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 أساسيات الحاسكب )الحاسبة(
 (Computer Definition)تعريؼ الحاسكب 

  أف كممة كمبيكترComputer  مشتؽ مف الفعؿCompute  بمعنى يحسب، كيعرؼ الحاسكب بأنو
 Data Processingآلة حاسبة الكتركنية ذات سرعة عالية كدقة متناىية يمكنيا معالجة البيانات

كامر لمكصكؿ لمنتائج لمجمكعة مف التعميمات كال  كفقان  Retrievalسترجاعيا كا   Storingكتخزينيا 
 .المطمكبة

  الحاسكب ىك مف اآلالت اآللكتركنيةElectronic Devices  تقكـ بمجمكعة مترابطة كمتتالية مف
لمجمكعة مف  تتناكليا بالمعالجة كفقان  Input Dataالعمميات عمى مجمكعة مف البيانات الداخمة 

 حسب خطة مكضكعة منطقيان  كامر الصادرة اليو، المنسقة تنسيقان كال  Instructionsالتعميمات 
Algorithm  لة معينة معرفة بغرض الحصكؿ عمى نتائج كمعمكمات تفيد في تحقيؽ لحؿ مسأ مسبقان

، كمجمكعة الجمؿ ىذه تسمى  Statements أغراض معينة، كتسمى التعميمات كالكامر بالجمؿ
 .Programmer كالشخص الذم يصمـ البرنامج يسمى مبرمج Program برنامجان 

  إف الجيزة االلكتركنية تسمى المعداتHardware  يتـ التحكـ في أدائيا بكاسطة مجمكعة مف
 .Software البرمجيات

 أجياؿ الحاسكب
منذ بداية عقد الخمسينات مف القرف العشريف كحتى يكمنا الحاضر ، حدثت تطكرات كثيرة في مجاؿ 
الكمبيكترات ، حيث زادت سرعتيا ، ككبر حجـ ذاكرتيا كزادت قدرتيا عمى إجراء العمميات. كعميو فقد 

بالكمبيكترات طة صنفت الكمبيكترات إلى أجياؿ يبدأ كؿ جيؿ بتطكر ميـ حدث ، إما عمى المعدات المرتب
 الي:كمبيكترات حسب الجياؿ كالتعميمات التي يعمؿ عمييا. كيمكف تصنيؼ الأك عمى البرامج كالت

 بدأ في الخمسينات الجيؿ الكؿ:

  إنتاج كمبيكترUNIVAC. 
 رغة، ككانت ىذه الصمامات تحتاج الى حرارة عالية، مبيكترات ىذا الجيؿ الصمامات المفستخدمت كإ

 ت تستيمؾ طاقة كيربائية عالية.لذلؾ فقد كان
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  ككزنيا ثقيؿجدان  كاف حجـ ىذه الكمبيكترات كبيران ،. 
 ( 20سرعة تنفيذ العمميات بطيئة الى حد ما )الؼ عممية في الثانية. 
 عتمدت عمى لغة اآللة )التي تعتمد عمى النظاـ الثنائي( في كتابة البرامج، كبالتالي كانت البرامج إ

 معقدة.
 ستخراج النتائج.كآالت طباعة بدائية إلدخاؿ البيانات، اإلسطكانة المغناطيسية ككسيط إلت ستخدمإ 

 1965الى   1959بدأ مفالجيؿ الثاني: 

 كاليحتاج طاقة  كأطكؿ عمران  ستبدلت الصمامات المفرغة بالترانزسستكر حيث كاف أصغر حجمان ا
 .كيربائية عالية

  كؿالجيؿ ال كاف حجـ كمبيكترات ىذا الجيؿ أصغر مف. 
 كثر سرعة في تنفيذ العمميات حيث بمغ سرعتو مئات اآلالؼ في الثانية الكاحدةأصبح أ. 
 ستخدمت القراص المغناطيسية الصمبة.اكرة ساندة، كا  ستخدمت الشرطة الممغنطة كذإ 
 ستخدمت بعض المغات الراقية مثؿ إCobol , Fortran. 

 1970الى   1965بدأ مف: الجيؿ الثالث

 الدكائر المتكاممة كالمصنكعة مف رقائؽ السيميككف. إنتاج 
  نخفضت تكمفة إنتاج الكمبيكترات.بكثير كا   أصبحت أصغر حجمان 
 نتاج سمسمة كمبيكترات تـ إIBM 360. 
 .أصبحت سرعة الكمبيكترات تقاس بالنانكثانية 
 .تـ إنتاج الشاشات الممكنة كأجيزة القراءة الضكئية 
 سريعة. تـ إنتاج أجيزة إدخاؿ إخراج 
  ظيرت الكمبيكترات المتكسطةMini Computer System  كالتي تشترؾ مجمكعة طرفيات بجياز

 كمبيكتر مركزم.

 1980الى   1970بدأ مفالجيؿ الرابع: 

 .حصمت ثكرة كبيرة عمى معدات الكمبيكتر كعمى البرمجيات في نفس الكقت 
 ستخدمت الدكائر المتكاممة الكبيرة إLSI. 
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 ىذا الجيؿ بصغر الحجـ كزيادة السرعة كالدقة كالكثكقية كسعة الذاكرة كقمة التكمفة. تميزت كمبيكترات 
 .أصبحت السرعة تقاس بمالييف العمميات في الثانية الكاحدة 
  ظيرت الذاكرة العشكائيةRAM  كالذاكرة الدائميةROM 
 ستخدامان دخاؿ كاإلخراج أكثر تطكران كأسيؿ إأصبحت أجيزة اإل. 
 دل الى ظيكر الكمبيكترات الشخصية.يؿ ، مما أطكرت نظـ التشغ 
  ظيرت لفات ذات المستكل الراقي كالراقي جدان. 
 .ظيرت االقراص الصمبة المصغرة كاالقراص المرنة كالراسمات 

 الجيؿ الخامس:

  لف بإمكانيا فيـ  تكفر كمبيكترات ىذا الجيؿ زيادة في اإلنتاجية حيث سيتعامؿ معيا اإلنساف مباشرةن
 المدخالت المحكية ، المكتكبة كالمرسكمة.

 .زيادة ىائمة في السرعات كسعات التخزيف 
 صطناعي كلغات متطكرة جدان ظيكر الذكاء اإل. 
  كتمتاز بدرجة عالية مف الدقة.كمبيكترات عمالقة ذات قدرات كبيرة جدان ، 

 مككنات الحاسكب
المادية )كحدات االدخاؿ، كحدات االخراج ككحدة المعالجة يتألؼ الحاسكب بصكرة عامة مف المككنات 

 المركزية( كالمككنات البرمجية.
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 المككنات المادية

دخاؿ المعمكمات مف الكسط الخارجي الى كحدة كىي إ :Input Unitsكحدات اإلدخاؿ   -1
CPU. 

  الفأرةMOUSE. 
  لكحة المفاتيحKey Board. 
 الماسح Scanner. 
 القمـ الضكئي Light Pen. 
 عصا اللعاب Joystick. 
 الميكرفكف Microphone. 
 الكاميرا Camera. 

الى الكسط الخارجي  CPUمكمات مف كحدة عخراج المإ :Output Units خراجكحدات اإل  -2
 كالشاشة.

 الشاشة Screen or Monitor. 
 الطابعة Printer. 
 الراسمة Plotter. 
 السماعات Speaker. 

 :Central Processing Unit (CPU) كحدة المعالجة المركزية -3

المعالج ىك عبارة عف رقاقة صغيرة مف السميككف تحتكم عمى دارات الكتركنية معقدة ، كيتككف مف 
 اآلتي:

  Arithmetic Logical Unit (ALU)كحدة الحساب كالمنطؽ  -1

 كالتي يتـ داخميا معالجة العمميات الحسابية كالمنطقية.

 Control Unit (CU) كحدة التحكـ -2

صدار الكامر لجميع أقساـ الحاسب ا إالليلدماغ بالنسبة لمحاسب كيمكف مف خكىي تعتبر بمثابة ا
 أجؿ القياـ بالكظائؼ المطمكبة فيما بينيا. كالتنسيؽ فيما بينيا مف
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كتتنكع المعالجات كتختمؼ مف حيث اآلداء كالسرعة ، كىي تميز حاسب عف آخر. كتقاس سرعة المعالج 
MHz .)ام مميكف ذبذبة في الثانية الكاحدة( 

 (Main Memory (RAM/ROM)) الذاكرة الرئيسية

 (Random Access Memory) ذاكرة الكصكؿ العشكائي

مف صؼ أك صفكؼ مف الرقاقات اإللكتركنية تعمؿ كذاكرة عمؿ مؤقتة ،  RAMتتألؼ ذاكرة الراـ 
يكضع فييا كؿ البيانات كالنتائج كتعميمات البرامج كتعتبر كطاكلة العمؿ الرئيسية بالنسبة لمحاسب حيث 

لمرجكع الييا عند الحاجة ، كبدكف ىذه الذاكرة اليستطيع الحاسب العمؿ. كتحتفظ ىذه الذاكرة بكؿ ماسبؽ 
طالما أف الحاسب يعمؿ ، كبمجرد إطفاء الحاسب أك انقطاع التيار عف الحاسب تفقد ىذه الذاكرة جميع 

زداد حجـ ىذه . ككمما إ  60Ns-50ه الذاكرة بسرعة كصكؿ عالية تتراكح مفمحتكياتيا. كتتميز ىذ
 حجاميا:ة كمما كاف الحاسب أسرع كتتراكح أالذاكر 

MB,2MB,4MB,8MB,16MB,32MB,64MB,132MB…… 

 (Cache Memory) الذاكرة المخبئة

ما تككف بداخمة ، كىي تشبو ذاكرة الراـ كلكنيا أسرع منيا  كىي ذاكرة الكتركنية خاصة بالمعالج كعادةن 
ف بعض البيانات الخاصة كالمتكرر ( كيستخدميا المعالج في تخزي20Ns)كقت الكصكؿ يصؿ الى حكالي 
 سرعة فائقة.إستخداميا ليسيؿ الرجكع الييا ب

 (Read Only Memory)ة القراءة فقط ذاكر 

ستطيع التغيير في محتكياتيا ، كتحتكم عمى معمكمات مكضكعة مف كىي عبارة عف ذاكرة الكتركنية ال ن
قبؿ الشركة المصنعة لمجياز )أك المكحة الـ( ، تفيد ىذه المعمكمات في عممية التشغيؿ االكلية 

(BIOS) .لمجياز كالقياـ ببعض الكظائؼ الضركرية الخرل 

 المككنات البرمجية

مجمكعة البرامج المحممة عمى الجياز مثؿ: أنظمة التشغيؿ : كىي (Software)المككنات البرمجية 
 كأنظمة معالجة المعمكمات كىذه البرامج قاـ بكتابتيا مبرمجكف بمغات يستطيع الحاسكب التعامؿ معيا.
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مكف كالبرامج ىي عبارة عف مجمكعة مف التعميمات المتسمسة المكتكبة بإحدل لغات الرمجة كالتي ت  
يانات المدخمة إليو كفقان لتمؾ التعميمات، كمف المثمة عمى تمؾ المككنات الحاسكب مف معالجة الب

 البرمجية:

 Programs البرامج الجاىزة

ىي مجمكعة البرامج التي يكتبيا المبرمجكف لحؿ المشاكؿ المطمكب كتابة برامج ليا مثؿ برامج حفظ 
 بيانات الطالب في المدارس ، كبرنامج دكاـ المكظفيف.

 Programs Languages البرمجةلغات 

 , Pascal ىي المغات المختمفة التي بكاسطتيا يقـك المبرمجكف بكتابة برامجيـ كمف ىذه المغات

Oracle , Visual Basic , ……  

 Operating System برامج نظاـ التشغيؿ

 كلة عف تشغيؿ كضبط عمؿ كحداتمف البرامج الجاىزة التي تككف مسؤ ىي عبارة عف مجمكعة 
يككف بعض ىذه البرامج ، ك الحاسكب الساسية مف أجؿ معالجة البيانات الداخمة بأفضؿ صكرة ممكنة

كبعضيا اآلخر يككف مخزنا عمى كسيط خارجي في  (ROM)مخزنا بشكؿ دائـ في الذاكرة الرئيسية 
 الذاكرة المساعدة.

 .PC-DOS, OS/2, UNIX, MS-DOS مف أمثمة أنظمة التشغيؿ

 Application Systemsالنظمة التطبيقية 

ستفادة منيا لمتسييؿ عمى مستخدـ الحاسكب مف البرامج الجاىزة التي يمكف اإلكىي عبارة عف مجمكعة 
 .Microsoft Word, Excelفي إجرائو لعمميات مختمفة كمف ىذه النظمة 
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 (MS-DOS)نظاـ التشغيؿ 
 اآللي. كبالبرامج كالتعميمات التي تتحكـ في مككنات الحاسىك مجمكعة مف  :نظاـ التشغيؿ تعريؼ

 Microsoft-Disk Operating System)مشتقة مف الكممات التالية  MS-DOSكممة  ف  ا  ك 

(MS-DOS)) . 

صدرت منو شركة مايكركسكفت أالذم ك تشغيؿ الحكاسيب أحد أنكاع أنظمة ىك  :MS-DOSنظاـ الػ 
حيث تـ  (ـ 2222)كحتى تكقفت عف تطكيره عاـ  (ـ1981)بتداءان مف عاـ إصدارات رئيسية إثماف 

 ختمفة مف نظاـ كيندكز.صدارات م  إب ستبدالو تدريجيان إ

  يعد نظاـ الػMS-DOS  أحد أقدـ أنظمة التشغيؿ المستخدمة في إدارة كتشغيؿ الحاسكب كيمثؿ
 مجمكعة مف التعميمات كالكامر التي تتحكـ في مككنات الحاسكب.

 (:MS-DOSمزايا النظاـ )نظاـ الػ 

 إستقاللية الم ستخدـ حيث ال يمكف مشاركة الم ستخدميف في ىذا النكع مف النظمة. -1
 سيكلة تشخيص البرامج كتتبع العمميات ككنيا تتـ أكالن بأكؿ. -2

 (:MS-DOSعيكب النظاـ )نظاـ الػ 

 عدـ قدرتو عمى تسمية الممفات بأكثر مف ثمانية أحرؼ. -1
 عمى تشغيؿ أكثر مف برنامج تطبيقي في نفس الكقت. عدـ قدرتو -2
 نسبة الخطأ عالية خصكصان في إعطاء الكامر النصية. -3

 :اآللي كبدكر نظاـ التشغيؿ في الحاس

كدكر المترجـ الذم يقكـ بالترجمة بيف شخصيف ال  كمستخدـ النظاـ، تمامان  الربط بيف نظاـ الكمبيكتر
 لغة اآلخر. يعرؼ أحدىما
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 :(FILES) الممفات
 .تنظيـ حفظ البيانات في الممفات إف أىـ الخدمات التي يقدميا نظاـ التشغيؿ ىك

 :تعريؼ الممؼ
البرامج أك النصكص أك البيانات، كىك أصغر كحدة لمحفظ بالنسبة لنظاـ  كىك عبارة عف كعاء لحفظ

 .التشغيؿ
 

 :تسمية الممفات

 :قسميف ىسـ الممؼ إلإينقسـ 

سـ إحركؼ. كىذا الجزء مف  (8)كيجب أال يزيد طكلو عف   (ROOT)الساس كىك القسـ الكؿ:
 .يجب كجكده إم ،الممؼ إجبارم

سـ أف يفصؿ بيف اإل حركؼ، كيجب (3)متداد كيجب أال يزيد طكلو عف كيسمى اإل القسـ الثاني:
 ختيارم.إ سـ)الساس( كاإلمتداد بعالمة النقطة ).( كىذا الجزء مف اإل

  مثاؿ:

LOCK.EXE, BASIC.COM, AUTOEXEC.BAT   
 

 التي تنتيي بأحد الممتدات التالية جميع الممفاتBAT)  EXE, (COM,  قابمة لمتحميؿ كالتنفيذ 
 .المباشر

 :أسماء الممفات كيبيف الجدكؿ التالي بعض أشير أنكاع اإلمتداد المستخدمة مع

 المعنى اإلسـ الممتد )اإلمتداد(
.BAT  دفعة  كاحدةممؼ أكامر تنفذ دفعة(BATCH).  
.Com سطر  ممؼ برنامج(COMMAND). 
.EXE  ممؼ جاىز لمتنفيذ(EXECUTABLE). 
.DOC  ممؼ نصكص أك كثائؽ(DOCUMENT). 
.ASM التجميع  ممؼ مصدر برنامج مكتكب بمغة(ASSEBLY). 
.BAK ممؼ احتياطي(BACKUP) . 
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.BAS ممؼ برنامج بيسؾ (BASIC). 

.DBF  بياناتممؼ قاعدة (DBASE FILE). 
.C سي ممؼ مصدر مكتكب بمغة .(C) 

.PAS ممؼ برنامج مكتكب بمغة باسكاؿ (PASCAL). 

.SYS نظاـ ممؼ تككيف(SYSTEM) . 
 

 :الرمكز المستخدمة في تسمية الممفات

  .سكاء كانت صغيرة أك كبيرة( Zى إل  Aمف)البجدية  الحركؼ  -1
 (.9إلي  2مف )الرقاـ   -2
 ، ؟ (  !،  #،  $،  :،  & ،  ( )، { } ) العالمات الخاصة مثؿبعض   -3

  :سـ الممؼإختيار إالشركط التي يجب مراعاتيا عند 

 .حركؼ (8-1)لمممؼ مف  سـ الساسيطكؿ اإل -1
 .حركؼ (3)عف  -إف كجد  -سـ الممتد يجب أال يزيد اإل  -2
 ).(. النقطةبعالمة  -إف كجد  -سـ الممتد سـ الساسي كاإليفصؿ بيف اإل أف  -3
  .سـ الممؼإيشتمؿ عمى فراغات بيف  الأ  -4
،  ، + \  ، ، / التشغيؿ مثؿ )* يجب أال يشتمؿ عمى بعض الرمكز ذات الداللة الخاصة لنظاـ  -5

=.) 
خصص لمكحة المفاتيح ك لنو م    (CON)التشغيؿ مثؿ أال يستخدـ السماء المحجكزة لنظاـ  -6

 .الطابعة سـلنو مخصص إل (PRN) شاشة العرض أك
 

 : (MS-DOS)الممفات الساسية لنظاـ التشغيؿ

كىي  نظاـ التشغيؿ مف ثالثة ممفات أساسية تمثؿ البنية الساسية لمنظاـ كالعمكد الفقرم لو يتككف
  :كالتالي

1- (IO.SYS)  :كاإلخراج كىذا الممؼ خاص بالتحكـ في كحدتي اإلدخاؿ. 
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2-  :(MS-DOS.SYS)  التي تكضع في ذاكرة  مف الكامركىذا الممؼ يحتكم عمى مجمكعة
 .الجياز عند التشغيؿ

3- (COMMAND.COM)  : الكامر الداخمية في نظاـ التشغيؿ يحتكم عمىالممؼ كىذا. 

  (:DIRECTORIES)الدلة 

 إنشاء الدليؿ نظمة عمى القرص يجبحصكؿ عمى ممفات م  كلغرض التنظيـ الممفات لجؿ 
(Directory) يسيؿ التعامؿ مع الممفات كترتيبيا كتذكرىا كالذم. 

 معيف كىك عبارة عف مجمكعة ممفات تكضع تحت مسمى دليؿ: تعريؼ الدليؿ. 

 :أقساـ الدلة: تقسـ الدلة إلي أربعة أقساـ

بإنشائو تمقائيا  (DOS)نظاـ الػ  كىك الدليؿ الذم يقكـ :(Main Directory) لدليؿ الرئيسيا  -1
 .الممفات المنشأة كتكضع تحتو جميع سطكانةعند تشكيؿ اإل

 .لو كىك الذم ينشأ تحت دليؿ آخر أم تابعان : (Sub Directory) الدليؿ الفرعي  -2

كضع جميع ىذه الممفات في دليؿ كاحد  كإلف مستخدـ الكمبيكتر يتعامؿ مع عدد كبير مف الممفات، كعند
ضمف القائمة الطكيمة مف الممفات، عف ممؼ معيف  ىك )الدليؿ الرئيسي( قد يككف مف الصعكبة البحث

 .أدلة خاصة بيا كىي ما تسمى بالدلة الفرعية كلذلؾ يفضؿ أف تكزع ىذه الممفات في

 الدليؿ الرئيسي أك داخؿ أدلة فرعية أخرل يمكف إنشاء الدلة الفرعية داخؿ. 

 قائيا، بينما ينشئ الفرعي: ىك أف النظاـ ينشئ الدليؿ الرئيسي تم الفرؽ بيف الدليؿ الرئيسي كالدليؿ
 .الفرعي المستخدـ الدليؿ

 فرعية يكجد دليؿ رئيسي كاحد في كؿ قرص بينما قد يكجد في القرص عدة أدلة. 
 

 .دليال أبكيا ليـ كىك عبارة عف دليؿ متفرع منو أدلة فرعية فأصبح الدليؿ البكم:  -3

 :مثاؿ

C: \ SCHOOL \ CLASS  

 (CLASS)أبكيا لمدليؿ الفرع السابؽ يعتبر دليالالمثاؿ  في  (SCHOOL)إف الدليؿحيث 
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ممفاتو  أك ىك الدليؿ الذم يتـ التعامؿ مع ،كىك الدليؿ الذم يجرم عميو العمؿ اآلفالحالي:  الدليؿ -4
 .بدكف أف يسبقيا اسـ دليؿ آخر

  التشغيؿ مف السطكانة المرنة: طريقة تحميؿ نظاـ

  :ىناؾ طريقتيف لعمؿ ذلؾ كىما

 جياز الحاسكب ال يعمؿ:عندما يككف  -1
  ػ سطكانة الإندخؿDOS في محرؾ القراص (A). 
 الكمبيكتر قـك بتشغيؿ جيازن 

 عندما يككف جياز الحاسكب يعمؿ:  -2
 القراص ندخؿ اسطكانة الدكس في محرؾ (A.) 
 نقـك بالضغط عمى المفاتيح التالية معأ(ALT + CTRL + DELETE) . 

 :(DISKS) االقراص

 : (DOS)القراص في نظاـ التشغيؿرمكز محركات 

  :كيكجد ىناؾ نكعيف مف السطكانات المرنة كىما: (Floppy Disk) السطكانة المرنة  -1
 .بكصة 3.5حجـ  أسطكانة مرنة -أ 
 .بكصة 5.25أسطكانة مرنة حجـ  -ب 

 .(B) أك ( (Aالمرنة بالرمز كيرمز لمحرؾ السطكانات

 . (C) بالرمزكيرمز لو  :(Hard Disk) القرص الصمب -2
3- (CD-ROM): كيرمز لو بالرمز D)) أك(E) . 
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 :القراص طريقة التنقؿ بيف محركات

C: \> A: 

 A: \> D: 

 D: \> B:  

B: \> C:  

C: \>   
 

 :اإلختصارات
إختصاريف اثنيف عكضان عف أسماء الممفات أك جزء منيا داخؿ صيغة   (DOS)يستخدـ نظاـ التشغيؿ

 :الكامر كىما

 .مف أسـ الممؼفقط كيستخدـ لمداللة عمى غياب حرؼ كاحد  :(؟) الرمز   -1
  (.حرؼأ 8مف الحركؼ )ال يتجاكز أم عدد كيستخدـ لمداللة عمى غياب )*(:  الرمز  -2
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 MS-DOSكامر نظاـ التشغيؿ أ
  :نكعاف كىما الى MS-DOSنظاـ التشغيؿ كامر تنقسـ أ

 
  (RAM)الذاكرة التي تحمؿ الى كىي الكامر: Internal Commands ةالكامر الداخمي -1

بمعنى أف ىذا النكع ال يستمـز كجكد أسطكانة لمتنفيذ ، كينفذ المر مف الذاكرة، أثناء تشغيؿ الجياز
 .عمييا

 

 :الكامر الداخمية أمثمة عمى
  
CLS, TIME, DATE, MD, CD, RD, DIR, DEL 

 

  External Commands: الخارجية لكامرا -2

نما تبقى عمى السطكانة كلتنفيذ  أثناء تشغيؿ الجياز،  RAMالذاكرة ىلاكامر التي ال تحمؿ كىي ال  كا 
 .بالمشغؿ المرف أك الصمب إم أمر منيا يشترط كجكد أسطكانة نظاـ التشغيؿ

 
 :الخارجيةأمثلة على األوامر 

 
FORMAT,  DISKCOPY, DISKCOMP,  XCOPY,  SYS,  EDIT   

 
 

 MS-DOS: ستخدمة في نظاـ التشغيؿأىـ الكامر الم   شرح

  .(كتعني إصدار  VERSIONكىك اختصار كممة)  VER:المر -1

  داخمينكع المر:  

 .اآلف الذم تتعامؿ معو MS-DOS اإلصدار لنظاـ التشغيؿ االستعالـ عف رقـ: الكظيفة 

 :كما ىك مكضح أدناه قـ بكتابة المر -أمثاؿ:  

C: \> VER 
  ENTERقـ بالضغط عمى مفتاح -ب  

 :اإلجابة كىي كستظير لؾ
MS-DOS VER 6.22 

إلي آخر حسب نسخة نظاـ التشغيؿ المكجكدة بكؿ  تختمؼ مف جياز : ىذه اإلجابة طبعان مالحظة 
 .جياز
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  (:التاريخ) DATE المر -2

  : داخمينكع المر     
  .تعديمو : لعرض التاريخ المكجكد بالجياز مع إمكانيةالكظيفة     
 :قـ بكتابة المر كما ىك مكضح أدناه -أ مثاؿ:     

 

C: \> Date 

  ENTER بالضغط عمى مفتاح قـ -ب     
 :كستظير لؾ اإلجابة كىي     

Current Date is THU 03-25-99 

Enter New Date (mm-dd-yy) 

   يتـ عرض التاريخ  Date كعند تنفيذ المر.جياز إلي آخر ىذه اإلجابة طبعا تختمؼ مف مالحظة:
يعطي لؾ الجياز فرصة إلدخاؿ التاريخ الجديد بأف تسجؿ أكال الشير  المسجؿ بالحاسب اآلف كسكؼ

ف لـ ترغب في كتابة تاريخ جديد يكفيؾ الضغط عمى مفتاح  ثـ اليكـ ثـ السنة اإلدخاؿ بدكف كتابة كا 
  .إم شئ

 : MS-DOSشركط كتابة التاريخ الصحيحة في نظاـ التشغيؿ
 

 1982يقبؿ إم تاريخ قبؿ سنة  إف نظاـ التشغيؿ ال. 
 ال يمكف استخداـ التاريخ اليجرم. 
 كتابة الشير بالحركؼ ال يمكف. 
 التاريخ ال يمكف استخداـ النقطتيف الرأسيتيف: كفاصؿ بيف في  
  في كتابة التاريخ النظاـ المريكيأف تستخدـ (mm-dd-yy) 

 
 (:الكقت) TIME المر -3

  داخمينكع المر: 
  .المسجؿ داخؿ جياز الحاسب مع إمكانية تعديمو لعرض الكقتالكظيفة: 
 :مكضح أدناه قـ بكتابة المر كما ىك -أ مثاؿ: 

C:\>Time  

  ENTERقـ بالضغط عمى مفتاح -ب 
  :اإلجابة كىي كستظير لؾ

 

Current Time is:4:40:55.75a 
Enter New time: 

يتـ عرض الكقت   Timeكعند تنفيذ المر ،تختمؼ مف جياز إلي آخر طبعان  ىذه اإلجابةمالحظة: 
بالحاسب اآلف كسكؼ يعطي لؾ الجياز فرصة إلدخاؿ الكقت الجديد بأف تسجؿ أكال  المسجؿ
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ف لـ ترغب أك مساءان  تحديد الكقت صباحان  ثـ الدقائؽ ثـ الثكاني ثـ كسر الثكاني ثـ الساعات في  كا 
 .كتابة جديد كقت يكفيؾ الضغط عمى مفتاح اإلدخاؿ بدكف كتابة إم شئ

 
 :(كتعني مسح الشاشة Clear the Screen ختصار لجممةإكىك ) CLS المر -4

 .داخمينكع المر:      
رجاع محث التشغ عمييا يستخدـ لتنظيؼ الشاشة مف كافة البيانات التي لكظيفة:ا أكؿ يؿ إلي كا 

 .المر سطر عمى الشاشة ميما كاف مكقعو أثناء تنفيذ
  :قـ بكتابة المر كما ىك مكضح أدناه -أ مثاؿ: 

C: \> CLS  

 البيانات مف بتنظيؼ الشاشة مف البيانات المكجكدة عمييا كليس مسح  CLSيقـك المر مالحظة:
 .ممؼ أك برنامج

 

  PROMPT:المر -5
  .داخمينكع المر: 
 .لتغيير شكؿ محث التشغيؿ لنظاـ التشغيؿالكظيفة: 

 
  Promptكالمثمة التالية تكضح كيفية إستخداـ االمر 

 :PROMPT $D شكؿ المحث تغيير C إلي عالمة تاريخ اليكـ.  
 :PROMPT $T تغيير شكؿ المحثC الكقت الحالي إلي عالمة.  

PROMPT $$  :المحث تغيير شكؿC إلي عالمة$ . 
 :PROMPT $V تغيير شكؿ المحثC  إلي رقـ إصدار نظاـ التشغيؿ.  

 

  (Volume Label ختصار لكممةإ ككى) VOL المر  -6
  .داخمي نكع المر: 
  .سـ السطكانة الداخميإعرض الكظيفة:  
 :أدناه قـ بكتابة المر كما ىك مكضح -أمثاؿ:  

 
C: \> VOL  

  ENTERقـ بالضغط عمى مفتاح -ب 
  :كستظير لؾ اإلجابة

Volume in drive C is Computer 

  آخر ىذه اإلجابة طبعا تختمؼ مف جياز إلي مالحظة:
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  DIR:المر  -7
  .داخمي نكع المر: 

 :المكجكدة عمى الفيرس الحالي كيعرض التالي عرض الممفات الكظيفة:
عرض  -ج .الحالي كالمسار الحالي لوسـ الفيرس إ -ب. سطكانة كالرقـ المسمسؿ لياسـ اإلإ -أ

 :كىي الممفات المكجكدة بخمس بيانات
الممؼ عمى  مساحة الممؼ بالبايت بمعنى حجـ ىذا* .نكع الممؼ )امتداده(* .سـ الممؼ* إ

 .كقت إنشاء الممؼ*  .تاريخ إنشاء الممؼ.* السطكانة بالبايت
  :الفيارس المكجكدة بأربعة بيانات كىي عرض -د

تاريخ * سـ الفيرس. إبجكار   <DIR>الشكؿ عالمة الفيرس كتككف عمى. * الفيرسسـ * إ
  .كقت إنشاء الفيرس*  .إنشاء الفيرس

ككذلؾ  رسالة تعرض إجمالي عدد الممفات المكجكدة بالفيرس الحالي كالذم يتـ عرضو اآلف -ق
  .المساحة الكمية ليذه الممفات التي تـ عرضيا كعرض عددىا

  .كالمتبقية عمى السطكانة الحرةالمساحة  -ك
 

 :DIRر أىـ صكر استخدامات المفيما يمي بعض ك 
DIR / P: لعرض الممفات في االسطكانة صفحة صفحة.  

:DIR / W الممفات في االسطكانة بعرض الشاشة لعرض.  
DIR / L: لعرض أسماء الفيارس كالممفات بالحركؼ الصغيرة.  

DIR / S :كالفيارس المكجكدة بالفيرس الحاليالممفات  لعرض كؿ.  
 

 . SYSاإلسـ الممتد : لعرض الممفات التي ليا(1مثاؿ )
 

DIR * SYS. 
 .الشاشة بعرض  EXEلعرض الممفات ذات اإلمتداد (:2مثاؿ )

DIR * EXE / W.  
  D.لعرض الممفات التي أكؿ حرؼ مف اسميا (:3مثاؿ )

DIR D * *. 

 . Oلعرض الممفات التي يككف الحرؼ الثاني مف اسميا (:4مثاؿ )
DIR ? O *.*  

  BASIC.EXE.لمتأكد مف كجكد الممؼ (:5مثاؿ )
DIR BASIC.EXE  

  :: إذا لـ يكف ىذا الممؼ مكجكد فسكؼ تظير لؾ الرسالة التاليةمالحظة
FILE NOT FOUND  

 
 



2019-2018  تطبيقات الحاسبة/قسم التمريض/المرحلة االولى          
 

 
17 

 (Make Directory ختصار لكممةإكىك )  MD:المر -8
   .داخمي المر: نكع

 .مف فيرس فرعي آخر إنشاء فيرس فرعي مف الفيرس الرئيسي أك إنشاء فيرس فرعي الكظيفة:
  :C.عمى المحث  OSAMAإنشاء فيرس فرعي باسـ (:1مثاؿ )

C: \> MD OSAMA OR C: \> MD \ OSAMA 
عمى نفس المعككسة أك تضع مسافة طالما العمؿ  ف تضع الشرطةأما إ  MDبعد أمر مالحظة: 

 .الرئيسي كبشرط أف تككف عمى الفيرس  Cالمحث
 ALI. باسـ  OSAMA(: إنشاء فيرس فرعي داخؿ الفيرس2مثاؿ )

C: \> CD OSAMA  
C: \> OSAMA> MD ALI   

 

 (Change Directoryلكممة  ختصارإكىك )  CD:المر -9
  داخمينكع المر: 

 فرعيالى رئيسي  :الفيارس كبعضيا إما مف االنتقاؿ بيف -. بالحالي عرفة الفيرسم -أ  :الكظيفة
  .إلي رئيسي فرعيأك مف 

 :مالحظات ىامة
 مفتاح فقط ثـ نقـك بالضغط عمى  CDنكتب المر إذا أردنا معرفة الفيرس الحالي الذم نقؼ عميو

.ENTER 
CD ..: فرعي إلي الدليؿ الفرعي السابؽ لو مباشرة تعني االنتقاؿ مف دليؿ. 
CD \:  في إم مستكل إلي الدليؿ الرئيسي مباشرة نتقاؿ مف إم دليؿ فرعيتعني اإل.  

 

  :C.عمى المحث  WINDOWSالفيرس الفرعي الىلمدخكؿ (: 1مثاؿ )
C: \> CD WINDOWS  

 

  Remove Directory)ختصار لكممةإ كىك)  RD:المر -12
  .داخمي نكع المر:     
  .الفيرس الفرعي حذؼ أك إزالة الكظيفة:    
 :لحذؼ أك إزالة إم فيرس فرعي فيناؾ شرطيف كىما مالحظة ىامة:    
  .يجب إزالة جميع الممفات كالبرامج المكجكدة داخؿ الفيرس الفرعي المراد إزالتو -أ    
تككف عمى  يجب أال يككف الفيرس الفرعي المراد إزالتو ىك الذم نقؼ عميو اآلف بؿ يجب أف -ب    

 .فيرس آخر أعمى منو رتبة
 :(1مثاؿ )   
 . :Cمكاف الكقكؼ ىك  MOHكالمكجكد داخؿ الفيرس الفرعي  OSAMAلحذؼ الفيرس الفرعي   

C: \> CD MOH  
C: \> MOH> RD OSAMA 
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  COPY:المر -11
  .داخمي نكع المر:
 .أخرل نسخ ممؼ أك مجمكعة ممفات في نفس الفيرس أك فيرس آخر أك في أسطكانة الكظيفة:
 (:1مثاؿ )
  :Cالمحرؾ الى  Aمف المحرؾ Docه متدادا  ك   Bookالممؼ المسمى لنسخ

A:\>Copy Book.doc C: 
 

 (:2مثاؿ )     
  :Cالمحرؾ الى  Aمف المحرؾ  Doc متدادليا اإل لنسخ جميع الممفات التي     

A:\>Copy *.doc C: 
 

 : COPY CONالمر -12
  .داخمي نكع المر:     
 .نصية جديدة مف لكحة المفاتيح كعرضيا كطباعتيا إنشاء ككتابة ممفات الكظيفة:     
  COPY CON:أىـ عيكب المر     

 ال يمكف الصعكد لسطر قد تمت كتابتو كتـ الضغط عمى مفتاح اإلدخاؿENTER . 
 المكجكد  ال يمكف فتح ممؼ لمتعديؿ بو بعد حفظو مف نفس المر بؿ يككف مف محرر النصكص

 .EDIT كىك  DOSالتشغيؿمع نظاـ 
 

  :مالحظة
 :قـ بعمؿ إحدل الخطكات التالية  COPY CONطريؽ المر لحفظ الممؼ المنشأ عف

 .ثـ الضغط عمى مفتاح اإلدخاؿ  CTRL + Zالضغط عمى مفتاحي -أ 
 .ثـ الضغط عمى مفتاح اإلدخاؿ  F6الضغط عمى مفتاح -ب 

 (:1)مثاؿ 
  :Cالمحرؾعمى   BOOK.docإلنشاء الممؼ النصي

C:\> copy con BOOK.doc  
 

  TYPE:المر -13
  .: داخمينكع المر      
  .الممفات النصية عمى الشاشة لعرض محتكيات الكظيفة:     
  :مالحظة     

فمك   EXE-COM-SYSأما الممفات التي مف النكع يقـك ىذا المر بعرض الممفات النصية
 .عرضيا بمغة اآللة كلف تفيـ منيا شئ طمبت عرضيا مف خالؿ ىذا المر سيتـ
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 (:1مثاؿ )
  :Cكالمكجكد عمى المحرؾ  BOOK.docلعرض محتكيات الممؼ النصي 

C:\>TYPE BOOK.doc 
 

  Rename)ختصار لكممةإكىك )  REN:المر -14
  داخمي نكع المر:       
  كنكعو لتغيير اسـ الممؼ الكظيفة:      
 (:1)مثاؿ       
  :Cالمحرؾ كمكاف الكقكؼ ىك  BOOK1.bakإلي  BOOK.docاسـ الممؼ لتغيير      

C:\> Ren BOOK.doc BOOK1.bak  
 

  DELETE).لكممة ختصارإكىك )  DEL :المر -15
  .داخمي نكع المر:
 .نفس الفيرس أك في فيرس آخر أك في أسطكانة أخرل لمسح ممؼ أك مجمكعة ممفات في الكظيفة:
 (:1)مثاؿ 

  :Cكالمكجكد عمى المحرؾ BOOK.doc لمسح الممؼ
C: \> DEL BOOK.doc  

 (:2)مثاؿ 
  :Cكالمكجكد عمى المحرؾ DATA جميع الممفات المكجكدة في الدليؿ لمسح

 

C:\> CD DATA  
C:\> DATA>DEL *.*  
 

  :ظيكر رسالة تأكيديو كىي كالتالي الحظ أنو في أناء عممية مسح كؿ الممفات ال بد مف
 

All files in directory will be deleted! 
Are you sure (Y/N)? 

ذا  كىنا تنبيو لؾ بأف تنفيذ ىذا المر ستككف نتيجتو مسح كؿ الممفات المكجكدة بداخؿ ىذا الدليؿ كا 
ذا  Yأردت حذؼ جميع الممفات أضغط حرؼ  . Nأردت إلغاء العممية اضغط كا 

 

  PATH:المر -16
  داخمي نكع المر:      

أسطكانة  يفتح ىذا المر مسار أك عدة مسارات عمى مجمكعة محددة مف الفيارس عمى الكظيفة:
إم مكقع شئت  كاحدة أك عدة أسطكانات كذلؾ حتى يسيؿ التعامؿ مع الممفات الكاقعة عمييا مف

 في سطر كاحد فقط يكصؼ بداخمو كؿ  AUTOEXEC.BATإلي ممؼ  PATHأمر كيدرج
 .لمدخكؿ إلييا  CDمباشرة بدكف المحؤ إلي أمرالفيارس التي يريد التعامؿ بيا 
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 :مالحظات ىامة       
 تكرر المر في سطر كاحد لنو لك  AUTOEXEC.BATداخؿ ممؼ  PATHيكضع أمر -1

       .كبصكرة مختمفة سيحفظ منو فقط آخر صكرة لو في آخر سطر لو
  .فييا حاسبؾعمى إم مشغؿ أقراص في كؿ مرة تفتح   PATHالممكف كتابة أمر مف -2
 (:1) مثاؿ       
 :لكي تعرؼ اسـ المسار المكجكد بجيازؾ        

C: \> PATH 
 

 األوامر الخارجية:  -2
 

  FORMAT:المر -1
  .خارجي نكع المر:
  .الصمبة أك المرنة لتييئة السطكانة الكظيفة:

 (:1) مثاؿ
 :كبشكؿ سريع C لتييئة السطكانة الصمبة

C: \> FORMAT C :/ Q 
 

  DISKCOPY:المر -2
  خارجي نكع المر:
مف حيث النكع النكع كالحجـ  لنسخ أسطكانة مرنة عمى أخرل مطابقة ليا تماما الكظيفة:
  .كالسعة

 :مالحظات ىامة

 يستطيع المر DISKCOPY  فقط مف نسخ السطكانة بكؿ ما عمييا مف ممفات ظاىرة كخفية
 .السطكانة اليدؼ مف السطكانة المصدر إلي

 المرCOPY  كالمرXCOPY  ال يستطيعاف نقؿ الممفات المخفية. 
 

  CHKDSK:المر -3
  .خارجي نكع المر:
عطاء تقرير عف حالتيا لفحص الكظيفة:  .السطكانة كا 

  SYS:المر -4
  .خارجي :نكع المر
 :الكظيفة

 نسخ ممفات نظاـ التشغيؿMS-DOS  إلي أسطكانة ما. 
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 نسخ ممؼCOMMAND.COM   ماألي اسطكانو. 
 

  SCANDISK:المر -5
  .خارجينكع المر: 
 .إم أجزاء تالفة عمى الديسؾ يستخدـ الكتشاؼالكظيفة: 

 

  FDISK:المر -6
  خارجينكع المر: 
عداد القرص الصمب لمتعامؿ مع نظاـ التشغيؿالكظيفة:    DOS.لتييئة كا 

 
  TREE:المر -7

  .خارجي نكع المر:
 .لشجرة الفيارس ككذلؾ عرض مساراتياالمككنة  لعرض أسماء الفيارس الكظيفة:

 
  XCOPY:المر -8

  .خارجيالمر:  نكع
 .تحتكيو لنسخ مجمكعة الممفات كالفيارس المطمكب نسخيا بماالكظيفة: 

 
  EDIT:المر -9

  .خارجينكع المر: 
كالذم مف خاللو   DOSعبارة عف محرر نصكص تابع لنظاـ التشغيؿ ىذا المرالكظيفة: 

 .الممفات كتعديؿتتمكف مف كتابة 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الشمالية      
 المعهد التقني / الموصل     

 قسم التمريض            

 

 

نظام التشغيل 

Windows 7 

 

 

 محمد يحيىأ.       
 المرحلة االولى

2019 



 

  Windows 7 

   

 

 
8 

 

 MS Windowsادلمظىد  1-1

  windowsهو عبارة عن نظام تشغٌل رسومً سهل االستخدام ،ٌعتمد فً أكثر تعامله مع الفأرة والنوافذ،وأخذ اسم 

 داخل نافذة. windowsللمٌزة التً ٌقدمها حٌث ٌتم التعامل مع إي برنامج ٌعمل تحت بٌئة 

 

 MS Windowsأهُ ِشاَا إٌظاَ  2-1

 عن غٌرة من األنظمة األخرى بممٌزات عدٌدة منها ما ٌأتً : MS Windowsٌتمٌز نظام التشغٌل 

 سهل االستخدام لتعامله مع النوافذ و الماوس . -6
 المهام (بإمكانٌة تنفٌذ عدة مهام فً الوقت نفسه).متعدد  -2
 ٌدعم اللغة العربٌة ولغات أخرى. -3
على شاشة تعمل باللمس واستغن عن  Windows 7(قم بتشغٌل  Windowsمزود بتقنٌة اللمس للــــ  -4

 الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتٌح أو الماوس.)
 وافذ ومقارنتها على سطح المكتب.ٌمتلك طرٌقة جدٌدة ترفٌهٌة وسرٌعة لتغٌٌر حجم الن -5
 سهل الوصول للبرامج والتعامل معها. -6
 السهولة التامة فً التعامل والوصول إلى االنترنت . -7
 الوصول بسرعة إلى الصور واألغانً ومواقع وٌب والمستندات المفضلة. -8
 جمٌع أنحاء المنزل.تشغٌل الوسائط على أجهزة الكمبٌوتر األخرى أو االسترٌوهات أو أجهزة التلفزٌون فً  -9

 ٌتٌح حذف الملفات والمجلدات حذفاً مبدئٌا ثم استرجاعها أو حذفها نهائٌاً. -61
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  ادلاوص و وُفُح اطرخذاِه 3-1

تم تصمٌم النظام وٌندوز لٌعمل مع الماوس ،وبالرغم من أنه ٌمكن استخدام لوحة المفاتٌح لمعظم اإلجراءات فً 

 ذها أكثر بواسطة الماوس .وٌندوز ،فإن العدٌد منها ٌسهل تنفٌ

 استخدام الماوس

 للماس استخدامات عدة أهمها ما ٌأتً :

  التعامل مع العناصر علً الشاشة
. 

  نقل الكائنات ، أو فتحها ، أو
 تغٌٌرها ، أو التخلص منها.

  ًاستخدام زر الماوس األساس
الكثٌر من المهام األخرى (األٌسر)لتحدٌد العناصر ونقلها من موضع اآلخر ، باإلضافة إلى تنفٌذ 

 المفٌدة ،
  استخدام زر الماوس األٌمن إلظهار قائمة األوامر الشائعة التً تتغٌر تبعاً للعنصر الذي تم

 اختٌاره.
 اإلجراءات األساسٌة للماوس عند التعامل مع العناصر باستخدام النظام وٌندوز :

  التأشٌرselect   البنود.:هو تحرٌك الماوس بوضع المؤشر على أحد 
  النقرclick. وضغط زر الماوس وإفالته بسرعة : 
   النقر المزدوجdouble click هو ضغط زر الماوس إفالته مرتٌن متتالٌتٌن بسرعة بدون :

 فاصل زمنً.
  السحبmove هو التأشٌر علً أحد البنود ومن ضغط زر الماوس باستمرار مع تحرٌك :

 الماوس.
 

 اٌرؼاًِ ِغ إعاراخ وَٕذوس  4-1

اإلطار :هو الواجهة التً تعمل بداخلها البرامج 

،النموذج اآلتً ٌوضح الشكل العام إلطارات النظام 

 وٌندوز.
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  أهُ ِىىٔاخ اإلعار 1-4-1

 مسار اإلطار المفتوح،الشكل اآلتً ٌوضح ذلك  /شرٌط العنوان :هو الشرٌط الذي ٌظهر علٌة اسم  -6

 

 ر المفتوح.:ٌستخدم إلغالق اإلطا  زر اإلغالق -2 

 طرق أخرى

 معاً  F4   &ALTاضغط مفتاحً 

 

:ٌستخدم لتكبٌر اإلطار أكبر ما ٌمكن أو استرجاع اإلطار إلى الحجم   زر التكبٌر واالسترجاع-3

 الطبٌعً.

 طرق أخرى

 معاً  Mاضغط مفتاحً شعار وٌندوز  & 

 معاً  Dاضغط مفتاحً شعار وٌندوز  & 

 

 اإلطار أصغر ما ٌمكن.:ٌستخدم لتصغٌر زر التصغٌر-4

 : تستخدم للتنقل ضمن محتوٌات اإلطار خطوة إلى األمام أو الخلف .  أزرار التنقل -5

:ٌستخدم للبحث عن الملفات أو المجلدات المطلوبة ضمن حقل البحث  -6

 اإلطار الحالً .

حٌث تنظٌمها و طرٌقة شرٌط األدوات :ٌتضمن عدة أٌقونات تستخدم للتعامل مع المحتوٌات اإلطار من  -7

 عرضها و غٌرها من العملٌات األخرى .
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شرٌط االستكشاف : ٌظهر فً الجزء األٌمن لإلطار و ٌمكن من خالله عرض محتوٌات اإلطار و  -8

 التبدٌل بٌنها حسب الحاجة .

 الشكل المقابل ٌوضح ذلك :

 

معلومات عن الكائن المحدد ضمن شرٌط المعلومات : ٌظهر فً الجزء السفلً لإلطار، وٌتضمن  -9

 اإلطار(ملف أو مجلد أو صورة ....)مثل االسم والحجم و تارٌخ التعدٌل وغٌرها.

   الشكل التالً ٌوضح ذلك :
                

 

أشرطة التمرٌر األفقٌة والعمودٌة : تستخدم لطً صفحة اإلطار أفقٌاً وعمودٌاً لعرض محتوٌات اإلطار غٌر  -66
 الظاهرة.

 تحرٌك اإلطار : 2-4-6

 انقر زر الماوس فوق شرٌط العنوان ، ثم اسحب باستمرار إلى الموضع المطلوب.
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 تحجٌم اإلطار : 3-4-6
 وجه مؤشر الماوس إلى أحد حواف اإلطار األربعة حتى ٌتحول شكل الماوس إلى سهم مزدوج  -6
و ٌسارا أو األعلى أو ألسفل)حتى انقر زر الماوس األٌسر، ثم اسحب باستمرار ناحٌة االتجاه المطلوب (ٌمٌناً أ -2

 تحصل على الحجم المناسب لإلطار.
 

 

 ترتٌب محتوٌات اإلطار : 4-4-6

  انقر زر الماوس األٌمن  فً أي موضع فارغ ضمن اإلطار . -6

ثم انقر فوق خٌار الترتٌب  – sort byانقر األمر فرز حسب  -2

 المناسب من الخٌارات التً تظهر كما ٌلً:

 ترتٌب العناصر حسب االسم أبجدٌاً. nameاالسم  -

: ترتٌب العناصر حسب Data Modifiedتارٌخ التعدٌل  -

 األقدمٌة فً تارٌخ التعدٌل . 
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 :ترتٌب العناصر حسب الحجم من الصغٌر إلً الكبٌر. sizeالحجم  -

 : ترتٌب العناصر حسب النوع كالً على حده مع ترتٌب أبجدي لكل نوع .typeالنوع 

 تجمٌع محتوٌات اإلطار 5-4-6

 انقر زر الماوس األٌمن فً أي موضع فارغ ضمن اإلطار. -6

   Group Byانقر األمر تجمٌع حسب  -3
 

ثم انقر فوق خٌار الترتٌب المناسب من قائمة الخٌارات التً  -4

 تظهر (على سبٌل المثال تجمٌع المحتوى حسب االسم ) 
 

 ستظهر محتوٌات اإلطار كما فً الشكل اآلتً :
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 Windows 7اٌىاظهح اٌزئُظُح ٌٕظاَ اٌرشغًُ  5-1

 تتكون واجهة وٌندوز من ثالثة أجزاء رئٌسٌة هً :

 Desktopسطح المكتب  -6
  Taskbarشرٌط المهام  -2
 Start menuقائمة ابدأ  -3

 : Desktopطغح ادلىرة  1-5-1

، ٌحتوي على مجموعة من األٌقونات  Windows 7هو النافذة الخلفٌة للنظام 

والبنود والبرمجٌة الرئٌسٌة للنظام ،مثل(جهاز الحاسوب & مستندات المستخدم 

 ،سلة المحذوفات وغٌرها) الشكل التالً ٌوضح ذلك :

 الوصول إلى خصائص سطح المكتب  6-6-5-6

  انقر بزر الماوس األٌمن فً أي موضع فارغ فً سطح المكتب، ثم
 personalizeانقر الخٌار تخصٌص 

 طرق أخرى

 

-  
،  انقر الخٌار لوحة  my computer،أو من نافذة جهاز الحاسوب  Startمن قائمة ابدأ  -

 control panelالتحكم  
 انقر البند البرمجً إضفاء طابع شخصً من النافذة التً تظهر -
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 ستظهر نافذة إضفاء طابع شخصً تتضمن عدة خٌارات  
 كما فً الشكل اآلتً :

 
 ضبط لون اإلطارات و نمطها  2-5-6

 Window Color andانقر الخٌار لون النافذة و مظهرة  -6
Appearance 

 Window Color andستظهر نافذة لون النافذة ومظهرة 
Appearance : ًكما فً الشكل اآلت 

 

 Okأو انقر زر موافق  Applyر فوق مربع اللون المناسب للنافذة ثم انقر زر تطبٌق انق -2

 إعداد خلفٌة سطح المكتب  3-5-6

ٌستخدم الخٌار خلفٌة سطح المكتب لتخصٌص الخلفٌة المناسبة لشاشة سطح المكتب من خالل اختٌار إحدى الخلفٌات 

 ٌرها .الموجودة ضمن النظام وٌندوز أو تخصٌص صورة شخصٌة وغ

  desktop Backgroundانقر الخٌار خلفٌة سطح المكتب  -6
كما فً الشكل  desktop Backgroundستظهر نافذة الخلفٌة سطح المكتب 

 المقابل 

 نفذ اإلجراءات اآلتٌة من خالل النافذة المقابلة :

ثم حدد الموقع الذي  picture locationافتح قائمة الخٌار موقع الصورة  2.6

 ٌتضمن الصورة المطلوبة،

الختٌار خلفٌة أخرى  Browseحدد مربع الخلفٌة المناسبة أو انقر زر استعراض   2-2

 من ملف معٌن 

 .okانقر زر موافق  -2
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 نفذ اإلجراءات اآلتٌة : -3
 إلنشاء عرض شرائح خلفٌة سطح المكتب اتبع اآلتً: 4.6

 .حفظ التغٌٌراتها إلى عرض الشرائح، ثم حدد خانة االختٌار، ثم انقر فوق حدد كل صورة ترغب فً إضافت 4.6.6  

 

إزالة عرض الشرائح حدد كل صورة ترغب فً إزالتها من عرض الشرائح، ثم قم بإلغاء تحدٌد  4.6.2
 .حفظ التغٌٌراتخانة االختٌار الخاصة بها، ثم انقر فوق 

 إلنشاء خلفٌة للسطح المكتب نفذ اآلتً : 4.2

 انقر فوق صورة واحدة أو لون للتعٌٌن كخلفٌة سطح المكتب.  4.2.6

 .حفظ التغٌٌرات، ثم انقر فوق  -5

 إعداد شاشة التوقف 4-5-6

 ٌستخدم هذا الخٌار إلعداد شاشة توقف تلقائٌة إذا بقى الجهاز فً حالة تشغٌل بدون استخدام لمدة زمنٌة معٌنة .

 

 Screen saverانقر زر الخٌار شاشة توقف  -6
 : المقابلكما فً الشكل  Screen saverستظهر نافذة إعدادات شاشة توقف 

 نفذ اإلجراءات اآلتٌة من خالل النافذة المقابلة : -2
ثم حدد شاشة التوقف  Screen saverافتح القائمة المنسدلة شاشة توقف  2.6

 المطلوبة .

 (بالدقائق).waitحدد المدة الزمنٌة لتنفٌذ شاشة التوقف فً حقل االنتظار  2.2
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 on resumeلحماٌة شاشة التوقف بكلمة المرور فعل الخٌار: عند االستئناف عرض الشاشة تسجٌل الدخول  2.3
display logon screen 

 لتطبٌق إعدادات إضافٌة لشاشة التوقف الحالٌة إن وجدت . Settingsانقر زر إعدادات  2.4

 ،لمشاهدة شاشة التوقف. previewانقر زر معاٌنة  2.5

، ثم حدد خٌارات الطاقة المطلوبة من النافذة Change power settingsانقر الخٌار تغٌٌر إعدادات الطاقة  2.6

 التً تظهر.

 Okلتطبٌق شاشة التوقف ،أو انقر زر موافق   Applyانقر زر تطبٌق  2.7

 إعداد األصوات  5-5-6

رافقة لألحداث التً ٌتم تنفذها ضمن النظام وٌندوز مثل أحداث إنها ٌستخدم خٌار األصوات لتخصٌص أصوات م

 البرنامج أو تسجٌل الخروج من وٌندوز وغٌرها من األحداث األخرى .

 لتنفٌذ ذلك اتبع اآلتً:

  Soundsانقر الخٌار األصوات  -6
 كما فً الشكل اآلتً :  Soundستظهر نافذة الصوت 

 ذة المقابلة :نفذ اإلجراءات اآلتٌة من خالل الناف -2
 اختار التبوٌب األصوات إذا لم ٌكن مختاراً . 2.6
حدد الحدث المطلوب تخصٌص صوت مرافق له من قائمة الخٌار  2.2

 .programأحداث البرامج 
، ثم حدد الصوت المناسب Soundافتح قائمة الخٌار األصوات  2.3

 للحدث المحدد.
 ،لسماع الصوت المحدد .Testانقر زر اختبار  2.4
 OKلتطبٌق الصوت على الحدث المحدد، أو انقر زر موافق  Applyانقر زر تطبٌق  2.5

 طرق أخرى 

،  انقر الخٌار لوحة  my computer،أو من نافذة جهاز الحاسوب  Startمن قائمة ابدأ  -
 ، انقر الخٌار األجهزة والصوتcontrol panelالتحكم  

 من النافذة التً تظهرSoundانقر البند البرمجً الصوت  -
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 إعدادات مؤشر الماوس  6-5-6

  Mouse Pointersانقر الخٌار مؤشر الماوس  -6
 .المقابلكما فً  Mouse propertiesستظهر نافذة خصائص 

 نفذ اإلجراءات اآلتٌة من خالل النافذة المقابلة : -2

 إذا لم ٌكن مختاراً. Pointersاختار التبوٌب المؤشرات  2.6

ثم حدد النظام المطلوب  Schemeفتح قائمة الخٌار النظام  2.2

 للمؤشر.

 .customizeحدد الشكل المناسب للمؤشر من الخٌارات التً تظهر ضمن الحقل تخصٌص  2.3

،ثم حدد الخٌارات المناسبة للمؤشر مثل Pointer Optionاختار عالمة التبوٌب خٌارات المؤشر  2.4

 سرعة حركته ودقته .

 حدد الخٌارات المناسبة لعجلة المؤشر. اختار عالمة التبوٌب العجلة،ثم 2.5

 .OKلتطبٌق اإلعدادات المحددة علً المؤشر،أو انقر زر موافق   Apply انقر زر تطبٌق 2.6

 طرق أخرى

،  انقر الخٌار لوحة  my computer،أو من نافذة جهاز الحاسوب  Startمن قائمة ابدأ  -
 ،انقر الخٌار األجهزة والصوت control panelالتحكم  

 من النافذة التً تظهرMouse انقر البند البرمجً الماوس 

 إعداد العرض  7-5-6

ٌستخدم هذا الخٌار لضبط دقة وجودة الشاشة وجودة األلوان وغٌرها 

 من اإلعدادات األخرى.

 لتطبٌق ذلك اتبع الخطوات اآلتٌة:

 Display Settingsانقر إعدادات العرض  -2
 ستظهر نافذة إعدادات العرض كما فً الشكل المقابل: 
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 ٌٌر إعدادات العرضغحدد ضبط الدقة أو ت -3
 : التالًستظهر نافذة تغٌٌر مظهر الشاشة كما فً  

 

وحرك شرٌط  الدقةانقر فوق القائمة المنسدلة المجاورة لـ  -4
 Apply تطبٌق التمرٌر إلى الدقة التً ترٌدها، ثم انقر فوق 

 . OK،زر موافق 

 

 إظهار حعُ رِىس طغح ادلىرة أو إخفاؤها أو ذغُري حعّها      2-5-1

توفر لك الرموز على سطح المكتب وصوالً سرًٌعا إلى االختصارات. ٌمكنك اختٌار إظهارها جمٌعاً أو 
إخفاؤها إذا كنت تفضل بقاء سطح المكتب خالٌاً. ٌمكنك 

 أًٌضا تغٌٌر حجمها.

 رموز سطح المكتب إلظهار 6-2-5-6

  عرضانقر بزر الماوس األٌمن فوق سطح المكتب وحدد 

  إظهار رموز سطح المكتبثم انقر فوق. 

 إلخفاء رموز سطح المكتب 2-2-5-6

  عرضانقر بزر الماوس األٌمن فوق سطح المكتب وحدد  
  إللغاء تحدٌد عالمة االختٌار. إظهار رموز سطح المكتبثم انقر فوق 

 مالحظة

إخفاء كافة رموز سطح المكتب إلى حذفها، ولكن إلى إخفائها فقط حتى تقوم  ال ٌؤدي
 باختٌار إظهارها مرة أخرى.

 



 

  Windows 7 

   

 

 
21 

 

 لتغٌٌر حجم رموز سطح المكتب  3-2-5-6

  أو  رموز كبٌرةثم انقر فوق  عرضانقر بزر الماوس األٌمن فوق سطح المكتب ثم أشر إلى
 . رموز صغٌرةأو  رموز متوسطة

 طرق أخرى

 أثناء تمرٌر العجلة لتكبٌر الرموز أو تصغٌرها. Ctrlاضغط باستمرار على 

معاٌنة سطح المكتب مؤقتاً باستخدام  3-5-6  
 "Aeroالمٌزة "نظرة خاطفة لـ 

ٌمكنك عرض سطح المكتب مؤقتاً باستخدام "نظرة 
". وٌمكن أن ٌكون ذلك مفٌداً فً Aeroخاطفة لـ 

المكتب والمجلدات عرض األدوات الذكٌة لسطح 
بسرعة أو عند عدم الرغبة فً تصغٌر كافة النوافذ 

 المفتوحة ومن ثم استعادتها مرة أخرى.

 

 

 

 

 معاٌنة سطح المكتب مؤقتاً  4-5-6

إظهار سطح أشر بالماوس إلى الزر  .6
الموجود فً نهاٌة شرٌط المهام. تختفً النوافذ المفتوحة من العرض لٌظهر سطح  المكتب

 المكتب.
 .إظهار سطح المكتبإلعادة إظهار النوافذ مرة أخرى، قم بتحرٌك الماوس بعٌداً عن الزر  .2
 طرق أخرى .3

 Spacebar+المفتاح    Windowsاضغط شعار 
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 "Aeroتصغٌر النوافذ على سطح المكتب باستخدام "اهتزاز  5-5-6

النافذة التً تقوم بهزها. " لتصغٌر كل نافذة مفتوحة سرٌعاً باستثناء Aeroٌمكنك استخدام "اهتزاز 
وٌمكن لهذه المٌزة توفٌر الوقت فً حالة الرغبة فً التركٌز على نافذة واحدة دون تصغٌر كافة النوافذ 

األخرى المفتوحة كل على حدة. وٌمكنك استعادة كافة النوافذ األخرى عن طرٌق هز النافذة المفتوحة مرة 
 أخرى.

 

 تصغٌر النوافذ باستخدام "االهتزاز"

انقر فوق شرٌط العنوان الخاص بالنافذة التً  .6
 ترغب فً االحتفاظ بها مفتوحة.

 قم بسحب (أو هز) النافذة للخلف ولألمام بسرعة.  .2

الستعادة النوافذ المصغرة، قم بهز النافذة المفتوحة 
 مرة أخرى.

 طرق أخرى

 اء النافذة النشطة حالٌاً لتصغٌر كافة النوافذ باستثن Home+ المفتاح  Windowsاضغط على مفتاح شعار 

 مرة أخرى الستعادة كافة النوافذ. Home+ المفتاح  Windowsاضغط على مفتاح شعار 
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 استخدام رموز سطح المكتب  6-5-6

تعد الرموز صوًرا صغًٌرة تمثل الملفات والمجلدات والبرامج والعناصر أخرى. عندما تبدأ تشغٌل 
Windows  للمرة األولى، ستشاهد رمز واحد على األقل على سطح المكتب: سلة المحذوفات (مزٌد من

المعلومات الحًقا). قد تكون شركة تصنٌع الكمبٌوتر أضافت رموز أخرى إلى سطح المكتب. ٌظهر أدناه 
 بعض األمثلة لرموز سطح المكتب.

 

 العنصر الذي ٌمثله أو فتحه. ٌؤدي النقر المزدوج فوق أحد رموز سطح المكتب إلى تشغٌل

 إلضافة رموز سطح المكتب الشائعة أو إزالتها 

تتضمن رموز سطح المكتب الشائعة "جهاز 
الكمبٌوتر" والمجلد الشخصً و"سلة المحذوفات" 

 و"لوحة التحكم".

انقر بالزر األٌمن للماوس فوق مساحة خالٌة على  .6
 .تخصٌصسطح المكتب، ثم انقر فوق 

تغٌٌر رموز سطح فً الجزء األٌمن، انقر فوق  .2
 .المكتب

 

، حدد خانة االختٌار لكل رمز رموز سطح المكتبأسفل  .3
ترغب فً إضافته إلى سطح المكتب أو قم بإلغاء تحدٌد 
 خانة اختٌار كل رمز ترغب فً إزالته من سطح المكتب،

 .Ok  موافقثم انقر فوق   .4
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 األدواخ اٌذوُح ٌظغح ادلىرة 7-5-1   

؛ وهً توفر معلومات سرٌعة وتتٌح األدوات الذكٌةعلى برامج صغٌرة تسمى  Windowsٌحتوي 
إمكانٌة الوصول بسهولة إلى األدوات المستخدمة بشكل متكرر. على سبٌل المثال، ٌمكنك استخدام األدوات 

ار المحدثة باستمرار أو البحث عن جهات الذكٌة فً "عرض شرائح صور" أو عرض عناوٌن األخب
 اتصال.

فٌما نستخدم األدوات الذكٌة لسطح المكتب؟  6-7-5-6  

ٌمكن لألدوات الذكٌة لسطح المكتب االحتفاظ بالمعلومات وجعل األدوات متوفرة لالستخدام بسهولة. على 
لدٌك. بهذه الطرٌقة، إذا كنت سبٌل المثال، ٌمكنك عرض عناوٌن األخبار مباشرًة بجانب البرامج المفتوحة 

ترغب فً متابعة ما ٌحدث فً األخبار أثناء العمل، فلن تحتاج إلى إٌقاف ما تفعله لالنتقال إلى موقع 
 إخباري على وٌب.

الشروع فً استخدام األدوات الذكٌة 2-7-5-6    

عة' و'عرض الشرائح' للتعرف على كٌفٌة استخدام األدوات الذكٌة، دعنا نستكشف ثالث أدوات ذكٌة: 'السا
 و'العناوٌن الرئٌسٌة لموجز وٌب'.

 كٌف تعمل الساعة؟ 

عند النقر بزر الماوس األٌمن فوق 'الساعة'، ترى قائمة باألشٌاء التً ٌمكنك إجراؤها بواسطة األداة 
الذكٌة، بما فً ذلك إغالق 'الساعة' واالحتفاظ بها فً مقدمة النوافذ المفتوحة 

 (مثل االسم والمنطقة الزمنٌة والمظهر).وتغٌٌر خٌاراتها 
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 مالحظة

  عند اإلشارة إلى األداة الذكٌة 'الساعة'، ٌظهر الزر إغالق والزر
 خٌارات بالقرب من الركن العلوي األٌسر لألداة.

 

 كٌف ٌعمل عرض الشرائح؟ 

جرب إبقاء المؤشر على األداة الذكٌة 'عرض الشرائح'، التً تعرض عرض 
 للصور الموجودة على الكمبٌوتر. شرائح متواصل

 خٌاراتٌتٌح النقر بزر الماوس األٌمن فوق 'عرض الشرائح' والنقر فوق 
إمكانٌة اختٌار الصور التً تظهر فً عرض الشرائح والتحكم فً سرعة 

تشغٌل عرض الشرائح وتغٌٌر تأثٌر االنتقال بٌن الصور. ٌمكن أٌضاً النقر 
لتغٌٌر حجم  الحجمشرائح' واإلشارة إلى بزر الماوس األٌمن فوق 'عرض ال

 األداة الذكٌة.

  بعض األدوات الذكٌة مثل "عرض الشرائح" تتضمن األزرار
 .خٌاراتو حجمو إغالق

 لتغٌٌر صور عرض الشرائح 

انقر بزر الماوس األٌمن فوق "عرض الشرائح"، ثم انقر فوق  .6
 .خٌارات

 ، حدد موقع الصور التً ترٌد عرضها، المجلدفً القائمة  .2
 .موافقثم انقر فوق  .3

 لتعٌٌن سرعة عرض الشرائح وتأثٌر االنتقال 

 .خٌاراتانقر بزر الماوس األٌمن فوق "عرض الشرائح"، ثم انقر فوق  .6
 ، حدد عدد الثوانً لعرض كل صورة.إظهار كل صورةفً القائمة  .2
 ، حدد أسلوب االنتقال الذي ترٌده، االنتقال بٌن الصورفً القائمة  .3
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 .موافقثم انقر فوق  .4

 كٌف تعمل األداة الذكٌة "العناوٌن الرئٌسٌة لموجز وٌب"؟ 

ٌمكن لألداة الذكٌة "العناوٌن الرئٌسٌة لموجز وٌب" عرض العناوٌن التً ٌتم تحدٌثها بشكل متكرر من 
ٌُعرف أًٌضا بموجز وٌب لـ موجز وٌبموقع وٌب ٌوفر  أو  XMLأو موجز وٌب بتنسٌق  RSS، كما 

 تفاصٌل المحتوى أو موجز وٌب. 

 لعرض موجز وٌب فً األداة الذكٌة "عناوٌن الرئٌسٌة لموجز وٌب" 

 .خٌاراتانقر بزر الماوس األٌمن فوق "العناوٌن الرئٌسٌة لموجز وٌب"، ثم انقر فوق  .6
  ، انقر فوق موجز وٌب الذي ترٌد عرضه،عرض موجز وٌب هذافً القائمة  .2
 .موافقثم انقر فوق  .3

ما األدوات الذكٌة المتوفرة لدي؟3-7-5-6  

قبل إضافة أداة ذكٌة، ٌجب تثبٌتها على الكمبٌوتر. لعرض األدوات الذكٌة المثبتة على الكمبٌوتر، قم بما 
 ٌلً:

 .األدوات الذكٌةانقر بزر الماوس األٌمن فوق سطح المكتب، ثم انقر فوق  .6
 لمشاهدة كافة األدوات الذكٌة.انقر فوق أزرار التمرٌر  .2
 .إظهار التفاصٌلللحصول على معلومات حول إحدى األدوات الذكٌة، انقر فوقها، ثم انقر فوق  .3

 إلضافة أداة ذكٌة 4-7-5-6

 .األدوات الذكٌةانقر بزر الماوس األٌمن فوق سطح المكتب، ثم انقر فوق  .6
 ا.انقر نقراً مزدوجاً فوق أي من األدوات الذكٌة إلضافته .2

 

 إلزالة أداة ذكٌة 5-7-5-6

  إغالق األداة الذكٌةانقر بزر الماوس األٌمن فوق األداة الذكٌة، ثم انقر فوق. 

تنظٌم األدوات الذكٌة 6-7-5-6  
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 ٌمكنك سحب أي أداة ذكٌة إلى موقع جدٌد فً أي مكان على سطح المكتب.

 المفاتٌحإحضار األدوات الذكٌة إلى المقدمة باستخدام اختصارات لوحة  

  اضغط مفتاح شعارWindows +Spacebar. 

 التنقل بٌن عالمات تبوٌب األدوات الذكٌة باستخدام اختصارات لوحة المفاتٌح 7-7-5-6

  انقر فوق مفتاح شعارWindows +G ثم تابع الضغط على ،G .للتنقل بٌن األدوات الذكٌة 
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 Taskbarشزَظ ادلهاَ -2

 سطح المكتب تظهر علٌه قائمة ابدأ، وكذلك أسماء البرامجهو عبارة عن شرٌط أسفل نافذة 

 واإلطارات المفتوحة وزر التارٌخ والوقت وغٌرها. 

 الشكل األتً ٌوضح ذلك :

 

 Taskbarخظائض شزَظ ادلهاَ 1-2

انقر زر الماوس األٌمن فً أي موضع فارغ ضمن الشرٌط ، ثم انقر -1

 propertiesاألمر خصائص 

 Taskbar andستظهر نافذة خصائص شرٌط المهام وقائمة ابدأ 
Start Menu properties  :ًكما فً الشكل األت 

 

  آخريطرق 

 أي مكان فارغ بسطح المكتب ثم اختار تخصٌص ‘فً  األٌمنانقر بزر  الماوس  -
 البرمجً شرٌط المهام وقائمة ابدأ  األمرانقر  -

 

 :نفذ اإلجراء المطاوب من اإلجراءت األتٌة: Taskbarشرٌط المهام  التبوٌبضمن -2

 :Lock the taskbar   حدد مربع الخٌار تأمٌن شرٌط المهام  2.1

 إعادة تحجٌمه. أولعدم التمكن من نقل شرٌط المهام إلً موضوع آخر ضمن سطح المكتب   

 : Auto hideحدد مربع الخٌار إخفاء تلقائً لشرٌط المهام  2.2

عندما ٌبعد عنه مؤشر الماوس،وإظهاره عندما ٌقرب منه مؤشر الماوس  تلقائٌاام إلخفاء شرٌط المه  

 مرة أخرى.
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 حدد مربع الخٌار  ٌستخدم رموز صغٌرة:  2.3

 إلظهار عناصر  شرٌط المهام بإحجام صغٌرة .

 .  keep the taskbar on   windows  حدد مربع الخٌار موقع  شرٌط المهام علً الشاشة 4.2

مكان ظهور الشرٌط المهام فً النافذة فً أعلى أو أسفل أو أٌمن أو نحدد 

 أٌسر النافذة  كما فً الشكل اآلتً:

 

 Group similar taskbarحدد مربع الخٌار تجمٌع أزرار شرٌط المهام المتشابهة  4.2
buttons: 

 الموضحة فً الشكل آلتً

: 

 لوضع الملفات والبرامج المفتوحة المتشابهة ضمن فئة أو قائمة منسدلة على الشرٌط.  

  Notificaion. اختٌار عالمة التبوٌت منطقة اإلعالم 3
Area  نقر زر تخصٌص ،Customize، 

ثم نفذ اإلجراءات اآلتٌة من خالل النافذة التً تظهر كما فً  

 الشكل المقابل:

 

 Hideخفاء الرموز غٌر النشطة  حدد مربع الخٌار إ 1.3
inactive icons 

 إلخفاء كافة الرموز غٌر المنشطة المتوافرة ضمن شرٌط المهام.  

 :إلظهار رمز التارٌخ والوقت على شرٌط المهام. clockحدد مربع الخٌار الساعة  2.3

 : إلظهار رمز الصوت على شرٌط المهام.Volumeحدد مربع الخٌار مستوى الصوت   3.3

 إلظهار رمز الشبكة على شرٌط المهام.Network: حدد مربع الخٌار الشبكة 4.3
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 : إلظهار رمز الطاقة على شرٌط المهام.powerحدد مربع الخٌار الطاقة  5.3

لتطبٌق اإلعدادات المحددة على منطقة اإلعالم فً ok انقر زر موافق  ،أو  Applyانقر زر تطبٌق  6.3

 شرٌط المهام

 بدائل واختصارات (طرائق أخرى)  

 فً أي مكان فارغ ضمن شرٌط المهام . األٌسرانقر بزر الماوس  -
 معاً  Alt+ Enterاضغط مفتاحً  -

 اٌرثذًَ تني اإلعاراخ ادلفرىحح  2-2

 ٌأتً: عدة طرائق للتبدٌل بٌن اإلطارات المفتوحة أهمها ما   MS Windowsٌوفر نظام التشغٌل 

 اإلطار المطلوب من شرٌط المهام._ انقر فوق رمز 1

 .معا  Alt + Tab _ اضغط مفتاحً 2

 إضافح شزَظ أدواخ إىل شزَظ ادلهاَ  3-2

شرٌط األدوات عبارة عن صف أو عمود أو مجموعة األزرار أو 
الرموز التً تمثل مهام ٌمكنك إجراءها فً برنامج. ٌمكن أن 

 تظهر بعض أشرطة األدوات على شرٌط المهام.

بزر الماوس األٌمن فوق منطقة خالٌة على شرٌط انقر  .6
 المهام، ثم حدد أشرطة األدوات.

انقر فوق أي عنصر فً القائمة إلضافته أو إزالته.  .2
أسماء أشرطة األدوات التً ٌوجد بجوارها عالمة 

 اختٌار تكون موجودة بالفعل على شرٌط المهام.
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 الثالثةالوحدة 

 ( Start Menuلائّح اتذأ )                               
 ) Start Menuما هً قائمة ابدأ ( -3

 الشروع فً استخدام القائمة "ابدأ" 6-3

 مكونات قائمة ابدأ   3 -2

 إعادة التشغٌل جهاز الحاسوب بالوضع اآلمن  /إٌقاف  6-2-3                

  Runاستخدام الخٌار تشغٌل  2-2-3        

 Help and Supportمركز التعلٌمات و الدعم  3-2-3        

 البحث عن الملفات والمجلدات  4-2-3       

 إعدادات الطابعات  5-2-3       

 Control Panelإعدادات لوحة التحكم   6-2-3      

 ضبط التارٌخ و الوقت  7-2-3       

 والعناصر الحدٌثة  /المستندات 8-2-3      

 مسح القوائم من على قائمة "ابدأ" وشرٌط المهام 9-2-3            

  كافة البرامج  61-2-3      

 إضافة العنصر إلى قائمة ابدأ إزالتها  (قوائم االنتقال السرٌع على قائمة "ابدأ") 66-2-3
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 ( Start Menuهٍ لائّح اتذأ ) ِا -3 

 Windowsهً عبارة عن قائمة ٌمكن من خاللها الوصول إلى كافة البرامج المثبتة تحت نظام التشغٌل 

 ، وتحتوي على عدة خٌارات رئٌسة كما فً الشكل المقابل.

ٌمكنك استخدام القائمة "ابدأ" للقٌام بهذه األنشطة 
 الشائعة:

 بدء تشغٌل البرامج 
 فتح المجلدات شائعة االستخدام 
  الملفات والمجلدات والبرامجالبحث عن 
 ضبط إعدادات الكمبٌوتر 
  الحصول على تعلٌمات حول نظام التشغٌل

Windows 
 إٌقاف تشغٌل الكمبٌوتر 
  تسجٌل الخروج منWindows  أو

 التبدٌل إلى حساب مستخدم آخر 

 

 

 اٌشزوع يف اطرخذاَ اٌمائّح "اتذأ"3 -1

 الموجود فً أسفل الركن األٌمن من الشاشة. ابدأانقر فوق الزر  -6
 الموجود بلوحة المفاتٌح. Windowsأو، اضغط على مفتاح شعار   -2

 تنقسم القائمة "ابدأ" إلى ثالثة أجزاء رئٌسٌة:
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  ٌعرض الجزء األٌمن الكبٌر قائمة صغٌرة تضم البرامج الموجودة على الكمبٌوتر. ٌمكن للشركة
القائمة، وبالتالً، ٌمكن لمظهرها أن ٌختلف. ٌؤدي النقر المصنعة للكمبٌوتر تخصٌص هذه 

 إلى عرض قائمة كاملة للبرامج . كافة البرامجفوق 
  ٌوجد مربع بحث أسفل الجزء األٌمن، ٌسمح لك بالبحث عن البرامج والملفات الموجودة على

 الكمبٌوتر بواسطة كتابة مصطلحات البحث.
  المجلدات والملفات واإلعدادات والمٌزات شائعة ٌتٌح الجزء األٌسر إمكانٌة الوصول إلى

أو إٌقاف تشغٌل  Windowsاالستخدام. كما أنه المكان الذي تنتقل إلٌه لتسجٌل الخروج من 
 الكمبٌوتر
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 ِىىٔاخ لائّح اتذأ   3 -2

 إػادج اٌرشغًُ ظهاس احلاطىب تاٌىضغ آِِ  /إَماف  1-2-3

 Turn off Computer، ثم انقر الخٌار إٌقاف تشغٌل الحاسوب   Startمن قائمة ابدأ  -6

 طرق أخرى

 معاً  Alt + F4اضغط مفتاحً 

 

كما فً Turn off Computer   ستظهر نافذة  إٌقاف تشغٌل الحاسوب  

 الشكل المقابل 

 انقر فوق الخٌار المطلوب من النافذة المقابلة  -2

 
 

  إٌقاف التشغٌلShut down  إلٌقاف تشغٌل جهاز :

 الحاسوب بالوضع اآلمن 

  إعادة تشغٌلRestart .إلٌقاف تشغٌل جهاز الحاسوب و إعادة تشغٌله مرة أخرى : 

  تسجٌل الخروجLog off  تسجٌل الخروج من حساب المستخدم الحالً للنظام :

 وإغالق كافة التً تعمل حالٌاً.

  تبدٌل المستخدمSwitch User خر ،مع بقاء البرامج أو الملفات : تغٌٌر مستخدم آ

 المفتوحة الخاصة بالمستخدم الحالً.

  سكونSleep وضع الجهاز فً حالة تشغٌل  ولكن بطاقة منخفضة لٌتمكن :

 المستخدم من الرجوع للعمل بسرعة.

  أسباتHibernate حفظ البرامج و الملفات المفتوحة مع إٌقاف التشغٌل وعند :

وٌندوز باستعادة الملفات والبرامج (جلسة العمل  تشغٌل الحاسوب من جدٌد ٌقوم

 األخٌرة)
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  Runاطرخذاَ اخلُار ذشغًُ  2-2-3

 ٌستخدم هذا الخٌار ألغراض عدٌدة منها تشغٌل البرامج والمستندات وموارد اإلنترنت و غٌر ذلك .

،افتح قائمة كافة   Startافتح قائمة ابدأ  -6

ر البرامج ،اختار البرامج الملحقة،  ثم انق

   Runالخٌار تشغٌل 

 كما فً الشكل : Runستظهر نافذة  تشغٌل 

اكتب اسم   Openفً الحقل فتح  -2

البرنامج أو المستندات أو عنوان صفحة 

 وٌب التً ترٌدها .

  OKانقر زر موافق  -3

 معاً  Rاضغط مفتاحً شعار وٌندوز + 

 

 Help and Supportِزوش اٌرؼٍُّاخ و اٌذػُ  3-2-3

الخٌار كمساعد إلعطاء معلومات مفصلة ألي عمل أو طرٌقة تنفٌذ أمر معٌن ترٌد ٌستخدم هذا 

 معرفته .

 ولتنفٌذ ذلك اتبع الخطوات اآلتٌة :

 Help and Supportثم انقر الخٌار التعلٌمات والدعم    Startافتح قائمة ابدأ  -6

 Help andستظهر نافذة  التعلٌمات و الدعم 
Support : ًكما ٌل 

 

مر المراد تعلٌمات عنة فً حقل اكتب األ -2

 Searching Helpتعلٌمات البحث 
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 Searching Helpانقر أٌقونة تعلٌمات البحث   -3

 طرق آخر 

 Enterاضغط مفتاح اإلدخال 
 

  اٌثحس ػٓ ادلٍفاخ واجملٍذاخ 4-2-3

'مربع البحث' هو أحد الطرق األكثر مالئمًة للبحث عن أشٌاء موجودة على الكمبٌوتر. ال ٌهم موقع 
العناصر بالضبط، حٌث ٌتم من خالل مربع 'البحث' البحث فً البرامج وكافة المجلدات فً المجلد 

 رى). الشخصً (الذي ٌتضمن المستندات والصور والموسٌقى وسطح المكتب والمواقع الشائعة األخ

 

 الستخدام مربع 'البحث'،

 افتح القائمة 'ابدأ' وابدأ الكتابة. ال ٌلزم النقر داخل المربع أوالً. أثناء الكتابة -6
 تظهر نتائج البحث فوق مربع البحث فً الجزء األٌمن من القائمة 'ابدأ'.  -2

 سٌظهر البرنامج أو الملف أو المجلد كنتٌجة من نتائج البحث فً حالة:

  ٌبدأ عنوانه بكلمة البحث أو كان ٌحتوي علٌها.إذا كان 
  بدء أي نص موجود فً المحتوى الفعلً للملف مثل النص فً مستند معالجة الكلمات بمصطلح

 البحث أو تطابقه معه.
 إذا كانت أي كلمة فً خصائص الملف، مثل المؤلف، تطابق أو تبدأ بكلمة البحث 

 المجلدات و الملفات أهمها ما ٌأتً :ٌوفر نظام التشغٌل عدة طرق للبحث عن 

 . البحث باستخدام اسم الملف بالكامل أو جزء منة 
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 البحث باستخدام االمتداد (النوع) للملفات 

 . البحث باستخدام التارٌخ 

 .البحث باستخدام الحجم 

 .البحث باستخدام الفئة 

a(-. البحث باستخدام اسم الملف بالكامل أو جزء منة 

،اكتب اسم الملف او F3اضغط المفتاح  -6

المجلد الذي ترٌد البحث عنة فً حقل االسم 

Name :كما فً الشكل 

 ثم انقر زر بحث  

 

 

 طرق أخرى

 معا Fاضغط مفتاحً شعار وٌندوز + 
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b(- (للملفات) البحث باستخدام االمتداد 

 كرر الخطوة السابقة -6

اكتب عالمة النجمة، ثم نقطة ،ٌلٌها االمتداد  -2

 Searchالمطلوب فً حقل بحث  

مثالً (للبحث عن كافة ملفات الصور نستخدم صٌغة 

 .* )ستظهر النافذة التالٌة:Jpgالبحث اآلتٌة 

 

c(- البحث باستخدام التارٌخ 

 كرر الخطوة السابقة -6

، ثم حدد نوع التارٌخ الذي سٌتم البحث على أساسة (تارٌخ  Dateافتح قائمة الخٌار التارٌخ  -2

 )Date Created،تارٌخ التعدٌل Datae Modifiedاإلنشاء 

 افتح خٌار الشرط المناسب لتحدٌد التارٌخ . -3

 افتح قائمة التارٌخ ،ثم حدد التارٌخ المطلوب. -4

 الشكل اآلتً ٌوضح ذلك :

 Searchانقر زر بحث  -5
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d(- الحجم البحث باستخدام 

 كرر الخطوة السابقة -6

،ثم حدد المعٌار Sizeافتح قائمة الخٌار الحجم  -2

 المناسب لتحدٌد الحجم.

ادخل الحجم المطلوب فً الحقل المجاور (بالكٌلو  -3

 باٌت أو مٌغاباٌت)

 الشكل التالً ٌوضح ذلك:

 Searchانقر زر بحث --4

  إػذاداخ اٌغاتؼاخ 5-2-3

لتثبٌت أو تعرٌف طابعات جدٌدة ملحقة بجهاز الحاسوب ولعمل ذلك اتبع الخطوات ٌستخدم هذا الخٌار 

 اآلتٌة:

،ثم انقر الخٌار  Startافتح قائمة ابدأ  -6

األجهزة والطابعات ستظهر نافذة األجهزة 

 والطابعات كما فً الشكل اآلتً :

 

 طرق أخرى 

 Control Panelانقر فوق لوحة التحكم My Computer، أو من نافذة جهاز الحاسوب Startمن قائمة ابدأ 
 انقر فوق البند البرمجً الطابعات  -

 

 Add a Printerانقر األٌقونة إضافة طابعة  -2

 تابع خطوات معالج تثبٌت الطابعة إلى النهاٌة : -3
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 أعد تشغٌل الجهاز  -4

 Control Panelإػذاداخ ٌىحح اٌرحىُ   6-2-3

. تتحكم هذه اإلعدادات تقرٌباً فً Windowsٌمكنك استخدام "لوحة التحكم" لتغٌٌر اإلعدادات لـ 

ولذلك فهً  Windowsوكٌفٌة عمله كما تتٌح لك إعداد  Windowsكل شًء متعلق بمظهر 

 مناسبة لك.

 الوصول إلى لوحة التحكم 

 ، اختار لوحة التحكم Startمن قائمة ابدأ  -6

 لتحكم كما فً الشكل اآلتً :ستظهر نافذة لوحة ا

 

 طرق أخرى

من شرٌط األدوات  Control Panelانقر فوق لوحة التحكم My Computerمن نافذة جهاز الحاسوب 
 فً أعلى النافذة 

 

 أهم البنود البرمجٌة الموجودة ضمن لوحة التحكم 

 Personalizationإضافة طابع شخصً  6-6-2-3

 تم التعرف علٌة سابقاً.
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 إعدادات الساعة واللغة والمنطقة :2-6-2-3

من خالل مربع الحوار هذا نستطٌع التحكم فً تغٌٌر إعدادات التارٌخ مثال إلى التارٌخ المٌالدي 

)  أو التارٌخ الهجري أو المٌالدي المترجم الى العربٌة ( ٌناٌر ، فبراٌر … , jun ,febاإلنجلٌزي (

، كانون ، شباط ، .. ) أو المٌالدي العربً ( آذار 

.... ) ، كذلك ٌمكننا التحكم فً شكل التارٌخ والوقت 

 ، والتحكم فً رمز العملة ، ... الخ

افتح نافذة لوحة التحكم ،ثم انقر البند: الساعة  -6

 واللغة والمنطقة

ستظهر نافذة الساعة واللغة والمنطقة كما فً 

 الشكل المقابل:

 

 انقر لبند المنطقة واللغة : -2

 ذة المنطقة واللغة  كما فً الشكل المقابل:ستظهر ناف

 

حدد اإلعدادات المطلوبة من خالل تبوٌبات وحقول النافذة  -3

 المقابلة

 Okانقر موافق  -4
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 البرامج  3-6-2-3

، ولكن قد تحتاج إلى Windowsٌمكنك هذا البند فعل الكثٌر باستخدام البرامج والمٌزات المضمنة فً 
 تثبٌت برامج أخرى.

 اتبع الخطوات اآلتٌة :ولعمل ذلك 

افتح نافذة لوحة التحكم ،ثم انقر  -6

البند البرامج ستظهر نافذة 

 :المقابلالبرامج كما فً الشكل 

 

انقر البند البرامج  و المٌزات   -2

ستظهر نافذة البرامج كما فً 

 :التالًالشكل 

 

حدد البرنامج المطلوب من قائمة  -6

البرامج كما فً الشكل السابق ،ثم نفذ 

 إلجرائٌٌن اآلتٌٌن :أحد ا

  اإلجراء األول : انقر زر تغٌٌر

Change :  إلضافة مٌزات

إضافٌة للبرنامج المحدد،أو 

تغٌٌره بإصدار آخر من 

 البرنامج نفسة،ثم تابع خطوات المعالج الذي ٌظهر إلى النهاٌة.

  اإلجراء الثانً : انقر إزالةRemoveإلزالة البرنامج المحدد من النظام ، ثم تابع : 

 خطوات المعالج الذي ٌظهر إلى النهاٌة.

 األجهزة و الصوت 4-6-2-3

 صلألقراٌمكنك هذا البند فعل الكثٌر من حٌث إضافة أجهزة جدٌدة أو تغٌٌر إعدادات التشغٌل التلقائً 
 و إعدادات العرض وإعدادات الطاقة ....الخ DVDالمضغوطة أو 
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 وٌتكون هذا البند البرمجً من :

 األجهزة والطابعات  -6
 التشغٌل التلقائً  -2
 الصوت -3
 خٌارات الطاقة -4
 العرض -5
 مركز إعداد الكمبٌوتر المحمول. -6

 : المقابلكما هو فً الشكل 

 

 

 

 حسابات المستخدمٌن وأمان العائلة5-6-2-3

بالملفات والمجلدات التً  Windowsحساب المستخدم عبارة عن مجموعة من المعلومات التً ُتعلم 
ٌمكنك الوصول إلٌها، والتغٌٌرات التً ٌمكنك إجراؤها للكمبٌوتر والتفضٌالت الشخصٌة مثل خلفٌة سطح 

 المكتب وشاشة التوقف.

 ولعمل ذلك اتبع الخطوات اآلتٌة: 

افتح لوحة التحكم ،ثم انقر البند البرمجً  -6
 حسابات المستخدمٌن وأمان العائلة

سابات المستخدمٌن وأمان العائلة ستظهر نافذة ح
 كما فً الشكل اآلتً:

 

 انقر البند البرمجً حسابات المستخدمٌن  -2
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 :المقابلستظهر نافذة حسابات المستخدمٌن كما فً الشكل 

 

 

 

 

انفذ اإلجراءات المطلوب من  -3
 اإلجراءات اآلتٌة :

اإلجراء االول :انقر الخٌار المطلوب  3.6
الحالً تنفٌذه على حساب المستخدم 

مثل اسم الحساب أو نوعه  أو تغٌٌر 
 الصورة الخاصة به أو غٌرها.

اإلجراء الثانً :إدارة حساب مستخدم  3.2
آخر ،ثم نفذ إحدى العملٌتٌن اآلتٌتٌن 

من خالل النافذة التً فً الشكل 
  المقابل :

 

انقر فوق اسم حساب المستخدم  الذي ترٌد تغٌٌر إعداداته ،ثم نفذ اإلعدادات  3.2.6
 بة علٌة كما هو الحال فً اإلجراء األول.المطلو

انقر الخٌار :إنشاء حساب جدٌد :ثم تابع خطوات المعالج الذي ٌظهر إلنشاء حساب  3.2.2
 جدٌد للنظام.
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 ضثظ اٌرارَخ و اٌىلد  7-2-3

ٌستخدم هذا البند لضبط التارٌخ والوقت لدى الجهاز 
 ،وتحدٌد المنطقة الزمنٌة المطلوبة .

 الخطوات اآلتٌة:ولضبطهما اتبع 

افتح لوحة التحكم ،ثم انقر فوق بند الساعة  -6
 واللغة والمنطقة 

إلعادة ضبط التارٌخ والوقت انقر زر تغٌٌر  -2
التارٌخ والوقت ،ثم حدد التارٌخ والوقت 

المطلوب من النافذة التً تظهر كما فً الشكل 
 التالً :

 OK، ثم انقر زر موافق 

 طرق آخري

 فوق رمز الساعة،ثم انقر ضبط التارٌخ والوقت  األٌمنانقر زر الماوس 

فوق رمز الساعة الموجود ضمن شرٌط المهام ثم ادخل اإلعدادات المطلوبة من  األٌسرانقر زر الماوس 
 التارٌخ والوقت التً تظهر. التحكم  لوحة

لتغٌٌر المنطقة الزمنٌة الحالٌة : انقر زر تغٌٌر المنطقة الزمنٌة ،ثم حدد المنطقة الزمنٌة  -3
 OKالمطلوبة من النافذة التً تظهر  ، ثم انقر زر موافق 

 حدد الخٌارات األخرى المطلوبة من خالل التبوٌبات المتوفرة ضمن النافذة السابقة . -4
 لجدٌدة علً التارٌخ و الوقت لتطبٌق اإلعدادات ا Applyانقر زر تطبٌق  -5
 OKثم انقر زر موافق   -6
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  واٌؼٕاطز احلذَصح /ادلظرٕذاخ 8-2-3

هً عبارة عن قائمة  بالمستندات والملفات التً تم فتحها مؤخراً األقدم فاألحدث بواسطة التطبٌقات 
 ،وغٌرها.Word،Excelالتابعة للنظام وٌندوز أو ملفات البرامج التً ٌعمل تحت هذا النظام مثل 

افتح قائمة ابدأ ،ستالحظ فً أعلى القائمة المستندات  –و للوصول إلى قائمة المستندات األخٌرة 
 الحدٌثة ومصنفة حسب نوعها ،ثم انقر فوق المستند المطلوب.

ِظح اٌمىائُ ِٓ ػًٍ لائّح "اتذأ" وشزَظ  9-2-3 
 ادلهاَ

بحفظ محفوظات البرامج والملفات  Windowsٌقوم 
والمجلدات ومواقع وٌب التً تقوم بفتحها وٌعرضها فً 

قائمة "ابدأ" وفً قوائم االنتقال السرٌع على كل من قائمة 
 "ابدأ" وشرٌط المهام. 

ٌمكنك مسح قوائم البرامج التً تم استخدامها مؤخراً 
 والعناصر التً تم فتحها مؤخراً 

 مسح القوائم

 ح خصائص شرٌط المهام والقائمة ابدأ.انقر لفت .6
 .قائمة ابدأانقر فوق عالمة التبوٌب  .2

o  لمنع ظهور البرامج التً تم فتحها مؤخراً فً قائمة "ابدأ"، قم بإلغاء تحدٌد خانة
 . تخزٌن البرامج المفتوحة حدٌثاً فً القائمة "ابدأ" وعرضهااالختٌار 

o  لمسح الملفات التً تم فتحها مؤخراً فً قوائم االنتقال السرٌع على شرٌط المهام
تخزٌن العناصر المفتوحة حدٌثاً فً وقائمة "ابدأ"، قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار 

 القائمة "ابدأ" وشرٌط المهام وعرضها
 .موافقانقر فوق  .3

 .موافقخرى، حدد خانات االختٌار ثم انقر فوق لبدء عرض البرامج والملفات التً تم فتحها مؤخراً مرة أ
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  وافح اٌرباِط  11-2-3

هً عبارة عن أسماء و رموز لكافة البرامج المحملة على الجهاز، وعند النقر على أٌقونة أي 

 برنامج من قائمة  البرامج سٌتم تشغٌل البرنامج أو تطبٌق الذي تمثله هذه األٌقونة.

ائّح اتذأ إساٌرها  )لىائُ إضافح اٌؼٕظز إىل ل 11-2-3
 االٔرماي اٌظزَغ ػًٍ لائّح "اتذأ"(

تمنحك قوائم االنتقال السرٌع على قائمة "ابدأ" إمكانٌة الوصول 
 السرٌع إلى األشٌاء التً ترغب فً استخدامها فً معظم األوقات.

فوق العنصر المراد إضافته إلى  األٌمنانقر بزر الماوس  -

 قائمة ابدأ،ثم اختار بند تثبٌت إلى قائمة ابدأ.

فوق العنصر المراد إزالة من قائمة  األٌمنانقر بزر الماوس  -

 ابدأ،ثم اختار بند  إزالة تثبٌت هذا البرنامج من قائمة ابدأ.
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 الرابعةالوحدة 

 المجلدات والملفات و المكتبات

 والمجلداتالملفات  -4

 المقصود بالملف  6-4

 أنواع الملفات  2-4

 المقصود بالمجلدات   3-4

 إنشاء مجلد جدٌد4-4

 إنشاء اختصار أو حذفه 5-4

 إعادة تسمٌة ملف والمجلدات 6-4

 نسخ ملف (مجلد) ولصقه7-4

 إجراء عملٌة النسخ والقص علً ملفات ومجلدات متعددة 8-4

 )ولصقها.عملٌة قص الملفات (المجلدات  9-4

 حذف الملفات (المجلدات) 61-4

 سلة المحذوفات 66-4

 طرق عرض الملفات و المجلدات ضمن اإلطارات.62-4

 خصائص الملفات والمجلدات واألقراص63-4

 خٌارات المجلد 64-4

 تغٌٌر رمز المجلد؟65-4
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 ما المقصود بالملف المخفً؟66-4

 العمل مع المجلد الكمبٌوتر67-4

 المكتبات-5  

 ما المقصود بالمكتبة؟   6-5

 تغٌٌر موقع الحفظ االفتراضً للمكتبة  7-5

 تغٌٌر نوع الملف الذي تم تحسٌن المكتبة له 8-5

 ما الذي ٌحدث عند حذف مكتبة أو عنصر فً مكتبة؟ 9-5

 ما هً أنواع المواقع التً تدعمها المكتبات؟ 61-5

 استخدام جزء التنقل -6      

استخدام المكتبات للبحث عن الملفات 2-6  

استعراض مجلد 'الكمبٌوتر' للبحث عن ملفات 3-6  

تخصٌص المفضلة 4-6  

تغٌٌر إعدادات جزء التنقل 5-6  
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 ادلمظىد تادلٍف  1-4

هو عبارة عن مجموعة من البٌانات النصٌة والرقمٌة والصور ...، والتً تقوم بخزن نوع معٌن من أنواع 

 ،وهً على عدة أنواع ٌمكن التمٌٌز بٌنها من خالل االمتداد الخاص بكل ملف.البٌانات 

  أٔىاع ادلٍفاخ 2-4

 الملفات التخزٌنٌة  -6
 تستخدم لتخزٌن البٌانات والمعلومات بمختلف أنواعها مثل:

 ) الملفات النصٌة :تحمل االمتداداتmdb,xls,txt,doc,docx (...، 
 )الملفات الصور : تحمل االمتداد تgif,jpg,psd,bmp(...، 
 )الملفات الصوتٌة : تحمل االمتداداتram,mid,wav(...، 
 )الملفات الفٌدٌو : تحمل االمتداداتdat,avi(...، 

 ملفات النظام  -2
،ومن أهم أمثلتها الملفات   <\:Cوهً تلك الملفات الخاصة بتشغٌل الحاسوب إعطاءه نقطة البداٌة 

 ا.وغٌره iniو  sysالتً تحمل االمتدادات 

 الملفات التنفٌذٌة  -3
هً تلك التً تقوم بتشغٌل برامح التطبٌقات و لغات البرمجة ...، زمن ومن أهم خصائص هذه الملفات 

 ،...)exe,comأنها غٌر قابلة للتعدٌل فً علً عدة أنواع من أهمها تحمل االمتدادات (

  ادلمظىد تاجملٍذاخ  3-4

الملفات والمجلدات األخرى حتى الٌتم وضعها بشكل المجلد هو كما أسلفنا عبارة عن حقٌبة لحفظ 

 عشوائٌاً داخل وسائل التخزٌن الثانوٌة ،وٌمكن أن ٌحتوي المجلد على مجموعة ملفات و مجلدات فرعٌة .

 

 إٔشاء جمٍذ ظذَذ4-4

المجلد هو موقع ٌمكنك تخزٌن الملفات بداخله. ٌمكنك إنشاء أي عدد من المجلدات بل ٌمكنك تخزٌن 
 المجلدات داخل مجلدات أخرى (مجلدات فرعٌة). فٌما ٌلً كٌفٌة إنشاء مجلد جدٌد: 
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 انتقل إلى الموقع (مثل مجلد أو سطح المكتب) حٌث ترغب فً إنشاء مجلد جدٌد. .6
انقر بالزر األٌمن للماوس فوق مساحة فارغة على سطح المكتب أو فً نافذة المجلد، أختار  .2

 .مجلد، ثم انقر فوق جدٌد

 كما فً الشكل المقابل :

   .Enterاكتب اسماً للمجلد الجدٌد ثم اضغط  .3

 سٌظهر المجلد الجدٌد فً الموقع الذي قمت بتحدٌده.

 

 إٔشاء اخرظار أو حذفه 5-4

االختصار هو ارتباط بعنصر (مثل ملف أو مجلد أو برنامج) على الكمبٌوتر. ٌمكنك إنشاء اختصارات ثم 
وضعها فً موقع مناسب، مثل وضعها على سطح المكتب أو فً جزء التنقل (فً الجزء األٌمن) لمجلد، 

ن االختصار والملف حتى ٌمكنك الوصول إلى العنصر الذي ٌؤدي إلٌه االختصار بسهولة. ٌمكنك التمٌٌز بٌ
 األصلً عن طرٌق السهم الذي ٌظهر على الرمز. 

 

 

 إنشاء اختصار 

 انقر بزر الماوس األٌمن فً أي مكان فارغ  ضمن الموضع الذي ترٌد إنشاء االختصار فٌه .6
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 القائمة التً تظهر انقر الخٌار جدٌد،من القائمة الفرعٌة أنقر األمر اختصار .2
 معالج إنشاء اإلختصار كماٌلً:تابع الخطوات التً سٌعرضها  .3

افتح الموقع الذي ٌحتوي على العنصر الذي  6-3
 ترغب فً إنشاء اختصار له.

 

 

 ا نقر زر التال2-3ً

 اكتب اسم االختصار 

 انقر زر إنهاء . 3-3

 

 

 

 حذف اختصار 

 انقر بزر الماوس األٌمن فوق االختصار الذي ترٌد حذفه، -6

 نعم، ثم فوق حذفوانقر فوق  -2

  تمت مطالبتك بإدخال كلمة مرور مسؤول أو تأكٌدها، اكتب كلمة المرور أو قم بتأكٌدها.إذا  
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 مالحظة

o  عند حذف اختصار، فإن االختصار فقط هو الذي تتم إزالته. لن ٌتم حذف العنصر
 األصلً.

 إػادج ذظُّح ٍِف واجملٍذاخ 6-4

 انقر بالزر األٌمن للماوس فوق الملف الذي ترٌد إعادة تسمٌته. .6
 .إعادة التسمٌةانقر فوق  .2

 

 طرق أخرى

 F2حدد المجلد أو الملف المطلوب ثم اضغط مفتاح الوظٌفة 

 . Enterاكتب االسم الجدٌد، ثم اضغط على  .3
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 ٔظخ ٍِف )جمٍذ( وٌظمه7-4

عند قٌامك بنسخ ملف ولصقه، فإنك بذلك تقوم بإنشاء نسخة مكررة من الملف األصلً ٌمكنك بعد ذلك 
تعدٌلها بشكل مستقل عن الملف األصلً. فً حالة نسخ ملف ولصقه إلى موقع آخر على الكمبٌوتر، فمن 

 األفضل إعادة تسمٌته حتى ٌمكنك تذكر الملف الجدٌد منهما والملف األصلً. 

 

  ملف ولصقه:لنسخ 

 افتح الموقع الذي ٌحتوي على الملف الذي ترٌد نسخه. .6
 .نسخانقر بزر الماوس األٌمن فوق الملف، ثم انقر فوق  .2
 افتح الموقع الذي ترغب فً تخزٌن النسخة به. .3
. ٌتم اآلن تخزٌن لصقانقر بزر الماوس األٌمن فوق مساحة فارغة داخل الموقع، ثم انقر فوق  .4

 ً فً الموقع الجدٌد.نسخة من الملف األصل

 طرق أخرى

Ctrl+C للنسخ 

Ctrl+V (للصق) 

أٌضاً الضغط باستمرار على الزر األٌمن للماوس ثم سحب الملف إلى الموقع الجدٌد. عند قٌامك بتحرٌر 
 .نسخ إلى هذا الموضعزر الماوس، انقر فوق 

 ثم انقر فوق رمز المجلد  أو الملف مع استمرار السحب إلى الموضع المطلوب. Ctrlاضغط مفتاح  
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 إظزاء ػٍُّح إٌظخ واٌمض ػٍٍ ٍِفاخ وجمٍذاخ ِرؼذدج 8-4

 هناك طرق عدٌدة لتحدٌد عدة ملفات أو مجلدات.

  لتحدٌد مجموعة متتالٌة من الملفات أو المجلدات، انقر فوق العنصر األول، واضغط باستمرار
 ، ثم انقر فوق العنصر األخٌر.Shiftعلى المفتاح 

  لتحدٌد العدٌد من الملفات أو المجلدات المتجاورة، قم بسحب مؤشر الماوس إلنشاء تحدٌد حول
 ضمٌنها.الجزء الخارجً من كافة العناصر التً ترٌد ت

  لتحدٌد ملفات أو مجلدات غٌر متتالٌة، اضغط باستمرار على المفتاحCtrl ثم انقر فوق كل ،
 عنصر من العناصر التً ترٌد تحدٌدها.

  على شرٌط األدوات، ثم انقر فوق  تنظٌملتحدٌد كافة الملفات أو المجلدات فً نافذة، انقر فوق
 . تحدٌد الكل

  إذا أردت استبعاد عنصر واحد أو أكثر من العناصر المحددة، اضغط باستمرار على المفتاح
Ctrl .ثم انقر فوق العناصر 

 ػٍُّح لض ادلٍفاخ )اجملٍذاخ (وٌظمها. 9-4

 

 افتح الموقع الذي ٌحتوي على الملف الذي ترٌد قصة.-6

 .قص انقر بزر الماوس األٌمن فوق الملف، ثم انقر فوق-2

 . لصقر بزر الماوس األٌمن فوق مساحة فارغة داخل الموقع الجدٌد، ثم انقر فوق انق-3

 طرق أخرى

 معاً للقص   Ctrl +xاضغط 
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 حذف ادلٍفاخ )اجملٍذاخ( 11-4

عند عدم الحاجة إلى ملف، ٌمكنك حذفه من الكمبٌوتر لتوفٌر مساحة، ولحماٌة الكمبٌوتر من تراكم 
 الملفات غٌر المرغوب فٌها.

 لحذف ملف 

 افتح المجلد أو المكتبة التً تحتوي على الملف، ثم حدد هذا الملف. -6

 انقر زر الماوس األٌمن -2

، انقر حذف ملف، ثم فً مربع الحوار  Delete،ثم انقر األمر حذف -3
 .نعمفوق 

 

 طرق أخرى

  Deleteاضغط  مفتاح 
 سحب الملف أو المجلد المراد حذفه إلى سلة المحذوفات

 طٍح احملذوفاخ 11-4

 

 حذف الملفات بصفة دائمة من سلة المحذوفات 6-66-4 

عندما تقوم بحذف ملف، ٌتم نقله عادًة إلى 'سلة المحذوفات' حتى تتمكن من استرداده الحقاً إذا لزم األمر. 
 لمزٌٍد من المعلومات، راجع استرداد الملفات من 'سلة المحذوفات'.
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الكمبٌوتر واالستفادة من أٌة مساحة على القرص الثابت كانت تحتلها هذه إلزالة الملفات نهائٌاً من 
الملفات، ٌجب حذفها من 'سلة المحذوفات'. ٌمكن اختٌار حذف الملفات الفردٌة من 'سلة المحذوفات' أو 

 تفرٌغها كلها فً الحال.

 انقر لفتح "سلة المحذوفات". .6
 قم بإجراء واحد مما ٌلً: .2

o ،ًانقر فوقه، ثم اضغط فوق 'حذف'، وبعد ذلك انقر فوق  لحذف ملف واحد نهائٌا
 .موافق

o  ثم انقر إفراغ "سلة المحذوفات"لحذف كافة الملفات، فً شرٌط األدوات، انقر فوق ،
 .نعمفوق 

 طرق أخرى

ٌمكنك إفراغ 'سلة المحذوفات' بدون فتحها عن طرٌق النقر بزر الماوس األٌمن فوقها، ثم النقر فوق 
 .المحذوفاتإفراغ سلة 

ٌمكنك حذف أحد الملفات بصفة دائمة من الكمبٌوتر دون إرساله إلى 'سلة المحذوفات' عن طرٌق النقر 
 ).Shift+Deleteفوق الملف، ثم الضغط فوق (
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 استرداد الملفات من سلة المحذوفات 2-66-4

المحذوفات' حٌث ٌتم تخزٌنه مؤقتاً عندما تقوم بحذف ملف من الكمبٌوتر، فهو ٌنتقل فً الحقٌقة إلى 'سلة 
إلى أن ٌتم إفراغ 'سلة المحذوفات'. مما ٌتٌح الفرصة الستعادة الملفات التً تم حذفها بطرٌق الخطأ 

 وإعادتها إلى مواقعها األصلٌة.

 

 انقر لفتح 'سلة المحذوفات'. .6
 قم بإجراء واحد مما ٌلً: .2

o  من شرٌط األدوات.هذا العنصراستعادة الستعادة ملف، انقر فوقه، ثم انقر فوق ، 
o  استعادة كافة الستعادة كافة الملفات، تأكد من عدم تحدٌد أي ملف، ثم انقر فوق

 ، من شرٌط األدوات.العناصر

 سٌتم استعادة الملفات إلى موقعها األصلً على الكمبٌوتر.

 مالحظات

إذا قمت بحذف ملف من موقع غٌر موجود على الكمبٌوتر الخاص بك (مثل  -
مجلد الشبكة)، فسٌتم حذف الملف نهائٌاً ولن ٌتم تخزٌنه فً 'سلة 

 المحذوفات'. 



 

  Windows 7 

   

 

 
58 

 

 تخصٌص سلة المحذوفات 3-66-4

 ٌمكن تخصٌص سلة المحذوفات من حٌث نوع الحذف وتحدٌد المساحة الحرة لسلة المحذوفات ...الخ

 ذلك اتبع الخطوات اآلتٌة: وألعداد

 انقر زر الماوس األٌمن فوق أٌقونة سلة المحذوفات الموجودة ضمن سطح المكتب. -6
 انقر الخٌار تخصٌص من القائمة التً تظهر. -2

ستظهر نافذة خصائص سلة المحذوفات كما 
 فً الشكل اآلتً :

 

حدد اإلعدادات المطلوبة لسلة المحذوفات  -3
ضمن  من خالل الخٌارات الموجودة

 النافذة.
 .OKانقر زر موافق  -4
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 عزق ػزع ادلٍفاخ و اجملٍذاخ ضّٓ اإلعاراخ.12-4

ٌمكنك تغٌٌر حجم الملفات والمجلدات ومظهرها باستخدام الزر 'طرق العرض' الموجود على شرٌط 
 األدوات داخل كل مجلد مفتوح.

 لتغٌٌر مظهر العناصر فً المجلد

 افتح المجلد الذي ترٌد تغٌٌره. .6
على شرٌط  طرق العرضانقر فوق السهم المجاور للزر  .2

 األدوات.
انقر فوق طرٌقة عرض أو قم بتحرٌك شرٌط التمرٌر  .3

 لتغٌٌر مظهر الملفات والمجلدات.

 

 

 طرق أخرى 

انقر زر الماوس األٌمن وأي موضع فارغ ضمن اإلطار ،ثم انقر الخٌار عرض ،ثم انقر فوق خٌار العرض المناسب 
 الخٌارات التً تظهر.من قائمة 

 خظائض ادلٍفاخ واجملٍذاخ واأللزاص13-4

نحتاج كثٌراً إلى معرفة بعض المعلومات عن الملفات والمجلدات و األقراص (كالحجم أو النوع أو تارٌخ 

 اإلنشاء ...الخ).

 ولمعرفة خصائص الملفات والمجلدات أو األقراص اتبع الخطوات اآلتٌة:

 األٌمن فوق أٌقونة الملف أو المجلد أو القرص ،ثم الخٌار خصائص .انقر زر الماوس  -6

 ستظهر نافذة الخصائص كما فً الشكل المقابل :
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شاهد الخصائص المطلوبة ،ثم انقر زر موافق  -2

OK إلغالق النافذة 

 طرق أخرى

 باستمرار ،ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق أٌقونة الملف أو المجلد. Altاضغط مفتاح 

 معاً. Alt & Enterحدد الملف أو المجلد،ثم اضغط مفتاحً 

 

 خُاراخ اجملٍذ 14-4

ٌمكنك تغٌٌر طرٌقة عمل الملفات والمجلدات وكٌفٌة عرض العناصر على الكمبٌوتر باستخدام 'خٌارات 
 المجلد' فً 'لوحة التحكم'.

خٌارات ، فً شرٌط األدوات ثم انقر فوق تنظٌمانقر فوق  .6
 .المجلد والبحث
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 ذغثُك إػذاداخ اٌؼزع احلاٌُح ػًٍ جمٍذاخ أخزي

عند استعراض المجلدات فً مجلد "الكمبٌوتر"، ٌمكنك تطبٌق إعدادات العرض الحالٌة على كافة 
المجلدات على الكمبٌوتر والتً تم تحسٌنها لنفس محتوى المجلد الذي قمت بفتحه. على سبٌل المثال، ٌتم 

ملفات الصور. إذا فتحت مجلد وقمت بتغٌٌر طرٌقة العرض إلى 'رموز كبٌرة'، تحسٌن مجلد 'الصور' ل
فٌمكنك تطبٌق طرٌقة العرض 'رموز كبٌرة' لكل مجلد ُمحسن للصور. (ال ٌنطبق هذا اإلعداد عند عرض 

 الملفات والمجلدات باستخدام المكتبات.)

ً شرٌط األدوات ثم اختر ف طرق العرضانقر فوق المجلد، ثم انقر فوق السهم المجاور للزر  .6
 إعداد طرٌقة عرض.

 .خٌارات المجلد والبحث، فً شرٌط األدوات ثم انقر فوق تنظٌمانقر فوق  .2

وفوق  تطبٌق على المجلداتوفوق  عرضوفوق عالمة التبوٌب  خٌارات المجلدانقر فوق مربع الحوار 

 .موافقثم انقر فوق  نعم
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 رِش اجملٍذ؟ ذغُري15-4

 رمز المجلد من الصورة االفتراضٌة.نعم، ٌمكنك تغٌٌر 

انقر بزر الماوس األٌمن فوق المجلد الذي ترغب فً  .6
 .خصائصتغٌٌره، ثم انقر فوق 

، انقر فوق عالمة التبوٌب خصائصفً مربع الحوار  .2
 .تخصٌص

 

، ثم قم بأحد تغٌٌر الرمز، انقر فوق رموز المجلدأسفل  .3
 اإلجراءات التالٌة:

o  انقر فوق رمز من القائمة االفتراضٌة، ثم انقر
 مرة أخرى. موافق، ثم فوق موافقفوق 

o  ثم موافق، ثم فوق فتح، وانتقل إلى ملف رمز، ثم انقر فوق استعراضانقر فوق ،
 مرة أخرى. موافقفوق 

o  من القائمة استعراضانقر فوق .Icon files ثم انتقل إلى كافة الملفات، انقر فوق ،
، ثم فوق موافق، ثم فوق فتحفق (مثل ملف صورة نقطٌة)، وانقر فوق ملف متوا

 مرة أخرى. موافق
o  ،الستعادة الصورة االفتراضٌة لرمز المجلد

، ثم فوق استعادة االفتراضٌاتانقر فوق 
 مرة أخرى. موافق، ثم فوق موافق
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 ِا ادلمظىد تادلٍف ادلخفٍ؟16-4

على الرغم من أنه غالًبا ما ٌتعذر رؤٌة الملف المخفً، فهو ٌعتبر ملف عادي من النواحً األخرى. ٌمكنك 
 اختٌار إخفاء الملف أو إظهاره عن طرٌق تغٌٌر خصائصه. فٌما ٌلً كٌفٌة إجراء ذلك : 

 .خصائصانقر بزر الماوس األٌمن فوق رمز الملف، ثم انقر فوق  .6
بجانب  مخفًحدد خانة االختٌار  .2

 .موافق، ثم انقر فوق السمات

إذا كان الملف مخفٌاً وترٌد عرضه، ٌلزم 
إظهار كافة الملفات المخفٌة حتى ٌتم 

عرضه. لمزٌد من المعلومات، راجع إظهار 
 الملفات المخفٌة.

 

 

 

 

 إظهار ادلٍفاخ ادلخفُح

 فٌما ٌلً كٌفٌة عرض الملفات والمجلدات المخفٌة.

 المجلد'.انقر لفتح 'خٌارات  .6
 .عرضانقر فوق عالمة التبوٌب  .2
ثم انقر  إظهار الملفات والمجلدات ومحركات األقراص المخفٌة، انقر فوق إعدادات متقدمةأسفل  .3

 موافقفوق 
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 اٌؼًّ ِغ اجملٍذ اٌىّثُىذز17-4

من خالل مجلد "الكمبٌوتر"، ٌمكنك الوصول إلى مواقع مثل األقراص الثابتة ومحركات األقراص 
و الوسائط القابلة للنقل. ٌمكنك أٌضاً الوصول إلى األجهزة األخرى التً قد  DVDالمضغوطة أو أقراص 

 محمولة. USBتكون متصلة بالكمبٌوتر، مثل محركات األقراص الثابتة الخارجٌة و محركات أقراص 
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 ادلىرثاخ-5

 Windows 7تعد "المكتبات" مٌزة جدٌدة فً 

 ِا ادلمظىد تادلىرثح؟   6-5

المكتبات هً األماكن التً تنتقل إلٌها إلدارة المستندات والموسٌقى والصور والملفات األخرى. ٌمكنك 
ُمرتبة حسب خصائص استعراض الملفات بنفس طرٌقة استعراضها فً المجلد أو ٌمكنك عرض الملفات 

 مثل التارٌخ والنوع والكاتب.

تتشابه المكتبات والمجلدات بشكل ما. فعلى سبٌل المثال، سٌتم عرض ملف أو أكثر عندما تقوم بفتح 
مكتبة. ومع ذلك، فعلى عكس المجلد، تجمع المكتبة الملفات المخزنة فً العدٌد من المواقع. وٌعد هذا 

تقوم المكتبات بتخزٌن العناصر الخاصة بك. حٌت تقوم بمراقبة المجلدات التً اختالف مبهم لكنه هام. ال 
تحتوي على العناصر الخاصة بك وتسمح لك بالوصول إلى العناصر وترتٌبها بطرق مختلفة. فعلى سبٌل 

المثال، إذا كان لدٌك ملفات موسٌقى فً المجلدات الموجودة على القرص الثابت وعلى محرك أقراص 
 ٌمكنك الوصول إلى كافة ملفات الموسٌقى مرة واحدة باستخدام مكتبة "الموسٌقى".خارجً، ف

 إلٔشاء ِىرثح ظذَذج  2-5

، ثم انقر فوق اسم المستخدم (الذي ٌعمل على فتح المجلد الشخصً)، وبعد ابدأانقر فوق الزر  .6
 .المكتباتذلك، فً الجزء األٌمن، انقر فوق 

 .مكتبة جدٌدة، من شرٌط األدوات، انقر فوق المكتباتفً  .2
 .Enterاكتب اسماً للمكتبة، ثم اضغط على المفتاح  .3
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ذضّني جمٍذاخ يف ِىرثح 3-5   

تقوم المكتبة بتجمٌع المحتوٌات من مجلدات متعددة. فٌمكنك تضمٌن مجلدات من مواقع مختلفة فً نفس 
المجلدات كمجموعة واحدة. على سبٌل المثال، فً حالة المكتبة ومن ثم عرض الملفات وترتٌبها فً هذه 

االحتفاظ ببعض الصور على محرك أقراص ثابت خارجً، ٌمكنك تضمٌن مجلد منه فً مكتبة "الصور" 
ومن ثم الوصول إلى هذه الملفات الموجودة داخل المجلد فً مكتبة "الصور" فً أي وقت ٌكون محرك 

 مبٌوتر.األقراص الثابت الخارجً متصالً بالك

 

 ذضّني جمٍذ ِٓ اٌىّثُىذز يف ادلىرثح  4-5 

 ثم فوق اسم المستخدم. ابدأانقر فوق الزر  .6
انقر بزر الماوس األٌمن فوق المجلد الذي ترٌد تضمٌنه،  .2

 تضمٌن فً المكتبةاختار 
 ثم انقر فوق مكتبة.  .3
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  ذضّني جمٍذ ِٓ حمزن ألزاص شاتد خارظٍ يف ِىرثح  5-5

تأكد من أن محرك األقراص الثابت الخارجً متصل بالكمبٌوتر وأن الكمبٌوتر ٌتعرف على 
 الجهاز. 

 Windowsمستكشف فً شرٌط المهام، انقر فوق الزر  .6
، ثم انتقل إلى المجلد الموجود على محرك األقراص الثابت الخارجً الذي الكمبٌوترانقر فوق  .2

 الجانب األٌمن).ترٌد تضمٌنه وذلك فً جزء التنقل (فً 
 تضمٌن فً المكتبةانقر بزر الماوس األٌمن فوق المجلد وأشر إلى  .3
 ثم انقر فوق المكتبة.  .4

 مالحظة

o  ال ٌمكن تضمٌن المجلدات الموجودة على أجهزة الوسائط القابلة للتنقل (مثل األقراص
المحمولة فً  USB) وبعض أنواع محركات أقراص DVDالمضغوطة وأقراص 

 المكتبة.

 

 إساٌح جمٍذ ِٓ ادلىرثح 6-5

عندما ال تكون هناك حاجة لمراقبة مجلد ما فً المكتبة، ٌمكنك 
إزالته. عند إزالة مجلد من المكتبة، لن ٌتم حذف المجلد 

 ومحتوٌاته من الموقع األصلً.

  Windowsمستكشف فً شرٌط المهام، انقر فوق الزر  .6
ا، فً جزء التنقل انقر فوق المكتبة التً ترٌد إزالة المجلدات منه .2

 (فً الجزء األٌمن).
ٌحتوي فً جزء المكتبة  (فوق قائمة الملفات)، الموجود بجوار  .3

 .المواقع، انقر فوق على
 فً مربع الحوار الذي ٌظهر، انقر فوق المجلد الذي ترٌد إزالته. .4
 .موافقوفوق  إزالةثم انقر فوق   .5
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 ٌٍّىرثحذغُري ِىلغ احلفظ االفرتاضٍ   7-5

ٌحدد موقع الحفظ االفتراضً للمكتبة مكان تخزٌن العنصر عند نسخه أو نقله أو حفظه فً 
 المكتبة.

 افتح المكتبة التً ترٌد تغٌٌرها. .6
 .المواقع، انقر فوق ٌحتوي علىفً جزء المكتبة (فوق قائمة الملفات)، الموجود بجوار  .2
موقع مكتبة ال ٌمثل حالٌاً موقع الحفظ ، انقر بزر الماوس األٌمن فوق مواقع المكتبةفً  .3

 االفتراضً،
 ، تعٌٌن كموقع الحفظ االفتراضًانقر فوق  .4
 .موافقفوق  .5

 ذغُري ٔىع ادلٍف اٌذٌ مت حتظني ادلىرثح ٌه 8-5

ٌمكن تحسٌن كل مكتبة لنوع معٌن من أنواع الملفات (مثل ملفات الموسٌقى أو ملفات الصور). 
من أنواع الملفات إلى تغٌٌر الخٌارات المتوفرة لترتٌب ٌؤدي تحسٌن المكتبة لنوع معٌن 

 الملفات فً تلك المكتبة.

 .خصائصانقر بزر الماوس األٌمن فوق المكتبة التً ترٌد تغٌٌرها، ثم انقر فوق  .6

 ، انقر فوق نوع الملف، تحسٌن هذه المكتبة لـ. فً القائمة 2

 .موافق. انقر فوق 3

 أو ػٕظز يف ِىرثح؟ِا اٌذٌ حيذز ػٕذ حذف ِىرثح  9-5

إذا قمت بحذف مكتبة، سٌتم نقل المكتبة ذاتها إلى "سلة المحذوفات". ٌتم تخزٌن الملفات والمجلدات، 

التً كان فً إمكانك الوصول إلٌها فً المكتبة، فً موقع آخر ولذا لن ٌتم حذفها. إذا قمت بحذف مكتبة 

والصور والفٌدٌو) عن طرٌق الخطأ، ٌمكنك  من المكتبات األربعة االفتراضٌة (المستندات والموسٌقى

التنقل بالنقر بزر الماوس األٌمن فوق المكتبات ثم فوق استعادة  استعادتها إلى حالتها األصلٌة فً جزء

 المكتبات االفتراضٌة.

إذا قمت بحذف ملفات أو مجلدات من داخل المكتبة، فسٌتم حذفها أٌضاً من مواقعها األصلٌة. إذا أردت 

نصر من المكتبة ولٌس حذفه من الموقع المخزن فٌه، ٌجب إزالة المجلد الذي ٌحتوي على إزالة ع
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العنصر. وبالمثل، فً حالة تضمٌن مجلد فً مكتبة ثم حذف المجلد من موقعه األصلً، فلن ٌمكنك 

 .الوصول إلى المجلد فً المكتبة

 ِا هٍ أٔىاع ادلىالغ اٌرٍ ذذػّها ادلىرثاخ؟ 01-5

بالكمبٌوتر أو  Cلدات فً إحدى المكتبات من مواقع مختلفة كثٌرة، مثل محرك األقراص ٌمكنك تضمٌن مج

 من محرك أقراص ثابت خارجً أو من شبكة.

 هل ٌمكن تضمٌنه فً المكتبة؟ أٌن ٌتم تخزٌن المجلد؟

 .نعم C على محرك األقراص

على محرك أقراص ثابت 

 خارجً
 .غٌر متصل كان محرك األقراصنعم، لكن لن تكون المحتوٌات متوفرة إذا 

إضافً  ثابت قرص على

 داخل الكمبٌوتر
 .نعم

 USB أقراص محرك على
  محمول

 فً جزء الكمبٌوتر التنقل، أسفل جزء فً حالة ظهور الجهاز فقط فً
الُمصّنعة للجهاز،  تم تعٌٌن ذلك بواسطة الشركة .محركات األقراص الثابتة

بالشركة  لمزٌٍد من المعلومات، اتصلوفً بعض الحاالت، ٌمكن تغٌٌره. 

 .الُمصّنعة

 .متصل لن تكون المحتوٌات متوفرة إذا كان محرك األقراص غٌر

 القابلة للنقل الوسائط على
مثل القرص المضغوط أو )

 (DVD قرص
 .ال

 .نعم، طالما أن موقع الشبكة مفهرس أو تم توفٌره دون اتصال  شبكة على

 على كمبٌوتر آخر على
المشاركة  مجموعة

  المنزلٌة
 .نعم
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اطرخذاَ ظشء اٌرٕمً -6  

ٌمكنك استخدام جزء التنقل (فً الجانب األٌمن) للبحث عن الملفات والمجلدات. ٌمكنك أٌضاً نقل العناصر 
 أو نسخها مباشرًة إلى جهة فً جزء التنقل.

 إظهار جزء التنقل  6-6

 ،تخطٌط، وأشر إلى تنظٌم.انقر فوق 6

 حتى ٌتم عرضه. جزء التنقل. ثم انقر فوق 2

 

اطرخذاَ ادلىرثاخ ٌٍثحس ػٓ ادلٍفاخ 2-6  

نك المكتبات من الوصول إلى المجلدات من مواقع  ُتمكِّ
 متعددة، مثل الكمبٌوتر أو محرك أقراص ثابت خارجً. 

ٌعد جزء التنقل أسهل األماكن التً ٌمكن من خاللها 
مكتبة لفتحها، حٌث تظهر الوصول إلى المكتبات. انقر فوق 

محتوٌات كافة المجلدات الموجودة فً المكتبة فً قائمة 
 الملفات.

 فٌما ٌلً بعض اإلجراءات األخرى التً ٌمكنك تنفٌذها فً المكتبات باستخدام جزء التنقل:

 :إلنشاء مكتبة جدٌدة 

 .المكتباتانقر بزر الماوس األٌمن فوق  -6
 .جدٌدوأشر إلى   -2
 .مكتبةثم انقر فوق   -3

  لنقل ملفات أو لنسخها من قائمة الملفات إلى موقع الحفظ االفتراضً للمكتبة، اسحب الملفات
إلى المكتبة فً جزء التنقل. إذا كانت الملفات موجودة على نفس القرص الثابت كموقع الحفظ 
 االفتراضً للمكتبة، فسٌتم نقلها. وإذا كانت موجودة على قرص ثابت مختلف، فسٌتم نسخها.

 ادة تسمٌة مكتبة:إلع 
 انقر بزر الماوس األٌمن فوقها.  -6
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 ، واكتب االسم الجدٌد.إعادة التسمٌةثم انقر فوق   -2
 .Enterثم اضغط على المفتاح   -3

 

 :لعرض المجلدات التً تم تضمٌنها فً المكتبة 

ٌتم سرد المجلدات أسفل  -انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم المكتبة لتوسٌعها   -
 المكتبة.

  مجلد من مكتبة:إلزالة 
 انقر بزر الماوس األٌمن فوق المجلد الذي ترٌد إزالته. -6
.( ٌؤدي ذلك إلى إزالة إزالة الموقع من المكتبةثم انقر فوق   -2

 الموقعوال ٌؤدي إلى حذفه من  -المجلد من المكتبة فحسب 
 األصلً له.)

 :إلخفاء مكتبة 
 انقر بزر الماوس األٌمن فوق المكتبة. -6
.( ٌعد هذا حالً جٌداً فً عدم اإلظهار فً جزء التنقلثم انقر فوق   -2

حالة نفاد المساحة الموجودة فً جزء التنقل وعدم الرغبة فً 
 حذف مكتبة).

 :إلظهار مكتبة مخفٌة 
 .المكتباتانقر فوق  -6
ثم انقر بزر الماوس األٌمن فوق المكتبة فً قائمة الملفات، وبعد ذلك انقر فوق   -2

 .إظهار فً جزء التنقل

اطرؼزاع جمٍذ 'اٌىّثُىذز' ٌٍثحس ػٓ ٍِفاخ 3-6  

ٌعد استخدام المكتبات أحد الطرق فقط للبحث عن الملفات. ٌمكنك أٌضاً استعراض المجلدات ومحركات 
 فً جزء التنقل. الكمبٌوتربالطرٌقة التقلٌدٌة عن طرٌق توسٌع  األقراص
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 فٌما ٌلً بعض اإلجراءات التً ٌمكنك تنفٌذها عند استعراض الملفات:

 :لنقل عناصر أو نسخها من قائمة الملفات إلى جزء التنقل 

 اسحب العناصر إلى المجلد الذي ترٌده فً جزء التنقل.  -6
فس القرص الثابت الموجود علٌه المجلد، فسٌتم نقله. وإذا كان إذا كان العنصر موجوداً على ن -2

 موجوداً على قرص ثابت مختلف، فسٌتم نسخه.

  لعرض األقراص الثابتة المختلفة أو أي أجهزة تخزٌن أخرى متصلة بالكمبٌوتر:انقر فوق
 .الكمبٌوتر

 :،إلنشاء مجلد جدٌد 
 انقر بزر الماوس األٌمن فوق المجلد الذي ترٌد تخزٌنه فٌه.  -6
 .جدٌدوأشر إلى   -2
 .مجلدثم انقر فوق   -3

 :لعرض عملٌات البحث المحفوظة 
 .الكمبٌوترانقر نقراً مزدوجاً فوق  -6
 ثم فوق القرص الثابت األساسً.  -2
 .المستخدمونثم فوق   -3
 ثم فوق اسم المستخدم.  -4
 .عملٌات البحثثم فوق   -5
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ادلفضٍح ضختظُ 4-6  

 المفضلةإلضافة مجلد أو عملٌة بحث محفوظة أو مكتبة أو حتى محرك أقراص كمفضلة، اسحبه إلى جزء 
 فً جزء التنقل.

 

 فٌما ٌلً بعض الطرق األخرى لتخصٌص المفضلة:

 :لتغٌٌر ترتٌب المفضلة 
 اسحب أحد عناصر المفضلة إلى موضع آخر فً القائمة.  -6

 فً جزء التنقل: الستعادة المفضلة االفتراضٌة 
 .المفضلةانقر بزر الماوس األٌمن فوق   -6
 .استعادة االرتباطات المفضلةثم انقر فوق   -2

 :لعرض المجلد المخزنة فٌه المفضلة 
 فً جزء التنقل.  المفضلةانقر فوق  -6
 ٌتم تخزٌن عناصر المفضلة كاختصارات. -2

 :إلزالة عنصر مفضلة 
 انقر بزر الماوس األٌمن فوقه. -6
 . إزالةثم انقر فوق   -2
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وال ٌؤدي إلى حذف الملفات أو  -ٌؤدي ذلك إلى إزالة المفضلة من جزء التنقل  -3
 المجلدات التً ٌشٌر إلٌها االختصار.

ذغُري إػذاداخ ظشء اٌرٕمً 5-6  

 .خٌارات المجلد والبحث، ثم فوق تنظٌمفً نافذة مفتوحة، انقر فوق  .6
ثم قم بأحد اإلجرائٌن التالٌٌن أو  عام، انقر فوق عالمة التبوٌب خٌارات المجلدفً مربع الحوار  .2

 كلٌهما:
o ،إلظهار كافة المجلدات على الكمبٌوتر فً جزء التنقل، بما فً ذلك الملفات الشخصٌة 

 .إظهار كافة المجلداتحدد خانة االختٌار  -6
 .موافقثم انقر فوق   -2

o المجلد: لتوسٌع جزء التنقل تلقائٌاً للمجلد المحدد فً نافذة 

 .موافق، ثم انقر فوق توسٌع إلى المجلد الحالً تلقائٌاً حدد خانة االختٌار  -6

 

 

 

  



وبفايروسات الحاس  
 الفيروسات

م الحاسوبية. وفيروس الحاسبات ثيمن الجرا نوعاً  (Computer Viruses)تمثل الفيروسات الحاسوبية 
الحاسبة. حيث تتدخل و يشوه البيانات والبرامج المخزونة داخل ة عن برنامج يدخل لمحاسوب ليدمر أعبار 

الفيروسات لتغيير مسار تشغيل البرامج دون عمم المستخدم. ويتميز برنامج الفيروس بقدرتو عمى اخفاء 
 نفسو والتمويو عمى المستخدم، كما يتميز بقدرتو عمى الدخول والتسمل الى النظام

 تدمير بغرض المستخدم ممع غير من ااَللي الحاسب عمى إدخالو يتم صغير برنامج ىو :الكمبيوتر فيروس
 .ااَللي لمحاسب المكونة واألجيزة البرامج جميع أو بعض

 سبب التسمية
تطمق كممة فيروس عمى الكائنات الدقيقة التي تنقل االمراض لالنسان وتنتشر بسرعة مرعبة بمجرد 

نفس التأثيرات الفيروسات الحاسوبية عندما تدخل الى الكومبيوتر تعمل  دخوليا الى جسم االنسان. وكذلك
ينتشر ويتضاعف الفيروس عن طريق تكرار نفسو واالنتقال من ممف برنامج الخر عند تشغيل االفعال. و 

 البرنامج المصاب او نسخو عمى قرص آخر.

 الفيروسات ظيور
 تطورت الوقت ذلك منذ و الماضي القرن من الثمانينات منتصف في باإلنتشار الفيروسات بدأت لقد

 من المعروف العدد وصل ولقد التسعينات عقد نياية مع خاصة وسرعة شراسة أكثر أنواع وظيرت
 وىنالك يوم كل ازدياد في وىي الفيروسات من االلوف مئاتل منيا المعدلة والنسخ الشييرة الفيروسات

 وىي عديدة دول في األبحاث ومراكز المختبرات داخل والمتواجدة الفتاكة الجديدة الفيروسات من فالاال
 . لمعدو التابعة الكمبيوتر أجيزة لتخريب الحرب حالة في األعداء ضد الكترونية كأسمحة مخزنة

 

 

قسم التمريض/  المعيد الطبي  
 المرحمة االولى



 طرق انتشار الفيروسات
ينتقل فيروس الحاسبات عن طريق شبكات الحاسوب واستخدام االقراص المصابة وشبكة االنترنيت وعن 

 .طريق البريد االلكتروني

 صابة بالفيروسأعراض اإل
 .بطء الجياز -1
 .متالء القرص بما اليتناسب مع حجم الممفات الموجودةإ -2
 ظيور مربعات حوار غريبة اثناء العمل عمى الجياز. -3
 فظ ممف.م بعممية فتح او حاضاءة لمبة القرص الصمب او القرص المرن دون ان تقو  -4

 الفيروسات عمل كيفية
 يبدأ وكيف متى و الزمان بتحديد يقوم حيث لو األوامر توجيو و الفيروس ببرمجة الفيروس أنشأ من يقوم

 أن دون اإلنتشار حرية يضمن حتى لمفيروس الوقت من كافية فرصة تعطى ما وعادة بالنشاط الفيروس
 بدأ حيث من الفيروسات تختمف و ، المستخدمين من ممكن عدد أكبر إصابة من ليتمكن اإلنتباه يمفت

 البرنامج في معين أمر تنفيذ بعد بالعمل يبدأ من وىنالك محدد وقت أو بتاريخ يبدأ من فينالك النشاط
 .النسخ من معين رقم الى والوصول التكاثر بعد بالنشاط يبدأ من الفيروسات من وىناك المصاب

 

 الفيروس ذلك انشاء من الغرض حسب تخريبية أنشطة بعدة الفيروس يقوم الفيروس ينشط أن وبعد
 الذاكرة امتالء عن تحذيرية رسالة بعرض تقوم أو بالمستخدم تستخف رسالة بعرض يقوم من فينالك
 يشل حتى نفسو ونسخ بتكرار يقوم من وىناك الممفات بعض تعديل أو بحذف تقوم اخرى انواع وىناك
 . الصمب القرص من المعمومات كل بمسح فتقوم فتكا اشد انواع ىناك و تماما جيازك

 الفيروسات أنواع
 الفيروسات الحاسوبية منيا:ختمفة من نواع م  أىنالك 

  (Boot Sector Viruses): )فيروسات قطاع االقالع( التشغيل بدء عند تعمل فيروسات -1
 في عادة توجد وىي الجياز، مكونات لمعرفة داخمية خاصة تعميمات إلى تشغيمو عند الكمبيوتر يحتاج
 ويقوم .التشغيل ببدء الخاصة البرامج عمى تحتوي التي ،  (System Files)النظام ممفات تدعى ممفات



 ، (Boot Sector)القرص عمى اإلقالع ببرنامج الخاص القطاع إلى بالتسمل الفيروسات من النوع ىذا
تالف  .اإلقالع عممية تعطل إلى يؤدي ما بيا، والعبث محتوياتو وا 

 .تشغيل الحاسوبقطاع االقالع )االستنياض( ىو مكان تواجد الممفات لتحميل نظام التشغيل عند بدء * 
  (File Infector Virus): الممفاتمموثات  فيروس -2

 واأللعاب المكتبية كالتطبيقات الكمبيوتر، عمى موجودة أخرى برامج وأي التشغيل، نظام النوع ىذا يياجم
 .وتدميرىا (bin, com sys, exe) بامتداد تنتيي التي الممفات بمحتويات العبث عمى ويعمل وغيرىا،
 حد البرامج المموثة، فان ىذه الفيروسات تنتظر في الذاكرة الى ان يشغل المستخدم برنامجاً يعمل أفعندما 

 .اخر، فيسرع عندىا الى تمويثو وىكذا، ويعيد ىذا النوع من الفيروس نسخ نفسو
 (Macro Viruses): فيروسات الماكرو   -3

 أنواع أكثر من وىي .أكسل أو وورد مايكروسوفت مثل المكتبية التطبيقات برامج الفيروسات ىذه تصيب
 .التطبيقات عبر كمبيوترك إلى التسمل عمميات في واستخداما انتشاراً  الفيروسات

 : (Multipartite Viruses)جزاء اال المتعددة الفيروسات  -4
وىو خميط من فيروس قطاع االقالع وفيروس تمويث الممفات. تموث الممفات، وعندما يتم تشغيميا تموث 

 االقالع. وعندما يتم استنياض الحاسوب يبدا الفيروس بعممو.قطاع 
 :)األشباح ( الخفية الفيروسات -5
 ثم التشغيل، قطاع وفحص تشخيص لطمب تتصدى ثم الذاكرة في تختبئ أنيا إذ .مخادعة فيروسات يوى

 .مصاب غير القطاع بأن السجل إلى مزيف تقرير ترسل
 : التحولّية القدرة متعددة الفيروسات  -6

 لكي آخر، إلى ممف من اإلنتقال عند الشفرات وتغيير التحول عمى الديناميكية القدرة ليا الفيروسات ىذه
 .اكتشافيا يصعب

  (Trojan Horse): طراودة)أحصنة(  حصان -7
 ىذه أجمو من صممت التي العادية الوظائف يخدم وال البرمجيات الى يضاف الكود من صغير جزء ىو

 تحين حتى بوجوده يشعر ال النظام أن في خطورتو وتكمن , لمنظام عمال تخريبيا يؤدي ولكنو البرمجيات
  .التخريبي دوره ليؤدي لو المحددة المحظة

 
 
 



  :(Worms) الديدان -8
 توليد إعادة عمى بقدرتيا وتتميز الدودة، استدعائو عند لمنظام أذى يسبب كود عن عبارة ىي الدودة
 إلى الدودة ىذه وتنتقل ، يتموث الدودة إليو تصل بالشبكة متصلجياز  أو ممف أي أن بمعنى ، نفسيا

 . وتتوالد الدودة تنتشر وىكذا الشبكة في آخر جياز أو ممف آخر

 : الفيروسات خصائص من
 : اإلنتشار -1

 .. ذلك في تساعده التي العوامل قدمت وأن سبق وقد .. اإلنتشار عمى ىائمة بقدرة أيضا الفيروس يتميز
 : التخفي عمى القدرة -2

 تزويد أيضا تم كما أخرى ببرامج اإلرتباط طريق عن والخداع التخفي عمى عجيبة قدرة لمفيروسات
 قدرة لو أو لطيفة بأعمال يقوم ببرنامج يرتبط الفيروس أن حيث والتشّبو مويوالت بخاصية الفيروسات

 .تخريبو عمى ويعمل النظام إلى يدخل تشغيمو بداية وعند مثيرة، أشياء عرض
 :الية التناسخ -3

 .وىو الجزء الذي يسمح لمفيروس ان يتاكثر
 :الية التنفيذ -4

 .وىو الجزء الذي ينفذ الفيروس كمسح بعض الممفات او البيانات

 :الفيروسات من الوقاية طرق
 .تجنب اخذ نسخ من برامج تخص االخرين -1
 .تجنب استخدام اقراص مرنة من مصادر غير موثوقة -2
 .االصمية المسجمة، وقم بفحصيا قبل استخداميااستخدام نسخ البرامج  -3
 .عمل نسخ احتياطية من الممفات والبيانات بصورة مستمرة لتتمكن من استعادة الممفات عند اصابتيا -4
 .يتم فحص اي برنامج او اي قرص تدخميا الى الحاسبة وذلك باستخدام برامج الحماية من الفيروس -5
 .كتروني اال اذا كانت الرسالة من مصدر موثوقعدم فتح الممفات الممحقة بالبريد االل -6
 ,Norton,McAfee) استخدام برامجة خاصة مضادة لمفيروسات تنتجيا شركات خاصة مثل -7

.Kaspersky) 
 



 الفيروسات من الحماية برامج
 : البرنامجان ىذان ىما اإلطالق عمى وأشيرىا أفضميا لكن الفيروسات من الحماية برامج من العديد توجد
  (Norton Antivirus) فايرس أنتي النورتون رنامجب -1
 (Mcafee McafeeMcafee)  مكافي برنامج -2

 ليما الدائم التحديث مع وخصوصاً  الفيروسات مكافحة مجال في واألقوى األفضل ىما البرنامجان وىذان
 عمى التعرف في الفرصة لو يتيح لمبرنامج الدائم التحديث ألن اإلنترنت خالل من الفيروسات ولتعريفات
 . بالجياز ضرر أي إحداث من منعيا ثم ومن الجديدة الفيروسات

 (Computer Crime) جرائم الحاسوب
وىي تمك القضايا الحاسوبية غير القانونية او الدخول غير الشرعي لمبيانات والممفات والبرامج مثل قضايا 

 السرقة والياكرز. التحايل والسرقة والتجسس والتزوير وقضايا التخريب والتي تسمى

 (Theft)السرقة 
يجد السارق ان البيانات المخزونة فية اكثر قيمة من قد عند سرقة الحاسوب ف نوع من الجرائم الحاسوبية

ضافة كممات العبور وتشفير البيانات بحيث نصح باخفاء الحاسوب عن االنظار وا  الحاسوب نفسو لذا ي
 .تظير البيانات بال معنى وغير مفيومة














































