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  الفصل االول
 جولة فى أجهزة الحاسب

 
 ظام التشغيلمعلومات اساسية حول الحاسب األلى ون -1

 Operating System 
الحاسب االلبها بباا اباتاالى يستبها ابب انااالنقاتباتاسيابا اع ضهي اببااس ي بااا  ببها
المابب ض  الال  اببقماالم  ببالالمااله اببااعابب لاالحنبباجا  ببهاال  ببا  اسالما ا بباتا

ل ماالهبةااابي اساالنقاتبات اخداباجاال ناسحب اتاالحاسالاي ىاناسا.االالت ةاستضهي اا
ا.سالاياجاال  ا  االم  ابةسل  ضهينا

ا
 ذاالاال افةاالهاا كاتقةاتابااستنباخدجاالنقاتباتاعبقنا ب خدا بناالحاسبناتاااللى يستقبةا

كاتاتاصببببببببق اياعببببببببنا افقمبببببببباا اببببببببيلالاسببببببببياال ببببببببن ببببببببنااببببببببالجا(ااث ببببببببقنافببببببببا  ي)
(networks)-حاسبب االلببهاالببهاثالثببةا كاتبباتاس ما ببايا مكببناتااببقيا  لا ببةاالا
اال ببببببهاباالنبببببب نةاا–اsoftwareالني هقبببببباتاا-ااuserالمابببببب ض  اا-:ر قاببببببقةا ببببببه
Hardwareا

 
اطيالاالم لا ةاالما ا اتقبة ا هبافااجاسر قاهاييبطاعقناأ اا ناالني هقاتافاها

 بببنا هما بببةا بببنااالسا بببيااساال ا قمببباتاالمني هبببةاالى يستقببباال حاقبببمااذا بببها نبببار ا
اجاالا بب لااساا بب الا اق ببةالحابب االمهبباجااساال ضنبب  اس  ابباا  ببهاسببنقااالم بب

يا  االحاس اال  نقاقبةاسباMs- Dos  ا Windowsالحنياعيا  ات غقااال لا ا
 Powerبيتبا  اسا ااExcelبيتبا  اساا Win-Word االهبةاالى مباتاا  بااعبيا  

point ا.الخ....ابيا  اال اا اا عااالت يتت اسا ا
ا
سب ااال هاباالنب نةاتالقةبةااال ابه اسالماب اتاال بهات بكاافبها هم ابااالحايان البسا

لاحبببةاالمةببباتقا االمببباسة اال الابببة اسحببب  اا اللبببهاس بببناا   بببةا بببذاااال بببهاباال ا بببة
الاظبا  اس بذاااال بهابات فبافيا ابااالخداباا.الخ.....ا (C.P.U)الماالهةاالميكهيةا

ا بب الاأسا بب  اال ببهات ببكاافببها هم ابباا االهببةاالنقاتبباتاسالما ا بباتال حاقببما بب لا
اتلبببيااتاابببقيااال بببهاباالنببب نةاالبببها بببااي بببهس بببناال احقبببةاالاظقةقبببةا مكبببنا.ا   اببببة

ا:(1)ال كاارقيا
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لاحببةاالمةبباتقااسالةبب ر ا  بباااInput unitsا ببهاباااصببةالاخدابباجاالنقاتبباتا -اأ
ا.الفا هاساالقال االفا قةاس نااااللاالاسالماسا

المابببببببببال اا  بببببببببا:اProcessingاباااصبببببببببةالال  بببببببببغقاااساالماالهببببببببةاهاا بببببببب -ال
Processorسالذا ي االفا قةا. 

ةاسالاما اتاسكبارتا ال اا  ااOutput Units:اةالاالاياجاا هاباااص -ات
 .النات

ةاساالقبيااا  باااالقبياااالنب ناStorage Unitsا هاباااصةالبال ضهينا -اث
 .س حيكاتااالقياااالضار قةاCD هةاالميتةاساالقياااالم 

 .سكارتاال نكةا  ااالماخد :اا هاباااصةالال نكات -اج

 ااصببباا بببناااللاببباا مقببببعاهاتس ببببهاال ببباMother Boardال احبببةاا  اا-ح
اا.اال هاباالن نةاالاالاة

ا
لبببناأناسظبببا  اذستلبببياالمببباا اق بببكا بببالياالىمنقببباتيا بببنات ببباراتاخدي ا قكقبببةا ا  بببك ا

لناتغقببياتا  الحاببة افا ببهاسببنقااالم بباجاذلابب اا  ببهاباالنبب نةال حاسبب ات ببا اكبب
 اأ ببقةتاسظقةببةااجاببياجايلببهاسظقةببةااجخدابباجال ا ببةاالىمنقبباتياسأصببنحتاتابب ض 

 ا ذاالاال افةاالهات ارا Tuch Screenالاظقة انا ااياكماافياحالةاتى الا قااالب
 Flahالاببببااتاال ضهي قببببكالمقببببياااالميتببببكاسالم  هببببةالقلاببببيا قببببااالةال بببباتا

Memory ذاتاالاببببااتاال ضهي قببببكاالاا  ببببة اسكببببذاات بببباراأسبببب الاتاببببااستبببب اسجاا
 .Wirelessالنقاتاتاسالما ا اتالاس ض ا اتى الا قااالب

ا
سببالاتاببيحالمحببكاسببيياةا ببناأ ببياالمنبب  حاتاال ببا اةافببيااال بباليسفببهاالهببهبا

اHardwaresالنب نةاا هاجااس ض ا اتاالحاس االلياسارتناطااالكاا بناا  بهاب
ا.اSoftwaresعي هقاتاالحاسالاأسا

ا
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 ماوس               شاشة       سماعات       الماسح الضوئي    
 

                                 
القرررررررب الصررررررلب   كارت الصوت   اللوحة األم       

             

 
 

 لوحة المفاتيح

              
 جهاز الحاسوب      المعالج 

 
 (ا1) كاارقيا
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 ؟وفيما يستخدم (Processor) ما هو المعالج -2
حقب ا اخد اغا اباتاالىمنقباتي اا(االميكهيةمهاسح  االماالهةاغالناا ااتا)الماال ا

اة االهاطنقاةا م ةاس هاكماساسب اككماا اا  ماجاالالمها ناغالنقةلالا اا اكتأ
ا.(Zeroes and ones)ا(آحاخدسااصةارا)ااالنقاتات

 Digitalا اتح اجاأسالايلهاأنات اياتلي اسيياةا  هاال ليااليقمقةب االاا اايبلةسا

Systemsت ةذا نااالجاهيياخداااا ااتاالىمنقاتياتاال هاقات كااالاما اذلناان
ا كايبا قبةاسحب  ا احقب ا  بقياالهاب االبهاال  ماخدا  هاالةيقاعبقنافيقبها اب اال قبار

 ا.(فالتا11ل اريةا  هاسنقااالم اجا)
 

لمب ضة ا بااالهاب ااااحب  ما ا بقنافابطا بناالةال قبةاث باخد االب ليااليقمقبةاستا ض  ا
ا5ساا3 باخد ا بااعبقنا)س ااالها االابالياااالاي اسا(التفساح اسااصةي اخد ا ااعقنا)

الذ ا ةاي اغ ماسف ااال قاراالىايبهاساتم اا ذااالةال قةاالم ضةفةاسالاالقةا(.افالت
اايا باناالهاب ا  ضةفباذافباسبانار اأابي ا.ا  هاال يتق ا(ساح سااصةيا)ال لا االيقمه
حالبببةا)اساحببب كا م ببباا اسإذااكببباناالهاببب ا يتةبببعافإتببب(حالبببةاالغ بببم)صبببةيافإتبببكاسبببقم اا

 (.االة ا

 

ا  بببا يال بببيقيالاتا بببهااا نبببار"ااbitا"ساك مبببةاا.bitsاتابببمهاالحببباخدسااصبببةارا  بببذاا
(Binary Digit).لال لببببا اال  ببببا هاتابببباس اعببببتا(ا8)فببببانا  ببببهاسببببنقااالم بببباجاساا
ا.(10010010)

ا
 Processor Architectureااااهندسة المعالج -3

ياببببا اساا  ببببناالنقاتبببباتاا رقببببا اال  ا قببببةل ا ابببباا-اياسببببالاا مببببااذكببببا-ااذنافالماببببال 
سا ببباخد اتضببببهينات بببا  ا ببببذ اا  بببيابالاببب االام قبببباتا  قاببباإسالال اا ببباا بببعاالنقاتبببباتا

(.ااcache memory)فبببهاالبببذا ي اال اا قبببةااسااالام قببباتافبببهاذا بببي اال لبببا 
 اس ببذاا ا ببياأتبببكاعبببتا64ااببي اذاتأساعببتاا32  بباما االهبباتا ا ببنا  ابببااذاتاسا

ل نقاتاتافهاا اسقبتا(ارقياث ا ه)عتاا64عتاأساا32عباي اا اماانا مكنال ماال ا
عبببتاأسبببي اا64اصببباح االببببامابببال الافبببانل احقبببةاال لييبببةااا بببنساا.فبببهاالمبببي االااحببب  
ا16 مكناتاييةااال تاااي بااالني هقاتابال ناقةافاناساا.عتا32اذسا يتقنا ناتلقيا

اعي هقبباتسبب ض ا افبباناالامبباالاا ببناال احقببةاال لييببةاس.اعببتا46عببتاأساا31عببتا ا
عتافياسقتاا31)اسا  قن ااعقناا هااااال يا ا غيقاعتاا31 اال اعتا عاا46

 .ا اا امهالاالا  اقعت اس ذااا46ساح  ا نااا ا لماالهةا(اساح 
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 Processor Clock Speedااااامعالجالسرعة  -4

ا (ساحب سااصبةي)لهبةاالنقاتباتا ااافهسي ةاالماال اات قياالهسا ةااع اا ةالماال ا
نقاتباتاتبكا مكبنا االهبةاالفإا 2GHz) ) قهباا قيتبها1افاذااكاتبتاسبي ةاالمابال 

عبببتاا31كببباناالمابببال اذساسإذااا ( بببااخدسر ال ابببا ة) بببي افبببياال اتقبببةاع قبببانا1خداا قببباا
اآتقبا  اماا كاتقبةالماالهبةاالنقاتباتاا قهاا قيتهافاذاا ا هاانا1سي ةاا اماا  ه

 (. ة ااخدسر اسا)ا  قارا ي افهاال اتقةاا1

ا
ا      Front Side Bus (FSB)ااا الناقل األمامي -5

ا بناا ماباالااا ااال اا قةاسالضار قبةاالا ي ا ناأخداباالماال ا  ها ا م ااعا ةا ا 
 Intel Pentium  اماتم قنا ا اهااالسب ض ا ال مابال سا االاي ة ا اا

 ببناال اقببااا  ببا ياي ىببانااسا. قهبباا قيتببها800 قهبباا قيتببهاا533ا مببااا 4
لمبياخداساح  ال  اللةا  ها  ااناالذا ي احق االنقاتاتااسا اق اتقن اساح  ال اااالنقاتات

ا.اس يخداخد ااأساتضهي اا
اا
  باا ىمنقباتيال ابااالنقاتباتاعبقناالمابال اسالمكاتباتاا ابي اعال اقبااا  با ياياا اسا

ال اقبااساا.البخ....ا.. Hard drivesسا قبياااالنب نةاMemory البذا ي ا
 مكببناال ببهااسحبب اتاالنببت بب خداا  ببقياالببه(انببتلال ابباةا)اهالببةااتاببا ا حبب خداال ببا 

فبباناال اقببااا888MHzساMHz533ااال م ببقنحالببةافببهاسا.ا ااحبب الاالمببي تا ابباافببيا
سبي ةاتاباا ب  ات بقياالبهااClock Cycleل  بةاخدسر االابا ةاا كبانااال با ها
اسحب  ا32االهاحبل  ةاساةاتاقبااا با ها اال اا افاناا هاسنقااالم اجافا.النقاتات

عبتا بناالنقاتباتاسحب  اا32 ابااياانامكبن ناالم اMHz 533الاي ةاياماساعتا
 ا.افهاال اتقةاالااح   ا ياا  قاناا533

 
اInstruction sets    خاصة بالمعالج تعليمات -6

ايا ببنااببالجا كببانا حبب خداع  ةقببذاالامببااالببذيا اببا االماببال ااتمببطاسالنببةةا ا ببةافببان
 مقببببعاسا(binary)ث ببببا يتلببببا ارقمببببهافببببيااكبببباخد  ااصببببةالالماببببال  اتا قمبببباتا

لحقبب ااالم بب يكةاالماببا فببيااة   هببعابباااتاالح ي ببةالبب ياااتا قمبباتاااصببةاالماالهبب
هابتا مب ا  بال ا قمباتاا بذ سا.اع  ةقذاتا قماتا اق ةالمهي ا ناالابي ةماال ال تاماا
 مببباااقاااببببب افبببياالاببببب   سبببةاالماالناب بببانابببببانار قاقباماتا ببببس  بببا  بببببالماالايبتنمقببب

 Complex Instruction  Set) (CISC)   باتاالمااببذساال ا قمايببالىمنقات
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Computer)    والكومبيووو ذ  و الليميتوولم التةل لوو (RISC) Reduced 

Instruction Set Computer  يحلوو  الوووا الو  و(CISC)اتا قمبات  بها
  بهاالبيغياسا.اتابنقاا م قباتاا  بيلبا يابااماا ابذلنال ا اال اتهاساأ  يا نااخداا قة

اCISCا االهبباتا ببناالماببيسلااناكاالااتببا  ببناأنا ببذااقبب اينبب ساالضقبباراا ففببا
 اغقبببيااناالبببنا ا ا اببب افبببهالابببن اال بببالعاالمااببب ال  ا قمببباتربمبببااتا بببايا بببااأل ببب ا

الىمنقاتياذساال ا قماتاالماا  ا  هااليغيا ناالن  افبهااالخداباسااافف قةااس ض ا ا
ا.اس ض ا االىمنقاتياال ياب االمياخدا  نقااتالىناذلنا ا م ا  هاال

ا
 بببنااتا قمببباتااقبببااتابببنقاح ببا ا  بببهافاتبببةا امض نبببي ال ا قمببباتاذساالاالىمنقببباتيا بباا

طاتاببنقاافببهاباببال االتببةاالاببةاالمباخد اسي ببب بباا بباايببوخد اعبب سر االببهاتيببسا اال ببا ااالسج
ا ابببب ا اال ببببضنااس باقببااتااقبب اا ببنات ببناال ببها مكببت نقابباتااي اسبب ابك اسلى بببكتا قماتبب

 ابع ا قمببباتات اسببباةباتاالح ي ببببببببياالماالهب الببباتب اصممببببلابببذااساب ببب.اااباالسجاال يا ببب
 audioالنبببببباتياطنفبببببب اسالD3اارسببببببا اتا بببببببةا  ببببببب اقااتابببببببل  نق

manipulation  ...تى الا قببببببااالببببببخاس ببببببناا    ببببببةا  ببببببهاذلببببببنا
ا(Multimedia extension)أسا  اب خداالاسبا طا (MMX)المابال 

 اتا   سببةاالماالهبباتاالضاصببةالكمنقبباتيااالت بباافببهااسااببياال ابباقالمالببيالم  هببةا
ا.اات هتاانقناالالس ض ا افا ماالاي ةال نقاتاتاساابال  ناييااسال ناتاال هسا
 

 Cache (L2)          (L2)ذاكرة التخزين المؤقت 
L2(افبياتةبساال بييحة) يا نار ا نا هما ةاااصبةا بناالبذا ي اخداابااالمابال اا
 128KB  256KBيابةا ببال ماذ قااببا اسأحها اتبا االنقاتبةااس ي ببياسي بتاف

 ا.512KB  ا
 

ضببهيناالموقببتا ببناسا الحببااانالابب االماالهبباتاالا  مببةاتابب اقناعببذا ي اخداا قببةال  
س اخد افاناالنقاتاتاال ها اا االماال اع ضهي ااافهاذا ي اال ضهينا هات نااL2ال ا ا

لمالحلبةات بناالنقاتباتا  بهااساسبااا ابا االمابال ا ا اااساالنقاتاتاال هاي ىبيرااسب ض
 ابب جاتاببهقاا الحلببةاسك مببااكببانا.استضهي ابباافببهاالببذا ي االموق ببةاال  ببيااسبب ض ا اا

 باا باا ابيلاااكانااخداباالماال اا  بياتهاحبااساك م القاياالنقاتاتاالمكيرااس ض ا ااا
 ا ببيلاا(hr)  ببهاسبنقااالم باجافبباذاا بااكبانااجسا.ااhit rateا(hr)لا
 حاسلببةااسبب  ا االماببال اا100 ببناكببااا94 افبباناذلببنا ا ببا اانا بب ال%ا94ا ببن

اناالاتاساال يياةاصحقحةاال ايلا  هاستضهينا هما ةاالنقاتاتااال  يااس ض ا ايا
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 ياتاالم ناقةالياي هاافقاااالماال ا ناال ايلا  هاستضهيناالنقاتاتااال  ياتىبيارايا
ا.الم  ابةقاتاساال  ياحا ةالالس ض ا افهاالام 

 

 Arithmetic Logic Unit (ALU)  حدة الحساب والمنطق و  -7 
 ببهباخداا ببيا ببناالماببال ا ابب ض  افببيا مقببعاالام قبباتاا ببهسحبب  االحاببالاسالم  ببما

 االفبببيلالاسببب ض ا اال لبببا اال  بببا ه م قببباتاالهمبببعاساست بببمااا الحاببباعقةاسالم  اقبببة
 ببباخد ا بببااتىببباناسا.اXOR)سسا اأسا ا) اابببببم  اقبببةا الام قببباتاالففبببالا بببنات ةقبببذا

افبيايطبارا( ضهتبةال بكااخدا بي)ا كاخد خداباالام قاتاالحااعقةاسالم  اقةااااارت قاتا
 .ا(ALU)اسح  

 

اFloating Point Unit (FPU)النقطة العائمة وحدة  -8
ل  اا ببباا بببعااة نبببمم بببهاساا الماالهببباتاالح ي بببةات فبببم ةأ فببباا بببهباخداا بببيااه ببب

ماا ااالحاجاعاحب  االحابالا االىاخداةثاع اتات قاااراالااساا حاالاتاال ا ةاالاا مة
ةابتاال ا ببباصنحبباDx 80486"ااالت ببا"ظاببارااسببي ا االهبباتا ببعاساا.الم  ببمسا

 mathهاالماا  اب االحااعبااالماالبما  قاباا   بةاعذاتابةاقا مب  اخداا قبةاسحبالاا م

coprocessor 80386" ابناالماالببانال يبباذااكبباجاذلبنافبب  بسا.ا SX"ا
 افبببانا  قبببناانات ببب ي ا ابببال ا بببنا هما بببةااالت بببا(اقببب  مااتماذ ببباياااااالناصبببن)

ا.الذ اكانافهاالااعما ااسح  اال ا ةاالاا مةا80387 اا  ا
 
اPower Supply Unit (PSU)ااااااالكهرباءب الكمبيوتر امدادوحدة  -9

اتباتاال اقبةالمكااتبافقيا بذتيالال اقةاالىايبقةا عات لبقياسا هاسح  اال  اخداالىمنقاا
االا هب اف حاباااالا  بها بغطاكايببهاا قبيتح ايااس هاسح  اال  غقااالميكهية 

ذلببنااتببةالببقساعبب اا اااا ا ببهبا ةقبب اا المببو  قن ببناقنبباا ا  سببقنا ببناذس االضنببي اسا
ي نااخدا مباالةنبااال قباراالىايببهاقنبااسا.الم ضن افهاكقةقةاال اا اا اااغقياا

فالببتاحابب اا220فالببتااساا210 ببها فببناطةا  ببها ببذ االاحبب   اساتببه اغ ببابا
اا.تا االهاات

س اافهاالم اسطاي سرا"االاات"لااا ضيجاطاقةالماقاراسح  اا  اخداالهااتالالىايبابا
 hardةاببببببب  بببباما القببببةاطيخد ببببةاعببببقناالمكاتبببباتاالن نسا.اساتا350حبببباجا

drivesال بهات   نابااسحب  اا ب اخدا"االباات"الهااتاالىمنقاتياالبذ الب  ناسا ب خداا
الم اسبةالاحب  ا"االاات"بابافى مااتاخدا  خدا ذ االمكاتاتاك مااتاخدا  خداالهااتالالىايا

ا(1)كماالال كاارقيااا  اخداالهااتالالىايباب
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ا(1) كاارقيا
ت بببغقااسحبب اتاا بب اخداكايببببهاتا ببهاقببا اا نبببيا ببناالم  ببال ا  بببهااي  ببا ا بباخد اسا

  قهببةالمكاتبباتاسحبب  ااال بب اخداكات ببغقااغقببياكا بباا مبباايهيبب ا ببناالضاببار االم اقاببة
ا.اي االارتةا اخدر ةاحيار ا كاتاتااث ل 
-اا:ا بهاافيااالسب اماجاال با عاالىايبقةااال اقةا ناسح اتاا  اخدأتاا اا3  اماسا

ATا. بببببااتاجاققببببب ااالسببببب ض ا افبببببياأ ابببببه االىمنقببببباتياالا  مبببببةاATX1بببببهات بببببناسااا 
س ببببهات ببببناالاحبببب اتاالمح ثببببةااATX2سحالقببباياالاحببب اتا ببببا اةااالسبببب ض ا االقببببا ها

ا.ايا وايا
ةالحقببب ا بببهاغقبببيا ك ةببباتااال ببب اخداالىايببببهاسببباااتابببنقاياساقبببياسحببب ق ما ببباافببباناتغسا

ا.ا اخد ااحاللااا كانااق ناخد ااغالناتا  اااساا مكنااس ن الااالااالةاحقن
 ا

مررن و  The power supply connectorsااالكهربيررةاالطاقررة موصرر ت -11
  :(3،4،5،6،7،8)أشكال رقم  امثلتها

 

 
4 Pin Berg Connector 

ا(3) كاارقيا
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ا اصبباا اب ض  الببيبطاسحبب  ااال ب اخدالبباال اه االنببغقي  ا  باااالقببياااالميتببةااسا ب
ااATسا ATX1 ساا1ATXااتاا االاح اتاا  افيافي اس اا"ا3.5

ا

 
 

4 Pin Molex Connectorاااااااااااااااااااااااا
ا(6) كاارقيا

ا
  افيا اتةساال حلةاسا    ا كاتاتافهاال اصقااال اقةااله ا ض  اسا اا اصاا

ا  ATXساATX 2اا:فيا
 

 
20 Pin Molex ATX Power Connectorا

ا(5) كاارقيا
ا

لال قبباراالىايبببياا"motherboard"اس بباا اصبباا ابب ض  اال بب اخداال احببةااال 
اا افقةاال هال ياااأرباةاخدلاعقساATX2ساا ATX:س  افيافياATXالبااتلا فيا

ا
 

 
4 Pin Molex P4 12V Power Connectorا

ا(4) كاارقيا
ا
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اس بباا  ببافيا4ا اا بب اخداال احبباتااال الببا اه االن  ايببجاساسبباياأ بباا اصبباا ابب ض  اسا
ا(اا ATX2خد  ا اصااال اقةافي)اا ATXفه
 

ا
6 Pin AUX Connectorا

ا(7) كاارقيا
ا

  ببافيا ببااسا اVا3.3+ اساتنببالقنا ببنافالببتاتقببارا ابب ميا5+يببافياس بباا اصبباا
اATX/ATX2فياا

 
ا(ATX)ار الكهربائيمخارج التي -11

 ATX Power Supply Pinoutsاا
اا بب اخداتاال اقببةافببيالمضببارجاالاصببالتااال  ببيا ببقا اافقمببااي ببهااليسببا اال ض ق قببة

ATXا.ا

ا
ا(8) كاارقيا

ا
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ا.مآاذاللاسلقسالاليسالطاا مأ الاات االمضارجاالما حة:ا1 الحلةا
اس ض  انارالالا لالىايباباا ATXسااPSU2أسااATXاال  اخداتلا ا:ا1 الحلةا

 .اا ر ه عاساح  ا نا(اPS_ON)ا14قنقي ااخدعاةا
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 تذكر أن
ا
الحاسبب االلببيا بباا ابباتاالى يستببيا ابب انااالنقاتبباتاسياببا اع ضهي اببااس ي ببااا -

عاببب لاالحنببباجا  بببهاال  بببا  اا  بببهاالماببب ض  الال  ابببقماالم  بببالالمااله ابببا
 .سالما ا اتاالالت ةاستضهي اا

 

يايبيبطاعبقناأطبيالاالم لا بكاالما ا اتقبةا بناالني هقاتا يا هبافااجاسأساسب -
ابببالجا هما بببةا بببناا سا بببياالمني هبببةاالى يستقببباياس بببناأ   بببةاالني هقببباتاعبببيا  ا

سبببيا  االحاسبب اال  نقاقببةااMS-Dos , Windowsت ببغقااال لببا ا
 اسبيتبببببببببا  اExcel اسبيتا بببببببببب اWin-Word نبببببببيا  ا االهبببببببببةاالى مبببببببباتا

Power Pointالخ....ات يتتاسبيا  اال اا اا عااالا. 
ا
  باالاحبةا)ي ىاناالحاس االليا ناأ هاباص نةا  ااااااالإخداباجاالنقاتباتا -

المابببببببببال ا) اسأ بببببببببهاباااصبببببببببةالالماالهبببببببببةا  ببببببببباا(البببببببببخ....االمةببببببببباتقااسالةببببببببباراا
Processorال ا بببةا)سالبببذا ي االفبببا قة اسأ بببهاباااصبببةالببباجاياجا  ببباا(ا

ا قببيااا) ضهينا  بباا اسأ ببهاباااصببةالببال(الببخ...سالاببما اتاسكببارتاالنبباتا
 اسأ ببهاباال احببةاا  ا(الببخ...اCDالنبب نةاسا قببياااالميتببةاسا قببياااالم  هببةا

Mother Boardا. 
ا
سيابببال اا رقبببا اا(الىمنقببباتي) بببااخد ببباغاالحاسببب اا(Prosessor)المابببال ا -

ال  ا قةا ناالنقاتاتاسإ اخد اتضهينا ذااالماالهاتافياذا ي اال لا اسذلنالاي ةا
 (.اح صةياسسا) اق ةا

ا
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ي ىبباناال اقببااا  ببا يا ببناق بباتقن اساحبب اال اببااالنقاتببات اسساحبب  ال  اللببةا  ببها -
 .  ااناالذا ي 

ا
 (bit)اخداافبياتلبا ارقمبياث با يابانا كبب اتىببببةالالماالبببال ا قمباتاالضاص -

binary-digitا. 
ا
- (Cisc)تا ببببياالىا نقبببباتياذساال ا قمبببباتاالماابببب   اأ ببببااا(Risc)تا ببببياا

 . ا قماتاالمض هلكالىا نقاتياذساال
ا
 بيا نبار ا بنا هما بةاااصبةا بناا(Cache L2)ذا ي اال ضبهيناالموقبتا -

 .الذا ي اخدااااالماال ا
ا
س ببيا ببهباخداا ببيا ببناالماببال ا ابب ض  افببياا(ALU)سحبب  االحاسبب اسالم  ببما -

 . مقعاالام قاتاالحااعقةاسالم  اقة
ا
لح ي ببةاس ببيا ببهباخداا ببيات فببم كاالماالهبباتااا(FPU)سحبب  اال ا ببةاالاا مببةا -

 .سلاااااات قاتاثاع ةاالىاخد
ا
س ببببياسحبببب  اال بببب اخداالىا نقبببباتياا(PSU)سحبببب  اا بببب اخداالىا نقبببباتيالالىايبببببابا -

لال اقببببةاالىايبا قببببةا ببببعات لببببقياستببببافقيا ببببذااال اقببببةالمكاتبببباتاسحبببب  اال  ببببغقاا
 .الميكهية
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 األسئلة
 :ما يليباشرح بإيجاز ما المقصود  -

 .الحاس االلي .1
 .(Hardware)ا  هاباالن نةا .1
 .(Software)الني هقاتا .3

 

 :أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد( × ) أو (  √) ضع ع مة  -
 (ا)ااتا نياال ا ةا ناا  هاباالضاصةالإخدااجاالنقاتات .1
 (ا)اا ناا  هاباالضاصةالال ضهيناتا نيالاحةاالمةاتقا .1
 (ا)ااباالضاصةالال  غقااأساالماالهةتا نيا ناا  هااCDالبا .3
 اا نارايال يقياال  ا يا(Bit)ا هاك مةاعتات .6

 (ا)ااااااBinarydigitا
   قانا1 قها قيتقهاتا ها االهةاالنقاتاتاخداا قاياا1سي ةاالماال ا .5

 (ا)اااااا اتقة ي افياال
 (ا)الىا نقاتياذساال ا قماتاالمض ني ااSiscتا ياك مةا .4
  ها هما ةاااصةاCache L2تا نياذا ي اال ضهيناالموقتا .7

 (ا)اااااالذا ي ااارجاالماالهة نا
 سح  االحاالاسالم  ما ها هبااار ياس ا ااا ناالماال  .8

 (ا)ااا االام قاتاالحااعقةاسالم  اقة ا ض  افيال
  اصاا ا ض  اPin Molex-Conector 4 ا نياالبا .9

ا(ا)ااةايلها  خدا كاتاتافياتةساال حلةل اصقااال اق
  اصاايافيا6Pin AUX-Conector ا نياالبا .18

 (ا)ااااااتقارا ا ميافالت4ا
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 الفصل الثانى
 تخزين البيانات 

 

 hard"ي ا ببنا بباا ببااالمكبباناالنبب  ابنافىببباخدااناتا قبببهباتبببذااالهبببفببها بب

drive"ببها"االاببااقة"ساسببي  ة لببا اه االىمنقبباتياس بباا ببهاطاق ببةاسا(االاببااقة)اا 
 ببببببعالابببببب ا)الابببببباةاس بببببب تافببببببيا مقببببببعاأ اببببببه االىمنقبببببباتياا تضببببببهيناكنقببببببياسحبببببب  ا

ال  بببغقااالابببااصبببةةااالسببب مياريةاقنبببااتلبببا ل ضبببهيناعقاتببباتاتاببب ض  اسا(اسببب   اباتاال
ا.  ةاتاالما ض  سالنيا  اسا

 اغقيا  ا  ا ااتاتضهينا"الاااقة"  قاااستا ااالنقاتاتاأساالى الةاا حاا ذسيمكنا
اببابا  ببهاس بباا بباا ا ببياأتاببااالاتح بباجايلببهاي بب اخداتاال اقببةاالمابب ميا ببناأ بباااجل

ا(.RAMاصاجاالا اا ي  ها كساذا ي االاا)اااقمضهتةا  الما ا اتاال
 بنكاقبيااا  ابا ا صبغقي ا ب   اسبااقةاقبيااقياااالن نةالالخدااااكاا حيما

ا ببببذ اتاببببمه اسا يكبببب االاببببقيا قنأساه بببباجاالالمنبببب ا ةا ببببناا لا  قببببا اأساسببببنا نا
ااةببةال ناببةا غ اطقاببقةاااصببةال مكق ابب غ اةكببااطناببسا اال ببهاتىبباناالاببياا نابباتال

 اباال  الةا/ارؤسةاقياب ااال نااتتح مافاقا ذاا اساتضهيناالنقاتات نااطقاقاا غ 
يب ياتغ قبةا بذااالهبهبال بهبا بناال ةنبقاا  ب اسبالاساا. ناباتالالنقاتاتا ناسإلها

ا.يخدافقماالا  الح ي ا نا قكاتقكقةا مااالاااقاتاالن نةاالذ اسقا
 
اHard Drive Capacitiesااااااالسواقات سعة -1

أسا (MB)لماببايقسااجا قهالايبتاا"bytes"ا"النايبت"ةاالابااقةاعاحبب  اسبباتاباةا
ح ببباجايلبببها ايفبببةاتافببب حنال بببكااصبببحقااسحببب اتاالاقببباةلةابببياساا(GB)الهقهالايبببتا

يااليقمقبببببةا  بببببااأ ابببببه افبببببياالببببب لاأساتهاقه بببببا/ساتضبببببهيناالنقاتببببباتاقبببببةأساسبببببقاتاكقة
ا.الىمنقاتي

   ببما  قابباااصببةيأساساحبب انااالرقببا ا كاتببةاي بباا ببس ابب ةا ببناا ببهالنقاتبباتااليقمقببةاسا
 اس بببب لالااا(عببببتا  ببببهاال ببببااليا8)ا01001011الال لببببا اال  ببببا ه"اBIT"  مببببةا
 ا: ال الي

ا(ساح )أسا(اصةي)ا ي ا=اعتاا1
اعتا8=الايتاا1
2)لايتاا1024=ا(اKB)كق ابايتاا1

ا(10
2) ق ابايتاا1024(ا=اMB)االايتاه قا1

ا(20
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2)االايتاه قا1024=اا(GB)الايتا قهاا1
ا(30

2)الايتاهق ا1024(ا=اTB)تقيالايتاا1
ا(40

ا
 افابطافبهاالاباعما5MBا ا ا افقكااس ض ا ااالقبياااالنب نةالاباةذالاقتاالسفها

ا40اMBاذاتاالابباةفبانااال بيااصبناا اخد بباافبهاالاقبتاالحببالهااسب ض ا ااالقبيااا
ا40GBعقنا اااذلنااناال اقةاال ضهي قةالاذاااالقيااااصنحتات ياسحا االقاا  ه

ا.GB 120س
ا
ال ضهي قبببببببةا بببببببهااسبببببببا ااا  اتبببببببةاصبببببببار اااأرخدتاتضبببببببهينذاسبببببببنقااالم ببببببباجاا  بببببببهساا

ا 40GBاالابااقةاسبا ااانا اباحةاال ضبهينا  بهاالابيااالنب  بايتا بق اا 500
 اتليياافاطااس ناالاا ااأنا ذا.  اتةا صاراا81.290اتحانايضهاتا مك ناكفات

لاال افةاالبهاال  غقاال لا ااناالااقعا  قياالهااتناتح اجاالها ااحةاتضهي قةااذا
 اببباحةاتضبببهيناأنا  اسبببطاا ا  ببب  ااتبببياساا. بببناعبببيا  ااابببي الالسببب ض ا اكتح ا بببا بببا

احبببببااليااتح بببباجاالببببهاسببببباةاتضهي قببببةا ابببب ار اارسببببالةاا قببببةافببببيا ابببببال اال نبببباا
30KBا نناا ناالاا ااأناالا ر اال ضهي قةالمحيكاتاا قياااالن نةاالح ي ةا 
اا.كنقي ذساق ر ا

 

 Hard Drive Mechanics       األقراب الصلبة  مكانيكية عمل -2

  بها قكاتقكقبةا ابيلالالفبنطاتسبالات لبياخداابااالابيااالنب  اسااالههبفيا ذاا
اتابباااذ ااالا يب ا ببناالاب ااتاذلبيات غقببيا قكاتقكقبةا مبباااالقبياااالنب نةا  بب.اك م ب
ا. ا ببباا فبببتا15أساا10قنبببااساقبببعااال بببيا بببهات بببناالمقكاتقكقبببةاالماببب ض  ةافبببها
ا:سالمكانا ناال اا قةالمحيماالايااال اعتاالمقكاتقكااينقنا(9)رقياكااسال 
Aاا (رقبببا م)أسا ببب  اأطنببباقاامنبببط/اBاالى البببةسا ابببياب الرأةاا/ا C/الحيكبببة اذرا اا
D/االمحيمE/ا.المغهجا
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ا
ا(9) كاارقياا

ا
الابقيا قنا/ا بناا لم قبا اأساسبنا نااله باجاأ باا ن ا ةاا(A)فيااليقا م الياسا

خدااببااا قبببياااا ساحببب اة  ببباماخدا مببااأ  ببيا بببناطناببساا ت ا قبباياااياابباا  مابببلساالميكبب ا
ا مقبببعسا(.ا بببعالاببب ااالسببب   ابات)االبببا اقناة هخدس ببباةالنببب نةاالح ي بببةاسكبببااطناببب

غابستن ببببا.س بببباافاقاببببااRPMا5400اطنااتااالاببببي ةا قببببياااالنبببب نةاالح ي ببببةاتبببب سرا
أياا50nmاا ابببببارلاب ببببباكابقببببباليقةاسابى اعبببببسالياب ابابببببالعبببببقنارؤسةااةبالاماخديبببببةابالماافببببب

(0.05μ) 188 ايااجتاانا ااحاجاا الحلةااناسمن عااμا.ا
ا

ذر اانااذاالاتحتاظيسلاتلافةا القبةا ب ا ااال اعتاالاياااسالاي ناالة اا حيم
ا.ى البببةسالابببياب االسرؤسةاااليقبببا مأ نبببيا بببناالةهبببا اعبببقنااين بببغاحهمابببااتبببيالاساحببب  

 ح ياتبب اكارثقببةا  بب  اات ببا اانالببكسخدابباجاالغنبباراالببهاخداابباا حببيمااالقببياااقبب ا كبب
ع ضهيناالنقاتاتا غ اطقاقاااماا طالبا مغ طااااااليقا ما  قاااذس ا.اااليؤسةذ 
اليقببا ماااذ اس بب(فببياسقببتاالحببم بب تيايبب ياتضببهيناالنقاتبباتاالمهيبب ا ببناالىقةقببةاال ببيا)

ا.   هةا ااا  ها قئةاقيااص  اساح 
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س بببهاكمبببااا ر االمحببيمذ بببةاا ببباخد اع اا ا ببماف ا(B)ى البببةاالأسا/سابببياب اةاالأ بباارؤسا
لبببهااليقبببا ماالم  هبببةاإسا/اك البببةاالنقاتببباتا بببنأسا/سيببباحهااسبببمااا ابببئالةا بببناقبببياب ا

الى الببةا  ببهاكبباااأس/سس بباخد ا  بباما هما ببةا ببنارؤسةاالاببياب اا.لببالايااالنبب  
ا. كانا  خد اافيخد ايااغالنايا ات ا نا اتنهاكاارققاكا

ا
رؤسةاال ح يب اأ با نافاقااليقبا ماي حيماا ذرااااف(اC)انطاالحيكة ذرا اأ اا نا

ار ذاااالذس ب.اى الةافياالمكاناالنحقاالاياب اسك البةاالنقاتباتاالم  اببةالااساياب اال
اا بباااع ابب تاذ نبب ا ةال يياببةاتها ابباات حببيمافبباقااليقببا ماسال اقبب ا ببناالحيكببةاا

خدسرانافبببياسقبببتار ا بببنااليقببا ماذاا فبببمنا ببب  ااع ابباخدااالذس ببا.ر ا ببنااليقبببا مذاال
 .اليقا مالالاي ةاالةا اةالاا

ا
سفبهاالاباعماا.ر ال كااطنقاهذاااالههباالمائاجا ناتحييناا ف (D)االمحيمأ اا

اب ار االاببياذااالهببهبالماتبباراصببغقيال ماببا   ا  ببهاتحييببنااذ ببانا ابب ااحا ببنا بب
 ااالاأناك افةااالسب ض ا اأثبيا  بهاسبال ةاالمحبيماس بناأسالى الةالالاي ةاالاا نة/س

لبنافبإناارتةبا اخدر بةاذسففالا بناا.خد االهافا االنقاتاتاالمضهتةأر اساذحيكةااالثيا
فاب النااتكافهاك قيا نااالحقاناق اتبياذاحيار االمحيماأثياس نقايا  هاخدقةاالنقاتات 

فبياالاباعماسا.اعقاتاتاحةلتاأث اباعيسخدااالماتاراتيافاب  االاب اارتةبا اخدر بةاحيارتبك
تابكقنارؤسةاالابياب اسالى البةافبهاا با ناتابمااالنذي    اك اناالماتاراالنغقيا

االقبياااا–يناليا كناكبااا–أ ااالقا افإنا اليا.ا اااال ضهي قةالالى الةاسالاياب سا
سببا  ا  بهاتهبباستا مبااا عب الا ببناالماتباراالنببغقيا(D)المحببيماالنب نةاتاب ض  ا

اتحيكاببببااتقبببباراتاالممغ  ببببةاالنبببباتاتا نا  ةبببباالببببنذا كي بببباذالم ببببا ااالابببباعماا
الا  ةباتاالنباتاأ فبااففاليا بناأناا  قكاتقكيت  ااالمااالا اماال   ايبا قةا

ااذ استابببباخدا ببببنببببااق بببعاال قبببباراالىايببببهقااببببافبببهاا ا  اةسايؤاالبببباتابببكقنيلببببهااتح ببباج
 . ا اال قاراالىايبها ناالىمنقاتياليؤسةاالهاا ا  ااات اا قاا   ااتا

اا
  باراا باا با اسا ب سييااليقبا ما خداباال بياتابا اعابااف(ا ب)اSpindleاالمغهجاأ ا

س بباخد اا(Revolutions Per Minute RPM)فببياال ققاببةاالابب خداال ةبباتاالقببة
 .هق  ال ايااالن  ت  يماسي ةاخدسراناالمغهجافهاتح ي االمااصةاتاال

 

  المسموح خطأالو  قربال ، تقسيم البيانات ، نسخ RAIDالر موصفات  -3
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RAID Levels, Data Striping, Disk Mirroring and Parity 

Fault Tolerance   ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
ا" هااا نارال انار ا"ا"اRAID"الر كلمة

Redundant Array Of Independent”ا” ا
قبياااالنب نةاهاتى الا قباالنب ا ةااالس باأ اال يتق االم الحبمالالقبياااالماب ا ة

ذاا بناطييبمااسب ض ا ا ب"  RAID"ر الرسيمكناتافقياااصقةاا.ل اييعاتاااالنقاتات
اRAIDالرر تيتقنباتاس  اما ب  اأتباا ا بناا.ا  يا ناقيااص  افهاتةساال حلة

اأسافاا ب /ا اا نا ذااالما اياتاتافياأخدابا ض   اساا.الما ض  ةااالما اياتاسفاا
ا.لالض  االماماحات ا م
 

 RAID البانا  ا ا اياتالنا ااسصةاا ا هاياسفقمااي ها

 اRAID بباااسببي ا ابب اياتا ببذااو "RAID 0"عبببااRAID اتااجتنبب أا ابب اي
ا قياااا ناث قنا اسي    ا ااالا ااا نا يي قةالسيا ض  اتا قةاتامهاالنقاتاتا

ا.الن نة
ا

RAID  1   اا
قبتاساحب ال بافقياال ابا اا بعا ذااالما ا ا ا ض  اتسجا بناا قبياااالنب نةافبياسا

اااباسب ض ا اتا قبةاتابمهاسا.اقبياااالنب نةا  بناااث قن اسي    ا ااالا ااا ناالض  
disk mirroringقنافببها نصبب مكببناك الببةاالنقاتبباتا  بهاقيصببقناافإتبكاا

ا.اا ااح ثاا اا  االح  ماذاتاالاقتالحق اي ياحما ةاالنقاتاتااذ
ا

RAID  2 اا
تا قبببببببةاالنقاتببببببباتاال بببببببيطقةاستا قبببببببةاتابببببببمهاالمااخدلبببببببةاافقبببببببكاتاببببببب ض  اا اببببببب ا ااس بببببببا

"parity"أقببياااا3-2س بباخد ا بباايبب يااسبب ض ا اا قنالقببااقيصببت   بب ا  ببهااساا
.اا بباتاالمااخدلببة االمافةاالببهاقببيااساحبب ا ابب ض  ال ضببهينا ببا لا ل ضببهيناالنقاتببات

 RAID" اا بفاناتل"اعت"ابلاس ض ا اال RAID2اا باتاع لبسبق مااي ياتضهيناالنقات

 . RAID2بااسي ا ناالاالنافاذلا "تايل"اب اال با ض "3
ا
ا
ا
اااRAID  3ا
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 نقاتبباتالااياتااببقمي فببمنااكيالاأتبب RAID2 مابب ا الاياتا ماث ببكالمابب ااأ  ببياس بباا
ا.RAID2 ا ماا ا يافا   اأخداباأ  يا ناسلقساعتيلهالايتا

اا
RAID  4ا

 ا اببماحض بب السيابب ض  ا حببيماال ابباخدجااق ا ببات ببيا ااالنقاتبباتايلببهاياتاابباسفقببك
ا.(سااقاتا3ياف) نةا  هااالقااصأقياااا3 اا  خداذقة   هاتا قةاي ه السا
ا

RAID  5 
 اسيبببب ياتضببببهيناالنقاتبببباتالمابببباحاتاسببببااقاتال ىمنقبببباتيا3ت   بببب اتبببباافياا ببببهاتا قببببة

ناالنقاتباتاالمااخدلبةاضن اسااقةال ضبهيتسا"االنت"اسلقس"االنايتا"تضهي قةاتااةالا
ا.أساالمااتية

ا
 Data Striping   بياناتتقسيم ال

سح  اأ  يا ناااله/اا نلال ا ااااتااقياالنقاتاتا ااأس الالى الةاسقياب االنقاتات
تض  ب افبيااالة ا بات ا بذااق ا باتاتهه  ابااالبهايب يقنااك البةاالنقاتباتاساا.تضهين

ا.الما ض  اRAIDا ا ا ااجالحهياا  ماخداا  ها
 

 Disk Mirroring      محتويات االقراب نسخ

سيبب ياا.صببار اطنببمااالصبباااببيأيااتاببا  ا  ببهاتاببخا ح ايبباتاقببيااالببهاااتا قببةذ بب
االابياافبإنقبيااساحب ااتفبير اسإذااتةساالاقبتافياايصقنالةاالنقاتاتا  هاال  

أسااسببب ااخد ا/االمببيآ ا مكبببنااسببب ض ا كافبباراال بببافقياالنقاتبباتاالم  اببببةاساا ببباساااالاببي
ابب خدااث ببقنا ببناالاببااقاتاجالساس بباخد ا بباا ا مبب ا  ببهاقببيااكببات ياا.النقاتبباتاالمةابباخد 

حب ثاقب اا باايذااكبانالابن تبكاألبناذ ا  با ااخد االهاح سثوا ا مااق ايالما ض  ة
ا.لالس ض ا ايينالنا كاتاا  احاناناالايصقناالإفا  يرال ايااالىات يسج
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 تذكر أن
ا
ا(Mb)لماببببا ساالمقهاعقببببتاا(bytes)عاحبببب  االنقببببتااتابببباةاالاببببااقةسبببباةا -

 .(Gb)سالهقهاعقتا
ا
 ببنا بب  ارقببا ما   هببةافببياقببيااصبب  اساحبب  ااي ىبباناا حببيماالاببيااال اعببت -

 .را االحيكة االمحيم االمغهج اسالى الة اذرأةال اياب
ا
ال يتقببببب االم الحبببببمالمقبببببياااالماببببب ا ةاس بببببهاتى الا قبببببااتا بببببيااRAID  مبببببةا -

اتا بببهاببببباا ا ايبلنببب ا ةاا قبببياااالنببب نةال ابببييعاتابببااالنقاتببباتاسيا ببب ا  اببب
RAID0سااا RAID1ساا RAID2ساRAID3سااRAID4ا

 .RAID5س
ا
ب االنقاتباتالال ا اباايلبهاأ  بيا بناسحب  اتااقياالنقاتاتا ااأس الالى البةاسقبيا -

 .تضهين
ا
تاخا ح اياتاا قيااا ياتا قةاتابا  ا  بهاتابخا ح ايباتاقبياايلبهاآابيا -

 .صار اطنماا صا
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 األسئلة
ا
 :أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد( × ) أو (  √) ضع ع مة  -
 (ا)ااااتااةاسح  االاااقةاعاح  االىق ابقت .1
 (ا)اااااعقتا14 ااس االااح اعقتا .1
 (ا)اااتقياعقت116888 ا قهااعقتاتااسياساح .3
 ي ىانا حيماالايااال اعتا نارأةال اياب اسالى الةاسذرا ا .6

 (ا)ااااااال حيكةافاط
  ياال يتق االم الحمالمقياااالما ا ةاس ياتى الا قااRAIDالبا .5

 (ا)ااياااالميتةال اييعاتاااالنقاتاتلن ا ةاا ق
 اتا ااأس الالى الةاسقياب االنقاتاتالال ا ااا ناسح  اتااقياالنقات .4

 (ا)ااااااتضهينا ح خد 
 تاخا ح اياتاا قياااتا ياتاخا ح اياتاقياايلهاقيااآاي .7

 (ا)ااااااطنماا صااصار 
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 الفصل الثالث
 بو شبكات الحاسطبولوجيا 

 
(Network Topology) 

 

ا.الم  اقةاجت اباال نكةيلياال نقاةاالةقهياقةاأسا"اtopology "ت قياك مةا
المكاتببةال  ببنكةااأ ببااال ابالا قببااالةقهياقببةال  ببنكةاف  ببقيايلببياكقةقببةااتنبباجاا  اببه 

ت بببقيايلببببياكقةقبببةا مببببااا  ابببه االمكاتببببةاال ابالا قبببااالم  اقببببةا اسأنا بببعالافبببباا
ا.ل  نكةافياتا ا اااالم  ايا اايا

ا :س ي(ااأساا قطاعق ا)طابالا قااال نكاتاس  اماأربعاأتاا ا نا
 Bus, Mesh, Ring, and Star. 

 

:سفقمااي ياتلي اسيياةا  ياكاا نا ذااا تاا اا رباة  
1-The Bus Topology:  

س ذااال ا ااتا قميايي يتت ا ض  ا اخد ا عاالحاس ا ذااال ا ا ناطابالا قاا نكةا
اس بااألابطاا تباا اا ربابةا ناالممكناأنا كانافقهياياكماا مكناأنا كبانا   ابي

الم ارايلقااا) اا هيخداحالةاساح  ال  غقااالىاعااساال نالا قااال نكاتاالما ض  ة 
آايايلهاا( منقاتيا ضنيافياال نكة) ناالهااتاا سجا(الا  نار ااالاماخداالةاييا

الىمنقبباتياال ببيايببياخداأ اببه ا ابباتاكمنقبباتيافببياال ببنكةاتةاببااا ةنبب اياأيا بب خدا ببنا
 ا:(18)رقياا مااايليا مااال نكةاكماافياال كا

 

 

 

ا(18) كاارقيا
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ارابببب اأتبببباا اطابالا قبببباا ببببنكاتاالحاسببببالا  ببببيااا ر ببببا بببباا  ببببهاال ببببا ا ببببذااسا
نقاتياال بياالىمأ اه ااجطالق اسذلناأناا  يا ا فياتافقياكاعااساح اتاصاالكا

ا(PC)سأحقاتااق اتلايالا االم ا اا  ب اي بافةا ابات ايياخدا مااايلياال نكة
ذلببناأناأيا  ببااف ببيافببياأيا ببهبا ببناالىاعببااالماصبباااة   يبب اليب ببكا ببعاال ببنك

عقناأ اه االىمنقاتيالال نكةاق ايوخديايلياسااطاكا اال  نكةاك ابااست ا باا م قبةا
ا.تاااالنقاتاتاعقناأ اه االحاس الال نكة

 

2-The Mesh Topology  

تى ةببكاسي اببيحا   ببيااا تبباا ا ببنكاتاالحاسبب ا ببااأ  ببيبالا قبباااا ببذااال ببا ا ببناط
سفقببكا كببانا ابباتاحاسببالا  نببالالكبباا ابباتاحاسببالا.اتبباا االم ببا ااسا   بباجأ

 .ا(11)رقيا كااأتليالىاعااالضاااع ةساالهااتاآايا ا اخدالال نكةاعااس ةاا

 

 

 

ا(11) كاارقيا
 

 مباا اس باخداكبالالتا  ةنب ةالىباااتنباجاس ذااال ا ا امااع حمااأا بابافبياحالبة
ذلناأتبكافبياأياسقبتانا ذااال ا ا ك  ا  ا اسلى ا حافاا  ياسقياالاماالال نكة

يلببياال ببنكة افببإناا  ببيا ا فببياتاصببق ةا(ا مقبباا  يبب )يببياخداخدابباجا ابباتاحاسببالا
س ناا.لكالالتاأاييا  ي  اي ياتاصق ااايليا مقعاأ اه االحاسالاالمكاتةال  نكة

الابباااحاببالا بب خداالىببالالتاال ببياتح بباجايلقابباال اصببقاا بب خدا ببناا  اببه االه يبب ا
ا:نكةاكال اليلال 

CN= D × (D-1)/ 2 
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ا.  خداالىالالتاالم  ابة=ااCNحق اا
ا.  خداا  اه االمياخدا مااايلياال نكة=ااDااااااااا

 مبالبا ب خدالب  اهتايايلبياال بنكةافبإنا ب خداالىبالالتاال بياا6فإذاا بااأرخدتاي بافةا
ا(.ا4*2/3=6سذلنالال  نقماالمنا يافياالمااخدلةا)ا4تح ا ااا نناا ااسياا

 
3-The Ring Topology:       ال نكةاال ا ييةا  

 ابب ض  افببياالستببةاا اقببي اال ببا االبب ا ييال نالا قبباا ببنكاتاالحاسببال اسذلببنا ببنا
 ا:(11)رقيا ماافيا كاااينالكهااتيناالمهاسراالايلهربطاكاا ااتااطييم

 

ا(12) كاارقيا
آاياع سناالاماحالالض   ا نا ااتايلها ااتاافيااتهاااساح ي ياتمييياالنقاتاتاسا

ا.ناأناأياا  ال يا ااتا ا اااسااطاال نكةاال ا ييةاككاسذل
أيا)س بببذااال بببا ا بببناال بببنكاتا نبببا اي بببافةاأ ابببه احاسبببالايلقبببكاخداابببااال بببنكةا

 اذلبببناأناي بببافةاأيا اببباتا  يببب ايلبببياال بببنكةاي   ببب االببب ااجاعبببقنا( مبببالبا ببب خد
ا.ا  اه االما اخد افاالافياال نكةا ماا اا ا مااال نكة

ا
 

4-The Star Topology:        الشبك  الوجتي  

 ببذااال بببا ا بببناطنالا قبباا بببنكاتاالحاسبببالا ابببمياال ببا اال همبببي اأيا ا مببب ا  بببيا
الاباي  اسيب ياتاصبق ااالكافبةاا مباس اخداسح  ا يكهيبةافبيا   نب اال همبةا امباا

 .(13)رقياا كاتلياأاةا  اه االمياخدا مااايلياال نك
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ا(13) كاارقيا
الماارتةا عالاقطا  االاتهمقة افةاأ اه ا  ي  ال نكةاياال نقاقةافإنا ناال احقة 

اناصاافياسطنالا قااال همةا ا اةااالس ض ا اا.ل نالا قااال نكاتاايتا اآأيا
ا ابي اال بنكاتا بعاساحب  ا بناطنالا قبااكمبااين بها باخد ا ض   بايا ا نكاتايي يتبت

ا.لض ماطابالا قااالاهقن
 الا بعاأا باباا  ابه  اذلبناأناستابااس ذااال ا ا نا نكاتاالحاسبالاأ  بيا يستبة

  ببيالاقببةا مببااال ببنكة ا بباليااا بب افببياأيا ابباتاطيفببيالببقسالالفببيسر ا ببوثياأيا
 مااأناي افةاأياا.الض  افياالاح  االميكهيةاذاتااالم  ن اال نكةاال همقة كانا

ال همقبةالبقساصبانااسالا ك ةبااكمباافبياال با ا ( مقباا  يب ) ااتا  يب ايلبياال بنكةا
يلببيا(اسبباي  ) ايذا ا فببياا  ببياتاصببقااكاعببااساحبب ا ببناالاحبب  االميكهيببةاالابباعم

ا.الهااتااله ي االمياخدا مكايلياال نكة
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 تذكر أن
 

تا بببياال نقابببةاالةقهياقبببةاأساالم  اقبببةاجت بببابااTopology  مبببةاطنالبببا يا -
 .ال نكة

ا
اMeshسااRingساا Starأتببباا ا بببناطنالا قبببااال بببنكاتاا6  ببباما -

 .busس
ا
 ياأرا اأتاا اطنالا قاا نكاتاالحاسالا  هااجطالقااbusاطنالا قااالب -

حقبب ا ا فببياا  ببياتببافقياكاعببااساحبب اتاصببااعاببااأ اببه االىا نقبباتياال ببيايببياخدا
 . مااايلهاال نكة

ا
أتبببباا اتى ةببببةاسي اببببيحا   ببببياطنالا قببببااالحاسبببب اأتبببباا ا ببببااأ  ببببيااmeshالبببببا -

اتاآايا ا باخداسفقكا كانا ااتاالحاسالا  ناالكاا ا.االم ا ااسا   اج
 .لال نكة

ا
ىببانا بببناطييببماربببطاكببباا ابباتايلببهاالهاببباتينا  ات(Ring)ال ببنكةاال ا ييببة -

 (.فيا كااخدا ييا)المهاسرينالاماا

ا
 ا مب ا بناطنالا قبااالحاسب االبذياال با ا بهاذلبناا(Star)ال نكةاال همقةا -

  بهاس بباخداسحبب  ا يكهيببةافببيا   نبب اال همبةا امبباا مببااالابباي  اي نبباالببكا
ا.المياخدا مااايلهاال نكةا افةاا  اه 
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 األسئلة
 

 :أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد( × ) أو (  √) ضع ع مة  -
 ال نقاةاالةقهياقةاأساالم  اقةجت ابايلهات قياك مةاطنالا ي .1

 (ا)ااااااااال نكةا
 ألاطاأتاا اطنالا قااال نكاتاالما ض  ة هااmeshتا نياال نكةاالب .1

 (ا)ااااااسأق اااأ  االيا
 يلهاال ا اال ا ي ال نالا قاااbus tapologyالمن  اا قيا  .3

 (ا)اااااا نكاتاالحاسال
 يلهاأح اأتاا اطنالا قاااStar tapology  قياالمن  اا .6

 يلهاالهااتينالحاسالاسالذياي يا ناطييماربطاكاا ااتاا نكات

ا(ا)اااا(فيا كااخدا ي ا)المهاسرينا
 اا اطنالا قاا نكاتأرا اأتاRing topologyتا نيا .5

ا(ا)اااااالحاسالا  هااجطالق
ا
 ما المقصود بطبولوجيا شبكات الحاسوب ؟ أذكر أهم أنواعها؟ -

 

 :وضح بالرسم فقط كل مما يلي -
1. The bus tapology 
2. The Star tapology 
3. The Ring topology 
4. The mesh topology  
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 الفصل الرابع
 بو جولة في نظم الحاس

 Binary Numbers    ثنائيةال األعداد: أوالا 
تلا اا   اخداال  ا قةاالما ض  افياا  ابه اااللى يستقبةافيا ذااالههباسالاتايحا

ا.سغقي اا"CD PLAYERS "سالباا(CD)الحااس اسالباا  ا
 مبباا(ا1)سكمبباا بباا اببيسلافببإناتلببا اا  بب اخداال  ا قببةا ا مبب ا  ببياا سبباةاال  ببا يا

يذاعق مبباا(.ا18)اخداالببذيا ا مبب ا  ببياا سبباةا ببااالحبباجافببياال لببا االا ببييالم بب 
اال لبببا االا بببييافقفبببياالحبببيسلفبببإناا ساحببب اسصبببةياال لبببا اال  بببا ياالحبببيفقن فبببيا

فببياالبب ليااايا اسبب ض االي بباتاسفقمببااي ببياأ  ببياا0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
ا:الحاسابقة

4 bits  =Nibble 

8 bits  =Byte 
16 bits  =Word 

32 bits  =Double word 
64 bits =  Quad Word (or paragraph) 

ا
 ا فبببياال اا ببباا بببعاالببب لياالا خد بببةا ايفبببةاا سببباةاالبببذيا اببب   ايلقبببكاكبببااتلبببا  ا

(ا18)سال لا االا ييايلياا سباةا(ا1)فال لا اال  ا ياكمااق  اا ا   ايلياا ساةا
ا.اس كذا(ا8)سال لا اال ماتيايلياا ساةا

ا
اناا  بيا ا فبياير ا بكايلبياا سباةا اف(101)فإذاا اارأيتاالا خداال  ا ياال اليا

الضببااالببكاح ببياتةاببياققمببةاالببيقياستابب  قعا اارت ببكاع لقببياافببياال لببا االا ببيياأسا
ثاتقةااس  اخداايليا(ا101) اخد اك الةااليقياياسلحاا ذااالم ك ةاي يا.اال ماتياأساغقيا

ا:الضااالكاكال الي(ا1)ا ساةا
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ا
اساح ساح اتييسا:اكال اليا(101)2الا خداااأسيايا
ا ا كاسساح :اكال اليا(101)10الا خدااأسيايا

ا
ا:كال اليا(101)10يليااا(101)2سيمكناتحاياا

ا
                    

 
 بينما

 
ارابببفبيا ا(ا1)س  اما  حاظةا ا ةافياتلا اا   اخداال  ا قةا ياأناس اخداالحيلا

يابل يقبببببببببببببابكس نقبببببببببببببابكناققمببببببببببببببنيا بببببببببببببببببببببببببببب ا(اةباتا ا ايبببببببببببببببببببببببببببب ياالضاتبببببببببببببببأ )ياببببببببببببببباليق
 Sign)ستاببمهالالببباأيا بب  ا ببيسراتقبباراكايبببياا(negative)ال  ببا ي

bit)ذلببناأناأ اببه االحاسبب ات اببيلا  ببهاا رقببا ال يياببةاس بباخداأسا بب  اس بباخدا ا
سإذاالببيا(ا1)قيأ ببااالهابباتاالىايببيافببإذاا ببياال قبباراتقباراكايبببهافببياالبب ا ي االىايبقبة ا

ا(.8)الهااتا مياقيأ اا
 
 ي إلى العشري الثنائمن النظام تحويل ال

      Converting binary to decimalا
ا:كمااي يلاقطااال  ا يايلهاالا ييا ناال لا ا حايااال

ايلبببها2(10011101)عبببتاث بببا ياا8 ببب خدا كبببانا بببناتحايببباااف بببيحاأت بببااتييببب ا
ا:الاقمةاالم اظي الكالال لا االا يياف ا ض  االنقاغةاال القة

128 64 32 16 8 4 2 1 

1 0 0 1 1 1 0 1 
ا

(101)2   = 5 

 10(101) ال تساوى ≠ 2(101)

1*2
2

+ 0*2
1

+ 1*2
0

ا(101)2=ا5=
 

(101)10 = 1*10
2
 +0*10

1
 +1*10

0 
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ا:حالجاا رقا اال القةاتكا مك نايس نااله سجاالااعماي فاا
1,2,4,8,16,32,64,128 

ل  لا اال  با يا حبااحبيسلاالبيقيا (2(ا)ا ساة)سك اااكمااتييا فا ةاتاا ةا
لبياسك الةاا رقا ا ناأقنياالقاارايا2(10011101)اال  ا ياالما يالناس ا

ا.القمقن
االال لبببا االا بببييافبببا  ي(10011101)ا2البببيقيسلمايفبببةاالاقمبببةاالم ببباظي الابببذااا

ا يا بببلال لببا اال (1)ا2 ا فببياااببذاالببيقيا بببناالنبب اا   ببهاأي مببااس ببب االحببيلا
ا2(1)ا اا اببببي اك مببببااس بببب تاالحببببيلاببببببيالمرقبذاااليقبببببةا بببببياسيبببب ياي افبببببالما بببب
ا: ال الي

128+16+8+4+1 = 157 
 2(10011101) = 10(157)  أياأنااليقي

ا
الما قباتااحيلا  بييا مكبناتحاي بكااسب  اخداايلبيا16يا كانا ناسبالم ااف يارق

ا:ال القة
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1034,2048, 

4096, 8192,16384,32768 
ا
ا:سي ياكال الي(2)اا فا ةاتاا ةااك  هاسا

157= 2
0
*1+2

1
*0+2

2
*1+2

3
*1+2

4
*1+2

5
*0+2

6
*0+2

7
*1 

 
 ةإلى ثنائي ةعشرياألرقام التحويل 

         Converting decimal to binary 

سيببب ياذلبببنالاابببمةاالبببيقيافبببياغا بببةاالناببباطةا ااةيلبببهاث ا قببباةا بببييا رقبببا االتحايبببااا
سك الببببةاا(2)سك البببةاالم نابببياس ابببباسخد االاابببمةا  بببيا(2)ا سبببباةاالا بببييا  بببي

ا10الم ناببياس كببذااح ببياالاي ناببيا ببقئا اكمبباا ببااسا بباا ببناالم بباجاال بباليال حايبباا
ا: يايلياتلا اث اا(157)
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االم نابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا1ااااااااااا78=اا2÷اا157
ا0ااااااااااااا39=اا2÷اا78
ااا1ااااااااااااا19=اا2÷اا39
ا1ااااااااااااااا9=اا2÷اا19
ا1ااااااااااااااااا4=اا2÷اا9
ا0ااااااااااااااااا2=اا2÷اا4
ا0اااااااااااااااا1=اا2÷ااا2
 1ااااااااااااااااا0=اا2÷اا1

 

 

 

ااااااا2(10111001)
ا

ا:فياال اا ةاسايالال كااالااعمالقنناست ياك الةااليقياكماات قيايلقكاا 
(157)10 = (10011101)2 

 
 :وطرح األرقام الثنائية جمع

ا: معاا   اخداال  ا قةا  نكايلياح اكنقيا معاا   اخداالا يية اس  اجاذلنا ا
اا االهمعاال القةبببسباس ض ا اقاا ا.(100111)ا 2+2(1011011) أ معاا

ا{ا0=1+1 , 0=,0+0 , 1=0+1 , 1=1+0(ااسالم نابياساحب )}ا
ا:افاناال  قهةاتىانا ي

 

1011011                

                        + 

100111                 

 
                      10000010   

اا:الاالاةالإتنا االض ااتاال القةاسلا اتاص  اايلياال  قهة
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  0=1+1 (1الم ناي)ا
 + 0= 1+1 (1الم ناي=)ا1(ااا1الم ناي)اااااا

 + 1= 1+0 (1الم ناي=)ا0اااااا
 + 1= 0+1 (1الم ناي=)ا0اااااا
 + 1= 0+1 (1الم ناي=)ا0اااااا

ا+1= 1+0 (1الم ناي=)ا0
 + 1= 0+1 (1الم ناي=)ا0اااااا

 
ااSubtracting binary numbersاااااااااالثنائية األعدادطرح 

ال  ا قببةاتبب  ض افببيا اببااالم ببيسحا  ببكاخدا مبباالبببكااال يياببةاال ببا اةال ببيحاا  بب اخد
 اأياتغققبياone's complementابابات قنا بناطييبماقا ب  ا باا ابميالالب

ا.ل   قهةا(1)ثياي افةاا(1)يلياا(0) ااااتةا نا
 :مثال

ا(01100110)ا2ا ناالا خد(10011001)ا2اطيحاالا خدا
:الحا  

 ااااااااا             01100110
10011001 اا:اااااا1الض ا اااااااااااااا    

+1    :ااااااااا1الض ا اااااااااااا  
ااااااا

 10011010 

ا اااااااااا
  2(11101011) + 2(10011010)النا  ق ااأناتهمعااسا

ا: ال اليا(1)اجاالم ناياا اقيمع إهما
 

11101011 اااااااااااااااااااااااااااااااااا   
اااااااااااااااااااااا+   
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 اااااااااااااااااااااااااااااااااااا10011010
ااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااا 10000101   

ناتحاي اباايلبهاال لبا االا بييال نببببنااب مكب(10000101)ا2اسال  قهبةاا اقبي ا
ا:ااالحاالاا اقيا اس كذاا نن(133) ا10

 10(10)-10(235) =10(133)ا
 ضرب األعداد الثنائية

فياا   اخداال  ا قةا عاتلقيتاباافبياا  ب اخدااسالاامةا ما اات  الكا م ق ياالفيل
ا.ااي اثيا معاالاقيا ااالا يية اسذلنا ناطييما يلاكااااتةافياا 

ا2(111) * 2(1011):ااأس  احاصاا يلا: مثال 
ا10(7) * 10(11):االأياحاصاا يا

 

:الحل  
لاس ض ا اال يياةاالم الة:ا1الض ا ا  

1011 
                                         X   111  

 

      1011 

    10110 

  ا 101100     
ا

ا:1الض ا ا
       1011 

      10110 

        +      101100 

                                          1001101 
 

يلبيا بااي اظي باالال لبا االا بيياا2(1001101)س كذاافاتكاع حايااال  قهةاال اا قبةا
ا10(77)يسلوي  10(7)في   10(11):اا يلب اأياأناحاص10(77)ت حناا  يا
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 :قسمة األعداد الثنائية
ا.لالم اافانا م قةاالاامةالم  اخداال  ا قةات الكا  ق  ااالا   اخداالا يية

  ببببياا10(9)فببببياال لببببا اال  ببببا ياأياأقاببببياا 2(11)   ببببيا2(1001)ااقاببببيااا:مثررررال
ا.فياال لا االا يياا10(3)

ا:ستهييا م قةاالاامةاالم الةاكال الي
 ا ااا 0011                         
                                      

 ااااااا  1  0  0  1 اا    11              
                       0   

                       1  0 

 ا 0                           
                       1  0  0 

                           1  1    

اااااااااااااااا             1  1 

سب حاي ااايلياال لا االا ييات حناا  ياا(0011)أياأناال  قهةاال اا قةا يا
اناصحةا م قةاالاامةس اا اا انيا ا10(3)

 10(3) =ا 10(9)÷10(3)اا
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 تذكر أن
 
سال لبا االا بييالم ب اخدا(ا1)تلا اا   اخداال  ا قةا ا م ا  بهاا سباةاال  با يا -

(ا8)سال لا اال ماتيا ا   ايلهاا ساةاثماتقةا(ا18)هاا ساةا  ي اب ا  ب ا م
 .س كذا

ا
 .س مكناال حاياا ناال لا اال  ا يايلهاالا يياسالاك -
ا
 .ي كاتقةا معاسطيحاس يلاسقامةاا   اخداال  ا قة -
ا
 :أ  ياالي اتااس ض ا ايافياال لياالحاسابقةا ي -

Nibble  = 4 bits 
 

Byte  = 8 bits 
 

Word  = 16 bits 
 

Double Word = 32 bits 
 

(or paragraph) QuadWord = 64 bits 
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 األسئلة
 
 ألعداد؟ما المقصود بكل من النظام الثنائي والعشري ل 

 
 أكمل النقاط التالية: 

1) Nibble = …………… bits 
2) Byte  = …………… bits 
3) Word  = …………… bits 
4) Double Word = …………… bits 
5) Paragraph quadWord = …………… bits 
 

  لما يليلألعداد الثنائية بالنظام العشرى والعكس أوجد القيمة المناظرة: 
1) (101)2 = …………………………………………… 
2) (1001)2 = …………………………………………… 
3) (111)2 = …………………………………………… 
4) (101)10 = …………………………………………… 
5) (111)10 = …………………………………………… 
6) (100111)2 = …………………………………………… 
 

 احسب ما يلي: 
(100110)2 – (111010)2 

(1001)2 + (10110)2 

(101)2 * (011)2 
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 الثاني الجزء

 االستخدام أهم البرامج شائعة
Softwares 
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 االستخدام أهم البرامج شائعة:الثاني الجزء

Softwares 
 
 

 جولة في برنامج:  الخامسالفصل 
 XP Windows للمبتدئين 

 
 Microsoftبرنامج معالجة الكلمات : السادسالفصل 

Word 

 
برنامج ميكروسوفت اكسل: السابعالفصل   

Microsoft EXCEL 
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 الفصل الخامس
 لمبتدئينل Windows XPجولة في برنامج 

 
 أيقونات البرنامج -1

سسببالاتنبب أالالابباباال من بب  قن ا ببساعببياالنيتببا  اال ا قمببي يحنبباالكببيافببياسي بب ستاي
ا.لالاا مةاالي قاقةالكاساال ااتاتاالمض  ةةاالنيتا  ال ليا  ها

ا
 :XPويندوز برنامج 

فنمهببيخداا   ببهاسبب ااالمك بب اXPسي بب ستااعيتببا  ال بكااال ببالها ا قببنا  ببااليا  ببها
سبببالا لابببيا"ااXPسي ببب ستا"ااالىمنقببباتياالضبببااالبببناسيببب ياتحمقبببااعيتبببا  ت بببغقاا

ا:(16)رقيااس ااالمك  اكماافهاال كا
 

 

ا(16) كاارقيا
ا

ياالببهاالمابباحةاالنقفببابافببهاال بببكاات بببق"اDesktop"س ما بباافبباناسبب ااالمك بب ا
عاتغققبببيا بببكااسببب ااالمك ببب اكمبببااتييببب  ا ببب الا اسلى بببناتاببب  قس بببهاا ةقبببةاال بببكا

ا.االحهيتغققياال اناأساناراأسا افةالا االلإ
ا
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  :عن ايقونات ويندوز سطح المكتب مقدمة 

 ياصاراصغقي ا مكناأناتم ااعيا  االىمنقاتياسالم ةاتاسالمه  اتاااال ااتاتا-أ
الم ب اااسالنيتبا  اا بغقال .اكمباافبياال بكااالاباعمناأ اراأابي اسال الااتا ناعق

اث قنا ناال اياتا)عنااطةاال اياالمهخدسجاا مك ناتم  ةاا ااتةا اق ة المه  االذياااس
عبب باات ببغقاااال ااتببةااس ببذاا ببنا بب تكا.ا  ببهاتراالمبباسةاا  اببي(افببيات ببالعاسببييع

تاببمقةااااسيمكببناا  ببابااسببماباأساا بباخد ذ بب.ا ه بب ااسغقااعيتببا  اأسافبب اا  بب ات بب
 بببناالمببباسةالبببنالبببال ايا  بببهاالبببهرااال مبببناذ اسيببب يااال ااتببباتا  بببهاسببب ااالمك ببب 

سفببهاال ببكااالابباعماكبباناا.لااالسببيذفااالاا قبباراحببذأساحببا ا بباخد اال اببمقةاساا قببار
ساالابي ا بناسب ةاا"Outlook"ا ابناعيتا باا بل ي اا  خدااث قناا ااتةافاطااح  م

ناانا كانال  اس ااالمك  ابباتةا ناالممكااال"اRecycle Bin"اسفاتذالمح
ا.قياسغ"اMy Document"الا ي ا نااال ااتاتااالاي ا  اا   ا

ا
 ا ببهاا ااتببةاتحبب ةاالالم ةبباتااRecycle binسفاتاذا ااتببةاسبب ةاالمحببا-ل

سيب يا اا ب ااافذحبفبهاحالبةا"اrestore"فااالحق اتا  قعااس ي ا اااذال هاتح
ل ي ا ااعااا نا  ةباتا"ااRecycle bin"لناي يالال اياالمهخدسجا  هاا ااتةاذ

فببةاا بب الاا قبباراك مببةاذ اتببياحذس  اببااتابب  قعااسبب ي ا االم بب االببافااذقبب اسببنماحبب
restoreلاببب االم ةببباتاقببب اتىببباناكنقبببي االحهبببيالحقببب اانأغقبببيا.ا بببناالاا مبببةا

رماذسالا حاXPااالحالةافاناعيتا  اذ اسفها سفاتذفهاس ةاالمحا نا احةلاا
ا.لاأ ا  ةاتا نا ااس ي ا اااذ ناح

ا
ا   اسااحةااس ااالمك  اسي  ستا -اح

Keeping the Windows Desktop tidy 
 اسبب ااالمك بب الالا يبب ا ببنااال ااتبباتاك مببااا بب ماXPخدااسبب ض ا نالنيتببا  اتا  مبباا

لناالتناتضهناعيا  ا  ي  اتح اجاالقاااأساتض ماا ااتباتا  يب  اتح باجاذسق ايي عا
ياسا ببباخد اتيتقببب اقت لببب"اXPسي ببب ستا" اببب  قعاعيتبببا  ااستا اتقكقبببااساا.هااسببب ض ا ااالببب

ل لابببيافبببها بببكاا   اسبببما يتنبببةاااال ااتببباتاالم  ببباثي ا  بببهاسببب اا ك ببب االىمنقببباتي
لنالالفغطا  هاذ اسيمك ناتهيبةاا ااحا ااالسياأساالحهياأسال ا الحا ارغن ن

الببهرااال مببنال مبباسةافببهاا ا كببانا  ببهاسبب ااالمك بب اسسببالاتلاببيالببناالاا مببةا
ا:(15)رقيالال كااالاارخد ا
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ا(15) كاارقيا
 

ااأناالنيتبا  افبإناذلبنا ا باا"Auto Arrange"س  ب ااا قبارمال  ابيا  بها
أ اا ااتبةا  يب  اتباخداي باف ااا(افياالاقتاالم اسب )سالاي لياسييت ااستا اتقكقايا

ا.ايلهاس ااالمك  
ا

عاب الهمبب اسب ااالمك بب بنات لقبابكةاااي اتمك ببخداااصقعا باااXP ابعيتا سيم بباتا
 Unused"اهاببببب ااتامبةاساحببببب ي افببببهاا ااتببببب  افبببباتاال ببببهاالاتا ضببببب ااتبببا 

Desktop Shortcutا"اا
 
ا(START BUTTON)ااXP ة احات غقااعيتا  اا-خد

  هاس ااالمك  افهااقنبهاالقابارا بنااسبةاااXP لايا ة احاال  غقاالنيتا  ا
اااال ااتببةاتلاببياذلابب اال اببيا  ببها بباككيااتببذس ببناالهبب ييالالبباال ببالي مبباافببهاال ببكاا

لبنا بنااالبناخداباجا باا ح بااق بل "اSTART MENU"قا مبةاتابمهاقا مبةاالن ا بةا
اتاباا بهاذاااال ااتبةاذس با.سا ه  اتاأسطنا ةاتيي ااسب ض ا ااعيا  اأساف اا  ةاتاأ

ا.الىمنقاتيافهاال اا ةااالس ض ا اال هاتا ض  الغ م
ا

اWIN XP ييطاعيتا  اا- با
لبببناانااحببب اا بببياذا XPااال بببييطا م بببااا مقبببةالالغبببةافبببهاتلبببا ات بببغقااعيتبببا  اذ ببب

 ة احا(ا   ) ة احاأسا ا   ال  ااا ناعيتا  ااس ض ا اتةا اتمكقناالما ض  ا ناا
ا.الاي
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اWIN XPسا ةاعيتا  اا-سا
ا ذالبببالالابببا ةا ا ببباخداا  بببهاسببب ااالمك ببب اس بببهاتلابببياالاقبببتاال ااتبببةاالضاصبببةا

اناذاااال ااتببةاسببالا لاببياال بباريخاسالاقببتاال ببذ امبباافقببةاالنيتببا   اسبببال ايا  ببها بب
ا.الما ض  اعااس ة مكناتا ي اماافهاا اسقتا

 
اXPنيتا  الاقا مةاالن ا ةا-1

 يبررين محتويررات قائمررة البدايررة بمررا تشررملة مررن امكانيررات ل سررتخدام (16)رقررم الشرركل 
 : XPلبرنامج

 

ا(14) كاارقيا
 

ا.ل ما ض  االحالهاال اهقااالضيسجا ة احس اا"ااlog off"ااقاراا-
ا
قاا  بغالاجغبالق اسإ باخد اا الىمنقباتيت بغقااال ابالاا"turn off"اقباراا-

 .ساالس ا اخد
ا
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 اصباجايلبهاالنبيا  ال مقبعاالنبيا  ا ة باحاا–ا"All programs"ااقبارا-
 .الم ن ة

ا
ا.ل   ةقذاالااع ة(اعيا  )ا ض  اي سيااال افةاالم ةاتا ا"RUN"ااقارا-
ا
ا ببببناالنببببارالنحبببب افببببياالىمنقبببباتياالضببببااالببببنا ة بببباحاا"Search"ااقببببارا-
ا.سالما   اتاسالم ةاتاسالمه  اتاالماسقاهسا
 

فب ااالمب   اا-سالب  يال مابا  ا ة باحاا"Help and support"ااقبارا-
 مك بنا.افياذلنا اا   ا ض   االماا بقعاسالب  يالماا  ستيالااا اا  افياتلا 

 اسكذلناط  االماا   ا نالا ا ناص يماأسات قاا بناسي  ستال ح يتاال حكي
ا.طييما نكةااجت يتتاأساال نكة

 

 بناقل مكاس بااال الااتاسالةا ااتا"Printers and faxes"ااقارا-
ي ااابببباسبببب ض ا ا ببببنااسبببب ض ا اال الابببباتاسالةا ابببباتاسالمه بببب اتاسا ببببافةاا اببببه ا

ا.ل ىمنقاتياالضااالن
ا
ابب ض  ا بباخد ا بباا ة بباحا ساا"Control panel"الاحببةاالبب حكيااقببارا-

ا.ل  ناxpال اخد ا ياقنةا ااصةاتاعيتا  اسي  ستا
 

سبااقاتاالهاباتاجاالبها مقبعاي بقاالبناالاصباااا"My computer"ااقبارا-
ا.الضاصةالناسالم ةاتا  قاا

ا
 ه ب ا   بيباعااسب ةاعيتبا  ااسصالتايلها اا ة احا"My music"ااقارا-

 ماسبقاها  بهاالابياالل ضهيناأيا  ةباتا(ااف يا قا)ض  ا ا ا ذسالاxpسي  ستا
 .الن  

ا
 اأابي ا بيا)ااتسصبالتايلبها ه ب س باا ة باحاا"My pictures"ااقبارا-

ل ضببهيناأياصببارا  ببهاالاببياا(ااف يا ببقا)اك  ابب ض (اسي بب ستاي ببساعببياأت بب تاا
 .ال اعت

ا
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االح ي بةالماب   اتاس باا ة باحاا"My recent document"ااقبارا-
 . واياتيااظاار ااايح ايا ذااالمه  ا  هاأ ةاسثا مسا

ا
 ه بب ااي ببقااالاصبباجايلببهساالمابب   اتا ة بباحاا"My document"اقبباراا-

ا.ل ضهيناأياسثا ما  هاالايااال اعت(ااف يا قا) ض  ا اات  ااعيتا  اسي  ستا
ا
الاقبا اي بقاالبنا البةاسي ب ستاي بساعبياا"Tour windows xp"ااقبارا-

ا.سي  ستاي ساعيلهالةافيا مقهاتا
سياب ض  اا سي ب ستا بافيا قكبيا"Windows movie maker"اقبارا-ا

ا.ا فال لة ااعيتا  اتحيييا
ا
ا.تا  االنيي اااللى يستيلة ااعياا"Outlook Express"ااقارا-
ا
ا"Files and setting transter wizard"اقباراا-

 ض  ةببةاات نق بباتاالم ةبباتاساج بب اخداتا ببناأسايلببهتنبب يياااساياخدقلاسبب  اببماالببنا
 . ناسي  ستاي ساعي

ا
 اس بباا بباا مقببه الابباياصببغقيااسبباخدا  ببهاالقمببقن  ببامالابب االضقبباراتاا:  حاظببة

ا.تلايالال ايا  قاافي قةا مكنااناانا  اماقا مةاا ا ه
 
اTurn off computerااااي االات غقااالىمنقاتياقاراا-

حببببااراالسبببب ي ا يبببببعاات ببببغقااالىمنقبببباتيافببببياالاا مببببةا  ببببهااقبببباراي اببببالالالفببببغط
ا:اراتا هاق مااثالثةااا يساا(17)رقياال كاالما ااال
ا

ا
ا(17) كاارقيا
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فبياس بعااالسب ا اخداس بذاا بنا ب تكاس بعاالىمنقباتياا"Stand By"اقباراا-
ىايبقبببةاالماببب ض  ةا بببناتبببافقياال اقبببةاالا"XP" ا مببباا مكبببناعيتبببا  ااالسببب ا اخد

ا.ال ا ةلاطةابااتاارا
 

ا بذااالضقبار اب ض  ااسخدا مباا ي ابالات بغقااالىمنقباتيا"Turn off"اقباراا-
ا.تةاةاال اخد ات غقااالىمنقاتي

ا
ا.ت غقااالىمنقاتياال االاثياا اخد ااا"Restart"اقاراا-
ا
اااThe All Programs Menuااااالنيا  ا"فةكاا"اقاراا-

 بناالاا مبةاالي قابقةالاا مبةاالن ا بةاا"all programs"  ب  ااتض بارااقبارا
ااالاا مببةاذس ببناطييببما ببا (18)رقببيااببي اتنبب ساكمبباافببهاال ببكااسببالاتببي اقا مببةاا

سلةب ااا. مكناالاصاجاالهااس ض ا اا ا ناالنيا  االمضهتةا  هاحاسنناال ضنه
رخداتاأااذ ااس  ببببهاسببببنقااالم بببباجا. مبببباسةلهاتبببب اا  اببببيالاببببيا  ببببهااا اعيتببببا  اات

مقبببها  بببها لالاا مبببةافابببالاتهببب ااتبببكا"اAccessories"الاصببباجاالبببهااقبببارا
ااذ  ببهاا كاتقبةاس بباخداقا مبةافي قببةااابي ات ةببي ا بنا ببا مق بةالابباياصبغقيا مبباايب ج

يماال اياسفها مقعااالحااجا مك ناا اخد اتامقةاا اعيتا  الالاا مةا ناطياا.الضقار
ا.ال هاس لايالن"ا RENAME"  هاالهرااال منالالماسةاساا قارا

ا

ا
ا(18) كاارقيا
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  بببب اا ببببافةاعيتا هببببايا  يبببب اياالببببهاحاسببببنناال ضنببببهافاببببالا لاببببيا بببباخد الاا مببببةا
 ااتاببيا"all programs"ا  ا ببنااقببارانببياال ببناالاأ ذسلىببهاتحببا النببيا  

ا."delete"  هاالهرااال منال ماسةاثيااا يااال يا
 

ا:ةملحوظ
 بببب االببببهاعيتببببا  اذااارخدتاالغببببابات نقببببتاعيتا هبببباا ببببناالنببببيا  االم ن ببببةالبببب  نا افاذا
"control panelياساا "ا"uninstallلاذببلناالنااا قاراا ياحذسا"ا
" deleteفكذحلنا مك نا ناالغابات نقتاالنيتا  االمياخدا"ا. 
 
 اXPعيتا  ااا ييطا-3

 windows“خد ا  بها بييطاعيتبا  اااباراتاالما ببااالضقببيا ا(19)رقياال كاا

xp”ا:س اا فياالضقاراتاال القةااا
ا

 
ا(19) كاارقيا

ل اصباجايلبهاالاا مبةاعب باالنب باسياب ض  ترااا"Start Button"اقباراا-
ات غقاا

ا.سي  ستاي ساعيااعيتا  
ا
ستابببب ض  ااExcelأساعيتببببا  ااwordاقببببارات ببببغقااعيتببببا  ا اببببال االى مبببباتاا-

افببيا  ال بباالبب ي ا(.ا االببخعببيا   االمه بب ات اسالاثببا م) احببةاالمةال  نبب يااعببقناال اافببذ
يمك بببناال نببب يااعبببقناال اافبببذا بببناابببالجاال ابببياساا(.سسرخداسإ ابببا)اتافبببذتقنا ة ببباح قن

 ا.النيتا  االمياخدات غق كا  ها ال ةاال ناي االمااع ةال افذ 
 

ذلبناأنا  باماا عقبتافبذ اتهما"Grouping windows tabs"اقباراا-
 هاا كاتقبةا مبعا ب  ا  ةباتااساتاافب اخدااباااxp  اسي  ستاعيتاسمةا مق ةافها

  ةقنا ة احقناعنيتبا  اااذااكانال  نا اسبانار اااي اعيتا  اساح افهاتاف  اساح  
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سلببب  نا ال بببةاساحببب اا  بببها بببييطاالنيتبببا  اعببب الا بببناا(Word) ابببال االى مببباتا
االايال ننااا ال  قناتا  قعالاس ض ا االماسةاال ايا  هااح  ماالال ناخدجا ع

اسغ ااباا بنا/ست غق اااس ذااالضاصقةا مكناا.فهاذاتاالاقتس ااالمك  اتاف  ا
اا. اا  ها ااراأسا مقناتراالماسةيطييماال ايا

 

س ببااتلببا الاببيحاا ااتبباتاالنببيا  اال ببهايبب ياا"system tray"اقبباراا-
اا.سإناليا كنالهمقعاالنيا  اا ااتاتا  ن ةالال لا ا فهاالذا ي  اااقتحم
 

 The Quick Launch Bar       شذيط اللشغيل السذيع -

فببانا ببييطاال  ببغقااالاببييعا بباخد ا بباا كببانااااا "xp"اطلر صووتيب نذموولمن ويووو و   فببي
ويلب  لك نوللورذ عموى شوذيط الت ول   ،م اعلدة  شغيم دويحللج الى  وشيط ا ا ار  ضةقايا

"tollbars"  ومووون مةلوولر "quick launch".  يوضووش شووذيط  (02)رقووب والشووكل

البووذامن  وهوو يوفذالوووو  التبلشوذ لكول" quick launchbar "اللشوغيل السوذيع 

لم والتجمو ام وفلح ول لمليلمول مي ول وعوو مل مسولة   عمى حلسونك الشةصى والتمفو

يك عوو ا ايروموولم ةووله ة لمسوولة ا  شوولمم  شووذيط اللشووغيل السووذيع فوولد يصووبش لوو 

 :الةيلرام اللللي 

 

ا
ا(18) كاارقيا
ا

س ذاااال ااتكاتا ض  ال نبغقياحهبياا"Show desktop icon"اقاراا-
وعو  الورذ عمي ل مذة ثلمي   ،  حلى ملتكن من اظ لر سطش التكلبف  التفلوحال باا

ا. (02)كتل في شكل رقب  ييود الحجب الطبييى لمووافذ لوضي ل السلنقف سو
ا

ا
ا(11) كاارقيا
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اتبةاتةب اا  نبةاااالت يتبتاا بذاااال ا"Internet explorer icon"اقباراا-
Browser الاسب ض ا اعيتبا  ا "Internet explorer" س بناالابااا.ا

تهيب ااسب ض ا ااا بنا بييطاال  بغقااالابييع اسذلبنااحذلاأ ا نااال ااتباتاال بهاال
ال بهاتييب احبذفااا بعاااتبةا ناطييماال ابيا  بهاالبهرااال مبنا بناالمباسةا  بهااال 

كمببببباافبببببياال بببببكااا مبببببةاال بببببهاسببببب لايالبببببن بببببناالاااا"Delete"اا قببببباراك مبببببةا
ا.(11)رقي

ا
ا(11) كاارقيا

ا
اThe System Tray اااااااااااااا ييطاا ااتاتاالاا ةاسالنيا  ا-

عا باخداا ااتباتات بقياا"System Tray" بييطاال لبا اال كااال بالهايا باا
سبالفببغطا  ببهاا ااتببةاالاببا ةا.اقبباآل اااقالببهاالاقببتاسالنببيا  ااالاببي اال ببهايبب يات ببغ

"clockا.(13)كماافياال كاارقيااسالاتلايااقاراتاتغققيال اريخاسالاقت"ا
اا

ا
ا(13) كاارقيا

ا
يا لاببلالا يب ا ببنااال ااتباتاسكمبااا"System Tray" بييطاس باخد ايبهخدحيا

ي اسلىنا ذااال ييطاسبالا لابيا  قبكاا ااتباتااابا لال كااالااعماف  ي ااا اات قن
 خداا ااتبباتا ببذااال ببييطالحابب ا بب خدا بباات ابباناذا اذااقمببتالاسبب ض ا اعببيا  اااببي ا

سربمبااتلابيا.اسا ااتة حةا نا  ةباتاس ه ب اتتا ض  كا ناعيا  افياذاتاالاقتاأ
 Antivirus"ةاسايابباخدال ةقب ا فبنالنيتا بيا نااس ض ا باتاتانببب ذلناا اات

Software"اا.اا انيا ناحالةاال نا ةاأساغقي ااسا ا
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لمهبيخدات بغقاااتحمقباا بذااالنيتبا  أساقب ياتاقئبةافس    اا ااتاا اع  نبتاا اعيتبا  ا
سك مااتيات غقاا  خدا ناالنيا  ا  بهاحاسبنناك مبااتبيااسب ض ا اا حاسنناال ضنه

ساذااكانال  ناعيا  ا  غ ةافابالاسلى بنالابتا.ا كاتاتاس اارخداحاسننال كااا نيا
الات بببغق ااا بببناطييبببماعيتبببا  ا ابببا  ااسبببمكاااافمبببناالاا ببب اا ابببابفبببهاحا بببةاالقاببب

"Messenger program"اسذلبنالالفببغطا  ببهاالبهرااال مببنال مبباسةا 
 بافبهابببااالنبااقنببسبنبةكا ا بةاي نبا."Close"ساس ض ا االاا مةاالا قاراك مةا

 Firewell"اباتسبسااخد ال ةقياب االمفببببااالنيا ب ا بنا مببتاال ا بت غقاااالت يت

and antivirus".ا
 
ا"Windows Explorer"اعيتا  اسي  ستاا ان ارراا-6

 Windows"ةا ببببناعيتببببا  ابيحا ا  ببببببببببالاتا اببببببهباسببببببذااالهبفببببيا بببب

Explorer"ا  فببببم ةاكقةقببببةاالبببب ااجايلببببهاالنيتببببا  اسال يياببببةاال ببببيا مك ببببنا 
 .عااافقك(اال هاج)المالحةا
 

ا( ا ى  اسي  ست)ااWindows Explorerت غقااعيتا  اا-أ
ةبب االفقمبباات ا ببماالىمنقبباتياالاي هببهأا ببنااسبب ض ا اا ببهباياتا نببيا م قببةايخدار االم ةبباتا

سيابببببببب اعيتبببببببببا  اا.أساالمه بببببببب اتالالحاسببببببببالاال ضنببببببببياسإخدار االم ةبببببببباتست ببببببببغقاا
Windows Explorerا.اأح اا خدساتاالما ض  ةاجخدار االم ةاتاسالمه  اتا

 ببباا ببب نا بببااتا  بببكاا  ااتبببةا ببب تكااWindows Explorerسبيتبببا  االبببب
 ض ا اتاال بيا مكبناأنا اذلبناأنا البيااالسب"My Computer"المايسفبةاعببا
ماالضقبارابناطييبباا ببنات ةقذ بب مك باWindows Explorer ابت ةبذ ااعنيتا ب

My Computerا:س  اماأرباةاطيقا ا ض  ةالة ااتافذ االنيتا  ا يا
 All"اراببببببهااقباسةا  بببببيالالمبببببيا بببببثببببا"Start"هاتربيا  بببببببببباتا -1

Programs"ارابببببببببببببببببببببهااقباسةا  ببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببيالالمببببببببببببببببببانب اذلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباسا ا
"Accessories"ابببببببتراعيتا يابببببببباتاياياببببببب اسأاق Windows 

Explorer.ا
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 ."E"ثياا غطا  هاتراالمة احاا"Start"ا غطا  هاترا -1
ثببببببببببببببياأ  بببببببببببببب اك مببببببببببببببةاا"Run"ثببببببببببببببياتراا"Start"اتاببببببببببببببيا  ببببببببببببببهاترا -3

"Explorer"فياال افذ اثيااتاياتراا"Enter". 
فبياا"Folder"ثياا غطا  بهاالبهراا"My Computer"اف اااقارا -6

ا.MY Computerأ  هااقارا
الاس باافب ااأسكاا ناال يقاا رببعاالاباعمااج بار ايلقابااتبوخديايلبهاتةبساالغبيح ا

ا.Windows Explorerعيتا  ا
 

 "Windows Explorer"في برنامج  جولة
أسااقبارا)ا"Windows Explorer"يذاا بااقمببتالة بباا ا ى بب اسي ب ستا

"My Computer"ثببيا ببغطاتراالببباا"Folder"نافاببالاتلاببيالبب(اا
ا(16)كماافياال كاارقيااال افذ اال القة

ا

ا
ا(16) كاارقيا

سكمببااتببي افببإنا ا ى بب اسي بب ستاي ااببيافببياالااقببعايلببها ببه قن ا اببمهاالهببهبا
أ اقا مبةاالمه ب ات اعق مباا لابيااFolders List  امبااا(A)اا  ابي

 مقبببعاالمه ببب ات اسالم ةببباتاس حيكببباتاا قبببياااالما ببباخد اا(B)االهبببهباا  مبببن
ا.ل ضنيلحاسابناا
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الما باخد ا  بهاالهاتب اا  ابيا بناال افبذ ااFoldersسبإ ااناال ليالاا مةا
سارخد اقنبباالابب اا  ااتببات ا)+(الال ببكااالابباعماف ا ببناسببالاتالحبباا ال ببةا

تح با ا  بهاأ  بيا بنا ه ب ا مااي لنا  هِاأنا ذااا  ااتةال مه ب اأساالمحبيما
ا.تح اا

اسبابناال ضنببها ابب ال يياببةاسبنبةةا ا ببةافببإناتلبا اتيتقبب االم ةبباتاخدااببااح
ا:(15)رقيا ي قةاكماا اا ا االال كاا

ا

ا
ا(15) كاارقيا

ا
سيبببب تياالاببببيااأسا حببببيماالاببببياا  ببببهاقمببببةاال ببببكااالاي ببببياس بببباا بببباا اببببيلا

لحاسبببابنااااسا ببباالال بببكاا اكبببسات لقمبببااكةببب  اس بببااكمببباا بببRootلالهببذسرا
ا(C)اال ضنياسال افذ اال القةاتانيا نات لقيا مبااالابيااأسا حبيماالابيا

ا:(14) ماافياال كاارقيا
ا
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ا
ا(14) كاارقيا

ا
 ابيرالبال هاجافبياا(C)سال افذ االاالاةاتا  قعاأناتنحيالناابالجا حبيماقبياا

ا:  هاال حااال الي"احاس اآلي" اا  اا ايرا
 ."My Computer"النغقيا  ها اارااقارا(ا-)ا غطا  هاالهرا .1

 ."Local Disk (C:)"النغقيا  ها اارااقارا(ا-)ثياا غطا  هاالهرا .1

فبببياا"PC Course"(ا ه ببب )ثبببياا بببغطا  بببها اببباراالمببباسةا  بببهااقبببارا .3
 .المااراا  ايال  افذ 

ا
 PC"ياتايذااأرخدتافبببيا ه ببب اب اال غققبببباالابببباراس مببببناااللحبببب اذلبببنا مك ببببسباببب

Course".ا
ا 
اا
 إدارة الملفات والمجلدات -5

 Files and Folders Management  

 ااياكق ات  ئاأساتاق اتامقةاأساحذلا ه  اأسا   اال الياسالات ا ياافياالههب
سنببببببماأناذكيتبببببااأنا  ببببباما ببببب  اطبببببيقاجت بببببابا ه ببببب اا. بببببناحاسبببببابناال ضنبببببي
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(Folder)ي اعنيتا  اا  (Win XP)افقمااي ياسالاتى ةيال يحااح ا اا 
ا: ال الي

أساالمه ب االبذيا/يلهاالاااقةاساNavigateيع أالة اا ا ى  اسي  ستاثياألحيا
 اسالم ببباجاال ببباليايا بببااالض بببااتاالاا ببب ااتنا اببباات  ببب البببكا ه ببب ايا  يببب ايااتييببب اأن

ا:س ها"PC Course"المه  االمامهاجت ابا ه  اياخداااا
ا ببغطا  ببهاالببهراا  مببنال مبباسةافببياأ ا اقببعااببارجاال افببذ اثببيا ببيالالمبباسةا .1

 .(17)رقياكماا ااسا االال كااا"New"  هااقارا
ا

ا
ا(17) كاارقيا

ا
خداابببااالاا مبببةاالةي قبببةاال بببياسبببالاتلابببياا"Folder"اراا بببغطا  بببهااقبببا .1

ا:(18)رقيا  ها ااراال افذ االاالاةاكماا اا ا االال كاا
 



56 
 

ا
ا(18) كاارقيا

ا
سبا ات ةق االض ا اال اتقةافإنا  قناي  ابااسيال مه  االه ي االذياتيي اات باؤااكمباا

ةااسياالمه ب ا اس  اا    ا  ناعنااطةاك ال(19)رقيا ااسا اا  ها ااراال كاا
سي نبباا.ا"Enter"ثبياا بغطا  بهاالبهراا(New Folder)فبياالضاتبةا

   اتابمقةاالمه ب اتااله يب  االناب ا بناي  بابار باتاعابااعبااستابمق ااا نا بي المباا
ا. انيا نا اا ح ايةاالمه  اتااقاليالنافياالنح ا  كافياالمياتاالااخد ة

 

ا
ا(19) كاارقيا
ا
ا

 

املفات والمجلداتنسخ ، حذف ، وإعادة تسمية ال
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Copying, Deleting, and Renaming Files and Folders 

 ببباا ابببا اال ابببخاسالحبببذلاسإ ببباخد اتابببمقةاالم ةببباتاسالمه ببب اتا ابببا ا نا بببي اسيمكبببنا
ا:تحاقاااالاس ض ا اتةساال يياةاال القة

ع ا ببةاالحببيايلببهاالمه بب االببذيالببكاالم بب اأساالمه بب االمضببهناالمببياخداال اا بباا اببك اثببيا
لا  ااسالاتلابياالمه  ا ا عااال  نار ا/الهراا  منال ماسةا  هاالم  أتايال

ا:(38)رقيالناقا مةات نكات ناالما حةالال كاا
ا

ا
ا(38) كاارقيا

ا
ا:ت قاالناالن ي ققناال الققنا(38)رقياسال افذ االلا ي الال كاا

المه ببب االمبببياخدالالبببذا ي  اس  قبببكا/اس ببباااقبببارال ابببخاالم ببب اا"Copy"ال ابببخا -1
 بنااجلحبارايلببهاالمه ب االبذياتييبب اتابخااحب ا  ةاتببكاف فبغطالبالهراا  مببنافقمك

ا. ناالاا مةاال ياسالاتلايالنا"Paste"ل ماسةاثياتض ارااا قارا
 ةايلبببهاسببباالكرسببب ااأ) ه ببب ا/ا  ببب احبببذلاا  بببيال بببذااا"Delete"احبببذل -1

س  بببااقنبببااال  ةقبببذاسبببالا ابببا اعيتبببا  ا ا"Recycle Bin"ا(التمبببالما
"Windows XP"ابوالنا بي اأابي ا باايذااك بتا    ب ا بنا بذااا  بياأ الا

 .الحذل
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 ا ذااا  ياسالا اماالنالإ اخد ا"Rename"المه  ا/ي اخد اتامقةاالم  ا -3
المه  ا ا ا ااال  نارالالى الةاالمنا بي الالسبيااله يب االبذياتييب اا/تامقةاالم  

ا."Enter"ثياالفغطا  هاترا
ا
اFiles name and File Extensionsاااالم ةاتاسا   اخداتااا-4

ا اا يتنا اا ياا   اخداتاالم ةاتاس اذااج  ا نافىي ا الههباصميا ذاا
االحاةل اا امها(ال) ا ااالسياالةا يال م  (أ) ماا نا ه قنااسياالم  ا ىاناسي
س ببذاا.اسيابب ض  االىمنقبباتياالحاببةاالم بب ال  اببيلا  ببهاتببا االم بب ا.الم بب ا(ا  بب اخد)

تاكما ض  ال ىمنقاتياتابمق اااع ةابناسلىبناالنيتبا  ا ا بعاالالحاةاالاتا  قعاأت
سفببببببببببببببياالم بببببببببببببباجا.ااال  نببببببببببببببارا ببببببببببببببااالببببببببببببببذ ا فببببببببببببببق ايلقابببببببببببببباااسببببببببببببببياالالحاببببببببببببببة

سإناا"anyfile.txt"فإنااسياالم ب ا بااا"anyfile.txt":ال الي
ا."txt" اا(االالحاة)اال   اخدااسيا

ااتا بةاالحااكذلناأنااسبياالم ب اساسبيااال  ب اخدا  ةنبالنا بنالافبامااستةنب ام
"Full stop".ا

ا:سفقمااي ياأ   ةا سمابا  ةاتالا   اخداتا ض  ةةاس ا هاكااا   اخد
 ببببباا بببببهبااسبببببيا حببببب ا  ةببببباتاا"bat"اال  ببببب اخداا-

 Ms-Dosا سا ياالما اخد افياعيتا  االبا

 Anyfile.bat 

 ا

 بببباا ببببهبااسببببيا حبببب االم ةبببباتاا"bmp"اال  بببب اخداا-
س ببباا نبببار ا بببناصبببار اا"bitmap"البببذيا ابببمها

اح اا  كاجاالنقاتقة 

 Anyfile.bmp 

 ا

 ببببباا بببببهبااسبببببيا حببببب ا  ةببببباتاا"doc"اال  ببببب اخداا-
 Wordعيتا  ا اال االى ماتا

 Anyfile.doc 

 ا

م ةببباتاال ببباا بببهبااسبببيا حببب اا"xls"اال  ببب اخدا -
انيتا  االبالضاصةاع

 "Microsoft Excel"ا

 Anyfile.xls 

 بببباا ببببهبااسببببيا حبببب االم ةبببباتاا"mdb"اال  بببب اخداا-
 "Access"قاتاتاعيتا  الاا   اع

 Anyfile.mdb 
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 ا

 بببباا ببببهبااسببببيا حبببب االم ةبببباتاا"gif"اال  بببب اخداا-
ال ببببا عااسبببب ض ا ااافببببيااالت يتببببتاسيانببببيا ببببناصببببار ا

 ل كااعقاتي

 Anyfile.gif 

 ا

 اا هبااسيا ح ا  ةاتا حا اا"ini"اال   اخداا-
 ا ا بباتا ببناكقةقببةايت بباباتلا ببنالالحاسبب االضببااا

 لن

 Anyfile.ini 

 ا

 بببباا ببببهبااسببببيا حبببب االم ةبببباتاا"jpg"اال  بببب اخداا-
 المك الال كااصار اعقاتقة

 Anyfile.jpg 

 ا

 بببباا ببببهبااسببببيا حبببب االم ةبببباتاا"sys"اال  بببب اخداا-
الضاصببببببةاع لببببببا اال  ببببببغقاالحاسببببببابناال ضنببببببياسالا

 ي ناالال هااجافقكا   ااياعااس ةاالما ض  

 Anyfile.sys 

 ا

ةاتاال يا اا هبااسيا ح االم ا"txt"اال   اخداا-
 Audio"تح ا اتناااس ااأح ا  ةاتاالناتا

file"كم بببااذلبببناالبببذياتابببماكا  ببب اعببب بات بببغقااا
احاسابناال ضني

 Anyfile.txt 

 ا

  ةببببباتا ببببباا بببببهبااسبببببيا حببببب اا"wav"اال  ببببب اخداا-
الما بباتاالنبباتقةاكم ببااذلببناالببذياتاببماكا  بب اعبب با

 ت غقااحاسابناال ضني

 Anyfile.wav 

 ا

 هبااسيا ح االم ةاتاال يا ااا"pdf"اال   اخداا-
س ببااا"Adobe Acrobat" فببماااعيتببا  ا

اااا ناال ا ياعيتا  الى الةاال ناااسحماي 

 Anyfile.pdf 

 ا

 ببببباا بببببهبااسبببببيا حببببب ا  ةببببباتاا"mpt"اال  ببببب اخداا-
االما اتاالناتقةاالمفغاطة

 Anyfile.mpt 
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ا
ااا  ببب ا بببذاالاببب اأ   بببةااال  ببب اخداتاال بببا اةا سبببماباالم ةببباتاال بببياسبببالاتنببباخدف

اس ض ا نال نيا  االمض  ةة اذلناأنالىااعيتا  اا   اخدااااالكاتا  قعاأنات نق كا
ا.الم  ا"Load"أساتحمقااا"Save"حق مااتاا الحةاا

تافياااصقةاا"Windows 98"سلياتىناعيا  االىمنقاتياالناخدر اقنااعيتا  ا
يبب مكناكبببااأسببماباالم ةبباتاذاتا بب خداالحبببيسلاالى قببي اكمبباا ببااالحببباجاالن احقبب ا

 ا ض  ا ناي  ابااسمابال م ةاتاال ياييي احةلااالاس ض ا اأ نيا ب خدا مكبنا بنا
ا.الحيسلاال ياتن افااليا ح ا االم  القاااالا اذلناالنح ا  ك

ا
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 تذكر أن
 
  ي ا ناا  ااتاتا  هاس ااالمك  ا  ااا  هاسنقااالم اجاأ ااتةاس ةاايا   -

 .الخ....تةاالما   اتاالمحهسفاتاسأ ااتةا ااتاالحاس اسأ ااا
ا
 مكنات  قطاأ ا نا ذااا  ااتاتالال اياالمهخدسجا  قابااكمباا مكبناالب حكيافبيا -

 .انا  اس ااالمك  الال اياالمهخدسجاالاييعا  هاس ااالمك  
ا
 مكنا ناااللاااالب حكيافبياي كاتقباتاالحاسبالا بنااXPقا مةاالن ا ةالنيتا  ا -

 .االجاالااا ياالةي قةاعاا
ا
با م قببةاتاببخاأساقبب اأسالنببماأ ا ه بب اأسا  بب ا ببنا كببانايلببها مكببناي ببيا -

 .آايالاس ض ا اال اخاسال نماسالا اسالحذلال ييطاالااا ي
ا
  بباماا  بب اخداتال م ةبباتاتبب جا  ببهاتببا االنيتببا  االمابب ض  ا  ببهاسببنقااالم بباجا -

س بببذاا  بببقيااXls.سا  ببب اخدااWordس بببذاا  بببقيايلبببهاعيتبببا  اااDoc.ا  ببب اخدا
ا.الخ....اExcelيلهاعيتا  ا
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 األسئلة
 

 :أذكر فقط الخطوات ال زمة لما يلي
 .أ ااتاتاس ااالمك  اي اخد اتيتق  (1
 .ي اخد ا نطاال اريخاسالاقت (1
 .غ ما ااتاالحاسال (3
 .الاصاجايلها مقعاسااقاتاالحاسالاالضاصةالن (6
 .ف ااتافذ اعيتا  اسي  ستاا ان ارر (5
 .يت ابا ه  ا  ي  (4
 .يت ابا   اسررخدا  ي  (7
 .ساالماقعتاخا ه  ا  هاتة (8
 .تاخا   ا نا اقعايلهاآاي (9

 .تااا ه  ا نا اقعايلهاآاي (18
ا.ي اخد اتامقةاالم   (11
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 الفصل السادس
 Microsoft word  برنامج معالجة الكلمات

ا
 :للبرنامججولة فى القائمة الرئيسية  -1

 .MS "اتاببب االى مب ا االببةالنيتا ببةاالي قاقببياالاا مببةافبياأسا ببااي بيا الببببفقم

Word"ينببقنااماببةا  ببياأ ببيايا ببناا سا ببياال ببياتمك ببنا ببناا(31)رقببياكااسال ببا
ا.  الةاتناااع  اقما ق 

 

 
ا(31) كاارقيا

ا
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اتييبب ااسج ب  مك بنا ببنارسبياأيا بذااا  بيا:اDraw Tableارسبياالهب سج -
س بببناطييابببكا مكبببناأساليارسبببيااالطببباراالابببا ال هببب سج ا.اال بببياتةفببب اااحببب سخدبالسا

لالحيكببةااليأسببقةاسا فاقبببةاابااال ببااالهببب سجاسباسبب ض ا اتةببساا خداااتاببب  قعايت بب
ا.ارااله سجخداااايط

ا
 بذااا  ببيا اببماالببناعيسببيا بب سجاكا ببااأسا بب  اأ مبب  اأسا:ااInsertايخدراج -

ا.صةالاساال اا كاتةال ه سجاكمااتيي 
ا
 ببذااا  ببيا مك ببنا ببناي ببااحببذلاالهبب سجاكببا الياأساحببذلا:اDeleteحببذلا -

ا.  ااال ا   اأ م  اأساصةالاحا ارغن ناأساح ها 
ا
لاا قببارا حبب خدالهبب سجا ببا اأسا مبباخداس ببااأ ببيا اببماالببنا:ااSelectاا قببارا -

تاطئبكالحبذفاااأساتاب ي اااأسال  اا باا ااباااأساص اأساا قةا اق ةافيااله سج
ا. مااتيي 

ا
 ذااا  يا مك نا ناخد  ا ب  ااال بااقمبتا:اMerge Cellsاخد  االضال ا -

ا.ع ح ي  اا اايافياا قةاساح  
ا
 ببذااا  ببيا مك ببنا ببناتهه ببةااال ببااقمببتا:اSplit Cells بباااالتااببقيا -

ا.ع ح ي  اال غققيا  خداا  م  اأساالنةالالاله سجاالمياخدارسمك
 

سقمك نا ناتهه ةااله سجايلها ذااا  يا:اSplit Tableااله سجتهه ةا -
 ببه قناأساأ  ببيال  اا بباا ببعاكبباا ببهبا  ببهاحبب اا ببناا  مبب  اسالنببةالاحابب ا

ا.رغن ن
ا
سبقمك نا بذااا  بيا:ااTable AutoFormatل هب سجاا ابا ي الاال  ابقم -

 ببنافبب اا يبببعاالحببااراالببذياتبب مكنا ببنااسبب ض ا اأسا ببياافببيات اببقماالهبب سجا ببنا
حق ااالا قاراعقناا  كاجاالم احبةال هب اسجاسحهبياالضبطاسالحبيسلاأساا رقبا ا

ا.سلانااله سجاس كذا
ا
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تال غققبببياحهبببيا بببذااا خدساتاتا قبببنا ببب  ااقبببارا:اAutoFitاح ببباابات ابببا يا -
ا.لال انةال مح اياتاالم  ابةاسال اافذاالم احةاله سجاالمح خدا

ا
 بذااا  بيا مك بنا:ااHeading Rows Repeatالنبةالا ب خداتىبيارا -

 ناتياخد اأسايتاااا  خداالنةالاأساا  م  افاقاأساتحتاأسالهبااراا  مب  ا
ا.الحالقةال ه سج

ا
 بكاايلبها  االما باخداتحايبااالب مك نا بنا ذااا  يا:ااConvertاتحايا -

سذلنالةنااالهماالةنبالتال  انقبيا بناس باخداأ مب   اكمباايب ياال انقبياا  سج
ا. ناالنةالالالةناا ناطييماالةاياتاكاافاي ا ةن اااص 

ا
ا. ذااا  يا مك نا ناتح ي اا  م  اال ياتيي اال اا اا ااا:اSortال ا ا -
ا
حاباعقةالهمبعاأسا ذااا  يا مك بنا بنااسب ض ا اصبقغةا:اFormulaالنقغة -

طيحاأسا يلاأساقامةاا رقا اأسا مبعا ب  ا كاتباتالامباخداكا باا  بماا ب  ا
ا.صةال

ا
 ببذااا  ببيا لاببياالهبب سجا:اHide Gridlinesاياةبباباا بباطاال ببنكة -

ا.الذياصمم كاخدسناظااراالض اطاالي قاقةاال ياالاتيي ااظاار ا
ا
ا
ا
 بببذااا  بببيا مك بببنا بببنا:اTable Propertiesاانبببا  االهببب سج -

ا. اياحاالضنا  االمض  ةةال ه سجاالمنمياس
 
بالقائمررررة الرئيسررررية لبرنررررامج معررررالج الكلمررررات  "Tools"قائمرررررة األدوات  -2

"Win-Word":ا
كمبباافببياال ببكااال بباليا ببنااماببةا  ببيااقبباراياا"Tools"ت ىبباناقا مببةاا خدساتا

بيارقباابر قاقاياي ةي ا ناأرباةا  ااالا االضقاراتاا اي اكماا ااسا اافبياال كب
ا:(31)
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ا(31) كاارقيا 
 

سبقمك نا بنا بذااا  بيا:ا Spelling and Grammarاالاهاباسال حا -
.افببياالاثقاببةاالحالقببةلمببااقمببتالك اع ببكا ببناتنبباااال بب ققمااج ال ببياسال حببايا

 اففبالا بناتغققبيالغبةاالابا اةااماالنالإ بافةا نبار ايلبهاالابا اة مااأتكا 
 (.يذااكاتتا  افي )

ا
س بااأ بيالبكا ب  ااقباراتات فبمنااا قباراال غبةاالالت بةا:اLanguage ال غة -

 استي مببةاالبب   اسفبب ااقببا اةا( يبببياأسااته قببه اأساغقي ببا)لنببقاغةاالاثقاببةا
 .المياخدفات

ا
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يلبببهافببب اا يببببعاحبببااراا  بببياي ةبببي ا بببذاا:ا Word Count اتى مبببال  ببب خد -
ااالمل ب اأسا  بهاالب  االى ماتافياالماب   ال  م بك  ا ا مااي قاالناالى مات

 .الحنابا  خداالى ماتالك
ا
اناسببببمةاي سيببببةا ببببنا ببببذاا مكببببناأنا كبببب:ااAutoSummarize ال  ضببببق  -

 ببذااا  ببياسا.ا اا  مبباخداا  ببهاتببا اس ببكااالمابب   االضببااالببن ا كيسسبافتاسسرخد
 مك ببببنا ببببنات ضببببق االمابببب   االمك ببببالالحقبببب ات حبببب خداال اببببنةاالمئايببببةالحهببببيا

 .قمال نااالم ض ايلهاالحهياالى يال اثقاةاسكذااطنقاةاال  ا
 

 ببذااسببقة اا قببه اال ابيلا  ببهاالىببال ا ببنا ا كيسسببافتا:اSpeech طب اضال  -
 .سسرخد

 

 مكببناال اببيا  ببها ببذااا  ببياسببالا:اTrack Changesت نببعاال غققببياتا -
 .اتاا اأياتغققياتاالحاةالاذااالاثقاة نا ا كيسسافتاسسرخداعيتا  ا

 

:اCompare and Merge Documentsالمابب   اتااخد بب اقبارناسا -
 .سثقا قنا ض  ة قنأساخد  ا/ا اارتةاسا نااك نا ذااالمقه الااالةتم

 

حما بببةا بببذااا  بببياي بببقاالبببنا:اProtect Documentحما بببةاالاثقابببةا -
 .أساك الةاتا  التاأساتا قااتا  قاا/ال ياقمتالك اع ااا ناال غققياساالاثقاة

 

 ببذااالضقببارا:اOnline Collaboration نببيااجت يتببتاااصبباااال  -
 عاالابيينا بناطييبمااNetMeetingال ااصاا نيااالت يتتا مك نا نا

 .ات يتتاأساال نكةاالمح قةاال نكةا

 

ي ببقاالببنا:اLetters and Mailingسالضبب  اتاالنيي  ببةاالض البباتا -
ا.ي  اخداالض الاتاسالض  اتاالنيي  ةاع  اقماسا ا

ا
 مبببباا اببببماالببببنالببببإخدار ا"ا ببببا يس"س ببببذاا ةبببب اا يبببببعاالحبببباارا:اMacroالمببببا يسا -

ا.اتاالما يساالالحاةاسالحالقةسح 
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 ببذاا:اTemplates and Add-Insالااالبب اسالاظببا  ااج ببافقةا -
 .اا  يا مك نا ناف ااأساتح ي اأساحذلاالااال اسالاظا  ااج افقة

ا
حببباارافببب اا يببببعا:ااAutoCorrect Optionsاال نبببحقااال  ابببا ي -

 .ل ناااالاثقاةاالمك ابةال نحقااال  اا يا
ا
لإ افةاأساحذلاأ يطةاأخدساتاسأسا يا اماالنا:اCustomizeتضنق ا -

 .رخدساعيتا  ا قكيسسافتاسا
ا
س بببببببذاا ةببببببب اا يببببببببعاحبببببببااراالضقببببببباراتاالي قابببببببقةافبببببببيا:اOptionsاقببببببباراتا -

فإتببكا اببماالببناع غققببياالى قببيا ببنا ااتبب االاثقاببةاالحالقببةا.ا ا كيسسببافتاسسرخد
 .سبقئةا ا كيسسافتاسسرخد

 

 "Format"قائمة تنسيق النصوب  -3
خدااااالاا مةاا"Format"ياسصةايال ضقاراتاالم احةاأ ا نالاا مةات اقمافقمااي 

ا.(33)كماافيا كاارقيا"MS.Word"الي قاقةالنيتا  ا اال االى ماتا
ا
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ا
ا(33) كاارقيا

ا
 خداحالقبا اس ذاا نا  تكاتغققياسماتاالضطاي باا بناالب  االمحب:ااFontاالضطا-

ا."Font"قاراالضااالضلاس ض ا ا يبعاالحاارااأساأيات االحم
ا
فبب اا يبببعاحببااراالةاببي  ا مببااسببقمك نا ببنا ببذااا  ببيا:ااParagraphاالةاببي ا-

ياسلامبببااذلبببناقببب.االحبببمسأ اتببب اإ ياباتغققبببياتا  بببهاالببب  االحببباليالببب ابببماالبببنا
ا"Paragraph"اقبببباراثببببيااسبببب ض ا اااالبببب  االببببذياتيغبببب افببببياتغققببببيالاا قببببارا

أساتضنبق ااقمقناأساالاكبسالح اثاال غققيا  اااا قاراالى الةا ناال ماجايلهاال
ا. اافاتافياال  

ا
ا
س ذاا:اBullets and Numberingاليصاصاتاسال يققياالااا ياالناخد ةاا-

سيمك ناالن بافياذلنالال ايا  ها.اا ماقاا يالاخد ةا عاأ كاجا ض  ةةايفأ يا ةق ا
لىببااصبب اا"enter" ببعاالفببغطا  ببهاترا) ببذااا  ببياأسالياثببياك الببةا ببااتييبب ا

ا."List"اا يالا اال ناااالم هه ةال  نال حاي ااايلهاقا مةا اأسا(تالي
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ا
اعيسبي بذااا  بيا ابماالبنا:اBorders and Shadingحب سخداستل قبااا-

 اسالةابياتاكبال  الح سخداسال ل قاا  هالا االا اصياخداابااالماب   االضبااالبنا
ا.غقي اسالناراسا
ا

لحباليايلبهاأياسقاا  ما  هاتااقيا ا   مااا  يا ذاا:ااColumnsاأ م  ا-
  خدا ناا  م  اتيغناا اس  اا كانال  نااال كاتقبةاي باايلبهاتاابقياالنبةحةاكا  بة ا

ا.أساتااقياالنةحةا نا مقناال ا ةاال ياتا ض  اعاااا  ي
ا
إخدار ا ال بباتاال نايبب  المبباافببياذلببنالبب ببذااا  ببيا اببماالببنا:اTabs ال بباتاا-

ا.الةايات   اعقنا اسالمناالى الةا ناالقمقنايلهاال ماجاأساالاكس
اا
 ببذاا ببااحببيلاالناخد ببةالىبباافاببي ا كاتببةا ببناصببةقنا:ااDrop Capحببيلاالببباا-

س بببذااا  بببيا مك بببنا بببناي بببااي بببافةاأساحبببذلا بببذااالحبببيلا بببنا.افببب   يا بببناالببب  
ا(.فياع ا ةاكاا م ة) ا   ما

ا
س ببذاا اببماالببناع غققببيااتهبباااالبب  ا:ااText Directionااتهبباااالبب  ا-

ا.االضااالما   م
اااا
 ذااا  ياي قاالناتغققياحالةاال  االحباليا:ااChange Caseاتغققياحالةا-
ا(.يلخ...حاالتاالهما احيسلاالا اان االحيسلاالىنقي  االحيسلاالنغقي  )
ا
الب  اا ةقبةا غققيالاناا  يا ا قنااج كاتقةال ذاا:اBackgroundا ةقةاا-

اا.لما   ماالحالي
ا
لىببببهاا"Theme" اا يبببببعاحببببااراسببببالا ةببببا  ببببيا ببببذاا:اThemeالما ببببا اا-

 اببببماالببببناع غققببببياالما ببببا ا  فببببم اياتغققببببيات اببببقماالةاببببياتاسالببببيؤسةاسالا بببباسينا
ا.سالض ةقةاالضاصةالالما   االحالي

ا
ا."Frame"يطارا يبعاحاارااجطارااا ذااا  يا ة :اFramesاجطاراتاا-



71 
 

اا
س ببببااأ بببببيا مك ببببنا بببببنا مببببااال  ابببببقما:ااAutoFormatاال  اببببقماال  ابببببا يا-

ا.اةاكا  ةاسفاايالمااح خدتكا ناسماتال  اا يالاثقا
ا
 ببذااسببقة ااأتمبباطا:اStyles and Formattingأتمبباطاست اببقااتاا-

ا.ذلن اايلهاقاا ياسا ا ماا اماالنايت ابا  اسيناسااالا قارست اقااتا ييطا
اا
ال اببيا  ببها ببذااسببالا:اReveal Formattingالى بب ا ببناال  اببقماا-

ا. كااسماتاالا نياالمح خدل ى  ا نا لايا يبعاحاارا
ا
ا.الاثقاةاالحالقةايف ا ا قةاإ ياباتغققياتال اماالنا:اObjectا  لا-
 
 Win-Windowsاببرنامجا"Insert" "إدراج"قائمة  -4

ينبببببقناالاا مبببببةاالي قابببببقةاس بببببااتحايبببببكا بببببناقببببباا يافي قبببببةالببببب خدراجاا(36)رقبببببياال ببببكاا
"Insert"ا:يسالضاصةاعنيتا  ا قكيسسافتاسي  ست اكال الا

ا
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ا
ا(36) كاارقيا

ا
 ا مببااي ببقاالببنا"Break" ةبب اا ببذااا  ببيا يبببعاالحببااراا: Break فاصبباا-

ا.فااصااالاايايلهاالاثقاةاالحالقةاسأيخدراجافااصااالنةحاتا
ا

ا"Page Numbers"لبال ايا  بها:ااPage Numbers النبةحة أرقبا ا-
   الاسب ض ا اإخدراجاأرقبا االنبةحاتافبياالمابلب ابماالبناا ماسق ياف اا يبعاحاار ا

ا.اقاراتا ض  ةة
 
ال باريخااسقمك نا بنااا قبار ذااا  يا:ااDate and Time سالاقت ال اريخ -

ا.اسال غةاالمياخدااس ض ا ااسالاقتا
 
الب  الاب ااقباراتاسبقة اااا  ياا قارا ذاا:ااAutotext ال  اا ي ال   -

ا.ال ا قميال  اا يا
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افبياالماب    اق بةا هباالتاجااخدابابماالبنالاسق ذااا  بيا:ااField  المهاج -

 االييا بقة اسثقاةاالما ا اتاسالمااخدالتاسالنبقغاال اريخاسالاقت اسثا ماال  ةقذ  اا
 استبببببيققياالنيي  بببببةالتاسالمياسببببباسالميا بببببعاالبببببيبطاعبببببقناالم ةببببباتا هببببب اسجالةايسبببببةاساال

ا. ا ا اتاالما ض  
 
ةافببببيااصببببإخدراجار بببباتاسأحببببيلاالبببب اببببماالببببنااا  ببببيس ببببذاا:اSymbol الي ببببه -

حاببباقاال ببب لق اسال  بببياتانبببيا بببنا ايذااك بببتاتييببب اأنا  بببهاسبببنقااالم ببباج.االماببب   
 مبببباا مك ببببنااالسبببب ااتةاا اسبببب ض ا ا ببببذااالمقببببه الببببالي هافقمك ببببنالاال بببباتاال هاريببببةاسا
 اسر بببباتاريا ببببقةاسال غبببباتااال  نقببببةامببببالتر بببباتاالاأاببببي ا  ببببااحببببيسلاااصببببةال

ا.الخ....
ا
 ال نببباي االيسبببا ااالا مقبببةالإسببب ض ا ا اببب ض  بببذااا  بببيا:اCommentاال ا قبببم -

 و ياالى الةاس مااتا قااتافياالمكباناالبذياتييب اافبياالب  االمك بالال نبحقحكا
ا.ثناال اياعنااطةافاقاأيا كانااارجا يبعاال ا قمالمهيخدااالت اابا ناال ا قم

 

 اإخدراجاحا بببقة ا  ببباانلبببا  بببياسبببالا ابببماالبببناا بببذا:اReference المي بببع -
ا.ايلهاالما   االما ض  ا اساله اسجةإحالة اسالةاياسا
 

ا ض ا ا ذااا  بياالخداباجاأيا  نبيا :اWeb Component ال نكة  كاتات -
-Win"ا  ابااعنيتببببببببببال ببببياتى نااةبببببب ببببنا  اصببببياال ببببنكةاالضاصببببةالببببنافببببياالاثقا

Word".ا
 

الحببباليااإخدراجاصبببار افبببياالماببب    بببذااا  بببيالببب ابببماالبببنا:ااPicture صبببار -
 االمااقببعال ح يبب ا اقببعاالنببار  المبباافببياذلببناالاناصببةاالة قببةناسذلببنالاالا قبباراعببق

ا.سكا قياارقمقةاأسا اسحةا ا قة اةاتا  ها ااتاالىمنقاتياالضااالنتلا االم 
ا
  بهاالا يب ا بناحبااراالا  ياسبالا ةب اا يببعا ذاا:اDiagram النقاتي اليسي -

 بقطا قك بي اخدسر االيسبيالماافبياذلبناتضاا قاراتااليسا االنقاتقةاجخدرا ااالالما   ا
اا.الخ...ي االيسياال ض ق ياالاي  اا يالال ض ق ي االيسياال ض ق يا
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ااالالماب   اتنبإخدراجا يباباتالبس بذاا ابماالبنا:اText Box ناات  يبع -
ا.الما ض  

 

أساكبباااالحالقببةاأيا  بب اآاببيافببياالاثقاببةي ببقاالببنايخدراجا ببهبا ببنا:اFile   بب  -
ا.الم  

 

أساأ بببكاجا ا اببباطعاي ال قبببةإخدراجالبببااالبببنماببب  بببياسق بببذااا:اObject  ببب ل -
ا"Power point"أسا بببيا ااالبببباا"Excel" ك اببببةاعنيتبببا  اا اببباا

ا.االما ض  ةافياالايحااجلى يستيالاس ض ا اأ اه االايحااجلى يستقة
 

تبب ا)ااا  ببيا مك ببنا بناتضببهيناأيا  نببياتييبب اا ببذ:اBookmark المي اقبة -
 Go"اخد ايلقابباافببياأ اسقببتاتييبب االاسبب ض ا اأ ببياباببااسالب اتامق ابببلابب(اأساصببار 

to"فياقا مةاال نا ةاا..(يذ  ايله)ا"Edit".اا
 

إخدراجاارتنبباطات ببانيا ببذااا  ببيا اببماالببنالبب:اHyperlink ال  بباني االرتنبباط -
أسا  ببهااالت يتببتالم بب اآاببيا ا بباخدالبب  ناصببةحاتاالايبب الم بب ا ببناالم ةبباتا ببعا

ا.يلقكتاخدايرساجاسثقا ناا  اانايلى يستي
ا
 :Win-Wordsببرنامج  "View"عرض القائمة  -5

ا"View"ينبقناالاا مبةاالي قابقةاس باات ةبي ا  اباالاا مبةاالابيحاا(35)رقبياال كاا
 :عنيتا  ا قكيسسافتاسرخداسي  ست
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ا(35) كاارقيا

ا
اظااراالما   االذ اا ا ناا قارا ذاااال ياسقمك نا ناا:ااNormalاطنقايا-

ا.س اخدا اا  ال نةحةال نقاهاخدسناافها ك ك
ا
لبناالماب   االحبالهاا بذاااال بيا لابي:اWeb Layoutاسيب ا بكاافبها اب   ا-

ا.( اقعاالى يسته)يلايالكا ااال ا ةافها  نةااسي ا ماالااكاناسا
ا
لاببيالببناصببةحاتاالمابب   ا ببذاااال ببيا :اPrint Layoutاال اببماطنا ببة -

ا.كل  نا ةاالم اااك ياتااا ااا ا هافااصااصةحعااا  اااسا
ا
 ذاااال يا اماالناع غقيا قكاااسب ض ا ا بييطااالخدساتا:اOutlineااالطارا-
"outline toolbar"ياقببأساتغق/أساا ببافةاس/الببذ ا مك ببنا ببناحببذلاسا

ا.الا اسيناساتاااا
ا
ا
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 ببذاااال ببيا نببميالقببافيالببناالاصبباجاالاببييعاالببها:ااTask Pane االمابا ا-
ا:االسا ياالما ض  ةال كاا  ىيرا  اااسا يا

اا "Basic search"ساا"Office clipboard"ا
ا.سغقي ا ا"Formating"ساا"Style"س
ا
  ببب اتمييبببيا و بببياالمببباسةافببباقاأ بببيطةا:ااToolbars اا خدساتاأ بببيطةا-

ا اسببالاتلاببيالببناقا مببةافي قببةاااببي ات ببمااكافببةااتببااا"Toolbars"ا خدساتا
طةايا بببالف بببنااقبببارااظابببارااساااةبببابالاببب اا  بببااساا ا بببيطةااالخدساتاالم احبببةالببب  ن

ا.ساح  ا ال ايا  قااالالاا مةاالةي قةا ياذلنالحا اال    اسا
ا
االا قبببباراسببببالا لاببببيالببببناالمبببب لياال اببببيا  ببببها ببببذاا:اRuler االمبببب ليا-

"Ruler"لببببهااسببببةااالببببذ ا حببببيماسببببها ببببناأ  ببببهاااسا ضةقببببةاس ببببااال ببببييطااليأا
ا.سقاياالنةحةارأ

ا
الا مك ببناال اببيا  ببها ببذاااالا قبباراسبب:اDocument Mapاالاثقاببةاايي ببةا-

يمك بببنا بببناالبببذ الاساا  ببب خداالنارا يافببباتاعاببباا بببناااللحببباراخداابببااالاثقابببةا حنبببقايا
ا.ح ا االال ايا  هاال ييطااال اياح هاتنااالقااي نا ي االها

ا
ع حييبببيارأةاس ببذاا اببماالببنا:اHeader and Footerاستببذيقاارأةا-

ا.ستذيقاالاذااالاثقاة
ا
اابببببببيا مقبببببببعاالحاا بببببببيل ينا بببببببذااا  بببببببياسببببببالا:اFootnotesاالابببببباا  ا-

"Footnote"سالااا  ااا"Endnote"ا.افياالاثقاةاالحالقةا
ا
 ذاااال يا مك نا نااظابارااساااةباباا اتا قاباتا ك اببةا:اMarkupاال ي قها-

ا.  هافاياتاالاثقاةاالحالقة
ا
ذ اال بهااال بيا مك بنا بنااظاباراال افب بذاا:اFull Screenاالىا  بةاال ا بةا-

ا.ال ا ةاكا  ةاتيي  ااكا  ةالحق اتمم
ا
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سببقوخديا ببذاايلببهافبب اا يبببعاحبااراال ىنقببي ا مببااي ببقاالببناتغققببيا:اZoomاال ىنقبيا-
ا.ساال نغقيأابالال ىنقيالحهياال افذ االحالقةاسااال انةاالمئايةا

 
  The Edit Menuتحرير القائمة  -6

ال بببببهاا"Edit""اتحييببببي"اينببببقنا ض  بببب االضقببببباراتاتحببببتاقا مببببةاا(34)رقببببياال ببببكاا
اا "Win- Word"الاا مةاالي قاقةالنيتا  ا اال االى ماتاات فم اا

 

 
ا(34) كاارقيا

ا
 ابماالبنا بذااالضقبارا:اUndo (last task) أموذاآخوذا وفيوذاعونااللذاةعا-

ا.ل ىمنقاتيال ا ياا هبا اافهاالما   اكأ ياا  ق الهاال يا عا ناآايا
ا
ذااالضقبارا بنا ا مك ن:اRepeat (last task) الخيذاالمذا وفيذا كذارا-

ا. ا  خدا ناالمياتاتيي ل ىمنقاتيا اكتتىيارات ةقذاأاياأ يااص را
ا
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 ببااتييبب اتل ق ببةا ببنا  اصببيا(ا حببذل)ا اسببق ببذااا  ببيا:اCutا(حببذل)اقوو ا-
  ببااي  لببيا  ببناالىمنقبباتياالببخ اسا....افاببي ااساحببيلااسارسببياسببااباكاتببتا م ببةااسا

ا.ا نياالمحذسلافهاا ا كاناآاياتح خدالناقا ذااالا
ا
 م ة افاي  احيل ا)الا اا اع اخاا ا  نياتيي ا ذاااال ياس:اCopyاسخما-

يي الالاثقاةاالحالقةااسا ا  هاانا اا الاخداالااافهاا ا كاناآايات(الخ....اصار  ا
ا.اي اأعاثقاةا

ا
ا ببذااا  بياسببق يا ببيحعااسبب ةا:اOffice Clipboard االحلفظوو امكلووبا-

 ابببماالببناال اببيا  بببهاالا اصببياالمضهتبببةا ا مبباا ح ايبباتاالحافلببةاالحالقبببةال مك بب 
 سااباكاناذلنا  نا ي افياالما   االحاليا ااتيي ا  اا(اpasteالنم)االخدراج

ا.الخ...ات ااساصار ااسافاي ا
ا
اساقنببةا) ببااقمببتاسببالااالحذفببةا ببذاااال ببيا مك ببنا ببنااخدراجا:اPasteالصووقا-

cutا.صارافهاالمكانااله ي االذ اتح خداا نا ماااسافاياتااس(ا
ا
مك بنا بنااخدراجا بااقمبتا ذاااال ياسالا :اPaste Specialاخلصالصقا-

لالاثقابةاا خدايالكا اات اقاةا ي اأاي افهاالمكاناالذ اتيي اا ه(اcut)اكسالااالحذف
ا.ااي ااساعاثقاةاأ

ا
ينا بذااا  بياي بقاالبنا:اPaste as Hyperlinkا شويبياكلر بولطالصوقا-

اساسرقبةا اقابةاأابي ا ا كيسسبافتاسسرخدنافبياسثيت اباارتناطات انيايلبها كبانا ابق
ا أساالاصباجاالبهاقا ب  االنقاتباتا"power point" مبااا اباااسا بييحةا

ع ابااصبار ااسااانا كاناالم ب االمبياخدااالرتنباطالبكسفها مقعااالحااجا ه ا.اس كذا
ا.الا ا م قةاال ااا"Save"كاثيا ااخداتضهي "اصالياأ"االخا ضهتايا... م ةااسا

ا
الماب   اا ات ابقما"Format"تالبةاإلا ذااا  يا ابماالبن:اClear وظيف ا-

ا.ا اناايااكقمتاع  اقا
ا
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الا نبياالبذ ا(اتل قبا) بذاااال بيا مك بنا بناتح يب ا:اSelect Allاالكلاح دا-
 اب   افبياالبهاا ا كباناتييب ااكاساتابضاك ا بل(االبخ....فاي اأسا م بةاأساصبار )تيي ا

ا.اآايااساتةساالما   
ا
فبهاا"word"اال بيا مك بنا بناالنحب ا بناك مبةا اق بةا ذاا:اFindااالبحثا-

ا.ا ا   ماالحالهال ح ي ا كاتاا
ا
تب اآابياتب ا ابقنا بعاااسب ن اجل ابماالبناا ذااا  ي:اReplaceااسلب ا ا-

ا.ااع يااتح خد
ا
 ا بي ايلبهاصبةحةا اق بةاالت اباجا نال ابماالبناا بذاااال بي:اGo toاالوىاا هبا-

ما اببقنااساحا ببقةا اق ببةااسا بب سجا حبب خدااسااساسبب يا حبب خدااسافاببي ا اق ببةااساتا قبب
ا.ارسيا ح خدااسا ااخدلةا اق ةاسنمالناك اع اااع ةساالما   

ا
 ببببببببببذاااال ببببببببببيا اببببببببببماالبببببببببباخدار ااالرتناطبببببببببباتاالضاصببببببببببةا:اLinksاوووووووووووومما-

(information linked)الحبببالهاالا اصبببيا ا ببباخد افبببهاالماببب   ا
الهاعارقبببةا مببباالمابب   اآابببيالم ببب اآابببي ا  ببهاسبببنقااالم ببباجاارتنببباطا ابب   ماالحببب

  اعقاتببباتابقا بببأساا"Excel spreadsheet" ك اببببةاعنيتبببا  اا اببباا
ا.ا "Access database"عيتا  اا اسا

ا
ا ب الا ا با قةا فبم ةاإخدار اأيالب بذااا  بيا ابماالبنا:اObjectsاأه افا-

ا.الاثقاةاالحالقة
 
   "File Menu"  قائمة الملفات -7

 اببال ااببااالاا مببةاالي قاببقةالنيتببا  اخداا "File Menu "ت ىبباناقا مببةاالم ةبباتا
كمبببباا بببباا ا بببباالال ببببكااا ببببناارباببببةا  ببببيااا قبببباراياا "Win-Word"الى مبببباتا

ا:(37)رقي
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ا(37) كاارقيا

 
ى ب افقاباا باا ذاااال يا مك نا ناتاقئةاسثقابةا  يب  ال :اNewاة ي اممفافلشا-

ا.كمااتيي اااتيي ا عات اقماصةحات
ا
  بهاحاسبابناا ضهتباياا  يب اياا نا ناف اا  ةبايااال يا مكس ذاا:اOpenاممفافلشا-

ا.ا نا  ي اكال حنهاستيي اال اا اا عاصةحات
ا
الما   االمة باحاا ا بنا بعاسبوالناس ذاا نا  تكايغالقا:اCloseااممفااغمقا-

ا.ا ماااذااك تاتيي اتضهيناال ا  التاال هاا يي ااا  هاالم  اا اال
ا
مة باحاسثبا ماالم ب اال(احةبا)هينا ذاااال يا مك نا ناتضب:اSaveااممفاحفظا-

ا.اب ةسااالسيتا ياا حااالم  االمحةاظاق  مااسااياأالذ ات اا اا اةا عااحالجا
ا
ا اماالنالحةااالما   اكم  ا ض   س ذاا:اSave Asاآخذانلسباممفاحفظا-
خدا بتاألبةا باااذااتنا ناالممكنااناتا ةق ا نا ذاااال يافبهاحاأباسيا  ي  اذلناسا
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 حةاظال  ناساتاخدااناتحةبااالم ب الاب اال اب ياالاسبياةا  ها   ايا ياتا  التا 
ا.اقيقفهاذاتاالاقتالالم  ااالسجاخدسناتغا  ي ا ح ةلايا

ا
 بذااالضقباراسبالا:اSave As Web Pageاويوباكصوفح امموفاحفوظا-

 حةبااالاثقاببةاالحالقببةاال بهات اا بباا اابباافبهاصببار اصببةحةا بناصببةحاتااالت يتقببتا
ا.اHTM(L) ك ابةاع  

ا
 ببذاااال ببياسببالا ةبب االببناتافببذ االنحبب االي قاببها  قحبباالببنا:اSearchالبحووثاا-

ا.لاق ااا  هاحاسابناال ضنهاالنح ا ناالاثا ماال هاتحا اتناصا
ا
ابي ا بناالاثقابةاألحةبااتابضةا ذااالمقبه اتابماالبنا:ااVersionsاإو اراما-

ا.ا عااالح ةاظاكذلنالال اضةاالا  مةاكماا ه
ا
ال اببيا  ببها ببذااالضقببارا:ااWeb Page Previewاويووباوووفح اميليووو ا-
 Web"تابببباتااالت يتب سالنةحبببببااتنبةاكمببةاالحالقببباراالاثقابباالبنااظابببالاي قبببسب

browser" ا.ا
ا
س ببذاا ةبب ااصببةحةاي بب اخدااقبباراتا يبببعا:ااPage Setupاالصووفح ااعوو ادا-

ا.ا اا  استاماكااصةحةالالاثقاةاالحالقةلناع ح ي االااخداسا ماا امااالحاارا
ا
 ة ااتافذ االمااي ةاقنااتح ي ا ذااالضقارا:اPrint Previewاالطبلع اميليو ا-

ناال نا بةاسبالاأ ب ا ح بهات اكقنبااطنا  ب ااي ةاالماب   ااال نا ة ا ماا اماالن
ا.تىاناحا ارغن ن

ا
 ةاصةحاتاالما   االذ ات اا ااطناا اااقاراي قاالنا نا ي :اPrintاطبلع ا-

ا.ك ا
ا
رسباجاالماب   االبذ ات اا بااإ بذاااال بيا ابماالبنال:اSend Toاإلوىاإرسول اا-

البها بيا اا  ب اآابياااساتنب يياا"Via e-mail"لالنييب اااللى يستبهااك اب
ا.ا "Power point" حةاظا  ها قئةا

ا
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 ذااالضقباراسبالا ةب االبنا يببعاحباارا لابيالبنا:اPropertiesاالةصلئ ا-
ساظااراانا  ا ذاااك االناال اا اا ا  قحاياكانا  االما   االذ ات اا اا ا

ا.االخ....اال ا اسالمكاناسحهياالم  ااحناباتاالى ماتاسااكالما   ا  فم 
 
الذ ا لايااسةاا ااراالاا مةاكماافهاال كااالااعما لايالناالي هاا ذاا -

ا.قا مةالآاياالما   اتاال هاتياف حاااسال اا اا ااااعااس  نا  هاالحاسال
ا
 اايا بنا بناعيتبا  ا ابالإالضقباراسبالا ابا ال بذاااال ابيا  به:اExitاالةذوجا-

الات ابببهاحةبببااالم ببب االبببذ ات اا ببباا ابببةاقنبببااأالى مببباتا بببعاط ببب االىمنقببباتيا  بببنا
ا.الضيسج

 
 كيفية ضبط صفحة الكتابة وحدودها -8

The Margin Setup of A Page 
 

اعيتا  ا اال االى ماتا  ا فهااال يال  اقماك الةات ا ناال نااالاس ض ا 
"Win-Word"ا اا أا اح سخد ااان احق  ا ن االى الة اصةحة اع  اقم الميب

 اس  ااتض   ا"page setup"س اا  ااا مااي ح ياالن بالة اا يبعاالحاارا
 ا.عقناالماخد التاالضاصةالالنيتا  اا ااتاالامااق قاليا

 

ا ال ى الة ا ا    اصةحة ال  اقم ااالس ض ا  ا ا اة االض اات اي ه عنيتا  اسفقما
"Win-word 2007"الال ايا  ها كااالنةحةاساا تن أاا ااتاالاماا  ا
“page layout” االنةحةا اثيا"Page setup" فإ  اخد  

اتا يا "Margins"اا قار ا ع االى الة النةحة االضاصة االااا   اابببل ح ي 
اا."Custom Margins"اراب ا ااقبااي ياب النالاس ضباا  اكمطاالاببس ن

ا
اا    اصةحةاالم(اح سخد) قةقةاتغقيا اا  ا

  اخداصةحةا ا   ا اال ى الةا ناينقنا يبعاحااراتا ق  الىقةقةايا(ا38)رقياال كاا
ا:الى ماتاحق االااا  اسالح سخداسباس ض ا اعيتا  ا اال 

ا
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ا
ا(38) كاارقيا

ا
تغققببيالمبباافببياذلببناا  مببااتببيسنا  بباماالا يبب ا ببناالضقبباراتال ابب ياا بباا  االمابب   

ففبباليا ببناتابب ياا االقمببقنأسايلببهالببهاالقاببارايأسااأسايلببهاأسببةاأ  ببهاالابباا  ايلببها
سقا مبةاي ب اخداالنبةحةاتحبايا.ا اافاتاالااا  ارأسبقاياسأفاقبايال نبةحةاالمبياخداك اع ابا

الا ي ا بناالضقباراتاال بياتاباااي ب اخداصبةحةاالى البةاسباابال ييابةا نا بي اأساغقبيا
ا. نا ي 

ا
 Gutter Margin Settingsااااإع اد هوامش الصفح ا-

يا اببيالىببها اببا  ما  ببهاتببيما اببافةا ا  ببقةاتاببماالببناع ه قبب االم بب ا ببذااا  بب
 مكبناا"Gutter" مق اياأسا ااراياحا ارغن ن اسفبياتةبساالاقبتافبإناالابا  ا

 ببنااسبنببةةا ا ببةافببإناحهببياالابباا  .اتحييكببكايلببهاأ  ببهاالنببةحةاأسايلببهاأسببة اا
 بباااكمبباا"Normal"الممكببناتا ي ببكافببياكببااسقببتايذاا ببااقمببتالاا قبباراالضقببارا

ا.سا االال كاا عاتامقياذلنا  ها   اصةحات
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اPage Orientationاااااااالصفح  وةن ا-
أساا"Landscape" بببذااا  بببيا مك بببنا بببناك البببةاالببب  الالماببب   ا ا اي بببايا

سالى الببببةارأسببببقايا ببببياا   ببببيا ببببقا ايافببببياك الببببةاالاثببببا ما.ا"Portrait"رأسببببقايا
 مكبببببببببنا(ا ي بببببببببقن)اةا اي بببببببببالبببببببببات اعق مبببببببببااالى البببببببببةا  بببببببببهاصبببببببببةحاتا سالض 

ا.اس ض ا ااِاأففاافياالناراالةاتاغيافقةاأساالى  
ا
اMultiple Page Settingsااإع اد الصفحلم التلي دةا-

 ببباالإ ببب اخداك البببةا يغبببالافقبببكالضقببباراتاتح يببب اصبببةحةافبببيا ابببماالبببنا بببذااالضقبببارا
ا.أساأ  يسرقةاسالنةح اناال  ا ق انالىاا ا(Normal)  ا خد ا  اااالااخد ا

ا
اMirror marginsاااااا وامشمذآة الا-

 اببا الإ بب اخداصببةحةاالى الببةاعابباا  اخداا قببةاساار قببةاسببالاا  ببيااا قببارا ببذااينا
Mirrored marginsس باا باا ةقب ا  بهاا   اسباةا بعاالنبةحاتاال القبة ا

سنقااالم اجا    ااتنغبياطنا بةا  ب اسبالايب ياته قب ااستلابياالنبةحاتا  ااع بةا
ا:(39)رقيا ماافياال كاا

ا

ا
ا(39)كاارقيا 

ا
اPages per Sheet 2 ااافياسرقةا انصةحك الةاا-

 مك ببنا بببناطنا ببةاصبببةح قنا ببناالماببب   افببياصبببةحةاساحبب  اكمببباافبببيا ببذااالضقبببارا
ق ا كانا ةق ايافيالاب االم نا باتاال بيا نباحناااصباراا اس ذا(68)رقياال كاا

يا بببباالببببناكقبببب اتلاببببياصببببةحةارأسببببقةاتحببببا اا(68)رقببببياسال ببببكاا.اأسارسببببا ات
اةسكقبببببببببببببببببببب اتلاببببببببببببببببببببياصببببببببببببببببببببةحةا ا اي ببببببببببببببببببببا"Portrait"قناصببببببببببببببببببببةح 

"Landscape"ا.تحا اأ فاياصةح قنا ناال  االمك الالالما   ا

 الصفحة األوىل
 الصفحة الثانية

 اهلامش الداخلي
 اهلامش اخلارجي
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ا
ا(68) كاارقيا

ا
س ببببببناالنبببببب ياياأناطنا ببببببةاصببببببةح قنا  ببببببهاصببببببةحةاساحبببببب  اسببببببااباكاتببببببتارأسببببببقةا

"Portrait"أسا ا اي ةاا"Landscape"سالايافيا  خداصبةحاتاا
ا.لذياتيي اطنا  كال نا ةاستى ةةاال نا ةال ما   اا

ا
ا"Book Fold"ك الةاصةح انافياسرقةاعق اماااطاا-

 عاس اخدافبارقاا"Pages Per Sheet 2" ذااا  يا  نكاا  ياالااعما
ااأناال نا ببببةا  بببباالنببببةح قنا  الصببببا قناعق امببببااا ببببايافببببياالم  نبببب ابطا بببببلاقبببب

"Fold line"ا:(61)رقيااس اا اا لايااال كاا
ا

 

ا
ا(61) كاارقيا

ا.لضقارا ةق اس افيال ى ةةاطنا ةاالى قناتالا خداالنةحاتس ذااا
 

لصرفحات  "Header"أو رأسراا  "Footer" ي ا يكيف تعد ترز  -9
 المستند؟

أحقاتببايا ببااي   بب اا  ببياتي قببهاالنببةحاتاالضاصببةالمابب   ا ببنات لقةببناي ببااع هيقبباا
"Footer"لىببببااصببببةحةالببببكااسببببمناسسظقة ببببناسالابببب ةاال ببببياك نببببتافقابببباا ببببذااا

لىببببااصببببةحةاعابببباا ا ا بببباتاتبببب جا  ببببهاا"Header"أسايا بببباارأةااالمابببب    
ا"Footer"تاببا الك الببةاال هيقببااايسلىبب.اصبباح ا ببذااالمابب   اس ولبب اصببةحاتك

 صفحة رأسية

مستعرضةصفحة   

 الصفحة األولى
 الصفحة الثانية

 الصفحة األولى
 الصفحة الثانية

 خط المنتصف
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المبببياخدافقهببب ا  قبببناأسالياالالببباجاخداابببااالميببببعاا"Header"الم  بببالاأساالبببيأةا
سلامببااذلببنااتاببيا  ببهااقببارايظاببارا.االضببااالكبباا  امببااثببياك الببةا ببااتييبب اع اا ببك

"View"اا:(61)رقياالاارخدالال كااا
 

ا
ا(61) كاارقيا

ا
سباب  ااسبالا لابياا"Header and Footer"ثبياي بغطا  بهااقبارا

ا.لق   ا  ناالى الةاع اا كا(63)كماالال كاارقيالناالميبعاالمح خدالال اطا
ا

 "Header"كتابة رأس الصفحة ( أ-9) -
ا

افياك الةا ااتيي اعيأةاالنةحةااتايالالماسةافياأ ا كاناخداااا ذاااجطارال ن ب

ا(63) كاارقيا
 
اا(اا قاريااأ ي)اصةحةاالما   ايخدراجا اارمافيارأةا-

Inserting your logo into the Header (optional) 

قارابياابب اخدا ااتابببب  هاصةحاتاالما   االبذياتابا الإ ج افةا اارماالضااالنا
 From"اقببارااثببيا"Picture"ار اباراصبببثببيااقببا"Insert"يخدراجا

File"ا:(66)رقيااكماافياال كاا
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ا
ا

ا(66) كاارقيا
 
  ا(اختياري  أمر)الصفحة  إدراج النص في رأس -

Inserting text into the Header (optional) 

لى الةات ا ااعيأةاصةحاتاالما   ا  نعا عاكااالنةحات ااا بارااقباراتح يب ا
حا ارغن ناثبيااثيااا ياحهياحيسلاال  ا"Font style" كااالحيلا

 .ل   ةقذا"Enter"اتايا
 
 صفحات مستندك إدخال عنوانك أو تفاصيل أخرى في تذييل( ب-9) -

Inserting your address or other details into the Footer          

أياتب اتييب ايلبهارأةاصبةحاتااالت اابا نايخدااجاال ااراالضااالناأسالا اا   
(اأسأ ببةاتةاصببقااأسا ا ا بباتاأاببي ا)جا  ااتببناالنا ابب   ماالحببالي اتابب  قعايخداببا

ا:فيا يبعاال هيقاالنةحاتاالما   االذيات اا اا اكاكماافيااجطاراال الي
 "Footer"تزييل الصفحة 

 

ااتايالالماسةافياأ ا كاناخداااا ذاااجطارال ن بافياك الةا ااتيي ااك هيقاالنةحاتاالما   
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ا اافببببياتةاصببببقااالببببذيااالضببببااالببببنأخداببببحبببب خداالضببببطاسحهببببياالبببب  االضببببااالببببناسا
ل بببييطاال هيقبببااسالبببيأةاالمنبببقناا"Close"يغبببالقا  ببب ااالت ابببابااتابببيا  بببهاتراسا

ا:(65)رقياالال افذ اال ياسالاتلايالناكماافياال كا
ا

ا
ا(65) كاارقيا
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 تذكر أن
ا
 .لماالهةاالى ماتاسال ناااالمض  ةةاWordعيتا  اا ا ض   -
ا
  ابباااWordالي قاببقةاليب ببا  ا اببال االى مبباتاايا بب االا يبب ا ببناأسا ببياالاا مببة -

 .الخ.....    اتحييي ايخدراج ات اقم اأخدسات ا  سج 
ا
كبببباا بببااي ا ببببمالماالهبببةاالهبببب سجا بببناأسجارسببببيااTableتفبببياقا مببببةا ببب سجا -

الهبببببببب سج ايخدراج ا اببببببببا ااا قببببببببار اال  اببببببببقماال  اببببببببا ي ااالح ببببببببااباالم اسبببببببب  ا
 .الخ...سال يتق 

ا
ي ا ببببمالالااا بببب ااج ال قببببةاسال غايببببة استح يبببب ا بببباااToolsتفببببياقا مببببةاأخدساتا -

اال غة اس  خداالى مات اسالم ضب اال  ابا ي اال ضاطب  ا اارتبةاسخد ب االماب   ات 
 .الخ.....حما ةاالما    ااقاراتاال نحقااال  اا ي 

ا
كبباا ببااي ا ببمالحهببياالضببطاست اببقماالمابباطع ااFormatت ببمااقا مببةات اببقما -

 .الخ...اجطار اال  اقماال  اا يسح سخدااللااسا  م   االض ةقات ا
ا
ت بمااقا مببةايخدراجاكبباا بااي ا ببمالةااصببااالنبةحات اأرقببا االنببةحات اال بباريخا -

 .الخ...سالاقت االي ات االنار اا  كاجاالنقاتقة 
ا
ت ببببمااقا مببببةا ببببيحاتمببببطاالاببببيحاال نقاببببي اايي ببببةاالمابببب    ارأةاستهيقبببباا -

 .الخ.....النةحة ا اباال ا ة اال ىنقياسال نغقي 
ا
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ال نبما/ت مااقا مةاتحييياأ ياال يا عاأساالاكس اأ ياالا  اال ابخ اال نبم -
 .الخ.....اا قاراالىا االضاا 

ا
ت مااقا مةا   اكاا ااي ا مالإت اباصةحةا  ي   افب اا  ب ا ا باخد اغ بم ا -

تضببببهين الحبببب  اي بببب اخداالنببببةحة ا ببببيحا ببببااقنببببااال نا ببببة اال نا ببببة ايرسبببباجا
 .الخ...يله 

ا
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 األسئلة
 

 ا تعرفه عن األوامر التاليةأذكر م: 
الى مببببببباتا خداب ا بببببببLanguageةاببببببببب اال غDeleteذلاببببببببب احInsertيخدراجا

CountااWordطاب االضببببببببااFont اابفاصبببببببباBreak اتاببببببببببا االنةحببببببببببببببأرقا
Page numbers رأةاستذيبببقااالنةحببةااHeader and Footerا 

 .Save احةااPaste النببببماCopy اتاخاZoomال ىنقيا
 

 ر فقط األمر الدال على المعنى التالياذك: 
 (. يبياأسااته قه اأساغقي ا)ااا قاراال غةاالالت ةالنقاغةاالما   ا .1

 .ي قاالناي  اخداالض الاتاسالض  اتاالنيي  ةاع  اقماسا ا .1
 .تغققياسماتاالضط .3
 .تغققيااتهاااال  االضااالما   م .6
 .يخدراجافااصااصةحات .5
ال نقابببببياخدسناس ببببباخدا ببببباا  اايظاببببباراالماببببب   االبببببذياأ ا بببببنافبببببيا بببببك ك .4

 .ل نةحة
 .ال يا عا ناآاياأ ياأ  ق كال ىمنقاتيال ا ياا ئا اافياالما    .7
 .يتالةاأ ات اقمالما   اقمتاع  اقاكا اناايا .8
ا.  الةاصةح قنا ناالما   افياصةحةاساح  ارأسقايا .9

 

 وضح كيف يمكن إجراء ما يلي: 
 .صةحةاالما   (اح سخد)تغققيا اا  ا .1
 .ياسرقةاعق اماااط  الةاصةح اناف .1
 .ي  اخداتهيقالياأسارأسايالنةحاتاالما    .3
اأت ئا ا   ايا  ي ايافارغايا  .6
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اسأحةلكاMy document\nccwork ناالمه  ااdoc.اف اا ا   اأساار .5
ا االمه  افياتةساdoc.تاهقاالاسي

 Myا  بةاسيب افبياالمهببكنةحباdoc.ةال منبارا اببب اأ با نا ح م ب ا  باحةباا .4

document\nccworkا ا
سغقببببياطيياببببةاالاببببيحايلببببهااdoc.البببب ااقييببببة ات ابببباايلببببها ابببب   ا نببببارا ا .7

  تض قطاال نا ة

اأ يحا ييطاا خدساتاتماذجا  .8
اMy document\nccworkغقياالماارااالف يا يال ما   اتالقنناا .9

ا افيقةايت اخداالاييةاالا  مةا   اتاا ةاالةاي اا اقي :ااا    .18
يببةافببياالهم بةا ه ماببانافببياالاييببةاا  ب اك مببةاآثبباراعببقناك م بياتببي قياسالايا .11

ا االا  مةال  يا م قةاي اخد اتي قياالايية
سألنببباااافبببيااdoc.الغالببب ااتابببااالببب  الكا  بببكا بببنا اببب   ا  بببا قيالانبببة .11

ا االاتغ ماأيا ا   ا تحتاك مةافيقااdoc. ا   افيقا
ا اdoc.غقيا وك افياأ  ها ا   ا نارا اغال ااقيية:ااحذلاال   .13
ا ابا اةانالهات افياكااالما   اس ن جاك مةاي  ماناع .16
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 الفصل السابع
 سوفت اكسليكرو ابرنامج م

 
 

 ؟كيف تستخدم برنامج االكسل .1
 

 ؟وكيف تغيرها ماهى تنسيقات االكسل .2
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 الفصل السابع
 يكروسوفت اكسلابرنامج م

 
 ?How to use Excel    ؟     كسلكيف تستخدم برنامج ا -1
 

اسافتاا ااتض قطاسرقةا ماافيا ا كيسا
اThe Worksheet layout in Microsoft Excelا

سالاتن أا ال  اافبياكقةقبةااسب ض ا اعيتبا  اا اباالبال ايلا  بهاسرقبةاالامبااال بيا
ا:ت فم ااا  ةاتااال اااس ها ةق اافيافاياكقةقةاال اا اا عاعيتا  اا اا

ا

ا
ا(64) كاارقيا

ا
يتا  اا ااات اايايلهاأ م  افإناسرقةاالاماافياعا(64)رقياال كااسكمااتيسنافيا

 اأ ببااالنببةالافقي ببهالابباا.A,B,C,etcسصببةال اسيي ببهالم مبب  الببالحيسلا
سب اببباطعاا  مببب  ا بببعاالنبببةالات ىببباناالضال ببباا.ا.etc……,1,2,3لا  ببب اخدا

"Cells"سين بغاا5ا اسيانيا ناكبااا قبةاعبيقياالنب اسرقبياالامباخداالبذياتح  بك
ق مبااتبيقياسب ارا بذااالارقبةالا رقبا ا بنا مباخداياعا154  خداا  م  اعارقةااال اباا
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لما ببهاأنا اقا بباااD14 قهتببااالض قببةا(ا64)رقببياسفببياال ببكاا.ا(14386)يلببها(ا1)
ستمققببببهاالضال بببباا ابببب اأحبببب اأ ببببيا.ا"D" بببااالنبببب االيالببببعا  ببببياسالامبببباخداالمابببمها

اس ض ا اتاعيتا  ااال اا ااتايا ااراالماسة افق ياتح ي االض قةاال ياتيي  ا الا ا
ابببب  قعاك الببببةاتبببب اأساأرقببببا اأساصببببقغةاريا ببببقةاخدااببببااالض قببببةاال ببببياقمببببتاذلببببنات

سإذاا ببااأرخدتااا قببارا مبباخداياعارقببةا مبباااال ابباافا قببناال اببيا  ببهااسببياا.لاا قار ببا
لببالي ها(ا64)رقببيافببياقمببةاالنببةحةاكمببااأس ببح ااذلببنالال ببكااا"B"الامبباخدا بب اليا

"CS"رقببياالنبب االببذياتييبب ايذااأرخدتااا قبباراصببةايا اق ببايافبباتايا  ببهاسبالم بباا.ا
ا."RS"كماار هتاالكافياال كااالااعمالالي هاا17  اليارقيا

ا
 ؟اكسلببرنامج صف أو خلية أو ار أكثر من عمود ختتكيف 

قبب ا بب تياالاقببتا  قببنا ببعااسبب ض ا نالنيتببا  ااال اببااستبب  اماالحا ببةايلببهااا قببارا
عبب أاعبب ةسافالا قببارماأ  ببيا ببنا مبباخدا هبباسر اي.اأ  ببيا ببنا مبباخداأساصبب اأساا قببة

ال يياةاالااعمااال ار ايلقااا   ااا قارمالامباخداساحب ا بعااالح ةباظالفبغ نا  بها
المااحببببةاال بببياتفببببياكافببببةاا  مبببب  اال بببياتييببب  اثبببيا بببيالمو بببيااجابببببتراالمببباسةاط

"Mouse Pointer"االمبباسةا  ببهاأسببماباا  مبب  اال ببياتييبب ااا قار بباا.
تببتاا  مبب  اال ببياتييبب ااا قار بباا مقابباياس ببذااال يياببةا ببناالاببااااتنا ابباايذاا ببااكا

أ اايذااكاتتاا  م  اال ياتيي  االقاتا  هاسر اعاا ةن اااأ م  االاتيي اا. را  هاسا
اا قار ا افاتاياأساليا  هاأسجا ماخداتيي ااا قارا اثيااس ميافهاالفغطا  بها ة باحا

"Ctrl"بيطاياأناالبقس)ع احةاالمةاتقااثياأتابيا  بهاالامباخداال بالياالبذياتييب ااا 
ثياكيرا ذااالام قةاح هاقبا اا ( كانا ذااالاماخدا  هاسرايا سجا ماخداقمتالاا قارا

ا.ع ح ي اكافةاا  م  اال ياتيي 
سالاتض   ا م قةااا قاراالنةالا ناال يياةاالاالاةافيااا قاراا  م  الاس   ابا

 اثبيااسب ض  ا(عب اليا بناأسبماباا  مب  اسبالاايا) يسرمالالماسةافاقاأ ب اخداالنبةالا
ثبيااتابيا(القابتالالفبيسر ا  هباسر )الا قبارا ب  اصبةالاا"Ctrl"أ فايا ة احا

ا.  هاأرقا االنةال
سبالم ااي يااا قبارا ب خدا بناالضال باا  هباسر اأساغقبيا  هباسر اكمبااسبنما بيحكافبيا

ا.حال ياا  م  اسالنةال
 
 Excel Formats  ورقة عمل برنامج اكسلتنسيقات  -2

الات  بببباسجا ض  بببب ات اببببقااتااال ببببااسرقببببةااال اببببااسصببببةافاااالهببببهباسببببفببببيا ببببذاا
اقماالضال ببااسالنببةالاسا  مبب  ا ابب اأ ببياياسأ مبب تاا اذلببناأنافاببيااالابب اللافببيات ابب

 ا ببببببببايا  بببببببب ااسبببببببب ض ا اعيتببببببببا  اا اببببببببااسالنبببببببب بالإت بببببببباباسرقببببببببةا بببببببب اسجاحابببببببباعقةا
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"SpreadCheet".ف  اببببقماالض قببببةاا"Format"يتمبببباا انببببيا ببببناكقةقببببةاا
تلاببياتاخداا اببااسطيياببةاحابباعاااسال اببماالمك ابببةا  قببكاسالببذياسببالاتضببهيناالنقاتببا

 ببذااست ابب خداأتمبباطات اببقماالض قببةاسلبباناالض ةقببةاال ببياتلاببيا  قاببااسالمح ببا ا.ا  قببك
ا.الخ..الم غقياخداا اااسفاايال نقغاالييا قةاالما ض  ة اأسااالتااقاال غايةا

ا
الض قببةاا"Format"أساتغققببيات اببقما/س  ببامالنببةةا ا ببةا بب  اطببيقاجظابباراس

ا: ي
ال بببببياتييببببب ايظاببببباراأسايحببببب اثاتغققبببببياعابببببااثبببببيااا بببببيا(االضال بببببا)اا بببببياالض قبببببةا -

"Format"ناالاا مةاثيااتايااقاراا "Cells".ا
اتاببببيا مببببقنا و ببببياالمبببباسةا  ببببهاالض قببببةاال ببببياتييبببب ااا قار ببببااثببببيااا ببببياأ ببببيا -

"Format"ناال افذ اال ياسالاتلايالنا . 
ثبيااCtrlااااثيااس ميافياالفبغطا  بها ة باحااا ياالض قةاالمياخداال اا اا  -

 (.1)ا غطارقيا
ا

ا
ا(67) كاارقيا

ا

 لايا يببعاالحبااراالضباااع  ابقااتااال بااعيتبا  اا ابا اس بناا(68)رقياال كاا
طييماالاا مبةاال بياتلابياعابذااال بكاا مكبنااحب اثاال غققبياتاالم  اببةافبيات ابقما

 ا(Number)ا(رقببببي)اا قببببةالضال بببباا ببببناحقبببب اا  بببب اخداالمك ابببببةالمح ببببا اكبببباا
سك اع اببباا بببناالقمبببقنايلبببهاالقاببباراأ االاكبببس اسالحهبببياالمك بببالالبببكا ح بببا االض قبببةا



97 
 

سحما بببةااPatternsا(تاببب )اكبببااا قبببةاسأتمببباطاالمح بببا اا(Bordr)سحببب سخدا
ا."Protection"الما ا اتاالما اخد المح ا االض قةا

ا

 
ا(68) كاارقيا

ا:ل القةيلهاالاتااقاراتاااFormatس كذاات ةي اقا مةا
اNumberا  خدا-
الى الببةا ببناالقمببقنايلببهاالقابباراأساالاكببساأسا)االمحبباذا اا-

ا(الى الةافيا   ن االض قة
Alignmentا

اFontاالضطا-
اBorderاالح سخدا-
اPatternsاأتماطا-
اProtectionاالحما ةا-

لاسبب ض ا اكببااأسا(اا اببا) اببا ا ابب ض  اعيتببا  االهبب اسجاالحابباينةافمببناالمببي ااأنا
 . ذااالضقاراتالا 

ا
ا
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اNumber Format Tabات اقااتاا   اخداا-
  اماالا ي ا ناع ا اات اقماا  ب اخداالمكاتبةالمح ايباتاأ اا قبة اسالهب سجاال باليا

 ك اببةالالنبار االاا بةا)ا23.45ينقنا  ي اأتاا ا ناال  اقااتالاقمةاساح  ا يا
General)اسبباياصببيلافببياصبباراا$ اسيمكببناك اع اببااتاببناااا ال ببةاالبب سالرا 

أسافببياصببار اتبباريخا ك ببالاا(23.45 $)لام ببةا ببا اأسافببياصببار ا حاسببنقةا
أسافياصار اا(%2345.00)أسافياصار اتانةا ئايةاا(23/01/1900)

أسا(2.35E+01)(اأسبقة)أسافبياصبار ا  مقبةاا(4/9 23) ابياا  قباخديا
ا(69) ماافياال كاارقيا.(23.45)فيا كاا  خدا ك الاخداااات ا اخديا

 
ا(69)ا كاارقي

 

 Drawing a Graphالرسومات البيانية  -
لااالةاال يابااليسا اتاالنقاتقةاسإ اف ااا  ات ا"اا اا" مكنااس ض ا اعيتا  ا

سفببيا ببذاا.اأساأيا  بب اآاببي"ا اببال االى مببات"ا ك ببالافببيا  بب ا ك ببالاعنيتببا  ا
ا:ت نعاالض ااتاال القة

االاببببباالاسببببب ض ا ا ة ببببباحااا بببببياالنقاتببببباتاالمبببببياخدارسبببببماااعقاتقبببببايا بببببناطييبببببماال ل قببببب -1
"Shift"ايلببهاأسببةا اأسا ببناطييببماالمبباسة/ايلببهاأ  ببه/ مق ببايا/ارايابيا ابببساالساببا

 (58) كاارقيا ماافيا
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ا(58) كاارقيا

ا

الا قببارا(ا اببال اال ض ق ببات)ا"Group Wizard"اتاببيا  ببهااقببارا -1
كماافيا كاارقبياا(الخ...  ح قاتاأساأ م  اأساخدسا ي)ال كااالنقاتياالم  الا

(51) 

ا
ا(51) كاارقيا
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فبياالميببعاالحباارياالبذيا لابيالبنا(اال الي)ا"Next"ا غطا  هاالمة احا -3
سكبذااتح يبب اطنقاببةااالنقاتبباتاالمبياخدا مبباارسبياعقبباتيالابباحقب ايبب ياتح يب ا بب  ا

 :(51)رقياا كااكماافيالنقاتاتا اايذااكاتتاأ م  اأ اصةالا
 

ا
ا(51) كاارقيا
ا

 اسيب يا بنا(  ا ا ة)اSereiesتض ارا ناتةساالن  سقاالحاار االااعما -6
 (:53) ماافيا كااا(ة(ا)X)االلاااتح ي ا   اعقاتاتاالمحاراا فايا
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ا
ا(53) كاارقيا
ا

سببالا لاببيالببناصبب  سقاحببااريا  يبب ا(اال ببالي)ا"Next"ثببيااا ببياالضقببارا -5
ي يا ناااللكاك الةا  اسيناال كااالنقاتياس حاسرااستاذي اال كااالنقاتيا نا

 مبباالال ببكااا.أساحببذلاا بباطاال ببنكةاأساالنقاتبباتاأساالهبب اسجااللببكاي ببافةا
 (:56)رقيا

 

ا
ا(56) كاارقيا
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ا

 اسكذلناا   ا  باسينا"Title"الا اسيناالي قاقةال يسياالنقاتيالا اك الةا -4
فببياالميبببعاا"Finish"يااتاببيا  ببهااقبباراثبب ا(الاببق هاسالنبباخدي)المحبباسرا

 (55)اافيا كاارقياكما الحاارياال اليالالت اابا نااليسياالنقاتي
ا

ا
ا(55) كاارقيا

 

ايبببب ياتح يبببب االمحبببباراا فاببببيال يسببببيا ببببنااببببالجاال اببببياالمببببهخدسجاعقمببببقناالمبببباسة -7
(Right Double Click)ما حباراببببارات اقبببثيااا قا(Axes 

Formating)س  ببكاتض ببارا اقبباةاا(Scale)س  ببكايبب يايلغبباباتح يبب اا
يبب ياتابب يااالمحبباسرال نبب أاحقبب اا( اافببم)اOKثببياتض ببارااال يتقبب االاكاببيال اببقي

 (58 ا57 اا54)كماافياا  كاجاأرقا اسذلناا  ناالقاارال قمقن
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ا
ا(54) كاارقيا

ا

ا
ا(57) كاارقيا
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ا
ا(58) كاارقيا
ا 
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 تذكر أن
ا
 .ص ا14386 ماخداي اا154ت ىاناسرقةاالاماافياعيتا  ااال ااا نا -
ا
ا سا بيا  باااتح اياصةحةااال ااا  ها ييطاالااا ياالذياي فمناالا ي ا بن -

قا مبببةا  ببب  اقا مبببةاتحييبببي اقا مبببةا بببيح اقا مبببةايخدراج اقا مبببةات ابببقم اقا مبببةا
 .الخ...  اسج اقا مةاعقاتات 

ا
 مكناي يابات اقااتاسرقةا مبااعيتبا  ااال اباا بناابالجاقا مبةات ابقماس  اباا -

تض بباراالض قببةاأساالنبب اأساالامبباخداالمببياخدات اببقاكا ببناحقبب اا رقببا اأساالمحبباذااا
 .أساالح سخداأساا تماطاأساالحما ةاأساالضط

ا
سإ باف ااا) مكنااسب ض ا اعيتبا  ااال اباالاباالةافبياي بيابااليسبا اتاالنقاتقبةا -

لاسبب ض ا ا اببال ا(ا  اتبب ا ك ببالاعنيتببا  ا اببال االى مبباتاأساأ ا  بب اآاببي
ا.ال ض ق ات
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 األسئلة
ا
 :أكتب ما تعرفة عن ما يلي .1

 .كيفية فتح وتشغيل برنامج االكسل -
 .مكونات الصفحة الرئيسية لصفحة االكسل -
 .أو خلية ببرنامج اكسلكيفية اختيار أكثر من عمود أو صف  -
 .أو تغيير تنسيق الخلية/الطرق المختلفة إلظهار و -
 .خيارات قائمة تنسيق -
 .الخطوات الرئيسية إلعداد رسم بياني في شكل دائرة -
 

 :التاليةالخيارات أكتب المهام الدالة على  .2
Numberا
Alignmentا
Fontا
Borderا
Patternsا
Protectionا

 

 أذكر خطوات تنسيق االعداد في صورة نسبة مئوية؟ .3

 

كمتغيررر  (X)، كمتغيررر تررابع (y)بفرررض أن لررديك البيانررات التاليررة لمتغيرررين  .4
 مستقل

 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y 
221 211 211 191 181 171 161 151 121 111 X 
 

 كيفية تمثيل الع قة بين المتغييرين بيانياا؟ وضح مع كتابة الخطوات
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 :أكمل العبارة التالية .5
صرف .......... عمرود، .......... تحتوي ورقة العمل في برنامج االكسل على " 

 ."خلية....... أى ما يوازي 
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 الثامنالفصل 

 العروض التوضيحيةبرنامج 
Microsoft PowerPoint 
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 الثامنالفصل 
 العروض التوضيحيةنامج بر 

Microsoft PowerPoint 
 

 :مقدمة
 انبببيا بببناحه ببببةاا(PowerPoint)ا(ال ا ببببقحي)اعيتبببا  االابببيحاال اببب  مي

 ببببذاا.ال ابببيسحاال ا ببببقحقة ا  فبببم ةاعيتا هببببايا كببببانا بببنا بببب  ا بببيا اال  ا ببببقا
ال يا اا ناالممكنا ي ااالم ةاتاعيا  اأاي اأسالم ةاتااالت يتتاأسا  ها ا ةا

سيمكبببببنا بببببيحا بببببذااال بببببيا اا.اياأساتفبببببمق ااافبببببياصبببببار اسرقبببببةالح قبببببةالىمنقبببببات
ا.أستا اتقكقايا ناطييماالنيتا  اتةاكاأساي سيايا ناطييما ا ض  االىمنقاتي

اسبببببببببب اياحاا سا ببببببببببياالضاصببببببببببةاعنيتببببببببببا  االاببببببببببيسحاال ا ببببببببببقحقةااسفقمببببببببببااي ببببببببببي
(PowerPoint)ببببببذااالهببببببهبا اببببببيحا.احابببببب االاا مببببببةاالي قاببببببقةال نيتببببببا  ا 

ا اعيتببببا  االاببببيسحاال ا ببببقحقةا  بببباايت ببببابا ببببيسحاتا ببببقحقةاأساسبببقاتااسبببب ض 
يت باباا  بكاجا  ي   اتا يااتنمقماتا ذااالايسح ااسب ض ا االااا ب اا ساسبقة ا

ساليسا اتاالنقاتقة ايخدراجاصبارا بنا  ةباتااار قبةاأساعبقناالم ةبات ايت بابايرتنباطا
ا.الخ...ت اقنها  هااالت يتت 

ا

 PowerPoint برنامج متطلبات تشغيل
 كاتبباتاأ ا    نباتاااصببةال  ببغق كافابااك حبب ااPowerPointلبقسالنيتببا  ا
ي اافبماتما بايا بعاكافبةاااMicrosoft Office Systemحه بةاتلبا ا

ا.    ناتاال  غقا
ا

 :تشغيل البرنامج
حقب ايب يافب ااالاا مبةااStartي يات غقااالنيتا  النار اتا ق  ةالاسب ض ا اقا مبةا

ثبيااتابيااWindows XPاياكاناتمبطااالسب اياحافبياأ ا  ساس اياحاقا مةاالنيا
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كمبببااا.اسبببياالنيتبببا  اس ببباا بببهايالاثببباانا اببب سخد استهببب اتافبببذ االنيتبببا  اتمبببماال ا بببة
ا(48 اا59ا)لال ك قناأرقا 

ا
ا(59 كاارقيا)

ا
ا(48 كاارقيا)

 PowerPointما الجديد في برنامج 
 ببااعيتببا  ايت ببابااMicrosoft Office PowerPointينا

البذيا هاباا بناالابااا  قبناال انقبيااPresentationsال ا  مقبةاالايسحا
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  ب يماالنيتبا  افبيا مقهاتبكاالاا بةا.ا ناأ مالناس ي ااا  هاالاييناخدسنا  باب
يالاأنا  بببببباماالا يبببببب ا ببببببناالممقببببببهاتااله يبببببب  ااExcel ااWord ببببببعاعيتببببببا هيا
ا:الضاصةالكا  اا

 توسيع العروض التقديمية: 
سال ببياتببيااPowerPoint Viewerلاببيحاس بباا بباايبب يا ببنااببالجاأخدا اا

 بالياال قبة استفبمقناالب  يال يسبا اتاالضاصبةاعنيتبا  اتحاق اااعااس ةااجابياجا
PowerPointا.سكذلناالحيكاتاسالاسا طا

ا

سيمكببببناتحمقببببااالاببببارحااله يبببب ا ببببناسيبببب  اسباج ببببافةايلببببهاذلببببنايبببب  ياالاببببارحا
Viewerالابيحاسال نا ببةاسيامببااالاببارحاالمحبب ثا  بهااMicrosoft 

Windows98ا.أساأح ثا
 تحسين عرض الوسائط 

 مكنا يحاست غقااا فال افيا يسحاال حاق اتاال هاتمتافيات غقااالاسا طا
ا.PowerPointتا  مقةافياس عا اباال ا ةا عا

ا

 مشاركة المعلومات 
سال هاتا نيا هاطيياةاعيتا  ااPackage for CDس اا ااي م اافياالمقه ا

PowerPointقببيالإت ببباباأقبببيااا.ال اتيبببعاالاببيسحاال ا  مقبببةالكةببباب االه يبب  ا
ا. فغاطةا نا يس ناال ا  مقةالاي ااا  هاأ اه االىمنقاتياال ا ق  ة

ا

 مساحات عمل المستندات 

سال ببياتابب لايلببهااDocument Workspacesس بباا ببااي م بباافببياالمقببه ا
نافببياسقببتاتناببقطا م قببةا  بباركةاالى الببةاسال حييببياس يا اببةاالمابب   اتا ببعاالاببيي

ا.فا ي
ا

 تحسين خبرة المستخدم 
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يببافيا ببييطاأخدساتا ببيحاال ببيا اااحقبب اأخدساتا  يبب  ال   ابباا نببيا ببيحاال ببيا ا
اله يببب اسصببباالياسبببااليايلبببهاال  اببباا نبببيا بببيحاال بببيا ااأث ببباباالاقبببا الامببباا بببيحا

ا.  مياسغقي اا ناالممقهاتاالى قي اسال يات  ااأناته اص ا اال  االما ض  تا
ا

 ة البرنامجمكونات نافذ

لىهاتابيلاكقب اتاب ض  االنيتبا  ا هب اأسالياال اقب ا  ب ا كاتباتاتافذتبك استح با ا
تافبببذ االنيتبببا  ا  بببهاالمكاتببباتاالاا بببةا  اتافبببذ الاج بببافةايلبببها كاتاتبببكاالضاصبببةا

ا:التقة
س ببها هما ببةا ببناا خدساتاال ببياتاببا  ما  ببهاأخدابا: أشرررطة األدوات -

 ماالال كاارقيالنار اسيياةاا م قاتناسإص اراأسا يمايلهاالنيتا  
(41.) 

سيا  ا  ااااث قنا ناأ يطةاال مييياتا ض  الالت اباجا: التمرير أشرطة -
 .عقنا ح اياتاسرقةاالامااالحالقةاأفاقاياسرأسقايا

 

ا(41 كاارقيا)
ل مك ببنا ببنااا قببارا ببكااصببةحاتاالمابب   اس ببيالاحببةا: جررزء المهررام -

فابببب ا.ال ببببياتاببببا اعاببببااالنسفاببببايال مامببببةاأساالام قببببةااالببببذياتبببباخدا ي ببببكا
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ا ااالاببيحاكمبباافببياال ببكاات فببمناأحقاتبباياكافببةاأسا ببياال اا بباا ببعا ببيا
 (.41)رقيا

 

ا
ا(41 كاارقيا)

ا
سقببب ات فبببمناأسا بببياال اا ببباا بببعاتببب ثقياتاالحيكبببةا  بببها ح ايببباتا بببييحةا

أ اتحييببناالا بباسينا مق بباياأسا ابباراياأساا(43 مبباافببياال ببكاارقببيا)الاببيحا
 .جاكماا ااالحاجافياالايحاالاق ما ييلهاال ااااأساالضارا

ا
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ا(43 كاارقيا)
سيلابببيا  ببببها مبببقناال افببببذ الم الابببةاالمض ببببطا: جرررزء أنمرررراط العرررررض -

لىافببةاال ببيا ااأساتمبباذجا نببغيالىبباا ببييحةااOutlineال ةنببق ها
ا(.46) ماافيا كاارقيا

ا
ا(46 كاارقيا)

تلاببياأسببةاا مببقنا ببهباا ااتبباتاس ببيا هما ببةا: أدوات أنمرراط العرررض -
يبب يات  ببقطاأحبب اأتمبباطاالاببيحالمهببيخداال اببياساامبباطاالاببيحاأت

 .  هايح ا ا
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أسةااتافبذ االماب   اسيابيحا ا ا باتاحقبةا بنااسيلايا:شريط الحالة -
الحالببببةااليا  ببببةال مابببب   ا ببببناحقبببب االنببببةحةاالحالقببببة االماقببببعاالحبببباليا
لال ةنبببقا الاج ببببافةايلبببهالابببب االي ببباتاالضاصببببةالالمبببا يساساا قببببارا

 .الى الةاالمح اياتاسإحالج
لا اال اييةاتاالمامةاال بياسب اق نا  بهاطنقابةاالامباافقمااي ياا:تعريفات مهمة

 :PowerPoint عاعيتا  ا
o ببببب االابببببيحا  Presentationس بببببااالم ببببب االبببببذيا ابببببا ا:ا

 .PowerPoint2003لإت ا كاعيتا  ا
o ييحةاالايحا Slideس يايح  اصةحاتا   االايح:ا. 
o اال ض بقطاال  ابا يAuto Layoutهاتض ق باتاال بيا ااس ب:ا

حقببببب اتح بببببا ا.ا بببببهاتمببببباذجال ببببيا ااالابببببيحساالم ببببافي الالنيتبببببا  ا
ال ض ق ببباتاال  اا قبببةا  بببها  اصبببيا ضننبببةاجخداببباجاالا ببباسينا

 .سال  اسالىا  اتال تاا اا
o ابال االمح با اال  ابا يا Auto Content Wizardا:

حق ا ا يحا.ايح  اأخدساتاالنيتا  اال ياتاا  افيايت اباالايسح
النيتا  االمح با اال نبياسفابايالما با ا ابقناتابا اع ح يب اا  قنا

 .فاااأ نكال فىارا ا ا اال انقياال ياتاا  ما  هاك اع ك
o ح با اتنبيا Text Placeholderالىبا ناالمضنب ا:ا

جخدابباجاالنقاتبباتاال نببقةال ببيا ااالاببيحاستلاببيالال ببيا اااله يبب  ا
لاسب ض ا اأخدا اسيمك نايخدرا اااع ةابنا.ا مناال ض قطاال  اا يالاا

 .الى الةال ييطاا خدسات
 
 

 :المهارات األساسية للبرنامج -
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 مبااتا م بكاسبالاايااPowerPointالاتض   ات بناالماباراتافبياعيتبا  ا
ف بنااExcelأساعيتبا  ااMicrosoft Word   اخدراس نالنيتبا  ا

تض  ببب اطييابببةاتاا  بببنا بببعاالاببباا ياسا سا بببياس يباببباتاالحبببااراأساالمةببباتقاا
 ببببذااففبببباليا ببببنا ابببباراتاا.أسااسبببب ض ا االببببهراا  مببببنال مبببباسةاالمض نببببي 

ال اا بباا ببعاالم ةبباتا  ببااالةبب ااساجغببالقافاببط اي ببه اال يكقببها  ببهاطنقاببةا
الامبباالالنيتببا  اسكقةقببةايتهبباتاأ مالببنالببكا ببناطييببماا  اببالاالا يبب ا ببنا

ا.المااراتاساج كاتاتاالم اافي الك
ا
  (Power Point) : جالبرام قائمة البوربوينت من برنامج تشغيل

 اعب أ(Start) قا مبة تلابي أاس  ب  ا اع  تر اتاي ثي الماا   ييط يله المو ي س ك .1

ا.قا مةاالنيا   تلاي (Programs) النيا   يله المو ي س ك
فبيا  ا با  مبا النبيا   قا مبةا(Microsoft Power Point)لاا قبارا قبي .1

 .(45)ال كا

 

 

ا(45 كاارقيا)
 (My Computer):- ذةناف من البرنامج تشغيل
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 االسفقس ت غقا عيا   اا نار  ييط  ن



ا
ا(44 كاارقيا)



 ا تايا أ  .النارباي ت عيتا   أ ااتة   ه  هخدس ي



 (Power Point): البوربوينت شاشة مكونات

 

ا(47 كاارقيا)
ا

   به  سيح بايا النيتبا   تافذ  أ  ه في يا   حق  (Title Bar):العنوان شريط .1

 . النيتا   حهي سإ اخد  سغ م تنغقي أترار   ه سيح ايا الا اان
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اقا مبة سكبا النيتبا   قباا ي   به  ح بايا حقب ا(Menu Bar) : القروائم شرريط .1
ا.ساا قارات أسا ي   ه تح ايا

 
ا(48 كاارقيا)

ا
 ر بات  بن  نبار  ا  بيطة  بذا تا نبي حقب ا(Tool Bar) : األدوات أشررطة .3

  الااا ي  ييط في الما اخد  لمسا ي  ض ني 

 

ا(49 كاارقيا)
ا ابار أسبةا تا ب  أترارا5  بن  نبار  س بيا(View Button):العررض أزرار .6

ا بيح  ةنبا   بيح   با  ض  ةبة ل بيقا الابيح ل اب  ي تاب ض   س بي ال ا بة
ا.  ييحة س يح ال يا ا فارت  يح ال يا ا   يح  اخدي 

 

ا بذا ست اابي الحبالي الابيح تافبذ  س بيا(Active Window):النشرطة النافرذة .5
ا. سالمح ا ا الا اان  ما  ه قن يله فذ ال ا

 
  اب ض  اناس با اخدي أفاي  يي ان يا   حق ا(Scroll Bar):التمرير أشرطة .4

 . الايح      يا ا عقن لالت ااج
ا
 س بانا بن لإانبارم تابا  حقب ا(Status Bar):(المعلومرات)الحالرة شرريط .7

 .الخ.. الحالقة ال ييحة سرقي ال يا ا   خد س ن النيتا   اا خدا الحالي
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 (71)كما في شكل رقم  :األولى الشاشة وتظهر البرنامج تشغيل سيتم

 
ا(78 كاارقيا)

 الحاارا يبع ل ن   مايا الايح يت اب  قةقة ل ح ي  حااريا  يبع  ع النيتا   ف ا سق ي

 س ي قاراتا4   ه الميبع  ذا  ح ايا حق   ي   سج النيتا   ت غقا      لاي  ذا

: 
ااج البة لاب    يب   بيح لإت باب  ابا  حقب  : قرائيالتل المحتروى  معرالج -

 الخ ... سالضط سالايح المح ا ا حاجاأسئ ة      ن

 الااالب  أحب  لاسب ض ا    يب   بيح لإت باب  ابا  حقب  : التصرميم قالب -

 .لالنيتا   الم افي 

 تمباذج الاسب ض ا    ي   يح لإت اب  اا  حق  : فارغ تقديمي عرض -

.فارغ

. ا اخد  يح     ف ا ي ي حق  :موجود تقديمي عرض فتح -
 : منها البرنامج إلنهاء طرق  عدة توجد

ا (File)  قا مة ناا(Exit ) اا قار .1
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 .النيتا   ي  اه ثي الم   لحةا س  ال  .1
ا أس
ا(Alt+F4)ا ة احي  غطا .1
 .لحةلك ت  يم رسالة تلاي لحةلك تاي لي فإذا الم   لحةا قي .1
ا أس
ا تايياا(Control Menu Box)ال حكي قا مة  يبع .1  .  هخدس ي

  (X)           ال ا ة  مقن أ  ه الما اخدااجغالق تر   ه ال اي .1

  
 Presentation  وتنسيقها العروض إعداد

ال  اا ي المح ا ا  اال  لاس ض ا  ال يا ا يت اب -

 (Auto Content Wizard)
(Design Template). ال نمقي قال  لاس ض ا  ال يا ا يت اب -

 .ل يياةاأاي ااال نمقي قال  اس ض ا ل ال يا ا يت اب -
 :العروض إنشاء
 : وهي العرض شرائح إلنشاء طرق  3 توجد

 :التلقائي المحتوى  معالج باستخدام الشرائح إنشاء -
 . النيتا   ع  غقا قي .1
 .  ي  تا  مي  يح  يبع فقلاي     قا مة  ن(ا  ي )ا  ي اا ي .1
  ال بالياتر اتابي ثبي  (71) مباالال بكاارقبيااال  ابا ي المح با ا  ابال  اا بار .3

 . الماال   يباات  ن ا سج الحااريا ميبعال فقلاي
االابيح تبا  تح يب    بن    ب  آابي حبااريا  يببع فقلابي ال بالي تر اتابي .6

 أس   باريع أ   ا بة  بيكة أ   با   با  با.اتا  بك سبال البذي ال اب  مي

 ا قباراال تّ بط المااع بة الاا مبة س بن اال با  حب خد البخ  ... تابايم / نقابات

 ا.ال الي تر اتاي ثياتيي ا الذي
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ا(71 كاارقيا)
ا

 تا ض  كاسال الذي اجاياج تا  تح ي    ن      آاي حااريا  يبع  لاي .5

 أعق   ةال سرقا   ه أس سي ا  ه أس ال ا ة   ه تا  مي  يح  ا  ا

 ثبي تييب ا البذي الضقبار حب خد .  بيا35ا بيا ا أس   بانا  بةال سرقا أس سأسباخد

 (71)كماافيا كاارقياا.يال ال تر اتاي
ا

ا
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ا(71 كاارقيا)
ا

اال ابب  مي الاببيح   بباان تح يبب    ببن    بب  آاببي حببااريا  يبببع  لابي .4
 الا اصياسح خد الا اان ا     ييحة   ا في تفمق اا  ه  ال ي سالا اصي

  افبة   بهاحنبا قب  ل تبك  ضنبيم حبااريا  يببع فقلابي   ال بالي تر اتابي ثبي

ا.(73)كماافيا كاارقياايحالا فقلاي يتااب تر اتاي ا  ابة

ا
ا(73 كاارقيا)

 
 Design Template التصميم قالب باستخدام الشرائح إنشاء -

 . النيتا   ع  غقا قي .1
 .   ي  تا  مي  يح  يبع فقلاي     قا مة  ن (  ي )اا  ي اا ي .1
  اافبم اتر اتابي ثبي ال  اا ي المح ا ا  اال  اا ار ثياGeneral اال ناي  ت طِّا .3

 . الماال   يباات  ن ا سج الحااريا ميبعالفقلايا
 ال اب  مياالايح تا  تح ي    ن      آاي حااريا  يبع فقلاي ال الي تر اتاي .6

 تابايم / نقاباتاأس   باريع أ   ا بة  بيكة أ   با   با  با . تا  بك سبال الذي

 ال الي تر اتاي ثي تيي ا الذيااالا قار تّ ط المااع ة الاا مة س ن ال ا  ح خد الخ ..

. 
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  ا تا ض  كاسال الذي اجاياج تا  تح ي    ن      آاي حااريا  يبع  لاي .5

 سأسباخد أعبق   بةال سرقا   به أساسيب    به أس ال ا ة   ه تا  مي  يح  ا

 .ال الي تر اتاي ثي تيي ا الذي الضقار ح خد  يا35  يا ا أس   انا  ةال سرقا أس

 سالا اصبيااب  ميال  الابيح   باان تح يب    بن    ب  آابي حبااريا  يببع  لابي .4

 تر اتابي ثبياالا اصبي سحب خد الا باان ا  ب    بييحة  با فبي تفبمق اا  هب  ال بي

 تر اتابي ا  اببةا افبة   به حنبا قب  ل تبك  ضنبيم حبااريا  يببع فقلابي ال بالي 

 . الم  ال الايح فقلاي يتااب
 
 (Design Template):بطريقة أخرى  التصميم قالب باستخدام الشرائح إنشاء -
 Power Point .ا  عيتا اف ا .1

ات بط   يب  تاب  مي  بيح  يببع فقلابي   ب  قا مبة  بن (  يب ) ا  بي اا بي .1
ا مقبع   به  ح بايا حبااريا  يببع فقلابيا(Design Templates)ال نايب 
ا يببع فبي الاالب   بكا سالحبا تييب ا البذي االا قبار حب خد الما باخد   الااالب 

(Preview)(76)كماافياال كاارقياا. اافم تر اتاي ثيا 

 
ا(76 كاارقيا)
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ات اا قبايااتض ق بايا س  بيسنا أربابة   به  ح بايا (   يب   بييحة) حبااريا  يبع  لاي .3
(Auto Layout) ل بيا اا  (Slides) اق بة لنبار   اب   تىبانا الابيح  

اساليسبا  ال نباا   با النقاتبات أتباا  لىافبة  ضننة أ ا ن   ه ت  ما لحق 
 . الاقك قة أس النقاتقة سال ض ق ات سالنار

اال ض بقط فقلابي  اافبم تر اتابي ثبي ل  بييحة الم اسب  ال ض بقط تبا   ح يب ع قبي .6
اتلابي أن تييب  ا ال بي الما ا بات لإخداباج قبي النيتبا     ا بة خداابا اا يتبك البذي

 . ي ن في

 يخدارجاقا مبة  بن (  يب    بييحة) ا  ي اا ي ي سيايا   ي    يح  ييحة ج افة .5

 اتاي ثياال  اا ي ال ض قط أ كاج  ن  كاليا ح خد   ي    ييحة حااريا  يبع  لاي

 ال ض بقطاحاب  الما ا بات لإ بافة قبي اا يتبك الذي ال ض قط  لاي  اافم الهر

 . الاما لحةا قي ثي اا يتك الذي

 
 

 وتنسيقها العروض إعداد

 :ضالعر  ملف صفحات ضبط -
 .   قك ال غقيات تهييا سال الذي الم   اف ا .1
 فيا)النةحة ي  اخد)  يبع سقلاي)    ) قا مة  ن (النةحة ي  اخد)ا  ي اا ي .1

 أفابي ال بيا ا اتهباااح خد ثي تيي ا الذي ساالرتةا  الايح ح خد ال يا ا حهي ااتة

 تر اتابي ذلبن لاب اتييب  ا ال بي ا رقبا  حب خد ال بيا ا تبيققي ااتبة سفبي  مباخدي أس

 . اافم
 

 :العرض ملف محتويات وتصغير تكبير -

 . ة اح الم   أن ت    .1
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 لا بااناحبااريا  يببع سبقلاي ( بيح)اقا مبة  بن ستنبغقي تىنقبي ا  بي اا بي .1

 .  اافم تر اتاي ثي تيي  ا ال ي ال ىنقي تانة ح خد (ستنغقي تىنقي(
 

: الشرائح عرض نمط يريتغ -
 :وهي العرض طرق  يريلتغ طرق  5 توجد

 ال يياةا ذا تايح حق  النيتا   ت غقا     ت اا قيا تلاي س ي :  اخدي  يح .1

 قابيا ح با حقب  سالمالحلبات سال ةنبقا ال بييحة  بي  ض  ةبة   باطم ثبالث

 .ا  ني الههب ال ييحة

با :  ةنبا  بيح .1 ا بي أقابا  3 يلبه النبةحة تاابقي يب ي ال ييابة  بذا فبي أ في
 .ا  ني الههب  ةنا قاي  ح ا حق   الحلات  ةنا   ييحة 

 .فاط ال ييحة قاي  لاي ال يياة  ذا في : ال ييحة  يح .3

 الابيح فيا نغي ل كا ال يا ا  مقع  يح  يي حق  : ال يا ا فارت  يح .6

  بييط  لابي حقب اال بيا ا ستابا ستابخ تاب يا تاب  قع  بذا سبال ييابة ال اب  مي

 . الايح  ذا أث اب ااا أخدسات

  ن أي س اخداع سنا ال ا ة  ا ا   ه ال يا ا  يح ي ي حق  : ال يا ا  يح .5

 .النيتا    ا ة  كاتات
 

ا) فصلم) العرض نمط في الملف مع التعامل
 تلابياسلبن .فابط تنقة لنار  الايح  يا ا  افة لايح  اا   ةنا الايح تمط

 أس   يب اسب ي تفبق  أن عق تاب  الا بع  بذا سفبي الابيح فبي صبار أس رسا  أي

  بييط فبياالما اخد  ا ساي طييم  ن  كاتاا  ن فاي  تاا أس الناخد ة الماافات تغققي

 . .ا خدسات
 

ا: جديدة شريحة إدراج
 . ال يا ا فارت تمط في ال يا ا     اف ا .1
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 . اله ي   ال ييحة  كان ح خد .1
  بييطا بن   يب    بييحة تر اتابي أس (  يب    بييحة)ااا بي ثبي يخدراج قا مبة اف ا .3

 . ا خدسات
 .  اافم الهر اتاي ثي ال  اا ي ال ض قط أ كاج  ن  كال ح خد .6
 ال بياقبياتال غ لامبا قي   لالااعم ح خدتك الذي المكان في اله ي  ال ض قط  لاي .5

 .تيي  ا
 

ا:عرض شريحة نسخ
ا تاج  ا الم   أن ت    .1  .  ة احي

  . ال يا ا فارت تمط يله ات اا .1

 قا مبة  بن (تابخ)ا  بي اتابي ثبي ع ابضاا تابا  سبال ال بي ال بييحة حب خد .3

 ثبي ال بييحة فقبك تفبع سبال البذي المكبان ي ل المو بي  بعاتحييبي

 . تحييي قا مة  نالنم اا ي
 

 
: شريحة حذف

 . حذفاا   ه ت ايا ال ي ل ييحةا ح خد .1
 (Delete) .ا ة اح   ه الفغط ثي تحييي قا مة  ن  ييحة حذل اا ي .1
 

ا: األلوان تنسيق
 تلبا  حباارياا يببع فقلابي ت ابقم  قا مبة  بن ال بيا ا ألباان تلبا  ا  بي اا بي .1

 .ا لاان
 مت نقبالقب ي ت نقبم البهر اتابي ثي تيي  ا ال ي ا لاان ح خد ثي ققاسي ال ناي  ت ط .1

   به ا  ي ت نقمالق ي اىال   ه ت نقم تر اتاي أس الحالقة ال ييحة   ه ا  ي

 . ال يا ا  ا
 .تغققيا المياخد الا ني ح خداثي آاي حااريا  يبع فقلاي :  ضن  ال ناي  ت ط .3
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الاا قباراقبي اا يتبك البذي الا ني لاسي آاي حااريا  يبع فقلاي ال انا تغققي اتاي .6
  بن لانا الا قارا ضن  ال ناي  ت ط أس ققاسي  ال ناي  ن تيي ا الذي ال انا

 .  يكنة ألاان    
 

ا: الخلفية تنسيق
 . ا ةقة لا اان حااريا  يبع فقلاي (ا ةقة) ا  ي اا ي ت اقم قا مة  ن .1
   بهاتح بايا   اب لة قا مبة ف لابي الض ةقبة تانئبة  يببع أسةا الما اخد الااي اتاي .1

ا(.تب رجا باخد     تاب    صبار )   با تب ثقيات ي بافة أس لملباان    ابا أسا بي  ب  
 (75) ماافيا كاارقيا

 
 (75 كاارقيا)

 .ت نقم تر اتاي ثي تيي ا الذي ح خد .3
 

 والم حظات والجدوال والرسوم النصوب مع التعامل

ا :النصوب مع التعامل
 يب ي سلىبن  اخد بة لنبار ا (Power Point)عيتبا   فبي ال نباا يخداباج يب ي ال

  بذا   به الحنباج يب ي حقب اPlace Holder))تنبيا  ح با ا  بمن يخداالابا

 :  ما ل ييا قن ال ني  المح ا ا
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 Auto  بببالم اس ال  ابا ي طبببال ض ق تبا  اا قبار مبطييب  بن  بالنيتا ب ةبعااس ب .1

Layout تبا  اا قبار يب ي حقب ا.تض بقط تبا ا16   به النيتبا    ح ايا سالذيا 

 الا بايا الميببعاالب   اجخداباج  بيباقن  بكا   به ال ا بة فبي فقلابي ال ض بقط

   بها(Body)المح با ا تب  جخداباج سالابة يا(Title)االا باان تب اجخداباج

  . يقمة قا مة  كا

 أخدساتا بييط فبي الما باخد  الب    يببع أخدا ا ع ابي تابا  حقب  الماب ض   عااسب ة .1

 .الى الة في ل ن أ الايح ل ييحة  كان أي في ال اي ثي يسيال
 

 سال حهبقي ال ابااحقب   بن ا ابي ا ا  باتالى  اا  بة الب    ح با ا  اا باا: م حظرة

ا.سال ا يا سال  اقم
 

ا :الرسوم مع التعامل
  مقع   ه  ح ايا حق ا(رسي)اأخدسات  ييط   ها(Power Point)اعيتا    ح ايا

الكافبة الب حكي ي كاتقبة  بع الىا  بات أتباا   افبة رسبي فبي الماب ض  ة سا  بكاج ا خدسات
 أ باات اا قباي  ال ا بة أسبةا فبي ال ييط  ذا لايسي .سالمحاذا ا سال يتق  ال  اقم أ كاج

 س بناا خدسات أ بيطة ل حب   كبان أي   به ا  مبن الةب ر  عبهر اتابي ظبا يايا  كبن لبي يذا

ا(.رسي)ااا ي الم ا لة الاا مة
 يلبهاالمو بي اتابا ثبي اسب ض ا اا المبياخد ا خدا ا لاا قار قي ال ييط  ذا أخدسات سالس ض ا 

 . الاما ساع أ ا  اي الة ر  رتا   ه ال اي  ع الاما    اة

البانا تانئبة أس ا لاباخد ثالثبي ت ثقي أس ظا ي افة   ا  ا اخد ت ثقي أي  ما  مكن  ما
 لاب اثبيا.تب  أس رسبي  ان ساابايا ال ييحة في الما اخد الىا ن تح ي  طييم  ن سذلن

 المض باراالىبا ن   به ال غقبي فقب ي رسبي أخدسات  بييط فبي الم  اببة ا خدا ا اا قبار ذلبن

 . ا خدا ا تا  حا 
ا(Clip Art) ن صار  يخدراج أسا(Word Art) ايح  ن  ا ن يخدارج  مكن  ما
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ا : الجداول مع التعامل -
اكطالقب لض باط تح يب  ا يب ي سا  مب   النبةال  بن  هما بة  بن  نبار  الهب سج

 ا قبة  ابمه س مباخد صب  ال اباب   ب  ال بات  سالميببعا(Grid Line)تابمه س ي بقة

(Cell) ا : ي ي لما قي   سج ابجت ا
 ت ببط ثببيا(  بب ) قا مببة  ببن (  يبب )أ ببي اا ببي النيتببا   فبب ا لابب  .1

.ا  يب    بييحة  يببع فقلابي (فارغ تا  مي  يح)ااتاي ثيا(General)ال ناي 
 أ بي   به اتابي ثبي لالهب سج الضباا ال ض بقط اا بي تض ق باياا16   به  ح بايا

 .  سج  كا   ه اا ااع  ت  ما النقاتات  ن االقة   ي  ا ييحة تلاي  اافم
ار به  هخدس بايا تابيايا اتابي ذلبن لاب  الا باان ا  ب  ثبيا(Title)الا باان ااتبة اتابي .1

 .   سج يخدراج  يبع فقلاي ال ييحة   يبع سسط في الما اخد اله سج
اخداابا الهب سج فقلابي  اافبم تر اتابي ثبي النبةال س ب خد ا  مب    ب خد ع ح يب  قبي .3

 (74)كماالال كاارقياا.اله سج خدااا تيي  ا ال ي النقاتات ا    .ال ييحة

 

ا(74 كاارقيا)
احهبي تغققبي  بن الهب سج   به تييب  ا ال بي ال  ابقاات  افبة  مبا تاب  قع :  الحلبة

 أس الاماخدا يح تياخد  أس صةال أس أ م   ي افة أس ظا أس لاناةاي اف أس .الى الة

ا. الخ ... ص  أس  ماخد حذل أس الن 
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ا:والتعليقات الم حظات استخدام

 :التالية الخطوات اتبع العرض شريحة إلى م حظات إلضافة –
 .(الايح  ييحة  يح تمط) لاا  الحلات ي افة المياخد ال ييحة اا ي .1
ا الحلبات  يببع فقلابي ( بيح) قا مبة  بن (المالحلبات صبةحة) ا  بي اا بي .1

 .الايح  ييحة أسةا
 .  الحلاتن لك الة ساع أ المالحلات  يبع اتاي .3
 . المالحلة ت    ه تيي  ا ال ي اتال  اقا لاما قي .6
اأس(ا بيح)ةاقا مب  بن ( بييحة)ا  بي اا بي الم حاظبة يخداباج  بن االت اباب لاب  .5

 تي بع سبال ال ا بة أسبةا فبي الما باخد  ا ترار  بنا( بيح  بييحة) تر اا بي

 . تةااا الايح  ييحة  ح ايات لك  لاي ال الذي ا ساسي الايح تمطايله
 

:يلي ما اتبع رضالع شريحة إلى تعليق إضافة
 .الايحا ييحة  يح تمط لاا تا قم ي افة الم  ال الايح  ييحة اا ي .1
 . ال ييحة أ  ه في ت   يبع فقلايايخدراج قا مة  ناتا قم ا  ي اا ي .1
 . تيي  ا ال ي ال  اقاات لاما سقي تيي  ا ال ي ال ا قاات ا    .3
 

: بياني تخطيط إنشاء

 ال نايب  ع   بقط قبي   يب  تاب  مي  يح) فقلاي     قا مة  ن   ي  أ ي اا ي .1

Generalم ااف تر اتاي ثي  )فارغ تا  مي  يح) اا ي ثيا.  

 .  ييحةا16 عقن  ن (تض قط)  ييحة اا ي   ي    ييحة  يبع  ن .1
 . الم  ال النقاتي ال ض قط  كا فقلاي  اافم تر اتاي .3
 . الا اان ااتة في ل  ض قط   اان ا    .6
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ا تاييا اتاي .5   با هاعقباتي ل ض قط تماذج فقلاي النقاتي ال ض قط ر ه   ه  هخدس ي

  بذاا  ابا اسب ضيج ال بي النقاتبات   به تح بايا  مبا لارقبة تمباذج  ابك ستلابي

 .ال ض قط

اتاب  قع  مبا الامبا عارقبة الما باخد  النقاتبات عب ج تييب  ا ال بي النقاتبات لك البة قبي .4
 ... صب  ي بافة أس صب  حبذل أس  مباخد ي بافة أس  ا با  مباخد حبذل أ فبايا
 الامبا سرقبة تض ةبي   بيح قا مبة  بن (عقاتبات سرقبة) ا  بي اا بي ذلبن لاب االبخ 

 . فاط النقاتي ال ض قطاسيلاي
اتبا  حب خد الم اب لة الاا مبة س بن (ال ض بقط تبا ) أخدا ا لهاتب  الما باخد الاباي اتابي .7

اسب بابيا .البخ ...ا بي أس خدا بييا أس أ مب   أس  اباحي  با  با تيي ا الذي ال ض قط
 . النقاتي ال ض قط  كا تغققي ي ي  ض قطال تا    ه

 Power اعيتبا   يلبه ل اباخد  النقباتي ال م قبا    ابة ابارج  ر بالةب عبهر يببباتا .8

Point 

اتييب  البذي الا نبي   به المبهخدسج ال ابي ابالج  بن سذلبن ال ض بقط ت ابقم  مكبن .9
ا بذا تضب  ال بي المض نبي  الاا مبة السب   اب ا  مبن الةب ر  عبهر ال ابي أس ت ابقاك 
 . الا ني

  بييطافبي الما باخد   با ن ت اقم أخدا ا   ه ال اي طييم  ن الا ني اا قار  مكن أس

افبي الما باخد  الا اصبي  مقبع   به تح بايا قا مبة تلابي حقب  الاقاسبي ا خدسات
احباج سباخداب  يبابات ظابار يب ي الا اصبي  بذا أحب    به ال ابي س  ب    ال ض بقط
 . اا قارا   ه ل  اللة الا ني

 
اOrganizational Chart :  هكيلي تخطيط إنشاء

اقبي (  يب  تاب  مي  بيح)  يببع ظابار س  ب    ب  قا مبة  بن   يب  أ بي اا بي .1
ا (  يب    بييحة)  يببع فقلابي  اافبم  تر اتابي ثبي (فبارغ تا  مي  يح) ع   قط
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ار به سبب اا اا االقبة  بييحة  لابيف . اافبم تر اتابي ثبياالاقك بي ال ض بقط اا بي
 . الاقك ي ال ض قط

اعيتبا   فب ا فقب ي الاقك بي  ل  ض بقط المضنب  الي به   به  هخدس بايا تابيايا اتابي .1
الك ااصة سأخدسات قاا ي   ه النيتا    ذا  ح ايا حق    ةن ة تافذ  خدااا ااا
ال ا باان  بييط   به النيتبا   تافبذ  تح بايا حقب  . ال ض بقط يابياج فبي تابا  
اال ض بقط   باان   به ف ح بايا الي قاقة ال ا ة أ ا لمخدسات س ييط ل ااا ي س ييط
 . في قة  يباات سثالث ر قاي  يبع  ن ي ىانا سالذي ال ض قط س كا

 : ال افذ   ذا االج  ن تض قط سجت اب
  حباالقحا تيي ا الذي الا اان سا    الي قاقة ال افذ   نا(Chart Title)اا ي .1

 . ال  اا ي الا اان
اال بي ال  ابقاات لامبا يقب.االما باخد  الميبابات خداابا تييب  ا ال بي النقاتبات ا  ب  .1

اتحبت أس الابالاة الميبابات لهات  أاي ا ثاتاية  يباات فةاي   مك ن  ما تيي  ا
 . النيتا   في الما اخد ا خدسات  ييط االج  ن سذلن الاالاة الميباات

 اا بي ذلبن لاب ا(Update)ا  ابي اا بي لالنيتبا   الضاصبة   ب  قا مبة  بن .3

 سذلن النيتا   في الما اخد      مةقا   نا(Exit and Return to)  ا  ي

 قم ا الذي الاقك ي ال ض قط  لاي حق ا(Power Point)عيتا  اا يله ل ااخد 

  .لام ك
 

 الصوتية والمؤثرات والكائنات التخطيطات مع التعامل

 :الكائنات مع التعامل
 ال بي أسا صباات اليسبا  أس النبار  بن  هما بة  بن  نبار   بي الىا  اتا: م حظة

ا.الايح  يا ا خدااا يخدرا اا  مكن
 

ا:يلي بما قم عرض بشريحة كائن إلدراج
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 .عاا  ا ن يخدراج الم  ال ال ييحة اا ي .1
 يخدراجاقا مة ف ا  مكن أس (اليسي) أخدسات  ييط  ن صار  يخدراج تر   ه ا غط .1

 يب ي الحبال قنا بال سفبيا (Art)ا  بي اا قبار ذلبن سباب  (صبار )اا  بي اا قار ثي

ا مبباالال ببكاارقببيا(Microsoft Clip Gallery)ا بباانل حببااريا  يبببع فبب ا
افئبات  بن تانبي ال ناينبات  بن  هما بة   به الميببع  بذا  ح بايا حقب   (77)

ا. لالنيتا   يخدرا اا لن الم اح الىا  ات

ا
 (77 كاارقيا)

 ع ح يب  قبي الما باخد   النبار  مقع  يح فق يا(Pictures)ال ناي  ع   قط قي .3

 قا مبةافب ا يب ي حقب  ا  ابي الةب ر  عبهر   قابا ال ايلب سذلبن تييب  ا ال بي النبار 

 المض بار االنبار  ف لابيا (Insert Clip) البهر اتابي ا سا بي أترار  ن   ا لة

 سذلناصار الا اان أخدسات  ييط ت اا قايا  ااا  لاي سكما المض ار  ال ييحة خدااا

ا. ست اقااا النار في ل  حكي
 

ا :ملف من صورة إدراج
 . فقاا      ن صار  يخدراج مياخدال ال ييحة اا ي .1
االاا مبة  بن)   ب   بن) ا  بي اا بي ثبي(ايخدراج) قا مبة  بن(اصبار ) ا  بي اا بي .1

 النبار ااتابي ثبي (ا اقااب) النبار   ابار ح خد صار  يخدراج  يبع فقلاي الم ا لة

 . يخدراج الهر اتاي ثي الا قار ا
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ا:فيديو أو صوتي ملف إدراج

 . فقاااالناتي   الم يخدراج المياخد ال ييحة اا ي .1
ااا بي الم اب لة الاا مبة س بن(ايخدراج) قا مبة  بن(اسأصباات أفبال ) ا  بي اا بي .1

 . حااريا  يبع فقلاي      ن فق ي أس      ن صات
ا بييحة خداابا الم ب  ر به فقلابي  اافبم البهر اتابي ثبي الم  بال الم ب  حب خد .3

 .الايح
 

ا: مضغوط قرب من سمعي مسار إدراج
 . فقاا سماي  اار راجيخد المياخد ال ييحة اا ي .1
ااا بي الم اب لة  الاا مبة س بن (يخدراج) قا مبة  بن) اتسأصباا أفبال ) ا  بي اا بي .1

 قي االلكاس ن حااريا  يبع فقلاي  فغاط  لايا الاماي الماار قياب  ا  ي

 .  اافم تر اتاي ثي تيي   ا ع ح ي 
 

ا :العرض على صوتك إدراج
 . فقاا النات تاهقا المياخد ال ييحة اف ا .1
 ا  يااا ي الم ا لة الاا مة س ن(ايخدراج) قا مة  ن (سأصاات أفال )اا  ي اا ي .1

 (ا78) ماافيا كاارقي(االنات تاهقا) حاار  يبع فقلاي(اصات تاهقا(
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 (78 كاارقيا)

اس  ب  ال ابهقا ساعب أ البهر اتابي ثبي (االسبي) ااتبة فبي النبات   ب  اسبي ا  ب  .3
 . الهر اتاي ال اهقا  ن االت ااب

 
 العرض شرائح بين تقالالنا

 يبوخدي حقب  المةباتقا لاحبة لاسب ض ا  ي با أابي ا يلبه  بييحة  بن اباج االت يب ي  باخد يا

  ة اح   ه طبببسالفغ الاالاة ال ييحة يله االت ااجاPage Up ا ة اح   هاالفغط

Page Downا احب ةب   به طبببسالفغ ال القبة ال ييحة يله االت ااجا Ctrl + Endا
 يلبه لالت اباجاCtrl + Home ا احبببب ة   به طبببسالفغ الابيح ةبببتااي يلبه االت اباج

ا.(ا سله ال ييحة) الايح ع ا ة
 Scroll ا بييط   به اخدبالما بايباابال   به يبلال اب سذلبن اسةبالم لاس ض ا   مكن أس

Barيلبه لالت اباج الاباي أس الابالاة   ال بييا يلبه لالت اباج سذلن النيتا    مقن   ها 

 . ةال القاال ييحة
 :يلي كما الشرائح من االنتقال عملية ضبط يمكن كما
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 . لام اا قمت ال ي ال يا ا   ه  ح ايا الذي الم   اف ا .1
  يبعافقلاي (ال يا ا  يح) قا مة  ن (ل  يا ا االت االقة المياحا) ا  ي اا ي .1

  (.79) ماافيا كاارقيا(ال  يا ا االت االقة المياحا) حااريا

 
ا(79 كاارقيا)

ا
 :   اا اقارات       ه الميبعا ذا  ح ايا حق 

   به ت ةقبذ ا  مكبن ال بي لال ب ثقيات قا مبة   به تح بايا حقب  : ترأثير -

 . االت ااج سي ة تح ي    ه أ فايا تح ايا  ما ال ييحة
 طييبم  بن تض بار أن ي با أابي ا يلبه  بييحة  بن االت اباج أي : تقردم -

 . ع اقق ك أقا   اقن ت ن لا  ت اا قايا أس الماسة
ا .الم ا لة الاا مة  ن صات الا قار : وتص -

ا. ت نقم الهر اتاي الضقارات تح ي  لا  .3
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ا الشرائح محتوياتل تأثيرات تخصيص 
ا الشريحة داخل معينة تأثيرات عمل أي  : ذلك ولعمل ، الكائن أو النص على سواءا
 .(ال ييحة  يح)ال يياة لاي اا سقي تيي  ا ال ي ال ييحة اا ي .1
 .أستض ق ايا صار  أس تنايا  ان ساابايا   قك ت ثقيات ي ياب تيي  الذي الىا ن ح خد .1

 حباارياا يببع فقلابي (ال بيا ا  بيح) قا مة  ن(ا ضننة حيكة) ا  ي اا ي .3

 .(79) ماافهاال كاارقيا  ضننة حيكة

 : تناينات 6   ه اليبع  ذا  ح ايا حق  .6
 . سصاتك اجخدااج حيكة   ه توثي حق  ت ثقيات س ي -
  مناستيتقنك الىا ن حيكة تاققت لفنط  ا ض   س ا اققتسال  ال يتق  -

 . ال ييحة تةس في الما اخد  ا اي ا الا اصي

احقب   بن النقباتي اليسبي   اصبي لفبنط  اب ض   س با ال ض بقط تب ثقيات -
 .سال  ثقي الحيكة

االم ةبات   به لال ب ثقيات ل ب حكي  اب ض   س با الم اب خد  الاسبا ط ي ب اخد -
 .سالةق مقة الناتقة

 

:المخصصة وضالعر 
ا مبع يب ي حقب  آابي   بيح  بمن  بيح جت باب المضننبة الابيسح تاب ض  
ا  به اجلاباب  بع  ضنب   ابيح ستابمق اا الاي بقن  بال فبي المض  ةبة ال بيا ا
 .  ي قن  ن ع ج ساح   يح في  ي  ما الم  اعاة ال يا ا

 
ا:يلي بما قم مخصص عرض وإلنشاء

 . ضننة  يسح يت اج يف  يا حك اس ض ا  المياخد الايح     اف ا .1
  لابياحقب اال بيا ا  بيح قا مة  ن سذلن  ضننة  يسح ا  ي اا ي .1

 . فارغا ضننة  يسح لا اان  يبع
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 ل ايح اسي ا   ثياا ضننة  يسح تاييف  يبع فقلاي   ي  تر اتاي .3

 ال بي ال بيا ا لاا قباراقبي ذلبن لاب اال بيا ا  بيح اسبي ااتبة في المضن 

 .ي افة ترااتاي ثي ال ا  مي ايحال في  يا ا قا مة  ن تيي  ا
ااسبي سسب ه ا ضننبة  بيسح الاباعم الميببع يلبه ف ي بع  اافبم البهر اتابي .6

 . المضننة الايسح  من  ا اخد المضن  الايح
 .يظاار تر   ه اتاي ثي ع ح ي ا قي المضن  الايح ليؤية .5

 

 : العرض تجهيز 
 : يلي كما العرض تجهيز ويتم تشغيله يتم أن قبل العرض لتجهيز ويستخدم

 . ل ايح تهاقها المياخد الم   اف ا .1
االايح ا  اخدا يبع فقلايا ال يا ا  يح قا مة  ناح الاي ا  اخد ا  ي اا ي .1

 تر اتابي ثبي تييب ا با ع ح يب  قبي ااا قبارات  ب     به الميببع  بذا  ح بايا حقب 

 . اافم
: شرائح عرض في صوتي سرد تسجيل
اقنبا تابهق ك س مكبن  الابيح ف بي  طباج ابالج صبات تابهقا أي النباتي الابيخد

 . الهماار تا قاات تفمقن س مكن الايح تا  ي أث اب أس الايح

 : ذلك ولعمل .وميكروفون  صوت بطاقة توفر ويجب
 . الم  ال الايح     اف ا .1
 حق  سيخداتاهقا  يبع فقلاياال يا ا  يح قا مة  ن سيخد تاهقا ا  ي اا ي .1

 الابيا   بهاالم بافي  سالماباحة ال  ابهق الانا ا الم   الميبع  ذا  من  لاي

 . النات ستا قة
 تضنيمارسالة تلاي ال يا ا  يح ات ااب س    ال اهقا  م قة ساع أا اافم اتاي .3

 فبي ال بيا اا  به النبات ر به  لاي حق  تاي اتاي  ييحة  ا  ع الايخد لحةا

 . الاة ه القم ه الهاسية



139 
 

 
 :عليه وجودم قالب تطبيق تريد عرض أنشأت قد كنت إذا أنه بمعنى

 . الم  الاالايح     اف ا .1
 ت نقبمالا باان  يببع فقلابيات ابقم قا مبة  بن ال نبمقي قالب  ت نقم ا  ي اا ي .1

 فبي النيتبا  ا ابا  حقب ات نقم الهر اتاي ثي تيي ا الذي الاال  ح خد تنمقي قال 

 . الحالي الم     ه المض ار الاال  ت اقم ت نقم
 

 سذلبن موجرود قالب أي على تعديل إجراء الممكن من القوالب، على التعدي ت إجراء

 : طييم  ن

 . ف ا حااريا  يبع فقلايا    قا مة  ناف ا ا  ي اا ي .1
ا الم ةات اتاا  ااتة  ناDesign Template اال ا  اا ي .1
ا ه   في الما اخداPresentation Design المه   اا يافي لح  ااتة  ن .3

. Microsoft Office 

 الاالب ا ن ا سله ال ييحة تلاي حق  ف ا  الهر اتاي ثي ي تيا الذي الاال  اا ي .6

. 
 . الاال  احةا ثي تيي  ا ال ي ال ا  الت لاما قي .5
اال بيا ا أن لما به أي ر قابقة  بييحة ا با ال بي يحب    ابا الممكبن  بن  مبا .4

  ناسذلن الي قاقة  ال ييحة ت اقاات تةس ت اذ الايح ع ةس الما اخد  ا اي ا

 : طييم
ا . الي قاقة ال ييحة  ا اا المياخد ةال ييح ف ا -
  ناالي قاقة ال ييحة ا  ي اتاي ثيا يح قا مة  نار قاي ا  ي اا ي -

. ل  ييحة الي قاي ال ض قط فقلاي الم ا لة الاا مة

 . اجغالق تر   ه ا غط ثي تيي  ا ال ي ال  اقاات لاما قي -
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 العرض لشرائح وتذييل رأس إضافة

 . الم  ال الم   اف ا .1
 النةحةاستذيقا رأة  يبع فقلايا يح قا مة  ن النةحة تذيقا ا  ي اا ي .1
 . ييحة ال ناي  ت  قط  ن ت    .3
 . الىا   ه ت نقم تر اتاي ثي الم  ابة االا قارات ع   قط قي .6

 (88) ماالال كاارقيا

 
ا(88 كاارقيا)

 : العرض ملف طباعة
ا . الم  ال الم   اف ا -
 طنا ة لا اان حااريا  يبع فقلايا    قا مة  ناطنا ة ا  ي اا ي -

 اافم تر اتاي ثي تيي  ا ال ي الضقارات ح خدا-

 
 Hyperlink : االنترنت على تشعبي ارتباط إنشاء

االىبا ن أس الب   اا بي ثبي   الاباخدي الابيح تمبط أس ال بييحة  بيح تمبط اا بي .1
 . رب ك المياخد
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ايخدراجاقا مبة فب ا أس ا خدسات  بييط فبي الما باخد ت باني ارتنباط اخدراج تر اتابي .1
 .ت انياارتناط اخدراج الحااريا الميبع سقلاي ت اني  ارتناط اا ي س  اا

اأس الم ب  اسبي ا  ب  ااتبة فبي سذلبن لبك البيبط خد تبييا البذي الم ب  اسبي لك البة قبي .3
 .الاالاة الضاتة أس  في الما اخد  الاا مة  ن تض ارا أن  مكن أساسي  صةحة

افبي اا قبار  تبي البذي الب   أس ىبا نال اسبةا ابط  لابي سبالا اافبم تر اتابي .6
 ي غقبي سبال الىبا ن أس الب     به الةب ر   و بي تحييبن س  ب ا. الابيح  بييحة

 .ح خدتك الذي الماقع يله تا ن سق ي ال اي س    صغقي اي  يله المو ي  كا
 

 :العرض داخل أخرى  شريحة مع تشعبي ارتباط انشاء -
 . ت اني ارتناط اخدراج رتا اتاي ثي   رب ك المياخد الىا ن أس ال   ح خد .1
اسيب  صبةحة أس  ا باخد   ب  ال نايب  ت بط  لابي البذي الحباار  يببع س بن .1

االةابه تييب  ال بي ال بييحة اا بي ثبياا اقبي  الم ةبات تر   به اتابي ثبيا ا باخد 
احبااريا  يببع فب ا سبق ي  ي اقبة ي بار اتر   به اتابي ثبي عاا  االرتناط أس يلقاا
 الما    في  كان تح ي الا اان آاي

االاةبه المبياخد ال بييحة حب خد ثبي الاباعم الميببع  بن ال بيا ا   باسين قا مبة افب ا .3
 .  اافم تر اتاي ثي يلقاا

   بها ا باخد   اتبتاسبااب أاي ا  ا   ات  ع ت اني ارتناط يت اب أ فايا الممكن  ن

  بع  با اليااالم ب  اسبي تح يب  طييبم  بن سذلبن آابي   ابات   به  ا باخد  أس  اباتم

  تالم ةباااسب اياح) تر   به سال ابي ((ا اقبي  الم ةبات) تر ه  ب ال ابي ثبي المابار
 بنا سذلبن ال بنكة    به أس  اباتم   به الما باخد  ت الم ةبا  بيح ابالج  بن سذلبن
ا. ت اني ارتناط اخدراج حاار  يبع االج

 

 : الكتروني بريد مع تشعبي ارتباط انشاء -
اطييبم  بن سذلبن ستبيالى يا عييب    باان  بع ت باني ارتنباط يت باب أ فبايا الممكبن س بن
 سك البة الى يستبي عييب    باان ال نايب  ت  بقط ثبي ت باني ارتنباط يخدراج الحباار  يببع
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  بنا  باان اا قبار أس االلى يستبي النييب    باان ااتبة فبي االلى يستبي النييب    باان

 ال ابي طييبم  بن سذلبن االرتنباط   به ال   بقي   ب  ت مبقا يظابار الممكن س ن الاا مة

 قا مةاتلاي حق ات اني ارتناط يخدراج اا قار ثي الميتنط الىا ن   ه منا   عهرالة ر 

 ارتنباطاتحييبي حباار  يببع سبقلاي حقب ات باني ارتنباط تحييبي   ابا تض بار أابي ا

 لالرتناط ال ا ةات مقا تاققن لا اان آاي  يبع سقلايات مقحة تر   ه اتاي ت اني

ا. اافم اتاي ثي تيي ا الذي ال   ا    ال  اني 
 
 :االنترنت على النشر -

 HTML اع  اقم الايح حةا  ما لض اتقن االت يتت   ه الايح ت ي ي ي

 .سي  صةحة   ه  نا ي  الايح حةا أس سي  ااخد  يله ال ات  ستحايا
 حةباالا باان حبااريا  يببع سبقلاي سيب   نبةحة حةبا اا بي ثبيا  ب  قا مبة افب ا .1

  لاسي

 . في احة ااتة في فقك الحةا تيي  الذي المكان ح خد .1
 سي  صةحات اا ار ع ا ك الم   حةا ااتة س ن .3

 . سي   نةحة الايح لحةااحةا تر   ه اتاي .6
 

 : ويب صفحة على مباشرة العرض حفظ
الا باان حبااريا  يببع سبقلاياسيب   نبةحة حةبا اا بي ثبي   ب  قا مبة افب ا .1

 . لاسي حةا
 حباارياا يببع سبقلاي .الايب  صبةحة  بيح ل ضنبق ات بي تر   ه اتاي .1

 اتابي ثبياالماب ايح لا  مباخد سقي ت يا تيي   ا ع ح ي  قي سي   ة نةح ت ي

 . ت ي تر
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 تذكر أن
ا

 بببااسسبببق ةال  انقبببيا بببناأ مالبببنا(اPowerPoint)عيتبببا  االابببيسحاال ا  مقبببةا -
 .اي ااا  هاالايينالااالكاسيايل

 

 : من مميزات برنامج البوربوينت -

 تاسقعاالايسحاال ا  مقكا 

 تحاقنا يحاالاسا طا 

 لما ا اتا  اركةاا 

 ااحاتا مااالما   اتا  

 تحاقنااني االما ض  ا 

 

 مكونات نافذة برنامج الباوربوينت  -

 أ يطةاا خدساتا 

 أ يطةاال حيييا 

 هباالماا ا  

 هباأتماطاالايحا  

 أخدساتاأتماطاالايحا 

 ييطاالحالكا  

 

 .يجب االلمام بالمناهج التاليه لفهم طبيعة برنامج الباوبوينت  -

 االايحا    

 لايحا ييطاا 

 ال ض قطاال  اا ها 

 اال االمح ا اال  اا ها  

 ح ا اال  ا  
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 خطوات تشغيل برنامج الباوربوينت  -

ا(اعيا  )اProgramsس  كاتض ار(ااع أ)ا startأتاياترا–ا1
ااMicrosoft PowerPoint ناقا مةاعيا  اتض اراعيتا  ا-1

 
 مكونات شاشة الباوربوينت -
 ييطاالا اان  

 ييطاالااا يا  

 طةاا خدساتاأ يا 

 ال افذااال   ة 

 أتراراالايح 

 ييطاال مييي  

 ييطاالحالك  

 

 :عن طريق أى مما يلى  PowerPointانهاء برنامج  -

 اا قاراExit ناقا مةاا Fileثياحةااالم  اثيااتااباالنيتا  ااا 

 اأساا غطا(Alt + F4اا)ثياقيالحةااالم  ااذاا اط  ا  ناذلن 

 أسا يبعاقا مةاال حكيا(Control Menue Box اا)تايايا هخدس اياثياال ايا  بها
 اXترااالغالقاالما اخداأ  ها مقناال ا كا

 

يوجرررررد أكثرررررر مرررررن طريقررررره النشررررراء عررررررض توضررررريحى باسرررررتخدام برنرررررامج   -
PowerPoint  منها :- 

 ات اباال يا االاس ض ا ا اال االمح ا اال  اا ها 

 ات اباال يا االاس ض ا اقال اال نمقياDesign Template ا 

 

- :يتضمن اعداد العروض التوضيحيه وتنسيقها مايلى  -
 نطاصةحاتا   االايحا  

 تىنقياستفغقيا ح اياتا   االايحا 

 اتغققياتمطا يحاال يا اا نااالجااماةاطيقا ها:- 
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o يحا اخد ا  

o يحا ةناا  

o يحاال ييحكا  

o يحافارتاال يا اا  

o يحاال يا ا  

 
ملررف العرررض التوضرريحى هنرراك عمليررات شررائعة االسررتخدام يررتم اجرائهررا علررى  -

 :منها

ااخدراجا ييحةا  ي  ا -1
 تاخا ييحةا يح -1

 حهلا ييحة -3

 ت اقماااللاان -6

 ت اقماالض ةقة -5

 ي ياتهاقهاالايحاقناات غق ةاس ناالممكناا ياباتا  التا  هاا اقال  -4

  مكناا افةاراةاستذيقاال يا ااالايح -7

 طنا ةا   االايح -8

حةاأاببي اخدااببااالاببيح اات بباباارتنبباطات ببانهاسبباابا  ببهااالت يتقببت ا ببعا ببيي -9
  عاعيي االى يسته

 ال  يا  هااالت يتقت -18

 حةااالايحا نا ي ا  هاصةحةاالاي  -11

ا
كماا مكناال اا اا عاال ناااسالناراساليسا االنقاتقةاسال ض ق اتاالاقك قبةااا-

سالهببب اسجاسالمالحلببباتاسالمبببوثياتاالنببباتقةاستضنبببق اتببباثقيالمح ايببباتاال بببيا اا
ا  هاال  ااساالىا نااسااب
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ااألسئلة
 : وضح بايجاز ما المقصود بما يلى  .1

Powerpoint – PowerPoint viewer – Document workspace- 

Slide ا 
ا اال االمح ا اال  اا ها–ال ض قطاال  اا هاا-ااااااا

 

 :اذكر فقط خطوات اجراء ما يلى .2

ا Powerpointت غقااعيتا  االايسحاال ا قحقةا .1
االمح ا اال  اا هات اباال يا االاس ض ا ا اال ا .1
ا نطاصةحاتا   االايحا .3
ااخدراجا ييحةا  ي  ا .6
اتاخا ييحةا يح .5
الا ييحةا يحاذح .4
االضاصةال يا ااالايحت اقماااللاانا .7
االضاصةال يا ااالايحات اقماالض ةقة .8
ااخدااجات افهاعيتا  االايسحاال ا قحقة .9

اات ابا  سجافهاعيتا  االايسحاال ا قحقة .18
اا افةاتا قماالها ييحةاالايح .11
اات اباتض قطاعقاتهالاس ض ا اعيتا  االايسحاال ا قحقة .11
الاس ض ا اعيتا  االايسحاال ا قحقةاهات اباتض قطا قك  .13
ااخدراجاكا نال ييحةاالايح .16
اآايايلهاالم  االحالهال يا ااالايحاارا نا   صاخدراجا .15
ااخدراجا   اصاتهااسافق يا .14
ااخدراجا ااراسماها ناقياا فغاطا .17
ااخدراجاصاتنا  هاالايح .18
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ا اتاثقياتالمح اياتاال يا ااتضنق .19
اا افةاراةاستذياال يا ااالايحا .18
اطنا ةا   االايحا .11
اات اباارتناطات انها  هااالت يتت .11
ااي اخدااااالايحات اباارتناطات انها عا ييحةاأ .13
اات اباارتناطات انها عاعيي االى يستها .16
اال  يا  هااالت يتت .15
احةااالايحا نا ي ا  هاصةحةاسي  .14
 Myالما بباخدافببيا ه بب اا"ppt.ةاببببةاال يكبيس ياتهقبب"ا مييحاال ابب ب ااالابببافبب .17

Documents ا

 خدااااالمه  االحالياا ppt.احةاا ذااالايحالاسيات ري ا .18

  ااالم  اال  طاا ppt.  اما يحاتا  مياثاتيا ة احاا ااا نقااتا .19

خدسنايغبببالقات نقبببماااppt.قبببيالبببإغالقاالابببيحاال اببب  ميايسببب ياتهقةاال بببيكةا .38
PowerPoint 

 PowerPointيطاا خدساتات اقما نايطارات نقما ا كيسسافتااحذلا يا .31

افببب اا يببببعاالحببباارارأةاساتبببذيقااالنبببةحةاساأ ببب اك مبببةا اببباخد ايلبببهاتبببذيقاا .31
 ال ييحةاالحالقةا

 قياع غققياتمطاالضطال  االمح خدايلهااساخدا يي ا .33
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 قياع غققيالاناال  االمح خدايلهاال اناا صةيا .36

 ببناتابباطاال ابب خداالمحبب خد ايلببهااااتا ببةقببياعهيبباخد االماببافةاعببقناا سبب يالابب اكبب .35
 س ياا8.1

 أ  اصار اأس ايلها ذااال ييحةا نافئةاالحقااتاتا ن .34

 ااMicrosoft Clip Art Galleryا

يذاارغنتافياتغققياحهيا ذااالنار ا عاالحةاظا  هاال ا اا ص قةالااا باا .37
  ااالما عاالذياس فغطا  قكالالماسةالىياتن أاا

ا A2ال  اا يال ض بقطاسقبياع غققبياالاقمبةافبياالض قبةااقياع   قطاسمةاال ض قط .38
 14.5يلهاا38.4 نا

  يار قاةا ذااالةييمااف ااالمض طاالاقك يافيا ذااال ييحةااسه  ا ن اهللا .39

ا
ا

 ياالمحيراثياا بغطا  بهاأيا يببعا بنااسه  سأ  اال ةاصقااال ياتا ااأنا
 ان يبااتاالميؤسسق

ا
ا
 لنح أ  ا يبااافي قاايلهاسمقيا  يياا -1
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 ااا
 .اقيالإخدراجا كااعقفاسيا/اقيالإخدراجا يبعات اخدااااالميبعاا حميا -1
988اا ياعهاسيةاقياع  سيياال كااال   -3

 
 ا3اتاااال ض قطافيا ذااال ييحةايلها ييحةاا -6
قبببببياع غققبببببياي ببببب اخداالمضي ببببباتاالضاصبببببةاعابببببذااالابببببيحاال اببببب  ميايلبببببهاأتاببببب ا -5

 اال  اخداتاال يا مكنااس ض ا ااا عا ااتا يحا  ايا
قبببببياع غققبببببياي ببببب اخداالمضي ببببباتاالضاصبببببةاعابببببذااالابببببيحاال اببببب  ميايلبببببهاأتاببببب ا -4

 اال  اخداتاال يا مكنااس ض ا ااا الباال ا ةا
ا ببب اي ال قببباافبببياال بببييحةااسببب ض  االمببب قمااPower Pointا   ببب ات نقبببما -7

 اج ال يال نحقااك مةاالاالجا ي اساح  افاطافياال ييحةاال ياسرخدتافقااا
فببببيا ببببذااالاببببيحاال ابببب  مياا5ةارقببببيالنببببااااك ببببييحساا1اتاببببخاال ببببييحةارقببببيا -8

 ا(الا اقةافارتاال يا ا)
قيال نا ةاتاضةاساح  ا ناصةحاتاالمالحلاتاالضاصةالال يا ااالمم   ا بنا -9

 الم فم ةافيا ذااالايحاال ا  مياا5يلها ييحةاا1 ييحةا
  ببببها ا ا بببباتاسببببييةا ببببناالمنقابببباتاقببببيالإاةببببابا ببببذااا3تح ببببايا ببببييحةا -18

 .اي يا ي اااأث اباالايحاال ا  ميا  هاال ا ةاال ييحةالحق اال

الاببببيسحاال ا  مقببببةايلببببها(ااسافبببب ا)قببببياع غققببببياالمه بببب ااالف يا ببببياالحةبببباا -11
 .ن  الايااال
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ا

 
 
 
 

 الجزء الثالث
 جولة فى استخدامات االنترنت

Internet 
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  التاسعالفصل 
  "Internet"مصطلحات شائعة االستخدام فى عالم االنترنت

 Internet: النترنت تعريف ا -1
الاتا نببيافاببطا  ببهاتاببااالما ا بباتااNetworkس ببها نببار ا ببنا ببنكةاحاسببناتا

غقبياالمحبب خد اعببااساالتنبباجاعببقنا اليببقناالن ببياعقبب اياالببنا ا ببناطييببماارسبباجااسا
اسا بنااE- Mailاسا باا ابيلاعببااElectronic Mailsاسب اناجاالنييب اااللى يستبها

لاسبب ض ا االا يبب ااDiscussion Groupsطببيقاالماببا مةافببها هما بباتا  اق ببةا
ا. ناالنيا  اس ناخدراالما ا اتاالم احةا هاتايا نااالجاال نكة

ا
 Networkالشبكة  -1

تاااللى يستقةاالم ن ةا ااي اسذلنالغيحاقياالهااث قنااساا  يا ناالحاسناس هات 
كاتات اسجاالنقاتاتاسالما ا اتاعق اااست غق ااا ناا ا اقبع اس  باماتا بانا بنا بن

-ا:الحاس ا ما
اايبب يارببببطااببسفقااLocal Area Network (LAN)ال ببنكةاالمح قببةا -اأ

 .تال يياةا نا ي الحاسنا

اايب يارببطا ب  اابسفقاWidearea Networks (WAN)ال نكاتاالااسباةا -ال
ةاالامبببببيا  ح قبببببةاعنافبببببااا بببببناابببببالجااببببباطاال  قةبببببان ااساعااسبببببا بببببنكات

 .المقكيسسيفاالن ا هااس

ا
- :Serverوالخادم  Clientنظام العميل  -3

 ناالامقااسالضاخد ا ااياا اا  ها  اركةاNetwork ا م ااس ض ا ا نكةاالحاس ا
اساذلبنا بناطييبمااسب ض ا ااSharing of Resourcesفبهااق ابا ا باارخداال بنكةا

ا.ةنا نا  ةن قنا امااكاا  اماا  هاحاس االى يستها عيتا هق
كقةقبببةااسببب ض ا اعبببيا  االامبببالبااكمببب بببااتا اك  ااالت يتبببتافمببباايامببببةالما ضببببسبال انببب

client programsا:  اا-
ا.(الامقااالضااالالض  ةاالم  ابة) قةقةاع بات غقااعيتا  ا -
 . قةقةاتح ي االض  ةاالم  ابةالنيتا  االامقا -

 . عاعيا  االامالباااتح ي ااالسا ياالاا  ااس ض ا  -
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لمببباااسالالغبببكاcientا اانا امببةاالماببب ض  الالت يتبببتات حنبببيافبببيات بببغقااالامقببباا
تييبب ات ةقببذا اسياببا االامقببااع اصببق ةالالضبباخد االم اسبب اسال   بب ا ببنات ةقببذاا بباات  نببةا

ا.لنار ا ق  
ا
 E-mail      :البريد االلكترونى -6
اتال يياببةا الببضتاببا ا  ببهاارسبباجاساسبب اناجاالاالنييبب اااللى يستببها ببااا  ببةا

ا اتلياعيي  بةااابي ااسا عااض ااايا  ناالاالت يتت الى يستقةا ناسالهاا ا 
 اسيانبب الالض البباتاMCIاسااCompu sevreاببارجااالت يتببتا  ببااكمنقاسببيلا

االلى يستقبببةا  بببااالض الببباتاال ضنبببقةاسا فبببااالما ا ببباتااساالنقاتببباتاالمضهتبببةافبببها
ا.سال ها مكناارسالاااالى يستقايالالنيي اtext files  ةاتاتنااا

ا
 Wide Area Intormation Service    الوايز -5

س بهاتا بهاا  بةاالما ا بباتاساسباةاالمهباج اس بهاا  ببةاتابماالماب ض  ااالت يتببتا
ضمةا بببناالما ا ببباتال ييابببةا ببب مقببباتاالالنحببب ا بببنا ا ا ببباتا   ناببباا بببناابببالج

ااKey wordsسببيياة اسذلببنا ببناطييببمااسبب ض ا ا هما ببةا ببناك مبباتاالمةبباتقاا
ا.سال هاتاا  ما  هاالاصاجاالهاالما ا اتاالم  ابة

ا
 Webب الوي -4

س بببهاا  بببةا ماث بببةال ببباايهاتما ببباياسيمكبببناالحنببباجا  بببهاالما ا ببباتا بببناطييااببباا
ا ااالت ابباجااHyper Textل يياببةاا  ببيا يستببةاا الاال  مبباخدا  ببها بباا اببمهالالبببا

الهاااي المهيخداالفغطا  هاالةب ر ااWindowالهاآايا ناتافذ ااtext نات ا
Mouseا.ح هاتنااالما ا اتاال هات  نااا

ا
 Mailing listsائم البريدية القو  -7

 ببهاتلبببا ا هابببهالحقببب ا ابببمااع ىببباينا هما ببباتا بببناالماببب ض  قنا مكبببناارسببباجا
ا. ح خد ااتاياساس اناجارسا اا  ا اةالما ا قرسا ااال

ا
ا
 TCP/ Ip Transmission Control Protocolقلب االنترنت  -8



153 
 

ه االحاسبناتاالبذ ايبيبطاا اباTCP IPت اق احقا ااالت يتبتالالىا باا  بهاال لبا اا
االلى يستقببببةاالم   ببببي احبببباجاالابببباليالالىا بببباا  ببببهاالببببيغيا ببببنااابببب اللااتبببباا ا ببببذاا

ا.الحاسنات
ع اابببقيااليسبببا ااال بببهاتيسببب اااالبببها بببض اآابببياالبببهاحبببه ااTCPسيابببا اتلبببا االببببا

Packetsسكبااحه ببةايب ياتمققه ببااعبيقيا اببقناس  بااناالاصبباج اثبيايبب ياارسباجا ببذااا
البذ اي اباا بذااالحبه االبهاالحاسب ااIP امبةاال لبا االحه ااالجاال نكةاحق اتنب أا
لاس اناجا ذااالحه اسيض نياس اخداا اا  اعاااا TCPالاي اسفهاالحاس ا اا االبا

 بنا كبانا(االحبه )لضبا ا هاتابااالنقاتباتاااIPسبانار اااي افاناسظقةةاالبا.القاق  ا
حببه استهمقاابباا ببهاتااببقياالنقاتبباتاالميسبب ةاالببهااPCPمببااسظقةببةاالبببا قالببهاآاببي اع

ا.سال    ا ناا ا اا نااالا اب
ا
 مفهوم الدخول الى االنترنت -9

 انببب الالببب ااجاالبببهااالت يتبببتاالاببب ر ا  بببهااسببب ض ا ا مقبببعا ببباارخدااالت يتبببتالما بببها
قنافابطا  باا اس ض ا االحاس اكههبا نااالت يتتاسلقسالما هااس ض ا ا ارخدااسااث

ها مكناال ا اب ض  اابارجااالت يتبتاسال اUsenetاسااE- Mail اااللى يستهايالنيا
ا.اس ض ا اا

ا
 انواع الدخول -18

 Hard wiredكابما  قبببباا   باا بب اس بCablesالتابماكاعببناطييبباا ببصباال ااا-أ

connectionس قنبببكااتبببكااقبببااا الاصببب ةاتىبببانا بببا ه المهبببيخداال  بببغقاان اس قهتبببكاا
 بببنا كبببانا يستبببةالابببن اصببباابةاال اا ببباا بببعاكبببالالتاال اصببباا بببناتاببباا اببباتما

ا.الاي
س قهتببكاالميستببةالاببن اا كاتببناتاببااالهابباتاا ال اصببقاالاسبب ض ا ااببطاال  قةبباناا-ل

ا.آايالكااطات قةانااالهاا ا كان
 digital)ةاقم ا ا ااتااااا حاجااال اراتااليقبانااس ضب ا اال  قةب ااس ضبسي   

signals (DS)ةاباراتات اظييببب االببهاا ببببببالضاصببةالالحاساAnalog signals 

(AS)سياببمهاالهاببباتااناتا ابباا ببناطييببماا بباطاال  قةبباناسالاكببساصببحقا اا كببا
س  ببب ااMoulatorالبببذ ا ابببا اع حايببباااال ببباراتااليققمبببةاالبببهاا ببباراتات اظييبببةالالببببا

تةبساالاقبتاا قنا اايافبهقاس ض ا نااطاال  قةانافاتناتح اجاالها ااتا امااالام 
 Modulatorس بببببهاك مبببببةااا نبببببارالببببببااModem اس ببببباا ببببباا ابببببمهالبببببالماخد
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Demodulationسقببببب ا كببببباناالمببببباخد اصببببب  سقاا  ةنببببباليايببببب ياتاصبببببق ةالالحاسببببب اا
External ModemاساكارتاتاهقاااAdaptorا.ي ياتيكقنةاخدااااالحاس ا

ا
 الدخول الى االنترنت -11

ا: ااي ه ناتاافياها مك ناال ااجاالهااالت يتتافالع الىا
ا.ناانا كانا ااتما هاهاالماخد اس  ناليالضطات قةاا -اأ

اناتاببب  قعااالتنببباجالاالت يتبببتا بببناطييبببمافببب ااحابببالافبببهاالها ابببةااسا -ال
  نب ةالاالت يتبت ااساتاب  قعااالتنباجاا اتبتاال يكةاال هات  مهاالقااااذا

لاالت يتببتا ببناطييببماخدفببعارسببا ا بباييةاالببهالابب اال ببيكاتاالم ضننببةا
 .فهاتافقياا  ةااالت يتت

ابببببيلا  ااتبببببكاتا  ببببنا مك ببببنااخداببببباجاا ببببيال اصبببببق نالحاسببببب اآاببببيالاقببببب  -ات
 افبباذااتببيااخدابباجا ببذااtelnetااللى يستببهاسذلببنالاسبب ض ا اا ببيا ببنااسا ببياالبببا

 telnet: commandها اسظايارسالةاكالتببااناالحاسبببلا اايابباال يا  نا 

not Foundا.فانا ذاا ا هااتنافهاالغال اغقيا  ناالاالت يتتا
ا

 .العنوان القياسى فى االنترنت -13
اناطنقاببها مكبببناعااسببب  كاالاصببباجاالقببةاكبببذلنافبببانالىببباا مبباالىببباااتابببانا  ببباا

اس ض ا كالالتنباجالبك اسيابا اتلبا ا)حاس ا  ناالاالت يتتا  اانا  ةيخداي يا
قنابرقمبببا  بببااارقبببا اال  قةاتبببباتاحقببب االايا بببب ةيخدابةا  بببهاالببببالا ببباسيناااللى يستقببب

-E-Mailاهب ااناااللى يستببببببببببببب االابببببب اسيض  قنب اعاببببب  (اناالى ببببيستققنب  ااتقبببب)

Addressناالا بااناالنييب  اا Postal addressفبهااناالا بااناااللى يستبهاا
ي نعاال كااالاقاسهاالماحب االمكبانا بناالمكاتباتاال الثبةاال القبةاعب ةساال يتقب ا

-ا: ناالقااراالهاالقمقن
اUser Nameتاييفااسياالما ض  ا -اأ

 (.ATي  ما)اا@الحيلا -ال

 .  ااناالحاس ااسا اقاة -ات

 Mohamed @Internetهاالحب االا بباسينابااالاقاسبببببااال كببببالهايا ببب اجاالبببسالم 

Egyptحقبب ا م بباااmohamedتاييببفالاسببياالمابب ض  اسيم بباااInternetEgyptا
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سيالحباا ب  اس باخدا ابافاتااالقبةااطالقبااعبقنا@ا  ااناالحاسب اسبق امبااالحبيلا
ا.حيسلاكاا  اان

س ببناثببيااDamainالمهبباجالا@س بباخد ا اببمهاالهببهبا ببناالا ببااناالببذ اي ببهاالحببيلا
ا:هت مكناك الةاالنار االاقاسقةال ا ااناااللى يستهاكا 

(username @ domain) 

 

 Domain  المجال 
هاا اتبببس بببااالهبببهباالم ةبببيخدافبببهاالا بببااناااللى يسا@ا بببااالهبببهباالبببذ اي بببهاالحبببيلا

قب اا Usernameكباا  باان اذلبنااناالهبهباالضبااالالبباالنحب ا بناالمابئاجا بنا
حقاتبببباي سلىناال القةببببةاالضاصببببةا ببببناالهببببه قناالاتاببببمااعا بببباخدات ببببالةاعببببقناي  ببببالةاا
ا.  ااتقن

 ةنااعق ابااتا بةاكمباااSubdomainsالها هاالتافي قةااDamainسق ا ااياالبا
اahmed @ footban. USE. Edu:الالا ااناال اله

اسي قياالا ااناالااعماالهااناالحاس ا ا عااال  نباراي نبعا ا ابةاتا قمقبةا ا قبة
educationd universityالببهاالقاببارا ببناك مببةا)ي قببكا هبباجافي ببهاآاببياا(eduا

المهببباجاالةي بببهاثبببياس ببباا ضنيتببباا بببنااسبببياالمااببب اال بببالعالابببذااالها ابببةااUSE ببباا
حاسبببب ا حبببب خد استضبببب  االمهبببباالتاالةي قببببةاالبببب الثاا  ببببةاااسببببياfootbanال البببب ا

ا.تاصقااالنيي اااللى يستهاالها ض ااسمةااحم 
 

 :قاعدة عامة
 lowerي اببباساصغقاUppercaseالا بااناااللى يستبهالحبيسلاكنقبي اا مك بناك البة

caseذلبناأناا عق اما اسلىنا ناالمةفااك الةاالا اانالحيسلاصبغقي لالهمعااساا
الع الا اال ليات اا اا بعاالحبيسلاالىنقبي ال ييابةا ض  ةبةااناصباا بعاتاييبفا

ا.Usernameالما ض  ا
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 Types of domains: اهم المجاالت الشائعة 
ا  ااorganizationalتا اق  يات لقمهاا-1

Meaning Domain 

Commercial organization 

ا( وساةاتهارية)
Com 

Educational institution 

ا( اا اتا قمه)
Edu 

Governmert (حكا ة)اGov 

International organization 

ا( وساةاخدسلقة)
Int 

Military (قااتا ا حة)اMil 

Networking organization 

ا( وساةااتناج)
Net 

Non- Profity organization 

ا(  لمةاغقياربحقة)
Org 

ا
اieographiealتا ا  ي ا غيافهاا-1
يااسب ض ا اتلبا ا غيافبها بناابالجااسب ض ا ا س ااتا اا  بياتح يب اياحقب ايبا

ا:حيفقناتم الناكااخدسلةاكماافهااله سجاال اله
Domain Meaning 

At Austria 

Au Australia 

Ca Canadaا
De Germany (deutsschhland) 

Dk Denmark 

Fr France 

Gr Greece 

Jp Japan 

Uk United kingdom 

Eg Egypt 
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ا(سل) نكةاالما ا اتاالاالمقةا-16
World Wide Web (WWW) 

 Webما هو الوب ؟ 
سالنحبب افببهاا Hyper text ابب ض  اااالا مببابال  ببياال نبباااالةا اببةااااخدااأ ببها

ساابياال ماتق باتاأفبهااااسلاب اعب أاظابارا بذاااالخداا"اات يتبت"اسثا ما اا  اخداااا نكةا
ا.فهاالميكهااالسرسبهالةقهياباالهاقماتاله ق 

الضاصببةالاسبب ض ا ا بباا اببمها"اسل"فببهايت بباباصببةحاتاالبببا"اسل"اتا ببيساالببباسلابب اعبب أ
 نببار اا ببااساااHyper text markup languageع غببةاتي قببهاالبب  االةببا ما

Html. 

ااذاااالت يتبببببت "  مقبببببهاال حنببببباجا  ببببهاالما ا ببببباتا  بببببها بببببنكةا"اسل"سيابببب اتلبببببا ا
نباجا  بهاح اب  قعاالماب ض  االا Web browsers"اسل"لاس ض ا ا ار اتاالبا

تح بببا ا  ببببهاصبببباراسرسبببا اتاسأصببببااتاس بببها يتن ببببةا اببببااتاتنببباااس ا ا ببببا
ينا بذااال نبااالنبيلاال لبيا بناا با ناتضبهااHyperlinksعيسالطات افا ما

الم   بي افبها" بنكةاالسال هاتىانا ات بةافبهاالا يب ا بناا ابه االحاسبناتاالميتن بةال
ا." مقعااتحاباالاالي

ا
 استخدام الوب

الضبببباخد االببببذ اسببببناتااال ببببار االقببببك اس  ببببهاالمابببب ض  ا/تابببب ض  االببببالاتلببببا االامقببببا
ااسبببب اماجاعيتببببا  ا ببببنااحبببب االنببببيا  اال ببببهات  مببببهاالببببها بببباا اببببمها ار بببباتاالببببال

Browsersس ببببذااالاار بببباتاتابببب  قعاالبببب ااجاالببببهاا ك افببببذ ال بببب ااجاالببببهاالببببالا
ا.س ناخدر االكةاب ا القةاا  اتاال نكة

ا
 Netscape برنامج 

ي ببقااعيتببا  ات اببكق المابب ض  اال ببنكةاالغببيحال بب ااجاالببها الببيا بباارخدااالت يتببتا
اسالنييبببببب ا(Web)   اا كاتقببببباتاالبببببالاس بببببااعيتبببببا  ايببببباسال اا ببببباا ااببببباالاببببباالة 
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سال رخد ببةاا(Discussion Groups)س هما بباتاالم اق ببةاا(e-mail)االلى يستببها
(chat)سا  اتاتاااالم ةاتاا(FIP)ا.فهاا  ةا  ىا  ةا

ا
 Netscape Navigatorالمعلومات  رحجولة فى ب

االاصاجاالاييعاالبهاالما ا باتاال بهاتنحب ا  اباافبهاNetscapeي قاالناعيتا  ا
ق نببببباخد ةاساال  ما قبببببةاسالاقاسبببببقةاالة قبببببةاسال ةابببببقةاا ا بببببناالمهببببباالتاالا مقبببببةاساال

الببببخ اكمببببااي ببببقاالببببنا ابببب االنببببةااتال ببببيابااساعقببببعاالابببب عا....سالنببببحقةاسال ا قمقببببة
productsةاببال ايلا  هاالميا هاالمالقةال  يكاتاساالسااقاالمض  ةالض  اتاساساأ/سا

لاابب ااCredit Gardةاال سلقببةاسذلببنا ببناطييببمااسبب ض ا اكببارتااال  مببانابل نارصبب
ا.النةااتا ناطييمااالت يتت

تبببافقياتىبببالق اطنا بببةاالمولةببباتاسالاثبببا ما بببناااNetscape مبببااي بببقااعيتبببا  االببببا
طييماال  ياااللى يستهال ما ا باتا  بها اب ا االابالي اسذلبنا بناطييبمااسب ض ا ا

اserverاجالالضاخد االضااالحاسنناااللى يستهانتلالاNetscape Navigatorالب
أ فبباااال ببالنا ببنا ببيك ناس   هاتاببااسذلببنااNetscapeتببا  االبببا مببااي ببقاالببناعيا

ا.Webلك الةاصةحةاااصةالنا  هاالالا
 :متطلبات تجهيز الحاسب للعمل على الوب

 .تلياال  غقااسيكانا هاهاالماخد  ااتاحاس ا اماا  قكا -1

االببببنالالبببب ااجا  ببببها ببببنكةابامبببب اInternet accountحاببببالاات يتببببتا -1
 أس (PPP) االت يتتاعااس ةاعيستاكاج

 Point to point serial link internet protocol (SLIP)ا

 .عيتا  الالتناجالال نكةا نااالجاالنيستاكاجاالما ض   -3

  بببباا(اweb browserعيتببببا  ا)عيتببببا  ال مالحببببةافببببهالحببببياالما ا بببباتا -6
 .Mosaicاسا اتا نااNetscapeت اكق ا

 
 "ب للعمل على الوبساخطوات تجهيز الح
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ا.(Installation)التناجا  هاالهااتاااعيتا  ااقتحم -1
 .Browserتحمقااعيتاجا ارحاالالا -1

تمببا ااالتنبباجاثببيات ببغقاا ببارحاالببالالابب اجاسالياأت ببغقااعيتببا  ااالتنبباجا -3
 .ذلن
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 تذكر أن
 

 االت يتتا نار ا نا نكةاحاسناتا مكنا ناااللااااالتناجالماليقناالن ي. 
ا
 قببببةتاالحاسبببب ا ببببهاال ببببنكةاالمح   بببباماتا ببببانا ببببنا ببببنكا(LAN)اسال ببببنكةا 

 .(WAN)الااساةا
ا
 النييببببب اااللى يستبببببيا(E-mail)بببببااا  بببببةاتابببببا ا  بببببهايرسببببباجاساسببببب اناجاا 

 .الض الاتال يياةاالى يستقةا ناسإلهاأيا ض ا  ناالاالت يتت
ا
 ايببالاا Webببهاأخدااا ابب ض  اااالا مببابال  بببياال نبباااالةا اببةاسالنحبب افبببياا 

 . ا   اتا اا  اخداااا نكةااالت يتت
ا
 اس بباخدا ابباتاحاسببالا  قببكاتلببا ات ببغقااسي بب ستايببتاالامبباا  ببهاالاا    نببا 

س بباخداا-تببافياعيتببا  الالتنبباجالال ببنكةا-تببافياحاببالاات يتببتا-س هاببهالمبباخد 
 .عيتا  ال مالحةافيالحياالما ا ات

ا
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 األسئلة
 

 :ما المقصود بالمصطلحات التالية .1
ا–اE-mailالنييبب اااللى يستبببياا–اNetworkال بببنكةاا–اInternetاالت يتببتا

اWebالاي ا
 

 :هي متطلبات تجهيز الحاسب للعمل على الويب .2
 ................................... -اأ

 ................................... -ال

 ...................................ا-جااا

ا...................................ا-خداااااااااااا
 

 :هي بخطوات تجهيز الحاسب للعمل على الوي .3
ا...............................ا-أا

ا..............................ا-لا
ا..............................ا-جا
 

 

 ؟(WAN)، والشبكة الواسعة (LAN)ما الفرق بين كل من الشبكة المحلية  .4
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 العاشرالفصل 
 "Outlook Express"بعض استخدامات برنامج 
 

 Outlook Express برنامج استخدام روني جديد بانشاء بريد الكت: أوالا 
نابا ا ياسالتبببأسااس ي بباجابالرسبب Outlook Expressيذااأرخدتااسبب ض ا اعيتببا  ا

فقهببب ا  قبببناات بببابا  بببااناعييبب االى يستببيا  يبب ااببااالببنا ا"E-mails"ةابالنيي يبب
 (SMTP)سبيتببا  اا"Post Office Protocol" (POP)لاسبب ض ا اعيتببا  ا

"Simple Mail Transfer Protocol"ال بذانا امبالناكضباخد قناا"Servers"ا
ا.الرساجاعيي ماااللى يستيايلهاأيا اةاتيي 

 امااالسب اناجا ياسبالتناااللى يستقبةاعق مباا امبااالضباخد اا"POP"أناالضاخد ااالحا
"SMTP"سفقمااي بياتا بقاال ض بااتا.ا  هاتااقاايرساجا ياسالتناااللى يستقةا

ا.ت   اعيي اياالى يستقايا  ي ايااااالناالاا  ات ةقذ ااح ه
ا

لامبةاالاا مبةاا"Tools"ياالضقباراثبيااا باOutlook Expressقياع  غقااعيتبا  ا
لابب  ااسبالا لاببياا"Accounts"الما بحةالال افببذ الال بكااال ببالياثبيااتاببيا  بها

ا:(81)ارقيلنا يبعاحاارااالتناجالاالت يتتاكماافهاال كاا

 

ا(81) كاارقيا
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أنا لاببياعنييببب ماااللى يستببياثببيااتاببيا  بببهاا قعايخدابباجااسبببمناكمببااتييبب س  ببااتابب 
ثبيااخداباا  بااناعييب ماااللى يستبيافبياالميببعاالمضنب البذلنا.ا"NEXT"اقارا

ا اسبببببالاتلابببببيالبببببناالناتافبببببذ االحبببببااراالما بببببحةالال بببببكا"NEXT"ثبببببيااتابببببيا
ا:(81)رقي

ا

 
ا(81) كاارقيا

ا

اخداببباااسبببيااببباخد اعيستاكببباجاتابببااافبببياالميببببعاا سج اثبببياPOPاخداببباااسبببيااببباخد االببببا
النييببببب اااللى يستبببببيافبببببياالميببببببعاال ببببباتيا    بببببذاسبببببالا ابببببا اعيتبببببا  اا  بببببةاالنييببببب ا

 ا"NEXT"ع بببافقيا بببذااالما ا بببات اثبببيااتابببيافببباقااقببباراا"ISP"االلى يستبببيا
ا:(83)رقيا ا  ااسالا لايالنا يبعاالحااراالم الكال  كا
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ا
ا(83) كاارقيا

ا
لابيااسببياعييب ماااللى يستبيات اا قبايالال بكااالابباعم اح بها بذااالض با اأنا سي نغبيا

لإخدابببباجاك مببببةاالابببياالضاصببببةالببببناسإذاالبببيا حبببب ثاذلبببن اقببببيالإخداالببببكاثاتقبببة اثببببياقبببيا
"Password"عا الحلببببببببببةاأنا  بببببببببباماا كاتقببببببببببةال ببببببببببذكيا ببببببببببذااالى مببببببببببةابببببببببببب ا

"Remember Password"ع بذكقيمالب يااسبيا بياخدلافبياحالبةاتابقاتناا
ا.يي اااللى يستيال  اا اا عا ااعااا نا ياسالتلى مةاالايالة ااقا مةاالن

ا

 ك االلكترونيبريدلدات لمجالنسخ االحتياطي : ثانياا 
اعيتبا  ا بمنالضااالبنارسا ااالنيي ااجلى يستياا مكنا مااتاضةااح قاطقكا ن

Outlook Expressته  ا  ا  احاقاقبةاكبانا بناتا  قعاس ناثيا افياخدقا ما
ا.ل قاراالىايبيافه  ا ناحاسابناال ضني   ااتا ا اااالممكناح سثاا

 Outlookيصب ارااع حب ي  اأسانبااالضباااعببا اال  غقببا اع غققبياتلببتاتابيذااك 

Expressيلبهاالضبااالبناتااا مقبعارسبا ااالنييب ااجلى يستبيااحق ئذاس يغ افها
ا.ال لا االه ي 
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ا:قاطقايالمه  اتاعيي ماااللى يستي ا ااتا مااتاضايااحاي يفقماسا
ثببياانبب ا كاتبباياا"Outlook Express"عيتببا  ا(ات ببغقا) أا نا ببي الةبب اااعبب
اراأخدساتاببببطا  ببهااقبماالفغببب ماااللى يستببيا ببناطييببب اتاعييببب ايالمه ببب  يبب(ا اقابايا)

"Tools"ثبببيااقببباراعببب ا ااا"Options"فبببياقا مبببةاا"Outlook 

Express"ا:(86)ارقيا اس  ااسالا لايالنا يبعاالحااراالمم اافياال كا

ا
ا(86) كاارقيا

ا

 اثبببيااتابببيا  بببهاترا"Maintenance"ا"النببقاتة"اتاببيافببباقا ال بببةاال نايببب ا
 اسالناسببالا لاببيالببنا يبببعاالحبباارا"Store Folder"تضببهينا ه بب ا
 اس  ببببكاتابببب  قعاأنات نببببقناالماببببارايلببببها اقببببعا ه بببب اتاعييبببب ما(85)لال ببببكاارقببببي
 ببببنال اببببخااليسببببا ااسالا ببببناأنا ايفببببةا ببببذااالماببببارا ابببب اأ ببببيايا ةقبببب ايا.اااللى يستببببي

 ه  اتاعيي ماااللى يستي اسذلناع اخاالمااراكا الياع ل قبااتنبكاكمباافبياال بكاا
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سباب ات  ب ما.ا"C" بعا ة باحاا"CTRL"ال الي اثيااس مياراالفغطا  ها ة باحا
ح بهاالاتابا اع غققبياأياا"Cancel" ناتابخاكبااالمابار اا بغطا  بهااقبارا

ا. ح ا ا نااليسا ااالم اااة
ا

ا
ا(85)ا كاارقي

 
ا"Paste"جخدراجاا"MS-Word"(ات ببغقا)لابب ااتمببا اتاببخاالماببار اقببيالةبب اا

(ا"V"س ة باحاا"CTRL" بعااسب مياراالفبغطا  بها ة باحا)المه  اتاالم ابااةا
السب اناجاال ابضةااله يب  ا بنااليسبا ااااللى يستقبةاالضاصبةااكفيا ا   ا ااتضننب

 My" اقببيالاسبب ض ا ااقبباراببببله ي اابببباا ببعاالما  بهاجات اا بببسإذااك ببتاالاتبب.الببن

Computer"أساعيتا ببببب اا"Windows Explorer"ل بببي الاببب اا
س مقاااالااااال  ب اخداا"etc., Offline, Inbox"الم ةاتالمامقاتا

(.dbx)س بهاك ابباايذنا  ةبباتاي نغببياتاببضاااا"Backup"ببهاا  "CD"أساا
اتاالم ابااة اقبياسالس ي ا اكافةا  ةاتاالمه ب .اغقي اا ناسسا طاال ضهيناا اي ا

لال لببا اا"Store folder"اليسببا اافببيا ه بب ااسببمكاا"Copy"خاببببع ا
ا.اله ي 

 
 االلكترونية كعناويندفتر لنسخ دليل : ثالثاا 
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A guide to backing up your address book                          

سثايناال اببببخااالح قبببباطيالبببب ف يا  اسي ببببناااللى يستقببببةا ابببب  قعاأنايببببافيالببببناحبببب 
ا.  ا  ا   افا اا ا ا

 اأساا بباسيناالضببااالببنايلببهاكمنقبباتياآاببي مببااأتاببااسسببق ةا ةقبب  ا بب اال اببااخدف ببياال
سالبب لقااالحببالياي ضبب االض ببااتاالاا بب ااتنا ابباال  اببخاال ببنالاسبب ض ا ا.ال حبب ي اا
ا."Outlook Express"عيتا  ا

ا غطا اثيا"Outlook Express"سل ن بافياذلناقياأسالياع  غقااعيتا  ا
"اتنببببببب يي"اثبببببببياقبببببببياع مييببببببياالةبببببببار ا  بببببببهااقببببببباراا"File"  ببببببهااقبببببببارا  ببببببب ا

"Export"ثبياا بغطا  بهاخدف بياالا باسيناا"Address Book"اس  باا 
ا:(84)ارقيسالا لايالنا يبعاال ن يياالم ارايلقكالال كاا

ا
ا(84) كاارقيا

كمنقباتياآابيااسبب ض ا اا"PC"س بناالمةفباال نب يياخدف بيا  اسي بناالضبااايلبها
سباب  ااا بغطا ا(ل رقبا ا ةنبالةالةنبالت)ا"Text File"م ةباتاال نبقةاال

ثيااخداااالمااراالذياتيي الحةااخدف يا  اسي ناا"Export"  هااقاراتن ييا
:افقببببببببببببببببببببببببببك اسفببببببببببببببببببببببببببياحال  بببببببببببببببببببببببببباا ببببببببببببببببببببببببببذااقم بببببببببببببببببببببببببباالاسبببببببببببببببببببببببببب ض ا االماببببببببببببببببببببببببببار

d:\backup\addresses.csvا
ا
ا
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ا
ا(87) كاارقيا

ا
اناتيي  اسلىنا ه ا  قناتامق كاسيمك ناتاااخدف يا  اسي ناااللى يستيايلهاأيا ك

 اسباببب اأناتابببا الإخداببباجااسبببيا"Suffix.csv"لاسببيا  ببب ا  يببب البببكااال  ببب اخدا
 بي اأابي اثبياأاقبيايا  بهااقباراا"Next"الم  اسالمااراقيالالفغطا  بهااقبارا

"Finish"سإذاا ببااتمببتاالام قببةاع هبباحاسببالاتلاببيا.االتاببابا م قببةاال نبب ييا
الىا بباال نبب ييا  ةاتببنايلببهاالمكببانااله يبب الالانببار الببنا نببار اال   قبب ا  ببهاال هبباحا

ا:ال القة
"Address book export process has completed"  

ا
سبالم بببباا مك ببببنااسبببب قياخداخدف ببببياالا بببباسينالام قببببةا كاببببقةالام قببببةاال نبببب يياالابببباعما

قياخداببببببباسةا  ببببهااس بياالمبببببببببببثبببببياتمييا"File" ببببيحاا اس  بببببااقببببيالاا قبببببارا  بببب ا
"Import"يا  باسيناآابيابببطا  بهاخدفببغثياالفا "Other Address 
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Book"سببالا  بببيحا  قبببناالابببواجالضنبباااتببا االبب ف ياالببذياتييبب افاببيا اس  بباا
 ناالاا مةاثبيااتابيا(الةااصااتةنااعقناالاقي)ا"Text File"لاا قارااقارا

لابب  ااسببالاتابب جا ببناالمكبباناالببذياتييبب افقببكااسبب قياخداا"Import"  ببها ة بباحا
ح بهاتمبا اا"Next"ثبيااقباراا"Browse"فابيالاا قبارااقبارااخدف يا  اسي ن 

ا."Finish" م قةااالس قياخدالك مةا
 

 :االلكتروني البريدي لحسابالعدادات االنسخ االحتياطي : رابعاا 
Backing up Outlook Express accounts - Internet account 

settings 

ساا "POP"لنيي يبببةاالضاخد قبببن ببباخد ا ببباات مبببااي بب اخداتاالحااعببباتاااللى يستقبببةاا
"SMTP"ا. مااسنماأناذكيتاالاج افةايلهااسياالما ض  اسك مةاالايا

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 على اإلنترنتااللكترونية البريدية ك اتعدادات حسابإلالنسخ االحتياطي 
Backing up your internet account settingsا

أتاببيا  ببهااقبباراثببياا"Outlook Express"ااعيتببا  اب أاأسالياع  غقبببيعبب
حابببببببالاتاالنييببببببب ا)ا"accounts"اراحابببببببالاتابثبببببببيااقبببببببا"Tools"أخدساتا

ا(88)رقيااابالمم  ةالال ك ناالاا مةاا(االلى يستي
ا
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ا
ا(88) كاارقيا
ا

 Internet"تاببببباتااالت يتبااالحااعبببباارااببببعاحببببيا يبببببااسقلاببببلا  ببب

accounts"ا:(89)رقيااكماافياال كاا
ا

ا
ا(89) كاارقيا
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ا
فببياسا ااالت يتببتا  ببهاالهاتبب اا  اببيلسببالاتببي احاببالناا(89)رقببيااسفببياال ببكا

سقبببيااpop.example.com:لنببب خداتابببخاحابببالا ابببمهتحبببناالحببباليا  ال ببباا
اجت يتببببتاثببببيااتاببببيا  ببببهاتراتنبببب ييالحاببببالنا(اع اببببي اساحبببب  ايلببببهاالقاببببار) ايببببح ع 

"Export"فاببالا لاببيالببنا يبببعاحبباارا ببناتنبب يياحاببالاتااالت يتببتاكمببااا
ا:(98)رقياافياال كا

 

 
ا(98) كاارقيا

 يببعااسبياالم بب افبيااسببمايايخداباايااله يب  اثبياات اباايلبهاحقب اتييب احةبباااج ب اخدات
 ببيرا ببذااالام قببةال اببخاا."Save"اثببيااتاببيافبباقاالببهراحةببا(اأسااتيكببكاكمبباا ببا)

ا بغطا  بهااقبارايغبالقا   ااالت اابا ناال ابخاساا الا ي ا ناالحاالاتاال ياتيي 
"Close".ا

 

  دادات حسابك على اإلنترنتاستعادة إع
Restoring your internet account settings 

ع ن ييا  ةاتاحاالاتااالت يتتالاسمابا  ةاتااOutlook Express اا اعيتا  ا
سالسبب ااخد اي بب اخداتاحاببالاتنا  ببهااالت يتببت اقببياع  ببغقااا(iaf.)ذيااال  بب اخدا
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(ا قياخداسببببب)أسالياالبببببذياتييببببب ايخدراجاا"Outlook Express"عيتبببببا  ا
"Import"ثبيااا بياأخدساتاي ب اخداتاحابالاتنافقبك اا"Tools"ثبياحاببالاتاا

"Accounts"ناالاا مة الا  ااسبالا لابيا يببعاحبااراحابالاتااالت يتبتاا 
"Internet accounts"ا:(91 91)أرقا اكماافياال ك قناا

ا

ا
ا(91) كاارقيا

ا

اسبب قياخداسبالا لابيا يببعاحبااراا"import"س  ب االفبغطا  بهااقبارااسبب قياخدا
اكماافبياال بكاا"Import Internet Account"حاالاتااالت يتتا

ا:(91)رقي
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ا
ا(91) كاارقيا

ا
الحببيايلبببهاالمه بب االبببذياتييبب احةببباا ه ببب اتناالمنبب ر ايلقبببكاساا بباراعقاببباراالمببباسةا

فبببببببببببببيا  ال ببببببببببببببااالحببببببببببببباليا بببببببببببببباا}اساا بببببببببببببياالحابببببببببببببالاالببببببببببببببذياتييببببببببببببب ااسبببببببببببببب قياخداا
(POP.example.com.iaf)}اثبببببيااتابببببيا  بببببهااقبببببارافببببب اا"Open"ا

سبابب اتمببا ا م قببةااالسبب قياخدا هبب ا يا اببةاال   بب ا ببناس بباخداالم ةبباتاالمابب ارخد افببيا
ا."Internet accounts" يبعاحاالاتااالت يتتاالما ارخد ا
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 تذكر أن
ا
 عيتبا  اOutlook Expressاب ض  االرسباجاأسااسب ي ا االمياسبالتاا 

 .(E-mail)النيي  ةا
ا
 مكبنااسب ض ا اعيتبا  ا Outlook Expressفبيايت باباعييب االى يستبياا

خدلقبببببااال ابببببخاخدف بببببياا-ال ابببببخااالح قببببباطيالمه ببببب اتاالنييببببب اااللى يستبببببيا-  يببببب 
ال اببببببخااالح قبببببباطياال بببببب اخداتاالحاببببببالاااللى يستببببببياا-الا بببببباسيناااللى يستقببببببة

 .النيي ي
ا
 مكببببنا مببببااتاببببضةااح قاطقببببةا ببببنارسببببا ااالنييبببب اااللى يستببببيا ببببمناعيتببببا  ا 

Outlook Expressه بب احبب سثااتا ببا اال قببارافببياخدقببا ماسذلببنالا 
 .فه  

ا
 ا نببياكبباا ببنا Post Office Protocol (POP) ااااااااااااااااا

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)ا
 .الرساجاعيي ماااللى يستيايلهاأيا اةاتيي ا(Servers) ضاخد قببنا

ا
 ببببباخد ا ببببباات بببببمااي ببببب اخداتاالحاسبببببناتاااللى يستقبببببةاالنيي  بببببةا  بببببهاالضببببباخد قناا 

POP SMTPا.لاال افةايلهاالما ض  اسك مةاالايا
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 األسئلة
ا

 Outlook expressمن أهم استخدامات برنامج  .1

ا...................................ا-أاا
ا..................................ا-لا
ا..................................ا-جاا
ا...................................ا-خداا
 

 Outlook expressام برنامج باستخد .2

ااذكياالض ااتاالاا  ات ةقذ ااالت اباعيي االى يستيا  ي  ا–أا
ااذكياا ااتا مااتاخااح قاطيالمه  اتاالنيي اااللى يستي ا-ل
ااذكياا ااتا مااخدلقاال اخاخدف ياالا اسيناااللى يستقة ا–جا
قبةاالنيي  بةا  بهاحاالاتناااللى يستااذكياا ااتاال اخااالح قاطياال  اخداتا-خداا

ااالت يتت 
ااذكياا ااتااس ااخد اي  اخداتاحاالنا  هااالت يتت ا- ب
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امقدمة
ا

احب ااStatistical Package for Socials Sciences SPSS ا نبياعيتبا  االببا
فهاتةساالاقبتا اب ااحب اا بياالنبيا  اعيا  االحاس اال  نقاقةافها هاجااالحناباسا

االحنببببا قةافببببها هبببباجاال ح قبببباااالحنببببا هالمض  بببب االا ببببا النببببةةا ا ببببةاسالا ببببا ا
ا.اال  ما قةالنةةاااصة

س مبباايهيببب اا مقببةاال ح قببباااالحنببا هافبببهاالستببةااالاقبببي اتهايبب اعبببااستببيا ياالنقاتببباتا
ا  مببب ا  بببهاسالما ا ببباتال بببكاا ا ببباا مببباا ابببيحاالناحببب الى قبببيااالا بببابااذاا ببباا

 بناالبنطباس ب  افهاال ح قاااالحنبا هاتا قبنا(االحاالاتاالق سية)ال يقاال ا ق  ةا
    ا يسر ااال  ماخدا  هاسسق ةااسااخدا ا باا بنا باتاااتحاقبمااال ياالذ ايا ال قة
فاصبنااالقبا اا.ةافهااالتهاتااساال قبةافبهاال اب يياس بناثبيااتضباذاالابياراالاب قي الايا

 ا(user)لا بببببةاالما ا اتقبببببةاسال بببببهات ىبببببانا بببببناالماببببب ض  ا  ببببباما ببببباا ابببببيلالالم 
ا.(softwares)سالني هقببببببباتاا(data)سالنقاتببببببباتاا(hardware)سالحاسببببببب االلبببببببها

اwindowsالبذ ا امبااتحبتاتلبا ات بغقاااSPSSسسق يااال ار ا  بااالبهااصب ارا
حقبب ا اببا  ا ببذااالنيتببا  افببهاا ببياباالى قببيا ببناالماببا ااspss-winاسا بباا اببيلا

تضبببببهينات بببببا  اال ح قببببباااالحنبببببا هاساضبببببهيناالنقاتبببببات اتحبببببايالتاالنقاتببببباتا  اببببباات
(output)ارسا اتاعقاتقةا Graphsطنعاال  ا  اساستضهي اا ااprint.اا

سي  اسجا ذااالههبا بناالى بالاأربابةا ا با ات اي باق اا سجا  ابااكقةقبةاال اا باا
 ا"SPSS"قيا ببببعاالنقاتبببباتاسالم ةبببباتالاسبببب ض ا اعيتببببا  اال ح قبببباااالحنببببا ياال ببببا

سي بباق االما ببا اال بباتياكقةقببةاتابب ييالابب ااالحنبباباتاالاصببةقةا  ببااالم اسببطا
الحااعهاسالا  سياسغقي اا نا اايقساال اسط الاج افةايلهاكقةقةاحاالا اايقسا

أ ااالما ا اال الب افق  باسجاكقةقبةاتح قباا.اال   تا  ااال نايناساالتحيالاالماقاريا
سأاقببيايااق نبباخد ةاالسبب ايابا ابب التاتغقي بباافببياالمابب انا االتهبباااالاببا ال م غقببياتااال
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ي  باسجاالما ببا االيالببعاكقةقببةاتح قبباااالرتنبباطاساالتحبب اراعببقناالم غقببياتااالق نبباخد ةا
ا.الناق ةاسالم ا خد ال  ح قاااالحنا يال االقاتاعقناالم غقيات

 
 SPSS WINالتعامل مع البيانات والملفات باستخدام : الموضوع األول

 : لبياناتاإلحصائي لتحليل ات الخطو  .1

 ببيا هما ببةا ببناالمببااخداال ببياتابب ض  اكاا بب  ال  اصبباايلببهاقببيارات اسال اصبباايلببها
قبببياراتاأ بببيا ابببيا مارسبببكا مقبببعاا فبببياخدا  بببهاااببب اللاتضننببباتاي استا ببب ا ببب  ا

اس هاا اا ناخدراأسلقةا  ااقاتات ناخدرا مكناأناتحناا ناااللااا  ها ذااالن
الخ اأسا ااتحناا  قكا نا...أساال هارلااSurveysاحاا ااتحناا  قكا ناالم

ا(.الخ....احناباتاالاتارات)ثاتايةا ناخدرا
سالحناجا  هاالنقاتاتاالا ا اكافقبايالحب اذاتبكاعباا هب اأنات اصباايلبهااالسب   اجا

لببذلنافمببناالماببيا بب اياأنا اببيلاا المن ببها  قاببااس ببذااا  ببيا اببيلاع ح قببااالنقاتببات
سيمكببناتح قببااالنقاتبباتال ببيقا ض  ةببةاا.يا ح ا اببااسكقةقببةاتح ق اباالمبيباالنقاتبباتاال بب

س  ابببب خد افةببببيالابببب اا حقبببباناالاي ه  ببببااسببببا ا م قببببةاسصبببب االنقاتببببات استض  بببب ا
س ببببكاااالماالهببببةااالحنببببا قةاأساتح قببببااالنقاتبببباتاتناببببايال ابببب لاالببببذياتابببباهايلقببببك 

تييبب  اااال ببيالنقاتبباتاال ببيات اا بباا ااببا اسياببا  تااالحاسبب افببياي ببياباال ح ببقالتا
 تكا ا اا نااح مالقةاالض  اسالاقتاالم  الال اقبا الام قبةاال ح قبااسسباالةاسيابيا

سالحاس االا ض اراا سب الاالمال بيالام قبةاال ح قبااسالا ابا اع ةابقياال  با  اا.ا خداب
ا.سلىناالناح ا ااالذيا ح خداذلناطناايالا فكاسطنقاةاالنقاتات

 
 :حليل البياناتالخطوات التي تمر بها عملية ت

تاببب االض بببا اا سلبببهافبببياي بببياباأ الحببب ا بببااتاببب يياطنقابببةا :تصرررميم الدراسرررة .1
 .النقاتاتاال ياتح ا اااس ناأيناتهمااااسكق اتهمع
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ي فببمنايخدابباجاالنقاتبباتافببياالحاسبب الحقبب اتنببناا ببا ه ا: اسررتخدام الحاسررب .2
  الالس ض ا اسيه اأنات    ا ناخدقةااالخدااجاسسال ةاال ي قهاح هاتفمنات با

 .صحقحةاسخدققاة

لحاسب اتنبب أا م قبةاال ح قبباالاب ايخدابباجاالنقاتباتافبيا  بب الا: توصريف البيانررات .3
 .سالض ا اا سلهافيا م قةاال ح قاا ياتاصق االنقاتاتاال ياتيايخداالاا

  اسبببب ال ح قبببباااينااا قبببباراأسبببب ال: اختيررررار األسررررلوب االحصررررائي المناسررررب .4
 :النقاتاتاتحكمكاأ ارا  ي  ا  اا

ال راسة  لااا–أا
ا(الخ....ا-كمقةاا-سصةقةا)اتا اال راسةاا-ل
ا-حهبببببياالاق بببببة)تحاقبببببماال بببببيسطاالضاصبببببةالا سببببب الاالبببببذيا اببببب ض  اا-ج

 (الخ...

اجحنببببا قةافببببياثبببببالثا(االماالهببببات)سبنببببةةا ا ببببةا مكببببناأناتنبببب  اا سبببببالق ا
ا: هما اتا ي

ا:سص االنقاتات .1
الهببب اسجاال ىياريبببةااليسبببا اسااال بببيات رسبببااا  بببا(االلببباا ي)تاببب ض  الاصببب االلبببا ي ا

ا.اايقساال   تاساالل ااباسال ةيطاسالم اس اتاس 
ا
ا:اا ناراتاالةيسح .1

تا ض  ال    ب ا بنافي بقةا اق بةاأسا ب  اتحابما ااالق ابااأساالا نباراأناالةبيقاذسا
χ أ االاس ناأ    ااااا ناراخداللةايحنا قةا

ا.Z ااT ا2
ا:سص االاالقات .3

ناأساأ  ببياس  اببااتح قبباااالتحبب اراسال نببايناتابب ض  ال اييببياس بباخدا القببةاعببقنا  غقببيي
ا.الخ...سال ح قااالاا  ياستح قااالاالساااله  قة
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ال بببببياتمبببببياعاببببباا م قبببببةاال ح قببببباا(االمياحبببببا)الض بببببااتا(ا93رقبببببي بببببكاا)سيا ببببباا
ا.االحنا ي

ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 (93) كاارقيا
 

 : SPSSWINاألنظمة الجاهزة ونظام  .2

ا:االحنابا مامةاالها ه افيايا  اتا انا ناا تل
ا:ا تلمةاالناق ةا-أاا

الاتح ببباجا سا بببيا اق بببةاعببباا نبببممةا  بببهاأسببباةااا قببباراتا  اببب خد اس  ببباجاذلببببنا
ا.Microstat, Statpackا تلمةاالناق ةا

ا
ا

 مجع البياانت

 تفريغ وترميز البياانت

 إدخال البياانت على احلاسب

 توصيف البياانت

 إعداد برانمج وتنفيذه

 استخراج النتائج

 تفسري النتائج
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ا:ا تلمةاا   ياتااق اياا-لا
ااس هاتح اجايلهاك الةاأسا يا ح خد اأساسق قبةاأساتحةبااج اخدتاباا  ب  ااتح باجايلقاب

ست مقبببها بببذااا تلمبببةالالميستبببةاسسبببي ةاال  بببا  اس  ببباجا بببذااا تلمبببةاا   بببياتااقببب ايا
SPSSWIN, SAS, BMDP, MINITAB.ا

ا
ل ني هقببببببببباتاتاببببببببالاتاال ببببببببيكاتاالم  هببببببببةاا(Windows)س ببببببببعاظابببببببباراال اافببببببببذا

(Softwares)الجاال اافبذاس بابتااصب اراتاباا بناابباال امببفيااص اراتاباSPSS 

Ander Windowsا8.0.0ح بببهاسصببب تاالنااجصببب اراا5.0.2صببب ارا بببنااجا
ل امبباا ببنااببالجاا((Windows95)الا امبباايالافببياا7.0.0اع بب أا ببنااالصبب ارا)

عيتا  اال اافذافيايطارارسا ه اا  ياالذيا ايا  هاالهمقعاااصةاغقياالم مقنا
ا.لق اا االنار ا نا ةال غا ةاDOSيلما ايا ق اياع لا ات غقاا

 

 :SPSSWINتعريف النظام 
 بااتلبا ااحنببا يا  ىا باا اب ض  اال ح قبباااالحنبا ياالنابقطاسالم ابب  افبيا هبباجا

الةببببيسحاالا ببببا ااال  ما قببببةاع ا ببببةا ببببناالهبببب اسجاال ىياريببببةايلببببهاا ببببيابااا نبببباراتا
ا.االحنا ياالم ا خدااالحنا قةاسال ح قا

 

 :SPSSWINأهم العمليات التي يمكن القيام بها باستخدام نظام 
بالا اال حايالتاسال حايياتافياالنقاتاتاسااباا ما  غقبياال لا ا مك كاا يا .1

 كببانا ببنا بب  ا  غقببياتاأصبب قةاأساي بباخد اتاييببفاأصبب هاأساي بباخد اتي قببهاا  يبب 
 .الخ..ستىاي ا  غقياأص يا

 .الم غقياتاالم ا    مكناقنياال ح قاا  ها هما ةا اق ةا نا .1

 . مكنافناا هما ةا ناالم غقياتافيا   ا ا اا .3

قبباااجحنببا ياعبب بايا ببناالماببايقسااالحنببا قةاا سلقببةايلببهاال ح قببااي ببياباال ح  .6
 .االحنا ياالم ا خد
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 :SPSSWINأهم العمليات التى يقوم بها نظام 
ا .Sort 1اال يتق اال نا   اسال  اتليال نقاتات

 مبببببااال ىبببببياراتال نقاتببببباتاأسالاي بببببااا بببببعا
ا.حاالاالماايقسااجحنا قةاا سلقة

Frequencies 1. ا

ا .Crosstabs 3اىياراتاالمهخدس ةالم غقييناأساأ  ي مااال 
ا .Descriptive Measures 6النقاناالماايقسااجحنا قةاا سلقة

 ,T testاا نبباراتاالةبيسحاالمام قبةاس  اباا

One way 

Test Of Hypotheses 5. ا

ا .NPAR 4ااا ناراتاالةيسحاالال ام قة
ا .GRAPH 7ارسياأ كاجااالت  اراعقناالم غقيات

ا .Correlation 8اطاعقناالم غقياتاالىمقةاأساالاصةقةاالرتنا
االتحبببب اراالض ببببياالنابببببقطاسالم ابببب خداسغقبببببيا

االض ياعقناالم غقيات
Regression 9. ا

ا .Cluster Analysis 18ا(تح قااال هماات)ال ح قااالا ااخد ا
 Discriminantاتح قااال مايه

Analysis 11. ا

ا .Factor Analysis 11اال ح قااالاا  ي
ا .Logistic Regression 13اقا ياالتح اراال ا 

ا .Time Series 16االاالساااله  قة
 ADVANCEDاا م قاتاأاي ا  ا  ة

)Survival, 

Loglinear... 

ا .15

 :تشغيل النظام .3

ا:يا  احال انال  غقااال لا ا ما
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ست ةقبببذا اثبببياي قبببكاأ بببياآابببيا(اال افبببذ )ال  بببغقااالمنا بببياأ ااا قببباراا  بببيا .1
 .س كذا

(الابب ااا قبباراتاافببذ ااأساك اع ابباافببيا  بب )قمبباتا  الببةا مقببعاا سا ببياسال ا  .1
فااا  بها ي اساح  افيا   اساح اثيااس   ا كاست ةقذا مقعاا سا ياأسالا

ال ببا اةالنببةةا ا ببةالابباالةااالا قببارااالحالببةاسالحالببةاا سلببها ببه اال بباالي
أ ااال اتقبةافقةفباااسب ض ا ااافبياحالبةاالنبيا  اا سال  غقاا نااالجاال اافذ

لاج بافةايلبهاذلبنافإتببكاا أساال بياتا ب افقاباا م قباتاك قبي ا  ىبير اال اي بة
ااصبةال بذيناا مكناتنحقااست اقااالنيا  الااالةاأ  يا ناالحالةاا سلبه

 .SPSS Under DOSسنمالاياال اا اا عا

ا
 :SPSSWINالملفات التي يتعامل معها نظام  .4

ا:ي ياال اا اا عاثالثا  ةاتار قاقةا ي
س ببااالم بب االببذيا ح ببايا  ببهاالنقاتبباتاالمببياخداا(Data File)تا  بب االنقاتبباا-أاا

ا.SAVتح ق اااسية اا ذااالم  ا نا ي اسيكاناا   اخداا
تا  الكاال  با  االم حنباا  قاباا بناال  بغقااا(Output File)   اال  ا  اا–لا

س  ببب احةلبببكا كببباناا  ببب اخداااOutputسي ىبببانا بببذااالم ببب ا نا بببي اتحبببتااسبببيا
LSTكاناا7.0.0 اراتااع  أا ناباافيااالصبأ ا6.1.3ح هاا اراتببفيااالصا 

Navigator Documentسا   اخداااSPO.ا
تا بب افقببكا مقببعااليسببا اتاا(CHART FILE)  بب االيسببا اتاسا  ببكاجاا–جا

ا.ستا عااليسا اتافياتةسا   اال  ا  افيااالص اراتاالح ي ةال ياتةذتا
ا

  ها مقعاا سا بياسالام قباتا ااالذيا ح ا اا(Syntax File)   اا سا ياا–خدا
المياخدات ةقذ ااج بياباال ح قبااسالاي ىبانا بذااالم ب ا نا بي اسإتمباا ابا الإت با كا

ا.SPSالما ض  اس   احةلكا كاناا   اخداا
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فببياحالببةاي ىبباناأ فببايا نا ببي ا(اج)ي ىاتبباا نا ببي اأ بباا(اأا ال)سيالحببااأناالم ةببقنا
ا.ذااأراخداالما ض  اذلنفالاي ىانايالاي(اخد)س اخدارسا اتاأ ااالم  ا

ا
لال ايلا  بهااسب   ابا حاناالن بااSPSSWINسقنااالن بافهاال اا اا عاتلا ا
ا:تلا اال اافذاسفاايال ض ااتاال القة

سبابباا هما ببةا ببناا  ااتبباتاسكبباا(ايخدار االنببيا  ) ةبب ااتلببا اال اافببذاالي قاببقةا:اأساليا
لالةبببب ر ااSPSSWINاتببببةاتض ببببارا  اببببااأ اأ ااتبببةاتم ببببااتلا بببباياأسا هما ببببةاأتلمبببةا

كمباالال بكاارقبياا.ف لاياال ا ةااالف  احقبةال  لبا تفغطا يتقنا  هاتر ااا  ايا
ا(95 96)
ا

ا
ا(96) كاارقيا

ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا(95) كاارقيا

ا

سكمببااتببي اال افببذ االضاصببةاع اببهقااالنقاتببات استا بب اأاببي ا ابب  ي اااصببةاع  بببا  ا
 اأفاقبببةاي اسببب ااااسبببياال لبببا االام قببباتاال بببياتببب ياسكبببذلنايا ببب اأ  بببهاال افبببذ ا اببب يا

ا:سأسة اااتا  االاا مةاالي قاقةاستح ا ا  ها هما ةا نااالا قاراتا ه
 

 
 :Fileملف 

ا سا بببياالضاصبببةالال اا ببباا بببعا  ةببباتاالنقاتببباتاأساال  بببا  اأساسيح بببا ا  بببها مقبببعا
ا:(94)لال كاارقيااال نا ةاأساالضيسجا ناال لا اس هاكما
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ا
ا(94) كاارقيا
ا
ا
ا

 :NEWجديد  .1
 بي اس  ب االفبغطا  ب اعقاتباتاأسات با  اأساأسااتا ض  الةب اا  ب ا  يب اسبااباكبان

ا.ا يا  اااالم  االمياخدايت اؤا  قكاتلاياقا مةاا
 :OPENفتح  .2

 اأسارسببا ات  اأساأسا ببياتابب ض  الةبب اا  بب اقبب  ياسببااباكبباناالم بب اعقاتبباتاأسات ببا
ا.ف حكيا  اااتا االم  االمياخدااا تلاياقا مةااكس   االفغطا  ق

3. Read Text data: 
تابب ض  الةبب اا  بب اعقاتبباتا اببيسب اع غببةااجتابباناس  بب االفببغطا  قببكاتلاببياقا مببةا

سقبب ااDAT ببعا الحلببةاأناا  بب اخدا ببذااالم بب ا ببااا   اببااالم بب االمببياخداف حببكاا ببيا
ا.FIXED(ا   لمة)غقياالحي ااسأاFREEلالنقغةاالحي ااايا ك ابا كانا
- FIXED FORMATابببافةاعبببقناكببباا  غقبببياخدسناتبببيما(اغقبببياالحبببي )ا 

ا.سآاي
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- FREE FORMATيما ابافةا  بهاا قبااعبقناكباا  غقبيات  اا(االحي )ا 
ا.سآاي

ساحببب ات بببااسباببب ااا قببباراصبببقغةاالى البببةاتحببب خدااسبببياالم ببب اس كببباناس ببباخدااس  غقياتبببكا
فقلابببيافبببياقا مبببةاالم غقبببياتاثبببياالم غقبببياالبببذياي قبببكااAddالابببيالالفبببغطا  بببها

ا.س كذا
ات ابباباكبباارقببياالببةاالم  لمببةاالعبب اأنا حبب خدالببكارقببياع ا ببةاساالحببااأناالم غقببيافببياالح

ا. ماخد
4. Close: تا ض  الغ ماالم ةات 
5. Save Data :تا ض  الحةااالم ةات 

4. Save as:تا ض  الحةااالم ةاتالاسياآاياأسافيا كاناأايا. 

7. Display Data INFO…  :لنقباناالما ا باتاالضاصبةاستلابياال  با  افبيا
 .   اال  ا  

8. Apply Data Dictionary…  :لببب  ا  ببب االنقبباناالما ا ببباتاالضاصببة
 .عقاتاتا ا اخداستلاياال  ا  افيا   اال  ا  

9. Print  :تا ض  ال نا ةاالم ةات. 

18. Print Setup:تا ض  اج  اخداتاال نا ةاساا قار اا. 

11. Stop SPSS Processor :تا ض  اج االات ةقذاأ ا م قة. 

11. Exit:تا ض  ال ضيسجاتاا قايا ناتلا ااSPSS.ا
ا
ا
ا

ستلابببياعابببااالاا مبببةااSPSSWINسيا بببااال بببكااال بببالياال افبببذ االي قابببقةال  لبببا ا
فبياكباا بنااجصب ارا)الي قاقةاسالم ةاتاال الثاالي قابقةاال بياي اا باا اابااال لبا ا

ا:س ها(6.1.3ساالص اراا7.5
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ا(97) كاارقياا(Data File)   االنقاتاتاا-أاا
ا(98)قيا كااراا(Output File)   اال  ا  اا–لا
ا(99) كاارقياا(Chart File)   االيسا اتاسا  كاجاا–جا

ا

ا
ا(97) كاارقيا
ا

ا
ا(98) كاارقيا
ا

    االنقاتاتاا-أا

    اال  ا  ا-لا
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ا
ا(99) كاارقيا
ا

 إدخال وتعريف البيانات .5
اSPSSWINلا ا معاالنقاتاتا ق اتقاياي يايخداالاباافبيا  ب اسباابالاسب ض ا اتلبا ا

ا.الخ.ا..اDbaseأسااLotusأسااWord Processingأساا DOSأسا
ا

ي اا ببباا بببعاالنقاتببباتا  بببهاالنبببار ااSPSSWIN ناتلبببا البببا بببياس بببناالفبببيسر اال
ال القببةافىبباا  غقببيايبب ااافببياصببار ا مبباخد اأ ببااالنبب افقح ببايا  ببهاققمببةا مقببعا

ا:(188)رقيااالم غقياتالىااحالةا  هاح اافق   ا نةافةال نقاتاتالال كا
 Xm ..... X3 X2 X1االم غقيات/الحاالت

1 - ….. - - - 
1 - ….. у - - 
. . . . . . 
. . . . . . 
N z ….. - - - 

 (188) كاارقيا

 ملف الرسومات واألشكال -ج 
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У  ا.ققمةاالمةيخد اال اتقةال م غقياال ال
Zققمةاالمةيخد ااNل م غقيااmا

ا:سيمكنات ضق اذلنافياأن
 ا.عقاتاتاالحالةاالااح  ات ااافياص اأفاه
 ا.عقاتاتاالم غقيات ااافيا ماخدارأسي

سصبببةياا  بببهاتا قبببةاكببباا  غقبببيا ببباا بببااكمبببهاأسا ابببيل بببناا  مقبببةالمكببباناأنات
أسالة بببي ااORDINALاأساتيتقنقبببةاNOMNIALاسطييابببةاققاسبببكا ببباا بببيااسبببمقة

INTERVALأساع اببببببنةااRATIOناكبببببباا  ابببببباالاببببببااا سببببببالق ااجحنببببببا قةاا 
ا.الم اسنةال ح ق ك

ا:يمكنايخدااجاالنقاتاتالا  اطيقا  ااسا
 .SPSSWINلاس ض ا اتلا ا .1

 :  االحاس االلهاي اتاماا  هاأ اه الاس ض ا اأتلمةاأا .1

اData Baseقاا  االنقاتاتاا-أاا
لهمقبببببعايصببببب اراتااااLotus, Excelعببببيا  االهببببب اسجاااللى يستقببببةاا–لا

ا.المض  ةة
ا

 SPSSWINإدخال البيانات باستخدام نظام اتطبيق على
سببببالاتاببببهااالنقاتبببباتاالتقببببةاسال ببببياتم بببباا:اSPSSWIN ببببناخدااببببااتلببببا اا-أاا

ا.ات ةيخدا18ا ةاساجحنابالاق ةايحنا قةا كاتةا ناخدر اتااليي
ا18ا9ا8ا7ا4ا5ا6ا3ا1ا1اذكار

ا48ا49ا47ا58ا43ا41ا51ا57ا43ا47اخدر ةاالييا ة
ا73ا45ا46ا48ا47ا11ا76ا41ا51ا58اخدر ةااجحناب

ا
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كمببااذكببيا ببناقنبباااSPSSWINقببيالإخدابباجاالنقاتببات الابب االنبب بافببيات ببغقااتلببا ا
ا:ال القةف لاياال افذ ا

ا

ا
ا

ا(181) كاارقيا
ا

ته ايطارا ل اليالال اناا سباخدافبياالضاتبةاا سلبها بناالامباخداا سجاسالنب اا سجا
  قيايلقكاالاايالال بكااالاباعماسيمكبناتا بكايلبهاالمكباناالبذياتييب اي باالا سباياأسا

ا.لالة ر 
 نااالجالاحبةاالمةباتقااف لابياا(47)اا سلهال ر ةاالييا ةاس هااقمةالي ياك الةا

فق  اببببااالببببيقيايلببببهاالضاتببببةاالمببببذكار ا ببببعااEnterثببببياتفببببغطااييطاالما ا بببباتفببببيا بببب
سي  ابببببااا( حببببب خداغقاعقبببببايا)اVAR0001ل امببببباخدا(اال الببببب ) الحلبببببةاظابببببارا  ببببباانا

المو ببيايلببهاالضاتببةاال القببةاسيمكببنااالت ابباجاأ فببايالا سبباياأساالةبب ر اثببيايبب يايخدابباجا
ستنبب أا(االييا ببة)ل امبباخداال ببالياثببيات  ابباا.االاقمببةاال القببةاس كببذااح ببهاالاقمببةاا اقببي 

ا.لإخدااجاققمكاكالااعماس كذا
 مكناتا يااأساي بافةاعقاتباتالبال حيمالا سباياأساالةب ر اسال نبحقاالاباالةاسيابيا

ف  اببااصببار االببيقياع ا قببكااجطبباراا سبباخداتحببااالمابب  قااالضببااالالاقمببةاالضاطئببةا
مببةاالنببحقحةا ببنا  يبب االضبباطئايلببهاالضاتببةاأ  ببها بب سجاالنقاتببات اس  ببااتاببهااالاق

ا.Enter نااالجالاحةاالمةاتقااثياتفغطا  ها ة احااجخدااجا
ا
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 :تحرير البيانات
لاببب اأناأخدا  بببااالنقاتببباتافبببيا  ببب االنقاتببباتا مكبببناال اا ببباا ااببباا بببناقببب اسلنبببما
سحذلاستح ي ا هما بةا بناالنقاتباتاأساتنبااا اق بةاساسب ن الااالمابا   اأسا بيا

ا:س هاEditقا مةا
1. Undo Change Valueا.ل ي ا ا نات ةقذاأ ياساعما ناتةساالاا مةا
1. Cutلاب اتل ق اببااثببياالفببغطا  ببها(اال نبباا)لاب الابب االنقاتبباتااCutأساا

ا.DEL ة احا
3. Copyا.لا اتل ق ااافيا كاناآاي(اال ناا)ل اخالا االنقاتاتاا
6. Pasteلا االنقاتاتاال ياس عافياالذا ي ا كاناآايال نما. 

5. Search For Dataا ناعقانا اقنافيا   االنقاتاتل نحا . 

4. Search For Terxtل نح ا نات ا اقنافيا   اال  ا  ا. 

7. Replace Textالس ن اجات الاايافيا   اال  ا  ا. 

 الحلةافياال الثااا قاراتاتلابياتافبذ اأابي اتى ب افقاباا بااتييب ااستح يب ااتهبااا
ا.النح 

ا

 Dataتوصيف البيانات 
  ااالحالةا(اتاييفاكاخد ا)فاالم غقياتاغقياالا خد ةا  مااتامقةاالم غقياتاستايي

ا.الخ..سالاقياالمةااخد استيتق استي قااالنقاتات..ااال  ما قةاأساال ا ا
ا
ا Define Variableا-1 اساا ال امقة اساتا ض   االم غقيات اذلناتاييف ي ي

ا ناقا مة ا  هاا Dataلاس   ا اا االفغطا  هاتراالة ر  االي قاقةاثي  ناالاا مة
الاماخداالمياخداتاصق ا  غقي اسالفغطا يتقنا   الق قنا  هاتراالةار اف لاياا  اان
ا(181) كاارقيالالاكمااال افذ 
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ا
ا(181) كاارقيا

ا
ذلبنا افبذ ا ضنب الى البةااسبياالم غقبياساال افذ ا  ها ا  قااا  هاالا ا ذاستح اا

الاينببب أا)لاسبب ض ا الاحبببةاالمةبباتقااسيهببب ا يا ببا االااا ببب االاا ببةا  ببب ااا قببارااالسبببيا
تفغطا  هااX1سبا اك الةااسياالم غقيااله ي افها  ال ا...(اعي هاااااأساتا ة

ENTER ا
 بكاااللكمااتلاياال افذ اتح ي اتا اققيا ذااالم غقياسااسيا ض  افها Typeاقبارا-

ا(181)رقيا

ا
ا(183) كاارقيا
ا

 ,VAR00001 خداغقاعقبابتحبا SPSSWINا بقياتافبهاتلبباباالم غببأسمب:اةب  حاظب

VAR00002 ا.س كذاا
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- Numeric ل ح يببب ااالرقبببا االا خد بببةاالنبببحقحةاسالا بببييةال م غقبببياس بببهاا
رخدتبببااال نببب يااتحببب خداأاذااقناسايرقبببا ا ببب ايارقمبببقنا  بببيااا8 حببب خد اغقاعقببباا بببنا

ستى ب ااالرقبا اا Decimal placesاسا Widthلالةبار االميببعاالمهباسرالببا
ا.اله ي  

- Comma عببقناالماليببقناسااللببالاا ةاصببا(ا )تابب ض  االظابباراالاال ببةاا
 .ل ااقااقياب االا خدافاطا364 ا165 ا13  اا

- Dot ا  بببب اخداالنببببحقحةا ةاصببببااعببببقنا).(اتابببب ض  االظابببباراالاال ببببةاا
 ا13.165.364  اااسالا يية

- Scientific Notation ب االال ييابةا(االنبغقي )لى البةااال ب اخداالىنقبي اا 
ا E08 1.45 كبذااالبذيا مكبناك اع بكا1654789451االسبقةا  بااالاب خدا

اا 1.45E-08ا اااذااكاناسالناا كانا
- Date تابب ض  االا قبارا ببكااستمببطااخدابباجاال ببااريخاس  بب االفببغطا  قاببااا

 .تلاياال افذ اال القةاتض ارا  اااال مطاالم اس 

ا
ا(186) كاارقيا
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- Dollar ا.قنااع ا ةاالا خد$اتا ض  االلحاقا ال ةاا
-  String (ااسبمقة)تباتافبهاصبار اغقبيارقمقبةاتا ض  افهاحالبةااخداباجاالنقا

 .ل ا هاات ها Fسل ا هاذكياا1ع الا ناا M  ااال ا اي يااخدااجا

- Lables ااال ا ا(االمكاخد ) ا ض  ال امقةاستاييفاالم غقياتاالاصةقةاا  
 الخاس   االفغطا  قاااتلاياال افذ اال القةا....الحالةااال  ما قةاسا

ا
ا(185) كاارقيا

ا

ا SEXاسياالم غقيافهاالميببعاالمضنب البذلناا  بهاال افبذ ا ب الااك الةي ياالن بال
ار اا ببا اببببجالالةا ابباالتثببياا لالةببار الابب ااالت ابباجاالقببكا Valueثببيايبب ياك الببةاالىبباخداا ببا 

Value lable فغطا  هاالثياا سص ا ذااالىاخداةلالى اADDف  ااافهاالمكاناا
ا Continueفغطا  هي ياالساثياالىاخداال اتهاس كذااح هات  اهاا المضن الذلن

ا.ف ااخداالهاال افذ االاالاة
- Missing valueببكااالتابب ض  ال ح يبب احالببةاالنقاتبباتاالمةابباخد اكمبباايا ببااا 

اا قاراتا   اس اخداققيا ةاباخد ااساس اخد باافبهاصبار ا  ا ابةااسا ب  اال اليا
 .اسا   اسققمةا  ا اة

ا



196 
 

اقبارامنق بةاسكبذلناالغقبيااالابقياالمةاباخد ااسا:الضقباراتاالب الثا ه اال ةيقةاعبقن
ا."الاي  نم"

ا
ا(184) كاارقيا
 

- Column format ابب ض  ال ح يبب ااتاببا اس ببيحاالضاتبباتاال ببهاتاببهاااساا 
 .كتلايال

ا
ا(187) كاارقيا

تا ض  الحاالااالت  ةا ناخدساجاال بااريخالالابا اتااساا Define Datesا-1
اال قا ما

ةالال لبببا ال اصببق االنقاتببباتاتاببب ض  ال ح يبب االابببقياالغقاعقببا Templatesا-3
ا(188)رقيا كاالالاتاييةاااكماسا
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ا
ا(188) كاارقيا

تابب ض  الح ببيا  غقببياقنببااالامبباخداالببذ الببةاالاال ببةاا Insert Variableا-6
االااخداب

اتا ض  الح ياحالةاقنااالحالةاال هالةاالاال ةاالااخداباا Insert caseا-5
اناالنقاتاتاتا ض  ال ذ الالحالةا ح خد ا ا Go to caseا-4
تنببا   اااسات اتلقبباا(ا  غقببيات) ابب ض  ال يتقبب اقببقيا  غقببياا Sort caseا-7

ثبياتحب خداطييابةاال يتقب اس بهااsort byلاخدااجاالم غقياالمح خداخدااااالماب  قا
ا(118 اا189)رقيااجا كا غقاعقااتنا   اسايا ااذلنا

ا
ا(189) كاارقيا
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ا
ا(118) كاارقيا

الحببباالتاالبببها  غقبببياتاسالم غقبببياتاالبببهااتاببب ض  ال ببب سييا Transposeا-8
ا(111 اا111)أرقا اجاا كحاالتاكماالا 

ا
ا(111) كاارقيا

ا
ا(111) كاارقيا

تابب ض  البب   اسربببطاالنقاتبباتا مك  بباا ببذاااال ببيالببيبطاا Merge Fileاا-9
ااسااله اسجا(اSystem File)الم ةاتاالمك ابةاع غةاااللةا

اا Add variableةا كاناذلنالاا قارافاذااارخدتاااناتفق ا  غقياتا   الق
اا  Add caseا اااذااارخدتاااناتفق احاالتا   القةا كاناذلنالاا قارا
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االح ةاظا ناالم ةقنااث ابا م قةااليبطاساايمكنااسااطالا االم غقياتا ناا سا
ا Rename مبباا مكببنااسبب ض ا ا.اها  بب ا  يبب لببالم غقياتاال ببهاتييبب  اافاببطافبب

ا.تالاسمابا  ي  افهاكاا   ا  هاح  ال اخد اتامقةاالم غقيا
 :حظال
فبهاكبالاالم ةبقنا(اتةبسااالسبياكلب)اذااكانا  اما  غقيااساا  بيا   بالةااكاتا-1

ا.ي اااساح ا  ايافاط
انا كبانا ب خداالحباالتا  اباس افبهاالم ةباتااVariablesا ةفاافهاحالةا-1

حبباالتا ببعا ب خداالا اح ببهات اباسا).(افباذاالببيا كبنا  ابباس ا فبعال حبباالتااالقباا
ا.اال نيالحق ا كانا  خداالحاالتافهاالم  االه ي ااال ني

انا كانا  خداالم غقبياتا  اباس اسبب ةسااالسبمابااCases ةفاافهاحالةاا-3
ح بها).(افاذااليا كنا ب خداالم غقبياتا  اباس ااسااالسبمابا ض  ةبةا فبعاال لبا ا

ا.ي ااسيان
غقيا اقنا مكبناذلبنااذااارخدتاااناتىاناالنقاتاتا يتنةافها   االيبطاحا ا  

ا  ببببببكاجاسيا ببببببااذلببببببناا Key Variablesلاخداالببببببةافببببببها ابببببب  قا
اا(115 116 113)

ا
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ا(113) كاارقيا
ا

ا
ا(116) كاارقيا
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ا
ا(115) كاارقيا
ا

(ا,Mean, Sum..)تا ض  الحاالاخدالةااحنبا قةاا Aggregate Fileا-18
(ا114)رقببيا ببكااالل م غقببياتافببها  بب االنقاتبباتاطنابباالم غقببياسصببةهاسيا بباا

ا sexطناباال  با ا mathm satحابالاالم اسبطالب ر اتاالييا بةاسااالحنباب
كماا مكنااس ن اجا   االنقاتاتالالم  ااaggrt.savاها   ال  ا  افس عاثيا

ا.ا ناال ساجاالييا قةاالم احةاساح  افاطخدالةااا قاراا ا عاا كاتقةاله ي 
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ا
ا(114) كاارقيا
ا

ا
ا(117) كاارقيا
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 اب ض  الحابالات با  االام قباتاطناباالمهما باتا  غقبياا Split  Fileا-11
اجا ببكذكاراثببيالالتبباثاسايا ببااذلببناا  بب الاحاببالاخدالببةااالتحبب ارال بب.اسصببةه

ا(119 اا118) ابارقأ
ا

ا
ا(118) كاارقيا
ا

ا
ا(119) كاارقيا
ا

ا– وقببتاا-خدا ببي)اتابب ض  االا قببارا ببهبا ببناالنقاتبباتاا Select casesا-11
ا(ا ق ةا
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   SPSSWIN اسية التى يقوم بها نظام العمليات االس -6

ا:اناالنقاتاتالاااصارتانا ما ناالمةق اأناتا يا      
ا......(ا-الحالةااال  ما قةاا–ال ا ا)ا  ااا Categoricalسصةقةا -اأ

ا-ال بببباجاا- بببب خداافببببياخدااالسببببي ا–الاببببنا)ا  ببببااا Numericalرقمقببببةاا -ال
 .......(ا

تاحقبةا ي باااعقاتقباااسااتمبا اساانا  اما م قاتات يا  هاكاا  اياسباابا بنا
 هب اسقنبااالنب بالبا ياباأ اتح قباا  بهاالنقاتباتا.اال ح قالتااالحنا قةا  قاا

 ابا االنيتبا  الب خداباستاقئ بكا ناااا Active fileاسب   ا ااافبهاالم ب اال  بطا
ا:ا  ااالام قاتااالساسقةلا ا

ا م قةا يحاالنقاتاتاساالما ا اتاالم احةا  اا -1
 نا قةاالناق ةالام قاتااالح -1

 
 :عملية عرض البيانات و المعلومات المتاحة عنها (أ-6)

ا:ي ياذلنالاس ض ا 
اا Utilities Variablesا-1

سال ببببهاسبببنماتاييببببفا(ااسالافبببااا)الابببيحاالم غقبببياتاالما بببباخد افبببهاال ح قبببباا
سيابيحااسبماباكبااالم غقبياتاالما باخد افبها(ا ا باخد افبهاالم ب ا)اال لبا اعاباا

رقيا ناقا م اااكماالال كااا variablesلاا قارا(اتىاي  ا)اااال ح قااستاصقةا
ا(118)
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ا
ا(118) كاارقيا

ا
ا
ا
ا
اا Uitilities File Infoا-1

فها   ا(ا  ايىاات)لى الةااسماباكااالم غقياتاالما اخد افهاال ح قااستاصقةااا
هابفبباFile Infoالحببااان)ا. ببناالاا مببةاالاببالاةا File Infoال  ببا  الاا قببارا

ا(. Uitilities ا اخد افهاقا مةاالح ي ةااراتااالص 
ا
اCase Summariesا-3

 ا مبااقا مبةالابقياكبااأال ا قااس يحاالنقاتاتاال اا ةالم غقبيااساا  بيا ابايا
ا(111)رقيالال كااااالم غقياتاال اا ةافهاال ح قااكم
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ا
ا(111) كاارقيا
ا

 : العمليات االحصائية البسيطة  (ب-6)

ا:ا يا SPSSWINةاالناق ةاال ها اا اعاااتلا اأ ياالام قاتااالحنا ق
ا.ا  اخدااله اسجاال ىياريةاس ي اا (1
ا: مك نا ناي ياباالام قاتاال القةا"Frequencies"اس ض ا اأ ااتةاا-
ت ابااله اسجاال ىياريةال نقاتاتااليقمقةاسالاصةقةاسا فاحاالاقياستىيار ااستان ااايا-

اساالابببقيااال ىبببياراتاتنبببا   اااسات اتلقبببااالمئايبببةاستهمقبببعاال اببب االمئايبببةاستيتقببب 
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 سجاال ىببببببيار ال يياببببببةا   هببببببةاس بببببب  ااظاببببببارااسببببببماباب ببببببيحاالهببببببا-ا قابت اتلبببببب
ل نقاتببباتااليقمقبببةاسالماارتبببةاا Histogramرسبببياالمببب رجاال ىبببيار اا-ا الم غقبببيات

حابببالاالمابببايقساا-  Barchartsرسبببيااال مببب  االنقاتقبببةا-ا.لبببال اتيعاال نقابببه
حقببب اانا(ا كببباناالحابببالال م غقبببياتااليقمقبببةافابببط)سالافبببااااالحنبببا قةاك ابببااا

سال م غقياتاالاصةقةالقسالاااخداللةااسا ا هاسيمكناذلنالاس ض ا ااال ياقالمااي
ساالتحببيالاا meanسالمابايقساالم احببةالال لبا ا ببهاالاسبطاا Statisticالةي بها

االض بب ساا Maximumسا نببياققمببةاا Minimumساقببااققمببةاا Stdالماقببار ا
ا  Skewnessساالل باابا Varianceسال نبايناا S.E.meanماقبار ال م اسبطاال
سال ةيطااا Modeسالم ااجاا Rangسالم  اا Seskewالماقار الالل اابااالض  سا

Kurtosis سالض بااالماقبار ال  ةبيطاااSekurt سالاسبقطااMedian سالمهمبا اا
Sum ا.ا نا ااأاليبقااتاساساا

ا Summarizeس  ابااتض بار مةاالي قابقةالالةبار ا ناالااا Analyzeتا   هاقا مة 
ا(111)رقياال كااكماايا ااذلناا Frequenciesثيا

ا

ا
ا
ا(111) كاارقيا

ا
ا
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ا(ا(113) ماالال كاارقيا)ثياتلاياال ا ةاال القةا

ا
ا(113) كاارقيا
ا

يايبب ر ااسبب ض ا االةبب سبابب اتح يبب االم غقببياتاالم  ببالاتح ق ابباا ببناقا مببةاالم غقببياتال
قب اتغقبيالاتابااالبهااا Paste , OKالحباااناك م بها بعا هاساياال ابااالفغطا  

ا.نالاس ض ا اماا مكنااالساخداحق ا
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ا
ا(116) كاارقيا
ا

ا
ا(115) كاارقيا
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ا:س اخداالام قاتاال الثاال القة(ا115)رقياسي فاا ناال كاا
االماايقسااالساسقةاا Statisticsا-أ

ا
ا(114) كاارقيا

ا
ال يسا اتاا Chartاا-ل

ا
ا(117) كاارقيا
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اقئةاالمضي اتاال ا Formatا-ج

ا
ا(118) كاارقيا

 مباالال كاارقيا)ل لابياال  قهبةاال بالقة(ا باافم)اOKثبيااContinueثياي ياتابيا
اا(ا(119)
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ا

ا
ا(119) كاارقيا
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 حساب بعض مقاييس التحليل الوصفى  - )2 (
لقبةا  بااالاسبطالحاالاالماايقسااالحنا قةااالسااDescriptiveتا ض  ااقارا

يةفببببباااسببببب ض ا ا بببببذاااال بببببيا بببببعاالم غقبببببياتاساا اقاريبببببةمسالاسبببببقطاسالابببببقياال
اا Numericalاليقمقة

ا

ا
ا(138) كاارقيا

ا

ا
ا(131) كاارقيا

ا
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ا
ا(131) كاارقيا
ا

ا
ا(133) كاارقيا
ا

ا
ا(136) كاارقيا

ا
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  استكشاف ووصف المتغيرات الرقمية -(3)
لم غقببياتااليقمقببةاع قببةا القببةااساالس ى ببالاسسصبب ااا "Explore" ابب ض  ااقببار

طناببباالم غقبببياتاسصبببةقةاسبقببباناققمابببااالحي بببةاسال ببباذ اسالم  يفبببةاسالاببباقاساالسراقا
ا:(138 137 134 135)أرقا اا كاج ال ناقةال  اتيعاال نقاهاسيا ااذلناا

ا
ا(135) كاارقيا

ا

ا
ا(134) كاارقيا

ا
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ا
ا(137) كاارقيا

ا

ا
ا(138) كاارقيا

ا
  هالاب ا ذااالههبا ناالى الااالما ا اتاال القةا ناقهافهس ما ااسق ياال يك

 descriptiveيالاب ااالحنباباتاالاصبةقةابااتا يبب ا ا  ببةااالس ضببببال اباطا ا ا

statisiticsببببببببببببببااالم اسببببببببببببببطاالحابببببببببببببباعه االاسببببببببببببببقطا االم ببببببببببببببااج االم اسببببببببببببببطاا  
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اابتح قببب اtrend analyzisا ال م غقبببياتاببببببباااالاباااالتهببببالبببخ اتح قببب.....الا  سبببه 
ا.Correlation & Regression Analysis اراباطاساالتحبباالرتن

 
   تقدير بعض االحصراءات الوصرفيةل "SPSS"استخدام برنامج  :الموضوع الثاني

Descriptive statistics 

-ا:ي يااتنا االض ااتاال القةال يابالا ا م قاتاال ح قاااالحنا ياالاصةيا
اا -1 االااا بي ا ييبط ابا  ن اببس  ااanalyzeي ابا اا  descriptiveي

statisticsاا ااثي اقdescriptiveا ي اثي ا  االمياخدالي االم غقي اا قار
 .حاالااالحناباتاالاصةقةالك

قسااالحنا قةاالم اسنةااساالمياخدايالماااا ياس  ااااOptionsا ياا -1
ا continue  هااقارا غطالم غقياتاال راسة اثيا/احااعااالم غقي

 بببببغطا  بببببهاس  بببببكااالحببببباار ااالساسبببببهاالنببببب  سقال حنببببباا  بببببها
"OK"ا168 اا139 ا138)أرقبا اافهااال كاج لاياال  قهةاكماالا

سلحابببالا ابببايقسالبببياتىبببنا ا ببباخد افبببهاالضقببباراتاالابببالاةاا.(161 ا
 :الض ااتاال القةقيالا ياباا   الاMode  ااالم ااجا

ااااااثبيااdescriptive statisticsا بيا  اباااثبيااAnalyzeا بياا -1
ا.frequencies اااا يا ا

اااثببببياااحببب خداالم غقبببياتاالمبببياخداحاببببالااالحنببباباتاالاصبببةقةالاببب -1
ااا ببيثببياا.س  اببااحبب خداالماببايقساالمببياخداحابباعاااStatisticsا ببياا

continueغطااثياا OKا.س لاياال  قهةا
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ا
ا(139) كاارقيا
ا

ا
ا

ا(168) كاارقيا
ا
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ا
ا
ا(161) كاارقيا

ا

ا
ا(161) كاارقيا

ا

ال بهالبياتىبنا ا باخد ا  بااالم اسبطاالا  سبهاسال باافاهاايقسااا فاا  امالا االم
 :فقمكناحاالا  اا ذااالماايقسالالض ااتاال القة
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ا.case summaryا يااثيااReportsا يااس  ااااAnalyzeا ياا -1
ا بببببيااثبببببيااا ح يببببب االم غقبببببياتاالمبببببياخداحابببببالااالحنببببباباتاالاصبببببةقةالابببببقبببببياعا-ا2

Options غطا  هااحااعاااثيااس  اااي ياتح ي االماايقساالمياخدا continueثياا
OKا(165 اا166 ا163)افهااال كاجاأرقا  ماااس لاياال  قهةا

ا

ا
ا(163) كاارقيا
ا
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ا
ا(166) كاارقيا

ا
ا(165) كاارقيا

ا



222 
 

تحليررررل االتجررررا  العررررام  الجررررراء "SPSS"اسررررتخدام برنررررامج : الموضرررروع الثالررررث
 Time trend Analysisللمتغيرات 

اااظا ي ا اا نياف ي ات  قةا اق ة اسلىهاي ياتح قاا اكسااالتهاااالاا ااتها
ا:الض ااتاال القة نااتنا ااالتهااااله  هاالاا الم غقيا ااالع ا

ار ال م غقببببيا نببببياف بببي اال راسببببةاس  ببببكايببب ياتح يبببب ااقببببيلا ببب  بببيحاال ببببكاااالت -1
اتا ييا ااخدلةااالتهاااالاا الابذااالناراالييا قةاال ها مكنااال  ماخدا  قااافه

ا:قياسي يارسياال كاااالت  ار اكمااي هالم غ
ال بكاا)اScatter plotيا ااس  ااااGraphاتكااا يا نا ييطاالااا ياا ا -اأ

ثيااSimpleا ياال كاااالت  ار االناقطالالفغطا  هاااس  ك(ااالت  ار ا
ا.Define غطا  هااا

اSimple scatterplotصببب  سقاال بببكاااالت  بببار االنابببقطاا لابببيالببب  ن -ال
ا احقب اللبكاتح يب االم غقبياتا  بهاالمحباسرااالفاقبةاساليأسبقةي يا نااالذيا

ثبيااخداباجا  غقبياالبه ناا(Y)  الا  ها حارا(y)ي يااخدااجاالم غقياال العا
(years)بببهاالمحببارااالفابببهاأ االم غقببياالمابب اااا  (x)بببغطاثببيااا OKا

 (169ا 168ا 167ا 164)اس لاياال  قهةاكماالاال كاج

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

ا
ا

ا
ا(164) كاارقيا

ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا(167) كاارقيا
ا
ا
ا
ا
ا
 

ا
ا
ا
ا

ا(168) كاارقيا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا(169) كاارقيا

سبابب ااالت ابببابا ببناتح يببب االنبببار االييا ببقةااال  بببيا  اسبببنةا ببناابببالجاال بببكااا-1
يب ياا (Y= a + bX)ستة بيحا  باااتابااكاتبتاالنبار االض قبةاالنابق ةا)االت  ار ا
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اااالابا ابييا  ااتاب ييا اباليا ااخدلبةااالتهبسيان الال ا ا(لا اذلناتا ييا ذااالمااخدلة
R) اس يبببعا اا بباااالرتنبباطاF, tسالما ايببةااالحنببا قةا a   b هابس بب

سذلببنا(ا2
ا:لالض ااتاال القة

ستض بببببارا  اببببباااRegression ارابببببببيااالتحبببببببا اس  اببببباااanalyzeا بببببيااا–أا
Curve estimation.ا

فهاالضاتةاا(Y)ال العاي ياتح ي االم غقيااCurve estimationجاس نااا-لا
dependent(s)ااتةاافها(الة ي االه  قة)الم غقياالما اااسا اIndependentا
ثببببيايبببب ياتح يبببب االنببببار االض قببببةاالمببببياخداتابببب يي ااس ببببهااtimeالضاصببببةالبببباله نا

Linearثببيايبب ياالفببغطا  ببهااDisplay Anova tableثببيااOKسبب لاياا
 (151 ا151 ا158)أرقا اال  قهةاكماالاال كاجا

ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا(158) كاارقيا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا(151) كاارقيا
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ا(151) كاارقيا
  قبنافبياتح يب االنبار االييا بقةا هيه االاارئافيالاب اا حقباناي ب ااااا  بيا

ا   ببيا  اسببنةا ببنااببالجاال ببكاااالت  بباري اسفببيا ببذااالحالببةا مكببنااال  مبباخدا  ببها
R ااF)الابب االمو ببياتااالحنببا قةا  بباا

النببارا  اسببنةاافببياتح يبب اأ  ببي(اt اا2
ل نقاتباتا حبااال راسببة اس بياال ببياي حابما اابااأ نببياقبقيالاببذااالمو بياتاسل ا ببقاا

ا:ذلنا ناالض ااتاال القة
 Curveاا بببببببياس  اببببببباااRegressionاا بببببببياس  اببببببباااAnalyzeا بببببببياا .1

estimation. 

 :  اا)*(ي ياتح ي ا هما ةاالناراالييا قةااCurve estimation نا .1

 االنار االض قةا(Linear) 

 النار اال يبقاقةا(Quadratic) 

 النار اال ىاقنقةا(Qubic) 

 النار اا سقةا(Exponential)ا.................... etc 

ا
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R ااF)االمةا بب ةافقمببااعق اببااسفاببايال مو ببياتااجحنببا قةالاسقببي
س  بب اتح يبب ا(اt اا2

ا(أتلياا  كاج)ا.أففاا ذااالناراي ياتا يي ااكمااسنمااال ار ايلقك
  

                                                           

اا   ةالنا االناراالييا قةاالما ض  ة)*(ا
Linear (ا قة)   y=  α + bx   Quadratic (تيبقاقبة)  y= α + b1x + 

b2x
2
           Cubic (تىاقنقة)  Y= α  +  b1 x + b2 x2 +b3x

3
 Power (قبا ا)  y= α exp (a 

+ bx) Growth (تما)  y= exp (a+bx)   Exponential (اسبقة)  y=  α 

exp bx Inverse (كاقة )  y = α + b1/x    Logarithm (لاغيي مقة)   y= 

α + b ln x 
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تحليررررررل االرتبرررررراط الجررررررراء  "SPSS"اسررررررتخدام برنررررررامج : موضرررررروع الرابررررررعال
 Correlation & Regression Analysisواالنحدار

 
 تحليل االرتباط -1
قةاعبببقنا  غقببييناخدسنااال  مببا الايامبببااناببن اببقسا اا بباااالرتنببباطاالاالقببةاالا

فبالا نبيراا ا اااساالاياتالعافاذااكاتبتاالاالقبةااالرتناطقبةا باقةةا ب ايااسا اب ا ة
الاالقببةااالتح اريببة اا بباااذااكاتببتاالاالقببةااالرتناطقببةاقايببةااسافببياتابب ييالالسبب ميارا

قايبةا ب اافابذاا و بيالالسب ميارافببهاتاب يياالاالقبةااالتح اريبةاعبقناالم غقبييناس  ببها
اكماا اا ا عقاااالتح اراسلقساالاكسا حع اسأنا انماتذلنافاناتح قاااالرتناطاال

ا.فهالا االميا ع
ت ببااسبب ى ةها  بباالماا بباااالرتنبباطاالض ببهاأالاي اببا التااالرتنبباط ا  باماالا يبب ا ببنا

ا:ال القةاض ااتلسكقةقةاتا ييااسالذ اتا حكاا(النقيسانا)الناقطا
  اببببببببباااا بببببببببياثبببببببببيااcorrelateاا بببببببببياس  اببببببببباااanalyzeاا بببببببببيا -1

Bivariate.ا
تحبببب خداالم غقببببياتاالمببببياخداحاببببالا اا بببباااالرتنبببباطااbivariate بببنا -1

ا ببغطا  ببهاثببيا(اعقيسببانا)حبب خدا اا ببااارتنبباطا ق اببا اثببياالناببقطاع
"Ok"(155-156-153اال القة ماالاال كاجا)س لاياال  قهةاا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا(153) كاارقيا
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ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا(156) كاارقيا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا(155) كاارقيا
ا
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 : ملحوظة
االحببااس بباخدا اببا التاارتنبباطاااببي ا مكببناتابب يي االاج ببافةايلببها اا ببا ا

اجا  اا بببااارتنببباطاك بببسا اspermanس بببها اا بببااارتنببباطاسبببني انااارتنببباطاعقيسبببانا
Kendalاييناسفااال نقاةاالنقاتاتاالما ض  ةاكماا الحااا فااا ض  االحق ا ا

سالببببذ ا اببببقساالاالقببببةااPartialارتنبببباطا ه ببببهااcorrelateاتببببكايا بببب اتحببببتاقا مببببةا
ا.االاي اااالرتناطقةاعقنا  غقييناحالةاثناتاتاثقياالم غقيات

ا
 تحليل االنحدار -2
يا  ابببقسا اا ببباااالتحببب اراالاالقبببةاالابببنقنةاعبببقنا  غقبببييناس بببناثبببيافاببباايابببا

اxالا ااس ااتح ارااx  هااyع ح ي اا ا  اماا  غقياتالعاساالايا ا ااافاتح ارا
س  ببامااالتحبب اراالض ببهاساالتحبب اراغقببياالض ببه افاالتحبب اراالض ببها  ببااا.y  ببها

الض بها  باااغقبياط ااالتحب اراالض بهاالم اب خداا باااالتحب اراالتح اراالض هاالناق
ا.الااعمااال ار ايلقاا قةاالمض  ةةاضالاالناراغقي

ا
ا:تا ييا االياال ماذجااالتح ار ا نااالجاالض ااتاال القةاكنمسي
اتا ييا االياتماذجااالتح اراالض هاالناقطا-أ

ا.linearاس  كاتض اراRegressionس  اااتض ارااanalyzeتض اراا-1
 بب الاثببياتح يبب االم غقببياا(y)ا اع ح يبب االم غقببياال ببالعاببببتااlinearناببببس ا-1

 ا154)كمباالاال بكاجسب لاياال  قهبةااOKطابياتفغببث.ا  الا(x)ااببالما ا
ا(:158 ا157

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا(154) كاارقيا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا(157) كاارقيا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا(158) كاارقيا
ا

ا.تا يياتماذجااالتح اراالض هاالم ا خدا-ل
 بعا الحلبةا ةساا بااتاتاب ييا ابالياتمباذجااالتحب اراالض بهاالنابقطاسي ياذلناع

ا.(y)تح ي اأ  يا نا  غقيا ا ااال يحاال غقياتافياالم غقياال العا
ا

ا
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 تذكر أن
 

 يمكن حساب بعض االحصائيات الوصفية بإتباع الخطوات التالية: 

1. Analyse             descriptive statistics             descriptiveا 
 .ثياي يااا قاراالم غقياالمياخداحاالااالحناباتاالاصةقةالك

ا
2. Options      تض ببباراالمابببايقسااالحنبببا قةاالم اسبببنةالم غقبببياتا         

Continue OK 

 
 يمكررن حسرراب بعررض المقرراييس لررم تكررن موجررودة فرري الخيررارات السررابقة مثررل 

 :والمتوسط الهندسي والتوافقي كما يلي Modeالمنوال مث ا 

1. Analyse         descriptive stetistics           frequencies 

لاااتح ي االم غقياتاالمياخداحاالااالحنا قاتاالاصةقة .2            Options     

(الم ااجا  اليا)تح ي االماايقساالمياخداحااعااا             Continue           OK 

 

ا:فق ياحااعاماا ناالض ااتاال القةأ االال انةالىاا ناالم اسطاالا  سياسال اافايا
1. Analyse          Reports              Case summary 

       Options           ي ياتح ي االم غقياتاالمياخداحاالااالحناباتاالاصةقةالاا .2

(الم اسببببببطاالا  سببببببي االم اسببببببطاال بببببباافاي)اااتحبببببب خداالماببببببايقساالمببببببياخداحابببببباعا        

Continue          OK 

 

  ( أوالا )يمكن تحليل االتجا  العرام لمتغيرر مرا مرن خر ل رسرم الشركل االنتشراري
لتحديد أي صورة رياضية تكرون  لهذا المتغير عبر الفترة الزمنية محل الدراسة

لررك يررتم التقرردير االحصررائي األكثررر مناسرربة لطبيعررة الع قررة البيانيررة، ثررم بعررد ذ
 .لهذ  الصورة

 
  يمكرن تقرردير معامرل االرتبرراط البسريط وكررذلك نمروذج االنحرردار الخطري البسرريط

 .معالمهبكافة 
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 األسئلة
 

  باستخدامSPSS  وضح كيف يمكن تقدير مايليومن بيانات الجدول التالي:ٍ 

 

y 15 45 50 60 80 100 150 

years 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

االم اسطاالحااعيا–أا
االم ااجا-ل
االم اسطاالا  سياسالم اسطاال اافايا–جا
 :تماذجااالتهاااالاا ال نقاتاتاال القةا–خدا

ا. اا اااالرتناطاالض ياالناقطا- ب
ا. عاتةاقياال  ا  االم حناا  قاا

ا
ا:تماذجااالتح اراالض ياالناقطال نقاتاتاال القةا-اس

 Y 14 20 35 40 50 80 90 92 95 99(اتالع)

 (اتالع)

x 
5 7 8 9 12 15 20 15 38 35 

ا. عاتةاقياال  ا  االم حناا  قاا
ا
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 المراجع
 

سبببمقياكا ببباا ا بببار اسبببا قةااعبببااالة ببباحاسبببالي االابببيحاسال ح قببباا -1
 .1883لههباالسج اا اspsswinاالحنا هالاس ض ا ا

 
 ال ببيكةاالمنببييةا1883  ببياتةاببنا قكيسسببافقتاأسفببقساأ اببقاا -1

 .1885لاتهمان اال ناةاالايبقة اا-لمقةال   يالاا
ا

 
 ا1883 حابببناتهبببياالمبببالىه اتا بببياعيتبببا  ا قكيسسبببافقتاا اببباا -3

 .ال نكةاال سلقةال ما ا ات
 
 ا اسببما ةاتى الا قببااالحاسببناتاستلببيا(خدك ببار)دمحماالابباق اا ببقةا -6

 .1998ت غقااالايا ا  العاالالاقة االاا ي  ا
 
تاطييببببماالما ا بببباتاالاببببييع ادمحمافامببببهاط نببببةاسآاببببيسن ااالت يتبببب -5

 .1994ا وساةاخدل ااكمنقاتي 
ا

تح قبببااالنقاتببباتااالحنبببا قةالاسببب ض ا االنبببيا  ا:ادمحما ابب  االنقببباته -4
 .1885 ا ا اةا مان اspssاالحنا ها

ا
ا
 االمابببب ا ااالسجاسال بببباته ا يكببببها1888  اببببماال نبببباا اسسرخدا -7

 ات  قببببااالحاسببببنات ااخدار اتلببببياالما ا بببباتال اببببااتاالمابببب حة استارا
 .ال فا  اخداراال فا ال نحافةاسال  ي

 
8- www. Target- academy. Com 

ا
9- www.books4arab.15x.com 
 

ا


