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 الفصل الثاني –االبتدائي  الخامسملخص المنهاج للصف 
 الدرس األول: التعامل مع النوافذ:

 .النوافذيمكن الوصول إلى الملفات والمجلدات المخزنة في الحاسوب من خالل إطارات تسمى 
 هي إطار يظهر على الشاشة. يحتوي عدة عناصر مثل الملفات والمجلدات وأيقونات البرامج. النافذة:
 طرق فتح النافذة:

 .على أيقونة النافذةبالزر األيسر  النقر المزدوج   األولى:الطريقة  •
 (فتح) اختراأليقونة على للفأرة بالزر األيمنالمفرد النقر    الثانية:الطريقة  •

 .مكوناتها وتتشابه حسب محتوياتهاتختلف النوافذ حسب  مالحظة هامة: •
 المكونات العامة للنوافذ:

 يستخدم للتنقل إلى مجلد أو مكتبة مختلفة.، النافذةاسم يظهر  العنوان:شريط . 1
  لتكبير النافذة لتمأل الشاشة زر التكبيرب.   يغلق النافذة اإلغالقزر أ.  أزرار التحكم:. 2

  يخفي النافذة في شريط المهام زر التصغيرد.   العودة لحجم النافذة السابق  زر االستعادةج. 
 ل.قائمة ألسف عند النقر عليها تنسدل مجموعة من الكلماتشريط أسفل شريط العنوان، يحتوي  شريط القوائم: .3
 كافة األقراص الثابتة.و  للوصول إلى المكتبات والمجلداتيستخدم جزء التنقل: . 4
 دون الحاجة إلغالق النافذة الحالية. قمت بفتحهايستخدم لالنتقال إلى مجلدات . زر لألمام والخلف: 5
 األكثر شيوعًا للملف المحدد. لمعرفة الخصائصيستخدم  . شريط التفاصيل:6

 : ات هامةمالحظ
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 برنامج الرسام:: الثانيالدرس 
 

 .وتلوينها بسيطة، يستخدم إلنتاج رسومات برامج الملحقةالرسام: أحد ال
 

  التصميممن برامج الرسم و:  
 للتصميم الهندسي األوتوكاد الرسومات المعقدة والتصميم الفوتوشوب    انتاج الرسومات البسيطة الرسام

 
 :مميزات برنامج الرسام 

 .سهولة إجراء التعديالت على الرسم. 2  .إنتاج الرسوم واالحتفاظ بها. 1
 .نقل جزء من الرسم من موقع آلخر. 4  .توفير عدد كبير من األلوان. 3
 

  ابدأ    تشغيل برنامج الرسامخطوات   برامج كافة ال البرامج الملحقةالرسام. 
 

 مكونات برنامج الرسام 
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 األدوات:التعامل مع أشرطة : الثالثالدرس 

 :الرسم.نافذة صغيرة تحتوي أيقونات تمثل أدوات  شريط األدوات    
 .العمل مساحة ، ثم الرسم فيبالزر األيسر للفأرة بالنقر المفردداة المناسبة من شريط األدوات تحديد األيتم  :استخدام األدوات

  األلوان:لوح     
 بالزر األيسر للفأرة. ويتم تلوينههو اللون الذي تستخدمه معظم األدوات،  :(1األمامي). اللون 1
 .الممحاة، وهو اللون الذي تستخدمه ويتم تلوينه بالزر األيمن للفأرة :(2الخلفي). اللون 2

 .الخلفياللون  الممحاةتستخدم مالحظة هامة: 

 
 األدوات في شريط األدوات )صندوق األدوات(

 األدوات المساعدة في الرسم أدوات رسم األشكال المنتظمة أدوات الرسم الحر

          أداة الخط المستقيم   أداة الرسم الحر. 1
       أداة التحديد المنتظم
 على شكل مستطيلتحديد جزء من الرسم 

          أداة التحديد الحر                أداة المنحنى       أداة الفرشاة. 2
 بشكل حرتحديد جزء من الرسم 

                    أداة المضلع 
               أداة التعبئة

 باللون  مغلقتعبئة شكل 

          أداة انتقاء اللون                  أداة المستطيل تستخدم بطريقة السحب واإلفالت
 من الرسم األمامي لون الاختيار 

                  الممحاة الزواياأداة المستطيل المستدير  
 إزالة األخطاء من الرسم

              أداة القطع الناقص 

                  المكبر
 تكبير الرسم

 النص              أداة 
 رسمنص على الإلضافة 

 اثناء الرسم أو السحب( )باستمرار Shiftلرسم مربع أو دائرة أو خط مستقيم نضغط مفتاح 
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 :وطباعتهحفظ الرسم الدرس الرابع: 
 
  الرسم:كيف نحفظ 

 .الرسام(من قائمة )اختر بند )حفظ( .1
 الذي سنحفظه فيه. الرسم والمكاناكتب اسم  .2
 ليتم حفظ الرسم. زر حفظنضغط  .3

 
 في لوحة المفاتيح (S Ctrl +)لحفظ الرسم نستخدم االختصار مالحظة هامة: 

 
  الرسم:فتح( )استرجاع 

 .نشغل برنامج الرسام .1
 .(الرسام)من قائمة  (فتح)اختر بند  .2
 .زر فتحاختر الرسم المراد ثم نضغط  .3

 
  الرسم على الورق طباعة: 

 :للطباعةالخطوة األولى: التحضير 
 )الختيار حجم الورق والهوامش(  .(الرسام)قائمة  من (الصفحة إعداد)بند اختر  .1

 :الخطوة الثانية: المعاينة
 )لمشاهدة الرسم كاماًل(  .(الرسامن قائمة )م (معاينة الطباعةاختر بند ) .2

 :الطباعةالخطوة الثالثة: 
 (وإخراج الرسم على الورق  )لتحديد عدد النسخ المراد طباعتها. (الرسام)من قائمة  (طباعة)اختر بند  .3
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 :فضاء االنترنتالدرس الخامس: 
 مالحظة: ظهرت االنترنت في بداية الثمانينات من القرن الماضي)العشرين(، وتسمى بالشبكة العنكبوتية.

 :فوائد االنترنتمن 
  (.والصورة واألصدقاء )بالصوتاألهل  والتواصل معاالتصال 
  المعلومة بسرعة عالية.الحصول على 
  لعب االلعاب(. األفالم،مشاهدة  الموسيقى،في وقت الفراغ )االستماع إلى 
  االلكترونية( من خالل االنترنت والبيع )التجارةالشراء 

عضها ب هي شبكة واسعة تتكون من مجموعة من شبكات الحواسيب حول العالم والمرتبطةالشبكة العنكبوتية )االنترنت(: 
 ويتم تبادل المعلومات فيما بينها.باآلخر 

 ياالجتماع التواصل- الترفيه – الصناعة – الصحة – التجارة – التعليم : االنترنتتستخدم فيها  والمواقع التيالمجاالت 
 .وارسال الرسائل عبر االنترنت والتواصلخدمة تستخدم لالتصال  البريد اإللكتروني:

 .والشراء عبر االنترنتخدمة البيع التجارة اإللكترونية: 
 جهاز حاسوب – هاتف خط-الشبكة  كرت-المودم جهاز     ما هي المعدات التي تلزم لربط شبكة االنترنت في منزلنا؟

 – اللكترونيةالتجارة ا –التعليم اإللكتروني  –المعلومات  تبادل-اإللكتروني البريد  –التصفح  خدمات توفرها االنترنت:
 اللقاءات المرئية. –االتصال عبر االنترنت 

  محتوياتها. واالستفادة منهو برنامج يستخدم للوصول لصفحات االنترنت  المتصفح:
 

 :محركات البحثالدرس السادس: 
 .هو برنامج يستخدم إليجاد الملفات المرفوعة على شبكة االنترنتمحرك البحث: 

 بعض المواقع التي تقدم خدمة البحث:
 Bing.com موقع- Yahoo.comموقع - google.comموقع  •

 كيف نبحث عن كلمة ما على االنترنت
 google.comافتح محرك البحث  .1
 اكتب الكلمات المراد البحث عنها في الخانة المخصصة. .2

 .Enterأو  اضغط زر البحث .3
 : استخدام االنترنت الدرس السابع: أخالقيات

 طبق األصل. معلومات ونسخعدم انتهاك خصوصية اآلخرين،  •
 عدم ارسال رسائل غير مرغوبة فيها. •
    عدم وضع محتوى مسيء على شبكة االنترنت  •
 عدم انتحال الشخصيات. •
 تنظيم الوقت على الحاسوب وعدم الجلوس لفترات طويلة على االنترنت. •
 .)المزورة( استخدام البرامج األصلية وعدم تحميل البرامج غير المرخصة •


