الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متوسطة الشهيد..............

السنة االولى متوسط
1م دفتر مذكرات مادة المعلوماتية

السنة الدراسية2017-2016 :

المجال األول:
استخدام الحاسوب.

 -1مفاهيم عامة .

•  -1تعريف المعلوماتية
•  -2تعريف الحاسوب
•  -3مكونات الحاسوب

 4ساعة

 -2نظام تشغيل .windows
 5ساعة

• -1تعريف نظام التشغيل
• -2واجهة نظام التشغيل
• -3تشغيل برامج ملحقة
• ( الحاسبة-الدفتر-الرسام)

• -1مفهوم الملفات و المجلدات
• -2مختلف طرق العرض
-3تنظيم المعلومات في الحاسوب • -3عمليات على الملفات و المجلدات
• -4وحدة قياس الذاكرة ومضاعفاتها
• -5وسائط التخزين
 5ساعة

متوسطة الشهيد ...................

األستاذة................. :

المجال المفاهيمي  :استخدام الحاسوب
الوحدة المفاهيمية  -1:مفاهيم عامة
الكفاءة القاعدية:
يميز بين مختلف مصطلحات المعلوماتية(العتاد والبرامج)

املعارف املس هتدفة

 .1تعريف املعلوماتية.
 .2تعريف احلاسوب.
 .3مكوانت احلاسوب.
أأ /ا ألساس ية.
ب/الثانوية.

وسائل الايضاح

احلجم الساعي

المدة:
 4ساعة
املراجع

1ساعة

 2ساعة

 هجاز العرض  املهناج
 مذكرات سابقة
 الس بورة
 الانرتنت
 ا ألقالم

 1ساعة

الوضعية املشلكة:
10د
ذهب يوسف اىل دار البدلية الس تخراج شهادة ميالد ،فاس تخرهجا املوظف يف مدة قصرية مس تعمال هجاز ال يعرفه
يوسف فأأخربه اخوه الكبري اهنم يدرسون به يف مادة
املعلوماتية
 مايه املعلوماتية وما هو هذا اجلهاز اذلياس تخدمه؟
 -ما يه مكوانته؟

الوحدة املفاهميية-1 :مفاهمي عامة

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:
-1تعريف املعلوماتية.
-2تعريف احلاسوب.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي
 15د

س/
ما هو تعريف
املعلوماتية؟
...................
ما هو أأصل اللكمة؟
................

المحتوى والمعارف المستهدفة

اذكر بعض ا ألهجزة الالكرتونية اليت يس تغلها االإنسان لك يوم يف حياته؟
 -1تعريف المعلوماتية:

املعلوماتية يه عمل يسمح مبعاجلة املعلومات بطريقة ألية تعمتد عىل جز أأين أأساس يني:
العتاد :احلاسوب وملحقاته أأي لك ما ميكن ملسه
الربجميات :مجموعة من ا ألوامر والتعلاميت اليت ينفذها احلاسوب ألداء هممة معينة .مثل نظام
التشغيل والربامج التطبيقية.
أأصل اللكمة:
Informatique
مـــعـــــلـــــــــومــــاتية
معلومات

15د

س/
ما هو تعريف
احلاسوب؟
..................

10د

س/
اجنز خمططا توحض فيه
معل احلاسوب؟
..................

20د

اإعادة الاستامثر

ألية

automatique

 -2تعريف الحاسوب:

احلاسوب هو هجاز الكرتوين ميكن برجمته الس تقبال املعلومات وختزيهنا ومعاجلهتا مث اإخراج النتاجئ
املطلوبة.
منوذج معل احلاسوب:
معطيات

نتائج

الحاسوب (المعالجة والتخزين)

تطبيق :01اجب بصحيح او خطأأ:
احلاسوب هوعمل يسمح مبعاجلة املعلومات بطريقة ألية

الربجميات يه لك ما ميكن ملسه
للبحث

Information

احبث عن أأسامء أأخرى للحاسوب
احبث عن أأقدم صورة للحاسوب

الوحدة املفاهميية-1 :مفاهمي عامة

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:
-3مكوانت احلاسوب :أأ /ا ألساس ية.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

المحتوى والمعارف المستهدفة

اذكر بعض ا ألهجزة الالكرتونية اليت يس تغلها االإنسان لك يوم يف حياته؟
 -3مكونات الحاسوب:
أأ /املكوانت ا ألساس ية :ال ميكن للحاسوب ان يش تغل بدوهنا ويه:

س/
ما يه املكوانت املادية
للحاسوب؟
 15د -اذكر العنارص اليت ال  -1لوحة املفاتيح :Clavier
وحدة اإدخال املعلومات للجهاز
ميكن للجهاز ان يش تغل
بدوهنا؟
..............................

 -2الوحدة املركزية :Unité centrale
وحدة ختزين ومعاجلة املعلومات

 -3الشاشة :Ecran
وحدة اإخراج وإاظهار املعلومات
15د

مكوانت الوحدة املركزية:
س/
املظهر اخلاريج:
مم تتكون الوحدة املركزية ويه عىل شلك صندوق معدين يتكون من:
من اخلارج؟ ومن  -ا ألمام:
ادلاخل؟
زر التشغيل
..............................
ل
زر اإعادة ا تشغيل
قارئ بطاقة اذلاكرة
منافذ USB
قارئ ا ألقراص اللزيرية
اخللف:منفذ للتوصيل الكهرابيئ ومنافذ لربط الوحدة املركزية مع املكوانت ا ألخرى

املكوانت ادلاخلية:
اللوحة ا ألم :لوحة الكرتونية متثل عقل احلاسوب حتتوي عىل:
20د

املعاجل :ميثل عقل احلاسوب
اذلاكرة الرئيس ية :وحدة ختزين املعلومات وتنقسم اىل:
اذلاكرة العشوائية(احلية)  :RAMويه اذلاكرة اليت ختزن فهيا املعلومات أأثناءاملعاجلة ،حيث أأهنا متحى مبجرد انقطاع التيار الكهرابيئ.
ذاكرة القراءة فقط(امليتة) :ROMحتتوي عىل معلومات رضورية لتشغيلاحلاسوب واليت ال ميكن تغيري حمتواها ،حيث أأهنا ال متحى عند انقطاع التيار الكهرابيئ.
مزود الطاقة :يغذي القطع الالكرتونية بتيار مناسب
القرص الصلب :حلفظ وختزين املعلومات

60د

اإعادة الاستامثر

تطبيق: 02
مشاهدة ومعاينة :يطلب من التالميذ متيزي املكوانت الاساس ية املوجودة ابخملرب
فتح وحدة مركزية واكتشاف مكوانهتا ادلاخلية
تعرف عىل أأمه ازرار لوحة املفاتيح

الوحدة املفاهميية-1 :مفاهمي عامة

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:
-3مكوانت احلاسوب.
ب /الثانوية.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

10د

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما يه مكوانت احلاسوب ا ألساس ية؟
ب/املكوانت الثانوية :ميكن للحاسوب أأن يش تغل بدوهنا وتنقسم اىل:
اذلاكرات الثانوية :ويه ا ألقراص اليت ختزن فهيا املعلومات

س/
مايه العنارص اليت ميكن القرص املرنDisquette
للحاسوب ان يش تغل
بدوهنا؟
................................

القرص املدمج Cd

قرص الفيديو الرمقي DVD

القرص الفالش Flashe disque

احمليطات :وهو لك هجاز يوصل ابحلاسوب ويقوم بدور معني نذكر مهنا:
 -1الفارة :Souris
تس تخدم للتحمك يف املؤرش اذلي يظهر عىل الشاشة

20د

 -2مكرب الصوت :Haut-parleur
بواسطته نمتكن من سامع امللفات الصوتية اخملزنة يف المكبيوتر.

 -3الاكمريا الرمقيةDigitale caméra
تش به الاكمريا العادية تمتزي بتخزين الصور عىل احلاسوب

 -4املاحس الضويئ :Scanner
يه وحدة اإدخال الصور وختزيهنا يف احلاسوب

 -5خمزن الطاقة :Onduleur
خيزن الطاقة الكهرابئية ويغذي هبا احلاسوب يف حاةل انقطاع التيار الكهرابيئ

 -6الطابعة :Imprimante
يه أةل تسمح بطباعة املعلومات اخملزنة عىل اجلهاز

30د

إعادة االستثمار

تطبيق  :03مشاهدة ومعاينة :تعرف عىل املكوانت الثانوية للحاسوب
انطالقا من معرفتك للمكوانت ا ألساس ية والثانوية للحاسوب امال اجلدول التايل:وحدة املعاجلة
وحدة اذلاكرة وحدات الادخال وحدات الاخراج وحدات التخزين
املركزية

للبحث

احبث عن بعض املكوانت الثانوية احلديثة

متوسطة الشهيد ...................

األستاذة................. :

المجال المفاهيمي  :استخدام الحاسوب
الوحدة المفاهيمية  -2:نظام التشغيل
الكفاءة القاعدية:
يتعرف على نظام التشغيل-يتمكن من استعمال بعض البرامج المثبتة في الحاسوب

املعارف املس هتدفة

-1تعريف نظام التشغيل
-2واهجة نظام التشغيل
-3تشغيل برامج ملحقة:
برانمج احلاس بة
برانمج الرسام
برانمج ادلفرت

احلجم الساعي
 1ساعة
 1ساعة
1ساعة
 1ساعة

وسائل الايضاح

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

 1ساعة

الوضعية املشلكة:
10د

خلق هللا الانسان مكون من جسد وهذا اجلسد ليس هل فائدة بدون
يشء أخر ،ما هو؟
هجاز احلاسوب يتكون من عتاد ميثل اجلسد لكنه ال ميكن ان يش تغل
بدون يشء غري ملموس مثل الروح
ماذا يلزم لتشغيل هجاز احلاسوب؟

المدة:

 5ساعة
املراجع

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

الوحدة املفاهميية-2 :نظام التشغيل

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب

املعارف املس هتدفة:
-1نظام التشغيل.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

10د

10د

س/
ما معىن نظام التشغيل؟
ما هو نظام التشغيل
املعمول به حاليا بكرثة؟
..........................
س/
كيف ميكنك تشغيل
احلاسوب؟
............................

المحتوى والمعارف المستهدفة

تعتمد المعلوماتية على جزئين أساسيين ومتكاملين ما هما؟
فمي يمتثل العتاد؟-ماذا نقصد ابلربجميات؟

 -1نظام التشغيل:
نظام التشغيل هو برانمج ميكننا من اس تعامل احلاسوب والتحمك يف العتاد وتشغيل الربامج ا ألخرى
أأشهر نظام يس تعمل حاليا هو نظام Windowsمن رشكة Microsoftو أخر اصداراته:
Windows 7 ; Windows 8 ; Windows 10 ….
مراحل تشغيل هجاز احلاسوب:
نضغط عىل الازرار التالية ابلرتتيب بعد توصيل احلاسوب ابلتيار الكهرابيئ
 .1زر خمزن الطاقة
 .2زر الوحدة املركزية
 .3زر الشاشة
مراحل اإيقاف هجاز احلاسوب:

.1
.2
.3
.4

زر اإبدا Démarrer
ايقاف التشغيل Arrêter
زر الشاشة
زر خمزن الطاقة

10د

س/
ما يه مراحل اإغالق
هجاز احلاسوب؟
................

30د

تطبيق :04
إعادة
 -1مق بتشغيل هجاز احلاسوب
االستثمار
 -2مق ابإغالق هجاز احلاسوب
احبث عن امس وشعار نظام التشغيل Windowsحسب س نة االإصدار

للبحث

إيقاف التشغيل

اعادة التشغيل
الوضع االحتياطي

الوحدة املفاهميية-2 :نظام التشغيل

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب

املعارف املس هتدفة:
-2واهجة نظام التشغيل.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

المحتوى والمعارف المستهدفة

ماهي مراحل تشغيل جهاز الحاسوب؟

-2واجهة نظام التشغيل:

10د

س/
ماذا تالحظ عىل شاشة
احلاسوب؟
ما يه الاسامء اليت
تقر أأها عىل الاشاكل
(الايقوانت)؟
........................

بعد تشغيل احلاسوب تظهر لنا عىل الشاشة واهجة تتكون من:
 .1سطح املكتب  :Bureauويتكون من عدة رموز تسمى ايقوانت مثل:
*ايقوانت النظام :احلاسوب ، Ordinateurسةل احملذوفات  ،corbeilleالش بكة ، réseauالانرتنت Internet
* ايقوانت امللفات والربامج مثل :اجملدول  ،Excelمعاجل النصوص Word
*ايقوانت اختصار وتمتزي بوجود سهم صغري يف أأسفلها
ايقونات النظام

ايقونات ملف او برنامج

05د

س/
ماذا يوجد عىل الرشيط
أأسفل سطح املكتب؟
.........................

 .2رشيط املهام :وفيه زر ابد أأ  Démarrerومعلومات أأخرى مثل اللغة والساعة والتارخي
والاطارات النشطة.
التاريخ والوقت

05د

س/
كيف ميكنك :فتح ايقونة
حسب ايقونة؟
حذف ايقونة؟
..........................

اللغة

اإلطارات النشطة

زر ابدأ

****معليات عىل الايقوانت:
فتح أأيقونة :يمت ابلنقر مرتني ابلزر ا أليرس للفأأرة او مرة ابلزر ا ألمين مث فتح Ouvrir
حسب أأيقونة :تسحب ابلضغط عىل الزر ا أليرس للفأأرة مع حتريكها دون رفع اليد.
النقر عىل ا أليقونة ابلزر ا ألمين :تظهر قامئة حتتوي عىل لك العمليات اليت ميكن اإجراؤها عىل
هذه ا أليقونة.

05د

05د

30د

س/
افتح ايقونة سةل
احملذوفات
ماذا ظهر كل؟
كيف يسمى هذا االإطار
ومم يتكون؟
.......................

س/
اضغط ابلزر ا ألمين عىل
ملف داخل سةل
احملذوفات مث اخرت
حذف ،ماذا ظهر كل؟
................
كيف يسمى هذا
االإطار؟ .............

**** النافذة :عبارة عن اإطار يظهر عند فتح برانمج أأو ملف
اغالق

تكبري /تصغري

تقليص اىل رشيط املهام

****علبة حوار :اإطار خاص حيتوي عىل أأزرار تسمح ابحلوار مع النظام، non، Annuler،ok :
oui

تطبيق ( :05مع العرض)
 -1مق بتشغيل هجاز احلاسوب
 -2ماذا يوجد عىل الرشيط أأسفل الشاشة
 -3تعرف عىل الايقوانت املوجودة عىل سطح املكتب
 -4احسب ايقونة سةل احملذوفات
 -5ماذا تس تعمل لفتح ايقونة؟
إعادة
 -6افتح ايقونة سةل احملذوفات؟ كيف نسمي االإطار الظاهر عىل الشاشة؟ مق بتقليصها عىل رشيط املهام؟ كيف
االستثمار
تسرتجعها؟
 -7اضغط ابلزر ا ألمين عىل أأحد امللفات املوجودة داخل سةل احملذوفات؟ ماذا يظهر لنا؟
اضغط عىل اخليار حذف؟ ماذا ظهر كل؟
 -8مق ابإغالق هذه النافذة
 -9مق ابإغالق هجاز احلاسوب

للبحث

احبث عن صورة لواهجة نظام تشغيل Windows 8

الوحدة املفاهميية-2 :نظام التشغيل

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:
-3تشغيل برامج ملحقة:
برانمج احلاس بة.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 15د

المحتوى والمعارف المستهدفة

كيف ميكنك احلساب ابس تعامل احلاسوب؟
-3تشغيل برامج ملحقة:
الربامج امللحقة :يه مجموعة من الربامج اجملانية املثبتة مع نظام التشغيل

س/
ما يه الربامج امللحقة؟
...............
س/
 /1-3برانمج احلاس بة :
ما هو برانمج احلاس بة؟ ھو برانمج يسمح لنا ابإجراء معليات حسابية واحلصول عىل النتاجئ بواسطة احلاسوب
.......................
س/
ما يه مراحل ادلخول
الهيا؟
.......................

ادلخول اىل برانمج احلاس بة:
ط-1املراحل:
 .1زر اإبدأأ Démarrer
 .2لك الربامج Tous les Programmes
 .3الربامج امللحقة Accessoires
 .4خنتار احلاس بة Calculatrice

4
2

3
1

ط-2النقر مرتني ابلزر الايرس للفارة عىل أأيقوانت اختصارها عىل سطح املكتب

ميكن تغيري نوع احلاس بة ابلضغط عىل الامر عرض Affichage

15د

س/
كيف يمت اغالق برانمج
احلاس بة؟
.......................

اإغالق الربانمج:
نضغط عىل زر االإغالق
30د

اإعادة الاستامثر

تطبيق :06
 .1مق بفتح برانمج احلاس بة واحسب ما ييل1694÷145x12+123 :

25x2547-13

الوحدة املفاهميية-2 :نظام التشغيل

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب

املعارف املس هتدفة:
-3تشغيل برامج ملحقة:
برانمج الرسام.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي
05د

 05د

س/
ما هو برانمج الرسام؟
...................

س/
ما يه مراحل ادلخول
اإىل برانمج الرسام؟
...............

المحتوى والمعارف المستهدفة

كيف ميكنك الرمس ابس تعامل احلاسوب؟
 /2-3برانمج الرسام:
ھو برانمج يس تعمل الإجناز رسومات بواسطة احلاسوب.
ادلخول اىل برانمج الرسام:
ط-1املراحل:
3
 .1زر اإبدأأ Démarrer
4
 .2لك الربامج Tous les Programmes
 .3الربامج امللحقة Accessoires
 .4خنتار الرسام Paint

2

1

ط-2النقر مرتني ابلزر الايرس للفارة عىل أأيقوانت اختصارها عىل سطح املكتب

واهجة برانمج الرسام:
تتكون من:
 )1رشيط العنوان
10د

س/
مم تتكون واهجة برانمج
الرسام؟
.....................

 )2رشيط عالمات التبويب
حيتوي الزر الازرق عىل امه العمليات:

 )3رشيط اجملموعات

مجموعة الالوان

مجموعة الاشاكل

مجموعة
ا ألدوات

مجموعة
الصورة

مجموعة
احلافظة

 )4رشيط ادوات الوصول الرسيع
 )5ورقة الرمس
 )6رشيط المترير الافقي والعمودي

05د

05د

30د

س/
كيف يمت حفظ ملف
الرمس املنجز من
طرفك؟
.......................

س/
كيف تغلق برانمج
الرسام
...........

اإعادة الاستامثر

مراحل حفظ ملف الرمس:
 .1نضغط عىل زر
 .2حفظ ابمس Enregistrer Sous
 .3تظهر علبة حوار خنتار ماكن احلفظ Images
 .4نكتب امس امللف
 .5حفظ Enregistrer
اإغالق الربانمج:
نضغط عىل زر االإغالق
اإذا مل نقم حبفظ التغيريات تظهر لنا علبة حوار
خنتار حفظ
تطبيق :07
عىل برانمج الرسام ارمس عمل اجلزائر واحفظ ملفك ابمسك

ورقة الرمس

الوحدة املفاهميية-2 :نظام التشغيل

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:
-3تشغيل برامج ملحقة:
برانمج ادلفرت.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي
05د

 05د

س/4
ما هو برانمج ادلفرت؟
..................
س/
ما يه مراحل ادلخول
اإىل الربانمج؟
...............

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما يه مراحل حفظ برانمج الرسام

 /3-3برانمج ادلفرت:
ادلفرت هو حمرر نصوص قصرية او ذات تنس يق ورسومات معينة
ادلخول اىل برانمج ادلفرت:
ط-1املراحل:
3
 .1زر اإبدأأ Démarrer
4
 .2لك الربامج Tous les Programmes
 .3الربامج امللحقة Accessoires
 .4خنتار ادلفرت Word Pad

2

1

ط-2النقر مرتني ابلزر الايرس للفارة عىل أأيقوانت اختصارها عىل سطح املكتب

واهجة برانمج ادلفرت:
تتكون من:
 )1رشيط العنوان
س/
مم تتكون واهجته؟
.....................

 )2رشيط القوامئ
 )3رشيط اجملموعات

10د

مجموعة ادراج

مجموعة الفقرة

مجموعة خط

 )4رشيط ادوات الوصول الرسيع
 )5املسطرة
 )6ورقة الكتابة
 )7رشيط المترير الافقي والعمودي

ورقة الكتابة

مجموعة احلافظة

مراحل حفظ ملف ادلفرت:
 .1نضغط عىل زر
05د

05د

س/
كيف يمت حفظ امللف املنجز
من طرفك؟
.......................

س/6
كيف تغلق برانمج ادلفرت
...........

.2
.3
.4
.5

حفظ ابمس Enregistrer Sous
تظهر علبة حوار خنتار ماكن احلفظ مثال Documents
نكتب امس امللف
حفظ Enregistrer

اإغالق الربانمج:
نضغط عىل زر االإغالق
تطبيق :08
اكتب ما ييل عىل برانمج ادلفرت مث احفظ ملفك ابمسك

30د

اإعادة الاستامثر

لقد تعلمت ان املعلوماتية يه عمل يسمح مبعاجلة املعلومات بطريقة ألية تعمتد عىل جز أأين أأساس يني:
العتاد :احلاسوب وملحقاته أأي لك ما ميكن ملسه (وحدة مركزية –شاشة-لوحة املفاتيح-الفارة-خمزن
الطاقة ……)
الربجميات :مجموعة من ا ألوامر والتعلاميت اليت ينفذها احلاسوب ألداء هممة معينة .مثل نظام التشغيل
(مثل  )Windowsوالربامج التطبيقية (مثل برانمج الرسام –برانمج ادلفرت.)....

متوسطة الشهيد ...................

األستاذة................. :

المجال المفاهيمي  :استخدام الحاسوب
الوحدة المفاهيمية -3:

تنظيم المعلومات في الحاسوب

الكفاءة القاعدية:
يتمكن من تنظيم المعلومات في الحاسوب

احلجم الساعي

املعارف املس هتدفة

-1مفهوم امللفات واجملدلات
-2خمتلف طرق العرض
-3معليات عىل امللفات واجملدلات

 1ساعة
 2ساعة

-4وحدة قياس اذلاكرة ومضاعفاهتا
-5وسائط التخزين.

 1ساعة
 1ساعة

الوضعية املشلكة:
10د
كيف ميكن وضع امللفات املتنوعة يف حاسوبك
حبيث ال تشغل مساحة كبرية وتنظميها ليسهل عليك
الوصول الهيا والعمل علهيا؟

المدة:
 5ساعة

وسائل الايضاح

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

املراجع

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:

الوحدة املفاهميية-3 :تنظمي املعلومات

-1مفهوم امللفات واجملدلات
-2خمتلف طرق العرض
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 10د

س/
ما هو امللف؟
..................
كيف تتعرف عليه؟
.....................

المحتوى والمعارف المستهدفة

كيف ميكن فتح ملف الرمس أأو ادلفرت اذلي اجنزته؟
 -1مفهوم الملفات والمجلدات:

امللف (:)Fichier
هو عنرص حيتوي معلومات كنصوص أأو صور أأو موس يقى او فيديوهات او برامج.
يتكون من جزئني هام:
امس امللف والامتداد تفصل بيهنام النقطة
الامتداد .امس امللف
امثةل:
ملف معاجل النصوص .docx
.jpg
ملف صورة
.mp3
ملف صوت

10د

س/
ما هو اجملدل؟
.................

اجملدل (:)Dossier
هو حاوية تس تعمل لتخزين امللفات أأو اجملدلات الفرعية
مالحظة :ميكن وضع امللفات داخل اجملدلات وال ميكن العكس.
 -2مختلف طرق العرض:

10د

س/
كيف ميكن تغيري طريقة
عرض امللف او اجملدل؟
.............

عند فتح أأي جمدل ميكن تغيري شلك امللفات أأثناء عرضها بطريقتني:
الطريقة  :1اس تخدام زر طرق العرض املوجود عىل رشيط ا ألدوات
ايقوانت كبرية جدا
ايقوانت كبرية
ايقوانت متوسطة
ايقوانت صغرية
قامئة
تفاصيل
فس يفساء
حمتوايت

الطريقة  :2ننقر ابلزر ا ألمين للفأأرة مث خنتار من القامئة التعلمية عرض Affichage
خنتار:
ايقوانت كبرية جدا
ايقوانت كبرية
ايقوانت متوسطة
ايقوانت صغرية

قامئة
تفاصيل
فس يفساء
حمتوايت

تطبيق :09
30د

اإعادة الاستامثر

 .1ابلعودة اىل ملفي الرمس وادلفرت املنجزين يف التطبيق السابق ،تعرف عىل امتداد امللفني.
 .2مق بتغيري طريقة عرض اجملدلات اىل :ايقوانت كبرية جدا.

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:

الوحدة املفاهميية-3 :تنظمي املعلومات

-3معليات عىل امللفات واجملدلات
/1-3انشاء جمدل حديد
 /2-3انشاء جمدل داخل جمدل
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 15د

15د

س/
ما يه مراحل انشاء
جمدل جديد؟
.......................

س/
ما يه مراحل انشاء
جمدل فرعي؟
................

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما هو الفرق بني امللف واجملدل؟

-3عمليات على الملفات والمجلدات:
/1-3اإنشاء جمدل جديد:
املراحل:
 .1يف مساحة فارغة ننقر عىل زر الفأأرة ا ألمين تظهر لنا قامئة خيارات.
 .2خنتار جديد  Nouveauمث جمدل .Dossier
 .3يظھر لنا جمدل أأصفر.
جديد
 .4نقوم بتسمية اجملدل مث نضغط عىل مفتاح .Entré
/2-3اإنشاء جمدل  2داخل جمدل :1
املراحل:
 .1نفتح اجملدل 1ابلنقر عليه بزر الفأأرة ا أليرس مرتني.
 .2يف مساحة فارغة ننقر عىل زر الفأأرة ا ألمين تظهر لنا قامئة خيارات.
 .3خنتار جديد  Nouveauمث جمدل .Dossier
 .4يظهر لنا جمدل.2
 .5نقوم بتسمية اجملدل  2مث نضغط عىل مفتاح .Entré

مـجـــدل

تطبيق :10
30د

اإعادة الاستامثر

 .3مق ابإنشاء جمدل جديد ومسه ابمسك.
 .4مق ابإنشاء  3جمدلات فرعية داخل جمدلك ومق بتسميهتا :رسوم ونصوص وثقافة عامة

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:

الوحدة املفاهميية-3 :تنظمي املعلومات

-3معليات عىل امللفات واجملدلات
 /3-3اعادة تسمية جمدل
/4-3نسخ أأو نقل جمدل
/5-3حذف جمدل
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 10د

10د

س/
اخطأأت عند تسمية
جمدل ،كيف تعيد
تسميته؟
................
س/
كيف ميكنك انشاء
نسخة من ملف الرمس
اذلي اجنزته يف جمدلك
صور؟
ونقل ملف ادلفرت اىل
جمدلك نصوص؟
ما هو الفرق بني
العمليتني؟
.....................

10د

س/
ما يه املراحل اليت تقوم
هبا حلذف ملف او
جمدل؟
....................

30د

اإعادة الاستامثر

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما يه مراحل انشاء جمدل جديد؟

 /3-3تغيري امس جمدل:
املراحل:
 .1نضغط عىل اجملدل بزر الفأأرة ا ألمين فتظهر لنا قامئة خيارات.
 .2خنتار اإعادة التسمية Renommer
 .3نكتب الامس اجلديد للمجدل مث نضغط عىل مفتاحEntré
 /4-3نسخ او نقل جمدل:
قص
النسخ :هو اإنشاء نسخة من امللف أأو اجملدل يف ماكن أخر.
نسخ
النقل :هو تغيري ماكن امللف أأو اجملدل.
املراحل:
حذف
 .1نضغط عىل اجملدل بزر الفأأرة ا ألمين فتظهر لنا قامئة خيارات .اإعادة تسمية
 .2خنتار نسخ  Copierلعملية النسخ أأو خنتار قص Couperلعملية النقل
 .3خنتار ماكن النسخ أأو النقل مث ننقر عىل زر الفأأرة ا ألمين فتظهر لنا قامئة خيارات.
 .4خنتار لصق .Coller
 /5-3حذف جمدل:
لصق
املراحل:
 .1نضغط عىل اجملدل بزر الفأأرة ا ألمين فتظهر لنا قامئة خيارات.
 .2خنتار حذف Supprimer
 .3يظھر مربع حوار لتأأكيد احلذف فنختار نعم .oui
مالحظة:
ميكن اس تعادة امللف او اجملدل من سةل احملذوفات ابلنقر عليه ابلزر الامين وخنتار اس تعادة Restaurer
تطبيق :11

 .1مق إابعادة تسمية جمدل رسوم ابمس صور
 .2مق حبذف جمدل ثقافة عامة
 .3مق بنسخ ملف الرمس املنجز سابقا يف جمدل صور
 .4مق بنقل ملف ادلفرت املنجز سابقا يف جمدل نصوص

الوحدة املفاهميية-3 :تنظمي املعلومات

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:
-4وحدة قياس اذلاكرة ومضاعفاهتا
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما يه مراحل حذف جمدل ؟

-4وحدة قياس الذاكرة ومضاعفاتها:
البت  :bهو أأصغر وحدة قياس اذلاكرة ويكون اإما  0أأو 1

س/
مايه وحدة قياس
الطول؟ اذكر مضاعفاته
واجزاؤه؟
ا ألوكيت  :هو الوحدة الاساس ية لقياس اذلاكرة يف احلاسوب وميثل حرفا او رمقا او رمزا واحدا
................
1 octet = 8 bit
س/
ما يه وحدة قياس
اذلاكرة للحاسوب؟ مثال :احلرف aميثل بـ  8بت أأي  1أأوكيت
.................
0
1
0
0
0
0
0
1

o

 15د

15د

س/
ما يه مضاعفات
ا ألوكيت؟
.................

1Octet

مضاعفات ا ألوكيت:
 = 1024 oكيلو أأوكيت ** 1 Ko
 = 1024 Koميجا أأوكيت ** 1Mo
 = 1024 Moجيجا أأوكيت ** 1Go
 = 1024 Goتريا أأوكيت ** 1 To

o

Mo

Ko

Go

To

÷ 1024

X1024

تطبيق  :12احسب
30د

اإعادة الاستامثر

)2048( 2 Ko = …..…....o

)1048576( 1 Mo =…...o

)3072( 3 Mo =…...Ko

)4096( 4 Go =…...Mo )2097152( 2 Go =…... Ko

اجملال املفاهـيـمـي :اس تخدام احلاسوب
املعارف املس هتدفة:

الوحدة املفاهميية-3 :تنظمي املعلومات

-5وسائط التخزين
سير النشاطات

تقويم تشخيصي
05د

05د

05د

05د

30د

ما هو ا ألوكيت؟ اذكر مضاعفاته؟

-5وسائط التخزين
وسائط التخزين يه وحدات تس تخدم لتخزين البياانت وميكن اسرتجاعها عند احلاجة ويه ال تفقد
س/
حمتوايهتا عند اإيقاف التشغيل.
من املكوانت الثانوية
القرص الصلب (:)disque dur
للحاسوب تعرفنا عىل
اذلاكرات الثانوية هو اجلزء الرئييس للتخزين داخل احلاسوب ويمتزي بسعات
ختزين كبرية (...... 800 Go،500 Go ،250Goاخل).
مايه؟
......................

القرص املدمج (:)CD
هو قرص ذو سعة ختزينية كبرية نسبيا ،ويمت القراءة منه
بواسطة قارئ ا ألقراص املدجمة سعته غالبا 700 Mo
قرص الفيديو الرمقي (:)DVD
هو قرص متعدد الاس تخدام سعته أأكرب من القرص
املدمج يف الغالب السعة الأكرث انتشارا تقارب 4.7 Go

05د

05د

المحتوى والمعارف المستهدفة

القرص فالش): (flash disque
هو أأحدث أأدوات التخزين يقوم بتخزين مكيات كبرية من
البياانت عىل رشحية الكرتونية صغرية جدا وسهةل امحلل
سعته.......... 16 Go،8 Go ،1 Go
س/
يمت توصيهل يف احدى منافذ  USBاملتعددة.
ما يه مراحل ادلخول مراحل ادلخول الهيا:
الهيا؟
 .1نفتح ايقونة كـمبيوتر Ordinateur
..................
 .2تظهر أأيقوانت لك الاقراص
 .3نفتح الايقونة مرتني ابلزر الايرس للفأأرة
اإعادة الاستامثر
للبحث

تطبيق :08
 .1مق بفتح ايقونة مكبيوتر.
 .2تعرف عىل سعة القرص الصلب
 .3مق ابإدخال ا ألقراص اليت حبوزتك وتعرف عىل سعة ذاكرهتا مث رتهبا تصاعداي
احبث عن أأس باب تسمية لك وس يط ختزين هبذا الامس :مرن ،صلب ،فالش......

المجال الثاني:
معالج النصوص.

 -1تقديم معالج النصوص.

• تعريف معالج النصوص.
• تقديم عناصر الواجهة .

 2ساعة

 -2عمليات على الوثيقة.

• انشاء  ،حفظ  ،إغالق  ،فتح وثيقة .
• كتابة نص .
• استعمال المدقق االمالئي .
• البحث عن كلمة و تعويضها .

 4ساعة

-3تنسيق الخط و الفقرة .
 4ساعة

• تنسيق الخط (الحجم  ،الخط  ،النمط) .
• تحديد جزء من نص لتغيير التنسيق .
• تنسيق الفقرة (المحاذاة  ،تباعد األسطر  ،المسافة البادئة) .
• التعداد النقطي و الرقمي .
• كتابة النص على شكل أعمدة .

-4إعداد و طباعة الوثيقة .

• إعداد الصفحة (هوامش  ،حجم الورق ،اتجاه الصفحة)
• المعاينة قبل الطباعة
• الطباعة .

 -5مشروع إعداد وثيقة .

• إنجاز وثيقة

 2ساعة

 2ساعة

متوسطة الشهيد ....................

األستاذة.................. :

المجال المفاهيمي :معالج النصوص
الوحدة المفاهيمية -1:تقديم معالج النصوص
الكفاءة القاعدية:
يتعرف على عناصر الواجهة
املعارف املس هتدفة

المدة:
 2ساعة

احلجم الساعي

-1تعريف معاجل النصوص

 1ساعة

-2تقدمي عنارص الواهجة

 1ساعة

وسائل الايضاح

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

املراجع

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

الوضعية املشلكة:
10د
طلبت منك أأس تاذة اجلغرافيا اجناز حبث بعنوان " الساكن يف اجلزائر" فأأجنزته مس تعمال ا ألقالم فقالت كل ان خطك غري واحض،
أأخربت جدك بذكل فطلب منك احضار ألته الراقنة من غرفة ادواته القدمية ليساعدك
ماذا تقول هل يف ظل التطورات ودراس تك دلرس احلاسوب؟
هل مبجرد ظهور سطح املكتب ميكنك كتابة البحث؟ ما اذلي جيب توفره لتمتكن من الكتابة؟

الوحدة املفاهميية-1 :تقدمي معاجل النصوص

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-1تعريف معاجل النصوص
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 10د

س/
ما هو معاجل النصوص؟
...............

20د

س/
ما يه مراحل ادلخول اىل
الربانمج؟
.....................

المحتوى والمعارف المستهدفة

كيف يمت فتح أأيقونة؟
ما يه مراحل ادلخول اىل برانمج ادلفرت؟
 -1تعريف معالج النصوص:

هو برانمج يسمح بكتابة نص وحفظه وفتحه عند احلاجة لقراءته أأو تغيري حمتواه او تنس يقه أأو طباعته
عىل ا ألوراق.
من أأشهر معاجلات النصوص والأكرث اس تعامال هو Microsoft Word
ادلخول اإىل برانمج :Word
ط-1املراحل:
 .1زر ابدأأ Démarrer
 .2لك الربامج Tous les Programmes
 .3ادارية ميكروسوفت Microsoft office
 .4معاجل النصوص Word2013

3
4
2

ط-2
النقر مرتني بزر الفارة الايرس عىل ايقونة اختصارها عىل سطح املكتب.

تطبيق :01
30د

مق ابدلخول اىل برانمج معاجل النصوص Word2013

اإعادة الاستامثر ابس تعامل الطريقة  1مث 2
هل توجد طريقة أأخرى لدلخول اىل الربانمج؟ جرهبا
للبحث

احبث عن أأسامء اخرى ملعاجلات النصوص قليةل الاس تعامل

1

الوحدة املفاهميية-1 :تقدمي معاجل النصوص

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-2تقدمي عنارص الواهجة
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما هو معاجل النصوص؟ ما يه مراحل ادلخول اليه؟
ما يه عنارص واهجة برانمج ادلفرت؟

 -2تقديم عناصر الواجهة:
رشيط العنوان :حيتوي عىل العنوان أأو امس امللف.

30د

س/
مم تتكون واهجة برانمج
معاجل النصوص؟
...............

30د

اإعادة الاستامثر

رشيط عالمات التبويب :حيتوي عىل مجموعة من عالمات التبويب اليت تضم بداخلها عدة مجموعات
عرض مراجعة

مراسالت

مراجع

ختطيط الصفحة تصممي اإدراج الصفحة الرئيس ية ملف

رشيط اجملموعات :حيتوي عىل أأدوات ذات املهام املرتبطة ( أأزرار  +قوامئ منسدةل  +سهم للحوار)
مثال :رشيط مجموعات تبويب الصفحة الرئيس ية Accueil

رشيط ادوات الوصول الرسيع :حيتوي عىل أأزرار ل ألوامر الأكرث اس تخداما.

املسطرة :الافقية والعمودية لتحديد ابعاد الصفحة.
رشيط المترير الافقي والعمودي :لتحريك الصفحة.

رشيط املعلومات :يقدم معلومات عن حاةل املستند وطرق عرضه وتغيري جحمه.
تطبيق :02
-1افتح ايقونة برانمج Word 2013
-2تعرف عىل عنارص واهجة الربانمج

متوسطة الشهيد ....................

األستاذة.................. :

المجال المفاهيمي :معالج النصوص
الوحدة المفاهيمية -2:عمليات على الوثيقة
الكفاءة القاعدية:

المدة:

يتمكن من انشاء وثيقة و تصحيحها

املعارف املس هتدفة

-1انشاء ،حفظ ،اإغالق ،فتح وثيقة.
-2كتابة نص.
-3اس تعامل املدقق الاماليئ.
-4البحث عن لكمة وتعويضها.

احلجم الساعي
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة

 4ساعة
وسائل الايضاح

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

الوضعية املشلكة:
10د
بعد تعرفك عىل معاجل النصوص كيف ميكنك اجناز
حبث يف مادة الاجامتعيات ''الساكن يف اجلزائر''
خبط مجيل ودون أأخطاء مث حفظه يف حاسوبك
والعودة اليه لتمكهل يف يوم أخر ألنه وجب عليك
اغالق احلاسوب والبحث طويل؟

(الاعامتد عىل حبث منجز مس بقا يف احلاسوب مت حفظه من قبل ابمس الساكن يف اجلزائر)

املراجع

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

الوحدة املفاهميية-2:معليات عىل الوثيقة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-1معليات عىل الوثيقة (انشاء ،حفظ ،اإغالق ،فتح وثيقة).
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 10د

س/
مايه مراحل انشاء
وثيقة؟
...................

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما هو برانمج معاجل النصوص؟ ما يه مراحل ادلخول اليه؟
مم تتكون واهجة الربانمج؟
 -1عمليات على الوثيقة

 .1مراحل اإنشاء وثيقة:
طريقة:1
)1
)2
)3
)4
)5
)1
)2
)3

خنتار ماكن انشاء الوثيقة
يف مساحة فارغة نضغط عىل زر الفارة ا ألمين
تظهر لنا قامئة خيارات خنتار جديد Nouveau
خنتار وثيقة معاجل النصوصDocument Microsoft Word
نكتب الامس مث نضغط مفتاح Entré
طريقة :2
التبويب ملفFichier
مث خنتار جديد Nouveau
مث خنتار وثيقة فارغة Document vierge

 .2مراحل حفظ وثيقة:

10د

س/
مايه مراحل حفظ  )1التبويب ملف Fichier
 )2خنتار حفظ ابمس Enregistrer sous
وثيقة؟
 )3 ...................احدد ماكن احلفظ (سطح املكتب-مستندايت-القرص الصلب ).......
 )4تظهر علبة حوار نكتب الامس
 )5مث نضغط عىل حفظ Enregistrer
ميكن الضغط مبارشة عىل ا ألداة

05د

 .3مراحل اإغالق وثيقة:
س/
طريقة :1
مايه مراحل اغالق
مبارشة من زر الاغالق
وثيقة؟
طريقة :2
...................
 )1التبويب ملف Fichier
 )2خنتار اغالق Fermer

من رشيط ادوات الوصول الرسيع حلفظ الوثيقة او حلفظ التغيريات .

يف رشيط العنوان

05د

 .4مراحل فتح وثيقة:
س/
 )1التبويب ملف Fichier
مايه مراحل فتح  )2مث فتح Ouvrir
وثيقة مقت حبفظها  )3احدد ماكن وجود الوثيقة.
مس بقا؟
 )4تظهر علبة حوار نكتب امس امللف مث فتح . Ouvrir
...................

جـــــــــــــديـــــــــــد
فتــــــــــــــــــــــــــح
حـفــــــــــــــــــــــــظ
حفــظ بـاإســــــم

اإغــــــــــــــالق

تطبيق :03
.1
مق بفتح جمدلك اخلاص '' نصوص'' مث مق ابإنشاء وثيقة ومسها معاجل النصوص متبوع بقسمك
.2
30د

اإعادة الاستامثر

مق بفتح برانمج معاجل النصوص
مق ابإنشاء وثيقة جديدة
مق حبفظها يف جمدلك اخلاص نصوص ومسها ابمسك
مق ابإغالق الوثيقة
مق بفتح وثيقتك

الوحدة املفاهميية-2 :معليات عىل الوثيقة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-2كتابة نص.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

س/
ما يه املراحل اليت تقوم
 20د
هبا لكتابة نص؟

المحتوى والمعارف المستهدفة

مايه مراحل فتح وثيقة؟

 -2كتابة نص
عىل ورقة الكتابة يف وثيقة معاجل النصوص يظهر خط معودي وخيتفي يسمى مؤرش الكتابة
لكتابة نص نتبع املراحل االتية:
للكتابة
للكتابة من الميني او ا ألداة
 )1حندد هجة الكتابة :نضغط عىل ا ألداة
من اليسار.
او نضغط عىل املفتاحني:
 )2خنتار لغة الكتابة :من رشيط املهام
Alt
 )3لتغيري الكتابة الالتينية من احلروف الكبرية اإىل الصغرية أأو العكس نضغط عىل
حىت يتوجه املصباح أأو ينطفئ.
اختصارات:

إا
إال

: Shift + Y
: Shift + T
 : Shift + Eالضمة
 : Shift + Xالسكون
 : Shift + Aالفتحة
 : Shift + Qالكرسة ِ
 : Shift + Mالنقطتان :

10د

 : Shift + Hأأ
 : Shift + Gأل

: Shift + N

 : Shift + Rالضمتان
ذ  : Shift +الشدة
 Shift + Zالفتحتان
 : Shift + Sالكرساتن
 : Shift + Kالفاصةل ،

أ

ظ : Shift +

عالمة الاس تفهام ؟

تطبيق:04
 -1مق بفتح وثيقتك اليت حفظهتا مس بقا ابمس معاجل النصوص
 -2أأكتب النص الايت:
30د

اإعادة الاستامثر

دخل المسلمون في يوم العيد ليهنئوا امير المؤمنين الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز
فلما انصرف الرجال ودخل الغلمان ،كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وهو يلبس ثيابا ً رثة
(قديمة) ،وأبناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة الجميلة.
فبكى عمر بن عبد العزيز .فتقدم إليه هذا االبن المبارك ،فقال له :يا أبتاه ما الذي طأطأ رأسك
وأبكاك؟
قال :ال شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب البالية
القديمة وهم يلبسون الثياب الجديدة.
قال الغالم ألبيه :يا أبتاه! انما ينكسر قلب من عرف هللا فعصاه ،وعق أمه وأباه ،أما أنا فال وهللا انما
العيد لمن أطاع هللا.

 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y  أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y  أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ

 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ  الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ

 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ
 أ:Shift + N  أأ:Shift + H  إا: Shift + Y
 أل: Shift + G
 إال: Shift + T
ٌ  الضمتان: Shift + R  الضمة:Shift + E
 الشدة: Shift +  السكون ذ:Shift + X
 الفتحتان:Shift + Z
 الفتحة:Shift + A
ٌ الكرساتن:Shift + S ِ  الكرسة:Shift + Q
،  الفاصةل:Shift + K :  النقطتان:Shift + M
 عالمة الاس تفهام ؟: Shift + ظ

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-3اس تعامل املدقق الاماليئ
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 20د

س/
عند كتابتك للنص
السابق الحظت ظهور
خط امحر وازرق حتت
بعض اللكامت ملاذا؟
كيف نتخلص مهنا؟

الوحدة املفاهميية-2 :معليات عىل الوثيقة

المحتوى والمعارف المستهدفة

مايه مراحل كتابة نص؟

 -3استعمال المدقق االمالئي
يشري معاجل النصوص اىل اللكامت اخلاطئة خبط منكرس حتهتا امحر (اماليئ) او ازرق ( حنوي)
ميكن تصحيح اللكامت اخلاطئة بطريقتني:
الطريقة ا ألوىل:
املراحل:
 )1انقل مؤرش الكتابة اىل اول النص
 )2التبويب مراجعة Révision
 )3ننقر ابلزر ا أليرس عىل التعلمية grammaire et orthographe
 )4يظهر لنا اإطار املدقق الاماليئ والنحوي عىل ميني الصفحة.
 )5خنتار اللكمة املناس بة مث ننقر عىل تغيري  Modifieاىل غاية تصحيح لك ا ألخطاء
 )6تظهر لنا علبة حوار دالةل عىل انهتاء املراجعة الامالئية والنحوية للك النص

10د

س/
ماذا يظهر كل اإذا مقت
ابلضغط عىل اللكمة
اخلاطئة ابلزر ا ألمين
للفارة؟

الطريقة الثانية:
املراحل:

 )1نضع املؤرش عىل اللكمة اليت يظهر حتهتا خط منكرس
 )2نضغط ابلزر ا ألمين فتظهر قامئة خيارات هبا اللكامت املقرتحة للتصحيح
 )3ننقر ابلزر ا أليرس للفارة عىل اللكمة الصحيحة
 )4نعيد نفس العملية مع اللكامت الباقية حىت هناية ا ألخطاء.

تطبيق :05
ابلعودة اىل النص السابق مق بتصحيح ا ألخطاء الامالئية والنحوية ابس تعامل املدقق الاماليئ

30د

اإعادة الاستامثر

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-4البحث عن لكمة وتعويضها.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 30د

س/
كتبت نصا طويال عن
احلاسوب ،كيف ميكنك
ان تستبدل لك لكمة
حاسوب بلكمة مكبيوتر؟
..................

30د

اإعادة الاستامثر

الوحدة املفاهميية-2 :معليات عىل الوثيقة

المحتوى والمعارف المستهدفة

مايه مراحل اس تعامل املدقق الاماليئ والنحوي؟
 -4البحث عن كلمة وتعويضها:
-5

عندما تقوم بكتابة نص قد حتتاج اىل ان تبحث عن لكمة ،ميكن ملعاجل النصوص مساعدتك حسب املراحل التالية:
 .1تبويب الصفحة الرئيس ية Accueil
 .2من اجملموعة تغيريات Modificationحنتار التعلمية استبدال Remplacer
 .3تظهر لنا علبة حوار نكتب امس اللكمة يف خانة حبث Rechercher
 .4نكتب اللكمة اليت نريد تعويضها يف خانة تعويض بــ Remplacer par
 .5مث نضغط زر تعويض Remplacer

تطبيق:06

 .1يف النص السابق مق ابستبدال لكمة ابن بلكمة ودل
 .2اكتب النص الايت:
احلاسوب هو هجاز الكرتوين ميكن برجمته الس تقبال املعلومات وختزيهنا ومعاجلهتا مث اإخراج النتاجئ
املطلوبة.
يتكون احلاسوب من مكوانت أأساس ية و أأخرى اثنوية
لتشغيل احلاسوب نضغط عىل زر خمزن الطاقة مث زر الوحدة املركزية مث زر الشاشة
استبدل لكمة حاسوب بلكمة مكبيوتر

متوسطة الشهيد ....................

األستاذة.................. :

المجال المفاهيمي :معالج النصوص
الوحدة المفاهيمية  -3:تنسيق الخط و الفقرة
الكفاءة القاعدية:
التعرف على طريقة تنسيق فقرة

املعارف املس هتدفة

-1تنس يق اخلط (احلجم ،النوع ،المنط).
-2حتديد جزء من نص لتغيري التنس يق.
-3تنس يق الفقرة
(احملاذاة ،تباعد ا ألسطر ،املسافة البادئة).
-4التعداد النقطي والرمقي.
-5كتابة النص عىل شلك أأمعدة.

احلجم الساعي

المدة:
 4ساعة
وسائل الايضاح

املراجع

 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

 1ساعة

الوضعية املشلكة:
10د

(احضار مطوية منجزة مس بقا)
طلبت منك أأس تاذة العلوم اجناز مطوية كهذه لكنك وجدت عدة مشالك مثل:
كتابة لك نص يف هجة معينة -وضع العنوان يف الوسط والكتابة عىل الميني وعىل اليسار -كتابة نص خبط أأندليس غليظ
ملون-ترقمي العنارص بنفس الطريقة ------كيف ميكنك الكتابة هبذه الرشوط؟

الوحدة املفاهميية-3:تنس يق اخلط والفقرة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص

املعارف املس هتدفة:

-1تنس يق اخلط (احلجم ،اخلط ،المنط).
-2حتديد جزء من نص لتغيري التنس يق.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

س/
ما املقصود بتنس يق
اخلط وكيف نقوم بذكل؟
 10د ..........................

المحتوى والمعارف المستهدفة

مايه اجملموعات اليت يتكون مهنا تبويب الصفحة الرئيس ية Accueil
-1تنسيق الخط:
تنس يق اخلط :ھو معلية معاجلة-6الكتابة من حيث تغيري جحم ونوع ومنط اخلط.
الطريقة املبارشة:
 .1تبويب الصفحة الرئيس ية Accueil
 .2اجملموعة خط .Police
 .3خنتار ا ألداة املناس بة .

جحم اخلط

سهم حوار
10د

س/
ماذا يظهر كل عند النقر
عىل سهم حوار اجملموعة
خط يف تبويب الصفحة
الرئيس ية؟
.................

لون اخلط

الطريقة غري املبارشة:
 .1ننقر عىل سهم احلوار يف مجموعة خط Police
 .2تظهر علبة حوار نغري
ما نريد
 .3مث نضغط عىل موافق
Ok

نــوع اخلط

تسطري مائل عريض
منط اخلط

10د

س/
كيف نقوم بتنس يق اخلط
بعد الكتابة؟
..........

-2

تحديد جزء من نص لتغيير التنسيق:

-7
حتديد لكمة او نص هو تغيري خلفيته اىل الرمادي كام ييل :
 .1نضغط عىل زر الفارة الايرس دون رفع اليد فيتظلل اجلزء املطلوب.
 .2عند رفع اليد يظهر مس تطيل صغري فيه أأدوات التنس يق.
 .3خنتار ا ألداة املناس بة لتغيري التنس يق.

تطبيق:07
 -1مق بفتح وثيقتك اليت حفظهتا مس بقا ابمس معاجل النصوص
 -2اكتب كام ييل:

قصة وعبرة:

30د

اإعادة الاستامثر

أحد السلف كان أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينين مشلول القدمين
واليدين وكان يقول' :الحمد هلل الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ً ممن خلق،
وفضلني تفضيالً '
فمر به رجل فقال له :مما عافاك؟ أعمى وأبرص أقرع ومشلول فمما عافاك؟
فقال :ويحك يا رجل؛ جعل لي لسانا ً ذاكراً ،وقلبا ً شاكراً ،وبدنا ً على البالء
صابراً ،اللهم ما أصبح بي من نعمه أو أحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك
لك ،فلك الحمد ولك الشكـر
ش ْي َ
طانا ً فَ ُه َو لًهُ قَ ِرين)
ِّض لَهُ َ
لر ْح َم ِن نُقَيِ ْ
عن ِذ ْك ِر اْ َّ
قال هللا تعالىَ (:و َمن يَ ْع ُ
ش َ
الزخرف .36

التعليمات:
حجم الخط20:
نوع الخطArial:

 -3مق بتحديد الية القرأنية مث غري التنس يق كام ييل:

النمط :عريض
لون الخط :أزرق

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-3تنس يق الفقرة (احملاذاة ،تباعد ا ألسطر ،املسافة البادئة).
سير النشاطات

الوحدة املفاهميية-3 :تنس يق اخلط والفقرة

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما معىن لكمة تنس يق لغواي؟
تقويم تشخيصي

نسَّقَ :
سِق ،والمفعول ُمنسَّق :
سِق ،تنسيقًا ،فهو ُمن ِّ
نسَّقَ ين ِّ
نسَّق ال ِّ
شي َء
 ِّ 1ِّ
نظمه ورتبه وضبطه :مثال -تجيد تنسيق األزهار  /الكالم  /األفكار- ،ينسِّق التاجر بضاعت َه قبل الشروع في بيعها .
 2جعله على نظام واحد بالمعايير نفسها مثال  -نسَّق الكتابةَ.المعجم :اللغة العربية المعاصر

 10د

س/
مايه الفقرة؟
وكيف يمت تنس يقها؟
...................

-3تنسيق الفقرة:
الفقرة مبفهوم معاجل-8النصوص يه لك ما يكتب اإىل غاية الضغط عىل املفتاح .Entrée
تنس يق الفقرة :هو تنظمي الفقرة من حيث احملاذاة وتباعد ا ألسطر واملسافة البادئة.
 احملاذاة :ھي كتابة الفقرات اإما يف الوسط أأو الميني أأو اليسار.
 تباعد ا ألسطر :ھو املسافة اليت نرتكها بني سطر وسطر معوداي.
 املسافة البادئة :ويه املسافة اليت نرتكها قبل وبعد الفقرات عىل الميني وعىل اليسار

مراحل تنس يق الفقرة:

10د

الطريقة املبارشة:
 .1تبويب الصفحة الرئيس ية Accueil
 .2اجملموعة فقرة .Paragraphe
 .3خنتار ا ألداة املناس بة.

سهم حوار

املسافة البادئة
اىل اليسار اىل الميني

ضبـط ميني توس يط يسار

تباعد الاسطر

احملاذاة

10د

30د

س/
ماذا يظهر كل عند النقر
عىل سهم حوار اجملموعة
فقرة يف تبويب الصفحة
الرئيس ية؟
..................

اإعادة الاستامثر

الطريقة غري املبارشة:
 .1ننقر عىل سهم احلوار يف مجموعة فقرة Paragraphe
 .2تظهر علبة حوار نغري ما نريد
 .3مث نضغط عىل موافق Ok

تطبيق:08
 -1مق بفتح وثيقتك اليت حفظهتا مس بقا ابمس معاجل النصوص
 -2ابلعودة اىل النصوص السابقة مق بتنس يق الفقرات كام ييل:
حماذاة العنوان :توس يط
تباعد الاسطر 2:
املسافة البادئة اىل الميني يف بداية لك فقرة

الوحدة املفاهميية-3 :تنس يق اخلط والفقرة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص
املعارف املس هتدفة:
-4التعداد النقطي والرمقي.
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

 10د

س/
ما هو التعداد ارمقي؟
ما هو التعداد النقطي؟
ما يه مراحل وضعه؟

المحتوى والمعارف المستهدفة

اذكر بعض أأدوات تنس يق اخلط والفقرة؟

-4التعداد النقطي و الرقمي:
التعداد النقطي والرمقي ھو-9وضع أأرقام أأو أأشاكل معينة يف بداية الفقرة.
املراحل:
 .1اختيار ماكن مؤرش الكتابة
 .2تبويب الصفحة الرئيس ية Accueil
 .3اجملموعة فقرة Paragraphe
للتعداد الرمقي
 .4نضغط عىل ا ألداة
 .5نضغط عىل ا ألداة

للتعداد النقطي.

 .6تظهر قامئة منسدةل خنتار ما نريد.

مالحظة:
يظهر الرمق او الشلك املوايل تلقائيا عند الضغط عىل مفتاح Entrée

تطبيق :09

 -1مق بفتح وثيقتك اليت حفظهتا مس بقا ابمس معاجل النصوص
 -2اكتب ما ييل:
اخللفاء الراشدون مه:
 )1أأبو بكر الصديق
 )2معر بن اخلطاب
 )3عامثن بن عفان
 )4عيل بن ايب طالب
30د

اإعادة الاستامثر

من حمك معر بن اخلطاب (ريض هللا عنه):
 أأصلحوا رسائرمك تصلح عالنيتمك.
 حنن قوم أأعزان هللا ابالإسالم ،فاإن ابتغينا العزة بغريه أأذلنا هللا.
 لك معل كرهت من أأج ِهل املوت فاتركه ،مث ال يرضك مىت ِمت.
 اإذا اكن الشغل جمهده فاإن الفراغ مفسدة.
 حنن ُأمة أأراد هللا لها ال ِعزة.
 من كرث حضكه قلت هيبته ،ومن مزح اس تخف به ،ومن أأكرث من يشء عرف به ،ومن كرث الكمه كرث
سقطه ،ومن كرث سقطه قل حياؤه ،ومن قل حياؤه قل ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه.

الوحدة املفاهميية-3 :تنس يق اخلط والفقرة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص

املعارف املس هتدفة:

-4كتابة النص عىل شلك أأمعدة.
سير النشاطات

المحتوى والمعارف المستهدفة

تقويم تشخيصي

 10د

س/
كيف ميكن تقس مي مستند
اىل أأمعدة لتبدو مثل
النصوص الصحفية

-4كتابة النص على شكل أعمدة:
-10
تسمح هذه العملية بتقس مي امل
ستند أأو جزء منه اإىل عدة أأمعدة لتبدو مثل النصوص الصحفية.
املراحل:
 .1تبويب اعداد الصفحة Mise en page
 .2نضغط عىل أأداة أأمعدة Colonnes
تظهر قامئة منسدةل
 .3خنتار عدد الامعدة اليت تنقسم الهيا
الصفحة (واحد ،اثنان ،ثالثة)

مالحظات:
لتقس مي املستند اىل أأكرث من
ثالثة خنتار من القامئة أأمعدة
أأخرى Autre colonne
تظهر لنا علبة حوار

للتنقل من معود ألخر نضغط عىل Ctrl + Shift + Entrée

تطبيق :10
 -1مق بفتح وثيقتك املسامة ابمسك
 -2مق بتقس مي املستند اىل  4أأمعدة واكتب ما ييل:

30د

اإعادة الاستامثر

متوسطة الشهيد ....................

األستاذة.................. :

المجال المفاهيمي :معالج النصوص
الوحدة المفاهيمية  -4:إعداد و طباعة وثيقة
الكفاءة القاعدية:

المدة:

يتمكن من إعداد و طباعة وثيقة

املعارف املس هتدفة

-1اإعداد الصفحة
(هوامش ،جحم الورق ،اجتاه الصفحة)
-2املعاينة قبل الطباعة
-3الطباعة

احلجم الساعي
 1ساعة
 1ساعة

 2ساعة
وسائل الايضاح

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

املراجع

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

الوضعية املشلكة:
10د
أأهنيت كتابة حبثك وما بقي عليك سوى اس تخراج لك ما كتبته عىل ورق رشط ان يكون ذو جحم صغري (مثل الكتاب)
لكن ا ألس تاذة أأشارت اىل انه عند الصاق ا ألوراق هجة ميني الصفحات قد ال تظهر عدة لكامت
كيف تنظم صفحاتك مث حتصل عىل نسختني متطابقتني من البحث (واحدة كل والثانية للأس تاذة)

الوحدة املفاهميية-4 :اإعداد وطباعة وثيقة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص

املعارف املس هتدفة:
-1اإعداد الصفحة (هوامش  ،جحم الورق ،اجتاه الصفحة)
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

المحتوى والمعارف المستهدفة

ماذا يعين تنس يق اخلط؟
ماذا يعين تنس يق الفقرة؟

-1إعداد الصفحة:

20د

-11
اعداد الصفحة هو ضبطها من حيث الهوامش واجتاه الصفحة وجحم الورق
س/
ما هو املقصود ابإعداد
الطريقة املبارشة:
الصفحة و كيف يمت املراحل:
ذكل؟
 .1تبويب اإعداد الصفحة .Mise en page
..............
 .2ننقر عىل ا ألداة املناس بة
أأ /الهوامش :يه الفراغ اذلي يرتك عىل
احلواف الاربعة للصفحة
(اعىل-أأسفل-ميني –يسار)

ب /اجتاه الصفحة :اختيار كيفية توجيه الصفحة (أأفقي –معودي)

ج /جحم الورق :هو مقاس الورقة (ارتفاع-عرض)

10د

الطريقة غري املبارشة:
 .1تبويب اإعداد الصفحة .Mise en page
 .2ننقر عىل سهم احلوار يف اجملموعة  Mise en pageتظهر علبة حوار.
 .3خنتار الضبط املناسب
 .4مث ننقر عىل موافق .Ok
العرض
الارتفاع

أأعىل
يسار

أأسفل
مييــن

أأفقي

معودي

30د اإعادة الاستامثر

تطبيق :11
مق بضبط الصفحات السابقة من حيث:
جحم الورق
الهوامش
 1 cmيف لك هامش

)A4 ( 21cm x 29,7 cm

اجتاه الصفحة
معودي

الوحدة املفاهميية-4:اإعداد وطباعة وثيقة

اجملال املفاهـيـمـي :معاجل النصوص

املعارف املس هتدفة:
-2املعاينة قبل الطباعة
-3الطباعة
سير النشاطات

تقويم تشخيصي

المحتوى والمعارف المستهدفة

ما يه مراحل اإعداد الصفحة؟

-2المعاينة قبل الطباعة:
 15د

س/
قبل طباعة صفحات
الوثيقة هل ميكن رؤية
املظهر العام لها الإصالح
اخللل؟
........................

-12مراقبة نقائص الصفحة والتنس يق قبل الطبع
املعاينة قبل الطباعة :هو
املراحل:
 .1التبويب ملف Fichier
 .2خنتار طباعة Imprimer
 .3يظهر اإطار اىل الميني يسمح لنا برؤية ما اجنز عىل الورقة مما يعرفنا نقائص التنس يق.

15د

-3الطباعة:
13ما -أأجنز عىل الصفحة اإىل خارج احلاسوب يف أأوراق بواسطة طابعة متصةل
الطباعة :هو اس تخراج
س/
أ
مايه املراحل املتبعة ابحلاسوب ومزودة بأوراق الطباعة
لطباعة وثيقة؟ مراحل الطباعة:
 .1 ...................التبويب ملف Fichier
 .2خنتار طباعة Imprimer
 .3يظهر اإطار اىل اليسار نقوم مبا ييل:
حتديد امس الطابعة ونتأأكد اهنا جاهزة نكتب عدد النسخ يف copies يف خانة  Pageنكتب رمق الصفحة مثال  5او ارقام الصفحات مثال( )5-3املراد طباعهتا .4خنتار امر الطباعة
عدد النسخ

امر الطباعة

امس الطابعة

أأرقام الصفحات اليت نريد
طباعهتا

مالحظة :ميكن تغيري اعداد الصفحة قبل الطباعة.
30د

اإعادة الاستامثر

تطبيق :12
مق مبعاينة صفحاتك يف وثيقتك "معاجل النصوص" مث طباعة نسختني مهنا

متوسطة الشهيد غجاتي محمد

األستاذة :عواسي سمية

المجال المفاهيمي :معالج النصوص
الوحدة المفاهيمية  -4:مشروع إعداد وثيقة
المدة:

الكفاءة القاعدية:
يجند و يدمج الموارد المكتسبة

املعارف املس هتدفة

احلجم الساعي

اإجناز وثيقة

 1ساعة

اإجناز وثيقة

 1ساعة

-1
-2

 2ساعة
وسائل الايضاح

 هجاز العرض
 الس بورة
 ا ألقالم

مق ابإنشاء وثيقة يف جمدلك اخلاص ومسها “مرشوع اعداد وثيقة" مث اتبع التعلاميت
مق بعملية الطباعة

املراجع

 املهناج
 مذكرات سابقة
 الانرتنت

مرشوع 2

مق ابإجناز املطوية الايت حسب التعلاميت:
 -1اعداد الصفحة:
الهوامش( 0.5cm :ميني +يسار) ( 1cmاعىل +أأسفل)
اجتاه الصفحة :افقي
جحم الورق :مقاسA4
تقس مي املستند اىل  3أأمعدة
 -2تنس يق اخلط
جحم اخلط18:
نوع اخلطArial :
لون اخلط :حسب المنوذج
المنط :عريض التسطري :حسب المنوذج
 -3تنس يق الفقرة:
احملاذاة :الايت الكرمية والعناوين :توس يط الاذاكر :ضبط اىل الوسط
تباعد الاسطر1.15 :
التعداد النقطي والرمقي :حسب المنوذج
للحصول عىل اذاكر املساء ميكن البحث عن لكمة أأصبح واستبدالها بلكمة أأمىس
ولكمة أأصبحنا بلكمة أأمسينا
اس تعمل املدقق الاماليئ لتصحيح ا ألخطاء
مق مبعاينة صفحتيك مث الطباعة

