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  :الـفـهـرسـتالـفـهـرسـت

  رقم الصفحة  الموضوع  رقم الفصل

  1  مقدمة  1

  2  الواجهة الرئيسية  2

  Word Art4رئيسي النص ال  3

  7  إعدادات عامة  4

  Text11النصوص   5

  Keyboard Shortcuts  19مختصرات لوحة المفاتيح االساسية   6

  Graphics  20الرسوم   7

  Tables31الجداول   8
  

  

  الـفـصـل األولالـفـصـل األول

  دمـةدمـةــققُمـُمـ

وهو مخصص  2010هو أحد برامج حزمة اوفس  2010 وورد برنامج مايكروسوفت  
ضمن ملف  لمعالجة الكلمات، حيث يتيح إدخال الكلمات بصورة الكترونية على صفحات إفتراضية

حصائية. هذه مع امكانية إدراج الجداول والصور والمخططات األ "Documentمـُستند "تحت اسم 
  دون تأثير. للتحديث مع امكانية االحتفاظ بالملف االصليوالصفحات تكون قابلة للطباعة، للتنضيد، 

 روابط إنشاء/  Find البحث/  Sorting البيانات ترتيب امكانية البرنامج يوفر آذلك

Hyperlink اخر نوع من خارجي بملف نص فّعال ربط داخل المستند الواحد أو. 

  

   2010تعلـّم مايكروسوفت وورد 
 

 

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى

Khalid Farhod
Text Box
أعداد : د. خــــالد فرهود قسم الهندسة الكيمياوية 
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  الـفـصـل الـثـانـيالـفـصـل الـثـانـي

  الـواجـهـة الـرئـيـسـيـةالـواجـهـة الـرئـيـسـيـة

 Start  <Allُانقر  2010لتشغيل برنامج مايكروسوفت وورد  Programs  <

Microsoft Office  <Microsoft Word 2010 :ستظهر النافذة التالية ،  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Flow، ستالحظ غياب القوائم المنسدلة 2003إن آنت معتادا على العمل مع برنامج أوفس   

down menus.لكن ال ترتبك فاألشرطة ستقوم بتسهيل العمل بكفاءة أآثر من القوائم المنسدلة ،  

  ناصر الواجهة الرئيسية هي:ع

  شريط االوامرCommand Bar هو مجموعة من االيكونات لتنفيذ المهمام الرئيسية :

)، ويمكن رؤية المزيد من االوامر Back، العودة خطوة الى الوراء Save(مثل الخزن 
المزيد من االوامر بضغط يمكن اضافة االسود الصغير يسار االيكونات.  بضغط السهم

 :More Commandsاالسود يسار االيكونات واختيار السهم 

To
o
ls

اال
ت 
وا
د

 

 صفحة العمل

Ribbons   األشرطة 

Command Bar شريط أالوامر 

 اسم ملف العمل االفتراضي 

 تغيير قياس نطاق الرؤية

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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 األشرطة Ribbons:  هي صفحات مصنـّفة حسب وظيفة االدوات التي تحويها. يمكن
 بالضغط على اسم الشريط. األشرطةالتنقل بين 

  االدواتTools يحوي مجموعة من االدوات التي تؤّدي  األشرطة: آل شريط من
 سم الشريط.الوظائف المصنـّفة حسب ا

 عند فتح ملف جديد، يكون اسم الملف االفتراضي إسم ملف العمل االفتراضي :
Document 1. 

 > ستظهر النافذة التالية: File  <Save asإذا اردنا تغيير اسم الملف: انقر شريط 

  

  

  

  

  

  

  

 File  <Saveواالن يمكن خزن التعديالت آل مرة تحت نفس االسم بضغط شريط 

  الموجودة في شريط االوامر. لى ايكونة ، أو النقر ع

يمكن مشاهدة المزيد من االوامر 
بضغط هذا السهم واختيار االمر 
المطلوب، او مشاهدة المزيد من 

ر االوامر بإختيا  

More Commands… 

حدد مكان خزن الملف باالسم الجديد

أآتب االسم الجديد هنا

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى



 

                                                                                            4                                    

 

 يمكن تكبير/ تصغير حجم معاينة الصفحة بواسطة سحب الرؤية نطاق قياس تغيير :
 ذراع الى اليمين أو اليسار.ال

 

  

  الـفـصـل الـثـالـثالـفـصـل الـثـالـث

  WWoorrdd  AArrttالـنـص الـرئـيـسـي الـنـص الـرئـيـسـي 

، ظل Glowيستخدم النص الرئيسي ألنشاء نص يمتلك مؤثرات خاصة مثل (وهج   

Shadow تدرج لوني ،Gradient إنعكاس ،Reflection.(يمكن استخدام هذه  ، وغيرها
 النصوص في تصميم الصفحة االولى من آتاب، او عمل إعالن.

> إختر احد الشكل انقر ايكونة  > Insertإلدراج نص رئيسي: انقر شريط   
ظهر لك مربع نص لكتابة على الشكل بعد ذلك > سيالمرغوب من القائمة، علما انه يمكن التعديل 

  النص المطلوب بداخله:

  

  

  

    

  

  

  

 .لتغيير النص، انقر داخل النص وأآتب النص الجديد 

  لتدوير النص، انقر داخل النص، ستظهر دائرة خضراء أعلى المربع، انقر عليها
 ودّور الشكل.

  لتغيير حجم الخط: انقر شريطHome  للتصغير والتكبير.  > انقر 

  

   

إختر احد االشكال، سيظهر مربع نص، 
 أآتب النص المطلوب بداخله.

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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 ثيرات، انقر نقرة مزدوجة على إطار النص، سيظهر شريط جديد بعنوان لمزيد من التأ
Format ضافة التأثيرات التالية:يحوي ادوات إل، حيث 

 : لتغيير لون النص.   *

 ، أو تغيير نمط الخط (مثال جعله ُمـنـَقــّطًا).: لتغير لون إطار النص  *

 : لتغيير لون ملئ مربع النص.  *

 ع النص، أو تغيير نمط االطار.: لتغيير لون إطار مرب  *

إلضافة تأثيرات على النص، إنقر السهم الصغير على :   *
 يمين االيكونة وأختر أحد التأثيرات من القائمة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وهج  نعكاسإ  ظل

 
  

 

 

 

 انقر هذا السهم

 أشكال جاهزة

 ظل

 انعكاس

 وهج

 حواف مدورة

 بروز

 تجسيم

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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>  لتغيير مسار الحروف (مثال جعلها بشكل متموج)، انقر ايكونة  *
Transform قائمة:> إختر الشكل المطلوب من ال 

    

  

  

  

  

  

  

  

  وستظهر نقطتان ذات لون وردي حول الشكل، يمكن تغيير ميالن الحروف بسحب هذه النقاط.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

ر الشكل المطلوباخت  
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  الـفـصـل الـرابـعالـفـصـل الـرابـع

  إعـدادات عـامـةإعـدادات عـامـة

  لخزن ملف جديد ألول مّرة: انقر شريطFile  <Save as :ستظهر النافذة التالية < 

  

  

  

  

  

  

، أو  File  <Saveآل مرة تحت نفس االسم بضغط شريط واالن يمكن خزن التعديالت 

 الموجودة في شريط االوامر. النقر على ايكونة 

  قد يظهر شريط التنبيه التالي والذي  ،2010عند فتح ملف موجود في الحاسبة في حزمة أوفس

، Macroيدل يطلب تأآيد الموافقة على فتح هذا الملف أو التحديث عليه (ألحتوائه على روتين 

 ، ....):Active Xإعدادات 

  والمباشرة بتحديث الملف. Enable Editingيمكن الضغط على زر 

 File  <Options  <Trust Center  <Trust Centerإلطفاء هذا التنبيه تماما: انقر شريط 

Setting  < ضع االشارة على إختيارNever Show the information about blocked 

content  <Ok .  

  

  

  

حدد مكان خزن الملف باالسم الجديد

أآتب االسم الجديد هنا

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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  لقلب الصفحة من الوضع العموديPortrait الى الوضع االفقي Landscape  انقر شريط :

Page Layout  <Orientation  <Landscape :آما موضح ، 

  

  

  

  

  

  

  لعمل إطار للصفحة: انقر شريطPage Layout  <Page Boarders  ستظهر النافذة <
 التالية:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 تحديد شكل االطار

 تحديد لون االطار

 تحديد سمك االطار

 اضافة خط افقي مزخرف

 إطارات مزخرفة جاهزة

 اختيار اضالع معينة

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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  إلظهار المسطرةRuler  : أنقر شريطView    داخل مربع  √> ضع عالمةRuler ولتحويل ،

>  File  <Options  <Advancedانقر شريط  الى سنتيميتر: چمن إنـوحدة قياس المسطرة 

> غيـّر  Displayحرك المسطرة العمودية للنزول الى اسفل النافذة لغاية الوصول الى حقل 

 :Centimetersالى  Inchesوحدة القياس من 

 

  

  

  

  

  

  إلضافة أرقام صفحات: انقر شريطInsert  <Page Number  انقر <Top of Page  لطبع

لطبع أرقام الصفحات في أسفل  Bottom of Pageأرقام الصفحات في أعلى الصفحة، أو انقر 
 أرقام الصفحات ستظهر على آل الصفحات تلقائيًا. الصفحة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يمكن إختيار نمط الترقيم المرغوب

 

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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 حات (مثال أسم الكتاب، أو عنوان الفصل): انقر شريط إلضافة نص في أعلى وأسفل آل الصف
Insert  انقر <Header  إلضافة نص في أعلى الصفحات، أو انقرFooter  إلضافة نص في

  أسفل الصفحات. النصوص ستظهر على آل الصفحات تلقائيًا.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمعاينة شكل الصفحة قبل الطباعةPrint Preview  ط االوامر من شري : أنقر ايكونة

Command Bar  إن لم تجد هذه االيكنة هناك، إضغط على السهم االسود في نهاية شريط ،

 : Print Preview and printاالوامر لعرض خيارات أآثر وأختر 

  

  

  

  

  

  

 

يمكن إختيار نمط النص المرغوب

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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  من لوحة المفاتيح. Escغط زر اضمرة أخرى، أو   Fileانقر شريط ى واجهة العمل: للعودة ال

انقر زر إطبع النافذة أدناه > حدد االعدادات في  > Print> انقر  Fileشريط للطباعة: انقر 

Print:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 معاينة قبل الطباعة

 إعدادات الطباعة

 

عة
طبا
 ال
يذ
تنف

 

تحديد عدد النسخ

إعدادات الطابعةتحديد   

نطاق الطباعة (آل الملف أو الصفحة الحالية فقط)تحديد 

لطباعةأرقام صفحات معينة لتحديد   

 طباعة على شكل افقي/ عمودي

قياسات ورق الطباعة تحديد  

عدد الصفحات في الورقة الواحدةتحديد   

 

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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  الـفـصـل الـخـامـسالـفـصـل الـخـامـس

 TTeexxttالـنـصـوص الـنـصـوص 

  يمكن إستخدام النصوص في الوورد بصيغتين:  

  

  

  

  

  

  :النص المباشرأوًال: 

  في أي مكان فارغ من الصفحة والبدء بالطباعة.نقر المؤشر يمكن  

تغيير إعدادات النص (نوع الخط، لون الخط، المؤثرات،...): ظلل النص المطلوب تغيير ل  
  يارات التالية:خ> تتوفر ال Homeإعداداته > انقر شريط 

، و جعل Italic، جعل النص مائل Underlined: إضافة خط تحت النص   *

  .Boldالنص سميك 

 ، ...).Arial ،Times New Roman  ،Andalus: تغيير نوع الخط (  *

 . Font Size : تغيير حجم الخط  *

 .Font Color تغيير لون الخط:   *

 .Text Highlight Color: تظليل النص بلون   *

 .Alignmentالمحاذاة شكل : تحديد   *

  إضافة أرقام للفقرات. :   *

 : إضافة عالمات نقطيـّة للفقرات.  *

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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 .2(س+ص) ، مثال: اُالسيـّة الصيغةتحويل الكتابة الى :   *

 ....... + 3س +2 س + 1س = نس تحويل الكتابة الى الصيغة الفرعية ، مثال::   *

، الظل Glow، والوهج Reflectionإلضافة تأثيرات على النص، مثل االنعكاس :   *

Shadow :وغيرها 

 

 

 عمل نسخة من النص المظلل (مع إبقاء أالصل).:   *

 قص النص المظلل.:   *

 ).Cut) أو المقطوع (بـ Copyوخ (بـ لصق النص المنس:   *

مثل اللون، نوع الخط، ( تقوم هذه االداة بنسخ اإلعدادات فقط:   *
 ) من نص معين الى نص أخر بالخطوات التالية:تأثيرات،...

 النص المصدر (المطلوب أخذ اعداداته).ظـَلـِّل  )1

 .انقر االداة  )2

 ظـَلـِّل النص المطلوب نقل االعدادات اليه. )3

 .Clear Formattingل الة آل االعدادت للنص المـُظلإز:   *

> ستنفتح نافذة يسار ورقة العمل،  للبحث عن آلمة في المستند: انقر ايكونة  *
آلمة إنعكاس) >  (مثًال Search Documentاآتب الكلمة المطلوب البحث عنها في حقل 

 آل آلمات "إنعكاس"> سيتم تظليل   Enter Keyاضغط مفتاح االدخال من لوحة المفاتيح 

 باللون االصفر،  آما موضح:

 

 

 

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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، مثال تصحيح إلستبدال آلمة بكلمة أخرى في المستند (لمرة واحدة أو لجميع الكلمات المـُشابهة) *
> انقر ايكونة   Homeانقر شريط : آل آلمات "مائة" في مستند معين الى آلمة "مئة" 

 > ستظهر النافذة التالية: 

  

  
  

 

أآتب الكلمة المطلوب 
 تصحيحها

الصحيحةأآتب الكلمة   

ر فقطإستبدال أول ظهو  

استبدال آل الكلمات المشابهة

االنتقال الى الظهور الثاني

آل المواقع 
التي 

ظهرت فيها 
آلمة 

"إنعكاس" 
 في المستند

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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> انقر  Insert،...): انقر شريط چ ،  ≠،  ©،  µ،  ∞،  ±(مثل: لطباعة رمز خاص  *

 ستظهر النافذة التالية:>  More Symbols>  ايكونة 

 

 

 

  

 

 

 

 

:   أو أي معادلة علمية مثلمصفوفة (جذر،آسر،  Equationإلدخال معادلة رياضية *

سيظهر شريط جديد >  Insert New Equation>  ايكونة انقر >  Insertانقر شريط 

 إختر الصيغة المطلوبة:>  Designبإسم 

> سيظهر آسر  > انقر ايكونة   سنأخذ مثال لمعادلة آسرية بسيطة: انقر ايكونة 
داخل حدود زرقاء، ننقر المؤشر على البسط ونكتب معادلة البسط، ثم ننقر على المقام ونكتب 

  .م: معادلة المقا

 

 

 إختر الرمز المطلوب

 انقر هذا الزر

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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في  "الفصل الثالث"بين نص ونص أخر ( مثال من جملة  Hyperlinkلعمل رابط إنتقال  *
 فهرست آتاب معين الى بداية الفصل الثالث من الكتاب):

آما يلي:  Bookmarkنبدأ بتعليم الموقع المطلوب القفز اليه بواسطة اداة التأشير   )1

في الكتاب) > انقر  لفصل الثالثأنقر على المكان المطلوب القفز اليه (اي بداية 

 > ستظهر النافذة التالية: > انقر ايكونة  Insertشريط 

 

 

 

  

  

  

 من الفصل الثالثبإغالق النافذة أعاله، تم تحديد إشارة خفيـّة (في بداية   
  الكتاب) للقفز اليها.

> انقر ايكونة  Insertمن الفهرست > انقر شريط  "الفصل الثالث"ظلل جملة  )2

 ظهر النافذة التالية:ست>  

  

  

 

 

   
  

  

  

: انقر زر االضافةثانيًا : أطبع اسم لإلشارةأوًال   

 أنقر هنا

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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 : Okستظهر النافذة التالية، إختر االشارة التي وضعتها للفصل الثالث >  )3

  

  

  

  

  

  

  

  

" ، وعند الفصل الثالثستتحول عبارة "الفصل الثالث" في الفهرست الى الشكل "   
نتقال في لوحة المفاتيح بنفس الوقت سيتم اال Ctrlمفتاح ضغط على هذه العبارة مع  النقر

  الى الفصل الثالث من الكتاب.

من أي نوع (ملف صورة أو ملف خارجي  بين نص و Hyperlinkلعمل رابط إنتقال  *
أوفس أو ميديا)، مثًال عند النقر على آلمة "شجرة" معينة في صفحة الوورد تقوم الحاسبة 

 بفتح ملف صورة شجرة:

آلمة "شجرة") > انقر شريط  ظلل العبارة المطلوب تحويلها الى رابط انتقال (مثال )1

Insert  ستظهر النافذة التالية: > انقر ايكونة < 

  

  

  

  

  

    

اض محتويات الحاسبة انقر هنا إلستعر
 والبحث عن الملف المطلوب

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى



 

                                                                                       18                                  

 

  : OKعند الوصول الى الملف المطلوب، انقر  )2

 

 

 

 

 

 

 

"، وعند النقر عليها مع شجرةبعد إغالق النافذة أعاله ستتحول آلمة "شجرة" الى " 
 .ختارةبنفس الوقت، يتم فتح الصورة الم Ctrlالضغط على مفتاح 

: انقر في المكان المطلوب وضع Foot Noteإلضافة مرجع في نهاية الصفحة  *

> سينتقل   > انقر ايكونة  Referencesالمرجع فيه ضمن النص > انقر شريط 
 المؤشر تلقائيا الى اسفل الصفحة لكتابة اسم المرجع أو المالحظة، مع وضع رقم للمرجع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة المطلوبة مثًال
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  :النص صندوقثانيًا: 

تخدم صندوق النص لكتابة نص في موقع مستقل في الصفحة (آأن يكون آتابة موقع يس *
  الكتروني فوق صورة أو آتابة تعليقات عليها).

> إختر الشكل االول من  > انقر ايكونة  Insertإلدخال صندوق نص: انقر شريط  *
  النافذة:

  

  

  

  

    

  

  

 كه، تغيير أبعاده، تدويره.مقابض، أي انه يمكن تحريإحتواء صندوق النص على  نالحظ

، وهو نفس Formatبالنقر نقرة مزدوجة على إطار صندوق النص، سيظهر شريط  *

 .Word Artالشريط المستخدم في تغيير إعدادات النص الرئيسي 

لتغيير إتجاه الكتابة في مربع النص: انقر ايكونة  *

 وأختر االتجاه المطلوب: 

ضع  لجعل الصندوق خفي وإبقاء النص وحده: *
صندوق النص في الموقع المطلوب > انقر نقرة 

> من ايكونة لون  Formatشريط مزدوجة لتفعيل 

 Noأختر  الملئ  Fill  من <

 .No outlineإختر   ايكونة لون اإلطار

 

  

 اآتب النص في هذا المربع

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى



 

                                                                                  20                                    

 

  الـسـادسالـسـادسالـفـصـل الـفـصـل 

  KKeeyybbooaarrdd  SShhoorrttccuuttُمختصـرات لـوحة المفاتيـح األسـاسية ُمختصـرات لـوحة المفاتيـح األسـاسية 

  ةـيـعـّالـالف  حـيـاتـفـمـال
  المؤشر في المستند.تحريك   ↓  →  ↑  ←

Home  .نقل المؤشر الى بداية السطر  
End  .نقل المؤشر الى نهاية السطر  

Insert   عند تفعيل هذا المفتاح، يمكن الكتابة بين الحروف مع دفع الحروف المتبقية، وعند عدم
  تفعيله يتم الكتابة فوق الحروف.

 )← ↑ → ↓(Shift +  ع المؤشر بإتجاه السهم.تظليل النص من موق  
Shift + Home  من موقع المؤشر الى بداية السطر.تظليل النص  
Shift + End .تظليل النص من موقع المؤشر الى نهاية السطر  
Ctrl + A .تظليل آل المستند  
caps lock .عند تفعيل هذا الزر، يتم الطباعة بحروف انكليزية آبيرة  

  االنكليزي بالشكل الكبير. طباعة الحرف Shiftأي حرف + 
Delete .مسح حرف من أمام المؤشر  

backspace .مسح حرف من وراء المؤشر  
Ctrl + C نسخ النص المظلل Copy.  
Ctrl + X  قص النص المظللCut. 
Ctrl + V لصق النص المنسوخ أو المقطوع Paste.  
Ctrl + B  تحويل النص المظلل الى نص سميكBold.  
Ctrl + I  تحويل النص المظلل الى نص مائلItalic.  
Ctrl + U .رسم خط تحت النص المظلل  
Ctrl + Z الرجوع بالعمل خطوة الى الوراءUndo. 
Ctrl + Y  كس عمل االخير، عألغاء الرجوع)Ctrl + Z.(  
Ctrl + S  خزنSave.  
Ctrl + P  (بالطابعة) طباعةPrint.  
Ctrl + ] دة.تكبير حجم الخط درجة واح
Ctrl + [ .تصغير حجم الخط درجة واحدة  
Ctrl + F  بحث عن آلمة معينةFind.  
Ctrl + N  فتح مستند جديدNew.  
Ctrl + O  فتح نافذة المستعرضWindows Explorer  لفتح ملف موجودOpen.  
Ctrl + W   غلق المستندClose.  

  

  

  

  

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى



 

                                                                                    21                                    

 

   

  الـفـصـل الـسابـعالـفـصـل الـسابـع

 GGrraapphhiiccssالـرسـوم الـرسـوم 

  

  :Shapes كال األساسيةاألشأوال: 

وهي مجموعة من أشكال هندسية اساسية (مربع،  دائرة،   
ُشـعاع.....) إضافة الى أشكال آثيرة االستخدام مثل االسهم 

  بأشكال وانواع مختلفة، نجوم، الفتات، وفقاعات حوار. 

آل هذه االشكال تكون قابلة للتعديل من ناحية القياسات،   
  نعكاس، وغيرها.اللون، الظل، الدوران، اال

،  Insert  <Shapesإلضافة شكل أساسي: انقر شريط   
ستظهر القائمة المجاورة، يمكن النقر على الشكل المطلوب 
فيتحول شكل المؤشر الى الشكل + حيث يمكن انذاك البدء برسم 

  الشكل على المكان المطلوب من الصفحة.
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  .Add Text>  لكتابة نص داخل الشكل: انقر نقرة يمين فوق الشكل  

، Formatإلمكانية تحديث الشكل، انقر نقرة مزدوجة بداخله، فيظهر شريط جديد بإسم 
  يمكن من خالله:

 .) تغيير لون الشكل (من ايكونة  *

 ). تغيير لون االطار (من ايكونة   *

 )،  إضافة تأثيرات على الشكل (من ايكونة   *

 ).Change Shapeإختيار و تغيير الشكل الى شكل اساسي أخر (من ايكونة  *

 ).Edit Pointsوإختيار  تحوير نقاط الشكل (من ايكونة  *

 ). تغيير لون النص بداخل الشكل االساسي (من ايكونة  *

 ). تغيير لون إطار النص بداخل الشكل االساسي (من ايكونة  *

 ).Transformوإختيار  تغيير نمط النص المكتوب بداخله (من خالل ايكونة  *

ترتيب أشكال أساسية فوق بعضها: نقر يمين فوق الشكل المطلوب تغيير لتغيير  *
 Send toلدفع الشكل الى االمام، أو  Bring To Front> إختر  Orderترتيبه > 

Back .إلرسال الشكل الى الخلف 

 

 

 

 

 

 

النجمة وأختر: فوق يمين نقرة: االمام الى النجمة لدفع  

Bring to Front 
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أغلب االشكال تحوي معين صغير أصفر (أو أآثر)، تستخدم هذه آمقابض لتغيير  *
 تنظيم الشكل:

  

  

  

 ). إختيار نمط ملئ جاهز (من ايكونة  *

 من لوحة المفاتيح. Deleteلمسح شكل أساسي، انقر فوق الشكل > اضغط  *

لدمج مجموعة من االشكال وجعلها قطعة واحدة: انقر على حدود االشكال مع ضغط  *
من لوحة المفاتيح > نقرة يمين فوق أحد االشكال التي تم اختيارها >   Ctrlمفتاح 

Groupصل العناصر آرر العملية مع إختيار . لفUngroup. 

 :Picturesالصور ثانيًا: 

> من  Insert  < Pictureإلضافة ملف صورة الى صفحة العمل: انقر شريط   

  :Insertإذهب الى موقع الصورة > إضغط زر  Insert Pictureنافذة 

  
  

  

 

   

 

 

، ويمكن Formatط جديد بإسم للتعديل على الصورة،  انقر نقرة مزدوجة فوقها، سيظهر شري
  التعديل على الصورة آما يلي:

بسحب المقابض الصفراء

أوال: حدد الصورة

 ثانيا: إضغط هذا زر
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التصغير، ويستخدم المقبض األخضر  \تستنخدم المقابض البيضاء حول الصورة للتكبير *
 للتدوير.

  .  ايكونة لتعديل إضاءة الصورة: انقر *

 وأختر اللون المطلوب.   ايكونة لتحويل الصورة الى لون واحد: انقر *

 

  

  

وأختر   ايكونة ات فالتر الفوتوشوب على الصورة: انقرإلضافة تأثير *
 الفلتر المطلوب.

  

  

  

 .  ايكونة إلرجاع الصورة الى حالتها االصلية: انقر *

إن الصورة ستكون ثابتة في موقعها الذي تم اضافتها فيه، لجعلها حّرة الحرآة: انقر ايكونة  *
Wrap Text  <Square : 
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وأختر اإلعداد  لصورة، انقر المقطع إلضافة إعدادات جاهزة ل *
 المناسب:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 وحدد لون وسمك ونمط االطار: إلضافة إطار للصورة، انقر ايكونة  *

 

 

 

 

 

 Wordآذلك ينطبق على الصور نفس التأثيرات االخرى الموجودة في "النص الرئيسي  *

Art تغيير ، و) " مثل االنعكاس، الوهج، إضافة ظل (آلها من خالل ايكونة

 Sendأو  Bring to Front تسلسل الصور المتكدسة فوق بعض من خالل نقرة يمين > 

to Back. 
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 Wrapلقطع جزء من الصورة: تأآد ان الصورة في الوضع القابل للحرآة (أي اختيار  *

Text  <Square  ول الصورة > قم بتحريك الزوايا السوداء ح ) > انقر ايكونة

 : Enter Keyوب > إضغط زر االدخال إلبقاء المقطع المرغ

 

  

  

  

آما يمكن قطع الصورة حسب قالب معين من ضمن االشكال األساسية آما يلي:  تأآد ان 
) > انقر السهم  Wrap Text  <Squareالصورة في الوضع القابل للحرآة (أي اختيار 

  > إختر الشكل المطلوب: Crop to Shapeإختر  > الصغير قرب األيكونة 
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  :Clip Artالرسوم الكارتونية  : ثالثًا

 Clipيحتوي الوورد على مجموعة جاهزة من الرسوم الكارتونية    Arts وهي رسوم ،

> ستنفتح  Insert  <Clip Artبسيطة رمزية يمكن ادراجها في ورقة العمل بالنقر على شريط 

تظهر جميع الرسوم الكارتونية في تلك > س Go> إنقر زر  Clip Artنافذة يمين صفحة العمل بإسم 
  النافذة الجانبية > انقر على الرسم المطلوب إضافته لورقة العمل. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

على الرسوم  Picturesيمكن تطبيق آل التأثيرات الموجودة في موضوع الصور  *

 :Clip Artالكارتونية 

 

 

 

 

 

 

  

1
2 

3 
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  :  Smart Artالتوضيحية المخططات: رابعًا

التي تستخدم في العروض العلمية (آالشكل الهرمي، المقطع العرضي،  وهي المخططات
  دورة حياة،.....).

> ستظهر النافذة  > انقر ايكونة  Insertإلضافة مخطط توضويحي: انقر شريط 
  التالية، إختر المخطط المطلوب:

  

  

  

  

  

  

  

  آمثال للشرح: سنختار الشكل  Hierarchyمن الصنف   

  

  

  

  

  

  

، سيتم  رسم المخطط داخل صفحة العمل دون OKلشكل والضغط على زر عند إختيار ا
  اعدادات حيث يمكن الكتابة داخل الخاليا بواسطة النقر بداخلها وطباعة البيانات آما موضح:

  

وع
الن

ب 
حس

ة 
ـّـف
صن
ُمـ

ت 
طا
ط
مخ

 

مخططات متوفرة في النوع 
هالذي تم اختيار  

عرض 
مسبق 
 للمخطط
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، يحوي Designعند النقر نقرة مزدوجة على اطار المخطط، سيظهر إطار جديد بإسم   
  على المخطط الذي تم اختياره: آافة االعدادات الممكن تطبيقها

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  توجد إعادات مشابهة لكل المخططات االخرى في قائمة المخططات التوضيحية.  

  

  

  

  

 إضافة خلية جديدة للمخطط

تدوير 
ربط 

الخلية بين 
اليمين 
 واليسار

 إرجاع المخطط لإلعدادات االصلية تغيير ألوان المخطط

إظهار 
وإخفاء 
لوحة 

البيانات 
 للمخطط

 تغيير نمط المخطط (ظالل ، تجسيم، ..) تغيير شكل الخاليا
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  :  Statistical Chartsاإلحصائية المخططات: خامسًا

يمكن إضافة مخطط احصائي يمثل جدول بيانات معين بحيث يتم تحديث المخطط تلقائيا في 
> انقر ايكونة  Insert: انقر شريط في وورد  إلضافة مخطط إحصائي دول.حالة تحديث قيم الج

  > ستظهر النافذة التالية إلختيار صيغة المخطط المطلوب: 

 

 

  

  

  

  

سيتم فصل الشاشة الى نصفين، يمكن مشاهدة شكل بإختيار احد الصيغ (االولى مثال) 
شاشة فيحوي نافذة برنامج أآسل المخطط االحصائي في نافذة وورد يسار الشاشة، أما يمين ال

  بداخلها قيم إفتراضية قابلة للتعديل:

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

المخطط في صفحة العمل االصلية في وورد  جدول بيانات تلقائي قابل للتعديل في أآسل

يمكن التعديل على هذا الجدول 
 إلدخال البيانات المطلوبة
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، لنفرض تغيير بيانات الجدول الى بيانات ثالث طالب ودرجاتهم االمتحانية في اربع مواد  
  نالحظ تحديث المخطط تلقائيا بعد طباعة الدرجة واالنتقال الى خلية اخرى:

  

  

  

  

  

  

  

  

ال القيم، إغلق نافذة االآسل فتعود الى نافذة الوورد التي آنت تعمل بعد االنتهاء من ادخ
عليها وستجد المخطط االحصائي في مكانه المحدد. لفتح نافذة أآسل مرة اخرى في المستقبل 
لغرض تحديث بيانات الجدول: انقر فوق مساحة المخطط فتظهر ثالث أشرطة جديدة > انقر شريط 

Design  < تظهر صفحة االآسل في الجزء االيمن حيث يمكن إجراء > س انقر ايكونة
  التعديالت المطلوبة.

  إلستعراض بعض االعدادات االساسية الممكن تطبيقها على المخطط:

لتغيير لون أي عنصر من المخطط (خلفية، لون سلسلة اعمدة، مفتاح المخطط): انقر مرة  *
  > انقر ايكونة Formatواحدة على العنصر المطلوب تغييره > انقر شريط 

 واختر اللون الجديد.   

لتغيير صيغة الكتابة على المحاور، انقر فوق الكتابة > غير إعدادات الخط بشكل عادي من  *
 .Homeشريط 

لتغيير نوع المخطط (دون مسح النخطط االصلي وإعادة بناء مخطط جديد): انقر على  *

 ختر الشكل الجديد.وأ > انقر ايكونة  Designمساحة المخطط > انقر شريط 
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  الـفـصـل الـثـامـنالـفـصـل الـثـامـن

  TTaabblleessالجداول الجداول 

نوع اإلطار، بطريقة سهلة، ويمكن  التحكـّم بامج وورد امكانية إنشاء جدول يوفر برن
عدة طرق لرسم جدول، أآثرها آفاءة وإمكانية ترتيب المحتوى ابجديًا. يوجد الخطوط، ،االلوان 

  > ستظهر النافذة التالية:  Insert Tableانقر > > انقر ايكونة  Insertهي: انقر شريط 

  

  

  

  

 

  

  

سيتم رسم الجدول المطلوب على عرض الصفحة. مثال عند إختيار جدول متكون من اربع   
  اعمدة وثالث سطور:

  

 

 

 

في الزاوية  سيظهر الشكل >  ألختيار آل خاليا الجدول: ضع المؤشر فوق الجدول *
  ا اليسرى من الجدول، انقر عليها إلختيار آل خاليا الجدول.العلي

  يـُستخدم نفس المقبض لتحريك الجدول في صفحة العمل. 

 

 

 تحديد عدد األعمدة

 تحديد عدد السطور
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الذي  □: ضع المؤشر فوق الجدول > انقر على الشكل يدويًا جدولال قياساتلتغيير  *

 :سيظهر في الزاوية السفلى اليمنى > اسحب الجدول الى الحجم المطلوب

 

  

  

  

  

يير عرض عمود معين: ضع المؤشر على اإلطار الفاصل بين ذلك العمود والعمود ولتغ
  > انقر مع السحب الى العرض المطلوب. ╫المجاور فيتحول شكل المؤشر الى 

ولتغيير إرتفاع سطر معين: ضع المؤشر على اإلطار الفاصل بين ذلك السطر والسطر 
  المطلوب. اإلرتفاعحب الى > انقر مع الس ╪المجاور فيتحول شكل المؤشر الى 

أما لتغيير حجم الجدول بشكل  *
ظلل آل : (بوحدات القياس) دقيق

(أو سطر معين أو عمود الجدول 
انقر نقرة يمين فوق > معين) 

 Table>  المنطقة المظللة

Properties  ستظهر النافذة <
  :المجاورة

  

  

  

  

  

  

  

تحريك الجدول في صفحة العمل.يستخدم هذا المقبض لتأشير آل الجدول، و   

 يستخدم هذا لتغيير حجم الجدول يدويًا.
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  آما موضح: Rowتحديد ارتفاع الخاليا من صفحة يمكن 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  :موضح آما Column صفحة من الخاليا عرض تحديد ويمكن 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 تحديد العرض بوحدة القياس المستخدمة

قم بتأشير هذا الحقل

 تحديد االرتفاع بوحدة القياس المستخدمة

 تغيير هذا الحقل الى 

Exactly  
 قم بتأشير هذا الحقل
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ألختيار عمود: ضع المؤشر خارج الجدول أعلى العمود المطلوب إختياره، سيتحول شكل  *
 انقر نقرة واحدة وسيتم إختيار آل العمود.>  المؤشر الى الشكل 

قرب السطر المطلوب إختياره، سيتحول شكل المؤشر الى  ألختيار سطر: ضع المؤشر *
 > انقر نقرة مزدوجة وسيتم إختيار آل السطر. الشكل 

الخلية المطلوبة وإبدأ بالكتابة. يمكن تغيير إعدادات خط  لملئ بيانات الجدول، انقر داخل *
 الكتابة داخل الجدول آما في النص العادي:

 

من لوحة  tabإمتالء الجدول فيمكن اضافة اسطر جديدة بتكرار الضغط على مفتاح  عند *
 المفاتيح.

لحشر سطر داخل الجدول: نقرة يمين داخل الجدول حول المكان المطلوب حشر سطر أو  *
 عمود فيه > اختر الخيار المناسب:

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 حشر عمود يسار موقع المؤشر

 حشر عمود يمين موقع المؤشر

 حشر سطر فوق موقع المؤشر

 حشر سطر تحت موقع المؤشر
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يط الكتابة في الخاليا: ظلل عند تكبير الجدول، ستتكدس الكتابات في زوايا الخاليا، لتوس *
 إختر الشكل المطلوب:>  Cell Alignmentالجدول > نقرة يمين > 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

>  Designلتغيير لون إطار الجدول، أو تغيير نمط اإلطار: > ظلل الجدول > انقر شريط  *
 حدد االعدادات المناسبة:

 

 

 

 

 

 

 

لتغيير إتجاه الكتابة: إختر الخاليا المطلوبة  *
 Textرة يمين > > نق Direction  < إختر االتجاه

 المطلوب من النافذة:

 

أوًال: حدد نوع خط اإلطار ، سمك االطار، 
 ولون االطار من هذا القسم

ه ثانيا: حدد منطقة تطبيق هذه االعدادات من هذ
 القائمة (آل الجدول، االطار فقط، .....)
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 .Merge Cellsلدمج عدة خاليا: ظلل الخاليا المطلوب دمجها > نقرة يمين >  *

 Splitلتقسيم خلية الى عدة خاليا: انقر داخل الخلية المطلوب تقسيمها > نقرة يمين >  *

Cells :ستظهر النافذة التالية < 

  

  

 

  

  

محتوى وحسب  Descendingأو تنازليًا  Ascendingالجدول (تصاعديًا ور سطلترتيب  *

انقر انقر داخل الجدول > ):  Text نصأو  Numberإعتمادًا على قيم عددية  عمود معين

 > ستظهر النافذة التالية: > انقر ايكونة  Layoutشريط 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :Physicsالفيزياء لبة في مادة فمثال لترتيب الجدول تنازليًا إعتمادا على قيم الط  

  

تحديد عدد االعمدة المطلوبة

تحديد عدد السطور المطلوبة

 تحديد العمود االساس في للترتيب
تحديد نوع القيم المعتمدة بالترتيب إن 

 آانت عددية او نصيـّة

تحديد نوع الترتيب ان آان 
 تصاعدي او تنازلي
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انقر في الخلية الفارغة عمود، أضف سطرًا في نهاية الجدول > عناصر إليجاد مجموع  *

 > انقر ايكونة  Layoutتحت العمود المطلوب ايجاد مجموع عناصره > انقر شريط 

 ت الجدول.، وسيظهر المجموع في الخلية الفارغة تحOk> ستظهر نافذة انقر فيها زر 

  

  

  

  

  

إليجاد مجموع عناصر سطر، أضف عمودًا في نهاية الجدول > انقر في الخلية الفارغة  *

>  > انقر ايكونة  Layoutبعد السطر المطلوب ايجاد مجموع عناصره > انقر شريط 

 ، وسيظهر المجموع في الخلية الفارغة بعد الجدول.Okستظهر نافذة انقر فيها زر 
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 > انقر االيكونة   Design: انقر داخل الجدول > انقر شريط معينة خلية لمسح إطار *

 من لوحة المفاتيح. esc> انقر فوق األجزاء المطلوب مسحها، وعند اإلنتهاء إضغط زر 

لمسح سطر آامل (أو عمود آامل): انقر داخل اي خلية من السطر (أو العمود) المطلوب  *
 النافذة التالية: > ستظهر Deleteمسحه > نقرة يمين > 

 

  

 

   

 

 .Delete Tableآل الجدول: ظلل الجدول > نقرة يمين > لمسح  *

 مسح سطر آامل

 مسح عمود آامل
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 الـحـاسوبتـطـبـيـقـات 

  األولالفصل 

 مـكـونـات جـهـاز الـحـاسـوب واالجـهـزة الـمـرتـبـطـة بـه 
 

 ومراحل تطورهتعريف الحاسوب  -أوالً :
هي المواد  : البياناتهو جهاز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات و معالجتها للحصول على معلومات. و  الحاسوب

هي العمليات الالزمة التي يتم من خاللها  المعالجةالخام أو المدخالت التي تدخل الى نظام الحاسوب كي تعالج، و 

معلومات يستفاد  إلىهي البيانات التي تم جمعها و معالجتها و تحويلها  المعلوماتتحويل البيانات الى معلومات، و 

 منها.
 

 الحاسوب (تطور الحاسوب ) اجيال  -
منذ بداية عقد الخمسينات من القرن العشرين وحتى يومنا الحاضر، حدثت تطورات كثيرة في مجال الكمبيوترات ، 

العمليات . وعليه فقد صنفت الكمبيوترات إلى  إجراءحيث زادت سرعتها ، وكبر حجم ذاكرتها وزادت قدرتها على 

دات المرتبطة بالكمبيوترات أو على البرامج والتعليمات التي أجيال يبدأ كل جيل بتطور مهم حدث ، إما على المع

 : يعمل عليها . ويمكن تصنيف الكمبيوترات حسب األجيال كالتالي
 

م ، و استخدمت في 1959م إلى 1950كانت أجهزة هذا الجيل في الفترة من  وأهم خصائصه -:الجيل األول 

كانت هذه الصمامات تحتاج إلى حرارة األسطوانات الممغنطة.صناعة الحاسب الصمامات اإللكترونية المفرغة و 

سرعة وكان حجم هذه الكمبيوترات كبيراً جدا، ووزنها ثقيل ., وعالية، لذلك فقد كانت تستهلك طاقة كهربائية عالية 

 . تنفيذ العمليات بطيئة إلى حد ما
 

م. وذلك نتيجة التطور الذي 1964 ىم إل1959كانت أجهزة هذا الجيل من الفترة  وأهم خصائصه-:الجيل الثاني 

حيث كان , الذي استخدم في صناعة الحاسب بدالً من الصمامات اإللكترونية المفرغة أدى إلى صناعة الترانزستور

هذا الجيل أصغر من الجيل األول  كان حجم كمبيوترات, وال يحتاج طاقة كهربائية عالية  أصغر حجما وأطول عمرا

 . رعة في تنفيذ العملياتأصبح أكثر س, و
 

م. فقد حدث تطور 1972 ىم إل1964كانت أجهزة هذا الجيل في الفترة من  وأهم خصائصه-:الجيل الثالث 

أصبحت أصغر , الكومبيوترات  السليكونوالمصنوعة من رقائق  IC))إلكتروني آخر بصناعة الدوائر المتكاملة 

تم إنتاج , و أصبحت سرعة الكمبيوترات تقاس بالنانوثانية., وانخفضت تكلفة إنتاج الكمبيوترات حجما بكثير و

 تم إنتاج أجهزة إدخال وإخراج سريعة ., والملونة وأجهزة القراءة الضوئية الشاشات 
 

وما بعدها وحدث تطور هائل حيث  1971هذا الجيل في الفترة من  أجهزةكانت  وأهم خصائصه-: الجيل الرابع

وقية تميزت كمبيوترات هذا الجيل بصغر الحجم وزيادة السرعة والدقة والوث, Chips))استخدمت الشرائح الرقيقة

ظهرت الذاكرة العشوائية , ين العمليات في الثانية الواحدة أصبحت السرعة تقاس بمالي, وسعة الذاكرة وقلة التكلفة 

RAM  والذاكرة الدائمةROM  ,طورت نظم , خراج أكثر تطورا وأسهل استخداما أصبحت أجهزة اإلدخال واإل

 التشغيل ، مما أدى إلى ظهور الكمبيوترات الشخصية .
 

التعامل مع اللغات  –كفاءة أعلى )تمييز األصوات  جيل قادم من الحاسبات الذكية وأهم خصائصه-:الجيل الخامس 

زيادة في اإلنتاجية حيث سيتعامل معها اإلنسان وفر كمبيوترات هذا الجيل ت .( واللهجات لتنفيذ األوامر وتحليلها

 مباشرة ألن بإمكانها فهم المدخالت المحكية ، المكتوبة والمرسومة .زيادة هائلة في السرعات وسعات التخزين .
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كمبيوترات عمالقة ذات قدرات كبيرة جدا، وتمتاز بدرجة عالية ,  ظهور الذكاء االصطناعي ولغات متطورة جدا

 . جدا من الدقة

 مكونات الحاسوب -ثانياً : 

 (Case)الـحـاسـوب  دوقــنـص-1
( desktop)المائلة بتعدد أشكالها فمنها وتتعدد تروالرئيسية  للكمبياألجزاء  على الصندوق الذي يحتوى وه

بها  يأتيو ونجدها أيضا بأشكال مختلفة فنجدها على شكل سيارة وغيرها من األشكال(tower)ومنها البرجيه

 . لتشغيله الذي يغذى باقي أجزاء الكمبيوتر بالكهرباء الالزمة(Power Supply)الطاقة صدرم

 

 Mother board) ة األم )ــوحــالل -2
اللوحة األم هي القاعدة أو األساس الذي يبنى عليه الحاسب ، دورها يكمن في ربط قطع الحاسب بعضها 

 اللوحة األم بعملية تعريف نظام التشغيل بمكونات الحاسب.ببعض وتنظيم عملية االتصال بينها، كذلك تقوم 

 

 Processor) )ج ـالــعـمـال -3
 الحاسوب مكونات إحدى هي-:)Central Processing Unitالمركزية المعالجة وحدة( يسمى ما أو المعالج

 .منطقية أم حسابية عمليات كانت سواءً  بالمعالجة، الخاصة العمليات كافة تنفيذ عن المسؤولة الرقمية

 في والتعليمات األوامر تنفيذ سرعة وتعتمد .وترتبطهذهالوحدةبالذاكرةحيثتستقبلمنهاالبياناتوالتعليماتالخاصةبالمعالجة

 .المعالج هذا سرعة على الحاسوب

 :-  رئيسة أجزاء ثالثة من المركزية المعالجة وحدة وتتكون

 ،Control Unit (CU)التحكم وحدة -1

 ، Arithmetic Logic Unit (ALU)والمنطق الحساب وحدة -2

 .(Register )المسجالت  -3

 معالج .( لتبريده من الحرارة وهذه المروحة تكون مثبته أعلى الfanيحتاج لمروحة ) معالجوال
 

 Memory)رة )ـذاكـال -4

 وهي نوعان أساسيان : 

 Romذاكره دائمة   -1

 Ramذاكره مؤقتة  -2
 

 ( Read Only Memory)اختصار هي(Rom)الدائمةالذاكرة  -:أوال

 * تعرف الكومبيوتر على نوع النظام ) ويندوز(

 . أجزائهمن  * تخبر الحاسب عن كيفية العمل مع كل جزء

 (للتأكد من عمل باقي األجزاء جيدا Self-Test* أيضا تساعد المعالج على عمل االختبار الذاتي عند اإلقالع ) 

 داخل الدوائر االلكترونية للشريحة ذاتها مبنية* البيانات الموجودة في هذه الذاكرة ال يمكن تغييرها نهائيا حيث أنها 

 

 ((Random Access Memoryوهى إختصار لــ  (Ram)المؤقتة  ةالذاكر -ثانيا:
النتائج من وحدة الحساب والمنطق، تستقبل هذه الذاكرة البيانات والبرامج من وحدات اإلدخال، كما تقوم باستقبال 

لهذا كانت ذاكرة للقراءة والكتابة معا . وتفقد هذه الذاكرة محتوياتها بمجرد فصل التيار  , بتخزينها مؤقتا وتقوم

 بالذاكرة المؤقتة أو المتطايرة. الكهربائي؛ لذا سميت

) لتخزين البيانات مؤقتا قبل معالجتها من قبل وحدة المعالجة المركزية،  RAMتُستخدم ذاكرة الوصول العشوائي/ 

الذاكرة مساندة لعمل وحدة المعالجة المركزية، وكلما زادت سعة الذاكرة زادت كمية البيانات وحجم  لذلك تعد هذه

ى التعامل مع البيانات في نفس الوقت، وكلما زادت سعة الذاكرة زادت قدرة المعالج عل البرامج التي يمكن تداولها
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 ألن أي برنامج يتم تشغيله يتم تحميل جزء منه إلى هذه الذاكرة., ومعالجتها وتنفيذ األوامر بشكل أسرع

 .وهى المسئولة عن السرعة فزيادتها أو تقليلها يؤثر على أداء الكمبيوتر

 -:حيث  ولها أهمية كبيرة أيضا 

 تخزن البيانات التي يحتاجها المعالج ألداء مهمة ما *

 Drivers )تخزن أيضا المعلومات التي تخبر المعالج كيف يتعامل مع أجزاء الحاسب) *

 يمكن تغييرها ) عكس الروم ( حسب حاجة المعالج المخزنةالبيانات  *

 أي إنها تحذف عند غلق الجهاز مؤقتةالبيانات في هذا النوع  *

  DDR3وأخيرا  DDR2وأصبحت  .DDR1لرامات فكانت وتطورت ا

 

 Storageنـزيـخـتـال
هو تسجيل البيانات رقميا على إحدى وسائط التخزين الداخلية أو الخارجية المختلفة كالقرص الصلب وذاكرة 

 از التخزين الرئيسي في الحاسوب، فإنهو جهرص الصلب ها أن القالفالش،وسائر وسائط التخزين األخرى. وبم

وسرعته تحسن أداء الحاسوب أو األجهزة الرقمية، ألن عملية نقل الملفات تتم بشكل أسرع، فعند  كلما زاد حجمه

من برنامج نظام التشغيل إلى ذاكرة الوصول العشوائي، لذلك ال بد من توافر مساحة  تشغيل الجهاز يتم تحميل جزء

وهذه الذاكرة العشوائية.وسرعة القرص الصلب بنقل بين هذا القرص  فارغة في القرص الصلب لتبادل البيانات

البيانات بشكل  ة سيتم نقلسوب، فكلما كانت سرعة القرص عاليالبيانات لها دوٌر كبير أيضا في تحسين أداء الحا

 أسرع.

 

 Hard Disk))بـلـصـرص الـقـال -5
( وهو وحدة أو جهاز HDD) hard disk driveأو  Hard Diskالقرص الصلب )

تخزين بيانات رئيسي في الحاسوب، يستخدم في تخزين وإسترجاع المعلومات الرقمية 

من وعلى أقراص سريعة الدوران ) قرص سواقة اإلسطوانة الصلبة(، وهو يتكون من 

أقراص ممغنطة تدور ويقوم القط كهرومغناطيسي بالقراءة والكتابة من وإلى السطح 

قرص صلب عن آخر، سعة التخزين وسرعة  الممغنط. من أهم الخصائص التي تميز كل

 الدوران.

 

 (VGA Card)ةـاشـشـارت الـك -6

والتي تؤثر بشكل كبير  يعتبر كارت الشاشة من القطع التي لها أهميه كبيرة داخل الكمبيوتر

 -:وهي نوعان  أداء الكمبيوتر مع الجرافيك واأللعاب

بحيث تركب في  منفردةأو تكون ( (built-inالرئيسية  اللوحةأما إن تكون بطاقات مثبته في 

فأن تم أستخدم  , ستطيع تغييرها وإزالتها بسهولهنوبالتالي (Slots)األخرى  التوسعةمنافذ 

أما إذا تم  , فلن نحتاج لكارت شاشة مرتفع الذاكرة ة حسابي ةالحاسب في أعمال مكتبي

 مد على الجرافيك بشكل أساسياستخدام الكمبيوتر  في األلعاب والرسم والبرامج التي تعت

والذي يحتوى على NVIDIA )أو  Asusأو  Ati) فأننا  نحتاج لكارت مرتفع الذاكرة ومن أكثر األنواع شهرة 

 . مروحة خاصة به للتهوية السليمة

 

 (DVD Writer)واناتـطـخ االسـاسـل ونـغـشـم -7

 DVDأو CD ونسخ جميع األسطوانات سواء كانت  بتشغيل DVD Writerحيث يقوم 

 giga 5إلى  DVDبينما تصل سعة إسطوانة , mega 700حوالي   CDوسعة اسطوانة

 . وهناك اسطوانات سعتها أعلى من ذلك بكثير
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 (MONITOR)ةــاشـشـال -8
شاشات والكمبيوتر وبين مستخدم الكمبيوترأهم القطع في الحاسب ألنها منفذ التواصل بين 

  -:الكمبيوتر نوعان 

 CRTشاشات أشعة الكاثود 

أفضل من حيث الكفاءة والصحة والحجم والكثير  والتي تعتبرLCDشاشات الكريستال السائل 

عاديه فأنها عدة  أو ةيميز الشاشات عن بعضها البعض سواء كرستاليأهم ما ,  من المميزات

 مميزات كاألتي :

 أنشإظهارها لكل  الشاشةالتي تستطيع Pixelsوهي عدد النقاط  :Resolutionةدقة الشاش

وتقل هذه النسبة في شاشات  الشاشةوهي إشعاعات كهرومغناطيسية تطلقها  :EMRاإلشعاعات

LCD وفي حالة استخدام شاشاتCRT يمكنك استخدام فلترFilterلتجنبها 

 بوصه 17وأشهر المقاسات  الشاشةوهو طول قطر  بالبوصةويقاس  : Sizeالحجم
 

 (MOUSE ) أرةـــفــال -9
 يةيتم فتح أو إغالق أو التعامل مع أ عن طريقها حيثمن أهم أدوات اإلدخال للكمبيوتر  تعتبر

 برنامج أخر يأز أو ونافذة من نوافذ الويند
 

 (Key Board)حـــيــفاتـمــة الــوحـــل -10
 

تتكون لوحة المفاتيح من مجموعة من المفاتيح يمثل كل منها حرفاً من حروف اللغة التي يتعامل معها الحاسوب ) 

العربية ، اإلنكليزية ، الفرنسية ( ، و يمكن أن يجري التعامل مع لغتين بحيث تكون لوحة المفاتيح ثنائية اللغة أي 

( ، وقد تحقق ذلك في  A , aيني شكلين صغيراً و كبيراً ) مثل يوجد حرفان على كل مفتاح . لكن يأخذ الحرف الالت

للحصول على الشكل اآلخر للحرف . ويمكن بواسطة مفتاح (shift)لوحة المفاتيح بفضل استخدام مفتاح يسمى

( الالتينية على الدوام ، في حين ال أثر  Capital lettersالحصول على الحـروف الكبيرة ) (Caps Lock)يسمى

لهذا المفتاح عند استخدام الحروف العربية. تحوي لوحة المفاتيح مفاتيح تمثل حروف اللغة واألرقام، ومفاتيح تمثل 

عالمات الترقيـم ) مثل الفاصلة والنقطة وإشارة التعجب واالستفهام وغيرها ( ، ومفاتيح ذات مهمة معينة مثل 

Shift, Caps lock, Enter غات التي يتعامل معها ل, ويتم التبديل بين ال وغيرها كما هو موضح في الشكل

 ( سويا .Ctrl + Shiftالحاسوب بالضغط على المفتاحين ) 
 

 

 
 

 (Printer) ةـــعــطابـــال -11
حاسوبية. يتم تزويد الطابعة بالوثيقة إما بوصلها  الطابعة الحاسوبية هي جهاز وظيفته إنشاء نسخة ورقية من وثيقة

بالحاسوب الذي يحتوي الوثيقة عن طريق كبل أو قد تكون الطابعة مربوطة بشبكة حاسوبية يرتبط بها الحاسوب أو 

 يمكن تزويد الطابعة بالوثيقة مباشرة )من كاميرا رقمية أو من بطاقة ذاكرة(. وتختلف الطابعات بحسب:

 )ملون، أسود فقط(لون الطباعة -

 )نقطية، حبرية، ليزرية(نوع التقنية  -

 )حيث تقاس بحسب عدد النقاط الحبرية التي تطبع في كل بوصة مربعة(.دقة الطباعة * 

 )قد تقوم بالطباعة فقط وقد تقوم بعدة مهام مع الطباعة كفاكس أو ماسح ضوئي(. المهام* 
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 (Scanner)يالماسح الضوئ -12
الماسح الضوئي آلة تستعمل في إدخال صور ورسومات إلى الحاسوب، حيث يحولها من 

طبيعتها الرسومية إلى صورة رقمية لكي تناسب طبيعة الحاسوب وحتى يسهل تخزينها داخله 

 في ملف واستدعائها وقت الحاجة إليها.

 

 ( DATA SHOW)عارض البيانات -13
يقوم بدوره بعرض وتكبير  DVD أجهزة الفيديو مثل الـجهاز يتم توصيله بالكمبيوتر أو  

صورة العرض على شاشة عرض كبيرة تساعد في إظهار تفاصيل الصورة المعروضة 

 . كبيرة تشاهد العرض أعدادوخاصة إذا كان هناك 
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 الـثـانــي  األسبوع

 (Operating Systems)التشغيل  أنظمة
ي كافة تحكم فهو عبارة عن مجموعة من البرمجيات األساسية التي تقوم بإدارة جهاز الحاسب وت -:نظام التشغيل

حاسب الها تيسر هذه البرمجيات على المستخدم االستفادة من األجهزة التي يتكون منو البرامج والتطبيقات.

 والملحقات التابعة له.
 

 مهام نظام التشغيل

l- التحكم في مسار البيانات 

 تحميل البرمجيات التطبيقية -2

 التحكم في وحدة الذاكرة الرئيسة -3

 التحكم في وحدات اإلدخال واإلخراج -4

 اكتشاف األعطال -5
 

 أمثلة لنظم التشغيل الشائعة
 

 (DOS) دوسنظام التشغيل  -1 

ام تشغيل أي نظ (Disk Operating System) اختصار للعبارة, األنظمة ذات أسلوب المواجهة الخطية يعتبر من

 . IBM م وأنتجته شركة1981من األنظمة وحيدة المهام. وقد ظهر هذا النظام عام ,  األقراص

 

 (Mac OS)نظام تشغيل آبل ماكنتوش -2

لنوافذ اويتميز هذا النظام عن نظام  .IBM أجهزة هو نظام تشغيل خاص بأجهزة آبل ماكنتوش وال تعمل على

 .بقدرته وكفاءته في التعامل مع الصور والرسوم

 

 (UNIX) نظام تشغيل يونكس -3

لحاسب الخادم ام الستخدامه في أجهزة 1969عام  AT&T تم إنتاج هذا النظام في معامل الهاتف للشركة األمريكية

 . والتعامل مع الشبكات

 

 

 (Windows)النوافذ نظام تشغيل -4

تقنية  تخداميعتبر من أنظمة التشغيل ذات أسلوب المواجهة الرسمية حيث يتيح اس, و أنتجته شركة مايكروسوفت

 هر من هذا النظام عدة إصدارات من أهمها:ظ ,الفأرة والرموز الصورية

windows 3.0  وwindows 3.11  و windows 95 وwindows 98 و windows Millennium و

windows XP  وwindows 7   وwindows 8  وwindows 10 

 :كثيرة منها فوائدلهذا النظام 

 .سهولة االستخدام -1

 .إمكانية التشغيل المتعدد للبرامج والتطبيقات -2

 .إمكانية استخدام اللغة العربية ولغات أخرى كواجهة تطبيق لنظام التشغيل -3
 

 

 تشغيل ال أنظمة من  MS-DOSنظام التشغيل أوالً وسنأخذ 
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مجموعة من األوامر  : DOS على انهف الـعروي  Disk Operating System اختصار لـ (DOS) كلمة

  .اآللي التعليمات التي تتحكم في مكونات الحاسبو

همته األساسية حيث أن الدوس مو .والمستخدم في جهاز الكمبيوتر: هو حلقة الوصل بين الكمبيوتر DOS دور الـ -

  .. من الترتيب ءبشياألوامر  نتابعاألقراص .. فينبغي أن  مع التعامل

 

  االقراص

 وهذا األمر من األهمية والخطورة مما يجعلنا نتحدث عنه ( format ) أمر تهيئة القرص أول أمر يصادفنا هو

تسكين  حتى يمكن sector وقطاعات tracks بإسهاب وتمعن .. .. إن الفورمات تعنى تقسيم القرص إلى مسارات

 بسهولة ويسمى القطاع األول من القرص الملفات بنظام وحتى يمكن لنظام التشغيل ترتيب الملفات والبحث عنها

boot القطاع تلف .. ال يعمل القرص نهائياً .. وجدير بالذكر أن نظام التشغيل  أي المدخل أو البوابة وإذا أصاب هذا

ُُ على حده .. أي أن كل قسم من الهارد يعتبر أقسام الهارد ديسك على أنها أقراص يتعامل مع قرص منفصل  كُل

  ... بذاته

ولكن يمكن كتابة بعض الشروط التي نريد  .. كأي أمر أخر prompt وأمر الفورمات يُكتب أمام عالمة المحث

مع الفحص ... فقط .. فإن الدوس سيقوم بعملية تهيئة للقرص  format كتبنا للدوس أن ينفذها مع هذا األمر ... فإذا

  ... التالية سنورد بعض هذه الشروط ووظائفها وفى السطور

format/s ملفات النظام على القرص أي عمل تهيئة مع تحميل  

format/v تسمية القرص بعد التهيئة  

format/q تهيئة سريعة بدون فحص القرص أي  

format/u أي تهيئة بدون شروط  

  .. من خلو القرص من البيانات والملفات الهامةعملية الفورمات  ويجب التأكد قبل
 

  الملفات

 .حفظ البيانات في الملفات هي تنظيم DOS إن أهم الخدمات التي يقدمها الـ

  :إلى قسمين DOS تنقسم أوامر الـ

من الذاكرة تم تنفيذها وي أثناء تشغيل الجهاز RAM : وهي األوامر التي يتم تحميلها إلى ذاكرة الـ الداخلية األوامر 

  .لتنفيذه بمعنى أن هذا النوع من األوامر ال يستلزم وجود أسطوانة

 

  :من أمثلة األوامر الداخلية

CLS - TIME - DATE - MD - CD - RD - DIR - DEL  

 

وإنما تبقى على  أثناء تشغيل الجهاز RAM ذاكرة الـ : وهي األوامر التي ال يتم تحميلها إلى األوامر الخارجية

  .لصلبامنها يشترط وجود اسطوانة نظام التشغيل داخل المشغل المرن أو  األسطوانة وليتم تنفيذ إي أمر

  :األوامر الخارجية من أمثلة

FORMAT - DISKCOPY - DISKCOMP - COMP - SYS - EDIT  
 

 

 

 

 

 

  : تنقسم أوامر نظام التشغيل الداخلية والخارجية إلي ستة أنواع
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 أوامر النظام أوامر

 االسطوانة

أوامر 

 الفهرس

األوامر 

 الحزمية

 أوامر خاصة ونادرة أوامر الملفات

 االستخدام

MEM  

DATE  

VER  

DosKey  

PROMPT  

CLS  

VSAFE  

MEMMAKER  

MODE  

COMMAND  

MSD  

TIME  

DEFRAG 

SCANDISK  

CHKDSK  

FORMAT  

DISKCOMP  

DISKCOPY  

MSBACKUP  

SYS  

LABEL  

FDISK  

UNFORMAT  

VOL  

 

APPEND  

DIR  

CD  

RD  

MOVE  

DATE  

DELTREE  

MD  

TREE  

 

REM  

CALL  

ECHO  

FOR  

IF  

PAUES  

SHIFT 

CHOICE  

GOTO 

TYPE  

COPY CON  

COPY  

ATTRIB  

DEL  

REN  

UNDELETE  

XCOPY  

PRINT  

FIND  

EDIT  

SORT  

MSAV  

MORE  

HELP 

FASTOPEN  

MSCDEX  

CHCP  

INTERLNK  

QBASIC  

DRVSPACE.SYS  

LOADFIX  

SHARE  

FASTHELP  

NLSFUNC  

CTTY  

INSTALL.HIGH  

RECOVER  

DEBUG  

KEYB  

EXPAND  

DRVSPACE  

SUBST  

LOAD HIGH  

INTERSVR  
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  لث والى االسبوع الثاني عشرالـثـا االسبوع

    DOS  المستخدمة في نظام الالداخلية شرح ألهم األوامر 

من خالله وعرض الملفات الموجودة على الفهرس الحالي  وهو من األوامر الداخلية ووظيفته DIR : األمر - 1

  : نستطيع عرض

  .االسطوانة والرقم المسلسل لها اسم-1

  .اسم الفهرس الحالي والمسار الحالي له-2

-حجم الملف()الملف بالبايت  مساحة-نوع الملف )امتداده( -عرض الملفات الموجودة بخمس بيانات)اسم الملف -3

  . (وقت إنشاء الملف-تاريخ إنشاء الملف 

 < DIR > لشكلعالمة الفهرس وتكون على ا-اسم الفهرس-الفهارس الموجودة بأربعة بيانات وهي ) عرض-4

  .( وقت إنشاء الفهرس-تاريخ إنشاء الفهرس -بجوار اسم الفهرس

لية لهذه المساحة الك رسالة تعرض إجمالي عدد الملفات الموجودة بالفهرس الحالي والذي يتم عرضه وكذلك-5

  .الملفات

  . القرص المساحة الحرة أو الشاغرة على االسطوانة أو-6

  :DIR أهم صور استخدامات األمر

DIR/P لعرض الملفات صفحة صفحة  

DIR/W لعرض الملفات بعرض الشاشة  

DIR/B فقط لعرض أسماء الفهارس والملفات ونوعها  

DIR/L لعرض أسماء الفهارس والملفات بالحروف الصغيرة  

DIR/S الملفات والفهارس الموجودة بالفهرس الحالي لعرض كل  

DIR/O ترتيب أبجدي من لعرض الفهارس والملفات مرتبة A إلي Z  

DIR/OS بالبايت من األصغر إلي األكبر لعرض الفهارس والملفات مرتبة حسب مساحتها  

DIR/AH عرض الملفات المخفية فقط  

DIR/AR ملفات القراءة فقط وهي محمية من اإللغاء عرض  

DIR/AS عرض ملفات النظام فقط  

DIR/AD عرض جميع الفهارس فقط بدون الملفات  

DIR/AA عالمة األرشيف فقط عرض الملفات التي تحمل 
 

جموعة الداخلية ووظيفته مسح ملف أو م وهو من األوامر(  ( DELETE وهو اختصار لكلمة DEL :األمر - 2

  .أسطوانة أخرى ملفات في نفس الفهرس أو في فهرس آخر أو في

  :التالية ةمالحظة: في حال مسح كل الملفات ال بد من ظهور الرسالة التأكيدي

All Files in directory will be deleted  

Are you Sure Y/N  

  .N وإذا أردت إلغاء العملية اضغط Y وإذا أردت حذف جميع الملفات أضغط حرف

 

عرض الوقت المسجل داخل جهاز الحاسب مع  ( وهو من األوامر الداخلية ووظيفته )الوقت  TIME األمر - 3

  .إمكانية تعديله

  DOS في الـ TIME األمر ومثال على ذلك قم بكتابة

 Enter New Time وكذلك current Time is : 4:40:55.75a سيظهر ENTER ثم بالضغط على مفتاح

ثم الثواني ثم كسر الثواني ثم تحديد الوقت صباحاً أو مساءاً وإن لم  للتعديل وذلك بأن تسجل أوالً الساعات ثم الدقائق

  . بدون كتابة إي شئ ENTER وقت جديد يكفيك الضغط على مفتاح اإلدخال ترغب في كتابة



 

  . اإلجابة طبعاً تختلف من جهاز إلي آخر حسب الوقت مالحظة: هذه -
 

الموجود بالجهاز مع إمكانية  ( وهو من األوامر الداخلية ووظيفته عرض التاريخ )التاريخ DATE األمر – 4

  .تعديله

  :DOS في الـ DATE بة األمرومثال على ذلك قم بكتا

 Enter New Date وكذلك current Date is THU 03-25-99 سيظهر ENTER ثم بالضغط على مفتاح

mm-dd-yy ثم السنة وإذا لم نرغب في كتابة تاريخ  للتعديل وإلدخال التاريخ الجديد تسجل أوالً الشهر ثم اليوم

  .كتابة إي شئ بدون ENTER جديد يكفي الضغط على مفتاح اإلدخال

  . التاريخ مالحظة: هذه اإلجابة طبعاً تختلف من جهاز إلي آخر حسب-

  :DOS شروط كتابة التاريخ في نظام التشغيل-

  .1980يقبل إي تاريخ قبل سنة  نظام التشغيل ال-1

  .ال يمكن استخدام التاريخ الهجري-2

  .كتابة األشهر بالحروف ال يمكن-3

  التاريخ النقطتين الرأسيتين : كفاصل بين فيال يمكن استخدام -4

  . اليوم ثم السنة الشهر ثم (mm-dd-yy) أن تستخدم في كتابة التاريخ النظام األمريكي-5

 

لداخلية وتعني مسح الشاشة ( وهو من األوامر ا Clear The Screen اختصار لجملة ( وهو  CLS) األمر – 5

لشاشة مهما ا بيانات التي عليها وإرجاع محث التشغيل إلي أول سطر علىهي تنظيف الشاشة من كافة ال ووظيفته

  .كان موقعه أثناء تنفيذ األمر

  : DOS في الـ CLS ومثال على ذلك قم بكتابة األمر

  .تالموجودة عليها وليس مسح البيانا سيتم تنظيف الشاشة من البيانات ENTER ثم بالضغط على مفتاح

 

ف أو الداخلية ووظيفته حذ وهو من األوامر ( Remove Directory اختصار لكلمةوهو   (RD ) األمر – 6

  :شرطين إزالة الفهرس الفرعي ،ولحذف أو إزالة إي فهرس فرعي فهناك

  .إزالته إزالة جميع الملفات والبرامج الموجودة داخل الفهرس الفرعي المراد -1

خر أعلى منه أن نكون على فهرس آ نقف عليه اآلن بل يجب أال يكون الفهرس الفرعي المراد إزالته هو الذي -2

  .رتبة
 

  :األوامر الداخلية ووظيفته وهو من ( Change Directoryوهو اختصار لكلمة(  CD )  األمر – 7

  معرفة الفهرس الحالي-1

  :إما من االنتقال بين الفهارس-2

  رئيسي إلي فرعي-

  فرعي إلي رئيسي-

 . ENTER فقط ثم نقوم بالضغط على مفتاح CD الحالي الذي نقف عليه نكتب األمر هرسوإذا أردنا معرفة الف

  

شاء فهرس األوامر الداخلية ووظيفته إن وهو من ( Make Directory وهو اختصار لكلمة  MD ) :) األمر – 8

  .فهرس فرعي آخر فرعي من الفهرس الرئيسي أو إنشاء فهرس فرعي من

 

الملف أو  وهو من األوامر الداخلية ووظيفته تغيير اسم ( Rename لكلمة وهو اختصار(   REN   )األمر – 9

 . نوعه أو كالهما



 

فهرس أو الداخلية ووظيفته نسخ ملف أو مجموعة ملفات في نفس ال وهو من األوامر(    COPY)  األمر – 10

  .أخرى فهرس آخر أو في أسطوانة

 

اسم  وهو من األوامر الداخلية ووظيفته عرض ( Volume Label لكلمة وهو اختصار(    VOL )األمر – 11

  األسطوانة الداخلي

  DOS في الـ VOL ومثال غلى ذلك قم بكتابة األمر

  Volume in drive C is alwafa سيظهر ENTER ثم بالضغط على مفتاح

 إلي آخر حسب اسم القرص مالحظة: هذه اإلجابة طبعاً تختلف من جهاز-

 

 هوتعني إصدار ( وهو من األوامر الداخلية ووظيفت VERSION وهو اختصار كلمة(  VER ) األمر – 12

  . MS-DOS االستعالم عن رقم إصدار نظام التشغيل الـ

  :DOS في الـ VER األمر ومثال على ذلك قم بكتابة

  . MS-DOS VER 6.22 سيظهر ENTER ثم بالضغط على مفتاح

 جهاز إلي آخر حسب نسخة نظام التشغيل مالحظة: هذه اإلجابة تختلف من-

 

على مجموعة محددة من  وهو من األوامر الداخلية ووظيفته فتح مسار أو عدة مسارات(  PATH )األمر  - 13

التعامل مع الملفات الواقعة عليها من إي موقع  الفهارس على أسطوانة واحدة أو عدة أسطوانات وذلك حتى يسهل

في سطر واحد )لو تكرر األمر وبصورة مختلفة سيحفظ منه فقط  Autoexec.bat إلى ملف PATH ويدرج أمر

 ويوصف بداخله كل الفهارس التي نرغب بالتعامل معها مباشرة بدون استخدام األمر ( آخر صورة له في آخر سطر

CD للدخول إليها.  

  :مالحظات هامة-

  . سطر واحد في Autoexec.bat داخل ملف PATH يوضع أمر-1

  .حاسبك على إي مشغل أقراص في كل مرة تفتح فيها PATH من الممكن كتابة أمر-2

  .الموجود بالجهاز اسم المسار لكي تعرف DOS على الـ PATH مثال على ذلك قم بكتابة األمر
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اجلامعة التقنية الشمالية

 املعهد التقين املوصل

 قسم صحة اجملتمع

 

 

 

 

 تـطـبـيـقـات الـحـاسـوب

 

 

  1029 – 1028العام الدراسي  
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 الـحـاسوبتـطـبـيـقـات 

  72 إىل  – 31  األسبوع

 (Operating System)التشغيل  نظام
٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌجشِغ١بد األعبع١خ اٌزٟ رمَٛ ثاداسح عٙبص اٌؾبعت ٚرزؾىُ فٟ وبفخ  -: ٔظبَ اٌزشغ١ً

اٌؾبعت ر١غش ٘زٖ اٌجشِغ١بد ػٍٝ اٌّغزخذَ االعزفبدح ِٓ األعٙضح اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب ٚ اٌجشاِظ ٚاٌزطج١مبد.

 ٚاٌٍّؾمبد اٌزبثؼخ ٌٗ.
 

 ِٙبَ ٔظبَ اٌزشغ١ً

l- اٌزؾىُ فٟ ِغبس اٌج١بٔبد 

 رؾ١ًّ اٌجشِغ١بد اٌزطج١م١خ -2

 اٌزؾىُ فٟ ٚؽذح اٌزاوشح اٌشئ١غخ -3

 اٌزؾىُ فٟ ٚؽذاد اإلدخبي ٚاإلخشاط -4

 اوزشبف األػطبي -5

 

 :وض١شح ِٕٙب فٛائذٌٙزا إٌظبَ 

 .عٌٙٛخ االعزخذاَ -1

 .اٌزشغ١ً اٌّزؼذد ٌٍجشاِظ ٚاٌزطج١مبدئِىب١ٔخ  -2

 .ئِىب١ٔخ اعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٚغبد أخشٜ وٛاعٙخ رطج١ك ٌٕظبَ اٌزشغ١ً -3
 

 (Windows) ٔظبَ رشغ١ً إٌٛافزٌّؾخ رأس٠خ١خ ػٓ  

٠ؼزجش ِٓ أٔظّخ اٌزشغ١ً راد أعٍٛة اٌّٛاعٙخ اٌشع١ّخ ؽ١ش ٠ز١ؼ اعزخذاَ رم١ٕخ , ٚ أٔزغزٗ ششوخ ِب٠ىشٚعٛفذ

 ٙش ِٓ ٘زا إٌظبَ ػذح ئطذاساد ِٓ أّ٘ٙب:ظ ,اٌفأسح ٚاٌشِٛص اٌظٛس٠خ

windows 3.0  ٚwindows 3.1  ٚ windows 95 ٚwindows 98 ٚ windows Millennium ٚ

windows XP  ٚwindows 7   ٚwindows 8  ٚwindows 10 

 

  سطح الوكتب

اٌشبشخ اٌٍّٛٔخ اٌزٟ رظٙش أِبَ ِغزخذَ اٌؾبعٛة ثؼذ , ٘ٛ (Desktop) عطؼ اٌّىزت ٠ؼشف ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ثبعُ

رشغ١ٍٗ ثذلبئك ِؼذٚدح, ٚرؼزجش شبشخ عطؼ اٌّىزت اٌشبشخ اٌشئ١غ١خ ٌٕظبَ رشغ١ً اٌؾبعٛة, ٚاٌزٟ ٠زّىٓ اٌّغزخذَ 

ِٓ خالٌٙب ثبٌزؾىُ ثغٙبص اٌؾبعٛة ثشىً وبًِ. ٠ؼٛد ظٙٛس شبشخ عطؼ اٌّىزت ئٌٝ إٌغخخ األٌٚٝ ِٓ ٔظبَ 

ذٚص, ٚإٌّزغخ ِٓ لجً ششوخ ِب٠ىشٚعٛفذ ٌٍجشِغ١بد, ٚثىً ٔغخخ ِطٛسح ِٓ ٔغخ ٠ٕٚذٚص, رؾشص رشغ١ً ٠ٕٚ

ششوخ ِب٠ىشٚعٛفذ ػٍٝ ئػبفخ ِغّٛػخ ِٓ اٌزؾذ٠ضبد, ٚاٌزؼذ٠الد ػٍٝ رظ١ُّ شبشخ عطؼ اٌّىزت ؽزٝ رزٕبعت 

زت شبشخ رفبػ١ٍخ, ئر رٛفش ِغ اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ, ِٚغ أرٚاق ِغزخذِٟ اٌؾبعٛة. رؼذ شبشخ عطؼ اٌّى

 . اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق اٌزٟ رغبػذ اٌّغزخذَ فٟ اٌزؾىُ ثغٙبصٖ

 ِٚٓ أوضش ٘زٖ اٌطشق أزشبسا   
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: ٟ٘ ألذَ ؽش٠مخ ِٓ ؽشق اٌزؾىُ ثغطؼ اٌّىزت اعزخذاِب , ئر ٠ؼزّذ ف١ٙب  اٌزؾىُ ثٛاعطخ ِإشش اٌفأسح - 1

ٍّؾمخ ِغ اٌؾٛاع١ت اٌّؾٌّٛخ, ٚرٛفش ئِىب١ٔخ اعزخذاَ وبفخ اٌّغزخذَ ػٍٝ اٌفأسح اٌّزظٍخ ِغ عٙبص اٌؾبعٛة, أٚ اٌ

 اٌخ١بساد, ٚاٌزطج١مبد اٌّزبؽخ.

: ٟ٘ ؽش٠مخ ِغزؾذصخ ِٓ ؽشق اٌزؾىُ ثبٌؾبعٛة, ٚاٌزٟ ظٙشد ِغ ظٙٛس فىشح شبشبد اٌٍّظ  اٌزؾىُ ثب١ٌذ - 2

ع ِٓ اٌشبشبد, أٚ ؽزٝ ِٓ اٌّذػِٛخ ِٓ أٔظّخ رشغ١ً ٠ٕٚذٚص اٌؾذ٠ضخ, ٚاٌزٟ رغزخذَ ألالِب  خبطخ ثٙزا إٌٛ

 .اٌّّىٓ اعزخذاَ أطبثغ ا١ٌذ ثبٌزؾىُ فٟ خ١بساد, ٚرطج١مبد عطؼ اٌّىزت ثغٌٙٛخ

 

 ICON تاأليقىن

األ٠مٛٔبد ٟ٘ األشىبي, أٚ اٌشِٛص اٌزٟ رز١ّض ثٙب اٌزطج١مبد اٌّٛعٛدح فٟ عطؼ اٌّىزت, فىً رطج١ك ٠زُ رؾ١ٍّٗ ػٍٝ 

ِؼ١ٕخ, ٚرمغُ أ٠مٛٔبد عطؼ اٌّىزت ئٌٝ إٌٛػ١ٓ اٌزب١١ٌٓ, ّٚ٘ب: أ٠مٛٔبد عٙبص اٌؾبعٛة ٠غت أْ رشرجؾ ثٗ أ٠مٛٔخ 

ٔظبَ ٠ٕٚذٚص: ٟ٘ وبفخ أ٠مٛٔبد اٌزطج١مبد اٌزٟ رأرٟ ِغ ٔظبَ رشغ١ً ٠ٕٚذٚص, ٚرؼذ وً ِٓ أ٠مٛٔخ عٙبص اٌىّج١ٛرش, 

أل٠مٛٔبد اٌشئ١غ١خ ٚعٍخ اٌّّٙالد )اٌّؾزٚفبد(, ٚاٌٍّف اٌشخظٟ أٚ وّب ٠ؼشف ثجؼغ إٌغخ ثبعُ )ٍِفبرٟ(, ٟ٘ ا

ٌغطؼ اٌّىزت, ِٚٓ خالٌٙب ٠زّىٓ اٌّغزخذَ ثبٌزؾىُ ثأغٍت خظبئض عٙبص اٌؾبعٛة. أ٠مٛٔبد اٌزطج١مبد األخشٜ: 

ٟ٘ األ٠مٛٔبد اٌزٟ رشرجؾ ثبٌزطج١مبد اٌزٟ ٠غزخذِٙب ِغزخذَ اٌؾبعٛة, ٚرخزٍف ؽج١ؼزٙب ثٕبء  ػٍٝ اٌجشاِظ اٌخبطخ 

 اٌؾبعٛة, عٛف ٠ظٙش اخزظبس أل٠مٛٔزٗ ػٍٝ عطؼ اٌّىزت ِجبششح,  , ٚثؼذ رؾ١ًّ أٞ رطج١ك ػٍٝ عٙبص ثٙب

 . (Shortcut)ثبٌّظطٍؼ اإلٔغ١ٍضٞ ٌٗ ٠ٚشبس

 

  الواوص

ٟ٘ ئؽذٜ ٚؽذاد اإلدخبي فٟ اٌؾبعٛة اٌزٟ ٠زُ اعزؼّبٌٙب ٠ذ٠ٚب  ٌٍزأش١ش ٚإٌمش فٟ اٌٛاعٙخ ( :  (Mouse اٌفأسح

 ... ؽشوزٙب, ٚرؼزّذ أعبعب فٟ اعزؼّبٌٙب ػٍٝ  اٌشع١ِٛخ

 

 LEFT CLICK بالشر األيسز للواوص زــقــنــال

ٌٍٕمش فٛق أؽذ اٌؼٕبطش, لُ ثبإلشبسح ئٌٝ اٌؼٕظش ػٍٝ اٌشبشخ, صُ اػغؾ ػٍٝ اٌضس اٌشئ١غٟ صُ ؽشسٖ ( ٔمشح ِفشدح)

ح ِب ٠ىْٛ اٌضس األ٠غش اٌمٛائُ. ٠غّٝ ٘زا ٌزؾذ٠ذ )ر١١ّض( أؽذ اٌؼٕبطش أٚ فزؼ ئؽذٜ  غبٌج ب ِب ٠زُ اعزخذاَ إٌمش,ػبد 

 .ثبٌضس األ٠غش ٌٍّبٚطإٌمش  أٚ إٌمش اٌّفشد أؽ١بٔ ب ثـ

ػٍٝ أؽذ اٌؼٕبطش, لُ ثبإلشبسح ئٌٝ ٘زا اٌؼٕظش اٌّٛعٛد ػٍٝ اٌشبشخ, صُ أمش ِشر١ٓ ثغشػخ. ئرا  (إٌمش اٌّضدٚط)

 .ثذال  ِٓ ٔمشح ِضدٚعخ ٚاؽذح, فمذ ٠زُ رفغ١شّ٘ب ػٍٝ أّٔٙب ٔمشر١ٓ ِفشدر١ٓ ا  وبْ اٌفبطً ث١ٓ إٌمشر١ٓ وج١ش

غبٌج ب ِب ٠زُ اعزخذاَ إٌمش اٌّضدٚط ٌفزؼ اٌؼٕبطش اٌّٛعٛدح ػٍٝ عطؼ اٌّىزت. ػٍٝ عج١ً اٌّضبي, ٠ّىٕه ثذء رشغ١ً 

 .أؽذ اٌجشاِظ أٚ فزؼ أؽذ اٌّغٍذاد ثٛاعطخ إٌمش اٌّضدٚط فٛق اٌشِض اٌخبص ثٗ ػٍٝ عطؼ اٌّىزت

 RIGHT CLICK النقز بالشر األيون

ح ئٌٝ ػشع لبئّخ ثبألش١بء اٌزٟ ٠ّىٕه ئعشاؤ٘ب ِغ ٘زا اٌؼٕظش  .٠إدٞ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ ٌٍّبٚط ػبد 
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ح ئٌٝ ػشع لبئّخ ثأش١بء ٠ّىٕه ئعشاؤ٘ب ِغ ٘زا اٌؼٕظش. ػٍٝ عج١ً اٌّضبي,  ٠إدٞ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ ٌٍّبٚط ػبد 

ئؽذٜ  Windows ػٍٝ عطؼ اٌّىزت, ٠ؼشع ػٕذ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ ٌٍّبٚط فٛق "عٍخ اٌّؾزٚفبد" اٌّٛعٛدح

ب   ِ اٌمٛائُ, ؽ١ش ٠ّىٕه فزؼ "عٍخ اٌّؾزٚفبد" أٚ رفش٠غٙب أٚ ؽزفٙب أٚ ِشب٘ذح خظبئظٙب. ئرا وٕذ غ١ش ِزأوذ دٚ

 .ػّب ٠ّىٕه اٌم١بَ ثٙب ِغ أؽذ األش١بء, أمش ثبٌضس األ٠ّٓ ٌٍّبٚط فٛلٗ

 

 scroll wheel    استخدام عجلت التوزيز

اٌّبٚط ٌذ٠ه ِضٚد ا ثؼغٍخ رّش٠ش, ف١ّىٕه اعزخذاَ ٘زٖ اٌؼغٍخ ٌٍزّش٠ش خالي اٌّغزٕذاد ٚطفؾبد ٠ٚت. ئرا وبْ 

 ٌٍزّش٠ش ٌألعفً, لُ ثزذ٠ٚش اٌؼغٍخ ٌٍخٍف )فٟ ارغب٘ه(. ٌٍزّش٠ش ٌألػٍٝ, لُ ثزذ٠ٚش اٌؼغٍخ ٌألِبَ )ثؼ١ذ ا ػٕه(.

 

  TASK BARشزيط الوهام 

ؽٛي أعفً عطؼ اٌّىزت, ٚرظٙش ف١ٗ أعّبء إٌٛافز اٌؼبٍِخ ػٍٝ عطؼ اٌّىزت, شش٠ؾ اٌّٙبَ ٘ٛ اٌشش٠ؾ اٌّّزّذ ػٍٝ 

ٙب: أصساس اخز١بس اٌٍغخ اٌّغزخذِخ, ٚأصساس اٌغبػخ, ٚاٌزبس٠خ, ٚاٌزؾّىُ ثبٌظٛد,  ّّ  وّب ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػّذح ػٕبطش أ٘

 . Start اٌجذء ٚصس 

 

  START سر البدء

ػ١ٍٗ رظٙش ِغّٛػخ ِٓ األٚاِش ٠زّّىٓ اٌّغزخذَ ِٓ خالٌٙب ِٓ  أعفً عطؼ اٌّىزت, ٚثبٌٕمش Start ٠ظٙش صّس اٌجذء

 .فزؼ اٌجشاِظ اٌشئ١غ١ّخ, ٚاٌفشػ١ّخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌجشٔبِظ اٌّطٍٛة

 

 الخزوج هن النظام وإطفاء الحاسبت 

أٚ  Sleep.  ٌٚىٓ لذ رالؽع ٚعٛد خ١بس Shutdownػٕذِب رش٠ذ ئؽفبء اٌىّج١ٛرش أٚ اٌالثزٛة, فأه غبٌجب  رخزبس 

Hibernate  ٚرشعّزّٙب, إٌَٛ أٚ اٌغجبد( ٚػٕذِب رغشثّٙب فأّٙب ٠مِٛبْ ثٕفظ اٌؼًّ رمش٠جب  ٚ٘ٛ ئغالق اٌغٙبص (

ٌٚىّٕٙب ٠جم١بْ اٌجشاِظ ِفزٛؽخ وّب ٟ٘ ٌزغذ٘ب وّب وبٔذ ػٕذِب رشغً اٌغٙبص ِشح أخشٜ.  ٌٚىٓ ِب اٌفشق فؼ١ٍب  

 ؟Hybrid Sleepث١ّٕٙب ِٚزٝ رغزخذَ أؽذّ٘ب ػٓ ا٢خش؟ ِٚب ٘ٛ 

 

Sleep 

ؽ١ش رشعغ وّب وبٔذ ػٕذ رشغ١ً اٌغٙبص  RAM, رُؾفع اٌجشاِظ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌزاوشح Sleepػٕذ اخز١بس ٚػغ اٌـ 

 ِشح أخشٜ.

 Sleepِضا٠ب ٘زا اٌٛػغ: اٌغشػخ ػٕذ رشغ١ً اٌغٙبص ثؼذ ئ٠مبف اٌىّج١ٛرش فٟ ٚػغ 

ٌٚٛ أٔٙب ل١ٍٍخ ٔغج١ب  ٌٚىٓ ثؼذ ِشٚس ػذح عبػبد,  Hibernateػ١ٛة ٘زا اٌٛػغ: رغزٍٙه ؽبلخ أوضش ِٓ ٚػغ اٌـ 

 رغزٍٙه اٌجطبس٠خ ثبٌىبًِ فٟ أعٙضح اٌالثزٛة.
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, رؼ١غ Sleepوّب أٔٗ ػٕذ فظً عٍه اٌىٙشثبء أٚ ٔفبر اٌجطبس٠خ فٟ أعٙضح اٌالثزٛة ػٕذ اعزخذاَ ٚػغ اٌـ 

 .RAMاٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ فٟ اٌـ 

رشن اٌىّج١ٛرش ٌفزشح لظ١شح ِضً اٌز٘بة ٌٍغذاء أٚ اٌز٘بة ٌٍخبسط ِزٝ ٠فؼً اعزخذاَ ٘زا اٌٛػغ: ػٕذِب رش٠ذ 

 ٌجؼؼخ عبػبد.

 

Hibernate 

٘زا اٌٛػغ ِخظض أوضش ألعٙضح اٌالثزٛة ٌٚىٓ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ فٟ أعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌّىزجٟ وّب ع١أرٟ ششؽٙب 

 ثؼذ ل١ًٍ.

دعه ثؾ١ش رشعغ وّب وبٔذ ػٕذ رشغ١ً , رُؾفع اٌجشاِظ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌٙبسد Hibernateػٕذ اخز١بس ٚػغ اٌـ 

 اٌغٙبص ِشح أخشٜ.

ِضا٠ب ٘زا اٌٛػغ: ال رغزٍٙه أٞ ؽبلخ ِٓ اٌغٙبص ألْ اٌىّج١ٛرش ٠ىْٛ ِغٍمب  رّبِب .  اٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ ِضً اٌٍّفبد 

 ٚاٌجشاِظ اٌّفزٛؽخ ال رؼ١غ ػٕذ فظً اٌىٙشثبء ػٕذ اعزخذاَ ٘زا اٌٛػغ.

 .Sleepغ١ً اٌغٙبص ِمبسٔخ ثٛػغ اٌـ ػ١ٛة ٘زا اٌٛػغ: اٌجؾء أصٕبء رش

 ِزٝ ٠فؼً اعزخذاَ ٘زا اٌٛػغ: ػٕذِب رش٠ذ رشن اٌىّج١ٛرش ٌفزشح ؽ٠ٍٛخ ٌٚىٕه ال رش٠ذ ئغالق ثشاِغه.

 

Hybrid Sleep 

ٚ٘ٛ ِخظض أوضش ألعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌّىزجٟ ثؾ١ش رُؾفع  Sleep  ٚHibernate٘زا اٌٛػغ ٘ٛ خ١ٍؾ ث١ٓ 

 ٚوزٌه فٟ اٌٙبسد دعه ٚرٌه رؾغجب  الٔمطبع اٌىٙشثبء ػٓ اٌغٙبص. RAMشح اٌجشاِظ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌزاو

٘زا اٌٛػغ ٠ىْٛ ِفؼال  فٟ أعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌّىزجٟ ِٚؼطال  فٟ أعٙضح اٌالثزٛة افزشاػ١ب  ٌٚىٓ ٠ّىٓ رغ١١ش وً 

ال رؼ١غ ػٕذ فظً رٌه وّب ع١أرٟ ششؽٗ ثؼذ ل١ًٍ.  وّب أْ اٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ ِضً اٌٍّفبد ٚاٌجشاِظ اٌّفزٛؽخ 

 اٌىٙشثبء ػٕذ اعزخذاَ ٘زا اٌٛػغ.

 .Sleepِالؽظخ ِّٙخ: ػٕذِب ٠ىْٛ ٘زا اٌٛػغ ِفؼال , فبٌىّج١ٛرش ٠غزخذِٗ رٍمبئ١ب  ػٕذِب رخزبس ٚػغ اٌـ 

 

 ايقىناث سطح الوكتب االساسيت

2 - My Computer    : خالي  األ٠مٛٔخوً ِؾز٠ٛبد اٌؾبعت ٠ّٚىٓ فزؼ  ئ٠ٌّٝضً األداح اٌشئ١غ١خ ٌٍٛطٛي ِٓ

 , ٚاٌمشص اٌّشْ hard عٙبص اٌىِٛج١ٛرش , عزظٙش ٔبفزح رؾزٛٞ ػٍٝ اٌمشص اٌضبثذ أ٠مٛٔخإٌمش اٌّضدٚط فٛق 

floppy disk  ِٚؾشن األلشاص اٌّؼغٛؽخ ,. 

2 - My Documents   رؾزٜٛ ػٍٝ اٌّغزٕذاد اٌّخضٔخ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش ٚٚعٛد ٘زٖ  غُ اٌّغزٕذاد: ل ٝ٘ٚ

أٚ ػذِٗ ٠زٛلف ػ١ٍه ألٔه رىزت ٘زٖ األٚساق ٚأ٠ؼب ٠ؾزٜٛ ٘زا اٌمغُ ػٍٝ آخش ٍِفبد رُ فزؾٙب ػٍٝ اٌّغزٕذاد 

 .اٌغٙبص
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3 – Recycle bin  أٞ ٚاؽذ ُِٕٙ وبْ فٟ ؽبٌخ ٚٚ٘ٛ ِىبْ ؽ١ش ٠زُ رخض٠ٓ اٌٍّفبد اٌّؾزٚفخ  : سلت الوحذوفاث

اعزؼبدح اٌج١بٔبد ِٓ "عٍخ اٌّؾزٚفبد" ئرا ٔؾٓ ٌُ ػٓ ؽش٠ك اٌخطأ ِٓ اٌىّج١ٛرش. ٔؾٓ لبدسْٚ ػٍٝ ِؾزٚفب  وبْ 

 .ّغبؽخ اٌّخظظخ ٌغٍخ اٌّؾزٚفبد رفشؽ ِٓ أٚ سِٟ ٍِفبد وض١شح عذا  أٔٙب رزغبٚص ؽذٚد اٌ

ألٔه رؼطش ٌفزؼ ٔٛافز ػٕذ  "إٌٛافز"ٔظبَ ا٠ٌٕٛذٚص أٚ  فٟأعبط رؼبٍِه  ٟ٘(   window إٌبفزح أٚ ) ا٠ٌٕٛذٚ

ٔبفزح ؽزٝ رغزط١غ اٌزؼبًِ ِغ اٌٍّفبد اٌّخزٍفخ  ألٞاٌزؼبًِ ِغ ٘زا إٌظبَ, ٚػ١ٍه أْ رذسن اٌّىٛٔبد األعبع١خ 

  اٌزبٌٟٔبفزح رزىْٛ ِٓ اٌشىً  ٚأٞاٌّخضٔخ ثبٌىّج١ٛرش. 

 

رؾزٜٛ ػ١ٍٙب إٌبفزح, ٚػ١ٍه أْ رزذسة ع١ذا ػٍٝ و١ف١خ  اٌزٟ( ٘زٖ اٌظٛسح رؼجش ػٓ أعّبء األعضاء  2) طٛسح 

ػٍٝ ٍِفبد أٚ  ٞٔؼٛد ِشح أخشٜ ٌٍٕبفزح ثؼذ أْ ػشفٕب اعزخذاَ اٌّبٚط, ػِّٛب إٌبفزح عزؾزٛ -اٌزؼبًِ ِغ إٌبفزح 

ع١ٛػؼ أؽذ أشىبي اٌٍّفبد ٚ٘ٛ ٍِف ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  اٌزبٌِٟغٍذاد أٚ والّ٘ب ٚلذ رىْٛ فبسغخ أ٠ؼب .. اٌشىً 

ٌٚٛٔٗ أطفش  اٌزبٌٟلذ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ٍِفبد ثذاخٍٗ ٚدائّب ٠أخز اٌشىً  ٍِفػجبسح ػٓ  ٟ٘ص وزبث١خ ٚاٌّغٍذاد ٔظٛ

 غبٌجب.

ٔجذأ ا٢ْ ثبٌزؼبًِ ِغ إٌبفزح ِٚٓ خالٌٙب عززّىٓ ِٓ رٕظ١ُ ع١ّغ ِؾز٠ٛبد اٌىّج١ٛرش , ٚعأؽذد ا٢ْ ثؼغ  

٠ٚؾزٜٛ ػٍٝ اٌّىٛٔبد  Standard Buttons ٌم١بع١خعٕزؼبًِ ِؼٙب وض١شا ٚأٌٚٙب شش٠ؾ األصساس ا اٌزٟاألعضاء 

 : ا٢ر١خ
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ػٕذ اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ِشح ٚاؽذح ثبٌّبٚط ثبٌضس األ٠غش )ٚ٘زا  أ٠ٚٞؼٕٝ اٌؼٛدح ٌٍخٍف,   Back اٌضس - 1 

وٕذ رمف ػٕذٖ. ٌٚٗ  ٟءصس( فأه رؼٛد ٢خش ِغٍذ فزؾزٗ أٚ آخش ش أٞأعبط اٌؼًّ ثبٌّبٚط ػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ 

 . Backspace ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ثأْ رؼغؾ ػٍٝ اٌضس فٟاخزظبس 

ئرا وٕذ داخً ِغٍذ فشػٝ ٠ؼٕٝ ِضال ِغٍذ اعّٗ  اٌشئ١غ٠ٟٚؼٕٝ اٌخشٚط ئٌٝ اٌّغٍذ    Up اٌضس – 2

رؼٛد ٌّغٍذ اٌششوخ ِشح  Up ػٕذِب رؼغؾ ػٍٝ "اٌششوخ" ٚثذاخٍٗ ِغٍذ اعّٗ "اٌؼّبي" ٚوٕذ رزظفؼ ِغٍذ اٌؼّبي 

 أخشٜ. 

٠ّٚىٕه ِٓ اٌجؾش ػٓ ٍِف ِؼ١ٓ أٚ ِغٍذ فٝ اٌىّج١ٛرش ػٓ   Search البحث اٌضس – 3

 ؽش٠ك رؾذ٠ذ ِىبْ اٌجؾش. 

٠ٚؼٕٝ ئظٙبس أٚ ئخفبء شغشح ِٓ اٌّغٍذاد )ألػشف و١ف أٚطفٙب(   Folders هجلداث الشر – 4

 ٌٚىٓ أٔظؾه ال رزؼبًِ ِغ ٘زا اٌضس فٝ اٌجذا٠خ. 

٠ٛػؼ خظبئض اٌٍّفبد ٚاٌّغٍذاد ِٚؼٕٝ خظبئض اٌٍّفبد ٠ؼٕٝ  Properties خصائصاٌضس  - 5

ئ١ٌٗ ٘زٖ اٌٍّفبد ِضال, وّب ٠ٛػؼ ٌٕب ئرا ِب وبْ ٘زا اٌٍّف  رٕزّٟ اٌزِٞغبؽزٙب )ؽغّٙب( ٚربس٠خ ئٔشبئٙب ٚإٌٛع 

  Archive .أَ أسش١ف System أَ ٘ٛ ٍِف ِٓ إٌظبَ Read Only ِؾّٝ ثخبط١خ رغّٝ

ِىبْ آخش .. ثجغبؽخ ئرا أسدد أْ رمض ٍِف  فٟٚ٘ٛ ٠مض اٌٍّف ِٓ ِىبْ ٌزؼؼٗ  Cut قصاٌضس  - 6

اعّٗ "ػٍَٛ" فىً ِب ػ١ٍه أْ رؾذد ٘زا اٌٍّف ػٓ ؽش٠ك ػغطٗ ٚاؽذح ثبٌضس األ٠غش ٌٍّبٚط صُ رؼغؾ ػٍٝ اٌضس 

رفزؼ ٘زا  فؼٕذِب My document رش٠ذ أْ رؼغ ف١ٗ ٘زا اٌٍّف ١ٌٚىٓ ِغٍذ ٚاعّٗ اٌزٞلض, ثؼذ٘ب رؾذد اٌّىبْ 

 . Ctrl + X وّب عزشٜ ثؼذ ل١ًٍ. اخزظبس اٌمض Paste اٌّغٍذ رؼغؾ ػٍٝ ٌظك

٠ٚمَٛ ثٕفظ اٌخطٛاد ٌٍضس لض ٌٚىٕٗ ٠زشن ٔغخز١ٓ ِٓ اٌٍّف ػىظ اٌمض ٠ٕمً  Copy نسخ اٌضس - 7

 . Ctrl + C ِٓ ِىبْ ٢خش, ٚاخزظبسٖ

عزؾذدٖ, ثبٌٕغجخ  اٌزٞاٌّىبْ  فٟٔغخزٗ أٚ لّذ ثمظٗ  اٌزٌٞظك اٌٍّف  ف٠ٟٚغزخذَ  Paste لصقاٌضس  - 8

 , ٚاخزظبس اٌضس ٌظك My computerٛ٘ رؾذدٖ عزفُٙ رٌه ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ ِؾز٠ٛبد األ٠مٛٔخ اٌزٌٍّٞىبْ 

Ctrl + V . 

ال رشغت ف١ٙب ٚػٕذ اٌؼغؾ ػ١ٍٗ رظٙش  اٌز٠ٟٚغزخذَ ٌؾزف اٌٍّفبد ٚاٌّغٍذاد   Delete حذفاٌضس  - 9

ٌٚىٓ  Recycle Bin سعبٌخ رأو١ذ٠خ ٌزؾزفٗ أَ ال, ٚػٕذ اٌّٛافمخ ػٍٝ ؽزفٗ فاْ اٌٍّف ٠ز٘ت ئٌٝ عٍخ اٌّؾزٚفبد

 + Shift , ٌٚٗ اخزظبس ِجبششDelete ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ِغ اٌؼغؾ ػٍٝ فٟ Shift رٍغ١ٗ ٔٙبئ١ب اعزخذَ اٌضس ٌىٟ

Delete  خ ِفبر١ؼ اٌىّج١ٛرش اٌضسٌٛؽ فٟؽ١ش ٠ٛعذ Delete . 
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٠ٚؼٕٝ و١ف١خ ػشع اٌٍّفبد ٚاٌّغٍذاد أِبِه فًٙ رٛد أْ رشا٘ب ػٍٝ ١٘ئخ   Views عزوضاٌضس  - 11

أٚ ثؾغُ أ٠مٛٔبد طغ١شح أٚ  Thumbnails أٚ ػجبسح ػٓ طٛس ِظغشح Details أٚ ثزفبط١ً أوضش List لبئّخ

 وج١شح. اخزبس ِب ٠ٕبعجه ٌزشاٖ. 

 

  جديد هجلدكيف تصنع 

اػغؾ و١ٍه ١ّ٠ٓ : • وبٌزبٌِٟغٍذ فأِبِه ؽش٠مخ عٍٙخ عذا ٚ٘ٝ  ٟفئرا وبْ ٌذ٠ه ػذدا ِٓ اٌٍّفبد ٚرش٠ذ ٚػؼُٙ  

 . New رظٙش لبئّخ فزخزبس ِٕٙب عذ٠ذ• ثبٌّبٚط. 

 

 تغييز اسن الولفاث والوجلداث

اخزش اٌٍّف : • وبٌزبٌٟٚاٌطش٠مخ  F2 ػٓ ؽش٠ك ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ػٓ ؽش٠ك اٌضس رغ١١ش اعُ اٌٍّفبد ٚاٌّغٍذاد٠ّىٕه 

 فٟ F2 اػغؾ ا٢ْ ػٍٝ اٌضس ,ٌٍّٛطرش٠ذ ئػبدح رغ١ّزٗ ٚرٌه ثبٌؼغؾ ِشح ػ١ٍٗ ثبٌضس األ٠غش  اٌزٞأٚ اٌّغٍذ 

 رش٠ذٖ. اٌزٌٞٛؽخ اٌّفبر١ؼ. رالؽع أْ اعُ اٌٍّف أٚ اٌّغٍذ لذ أطجؼ ِظٍال, ػٕذ٘ب رىزت االعُ اٌغذ٠ذ 

 

 لوجلدلولف أو   Shortcutاختصار

ٌٕفشع ِضال أْ ٌذ٠ه ٍِف ِغبؽزٗ وج١شح , ٌٍّف أٚ ٌّغٍذ  Shortcut راخزظب٠ّىٕه ػًّ ٍِف ٠غّٝ ٍِف  

ِىبْ  فِٟٚٛعٛد ثذاخً ِغٍذاد وض١شح )ِىبْ ثؼ١ذ( ٚرش٠ذ اٌزؼبًِ ِغ ٘زا اٌٍّف وض١شا فبٌؾً أْ رٕغخ ِٕٗ ٔغخخ 

ٍِف ٚاؽذ فمؾ, أِب ئرا ػٍّذ ٍِف اخزظبس  فٟعًٙ اٌٛطٛي ئ١ٌٗ ٌٚىٕه ثٙزا عزخغش ِغبؽخ ٚعززؾىُ ٚرغ١ش 

ٚأفؼً ِضبي ٌٍّفبد االخزظبس ٘ٛ .  ٟاٌٍّف األطٍ فٍِٟف االخزظبس ٠زُ  فٟرغ١١ش  ٚأٞفأه رٛفش اٌّغبؽخ 

 .رغذ٘ب ػٍٝ شبشخ عطؼ اٌّىزت اٌزٍِٟفبد اٌجشاِظ 

 

 analPontrol Cلىحت السيطزة 
ؽ١ش  ثّب٠ىشٚعٛفذ ٠ٕٚذٚص اٌخبطخ ٚاعٙخ اٌّغزخذَ اٌشع١ِٛخ ٟ٘ عضء ِٓ (Control Panel) :ٌٛؽخ اٌزؾىُ

ؽزف رغّؼ ٌٍّغزخذ١ِٓ ثشؤ٠خ ٚرؼذ٠ً اإلػذاداد األعبع١خ ٌٍٕظبَ ِٓ خالي رطج١مبد طغ١شح, ِضً ئػبفخ ٚ

 .اٌجشِغ١بد ٚاٌزؾىُ ثؾغبثبد اٌّغزخذ١ِٓ

 ٚف١ّب ٠ٍٟ اثشص ػٕبطش اٌزؾىُ فٟ إٌظبَ 

 

٠مَٛ ثغؼً اٌخ١بساد أوضش ٠غشا ٌألشخبص رٚٞ اٌزؾذ٠بد :  (Accessibility Options) خ١بساد اٌٛطٛي

  .اٌغغذ٠خ أٚ اإلػبلخ

 

  .ػٍٝ اٌؾبعٛة األعٙضح٠ض٠ً  أ٠ٚؼ١ف :  (Add/Remove Hardware) األعٙضح ئصاٌخ/ئػبفخ

 

 . رضج١ذ أٚ ئصاٌخ اٌجشاِظ اٌّىٛٔخ فٟ ٠ٕٚذٚص:  (Add/Remove Programs) اٌجشاِظ ئصاٌخ/ئػبفخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
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  .ئداسح اٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب ٠ٕٚذٚص ألٔٛاع ِؾذدح ِٓ اٌّٙبَ (Administrative Tools) اإلداس٠خ األدٚاد

 

 .اٌزبس٠خ ٚ اٌٛلذ ٚإٌّطمخرغ١١ش ٔظبَ  (Date and Time )اٌٛلذ ٚاٌزبس٠خ

 

 .رغ١١ش ِظٙش اٌشبشخ Display) ) اٌؼشع

 

 رغ١١ش و١ف رزظشف اٌّغٍذاد فٟ ٠ٕٚذٚص ( Folder Options) خ١بساد اٌّغٍذ

 

 .اٌخطٛؽ ِٓ إٌظبَ ئصاٌخ أٚ, ػشع ئػبفخ (Fonts) اٌخطٛؽ

 

  .ئػذاد رى٠ٛٓ ٚؽذاد رؾىُ اٌٍؼجخ (Game Controllers)األٌؼبةرؾىُ 

 

  .ػشع خظبئض ٚرى٠ٛٓ شجىخ االٔزشٔذ (Internet Options)االٔزشٔذ خ١بساد

 

 .اٌّفبر١ؼ , ِٚؼذي رىشاس اٌزأخ١ش , أٚ ٠ؼ١ف سِٛص ٌغبد أخشٜ ٌٛؽخ ػجؾ (Keyboard)ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ

 .ئػذاداد ئداسح اٌطبلخ ػٍٝ ؽبعٛثهخ١بساد إلٔشبء  (Power Option ) خ١بساد اٌطبلخ

 

  .٠ؼ١ف ٠ٚض٠ً اٌطبثؼبد ٚاٌفبوغبد ثبعزخذاَ ِؼبٌظ ئػبفخ ؽبثؼخ Printers & Faxes)) اٌطبثؼبد ٚ اٌفبوغبد

 

 .رغ١١ش اٌزٛاس٠خ ٚاٌٛلذ ٚاٌؼٍّخ , ٚاألسلبَ ٌزؼىظ اٌّؼب١٠ش اإلل١ّ١ٍخ (Regional Settings)اإلػذاداد اإلل١ّ١ٍخ

  RUNايعاس 
رمَٛ ثبٌجؾش ػٓ ِغٍذ فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ ِب  أْٟ٘ اخزظبساد ٌّذاخً اٌىّج١ٛرش , ثذال ِٓ  RUNئ٠ؼبص اي أٚاِش 

٘زٖ  أُ٘اعُ اٌّغٍذ اٌزٞ رش٠ذٖ , ٚف١ّب ٠ٍٟ  ٚئدخبي STARTاٌّٛعٛد فٟ لبئّخ  RUN األِش ئٌٝػ١ٍه ئال اٌز٘بة 

  -:  األٚاِش

1 -  Cleanmgr   ٌجبسرش١ٕض اٌٙبسد د٠غه اٌّٛعٛد فٟ عٙبصنا٠غزخذَ ٌفزؼ أداح رمَٛ ثؼًّ رٕظ١ف . 

2 -  Calc  ٠غزخذَ ٌفزؼ ا٢ٌخ اٌؾبعجخ فٟ عٙبصن . 

3 -  cmd  ٠غزخذَ ٌفزؼ ٔبفزح اي Command Prompt اٌخبطخ ثأٚاِش ا٠ٌٕٛذٚص . 

4 -   mobsync  ال٠ٓ ٌزظفؼ أصٕبء أمطبع اإلٔزشٔذ ػٓ  أٚفثؼغ اٌٍّفبد ٚطفؾبد ا٠ٌٛت  ع٠غزخذَ ٌؾف 

 . ؽبعٛثه         

5 -  FTP  ٠غزخذَ ٌفزؼ ثشٚرٛوٛي اي FTP اٌخبص ثٕمً اٌٍّفبد . 

6 -  Hdwwiz  إلػبفخ لطؼخ ٘بسد٠ٚش عذ٠ذ ئٌٟ ؽبعٛثه . 

7 -  control admintools  ُ٠غزخذَ ٌفزؼ أداٚد ِذ٠ش اٌغٙبص اٌّؼشٚفخ ثبع Administrative Tools . 

8 -  fsquirt  مجبي اٌٍّفبد ِٓ خالي اٌجٍٛرٛس٠غزخذَ ٌفزؼ ئسعبي ٚاعز Bluetooth . 

9 - certmgr.msc   ٠غزخذَ ٌفزؼ لبئّخ اٌزظبس٠ؼ Certifications اٌّٛعٛدح ثغٙبصن . 

11 -dxdiag   ٠خجشن ثغ١ّغ اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثغٙبصن ٚثزفبط١ً ِّٙخ عذا  ػٓ عٙبصن . 

https://7lwthom.net/vb/showthread.php?t=565
https://7lwthom.net/vb/showthread.php?t=565
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11 -  charmap    اٌغ١ش ِٛعٛدح فٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ٠غزخذَ ٌفزؼ ٔبفزح اٌشِٛص اإلػبف١خ ٚاٌؾشٚف 

         Character Map .  

12 -  chkdsk    ٌّٓٛعٛد ثغٙبصن ٚئطالػ األعضاء اٌزبٌفخ ِٕٗا د٠غه اٌٙبسد ٠غزخذَ ٌٍىشف ػ . 

13 -  compmgmt.msc  ٠غزخذَ ثفزؼ لبئّخ اي Computer Management إلداسح عٙبصن . 

14 - Recent   ٓعزخذَ ٌّؼشفخ اٌٍّفبد اٌزٟ رُ فزؾٙب ػٍٝ عٙبصن ) رغزط١غ اعزخذاِٙب ٌّشالجخ ِب ٠فؼٍٗ غ١ش ػ 

 . ِغؾٙب ِٓ ٚلذ ألخش ٌزٛف١ش ِغبؽخ فٟ عٙبصناعزخذاِٗ ٌغٙبصن ( ٠فؼً            

15 -  Temp  رمَٛ ثّغؾٗ أْاٌٍّفبد اٌّإلزخ ثذاخٍٗ ٌٚزٌه ػ١ٍه  ع٠غزخذَ ٌفزؼ اٌفٌٛذس اٌزٞ ٠مَٛ عٙبصن ثؾف 

 . ئٌٟ عٙبصن عشػخ ِٓ ٚلذ ألخش ؽزٝ رغزف١ذ ِٓ ِغبؽزٗ اٌىج١شح ٚثبٌزبٌٟ          

16 - Control  ٠غزخذَ ٌفزؼ ٔبفزح اي Control Panel ٌٛؽخ اٌزؾىُ فٟ عٙبصن . 

17 - timedate.cpl  ٠غزخذَ ٌفزؼ ٔبفزح ئػذاداد اٌٛلذ ٚاٌزبس٠خ فٟ عٙبصن . 

18 -  regedit  ٞ٠غزخذَ ٌفزؼ ٔبفزح اٌش٠غ١غزش Registry Editor  . 

19 - msconfig    فٟ ٔظبِهرغزط١غ ِٓ خالٌٗ ػًّ ػذح اعزخذاِبد فّٓ خالٌٗ رغزط١غ رشغ١ً ٚٚلف اٌخذِبد 

 وّب رغزط١غ ِٓ خالٌٗ ِؼشفخ اٌجشاِظ اٌزٟ رؼًّ ِغ ثذا٠خ إٌظبَ ٚرغزط١غ ػًّ ٚلف ٌٙب ثبإلػبفخ ئٌٟ أه           

 . ٌٕظبِه Boot رغزط١غ ِٓ خالٌٗ رؼ١١ٓ ثؼغ خظبئض اي           

21 -    dvdplay ً٠غزخذَ ٌفزؼ ثشٔبِظ رشغ١ Media Player  . 

21 -    Pbrush  ٌَفزؼ ثشٔبِظ اٌشعبَ ٠غزخذ Paint  . 

22 -   defrag   َٚأعشع أفؼًػ١ٍّبد رشر١ت اٌٙبسد د٠غه اٌّٛعٛد ثغٙبصن ١ٌغؼٍٗ  ف٠ٟغزخذ  . 

23 -  msiexec   ٠غزخذَ ٌؼشع وبفخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٔظبِه ٚؽمٛق اٌٍّى١خ . 

24 -  diskpart   فالشبد اي٠غزخذَ فٟ رغضئخ اٌٙبسد د٠غه ٚٔمَٛ ثبعزخذاِٗ أ٠ؼب  ِغ USB. 

25 -  control desktop    ٠غزخذَ ٌفزؼ ٔبفزح طٛسح عطؼ اٌّىزت ٚرغزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌزؾىُ فٟ ئػذاداد عطؼ 

 . اٌّىزت اٌخبص ثه           

26 -   control fonts   ٠غزخذَ إلداسح اٌخطٛؽ اٌّٛعٛدح فٟ ٔظبِه . 

27 -    iexpress   غ٠ً١غزخذَ ٌؼًّ اٌٍّفبد رار١خ اٌزش . 

28 -   netcpl.cpl    ٠غزخذَ ٌؼشع ئػذاداد اإلٔزشٔذ ٚاٌزظفؼ Internet Properties . 

29 -   logoff  ٠غزخذَ ٌؼًّ رجذ٠ً ِٓ ِغزخذَ ألخش . 

31 -  control mouse   ٠غزخذَ ٌفزؼ ئػذاداد اٌّبٚط اٌّشثٛؽ ثؾبعٛثه . 

 

 

 

 

https://www.courseshome.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%83-%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b1/
https://www.courseshome.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%83-%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b1/
https://www.courseshome.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-ace-utilities-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7/
https://www.courseshome.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-ace-utilities-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7/
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Microsoft Word Pad  &  Note Pad   ثشاِظ 

 

 Microsoft WordPad   ؾشس إٌض اٌخبص ثّب٠ىشٚعٛفذِ 

, ٚ ٘ٛ ثشٔبِظ ِؾشس ٔظٛص أعبعٟ . ئٔٗ  Windows 95 ٠أرٟ ثشىً صبثذ ِغ وً ئطذاساد ٔظبَ ٠ٕٚذٚص ِٕز 

 . Notepad , ٚ ٌىٕٗ أوضش رمذِب ِٓ ِؾشساد إٌظٛص اٌجغ١طخ ِضً Microsoft Word إٌغخخ اٌخف١فخ ِٓ

 ٌٍّغزخذ١ِٓ ثأشبء , رؾش٠ش , ِشب٘ذح , ٚ ؽجبػخ األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ اٌٛصبئك إٌظ١خ . ئٔٗ  WordPad ٠غّؼ

 . ٚع١ٍخ سائؼخ إلٔشبء ٚ رؾش٠ش اٌٛصبئك اٌجغ١طخ ثشىً عش٠غ , ثذْٚ طؼٛثبد ٚ اٌزىٍفخ اٌّب١ٌخ ٌٍجشاِظ األوضش رؼم١ذا

 

 ( Notepadاٌّفىشح )

ٓ فٟ ع١ّغ ئطذاساد  ِّّ ِؾشس ٔظٛص ثغ١ؾ ِخظض ٌٍؼًّ ػٍٝ أٔظّخ ١ِىشٚعٛفذ ٠ٕٚذٚص ٚلذ ُػ

.", ٚال رذػُ ٠ٚtxtؾفع اٌٍّفبد ثبالِزذاد " ,1985ٚوبْ رٌه فٟ اٌؼبَ  ١ِ1.0ىشٚعٛفذ ٠ٕٚذٚص ِٕز اإلطذاسح 

عزخذاِٙب فٟ ث١ئخ دٚط اٌّفىشح أعب١ٌت رٕغ١ك إٌظٛص ِّب ٠غؼٍٙب ِٕبعجخ ٌزؾش٠ش ٍِفبد األٔظّخ اٌزٟ ٠زُ ا

 . اٌزشغ١ٍ١خ ٚفٟ ثؼغ األؽ١بْ ٠ؼزجش ِٕبعج ب ٌىزبثخ اٌىٛد اٌّظذسٞ ٌجؼغ ثشاِظ اٌؾبعٛة
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اجلامعة التقنية الشمالية

 املعهد التقين املوصل
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 تـطـبـيـقـات الـحـاسـوب

 

 

  1029 – 1028العام الدراسي  
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 الـحـاسوبتـطـبـيـقـات 

  03 إىل  – 82  األسبوع

 الفيروسات 

( ٕ٘ ّ٘ع ٍِ أّ٘اع اىجشٍدٞبد اىزخشٝجٞخ اىخبسخٞخ، ُطْؼذ ػَذاً ثغشع Computer virusفٞشٗط اىحبع٘ة )

اىَظذسٝخ ٗإػبدح ر٘ىٞذٕب، أٗ رغٞٞش خظبئض ٍيفبد اىْظبً. رزنبثش اىفٞشٗعبد ػِ طشٝق ر٘ىٞذ ّفغٖب ثْغخ شفشرٖب 

ػِ طشٝق إطبثخ ثشّبٍح حبع٘ثٜ ثزؼذٝو خظبئظٔ. إطبثخ اىجشاٍح اىحبع٘ثٞخ ٝزضَِ، ٍيفبد اىجٞبّبد، أٗ قطبع 

 اىج٘د فٜ اىقشص اىظيت.

 

ٍظطيح "اىفٞشٗط" ٝشٞغ اعزؼَبىٔ خطأً ثقظذ أّ٘اع أخشٙ ٍِ اىجشاٍح اىخجٞثخ. ٗاىجشاٍح اىخجٞثخ رشَو اىفٞشٗعبد 

خبّت اىؼذٝذ ٍِ اىجشٍدٞبد اىزخشٝجٞخ األخشٙ، مذٝذاُ اىحبع٘ة، ٗحظبُ طشٗادح، ٗثشٍدٞبد اىفذٝخ، ٗساطذ إىٚ 

مذ، ٗثشٍدٞبد اىزدغظ، ٗاٟدٗٝش ٗغٞشٕب، ٗغبىجٞخ رٖذٝذاد اىجشٍدٞبد اىخجٞثخ األخشٙ  ى٘حخ اىَفبرٞح، ٗاىشٗد

ظْٞفٌٖ مفٞشٗعبد. ظٖش ٍظطيح فٞشٗط رْذسج رحذ ّفظ ٍفًٖ٘ حظبُ طشٗادح أٗ دٝذاُ اىحبع٘ة ثذالً ٍِ ر

ً ٍِ قجو ٍْٖذط اىحبع٘ة فشد مِٕ٘ٞ، ٗقذ مبُ اعَبً ٍغي٘طبً. اىفٞشٗعبد غبىجبً ٍب 5891اىحبع٘ة ألٗه ٍشح ػبً 

رْفز ّ٘ع ٍِ أّ٘اع األّشطخ اىزخشٝجٞخ ػيٚ اىح٘اعٞت اىَظبثخ، مبالعزح٘ار ػيٚ ٍغبحخ اىقشص اىظيت أٗ ػيٚ 

٘ه إىٚ ٍؼيٍ٘بد خبطخ أٗ عشٝخ أٗ شخظٞخ، مأسقبً اىجطبقخ االئزَبّٞخ، إفغبد اىجٞبّبد، خضء ٍِ اىَؼبىح، أٗ اى٘ط

إظٖبس سعبئو عٞبعٞخ أٗ سعبئو ٕضىٞخ ٍضػدخ ػيٚ شبشخ اىَغزخذً، سطذ ى٘حخ ٍفبرٞح اىَغزخذً ٍٗؼشفخ ٍب 

أُ ىٞظ خَٞغ  ٝنزت، إسعبه سعبئو ثشٝذٝخ غٞش ٍشغ٘ة فٖٞب ىدٖبد ارظبه اىَغزخذً. ٗثبىشغٌ ٍِ رىل، إال

 اىفٞشٗعبد رحَو اىطبثغ اىزخشٝجٜ أٗ طبثغ إخفبء ّفغٖب.

 

 كيف تتجنب الفيروسات

: رغزطٞغ أُ رقً٘ ثؼَيٞخ ٍغح ف٘سٝخ ٍدبّٞخ ىنَجٞ٘رشك اىشخظٜ  Virus Scanning: اىَغح ضذ اىفٞشٗعبد أٗال

 Free Online/ اضغظ ػيٚ اى٘طيخ www.centralcommand.comضذ اىفٞشٗعبد ٍِ اىَ٘قغ اىزبىٜ 

Virus Scan  طفحخ خذٝذح، حٞث رقً٘ ثئدخبه اىجٞبّبد اىشخظٞخ ٗثؼذٕب رجذأ ػَيٞخ اىفحض اىف٘سٛ  إىٚىزْزقو

 •ىدٖبصك

 

ثبّٞب: رحَٞو ثشّبٍح ٍقبًٗ ىيفٞشٗعبد: اىخط٘ح اىغبثقخ اىَزَثيخ فٜ فحض اىنَجٞ٘رش ف٘سا ػجش اإلّزشّذ، شٜء 

اىزٛ  AVGٍثو اىجشّبٍح اىََزبص • ٗرحَٞو ثشّبٍح ٍقبًٗ ىيفٞشٗعبدضشٗسٛ ٌٍٖٗ، ٗىنْٔ ال ٝغْٞل ػِ رْضٝو 

ٕٗ٘ ثشّبٍح ٍدبّٜ ٝقً٘  www.grisoft.com/html/us_downl.htmlرغزطٞغ اعزذػبءٓ ٍِ اىَ٘قغ اىزبىٜ 

 •ثزشقٞخ ّفغٔ ثْفغٔ، حغت إػذادك ىٔ
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ِ اىش٘ائت، فبّٔ ٝغزطٞغ رظفٞخ ٍشفقبد اىجشٝذ اإلىنزشّٜٗ: مَب ٝظفٜ أحذّب اىَبء Filteringٍثبىثب: رظفٞخ 

اىطشٝقخ اىَثيٚ ىزىل، ٕ٘ أُ ٝضغ ق٘اػذ ىيجشٝذ اإلىنزشّٜٗ اى٘اسد، • ٍشفقبد اىجشٝذ اإلىنزشّٜٗ ٍِ اىفٞشٗعبد

رزٌ ٕزٓ اىؼَيٞخ فٜ أٗد ى٘ك امغجشٝظ ػيٚ • ثحٞث رز٘خٔ اىشعبئو اى٘اسدح ٍجبششح اىٚ ٍديذ خبص ىزفحظٖب ْٕبك

فزظٖش اىْبفزح اىخبطخ ثئػذاد اىق٘اػذ اىخبطخ ثبىجشٝذ  Tools Message Rules Mailاىْح٘ اىزبىٜ، اخزش 

 •اإلىنزشّٜٗ

 

اىَيفبد اىَشفقخ: رغزطٞغ أُ رشطذ فٞشٗعب داخو ٍيف ٍشفق، إرا دققذ فٜ  Extensionsساثؼب: ساقت اٍزذاداد 

االعٌ ىِ ٝنُ٘ ىَيف ّظٜ  فبّٔ عٞنُ٘ ٍثبس شل ٗسٝجخ، ألُ ٕزا VBS•فئرا مبُ ٍْزٖٞب ثبالٍزذاد • اعٌ اىَيف

 • ثبىٖٞئخ ٗٗسد، ٗاَّب ٍيف فٞد٘اه ثٞغل عنشٝجذ اىزٛ قذ ٝحز٘ٛ ػيٚ فٞشٗط

 

 فئرا• : ىغ٘ء اىحع أُ ٍغزْذاد ٗٗسد قذ رحز٘ٛ ػيٚ فٞشٗعبد ٍخزجئخ Macro Virusخبٍغب: اىَبمشٗ فٞشٗط 

 Tools Macroىْح٘ اىزبىٜ، اخزش فقذ رحَٜ ّفغل ّغجٞب إرا سفؼذ ٍؤشش األٍبُ ػيٚ ا 0222مْذ رغزخذً ٗٗسد 

Security  ٚاىْبفــــزح اىدذٝذح رأمذ ثأُ اىَؤشش ٍشف٘ع ىألػي ٍِٗHigh 

 

رغـــزطٞغ أُ ر٘قــــف  6فٜ أٗد ى٘ امغجشٝظ  Address Bookعبدعب: ٗقبٝــــــخ مزــــــبة اىؼْــبٗٝــــــــِ 

زٓ اىْغـــــخ إىٚ ػْبٗٝــــِ اىجشٝذ االىنزشّٗٞــــخ اىَ٘خــ٘دح اىفٞشٗعــــبد، ػِ ّغــــــخ ّفغــــٖب ٗإسعــــبه ٕــــ

ٗضــــغ  Securityثٌ اخـزش اىزج٘ٝجخ  Tools Optionsفٜ مزبة اىؼْبِٗٝ، ٗرىل ػيٚ اىْح٘ اىزبىٜ، اخزش 

 Warn me when otherػالٍـــــــخ اىظــــــــح فٜ اىَشثـــــــــــغ اىظغــــــــــٞش ثدبّــــــــــت اىؼجــــــــــبسح 

applications try to send mail as me  

 

عبثؼب: خذٍخ ف٘سٝخ ىيقضبء ػيٚ اىفٞشٗعبد اىخطٞشح: إرا شننذ ثأُ مَجٞ٘رشك أطٞت ثفٞشٗط خطٞش ٍثو 

ردذ  www.centralcommand.com/jan1.htmlػيٚ عجٞو اىَثبه، فبرٕت إىٚ اىَ٘قغ اىزبىٜ  نيمدااىفٞشٗط 

 •فٞشٗعب ٗدٗدح مَجٞ٘رشٝخ، ٍِٗ اىَ٘قغ رحظو ػيٚ سصٍبد ثشٍدٞخ ىيقضبء ػيٖٞب 50قبئَخ ثأخطش 

 

 

 

 

 

 ل اهلل ــضـفـم بــت


