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١٢

  الفهـــــــــــــــــــــــرس
  

 ١ المقدمة ـ المعلومات األساسية
 ١٢ مقدمة) ١-٢(

 ١٣ بداية التعامل مع جهاز الحاسوب) ١-١-٢(
 ١٣ تشغيل جهاز الحاسوب) ١-١-١-٢(
 ١٣ إغالق جهاز الحاسوب) ٢-١-١-٢(
 ١٤ إعادة تشغيل جهاز الحاسوب) ٣-١-١-٢(
ية لنظام الحاسوب، مثل نظام التشغيل ونوع عرض المعلومات األساس) ٤-١-١-٢(

 المعالج وحجم ذاآرة الوصول العشوائي وما إلى ذلك
١٥ 

اليوم والتاريخ، إعدادات الصوت، : عرض مواصفات سطح المكتب) ٥-١-١-٢(
مثل خيارات الخلفية وإعدادات الشاشة وخيارات (خيارات عرض سطح المكتب 

 )شاشات التوقف إلى غير ذلك

١٧ 

 ٢٣ إعداد القرص المرن) ٦-١-١-٢(
 ٢٥ المتاح) المساعدة(استخدام نظام التعليمات ) ٧-١-١-٢(

 ٢٨ بيئة سطح المكتب) ٢-٢(
 ٢٩ استخدام األيقونات) ١-٢-٢(

التعرف على األيقونات األساسية . تحديد ونقل أيقونات سطح المكتب) ١-١-٢-٢(
تسلسلي لألدلة والملفات لسطح المكتب مثل أيقونات القرص الصلب والهيكل ال

إنشاء أيقونة اختصار على سطح المكتب أو اسم . والمجلدات واألدلة وسلة المحذوفات
 بديل لقائمة سطح المكتب

٢٩ 

 ٣٣ التعامل مع ويندوز) ٢-٢-٢(
شريط العنوان : التعرف على األجزاء المختلفة إلطار سطح المكتب) ١-٢-٢-٢(

 يط الحالة وشريط التمرير وما إلى ذلكوشريط األدوات وشريط القوائم وشر
٣٣ 

التعرف على آيفية تصغير وتكبير إطار سطح المكتب وتغبير حجمه ) ٢-٢-٢-٢(
 وإغالقه

٣٦ 

: التعرف على األجزاء المختلفة إلطار التطبيقات) ٣-٢-٢-٢(
شريط العنوان وشريط األدوات وشريط القوائم وشريط الحالة وشريط التمرير وما إلى 

  نقل اإلطارات على سطح المكتب.ذلك

٣٨ 

التعرف على آيفية تصغير وتكبير وتغيير حجم وآذلك إغالق إطار ) ٤-٢-٢-٢(
 االنتقال بين اإلطارات المفتوحة. التطبيقات

٤٤ 

 ٤٥ تنظيم الملفات) ٣-٢(
 ٤٦ المجلدات/األدلة) ١-٣-٢(

 ٤٦ التعرف على الدليل الرئيسي وهيكل المجلد) ١-١-٣-٢(
 ٥٠ مجلد ودليل فرعي ومجلد فرعي/إنشاء دليل) ٢-١-٣-٢(
االسم : المجلد/عرض بعض سمات الدليل. المجلد/التعامل مع الدليل) ٣-١-٣-٢(

 والحجم وتاريخ آخر تحديث وما إلى ذلك 
٥١ 
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األدلة، مثل ملفات معالج /التعرف على األنواع المختلفة للمجلدات) ٤-١-٣-٢(
يكترونية وملفات قواعد البيانات، وملفات العروض النصوص وملفات الجداول اإلل

  وملفات الصور وما إلى ذلكRTFالتقديمية وملفات 

٥٢ 

االسم والحجم ونوع الملف وتاريخ آخر تعديل وما . عرض سمات الملف) ٥-١-٣-٢(
 إلى ذلك

٥٤ 

 ٥٦ األدلة/تغيير اسم الملفات والمجلدات) ٦-١-٣-٢(
 ٥٧ النسخ والنقل والحذف) ٢-٣-٢(

 ٥٧ تحديد ملف أو عدد من الملفات من مجموعة متجاورة أو غير متجاورة) ١-٢-٣-٢(
 ٥٨ المجلدات لعمل نسخ احتياطية/نسخ ولصق الملفات داخل األدلة) ٢-٢-٣-٢(
 ٥٩ عمل نسخ احتياطية من البيانات على قرص مرن) ٣-٢-٣-٢(
 ٥٩ المجلدات/اخل األدلةاستخدام وظائف القص واللصق في نقل الملفات د) ٤-٢-٣-٢(
 ٦٢ مجلدات/حذف الملفات من أدلة) ٥-٢-٣-٢(
 ٦٣ المجلدات المحددة/حذف األدلة) ٦-٢-٣-٢(

 ٦٤ البحث) ٣-٣-٢(
 ٦٤ مجلد/استخدام أداة البحث لتحديد مكان ملف أو دليل) ١-٣-٣-٢(
الدليل /البحث من خالل االسم أو تاريخ اإلنشاء أو الملف أو نوع المجلد) ٢-٣-٣-٢(

 وما إلى ذلك
٦٤ 

 ٦٨ تحرير النصوص) ٤-٢(
 ٦٩ استخدام تطبيق لتحرير النص) ١-٤-٢(

 ٦٩ تشغيل تطبيق تحرير أو معالج نصوص وإنشاء ملف) ١-١-٤-٢(
 ٧٢ مجلد/حفظ ملف في دليل) ٢-١-٤-٢(
 ٧٣ حفظ الملف على القرص المرن) ٣-١-٤-٢(
 ٧٤ إغالق تطبيق التحرير) ٤-١-٤-٢(

 ٧٥  إدارة الطباعة)٥-٢(
 ٧٦ الطباعة) ١-٥-٢(

 ٧٦ الطباعة من طابعة مثبتة) ١-١-٥-٢(
 ٧٧ تغيير الطابعة االفتراضية) ٢-١-٥-٢(
 ٨٠ متابعة عملية الطباعة ) ٣-١-٥-٢(

 ٨٤ إرشادات مهمة: الملحق األول
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  األساسيةمعلومات الالمقدمة ـ 
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: ام التشغيل ويندوز من خالل طـريقتين      يمكن القيام بأغلب العمليات داخل نظ       مقدمة

بالتأكيد سوف  . بينما الثانية بالسهولة والبساطة    بالصعوبة والتعقيد    تمتاز األولى 

  .بسطةمنستخدم الطريقة ال

تكرار سوف تالحظ   و.  األساسية الموضحة في هذا الجزء     تدرب على المهارات  

  .تطبيقاته وأ  نظام التشغيل ويندوزاستخدام هذه المهارات أثناء استعمال
  

ر رازأاستخدام 

  الفأرة

بتحديـد   مـثال  فلكي تقوم .  األيسرالفأرة، سوف تستخدم زر في معظم الحاالت 

وكون الزر األيسر هو    .  األيسر الفأرةزر  باستخدام    عليه عليك الضغط ما  شيء  

األكثر استعماال فسوف نستخدم عبارة زر الفأرة للداللة عليه، وعنـد الحاجـة             

زر الفـأرة   (األيمن للفأرة فسوف نعبر عن ذلـك بـشكل صـريح            لذكر الزر   

  .)يمنألا
  

التحديد 

  والمعالجة

تطبيـق  أي  استخدام نظام التشغيل وينـدوز أو       تنفيذ أي إجراء أثناء      إذا أردت 

اإلجـراء  تنفيـذ   العنصر الذي تود     لويندوز   تحددينبغي عليك أن     يعتمد عليه، 

 شاشة ويندوز التـي تعمـل       مكان ما إلى  من  إذا أردت نقل أيقونة     : عليه، فمثال 

مرة واحدة لتحديدها ثـم اسـتخدام       عليها  عليك الضغط   ف ،)سطح المكتب (عليها  

  . ووضعها في المكان المطلوب تحريك األيقونةل السحب واإلفالت يتقنيت
  

وقـد  ). سـريًعا (مرتين متتاليتين   الضغط على زر الفأرة      الضغط مرتين يعني    الضغط مرتين

يرجع ذلك فـي الغالـب إلـى     و،بالضغط مرتين في القيام   أحيانا  عض  يفشل الب 

يفسر وينـدوز هـذا     وبالتالي  . ببطء الضغط   أو ضغطتين بين ال  للفأرةتحريكهم  

  . يريدوناألمر خالف ما 

 الموجـودة  My Computer فوق أيقونة اضغط مرتين، للضغط مرتينكمثال 

  .على شاشة ويندوز
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  :إطارا مشابها للشكل التاليقونة سترى بعد أن تضغط على األي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

النقل باستخدام 

السحب 

 واإلفالت

الفأرة ثم يـتم    باستخدام  يحدد عنصرا ما     أن   "السحب واإلفالت "مصطلح  يعني  

 مكـان   منذلك عند نقل أيقونة     تستخدم  يمكن أن   و.  ونقله إلى مكان جديد    سحبه

  .لد آلخرأو نقل ملف من مجعلى الشاشة إلى مكان آخر، 

بزر ه  عليأن تضغط   أوال  لكي تقوم بالسحب واإلفالت لعنصر ما، ينبغي عليك         

 ثم تضع المؤشر عليه وتضغط على زر الفأرة األيسر وتحرك الفأرة مع             ،الفأرة

حتى يتم سحب العنصر المحدد إلى المكان       ) السحب(اإلبقاء على عملية الضغط     

فيتم وضع العنصر في    ) اإلفالت(بعد ذلك ترفع إصبعك عن زر الفأرة        . الجديد

  .المكان الجديد
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النسخ باستخدام 

السحب 

 واإلفالت

طبق على النسخ باسـتخدام     نطبق على النقل من خالل السحب واإلفالت ي       نما ي 

 مـن   في حالة النسخ ستحصل على نـسخة أخـرى         أنه   إالالسحب واإلفالت،   

حب واإلفالت، اتبـع  من خالل الس  لكي تقوم بالنسخ     . في المكان الجديد   العنصر

  :ما يلي

 .اضغط على العنصر الذي تريد نسخه لتحديده -

  الموجود علىCtrlضع مؤشر الفأرة فوق العنصر واضغط على مفتاح  -

  .    لوحة المفاتيح وفي نفس الوقت اضغط على زر الفأرة األيسر

 حتى يتم ) السحب(استمر بالضغط على كال المفتاحين مع تحريك الفأرة  -

 .العنصر المحدد إلى المكان الجديد    سحب 

   فيتم نسخ العنصر ) اإلفالت( ومفتاح الفأرة Ctrlارفع إصبعك عن مفتاح  -

 .في المكان الجديد    

  ما الفرق بين عمليتي النقل والنسخ من خالل السحب واإلفالت ؟ : سؤال
  

تقنيات التحديد 

 المتعدد
تقوم بالضغط علـى    أن  جرد  مع ذلك، بم  . يمكنك الضغط على أي شيء لتحديده     

. أي شيء آخر، سيتم تحديد العنصر الثاني مع إلغـاء تحديـد العنـصر األول              

لكي تتمكن من تحديد عدة عناصر، استمر في الـضغط علـى مفتـاح              ولذلك،  

Control (Ctrl)    أثناء تحديد العناصر وسوف يتم تحديد كـل العناصـر التـي 

  إصـبعك تريـد، ارفـع     ، بعد انتهائـك مـن تحديـد كـل مـا             ضغط عليها ت

  .Controlعن مفتاح 
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الزر األيمن 

  لفأرةل

 بالزر األيمن   ضغطاليؤدي  ،  أي عنصر  تقوم بتحديد    عندما

 العنصر المحدد إلى عرض قائمة منبثقة تتعلق        علىلفأرة  ل

  .العنصرهذا مباشرة ب

لفأرة فـوق جـزء     لكذلك، إذا قمت بالضغط بالزر األيمن       

ف ترى قائمة منبثقة تسمح     خاٍل على شاشة الويندوز، سو    

  . سطح مكتب ويندوزبمعالجةلك 

داخـل  في تنفيذ مهام معينـة      فأرة  لليمكن أيًضا استخدام الضغط بالزر األيمن       

يكروسوفت وورد على سبيل المثال، سـيتم تمييـز         ابرنامج م ففي  . التطبيقات

ر إذا قمت بالضغط بالز   و. الكلمة التي بها خطأ إمالئي بوضع خط أحمر أسفلها        

  .بدائل مقترحة لهاقائمة منبثقة تقدم تظهر  هذه الكلمة، علىلفأرة لاأليمن 
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 ،وكمثال آخر الستخدام الـضغط بـالزر األيمـن     
 برنــامج ال فــيجــدوافتــرض أنــك أنــشأت 

  مايكروسوفت وورد، ثم قمـت بالـضغط بـالزر         
 الخاليا فـي الجـدول،      ىحدإلفأرة داخل   لاأليمن  

ثقة تتعلـق بالجـداول،   سوف يتم عرض قائمة منب 
  . في الشكل المقابلعلى النحو الموضح

تـوفير  كما ترى، فإن هدف القوائم المنبثقة هـو         
وسيلة سريعة لعرض األوامر المتعلقـة بالكـائن        
  .الذي قمت بتحديده أو كنت داخله في ذلك الوقت

استخدام ! لفأرةلتعلم آيف تقوم بالضغط بالزر األيمن 
كثير من الوقت والجهد الضائع في هذه التقنية يوفر لك ال

البحث عن األمر المناسب في القوائم المنسدلة داخل 
  .التطبيقات

  

ما هو سطح 

  المكتب؟

Desktop 

 على النحو   ٩٥/٩٨/٢٠٠٠سوف يبدو سطح المكتب في نظم التشغيل ويندوز         

  :الموضح في الشكل التالي
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ما هو زر 

Start؟  

كما ذكرنا من قبـل،     . Start إلى استدعاء قائمة     Startيؤدي الضغط على زر     

ح للمستخدم بالوصول إلى التطبيـق الـذي        ما هو الس  Startفإن الهدف من زر     

 ،مثالً(يريده بأسهل وسيلة ممكنة، وهو ما يسهل العمل على المستخدم المبتدئ            

  ). يتقن بعد الضغط مرتينمإذا ل

 إلى عرض قائمة    Start فوق زر    لفأرةليؤدي الضغط لمرة واحدة بالزر األيمن       

  ).Find وExplore وOpen(منبثقة تحتوي على الخيارات 

  الوظيفة  العنصر  

  Open       يتم عرض محتويات قائمةStart .       يمكن حذف أو نسخ أو نقـل

  .المجلدات واأليقونات باستخدام تقنيات السحب واإلفالت

  Explore  رارويندوز إكـسبلو   برنامجيؤدي ذلك إلى استدعاء (Explorer) 

لبرنـامج   يمكـن . ٩٥/٩٨/٢٠٠٠المضمن في نظم التـشغيل      

 ،ويندوز إكسبلورار أن يعرض الهيكل التسلسلي للنظام بأكملـه        

  .كما يوفر إمكانات إضافية لضبط ومعالجة سطح المكتب

  Find       البحث عن الملفات في وينـدوز       وسيلةيؤدي ذلك إلى استدعاء 

لبحث عن أي ملف    تستطيع ا والتي من خاللها     ،٩٥/٩٨/٢٠٠٠

  .محتوياتهشيئا من  اسمه أو تعرف

    

وسيلة سهلة للوصول إلى التطبيقات واألعمال المثبتة علـى          Start قائمة   توفر  Startقائمة 

 ينبثق منهـا فئـات      رئيسيةجهازك، حيث يتم توزيع هذه األعمال ضمن فئات         

ع مؤشر الفأرة فـوق     االنتقال إلى الفئات الفرعية من خالل وض      ويمكن  , فرعية

ال يلزم الضغط على    (يتم فتح الفئة الفرعية التالية تلقائًيا       ف ،الفئة التي ترغب فيها   

  ).زر الفأرة في هذه الحالة

، ويندوز إكسبلورار سطح المكتب أو من     على   إذا قمت بسحب كائن من       :تلميح

ائًيا في   لهذا العنصر تلق   (Link) رابط فسيظهر مباشرة،   Start على زر    أفلتهثم  

  .Startقائمة 
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لعرض قائمة 
Start 
 فأرةباستخدام ال

  .الشاشة يسار من الجزء السفلي في الموجود Startاضغط على زر  •

  

  
لعرض قائمة 

Start 
باستخدام 

مفاتيح 

  االختصار

 

  . الموجودين على لوحة المفاتيحCtrl+Esc  مفتاحياضغط على •

  
لعرض قائمة 

Start 
باستخدام لوحة 

جهزة مفاتيح م

للعمل 

باإلصدارات 
)٩٥/٩٨/٢٠٠٠

 لنظام التشغيل )

 ويندوز

) ٩٥/٩٨/٢٠٠٠(تحتوي لوحات المفاتيح المجهزة للعمل مع اإلصدارات         •

  .لنظام التشغيل ويندوز على مفتاحين إضافيين

  رمز ويندوزالمثبت عليهاضغط على المفتاح ، Startلفتح قائمة  •

 (     ) .  

  
إلغالق قائمة 

Startام  باستخد

 الفأرة

ال على قائمة   ( على سطح المكتب     الفأرة مؤشر    ضع Startإلغالق قائمة    •

Start( األيسرالفأرة، ثم اضغط بزر .  
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 فئة 
Programs 

قائمة في 
Start  

 )الفئـات  (، يمكنك الوصول إلى كـل المجموعـات       Programsمن خالل فئة    

  . تثبيت التطبيقبرامج الفرعية التي قمت بإنشائها، أو تم إنشاؤها تلقائًيا بواسطة

 Programs يمكنك بسهولة إضافة الفئات الفرعية الخاصة بك إلى فئـة            :تلميح

سوف . Open وتحديد أمر   Start زر   علىمن خالل الضغط بزر الفأرة األيمن       

فـي هـذا    . تتسع طريقة العرض لكي تعرض محتويات كل الفئات في إطـار          

  . إضافيةاإلطار، يمكنك بسهولة إنشاء مجلدات وبرامج

   . اإلطار أغلقعند االنتهاء من العمل

تظهـر األيقونـات    ف باستخدام زر الفأرة األيسر،      Start زر   على  ثانية اضغط

  .Startوالمجلدات التي قمت بإضافتها داخل قائمة 
  

 فئة
Documents 
في قائمة 

Start 

ا تم فتحه  ا مستند ١٥ على قائمة بآخر     Start قائمة   في Documents فئة تحتوي
يقوم وينـدوز   ف فتحه،  المستند الذي ترغب في    حدد. مباشرة من سطح المكتب   

  .المرتبط بالملف بتشغيل التطبيق ٩٥/٩٨/٢٠٠٠

عادة ما يتم ذلـك     (تطبيقات قديمة   يتم فتحها باستخدام     التي   المستندات :ملحوظة
  .تعرض في هذه الفئةلن )  ملف فتحمن خالل تحديد أمر

  
 Settingsفئة 
 قائمة في

Start 

، يمكنك الوصـول مباشـرة إلـى        Startفي قائمة    Settingsمن خالل تحديد    
 إعـداد  وسائل الوصول إلى وهذه تتيح. Printers وControl Panelمجلدات 

، Start الستدعاء قائمـة     Ctrl+Escعلى  ضغط  ا للقيام بذلك،    .النظام األساسية 
  .Settingsواضغط على 

  
  فيRun فئة

 Startقائمة 
 في قائمة  Runإمكانية إضافية لتشغيل البرامج، عند الضغط على Runار يقدم خي
Start  مربع إدخال للنص يسمح لك بكتابة اسم ومكان الملـف الـذي    يتم عرض

 إلى السماح لك    )استعراض (Browseيؤدي الضغط على زر     . ترغب في تشغيله  
 .لمجاورةمشغالت األقراص على جهازك وعبر الشبكة ا      عن الملفات في     بالبحث

إذا لم تكن متأكًدا من اسم ومسار الملف، يمكنك كذلك تـشغيل            جدا  يعد ذلك مفيًدا    
ملف مستند فيؤدي إلى تـشغيل البرنـامج         تشغيل   أما. exe ذات االمتداد الملفات  

  .من خاللهعرض المستند المرتبط به و
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لزر ااستخدامات 
 لفأرةلاأليمن 

لفأرة فـي زيـادة     ل الزر األيمن    ٩٥/٩٨/٢٠٠٠تستخدم نظم التشغيل ويندوز     
 سـطح   وحيـث إن  . إمكانيات اإلصدارات السابقة من نظام التشغيل ويندوز      

بالزر األيمن  عتمد على الكائن، يؤدي الضغط      ي ٩٥/٩٨/٢٠٠٠مكتب ويندوز   
 ،إلى استدعاء قائمـة   ) حتى لو كان سطح المكتب نفسه     ( أي كائن    لفأرة على ل

 اإلعـداد لومـات األساسـية المتعلقـة ب      معال تحتوي على    ،تعتمد على الكائن  
  .وعناصر التحكم

 على تشجيع المستخدمين علـى العمـل   ٩٥/٩٨/٢٠٠٠يعمل تصميم ويندوز    
القيام بـه هـو     على المستخدم   فكل ما يكون    . بشكل أكثر فاعلية عن ذي قبل     

.  يتم استدعاء التطبيق المطلـوب     لكي  به ل المستند الذي يعم   على  فقط الضغط
بمجـرد  فزر الفأرة األيمن إلى زيادة إمكانيات هذه العمليـة،       يؤدي استخدام   و

جعـل  تلفأرة تظهر إمكانيـات جديـدة      لقيامك بالضغط باستخدام الزر األيمن      
  .التطبيق أكثر فاعلية

  
الستخدام زر 
  الفأرة األيمن

  .لفأرةلاضغط على أي كائن بالزر األيمن  •

  .يتم عرض قائمة منبثقة •

 يؤدي الضغط  . عليه الكائن الذي قمت بالضغط      تعتمد محتويات القائمة على    •
  . سطح المكتب إلى فتح قائمة منبثقةعلى

  
ما هي ورقة 
  الخصائص؟

تشبه أوراق الخصائص مربعات الحوار وهي تسمح لك برؤيـة المعلومـات            

  . المحددبإعدادت الكائنالتي تتعلق 
  

لفتح ورقة 
  الخصائص

 ثم  ،رغب في تغيير خصائصه    الكائن الذي ت   على  بزر الفأرة األيمن   اضغط •

  .به لعرض ورقة الخاصية المتعلقة Propertiesحدد أمر 

 إلغـالق ورقـة الخاصـية وقبـول         OK اضغط علـى زر      ،عندما تنتهي  •

 لقبول التعـديالت دون إغـالق ورقـة         Apply أو اضغط على  التعديالت،  

  . إللغاء العمليةCancelالخاصية، أو 
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طريقة أخرى 
لفتح أوراق 

  صائصالخ

اضغط  الموجود في لوحة المفاتيح وفي نفس الوقت         Alt على مفتاح    اضغط •

بعد .  الكائن الذي ترغب في عرض ورقة الخاصية الخاصة به         علىمرتين  

  .Altفتاح م عن إصبعكذلك، ارفع 
  

تقنيات السحب 
  واإلفالت

.  إمكانية سحب وإفالت الكائنـات     ٩٥/٩٨/٢٠٠٠تدعم نظم التشغيل ويندوز     

 سمة السحب واإلفالت، يمكن القيام بعدد كبير من عمليات النظـام            باستخدام

، يمكنك نسخ الملفات من مجلد إلى       وكمثال على ذلك  . على نحو أكثر سهولة   

 هنـسخ تريـد    الكائن الذي    تحديد من خالل    ويندوز إكسبلورار مجلد آخر في    

 فالته فـي المجلـد  إ، ثم بتحريك الفأرة مع الضغط على زرها األيسر     وسحبه  

  .الجديد
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  مقدمة) ١-٢(
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  الحاسوببداية التعامل مع جهاز ) ١-١-٢(
  

  الحاسوبتشغيل جهاز ) ١-١-١-٢(
لتشغيل جهاز 
  الحاسوب

   .على النحو المطلوب  جهاز الحاسوبآابالتتأآد من توصيل آل  •

  . األقراص المرنةمشغلتأآد من عدم وجود قرص داخل  •

  .لتشغيلقم بالضغط على مفتاح ا •

 الشاشة معلومات وبيانات خالل ى فتظهر عل في العملالحاسوببدأ ي •

  . إذا لم يحدث ذلك، تأآد من تشغيل الشاشةثوان،

  

  إغالق جهاز الحاسوب) ٢-١-١-٢(
  

إلغالق جهاز 
  الحاسوب

  .يهاعلحفظ أي ملفات آنت تعمل ا •

  .غلق أي تطبيقات مفتوحةأ •

  . النظامإلغالق) Start قائمةمن  (Shut Downاستخدم أمر  •

  . بذلكالحاسوبال تقم بإغالق الجهاز إلى أن يشير لك  •
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 Shutخيار 

Down  في قائمة
Start 

دوز وضمان    Shut Downيسمح خيار  شغيل وين  للمستخدم بإغالق نظام الت
ات  آما يمنحك الفرصة لحفظ إنهاء آل العمليات آما ينبغي،    موجودة  ال البيان

  :الخيارات عند إغالق النظاماستخدام أٍي من هذه لك يتاح . في الذاآرة

  الوظيفة  الخيار  
  Stand By        ب ة تأه ي حال وب ف از الحاس ل جه ين  يجع ع تقن م

ة تخدام الطاق وب،  .اس از الحاس شغيل جه ادة ت إلع
  . حرك الفأرة اضغط على أي مفتاح أو 

ةحمل صية   :وظ وب الشخ زة الحاس ل أجه دعم آ  ال ت
  .هذه السمة

  Shut Down the 
Computer? 

  .يحفظ أية بيانات لم يتم حفظها، ثم يتم إغالق النظام

  Restart the 
Computer?  

شغيل                ادة ت تم إع م ي ا، ث تم حفظه يحفظ أية بيانات لم ي
  .النظام

  Restart the 
Computer in MS-

DOS mode? 

شغيل                ادة ت تم إع م ي ا، ث تم حفظه يحفظ أية بيانات لم ي
  .دوس تشغيلالالنظام في نظام 

  

   الحاسوبإعادة تشغيل جهاز) ٣-١-١-٢(
إلعادة تشغيل 
  جهاز الحاسوب

.  مباشرة ابلأو نزع الك   الطاقة    على مفتاح  طبالضغحذار أن تغلق جهاز الحاسوب      
ي  إذ اينبغ ر دائم تخدام أم ة . (أوال Shut Down اس ى أيقون غط عل  Startاض
ىو م ). Shut Down اضغط عل ي إذا أردت إغالق الحاسوب ث شغيله ف ادة ت إع

  .Shut Down Windows من مربع الحوار Restartالحال، قم بتحديد خيار 
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ل نظام    ،  عرض المعلومات األساسية لنظام الحاسوب       )٤-١-١-٢(  مث   .العشوائي وما إلى ذلكالوصول نوع المعالج وحجم ذاآرة  والتشغيل
   اختبار

Power On 
System Test 

(POST)  

يل جهاز الحاسوب الشخصي، سوف تالحظ عرض بعض  عندما تقوم بتشغ  •
شاشة، ستجد         . المعلومات على الشاشة   ى ال الحظ المعلومات المعروضة عل

ى بعض   الوصول  وذاآرة   بذاآرة الرسوم أنها تتعلق    العشوائي، باإلضافة إل
  .المعلومات التي تتعلق بوحدة المعالجة المرآزية

 وتعد جزًءا تشغيل ويندوز،   يتم عرض هذه المعلومات قبل تحميل نظام ال        •
ة  ن عملي ريع  م ا  فحص س وم به وبيق ل    الحاس المة عم ن س د م  للتأآ

  . قبل تحميل نظام التشغيلمكوناته المختلفة

ة         يتم عرض المعلومات باستخدام       • ى رقاق ة عل رامج خاصة مخزن  خاصة   ب
ا اسم         ط، نظام         (ROM-BIOSداخل الحاسوب يطلق عليه راءة فق رة للق ذاآ

ه     ).  األساسي اجاإلدخال واإلخر   وم ب ذي يق ار ال ى االختب ق عل -ROMيطل

BIOS اسم POST.  
  

ما هو نظام 
  التشغيل؟

شغيل   ام الت ل نظ دوز (يعم وفت وين ل مايكروس رابط) مث ة وصل( آ  )حلق
ين الحاسوب ك وب ارات . بين تخدام إش ل الحاسوب باس ال، يعم ة الح بطبيع

ة  ل (ثنائي ضل و).0s و1sمث اج   بف ن تحت شغيل ل ام الت ل   نظ ى العم إل
رة  امباش تخدام . معه ي اس ه ال داع   يعن دوز أن شغيل وين ام الت ر  نظ  للتفكي

ى          وال داع  الحاسوب،   عملبكيفية    أن تصبح خبيًرا في مجال الحاسوب حت
ل عل  ن العم تمكن م هت ط، . ي ك فق ل يمكن تخدام   ب ة اس ى آيفي ز عل  أن ترآ

وب ل مجه    آالحاس رع وبأق شكل أس ك ب از أعمال ي إنج ساعدك ف ود أداة ت
  .ممكن

  
ما هي ذاآرة 

الوصول 
  العشوائي؟

ي    دوز ف ل وين وم بتحمي دما تق ي   العن دوز ف ل وين تم تحمي وف ي ذاآرة، س
امج الخاص          و. العشوائي الوصول  شرائح ذاآرة    ل البرن وم بتحمي دما تق عن

رة   ي ذاآ ل ف تم التحمي ات، سوف ي د التطبيق شوائيالوصول بأح لكي . الع
رة  م ذاآ شوائالوصول تعرف حج ودالع از الحاسوب، ةي الموج ى جه  عل

شير                  ام ت شغيله مباشرة، سوف تظهر أرق د ت انظر إلى شاشة الحاسوب بع
رة  ا ذاآ از ومنه ات عن الجه ى بعض المعلوم شوائي الوصول إل تم (الع ي

شاشة   ن ال سر م زء األي ي الج ام ف ذه األرق رائح ). عرض ه ب ش تم ترتي ي
ذاآرة  ة صفوف  ال ى هيئ اد عل ي المعت ىف ة صغيعل ة  لوح ة بلوح رة مثبت
  يطلق على هذه اللوحات في المعتاد اسم. النظام

 SIMMs (Single In-Line Memory Modules).  
  

ما هي وحدة 
المعالجة 

وم ة  تق ة المرآزي دة المعالج ع وح ذ جمي  بتنفي

ات  سابالعملي ة يةالح وبوالمنطقي ل الحاس .  داخ



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٢٩

ي    المرآزية؟ ي الت رع وه دد س ي  تهتح نظم الت ن أن  وال يمك

لتع هم ك،   .  علي ى ذل افة إل ومباإلض دة تق  وح

ل        ام، مث ن المه ر م دد آخ ة بع ة المرآزي المعالج

صلب     رص ال ن الق ات م ل البيان ة نق   متابع

وم      . العشوائي الوصول   إلى ذاآرة    ل بنتي ر إنت تعتب

  .من أشهر وحدات المعالجة المرآزية

  

لعرض خصائص 
 النظـام

 

 

 

 

  

ن  • الزر األيم ضغط ب م بال أرةق وق أيللف ة  ف  لعرض My Computerقون

  .قائمة منبثقة

  . من القائمة المنبثقةPropertiesحدد أمر  •

ا  ) خصائص النظام ( System Propertiesيتم عرض مربع الحوار  • آم

شكل     ى معلومات عن         . هو موضح بال شتمل المعلومات المعروضة عل ت

رة          م ذاآ ة وحج ة المرآزي دة المعالج وع وح ة ون دوز المثبت سخة وين ن

  .لعشوائياالوصول 
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اليوم والتاريخ، :  سطح المكتبمواصفاتعرض ) ٥- ١- ١-٢(

مثل خيارات (إعدادات الصوت، خيارات عرض سطح المكتب 
  )لى غير ذلكإ الخلفية وإعدادات الشاشة وخيارات شاشات التوقف

لتخصيص خلفية 
  ويندوز

ن  صيص يمك ر(تخ شغيل ) تغيي ام الت ب لنظ طح المكت ة س ة شاش خلفي

  .وز لكي تعرض لوًنا أو صورًة من اختياركويند

زر اضغط • أرة  ب اٍل الف وق جزء خ ناأليمن ف دوزم .  سطح مكتب وين

ة              ذه القائم أرة   زر   اضغط يؤدي ذلك إلى عرض قائمة منبثقة، في ه الف

  .Properties فوق أمر األيسر

  

  

  

  

 

ى  • ضغط عل ؤدي ال ر ي ى Properties أم وار  إل ع الح رض مرب  ع

Display Properties. 
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  : عالمات التبويب التاليةتظهر في الجزء العلوي من مربع الحوار 

  
 Background:  تشتمل على خيارات لتحديد الصورة التي ستستخدم  

  .آخلفية      )الخلفية(    
  

  
  

  
  
  Screen Saver: آذلك اختيارو شاشة التوقف، يمكن من خاللها اختيار  

هذه السمة إذا آانت (الشاشة طاقة  الحفاظ على خيارات  )شاشة التوقف(
  ).مدعمة من قبل الشاشة نفسها

  

  
  
  

  Appearance:  اختيار نظم األلوان لكل مكونات اإلطارات،من خاللها يتم  
  وما ومربعات الرسالة العنوان واأليقونات مثل أشرطة   )المظهر(    

  .إلى ذلك
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 Effects: تسمح لك بضبط المؤثرات المرئية.  

  )المؤثرات(

  

 

  
  Web:سطح المكتب آي يعمل مثل صفحة الويبإعداد تسمح لك ب .  

 )الويب(
  
 Settings:  تسمح لك بضبط عدد األلوان المستخدمة بواسطة النظام       

  .الذي تعمل عليه، آما يتم ضبط دقة الشاشة )االعدادات(
  

 

  
ستخدم لماذا ن
ة التوقف؟شاش

ال يجري    الشاشة بعد فترة محددة       تعتيمالهدف من شاشة التوقف هو تغيير أو        
از   فيها أي عمل   ة              .  على الجه ة إضافة آلم يح بعض شاشات التوقف إمكاني تت

ة المرور                        د إدخال آلم ى النظام إال بع ة عل مرور، بحيث ال يمكن العمل ثاني
 .الصحيحة

  
آيف تحدد 
  شاشة توقف؟

ى عال • ب اضغط عل ة التبوي وار Screen Saverم ع الح ي مرب  Display ف

Properties شاشة توقف من مربع القائمة المنسدلة اخترو Screen Saver.  
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لضبط نظم 
  سطح المكتب

نيم • ره،  ك وان وغي ل شريط العن شاشة، مث ل عناصر ال ن خالل  ضبط آ م
ة   ام المتاح اذج النظ د نم ار أح ة التبوي . اختب ى عالم غط عل ب اض

Appearance  وار ع الح ي مرب ن  . Display Properties ف م م ة الث قائم
  .يمكنك اختيار النموذج المناسب) Scheme(المنســــدلة 

  

  
  

  

  
 وما ه

Control 
Panel؟ 

ك       Control Panelيحتوي إطار  سمح ل ي ت ات الت ر من األيقون  على عدد آبي
ى    األيقونات الخاصة ) قد تختلف . (ويندوزبالتحكم في نظام     از   التي تراها عل   جه
يالً  وب قل ا،     الحاس حة هن ك الموض ن تل ال   وع ى احتم ك إل ع ذل تالف يرج  اخ

شبكة اتصال         المثبتة على جهازك   مكونات الحاسوب  ، فقد يكون الجهاز متصًال ب
ودم د . أو م ذلك، ق ارات تآ ون خي دوز الك ةالوين ة مثبت تم تثبيت ف. مختلف دما ي عن

ت     ار تثبي ك اختي دوز، يمكن عوين سب     جمي ا ح ض منه ة أو بع سمات المتاح  ال
  .حاجتك، فمثًال ال توجد حاجة لتثبيت برامج الفاآس إذا لم يكن هناك مودم

  
 لفتح إطار
Control 
Panel  

  .Startاضغط على زر  •

  .Settingsآي يشير إلى الفأرة قم بتحريك مؤشر  •

  .Control Panelمن القائمة الفرعية، اضغط على  •
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ادات لتغيير إعد

 الوقت والتاريخ
ة   • ة الزمني اريخ والمنطق ت والت ات الوق بط معلوم ن ض يمك

  .Control Panel داخل Date/Timeمن خالل أيقونة 

  

شهر المناسبين             التاريخ المناسب    حدد •  ام و ال ى الع د التوجه إل ا  .بع  يمكن    آم

تغيير الوقت من خالل تحديد العرض الرقمي ثم الضغط على السهم المتجه             

  .لى أو المتجه ألسفل لزيادة أو إنقاص القيمةألع

  

  

  

  

  

 

 

  

  

لتغيير المنطقة 
 الزمنية

 . الشاشةأسفل  Time Zone حدد المنطقة الزمنية المناسبة من القائمة المنسدلة •

 يؤدي تغيير معلومات الوقت والتاريخ داخل ويندوز إلى تحديث ساعة        :ملحوظة

  .البطارية في النظام
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لضبط إعدادات 

جة ارتفاع در
  الصوت

يتم ذلك من   Control Panelقد يختلف ذلك األمر من نظام آلخر، لكن داخل 

تمكن       علىقم بالضغط مرتين    . Multimedia أيقونة   خالل  هذه األيقونة، لكي ت

  .من الوصول إلى إعداد درجة ارتفاع الصوت

  

  

 قد ترى آذلك أيقونة صغيرة إلعدادات الصوت على شريط المهام، آما هو

 هذه األيقونة إلى الوصول إلى إعدادات علىيؤدي الضغط مرتين . موضح

  .درجة ارتفاع الصوت
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 مرتين علىالضغط ب Control Panelالفأرة من خالل  إعداديمكن القيام ب  فأرة العدادإل

  .Mouseأيقونة 

  
  الوظيفة  العنصر  

  Buttons           الزر األيمن أو سر  يمكن تحديد عملية الضغط إما ب أرة   األي  ، للف
زر ا( ي ال ين وظيفت ديل ب زر األالتب ن وال سرأليم ن )ي ا يمك  آم

  .مرتين تغيير سرعة االستجابة للضغط

  Pointers  ن ر يمك كل تغيي ر ش أرة مؤش ى    الف ارة إل ي اإلش ستخدم ف  الم
ه        ام ب م القي ر       . اإلجراء الذي ت ذلك تغيي نوعه من ثابت      يمكن آ

  .ركحإلى مت

  Motion      ر       تتبع  يتم ضبط سرعة اء أث ة   الفأرة وآذلك إظهار أو إخف  حرآ
 حيث تكون      محمول  حاسوب تكون مفيدة عند استخدام       (الفأرة

  ).الشاشة غير قادرة على متابعة الحرآة السريعة
  

  إعداد القرص المرن) ٦-١-١-٢(
  

إلعداد القرص 
  المرن

د في حاجة          • م تع ى معلومات ل وي عل ضع قرًصا مرًنا خالًيا أو قرًصا يحت
  . األقراص المرنةمشغلها في إلي

د              : تحذير إذا قمت بتنسيق قرص مرن يحتوي على بيانات قيمة، سوف تفق
  .لذلك، ينبغي توخي الحذر. هذه البيانات

ة    Explore ثم اختر ،  Start زر   على للفأرة بالزر األيمن    اضغط •  من القائم
  .المنبثقة

ار   • الل إط التحرك خ م ب سبلورق دوز إآ ى أي ر اوين صل إل ى ت ةحت  قون
 3.5 Floppy [A:] ،آما في الشكل التالي.  

  

  

 

  . لتحديدهاFloppy [A:] 3.5 أيقونة اضغط على •

ن  • الزر األيم ضغط ب ؤدي ال أرةي ى للف ة عل ى Floppy [A:] 3.5 أيقون  إل
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  .، على النحو الموضحFormat قم بتحديد أمر .عرض قائمة منبثقة

  

  

  

  

 

  
  
وار    •  ع ح رى مرب وف ت ة (Format س ؤ. )تهيئ ى زر  ي ضغط عل دي ال

Startإلى البدء في تنسيق القرص .  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة ار     :ملحوظ تخدم خي ضل، اس ائج أف ى نت صل عل ي تح زء  Full لك ن ج  م

Format typeفي مربع الحوار .  
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   المتاح)المساعدة( استخدام نظام التعليمات) ٧-١-١-٢(
نبذة عن نظام 

  ويندوز
لى، يتم عرض مربع الحوار الموضح      عندما تقوم بتثبيت نظام ويندوز للمرة األو      

د   أدناه دوز  ( Discover Windows، إذا قمت بتحدي م   ) اآتشف وين ستعرض أه
  .السمات الرئيسية لنظام ويندوز

ى      :ملحوظة  دوز في         وضع   سوف تحتاج في المعتاد إل   مشغل   قرص تثبيت وين
تمكن من       المدمجة أو   األقراص   امج التعرف    الرقمية، آي ت شغيل برن م  ت ى أه   عل

  .سمات ويندوز

  

  

  

  

  
  

  

دوًي ة ي دأ الجول ي تب ى، الك غط عل م ، Start زر اض دد ث م Programsح  ث
Accessories ثم System Tools ثم Welcome to Windows.  

  
استدعاء قائمة 
  المساعدة

)Help( من 
  خالل قائمة 

Start  

ساعد  سمة  يسهل استخدام    في نظام التشغيل ويندوز   تجدر اإلشارة إلى أنه       ةالم
ا   المباشرة   د       . المضمنة والتعامل معه وم بتحدي دما تق ساعدة ( Helpعن من   )الم

 مع ثالث عالمات تبويب  Windows Help، يظهر مربع الحوار Startقائمة 
  .Search وIndex وContentsهي 

  

  

  

  

 

  

ة          ساعدة يمكنك طباعة الموضوعات المدرجة في قائم ا      ل،  الم توضيح بعض م
كون  ي قد   التيالتى تقوم بها بانتظام و    اإلجراءات  توضيح  لآذلك  و ،يخفى عليك 

  .تذآرهاعليك من الصعب 

 



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٣٩

  
للحصول على 
  المساعدة

 نظام باستخدام
   التعليمات

 Help)قائمة (

. Windows Help لعرض مربع الحوار  Help وحدد Startاضغط على زر  •

ع الحوار             ى مرب ة التبويب        . هناك ثالث عالمات تبويب أعل تم عرض عالم ي

Contents  وار ع الح تح مرب د ف ًيا عن ب   .  افتراض ة تبوي ل عالم ك آ سمح ل ت

  :بالحصول على التعليمات بطريقة مختلفة

عالمة   
  التبويب

  ةوظيفال

  Contents   رض ا  التع ر عنه تم التعبي ات ي كل فئ ى ش وعات عل موض

  .بواسطة أيقونات صغيرة على شكل آتب

  Index   ب ة التبوي رض عالم رس  ب Indexتع ل الموض فه وعات ك

ى الموضوع              . المتاحة ة الفهرس واضغط عل تحرك داخل قائم

  .الذي تفضله

  Search     تقدم عالمة التبويبSearch       مربع إلدخال النص، تكتب من 

ا،          ارات محددة ترغب في التعرف عليه ه آلمات أو عب خالل

ة    دال من البحث عن المعلومات بواسطة الفئ ك ب رتبط . وذل ي

ساعدة   مربع إدخال النص بقائمة الك     حيث  . لمات في ملفات الم

ذي      ث ال ب البح ي تناس ارات الت ات أو العب تم عرض الكلم ي

  .قمت به

  

آيف تحصل 
على المساعدة 
باستخدام مفتاح 

F1؟  

اح      ى مفت ؤدي الضغط عل وح       F1ي شغيل التعليمات الخاصة باإلطار المفت ى ت  إل

  .حالًيا

دوز        اء الضغط    لمزيد من التوضيح، إذا آنت موجودا في سطح مكتب وين في أثن

ذي يمكن الوصول                   F1على   ساعدة ال ا باستدعاء فهرس الم دوز تلقائي وم وين ، يق

  .Startإليه آذلك من خالل قائمة 

ا ى     أم ضغط عل ت بال ات وقم الج الكلم ل مع ق مث ي تطبي ل ف ت تعم ، F1 إذا آن

  .سوف يقوم التطبيق بتشغيل إمكانية المساعدة الخاصة بهف
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للحصول على 
  مساعدة

“What’s 
This”  

ة    ) Helpأيقونة  (تعرض العديد من اإلطارات أيقونة صغيرة        • على هيئة عالم

  .استفهام في الجانب األيمن العلوي من اإلطار

  

  

ة   • ى أيقون ضغط عل ؤدي ال كل   Helpي وار ش تفهام بج ة اس ور عالم ى ظه  إل

  . على النحو الموضح في الشكل التاليفأرةال

  

 

لتعرف عليه، يتم  ا الذي تحتاج -لحوار  داخل مربع ا    - اضغط على العنصر   •

ى            إل. عرض فقرة صغيرة للمساعدة    رة، اضغط عل ذه الفق اء عرض ه زر نه

  . األيسرالفأرة

  

استخدام أدوات 
 المعالجة

 تقوم  حيثيوجد عدد آبير من أدوات المعالجة في نظام التشغيل ويندوز،

آما يمكن أن . لمهامأدوات المعالجة هذه بمساعدتك على القيام بعدد آبير من ا

 تثبيت أحد المنتجات أو ، مثل إلى نتائج محددة للوصولتستخدم في إرشادك

الشكل التالي مثاال ألدوات المعالجة المستخدمة ويعرض . إنشاء مستند معقد

  .عند تثبيت طابعة في ويندوز
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  بيئة سطح المكتب) ٢-٢(
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  وناتاستخدام األيق) ١-٢-٢(
  

التعرف على األيقونات . تحديد ونقل أيقونات سطح المكتب) ١-١-٢-٢(
الهيكل التسلسلي األساسية لسطح المكتب مثل أيقونات القرص الصلب و

إنشاء أيقونة اختصار . لألدلة والملفات والمجلدات واألدلة وسلة المحذوفات
  .على سطح المكتب أو اسم بديل لقائمة سطح المكتب

على يقونة لتحديد أ
  سطح المكتب

ة   • د أيقون ى لتحدي ب،  عل طح المكت غطس    اض

دة   رة واح ىم ة عل ة المطلوب ث .  األيقون تم حي ي

  .تمييز األيقونة المحددة على النحو الموضح

  

  

 علىلنقل أيقونة 
  سطح المكتب

  .حدد األيقونة التي ترغب في نقلها •

ى    أثناء سحب األي  واستمر بالضغط  األيسر   الفأرة زر   اضغط على  • ة إل قون

  .مكانها الجديد على سطح المكتب

  .الفأرة زر أفلت •

  

 علىلنسخ أيقونة 
  سطح المكتب

  . األيقونة التي ترغب في نسخهادحد •

  . واستمر بالضغطControl على مفتاح اضغط •

ى  • غط عل أرة زر اض سر، الف اح     األي ى مفت ضغط عل تمرار بال ع االس م

Control      ى سطح        األيقونة إلى مك  وزر الفأرة أثناء سحب د عل ا الجدي انه

   .المكتب

  .الفأرة زر أفلت •

  .Control عن مفتاح إصبعكارفع  •
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لترتيب 

األيقونات 
  على 

 سطح المكتب

أرة  بالزر األيمن     اضغط • ى  للف ة سطح المكتب          عل  سطح المكتب لعرض قائم
  .المنبثقة

ر  • ى أم ة Arrange Iconsاضغط عل ذي يعرض قائم  Arrange Icons ال
  .الفرعية

  . نوع ترتيب األيقونة المطلوباضغط على •

  الوظيفة  العنصر  
  By 

Name 
  .يتم ترتيب األيقونات على سطح المكتب أبجديا تبعا لالسم

  By Type يتم ترتيب األيقونات على سطح المكتب تبعا لنوع العنصر.  

  By Size يتم ترتيب األيقونات على سطح المكتب تبعا لحجمها.  

  By Date ب األيق تم ترتي شاء    ي اريخ إن ا لت ب تبع طح المكت ى س ات عل ون
  .العنصر

  Auto 
Arrange 

رة                 ا في آل م يتم إعادة ترتيب األيقونات على سطح المكتب تلقائي
  .تقوم فيها بسحب أيقونة من مكان آلخر على سطح المكتب

د األمر      •   ذلك تحدي ذي ي Line Up Iconsيمكنك آ ا أو   حاذى  ال ات أفقي  األيقون
  .رأسًيا
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 Myة أيقون
Computer  

رتين     • ضغط م وم بال دما تق ىعن ة عل  My Computer أيقون
ى              على  الموجودة   وي عل تم عرض إطار يحت ب، ي سطح المكت

  .عدد من األيقونات األخرى
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  :في الشكل التالي، تظهر أيقونات أقراص التشغيل 
  
•   

ض  إحدى أيقونات أقراص التشغيل، يتم عرعلى مرتينعندما تقوم بالضغط 
الملفات والمجلدات داخل قرص التشغيل، على النحو الموضح في الشكل 

  :التالي

  

  

  

  

 

  

  

  

ات الموجودة            علىيؤدي الضغط مرتين      أٍي من هذه المجلدات إلى عرض الملف
  :داخله، على النحو الموضح في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

ضغط   • م بال ات، ق ذه الملف ن ه ات أي م وم بعرض محتوي رتينلكي تق ى م  عل
رتبط    األيقونة المطلوبة وسوف يتم تحميل الملفات داخل البرنامج         التطبيقى الم

ا ة. به ى أيقون ضغط عل ؤدي ال سابق، ي شكل ال ال الموضح بال ي المث  الملف ف
".docات العمالء ذاآرة ”طلبي ي ال امج مايكروسوفت وورد ف ل برن ى تحمي  إل

  .آي يتم عرض محتويات الملف



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٤٦



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٤٧

  
سلة 

 المحذوفات
ات                سلة المحذوف   • ى الملف وي عل ى سطح المكتب تحت ة عل ارة عن أيقون ات عب

ؤخًرا ذفها م م ح ي ت دوز،  . الت شغيل وين ام الت ن نظ ى م ي اإلصدارات األول ف
سيطة تمكنك من             ة ب اك طريق عندما آنت تقوم بحذف أحد الملفات، لم تكن هن

ى          بما أن ولكن هنا،   . استعادة الملف مرة أخرى    ا إل تم نقله ة ي  الملفات المحذوف
  . سلة المحذوفات، يمكن بسهولة استعادة هذه الملفات

  . الملفات المحذوفة لن تبقى في سلة المحذوفات لألبد:تحذير

  
  

  
إلنشاء أيقونة 
اختصار على 
سطح المكتب

  .قم بتصغير أو إغالق أي برامج مفتوحة •
  .Startاضغط على أيقونة  •
  .Programsحدد  •
شاء أيقو          • ة حدد البرنامج الذي ترغب في إن ى سطح المكتب           ن ه عل  اختصار ل

سخة فعلي  ( ى ن ة إل امج دون الحاج شغيل البرن ا ت ن خالله ن م ة يمك  اأي أيقون
ب  طح المكت ى س وف   . )عل ال، س ذا المث ي ه ارف ود Calculator نخت  الموج

  .Accessoriesداخل مجموعة 

  

  

  

ى • احي اضغط عل اControl+Shift مفت ت، و مع ي الوق سهف ى  ، نف اضغط عل
  .تجاه سطح المكتباب األيقونة يسر واسحبزر الفأرة األ

  . وأفلت زر الفأرةControl+Shiftارفع يدك عن مفتاحي  •

 :مماثلة للشكل التاليسوف ترى قائمة منبثقة  •

  

  

 .Create Shortcut(s) Hereحدد  •
 .يتم إنشاء أيقونة االختصار وتعرض على سطح المكتبف •
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  التعامل مع ويندوز) ٢-٢-٢(
  

شريط العنوان وشريط : التعرف على األجزاء المختلفة إلطار سطح المكتب) ١-٢-٢-٢(
  .األدوات وشريط القوائم وشريط الحالة وشريط التمرير وما إلى ذلك

  
ما هو شريط 
  العنوان؟

ع الحوار                ذلك إطارات مرب د وآ . يوجد شريط العنوان أعلى إطار البرنامج والمجل
وان في عرض          ل  ،لمعلومات  ا  بعض  يتم استخدام شريط العن ق      مث أو ( اسم التطبي

د  ه  ) المجل ذي تعمل علي ستند ال وع . والم ات تتن ى حد   المعلوم تم عرضها إل ي ي الت
د امج    . بعي وان لبرن ريط عن ى ش الي إل شكل الت شير ال يح، ي ن التوض د م لمزي

  ."عناوين العمالء"مايكروسوفت وورد، حيث اسم المستند المفتوح هو 

  

  
ر أو كبيلت

  استعادة إطار
 شريط العنوان إلى تكبير إطار البرنامج أو تصغير على مرتينؤدي الضغط ي •

  .حجمه قليًال
  
  إطار البرنامج وهو مكبر  
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  إطار البرنامج داخل إطار آخر 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

سدلة   شريط القوائم الي    . يحتوي شريط القوائم على مجموعة من القوائم المن شكل الت يعرض ال
  .روسوفت ووردشريط قائمة مايك

  
  

القوائم 
 المنسدلة

ا هو                      سدلة، آم ة من ى عرض قائم وائم إل يؤدي الضغط على عناصر شريط الق

  .موضح في الشكل التالي، حيث يمكنك تحديد األمر المطلوب

  

  

  

  

  

شريط 
  األدوات

ود   ا ت ق م ك بتطبي سمح ل ات، ت ة من األيقون ى مجموع وي شريط األدوات عل يحت
ت ممك رع وق ي أس ه ف ي . نعمل يح، ف ن التوض د م لمزي

ريط األدوات  سيق"ش ى    " تن ضغط عل ؤدي ال وفت وورد، ي امج مايكروس ي برن ف
إلى آتابة النص المحدد بخط أسود          ) Bاأليقونة ذات حرف    (أيقونة أسود عريض    

  .عريض
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ما هو شريط 
  التمرير؟

ات    ى عرض معلوم د إل امج أو مجل اج برن دما يحت م عن ن حج ا ع د حجمه  يزي

ر أسفل         طاراإل ين  ، يتم عرض مجموعتين من أشرطة التمري من  و. اإلطار ويم

  .شرطة يمكن االنتقال إلى أي جزء داخل المستندهذه األخالل استخدام 

  

لالنتقال ألعلى 
أو ألسفل 
  داخل اإلطار

ى  • ال ألعل ل لالنتق ى   داخ ه ألعل سهم المتج ى ال ار، اضغط عل اإلط

 .الموجود أعلى شريط التمرير الرأسي

فل لالن • ال ألس ل تق فل   داخ ه ألس سهم المتج ى ال ار، اضغط عل اإلط

  .الموجود أسفل شريط التمرير الرأسي

  

لالنتقال 
لليمين أو 

لليسار داخل 
  اإلطار

سهم المتجه                • ى ال لالنتقال إلى الجانب األيمن من اإلطار، اضغط عل

 .لليمين الموجود في شريط التمرير األفقي

سهم المتجه         لالنتقال إلى الجانب األيسر من ا      • ى ال إلطار، اضغط عل

  .لليسار في شريط التمرير األفقي

  

للتحرك 
بسرعة داخل 

  اإلطار

ى أو  • صغير ألعل ع ال حب المرب ر واس ع التمري ى مرب غط عل اض

  .ألسفل شريط التمرير الرأسي

  

  

  

ة،        شريط الحالة دوز شريط حال ات وين تم  ويوجد في أغلب تطبيق ادة  ي شريط    ع ذا ال عرض ه

ة فى         . السفلي من اإلطار  في الجزء    امج   و يوضح الشكل التالى شريط الحال  برن

 معلومات تتعلق بالصفحة المعروضة داخل        حيث يعرض مايكروسوفت وورد،   

  .المستند
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تكبير إطار سطح المكتب    و التعرف على آيفية تصغير      )٢-٢-٢-٢(
  . وإغالقههتغيير حجمو

أزرار تكبير 
وتصغير 
      واستعادة

  إغالقو

وي      Restore و Minimize و Maximizeجد أزرار   تو  في الجزء األيمن العل
ار ل إط ن آ ى زر . م ضغط عل وم بال دما تق د ( Maximizeعن ر للح تكبي

تصغير للحد    (Minimizeأما إطار   .  الشاشة أليتسع اإلطار آي يم   ) األقصى
ام               ،)األدنى ى شريط المه ة عل ى مجرد أيقون . فيقوم بتصغير حجم اإلطار إل
د ز تعادة( Restoreر يعي لي   ) اس عه األص ى وض ار إل ستخدم  اإلط ا ي ، آم

  :يمكن القيام بهذه المهام على النحو التاليو. إلغالق اإلطار  Closeزر
  

  .Minimizeاضغط على أيقونة  •  لتصغير اإلطار
  

ة   •  لتكبير اإلطار ى أيقون غط عل رتين  Maximizeاض غط م ى أو اض ار عل  إط
  .شريط العنوان

  
الحجم الستعادة 

 األصلي لإلطار
ى  أو قم بالضغط مرتين      Restoreاضغط على أيقونة     •  شريط   عل

  .عنوان ويندوز
  

استعادة إطار من 
 شريط المهام

دوز شغيل وين ام الت ي نظ ة٩٨ ف ل اإلطارات  واإلصدارات الالحق د آ ، توج
ام  ي شريط المه ة ف ى شكل أيقون صغيرها عل م ت ي ت الي، . الت شكل الت ي ال ف

امج   تجد برن ى      س ة عل كل أيقون ى ش صغر عل و م وفت وورد وه مايكروس
  .شريط المهام

 

دة       رة واح ضغط م ك ال وفت وورد، يمكن ار مايكروس تعادة إط إذا أردت اس
  . أيقونة مايكروسوفت وورد في شريط المهامعلى

  
تغيير حجم إطار 

إطالة أو (
 )تقصير

 . أفقي لإلطارحدانقل مؤشر الفأرة تجاه أي  •

 . واستمر بذلكاأليسراضغط على زر الفأرة  •

فل    ا • ى أو ألس أرة ألعل ر الف حب مؤش ساحة    س ى الم صل عل ى تح  حت

 .المطلوبة

   .أفلت زر الفأرة •
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ع أو يتوس

تضييق إطار 
  سطح المكتب

 . رأسي لإلطارحدانقل مؤشر الفأرة إلى أي  •

 .اضغط على زر الفأرة األيسر واستمر بالضغط •

سا    ا • ين أو للي أرة لليم ر الف حب مؤش ص س ى تح ساحة  ر حت ى الم ل عل

 .المطلوبة

  .أفلت زر الفأرة  •

  

لتغيير حجم إطار 
سطح المكتب في 

دفعة اتجاهين 
  واحدة

 . زاوية من زوايا اإلطارةانقل مؤشر الفأرة إلى أي •

 .اضغط على زر الفأرة األيسر واستمر بالضغط •

 .اسحب مؤشر الفأرة بشكل مائل عبر الشاشة •

  .ينالشكل والحجم المناسبأفلت زر الفأرة عندما يصل اإلطار إلى  •

  

استخدام زر 
  اإلغالق

د             امج أو مجل . يوجد زر اإلغالق في الجانب األيمن العلوي من إطار آل برن

ه  يسمح لك هذا الزر بإغالق اإلطار الحالي     رة واحدة  بالضغط علي م  .  م إذا ل

ديالت                دوز عن رغبتك في حفظ التع سألك وين ل، ي تكن قد قمت بحفظ العم

رتين        آما يمكن إغالق  . بيقل إغالق التط  قب ى  اإلطار من خالل الضغط م  عل

  .أيقونة قائمة التحكم التي توجد أعلى الجانب األيسر من اإلطار

  

إلغالق برنامج 
باستخدام زر 
  اإلغالق

رة واحدة                   • ه م اه زر اإلغالق واضغط علي أرة تج انقل مؤشر الف

  .باستخدام زر الفأرة األيسر

  

إلغالق إطار 
 باستخدام لوحة
  المفاتيح

  .Alt+F4 اضغط على •
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ى )٣-٢-٢-٢( رف عل زاء األ التع ة الج اتإلمختلف ار التطبيق ريط : ط ش
وان  ة وائم وشريط القوشريط األدوات والعن ر وشريط الحال شريط التمري

 .نقل اإلطارات على سطح المكتب. وما إلى ذلك
ما هو شريط 
  العنوان؟

ع       يوجد شريط العنوان أعلى إطار البرنامج والم       ذلك إطارات مرب جلد وآ
وان في عرض      . الحوار  تم استخدام شريط العن لالمعلومات  بعض  ي  مث

ق   م التطبي د(اس ه   ) أو المجل ل علي ذي تعم ستند ال ر   . والم د تتغي ذا وق ه
ات  ها المعلوم تم عرض ي ي ريط الت ظ ش ة، الح ق والحال سب التطبي ح

ة   العنوان عندما تقوم باستدعاء تطبيق جديد، فقد تجد معلومات           عن المهم
  .الحالية التي يتم تنفيذها

  
د عن حجم                       أشرطة التمرير دم رسوما أو نصوصا تزي د أن يق امج أو مجل عندما يحتاج برن

ر أسفل  وعتين من أشرطة التمري تم عرض مجم اإلطار المعروضة فيه، ي
ى            . اإلطار وعن يمينه   ال ال ر، يمكن اإلنتق من خالل استخدام أشرطة التمري
  .تندأي جزء من المس

  
للتحرك ألعلى أو 
  ألسفل داخل اإلطار

ه     • سهم المتج ى ال غط عل ار، اض ي اإلط ى ف رك ألعل للتح
 .ألعلى، الموجود أعلى شريط التمرير الرأسي

للتحرك ألسفل في اإلطار، اضغط على السهم المتجه ألسفل،          •
  .الموجود أسفل شريط التمرير الرأسي

  
للتحرك لليمين أو 
  اليسار داخل اإلطار

سهم   • ى ال غط عل ار، اض ن اإلط ن م ب األيم رك للجان للتح
 .المتجه لليمين على شريط التمرير األفقي

سهم  • ى ال غط عل ار، اض ن اإلط سر م ب األي رك للجان للتح
  .المتجه ألسفل على شريط التمرير األفقي

  
سدلة     شريط القائمة وائم المن ن الق ات م ى مجموع ة عل ريط القائم وي ش يعرض و. يحت

  .وضح، شريط قائمة مايكروسوفت ووردالشكل الم
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دما تكون داخل اإلطار حدود صغيرة                  الحدود ذلك، . تحيط آل العناصر عن دما   آ عن

ر حجم إطار                    ى تغيي اج إل د تحت ب، ق ى سطح المكت تعمل مع عدة إطارات عل
ى الجوانب الرأسية أو              . معين ويمكن تغيير حجم اإلطار من خالل الضغط عل

ة أو  ىاألفقي دىعل م   إح ر حج ستخدمة لتغيي ة الم نفس الطريق ار ب ا اإلط  زواي
  .إطارات سطح المكتب

  
سهولة       مربعات الحوار ارات ب د الخي . يستخدم ويندوز النظام المعروف بمربعات الحوار لتحدي

د                   نعم أو ال عن ة ب سيط اإلجاب ع حوار ب ة،      فقد يطلب منك مرب ة معين أداء مهم
فآ د إغالق المل ديالت عن ظ التع ثًالحف ك، . م ع ذل د  م ر عن ر أآث د أوام تحدي

دوز مجموعة من مربعات                  ستخدم وين تعقيًدا مثل اختيار خط أو حجم الخط، ي
  .الحوار لمساعدتك في االختيار

  
لفتح مربع 
  حوار

  .Shut Down Windowsيوضح الشكل التالي آيفية فتح مربع الحوار 

ى زر   • ر  Startاضغط عل ع الحوار    Shut Down واخت  Shut لعرض مرب

Down Windowsالموضح . 

  

  

  

  

زر           • ى ال ضغط عل الل ال ن خ وار م ع الح ن مرب وب م ار المطل دد الخي ح
 .الدائري يسار آل خيار

ى زر   • غط عل ى زر    OKاض غط عل دد أو اض ار المح ول الخي  Cancel لقب
دد و  ار المح ل الخي الإلتجاه وارغ ع الح ى زر . ق مرب غط عل  Helpاض

  .رلتتعرف على أسلوب استخدام مربع الحوا
    

ى        مربعات النص ذه      أجزاء تحتوي مربعات الحوار عل ك ه سمح ل ة، ت د  األجزاء  مختلف  بتحدي
ين  ار مع ك       . خي سمح ل ص ي ع ن ى مرب وار عل ات الح وي بعض مربع وتحت

ام                   البإدخال نص مثل اسم      د القي د ملف ترغب في فتحه أو عن د تحدي ملف عن
  .بالبحث عن ملف
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إلدخال نص في 
  مربع نص

 .Runالتالي آيفية إدخال نص إلى مربع نص في مربع الحوار يوضح المثال 

ى زر   • غط عل ة  Startاض رض قائم ر ا Start لع م اخت ر أل، ث تم  Runم في
 .Runعرض مربع الحوار 

امج أو        Openاضغط على مربع نص      •  بالزر األيسر للفأرة واآتب اسم البرن
 .فتحه فى المجلد أو المستند الذي ترغب 

 . إللغاء العمليةCancelالمستند أو اضغط /رنامج لفتح البOKاضغط على  •

ى                 • ستند من خالل الضغط عل تح   Browseآما يمكنك تحديد البرنامج أو الم  لف
، الذي يسمح لك بتحديد خيارات من خالل الضغط على          Browseمربع الحوار 

نص     ع ال ن مرب ن م ب األيم ى الجان فل عل ه ألس سهم المتج تم . Look inال في
 .للتطبيقات المتاحةعرض قائمة منسدلة 

وب   • ق المطل دد التطبي ق     ف. ح ل التطبي ة داخ ارات المتاح رض الخي تم ع . ي
 .اضغط على الخيار المطلوب من القائمة

ن خالل   • ق م ه داخل التطبي ي فتح ذي ترغب ف د الملف ال ك اآلن تحدي يمكن
 . أسفل مربع الحوارFile nameاستخدام مربع النص 

ى        وأدFile nameاضغط على مربع النص   • م اضغط عل ف، ث خل اسم المل
  . لفتح الملف المحددOpenزر 

  
 ائمومربعات الق

List 
Boxes  

ا من خالل              بالخياراتائم قائمة   وتقدم مربعات الق   د واحد منه  التي يمكن تحدي
أرة  ضغط بالف هال ن . علي ًرا م دًدا آبي رض ع ي تع ادة آ صميمها ع تم ت وي

ر آاف لعرض  آل    ع غي ان المرب ارات، وإذا آ ة الخي ارات المتاحة دفع الخي
الل     ن خ ات م ل المعلوم ك بعرض آ سمح ل ر ت رطة تمري ضاف أش دة ت واح

  .التمرير ألعلى وألسفل مربع القائمة

  
لتحديد خيار 

مربع قائمة من 
خالل آتابة نص 
 في مربع النص

رتبط  ع نص م ع نص يعرف بمرب اد بمرب ي المعت وائم ف ات الق رتبط مربع  ،ت
 .ج االتجاهحيث ستالحظ أن الرابط مزدو

 .اآتب النص المطلوب في مربع النص •

ب        • ذي يناس ة ال ي القائم صر األول ف ز العن ا بتميي ة تلقائًي ع القائم وم مرب يق
  .النص المدخل
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لتحديد خيار 

مربع قائمة من 
خالل الضغط 
على المدخل 
  المطلوب

 .القائمةدخل المطلوب في مربع اضغط على الُم •

 .النص تلقائًيايتم عرض الخيار المحدد في مربع  •

  إذا لم تر الخيار المطلوب، استعرض باقي الخيارات من خالل :ملحوظة

            الضغط على السهم المتجه ألعلى أو السهم المتجه ألسفل على 

  . القائمةالمعروض على يمينالتمرير            شريط

  
  لتحديد عدد 
  من خيارات 
 ائمومربعات الق

وائم     ر من مُ        تدعم بعض مربعات الق د أآث ا   تحدي ار       . دخل مع ذا الخي ان ه إذا آ

د آل العناصر وعرضها في                  ا   ومرتبطً امدعًم تم تحدي نص، سوف ي ع ال بمرب

 .مربع النص مع ترك مسافة بين آل عنصر والذي يليه

ده    • ي تحدي ذي ترغب ف صر األول ال ى العن ضغط عل م بال م . ق يث تمر ف  اس

اح    ى مفت ضغط عل غ   ،CTRL ال ت، اض س الوق ي نف ر   وف ى العناص ط عل

دها     ددة . األخرى التي ترغب في تحدي ز آل العناصر المح تم تميي سوف ي

  .وعرضها في مربع النص 

  
ائم ومربعات الق
  المنسدلة

(Drop Down 
List Boxes) 

كل مُ  ى ش رة عل سدلة ألول م ة المن ر القائم هم صغير تظه ع س ردي م دخل ف

سه      . متجه ألسفل جهة اليمين    ذا ال ة       يؤدي الضغط على ه ى استدعاء القائم م إل

ر  ). مثل نوع أو حجم الخط    ( الخيارات المتاحة    لعرض آ تي  التالمنسدلة   ويعب

  .الخيار المعروض عن التحديد الحالي

  
  مربعات 
  االختيار

) (Check 
Boxes 
 

 وأزرار االختيار
(Radio 

Buttons) 

 في) √  أو X(عالمة  ) أو عدم وجود  (تحدد مربعات االختيار من خالل وجود       

ضبط     ات ال ي شاش اد ف ي المعت ة ف ذه العالم ر ه ع، تظه ارات (المرب ل خي مث

صوص   الج الن بط مع وي      ). ض دما يحت ادة عن ار ع ات االختي ستخدم مربع ت

ة       ى قيم سهولة . Off أو   Onالخيار عل ساهم ب ار ي إن استخدام مربعات االختي

ة       ن مجموع بة م ارات المناس د الخي ك بتحدي ضبط وذل ات ال راء عملي ي إج ف

  .يارات المتاحةالخ
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لتحديد وإلغاء 
تحديد مربعات 

  االختيار

سر             • أرة األي ه باستخدام زر الف شار     .لتحديد مربع اختيار، اضغط علي حيث ي
 .إلى تحديده بوضع عالمة داخل المربع

سر فتحذف              • إللغاء تحديد مربع اختيار، اضغط عليه باستخدام زر الفأرة األي
 .وبالتالي يلغى التحديد ،العالمة

ارشبه أزرار االت ـار ) Radio Buttons (ختي ات االختيـ ر مربع د آبي ى ح إل
)Check Boxes .(   ار بوجود ) أو عدم وجود  (مع ذلك، تعرف أزرار االختي

  .زر صغير بداخلها بدًال من العالمة أو اإلشارة

  
لتحديد زر 
  اختيار

ار قم بالضغط على زر      • سر       االختي أرة األي تم عرض زر     .  باستخدام زر الف ي
  .صغير يشير إلى تحديده

  
أيقونات 

 مروااأل) أزرار(
Command 

Icons 
(Buttons) 

ى اطار  ا أعل د غالًب ي توج ى أشرطة األدوات، الت ر عل ات األوام ر أيقون تظه
شيع            . التطبيق تقدم أيقونات األوامر طريقة سريعة للوصول لإلجراءات التي ي
ذها ى     ،تنفي صول عل ات أو الح الق الملف تح وإغ ل ف اتتع مث تخدام ليم  أو اس

 .التدقيق اإلمالئي

 
ب    ستخدمه، إال أن أغل ذي ت ق ال ا للتطبي ة تبًع ر المتاح ات األوام ف أيقون تختل

د       شغيل       التطبيقات التي تعتم ى نظام الت ى شريط أدوات      عل شتمل عل دوز ت وين
  . قياسي متشابه إلى حد ما في أغلب التطبيقات

  .يوضح  اإلجراء الذي تقوم به األيقونة على األيقونة ذاتها

  
الستخدام زر 

 أمر
زر           .اضغط على زر األمر المطلوب     • ه ال وم ب ذي يق ى    يوضح اإلجراء ال  عل

 .الزر نفسه

ة                 :ملحوظة ى وصف يوضح وظيف زر لتحصل عل ضع مؤشر الفأرة أعلى ال
  .الزر
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ما هي عالمات 

التبويب 
الموجودة في 

مربعات 
  ؟رحواال

ات                  ر من األجزاء والفئ ى عدد آبي تفصل  . تحتوي بعض مربعات الحوار عل

يتم عرض خيارات عالمة التبويب . مثل هذه األجزاء بواسطة عالمات تبويب     

ة       . المحددة  ات عالم ة، تختفي محتوي ة تبويب مختلف د عالم وم بتحدي دما تق عن

ة      ب الثاني ة التبوي ات عالم ر محتوي ى، وتظه ب األول ؤ. التبوي تخدام ي دي اس

ن        ي يمك ارات الت ن الخي ر م دد أآب ود ع سماح بوج ى ال ب إل ات التبوي عالم

  .عرضها وتحديدها دون الحاجة إلى إطار ضخم الحجم

  

لالنتقال فيما 
بين عالمات 

التبويب 
 المختلفة داخل 
  مربع الحوار

 .اضغط على عالمة التبويب المطلوبة •

ة التبوي  • ي عالم ودة ف ارات الموج تم عرض الخي االت . بي ي بعض الح وف

 .تنتقل أي عالمات تبويب أخرى خلف عالمة التبويب المحددة

ة        • ى عالم ضغط عل ساطة ال ك بب رى، يمكن ب أخ ة تبوي ى عالم ال إل لالنتق

  .التبويب المطلوبة

  

لنقل إطار 
تطبيق على 
  سطح المكتب

 .اضغط داخل شريط العنوان الخاص بإطار التطبيق أو مربع الحوار •

  

 .ضغط على زر الفأرةالستمر في ا •

 ).من خالل تحريك الفأرة(اسحب اإلطار إلى المكان المطلوب على الشاشة  •

  .أفلت زر الفأرة •
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 وتغيير حجم وآذلك إغالق     تكبير التعرف على آيفية تصغير و     )٤-٢-٢-٢(
 .االنتقال بين اإلطارات المفتوحة. إطار التطبيقات

  
لتكبير إطار أو 

استعادته 
باستخدام 

  عنوانشريط ال

 . شريط العنوانمرتين علىاضغط  •

  
  . تكبير حجم اإلطار أو إعادته لحجمه األصليفيتم

  
  إلطالة أو 
  تقصير إطار

 .  أفقي لإلطارحدانقل مؤشر الفأرة تجاه أي  •

 .الضغط على زر الفأرة األيسرستمر في ا •

م     • ى الحج ى تحصل عل شاشة، حت فل ال ى أو ألس أرة ألعل ر الف اسحب مؤش
 .المطلوب

  .لت زر الفأرةأف •
  

  ع أو يلتوس
  تضييق إطار

 . رأسي لإلطارحد أي إلىانقل مؤشر الفأرة  •

 .الضغط على زر الفأرة األيسرستمر في ا •

 .اسحب مؤشر الفأرة لليسار أو لليمين، آما تريد •

  .ندما تصل للشكل والحجم المطلوبينأفلت زر الفأرة ع •
  

لتغيير حجم 
  إطار 

في اتجاهين في 
   واحدوقت

 . مؤشر الفأرة إلى أي زاوية من زوايا اإلطارانقل •

 .الضغط على زر الفأرة األيسرستمر في ا •

 .اسحب مؤشر الفأرة بشكل مائل عبر الشاشة •

  .ينأفلت زر الفأرة عندما تصل للشكل والحجم المطلوب •
  

االنتقال بين 
  البرامج

ي لالنتقال بين إطارات التطبيقات المفتوحة، اضغط على أيقونة التطبيق ف          •

 ).يعرض في المعتاد أسفل الشاشة(شريط مهام ويندوز 

 
  .Alt+Tabكما يمكنك استخدام اختصار لوحة المفاتيح  •

  
وي من إطار                 • إلغالق إطار اضغط على أيقونة اإلغالق الموجودة في الجانب األيمن العل

  .التطبيق
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   تنظيم الملفات)٣-٢(
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  المجلدات/ األدلة)١-٣-٢(
  

  التعرف على الدليل الرئيسي وهيكل المجلد )١-١-٣-٢(
التعرف على 

أقراص التشغيل 
والمجلدات 
  والملفات

ذي    از ال ى الجه وًدا عل ان موج واء آ صلب س رص ال ع الق ل م د التعام عن

دوز األحرف                 شغيل وين ستخدم نظام الت تعمل عليه أو على شبكة اتصال، ي

الحرف يمكنك     علىمن خالل الضغط مرتين     و. لتمثيل مشغِّالت األقراص  

  .الوصول إلى آل الملفات المخزنة في القرص الذي يشير إليه

سوف   شغِّل، ف ي الم د ف ان واح ي مك د وضعت ف ات ق ل الملف بفرض أن آ

ات       ل للملف دد الهائ سبب الع ا ب ل معه صعب التعام ن ال ون م يم . يك ولتنظ

سيمات  ) يشار إليها آذلك باسم أدلة   (الملفات، يمكنك إنشاء مجلدات      لعمل تق

ة في مشغِّالت األقراص             ات المخزن ة للملف ساعدك    . رئيسية وفرعي حيث ي

ى الحاسوب،        وجود مجلدات رئيسية ومجلدات فرعية داخلها في العمل عل

دات  رع المجل ام تف ر بنظ ذا األم رف ه ام  و. يع ن نظ زء م ى ج رف أعل يع

  .الملف باسم الدليل الرئيسي

ات   ن ملف ارة ع ل عب ذا الهيك ن ه زء م ر ج ون آخ ن أن حي. ويك ث ال يمك

ة              يتفرع من الملفات أي شيء آخر، ويدعم نظام ويندوز وضع أسماء طويل

  .ا حرف٢٥٥ملف قد يصل إلى الللملفات، حتى أن اسم 
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إطار ويندوز 
  إآسبلورار

Windows 
Explorer  

مستكشف (
 )ويندوز

ار  ك إط سمح ل دوز( Windows Explorerي التعرف )مستكشف وين  ب

  .الذي تعمل عليه باستخدام طريقة عرض تسلسليةعلى آل جوانب النظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى النحو الموضح       )لوحتين(جزئين  ينقسم إطار ويندوز إآسبلورار إلى        عل

دات النظام           . أعاله سطح المكتب    (في الجانب األيسر، سوف ترى آل مجل

  .، في حين يتم عرض المحتويات على الجانب األيمن)ونظام الملفات

  :ام الملفات، يمكن القيام بالعديد من المهام اإلدارية مثلعالوة على تصفح نظ

 إنشاء مجلد أو اختصار جديد •

 آخر مهمة تم تنفيذها في نظام الملفاتعن التراجع  •

 تحرير خصائص أي ملف أو عنصر •

 تعيين حرف لمشغِّل أقراص عبر الشبكة أو قطع االتصال به •

  تحرير االرتباطات واإلجراءات الخاصة بالملف •
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رطة أدوات أش

 ويندوز إآسبلورار

(Windows 
Explorer)  

امج   تخدام برن ك اس بق ل ت (Internet Explorerإذا س صفح اإلنترن ، )مت

دة الموجودة في                 ى استخدام أشرطة األدوات الجدي فسوف تكون معتاًدا عل

ويندوز إآسبلورار افتراضًيا، يتم عرض شريط األدوات القياسي وشريط            

  أن تعرض شريط األدوات الخاص باالرتباطات    آذلك، يمكنك  . العنوان

(Links toolbar).  

  الوصف  األيقونة  

  .عملية رجوع تفتح المجلد سابق العرض    

عملية تقدم تفتح المجلد الفرعي الذي تم فتحه سابقا باستخدام              

  .عملية الرجوع

  .يفتح المجلد األعلى    

  .المجلدات المحددة إلى الحافظة/يقص الملفات    

  .المجلدات المحددة إلى الحافظة/ينسخ الملفات      

  .المجلدات من الحافظة إلى المجلد المحدد/يلصق الملفات    

  .يلغي آخر أمر    

  .المجلدات المحددة/يحذف الملفات    

  .المجلدات المحددة/يعرض خصائص الملفات    

  .يشتمل على خيارات العرض المتاحة    

 
إظهار /إلخفاء

 شريط األدوات
  قياسي

 .)طريقة العرض (Viewاضغط على القائمة المنسدلة  •

 .)دواتألشرطة اأ (Toolbarsحدد األمر  •

  . من القائمة الفرعية)دوات قياسيأشريط ( Standard Buttonsحدد  •
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إظهار /إلخفاء

  وصف األيقونات
 .Viewاضغط على القائمة المنسدلة  •
 .Toolbarsحدد األمر  •
  .)عالمات النصيةال (Text labelsحدد األمر  •

  
شريط أدوات 
  العنوان

. افتراضًيا، يعرض شريط أدوات العنوان المسار الكامل للمجلد المعروض        
ضغط  ك أن ت ىيمكن وان عل ين شريط أدوات العن فل يم ه ألس سهم المتج  ال

ار من         لعرض قائمة منسدلة بمشغِّالت األقراص والمجلدات، يمكنك االختي
  .مباشرة في مربع النصبينها أو يمكنك آتابة المسار 

  
إظهار /إلخفاء

شريط أدوات 
  العنوان

 .Viewاضغط على القائمة المنسدلة  •
 .Toolbarsحدد األمر  •
  .من القائمة الفرعية) شريط العنوان (Address Barحدد  •

  
شريط أدوات 
  االرتباطات

وم بعرض شريط أدوات االرتباطات       سبلورار يق دوز إآ . يمكنك جعل وين
  .ك الوصول مباشرة إلى مواقع الويب المفضلة لديكحيث يتيح لك ذل

  
إظهار /إلخفاء

شريط أدوات 
  االرتباطات

 .Viewاضغط على القائمة المنسدلة  •
 .Toolbarsحدد األمر  •
  . من القائمة الفرعيةLinksحدد  •

  
لعرض محتويات 

معروض على (مجلد 
  )اليمين

  .ر المجلد المطلوب في ويندوز إآسبلوراعلىواحدة اضغط مرة  •

  
لعرض المحتويات 
 بصورة أآثر تفصيًال

  .  المجلد المطلوب في ويندوز إآسبلورارعلىقم بالضغط مرتين  •
 . عالمة زائد بجوار المجلدعلى اضغط لمرة واحدة أو
  

  
لفتح آل المجلدات 

على مشغِّل 
 األقراص

 . اللوحة اليسرىعلىداخل إطار ويندوز إآسبلورار، اضغط مرة واحدة  •
  .باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية(*)  نجمية أدخل عالمة •

    

إلغالق آل 
المجلدات 

داخل ويندوز 
  إآسبلورار

 .داخل إطار ويندوز إآسبلورار، اضغط مرة واحدة على اللوحة اليسرى •

  .باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية) -(أدخل عالمة ناقص  •
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االنتقال بين 
مشغِّالت 
  األقراص

ع   يمكن تحديد مشغِّل األق • وان  ( Addressراص من خالل مرب في  ) العن
سبلورار    دوز إآ تم عرض األحرف     ، الجزء العلوي من إطار وين حيث ي

الممثلة لمشغِّالت األقراص بما في ذلك مشغِّالت أقراص الشبكة مباشرة           
 .My Computerيقونة أتحت 

  . في إطار المحتوياتظهر محتوياتهت أقراصآلما تم تحديد مشغِّل   
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 مجلد ودليل فرعي ومجلد فرعي/ إنشاء دليل)٢-١-٣-٢(
  إلنشاء مجلد 

ويندوز  جديد داخل
  إآسبلورار

ى زر       • ضغط عل الل ال ن خ سبلورار م دوز إآ تح وين ل  Startاف م انق ، ث
. Windows Explorer اضغط على، ثم Programsمؤشر الفأرة إلى 

 .بعد ذلك، اضغط على الجزء الذي ترغب في إنشاء مجلد فرعي فيه

ة  ا • ى قائم ى  Fileضغط عل أرة إل ر الف ل مؤش سدلة، وانق ي . New المن ف
تظهر المجلدات تحمل . Folderالقائمة الفرعية المعروضة، اضغط على 

دوز    دات ب     . أسماء يحددها وين راح مجل م اقت ال ت  New :األسماء في المث
Folderو New Folder (2)و New Folder (3). 

  

  

    
إلنشاء مجلدات 

 أخرىداخل مجلدات 
دً       شئ مجل دً احدد المجلد المطلوب ثم أن ه ا جدي ذه     . داخل يمكن أن تتكرر ه

  .)ضمن الحدود المنطقية(ألي عدد من المستويات العملية 

    
 على دإلنشاء مجل

سطح المكتب 
مباشرة باستخدام 
  قائمة منبثقة

تم  ف.  سطح المكتب  من  أي جزء خاٍل علىاضغط بالزر األيمن للفأرة    • ي
 .بثقةعرض قائمة من

ة حدد        Newانقل مؤشر الفأرة إلى      • ى   Folder، ومن القائمة الفرعي  عل
 .النحو الموضح

  

  

  

  

  

  

  

طح    • يم س ى تنظ ساعدة عل ي الم د ف ذا المجل ستخدم ه ك اآلن أن ت يمكن
ب ى سطح   . المكت شاؤها عل ن إن ي يمك دات الت صى للمجل د أق د ح ال يوج

ى م   و. المكتب أو داخل نظام الملف     د عل ة  قد يحتوي آل مجل دات فرعي  جل
  .أخرى
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دليل    . المجلد/ التعامل مع الدليل   )٣-١-٣-٢( د /عرض بعض سمات ال : المجل

 .تاريخ آخر تحديث وما إلى ذلكوالحجم واالسم 
لعرض سمات 

  المجلد
ي     • سبلورار لك دوز إآ ار وين صيص إط ن تخ يمك

رق       أربع ط دات ب ات والمجل رض الملف تم ع ي
ة ن خاللو. مختلف د طرق العرض م ن تحدي  يمك
ى           Viewقائمة    المنسدلة أو من خالل الضغط عل
  .Viewsزر 

  الوظيفة  الخيار  
  Large icons  يعرض آل العناصر باستخدام أيقونات آبيرة.  

  Small icons  يعرض آل العناصر باستخدام أيقونات صغيرة.  

  List                 ى شكل سم عل ة مق سيق قائم يعرض آل الملفات في تن
  .أعمدة متعددة

  Details  ن يعرض ات ع ة  معلوم ات الملحق ات والملف ل الملف  آ
ي        ديل ف ر تع اريخ آخ وع وت م والن م والحج ل االس مث

  .األعمدة، آما يتضح في الشكل أدناه

   
لعرض خصائص 

  مجلد
 : يتم عرض المجلدات على النحو التاليDetailsعند استخدام الخيار 

  

  

  

 

  

أرة          الزر األيمن للف ى إذا ضغطت ب  أحد   عل
ات المج ة   أيقون ة منبثق تم عرض قائم د، ي ل

  . المقابللعلى النحو الموضح في الشك
دد  ع Propertiesح رض مرب ة لع ذه القائم ن ه وار م  Properties  ح

  . أآبر من المعلومات الخاصة بهذا المجلدايعرض قدًروالذي ) خصائص(
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دات)٤-١-٣-٢( ة للمجل واع المختلف ى األن ات / التعرف عل ل ملف ة، مث األدل
الج الن ة  وصوص مع داول اإلليكتروني ات الج ات،  وملف د البيان ات قواع ملف

 .ملفات الصور وما إلى ذلكو RTFملفات ووملفات العروض التقديمية 
ى               لتحديد نوع ملف ة صغيرة، عل ز آل ملف بأيقون تم تميي سبلورار ي داخل إطار ويندوز إآ

شكل، ستجد أن أول سطر يعرض أيقو        . النحو الموضح أدناه   ة  في هذا  ال ن

ت   وفت باوربوين ف مايكروس ن مل ر ع طر  . تعب ى س رت إل وإذا نظ

ا                 المعلومات الخاصة بهذا الملف ستجد أنه يوضح حجم الملف ونوعه، أم

  .السطر الثاني فيشير إلى ملف مايكروسوفت وورد

  

  

ى  ك إل شير ذل ان  أن ي واء آ وع الملف س ى ن ستطيع التعرف عل دوز ي وين

ت ى . وورد أو باوربوين ذا إل ع ه ت  ويرج ن وورد وباوربوين ل م  أن آ

ات           المثبتين على جهاز الحاسوب يمنحان ويندوز المعلومات الخاصة بالملف

امجين  طة البرن شاؤها بواس ن إن ي يمك رتين  . الت ضغط م ت بال ىإذا قم  عل

ف        ات المل رض محتوي تم ع امج وورد، وي ل برن تم تحمي ف وورد، ي . مل

  .(doc.)لها االمتداد الحظ أن الملفات المنشأة داخل مايكروسوفت وورد 

بعض    ات الخاصة ب ى المعلوم دوز عل وي وين االت، ال يحت ي بعض الح ف

في المثال الموضح، ترى أيقونة يتم استخدامها في عرض            . أنواع الملفات 

ا         دوز التعرف عليه ستطيع وين ك أنك إذا    . ملفات البرامج التي ال ي ي ذل يعن

رتين   ضغط م ت بال ىقم تم عرض  عل ن ي ات، فل ذه الملف د  ه ها، إذ ال يوج

  . برنامج تطبيقي مرتبط بها حسب المعلومات المتوفرة لدى ويندوز
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  :أمثلة أخرى 

د          ات ق واع الملف ض أن ن بع ر ع ي تعب ة والت ات المعروض ظ أن األيقون الح

  .تختلف اعتماًدا على البرامج المثبتة على جهاز الحاسوب الذي تعمل عليه

  . برنامجا تنفيذيا أن الملف يمثلEXE.يعني امتداد    

داد     ي امت ل GIF.يعن ف يمث  أن المل

  . على الويبGIFيشيع وجود ملفات . صورة

ات التي        ًعا نو JPEG. أو   JPG.يعتبر امتداد        آخر من الملف

  .تمثل الصور

داد     ر االمت  HTML) Hyper Text Markup.يعتب

Language (        بمثابة التنسيق الرئيسي الذي تخزن صفحات

  .يب من خاللهالو

  .سي على قاعدة بيانات أآسMDB.تحتوي ملفات    

داد      ستخدم امت ابع   PDF.ي ات الت امج أآروب طة برن  بواس

ي شرآة أدوب ات . ل وي ملف ن  PDFتحت ستندات يمك ى م  عل

  .عرضها أو طباعتها

يمكن .  في مستندات معالجة النصوص    RTF.يستخدم امتداد      

ات معا       لجة النصوص التعامل مع        ألنواع مختلفة من تطبيق

داد  ذا االمت تخدام   . ه ًدا اس د ج ذلك، يفي ل  RTF.ل ي تحوي  ف

  .المستندات من برنامج آلخر

ات      د ملف ذه    TXT.تع شاء ه شيع إن سيطة، ي صية ب ات ن  ملف

  .Notepadالملفات باستخدام تطبيق 

  . على مصنفات إآسيلXLS.تحتوي ملفات    
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ف  )٥-١-٣-٢( مات المل رض س م اال.  ع م وس ف  والحج وع المل ن
  .تاريخ آخر تعديل وما إلى ذلكو

لعرض سمات 
  الملف

سبلورار            دوز إآ ات وين يمكن تخصيص شكل إطار محتوي

ة               أربع طرق مختلف دات ب ات والمجل تم عرض الملف . آي ي

سدلة              ة المن ويمكن اختيار طريقة العرض من خالل القائم

View أو من خالل الضغط على زر Views.  

  لوظيفةا  الخيار 

 Large icons  يعرض آل العناصر باستخدام أيقونات آبيرة.  

 Small icons  يعرض آل العناصر باستخدام أيقونات صغيرة.  

 List            دة يعرض آل الملفات في تنسيق قائمة مقسم على شكل أعم

  .متعددة

 Details  نيعرض ات ع ل   معلوم ة مث ات الملحق ات والملف ل الملف  آ

ا           االسم والحجم والنو   دة، آم ديل في األعم ع وتاريخ آخر تع

  :يتضح في الشكل التالي
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لعرض 
خصائص 
 الملف

  . يتم عرض الملفات على النحو التاليDetailsعند استخدام 

  

  

أرة   ن للف الزر األيم غطت ب   إذا ض

ى ة   عل ر قائم ف، تظه ات المل د أيقون  أح

  .منبثقة على النحو الموضح

ة المن    :ملحوظة ر      تسمح القائم دد آبي ة بع بثق

درة       ل الق ف، مث ة المل ارات معالج ن خي م

ا يمكن           على حذف أو تغيير اسم الملف، آم

  .إرسال الملف إلى قرص مرن

ع حوار يمنحك معلومات                Propertiesحدد   تم عرض مرب ة، ي ذه القائم  من ه

  .مفصلة عن الملف على النحو الموضح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .آثرأ إلى عرض معلومات Statisticsويؤدي الضغط على عالمة التبويب 
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  األدلة/سماء الملفات والمجلداتأ تغيير )٦-١-٣-٢(
لتغيير أسماء 

الملفات أو المجلدات 
باستخدام ويندوز 

  إآسبلورار

 .حدد الملف أو المجلد الذي ترغب في تغيير اسمه •

 .Renameالمنسدلة، حدد األمر  Fileمن قائمة  •

تخدام زر الف    أو دة باس رة واح غط لم ة    اض رض قائم ن لع أرة األيم
 .Renameمنبثقة، ثم اضغط على األمر 

  . لتأآيد التغييرEnterدخل اسما جديدا، واضغط على مفتاح أ •

  
طريقة مبسطة 

لتغيير اسم ملف أو 
  مجلد

دة  • رة واح سبلورار اضغط م دوز إآ ىداخل وين د عل  الملف أو المجل
 .لتحديده

دة   • رة واح غط م م اض يًال، ث ر قل ىانتظ م العل د  اس ف أو المجل مل
سر ( أرة األي تخدام زر الف د   ). باس ف أو المجل ول المل ع ح ر مرب يظه

ر االسم مباشرة         ك بتحري اح       . يسمح ل ى مفت د   Enterاضغط عل لتأآي
  .عملية تغيير االسم

 
  
 

  

  

ة د       :ملحوظ د يعتق ة، فق رة الثاني ضغط للم اء ال ذر أثن وخي الح ي ت  ينبغ
  .ويندوز أنك ترغب في تشغيل الملف

  
من تغيير حذار 

  أسماء ملفات معينة
 : ال تقم بتغيير أي ملفات تنتهي باالمتدادات اآلتية:تحذير •

.EXE 
.COM 
.BAT 
.DLL 

.INI 
.SYS 

ر                  ؤدي تغيي ذلك ي از الحاسوب، ل هذه الملفات يتم استخدامها بواسطة جه
  .اسمها إلى إلحاق ضرر بالغ بالنظام
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  النقل والحذفو النسخ )٢-٣-٢(
 من مجموعة متجاورة أو غير      عدد من الملفات   ملف أو     تحديد )١-٢-٣-٢(

  متجاورة
لتحديد ملف داخل 
 ويندوز إآسبلورار

ى الملف                افتح • وي عل ذي يحت د ال سبلورار، حدد المجل دوز إآ  برنامج وين
 .اضغط على الملف الذي ترغب في تحديده. المطلوب

 :األيقونة غير المحددة ستظهر على النحو التالي

  

 :يقونة سيتم تمييزها وتظهر على النحو التاليعند تحديد األ
  

  
لتحديد مجموعة 
 واحدة من الملفات

تح • وب  اف د المطل دد المجل سبلورار وح دوز إآ امج وين ى . برن اضغط عل
ى                    دها، اضغط عل ات التي ترغب في تحدي أول ملف من مجموعة الملف

اح  ي نفس الوقت،Shiftمفت ة ، وف ي مجموع ى آخر ملف ف  اضغط عل
ا اح   . تالملف ن مفت بعك ع ع إص دما ترف ة  Shiftعن د مجموع تم تحدي ، ي

 .الملفات آاملة

  

  
  

  
لتحديد عدد من 
 الملفات المتفرقة

وب  • د المطل دد المجل سبلورار وح دوز إآ امج وين تح برن ى . اف اضغط عل
ده،     ي تحدي ب ف ف ترغ اح   وأول مل ى مفت غط عل س   ،Ctrlاض ي نف وف

ت، ي ت الوق ي ترغب ف ات الت ى الملف دها اضغط عل ي، . حدي دما تنته عن
 .، فيتم تحديد الملفات المطلوبةCtrlارفع إصبعك عن مفتاح 

  

  

  
  
  



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٧٤

  

 المجلدات لعمل نسخ احتياطية/ نسخ ولصق الملفات داخل األدلة)٢-٢-٣-٢(
لنسخ الملفات باستخدام 

ويندوز إآسبلورار 
  )الطريقة الصعبة(

ى زر             • ل  ،  Startافتح ويندوز إآسبلورار من خالل الضغط عل انق

ى    أرة إل ر الف ى   Programsمؤش غط عل م اض ، ث

Windows Explorer. 

 .حدد الملف أو الدليل الذي سيتم نسخه •

 .Copy، اضغط على Editمن القائمة المنسدلة  •

ى               أو     ة، واضغط عل ة منبثق  اضغط بزر الفأرة األيمن لعرض قائم

 . Copy أمر

ة   • ة المطلوب دد الوجه وب( ح د المطل رع) المجل ل تف دوز داخ  وين

 .إآسبلورار

 .Paste المنسدلة، اضغط على Editمن قائمة  •

ى         أو      ة، واضغط عل ة منبثق  اضغط بزر الفأرة األيمن لعرض قائم

  .Paste أمر

  

تخدام   ات باس سخ ملف لن
سبلورار   دوز إآ وين

  )الطريقة المبسطة(

وفي نفس     ،CTRLحدد الملف المطلوب نسخه، اضغط على مفتاح         •

ى         ضغط على ز   ،الوقت ه إل ر الفأرة األيسر واسحب الملف من مكان

  .نسخ الملف فيهفي الدليل الذي ترغب /المجلد
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  عمل نسخ احتياطية من البيانات على قرص مرن)٣-٢-٣-٢(
لنسخ الملفات إلى 

  قرص مرن
ى  • سخها إل ي ن ي ترغب ف ات الت دد الملف سبلورار وح دوز إآ تح وين اف

 .القرص المرن

 . لعرض قائمة منبثقة، على النحو الموضحاضغط بزر الفأرة األيمن •

  

  

  

  

  

 

م حدد   Send Toاضغط على أمر   • ة   Floppy [A] 3.5، ث  من القائم
 .الفرعية المعروضة

ة             :تحذير سخ احتياطي .  ال تعتبر األقراص المرنة الوسيلة األفضل لعمل ن
رارة      ن الح ًدا ع ن بعي ان آم ي مك رن ف رص الم ع الق ن وض د م تأآ

س   ات في              . يةوالمجاالت المغناطي ة للبيان سخ احتياطي ذلك عمل ن يفضل آ
  .مكان آخر داخل جهاز الحاسوب

 
ل    )٤-٢-٣-٢( ات داخ ل الملف ي نق صق ف ص والل ائف الق تخدام وظ  اس

  المجلدات/األدلة
لكي تستخدم القص 
واللصق في نقل 
الملفات من مجلد 

  آلخر

  .مالءفي المثال المعروض، هناك مجلدان هما دفاتر العمالء وحسابات الع
  :يشتمل المجلد األول على ثالثة ملفات هي

  .ملف العمالء الدائمين وملف عناوين العمالء وملف أحدث العمالء
  
  

  

د                 ى مجل في هذا المثال، سوف نقوم بنقل الملفات من مجلد دفاتر العمالء إل
  .حسابات العمالء
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ا     ،في البداية   ى   .  ينبغي عليك تحديد الملفات التي ترغب في نقله اضغط عل

ة       ،، وفي نفس الوقت   Ctrlمفتاح   ات الثالث ى الملف دما تنتهي    .  اضغط عل عن
  . تمييز الملفات المحددة، فيتمCtrlارفع إصبعك عن مفتاح 

  

  

 من  Cut ثم اختر األمر     ، الملفات المحددة  علىاضغط  بالزر األيمن للفأرة      
  .القائمة المنبثقة

  

  

  

  

  

ن     أرة األيم زر الف غط ب ك اض د ذل ل    ىعلبع ي نق ب ف ذي ترغ د ال  المجل
ل       ). مجلد حسابات العمالء  (الملفات إليه    ذي ترغب في نق أو افتح المجلد ال

د    علىالملفات إليه ثم اضغط بزر الفأرة األيمن    ة في المجل  أي مساحة خالي
  .Pasteثم اختر األمر 

  

  

  

  

  

د    د الجدي ي المجل ة ف ات المنقول ر الملف ص    و. تظه ا بق د قمن ون ق ذلك نك ب
  .الملفات من مجلد آلخر) نقل(ولصق 
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استخدام 
السحب 

واإلفالت في 
  نقل الملفات 
 من مجلد آلخر

.  دفاتر العمالء وحسابات العمالء:هما  سنستخدم مجلدين،في المثال التالي

العمالء الدائمين وأحدث : حيث يشتمل المجلد األول على ثالثة ملفات هي

  .العمالء وعناوين العمالء

  

  
  

د    و سوف ى مجل الء إل اتر العم د دف ل مجل ودة داخ ات الموج ل الملف وم بنق  نق

  .حسابات العمالء

ا  وب نقله ات المطل د الملف وم بتحدي ة، سوف نق ي البداي اح . ف ى مفت اضغط عل

Shift، ة ، وفي نفس الوقت ات الثالث ى الملف ع .  اضغط عل ي، ارف دما تنته عن

  .، فيتم تحديد الملفاتShiftإصبعك عن مفتاح 

  

  

. إلى مجلد حسابات العمالء واسحبها  الملفات المحددةة علىرأزر الفبغط اض

ستالحظ عرض لحرآة الملفات مع حرآة مؤشر الفأرة على الشاشة، آما في 

  :الشكل التالي

  

  

  

  

اح            :ملحوظة  Control إذا أردت نسخ الملفات بدًال من نقلها، اضغط على مفت

  .أثناء السحب واإلفالت
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  مجلدات/ف الملفات من أدلة حذ)٥-٢-٣-٢(

  لحذف ملف 
  أو مجلد

لكن . يسهل القيام بحذف الملفات أو المجلدات من خالل ويندوز إآسبلورار
ينبغي مراعاة الحذر أثناء استخدام هذا األمر، فالعديد من الملفات التي تراها 
  .باستخدام ويندوز إآسبلورار لها تأثير مباشر على عمل نظام التشغيل ويندوز

 المنسدلة في إطار ويندوز Edit في قائمة Undo Deleteذآر وجود أمر ت •
 . إآسبلورار

ى          Startاضغط على زر     • أرة إل ل مؤشر الف ة    . Programs وانق من القائم
 .Windows Explorerالفرعية المعروضة، اضغط على 

 .حدد الملف أو المجلد الذي ترغب في حذفه •

 .تيح على لوحة المفاDeleteاضغط على مفتاح  •

ن     الزر األيم ضغط ب ك ال د للأو يمكن ف أو المجل ى المل أرة عل ن . ف م م ث
 .Deleteاضغط على  القائمة المنبثقة

 :يالتال يتم عرض مربع الحوار  •

 

  
 . Yes من خالل الضغط علىأآد على أمر الحذف •

لة                :ملحوظة ى س ا إل  آل الملفات التي يتم حذفها من ويندوز إآسبلورار يتم نقله
  .ت قبل حذفها تماًما، لذلك هناك فرصة أخرى الستعادة هذه الملفاتالمحذوفا

  

لحذف الملفات 
بدًال من (نهائًيا 

إرسالها إلى سلة 
  )المحذوفات

 .حدد الملف الذي ترغب في حذفه نهائًيا من جهاز الحاسوب •
 .يتم عرض مربع الحوار التالي للتحذيرف، Shift+Delاضغط  •

  

  
 

 .ف الملف نهائًيا من القرص الصلب، فيتم حذYesاضغط على زر  •

لة المحذوفات         :ملحوظة  . ال يؤدي مربع الحوار الموضح إلى نقل الملف إلى س
صلب     إ رص ال ن الق ا م ف نهائي ذف المل تم ح ذر    ، ذ ي وخي الح ي ت ذلك ينبغ ل

  . الكامل
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سلة المحذوفات 
والملفات المحذوفة

ى         ه إل تم نقل وف ي ف س ذف مل وم بح دما تق ال، عن ة الح لة بطبيع  س
ذوفات ت،    . المح بعض الوق ذوفات ل لة المح ي س ودة ف ات موج ل الملف تظ

  .ويمكنك استعادة الملفات المحذوفة من سلة المحذوفات
  

لعرض محتويات 
  سلة المحذوفات

لة المحذوفات       على قم بالضغط مرتين    • الموجودة  ( أيقونة س
 .، فيتم عرض إطار سلة المحذوفات )على سطح المكتب

  
  
  
  
  
  
  

  
ريغ سلة لتف

  المحذوفات
 . أيقونة سلة المحذوفاتعلى قم بالضغط مرتين •
 .Empty Recycle Bin، اضغط على أمر Fileمن القائمة المنسدلة  •

ة ذوفات :ملحوظ لة المح ن س ة م ات معين ك ، لحذف ملف دها وذل م بتحدي  ق
اح  ى مفت ضغط عل ات   CTRLبال ن الملف ل م ى آ ضغط عل ع ال ا م متزامن

  . المنسدلة  File من قائمة Delete على أمر  ثم اضغط،المراد حذفها
  

الستعادة ملفات 
موجودة في سلة 

  المحذوفات

 حدد سلة المحذوفات، ثم     على قم بالضغط مرتين   •
 .الملفات التي ترغب في استعادتها

سدلة   • ة المن ى القائم ار Fileاضغط عل  داخل إط
 .Restoreسلة المحذوفات، ثم اختر األمر 

 

اد      ى إع سابق في القرص               آل  ةيؤدي ذلك إل ا ال ى مكانه ا إل ات تلقائًي .  الملف
سوف :ملحوظة ف، ف ى المل شتمل عل ذي ي د ال م حذف المجل د ت ان ق  إذا آ

  .يقوم ويندوز تلقائًيا باستعادة هذا المجلد
  

  المجلدات المحددة/ حذف األدلة)٦-٢-٣-٢(

مثًال، حدد  . استخدم نفس الطرق التي سبق لنا استخدامها مع حذف الملف           لحذف مجلد
  .Deleteالمجلد واضغط على مفتاح 
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   البحث)٣-٣-٢(

  مجلد/ استخدام أداة البحث لتحديد مكان ملف أو دليل)١-٣-٣-٢(
البحث من خالل 

 Startقائمة 
ات من خالل اسمها أو جزء من                 Findيسمح لك أمر      بالبحث عن الملف

ًضا  . االسم أو المحتوى أو حتى تاريخ إنشاء الملف          البحث عن   يمكنك أي
ث ع       ل البح ات مث ن الملف ين م وع مع ات   نن ات المقطوع ل ملف  آ

داد  ي باالمت ي تنته صوتية الت ف WAV.ال ن مل ث ع ك البح ا يمكن  آم
  .يحتوي على آلمة أو عبارة محددة

وار     ع ح تح مرب ى زر   Findلف غط عل ر   Start، اض ى أم غط عل ، اض
Find من القائمة الفرعية المعروضة حدد ،Files or Folders.  

  

  

  

  

  

  

وع   )٢-٣-٣-٢( ف أو ن شاء أو المل اريخ اإلن م أو ت الل االس ن خ  البحث م
  الدليل وما إلى ذلك/المجلد

للبحث عن ملف 
  بواسطة االسم

ة      . Find ثم اضغط على أمر      Startاضغط على زر      • ة الفرعي من القائم
ع      . Files or Foldersالمعروضة، حدد    ى عرض مرب ك إل ؤدي ذل ي

 :الحوار التالي
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 .Name & Locationتأآد من تحديد عالمة التبويب  •  

ه               Namedفي جزء    • د مكان ذي ترغب في تحدي في  . ، أدخل اسم الملف ال
 .Wordpad.EXEهذا المثال، قمنا بإدخال 

ة      • ذه الحال ي ه ه، ف وب البحث في راص المطل شغِّل األق د م ن تحدي د م تأآ
 .C  هومشغِّل األقراص

 .Include subfoldersتأآد من تحديد مربع للبحث في القرص بأآمله،  •
ى زر     • ث، اضغط عل ي البح دء ف تم   . Find Nowللب ة، ي ذه الحال ي ه ف

 :عرض النتائج على النحو الموضح في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

 
  .هعليلفتح الملف، اضغط مرتين  •

  
للبحث عن ملف 

يحتوي على 
آلمة أو عبارة 

 محددة

ترآه لفترات طويلة قد تثم . النصوصالج قد تقوم بإنشاء مستند باستخدام مع
. ، قد تكون نسيت اسمهفيهتصل إلى عدة شهور، وعندما تريد إعادة العمل 

 يوفر ويندوز إمكانية البحث في الملفات من خالل ،ولتسهيل عملية البحث عنه
عبارة أو آلمة معينة موجودة في المستند الذي سبق لك إنشاؤه، قد تكون هذه 

 .عن اسم شخص أو موضوع معينالكلمة عبارة 

وار    • ع الح تح مرب ل Findاف ن قب يح م م التوض ا ت زء . ، آم ي ج ف
Containing text  ستند ي الم ودا ف صا موج ل ن وار، أدخ ع الح ن مرب  م

ل    ه، مث ذي تبحث عن روض " Mr Smith"ال شكل المع ي ال ا ف دد . آم ح
ه من خالل  جزء       يف المجلد أو المشغِّل الذي ترغب    Look inالبحث في

 .Find Now، ثم اضغط على زر الحوارفي مربع 
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  للبحث عن 

ملف منشأ في تاريخ 
  معين

وار     • ع الح تح مرب ب  Findاف ة التبوي ى عالم غط عل م اض  Date، ث
د البحث        . استخدم الخيارات المتاحة في عملية البحث      ثًال تحدي يمكنك م

 .عن الملفات بين التاريخين

سدل، آ          ذلك وجود جزء من ك           الحظ آ يح ل اه، يت شكل أدن ا يتضح في ال م
  .فتح الملففيها إمكانية تحديد تاريخ التعديل أو اإلنشاء أو آخر مرة تم 

  

  

 

 

  

 

 إلدخال Name & Locationيمكنك أيًضا الضغط على عالمة التبويب 
معلومات يمكن استخدامها مع المعلومات المحددة في عالمة التبويب 

Date.  أو مشغِّل األقراص في جزءعند الحاجة، حدد المجلد Look in 
  .Find Nowفي مربع الحوار، ثم اضغط على زر 

  
للبحث عن ملفات 
  من نوع معين

ة التبويب          Findافتح مربع الحوار     • ى عالم  Advanced، واضغط عل
 .في مربع الحوار

تحكم  • تخدم عناصر ال ذي Of typeاس ف ال وع المل د ن سدلة لتحدي  المن
 :لموضح في الشكل التاليتبحث عنه، على النحو ا

  

  

  
  

 

ب    • ة التبوي ى عالم ضغط عل ك ال ال Name & Locationيمكن  إلدخ
ب        ة التبوي ي عالم ددة ف ات المح ع المعلوم ستخدم م ي ست ات الت المعلوم

Advanced .             د أو مشغِّل األقراص جزء  في   عند الحاجة، حدد المجل
Look in في مربع الحوار، ثم اضغط على زر Find Now.  
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  حث عن للب

  )دليل(مجلد 
وار    • ع الح تح مرب ب     Findاف ة التبوي ى عالم غط عل ، واض

Advanced. 

 .Folderالمنسدلة لتحديد نوع  Of typeاستخدم عناصر التحكم  •

ب    • ة التبوي ى عالم م  Name & Locationاضغط عل ل اس  وأدخ

ه  ي البحث عن ذي ترغب ف د ال زء  . المجل ر ج م بتغيي ة، ق د الحاج عن

Look inأقراصحوار للبحث في مجلد محدد أو مشغِّل  في مربع ال ،

  .Find Nowثم اضغط على زر 
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   تحرير النصوص)٤-٢(
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   استخدام تطبيق لتحرير النص)١-٤-٢(
  

  وإنشاء ملف نصوص أو معالجتحرير  تشغيل تطبيق )١-١-٤-٢(
 ما هو

WordPad؟  

 

امج مايكروسو          WordPadيعتبر برنامج    سطة من برن سخة مب . وردفت و  ن
دوز   و ع وين اني م شكل مج امج ب ذا البرن ديم ه تم تق ة  ،ي ي مجموع د ف  ويوج

Accessories قائمة   من Start .ا          بالطبع يس متطورا إذا م هذا البرنامج ل
ا                   سيطة، آم ستندات الب شاء الم قورن ببرنامج وورد، إال أنه يفيد آثيًرا في إن

  .أنه يسمح باستخدام صور في النص

  :ص على ما يليتشتمل سمات معالجة الن

  الخط وآذلك خصائص الخط المعتادةالقدرة على تغيير لون -١
 معالجة الفقرة بالكامل والتحكم في عمل مسافة بادئة للنص -٢
 القدرة على تحديد عالمات الجدولة -٣
 إمكانية إدخال التاريخ الحالي وتحديثه تلقائيا -٤
 معاينة آاملة قبل الطباعة -٥
ر  -٦ ة األح اة حال ع مراع ث م ة البح ي حالإمكاني ة ةف ف تخدام اللغ  اس

  اإلنجليزية
  

لتشغيل 
WordPad   

 .Startاضغط على زر  •
ى   • أرة  إل ر الف ل مؤش م Programsانق ة Accessories، ث ن القائم  م

 .الفرعية
 :، على النحو الموضح في الشكل التاليWordPadاضغط على  •

  

  

  

  

 

  

  



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٨٦

  
إلدخال نص في 

WordPad   
ده         • ة أي نص تري تح     تلقائ. ابدأ في آتاب ا، يف ا      WordPadي ستندا خالي  م

  .عند بداية تشغيله

  
لحفظ ملف 
WordPad   

ة   • ن قائم دد Fileم سدلة، ح ع  Save المن ى عرض مرب ك إل ؤدي ذل ، ي
 . Save Asالحوار 

  

  

  

  

 

 .Saveأو اضغط على زر    
  
 
ي  • عف ه  Save In مرب ف في ظ المل ي حف ذي ترغب ف ان ال دد المك ، ح

ى   ). صلب أو قرص شبكة  على قرص مرن أو القرص ال        ( اضغط عل
زء       ي ج ذي يل فل ال ه ألس سهم المتج ة   Save Inال رض قائم تم ع  ي

 .منسدلة

 .دخل اسم الملف المطلوبأ •

سيق  • ي تن ظ الملف ف تم حف ظ الملف . Wordافتراضًيا، ي إذا أردت حف
ع       سدلة بجوار مرب ة المن ى القائم  Saveفي تنسيق مختلف، اضغط عل

as typeة مشابهة للشكل التالي، فتعرض قائمة منسدل: 

  

  

  

 .هاختر النسق الذي تريد •

  . لحفظ الملفSaveاضغط على زر  •
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إلنشاء مستند 

جديد في 
WordPad  

 .New المنسدلة حدد األمر Fileمن قائمة   •

 .New اضغط على أيقونة أو 
  
 
 : على النحو الموضح في الشكل التاليNewيتم عرض مربع الحوار   •

  

  

  

  

  
م باستخدام   (المطلوب حدد التنسيق  ذ  Word 6 Documentأو ق د  يال  يع

  .OKاضغط على زر ثم ، )ياالفتراضالتنسيق 

   
  لفتح ملف 
WordPad  
 موجود

 .Open المنسدلة، حدد األمر Fileمن قائمة  •

  .Open اضغط على أيقونة أو

  . على النحو الموضحOpenيتم عرض مربع الحوار 

  

  

  

  

  
 

  

لف، حدد المكان الصحيح، وأدخل اسم للملف          آما هو الحال عند حفظ م      •
  .Openأو حدد الملف ثم اضغط على زر 
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  مجلد/ حفظ ملف في دليل)٢-١-٤-٢(
  

لحفظ ملف في 
 محدد) دليل(مجلد 

ت أو   ل وورد أو باوربوين وفت، مث ق مايكروس ستخدم تطبي دما ت عن
ا في مجل                     وم بحفظه ات التي تق تم وضع الملف د إآسيل، افتراضًيا، سوف ي

My Documents .    ق لذلك، يؤدي الضغط على أيقونة حفظ داخل التطبي
  .إلى عرض مربع حوار يشبه ذلك الموضح

  

  
  

أو في قرص داخل (قد ترغب بالطبع في حفظ ملفاتك في مجلد مختلف 
اضغط ). مشغِّل أقراص آخر مثبت بالحاسوب أو متصل من خالل شبكة

، "حفظ باسم"ع الحوار داخل مرب" مستوى واحد ألعلى"على أيقونة 
  .لتتحرك مستوى واحد ألعلى

في هذه الحالة، سوف تنتقل إلى المجلد الرئيسي
يعد المجلد الرئيسي بمثابة. القرص الصلب على

، الذي يضم آل المجلدات داخل)الجذر(المجلد األم 
  .القرص 

  

  
 

  أي مجلدعلىيمكنك اآلن في المجلد الرئيسي أن تقوم بالضغط مرتين 
في المثال الموضح، قم بالضغط مرتين  .يه لالنتقال إلرعى معروضف

   : مجلد دفاتر العمالء، فيؤدي ذلك للحصول على العرض التاليعلى

  

  

  



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٨٩

  . لحفظ الملف داخل هذا المجلد"حفظ"اضغط على زر  •
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  إدارة الطباعة) ٥-٢(
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   الطباعة)١-٥-٢(

   الطباعة من طابعة مثبتة)١-١-٥-٢(
ق          باعة تطبيقلط ل تطبي ين مث ق مع ة تطبي ود طباع د ت ال، ق ة الح بطبيع

ي   ستند أو    .لمعالجة النصوص أو جدول إليكترون  لطباعة م

ي، اضغط  دول إليكترون ىج ريط عل ي ش ة ف ة الطابع  أيقون

  .أدوات التطبيق

ظهر أمامك عدد   ي،  Print المنسدلة وحدد األمر     File قائمة   علىأو اضغط   

  . مثل عدد النسخ التي تود طباعتهامن خيارات الطباعة،
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   تغيير الطابعة االفتراضية)٢-١-٥-٢(
لتغيير الطابعة 
  االفتراضية

ع الحوار            ذلك،     .Printersسوف نحتاج في البداية إلى فتح مرب ام ب وللقي
غط  ىاض ة عل ر  Start أيقون م اخت ة   . Settings، ث ة الفرعي ن القائم م

يظهر مربع حوار، يشبه ذلك الموضح في   . Printersالمعروضة، حدد   
  :الشكل التالي

  

  

  

  

  

 

  

  

  

ن خالل   ة م ار الطباع ديك خي ة، ل ذه الحال ي ه اتف ن الطابع دد م ى . ع عل
ستند   Print أيقونة علىالرغم من ذلك، عندما تضغط      ل م  لطباعة مستند مث

وورد، فإن برنامج وورد سوف يقوم بالطباعة من خالل طابعة واحدة فقط،        
ي الط دها آطا ه م تحدي ي ت ة الت ة افتراضيةابع دد . بع ديك ع ان ل ن إذا آ  م

ات المثبت ة ةالطابع ى الطابع ارة عل ع إش تم وض ال، ي ذا المث ي ه ا ف  آم
  .االفتراضية

لتغيير الطابعة االفتراضية إلى طابعة أخرى، حدد الطابعة المطلوبة، 
 ثم اضغط بالزر األيمن للفأرة لعرض قائمة. هاعليمن خالل الضغط 

  .منبثقة
  

  

 

  

 . فتصبح الطابعة الجديدة هي االفتراضية،Set as Defaultحدد األمر   •



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٣

  
ع حوار                    ات داخل مرب ى األيقون شكل مرآز عل ، Printerعندما تنظر ب

ات      ت بعض األيقون ي تح ط أفق ود خ ظ وج وف تالح ى أن  . س شير إل ي
  ).LAN(الطابعة متصلة من خالل شبكة اتصال محلية 

   
  
  

 صلة بشبكة اتصالطابعة مت
  محلية

  
  
  

  طابعة غير متصلة بشبكة اتصال

  
 .My Computer من Printersحدد أوال مجلد  •لتثبيت طابعة جديدة

 .Printers ثم Settings وحدد Start زر علىأو اضغط 

ة  علىقم بالضغط مرتين  • شغيل Add Printer أيقون  Add Printer لت
Wizard) معالج إضافة طابعة.( 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 .Next زر علىاضغط  •
دد  • غط Network Printer أو Local Printerح م اض ى، ث  عل

Next. 
 .النوع المناسب للطابعة، اختر Manufacturersمن قائمة  •
 .، حدد النموذج المناسبPrintersمن قائمة  •
ع حوار      Next علىاضغط   • ى  Wizard، ثم تابع معالجة أوامر مرب  عل

  .عة الجديدة فيتم تثبيت الطاب،النحو المطلوب



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٤

  
تح مجل  • لتوصيف طابعة غط Printers دلف ى، اض دد Start زر عل م  Settings وح  ث

Printers . 

رة واحدة                 • حدد الطابعة التي ترغب في توصيفها، من خالل الضغط م
 .Propertiesباستخدام زر الفأرة األيمن، ثم تحديد 

ة التي قمت بت             ا تعتمد الخيارات التي يمكن إعدادها على الطابع في  . ثبيته
  :الشكل التالي مثال لتوصيف عالمات التبويب

  

  

  

  

  الوظيفة  الخيار 

 General   ل ات وفاص ل تعليق فحة   عم ة ص ذلك طباع فحة وآ  ص
  االختبار

 Details         ستخدم ة الم شغيل الطابع رص ت ذ وق د منف وم بتحدي يق
اء  ذلك إلغ صال وآ بكة ات ة ش ي طابع ذ ف د منف ا وتحدي حالًي

  .ة االتصالتحديد طابعة لشبك
 Sharing   شارآة ةم صاريح    الطابع د ت شبكة وتحدي الل ال ن خ  م

  الدخول
 Paper   اه ة واالتج م الورق د حج ي(تحدي ولي، عرض اه ط ) اتج

آما يتم تحديد الجوانب غير القابلة      . ودرج الورق الرئيسي  
  .للطباعة وعدد النسخ التي سيتم طباعتها

 Graphics    ون  يتم تحديد تحكم  درجة الل وني          وال شار الل ة االنت  في تقني
تحكم في الرسوم         . ودرجة التظليل  ات نمط    (آما يتم ال بيان

  ).خطوط المسح أو الرسم بالمتجهات
 Fonts إعداد حاوية الحبر والتحكم في الخط  

 Device 
Options 

ة            ذاآرة المثبت  التحكم في خيارات درجة جودة الطباعة وال
ة  رة الطابع ي ذاآ تحكم ف د(وال ساب الع صى ح د األق

  ).ي يمكن للطابعة التعامل معهذللمستندات ال



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٥

 

   متابعة عملية الطباعة )٣-١-٥-٢(
لعرض مهام 
  الطباعة

رتين        ضغط م ت بال ة، إذا قم ي الطباع دأ ف رد أن تب ىبمج ة عل  أيقون

صغيرة     شاشة               (الطابعة ال ة، أسفل الجانب األيمن من ال ، )في شريط الحال

ة          Printerسوف تقوم بفتح مربع الحوار       ة عملي تمكن من متابع ، وسوف ت

  .الطباعة أو إلغائها

  

  

  

  

  



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٦

  
إنشاء مجلد جديد 
  لحفظ المستند فيه

ة   • ى أيقون د "اضغط عل د جدي شاء مجل  (Create New Folder)" إن

 .(Save As)" حفظ باسم"المعروضة داخل مربع الحوار 

 

ع الحوار     • د  "يؤدي ذلك إلى عرض مرب د جدي . (New Folder)" مجل

 ".موافق" بإدخال اسم جديد للمجلد، ثم اضغط على زر قم

  . سوف يتم إنشاء هذا المجلد تحت المجلد الحالي:ملحوظة

 

   حفظ الملف على القرص المرن)٣-١-٤-٢(

حفظ ملف 
باستخدام 
WordPad   

 .Save As المنسدلة لعرض مربع الحوار File من قائمة Save Asحدد  •

ي • فل ف ه ألس سهم المتج ى ال غط عل زء اض ة Save in ج رض قائم  لع

دد     ا، ح ظ فيه ك الحف ي يمكن شغيل الت راص الت دات وأق بالمجل

3.5 Floppy [A:]على النحو الموضح في الشكل التالي : 

  

  

  

  

  

 

 .File nameاآتب اسم للملف في مربع النص   •

  . لحفظ الملفSaveاضغط على زر   •



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٧

 
   إغالق تطبيق التحرير٤-١-٤-٢

إلغالق 
WordPad   

وي      Close على أيقونة    اضغط •  المعروضة في الجانب األيمن العل

 .WordPadمن إطار 

  .Alt+F4 اضغط على أو     

ا إذا آنت ترغب في                    سألك عم إذا لم تقم بحفظ العمل، يظهر مربع حوار ي

  .حفظ التعديالت

  

  

 

  :يمكنك االختيار من بين الخيارات التالية

  Yes  برنامجيتم حفظ التعديالت، ثم الخروج من ال.  
  No  يتم تجاهل التعديالت ثم الخروج من البرنامج .  

ه من عمل             No اختيار   :تحذير  يؤدي إلى فقدان ما قمت ب

  .دون أن تحفظه

  Cancel   يلغي األمر ويبقيك في برنامجWordPad.  

  



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٨

  

  إدارة الطباعة) ٥-٢(
  

          



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

٩٩

  

   الطباعة)١-٥-٢(

   الطباعة من طابعة مثبتة)١-١-٥-٢(
ق          تطبيقلطباعة  ل تطبي ين مث ق مع ة تطبي ود طباع د ت ال، ق ة الح بطبيع

ي   ستند أو    .لمعالجة النصوص أو جدول إليكترون  لطباعة م

ي، اضغط  دول إليكترون ىج ريط عل ي ش ة ف ة الطابع  أيقون

  .أدوات التطبيق

ظهر أمامك عدد   ي،  Print المنسدلة وحدد األمر     File قائمة   علىأو اضغط   

  .عدد النسخ التي تود طباعتهامن خيارات الطباعة، مثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠٠

  

   تغيير الطابعة االفتراضية)٢-١-٥-٢(
لتغيير الطابعة 
  االفتراضية

ع الحوار            ذلك،     .Printersسوف نحتاج في البداية إلى فتح مرب ام ب وللقي
غط  ىاض ة عل ر  Start أيقون م اخت ة   . Settings، ث ة الفرعي ن القائم م

مربع حوار، يشبه ذلك الموضح في   يظهر . Printersالمعروضة، حدد   
  :الشكل التالي

  

  

  

  

  

 

  

  

  

ن خالل   ة م ار الطباع ديك خي ة، ل ذه الحال ي ه اتف ن الطابع دد م ى . ع عل
ستند   Print أيقونة علىالرغم من ذلك، عندما تضغط      ل م  لطباعة مستند مث

وورد، فإن برنامج وورد سوف يقوم بالطباعة من خالل طابعة واحدة فقط،        
ة  ي الطابع دها آطا ه م تحدي ي ت ة افتراضيةالت دد . بع ديك ع ان ل ن إذا آ  م

ات المثبت ة ةالطابع ى الطابع ارة عل ع إش تم وض ال، ي ذا المث ي ه ا ف  آم
  .االفتراضية

لتغيير الطابعة االفتراضية إلى طابعة أخرى، حدد الطابعة المطلوبة، 
ثم اضغط بالزر األيمن للفأرة لعرض قائمة . هاعليمن خالل الضغط 

  .قةمنبث
  

  

 

  

 . فتصبح الطابعة الجديدة هي االفتراضية،Set as Defaultحدد األمر   •



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠١

  
ع حوار                    ات داخل مرب ى األيقون شكل مرآز عل ، Printerعندما تنظر ب

ات      ت بعض األيقون ي تح ط أفق ود خ ظ وج وف تالح ى أن  . س شير إل ي
  ).LAN(الطابعة متصلة من خالل شبكة اتصال محلية 

   
  
  

 شبكة اتصالطابعة متصلة ب
  محلية

  
  
  

  طابعة غير متصلة بشبكة اتصال

  
 .My Computer من Printersحدد أوال مجلد  •لتثبيت طابعة جديدة

 .Printers ثم Settings وحدد Start زر علىأو اضغط 

ة  علىقم بالضغط مرتين  • شغيل Add Printer أيقون  Add Printer لت
Wizard) معالج إضافة طابعة.( 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 .Next زر على اضغط •
دد  • غط Network Printer أو Local Printerح م اض ى، ث  عل

Next. 
 .النوع المناسب للطابعة، اختر Manufacturersمن قائمة  •
 .، حدد النموذج المناسبPrintersمن قائمة  •
ع حوار      Next علىاضغط   • ى  Wizard، ثم تابع معالجة أوامر مرب  عل

  .جديدة فيتم تثبيت الطابعة ال،النحو المطلوب



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠٢

  
تح مجل  • لتوصيف طابعة غط Printers دلف ى، اض دد Start زر عل م  Settings وح  ث

Printers . 

رة واحدة                 • حدد الطابعة التي ترغب في توصيفها، من خالل الضغط م
 .Propertiesباستخدام زر الفأرة األيمن، ثم تحديد 

ة التي قمت بتثبيته              في  . اتعتمد الخيارات التي يمكن إعدادها على الطابع
  :الشكل التالي مثال لتوصيف عالمات التبويب

  

  

  

  

  الوظيفة  الخيار 

 General   ل ات وفاص ل تعليق فحة   عم ة ص ذلك طباع فحة وآ  ص
  االختبار

 Details         ستخدم ة الم شغيل الطابع رص ت ذ وق د منف وم بتحدي يق
اء  ذلك إلغ صال وآ بكة ات ة ش ي طابع ذ ف د منف ا وتحدي حالًي

  .تصالتحديد طابعة لشبكة اال
 Sharing   شارآة ةم صاريح    الطابع د ت شبكة وتحدي الل ال ن خ  م

  الدخول
 Paper   اه ة واالتج م الورق د حج ي(تحدي ولي، عرض اه ط ) اتج

آما يتم تحديد الجوانب غير القابلة      . ودرج الورق الرئيسي  
  .للطباعة وعدد النسخ التي سيتم طباعتها

 Graphics    ون  يتم تحديد تحكم في ت     درجة الل وني       وال شار الل ة االنت قني
تحكم في الرسوم         . ودرجة التظليل  ات نمط    (آما يتم ال بيان

  ).خطوط المسح أو الرسم بالمتجهات
 Fonts إعداد حاوية الحبر والتحكم في الخط  

 Device 
Options 

ة            ذاآرة المثبت  التحكم في خيارات درجة جودة الطباعة وال
ة  رة الطابع ي ذاآ تحكم ف دد األ(وال ساب الع صى ح ق

  ).ي يمكن للطابعة التعامل معهذللمستندات ال



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠٣

 

   متابعة عملية الطباعة )٣-١-٥-٢(
لعرض مهام 
  الطباعة

رتين        ضغط م ت بال ة، إذا قم ي الطباع دأ ف رد أن تب ىبمج ة عل  أيقون

صغيرة     شاشة               (الطابعة ال ة، أسفل الجانب األيمن من ال ، )في شريط الحال

ة          Printerسوف تقوم بفتح مربع الحوار       ة عملي تمكن من متابع ، وسوف ت

  .الطباعة أو إلغائها

  

  

  

  

  

  إرشادات مهمة: الملحق األول

  لمدمجلتعطيل التشغيل التلقائي للقرص ا

   حتـى يختفـي ضـوء       Shift بالضغط علـى مفتـاح       مدمج و استمر  قم بإدخال قرص     •

 .المدمجةمحرك األقراص 

 طريقة سريعة لتشغيل ويندوز إكسبلورار

 . من القائمة المنبثقةExplore، وحدد Startيمن للفأرة فوق زر نقر بالزر األا •

 إلعادة ضبط الوقت أو التاريخ

الخيـارات  ل  ِّوعدقم بالنقر المزدوج فوق الساعة المعروضة على شريط مهام ويندوز            •

 .على النحو المطلوب

 للتعرف على الفترة الزمنية التي تقضيها على اإلنترنت

تعرض قائمة منبثقـة    فونة االتصال في شريط مهام ويندوز،       قم بالنقر المزدوج فوق أيق     •

 .مدة االتصال الحالي



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠٤

 إلنشاء مجلد على سطح المكتب

نقر بالزر األيمن للفأرة فوق جزء خالي من سـطح المكتـب، مـن القائمـة المنبثقـة                  ا •

 .Folder، ومن القائمة الفرعية، اختر Newالمعروضة حدد 

 .Enterلمجلد واضغط اأدخل اسم  •

 ف عنصر دون إرساله إلى سلة المحذوفاتلحذ

 .Deleteالضغط على مفتاح  في أثناء Shiftاضغط على زر  •

 إلعادة تسمية ملف أو مجلد في ويندوز إكسبلورار 

 .حدد الملف الذي ترغب في إعادة تسميته •

 .F2اضغط على مفتاح  •

 .Enter حجديد للملف واضغط على مفتاالسم اال ادخل •

 لعرض التاريخ

 ).معروضة على شريط مهام ويندوز( الفأرة فوق الساعة ضع مؤشر •

 Startللعرض السريع لقائمة 

 .Control+Escاضغط على  •

 Start على قائمة Documentsلحذف محتويات مجلد 

 مـن القائمـة     Propertiesثم حدد   نقر بالزر األيمن للفأرة فوق شريط مهام ويندوز،         ا  •

 .المنبثقة

 .Start Menu Programsانقر فوق عالمة التبويب  •

 .Clearانقر فوق زر  •

 (Refresh)  ويندوز إكسبلورارلتحديث محتويات إطار

 F5اضغط على مفتاح  •

 لنسخ ملف إلى القرص المرن باستخدام ويندوز إكسبلورار

 من القائمة المنبثقة              Send To ثم اخترنقر بالزر األيمن للفأرة فوق الملف ا •

 . من القائمة الفرعية التاليةFloppy 3.5حدد ثم     



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠٥

 لعرض خصائص أيقونة

 . وانقر نقًرا مزدوًجا على األيقونةAltاحتفظ بالضغط على مفتاح  •

 المفتوحةللتنقل بين إطارات البرامج 

 .Alt+Tabاضغط على  •

 إلخالء مساحة على القرص 

 . محتويات سلة المحذوفاتافرغ •

 ي ويندوز إكسبلورارإلنشاء اختصار على سطح المكتب لعنصر معروض ف

 . ويندوز إكسبلورارشغل •

 .حدد العنصر الذي ترغب في إنشاء اختصار سطح مكتب له •

   علـى مفتـاحي    الضغط المستمر  للعنصر إلى سطح المكتب مع       فالتقم بالسحب واإل   •

Ctrlو Shift. 

 لنسخ عنصر من مجلد إلى آخر داخل إطار ويندوز إكسبلورار

، علـى    إكسبلورار يؤدي سحب ملف من مجلد آلخـر        افتراضًيا، عند استخدام ويندوز    •

 . أثناء السحبCtrl على مفتاح اضغطإذا أردت نسخ ملف، .  إلى نقلهنفس القرص،

 لنقل ملف من قرص آلخر

افتراضًيا، عند استخدام ويندوز إكسبلورار، يؤدي سحب ملف من قرص آلخـر إلـى               •

 .السحب أثناء Shift على مفتاح اضغطإذا أردت نقل ملف، . نسخه

 لعرض محتويات كل المجلدات الفرعية بصورة أكثر تفصيالً في ويندوز إكسبلورار

انقر فوق المجلد الذي ترغب في عرض محتوياته بصورة تفـصيلية واضـغط علـى                •

 .على لوحة المفاتيح الرقمية(*) مفتاح العالمة النجمية 

 إلعداد قرص مرن في ويندوز إكسبلورار

 .Format األمر اختر األقراص المرنة، ومشغِّلة فوق أيقونة انقر بالزر األيمن للفأر •

 لتحديد أكثر من ملف داخل ويندوز إكسبلورار

 . وانقر فوق الملفات التي ترغب في تحديدهاCtrl بالضغط على مفتاح استمر •



  )الوحدة الثانية(

  دليل التدريب                          الملفات                              التعامل مع والحاسوباستخدام 
  

١٠٦

 لتحديد مجموعة ملفات في ويندوز إكسبلورار

 .حدد أول ملف في مجموعة الملفات •

 . وانقر فوق آخر ملف في مجموعة الملفاتShiftاح  بالضغط على مفتستمرا •

 لتحديد المكان األصلي للملف الموجود كاختصار على سطح المكتب

 . من القائمة المنبثقةProperties اخترنقر بالزر األيمن للفأرة فوق أيقونة االختصار وا •

 .Shortcutانقر فوق عالمة التبويب  •

 .Find Targetانقر فوق زر  •

 قونة المستخدمة كاختصارلتغيير األي

 . من القائمة المنبثقةPropertiesنقر بالزر األيمن للفأرة فوق أيقونة االختصار وحدد ا •

 .Shortcutحدد عالمة التبويب  •

 . وتصفح للبحث عن األيقونة الجديدةChange Iconانقر فوق زر  •

 لتحديد أكثر من أيقونة على سطح المكتب

 .ستمر بالضغطاضغط على زر الفأرة األيمن و ا •

اسحب المؤشر، مع استمرار الضغط على زر الفأرة، حتى تحصل على مستطيل يحيط              •

 .باأليقونات المطلوب تحديدها

 .فلت زر الفأرة، فيتم تمييز األيقونات المحددةأ •

 لتحديد كل العناصر الموجودة في مجلد

 .Ctrl+Aاضغط على  •

 لعرض امتدادات اسم الملف في ويندوز إكسبلورار

 .Options، وحدد Viewر فوق القائمة المنسدلة انق •

، ومـن  Show all filesتأكد من الضغط على مفتاح . Viewقم بعرض عالمة التبويب  •

 .Hide MS-DOS file extensionsعدم تحديد الزر 
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١٠٧

 لطباعة أكثر من ملف مباشرة من ويندوز إكسبلورار

تندات وورد و ملفـات     مثـل مـس    ينبغي عليك تحديد ملفات يمكن طباعتها،        :ملحوظة •

 .وملفات النظامأ التنفيذيةالملفات و هكذا، وليس ... الرسوم 

 وحـدد ،  Ctrl على مفتـاح     ثم استمر بالضغط  انقر فوق أول ملف ترغب في طباعته،         •

 .الملفات األخرى التي ترغب في طباعتها

لمعروضـة  انقر بالزر األيمن للفأرة فوق أحد الملفات المحددة، ومن القائمة المنبثقـة ا             •

 .Printحدد 

 للبحث عن ملف من خالل كلمة أو عبارة موجودة به

 . من القائمة المنبثقةFile وحدد األمر Startانقر بالزر األيمن للفأرة فوق زر  •

، ثم أدخل الـدليل  Name & Locationللبحث في قرص بالكامل، حدد عالمة التبويب  •

 . من مربع الحوارLook inالرئيسي في جزء 

 .Include sub-foldersن تحديد مربع االختيار تأكد م •

 .Advancedحدد عالمة التبويب  •

 . النص الذي تبحث عنهادخل من مربع الحوار، Containing Textفي جزء  •

 .Find Nowانقر فوق زر  •

 لوضع برنامجين أو أكثر بشكل متجاور على الشاشة

ـ   •  أو Tile horizontallyا انقر بالزر األيمن للفأرة فوق شريط مهام ويندوز، وحـدد إم

Tile vertically. 

يشمل ذلك اإلطارات المصغرة حيث يتم ترتيب البرامج المعروضة فـى            ال   :ملحوظة •

 .إطار أو ملء الشاشة

 لتصغير كل البرامج في إطار 

 .Minimize All Windowsانقر بالزر األيمن للفأرة فوق شريط مهام ويندوز وحدد  •

 ى الشاشة أو إلى جانبهالعرض شريط مهام ويندوز أعل

 .قم بسحب وإفالت شريط المهام أعلى الشاشة أو جانبها كما هو مطلوب •
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١٠٨

  لشريط المهام”Autohide“" تلقائيالخفاء اإل" لتشغيل

 .Propertiesانقر بالزر األيمن للفأرة فوق شريط المهام وحدد  •

 .Taskbar Optionsتأكد من تحديد عالمة التبويب  •

 . OKر فوق زر  وانقAutohideحدد  •

 إلى إخفاء شريط المهام عند إبعاد مؤشر الفأرة "اإلخفاء التلقائي"يؤدى تشغيل ميزة   :ملحوظة

 ).عادة أسفل الشاشة(عنه، و يعود للظهور عند وضع المؤشر اتجاه الشريط 

 لضبط صفحة افتراضية لبرنامج إنترنت إكسبلورار

 .Propertiesإكسبلورار وحدد انقر بالزر األيمن للفأرة فوق أيقونة إنترنت  •

، أدخل عنوان موقع الويـب الـذي   Home page وفي Generalحدد عالمة التبويب  •

 .ترغب في عرضه عند تشغيل إنترنت إكسبلورار
 


