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  متـــوسط2               تنـــظیـــــم المعـــــــلومات في الحـاســــــــب اآللــي    :                                      الــــــوحــــــــــدة
 
 

 اإلشكالیة :

  وضعھا في حاسبك  وأردتلدیك  عدة مواضیع اختبارات 

   بحیث ال تشغل مساحة كبیرة  ؟كیف یمكن وضع ھذه الملفات الكثیرة  في حاسبك

 وكیف یمكنك تنظیمھا لیسھل علیك الوصول إلیھا والعمل علیھا ؟

 المجلد والملف :

  المجلد    Dossier ھو كل ما نخزن فیھ من معلومات : 

  الملف     Fichier ھو كل ما یكتب فیھ أو یكون فیھ كتابة و صور: 

دات وال یمكن العكس  یمكن وضع الملفات داخل المجل :الحظةم  

 1 ـ إنشاء مجلد جدید

: مجلد جدید على سطح المكتب إنشاءمراحل   

ـ نضع مشیرة الفأرة في مساحة فارغة من سطح المكتب ونضغط 1  

  مجموعة من الخیاراتا بھقائمةظھر لنا ت على زر الفأرة األیمن

                                                              : ـ نختار2

 وذلك بوضع مشیرة الفأرة والضغط على زر الفأرة األیسر

    جدیدمجلدمكتوب تحتھ  أصفر جلد ـ یظھر لنا م3

. مسح ما ھو مكتوب ثم نقوم بتسمیة المجلدنـ  4  

 إنشاء مجلد داخل مجلد

   :1 داخل مجلد 2 مجلدإنشاءمراحل 

. على زر الفأرة مرتین  بوضع مشیرة الفأرة فوقھ ثم النقر1 ـ نفتح المجلد 1  

  ونضغط 1 ـ نضع مشیرة الفأرة في مساحة فارغة من داخل المجلد 2

  مجموعة من الخیاراتا بھقائمةظھر لنا تعلى زر الفأرة األیمن 

یسروذلك بوضع مشیرة الفأرة والضغط على زر الفأرة األ:                                                          ـ نختار3  

 

   2وھذا ھو المجلد , بلون التحدید األسود                                       ـ یظھر لنا مجلد أصفر مكتوب تحتھ مجلد جدید4

.    ثم نقوم بتسمیة المجلد نمسح ما ھو مكتوب بالضغط على الزر               من لوحة المفاتیح ـ 5  

 تغییر اسم مجلد

   :مجلد مراحل تغییر اسم 

  ـ نضع مشیرة الفأرة  فوق المجلد الذي نرید تغییر اسمھ ثم نضغط على زر 1

. مجموعة من الخیارات ا بھقائمةظھر لنا تالفأرة األیمن ف  

.یتحول اسم المجلد القدیم إلى لون التحدید األسود :                        ـ نختار 2  

               من لوحة المفاتیح  ـ نمسح ما ھو مكتوب بالضغط على الزر 3

.ثم نقوم بكتابة االسم الجدید للمجلد  

 

Nouveauxجدید  Dossier مجلد 

 Nouveaux Dossier 
  

 مجــلـــــد جـــدیـــــد

Nouveauxجدید  Dossier مجلد 

 Nouveaux Dossier 
  

 Renommer 
  Suppr 

 Suppr 

 إعادة تسمـــیــــــة
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 نسخ مجلد

2 داخل مجلد1مراحل نسخ مجلد  

  الذي نرید نسخھ ثم نضغط على زر الفأرة 1 ـ نضع مشیرة الفأرة  فوق المجلد1

. مجموعة من الخیارات قائمة بھاظھر لنا تاألیمن ف  

.  وذلك بالضغط على زر الفأرة األیسرنسخ               :  ـ نختار 2  

   وفي مساحة فارغة منھ نضغط على زر الفأرة األیمن 2 ـ نفتح المجلد 3

  .القائمة نفس ر لنافتظھ

.یظھر مربع یدل على بدایة ونھایة النسخ وقد لصق               : تار نخ ـ 4  

  نقل مجلد

    2 مجلد إلى  1مراحل نقل مجلد

  الذي نرید نقلھ  ثم نضغط على زر الفأرة 1الفأرة  فوق المجلد ـ نضع مشیرة 1

. مجموعة من الخیارات ا بھقائمةظھر لنا تاألیمن ف  

.قص                 وذلك بالضغط على زر الفأرة األیسر:  ـ نختار 2  

   وفي مساحة فارغة منھ نضغط على زر الفأرة األیمن 2 ـ نفتح المجلد 3

.ائمةلقنفس اظھر لنا تف  

.یظھر مربع یدل على بدایة ونھایة النسخ وقد لصق               : تار  نخ ـ4  

 حذف مجلد

:مراحل حذف مجلد   

   ثم نضغط على زر الفأرة حذفھ الذي نرید 1 ـ نضع مشیرة الفأرة  فوق المجلد1

. مجموعة من الخیارات ا بھقائمةظھر لنا تاألیمن ف  

.         وذلك بالضغط على زر الفأرة األیسرحذف             :  ـ نختار 2  

ـ یظھر مربع حوار یطلب منا تأكید الحذف فنضغط بزر الفأرة األیسر على 3  

 طریقة أخرى لحذف مجلد :

  ـ نقوم بوضع مشیرة الفأرة فوق المجلد ونضغط على زر الفأرة األیسر 1

.فیتغیر لون اسم المجلد   

.من لوحة المفاتیح  ـ نضغط على الزر             2  

   موافق ـ یظھر مربع حوار یطلب منا تأكید الحذف فنضغط بزر الفأرة األیسر على3 

 تطــبیق :

 ـ قم بإنشاء مجلد مستندات تسمیھ باسمك 

  .واألخر للنصوص التي تنجزھا, واحد للصور الخاصة بك , ـ اجعل في داخلھ مجلدین فرعیین 
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  متـــوسط2               تـــــــعـــــمال   األقـــــــــراص                   ـــــــ اس :   2                      الــــــوحــــــــــدة              

 
         

 اإلشكالیة : 

  تثبیت بعض وأردت  طوالمضغ القرص إلى من القرص  المضغوط أو القرص المرن  إلىمن القرص  المرن  مجلد أو ملف   نسخأردت

    ؟مــا ھي الطرق التي تمكنك من ذلك,  المضغوطة  األقراصالبرامج من 

 1 ـ طریقة  النســـــــــخ 

  القرص  المرن  بطریقة النسخإلىمراحل النسخ من القرص الصلب 

نفتح القرص الصلب بالنقر علیھ بزر الفأرة األیسر مرتین ـ 1  

لمجلد أو الملف الذي نرید نسخھ ثم نضغط  ـ نضع مشیرة الفأرة على ا2  

  الخیاراتقائمةظھر تعلى زر الفأرة األیمن ف

  ـ نختار نسخ              وذلك بوضع المشیرة علیھ والضغط 3

 على زر الفأرة األیسر مرة واحدة

وبوضع المشیرة فوقھ والضغط على زر الفأرة   ـ نذھب إلى القرص المرن4  

تالخیارا قائمةھر نفس ظتاألیمن مرة واحدة   

.وقد یظھر مربع یدل على بدایة ونھایة النسخ                ـ نختار لصق5  

 2 ـ طریقة  اإلرســــــال  

اإلرسال القرص المرن بطریقة  إلىمراحل  النسخ من القرص الصلب   

  ـ نفتح القرص الصلب بالنقر علیھ بزر الفأرة األیسر مرتین1

  نضغط  ة على المجلد أو الملف الذي نرید نسخھ ثم ـ نضع مشیرة الفأر2

  الخیاراتقائمةظھر تعلى زر الفأرة األیمن ف

علیھ والضغط   ـ نختار إرســال إلى                          وذلك بوضع المشیرة3  

 على زر الفأرة األیسر مرة واحدة

                                    3.5 فنختار قرص مرنى خیارات أخرقائمةظھر ت  ـ4

.وقد یظھر مربع یدل على بدایة ونھایة النسخ , مرة واحدةاألیسربوضع المشیرة فوقھ والضغط على زر الفأرة وذلك   

 إنشاء نسخة من ما ھو موجود في قرص مرن في قرص مرن أخر  

   إنشاء نسخة من  القرص المرنلمراح

فیفتح لتظھر أیقونات األقراص الصلبة والقرص   األیسر على أیقونة جھاز الكمبیوتر               من سطح المكتب ننقر مرتین بزر الفأرة  ـ1

.المضغوط والقرص المرن   

فتظھر قائمة بھا خیاراتعلى أیقونة القرص المرن بزر الفأرة األیمن واحدة  مرة ـ ننقر 2  

ـ نختار نسخ القرص  3  

ـ یظھر مربع حوار نضغط على البدء 4  

  ـ یظھر مربع حوار یطلب منا إدخال القرص المملوء فندخلھ في قارئ األقراص 5

.المرنة ثم نضغط بزر الفأرة األیسر على                 

.وقد یظھر مربع یدل على بدایة ونھایة النسخ                ونضغط علىا ـ بعد نھایة النسخ نخرج القرص المملوء وندخل فرصا أخر فارغ6  
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 دور األقراص المضغوطة وكیف یمكن تثبیتھا البرامج الموجودة فیھا :

جل فتح  ملفات و إظھار معلومات مثبتة بھذه البرامج   أدور األقراص  المضغوطة  ھو تخزین برامج معینة  لتثبیتھا في الحواسیب من   

:  المضغوطة البرامج الموجودة في األقراصمراحل تثبیت    

   ج في األقراص المضغوطةھنالك نوعان من البرام

   في الوحدة المركزیة  ثم نتبع المراحل التي یعرضھا علینا  البرنامجإدخالھیشتغل تلقائیا  بعد   :األولالنوع  

  :ال یشتغل تلقائیا بل نتبع المراحل التالیة   :النوع الثاني
بیوتر فیفتح لتظھر أیقونات األقراص الصلبة والقرص المضغوط من سطح المكتب ننقر مرتین بزر الفأرة األیسر على أیقونة جھاز الكم  ـ1

.والقرص المرن   

  ـ ننقر مرتین بزر الفأرة األیسر على أیقونة القرص المضغوط 2

                      .... ثم                     تنصیب ـ نختار3

   إنھاء ـ بعد تثبیت البرنامج نختار4

   من قرص مضغوط أخرإنشاء نسخة من قرص مضغوط

  ھو وجود ناسخ األقراص المضغوطة : شرط إنشاء نسخة من قرص مضغوط 

     كالنیرونسخ األقراص المضغوطةل برنامج ایجب أن یكون مثبتو
  :مراحل إنشاء نسخة من قرص مضغوط 

الخاص بھ الخیارات إطار  وظھور       NERO تشغیل برنامج    -1  

Copier CD   أخرمضغوط في اختیار نسخ  قرص  -2

    ثم النقر على التالي األصلي القرص  إدخال-3

إدخال القرص الفارغ ثم االنتظار حتى خروج القرص األصلي  -4  

   االنتظار حتى نھایة عملیة النسخ وخروج القرص ـ5

                  أو    یمكن إجراء أغلب العملیات السابقة على بعض األجھزة األخرى كالقرص القابل لإلزالة : مالحظة

 ǍƊ  
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  متـــوسط2                تـــنــــســـــیــــق الفـــــــقـــــــــرة                           :3                                   الــــــوحــــــــــدة 

 

 اإلشكالیة: 

   األسطرط العنوان و الكتابة بخط كبیر وكذلك مشكلة في تباعد كتبت  فقرة ولكنك وجدت مشكلة في توسی

 كیف یمكنك  حل ھذه  المشاكل بواسطة  الحاسب عند كتابة ھذه الفقرة ؟

 تعریف تنسیق الفقرة 

    والمسافة البادئة وتغییر حجم ولون ونوع  الخطاألسطرھو تنظیم الفقرات من حیث المحاذاة وتباعد 

 عملیات  التنسیق المختلفـــــة

  الطریقة المباشرة   ـ1

   كتابة الفقرات إما في الوسط أو الیمین أو الیسار يوھ: المحاذاة 

محاذاة الفقرة نقوم بتحدیدھا ثم ننقر بزر الفأرة األیسر علىلتنسیق   

:  األدوات الموجودة في شریط  األدوات ھذه   

 

   .وسطر عمودیاوھو المسافة التي نتركھا بین سطر : تباعد األسطر 

وذلك بالنقر علیھا بزر الفأرة األیسر              لتباعد األسطر نستعمل  األداة التالیة     

وھي المسافة التي نتركھا قبل وبعد  الفقرات على الیمین وعلى الیسار : المسافة البادئة   

:  للمسافة البادئة نستعمل  األدوات التالیة    

 حاالت  أخرى للتنسیق : 

 

 

 

  ـ الطریقة غیر المباشرة  2

:وذلك حسب المراحل التالیة   

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى تنســـــیــــق              1  

 خیارات فنختار فقــرة 

: ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2  

               أو                أو                 : المحاذاةـ 

                        وفیھا البادئة المسافةوـ 

                 قبل               أو بعـــد

   اختیار قیمة المسافةثم:                     تباعد األسطرـ 

  موافقثم 

 

 

 

 
 

 یـــــســار  وســـــط یـــمـــیـن 
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 مالحظات 
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  متـــوسط2                                     لــــصـــفـــــحـــــةإعــــــــــــداد   ا :     4                                    الــــــوحــــــــــدة
 

 اإلشكالیة: 

لورقة لھا قیمة معینة والكتابة في صفحة عمودیة  ل أبعاد  محدودة  المسافة  و األربعة كتابة صفحة بحیث تكون الھوامش أردت  

  یمكنك  الكتابة بھذه  الشروط ؟كیف

 1 ـ  ضبط الھوامش األربعة للورقة   

   األربعةمراحل ضبط الھوامش 

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى مـــلـــف                   1  

 خیارات فنختار إعداد الصفحة 

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

:ثم نضبط الھوامش, ھــوامش                  

أسفل, أعلى                

   یسار       ,یمین             

 ثم موافق

 تغییر أبعاد الورقة 

) العرض و االرتفاع (مراحل تحدید  أبعاد الورقة   

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى مـــلـــف                   1  

حة ـــــخیارات فنختار إعداد الصف  

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

:لورقة أبعاد اثم نضبط             , ورق      

عــرض                ,  ارتفاع  

 ثم موافق

 تحدید وضعیة الصفحة  العمودیة أو األفقیة  

 مراحل تحدید  وضعیة الصفحة

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى مـــلـــف              1  

 خیارات فنختار إعداد الصفـــــحة 

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

:           ثم نذھب إلى ھــوامش       

 ـ  أفــقي

ثم موافق                   ـ  عمـــودي  
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  متـــوسط2               تــــــــــعـــداد  الـــنــقــــــطي والـــرقـــــمـــــي      ــال : 5                                    الــــــوحــــــــــدة

 
 

 اإلشكالیة: 

جل ترقیم ھذه العناصر ووضع أشكال معینة وجد مشكلة  أأراد احدھم كتابة نص یحتوي على عدة عناصر فرعیة  ومن   

 كیف یمكنھ وضع أرقام أو أشكال مختلفة أمام  العناصر   ؟

تعریف التعداد النقطي و الرقمي : ھو وضع  أرقام  أو أشكال معینة  في النصوص  ووضع إطار الصفحات  وكتابة النصوص على شكل 

   أعمدة

 مراحل استعمال التعداد الرقمي

 الطریقة األولى  

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى تنسیق              1  

 خیارات فنختار أشكال وأرقام 

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

 أرقـــــام

لذي یناسبنا ثم موافق                   ـ یظھر مربع حوار أخر فیھ أنواعا من التعداد الرقمي نختار ا3  

 الطریقة الثانیة

   .بزر الفأرة األیسربالنقر علیھا  ـ نضغط مباشرة على األداة التالیة من شریط األدوات         بمشیرة الفأرة وذلك 1

 مراحل استعمال التعداد  النقطي  

 الطریقة األولى 

  قائمة تظھر,  ـ نذھب إلى تنسیق              1

 خیارات فنختار أشكال وأرقام 

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

 أشكــــال ونقط

  ـ یظھر مربع حوار أخر فیھ أنواعا من األشكال والنقط نختار الذي یناسبنا ثم موافق                  3

 الطریقة الثانیة

.بزر الفأرة األیسربالنقر علیھا ات         بمشیرة الفأرة وذلك  ـ نضغط مباشرة على األداة التالیة من شریط األدو1  

 مراحل  وضع اإلطار الخارجي  بأشكال مختلفة  

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى تنسیق              1  

 خیارات فنختار حدود وتظلــــیل 

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

 حـــد الصفحــة

  األنواع من أشكال حدود الصفحة  ـ تظھر الكثیر من3

 نختار الذي یناسبنا ثم موافق                  

 مراحل الكتابة بشكل أعمدة  :

تظھر قائمة خیارات فنختار أعـــمــــدة ,  ـ نذھب إلى تنسیق              1  

حة وعرض كل عمود منھا ثم موافق  التي نرغب أن تكون في الصفة ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار عدد األعمد2  

 

 Puces Et Numéros 
 

 Format 
 

 Numéros 
 

 Ok 
 

 Puces Et Numéros 
 

 Puces 
 

 Ok 
 

 Format 
 

 Bordure de terme 
 

 Bordure de page 
 

 Ok 
 

 Format 
 

Orientation De texte 
 

 Ok 
 

 Format 
 

 تــنـســیـق

 أشكال وأرقـــــــام

 نوع التعداد الرقمي

 رقــمــي
  موافق

 تــنـســیـق

وأرقامأشكــــال   

 نوع التعداد النــقطــي

 أشكــــال ونــقط
  موافق

  نوع حد الصفحة المختار

 حـــد الصـفــحة

  موافق
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Insertion               متـــوسط2             الــــعــمــلـیــــات  عــــلــــى قـــائـــمــــة إدراج   :  6                            الــــــوحــــــــــدة  
  
 

 اإلشكالیة :

الریاضیات  ورموز أخرى مختلفة  طلب منك كتابة نص یحتوي على رموز خاصة  في   

 كیف  یمكنھ  إدراج ھذه الرموز    ؟

 تعریف العملیات على قائمة إدراج : ھو إدراج أرقام الصفحات  أو التاریخ أو اسم الملف 

.في أعلى الصفحة أو أسفلھا أخر  أو رمز خاص أو أي تعلیق أو اسم كاتبھ أو موقعھ ومساره   

صفحةمراحل إدراج رأس وتذییل ال  

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى إدراج                 1  

  إدراج تلقائيخیارات فنختار 

  ـ یظھر مربع حوار فیھ خیارات فنختار 2

 رأس وتذییل الصفحة 

  فنختار الصفحة  ـ یظھر مربع حوار أخر 3

ثم موافق                  أو ما نرید إدراجھ من الخیارات   

:لتنقل وفق مسار أخر عن طریقیمكن  ا: مالحظة   

تظھر قائمة ,  ـ عرض                     1  

 خیارات  فنختار رأس وتذییل الصفحة 

  ـ یظھر مربع حوار أخر فنختار الصفحة  3

 أو ما نرید إدراجھ من الخیارات ثم موافق                  

  إدراج  أرقام الصفحات   

 مراحل إدراج أرقام الصفحة  

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى إدراج                   1  

  أرقام الصفحاتخیارات فنختار 

: ـ یظھر مربع حوار فیھ الخیارات التالیة 2  

إدراج أرقام الصفحات في أعلى الصفحة أو أسفل الصفحة: الوضع أ ـ   

  إدراج أرقام الصفحات في یمین أو وسط أو یسار الصفحة: المحاذاة ب ـ

  نختار الذي نرغب فیھ ثم موافق                  ـ3

 إدراج  رموز أو أحرف خاصة   

خاصة  أو أحرف مراحل إدراج رموز   

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى إدراج                   1  

  :مربع حوار فنختارظھر یخیارات فنختار                     

  خاصة                    أو أحرف زورمـ 

الكثیر من أنواع الرموز واألحرف واألشكال حوارال مربع یكون في ـ 2  

                                 ثم إغالق إدراج ثم   ـ نختار الذي نرغب فیھ3

 

 Insertion automatique 
 

En tête/Piet de  Page 
 

 Ok 
 

 Insertion 
 

 Page 
 

En tête/Piet de  Page 
 

 Ok 
 

 Page 
 

 Affichage 
 

  إدراج

  إدراج تـــلــقــائــي

 رأس وتذییل الصفحة

 Numéros de page 
 

 Ok 
 

 Insertion 
 

أعلى ـ أسفل: الوضع  ـ یسار: المحاذاة     یمینـ  وسط 

ــنــة   المـــعایـــ

 موافـــق

 Symboles  
 

 Insérer 
 

 Insertion 
 

Caractères Spéciaux 
  إدراج 

  رموز
  أحرف خاصة

 Symboles 
 

 Fermer 
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  متـــوسط2                                      ةطــــــبـــــاعة الـــــــصــــفـــــحـــــ :   7                                   الــــــوحــــــدة 

 
 

 اإلشكالیة :

 طلب األستاذ من التالمیذ  كتابة بحث  ثم طباعة الورقة  ولكنھم  كتبوا  

 البحث  ولم یستطیعوا  طبع البحث  

  الطابعة المناسبة ثم طبع الورقة  ؟لكیف یمكنھم  مراقبة الورقة واستعما

 المعاینة قبل الطباعة 

 مراحل المعاینة قبل الطباعة  

: وھو مراقبة نقائص الصفحة والتنسیق قبل الطبع  ویتم كالتالي   

خیارات فنختار معاینة قبل الطباعة تظھر قائمة,  ـ نذھب إلى مـلـف             1  

  مما یعرفنا نقائص التنسیق ـ یتغیر شكل الصفحة لتظھر جمیع المكونات المنجزة علیھا2

 تحدید اسم الطابعة : 

عةافي حالة وجود تنصیب لعدد من الطابعات یجب تحدید اسم الطابعة قبل أمر الطب  

 مراحل تحدید اسم الطابعة    

تظھر قائمة خیارات فنختار ,  ـ نذھب إلى مـــلـــف                1  

  موافق  م            ث ـ یظھر مربع حوار الطابعة نقوم باحتیار اسم الطابعة في 2

 طبع  النسخ

  وحیدةمراحل طبع عدة نسخ من صفحة 

تظھر قائمة خیارات فنختار طباعة,  ـ نذھب إلى مـــلـــف               1  

   موافق                                  ثم فنسجل عدد النسخ في مربع حوار الطابعة نفس یظھر ـ 2

 طبع كل الصفحات 

فحات غیر المتشابھة مراحل  طبع كل الص  

تظھر قائمة خیارات فنختار , ـ نذھب إلى ملـف              1  

  موافق               ثمنختار الكل ـ یظھر نفس مربع حوار الطابعة 2

 طبع صفحتین أو ثالثة من عدة صفحات

 مراحل طبع صفحتین أو ثالثة من عدة صفحات

تظھر قائمة ,  ـ نذھب إلى مـــلـــف              1  

 خیارات فنختار 

  ـ یظھر نفس مربع حوار الطابعة نختار صفحات 2

وتعني ,  25 - 22:  مثال  في الفراغ الذي بجانبھا  ـ نكتب3  

  موافق   ثم25  إلى الصفحة 22 طبع الصــفحات من الصفحة

 طبع صفحة من عدة صفحات 

 مراحل طبع صفحة من عدة صفحات  

تظھر قائمة خیارات فنختار , ـــلـــف                 ـ نذھب إلى م1  

   موافق                             ثم ـ یظھر نفس مربع حوار الطابعة نختار الصفحة الحالیة 2

 

 Aperçu avant impression 
 

  مـــلــف

 مـعاینة قبل الطباعة

 Imprimer 
 

 Fichier 
 

 Fichier 
 

  مـــلــف

 طباعة

 Nombre de copier 
 

 Ok 
 

 Imprimer 
  Ok 

 

 Fichier 
  Tout 

 

 Imprimer 
 

 Ok 
 

 Fichier 
 

 Pages 
 

 Imprimer 
  Ok 

 

 Fichier 
  Page en cours 

 

 Imprimer 
 

 Ok 
 

 Fichier 
 

 Nom 
 

 الصفحات الفردیة و الزوجیة

 عدد النسخ

 كل الصفحات

 الصفحة الحالیة

 الصفحات

 اسم الطابعة

 موافـــق
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  متـــوسط2                                  شــــــــبــــكـــة االنــــتــــرنــــــــت   :    8                                    الــــــوحــــــدة 

 
 

 اإلشكالیة :

أرادت االتصال وتبادل المعلومات  بطریقة سریعة ولكنك وجدت أن البرید العادي فیھ تأخر كبیر وأن الھاتف یكلفك الكثیر وال یمكنك رؤیة 

 وقراءة المحتویات بھ 

 كیف یمكنك حل المشكل  ؟

 تعریف االنترنت

صغر یمكن بواسطتھا ألي شخص أن یتجول فیھا ویحصل على جمیع المعلومات ویمكن أن ت أعمالقة  مكونة من شبكاتیة اھي شبكة حاسب

.یتحدث مع أي شخص في العالم   

 نبذة تاریخیة

 مریكیة م قام طلبة الجامعة األ1979م بھدف توصیل مراكز البحث  وفي سنة 1968 أنشئت أول مرة من طرف وزارة الدفاع األمریكیة سنة 

بربط أجھزة الحاسب  لتبادل المعلومات وھكذا كانت أول فكرة لالنترنت ) دوك(   

 شروط االتصال بشبكة االنترنت 

جھاز  حاسب  -1  

جھاز مودم   -2  

خط ھاتفي  سلكي  -3  

   عند مقدم االنترنتاالشتراك -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدم االنترنت إلى المنزل

 خط الھاتف

 الحــاسـب   المــودم    

 مالحظات 
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  متـــوسط2               تـــصــــــفــــــح الــــویــــــــــــــب                        :   9 الــــــوحــــــدة                                   

 
 

 اإلشكالیة

 بعد  تثبیت شبكة االنترنت في المنزل  أرادت الدخول و االتصال بأحد العناوین ولكنك لم تعرف ماذا تفعل  

  االنترنت واالتصال بالمواقع  ؟كیف  یمكنك الدخول إلى شبكة

 طریقة الدخول إلى شبكة االنترنت

 مراحل طریقة الدخول إلى شبكة االنترنت  

: ـ الطریقة المباشرة 1  

(Internet Explorer ( عن طریق النقر مرتین على أیقونة االنترنت  

مباشرة الطریقة غیر  ـ ال2  

:عن طریق المراحل التالیة   

دأ ـ من القائمة اب1  

  ـ تظھر قائمة خیارات نختار كل البرامج أو البرامج2

   ـ تظھر قائمة أخرى نختار    3

(www)  معنى كلمة ویب  

World Wid Web ةباللغة اإلنجلیزی)   (  وھي اختصار لكلمة   

  وتستعمل كوسیلة للوصول إلى المعلومات في شبكة االنترنت

 ما ھو المتصفح 

لومات الموجودة في االنترنت ھو برنامج یعرض علیك المع  

موقع  یمكنك البحث عن أي معلومة والدخول إلى أي وبواسطتھ  

تمایكروسوف مستكشف ترید وأشھرھم  

متوفر على عدة إصدارات  تتطور مع الوقت ثم یأتي  وھو  

    النیتسكایب                         

 محركات البحث 

ل عملیة البحث فيقد نحتاج أیضا إلى محركات البحث لتسھی  

:شبكة االنترنت وھي متوفرة بكثرة أشھرھا   

www.yahoo.fr 1-  ویمكن الوصول إلیھ عبر)یاھو ( محرك  

www.google.fr      ویمكن الوصول إلیھ عبر )وغلغ(محرك -2

 مراحل التصفح  عبر االنترنت 

   برع الدخول إلى شبكة االنترنت -1

العنوان      كتابة عنوان  محرك البحث  داخل إطار-2  

لمحرك البحث المطلوبظھور  الصفحة الرئیسیة المناسبة  -3  

.ثم األمر بحث موضوع البحث أوكتابة  العنوان الذي ترید الدخول بھ   -4  

                             

 

                                                                                                                                                                  

 Démarrer 
  programme 

 
 Internet Explorer 

 Internet Explorer 

 Netscape 

 Internet Explorer 
 Adresse 

أو موضوع البحثعنوان ال  

 عنوان المحرك

 بحث

  انترنت مستكشف 

ــــج    كل البرامــــــ

  انترنت مستكشـــف 

 مالحظات 
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  متـــوسط2            وث منھاإخراج بعض البحتصفح  المواقع  التربویة و:   10                                   الــــــوحــــــدة  

 
 اإلشكالیة

أو الحصول على موضوع بحث  البحث عن مواضیع اختبارات ودروس تجل تحضیر الدروس والمراجعة لالختبارات  الفصلیة  أردن أم

    ؟في شبكة االنترنت البحث عن ھذه المواضیع ككیف یمكن,   فیما بین یدیك من الكتبجدت لم كولكنمعین 

   ؟ ومن ثم حفظھا أو طبعھامن شبكة االنترنتأو بحوث  یمكن بھا إخراج مواضیع اختبارات  ودروسالتي طرق الأسھل ما ھي 

 مراحل  البحث عن اختبارات ودروس                                                       حفـــــــظ وثـــائــــق من االنـــــترنـــــت                    
 حالة معرفة موقع معین                                                                                               البحث عن موضوع معین مثل المغانط

)المغانط(مراحل البحث عن معلومات معینة                                                                                       الدخول إلى  شبكة االنترنت -1  

www.google.fr                                          ـ الدخول1  إلى شبكة االنترنت داخل إطار العنوان في األعلى     ـ كتابة عنوان محرك البحث مثل  2

www.google.fr ـ2 كتابة عنوان محرك البحث                www.p48.75.fr ابة عنوان الموقع المناسب مثل موقع ـ3     فیزیاء غلیزانكت

لفیزیاءالدخول إلى الموقع  واختیار المادة المناسبة -4   ـ كتابة كلمة المغانط داخل إطار الویب في الصفحة الرئیسیة3                                          كا

ة المناسب منھا للبحث-4                                                          دروس أو مذكرات  أو اختباراتاختیار -5   اختیار العناوین الفرعی

ھا  نسخ المعلومات وحفظھا أو طبع-5                                                      اختیار عنوان الدرس أو االختبار المناسب -6  

 7- النقر مرتین على   الملف للتحمیل أو  المطالعة                                                حفظ معلومات

االنترنت enregistrer                                               مراحل حفظ معلومات من      حفظفي حالة التحمیل ننقر على -8

ouvrir                                                                     من صفحة الویب المفتوحة ـ نذھب إلى ملف      1      فتح وفي  حالة المطالعة ننقر على

 حالة عدم معرفة موقع معین                                                                          2- نختار حفظ باسم   

لفاتي أو ف-3                                                                       لدخول إلى  شبكة االنترنتا -1 ي یتم اختیار مكان الحفظ في  سطح المكتب أو في مجلد م  

ظ الفالش دیسكقرص                                        ان محرك البحث كتابة عنوـ www.google.fr  2          ثم حف  

حفظ الصور  3- كتابة دروس أو مذكرات  أو اختبارات  التعلیم المتوسط                                          

مراحل حفظ  الصور                                                                   داخل إطار محرك البحث  الجزائر  

                  من صفحة الویب المفتوحة      نذھب إلى ملف-1                   الفرعیة عن المعلومات المناسبة والمواقع المناسبةالبحث في العناوین  -4

ظ باسم   -2                                                                       القیام بالتحمیل أو المطالعة -5   نختار حف

االنترنت                                                                          3-  یتم اختیار مكان الحفظ في  سطح المكتب أو في مجلد ملفاتي   إخراج البحوث من 

 مراحل إخراج وثیقة من شبكة االنترنت                                                            أو في  القرص فالش دیسك ثم حفظ

 1- اختیار  صفحة أو صفحات البحث  بعد الدخول إلى موقع معین                           بعض المواقع التربویة المھمة :

www.p48.75.fr     ـ  فیزیاء غلیزان وھو موقع تربوي  مشھور جدا                                                                                                           

                   sélection  tout   ثم  Edit ion لقیام بالتظلیل  أو اختیار   ا-2  

www.onefd.edu.dz                                                                                                            ـ   

copier   اختیار  -3

www.meducation.edu.dz -                                                                                                       -   

)قرص أو فالش دیسك ( اختیار موضع  النسخ  -4  

www.b iblionat.dz -                                                                                                       -   

coller   اختیار-5

منتدیات التعلیم المتوسط الجزائر -                                                                                                        -     

 مراحل الحصول على صور معینة 

  اختیار  عنوان البحث حسب الصورة المطلوبة -1

image   اختیار  من إطار الویب  - 2

  اختیار  الصورة المناسبة-3

copier   اختیار  -4

  coller  5 -موضع اللصق  ثم   اختیار  
 

 Fichier   
        Enregistrer sous 

 

 Fichier   
        Enregistrer sous 

 

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org

