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السٌت الثالثت هتىسط

 -1هقذهت

تغٌر عالم الٌوم وأصبح ٌزخر بانفجار معرفً ومعلوماتً مرافق لثورة علمٌة
وتكنولوجٌة ،وأدى هذا التغٌر إلى ارتباط العالم المعاصر بالتدفق السرٌع فً المعلومات
وإمكانٌات تخزٌنها وكفاءات معالجتها واستغاللها المتعلقة باإلنسان المعاصر.
وٌعتبر جهاز اإلعالم اآللً من إفرازات التقدم العلمً والتقنً المعاصر ،والذي
أصبح ٌنظر إلٌه كأحد الدعابم التً تتحكم فً هذا التقدم ؛ مما جعله ٌتبوأ مكانة رابدة
فً العملٌة التعلٌمٌة والتعلمٌة.
ٌؤدي استخدامه العقالنً فً المكان المناسب والوقت المناسب –داخل القسم
وخارجه -إلى التدرب على االستخدام األمثل لهذه التقنٌة من أجل الوصول إلى إتقان
المهارات والحقابق العلمٌة ... ،المقررة فً البرامج الدراسٌة فً وقت أقل وباتجاهات
بناءة موجبة.
تبنت الجزابر مشروعا ً وطنٌا ً طموحا من أجل استخدام اإلعالم اآللً فً مجال
التعلٌم فً وقت تطورت فٌه أسالٌب استخدام اإلعالم اآللً فً التعلٌم وأصبح االهتمام
اآلن منصبا ً أكثر على تطوٌر األسالٌب المتبعة فً التدرٌس باستخدام هذه التقنٌة
المستحدثة على أمل أنها تسهم فً تحقٌق ودعم بعض أهداف المناهج الدراسٌة.
أصٌح متعلم الٌوم ٌتجه نحو آفاق تعلمات أخرى خارج المدرسة ,مثل استعماله
للحاسوب واآلالت الحاسبة المبرمجة... ،إلخ.
إن المناهج الجدٌدة أخذت فً الحسبان هذه التطورات المختلفة حٌث ظهرت
المعلوماتٌة كأحد األبعاد األساسٌة المكونة لها.
أصبح الحاسوب وسٌلة من وسابل العصر التً ال نستطٌع اإلستغناء عنها ،فته
مستعمال فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة ،فبواسطته ٌمكننا جمع المعلومات ومعالجتها ثم
تخزٌنها من أجل استغاللها عند الحاجة أو تبلٌغها لآلخرٌن بهدف تبادل المعلومات.
ولكً نستطٌع استعمال هذه الوسٌلة بإتقان ٌجب التعرف علٌها وعلى مكوناتها
وملحقاتها ثم بعد ذلك التحكم فً تشغٌلها وإنجاز وتنظٌم أعمال مختلفة بها ،وهذا مما
اقتضى بناء مناهـج فً اإلعالم اآللً لمرحلة التعلٌم المتوسط .وفً هذا اإلطار ٌأتً
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السٌت الثالثت هتىسط

منهاج السنة األولى من التعلٌم المتوسط الذي تقدم فٌه المبادئ العامة حول مكونات
واستعمال الحاسوب .وقد روعً فٌه التدرج فً تقدٌم المفاهٌم المدعمة بتطبٌقات تناسب
المتعلم فً هذه المرحلة .وبإدماج اإلعالم اآللً كمادة تعلٌمٌة ووسٌلة فً مرحلة التعلٌم
المتوسط نكون قد ساٌرنا األهداف العامة لسٌاسة التعلٌم فً الجزابر فً التعلٌم المتوسط
والتً تؤكد األخذ بمستجدات العلم والتقنٌة الحدٌثة.
 -2هلوح الوتعلن

ٌتمكن المتعلم فً نهاٌة مرحلة التعلٌم المتوسط من إنشاء أو استغالل وثٌقة ومن
عملٌة اإلستعالم والحصول على التوثٌق والبحث واالتصال باستعمال منتوج متعدد
الوسابط.
 -3كفاءاث التعلين الوتىسط الختاهيت

ٌتمكن من القواعد األولٌة القاعدٌة التكنولوجٌة اإلعالم واالتصالٌ ،نتج وٌنشا
وٌحور وٌستغل وثٌقة باستعمال برمجٌات معالجة النصوصٌ ،نظم وٌستعمل
المعلوماتٌ ،بحث وٌحصل على التوثٌق باستعمال منتوج متعدد الوسابط (قرص
مضغوط ،DVD ،موقع انترنت ،شبكة داخلٌة  ،)...االتصال باستعمال البرٌد
اإللكترونً.
 -4الوداالث الوفاهويت للتعلين الوتىسط

رغم وجود أنظمة تشغٌل متنوعة ( ).... apple macintosh ، linux ،windows
و رغم تعدد البرماجٌات التً تتناول المجاالت المفاهٌمٌة المذكورة على مستوى
كل نظام تشغٌل و على مستوى األنظمة كلها فإننا اقترحنا نظام التشغٌل األكثر
استعماال فً العالم و ما ٌأتً معه من مجموعة مكتبٌة نعنً هنا "
 Windows XPو  " office XPغلما أٌضا أن على األستاذ أن ٌدرك أن
برمجٌات متعددة و ثرٌة ٌمكن الحصول علٌها عبر شبكة األنترنات مجانا
و فً لغتها األصلٌة ( نقصد هنا لغة البرمجة ولٌس لغة القراءة ) عذه البرمجٌات
تساعده كثٌرا على أدابه التربوي و تنفٌذ مهمته فً القسم مع التالمٌذ.
ٌمكن التطرق إلى هذا الجانب فً السنة الرابعة أو فً الثالثً األخٌر من التعلٌم
4
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السٌت الثالثت هتىسط

المتوسط مع التالمٌذ فً إطار دراستهم الستعمال جٌد لشبكة األنترنات.
-

مفاهٌم عامة،
معالج النصوص،
المجدول،
الشبكات.
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السٌت الثالثت هتىسط

 -5شبكت الوفاهين
أ -الكفاءاث الورحليت
المجاالت
المفاهيمية
للسنوات
السنـة

مفاهيم عامة  -استخدام
الحاسوب والتعامل مع الملفات

معالج النصوص

األولى متوسط

 ٌمٌز بٌن مختلف مصطلحاتاإلعالم اآللً (العتاد والبرامج) -
 ٌتمكن من تشغٌل اآللة والقٌامبالعملٌات على األٌقونات
واإلطارات
 ٌتمكن من استعمال بعضالبرامج المثبتة فً الجهاز
وغٌرها.

 ٌتعرف على عناصرشاشة معالج النصوص -
ٌنشا وثٌقة بخط منسق
ٌمكن أن تحوي صورة.

الحجم الساعي

10

10

الثانية متوسط
الحجم الساعي

جداول العروض
البيانات التقديمية

10

30

 ٌنظم أعماله على اآللة ٌنجز وثٌقة منسقة وٌخرجهاعلى الورق.
 ٌتبادل المعلومات مع اآلخرٌنبواسطة الشبكة.
 ٌتعود على التصفح فًاالنترنت.

 ٌتعرف على شبكةاالنترنت وكٌفٌة االتصال بها
 ٌتصفح مواقع االنترنت استغالل المعلوماتالمتحصل علٌها و تبادلها مع
اآلخرٌن

11

15

6

الكفاءات المرحلية

 ٌتعرف على مفاهٌم أولٌة ٌتعود على استعمال لوحةالمفاتٌح والفأرة واألقراص
 ٌتمكن من كتابة نص علىالحاسوب وتنسٌق خطه وحفظه
ٌ -تمكن من استغالل الشبكات

 ٌتعرف على الشبكات.ٌ -تمكن من استغاللها.

 ٌنجز وثٌقة منسقة من ٌنشا أعماال و ٌنظمها فًناحٌة الخط و الفقرة
الجهاز
وٌتمكن من طبعها على
 ٌحسن استعمال األقراص المرنةالورق.
والمضغوطة.

4

الشبكات واستعمالها

الحجم
الساعي
للمستوى

30
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السٌت الثالثت هتىسط

أ -الكفاءاث الورحليت (تابع)
المجاالت
مفاهيم عامة -
المفاهيمية
للسنوات استخدام الحاسوب
والتعامل مع الملفات
السنـة

الثالثة متوسط

 ٌنشا جدوالمنسقا
 ٌضٌف كابن أورسم إلى الوثٌقة

8

الحجم الساعي

الرابعة متوسط

 ٌتمكن مناالنتقال من موضع
آلخر باستعمال
االرتباط التشعبً

الحجم الساعي
الحجم الساعي
اإلجمالي للمجاالت
المفاهيمية

معالج النصوص

14

جداول البيانات

 ٌتأقلم مع ورقةالعمل للمجدول
 ٌنشا جدوالبسٌطا و منسقا

العروض التقديمية

7

5

30
 ٌدرج العملٌات الحسابٌةوالدوال فً الجدول وٌمثله
بٌانٌا.
 ٌتصل بمستعملً االنترنتلتبادل األفكار

 ٌتبادل ٌقوم بالتنسٌق داخلالشرٌحة باستعمال الحركة المعلومات
 ٌستغل االرتباط التشعبً واألفكار معاآلخرٌن
لالنتقال بٌن الشرابح

2

15

10

3

30

52

52

17

29

120
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للمجاالت المفاهيمية

 ٌنجز جداول ورسوم بواسطةمعالج النصوص
 ٌنجز جداول بسٌطة باستعمالالمجدول
 ٌبحث عن المعلومة فًاالنترنت و ٌعرضها بواسطة
عروض بسٌطة

 ٌتمكن من إنجاز عروضبسٌطة ٌستعمل فٌها النص ٌ -صل إلى
المعلومة المفٌدة
و الصورة والتعلٌقات
الصوتٌة.

01
 ٌتمكن من القٌامبالحسابات على
المجدول باستعمال
الصٌغ و الدوال
الجاهزة.
 ٌمثل جدوالبواسطة تخطٌط

الشبكات
واستعمالها

الحجم
الساعي
للمستوى
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السٌت الثالثت هتىسط

ب -الوحتىياث
المجاالت
المفاهيمية

مفاهيم عامة  -استخدام الحاسوب
والتعامل مع الملفات

معالج النصوص

جداول
البيانات

العروض
التقديمية

الشبكات واستعمالها

السنوات
السنة األولى متوسط
الحجم الساعي

 تقدٌم الحاسوب بشكل مبسط مفهوم البرمجٌات تشغٌل وإٌقاف الحاسوب تشغٌل واستعمال بعضالبرمجٌات البسٌطة
* برنامج الحاسبة
* برنامج الرسم
 استعمال األقراص استعمال بعض البرمجٌات التربوٌةوالعلمٌة

10

السنة الثانية متوسط

 مفهوم واستعمال الملفات والمجلدات استعمال البرمجٌات التربوٌة والعلمٌةللبحث عن المعلومات

الحجم الساعي

4

 كتابة نص التصحٌح التلقابً لؤلخطاء حفظ وفتح نص تنسٌق الخط النسخ والنقل -إدراج صورة

10

 مفهوم الشبكة وأنواعها استعمال الشبكة المحلٌة(المشاركة فً البرامج
واألقراص و الطابعة)

10

 تنسٌق الفقرة التعداد النقطً والرقمً إعداد الصفحة -الطباعة

15

30

 التعرف على شبكة االنترنتوكٌفٌة االتصال بها
 تصفح بعض المواقع التربوٌة والعلمٌة
 حفظ المعلومات المتحصل علٌهاو تبادلها مع اآلخرٌن بواسطة
الشبكة المحلٌة

11

8

الحجم
الساعي
للمستوى

30
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السٌت الثالثت هتىسط

ب -الوحتىياث (تابع)

السنوات

المجاالت
مفاهيم عامة -
المفاهيمية
استخدام الحاسوب
والتعامل مع الملفات

معالج النصوص

السنة الثالثة متوسط

 الجداول الرسم -إدراج كابن

8
السنة الرابعة متوسط

 اإلرتباطاتالتشعبٌة

2
الحجم الساعي
اإلجمالي للمجاالت
المفاهيمية

14

52

جداول البيانات

 إنجاز جداول بسٌطة حفظ وفتح مصنف -تنسٌق الجدول

01

 مفهوم واستعمال الصٌغة استخدام الدوال الجاهزة -التخطٌطات

15
52

9

العروض التقديمية

 إدراج وتنسٌق نص إدراج صورة إدراج الصوتوالفٌدٌو
 -االنتقال بٌن الشرابح

7
استخدام الحركة فً
العروض التقدٌمٌة
 االرتباط التشعبً مشارٌع (تقدٌم عروضمن طرف التالمٌذ)

10
17

الشبكات واستعمالها

الحجم
الساعي
للمستوى

 البحث عن المعلوماتبواسطة االنترنت

30

5

 -البرٌد االلكترونً

3
29

30
120
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السٌت الثالثت هتىسط

ج -تىزيع الوداالث الوفاهيويت حالل هرحلت التعلين الوتىسط
المجاالت
المفاهيمية
المستوى

مفاهيم عامة -
استخدام الحسوب
والتعامل مع الملفات
10
4

الحجم الساعي
اإلجمالي

14

السنة  0متوسط
السنة  5متوسط
السنة  5متوسط
السنة  4متوسط

معالج
النصوص

جداول
البيانات

العروض
التقديمية

الشبكات
واستعمالها

10
15
8
2

01
15

7
10

10
11
5
3

52

52

17

29

الحجم
الساعي
للمستوى
30
30
30
30
120

فً الجدول نأخذ بعٌن اإلعتبار الواقع فً المٌدان المفاهٌمً المعلوماتً بحٌث أننا
نالحظ أن التلمٌذ من البداٌة سٌعمل على مستوى شبكة داخلٌة وأن المعلومات التً
سٌقدمها األستاذ ستكون غالبا فً إطار استعمال الشبكة وألن األستاذ بعد فترة معٌنة
سٌقدم دروسه مستعٌنا بالشبكة التً تم تنصٌبها فً أول األمر .من أجل ذلك كان
اإلقتراح بداٌة تعلٌم استعمال الشبكة منذ السنة األولى متوسط علما أن الهدف هو
استعمال برمجٌات مشتركة (.)logiciels partagés
ال داع فً السنة األولى للغور فً تفاصٌل كثٌرة فً المجال المفاهمً األول ألن
التلمٌذ كلما تقدم فً استعمال الجهاز كلما زاد تحكمه فٌه وتسخٌره لصالحه .المجاالن
المفاهمٌان اللذان لهما أهمٌة كبٌرة هما معالج النصوص والجداول البٌانٌة لكونهما
ٌعرفان تطبٌقات عدٌدة فً المواد التعلٌمٌة مختلفة (رٌاضٌات  -فٌزٌاء  -كمٌاء  -علوم
طبٌعٌة  -جغرافٌة .)...
 -6االرتباطاث األفقيت ها بيي هادة التعلين اآللي وهختلف الوىاد التعليويت

نذكر فٌما ٌلً بعضا من العملٌات التطبٌقٌة المرافقة لعمل المتعلم فً بعض المواد
التعلٌمٌة ،على سبٌل الذكر ال الحصر ،من أجل مراعاة عملٌة التداخالت فً عملٌة
التكوٌن الذاتً للمتعلم باستعمال مادة اإلعالم اآللً.
أ) -ال ّلغات ( :العربٌة ،األمازٌغٌة ،الفرنسٌة ،اإلنجلٌزٌة)... ،
ٌستعمل لمعالجة النصوص والبحث عن التوثٌق.

9
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السٌت الثالثت هتىسط

ب) -في التاريخ والجغرافيا :
 استعمال التكنولوجٌات الحالٌة (صور األقمار الصناعٌة ،األقراصالمضغوطة )... ،إلثراء الممارسات التوثٌقة فً القسم وفً مراكز التوثٌق
باستعمال اإلعالم اآللً،
 -استغالل الخرابط ،المحاكاة.

ج) -في الفيزياء والكيمياء :
ٌعتبر جهاز اإلعالم اآللً وسٌلة من أجل حفظ ومعالجة المعطٌات والمحاكاة وال
ٌمكن للمحاكاة أن تضاهر التجربة العلمٌة المباشرة ولكنها تمهد إلٌها أحٌانا وتعوضها
فً أحٌان أخرى إذا تعذر األمر.

د) -في العلوم الطبيعية :
القراءات التوثٌقٌة باستعمال اإلعالم اآللً تعتبر مرجعٌات أساسٌة فً حالة
الزالزل األرضٌة والبراكٌن ... ،التً ٌمكن محاكاتها فقط باستعمال جهاز الحاسوب،
وبرمجٌات تشكل الصورة فً العٌن وكٌفٌة عملها... ،إلخ.

ه) -في الرياضيات :
أولٌات فً استعمال الجداول والمنحنات والقٌام بالحسابات العددٌة واستعمال
العبارات الحرفٌة واألشكال والمجسمات الهندسٌة.

و) -الموسيقى والرسم :
ٌستعمل الرسم إلدماج مختلف الصور والتحوٌر فٌها كما ٌمنحه الجهاز إمكانٌات
مفتوحة على تكنولوجٌات حدٌثة ومتجددة فً مجال السمعً البصري.
 -7كفاءاث السٌت الثالثت هي التعلين الوتىسط

أ) -في مجال النصوص :

ٌ تعرف على كٌفٌة إنشاء الجداول
ٌ نشا رسما و ٌضٌف صورة فً الوثٌقة

ب) -في مجال جداول البيانات :

ٌ نجز جداول بسٌطة باستعمال المجدول
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ج) -في مجال العروض التقديمية :
 التمكن من إنجاز عروض بسٌطة

د) -في مجال الشبكات:

 الوصول إلى المعلومة المفٌدة
الكفاءاث الختاهيت للسٌت الثالثت هي التعلين الوتىسط :






ٌستطٌع استعمال الجداول وكٌفٌة إدراج صور فً معالج النصوص.
ٌتمكن من العمل على المجدول عبر المجلد و الورقة الحسابٌة.
ٌتمكن من استعمال أولً للعروض التقدٌمٌة.
ٌكون قادرا على البحث عن معلومات مفٌدة عبر شبكة اإلنترنات.

 -8البرًاهح

المجال المفاهمي  : 0معالج النصوص Word
الكفاءات القاعدية :
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ٌ تعرف على كٌفٌة إنشاء الجدول
ٌ نشا رسما و ٌضٌف صورة فً الوثٌقة

 2ساعات للعرض
الحجم الساعي 01 :ساعات

 80ساعات تطبٌق
الوحداة المفاهمية 0
الجداول -الجزء األول-

الوحدة المفاهمية 2

النشاطات المقترحة
 سسى صذول انخىلُج انخاص بانخهًُز -حفظه فٍ انًضهذ انخاص بانخهًُز.

النشاطات المقترحة

الجداول – الجزء الثانً  -فخح انضذول انسابك
 إضافت ػًىد يزال نفظم انفخشة انظباحُتػٍ انًسائُت
 ديش انخالَا فٍ حانت دساست يادة فٍساػخٍُ يخخانُخٍُ
 حمسُى انخهُت انخٍ َذسط فُها باألفىاس حُسُك انحذود و انخظهُم(يزال حهىٍَ كم يادة بهىٌ)

الوحدة المفاهمية 3
الرسم على Word

الوحدة المفاهمية 4
إدراج الصور

النشاطات المقترحة
 َطهب يٍ انخهًُز إَضاص سسى حش َشًمفُه ػذة أشكال هُذسُت
 -حضًُغ األشكال نكٍ َظبح شكم يىحذ

النشاطات المقترحة
 إَضاص إطاس إشهاسٌ باسخؼًال كم ياحؼشع إنُه األسخار فٍ انذسوط انسابمت ،
يغ إدساس طىس نها ػاللت يغ انؼًم
انًُضض

المعارف المستهدفة
 إدساج خذول و يهئه تغُُش ػشض انؼًىد واستفبع انسطش انتحذَذ فٍ اندذول -انتُسُك فٍ اندذول

المعارف المستهدفة
 إضبفت أسطش أو أػًذة حزف أسطش أو أػًذة انحذود و تظهُم -ديح و تمسُى خالَب

المعارف المستهدفة
 ششَظ انشسى سسى األشكبل و تغُُشهب انكتببت داخم انشسى تشتُب األشكبل -انتدًُغ و فك انتدًُغ

المعارف المستهدفة
 إدساج صىسة يٍ انًكتبت Clip Art إدساج صىسة يٍ يهف -استؼًبل Word Art

المجال المفاهمي : 2خذاول انبُبَبث

الكفاءات القاعدية  :ينجز جداول بسيطة باستعمال المجدول

ساعتان للعرض
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الحجم الساعي  18 :ساعات
 0ساعات للتطبٌقات الفعلٌة
انىحذاث انًفبهًُُت

انُشبطبث انًمتشحت
-

إنجاز جدول بسٌط
حفظ وفتح مصنف

-

تنسٌق الجدول

-

حشغُم انًضذول Excel
إَضاص صذول انخىلُج دوٌ
حُسُك(ًَكٍ اسخؼًال يشبغ انُض
نكخابت انؼُىاٌ)
إَضاص صذول يٍ اخخُاس انًخؼهى فٍ
وسلت راَُت
إَشاء يضهذ باسى انًخؼهى فٍ انًضهذ
Mes documents
حغُُش أسًاء أوساق انؼًم (يزال
أسًاء األشهش)
إَضاص َىيُت فٍ كم وسلت
إضافت وسلت صذَذة نكخابت َىيُت
نشهش صذَذ
حفظ انًظُف انسابك فٍ هزا انًضهذ
انًُشأ وإغالق انًظُف
إػادة فخح انًظُف يٍ صذَذ
إضافت شهش صذَذ و رنك باسخؼًال
انحافظت ()Copier Coller
فخح انًظُف انسابك
حغُُش ػشع انؼًىد واسحفاع
انسطش حسب يا َخُاسب يغ يحخىي
انخالَا
حغُُش حضى و َىع و نىٌ انخظ
حغُُش انًحاراة  ،و ًَكٍ اسخؼًال
انًحاراة انًائهت بانُسبت نألَاو
إضافت انحذود نهضذول يغ اخخُاس
َىػها و نىَها
إضافت انخظهُم نهخالَا انًُاسبت
إػادة حفظ انًظُف

انًؼبسف انًستهذفت
-

تمذَى شبشت انًدذول
EXCEL

-

انكتببت ػهً وسلت انؼًم

-

إدساج يشبغ انُص

 ػًهُبث ػهً أوساق انؼًم حفظ انًصُف فٍ يىضغ يؼٍُ فتح انًصُف يٍ يىضغ يؼٍُ -استؼًبل انحبفظت فٍ انًدذول

-

تغُُش ػشض انؼًىد

-

تغُُش استفبع انسطش

-

تُسُك انخظ

-

انًحبراة

-

انحذود و انتظهُم

يالحظت خبصت ببنىحذة األخُشة :
َفضم استؼًبل تُسُك يختهف فٍ كم وسلت نفتح انًدبل نخُبل انًتؼهًٍُ يٍ َبحُت األنىاٌ و انشكم انؼبو

المجال المفاهيمي  : 3العروض التقديمية
انكفبءاث انمبػذَت  :التمكن من إنجاز عروض بسيطة
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انحدى انسبػٍ  17 :سب
انُشبطبث انًمتشحت

انىحذاث
انًفبهًُُت

 حشغُم Power point َمىو انًخؼهى بئَشاء يزال ػشع حمذًٍََحخىٌ ػهً رالد ششائح فاسغت
 حفظ انؼشع أنخمذًٍَ فٍ انًضهذ انخاص إغالق انؼشع أنخمذًٍَ.و إػادة فخحهإنشاء عرض
تقدٌمً بسٌط

انًؼبسف انًستهذفت

تمذَى شبشت Power Point
إَشبء ػشض تمذًٍَ خذَذ
حفظ انؼشض

 فتح انؼشض انمبسع انسببك كتببت ػُىاٌ نهؼشض فٍ وسظ انششَحت( 0يثال"تمذَى انًؤسست")

إغالق و فتح انؼشض
كتببت انُص

 اختُبس تُسُك يُبسب نهؼُىاٌ يٍ َبحُت انخظ ،انحدى  ،انًُظ و انهىٌ .

تغُُش انُص

 يأل انششائح  2و  3بًؼهىياث حخضيؤسسخك (يزم  :اسًها ،حاسَخ حأسُسها،
ػذد حاليُزها  ،ػذد أساحزحها .....إنخ)

تُسُك خظ انُص
حزف انُص

 حفظ انؼشض َمىو األستبر بتحضُش يدهذ  imagesػهًسطح يكتبه َحتىٌ ػهً صىس يختهمت ،وَدؼهه
يشتشكب
 -فتح انؼشض انسببك

إدساس طىسة

 إدساج صىسة يٍ يكتبت انصىس اختُبس صىسة يٍ يكتبت انصىس تُبسبانًحتىي ثى إدساخهب لٍ انششَحت انثبَُت.

 -إدساج صىسة يٍ يهف

 اختُبس صىسة تُبسب انًحتىي يٍ انًدهذ ، imagesثى إدساخهب لٍ انششَحت انثبنثت .
 -حفظ انؼشض
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إدساس انظىث و
انفُذَى

االَخمال يٍ ششَحت
ألخشي

-

َمىو األستبر بتحضُشيدهذ  filmsػهً
سطح يكتبه َحتىٌ ػهً يمبطغ فُذَى
صغُشة يختهمت وَدؼهه يشتشكب

-

فتح انؼشض انسببك

-

كتببت َص فٍ ششَحت سابؼت

-

اختُبس صىث يٍ يكتبت انًتؼذدة انىسبئظ
َُبسب يحتىي انؼشض وإدساخه لٍ
انششَحت انشابؼت.

-

اختُبس فُهى َُبسب انًحتىي يٍ انًدهذ
 filmsو إدساخه .

-

حفظ انؼشض

-

فتح انؼشض انسببك

-

تعيين انتقال  Transitionلكل شريحة

-

اختُبسا َىع و سشػت االَتمبل وانصىث
انزٌ َسًغ يؼه

إدساج صىث يٍ انًكتبت انًتؼذدة
انىسبئظ
إدساج صىث يٍ يهف

إدساج فُهى يٍ انًكتبت انًتؼذدة انىسبئظ
إدساج فُهى يٍ يهف

 -طشق االَتمبل بٍُ ششَحت ألخشي

المجال المفاهيمي  : 4الشبكات
الكفاءات القاعدية  :الوصول إلى المعلومة المفٌدة
الحجم الساعي  15 :سا
انُشبطبث انًمتشحت

انىحذاث
انًفبهًُُت
1

انبحذ فٍ شبكت
االَخشَج

 تشغٌل أحد محركات البحث مثال :Yahoo
 بحث عن موضوع معٌن ٌتعلق بـ"كرة القدم"  ،اختر إذن الموضوع العام
"الرٌاضة"
 اختر من هذه النتابج موضوع كرة القدم. حفظ الصفحة . web طباعة الصفحة. web تشغٌل محرك البحث googleبحث عن موقع ٌتحدث عنصور الجزابر.

انًؼبسف انًستهذفت
تؼشَف يحشكبث انبحث
طشق انبحث
* انبحث ػهً أسبس يىضىع

* انبحذ ػهً أساط كهًت
يفخاحُه.

حفظ انصىس.
طببػت انصىس
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دليل األستاذ الموجود في القرص المضغوط
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دليل األستاذ الموجود في القرص المضغوط
عند إدخال القرص المضغوط فً القارئ تظهر لنا الصورة التالٌة

ػُذها َضغظ ػهً انسىسة نخُفُز يحخىي انمشص انًضغىط.
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