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المستوى  1:متوسط
الوحدة التعليمية  :مــــــكـــــــــونـــات الحــــــاســــــــب اآللــــــــــــــــي

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :مفاهيم عامة
ـ مؤشرات الكفاءة :

يميز بين مختلف مكونات الحاسب ـ يعرف المكونات األساسية والمكونات الثانوية
ملخص الـــدرس :
مكونات الحاسب اآللي  :يتكون الحاسب من عدة مكونات هي :
المكونات األساسية  :وهذه المكونات هي التي ال يمكن أن يشتغل الحاسب إن كانت غير موجودة
 1ـ الوحدة المركزية  : Unité centraleومظهرها الخارجي علبة معدنية تحمي ما بداخلها من أدوات ذات أهمية في عملية معالجة
البرامج بكل أنواعها  ,ويوجد فيها :
أ ـ اللوحة األم  :Carte mèreوهى لوحة يتم تثبيتها داخل الوحدة المركزية وهى تربط أجزاء الكمبيوتر ببعضها وتنسق العمل فيما بينها .
ب ـ القرص الصلب  :Disque durوهو الجزء الذي يتم تخزين الملفات والبرامج واألفالم واأللعاب عليه وشكله من الخارج مثل المستطيل
ولكنه يحتوى بداخله على اسطوانات صلبة ممغنطة .
جـ ـ المعالج  : Processeurهذه الوحدة هي عقل الجهاز وأهم عنصر في تحديد سرعة الجهاز وهى صغيرة الحجم وتحتاج إلى التبريد
بمروحة صغيرة .
د ـ الذاكرة العشوائية ) :(RAMوظيفتها تخزين كل ما تعمله على الكمبيوتر بشكل مؤقت حتى تنتهي من العمل .
هـ ـ مزود الطاقة :ويسمى أيضا " وحدة اإلمداد بالطاقة " أو " محول الطاقة " وهو عبارة عن صندوق معدني يقوم بتغذية القطع اإللكترونية
في الوحدة المركزية وذلك بتحويل الكهرباء من  222فولت تيار كهربائي متناوب إلى  12و  5فولت تيار كهربائي مستمر.

الوحدة المركزية

اللوحة األم

القرص الصلب

وحدة المعالجة المركزية

 2ـ الشاشة  Ecranوهى شاشة عادية في شكلها مثل التليفزيون وتتعدد أحجامها
ما بين  11و 15و 11بوصة وغيرها ويوجد منها نوعان األول مثل شاشة التليفزيون
والنوع الثاني وتكون رفيعة جدا لدرجة أنه يمكن تعليقها على الحائط وتستـــــــخدم
تقنية الكرسيتال السائل
 3ـ لوحة المفاتيح  : Clavierوهى اللوحة التي تحتوى
على الحروف و بها نكتب ما نريد.
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الذاكرة العشوائية

محول الطاقة

المكونات الثانوية  :وهي كثيرة ويمكن للحاسب أن يشتغل بدونها
 1ـ الفأرة  : Sourisللفأرة وظيفة واحدة محددة هي التنقل
السريع عبر الشاشة للوصول إلى أمر ،أو خيار معين.
 2ـ قارئ األقراص المضغوطة  :وهو الجهاز المسئول عن تشغيل اسطوانات
الليزر أو  Cd-ROMوهنالك نوعان :أحدهما يقرأ ما بداخل االسطوانات
والنوع الثاني يقرأ ما بداخل االسطوانات وينسخ ملفات عليها.

 3ـ قارئ األقراص المرنة  :وهو الجزء الذي توضع فيه الديسكات Disquette
أو األقراص المرنة ( 5.5بوصة) لقراءة ما بها من معطيات.
 4ـ مكبر الصوت  : Haut parleurوهى السماعات التي تسمع
بها أي أصوات تخرج من الكمبيوتر وتسمع بها مؤثرات األلعاب
الصوتية مع مالحظة أنه توجد سماعة صغيرة داخل الوحدة المركزية .
 5ـ الطابعة  : Imprimanteوتتعدد أنواعها ولكن يوجد نوعان
رئيسيان منها اآلن هما الطابعة التي تنفث الحبر على الورق وطابعة
الليزر المعروفة بالسرعة ودقة طباعتها و الطابعة تطبع المعطيات
المخزنة بالكمبيوتر على األوراق.
 6ـ الماسح الضوئي  : Scannerفي هذا الجهاز تضع الصور
واألوراق التي تريد أن تخزنها على الكمبيوتر وهو يعمل عكس
الطابعة فهو يضع صورة من أوراقك إلى وحدة التخزين بالكمبيوتر.
 7ـ الكاميرا الرقمية  :وهذه تشبه الكاميرا العادية إال أنها ال تحتاج
إلى فيلم وتلتقط عدد كبير من الصور ويتم تخزين هذه الصور على الكمبيوتر

 8ـ مخزن الطاقة  : Onduleurوهو أداة كهربائية تقوم بتخزين
الطاقة الكهربائية وتهيئتها بما يتناسب وتشغيل األجهزة في الحاسب
بشكل جيد  ,ويحميها من أخطار عدم انتظام شدة الكهرباء  ,كما يبقي الحاسب
في حالة تشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي .
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المجال  :نظام التشغيل

الوحدة التعليمية  :اســـــــــــتخدام الحاســـــــــــب اآللــــــــــــي (نظـــــام التشغيل )

ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ يتعرف على نظام التشغيل ويتدرب على تشغيل وإيقاف الحاسوب
ـ يتدرب على تشغيل الحاسوب ـ يتعرف على نظام التشغيل ـ يتدرب على إيقاف الحاسوب
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية :
ـ ما معنى اإلعالم اآللي ؟
ـ عند شرائك لحاسب جديد كيف يمكنك تشغيل وإيقاف الحاسب ؟
ـ وما هو نظام التشغيل الذي يساعد الحاسب على أداء مهامه بشكل جيد ؟
 -1تعريف اإلعالم اآللي  :هوعلم يسمح بمعالجة المعلومات بطريقة آلية أي باستعمال جهاز الكمبيوتر(الحاسب) وبإتباع برنامج مخزن مسبقا .
يعتمد اإلعالم اآللي على جزأين أساسيين و متكاملين هما :
1ـ العتاد ( الحاسب اآللي ) .
معــطيـــات

2ـ البرمجيات :

نــتــــائج
إخراج

إدخال

( مجموعة البرامج التي تسمح بتشغيل الحاسب ) .
 -2تعريف الحاسب  :هو جهاز يسمح باستقبال المعلومات
و تخزينها و معالجتها و إخراج النتائج المطلوبة .

الحاسب:المعالجة والتخزين

 3ـ تعريف الويندوز  :Windowsهو نظام تشغيل بياني ,يسمح باستعمال الحاسب و ملحقاته ( األقراص ,الطابعة ,الماسح......الخ ) كما أنه
يسمح بتشغيل البرامج األخرى.
مالحظة  :آخر إصدار هو نظام تشغيل . Windows XP
مكونات شاشة الويندوز  :تتكون شاشة (ويندوز )  Windowsمن األجـزاء التالية :
سطـح المكتب ) : (Bureauهو المساحة التي تغطي الشاشة في بداية تشغيل الويندوز والتي نقوم بكل العمليات عليها ،يظهر عليه :
 1ـ الزر ابدأ  : Démarrerيكون في زاوية سطح المكتب السفلية .
 2ـ شريط المهام  : Barre des tâchesوهو الشريط المستطيل الذي يمتد أفقيا أسفل الشاشة  ،ويحتـوي الشريط يسارا على زر البدء
 Démarrerالذي يشكل انطالقة العمل على ال حاسب  ،و يمينا على الوقت الحالي و اللغة المستعملة كما يوجد فيه أسماء اإلطارات أو
البرامج التي تعمل حاليا .
 3ـ األيقونات  : Icônesو هي رموز تكون موجودة على سطح المكتب و تكون عبارة عن مجلدات أو مختصرات لتشغيل برامج معينة أو
فتح فهارس وأقراص أو طابعات  ،يمكن إجراء عمليات عليها
فتح أيقونة  :يتم بالنقر المزدوج عليها بالزر األيسر للفأرة  ،وينتج عن ذلك فتح نافذة .
ـ سحب أيقونة  :تسحب بالضغط على الزر األيسر للفأرة مع تحريكها دون رفع اليد .
ـ النقر على األيقونة بالزر األيمن  :تظهر قائمة تحتوى على كل العمليات التي يمكن إجراؤها على هذه األيقونة.
أنواع األيقونات  :يمكن حصر أنواع األيقونات فيما يلي :
أيقونة نظام مثل:
 -1أيقونة جهاز الكمبيوتر (  : ) Poste de travailتحتـوي عـلى جميـع مشغالت األقـراص  ،باإلضـافة لبعض بـرامج نظـام الويندوز
 -2أيقونة سلة المحذوفات ( : ) Corbeilleوهي مكان تخزين الملفات المحذوفة .
 3ـ أيقونة ملف أو برنامج  :مثل الورد  Wordو المجدول Excel
 : 4أيقونة االختصار  :يسهل الوصول إلى الملف و يميز عن الملفات األخرى بوجود سهم صغير في أسفلها .
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 4ـ تشغيل وإغالق الحاسب :
 1ـ تشغيل الحاسب  :كي يشتغل الحاسب بشكل عادي يجب أن يكون موصوال بشبكة التغذية الكهربائية كما يجب أن يكون محتويا على برنامج
التشغيل كبرنامج الويندوز  , Windowsونتبع المراحل التالية :
اإلجراء المتخذ
نوصل الحاسب بالمأخذ 222 V
نضغط على زر بدء التشغيل
في الوحدة المركزية
ننتظر حتى يقوم الويندوز
بتهيئة الحاسب للعمل

رقم المرحلة
1
2
3

مالحظـــــــــات

يكون مهيئا للعمل عند ظهور سطح
المكتب على الشاشة

 2ـ نضغط هنا

عنـد الضغط عـلى زر البدء ( أبدأ)  Démarrerتظهـر لـنـا قائمـة بهـا :
 Programmes .1البرامج  :تحـتـوي على جميع البرامج الرئيسية التي يمكن تشغيلها من برنامج .Windows
.2

 Documentsالمستندات  :تحـتـوي على جميع الملفـات و الوثـائق التي فتحـت .

 Rechercher .5بحـــث  :للبحـث عن ملف أو مجلد يحدد اسمـه أو جزء منـه .
.1

 Aide .et Supportالتعليمات والدعم  :قـائمـة مسـاعدة.

 Paramètres .5لوحة التحكم  :تستخدم لتغيير بعض اإلعدادات الرئيسية لألجهـزة الملحقـة بالحاسب .
 : Fermer la session id…. .6تستخدم إلغالق جميع البرامج و الدخـول باسم مستخدم آخـر .
 : Arrêter l’ordinateur .1إلغـالق برنـامج . Windows
 2ـ إغـالق برنــــامج  Windowsثم إغالق الحاسب :إلغـالق برنـامج  Windowsنتبـع الخطـوات التالية :
 .1نصـوب مؤشـر الفأرة عـلى قـائمة ابدأ  Démarrerثم ننقر الزر األيسر للفأرة .
 .2نختـار األمـر إيقاف التشغيل  Arrêter l’ordinateurلتظهـر لنا علبة الحـوار .
 .5نختـار أحـد األوامـر التـاليـة :


 : Mettre en veilleالوضع االحتياطي حيث يتم فصل التيار الكهربائي عن معظم مكونات الجهـاز .



 : Arrêterإلغالق



برنـامج  Windowsبشكل كـامل و من ثم إغالق الجهـاز بأمـان .



 : Redémarrerإلغالق برنـامج Windowsو من ثم إعـادة تشغيـل الجـهـاز .
أيقونة المستـنــدات
أيقونة جهاز الكمبيوتر
أيقونة اختصار

سطح المكتب

مربع الحوار إليقـاف تشـغيل
الحاسب

أيقونة سلة المحذوفات
زر ابـــــــدأ

أيقونة االنترنت
شريط المهام )(Barre des taches
أيقونة
الشبكة

البرامج النشطة حاليا

شريط لمـهـام

مدير المؤسسة :
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الوحدة التعليمية  :اســــتـــعــــمال الـــــفـــــأرة

المجال  :معالج النصوص

ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ أن يتعرف كيفية استعمال الفارة
ـ أن يتعرف على دور الفارة
ـ يتعرف على مكونات الفارة
ـ طريقة استعمال أزرار الفارة
اإلشكالية
عندما تريد الكتابة أو الرسم

الزر األيــمــــن

الزر األيــســــر

كيف يمكنك استعمال الفأرة ؟
تعريف الفأرة

العـــجــــــلـة

الفأرة مكون من مكونات الحاسب الثانوية تستعمل لتحريك المشيرة
وإدخال المعلومات
مكونات الفأرة
 -1الزر األيسر  :و هو الزر األساسي ألنه يقوم بعمليات كثيرة
 -2الزر األيمن  :وهو الزر الثانوي فهو يقوم بعمليات بسيطة
 -5العجلة  :وتوجد بينهما في الوسط وهي تقوم بتحريك الصفحات بسرعة
استعمال الزر األيسر

مشيــــرة الــفأرة

 -1إغالق النوافذ والبرامج عند النقر مرة واحـدة على
 -2سحب األيقونات عند الضغط والتحريك
 -5فتح الملفات عند النقر مرتين بسرعة

قائمة الخيارات التي تظهر عند الضغط على الزر
األيمن للفأرة مع وضع المشيرة فوق إحدى األيقونات

استعمال الزر األيمن

فــــتـــح

 -إظهار البيانات بإظهار خصائص البرامج ومواقعها

استكشاف

وذلك بإخراج قائمة خيارات لذلك

بـــحــث

أنواع الفأرة
 -1الفأرة العادية ذات الكرة من األسفل
 -2الفأرة الضوئية
 -5الفأرة باألشعة تحت الحمراء بدون ناقل

إرســــال إلى

مشيرة الفأرة

قــــص

ما يظهر على سطح المكتب ليس الفأرة وإنما هو مشيرتها والتي يمكن أن تأخذ عدة أشكال

نــســخ

مثل سهم أو يد وتكون بجانبها أحيانا شكل ساعة رملية حين يتأخر فتح النافذة أو البرنامج.

إنشاء اختصار
حــذف
إعادة تســمية
خصائص
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الوحدة التعليمية  :اســــــتــــعــــمــال بــرنـامج الحاســـبــة

المجال  :نظام التشغيل

ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ يتعرف على بعض استعماالت برنامج الحاسبة ويتدرب عليه
ـ يتعرف على طريقة الدخول إلى برنامج الحاسبة
ـ يتعرف على كيفية تشغيل البرنامج وإيقافه
ـ يتدرب على طريقة الدخول إلى برنامج الحاسبة
ـ يتدرب على طريقة استعمال برنامج الحاسبة
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
عندما كتبت عملية حسابية وأردت الحصول على النتيجة وليس
لديك آلة حاسبة أمامك  ,كيف يمكنك الحصول على النتيجة بالحاسب ؟
تعريف برنامج الحاسبة  :هو برنامج يسمح لنا بإجراء عمليات حسابية والحصول على النتائج بواسطة الحاسب
مراحل الدخول إلى البرنامج
 1ـ من شريط المهام باأليسر ابدأ  Démarrerمرة واحدة
 2ـ قائمة خيارات نختار كل البرامج Tous Les Programmes

 5ـ قائمة أخرى نختار البرامج الملحقة

أو البرامج Programmes

Accessoires

 1ـ قائمة ثالثة نختار الحاسبة Calculatrice

باأليسر مرة واحدة

البرامج الملحقـة

الــبرامج

ابــدأ

مالحظة :
 1ـ يوجد نوعان من اآلالت الحاسبة ويمكن اختيار واحدة منها بالنقر على األمر عرض ) (Affichageمن مربع حوار الحاسبة ثم اختيار
أ ـ حاسبة عادية Calculatrice standard.
ب ـ حاسبة علمية

Calculatrice Scientifique.

 2ـ عند االنتهاء يغلق البرنـامج بالضغط على زر اإلغالق
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المجال :

الوحدة التعليمية  :اســــــتــــعــــمــال بــرنـامج الـــرســــام

نظام التشغيل

ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ يتعرف على برنامج الراسم وطريقة استعماله ويتدرب عليه
ـ يتعرف على طريقة الدخول الى برنامج الراسم
ـ يتعرف على محتويات البرنامج
ـ يتدرب على طريقة الدخول الى البرنامج
ـ يتدرب على طريقة استعماله
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
لكتابة بحث معين تطلب منك انجاز رسم معين
كيف يمكنك انجاز هذا الرسم بالحاسب ؟
تعريف برنامج الرسام
برنامج الرسام هو برنامج يستعمل النجاز رسومات هندسية أو عادية بواسطة الحاسب
طريقة الدخول إلى برنامج الرسام
أدوات الرسم

مراحل الدخول إلى البرنامج

صــفحة الرسم

 1ـ من شريط المهام باأليسر ابدأ  Démarrerمرة واحدة
 2ـ قائمة خيارات نختار كل البرامج Tous Les Programmes

 5ـ قائمة أخرى نختار البرامج الملحقة
 1ـ قائمة ثالثة نختار الرسام Paint

Accessoires

باأليسر مرة واحدة

قراءة محتويات البرنامج
يحتوي الرسام على شريط األدوات و شريط األلوان وورقة الرسم
التي نرسم فيها
حفظ ملف الرسم المنجز في الحاسب
 1ـ نذهب إلى ملف Fichier

 2ـ ثم حفظ

Enregistrer

 3ـ يظهر مربع حوار نحدد مكان الحفظ واسم الملف ثم
ننقر باأليسر على حفظ Enregistrer

 4ـ وبعدها نغلق البرنامج بزر اإلغالق
ملف Fichier

ثم Quitter

المادة  :إعالم آلــي
المجال :

أو

شريط األلوان

معالج النصوص

المستوى  1:متوسط

الزمن 1+1 :

الوحدة التعليمية  :اسـتـعــمـــال لــوحــة المفــاتـــيـح
فيزياء تلمسان /http://physiquetlemcen.blogspot.com

ـ مؤشرات الكفاءة :
يتعرف على طريقة استعمال لوحة المفاتيح
يعرف ما هو دور لوحة المفاتيح
يتعرف على أنواع أزرار لوحة المفاتيح
يتعرف على دور األزرار
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
بعد تركيب حاسبك وتشغيله أردت الكتابة بلوحة المفاتيح ولكنك وجدت صعوبة
كيف نستعمل لوحة المفاتيح للكتابة ؟
تعريف لوحة المفاتيح ودورها  :هي من العناصر األساسية في الحاسب تستعمل لكتابة المعلومات واإلدخال
أهم األزرار الموجودة في لوحة المفاتيح
 -1أزرار الحروف تستعمل لكتابة الحروف باللغة العربية والالتينية
أزرار الحروف باللغة العربية من (ا) إلى (ي) و أزرار الحروف باللغة الالتينية من ( )Aإلى ()Z
 -2أزرار األرقام و العمليات األربعة تستعمل لكتابة األرقام وكتابة العمليات األربعة األرقام من  2إلى 9
العمليات هي الجمع ( )+و الطرح ( )-و القسمة ( )/و الضرب(*)
مالحظة  :ال يمكن استعمال أزرار األرقام إال بعد الضغط على زر  Ver numوتوهج مصباحه .
 -3أزرار االتجاهات  :وتستعمل لتحريك المؤشر في االتجاهات األربعة
 -4زر اإلدخال  :وهو زر يستعمل إلدخال المعطيات
 -5زر اإلرجاع  :وهو زر يستعمل للرجوع في الكتابة وتصحيح الخطأ
 -6زر الحذف  :ويستعمل لحذف الكتابة بعد التضليل

Suppr

 -7زر الفراغ  :يستعمل لترك فرغ بين الكلمات والجمل
Ver num

الحــذف

األرقام و÷× -+

اإلدخال

اإلرجاع

أعلى – أسفل ـ يمين  -يسار

الـــفــــراغ

الستعمال األحرف العلوية أو الكبيرة

مالحظة  :هنالك استعماالت كثيرة ألزرار أخرى سوف نتطرق إليها في التطبيقات العملية والدروس القادمة

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :نظام التشغيل

المستوى  1:متوسط

الزمن 1+1 :

الوحدة التعليمية  :اســــــتــــعــــمــال األقــــــــراص
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ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ أن يتعرف على استعمال األقراص
ـ أن يتعرف على أنواع األقراص المستعملة حاليا
ـ أن يتعرف على طريقة فتح األقراص
ـ أن يتعرف على طريقة قراءة المعلومات من األقراص
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
اشتريت أقراص علمية لوضعها في حاسوبك ومطالعتها
كيف يمكنك وضعها ثم فتحها وقراءة المحتويات ؟
أنواع األقراص و شكلها
 - 1القرص الثابت  :وهو قرص يثبت في الوحدة المركزية مثل القرص CوالقرصD
 2ـ القرص المرن

 Disquetteوهو قرص ذو سعة صغيرة
:
);3 ½(A

 3ـ القرص المضغوط

 : Cd-ROMوهو قرص ذو سعة اكبر من القرص المرن

 -4قرص فالش ديسك  :هو قرص ذو سعة كبيرة جدا مثل قرص11و12و11
طريقة فتح األقراص
مراحل فتح األقراص المثبتة
 1ـ ننقر بزر الفأرة األيسر على أيقونة جهاز الكمبيوتر Poste de travailفي سطح المكتب مرتين
 2ـ تفتح نافذة جهاز الكمبيوتر مبينة مجموعة األقراص كلها
 5ـ نفتح أي قرص نرغب فيه بالنقر مرتين عليه بزر الفأرة
األيسر أو بوضع مشيرة الفأرة عليه والضغط على زر الفأرة
األيمن فتظهر قائمة خيارات  ,نختار فتح

ouvrir

مراحل فتح األقراص التي تثبت
 1ـ ندخل القرص المضغوط أو المرن أو الفالش ديسك كل في

Cالقرص الثابت

مكان إدخاله المناسب
 2ـ من سطح المكتب  Poste de travailبالزر األيسر مرتين

قرص مضغــوط

 5ـ يظهر أنواع األقراص ننقر على القرص المناسب بالزر األيسر
مرتين فيفتح أو بوضع مشيرة الفأرة عليه والضغط على الزر
األيمن فتظهر قائمة خيارات  ,نختار فتح ouvrir
القرص الــــــمرن

مراحل قراءة محتويات األقراص
 1ـ نفتح القرص الذي أدخلناه في مكانه المناسب بالنقر أو بفتح

ouvrir

 2ـ يفتح القرص فتظهر مجموعة من المجلدات والملفات فنختار الملف المناسب
 5ـ ننقر عليه مرتين بزر الفأرة مرتين فيفتح أو بوضع مشيرة الفأرة
عليه والضغط على الزر األيمن فتظهر قائمة خيارات  ,نختار فتح

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :معالج النصوص

المستوى  1:متوسط

ouvrir

الزمن 1+1 :
الوحدة التعليمية  :عــــــرض مــــعـــالج الــنــصــوص
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ـ مؤشرات الكفاءة :
التعرف على معالج النصوص واستعماالته( )DROD
يعرف معنى معالج النصوص DROD
يتعرف على طريقة الدخول إلى معالج النصوص
يتعرف على محتويات شاشة معالج النصوص
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
أردت كتابة نص أو بحث كامل بالتسطير والتلوين كيف يمكنك ّّّ ّّ ّّذلك ؟
تعريف معالج النصوص :معالج النصوص هو برنامج يستعمل للكتابة باللغة العربية أو الالتينية والتسطير والتلوين كما يساعد على إدراج
الرسومات و الجداول والتكبير والتصغير حسب الحاجة
الدخول إلى معالج النصوص
مراحل الدخول إلى برنامج Word
 1ـ من شريط المهام باأليسر ابدأ  Démarrerمرة واحدة
أيقونة اختصار معالج النصوص 2002

 2ـ قائمة خيارات نختار كل البرامج Tous Les Programmes
 5ـ قائمة أخرى نختار إدارية ميكروسوفت Microsoft office
 1ـ قائمة ثالثة نختار معالج النصوص Word

باأليسر مرة واحدة  ,كما يمكن وضع أيقونة اختصار له على سطح المكتب والنقر عليها

مرتين باأليسر أو بالزر األيمن فتظهر قائمة الخيارات فنختار فتح . Ouvrir
محتويات شاشة معالج النصوص
 شريط العنوان ويحتوي على العنوان أو اسم الملف شريط القوائم ويحتوي على كل القوائم وهي :Fichier

ملف

Edition

تحرير

Affichage

Insertion

Format

Outils

Tableau

Fenêtre

عرض

إدراج

تنســـيق

أدوات

جــدول

إطار

 شريط التنسيق ويحتوي على تغيير نوع الخط والتكبــــــير والتصغير و التسطير و الكتابة بخط غليظ و التلوين شريط التمرير العمودي و األفقي لتحريك الصفحة المسطرة األفقية والعمودية لتحديد أبعاد الصفحة مستند جديد وهي صفحة الكتابةـ شريط الرسم النجاز الرسومات

شريط القوائم

شريط قياسي

شريط التنسيق

عنوان الملف

فيزياء تلمسان /http://physiquetlemcen.blogspot.com

المسطرة األفقية

شريط التمرير العمودي
الملف الحالي

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :معالج النصوص

المسطرة العمودية
شريط الرسم

شريط التمرير األفقي

المستوى  1:متوسط

شريط المعلومات

الزمن 1+1 :

الوحدة التعليمية  :العمــــــلــــيات عــــلى الوثــيــقــــة
فيزياء تلمسان /http://physiquetlemcen.blogspot.com

ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ يعرف على طريقة حفظ وثيقة
ـ يتعرف على طريقة إغالق وثيقة
ـ يتعرف على طريقة فتح وثيقة
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
بعد كتابتك لنص باللغة العربية وجدت مشكلة في حفظ النص في الحاسب
كيف يمكنك حل المشكل وأنت أمام الحاسب ؟

ملف

حفظ وثيقة

حفظ

يتم حفظ الوثيقة بطريقتين
الطريقة األولى
ثم اختيار مكان الحفظ في القرص الصلب أو أي مكان أخر

تتم مباشرة بالضغط على األداة
الطريقة الثانية  :تتم كالتالي

 1ـ من شريط األدوات باأليسر مــلف Fichier

مرة واحدة

 2ـ تظهر قائمة خيارات نختار حفظ Enregistrer

نختار مكان الحفظ

 5ـ يظهر مربع حوار نحدد من خالله مكان الحفظ ثم كتابة االسم
 1ـ نختار في مربع الحوار حفظ

Enregistrer

إغالق وثيقة

حفظ

الطريقة األولى
مباشرة بالضغط على األداة
الطريقة الثانية تتم وفق المراحل التالية
 1ـ من شريط األدوات باأليسر مــلف

Fichier

مرة واحدة

 2ـ تظهر قائمة خيارات نختار إغالق Fermer

فــــتح وثــــيــــقة
الطريقة المباشرة وتتم بالضغط على األداة

إغالق

الطريقة الثانية  :تتم وفق المراحل التالية
 1ـ من شريط األدوات باأليسر مــلف Fichier

مرة واحدة

فيزياء تلمسان /http://physiquetlemcen.blogspot.com

 2ـ تظهر قائمة خيارات نختار فـــتـــح Ouvrir
 5ـ يظهر مربع حوار نحدد من خالله مكان وجود الملف

 1ـ نظلل الملف ثم نختار في مربع الحوار فتح Ouvrir

مكان وجود الملف
الذي نزيد فتحه
نظلل الملف

ملف
فتح
فتح

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :معالج النصوص

المستوى  1:متوسط

الزمن 1+1 :
الوحدة التعليمية  :كـــــتـــابـــــــة فـــــقـــــــــــــــــــرة

فيزياء تلمسان /http://physiquetlemcen.blogspot.com

ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ يتعرف ويتدرب على الكتابة باللغة العربية واللغة الالتينية بواسطة معالج النصوص
ـ يتدرب على طريقة الدخول إلى برنامج معالج النصوص
ـ تدرب على فتح صفحة أو مستند جديد
ـ يتدرب على كتابة نص باللغة العربية بجميع الحروف وأشكالها مع التسطير والتلوين
ـ يتدرب على كتابة نص باللغة الفرنسية وتغيير الحروف
ملخص الـــدرس :
طريقة الكتابة بمعالج النصوص
الكتابة باللغة العربية
Hأ

يكتب الحرف( أ) بالضغط على

ا
غ Yإ

يكتب الحرف ( إ)

Tإل
ف

يكتب الحرف ( إل)

Nآ

يكتب الحرف ( آ)

ى
Gأل
ل

يكتب الحرف ( أل)

،K

تكتب الفاصلة ()،

ن
؟

ظ!

تكتب عالمة االستفهام للعربية(؟)
الكتابة باللغة الفرنسية

ـ للتحويل من الكتابة باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية أو العكس نضغط على

Alt

نشاط 2
كتابة نص باللغة الفرنسية مع استعمال الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة
لتغيير الكتابة من الحروف الكبيرة إلى الحروف الصغيرة أو العكس نضغط على

لكتابة عالمة االستفهام للفرنسية (?)

?’
ة .
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حتى يتوهج المصباح أو ينطفئ

لكتابة الفاصلة  ,نضغط على
تصحيح األخطاء اإلمالئية

?’
ة .

الطريقة األولى
 1ـ احتيار Outils
 2ـ تظهر قائمة خيارات نختار Grammaire et orthographe

 5ـ أو الضغط مباشرة على األداة

من شريط األدوات

 1ـ يظهر مربع حوار نختار Suggestions

ثم Modifie

على الكلمة الصحيحة

الطريقة الثانية
 نضع المؤشر على الكلمة التي يظهر تحتها خط احمر منكسر فتظهر قائمة خيارات بها الكلمات المقترحة للتصحيح النقر بالزر األيسر للفارة على الكلمة الصحيحة -نعيد نفس العمليات مع الكلمات الباقية حتى نهاية األخطاء

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :معالج النصوص

المستوى  1:متوسط

الزمن 1+1 :
الوحدة التعليمية  :الـــــتـــنــســيــــق
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ـ مؤشرات الكفاءة :
ـ يتعرف على طريقة تنسيق الفقرة
ـ يتعرف على معنى تنسيق الفقرة
ـ يتعرف على التنسيق قبل الكتابة
ـ يتعرف على التنسيق بعد الكتابة
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
أردت كتابة نص معين ولكنك وجدت مشكلة في كتابة العنوان في الوسط والكتابة على اليمين وعلى اليسار كما وجت مشكلة في كتابة نص
بخط كوفي أو أندلسي ويكون غليظ مع التلوين
كيف يمكنك الكتابة بهذه الشروط ؟
تعريف التنسيق  :هو عملية معالجة الكتابة من حيث تغيير نوع الخط و الكتابة بخط غليظ أو مائل مع التسطير والتلوين
تـلوين الخط

طريقة الدخول إلى التنسيق
الطريقة المباشرة
نستعمل مباشرة األدوات التالية بعد عملية التظليل :
ـ لتغيير نوع الخط نستعمل األداة
ـ لتكبير وتصغير حجم الخط نستعمل األداة
ـ للكتابة بخط غليظ نستعمل األداة
ـ للكتابة بخط مائل نستعمل األداة
ـ للتسطير تحت الخط نستعمل األداة
ـ لتلوين الخط نستعمل األداة

خــط غليـظ أو
مائــل

الطريقة الثانية  :تتم كالتالي :

تغيير لون الخط

تغيير حجم الخط

 1ـ نذهب إلى Format
 2ـ تظهر قائمة خيارات فنختار خط Police

يظهر مربع الحوار الخاص بتنسيق أنماط الخط
 5ـ يتم اختيار العملية التي نريدها
ثم نضغط على موافق

تغيير نوع الخط

Ok

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :معالج النصوص

المستوى  1:متوسط

التسطير ونـــوعه

الزمن 1+1 :

الوحدة التعليمية  :إدراج الصــــــور
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معــاينة

ـ مؤشرات الكفاءة :
يتعرف على طريقة إدراج الصور مع النصوص
يتعرف على طريقة إدراج الصور من المكتبة
يتعرف على طريقة إدراج الصور من ملف معين
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية :
طلب منك أستاذ العلوم الفيزيائية انجاز بحث حول المحول المائي
مع الصور التوضيحية مكتوب باإلعالم اآللي
فكتبت البحث ولكنك وجدت مشكلة في وضع الصور مع البحث
كيف يمكنك حل هذا المشكل ؟
طـــــرق إدراج الصــــــور :
 1ـ طريقة المكتبة: clipart
الطريقة  : 1تكون بإتباع المراحل التالية :
 1ـ نذهب إلى إدراج Insertion

إدراج

من شريط األدوات ثم نضغط

عليه بزر الفأرة األيسر مرة واحدة

صـورة

 2ـ تظهر قائمة خيارات  ,نختار صورة Image

بوضع مشيرة الفأرة فوقها .

 5ـ تظهر قائمة خيارات أخرى  ,نختار صورة من المكتبة أو
قصاصة فنية Image clipart

صورة من المكتبة

 1ـ تظهر مجموعة من أنواع الصور والقصاصات الفنية نختار التي
نرغب فيها عن طريق إدراج  Insérerأو بالضغط علي الصورة
المختارة بزر الفأرة األيسر مرتين فنحصل عليها في النص
الطريقة  : 2طريقة استعمال األداة

صورة من ملف

مباشرة من شريط الرسم

في األسفل ثم نضغط على الصورة المختارة فنحصل عليها في النص
 2ـ طريقة الملف : Fichier
الطريقة  : 1تكون كالتالي :
من شريط األدوات ثم نضغط عليه بزر الفأرة األيسر مرة واحدة

 1ـ نذهب إلى إدراج Insertion

 2ـ تظهر قائمة خيارات  ,نختار صورة Image

 5ـ تظهر قائمة خيارات أخرى  ,نختار من مــلف

بوضع مشيرة الفأرة فوقها .
A Partir du fichier

 1ـ يظهر مربع حوار يبين لنا مسار الملف الذي توجد به الصورة فنذهب إلى ذلك الملف
 5ـ عند فتح الملف نجد الصورة المختارة  ,فنختار إدراج  Insérerأو بالضغط علي
الصورة المختارة بزر الفأرة األيسر مرتين فنحصل عليها في النص
الطريقة  : 2طريقة استعمال األداة

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :الشــــبـــكــــات

مباشرة من شريط الرسم في األسفل

المستوى  1:متوسط

الزمن 1+1 :

الوحدة التعليمية  :مــفـــــهــــــوم الشــبـــكــــــــة
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ـ مؤشرات الكفاءة :
يتعرف على الشبكات أنواعها و طريقة التوصيل بينها
يتعرف على معنى الشبكة وأهدافها
يتعرف على أصناف الشبكات
يتعرف على طبولوجيات الشبكات (طريقة التوصيل)
يميز بين المقلم و العميل
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
مدير شركة ولديه عدة حواسيب في الشركة أراد استعمال طريقة لكي يستطيع إرسال معلومات إلى كل عامل لديه حاسوب في مكتبه وكل
عامل يستطيع إرسال ما قام به للمدير
كيف يمكنه ذلك بواسطة الحاسب فقط ؟
تعريف الشبكة
الشبكة هي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها البعض
الهدف من استعمال الشبكات :
 -1المشاركة في الملفات و البرامج
 -2المشاركة في الطباعة واستعمال األقراص المرنة و المضغوطة
 -5االتصال بين المشاركين
 -1العمل الجماعي و التسلية
أنواع الشبكات
 1ـ الشبكة المحلية )Local Area Network (LAN

وتكون على مستوى مدينة أو قسم مدرسي أو منزل
 2ـ الشبكة اإلقليمية

)Métropolitain Area Network ( MAN

Bus

وتربط بين مدينتين بواسطة األلياف البصرية
 3ـ شبكة المناطق الواسعة :

)Wilde Area Network ( WAN

وهي شبكات تربط بين الدول

0

طرق تركيب الشبكات :
 -1طريقة الحافلة  : Busوهي شبكة متصلة بنفس خط التوصيل
وال يمكن فيها فصل جهاز عن األخر
 -2طريقة النجمة  Etoileوهي شبكة تكون فيها األجهزة متصلة بجهاز
مركزي ويمكن فصل أي جهاز عن األخر
Etoile

 -3طريقة الحلقة  : Annauxتكون فيها األجهزة متصلة على شكل حلقة
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مالحظة :
الملـــقـــم  : Serveurوهو الجهاز المركزي الذي يتحكم في

Annaux

الحواسيب األخرى و يمون الشبكة بموارد مثل برامج
وملحقات تكون مشتركة بين مستعملي الشبكة
العــميـــل Client

 :هو كل جهاز متصل بالشبكة ويستطيع

االستفادة من الموارد المقدمة من طرف الجهاز الرئيسي (الملقــــم)

المادة  :إعالم آلــي
المجال  :الشــــبكــــــات

المستوى  1:متوسط

الزمن 1+1 :
الوحدة التعليمية  :اســــتـــــعـــمـــال الـــشـــبـــكــــات

فيزياء تلمسان /http://physiquetlemcen.blogspot.com

مؤشرات الكفاءة :
ـ يتعرف على طريقة المشاركة في الشبكات
ـ يتعرف على طريقة الدخول إلى الشبكة
ـ يتعرف على معنى المشاركة وأنواعها
ـ يتعرف على طريقة المشاركة في الطباعة
ـ يتعرف على طريقة المشاركة في المجلد
ملخص الـــدرس :
اإلشكالية
بعدما قام رجل بتوصيل الشبكة بين حواسيب مكاتبه وجد مشكلة في إرسال المعلومات من القرص الذي يملكه إلى حواسيب المكاتب
المجاورة من اجل طباعتها
ما هي الطريقة التي يستعملها لكي يستطيع إرسال المعلومات بين الحواسيب المتصلة بالشبكة ثم طباعتها وهو جالس في حاسوبه ؟
طريقة الدخول إلى الشبكة
 1ـ النقر باأليسر مرتين على األيقونة

Favoris réseau

 -2تظهر علبة الحوار مبينة األجهزة المتصلة بالشبكة بأرقامها
وإن لم يظهر أي جهاز فيعني أن ال يوجد اتصال بين الحواسيب
 5ـ لالتصال نضغط على الجهاز المختار وهنا تظهر الملحقات
التابعة له مثل األقراص و الملفات و الطابعة
تعريف المشاركة وهي إمكانية تبادل المعلومات بين
الحواسيب المتصلة بالشبكة وقراءة وطبع الملفات في
حاسبك وهي موجودة في الحواسيب األخرى
أنواع المشاركة هي
 -1مشاركة كاملة وهي انه يستطيع مستعمل الجهاز
األخر القيام بجميع العمليات كالقراءة و التغيير والحذف
 -2مشاركة في القراءة فقط وهي انه يستطيع مستعمل
الجهاز األخر القراءة فقط وال يستطيع الحذف والتغيير
المشاركة في الطباعة
الطباعة في الشبكة وهي إمكانية استعمال الطابعة من طرف كل
األجهزة المتصلة بعضها ببعض .

التوزيع الــــــــسنوي لمادة
األستاذ :سعدي علي

المستوى  :األولى متوسط

اإلعـــــــالم اآللـــي
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الرقم
1
2
5
1
5
6
1
8
9
12
12
15
11
15
16
11
18
19
22
21
22
25
21
25
26
21
28
29
52
51
52

الشهر
سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر
جانفي

فيفري

مارس

أفريل

ماي

األسبوع
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

الوحدات المفاهيمية

الحصة

تشخيص  -مجانسة و توجيه
عرض يبين مختلف مكونات الحاســـــــوب
مفاهيم عامة
فتح الحاسوب لمشاهدة فعلية لما قدم في العرض
مفاهيم عامة
فتح أيقونة جهاز الكمبيوتر والعمل على اإلطار المفتوح
تشغيل الجهاز
فتح أيقونة جهاز الكمبيوتر والعمل على اإلطار المفتوح
تشغيل الجهاز
فرض محروس  -تصحيح الفرض
تقويم
تشغيل واستعمال البرمجيات  :برنامج الحاسبة
تشغيل بعض البرامج البسيطة و إغالقها
عطــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــة الــــــــــخــــــــــــــــــــريــــــــــــــف
تشغيل واستعمال البرمجيات  :برنامج الرسم
تشغيل بعض البرامج البسيطة و إغالقها
إنجاز عرض لكل نوع مع شرح كيفية استعمالها
استعمال الفأرة
استعمال برمجية للكتابة على لوحة المفاتيح
لوحة المفاتيح
عرض يبين مختلف مكونات شاشة المعالج
تقديم شاشة معالج النصوص
دور المفاتيح في الكتابة
تقديم شاشة معالج النصوص
عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــة الشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاء
كتابة نص يحتوي على أسطر بالعربية و بالالتينية
تقديم شاشة معالج النصوص
الحفظ،إغالق وفتح الوثيقة،تصحيح األخطاء اإلمالئية
عمليات على الوثيقة
تقديم نص به أخطاء ،ثم كتابته كما هو موجود على الورقة
عمليات على الوثيقة
فرض محروس  -تصحيح الفرض
تقويم
حفظه وإغالقه ثم فتحه،استعمال المدقق اإلمالئي
عمليات على الوثيقة
عرض يشرح فيه كيف تتم عملية التنسيق
التنسيق
نسخ ونقل جزء من نص،حفظه،تنسيق الوثيقة،ترتيب النص
التنسيق
تقو يم تحصيلي
عرض يشرح فيه مختلف إدراج صور
إدراج صور
إدراج صورة مناسبة للنص و حفظها
إدراج صور
طريقة توصيل الشبكة الموجودة في مخبر اإلعالم اآللي
مفهوم الشبكات و أنواعها
عطــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــة الـــــــــــــــــربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
تعريف،الهدف،أصناف الشبكات...،
مفهوم الشبكات و أنواعها
استعمال الشبكة المحلية في محيط نظام التشغيل
يقوم التعلم بمعرفة اسم جهازه
استعمال الشبكة المحلية في محيط نظام التشغيل
ينشأ مجلدا على سطح المكتب
فرض محروس  -تصحيح الفرض
تقويم
استعمال الشبكة المحلية في محيط نظام التشغيل
يكتب كل تلميذ رسالة لزميل له
استعمال الشبكة المحلية في محيط نظام التشغيل
إدراج صورة مع الرسالة
استعمال الشبكة المحلية في محيط نظام التشغيل
استعمال قرص مضغوط يحتوي برمجية تربوية
تقويم تحصيلي

نشكر األستاذ سعدي علي على هذه المذكرات
لمزيد من الملفات و البرامج التعليمية زوروا مدونتنا فيزياء تلمسان
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