
لصناعة المحتوى النصي

.جودةبشكل احترافي وعالي ال( بوربوينت)أقدم إليك أفضل طريقة للعروض التقديمية 

:خدماتي

.ترتيب الفقرات واألفكار•

.إنشاء عرض احترافي•

.التدقيق اللغوي واإلمالئي بالنسبة للعروض باللغة العربية•

.إنشاء عروض باللغة اإلنجليزية•

.ضإنشاء مؤثرات وانتقاالت مميزة بين الشرائح تضيف جمالية للعر •



قصة علي مبارك

(وزير التربية والتعليم: الفصل السادس)

(ابتدائي6) المرحلة االبتدائية 



الصفحة الرئيسية

1

2

3

4

نص الفقرة

ميفيديو تعلي

األمثلة

النشاط

3 مالتقوي



.حصل على: نال
.رتبة من رتب الجيش: األمير آالي

.وزيرا: ناظرا

علي مبارك

موزير التربية والتعلي 6

الفقرة صوتيا



D

D

فيديو تعليمي

علي مبارك



أسلوب املدح والذم
(اديالصف الثالث اإلعد)املرحلة اإلعدادية 

:إعداد
نرية حممد عبد التواب



اهلدف العام من الربنامج 

تكوننأالتطبيقاستخدامنهايةيفينبغيالطالبعزيزي

.وإعرابهماوالذم،املدحأسلوبمفهومتعرفأنعلىقادرا



الصفحة الرئيسية
(عناصر الدرس)

أسلوب املدح والذم



:املدحأسلوب

1

مأسلوب املدح والذ

.والثناءاملدحيستحقألمرأومحيدةلصفةاستحسانناعندنستخدمهأسلوبهو

:أركانه
(حبذا–نعم : )فعل املدح

:الفاعل، وصوره

(.بذاح–نعم )وهو االسم الذي متدحه مجلة : املخصوص باملدح

(ال)معرف ب
.نعم الصديق الويف: مثل

(ال)مضاف إىل ما فيه 
.نعم خلق اإلنسان الصرب: مثل

من أو ما املوصولتان
.نعم من تصاحبه الويف: مثل

ضمري مسترت وجوبا
.نعم عمال اإلخالص: مثل

.فعل ماٍض جامد مبين على الفتح: نعم:إعرابه
.  ع خرب مقدميف حمل رف( الفاعل+ الفعل )ُفعرب مبتدأ مؤخر واجلملة الفعلية قبله: املخصوص باملدح

.إذا جاء بعد نعم نكرة منصوبة فإنها ُتعرب متييًزا

أ مؤخر مبتد)الفاعل ، واملخصوص باملدح )، ذا (فعل املدح)يتكون أسلوب املدح مع حبذا من حب 
.حبذا الوفاء:  مثل(.                   دائما



خبر مقدم مرفوع 

.وعالمة رفعه الضمة

فاعل مرفوع وعالمة 

.رفعه الضمة

مبتدأ مرفوع وعالمة 

.رفعة الضمة

األمانةاخللقنعم 
:هنا( اخللق)ما إعراب كلمة 

:الزمن

دقيقة



تعليمات الستخدام البرنامج

عزيزي الطالب، اضغط على هذه األيقونة 
حتى تنتقل للصفحة التالية

اضغط على هذه األيقونة حتى تعود
للصفحة السابقة

اضغط على هذه األيقونة حتى تعود
للصفحة الرئيسية



3

6

4

5

2

نصائح غالية

الشر

ح

النشاط

المعاني

التقويم

األمثلة 1

الن

ص



نصائح غالية

19-16اآليات من : سورة لقمان
الشر2

ح



www.websitename.com

GRAVIDIENT. Unique Design Concept 14

غزوات 
معاركو

شركة ينابيع لإلنتاج
.في علم المغازي علم اآلخرة والدنيا: يقول-رحمه هللا-الزهري 

:سلسلة تشتمل على عشرة كتب

غزوة أحدغزوة بدر

غزوة حنينغزوة خيبرغزوة بني النضير غزوة بني قينقاع

غزوة مكةغزوة األحزاب

غزوة بني النضير غزوة بني قينقاع

×  17: مقاس الصفحة

سم27

:  اللون الداخلي
ألوان4

10: العدد

أعداد

16: عدد الصفحات

صفحة

01091419445



إعداد المخطط 

ليوباالسرتاتيجي لمدينة ق

كلية الهندسة بشربا

جامعة بنها

الهندسة المعمارية: قسم

الرابعة: الفرقة

التخطيط العمراني: مادة

:مقدم إلى

:مقدم من



دراسات الوضع الراهن لمدينة 
محافظة القليوبية–قليوب 

التعريف بالموقع•

•Base map

دراسات الصورة البصرية •
للمدينة

الدراسات البيئي•

استعماالت األراضي في •
الدور األرضي

استعماالت المباني في•
الدور المتكرر

لوحة نظم اإلنشاء•

لوحة حاالت المباني•

لوحة ارتفاعات المباني•

لوحة أنواع الطرق•

لوحة حاالت الطرق•

لوحة عروض الطرق•

كهرباء :)لوحة المرافق•
–اتصاالت –ماء –غاز –

(صرف

عدة لوحات توضح •
المحددات واالمكانيات 

والمشكالت



موقف ميكروباص أكتوبر  والقرية الذكية

مكتب بريد ابوسنة

معرض غبور فرع قليوب

والتجارةللتوريداتالشوربجي 

دراسات الوضع الراهن لمدينة 
محافظة القليوبية–قليوب 

التعريف بالموقع•

•Base map

دراسات الصورة البصرية •
للمدينة

الدراسات البيئي•

استعماالت األراضي في •
الدور األرضي

استعماالت المباني في•
الدور المتكرر

لوحة نظم اإلنشاء•

لوحة حاالت المباني•

لوحة ارتفاعات المباني•

لوحة أنواع الطرق•

لوحة حاالت الطرق•

لوحة عروض الطرق•

كهرباء :)لوحة المرافق•
–اتصاالت –ماء –غاز –

(صرف

عدة لوحات توضح •
المحددات واالمكانيات 

والمشكالت



المجموعة المتحدة لصناعات 

(جروب ستيل )الصلب 

الدويني لتجارة الحديد

البنك الألهلى المصري

فرع مول البلبيسى

الشوربجي  للتجارة و التوريدات

مؤسسة أبناء 

شريف الغلبان

الرؤية من 
الداخل للخارج

دراسات الوضع الراهن لمدينة 
محافظة القليوبية–قليوب 

التعريف بالموقع•

•Base map

دراسات الصورة البصرية •
للمدينة

الدراسات البيئي•

استعماالت األراضي في •
الدور األرضي

استعماالت المباني في•
الدور المتكرر

لوحة نظم اإلنشاء•

لوحة حاالت المباني•

لوحة ارتفاعات المباني•

لوحة أنواع الطرق•

لوحة حاالت الطرق•

لوحة عروض الطرق•

كهرباء :)لوحة المرافق•
–اتصاالت –ماء –غاز –

(صرف

عدة لوحات توضح •
المحددات واالمكانيات 

والمشكالت



انتقال الحرارة: مادة
(Raya smart building)



Raya smart buildingنقاط القوة يف مبىن 

لتحقيق الراحة احلرارية

3 2 1

6 5 4

املزدوجالزجاجاستخداماملبىنوموقعتوجيه
والعاكس

السقف وعزله

اإلضاءةأجهزةاستخدام
احلرارياالنبعاثقليلة

ةالداخليالتغطية
(الستائر)

اخلضراءاحلوائط
وتكسيات احلوائط



،القاهرةغربقلبفياستراتيجيموقعفيGALLERIA40يقع

الراقياةالحيأسلوبليعكس؛ زايدللشيخالجديدالعمرانيالمجتمعفي

.المحيطالحي

Location

In the Heart of West Cairo

املبىنوموقعتوجيه1



عزل السقف 

.مختلفةوقياساتسماكاتبوجودتتميزبينهافيمامترابطةمرنةزجاجيةأليافمناللفائفهذهتتكونحيثالسقففيالعزللفائفاستخدامتم

.للسطحالحرارىاالكتسابوتقليلالحرارةالمتصاصالسطحمناالجزاءبعضزراعةتمكما

اللفائفتثبيتطريقة

السقفوحافةالتثبيتأزراربينالمسافاتمعرفةخاللمنالعزلعمليةإلجراءالالزمةالقياساتأخذيتم:أوال

.مختلفةبأطوالسم15*5وسم10*5بمقاساتاللفائفتتواجدكماالقيمةارتفعتكلماالعزلكفاءةترتفعحيثالعزلدرجةوفقالمناسبالعزللفائفنوعاختيار:ثانيا

.تماماالقياساتوحسباالزراربينلهمخصصمكانكلوفقتركيبهاليتموتجهيزهايدويااللفائفقص:ثالثا

.والهواءخارالبعزلخاللمنالعزلكفاءةوزيادةمكشوفةبقائهامنالعزلموادبحمايةبدورهاتقوموالتيااللومنيومأوالورقمنطبقةوجوديفضلحيثجيدبشكلاماكنهافياللفائفتثبيت:رابعا

مميزات هذا النوع 
.قعوائدونالمطلوبةالقياساتعلىالحصوليمكنكماالتثبيتمسافاتلتباعدمالئمةتعتبركمالهاالمرافقةواالزراراالحزمةخاللمنتركيبهايمكنحيثالتركيببسهولةالنوعهذايمتاز

السقف وعزله3

:العزللفائفاستخدامفوائد
تصلقدسببنوالتدفئة،التربيدعملياتأثناءالكهربائيةالطاقةاستهالكترشيد-1
.%40-30إىل
،%60-50:حوايلإىلتصلقدبنسبةالتدفئة،يفاملستخدمالوقوداستهالكترشيد-2

.ذلكعلىيرتتبوما
.حلرارةادراجاتتغرياتمناألثاثعلىواحملافظةللمبىناإلنشائيةالعناصرمحاية-3
.املبىنلساكنيالصحيةوالسالمةالراحةمستوىرفع-4
.سعتهاتقليلخاللمنوالتدفئةالتكييفأجهزةشراءتكاليفختفيض-5
.والضجيجاحلراريواالنبعاثالبيئيالتلوثمنالتقليل-6



مصسلسلةبهايدويةتشغيلماكينةبهاالستارةمقاسحسبمم38اومم45علويةماسورةمنالستارةهذهتتكون

إلىالستارةتحريكفيطريقهاعنالتحكميتمالمطروحةالمواصفاتحسباالستيلاوسيفيالبيمننوعة

باللويتميزللخدشالمقاومالمتينااللومنيوممنمصنوعةسفليةنهايةالستارةنهايةفيايضاوتوجداالسفلاواألعلى

.المكاناحتياجاتحسباوتبالكوأسكرينصنالمواصفاتحسبالقماشوضعويتماالمعاالبيضن

المجاللكتتركإغالقهاعندفهي،سكرينالرولوستائرهيللمكاتبرواجااألكثرالرولالستائرانحيث

.بالخارجالرائعةبالمناظرللتمتع

مماأكثرلديناالرولوستائرنهائيا  منهالتخلصأوالمنسابالضوءبتصفيةوتسمحاالستخدامعندالتحكمسهلة

واألشكالالمعاصرةالكالسيكيةتجريدية،أنماطاألزهار،برسوماتمزينةأنواعفهناك!بكثيرتتصور

لهانمكلكلمكتبكاومنزلكعلىوجماال  رونقا  تضفيأنشأنهامنرائعةبأشكالنسجتمجموعتنا.التقليدية

.معهتتناسبالتيألوانه

الكرواللوناألبيض،وطبيعيةجريئةبألوانتتسموالتيالبسيطةاألشكالمنرائعةمجموعةأيضاهناكالحال،بطبيعة

البالوهيتكغرففيالمطلقالتعتيمعلىالحصولمنتمكنكالتياألشكالوكذلكالمنسوجةاألقمشةإلىباإلضافةيمي،

.اوتك

:الستائرفوائد
حتسنيعلىتعملكما٪،70و50بنيترتاوحبنسبةالنوافذخاللمناحلرارةفقدتقليلعلىتعمل•

املزودةاألوىلاالختبارمنازليف.الغرفيفواملسوداتالباردةالنقاطمنالتخلصخاللمنالراحةمستوى
.٪25بنسبةالتدفئةوقوداستهالكاخنفض،Kumeبستائر

 Kumeستارةلصنعالالزمةاملوادتكلفةترتاوح.مكلفةغريأنها•
 
قدلكلدوالر1.5إىلواحددوالرمنعادة

.مربعم

اأورائعةيدويةمهاراتKumeستارةتركيبيتطلبال.عملهمالسهلمن•
 
سبيلعلى.طويال  وقت

األلواحقطعهوالستائرصنعمناألصعباجلزء.ساعتنيمنأقلقدم4×2ستارةجتميعيستغرق،املثال
لنسيج،اتهويةإىلحىتحتتاجفلن،لأللواحالقطبيالصوفتستخدمكنتإذا.وحجمهامستقيمبشكل
.واحدةغرزةدونبأكملهاالستارةجتميعوميكن

(ائرالست)الداخليةالتغطية5



:النفعيةالمبانيأسلوب-1

جخا؛ناَيعدأيضافالمبنىبنجاح،مهمتهاتؤديعندماناجحةتعتبرواآللةفيها،للعيشآلة:يعنيعندهالبيت
.وجهأكملعلىوظيفتهيؤديحينما

:االشتراكيةالعمارةأسلوب-2

العصورفياإلسالميةالعمارةمنالمستوحاةالدوبلكسبفكرةاهتمفأنهإدوار،شارلقولحسبعلى
.الوسطى

:الطبيعةمعالتباينأسلوب-3

رهأفكاالتكعيبية،المعماريةالتصاميمأسلوبواستخدماإلنسان،صنعمنالهندسيةاألشكالإلىاالتجاه
:التطبيقية

.الخصوصيةوزيادةللسكان،الراحةلتوفيرالمباني؛أسطحفوقالحدائقلوكوربوزييهاستخدم1.

.األرضمستوىفوقالبناءلمستوىالرافةاألعمدةعلىاالعتماد.2

.األفقيةالمدنمنبدالالرأسيةالمدنيفضلكان.3

إلىعمودالمنتمتدطويلةأفقيةبطريقةالشبابيكتصميمعلىبناءكبير؛بقدرالمبنىإلىالضوءدخول.4
.يليهالذي

ىيسمماوهوآخر،إلىطابقمنتختلفقواطعبإنشاءتسمعمتباعدةأعمدةعلىالخرسانيالهيكلإنشاء.5
.األفقيةللمساقطالحربالتخطيط

:مبادئ لوكوربوزييه الفلسفية

«يهاآلة للعيش ف»: يصف البيت بأنهلوكوربوزييه
THE HOME AS A MACHINE TO LIVE IN.

لوكوربوزييه

(ةرائد العمارة الوظيفي)

فيال سافوي
(افرنس–ضواحي باريس )

دير القديسة 

مريم
(فرنسا–ليون)

فيال الروش
(فرنسا–باريس)

وحدة سكنية

في بربي



هريةالتكاثر في النباتات الز

:إعداد

مآية كمال إبراهي

ويالصف الثالث الثان



. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

المتاع
:التكوين

منقىتبأوتلتحمقدالزهرةمركزفيأكثرأو(القارورةتشبه)واحدةكربلة

.فصلة

:عنعبارةكربلةكل

:المبيض▪

قصيرنقبعالمبيضبجدارالمرتبطةالبويضاتعلىتحتويالكربلةقاعدة

ثملتكوينالمبيضوينموبذور،لتكوينتنموفالبويضاتالسري،الحبلهو

.رة

:القلم▪

.بالميسموينتهيالمبيضيعلورفيععنق

:الميسم▪

.لقيحالتفيهويحدثاللقاح،حبوبعليهوتلتصقيستقبل،لزجقرص

.(ثةالمؤناألمشاج)البويضاتإنتاج:الوظيفة



. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

احتكوين حبوب اللق
الز:لمثالحجم،كبيرةأسديةألحدناضجمتكفيعرضيقطاعفحصعند

:أننجدنبق؛

اللقاحوبحبتكوينفيهايتماللقاحلحبوبأكياسأربعةعلىيحتويالمتك

:كالتالي

مل(اللقاححبوبتتكونأنقبل)األكياسهذهتكونالزهرةنموأثناء✓

.األميةالجرثوميةبالخاليايئة

غصجراثيمأربعلتكوينميوزيا؛تنقسم(ن2)أميةجرثوميةخليةكل✓

أرانيالثالميوزيومنخليتيناألولالميوزيمنتنتجحيث(ن)يرة

.خاليابع

:نواتينإلىميتوزياانقساماصغيرةجرثومةكلنواةتنقسم✓
.النواة المولدة: نواة صغيرة، تسمى+ النواة األنبوبية : نواة كبيرة، تسمى

متجاورينيصبح المتك ناضجا، ويتحلل الجدار الفاصل بين كل كيسين✓

.، وتنفتح  األكياس، وتصبح حبوب اللقاح جاهزة لالنتشار



تاريخ الدولة العثمانية



1

2

3

4

نبذة عن الدولة

ينقبائل األتراك قبل العثماني

أرطغرل والبداية

عثمان والتأسيس

3 معرض صور



عثمان بن أرطغرل

ملخص عن الدولة

عثمان والتأسيس

لتابعين م توفي أرطغرل، وتولى قيادة إقطاعيته ابنه عثمان، الذي ظل تابعا للسالجقة ا1281في عام 

م أعطى السالجقة لعثمان بن أرطغررل بعرض أمرارات االسرتقالل 1300بدورهم لإللخانيين، وفي عام 

كالراية وعصا المـلك وغيرها؛ ليكون ذلك عالمة على شبه استقالل لهذه اإلمارة الصغيرة عن

في . ثمانيةالسالجقة، وليس عن اإللخانيين، ومن ثم يعد العثمانيون هذا هو تاريخ تأسيس الدولة الع

م مات غيَّاث الدين مسعود الثاني آخر حكام سالجقة الروم، ومن ثم صارت اإلمارات 1304عام 

لت في طور التركية في األناضول تابعة مباشرة للدولة اإللخانية في إيران، والتي كانت بدورها قد دخ

.الضعف

و متر زاد عثمان بن أرطغرل من مساحة إمارته الصغيرة، التي كانت تبلغ أربعة آالف وثمانمائة كيل

م، ومع أن مساحة اإلمارة 1326مربع، حتى بلغت ستة عشر ألف كيلو متر مربع عند وفاته عام 

ا يتلخص في تفر يغ حياته حين موته كانت صغيرة للغاية، فإنه رسم خطا ألبنائه وحفدته واضح 

وح، وحياتهم للجهاد في سبيل هللا، وتحقيق النصر على األعداء، ومن ثم تشرب أتباعه هذه الر

وعليها نشأت الدولة العثمانية، ومثلت هذه الروح الجهادية عوامل جذب للفرسان التركمان من 

ساحة القبائل المختلفة، الذين انضموا إلى هذه اإلمارة الصغيرة لتتوسع بهم، وتزداد قوة في الم

.والجيش
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