
منهاج مادة اساسيات الحاسوبComputer Fundamental 

 ساعه واحدة-الزمن

 تعرض على شكل شرائح عرض تقديمي مزود بالصور التوضيحية. :المادة

 مكونات الحاسوب.-اوال

 Hardware Components          المكونات المادية-أ

 المفاتيح ،المعالج ،مجهز القدرة.....الخ( )الشاشة، الماوس،لوحة             

 Software Components  المكونات البرمجية-ب

 البرامج المساعده....الخ( ، )انظمة التشغيل ،البرامج التطبيقية           

 Fixed and Removable  store  mediaوسائط الخزن الثابتة والمتحركة -ثانيا"

 ،المتحركة...الخ( الليزرية مرنه ،،ال )االقراص الثابتة           

 .Memory Type-      ٌ(Ram,Rom,…..etc)الذاكرة  أنواع-ثالثا"

 .(bit,byte,kilobyte….etc)      -وحدات قياس كمية خزن البيانات-رابعا

 

 7منهاج نظام التشغيل-Windows 

 ساعه واحدة :الزمن

 ، شريط الحالة البدء ، مربع البحث   )قائمة Desktopالتعرف على مكونات سطح المكتب -"اوال
TaskBar، سلة المحذوفات ، ايقونة جهازيRecycle bin  الخ( ،تغيير خلفية سطح المكتب....

 وطرق اغالق الجهاز.

 انشاء مجلد على سطح المكتب واجراء تغييرات من تغيير االسم والحذف واالسترجاع.– "ثانيا

 وقائمة ملف وتحرير )الحفظ والنسخ واللصق ....الخ(. شرح عناصر النافذة-ثالثا"

 ساعة واحدةالزمن ::لي ـالعم

يقوم الطلبة بنقلها ثم يقسم الطلبة   Datashowـيرتب العملي على شكل اسئلة تعرض من خالل ال

 على المختبرات.

 

 

 



 معالج النصوص     منهاج مادةWord 2010-Ms  

  ساعتين-زمنال

 ، الشريط الرئيسي ، فتح التطبيق ،شرح عناصر واجهة التطبيق)شريط العنوان كيفيةاوال":
 ،شريط التدحرج ، شريط الحالة....الخ(المجموعة 

 كتابة النصوص العربية واالنكليزية ،تنسيق النص)حجم،لون ،محاذاة ،نمط...الخ( ثانيا":

 نسخ وقص ولصق النصوص. ثالثا":

 مل التنسيقات الالزمه.والصور وع األشكال إدراج رابعا":

 غلق ، فتح ،جديد ،طباعه حفظ الملف باسم ثاني ، إعادةحفظ الملف ،)قائمة ملف (  خامسا":

 الخ....التطبيق

 ساعة واحدةالزمن ::لي ـالعم

      يقوم الطلبة بنقلها ثم   Datashowـتعرض من خالل ال أسئلةيرتب العملي على شكل 

 يقسم الطلبة على المختبرات. 

 2010معالج الجداول االلكترونية     منهاج مادة Excel-Ms  

 ساعتين واحدة-زمنال

كيفية فتح التطبيق ،شرح عناصر واجهة التطبيق)شريط العنوان ، الشريط الرئيسي ، اوال":
 المجموعة ،شريط التدحرج ، شريط الحالة ، ورقة العمل....الخ(

 ادخال البيانات المختلفة في الخاليا وتنسيقها. وكيفية WorkSheetمكونات ورقة العمل  ثانيا":

 اجراء العمليات الحسابية على البيانات )الجمع ، الضرب ،...الخ(ثالثا":

 (.Sum,Average,min,maxاستخدام الدوال الشائعة االستخدام ) رابعا":

 )قائمة ملف ( حفظ الملف ،اعادة حفظ الملف باسم ثاني ،فتح ،جديد ،طباعه ،غلق  :خامسا"

 ..الخالتطبيق.

 :لي ـالعم

 الزمن :ساعة واحدة

 يقوم الطلبة بنقلها ثم   Datashowـتعرض من خالل ال أسئلةيرتب العملي على شكل 

 يقسم الطلبة على المختبرات.

 



 2010معالج العروض التقديمية     منهاج مادة Powerpiont-Ms  

 ساعتين واحدة-زمنال

كيفية فتح التطبيق ،شرح عناصر واجهة التطبيق)شريط العنوان ، الشريط الرئيسي ، اوال":
 المجموعة ،شريط التدحرج ، شريط الحالة ، الشريحة....الخ(.

،ادراج النصوص والصور ولقطات الفيديو  شرائحلل التخطيطيات المختلفةالتعرف على  ثانيا":
 واالصوات على الشرائح.

 اجراء التنسيقات على الشرائح)لون الخلفية والمراحل االنتقالية بين شريحة واخرى...الخ( ثالثا":

 اجراء التنسيقات على الكائنات المدرجة في الشرائح )الحركة ،التوقيت...الخ( رابعا":

 طرق تنفيذ العرض. خامسا":

 حفظ الملف باسم ثاني ،فتح ،جديد ،طباعه ،غلق  إعادة)قائمة ملف ( حفظ الملف ،ادسا":س

 التطبيق.

 :لي ـالعم

 الزمن :ساعة واحدة

يقوم الطلبة بنقلها ثم يقسم الطلبة   Datashowـيرتب العملي على شكل اسئلة تعرض من خالل ال

 على المختبرات.


