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 الفصل االول

  اساسيات الحاسوب

  مقدمة عن الحاسوب

جراء  الحاسب اآللي ىو عبارة عن جياز الكتروني يقوم بمعالجة البيانات وتخزينيا واسترجاعيا وا 
خراجعمى طمب المستخدم  العمميات الحسابية والمنطقية عمييا بناءً  بدقة  معمومات شكل في النتائج وا 

 . عالية وسرعة كبيرة

نعيش في ىذا القرن ما يسمى بعصر المعمومات، ويرجع الفضل االول واالخير النتشار المعمومات 
من االشياء التي ال غنى عنيا في كل مكان في  اآلليبمنتيى السيولة الى الكمبيوتر، فاصبح الحاسب 

العمميات البيت في المنزل، كذلك اصبح االنسان يعتمد اعتماد كبير عمى الكمبيوتر لتسييل كافة 
عصب الحياة، وقد تم اختراع جياز الحاسب االلي في النصف  والنشاطات، وليذا صار الكمبيوتر ىو

 من القرن العشرين. الثاني

 :DATA انبياناث

دخاليا إحصائي مجتمع من يتم جمعيا - الحقائق من - مجموعة عن عبارة ىي البيانات  إلى معين وا 
خراج لمعالجتيا الحاسوب  المعالجة نتائج وا 

بعد  من الحاسوب – عمييا نحصل التي النتائج -مجموعة عن عبارة:Information انمعهىماث
 القرارات اتخاذ عممية في وىي تساعد النيائية الطالب كنتيجة  لمبيانات معالجو

 :انمعانجت

رسال وحفظ وبحث وتنظيم ترتيب من  البيانات عمى تجري التي العمميات جميع ىي ضافة حذف و وا   وا 
دخال خراج وا   . وغيرىا وا 

 اسب االلي:حمميزات ال

 سابية ومعالجة البيانات وتخزينيا واسترجاعيا.حالسرعة في إجراء العمميات ال .1
 اسب تؤول الى الصفر.حيث ان نسبة الخطأ في عمميات الحالدقة:  .2
 رجية.جم داخمية واخرى خاحدات تخزين صغيرة الحإمكانية التخزين العالية لمبيانات في و  .3
ية التكمفة والوقت، فالتكمفة تنخفض يوما بعد يوم مما يمكن اي شخص من حاقتصادية من نا  .4

 اقتناء ىذا الجياز، أما الوقت فيعود االقتصاد بو الى النقطتين االولى والثانية في ىذا التعداد.



 computer fundamentals                                                                     سوباساسيات الحا

2 
 

الشبكات يث توفر خدمة االتصال السريع بين االجيزة المربوطة عمى ح االتصاالت الشبكية : .5
 مية والعالمية مثل االنترنت مما جعل العالم عبارة عن قرية صغيرةحالم

 اسوبحاجيال ال
وطريقة عمميا الى فترات زمنية تمخص  التكنولوجييمكن تقسيم فترات تطور أجيزة الحاسب وفقا لتطورىا 

 ل تطوره:حومرا اسوبحاجيال ال ح، وفيما يمي شر عدد من األجيال في

  (5415-54.91والممتد في الفترة ) ( Vacuum Tubes)جيل الصمامات المفرغةالجيل االول 
 ىذا اسباتحاستخدمت  يث ح الجيل ىذا حاسبات صنع في المفرغة الصمامات استخدام تم الفترة ىذه يف

 الحاسوب مع التعامل في صعوبة سبب مما الجياز مع لمتعامل والواحد رفالص لغة أي اآللة لغة الجيل
 الحجم كبيرة كانت الجيل ىذا في الحاسبات أن كما معو لمتعامل متخصص إنسان إلى الحاسوب واحتياج
 .جدا عالية حرارة تولد عالوة عمى ذلك فإنيا جدا محدودة ذاكرة تحوي أنيا إلى إضافة نسبيا وبطيئة

 

 

 

 

 

 

 

 (5491-5411والممتد في الفترة ) ( Transistorالجيل الثاني )جيل الترانزستورات
اسبات ىذا حيث تميزت حواسيب، حفي صناعة ال الترانزستورات تكنولوجيا استخدام تم الفترة ىذه ففي

 الذاكرة سعة في زيادة ة كما تميزت بسرع واكثر واسيب الجيل االولحجم من حاصغر  بأنياالجيل 
 الحاسوب عن المتولدة الحرارة درجة إن كما الذاكرة تركيب في المغناطيسية الحمقات استخدام بسبب وذلك

 يعتبر وىذا بالظيور اآللة لغة من سيولة اكثر برمجة لغات بدأت أيضا الجيل ىذا وفي اقل أصبحت
ضافة جديدة انطالقة   .لحاسوبا عمم إلى ىائمة وا 
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والممتد في الفترة  (Integrated Circuits (IC)الجيل الثالث )جيل الدوائر المتكاممة
(5495-5494) 

 الجيل حاسبات من حجما اصغر كانتيث ح واسيبحال تصنيع في المتكاممة الدوائر استخدام تم وفيو
 تقاس السرعة أصبحت بحيث سرعتيا في ممحوظة وزيادة الذاكرة سعة في زيادةىناك ح كما اصب لثانيا

 الثاني الجيل حاسبات عن بكثير اقل الحاسبات عن المتولدة الحرارة أصبحت الجيل ىذا وفي ثانية بالنانو
 التشغيل نظم وتطور الصغيرة الحاسبات ظيور أيضا الحاسبات من الجيل ىذا يميز ما أىم ومن

 

 

 

 

 

 

والممتد في الفترة  (Personal Computerانشخصي انحاسة جيمالجيل الرابع ) 
(5491-5491) 
 أىم السابقة األجيال من اكثر الحاسبات سرعة أصبحت وفيو المواصالت أشباه تكنولوجيا استخدام فيو تم

 الفرصة أعطى مما واالنتقال الحمل السيمة والمنزلية الشخصية الحاسبات ظيورفي ىذا الجيل ىو  إنجاز
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 التشغيل أنظمة انتشرت الجيل ىذا في انو كما الحاسوب من لالستفادة البشر من اكبر لشريحة
(OPERATING SYSTEMS ). 

 -: وتميزت اجيزة ىذا الجيل بما يمى

 زيادة قدرة التخزين . .1

 زيادة سرعة انجاز العمميات. .2

   Multi Programming احداث نظام البرامج المتعددة .3
استخدام وسائط تخزين اكثر تطورا من ذاكرة القموب المغناطيسية مثل ذاكرات القموب  .4

 Semiconductors اشباه الموصالتالمغناطيسية مثل ذاكرات 

 اجيزة الحاسوب فيتطور انظمة التشغيل المستخدمة  .5

 زيادة امكانيات وطاقة وحدات االدخال واالخراج .6

 IBM  1370 تعتبر من الجيل الرابع سمسمة اجيزة التيمن ابرز االجيزة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اضرحالوقتنا تى ح-5491والممتد في الفترة) (انصناعي انذكاء جيمالجيل الخامس )

التعامل مع المغات والميجات لتنفيذ األوامر  –)تمييز األصوات  اسبات ىذا الجيل بالكفاء العاليةحتتميز 
وتحميميا(. توفر كمبيوترات ىذا الجيل زيادة في اإلنتاجية حيث سيتعامل معيا اإلنسان مباشرة ألن 
بإمكانيا فيم المدخالت المحكية ، المكتوبة والمرسومة . زيادة ىائمة في السرعات وسعات التخزين . 

الصطناعي ولغات متطورة جدا. كمبيوترات عمالقة ذات قدرات كبيرة جدا، وتمتاز بدرجة ظيور الذكاء ا
 ة.عالية جدا من الدق
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 اسوبحاستخدامات ال

 امثل استغالل أو وتطوير تحديث في فاعال مشاركا الحاسوب ودخل إال حياتنا مجاالت من مجال يبق لم
 اسوب:حالعالية، وفيما يمي بعض االستخدامات الشائعة لموذلك بسبب امكانياتو وقدراتو  لموقت
 المجال التعميمي .1

دارتيا وتنظيميا وسيولة الحصول عمييا  .في حفظ البيانات وا 
  .في مجال التدريب والتدريس ووضع االمتحان ورصد الدرجات

 .في مجال األبحاث والتحميالت اإلحصائية
 .يم عن بعدكوسيمة تعميمية كالتعميم االلكتروني والتعم

 مجال االتصاالت .2
 .يعد الحاسب اآلن وسيمة اتصال عبر االنترنت كالبريد االلكتروني وبرمجيات المحادثة

 مجال األعمال البنكية .3
دارة سجالت العمالء  يستخدم الحاسب في أعمال المحاسبة والميزانيات وأجيزة الصرف اآللي وا 

 .والسحب واإليداع والتحويل بين الحسابات
 طبمجال ال .4

يستخدم الحاسب لممساعدة في تشخيص األمراض وعمل التحميالت ومتابعة شئون المرضى 
 .وتصنيع األجيزة الطبية

 مجال األعمال اإلدارية .5
دارة المخازن من التطبيقات  يعد استخدام الحاسب اليوم في مجال إدارة األعمال المكتبية وا 

 .الشائعة
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 مجال الصناعة والزراعة .6
مدة عمى الحاسب ىي المتحكم األول في عمميات اإلنتاج الصناعي أصبحت اآلالت المعت

 .والزراعي وحمت محل األيدي العاممة
 المجال العسكري واألمني .7

يستخدم الحاسب في الحرب االلكترونية وأنظمة اإلنذار المبكر والطائرات بدون طيار وأنظمة 
 .المراقبة وتخزين المعمومات عن الجرائم

 اآللي: المتخصصين في الحاسبجاالت عمل م    
 مجال الدعم الفني في مجال بنية الحاسب المادية 
 مجال الرسوم والتصميم )الجرافيكس Graphics (  
 مجال الوسائط المتعددة Multimedia 
 مجال البرمجةProgramming  
 مجال تصميم وبرمجة المواقع Web Design and Development 
 مجال قواعد البيانات Database 
 مجال الشبكات Networking 

 
 بياسو الحانواع  

يث تم تصنيفيا الى عدة حواسيب في مختمف االعمال والصناعات لتأدية العديد من الميام، حتستخدم ال
 :يأتي ما إلى وكمفتيا وسرعتيا حجمياسب طبيعة االستخدام و حانواع 

 انشخصي او انمكتبي انحاسىب

(Desktop) 
 
 ، شيوعا األكثر التقميدي الحاسوب ىو

 المنزل في المكتبية الميام إلنجاز ويستخدم
 عمى  الكبير لإلقبال ونظرا .في العمل أو

فقد  المتعددة واستخداماتيا الحواسيب ىذه 
 ىذه سريع، وأصبحت بشكل تطورت

 ومساحات عالية، ذاكرة ذات الحواسيب
 .كبيرة معالجة وسرعة كبيرة، تخزين
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 (Laptop ) انمحمىل انحاسىب
 
 نقمو يسيل صغير، حجمو حاسوب ىو

 تيار مع وصمو يعمل دون أن ويمكن وحممو،
 وىو شحنيا، يتم بطارية كيربائي لوجود

 المفاتيح لوحة وتكون ، نسبيا الثمن مرتفع
 وُيستخدم مباشر، بو بشكل متصمتين والفأرة
 طبيعة تتطمب الذين األشخاص قبل من

  .آلخر مكان من التنقل عمميم
 Tablet ) )اللوحي الحاسوب

 

 حاسوب أجيزة الموحية الحاسوب أجيزة تعد
 أجيزة ميزات بين تجمع محمولة شخصية
 المساعد وأجيزة المحمولة الحاسوب
 )باليد المحمولة الرقمي الشخصي

(PDAالمحمولة، الحاسوب أجيزة ومثل 
 وتحتوي قوية أجيزة بأنيا األجيزة ىذه تتميز
 المساعد أجيزة ومثل . مضمنة شاشة عمى

  PDA) ( باليد المحمولة الرقمي الشخصي
 كتابة إمكانية تتيح األجيزة ىذه فإن ،

 وذلك الشاشة، عمى صور رسم أو مذكرات
 .لمس وشاشة لوحي قمم خدامتباس عادة يكون
 الكتاب تحويل أيضا األجيزة ليذه ويمكن
 أجيزة" بعض وتتميز .مكتوب نص إلى باليد

 بحيث بسطيا، يتم بشاشة "الموحية الحاسوب
 .تحتيا الموجودة المفاتيح لوحة عن تكشف
 تصفح الموحي الحاسوب خالل من ويمكن

 لذا اإللكترونية، الكتب وقراءة اإلنترنت
 .والتسمية والدراسة البحث في الطمبة يستخدمو
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 Types of devices األجهزة  أنواع
 :يأتي ما أىميا المحمولة، الرقمية لألجيزة عدة أشكال يوجد

انزقمي انشخصي انمساعذ Personal 
Digital Assistant (PDA) 

 
 الكفي الحاسوب باسم أحيانا الحاسوب ىذا ُيعرف
مكانية حجمو لصغر  وىو عبارة اليد، براحة حممو وا 
 الوزن، خفيف صغير، الوظائف، كامل حاسوب عن

 في بالنظام المستخدم شبيو تشغيل بنظام ويعمل
 قوة ألن منيا، أقل زاتيبم ولكن الكبيرة، الحواسيب
 تخزين فيو ويتم .الذاكرة محدودتين وحجم المعالجة
 الثابتة أو األسطوانات الذاكرة بطاقة عمى البيانات
 شاشات ( ( PDA ال أجيزة وتستخدم .الحجم دقيقة
 ويمكن .المفاتيح لوحة من بدال خاصا وقمما الممس

 إلى الوصول الرقمية الشخصية لبعض المساعدات
ُتستخدم  أنيا كما العالمية، الشبكة وتصفح اإلنترنت
 رجال قبل من ُتستخدم ما وعادة نقالة، كيواتف
 .الطمبة أو األعمال

 

 انذكي انهاتف  Smart Phone 
 
 المساعد أجيزة مع المحمولة اليواتف دمج بدأ

 ما تشكل فأصبحت ) PDA ( الرقمي الشخصي
 .الذكية اليواتف أيSmart Phone  يسمى

 أحد عمى يعمل متقدم ىاتف ىو الذكي والياتف
 وأندرويد، موبايل، ويندوز :التالية التشغيل أنظمة

 نظم وتسمح .بيري وبالك ولينوكس، وسيمبيان،
 كما أخرى، أجيزة مع الشبكي باالتصال لك التشغيل
 الياتف لك ويتيح .التطبيقية البرامج بتنزيل تسمح
 اإلنترنت وتصفح الياتفية، المكالمات إجراء الذكي
 بنظام مزودة أجيزة وىناك اإللكتروني، البريد وتبادل
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 منيا البعض تزويد تم كما ، GPS المواقع تحديد
 لوحة عمى عادة الذكية اليواتف وتحتوي بكاميرا،
 .كبيرة وشاشة مفاتيح

 

  
مشغمانىسائطانمتعذدة Media Player 
 

 ممفات بتخزين المتعددة الوسائط مشغل لك يسمح
 مفاتم  تنزيل ُيمكنك كما .وفيديو وصور، صوتية،
 لالستماع المشغل إلى اإلنترنت من وفيديو صوتية
 من الكثير أن االعتبار بعين األخذ مع إلييا،

 نشر حقوق ليا الموسيقية واألعمال واألفالم األغاني
 .مصادرىا من تنزيميا عند قانونية وحماية

 

 

انكاميزاانزقميت Digital Camera



 عمى وتخزينيا الصور التقاط من تمكنك كاميرا ىي
 -شئت إن- ثم رقمي، بتنسيق فييا الموجودة الذاكرة
 وطباعتيا، رقمياً  الحاسوب إلى الصور نقل تستطيع
 مثل الصور، معالجة برامج باستخدام ايومعالجت
 .وغيره الفوتوشوب برنامج
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 يلعناصر نظام الحاسب اآل

المكون و  Hardware المكون المادياسب اآللي من مكونين اساسيين ىما حيتكون ال
 .  Softwareانبزمجي

 / مشاىدتيا يمكن التي الحاسوب لجياز الفعمية المادية المكونات ىي Hardware المكون المادي .1
 .مادياً  تصنيعيا يتم والتي لمسيا، أو

 ألداء الحاسوب يحتاجيا التي والتوجييات التعميمات مجموعةىو    Softwareانبزمجيالمكون  .2
 وحداتو عمل ولتنظيم الحاسوب، لتشغيل الالزمة البرامج جميع عمى ُيطمق اصطالح وىو .ميامو

 العمل تستطيع ال الحاسوب معدات ألن الحاسوب؛ نظام في ميما ا جزء البرمجيات وتعد .المختمفة
  .برامج دون متكامل كنظام

  Hardwareالجزء المادي 
بعضيا داخمي بناًء عمى استخداميا مكونات اساسية  سبعة الىتقسيمو  اسوب فيمكنحالذي يكون نظام ال

، (output unit) وحدات اإلخراج(،  Input unit ) وحدات اإلدخالوتشمل والبعض االخر خارجي 

وحدة النظام ولوحة  ،Central processing unit ( C.P.U)  وحدة المعالجة المركزية
 Memory unit)) حدة الذاكرةو ،  System Unit and System (Motherboard)النظام

. ويمثل الشكل التالي العمميات االساسية التي  (Ports) والمنافذ Storage unit) ) حدة التخزينو ،
 اسوبحتتم باستخدام ال
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 ( : وىى تعتبر حمقة الوصل ما بين المستخدم والحاسب حيث  Input Unitوحدات اإلدخال ) : اوالا 
 :وحدات االدخال ومن اىميقوم المستخدم بإدخال بياناتو من خالليا 

 الفأرةMouse : 

اسوب حريكيا باالتجاه المطموب عمى شاشة الحاسوب وذلك من خالل تحكم بالحاداة توفر سيولة الت 
، وتتكون من الزرين GUI عمى االيقونات واالوامر وذلك من خالل واجية المستخدم الرسوميةوالنقر 

يقدم الكمبيوتر المحمول  اسبة سمكيا او السمكيًا.حااليمن وااليسر والبكرة الموجودة بينيما وترتبط بال
وىي عبارة عن سطح حساس يتأثر  – لوحة الممس)بدياًل آخر لمماوس، ويتمثل ىذا البديل في 

بالضغط مدمج بوحدة تحكم المفاتيح(. حيث يسمح لك بتحريك المؤشر عن طريق تمرير إصبعك 
 عمى لوحة الممس نفسيا.

  حة المفاتيحلو Keyboard: 

 ىذه وتكتب ،الحاسوب جياز إلى البيانات إلدخال أزرار من تتكون أساسية لوحة ىي المفاتيح لوحة 
 األحيان بعض في ثالثي او ثنائي او مفرد بشكل االزرار وتستخدم .رموز أو أرقام أو أحرف األزرار
 :المفاتيح لوحة ومن بعض االزرار الميمة في. األوامر المختمفة بين الخيار في لتنوع

1. Enter عموماً فاالستخدام  و لمفارة األيسر الزر وظيفة يؤدي ما وغالبا التنفيذ وظيفتو

 .هو االنتقال لسطر جديد أثناء الكتابة األصلي للمفتاح

2.  Caps lock االنجميزية المغة في والصغيرة الكبيرة األحرف بين لتبديل 
عادة ما يكون ىذا المفتاح خاماًل دون ميام في : (Control) نكهمت اختصارا   Ctrl مفتاح .3

، إذ استخداماً المفتاح األكثر ىذا  يعدعند االستخدام الثنائي حال الضغط عميو وحده. لكن 
 Ctrl + Vلمنسخ، و Ctrl +Cلتحديد كل شيء و Ctrl + A :أشير اختصاراتو تتضمنان 

 .لمتراجع Ctrl +Zلمصق و

4. Shift + alt  والعكس انجميزي الى عربي من المغة لتغير 
5. Space  الكممات بين لمفصل 

لميروب كما يقترح االسم، فيذا المفتاح مخصص  :(Escape) لـ اختصاراا  Esc مفتاح .6
فيو يمغي التغييرات أو األوامر بداًل من تأكيدىا كما   Enterويأتي عادة كنقيض لمفتاح

 . يستخدم عادة في بعض االختصارات
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 الضوئي حالماس Scanner:  

فظو عمى جياز حالى ممف الكتروني يتم  (ويل مادة مطبوعة )وثيقة او صورةحبتىو جياز يقوم 
 عميو.اسوب مع امكانية التعديل حال

 حكم باأللعابعصا الت Joystick:  

ركة البسيطة حر ايضا من اجيزة االدخال والتي تستخدم في االلعاب البسيطة التي تتطمب التعتب
  .لالتجاىات االربعة

  قارئ الشفرةBarcode Reader: 

والمنتجات لقراءة الخطوط المتوازية الموجودة عمى السمع ال التجارية حيستخدم ىذا الجياز في الم
زمة ضوئية الى العمود ومن ثم يتم اعطاؤه رقما حتوجيو اسوب وذلك عن طريق حإلدخاليا الى ال
 بناًء عمى ىيئتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digitalوالكاميرا الرقمية  Light Penالضوئي والقمم  Microphoneكما يعتبر الميكروفون 

Camera  والقمم الرقميStylus  الويب وكاميراWeb Cam .من اجيزة االدخال ايضا 

 

Input Units وحدات اإلدخال 

 قارئ الشفرة كم باأللعابحعصا الت الضوئي حالماس الفأرة لوحة المفاتيح
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 عرض عمميات جميع عن لةؤو المس الوحدات تمك وىى: ( output Unit)  دات االخراجحو :ثانياا 
ومن اىم  إليو بإصدارىا المستخدم قام التي لمتعميمات وفقا بتنفيذىا الحاسب قام التي النتائج واستخراج
 : اإلخراج وحدات

 الشاشة Display Screen (Monitor): 

 ب منو لمحاس إدخالو يتم ما الشاشة تظير بحيث اآللي الحاسب إخراج وحدات أىم من ىي و 
جياز  عمي مسبقا المسجمة البيانات الشاشة تعرض كما بشكل مرئي.الخ صور و أرقام و حروف
 :منيا الشاشات، من عديدة أنواع ويوجد .الحاسب

 (. Cathode Ray Tube (CRT)كاثود أشعة أنبوبة شاشة -
 Liquid Crystal Display (LCD) المسطحة العرض شاشات أو البموري، السائل شاشة -

 (LED ) تسمى ووضوحا تباينا أكثر إلى شاشات تطورت والتي
 جهاز عارض البيانات Data Show :  

ليعرض مخرجاتو المرئية من نصوص وصور وفيديو عمى شاشة  اسوبحىو جياز يتصل  بال
 ائط ويستخدم في القاعات الدراسية او في االجتماعات. حعرض كبيرة او عمى ال

  السماعاتSpeakers : 

 الصوت بطاقة مع وصميا ويجب .الصوتية الممفات عرض عن المسؤولة اإلخراج وحدة ىي
 /المتعددة الوسائط برامج( مع عادة وُتستخدم صحيحة، بطريقة النظام وحدة داخل الموجودة

Multi-Media Programs (، عمى السماعات بعض وتحتوي )صوت مضخم/ Amplifier (، 
 وضوح زيادة إلى ىذا ويؤدي الجياز، من القادمة الصوتية اإلشارة بتكبير المضخم ىذا يقوم حيث

  .الصوت

 الطابعات Printers : 

اسوب الى حويل الممف االلكتروني الموجود عمى جياز الحالتي تستخدم في تمن اجيزة االخراج 
 Ink Jetطابعات نفث الحبروثيقة مطبوعة عمى الورق. ومن اكثر انواع الطابعات شيوعًا ىي 

Printers وطابعات الميزر Laser Printers. 

  الراسماتPlotters:  

، وتمتاز ىذه الطابعات بدقة عالية طابة كبيرة تستخدم لطباعة الصور والمخططات الضخمة
 بقدرتيا عمى تمييز درجات االلوان عند الطباعة
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معًا، ومن االمثمة عمى ذلك شاشة الممس  دة ادخال واخراجحكما يوجد بعض االجيزة التي تعمل كو 
Touch Screen والمودمModem,  والمنسقات الصوتيةSpeech Synthesizers. 

  (Central processing unit)  وحدة المعالجة المركزية :ثالثاا 

 في العقل بمثابة( الحاسوب عقلوىي . البيانات معالجة فيو وتتم األطالق عمى حدهو  أىموىي 
 والتعميمات البيانات منيا تستقبل حيث بالذاكرة الوحدة ىذه وترتبط .CPU ـ ب ليا ويرمز ) البشر

 .المعالج ىذا سرعة عمى الحاسوب في والتعميمات األوامر تنفيذ سرعة وتعتمد .بالمعالجة الخاصة
 :رئيسية مكونات ثالثة من المركزية المعالجة وحدة وتتكون

 :ALU Arithmetic Logical Unit))والمنطق  الحساب وحدة .1

  مثل Arithmetic Operations الحسابية والعمميات .والمنطقية الحسابية العمميات فييا وتتم
 المقارنات مثل Logical Operationsالمنطقية  العممياتو  )والقسمة والضرب والطرح الجمع (

 .يساوى أو من أصغر أو من أكبر عمميات وترتيب مثل وفرز عمميات أو بين كميات
 Registers: المسجالت .2

 مؤقت بشكل والمعمومات البيانات تخزن السرعة، عالية خاصة تخزين مواقع عن عبارة
منيا  كل المسجالت من مختمفة أنواع عمى المعالجة وحدة وتحتوي  ALU قبل من ياالستخدام
 .البيانات من معين نوع بتخزين مختص

Output Units   اإلخراجوحدات 

 الراسمات الطابعات السماعات عارض البيانات الشاشة
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  :  Control Unit التحكم وحدة .3

 ىاتنفيذ عمى واإلشراف البرنامج تعميمات تفسير عن مسؤولة الدوائر من مجموعة عن عبارة
 ALU ـ ال والى من البيانات نقل عمى تعمل فيي الحاسوب، أجيزة داخل سميم بشكل

 وتستطيع .تنفذىا ان يجب التي العمميات عن تخبر كما واإلخراج اإلدخال ووحدات والمسجالت
 :اآلتية بالوظائف تقوم التحكم وحدة أن القول

O  البرنامج تعميمات تفسير و قراءة  
O  داخل العمميات وتوجي CPU 
O  االدخال وحدات ومتحكمات  الرئيسية الذاكرة والى من والتعميمات البيانات بتدفق التحكم 

 .واالخراج

 الرقمية، األجيزة وسائر الحاسوب أداء في كبيرا دورا ) CPU المركزية المعالجة وحدة( وتمعب
 التي األوامر لتنفيذ تمزم التي الواحدة الثانية في الدورات عدد تعني العمميات تنفيذ في المعالج فسرعة
 وحدة سرعة قياس ويتم. أفضل الحاسوب أداء كان أسرع األوامر تنفيذ كان فكمما لمحاسوب، تعطى

 الواحد الميجاىرتز إن حيث ، GHz الجيجا ىيرتز أو MHz الميجاىرتز بوحدة المركزية المعالجة
 الذاكرة( ب تسمى والسعة الحجم صغيرة خاصة ذاكرة وتوجد .الواحدة، الثانية في دورة مميون يساوي
 قدرة زيادة عمى المخبئة الذاكرة ىذه تعمل المعالجات، بعض في  (Cache Memory /المخبئة
 عند أنو إلى إلشارةا تجدر وىنا .أكبر بشكل البيانات مع التعامل عمى المركزية المعالجة وحدة

 المركزية، المعالجة ووحدة الرئيسية الذاكرة من جزء استيالك يتم المختمفة، التطبيقات تشغيل
 أداء من يحسن ذلك ألن فقط؛ تحتاجيا التي البرامج بفتح ينصح الجياز عن العبء ولتخفيف
 .الحاسوب
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 System Unit and System (Motherboard)وحدة النظام ولوحة النظام :رابعاا 

 The System unit  النظام وحدة -
 الخاص بالحاسوب الرئيسي الصندوق عمى االسم هذا يطمق

 يتكون الذي المختمفة عمى المكونات يحتوي والذي الشخصي
  المثال سبيل عمى الوحدة ىذه في فتوجد .الحاسوب منيا

 كل عمى تشمل والتي ( Mother Board ) األم الموحة
 :الوحدة لتمك نوعان وىناك .مثل المعالج الرئيسية األجزاء

 بجانبو الشاشة توضع رأسية، وحدة. 
 عميو الشاشة توضع أفقية، وحدة .
 
 Mother Board النظام( لوحة( األم الموحة -

 وحدة داخل )النظام لوحة( األم الموحة عمى النظام لوحة توجد
 بشكل األساسية مكونات الحاسوب كل توصيل ويتم النظام
 جانب الى المركزية وحدة المعالجة وتوجد .بيا مباشر

 القرص مثل اخرى مكونات توصيل ويتم .األخرى المكونات
 وىذه .كابالتخالل  من او مباشرة الموحة بيذه الصمب
 اكثر تصبح المكونات ألن يوم بعد يوما ايحجم يقل الموحات

 .دمجا

 Memory unit)) حدة الذاكرةو  :خامسا

 كذلك اإلنسان يحتاج كما تماما معيا يتعامل التي المعمومات وتذكر استرجاع إلي الحاسب يحتاج
 صورة في خزنتُ  ثم المعمومات عالجتُ يث ح .دائمة بصفة أو مؤقًتا إما المعمومات حفظ يجب لذا

 في ونحن ،) 0،1)فقط رقمين يستخدم الذي العددي النظام وىو الثنائي، النظام باستخدام رقمية
وتنقسم الذاكرة الى  .(9 إلي صفر من( أرقام عشرة يستخدم الذي العشري النظام نستخدم حياتنا
 اساسيين ىما: نوعين

 Random Access Memory (RAM) ذاكرة الوصول العشوائي (1

 التيار انقطاع بمجردمنيا  تٌفقد المعمومات أن إذ الحواسيب، في يستعمل مؤقت الذاكرة من نوع
 ميم الذاكرات من النوع هذا يعتبر .المعمومات فقدفإنيا ت الحاسوب تشغيل مثالً  أعيد ذااف ،عنيا
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 ذلكل لمتشغيل، يااستغالل رامجبال تستطيع المساحة من كم يعين فيو البرامج، أداء تعيين في
 برامج باستخدام كالتصميم معقدة برامج عمى عمميم يتركز من خصوصا( المحترفون يحرص
 ويحرصون ،منيا األنواع أفضل توفير عمى )وغيرىا ماكس دي وثري الفوتوشوب مثل متقدمة
 .والمعالجة العمميات تنفيذ سرعة عن المسؤولة ألنيا زيادة سعتيا عمى أيضا

 

 

 

 

 

 

 ROM Read Only Memory)) ذاكرة القراءة فقط (2

 تم قد والبرامج البيانات وتمك الكمبيوتر لتشغيل الالزمة األساسية والبيانات البرامج عمى يتحتو 
 وسميت يائالكيرب التيار بانقطاع تتأثر ال ثابتة ذاكرة وىى . المصنعة الشركة قبل من تسجيميا
 المستخدم بواسطة لمحتوياتيا اإللغاء أو التعديل أو عمييا الكتابة يمكن ال ألنو فقط القراءة بذاكرة

توي عمى حألنيا ت ROM-BIOSيطمق عمى ىذه الذاكرة باسم  .بداخميا ما قراءة فقط يمكن بل
المسؤول  BIOS Basic Input Output System))برنامج نظام االدخال واالخراج االساسي

 دة النظام.حداخل و عن التعرف عمى القطع 
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RAM ROM 

 ذاكرة الوصول العشوائي  .1
 بمجرد ايقاف تشغيل الجياز توياتياحتفقد م .2
تفاظ المؤقت بالبيانات اثناء حتستخدم لال .3

والممفات القابمة  اسوبحالعمل عمى ال
 لمتغيير او الكتابة عمييا

 
 
ىي ذاكرة لممستخدم يمكنو التعامل معيا  .4

  وتعديل بياناتيا. 
 مياحج تعديل يمكن .5

 ذاكرة القراءة فقط .1
توياتيا عند ايقاف تشغيل حال تفقد م .2

 الجياز
تاجيا حتفظ بالبيانات االساسية التي يحت .3

وغير القابمة لمتغيير الجياز لبدء التشغيل 
دات االدخال واالخراج حمثل معمومات و 
 وممفات نظام التشغيل المتصمة بالجياز

قبل ال يمكن تعديل بياناتيا اال من  .4
 مبرمجين متخصصين

 ثابت حجم .5

 دة قياس الذاكرةحو 
 . 1او   0إما  لحاسب إشارات أو نبضات كيربائية، واإلشارة أو النبضة الكيربائية ليا حالتينايستخدم 

الذي يمثل  BIT بالبت يسمى التخزين من المستوى وىذا .واحد او كصفر البيانات بمعالجة تقوم أي
 يمكنو أنو يعني هذا بت، 32 بأنيا عمييا يطمق التي والحواسيب ،الثنائيدة قياس في النظام حاصغر و 
والذي يمثل  Byteدة قياس سعة التخزين ىي البايت حوو  .الواحدة المرة في بت 32 البيانات معالجة

دات التخزينية المرتبة من االصغر حلبض الو  حوفيما يمي توضي (مجموعة مؤلفة من ثمان خانات )بت
 :الى االكبر

 
 
 

1 Byte = 8 Bit 

1 Kilo Byte (K.B) = 1024 Byte 

1 Giga Byte (G.B) = 1024 (M.B) 

1 Tierra Byte (T.B) = 1024 (G.B) 

 

 
 Storage unit) ) حدة التخزينو  :سادسا
 :إلى تمك الوحدات وتنقسم عمييا والبرامج بالبيانات االحتفاظ يمكن التي الوحدات ىي التخزين وحدات
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الفالش،  وذاكرة الرقمية، واالقراص ،المضغوطة واالسطوانات المرنة، واالسطوانات الصمبة، االقراص
 .وبطاقة الذاكرة

 القرص الصمب Hard Disc 
 تدور ممغنطة أقراص من يتكون وىو في الحاسوب، الرئيسية التخزين وحدة الصمب القرص يعتبر

لى من والكتابة بالقراءة كيرومغناطيسي ويقوم القط  التي الخصائص مهأ من .السطح الممغنط وا 
وتقاس سعة القرص الصمب  .الدوران وسرعة التخزين سعة آخر، صمب عن كل قرص تميز

 اسوب افضل.ح، وكمما كانت سعة القرص اكبر كان اداء ال Gbyteبالجيجابايت
 يقسم القرص الصمب الى نوعين:

  Internalداخمي -
ويتم خزن جميع البرامج والممفات دة النظام حيوجد ىذا القرص داخل و 

 عميو، ويمتاز بانو اسرع من القرص الصمب الخارجي.

  
  Externalخارجي -

دة النظام عن طريق منافذ حيتم بط القرص الصمب الخارجي مع و 
  .معينة

 القرص المرن Floppy Disk 

 مرنة رفيعة دائرية قطعة من يتألف البيانات، لتخزين وسيطهو  المرن القرص
 مربعة بالستيكية حافظة ضمن مغمفة مغنطيسية مادة من (االسم جاءىنا  ومن(
 اقراص سواقة باستخدام المرن القرص إلى البيانات وكتابة قراءة تتم .دائرية أو

وتتصف ىذه االقراص بانيا بطيئة جدا وذات سعة تخزينية قميمة تصل  ،مرنة
  .Megabyte 1.44الى 

 القرص المدمجCompact Disk (CD) 

 بايت، ميجا 400 الى وسعت وتصل المعمومات قراءة في الميزر أشعة يستخدم
 ونص وصورة صوت ( الوسائط متعدد برامج لتخزين يستخدم فيو ولذلك
 خاص مشغل باستخدام اال منو النسخ أو عميو التسجيل يمكن ال ، ) وفيديو
عادة ياحمس يمكن التي االقراص أما  CD-R.وتسمى  تسمى اعميي الكتابة وا 

. CD-RW 
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 القرص الرقمي Digital Versatile Disk (DVD) 

 .بايت بالجيجا تقاس هائلة سعة ذو انو إال الضوئية األقراص تقنية يستخدم
 الفيديو أشرطة محل اآلن يحل حيث الجودة عالية أفالم لتخزين ويستخدم
  .ساعتين ومدت فيمم ولتخزين

 ذاكرة الفالش Flash Memory 

 ةالتخزيني والسعة الحجم بصغر وتتميز البيانات حفظ في تستخدم ذاكرة ىي
 البيانات مسح أيضا يمكن كما بايت، جيجا من اكثر الي تصل حيث الكبيرة

 بواسطة بالحاسب توصيميا ويتم مرة من اكثر عمييا والكتابة عمييا من
  USB. مدخل

 بطاقة الذاكرة Memory Card 

مولة الجياز حتستخدم عادة مع االجيزة المجم حذاكرة صغيرة ال
والكاميرا الرقمية ، وتستخدم لتخزين ونقل  (الخموي )النقال

 الممفات بين االجيزة.

 Portsالمنافذ سابعا: 

فتحة محدودة تربط بجياز آخر عمى ىيئة مقبس يستخدم بتوصيل  ويعرف المنفذ في جياز الحاسوب أن  
األجيزة الخارجية بجياز الحاسوب ومن ثم  الموحة األم، حيث ترتبط معد ات جياز الخارجية بالموحة األم 

ح أىميا  :عن طريق منافذ، وىناك أنواع مختمفة من المنافذ، وسنوضِّ

لمفأرة ولوحة المفاتيح، وىما يتكون ىذا المنفذ من منفذين : (PS/2) منافذ .1
متشابيان بالش كل ومختمفان في المون، فالمنفذ األخضر يتم وصل الفأرة 

 . بو ، والمنفذ ذات المون البنفسجي  يتم وصل لوحة المفاتيح بو
 

يستخدم لوصل المعدات بجياز :(USB) العام التسمسمي الناقل منفذ .2
ويتميز ىذا المنفذ  الحاسوب، إذ استخدامو في وصل معظم المعدات،

بسيولة االستخدام والسرعة الكبيرة في نقل البيانات، وسم ي تسمسمي ًا، ألن و 
يمكن وصل مجموعة بصورة تسمسمية )متتالي ة(، بمنفذ واحد باستخدام 

  .موز عات
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بت(، ىو منفذ ينقل البيانات بالت سمسل واحدًا تمو اآلخر)بت تمو : Port) (Serial التسمسمي المنفذ .3

وقديمًا كان يستخدم لوصل الفأرة ولوحة المفاتيح، أم ا اآلن، فأصبح يستخدم لوصل بعض الممحقات، 
يعد ىذا المنفذ كما يستخدم لتوصيل المودم الخارجي و  (Joystick) مثل عصا التحك م في األلعاب

لمنافذ الت سمسمية، من أشير أنواع المنافذ وتكفي لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح، وىناك نوعان من ا
DB-25  الت سمسمية، والنوع اآلخر ىو لالتصاالتوىو المنفذ األصمي DE-9  حيث يسمح ىذا النوع
الت سمسمي المزدوج الكامل بين جياز الحاسوب والطَّرف  باالتصال

المحيط بو، ويمكن وصل ىذا المنفذ في مناطق بعيدة جدًا كما في 
  .شبكة اإلنترنت

ىو منفذ أسرع من المنفذ التَّسمسمي، ألن و ينقل البيانات في حزم : Part) (Parallel المتوازي المنفذ .4
متوازية، ويستخدم لوصل الممحقات، مثل الطابعة وبعض الماسحات الضوئية، يستخدم ىذا المنفذ 
بشكل شائع في الطابعات، ويتميز ىذا المنفذ في أن و يوجد في كافة أجيزة الحاسوب إال  أن و أبطأ 
أنواع المنافذ، حيث أنَّ عممية تحويل البيانات خالل ىذا المنفذ بطيئة جدًا حيث يبمغ معدل تحويل 

جيجا بت  1جيجا بت في الثانية. ىذا يعني أنَّ تحويل  1.61البيانات عند استخدام ىذه المنافذ إلى 
 .من البيانات من جياز حاسوب إلى جياز آخر سوف يستغرق نصف ساعة

 
 
ىو منفذ يقوم بوصل شاشة : Port) (Display الحاسوب جهاز ةشاش منفذ .5

الحاسوب ببطاقة العرض المثبتة عمى الموحة األم، وىو منفذ قادر عمى بثِّ 
ور ومقاطع الفيديو بدقَّة وبجودة عالية  .الصُّ

ىي منافذ تقوم بوصل وحدات : Ports) (Sound الصوت منافذ .6
والميكرفون ببطاقة الصوت التي تعمل الصَّوت الخارجية، من السم اعات 
( إلى أصوات يمكن أن يسمعيا 0،1عمى تحويل البيانات الرقمية )

المستخدم، أو تحويل األصوات المسموعة إلى بيانات رقمية تخز ن داخل 
 .جياز الحاسوب

يوصل جياز الحاسوب بشبكة اإلنترنت : Port) (Network الشبكة منفذ .7
 االتصالوالشبكات األخرى عن طريق منفذ الشبكة، تحدث من خاللو عممية 

بين األجيزة الموصولة عمى الشَّبكة، أم ا في األجيزة المحمولة ، فإن  االتصال 
  .(Wi-Fi) تقنية الرابط الالسمكية باستخداميتم 
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جياز الحاسوب الخاص بك بأجيزة وىو منفذ يقوم بربط : (HDMI)  منفذ .8
التمفاز أو الشَّاشات الخارجية أو أجيزة العرض، حيث يعمل عمى بثِّ 
الصور بدقة عالية جدًا وبوجود صوت أيضًا، ويتم ذلك إذا كان جياز 

والشاشة الخارجية التي  (HDMI) الحاسوب الخاص بك يحتوي عمى منفذ
وي عمى وصمة أو مكان تريد وصل جياز الحاسوب الخاصِّ بك بيا تحت

ل DVI لموصمة ، فقد يكون من السَّيل جدًا التحويل من جيازك إلى شاشة العرض باستخدام محوِّ
  .تكمفتو قميمة

اسوب او حلجياز اليتم استخدامو كذاكرة إضافية : )SD micro(  منفذ .9
، يمكنك محدودة الجياز ذاكرتولمياتف الخموي الخاص بك، إذا كان 

 .البطاقات غير المكمفةاستخدام ىذه 
 

    Softwareانبزمجيالمكون 

 المكونات وجود وعند عدم .البشر في لمجسد الروح بمثابة وىي ممموسة، الغير المكونات عن عبارة ىي
 برامج البرامج من نوعين إلي الحاسب برامج تقسيم يمكن.منيا فائدة ال المادية المكونات تصبح البرمجية
 المستخدم بواسطة تستخدم وبرامج ،(نظام التشغيل) النظام وتسمى برامج الحاسب بواسطة مستخدمة
 .التطبيقية البرامج وتسمى

 التشغيل أنظمة  Operating System 

 لمحاسب المادية المكونات وبين اآللي الحاسب مستخدم بين وسيط هو عامو بصفة التشغيل نظام
 بكفاءة المادية المكونات في المتاحة القدرات كافة استخدام من المستخدم تمكين هي ظيفتوو  اآللي،
 مجموعة عن عبارة التشغيل فأنظمة Unix ((Linux))  ( Windows) (Ms-Dos)مثل-عالية
دارة ضبط عن المسئولة الجاىزة البرمجيات من  لمحاسب المكونة األساسية الوحدات بكافة التحكم وا 

 .اآللي

 التطبيقية البرامج Application Programs 

برامج  محرر النصوص، ، البوربوينت ، األصوات مشغل( مثل لالستخدام، الجاىزة البرامج ىي
 )الخالويب، وااللعاب...  حرير الصور، برامج تصفحالنشر المكتبي، برامج ت
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 مايكروسوفت شركة أصدرتياالتي  الحاسبات تشغيؿ أنظمة إصدارات ثأحد ىو  WINDOWS 10إن 
 والحواسيب والمحمولة المكتبية الحواسيب يعني وىذا األجيزة أنواع جميع لتشغيؿ تصميمو تـيث ح

تـ كشؼ النقاب عنيا في  .األشياء إنترنت عميو يطمؽ ما وىذا التابمت تؼاو وى الذكية واليواتؼ ةالموحي
 .2015يوليو  29وتـ اصداره في  2014سبتمبر  30

 بعدة ميزات اهمها: windows 10يتميز و 
o نظاـ التشغيؿ سيولة االستخداـ والتعامؿ مع windows 10  ،لمغاية  يسيؿشخص مبتدئ  يفأ

 . نظاـىذا المع  التعامؿ
o وبقية لمنظاـ أيقونات مف الكثير عمى تحتوي حيث 7 ويندوز الموجودة تمؾ ليست ابدأ قائمة 

 .الويندوز تطبيقات
o بيالو  عبر ممفؾ إلى توجيؾ وتمقائيا جدا مفيدة ابدأ قائمة في البحث خاصية. 
o زر Task View أي تفتح اخاللي ومف واحدة صفحة في المنبثقة النوافذ لكؿ اختصار ىو 

 .حالياتريدىا وىي قيد التشغيؿ  صفحة
o كروسوفت )كورتانايوجود المساعد الرقمي مف ما(Cortana   والذي يقدـ العديد مف المعمومات

 .سب اىتمامات المستخدـحالمخصصة 
o وىي تتيح لممستخدميف استخداـ أكثر مف سطح مكتب واحد مكتب افتراضية،  حوجود اسط

ؿ، كما يمكف نقؿ التطبيقات بيف أسطح المكتب المستخدمة والتبديؿ والتعامؿ معو بشكؿ مستق
 .بينيا بسيولة

o  وجود المتصفح العمالؽWindows Microsoft Edge اصبح مف السيولة التامة  يثح
 .ىذا المتصفح باستخداـالتصفح بكؿ سالسة 

 windows 10الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل 
 : Desktopالمكتب  حسط
 ةيسيالرئ ةيالبرمج والبنود قوناتياأل مف مجموعة عمى حتويي ، Windows 10 منظاـل ةيالخمف افذةالن ىو

واجية واىـ ما يميز  . )رىايوغ المحذوفات سمةو  ، المستخدـ مستندات، و  الحاسوب جياز(،مثؿ لمنظاـ
ـ التشغيؿ بشكؿ مختمؼ ومميز تمامًا عما ىي في نظا  Start ىذا النظاـ ىو وجود القائمة ابدأ 

windows7   
 : يىو  ثالث مكونات اساسيةمف  10)مكتب ويندوز  ح)سطتكوف الواجية الرئيسية ت

 Taskbar   شريط المياـ .1

 Start Menu قائمة ابدأ .4

 Icons االيقونات .3
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   Personalization التخصيص إعذادات

عداداتو المكتب بسطح التحكـ يمكف فة طابع ديد خمفيتو واضاحوت وا 
 كما يمكفشخصي عمى الكمبيوتر وتخصيص االصوات والسمات 

الزر  عمى الضغط طريؽ عف كـ في قائمة وشاشة ابدأ وذلؾحالت
 النافذة خالؿ ومف المكتب عمى سطح  Mouseلمفأرة  األيمف

 نافذة لفتح  Personalizeتخصيص اختيار يتـ المنسدلة
(Personalization  (. 

i. كتبالم سطح خمفية إعداد Background 

 خالؿ مف المكتب سطح لشاشة المناسبة ةيالخمف صيلتخص Background ةيخمف اريالخ ستخدـي
وذلؾ مف خالؿ  ةيشخص صورة صيتخص أو دوزينو  النظاـ ضمف الموجودةيات الخمف إحدىيار اخت
 مع الشاشة. اذاة الصورةحكما يمكنؾ اختيار نوع الخمفية وايضا تستطيع اختيار م  Browseعمى  النقر

 كما في الشكؿ التالي:

 

قائمة 

 ابدأ

 االيقونات

شريط 

 المهام

شريط  

 المهام
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ii. االلوان  ضبط Colors 

مف نافذة التخصيص   Colorsالخيار يتـ النقر عمى الواف النظاـ وقائمة ابدألضبط او تغيير 
(Personalization  (التالية: نافذةالتظير ل 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة عرض  ديدحيتم من خاللها ت
لوف  اوالمكتب سواًء كاف صورة  حسط

 مجموعة صوراو 

يمثل طريقة عرض الصورة على 

 المكتب حسط

i

iii 
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 االيقونات في قائمة ابدأ وشاشة ابدأ معًا. المناسب والذي سيكوف لوف خمفية الموف مربع فوؽ انقر

iii. شاشة االغالق  screen Lock 

الكمبيوتر او عند ترؾ الكمبيوتر لفترة طويمة بدوف تنفيذ أي  حىي شاشة تظير عند فتشاشة االغالؽ 
فاظ عمى مكوناتو، حالة مف السبات وذلؾ لمحامر فيقوـ الكمبيوتر بفصؿ مصدر الطاقة والدخوؿ في 

 حة المفاتيحريؾ الفأرة او الضغط عمى أي زر مف ازرار لو حرية معموماتؾ وعند إعادة توضمانا لس
مف نافذة  screen Lockستظير شاشة الدخوؿ التي يمكنؾ تخصيصيا مف خالؿ الضغط عمى الخيار 

 :التالية نافذةالتظير ل)  Personalization)التخصيص 

 
شة االغالؽ المختارة كما يمكننا تغيير شكؿ شاشة االغالؽ يمكننا االطالع عمى شاومف النافذة السابقة 
واختيار صورة معينة مف الكمبيوتر  Browseة لديؾ او مف خالؿ النقر عمى زر حمف عدة صور متا

 لتكوف ىي شاشة االغالؽ الجديدة لديؾ.

 

iii 
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iv. Themes 

يزة لمكمبيوتر يمكنؾ اضفاء طابع شخصي خاص بؾ عمى الكمبيوتر وذلؾ مف خالؿ تغيير السمات المم
توي حالمكتب وشاشة التوقؼ كما ت حوالتي تتمثؿ بتغيير االلواف والصور واالصوات متضمنا خمفية سط

وتتـ ىذه العمميات مف خالؿ الضغط عمى المكتب ومؤشرات الماوس.  حبعض السمات عمى رموز سط
 :كما في الشكؿ التالي)  Personalization)مف نافذة التخصيص  Themesالخيار 

 
 أحداث مثؿ  10ندوزيو  النظاـ ضمف يايتنفذ تـي يالت لألحداث مرافقة أصوات صيلتخصو        
اتبع  األخرى األحداث مف ىار يوغالة البطارية حاو التنبيو ل ندوزيو  مف الخروج ؿيتسج أو البرنامج

 الخطوات التالية:
 Advanced Sound رايالخ انقر .0

settings مف النافذة السابقة 
 كما Sound الصوت نافذة تظيرل

 : المجاور الشكؿفي 
 خالؿ مف ةياآلت اإلجراءات نفذ .2

 : المقابمة النافذة
 إذا األصوات بيالتبو  اختار 0_2
 . مختاراً  يكف  لـ
 المطموب الحدث حدد2-2

 مف لو مرافؽ صوت صيتخص
 البرامج أحداث اريالخ قائمة

program events  
 اتاألصو  اريالخ قائمة افتح2-3

iv 
1 

2

3 

1 
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Sound ، المحدد لمحدث المناسب الصوت حدد ثـ 
 المحدد الصوت لسماع ، Test اختبار زر انقر2-4
 OK موافؽ زر انقر أو المحدد، الحدث عمى الصوت ؽيلتطب Apply ؽيتطب زر انقر2-5

نة سمة دة فقط وىي ايقو حذكرنا سابقا انو عند البدء بتشغيؿ الويندوز لممرة االولى ستظير ايقونة وا      
 المكتب الشائعة واخفاءىا قـ بالتالي: حولكي تتمكف مف اظيار ايقونات سط ،الميمالت

 لتظير النافذة التالية :مف النافذة السابقة ايضا Desktop Icons settings انقر عمى الخيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mouse لفأرة ستظير نافذة خصائص ا Mouse pointer settingsاما عند النقر عمى الخيار      
properties  مف خالؿ تغيير شكميا كـ الكامؿ في مميزات الفأرة لديؾ حالت مف خالليا يمكفوالتي

 المكتب كما في الشكؿ التالي: حركتيا عمى سطحديد سرعتيا وشكؿ حوت

2

3 
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v. Start 

ىذه القائمة  يث اظيار البرامج االكثر استخداما فيحمف كـ في القائمة ابدأ حيمكف مف خالليا الت
. عالوة عمى ذلؾ، يمكنؾ واظيار البرامج المضافة مؤخرا، كما يمكف اظيار قائمة ابدأ بمميء الشاشة

وتتـ ىذه العممية مف خالؿ الضغط  اظيار المجمدات والممفات االكثر استخداما في مستعرض الممفات. 
  لشكؿ التالي:كما في ا)  Personalization)مف نافذة التخصيص  Startعمى الخيار 

 

v 
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 :Taskbarشريط المهام  .1

 اجزاءعدة ويتكوف شريط المياـ مف  المكتب سطح نافذة أسفؿ يظير الذي الشريط ىو المياـ شريط إف
 كما حةوكذلؾ اسماء البرامج واالطارات المفتو  Start ابدأ زر وىيفي الشكؿ التالي:  حكما موضرئيسية 
 التي Navigation Areaمنطقة االعالم  تدعى منطقةنو م اليمنى الجية المياـ في شريط يحتوي
 مف أخرى ومجموعة .والمغة والسماعة األنترنت شبكة مع والربط ريخاالوقت والت آيقونات عمى تحتوي

الة بعض البرامج التي تـ تثبيتيا عمى جيازؾ وبعض اعدادات الكمبيوتر التي ح الرموز التي تشير الى
 .لجيازؾتعتمد عمى الشركة المصنعة 

 
  منطقة االعالمNavigation Area: 

سيولة الوصوؿ إلى وظائؼ  وىو الجزء الموجود في اقصى يميف شريط المياـ والغرض منو ىو توفير
 .ولغة إدخاؿ لوحة المفاتيح النشطة ، إلخ والبطاريةالنظاـ المختمفة: التاريخ والوقت والشبكة 

 
 اسوبحالالى ىذا القسـ مف شريط المياـ بمجرد الولوج الى ومعظـ ىذه الرموز تمقائية ويتـ اضافتيا 

د حريؾ مؤشر الفارة الى احظ انو عند تحوبعض البرامج التي تـ تشغيميا فيما بعد مف قبمؾ ومف المال
فعمى سبيؿ المثاؿ تؤدي االشارة الى رمز  الرموز الخاصة ستشاىد اسـ الرمز وبعض المعمومات عنو

 اسوب.حالي عمى الحتوى الصوت العرض مسمستوى الصوت الى 

 

وىو  Action Center االجراءاتمركز والذي يسمى  ـ وجود الرمزحنال  ظ في منطقة االعال
. وعند النقر windows10توي عمى اشعارات واختصارات إلعدادات مختمفة في حعبارة عف نافذة ت

قسـ االشعارات في  -ة الى قسميفحمو افة اليمنى لمشاشة وتنقسـ ىذه الحة لمخارج مف الحعميو، تنزلؽ لو 
التطبيؽ المعني  حسيؤدي النقر فوؽ االشعار الى فت االعمى واالجراء السريع او االعدادات في االسفؿ.

  .. أما ما يتعمؽ باالختصارات او االعدادات الموجودة في االسفؿ فإنيا قابمة لمتخصيصحباإلجراء المقتر 
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 Tablet mode: 

المكتب والتبديؿ الى شاشة  تمكنؾ مف تغيير سطح
لمعمؿ عمييا كشاشة  8.1مترو المميزة لويندوز 

 لمس.
 Connect: 

 تمكنؾ مف االتصاؿ ببعض االجيزة مف خالؿ خدمة

WI-FI .كشاشات العرض وااللعاب 
 :Note 

ظات والمياـ مف حتتمكف مف خالليا اضافة المال
 . On Noteخالؿ برنامج 

 All settings: 

 مف الدخوؿ الى اعدادات الويندوز.مف خالليا تتمكف 
 Battery saver  

تمكنؾ مف اختيار خطة عمؿ الستيالؾ البطارية في 
 مولة.حالة العمؿ عمى االجيزة المح
 VPN : 

ومف خالليا تستطيع االتصاؿ بالشبكة االفتراضية 
ظورة في حالخاصة وتمكنؾ مف الدخوؿ لممواقع الم

  منطقتؾ.
 :Bluetooth 

الممفات مع االجيزة االخرى عبر تمكنؾ مف مشاركة 
 خدمة البموتوث.

 Brightness : 
 يمكنؾ مف خالليا ضبط سطوع الشاشة.

 WI-FI : 

 واالتصاؿ WI-FIتتمكف مف خالليا مف تشغيؿ 

 بالشبكة المرغوب بيا السمكيًا.
 Quiet hours : 

 تستخدـ لمتبديؿ الى ساعات ىادئة وىي ميزة إسكات االخطار.
 Location : 

 ديد موقعؾ الجغرافي وقد تكوف ىامة لبعض البرامج.حبت حمف خالليا بالسماوتتمكف 
 Airplane mode   : 

 .WI-FIمف خالليا تتمكف مف ايقاؼ تشغيؿ 
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اؿ عدـ حبإخفاء الرموز الموجودة في منطقة االعالـ في  windowsاـ الرموز يقـو حتقميؿ ازدل
بقية كف المستخدـ عند النقر عميو مف اظيار استخداميا، ولكف يوجد سيـ صغير في ىذه المنطقة يم  

  الرموز

 

 

 

 
 االعالم إعداد منطقة 

 مف خاللو يمكنؾيث ح ، يمكف تخصيص منطقة اإلعالـ بالتفصيؿ. Windows مثؿ أي شيء آخر في
ىذه العممية يتـ اتباع  وإلجراء تخصيص االيقونات واالعالمات التي تظير بمنطقة االشعارات والمياـ.

  ات التالية:الخطو 

  startالذىاب الى القائمة ابدأ  .0
            settings اإلعدادات إلى انتقؿ .2  (التالي)كما في الشكؿ ومف خالؿ النافذة التي تظير 

 System النظام انقر عمى

 .Notification& actions جراءاتواإلاإلشعارات  انقر عمىثـ  .3
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كـ في حاصة بمنطقة االشعارات والتي يمكف مف خالليا التوبذلؾ يتـ الدخوؿ الى نافذة االعدادات الخ
 التالي: 

 Action Quick مياـ سريعة .0
   Notifications اإلشعارات .2
  Show notifications from those  appsاظيار اشعارات البرامج    .3
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  مياـ سريعة .0

تتمكف مف خالليا مف اعادة ترتيب رموز المياـ السريعة 
سب استخدامؾ حمركز االجراءات ودة في الموج

ديد حتياجؾ لتنفيذ الميمة السريعة. كما يمكنؾ مف تحوا
واختيار أي مف االيقونات التي تظير عمى شريط المياـ 

مف في منطقة االشعارات. عالوة عمى ذلؾ، يمكنؾ 
والتي كـ في اظيار واخفاء ايقونات النظاـ الموجودة حالت

 تثبيت الويندوز. يتـ اظيارىا تمقائيا عند

       اإلشعارات .2

الخاصة ببرامج يتحكـ ىذا القسـ في اإلشعارات 
التي تحصؿ عمييا ، مف أي التطبيقات الويندوز 
 .وأيف تظير

o  يستخدـ الخيار االوؿ إلخفاء او اظيار
   windows وؿ الػحاالشعارات 

o  يستخدـ الخيار االوؿ إلخفاء او اظيار
 والتطبيقات االشعارات الخاصة بالبرامج

o  يمكنؾ أيًضا اختيار ما إذا كنت تريد تمقي
 أـ ال االغالؽاإلشعارات عمى شاشة 

o كما يمكنؾ اخفاء او اظيار المكالمات والتنبييات والمنبو في شاشة االغالؽ 
o واخيرا يمكنؾ اخفاء او اظيار االشعارات اثناء عممؾ عمى العروض التقديمية 

 . اظيار اشعارات البرامج3

ف مف خالليا الى تخصيص طريقة عرض وتتمك
تويات حاالشعارات اـ ال لبرنامج معيف. وتختمؼ م

سب البرامج حىذه القائمة مف جياز الى اخر و 
  المثبتة
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الشكؿ  في حكما موضتشتمؿ منطقة اإلعالـ أيًضا عمى زر إظيار سطح المكتب ، عمى جانبيا األيمف. 
 التالي:

 

 

  عرض المهامTask view :  

عرض المياـ ىو وسيمة مبتكرة إلدارة النوافذ النشطة فبمجرد النقر عميو تتحوؿ كافة النوافذ المفتوحة إلى 
صور مصغرة لتكوف جميعيا مرئية وعندىا يمكنؾ التنقؿ بينيا وعرض أي مف التطبيقات المفتوحة أو 

  لياإغالقيا إذا لـ تعد بحاجة 

 :   مستكشف الممفاتFile Explorer 

أيقونة مستكشؼ الممفات ىي المجمد األصفر الذي عند فتحو يتيح لؾ تصفح محتويات حاسوبؾ أما 
 Microsoftالمتصفح  مثؿ برنامجاأليقونات التي بجانبو فيي برامج تقوـ بتثبيتيا وبعضيا يأتي مثبتا 

.Edge  ييا مباشرة دوف الحاجة إلى الذىاب إلى قائمة ابدأ أو لبرامج يمكنؾ الوصوؿ إل اختصاراتفيي
 .شريط البحث

  البرامج النشطةActive programs : 

ح الذي يسمو  مجموعة مف االختصارات والرموز لكؿ تطبيؽ قيد التشغيؿوي عمى حالذي ي ىـ القسـ
ضيا عمى شاشة وعر  والتبديؿ بينيا بصورة سريعة لممستخدـ بالوصوؿ إلى البرامج المفتوحة حالياً 

وذلؾ مف خالؿ االشارة الى ايقونة البرنامج المرغوب لعرض صورة مصغرة لو ثـ تقـو  .الكمبيوتر
و حباإلشارة عف طريؽ الفأرة الى ىذه الصورة المصغرة لمعاينتو عمى ممئ الشاشة، واذا كنت ترغب في فت

 فما عميؾ سوى النقر عمى الصورة المصغرة بزر الفأرة االيسر.
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 تخصيص شريط المهام

او   إجراء تخصيصات ويمكف Windows التشغيؿ أنظمة في جدا الميمة األشرطة مف المياـ شريط إف
باتباع وذلؾ  منو االستفادة لزيادةو  ةحكـ في طريقة عرض البرامج المفتو حلمت عميو عديدةتغيير اعدادات 
 الخطوات التالية:

 يمفاأل بزر الفأرة المياـ شريط عمىالنقر   .0
 Taskbar اعدادات شريط المياـ واختيار  .2

settings كما في الشكؿ المجاور 
ومف النافذة التي تظير يمكنؾ تغير الجوانب  .3

 .المختمفة لشريط المياـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفل شريط المهام

 إخفاء شريط المهام

استخدام ايقونات 

 صغيرة

 اظهار الشارات

موقع شريط المهام 

 على الشاشة

تجميع ازرار 

 شريط المهام
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 تشغيؿ عند، السابقة مف النافذة Lock the taskbar    المياـ شريط حجـ تغيير منع يعني فيذا 
 . المكتب سطح عمى موقعو تغيير ومنع

 تشغيؿ عند Automatically hide the taskbar in desktop mode  شريط اختفاء يعني فيذا 
 عمى تحتوي التي الحافة مف Mouseالفأرة  مؤشر نقرب عندما الشاشة عمى الظيور ومعاودة المياـ
 . المياـ شريط

 تشغيؿ عند Automatically hide the taskbar in tablet mode  شريط اختفاء يعني فيذا 
الى االسفؿ اذا كنت تستخدـ الجياز تمرير اصبعؾ  عند الشاشة عمى الظيور ومعاودة المياـ
  ي.حالمو 

 تشغيؿ عند Use small taskbar buttons نجعؿ االزرار صغيرة في شريط المياـ  أف نستطيع
 يقونات.  وذلؾ لجعؿ االيقونات تتناسب جميعا في شريط المياـ عندما تتعدد ىذه اال

 تشغيؿ عند... Use peek to preview the desktop شفافة النوافذ جميع نجعؿ  أف نستطيع 
 . المياـ لشريط اليمنى في النياية المكتب سطح إظيار زر الى الفأرة مؤشر ننقؿ عندما

  اذا كنت تفضؿCommand Prompt  عمىPowerShell ديد االختيار ح، فتأكد مف عدـ ت
Replace Command Prompt with windows PowerShell…  يؤدي ىذا الى تغيير االداة

 .  Startالتي تظير عند النقر بزر الفأرة االيمف فوؽ الزر ابدأ 
 عند تشغيؿ  Show badges on taskbar buttons يمكننا مف اظيار الشارة عمى زر شريط

  يذا التطبيؽ.يتعمؽ بدوث نشاط فيما حدوث نشاط ما او وجوب حالمياـ والتي تشير الى 
  يث يمكف نقمو الى االعمى او الجانب االيمف او ح النافذة عمى المياـ شريط موقع تغييريمكنؾ ايضا

  .  Taskbar location on screenوذلؾ مف خالؿ  الجانب االيسر
  افتراضيا، يعرضwindows 10 دة لكؿ برنامج لديؾ في شريط المياـ ، بغض حببساطة ايقونة وا

ممية، االت التي تعمؿ معيا. يمكنؾ تقسيميا الى ادخاالت منفصمة لكؿ عحظر عف عدد الالن
باإلضافة الى اضافة نص العنواف الى شريط المياـ. فاذا اردت تغيير كيفية تجميع ازرار شريط 

 قؿ الخاص بحدد مف القائمة التي تظير عند النقر عمى السيـ الموجود في الح اً عالمياـ م
Combine Taskbar Buttons دى الخيارات التالية:حإ    

د غير حيث يظير كؿ تطبيؽ كزر واح: وىذا ىو االعداد االفتراضي، إخفاء التسميات دوما 
 فذة ليذا التطبيؽ.اكثر مف نا حتى عند فتحمسمى 
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شريط  حد لو تسمية. عندما يصبح: يظير ىذا الخيار كؿ نافذة كزر واعند امتالء شريط المهام 
دد حد . حاكثر مف نافذة منيا في زر تطبيؽ وا ح، يتـ طي التطبيقات التي تـ فتما حزدالمياـ م

 ة.حزر لعرض قائمة بالنوافذ المفتو 
د لو تسمية، وال يجمعيا ابدا بغض النظر عف عدد حيظير ىذا الخيار كؿ نافذة كزر وا :مطمقا   

جـ االزرار صغيرًا وفي ح حة اصبحة. كمما ازداد عدد التطبيقات والنوافذ المفتو حالنوافذ المفتو 
  النياية يتـ التمرير بيف االزرار. 

 TOOL BARS األدوات أشرطة

 بالنقر إلييا الوصوؿ يمكف التي األدوات أشرطة مف العديد ىناؾ Windows   10التشغيؿ نظاـ في
 القائمة ومف Tool barsاألدوات  أشرطة واختيار المياـ شريط مف فارغ موضع عمى األيمف الفأرة بزر

 : اآلتية األدوات أشرطة الى الوصوؿ يمكف الفرعية

 

 مجمد أو أو ممؼ اسـ يكوف أف إما العنواف الشريط ىذا في Address bar العنواف شريط .0
 . باألنترنت اتصاؿ وجد إذا ويب صفحة أو الشبكة عمى حاسبة

 االرتباطات في اتأدو  شريط عمى الموجودة االرتباطات يبيف   Link bar االرتباط شريط .2
 Internet explorer . األنترنيت مستكشؼ
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 والمجمدات والبرامج الممفات الى سريعا وصوال يزود الذي Desktop المكتب سطح شريط .3
 . المكتب سطح عمى الموجودة

 محدد. مجمد محتويات ليبيف إنشاؤه يمكف الذي New toolbar جديد أدوات شريط .4
 
  :Startابدأ  قائمة .2

ات شاشة حبؿ تجد ايضا لو  فقط قائمة فتحالموجود عمى شريط المياـ ال ت  Startد رمز البدء ديحعند ت
معا لتظير بشكؿ جديد وبمظير جذاب وانيؽ. كما يمكنؾ تخصيص قائمة والتي تـ دمجيا  Metroمترو 
ات حريؾ المو حواضفاء طابعؾ الشخصي عمييا عف طريؽ تثبيت التطبيقات والبرامج او ت  startابدا 

عادة ترتيبيا.   وا 

 
 :عناصر قائمة البدء 

 بداية مف اليسار نجد أزرار االختصارات السريعةاساسية ثالثة أجزاء  مف  startتتكوف قائمة ابدأ 
 الحساب، ثـ عمود يحتوي عمى المجمدات والبرامج والتطبيقاتزر  الطاقة و يوزر التحكـ ف واالعدادات

  .بشكؿ أسرع االخاصة بالتطبيقات لموصوؿ إلييااليقونات  ميفاليالمثبتة عمى الجياز، ثـ عمى 

  power زر الطاقة .1

في أسفؿ قائمة البدء لجعؿ الكمبيوتر   عندما تكوف جاىًزا لالبتعاد عف الجياز لفترة، استخدـ زر الطاقة
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  كما يمي:أو إعادة التشغيؿ  الخاص بؾ في وضع السكوف أو إيقاؼ التشغيؿ تماًما

  

 

 

 : User Accountساب المستخدم ح .2

 Microsoft Windowsتتمتع جميع أنظمة التشغيؿ المعروفة بخاصية تعدد المستخدميف، ويقد ـ نظاـ
مجموعة مف الخيارات التي تساعد عمى تخصيص تجربة استخداـ النظاـ لكؿ مستخدـ، فيمكف مثاًل  10

كؿ واحد منيـ بتجربتو الخاصة في استخداـ إنشاء حسابات خاصة لكؿ فرد مف أفراد العائمة ليتمتع 
النظاـ، إذ يمكف لكؿ فرد أف يختار إعدادات سطح المكتب الخاصة بو كخمفية الشاشة وشاشة التوقؼ 

 .وغير ذلؾ
ولكف قبؿ الحديث عف إدارة المستخدميف في نظاـ ويندوز يجب عمينا التعر ؼ عمى أنواع الحسابات التي 

 .كؿ  منيا يقد ميا ىذا النظاـ وخصائص

   أنواع الحسابات في نظام وينذوز

 :يقد ـ نظاـ ويندوز نوعيف أساسيف مف الحسابات ىما

 .Standard User Account حساب المستخدـ العادي .0
 ..Administrator User Account حساب المستخدـ المدير .2

 حساب المستخدـ العادي .0

مك ف ىذا الحساب المستخدميف مف أداء المياـ ىذا الحساب ىو الحساب المبدئي في نظاـ ويندوز، وي
نشاء الممفات والمستندات وتعديؿ بعض اإلعدادات  اليومية وذلؾ مف خالؿ السماح بتشغيؿ البرامج وا 
البسيطة في النظاـ، وعادة ما تكوف ىذه التعديالت مقتصرة عمى حساب المستخدـ، وال تأثير ليا عمى 

كانية إجراء تعديالت عمى مستوى النظاـ كتثبيت برامج جديدة الحسابات األخرى، إضافة إلى عدـ إم
 .مثاًل 

 تشغيميا يعيد ثـ الحاسبة يوقؼ الذي :التشغيل أعادة

 يمكنؾ مف االغالؽ التاـ لجياز الكمبيوتر :التشغيلايقاف 

 العمؿالعودة واستكماؿ  يفحالة سبات لحادخاؿ الجياز في  :السكون
واستكماؿ العمؿ
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 :في ما يمي بعض الصالحيات الممنوحة لحساب المستخدـ العادي
  ،تغيير اإلعدادات الشخصية لممستخدـ، مثؿ خمفية سطح المكتب، كممة المرور، أصوات النظاـ

 .وشاشة التوقؼ
 فالش وأقراصالتعامؿ مع الوسائط المحمولة مثؿ ذاكرة ال CD و DVD والبموتوث. 
 االتصاؿ بالشبكات السمكية والالسمكية. 
 استخداـ سطح المكتب البعيد Remote Desktop (لالتصاؿ بحواسيب بعيدة )في حاؿ توف ره. 

 حساب المستخدـ المدير . 2

سابؽ، إذ صالحيات أوسع بكثير مف النوع ال -كما ىو واضح مف اسمو  -يقد ـ ىذا النوع مف الحسابات 
يمكف لصاحب ىذا الحساب أف يجري تعديالت كبيرة عمى مستوى النظاـ وأف يثبت برامج جديدة، إضافة 

 .إلى القدرة عمى إنشاء وتعديؿ حسابات المستخدميف اآلخريف وتحديد الصالحيات الممنوحة لكؿ مستخدـ

 :إليؾ جزًءا مف الصالحيات الممنوحة ليذا الحساب
 ى جياز الحاسوبتثبيت برامج جديدة عم. 
 إضافة أجيزة جديدة وتثبيت تعريفاتيا Drivers في الجياز. 
 ضبط عممية التحديث التمقائي لمنظاـ. 
 جراء التعديالت عمييا  .الوصوؿ إلى ممفات النظاـ وا 
 ضبط وتييئة الجدار الناري Firewall لنظاـ ويندوز. 
 ياطية السابقةإجراء عممية النسخ االحتياطي لمنظاـ واستعادة النسخ االحت. 
 إنشاء وتعديؿ وحذؼ حسابات المستخدميف والتحكـ في الصالحيات الممنوحة لكؿ حساب. 

_ والتي تظير امامؾ باسـ الموجودة في اسفؿ قائمة البدء ساب المستخدـ حبالنقر عمى االيقونة الخاصة ب
ظير لؾ الخيارات توالصورة الخاصة بؾ_ عند تثبيتو ساب المستخدـ الذي قمت بربطو بالويندوز ح

 ة في الشكؿ التالي:حالموض
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 العمميات اآلتية: جراء إ خالليا والتي تتمكف مف
 ساباتحاعدادات ال Change account settings : 
يتيح نظاـ ويندوز تغيير الصورة الشخصية المرتبطة بالحساب، : ساب الشخصيحتغيير صورة ال اوال

  .يرا الجياز أو اختيار صورة مخز نة في الحاسوبوذلؾ إما بالتقاط صورة بواسطة كام

كما يمكنؾ مف خالؿ النافذة السابقة مف الدخوؿ عمى بريدؾ االلكتروني مف الويب لتغيير االعدادات 
ساب ويندوز بدوف حساب البريد االلكتروني والدخوؿ بحسابؾ. عالوة عمى ذلؾ، يمكنؾ الغاء حالخاصة ب

  بريد الكتروني.
 Sign-in خيارات تسجيل الدخول انقر عمى زر  ساب معيف: حر كممة المرور الخاصة بتغيي ثانيا  

options  تغيير نقر عمى زر  ومنيا Change كممة المرور في قسـ.Password  
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Picture لمولوج إلى النظاـ، أو استخداـ كممة المرور الصورية  PINكذلؾ يمكف استخداـ رمز
password،  تظير عند رغبتؾ في الولوج إلى النظاـ، ومف خالؿ رسـ أشكاؿ حيث تخص ص صورة

وخطوط محد دة عمى تمؾ الصورة، يكوف بمقدورؾ تسجيؿ الدخوؿ، وىذه الطريقة مفيدة في األجيزة التي 
 . تدعـ خاصية الممس

 :ساب جديد في ويندوزحانشاء  ثالثا  
في القائمة  pleeopother  Family and العائمة وأشخاص آخرونيمكنؾ مف خالؿ النقر عمى 

  :الجانبية
ديد حساب طفؿ والذي يمكف تحديدىـ كحيث يمكنؾ اضافتيـ ىنا وتح، ساب لألطفاؿ حانشاء         

اوقات خاصة  ديدحددة وتحمواقع م حعد وىذا سيجعمؾ تتأكد مف اف اطفالؾ يمكنيـ تصفياتو فيما بحصال
  بيا. ليـ بيـ واستخداـ التطبيقات المعاب المسموح

كما يمكنؾ ايضا اضافة اشخاص اخريف ممف ىـ ليسوا مف اعضاء العائمة الى جيازؾ سيكف          
 ساباتيـ الخاصة.حاجة الى حبإمكانيـ تسجيؿ الدخوؿ وقت ال

 

 
 :مزامنة االعدادات رابعا  

ايضا الغاء  وتستطيع Microsoftساب حمزامنة اعداداتؾ الى مف خالؿ تفعيؿ ىذه الخدمة يمكنؾ مف 
،  Themeحديد اإلعدادات التي ترغب في مزامنتيا مثؿ سمة النظاـالمزامنة. كما يمكنؾ ايضا مف ت

عدادات المتصفح وكممات المرور والمغة وغيرىا   Sync yourزامن إعداداتك وذلؾ بالنقر عمى زر وا 
.settings  

 

1 

2 

1 

2 
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 اغالق Lock : 

اجة الى معاودة حوعند ال Lock screenاالغالؽ مف خالليا تتمكف مف وضع الكمبيوتر عمى شاشة 
 وتشغيؿ الويندوز. حى جيازؾ ما عميؾ سوى النقر عمى شاشة االغالؽ إلعادة فتالعمؿ عم

  الخروج Sign out : 

ساب طفؿ حساب مستخدـ جديد او حالي والدخوؿ بحتتمكف مف خالليا تسجيؿ الخروج مف المستخدـ ال
 و مسبقًا.حوالذي تـ شر 

 Settingsدات االعدا .3 :

واالنتقاؿ في ىذه المرة الى زر االعدادات والتي يمكف مف الى عناصر القائمة ابدأ عودة مرة اخرى 
 كـ الكامؿ في مكونات الكمبيوتر واعدادات نظاـ الويندوز وذلؾ مف خالؿ االدوات التالية:حخالليا الت
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 System النظام  .1
 System لنقر عمى إعدادات النظاـ، نقوـ باSettings بعد تشغيؿ اإلعدادات

Settings اإلعدادات مقسمو كالتالي سنجد: 
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a) Display: 

مف خالليا يمكنؾ التحكـ في أبعاد الشاشة، مستوى اإلضاءة والتعرؼ عمى معمومات عف كارت 
 .الشاشة الخاص بجيازؾ

b) Notification & actions: 

 .أو إغالقيا لتطبيقات معينةيمكنؾ مف خالليا التحكـ في وصوؿ اإلشعارات وتشغيميا 

c) Apps & features: 

بواسطة ىذا القسـ تستطيع إدارة جميع التطبيقات والبرامج التي قمت بتثبيتيا عمى جيازؾ كما 
 .تستطيع أيضا نقؿ التطبيقات إلى أماكف أخرى

d) Multitasking: 

 Task فً وافذ المفتوحةيتيح لؾ ىذا القسـ التحكـ في إعدادات التنقؿ بيف أسطح المكتب، وترتيب الن

View. 

e) Tablet Mode: 

 كـ في وضع التابمتحمف خالؿ ىذا القسـ يمكنؾ الت
f) Battery  saver: 

 ىو المكاف المخصص بالتحكـ في وضع توفير الطاقة
g) Power & Sleep: 

غالؽ الشاشة بعد مدة محددة أو  مف خالؿ ىذا القسـ تستطيع التحكـ في إعدادات الطاقة وا 
 .بعد وقت محدد Sleep تطبيؽ وضع

h) Storage: 

ىنا يمكنؾ التعرؼ عمى مساحة كؿ أقساـ القرص الصمب الخاص بؾ، كما يمكنؾ أيضا الدخوؿ 
 C إلى أي قسـ لمعرفة تفاصيؿ المساحة، الجدير بالذكر ىنا ىو أنو يمكنؾ الدخوؿ إلى القسـ

 .بضغطة زر Temporary Files وحذؼ الممفات المؤقتة
i) Offline Maps: 

 .يمكنؾ مف خالليا تحميؿ أي خريطة ألي مكاف في العالـ 01الميزة الجديدة في ويندوز ىذه 

j) : Default apps 

 .01ىنا يمكنؾ تعديؿ التطبيقات االفتراضية في ويندوز 

k) About: 

في ىذا الجزء تظير لنا جميع المعمومات الخاصة بجيازؾ مثؿ اصدار الويندوز، معمومات الراـ 
 .والمزيد



 Microsoft Windows 10                                                                 10مايكروسوفت ويندوز 

22 
 

 Devices:االجهزة  .2

مف الطابعات و اسوب لديؾ حكـ في االجيزة المتصمة بجياز الحيتـ مف خالليا الت
وحتى لوحة الممس   USBوالماوس ولوحة المفاتيح وكذلؾ األجيزة المتصمة عف طريؽ البموتوث 

 سب طبيعة العمؿ عمييا ورغبة المستخدـ كالتالي:حواعدادىا  توبالخاصة بالالب

a) Printers & scanners: 

مف خالليا يمكنؾ التحكـ في أجيزة الطابعات المتصمة بجيازؾ، حيث يمكنؾ إضافة أجيزة جديدة 
. كما يمكنؾ استخداـ طابعات وبرامج عبر اجيزة  Add a printer or scanner عف طريؽ 

 Download overمذفوعة االجش من خالل االنحشنث ورلك من خالل جفعٍل االخحٍاس  سيرفرات

metered connections 
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b) Connected devices: 

في ىذا القسـ تجد جميع األجيزة المتصمة بجيازؾ مثؿ لوحة المفاتيح الالسمكية، شاشة خارجية، 
 والتعامؿ معيا مثؿ القسـ السابؽ ال يوجد اختالؼ. .إلخ

c) Bluetooth 

يمكنؾ التحكـ  بواسطة ىذا القسـ تستطيع إدارة التعامؿ مع البموتوث كما لو كنت تتعامؿ مع ىاتفؾ،
 .ر الجياز والعديد مف االختيارات األخرىاظيإفي األجيزة المقترنة، إمكانية 

 

d) Mouse & touchpad 

يتيح لؾ ىذا القسـ التحكـ في الفأرة أو لوحة الممس، يمكنؾ تغيير الزر الرئيسي لمفأرة، أسموب 
 .التمرير بيف السطور، مقدار التمرير

e) Typing 

 :autocorrect misspelled words االختيار
ىو الخاص بتفعيؿ التصحيح التمقائي لمكممات 

 .الناقصة
 :highlighting misspelled wordsاالختيار

 .ىو الخاص بتفعيؿ تحديد الكممات الناقصة

f) AutoPlay 

وىو المكاف الخاص بالتحكـ في إجراءات التشغيؿ التمقائي لوسائط القابمة لإلزالة مثؿ بطاقات 
 .طوانات، وأجيزة اليواتؼ المحمولةالذاكرة، االس

 



 Microsoft Windows 10                                                                 10مايكروسوفت ويندوز 

21 
 

 Network & Internet شبكات االتصال واالنترنت .3

 .باإلنترنتكـ بالشبكات وطرؽ االتصاؿ حيتـ مف خالليا الت

 Personalization                                    .اعدادات التخصيص 4

عداداتو المكتب بسطح التحكـ يمكف فة طابع شخصي عمى ديد خمفيتو واضاحوت وا 
   . 26ة حصفيا ح، كما تـ شر الكمبيوتر

 Accounts ساباتحال.اعدادات 5

سابؾ الشخصي واضافة كممة سر لو كما حكـ في اعدادات حيمكنؾ مف خالليا الت
 .44ة حسابات اخرى، راجع صفحيمكنؾ انشاء 

 Time & Language. المغة والوقت 6
 & Date وي عمى ثالثة أقساـ مختمفة وىي تحت Time & language عالمة التبويب

time  لضبط الوقت والتاريخ ، وRegion & language   لضبط المغة والمنطقة
لديؾ  01حكـ في أوامر الويندوز والتي مف خالليا تستطيع الت Speechكذلؾ  و الزمنية الخاصة بؾ،

 حدث مع الكمبيوتر. مف خالؿ الت
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a) Date & time 

 اآلتي: إجراءؾ يمكن مف ىذا التبويب
 :تغيير الوقت والتاريخ 

اعداده يدويا وذلؾ سب المنطقة الزمنية او حديد الوقت تمقائيا حومنيا يمكنؾ جعؿ الويندوز يقوـ بت
 الي.حلتتمكف مف كتابة الوقت والتاريخ ال Changeمف خالؿ النقر عمى 

 تغيير تنسيؽ الوقت والتاريخ : 
يمكنؾ ضبط التاريخ والوقت لمظيور  Change date and time formatsبالنقر عمى 

، كما اختيار النموذج والشكؿ التي تفضؿ وجوده عمى جياز الحاسوب الخاص بؾو  ة معينةبصيغ
 الي الذي يظير عمى شريط المياـ.حيمكنؾ يـو بداية االسبوع والوقت ال
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b)  & Language Region 

 يمكنؾ إجراء اآلتي: مف ىذا التبويب
 نطقة أو الدولة التي تعيش فييااختيار الم  
  التبديؿ بيف المغات المثبتة عمى الويندوز كما يمكنؾ اضافة لغات جديدة لمكتابة وذلؾ مف خالؿ

 .Add a languageالنقر عمى 

 
c) Speech 

استخداـ بعض  يمكنؾوىنا  Speech ىو Time & language القسـ األخير في عالمة التبويب
التحكـ مف التغيير و  ، كما يمكنؾدث مع الكمبيوترحديد لغة التحتيث يمكنؾ ح. االعدادات مثؿ كورتانا

خاللو في الصوت االفتراضي لمتطبيقات ، كما يمكنؾ مف التحكـ في العديد مف اإلعدادات األخرى مثؿ 
 بؾ وتييئة الويندوز لمتعرؼ عمى صوتؾ مف خاللو.اعدادات المايؾ الخاص 
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 Ease of Access. إعدادات الصول السريع 7

وضعيفي البصر مف استخداـ الويندوز تياجات الخاصة حومف خالليا يتمكف ذوي اال
الذي  ()قارئ الشاشة Narratorيمكنؾ استخداـ او تشغيؿ الراوي يث ح. بكفاءة اكبر

كنؾ مف سماع كؿ الخطوات التي تقوـ بيا عمى الويندوز، كما يمكنؾ استخداـ عدسة التكبير يم  
magnifier المكتب  حباإلضافة الى ذلؾ، يمكنؾ تغيير الواف سطالمكتب او جزء منو.  حتكبير سطل

عالوة  .سب رغبتؾحة الويب وغيرىا مف ادوات التعامؿ مع الويندوز حوالواف الخطوط والروابط عمى صف
كـ حكما يمكنؾ مف التالمكتب  حسب لغة االستخداـ عمى سطح حة المفاتيحيمكنؾ اظيار لو  عمى ذلؾ،

 جـ مؤشر الفأرة ولونو.حي ف
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  Privacy. اعدادات الخصوصية 8
ليس سرًا أف شركات التكنولوجيا تريد أف تعرؼ ما تفعمو عبر اإلنترنت، إنيـ بكؿ 

 Microsoftبساطة يريدوف جمع واستخداـ ىذه المعمومات، و سواء كانت ىذه الشركة عمالقة مثؿ
يرة ، يجب أف تكوف عمى دراية بما يجمعونو عنؾ مف أو تطبيًقا جديًدا مف شركة صغ مايكروسوفت 

ذا كنت ترغب في تقميؿ كمية البيانات الخارجة عنؾ، يمكنؾ استخداـ قائمة  Privacyمعمومات، وا 
Settings إعدادات الخصوصية الخاصة بػWindows 10  حيث يمكف النظر عمى .لمقياـ بذلؾ 

يجاد المنطقة التي نرغب في تشديد األماف فيياالإعدادات الخصوصية الخاصة ب  .ويندوز وا 

 

  :فيما يمي أىـ إعدادات الخصوصية التي يجب أف تأخذىا بعيف االعتبار
a) General: 

سابؾ لمنع حمعرؼ االعالني لكـ في االعدادات العامة لمخصوصية مثؿ اغالؽ الحمف خاللو تستطيع الت
 مايكروسوفت مف معرفة كيؼ تكتب.

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO
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 :معر ؼ اإلعالنات
بإنشاء معر ؼ إعالنات فريد لكؿ مستخدـ عمى جياز، ويمكف أف يستخدمو مطورو  Windows يقـو

التطبيقات والشبكات اإلعالنية ألغراضيـ الخاصة، بما في ذلؾ تقديـ إعالنات أكثر ارتباطًا بالتطبيقات. 
تمكيف معر ؼ اإلعالنات، تستطيع التطبيقات الوصوؿ إليو واستخدامو بنفس الطريقة التي تستطيع  عند

مف خالليا مواقع الويب الوصوؿ إلى معر ؼ فريد ُمخز ف في ممؼ تعريؼ االرتباط واستخدامو. وبالتالي، 
لشخصية التي يجمعونيا يمكف لمطوري التطبيقات )والشبكات اإلعالنية التي يعمموف معيا( ربط البيانات ا

حولؾ بمعر ؼ إعالناتؾ واستخداـ ىذه البيانات الشخصية لتقديـ إعالنات أكثر مالءمًة وتجارب أخرى 
 .مخصصة عبر تطبيقاتيـ

b) Location: 

سيؤدي إيقاؼ تشغيؿ ميزة  .ديد الموقع الجغرافيحاو اغالؽ خدمة ت حيمكنؾ مف خالؿ ىذا التبويب فت
إلغاء إمكانية قياـ جياز الكمبيوتر الخاص بؾ بإرساؿ موقعؾ الفعمي إلى عمى جيازؾ إلى ” الموقع“

 .مايكروسوفت، كما أنو يمنع التطبيقات مف فعؿ نفس الشيء

c) :Camera and Micro phone 

إعدادات الكاميرا والميكروفوف متشابية لمغاية، إذا كنت ترغب في استخداـ ىذه األجيزة، فأنت بحاجة إلى 
ويجب عميؾ اختيار التطبيقات التي تريد السماح ليا  .ح بالوصوؿ إلييا بواسطة الكمبيوترالتأكد مف السما

باستخداـ ىذه األجيزة، كما يمكف أف تساعدؾ ىذه اإلعدادات بتتبع وتجنب البرامج التي تستخدـ الكاميرا 
 .والميكروفوف دوف إذنؾ

d) Speech, inking, & typing : 

 ايكروسوفت مف التعرؼ عميؾ وعمى اسموب كتابتؾ.بواسطة ىذا القسـ تستطيع منع م

e) Account Info 

معمومات. إذا الوالحفاظ عمى أماف حسابؾ الى معمومات سيتيح لؾ ىذا اإلعداد إيقاؼ تشغيؿ الوصوؿ 
كاف لديؾ بعض التطبيقات التي تريد السماح بالوصوؿ إلييا ، فقـ بإبقاء ىذا اإلعداد ممكًنا ، واختر فقط 

 .لتي تحتاج إلى ىذه المعموماتا التطبيقات

f) Contacts and Calendar 

توفر ىذه اإلعدادات مجموعة مف الخيارات وتسمح لؾ باختيار التطبيقات التي ُيسمح ليا بالوصوؿ إلى 
ىذه  ـاالتصاالت والتقويـ والتطبيقات التي ال يسمح ليا، ما عميؾ سوى تفعيؿ أو إلغاء التفعيؿ أما

 .التطبيقات
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g) Messaging 

ديد البرامج حلمبرامج بقراءة او ارساؿ الرسائؿ ، كما يمكنؾ ت حتتمكف مف خالؿ ىذا القسـ مف السما
 ليا بقراءة او ارساؿ الرسائؿ. حالمسمو 

h) Radios 

الواي  Wi-Fi البموتوث و Bluetooth أجيزة الراديو ىي أجيزة اإلرساؿ التي ترسؿ المعمومات عبر
لتي تستخدميا عف طريؽ خيار التفعيؿ أو إلغاء التفعيؿ بجانب كؿ فاي، يمكنؾ التحكـ في التطبيقات ا

 .تطبيؽ

i) Other devices  

مثؿ  يسمح ىذا اإلعداد لجياز الكمبيوتر الخاص بؾ باالتصاؿ بأجيزة أخرى غير مقترنة بالكمبيوتر
 .ثؽ بيا، وعند تمكيف ىذا اإلعداد ستتمكف مف االقتراف بأجيزة خارجية تمولة و التابمتحاليواتؼ الم

j) Feedback & diagnostics 

في ىذا القسـ يمكنؾ التحكـ بمقدار بيانات التشخيص واالستخداـ التي ستسمح لشركة مايكروسوفت 
 .بالحصوؿ عمييا

k) Background apps 

لف يؤدي التحقؽ مف ىذا اإلعداد إلى تحسيف الخصوصية فحسب، بؿ يمكف أف يحسف أداء الحاسب 
د مف التطبيقات التي تعمؿ في الخمفية بشكؿ غير ضروري، فيمكنيا إبطاء إذا كاف لديؾ العديف. ككؿ

جياز الكمبيوتر الخاص بؾ بشكؿ ممحوظ، لذلؾ انظر إلى ىذه القائمة وأوقؼ تشغيؿ التطبيقات التي ال 
 .تحتاج إلييا

 Update & Security  ديثات واالمانحالت .9

التي تقـو بيا شركة  ندوزالتحكـ في إعدادات تحديث الوي يمكف مف خالليا 
 Windows، والتحكـ في مضاد الفيروسات المدمج في الويندوزمايكروسوفت بيف فترة واخرى

Defender. 
 :ستجد اإلعدادات مقسمو كالتالي

a) : Windows Update 

 .القسـ األوؿ مف إعدادات التحديثات ىو الخاص بالتحكـ في التحديثات وطريقة وصوليا وتثبيتيا
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b) Windows Defender 

 في ىذا القسـ تجد االختيار الخاص بالتحكـ في مضاد الفيروسات المدمج بالويندوز، )ىذا االختيار غير
  time -realturnتستطيع تفعيؿ الحماية(. متاح إذا قمت بتثبيت أي برنامج مضاد فايروسات آخر

protection  التحديثات السحابية لؾ يمكف تفعيؿ. وكذالجياز مف البرامج الخبيثة مايةحلتشغيؿ 

based protection-cloud كما يمكنؾ وضع استثناء  ،الى مايكروسوفت مايةحإلرساؿ مشاكؿ ال
 . add exclusions وذلؾ بالنقر عمى ألي ممؼ تريد إخراجو مف الفحص
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c) Backup 

ود قرص صمب خارجي بواسطة ىذا القسـ تستطيع عمؿ نسخة احتياطية مف جيازؾ ولكف يجب وج
 .أو فالشو لمتخزيف عمييا

d) Recovery 

ولكف البد مف وجود قرص الويندوز االصمي  01بواسطة ىذا القسـ تستطيع عمؿ ضبط مصنع لمويندوز
، كما يمكنؾ إعادة تشغيؿ الجياز في Reset this PC قؿحالمف  Get startedوذلؾ بالنقر عمى 

 .Advanced startup  قؿحمف ال  Restart now الوضع المتقدـ عف طريؽ الضغط عمى
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e) Activation 

بواسطة ىذا القسـ تستطيع التحقؽ مف تفعيؿ نسخة الويندوز لديؾ، أيضا يمكنؾ تغيير مفتاح النسخة 
 .change your product key مف االختيار

  ؿ الى ما تبقى ننتقد عناصر قائمة البدء حوالتي تعتبر ا 01اعدادات ويندوز  حبعد االنتياء مف شر
 :مف ىذه العناصر 

  Metro Screenشاشة البدء  .4
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يمكنؾ . و 30ة حلتغيير اعدادات شاشة مترو واجراء تغييرات عمى كيفية ظيور قائمة ابدأ راجع صف
  .تياجاتؾ وتساعدؾ لموصوؿ الى البرامج التي تتعامؿ معيا بسيولةحلتناسب اتنسيؽ شاشة مترو 

 ابدأ القائمةاجهة عمى و  برنامج تثبيت PIN A PROGRAM TO START  

ات شاشة مترو ليسيؿ الوصوؿ اليو حة مف لو حليظير كمو  ابدأ القائمةواجية  الىيمكنؾ اضافة برامج 
 دى الطريقتيف االتيتيف :حفيما بعد وذلؾ باتباع إ

 الطريقة االولى:
 ة لو في شاشة متروحلو  وضع المطموب البرنامج نحددومف ثـ  Start ابدأ قائمة الى بالذىاب (0
 ب واالفالت داخؿ الشاشة في المكاف المناسب الستخدامؾ. حنقوـ بالس (2

 الطريقة الثانية:

 نحدد Start ابدأ قائمة الى بالذىاب (0
 بالزرعميو  ننقر و المطموب البرنامج
 ة.حلعرض الخيارات المتا لمفأرة األيمف

 تثبيت نختار المنسدلة القائمة مف (2
وبذلؾ   Pin to start ابدأ بالقائمة

 سيتـ رمز البرنامج في القائمة ابدأ. 

البرنامج انقر بزر الفأرة االيمف وإللغاء تثبيت 
البرنامج المضاؼ الى قائمة  (عمى رمز)ايقونة

ومف القائمة المنسدلة  ،البدء والذي تريد ازالتو
ينيا حوسيزوؿ  Unpin from startاختر 

 مف القائمة

 

ولكف في ىذه  الخطوات السابقةنفس وذلؾ باتباع  المياـ بشريط برنامج تثبيت مالحظة: يمكننا ايضا
 نقر يمكف القادمة المرات في البرنامج استخداـ نريد عندما Pin to Taskbarالمرة يتـ النقر عمى  

 . المياـ عمى شريط بو الخاصة األيقونة
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 تغيير حجم األيقونات الرئيسية: 

 .ابدأ في الزاوية السفمية اليسرىقـ بالنقر عمى أيقونة قائمة  (0
 .قـ باختيار التطبيؽ الذي تريد تغيير حجمو ومف ثـ النقر بزر الفأرة األيمف (2
 .اختر تغيير الحجـ (3
انقر عمى الحجـ المناسب الحتياجاتؾ، ويتضمف ذلؾ الحجوـ الصغيرة، المتوسطة، العريضة  (4

 .والكبيرة
 نقل األيقونات الرئيسية وتغيير مكانها: 

 .نقر عمى أيقونة قائمة ابدأ في الزاوية السفمية اليسرىقـ بال (0
 .انقر مطواًل عمى أيقونة التطبيؽ المراد نقميا (2
 .اسحب األيقونة بعدىا إلى المكاف الذي يناسب احتياجاتؾ (3
 .بعد تحديد مكانو الجديد، قـ بتركو ليستقر حينيا ىناؾ (4

 إيقاف العرض الحي لمتطبيقات:  

األيقونات الحية التي تعرض معموماٍت مباشرًة  ىي Windows 10 دة فيالموجو واحدٌة مف الميزات 
لمتعامؿ مع  01تخصيص قائمة ابدأ في ويندوز  وحيًة أثناء تواجدىا ضمف قائمة ابدأ، وباإلمكاف

 :، وفؽفإذا لـ تعجبؾ ىذه الميزة يمكنؾ إلغاؤىا بسيولةٍ  العرض الحي لكؿ  تطبيؽ عمى حدة،

 .ائمة ابدأ في الزاوية السفمية اليسرىقـ بالنقر عمى أيقونة ق (0
 .انقر بزر الفأرة األيمف عمى أيقونة التطبيؽ المراد إيقافو (2
 .انقر عمى المزيد (3
 ".إيقاؼ تشغيؿ العرض الحي“قـ باختيار  (4

 جمع األيقونات ووضعها في مجمد ضمن قائمة ابدأ 

إلييا أكثر صعوبًة، وبشكٍؿ الوصوؿ  الذي يجعؿمف خالؿ ىذه الميزة يمكنؾ تجنب ازدحاـ األيقونات 
مشابٍو لما ىو عميو األمر في األجيزة الذكية يمكنؾ فرز وجمع أيقونات التطبيقات المشابية ضمف 

يمكنؾ القياـ بذلؾ بسيولٍة تامٍة مف خالؿ سحب إحدى األيقونات ووضعيا فوؽ واحدة  .مجمٍد واحدٍ 
 .ًدا يتضمف في محتواه تمؾ األيقوناتمجمًدا جدي 01ويندوز  أخرى، وبشكٍؿ أوتوماتيكيٍّ ُينشئ
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 windows Storeفي متجر عالم التطبيقات 

عف سابقيو وقت اإلعالف عنو ىو مدي تقارب نظاـ التشغيؿ  01لعؿ أكثر ما كاف يميز إصدار ويندوز 
بشكؿ كبير في ذلؾ الوقت، ىذا التقارب حدث  باالنتشارمف أنظمة تشغيؿ اليواتؼ الذكية والتي بدأت 

خالؿ بعض المميزات التي أتي بيا اإلصدار وكاف أبرزىا وجود متجر خاص لتحميؿ التطبيقات مف 
ألنظمة أندرويد  "Play Store" بالنظاـ ألداء مياـ معينة كما كاف الحاؿ بمتاجر تثبيتياالداخمية التي يتـ 

 .iOS  ألنظمة "App Store" و

 
 Cortanaبرنامج 

 Cortana ىي خاصية 01مايكروسوفت وتميز بيا ويندوز  فتيااضاالتي  بيف البرامج اليامةمف 
أي التجاوب معيا بالصوت فقط  بإمكانؾ، اذ  01األلي لمستعممي ويندوز الرقمي المساعد الشخصي 
مف أجؿ فتح متصفح معيف أو ممؼ   Cortanaاالستعانة بخاصية يث يمكنؾ ح، تسأليا و ىي تجيبؾ 

بشكؿ  برمجت كورتانا مف اجؿ استعماؿ االجيزة االلكترونية .معيف عف طريؽ تحدثؾ معيا بالصوت
دث حاكثر سالسة عبر تقديـ المساعدة لممستخدـ في الوقت المناسب وابقائو عمى اطالع دائـ بأ

  المستجدات.
الموجود في شريط    عمى رمز ىذا البرنامجبزر الفأرة االيسر يتـ النقر  Cortanaولتشغيؿ 

 الخاصة بيا كما في الشكؿ التالي:لتظير النافذة  المياـ
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 windowsالنوافذ مكونات 

ظ حوالذي يستعرض البرامج والمجمدات والممفات سنال File Explorerنافذة مستكشؼ الممفات  حفتعند 
 :ة كالتاليحاف ىذه النافذة مقسمة الى عدة اقساـ موض

 

1 

6 3 

4 

5 

2 
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 المجمد الذي تقـو بالعمؿ عميو عمية اسـ يظير الذيافذة العموي مف الن الشريط ىو: العنوان طيشر  .1

،  النافذة لغمؽ يستخدـ الذي  Close األغالؽ زر وىي أزرار ثالثةمف الشريط يوجد  اليمنى الجية في
 بعد حجميا الحقيقي الى النافذة ألعاده يستخدـ الذي  Restore down االستعادة زر الثاني الزرو 

 لتصغير يستخدـ الذي   Minimize التصغير زر الثالث لزروا بأكممو كتبالم سطح لتغطي تكبيرىا
 . شريط المياـ عمى ةصغير  ايقونة شكؿ عمى وجعميا النافذة
 لمتنقؿ تستخدـومنيا ازرار التنقؿ والتي  عدد مف االزرار النافذة وجودالجية اليسرى مف ظ في حكما نال
 مؼالخ أو األماـ إلى خطوة اإلطار محتويات ضمف

القوائـ ليا شريط أدوات خاص دة مف ىذه حوي ىذا الشريط عمى القوائـ وكؿ واحيو  :شريط القوائم .2
 .بيا

 

في عالمة التبويب "ممؼ" ، يمكنؾ فتح نافذة مستكشؼ ممفات جديدة ، وتغيير  - file ممف [1]
اعدة حوؿ خيارات المجمد والبحث المتقدـ ، وتغيير إعدادات فتح العناصر ، والحصوؿ عمى مس

 .النوافذ 
 
 

 

 

 

 

 

تتيح لؾ عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" قص العناصر  -Home الصفحة الرئيسية ]2[
المحددة ونسخيا ولصقيا في المواقع المطموبة. يمكنؾ تثبيت مجمد لموصوؿ السريع ، ونقؿ العناصر 

عادة تسمية الممفات والمجمدات وحذف يا مف المجموعة الجديدة ، المحددة إلى الموقع المطموب ، وا 
يمكنؾ إنشاء مجمد جديد أو عنصر جديد في الموقع الحالي. تتيح لؾ عالمة التبويب ىذه أيًضا فتح 
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. وذلؾ عف طريؽ الممفات والمجمدات ، والتحقؽ مف خصائصيا وتعديميا ، وكذلؾ التحقؽ مف سجميا
 .االدوات الخاصة بيذه القائمة الموجودة في شريط االدوات

في عالمة التبويب مشاركة ، يمكنؾ إنشاء ممؼ مضغوط أو مضغوط  -Share مشاركة ][3
يحتوي عمى عناصر محددة ومشاركتو أو إرسالو بالبريد اإللكتروني في شكؿ مرفؽ أو ارتباط. مف 
الممكف إرساؿ العناصر المحددة بالفاكس وطباعتيا ونسخيا عمى قرص قابؿ لمتسجيؿ. يسمح 

بإعداد إعدادات المشاركة المتقدمة يدوًيا المتعمقة باألذونات والتدقيؽ والوصوؿ  دـاألماف المتق لؾ
وذلؾ عف طريؽ االدوات الخاصة بيذه  الفعاؿ. يمكنؾ أيًضا إزالة الوصوؿ وتغيير أذونات المشاركة

 القائمة الموجودة في شريط االدوات.

ظيور الممفات والمجمدات. تتيح لؾ عالمة التبويب "عرض" تغيير طريقة  -View عرض][4
يمكنؾ اختيار ما تريد إظياره في جزء التنقؿ. يمكنؾ اختيار أو إخفاء جزء التفاصيؿ وكذلؾ جزء 
المعاينة. ستجد إعدادات لتغيير عرض العناصر وتصميميا وحجميا. يمكنؾ فرزىا وتجميعيا أيًضا. 

ظيار العناصر المخفية  تتيح لؾ عالمة التبويب ىذه أيًضا إخفاء الممفات أو المجمدات المحددة ، وا 
 .وذلؾ عف طريؽ االدوات الخاصة بيذه القائمة الموجودة في شريط االدوات  أو إخفائيا ، إلخ
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  و ضمنيا مع شريط القوائـ.ح: والذي تـ شر شريط االدوات .3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .عمى المجمدات االكثر استخداماً  ويحت مجمدات مكررة االستخدام: .5
 .لموصوؿ الييا بشكؿ سريع المطموبة المجمدات أو الممفات عف لمبحث يستخدـ : ثالبح مربع .6
 

 

 WINDOWS PREVIEW تويات النوافذحم معاينات
ة وذلؾ مف خالؿ النقر حتويات النافذة المفتو حمف اجراء معاينة لمWindows   10التشغيؿ نظاـيمكننا 
 يث تتضمفح Viewالخاص بالقائمة  االدوات الخاصة بالمعاينة والموجودة عمى شريط االدواتعمى 
 ة بالجدوؿ التالي :حموض النوافذ لمعاينة رئيسية فئات ثماف
 
 

 الجػػزء يفػػ ظيػػري : جزززء التنقززل.4
 خاللػو مػف مكػفي و لمنافػذة االيسػر
 ؿيوالتبػػد النافػػذة تايػػمحتو  عػػرض

يػث اسػتخدـ ح، الحاجػة حسػب يػاينب
ىػػػػػذا الجػػػػػزء لموصػػػػػوؿ السػػػػػريع الػػػػػى 
المكتبػػػػػػػػػػات والمجمػػػػػػػػػػدات وعمميػػػػػػػػػػػات 

تػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػة حفوظػػػػػػػػػة و حث المحػػػػػػػػػالب
االقػػػػػػػػػػػػػػراص الثابتػػػػػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػػػػػتعراض 

كمػػػا  المجمػػػدات والمجمػػػدات الفرعيػػػة.
 اور:في الشكؿ المج

معاينة  ادوات

 النوافذ
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-Extra جدا الكبيرة اآليقونات فئة

large Icons  حة في الموض
 الشكؿ المجاور

 

 

 Large icons الكبيرة اآليقونات فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض

   

 Medium طةالمتوس اآليقونات فئة

icons حة في الشكؿ الموض
 المجاور
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 Smallة الصغير اآليقونات فئة

icons حة في الشكؿ الموض
 المجاور

 

 List preview الالئحة معاينة فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض

 

 Details التفاصيل معاينة فئة

preview حة في الشكؿ الموض
 المجاور
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 Tiles المربعات معاينة فئة

preview حة في الشكؿ الموض
 المجاور

 

 Contents المحتوى معاينة فئة

icons حة في الشكؿ الموض
 المجاور

 

وذلك من خالل النقر عمى األداة في الويندوز ديد جميع خواص المجمدات حعالوة عمى ذلك، يمكننا ت
Options  الخاص بالقائمة  والموجودة عمى شريط االدواتView . ايضا 
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 خاصة استعماؿ نافذة يتـ أو ذاتيا النافذة في المجمدات جميع تفتح ىؿ Generalعاـ  التبويب في .0
 . مجمد لكؿ
 تتـ تحديد كيؼ يجب وىنا األوؿ الخيار نختار واحدة بنقرة المجمد أو الممؼ نفتح أف نريد كنا إذا .2

  . تتـ بنقرتيف الفتح عممية نريد كنا إذا الثاني الخيار ونختار. اآليقونة نص تسطير عممية
 ننقر Navigation paneالتنقؿ  لوح في منيا شخصيةال حتى المجمدات جميع إظيار نريد كنا . إذا3

 في المتواجدة الفرعية جميع المجمدات إلظيار التنقؿ لوح توسيع نريد كنا إذا ،أما األوؿ االختيار مربع
 . الثاني االختيار مربع ننقر ذاتو المستوى

ال  التي ختياراال مربعات ونحذؼ نريدىا التي االختيار مربعات نختار View عرض التبويب في .4
  . الشكؿ في كما (كـ في اخفاء واظيار الممفات المخفيةحؿ التمث  (نريدىا

 OK الزر على نضغط الذكر اآلنفة اإلجراءات جميع كمالاست بعد .2
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 التعامل مع الممفات والمجمدات

 CREATE FOLDER مجمد إنشاء

لمفأرة  الزر األيمف عمى بالنقر وذلؾ فيو والمجمدات الممفات مف مجموعة لحفظ جديد مجمد إنشاء يمكف
Mouse جديد  اإليعاز نختار المنسدلة القائمة ومفNew مجمد اإليعاز الفرعية نختار القائمة ومف 
Folder التالي الشكؿ في كما : 

 

 

 

 

 

 

 DELETE FOLDER مجمد حذف

 سػمة إرسػالو الػى فيػتـ المفػاتيح لوحػة مػف Delete زر عمػى والنقػر بتحديػده وذلػؾ المجمػد حػذؼ يمكػف
عمػى مفتػاحي  بالضػغط ذلػؾ فيػتـ الحاسػبة مػف نيائيػا حذفػو أردنػا إذا أمػا Recycle binالميمػالت 

Delete و Shift المحذوؼ الممؼ استعادة ال يمكف الحالة ىذه وفي دواح آف في . 

 CREATE FILE ممف إنشاء

 Microsoftمجموعػة  بػرامج أحػد يكػوف كػأف المفتػوح البرنػامج بوسػاطة أمػا وذلػؾ جديد ممؼ إنشاء يمكف
office جديػد  اإليعػاز المنسػدلة نختػار القائمػة لمفػأرة ومػف األيمػف الػزر عمػى بػالنقر أو مػثالNew ومػف 

 االيعاز مف اعتبارا القائمة في المدرجة الممفات أحد نختار الفرعية قائمةال
 .أعاله الشكؿ فم بعده وما
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 DELETE FILE ممف حذف
 . المجلد حذف في آنفا ذكرها تم التي الطريقة بنفس الملف حذف يمكن

 COPY AND CUT THE FILE ممف ونقل استنساخ
 يكػوف كأف الحاسبة في ثاف خزف موقع الى بيا والذىاب منو سخةن أخذ تعني لمممؼ االستنساخ عممية إف
 رقمػي قػرص أو Compact disk (CD)مػدمج  قػرص أو Hard disk(HD)الصمب  القرص أجزاء أحد

(DVD) Digital versatile disk باسػتخداـ اإليعػاز  العمميػة ىػذه وتػتـCopy الػزر عمػى الضػغط أو 
Ctrl الػزر  مػعC عمػى نضػغط إليػو النسػخة نقػؿ المطمػوب الموقػع الػى د الوصػوؿالمفػاتيح وعنػ لوحػة مػف 

 V.مع الزر  Ctrlعمى الزر  الضغط أو Pasteلصؽ 
 في كما في الحاسبة ثاف خزف موقع الى بو واالنتقاؿ موقعو مف الممؼ قص فتعني الممؼ نقؿ عممية أما

الػزر  عمػى او الضػغط Cutنسػتخدـ االيعػاز  Copyاإليعػاز  اسػتخداـ مػف بػدال ولكػف االستنسػاخ عمميػة
Ctrl الػزر  مػعX لصػؽ  عمػى نضػغط النقػؿ إليػو المطمػوب الموقػع الػى الوصػوؿ وعنػد المفػاتيح لوحػة مػف

.Paste 
  Control panel حكمة التحلو 

تمعب لوحة التحكـ دوًرا ىاًما في نظاـ التشغيؿ، حيث تفتح األفؽ أماـ المستخدـ لضبط إعدادات الجياز 
 تخفيؼ سطوع شاشة الكمبيوتر وتغيير كممة سرتغيير الوقت والتاريخ و منيا أمامو، و  تبتوفير عدة خيارا

 الى بعض منيانتطرؽ سو  مف االعدادات وغيرىاوتثبيت البرامج وازالتيا واعدادات االتصاؿ بالشبكة 
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  جم الصوتحتغيير Changing volume settings 

 بع الخطوات التالية:ات الصوتلضبط إعدادات  

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel 

  انقر عمى ايقونةHardware and Sound فتظير نافذة االجيزة والصوت 

 انقر عمى رابط Adjust system volume  اسفؿ ايقونةSound  وارحالفيظير مربع 

Volume mixer 

 وت اما اذا اردت كتـ الصوت ريؾ المنزلؽ لألعمى لرفع مستوى الصحمف جزء الجياز قـ بت
  .mute فانقر عمى

  الطاقة  خياراتتغييرChanging power options  

خطة الطاقة عبارة عف مجموعة مف اعدادات النظاـ التي تدير كيفية استخداـ الكمبيوتر لمطاقة 
يوازف بيف  ويمكنؾ استخداـ خطة الطاقة لمتقميؿ مف كمية الطاقة المستخدمة او لزيادة معدؿ األداء او

 االجرائييف.
 :لتحديد خطة الطاقة، اتبع الخطوات التالية

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panelانقر عمى ايقونة  ثـHardware and Sound 

 خيارات الطاقة انقر فوؽPower Options) ( . 
 فذة التي ظيرت انقر فوؽ اومف النChange plan settings ( )إلى تغيير إعدادات المخطط

 . جانب المخطط الذي تريد تغييره
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 في نافذة Change settings for the plan ) تغيير اإلعدادات لممخطط(، اختر إعدادات
 .العرض والسكوف التي تريد استخداميا

 
  ازالة تثبيت البرنامجUninstalling a software application 

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel. 

 البرامج قسـ مف Programs البرامج تنصيب لغاءإ ختارا Uninstall programs   لتظير
عمى البرامج المثبتة عمى جياز الحاسوب كما  ويحتالتي Programs and features  النافذة 

 .في الشكؿ ادناه
 ظيور األداة  ظحوال،  تنصيبو عممية إلغاء المطموب البرنامج ختراUninstall  في شريط

 . Changeمر يانا يظير االحاألدوات في النافذة وا
  مف شريط االدوات انقر عمى االمرUninstall بالتأكيد عمى إزالة تثبيت ظيور تنبيو  ظحوال

 البرنامج او التراجع عنيا.
  انقر عمىYes إلكمال عملٍة اصالة جثبٍث البشنامج. 
 انو تمت عممية  حبعد االنتياء مف ازالة تثبيت البرنامج ستظير رسالة عمى الشاشة توض

 .اسوبحوقد يطمب اليؾ في بعض البرامج إعادة تشغيؿ جياز ال okانقر عمى  حبنجا االزالة
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 Shutting down a non-responding applicationاغالق تطبيق ال يستجيب 

 دى الطريقتيف: حع االظاىرة في الشكؿ ادناه يتـ باتبا Task Managerنافذة إدارة المياـ  حلفت
 .إدارة المياـ، اختر االمر ة حفتظير الئإما بالنقر بزر الفأرة االيمف في مكاف فارغ مف شريط المياـ 

task manager ( او بالنقر عمى(Ctrl + Alt + Delete   اخحش االمش ثمtask manager  ومف
انقش على الحطبٍق الزي جشٌذ اغالقه ثم انقش ة حلمفتو جميع التطبيقات اوي حوالتي تتظير لقائمة التي ا

  End Taskعلى صس 
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 View the computer’s basic systemعرض معمومات النظام االساسية 

information 

والتي تتمثؿ  ياز الكمبيوتر الخاص بؾ جوؿ حية سواالسابالمعمومات اليامة عرض ممخص مكف ي
والمجموعة المتصؿ بيا وكذلؾ اسـ الكمبيوتر لوٌنذوص اوعذد الشامات ونسخة  processorسرعة الػ ب

اختر  ةحفتظير الئالمكتب  حمف سط This pcزر الفأرة االيمف عمى ايقونة ب ذلؾ بالنقرو كة عمى الشب
  حاسوب.وي عمى المعمومات االساسية لجياز الفتظير نافذة النظاـ والتي تح Propertiesمنيا االمر 
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 تمارين

 ؟ واىـ ميزاتوما ىي  Windows 10و ى ما .0
 ؟ـ ومما يتكوفما ىو شريط الميا .2
 المكتب؟ حسطماىي الخطوات الالزمة إلخفاء شريط المياـ مف عمى  .3
 ؟جديد سابح إلنشاءماىي الخطوات الالزمة  .4
 وي؟حوعمى ماذا ي Action Center االجراءاتمركز ىو  ما .5
 منيا؟ لفائدةا ما و  Cortanaماىي  .6
 ثبيت برنامج معيف عمى واجية القائمة ابدأ؟تخطوات اذكر  .7
 ؟جمع األيقونات ووضعيا في مجمد ضمف قائمة ابدأيمكف كيؼ  .8
 ؟File Explorerفات مؼ المشمستكبالتفصيؿ مكونات نافذة اذكر  .9
 اسوب؟حلجياز ال االساسيةمعمومات العرض يمكف كيؼ  .01
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