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 سٕزؼٍُ فٟ ٘ذا اٌجبة

 ثىضط٘س ثىضجسٝخٜ ىْظٌ صشغٞو ْٗٝذٗص. -ٔ

 .Windows XP Professionalٍضثٝج ّظجً ثىضشغٞو  -ٕ

 أّ٘ثع ثىْ٘ثفز. -ٖ

 أّ٘ثع ثىق٘ثةٌ. -ٗ

 صؼذٝو خظجةظٔ(. -)ٗظٞفضٔ Task Barششٝؾ ثىَٖجً  -٘

 (.ٍقض٘ٝجصٖج -ٗظٞفضٖج -صؼشٝفٖج) Start Menuقجةَز ثدــذأ  -ٙ

 .Control Panelى٘فز ثىضقنٌ  -7

 .My Computerؽٖجص ثىنَذٞ٘صش  -8

 ٍؾيذ ثىطجدؼجس ٗثىفجمغجس. -9

 .Windows Explorerٍغضنشف ْٗٝذٗص  -ٓٔ

 صقذٝذ ثىَؾيذثس ٗثىَيفجس. -ٔٔ

 .Recycle Binعيز ثىَقزٗفجس  -ٕٔ

 .Folder Optionsخٞجسثس ثىَؾيذ  -ٖٔ

 .ShortCutsثالخضظجسثس  -ٗٔ
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 File Searchingذقظ ػِ ثىَيفجس ثى -٘ٔ



 

 

 ٕظُ رشغ١ً إٌٛافذٌزبر٠خٟ اٌزطٛر اٌ

، مجّش صٖذف إىٚ Windowsػْذٍج دذأس ششمز ٍجٝنشٗع٘فش دئطذثس دشثٍؼ ثىْ٘ثفز 

أّظَز ثىضشغٞو ثىَْضؾز ٍِ قذو يضؼجٍو ٍغ ( ىPCثىقجعخ ثىشخظٜ ) ٍغضخذٍٜؽزح مجفز 

ِ ثىَغضخذً ٍِ ثىضفجػو َن  ٗثىذشثٍؼ ثىَْجعذز ثىضٜ صإٝؾجد ثألدٗثس  ٍِ ثىششمز. فنجُ الدذ ىيششمز

ؼجً ( فٜ ثىWindows 1.0ىْظجً ثىْ٘ثفز ) َْز ظٖ٘س ثإلطذثس ثألٗهف ؛دغٖ٘ىز ٗٝغشثىقجعخ  ٍغ

ثىْ٘ثفز ػَيش ٍجٝنشٗع٘فش ػيٚ صقغِٞ ّظجً  Windows 3.1ٗفضٚ ثإلطذثس  98٘ٔ

(Windows ) غ دشنو مذٞش دذءثً ٍِ ثإلطذثس ذذأس ٍذٞؼجس ٕزث ثىذشّجٍؼ صشصفف، ٍغضَـشدشنو

Windows 3.0  ً99ٓٔثىزٛ ظٖش ػج. 

ثىَغضخذٍِٞ  ٕ٘ أُ (Windows) ثىْ٘ثفزّظجً ثىشٜء ثى٘فٞذ ثىزٛ مجُ ٝضػؼ ٍغضخذٍٜ ٗ

مٜ ٝضَنْ٘ث ٍِ صشغٞو دشّجٍؼ ثىْ٘ثفز.  (MS-DOS) ضشغٞوثىمجّ٘ث ٍؾذشِٝ ػيٚ صشغٞو ّظجً 

؛ ػذجسر ػِ دشثٍؼ صشغٞو فقؾ ٗىٞغش أّظَز صشغٞو ثىغذخ فٜ رىل ٕ٘ أُ دشثٍؼ ثىّْ٘ثفز مجّشٗ

دِٞ ثىَغضخذً ّٗظجً  )ٗثؽٖز دْٞٞز( مجّش إطذثسثس ثىْ٘ثفز ثىغجدقز ال صؼذٗ مّٖ٘ج ؽذقز ػجصىزٗ

( فٞظ أّّٖج صقً٘ دض٘فٞش ٗثؽٖز ثعضخذثً سعٍّ٘ٞز صؼَو ػيٚ ّقو أٗثٍش MS-DOSصشغٞو )

صشغٞو ثىقجعخ ٍِ خاله نجُ ػيٚ ثىَغضخذً ف، (MS-DOSثىَغضخذً إىٚ ّظجً ثىضّشغٞو ثىفؼيٜ )

ٌّ ( أٗالً MS-DOS)ّظجً ثىضّشغٞو  أٛ مقششر   (Windows) ثىْ٘ثفز دشّجٍؼثىؼَو ٍغ ٍِٗ ع

ّٞو طؼ٘دز ٗصؼقٞذ ػَيٞز ثىّشدؾ دِٞ ٕزِٝ ىيقجسا ْٕج صخ َٗٝنِ .ػيٚ دشّجٍؼ ثىضشغٞو دٗط

ٍِ ْٕج مجُ ثىٌّٖ ثألمذش ٗمو ٍَْٖج.  فٜ أفنجس ٗؽشٝقز صظٌَٞ ثىذشّجٍؾِٞ، ّظشثً ىالخضالف ثىنذٞش

سِٝ فٜ ششمز ٍجٝنشٗع٘فش، صخيٞض ٍغضخذٍٜ ثىقجعخ ثىّشخظٜ ٍِ شجشز  ّ٘ دجىْغذز ىيَط

DOS  ثىغ٘دثء ثىََيّز إىٚ ثألدذ، ٗؽؼو دشّجٍؼWindows  ًّجس  قجدسث ّ٘ ػيٚ إدثسر مجٍو ٍن

 ثىؾٖجص ٍغ ص٘فٞش ٗثؽٖز سعٍّ٘ٞز ٍَضؼز ٗعٖيز.

ثىقذط ثألمذش ثىزٛ ثّضظشٓ ثىنغٞش ٍِ ٍغضخذٍٜ ( Windows 95)مجُ ظٖ٘س ثإلطذثس ٗ

ىٌ ٝؼذ ( Windows 95ْظجً ثىضشغٞو ). فIBMخ ٞخ ثىّشخظٞز ثىَض٘ثفقز ٍغ ف٘ثعٞثىق٘ثع
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ثىَذشٍؾُ٘ فٜ ششمز َْز أُ دذأ ف يَز.ىنٍؾّشد دٞتز صشغٞو، ٗإَّّج أطذـ ّظجً صشغٞو دنّو ٍؼْٚ ث

طجً جمجُ ٍِ ثى٘ثػـ أّّٔ عٞغذٗ شٞتجً خ( Windows 95ثىضشغٞو )دضظٌَٞ ّظجً ٍجٝنشٗع٘فش 

ٌ ىٞنُ٘ أمغش صَجعنجً ٍٗضؼزً.ط  قذ دنو ٍؼْٚ ثىنيَز، فٍٗخضيفجً  َّ 

  َ دضّجً، ىزىل مجُ أعشع ٍِ ثإلطذثسثس ثىغجدقز  ّٕٖ٘ثر رثس  Windows 95ِ ّظجً صؼ

ٖج صقْٞز  َّ  & Plugو ٞشغثىضشمٞخ ٗثىضىذٞتز ثىْ٘ثفز. ٗصَّٞض دجىضّقْٞجس ثىّشثةؼز ثىضٜ أػٞفش إىٞٔ، إٔ

Play (PnP) ْجِٗٝ ٗثىَقجؽؼجس ثىَْجعذز ىألؽٖضرٗثىضٜ مجّش صَّنِ ثىّْظجً ٍِ ثىقٞجً دضؼِٞٞ ثىؼ 

 ٌّ مَج صَٞضس ٗثؽٖش ثىَغضخذً  ، دُٗ فجؽز ىيشؽ٘ع إىٚ ثىَغضخذً.قجعخفٜ ثىصشمٞذٖج ثىضٜ ٝض

ٍِ خاله خظجةض ثىَظٖش ثىؼجً  َٝنْل صغٞش أى٘ثّٖجٗثىشعٍ٘ٞز دشٍ٘ص ٍٗؾيذثس عالعٞز ثألدؼجد، 

ىغطـ ثىَنضخ، ٗثىضٜ ص٘فش أى٘ثّجً ؽَٞيز ٗدشثقز. مزىل صؼَِ ثىْظجً دشّجٍؾجً ىيذشٝذ ثإلىنضشّٜٗ 

ثىزٛ ٝظيل ٍغ ثىؼجىٌ ثىخجسؽٜ ثىَشصذؾ دؾٖجصك، ٗدخجطز ٍغ شذنز ٍجٝنشٗع٘فش ٍغ إٍنجّٞز 

 ثىض٘طٞو ٍغ شذنز ثإلّضشّش.

ّ٘  طشؿنشٗع٘فش دقجٍش ٍجٝ 998ًٔٗفٜ ّٝ٘ٞ٘ ٍِ ػجً  س ػِ ثىْظجً ثإلطذثس ثىؾذٝذ ثىَط

(Windows 95( ّظجً ثىضشغٞو ٕ٘ٗ )Windows 98).  ٛأمغش صنجٍالً ٍغ ثإلّضشّش ذ ؼٝ  ٗثىز

أطذـ ففأطذـ عطـ ثىَنضخ ٝشذٔ إىٚ فذ مذٞش ٍضظفقجس ثإلّضشّش.  ؛ٍِ ثإلطذثسثس ثىغجدقز

أٍنِ صخظٞض عطـ ثىَنضخ ىٞنُ٘  مَج ،ثألقشثصٗثىَؾيذثس، ٗ ،ثىَيفجس دجإلٍنجُ ثعضؼشثع

إىٚ ثىْغخز  (Internet Explorer)صٌ صقذٝظ دشّجٍؼ ٗػيٚ ثإلّضشّش.  شةٞغزػْ٘ثُ ثىظفقز ثى

 .4.0سقٌ 

ثإلطذثس ثىؾذٝذ ألّظَز صشغٞو أؽيقش ٍجٝنشٗع٘فش  ً،ٍِٕٓٓٓ ثىؼجً  ٗفٜ عذضَذش

 Windows)( ٗػشف ثخضظجسثً دجعٌ Windows Millenniumشف دجعٌ )ثىْ٘ثفز ثىزٛ ػ  

ME .)ٗ ٜمجُ ٕزث ثإلطذثس ٍ٘ؽٖجً دجألعجط ىيَغضٖيل ثىَْضىٜ ثىزٛ ٝغضخذً ثىقجعخ ثىشخظ

دنغشر فٜ صشغٞو صطذٞقجس ثى٘عجةؾ ثىَضؼذدر، ٗثألىؼجح ٗصظفـ ثإلّضشّٞش ٗٝؼْٜ ٕزث أُ ٝضؼَِ 



 

 

( صذػٌ ٍخضيف أّ٘ثع دطجقجس ثىؼشع ٗثىظ٘س ٗثىضؾٖٞضثس Driversثإلطذثس دشثٍؼ قٞجدر )

 َٞز ثألخشٙ.ثىشق

ّظجً ً أؽيقش ٍجٝنشٗع٘فش أفذط أّظَز ثىضشغٞو ىٖج ٕٗ٘ ٕٔٓٓٗفٜ أمض٘دش ٍِ ثىؼجً 

 .Windows XP Proعْشٞـش إىٞٔ دجعٌ ٗ( Windows XP Professional)ثىضشغٞو 

إٌٔ ٍج َٝٞض ٕزث ثإلطذثس ٕ٘ ثالعضقشثس ٗص٘فٞش فَجٝز أٍْٞز أفؼو. ٗثخضظجسثً فٜ ٕزث ثىفظو. 

ّظجً ثىضشغٞو َضيل ٝ أمغش ثإلطذثسثس ثىغجدقز صنجٍالً ٍغ ثى٘ٝخ ٗشذنز ثإلّضشّش.مَج ٝضَٞض دأّٔ 

(Windows XP Pro. ).ثىؼذٝذ ٍِ ثألدٗثس ٗثىذشثٍؼ ثىَقذعز ٗثىؾذٝذر 

 

 Windows XP Professionalِشا٠ب ٔظبَ اٌزشغ١ً 

 ٗق٘ثةٌ ٍذّغطز ،دشجشجس ؽذٝذر ٍقذذز .Windows XP Proّظجً ثىضشغٞو  َّٞضص  

إٌٔ ٕزٓ ٗصغَـ دجعضخذثً ؽٖجص ثىقجعخ دغٖ٘ىز ٗٝغش، ثىضٜ ؾذٝذر ثىضقْٞجس ىيؼذٝذ ٍِ ثػجفز ىدجإل

 ثىضقْٞجس:

 

  سٍٙخ االسزخذاَٚاخٙخ رس١ِٛخ: 

ف٘ثؽٖز ّظجً ثىضشغٞو  .جً ٍْٗظَّ ،جً ٍقذذ، ؽذٝذثً، َّطجً ٍشةٞجً  .Windows XP Proٝ قّذً 

ر فٜ ثإلطذثسثس ثىغجدقز ىْظٌ ( صخضيف ػِ صيل ثىَ٘ؽ٘د.Windows XP Proثىؾذٝذر ىـ)

فقذ صٌ إػجفز ثىؼذٝذ ٍِ ثىَؤعشثس ثىظ٘صٞز ثىؾذٝذر، ٗثىق٘ثةٌ رثس ثىيَغز  ؛صشغٞو ثىْ٘ثفز

، فٞظ صضؼقخ ٕزٓ ثىَٞضر مٞفٞز ثعضؼَجه ثىَغضخذً ى٘ثؽٖز عطـ "اٌمٛائُ اٌشخظ١خ"ثىشخظٞز 

ثىَغضخذً  ثىَذّغطز أٍجً اثذأَز صؼغ قجةمَج  ثىَنضخ، فٞضٌ إخفجء ثىخٞجسثس ثىضٜ ىٌ صغضخذً ٍؤخشثً.

الفع ٞعٗذذأ ثىؼَو. ٞجػ ألمغش ٍِ ثىْقش ٍشر ٗثفذر ىـقضٝظ ال ـأمغش ثىذشثٍؼ ثعضخذثٍجً دقٞ

إىٚ فٞظ ثىَغضخذً ٗعٖ٘ىز ٗط٘ه  ،ٗدقز ثىضْظٌٞ ،ٗغْٚ ثألى٘ثُ ،ٗػ٘ؿ ثىخط٘ؽثىَغضخذً 

 شٝذ.ٝ
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 رؼ١ّٓ ا٠ٌٛت: 

أطذـ دجإلٍنجُ ثىضؼجٍو ٍغ ، فقذ خٍضنجٍالً ٍغ ثى٘ٝ .Windows XP Proىقذ أطذـ 

(. مَج صٌ Backward( ٗثىخيف )Forwardثألدٗثس ثىَ٘ؽ٘در فٞٔ مأصسثس ثالّضقجه ّق٘ ثألٍجً )

 ."اثـذأ"صٝجدر ثألٗثٍش ٗثىؼَيٞجس ثىْجصؾز ػِ ثىْقش دجىفجسر ٗصغٖٞو ثىضؼجٍو ٍغ قجةَز 

 

 اٌزؼبًِ ِغ أوثز ِٓ شبشخ ػزع : 

ىَغضخذٍٜ  َٝنِ٘ه ػشع ٗثؽٖز ٍضدٗؽز، قجعخ ثىَؾٖضر دَقفٜ أؽٖضر ثى

(Windows XP Pro. ) ثعضؼَجه أمغش ٍِ شجشز ػشع فٜ ّفظ ثى٘قش ٗرىل ٍِ أؽو صٝجدر

  ػشع ٍضؼذدر. ٍغجفز عطـ ثىَنضخ. فَٞنِ صْفٞز دشثٍؼ ٍخضيفز ػَِ شجشجس

 

  إدارح اٌطبلخPower Management : 

ثىضٜ صغَـ  "On Now"ً أدثر دجعضخذث .Windows XP Proصضٌ إدثسر ثىطجقز فٜ ّظجً 

دئػجدر إقالع ثىؾٖجص خاله ػذر ع٘ثُ فقؾ ٗثعضشؽجع ثىذشثٍؼ ٗثىَيفجس مَج صشمضٖج. فَٞنِ 

ىيَغضخذً صقَٞو دشثٍؼ ٍِ ثإلّضشّش ٗإؽشثء ػَيٞجس ثىْغخ ثالفضٞجؽٜ فضٚ ى٘ ظٖش ثىؾٖجص 

 ٗمأّٔ ال ٝؼَو.

 

  ١ًشغاٌزٚاٌززو١ت "رم١ٕخ " Plug and Play (PnP): 

إػجفز صؾٖٞضثس ؽذٝذر ىيَغضخذً دقٞظ أطذـ ٍِ ثىََنِ " PnP"ط٘ٝش صقْٞز صٌ ص

ىيقجعخ )ثىذطجقجس دَخضيف أّ٘ثػٖج، ثىطجدؼجس، ثىنجٍٞشثس ثىشقَٞز ٗثىفجمغجس( دغٖ٘ىز ٗدُٗ 

 .قجعخثى)إقالع( ثىقجؽز إلػجدر صشغٞو 

 



 

 

 

 

 أِبٔب  ٚ ٚأوثز أٔبلخ ،أسزع: 

شّش آخش ثىضقذٝغجس ثىضيقجةٞز ثىضٜ صؼَِ شذنز ثإلّضػيٚ  Microsoftٍ٘قغ ششمز ش ٘فّ ٝ

ثىقظ٘ه ىيَغضخذً َٞنِ ف، ٍقّذعز دشنو دثةٌ .Windows XP Proٍِ ز ثىَغضخذً دقجء ّغخ

  .Microsoftششمز  ػيٚ ق٘ر ٗٗع٘قٞز أمغش أّظَز ثىضشغٞو صقذٍجً ىذٙ

 

 رؼ١ٍّبد أفؼً ٌىً ِّٙخ:  

ٔ فو٘ه ضؼشفثىَغضخذً ٍ ٝ٘دمو شٜء  .Windows XP Proص٘فش ثىضؼيَٞجس ثىَؼَْز ٍغ 

َٝنووِ  .Windows XP Proٍشمووض ثىضؼيَٞووجس ٗثىووذػٌ ثىؾذٝووذ ميٞووجً فووٜ ّظوجً ثىضشووغٞو. د٘ؽوو٘د 

ثىَخضيفوز ثىَو٘فشر ٍوغ ّظوجً  إسشوجدثس ٗثػوقز فو٘ه مٞفٞوز صْفٞوز ثىَٖوجً ىقظو٘ه ػيوٚىيَغضخذً ث

ٗفضووٚ  ثٝووزٍووِ ثىذذثىَووشثد ٍؼشفضوؤ دجىَ٘ػوو٘ع ىَغووضخذً ث ٍقووجالس صووشدؾثىضشووغٞو، ثىقظوو٘ه ػيووٚ 

 .ّظجةـ ف٘ه ثعضنشجف ثألػطجه ٗإطالفٖجثىقظ٘ه ػيٚ ٗ، ٝزثىْٖج

 

 ِشبروخ اٌظٛر اٌّؼّٕخ ٚرٕظ١ّٙب:  

ػشع ثىظ٘س ٍٗشجسمضٖج  .Windows XP Proٍغ ّظجً ثىضشغٞو أطذـ ٍِ ثىغٖو ؽذثً 

ٗثىوضٍالء. قوٌ دض٘طوٞو ثىنوجٍٞشث ثىشقَٞوز فقوؾ ٗعوضظٖش ثىظو٘س ثىشقَٞوز  ،ٗثىؼجةيوز ،ٍغ ثألطوذقجء

فضٚ أّٔ َٝنْول ّشوش ثىظو٘س ٗ أٗ ىيطذجػز ،أٗ ىإلسعجه دجىذشٝذ ثإلىنضشّٜٗ ،ؽجٕضر ىيضقشٝش ف٘سثً 

 ٍذجششر ػيٚ ٍ٘قغ ٗٝخ أٗ ففظٖج ػيٚ قشص ٍؼغ٘ؽ.

 

 ِ ًٚاأللزاص اٌّؼغٛؽخ ،ٚاٌف١ذ٠ٛ ،ٍفبد اٌظٛدرشغ١: 
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يفوجس ثىظو٘س ثالعوضَجع إىوٚ ٍ َِغوضخذٍٞيى .Windows XP Proٝؼوَِ ّظوجً ثىضشوغٞو 

َٝنوِ  Media Player 8.0دشّوجٍؼ فالً ٗصشوغٞو ثألقوشثص ثىَؼوغ٘ؽز، فَوغ ٗؽو٘د أٍٗشجٕذر 

صشوغٞو ٗ، أٗ ثألفالً ٍِ ثى٘ٝخيفجس ثىظ٘س صقَٞو ٍٗسثدٝ٘ ثإلّضشّش، قطجس ىيَغضخذً ص٘ىٞف ٍ

 ثألقشثص ثىَؼغ٘ؽز ثىخجطز دل. 

 

 ٓاٌزجذ٠ً اٌسًٙ ٚاٌّؼّْٛ  ث١ٓ ػذح ِسزخذ١ِ:  

 ٗثفوذ دوِٞ ػوذر ٍغوضخذٍِٞ. فجعوخٍشوجسمز  .Windows XP Proأطذـ ٍِ ثىغٖو ٍغ 

نِ ىنو شخض ٝغضخذً ثىٗ شب فغجدجً ٍقَٞجً دنيَوز ٍوشٗس ٍوغ إػوذثدثس ٍخظظوز  قجعخَٝ  أُ ْٝ 

ئرث أسثد أشوخجص . فوفوٜ ّفوظ ثى٘قوش قجعوخٍٗيفجس خجطوز. َٗٝنوِ صْشوٞؾ ػوذر فغوجدجس ػيوٚ ثى

فَٞنٌْٖ دذغجؽز ثالّضقجه  ،خٍِ ثىذشٝذ ثإلىنضشّٜٗ أعْجء ػَو ثىَغضخذً ػيٚ ثىقجع آخشُٗ ثىضققق

ىوووِ ٝغوووضطٞغ ٗ، صغوووؾٞو ثىخوووشٗػٔ ٗشثٍؾوووثىَغوووضخذً ىذإغوووال  دُٗ ػوووشٗسر  إىوووٚ فغوووجدجصٌٖ

 ؾذ ثىشجشز صَجٍجً مَج صشمٖج. ٞع، دو أعْجء ػَيٌٖثىَغضخذً ثىَفض٘فز  ثىَغضخذٍُ٘ ٍشجٕذر ٍيفجس

 

 شجىبد االرظبي ل٠ٛخ ٚػ١ٍّخ:  

شذنز ْضه أٗ فٜ ثىَنضخ ىيؼَو ػَِ ػَيٞز ص٘طٞو أمغش ٍِ فجعخ ٗثفذ فٜ ثىَإُ 

ثىَ٘ط٘ىز دشذنز  قجعخدجعضطجػز أؽٖضر ثىٗ ػَِ ثىْظجً. فجعخٝذػٌ قذسثس مو ٗثفذر ثصظجه 

ٗثصظجه إّضشّش أٝؼجً.  ،ٗثىفجمظ ،ثىؼ٘ةٞز ٗثىَجعقز ،ك دْفظ ثىطجدؼزثشضشٗثفذر ثال ثصظجه

 ٍخضيفز فجعخٍِ أؽٖضر  ،فٜ ّفظ ثى٘قش صظفـ ثإلّضشّشٍغضخذٍٜ ثىشذنز ثىَْضىٞز دئٍنجُ ٗ

أٗ  ٞزىَْضىثصظجه ثالإػذثد شذنز فٜ  "شجىخ االرظبي"ٍؼجىؼ ٝغضخذً  .ّفظ خؾ ثىٖجصفدجعضخذثً 

 ٗدُٗ خذشر مذٞشر.ذغجؽز دثىَنضخ ثىظغٞش 

 



 

 

 

 

 :Windows إٌٛافذ

َٝنووِ أُ صنووُ٘ ثىْ٘ثفووز ثىَؼشٗػووز ػيووٚ ثىشجشووز ٍظووذسثً ىالىضذووجط ىووذؼغ ثىْووجط ّظووشثً 

ثألٍش فٜ ثىققٞقز دغٞؾ، فؼْذٍج صشٝوذ ثىؼَوو ٍوغ دشّوجٍؼ أٗ ٍغوضْذ فئّول صقوً٘ ٗ، ألّ٘ثػٖج ثىَخضيفز

عووطـ ثىَنضووخ،  ػيووٚدفضقؤ د٘ثعووطز ثىفووأسر أٗ ى٘فوز ثىَفووجصٞـ، ٗدووزىل صظٖوش ثىْجفووزر ثىضووٜ صقض٘ٝؤ 

 ٗٝشذٔ ٕزث عقخ ٍؾيذ ٍِ دسػ ثىَنضخ أٗ دفضش ػيوٚ ثىوشف ٗٗػوؼٔ ػيوٚ ثىَنضوخ ٗفضقؤ، ٗفوٜ

Windows XP Pro. ً٘ٗمَوج ٝقوذط ػيوٚ عوطـ ثىَنضوخ  دٖزث ثألٍش ىنو ٍَٖز صشٝذ صأدٝضٖج. صق

ثىققٞقووٜ، َٝنووِ أُ ٝ٘ؽووذ ػيووٚ ثىشجشووز ػووذر ّ٘ثفووز ىَشووجسٝغ ٝؾووشٛ ثىؼَووو فٖٞووج فووٜ ّفووظ ثى٘قووش، 

 Windowsّظجً ثىضشغٞو  قذًٝٗ. َٗٝنِ ثالّضقجه دِٞ ٕزٓ ثىْ٘ثفز دذغجؽز دغغ ثىْظش ػِ ّ٘ػٖج

XP Pro. ٜجً آخش ٝضَغو ف ْؼيَ  قذسصٖج ػيٚ صزمش دؼغ ثإلػذثدثس ثىخجطز دأػَجىل دؼذ ثىخشٗػ  ٍ 

ٍِ Windows. 

 أٔٛاع إٌٛافذ:

ٕووٜ ّ٘ثفووز ٔ عالعووز أّوو٘ثع ٍووِ ثىْ٘ثفووز أعْووجء ػَيوو .Windows XP Proٝ٘ثؽوؤ ٍغووضخذً 

 ّٗ٘ثفز ثىَؾيذثس. ،ّ٘ثفز ثىَغضْذثس، ثىضطذٞقجس

 :ٔٛافذ اٌزطج١مبد 

، Word ،Excel)دضشوغٞيٖج ٍغوو: قوً٘ ثىَغوضخذً ٕٜٝٗ ثىْ٘ثفز ثىضٜ صق٘ٛ ثىضطذٞقجس ثىضٜ 

Photoshop) ٝقً٘ ثىَغضخذً دأدثء ٍؼظٌ ثألػَوجه ػيوٚ ثىقجعوخ ٗغٞشٕج ٍِ ثىذشثٍؼ ثىضطذٞقٞز .

 .، أّظش ثىشنوػَِ ّ٘ثفز ثىضطذٞقجس
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 :ٔٛافذ اٌّسزٕذاد 

صغَـ دؼغ ثىذشثٍؼ دفضـ ػذر ٍغضْذثس فٜ ّفظ ثى٘قش،  

فوضـ  (Microsoft Excelَنوِ ىذشّوجٍؼ )فؼيوٚ عوذٞو ثىَغوجه ٝ

فوضـ موو ٍغوضْذ ػوَِ ٗٝضٌ  ،فٜ ّفظ ثى٘قش ٞزػذر ؽذثٗه فغجد

ٝؾووشٛ صشووغٞو ثىذشّووجٍؼ ٍووشر دؼذووجسر أخووشٙ ّجفووزر خجطووز دٖووج، 

ثفووز ٍغووضْذثس ػووَِ ثىْجفووزر ثىشةٞغووز، ٗثفووذر فقووؾ ٗفووضـ ػووذر ّ٘

 ثّظش ثىشنو.

 



 

 

 :ٔٛافذ اٌّدٍذاد 

أٗ ٍؾيوذ ٍضفوشع ٍوِ  سةوٞظإّشوجهٓ عو٘ثء موجُ ٍؾيوذ ٕٜٗ ثىْ٘ثفز ثىضٜ صق٘ٛ أٛ ٍؾيوذ صوٌ  

 ، ثّظش ثىشنو.سةٞظٍؾيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفبط١ً إٌبفذح:

َٝنووِ ىووذؼغ ثىضطذٞقووجس أُ صقوو٘ٛ ، ّٗفووظ ثىؼْجطووشدنجفووز أّ٘ثػٖووج ػيووٚ صقضوو٘ٛ ثىْ٘ثفووز 

 :ىَنّ٘جس ثىْ٘ثفزٗفَٞج ٝيٜ ثىؼْجطش ثىشجةؼز  ،ػْجطش إػجفٞز

 شز٠ؾ اٌؼٕٛاْ: .1

شز٠ؾ "ث ٗ ثىَغضْذ فٜ أػيٚ ّجفزصٔ ثىخجطز ػَِ ٍج ٝغَٚٝظٖش ثعٌ ثىضطذٞق أ

 .ثىشنو ثىضجىٜثّظش  ،"اٌؼٕٛاْ
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جىز )ثإلؽجس ثىْشؾ( فٞظ صنُ٘ ــــىششٝؾ ثىؼْ٘ثُ ٗظٞفز صضَغو فٜ ثىذالىز ػيٚ ثىْجفزر ثىفؼّ 

ؼَو ٝضٌ ثىػذر ّ٘ثفز ٍؼشٗػز ػيٚ ثىشجشز ٗىنِ ٗثفذر ٍْٖج فقؾ ٕٜ ثىفّؼجىز ٕٜٗ ثىْجفزر ثىضٜ 

دقٞز ثىْ٘ثفز مَج ٝضغٞش ىُ٘  ػيٚ صقفض إىٚ ثىَقذٍز ٗصضّ٘ػغ ػْذٍج صظذـ ثىْجفزر فّؼجىزٗفجىٞجً. فٖٞج 

 .ؽضء ٍْٖجأٛ  ػيٚششٝؾ ثىؼْ٘ثُ فٖٞج، َٗٝنْل ؽؼو ثىْجفزر فّؼجىز دجىْقش 

 اإلغالق:، ٚاالسزؼبدح، اٌزىج١ز، اٌزظغ١ز  .2

 ٕٜ:س طغٞشر عالعز أصسثٝقض٘ٛ ششٝؾ ثىؼْ٘ثُ فٜ ثىْجفٞز ثىٞغشٙ ػيٚ 

  ْجفزر إىٚ أٝقّ٘ز ثىضق٘ٝو دىفجسر دضس ث ػيٕٞٔزث ثىضس ػْذ ثىْقش ٝقً٘ ٗ: اٌزظغ١زسر

 .ششٝؾ ثىَٖجًطغٞشر صض٘ػغ ػيٚ 

 قضو دضنذٞش فؾٌ ّجفزر ثىضطذٞق ىٞدجىفجسر  ػيٕٞٔزث ثىضس ػْذ ثىْقش ٝقً٘ ٗ :اٌزىج١ز سر

 "سر االسزؼبدح"إىٚ ٞٔ دؼذ ثىْقش ػي "سر اٌزىج١ز"ٝضق٘ه . دنجٍئ ثىَنضخشجشز عطـ 

، ثّظش ٕٗ٘ فؾٌ ٍض٘عؾ دِٞ ثىضنذٞش ٗثىضظغٞش ٗٝنُ٘ ػذجسر ػِ ٍغضطٞيِٞ طغٞشِٝ

 .  ثىشنو

  دئغال  ثىْجفزر ّٖجةٞجً. دجىفجسر  ػيٞٔػْذ ثىْقش  ثألفَش ثىضسٝقً٘ ٗ :اإلغالقسر 

 

 ػجؾ حدُ إٌبفذح ٠ذ٠ٚب  

 ىٞز:ثىخط٘ثس ثىضج دئصذجع ،َٝنِ ىيَغضخذً ػذؾ فؾٌ ثىْجفزر

عٞضغٞش شنو ٍؤشش ٗ .إفذٙ ف٘ثف ثىْجفزر ثىَؼْٞز أٗ صٗثٝجٕج ػيٚػغ ٍؤشش ثىفأسر دذقز  .ٔ

 .سأعِٞ ثر جً عَٖثىفجسر ىٞظذـ 

 ثىضس. ػيٚ، ٍغ ثالعضَشثس دجىؼغؾ ثىفأسر ثألٝغشصس  ػيٚثّقش  .ٕ



 

 

 .إؽجس ثىْجفزر ٍغ فشمز ثىفأسر ٍظٖشثً ثىقؾٌ ثىؾذٝذك فش   .ٖ

 

 :رحز٠ه إٌبفذح

ػِ ؽشٝق عقذٖج ٍِ ششٝؾ ثىؼْ٘ثُ ٕٜٗ فٜ ٗػغ ثىضظغٞش فزر دأمَيٖج َٝنِ صقشٝل ثىْج

. 

 

 :Control Button خبٔخ اٌزحىُسر  .3

قجةَز ي٘ط٘ه إىٚ ىج َٖٝنِ ثعضخذثٍٗ فٜ أقظٚ َِٝٞ ششٝؾ ثىؼْ٘ثُخجّز ثىضقنٌ صس قغ ٝ

 .Windows Xp Proأٝقّ٘ز خجّز ثىضقنٌ دضس ثىفجسر ثىَِٞ ٝقً٘  ػيٚفؼْذ ثىْقش . خٞجسثس ثىضقنٌ

٘ٛ ثىؼَيٞجس ثىََنِ قصقجةَز دؼشع  :وـصطذٞقٖج ػيٚ ثىْجفزر ٍغ

ٗثإلغال (.  ،ثىضنذٞش  ،ثىْقو، ثىضقؾٌٞ، ثىضظغٞش )ثالعضؼجدر،

  ثىشنو ثىضجىٜ.ثّظش 

  

 

 

 

 

 أشزؽخ اٌزّز٠ز، أسرار اٌزّز٠ز، خبٔبد اٌزّز٠ز: .4

َِٝ ٗثىقذ ثىغفيٜ ػيٚ ثىقذ ثألظٖش أششؽز ثىضَشٝش ٗأصسثس ثىضَشٝش، ٗخجّجس ثىضَشٝش ص

دضقشٝل ثىَغضْذ ػَِ ثىْجفزر ىألػيٚ ٗثألعفو ٗىيَِٞٞ ٕزٓ ثىؼْجطش صغَـ ٗ. فٜ مغٞش ٍِ ثىْ٘ثفز

 .ٗثىٞغجس ٗثعضؼَجىٖج ػشٗسٛ ػْذ ػشع ٍؼيٍ٘جس مغٞشر ػَِ ثىْجفزر
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 :Dialogue Boxes اٌحٛار (ِزثؼبد )طٕبد٠ك

أٍش ٍِ قجةَز ثىخٞجسثس ٍضذ٘ع قجً ثىَغضخذً دجخضٞجس ميَج ٝظٖش ٍشدغ )طْذٗ ( ثىق٘ثس 

إىٚ ٍؼيٍ٘جس فجؽز ثىضطذٞق ثىفؼجه  ٝظٖش طْذٗ  ثىق٘ثس ػيٚ ثىشجشز ػْذٗ. دغالط ّقجؽ )...(

 إػجفٞز قذو ثالعضَشثس فٜ ثىؼَو.

ثىق٘ثس إدخجه ٍؼيٍ٘جس ٍغو ثعٌ ثىَيف، دَْٞج ٝطيخ  (طْجدٝقٍشدؼجس )صطيخ دؼغ ٗ

س صؼشػٖج َٗٝنِ أُ صنُ٘ ثىخٞجسثس ثىَؼشٗػز دؼؼٖج ثٟخش ثػضَجد خٞجس ٍِ دِٞ ػذر خٞجسث

ػْذ ثعضخذثً ٍشدغ )طْذٗ ( ف٘ثس ىِ ٗ. ف٘ثس آخش أٗ قجةَز خٞجسثس (طْذٗ ٍشدغ )شنو ػيٚ 

 "ِٛافك".دؼذ ثىْقش ػيٚ ثىضس ثىخٞجس ثىَقذد إالّ صْفٞز ٝضٌ 

 

 ،ٍشنيز ٍجقذٗط د( ثىق٘ثس إلخطجس ثىَغضخذً طْجدٝقٍشدؼجس )دؼغ صغضخذً  :ِالحظخ

ثىَغضخذً  ٝطيخ ٍِفٜ ٍغو ٕزٓ ثىقجىز ٗثىَغضخذً.  ثسصنذضٔشنيز فٜ ثىْظجً أٗ خطأ مَ

 ( ثىق٘ثس.طْجدٝقٍشدؼجس )ىَ٘ثفقز ػيٚ أٍش قذ ٝنُ٘ ىٔ ّضجةؼ فجعَز، مَج صششؿ دؼغ ث

 

 اٌزحزن ث١ٓ ألسبَ طٕذٚق اٌحٛار:

إىٚ آخش َٝنِ ثالّضقجه ٍِ قغٌ ، ػذر أقغجًػيٚ جدر ػثىق٘ثس  (قٝدجطٍْشدؼجس )٘ٛ ضقص

 دئصذجع إفذٙ ثىطش  ثىضجىٞز:

 ثىؼَو فٞٔ.ثىَغضخذً شٝذ ٝثىقغٌ ثىزٛ  ػيٚدضس ثىفجسر ثىْقش  .ٔ

دِٞ أقغجً ىيضْقو  "Tab"ٍفضجؿ  ػيٚؼغؾ َٝنِ ىيَغضخذً ثىجعضخذثً ى٘فز ثىَفجصٞـ د .ٕ

 أفذٕج.ىضقذٝذ  "Spacebar"ٍفضجؿ  ػيٚؼغؾ ثىٍٗشدغ )طْذٗ ( ثىق٘ثس ثىَخضيفز، 



 

 

دجإلػجفز إىٚ ثىقشف ثىزٛ صقضٔ خؾ ٍِ ثعٌ ثىقغٌ  "Alt"ٍفضجؿ  يٚػثىؼغؾ دجعضَشثس  .ٖ

 ثىَشثد صؼذٝئ أٗ ثالّضقجه إىٞٔ.

 

 :Menus اٌمٛائُشز٠ؾ 

طوف ٍوِ ثىنيَوجس ػذجسر ػِ ٕ٘ دشنو صيقجةٜ أعفو ششٝؾ ثىؼْ٘ثُ، ٗششٝؾ ثىق٘ثةٌ ٝظٖش 

ؾَ٘ػووز ٍووِ ػيووٚ ٍصقضوو٘ٛ مووو قجةَووز ٍووِ ثىقوو٘ثةٌ ٖٗووج. ػيٞ ْقووشصْووذسػ ػووِ مووو ٍْٖووج قجةَووز ػْووذ ثى

 إّؾجصٓ.َشثد ؼَو ثىّظجً ثىضشغٞو )ثىضطذٞق( ػِ ثىإخذجس ( ثىضٜ ٝضٌ ٍِ خالىٖج ثىخٞجسثسثألٗثٍش )

 

 "Alt"ٍفضوجؿ  ػيوٚثى٘ط٘ه إىٚ قجةَز ٍؼْٞز ٍِ ششٝؾ ثىق٘ثةٌ ػِ ؽشٝق ثىؼوغؾ َٝنِ  :ر١ٍّح

َٝنوِ ٍوغاًل ٗ ثىقشف ثىَقذد صقضٔ خؾ فٜ ثعٌ ثىقجةَز. ػيٍٚغ ثالعضَشثس دجىؼغؾ ٗثىؼغؾ 

 "َ"؛ٗثىؼوغؾ ػيوٚ ٍفضوجؿ ثىقوشف  "Alt"ٍفضوجؿ  ػيوٚثى٘ط٘ه إىٚ قجةَز ٍيف دجىؼوغؾ 

 ـيف.ٍ

 فٟ اٌمٛائُ:خبطخ إشبراد 

 .فٜ ثى٘قش ثىقجىٜفش ثٍضٖ٘زث ٝؼْٜ أُ ٕزث ثألٍش غٞش ف (سٍجدٛثألٍش ثىَنض٘ح دخؾ فجصـ ) .ٔ

ً صقذٝووذ ثىَضٝووذ ٍووِ عووٞطيخ ٍووِ ثىَغووضخذثألٍووش دووأُ ٕووزث ؼْووٜ ٕٗووزث ٝ ثىْقووجؽ ثىغالعووز )...( .ٕ

 ثألٍش.قذو ثىذذء دضْفٞز َؼيٍ٘جس ثى

ٕووزٓ قجةَووز فشػٞووز ٍووِ )ثىغووٌٖ( ثىظووغٞش ػيووٚ ٝغوجس ثألٍووش ٝخذووش ثىَغووضخذً د٘ؽو٘د  ثىَغيوظ .ٖ

 ثىقجةَز.

ذذالً ٍِ فضـ ثىقجةَز ٗثىْقش ػيٚ ثألٍش فَفجصٞـ ثخضظجس ٗثىضٜ صغضخذً م ص٘ىٞفجس ثىَفجصٞـ .ٗ

 ثألٍش.فضجؿ ثىخجص دٖزث ٝنفٜ ثى٘ط٘ه إىٚ ثىَ
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ٍفضجؿ ثالخضظجس  ثىقض دجعضخذثًػَيٞز َٝنِ صْفٞز  :ر١ٍّح

"Ctrl+X" ،ٗ  ٍفضجؿ  ثىْغخ دجعضخذثًَٝنِ صْفٞز ػَيٞز

 ثىيظقَٝنِ صْفٞز ػَيٞز  مَج، "Ctrl+Cثالخضظجس "

 . ثىشنو. ثّظش ""Ctrl+Vدجعضخذثً ٍفضجؿ ثالخضظجس "

 

 

 



 

 

 Desktopسطح اٌّىزت 

ٍوِ ٍنّ٘وجس ُ أٗه ٍج عٞظٖش أٍوجً ثىَغوضخذً ػيوٚ ثىشجشوز ػْذ دذء ثىؼَو ػيٚ ثىقجعخ فئ

صظٖش ػيٖٞج ثإلؽجسثس، ٗثىشٍو٘ص، ٗثىقو٘ثةٌ، ٍْطقز ٗثعؼز  .Windows XP Proّظجً ثىضشغٞو 

 ثىشنو. ٍٗنّ٘جصٔ مَج فٜ ،"Desktop سطح اٌّىزت"ثصغَٚ ٕزٓ ثىَْطقز ٍٗٗشدؼجس ثىق٘ثس، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األ٠مٛٔبدIcons) 

ج مأّٖج صخّٞيَٖٝنِ ثىضٜ  ،"Icons"ثبأل٠مٛٔبد شر ػيٚ عطـ ثىَنضخ صغَٚ ثىظ٘س ثىظغٞ

 ػيوووٚفوووجسر ػوووغ ٍؤشوووش ثىدَؾوووشد ٗٗد٘ثدوووجس إىوووٚ ثىَيفوووجس ٗثىذوووشثٍؼ ثىَخضّوووز ػيوووٚ ثىقجعوووخ. 

 Windows XPػْوذ صشوغٞو ّظوجً ٗ ف ٕوزث ثىشٍوض أٗ ٍقض٘ٝجصؤ.ؼوشّ ٝٞظٖش ّض ع "األ٠مٛٔخ"

Pro. سللٍخ اٌّحللذٚفبد"أٝقّ٘ووز  ٕووَ٘نضووخ ػيووٚ عووطـ ثىسٍووض ٗثفووذ فقووؾ ٞظٖش ٗه ٍووشر عووأل" .
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عوْأصٜ َٗنِ ىيَغضخذً إػجفز أٝقّ٘جس )ثخضظجسثس( ؽذٝوذر إىوٚ عوطـ ثىَنضوخ فغوخ فجؽضؤ. ٝٗ

 دجىضفظٞو الفقجً. "Short Cutاالخزظبر "ػيٚ ششؿ 

 

 َشز٠ؾ اٌّٙب (Task Bar) 

"سر . ٝقض٘ٛ ششٝؾ ثىَٖجً ػيٚ ٝظٖش ششٝؾ ثىَٖجً فٜ ثى٘ػغ ثالفضشثػٜ أعفو ثىشجشز

ػَِ ششٝؾ ثىَٖجً صظٖش ٗ. صس طغٞش ىنو دشّجٍؼ ٍفض٘ؿػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً ٝقض٘ٛ ، مَج اثـذأ"

عْأصٜ ػيٚ ششؿ ٗ ، ثّظش ثىشنو.ٗثىطجدؼزز ىغَجػثغجػز دجإلػجفز ىذؼغ ثألٝقّ٘جس ٍغو سٍض ثى

 دجىضفظٞو الفقجً. "شز٠ؾ اٌّٙبَ"

 

 

 "لبئّخ "اثـذأ (Start Menu) 

عجعٞز ثىضٜ صشَو ؽَٞغ ثىضطذٞقجس ٗثإلػذثدثس ثىخجطز ثىشمٞضر ثأل "ذأـلبئّخ اث"صؼذ  

 دجىضفظٞو الفقجً. "لبئّخ اثـذأ"عْأصٜ ػيٚ ششؿ ٗ ..Windows XP Proشغٞو ثىضدْظجً 

 

 رغ١١ز إػذاداد سطح اٌّىزت:

 "Appearance and Themes"اٌّظٙلز ٚاٌسلّبد ٝغضطٞغ ثىَغضخذً ٍِ خاله فتوز 

"ٚخ١لبراد  ،ذأ"ـ"اثلٝقز ثىؼشع ٗصغٞٞوش خظوجةض قجةَوز دي٘فز ثىضقنٌ، ثّظش ثىشنو، صغٞٞش ؽش

 اٌّدٍذ".

 

 Displayاٌؼزع إػذاداد رغ١١ز 



 

 

"خٍف١للخ سللطح َٝنووِ ىيَغووضخذً صغٞٞووش إػووذثدثس ثىؼذٝووذ ٍووِ ٍنّ٘ووجس ثىؼووشع ىذٝوؤ ٍغووو 

 ."دلخ اٌشبشخ"ٗ "ِظٙز إٌٛافذ"، "شبشخ اٌزٛلف"، "سّخ اإلظٙبر"، اٌّىزت"

 غ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ىيذذء دضغٞٞش إػذثدثس ثىؼشع ثصذٗ

 ."ٌٛحخ اٌزحىُ"، عٌ فذد خٞجس "اثـذأ"صس  ػيٚثّقش  .ٔ

 ثىشنو ثىغجدق. مَج فٜ، "اٌّظٙز ٚاٌسّبد"خٞجس  ػيٍِٚ ى٘فز ثىضقنٌ ثّقش  .ٕ

، "خظبئض اٌؼزع"، عٞؼشع ّظجً ثىضشغٞو ٍشدغ ف٘ثس "اٌؼـزع"خٞجس  ػيٚثّقش  .ٖ

 .ثّظش ثىشنو

 

 

 

 

 

 

 رغ١١ز اٌسّخ: 

، أششؽز ثىؼْجِٗٝ ثىْض ٍشدؼجس ظٖش ػْجطش عطـ ثىَنضخ ٍغوصغٞٞش ٍَٝنِ ىيَغضخذً 

ثىؾجٕضر ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىغَجس ثىَْغقز ػيٚ  .Windows XP Pro ٝقض٘ٛٗٗثىؼْجطش ثىَقذدر. 

 ىضغٞٞش عَجس ثىؼْجطش ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ٗىيَغضخذً صطذٞقٖج ٍذجششر.  َنِٝٗ

 ."سّبد" صذ٘ٝخثّضقو إىٚ ، "خظبئض اٌؼزع"فٜ ٍشدغ ف٘ثس  .ٔ

 ."ِٛافك" ػيٚعٌ  ،صطذٞقٖج ثىغَز ثىضٜ صشٝذفذد ، "اٌسّخ" قجةَزِ ٍ .ٕ

ms-its:D:/WINDOWS/Help/MUI/0401/article.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=text_box
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 رخظ١ض خٍف١خ سطح اٌّىزت: 

 ."طح اٌّىزتس" صذ٘ٝخثّضقو إىٚ ، "خظبئض اٌؼزع"فٜ ٍشدغ ف٘ثس  .ٔ

 ثىطشٝقز ثىضٜ عضظٖش دٖج ثىخيفٞز ػيٚ ثىشجشز.، فذد "ّٛػغٌ"اٍِ قجةَز  .ٕ

 ، فذد ىّ٘جً العضخذثٍٔ ٍغ عطـ ثىَنضخ."ٌٍْٛ"اٍِ قجةَز  .ٖ

ز عوطـ خيفٞو، فذد إفذٙ ثىظ٘س ثىَض٘ثفشر فٜ ثىقجةَز ىضنُ٘ "اٌخٍف١خ"أخٞشثً، ٍِ قجةَز  .ٗ

 ."ِٛافك" ػيٚثّقش ثىَنضخ ثىؾذٝذر، عٌ 

 

 شبشخ اٌزٛلف رغ١١ز: 

٘ه )ص٘قف خَفٜ فجىز ػْذٍج ٝنُ٘ ثىقجعخ ؽَجالً ؽؼو ٍْطقز ثىؼَو أمغش َٝنِ ىيَغضخذً 

ىيذذء دضؼِٞٞ شجشز ص٘قف ٗ ٍيّ٘ز.شجشز ص٘قف ػِ ؽشٝق إػجفز ػِ ثىؼَو ػيٚ ثىقجعخ(، ٗرىل 

 ؽذٝذر ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

 ."ٛلفشبشخ اٌز" صذ٘ٝخثّضقو إىٚ ، "خظبئض اٌؼزع"فٜ ٍشدغ ف٘ثس  .ٔ

 .ثىض٘قف ثىضٜ صشٝذٕج شجشزفذد ، "شبشخ اٌزٛلف"ٍِ قجةَز  .ٕ

ُ   ثىؾذٝوذر ؼشع شجشوز ثىض٘قوفى "ؼب٠ٕخ"ِصس  ػيٚثّقش  .ٖ ٗ فوجسر أفوّشك ثىعوٌ  .ىذؼوغ عو٘ث

 .ٍفضجؿ ىضْٖٜ ثىَؼجْٝز أٛ ػيٚثػغؾ 

 ."ِٛافك" ػيٚثّقش ثىض٘قف، عٌ  ضخظٞض عي٘ك شجشزى "ػذاداد"إصس  ػيٚثّقش  .ٗ

 

 رغ١١ز ِظٙز إٌٛافذ Appearance: 

ص٘ؽذ ٍغ ثىْ٘ثفز ٍؾَ٘ػز ٍِ ثألَّجؽ ثىَؼشفز ٍغذقجً ٗثىضٜ صقذد أى٘ثُ ٗخط٘ؽ ثألؽضثء ثىَخضيفوز 

َٝنِ ىيَغضخذً صغٞٞوش أٛ ىوُ٘ أٗ خوؾ فوٜ ٗ(. Schemasٕزٓ ثألَّجؽ صغَٚ دجألّظَز )ٗىيْ٘ثفز. 

 ٍخطؾ ٍج دئصذجع ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:



 

 

 ."اٌّظٙز" صذ٘ٝخثّضقو إىٚ ، "خظبئض اٌؼزع"فٜ ٍشدغ ف٘ثس  .ٔ

 ثىَْؾ ثىزٛ صشٝذ ثعضخذثٍٔ إلػذثد ثىَظٖش.فذد  اإلؽبراد ٚاألسرار""ٍِ قجةَز  .ٕ

 ثىيُ٘ ثىزٛ صفؼو ثعضخذثٍٔ ٍغ ثىَْؾ.فذد  ٔظبَ األٌٛاْ""ٍِ قجةَز  .ٖ

 ػيوٚثّقوش ، عوٌ فؾوٌ ثىخوؾ ثىوزٛ صفؼوو ثعوضخذثٍٔ ٍوغ ثىوَْؾفوذد  حدُ اٌخؾ""ٍِ قجةَز  .ٗ

 ."ِٛافك"

 

 :رغ١١ز دلخ اٌشبشخ 

 ."اإلػذاداد" صذ٘ٝخثّضقو إىٚ "خظبئض اٌؼزع"، ٍشدغ ف٘ثس  فٜ .ٔ

 دقز ثىشجشز ثىضٜ ص٘د ثىضؼجٍو ٍؼٖج.فذد  "دلخ اٌشبشخ"ٍشدغ ٍِ  .ٕ

ثخضٞجس ثألى٘ثُ ثىزٛ صفؼو ثىضؼجٍو ٍؼٔ ٍغ ّظجً ثىضشغٞو. فذد  "خٛدح األٌٛاْ"ٍِ قجةَز  .ٖ

صس  ػيٚثّقش عٌ  ُ.ٝفؼو ثخضٞجس أػيٚ قَٞز فٜ ٕزٓ ثىقجةَز ىيضؼجٍو ٍغ ؽ٘در ثألى٘ثٗ

 ."ِٛافك"

 

  Task Barشز٠ؾ اٌّٙبَ

ٝظٖش ششٝؾ ثىَٖجً فٜ ثى٘ػغ ثالفضشثػٜ أعفو ثىشجشز. َٗٝنِ صغٞٞش ٍ٘قؼٔ ىٞنُ٘ فٜ 

ٝظٖش ػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً صس طغٞش ىنو دشّجٍؼ ٍفض٘ؿ ٗفضٚ ٗأػيٚ ثىشجشز أٗ فٜ أفذ ثىؾجّذِٞ. 

س ثىخجص دٖزث ثىذشّجٍؼ. مَج صظٖش عجػز صؼَو ػيٚ أٛ ٍِ ٕزٓ ثىذشثٍؼ ٝنفٜ أُ صْقش ػيٚ ثىض

ثىقجعخ فٜ أقظٚ ٝغجس ششٝؾ ثىَٖجً ٕٜٗ صؼشع ىل ثى٘قش ثىقجىٜ. ٕزث دجإلػجفز ىذؼغ 

 ثألٝقّ٘جس )ٍغو سٍض "ثىغَجػجس" أٗ "ثىطجدؼز"(.

 

 رغ١١ز خظبئض شز٠ؾ اٌّٙبَ
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ج مذقٞز ػْجطش شجشز ْٗٝذٗص، ٝقض٘ٛ ششٝؾ ثىَٖجً ػيٚ ػذر خٞجسثس َٝنِ ثىضقنٌ دٖ

 ىؼذؾ ٍظٖش ششٝؾ ثىَٖجً ٗؽشٝقز ػَئ. ٗىضغٞٞش خظجةض ششٝؾ ثىَٖجً، ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

ٍغجفز خجىٞز ػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً. عضظٖش قجةَز ٍخضظشر،  ػيٚثّقش دضس ثىفأسر ثألَِٝ  -ٔ

)َٝنِ ثى٘ط٘ه إلػذثدثس ششٝؾ ثىَٖجً أٝؼجً ػِ ؽشٝق ثىْقش  ."خظبئض"ثخضش أٍش 

. ذأ"ـ"شز٠ؾ اٌّٙبَ ٚلبئّخ اثٍش ثأل، عٌ "إػذاداد"ٍش س ثألٗثخضٞج، "اثـذأ"ػيٚ صس 

 .ثىغجدق شنوأّظش ثى "خظبئض شز٠ؾ اٌّٙبَ"ٗفٜ مال ثىقجىضِٞ عٞظٖش ٍشدغ ف٘ثس 

"شز٠ؾ  :ٝقض٘ٛ ٍشدغ ف٘ثس "خظجةض ششٝؾ ثىَٖجً ٗقجةَز ثدذأ" ػيٚ صذ٘ٝذِٞ َٕج -ٕ

ٍؾَ٘ػز ٍِ خجّجس ػيٚ  "شزؽ اٌّٙبَ"ٝقض٘ٛ صذ٘ٝخ ٗ. ذأ"ـ"اٌمبئّخ اثٗ  اٌّٙبَ"

 :ثسخٞجسٍِ ٕزٓ ثىٗظٞفز مو فَٞج ٝيٜ ٗثالخضٞجس ثىَضؼيقز دَظٖش ششٝؾ ثىَٖجً. 

قفو ششٝؾ ثىَٖجً ٗػذً ثىغَجؿ ىيَغضخذً دضغٞٞش ٍ٘قؼٔ ثىقجىٜ ػيٚ رأ١ِٓ شز٠ؾ اٌّٙبَ: 

 عطـ ثىَنضخ، ٗمزىل قفو أٛ ششٝؾ أدٗثس ٍ٘ؽ٘د ػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً ثىقجىٜ.

: ؽؼو ششٝؾ ثىَٖجً ٝخضفٜ صيقجةٞجً ٍِ ػيٚ شجشز ْٗٝذٗص فٜ ب  بئ١رٍمشز٠ؾ اٌّٙبَ إخفبء 

إلػجدر ػشع ششٝؾ ثىَٖجً ٝنفٜ صقشٝل ٍؤشش ثىفجسر إىٚ ثىَ٘قغ ٗفجه ػذً ثعضؼَجىٔ. 

 ثىزٛ ثخضفٚ فٞٔ ثىششٝؾ.

ثىْ٘ثفز ؽَٞغ : ظٖ٘س ششٝؾ ثىَٖجً أٍجً االحزفبظ ثشز٠ؾ اٌّٙبَ أػٍٝ اإلؽبراد األخزٜ

 دشنو دثةٌ.

ثألصسثس ثىخجطز دجىَيفجس ثىَفض٘فز ٗثىضجدؼز ظٖ٘س سرار شز٠ؾ اٌّٙبَ اٌّزشبثٙخ: رد١ّغ أ

ػْذٍج َٝضيب ششٝؾ ثىَٖجً دجىَيفجس ٗ. ششٝؾ ثىَٖجًىْفظ ثىذشّجٍؼ فٜ ّفظ ثىَْطقز ٍِ 

 ثىَفض٘فز ٝضٌ صؾَٞغ ثىَيفجس ثىَضشجدٖز ػَِ صس ٗثفذ.

 ػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً. Quick Launchٝظٖش ششٝؾ شز٠ؾ ثذء اٌزشغ١ً اٌسز٠غ: إظٙبر 

 : إلظٖجس ثى٘قش أٗ إخفجةٔ ػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً.إظٙبر اٌسبػخ



 

 

 

ٝقً٘ ْٗٝذٗص دؼشع سٍ٘ص ثإلػالٍجس ثىْشطز ٗثىؼجؽيز، : إخفبء اٌزِٛس غ١ز إٌشطخ

ٝغضخذً ٍشدغ ثالخضٞجس ٕزث إلخفجء/ إظٖجس ثىشٍ٘ص ٗ .ٗٝقً٘ دئخفجء ثىشٍ٘ص غٞش ثىْشطز

 .ششٝؾ ثىَٖجً ثىَ٘ؽ٘در ػيٚ

 ."ِٛافك"  ٍشدغ ثىق٘ثس ٗففع ثىضغٞشثس ثىضٜ أدخيضٖج ػيٚ ششٝؾ ثىَٖجً، ثّقش صس إلغال -ٖ

 

 Start Menuلبئّخ اثذأ 

َٝنِ صؼشٝف قجةَز ثدذأ دأّٖج ثىشمٞضر ثألعجعٞز ثىضٜ صشَو ؽَٞغ ثىضطذٞقجس ٗثإلػذثدثس ثىخجطز 

 "اثـذأ"قجةَز ثىضجىٜ  شنوثىَٝغو ٗدْظجً صشغٞو ْٗٝذٗص. 

 ٞل ثُٟ ٗظٞفز مو ٍِ ٍقض٘ٝجس ٕزٓ ثىقجةَز:ٍٗقض٘ٝجصٖج، ٗإى

 

 ًاٌىّج١ٛرز إ٠مبف رشغ١ Turn Off    

Computer:  ٝغضخذً ٕزث ثالخضظجس إلٝقجف صشغٞو

دجىطشٝقز ثىظقٞقز. فذَؾشد  Windowsْٗٝذٗص 

"إ٠مبف ثىْقش ػيٚ ٕزث ثالخضظجس عٞظٖش ٍشدغ ف٘ثس 

 شنوأّظش ثى" اٌىّج١ٛرزرشغ١ً 

 .ثىضجىٜ
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صقذٝذ ثىنٞفٞز ثىضٜ ٝشٝذ ثىَغضخذً إؽفجء  إ٠مبف رشغ١ً اٌىّج١ٛرزف٘ثس ٍشدغ  ٝطيخ

"إػبدح ، "Turn Off  "إ٠مبف اٌزشغ١ً ،"Stand By  "إسجبد :ثىخٞجسثس ٕٜثىقجعخ دٖج 

 ."Restart اٌزشغ١ً

 

 رسد١ً خزٚج Log Off  ٝغضخذً ٕزث ثالخضظجس ىيض٘قف ػِ ثىؼَو ػَِ فغجح :

يٚ فغجح ٍغضخذً آخش. ٗػْذ ثىْقش ػيٚ ٕزث ثالخضظجس ٍغضخذً ٍج ٗثالّضقجه ىيؼَو ػ

 ّظش ثىشنو.، ا"Windows"رسد١ً اٌخزٚج ِٓ ٝظٖش ٍشدغ ف٘ثس 

 

 

 

 

"رسد١ً ػْذ ثخضٞجس ثألٍش 

فئُ ْٗٝذٗص عٞقً٘ دقفع ؽَٞغ ثىَيفجس ثىَفض٘فز ٗإغال  ثىذشثٍؼ ثىَغضخذٍز،  اٌخزٚج"

ٍِ ثعٌ ٍغضخذً ٗميَز ثىخجطز  َغضخذً ؽذٝذ دجعضؼَجه ثىقجعخ ٗفق إػذثدثصٔىيغَجؿ ى

فئُ ؽَٞغ ثألػَجه ٗثىضطذٞقجس ثىَفض٘فز  "رجذ٠ً اٌّسزخذَ". أٍج إرث صٌ ثخضٞجس ثألٍش ٍشٗس

ثإلٍنجّٞز ىَغضخذً ؽذٝذ  ػيٚ فجىٖج دُٗ إغال ، ٗصؼطٜ صذقٚ ىغجدقثىخجطز دجىَغضخذً ث

جدق عْؾذ دجىذخ٘ه ٗثىؼَو ػَِ إػذثدس فغجدٔ ثىخجص. ٗػْذ ثىشؽ٘ع إىٚ ثىقغجح ثىغ

 أُ ٗػغ ْٗٝذٗص الصثه ػيٚ فجىٔ دُٗ صغٞٞش )ال صغٞٞش ػيٚ عطـ ثىَنضخ(.

 



 

 

 ًىٖ٘ثر ثىضؼجٍو ٍغ دٞتز صشغٞو  ذأ"ـ"اث: ٗػغ ٕزث ثالخضظجس ػَِ قجةَز رشغ١MS-

DOS َِفَٞنِ ىَغضخذٍٜ ْٗٝذٗص مضجدز ثألٗثٍش ٗصْفٞزٕج صَجٍجً مَج ى٘ أٌّٖ ٝؼَيُ٘ ػ .

 ٕزث ثالخضظجس ىضشغٞو أٛ دشّجٍؼ ٗفضـ أٛ ٍيف.، مَج َٝنِ ثعضخذثً DOSدٞتز 

 

 

 

 

 

 

 ٕزث ثالخضظجس ثىَغضخذً ٍِ ثىقظ٘ه ػيٚ ثىضؼيَٞجس ثىخجطز دطشٝقز َٝن ِ : رؼ١ٍّبد

 صشغٞو أٝز ٍٞضر أٗ دشّجٍؼ فٜ ّظجً ْٗٝذٗص أٗ فضٚ فو أٝز ٍشجمو قذ ص٘ثؽٔ ثىَغضخذً.

 

 ٍيفجس دأعَجةٖج أٗ دقؾَٖج أٗ  /ثىذقظ ػِ ٍيفثىَغضخذً ٍِ ِ ٕزث ثالخضظجس : َٝن  ثحش

مَج َٝنِ ثىذقظ ػِ مَذٞ٘صش ػَِ شذنز ٍقيٞز دأعَجةٖج. أٗ ثىذقظ ػِ  صجسٝخ إّشجةٖج.

عْأصٜ ػيٚ ششؿ ٕزث ثالخضظجس دجىضفظٞو فٜ ٗأشخجص ػيٚ ثىشذنز ثىؼْنذ٘صٞز. 

 ثىظفقجس ثىضجىٞز.

 

 ثىَٖجً. فذجعضخذثً  ثىقٞجً دجىؼذٝذ ٍِثىَغضخذً ٍِ  "إػذاداد"ثخضظجس َٝن ِ : إػذاداد

َٝنْْج ثىضقنٌ دَظٖش ثىقجعخ، ٗصؼشٝف ثألؽٖضر ثىَيققز دجىقجعخ  "ٌٛحخ اٌزحىُ"

ٍِ إػجفز ؽجدؼز ؽذٝذر إىٚ ثىقجعخ ٗ  "ِدٍذ اٌطبثؼبد"ْْج ٍٗؼشفز فجىضٖج. مَج َٝن  

 ٍؼجْٝز ثألػَجه ثىَ٘ؽ٘در فٜ ؽ٘س ثىطذجػز.
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 س ثىضطذٞقٞز ثألخٞشر ثىضٜ صٌ ثىضؼجٍو : صؼشع ٕزٓ ثىقجةَز ثىَيفجس ٗثىَغضْذثاٌّسزٕذاد

ٍؼٖج. فذَؾشد ثىْقش ػيٚ أٛ ٍِ ٕزٓ ثىَيفجس ٝقً٘ ْٗٝذٗص دضشغٞو ثىذشّجٍؼ ثىخجص دٖزث 

 ثىَيف ٗفضـ ثىَيف ٍذجششر.

 

 

 

 

 

 

 

    

 ػيٚ ثخضظجسثس ىؾَٞغ ثىذشثٍؼ ثىَغذضز ػيٚ ثىقجعخ.  "اٌجزاِح": صقض٘ٛ قجةَز اٌجزاِح

 ٕزٓ ثىذشثٍؼ أٗ فزفٖج. فَِ ْٕج َٝنْل صشغٞو أٛ ٍِ

 

 إػبفخ ثزٔبِح إٌٝ لبئّخ "اثذأ"

 ."إػذاداد"عٌ ثخضش ثألٍش  "اثذأ"صس  ػيٚثّقش  -ٔ

"شلز٠ؾ اٌّٙلبَ ٍِ ثىقجةَز ثىفشػٞز ثخضش ثألٍوش  -ٕ

 .ٚلبئّخ اثذأ"

"خظلللبئض شلللز٠ؾ اٌّٙلللبَ ٍشدوووغ فووو٘ثس ٍوووِ  -ٖ

أّقوش ، "لبئّلخ اثلذأ"ٍِ صذ٘ٝخ ٗ، ٚلبئّخ اثذأ"

 ."رخظ١ض"صس  ػيٚ



 

 

 ."إػبفخ"صس  ػيٚ، ثّظش ثىشنو، ثّقش "رخظ١ض لبئّخ اثذأ اٌىالس١ى١خ"ف٘ثس ٍِٗ ٍشدغ  -ٗ

"ِٛافك  صس ػيٚفذد ٍغجس ثىَؾيذ أٗ ثىَيف مجٍالً )أٗ ثمضذٔ فٜ عطش ثألٗثٍش عٌ ثّقش  -٘

Ok" اٌزبٌٟ صس  ػيٚ، عٌ ثّقش"Next". 

ذ عٌ ثّقش عضظٖش ّجفزر صغأىل ػِ ثىَؾيذ ثىزٛ صشٝذ ثخضظجس ثىذشّجٍؼ فٞٔ. فذد ٍ٘قغ ثىَؾي -ٙ

 ."اٌزبٌٟ"صس  ػيٚ

 " . Finish"إٔٙبءثػغؾ ػيٜ صس -7

 

 حذف ػٕظز ِٓ لبئّخ "اثذأ"

 .ٖإىٚ  ٔمشس ثىخط٘ثس ثىغجدقز ٍِ  -ٔ

صس  ػيووٚ، ثّظووش ثىشوونو ثىغووجدق، ثّقووش "رخظلل١ض لبئّللخ اثللذأ اٌىالسلل١ى١خ"ٍووِ ٍشدووغ فوو٘ثس  -ٕ

 ."إساٌـخ"

 ػيوٚصس "إصثىوز"، عوٌ ثّقوش  ٚػيو، عوٌ ثّقوش "اثلـذأ"إصثىضؤ ٍوِ قجةَوز ثىزٛ صشٝذ ثىذشّجٍؼ فذد  -ٖ

 صس"إغال ".

 

 ِسح ِحز٠ٛبد لبئّخ "اٌّسزٕذاد":

 .ٖإىٚ  ٔمشس ثىخط٘ثس ثىغجدقز ٍِ  -ٔ

صس  ػيووٍٚووِ ٍشدووغ فوو٘ثس "صخظووٞض قجةَووز ثدووذأ ثىنالعووٞنٞز"، أّظووش ثىشوونو ثىغووجدق، أّقووش  -ٕ

 "ٍـغـ".

 

 :Control Panel ٌٛحخ اٌزحىُ
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ٍغوو صغٞٞوش ثىقجعخ ىذٝؤ ش إػذثدثس دضغٞٞ Windows ػْذٍج ٝشغخ ٍغضخذً ّظجً ثىضشغٞو

أىوو٘ثُ ثىشجشووز ٗثىفووجسر ٗى٘فووز ثىَفووجصٞـ ٗميَووز ثىَووشٗس ثىخجطووز دقغووجدٔ ٗإػووذثد ؽجدؼووز ؽذٝووذر 

صقضو٘ٛ ٗ. ٕٜ ثىخٞجس ثألٍغوو ىضغٞٞوش ٕوزٓ ثإلػوذثدثس "ٌٛحخ اٌزحىُ"صنُ٘  ثإلػذثدثس ثإلقيَٞٞز،ٗ

، ثّظوش Windowsٝقز ػَو صغٞٞش ؽشفٜ ػيٚ ف٘ثىٜ ػششِٝ ػْظشثً صغضخذً  "ٌٛحخ اٌزحىُ"

 ثىشنو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝؼضَووذ ػووذد ثىؼْجطووش فووٜ ى٘فووز ثىووضقنٌ ػيووٚ ثىقطووغ ثإلىنضشّٗٞووز ثىَغذضووز ػيووٚ ثىقجعووخ  :ِالحظللخ

 ٗػيٚ ثىطشٝقز ثىضٜ ثخضجسٕج ثىَغضخذً أعْجء صغذٞش ّظجً ثىضشغٞو.



 

 

 

 "ُفزح "ٌٛحخ اٌزحى 

عوٌ  "إػلذاداد"ثخضٞوجس  عوٌ "اثلذأ"صس  ػيوٚػوِ ؽشٝوق ثىْقوش  "ٌٛحلخ اٌلزحىُ"َٝنِ فضـ 

أٝقّ٘وز  ػيوٚ، مَوج َٝنوِ ثى٘طو٘ه إىوٚ ى٘فوز ثىوضقنٌ ػوِ ؽشٝوق ثىْقوش ثىَوضدٗػ "ٌٛحخ اٌزحىُ"

 ."ٌٛحخ اٌزحىُ"أٝقّ٘ز  ػيٚعٌ ثىْقش ّقشثً ٍضدٗؽجً  "سطح اٌّىزت"ػيٚ  "خٙبس اٌىّج١ٛرز"

ٌ عْ٘ػووـ فووٜ ثىؾووذٗه ثىضووجىٜ إٔووٌ ثىؼْجطووش )ثألٝقّ٘ووجس( ثىَ٘ؽوو٘در دثخووو ى٘فووز ثىووضقنٗ

 :ٗٗظٞفز مو ٍْٖج

 
 إػبفخ أخٙشح

ٝقوً٘ ٕووزث ثىؼْظووش دضشووغٞو ٍؼووجىؼ ثألؽٖوضر ثىووزٛ ٝغووَـ دقووو ٍشووجمو ثألؽٖووضر 

ثىَغذضز ٗفزف ؽٖجص ٍؼوِٞ أٗ إٝقوجف صشوغٞئ ٗموزىل إػوجفز أؽٖوضر ؽذٝوذر إىوٚ 

 ثىْظجً.

 إػبفخ أٚ إساٌخ اٌجزاِح 

صؤ ٗإػوجفز أٗ ٝقً٘ ٕزث ثىؼْظوش دئػوجفز أٗ إصثىوز أؽوضثء ٍوِ ّظوجً ثىضشوغٞو رث

 إصثىز دؼغ ثىذشثٍؼ ثىَغذضز فؼالً ػيٚ ثىْظجً.

 األطٛاد ٚأخٙشح اٌظٛد 

وو و ٕووزث ثىؼْظووش أٗ ٝ ذطووو إطووذثس ثألطوو٘ثس ٍووِ ثىؾٖووجص ٗٝغووَـ دئػووجفز ٝفؼ 

أط٘ثس ٍخظظز ألفذثط ٍؼْٞز مَج ٝغوَـ دضؼٞوِٞ إػوذثدثس أؽٖوضر ثى٘عوجةؾ 

 ثىَضؼذدر.

 اٌزبر٠خ ٚاٌٛلذ 

ئدخوجه ثى٘قوش ٗثىضوجسٝخ ٗصقذٝوذ ٍْطقوز ثىض٘قٞوش )ثىَْطقووز َّٝنوِ ٕوزث ثىؼْظوش د
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 ثىضٍْٞز( ثىضٜ صقغ فٖٞج ثىَذْٝز ثىضٜ صؼٞش فٖٞج.

 
 اٌخطٛؽ

ؼْظش ٍِ إػجفز ٗفزف ثىخط٘ؽ ثىَغضخذٍز فوٜ إظٖوجس ثىخطو٘ؽ َّٝنِ ٕزث ثى

 ػيٚ ثىشجشز أٗ أعْجء ثىطذجػز.

 
 اٌخ١براد اإلل١ّ١ٍخ ٚخ١براد اٌٍغخ

شٝقووز ػووشع ثىضووجسٝخ ٗثى٘قووش ٗثألػووذثد ٗثىؼَووالس ٗأٛ ٝقووذد ٕووزث ثىؼْظووش ؽ

ثىيغجس ثىَغذضز ٍوغ ثىْظوجً ٗأٛ ثىيغوجس ثىَغوضخذٍز فوٜ إظٖوجس ٍشدؼوجس ثىقو٘ثس 

 ٗثىْ٘ثفز.

 
 اٌطبثؼبد ٚاٌفبوسبد

ظٖووش ٕووزث ثىؼْظووش ثىطجدؼووجس ثىَغذضووز ٍووغ ثىْظووجً ٍووغ إٍنجّٞووز صغٞٞووش إػووذثدثس ٝ  

عووضخذثً ؽٖووجص ثىقجعووخ ىيؼَووو ٘فش إٍنجّٞووز الثىخظووجةض ىٖووزٓ ثىطجدؼووجس ٗٝ وو

 مفجمظ.

 
 اٌؼزع

ٝضٌ فوٜ ٕوزث ثىؼْظوش ثخضٞوجس ثألىو٘ثُ ٗثىخطو٘ؽ ٗصقذٝوذ خظوجةض ثىْ٘ثفوز ٍوِ 

أشووشؽز ٗأصسثس ٗثىخيفٞووز ٗثىووْقش ثىخجطووِٞ دغووطـ ثىَنضووخ ٗثخضٞووجس شجشووز 

 ثىض٘قف ...ثىخ.

 
 اٌّبٚص

شػز ىفووجسر ػيووٚ ثىشجشووز دجىْغووذز ىغووثٝقووً٘ ٕووزث ثىؼْظووش دضقذٝووذ عووشػز ٍؤشووش 



 

 

، ٗصقذٝووذ شوونو (ثىْقووش ىَووضدٗػ)صقشٝوول ثىفووجسر دجىٞووذ، ٗعووشػز صضووجدغ ثىْقووشصِٞ 

 ٍؤشش ثىفجسر.

 
 ّدٍذخ١براد اٌ

َٝنوووِ ىٖوووزث ثىؼْظوووش صقذٝوووذ ثػضَوووجد ثعوووضخذثً ثىْقوووشر ثىَفوووشدر ىفوووضـ ثىَيفوووجس 

ٗثىَؾيووذثس ٗصشووغٞو ثىذووشثٍؼ، مَووج َٝنووِ ْٕووج صقذٝووذ ثىطشٝقووز ثىضووٜ صظٖووش فٖٞووج 

يذثس ٍغ ٍيققجصٖج ٗإظٖجس ثىَيفوجس ٗثىَؾيوذثس ثىَخفٞوز أٗ أعَجء ثىَيفجس ٗثىَؾ

 إظٖجسٕج.

 
 شز٠ؾ اٌّٙبَ ٚلبئّخ اثذأ

َٝنوِ ٕووزث ثىؼْظوش ثىَغووضخذً ٍووِ صقذٝوذ خظووجةض ٗإػووذثدثس موو ٍووِ شووشٝؾ 

 ثىَٖجً ٗقجةَز ثدذأ ٍغ فزف ثىذشثٍؼ أٗ إػجفضٖج إىٚ قجةَز ثدذأ.

 
 ٌٛحخ اٌّفبر١ح

د ٍوشثس مضجدوز ثىشٍوض ػْوذ ثالفضفوجظ دجىَفضوجؿ َٝنِ ٕزث ثىؼْظش ٍوِ صقذٝوذ ػوذ

صؼٞوِٞ ثىيغوز ثىضوٜ صغوضطٞغ ى٘فوز ٍٗؼغ٘ؽجً، ٍغ صقذٝذ ٍؼذه ٍٗٞغ ثىَؤشش، 

 ثىَفجصٞـ ثىضؼجٍو ٍؼٖج، ٗأٛ ى٘فز ٍفجصٞـ صضؼجٍو ٍؼٖج.

 

ٌٛحلخ "ىوَٞنِ ثىَغوضخذً ٍوِ ثىضؼجٍوو ٍوغ  .Windows XP Proّظوجً ثىضشوغٞو صٌ إػوذثد 

ػللزع "ٗؽشٝقوز ، مَوج فووٜ ثىشونو ثىغووجدق، خ"اٌؼلزع اٌىالسلل١ى١"ز ؽشٝقوودطوشٝقضِٞ،  "اٌلزحىُ

 .ثّظش ثىشنو ثىضجىٜ خ"ٌفئا
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ئرث فو َٝنِ ىيَغوضخذً صقذٝوذ ثىطشٝقوز ثىضوٜ ٝفؼوو ثعوضخذثٍٖج ىيضؼجٍوو ٍوغ ى٘فوز ثىوضقنٌ. :ِالحظخ

قوش ثىضوٜ شوشفْجٕج عوجدقًج فٞنفوٜ ثىْطوش جٗىٌ صضَنِ ٍِ سهٝوز ثىؼْ "ٌٛحخ اٌزحىُ" قَش دفضـ

 ، ٗثىؼنظ طقٞـ."اٌزجذ٠ً إٌٝ ؽز٠مخ اٌؼزع اٌىالس١ى١خ" ثألٍش ػيٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚسٕسزؼزع ٕ٘ب رغ١١ز ثؼغ اإلػذاداد ِٓ ٌٛحخ اٌزحىُ:

 

 اٌفبرح إػذاد: 

 ثىفجسر ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز: عشػز ٍؤششىؼذؾ  -



 

 

عووٌ ثخضووش  فتووز  "ٌُٛحللخ اٌللزحى"عووٌ  "إػللذاداد" ػيووٚعووٌ ثّقووش ، "اثللذأ"صس  ػيووٚثّقووش  .ٔ

أٝقّ٘وز  ػيوٚعوٌ ثّقوش  -إرث مْوش صؼَوو دطشٝقوز ػوشع ثىفتوز– ح أخلزٜ""ؽبثؼبد ٚأخٙلش

 ."اٌفبرح"

 "ٌٛحخ اٌزحىُ"فٞنفٜ ػْذ ثى٘ط٘ه إىٚ  إرث مْش صؼَو دطشٝقز ثىؼشع ثىنالعٞنٞز: ِالحظخ

 ."خظبئض اٌّبٚص"عٞظٖش ٍشدغ ف٘ثس ٗ ّقشًث ٍضدٗؽًج. "ّبٚص"اٌأٝقّ٘ز  ػيٚثىْقش 

عووقخ ز فشمووز ٍؤشووش ثىفووجسر ػووِ ؽشٝووق فووذد عووشػ، "خ١للبراد اٌّرشللز" صذ٘ٝووخٍووِ  .ٕ

ثىَؤشووش  ثىَٞووِٞ ىؾؼووو فشمووز ثىَؤشووش أدطووأ، أٗ إىووٚ ثىٞغووجس ىؾؼووو فشمووز  ثىَْضىقووز إىووٚ

 .ٍ٘ثفق ػيٚعٌ ثّقش  ،أعشع

 

فووئُ  إػووذثد ثىفووجسر ىٞضْجعووخ ٍووغ ٝووذٓصغٞٞووش ثىَغووضخذً ٝغووضخذً ٝووذٓ ثىٞغووشٙ ٗأسثد ُ جإرث موو -

Windows XP ٝ  َ  ذؼوذ ثى٘طو٘ه إىوٚف. ثىفوجسرإػوذثدثس ضؼوذٝو ِ ثىَغوضخذً ٍوِ ثىقٞوجً دن 

 ،"رىل٠ٛٓ األسرار" ، ٗػوَِ"األسرار" صذ٘ٝخ، ٍِٗ "خظبئض اٌّبٚص"ٍشدغ ف٘ثس 

 ."ِٛافك" ػيٚثّقش عٌ  "جذ٠ً األسرار األسبس١خ ٚاٌثب٠ٛٔخ"ر ذد خجّز ثالخضٞجسف

 

 فوجسرٍؤشوش ثىَغوضخذً ثػضَوجد د ثثىنغٞش ٍِ ثىَشّٗوز إرث ٍوج أس .Windows XP Pro ٝقذً -

 صذوووذٝو مجفوووز ثىَؤشوووشثس دفؼوووز ٗثفوووذر، أٗ صذوووذٝو أفوووذىيَغوووضخذً  َِّنوووٝ  دقٞوووظ  يوووفٍخض

 ىيضذذٝو ٍِ ٍؤششثس ثىفجسر ثىقٞجعٞز ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز: .فٜ مو ٍشرثىَؤششثس 

 ."اٌّرشزاد"، فذد صذ٘ٝخ "خظبئض اٌّبٚص"ٍِ ٍشدغ ف٘ثس  .ٔ

شنو ٍؤششثس ثىفوجسر ىضغٞٞش مجفز ٍؤششثس ثىفجسر، فذد ثىْظجً ثىؾذٝذ ثىزٛ صشٝذ صغٞش  .ٕ

 ."ٔظبَ"ىٔ ٍِ قجةَز 

 ثىَؤشوش ػيوٚ، ثّقوش "رخظل١ض" ىضغٞٞش ٗثفذ ٍِ ثىَؤششثس فٜ مو ٍشر، فٜ قجةَوز .ٖ

طوو٘سر  ػيووٚثّقووش ٗ "اسللزؼزاع" ػيووٚثىووزٛ صشٝووذ صغٞٞووشٓ. ٗدؼووذ مووو صقذٝووذ، ثّقووش 
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 -ثىضثٗٝز ثىغفيٚ ثىَْٞوٚ صؼشع ٍؼجْٝز ىيظ٘سر فٜ - ثىضٜ صشٝذ صؼْٖٞٞج مذذٝو ثىَؤشش

 .إلمَجه ثإلؽشثء (ِٛافك) ػيٚٗ (رطج١ك) ػيٚثّقش ٗ. "حـفز" ػيٚ ّقشعٌ ث

  ٌٛحخ اٌّفبر١حرغ١١ز إػذاداد 

، صذقٚ ى٘فز ثىَفوجصٞـ ثألدثء ػيٚ ثىقجعخ إىٚ عشػزفٖٞج ثىَغضخذً قضجػ ٝفٜ ثىقجالس ثىضٜ 

عوشع دشونو أ  ىفوجسرجعوضخذثً ثثإلؽشثءثس ٗثألٗثٍش ثىضٜ صْفوزٕج دَٝنِ صْفٞز ٍؼظٌ ٗفؼو، ثأل ٕٜ

 .دجعضخذثً صشمٞذجس ٍِ ثىَفجصٞـ ػيٚ ى٘فز ثىَفجصٞـ

، عوضظٖش ّجفوزر "ٌٛحلخ اٌلزحىُ"ٍوِ  "ٌٛحلخ اٌّفلبر١ح"أٝقّ٘وز  ػيوٚػْذ ثىْقش ثىَوضدٗػ ٗ

 صشذٔ ثىشنو ثىضجىٜ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

ثىوضقنٌ دوضٍِ صنوشثس فوشف ػْوذ  "خظبئض ٌٛحخ اٌّفلبر١ح"َٝنِ ٍِ خاله ٍشدغ ف٘ثس 

. مَوج "ٍِٙلخ اٌزىلزار"زث ثىقوشف ٗرىول ٍوِ خواله صقشٝول ٍؤشوش ثعضَشثس ثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجؿ ٕ

. مَوج أُ دجإلٍنوجُ "سلزػخ اٌزىلزار"َٝنِ صقذٝذ ٍؼّذه صنشثس ثألفشف ٍِ خاله صقشٝل ٍؤشوش 

 ."سزػخ ١ِٚغ رأص اٌّرشز"ثىضقنٌ دَؼّذه ٍٗٞغ ٍؤشش ثىنضجدز ٍِ خاله صقشٝل ٍؤشش 

 

 إػذاد اٌٛلذ ٚاٌزبر٠خ 

ىَيفووجس ٗصْظووٌٞ ثصقذٝووذ قَٞووز خظووجةض ٗقووش ٗصووجسٝخ إّشووجء  فووٜٝغووضخذً ثى٘قووش ٗثىضووجسٝخ 

قووذ ٝؼووطش ثىَغووضخذً إىووٚ . فثىذوشثٍؼ ٕووزٓ ثإلػووذثدثسدؼووغ صغووضخذً مَووج إسعوجه سعووجةو ثىفووجمظ، 

يضؼذٝو ػيٚ ثى٘قش ىٗصؼذٝو ثى٘قش أٗ ثىضجسٝخ ثىَغؾيِٞ فٜ ؽٖجص ثىقجعخ ىذٝٔ دغذخ ػذً دقضَٖج. 

 ٗثىضجسٝخ ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

  ."اٌزللبر٠خ ٚاٌٛلللذ"ػْظووش  ػيووٚ، عووٌ ثّقووش ّقووشثً ٍضدٗؽووجً "ٌٛحللخ اٌللزحىُ"ىووٚ ثّضقووو إ  -ٔ

 ، ثّظش ثىشنو ثىضجىٜ."خظبئض اٌزبر٠خ ٚاٌٛلذ"عضظٖش ّجفزر ٍشدغ ف٘ثس 
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فوذد ثىضوجسٝخ ثىَوٞالدٛ ثىظوقٞـ، ٗثػوذؾ ثى٘قوش فغوخ "اٌزلبر٠خ ٚاٌٛللذ"، ٍِ صذ٘ٝوخ   -ٕ

 ثىغجػز ثىظقٞقز.

 

  اٌٍغخ ٚخ١براد اإلل١ّ١ٍخاٌخ١براد 

ىَغضخذً فٜ مغٞش ٍِ ثألفٞجُ إىٚ صغٞٞش ثىَْؾ ثىزٛ ٝؼَو دؤ ثىقجعوخ دقٞوظ ٝؤخوز ثٝقضجػ 

فووٜ ػووِٞ ثالػضذووجس ثإلػووذثدثس ثألعجعووٞز ثىخجطووز دذيووذ ٍؼووِٞ مووَْؾ ثألسقووجً ٗثىف٘ثطووو ٗثىؼَيووز 

ثىَغوضخذٍز ٗشوونو ثى٘قووش ٗثىضووجسٝخ فٞووظ صغووضخذً ٕووزٓ ثإلػووذثدثس ٍووغ مغٞووش ٍووِ ثىذووشثٍؼ. ىضغٞٞووش 

 جسثس ثإلقيَٞٞز ٗخٞجسثس ثىيغز ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ثىخٞ

ٗثّقووش  ٌٛحللخ اٌللزحىُ"ثّضقووو إىووٚ "  -ٔ

"اٌخ١للللللللبراد اإلل١ّ١ٍللللللللخ  ػيووووووووٚ

 .ٚخ١براد اٌٍغخ"

عووووووضظٖش ّجفووووووزر ٍشدووووووغ فوووووو٘ثس   -ٕ

"اٌخ١للللبراد اإلل١ّ١ٍللللخ ٚخ١للللبراد 

 ، ثّظش ثىشنو.اٌٍغخ"

، "اٌخ١براد اإلل١ّ١ٍخ"ٍِ صذ٘ٝخ   -ٖ

 فذد ثعٌ ثىذيذ ثىزٛ صؼٞش فٞٔ.

فووذد ىغووجس ، "ٌغللبد"ِ صذ٘ٝووخ ٍوو  -ٗ

ثىْظ٘ص ثىضٜ ص٘د ثعضخذثٍٖج ػيٚ 

، ٗفووذد ثىيغووز ثىَغووضخذٍز فووٜ ثىقوو٘ثةٌ -عووضؾذ ثىيغووز ثىؼشدٞووز إفووذٙ ٕووزٓ ثىيغووجس–ؽٖووجصك 

 ٍٗشدؼجس ثىق٘ثس.



 

 

 

 إػذاد األطٛاد 

 َٝنِٗأمغش ٍِ ٍؾشد صغٞٞش ثىَظٖش.  .Windows XP Pro صقذً ٍٞضثس ثىضخظٞض فٜ

ـ فضٍِ  ظ٘سدجىٝقً٘ دضطذٞقٖج  (ػَيٞز)ٍشثفقز ألٛ فذط  ط٘صٞزصأعٞشثس  إػجفزىيَغضخذً 

، سعجةو صقزٝشٝز، ٗط٘ه دشٝذ إىنضشّٜٗ ؽذٝذ. عيز ثىَقزٗفجس إفشثؽٍؾيذثس، صشغٞو دشثٍؼ، 

ىيَغضخذً ؽشٝقز دغٞطز ىيقٞجً "ٌٛحخ اٌزحىُ" ٍِ  "األطٛاد ٚأخٙشح اٌظٛد"ٝ٘فش ػْظش 

 خط٘ثس ثىضجىٞز: دزىل. ىشدؾ فذط ٍج دظ٘س ٍشثفق ىٔ ثصذغ ثى

ٗثّقووش  ٌٛحللخ اٌللزحىُ"ثّضقووو إىووٚ "  -ٔ

األطلللللللللٛاد ٚأخٙلللللللللشح " ػيوووووووووٚ

 .اٌظٛد"

عووووووضظٖش ّجفووووووزر ٍشدووووووغ فوووووو٘ثس   -ٕ

خظلللللبئض األطلللللٛاد ٚأخٙلللللشح "

 ثّظش ثىشنو.اٌظٛد"، 

، "أطلللٛاد إٌظلللبَ"ٍوووِ صذ٘ٝوووخ   -ٖ

 "أحلللذاس اٌجزٔلللبِح"ٍٗوووِ قجةَوووز 

فووذد أٗالً ثىقووذط ثىووزٛ صوو٘د سدطوؤ 

صس  ػيوووٍٚوووغ ثىظووو٘س، عوووٌ ثّقوووش 

 ٗقٌ دضقذٝذ ثىظ٘س ثىَشثفق ىٖزث ثىقذط. "اسزؼزاع"

 

 

 

 /إساٌخ اٌجزاِح إػبفخ Add/Remove Programs : 
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ٝقً٘ ٍغضخذً ثىقجعخ ثٟىٜ دضغذٞش ثىؼذٝذ ٍِ ثىذشثٍؼ ثىضطذٞقٞز ٗىغجس ثىذشٍؾز ثىضٜ ٝقضجػ 

ٚ ٍقضفظجً ٝذقٗىنِ ٍجرث ى٘ ىٌ ٝؼذ ثىَغضخذً دقجؽز إىٚ ٕزث ثىذشّجٍؼ أٗ رثك، ٕو ، ٖج فٜ ػَئٞىإ

فٜ رثمشر ثىقجعخ ثىغجّ٘ٝز ٗدجىضجىٜ فؾض فؾٌ ٍِ ٕزٓ ثىزثمشر دُٗ فجةذر؟ أً ٝقً٘ دجىضخيض  دٔ

إىٚ ثىقجعخ ٍِ ثىؼَيٞجس ثىضٜ َٝنِ إػجفز ثىذشثٍؼ ٍِ ٕزٓ ثىذشثٍؼ؟ صؼضذش إصثىز ثىذشثٍؼ ٍِ ٗ

ألدثء ٕزٓ دأدثر خجطز  WindowsXPىقذ صٌ صضٗٝذ ّظجً ثىضشغٞو ٗأُ صضنشس دشنو ٍؼطشد. 

 ."ٌٛحخ اٌزحىُ"ثىَ٘ؽ٘د فٜ  "إساٌخ اٌجزاِحأٚ  إػبفخ"دثر ٕٜٗ ثأل ثى٘ظٞفز

 

 إساٌخ ثزٔبِح ِٓ اٌحبست 

، ٍِ ثىقجةَز ثىفشػٞز "Settingsإػذاداد "ثخضش ثألٍش  ،"Startاثذأ "صس  ػيٚثّقش  .ٔ

 ."Control Panelٌٛحخ اٌزحىُ " ػيٚثّقش 

دضشغٞو  Windows XPعٞقً٘ ". إساٌخ ثزاِحأٚ  إػبفخ"أٝقّ٘ز  ػيٚثّقش ّقشر ٍضدٗؽز  .ٕ

 .ساٌخ اٌجزاِح"إإػبفخ أٚ دشّجٍؼ "

ثىذشّجٍؼ ثىزٛ ص٘د إصثىضٔ ٍِ ثىقجعخ،  ػيٚ، ثّقش رغ١١ز اٌجزاِح أٚ إساٌزٙب""صذ٘ٝخ ٍِ  .ٖ

 عٞضٌ صقذٝذ ثىذشّجٍؼ ثىَشغ٘ح إصثىضٔ، ثّظش ثىشنو.

 ."إساٌــخ"صس  ػيٚىيذذء دئصثىز ثىذشّجٍؼ ثّقش  .ٗ

عضظٖش  .٘

ىز صأمٞذ سعج

ثإلصثىز صغأه 

ثىَغضخذً ػِ 

صأمذٓ ٍِ 

إصثىز 



 

 

 ."OK"ِٛافك صس  ػيٚثىذشّجٍؼ ٍِ ػذٍٔ. ىَضجدؼز إصثىز ثىذشّجٍؼ ثّقش 

 

 إػبفخ ثزٔبِح خذ٠ذ إٌٝ اٌحبست 

ػيٚ ثىؼنظ صَجٍجً ٍِ ػَيٞز إصثىز ثىذشثٍؼ، قذ ٝقضجػ ثىَغضخذً ىضغذٞش أفذ ثىذشثٍؼ 

ثىَنضخ، دشثٍؼ ثىفٞشٗعجس، دشثٍؼ ثىشعٌ ثىَخضيفز(. إُ  ثىضطذٞقٞز ثىضٜ ٝنُ٘ دقجؽضٖج )دشثٍؼ

"إػبفخ أٚ ثىطشٝقز ثىَغيٚ ىيذذء دؼَيٞز صغذٞش ثىذشثٍؼ ثىؾذٝذر صنُ٘ ػِ ؽشٝق ثعضخذثً أدثر 

 :ضجىٞزصذغ ثىخط٘ثس ثىث، قجعخإىٚ ثىػجفز دشّجٍؼ ؽذٝذ إل. إساٌخ اٌجزاِح"

 دٔ. ثألقشثص ثىخجص ػغ ثىقشص ثىزٛ ٝق٘ٛ ثىذشّجٍؼ فٜ ٍقشك -ٔ

 مَج عذق. ٖٗفضٚ  ٔمشس ثىخط٘ثس ثىغجدقز ٍِ  -ٕ

 عضضغٞش ّجفزر ثىذشّجٍؼ إىٚ ثىشنو ثىضجىٜ. ،"إػبفخ ثزاِح خذ٠ذح"فذد ثىضذ٘ٝخ  -ٖ

  ."لزص ِؼغٛؽ أٚ ِزْ"صس  ػيٚثّقش  -ٗ

 ."رثج١ذ ثزٔبِح ِٓ لزص ِزْ أٚ ِؼغٛؽ"ثصذغ خط٘ثس ثىَؼجىؼ  -٘

 

 

 

 

 

  إػبفخ/إساٌخ ِىٛٔبدWindows 

قجعخ قذ ػيٚ ثىىيؼَو  Windows XPّظجً ثىضشغٞو )صغذٞش( خذً دئػذثد ثىَغضأعْجء قٞجً 

ثىضشغٞو ثالخضٞجسٝز. ٗػيٚ ثىؼنظ صَجٍجً فقذ ٝنُ٘ قشس ثىضخيض  ّظجً دؼغ ٍنّ٘جسْٝغٚ صغذٞش 

دؼذ ثُٟ. ىٖج ٔ ىؼذً فجؽضّظجً ثىضشغٞو ثالخضٞجسٝز ثىضٜ عذق أُ قجً دضغذٞضٖج إفذٙ ٍنّ٘جس ٍِ 

إفذٙ  ٍِٔ ؽذٝذ إرث ٗثؽٖض Windows XPصغذٞش ش ثىَغضخذً إلػجدر ٝؼطو ثُٟ، ٕثىغؤثه 
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"إػبفخ أٚ إلساٌخ أدثر  Windows XP، ىقذ ٗفش ّظجً ثىضشغٞو ثىؾ٘ثح ال. ؟ثىقجالس ثىغجدقز

ّظجً  طشٝقز عٖيز ٗعشٝؼز إلػجفز أٗ إصثىز أٛ ٍِ ٍنّ٘جسم "ٌٛحخ اٌزحىُ"ٍِ  اٌجزاِح"

 ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز: Windowsفز أٛ ٍِ ٍنّ٘جس ىإلصثىز/ إػج دُٗ ػْجء ٝزمش.ثىضشغٞو 

، ٍِ ثىقجةَز ثىفشػٞز "Settingsإػذاداد "ثخضش ثألٍش  ،"Startاثذأ "صس  ػيٚثّقش  .ٔ

 ."Control Panelٌٛحخ اٌزحىُ " ػيٚثّقش 

دضشغٞو  Windows XPعٞقً٘ ". إساٌخ ثزاِحأٚ  إػبفخ"أٝقّ٘ز  ػيٚثّقش ّقشر ٍضدٗؽز  .ٕ

 .ٌخ اٌجزاِح"ساإإػبفخ أٚ دشّجٍؼ "

دضشغٞو  Windows، عٞقً٘ "Windowsإػبفخ ٚإساٌخ ِىٛٔبد "ضذ٘ٝخ ثى ػيٚأّقش  .ٖ

 ، ثّظش ثىشنو."Windows"ِىٛٔبد ٍؼجىؼ 

 ٍشدغ ثالخضٞجس ثىخجص دٔ. ػيٚإلػجفز أفذ ثىَنّ٘جس أٗ إصثىضٔ، أّقش   .ٗ



 

 

 :Disks Drivers, Folders & Files ِحزوبد األلزاص، اٌّدٍذاد، اٌٍّفبد

  ُ ٍقشمجس ثألقشثص ٕٜ إفذٙ ٍنّ٘جس ثىقجعخ ثىشخظٜ ٗثىضٜ صقً٘ دجىذقظ ػِ إ

ثىَؼيٍ٘جس ٗقشثءصٖج ٗمضجدضٖج ٍِ ٗإىٚ ثألقشثص. ثىقشص ثىظيخ ٍٗقشمٔ مضيز ٗثفذر ال َٝنِ 

 ج ٍِ ٍقشك ثألقشثص.َدؼغ، دَْٞج ثىقشص ثىَشُ ٗثىقشص ثىَذٍؼ َٝنِ إخشثؽٖػِ فظيِٖ 

 

 رس١ّخ ِحزوبد األلزاص

ٗ  Aثىَقشمجس دجعضخذثً ثىضشصٞخ ثألدؾذٛ ألفشف ثىيغز ثإلّؾيٞضٝز. فجىقشفِٞ  صضٌ صغَٞز

B  ٝغضخذٍجُ ىيذالىز ػيٚ ٍقشمجس ثألقشثص ثىَشّز. دَْٞج ٝأخز ثىقشص ثىظيخ ػجدر ثىقشف

C: ٍِ ٗإرث مجُ ثىقجعخ ٝقض٘ٛ ػيٚ قشص طيخ إػجفٜ أٗ صٌ صقغٌٞ ثىقشص ثىظيخ إىٚ أمغش .

ٕٗنزث. ٗػْذ  :D:  ٗE:  ٗFإػطجء ٕزٓ ثألؽضثء ثىؾذٝذر ثألفشف  فئّٔ ٝضٌ (Partition)ؽضء 

ثالّضٖجء ٍِ صغَٞز ؽَٞغ ثألقشثص ثىظيذز ٗأؽضثةٖج فئّٔ ٝضٌ صغَٞز ٍقشك ثألقشثص ثىَذٍؾز 

دجىقشف ثىزٛ ٝيٜ آخش فشف صٌ ثعضخذثٍٔ فٜ صغَٞز أؽضثء ثألقشثص ثىظيذز ٗىٞنِ فٜ ٕزٓ 

 .:Gثىقجىز 

 

 ػ١خاٌّدٍذاد ٚاٌّدٍذاد اٌفز

ّظشثً ىيقذسر ثىضخضْٝٞز ثىٖجةيز ثىضٜ أطذقش صضَضغ دٖج أقشثص ثىضخضِٝ، فقذ مجُ ٍِ 

ثألفؼو صقغٌٞ ثألقشثص صقغَٞجً ٍْطقٞجً إىٚ ٍج ٝؼشف دجىَؾيذثس فضٚ ّضَنِ ٍِ ٍضجدؼز ثىَيفجس 

 ثىَؾيذثس ثىفجسغز ال صقضو ٍغجفز صزمش ٍِ رثمشر ثىقشص.ٗدغٖ٘ىز ٗٝغش. 

 :A:  ٗCؾيذ ثىزٛ صضفشع ٍْٔ دقٞز ثىَؾيذثس. صؼضذش ٍقشمجس ثألقشثص )ثىَؾيذ ثىشةٞظ ٕ٘ ثىَٗ

 ٗD:  ٗF: ،ثىَؾيذثس ثىشةٞغز. ٗثىَؾيذثس ثىفشػٞز ٕٜ ٍؾيذثس دثخو ثىَؾيذثس ثىشةٞغز ٜٕ )

ٗقذ صقض٘ٛ ثىَؾيذثس ثىفشػٞز ٕٜ رثصٖج ػيٚ ٍؾيذثس فشػٞز أخشٛ دثخيٖج ... ٕٗنزث. ٗثىٖذف 

 ىقٞجً دذٗس ٍغجػذ فٜ صْظٌٞ ثىَيفجس دثخو ثألقشثص.ٍِ ٗؽ٘د ثىَؾيذثس ثىفشػٞز ث
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 اٌٍّفبد

، ٕٜٗ ٍيفجس صقض٘ٛ ػيٚ ٍِفبد ثزاِح )ٍِفبد رٕف١ذ٠خ(ثىَيفجس فٜ ْٗٝذٗص ّ٘ػجُ. ثألٗه 

ٍِفبد ثىغجّٜ ٗثىضؼيَٞجس ثىضٜ ٝقضجؽٖج ثىقجعخ ٍِ أؽو صشغٞو ثىذشثٍؼ ٗدجىضجىٜ صشغٞو ثىقجعخ. 

دشثٍؼ ٗػِ ثىذشثٍؼ ثىضطذٞقٞز ثىَخضيفز ٍِ ٍؼجىؾجس ثىْظ٘ص ، ٕٜٗ ثىَيفجس ثىضٜ صْضؼ ِسزٕذاد

 دشثٍؼ ثىؾذثٗه ثىقغجدٞز ...إىخ.ٗثىشعٌ 

فشفجً مقذ أقظٚ،  ٕ٘٘أُ ٝقض٘ٛ ػيٚ  Windows XPَٝنِ العٌ ثىَيف فٜ ّظجً ٗ

ثىزٛ عْأصٜ  "خ١براد اٌّدٍذ". ٗىؼشع ثٍضذثدثس أعَجء ثىَيفجس عْغضخذً ثً ٗال ٝضطيخ ثٍضذثد

فقجً. ٗدغغ ثىْظش ػِ أّ٘ثع ثىَيفجس ثىضٜ صضؼجٍو ٍؼٖج أٗ ثٍضذثدثصٖج أٗ ثألقشثص ػيٚ رمشٓ ال

" ٗ ِسزىشف ٠ٕٚذٚسٗفش دشّجٍؾٜ " Windows XPثىضٜ خضّش فٖٞج، فئُ ّظجً ثىضشغٞو 

 " العضؼشثع ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ٗثىضقنٌ دٖج.خٙبس اٌىّج١ٛرز"

 

 Windows Explorer ِسزىشف ٠ٕٚذٚس

 ْذٗص، ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ىضشغٞو ٍغضنشف ٗٝ

 ."اٌجزاِح"، ثخضش "اثـذأ"صس  ػيٚثّقش  .ٔ

 ."ِسزىشف ٠ٕٚذٚس"ثخضش  "اٌجزاِح اٌٍّحمخ"ٍِ  .ٕ

 .فٜ ثىظفقز ثىضجىٞز شنو، ثّظش ثى"ِسزىشف ٠ٕٚذٚس"عضظٖش ثُٟ ّجفزر دشّجٍؼ  .ٖ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔبفذح ِسزىشف ٠ٕٚذٚس

. فؼيٚ َِٝٞ ثىغجدق ِ مَج ٝذِٞ ثىشنوصْقغٌ ّجفزر ٍغضنشف ْٗٝذٗص إىٚ إؽجسِٝ ػَ٘دٝٞ

فٜ  :Cثىْجفزر صؼشع مو ثىَؾيذثس ثىَ٘ؽ٘در ػيٚ ٍقشك ثألقشثص ثىزٛ صٌ صقذٝذٓ )ثىَقشك 

ٕزث ثىَغجه( ٕٜٗ صغَٚ أٝؼجً شؾشر ثىَؾيذثس ٗثىَؾيذثس ثىفشػٞز ثىَ٘ؽ٘در دجىقجعخ. أٍج 

ٝؼَٖج ثىَؾيذ ثىَقذد )ٗثىزٛ ثإلؽجس ػيٚ ٝغجس ثىشجشز فٞؼشع ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىفشػٞز ثىضٜ 

 ٝظٖش ٗمأّٔ ٍفض٘ؿ(. 

 

 رحذ٠ذ اٌّدٍذاد

ػْذ صقذٝذ ٍؾيذ دجعضخذثً إؽجس ثىَؾيذثس، عضظٖش ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىفشػٞز ثىَ٘ؽ٘در 

ٝنفٜ ىضقذٝذ ثىَؾيذ ثىْقش ّقشر ٗثفذر ٗ". اٌّسزىشفدثخئ دثخو ثإلؽجس ثألٝغش ىْجفزر دشّجٍؼ "

 سٍضٓ. ػيٚ

 

 

 ٚإغاللٙبفزح اٌّدٍذاد 
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" رمبر٠ز، ٕٜٗ ٍؾيذ "ٗثىَؾيذثس ثىفشػٞز دثخئ "و١ٍخ اٌّؼ١ٍٍّٓؾيذ "ثىضجىٜ  ٝذِٞ ثىشنو

ثعٌ  ٝغجس". الفع ػالٍز )+( ثىَ٘ؽ٘در ػيٚ ِؼب١٠ز اٌّؼ١ٍّٓ" ٍٗؾيذ "د١ًٌ اٌى١ٍخٍٗؾيذ "

ِؼب١٠ز ثىَؾيذ ٗثىضٜ صؼْٜ أُ ثىَؾيذ ٝقض٘ٛ ػيٚ ٍؾيذثس فشػٞز أخشٙ )ثىَؾيذ ثىفشػٜ "

أُ ثىَؾيذ ٍفض٘ؿ فضؼْٜ ( -ٝقض٘ٛ ػيٚ ٍؾيذثس فشػٞز أخشٙ(. أٍج ػالٍز )ٍغال  " ١ٍّٓاٌّؼ

ىفضـ أٗ ٗ ( ٗثىؼنظ طقٞـ(+( إىٚ ػالٍز )-َٗٝنِ إغالقٔ )ػْذ إغال  ثىَؾيذ صضق٘ه ػالٍز )

 سٍضٓ ّقشثً ٍضدٗؽجً. ػيٚإغال  أٛ ٍؾيذ أٗ ٍؾيذ فشػٜ ثّقش 

 

 

 االٔزمبي إٌٝ ِحزن ألزاص آخز

سٍض ٍقشك ثألقشثص ٍشر ٗثفذر ٗرىل ىالّضقجه ىَقشك ثألقشثص ثىزٛ صشٝذ  ثّقش ػيٚ

ػشع ٍقض٘ٝجصٔ أٗ ثىقشثءر ٍْٔ. )ػْذ ثىْقش ػيٚ سٍض ٍقشك ثألقشثص ثىَشّز أٗ ٍقشك 

فش قشص دثخو ٕزٓ ثىَقشمجس، ٗإال فئُ سعجىز خطأ عضظٖش ثثألقشثص ثىَذٍؾز، ٝؾخ أُ ٝض٘

 .(ٍ٘ػقز ثىخطأ ثىزٛ فذط

 



 

 

 

 ٍّفبدؽزق ػزع اٌ

َٝنِ أُ ٝقً٘ ثىَغضخذً دضغٞٞش ؽشٝقز ػشع ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىفشػٞز دجىطشف ثألٝغش 

". ٗدزىل َٝنْل ثىقظ٘ه ػيٚ ثىَضٝذ ٍِ ثىَؼيٍ٘جس ف٘ه مو ٍيف إرث اٌّسزىشفٍِ ّجفزر "

َٝنْل ثالخضٞجس ٍِ دِٞ خَظ ٍِ ؽش  ٗ، شنوثّظش ثى ،"ػزعمْش صشغخ دزىل. فَِ قجةَز "

 " ٕٜٗ:زىشفاٌّسيؼشع فٜ "ى

، ثعٌ ثىَيف ػيٚٗثىَؾيذثس  جسىيَيف رص مذٞش٘: ىؼشع سٍظغزادِ

مَج َٝنِ سهٝز ٍقض٘ٙ ٍيفجس ثىظ٘س ٍذجششر دُٗ ثىقجؽز ىفضـ ٕزٓ 

 .ثىَيفجس

ىؼشع ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس دقؾٌ مذٞش، فضظذـ أفؼو  ردبٔت:

 ىيشهٝز أٗ ىيقشثءر.

ػَِ  جس ٗثىَؾيذثسىيَيف رطغٞشدأفؾجً  ،مغٞشر ٘ص: ىؼشع سٍرِٛس

 .إىٚ ثىٞغجسَِٞٞ أعطش ٍِ ثى

ٍِ ثألػيٚ إىٚ  : ىؼشع سٍ٘ص ثىَيفجس ػيٚ ٕٞتز قجةَز ٗثفذرلبئّخ

 .ثألعفو

: صؼشع ٕزٓ ثىطشٝقز ٍؼيٍ٘جس ٍفظيز ػِ مو ٍيف ٍغو ّ٘ع ثىَيف، فؾٌ ثىَيف، ٗقش رفبط١ً

 .ٗصجسٝخٖج ثىضؼذٝالس ثألخٞشر ثىضٜ أدخيش ػيٚ ثىَيففذٗط 

 

 اٌٍّفبدؽزق رزر١ت 

رزر١ت "، عٌ ثخضش ثألٍش "ػزعىضشصٞخ ثىَيفجس أدؾذٝجً فغخ ّ٘ع ثىَيف، ثخضش قجةَز "

". ٗإرث أسدس صشصٞخ ثىَيفجس فغخ فؾَٖج ٍِ ثألقو فؾَجً حست إٌٛع"، عٌ أٍش "حست اٌزِٛس

حست "، عٌ أٍش "رزر١ت اٌزِٛس"، عٌ ثخضش ثألٍش "ػزعإىٚ ثألمذش فؾَجً، ثخضش قجةَز "
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دضشصٞخ ثىَيفجس فغخ ثىضجسٝخ ٍِ ثألفذط إىٚ ثألقذً، ثخضش قجةَز ػْذٍج صشغخ  ". أٍجاٌحدُ

 ".حست اٌزبر٠خ"، عٌ أٍش "رزر١ت اٌزِٛس"، عٌ ثخضش ثألٍش "ػزع"

 اٌؼًّ ِغ اٌّدٍذاد ٚاٌٍّفبد )إٔشبء اٌّدٍذاد(

ٝضٌ إّشجء دؼغ ثىَؾيذثس صيقجةٞجً ػْذ صغذٞش ّظجً صشغٞو ْٗٝذٗص ػيٚ ثىقجعخ. مَج أُ 

ىَغضخذً ثيذثس أخشٙ ٝضٌ إّشجهٕج ػْذ صغذٞش ثىذشثٍؼ ثىضطذٞقٞز. مَج ّؾذ أُ ْٕجك ٍؾيذثس قجً ٍؾ

ّفغٔ دئّشجةٖج. ٗإٌٔ ثألعذجح ثىضٜ صؾؼو ثىَغضخذً ٝقً٘ دئّشجء ثىَؾيذثس ٕ٘ صخضِٝ ثىَيفجس 

ىضغٖٞو ٗط٘ه ثىَغضخذً ىٖج  ؛ثىخجطز دذشّجٍؼ ٍج أٗ شخض ٍج أٗ ششمز ٍج دثخو ٕزٓ ثىَؾيذثس

 ، ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:"اٌّسزىشف"إلّشجء ٍؾيذ دجعضخذثً دشّجٍؼ ْٗذ ثىقجؽز. ػ

فذد ٍقشك ثألقشثص ثىزٛ صشٝذ إّشجء ثىَؾيذ دثخئ. )إرث مجُ ثىَؾيذ ثىؾذٝذ ثىزٛ صشٝذ  .ٔ

 إّشجءٓ عٞقغ ٕ٘ ّفغٔ دثخو ٍؾيذ آخش، فقذد ٕزث ثىَؾيذ أٗالً(.

"، ٍِٗ خذ٠ذ"، ثخضش ثألٍش "ٍِفٍِ قجةَز " .ٕ

". ِدٍذجةَز ثىفشػٞز ثىضٜ عضظٖش ثخضش ثألٍش "ثىق

" فٜ ثإلؽجس ثألٝغش ِدٍذ خذ٠ذعٞظٖش سٍض "

 شنو.، ثّظش ثىأعفو ثىَقض٘ٝجس

ثمضخ ثالعٌ ثىزٛ صشٝذٓ ىٖزث ثىَؾيذ دقٞظ ال  .ٖ

ٝضؼذٙ ػذد ثىشٍ٘ص ثىَغضخذٍز فٜ ثالعٌ ػِ 

سٍضثً )دَج فٜ رىل ثىَغجفجس(. ثػغؾ ػيٚ ٕ٘٘

 ىؼَو." إلّٖجء ثاإلدخبيٍفضجؿ "

 

 إٔشبء اٌٍّفبد

ثىطشٝقز ثألعجعٞز إلّشجء ثىَيفجس ٍِ خاله ثىذشثٍؼ ثىضطذٞقٞز ثىَغذضز ػيٚ ثىقجعخ )ٍغو صضٌ 

Wordصخطٜ ٕزٓ  "اٌّسزىشف"َٝنْل دشّجٍؼ ٗ.. ٗغٞشٕج(.  ، ف٘ص٘ش٘ح، ثىشثعٌ، ثىذفضش ٍِ



 

 

عٞذقٚ فجسغجً إىٚ أُ ثىذشثٍؼ ٗإّشجء ثىَيفجس ٗصغَٞضٖج أٝؼجً. ٗىنِ ٝؾخ أُ صؼيٌ دأُ ثىَيف ْٕج 

، ثصذغ "اٌّسزىشف"إلّشجء ٍيف دجعضخذثً دشّجٍؼ ٗصقً٘ دفضقٔ ٍِ ثىذشّجٍؼ ثىخجص دٔ. 

 ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

فذد ٍقشك ثألقشثص ثىزٛ صشٝذ إّشجء ثىَيف دثخئ. )إرث مجُ ثىَيف ثىزٛ صشٝذ إّشجءٓ  .ٔ

 عٞقغ دثخو ٍؾيذ فشػٜ، فذد ثىَؾيذ ثىفشػٜ أٗالً ...ٕٗنزث(.

"، ٍِٗ ثىقجةَز ثىفشػٞز ثىضٜ عضظٖش ثخضش ّ٘ع ثىَيف خذ٠ذ"، ثخضش ثألٍش "ٍِفز "ٍِ قجةَ .ٕ

 ثىزٛ صشٝذ إّشجءٓ )عضشٙ فٜ ثىقجةَز إٌٔ أّ٘ثع ثىَيفجس ثىََنِ إّشجهٕج(.

ضخ ثالعٌ ثىزٛ ثم. "اٌّسزىشف"عٞظٖش سٍض ثىَيف ثىؾذٝذ فٜ ثإلؽجس ثألٝغش ٍِ ّجفزر  .ٖ

 صشٝذٓ ىٖزث ثىَيف.

 

 د ٚاٌٍّفبدؽزق رحذ٠ذ اٌّدٍذا

ّؼطش إىٚ صقذٝذ ثىَؾيذثس ٗثىَيفجس ىضطذٞق ثألٗثٍش ثىَخضيفز ػيٖٞج ٍغو ثىقزف ٗإػجدر 

ػَيٞز صقذٝذ أفذ ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس دَؾشد ثىْقش دضس ثىفجسر ثألٝغش ػيٚ صضٌ ٗثىضغَٞز ٍغالً. 

ىنِ ٗف أٗ ثىَؾيذ. أٝقّ٘ز ٕزث ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، ٗثىقٞجً دضْفٞز ثىؼَيٞز ثىضٜ ّشٝذٕج ػيٚ ٕزث ثىَي

ٍجرث ى٘ أسدّج فزف ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَيفجس دفؼز ٗثفذر؟ ٕو عْقً٘ دضقذٝذ ثىَيف ثألٗه عٌ فزفٔ، 

ٗثىغجّٜ ٗفزفٔ، ٗثىغجىظ فزفٔ ... ٕٗنزث، ٗمٌ ٍِ ثى٘قش ّقضجػ ىقزف ٍجةز ٍيف دٖزٓ ثىطشٝقز؟. 

إخؼجػٖج دجىنجٍو ألفذ ىض٘فٞش ثى٘قش ٗثىؾٖذ َٝنِ ىيَغضخذً صقذٝذ ؽَٞغ ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس ٗ

دجىفؼو ػيٚ ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىَقذدر.  ٔقذٞطصٌ صعضشٙ أُ ٕزث ثألٍش قذ ، ٗػْذٕج ثألٗثٍش

ٗثىغؤثه ثىذذٖٜٝ ثُٟ مٞف َٝنِ صقذٝذ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَيفجس أٗ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَؾيذثس أٗ 

 ٍؾَ٘ػز ٍخضيطز ٍْٖج؟.
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 رحذ٠ذ اٌّدٍذاد ٚاٌٍّفبد اٌّزمبرثخ

ع٘ثء فٜ دشّجٍؼ ثىَغضنشف أٗ –يفجس ٗثىَؾيذثس ثىَضقجسدز صيل ثىضٜ صظٖش ٝقظذ دجىَ

فٜ صغيغو، أٗ دؾ٘ثس دؼؼٖج ثىذؼغ. ٗص٘ؽذ ؽشٝقز ٗثفذر ىضقذٝذ عيغيز ٍِ  -ؽٖجص ثىنَذٞ٘صش

 ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس، ٕٜٗ:

 صقذٝذ ثىَؾيذ ثىزٛ ٝق٘ٛ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىَضؾجٗسر. .ٔ

 ؾيذ فٜ ثىغيغيز.ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز أٗه ٍيف أٗ ٍ .ٕ

، عٌ ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز آخش ٍيف عضَشثسٝز ثىْقش )ثىؼغؾ(ٍغ ث Shiftثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجؿ  .ٖ

 أٗ ٍؾيذ ػَِ ثىغيغيز. ثّظش ثىشنو.

 

 

 

 

 

 

 

 رحذ٠ذ اٌّدٍذاد ٚاٌٍّفبد غ١ز اٌّزمبرثخ

 نُ٘قذ صسدَج ال صض٘ثفش ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ ص٘د صْفٞز أٍش ٍج ػيٞٔ فٜ عيغيز ٍضقجسدز، ٗ

ٍ٘ؽ٘در دشنو ػش٘ثةٜ ٗىٞظ دؾ٘ثس دؼؼٖج ثىذؼغ. ٗىضقذٝذ ٍيفجس أٗ ٍؾيذثس غٞش ٍضقجسدز 

 ّضذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

 صقذٝذ ثىَؾيذ ثىزٛ ٝق٘ٛ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس غٞش ثىَضقجسدز. .ٔ

 ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز أٗه ٍيف أٗ ٍؾيذ صشٝذ صقذٝذٓ. .ٕ



 

 

ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ٍغ ثإلدقجء ػيٞٔ ٍؼغ٘ؽجً، عٌ  Ctrlثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجؿ  .ٖ

 أٝقّ٘ز ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثىَقذد إلىغجء ثىضقذٝذ. ػيٚأٗ ثىْقش  ثىضجىٜ ثىزٛ صشٝذ صقذٝذٓ.

فضٚ ثالّضٖجء ٍِ  ٖثالعضَشثس دضطذٞق ثىخط٘ر سقٌ  .ٗ

ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىَشثد صقذٝذٕج. ثّظش 

 ثىشنو.

 

 

 

 

 اداٌزحذ٠ذ ثزسُ ِزثغ حٛي اٌٍّفبد ٚاٌّدٍذ

ىضقذٝذ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ٗثىضٜ صنُ٘ ٍض٘ثفشر ػَِ مضيز ٗثفذر، ّضذغ 

 ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

ثىْقش دضس ثىفجسر ثألٝغش ػيٚ ٍْطقز  -ٔ

فجسغز ٍِ ّجفزر ؽٖجص ثىنَذٞ٘صش أٗ 

 ثىؾجّخ ثألٝغش ٍِ ٍغضنشف ْٗٝذٗص.

ثىقٞجً دشعٌ ٍغضطٞو ف٘ه ٍؾَ٘ػز  -ٕ

ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس دُٗ إفالس صس 

 ثىفجسر.ثّظش ثىشنو.

ثُٟ ٗدؼذ أُ سأْٝج مٞف صضٌ ػَيٞز صقذٝذ 

ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس، عْضؼيٌ مٞف ّقً٘ دضْفٞز 
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جىَيف ٕ٘ أطغش ٗفذر ٍؼْ٘ٝز ىضخضِٝ ثىذٞجّجس ٗثىذشثٍؼ فٜ ثىقجعخ فثىؼَيٞجس ػيٚ ثىَيفجس. 

ثىؼذٝذ ٍِ أّ٘ثع ثٟىٜ، ٗىنغشر ثىذشثٍؼ ٗثىذٞجّجس ٗثىَؼيٍ٘جس ثىضٜ ٝضؼجٍو ٍؼٖج ثىقجعخ ص٘ؽذ 

 ثىَيفجس.

 

 رشغ١ً اٌٍّف )اٌٍّفبد(

ضقذٝذ ثىَيف أٗالً عٌ ثىؼغؾ ػيٚ ٍفضـجؿ ثإلدخجه ٗرىل دَٝنِ ىيَغضخذً صشغٞو )فضـ( ٍيف 

(Enter ُ( أٗ ثىْقش ثىَضدٗػ ػيٚ أٝقّ٘ز ٕزث ثىَيف، ٗعٞقً٘ ْٗٝذٗص دضشغٞو ٕزث ثىَيف )إرث مج

ثىضطذٞقجس ثىَشفقز ٍغ شّجٍؼ ُ ٕزث ثىَيف ٍقضشُ دأفذ دثىذٞجّجس إرث مج ٍيف دشّجٍؼ(، أٗ فضـ ٍيف

ؼشٗع ثىقغجدٞز، ثىؾذثٗه ثى، ٘صْظجس ثىٍيفْٗٝذٗص أٗ ثىذشثٍؼ ثىضٜ صٌ صغذٞضٖج الفقجً ٍْٖٗج 

 ىنضشّٗٞز...ثىخ. ثإل

 

 : Delete حذف اٌٍّف )اٌٍّفبد(

يف ٍج أٗ أُ ٝأصٜ ٗقش ىِ صقضجػ فٞٔ إىٚ ٍٍِ ثىقجعخ ثٟىٜ  يٚأعْجء ػَيل ػ الدذ فٜ

ٍؾَ٘ػز ٍيفجس، أٗ ثىقشص ثىظيخ أٗ ثىَشُ ىذٝل قذ ػج  دجىؼذد ثىنذٞش ٍِ ثىَيفجس ٗأسدس 

ثىضخيض ٍِ ػذد ٍْٖج ىضقظو ػيٚ ٍغجفز صخضِٝ ؽذٝذر، ٗقذ صقً٘ دئّشجء ٍيف أٗ ٍيفجس ػِ 

( ىيَغضخذً ؽشٝقز ىيضخيض ٍِ ٕزٓ WindowsXPؽشٝق ثىخطأ، فَج ثىقو؟ ىقذ ٗفش ْٗٝذٗص )

 ىقزف ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ٍيفجس ثصذغ ثٟصٜ:ٗ ثىَيفجس،

 ثالّضقجه إىٚ ثىَؾيذ ثىفشػٜ ثىزٛ ٝق٘ٛ ثىَيف أٗ ثىَيفجس. .ٔ

 صقذٝذ ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس ثىَشثد فزفٖج )مَج صٌ ششفٔ(. .ٕ

 ٍِ ثىقجةَز ثىَخضظشر. ("Delete"حذف )ثىْقش دضس ثىفجسر ثألَِٝ، عٌ ثخضٞجس ثألٍش  .ٖ

 عجىز ىضأمٞذ ػَيٞز ثىقزف.عٞقً٘ ّظجً ثىضشغٞو دئظٖجس س .ٗ

 إلىغجء ػَيٞز ثىقزف. "ال"ىيقزف، أٗ  "ٔؼـُ"صس ثخضش  .٘



 

 

 

 :ِالحظبد

  َٝنِ ثىقٞجً دقزف ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ٍيفجس دؼذ صقذٝذٕج دَؾشد ثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجؿ ثىقزف

(Delete َٗٝنِ ثىقٞجً دزىل أٝؼًج دجخضٞجس ثألٍش فزف ٍِ قجةَز ٍيف. مَج َٝنِ فزف .)

 ىَيفجس ػِ ؽشٝق عقخ ٕزٓ ثىَيفجس ٗإىقجةٖج دثخو عيز ثىَقزٗفجس.ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ث

  رزاخغ حذف" )َٝنِ ثىضشثؽغ ػِ فزف ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ٍيفجس دجخضٞجس ثألٍش"Undo 

Delete) .)قجةَز صقشٝش، )أٗ ثىْقش ػيٚ صس ثىضشثؽغ ٍِ ششٝؾ ثألدٗثس ٍِ 

 دٖج( دثخو عيز  ػْذ ثىقٞجً دقزف ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ٍيفجس ٝضٌ إسعجىٖج )ثالفضفجظ

 .يٞزثىَقزٗفجس، ٗثىضٜ َٝنِ ٍِ خالىٖج ثعضؼجدر ثىَيفجس ثىَقزٗفز إىٚ ٍ٘ثػؼٖج ثألط

 

 اٌؼًّ ِغ سٍخ اٌّحذٚفبد

صؼشف عيز ثىَقزٗفجس دأّٖج ثىَ٘قغ ثىزٛ صشعو إىٞٔ )صخضُ فٞٔ( ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس دؼذ 

ىَيفجس ثىَقزٗفز ثىَخضّز ٍِ ثىقشص ثىظيخ ٝغجٗٛ فؾٌ ث ثً صقضو عيز ثىَقزٗفجس ؽضءٗفزفٖج. 

دثخيٖج، ٗدزىل صؼضذش ٕزٓ ثىَغجفز دْٝجٍٞنٞز غٞش عجدضز ثىقؾٌ، إال أُ ىٖج فؾٌ أقظٚ ال َٝنِ 

 صؾجٗصٓ.

فٜ فجىز خي٘ عيز ثىَقزٗفجس ٍِ ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس فئُ أٝقّ٘ز عيز ثىَقزٗفجس ػيٚ ٗ

َيفجس إىٚ ثىػْذ إسعجه . ٗثّظش ثىشنو ػيٚ ثىٞغجس عطـ ثىَنضخ صظٖش ػيٚ شنو عيز فجسغز

ػيٚ  ّظش ثىشنوثعيز ثىَقزٗفجس ٝضغٞش سٍض عيز ثىَقزٗفجس فضظٖش دأّٖج ٍَضيتز دجألٗسث  

 .ثىَِٞٞ

 

 

  



 

 04 

 

 

 

 

( دضخضِٝ ثىَيفجس ثىَقزٗفز دظ٘سر ٍؤقضز دثخو عيز WindowsXPٝقً٘ ْٗٝذٗص )

ٖج فٞٔ، مَج َٝنِ ثىَقزٗفجس، ٍَج َّٝنِ ثىَغضخذً ٍِ ثعضؼجدر ٕزٓ ثىَيفجس فٜ أٛ ٗقش ٝقضجؽ

ثىضخيض ٍِ ثىَيفجس )ثىَ٘ؽ٘در دثخو عيز ثىَقزٗفجس( دظ٘سر ّٖجةٞز ػْذ صأمذك ٍِ ػذً ثىقجؽز 

 إىٚ ٕزٓ ثىَيفجس.

 

 اسزؼبدح اٌٍّفبد ِٓ سٍخ اٌّحذٚفبد

ػْذ ثعضؼجدر أٛ ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ٍيفجس أٗ ٍؾيذثس ٍِ عيز ثىَقزٗفجس، فئُ رىل ٝؤدٛ 

ثىَؾيذثس إىٚ ثىَ٘ػغ ثألطيٜ ثىزٛ فزفش ٍْٔ )ّفظ ٍقشك إىٚ ثعضشؽجع ٕزٓ ثىَيفجس أٗ 

ىيقٞجً دجعضؼجدر ثىَيفجس ٗ ثىَؾيذثس ٍِ عيز ثىَقزٗفجس، ثصذغ ٗثألقشثص، ّفظ ثىَؾيذ ثىفشػٜ(. 

 ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:

"ِسزىشف ّقشثً ٍضدٗؽجً ٍِ عطـ ثىَنضخ، أٗ  "سٍخ اٌّحذٚفبد"أٝقّ٘ز  ػيٚثىْقش  .ٔ

 .""خٙبس اٌىّج١ٛرز، أٗ ٠ٕٚذٚس"

 عضظٖش ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ صٌ فزفٖج. .ٕ

 فذد ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ صشغخ دجعضؼجدصٖج. .ٖ

ٍِ ٘ذا اٌؼٕظز"  "اسزؼبدحأٍش  ػيٍِٚ قجةَز ٍيف، أٗ ثّقش  "اسزؼبدح"ثخضش ثألٍش  .ٗ

 ثىْجفزر ػيٚ ثىَِٞٞ.

 

 إفزاؽ سٍخ اٌّحذٚفبد



 

 

ٍِ ثىقشص ثىظيخ، أٗ سغذش دجىضخيض ٍِ ثىَيفجس فشر ثإرث أسدس صٝجدر ثىَغجفز ثىَض٘

ثىَ٘ؽ٘در دثخو عيز ثىَقزٗفجس ىؼذً ثىقجؽز إىٖٞج ّٖجةٞجً، فَِ ثىََنِ ثىضخيض ٍِ ٕزٓ ثىَيفجس 

ٗثىَؾيذثس دظ٘سر ّٖجةٞز. ٗإلصثىز ٕزٓ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ٍِ عيز ثىَقزٗفجس ثصذغ ثىخط٘ثس 

 ثٟصٞز:

شثً ٍضدٗؽجً ٍِ عطـ ثىَنضخ، أٗ ٍغضنشف ْٗٝذٗص، أٗ أٝقّ٘ز عيز ثىَقزٗفجس ّق ػيٚثىْقش  .ٔ

 ؽٖجص ثىنَذٞ٘صش.

 عضظٖش ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ صٌ فزفٖج. .ٕ

ٍِ قجةَز ٍيف. عضظٖش سعجىز صقزٝش صطيخ ٍِ  إفزاؽ سٍخ اٌّحذٚفبدثخضش ثألٍش  .ٖ

 ثىَغضخذً ثىضأمذ ٍِ ػَيٞز ثىقزف. ثّظش ثىشنو.

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّحذٚفبد اٌزخٍض ِٓ ثؼغ ِحز٠ٛبد سٍخ

أفٞجّجً أّل صشٝذ ثىضخيض ٍِ دؼغ ٍقض٘ٝجس عيز ثىَقزٗفجس دظ٘سر ّٖجةٞز، ٗأّل قذ صؾذ 

ٍِ ثىََنِ ثىضخيض ٍِ دؼغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ٗصقضجػ إىٚ ثىذؼغ ثٟخش ٍِ ٕزٓ ثىَنّ٘جس. 

ىؼَو رىل ثصذغ ٗدظ٘سر ّٖجةٞز ٗثإلدقجء ػيٚ ثىذؼغ ثٟخش ٍخضّجً دثخو عيز ثىَقزٗفجس. 

 ٘ثس ثٟصٞز:ثىخط
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أٝقّ٘ز عيز ثىَقزٗفجس ّقشثً ٍضدٗؽجً ٍِ عطـ ثىَنضخ، أٗ ٍغضنشف ْٗٝذٗص، أٗ  ػيٚثىْقش  .ٔ

 ؽٖجص ثىنَذٞ٘صش.

 عضظٖش ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ صٌ فزفٖج. .ٕ

 فذد ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس ثىضٜ ص٘د ثىضخيض ٍْٖج )مَج صٌ ششفٔ عجدقجً(. .ٖ

دضس ثىفجسر ثألَِٝ ػيٚ أٛ ٍِ ٕزٓ ثىَيفجس  ٍِ قجةَز ٍيف. أٗ ثّقشحذف ثخضش ثألٍش  .ٗ

 ٗثخضٞجس ثألٍش فزف ٍِ ثىقجةَز ثىَخضظشر. عضظٖش سعجىز ثىضقزٝش ثىغجدقز ىضأمٞذ ثىقزف.

 

 

 

 ردبٚس سٍخ اٌّحذٚفبد

دأّٔ ػْذ فزف ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس فئّٖج صشعو إىٚ عيز ثىَقزٗفجس. رمشٓ ٍَج عذق صؼيَْج 

ذذثٝز دأّٔ ىٞظ دقجؽز إىٚ ٕزٓ ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس ّٖجةٞجً ٗأسثد أُ ٗىنِ ػْذ صأمذ ثىَغضخذً ٍِ ثى

ٝضخيض ٍِ ٕزٓ ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس دُٗ إسعجىٖج إىٚ عيز ثىَقزٗفجس، فَج ػيٚ ثىَغضخذً ع٘ٙ 

 ٗثإلدقجء ػيٞٔ ٍؼغ٘ؽجً ٗفزف ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس. "Shift"ثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجؿ 

 

 :ِالحظبد

 ز ثىَقزٗفجس مجٍيز إىٚ ٍ٘قؼٖج ثىزٛ فزفش ٍْٔ ػِ ؽشٝق َٝنِ ثعضشؽجع ٍقض٘ٝجس عي

 ٍِ دثخو عيز ثىَقزٗفجس.   "اسزؼبدح وبفخ اٌؼٕبطز"ثخضٞجس ثألٍش 

  َِٝأٝقّ٘ز عيز  ػيَٚٝنِ ثىضخيض ٍِ ٍقض٘ٝجس عيز ثىَقزٗفجس دجىْقش دضس ثىفجسر ثأل

 ."إفزاؽ سٍخ اٌّحذٚفبد"ثىَقزٗفجس ػيٚ عطـ ثىَنضخ ٗثخضٞجس ثألٍش 



 

 

 جس أٗ ثىَؾيذثس ثىضٜ ٝضٌ فزفٖج ٍِ ثألقشثص ثىقجديز ىإلصثىز )ثألقشثص ثىَشّز(، ال ثىَيف

ٝقً٘ ْٗٝذٗص دئسعجىٖج إىٚ عيز ثىَقزٗفجس ٗإَّج ٝضخيض ٍْٖج ّٖجةًٞج ػْذ فزفٖج. ٗىزث ٝؾخ 

 ػيٚ ثىَغضخذً ثىقزس ٗثىضأمذ ػْذ فزف ثىَيفجس ٍِ ٕزٓ ثألّ٘ثع ٍِ ثألقشثص.

 

 : Copy ٔسخ اٌٍّفبد ٚاٌّدٍذاد

ٝقظذ دؼَيٞز ّغخ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، ٕ٘ إّشجء ّغخز ؽذٝذر ٍطجدقز ػِ ٍقض٘ٝجس ثىَيف أٗ 

ثىَؾيذ، ػيٚ أُ ٝظو ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثألطيٜ مَج ٕ٘ دُٗ أدّٚ صغٞٞش ػيٚ ٍقض٘ٝجصٔ أٗ ٍ٘قؼٔ. 

نجُ أٍج إرث قَْج دضغٞٞش ٍ٘قغ ٍيف أٗ ٍؾيذ دقٞظ ال ٝؼ٘د ٍض٘ثفش فٜ ٍنجّٔ ثألطيٜ ٗٗػؼٔ فٜ ٍ

ىْغخ ٍيف أٗ ٗؽذٝذ دُٗ صغٞٞش ٍقض٘ثٓ فئُ ٕزٓ ثىؼَيٞز صغَٚ ّقو )صقشٝل( ثىَيف أٗ ثىَؾيذ. 

 ٍؾَ٘ػز ٍيفجس أٗ ٍؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ٍؾيذثس، ثصذغ ثىخط٘ثس ثٟصٞز: 

ثالّضقجه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ صض٘ثفش فٞٔ ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز  .ٔ

 ثىَؾيذثس )ثىَظذس(.

ىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَؾيذثس ثىضٜ ص٘د ّغخٖج )مَج صٌ صقذٝذ ث .ٕ

 ششفٔ عجدقجً(.

ٍِ ثىقجةَز  "Copy"ٔسخ ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز ثىَيف دضس ثىفجسر ثألَِٝ، ٗثخضٞجس ثألٍش  .ٖ

 . أٗ ثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجفٜ"رحز٠ز"ٍِ قجةَز  "ٔسخ"ثىَخضظشر. أٗ ثخضٞجس ثألٍش 

"Ctrl + C." 

 جه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ صشٝذ ٗػغ ثىْغخ ثىؾذٝذر فٞٔ )ثىٖذف(.ثالّضق  .ٗ

 "Paste"ٌظك ثىْقش دضس ثىفجسر ثألَِٝ فٜ أٛ ٍ٘قغ دثخو ّجفزر )ثىٖذف(، ٗثخضٞجس ثألٍش  .٘

. أٗ ثىؼغؾ ػيٚ "رحز٠ز"ٍِ قجةَز  "ٌظك"ٍِ ثىقجةَز ثىَخضظشر. أٗ ثخضٞجس أٍش 

 . ثّظش ثىشنو."Ctrl + V"ٍفضجفٜ
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 : Move ٚاٌّدٍذاد ٔمً اٌٍّفبد

 ىْقو ٍيف أٗ ٍؾَ٘ػز ٍيفجس أٗ ٍؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ٍؾيذثس، ثصذغ ثىخط٘ثس ثٟصٞز: 

ض٘ثفش فٞٔ ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ٝثالّضقجه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ  .ٔ

 ثىَؾيذثس )ثىَظذس(.

د ّقيٖج )مَج صٌ صقذٝذ ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَؾيذثس ثىضٜ ص٘ .ٕ

 ششفٔ عجدقجً(.

ٍِ ثىقجةَز  "Cut"لض ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز ثىَيف دضس ثىفجسر ثألَِٝ، ٗثخضٞجس ثألٍش  .ٖ

 . أٗ ثىؼغؾ ػيٚ ٍفضجفٜ"رحز٠ز"ٍِ قجةَز  "لـض"ثىَخضظشر. أٗ ثخضٞجس ثألٍش 

"Ctrl + X." 

 ثىٖذف(.ثالّضقجه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ صشٝذ ّقو ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس ثىؾذٝذر فٞٔ )  .ٗ

 "Paste"ٌظك ثىْقش دضس ثىفجسر ثألَِٝ فٜ أٛ ٍ٘قغ دثخو ّجفزر )ثىٖذف(، ٗثخضٞجس ثألٍش  .٘

. أٗ ثىؼغؾ ػيٚ "رحز٠ز"ٍِ قجةَز  "ٌظك"ٍِ ثىقجةَز ثىَخضظشر. أٗ ثخضٞجس ثألٍش 

 . ثّظش ثىشنو."Ctrl + V" ٍفضجفٜ

 

 

 

 



 

 

 

 

 ٔسخ اٌٍّفبد ٚاٌّدٍذاد إٌٝ لزص ِزْ

 ضذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ّإىٚ قشص ٍشُ،  إرث أسدّج ّغخ ثىَيفجس

ض٘ثفش فٞٔ ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ٝثالّضقجه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ  -ٔ

 ثىَؾيذثس )ثىَظذس(.

صقذٝذ ثىَيف أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذ أٗ ٍؾَ٘ػز ثىَؾيذثس ثىضٜ ص٘د ّغخٖج إىٚ  -ٕ

 ثىقشص ثىَشُ )مَج صٌ ششفٔ عجدقجً(.

 أٝقّ٘ز ثىَيف أٗ أٛ ٍِ ثىَيفجس ثىضٜ صٌ صقذٝذٕج دضس ثىفجسر ثألَِٝ. ثىْقش ػيٚ -ٖ

 ٍِ ثىقجةَز ثىَخضظشر. "Send To"إرسبي إٌٝ ثخضٞجس ثألٍش  -ٗ

 .ٍِ ثىقجةَز ثىفشػٞز (:Floppy Aقشص ٍشُ )ثخضٞجس  -٘

 

 : Rename إػبدح رس١ّخ اٌٍّفبد ٚاٌّدٍذاد

ث ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ٍِ ثالعٌ ثىقذٌٝ ٝقظذ دؼَيٞز إػجدر صغَٞز ٍيف أٗ ٍؾيذ، صغٞٞش ثعٌ ٕز

إىٚ ثالعٌ ثىؾذٝذ. ٗقذ صقضجػ فٜ دؼغ ثألفٞجُ إىٚ ثعٌ ؽذٝذ ىيَيف أٗ ثىَؾيذ ىٞضْجعخ ٍغ ػَو 

إلػجدر صغَٞز ٍيف أٗ ٍؾيذ، ثصذغ ثىخط٘ثس ٗؽذٝذ أٗ ىٞضْجعخ ٍغ ٍ٘قغ ؽذٝذ صٌ ّغخٔ إىٞٔ. 

 ثٟصٞز: 

 أٗ ثىَؾيذ.ثالّضقجه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ ٝض٘ثفش فٞٔ ثىَيف  .ٔ

ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثىَشثد إػجدر صغَٞضٔ دضس ثىفجسر  .ٕ

ٍِ ثىقجةَز  "Renameزس١ّخ اٌ"إػبدح ثألَِٝ، ٗثخضٞجس ثألٍش 

 ثىَخضظشر.

 عٞظٖش ٍشدغ أع٘د ٍقٞؾ دجعٌ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثىقذٌٝ، ثّظش ثىشنو. .ٖ
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 مضجدز ثعٌ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثىؾذٝذ. .ٗ

 

 :ِالحظبد

 ػيٚ ثىَغض( خذً ثىقزس ٍِ إػجدر صغَٞز ٍيف أٗ ٍؾيذ؛ ألُ ْٗٝذٗصWindows XP )

 ٝقضجػ ىألعَجء ثألطيٞز ىذؼغ ٍيفجس ثىذشثٍؼ فضٚ صؼَو ٕزٓ ثىذشثٍؼ دشنو طقٞـ.

  ٗال َٝنِ إػطجء ٍيف أٗ ٍؾيذ ثعٌ ؽذٝذ، دقٞظ ٝنُ٘ ٕزث ثالعٌ ٍغضخذًٍج ٍِ قذو ٍيف أ

 ٍؾيذ آخش دثخو فٜ ّفظ ثىَ٘قغ.

 خظبئض اٌٍّف

مشّج فَٞج عذق أُ ثىَيفجس صخضيف فغخ ٗظٞفز ٗفغخ ؽذٞؼز ثىذٞجّجس ثىضٜ صقضٖ٘ٝج. ر

فضٚ ٗمَج رمشّج ٝؾخ ػيٚ ثىَغضخذً ثىقزس أعْجء ثىقٞجً دؼَيٞز فزف أٗ إػجدر صغَٞز ثىَيفجس، ٗ

ىقفع ثىَيفجس ٍِ  جً ، ؽشقWindows XPٗفش ّظجً ثىضشغٞو ْٗٝذٗص ، ّضأمذ ٍِ ٕزٓ ثىَيفجس

صضٌ ٕزٓ ثىؼَيٞز ٍِ خاله صقذٝذ خظجةض ىيَيفجس أٗ ثىَؾيذثس، ٕٗزٓ ٗثىخطأ.  ثىؼذظ أٗ ثىقزف

، "Read Only"ثىخظجةض ٍشضشمز دِٞ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ٕٜٗ خجطٞز ثىقشثءر فقؾ 

، أٍج خجطٞز ثىْظجً "Archive"خجطٞز ثألسشفز ٗ، "Hidden"خجطٞز ثإلخفجء ٗ

"System" ذٗه ثىضجىٜ ٝذِٞ ٗظٞفز مو ٍِ ٕزٓ ٜ خجطز دجىَيفجس دُٗ ثىَؾيذثس. ٗثىؾٖف

 ثىخظجةض:

 

 اٌٛظ١فخ اٌٙذف اٌخبط١خ

 ثىَيفجس/ثىَؾيذثس ثىقشثءر فقؾ

ػْذ صفؼٞو ٕزٓ ثىخجطٞز ػيٚ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ 

ٝظذـ ثىَيف قجدالً ىيقشثءر فقؾ دُٗ ثىضَنِ 

 ٍِ ثىضؼذٝو ػيٚ ٍقض٘ثٓ.



 

 

 ثىَيفجس/ثىَؾيذثس ثإلخفجء

يف أٗ ػْذ صفؼٞو ٕزٓ ثىخجطٞز ٝظذـ ثىَ

ثىَؾيذ ٍخفٞجً ال َٝنِ ٍشجٕذر أٝقّ٘ضٔ أعْجء 

 ػَيٞز ثالعضؼشثع.

 ثىَيفجس/ثىَؾيذثس ثألسشفز

ػْذ صفؼٞو ٕزٓ ثىخجطٞز ٝقً٘ ْٗٝذٗص دؼشع 

ٗقش ٗصجسٝخ إّشجء ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، ٗقش 

ٗصجسٝخ آخش صؼذٝو صٌ ػيٚ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، 

ٗقش ٗصجسٝخ آخش ٍشر صٌ ثى٘ط٘ه فٖٞج إىٚ 

 ف.ٕزث ثىَي

 

 ٌزغ١١ز أٚ اسزؼزاع خظبئض ٍِف أٚ ِدٍذ، ارجغ اٌخطٛاد ا٢ر١خ: 

 ثالّضقجه إىٚ ثىَ٘قغ ثىزٛ ٝض٘ثفش فٞٔ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ. .ٔ

ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثىَشثد إػجدر صغَٞضٔ دضس ثىفجسر ثألَِٝ، ٗثخضٞجس ثألٍش  .ٕ

 ٍِ ثىقجةَز ثىَخضظشر. "Properties"خظبئض 

 دؼشع ٍشدغ ف٘ثس خظجةض ثىَيف، ثّظش ثىشنو. Windows XPعٞقً٘ ْٗٝذٗص  .ٖ

 فذد ثىخظجةض ثىؾذٝذر ىيَيف أٗ ثىَؾيذ. .ٗ
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 :Folder Optionsخ١براد اٌّدٍذ 

ىنِ ٗصؼيَْج فٜ ثىفقشر ثىغجدقز ثىطشٝقز ثىضٜ ّقً٘ فٖٞج دضقذٝذ خظجةض ٍيف أٗ ٍؾيذ. 

س دؼذ أُ قَْج دئػطجء ٕزٓ ثىَيفجس ثىغؤثه ثىزٛ ٝطشؿ ّفغٔ ٕ٘، مٞف َٝنِ ثعضؼشثع ثىَيفج

ٍِ  "Folder Options"خ١براد اٌّدٍذ َٝنْْج دشّجٍؼ ٗٗثىَؾيذثس خجطٞز ثإلخفجء؟ 

َٝنِ صشغٞو دشّجٍؼ ٗثعضؼشثع مجفز ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس فضٚ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىَخفٞز ٍْٖج. 

 دجصذجع ثىخط٘ثس ثىضجىٞز: "خ١براد اٌّدٍذ"

 Control"ٌٛحخ اٌزحىُ ، عٌ "إػذاداد" ػيٌٚ ثىْقش ، ع"اثـذأ"ثىْقش ػيٚ صس  .ٔ

Panel". 

 ."Folder Options"خ١براد اٌّدٍذ ثىْقش ػيٚ أٝقّ٘ز  .ٕ

. "Folder Options"خ١براد اٌّدٍذ دؼشع ٍشدغ ف٘ثس  Windows XPعٞقً٘  .ٖ

 ثىضجىٜ.ثّظش ثىشنو  ،"View"ػزع ّخضجس ثىضذ٘ٝخ 

"إظٙبر اٌٍّفبد ٚاٌّدٍذاد اٌّخف١خ  قٌ دضفؼٞو ثىخٞجس ،ِزمذِخ""إػذاداد ٍِ قجةَز  .ٗ

Show Hidden Files and Folders". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ShortCutِب ٘ٛ االخزظبر 

 فٜػجدر آخش ٝ٘ؽذ ٍيف طغٞش ىيغجٝز َٝغو أٗ ٝشٞش ىَيف أٗ ٍؾيذ دأّٔ ثالخضظجس ٝؼشف 

َؾيذ ػْذ ثىْقش ػيٞٔ ٍِ ثىقفض ٍذجششر إىٚ ٍ٘قغ ثىَيف أٗ ثىثالخضظجس َنْْج ٍٝٗ٘قغ آخش. 

إلّشجء )فضقٔ( دُٗ ثىقجؽز إىٚ ثالّضقجه ىيَ٘قغ ثألطيٜ ىٖزث ثىَيف أٗ ثىَؾيذ. ٗ ٔصشغٞيٜٗ ثألطي

 :طش ثخضظجس ػيٚ عطـ ثىَنضخ، ثعضخذً إفذٙ ٕزٓ ثى

 -آخش ٘قغأٛ ٍإىٚ أٗ -عطـ ثىَنضخ  أٗ ثىَؾيذ ثىٖذف ٗإفالصٔ ػيَٚيف ثىعقخ : اٌطز٠مخ األٌٚٝ

 صيقجةٞجً.ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ء ثخضظجس ىزىل دئّشجٍذجششر  Windows XP عٞقً٘

إّشجء ٘د ٜ صضىث -مَج صؼيَش عجدقجً –فذد ثىَيف أٗ ثىَيفجس ٗثىَؾيذ أٗ ثىَؾيذثس  اٌطز٠مخ اٌثب١ٔخ:

، عٌ رسبي إٌٝ""إثىَخضظشر، ثخضش ثألٍش  ٍِ ثىقجةَز، ضس ثىفجسر ثألَِٝثّقش د –ثخضظجس ىٖج

  ّظش ثىشنو.ث، "ٔشبء اخزظبر"سطح اٌّىزت إ

 

 

 

 

 

 :ِالحظبد
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  ٔػْذ إّشجء ثخضظجس ىَيف أٗ ٍؾيذ، فئُ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثألطيٜ ٝذقٚ ٍنجّٔ دُٗ أُ ٝطجى

 أٛ صغٞٞش.

 .َٔٞٝنِ إّشجء ثالخضظجس دثخو أٛ ٍ٘ػغ ٝقضجؽٔ ثىَغضخذً ف 

  ٚػْذ فزف ثخضظجس ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، فئُ ٕزٓ ثىؼَيٞز ال صؤعش دأٛ فجه ٍِ ثألف٘ثه ػي

 ثألطيٜ.ثىَيف أٗ ثىَؾيذ 

 

 File Searchingاٌجحش ػٓ اٌٍّفبد 

ميَج قجً ثىَغضخذً دئّشجء ثىَضٝذ ٍِ ثىَيفجس، ٗصغذٞش ثىَضٝذ ٍِ ثىذشثٍؼ ػيٚ ثىقجعخ، 

ٕزٓ ثىؼَيٞز عضؤدٛ فضَجً ٗعٞضدثد ػذد ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىَخضّز فٜ أٗعجؽ ثىضخضِٝ ثىذثةَز. 

ٍِ ثىؼغ٘س  Windows XPَٝنْْج ٗؾ. إىٚ طؼ٘دز فٜ ثىؼغ٘س ػيٚ ٍيف ٍؼِٞ فٜ ٕزٓ ثى٘عجة

عْضؼشف فٜ ٗػيٚ ٍيف أٗ ٍيفجس، ٍؾيذ أٗ ٍؾيذثس فغخ أعَجةٖج أٗ صجسٝخ إّشجةٖج أٗ فؾَٖج. 

ٕزٓ ثىفقشر ػيٚ ثىطشٝقز ثألمغش شٞ٘ػجً ثىَغضخذٍز فٜ ثىذقظ ػِ ثىَيفجس، ٕٜٗ ثىذقظ ػِ 

َيفجس أٗ ثىَؾيذثس ال دذ ىْج قذو ثىذذء فٜ ششؿ ػَيٞز ثىذقظ ػِ ثىٗثىَيفجس ٍِ خاله أعَجةٖج. 

. "Wild cards"ثأحزف اٌجذي ٍج ٝغَٞجُ  ٍِٗ ثىضؼشف ػيٚ سٍضِٝ ٍَِٖٞ ىؼَيٞز ثىذقظ، أ

ؼغ٘س ػيٚ ثىَيف أٗ أفشف ثىذذه ٕٜ دؼغ ثىشٍ٘ص ثىضٜ صغضخذً ىَغجػذر ثىَغضخذً فٜ ثىٗ

 "*"سٍض ثىْؾَز : ثىشٍضثُ َٕجدشنو صجً ٗأٗ ٍ٘قؼٔ  ضزمش ثعَٔٝثىَغضخذً ؼذ ٝ ثىَؾيذ ثىزٛ ىٌ

أفشف أٗ -ىيضؼ٘ٝغ ػِ ػذر سٍ٘ص  "*"، ٝغضخذً سٍض ثىْؾَز "؟"ٗسٍض ػالٍز ثالعضفٖجً 

ىيضؼ٘ٝغ ػِ سٍض  "؟"ٍِ ثعٌ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، دَْٞج ٝغضخذً سٍض ػالٍز ثالعضفٖجً  -أسقجً

 ىيذقظ ػِ ٍيف أٗ ٍؾيذ، ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ٗٗثفذ فقؾ ٍِ ثعٌ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ. 

، "Search"ثحش ، ثخضٞجس ثألٍش "اثـذأ"ْقش ػيٚ صس ثى .ٔ

 ٍِ ثىقجةَز ثىفشػٞز. ٍِفبد أٚ ِدٍذاد"ػٓ " ػيٚعٌ ثىْقش 



 

 

أؽخ ػِ  "رف١ك اٌجحش"، ٍِ قجةَز "ٔزبئح اٌجحش"دفضـ دشّجٍؼ  WindowsXPعٞقً٘  .ٕ

 ."ِب اٌذٞ رز٠ذ اٌجحش ػٕٗ؟"ثىغؤثه 

 أّظش ثىشنو. ،"وبفخ اٌٍّفبد ٚاٌّدٍذاد"ثخضش ثألٍش  .ٖ

 ."ثحش حست وبفخ اٌّؼب١٠ز أدٔبٖ أٚ أٞ ِٕٙب"دفضـ ٍشدغ ف٘ثس  Windows XPعٞقً٘  .ٗ

صزمش أُ صغضخذً أفشف ثىذذه فٜ ٍشدغ ثالعٌ ٗ ثمضخ ثعٌ ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ثىزٛ صذقظ ػْٔ .٘

 ػ٘ػجً ػِ ثألفشف ثىضٜ ال صضزمشٕج.

قذٝذ ٍِ ثىََنِ ص) دثخئثىذقظ فذد ٍقشك ثألقشثص ثىزٛ صشٝذ  "ثحش فٟ"ٍِ قجةَز  .ٙ

 ٗصقذٝذ ٕزث ثىَ٘قغ(. "ثحش فٟ"فضـ قجةَز ٗرىل دفٞٔ، ٍؾيذ أٗ فضٚ ٍؾيذ فشػٜ ىيذقظ 

 ."ثحـش"صس  ػيٚىيذذء فٜ ػَيٞز ثىذقظ، ثّقش  .7

 ، ثّظش ثىشنو.عضظٖش ّضجةؼ ثىذقظ فٜ ثىْجفزر ثىٞغشٙ ٍِ شجشز ثىذشّجٍؼ .8

 :ِالحظبد

  ػْذ ػشع

ّضٞؾز ثىذقظ 

ػِ ٍيف أٗ 

ٍؾيذ فئُ 

ْٗٝذٗص 

ٝضٗد 

ٍنجُ ٗؽ٘د ٕزث ثىَيف أٗ  :ضخذً دَؼيٍ٘جس إػجفٞز ػِ ٕزث ثىَيف أٗ ثىَؾيذ ٍغوثىَغ

ثىَؾيذ، فؾٌ ثىَيف، ّ٘ع ٕزث ثىَيف أٗ ثىَؾيذ، صجسٝخ ثىضؼذٝو ثىزٛ صٌ ػيٚ ٕزث ثىَيف أٗ 

 ثىَؾيذ.
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  َٝنِ صطذٞق ؽَٞغ ثىؼَيٞجس ثىضٜ صٌ ششفٖج عجدقًج ػيٚ ثىَيفجس أٗ ثىَؾيذثس ٍِ دثخو

قظ دؼذ ثىؼغ٘س ػيٚ ٕزٓ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ٍِ فزف، إػجدر صغَٞز، شجشز دشّجٍؼ ثىذ

 ّغخ، ّقو، ثىضؼشف ػيٚ خظجةض، إّشجء ثخضظجس ...ثىخ.

 

 ف١ّب ٠ٍٟ خذٚي ٠ج١ٓ ثؼغ ػ١ٍّبد اٌجحش، ِٚؼٕٝ وً ػ١ٍّخ:

 ِؼٕٝ اٌؼ١ٍّخ ػ١ٍّخ اٌجحش

ali 
ثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ ٝنُ٘ فٖٞج ثالعٌ 

ali. 

 خفجع
ثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ ٝنُ٘ فٖٞج ثالعٌ 

 فجعخ.

Test.doc  ٌثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس رثس ثالعtest  ٗثالٍضذثدdoc. 

*.pps  ثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس رثس ثالٍضذثدpps. 

 .xlsثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس رثس ثالعٌ ثخضذجس ٗثالٍضذثد  xls.ثخضذجس

*e.bas 
غ ثىَيفجس ثىضٜ ٝنُ٘ ثىقشف ثألخٞش ٍِ ثعَٖج ثىذقظ ػِ ؽَٞ

e  ٗثٍضذثدٕجbas. 

?ame 
ثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ثىضٜ ٝضنُ٘ ثعَٖج ٍِ 

 .ameأسدؼز سٍ٘ص، ثىشٍض ثألٗه ٍؾٖ٘ه ٗدقٞز ثىشٍ٘ص ٕٜ 

 txt.?سعجىز

، ٗثىضٜ ٝضنُ٘ ثعٌ txtثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس رثس ثالٍضذثد 

ٍغو –" ٗثىقشف ثألخٞش ٍؾٖ٘ه ثىَيف فٖٞج ٍِ "سعجىز

 ، سعجىزع.ٕ، سعجىزٔسعجىز

ثىذقظ ػِ ؽَٞغ ثىَيفجس ثىضٜ ٝنُ٘ فٖٞج ثعٌ ثىَيف ٍقَذ  * .ٍقَذ



 

 

 دغغ ثىْظش ػِ ثالٍضذثد.

 

 ٌىّج١ٛرزخٙبس ا My Computer 

ٍِ إٌٔ ثألدٗثس ثىضوٜ ٝ٘فشٕوج ّظوجً  "My Computer"خٙبس اٌىّج١ٛرز صؼذ أدثر        

ىضَنوِٞ ثىَغوضخذً  Windowsثىضشغٞو 

ٍووووِ ثىضؼجٍووووو ٍووووغ ٍخضيووووف ٍنّ٘وووووجس 

"خٙللللللبس ثىقجعووووووخ، فووووووَٞنِ ثػضذووووووجس 

ؽضءثً ٍِ دشّجٍؼ ٍغضنشف  اٌىّج١ٛرز"

ْٗٝوووووذٗص دجػضَوووووجد إػوووووذثدثس خجطوووووز 

ىيؼووووشع. فٞظٖووووش فووووٜ ّجفووووزر دشّووووجٍؼ 

ٍؾَ٘ػوووز ٍقوووذدر  "خٙلللبس اٌىّج١لللٛرز"

ٍوووووِ ثىَؾيوووووذثس ٗأقوووووشثص ثىضخوووووضِٝ 

ٍٗقشمووووجس ثألقووووشثص ثىَ٘ؽوووو٘در فووووٜ 

ٗ صيووول ثىضوووٜ صنوووُ٘ ٍضووو٘فشر أثىقجعوووخ 

ثىَ٘ؽو٘در ػيوٚ  "خٙلبس اٌىّج١لٛرز"أٝقّ٘وز  ػيوٚىالعضخذثً ٍِ خاله شذنز ثالصظجه. فؼْوذ ثىْقوش 

 .ثىغجدق ، ثىشنو"خٙبس اٌىّج١ٛرز"ّقشثً ٍضدٗؽجً، صظٖش ّجفزر دشّجٍؼ  "سطح اٌّىزت"

"اٌّسلللزٕذاد ػيوووٚ ٍؾيوووذ  فوووٜ ٍغجىْوووج ٕوووزث "خٙلللبس اٌىّج١لللٛرز"صقضووو٘ٛ ّجفوووزر دشّوووجٍؼ ٗ

 Hamdy"ِسلزٕذاد ثىضٜ ٝشغوخ ثىَغوضخذً ثىقوجىٜ دْشوشٕج ػوَِ ثىشوذنز ٍٗؾيوذ  اٌّشززوخ"

Hegab" -ٗأعووَجء  -ٕٗوو٘ ثىَغووضخذً ثىقووجىٜ ىيقجعووخ ثىووزٛ قووجً دضغووؾٞو ثىووذخ٘ه إىووٚ ثىقجعووخ

 WAJDI1)فوٜ ٍغجىْوج ثىغوجدق ٕٗوٜ  –فشر ػيوٚ ٕوزث ثىقجعوخ ثِ ثىَضو٘ـشثص ثىضخضٝوـغ أقوـؽَٞو

(C:)( ،)Hamdy (D:)( ٗ )(E:) )ٜٗأعوَجء ٍقشموجس ثألقوشثص ثىَضو٘فشر ٍوغ  -ثىقشص ثىَقيو

 (.(:F)( ٍٗقشك أقشثص ٍؼغ٘ؽز (:A) ٘.ٖٕٜٗ فٜ ٍغجىْج ثىغجدق )قشص ٍشُ –ثىقجعخ 
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 نَذٞ٘صش" ثىقٞجً دجألػَجه ثىضجىٞز:ؽٖجص ثىَٝنْْج دجعضخذثً دشّجٍؼ "ٗ

ثألقوشثص ٍقض٘ٝجس ٗخظجةض ثألقشثص ثىغجدضز ٗثىَشّوز ٗرىول دضقذٝوذ ٍقوشك ثعضنشجف   -ٔ

عووٌ ثىؼووغؾ ػيووٚ صس ثىفووأسر ثألَٝووِ، صظٖووش ىوول قجةَووز ٍخضظووشر صقضوو٘ٛ ػيووٚ ثىَطيوو٘ح، 

 خظجةض ٕزث ثىَقشك.

ثىشةٞغوز مغوشػز ثىَؼوجىؼ ٍٗقوذثس ثىوزثمشر ثىوزٛ صؼَوو ػيٞؤ  قجعخٍؼيٍ٘جس ػِ ثىٍؼشفز   -ٕ

 ثىَغذضز.

 ثعضخذثً أدٗثس ثىْظجً ىيضخيض ٍِ أٝز ٍشجمو قذ ص٘ثؽٔ ٗفذثس ثىضخضِٝ.  -ٖ

دضطذٞوق ٍخضيوف ثىؼَيٞوجس ػيوٚ ثىَيفوجس ٗثىَؾيوذثس ٗثالخضظوجسثس مَوج شوشفْج فوٜ  ثىقٞجً  -ٗ

 دشّجٍؼ ٍغضنشف ْٗٝذٗص.

  ٘ط٘ه إىٚ شذنز ثالصظجه ٗثىضؼجٍو ٍغ ثىَيفجس ٗثىفٖجسط ٍٗظجدس ثىشذنز ثىَخضيفز.ثى -٘

 

 ٚاٌفبوسبد  ِدٍذ اٌطبثؼبدPrinters & Faxes : 

جء ؽَٞوغ ثىطجدؼوجس ثىَغذضوز فجىٞوجً ػيوٚ ػيوٚ ؽَٞوغ أعوَٗثىفجمغوجس ٝقض٘ٛ ٍؾيذ ثىطجدؼوجس 

ثىقجعوخ، مَوج صظٖوش أٝؼوجً فوٜ ّفوظ ثىَؾيوذ أٝقّ٘وز "إػوجفز ؽجدؼوز" ٗثىضوٜ صغوَـ دضغذٞوش ؽجدؼووز 

 ضغذٞش ؽجدؼز ؽذٝذر إىٚ ثىقجعخ ثصذغ ثىخط٘ثس ثىضجىٞز:ىٗؽذٝذر. 

، "اٌطبثؼللبد ٚاٌفبوسللبد" ػيووٚعووٌ  ،"إػللذاداد" ػيووٚثّقووش عووٌ ، "اثللذأ"صس  ػيووٚثّقووش   -ٔ

 ٖش ّجفزر ٍشدغ ف٘ثس "ثىطجدؼجس ٗثىفجمغجس" ثّظش ثىشنو ثىضجىٜ.عضظٗ

، عٞقً٘ "إػبفخ ؽبثؼخ"خضش ثألٍش ث  -ٕ

"ِؼبٌح إػلبفخ ّظجً ثىضشغٞو دضشغٞو 

 .ؽبثؼخ"



 

 

 .ثصذغ خط٘ثس ثىَؼجىؼ خط٘ر خط٘ر فضٚ صْضٖٜ ٍِ صغذٞش ثىطجدؼز  -ٖ

ثّقوش ، عوٌ ِح١ٍلخ" "ؽبثؼخثخضش ؟ ٕو ثىطجدؼز ٍقيٞز أً ؽجدؼز شذنزٍج ٝغأىل ثىَؼجىؼ، ػْذ  -ٗ

 ."اٌزبٌٟ"صس  ػيٚ

ثىَْجعووذز  زثىذ٘ثدووثىضووٜ صضؼجٍووو ٍؼٖووج ثىطجدؼووز، فووذد  قجةَووز دجىذ٘ثدووجسثىَؼووجىؼ ثُٟ عووضظٖش   -٘

 ."اٌزبٌٟ"صس  ػيٚثّقش ، عٌ "LPT1"ٗغجىذجً عضنُ٘ 

عووٌ ثىشووشمز ثفووذد . أّوو٘ثع ثىطجدؼووجس ٍووِ مووو شووشمزعووضظٖش قجةَووز دجىشووشمجس ثىَظووْؼز ٗ  -ٙ

إرث مْش صَيول ثىقوشص ثىوزٛ ٝقضو٘ٛ ػيوٚ دشّوجٍؼ فذد ّ٘ع ثىطجدؼز.  ثىَْضؾز ىيطجدؼز، عٌ

عوٌ فوذد ٍقوشك ، "للزص خلبص"صس  ػيوٚ ثّقش ٗثىزٛ ٝذجع ٍغ ثىطجدؼز، صشغٞو ثىطجدؼز

 ."اٌزبٌٟ"صس  ػيٚثّقش ثىزٛ ٝقض٘ٛ ػيٚ دشّجٍؼ ثىضشغٞو، عٌ  ثألقشثص ٗثىذىٞو

ثّقوش فذد إؽجدضل، عٌ  ثػٞز أً ال.عضخذثً ٕزٓ ثىطجدؼز مطجدؼز ثفضشغأه ثىَؼجىؼ ٕو ص٘د ثعٞ  -7

 .إٔٙبء""صس  ػيٚ

 أٝقّ٘ز ثىطجدؼز ثىؾذٝذر فٜ ٍؾيذ ثىطجدؼجس.ثُٟ عضظٖش  -8
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 :ػبِخ أسئٍخ

 ً؟99٘ٔ( قذو ثىؼجً Windows: ٍج ثىزٛ مجُ ٝضػؼ ٍغضخذٍٜ ّظجً ثىْ٘ثفز )ٔط

 

ش إٌٔ ٕزٓ ثىؼذٝذ ٍِ ثىضقْٞجس ثىْٖذعٞز ثىؾذٝذر، أرم Windows 95: صؼَِ ّظجً ثىضشغٞو ٕط

 ثىضقْٞجس.

 

ّٗظجً  Windows MEّٗظجً ثىضشغٞو  Windows 98: ٍج ٕ٘ إٌٔ ٍج َٝٞض ّظجً ثىضشغٞو ٖط

 ?.Windows XP Proثىضشغٞو 

 

ثىؼذٝذ ٍِ ثىَٞضثس ٗثإلػجفجس ثىؾذٝذر، أرمش  .Windows XP Proصؼَِ ّظجً ثىضشغٞو  :ٗط

 إَٖٔج.

 

 جً ػذٝذر ٍِ ثىْ٘ثفز، أرمشٕج.أّ٘ثػ .Windows XP Pro: ٝضؼَِ ّظجً ثىضشغٞو ٘ط

 

 ؟.Windows XP Pro: ٍج ٕٜ ثىؼْجطش ثىشةٞغز ثىضٜ صقٖ٘ٝج ثىْجفزر فٜ ّظجً ثىضشغٞو ٙط

 

 أرمش أمغش ٍِ ؽشٝقز َٝنِ ىيَغضخذً ٍِ خالىٖج ثىضْقو دِٞ أقغجً طْذٗ  ثىق٘ثس.: 7ط

 

 : ٝضأىف عطـ ثىَنضخ ٍِ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَنّ٘جس أرمشٕج.8ط

 

 س ثىؼشع ثىضٜ َٝنِ ىيَغضخذً ثىضؼذٝو ػيٖٞج فٜ إػذثدثس ثىؼشع.: ٍج ٕٜ ٍنّ٘ج9ط

 : ٍج ثىفش  دِٞ ػَيٞضٜ صغؾٞو ثىخشٗػ ٗصذذٝو ثىَغضخذً؟ٓٔط



 

 

 

 : أرمش خَغز ٍِ ثألٝقّ٘جس ثىشةٞغز ثىضٜ صقٖ٘ٝج ى٘فز ثىضقنٌ، ٍغ رمش ٗظٞفز مو ٍْٖج.ٔٔط

 

ضخذٍضِٞ فٜ ى٘فز ثىضقنٌ : ٍج ثىفش  دِٞ ؽشٝقضٜ ثىؼشع ثىنالعٞنٞز ٗفغخ ثىفتز ثىَغٕٔط

 ؟.Windows XP Proدْظجً ثىضشغٞو 

 

 ؟.Windows XP Pro: ٍج ٕٜ أّ٘ثع ثىَيفجس فٜ ّظجً ثىضشغٞو ٖٔط

 

ىيضؼجٍو ٍغ  .Windows XP Pro: ٍج َٕج ثىذشّجٍؾجُ ثىيزثُ ٗفشَٕج ّظجً ثىضشغٞو ٗٔط

 ثىَيفجس؟

 

ثعٌ ثىَؾيذ فٜ دشّجٍؼ ٍغضنشف ( ػيٚ ٝغجس -: ٍج ثىزٛ صؼْٞٔ ٗؽ٘د إشجسر )+( ٗ إشجسر )٘ٔط

 ْٗٝذٗص؟

 

 دشّجٍؼ ٍغضنشف ْٗٝذٗص؟فٜ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ػشع : ٍج ٕٜ ؽش  ٙٔط

 

: ٍج ٕٜ ثىطش  ثىضٜ ٝ٘فشٕج دشّجٍؼ ٍغضنشف ْٗٝذٗص ىضقذٝذ صشصٞخ ثىَيفجس أعْجء 7ٔط

 ثىؼشع؟

 

 ىَضؾجٗسر.: أرمش عالعز ؽش  َٝنِ ثعضخذثٍٖج ىضقذٝذ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَيفجس ٗثىَؾيذثس ث8ٔط

 : ٕو َٝنِ فزف ٍيف أٗ ٍؾيذ دُٗ إسعجىٔ إىٚ عيز ثىَقزٗفجس؟مٞف؟9ٔط

 



 

 005 

 : ٍج ٕ٘ ثىفش  دِٞ ػَيٞز ّغخ ثىَيف ٗقض ثىَيف؟ٕٓط

 

 ىَيفجس ٍِ ثىؼذظ أٗ ثىقزف ثىخطأ؟ىقفع ث: ٍج ٕٜ أّ٘ثع ثىقَجٝز ثىضٜ ٗفشٕج ٕٔط

 

 : ػشف ثالخضظجس، ٍذْٞجً ثىفش  دْٞٔ ٗدِٞ ثىَيف ثىؼجدٛ.ٕٕط

 

: ػّشف أفشف ثىذذه، أرمش ٍج َٕج سٍضٛ ثىذذه ثىَغضخذٍِٞ فٜ ّظجً ثىضشغٞو ٖٕط

Windows XP Pro..ٍغ رمش ٗظٞفز مو ٍَْٖج ، 

 

 : ٍج ٕٜ ثى٘ظجةف ثىضٜ َٝنِ صْفٞزٕج دجعضخذثً دشّجٍؼ "ؽٖجص ثىنَذٞ٘صش"؟ٕٗط

 

: ٍج ٕٜ ثى٘ظجةف ثىضٜ َٝنِ صْفٞزٕج دجعضخذثً "ٍؾيذ ثىطجدؼجس ٗثىفجمغجس"؟ٕ٘ط



 

 

  


