
أهالً وسهالً بكم

في مادة تقنية المعلومات واالتصال 

الحلقة األولى –للمرحلة االبتدائية 

الصف الثاني



ارفعي يدك للمشاركة

قوانين الفصل 

االلتزام بالهدوء

استمع لشرح المعلمة  

نجلس جلسة صحيحة 

احترام الجميع 

المحافظة على الحواسيب

استخدم اإلنترنت بحذر

نستكشف-نجرب –نحاول 



النجمة السريعة المعلمة الصغيرة
التكنولوجية 

الصغيرة

أدوار الطالبات



برنامج معالج النصوص

Word



أيهما أفضل 

Bأو المستند  Aالمستند 

AB



إدراج صورة 1.

تنسيق الصورة 2.

أهداف الدرس



إدراج صورة 

الهدف األول 



لنستمع لشرح 
المعلمة الصغيرة



إدراج صورة خطوات 
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أحدد مكان 

إدراج الصورة 



مستعدين لحل 

!التدريب؟



:افتحي مستند إدراج صورة من ملف ثاني أ

.في المربعفصل الشتاءادرجي صورة -1

حيث اللون والحجمالنصوص من نسقي -2

.الخط واالنماطوشكل 

التدريب



إدراج صورة 

الهدف األول 



تنسيق الصورة

الهدف الثاني 



(الحجم واالستدارة)تنسيق الصورة من حيث 

أقراء وتعلم

.أحدد الصورة-1

أضع المؤشر على أحد النقاط المتواجدة في -2

.زوايا الصورة

قاط اضغط على أحد النلتكبير حجم الصورة •

.واسحبها بالفأرة إلى الخارج

اضغط على احد لتصغير حجم الصورة •

النقاط واسحبها بالفأرة إلى الداخل

ود أضغط على السهم الموجلتدوير الصورة •

في أعلى الصورة وسحبه جهة اليمين أول

.  اليسار الستدارة الصورة

لتدوير الصورة



التدريب



:افتحي مستند إدراج صورة من ملف ثاني أ

.صححي استدارة صورة فصل الصيف-1

.منسقي صورة فصل الصيف من حيث الحج-2

التدريب



تنسيق الصورة

الهدف الثاني 



أداء رائع



سؤال تحدي 



نستكشف–نجرب –نحاول 

تنسيق الصورة من حيث االطار 



حان وقت النشاط



النشاط

:افتحي مستند وطني أحبك من ملف ثاني أ

.ادرجي صورة علم البحرين في المربع-1

نسقي صورة خريطة البحرين من حيث الحجم -2

.واالستدارة

.نسقي الصور من حيث اإلطار-3

كل نسقي نص القصيدة من حيث اللون والحجم وش-4

.الخط
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4



نشاط منزلي 
ا استمتعي بحل النشاط وشاركين

النتيجة في البوابة التعليمية

مع مراعاة قوانين االستخدام اآلمن 

لإلنترنت



أدائنالنقيم هيا 



السؤال األول

ائمة تتواجد أيقونة الصور في ق

A. File
B. Home 
C. Insert

A B C



السؤال الثاني

اختاري ايقونة الصور 

A. Table
B. Pictures 
C. Shapes

A B C



السؤال الثالث

الستدارة الصورة اضغط على

A
B
C

A
B C



انتهى الدرس

لكمشكراً 
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3 4
قيمي حصتنا 

لليوم 

من خالل رفع 

االصابع








