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 أذكر: بسهولة نقوم بإنشاء مجلدات الملفات  تمكن من ايجادنحتى 

مجلد ؟ ئننشكيف 

كيف نعيد تسميته ؟ 

كيف نحذفه؟

 أجب بصحيح أو خطأ و صحح الخطأ ان وجد

 األيقونة هي صورة رمزية مصغرة لبرنامج و هي نافذة للدخول للبرنامج 

 هي األكتي أو كيلومتر و هي موضع من الذاكرة يسع الذاكرة  قياسوحدة  

 .حرف أو رمز أو رقم       

 .سعته أكبر من القرص المضغوط القرص المرن 

 للرسم باستعمال الكمبيوتر نستعمل برنامج رسام. 

 تستعمل طريقة واحدة لفتح و غلق أي برنامج. 

 Gigabyte   أكبر من الجيقابيتterrabyte  التيرابيت 

 

 بسملة و شهد عن كيفية كتابة دروس الفيزياء بالكمبيوترفي حوار دار بين 

 اه في المعلوماتية .تاقترحت فيه شهد على زميلتها برنامج درس

 لبرنامج ؟هو هذا ا ما 

عرفه و اذكر كيفية فتحه.  

 فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب   تنال أعلى الرتب   بالعلم بل باألدب
 

 مع تمنيات أساتذة المادة)فاطمة الزهراء+وسيلة +سمية( للجميع بالتوفيق
 



 

 

  

  انشاء مجلد 

 يمن في المكان الذي نريد أن ننشئ فيه مجلد ننقر بالزر األ

 Nouveau dossier.............................................2و نختار 

 تسمية المجلد : اعادة 

 ننقر بالزر األيمن على المجلد و نختار من القائمة التي تظهر

 Renommer ..............................................2اعادة التسمية  

 حذف المجلد :

 supprimer............2ننقر بالزر األيمن على المجلد و نختار من القائمة التي تظهر 

 0.5...صحيح.  األيقونة هي صورة رمزية مصغرة لبرنامج و هي نافذة للدخول للبرنامج 

 1..األكتي أو كيلومتر و هي موضع من الذاكرة يسع هي الذاكرة  قياسوحدة  

 0.5......خطأ  .حرف أو رمز أو رقم 

 و هي موضع من الذاكرة يسع  بايتهي األكتي أو الذاكرة  وحدة قياسالتصحيح  : 

 1......حرف أو رمز أو رقم

 0.5....خطأ  .القرص المرن سعته أكبر من القرص المضغوط 
 1..........من القرص المرنسعته أكبر  القرص المضغوط

 0.5صحيح...... للرسم باستعمال الكمبيوتر نستعمل برنامج رسام. 

 0.5....خطأ تستعمل طريقة واحدة لفتح و غلق أي برنامج. 
 1...............لفتح و غلق أي برنامج. عدة طرقتستعمل 

 0.5....صحيح ..Gigabyte   أكبر من الجيقابيتterrabyte  التيرابيت 

 1البرنامج هو معالج االنصوص................................

معالج النصوص هو برنامج يسمح بكتابة نص و تخزينه في القرص و فتحه  تعريف معالج النصوص: .1

 عند الحاجة لقراءته أو تغيير محتواه، كما يسمح بتنسيق النص و طبعه على الورق.

، و هو برنامج   MicroSoft Wordلمنتشرة في العالم و المستعملة بكثرة:من معالجات النصوص ا

 2........، و يمتاز بسهولة االستعمال و تنوع خياراته. Windowsيعمل على نظام 

  Word كيفية فتح برنامج  .2

      Wordإما بالنقر مرتين بالزر األيسر على أيقونة  الموجودة على سطح المكتب.

 أو 

  démarrerإبدأ نقر على زر  .1

  Programmesثم على كافة البرامج  .2

  Microsoft officeثم على   .3

 Microsoft Wordثم على  .4
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