
 نظام التشغٌل وٌندوز
 :  مفهوم النظام

هو احد انظمة التشغٌل الحدٌثة المتطورة الجهزة الحاسوب والذي ٌوفر سهولة فً التعلٌم و ======== 

التعامل و استخدام وسرعة  تنفٌذ وتنقل بٌن التطبٌقات المختلفة اضافة الى كونه بٌئه عمل مناسبة الجهزة 

مع تحسٌن   MS DOSالحاسوب الشخصٌة و المكتبٌة وذلك لالمكانٌة و الوظائف الممكن اجراءها فً نظام 

 الوظائف السابقة

 :  اصدارات النظام

  95بعدها    Windows  3.11ثم تالها االصدار   Windows 3.1بداٌة االصدارات ========= 

Windows    98ثم  windows    ثمNT Windows    2000ثم Windows    ثمME  

Windows    ثمXP  Windows    واخٌراaltavista  Windows   وWindows 7 

 :مزاٌا النظام  
بمعنى ان اسلوب التعامل اصبح من خالل الكائنات او العناصر او . ٌمتاز النظام بواجهة استخدام رسومة 

وتمثل هذه الرموز الصورٌه  MSDOSالرموز الصورٌه و النوافذ بدال من طباعة االوامر كما فً نظام 

الملفات او المجلدات او التطبٌقات و اصبح التعامل معها ٌتم من خالل التحكم بحركة و عمل جهازالماوس 

MOUSE  اضافة الى لوحة المفاتٌحKEY BORD   

امكانٌة تنفٌذ عدة برامج او اوامر فً الوقت الواحد مثل برنامج المستندات او ملف صور او ملف فدٌو حٌث 

و ٌصطلح على هذه الخاصٌه بتعدد المهام  MS DOSان هذا لم ٌكن ممكنا فً نظام التشغٌل 

Multitasking  

توفر عدد كبٌر من التطبٌقات التى تغنً مستخدم الحاسبه عن اقتناء برامجٌات متخصصه لتنفٌذ االعمال منها 

 (برامج ماٌكروسوفت اوفٌس )على سبٌل المثال برنامج معالج النصوص 

 MSالعمل بنظام التشغٌل الجدٌد ال ٌمنع استخدام و تنفٌذ البرمجٌات السابقه التً تعمل فً بٌئة نظام .4

DOS     اضافة البرمجٌات التً فقط فً بٌئة نظامWINDOWS   

   .توفر نسخ من التشغٌل بلغات اخرى غٌر اللغة االنكلٌزٌةوبالتالً امكانٌة التعامل مع اللغات االخرى. 5



حرف فً حٌن اسم الالملف  255عدم التقٌد بطول معٌن السماء الملفات حٌث ٌمكن ان ٌبلغ طول اسم الملف  -6

 .حروف  3حروف مع استطالة ال تتعدى عن  8ال ٌتجاوز  MS DOSفً نظام التشغٌل 

  .ٌوفر النظام اكثر من شاشة عرض واحدة  – 7

ٌتمٌز نظام المساعد فٌه بسهولة االستخدام وامكانٌة الحصول على الشرح المفصل مه خطوات التنفٌذ فً  – 8

  .أي مرحلة من مراحل تشغٌل النظام وبصورة انٌة 

تسهٌل استخدام الماوس فً فتح المجلدات والملفات والبرامج والتنقل بٌن المواقع المختلفة بالنقر المفرد او  -9

 .النقر المزدوج 

ٌوفر بٌئة مشتركة ٌتم من خاللها التعرف على بعض الملحقات التابعة للحاسبة مثل الطابعة والماوس  – 10

  .بشكل تلقائً 

 :متطلبات النظام االساسٌة 

  ============= 

 .واعلى  sx 386جهاز حاسوب مجهز بمعالج  – 1

 .على االقل  MB 16سعة  RAMذاكرة  – 2

 . MB 40ذو مساحة تزٌد عن  Hard diskقرص صلب   – 3

 .او شاشة اكثر دقة (  VGAشاشة )جهاز عرض  – 4

 :تشغٌل نظام وندوز 

=========== 

 .  Enterمع الضغط على مفتاح  WIN وكتابة االمر  (  -<:c)ٌمكن تشغبل نظام وندوز من اشارة المحث  -1

حٌث ( الصندوق )ٌتم تشغٌل النظام بمجرد تشغٌل الحاسوب من المفتاح المثبت على واجهة العلبة او الحاوٌة  -2

 .تظهر شاشة سطح المكتب بعد مرور ثوانً قلٌلة من تشغٌل الحاسوب 



 : ارجع انخطٕاد انزبنٛخ Windows XP نزشغٛم َظبو انزشعٛم

 . رأكذ يٍ صٕل انزٛبس انكٓشثبئٙ إنٗ جٓبص انكًجٕٛرش -1

 . (Power) إثذأ ثزشغٛم جٓبص انكًجٕٛرش عٍ غشٚك انعغػ عهٗ يفزبح انزشغٛم -2

 . إظغػ صس رشغٛم انشبشخ -3

  كًب فٙ (Desktop) إَزظش دزٗ ٚجذأ انجٓبص رذًٛم َظبو انزشغٛم ٔدزٗ رظٓش شبشخ عطخ انًكزت -4

 

 

 

 



 -: (Desktop) عطخ انًكزت

 

 : ْٕ انٕاجٓخ انشئٛغٛخ انزٙ رظٓش عُذ رشغٛم انُظبو يجبششحً ٔٚذزٕ٘ عهٗ األٚمَٕبد انزبنٛخ

 (My Computer) جٓبص انكًجٕٛرش -

 (My Network Places) جٕاس شجكخ اإلرصبل -

 (Recycle Bin) عهخ انًذزٔفبد -

 (Internet Explorer) إَزشَذ -

 (My Documents) يجهذ انًغزُذاد -

 : أ٘ يهفبد أٔ يجهذاد أٔ إخزصبساد نجعط انجشايج كًب ْٕ يٕظخ ثبنشكم انزبنٙ -

 

 

 

 



 -: (Task Bar) شرٌط المهام

 : وٌحتوي على( 2)وهو شرٌط ٌظهر أسفل شاشة سطح المكتب كما فً الشكل 

 Start زر ابدأ -

 . (Time) مؤشر الوقت -

 . (Language) مؤشر اللغات -

 

 

 -: (Key board) لوحة المفاتٌح

 -: تتكون لوحة المفاتٌح من مجموعة من المفاتٌح لكل مفتاح وظٌفة معٌنة ٌؤدٌها عند الضغط علٌه فمثالا 

 المفتاح وظٌفتة

ESC إلغاء المهمة الحالٌة. 

Tab مفتاح الجدولة وٌستخدم للتنقل بٌن الخالٌا فً جدول وعمل مسافات كبٌرة 

Caps Lock لتحوٌل أحرف اللغة اإلنجلٌزٌة من أحرف صغٌرة إلى كبٌرة والعكس 

Shift ًللعال 

Enter للتنفٌذ والفتح واالنتقال إلى سطر جدٌد 

DELETE الحذف. 

Num Lock ٌستخدم لتشغٌل اآللة الحاسبة 

Alt+ Shift الٌمٌن للتحوٌل إلى اللغة العربٌة 

Alt+ Shift الٌسار للتحوٌل إلى اللغة اإلنجلٌزٌة  



 Windows بعض اختصارات لوحة المفاتٌح فً

والتنقل , وإغالق, ٌمكنك فتح .Windows استخدام مفاتٌح االختصار كبدٌل للماوس عند العمل فً

وصفحات وٌب باستخدام اختصارات لوحة , ومربعات الحوار, وسطح المكتب, ضمن قائمة ابدأ

 . من الممكن أٌضاا أن تجعل اختصارات لوحة المفاتٌح العمل مع الكمبٌوتر أسهل وأكثر فعالٌة .المفاتٌح

 

CTRL+C النسخ. 

CTRL+X القص. 

CTRL+V اللصق. 

CTRL+Z التراجع. 

SHIFT+DELETE حذف العنصر المحدد بشكل نهائً دون وضعه فً سلة المحذوفات. 

CTRL أثناء سحب عنصر ما نسخ العنصر المحدد 

CTRL+SHIFT أثناء سحب عنصر ما إنشاء اختصار للعنصر المحدد. 

CTRL +السهم إلى الٌمٌن نقل نقطة اإلدراج إلى بداٌة الكلمة التالٌة. 

 

 



CTRL +السهم إلى الٌسار نقل نقطة اإلدراج إلى بداٌة الكلمة السابقة. 

CTRL +ًالسهم إلى األسفل نقل نقطة اإلدراج إلى بداٌة المقطع التال. 

CTRL +سهم إلى األعلى نقل نقطة اإلدراج إلى بداٌة المقطع السابق. 

SHIFT مع أي من مفاتٌح األسهم تحدٌد أكثر من عنصر واحد فً إطار ما أو على سطح المكتب 

CTRL+A: تحدٌد الكل. 

F3 : البحث عن ملف أو مجلد. 

ALT+Enter: عرض الخصائص للعنصر المحدد. 

ALT+F4: إغالق العنصر النشط, أو إنهاء البرنامج النشط. 

ALT+ فتح القائمة المختصرة لإلطار النشط: مفتاح المسافة. 

CTRL+F4 : إغالق المستند أو البرنامج النشط  

ALT+TAB : التبدٌل بٌن العناصر المفتوحة. 

F6 : التنقل بٌن عناصر الشاشة فً إطار ما أو على سطح المكتب. 

F4 : عرض قائمة شرٌط العناوٌن فً جهاز الكمبٌوتر أو فً مستكشف Windows. 

SHIFT+F10 : عرض القائمة المختصرة للعنصر المحدد. 

CTRL+ESC : عرض القائمة ابدأ. 

F10 : تنشٌط شرٌط القوائم فً البرنامج النشط. 

F5 : تحدٌث اإلطار النشط 

SHIFT : عند إدخال قرص مضغوط فً محرك األقراص المضغوطة منع القراءة التلقائٌة للقرص المضغوط. 

 

 



 

 -: (Mouse) الفأرة

هً عبارة عن جهاز مٌكانٌكً صغٌر ٌتصل بجهاز الكمبٌوتر عن طرٌق سلك وٌظهر شكلة فً الشاشة على 

هٌئة سهم , وتستخدم الفأرة فً عدة عملٌات منها النقر والتحدٌد وٌوجدبها زر أٌمن وزر أٌسر ولكل منها 

 . وظائف خاصة

 . فتح القوائم وهو بمثابة زر المساعدة: وظائف الزر األٌمن 

 : وظائف الزر األٌسر

 . وهو تمرٌر سهم الفأرة على رمز العنصر. إلظهار الرسائل : التأشٌر  .1

  وهو النقر على الزر مرة واحدة. للتحدٌد والتنشٌط : النقر  .2

  . وهو النقر على الزر مرتٌن متتالٌتٌن. للتنفٌذ والفتح : النقر المزدوج  .3

 . وذلك بالنقر على زر الماوس األٌسر مع إستمرار النقر والسحب: السحب  .4

 إٌقاف تشغٌل الكمبٌوتر

 .(start) انقر فوق ابدأ (1

 . (Turn off Computer) انقر فوق إٌقاف تشغٌل الكمبٌوتر (2

  .(Turn off) ستظهر قائمة , انقر فوق أٌقاف التشغٌل (3

ٌتم فصل الطاقة . حتى تتمكن من إٌقاف تشغٌل طاقة الكمبٌوتر بأمان Windows هذا اإلجراء ٌوقف تشغٌل

  .عن العدٌد من أجهزة الكمبٌوتر تلقائٌاا 



  : مالحظات

 . (Restart) "إعادة التشغٌل"إلعادة تشغٌل الكمبٌوتر أنقر فوق  1 -

 . () "وضع اإلستعداد"لجعل الكمبٌوتر فً حالة وضع اإلستعداد أنقر فوق 2 - 

 .تلقائٌاا  Windows عند تشغٌل الكمبٌوتر مجدداا, ٌبدأ تشغٌل3 - 

 وٌندوز إكس بى

Windows XP 

  مقدمه و األهداف التعلٌمٌة

  "Desktop"سطح المكتب 

  "Task Bar"شرٌط المهام 

   التعامل مع محتوٌات الكمبٌوتر

   "Windows-Sub"التعامل مع النوافذ الفرعٌة 

 " Window Explorer"متصفح النوافذ 

 التعامل مع نوافذ الملفات والمجلدات 

  "Recycle Bin"التعامل مع سله المهمالت 

   التعامل مع األقراص

   "Word pad"دفتر الكتابة 

   أسئلة االختبار الذاتً و التمارٌن
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 األهداف التعلٌمٌة
 :بعد دراسة هذه الوحدة فإن الدارس ٌستطٌع أن 

 .  ٌعرف الفكرة األساسٌة التى ٌقوم علٌها وٌندوز إكس بى

 .  ٌحدد وٌتعامل مع مكونات وخصائص سطح المكتب

 .  ٌعرف مكونات ومهام شرٌط األدوات

 .  ٌتعامل مع شرٌط األدوات

 .  ٌحدد مكونات الكمبٌوتر

  My Computerٌتعامل مع محتوٌات الكمبٌوتر من خالل 

  Windows Explorerٌتعامل مع محتوٌات الكمبٌوتر من خالل متصفح النوافذ 

نوافذ الملفات  –اإلسطوانات  –متصفح النوافذ  –النوافذ  –اإلختصارات  –ٌتعامل مع كال من المجلد 

 .األقراص –سلة المهمالت  –والمجلدات 

 .  ٌعرف برنامج دفتر الكتابة

 . ٌحدد مكونات دفتر الكتابة

   .ٌتعامل بشكل جٌد مع مكونات دفتر الكتابة



 مقدمه
عهٗ فكشح ْبيخ ْٔٗ فكشح رعذد انًٓبو ثًعُٗ أٌ انًغزخذو ٚغزطٛع انمٛبو  Windows XPٚمٕو رصًٛى ُٔٚذٔص أكظ ثٗ 

ثأكثش يٍ عًم فٗ َفظ انٕلذ، كأٌ ٚغًع يٕعٛمٗ ٔٚطجع جضء يٍ يغزُذ لبو ثكزبثزّ ٔٚمٕو ثعًم دغبثبرّ يغزخذيب اٜنخ 

عُذ رشغٛم انذبعت . F1فٗ أٖ نذظخ ثبنعغػ عهٗ صس " Help"ٔ رغزطٛع انذصٕل عهٗ يغبعذِ . انذبعجخ فٗ َفظ انٕلذ

"  Start"انزٖ ٚجذأ يٍ َبدٛخ انٛغبس ثـضس " ششٚػ االدٔاد"ثُظبو َٔذٔص اكظ ثٗ َجذ اعفم شبشخ انذبعت يب ٚغًٗ ثـ 

ٕٔٚجذ عهٗ شبشخ انذبعت كهٓب يب ٚغًٗ . ، ٔيٍ خالل ْزا انضس ًٚكٍ رشغٛم كبفخ انجشايج انزٗ ٚذٕٚٓب َٔذٔص اكظ ثٗ"اثذأ"

فًع ثذء رشغٛم انجٓبص عٕف ٚظٓش نك . ٔانزٖ ٚشكم َمطخ انجذاٚخ عُذ انزعبيم يع انُٕٚذٔص" Desktop"ثغطخ انًكزت 

الدظ اٌ انصٕسح انًٕجٕدح عهٗ عطخ انًكزت رخزهف يٍ جٓبص انٗ آخش ٔكزنك يكَٕبد عطخ  1انشكم انًجٍٛ فٗ شكم سلى 

 .انًكزت كًب عٛشد الدمب

 



 Windows XPفهم مكونات نظام التشغٌل 

أثُبء رثجٛذ انجشايج ٔرخصٛص . نهًشح األٔنٗ، ٚجت أٌ رظٓش انشبشخ نذٚك ثبنشكم انزبنٙ Windowsعُذيب رمٕو ثجذء رشغٛم 

نُٛبعت غشٚمخ اعزخذايك، عٕف رظٓش إظبفبد ٔرغٛٛشاد عهٗ ْزِ انشبشخ، ٔنٍ رخزفٙ انًكَٕبد  Windowsَظبو 

 .األعبعٛخ

 



 تلمٌح

ا إلى استخدام الزر األٌسر  أو )خالل هذا البرنامج التدرٌبً, تشٌر بعض اإلرشادات مثل النقر والسحب دائما

إذا احتاج األمر . األٌسر مرتٌن بسرعة الماوسالنقر المزدوج ٌعنً ضغط زر . للماوس( الزر األساسً

ا( الزر الثانوي)إلى استخدام الزر األٌمن  على . للماوس إلتمام إرشاد ما, سٌتم ذكر هذا فً اإلرشادات أٌضا

الرمز هو تمثٌل رسومً . ”األٌمن فوق الرمز الماوسانقر بزر "سبٌل المثال, قد تظهر إرشادات مثل 

أن تشٌر إلى كائن ما على الشاشة, ثم تقوم  سحبٌعنً المصطلح . صغٌر لبرنامج ما أو ملف أو مجلد

ا أو  الماوساألٌسر واالستمرار فً الضغط مع تحرٌك  الماوسبضغط زر  ا عنك أو ٌمٌنا تجاهك أو بعٌدا

ا الذي  الماوسإذا كان جهاز . عندما ٌتم وضع الكائن فً المكان المطلوب الماوسحرر زر . ٌسارا

 .تستخدمه ٌحتوي على زر فً المنتصف أو زر تحكم آخر, ٌمكنك تجاهله اآلن

والطرق التً ٌمكنك  Windowsمن المفٌد أن تعرف األسماء الصحٌحة للمكونات األساسٌة لنظام 

 Windowsتوضح القائمة التالٌة مكونات نظام . بها للتعامل مع هذه المكونات الماوساستخدام 

 .األساسٌة



 -:واالٌقونات  Desk topمكونات سطح المكتب 

من االصدار  Windowsٌعرف سطح المكتب بانه عبارة عن الواجهة الرئٌسٌة فً النظام التشغٌلً  

Windows95  وصعودا حٌث ان هذه الواجهة اول ما ٌؤاه المستخدم بعد ان ٌتم تحمٌل النظام التشغٌلً من

تتكون هذهى الواجهة من اكثر من جزء حٌث تشبه بسطح مكتب شخصً علٌه . القرص الصلب الى الذاكرة 

 : اجهزة هاتف واجهزة اتصال اضافة الى ملفات واضابٌر وغٌرها حٌث ٌتكون سطح المكتب من االجزاء التالٌة 

 :االٌكونات  -1

او الكائن الرسومً على انه شكل اٌحائً له رسم خاص به واسم مرتبط  (   Icon)ٌعرف االٌقون ======= 

معه حٌث ٌتم من خالل االٌقون الدخول الى البرنامج او النافذة المرتبطة مع هذا االٌكون من خالل اجراء  نقرتٌن 

بالفارة على سطح المكتب سنالحظ عدد من االٌقونات الرئسٌة التً تكون موجودة عند تنزٌل النظام التشغٌلً و 

اما اذا كان ( . فً حالة كون النظام باللغة االنكلٌزٌة )بمختلف اصداراته وتقع على الجهة الٌسار من الشاشة 

عددها اربعة هً االٌقونات الرئٌسٌة اما ,النظام التشغٌلً باللغة العربٌة فتكون هذه االٌكونات على ٌمٌن الشاشة

فعلى سبٌل المثال كان المطلوب تشغٌل النافذة المرتبطة مع , الباقً فٌتم اضافته من قبل المستخدم للحاسبة 

ٌتم االمر من خالل اجراء نقرتٌن بالفارة على رسم االٌكون الذي (  My Computer)االٌكون المسمى بــ 

 .عندها سوف ٌتم فتح هذه النافذة و هكذا بالنسبة لباقً االٌكونات(  My Computer)ٌحمل االسم 

 



 :خصائص العرض

 Windows XP .نحب جمٌعاً إضفاء لمسة شخصٌة على محٌط عملنا, سواء فً العمل أم فً المنزل

إضافة األلوان, والنقوش, والصور, وحتى . ٌجعل إضافة سمات شخصٌة على الكمبٌوتر أمراً سهالً 

إن إضافة الصفات الشخصٌة إلى جهاز الكمبٌوتر هً من األشٌاء . األصوات لتحسٌن مظهر الشاشة

 .وستزٌد كذلك من كفاءة العمل وتستمتع أكثر بأعمال الحوسبة. الممتعة التً ٌمكن أن تفعلها مع الكمبٌوتر

 :للدخول إلى خصائص العرض ننفذ ما ٌلً

من قائمة ابدأ نختار إعدادات من القائمة الفرعٌة التً تظهر نختار لوحة التحكم ثم نختار العرض من 

 . نافذة لوحة التحكم

 .  نضغط بزر ماوس الٌمٌن على سطح المكتب من القائمة الفرعٌة التً تظهر نختار خصائص



 :ٔالزع ٚخٛد خّسح صفساخ فٟ ٔافزج خصائص اٌؼشض

 إػذاداخ –اٌّظٙش  –شاشح اٌرٛلف  –سطر اٌّىرة  –سّاخ 

 
  

 :اٌسّاخ

ذسذد اٌسّح ِظٙش اٌؼٕاصش . ِدّٛػح ِٓ اٌؼٕاصش اٌّشئ١ح اٌرٟ ذٛفش ِظٙشاً ِٛزذاً ٌسطر اٌّىرة فٟ اٌىّث١ٛذش

.  اٌشس١ِٛح اٌّرٕٛػح ٌسطر اٌّىرة، واإلطاساخ، ٚاٌشِٛص، ٚاٌخطٛط، ٚاألٌٛاْ، ٚصٛس اٌخٍف١ح ٚشاشح اٌرٛلف

 .٠ّٚىٓ أْ ذؼشف أ٠ضاً األصٛاخ اٌّمرشٔح تاألزذاز ِثً فرر تشٔاِح أٚ إغاللٗ



 :إلٔشاء سّح سطر ِىرة خاصح

 .  افرر اٌؼشض فٟ ٌٛزح اٌرسى1ُ.

 .  أمش فٛق اٌسّح اٌرٟ ذش٠ذ ذؼذ٠ٍٙا، ضّٓ اٌسّح، فٟ اٌرث٠ٛة سّاخ2.

 :  ٠رُ زفع اٌؼٕاصش اٌرا١ٌح ودضء ِٓ اٌسّح. أٔدض اٌرغ١١شاخ ػٍٝ اٌسّح3.



 اٌؼٕصش اٌرث٠ٛة ٌٛزح اٌرسىُ

 سطر اٌّىرة اٌؼشض
 ,ٚاٌّٛضغ ,اٌخٍف١ح

 ٚاٌٍْٛ

 سطر اٌّىرة اٌؼشض

أمش فٛق )اٌشِٛص 

ذخص١ص سطر 

اٌّىرة ٌرغ١١ش 

 (اٌشِٛص

 شاشح اٌرٛلف شاشح اٌرٛلف اٌؼشض

 اٌّظٙش اٌؼشض

اإلطاساخ 

ٚٔظاَ  ,ٚاألصساس

 ٚزدُ اٌخظ ,األٌٛاْ

 اٌّظٙش اٌؼشض

وافح ا١ٌّضاخ فٟ 

ِشتغ اٌسٛاس ِظٙش 

أمش فٛق ) ِرمذَ

 )خ١اساخ ِرمذِح

 اٌّؤششاخ اٌّاٚط
إٌظاَ أٚ ِؤششاخ 

 ِسرمٍح

 أصٛاخ األصٛاخ ٚأخٙضج اٌصٛخ
ٔظاَ اٌصٛخ 

 ٚأزذاز اٌثشٔاِح

 . ثُ أمش فٛق زفع تاسُ، أمش فٛق ذطث١ك فٟ اٌرث٠ٛة اٌسّاخ فٟ ِشتغ اٌسٛاس خصائص اٌؼشض، اورة ػٕذ إٔداص اٌرغ١١شاخ1.

 . اسّاً ٌٍسّح ٚأمش فٛق ِٛافك2.



 :سطح المكتب

 :لتغٌٌر خلفٌة سطح المكتب

 . افتح العرض فً لوحة التحكم

 : نفذ واحداً أو أكثر من اإلجراءات التالٌة, فً التبوٌب سطح المكتب

 . أو تمدد, أو تجانب, انقر فوق توسٌط, فً الموضع. انقر فوق صورة فً قائمة الخلفٌة

ٌمكن . انقر فوق استعراض للبحث عن صورة خلفٌة فً مجلدات أخرى أو على محركات أقراص أخرى

انقر فوق , فً الموضع bmp , .gif , .jpg , .dib , .png , .htm. : استخدام ملفات لها الملحقات التالٌة

 .  أو تمدد, أو تجانب, توسٌط

 . ٌمأل اللون المساحة غٌر المستخدمة من قبل الصورة. حدد لوناً من لون سطح المكتب

ٌتم سرد أسماء كافة صورك الشخصٌة الموجودة فً الصور فً قائمة . ٌمكن استخدام صورة شخصٌة كخلفٌة

 .  الخلفٌة

.  انقر بزر الماوس األٌمن فوق الصورة ثم انقر فوق تعٌٌن كخلفٌة للشاشة. ٌمكن حفظ صورة من وقع وٌب كخلفٌة

 . ٌتم سرد الصورة فً المربع خلفٌة

ٌتم تمدٌد المستند . لكن الخٌارات ضمن الموضع تكون غٌر متوفرة, كصورة خلفٌة htm. ٌمكن اختٌار مستند 

 . تلقائٌاً لٌمأل الخلفٌة



 ٌرخص١ص ٌْٛ اٌخٍف١ح

 .  افرر اٌؼشض فٟ ٌٛزح اٌرسى1ُ.

 .  أمش فٛق اٌٍْٛ ٌؼشض األٌٛاْ اٌّرٛفشج، فٟ اٌرث٠ٛة سطر اٌّىرة2.

 .  أمش فٛق غ١ش رٌه3.

 .  أمش فٛق أٞ ِىاْ فٟ ِصفٛفح األٌٛاْ اٌّٛخٛدج إٌٝ ا١ٌساس، فٟ ِشتغ اٌسٛاس 4ٌْٛ.

اسسة اٌّؤشش إٌٝ األػٍٝ أٚ األسفً ٌرغ١١ش إشثاع . اسسة اٌّؤشش فٟ ِصفٛفح األٌٛاْ إٌٝ ا١ّ١ٌٓ أٚ إٌٝ ا١ٌساس ٌرغ١١ش اٌرذسج5.

 . اسسة ِشتغ اٌرّش٠ش اٌّٛخٛد إٌٝ ٠ساس اٌّصفٛفح ٌرغ١١ش اإلضاءج. اٌٍْٛ

 .  أمش فٛق إضافح إٌٝ األٌٛاْ اٌّخصصح ثُ أمش فٛق ِٛافك، زاٌّا ذٕرٟٙ ِٓ ذؼش٠ف اٌٍْٛ اٌزٞ ذش٠ذ6ٖ.



 إلضافح ِسرٜٛ ٠ٚة إٌٝ سطر اٌّىرة

 . ٔضغظ تضس ِاٚط ١ّ٠ٓ فٛق ٔاز١ح فاسغح ػٍٝ سطر اٌّىرة، ثُ أمش فٛق خصائص1.

 . فٟ اٌرث٠ٛة سطر اٌّىرة، أمش فٛق ذخص١ص سطر اٌّىرة2.

 . أمش فٛق خذ٠ذ، ثُ اذثغ اٌرؼ١ٍّاخ اٌرٟ ذظٙش ػٍٝ اٌشاشح، فٟ اٌرث٠ٛة ٠ٚة3.

 

  .٠ّىٓ ٚضغ أوثش ِٓ خٍف١ح ػٍٝ سطر اٌّىرة تاسرخذاَ ِسرٜٛ ٠ٚة



 :شبشخ انزٕلف
 .صٛسج ِرسّشوح أٚ ٔمش ِرسّشن ٠ظٙش ػٍٝ اٌشاشح ػٕذ ذٛلفه ػٓ اسرخذاَ اٌّاٚط أٚ ٌٛزح اٌّفاذ١ر ٌفرشج ِسذدج ِٓ اٌٛلد

 ٌرؼ١١ٓ شاشح ذٛلف أٚ ذغ١١ش٘ا

 . افرر اٌؼشض فٟ ٌٛزح اٌرسى1ُ.

 . أمش فٛق شاشح ذٛلف اٌّطٍٛتح ِٓ اٌمائّح، ضّٓ شاشح اٌرٛلف، فٟ اٌرث٠ٛة شاشح اٌرٛلف2.

 



 .  تؼذ ذسذ٠ذ شاشح ذٛلف، س١رُ ذشغ١ٍٙا ذٍمائ١اً ػٕذ خّٛي اٌىّث١ٛذش تّمذاس ػذد اٌذلائك اٌّؼ١ٓ فٟ االٔرظاس•

 . ٌّسر شاشح اٌرٛلف تؼذ تذء ذشغ١ٍٙا، زّشن اٌّاٚط أٚ اضغظ أٞ ِفراذ•

 .  ٌؼشض اٌخ١اساخ اٌّّىٕح ٌإلػذاد ِٓ أخً شاشح ذٛلف ِؼ١ٕح، أمش فٛق اإلػذاداخ فٟ اٌرث٠ٛة شاشح اٌرٛلف•

 .  زّشن اٌّاٚط أٚ اضغظ ِفرازاً إلٔٙاء اٌّؼا٠ٕح. أمش فٛق ِؼا٠ٕح ٌّشا٘ذج ظٙٛس شاشح اٌرٛلف اٌّسذدج ػٍٝ خٙاص اٌؼشض•

 



 :نذًبٚخ انًهفبد ثبعزخذاو كهًخ يشٔس شبشخ انزٕلف

 .  اَمش فٕق شبشخ رٕلف، فٙ انزجٕٚت شبشخ انزٕلف ظًٍ شبشخ انزٕلف1.

 .  دذد خبَخ االخزٛبس انذًبٚخ ثكهًخ انًشٔس عُذ االعزئُبف2.

.  إٌ رذذٚذ خبَخ االخزٛبس انذًبٚخ ثكهًخ انًشٔس عُذ االعزئُبف ٚؤد٘ إنٗ رأيٍٛ انكًجٕٛرش عُذيب ركٌٕ شبشخ انزٕلف َشطخ•

 .  عززى يطبنجزك ثكزبثخ كهًخ انًشٔس نفك انزأيٍٛ، عُذ انجذء ثبَٛخً ثبنعًم

فال ًٚكُك ، إرا نى رغزخذو كهًخ يشٔس نزغجٛم انذخٕل. ركٌٕ كهًخ يشٔس شبشخ انزٕلف َفظ كهًخ يشٔس رغجٛم انذخٕل•

 .  اعزخذاو كهًخ يشٔس شبشخ رٕلف

 

 :انًظٓش

 نزغٛٛش يظٓش عُبصش اإلغبس

 .  افزخ انعشض فٙ نٕدخ انزذكى1.

 .  اَمش فٕق خٛبساد يزمذيخ، فٙ انزجٕٚت انًظٓش2.

ثى اظجػ ، أٔ ششٚػ انزًشٚش، أٔ لبئًخ، يثم إغبس، اَمش فٕق انعُصش انز٘ رشٚذ رغٛٛشِ، فٙ انمبئًخ عُصش3.

 .  أٔ دجى انخػ، أٔ انخػ، يثم انهٌٕ، اإلعذاداد انًُبعجخ

 .  اَمش فٕق يٕافك أٔ رطجٛك نذفظ انزغٛٛشاد4.



 .  ٠رُ زفع اٌرغ١١شاخ ٌس١ٓ إخشاء ذؼذ٠الخ إضاف١ح أٚ اخر١اس سّح أخشٜ•

والس١ىٟ فٟ اٌمائّح اإلطاساخ ٚاألصساس فٟ  ٠Windowsىْٛ ذغ١١ش ِظٙش ػٕاصش ِسرمٍح ِف١ذاً فمظ إرا زذدخ ّٔظ •

 .  ٚػٕاصش اإلطاس األخشٜ، ٚاٌشِٛص، ٚاٌخطٛط، ذسذد اٌسّح اٌّظٙش ٌٍمٛائُ، إرا زذدخ خ١اساً آخش. اٌرث٠ٛة اٌّظٙش

 .  ٌٓ ذىْٛ ٔاز١ح اٌخظ ِرٛفشج فٟ لائّح اٌؼٕصش اٌزٞ ال ٠ؼشض ٔصاً •



 :اإلعدادات

ٌُحدد مقدار المعلومات التً تظهر على الشاشة: دقة الشاشة ٌُقاس بالبكسل, اإلعداد الذي  وعند تعٌٌن دقة . و

.  مثالً, تبدو العناصر على الشاشة أكبر حجماً, مع كون منطقة الشاشة صغٌرة الحجم 640×  480منخفضة, 

مثالً, فإن منطقة الشاشة بأكملها تبدو كبٌرة الحجم, مع عناصر صغٌرة  1042×  768وعند تعٌٌن دقة مرتفعة, 

 .الحجم

 :لتغٌٌر دقة الشاشة

 . افتح العرض فً لوحة التحكم

 .  ثم انقر فوق تطبٌق, اسحب مربع التمرٌر, ضمن دقة الشاشة, فً التبوٌب إعدادات

 .  ستصبح الشاشة سوداء للحظة. انقر فوق موافق, عندما تتم مطالبتك بتطبٌق اإلعدادات

انقر فوق ال أو ال تفعل ; انقر فوق نعم لتأكٌد التغٌٌر. ثانٌة لتأكٌد التغٌٌر 15ٌكون لدٌك , حالما تتغٌر دقة الشاشة

 . شٌئاً للعودة إلى اإلعداد السابق



 . ذٕمص دلح اٌشاشح اٌؼا١ٌح زدُ اٌؼٕاصش ػٍٝ اٌشاشح ٚذض٠ذ اٌّسازح إٌسث١ح ػٍٝ سطر اٌّىرة•

 . إرا وٕد ذٍّه أٌؼاتاً أٚ تشاِح أخشٜ ذُ ذؼ١١ٕٙا ٌرشرغً ػٕذ ذٍه اٌذلح 480*  ٠640ّىٓ ذثذ٠ً دلح اٌشاشح ِؤلراً إٌٝ •

 . لذ ال ذىْٛ لادساً ػٍٝ ص٠ادج اٌذلح فٛق ِسرٜٛ ِؼ١ٓ. ٠سذد خٙاص اٌؼشض ِٚسٛي اٌف١ذ٠ٛ و١ّح ذغ١١ش دلح اٌشاشح•

 . اٌرغ١١شاخ فٟ دلح اٌشاشح ذؤثش ػٍٝ وافح اٌّسرخذ١ِٓ اٌز٠ٓ ٠سدٍْٛ اٌذخٛي إٌٝ اٌىّث١ٛذش•

 :ٌرغ١١ش ػذد األٌٛاْ اٌّؼشٚضح ػٍٝ خٙاص ػشض

 . افرر اٌؼشض فٟ ٌٛزح اٌرسى1ُ.

 . أمش فٛق إػذاد ٌْٛ آخش، فٟ اٌمائّح خٛدج األٌٛاْ، فٟ اٌرث٠ٛة إػذاداخ2.



إْ . ١ٍِاساخ ٌْٛ 4ٚاألػٍٝ ٌؼشض أوثش ِٓ ، ١ٍِْٛ ٌْٛ 16ٚػاٌٟ ٌؼشض أوثش ِٓ ، أٌف ٌْٛ 65اخرش ِرٛسظ ٌؼشض أوثش ِٓ •

 . اخر١اس أٌٛاْ أوثش ٠ٛفش ٔٛػ١ح أفضً ٌألٌٛاْ ػٍٝ اٌشاشح

 . اإلػذاد اٌزٞ ٠ؼشض ػذد أٌٛاْ وث١شاً ٠رطٍة ػادجً راوشج وّث١ٛذش أوثش ٚلذ ٠ؤثش ػٍٝ األداء فٟ أخٙضج وّث١ٛذش لذ٠ّح•

ٌٛٔاً إرا وأد ٌذ٠ه أٌؼاب أٚ تشاِح أخشٜ ٠ىْٛ أداؤ٘ا أفضً أٚ ٠دة أْ ذشرغً ػٕذ رٌه  ٠256ّىٓ ذثذ٠ً ٔٛػ١ح اٌٍْٛ ِؤلراً إٌٝ •

 .  اٌّسرٜٛ



 :  Back groundخلفٌة الشاشة   – 2

عبارة عن صورة معٌنة توضع كخلفٌة للشاشة ومن الممكن وضع أي صورة فً هذا الحقل 

 .بغض النظر عن محتوٌاتها وهذا ٌتبع اختٌار المستخدم للحاسبة 

 

 

 :   Task Barشرٌط المهام   – 3

والجزء الوسطً الفارغ  (  Start) قائمة : وهو عبارة هن شرٌط وٌحتوي ثالثة اجزاء 

 .  والجزء االخٌر الذي ٌحوي التوقٌت والصوت 



 :   Task Barشرٌط المهام   – 3

والجزء الوسطً الفارغ  والجزء االخٌر الذي (  Start) قائمة : وهو عبارة هن شرٌط وٌحتوي ثالثة اجزاء 

 .  ٌحوي التوقٌت والصوت 

بدء "ٌحتوي الشرٌط ". ابدأ"هو مساحة على شرٌط المهام موجودة إلى ٌسار الزر   شرٌط بدء تشغٌل سرٌع

توفر هذه األزرار لك طرٌقة . على العدٌد من األزرار التً تمثل البرامج المستخدمة بشكل متكرر" تشغٌل سرٌع

  Show Desktopأًٌضا الزر " بدء تشغٌل سرٌع"ٌتضمن الشرٌط . لبدء تشغٌل البرامج من خالل نقرة واحدة

, والذي ٌمكنك النقر فوقه لتصغٌر كافة اإلطارات المفتوحة لتصبح على هٌئة أزرار على (إظهار سطح المكتب)

 .شرٌط المهام

على سبٌل . نوع من الرموز التً توفر إمكانٌة الوصول السرٌع إلى الملفات أو المجلدات أو البرامج  االختصارات

وقد ٌكون هذا . المثال, قد ٌكون لدٌك جدول إلكترونً تقوم بالرجوع إلٌه فً العدٌد من األوقات خالل األسبوع

الجدول اإللكترونً مخزًنا داخل العدٌد من الطبقات داخل المجلدات, وعند فتح هذا الملف تقوم بفتح كل مجلد 

ولتجنب هذه العملٌة التً قد تستغرق وقًتا طوٌالً, ٌمكنك إنشاء . بالتتابع ثم النقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز الملف

ٌمكن استخدام . اختصار ٌظهر على شاشة سطح المكتب ٌوفر لك إمكانٌة الوصول بشكل أسرع إلى نفس الملف

االختصارات بنفس الطرٌقة التً تستخدم بها الرموز األخرى, حٌث ٌؤدي النقر المزدوج إلى فتح الملفات أو 

تتشابه االختصارات مع الرموز األخرى باستثناء أن كل منها ٌكون به سهم منحٍن صغٌر فً . المجلدات أو البرامج

ٌمكنك إنشاء . ٌمكنك اعتبار االختصارات عناصر نائبة للرموز األخرى. الزاوٌة السفلٌة الٌسرى من كل منها

 .االختصار ونسخه وتحرٌكه وحذفه بدون أن ٌؤثر ذلك على الملف أو المجلد أو البرنامج نفسه

ٌقع هذا الزر على الحافة الٌمنى من شرٌط المهام, وهو أهم مكون فً شاشة سطح المكتب لنظام   "ابدأ"الزر 

Windows .انقر فوق . ٌعتبر هذا الزر هو نقطة االنطالق لكل برنامج وإطار على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك

لفتح سلسلة من القوائم الخاصة ببدء تشغٌل البرامج والبحث عن مجلدات وملفات وفتحها وتعٌٌن " ابدأ"الزر 

 .خٌارات والحصول على تعلٌمات وإضافة أجهزة وبرامج إلى الحاسب وأًٌضا إٌقاف تشغٌل الجهاز



عادًة ما ٌظهر, من الٌمٌن إلى الٌسار, . هو الشرٌط الذي ٌوجد بطول الحافة السفلٌة من الشاشة  شرٌط المهام

" التحكم بحجم الصوت"مثل )وأزرار ألدوات مساعدة معٌنة وبرامج " بدء تشغٌل سرٌع"والشرٌط " ابدأ"الزر 

كذلك, ٌتم عرض كافة البرامج المفتوحة على هٌئة أزرار تظهر . والوقت( الخاص بنظام الصوت فً الكمبٌوتر

انقر فوق الزر الخاص بملف أو مجلد أو برنامج من على شرٌط المهام لعرض اإلطار الخاص . بشرٌط المهام

 .به

ٌمكنك أًٌضا استخدام هذه المساحة من . ٌتم عرض الوقت بالقرب من الحافة الٌسرى لشرٌط المهام  الوقت

على الوقت وذلك لعرض وصف منبثق ٌوضح الٌوم  الماوسضع مؤشر . شرٌط المهام لعرض التقوٌم

انقر فوق الوقت نقًرا مزدوًجا لٌتم فتح مربع حوار ٌمكنك من خالله تغٌٌر التارٌخ والوقت أو المنطقة . والتارٌخ

 .الزمنٌة التً ٌتعرف علٌها جهاز الكمبٌوتر الخاص بك

ٌُستخدم لعرض ملف أو مجلد أو برنامج  اإلطار ٌمكن عرض العدٌد من اإلطارات على . هو جزء من الشاشة 

سوف تتعلم طرٌقة . الشاشة فً وقت واحد, سواء جنًبا إلى جنب أو من أعلى إلى أسفل أو بشكل متداخل

 .تحرٌك اإلطارات وتغٌٌر حجمها الحًقا فً هذا الدرس

 

 شرح تفصٌلً لمربع الحوار

تقدم لك مربعات الحوار بعض الطرق التً  .على الشاشة عندما ٌلزمك االتصال ببرنامج ما مربع حوارٌظهر 

تشتمل مكونات مربع . تساعدك على اتخاذ القرار المناسب وتحدٌد الخٌار المناسب من بٌن الخٌارات المتوفرة

 .الحوار عادًة على مربعات نصوص وخٌارات وخانات اختٌار وقوائم

كما ٌوجد فً أسفل معظم . من كل مربع حوار( وأحٌاًنا الٌسرى)فً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى " إغالق"ٌوجد الزر 

 .إلغاء وكذلك الزر" موافق"مربعات الحوار الزر 

انقر . بتنفٌذ الخٌارات التً حددتها فً مربع الحوار Windowsعندما ترغب فً أن ٌقوم " موافق"انقر فوق 

 .إلغالق مربع الحوار بدون إجراء أٌة تغٌٌرات" إغالق"أو الزر " إلغاء"فوق الزر 



 Taskbarشريط المهام 

يمكن النقر فوق أزرار شريط . ويظير بشكل افتراضي في أسفل سطح المكتب ابدأالشريط الذي يحوي زر 
و يمكن كذلك إخفاء شريط الميام، ونقمو إلى جوانب سطح المكتب أو إلى أعاله، . الميام لمتبديل بين البرامج
 .وتخصيصو بطرق أخرى

 

 :خصائص شريط المهام
 :لمدخول إلى نافذة خصائص شريط الميام ىناك طريقتين 

   .خصائصنضغط بزر ماوس اليمين بمنطقة فارغة عمى شريط الميام ثم نختار من القائمة الفرعية التي تظير •



  .شريط المهام و القائمة ابدأمن قائمة ابدأ الكالسيكية نختار إعدادات تظير قائمة فرعية نختار منيا •
 

  .شريط المهام و القائمة ابدأنفتح نافذة لوحة التحكم ثم نختار •
 

 :عند فتح صندوق حوار خصائص شريط الميام تظير الخصائص التالية
  .تأمين شريط الميام1.
   .إخفاء تمقائي لشريط الميام2.
   .االحتفاظ بشريط الميام أعمى اإلطارات األخرى3.
   .تجميع أزرار شريط الميام المتشابية4.
   .إظيار شريط بدء التشغيل السريع5.



 :تأمين شريط المهام. 1
تثبيت شريط الميام في موضعو الحالي عمى سطح المكتب بحيث ال يمكن تحريكو إلى موقع جديد إضافة إلى تثبيت حجم و 

 موضع أي شريط أدوات معروض عمى 



يمكن أيضًا تأمين شريط الميام بالضغط بزر ماوس اليمين عمى شريط الميام و اختيار . شريط الميام بحيث ال يمكن تغييره
 .تأمين شريط المهام

 

 .  عندما نقوم بتأمين شريط الميام إلى موضع ما، ال يمكن نقمو إلى موقع جديد عمى سطح المكتب•

لنقل شريط الميام إلى موقع جديد، انقر فوق تأمين شريط الميام مجددًا لمسح عالمة االختيار، ثم قم بسحب شريط الميام إلى •
   موقعو الجديد

 :إخفاء ذٍمائٟ ٌشش٠ظ اٌّٙاَ      .2
 .  ثم انقر فوق خصائص، انقر بزر الماوس األيمن فوق الزر ابدأ          §

 . في التبويب شريط الميام، حدد خانة االختيار إخفاء تمقائي لشريط الميام         §

 .  إلعادة عرض شريط الميام، أشر إلى ناحية الشاشة حيث الموقع االعتيادي لشريط الميام

 .إلعادة عرضو، اسحب الحافة المرئية باتجاه األعمى. يمكنك إخفاء شريط الميام مؤقتًا بسحب الحافة العميا إلى األسفل



 :االحتفاظ بشرٌط المهام أعلى اإلطارات األخرى. 3

 (ملئ الشاشة)ضمان بقاء شرٌط المهام مرئٌاً على الدوام حتى عند تشغٌل برنامج فً اطار مكبر 

 :تجمٌع أزرار شرٌط المهام المتشابهة      .4

لهذا . ٌمكن أن ٌصبح شرٌط المهام مزدحماً باألزرار عندما نعمل مع عدة برامج فً الوقت نفسه

مٌزة لمساعدة المستخدم فً إدارة عدد كبٌر من عناصر البرامج والمستندات  Windowsالسبب, ٌوفر 

 .المفتوحة

 .  تعمل مٌزة تجمٌع أزرار شرٌط المهام بطرٌقتٌن

األولى, ُتعرض فٌها أزرار المستندات المفتوحة من قبل نفس البرنامج فً نفس المنطقة من شرٌط 

 .المهام دائماً حتى نتمكن من إٌجاد المستندات بسهولة

كافة  Windowsالثانٌة, إذا كان لدٌنا الكثٌر من المستندات المفتوحة فً نفس البرنامج, ٌدمج 

 وٌشٌر مثلث فً. المستندات فً زر واحد على شرٌط المهام ٌسمى باسم البرنامج



ٌوفر الزر الواحد . الجهة الٌسرى من الزر إلى وجود عدة مستندات مفتوحة فً هذا البرنامج 

 .وصوالا إلى كافة المستندات المفتوحة

للوصول إلى أحد المستندات المفتوحة, ننقر فوق المثلث على زر شرٌط المهام, ثم ننقر فوق 

للعمل ضمن كافة المستندات المفتوحة فً الوقت نفسه, نستخدم القائمة . اسم مستند فً القائمة

مثالا, ٌعطً النقر بزر الماوس األٌمن فوق المثلث قائمة . المختصرة بالنقر بزر الماوس األٌمن

 .تسمح لنا بإغالق كافة المستندات المفتوحة

 :شرٌط بدء التشغٌل السرٌع      .5

عبارة عن شرٌط قابل للتخصٌص ٌتٌح لنا عرض سطح المكتب أو بدء برنامج بواسطة نقرة 

ٌمكن عرض شرٌط بدء التشغٌل . واحدة و ٌمكن إضافة أزرار لبدء تشغٌل البرامج المفضلة

نضغط بزر ماوس الٌمٌن على شرٌط . صندوق خصائص شرٌط المهام و قائمة ابدأ: السرٌع من

بدء التشغٌل    المهام ثم نختار أشرطة األدوات من القائمة الفرعٌة التً تظهر نختار شرٌط

 .السرٌع



 :إلضافة برنامج إلى شريط التشغيل السريع
ننقر فوق رمز البرنامج الذي نريد إضافتو، ثم نقوم ، Windowsفي جياز الكمبيوتر أو مستكشف 

يظير رمز البرنامج بجانب . بسحبو إلى قسم التشغيل السريع لشريط الميام الموجود بجانب الزر ابدأ
 .رموز بدء التشغيل السريع األخرى عمى شريط الميام

 :إلضافة أشرطة أدوات إلى شريط الميام
 .  ننقر بزر الماوس األيمن فوق المنطقة الفارغة في شريط الميام1.

   .نشير إلى أشرطة األدوات، ثم ننقر فوق شريط األدوات الذي نريد إضافتو2.
 

o     نفتح شريط العنوان بالنقر. شريط العنوان من االنتقال السريع إلى أية صفحة ويب نعينهاليمّكن 
o      نقرا مزدوجا فوقه. 

o يقوم شريط االرتباطات بتوفير االرتباطات لمعمومات المنتج عمى ويب ويسمح لنا بإضافة ارتباطات
 (. «)نفتح شريط األدوات بالنقر فوق اإلشارة المزدوجة . بسحبها إلى شريط األدوات

    يقوم شريط أدوات سطح المكتب بأخذ العناصر من سطح المكتب، مثل سمة المحذوفات وجهاز        
  الكمبيوتر،    



 (.  «)نفتح شرٌط األدوات بالنقر فوق اإلشارة المزدوجة . إلى شرٌط األدوات

ٌعرض شرٌط التشغٌل السرٌع الرموز التً ٌمكن النقر فوقها لفتح البرامج بسرعة, أو 

 .  إظهار سطح المكتب, أو أداء مهام أخرى

 .  ٌسمح شرٌط األدوات الجدٌد بوضع اختصار لمجلد على شرٌط المهام

ٌمكن تغٌٌر حجم شرٌط األدوات أو نقله إلى موقع آخر على شرٌط المهام باإلشارة إلى الشرٌط 

 . العمودي فً الجهة الٌمنى من شرٌط األدوات وسحبه إلى الٌمٌن أو إلى الٌسار

 .  ٌمكن إنشاء شرٌط أدوات عائم وذلك بسحبه من شرٌط المهام إلى سطح المكتب

إلزالة شرٌط أدوات من شرٌط المهام, ننقر بزر الماوس األٌمن فوق منطقة فارغة على شرٌط 

المهام, ونشٌر إلى أشرطة األدوات, ثم ننقر فوق شرٌط األدوات الذي نرٌد إزالته لمسح عالمة 

 .  االختٌار

 تحرٌك شرٌط المهام

انقر فوق منطقة فارغة على شرٌط المهام, ثم اسحب شرٌط المهام إلى موقع مختلف على سطح 

 .  المكتب

 .  إذا لم تتمكن من سحب شرٌط المهام إلى موقع جدٌد, فقد ٌكون شرٌط المهام مؤّمناا 

 :تغٌٌر حجم شرٌط المهام

 .  نضع مؤشر الماوس على حدود شرٌط المهام حتى ٌصبح المؤشر بشكل سهم له رأسٌن



 . نسحب بشكل متواصل بزر ماوس اليسار و نغير حجمو حسب الطمب أكبر حجم لشريط الميام إلى منتصف الشاشة•

عرض ساعة رقمية عمى شريط الميام و تعرض الساعة و الوقت كما ىو محدد بواسطة ساعة الكمبيوتر الداخمية و : إظهار الساعة
   .يمكن التأشير إلى الساعة لعرض التاريخ و النقر نقرًا مزدوجًا فوقيا لضبط الوقت و التاريخ

 :لتغيير وقت الكمبيوتر
   .التاريخ والوقت، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق لوحة التحكم، انقر فوق ابدأ، انقر فوق "التاريخ والوقت"لفتح •
 .  ٚرٌه تإٌمش اٌّضدٚج ػٍٝ اٌساػح اٌّٛخٛدج ػٍٝ شش٠ظ اٌّٙاَ خصبئص انزبسٚخ ٔانٕلذ٠ّىٕه أ٠ضاً فرر ِشتغ اٌسٛاس •

 

 . ، حدد العنصر الذي تريد تغييرهالتاريخ والوقتفي التبويب •

 . لتغيير الساعة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الساعة، ثم انقر فوق األسيم لزيادة القيمة أو إنقاصيا•



لتغٌٌر الدقائق, انقر نقراا مزدوجاا فوق الدقائق, ثم انقر فوق األسهم لزٌادة 

 . القٌمة أو إنقاصها

لتغٌٌر الثوانً, انقر نقراا مزدوجاا فوق الثوانً, ثم انقر فوق األسهم لزٌادة 

 . القٌمة أو إنقاصها

 . فً التبوٌب التارٌخ والوقت, حدد العنصر الذي ترٌد تغٌٌره

 . لتغٌٌر الشهر, انقر فوق السهم فً قائمة األشهر, ثم انقر فوق الشهر الصحٌح

 . لتغٌٌر السنة, انقر فوق األسهم فً قائمة السنٌن

 .  لتغٌٌر الٌوم, انقر فوق الٌوم الصحٌح على التقوٌم

فً المربع أعلى . لتغٌٌر المنطقة الزمنٌة, انقر فوق عالمة التبوٌب المنطقة الزمنٌة

 .  الخرٌطة, انقر فوق السهم المنسدل, ثم انقر فوق المنطقة الزمنٌة الحالٌة

منع منطقة اإلعالم على شرٌط المهام من عرض الرموز : إخفاء الرموز غٌر النشطة

 .غٌر المستخدمة

 لتخصٌص اإلعالمات



 .  خصائصانقر بزر الماوس األيمن فوق شريط الميام، ثم انقر فوق 1.

 .  إخفاء الرموز غير النشطة، حدد خانة االختيار ناحية اإلعالم، وتحت شريط المهامفي التبويب 1.

 .  تخصيصانقر فوق 2.

 ، انقر فوق السموك الذي تريده في القائمة، سموك، انقر فوق اإلعالم الذي تريد تغييره، في العمود اسمفي العمود 3.

   .تطبيق، انقر فوق شريط المهامفي التبويب 4.
  

 



 : Startقائمة ابدا 

 : عبارة عن قائمة منسدلة نحو االعلى تحوي اوامر عدة هً 

     Shut downاٌعاز اغالق الحاسبة   – 1

ٌتم من خالل اجراء نقرة واحدة على هذا االٌعاز الوصول الى نافذة االغالق والتً تحوي على 

 : اوامر عدة  هً 

SHUT DOWN -   هذا االمر ٌعمل على اطفاء الحاسبة . 

- RESTART     هذا االمر ٌعمل على اطفاء الحاسبة ثم اعادة تشغٌلها. 

- STAND BY   هذا االمر ٌعمل على اٌقاف الحاسبة ثم اعادة تشغٌلها . 

والتً ٌتم فٌها  RUNمن خالل هذا االمر ٌتم االوصول لنافذة    RUNاٌعاز نافذة التنفٌذ  – 2

 . كتابة اسم الملف او البرنامج المراد تنفٌذه مع كتابة المسار الكامل له بشكل صحٌح 

3 – LOG ON  &  LOG OFF  : 

أي كلمة المرور لمستخدم معٌن وهذه (  Pass word) من خالل هذا االٌعاز ٌتم اعادة ادخال ال 

 .الكلمة تستعمل فً حالة استخدام الحاسبة من قبل اكر من مستخدم واحد 

4 – HELP  : 

والتً هً هبارة عن مجلد ضخم (  Help) عبارة عن اٌعاز ٌتم من خالله الدخول لنافذة المساعد 

واجابات حول كثٌر من االسئلة ( Windows) ٌحوي فصول واجزاء كثٌرة تتعلق بمواضٌع ال 

 . والمشاكل المتعلقة بالنظام التشغٌلً 

5 – SETTING   : 



تحوي نافذة هذا االٌعاز العدٌد من االوامر اضافة الى االعدادات المهمة والموجودة فً ال 

 (Control panel  ) من حٌث اعدادات الشاشة والصوت والوقت ولوحة المفاتٌح و

الخ اضافة الى اجراء عملٌة تنصٌب لبرنامج تعرٌف الطابعة المربوطة بالحاسبة من ... 

 ( .   Printer) خالل االٌعاز 

6 –ٍ   ُSEARCH : 

من خالل نافذة هذا االٌعاز ٌتم اجراء عملٌة البحث عن ملف او مجلد داخل الحاسبة كما 

 .ٌتٌح للمستخدم استخدام البحث على شبكة االنترنت 

7 – DOCUMENT    : 

ٌتم فٌها خزن مختصر لكل الملفات والوثائق التً تم فتحها التاحة الفرصة لمستخدم 

الحاسبة للرجوع الٌها عند الحاجة وٌتم خزن المختصرات ٌشكل تلقائً من قبل 

Windows   . 

8 -  PROGRAM ٍُ  : 

قائمة البرامج والتً تحوي مجلدات اساسٌة تنزل مع النظام اضافة الى كل البرامجٌات 

التً ٌنصبها المستخدم على الحاسبة حٌث تسجل هذه البرامجٌات بشكل مختصر فً هذه 

 . القائمة لكً ٌتم استدعائها مباشرة من هذا الموقع 



انشبئعخ أثُبء انزجٕل فٙ  انًبٔطفٙ ْزا انزًشٍٚ، عٕف رمٕو ثبنزذسة عهٗ رمُٛبد 

Windows. 



 بحٌث ٌكون مؤشر الماوس فوق الوقت الموضح فً الزاوٌة السفلٌة الماوسضع  -1

 .الٌسرى من الشاشة     

 .ٌظهر التارٌخ على هٌئة وصف منبثق     

 

 .قلٌالً، فً أي اتجاه الماوسقم بتحرٌك  -2    

 .ٌختفً الوصف المنبثق        



 تلمٌح
, ٌختفً الوصف المنبثق بعد عدة ثوان وذلك لكً ال ٌعوق ما الماوسحتى لو لم تقم بتحرٌك 

ا عن أي  الماوسلرؤٌة الوصف المنبثق مرة أخرى, قم بتحرٌك . تقوم به من عمل بعٌدا

 .ثم أعد وضع المؤشر علٌه مرة أخرى Windowsمكون فً 

ا فوق الوقت3 ا مزدوجا  .انقر نقرا

 ".خصائص التارٌخ والوقت"ٌظهر مربع الحوار 

 ".خصائص التارٌخ والوقت"فً مربع الحوار " إلغاء األمر"انقر فوق 4

 .بذلك ال ٌتم إجراء أٌة تغٌٌرات. ٌتم إغالق مربع الحوار

 .الموجود على الحافة الٌمنى من شرٌط المهام" ابدأ"انقر فوق الزر 5

العناصر التً تظهر بهذه القائمة وٌكون بها سهم ٌشٌر إلى الٌسار, ". ابدأ"تظهر القائمة 

 ., والتً تؤدي إلى ظهور قوائم متتالٌة"كافة البرامج"و" المستندات األخٌرة"مثل 



ٌمكنك أًٌضا إغالق قائمة ما 

بالنقر فوق اسم نفس الزر أو 

الرمز أو القائمة الذي 

استخدمته فً عملٌة الفتح 

 (.فً هذه الحالة" ابدأ"الزر )



 .انقر فوق أي منطقة خالٌة على شاشة سطح المكتب 6

 ".ابدأ"ٌتم إغالق القائمة 

 ".جهاز الكمبٌوتر"انقر فوق الرمز  7

 .ٌتغٌر لون الرمز قلٌالً، حٌث ٌظهر بلون داكن قلٌالً لتوضٌح أنه تم تحدٌده

، ثم الماوسواستمر فً ضغط زر " جهاز الكمبٌوتر"انقر فوق الرمز  8

. إلى أسفل حتى ٌتداخل قلٌالً مع الرمز الواقع أسفله" جهاز الكمبٌوتر"اسحب رمز 

 .الماوسعند االنتهاء من ذلك، قم بتحرٌر زر 

 

 .األٌمن فوق أي منطقة خالٌة على شاشة سطح المكتب الماوسانقر بزر 9

 .تظهر قائمة مختصرة، تعرض اختٌارات لتنظٌم سطح المكتب

تظهر قائمة أخرى تعرض لك ". ترتٌب الرموز حسب"فً القائمة المختصرة، انقر فوق 10

 .لترتٌب الرموز حسب االسم" االسم"انقر فوق الخٌار . العدٌد من االختٌارات لتنظٌم الرموز

 .بعًٌدا عن الرمز الذي كان قد تداخل معه" جهاز الكمبٌوتر"ٌتحرك رمز 



 بدء تشغٌل الجبرام

 
 

عبارة عن قائمة من الخٌارات تمثل االرتباط المركزي الذي ٌصلك بكافة البرامج الُمثبتة على جهاز الكمبٌوتر, " اثذأ"القائمة 

Windows XPوأًٌضا بكل المهام التً ٌمكنك تنفٌذها باستخدام نظام  فً المرة األولى التً ٌتم فٌها بدء تشغٌل نظام . 

Windows XP بالنقر فوق الزر  ابدأبعد ذلك, ٌتم فتح القائمة . , ٌتم عرض القائمة ابدأ وذلك حتى تقوم بالنقر فوق أي شًء آخر

.فً النهاٌة الٌمنى من شرٌط المهام ابدأ  

ػٕذ فرر . تشىً ١ِّض ٚرٌه ٌسٌٙٛح اٌٛصٛي إٌٝ اٌثشاِح Windows XPٌٚمذ ذّد إػادج ذص١ُّ اٌمائّح اتذأ فٟ ٔظاَ اٌرشغ١ً 

 :اٌمائّح ٌٍّشج األٌٚٝ، ذثذٚ ػٍٝ شىً ِشاتٗ ٌٍشىً اٌراٌٟ



ٌمكنك إضافة االرتباطات الخاصة ببرامجك المفضلة فً منطقة خاصة أعلى الجانب األٌمن من القائمة ابدأ 

ٌمكنك إعادة ترتٌب البرامج التً تمت إضافتها بسحبها بالترتٌب . وذلك لتسهٌل البحث عن البرامج وتشغٌلها

 Microsoft Internet Explorerتبًعا لإلعدادات االفتراضٌة, تتم إضافة كل من . الذي ترٌده

إذا قمت بتغٌٌر مستعرض الوٌب االفتراضً الخاص . إلى القائمة ابدأ Microsoft Outlook Expressو

ا حتى تعكس التغٌٌر الذي قمت به ًٌ  .بك أو برنامج البرٌد اإللكترونً, ٌتم تحدٌث المنطقة المضافة تلقائ

ٌوجد فً أسفل الخط األفقً األول فً الجانب األٌمن من القائمة ابدأ قائمة ببعض االرتباطات إلى البرامج التً 

ٌمكنك تعدٌل ذلك الرقم إذا كنت . )ٌتم استخدامها بشكل متكرر, والتً تتضمن آخر ستة برامج قمت بتشغٌلها

, تعرض القائمة بعض البرامج الجدٌدة Windows XPفً المرة األولى التً تبدأ فٌها تشغٌل (. ترٌد ذلك

ومعالج  Windows Movie Makerو Windows Media Playerو MSN Explorer:المتوفرة

تعتبر الجولة طوٌلة إلى حد ما وتتمٌز بطبٌعٌة . )Windows XPنقل الملفات واإلعدادات وجولة فً 

التً سوف تتعامل معها فً هذا  Windows XPتسوٌقٌة, ولكنها أًٌضا تتضمن تعرًٌفا بالمٌزات الجدٌدة فً 

 (.الكتاب



على الجانب األٌسر من القائمة ابدأ توجد ارتباطات للمواقع التً غالًبا ما تقوم بتخزٌن الملفات التً تنشئها 

فٌها, وكذلك ارتباط لدلٌل األجهزة األخرى الموجودة ضمن شبكة االتصال الخاصة بك, وأًٌضا ارتباطات 

األوامر التً سوف تستخدمها . للعدٌد من األدوات المختلفة التً سوف تستخدمها أثناء تشغٌل جهاز الكمبٌوتر

سٌؤدي النقر فوق . لتسجٌل الخروج أو إغالق جهاز الكمبٌوتر موجودة فً الجزء السفلً من القائمة ابدأ

 . أو السهم إلى عرض قائمة بكل البرامج الُمثبتة على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك" كافة البرامج"النص 

ومع ذلك, فإنك تحتاج أحٌاًنا إلى فتح ". ابدأ"باستخدام القائمة  Windowsٌمكن بدء تشغٌل البرامج فً 

قد ٌؤدي إنشاء اختصار على سطح المكتب للبرامج التً . العدٌد من القوائم للعثور على البرنامج الذي ترٌده

ٌتم استخدامها بصورة متكررة إلى تسهٌل إمكانٌة الوصول إلٌها وتشغٌلها بدالً من الخوض فً القائمة 

 ".ابدأ"

الطرٌقة األولى, ٌمكنك النقر فوق الرمز . فً هذا التمرٌن, سوف تقوم بالمقارنة بٌن طرٌقتٌن لفتح اإلطارات

, وهو عبارة إطار ٌعرض محركات األقراص جهاز الكمبٌوترالموجود على سطح المكتب لٌتم فتح 

ومحركات األقراص الخاصة بشبكة االتصال المتوفرة بجهاز الكمبٌوتر, وأًٌضا الملفات والمجلدات 

, وهو عبارة "المفكرة"لبدء تشغٌل برنامج " ابدأ"ثم بعد ذلك استخدم قائمة . الموجودة على تلك المحركات

تحتوي بعض الخٌارات . Windowsعن برنامج بسٌط لمعالجة النصوص ٌتم تضمٌنه فً أنظمة تشغٌل 

تؤدي هذه الخٌارات إلى فتح قوائم متتالٌة, أو . على أسهم متجهة ناحٌة الٌسار" ابدأ"الموجودة فً القائمة 

ٌتم استخدام اإلطارات التً تقوم بفتحها فً هذا التمرٌن فً تمارٌن أخرى فً . كما تسمى أًٌضا قوائم فرعٌة

 .هذا الدرس الحًقا



 .على شاشة سطح المكتب" جهاز الكمبٌوتر"انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمز 1

 .على شاشة سطح المكتب" جهاز الكمبٌوتر"ٌتم فتح اإلطار 

 ".ابدأ"انقر فوق الزر 2

 ".ابدأ"تظهر القائمة 

 ".كافة البرامج", قم باإلشارة إلى "ابدأ"من القائمة 3

 ".البرامج"تظهر القائمة 

 ".البرامج الملحقة", أشر إلى "البرامج"من القائمة 4

 ".البرامج الملحقة"تظهر القائمة 

 ".المفكرة", انقر فوق "البرامج الملحقة"من القائمة 5

 ".المفكرة"ٌتم فتح إطار برنامج 

 :تحرٌك اإلطارات وإغالقها

وٌتضمن ذلك القٌام . المساحة المتوفرة على سطح المكتب لدٌك محدودة, لذا ٌجب علٌك إدارتها بعناٌة

بتحرٌك إطار أحد البرامج إلى مكان آخر على شاشة سطح المكتب أو تصغٌر ذلك اإلطار لٌظهر كزر على 

القٌام بتغٌٌر حجم إطار " إدارة سطح المكتب"فً أوقات أخرى, قد ٌتضمن مصطلح . شرٌط المهام

 .البرنامج لتتمكن من رؤٌة إطار برنامج آخر أو مستند آخر على نفس الشاشة فً نفس الوقت



 :٠ّىٕه اسرخذاَ اٌّىٛٔاخ اٌرا١ٌح إلداسج اإلطاساخ

لتحرٌك إطار برنامج ما حول الشاشة، وذلك بجانب وظٌفته األساسٌة وهً عرض  شرٌط العناوٌنٌمكن استخدام ■

 .لتحرٌك إطار أحد البرامج، اسحب شرٌط عناوٌن هذا البرنامج. اسم المستند الذي تتعامل معه( وعادةً )عنوان البرنامج 

 .إلى تقلٌص حجم اإلطار بحٌث ٌظهر فً صورة زر على شرٌط المهام تصغٌر ٌؤدي الزر■

فٌما عدا المساحة الموجود بها شرٌط )إلى توسٌع اإلطار حتى ٌمأل شاشة سطح المكتب  تكبٌر فً حٌن ٌؤدي الزر■

 (.المهام



 (.أو من أحد اإلطارات الموجودة خلف هذا اإلطار)، وهو الخٌار الذي ٌؤدي إعادة اإلطار إلى حجمه السابق بحٌث ٌظهر جزء من شاشة سطح المكتب استعادة إلى األسفل بالزر" تكبٌر"عند تكبٌر إطار ما، ٌتم استبدال الزر ■

 

 

إلى إغالق البرنامج، وإزالته من وحدة التخزٌن المؤقت لجهاز الكمبٌوتر  إغالق ٌؤدي الزر

.ٌؤدي هذا الزر إلى إغالق مربعات الحوار واإلطارات(. الذاكرة)  

اسحب منطقة تغٌٌر الحجم . لتغٌٌر حجم اإلطار وشكله منطقة تغٌٌر الحجمٌمكن استخدام ■

 .لجعل اإلطار أطول أو أضٌق أو أقصر أو أوسع، أو بأي حجم

 هام

ال ٌؤدي تصغٌر إطار برنامج ما إلى إغالق البرنامج، ولكنه ٌؤدي إلى تقلٌص هذا اإلطار 

ٌظل البرنامج الذي تم تصغٌره ٌعمل . إلى أسفل لٌظهر على شكل زر على شرٌط المهام

إذا لم تكن تتذكر ما إذا كنت قد أغلقت البرنامج أم ال، افحص شرٌط المهام . بشكل طبٌعً

بخالف هذا، قد تكتشف أن هناك . للتأكد من وجود رمز البرنامج علٌه قبل تشغٌل البرنامج

لن ٌسبب هذا أٌة مشكلة، ولكن قد ٌحدث . نسختٌن من البرنامج تعمالن مًعا فً نفس الوقت

شًء من االرتباك بسبب ظهور رسائل تحذٌرٌة عند محاولة فتح بعض الملفات المفتوحة 

 .بالفعل



خٙاص "ذمَٛ أ٠ًضا تئغالق إطاس . ٚذغ١١ش زدّّٙا" اٌّفىشج"ٚ" خٙاص اٌىّث١ٛذش"فٟ ٘زا اٌرّش٠ٓ، ذمَٛ ترسش٠ه إطاسٞ 

 ".اٌىّث١ٛذش

 .بضعة سنتٌمترات إلى األسفل وإلى الٌمٌن" المفكرة"اسحب شرٌط العناوٌن الخاص بإطار 1

الحظ أن اإلطار ٌظل ٌعمل، حتى عندما تتم تغطٌته . بشكل جزئً على األقل" جهاز الكمبٌوتر"بذلك ٌظهر بذلك إطار 

 ".المفكرة"بواسطة إطار برنامج 

 ".المفكرة"فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من إطار " تصغٌر"انقر فوق الزر 2

 

 

إلى شرٌط " المفكرة -بدون عنوان "بعد ذلك على سطح المكتب، وتتم إضافة الزر " المفكرة"ال ٌظهر إطار برنامج 

ٌعمل، وٌكون كل ما قمت به هو ما ٌشبه دفع إطار البرنامج إلى أحد " المفكرة"عند ذلك ٌظل برنامج  .المهام

.زواٌا الشاشة لتوفٌر بعض المساحة للتطبٌقات األخرى  

 ".جهاز الكمبٌوتر"فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى إلطار " تكبٌر"انقر فوق الزر 3

 .لٌغطً شاشة سطح المكتب" جهاز الكمبٌوتر"ٌتم توسٌع اإلطار 

 ".جهاز الكمبٌوتر"فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من اإلطار " استعادة إلى األسفل"انقر فوق الزر 4

 .إلى الحجم والشكل السابقٌن" جهاز الكمبٌوتر"ٌعود اإلطار 

 ".جهاز الكمبٌوتر"فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى إلطار " تصغٌر"انقر فوق الزر 5

 .على شرٌط المهام" جهاز الكمبٌوتر"انقر فوق الزر -6

 .إلى الظهور على شاشة سطح المكتب" جهاز الكمبٌوتر"ٌعود اإلطار 

 ".جهاز الكمبٌوتر"فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى إلطار " إغالق"انقر فوق الزر -7

  جهاز الكمبٌوتر"ٌتم إغالق اإلطار 

 



 Windows XPتسجٌل الخروج من نظام 

ٌؤدي تسجٌل الخروج إلى إنهاء جلسة عمل . تسجٌل الخروجتسمى عملٌة إنهاء جلسة عمل جهاز الكمبٌوتر 

Windows من المهم القٌام بتسجٌل الخروج . للحساب المستخدم, ولكن ٌظل جهاز الكمبٌوتر فً وضع تشغٌل

عندما تغادر العمل فً آخر الٌوم, أو حتى عندما تترك جهاز الكمبٌوتر الخاص بك لفترة طوٌلة من الوقت, وذلك 

على سبٌل المثال, إذا كان الحساب . لحماٌة الجهاز والنظام من احتمال وصول أشخاص آخرٌن لبٌاناتك الشخصٌة

الخاص بك ٌتمتع بامتٌازات إدارٌة وذهبت لتتناول غدائك بدون تسجٌل الخروج أو بدون حماٌة الجهاز ضد 

االختراق بأي وسٌلة أخرى, فقد ٌتمكن شخص ما من إنشاء حساب مستخدم محلً بامتٌازات إدارٌة لنفسه ثم 

 .ٌستخدمه الحًقا فً تسجٌل الدخول إلى جهازك

ٌمكن إتمام هذا التمرٌن . الخاص بك Windows XPفً هذا التمرٌن, تقوم بتسجٌل الخروج من حساب مستخدم 

 على كٍل من 

Windows XP Professional وWindows XP Home Edition. 

 .ال ٌوجد مجلد عمل لهذا التدرٌب العملً

 :اتبع الخطوات التالٌة

 ".ابدأ", انقر فوق الزر "ابدأ"إذا لم ٌتم عرض القائمة 1

وعلى أساس البرامج الُمثبتة على . ستظهر معلومات المستخدم الخاصة بك فً أعلى القائمة. ابدأٌتم عرض القائمة 

 :بشكل مشابه للشكل التالً" ابدأ"جهاز الكمبٌوتر, تظهر القائمة 




