تصحيح اختبار الفصل الثالث يف مادة اإلعالم اآليل

3AM

التمرين األول :أكمل ما يلي
الويب :مجموعة من الصفحات تحتوي على نصوص وصور
المتصفح :برنامج يعرض المعلومات و يساعدنا على البحث
الموقع :مكان موجود عبر أنحاء العالم يتكون من مجموعة من الصفحات
التمرين الثاني :امأل الجدول اآلتي بفوائد و سلبيات األنترنت
فوائد األنترنت
-1التواصل مع اآلخرين في أي مكان في العالم
-2التعليم و التعلم عبر األنترنت
-3الترفيه و التسلية
-4سهولة نقل المعلومات في اقل من ثوان

سلبيات األنترنت
-1التعرف على صحبة السوء
-2مضيعة للوقت للمدمنين
-3الجلوس الطويل يؤدي الى السمنة و ضعف النظر
-4استخدام األطفال لألنترنت بدون رقابة

التمرين الثالث :عند الضغط على ( applicationsتطبيقات) في المتصفح  Google chromeتظهر البرامج اآلتية.
قم بتصحيحها ان وجد الخطأ فيها
 : Google +شبكة اجتماعية كبيرة تمكن من التواصل بين األفراد
 : Play storeمتجر في شبكة األنترنت لمنتجات  Googleللموسيقى ؛الكتب و األلعاب
 :Rechercheصفحة  Googleالرئيسية للبحث
: Driveكتابة الملفات و بعثها عن طريق االميل
 : Agendaتعرض جدول األعمال و تذاع عن طريق البريد اإللكتروني
التمرين الرابع :عند انشاء  e-mailفي الموقع  www.yahoo.frنتبع الخطوات األتية اكملها
-1ندخل الى الموقع www.yahoo.fr
-2نضغط على e-mail
-3نضغط على (انشاء حساب) créer un compte
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: تظهر الالئحة اآلتية-4
اللقب

االسم

nom

البريد االلكتروني

prénom
e-mail

 الرقم السريcode
Numéro de téléphone
رقم الهاتف

Date

De Naissance
االزدياد
تاريخ

homme

Femme

رجل

امرأة

Numéro facultatif

 القرابةrelation

رقم آخر

Créer un compte
انشاء حساب
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التمرين الخامس:
لبعث ملف موجود داخل  mes documentsطريق األنترنت (عن طريق االميل) نتبع الخطوات اآلتية
-1ندخل الى الميل و نضغط على  rédigerثم نمأل البيانات
-2نضغط على (ملف مرفق) joindre un fichier
 -3ثم نمأل اسم الملف و نضغط عليه مرتين فتظهر الالئحة اآلتية  ,ضع فيها البيانات

عنوان المرسل اليه
عنوان الرسالة

مكان كتابة الرسالة

Joindre un fichier
ملف مرفق.
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