
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة
  

  وزارة التربیة الوطنیة
  
  

  اللّجنة الوطنية للمناهج       مديرية التعليم األساسي
 
  
  

  

  من التعلیم المتوسط 1 للسنة
  

  
  
  
  
  

  2006جـوان 
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ر لنا عند إدخال القرص المضغوط في القارئ تظه

   :الصورة التالية
  

  
  

  بعد الضغط مرتين على اإليقونة
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 1amprog ثم نختار" matrice4am "نضغط مرتين على
  نفتح الملف

  

  
  

عند الضغط على اإليقونة مرتين نحصل على الشاشة 
  :التالية 
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  "  enable macros "على األستاذ الضغط على
  

نامج السنة األولى يوضح لنا العرض محتوى بر
من التعليم المتوسط بالتفصيل ويتضمن العروض التي 

  .يمكن لألستاذ أن يقدمها للتالميذ
  

على األستاذ أن يقوم أوال بتنصيب محتوى القرص 
المضغوط على جهازه ومن أجل ذلك يفتح ملف يسميه 

وهذا في " برنامج اإلعالم اآللي للسنة األولى"
"documents partagés" .  

  

يستحسن أن يجعل األستاذ العروض المقترحة في 
الوحدات المفاهيمية مشتركة حتى يتمكن التلميذ من 

 اذ القيام ـفعلى األست. استعمالها حسب قدرته االستيعابية
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بعد ذلك يوضح , أوال بتنصيب العروض المقترحة

  .للتلميذ كيفية فتح العروض حسب متطلبات الحصة
  

بذكر بعض العناصر التي نالحظ أن األستاذ سيقوم 
تخص استعمال الشبكة وهي كيفية فتح ملف موجود في 

ال داعي لتقديم معلومات (جهاز غير جهاز التلميذ 
مفصلة لما تحتوي عليه العملية يكفي لألستاذ أن يقدم 

  . )للتلميذ اإلجراءات التي يتم بها فتح العروض
  

 يستطيع األستاذ أن ينبه التالميذ إلى أنه سيتطرق
  .إلى موضوع الشبكة والملفات في حصص مقبلة

  

نرى " 1amprog"عند تنفيذ العرض الخاص بالبرنامج 
  :ما يلي 

  

  
  

  المحور األولالمحور األول

  الثانيالثانيالمحور المحور 

  الثالثالثالثالمحور المحور 
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د الوحدات المفاهيمية جعند الضغط على كل محور ن

رة المقر:  
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ثم عند النقر على الوحدة نرى تفاصيل ما سيتناوله 

  : األستاذ مع التالميذ
  

  
  

ننتقل إلى عرض نموذجي " عرض"غط على عند الض
للفقرة وهذا العرض يقدم للتالميذ مع تفاصيل يكون 
األستاذ حر في اختيار محتواها شريطة أن يقدم كل ما 

فإن أراد األستاذ إضافة معلومات , هو في العرض
  .فال بأس) والوقت يسمح بذلك(
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  :الوحدة المفاهيمية الثانية تقدم ما يلي 

  

  
  

 تحصلن" اضغط هنا لمشاهدة العرض"غط على عند الض
  :على الشريحة التالية ثم نختار أحد المواضيع التالية 

 إنشاء - مكتب ويندوز -فتتاحية لويندوز الالواجهة ا
  .مجلد
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على سبيل المثال سيقوم " إنشاء مجلد"عند الضغط على 
الجهاز بتنفيذ شريط فيديو يبين كيفية إنشاء مجلد في 

على األستاذ شرح المراحل التي , Windows XPنظام 
يمكن لألستاذ توقيف الشريط لتقديم . يوضحها الشريط

معلومات إضافية إن أراد ذلك باستعمال األزرار 
الخاصة بتنفيذ الشريط والموجودة في أسفل الصفحة كما 

  :هو موضح في األسفل 
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ندوز نقدم واجهة يفتتاحية لوالبالنسبة للواجهة ا
 فهي ال تختلف كثيرا عن واجهة 98دوز ـنوي

Windows XP، الفرق بينهما هو في العرض الذي 
  .Windows XP في 3Dيكون 
  
  

األزرار التي تتحكم األزرار التي تتحكم 
  في تنفیذ الشریطفي تنفیذ الشریط
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 العرض المتعلق بالجهاز الموجود في صفيما يخ

فيمكن " monordinateur"سم ا تحت CDالقرص 
لألستاذ أن يقوم بتنصيبه على جهازه ويجعله مشتركا 

مع ,  يستطيع كل تلميذ تنفيذهمع كل أجهزة القاعة حتى
العلم أن الهدف هو تقديم أولي الستعمال الشبكة دون 

يأخذ األستاذ جهاز :  تقديم توضيحات خاصة بالشبكة
تلميذ على سبيل المثال فيبين له ماذا يجب أن يفعله 

 ، فإذا فعل ذلك على جهاز واحد. العرض بنفسهةلمشاهد
زة الموجودة في فالعملية تتم على المثل في كل األجه

  .القسم والتي تشكل الشبكة المحلية
  

  :يعتبر القيام بتلك العملية تطبيقا لـ 
  

   شرح مكونات الجهاز◄
   شرح استعمال إيقونة سطح المكتب◄
   شرح تنفيذ برمجية أو تطبيق معين◄
   شرح كيفية استعمال أولي للشبكة◄

  

لوحة "بالنسبة للتمرين األول الخاص بكتابة نص 
 يشرع في "هنا" بعد الضغط على "يح محيط إدخالالمفات

يعرف " entrée"كتابة النص كما هو فبعد الضغط على 
 فإن كانت غير صحيحة ،هل الكتابة صحيحة أم ال

, يطلب المحاولة من جديد حتى تصبح الكتابة صحيحة
  .يمكن الخروج من التمرين بالضغط على سهم الرجوع
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صة بجهاز الشريحة الثالثة من العرض الخا

الحاسوب تبين الوحدات التي يجب على التلميذ معرفتها 
من ناحية التسمية أوال ومن ناحية وظيفتها واستعمالها 

  .ثانيا
  

  
  

بالنسبة الختبار التلميذ لنفسه اقترحنا ثالثة أسئلة 
بسيطة كأمثلة لما يمكن لألستاذ أن يطرحه على 

لة التي ويبقى طبعا على األستاذ وضع األسئ, التالميذ
  .عاب التالميذ للدروسييراها مناسبة للتأكد من است
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 ،بالنسبة لموضوع التأكد من فهم التالميذ للدرس

يجدها اذ وضع سلسلة من األسئلة نقترح على األست
 واإلجابة عن .التلميذ على جهازه ويجيب عنها بنفسه

األسئلة يحتفظ بها التلميذ في مجلد يحمل اسمه وتتم هذه 
كما هو . ة عند دراسة العمليات على المجلداتالعملي

في الشريحة " 1amprog"مبين في العرض المقدم في 
 األجهزة متصلة ببعضها البعض بما أن. 22رقم 

يستطيع األستاذ اإلطالع على عمل كل تلميذ وتصحيحه 
  .وتقديم إرشادات فردية

  

نقترح على األستاذ فيما يخص استعمال برمجية 
ز أن يعرض العرض الذي هو موجود خاصة في ويندو

" coloriageenfant"سم افي القرص المضغوط تحت 
تتم . ف مع الصور وتغيير األلوانيتعلم التلميذ التكي

مستوى استعمال : ن على األقل يالعملية على مستوي
البرمجيات تحت نظام ويندوز ومستوى إدراج صورة 

  .سة معالج النصوصاعند در
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     Wordمعالج النصوص  : 3مفاهيمي المجال ال
  Wordتقديم شاشة  : 1الوحدة 

  : تهدف الوحدة إلى 
-ف على أهم العناصر التي تظهر عند  التعر

 .Wordتشغيل معالج النصوص 
  . معرفة كيفية إظهار وإخفاء أشرطة األدوات-
-د على الرقن على لوحة المفاتيح التعو.   

  

   :سير الدرس
ج النصوص بصفة عامة وماذا يعطى مفهوم معال -1

يمكن أن ننجز عليه من وثائق مختلفة تحوي النص 
يمكن تقديم العرض . الخ...والجداول والرسومات 

 .المناسب الخاص بالدرس
  

  ؟ما المقصود بمعالج النصوص
معالج النصوص هو أي برنامج يسمح بكتابة نص 
وتخزينه في القرص وفتحه عند الحاجة لقراءته أو 

حتواه، كما يسمح بتنسيق النص وطبعه على تغيير م
  .األوراق

  

من معالجات النصوص المنتشرة في العالم 
، وهو برنامج Microsoft-Word: والمستعملة بكثرة 
، ويمتاز بسهولة االستعمال Windowsيعمل على نظام  

  .وتنوع خياراته
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  : Wordتبين مختلف الطرق لتشغيل  -2

  .Démarrerعن طريق قائمة  •
 .طريق اختصار على سطح المكتبعن  •

  

 Démarrer عن طريق قائمة Wordتشغيل 
  

  : لتشغيله نتبع الخطوات التالية
  Démarrer ننقر على -
  Tous les programmes      ننقر على -
 Microsoft Wordننقر على   -
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: عن طريق االختصار الموجود على سطح المكتب 
  :ننقر مرتين على 

 
  : تشرح أهم العناصر التي تظهر في شاشة االفتتاح -3
  

  القوائم ومختلف تعليماتها  •
 أشرطة األدوات  •
 والمسطرة أشرطة التمرير •

  

 ال داعي لشرح كل األدوات والتعليمات بل  :مالحظة
: مثل  ( Wordأهمها والتي ستستعمل خالل دراسة
Enregistrer, Imprimer, Police, ….(.  
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  Wordشاشة تقديم 

  : يظهر لنا اإلطار التالي Wordعند تشغيل 
  

  
  

 شریط القوائم شریط العنوان

شریط 
 األدوات

 شریط الرسم

المسطرة 
 یةالعمود

المسطرة 
 األفقیة

 شریطا التمریر

 علوماتشریط الم
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    :شريط القوائم

  

نجد فيه أسماء قوائم، حيث أننا بالنقر على هذه 
  .األسماء نحصل على تعليمات مختلفة

  

   :شريط األدوات
  

في الحقيقة هناك عدد كبير من األدوات والتي تمثل 
هار إلظ. اختصارات لتعليمات موجودة في القوائم
ثم على . األدوات على سطرين ننقر على الرمز 

، Afficher les boutons sur deux lignesالتعليمة 
وبصفة عامة إذا أردنا أن نظهر أشرطة أدوات أكثر 

 ثم Barres d’outils ثم التعليمة Affichageنفتح قائمة 
  .نختار األشرطة التي نريد

  

   :أشرطة األدوات
  

اء أشرطة األدوات، وما تبين كيفية إظهار وإخف •
  . هي أسماء أهم األشرطة

تعطى للمتعلمين فرصة إلخفاء وإظهار أشرطة  •
 .األدوات
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  إخفاء وإظهار أشرطة األدوات 

  

 إظهار يمكن إخفاء أو
 ألدوات باستعمالاأشرطة 

   التعليمة Affichageالقائمة
Barres d’outils  من القائمة  

 الفرعية التي تظهر نختار
أو  شرطة المراد إظهارهااأل

اسم  إخفاؤها وهذا بالنقر على
إذا كانت قبل اسم ( الشريط

الشريط عالمة يعني أنه 
  .)ظاهر، وإال فهو مختفي

  

  :Word الكتابة على
  

نالحظ على ورقة الكتابة أن هناك عالمة سوداء 
هذه العالمة تسمى المشيرة وهي التي . تظهر وتختفي

  . تبين موضع الكتابة
تابة عملية بسيطة، ولكن علينا أن نختار في الك

البداية اللغة التي سنكتب بها باستعمال رمز اللغة في 
وأيضا رمز اتجاه الكتابة من  .Fr أو Arأسفل الشاشة 

  شريط أدوات التنسيق 
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  وهذه بعض المفاتيح التي نستعملها عند الكتابة

  
  لترك مسافة أو فراغ بين الكلمات

  

  
  جد خلف المشيرة            لحذف ما يوجد أمام المشيرةلحذف ما يو

  
 
  
  

  للتنقل في النص في كل االتجاهات قصد التغيير        
      
    

  للرجوع إلى السطر عند نهاية الفقرة
  الرجوع يكون تلقائيا في نفس الفقرة : تنبيه

Suppr 
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 )majuscules(للكتابة بالحروف الكبيرة 

يكون  وز العليا في المفاتيحأو لكتابة الرم
ذلك بالضغط على هذا المفتاح في نفس 

  .الوقت مع الحرف
  

  يسارا، وله  السابق  ويوجد فوق المفتاح 
Ï       نفس دوره ولكن بطريقة أخرى حيث أننا  

  نضغط مرة واحدة عليه ثم نكتب مباشرة         
  .الحروف الكبيرة أو العليا        

  
  لالنتقال إلى بداية السطر مباشرة               

  
      Fin       لالنتقال إلى نهاية السطر مباشرة  

 
     :تطبيق 

العربية : كتابة نص يحتوي على فقرتين باللغتين  -
  .والالتينية

 
 
 
 
 
 
 

Fin 
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  عمليات على الوثيقة : 2الوحدة 

  :تهدف الوحدة إلى 

  وحفظه في مكان معين منWord إنجاز عمل على -1
   .القرص

 معرفة كيفية إيجاده وفتحه من جديد للقراءة أو -2
  .التغيير

تعويد التلميذ على تصحيح أخطائه بنفسه باستعمال  -3
  .المدقق اإلمالئي

   :سير الدرس

   تشرح كيفية حفظ الوثيقة في موضع معين-1
  

  حفظ الوثيقة
  Fichierننقر على  -
   Enregistrerثم على  -

  
  
  
  
  

   الحفظ   أو مباشرة نستعمل أداة
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24 الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة اإلعالم اآللي

  
نحصل بعدها على علبة الحوار التالية التي نختار 

يكون عادة مكان الحفظ  فيها مكان الحفظ واسم الملف
لتغيير   في القرص الصلب Mes documentsفي المجلد

   .مكان الحفظ ننقر على هذا الرمز

  مكان كتابة اسم الملف               
  Enregistrer ثم ننقر على الزر
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   :إغالق وفتح الوثيقة -1
تشرح كيفية إغالق الوثيقة أو الخروج كليا من  •

Word للتأكد من أن الوثيقة قد حفظت وأنه في 
  .أي وقت يمكن إيجادها وفتحها

    .تشرح مختلف طرق إيجاد وفتح الوثيقة •
  

  إغالق وثيقة
  

   Fichier ننقر على -
  Fermer ثم على -
  
 
 
  
  

    :فتح وثيقة
 

    Fichierننقر على -
  Ouvrir ثم على -
  

  أو يمكننا النقر مباشرة على 
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نحصل على علبة الحوار التالية التي نحدد فيها مكان 
  .واسم الملف

  
  
  
  
 
  
  
  

    
  
  
  
  

   .عندما نجد الملف  Ouvrirثم ننقر على الزر
  

   :استعمال المدقق اإلمالئي -2
تبين كيفية تصحيح األخطاء بواسطة المدقق  •

بيه أنه ال يجب تن، مع ال)األيمنمثال بالزر (اإلمالئي 
اختيار أي كلمة من الكلمات المقترحة ويجب أن 
يكون المصحح عارفا باللغة التي يكتب بها، وأيضا 

  . يجب تجاهل أسماء العلم وعدم تصحيحها
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 لسنة األولى متوسطالوثیقة المرافقة ل 

27 الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة اإلعالم اآللي

   المدقق اإلمالئي
لتصحيح األخطاء اإلمالئية 
في كل الوثيقة ننقل المشيرة 
إلى بداية النص ثم ننقر 

 ثم على  Outilsعلى
Grammaire et Orthographe 

   أو مباشرة على األداة
  

   :عندها نحصل على علبة الحوار التالية
  

  
  

 للتصحيح نختار الكلمة المناسبة في االقتراحات
Suggestions  وننقر على Mofifier. 
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ويمكن أيضا تصحيح 
األخطاء أثناء الكتابة وذلك 
 بالنقر على الكلمة الخاطئة

  .بالزر األيمن للفأرة
  
  
  
   :التغيير في الوثيقة -3

يقصد بالتغيير هو حذف أو إضافة كلمة أو جملة، أو 
  .تبديل كلمة بأخرى

تستعمل في هذه المرحلة مفاتيح االتجاه للتنقل  •
 .في النص وأيضا مفتاح الحذف

 مكن اختيار أمثلة مناسبة للحذف واإلضافةي •
  .بعد التغيير تحفظ الوثيقة •

  

   :تطبيق
   .كتابة نص -
حفظ هذه الوثيقة في مكان خاص بالتلميذ ثم  -

  .غلق الملف
فتح الوثيقة المحفوظة، والقيام بالتغيرات  -

 .باستعمال المدقق اإلمالئي
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 قبل بداية الحصة يجب تحضير فقرة  :مالحظات
للكتابة، تتعمد فيها أخطاء إمالئية لكي يقوم المتعلم 

يفضل أن (مالئي بتصحيحها فيما بعد بواسطة المدقق اإل
تكون في النص أسماء علم ليس لها معنى باللغة العربية 

  ).  تينيةاللاأو 

خالل الكتابة سيالحظون أسطر حمراء على  •
 .بعض الكلمات، يشرح لهم بأنها كلمات خاطئة

 إال   Entréeينبه بأنه ال يجب الضغط على •
 .عند نهاية الفقرة

ق ال يعطى اهتمام في هذا النشاط إلى تنسي •
 . الخط والفقرة

تشرح كيفية حفظ الملف، ويطلب منهم فعل ذلك  •
  .في المجلد الخاص بهم

 : بلفت االنتباه إلى  •
Ø  أهمية تسمية الملف، حيث يكون اسمه

 .متوافقا مع مضمونه
Ø  عدم نسيان االسم والمكان الذي حفظ فيه

  .)المجلد والقرص(
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