
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة حاسوب ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة حاسوب الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9computer2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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تقنیة المعلومات واالتصالتقنیة المعلومات واالتصال
المرحلة االعدادیةالمرحلة االعدادیة

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي
درس دمج المراسالت درس دمج المراسالت درس دمج المراسالت درس دمج المراسالت 

تقنیة المعلومات واالتصالتقنیة المعلومات واالتصال
المرحلة االعدادیةالمرحلة االعدادیة  

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي  
درس دمج المراسالت درس دمج المراسالت   درس دمج المراسالت درس دمج المراسالت   



أھداف الدرسأھداف الدرس

.بالخطوات الصحیحة أن یستخدم الطالب خاصیة دمج المراسالت  .بالخطوات الصحیحة أن یستخدم الطالب خاصیة دمج المراسالت 

أھداف الدرسأھداف الدرس

أن یستخدم الطالب خاصیة دمج المراسالت أن یستخدم الطالب خاصیة دمج المراسالت 



التھیئة والمقدمة التھیئة والمقدمة التھیئة والمقدمة التھیئة والمقدمة 

 المعلمات احدى من المدرسة
 الطالبات لجمیع دعوة

 بحیث فقط واحدة ساعة بحیث فقط واحدة ساعة
 .الطالبات اسماء

كیف نساعد المعلمة؟كیف نساعد المعلمة؟

التھیئة والمقدمة التھیئة والمقدمة التھیئة والمقدمة التھیئة والمقدمة 

المدرسة مدیرة طلبت
دعوة بطاقات 200 اعداد

ساعة خالل المتفوقات ساعة خالل المتفوقات
اسماء الدعوة تتضمن



ھیا نتعلم كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت ھیا نتعلم كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت 

الدرس للمشاھدةالدرس للمشاھدة

ھیا نتعلم كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت ھیا نتعلم كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت 

الدرس للقراءةالدرس للقراءة



ھیا نطبق كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت ھیا نطبق كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت 

حل نشاط

ملفات العمل

ھیا نطبق كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت ھیا نطبق كیف نستخدم خاصیة دمج المراسالت 

نشاط

ملفات 



حل النشاطحل النشاط



النشاط الختامي النشاط الختامي 
لدمج جمیع السجالت في مصدر البیانات ثم حفظ الرسائل 

 Select Recipientتحدید مصدر البیانات بالضغط على 
اختیار قاعدة البیانات المناسبة من الجھاز 

وضع المؤشر لمكان الحقل الناقص وضع المؤشر لمكان الحقل الناقص 

Finish &Merge النھاء عملیة  الدمج

إضغط ھنا وتأكد من إجابتك إضغط ھنا وتأكد من إجابتك 

النشاط الختامي النشاط الختامي 

رتب خطوات رتب خطوات 
دمج المراسالت دمج المراسالت 

لدمج جمیع السجالت في مصدر البیانات ثم حفظ الرسائل Allاختیار 

فتح المستند االساسي 
تحدید مصدر البیانات بالضغط على 

اختیار قاعدة البیانات المناسبة من الجھاز 
وضع المؤشر لمكان الحقل الناقص وضع المؤشر لمكان الحقل الناقص 

Mailingاالنتقال الى قائمة 
 Finish &Mergeالضغط على 



حل النشاط الختامي حل النشاط الختامي حل النشاط الختامي حل النشاط الختامي 

لدمج جمیع السجالت في مصدر البیانات ثم حفظ الرسائل 

 Select Recipientتحدید مصدر البیانات بالضغط على 
اختیار قاعدة البیانات المناسبة من الجھاز اختیار قاعدة البیانات المناسبة من الجھاز 

وضع المؤشر لمكان الحقل الناقص 

النھاء عملیة  الدمج

حل النشاط الختامي حل النشاط الختامي حل النشاط الختامي حل النشاط الختامي 

لدمج جمیع السجالت في مصدر البیانات ثم حفظ الرسائل Allاختیار  7

فتح المستند االساسي  1
تحدید مصدر البیانات بالضغط على  4

اختیار قاعدة البیانات المناسبة من الجھاز  اختیار قاعدة البیانات المناسبة من الجھاز 3 3
وضع المؤشر لمكان الحقل الناقص  5

Mailingاالنتقال الى قائمة  2
النھاء عملیة  الدمج Finish &Mergeالضغط على  6



انتھى الدرسانتھى الدرس

شكرا لتفاعلكم

انتھى الدرسانتھى الدرس


