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 : هام جدا  

 
 تصفح هذه الوثيقة بعد مشاهدة كل مقاطع الفيديو الخاصة بهذا الدرس، ب  ينصح •
هذه المرفقة تلخص ماورد في الدرس من مفاهيم ومصطلحات، قابلة للتحميل،   •

 مراجعة الدرس في أي وقت. لتمكينكم من 
  ندعوكم ، ا الدرسلمزيد من المعلومات حول هذأو ل لطرح أسئلتكم أو استفساراتكم •

: على الرابط التالي أألكاديمية الرقمية  منتدى منصة لزيارة   https://academiaraqmya.gov.ma/forums 

https://academiaraqmya.gov.ma/forums
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في هذا العصر، تغير مفهوم محو األمية من مفهوم كان يقتصر على عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة إلى مفهوم  

ال تعرف األمية الرقمية بعدم معرفة الشخص لكيفية استخدام األجهزة الرقمية وسائل االتصويشمل البعد الرقمي، حيث 

 والتكنولوجيا الحديثة. 

 : تفسير بعض المصطلحات التقنية 

    ordinateurأي الحاسوب الشخصي وهي كلمة باإلنجليزية والتي تعني أيضا  PC: Personal Computerالحاسوب أو  ▪

 .بالفرنسية

▪  Serveur  أو Server بالعربية الخادم اآللي و هو عبارة عن حاسوب كبير له مزايا تمكنه من تقديم خدمات لمجموعة من

 تحليل البيانات. الحواسيب الصغيرة أو على األنترنت، يوجد غالبا في المؤسسات أو في مراكز 

تسمى أيضا بالشبكة العنكبوتية وهي اتصال مجموعة من الخوادم اآللية فيما بينها عبر العالم لتوصيل المعلومات   األنترنت: ▪

 والبيانات. 

▪ Réseau Informatique : تتفاعل فيما بينها عن طريق الكابل أو  هو مجموعة من الحواسيب أو األجهزة اإللكترونية

 .RJ45أو تكنولوجيا أخرى. واأل كثر شيوعا هو الكابل  Bluetooth الالسلكي أو

يوجد في شبكة الحاسوب لكي ينضم تفاعل الحواسيب  ،les paquetsعمليات توجيه الحزم أو  يضمن وينظم هو جهاز الموجه: ▪

 فيما بينها. 

)شبكة الهاتف( الى الشبكة  Réseau analogiqueهو جهاز يمكن من تحويل المعلومات المتواجدة في الشبكة التناظرية  :المودم ▪

 الرقمية )شبكة الحاسوب(.

▪ Clé USB  مفتاح  أوUSB : .هو جهاز صغير يمكن من تخزين المعلومات و البيانات، يسهل حمله و التنقل به 

▪ Windows :  هو نظام تشغيل يتواجد على مستوى الحاسوب و هو من إنتاج شركة.Microsoft     فهو يعد األكثر شيوعا

 .Linux, Unix, Solarisبين أنظمة التشغيل األخرى ك:  واألسهل استخداما من

▪ Smartphone هو هاتف بمزايا و خواص أقرب من الحاسوب. :الهاتف الذكي  أو 

▪ Android :  واجد على مستوى الهواتف الذكية، وهنالك أيضا هو نظام تشغيل يت iOS   الذي يتواجد في أجهزةApple. 

▪ E-mail    ويمكننا إنشاءه عبر مواقع تقدمه بالمجان مثل  @هو بريد بصيغة رقمية، يتميز ب  : البريد اإللكترونيأو: 

Hotmail ، GMAIL, YAHOO, 

 كيفية استعمال الحاسوب  .1

الحاسوب من األمور الملحة والمهمة في حياتنا اليومية، فهذا راجع للعديد من األغراض منها: أداء الفواتير، االطالع على أصبح استعمال 

 كتابة السيرة الذاتية، الخ.  البريد اإللكتروني،

 ي اآلتية: في هذا الدرس سنرى كيف يمكننا استخدام الحاسوب للقيام بمهام بسيطة ولكن قبل ذلك سنطلع على مكوناته وه

▪  Clavier لوحة المفاتيح بالفرنسية  :فهي وحدة تابعة للحاسوب تمكن الكتابة، ويوجد نوعان  :لوحة المفاتيح  أو  

AZERTY  و لوحة المفاتيح باإلنجليزيةQWERTY . 

▪ Souris وهي وحدة تستعمل يدوياً للتأشير والنقر في الواجهة الرسومية للحاسوب. : أو الفأرة 

▪ Ecran تعد وسيلة لعرض عمليات الحاسوب. :اشة أو الش 

▪ Unité Centrale فهي العقل الداخلي للحاسوب، تمكن من معالجة البيانات و تحليلها.  : أو وحدة المعالجة المركزية 
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الوصول إلى  جميع  حيث نستطيع  كيفية استخدام الحاسوب: عند تشغيل الحاسوب، نقوم بالتحرك باتجاه شاشة الحاسوب على سطح المكتب

 برامج الحاسوب )شريط المهام، األيقونات،( 

 و اختيار أيقونة إيقاف التشغيل.   Menu Démarrerكيفية إيقاف تشغيل الحاسوب: ما عليك سوى النقر على أيقونة  

 كيفية استعمال الهاتف الذكي .2

ال واجراء المكالمات الهاتفية، فأصبح وسيلة حديثة تمكن  يشكل أكثر من هاتف عادي لالستقب  Smartphoneلقد أصبح اليوم الهاتف الذكي  

التواصل االجتماعي   العائلة عبر تطبيقات  المرئية عبر األنترنت  les réseaux sociauxالتواصل مع األصدقاء و  المهاتفة  ، وتطبيقات 

 .الوثائق اإلدارية و غيرهاكما أضحى يقدم تطبيقات أخرى كتطبيقات األخبار و األلعاب و طلب Skype ،…..Whatsappمثال:

 Googleفسوف تستعمل  Androidلتحميل التطبيقات، يجب التأكد من نظام التشغيل الموجود على هاتفك، فإن كنت من مستخدمي  

Play وإن كنت من مستخدمي ،iOS  فسوف تستعملApple Store . 

 كيفية استعمال البريد اإللكتروني .3

 Réseau LAN .Interneالرسائل الرقمية عبر شبكة األنترنت أو الشبكات الداخلية للمؤسسات  البريد اإللكتروني هو وسيلة لتبادل

  Adresse Mail. فلكي تقوم بإرسال بريد الكتروني يجب أوال أن تتوفر على عنوان إلكتروني 

 

 ألول مرة والتي تتلخص فيما يلي:   GMAILفي هذا الجزء من الدرس سنتعرف على مراحل استخدام 

 أو غيرهما... Internet Explorerأو   CHROMEعبر المتصفح    www.gmail.comسنذهب أوالً إلى  .1

 ثم نقوم بالنقر على "إنشاء الحساب" .2

  ) رقم الهاتف عنوان البريد اإللكتروني، كلمة السر ثم تأكيدها ، تاريخ الميالد ،الجنس، االسم، (بتعبئة البيانات الالزمةنقوم  .3

    GOOGLE و الموافقة على بنود الخدمة و االستعمال التي تحدد كيفية معالجة البيانات من طرف

 ن تمتلك بريداً إلكترونياً يمكن البدء باستخدامهواآل يتم النقر على التالي لالنتقال إلى الخطوة التالية .4

 كيفية استعمال وسائل التواصل االجتماعي  .4

تعد وسائل التواصل االجتماعي من بين الوسائل المهمة في حياتنا حيث تعد أيضا وسيلة للبيع والشراء. في هذا الدرس سنقوم باستعراض  

   Instagramسية ل والحديث عن العناصر األسا  Facebook كيفية استخدام

 Facebookمراحل استخدام   ▪

 www.facebook.comسنذهب أوالً إلى  .1

 جديد" يتم النقر على "إنشاء حساب .2

 ويتم تفعيل الحساب نقوم بتعبئة البيانات الالزمة .3

 تصفح األنترنت  .5

وتدخل المعلومة التي تبحث عنها عبر محرك البحث   Google  لتصفح صفحات األنترنت يكفي أن تستعمل متصفح 
 

 أداء الفواتير والشراء عبر األنترنت  .6

 

 أصبح بإمكاننا أداء الفواتير عبر األنترنت من خالل الهاتف الذكي أو الحاسوب ولذلك يجب التحقق من كل خطوة للقيام بالعملية 

 

 التحقق من الموقع أو الرابط اإللكتروني للشركة .1

 على شريط الموقع » قفل «يجب التأكد من وجود  .2

 
 
 
 
 

http://www.gmail.com/
http://www.facebook.com/
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 استعمال المواقع اإللكترونية الحكومية  .7

 

 من أبرز الخدمات اتي تقدمها المملكة المغربية في إطار تحديث اإلدارة

 

   www.alhalalmadania.ma :الحالة المدنية ▪

   www.casierjudiciaire.justice.gov.ma :الشباك اإللكتروني لطلب السجل العدلي ▪

 .mahakim.mawww  :منصة محاكم    ▪

  www.ancfcc.gov.ma :بوابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي ▪

  public.ma-www.service  :بوابة تضم جميع ما يخص اإلدارة العمومية والقوانين واإلجراءات ▪

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.alhalalmadania.ma/
http://www.casierjudiciaire.justice.gov.ma/
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