي ســبق
تعييهنــا لعنــارص الرشحيــة املختلفــة.

٣-١-٦

إضافة مالحظات مقدم العرض إىل الرشاحئ.

٤-١-٦

حتديــد تنســيق إخــراج مناســب لعــرض
الــراحئ ،مبــا يف ذلــك :جهــاز عــرض ،نــرة،
عــرض عــى الشاشــة.

٥-١-٦

إخفاء وعرض الرشاحئ.

١-٢-٦

التدقيــق اإلمــايئ ومعــل التغيــرات ،مثــل:
تصحيــح األخطــاء اإلمالئيــة ،حــذف اللكــات
املتكــررة.
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الفئة
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مجموعة املهارات

املرجع

موضوع املهمة

٢-٢-٦

تغيــر إعــداد واجتــاه الرشحيــة :معــودي ،أفيق.
تغيــر جحــم ورق الطباعة.

٣-٢-٦

طباعــة عــرض تقدميــي بالاكمــل ،رشاحئ معينــة،
النــرات ،صفحــات مالحظــات ،خمطــط
تفصيــي ،أو عــدد مــن النســخ لعــرض تقدميــي.

٤-٢-٦

بــدء عــرض الــراحئ مــن الرشحيــة األوىل أو
مــن رشحيــة حاليــة.

٥-٢-٦

التنقــل إىل الرشحيــة التالية ،الرشحية الســابقة،
أو رشحيــة معينــة أثناء عــرض الرشاحئ.
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