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منجي الخذري منجي الخذري منجي الخذري منجي الخذري 



سطح المكتبسطح المكتب

أيقونة أيقونة 
شاشة الحاسوبشاشة الحاسوب

الحاســوبالحاســوب

22

سطح المكتبسطح المكتب

وحدة مركزيّة وحدة مركزيّة 
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مكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوبمكونات احلاسوب

 Imprimanteطابعة 

الوحدة 
المركزية

UnitéCentrale

Haut-parleurمضخم الصوت 

moniteurالشاشة 

33

Scannerماسحة ضوئية 

Clavierلوحة المفاتيح   Sourisالفأرة 

Disquetteقرص لين 

CD-ROMقرص ليزري 
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مكونات الحاسوبمكونات الحاسوبمكونات الحاسوبمكونات الحاسوب
الوحدة المركزية

ھي صندوق يحوي مجموعة من 
البطاقات ا;لكترونية با;ضافة 

تقوم . إلى وحدة خزن والمعالج
بتوجيه وتوظيف جميع مكونات 

.نظام الحاسوب

الشاشة
تعد الشاشة من أھم وحدات 
ا;خراج، وتستخدم ;ظھار 

النصوص والرسومات 
والصور ولقطات الفيديو 

. المتحركة

لوحة المفاتيح
تضم مجموعة من الحروف 

واPرقام والمصطلحات 
بواسطتھا يمكن إدخال 

البيانات كما يمكن استعمالھا 
.في ممارسة بعض اPلعاب

القرص المضغوط
وسيلة خزن للمعلومات نسجل 
عليه نصوص، أغاني، ألعاب،  القرص المرن

الفأرة
تستخدم الفأرة للتحكم المباشر في موقع مؤشر الشاشة، وباستخدام الفأرة 
يستطيع المستخدم أن يتحكم بالمؤشر ويجعله يشير إلى رموز معينة تدل 

عادة من الفأرةتتكون .على اPعمال التي يمكن للبرنامج أن يقوم بھا
زّرين يستعمل اPيمن في الّطلب وجعل اPيسر ;عطاء اPوامر كما يمكن 

.أن تضم عجلة تخّصص للتّصّفح

عليه نصوص، أغاني، ألعاب، 
...أف]م القرص المرن

وسيلة خزن صغيرة الحجم تمكنك من خزن 
.نصوص أو مشاريع صغيرة الحجم

الماسح الضوئي
يستعمل في نقل الصور 
والنصوص الموجودة 
على الورق ونقلھا إلى 

الحاسوب ليتم استخدامھا 
في برامج معينة حسب 

.الحاجة

الطابعة
تقوم بطباعة الصور والبيانات الموجودة بالحاسوب 

.على اPوراق

مضخمات الصوت
.وسيلة ;خراج الصوت



الحاســوبالحاســوب
 ا;لكترونية الوحدات من مجموعة بأنه الحاسوب ويعرف المختلفة، المھام من الكثير أداء في اPشخاص تساعد أداة الحاسوب
 بسرعة المطلوبة النتائج وإعطاء واسترجاعھا، وتخزينھا، ومعالجتھا، البيانات باستقبال تقوم والتي بعضا، بعضھا مع المتصلة

...فائقتين ودقة

معلوماتمعالجةبيانات

:وحدات إدخال المعلومات
 صورة في الدماغ إلى تدخل المذكورة العمليات فإن الصوتية، اPمواج باستقبال واPذن الصور، باستقبال ا;نسان في العين تقوم

 لتخزينھا إليه البيانات إدخال على تعمل ا;نسان لدى بما شبيھة إدخال وحدات الحاسوب يستخدم وكذلك .للمعالجة خاضعة بيانات

)...الضوئية الماسحات الرقمية، الكاميرا ،الفأرة، المفاتيح لوحة (   الوحدات ھذه بين ومن ومعالجتھا،

55

)...الضوئية الماسحات الرقمية، الكاميرا ،الفأرة، المفاتيح لوحة (   الوحدات ھذه بين ومن ومعالجتھا،

: وحدات إخراج المعلومات
 الحاسوب، جھاز في ا;خراج وحدات في نفسه والحال نطقا، أو كتابة الدماغ في معالجتھا بعد المعلومات إخراج ا;نسان يستطيع

 شاشة( : الوحدات ھذه بين ومن معالجتھا، تمت التي البيانات نتائج عرض أو إدخالھا تم التي واPوامر البيانات مشاھدة يمكن إذ
)...الصوت سماعات الطابعات، الحاسوب،



6

التموضع السليم أمام الشاشة

gبّد لمستخدم جھاز الحاسوب من العناية الصحية بنفسه أوg، ثم العناية بجھاز 
الحاسوب الذي يستخدمه، ومن أجل أن توفر لنفسك العناية ال]زمة، عليك إتباع ما 
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.الجلوس على الكرسي بشكل معتدل–1
عدم إطالة النظر إلى الشاشة، وإراحة العين كّل ساعة تقريبا، والنظر إلى منظر –2

.بعيد مدة عشر دقائق يقع في مدى الرؤية، إذا استخدمت الجھاز مدة طويلة
.تجنب العبث بالوص]ت الكھربائية–3
.  تشغيل الجھاز وإغ]قه بطريقة صحيحة–4
:العناية بجھاز الحاسوب، وذلك بمراعاة ما يلي–5

.عدم تحريك الجھاز والعبث به في أثناء عمله  -* 

7

.عدم تحريك الجھاز والعبث به في أثناء عمله  -* 
.تجنّب إغ]ق الجھاز من الطاقة أو فصل التيار الكھربائّي عنه، في أثناء عمله  -* 
.تغطية الجھاز بالغطاء الخاص به بعد استخدامه  -* 
.تجنب العبث بلوحة المفاتيح ومفاتيح الشاشة والفتحاِت الخاصِة بوحدات التخزين  -* 
.الحذر من تناول اPطعمة والمشروبات قرب اPجھزة  -* 
. حماية اPجھزة وأقراص التخزين من مصادر الطاقة المباشرة كالشمس والتدفئةِ   -* 
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رمز الملف
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::تشغيل برمجية معالجة النص من gئحةتشغيل برمجية معالجة النص من gئحة::تشغيل برمجية معالجة النص من gئحةتشغيل برمجية معالجة النص من gئحة

1010
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شريط العنوانبيئـة البرنامجبيئـة البرنامج

شريط اPدوات 

مسطرة

شريط القوائم

111111

مربع التمرير

شريط الحالة

فضاء العملفضاء العمل
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مراحل إعداد ملف للكتابةمراحل إعداد ملف للكتابة

1313

1

3

26

5

4

9

7

8

135 7 9

تغيير اللغة

تغيير اتجاه المؤشر

تحديد اتجاه الكتابة

تحديد نوعية الخط

تحديد حجم الخط

سميك: نمط الخط

مائل: نمط الخط

مسطر: نمط الخط

تحديد لون الحروف



محاذاة إلى اليميناللغة نوعية الخطأسود عريضلون الحروف

مائلضبط كليتعداد نقطي

سمات الحروفسمات الحروف

لون الخلفية

نمط تنسيق جاھزحجم الخطمحاذاة إلى اليسارإعداد فقرة gتينية

مسطرتوسيطإعداد فقرة عربية

تعداد رقمي

14
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”Aligné à guache“محاذاة النص لليسار 

  ”Centré“ النص توسيط
 ”Gras“ غامـق

 ”Taille“ الخط حجم اختيار

”Style“ الصفحة نمط اختيار  ”Police“ الخط نوع اختيار

15

  ”Centré“ النص توسيط

”Aligné à droite“محاذاة النص لليمين 

  ”Justifier“ كاملة محاذاة

”Italique“ مــائل

“Souligné” مسطـر

g “Langueتيني أو عربي الحرف نوع اختيار du clavier” 
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فتح

قصإدراج جدول تراجعتصغير/ تكبير 

طباعة
جديد

نسخ

شريط األدوات القياسيشريط األدوات القياسي

1616

حفظ إعادة معاينةلصقخريطة المستند تدقيق إم]ئي
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ويستخدم لفتح وثيقة مخزنة مسبقاً  : "Ouvrir"فتح

ويستخدم لحفظ الوثيقة : "Enregistrer“حفظ

“طباعة Imprimer" : ويستخدم لطباعة الوثيقة

ويستخدم لمعرفة شكل الوثيقة قبل طباعتھا : "Aperçu“معاينة قبل الطباعة

ويستخدم ;نشاء وثيقة جديدة : "Nouveau"جديد

17

ويستخدم لتدقيق  : "Grammaire & orthographe“تدقيق إم]ئي
النص إم]ئياً 

وحفظه في الحافظة مؤقتاً ويستخدم لقص جزء من النص  : "Couper"قص

ه في الحافظة مؤقتاً عويستخدم لنسخ جزء من النص ووض : "Copier"نسخ

ويستخدم للصق النص الذي سبق قصه أو نسخه : "Coller“لصق
17



: "Reproduire la mise en forme“نسخ التنسيق
ويستخدم لنسخ تنسيق نص الى نص آخر

التراجع عن آخر إجراء تم : "Annuler"تراجع

.تكرار آخر إجراء : "Rétablir"إعادة

URL ويستخدم في حالة وجود اgنترنت حيث يرتبط بملف: إدراج ارتباط تشعبي 

.لرسم الجداول بالتنسيق اليدوي: جداول وحدود 

18

إدراج جدول وأعمدة وصفوف: إدراج جدول 

.إدراج ورقة عمل إكسل داخل برنامج الوورد: إدراج ورقة عمل إكسل 

.لعرض شريط أدوات الرسم: رسم 

.لعرض تفاصيل النص ومحتوياته: خريطة المستند 

التحكم بطريقة عرض حجم الصفحة على الشاشة: تصغير / تكبير 
18



المرحلة اPولى

مراحل إدراج جدولمراحل إدراج جدولمراحل إدراج جدولمراحل إدراج جدول

1919

المرحلة الثانية
النتيجة



))11((مراحل إدراج صورة مراحل إدراج صورة 

:إدراج صورة من مكتبة الحاسوب 

.  نحّدد المكان الذي سندرج فيه الصورة   

.نضغط على          فتفتح لنا نافذة    

20



.ندرج اسم الصورة

))22((مراحل إدراج صورة مراحل إدراج صورة 

.ننقر على الصورة المستھدفة 

21



))33((مراحل إدراج صورة مراحل إدراج صورة 

::من ملّف أو من قرص من ملّف أو من قرص   إدراج صورةإدراج صورة

.نضغط على          فتفتح لنا نافذة

22



))44((مراحل إدراج صورة مراحل إدراج صورة 
.أحّدد اسم الملّف الذي يحتوي الصورة 

.ثم أنقر على ھذا الزر  .أنقر على الصورة المستھدفة 23



��> ا�.; +ول ��ة ��> ا�.; +ول ��ة           

 األدوات شريط في الموجود القرص شكل الرمز على نضغط

))11((

24

 األدوات شريط في الموجود القرص شكل الرمز على نضغط
 ومن القوائم شريط من Fichierملف نختار أو القياسي
Enregistrer باسم حفظ نختار تظهر التي القائمة sous   



  الملف واسم التسجيل مكان نحدد ومنها نافذة تظهر

))22((��> ا�.; +ول ��ة ��> ا�.; +ول ��ة           

25

  الملف واسم التسجيل مكان نحدد ومنها نافذة تظهر
  Enregistrer حفظزر على نضغط ذلك وبعد

.النافذة يمين على الموجود



 في الموجود     القرص شكل الرمز على نضغط النص على تعديل أي إجراء بعد

األمر ونختار القوائم شريط من Fichier ملف نختار أو القياسي األدوات شريط األمر ونختار القوائم شريط من Fichier ملف نختار أو القياسي األدوات شريط

 القائمة نفس من نختار جديد باسم تخزينه أردنا وٕاذا .Enregistrer حفظ

Enregistrerباسم حفظ السابقة sous   

26
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رمز الملف
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برمجية الرّسامبرمجية الرّسام

أداة المقص gنتقاء منطقة مستطيلة

أداة تعبئة اPلوان

أداة تكبير منطقة الرسم

أداة الفرشاة لرسم خطوط يدوية

أداة النص لكتابة نص

أداة منحنى لرسم خطوط منحنية 

أداة المقص gنتقاء منطقة رسم حر

أداة الممحاة لمحي الرسم

أداة نسخ اللون

أداة القلم لرسم خطوط يدوية رفيعة

أداة المرشة لرش نقاط دائرية

أداة خط لرسم خطوط مستقيمة

2828

أداة منحنى لرسم خطوط منحنية 

أداة مضلع لرسم مضلع فارغ

أداة لرسم شكل مستطيل بزوايا منحنية

أداة مربع لرسم مربع فارغ

أداة خط لرسم خطوط مستقيمة

أداة دائرة لرسم دائرة فارغة

اللون اPمامي

اللون الخلفي

صندوق اPلوان

صندوق اPدوات

28



א������א������א������א������א������א������א������א������


���אد
��وض�����
���אد
��وض�����
���אد
��وض�����
���אد
��وض�����

29

رمز الملف
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شريط اPدوات 

واجھة برمجية إعداد عروضواجھة برمجية إعداد عروض

المخطط التفصيلي للشرائح مخطـط الشريحة

الشريحةالشريحة

30



أشرطة اPدواتأشرطة اPدوات
))برمجية إعداد عروضبرمجية إعداد عروض((

أزرار الحفظ ، الفتح وجديد

طباعة  معاينة  زرّي التراجع والتكرار

أزرار النسخ، القص واللصق 

إدراج جدول  نسبة عرض الشريحة 

إدراج تخطيط  إخفاء الشبكة /إظھار فتح التعليمات 

31

إدراج شريحة جديدة

تصميم شريحة 

أزرار محاذاة النص  تكبير حجم الخط /تصغير

أزرار تنسيق النص تغيير لون الخط

gئحة الخطوط 

تغيير حجم الخط 
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مراحل تھيئة أو توضيب محتوى الشريحة

مراحل كتابة نص مراحل كتابة نص 

أزار المعاينة مربع النص

توظيف مربع النص ;دراج النصوص في الشرائح الفارغة

32



    تصميم الشرائحتصميم الشرائح

مصغرات قوالب التصميم  

مراحل إدراج قوالب التصميم  

33

 من للشرائح خلفية لتثبيت
 على أنقر المعروضة النماذج

   قالب أي



)  )  11((مراحل إدراج التأثيرات مراحل إدراج التأثيرات 

...   مراحل إدراج التأثيرات الخاصة بالشرائح

34



)  )  22((مراحل إدراج التأثيرات مراحل إدراج التأثيرات 

gئحة المراحل اgنتقالية للشرائح

35

ضبط المدة الزمنية لتقدم الشرائح

:تحديد طريقة تقدم عرض الشرائح
...عند النقر بالماوس -1
تلقائيا بعد زمن محدد -2



)  )  33((مراحل إدراج التأثيرات مراحل إدراج التأثيرات 

تعديل المراحل اgنتقالية 
للشرائح

تحديد مقدار السرعة 

إدراج صوت مرافق للحركة

تطبيق التعدي]ت على كافة 
الشرائح

36



))11((مراحل إدراج الحركات المخصصةمراحل إدراج الحركات المخصصة

37



))22((مراحل إدراج الحركات المخصصةمراحل إدراج الحركات المخصصة

تحديد المحتوى المستھدف

38

أنقر على زر إضافة تأثير

أنقر على إحدى الخيارات 
المعروضة

اختر وأنقر على إحدى التأثيرات 
المعروضة 

إذا رغبت في المجموعة الكاملة لبقية الحركات أنقر على تأثيرات إضافية



))33((مراحل إدراج الحركات المخصصةمراحل إدراج الحركات المخصصة

ع]مة إدراج التأثيرات زر إلغاء التأثيرات
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بداية تطبيق التأثير

اتجاه حركة التأثير

سرعة تطبيق التأثير

زر لمعاينة التأثيرات 
المدرجة 

زر المعاينة التلقائية للشرائح  



))44((مراحل إدراج الحركات المخصصةمراحل إدراج الحركات المخصصة

:gئحة تطبيق التأثير
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:gئحة تطبيق التأثير
البدء عند النقر -
البدء مع السابق -   
البدء بعد السابق -   

gئحة عرض الحركات  

زرّي ترتيب عرض الحركات   
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