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األستاذ نايل خالد بن الوليد السنة األولى متوسطمتوسطة بن شهرة لزهاري الجلفة

هو علم يسمح بمعالجة المعلومات بطريقة آلية(: اإلعالم اآللي)تعريف المعلوماتية 

.هو جهاز يسمح بإدخال المعلومات ومعالجتها وتخزينها وإخراج النتائج المطلوبة:(Computer)تعريف الحاسوب 

:  نموذج عمل الحاسوب

:يعتمد اإلعالم اآللي على جزأين أساسيين هما

هي مجموعة المكونات المادية للحاسوب مثل الفأرة: (Hardware)العتاد 

هي مجموعة البرامج التي تسمح باستعمال الحاسوب مثل برنامج الرسام:  (Software)البرمجيات

نتائجحاسوبمعلومات

تخزين+ معالجة 



مكونات الحاسوب



وحدات

إدخال

وحدة 

معالجة

وحدات

تخزين

وحدات

إخراج

عنوان ثالث عنوان اول

وب مكونات الحاس



وحدات االدخال-1
هي األجهزة التي من خاللها يتم إدخال 

:  المعلومات للحاسوب ومنها



Mouseالفأرة 

تستخدم للتحكم في المؤشر

الذي يظهر على الشاشة

WebCamكاميرا الويب 

إلدخال الصور والفيديوهات إلى 

الحاسوب

Keyboardلوحة المفاتيح

خالمجموعة من المفاتيح إلد

النصوص للحاسوب



Scannerالماسح الضوئي 

إلدخال الصور الورقية إلى 

الحاسوب

Microphoneالميكروفون 

إلدخال األصوات إلى الحاسوب



وحدة المعالجة-2
داخل صندوق الحاسوب ويتم نجده CPUهي المعالج 

معالجة المعلوماتعلى مستواه
فذ بشكل تقني هو عبارة عن شريحة صغيرة تن CPU (Central Processor Unit)المعالج أو 

ة لنظام تعليمات الحاسوب المطلوبة بواسطة المستخدم من خالل إجراء عمليات حسايبة منطقي

.اإلدخال واالخراج بالحاسوب

المعالج هو العقل المدبر والحاكم في الحاسوب فيستقبل األوامر ويعالجها وينفذها بالطريقة 
فيذ المطلوبة تماما ويرسلها لباقي مكونات الحاسوب فهو يشبه إلى حد كبير عقل اإلنسان في تن

فكلما كان المعالج الذي تمتلكه في الحاسوب جيدا كلما زاد األداء وقلّت المشاكل في, العمليات
.االستخدام



وحدات التخزين-3
يها هي األجهزة التي يتم تخزين المعلومات ف

:حتى يتم الرجوع إليها وقت الحاجة ومنها



Hard Diskالقرص الصلب 

تميز هو الجزء الرئيسي للتخزين وي

بسعته الكبيرة

Dvdالفيديو الرقمي 

يشبه القرص المضغوط لكن له 

سعة تخزين أكبر من القرص 

المضغوط

Cdالقرص المضغوط 

700له سعة تخزين متوسطة تبلغ 

ميجا



Flash Driveالقرص الفالش 

من أحدث أدوات التخزين

ةله سعات تخزين مختلف

وسهل الحمل

Memory Cardبطاقة الذاكرة



اإلخراجوحدات -3
هي األجهزة التي من خاللها يتم إخراج 

:المعلومات من الحاسوب ومنها



Monitorالشاشة 

من خاللها نشاهد مخرجات 

الحاسوب

Speakerمكبر الصوت 

إلخراج الصوت من الحاسوب

Printerالطابعة 

ر تستخدم لطباعة النصوص والصو

على األوراق



:تنقسم مكونات الحاسوب إلى ما يلي:مكونات الحاسوب

Mouseهي األجهزة التي من خاللها يتم إدخال المعلومات إلى الحاسوب مثل الفأرة : وحدات اإلدخال-1

webcam، كاميرا الويب Scanner، الماسح الضوئي Keyboard، لوحة المفاتيح 

يتم على مستواه معالجة المعلومات في الحاسوب CPUهي المعالج : وحدة المعالجة-2

إليها هي األجهزة التي تسمح  بتخزين المعلومات في الحاسوب حتى يتم الرجوع: وحدات التخزين-3

، Dvd، الفيديو الرقمي Cd، القرص المضغوط Hard diskالقرص الصلب : وقت الحاجة ومنها

Memory card، بطاقة الذاكرة Flash driveالقرص الفالش 

هي األجهزة التي من خاللها يتم إخراج المعلومات من الحاسوب مثل الشاشة : وحدات اإلخراج-4

Screen الطابعة ،Printer مكبر الصوت ،Speaker



مكونات الوحدة المركزية

Central Unite

ميدان استخدام الحاسوب



صندوق حديدي يحمي القطع الداخلية: الصندوق الخارجي

وحدة تزود القطع بتيار مناسب: علبة التغذية

ميدان استخدام الحاسوب



لوحة الكترونية تربط القطع الداخلية للوحدة المركزية: اللوحة األم

هو عقل الحاسوب يقوم بمعالجة كل العملياتCPU: المعالج

ميدان استخدام الحاسوب



ROM، الذاكرة الميتة RAMالذاكرة الحية : وهي نوعان: الذاكرة المركزية

وحدة التخزين الرئيسية في الحاسوب: القرص الصلب

:قارئ الفيديو الرقمي



ROMلـاختصارا  إنجليزيةكلمةوهي:Read Only Memoryقابلةغيرنظريا  وهي،فقطللقراءةالمخصصةالذاكرةوهي

أو..أوبرامجأومعلوماتأوبياناتتحميلفيهايتمذاكرةعنعبارةوهي،معينةتقنيةوباستخداممعينةحاالتفيإلىللتعديل

انتهاءالمثاللسبيعلىافترضنافلولها،المغذيالكهربائيالتيارفقدانحالةفيتضيعالرومالالمخزنةوالبياناتإلخ..

.أبداتذهبلنالرومعلىوالبياناتفالمعلوماتاالحتياطيةوالبطاريةاآليميتلجهازاألساسيةالبطارية

RAMلـاختصاراوهيRandom Access Memoryمتتومنهاالبياناتتخزينيتموفيهاالعشوائي،الوصولذاكرةوهي

هربائيالكالتيارانقطاعحالةفيوتذهبتتالشيرامالذاكرةفيالموجودةوالبياناتلها،والمعالجةالمعلوماتقراءةعملية

وقمتيالشخصالحاسبجهازبتشغيلقمتلوالمثالسبيلفعلى،الشخصيالحاسبهورامذاكرةعلىمثالوأفضلعنها

فإن،الجهازعلىتعملزالتالوالبرامجالجهازبإطفاءوقمت،البرامجمنمجموعةأوأخربرنامجأوالوردبرنامجبتشغيل

فيلةمحمكانتألنهاجديدمنتحميلهاإلىتحتاجوسوفتعملهذهالبرامجتجدفلنأخرىمرةالتشغيليبدأعندماالجهاز

.رامالذاكرة



ة هي الوحدة التي تتم فيها كل العمليات من تخزين ومعالج:مكونات الوحدة المركزية

:وغيرها تتكون من

صندوق حديدي يحمي القطع الداخلية: الصندوق الخارجي-1

وحدة تزود القطع بتيار مناسب: علبة التغذية -2

لوحة الكترونية تربط كل القطع الداخلية للوحدة المركزية: اللوحة األم-3

هو عقل الحاسوب يقوم بمعالجة كل العمليات: CPUالمعالج -4

ROM، الذاكرة الميتة RAMالذاكرة الحية : وهي نوعان: الذاكرة المركزية-5

وحدة التخزين الرئيسية في الحاسوب: القرص الصلب-6

.قارئ الفيديو الرقمي-7
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Office word برنامج الكتابة 



ابة هو برنامج مختص في معالجة النصوص إذ يسمح بتحرير النصوص وكت:  Wordتعريف 

يعتبر و. الرسائل وإنشاء الجداول واألشكال المختلفة وحتى استيراد الصور وإدراجها في النص

Word  المعالج األكثر استعماال في العالم حيث يعمل تحت نظامWindows ، ويمتاز بسهولة

.االستعمال وتنوع الخيارات

:من مواضع مختلفة نذكر منها Wordيمكن تشغيل :  Wordتشغيل

(×(Bureauسطح المكتب-1

(×(Barre des tachesشريط المهام -2

(×(Démarrerقائمة ابدأ -3



:اآلتيةالنافذةعلىنحصلالبرنامجتشغيلعند



Wordمكونات البرنامج معالجة الكلمات 
:يليكماوهيWordالكلماتمعالجةالبرنامجمكوناتتوضحالسابقةالصورة

Titleالعنوانشريط1. Bar

حجموإعادةوغلقتصغيرأزرارعلىاليمينفىيحتويكماالعنوان،علىويحتـويالبرنـامجأعلىنافذةفييوجدحيث

.البرنامج

Menuالقوائمشريط1. Bar
:هيالقوائموهذه،.واختياراتأوامرعلىتحتويقائمةوكلالبرنامجقوائمعلىيحتويحيث

View. عرض Edit. تحرير file. ملف 

Tools. أدوات Format. تنسيق Insert. إدراج

Help. تعليمات Window. إطار Table. جداول 



Toolاألدواتأشرطة3 Bar

يطشرفيالموجودةلألوامرمختصرةرموزعنعبارةاألشرطةهذهتعتبرحيث

 NEW ملف جديد :هياليسارمناألدواتوهذه.القوائم
 

 فتح ملف سبق إنشاؤه
 

 حفظ الملف النشط
 

 طباعة الملف
 

لمعاينة الورقة قبل الطباعة  
 

التدقيق اإلمالئي للكلمات اإلنجليزية  
 

قص جزء من النص بهدف لصقه  
 

 نسخ جزء من النص
 

 لصق جزء من النص سبق قصه أو نسخه
 

مطابقة تنسيق نص لنص آخر  
 

 التراجع عن تنفيذ آخر أمر تم إجراؤه
 

 عمل جداول وحدود
 

الكتابة على شكل أعمدة كما فى الصحف  
 

لنسخ أشكال من داخل المستند Microsoft Draw فتح برنامج الرسم  
 

لعمل رسم بيانى Microsoft Graph فتح برنامج الرسم البيانى  
 

 تكبير او تصغير الصفحة بحيث تظهر صفحة كاملة على الشاشة
 

 



 نمط خطFORMATشريط التنسيق . 4
 

 نوع الخط
 

 حجم الحرف
 

الكتابة باللغة العربية أو اإلنجليزية  
 

 جعل الخط سميك أو إلغاء التنسيق
 

الكتابة بخط مائل أو إلغاء الكتابة بالخط مائل  
 

 وضع خط تحت الحرف أو إلغاؤه
 

 محاذاة النص جهة اليسار
 

 توسيط النص
 

محاذاة النص جهة اليمين  
 

 محاذاة النص من الجهتين
 

إظهار أو إخفاء عالمات تنسيق المستند  
 

 اتجاه الكتابة من اليسار إلى اليمين
 

 ترقيم الفقرات
 

 تنقيط الفقرات
 

 إزاحة الفقرات للداخل بعيداً عن الهامش
 

 إزاحة الفقرات للخارج فى اتجاه الهامش
 

 



Rulersالمساطر.5

وضيح ووظيفة المساطر هي ت. مسطرة أفقية تعلو المستند وأخرى راسية على جانب المستند Wordيوجد داخل إطار البرنامج

خدم في مراقبة اي أنها لمساعدة المست.. األبعاد بوحدة القياس المختارة وذلك كي يمكن إتخاذ الالزم فيما يتعلق بابعاد المستند 

.أبعاد المستند مثل الهوامش وأبعاد المساحة المستخدمة للكتابة و الشكل النهائي للمستند وما إلى ذلك

Activeالنشطةالنافذة.6 Window

Insertionاإلدراجنقطةوتحتوىفيهالمستندكتابةسيتمالذىالجزءهى Pointعبارةوهىالكتابةموضعتوضحالتىالنقطةوهى

.دائمبشكليومضمؤشرعن

Statusالحالةسطر.7 Bar

ند وهو السطر الذي يستقر في قاع نافذة البرنامج ويعرض بإستمرار معلومات عن المست Info Barيسمى أيضا  سطر المعلومات 

طي ز اي أنه يع.الحالي مثل رقم الصفحة و عدد الصفحات و رقم السطر الحالي ورقم العمود الحالي و لغة الكتابة وغير ذلك 
.ه للمستندمعلومات عن وضعية المستند الحالية وهو مفيد جدا  للمستخدم لما يحتويه من معلومات يحتاجها المستخدم طيلة تحرير



 04المحاضرة رقم 
Office word برنامج الكتابة 

تابع



:خصائص البرنامج* 

.(العربية واألجنبي)كتابة النصوص بلغات متعددة 1.

.التدقيق اإلمالئي والنحوي2.

اعة إعداد صفحة الكتابة مثل ضبط الهوامش واتجاه الورقة وحجم الورق وخيارات الطب3.

.وعمل صفحات متعددة وهوامش 

لنص، محاذاة نص، حجم الخط، نوع الخط، لون ا: تنفيذ نمط أو تنسيق على المستند مثل4.

.لون خلفية وغيرها

.هاصور، أشكال تلقائية، تخطيط بياني، تخطيط هيكلي، نص مرسوم وغير: إدراج5.

ت والدوال إنشاء جداول وتنسيقها وعمل فرز على البيانات واستخدام بعض صيَغ المعادال6.

.داخل هذه الجداول

.البحث واالستبدال لبعض النصوص داخل المستند بلغات مختلفة7.



ألييمكنالحتىمروربكلمةوحفظهلهحمايةعملطريقعنالمستندتأمين.8

.فتحهمستخدم

باسمفظهحأواالسمبنفسأخرىمرةحفظهثمفيهوالتعديلحفظهسبقمستندفتح.9

.آخر

.الطباعةقبلالمستندمعاينة.10

خوتارياإلنشاءوتاريخالملفاسم:مثلالمستندملفخصائصعلىالتعرف.11

.التعديل

.التوضيحيةالرسوماتوفهرسالمحتوياتفهرسإدراج.12

.وإدارتهاالمراجعإدارج.13



وظيفة االختصار  ال

ctrl + A تحديد الكل 

ctrl + S تخزين 

ctrl + D تنسيق الخط 

ctrl + F بحث 

 

ctrl + G انتقال إلى 

ctrl + H بحث واستبدال 

ctrl + J محاذاة ضبط 

ctrl + k إدراج ارتباط تشعبي 

ctrl + L محاذاة النص لليسار 

ctrl + W إغالق المستند 

ctrl + R محاذاة النص لليمين 

ctrl + E محاذاة النص توسيط 

 

ctrl + U وضع خط تحت التحديد 

ctrl + I جعل الخط مائل 

ctrl + O فتح 

ctrl + P طباعة 

ctrl + Z تراجع 

ctrl + Y تكرار 

ctrl + X قص 

ctrl + C نسخ 

 



ctrl + V لصق 

ctrl + B جعل الخط غامق 

ctrl + N مستند جديد 

ctrl + m لزيادة المسافة البادئة 

< + ctrl تصغير الخط نقطة واحدة 

> + ctrl تكبير الخط نقطة واحدة 

= + ctrl خط منخفض 

ctrl + 1 تباعد األسطر مفرد 

ctrl + 2 تباعد األسطر مزدوج 

 

ctrl + 5 تباعد األسطر سطر ونصف  

= + ctrl + shift خط مرتفع  

ctrl + m لزيادة المسافة البادئة  

ctrl + shift + m إنقاص المسافة البادئة  

ctrl + shift + w لوضع خط تحت الكلمات فقط  

ctrl + shift + d لوضع خط مزدوج تحت الكلمات  

ctrl + shift + c نسخ التنسيق  

ctrl + shift + v لصق التنسيق  

 



:أهمية برنامج مايكروسوفت وورد
م مستخدمي ال شّك أنك تالحظ االستخدامات الشائعة لبرنامج مايكروسوفت وورد في كل المجاالت ومن قبل معظ

ليك فيما يلي .أهمية هذا البرنامجبرامج معالجات النصوص وكل ذلك بسبب ميزاته التي تتيح لك خدمات احترافية، وا 

استخدام قوالبه يتيح لك برنامج الوورد إنشاء جميع المستندات الرسمية ب:القدرة على إنشاء جميع أنواع المستندات الرسمّية-1
تتعّلق بإدارة العمل ل نماذج األوراق، والفواتير، والمذكرات النقدّية، والرسائل، واإليصاالت وجميع أنواع األعمال التييالمختلفة لتنز 

.والحسابات، ويمكنك دمج عنوان بريدك اإللكتروني فيه لتتمكن من إرسال الرسائل آلالف األشخاص بنفس الوقت

حاضرة باستخدام يعّد برنامج الوورد من أفضل األدوات التعليمية، إذ يمكن للمعلمين استخدامه إلنشاء م:استخدامه في التعليم-2
على التعّلم، ويمكن النصوص، وفن الكلمات، واأللوان، واألشكال، والصور، مما ُينّمي اإلبداع لدى الطلبة ويثير اهتمامهم وُيحفزهم

.كتابة أوراق أسئلة وتحريرها على الوورد

ائف قائمة اإلدراج يمكنك إنشاء بطاقات أعياد الميالد أو بطاقات دعوة بالقوالب التي تريدها باستخدام وظ:ستخدامه في المنزلا-3
.وتنسيق القوائم، ويمكنك أيًضا تدوين مالحظاتك وأنشطتك اليومّية وطباعتها



مؤسسات، فإن بما أن برنامج الوورد متعدد االستخدامات وتعتمد عليه الكثير من الشركات وال:مساعدتك في الحصول على وظيفة-4
.ذاتّيةمعرفتك الجيدة به ستزيد من فرصة حصولك على وظيفة، فيمكنك إدراج مهاراتك في برنامج الوورد في سيرتك ال

ات تنسيق يمكنك باستخدام الوورد إنشاء مالحظات وواجبات، واستخدام خيار : مساعدتك في إنشاء سيرة ذاتّية ومهام ومالحظات-5
.النص المختلفة من الفقرات والخطوط واألنماط وغير ذلك، كما ُيمكنك إدراج جداول ورسوم بيانية وغيرها

ر مستنداتوهي ميزة فريدة لبرنامج الوورد إذ يمكنك إنشاء وتحري: وتحريرها ونسخها وتحويلهاpdfقدرتك على إنشاء مستندات-6
pdfلى لغات مختلفة .، كما يمكنك نسخ وتحرير الكتب المكتوبة مسبًقا، ويمكنك ترجمة مستندات من وا 

رتك على العمل قد. يمكنك العمل على برنامج الوورد دون الحاجة لالتصال بشبكة اإلنترنت: إمكانية العمل دون اتصالك باإلنترنت-7
يقلل العمل يمكنك التعاون مع فريقك إلنهاء العمل في نفس المشروع باستخدامك الوورد، إذ: مع أعضاء فريقك في أي زمان ومكان

.الجماعي من تكلفة وقيمة األعمال الرسمّية وُيسّهلها

ين باستخدامه، وأصبح إذا كنت محترًفا باستخدام برنامج الوورد يمكنك أن تُعطي دروًسا للطالب أو الُمهتم: استخدامه لتعليم الطالب-8
مواقع التواصل بإمكانك تعليم األشخاص على برنامج الوورد عبر االنترنت بإنشاء فيديوهات تعليمية وتحميلها على إحدى منصات

االجتماعي



:ووردمايكروسوفتبرنامجوعيوبمميزات

االووردبرنامجيعدّ  االبرامجأكثرمنواحد  عدميعنيالهذكنوليقدمها،التيالمزايامنالعديدبسببالعالممستوىعلىاستخدام 

:وهيالووردبرنامجوعيوبمزاياأهملكسنذكرفيه،العيوببعضوجود

Microsoftبرنامجمزايا Word:

.األعمالولجميعوالفئاتاألعمارلكلمناسبوهووأسهل،أسرعالكتابةجعلالووردبرنامج-1

.حذفهيواحدةكبسةعلىالضغطبمجرداألخطاءتصحيحسهولة-2

عّدةإلىهولةبسالرسائلإلرسالاإللكترونيبريدكعنواندمجعلىقدرتكإلىباإلضافةالمستندات،مننوعألينماذجوجود-3

.أشخاص

.واحدةبنقرةاليسرىأواليمنىالجهةأوالوسطفيالنصمحاذاةعلىالقدرة-4

.حدوثهعندالفورعلىوَنْحويإمالئيخطأوجودإلىاإلشارة-5

ااألرقامووضعالّنقطيالتعدادإجراءإمكانية-6 .تلقائي 

.الكلماتنفاذعندالمرادفاتقاموسميزةاستخدامإمكانية-7

.بسهولةالبيانيةوالرسوموالجداولواألشكالالصورإرفاقإمكانية-8



.القدرة على نسخ المستندات وطباعتها بسهولة-9

.إمكانية حفظ إصدارات متعددة من المستندات وفرزها للرجوع إليها في أي وقت تريده-10

حفظ يتوافر برنامج الوورد على جميع أجهزة الكمبيوتر في العمل، والمدرسة، والمنزل، مما يوفّر عليك عبء-11

.  المستندات على قرص محمول وحمله معك إلى العمل أو المدرسة

.  يرهايوفّر الوورد قوالب تساعدك في إنشاء العديد من المستندات األخرى مثل التقويم، وبطاقات التهنئة وغ-12

 PowerPointيتكامل برنامج الوررد مع جميع برامج مايكروسوفت أوفيس ويمكنه العمل مع برنامج الباوربوينت-13

.مما يسهّل من تحويل الملفات والمستندات الستخدامها في برامج أخرى Microsoft Excelأو إكسل



: Microsoft Wordعيوب برنامج 
الهاتف المحمول تطّلب استخدام برنامج الوورد جهاز كمبيوتر لتحرير ونسخ ولصق وعرض المستندات أما النسخ الموجودة على-1

.فهي محدودة اإلمكانيات
.الكتابة على الوورد تكاد تكون مستحيلة عند تعتيم الشاشة أو عند اقتراب نفاذ بطارية جهاز الكمبيوتر-2
ذا ال يوفر لك يستخدم األشخاص نفس القوالب الموجودة على برنامج الوورد مما يجعل جمع المستندات متشابهة ومتطابقة وبه-3

.  البرنامج أشكال وتنسيقات فريدة ومميزة
جابات غير مف-4 .هومة أحياًناإن احتجت ألي مساعدة في برنامج وورد فإن ميزة المساعدة غير مجدية دائًما وقد تقّدم لك حلواًل وا 
.سهولة القيام بالسرقات األدبّية بسبب سهولة استخدام خيار النسخ واللصق-5
.  ال يحتوي قاموس المرادفات إال على عدد محدود من المفردات-6
.صعوبة الوصول إلى بعض الرموز مما يجعل الكتابة بلغات أخرى على نفس المستند أمر صعب-7
حدد، وال أثناء مشاركة المستندات مع مجموعة من األشخاص، فإنه يمكن لشخص واحد فقط من إجراء التصحيحات في وقت م-8

.  يمكن تحرير المستندات المشتركة إال في الوقت الفعلي



.إعادة تشغيل الترقيم والتعداد النقطي قد يشّكل ُمعضلة في بعض األحيان-9
اإلهمال عند بسبب سهولة تصحيح األخطاء، وعدم قدرة المدقق اللغوي على اكتشاف جميعها فيميل المستخدمون إلى-10

.الكتابة معتمدين على هذه الِميزة
ير مرنة ومزعجة في بعض األحيان قد يكون هناك مشكلة في كتابة الرموز واألرقام فقد تكون أداة التنسيق التلقائي غ-11

.عند الترقيم والترميز








