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مفـرداث مـادة
تطبيقاث الحاسبت()1
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عدد الوحداث
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الجــزءالنظــري والعملـً

اهداف المادة
تؼهيى انطانة ػهً اجشاء انحاسثح واَظًح انتشغيم انحسيثح اضافح انً ػسز يٍ انثزايج انرسييح وانتطثيقيح.
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الجزء العملً
مفرداث المادة
انتؼزف ػهً اجشاء انحاسثح
أجيال انحاسثاخ
االجشاء االساسيح نهحاسثح
أجشاءانحاسثح
اَظًح تشغيم انحاسثح
َظاو انتشغيم نهقزص () ms-dos
األوايز انساذهيح
االوايز انساذهيح
األوايز انرارجيح
االوايز انرارجيح
َظاو انتشغيم وَسوس
َظاو انتشغيم َىافذ (( ) windowsيسذم)
انثسء تُىافذ انىَسوس
انثسايح يغ انثزَايج () windows
انثسء تُىافذ انىَسوس واظهار سطح
تسء انثزَايج واظهار (سطح انًكتة انُشط)
انًكتة انًفؼم
استرساو انًؤشز
استؼًال انفارج
انثسء تتشغيم انثزَايج
تسء تزَايج
تحزيك ،تصغيز وتكثيز انُىافذ
تحزيك واػازج تحجيى انُىافذ
أستؼًال انقىائى ،يرتصزاخ نىحح انًفاتيح وشزيط استرساو انقىائى ،يرتصزاخ نىحح
انًفاتيح ،وشزيط األزواخ
األزواخ
استرساو يزتغ انحىار ،شزيط
استؼًال صُازيق انحىار  ،استؼًال
انًُسسل
استؼزاض انثزَايج انًساػس
جهة انًساػسج () help
غهق انثزَايج وانُىافذ وَظاو
اَهاء انثزَايج وغهق تزَايج () windows
انتشغيم
عطلت نصف السنت
َظاو تشغيم  ، windowsانتؼايم يغ انثزايج وانًهفاخ
وانًجهساخ
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ذهق وذشٌ يهف WordPad
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فتح ،تحزيز وذشٌ يهف رسىيي
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َقم وَسد انًهفاخ تاسترساو my computer
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ازارج انًهفاخ تىاسطح يستكشف وَسوس

انؼًم يغ تزايج يتؼسزج
تؼهى ازارج انًهفاخ
ػزض انًهفاخ وذهق يجهساخ

َظاو ػًم انىَسوس كثزايج ،فايالخ
ويجهساخ
ذهق وذشٌ تزَايج انكتاتح
()wordpad
فتح  ،تحزيز وذشٌ تزَايج انزسى
()paint
انؼًم يغ يجًىػح تزايج
فهى كيفيح تزتية وتُظيى انفايالخ
ػزض انفايالخ وذهق يجهساخ
َقم واستُساخ فايالخ يٍ my
computer
أزارج انفايالخ يٍ يستكشف انُىافذ

windows explorer
حذف واػازج انًهفاخ
ذهق يرتصزاخ في سطح انًكتة
My
computer-my
document-recycle bin
االسترساياخ األذزي كانحاسىب
calculator
تزَايج انزسى paint
يضاز انفيزوساخ
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حاسثتي  ،وثائقي ،وسهح انًهًالخ
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األزواخ انًكًهح ،انحاسثح () calculator
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تزَايج انزسى () paint
يضاز انفايزوساخ
زفتز انًالحظاخ(  ، )notepadزفتز انكهًاخ ( WordPad
تزَايج انًالحظاخ
)

حذف واستزجاع انًهفاخ
اَشاء يرتصز ػهً سطح انًكتة

