العروض التوضيحية
األساسيات والمواصفات القياسية
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العرض التوضيحي
هو سلسلة من الصور والكتابة والمخططات التي
ُتجمع مع بعضها البعض في صفحات ُتسمى في
بعض البرامج (شريحة او صفحة) إليصال او شرح
فكرة او موضوع معين لمجموعة من الحضور (طالب
في صف على سبيل المثال) .يتم عرضها بشكل
متسلسل على جهاز عرض كبير يكون مرئي بشكل
واضح بالنسبة لجميع الحضور.
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مواصفات العرض التوضيحي
 يجب ان يكون عدد الصفحات في العرض مناسب للمحتوى,
اي ان ال يكون قليل جدا فال يوصل الفكرة بشكل تام وال
يكون كثير فيؤدي الى الملل بالنسبة للمتلقي.
 يكون الشرح فيه مختصر ومركز على قلب الموضوع
المطروح.
ُ يراعى فيه األلوان المريحة للبصر ,وحجم المعلومات
المعروضة يجب ان يكون مختار بعناية.
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محتويات الصفحة الواحدة
 تحمل الصفحة او الشريحة الواحدة عدة عناصر ,هي:
 عنوان الصفحة :ويكون في اعلى الصفحة ,حجمه مختلف عادة عن بقية
الصفحةُ ,يكتب فيه اسم الصفحة او كلمة مختزلة للموضوع المذكور.
 القسم الرئيسي للصفحة :وهو الجزء االساسي للصفحة قد يحتوي على صور
او مخططات او كتابة يكتب و ُيشرح الموضوع الخاص بالصفحة فيهُ .يمكن
التحكم فيه وفي ترتيبه بشكل مرن وسلس في اغلب البرامج المستخدمة
والتي اشهرها «مايكروسوفت باور بوينت».

 يمكن الدمج بين الكتابة والصورة والمخططات في الصفحة الواحدة لتوضيح
الفكرة بشكل اكثر.
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محتويات العرض التوضيحي
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 العنوان :وهي الصفحة او الشريحة االولى من العرض التوضيحي تكون
مختلفة نسبيا عن بقية الصفحات او الشرائح .تحمل هذه الصفحة
العنوان العريض والعنوان الفرعي بالنسبة للعرض التوضيحي ويكون عادة
ذو حجم كبير جدا .ال تحتوي هذه الصفحة على صور إال نادرا.
 المقدمة :تأتي بعد العنوان مباشرة ,تحمل اسم العرض التوضيحي لغرض
تعريفه او ُتسمى بـ(المقدمة).
 التفصيل :وهو الشرح االساسي للموضوع بشكل مفصل و ُمختصر ,يكون
التفصيل موزع على عدة صفحات حسب الموضوع ُمقسم على شكل
مواضيع حسب الموضوع المطروح ( يكون عدد الصفحات عادة من  10الى
 30صفحة).

محتويات العرض التوضيحي
 الخاتمة :وهي الصفحة ما قبل االخيرة تكون على شكل مراجعة
سريعة لما تم طرحه في صفحات التفصيل .تختلف عن المقدمة في
ان المقدمة كانت شرح لموضوع ال يعرفه احد من الحضور بعد ,اما
الخاتمة فهي اختصار لموضوع تمت المعرفة فيه فيكون محتوي على
مواضيع وكلمات متعلقة بالموضوع عكس المقدمة.
الش ُكر :وهي صفحة اختيارية يقوم الشخص ال ُ
ُ 
ملقي بشكر الحضور
المتلقين على االصغاء و ُيكتب فيها ايضا جملة او اكثر تختزل
الموضوع كله او تكون على شكل نصيحة او اي وسيلة لمعرفة
تفاصيل اكثر عن الموضوع الذي تم طرحه .هذه الصفحة هي صفحة
اختيارية.
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