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ه

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  .الحمد هللا والصالة والسالم على من وااله 

  
نضرا للتطور العلم الحاصل في شتى المجاالت وأن جميع المجاالت تقريبا 

 الكومبيوتر آان البد من إلىترجع في تحليل وتنظيم أبحاثها العلمية 
 وقد اخترت  المبتدئين في التعامل معإلى وتعريفيه الجهازاالهتمام بهذا 

نظام التشغيل ويندوز لكثرة استعماله من قبل دول العالم الثالث وارجو 
  .من اهللا التوفيق في ذلك وشكرا

  
  

  
  

   2008 ، األول تشرين  11 ،  السبت 

  1429 ، شوال  11 ، الموافق     
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: تعريف الحاسب اآللي  
ا لتعليمات محد           :الحاسب اآللي    تقبال المعلومات       عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل طبق ه اس ده ويمكن

  .وتخزينها والقيام بمعالجتها ثم استخراج النتائج المطلوبة

  

   :اآلليةأنواع الحاسبات 

ر  -1 ي الكبي ن   ) :Main Frame(الحاسب اآلل ره م ة آبي زين آمي ى تخ دره عل ه ق ر ل از آبي  جه
ا                 ا م ي وقت واحد وغالب ي      المعلومات ويمكن أن يدعم العديد من المستخدمين ف وع ف ذا الن ستخدم ه  ي

ستخدمين       ن الم ل م م هائ ا آ د به ي يوج ة الت سات الحكومي شرآات أو المؤس وك أو ال ستخدم . البن ي
سي  از الرئي ع الجه صال م ة لالت ستخدمون الوحدات الطرفي ة . الم ارة عن لوح ة عب دة الطرفي الوح

   شاشة ةزائدمفاتيح 

ى تخزين     اصغر من ال ):Mini Computer(الحاسب اآللي الوسط -2 درة عل حاسب الكبير وله الق
ا            وم بتخزينه ر ويمكن         آميه من البيانات اقل من التي يق ي الكبي  أنالحاسب اآلل

ر             ي الحجم الكبي ل من الحاسب اآلل سبه اق يدعم العديد من المستخدمين ولكن بن
ن      ا م ستخدمين فيه دد الم صل ع ي ي ع الت ي المواق ستخدم ف ى 100وي  200 إل

  مستخدم 

    

دا الحا-3 صغير ج ي ال و الحاسب الشخصي ) :Micro Computer(سب اآلل  Personal(  وه
Computer (     اديين راد الع ن األف ستخدمين م ات الم ي احتياج ث يلب مم الحاسب الشخصي بحي ص

  . أم بي آي هذا الجهاز على انه مطابق ألجهزة إلىويشار 

    

از -:( Games Computer)الحاسب اآللي المخصص لأللعاب -4 ستخدم لأللعاب وال يمكن     جه  ي
   .آخراستخدامه ألداء عمل 

  

  



  مكونات جهاز الكومبيوتر
                                                 HARDWARE                      المكونات المادية-1

راه أو                     ي يمكنك أن ت ا سب اآلل المكونات و األجهزة هي أي جزء من ألح
ك          أي هنالملحقات  . تلمسه  جهاز خارجي متصل بالحاسب اآللي ومثال ذل

   .المفاتيحالطابعة والفأرة ولوحه 

  

  

a- إدخالوحدات INPUT DEVICE                                                                         

ا يمكنك إدخال المعلومات                   ي عن طريقه  أو  تمثل وحدات اإلدخال وسيلة اتصال بالحاسب اآللي والت
ر  بإصدار األوام ح    .للحاس ون الماس ودم والميكرف ب الم صا اللع أرة وع اتيح  الف ة المف ا لوح ومنه

  . الضوئي

 b-    المعالجة                                                                                  PROCESS     

دة       ق وح ي عن طري ي الحاسب اآلل ة   تتم معالجة المعلومات ف ر    CPU المعالجة المرآزي ي تعتب ولت
ا                . الخلية األساسية بالحاسب    ات الحسابية آم ذ األوامر والعملي ة بتنفي دة المعالجة المرآزي وم وح وتق

وتقوم باالتصال مع أجهزة اإلدخال واإلخراج والتخزين        . تتحكم في حرآة المعلومات داخل الحاسب     
  . ألداء المهام المختلفة 

c- إخراجوحدات                                                  DEVICE                  OUTPUT   

ل داتتمث ات أو       وح ة المعلوم ك رؤي ا يمكن ن طريقه ي وع ب اآلل صال بالحاس يلة ات راج وس  اإلخ
    .الصوتيةشاشة العرض الطابعة السماعات :ومنهاالحصول على نسخة منها أو حتى سماعها 

d-   تخزين المعلومات                                 STORE                                           

زة التخزين            ان أجه دوالب األرشيف ف سبة ل آما هو الحال بالن
ظ   وم بحف اتتق ات   .المعلوم ي المعلوم ب اآلل ستخدم الحاس  وي

ة                ام معين ذ مه زة  لتنفي ذه األجه ى ه زة    .المخزنة عل ك أجه هنال
ة      :منهاخاصة لتخزين    القرص الصلب محرك األقراص المرن

  CD-ROM محرك الشرائط ومحرك األسطوانات المدمجة  
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   SOFTWARE                                                                المكونات البرمجية-2 

ة                  ي صورة الكتروني ي       البرامج هي مجموعه من األوامر المعطاة للحاسب ف ي توجه إل ا يجب    الت م
ة         ى رؤي درتك عل ع ق سها م رامج نف س ا لب ة أو لم ك رؤي ه وال يمكن فعل

ديكور فقط           .مغلفاتها   . وبدون البرامج تكون المكونات المادية آجزء من ال
ة      راص المرن تخدام األق ي باس ب اآلل ى الحاس رامج عل ل الب ك تحمي يمكن

ة ا  وهي  } CD-ROM{واالسطوانات المد مجه       ي   الطريق سائد ة ف  ل
يمكن            .الحاضرالوقت   ه ف أما إذا آان الجهاز داخل ضمن شبكة حاسبات ألي

   .الشبكةزيادة على ما سبق تحميل البرامج عليه عن طريق 

    

  :أنواع البرامج 

  
رامج         :برامج تشغيل النظام   ي والب ة للحاسب اآلل ات المادي ين المكون وهي البرامج التي تحكم العمل ب

   WINDOWS, WINDOWS 95, MS-DOSالتطبيقية ومن أآثرها شيوعا 

ة                    :البرامج التطبيقية  رامج تطبيقي ة ويمكنك استخدام ب ام معين ذ مه وهي البرامج ا لتي تسمح لك بتنفي
ي  ى الحاسب : ف ذلك العب عل م وآ ة الرس نظم المالي ات إدارة ال داد ترتيب الملف ل األع ة  تحلي الكتاب

ال       بيل المث ى س ا عل رة ومنه ة آثي رامج تطبيقي اك ب ات  وهن سيق الكلم امج تن امج  و wordبرن برن
.EXIL   

    

  :الماوس

  
 محتوياتها مختلفة حسب موقع النقر.ويقوم بعرض قائمة:الزر األيمن .1
 ويقوم بتحديد شي معين أو يفعل خيارا معينا:الزر األيسر .2
  يقوم بفتح برنامج أو نافذة معينة:النقر المزدوج .3
  وتقوم بتصفح النافذة المعروضة:عجلة الماوس .4
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  ويندوز
    عبارة عن نظام تشغيل يعمل على أساس النوافذ وهو ذو جودة عالية وسهل التعلم واحد  :ويندوز
  منتجات شرآة مايكروسوفت          
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ب طح المكت ن :س ارة ع و عب وه
ة   ى شاش اهرة عل ات الظ المكون
ى         وي عل شغيله وتحت الكومبيوتر عند ت

  ..مايلي
ات .1 ن :االيكون ارة ع ي عب وه

كا  ور و أش ل  ص غيرة تمث ل ص
ة   ذ مختلف رامج ونواف ي ب  والت

رامج        تح الب نستطيع بواسطتها ف
وتر    ي الكومبي ودة ف الموج

 )my computer ..my document(مثل
ة                 :شريط المهام  .2 ى قائم  startو هو عبارة عن شريط يقع أسفل الشاشة و على طولها يحوي عل

 ..ط وإظهاره يمكن إخفاء الشري..و الساعة وبعض االيكونات لبرامج مفعلة 
ا                :الصورة .3 شاشة ويمكن تغيره ة ال وهي عبارة عن صورة معينة يحددها المستخدم لتكون خلفي

 .. أو تعديلها
  

 
  
  

  :ترتيب االيكونات فوق سطح المكتب
  

 النقر و السحب .1
 بواسطة الزر األيمن للماوس .2

a.    ان ي مك اوس ف ن للم زر أأليم ى ال ر عل ننق
 فارغ على سطح المكتب 

b.  ن القائم ار م ا  نخت وف تعرض لن ي س ة الت
سب    ات ح ب االيكون ترتي

  ..)الحجم.النوع.االسم(
  
  
  
  



  :تحريك شريط المهام من مكانه
ام      ريط المه ى ش اوس عل ر الم ع مؤش وم بوض ن   نق زر األيم ر ال  وننق

ار منه  ة نخت ا قائم تظهر لن ن  lock the taskbar اس ل ع ع القف  لرف
إلى الموضع   الشريط وبعدها نضع مؤشرالماوس على الشريط ونسحبه        

  الجديد ونقلته
  
  
  
  
  

  My computer  
  

  هي عبارة عن أيكونه موجودة على سطح المكتب وهي ذات أهمية آبيرة حيث تحوي على المواقع
زن  سية للخ ام      الرئي ي النظ ذة ف ات الناف د مكون ذتها لتحدي ذ ناف نقوم بأخ كل  .windows س ذا ش وه

  .نافذتها
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ريط  )1 وانش ذة    : )Title bar(العن ن الناف زء م ريط ج ن ش ارة ع و عب م  وه ه اس ر علي يظه
شريط ..المفتوح  التطبيقالبرنامج أو ذة لتصبح بحجم     عند النقر المزدوج على هذا ال ر الناف  تكب

 .......وإذا أعدنا الكرة تعود إلى حجمها األولي الشاشة
ر.إغالق )2 صغير.تكبي ة  :ت ن ثالث ارة ع ي عب ن إغالق وه سئولة ع كال م ذ  أش النواف

 وتصغيرهاوتكبيرها 
زر األيمن    ):control menu(قائمة التحكم )3 ر ال وم بنق  وهي عبارة عن قائمة تظهر عندما نق

ا          ارات منه تعادة .التحريك .الحجم (للماوس على شريط المهام وتحوي عدة خي مكن     اآم ......)اس
 ..  alt+space bar ى بالضغط علدالكي بور القائمة بواسطة هذهالحصول على 

 يوجد في جميع النوافذ ويحوي على وهو عبارة عن شريط مهم):menu bar(شريط القوائم )4
  )file..edit...view……..help(عدد من القوائم أهمها

رط األدوات )5 ات ):toolbar(ش دة ايكون ى ع وي عل ريط يح ة  ش ائف معين وم بوظ صغرة تق  م
 ........)طبع..نسخ..قص..غلق..فتح( منها

ى بعض المعلومات     ):state bar(يط الحالةشر )6 ذة يحوي عل ل  هو شريط يوجد أسفل الناف  مث
 وغير ذلك..الحجم..عدد الحافظات

 
ذة           ):scroll bar(شريط التصفيح  شاشة والجانب األيمن من الناف ارة عن شريط يوجد أسفل ال عب

  وهو المسؤول عن تصفح محتويات النافذة عندما تكون اآبر من النافذة  
  
  
  :غير حجم نافذةت

  
زدو             .1 ر الم وان أو النق ار          جباستخدام عالمة التكبير في شريط العن وان أو اختي ى شريط العن  عل

 .......تغير الحجم من قائمة التحكم
 :تغير الحجم يدويا .2

a.  حيث نضع مؤشر الماوس على احد جوانب النافذة مع مراعاة االيكون          :بواسطة الماوس
 مؤشر ذو رأسين نضغط   إلىر شكل الماوس وتحوله حجم النافذة بحجم الشاشة عند تغي  

  ...........على زر الماوس األيسر مع السحب لتكبير حجم النافذة
b. احين   :باستخدام الكي بورد ى المفت ة      alt+space barحيث نضغط عل ا قائم ستظهر لن

 عندها سيتغير شكل الماوس وبواسطة مفاتيح االتجاهات الموجودة في     sizeنختار منها   
ورال ي ب وب     دك م المطل ى الحج د الوصول إل صغيره و عن م أو ت ر الحج ستطيع تكبي  ن

  .......enterنضغط على 
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  :تحريك النوافذ
  

سر                 :باستخدام الماوس  .1 زر األي وان ونضغط عل ال ى شريط العن اوس عل حيث نضع مؤشر الم
 .انها الجديدللماوس مع السحب نالحظ تحرك النافذة من مكانها وعند إفالت الزر تبقى في مك

ورد .2 ي ب تخدام الك ار  :باس ع اختي م م ر الحج وات تغي ث نفس خط ن moveحي دال م  و size ب
ى              وب نضغط عل ان المطل ى المك د الوصول إل ذة وعن باستخدام مفاتيح االتجاهات نحرك الناف

enter 
  
  

  :تفعيل وتعطيل النوافذ
  

  ......ماوس أو الكي بوردقبل العمل على أي نافذة البد من تفعيلها لتتلقى األوامر من ال
  :وهناك عدة طرق لتفعيل النافذة منها

 .ننقر على النافذة بواسطة الماوس لتفعيلها •
 .ننقر على مصغر النافذة الموجود في شريط المهام •
  ALT+ESC أو  ALT+TABمن الكي بورد  •

  
  :ترتيب النوافذ على سطح المكتب

  
  :هناك طريقتان لترتيب النوافذ وهما

تفاد     يدويا نست  • ذ باالس ر الحجم         ةطيع ترتيب النواف ا سبق من تغي  من م
 والموقع أي التحريك

 :أليا نرتب النوافذ حيث نتبع مايلي •
o فارغ في شريط المهام  نننقر الزر األيمن للماوس على مكا  
o ستظهر لنا قائمة نختار منها االختيار المناسب للترتيب 

  
 يحذف حيث أي شي.عبارة عن ايكونة موجودة على سطح المكتب :سلة المهمالت

                يذهب إلى سلة المهمالت
  
  

  : استعادة الملفات المحذوفة
  

ننقر مرة واحدة على الملف أو الحافظة الموجودة في سلة  .1
 restore األمر fileالمهمالت ثم نختار من القائمة 
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   restoreفظة ثم نختار األمر ننقر الزر األيمن على الملف أو الحا .2
سحبه خارج              الملفننقر على    .3  أو الحافظة مع استمرارية الضغط ون

 بقى في موضعه الجديدسلة المهمالت ثم نفلت الزر في
  
 
  

  :تغير خصائص سلة المهمالت
  

ة            لتغير خصائص سلة المهمالت ننقر زر الماوس األيمن على االيكون
ا     ار منه ة نخت ا قائم ر لن ظ    . propertiesفتظه دم حف ا ع إذا رغبن

ار     don’t move file to the recycle binالملفات المحذوفة نخت
    okثم ننقر على 

  
  
  
  
  
  

  تحوي هذه القائمة على عدة خيارات سنتناول أهم :Startقائمة 
  :الخيارات فيها

 ALL PROGRAMS :ذا  يويحو ار عل   ه رامج   ىالخي ع الب  جمي
  ...الموجودة في الكومبيوتر

 MY DOCUMENT :ائق  علىوتحوي وتر     أهم الوث ي الكومبي ف
ات          ةآما يحوي على والحافظات الرئيسي     ى أخر الملف  آما يحوي عل

 ...المفتوحة أو المستخدمة
 SEARCH :   ات ات والحافظ ن الملف ار بالبحث ع ذا الخي يح ه يت

 ...الموجودة في الكومبيوتر
 RUN:          ة مختصرة دو ذهاب    يقو هذا األمر بفتح البرامج بطريق ن ال

 ...ALL PROGRAMإلى قائمة 
 SETTING:  ضبط اه ال ث   . ومعن ن حي وتر م ضبط الكومبي ل

 .الخ...........االنترنيت.الصوت.البرامج.التاريخ.الوقت
 TURN OFF COMPUTER :الكومبيوتر أو إلعادة تشغيله أو إليقافه مؤقتاءإلطفا ... 
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  :التعامل مع الملفات والحافظات

 
  

  :حافظة جديدين إنشاء ملف أو
  
i. أنشاء حافظة على سطح المكتب. 

a. في مكان فارغ ننقر الزر األيمن ثم نختار.  
b.  نختارNEW ثم نختار حافظة أو ملف. 

ii. أنشاء ملف أو حافظة داخل نافذة. 
a.    ار م نخت  NEWفي مكان فارغ ننقر الزر األيمن ث

 .ثم نختار حافظة أو ملف
b.  نفتح أي نافذة ثم نذهب إلى قائمةFILE تار ثم نخNEW  

  . أو حافظةاملفوبعدها نختار 
  
  

  :أعادة تسمية ملف أو حافظة
  
i.    م ى االس رة عل ة وم ى الحافظ رة عل ر م سم ننق ب ال م نكت ث

 .الجديد
ii.              ار م نخت ننقر الزر األيمن للماوس على الملف أو الحافظة ث

 . ونكتب االسم الجديدRENAMEمن القائمة المعروضة 
iii.       رة واحدة     افذة ننقر عليه  أذا آان الملف أو الحافظة داخل ن م

 .RENAME االختيار FILEثم نختار من قائمة 
  
  
  
  
 

  :حذف ملف أو حافظة
  

i.          ننقر عليه مر واحدة بالزر األيسر للماوس ثم نختار المفتاحDELETE  اتيح  أو من لوحة المف
 . FILEمن قائمة  DELETEاألمر نختار 

ii.  ننقر الزر اليمن عليه ثم نختارDELETEمعروضةمن القائمة ال. 
iii.  النقر و السحب بواسطة أي زر للماوس ثم نسحبه إلى سلة المهمالت. 
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  :قص أو تحريك ملف أو حافظة

  
i. ر سحب+النف ضغط   :ال تمرارية أل ع اس اوس م أي زر للم ة ب ف أو الحافظ ر المل وم بنق ث نق حي

 . ثم نقوم بإفالت الماوس  فينتقل إلى الموقع الجديد الموقع الجديدإلىونسحبه 
ii. لصق  +قصcut+past:  

a.     اوس ى الملف أو الحافظة                 :بواسطة الزر األيمن للم اوس عل زر أأليمن للم ر ب حيث ننق
ه              cutفتظهر لنا قائمة نختار منها       ل إلي د أن ننق  بعدها نذهب إلى الموقع الجديد الذي نري

  .pastوفي مكان فارغ ننقر الزر األيمن للماوس ثم نختار من القائمة 
b.    باستخدام قائمةedit:نقوم بتحديد الملف أو الحافظة عليه مرة واحدة ثم نختار من             حيث 

 .pastئمة نختار األمر من نفس القاو في النافذة الجديدة  cut األمر editقائمة 
  

  :نسخ ملف أو الحافظة
  

       حيث نقوم بنقر الملف أو الحافظة بأي زر للماوس مع استمرارية ألضغط :السحب+النفر.1
       وقع الجديد ثم نقوم بإفالت الماوس  فينتقل إلى الموقع الجديد مع الضغط  ونسحبه إلى الم   
  . من لوحة المفاتيحCtrlالمستمر للمفتاح    
  :copy+pastلصق  +قص. 2

c.     اوس ى الملف أو الحافظة                 :بواسطة الزر األيمن للم اوس عل زر أأليمن للم ر ب حيث ننق
ذهب   copyفتظهر لنا قائمة نختار منها       ل               بعدها ن د أن ننق ذي نري د ال ع الجدي ى الموق  إل

 . pastإليه وفي مكان فارغ ننقر الزر األيمن للماوس ثم نختار من القائمة 
d.    باستخدام قائمةedit:             حيث نقوم بتحديد الملف أو الحافظة عليه مرة واحدة ثم نختار من

 .past  من نفس القائمة نختار األمرو في النافذة الجديدة copy األمر editقائمة 
  

  :تحديد أآثر من حافظة أو ملف في نفس الوقت
  

  :لتحديد أآثر من حافظة أو ملف في نفس الوقت هناك عدة طرق سنأخذ بعضها في نقاط
من  ctrlنقوم بنقر الزر اليسر للماوس على أي حافظة مع استمرارية الضغط على المفتاح             .1

 .لوحة المفاتيح
اح         أذا آانت الحافظات مرتبة نحدد أول حاف       .2 ى المفت م نحدد أخر       shiftظة مع الضغط عل  ث

  .حافظة نالحظ أن جميع الحافظات سيتم تحديدها
ضغط زر      .3 ث ن اوس حي طة الم ات بواس ن الحافظ د م د العدي ستطيع تحدي رى ن ة أخ بطريق

م              الماوس األيمن ونسحبه حول الحافظات نالحظ تكون صندوق شفاف و آل ما بداخله قد ت
  .تحديده

ى     نستطيع تحديد ج .4 ة بالضغط عل ذة معين ار  أو ctrl+aميع الحافظات الموجودة في ناف  نخت
  .select all األمر editمن القائمة 



  :آيفية البحث عن ملف معين أو حافظة
  

  :للبحث عن ملف مخزون في الكومبيوتر ألآن ال نعرف في أي قرص مخزون هو نتبع مايلي
  

   search ومن ثم نفتح الخيار startنفتح القائمة 
ي الطرف   ذة تحوي ف ا ناف تفتح لن س

  :وهي عدة خيارات األيمن
ش اهو ال ه م ث عن ذي تبح ي ال

  ؟.)حافظة.صورة.ملف(
ي          وتر أي ف ما هو موقعه في الكومبي

  ؟) .c.d.e.f(أي قرص هو
  هل نشارك االنترنيت في البحث؟

ة عن          ارات ثانوي آما توجد هناك خي
  الشي الذي

ثال    ه م ث عن نبح
  ...النوع.التاريخ.الحجم

  
ويمكن مما سبق ذآره أن نبحث عن       

  أي شي مع تحديد نوعه
  .إليهو موقعه و الوصول 

  
  

  Run  فتح البرامج باستخدام األمر 
  

 فيظهر لنا مربع حوار نكتي فيه اسم البرنامج مع موقعه أو إذا run ثم نختار األمر startنفتح قائمة 
  ثم ننقر WinWordالوورد نكتب فقط آنت تعرف تكتب األمر المختصر عنه مثال لفتح برنامج 

  … وهكذاokعلى الزر 
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ان للوصول :خصائص سطح المكتب اك طريقت ىهن  صندوق الحوار الخاص بخصائص سطح إل
و  ...المكتب  الشاشة 

  
ة    .1 تح قائم ا    startف ار منه م نخت ات         control panel ث دة ايكون ى ع وي عل ذة تحت ا ناف تح لن فتف

  . displayنختار منها 
 قي مكان فارغ على سطح المكتب ثم        األيمنننقر زر الماوس     .2

  . propertiesنختار 
  
ن        ا م وار بإمكانن ندوق ح ا ص يعرض لن سابقتين س التين ال ي الح ف

  : خالله إجراء تعديالت على سطح المكتب 
  
  
  
  
  
  
  
  

• Desktop tab:     زر مختص ذا ال شاشة وأمور        ه سبة لل صورة بالن ع ال شاشة و موق ة ال بخلفي
 :خرى و تحوي على مايليأ

o Background: وتحوي على الصور التي ممكن تحديدها آخلفية للشاشة.  
o Browse :     ار من استخدام صورة يمكن هذا الخي

 .مخزنة في الكومبيوتر آخلفية للشاشة
o Position:     ى ارات مختصة       ويحوي عل ة خي ثالث

 .بموقع الصورة
o Color: دون            د يحد شاشة أذا آانت ب ة ال ون خلفي  ل

 .صورة
o Customize desktop: د    د عن ره يمكن تحدي  نق

سي   ات الرئي ور االيكون ب   ةظه طح المكت ى س  عل
 .وتغير االيكونات وما إلى ذلك

  
  
  

  .okبعد تغير أي شي مما سبق لتطبيقه ننقر على الزر 
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ة • نscreen saver: شاشة مؤقت ن  تكم شاشة م ة ال ي حماي ة التوقف ف ن شاش تفادة م  االس

شاشة           ق و أسب  ارتحاال ة أخرى ويمكن ظهور ال اب أمني
شرط عدم تحريك              المؤقتة بعد فترة زمنية من التوقف ب

 :وتحتوي على مايلي.الماوس واستخدام الماوس
o Screen saver:     ن د م ى العدي وي عل وتحت

شاشات التوقف يمكن اختيار احدها لتكون شاشة         
 .مؤقتة

o Setting:بط ن يمك ار ض ذا الخي الل ه ن خ  م
وان     شاشة التوقف من   شكل و النص واألل  حيث ال

 .وما إلى ذلك
o Preview: تعرض لك شاشة التوقف قبل تطبيقها 
o Wait:ة د لتحدي ور شاش ة لظه رة الزمني  الفت

 .التوقف
 
 
 
 
  

 صناديق الحوار الخاصة     إحدىوهي  :appearanceالمظهر  
  :النوافذ وتحتوي على مايليبمظهر 

o Windows and button: دي وع  ل لتب ذ  النواف إطار  ن
 . حديثأو قديم زآأن يكون لويندو

o Color scheme :النوافذإطار بتغير لون حتسم . 
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o Font size:ريط  ر لتغي ى ش ود عل ط الموج م الخ  حج
 . العنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



شاشة         :settingالضبط   وهو صندوق حوار خاص بضبط ال
  :واهم ما فيها

o Screen resolution :ة  يوه ادة دق ة بزي  خاص
ا    أوالشاشة   ى           تقليله ر عل ا سنالحظ التغي د تغيره وعن
 .الشاشة

o Color quality: األلوانلتغير دقة  
  
  
  
  
  
  
  

  :startتغير خصائص شرط المهام و قائمة 
  

  :هذه الخصائص نتبع مايلي إلىللوصول 
 . properties على شرط المهام ثم نختار األيمنننقر زر الماوس  •
 .propertiesر  ثم نختاstartننقر زر الماوس األيمن على زر  أو •

  
 

  :فتظهر لنا القائمة التالية
  

  :المهام مختصة بشريط هي والتي مكونات هذا الصندوق
o Lock the taskbar:شرط المهامل لقف . 
o Auto –hide the task bar:ا ار ء إلخف  و أظه

 . شرط المهام
o Keep the…….:  ام رط المه ار ش اء و أظه  إلخف

 .مع النوافذ
o Group similar…:تح اد عن ذ   ف ن النواف د م لعدي

 .يجمعها في ايكونة واحدة في شريط المهام
o Show …..:ايكونات صغيرة في شريط المهام ممثلة بمشغالت و انترنيتر إلظها . 
o Show the clock :في شريط المهاموإخفائها الساعة رإلظها . 
o Hide inactive icons:االيكونات الغير مفعلةإلخفاء  
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 start تحويله إلى خصائص قائمة و  أعالهلتغير الصندوق
  :start menuننقر فوق الزر 

  
يحتوي هذا الصندوق على خيارين وهما لتغير نمط ظهور 

   ويمكن مالحظة ذلك عند تغيره startقائمة 
  

 وهي لتغير حجم customizeآما تحتوي ايظا على الزر 
  االيكونات وضوابط أخرى 

  
  
  
  
  

  (control panel)كم بعض الضوابط الموجوده في لوحة التح
  

 لحذف واظافة البرامج ومكونات الويندوز •
 
  .لضبط الوقت والتاريخ •

  
 .لضبط خصائص سطح المكتب •

  
  .نوع جديد من أنماط الخطألظافة  •

  
 .لضبط الماوس من حيث السرعة و الشكل  •

  
  .لضبط الطابعة •

  
 .ت من حيث الشدة وتوزيعه و نوعيتهلضبط الصو •
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جو أني وأر فيه فمن اهللا وما تعثرت فيه فمن ومن الشيطان أجدتوما  هذا
قد وفقت في عرض شي بسيط عن نظام التشغيل ويندوز وال تنسونا من 

  خالص الدعاء
  
  
   

  
Sa_biii13@yahoo.com 


