Windows
ھو مجموعة البرامج التي تستخدم في
مكوناته
ل معع و
ب ووالتعامل
يل الحاسب
تشغيل
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وإدارة البرامج
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زر ابدأ
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سطح المكتب)(Desktop
شريط المھام )(Task Bar

النوافذ

المجلدات أأو
ض ال ل ا
لة من الشاشة تتعرض
مستطيلة
مساحةة تط
النافذة ھي ا
الملفات أو الرموز الموجودة بالبرنامج وھي تتكون من عدة
مكونات كما في الشكل أدناه -:
زر اإلغالق
شريط
ري
العنوان

شريط القوائمم

حد النافذة

زر التكبير
زر التصغير

كيفية فتح النوافذ
لفتح إحدى النوافذ ،مثال نافذة جھاز الكمبيوتر ضع مؤشر الفارة
مزدوجا .
نقراا زد ا
انقرهه نق
المكتب ثثم انق
سطح ال كت
على طح
الموجود عل
د
زھا ال
علي رمزھا
عل
ستظھر نافذة جھاز الكمبيوتر كما في الشكل أدناه .

استخدام أشرطة التمرير
تظھر أشرطة التمرير  Scroll Barsبطول الجانبين السفلي واأليسر
تحريك النافذة
محتويات النافذة ييمكنك ري
يع وي
جميع
رؤية ج
للنافذة  .عندما ال ييمكنك رؤي
الى أعلى أو الى أسفل أو الى اليمين أو الى اليسار بواسطة أشرطة التمرير
.

شريط التمرير الرأسي

شريط التمرير األفقي

تغيير حجم النافذة باستخدام
التكبير والتصغير واالستعادة
والتصغير
ير
بير وا
استخدام أزرار االتكبير
ام
النافذة ھي ا
جم ا ة
يير حجم
رق تغيير
ى طرق
إإحدى
واالستعادة الموجودة اقصي يسار أو يمين شريط العنأوين .
زر التصغير
ززر اال ت ا ة
االستعادة
زر االغالق

¾ لتكبير النافذ الى أقصى
حد اختر زر تكبير .
¾ لتحويل النافذة الى زر
في شريط المھام اختر زر
تصغير .
قبل
حجم النافذة ب
¾ الستعادة جم
التكبير اختر زر استعادة .

تحريك النوافذ
شريط العنأوين

النافذة من مكان الخر ققم باالتي -:
لتحريك فذ
ﺍﻟﻌﻨﺄﻭﻳﻦ .
ﻂ ﺍﻟ ﺄ
ﻕ ﺷﺷﺮﻳﻂ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺓ ﻓﻓﻮﻕ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺎ ﺓ
ﺿﻊ ﺆﺷ
 .١ﺿ
 .٢ﺍﺿﻐﻂ ﺯﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .
 .٣ﺍﺳﺤﺐ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻌﻨﺄﻭﻳﻦ ﺍﱃ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﻳﺪﻩ ﰒ ﺣﺮﺭ ﺯﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺓ .

النوافذ
يب و
ترتيب
ر
عندما تقوم بفتح عدة نوافذ ستختفي بعض النوافذ ولترتيب تلك النوافذ ،
انقر بزر الفارة األيمن فوق أي ناحية فارغة على شريط المھام  ،ستظھر
قائمة مختصرة بھا األوامر االتيه :
تتالي االطارات

 :ھذا األمر يجعل ويندوز يقوم بترتيب النوافذ فوق
ض.
البعض
بعضھا ب
ب ھ

تجانب االطارات

 :ھذا األمر يسمح لك برؤية جميع النوافذ المفتوحة
في آن واحد  ،اختر امر تجانب االطارات أفقيا أو
رأسيا .

تصغير كافة االطارات  :ھذا األمر يقوم بتصغير كافة االطارات المفتوحة
المھام .
شريط ال ھا
على ش ط
صغيرةة عل
أزرار غ
وتحويلھا إلإلى أز ا
ت لھا

تتالي اإلطارات

عدة نوافذ متراكمة فوق بعضھا البعض باستخدام أمر “ تتالي
العنأوين لالخاص بكلل فذة
نافذة
ط ل أ
شريط
الشكلل ش
ويظھر ففي لش
اإلطارات” ظ
ط

تجانب اإلطارات

رؤية جزء من
أفقيا “ يتيح لك ة
اإلطارات أفق ا
تجانب اإلطا ا
أأمر” ان
محتويات كل نافذة مفتوحة

تصغير اإلطارات

مجموعة من النوافذ تم تصغيرھا وتحويلھا الى
المھام
شريط ال ا
على ش ط
أزرار عل
أز ا

ق النافذة
إإغالق
باغالقھا
ھ
قم ب
النوافذ م
ى و
مع إإحدى
ن العملل ع
ھي من
عندما تنتھي
زر اإلغالق
وذلك بالنقر على زر االغالق .

البرامج الملحقة
يأتي مع ويندوز مجموعة من البرامج المجانية المعروفة باسم البرامج
الخطابات ،
ب
كتابة
بأعمال متعددة مثلل ب
تقوم ب ل
وھي وم
 Accessoriesو ي
الملحقة ccesso es
ورسم الصور  ،وإجراء المكالمات الھاتفية فسوف نتعرض لبرامج -:
 -١الدفتر .
 -٢الرسام .

الدفـــتر
برنامج الدفتر ھو أحد برامج معالجة النصوص Word
 Processingحيث يمكنك كتابة النصوص وتعديلھا وتنسيقھا
.

ولتشغيل البرنامج قم باالتي -:
ابدأ .
 .١انقر على زر أ
على البرامج .
 .٢اشر عل

 .٣اشر على البرامج الملحقة .
 .٤انقر على رمز الدفتر .
الدفتر
تفتح نافذة ال فت
ف تفت
¾ سوف

الكتابة داخل المستند وحفظه
بمجرد فتح البرنامج سيفتح مستند جديد جاھز للكتابة  ..ابدأ بكتابة مستندك .
لحفظ المستند اتبع الخطوات االتيه :
 .١من شريط القوائم انقر على ملف .
األمرر حفظ .
ى األ
 .٢اانقرر على
¾ سوف تفتح نافذة حفظ باسم
المجلد
اختر ال ل
فظ ففي” اخت
أمام خانة “حفظ
 .٣أ ا
الذي تريد حفظ المستند فيه .
الملف” اكتب
خانة “إسم ل لف
 .٤أأمام ة
االسم الذي تريد .
 .٥انقر على الزر موافق .

فتح ملف
ح
آالتية -:
بالخطوات ي
و
قم ب
موجود م
لفتح ملف وجو
ح
 .١انقر على الزر ملف .
 .٢انقر على األمر فتح .
¾ سوف تظھر نافذة فتح
 .٣في خانة بحث في حدد
مكان الملف .
 .٤انقر على الزر فتح .

الرســــــــام
أحيانا نحتاج لعمل رسم توضيحي سريع
وبسيط لمھمة محددة  ،لذلك يوفر نظام
الرسام P i
Paint
برنامج ال ا
 ٢٠٠٠نا
٢
ن ز
ويندوز
حيث يمكنك في ھذا البرنامج -:
منحنيات – أشكال
مستقية – ن ن ا
خطوط تق ة
رسم خط ط
ھندسية – رسم حر – الكتابة داخل الصورة
تحرير الرسم وتعديله – التلوين وغيرھا .

تشغيل البرنامج
ابدأ .
 .١انقر زر أ
البرامج
ج
ج ثمم بر
البرامج
ى بر
اشر على
 .٢ر
الملحقة .
الرسامم .
ى األمرر ر
 ..٣انقرر على
¾سوف تظھر نافذة الرسام

لوحــــة التحكم
لوحة التحكم حافظة )مجلد( تحتوي على مجموعة من البرامج التي تمكن من تغيير
مواصفات أو إعدادات النوافذ .
من قائمة ابدأ اختر إعدادات ثم لوحة التحكم
¾سوف تظھر نافذة لوحة التحكم
وسنستعرض لمجموعة من االعدادات
ومنھا -:
 -١تغيير األلوان .
 -٢اختيار شكل سطح المكتب .
الفارة .
بسرعة الفا ة
عة
التحكم
 -٣الت ك
 -٤التحكم في شكل اظھار
وتغييرھما .
ا
خ تغ
والتاريخ
الوقت التا
ال ق

تغيير األلوان
• يتم تغيير ألوان بعض العناصر في النوافذ مثل عنوان النافذة وأشرطة التمرير
والقوائم وألوان سطح المكتب من لوحة التحكم .
من نافذة لوحة التحكم انقر زر العرض نقرا مزدوجا سيظھر مربع حوار بعنوان
خصائص العرض .
• ستجد أن مربع الحوار يحتوي العديد من أزر التبويب وكل تبويب يتيح عدد من الخيارات
لتغيير خصائص العرض  ،وھي -:
 -١الخلفية .
 -٢شاشة التوقف .
 -٣المظھر .
 -٤تأثيرات .
 -٦اإلعدادات .

أ /تغيير خلفية سطح المكتب
لتغيير خلفية سطح المكتب -:
الشاشة”
ة
خلفية
وفي مربع السرد “ ة
خلفية ف
ة
شاشة العرض اختر
ة
 -١ففي
اختر النموذج الذي تريد .
 -٢تحت قائمة “العرض” اختر
موضع النموذج الذي اخترته  ،إما أن
يكون -:
¾ت ط
توسيط
¾ تجانب
¾ تمدد
 -٣انقر على الزر موافق .

التوقف
ب /شاشة و
 .١من مربع حوار “خصائص
العرض” انقر زر التبويب شاشة
التوقف .
 .٢من خانة شاشة التوقف انقر
السھم المنسدل لتحصل على
قائمة باسماء شاشات التوقف ...
اختر واحدا منھا .
 .٣أمام مربع االنتظار حدد وقت
االنتظار .
 .٤انقر علي الزر موافق .

ج /المظھــر
يتم تغيير الوان بعض العناصر عن طريق زر التبويب المظھر
 .١من مربع حوار خصائص العرض انقر زر التبويب المظھر .
تريد .
التي ت يد
ان الت
االلوان
عة االل
مجموعة
اختار ج
نظام اختا
ن خانة نظا
 .٢من
 .٣انقر زر تطبيق .
 .٤انقر زر موافق .

د /إعدادات العرض
¾ ويمكنك عن طريق زر تبويب
إعدادت أن تغير عدد االلوان التي
على الشاشة ..
يمكنك رؤيتھا عل
 -١من مربع حوار خصائص العرض
بويب اعدادات .
انقر زر التبويب
ر
 -٢من خانة األلوان اختر عدد
االل ان
االلوان

ه /تاثيرات
استخدام التبويب تأثيرات يتيح لنا تغيير الرموز التي تظھر
ب.
سطح االمكتب
ي ح
علي
وإلضافة المزيد من التأثيرات المثيرة
التالية -:
الخطوات التال ة
اتاتبع الخط ات
 .١من مربع الحوار خصائص العرض
تأثيرات.
انقر على زر التبويب أث
ح المكتب انقر
 .٢من ناحية رموز سطح
الرمز الذي تريد تغييره .
الرمزز.
يير ر
زر تغيير
ي الزر
 .٣انقرر علي
 .٤في ناحية تأثيرات مرئية اختر
الخيارات التي تروق لك .
 .٥انقر على الزر موافق .

التحكم في الفارة
يمكنك تغيير اعدادات الفارة  ...مثال اذا كنت أيسراً يفضل أن يكون زر االختيار
ھو األيمن بدال من األيسر وكذلك يمكنك زيادة سرعة المأوس أو إنقاصھا .
 .١انقر على زر ابدأ .
 .٢اشر الى إعدادات وانقر على لوحة التحكم
مزدوجا .
نقرا ز ا
الفارة نق ا
رمز الفا ة
انقر ز
 .٣انق
¾ سيظھر مربع حوار خصائص المأوس

 -١األزرار .
 -٢المؤشرات .
الحركة .
 -٣الح كة

أ /زر ر
األزرار
¾ في خانة تكوين األزرار انقر الزر
زر الستعمالل
ى أوو الزر
اليمنى
اليد ي
الستعمالل ي
اليد اليسرى.
المزدوج
النقر ال زد
ن خانة سرعةة النق
¾ من
يمكنك زيادة السرعة أو تقليلھا بسحب
بطيء أأو سريع .
ناحية ط
الزر نا ة
الز
السرعة ب ر
بالنقر
اختبارر ر
¾ ييمكنك ب
المزدوج فوق الصورة في ناحية
االختبارر .
ب

ب /المؤشرات
المؤشرات .
التبويب ؤ ر
فوق عالمة بويب
انقر وق
المأوس ر
مؤشر و
مظھر ؤ ر
لتغيير ھر
يير
لتغيير مؤشر معين اتبع
آالتية -:
ة
الخطوات
الذي تريد
 -١انقر ففوق المؤشر ذ
تغييره .
 -٢انقر فوق استعراض .
نقرا مزدوجا ففوق اسم
انقر ق
 -٣ق
ملف المؤشر الذي تريد
استخدامه .

الحركـة
ج /ر
لضبط سرعة مؤشر المأوس -:
 .١انقر فوق زر التبويب الحــركة .
 .٢اسحب مربع التمرير ضمن خانة
المؤشرر .
سرعة ؤ
ر

لتشغيل وضبط ذيل المؤشر -:
 .١انقر فوق خانة إظھار ذيل
المؤشر .
 .٢اسحب مربع التمرير لضبط
طول ذيل المؤشر .

 /٤التحكم في الوقت والتاريخ
 -١من قائمة ابدأ اختر اعدادات ثم لوحة التحكم ،
ستظھر نافذة لوحة التحكم .
 -٢انقر رمز التاريخ  /الوقت نقرا مزدوجا
بعنوان خصائص
حوار بعن ان
مربع ح ا
سيظھر بع
 ،يظھ
الوقت والتاريخ .
¾ في خانة التاريخ انقر السھم لفتح القائمة
المنسدلة وحدد الشھر .
¾ في خانة السنة انقر السھم العلوي لزيادة
الرقم الدال على السنة  ،والسھم السفلي
النقاصھا .
ي تريد .
¾ من خانة اليومم اختر اليومم الذي
¾ في خانة الوقت اختر الوقت .

إنشاء مجلد
آالتية -:
الخطوات ي
و
ب اتبع
بع
ح المكتب
ى سطح
مجلد على
النشاءء ج
ب.
ح المكتب
ى سطح
رغ على
ن فارغ
ي مكان
ن في
األيمن
الفارة ألي
انقر زر ر
 .١ر
¾ستظھر قائمة فرعية .
 .٢أشر على الخيار جديد .
 .٣انقر على األمر مجلد .

 .٤اختر اسما للمجلد .

إإنشاء ملف
وق ررمزز
مزدوجا فوق
نقرا ز وج
 -١انقرر ر
جھاز الكمبيوتر الموجود على
سطح المكتب ستظھر نافذة جھاز
الكمبيوتر .
 -٢حدد المحرك الذي ستضع فيه
الملف الجديد بالنقر المزدوج
على رمزه .
 -٣من قائمة ملف اختر األمر
جديد ومن ثم اختر نوع الملف
إنشاءه .
الذي تريد ش
لذ
 -٤اكتب اسما جديدا للملف ثم
اضغط مفتاح االدخال .

فتح ملف
ح
لفتح ملف اتبع إحدى الطريقتين اآلتيتين -:
¾انقر نقرا مزدوجا فوق
تريد فتحه .
ي ري
الملف الذي
األيمن
الفارة األ
انقر بزر الفا ة
¾ انق
فوق الملف المراد فتحه
ستظھر قائمة فرعيه اختر
ح.
األمرر فتح
منھا أل
ھ

مجلد
أو ج
حذف ملف و
لحذف ملف أو مجلد اتبعع إحدى الطريقتين التاليتين:
¾ قم بسحب رموز
الملفات أو المجلدات إلى
المحذوفات .
و
سلة
قم بتحديد الملف أو
¾ م
المجلد وذلك بالنقر عليه
مرة واحده بالزر األيسر
ثم أضغط مفتاح الحذف
.Delete
D l t

نقل ونسخ الملفات
والمجلدات
أسھل طريقة لنقل ونسخ الملفات والمجلدات ھي سحبھا من مجلد الى
آخر وإليك بعض اللمحات البسيطة التي ينبغي معرفتھا -:
نفسه ،
القرص نف
على الق
موقع ل
مجلد الالى ق
لف أأو ل
كنت تريد سحب ملف
¾ إذا ن
فسيفترض ويندوز أنك تريد نقله .
¾ اذا كنت تريد سحب ملف أو مجلد الى قرص آخر  ،فسيفترض
تريد نسخه .
وز أنك ري
ويندوز
وي
في ھذا الدرس سوف نتعلم -:
 -١كيفية نسخ الملفات والمجلدات .
والمجلدات.
كيفية نقلل الملفات و ج
 -٢ي ي

لفات ال لدات
والمجلدات
خ الالملفات
ننسخ
مطابقة
قة
نسخة طا
إنشاء ن خة
يعني إنشا
مجلد ن
ملف أأو لد
نسخ لف
ن خ
عن محتويات الملف أو المجلد ووضعه على
ي تحدده .
القرص الذي

الفأرة
النسخ بباستخدامم ر
خ
 -١حدد الملف أو المجلد الذي تريد نسخه .
 -٢لنسخ الملف أو المجلد إلى قرص آخر  ،قم بسحبه
نفسه  ،ققم
القرص نف ه
على الق
خه ل
ولنسخه
الوجھة  .لن
لد ال ة
الالى مجلد
سحب الملف أوو
 Cأثناء ب
ح التحكمم Ctrl
ببضغط مفتاح
المجلد إلى الموقع الجديد .
 -٣حرر زر الفارة ومفتاح التحكم . Ctrl

خ باستخدامم األوامر
النسخ
ن وق
فوق
األيمن
الفارة ي
انقر زر ر
 -١ر
الملف أو المجلد الذي تريد نسخه .
قائمةة خت ة
مختصرة
تظھر قائ
ف تظھ
¾سوف

خ.
اختر األمرر نسخ
من القائمة ر
 -٢ن
 -٣حدد محرك أو مجلد الوجھة
)الموقع الجديد( .
ق مكان
كان
ن ففوق
األيمن
الفارةة األ
بزر الفا
انقر ز
 -٣انق
فارغ واختر من القائمة األمر لصق
.

نقل الملفات والمجلدات
نقل ملف أو مجلد يعني إزالته من
فيه
تخزينه ي
تم زي
الذي م
المجلد ي
أو ج
القرص و
ر
في بادئ األمر ثم وضعه على القرص
الذي تحدده .
أأو المجلد الجديد ذ

النقل باستخدام الفأرة
 -١حدد الملف أو المجلد الذي تريد نقله .
 -٢إذا أردت نقله علي القرص نفسه قم بسحب
دت نقله الالى ققرص
المجلد  .أأماا اذا ااردت
لف أأو ال لد
الالملف
ي  Shiftأثناء
مفتاح العالي
ح
فقم بضغط
آخر م
السحب .
 -٣حرر زر الفأرة .

األوامرر
النقلل بباستخدامم و
 -١انقر زر الفارة األيمن فوق
الملف أو المجلد الذي تريد نقله
¾ .سوف تظھر قائمة مختصرة
األمر
على األ
انقر عل
القائمةة انق
ن القائ
 -٢من
قص .
 -٣حدد الموقع المطلوب .
 -٤انقر بزر الفارة األيمن فوق
مكان فارغ واختر من القائمة
األمر لصق .

إعادة تسمية الملفات
والمجلدات
األيمن
 -١انقر بزر الفارة أل
فوق الملف أو المجلد سوف
تظھر قائمة مختصره اختر
تسميه .
إعادة ت ه
األمر إ ا ة
منھاا األ
ن
 -٢اكتب االسم الجديد للملف
المجلد .
أأو ال ل
االدخال.
مفتاح اال خال
 -٣اضغط فتا

البحث عن الملفات والمجلدات
ثم وجه المؤشر
 -١انقر زر ابدأ م
الى أمر بحث  ،ثم اختر األمر
ملفات أو مجلدات .
¾ سيظھر مربع حوار البحث .
اكتب
االسم اكت
 -٢ففي مربع ننص اال
اسم الملف الذي تريد العثور
عليه .
له
 -٣في خانة بحث في حدد محرك
األقراص أأو المجلد .
ألق
 -٤لبدء عملية البحث انقر زر
البحث االن .

