
 

  



 عريف نظام التشغيل ت 

 الخدمات من مجموعه وتوفر للحاسوب الماديه المكونات وتخاطب تسيطر التي البرامجيات من مجموعه

  وبالحاس واحجام انواع باختالف التشغيل نظام مهام وتختلف بعدها تحمل التي للبرامجايات المشتركه

  التشغيل نظام وظائف

  الحاسب جهاز في الماديه المكونات على التعرف .1

  االجزاء هذه من جزء كل عمل طريقه في التحكم .2

 .تداخلها عدم وضمان الحاسوب تشغيل اثناء المهام وتركيب اداره .3

  البيانات تدفق وتنظيم للجهاز المكونه االجزاء بين الربط .4

  قراءه التشغيل كفاءه على المحافظه .5

  Romالثابته القراءه ذاكره من واالوامر التعليمات وتنفيذقراءة   .6

 .الجهاز مستخدم اوامر استعالم .7

 تحميل البرامج التطبيقية وتنفيذ تعليماتها  .8

 

 -:انواع انظمة التشغيل 

 الشخصي الحاسوب Dos تشغيل نظام-

 الواجهه اسلوب اتم ذنظ من ويعتبر الشخصي لحاسوبل تشغيلال نظام على Dos الحطصا يطلق 

  (الواحد السطر اوامر) الخطيه

 عام النظام هذا ظهر وقد االقراص تشغيل نظام اي Operating System  Disk  ل اختصار وهو

 .الشخصيه الحواسيب من االولى االجيال مع 1981

 

 ماكنتوش تشغيل نظام-

 دمتق حيث الشخصيه للحواسيب بالنسبه للمستخدم الرسوميه بالواجهات أبد من اول ابل شركه تعد 

 المستخدمه التسهيالت من المزيد قدميل MAC تشغيل نظام وتطور 1984 عام mac ماكنتوش حواسيب

 حريرت اعمالها غالبيه تكون التي المكتبات في المفضل ماكنتوش تشغيل نظام اصبح اكم مره كل في

 .الملفات معالجه و النصوص

 

   Microsoft Windows نظام ويندوز 

 تقنيه استخدام بغرض اضيفت التي المحاوالت هامن Dos نظام استخدام لتسهيل عديده محاوالتتمت  

 طويرت في وكذلك القرص محتويات عرض وتنظيم التشغيل عمليات تسهيل في االسهم مفاتيح حركه

 النجاحب الجهود هذه تكللت وقد للحاسوب المستخدمه والقوائم الواجهات باسلوب تسمح تشغيليات برامج

 ات ذ تشغيل نظم من يعتبر والذي االمريكيه مايكروسوفت شركه انتجته الذي الويندوز نظام بظهور

 .ةالرسومي الواجهات اسلوب



o  مكونات سطح المكتبdesktop components :- 

وهي من اهم االدوات المستخدمة في التعامل مع نظام الويندوز تسمح قائمة ابدأ بفتح  startالقائمة ابدأ -

 القوائم لتشغيل التطبيقات 

شريط يوجد عادة اسفل الشاشة ويكون مرئي طول الوقت ويحتوي على القائمة    taskbarشريط المهام -

  ابدأ ومجموعه من ايقونات البرامج المصغرة 

وهي صور رسومية تمثل تطبيقات او مجلدات او ملفات واجزاء   iconsسطح المكتب يضم االيقونات  -

 الساسية في سطح المكتباخرى وتعتبرايقونة كومبيوتر و سلة المحذوفات من االيقونات ا

 

 اختصارات لوحة المفاتيح

اعد على ألنها تس طرًقا لتنفيذ إجراءات باستخدام لوحة المفاتيح. وتسمى باالختصارات، المفاتيح اختصارات لوحة تعد

إجراؤه بالماوس بشكل أسرع باستخدام أمر يمكنك  العمل بشكل أسرع. في الحقيقة، غالًبا ما يمكن تنفيذ أي إجراء أو

 المفاتيح مفتاح واحد أو أكثر من على لوحة

 

 لتنفيذ اضغط

F1 لـ أو لبرنامج" التعليمات" عرض Windows 

Ctrl+S (رامجالب غالبية في الوظيفة هذه تعمل) الحالي المستند أو الملف حفظ 

Ctrl+C المحدد العنصر نسخ 

Ctrl+X المحدد العنصر قص 

Ctrl+V المحدد العنصر لصق 

Ctrl+Z عملية ما إجراء عن التراجع 

Ctrl+Y  عملية ما إعادة إجراءتكرار أو 

Ctrl+A إطار أو مستند في الموجودة العناصر كافة تحديد 

Ctrl+F البحث في الموضوع الحالي 

Ctrl+P أو صفحة. طباعة موضوع 

 

 

 

 

 

 

 



 Start menu قائمة "ابدأ"ال

  ابدأ" البوابة الرئيسية إلى برامج الكمبيوتر ومجلداته وإعداداته. ويطلق عليها قائمة ألنها توفر قائمة من تعد القائمة"

االختيارات، كما هو الحال بالنسبة لقوائم الطعام الموجودة في المطاعم. وكما يبدو من كلمة 'ابدأ'، تعد هذه القائمة هي 

 أو فتحها. المكان الذي تنتقل إليه لبدء تشغيل األشياء

 -:يمكنك استخدام القائمة "ابدأ" للقيام بهذه األنشطة الشائعة

 بدء تشغيل البرامج .1

 فتح المجلدات شائعة االستخدام .2

 البحث عن الملفات والمجلدات والبرامج .3

 ضبط إعدادات الكمبيوتر .4

 Windowsالحصول على تعليمات حول نظام التشغيل  .5

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر .6

 .أو التبديل إلى حساب مستخدم آخر Windows تسجيل الخروج من .7

 الركن األيمن من الشاشة. الموجود في أسفل ابدأ لفتح القائمة 'ابدأ'، انقر فوق الزر 

 أو اضغط على مفتاح شعار Windows المفاتيح. الموجود بلوحة 

 

 

 

 

 تنقسم القائمة "ابدأ" إلى ثالثة أجزاء رئيسية:

 الموجودة على الكمبيوتر. يمكن للشركة المصنعة للكمبيوتر  البرامج صغيرة تضمقائمة الجزء األيمن الكبير  يعرض

إلى  All program البرامج كافة فوقوبالتالي، يمكن لمظهرها أن يختلف. يؤدي النقر  تخصيص هذه القائمة،

 .عرض قائمة كاملة للبرامج

  ة كتابة تر بواسطالموجودة على الكمبيو الملفاتالبرامج و أسفل الجزء األيمن، يسمح لك بالبحث عن مربع بحثيوجد

 مصطلحات البحث.

واإلعدادات والميزات شائعة االستخدام. كما أنه المكان الذي  إمكانية الوصول إلى المجلدات والملفات الجزء األيسريتيح 

 الكمبيوتر أو إيقاف تشغيل Windows الخروج من تنتقل إليه لتسجيل

 

 ابدأ'' استخدام زر "إيقاف التشغيل" في القائمة

في Shut Down إيقاف التشغيل  ثم انقر فوق ،ابدأ الزر انقر فوق القائمة "ابدأ",إليقاف تشغيل الكمبيوتر باستخدام 

  ابدأ"." القائمةأسفل الركن األيسر من 

ذاته، ثم يتم  Windows ، يقوم الكمبيوتر بإغالق كافة البرامج المفتوحة باإلضافة إلىالتشغيل إيقاف عند النقر فوق

 والً أ العرض تماماً. ال يؤدي إيقاف التشغيل إلى حفظ عملك، لذا يلزم حفظ الملفات إيقاف تشغيل الكمبيوتر وشاشة

 

 

mshelp://windows/?id=9ada1558-de2c-46fa-b6f3-5330af66ac9b#gtmt_gls_application_def
mshelp://windows/?id=4c7a98ab-e99e-485d-ae81-28110bfe3b9c#gtmt_file_def


 هي:و إضافية خيارات على حتويي Shut Downزر أيقاف التشغيل 

1. Switch user :للمستخدم النافذة خلف مفتوحة البرامج يبقى الذي .لتبديل المستخدم  

2. Log off :الخروج تسجيل. 

3. Lock.تأمين : 

4. Restart :التشغيل إعادة. 

5. Sleep :السكون. 

Hibernate       :اتاالسب  

 

 ؟Hibernate، ووضع اإلسبات Sleep ما الفرق بين وضع السكون

 ضون غ هو حالة حفظ الطاقة التي تمكن الكمبيوتر من سرعة استئناف عملية الطاقة الكاملة )في وضع السكون يعتبر

إجرائها ب عدة ثواٍن بالضبط( عندما تريد الشروع في العمل مرة أخرى. حيث يقوم الكمبيوتر بوقف العمليات التي يقوم

 في الحال ويستعد للتشغيل مرة أخرى عندما تريد استئناف العمل.

 

 حفظ ب ع السكونفهو حالة حفظ الطاقة وهو مصمم خصيصاً للكمبيوتر المحمول. بينما يقوم وض وضع اإلسبات أما

 المستندات والبرامج المفتوحة اإلعدادات في الذاكرة واستهالك قدر ضئيل من الطاقة، يعمل وضع اإلسبات على حفظ

اإلسبات أقل مقدار من الطاقة مقارنةً بكافة أوضاع  على القرص الثابت وإيقاف تشغيل الكمبيوتر. يستخدم وضع

كمبيوتر في وضع تشغيل ال حالة استخدام الكمبيوتر المحمول، يجبفي . Windows توفير الطاقة التي يستخدمها

 اإلسبات.

  

 
 

o  سطح المكتبDesktop  
 

 قائمة الزر االيمن للماوس على سطح المكتب   

ننقر بزر الماوس االيمن على اي مكان فارغ في سطح المكتب تظهر قائمة 

 -تحتوي عدة خيارات اهمها :

المكتب بشكل )صغير او : عرض رموز سطح  viewعرض  -1

 متوسط او كبير (

: فرز رموز سطح المكتب حسب )االسم ،    sort byفرز حسب  -2

 الحجم ، نوع العنصر ، تاريخ التعديل (

  Refreshتحديث  -3

  Pasteلصق  -4

     Paste shortcutلصق أختصار  -5

 : اضافة مجلد جديد او اختصار او برنامج او مستند نص   Newجديد  -6

   Screen resolutionدقة الشاشة   -7

 Gadgetsادوات ذكية  -8

   :عرض خصائص سطح المكتب  Personalizeتخصيص  -9

 

 

 



o المهام  ريطشTask bar  

 الشاشة أسفل في الموجود الطويل األفقي الشريط هو المهام شريط . 

 إنف المفتوحة، النوافذ وراء يختفي أن يمكن الذي المكتب سطح بخالف 

 . الوقت طوال مرئياً  يكون ما غالباً  المهام شريط

 رئيسية أقسام ثالثة من المهام شريط يتكون: 

 '. ابدأ' القائمة يفتح الذي ،'ابدأ' الزر .1

 إمكانية ويتيح المفتوحة والملفات البرامج ُيظهر الذي األوسط القسم .2

 .سريعة بطريقة بينها التبديل

 وبعض البرامج بعض حالة إلى تشير التي( الصغيرة الصور) ورموز ساعة يتضمن الذي اإلعالمات جزء .3

 .الكمبيوتر إعدادات

 

 تخصيص شريط المهام 
الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك تحريك شريط  هناك عدة طرق لتخصيص شريط المهام بحيث يالئم التفضيالت

 Windows وجعلأو اليمنى أو العليا من الشاشة. كما يمكنك تكبير شريط المهام  إلى الحافات اليسرى المهام بالكامل

 وكذلك يمكنك إضافة أشرطة أدوات إليه. يقوم بإخفائه تلقائًيا في حالة عدم استخدامه،

  تحريك شريط المهامTaskbar 
 المهام شريط سحب أثناء الماوس االيسر زر على باستمرار اضغط ثم المهام، شريط من خالية مساحة فوق انقر .1

 . المكتب سطح حواف إحدى إلى

 .الماوس االيسر زر حرر تريده، الذي المكان في المهام شريط يكون عندما .2

 المهام شريط لتأمين Taskbar 
  المهام، شريط من خالية مساحة فوق األيمن الماوس بزر انقر .1

 . بجانبه االختيار عالمة لتظهر "المهام شريط "تأمين فوق انقر ثم .2

 .الخطأ بطريق حجمه تغيير أو نقله منع إلى المهام شريط تأمين يؤدي .3

 المهام شريط تأمين إللغاء Taskbar 
 . المهام شريط على فارغة منطقة فوق األيمن الماس بزر انقر .1

 . مؤمناً  المهام شريط يكون "،المهام شريط "تأمين بجانب اختيار عالمة هناك كان إذا .2

 االختيار عالمة مسح إلى يؤدي مما ،المهام" شريط "تأمين فوق النقر خالل من تأمينه إلغاء يمكنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Time & Dateالوقت والتاريخ 

 Region and languageالمنطقة واللغة 

  والمنطقة الزمنية واللغة عن طريقيمكنك تغيير وقت الساعة والتاريخ 

 النقر مرة واحده بالزر الماوس االيسر على رمز الوقت والتاريخ في نهاية شريط المهام. .1

  اعدادات الوقت والتاريخ"."تغير ثم أختيار االمر  .2

 "تغير التاريخ والوقت".ومن النافذة نختار  .3

 "تغيير المنطقة الزمنية".أو نختار  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهام وقائمة "أبدأ" خصائص شريط

 
 عن طريق: يكون   شريط المهام وقائمة "أبدأ"لوصول الى خصائص ا 

 

نختار  ثم تظهر قائمة شريط المهام أو فوق الزر "أبدأ",فارغ في في أي موضع  بزر الماوس األيمنننقر  .1

  Properties خصائص
"شريط المهام والقائمة  ثم طابع شخصي" اءفضالمظهر إ" ثم أختر "لوحة التحكمأختر " "أبدأ"من قائمة  .2

 ."أبدأ""
 

 

سوف تظهر قائمة تحتوي على عدد من الخيارات شريط المهام فارغ في في أي موضع  بزر الماوس األيمنعند النقر 

 ومن أهما: 

 أشرطة األدوات (1

 تتالي النوافذ (2
 إظهار النوافذ بشكل مكدس (3
 إظهار النوافذ جنبا بجنب (4

 إظهار سطح المكتب (5
 بدء إدارة المهام (6

 تأمين شريط المهام (7
 خصائص (8

 



 bars Tool األدوات أشرطة
 تحتوي على: 

 إضافة عنوان سريع للبحث على الشبكة أو صفحة ويب إذا وجد اتصال باالنترنت. :Address bar العنوان .1

يبين األرتباطات الموجودة على شريط األدوات االرتباطات في مستكشف األنترنت  :link barاالرتباطات  .2

Internet Explorer. 

 يوتر اللوحي على الشاشة.يعرض لوحة ادخال الكمب :Tablet PC input panelلوحة إدخال الكمبيوتر اللوحي  .3

 وصول سريع الى الملفات ومجلدات والبرامج الموجودة على سطح مكتب بشكل قائمة. :Desktopسطح المكتب  .4

يظهر تلقائياً على سطح المكتب ، يوفر طريقة سريعة لتغيير لغة  أدوات شريط هو :Language barشريط اللغة  .5

 على شريط المهام، أو إخفاؤه. تصغيره اإلدخال ويمكنك نقل 'شريط اللغة' في أي مكان على الشاشة، أو

 يمكنك أضافة مسار وصول أسهل وسريع الى مجلد او ملف تستخدمه بأنتظام :New toolbarشريط أدوات جديد 

 

  تلقائيا نوافذ ترتيب     
يقوم بترتيب هذه  Windows يمكنك ترتيب نوافذ تلقائيا بالكيفية التي ترغب فيها على سطح المكتب. يمكنك أيًضا جعل

 .أو الترتيب جنًبا إلى جنب التكدس عمودًياأو  التتاليالطرق الثالث التالية:  النوافذ تلقائًيا بأي من

 تتالي النوافذ (1

 إظهار النوافذ بشكل مكدس (2
 إظهار النوافذ جنبا بجنب(3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  لوحة التحكمControl Panel 

 لـ اإلعدادات لتغيير" التحكم لوحة" استخدام يمكنك Windows. متعلق شيء كل في تقريباً  اإلعدادات هذه تتحكم 

 .لك مناسبة فهي ولذلك Windows إعداد لك تتيح كما عمله وكيفية Windows بمظهر

 :يمكنك الوصول الى لوحة التحكم عن طريق 

 ".Control Panelالنقر على الزر "أبدأ" ومن ثم اختيار من الجزء االيسر من قائمة أبدأ االمر "لوحة التحكم  .1

 

او من النقر بالزر األيمن في مكان فارغ من سطح مكتب واختيار "تخصيص" ثم النقر على "تغير رموز سطح  .2

 مكتب" ووضع عالمة االختيار على "لوحة التحكم" ثم "موافق".

 

 فئات  فوق النقر بواسطة التحكم قياسي لوحة استعراض يمكنCategory كل أسفل الشائعة المهام وعرض مختلفة 

 . فئة

 ،حسب  عرض ضمن أوView by، لوحة عناصر بكافة قائمة لعرض صغيرة رموز أو كبيرة رموز فوق انقر 

 .التحكم

mshelp://windows/?id=9e58e7a7-127d-4794-b5d4-66f16adf93ba#gtmt_toolbar_def
mshelp://windows/?id=2c0d5cfe-2bc4-4021-8e6b-a81a82783b75#gtmt_gls_minimize_def


o  لوحة التحكم أجزاءControl Panel 

 تحتوي لوحة التحكم على أجزاء مقسمة حسب الوظائف محدده ومنها:

 System and Securityالنظام واألمان  .1

 User Accounts and Family Safetyحسابات المستخدمين وأمان العائلة  .2

 Network and Internetالشبكة وأنترنت  .3

 Appearance andالمظهر وإضفاء طابع شخصي  .4

Personalization 

 Hardware and Soundاألجهزة وأصوات  .5

 Clock, Language and Regionالساعة واللغة والمنطقة  .6

 Programsالبرامج  .7

 Easy Accessسهولة الوصول  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o لمجلدات والملفات  اfolders and files  

يستخدم نظام الويندوز المجلدات لتخزين وادارة الملفات لتصبح اكثر سهوله للوصول الى المجلدات والملفات الموجوده 

 ضمنها .

تعتبر الملفات جزء من الكيان البرمجي للحاسوب وهناك انواع مختلفة من الملفات مثل ملفات نظام التشغيل وملفات 

 . وكل ملف له اسم وامتداد يحدد نوع الملف البرامج والملفات الخاصة بالمستخدم 

 

  Creating New Folder/Fileانشاء مجلد / ملف 

  Right Click    جديد >New   >  مجلد  Folder  سيظهر مجلد جديد بأسم مظلل، مع امكانية كتابة اسم جديد   >

  Enterونضغط مفتاح 

 

 مجلد/ملف   Renameاعادة تسمية 

  نحدد المجلد او الملف 

  ننقر بزر الماوس االيمن على ايقونة المجلد 

   نختار اعادة تسميةRename  

  يتظلل االسم باللون االزرق اي جاهز لكتابة االسم الجديد نكتب االسم ونضغط مفتاحEnter  

 

 مجلد/ ملف  Deleteحذف 

  نحدد المجلد او الملف 

 ننقر بزر الماوس االيمن على ايقونة المجلد 

  نختار حذفDelete   

  يظهر مربع حوار يطلب تأكيد حذف ملفDelete  File   وارساله الى سلة المحذوفات 

 

  مجلد/ملف   Cut/ قص  Copyنسخ 

  نحدد المجلد او الملف 

 ننقر بزر الماوس االيمن على ايقونة المجلد 

  نختار نسخCopy   في حال اردنا نقل نسخه من الملف فقط مع االحتفاظ بالنسخه االصليه في مكانها 

 في حال اردنا نقل المجلد من مكان الى آخر   Cut او نختار االمر 

  بعدها نحدد الموقع الذي نريده ونختار لصق Paste  من قائمة زر الماوس االيمن 

   Send Toايعاز ارسال الى 

يستخدم في ارسال ملف /مجلد الى القرص المرن او القرص المضغوط او الذاكرة المتحركة وتعد هذه الطريقة اسرع  

 الطرق في استنساخ الملفات / المجلدات 

  

 



 العمل مع النوافذ واالطارات 

 نظام اسم جاء هنا ومن) نافذة بـ يسمى إطار أو مربع في الشاشة على يظهر مجلد، أو ملف أو برنامج فتح عند 

  (Windows) التشغيل ويندوز

 هي الواجهة التي يعمل بداخلها البرنامج.اإلطار : 

 

 النافذة أجزاء
 األساسية وهي: األجزاء نفس على النوافذ غالبية تحتوي 

 

 هو الشريط الذ يظهر عليه .العنوان شريط .1

 إذا المجلد، اسم أو) والبرنامج المستند اسم

 (.مجلد في تعمل كنت

 ".اإلغالق"و" التكبير"و" التصغير" أزرار .2

 النافذة إخفاء األزرار هذه خالل من يتم

 وإغالقها. بالكامل الشاشة بحجم وتكبيرها

 على القوائم شريط يحتوي .القوائم شريط .3

 لعمل فوقها النقر يمكنك التي العناصر

 . البرامج أحد في اختيارات

 انيةإمك التمرير شريط يتيح .التمرير شريط .4

 المعلومات لمشاهدة النافذة محتويات تمرير

 .حالياً  العرض إطار خارج الموجودة

 الزوايا سحب يمكنك .والزوايا الحدود .5

 جمح لتغيير الماوس مؤشر باستخدام والحدود

 .النافذة

 
 النوافذ )تحريك اإلطار( نقل

 

 الماوس. بمؤشر بها الخاص العنوان شريط إلى باإلشارة قم النوافذ، إحدى لنقل  

 إليه نقلها في ترغب الذي الموقع إلى النافذة اسحب ثم.  

 

 النوافذ إحدى حجم تغيير

 
 لنافذةا هذه عنوان شريط فوق مزدوجاً  نقراً  انقر أو تكبير الزر فوق انقر بأكملها، الشاشة لتمأل نافذة حجم لتكبير. 
 نقًرا انقر أو،"(. تكبير" الزر مكان يظهر الذي) استعادة الزر فوق انقر السابق، لحجمها المكّبرة النافذة إلعادة 

 .النافذة هذه عنوان شريط فوق مزدوًجا
 عند. زواياها من زاوية أي أو حدودها من حد أي إلى باإلشارة قم ،(تكبيرها أو تصغيرها) النوافذ إحدى حجم لتغيير 

 .تكبيرها أو النافذة لتقليص الزاوية أو الحد رأسين، اسحب ذي سهم شكل إلى الماوس مؤشر تغير
 أوالً  السابق حجمها إلى النافذة هذه استعادة يجب. المكبرة النافذة حجم تغيير يمكن ال. 

 

 

 

 


