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   بسم اهللا الرمحن الرحيم
  بعده  النبيعلى من  ونسلم رب العاملني ونصلي احلمد هللا

    للعاملني سيدنا حممد وعلى أله وصحبه أمجعني وبعدبعوث رمحة ملا
مت تصميم هذا الكتاب ملساعدة أخواني الذين يعانون من نسيان كلمات املرور وما 

 اجلدد للكمبيوتر والذين تنقصهم على ذالك من املشاكل خاصة مع املستخدمني بيرتت
  اخلربة وأسأل من اهللا أن يأجرني على هذا اجلهد املتواضع 

  ونبداء شرحنا ببسم اهللا
  

  الدخول  ديوجد عدة طرق لكسر كلمة السر التي نطالب بكتابتها عندما نري
  للويندوز للوصول إىل سطح املكتب   

  
  :وهي كالتايلوهي كالتايلوهي كالتايلوهي كالتايل    بعدة طرقبعدة طرقبعدة طرقبعدة طرق     xpميكن كسر كلمات املرور يف وندوزميكن كسر كلمات املرور يف وندوزميكن كسر كلمات املرور يف وندوزميكن كسر كلمات املرور يف وندوز*

 نضط على املفتاح اإلقالعنقوم بعمل ريست للكمبيوتر وأول مايبدء الوندوز يف - ١
f8وخنتار األمرsafe moadeجديد يظهر لنا مستخدم املفتاح أنرت ونضغط
 الوضعمت فتح الكمبيوتر يف  بأنهنقوم بفتحة وتظهر لنا رسالة ختربنا administratorوه

متغرية وليست طبيعية بعدها نقوم بالدخول علي  األلوان إنخنتار نعم فنالحظ  اآلمن
حسابات املستخدمني وخنتار احلساب املراد تغيري كلمة املرور له فنالحظ انه مل يطلب 

التشغيل ونفتح بكلمة  نعيد امباشرة وبعدهنقوم بتغيريها  وإمناكلمة السر القدمية 
نقوم حبذف كلمة السر  والقدمية أ الكلمةمن  بدالقمنا بإصالحها  التياملرور اجلديدة 

  فنجد أنه مل يطلب كلمة السر القدمية
على  بالضغط ماملرور نقونفتح جهاز الكمبيوتر واول مايطلب كلمة : الطريقة الثانية- ٢

  ctrl+alt+delاملفتاح 

  
اسم املستخدم  حبذفيظهر لنا مربع مكتوب اسم املستخدم وحتت كلمة املرور نقوم 

ونرتك كلمة السر فارغة الندخل كلمة سر administratorالكلمة التالية هبدال منونكتب 
بعدها ندخل على حسابات املستخدمني ونغري كلمة administratorثم أنرتفيتم فتح ال

 نكتب كلمة مرورجديدة من دون مايطلب كلمة السر القدمية والاملرور 
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administratorكلمات مرور من تلقاء  دائما اليطلب كلمة مرور الن الويندوزاليضع
    نفسهإالإذاكان هناك أحد قد عبث بالوندوز

وهذه الكلمة  award_sw كلمة املرور ندخل الكلمة التالية ب الويندوزعندما يطل-٣
  باملائة٩٥نسبة جناحها 

  الكيس لاملوجودة داخنقوم بفتح الكيس وننزع بطارية السيموس -٤

  
ثانية ليتم ١٥صيل بينهما بسللك معدني ملدة ويوجدجبانبها اثنني جنابر نقوم بالتو 

  تفريغ الشحنة

  
  وننتظرملدة نصف ساعة قبل تركيب البطارية ثم نعيدها فنجدان كلمة السر قد أزيلت

ز اجهى نقوم بالنقر عل ةبالطريقة التاليadministrato كلمة السر عن ال أزاله ميكن-٥
  تتبع الصورة التاليةالكمبيوتر بالزر األمين ثم خنتار األمر إدارة ون
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  ثم خنتار األمر املستخدمون احملليون وا�موعات احمللية
  
  

  خنتار املستخدمون 
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فيظهر لنا مجيع حسابات املستخدمني نقوم بالنقر على احلساب املراد تعطيل كلمة 
  لنا القائمة التالية تظهر األمينالسر عنه أوتغيريهاننقر عليه بالزر 

  
  

اردنا  إذاندخل كلمة مرور جديدة  ممتابعة ثتعيني كلمة مرور ثم  ولاأل األمرخنتار 
هذه الطريقة الميكن استخدامها  إنلها مع العلم ري كلمة املرور أو املتابعة لتعطيتغي

  االاذاكان الكمبيوتر مفتوح 

 hiren's والصورة عن طريق ححرفية بالشرالطريق اخلامسة وهي طريقة 
boot       
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������م ��ح ����� آ-٦��� آ��� ا���ور 
administrator  و()�' &%س���امhiren's boot 

cd  
  

  
  
  
  

������م�  hiren's boot cd و()�' &%س���ام administrator ��ح ����� آ�� آ��� ا���ور 
  

 
 
 
 
  :م��م�

8�5 آ�%&�=% >.� ا��خ:ل ��78 ا��5�6 آ4)�اًَ م% �0�1ض �.�)%ن آ��� م�ور� >�� ا������م ا
�)administrator C ا������م B6 آ��ه% &%��خ:ل إ�?و ��D و ًَ%(E0%دة م��  ا�Jي �6:ن H< ا

K� LM� س%.� آ��� س� مB ا
 

���K خ�Qة آQ)�ة  وأر�� أن أذآ� ا������م)B ا��Rد >�? ا�Q�6):ت� أو T(� BنمU&  �0ف� >��Y ��0%د �Dاء ا��:اض)L ا
%=H�0� أو %ًZ(� %=.<  %5 أن ت��أ مR� C& [�Hك�(]ت�ت�< و �^داد ر ?�_ L(م:اض Bم KH�0ت Y >��0� ا

 
:��B6 م%ذا :  

6��� م�ور ؟ administrator م%ذا �: آ%ن ا������م -& >�aم 
 Y ت.LE مK0 ا��8ق ا�0%د�� ؟ و windows vista م%ذا �: آ%ن d1%م ا��C(bc ه: -

 
�?  اiج%&�<��Zسjا >H  ح�c��<ا%�� : ا

 
C�0�  :أس��a ا

>H �Q(ه���� ��B6 اYس�0%�1 &%س8:ا�1 ا�k)%�1 ا%a� hiren's boot هJ' ا
 مB اس8:ا�1 ا�=)�1^ &:ت ا�c=)�ة ١٠ اi[�ار H<ا�1�Q%مl  و�:ج� &=%

 
 
 

�)=% ا�����8 اi[�ارات< C�0ت >��  :ا
 و�.�وز آ%�H إ[�ارات

windows xp 
windows vista 

windows seven7 
 
   :ا��cح

 C0R1 ?��)�ا�����8 اjو%��  اuDiع مB ا��)�ي  و�v اuDiع مB ا��)�ي &%�����8 ا
 C�0& ت�:(Q�6��R=%ز أول م%��Qاء ا�R=%ز &%uDiع �1:م &%�v��reset bM إ>%دة تC(bc ج=%ز ا��? ا���E%ح  ]<

delete+f2�(�%���.% ا�.%JHة ا �=M�Hس���ار%&  
� ��� ���� ا���ی�س�� ا�.�رة ا�,����+�*( �) '&ی% ا$��# آ�� 
!   إذا د




�رع ا����ري �� ���ف ���� �

   

  
  
    

�(�%��  LM1 ا���ص و �1�K���� B< L _�? تd=� ا�.%JHة ا
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 hiren's boot cd 10 ثv تd=� أ�D%م &�امl اYس8:ا�1
 

 
 

 vDر ر%(�� آ�% ه: م:ضH 7< ا�k:رة أ>u' ��1٣% را
%.� �=dت vل ��1%ر ث%R�� D active password changer 3%ئ�� &%��QامH l< هJا ا
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 vD5�61 ر �(�%�� enter ثbM1 v] H١< ا�.%JHة ا
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���)� bM1 enter] &�0 ذ%��  آ�% ه: م8�:ب H< ا�k:ة ا
 

 
 

� >B أ��d1 ا��C(bc ا��:ج:دة >�? آ�Q):ت�ك وaQ�  ا��< H)=% م����م)�Q� Bأ &�0 ذ�� ا
 

 
 

C(bcم ت%d1 ل وج:د%_ >H >�� %�� �=&%cم �R(�.� وا_� س�6:ن ا
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B(م�������? ا�R=%ز &�% v=(H &�0ه% Ck1 إ�? ا��8:ة ا��=�� و ه< D%ئ�� &Uس�%ء ا< Bج:د�:�� administrator  ا
  &�aوف ()� مE=:م�ا��%ص &.% U� K1�Hت< دائ�%  ممu4 ا�ka:ل >�? أسv ا������ %وإذا أرد1

  ���Q% م% LM1 أسv ا������م ا��%ص &.% &Uس�%ئ.% و&�aوف >�&)� �Jا%) %.1j ت%&%�_  
��0&)� تUت %& �&:�6��  &�aوف (���Q و()� مE=:م� �Ba1 B6 ?ا������م)B ا

�? _�ف [x]�=�.% ا�Jي أم%مu< Kم�  < [bM� �1y:م &�خ�)%رة وا
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v�D >H your choice يJ�������م ا� �Hا:���)K و ذ�� آ�% H< اjرD%م ا��<  5�61 ا��vD ا< >�����1 إزا�� آ��� ا��� ا
%�� ا�k:رة ئ�� H:ق HTE1 >H< ا

 

 
 

�? و ه< م% �=�.% [�ا_ُ� و<jا >H %ً(ئ%��0�� تE���)=% >uم� Y_� ا��)%رات ا< >�� x ا
�? زر< [bM1 و ا�ن y B(Qآ�% ه: م 
 

�=dت ���� و ا��< ت�1�Q%  &�0 ذ(�R�������م ا���aد &K1Uا��س%�� ا� ��� تv إزا�� آ��� ا
�(��0��)�� [�Q0  ا v�d_ Y %آ)�آ�U��%& v607 مR.ج�&:ه% و س�..  
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���وج �ا��س%�� ا��%&�� ت��Qك &�D K1U تv آ�� آ��� ا���ور &%��Uآ) �=�تا�ن �  أضb] أي م�E%ح 
  '�() K.م �(E��(�  '�c.� �6%ب أن�  �1ج: أن ت1:6:ا �D اس��Eتv مB هJا ا��cح آ�% �1ج: م�B اس�E%د مB هJا ا

  خ8%ء أو ت�H �(k< ا��cح  �1ج:ا م.v6 ا��J0رة ان آ%ن ه.%ك
 أو >�م وض:ح ا��6Eة

 

٧ - ���ا�����8 ا��%&�0وه< م�%_K  >.�م% 61:ن داخC ا�:�.�وز _)� �1:م &��6 آ
 %=���� B< ���  ا

 5�61  C(bcئ�� إ&�اء ت%D Bوس م��� ااa7 م�E& �1:م �ثv م:اcmd  �H اjم�_)
�(�%��  آ�% H< ا�k:رة ا

  

 >H %وس   آ���� اaم %.� 7�E��(�%��  ا�k:رة ا
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�)� enterثbM1 v] ا���E%ح  net userثv  &�0 ذا�� 5�61 اjم� %��  آ�% H< ا�k:رة ا

  

�.% _�%&%ت ا������م)B آ�% �%ه�H %1< ا�k:رة ا��%&�� �1:م  �=dت ��ثv &�0 ذا
ثv أسv ا��a%ب  ثv رم^ ا�.��R مL م�ا>%ة ا��Eا(%ت   آ�%  net user  &�6%&� اjم� 
k���a%ب ا��HYاض< ه: H< ا� ����: أرد1% أن ��61 آ��� ا u4�H �(�%��:رة ا

 >�%��     * net user administratorاjدم.���ات:ر5�61 ا��%ر ا
 ��.1 vثEnter  

�)� Enter :6.H ثv 1.��  ا���E%ح         %�� نثuث م�ات م��%�)%ت آ�% H< ا�k:رة ا
��a%ب   � ���  &Jا�� �D ت��k.% مB آ��� ا
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  سياف النهاري/ حتياتي أخوكم يف اهللا صويف األخري تقبلوا خال
  منكم الدعاءونرجو                                     

  
  ٧١٤٧٢٧٣٧١- ٧٧٠٢٧٣٧٤٥ت               ذ��ر_اليمن            

  الربيداأللكرتوني                        
                                          fabdu@yahoo.comSaya  
 
 

  
  
  
  

  
  
  

 
 


