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 مكونات احلاسب اآليل :

 -:(   Hardwareمكونات مادية )  -اوال" :

يمكن مشاهدتها و لمسها. يشتمل ذلك على وحدة وهي المكونات الفعلية لجهاز الحاسوب التي 
 -النظام و كل شيء متصل بها وتتكون من :

تعد اهم مكونات  Processorتسمى احيانا بالمعالج  -: CPUوحدة المعالجة المركزية  -1

الحاسوب حيث تقوم بجميع العمليات الحسابية والعمليات عند تنفيذ البرامج وتعتبر من الوحدات 

الرئيسية التي تحدد قدرة الحاسوب وسرعته وتقاس بالميكاهيرتز او الكيكاهيرتز 

ZGH,ZMG: تمتلك وحدة المعالجة المركزية وحدات منفصلة وهي,- 

تقوم بالتحكم والرقابة والتنظيم والتنسيق بين جميع  -: Control Unitوحدة التحكم  (1

ونقل البيانات الى وحدة الحساب والمنطق ونقل النتائج الى مواقع الوحدات االخرى 

 التخزين .

تقوم بالعمليات   ALU :- Arithmetic Logic Unitوحدة الحساب والمنطق  (2

الحسابية االساسية والعمليات المنطقية مثل المقارنات التي تسمج للحاسوب بتقيم 

 المواقف واتخاذ القرار .

عبارة عن مواقع تخزين خاصة عالية السرعة تخزن  -: Registersالمسجالت  (3

 البيانات بشكل مؤقت الستخدامها من قبل وحدة الحساب والمنطق .

وهي مجموعة من االسالك الدقيقة تربط وحدات الحاسوب المختلفة  -:Busesالنواقل  (4

 وذلك لتمرير وتبادل المعلومات بين هذه الوحدات.

 

وتسمى ايضاط الذاكرة الرئيسية حيث تخزن البيانات والتعليمات بشكل  -:Memoryالذاكرة  -2

  -مؤقت وانواع الذاكرة هي :

تقوم بتخزين  -:Read Access Memory( RAM)ذاكرة الوصول العشوائي  (1

 البيانات والمعلومات والبرامج بشكل مؤقت .

ذاكرة صغيرة جدا تخزن  -: Read Only Memory(ROM )ذاكرة القراءة فقط  (2

البرمجيات للقراة فقط مثل التعليمات الالزمة للحاسوب لكي يبدا عمله عندما يتم 

 تشغيله.

قراءة فقط وتحتوي برمجية رقاقة خاصة مثبتة على لوحة االم لل -:BIOSذاكرة  (3

 نظام االدخال واالخراج االساسي في الحاسوب.

 

وتستخدم لتخزين البيانات والبرامج والنتائج بشكل  -:Storage Unitsوحدات التخزين  -3

 Hard Diskدائم ويتم الرجوع اليها وقت الحاجة واهم وحدات الخزن االقراص الصلبة 

تعد اكثر اشكال التخزين استخداما" والقرص الصلب هو القرص الرئيسي من الحاسوب 

 ويسع كمية هائلة من البيانات حيث يخزن نظان التشغيل والبرمجيات التطبيقية.
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 -تستخدم الدخال البيانات الى الحاسوب وهي كاالتي : -: Input Devicesوحدات االدخال  -4

: تستخدم لالنتقال داخل نظام مايكروسوفت ويندوز وإلصدار  MOUSEلفأرة ا (1
 األوامر للحاسب .

: يتم عن طريقها إدخال األرقام و الحروف و  Keyboardلوحة المفاتيح  (2
 إصدار األوامر للحاسب .

 : هي بديل للفأرة التقليدية ويستخدمها غالبية مصممي الرسوم.عقبكرة الت (3

الماسح الضوئي مسح مادة مطبوعة ضوئًيا يتيح  -Scannerالماسح الضوئي  (4
 وتحويلها إلى تنسيق ملف يمكن التعامل معه داخل الحاسوب.

 لوحة اللمس: عبارة عن جهاز يوضع على سطح المكتب ويستجيب للضغط.  (5

 : ليتيح للمستخدمين اإلشارة إلى مواضع على الشاشة.Light Penالقلم الضوئي  (6

 Joystick التحكم عصا  (7

 Microphoneن الميكروفو (8

 Cameraالكاميرا  (9

 

 

 وهي التي تظهر للمستخدم البيانات بعد معالجتها. :Output Unitsوحدات اإلخراج :  -5

: ُتستخدم شاشة الحاسوب إلخراج البيانات بتنسيق Screen Or Monitorالشاشة  (1

 معروف للمستخدمين.

والنافثة للحبر ملونة : هناك أنواع كثيرة للطابعات منها الليزرية  Printerالطابعة  (2

 وغير ملونة , وتمتاز طابعات الليزر بالسرعة والجودة العالية للمطبوعات .

: عبارة عن جهاز إخراج  مشابه للطابعة, ولكنه يتيح طباعة  Plotterالراسمة  (3

 الخرائط والصور الكبيرة .

 SPEAKERSالسماعات  (4
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 (  oftwareSمكونـــــــات غري ماديـــــة )  -ثانيا" :

هي مجموعة من البرامج والتعليمات التي يتم تشغيل الحاسوب من خاللها ومن دون 
وهي التي ال يمكن مشاهدتهـــا ولكن البرمجيات يتعذر على المستخدم التعامل مع الحاسوب 

 وتتكون من يمكن أن نرى تأثير عملها مثل البرامج .

وهي  تعتبر قلب البرامجيات وهي عبارة  -: Operating Systemنظم التشغيل  -1

عن  مجموعة من البرامج المفحوصة الخالية من الخطأ  توفرها لنا  شركات مصنعة 

لهذه االنظمة ومتخصصة في هذا المجال  مثل شركة مايكروسوفت وتعمل هذه 

االنظمة على تنظيم وادارة المصادر )اجهزة االدخال واالخراج,البيانات,اجهزة 

نظام  MS-DOSرامج(  من انظمة التشغيل المعروفة )نظام الخزن,الب

Microsoft Disk Operating System  وهو نظام تشغيل  يشتغل باللغة

,  انظمة  WINDOWSاالنكليزية واليشتغل باللغة العربية( ونظام  النوافذ 

وهي احدث االنظمة التشغيلية  Windows 7وانظام   الماكنتوش وانظمة اللينكس

 وضعتها شركة مايكروسوفت المتخصصة بصناعة البرامجيات .

 

 

عبارة عن برامج تمت برمجتها  -: SoftwareApplicationsالبرمجيات التطبيقية  -2

 -لتقوم بعمل معين ويمكننا استخدامها بعد تحيل نظام التشغيل مثال أنواع البرامج :

  برامج معالجة نصوص : مثلWord – Notepad – Wordpad – Acrobat  

  برامج حسابية : مثلExcel – Spss   وبعض البرامج الجاهزة 

  برامج رسومية : مثلPhotoshop – Paint – Ulead  

  قواعد بيانات : مثلAccess – Foxpro – Oracle – Sql –  

  برامج مشغالت الصوت : مثلWinamp – Medaiplayer – Jetaudio –  

  مشغالت الفيديو : مثل برامجMediaplayer – Realplayer – VLC – 
Quicktime –  

  ( برامج الحمايةAntivirus   ) 

 . برامج اخرى 
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  7Windowsنظام 
 Graphical User ( GUI)على انها انظمة مواجهة رسومية  Windowsتعرف النوافذ 

Interfaces   يعد نظام التشغيلWindows 7 قوممن االصدارات الحديثة من النوافذ  ي:- 

  , بدور الوسيط بين المستخدم والحاسوب  

 ( نظام التشغيل النوافذWindows تم تسميتة بالنوافذ ألنه يستخدم نوافذ تظهر أمامنا كما )
 يمكنك من تنفيذ األوامر بطريقة مختلفة من خالل النوافذ.

 ( نظام التشغيل النوافذWindows من اشهر ) نظم التشغيل فى العالم بسبب سهولتة الفائقة
فهو يعتمد على الجرافيك اى الرسومات وليس النصوص وتتمثل واجهة المستخدم الرسومية 

 فى األيقونات القوائم التى تظهر على الشاشة .

 يجب أن يتوافر نظام التشغيل ثم البرامج حتى يعمل الكمبيوتر. بداية 

  العمل بين كل مكونات الكمبيوتريقوم نظام التشغيل بتنسيق. 

 2115-1-13ووعدت الشركة المنتجة باستمرار دعمها اياه لغاية  2119-11-22في  Win7ظهر 
كمثال في هذه الصفحات جاء لكونه النظام االكثر  Windows 7ان اختيار نظام التشغيل , لذا ف

من المستخدمين في العراق(  %81شيوعا )حالياً( بين انظمة التشغيل )يستخدم من قبل اكثر من 
اضافة لما توفره الشركة المنتجة والشركات االخرى  للبرمجيات من برامج متوافقة معه كما ان 

ه االكثر استقراراً ومرونة في التعامل . كما ان الشركة اكتمال حزم التحديثات لهذا النظام جعل من
وجعلت منه أكثر سهولة وأماناً  Vistaالمنتجة قامت بتصحيح األخطاء التي وجدت في النظام السابق 

وقد روعي في تطوير النظام التشغيلي الجديد عدد من األمور التي تضفي طابع االحترافية عوضا عن 
 ز به نظام التشغيل السابق فيستا .طابع الشكل الذي كان يمتا
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  Starting Windowsتشغيل النوافذ   

 Microsoft Windowsنشغل الجهاز كالمعتاد فيظهر شعار  Windows 7للبدء في تشغيل 

 . Desktopالذي يبقى على الشاشة بضع ثوان لتحل محله سطح المكتب 

 من  Desktopيتكون سطح املكتب 

تطبيق او مجلد او ملف ولتشغيل هذه االيقونات نوجه المؤشر الى تمثل  -:Icons ايقونات  -1

 رز التطبيق او المجلد او الملف الذي نريد ثم ننقر نقرا مزدوجا.

 -:تتكون االيكونات الرئيسية من 

في االصدارات السابقة لنظام  My Documentهي ايكونة  ايكونة            (1
Windows .حيث تأخذ اسم مستخدم الحاسبة 

 Computerايكونة  (2
  Networkايكونة  (3
 Internet Explorerايكونة  (4
 Recycle Binايكونة  (5
  اضافة الى االيقونات االخرى التي يحتويها سطح المكتب والتي تمثل الملفات والبرامج اخاصة بالمستخدم 

 يظهر على شريط المهام ويحتوي على العديد من االوامر . -: Startزر ابدأ  -2

 هو الشريط الممتد اسفل سطح المكتب.-:  Task Barشريط المهام  -3

 

   Mouse A Use ستخدام الفارةا

تتحكم الفارة بحركة المؤشر على الشاشة الذي يظهر على شكل سهم ويتغير المؤشر حسب المهمة 

 -التي يقوم بها وتقوم الفارة بالمهام التالية :

حرك الفارة لتحريك مؤشر الفارة الى موقع المطلوب ثم ننقر الزر ن -:Clickingالنقر  -1

 عنصر ما. االيسر من الفارة ويستخدم النقر عادة لتحديد 

نحرك الفارة لتحريك مؤشر الفارة الى الموقع المطلوب  -: Double Clickالنقر المزدوج  -2

 ثم ننقر مرتين متتاليتين مع ثبات الحركة ويستخدم لتشغيل البرامج.

يشبه النقر المزدوج اال انه يتم النقر ثالث مرات متتالية  -:Triple Clickالنقر الثالثي  -3

 وبسرعة.

ننقر الجهة اليمنى من الفارة مرة واحدة لعرض قائمة  -:Right Clickالنقر االيمن  -4

 مختصرة الغلب االوامر استخداما".
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الموقع الذي نريد على نوجه المؤشر الى  -:Dragging &Releasing السحب واالفالت  -5

الشاشة ثم ننقر زر الفارة االيسر وباستمرارية النقر نحرك الى الموقع الجديد ثم نحرر زر 

 الفارة ,وتستخدم هذه العملية لنقل ملف او مجلد او ايقونة من مكان الى اخر .

 

  Task Barشريط املهام 

 وهو الشريط الممتد على طول اسفل سطح المكتب 

 -يقسم هذا الشريط الى ثالثة اقسام :

 . Startزر ابدأ  -1

القسم االوسط والذي يضم ايقونات لبرامج معينة تظهر باستمرار على الشريط مثل ايقونة  -2

Internet Explorer   وWindows Explorer   باالضافة الى البرامج والملفات

 التي تعمل عليها حاليا".

يظهر فيها الوقت والتاريخ وايقونة التحكم باللغة  -: Notification Areaناحية االعالم  -3

 والتحكم بالصوت ننقر على السهم المتجه لالعلى لمشاهدة المزيد من االيقونات .

  Jump Listقائمة االنتقال السريع  

توفر قوائم االنتقال السريع والتي تمكننا من االنتقال   Windows 7من مميزات شريط المهام في 

مباشرة الى المستندات او الصور او االغاني او مواقع الويب التي تم فتحها مؤخرا باالضافة الى 

ع من خالل ننقر شريط المهام تظهر قوائم االنتقال السريع ضمن قائمة ابدا لفتح قائمة االنتقال السري

على زر الفأرة االيمن فوق رمز البرنامج بشريط المهام فتظهر قائمة االنتقال السريع ثم ننقر فوق 

 العنصر الذي نريد 

 

 

 

 

Srart   البرامج 
 االعالمناحية 
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  Turning Off The Computer ايقاف تشغيل احلاسوب 

المفتوحة ثم عند االنتهاء من العمل البد من اغالق جهاز الحاسوب تاكد من اغالق جميع التطبيقات 
 -نتبع مايلي :

فتظهر مجموعة من   Startننقر السهم الموجود في الجزء السفلي االيمن من قائمة زر ابدأ 
 -الخيارات :

  ايقاف التتشغيل Shut Down:- نختار هذا الخيار عندما ننتهي عملنا من 

 استخدام الكومبيوتر او عندما نرغب بقطع الطاقة كليا" عن الجهاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

  اعادة التشغيلtRestar:-  حيث يتم تشغيل الحاسوب كما لو اننا ضغطنا مفتاح الطاقة

, ويستخدم هذا االمر في حالة وجود برنامج اليعمل كما يجب او عندما نقوم مرة اخرى 

 باضافة برنامج جديد فال بد من اعادة تشغيل الحاسوب حتى يتسنى لنا استخدامه.

  سكونSleep:-  الطاقة حيث تعطل الشاشة والقرص الصلب وتكون النوافذ وضع توفير

 متاحة بمجرد تحريك الفارة او ضغط اي زر من لوحة المفاتيح.

  اسباتHibernate:-  هو احد حاالت حفظ الطاقة والذي يقوم بحفظ المستندات

والبرامج المفتوحة الى القرص الصلب ثم يقوم بايقاف تشغيل الحاسوب مرة اخرى فانه يتم 

ستئناف العمل في غضون ثواني ويستعيد كافة البرامج والمستندات المفتوحة التي تم حفظها ا

 .في كافة الحاالت فان االسبات يستخدم المقدار االقل من الطاقة .

  يمكننا تحديد الفترة الزمنية لجعل الجهاز في وضع السكون تلقائيا وذلك من خالل نختار من

 ثم ننقر فوق النظام واالمان   Startن زر ابدا م  Control Panelلوحة التحكم 

System And Security   ثم ننقر خيارات الطاقةPower Options   ومن مربع

ثم ننقر وضع   Change When The Computer Sleepsتغير سكون الكمبيوتر 
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ونحدد الفترة الزمنية   Put The Computer To Sleepsالكمبيوتر في حالة السكون 

 <Save Cgangeقر حفظ التغيرات ثم نن

  تسجيل اخلروج Log Off:-  يعتمد نظام Windows  خاصية تعدد المستخدمين للنظام

الواحد بحيث يكون لكل مستخدم خياراته واعداداته الخاصة وملفاته نستخدم تسجيل الخروج 

الغالق جميع التطبيقات التي كنا نعمل عليها وتحفظ ملفاتنا وتغادر الجهاز استعدادا لدخول 

 المستخدم االخر او دخولنا من جديد .

  تبديل املستخدم rSwitch Use:- مستخدم اخر دون اغالق البرامج  للتبديل الى حساب

والملفات التي كنا نعمل عليها لنعود اليها بعد انتهاء المستخدم الثاني حيث تظهر قائمة 

 باسماء المستخدمين نختر اسم المستخدم االخر وكلمة المرور ان وجدت .

 

 Shut Down A Non–ايقاف تشغيل التطبيقات الغري مستحبة 

Responding Application  
لسبب ما يتوقف التطبيق الذي نعمل فيه عن االستجابة الى لوحة المفاتيح او نقر الفارة واذا حصل  

 -هذا نقوم :

 من لوحة المفاتيح اليقاف العملية الجارية.  Escنضغط المفتاح  -1

من لوحة   Deleteتاح ومع استمراية الضغط نضغط المف  Alt ,Ctrlنضغط المفتاحي  -2

يظهر مربع حوار هذا    Task Managerالمفاتيح فيظهر مربع حوار ادارة المهام 

  Not Respondingوالتطبيق الغير مستحب ننقر   Runningالبرنامج قيد التشغيل 

 .  End Taskننقر فوقه ثم انهاء المهمة 

معا  Alt+Ctrl +Deleteاذا لم نستطيع اغالق التطبيق باي من الطريقتين نضغط المفاتيح  -3

 مرتين متتاليتين وهذا يعيد تشغيل الحاسوب دون المرور بعملية ايقاف التشغيل .

 اذا لم تنفع اي من الطرق السابقة نضغط مفتاح التشغيل من جهاز الحاسوب. -4
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 Start Menu قائمة ابدأ 

وبالنقر عليه تظهر   Task Barفي اسفل سطح المكتب على شريط المهام   Srartيظهر زر ابدأ 

من لوحة المفاتيح ويمكننا الرجوع في اي وقت   Windowsقائمة زر ابدأ او نضغط على شعار 

 .اثناء عمل التطبيقات 

 

 Start Menuعناصر زر ابدأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يظهر اعلى القائمة يحتوي على المجلدات الخاصة بالمستخدم. -اسم المستخدم : -1

يضم العمود االيمن اربع مكتبات افتراضية )المستندات  -:Librariesالمكتبات  -2

Documents  والصورPictures  والموسيقىMusic   والفيديوVideos.) 

يضم العمود االيسر مجمموعة من الخيارات المتبدلة من البرامج االكثر  -البرامج التطبيقية: -3

 استخداما"ويضم قوائم االنتقال السريع.

يضم مجموعة من التطبيقات والبرامج المثبتة في  -: All Programsكافة البرامج  -4

 الحاسوب.

 

 

 اسم المستخدم 

 كل البرامج

 البرامج التطبيقية 
 المكتبات
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 tcut To The Start Pin Shorاضافة اختصار برنامج قائمة اىل قائمة ابدأ 

Menu 

ننقر بزر الفارة االيمن فوق البرنامج الذي نريد   Startاذا اردنا اضافة رمز البرنامج الى شريط 

اما اذا  Pin To The Start Menuاضافته من القائمة الفرعية نختار اضافة الى قائمة ابدأ  

 Unpinنضغط زر الفارة االيمن ونختار حذف من القائمة ابدأ   Startاردنا ازالته من القائمة 

From The Start Menu. 

 Adding A Folder Or A File To Theاضافة جملد او ملف اىل قائمة ابدا 

Start Menu 

  Startفي الركن االيسر السفلي من قائمة   Startالضافة اختصار لفولدر او ملف الة قائمة زر ابدأ 

ربع البحث ندخل اسم الملف او المجلد فتظهر قائمة بنتائج البحث ننقر ونسحب الملف او ننقر على م

ثم ننتظر قليال الى ان تفتح القائمة ونسحب الملف الى الجزء العلوي   Startالفولدر الى قائمة 

 . Startااليمن للقائمة 

 Running A Program Using Thaتشغيل الربامج من قائمة ابدأ 

MenuStart  
  Startمن  All Programsنختار كل البرامج من قائمة ابدأ   Startلتشغيل البرامج من قائمة 

متبوعة بقائمة المجلدات ننقر فوق فتظهر قائمة تحتوي على جميع البرامج المثبتة في الحاسوب 

من اسفل  الموجود بالقرب  Backالتطبيق الذي نريد تشغيله للعودة الى البرامج ننقر فوق السابق 

القائمة واذا اردنا تثبيت التطبيق الى سطح المكتب عن طريق الضغط قائمة اليمين على التطبيق ثم 

 . Desktopثم  Send Toنختار 

 Control Panel لوحة التحكم 

لوحة التحكم  فتظهر نافذة   Startمن قائمة ابدأ   Control Panelنختر لوحة التحكم 

Control Panel   في  مثال  التحكمي اعدادات واجهة النظام من حيث االتحكم فيمكننا من خاللها

ننقر السهم الموجود الى جانب عرض   Hardware And Soundsمن خالل الطابعة والصوت 

View By   ومنها نحدد طريقة عرض لوحة التحكم فمثال نختار رموز كبيرةLarge Icone   او

عناصر التحكم كايقونات اما اذا اردنا العرض كفئات نختار  لعرض Small Iconsرموز صغيرة 

Category. 
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  Desktop Backgroundالتحكم يف خلفية سطح املكتب 

 

 

 

 

 

 

 

  Startمن قائمة   Control Panelيمكننا اضافة لون او صورة خلفية سطح المكتب ننقر فوق 

ننقر  Appearances And Personalization فئة المظهر واضفاء الطابع الشخصي نختار 

موقع ننقر السهم الموجود الى جانب  Desktop Backgroundفوق خلفية سطح المكتب 

الخيار الذي نريد ) اذا اردنا جعل الخلفية كالبوم صور ننقر فوق   Picture Location الصورة

نختار االيعاز  Windowsاو اذا اردنا شعار  Pictures Libraryمتحركة نختار الخيار 

Windows Desktop Backgrounds  او اذا اردنا تغير اللون نختارSolid Colors  

نختار الوان اضافية نختار اللون الذي نريد ( ا ماذا اردنا صورة شخصية نختار من الخيار 

Browse . ونستطيع التحكم بنفس الخيارات  تظهر مجموعة الصور نختار الصورة التي نريد

الخاصة بالشاشة من خالل الضغط على قائمة اليمين على سطح المكتب نختار الخيار 

Personalize  
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 Screen Saver شاشة التوقف  

 -للشاشة وذلك لالسباب االتية: Screen Saverمن الضروري تعين 

 تقلل من استهالك الحاسوب والشاشة للطاقة الكهربائية  -1

فترة معينة والنريد ان يطلع احد على محتويات تستخدم كجهاز امني لتظر عند تركنا للجهاز  -2

 الشاشة عند تركنا الجهاز .

 من خالل   Screen Saverلتعين شاشة ال 

  النقر فوقControl Panel   من قائمةStart    نختار فئة المظهر واضفاء

ننقر فوق  Appearances And Personalization الطابع الشخصي 

نختار نمط الشاشة الذي نريد وكذلك نحدد الوقت   Screen Saverشاشة التوقف 

 . Okثم  Applyواذا اردنا  نستطيع وضع كلمة المرور ثم نختار 

  ونستطيع التحكم بنفس الخيارات الخاصة بالشاشة الScreen Saver   من خالل

 . Personalizeالضغط على قائمة اليمين على سطح المكتب نختار الخيار 

 

 

 

 

 

 

 

  Date And Timeتعديل الوقت والتاريخ 

  لتعديل وقت وتاريخ الحاسوب باستخدام لوحة التحكمControl Panel   نختار فئة الساعة

نختار منها التاريخ  والوقت   Clock ,Language And Regionواللغة المنطقية 

Date And Time  نحدد التاريخ فيظهر مربع حوار خاص بخصائص الوقت والتاريخ

 تغير المنطقة الزمنية .  Change Time Zoneوالوقت من خالل نافذة الحوار 

  ونستطيع تغير الوقت والتاريخ من شريط المهامTask Bar   من ايقونة الوقت والتاريخ

 وج على االيقونة تظهر نفس النافذة الخاصة بالوقت والتاريخ.بالضغط المزد
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  ضبط اعدادات دقة الشاشة

من خاللها  Resolution Settingsوالتي تستخدم لتحديد عدد النقاط التي تظهر على الشاشة 

 يمكننا تغير حجم سطح المكتب بشكل اصغر او 

  -اكبرولتغير اعدادات الشاشة من خالل :

  النقر فوقControl Panel   من قائمةStart    نختار فئة المظهر واضفاء

ننقر فوق ضبط  Appearances And Personalization الطابع الشخصي 

ثم ننقر السهم المنسدل الى    Adjust Screen Resolutionدقة الشاشة  

نسحب الشريط المنزلق لتحديد حجم العرض   Resolutionجانب مربع الدقة 

ي نريدها حيث كلما زادت القيمة كبرت مساحة الشاشة وظهرت العناصر والدقة الت

 بشكل اصغر وبالعكس ثم ننقر موافق لحفظ التغيرات.
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  Removing Programs  &Addingتثبيت الربامج والغاء تثبيتها 

ثم نختار فئة البرامج   Control Panelننقر على لوحة التحكم   Start من زر ابدا 

Programs   ننقر فوق البرامج والميزاتPrograms And Features   حيث تظهر نافذة

تضم معلومات عن البرامج المحملة في جهاز الحاسوب ننقر فوق البرنامج الذي نريد ازالته ثم ننقر 

اضافة بعض الميزات االضافية على فتبدأ عملية الغاء التثبيت اما اذار اردنا   Removeازالة 

 Addيظهر مربع حوار نختر اضافة او ازالة ميزات   Changeج الموجودة  ننقر على تغير البرام

Or Remove Features  ثن ننقر متابعةContinue   ثم ننقر على الميزة التي نريد تثبيتها

 Cdالذي يحتوي البرنامج يجب وضع   Cdثم موافق  وفي حالة طلب قرص   Continueثم نختر 

 .ومتابعة التثبيت 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Window aParts Of مبيوتر كاجزاء نافذة ال

 تتالف نافذة الكومبيوتر من مجموعة من االجزاء ولكل جزء وظيفة معينة 

يضم اكثر المجلدات استخداما" زالمكتبات مثل  -: Navigation Paneجزء التنقل  -1

المجلدات ومحركات المستندات والصور باالضافة الى الكمبيوتر الذي يمكننا استعراض 

 البحث.

 للتنقل الى مجلدات اخرى قمنا بفتحها دون اغالق النافذة الحالية. -ازرار السابق ولالمام : -2

يحتوي على قوائم مختلفة يمكننا من تنفيذ االوامر خاللها الخفاء واظهار  -شريط القوائم : -3

 .ALTنضغط المفتاح الشريط 

المسار الكامل للملف او الفولدر المفتوح على يظهر  -:Address Barشريط العناوين  -4

 شكل سلسلة ارتباطات .
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يحتوي على ايقونات الغلب االوامر الشائعة يعتمد على نوع  -: Toolbarشريط االدوات  -5

 الملف المحدد.

 يظهر محتويات المجلد الحالي . -: File Listقائمة الملفات  -6

 و مجلد .للبحث عن موقع ملف ا -: Search Boxمربع البحث  -7

يظهر معلومات الملف او المجلد مثل الكاتب وتاريخ اخر  -: Details Paneجزء التفاصيل  -8

 تغير الملف وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات النظام االساسية 

 -لمعرفة مواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بنا من خالل :

من سطح المكتب فتظهر قائمة ننقر فوق   Computerننقر بزر الفارة االيمن على ايقونة 

 -تظهر المواصفات التالية:  Propertiesخصائص 

  معومات عن نسخة االصدار الموجودة في الجهاز 

 جم الذاكرة الرئيسية نوع المعالج وح 

 معلومات عن الخزن 

 

 جزء التفاصيل

 مربع البحث

 جزء التنقل

ازرار السابق 

 واالمام

 شريط االدوات شريط العنوان شريط القوائم
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 Create Folder انشاء جملد 

  النشاء مجلد جديد اوال نحدد مكان المجلد نذهب الى الكمبيوترComputer  ثم نحدد القرص

الذي نريد ثم نفتح قائمة اليمين فوق مساحة فارغة من نافذة المجلد ومن القائمة الفرعية 

فيظهر مربع جاهز للتسمية على   Folderثم ننقر فوق مجلد  Newنوجه المؤشر الى جديد 

 نكتب االسم الذي نريد سواء باللغة العربية او  New Folderالموقع المحدد مكتوب عليه 

 او نضغط عليه بالمؤشر. Enterاالنكليزية ثم نضغط المفتاح 
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  لتغير اسم المجلدFolder   بعد انشاءه نفتح قائمة اليمين على الفولدر الذي نحدده ثم نختار

 . Enterثم  Renameااليعاز 

  لحذف فولدر معين نحددFolder  الذي نريد ثم نضغط مفتاحDelete  من لوحة المفاتيح

 Yesفي حال حذف ملف واحد ونختار زر نعم للكل  Okومن رسالة التاكيد نختار زر نعم 

To All   فيتم ارسال الملف المحذوف الى سلة المهمالت في حال حذف اكثر من ملف

Recycle Bin   "من المفتاح ويمكننا حذفنا حذفها نهائياShift+Delete   حيث تحذف

 سوب واليمكن استعادتها اال باستخدام برامج خاصة .نهائيا من الحا

  العادة الفايالت المحذوفة الى الموقع الذي حذفت منه ننقر استعادة العنصرRestore 

This Item  

  الفراغ محتويات سلة المحذوفات والتخلص من جميع الملفات ننقر فوق افراغ سلة المهمالت

Empty The Recycle Bin  يد بان الملفات ستحذف بشكل نهائي ستظهر رسالة تاك

 .Yesنختر نعم 

 Moving , Copying Files Or Foldersنقل ونسخ امللفات 

 -يمكننا نقل ونسخ المجلدات والفولدرات بطريقتين :

نحدد الملف او الفولدر المراد نقله وباستمرارية النقر نسحب الملفات الى  -السحب واالفالت : -1

.اما اذا اردنا نسخها   Moveالمكان الذي نريده حيث تظهر قائمة اليمين نختار االيعاز نقل 

 .Copyاي نعمل نسخة ثانية من نفس الملف نفس الطريقة لكن نختار االيعاز نسخ 

نحدد الملف او الفولدر المراد نسخه اي نعمل نسخة ثانية لنفس المجلد او  -: النسخ واللصق -2

او المفتاح   Copyالفولدر في مكان ثاني من الحاسبة نفتح قائمة اليمين نختار االيعاز نسخ 

(Ctrl+C ثم ننتقل الى المكان الجديد نفتح قائمة اليمين نختار االيعاز لصق)Paste   او

 نستطيع نسخه عن طريق السحب بكلك ايسر في المكان الجديد .و(.Ctrl+Vالمفتاح )

 Searching For Files Or Foldersالبحث عن ملفات او جملدات 

  Computerفي حالى البحث عن ملف او مجلد نسينا مكان خزنه او اسمه ننقر على الكومبيوتر 

في اعلى الزاوية اليمنى من كل نافذة   Searchفتظهر نافذة محتويات الكومبيوتر يوجد مربع البحث 

ندخل اسم الملف او المجلد تظهر قائمة من الملفات التي قمنا بانشائها التي تطابق شروط البحث 

 .بمجرد ان تبدا الكتابة ثم ننقر على اسم الملف المراد فتحه

 Print Screen كيفية نسخ صورة للشاشة ولصقها عن طريق 

من لوحة المفاتيح ثم ننتقل الى   Print Screenة نضغط المفتاح لعمل نسخة من صورة للشاش 

 (.Crtl +Vالخ نختار االيعاز لصق) Word ,Photo Shop, Excelالتطبيق الذي نريدة مثال 
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 Files Viewsطرق عرض امللفات 

 -طريقة عرض الملفات : بما يتناسب مع احتياجنا لتغير لتغير طريقة معاينة الملفات

فتظهر قائمة فرعية بانواع طرق عرض الملفات وكما  VIEWننقر زر عرض  COMPUTERمن 

 -يلي :

 

 

 

 

 

 

  تجانبTiles:- .تظهر المجلدات والملفات الى جانب بعضها ويظهر اسم الملف الى جانبه 

 رموزIcons:- تشبه الطريقة السابقة اال ان الرموز والمجلدات تظهر بشكل اصغر ويظهر

 الرمز.اسم الملف تحت 

  معاينة الالئحةList:- .تظهر قائمة باسماء الملفات او المجلدات يسبقها رمز صغير 

  معاينة تفاصيلDetails :-  تظهر الملفات والمجلدات باالضافة الى تفاصيل اخرى مثل

 االسهم والنوع والحجم وتاريخ اخر تعديل.

 

 

  windows 7تثبيت نظام 
هو من اكثر انظمة التشغيل شيوعاً واستقرارا وتوافقاً  Windows 7كما اسلفنا فان نظام التشغيل 

مع معظم البرمجيات الحديثة وقد نعجز في بعض االحيان عن اصالح بعض االخطاء التي قد تصيبه 

للقرص الصلب  (Format)او عمل  (Installation)بالطرق المعروفة لذا نلجأ الى اعادة تنصيب 

 يب نظام التشغيل , لذا فمن الضروري تعلم تنص

سيقول احدهم .... انا املك العديد من البرامج و الملفات و االفالم و المستندات على جهازي و ال اريد 

ان اقوم بفرمتة الجهاز و فقدانها , حلها بسيط , القرص الصلب في الجهاز عادة ما يكون مقسم الى 

 ي مثال :عدة سواقات و يتم الرمز لكل سواقة بحرف معين و الحروف ه

C.....D.....E....F..... 
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حيث هناك سواقة لألقراص المدمجة و سواقة لالقراص المرنة و باقي السواقات هي اقسام القرص 

الصلب التي يتم تخزين المعلومات عليها , اذا كان القرص الصلب مقسم الى سواقتان او اكثر فقد تم 

نظام التشغيل ال يمكن ان يأخذ اال سواقة .  C   ,   Dحل المشكلة ستكون رموز السواقتان هي 

يجب نقل كل   Dو إن كان على سواقة الـ  Cواحدة و على االغلب بل االكيد ان يكون على سواقة الـ 

الملفات و المستندات و غيرها من الصور و الملفات الصوتية و اي شيء آخر من السواقة الموجود 

 . مثال   D عليها نظام التشغيل الى اي سواقة اخرى

, بعدها  7اول ما يجب توفره للقيام بتنصيب الويندوز هو توفر القرص المدمج الخاص بالويندوز 

معدة على ان يكون االقالع من سواقة القرص المدمج  Biosيجب ان نتأكد من ان اعدادات البيوس 

 Motherة االم قبل القرص الصلب هذه العملية تعتمد على نوع البيوس والذي يعتمد على نوع اللوح

Board  : وكالتالي 

او زر   F 10للدخول الى البيوس نقوم بتشغيل الجهاز و بشكل سريع نقوم بالضغط على زر 

Delete : عندها سيتم الدخول على البيوس , سنرى في واجهة البيوس ما يلي 

BIOS SETUP UTILITY 

Main           Advanced          Security          Power          Boot          

Exit 

 نقوم باختيار تبويب

Boot  ثمBoot Device Priority 

 اآلن و بعد الدخول اليها نرى عندنا ثالث اولويات إلقالع الجهاز

rdSt.......2nd........31 

و بهذا نكون قد حددنا اوليات االقالع للحاسب اي ان يقوم باالقالع هو ان نجعل الجهاز يقلع من 

 سواقة السي دي قبل القرص الصلب 

تنويه : اذا كان هناك اي سي دي غير سي دي الويندوز او اي سي دي مصمم خصيصا ليتم االقالع 

 الفلوبي .منه فلن يطلب الجهاز من المستخدم ازالته كما في حالة 

 و ليكون االقالع من السي دي قبل القرص الصلب يتم ترتيب الخيارات و جعلها كما يلي :

1St   [ATAPI CD-ROM1 

2Nd [Hard Drive2 

3Rd  [Disabled3 

اي الجمع و الطرح و بعد ترتيب الخيارات كما هو  -و يتم تغيير هذه الخيارات باستخدام ازرار + و 

 ت والخروج من البيوس لتعيد الحاسبة تشغيل نفسها من جديد .موضح يتم حفظ االعدادا
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مالحظة : ليس ضروري ان نعيد االعدادات كما في السابق بعد تنصيب الويندوز فالجهاز سيقوم 

باالقالع تلقائيا من القرص الصلب اي من الويندوز عندما ال يجد قرص الويندوز في سواقة االقراص 

. 

 سواقة االقراص اوال . اآلن اصبح الجهاز يقلع من

اذا نقوم بوضع قرص الويندوز في السواقة و نقوم بتشغيل الجهاز , اآلن ستظهر شاشة سوداء 

 مكتوب فيها

Press Any Key To Boot From CD ... 

 

 DVD . ضع قرص1

 Dvd في مشغل Windows 7 لـ

الخاص بك وقم بتشغيل 

سوف  7ويندوز  . الكمبيوتــــــــــــــر

ــوف تحصل على يبدأ في اإلقالع وســـــــ

 .   شريط الحالة

 

 

 

تسمح لك باختيار اللغة و  التالية . الشاشة2

شكل الوقت والعملة وكيفية اإلدخال . اختر 

 Next اإلعدادات الخاصة بك, وانقر فوق

 .للمتابعة

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=windows%2B7
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التالية تسمح لك بتثبيت أو  . الشاشة3

حيث أننا نقوم بتثبيت  7ويندوز  إصالح

 Install " ننقر فوقجديد لذا سوف 

Now ". 

 

 

 

 

 

. قم بقراءة شروط الترخيص و أقبل شروط 4

 .للمتابعة Next الترخيص. ثم انقر فوق

 

 

 

 

 

 

 

 .. سيتم اآلن عرض اثنين من الخيارات5

Upgrade أو Custom 

(Advanced).  حيث أننا نقوم بتثبيت

 Custom نظيف سنختار

(Advanced) . 
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إذا  .7ويندوز  في تثبيت. اختر أين ترغب 6

كان لديك قرص صلب بقسم واحد سوف 

تحصل على خيار مشابه للصورة أدناه. 

لالستمرار. إذا   Next يمكنك النقر فوق

كان لديك أكثر من قرص صلب أو أكثر 

فأنت بحاجة إلى   "Partion" من قسم

المناسب, ثم انقر   " Partion" تحديد

  إذا كنت بحاجة إلى . Next فوق

أو تقسيم القرص   "Format "اجراء

 Drive Options الصلب فانقر فوق

(Advance)  قبل النقر فوق Next . 

ببدء تشغيل   Windows 7 . سيقوم7

عملية التثبيت و نسخ كافة الملفات 

الضرورية على القرص الصلب الخاص 

 .بك كما هو موضح في الصورة أدناه

 

 

 

 

 

 

خالل مراحل مختلفة من   . سوف تذهب8

التثبيت, وسيتم إعادة تشغيل النظام 

 .الخاص بك عدة مرات

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=windows%2B7
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 . عندما يبدأ الكمبيوتر الخاص بك بالعمل9

فإنه سيحاول اجراء   مرة أخرى

ألنه  DVD من مشغل  Bootingالـ

األول. ال تضغط   Bootingجهاز الـ

حيث سيتم متابعة عملية   أي مفتاح

و سوف يكمل  Windows 7 تثبيت

 .اإلقالع من القرص الصلب

 

 

 

 

, سيتم   . بعد إعادة تشغيل الحاسب11

إعداد الكمبيوتر الخاص بك الستخدامه 

 .ألول مرة

 

 

 

 

 

. في هذه المرحلة تحتاج إلى اختيار اسم 11

 المستخدم واسم الكمبيوتر. انقر فوق

Next   المستخدمللمتابعة. حساب " 

User Account " الذي تقوم

بإنشائه هنا هو حساب المسؤول و هو 

لويندوز  الحساب الرئيسي الخاص بك

و الذي يحتوي على جميع  7

 .االمتيازات

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=windows%2B7
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. اختر كلمة المرور وتلميح كلمة 12

 " Password Hint "المرور

الخاصة بك حتى إذا نسيت كلمة المرور 

 .ذاكرتكالخاصة بك وتحتاج لتنشيط 

 

 

 

 

 

 Product Key " . يمكنك اآلن كتابة13

 وانقر فوق 7ويندوز  الذي يأتي مع "

Next . إذا لم يكن معك " Product 

Key "  فيمكنك بالرغم من ذلك المتابعة

للمرحلة القادمة. و سيتم 

كنسخة تجريبية  Windows 7 تشغيل

 يوما. ولذلك يجب تفعيل 31لمدة 

Windows  و إال فلن يوما  31خالل

يمكنك الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بك 

 .يوما 31بعد 

 

. المساعدة في حماية الكمبيوتر 14

 Windows الخاص بك, وتحسين

تلقائياً. اختيار استخدام اإلعدادات 

 .الموصى بها
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. مراجعة إعدادات الوقت والتاريخ. 15

حدد المنطقة الزمنية الخاصة بك 

 وانقر فوقوتصحيح التاريخ والوقت, 

Next  للمتابعة. 

 

 

 

 

 

. تحديد الموقع الحالي للكمبيوتر 16

الخاص بك. إذا كنت أحد المستخدمين 

المنزليين ثم اختر شبكة االتصال 

 .المنزلية إال تحديد الخيار المناسب

 

 

 

 

 

 

. واآلن قد ينهي الويندوز كل إعدادات 17

النظام ويقوم بإعادة تشغيل الجهاز 

 .مرة أخرى
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. عقب إعادة التشغيل النهائية للجهاز 18

 .في اإلقالع 7ويندوز سوف يبدأ اآلن

 

 

 

 

 

 

. أخيرا لديك شاشة تسجيل الدخول. فقط اكتب كلمة المرور الخاصة بك وانقر على زّر انتر أو انقر 19

 .للمرة األولى 7فوق السهم لتسجيل الدخول إلى ويندوز 

 

 

 

 

 

 

 

الدخول . بعدما قمت بتسجيل 21

للمرة األولى, سوف تشاهد سطح المكتب مماثلة إلى الصورة أدناه. عند هذه  Windows 7 إلى

النقطة يمكنك البدء باستخدام الكمبيوتر الخاص بك. ومع ذلك قد ال يكون مكتمال في تعريفاته 

 وإعدادت الهاردوير. إذا كنت بحاجة للتأكد من أن يتم الكشف عن جميع األجهزة بشكل صحيح

 ."ويتم تثبيت برامج تشغيل األجهزة الالزمة. يمكن أن يتم ذلك من "إدارة األجهزة
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 ةالتخلص من ملفات النظام املؤقت
.. وطبعاً  TMPعند العمل على برنامج معين يقوم النظام بإنشاء ملفات مؤقته .. ويعطيها إمتداد 

يقوم النظام بحذف هذه الملفات عادًة بشكل آلي عند إغالق البرنامج .. لكن في بعض األحيان ال يقوم 

بذلك نتيجة خطأ معين كإغالق الجهاز بشكٍل مفاجئ .. مما يجعل هذه الملفات تتراكم في القرص 

حذف هذه الملفات  الصلب .. ويسبب ذلك إستنزاف لسعة القرص وكذلك لذاكرة الجهاز .. ويفضل

الملحق مع نظام  Disk Clean Upبشكٍل دوري .. وهناك عدة طرق لذلك .. فمنها برنامج 

وحذف الملفات منه  C Windows\Prefetchالويندوز .. أو بالطريقة اليدوية وذلك بفتح المجلد 

ات يفتح عندك مجلد أحذف كل الملف Prefetchومن ثم اكتب  Runومن ثم  Start, او أضغط 

 التي فيه .

 

 برامج بداية التشغيل
توجد بعض البرامج والتي تعمل تلقائياً عند تشغيل النظام .. وتشاهد البعض منها في شريط المهام 

والبعض اآلخر يعمل بالخلفية .. ويمكنك معرفتها بالضغط على األزرار  ةبجانب الساع

Ctrl+Alt+Del  وستظهر لك نافذه وفيها أسماء جميع البرامج العاملة وفي بعض األحيان تتراكم

الكثير من البرامج .. مما يسبب بطء الجهاز ويستنزف الكثير من الذاكرة .. وأغلب تلك البرامج ليست 

 ضرورية .. أو أنك ال تحتاجها كلها . 

والملحق مع  System Configuration Utilityويمكن التغلب على هذه المشكله عبر برنامج 

واختر نافذة   Msconfig, أكتب األمر التالي :  Runثم  Startنظام الويندوز , اتبع المسار : 

Startup  أزل العالمة من أمام اسم البرنامج لمنعه من العمل في بداية تشغيل الجهاز , إضغط على ,

Ok  . ثم أعد تشغيل الجهاز .. 

آخر إعادة ميزة التشغيل التلقائيه ألي برنامج .. وذلك بتكرار العملية السابقة ..  ويمكنك في أي وقت

 والتأشير بعالمة أمام اسم البرنامج .. وستجده عادة مجدداً للعمل تلقائياً في بداية التشغيل .

 

 Directxبرنامج 
في  والرسوميات ثالثية األبعاد هي مكتبة برمجية للتعامل مع المهام المتعلقة بالوسائط المتعددة

على الحاسب الشخصي والتي تسمح للمطورين من  ويندوز نظام تشغيلالتطبيقات التي تعمل على 

كتابة برامج ملتي ميديا والعاب عالية الجودة والسرعة , وتم اصدار دايركت اكس وذلك لصعوبة 

وز وعدم قدرة المبرمجين من التحكم في بطاقة العرض والموسيقى وغيرها وذلك برمجة العاب لويند

الن كل بطاقة عرض وبطاقة صوت لها مميزات تختلف عن االخرى وايضا الن ويندوز التدعــــم هذه 

و   Directx 10المميـــــــزات بالكامل , وهناك عدة اصــــــدارات من هذا البرنامــــج اخــــــرها 

Directx 11  ويمكن االستفادة من االداة التشخيصية لهذا البرنامج وذلك من ,Start  ثمRun  ثم

ويمكن التعرف من خاللها على  Directx Diagnostic Toolلتظهر النافذة  Dxdiagاكتب 

نوع المعالج واللوحة االم ومقدار الذاكرة العشوائية ونوع كارت الشاشة ونوع البيوس ونظام التشغيل 

 مستخدم والعديد من المعلومات االخرى للحاسب .ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
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  STICKY NOTES WRITINGSملصقة مالحظات كتابة

 خاطرة أو  الملصقة المالحظات إن Sticky notes هاتف رقم أو عنوان لكتابة رائعة طريقة تعتبر
 هذه من مجموعة كتابة يمكن. سابق بموضوع للتذكير فكرة أو معين موضوع تخص ملحوظة أو

 عندما إزالتها ويمكن للحاسبة المستخدم رغبة وفق المكتب سطح على ترتيبها أو وبعثرتها المالحظات
 . منها الحاجة تنتهي

 : يأتي بما نقوم المالحظات هذه ألنشاء
 الملصقة المالحظات تكن لم إذا .Sticky notes 1 إبدأ قائمة في ظاهرة Start يمكن

 الحروف كتابة Stic الملصقة المالحظات ونختار البحث شريط في Sticky notes من
 . لتشغيلها القائمة

 . حذفها لحين تلقائيا ستحفظ التي المطلوبة المالحظة نص نكتب .2
 المالحظة صفحة فتظهر المالحظة صفحة أعلى في + الزر ننقر جديدة مالحظة كتابة نود كنا إذا .3

 . كتابتها نود التي الجديدة
 Mouse األيسر الزر بوساطة بسحبها وذلك نريد حيث الى المكتوبة المالحظة موقع تغيير يمكن .4

 Mouse ومن للفأرة
 اختيار يمكن المنسدلة القائمة للفأرة األيمن بالزر بنقرها وذلك المكتوبة المالحظة لون تغيير يمكن .5

 . المطلوب اللون
 صفحة أعلى في. المنتقى النص حذف أو نقل أو لنسخ األيمن للزر المنسدلة القائمة إستخدام يمكن .6

  × . المالحظة
 دقة تزداد كلما الشاشة تكبير MAGNIFIER  الزر بنقر وذلك الملصقة المالحظة حذف يمكن .7

 الكثير رؤية يصعب أحيانا ولكن عليها والملفات والمجلدات اآليقونات من الكثير وضع يمكن الشاشة
 .حجم يصغر الدقة بزيادة ألنه الشاشة على الموضوعة األشياء من

 

SET THE DEFAULT PRINTER األفرتاضية الطابعة حتديد 

    لــــــالتشغي نظام عــم لـــــالعم أثناء Windows على طابعات عدة تنصيب يمكن إصداراته بجميع
 زةـــــجاه تكون إنها حيث ةـــالحاسب في األفتراضية الطابعة هي الطابعات هذه إحدى وتكون لحاسبةا

 الطابعة تغيير يمكن  طباعة األمر على ننقر حالما للطباعة Print . الحاسبة في المفتوح البرنامج في
 :يأتي كما للحاسبة األفتراضية

 Start إبدأ القائمة من .1 اتـــــوالطابع األجهزة على رـــــننق Devices and printers فتظهر
 .الشكل في كما أشارة عليها األفتراضية الطابعة فيها نشاهد التي اآلتية النافذة
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 Set المطلوب الطابعة على Mouse للفأرة األيمن بالزر ننقر األفتراضية الطابعة لتغيير 2.
asdefault printer  كطابعة تعيين نختار المنسدلة القائمة ومن إفتراضية كطابعة جعلها 

 .أعاله المبينة والطابعات األجهزة نافذة نغلق السابقة الفقرة في األجراء من ننتهي عندما , إفتراضية
 


