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 : Starting the Computerتشغيل جهاز الكمبيوتر * 

  اضغط على زر الطاقةPower  الصندوق الرئيسي( الموجود في وحدة النظام( System Unit (Main box). 

  سيتم بدأ تحميل نظام التشغيلWindows 7 وستظهر شاشة الترحيب ،Welcome screen   وبعدها ستظهر شاشة الدخول

Login screen. 

 : Log in الدخول اىل املستخدم* 

  اذا كان هناك( رقم سري تم وضعه مسبقا لجهاز الكمبيوتر عند الدخول الى المستخدم فإن شاشة الدخولLogin Screen سيتطلب )

 بالشكل التالي:فيها كتابة الرقم السري كما 

  اكتب الرقم السري في المستطيل ثم اضغط الزر. 

 

 

 

 

 

 

 

 : Create Users انشاء املستخدميـن* 

  اضغط       
، سيظهر لك نافذة المستخدم الحالي

 كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

  الحالي للمستخدم  كلمة سرالنشاء  ستظهر نافذة انشاء الرقم السري .. اكتب  اضغط على

 وذلك للتأكيد، ثم كرر كلمة السر مرة في المستطيل  كلمة السر في المستطيل 

 .يمكنك كتابة شيء يدل على كلمة السر في حال فقدانها  ثم اضغط الزر  وفي المستطيل 

 

  ث حي  تغيرت الى تم انشاء كلمة السر للمستخدم الحالي وستجد ان
 يمكنك تغيير كلمة السر في أي وقت آخر.

 

 ثم  ثم اكتب كلمة السر الحالية في المستطيل  ط على ولحذف كلمة السر الحالية اضغ

 .اضغط الزر 
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  ثم اختر صورة من الصور المعروضة .. ثم اضغط الزر  ولوضع صورة للمستخدم الحالي اضغط على

سيظهر لك مستعرض  . او الختيار صورة من على جهاز الكمبيوتر اضغط على 

 .الجهاز .. اذهب الى مكان الصورة على الجهاز ثم حدد الصورة ثم اضغط الزر 

 

  ثم اكتب االسم الجديد في المستطيل  ولتغيير اسم المستخدم نفسه اضغط 

 .ثم اضغط الزر 

 

  ثم اكتب باالسفل ..  ثم اضغط على  أما النشاء مستخدم آخر اضغط على

ثم حدد نوع المستخدم باختيارك احد االختيارين .. اما  اسم المستخدم الجديد في المستطيل 

والذي يعني انه المستخدم الذي يمكن ان يستخدم معظم البرامج وليس كلها ويستطيع تغيير في اعدادات النظام  

والذي يعني انه مستخدم مدير للجهاز  ان يؤثر على المستخدمين اآلخرين او على حماية الجهاز .. او االختيار  دون

 ... ثم اضغط الزر 

 

 سيظهر لك جميع المستخدمين الموجودين للجهاز  .. اضغط على الزر  موجودتعديل على مستخدم لول
 .. اضغط على المستخدم المطلوب التعديل عليه .. ثم ابدأ بالتعديل.

 ( ولتفعيل مستخدم الضيوفGuest ) والذي يستخدم فقط لمشاهدة محتوى الجهاز وال يمكنه التعديل على اي شيء .. اضغط على ..

ثم  (Guest).. وإللغاء تفعيله مرة اخرى اضغط على اسم المستخدم  الزر  ثم اضغط على (Guest)على اسم المستخدم 

 .اضغط على 

 :Shut Down Computerغلق جهاز الكمبيوتر * 

  اضغط  . 

 :Restart Computerإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر * 

  اضغط   ستظهر قائمة، اختر منها ثم اضغط على السهم الصغير Restart. 

 :Switching Between Usersاالنتقال بيـن المستخدميـن * 

  ثم اختر من القائمة  ثم السهم  لغلق المستخدم الحالي تمام وفتح مستخدم آخر .. اضغط الزرLog off. 

 اختر من القائمة  ،اما لالنتقال الى مستخدم آخر بدون غلق محتويات المستخدم المفتوح حالياSwitch User. 

  اما اذا اردت قفل المستخدم الحالي فقط بدون غلق محتوياته، اختر من القائمةLock  أو من خالل لوحة المفاتيح اضغط زر النوافذ

 + . 

 : Sleep Computer )الغلق المؤقت للجهاز( توفير الطاقةوضع * 

  وهو يعتبر غلق شبه كلي لجهاز الكمبيوتر .. ولكن جميع البرامج التي فيه قد تم ايقافها مؤقتا .. وعند تشغيل الكمبيوتر مرة أخرى
 مرة أخرى وكأنها لم يتم ايقافها، حيث يعمل على توفير الكهرباء. تعود تلك البرامج للعمل

  ثم اختر من القائمة  ثم السهم  ولوضع الجهاز في وضع النوم، اضغط الزرSleep. 
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 : responding application-Shutdown a nonغلق التطبيقات الغري مستجيبة * 

 ( عند توقف تطبيق او برنامج ما عن العمل سيظهر في شريط عنوان التطبيقNot Responding )  ولغلق البرنامج الغير

 ،Start Task Managerثم اضغط على  Delete+  Alt+  Ctrl  مستجيب اضغط من لوحة المفاتيح على 

  او اضغط على Esc+  Shift+  Ctrl  من لوحة المفاتيح :سيتم فتح المربع الحواري الخاص بمدير المهام كما بالشكل التالي 

  حدد التطبيق الغير مستجيب من التبويبApplications   

 .ثم اضغط الزر 

 

 

 

 :  MouseUsing إستخدام الفأرة* 

 Pointing ( االشارة: وتعني الذهاب بسهم الفأرة فوق أيقونة ما ولتكن ايقونة =Computer ... )

ستظهر رسالة تعرض معلومات عن هذه االيقونة ... وكمثال آخر )اذهب بسهم الفأرة الى الساعة التي في 
 لي:سيظهر لك تاريخ اليوم( ، كما بالشكل التااسفل الشاشة على اليمين ... 

 

 Click .ضغطة بزر الفأرة االيسر للتحديد = 

 R. Click ضغطة بزر الفأرة االيمن لعرض =  

(  up menu-"Pop enumShortcut" "القائمة المنبثقة" قائمة االختصار)

  للشيء المضغوط عليه، كما بالشكل التالي:

 

 Double Click االيسر لفتح اي الضغط مرتين بزر الفأرة  = النقر المزدوج وهو

 ... الخ. برنامج ملف او

 

 Drag and Drop  أوClick and Drag  ثم السحب الي مكان أخر ثم ترك زر  لضغطا= وهو الضغط بزر الفأرة االيسر مع استمرار

 ويستخدم للتحديد او النقل والنسخ. الفأرة االيسر
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 : Desktop Components مكونات سطح املكتب* 

 ويتكون من: : Taskbarشريط المهام : أوال

 :Start Menuقائمة إبدأ  .1

  من لوحة المفاتيح، او بالضغط على  ، او بالضغط على الزر  وتفتح بالضغط على الزر Esc+  CTRL. 

 :ستظهر قائمة ابدأ كما بالشكل التالي 

 

 :Opened Windowsمنطقة النوافذ المفتوحة  .2

  مجلد مفتوح( يعرض بها اي نافذه تم فتحها، مثلFolder – مفتوح  برنامحProgram –  صورة معروضةPicture.) 

 .)كما يمكن تثبيت بها بعض البرامج كأختصارات لها )سيتم شرح هذا الجزء الحقا 
 :Notification Areaمنطقة التنبيه  .3

  وهي المنطقة التي تعرض بعا بعض البرامج المهمة المفتوحة، وايضا يظهر منها اي رسالة تنبيهية لمستخدم الجهاز، وايضا يتم
 عرض الوقت فيها .. الخ.

 

  محتويات قائمة إبدأ أهمStart Menu: 
1. All Programs .جميع البرامج المثبته على الجهاز = 
2. Recent Used Applications .قائمة أخر التطبيقات المستخدمة = 
3. Control Panel  لوحة التحكم = .وتستخدم في كثير من المهام 
4. Device and Printers .الطابعات واالجهزة المتصلة بالكمبيوتر خارجيا = 
5. Help and Support .مركز الدعم والمساعدة = 
6. Recent Items ن غير موجودة وسيتم شرح كيفية اظهارها الحقا(.= قائمة آخر الملفات المستخدمة )في الغالب تكو 
7. Some Desktop Icons ( بعض ايقونات سطح المكتب الهامة =Computer – Documents – Music  ... .)الخ 
8. Games  االلعاب الملحقة بنظام التشغيل =Windows 7. 
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  في شريط المهاممنطقة النوافذ الفتوحة وتثبيت بعض البرامج in Taskbar & Pin Programs Opened Windows: 

 .يعرض في تلك المنطقة أي نافذة مفتوحة ويتم العمل عليها او استعراضها 

 لتثبيت برنامج ما في شريط المهامو: 

 وهي سحب اختصار البرنامج من على سطح المكتب الى المكان المراد تثبيته فيه من شريط المهام حتى تظهر جملة الطريقة االولى :

(Pin to Taskbarكما بالشكل )    .ثم اترك زر الفأرة 

 اذا كان هناك نافذه مفتوحة حاليا لبرنامج ما ستكون معروضة في شريط المهام كما بالشكل  :الطريقة الثانية  اضغط 

 .اخترثم  على هذا البرنامج من شريط المهام  R. Clickكليك يمين 

 

 اضغط زر الطريقة الثالثة :  programsAll    اضغط كليك يمينR.Click  على اسم البرنامج المراد تثبيته في شريط

 .Pint to taskbarاختر من القائمة  المهام 

  والزالة برنامج من شريط المهام  اضغط كليك يمينR.Click  على البرنامج في الشريط  اخترUnpin this program. 

 ادوات النظام( منطقة التنبيه( (System tray) Notification Area: 

 وتحتوي على

وبالضغط تلك االيقونة، ستظهر قائمة يمكنك منها  : وذلك من خالل االيقونة التنبيه بلغة الكتابة .1
 اختيار اللغة التي تكتب بها حاليا.

، وبالضغط على السهم الصغير  واالنترنت  : مثل الصوت التنبيه ببعض المهام التي تعمل حاليا .2
 الذي بجانب تلك المهام سيعرض بقية المهام التي تعمل ولكنها مخفية، كما بهذه الشكل.

ى واالشارة المعروض بتلك المنطقة وحين الذهاب بمؤشر الفأرة  الحالي فالوقت :التنبيه بالوقت والتاريخ .3
 منطقة الوقت بدون الضغط عليه سيظهر تاريخ اليوم.

: اذا كان هناك نوافذ عديدة تعمل وتريد رؤية سطح المكتب Show Desktopهار سطح المكتب زر اظ .4

سيتم تصغير جميع النوافذ المفتوحة الى شريط   مباشرة اضغط على هذا الزر الموجود في يمين منطقة التنبيه 
 .كما كانتستعود النوافذ المفتوحه على هذا الزر مرة اخرى وبالضغط  المهام،

  كما يمكنك تنفيذ تلك المهمةShow Desktop  او من    + من خالل الضغط من لوحة المفاتيح على ،

 من القائمة. Show the desktopعلى شريط المهام ثم اختيار  R. Clickخالل الضغط كليك يمين 
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 :Desktop Iconsايقونات سطح المكتب : ثانيا

 

  اذا كان هناك رقم سري للمستخدم(. اليمكن ألي مستخدم آخر فتحهالمجلد الخاص بالمستخدم والذي( 

 

  "القرص الصلب "الهارد( يحتوي على جميع االقراص التخزينية مثلHard Disk –  قارئ اإلسطواناتDVD Rom )

 وتر من وحدات تخزينية.وجميع مايكمن توصيله بجهاز الكمبي

 

 

 .)االجهزة االخرى الموجودة في نفس الشبكة )اذا كان الجهاز موصال بشبكة محلية 

 

 .سلة المهمالت 

 

  )ًلبعض البرامج  اختصاراتكما أنه يوجد على سطح المكتب )غالبا ً  على الجهاز. التي تم تثبيتها مسبقا

  الظهار او اخفاء ايقونات سطح المكتب  اضغط كليك يمينR.Click  على سطح المكتب  اختر   ستظهر

 كما بالشكل التالي: Change desktop iconsنافذة تخصيص سطح المكتب، اضغط منها على 

 

 

 :سيظهر المربع الحواري الخاص باعدادات ايقونات سطح المكتب كما بالشكل التالي 

  ضع عالمة  امام االيقونة المراد اظهارها على

عالمة الصح الخفائها من سطح  او ازل سطح المكتب 

  .OKثم اضغط الزر  المكتب 
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 للبحث عن أي معلومات في كيفية استعمال الجهاز وادارته. : Help and Support مركز الدعم واملساعدة* 

      اكتب امر البحث في مستطيل البحث   اضغط الزر 

 سيبدأ البحث عن االمر الذي كتبته وسيظهر لك نتائج البحث كما يلي: 

  اضغط على نتيجة البحث المناسبة لعرض

 المعلومات والمساعدة.

= للعودة الى الصفحة الرئيسية لمركز  

 الدعم والمساعدة.

 = لطباعة نتائج البحث. 

= الستعراض فهرس البحث واالختيار  

 منه.
 

 (.Back – Forwardلدعم والمساعدة )ا= للتنقل بين صفحات مركز  

 :View Computer's Basic System Information إظهار معلومات النظام األساسية* 

        

  أو من خالل الضغط كليك يمينR. Click  على     ستظهر نافذة بها جميع معلومات النظام، كما

  بالشكل التالي:
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 :Change the Computer's Desktop Configuration  تغيري إعدادات سطح املكتب* 

 :Date and Timeالوقت والتاريخ : أوال

  اضغط على    

  أو      

  :سيظهر المربع الحواري الخاص باعدادات الوقت والتاريخ، كما بالشكل التالي 

  ولتغيير الوقت والتاريخ اضغط على الزر

. 

 التوقيت المحلي  والختيار او تغييرTime 

Zone  اضغط على الزر

. 

  ولضبط الوقت تلقائيا من خالل االنترنت 

ثم ضع  Internet Time اضغط على التبويب 

 Synchronize with anامام االختيار  عالمة 

Internet server. 

 

 :Settings Volumeإعدادات الصوت : ثانيا

  سيظهر لك مستوى الصوت .. اضغط على  لرفع مستوى الصوت وخفضه او كتمه اضغط على أيقونة الصوت من شريط المهام

 لكتم الصوت ليصبح بالشكل  مع السحب ألعلى او السفل لرفع او خفض مستوى الصوت، كما يمكنك الضغط على الزر  الزر 

 .ليصبح بالشكل  يل الصوت مرة اخرى اضغط على والعادة تشغ

  وللتعديل على مستوى صوت برنامج واحد فقط بدون كتم صوت الجهاز كله اضغط على   سيظهر  ثم اضغط على

 يمكنك رفع او خفض مستوى صوت البرنامج المطلوب او كتمه. مربع حواري يضم جميع اصوات البرامج التي تعمل حالياً 

 

  أو من خالل       وتحت العنوان الفرعي

   اضغط على   سيظهر

قم بضبط  ضم جميع اصوات البرامج التي تعمل المربع الحواري الذي ي

 صوت البرنامج المطلوب كما تريد.
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 :Display Optionsخيارات العرض : ثالثا

       

   

  او بالضغط كليك يمينR. Click  على سطح المكتب    ستظهر نافذة تخصيص سطح المكتب، كما بالشكل

 التالي:

  اضغط على الشكل او النموذجTheme 

 Aeroالمطلوب من مجموعة االشكال 

Themes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )كما يمكنك االختيار من مجموعة االشكال الكالسيكية )القديمةClassic Themes:كما يلي ، 

 

 

 

 

 

 

 

  ومن مجموعةMy Themes يمكنك الضغط على ،   سيتم عرض صفحة انترنت تحتوي على

الموجودة  Downloadقم بتحميل احدهم بالضغط على  مجموعة من االشكال او النماذج التي يمكن تحميلها على جهاز الكمبيوتر 

 وقم بحفظ النموذج على سطح المكتب، سيظهر النموذج على سطح المكتب كما بالشكل التالي: اسفل النموذج المطلوب تحميله 
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  قم بالضغط على النموذج نقرا مزدوجاDouble Click  :سيتم فتح نافذة تخصيص سطح المكتب كما بالشكل التالي 

 

  لمسح هذا النموذج اضغط كليك يمين عليهR.Click   ثم اخترDelete theme. 

  كما يمكنك تغيير اسم النموذج بحفظه بإسم آخر  حدد النموذج  اضغط علىSave theme   سيظهر مربع حواري لكتابة اسم

 .Saveاضغط الزر  اكتب االسم المطلوب  النموذج 

 :Desktop Backgroundخلفية سطح المكتب * 

  الختيار صورة من الجهاز لتعيينها كخلفية لسطح المكتب  اذهب الى مكان الصورة على الجهاز  اضغط كليك يمين

R.Click  على الصورة  اخترSet as a desktop background. 

 سطح المكتبالختيار مجموعة من الصور لتكون خلفيات متتابعة لو: 

  اضغط كليك يمينR. Click  على سطح المكتب    سيظهر لك نافذة  اضغط على

 اخرى، كما بالشكل التالي:

  اضغط على الزر   اذهب لمكان مجلد يحتوي

 حدد المجلد  على صور تصلح لتكون خلفيات لسطح المكتب 

سيتم عرض الصور الموجودة في   اضغط الزر 

ذلك المجلد وفي اعلى كل صورة يوجد مربع صغير به عالمة صح 

سيتم الغاء تلك  ، وبازالة عالمة الصح من صورة ما  

 الصورة من عرضها كخلفية من خلفيات سطح المكتب.

   ومن خالل العنوانPicture Position  يمكنك اختيار وضع

 الصورة على سطح المكتب.

 لسطح كخلفية الواحدة الصورة بقاء مدة اختيار ويمكنك 

 .Change picture every العنوان اسفل القائمة من المكتب

  وبتفعيل االختيارShuffle  الصور بترتيب  عرضسيتم

 .كخلفيات سطح المكتب عشوائي

  بعد االنتهاء من ضبط اعدادات خلفية سطح المكتب  اضغط الزرSave changes .لحفظ التغييرات 
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  ولتعيين لون ليكن خلفية لسطح المكتب  اختر من القائمة المنسدلة في العنوانPicture location  االختيارSolid Colors  

 Save changes اضغطثم   لعرض الوان اكثر Moreاو اضغط  اختر اللون المطلوب ستظهر قائمة بااللوان التي يمكن اختيارها 

 بعد اختيار اللون المناسب.

 :Color Settingsهام( لتعديل ألوان العرض )للنوافذ وشريط الم* 

  اضغط كليك يمينR. Click  على سطح المكتب    ثم اضغط على   ستظهر نافذة تعديل

 االلوان كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وعندما يكون الشكل او النموذجTheme  الُمطبق على الجهاز هو شكل كالسيكيClassic Theme   لوان ألتظهر اعدادات

 كما بالشكل التالي:العرض 

  اختر العنصر المراد تعديل الوانه من القائمة المنسدلةItem   ثم

كما يمكنك تغيير حجم  Color باختيار اللون المناسب من القائمة في 

 .Sizeالنص ان ُوجد من 

  بعد االنتهاء اضغط الزرOK. 
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 : وهي الشاشة المؤقتة التي تظهر عند ترك الجهاز لمدة زمنية معينة. SaverScreenاختيار حافظ الشاشة )الشاشة المؤقتة( * 

  اضغط كليك يمينR. Click  على سطح المكتب    ثم اضغط على   سيظهر المربع

 الحواري الخاص بالشاشة المؤقتة، كما بالشكل التالي:

  3اختر حافظ الشاشة المناسب وليكنD Text  نص ثالثي(

 االبعاد(.

  لتغيير النص الثالثي االبعاد وتنسيقه واعدادات الشاشة

 .المؤقته اضغط على الزر 

  لتحديد المدة التي تظهر بعدها الشاشة المؤقتة عند ترك

الجهاز .. اخترها بالدقائق من االختيار 

، ولحماية الجهاز بالرقم السري 

ر الُمعد مسبقا عند الرجوع الى الجهاز، قم بتفعيل االختيا

. 

  بعد االنتهاء للتطبيق. اضغط الزر  

 

 :Screen & Display Settingsاعدادات الشاشة والعرض * 

         

 ستظهر نافذة اعدادات العرض كما بالشكل التالي:

  اختر العرض المناسب  ثم اضغط الزرApply  للتطبيق  ستظهر رسالة تنبيهية تطلب اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر حتى يتم

 تطبيق هذا التعديل.
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 لتعديل دقة الشاشة وScreen Resolution  اضغط على االختيار  او من خالل الضغط كليك يمين 

R. Click  على سطح المكتب  ثم اختيار  :ستظهر النافذة التالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1027الدقة األمثل للعرض هي x 768. 

  ولتعديل دقة األلوانColor Quality   اضغط علىAdvanced settings   ثم اضغط التبويبMonitor   ومن العنوان

Color  حدد دقة االلوان ولتكنTrue Color (32 bit)  وهو االختيار الطبيعي  ثم اضغطApply. 
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 :Keyboard Language  املفاتيح(لغة الكتابة )لغة لوحة * 

       

   ثم اضغط على التبويبKeyboards and Languages:كما بالشكل التالي ، 

 

 

  ثم اضغط على الزر  :سيظهر المربع الحواري الخاص بلغة الكتابة، كما بالشكل التالي 

  لغة الكتابة االفتراضيةDefault input 

languageالتي يُبدأ بها الكتابة مباشرة. : هي اللغة 

  الضافة لغة للكتابة كاللغة الفرنسية مثال  اضغط

سيظهر مربع حواري   على الزر 

اضغط على عالمة +  الختيار اللغة المراد اضافتها 

 :التي بجانب اسم اللغة كما بالشكل التالي

   ثم اضغط على + التي بجانب

ثم ضع عالمة صح في المربع  Keyboard كلمة 

 الذي بجانب اسم اللغة كما بالشكل التالي:

   ثم اضغط الزر، 

 ستظهر اللغة الجديدة التي تم اضافتها كما يلي:

  اضغط الزر. 

 

 

  للوصول الى تعديل لغات الكتابة مباشرة بخطوة واحدة  اضغط كليك يمينR. Click  شريط الموجودة في  على ايقونة اللغة

 سيتم فتح المربع الحواري الخاص بلغات الكتابة.  ثم اختر  المهام 

 

  لتغيير لغة الكتابة اثناء الكتابة في مستند او في اي برنامج  اضغط الزرShift+  Alt .من لوحة المفاتيح 
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 :Install, Uninstall a Software Program  تثبيت وازالة تثبيت برنامج* 

  الكتب بعض الملفات المخزنة في جهاز الكمبيوتر تحتاج الى تثبيت برنامج غير البرامج الموجودة مع نظام التشغيل )كملفاتPDF 

.. لذا فإن اي ملف موجود على جهاز الكمبيوتر يحتاج الى  ("االلكترونية حيث تحتاج برنامج قارئ ملفات االكروبات "قارئ ملفات الكتب

لتثبيت برنامج قارئ ملفات و(، يحتاج الى تثبيتاو انه  Windows 7برنامج لتشغيله )إما ان يكون البرنامج مثبت مع نظام التشغيل 

الجهاز يمكنك تحميله من االنترنت او نسخه البرنامج على الجهاز .. واذا لم يكون البرنامج موجود على  اصلالكتب مثال البد من وجود 

قم بتثبيته من خالل النقر عليه نقرا مزدوجا  (،Setup.exeوالذي يكون عادة باالسم ) البرنامج اصلمن صديق لك .. وعند الحصول على 

Double Click  سيتم فتح معالج تثبيت البرنامج Wizard   اتبع الخطوات بالضغط على الزرNext  او الزرInstall   وبعد

 .Finishاكتمال التثبيت اضغط الزر 

  بعد تثبيت البرنامج سيتم ادراجه في قائمة جميع البرامجAll programs  الموجودة في قائمة إبدأ   ويمكنك تشغيل

تصار لها على سطح المكتب ... وبعض البرامج تنشئ اخ All programsقائمة نقرة واحدة من خالل تلك  البرنامج بالضغط على اسمه

Desktop  يمكنك تشغيل البرنامج من خالل هذا االختصار بالضغط عليه نقرا مزدوجا مثل هذا االختصار ،Double 

Click. 

  وبعض البرامج تكون موجودة على اسطوانةCD  اوDVD   ضع االسطوانة في مشغل االسطوانات في وحدة النظام  ثم قم بفتح

Computer  من سطح المكتب او من قائمةStart   افتح االسطوانة  قم ببدأ تثبيت البرنامج من خالل النقر المزدوجDouble 

Click  على الملف المسمىSetup.exe  .ثم اكمل خطوات تثبيت البرنامج 

 :الزالة تثبيت برنامج تم تثبيته مسبقا على الجهاز، اتبع الخطوات التالية*  

        ستظهر لك نافذة بجميع البرامج المثبتة على

 الجهاز كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  او يمكنك فتحComputer   ثم الضغط على الزرUninstall or change a program  من شريط االدواتRibbon. 
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 :Turn windows features on or offغلق او فتح مميزات )برامج( الويندوز * 

      ثم اضغط على   سيتم فتح النافذة الخاصة بالبرامج كما

 بالشكل التالي:

 

 :ستظهر نافذة يمكنك من خاللها اغالق ميزة )برنامج( او تشغيله كما بالشكل التالي 

 

  الغالق برنامج ما ازل عالمة  التي بجانبه

 بجانبه. ولتشغيل احدهم ضع عالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Change Icons View in Control Panelتغيير عرض االيقونات في لوحة التحكم * 

  افتح لوحة التحكم  اضغط على   .ثم اختر طريقة العرض المناسبة

. 
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 :من لوحة املفاتيح لتصوير سطح املكتب او تصوير نافذة فعالة Print Screen استخدام الزر* 

 :لتصوير سطح المكتب بالكامل او تصوير نافذة برنامج مفتوح، ثم وضع الصورة في برنامج كتابة او برنامج رسم او تصميمات 

  لتصوير سطح المكتب بالكامل اضغط ضغطة واحدة على الزرPrint Screen  من لوحة المفاتيح، وهذا الزر قد يكون بأشكال عديدة

 .وغالبا يكون بهذا الشكل 

 ا( "ما لتصوير نافذة مفتوحة "فعالةActive Window )  اضغط الزر + . 

  بعد ذلك افتح البرنامج المراد وضع الصورة فيه وليكن برنامج معالج النصوصWord  او برنامج الرسامPaint  ويمكنك فتح ..

سيتم فتح برنامج         برنامج الرسام من خالل 

  الرسام كما بالشكل التالي:

  اضغط على الزرPast  لوضع الصورة في

 البرنامج.

 

  يمكنك بعد ذلك حفظ الصورة من خالل البرنامج

الموجود  على الجهاز من بالضغط على الزر 

المربع الحواري سيظهر  في اعلى البرنامج 

الخاص بالحفظ 

كما بالشكل 

 التالي:
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 :Identify Common Icons التعرف على االيقونات الشائعة* 

  ( قرص محليLocal Disk)( وهو قسم من االقسام التي قسم اليها القرص الصلب :Hard Disk.) 

  ( مجلدFolder)وهو مجلد يمكن انشائ :( ه في أي من اقسام القرص الصلبHard.ووضع اي ملفات به ) 

   مجلد فارغ(Empty Folder).وهو مجلد ال يحتوي على اي ملفات فتظهر ايقونته كما هو موضح : 

   ( ملف مستندFile Word Processing) تم انشائه ببرنامج معالج النصوص :Microsoft Word. 

  ( ملف قاعدة بياناتDatabase File) تم انشائه ببرنامج قواعد البيانات :Microsoft Access. 

   ملف( كتاب عملFile Spreadsheet) تم انشائه ببرنامج الجداول االلكترونية :Microsoft Excel. 

  ( ملف عرض تقديميPresentation File) تم انشائه ببرنامج العروض التقديمية :Microsoft PowerPoint. 

  ( ملف صورةPicture File). 

  ( ملف مضغوطCompressed File) الملفات والمجلدات مضغوطة معا في ملف واحد.: مجموعة من 

   اختصار لتطبيق تم تثبيته مسبقا في نظام التشغيلApplication Shortcut بتطبيق : وتلك االيقونة خاصة

 .Winampمشغل الملفات الصوتية  )برنامج(

  ( ملف صوتيMP3 File) وهو ملف يتم تشغيله بتطبيق )برنامج( مشغل الملفات الصوتية :Winamp. 

  ( ُمحرك الطابعةPrinter Drive). 

  ( ايقونة سلة المهمالتRecycle Bin / Wastebasket / Trash). 
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 :Select and Move Icons حتديد وحتريك االيقونات* 

 :تحديد ايقونة واحدة* 

 .اضغط بزر الفأرة االيسر ضغطة واحدة على االيقونة المراد تحديدها 

 :Drag and Dropتحديد مجموعة من االيقونات باستخدام السحب واالفالت * 

  قم بالضغط في اي مكان فارغ )مثال على سطح المكتب( مع استمرار الضغط ثم قم بالسحب

 بالحسب فوق ايقونات موجودة في  سيتم عمل مستطيل شفاف خالل السحب .. فإذا قمت

  مكان السحب سيتم تحديد تلك االيقونات، كما بالشكل التالي:

 :من لوحة المفاتيح Shiftتحديد مجموعة من االيقونات باستخدام الزر * 

  حدد ايقونة  اضغط على الزر Shift  مع استمرار الضغط 

اضغط على ايقونة اخرى، سيتم تحديد جميع االيقونات من أول ايقونة 

 تم تحديدها حتى آخر ايقونة تم تحديدها، كما بالشكل التالي:

 :تحديد مجموعة عشوائية من االيقونات بأماكن مختلفة* 

  حدد ايقونة  اضغط على الزر Ctrl  من

ثم حدد اي  لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط 

  ايقونة اخرى وسيتم تحديدها، كما بالشكل التالي:

 

 تحديد جميع االيقونات الموجودة في النافذة *  

  :المفتوحة حاليا

  اضغط على  A+   Ctrl،من لوحة المفاتيح  

 سيتم تحديد جميع االيقونات.

 

 :Move Icons تحريك االيقونات* 

  قم بالضغط على االيقونة المراد تحريكها استمرار الضغط .اسحب االيقونة الى المكان المراد تحريكها اليه 

 :Create, Remove a desktop Shortcut إنشاء ومسح إختصارات سطح املكتب* 

  النشاء اختصار على سطح المكتب لمجلد ما او ملف ما محفوظ على الجهاز  اضغط كليك يمينR. Click او الملف  على المجلد 

 سيتم انشاء اختصار على سطح المكتب لهذا الملف او المجلد.  اختر   اختر 

  النشاء اختصار لتطبيق موجود في قائمة جميع البرامجAll Programs   افتح قائمة جميع البرامج من قائمة إبدأ  

   اضغط على مجلد التطبيق لفتحه  ثم اضغط كليك يمينR. Click  على التطبيق  اختر 

 اختر. 

  النشاء اختصار لطابعة على سطح المكتب ( اذهب الى مكان الطابعاتDevices and Printers من قائمة إبدأ )  

   اضغط كليك يمينR. Click  على الطابعة اختر. 

  لمسح اي اختصار من سطح المكتب  اضغط كليك يمينR. Click  على االختصار المراد مسحه  اختر  

 للتأكيد. اضغط الزر  سيظهر مربع حواري خاص بتأكيد المسح 
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 :Different Methods to Create a Shortcut الطرق املختلفة إلنشاء االختصار* 

 العنوان السابق.وهي الطريقة التي تم شرحها في : انشاء اختصار على سطح المكتب: أوال

 :انشاء اختصار لملف او مجلد في نفس مكانه: ثانيا

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد اختر. 

 :باستخدام النسخفي مكان آخر انشاء اختصار لملف او مجلد : ثالثا

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد  اختر   ثم اذهب الى المكان المراد انشاء االختصار فيه 

 .اختر في مكان فارغ  R. Clickاضغط كليك يمين 

 :انشاء اختصار ألي شيء من خالل السحب واالفالت: رابعا

  اضغط على Ctrl+   Shift  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط  اسحب الشيء المراد انشاء اختصار له الى المكان المراد

 انشاء االختصار فيه.

 :Newانشاء اختصار باستخدام : خامسا

  اذهب الى المكان المراد انشاء االختصار فيه  في مكان فارغ اضغط كليك يمينR. Click   اختر   ثم اختر

  :سيظهر المعالج الخاص بانشاء االختصارات، كما بالشكل التالي 

 

 

 

 Nextبعد الضغط على 

سيظهر لك مستطيل لكتابة 

اكتب اسما  اسم االختصار 

ثم اضغط على الزر 

. 
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 :Window Components مكونات النافذة* 

 

 . التحكم في النافذة: يحتوي على اسم النافذة المفتوحة وادوات Title Barشريط العنوان  .1

 .(Forwardلالمام  – Back)للخلف  ازرار التنقل بين صفحات المجلدات التي تم االنتقال اليها في تلك النافذة .2

بالجهاز، حيث ان النافذة المفتوحة حاليا هي  : يعرض مكان المجلد المفتوح حالياAddress Barالمجلد المفتوح  )مكان( شريط مسار .3

 .، داخل جهاز الكمبيوترLocal Disk (D:)الموجود في القرص المحلي  Programsنافذة المجلد 

 : يستخدم للبحث عن الملفات والمجلدات الموجودة على الجهاز.Search Text Boxصندوق نص البحث  .4

 –تنفيذها  عة من االوامر التي يمكن: يحتوي على مجموعة من القوائم وكل قائمة تحتوي على مجموMenu Barشريط القوائم  .5

 من لوحة المفاتيح. Alt وهذا الشريط يظهر عند الضغط على الزر 

 : يستخدم في بعض االوامر المهمة التي يمكن تنفيذها.Toolbar or Ribbonاالدوات شريط  .6

(، كما يوجد Verticalمحتويات النافذة لالسفل ولالعلى )الرأسي للتمرير بين : يستخدم Slider Bar Scroll Bar)(شريط التمرير  .7

 .أفقياوالذي يظهر اذا كانت محتويات النافذة ممتدة  (Horizontalافقي )شريط تمرير 

 النافذة المفتوحة.محتويات  .8

 المحدد. العنصراو حالة  حاليا المفتوح المكان: يعرض حالة Status Bar (Details Bar) )شريط التفاصيل( شريط الحالة .9

 .Navigation Paneلوحة التنقل  .10

  لعرض شريط القوائمMenu Bar   اضغط الزرAlt .من لوحة المفاتيح 
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 : ,a Window Control Collapse, Expand  فتح وغلق حمتويات النافذة والتحكم بها* 

 افتح نافذة :غلق وفتح محتويات النافذةComputer :ستجد محتويات النافذة كما بالشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

  النافذة وغلق  تكبير واستعادة وتصغيرa Window and Close Maximize, Restore, Minimize: 

  يمكنك التحكم بالنافذة على النحو التالي: من خالل ادوات التحكم بالنافذة الموجودة في شريط العنوان 

  لغلق النافذة  اضغط على الزرClose.   لتكبير النافذة الى الحد االقصى  اضغط على الزرMaximize. 

  الستعادة النافذة الى الحجم التي كانت عليه قبل تكبيرها الى اقصى حد  اضغط على الزرRestore. 

  لتصغير النافذة الى شريط المهام )الى الحد االدنى(  اضغط على الزرMinimize. 

  كما يمكنك غلق النافذة المفتوحة من خالل شريط المهام  بالضغط كليك يمين على االيقونة التي تمثل تلك النافذة في شريط المهام

  ثم الضغط علىClose window. 

 كملفات  –برنامج واذا كانت تلك االيقونة على شريط المهام تمثل اكثر من نافذة )وهذا يحدث اذا تم فتح اكثر من ملف واحد بنفس ال

 لغلقهم كلهم. Close all windowsثم اضغط  اضغط كليك يمين على االيقونة التي تمثلهم  ( مثال Wordبرنامج 

  التحكم في حجم النافذةResize a Window: 

 .اذا كانت النافذة ال تمأل الشاشة )غير مكبرة الى الحد االقصى( يمكنك التحكم في حجمها من خالل حوافها وزواياها 

   لتعديل عرض النافذة فقط اذهب بمؤشر الفأرة الى الطرف االيمن او االيسر للنافذة، سيتحول المؤشر الى السهم   اضغط مع

 كبير وتصغير عرض النافذة.االستمرار والسحب يمينا ويسارا لت

  لتعديل ارتفاع النافذة فقط اذهب بمؤشر الفأرة الى طرف النافذة فوق او اسفل، سيتحول المؤشر الى السهم   اضغط مع

 االستمرار والسحب اعلى واسفل لتكبير وتصغير ارتفاع النافذة.

 يا النافذة، ليتحول مؤشر الفأرة الى السهم المائل لتعديل عرض وارتفاع النافذة معا اذهب بمؤشر الفأرة الى احد زوا  اضغط مع

 االستمرار والسحب للتكبير والتصغير.

  تحريك النافذةMoving a Window: 

 البد ان تكون النافذة المطلوب تحريكها ليست مصغة في شريط المهامMinimize  وال مكبرة الى اكبر حدMaximize   قم بالضغط

 سيتم تحريك النافذة الى المكان الذي تم السحب اليه. على شريط عنوان النافذة مع السحب 
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 :Switch Between Open Windows التـنقل بيـن النوافذ املفتوحة* 

  بالضغط على الزر Alt  من لوحة المفاتيح مع االستمرار

  ثم الضغط على الزر Tab  ضغطة واحدة )الضغط مستمر

سيظهر مستطيل به جميع النوافذ المفتوحة، كما  Alt ) على 

 بالشكل التالي: 

  اضغط مرات عديدة على الزر Tab بينما الضغط مستمر ،

ولالنتقال  سيتم تغيير التحديد بين النوافذ  Alt على الزر 

 .Alt الى النافذة المطلوبة اترك الزر 

  بدال من الزر  او يمكنك ذلك من خالل استخدام زر النوافذ Alt. 

  واذا كان هناك نافذتين مفتوحتين ومعروضتين ايضا على سطح المكتب  قم بتفعيل النافذة المطلوبةActive Window  بالضغط

 على شريط العنوان الخاص بها كما بالشكل التالي:

 

 .او اضغط على االيقونة التي تمثل النافذة المطلوبة من شريط المهام 
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 :Taskbar & Start Menu Propertiesخصائص شريط املهام وقائمة إبدأ * 

 لعرض خصائص شريط المهام : اضغط كليك يمينR.Click  في مكان فارغ في شريط المهامTaskbar   اخترProperties  

سيظهر المربع الحواري الخاص بخصائص شريط المهام 

  كما بالشكل التالي:( Taskbar)عارضا التبويب وقائمة ابدأ 

 Lock the taskbar  قم بتفعيل هذا االختيار لمنع =

 تحريك شريط المهام من مكانه.

 Auto-hide the taskbar  االخفاء التلقائي لشريط =

 المهام.

 Use small icons .استخدام ايقونات صغيرة = 

 

 من القائمة المنسدلة وTaskbar buttons: 

 Always combine, hide labels  = تجميع نوافذ

البرنامج الواحد المفتوحة في شريط المهام معا في 

 واخفاء عناوين النوافذ في شريط المهام. –مجموعة واحدة 

 Combine when the taskbar id full  تجميع =

 النوافذ عندما يكون شريط المهام ممتلئاً فقط.

 Never combine  ًعدم تجميع النوافذ أبدا =– 

 واظهار عناوين النوافذ في شريط المهام.

 

 لعرض خصائص قائمة إبدأ :  كليك يمين على زر النوافذ   اخترProperties   سيتم فتح نفس المربع الحواري

 ( كما بالشكل التالي:Start Menuالخاص بخصائص شريط المهام وقائمة ابدأ )عارضا التبويب 

 Start menu .شكل قائمة إبدأ العادية االفتراضية = 

 Classic Start menu .شكل قائمة إبدأ الكالسيكية = 

 

 

  لتقليل او زيادة عدد البرامج التي تم استخدامها مؤخرا

اضغط من المربع الحواري على الزر  في قائمة إبدأ 

   سيظهر المربع الحواري الخاص

 بتخصيص قائمة إبدأ كما بالشكل التالي:

  مناختر عدد البرامج 

Number of recent programs to display. 
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Drive

Folder

File

 ,Hierarchical Structure for Drives, Folder لالقراص واجمللدات وامللفاتالرتكيب اهلرمي * 

Files:  

 

 

 

 

 

  كل قرصDrive  في جهاز الكمبيوتر يأخذ حرفLetter  مثلC: - D: - E:  .وهكذا 

  كل مجلدFolder  قد يحتوي على ملفاتFiles  فقط وقد يحتوي على ملفات ومجلدات ايضا وتسمى تلك المجلداتSub-Folders. 

 التي تستخدم لتخزين الملفات. الوحداتهي  :Storage Devices  التخزينية الوحدات* 

  القرص الصلبHard Disk:  وهو اهم قرص تخزيني في جهاز الكمبيوتر، ويمكن تقسيمه الى عدة اقراص محليةLocal Disks 

 .Firewireاو  USBعلى حسب االستخدام، ويمكن توصيله داخليا او خارجيا الى جهاز الكمبيوترم ن خالل منافذ 

  أقراص الشبكةNetwork Drive: .وهو جهاز موجود على الشبكة يقوم بمشاركة الملفات مع االجهزة االخرى على الشبكة 

  الفالشةUSB Flash Drive:  ويتم توصيله خارجيا من خالل منافذUSB .بجهاز الكمبيوتر 

 السطوانات المدمجة اtorage)Sptical O( – CD –Compact Disk :  وهو قرص تخزين ضوئي مدمج، يتم تخزين البيانات

 .CR-RWاو ناسخ  CD-Rسواء كان قارئ  CD Driveميجا بايت ويتم وضعه في مشغل االسطوانات المدمجة  700عليه فيما يصل الى 

  االسطوانات الرقميةDigital Versatile Disk (DVD):  وهو قرص بديل للقرص المدمج، حيث يمكن استخدامه لتخزين بيانات

 او ناسخ DVD-Rسواء كان قارئ  DVD Driveجيجا بايت ويتم وضعه في مشغل االسطوانات الرقمية  4.7عليه فيما يصل الى 

 DVD-RW. 

  اسطوانات وهناكDVD  ذات كثاقة عاليةDensity DVDs-High ومنها :HD DVD  والتي يمكن تخزين الملفات عليها فيما يصل الى

 جيجا بايت. 50والتي يمكن تخزين الملفات عليها فيما يصل الى  Blue-Rayجيجا بايت، و  30

 جيجا بايت 30يمكن تخزين البيانات عليها فيما يصل الى  

  اشرطة التخزين المغناطيسيةTapes تصل الى : وهي اشرطة تخزينية ذات سعة كبيرةTerabyte 1  وسرعة عالية، تستخدم لنقل

 البيانات وتخزينها كنسخ احتياطية.

  تخزين الملفات على االنترنتOnline File Storage:  وهي عبارة عن مواقع )شركات( تعرض مساحات تخزينية على االنترنت

 تُمكن المستخدمين من حفظ ملفاتهم عليها بغرض مشاركتها مع االخرين او نقلها الى جهاز آخر متصل باالنترنت او كنسخ احتياطية.
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 :Storage Devices Measurements  وحدات القياس التخزينية* 

   اصغر وحدة قياس تخزينية هيBit  1و   0وتتكون من الرقمين. 

 

 

 

 :up DataBack  النسخ االحتياطي للبيانات* 

  خارجي قابل لالزالة. تخزين الى قرصالنسخ االحتياطي للبيانات هو نسخ البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر 

 Backing up data is coping data that is stored on Hard Disk to a removable storage device for off-site 

storage. 

 النسخ االحتياطي هي حفظ البيانات من الضياع في حال فقدان جهاز الكمبيوتر او تلف القرص الصلب. فائدة 

 Its benefit is to save data from losing when the computer or Hard Disk damage. 

 : Online File StorageThe Benefits of  ختزين امللفات على االنرتنتفوائد * 

 ( سهولة الوصول الى الملفات من خالل االنترنت وتنزيلها على اي جهاز أخر للتعامل معهاConvenient access.) 

 ( القدرة على مشاركة الملفات بين اآلخرينAbility to share files.) 

 :Speed, Cost and Capacity of Storage Mediaسرعة وتكلفة وسعة الوسائط التخزينية * 

 

  

Bit = 0 , 1 

Byte = 8 Bit 

Kilobyte = 1024 Byte 

Megabyte = 1024 Kilobyte 

Gigabyte = 1024 Megabyte 

Terabyte = 1024 Gigabyte 
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 :Browsing Drivers and Folders (Windows Explorer) استعراض االقراص اجمللدات )استكشاف النوافذ(* 

  لفتح مستكشف النوافذWindows Explorer اضغط ،      

   المكتبات( ًسيظهر مستكشف النوافذ عارضاLibraries:في جهاز الكمبيوتر، كما بالشكل التالي ) 

 

  ستظهر االسهم بجانب كل مايحتوي  الجزء االيسر من المستكشف،ضع مؤشر الفأرة في اي مكان

 على مجلدات بداخله، كما بالشكل التالي:

  لعرض محتويات ( مثال في الجزء االيسر فقطExpand )  اضغط على السهم

في الجزء االيسر  ، ولعرض محتويات القرص المحلي الذي بجانبه االبيض 

ضا على السهم االبيض الذي بجانبه. )هذا السهم بجانب عنصر ما يعني ان هذا العنصر فقط اضغط اي

 يحتوي بداخله على مجلدات(.

  في الجزء االيمن والجزء االيسر معا  اما لعرض محتويات القرص المحلي 

 نفسها. اضغط على 

  مفتوحة في الجزء االيمن وااليسر معا  واذا كانت محتويات القرص المحلي

( بالضغط على السهم Collapseاو في الجزء االيسر فقط، يمكنك غلق محتوياته في الجزء االيسر فقط )

 االسود الذي بجانبه.

 

  كما يمكنك االنتقال الى مكان ما في الجهاز  واضافته الى المفضالت  اضغط كليك يمين على   ثم اختر

Add current location to favorites. 
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 :Navigate to a Folder or file on a Drive االنتقال اىل جملد او ملف داخل القرص* 

  افتح   ثم افتح مثال القرص المحلي   سيتم عرض محتويات

والذي  Address Barافتح اي مجلد موجود داخل القرص، ثم اذهب الى شريط العنوان المكاني  القرص المحلي من مجلدات وملفات 

 .  يظهر كما بالشكل التالي:

 ( بالضغط على الزرBack )  من لوحة المفاتيح  او الزر  سيتم االنتقال خطوة واحدة لخلف الى المكان

 حاليا، وسيتم تفعيل الزر الذي بجانبه.الذي كنت فيه قبل االنتقال الى المجلد المفتوح 

 ( وبالضغط على الزرForward )  .سيتم االنتقال خطوة واحدة لالمام الى المكان الذي انتقلت منه الى الخلف 

 ( اما بالضغط على السهم الذي بجانب الزرForward ) .ستظهر قائمة بكل االماكن التي انتقلت اليها في تلك النافذة 

  لالنتقال الى االماكن كما تشاء، وذلك  وايضا يمكنك استخدام الجزء

لالنتقال اليه، كما يمكنك الضغط على  مكان ضغطة واحدة فقط، كالضغط على القرص المحلي بالضغط على اسم ال

 لمجلد المراد االنتقال اليه.اضغط على اسم ا وستظهر قائمة بجميع المجلدات التي بداخل هذا القرص  السهم الصغير الذي بجانبه 

 :Files and Folders Properties خصائص امللفات واجمللدات* 

 :خصائص المجلدات: أوال

  لعرض خصائص مجلد ما  اضغط كليك يمينR. Click  على المجلد  سيظهر المربع الحواري اختر ،

 الخاص بخصائص هذا المجلد، كما بالشكل التالي:

 .Iconااليقونة  .1

 .Nameاالسم  .2

 .Typeالنوع  .3

 .Locationمكان المجلد داخل القرص الصلب  .4

 .Sizeالحجم االصلي للمجلد  .5

الحجم الذي يحتاجه المجلد ليتم تخزينه على القرص الصلب  .6

Size on disk. 

 6وهذا المجلد يحتوي على  Contains محتويات المجلد  .7

 ملفات و ال يوجد به مجلدات اخرى فرعية.

 .Createdالمجلد تاريخ انشاء  .8
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 :الملفاتخصائص : ثانيا

  لعرض خصائص ملف ما  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف  سيظهر المربع الحوارياختر ، 

 الخاص بخصائص هذا الملف، كما بالشكل التالي:

 .File Iconايقونة الملف  .1

 .File Nameاسم الملف  .2

وما يظهر بين االقواس هو  Type of file نوع الملف  .3

 امتداد الملف، وسيتم شرحه الحقا.

 Open with البرنامج الذي يُشغل هذا النوع من الملفات  .4

ويمكن تغيير البرنامج هذا البرنامج بالضغط على الزر 

   ثم اختيار البرنامج من قائمة البرامج

 التي ستظهر.

 .Locationمكان الملف على القرص الصلب  .5

 .Sizeالحجم االصلي للملف  .6

الحجم الذي يحتاجه الملف ليتم تخزينه على القرص الصلب  .7

Size on disk. 

 .Createdتاريخ انشاء الملف  .8

 .Modifiedتعديل الملف تاريخ  .9

 .Accessedتاريخ آخر وصول للملف  .10

 

 : write-Locked and Readonly = -Read –Changing File Status تغيري حالة امللف من حيث القراءة والتعديل* 

 وهي جعل الملف للقراءة فقط بحيث اليمكن التعديل على الملف االصلي. :Locked only-Read /حالة القراءة فقط : اوال

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف  اختر   وفي اسفل المربع الحواري قم بتفعيل خاصية القراءة

 .ثم اضغط الزر وذلك بالضغط على المربع الصغير  فقط 

 وهي جعل الملف قابل للتعديل. :write-Read القراءة والكتابة )التعديل(حالة : ثانيا

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف  اختر   وفي اسفل المربع الحواري قم بإلغاء تفعيل خاصية

 .ثم اضغط الزر وذلك بالضغط على المربع الصغير الزالة عالمة الصح الموجودة  القراءة فقط 

 :Files and Folders eHid  اخفاء امللفات واجمللدات*

  الخفاء ملف ما او مجلد ما، اضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد  اختر   وفي اسفل المربع

سيكون الملف لونه او يتم اخفاء الملف او المجلد )، ساضغط الزر   الحواري قم بتفعيل خاصية االخفاء 

 باهت(.
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 :Show Hidden Files and Folders  اظهار امللفات واجمللدات املخفية *

  خالل ، وذلك من المخفية الملفات والمجلدات اظهارالظهار الملفات والمجلدات المخفية على جهاز الكمبيوتر، البد من تفعيل خاصية

 الخطوات التالية:

 ، ويتم ذلك بطريقتين:Folder and search options فتح المربع الحواري الخاص بخيارات المجلدات والبحث .أ

 .      اضغط  .1

ستظهر قائمة اختر منها   اضغط على الزر  Toolbarاو من أي نافذة مفتوحة، من خالل شريط االدوات  .2

. 

 .سيظهر المربع الحواري الخاص بخيارات المجلدات والبحث 

 كما بالشكل التالي: Viewاضغط على التبويب  .ب

الموجود اسفل العنوان  قم بتفعيل االختيار  .ج

   ثم اضغط الزر. 

 .اذهب الى اماكن الملفات المخفية بالجهاز، ستجدها قد ظهرت 

 :Hidden File and Folder Unhide  ازالة خاصية االخفاء من امللف املخفي *

  اذا كان هناك ملف او مجلد ُمطبق عليه خاصية االخفاء وتريد ان تلغي تلك الخاصية من ذلك الملف او المجلد، البد أوال ان تكون

 خاصية اخفاء الملفات والمجلدات ملغية )المشروحة في العنوان السابق(.

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد  اختر   وفي اسفل المربع الحواري قم بإلغاء تفعيل

، سيعود الملف من اللون الزراضغط  بالضغط على المربع الزالة عالمة الصح   خاصية االخفاء 

 الباهت الى الطبيعي.

  شكل الملف المخفي شكل الملف العادي ،. 

 :Don't Show Hidden Files and Folders امللفات واجمللدات املخفية عدم اظهار تفعيل خاصية  *

  من شريط االدوات في اي نافذة، اضغط على الزر   ستظهر قائمة اختر منها 

  اضغط على التبويبView   قم بتفعيل خاصية   اضغط الزر. 
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 :Identify Common File Types انواع امللفات الشائعة  *

   ( ملف مستندWord Processing File)  ( وامتداده.docx.) 

  ( ملف قاعدة بياناتDatabase File)  ( وامتداده.accdb.) 

  ( ملف كتاب عملSpreadsheet File)  ( وامتداده.xlsx.) 

  ( ملف عرض تقديميPresentation File ) ( وامتداده.pptx.) 

  ( ملف صورةPicture File ) ( وامتدادات الصور.jpg( ).png( ).bmp( ).gif.الخ ... ) 

  ( ملف مضغوطCompressed File)  ( وامتدادات الملفات المضغوطة.rar( ).zip.) 

  ( ملف صوتيAudio File)  ( وامتدادات الملفات الصوتية.mp3( ).wma.) 

  ( ملف فيديوVideo File ) ( وامتدادات ملفات الفيديو.wmv( ).flv( ).3gp.الخ ... ) 

  ( ملف كتاب الكترونيPortable Document Format – PDF)  ( وامتداده.pdf.) 

  ( ملف تثبيت برنامجExecutable File – EXE ) ( وامتداده.exe.) 

  ( ملف مؤقتTemporary File) هي ملفات يتم تخزينها في القرص الصلب، حيث انها تعتبر من بواقي تثبيت :

زيارة مواقع االنترنت، وهي ملفات غير مستخدمة ومن االفضل مسحها بعد تثبيت البرامج لتحسين آداء والبرامج في نظام التشغيل، 

 (. C:\Users\Username\AppData\Local\Temp)مكانها في جهاز الكمبيوتر  الجهاز.
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 :File Extensions  إمتداد امللفات *

  والبرنامج الذي يعمل به هذا الملف. نوع الملف، وهو الذي يحدد مخفيامتداد الملف هو جزء من اسم الملف ولكنه عادة مايكون 

  من شريط االدوات في اي نافذة  الظهار امتدادات الملفات، اضغط على الزر  

  اضغط على التبويبView   قم بالغاء تفعيل االختيار   اضغط الزر. 

  الشكل التالي يعرض ملف مستند تم انشائه ببرنامج معالج النصوصMicrosoft Word  .. في حالة اظهار االمتداد واخفاء االمتداد

واسم الملف في حالة اخفاء االمتداد هو االسم االصلي للملف 

Windows 7 المتداد يكون اسم الملف .. اما في حالة اظهار ا 

Windows 7.docx  حيث ان مابعد النقطة ).( هو امتداد

 الملف.

 

 .حرف( 256)اسم الملف يحمل حتى  :Rename Files and Folders  إعادة تسمية امللفات واجمللدات *

 :لتغيير اسم ملف او مجلد، هناك طرق عديدة من اهمها 

من  Enter ثم اضغط الزر  ثم اكتب االسم الجديد   اختر  على الملف او المجلد  R. Clickاضغط كليك يمين  .أ

 لوحة المفاتيح.

 .Enter اضغط  اكتب االسم الجديد  من لوحة المفاتيح  F2اضغط على الزر  حدد الملف او المجلد بضغطة واحدة  .ب

 .Enter اضغط  اكتب االسم الجديد  اضغط ضغطة واحدة اخرى على اسم الملف  حدد الملف او المجلد بضغطة واحدة  .ج

  اذا كان امتداد الملف ظاهراً .. واردت تغيير اسم الملف باي طريقة من الطرق السابقة، تجنب دائما تغيير االمتداد مع االسم .. واال

 سيتغير نوع الملف او يصبح بدون نوع.

 :Viewing Files and Folders  واجمللداتطرق عرض امللفات  *

  ألي نافذة مفتوحة تحتوي على ملفات ومجلدات، يمكنك تغيير طريقة عرض تلك الملفات والمجلدات من خالل الضغط على الزر 

 الموجود في شريط االدوات، اضغط على هذا الزر مرات متتالية لتغيير طريقة العرض.

  كما يمكنك الضغط على السهم الموجود بجانب هذا الزر  .ستظهر قائمة بطرق العرض، اختر منها الطريقة المناسبة 

  وبدال من ذلك .. يمكنك تغيير طرق العرض بالضغط كليك يمينR. Click  في أي مكان فارغ في من تلك النافذة  واختيار

  ريقة المناسبة.ستظهر قائمة بطرق العرض اختر منها الط 

  وعند اختيار طريقة العرض تفاصيلDetails تفاصيل الملفاترؤوس اعمدة ، ستظهر Column Headings  من حيث اسمها وتاريخ

 تعديلها ونوعها وحجمها كما بالشكل التالي:

  ولمزيد من تفاصيل الملفات في هذا

على اي  R. Clickكليك يمين العرض، اضغط 

   االعمدةرؤوس تلك من 

 

 

  ثم اختر  التي يمكن اظهارها االعمدة حواري به جميع  سيظهر لك مربع العمود المراد اظهاره حدد  

 .اضغط الزر 
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 :Arrange Icons  ترتيب االيقونات )امللفات واجمللدات( *

  لترتيب االيقونات داخل نافذة  اضغط كليك يمينR. Click  في اي مكان فارغ بمحتوى النافذة  اختر   ثم

 .Name, Type, Date, or Sizeاختر القائمة الترتيب المناسب، اما بناءا على االسم او النوع او تاريخ التعديل او الحجم 

  ومن نفس تلك القائمة يمكنك االختيار اما ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي باختيار احد االختيارينAscending  اوDescending. 

  كما يمكنك ترتيب االيقونات اذا كانت معروضة بطريقة تفاصيلDetails  من خالل الضغط على عنوان التفاصيل .. فمثال اذا اردت

مره واحدة ثم كرر الضغط مرة اخرى حتى تتمكن من  ترتيب االيقونات بناءا على اسمائها، اضغط على 

 .Descendingاو تنازليا   Ascendingترتيبها اما تصاعديا 

 :Create a Folder  انشاء جملد *

 نشاء مجلد ما في اي نافذة مجلد او قرص محلي مفتوحة إل  من شريط ادوات النافذة  اضغط على الزر  اكتب

 من لوحة المفاتيح. Enter اضغط الزر  اسم المجلد 

  او من خالل الضغط كليك يمينR. Click  في اي مكان فارغ في النافذة او على سطح المكتب  واختيار   ثم

 .Enter اضغط  اكتب اسم المجلد   اختيار 

 :View Some files' Contents without Open them  عرض حمتويات بعض امللفات بدون فتحها *

 افتح مجلد يحتوي على صور او ملفات كتابية   ثم اضهر لوحة العرضPreview Pane  من  من خالل الضغط على الزر

 حدد الملف المراد اظهار محتوياته، وستظهر محتوياته كما بالشكل التالي: شريط ادوات النافذة، ستظهر لوحة العرض 

 

امكانها الصحيحة : حاول دائما عند انشاء مجلد او تسمية ملف او مجلد ان يكون اسما غير عشوائيا ونظم دائما ملفاتك في ملحوظة

 ليسهل عليك البحث عنها في حالة نسيان مكانها.
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 Copy & Move Files & Folders between نسخ ونقل امللفات واجمللدات بيـن اجمللدات واالقراص *

 Folders and between Drives: 

 :لنسخ ملف او مجلد من مجلد او قرص الى مجلد او قرص آخر* 

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد المراد نسخه الى مكان آخر  اختر   اذهب الى المكان اآلخر

 .اختر في اي مكان فارغ  R. Clickاضغط  المراد نسخ الملف او المجلد فيه 

  نسخ( وذلك يعني انه لنسخ شيئ يستخدم االمرينCopy  و لصقPaste.) 

 :ملف او مجلد من مجلد او قرص الى مجلد او قرص آخر لنقل* 

   اضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد المراد نقله الى مكان آخر  اختر   اذهب الى المكان اآلخر

 .اختر في اي مكان فارغ  R. Clickاضغط  المراد نقل الملف او المجلد فيه 

  قص( وذلك يعني انه لنقل شيء يستخدم االمرينCut  و لصقPaste.) 

 ( كما انه يمكنك تنفيذ تلك االوامرCopy – Cut – Paste:من خالل لوحة المفاتيح على النحو التالي ) 

  = النسخ C+   Ctrl. 

  = القص X+   Ctrl. 

  = اللصق V+   Ctrl. 

 :Clipboardبدون استخدام الحافظة  واالفالتنسخ ونقل الملفات والمجلدات بين مجلدين )في نفس القرص( باستخدام السحب * 

 :افتح مجلدين من نفس القرص وعدل حجمهما ليكونوا بجانب بعضهما البعض كما بالشكل التالي 

  اسحب ملف ما او مجلد ما من احد المجلدين وافلته في المجلد اآلخر  وذلك الن المجلدين  الملف او المجلد المسحوبسيتم نقل ..

 المفتوحين في نفس القرص.

  ولنسخ الملف او المجلد من احد هذين المجلدين بالسحب واالفالت  اضغط الزر Ctrl  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط  ثم

 اسحب الملف او المجلد من احد المجلدين الى االخر.
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 :باستخدام السحب واالفالتاو بين قرصين مختلفين ( في قرصين مختلفيننسخ ونقل الملفات والمجلدات بين مجلدين )* 

  افتح قرصين مختلفين او مجلد في قرص ومجلد آخر في قرص آخر  اسحب ملف ما او مجلد ما من احد القرصين الى قرص آخر

 .سيتم نسخ الملف او المجلد المسحوب الى القرص االخر )وليس نقله( وذلك الن القرصين مختلفين 

  ولنقل الملف او المجلد من احد هذين القرصين الى االخر بالسحب واالفالت  اضغط الزرShift  مع استمرار الضغط  ثم اسحب

 لملف او المجلد من احد القرصين الى القرص االخر.ا

 : Computer WindowCoping Files Usingنسخ الملفات والمجلدات باستخدام نافذة الكمبيوتر * 

  حدد الملف او المجلد  اضغط من شريط القوائم على القائمةEdit  وان لم يكن شريط القوائم ظاهراً اضغط الزر(Alt  من لوحة

 سيظهر المربع الحواري الخاص بنسخ الملفات والمجلدات  Copy to folder ثم اختر  Edit )المفاتيح ليظهر ثم اضغط على 

 .Copyاضغط الزر  حدد منه المكان المطلوب نقل الملف او المجلد اليه 

 

  عند نسخ ملف في نفس مكانه الحالي ( سيتم تغيير اسم الملف بوضعCopy of.في بداية اسم الملف ) 

 :Delete Files & Folders to Recycle Bin  مسح امللفات واجمللدات اىل سلة املهمالت *

  لمسح ملف ما او مجلد ما الى سلة المهمالت، حدد الملف او المجلد  اضغط الزرDelete  من لوحة المفاتيح  سيظهر مربع

 للتأكيد. حواري خاص بتأكيد ارسال الملف او المجلد الى سلة المهمالت، اضغط الزر 

  او من خالل الضغط كليك يمينR. Click  على الملف او المجلد  واختيار  ثم الضغط. 

 .اذا كنت تقوم بمسح ملفات من قرص تخزيني قابل لالزالة مثل )الفالشة( سيتم مسح الملف نهائية بدون ذهابه الى سلة المهمالت 

 :Restore Files or Folders from Recycle Bin  اسرتجاع امللفات او اجمللدات املمسوحة من سلة املهمالت *

  افتح سلة المهمالت  حدد الملف او المجلد المراد استرجاعه  من شريط االدوات السترجاع  اضغط الزر

 الملف او المجلد الى مكانه الذي تم مسحه منه.

  او يمكنك الضغط على الملف او المجلد كليك يمينR. Click  واختيار. 

  والسترجاع كل الملفات والمجلدات الموجودة في سلة المهمالت  افتح سلة المهمالت  وبدون تحديد اي ملف اضغط الزر

 السترجاع جميع الملفات الى مكانها. 

 :Empty Recycle Bin  افراغ سلة املهمالت *

  الفراغ سلة المهمالت، اضغط كليك يمينR. Click  سطح المكتب  منعلى ايقونة سلة المهمالت  اختر 

  لتاكيد المسح النهائي. ثم اضغط على الزر 

  او من خالل فتح سلة المهمالت  من شريط االدوات  والضغط على الزر  ثم الضغط. 

 :Delete Files or Folders Permanently  مسح امللفات او اجمللدات نهائيا بدون ارساهلا اىل سلة املهمالت *

  لمسح ملف او مجلد نهائيا من الجهاز بدون ارساله الى سلة المهمالت  حدد الملف او المجلد  اضغط علىShift + Delete  من

 لتاكيد المسح النهائي. سيظهر مربع التأكيد، اضغط الزر  لوحة المفاتيح 
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 :Text Editing Application  برنامج حمرر النصوص *

  لفتح برنامج محرر النصوص  اضغط         سيتم

  فتح البرنامج كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

  لحفظ الملف على جهاز الكمبيوتر  اضغط على

ثم اختر منها  من شريط القوائم  Fileالقائمة 

سيظهر لك مربع حواري لتحديد  Save as االمر 

 :مكان الحفظ واختيار اسم الملف، كما بالشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشاء ملف جديد من خالل البرنامج  اضغط على القائمةFile  من شريط القوائم  اختر منها االمرNew ،او بالضغط على الزر 

 N+   Ctrl من لوحة المفاتيح. 

  لفتح ملف موجود مسبقا على الجهاز من خالل البرنامج  اضغط علىFile   اختر االمرOpen ،او اضغط على الزر  O+   Ctrl 

 .اضغط الزر  سيظهر مربع اختياري لتحديد مكان الملف على الجهاز، حدد الملف   من لوحة المفاتيح

  اذا قمت باي تعديل على الملف الموجود مسبقا على الجهاز وتريد حفظ التغييرات التي قمت بها على الملف مباشرة  اضغطFile 

  ثم اخترSave او بالضغط ، S+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

 اضغط  ،اما اذا اردت حفظ التغييرات على مستند آخرFile  Save as   اختر مكان الحفظ واالسم  اضغط. 

  للخروج من البرنامج، اضغطFile  Exit. 



Windows 7  

01003510901  37 

 :Search of Files and Folders  البحث عن امللفات واجمللدات *

 :Use the Find Tool to Locate a File or Folderالبحث اليجاد ملف او مجلد موجود على الجهاز  أداةاستخدام * 

  للبحث عن الملف او المجلد على سطح المكتب  اضغط الزرF3  من لوحة المفاتيح  طح المكتبمجلد سستفتح نافذة البحث في 

 الموجود في  في مستطيل البحث  او جزء من اسمه اكتب اسم الملف او المجلد المراد البحث عنه

 .Address Barامتداد شريط العنوان المكاني 

  للبحث في أي مكان آخر كقرص أو مجلد  افتح القرص او المجلد  وفي مستطيل البحث 

 اكتب اسم الملف او المجلد او جزء من اسمه، وستظهر مباشرة نتائج البحث كما بالشكل التالي:

 

 :أوامر البحث باستخدام اسم الملف* 

 :( OR –NOT  –ANDاستخدام االوامر ) .1

  االمراكتب في مستطيل البحث internet AND manager   سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي يحتوي اسمها

 .managerو  internetعلى الكلمتين 

  اكتب في مستطيل البحث االمر internet NOT manager   سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي يحتوي اسمها

 .manager ولكن اليحتوي على كلمة internetعلى كلمة 

  اكتب في مستطيل البحث االمر internet OR manager   سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي يحتوي اسمها على

 .managerاو  internetكلمة 

 :(Filename:استخدام االمر ) .2

  اكتب في مستطيل البحث االمر Filename:="internet download manager "   المجلد الذي  وسيتم ايجاد الملف

 .internet download managerاسمه بالظبط هو 

  اكتب في مستطيل البحث االمر Filename:~<"i"   سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي يبدأ اسمها بالحرفi. 

  كما يمكنك تغيير الحرفi  بأي بكلمةinternet  مثال  سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي يبدأ اسمها بكلمة

internet. 

  اكتب في مستطيل البحث االمر Filename:~="terne"   سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي يحتوي اسمها على

 .terneالحروف 

  يمكنك كتابة االمرFilename:  اوName:. 
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 :محتوى الملف أوامر البحث باستخدام نص في* 

  اكتب في مستطيل البحث االمر content: "Microsoft Office"   جميع الملفات التي تحتوي على النص سيتم ايجاد

Microsoft Office .بداخلها 

 :أوامر البحث باستخدام تاريخ تعديل الملف وتاريخ انشائه* 

  اكتب في مستطيل البحث االمر datemodified:  او االمرmodified:  

، اختر التاريخ كما بالشكل المقابل سيظهر مربع به جميع التواريخ التي يمكن استخدامها

  الملفات التي تم تعديلها في هذا التاريخ. جميع سيتم ايجاد المناسب 

  اكتب في مستطيل البحث االمر datecreated: او االمر created:   ثم اختر

 سيتم ايجاد جميع الملفات والمجلدات التي تم انشائها في هذا التاريخ. التاريخ 
  اكتب في مستطيل البحث االمر datetaken:  او االمرtaken:   ثم اختر

 سيتم ايجاد جميع الصور التي التقطت في هذا التاريخ. التاريخ 
 
 
 
 
 

 :أوامر البحث باستخدام حجم الملف* 

  اكتب في مستطيل البحث االمر size:  سيظهر مربع به بعض احجام الملفات 

 سيتم ايجاد جميع الملفات التي بهذا الحجم. كما بالشكل المقابل، اختر الحجم المطلوب 

   كما يمكنك كتابة االمر size:28 MB   28اليجاد جميع الملفات التي حجمها 

 ميجا بايت.

  او كتابة االمر size:>1 GB   جيجا  1اليجاد الملفات التي حجمها اكبر من

 بايت.

 :أوامر البحث باستخدام النوع* 

  اكتب في مستطيل البحث االمر type:Document  .سيتم ايجاد جميع الملفات التي نوعها مستند نصي 

  كما يمكنك كتابة االمر type:audio  .اليجاد جميع الملفات الصوتية بجميع انواعها 

  اما بكتابة االمر type:mp3   سيتم ايجاد جميع الملفات الصوتية التي نوعهاMP3. 

  كما يمكنك كتابة االمر type:"file folder"  .اليجاد جميع المجلدات 

  عند البحث عن ملف معين  ستظهر نتائج البحث  قم بالضغط كليك يمينR.Click على احدهم 

  ثم اخترOpen file location  .سيتم فتح المكان المتواجد فيه هذا الملف 

  عند كتابة امر البحث في صندوق البحث  يمكنك الغاؤه بالضغط علىx .الموجودة في يمين صندوق البحث 

 ابدأ قائمة في البحث صندوق في الكتابة ثم   النوافذ زر على الضغط خالل من مجلد او ملف او برنامج عن البحث يمكنك ماك. 

 :Search Using Wildcards *و  ?البحث باستخدام الرموز * 

  اكتب في مستطيل البحثgo??  سيتم البحث عن الكلمات المكون اسمها من اربعة حروف ويبدأ بالحرفينgo ( مثلgoal – good.) 

  اكتب في مستطيل البحثgo*  سيتم البحث عن جميع الملفات التي يبدأ اسمها بالحرفينgo. 

  اكتب في مستطيل البحثgo*.docx  سيتم البحث عن الملفات التي امتدادها.docx  ويبدأ اسمها بالحرفينgo. 
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 :and Folders Recently Used Files  ةاملستخدم واجمللدات آخر امللفات *

  الظهار آخر الملفات المستخدمة  من لوحة المفاتيح، سيظهر مربع تشغيل االوامر   + اضغطRun Command 

 كما بالشكل التالي:

 والمجلدات سيتم فتح نافذة بها جميع الملفات 

 .التي استخدمت مؤخرا

 

 

 

 

 

 

  كما يمكنك من خالل قائمة إبدأStart Menu    ثم   ستظهر قائمة بآخر الملفات التي

 استخدمت بجهاز الكمبيوتر.

  غير موجودة في قائمة إبدأ، وإلظهارها اضغط كليك يمين  غالبا ماتكونR. Click  على الزر  

سيظهر المربع الحواري   اضغط منه على الزر سيظهر مربع خصائص قائمة إبدأ،   اختر 

 ا بالشكل التالي:بتخصيص قائمة إلبدأ، كمالخاص 

 

 

 

  كما يمكنك فتح برنامجWord 2010  مثال والضغط

 Recentثم الضغط على  في البرنامج  Fileعلى قائمة 

 ستجد اخر الملفات المستخدمة من قبل هذا البرنامج.
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 :and Extract Files and Folders Compression  امللفات واجمللداتوفك ضغط ضغط  *

 :ضغط الملفات والمجلدات عبارة عن تحويل مجموعة من الملفات والمجلدات الى ملف واحد مضغوط، حيث يفيد في 

 حجم الملفات والمجلدات.تقليل  .1

 كملف واحد مضغوط.والمجلدات القدرة على ارسال مجموعة من الملفات  .2

 الحماية من الفيروسات. .3

 :ضغط الملفات والمجلدات* 

  حدد مجموعة الملفات والمجلدات المراد ضغطها في ملف واحد  اضغط عليهم كليك يمينR. Click   اختر 

  ثم اختر   )سيبدأ ضغط الملفات )قد ياخذ وقتا على حسب حجم الملفات المحددة  بعد انتهاء

 من لوحة المفاتيح.Enter اضغط  اكتب اسم الملف المضغوط  الضغط سيظهر الملف المضغوط في نفس مكان الملفات المحددة 

  سيظهر شكل الملف المضغوط هكذا. 

 :فك ضغط الملفات المضغوطة* 

  اضغط كليك يمينR. Click  على الملف المراد فك ضغطه  اختر   سيظهر مربع اختيار مكان الضغط، اضغط

 ثم اضغط الزر   ثم اضغط الزر  ثم حدد مكان الضغط من الربع الحواري الذي سيظهر   على الزر 

 ، سيتم فك ضغط الملفات.

  وبطريقة اخرى، افتح الملف المضغوط  ستظهر نافذة بها جميع الملفات والمجلدات المضغوطة في هذا الملف  اضغط على الزر

 ثم اكمل بقية الخطوات. من شريط االدوات  

  مثل برنامج كما يمكن استخدام احد برامج الضغطWinRAR .لضغط الملفات والمجلدات وفك الضغط 

 :Viruses  الفريوسات *

  :برنامج خبيث يعمل بسرية على تلف ملفات جهاز الكمبيوتر او سرقة معلومات مخزنة عليه او على الشبكة او يقوم هو الفيرس

 .جهاز الكمبيوتر بدون علم صاحبه بالتحكم في

 :طرق انتقال الفيروسات الى جهاز الكمبيوتر* 

 .Removable Diskنقل الملفات من جهاز آخر مصاب بالفيروسات باستخدام قرص قابل لالزالة  .1

 .Networkتحميل الملفات من جهاز كمبيوتر أخر مصاب بالفيروسات على الشبكة  .2

 .Downloading from Internet االنترنتتحميل الملفات المصابة من على  .3

 .E-mail Attachment من مصدر غير موثوق به تحميل مرفق مصاب بالفيروسات في رسالة من البريد االلكتروني .4

  قابل للتحديثبرنامج مضاد للفيروسات  تثبيتلحماية الجهاز من الفيروسات البد من Antivirus Updatable وذلك النه دائما ما ،

 اختراع فيروسات جديدة .. فبتحديث قاعدة بيانات برنامج مضاد الفيروسات تصبح قابلة الكتشاف أي فيروس جديد يتم اختراعه.يتم 

  وايضا استخدام الجدار الناريFirewall  و مكافح للتجسسAntispyware. 

 برامج مضادات الفيروسات الحديثة يكون فيها مايلي: 

 Resident Scanner الذي يقوم بتشغيل نفسه عند بدأ تشغيل جهاز الكمبيوتر لكي يقوم بالتنبيه عن الفيروسات حين دخولها.: وهو 

 Quarantine.وهو مكان آمن يتم حجز الملفات المصابة فيه : 

 demand Scanner-On.وهو مايتم استخدامه لفحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات : 

 mail Scanner-E بفحص اي بريد الكتروني )ايميل( جديد يصل الى المستخدم.: وهو الذي يقوم 
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 :Using Antivirus Program استخدام برنامج مضاد الفريوسات *

  وليكن برنامج( افتح برنامج الفيروسات الذي تم تثبيته في جهازكAVG Antivirus )  بعد تثبيت البرنامج ستظهر ايقونة اختصار

سيفتح  افتح البرنامج من خالل تلك االيقونة بالضغط عليها نقرا مزدوجاً   ، كتلك االيقونة البرنامج على سطح المكتب

 البرنامج كما بالشكل التالي:

  

  اضغط الزر بالكامللبدأ البحث عن الفيروسات في جهاز الكمبيوتر ،. 

  لكي يظهر اختيارات  ولبدأ البحث في مكان معين من الجهاز، اضغط  اضغط منها على االختيار

   ثم حدد المكان المراد اليحث فيه  ثم اضغط الزر. 

  بعد انتهاء البحث ستُعرض نتائج البحث، اما بموجود فيروسات او بعدم وجود فيروسات، واذا كانت نتيجة البحث بوجود فيروسات

الزالة الملف المحدد  تيار الزالة جميع الملفات المصابة، او االخ يمكنك الضغط على االختيار 

 فقط.

  عملية تعقيم الفيروساتCleaning/Disinfecting.هي عملية تطهير جهاز الكمبيوتر من الملفات المصابة بالفيروسات : 
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 :Print Management إدارة الطباعة *

 :Install a New Printer on the Computerتثبيت طابعة جديدة في جهاز الكمبيوتر * 

  اذا كانت الطابعة تُوصل بجهاز الكمبيوتر من خالل منفذUSB   اوصل الطابعة بجهاز الكمبيوتر وسيبدأ نظام التشغيل بتعريف

 الطابعة تلقائيا اذا كان جهاز الكمبيوتر موصال باالنترنت .. أما اذا كان جهاز الكمبيوتر غير موصال باالنترنت فالبد من وجود برنامج

 ريف الطابعة تلقائيا عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر.تعريف الطابعة )ملحق مع الطابعة عند شرائها( .. قم بتثبيت البرنامج وسيتم تع

 من خالل الشبكة المحلية لتثبيت طابعة جديدة في جهاز الكمبيوتر   اضغط     ستفتح نافذة

 سيظهر المربع الحواري التالي: من شريط االدوات  الطابعات، اضغط على الزر 

 

 :سيبدأ البحث عن الطابعات الُمشارك بها في الشبكة المحلية، كما بالشكل التالي 

 

  حدد الطابعة المراد تثبيتها  اضغط الزر   سيبدأ نظام التشغيل بتوصيل الجهاز بالطابعة وتعريفها  اضغط

   يعني تعيين تلك الطابعة كطابعة افتراضية  وهذا االختيار  اضغط. 

 :Set a Printer as a Default Printerتها مسبقا كطابعة افتراضية تعيين طابعة تم تثبي* 

  اضغط     اضغط كليك يمينR. Click  على الطابعة المراد تعيينها كطابعة افتراضية  اختر

  تظهر عالمة صح على الطابعة وهذا يعني انها هي الطابعة االفتراضية للطباعة.س 
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 :Print a Document from a Text Editing Applicationالنصوص  محررطباعة مستند من برنامج * 

  افتح مستند نصي تم انشائه ببرنامج محرر النصوص  اضغط على القائمةFile   اختر منها االمرPrint   سيظهر المربع

 الحواري الخاص بالطباعة كما بالشكل التالي:

  اضغط على الزر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :View a Print Job's Progress in a Queue using a Desktop Print Managerعرض وظائف الطابعة الحالية * 

  في شريط المهام  الطابعةاذا قمت بطباعة اي مستند، سيظهر زر مدير   اضغط على هذا الزر  نافذة خاصة بتلك الطابعة

 وعرض مايتم طباعته، كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

  حدد المستند الذي يتم طباعته  ستظهر قائمة يمكنك اختيار منها االمر المراد تنفيذه،  اضغط من شريط القوائم على

 كما يلي:

 Pause .وقف مؤقت =    Resume .استكمال الطباعة بعد الوقف المؤقت = 

 Restart .اعادة الطباعة من البداية =  Cancel .الغاء أمر الطباعة ومسحه = 
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