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   متـــوسطLien hypertexte                                   4االرتباط التشـــــــــــعبي :  الــــــوحــــــــــدة                                  

  

  اإلشكالیة

وشرحھا موجود في ملف  ,واستدعت الضرورة إلى  شرح بعض المصطلحات العلمیة التي ترد في بعض الصفحات , قمت بكتابة بحث  علمي 

   كیف یمكنك ذلك ؟, أخر من الحاسب  وترید أن تربط بینھما 

  :عریف االرتباط التشعبيت

 یساعد االرتباط التشعبي على االنتقال بسرعة و بمجرد النقر على الفأرة  إلى مكان آخر،  موجود في نفس الملف مّعرف بإشارة مرجعیة 

(signet) شبكة االنترنتلقرص الصلب أو على أو ملف مختلف موجود في ا  

  :رتباط تشعبياالإنشاء 

 :ھناك حالتین في االرتباط التشعبي

                         :   أن  یكون  االرتباط نحو موضع في نفس الملف و ھذا یتطلب:أوًال

  : بالطریقة التالیة signet تعیین الموضع كإشارة مرجعیة ـ

   تحدید المرجعـ  1

   Signet إشارة مرجعیة نختار تعلیمة Insertion  إدراجمن قائمةـ  2

  . حوار اإلشارة المرجعیة تظھر لنا علبة

  Ajouter  أضف م ننقر على الزرلإلشارة المرجعیة ثنعطي اسم ـ 3

  : الخطوات التالیةبإتباع اإلشارة ھذه تباط  نحو   االرإدراجثم یأتي  -

   االرتباط بھاإجراءنحدد الكلمة أو الجملة المراد ـ  1

  Lien Hypertexte  ارتباط تشعبي  لنختارInsertion إدراج على قائمة : ننقر ـ  2

   Signet  إشارة مرجعیةفي علبة الحوار األولى ننقر على  ـ 3

 OK   ثم ننقر على الزرSignet یةالمرجعاإلشارة یة لنحدد اسم تظھر العلبة الثانـ  4

  .و مكانھ ن  نوعھن یكون االرتباط نحو  ملف آخر مھما كاأ      :ثانیًا

  . االرتباط بھاإجراءنحدد الكلمة أو الجملة المراد 

   Lien Hypertexte  لنختار Insertion  إدراج ننقر على قائمة ـ 1

  ,   من أي مكان في الحاسبنختار اسم الملف المراد ـ 2

  .OKننقر على الزر م ث

  :يفتح االرتباط التشعب

    Ctrl المفتاح   +لزر األیسر للفأرة لفتح االرتباط ننقر على الجملة با

 Ouvrir le lien hypertexteأو بالزر األیمن للفأرة  نختار تعلیمة 

I. تغییر االرتباط:  

  لتغییر االرتباط ننقر على االرتباط بالزر األیمن للفأرة 

    …Modifier le lien hypertexte نختار

  :حذف االرتباط التشعبي

 األیمن للفأرة ننقر على االرتباط بالزر 

   Supprimer le lien hypertexteنختار

 إدراج

  یةإشارة مرجع

  إشارة مرجعیة

  ة مرجعیةإشار

  تسمیة اإلشارة المرجعیة

  أضف إلى قائمة 
  اإلشارات المرجعیة

  علبة حوار اإلشارة المرجعیة

  بھ االرتباط نریدالملف الذيمكان 
  بھ

 موافق
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   متـــوسطExcel                                                    4 المجدول   :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  
  .خططاتالممن خالل إدراج صیغ ودوال مختلفة وكذلك رسم مختلف  ھو برنامج یسمح برسم الجداول والقیام بالحسابات : تعریف المجدول-1

ك                  : تشغیل المجدول  -2  دأ وذل ة اب ق القائم ود على سطح المكتب أو عن طری صاره الموج ا من اخت شغیلھ انطالق رامج یمكن ت اقي الب  المجدول كب

  :بإتباع المراحل التالیة

 .Démarrer  ابدأ  ننقر على زر -1

 .tous les programmes ل البرامج ك  ننقر على التعلیمة -2

  .Microsoft office   إداریة میكروسفتنختار -3

  Microsoft office EXCELالمجدول تظھر قائمة نختار منھا  -4

  :     األشرطة التالیةExcel یظھر على واجھة :Excelتقدیـم شــاشة   -3

 ) La barre de formule(شریط الصیغة  -.أشرطة األدوات -شریط القوائم -.شریط العنوان  -

  شریط الرسم -. شریطا التمریر-

 ألول مرة فإننا نالحظ وجود صفحة جدیدة بشكل جدول، تسمى ھذه الصفحة بورقة العمل، تحتوي ورقة EXCEL عند تشغیل  : ورقة العمل-4

   . 65536 إلى 1 سطر مرقمة من 65536و    تحتوي على )      .…ABC( عمود معلمة بالحروف الالتینیة ومرتبة 256العمل الواحدة على 

ا          :) Classeur ( المصنف  -5 الث أوراق عمل، كم ى ث وي عل صنف یحت ار أن الم عبارة عن مجموعة من أوراق العمل، نالحظ في أسفل اإلط

  . ورقة255أنھ یمكننا إضافة أو حذف أوراق عمل شرط أال یقل عددھا عن الورقة الواحدة وأال یزید عن 

   تظھر على ورقة العمل خلیة بلون قاتم :على ورقة العملالكتابة  -6

 :یمكن أن نكتب داخلھا

  .النصوص ، األعــداد، التاریخ و الوقت ،الصیغ و الدوال 

  .أو الفأرة وللتنقل بین الخالیا نستعمل إما لوحة المفاتیح

   لكتابة نص مستقل عن الخالیا : إدراج مربع نص-7

 :نتبع الخطوات التالیة 

     من شریط الرسم     زننقر على الرم -

  نضغط و نسحب الفأرة في المكان المحدد -

   نكتب النص داخل المربع-

  القیام بتشغیل المجدول ومالحظة   : تطبیق

  .المعلومات المقدمة على المباشر

  

  

  

  

  

  

  

  شریط الرسم

  شریط التنسیق

  A1الخلیة 

 أوراق المصنف  

  شریط الصیغة

 أیقونة إختصار المجدول
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   متـــوسطExcel                                  4 المجدول  فياستعمال الصیغ :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  اإلشكالیة

  كیف یمكنك كتابة صیغة ما لتنفیذ ذلك ؟, في جدول ضمن المجدول  أردت إجراء عملیات حسابیة أو حساب معدالت لبعض النقاط الموجودة

 مفھوم و استعمال الصیغ

  داد أو مراجع خالیا الصیغة ھي عبارة حسابیة أو منطقیة تتكون من أع

 )و ، أو(أو منطقیة  )  -، + ،  / ،  ( * عملیات حسابیة  تطبق علیھا

  : لكتابة صیغة نتبع المراحل 

   نحول لغة الكتابة إلى الفرنسیة -1

 B2:  مثال  نحدد الخلیة التي  نرید أن تظھر فیھا النتیجة-2

   C2 + 12 =: متبوعا بالصیغة مـثـل =   الرمز   فیھا نكتب-3

   في نفس الخلیةلتظھر النتیجة في لوحة المفاتیح  Entrée   نضغط على-4

 :ھناك نوعان من الصیغ 

   2 / 14 =    :مثل   و ھي التي تحتوي على أعداد فقط :  الصیغة المباشرة-1

  . في ھذا المثال 7 أي و تكون نتیجتھا  ثابتة

   :  الصیغة باستعمال مراجع الخالیا-2

  A2 * 3 =   :مثل ونكتب فیھا الصیغة  B3  : مثال لیة التي نرید أن تظھر فیھا النتیجةنحدد الخ

   3 في A2معناھا ضرب محتوى الخلیة و

  یة ــ  في الخل27  فالمجدول سیعطیك النتیجة 9 ھو A2كان محتوى الخلیة  فإذا

 .لمفاتیح  في لوحة اEntréeبعد النقر على    وذلكB3 التي كتبت فیھا تلك الصیغة

  خالل كتابة الصیغة ، یمكن أن ننقر على الخلیة نفسھا  : مالحظة

  A3 + B2 =:    مثال  ,عوض أن نكتب مرجعھا 
 
  =   نكتب الرمز -1

   A3  ننقر على الخلیة -2

  +  نكتب الرمز -3

   B2 ننقر على الخلیة -4 

  Entrée نضغط على -5 

   .النتیجة باستعمال أولویات العملیات الحسابیة  یحسبEXCELر فإن إذا كانت الصیغة تحتوي على عملیتین أو أكثـ 

     :أولویات العملیات الحسابیة 

 :تكون األولویة في الحساب في المجدول حسب الترتیب التالي 

  األقواس( ) :  ـ 1

  الرفع للقوة : ^ ـ 2

   الضرب و القسمة/ : ، *  ـ 3

  الجمع و الطرح : -، +  ـ 4

Entrée 

   B3الخلیة A2الخلیة 

Entrée 

 B2الخلیة 
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   متـــوسطExcel                      4 في المجدول أولویات العملیات الحسابیة :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  

  اإلشكالیة
 أراد أحمد أن یكتب صیغة حسابیة في المجدول فیھا عملیتي ضرب وجمع لكنھ ال یعرف أي العملیتین أولى من األخرى في عملیة الحساب التي

  .یقوم بھا المجدول 

  األولویة في القیام بالعملیات الحسابیة إذا وجدت أكثر من عملیة مختلفة في نفس الصیغة ؟ھي  ترى ما

 یحسب النتیجة باستعمال أولویات EXCEL المجدول إذا كانت الصیغة تحتوي على عملیتین أو أكثر فإن  : أولویات العملیات الحسابیة
  : التاليبالترتیب تكونالعملیات الحسابیة و

  األقواس( ) :  ـ 1

  )األس( الرفع للقوة  : ^ ـ 2

 الضرب و القسمة/ : ، *  ـ 3

  الجمع و الطرح  : -، +  ـ 4

   نبدأ بالحساب من الیسار إلى الیمین) -، + مثل (إذا كان لعملیتین نفس األولویة    :   مالحظة

  :أمثلة لتوضیح أولویة العملیات الحسابیة 

  

  1: مثال 

       

  

  

  

  

  2: مثال 

  

  

  

  

   :3مثال 

  

  

+ثم  للجمع * لضرب األولویة ل =  5+ 3 *2      
    = 5 + 6:  فالنتیجة 

 11 : یعطي المجدول النتیجة النھائیة التالیةو

  * ثم للضرب ( )األولویة لألقواس ) =  5+ 3*( 2
   =8 * 2: فالنتیجة 

  16 :ویعطي المجدول النتیجة النھائیة التالیة 

  * ثم للضرب  ^األولویة لألس   = 3 + 5 ^ 2*4 
+  ثم للجمع* ثم بعد ذلك األولویة للضرب3+ 25* 4:فالنتیجة

  3 + 100: فالنتیجة 
  103 :ویعطي المجدول النتیجة النھائیة التالیة 
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   متـــوسط4                                              استخدام الدوال الجاھزة  :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  اإلشكالیة

  كیف یمكن ذلك ؟ ,  نا معدل عدد من النقاط  لتلمیذ أن یحسب ل ونرید منھ أن یحسب لنا مجموع عدة نقاط نرید من المجدول

  

   :Somme automatique  ـ المجموع اآللي1

  :تالیةلحساب مجموع عدة أعداد آلیا ، نتبع الخطوات ال

 نحدد الخلیة التي نرید أن یظھر فیھا المجموع ـ 1

   Somme automatique ننقر على رمز المجموع اآللي ـ 2

   القیاسيفي شریط األدوات

 نحدد فقط الخالیا التي تحوي األعداد المطلوب جمعھا ـ 3

  . في الخلیة التي حددناھا  فیظھر المجموعEntréeنضغط على  ـ 4

  

  

  

  

  

  

  

  

 : Insérer une Fonction  إدراج دالــة ـ 2

 ...نطق إحصاء ، ریاضیات ، م:  على عدد كبیر من الدوال الجاھزة في مختلف المیادین EXCELیحتوي 

  )یل المثال حساب معدل عدد من النقاطنأخذ على سب: (إلدراج دالة نتبع ھذه المراحل 

  نحدد الخلیة التي نرید أن یظھر فیھا المعدلبعد كتابة مجموعة النقاط   ـ 1

   ـ ننقر على رمز إدراج دالة  في شریط الصیغة2

ثم اختیار الدالة ) catégorie(دالة مباشرة من إطار الدوال المستعملة مؤخرا أو  الفئة تظھر علبة حوار إدراج الدالة وفیھا یمكننا اختیار ال ـ 3

  .  من ھذه الفئة  

SSttaatt  اإلحصاء لفئةنتمي ت )Moyenne(المعدل دالة :  ـ مالحظة  iiss tt iiqq uuee    

                                Arguments de la fonction عرض الدالة علبة حوارظھر ت فOK ثم على Moyenneنقر على  ـ ن5

   فیھا النقاط ةنؤكد تحدید الخالیا الموجود  -6

   فتظھر النتیجةOK ننقر على ھذا الرمز ثم على -7
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  :طریقة إدراج دالة المعدل 
  
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :شھیرة  الدوال البعض

  دورھادورھا  الفئةالفئة  الدالة

MMaaxx SSttaatt iisstt iiqq uuee  تعطي أكبر عدد من بین مجموعة من األعدادتعطي أكبر عدد من بین مجموعة من األعداد  

MMiinn  SSttaatt iisstt iiqq uuee  تعطي أصغر عدد من بین مجموعة من األعدادتعطي أصغر عدد من بین مجموعة من األعداد  

SSii  LLoo ggiiqq uuee  ا اتتحقق من شرط ، و تعطي قیمة إذا كان صحیحا و قیمة أخرى إذا كان خاطئ   تتحقق من شرط ، و تعطي قیمة إذا كان صحیحا و قیمة أخرى إذا كان خاطئ

AAbbss  MMaatthhss  ee tt  ttrr iiggoo  ة لعددة لعددتعطي القیمة المطلقتعطي القیمة المطلق  

 1   2   3  

 5   4  

نحدد الخـــــلیة التي 
  ستظھر فیھا النتیجة

   لىــــقرعـنن
الدوال التي استخدمت    دالة إدراج

  مؤخرا مثل دالة المعدل

 فـــئات الدوال وتحتوي قائمة
  كل فئة على عدة دوال متشابھة

  .  في  طریقة العمل 

    عرض الدالةعلبة حوار

تظھر نتیجة المعدل في 
  الخلیة التي حددت

 بعد تحدید الدالة المطلوبة
 Okق  ــــــ موافنـــنقــر على

  الدالة المختارة

  موافق
   التي تشملھا الدالةالخالیا 

  علبة حوار إدراج دالة
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   متـــوسط4                                                                ات ـــیطــــطــــــ التخ:                                 الــــــوحــــــــــدة  

  
  

  اإلشكالیة
  نقاط تالمیذ أقسامالذي یمثل و، في المجدول لدینا جدوال

 للجدوللھذا سم التخطیط المناسب و نرید رالرابعة متوسط  

  التخطیط ھو تمثیل بیاني لسلسة أو أكثر من المعطیات : مفھوم التخطیط 

  یھدف إلى تحلیل النتائج بصورة أوضح

  :طریقة تحویل معطیات جدول إلى تخطیط  

  :نتبع المسار التالي  : 1الطریقة 

 Insertion  ـ إدراج1

 Graphique   ـ تخطیط2

  نوع التخطیط بع حوار التخطیط  نختار منھمرفیظھر  ـ 3

    في كل مرة ، حیث تظھر لنا خیاراتSuivant  ننقر على  ـ4

   . أخرى نختار منھا ما نرید

  نحدد الجدول المنجز في المجدول مسبقا ثم في األخیر  ـ 5

  .یظھر التخطیط على الورقة  فTerminerننقر على 

   : 2الطریقة 

   .Excelجود في المجدول المونحدد الجدول  ـ 1

   ننقر على أداة التخطیط           من شریط األدوات القیاسي  ـ 2

   التخطیط مربع حوار فیظھر 

    في كل مرة ، حیث تظھر لنا خیاراتSuivant  ننقر على  ـ3 

   . أخرى نختار منھا ما نرید

  .یظھر التخطیط على الورقة  فTerminer  إنھاءننقر على ـ 6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Lègendeمفتاح التخطیط                  

  Histogrammeنوع التخطیط                                                   

 التالي

 التالي

 التالي

 إنھاء

 التالي

  إدراج

  تخطیط

  الخالیا التي یشملھا التخطیط

  نوع التخطیط

  ...العنوان ( معلومات التخطیط 

  ...ما یكتب  أفقیا

  ...ما یكتب  عمودیا
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   متـــوسط4                                            ملیات على التخطیطــــــعال  :الــــــوحــــــــــدة                                   

  
  اإلشكالیة

 ؟بعدة عملیات على التخطیط یمكن القیام ھل  

   :عملیات على التخطیطال

 :من بین العملیات التي یمكن أن نقوم بھا على التخطیط 

  Suppr  حذف ال زرنحدد التخطیط ثم نضغط على:  الحذف -1

 بواسطة الفأرة نضغط و نسحب في االتجاه الذي نرید:  النقل -2

  نحدد التخطیط ثم نسحب في المربعات السوداء : تغییر الحجم  -3

  المحیطة بالتخطیط في االتجاه الذي نرید

  ننقر مرتین على المساحة التي نرید تغییر :  تلوین التخطیط -4

  لونھا من التخطیط ثم نختار اللون

  ننقر مرتین على الكلمة التي نرید تغییر خطھا :  تغییر الخط -5

  لخطثم نغیر ا

  تغییر نوع التخطیط

 بعد  رسم التخطیط یمكن تغییر عدة عناصر تتعلق بھ 

    نحدد التخطیط ـ 

    type de graphiqueنوع التخطیط  نختار تعلیمة -

  Graphique  تخطیط من قائمة

  Courbesمنحنیات :  نختار نوع التخطیط الجدید مثال -

  

  

  

  

  

 : التخطیطمعطیات تغییر 

  معطیات التخطیط بتغییر معطیات الجدول بالزیادةـ یتم تغییر 

  :ویكون كالتالي , أو النقصان 

   نحدد التخطیط -

    Données sourceمعطیات مصدر التخطیط    نختار تعلیمة-

  Graphique  تخطیطمن قائمة

  بالمعطیات المضافة  نحدد الجدولـ

  في  Ok  ثم موافق

   فیظھرمربع حوار تغییر المعطیات 

  .یط الجدیدالتخط

   

  نوع التخطیط ـ 1

   منحنىأعمدة إلى تخطیط تخطیط تغییر ـ 2

  تخطیط منحنى ـ 3

 المعطیات المضافة

معطیات المصدر ـ 1  

مربع حوار معطیات المصدر ـ 2 التخطیط الجدید  ـ 3   
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   متـــوسط4                             بيــــــعـــ التشاالرتباط :العرض التقدیمي  :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  اإلشكالیة

  .. شرائحالتي ترد في بعض الواستدعت الضرورة إلى  شرح بعض المصطلحات العلمیة , أنجزت شرح بحث ببرنامج العرض التقدیمي 

  كیف یمكنك ذلك ؟  , باالرتباط التشعبي وترید أن تربط بینھماأو في ملف أخر شریحة أخرى وشرحھا موجود في 

    : بطریقتین یكون االرتباط التشعبيـ 

  : في نفس العرض التقدیميرتباط تشعبياالإنشاء  ـ 1

  نفس ریحة في شریحة  وبین شموضع في  التشعبي بین االرتباط 

                      : یتطلبالعرض التقدیمي 

   )كلمة أو عبارة أو شكل أو صورة (  الموضعحدیدتـ  1

  :  نختار  Insertion  إدراجمن قائمة ـ 2

  lien hypertexte تشعبي ارتباط

   االرتباطإدراج  حوار مربعظھر لنا ی ـ 3

  .Inserer un lien hypertexte  التشعبي 

  بھ  فیظھر مربع حوار Signet  نختار إشارة مرجعیة ـ 4

  قائمة للشرائح الموجودة في العرض التقدیمي نحدد الشریحة

  كإشارة مرجعیة  وضع المحددھا بالمالتي نرید ربط

 فیصبح الموضع المحدد مرتبطا بالشریحة Okثم موافق 

  : مع ملف خارج العرض التقدیميرتباط تشعبياالإنشاء  ـ 2

  )كلمة أو عبارة أو شكل أو صورة (  وضعتحدید الم ـ 1

  :  نختار  Insertion  إدراجمن قائمة ـ 2

  . أو بالنقر على           مباشرة lien hypertexteتشعبي   ارتباط

   Inserer un lien hypertexte   التشعبي االرتباطإدراج  حوار مربعظھر لنا یـ 3

   Okي مكان من الحاسب نحدده ثم موافق الذي بھ الملف في أ نفتح المجلد

  فیصبح الموضع المحدد مرتبطا بالملف

  . تشعبیا مع موقع في شبكة االنترنت بنفس الطریقة ارتباطایمكن أن ندرج : مالحظة 

  :يفتح االرتباط التشعب

  قیتغیر شكلھا إلىالمحدد بلون مختلف نضع المشیرة فوق الموضع لفتح االرتباط 

  .على شكل دیابوراما ما یكون العرض ا االرتباط إال عند وال یظھر ھذ

  Ouvrir le lien hypertexte  فتح ارتباط تشعبيأو بالزر األیمن للفأرة  نختار تعلیمة

  :تغییر االرتباط

  لتغییر االرتباط ننقر على االرتباط بالزر األیمن للفأرة 

    …Modifier le lien hypertexte نختار

  :لتشعبيحذف االرتباط ا

  ننقر على االرتباط بالزر األیمن للفأرة 

   Supprimer le lien hypertexteنختار

  إشارة مرجعیة

  إدراج

  ارتباط  تشعبي

  مربع حوار إدراج االرتباط  التشعبي

  قائمة الشرائح

  فتح االرتباط التشعبي

  نسخ االرتباط التشعبي

  حذف االرتباط التشعبي

  تشعبيتغییر االرتباط ال
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   متـــوسط4                          الحـــــركـــــــة          :العرض التقدیـــــمي  :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  اإلشكالیة

  وأردت إدراج , بحث ببرنامج العرض التقدیمي أنجزت شرح 

  حركة على مكونات ھذا البحث من كتابة أوصور أو أشكال 

  ؟كیف یمكن ذلك 

   :l’animation   الحركة

   تخصیص حركة معینة لكل عنصر من الشریحةھي عملیة 

   سواء كان نصا أو صورة أو أي عنصر آخر ، بھدف لفت 

 .عرض الدیابوراما ر عند االنتباه خالل شرح ھذه العناص

   : معینة لعنصر ما نتبع المراحل التالیةحركة تخصیصل

  diaporamaقائمة   ال انقر على -1

  یظھر إطار خیارات نختار تخصیص  -2

        personnaliser l’animation  الحركة

  یظھر على یمین نافذة العرض إطار تخصیص الحركة  ـ 4

                                 ثم نختار     ـ ننقر على إضافة حركة3

  .ما نرید من أنواع الحركات 

  :مالحظات 

  الكثیر من أنواع إطار تخصیص الحركة بھ  ـ 1

  :مثل خیارات الحركة 

  .....),رقعة داما , دوران ( الحركة ـ خیارات 

  )بطیئة ـ متوسطة ـ سریعة ( ـ خیارات سرعة الدخول 

  ......)من األعلى , من األسفل ( ـ خیارات زاویة الدخول 

   ).....بعد زمن النقر أو مع  ( دخول الحركةـ خیارات طریقة 

  .والكثیر من الخیارات األخرى 

   ـ  یمكن الوصول إلى تخصیص الحركة عن طریق 2

  .            في شریط القیاسي األمر المباشر

 Supprimerإللغائھا ننقر على وmodifier.  ننقر على و لتغییر الحركة نحدد العنصر ـ 3

  

  

  

  

  

  

  

 

ـ إضافة حركة1  

  ـ فئة نوع الدخول2

  ـ دوران3

 

  دیابوراما ـ 1

تخصیص  ـ 2
  الحركـــة

  إطار خیارات تخصیص الحركة

 

 

 طریقة دخول الحركة

 سرعة عرض الحركة

خصائص 
 الحركة

عـــرض 
دیابوراما 
لمعایــــنة 
 التغییرات

 

إطار ترتــــیب 
  حركة العناصر
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   متـــوسط4                   دیابوراماالحفظ على شكل  :العرض التقدیـــــمي  :الــــــوحــــــــــدة                                    

  
  اإلشكالیة

  عرضا تقدیمیا  وأردت حفظھ ھل توجد خیارات مختلفة لذلك ؟أنجزت 

  أما إن  أردنا حفظھ بشكل یمكن تشغیلھ بشكل  Power pointمنھا أن  یحفظ كعرض تقدیمي عادي, ات لحفظ العرض التقدیمي توجد عدة خیار

  Diaporamaأن یحفظ   كملف یسمى  ملف العرض المباشر أو الدیابوراما  مباشر فیمكن

  :مراحل حفظ عرض تقدیمي على شكل دیابوراما 

 Fichierتقدیمي نذھب إلى  ملف   ـ بعد إتمام ملف العرض ال1

 .…Enregistrer sous ـ یظھر إطار خیارات ثم إلى  حفظ باسم  2

   Enregistrer sous ـ یظھر مربع حوار الحفظ  باسم  3

  نذھب إلى المكان من الحاسب الذي نرید حفظ الملف فیھ  

  نسجل اسم الملفثم 

  في  Type de fichier  ـ ننقر على  سھم  أنواع الملفات 4

  یظھر إطار أخر في أنواع  أسفل اإلطار

    الحفظ  بھا الملفات التي نرید

    :ملف نختار الخیار

   Diaporama Power Pointدیابوراما  عرض تقدیمي 

   فیظھر ملف جدید بشكل ملف Enregistrer ـ ننقر على األمر  حفظ   6

 .دیابوراما  مختلف عن شكل ملف العرض التقدیمي العادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملف عرض تقدیمي عادي 

  ملف عرض تقدیمي  دیابوراما 

  مربع حوار الحفظ 

وراما    حفظ على شكل دیاب

  ملف 

حفظ باسم 
....  
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   متـــوسط4           إنشاء البرید االلكتروني : يــــــترونــــــــد االلكـــریـــــــالب  :الــــــوحــــــــــدة                              

  
  اإلشكالیة

  ما ھو البرید االلكتروني وكیف یمكن إنشاءه  ؟

في مدة زمنیة محدودة  لذي یجري نقلھ عبر االنترنت من شبكة إلى أخرى حتى یصل إلى المكان المطلوبالبرید ا ھو :  البرید اإللكترونيتعریف

  أو صوراًُ أو ملفات ویمكن للبرید اإللكتروني أن ینقل نصوصًا. ال تتجاوز بضع دقائق

 : إرسال و استقبال الرسائل

وما .  االنترنت الكثیر من المواقع التي تقدم خدمة البرید االلكتروني مجانایستخدم مالیین األشخاص حول العالم البرید االلكتروني، ویوجد في

 .علیك سوى االشتراك لكي تتمكن من إرسال واستقبال الرسائل و المرفقات

   :مزایا البرید اإللكتروني

  ضع دقائق مھما تباعدتفي زمن ال یتجاوز ب یمكن للرسالة عبر البرید اإللكتروني أن تصل إلى المكان المطلوب :  ـ السرعة1

إلكترونیًا عبر االنترنت تكالیف مكالمات  ویوفر تبادل الرسائل. یوجد أي رسوم مقابل استالم أو إرسال رسائل البرید اإللكتروني ال:  ـ التكلفة2

 .المسافات البعیدة

اإللكتروني ال تتطلب أن یكون مستقبل الرسالة موجودًا البرید  فرسائل. یمكن استالم وإرسال رسائل البرید اإللكتروني في أي وقت:  ـ التوقیت3

   .ذات الوقت على الطرف اآلخر في

  :أجزاء عنوان البرید اإللكتروني

 : من عنوان البرید اإللكتروني یتكون

 أخر اسم أي أواسم الشخص -1

  .  @إشارة -2

   اسم الشركة التي تزود بخدمة البرید االلكتروني-3

  

  

  :إلكترونيبرید إنشاء عنوان 

  للحصول على عنوان برید الخاص بك یجب 

   عند أحد  موفري البرید المجاني وذلك Inscriptionالتسجیل 

   التسجیلاتبملء استمار

  ھناك العدید من المواقع على االنترنت توفر للمستخدمین ـ 

 :مثل. عناوین برید إلكتروني مجانیة

com.yahoo.mail://phtt  

com.hotmail.www://http  

com.maktoob.www://http   

com.gmail.www://http   

  

  

  

nom_prenom@yahoo.fr 
 

ي الیاھو    إنشاء  عنوان ف

يإنشاء    عنوان بري مجان
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  االسم  ـ 1

  اللقب ـ 2 

ـ 3    عنوان البرید االلكتروني 

  كلمة السر ـ 4

ـ 5   تأكید كلمة السر 

   أقــبللى ننقر عقراءة االتفاقیة و بعد ملء االستمارة  

  افتح عنواني البریدي اآلن 

  لقراءة الرسائل

  لكتابة الرسائل

 دفتر العناوین

  نافذة علبة العنوان البرید ي
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   متـــوسط4           استعمال البرید االلكتروني : يــــــترونــــــــد االلكـــریـــــــالب  :الــــــوحــــــــــدة                              

  
  اإلشكالیة

  كیف یمكن استعمال البرید االلكتروني  ؟

الدخول إلى علبة بریدك االلكتروني :، فما علیك إال ا الرسائل طریقة بسیطة جدإرسال تعتبر  علبة برید الكتروني لدى مزود البرید،إنشاءبعد 

  صحیحة   اسم عنوانك البریدي أو كلمة المرور بطریقةدراجبإ

   إرسالھا و الرسالة كتابة

 :إدراج أین یجب écrire كتابة"انقر على زر 

  ،إلیھعنوان المرسل ـ 

  موضوع الرسالة،ـ 

  ة، نص الرسالـ

  .Envoyerإلرسال الرسالة اضغط على زر اإلرسال ـ 

، حیث تصلھ في صندوق إلیھالشركة المزودة لإلنترنت، الذي یتحقق من صحة عنوان المرسل ) Serveur (موزع  إلىبعد ذلك تذھب رسالتك 

  البرید المخصص للمستخدمین، 

 :تجد فیھا حیث

  الُمرسل و عنوانھ، تاریخ إرسال الرسالةاسمـ 

  موضوع الرسالة المرسلة إلیكـ 

 نص الرسالة المرسلة إلیكـ 

  مع الوثائق المرفقة التي یمكن تحمیلھاـ 

   :المرفقة ائقالوث

ُیمكنك عبر البرید االلكتروني إرسال ملفات موسیقیة أو برامج أو صور أو غیر ذلك من الملفات التي ترسل مع الرسالة االلكترونیة على شكل  

 .Fichiers attachésملفات ملحقة 

  :من أجل ذلك

  . في نافذة كتابة رسالةjoindreأنقر على زر إضافة ملفات مرفقة 

  .قم بإدخال الملفات المرفقة

  .إرسالھا ثم قم بإتمام كتابة نص الرسالة و 

  . الملفات المرفقةإلى رسالتك باإلضافة إلیھسیتلقى المرسل 

 الملف اسم نضغط على

 فقنضغط على تحمیل الملف المرا

 mes documentsملفاتي  المجلد  في ھذه الحالة األخیرة یسجل الملف في و نختار بین فتح مباشر أو تسجیل

 صندوق بریدك اإللكتروني إغالق

 .  صندوق بریدك اإللكترونيإغالق من إرسال و استقبال الرسائل یجب االنتھاءعند 

   déconnexion  إغالق أنقر على:  للغلق 
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  كتابة العنوان البریدي  ـ 1

  كتابة كلمة السر للفتح ـ 2 

  افتح علبة البرید ـ 3

  فتح  علبة استقبال الرسائلا ـ 1

لعلبة استقبال ال   رسائ

  لكتابة رسالة من أجل إرسالھا 

   الرسالةموضوع ـ 1

  عنوان المرسل إلیھـ 2

ـ 3   الرسالةنص  

  مرفقة ملفاتإضافة ـ 4
  ةمرفق

ـ 1   تحمیل الملفات المرفقة 

  أرسل الرسالة ـ 2
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  :االلكتروني  إغالق علبة البرید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اختیاركشكر من الیاھو على 
   علبة برید منھ

  االلكترونيإغالق علبة البرید 

 تحمیل الملفات المرفقة تحمیل الملفات المرفقة

رقم : إذا أردت العودة إلى بریدك 
  السر للفتح

  الرسالة عند المستقبل
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                                                                              2011 / 2010: راسیة متوسطة  صیاحي عمار عین الملح                                                                    السنة الد
  متوسط4المستوى         التوزیع  السنوي لمادة   المعلوماتیة              سعدي علي:   األستاذ 

 
  

 الرقم الشھر االسبوع  الوحدات
 1 1  تشخیص   ومجانسة

 2 2 )عرض(باط التشعبي      االرت
 3 )تطبیق بالحاسب(االرتباط التشعبي   

 سبتمبر

3 
 4 1 )عرض(كتابة صیغ بسیطة  

 5 2 )           تطبیق بالحاسب(كتابة  صیغ   بسیطة  
 6 3 الفرض األول

 4 )عرض(أولویات  العملیات الحسابیة  

 أكتوبر

7 
  1 عطلة  الخریف

 8 2 )تطبیق بالحاسب(ت الحسابیة  أولویات  العملیا
 9 3 )عرض(المجموع اآللي   

 4 )تطبیق بالحاسب(المجموع اآللي  

 نوفمبر

10 
 11 1  االختبار األول
 12 2 )عرض(استخدام الدوال البسیطة 

 13 3 )تطبیق بالحاسب(استخدام الدوال البسیطة
 4 1عطلة الشتاء 

 دیسمبر

 
 14 1 )عرض( استخدام الدوال الشھیرة 

 15 2 )تطبیق بالحاسب(استخدام الدوال الشھیرة
 3 الفرض الثاني

 جانفي

16 
 17  4 )عرض(إدراج تخطیط 

 18 1 ) تطبیق بالحاسب(إدراج تخطیط  
 19 2 )عرض(العملیات على التخطیط 
  3 2عطلة الشتاء 

 4 )تطبیق بالحاسب(العملیات على التخطیط

 فیفري

20 
 21 1 ياالختبار الثان

 22 2 )عرض(ربط العناصر في االرتباط التشعبي 
 23 3 )تطبیق بالحاسب(ربط العناصر في االرتباط التشعبي 

 4 1عطلة الربیع 

 مارس

 
 24 1 )عرض(الحركة في االرتباط التشعبي 

 25 2 )تطبیق بالحاسب(الحركة في االرتباط التشعبي 
 26 3 عرض تقدمي لبحوث       

 4 2عطلة الربیع 

 أفریل

27 
  1 )عرض(إنشاء برید الكتروني 

 28 2 )تطبیق بالحاسب(إنشاء برید الكتروني
 29 3 الفرض الثالث

 4 )عرض(إرسال واستقبال  الرسائل االلكترونیة 

 ماي
 
 
 30 

 31  جوان 1 )تطبیق بالحاسب(إرسال واستقبال  الرسائل االلكترونیة
 32  2 االختبار الثالث

  
  سعدي علي: أستاذ المادة 

  
ة   السید مفتش الماد

  
  السید مدیر المتوسطة
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