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  التقديم

�التقنية� ��ي�ح�ن�تتوسع�دائرة �قرية�صغ��ة العالم�"�يزال�ينقص�إ�ى

ا8علوماتية�إ�ى�ما�وراء�كوكب�2رض.�والطلبة��ي�و*ي�تام�عن�التقدم�

�مجا �وقت��ي �أقل ��ي �ا8ستجدة �2جهزة �ع@ى �ويتعارفون �التقنية، ل

� �الحسن �والفعل �الجيدة �الفكرة �فمن �ا8علومات�ممكن. تضم�ن

�2جهزة �هذه �عن �العليا،��2ساسية �للمراحل �الدراسية �ا8واد �ي

� �يتعلق�به. �الحاسوب�وما الخ�Uاء��ي�اعتمادا�ع@ى�اق�Tاحات�خصوصا

 Xك��� �لو"ية �العا�ي �ا�مجلس�التعليم �تضم�ن �التقنيات�تم �عن 8واد

�وXتصا"ت �ا8علومات �مجال ��ي �الدرا[\]��الحديثة �ا8نهج ضمن

  .����لبكالوريوس��ي�اللغة�العربية

� �هللا�تعا�ى، �من �للفصل�وبتوفيق �ا8نهج �متابعا �الكتاب �هذا أعددت

Xنامج�بكالوريوس��ي�العربية�تحت�جامعة�ك���Uالثالث�والسادس�ل�.

ول�يتناول�ا8واد�للفصل�فهذا�الكتاب�مقسم�إ�ى�القسم�ن،�القسم�2 

،�وبرمجية�Windows 7عن�الحاسوب�ومبادئه،�ونظام�التشغيل�الثالث�

،�وا8علومات�عن�الشبكات�الحاسوبية�وnن�Tنت،�Word 2007معالجة�

وتطبيق�التقنيات�ا8علوماتية��ي�ش�qrا8جا"ت.�والقسم�الثاني�يتضمن�

،�MS PowerPointد�للفصل�السادس.�يعرف�هذا�القسم�برمجيات�ا8وا

  .��������Adobe Photoshop ،�وCorel Draw،�وMS Excelو
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� �قدر�ا8ستطاع، �اللغة �أسهل �أن �الكتاب �هذا �إعداد ��ي وأن�حاولت

�والغريبة�أ �الصعبة �العربية �للمصطلحات �nنجل�xية �الكلمات ضمن

تجربr]�هذه�الهدف�ا8نشود�حسب�الحاجة.�وأخ��ا،�أرجوا�أن�تحقق�

  م}zا.�ومن�هللا�التوفيق،�وعليه�التوكل.�

  

 �ا�حرر 
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  الباب�Gول 

  ه�وأقسامهالحاسوب�وتاريخ

  :الحاسوب�1.1

- ا�8جموعة�من�التعليماتوفق البيانات تعامل�معي�لك�Tونيجهاز�إ هو

�ال�Uامج �n لل�تعريب�’حاسوب‘�مةلك�. هذه�و �’computer‘ نكل�xيةكلمة

تشارلس�باباج��.�أطلقيحسببمع�compute �q مشتقة�من�فعل الكلمة

�يُ � computer كلمة �الشخص�الذي �الحاسوب،�ع@ى �إ�ى �البيانات دخل

�نفسها �لة� �ع@ى �اللفظة �أطلقت �بعد�لكن �فيما �الحاسوب�ي. عالج

�الحاسوب �عتاد �بمساعدة �وال�Uمجيات�)،Hardware(�التعليمات

)Softwares(�.  

  تطور�الحاسوب:��1.2

�ل �مضت �مختلفةلحاسوب ��أطوار �التطور. �سبيل �2ول��ي والطور

�ير  �عصور للحاسوب �إ�ى �لتطور�ا8ي�د�قبل�ما�جع �و2طوار�الهامة .

  :�ي�الحاسوب

ABACUS:� Abacus 2طفال�� �تعليم ��ي �ن� �تستخدم �(أداة أو�ا8عداد

(ا8عداد)�ع@ى�أنه�حاسوب� abacus تم�تدوين.�)العد

وهو� .بدائي��نه�كان�يشبه��لة�الحاسبة��ي�ا8ا�\]

� �والجهاز �والكوريون �الصينيون يابانيون�استعمله

  ��ق.م.��3000للعد�ول�عمال�الرياضيات�منذ�

�لباسكل �الحاسبة �)Pascal’s Calculating Machine(�`لة �جهاز: �هو

�الفرن�\]�اخ�Tعه �(�الريا�\] �باسكل �عام�Blaise Pascalب�يس ��ي (
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��.م1642 �وعرف �بعد.��(Pascaline)بباسكل�ن من

 82Gottfriedاني�م�العالِ اخ�Tع��1673و�ي�عام�

Leibniz�� �حاسبة �والضرب�Additionجمعللآلة ، 

Multiplyوالطرح�،Subtraction والقسمة�، Division ي�سرعة�فائقة�أك�����

  من�باسكل.�

سرعة�ب�ت�نا8ذكور ��نكانت��لت�:�Charles Babbageجاتشارلس�باب�جهاز 

�محدودة �يدويا. �ومشغلة �العيوب��زالةو ، ،�تشارلس�بابيج�أنشأ�،هذه

�الحاسوب،ا8عروف�ب ��جهازا�أبي �ي�كام��م�Uمجا

� �1833عام �الجهاز �يقومم. �أعمال�هذا �بجميع

�اتالرياضي �و . �كان ��ةخمسلجهازه )�1أقسام:

� �الذاكرة، �2وحدة �الحساب، �وحدة (3� �التحكم، �وحدة �وحدة�4) (

  �)�وحدة�إخراج.5إدخال،�

الحواسيب� �ي�الث�ثينات�و2ربعينات�من�القرن�العشرين،�ظهر�نجاحو

 ية�وا8ريحة،�وأضيفت�ا8م�xات�الرئيسية��ي�الحواسيب�الحديثةالقو 

�بطريقة� �ال�Uمجة �ع@ى �والقدرة �nليك�Tونيات�الرقمية مثل�استخدام

  :��أك���سلسة.��الحواسيب�الهامة�م}zا

ENIAC:�� �ذهو �إلك�Tوني �حاسوب أغراض��و أول

��ي��عامة، �الثانية �العا8ية �الحرب �خ�ل صمم

)� �بينسيلفانيا )�University of Pennsylvaniaجامعة
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.�ويسم�qهذا�الحاسوب��1946ي�الو"يات�ا8تحدة�2مريكية��ي�عام�

   ).Electronic Numeric Integrator and Calculatorختصارا�لـ�(ا�ENIACبـ�

�إ�ى� �تصل �إنجاز�العمليات�بسرعة ��ي �نجاح�الحاسوب�الجديد ورغم

 Vacuum( مات�ا8فرغةالدقيقة،�إ"�أن�تقنية�الصما �ي�ةمئات�العملي

Tubes( �[rا�الجيل�2ول�من�الحواسيب�سببت�الكث���من� الz£اعتمد�عل

�ك��ة�nعطاب �م}zا �العالية�الr]�تحتاج�إ�ى�تكييف�و �ا8شاكل، الحرارة

  وت�Uيد�خاص�ومكثف.

�أواخر�الخمسينا�توتغ��  ��ي �ات�لحال ��Transistorال�Tانزيستور بدخول

تكون�م}zا�الحاسوب.�ونتيجة�لذلك�فقد�إ�ى�الوحدات�2ساسية�الr]�ي

حرارة�ا8نبثقة�منه،�وانخفض�حجمه،�وزادت�سرعته،�وقلت�ال صغر

  ،�وقلت�أعطابه.�ثمنه

�حجمه� �بتصغ�� �يقومون �ا8هندسون �ظل �ال�Tانزيستور �ظهور بعد

�السنتم��T لغرض �عن �ح��xصغ���"�يزيد ��ي �ممكن �أك��Uعدد تجميع

بحيث�يضم�هذا� integrated circuits لةا8تكام ا8ربع�الواحد�يسم�qالدارة

�ال�Tانزستورات، �من �"ف� ��ي� الح��xعشرات �ذلك ��ي �نجحوا وقد

�الثالث �الجيل �بداية �الف�Tة �هذه �اعت�Uت �وبالتا�ي �الستينات �أواسط

  .للحاسوب

الحاسوب� واستمر�هذا�التطور�ح�qrأدى��ي�ف�Tة�السبعينات�إ�ى�ظهور 

� Personal Computer الشخ¬\] �أ. �دخول وقد �إ�ى �التطور �هذا �دى

�وهو�أمر�لم�يكن��ي�الحسبان�الحاسوب�البيوت�والشركات�الصغ��ة .
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�الحاسوب �عصر �بداية �الرابع�ت. �ي �الجيل �بداية �الف�Tة �تلك �Uعت

 . والحديث�للحاسوب

efgالحاسوب�الشخIBM:م،�قررت�شركة�الحاسوب�1970و�ي�عام��

IBM�)International Business Machine� أجهزة��لتوف��)

�العام.�الحاسوب �وأصدرت�فصممت�ل�ستخدام

  ��).Personal Computer�)PCالحاسوب�الشخ¬\]�

  م�الحاسوباأقس�1.3

اعتمادا�ع@ى�كفاءة�ا8عالجة�وسعة�التخزين��يمكن�تقسيم�الحواسيب

 :إ�ى

�و ساحال • �شخefgالب �العامة،��و ه: �ل�غراض جهاز�ا8عالجة

وهذا�� زين�الضخمة.والتخ وهو�"�يحتاج�إ�ى�الكفاءات�العالية

� �من �النوع �الحواسيب �الذي �وا8كاتب.�هو �ا8نازل ��ي نراه

�إ�ى �nشارة ��ي �عام �بشكل �الحاسوب �مصطلح  ويستعمل

 نواع�الحاسوب�الشخ¬\]:�ومن�أ�.الحواسيب�الشخصية

�(ا • eiا�كت� �با8كاتب�)Desk Topلحاسوب �ل�عمال �يستخدم :

�ا8علومات� �وتخزين �النصوص �طباعة مثل

  ا8طلوبة�للمكتبة

• )� �ا�حمول �ل�عمال��):Lap Topالحاسوب �أيضا يستخدم

ا8ذكورة�ولكن�يتم��xعن�ا8كت¯]�بخفة�وزنه�وإمكانية�حمله،�

�ال �بالبطاريات �تشغيله �جويمكن من�افة.

�ا8حمولة� �للحواسيب �ا8م�xة الخصائص



إنفرماتيكس في العربية        

 

9 

Informatics in Arabic 
9 

� �ا8فاتيحاندماج ��لوحة �ولوحة �العرض 8سية�وشاشة

Touchpad داخل�الجهاز�.   

�و ساحال • �يتجاوز�اجه�و وه�:)Palmtop(�كفيالب "� �صغ�� ز

 ستخدم��ي�إجراء�بعض�ا8هاميحجمه�كف�اليد،�

�الضرورية� �البيانات �كحفظ �البسيطة الحاسوبية

  استخدامه�انتشر وقد�.�إن�Tنتوتصفح��وا8واعيد،
ً
 .�مؤخرا

�Net Book(�الحاسوب�الدفZ;ي  • �جهاز�أصغر�من�) :

�ا8حمول  �وثق�.محج�الحاسوب �و �ا مم�مصهو

ي�Tاوح�حجمه�.�إن�Tنتخاصة�ل�تصا"ت�ال�سلكية�ولتصفح�

�ي�هذا�الجهاز�محرك��عادة�وجديصة.�و"�بو �12و��5ما�ب�ن�

  .(2سطوانة)�القرص�ا8ضغوط

• )�eiالحاسوب�ا�حمول�ا�كتTablet Laptop(:حاسوب�محمول��

،�الشاشةب�ربط�لوحة�ا8فاتيحت�،�ي�طراز�جديد

��ي �ما �8شاهدة �تسهيل �و�ي��وهنا الشاشة

�ا8فتاح �لوحة �ع@ى خ���جهاز��اوهذ�.مبسوطة

 ���"ستخدام�الطلبة��ي�ا8عاهد�ال�Tبوية.�

�و ذ�جهاز �و:�ه)Main Frame Computer(ب�pطار�الرئيeflو ساح •

�الضخمة �التخزينية �العالية� السعات والكفاءة

�ا8عالجة �ذوال�،�ي �ا8نشآت�يي ��ي ستخدم

�الر �،الكب��ة �الجهاز �ربط �يتم ئي�\]�حيث

  .بمجموعة�من�2جهزة�الفرعية
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�مدمجو ساح • �وه)Embedded Computer(�ب �و :

�2جهزة�و ساالح �من �العديد ��ي �ا8وجود ب

�من� nلك�Tونية �العديد �أن �إذ والكهربائية،

 
ً
�فمث� �خاصة. ��غراض �حواسيب �تحتوي توجد� 2جهزة

وأجهزة�الفيديو�والطائرات� السياراتو  الهواتف الحواسيب��ي

 �.وغ��ها

• )� �سوبر �الكب����:)Super Computerحاسوب �الحاسوب هو

�بليون� �معالجة �يمكن �خاص، �لغرض مصمم

�الحواسيب�تعليم �من �النوع �وهذا �دقيقة. ��ي ات

 weather  �تنبؤ�الطقس�و �يستخدم��ي�مجال�هندسة�النفط

forecasting.  

  وظائف�الحاسوب:��1.4

  :�الوظائف�2ساسية�للحاسوب�كما�ي@ي

 pدخال�)input(:�.ى�الحاسوب�  عملية�إدخال�التعليمات�والبيانات�إ

ت�لتوف��ها�للمعالجة�عند�حفظ�البيانات�والتعليما�:)Store(�تخزينال

  الطلب.�

�با�عمال�:)Process(�عالجةا� �(�القيام �ليةAutomatic(أو�ا8نطقية��

)Logic(ى�معلومات��  مفيدة.�ع@ى�البيانات�لتحويلها�إ

��:)p�)Outputخراج �ا8علومات �إخراج �صورة�عملية ��ي للمستخدم

  أو�صوتية.�مطبوعة�أو�مرئية�

  ا8ذكورة�أع�ه.�ع@ى�هذه�الوظائف���رشادبا�القيام�:)control(�التحكم
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  الباب�الثاني

  عتاد�الحاسوب�وال>;مجية
(Computer Hardware and Software) 

  عتاد�الحاسوب:�2.1

وnلك�Tونية��كافة�2جهزة�الكهربائية،�وا8يكانيكية�عتاد�الحاسوب�هو

��بالحاسوب. ا8رتبطة �الشاشة، �وغ��ها.�و مث�: �والفأرة �ا8فاتيح، �لوحة

�الحاسوب� �ث�ثة�يعتاد �إ�ى نقسم

  و�ي:�أقسام،�

  .)System Unit(�لجهازا)�وحدة�1

  ���)Input Unit( )�وحدة�إدخال�2

  .)Output Unit(�)�وحدة�إخراج3

�الجهاز:�2.1.1 وحدة��وحدة

  شتمل�ع@ى:�تالجهاز�

�(ا .1 �ا8عالج�)Memoryلذاكرة �يستخدمها [rال� �ا8نطقة ��ي �هذه :

)Processor.لتخزين�البيانات�الخامة�والتعليمات�(  

�ا�صغر�( .2 �ا8عالجة��):Microprocessorا�عالج �يعرف�بوحدة وهذا

�الهام�للحاسوب�Central Processing Unit – CPUا8ركزية�( �الجزء ،(

 ا8دخلة�إ�ى�الحاسوب.��الذي�يقوم�بكل�أعمال�معالجة�البيانات

�الطريق�ال�):Busالناقلة�( .3 �نقل�البيانات�يُ �ذيو�ي من�مكان�ف£zا

 Addressو�ي�ث�ثة�أنواع:�ناقلة�عنوان�(�إ�ى�آخر�داخل�الحاسوب.

Bus)ناقلة�تحكم��،(Control Bus)ناقلة�بيانات��،(Data Bus.( 
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4. )� �التخزين �تستخدم��):Storage Devicesأجهزة [rال� �2جهزة �ي

�بي}zا:ل �ومن �خارجه. �أو �الحاسوب ��ي �البيانات سواقة��حفظ

)� �ا8رن �(Floppy Disk Driveالقرص �صلب �محرك ،(Hard drive�،(

)� �ا8ضغوط �القرص �قرص�Compact Drive CDمحرك �محرك ،(

 �).Flash Memory Drive)،�محرك�ذاكرة�وماضة�(DVDفيديو�الرقم]�(

حة�تتضمن�2جزاء�لوحة�2م��ي�لو �:)Mother Board(�لوحة�Gم .5

���Circuitsوالدائرات �للحاسوب. �عنصر�2ساسية ��ي �2م لوحة

 .zاأسا[\]�لكل�جهاز�حيث�"�تعمل�وحدة�ا8عالجة�ا8ركزية�بد̧و

  :)CPU(�وحدة�ا�عالجة�ا�ركزية

�وا8نطقية).� �(الرياضيات �ا8عالجة �بكل �تقوم �ا8ركزية �ا8عالجة وحدة

�الحاسوب. �بمخ �تعرف ��و�ي �ت�CPUوقوة �ا8عالجعتمد �كفاءة �ةع@ى

zºباوسرع� �ُتَقدر �ا8عالجة �وسرعة .)� �وججا�MegaHertzـميغاه��تس (

�GigaHertzه��تس�( �ا8عالجة: �تنتج [rالشركات�ال� �ومن .(Intelو��AMD�.

z½معالجا� �السوق)�امومن ��ي ��Intel Pentium(ا8وجودة ،Intel Celeron�،

Intel Duel Core�،AMD Athlon�،AMD Sempron.  

  �حدة�ا8عالجة�ا8ركزية�تشتمل�ع@ى�ث�ثة�أجزاء.و 

  )Memory Unitوحدة�الذاكرة�( .1

 )Control Unitوحدة�التحكم�( .2

 )�Arithmetic and Logic Unit – ALUوحدة�الحساب�وا8نطق�( .3
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�الذاكرة: �الr]�وحدة �الوحدة �التعليمات���ي �من �مجموعة تحفظ

�من�قبل�ا8شغِ  �اوالبيانات�ا8منوحة �تنفيذ �وبعد لتعليمات�تحفظ�ل.

  النتائج��ي�الذاكرة.

)�للحاسوب.�وتقوم��Nervous Systemي�النظام�العر¾ي�(�وحدة�التحكم:

  بجميع�2عمال�الحسابية،�ولها�وظيفتان�رئيسيتان:

  تحكم�نقل�البيانات�وا8علومات�ب�ن�الوحدات�ا8ختلفة .1

 �nشارة�إ�ى�إجراء�مناسب�بوحدة�الحساب .2

�وا�نطق: �الحساب ��تقوم�وحدة �الوحدة �حسابيةال�ياتلعمبالهذه

� �مثل�الجمع، �ال�Uامج، �وا8قارنة�وما�وا8نطقية�ا8تضمنة��ي والضرب،

  إ�ى�ذلك.

  وحدة�إدخال�2.1.2

�دخال�البيانات�ستخدم�ي�مجموعة�من�2جهزة�الr]�تإدخال��وحدة�

  ومن�أهم�أجهزة�nدخال:�والتعاليم�إ�ى�الحاسوب.�

يستخدم�ل�عمال�مثل�نقل��الفأرة�جهاز�مؤشر�الفأرة:.�1

�ا8لفات �و �ونسخ �وغ��ها. �ا8واضع �ث�ثة�توتحديد وجد

���.)Three Button Mouse(�فأرة�ذات�ث�ث�رز �)1أنواع�للفأرة:�

   .Cordless Mouse �فأرة�"سلكية�)���Scroll Mouse��3فأرة�التمرير�)2

 2� �ا�سار. �ا8سار �):Track Ball(�كرة �ة.للفأر �اعوض�جهاز�مؤشر �كرة

�ولكن �الجهاز�كالفأرة ��تكون �يعمل�هذا وقد�صمم�الكرة�فوق�الجهاز.

  هذا�"ستخدام�2طفال.
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3� �مقام��:)Touch Screen(�شاشة��سية. �تقوم �شاشة �ي

الفأرة،�تعمل�باللمس�ع@ى�2زرار��ي�الشاشة.�توجد�أمثال�

  ر�الحكومية.�ئهذه�الشاشة��ي�محطات�القطار�و�ي�الدوا

حسا[\]��لوحة�8سية�جهاز �:)Touch Pad(�لوحة���سية.�4

�يستخدم�،)�وحسا[\]�الحركةpressure-sensitiveالضغط�(

  ������بد"�من�الفأرة.���ي�الحاسوب�ا8حمول 

5� .� �الحاسوب �ألعاب ��Joystickعصا ل�لعاب��جهاز :

ا8ستخدم�أن�يحرك�ا8ركب�سريعا�الحاسوبية،�يتمكن�به�

  �ي�الشاشة.�

6� .)� �الضوئي �Light Penالقلم �بمكتشف�): �يعمل �جهاز�إدخال هو

)� �الضوئي �Light Sensitive Detectorالحساس �ع@ى�) �2شياء "كتشاف

  .)Display Screenشاشة�العرض�(

ستخدم�لوحة�ا8فاتيح��دخال�معظم�ت:�)Key Boardح�(يتالوحة�ا�ف.�7

البيانات�و2وامر�إ�ى�الحاسوب.�وهذا�الجهاز�أوفق��دخال�النصوص�

 2� �ا8ختلفة.ولتحكم ��عمال �أقسام: �ث�ثة �ا8فاتيح .�1وللوحة

Alphanumeric Keys�،2(مفاتيح�الوظيفة� Functional Keys   �(Keys F1 to 

F12)�� �3� (� �للوحة�Numeric Keysمفاتيح�2رقام � �كث��ة �أنواع �وتوجد .

� �م}zا: �(ال�1ا8فاتيح، �Standardقيا[\] � ،(2�(

�)Laptop Sizeشكل�الحاسوب�ا8حمول�(ب ،3�(�

� �(�ةمتعددذات �Multimediaالوسائط ،(�4�(Flexible 
Keyboard 
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)Foldable / Flexible(�،�5)�(Virtual / Laser Keyboard�،(6لوحة�ا8فاتيح��(

  �� ).On-Screenع@ى�الشاشة�(

8)� �الضوء �ماسحة /� �ا�اسحة .Scanner:(لنقل��� �ا8اسحة تستخدم

� �الو الصور �إ�ى �2شياء �من �وغ��ها �والنصوص حاسوب.�الخطوط

  ساعد�لنقل�2شياء��ي�صورة�رقمية.��يا8اسحة�إ�ى�برمج��تحتاج

�خذ�الصور�أو�تسجيل�ستخدم�ي�):Digital Cameraكام?;ا�الرقمي�(ال.�9

  ��إ�ى�الحاسوب.�هالنقلفيديو�و 

10� .)� �تصوير�ويب ��):Webcamآلة الصور��لتسجيلجهاز�يستخدم

�ل�وهو�"زم�.فيديوالو  �الفيديو��ي �إن�Tنتدردشة �ا. �هذا لجهاز�ويوجد

� �مدمجا �منفردا��ب�ا8حمول�8عظم�الشركات.و ساحال�ي ويوجد�أيضا

  "ستخدامها��ي�الحاسوب�ا8كت¯].�

11� �قارئ .� �Gعمدة �لتحويل��):Bar Code Reader(شيفرة يستخدم

�2عمدة �الحاسوب��ةا8طبوع�شيفرة �يمكن �أرقام إ�ى

� ك���استخدامها��ي�ا8كتبات�لنقل�أرقام�الكتب�قراء½zا.

  8ح�ت�لنقل�سعر�البضائع�وا8علومات�ع}zا.�و�ي�ا

  يستخدم�لنقل�الصوت�إ�ى�الحاسوب..�ميكروفون:�12

  وحدة�إخراج���2.1.3

�إخراج �نتا�2جهزة��ي�وحدة ��خراج �تستخدم [rي�ئال�� �ا8عالجات ج

  وحدة�إدخال:��يبعض�من�2جهزة���ي�وهذهالحاسوب.�
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��الطابعة: .1 ج��ي�صورة�ئ�خراج�النتاتستخدم

�مطب �ورقة. ��ي �طبقا�وعة �الطابعة وتتنوع

� �وم}zا: �الطباعة�وسرعzºا.  Dot Matrixلنوعية

Printer�،Ink Jet Printer�،Laser Printers.   

2. � �الرسومات�ت�:Plotterراسمة ��خراج ستخدم

� �من �نوعان �وهنا �أك���نوعية. ��ي �:راسمةوالصور

)� �أسطوانية �(�،)Drum Plotterراسمة �مسطحة  Flatراسمة

Plotter(�. 

3. � �ب�ن�الشاشة: �مرئي �كمتوسط �الشاشة تعمل

�والصور� �النصوص �تعرض �والحاسوب. ا8ستخدم

� �2لوان ��ي  ا8وفيديو
َ
�لون ��ي �أو �وأسود.�تنوعة، �أبيض �ن

�’14(�والشاشة�توجد��ي�أحجاز�مختلفة ،15’� ،17’� ،21’(�.

أنبوب�2شعة�وجد�اليوم�ث�ثة�أنواع�للشاشة:�تو 

)� عرض��،)CRT-Cathode Ray Tubeا8هبطية

�السائلة ترانزستور�� )،LCD-Liquid Crystal Display(�بالبلورات

 ����� .)TFT -Thin Film Transistor(الطبقات�الرقيقة�

4. )� �ا�تعددة �الوسائط �ذو ):�Multimedia Projectorعارض

�حيث� �كب��ة، �شاشة ��ي �الحاسوب ��ي �ما �لعرض يستخدم

وهذا�أوفق�يتمكن�جماعة�من�الناس�8شاهدة�ما��ي�الشاشة.�

 ���.�فيديو�وغ��ه��ي�Xجتماعات��ي�القاعاتلعرض�

CRT 

TFT 
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5. )� �الصوت �من�ت�):Speakerمك>;ات �الصوت ��خراج ستخدم

 الحاسوب.�

  

 

  :�Computer Memoryذاكرة�الحاسوب���.2.1.4

�البيانات �ف£zا �تخزن [rال� �ا8نطقة �الحاسوب �بذاكرة qيستخدم�تع�� .

�الحديث �(�الحاسوب �الثنائي �Binary Systemالنظام �وذلك�للتخزين) ،

[rخانة�ثنائية��.)1(�وواحد�)،0(الصفر��بع�م�qوكل�2رقام�الثنائي�يسم

  ����).��Bit/�بت�(

�وحدات�الذاكرة �مجموعة�من�بت�أو�: الحواسيب�تخزن�البيانات��ي

)� �Byteبايت �بيت). qتسم� �بت �ثمان �من �مجموعة �وذاكرة�وكل .

  :�التالية�الحاسوب�تقدر�بالتقديرات
8 bits = 1 Byte 

1024 Bytes = 1 Kilo Byte (KB) 

1024 Kilo Bytes = 1 Mega Byte (MB) 

1024 Mega Bytes = 1 Giga Byte (GB) 

1024 Giga Bytes = 1 Tera Byte (TB) 
  تنقسم�الذاكرة�إ�ى�قسم?ن:�أقسام�الذاكرة:�

       �Primary / Main Memory/�الذاكرة�الرئيسة�)�الذاكرة�Xبتدائية1

  . Secondary Memory ذاكرة�الثنائية)�ال2

�الرئيسيةالذاكرة�<بتدائية /:�� [rال� �الذاكرة وحدة��تستطيعهذه��ي

بدون�مساعدة�أجهزة�الذاكرة�2خرى.��الوصول�إل£zا�ا8عالجة�ا8ركزية

  .عادة�الذاكرة�Xبتدائية�ا8ستخدمة��ي�الحاسوب�توجد��ي�لوحة�2م
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r]�"�تستطيع�وحدة�ا8عالجة�ا8ركزية��ي�الذاكرة�ال�الذاكرة�الثنائية:

�ي�ذات�كفاءة�عالية�للتخزين�الذاكرة�الرئيسية�الوصول�إل£zا�مباشرا.�

،�أي�أ¸zا�تستطيع�ل�Tاجع�البيانات�ح�qrبعد�إغ�ق�عادة�ت�ش�موعد

  .الحاسوب

 الرئيسة:�<بتدائية�/�أجهزة�الذاكرة

�1� .)� �فقط �للقراءة �ا�):Read Only Memoryذاكرة لذاكرة�تتضمن

�دائمة �صورة ��ي �البيانات �من �مجموعة �تُ الرئيسة "� �وأ¸zا كن�ْم ،

  ف£zا.��تحريرللمكن�تمكن�قراء½zا�ولكن�"�ن�ROMوالبيانات��ي�التبديل.�

2� البيانات��ي��):Random Access Memoryذاكرة�الوصول�العشوائي�(.

� �الذاكرة ��ي �وتحريرها �تمكن�قراء½zا �العشوائي �الوصول سريعا�ذاكرة

أن�توفر�لها�منبع�الطاقة�،�فيجب�مت�شذاكرة�وهذه�الذاكرة�ه�.�وس

�الذاكرة. �البيانات��ي �وإ"�تضاع ��دائما، �تستخدم كذاكرة�� RAMولذا

  مؤقتة.�

  أجهزة�الذاكرة�الثنائية:�

1� �ا�رن . �الحجم�ن،��:�Floppy Diskالقرص ��ي �ا8رن �القرص يوجد

�و�25ز5 �5ز3بوصة، �تختلف�من �للذاكرة �وكفاءته ،360�KBى���إ ،

  .�عادة�اليومو"�يستخدم�هذا�القرص��ي�القرص�الواحد.��44MBز1

2� � Hard disk القرص�الصلب. تعت��Uا8كان��:

� �والبيانات. �ا8علومات �لتخزين كفاءة�الرئي�\]

وقد�تصل�التخزين�لقرص�الصلب�عالية�جدا.�
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  .�10�TBين�اليوم�ح�qrز سعة�القرص�الصلب�للتخ

�/�قرص�3 �القرص�ا�ضغوط� فيديو�الرقمي�ذاكرة�للقراءة�فقط�.

)Compact Disk / Digital Video Disk Read Only Memory – CD/DVD ROM:(�

)� �الضوئي �التخزين �أجهزة �الOpticalrهذه �تم) �من�ك] �كث��ا �تخزين ن

� ��ي �للقرص�ا8ضغوط �التخزين �كفاءة �700�MBالبيانات. وكفاءة�،

  ��.��4�GBي�يديو�الرقم]�فالتخزين�لقرص�

4� �(أ. �وماضة �تخزين �سواقة��):Flash Memory Devicesجهزة بواسطة

�عام�( �Universal Serial Bus- USBناقل�تسلس@ي من� نمكن�تخزين�كث��)

 �Solidي�ذاكرة�الحالة�الصلبة�(� PENسواقة�.�PENالبيانات��ي�سواقة�

State Memory.(ن�سواقة����  .�GB �32الr]�تخزن�� PENتوجد�

5� �وماض. �ذاكرة �(بطاقة �أجهزة��):Flash Memory Cardsة �أيضا وهذه

الr]�تستخدم�لتخزين�مبلغا�كث��ا�من�التخزين��ي�ذاكرة�حالة�الصلبة�

� �الشخصية�البيانات. �الحواسيب ��ي �تستخدم �البطاقات وهذه

 والهواتف�ا8حمول�وآ"ت�التصوير�الرقمية.�

  �Software>;مجياتال���.2.2

�ال�ز  �ال�Uامج �من �مجموعة ��ي �لال�Uمجية الحاسوب.��تشغيلمة

 وال�Uمج
ُ
العتاد.�تنقسم�ال�Uمجيات�إ�ى��ساعد�لعملية��ي�2وامر�الr]�ت

)�برمجيات�التطبيق�System Software�(2)�برمجيات�النظام�(1قسم�ن:�

)Application Software�.(�  
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� �ي�برمجيات�تساعد�لتشغيل�الحاسوب�ولتنظيم�برمجيات�النظام:

  مجيات�النظام:��من�بر و ال�Uمجيات�التطبيقية.�

�التشغيل �ال�Uمجيات��:)Operating System(�نظام �من �مجموعة هو

�اوسيط ويمثل�،الحاسوب وبرمجيات�’عتاد‘ولة�عن�إدارة�موارد�ؤ ا8س

�نظا �يقوم �الحاسوب، �وعتاد �ا8ستخدم �با8هام�ب�ن �التشغيل م

  .�الحاسوب 2ساسية�مثل�إدارة�وتخصيص�مصادر

 الوظائف�Gساسية�لنظام�التشغيل:�

 :من�أهمها الحاسوب تشغيللنظام�التشغيل�وظائف�أساسية��ي�

�ع • �ملفات�ا8ستخدم �من�وسائط�التخزينتنظيم �العديد  @ى

(Storage Media) والقرص�ا8ضغوط كالقرص�الصلب (CDROM).  

وأجزاء�عتاد�الحاسوب��تنظيم�ال�Uامج�ا8حَملة�ع@ى�الحاسوب� •

(hardware)� و� �كالشاشة �به، ولوحة� لطابعةاا8تصلة

 الخ...ا8فاتيح

 .وال�Uامج�وتفادي�خسارة�ا8علوماتالعتاد��معالجة�أخطاء •

إ�ى�ا8حافظة�ع@ى�سرية�النظام�وذلك�لضمان�عدم�الوصول� •

 .غ���ا8سموح�به�للبيانات�وال�Uمجيات

�وإدارة� • �وnخراج �nدخال �ووحدات �الرئيسية �الذاكرة إدارة

 �.نوي وحدة�ا8عالجة�ووحدات�التخزين�الثا

 �:بعض�Gنظمة�التشغيلية

 بإصدار��1992ي�العام��أو"�أصدر �:سويندو  مايكروسوفت •

.Widows3.1 صدار�الجديد�لوندوn�،هو��سWindows 10. 
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�أبل وهو�):Mac OS 10(�ماك�أو�إس�عشرة • ،��Appleمن�شركة

� �عام ��ي �تطويره �بدأ �١٩٨١الذي ا8صدر�ا8فتوح��وهو�من،

)Open Source� �ا8جال�nع�مي�والذي�يتمت) ��ي �كب��ة �بشهرة ع

 .والتلفزيوني

�Gnu Linux(�جنو/لينكس • (: � �النظام �التشغيل ا8صدر�و حر

 �.فتوحا8

�يونكس • : 
ُ
�ط �العام ��ي ��ي�1969ور �كب��ة �بشهرة �يتمتع ،

 .إن�Tنت 2وساط�2كاديمية�لدوره�الكب����ي�تطوير�شبكة

�إس�رياكت • � �:)React OS(�أو �النظام وا8فتوح�حر�التشغيل

 .متوافق�مع�نظام�ويندوز ا8صدر�و 

 )MS DOS(�دوس - إم�إس •

 اي�بي�ام ا8طور�من�قبل )OS 2(�2أو�إس/ •

��)Solaris(سو"ريس • :�� �قوى� Sun شركةمن �تشغيل وهو�نظام

 .ويتمتع�بواجهة�رسومية

 

  ):Application Softwareبرمجيات�التطبيق�(

 
ُ
�ط [rال� �ال�Uامج �وِّ �ي �مخصصة �بتطبيقات �للقيام �معالرت ة�جمثل

�Word Processingالنصوص�( �العرض�(و )، )،�Presentation Makingإنشاء

والصور�وما�إ�ى�فيديو�ال،�تحرير�الصوت�و �Web Designingتصميم�ويب

  ذلك.�ومن�ال�Uمجيات�التطبيقية�ا8ستعملة�عادة:
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�برمجيات��عالجة�النصوص .1 :MS. Word, Open Office Writer, 

Adobe PageMaker… 

�العرض .2 ��نشاء �برمجيات :MS Power Point, Open Office 

Impress,  

�برمجيات�للمحاسبة .3 :MS Excel, Open office Calc, Tally, Peach 

Tree ….. 

�لتحرير�الصور: .4  �Adobe Photoshop, GIMP, Adobeبرمجيات

Illustrator, Corel Draw ……. 

  ,Web Browsing�:(Fire Fox, MS Explorer(�برمجيات�لتصفح�ويب .5

 ,windows Movie Player, VLC Player, Real Player:�وي�عب�الفيد .6

Vinamp, Power DVD,…… 

�لتحرير�فيديو .7 �برمجيات :Ulead, Adobe Premier, Windows 

Movie Maker, Movie Pixei, Corel Digital Studio, Comtasia Studio   
 Total Video Converter, Color 7:�برمجيات�لتحويل�ملفات�فيدو .8

Video converter…… 

�ويب .9 �صفحات �لتصميم ):�Web Page Designing(�برمجيات
Dream Weaver, Front Page, Compose, Blue Fish………  

  للمراجعة:

  ما�هو�عتاد�الحاسوب؟ .1

  ما��ي�أجزاء�الحاسوب؟ .2

  ؟Microprocessorما�هو�ا8عالج�ا8صغر� .3

  ؟CPUالصورة�الكاملة�لـ� .4

  ؟�BUSما��ي�ث�ثة�أنواع�للناقلة .5

  ما��ي�أجهزة�التخزين؟ .6
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  8عالج�ا8صغر؟مهمة�اما� .7

  )CPU / IBM / Hard Disk..................�تعرف�بمخ�الحاسوب�( .8

  بم�تقدر�سرعة�ا8عالجة�للمعالج�ا8صغر؟ .9

  ؟CPUما��ي�2جزاء�الث�ثة�لـ� .10

11.  
ُ
  )؟Nervous Systemعرف�بالنظام�العر¾ي�(ماذا�ت

  ما��ي�الوظيفتان�لوحدة�التحكم؟ .12

  ة�nدخال�(الشاشة�/�الفأرة�/�الطابعة)دمن�وح .13

  ما��ي�ث�ثة�أنواع�للفأرة؟ .14

  بوحدة�إخراج؟�ما�ا8راد .15

  ما��ي�لوحة�8سية؟ .16

  م�يستعمل�عصا�ألعاب�الحاسوب؟ل .17

  ما��ي�ث�ثة�أجزاء�للوحة�ا8فاتيح؟ .18

  ما��ي�2نواع�الجديدة�للوحة�ا8فاتيح؟ .19

  لم�يستخدم�ماسحة�الضوء؟ .20

  آلة�تصوير�ويب�من�وحدة�(إدخال�/�nخراج�/�النظام) .21

  ؟Bar Code Readerاللفظة�العربية�لـ� .22

  ما��ي�خدمة�قارئ�شيفرة�2عمدة؟ .23

  حدة�إخراج؟ما��ي�2جهزة��ي�و  .24

  ما��ي�2نواع�الث�ثة�للطابعة؟ .25

  ما��ي�الشاشة؟ .26

  ؟CRTالصورة�الكاملة�لـ� .27
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  ما��ي�2نواع�الث�ثة�للشاشة؟ .28

  )�للتخزين؟�Binary Systemما�هما�الع�متان�للنظام�الثنائي�( .29

  ما��ي�الذاكرة�Xبتدائية؟ .30

 ما�القسمان�للذاكرة؟ .31

  ما�هما�الجهازان�للذاكرة�الرئيسة؟ .32

  ؟RAMاملة�لـ�الصورة�الك .33

  ما��ي�ذاكرة�الوصول�العشوائي؟ .34

  ما�اللفظة�nنجل�xية�لقرص�ا8رن؟ .35

  ؟Floppy Diskكفاءة�الذاكرة�لـ� .36

  ؟Digital Video Diskاللفظة�العربية� .37

  ؟CD Driveكفاءة�الذاكرة�لـ� .38

39. USB�.....الضوئي�هو�جهاز�التخزين�)�.....Optical�[¯الصل�/�Solid�(�  

  ؟Flash Memory Cardوماضة��ما�ا8راد�ببطاقة�ذاكرة .40

  ما�القسمان�لل�Uمجيات؟ .41

  ما�هو�نظام�التشغيل؟ .42

  ما�الوظائف�2ساسية�لنظام�التشغيل؟ .43

  ؟Windowsع@ى�ما�تعتمد�معظم�أنظمة�التشغيل� .44

  ؟windowsما�nصدار�الجديد�لـ� .45

  اذكر�مث��لنظام�التشغيل��ي�ا8صدر�ا8فتوح؟ .46

  ة�النصوص؟....................�من�ال�Uمجية�8عالج .47

48. Mozilla Firefox برمجية�لـ�.................؟��  
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 الباب�الثالث

  7العمل�بنظام�التشغيل�ويندوس�

  نظام�التشغيل�ويندوس���3.1

�وقد� �مايكروسوفت. �شركة �أصدرته �الذي �التشغيل �نظام ويندوس

� �التشغيل. �لنظام �متطورة �متنوعة �نسخ �2ول�و أصدرت �الجيل كان

�يعم �التشغيل �سطر�2وامر�(لنظام �واجهة �حسب  Command Lineل

Interface - CLIالجيل�نظام�دوس�� �ومن�هذا .�8�MS DOSايكروسوفت).

وzÎذا�النظام�"�يمكن�الحاسوب�للقيام�بمهام�متعددة��ي�وقت�واحد.�

� �أصدرت �واجهة��مايكروسوفتثم �حسب �العامل �التشغيل نظام

)� �البيانية �الواجهة��).Graphical User Interfaceا8ستخدم �هذه توفر

 ��Uمنتوتع�،تسهل�للمستخدم�التعامل�معها�الr] الصور�و2يقونات

نسب�أنواع�الواجهات�وأك��ها�استخداما.�من�2نظمة�الr]�تستخدم�أ

�ا8ختلفةبإص سويندو  الواجهات هذه �ويونكس��Linuxولينكس داراته

Unixوالواجهة�الحديثة�للنظام��ي�واجهة�ا8ستخد� �القابلة�للتكب���. م

)Zooming User Interface – ZUI�.(تستخدم�هذا�النوع� من�[rالتطبيقات�ال

ولك}zا�غ���مناسبة�ل�نظمة�ذات� ،IPhone،�Google Maps من�الواجهات

�ن�من��وقد�أصدرت�ميكروسوفت ال�Uامج�والتطبيقات�الكث��ة.�qrح

 ,Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Vista, Windows 07أنظمة�التشغيل:�

Windows 08, Windows 10.  
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�العربية��3.2 
ي� �التشغيل �منظام �شركة �أصدرت يكروسوفت�ا:

بية�مع�كل�إصدارا½zا�الجديدة،�وذلك�بداية�نسخة�خاصة�باللغة�العر 

� �ويندوس �النظام �98من �وكذا �اللغة�ي. �لوحة ��ضافة �تسهيل وجد

�العربية�مع�اللغات�2خرى��ي�أنظمة�التشغيل�الجديدة� و��Windowsلـ

Linux�.ذا�التسهيل�نمكن�أن�نكتب�ونحرر�ونصمم��ي�اللغة�العربيةzÎو�.

نسخة��ركة�ميكرو�سوفتش�أصدرت�Windows XPوبداية�من�إصدار�

�العربية.� �ومن�بي}zا خاصة�لتحويل�لغة�الحاسوب�إ�ى�غ���nنجل�xية،

)� �النسخة�بواجهة�ا8ستخدم�ا8تعدد -Multiuser Interfaceوتعرف�هذه

MUI�.(  

 Windows 7العمل�بنظام�التشغيل����3.3

 Windowsبعض�الخطوات�للعمل�مع�نظام�التشغيل��ع@ى�هنا�نتعارف

7�.  

  لحاسوب:تشغيل�ا

)�Power on Switchالدارة�الكهربائية�(�نضغطولتشغيل�الحاسوب�أو"�

� �التشغيل�ا8وجود�ع@ى �يقوم�الجهاز�بتحميل�نظام�CPUونضغط�زر ،

  التشغيل.

  :�Desktopسطح�ا�كتب�

)� �التحف��xالذاتي �عملية )�Bootingوبعد

،��Windows 07تظهر�ع@ى�الشاشة�نافذة

�ا8ك �بسطح �تعرف �النافذة تب.�وهذه

  يكون�سطح�ا8كتب�Xف�Tا�\]�كما��ي�الصورة�التالية:���
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 Taskbarشريط�ا�هام�

يوجد�ع@ى�شريط�ا8هام�زر�البدء�وأيقونات�للتشغيل�السريع�وأيقونات�

�ع@ى� �وبالضغط �الوقت. �ع@ى �ودالة �اللغة �وشريط �ا8فتوحة لل�Uامج

  شريط�اللغة�نمكن�لتحويل�لغة�nدخال.��

�  

  

نظام�اللغة�العربية�ولوح��ا�
ي��)Install( تثبيت

  التشغيل

�العربية� �النصوص��ي �الجهاز��دخال ولتسهيل

��ي� �الشرقية �اللغات �نثبت �أن �علينا ولتحريرها

�نضيف� �وأن �إ�ى�الجهاز، �العربية �مفتاح لوحة

�ا8فاتيح �لوحة �هذه�قائمة �نتابع �ولهذا .

  الخطوات�التالية:

 �Start Buttonأ�بدنضغط�ع@ى�زر�ا .1

�ع .2 �نضغط �التحكم �لوحة  Control@ى

Panel�.  

�واللغوية� .3 �ا8حلية �ضوابط نختار

Regional Language Settings�.  

4. � �تبويب �ع@ى �ا8فتاح��Tabننقر لوحة

  .Keyboards and Languagesواللغات�

 زر البدء
Start 

 التشغيل السريع
Quick 

 ناحية النظام
System 

 شريط اللغة
Language 
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 Installننقر�ع@ى�تثبيت�/�أو�إلغاء�التثبيت� .5

/ Uninstall  
 Installننقر�ع@ى�تثبيت�اللغات�ا8عروضة� .6

Display Languages�.  

  ’تغي���لوحة�ا8فاتيح‘ننقر�ع@ى�زر� .7

8. � �زر �ع@ى �للغة��Add’إضافة‘ننقر �ا8فتاح �لوحة �نختار �ثم ،

�الع �من�السعودية �أو�غ��ها �ا8تحدة �العربية �أو��مارات ربية

  �.اللغات

 ع@ى�شريط�ا8هام.�Language Barفيظهر�شريط�اللغة� .9

  .Linuxتثبيت�اللغة�العربية�
ي�نظام�التشغيل�

  ،�نتابع�هذه�الخطوات:�Linuxتثبيت�العربية��ي�نظام�التشغيل�ول

  .�System’النظام‘ننقر�أو"�ع@ى�تبويب� .1

  .�Administration’إدارة‘ننقر�ع@ى� .2

3. � �حوار�’Language Support‘ننقر�ع@ى �(يظهر�مربع .‘Language’�.(

  يظهر�مربع�حوار�للغة.�

مربع�نص���ي�Password،�فنكتب�كلمة�ا8رور�’Install‘ننقر�ع@ى� .4

  .‘��OKا8وافق‘له.�ثم�ننقر�ع@ى�

  فيظهر�مربع�حوار�.�’Install Languages‘ننقر�ع@ى� .5

  .’Apply Changes‘ثم�ننقر�ع@ى��’Arabic‘نختار� .6

  هذه�الخطوات:،�نتابع�Linuxو�ضافة�العربية�إ�ى�لوحة�ا8فتاح��ي�
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� ��’Systems‘ننقر�ع@ى �ع@ى ��’Preferences‘ثم �ننقر�ع@ى ثم��’Keyboard‘ثم

� �’Layout‘ع@ى �ع@ى �ثم ،‘Add’� �الحوار �مربع �نختار�من �ثم ،‘Country’�

  �ها��ضافة�لوحzºا.�أو�أي�دولة�نريد�’Saudi Arabia‘فنختار�

���Arabic Fontsولتثبيت�الخطوط�العربية ���Linuxي �’Systems‘ننقر�ع@ى

�نختار�’Administration‘ونختار� فيظهر��’Synaptic Package Manager‘�ثم

حوار�لتثبيت�الحزمة��عداد�التسهي�ت�العربية،�نكتب�العربية��مربع

فنختار�م}zا�ال�Uامج�فيظهر�الحزمات�للغة�العربية��ي�مربع�نص�للبحث�

  �.�إن�Tنتللتثبيت.�ولتثبيت�هذه�الحزمات�يطلب�أن�يربط�الحاسوب�ب

  ��Display propertiesخصائص�العرض

  هذه�الخدمات�التالية:��خصائص�تقدم

  �Desktop Background Changingلفية�سطح�ا8كتب����خيتغ •

  Screen Saver(حافظة�الشاشة)��ضبط�شاشة�توقف •

  Screen Resolutionضبط�درجة�وضوح�الشاشة� •

 تغي?;�خلفية�سطح�ا�كتب�

�ع@ى�سطح�ا8كتب�ثم�نختار� �مكان�خا�ي ��ي نضغط�زر�2يمن�للفأرة

 ضة.���و من�القائمة�ا8عر �)Personalizeالتشخيص�(

�فنختار� �التالية �النافذة تظهر�لنا

 Desktopم}zا�خلفية�سطح�ا8كتب�

Backgroundصورة��� �نختار ثم

  للخلفية�،�ثم�نضغط�ع@ى�موافق.
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  ضبط�شاشة�توقف(حافظة�الشاشة)�

�الشاشة� .1 �نختار�حافظة �ولكن �السابقة �نفس�الخطوات نتبع
screensaver  

  ونحدد�نوع�حافظة�الشاشة.� .2

�متعد �تسهي�ت �هنا �نص�وتوجد �و�دخال �الوقت �لضبط دة

  خاص�بنا.��

 ط�ع@ى�التطبيق.غوأخ��ا�نض .3


ي�نظام�التشغيلدمجة�ال>;مجيات�التطبيقية�ا�  

�ا8 �الهامة �ال�Uمجيات�التطبيقية �التشغيل��دمجةمن �نظام �معظم �ي

،�Word Pad�،Calculator�،Paint�،Notepad�،Sound Recorderلوندوس��ي�:�

Bluetooth Transfer� � ،Windows Media Player� ،Windows Movie Maker،�

Internet Explorer�،Windows Photo Gallery�،Windows Calendar��.وغ��ها�،�  

  هذه�ال�Uمجيات:�@ىنتعارف�هنا�موجزا�ع

:�;ZدفWord Padالتسهي�ت�� �النصوص�مع �8عالجة �تطبيقية �برمجية :

� �لتحرير�النص�ولتنسيقها ��بالنسبةا8حدودة �MS Wordإ�ى تقدم�هذه�.

� �ال�Uمجية �وفتحه�تسهيل �ا8لف ��ي �وحفظه �النص�وتحريره �دخال

  حسب�الحاجة.�

� �النصوص�ويستخدم�Notepadا�فكرة �8عالجة �برمجية �أيضا �وهذه :

� �Xمتداد �يكون �ولتحريره. �النص �هذه�Extension لعرض ��ي للملف

� �txt.ال�Uمجية �ال�Uمجية�من�طريق�زر �ونفتح�هذه ثم�ننقر�ع@ى��’إبدأ‘.

  .�Notepad’ا8فكرة‘،�ثم�نختار��Accessories’برمجيات�ا8لتحقة‘
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النص��طباعبرمجيات�لرسم�الصورة�ولتحرير�الصورة�ول�:Paintرسام�

ع@ى�الصورة.�وهنا�تسهيل�لحفظ�الصورة�ا8صممة��ي�رسام��ي�أنواع�

�الصورة �8لف �Extensions(:.jpeg،.pnj،.tiff(�بامتدادات متنوعة ،.gif�،

.bmp��.  

  سرعة.��ب:�برمجية�صغ��ة�للقيام�بعمليات�الرياضية�Calculatorبة�حاس

�لتسجل�الصوت�بواسطة� Sound Recorderالصوت�تسجيل �برمجية :

� �ا8وصل �الصوت�Pluggedميكروفون �بطاقة �ي��)Sound Card(�إ�ى

  الحاسوب.�

جهاز�يساعد�لنقل�ا8لف��:Bluetooth File Transferبلوتوث�ناقل�ا�لف�

�التسهيل�بموصل�ال�سلكية�هذا�ا8وجود�ف£zا�ة�nلك�Tونية�ب�ن�2جهز 
Wireless Connection  

...................  

 

  للمراجعة:�

  كيف�كان�يعمل�الجيل�2ول�لنظام�التشغيل؟ .1

  ؟GUIما��ي�التسهي�ت��ي�واجهة�ا8ستخدم�البيانية� .2

اذكر�مثا"�لنظام�التشغيل�الذي�يعمل�حسب�واجهة�سطر� .3

  2وامر؟

  ؟Bootingفظة�العربية�لـ�الل .4

  ؟GUIوسع�Xختصار� .5
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ت�اللغة�العربية��ي�نظام�التشغيل�ياكتب�الخطوات�لتثب .6

Windows 7.؟  

  كيف�نغ���خلفية�سطح�ا8كتب؟ .7

  ؟.Windows 7اذكر�بعض�ال�Uامج�التطبيقية�ا8دمجة��ي� .8

 عرف�بلوتوث�ناقل�ا8لف؟ .9

  )�8لف�صورة؟Extensionsما��ي�Xمتدادات�( .10

 

  :للتطبيق

  ��خلفية�سطح�ا8كتب�بصورة��ي�مجلدك.غ�ِّ  .1

ق�حافظة�الشاشة�( .2   ).�Screen Saverطّبِ

  ف�لوحة�العربية�(السعودية)�إ�ى�لوحة�ا8فاتيح.أِض  .3
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  الباب�الرابع

  )MS Word 2007(��برمجية�ا�عالجة

  ��Officeبرمجية�تطبيقية

وعة.�ال�Uامج�الr]�تقدم�خدمات�متنمن��زمةتطبيقية��ي�ح�برمجيات

� �وتحرير�ا8ستندات �وإنشاء �النصوص، �معالجة �خدما½zا:  MS)ومن

Word / Open Office Writer)وتحرير�الشرائح�للعرض� �وإنشاء ، (Power 

Point / Impress) )� �العمليات�الحسابية �وتنفيذ ،Excel / Spreadsheet�،(

)� �ا8علومات �وإدارة �للتتبع �وبرامج �بيانات �قواعد )،�Accessوإنشاء

�(وإرس �ا8هام �وإدارة �nلك�Tوني �ال�Uيد �النشرات�Outlookال �وإنشاء ،(

  )�وما�إ�ى�ذلك.���Publisherوا8ج�ت�وnع�نات�(

�العربية�لكل�من�nصدارات�الجديدة� �باللغة توجد�إصدارات�خاصة

�MS Officeلـ �القوائم � .Menuالحوار�� وnرشادات���Message Box ومربع

Directions� صدارnات�الخاصة�تكون��ي�اللغة�العربية.��ي�هذه�  

  .���MS Word 2007ففي�هذا�الكتاب�ندرس�تفصي��للعمل�باستخدام�

    (MS word 2007)2007   �ميكروسوفت�ويرد  �4.1

�النصوص،� �8عالجة �التطبيقية �ال�Uمجيات �من �ويرد ميكروسوفت

�م �شركة �ال�Uمجية�’أوفيس‘�حزمةيكروسوفت�ضمن�اأصدر½zا �وهذه .

�حسب �البيانية�تعمل �ا8ستخدم �إصدار�نَسخ�)GUI(واجهة �تم �وقد .

� �لـ �Wordمتعددة �من�نسخة �بداية .95� �ا8تتالية: �ومن�نسخها ،97�،

XP�،2000�،2003�،2007�،2010�،2013وكما�نعرف�أن�هذه��.
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�من�ال�Uمجيات� �نجد�كث��ا �وهنا �من�ال�Uمجيات�ا8قيدة. ��ي ال�Uمجية

 .�Open Office Writerالحرة�8عالجة�النصوص،�من�أهمها�

  �Word 2007 مكونات�النافذة�لـ  �4.2

)� �العنوان �النافذة،�):Title Barشريط �أع@ى ��ي �الشريط �هذا �يوجد

�أز  �ال�U يحتوي �اسم �ويظهر�عليه �التحكم، �ا8ستند��يةمجرار واسم

)� �اسم�Xف�Tا�\]�ا8فتوح، �التسمية qrالجديد�ح� يكون�اسم�ا8ستند

‘Document’(����.  

�(ار�التحر أز  �بالجانب��):Control Buttonsكم �العنوان �شريط ��ي يوجد

  عادة�توجد�ث�ثة�أزرار�من�2ربعة:�2يسر�(�ي�ال�Uمجيات�العربية)،�

   �������)�Closeزر�nغ�ق�(

   ��)Minimizeزر�التصغ���(

   ����)Maximizeزر�التكب���(

  ����)Restoreزر�Xستعادة�(

�،العربي)�(�ي�nصدار�عا�ي�اليم�ن�للنافذةيوجد��ي�الركن�ال�: Officeزر 

 
َ
�(ت �2دوات �الزر �هذا �جديد،�Toolsظهر�بالنقر�ع@ى �التالية: �ل�عمال (

)� �حفظ�باسم �حفظ، �(Save Asفتح، �إ�ى �إرسال �طباعة، ،(Send To�،(

  .�Word،�إ¸zاء�Word)،�إغ�ق،�خيارات�Publishنشر�(

� ��:Quick Launcher Toolsشريط�أدوات�الوصول�السريع �يوجد �ي�هذا

�العنوان �الشريط��.شريط �هذا �ع@ى �2دوات تساعد

�نخصص� �أن �ونمكن �فائقة. �بسرعة �2عمال �تمام
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�عادة�أداة�الحفظ،� �وتوجد�عل£zا �الشريط�بإضافة�2دوات�إل£zا. هذا

  ،�والجديد.���Redo،�والتكرار�Undoوال�Tاجع�

جد�ع@ى�تو �يوجد�تحت�شريط�العنوان،�):Menu Barشريط�القوائم�(

� �القوائم �شريط �التبويب �الرئيسية��التالية:�Tabsع�مات الصفحة

)Home)� �إدراج ،(Insert)� �الصفحة �تخطيط ،(Page Layoutمراجع�� ،(

)References)مراس�ت�� ،(Mailings)� �مراجعة ،(Review)عرض�� ،(View�.(

(تعرف��وبالنقر�ع@ى�إحدى�هذه�القوائم�تظهر�القوائم�الفرعية�تحzºا.�

،�وتتغ���عرض�القوائم،�تعرض��ي�Tabبالتبويب��Office 2007م��ي�القوائ

  )مجموعات�متنوعة

�ا�علومات �للنافذة،�:شريط �2سفل �الجانب ��ي تظهر�عليه��يوجد

�واختصارات� �nدخال، �ولغة �والكلمات، �الصفحة �أرقام البيانات�عن

� ،�Shortcuts of Viewعرض

  .�Zoomواختصار�التكب���/�التصغ���

�الت �إ�ى��:Scroll Barمرير�شريط �2ع@ى �من �ا8ستند �للتمرير��ي وذلك

  .������،�ومن�اليم�ن�إ�ى�الشمال�وعكسه2سفل�وعكسه

  إنشاء�مستند  �4.3

  ،�نتابع�هذه�الخطوات�التالية:�Word 2007نشاء�مستند��ي�

  :Word 2007تشغيل�  �4.3.1

  .Start Buttonنضغط�ع@ى�زر�إبدأ� .1

2. � �قائمة�� Microsoft Officeنختار من

  ال�Uامج.
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  .MS Word 2007نضغط�ع@ى� .3

� �أخرى �نوبطريقة �أيقون �ع@ى �ع@ى�� Word 2007نقر�مزدوجا ا8وجود

 .Word 2007سطح�ا8كتب.�فتظهر�نافذة�

  

  فتح�مستند�جديد �4.3.2

  الخطوات�لفتح�مستند�فارغ�جديد:

  ا8وجود�ع@ى�الركن�2يمن�العا�ي.�Officeنضغط�ع@ى�زر� .1

  .�New’مستند�جديد‘،�فتظهر�نافذة�’ديدج‘نضغط�ع@ى�أداة� .2

.�فيظهر�مستند�جديد�New Blank Document ’ فارغ�جديد‘نختار� .3

  .�فيه�إدخال�النصنمكن�فارغ�

ا8وجود�ع@ى��’مستند�جديد‘وبطريقة�أخرى�وسهلة�نضغط�ع@ى�أداة�

  .��Ctrl+Nمفتاح�ن�شريط�الوصول�السريع،�أو�بضغط�

  Page Setupتخطيط�الصفحة� �4.4

"ختيار�حجم�الصفحة�واتجاهها�ولتخطيط��تسهيل�ط�الصفحةتخطي

�ولتخطيط�صفحة�نتابع�هذه� zا�وما�إ�ى�ذلك. هوامشها�وحدودها�ول̧و

  الخطوات:

)� � �تبويب �ع@ى �الصف‘نضغط �شريط���Page Layout’ةحتخطيط �ي

  .)القوائم
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 �:Margin Settingإعداد�الهوامش��4.4.1

1. � �التبويب �ع�مة �فوق تخطيط�‘ننقر

��’ةالصفح �فوق �مجموعة��’هوامش‘ثم �ي

�الصفحة‘ �حوار�’إعداد �مربع �(فيظهر .

  للهوامش)�

نقر�فوق�نوع�الهامش�ا8طلوب.�للحصول�ع@ى�عرض�الهامش�ن .2

 2ك���استخداًما،�انقر�فوق�عادي.

3. � �ثم �مخصصة، �هوامش �فوق �جديدة�ننقر �قيًما ندخل

�ي�ا8ربعات�أع@ى�وأسفل�وأيسر�للهوامش�

 وأيمن.�

  :��Page Size Settingد�الحجمإعدا�  4.4.2

  �.’تخطيط�الصفحة‘ننقر�فوق�ع�مة�التبويب� .1

من���Page Sizeونختار�حجم�الصفحة��’الحجم‘نضغط�ع@ى�زر� .2

  � .…A4 size / Letterالقائمة�الظاهرة.�مث��

  Page Directionإعداد�<تجاه� �4.4.3

�العمودي .1 �من �الصفحة �اتجاه �ولتحويل

)Portrait(2فقي�� ،�)Landscape( إ�ى

� �زر �ع@ى �X’�Directionتجاه‘نضغط

  �من�القائمة.��Landscape’2فقي‘ونختار�

  :�Page Borderإعداد�الحدود�� 4.4.4
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�للصفحة �الحدود �زر�و�عداد �نضغط�ع@ى ،

�الصفحة‘ ��ي���Page Border’حدود ا8وجود

�الصفحة‘�مجموعة ،�Background’خلفية

�الحدود�اونختار�واحد �إحا�من �(ب��/ �2بعاد �ث�ثي /� �ظل /� /�3Dطة

  من�مربع�الحوار�لحدود�الصفحة.�)Customمخصص�

)� �من�قائمة�Artولتحديد�الصفحة�بالرسم�أو�الصورة )،�نختار�واحدا

  .�’رسم�/�صورة‘الحدود�تحت�ا8ربع�

  

  تلوين�الصفحة �4.4.5

لون�‘لصفحة،�نضغط�ع@ى�زر�ولتلوين�ا

�’خلفية�الصفحة‘�ي�مجموعة��’الصفحة

�’تخطيط�الصفحة‘�مة�التبويب�ضمن�ع

و8زيد�من�2لوان�ننقر�فوق��.’ألوان�السمات‘ونختار�لونا�مناسبا�من�

  .�’ألوان�إضافية‘

� �ننقر�فوق �للصفحة �تأث���التعبئة �التعبئة‘ولتطبيق ونختار��’تأث��ات

  واحدا�من�الخيارات�التالية:�صورة�/�نقش�/�مادة�/�تدرج.��

  :Column Settingإعداد�Gعمدة��4.4.6

ولتخطيط�2عمدة��ي�الصفحة،�نضغط�

� �زر ��’أعمدة‘ع@ى �مجموعة �دادعإ‘�ي

تخطيط�‘ضمن�ع�مة�التبويب��’الصفحة

 ونختار�عدد�2عمدة.����،�’الصفحة
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  النص�
ي�العربية�Typingطباع��4.5

وبعد�تخطيط�الصفحة�نطبع�النص��ي�ا8ستند،�وعندما�نطبع�النص�

  .���Typingقبل�أن�نبدأ�الطباع�ي�هذه�2مور �ي�العربية،�نرا*

�إ�ى� .1 �اليم�ن �من �النص �اتجاه �نحول أن

ا8وجود��ي���اليسار�،�ولذا�ننقر�ع@ى�زر 

� ��’فقرة‘مجموعة �تبويب الصفحة�‘ضمن

  �’الرئيسية

2. � �محاذاة �نجعل النص��Alignmentأن

��لليم �الضبط �أو �ع@ى�Justifyن �ننقر ،

��ي�مجموعة�2دوات�للمحا �ا8وجودة ضمن�تبويب��’فقرة‘ذاة

 ’الصفحة�الرئيسية‘

  ��طباع�نص�إنجل?�ي�ب?ن�نص�عربي:�  �4.5.1

� �نضغط�ا8فتاح�ن �نص�عربي، �ب�ن �نص�إنجل�xي �Shiftو��Altولطباع

معا،�فيحول�اتجاه�ا8ؤشر�من�اليم�ن�إ�ى�اليسار،�فنمكن�طباع�النص�

�Altبي�نضغط�أيضا�ا8فتاح�ن�النص�العر �nنجل�xي.�وللرجوع�إ�ى�طباع

  معا.�������Shiftو�

  حفظ�ا�لف�� �4.6

بعد�أن�فرغنا�من�طباع�النص��ي�ا8ستند�أو�أثناء�إدخاله،�

� �ا8ستند �هذا �نحفظ �أن ��باسمعلينا �مجلد ��Folderي

  خاص.�هذه��ي�الخطوات�لحفظ�ملف�باسم.�
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1. � �زر �ع@ى �فيظهر�مربع�Officeنضغط �حفظ. �أداة �ع@ى �ثم ،

  حفظ.الحوار�لل

�مجلدا� .2 ُن ّوِ
َ
�ُنك �أو �فيه، �ا8لف �لحفظ �موجودا نختار�مجلدا

   .�فنكتب�اسما�للمجلد.’مجلد�جديد‘جديدا�بالضغط�ع@ى�زر�

  .’اسم�ملف‘نكتب�اسما�للملف��ي�موضع�له�تحت�عنوان� .3

4. � �لحفظ �نوعا �نختار �ا8لف �ا8وجودة �القائمة �من مربع��ي

  .��Save as Type’حفظ�كنوع‘القائمة�باسم�

  .�’حفظ‘ى�زر�نضغط�ع@ .5

وبطريقة�أسهل�نضغط�ع@ى�زر�الحفظ�ع@ى�شريط�الوصول�السريع،�

ع@ى�لوحة�ا8فاتيح.�ثم�نتابع�الخطوات�من��Ctrl+Sأو�نضغط�Xختصار�

�Xختصار� �وضغط �النص��Ctrl+S الثانية. �إدخال لحفظ��يفيدأثناء

 2Wordعمال�من�الضياع�وضياع�الوقت.�وعند�ما�نحفظ�ا8لف��ي�

ليتمكن��Word 97 – 2003 Documentأفضل�أن�يحفظه�كنوع��هذا��2007

  � .��Word 2007فتحه��ي�إصدارات�قديمة�لـ�

كصفحة�ويب،�ولذلك��Wordوهنا�تسهيل�لحفظ�ا8ستند�ا8صمم��ي�

  .�� Save As’لحفظ�كنوع‘من�مربع�نص�� Web Pageصفحة�ويب‘نختار�

  فتح�ملف�موجود �4.7

� �ا8لف�Word 2007يقدم �لفتح �نتابع��تسهيل �ولهذا �وتحريره، ا8وجود

  الخطوات�التالية:�
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1. � �أداة�Officeنضغط�زر �أو�نضغط�ع@ى �فتح، �نختار�أداة �ثم ،

الفتح�ع@ى�شريط�الوصول�السريع،�أو�نضغط�اختصار�الفتح��

Ctrl+O�(فيظهر�مربع�الحوار�للفتح)�.من�لوحة�ا8فاتيح  

  نحدد�مكان�ا8لف�للفتح�من�ا8جلد�الذي�فيه�ا8لف. .2

 .’فتح‘ع@ى�زر�ننقر� .3

  Document Viewعرض�ا�ستند� �4.8

� � �عروض��Word 2007يقدم ��ي ا8ستند

�العروض� �هذه �نختار �أن �نمكن مختلفة،

�لتكب���عرض� �تسهيل �وهنا �الحاجة. حسب

  ا8ستند�أو�تصغ��ه.�فهذه��ي�العروض�للمستند�:�

 يُ �Print Layout:تخطيط�الطباعة��4.8.1
َ
ا8ستند�بجميع��ظهر�صفحة

�فتفاصيل �طباعzºا، �ستتم �كما �وحدود�تها �الهوامش �ف£zا وجد

   الصفحات.

4.8.2�� �الشاشة �مRئ �وضع 
ي� ُيظهر�صفحة��،Reading Viewالقراءة

،�Full Screenا8ستند�لتسهيل�القراءة،�فتكون�الصفحة��ي�م@ئ�الشاشة�

  وخالية�من�الهوامش�وحدود�الصفحة.�

د�كما�سيتم�ُيظهر�صفحة�ا8ستن�:Web Layoutتخطيط�ويب���4.8.3

  عرضها�داخل�برنامج�Xستعراض��ي�حالة�حفظها�كصفحة�ويب.�

4.8.4�� �مستويات��:Outline Viewمخطط�تفصيRي ��نشاء يستخدم

�النصوص �ونقل �ونسخ �مستندات��،العناوين ��دراج �يستخدم كما

  داخل�مستندات�أخرى��نشاء�مستند�رئي�\].�
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4.8.5�� �تخطيط �Normal Viewمسودة �لكتابة �يستخدم مستندات�:

�فيه� �تظهر �و" �بسرعة، �واستعراضها �وتنسيقها �العادية النصوص

  هوامش�الصفحة�والرسومات.��

�تصغ?;�العرض��4.8.6 �Zoomingتكب?;�/ لتكب���العرض�أو�تصغ��ه�:

� �التبويب �زر��’عرض‘ننقر�ع@ى �ننقر�ع@ى ثم

�أو�تصغ��‘ �أو��’تكب���/ �تكب���/ �ا8جموعة �ي

�و  �العرض �مقدار �ونختار �ع@ى�تصغ��. ننقر

ثم�ننقر��’عرض‘،�ننقر�ع@ى�التبويب�%100.�وللعرض��ي�مقدار�’موافق‘

� �و�ي�طريق�آخر�نمكن��’%100‘ع@ى�زر �أو�تصغ��. �ي�ا8جموعة�تكب���/

�بسحب� �العرض �تصغ�� �أو تكب��

�للتكب���أو�التصغ��� �أداة �ع@ى الفأرة

  �ي�شريط�ا8علومات��ي�أسفل�النافذة.�

�ي�شريط�القوائم،�ثم��’عرض‘ننقر�ع@ى�ولعرض�ا8سطرة��ي�النافذة،�

  .�’ا8سطرة‘ننقر��ي�خانة�Xختيار�بجوار�

  Text Formattingتنسيق�النص� �4.9

�ونمطه،� �وحجمه، �الخط، �تغي���شكل �النص �تنسيق �عملية تشمل

�2سطر� �وتباعد �الفقرة �محاذاة �وإعداد �عليه، �والتأث��ات ولونه،

�ال �التعداد �وإعداد �الحروف، �ب�ن �هذه�وا8ساحة �تتم �والرقم]. نقطي

� ��ي �’فقرة’و�’خط‘�مجموعاتالتغي��ات�باستخدام�2دوات�ا8وجودة

�التبويب�تحت�’أنماط’و �الرئيسية‘�ع�مة �nصدارات�’الصفحة �و�ي .

� �لـ �شريط�أدوات��MS Wordالقديمة �2دوات��ي �ذلك�باستخدام تتم
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� �قائمFormatting Tool Barالتنسيق �تحت �الفرعية �القوائم �أو ة�،

  التنسيق.������

   تنسيق�الخط� 4.9.1

  لتنسيق�الخط�نتابع�الخطوات�التالية:

�أو� .1 �الفأرة ستخدم
ُ
�النص�ت �ولتحديد �النص�للتنسيق، نحدد

 لوحة�ا8فاتيح.�

�nشارة��;�الخط:?تغي .2 �ع�مة �قائمة���ننقر�فوق بجانب

ضمن��’الخط‘الخطوط��ي�مجموعة�

�التبويب� �الرئيسية‘ع�مة �’الصفحة

  واحد�مناسبا.��خطا�}zاونختار�م

�ننقر�فوق�ع�مة�nشارة :�Change Font Sizeتغي?;�حجم�الخط .3

بجانب�قائمة�حجم�الخطوط��ي��

� �ع�مة��’الخط‘مجموعة ضمن

.�وهنا�مناسبا�حجماونختار�م}zا��’الصفحة�الرئيسية‘التبويب�

�نضغط�ا8فاتيح� �وذلك�أن �الخط، �لتغي���حجم طريق�سهل

Ctrl+Shift+>جم�الخط،�وا8فاتيح�لزيادة�ح�Ctrl+Shift+<لتقص����

 الحجم.�

�مختلفو �خط�(ولتطبيق �وغ���العربي��نحجم �العربي �ي��للخط

�nشارةالنص�نفسه �ع�مة �ننقر�فوق �الركن���، ��ي ا8وجودة

الصفحة�‘ع�مة�التبويب�ضمن��’الخط‘2سفل�2يسر�8جموعة�

�فنختار�’الرئيسية �حوار�للخط، �فيظهر�مربع من��اجمأو�ح�اخط.
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�وخط �للعربية، �الخطوط �أو�حجم�اقائمة �الخطوط�ا �قائمة من

  .�����)ل�تينية

�النص .4 �إشارةننقر��:تغي?;�لون �ع�مة �أداة���ع@ى جانب

��’اللون ‘ ��ي �قائمة��’الخط‘مجموعة �من �مناسبا ونختار�لونا

2لوان،�أو�نضغط�ع@ى�ع�مة�إشارة�

�مجموعة�لل2سفل�ور�يس�ي�الركن�2

�من��فيظهر �’الخط‘ �مناسبا �فنختار�لونا �الحوار�للخط، مربع

  قائمة�2لوان.��

نضغط��:Underliningتسط?;�النص� .5

ا8وجود��ي�خانة�الخط�،��’U‘ع@ى�زر�

  .Ctrl+Uأو�نضغط�ا8فتاح�ن�

نضغط�ع@ى�:�النص��Boldingتغميق .6

�أو��’B‘زر� �خانة�الخط�، ��ي ا8وجود

 ��Ctrl+Bنضغط�ا8فتاح�ن�

�النص�مائ4 .7 نضغط��:�Italicsجعل

ا8وجود��ي�خانة�الخط�،��’I‘ع@ى�زر�

 Ctrl+Iأو�نضغط�ا8فتاح�ن�

�Subscriptتخفيض�الحرف� .8 نضغط�:

،��ي�خانة�الخط�ا8وجود��’X2‘ع@ى�زر�

 = +Ctrlأو�نضغط�ا8فتاح�ن�



إنفرماتيكس في العربية        

 

46 

Informatics in Arabic 
46 

9. � �الحرف نضغط��:Superscriptترفع

X‘ع@ى�زر�
،�ا8وجود��ي�خانة�الخط��’2

 (+)+(Shift)+(Ctrl)أو�نضغط�ا8فاتيح�

:�Change Case تحويل�حالة�الحرف� .10

إ�ى��Change Caseتحويل�حالة�2حرف�

� �الكب��ة ��Upperالحالة �عنوان �حالة �إ�ى �إ�ى��Title Caseأو أو

،�Sentence Caseأو�إ�ى�حالة�الجملة��Lower Caseالحالة�الصغ��ة�

� �زر �ع@ى �نضغط��’Aa‘نضغط �أو �الخط، �خانة ��ي ا8وجود

 ونختار�م}zا�ا8ناسب�(F3)+(Shift)ا8فتاح�ن�

�تغي?;�تباعد�Gحرف�
ي�النص .11 نضغط�ع@ى�ع�مة�إشارة��ي�:

� �لخانة �2سفل �اليسار �الحوار��’الخط‘الركن �مربع فيظهر

فنختار�مقدار��’تباعد�2حرف‘للخط،�ثم�نضغط�ع@ى�تبويب�

 التباعد�من�القائمة.��

�� �طريق�آخر�لتنسيق�النص��ي �نحدد�Word 2007وهنا �وذلك�عندما ،

�قريب�ا �إطار �يظهر �للتنسيق لنص

النص،�يشتمل�ع@ى�أزرار�للتنسيق،�

  ونختار�م}zا�ما�نريد.���

  تنسيق�الفقرة �4.9.2

  لتنسيق�الفقرة�نتابع�الخطوات�التالية:

�اليسار� .1 �من �الفقرة لتغي���اتجاه

�نضغط� �عكسه، �أو �اليم�ن إ�ى
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 ع@ى�زر�لهما��ي�خانة�الفقرة.�

�اليم�ن .2 �جهة �الفقرة �محاذاة أو�اليسار�أو�التوسيط��لتنسيق

Centralizing الضبط�� �محاذاة� Justifyingأو �ع@ى �نضغط ،

�ا8وجودة� �ا8حاذاة �من مناسبة

� �خانة �وXختصارات�’الفقرة‘�ي .

�لليم�ن�( )،�وللتوسيط�Ctrl+L)،�ولليسار�(8Ctrl+Rحاذاة�الفقرة:

)Ctrl+E)وللضبط��،(Ctrl+J.(  

�النقطي .3 �التعداد �)Numbering(�الرقم]�أو �)Bulleting(�ولتنسيق

�زر� �ع@ى �نضغط للفقرات،

�نقطي‘ ��’تعداد �رقم]‘أو �’تعداد

�طراز� �ونختار �نريد. حسبما

النقط�أو�الرقم�من�مكتبة�الرموز�النقطية�أو�مكتبة�ال�Tقيم�

الr]�تظهر�بالنقر�ع@ى�ع�مة�إشارة�بجانب�زر�التعداد�النقطي�

  أو�الرقم].�

�البادئة،� .4 �ا8سافة و�نقاص

�� � نضغط �ا8سافة�زر نقاص

  البادئة�ا8وجود��ي�خانة�الفقرة.��

� ولزيادة�ا8سافة�البادئة،�نضغط .5

�البادئة� �ا8سافة �لزيادة زر

 ا8وجود��ي�خانة�الفقرة.��
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ولتغي���التباعد�ب�ن�أسطر�الفقرة،�نضغط�ع@ى�زر�لها�ا8وجود� .6

�نختار�ا8قدار� �الحوار�للفقرة �مربع �أو�من �الفقرة، �خانة �ي

  2سطر.للتباعد�ب�ن�

�إشارة� .7 �ع�مة �ع@ى �نضغط �الفقرات، �ب�ن �التباعد ولتغي��

موجودة��ي�جانب�اليسار�2سفل�لخانة�الفقرة،�فيظهر�مربع�

�قبلها� �الفقرات �ب�ن �للتباعد �ا8قدار �ونختار �للفقرة الحوار

  وبعدها.�

8. � الفقرة،��Shadingولتظليل

�خانة� ��ي �له �زر �ع@ى نضغط

الفقرة.�ونختار�لون�التظليل�من�

ئمة�ألوان�السمات�الr]�تظهر�بالضغط�ع@ى�ع�مة�nشارة�قا

  بجانب�زر�التظليل.�

9. � الفقرة،��Borderingولتحديد

�خانة� ��ي �له �زر �ع@ى نضغط

 الفقرة،�ونختار�جوانب�الحدود.��

�تصاعديا� .10 �الفقرات ول�Tتيب

Ascendingاأو�تنازلي��Descending�،

�خانة� ��ي �له �رز �ع@ى نضغط

  الفقرة.�
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  �Copy, Cut and Paste للصقاوالقص�و �النسخ �4.10

�أو�Ó\]ء� �أو�قص�نص�أو�صورة �لنسخ �تسهيل هذا

آخر�ولصقها��ي�أي�مكان�نريد��ي�نفس�ا8ستند�أو��ي�

الفرق�ب�ن�النسخ�والقص�هو�النص�أو��مستند�آخر.

�الصورة� �أو �النص �أما �2ص@ي، �نسخها �يوجد �ا8نسوخة الصورة

  ��:الطرق�للنسخ�وللصق�ومن ا8قصوصة�ف��يوجد�نسخها�2ص@ي.

  نحدد�النص�أو�الصورة�للنسخ. .1

2. � ��’النسخ‘ننقر�ع@ى �ا8جموعة�يا8وجود�’القص‘أو�ع@ى ��ي ن

��’الحافظة‘ �القائمة /� �التبويب �الرئيسية‘ضمن .�’الصفحة

  .�Ctrl + X،�وللقص�Ctrl+CوXختصار�للنسخ�

�لصق�النص�أو�الصورة.� .3 �الذي�نريد �ا8كان ��ي �ا8ؤشرة نضع

�ع@ى ��’لصق‘�وننقر �ا8جموعة ��ي ضمن��’الحافظة‘ا8وجود

  .��Ctrl + V.�أو�نضغط�ا8فتاح�ن�’الصفحة�الرئيسية‘القائمة�

  :�Techniques for Selecting Text التقنيات�لتحديد�النص�4.11

� �والقص. �والنسخ �لكل�عمليات�التنسيق �النصوص�"زم نورد�تحديد

  التقنيات�للتحديد.التا�ي��الجدول �ي��هنا�

  د�النصوص�باستخدام�الفأرةتحدي

  تقنية�للتحديد  تحديد�

  النقر�ع@ى�الكلمة�نقرا�مزدوجا  كلمة

�كلمات� عدة

  غ���متتالية

�الضغط� �مع �مزدوجا �نقرا �للتحديد �كلمة �كل النقر�ع@ى

  .Ctrlع@ى�مفتاح�التحكم�
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  سحب�الفأرة�فوق�النص�ا8طلوب�تحديده  نص

�/� جملة

  فقرة�

  ث�ثة�أنقر�ع@ى�الجملة

  مقابل�السطر�شلنقر��ي�الهاما  سطر

�أسطر� عدة

  متتالية

النقر��ي�الهامش�مقابل�السطر�2ول�ثم�السحب�بالفأرة�

�ثم� �السطر�2ول �أول �أو�النقر��ي �السطور، �با¾ي لتحديد

�ا8فتاح� �ع@ى �الضغط �مع �آخر�السطر�لتحديد النقر��ي

  .�Shiftالعا�ي�

�أسطر� عدة

  غ���متتالية

�الس �مقابل �الهامش ��ي �الضغط�النقر �ثم �2ول طر

� �التحكم �مفتاح �2سطر��Ctrlباستمرار�ع@ى والنقر�مقابل

  ا8طلوب�تحديدها�

  التحديد�باستخدام�لوحة�ا�فاتيح

  تحديد  التقنية

Shiftحرف�واحد�يم�ن�ا8ؤشر  +السهم��2يمن  

Shift+ حرف�واحد�يسار�ا8ؤشر  السهم�2يسر  

Shift+  2يسطر�واحد�أسفل�السط  سفلالسهم��  ر�الحا

Shift+ ي  السهم�2ع@ى�  سطر�واحد�أع@ى�السطر�الحا

Shift�+Ctrlكلمة�واحدة�جهة�اليم�ن  +�السهم�2يمن  

Shift�+Ctrlكلمة�واحدة�جهة�اليسار  +�السهم�2يسر  

Shift�+Ctrl 2فقرة�واحدة���سفل  سفل+�السهم�  
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Shift�+Ctrlفقرة�واحدة���ع@ى  +�السهم�2ع@ى  
F8+Shift + Ctrl كتلة�عمودية�من�النصوص  

F8  توسيع�التحديد  
Shift + F8 تصغ���التحديد  

Esc  الخروج�من�وضع�توسيع�التحديد  
Ctrl + A كامل�ا8ستند  

Ctrl + Shift +End  اية�ا8ستندz¸ى��  من�مكان�ا8ؤشرة�إ
Ctrl + Shift + Home ى�بداية�ا8ستند�  من�مكان�ا8ؤشرة�إ

  

  من�ملف�
ي�ا�ستندإدراج�صورة��  4.12

�[rنئة�أو�غ���ذلك�الz½لكتاب�أو�بطاقة�� �نعد�nع�ن�أو�غ�فا عندما

�أن�ندرج�الصورة�ن �علينا �الصورة، �تصميم�جيد�بمساعدة حتاج�إ�ى

  ب�ن�النصوص.�ولذا�نتابع�هذه�الخطوات:

  ا8وجود��ي�شريط�القوائم.��’إدراج‘�تبويبننقر�ع@ى� .1

��دراج� .2 �أداة �ع@ى وننقر

�� �ا8جموعة�الصورة ي

(فيظهر��’رسومات�توضيحية‘

  مربع�الحوار��دراج�الصورة)

  نختار�من�ا8جلد�الصورة�الr]�نريدها�لÕدراج��ي�ا8ستند. .3
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  .’إدراج‘ننقر�ع@ى�زر� .4

  ).Curserفتدرج�الصورة��ي�ا8ستند��ي�ا8كان�الذي�فيه�ا8ؤشرة�(

  تنسيق�الصورة�  4.12.1

�حسبما �الصورة �ننسق �الصورة �إدراج ��ي��وبعد �وهذه نريد.

  التنسيقات��ي�الصورة.

  

:�ننقر�ع@ى�صورة،�فتظهر�عل£zا�ع�مة�التحديد،�Resizingتغي?;�الحجم�

  نضغط�ع@ى�أي�ركن�لها،�ونسحبه�لÕنقاص�أو�ل�زدياد.�

�تلوين: �أدوات��إعادة �شريط �فيظهر �الصورة، �ع@ى �مزدوجا ننقر

مجموعة��ي��الصورة��ي�شريط�القوائم،�فننقر�ع@ى�أداة�إعادة�تلوين

�،’ضبط‘ �� �تلقائي )� �هذه �من �واحدا �نختار�م}zا �تدرج�Automaticثم ،

   .)Whitening ،�تبيض Black & White ،�أبيض�أسود Gray Scale رمادي

� �النص �التفاف �الصورة،�Text Wrappingتغي?; �ع@ى �مزدوجا �ننقر :

�أداة� �فنختار�م}zا �القوائم، �شريط ��ي �الصورة �أدوات فيظهر�شريط

.��فتظهر�قائمة�التفاف�النص،�ثم�نختار�م}zا�ما�نحتاج�’النص�التفاف‘

� �نختار�التفاف �أن �فا�فضل �ب�ن�يل�’ع�U‘إل£zا، �تمرير�الصورة سهل

  النصوص.
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ننقر�مزدوجا�ع@ى�الصورة،�فيظهر��الصورة:��Rotatingاستدارة

�أداة� �فننقر�ع@ى �القوائم، �شريط ��ي �الصورة �أدوات شريط

�نختار  �ثم �الصورة، �أو��"ستدارة �Xستدارة. �جهة �القائمة من

ننقر�ع@ى�الصورة،�وننقر�ع@ى�الدائرة�ا8خضرة�الظاهرة�فوق�الصورة،�

  .�ما�نريدوندير�الصورة�حسب�

� �الصورة �فيظهر�شريط�Shadingتظليل �الصورة، �ع@ى �ننقر�مزدوجا :

� �فننقر�ع@ى ��ي�شريط�القوائم، ونختار��’تأث��ات�الظل‘أدوات�الصورة

  ظليل،�ونختار�لون�التظليل.����م}zا�واحدا�من�الت

ننقر�مزدوجا�ع@ى�الصورة،�فيظهر�شريط� :Borderingلتحديد�الصورة�

  أدوات�الصورة��ي�شريط�القوائم،�فنختار�م}zا�لون�الحدود�وحجمه.�

:�وذلك�ترك�جزء�غ���محتاج��Croppingاقتصاص�الصورة

�فيظهر�شريط� �الصورة، �ع@ى �ننقر�مزدوجا �الصورة. من

�الصور  �أداة�أدوات �ع@ى �فننقر �القوائم، �شريط ��ي ة

،�فيظهر�حول�الصورة�ع�مة�تحديد،�فنحدد�ما�’اقتصاص�الصورة‘

  نحتاج�من�الصورة،�ثم�ننقر�خارج�الصورة.�

�وإذا�نريد�تجميع�الصور�ليسهل�تمريرها��ي�Groupingتجميع�الصور� :

�’تجميع‘النص�معا،�ننقر�ع@ى�الزر�2يمن�للفأرة،�ثم�نختار�من�القائمة�

�ولفك�التجميع�نعيد�هذه�الخطوات،�وأخ��ا��’تجميع‘ثم�نختار� أيضا.

  .’تجميع‘بد"�من��’فك�التجميع‘نختار�ع@ى�

�الصورة �ع@ى�ترتيب �مزدوجا �ننقر :

الصورة،�فيظهر�شريط�أدوات�الصورة�
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�،فنختار�واحدا�م}zا�’إرسال�إ�ى�الخلفية‘�ي�شريط�القوائم،�فننقر�ع@ى�

�ل �2يمن �الزر �نختار�أو�ننقر�ع@ى �ثم �الصورة، �ع@ى �ثم�’ترتيب‘لفأرة ،

�’إرسال�إ�ى�الخلفية‘أو��’إحضار�إ�ى�2مام‘نختار�من�القائمة�واحدا�من�

�’إحضار�أمام�النص‘أو��’إرسال�إ�ى�الخلف‘،�أو�’إرسال�إ�ى�ا8قدمة‘أو�

  .������’إرسال�خلف�النص‘أو�

 Inserting Clip Artإدراج�قصاصة�فنية�  �4.13

،�’توضيحية�رسومات‘ ،��ي�ا8جموعة’إدراج‘بويب��ي�ع�مة�الت .1

  .��’قصاصة�فنية‘ننقر�ع@ى�

2. � �ا8هام �جزء قصاصة�‘�ي

��ي�مربع�النص�’فنية بحث�‘،

�الr]�’عن �الفنية �القصاصة �تصف
ً
�عبارة �أو

ً
�كلمة �نكتب ،

�أو� �بأكمله �الفنية �ملف�القصاصة �اسم ��ي �أو�نكتب نريدها

  جزء�منه.�

�البحث�عن�صور�،�نم’قصاصة�فنية‘�ي�جزء�ا8هام� .3
ً
كن�أيضا

�أنواع �أي �لتضم�ن �وأصوات. �وأف�م تلك��من�فوتوغرافية

  الوسائط،�نحدد�خانات�Xختيار�ا8وجودة�بجانzÖا.

  .�’انتقل‘ننقر�ع@ى� .4

 �ي�قائمة�النتائج،�ننقر�ع@ى�القصاصة�الفنية��دراجها. .5

  :Inserting Symbol � إدراج�رمز ��4.14

Word 2007� نمكن�إدراجها��ي�أي�مكان�نريد�يملك�عديدا�من�الرموز�،

  �ي�ا8ستند،�ولذا�نتابع�هذه�الخطوات:
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  من�شريط�القوائم.��Insert Tab’إدراج‘ننقر�ع@ى�التبويب� .1

2. � �زر �ع@ى �ا8جموعة��’رمز‘ننقر �ي

  .’رموز ‘

�قائمة� .3 �من �مناسبا �رمزا نختار

� �ع@ى �ننقر �أو �من�‘الرموز، ا8زيد

�بتغي�’الرموز  �م}zا. �مناسبا �ونختار�رمزا �رموزا�، �نجد ��الخط

  مختلفة.�

  .’إدراج‘ثم�ننقر�ع@ى� .4

  :����Inserting a Tableإدراج�جدول� �4.15

،�Mark Sheet،�يمكن�إدراج�جدول��نشاء�ورقة�ع�مات��Word 2007ي�

  ولذلك�طرق�متنوعة:�م}zا،�أو�فاتورة�وغ��ها�من�ا8ثيل

 �Template استخدام�قوالب�الجداول  .1

�الجدا �قوالب �استخدام �معرض�يمكن �إ�ى �يستند �جدول ��دراج ول

�تحتوي�قوالب� .
ً
الجداول�الجداول�ا8نسقة�مسبقا

�للمساعدة �بيانات �نماذج �الشكل��ع@ى �تصور ع@ى

  الذي�سيكون�عليه�الجدول�عند�إضافة�البيانات.

  ننقر�حيث�نريد�إدراج�الجدول.� .1

2. � �التبويب �ع@ى �ع@ى�’إدراج‘ننقر �ننقر �ثم ،

��’جدول ‘ �ا8جموعة �ون�’جداول ‘�ي نقر�ع@ى�،

�ثم�نختار�القالب�الذي�’الجداول�السريعة‘ ،

  نريد.�
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  نستبدل�بيانات�القالب�بالبيانات�الr]�نريدها. .3

 Table Menuاستخدام�القائمة�جدول� .2

  نضع�ا8ؤشرة�حيث�نريد�إدراج�الجدول.� .1

�التبويب� .2 �’إدراج‘ننقر�ع@ى �ثم�ننقر�ع@ى �ا8جموعة��’جدول ‘، �ي

�’جداول ‘ �جدول، �إدراج �ضمن �بان، �عدد�قوم �لتحديد لسحب

 الصفوف�و2عمدة�الr]�نريد.�

  رسم�جدول  .3

ع@ى�سبيل�ا8ثال،�جدول� يمكن�رسم�جدول�معقد

يحتوي�ع@ى�خ�يا�بارتفاعات�مختلفة�أو�عدد�متغ���من�

  2عمدة�لكل�صف.

  ننقر�حيث�نريد�إنشاء�الجدول.� .1

�ا8جموعة�جداول،� .2 ��ي �التبويب�إدراج، �ي�ع�مة

ق�رسم�جدول.�(يصبح�ا8ؤشر�ع@ى�ننقر�فوق�جدول�ثم�ننقر�فو 

  شكل�قلم�رصاص).�

�نرسم��رسمل .3 �ثم .
ً
�مستطي� �نرسم �للجدول، �الخارجية الحدود

  أسطر�2عمدة�وأسطر�الصفوف�داخل�هذا�ا8ستطيل.�

8سح�سطر�أو�مجموعة�من�2سطر،�ننقر�مزدوجا�ع@ى�الجدول� .4

�ع@ى� �ننقر �تصميم، �التبويب �ع�مة فتظهر

  دودممحاة��ي�ا8جموعة�رسم�ح

  ننقر�فوق�السطر�الذي�نريد�مسحه.� .5
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بدأ�الكتابة�ننقر�داخل�خلية�و نعند�Xنzºاء�من�رسم�الجدول،� .6

 أو�إدراج�الرسوم.

  :�Table Formatting تنسيق�جدول � 4.15.1

1. � �الجدول،��Word 2007ولتنسيق�الجدول��ي �ع@ى ننقر�مزدوجا

ع@ى�شريط��’التصميم‘فيظهر�قائمة�

  القوائم.�

  سبا�من�مجموعة�أنماط�الجداول.نختار�نمطا�منا .2

�زر� .3 �بالنقر�ع@ى �الظاهرة �2لوان �قائمة �من �نريد نختار�لونا

  .’التظليل‘

ونختار�حجم�2سطر�لحدود�الجدول�من�ا8جموعة� .4

 .�’رسم�حدود‘

�2يسر� .5 �ننقر�الزر �الجدول، ��ي �الصفوف�أو�2عمدة و�دراج

نقر�ع@ى�من�القائمة�الظاهرة،�ثم�ن�’إدراج‘للفأرة،�وننقر�ع@ى�

أي�واحد�من�إدراج�أعمدة�لليم�ن،�أو�إدراج�أعمدة�لليسار،�أو�

 إدراج�صفوف��ع@ى�أو�إدراج�صفوف�للسف@ى�أو�إدراج�خ�يا.���

8حاذاة�النص��ي�الخ�يا،�ننقر�ع@ى�الزر�2يمن�للفأرة،�وننقر� .6

 من�القائمة،�ونختار�واحدا�من�ا8حاذاة.��’محاذاة�الخلية‘ع@ى�

  �Tab Settingجدولةالمات�تعي?ن�ع4 � 4.16

ع@ى���By handلتعي�ن�ع�مات�الجدولة�اليدوية��Rulerستخدم�ا8سطرةن

  الجانب�2يسر�و2وسط�و2يمن�من�ا8ستند.
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�محدد�ن �النقر�فوق �طريق �عن �بسرعة �الجدولة �ع�مات �تعي�ن مكن

�عرض�نوع� �يتم �أن �2يسر�إ�ى �طرف�ا8سطرة �ع@ى ع�مات�الجدولة

قر�فوق�ا8سطرة�ع@ى�ا8وقع�ريدها،�ثم�الننالr]�ع�مة�الجدولة�

  :�ع�مات�الجدولة�ريده.الذي�ن

�الذي�� �النص �بدء �موضع �بتعي�ن �يسرى �جدولة �ع�مة تقوم

  سيسري�بعد�ذلك�إ�ى�اليم�ن�أثناء�الكتابة.

�الوسط�بتعي�ن�موضع�منتصف�النص.�� �إ�ى تقوم�ع�مة�جدولة

  يتم�توسيط�النص�ع@ى�هذا�ا8وضع�أثناء�الكتابة.

تقوم�ع�مة�جدولة�يم��qبتعي�ن�طرف�ال}zاية�اليم��qللنص.�أثناء��

  الكتابة،�يتم�تحريك�النص�إ�ى�اليسار.

�عشرية� �جدولة �ع�مة �حول�� �Decimalتقوم �2رقام بمحاذاة

�بشكل�مستقل� �موضعها ��ي �العشرية �تظل�الع�مة �العشرية. الع�مة

  ا8وضع.��عن�عدد�2رقام،�فإن�الع�مة�العشرية�ستكون��ي�نفس

تحدد�ع�مة�جدولة�ذات�خط�عمودي�موقع�النص.�ل�

�بإ �تقوم �ع�مة�حيث �موضع �عند �عمودي �شريط دراج

  الجدولة.

 Inserting Text Boxإدراج�مربع�نص�� 4.17

�ليسهل�تمرير�النص��ي� نمكن�إدراج�مربع�نص�لتضم�ن�النص�فيه،

��دراج� �الخطوات�تساعد �وهذه �حسب�الحاجة. �و"ستدارته ا8ستند

   مربع�نص:

  .’إدراج‘ننقر�ع@ى�التبويب� .1
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  .’صن‘�ي�ا8جموعة��’مربع�نص‘ننقر�ع@ى� .2

  نختار�أي�مربع�نريد�من�قائمة�مربع�نص.�فيدرج�نص�مربع. .3

 نمكن�أن�نكتب�النص�فيه.�� .4

4.18��eiإدراج�ارتباط�تشعInserting Hyper Link  

ارتباط�تشع¯]�لربط�النص��ي�ا8ستند�بملف��ي�صفحة�

�أو��ي� �أو��ي�حاسوب�مرتبط�بحاسوب�ا8ستخدم، ويب،

�وبالنقر�ع �ا8ستخدم، �حاسوب ��ي �مجلد �النصأي �@ى

  ،�يظهر�هذا�ا8لف��ي�الشاشة.�’Ctrl‘مضغطا�زر�

   نتابع�هذه�الخطوات��دراج�ارتباط�تشع¯]:

  .’إدراج‘ننقر�ع@ى�التبويب� .1

.�يظهر�مربع�’ارتباطات‘�ي�ا8جموعة��’ارتباط�تشع¯]‘ننقر�ع@ى� .2

  حوار�"رتباط�تشع¯].

�نص�له.� .3 �مربع ��ي �ا8ستند ��ي �لعرضه نكتب�النص�ا8طلوب

  اسوب�وفوائده.مث��:�الح

4. � �نص �مربع ��ي �ا8لف �عنوان �يكون�’العنوان‘نكتب �وذلك .

  موضع�ا8لف��ي�مجلد�أو�عنوان�موقع�للربط.�

  �’موافق‘ننقر�ع@ى� .5

  :Inserting Word Artإدراج�نص�مزخرف��4.19

� �هذا��Word 2007يقدم �و�دراج �للنص. �2نماط �من عديدا

  النص�ا8زخرف�نتابع�هذه�الطرق:

  ’إدراج‘ويب�ننقر�ع@ى�التب .1
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  �’نص‘من�ا8جموعة��’Word Art‘ننقر�ع@ى� .2

  نختار�نمطا�مناسبا�من�2نماط�ا8وجودة. .3

  نمكن�أن�نغ���حجم�النص�ا8زخرف�وأن�نغ���اتجاهه�ولونه.

�الصفحات�4.20 �وتذيي4ت �رؤوس  �Inserting Header and إدراج

Footer   
�علوية� �نواح ��ي �الصفحات �وتذيي�ت رؤوس

�وجانبية ��ي��الهوامشمن��وسفلية لكل�صفحة

�أو� �الصفحات �أرقام �إضافة �نمكن ا8ستند.

�عنوان� �أو �الشركة �شعار �أو �والتاريخ الوقت

وتذيي�ت�الصفحات.��ا8ستند�أو�اسم�ا8لف�أو�اسم�الكاتب��ي�رؤوس

   الخطوات��دراج�الرؤوس�والتذيي�ت�للصفحات:

  �’إدراج‘ننقر�ع@ى�التبويب� .1

  .’رأس�وتذييل‘من�ا8جموعة��’تذييل‘أو���’الرأس‘ننقر�ع@ى� .2

  نختار�واحدا�من�رؤوس�أو�تذييل�مصممة�مسبقا�من�القائمة. .3

  ونقوم�بتغي��ات�حسب�الحاجة.� .4

 �Inserting تعليق�ختامي�إدراج�أو�حذف�حاشية�سفلية�أو �4.21

Footnote / Endnote 
�ا8ستندات� ��ي �الختامية �والتعليقات �السفلية [\Óالحوا� ستخدم

ُ
ت

�أو� �عليه، �أو�للتعليق �ا8ستند، ��ي �لتفس���النص�ا8وجود ا8طبوعة

�أجل� �من �السفلية [\Óالحوا� �استخدام �نمكن �له. �مراجع لتوف��

"� �الختامية �والتعليقات �التفصيلية �ا8صادر.�التعليقات قتباسات

  الخطوات��دراج�الحواÓ\]�السفلية�والتعليقات�الختامية.�
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�ع@ى .1 ��ننقر �ثم�’مراجع‘التبويب ،

�سفلية’ع@ى �حاشية أو��’إدراج

�ي�ا8جموعة��’إدراج�تعليق�ختامي‘

�سفلية‘ [\Óا8فاتيح’حوا� �لوحة �(اختصار حاشية���دراج�.

� �"حقة، �نسفلية �ختامCtrl+Alt+Fضغط �تعليق �و�دراج ي�.

  ).Ctrl+Alt+D"حق،�اضغط�

� �صفحة��Wordيقوم �كل �¸zاية ��ي �السفلية [\Óالحوا� بوضع

  والتعليقات�الختامية��ي�¸zاية�ا8ستند�بشكل�اف�Tا�\].

�أو�التعليقات� .2 �السفلية [\Óتنسيق�الحوا� �تغي��ات�ع@ى �جراء

،�’الحواÓ\]�السفلية‘الختامية،�ننقر�فوق�مشغل�مربع�الحوار�

  ونقوم�بأي�مما�ي@ي:�

a. ننقر�فوق�التنسيق�الذي�نريد.�’تنسيق�2رقام‘ا8ربع���ي�،  

b. 2رقام�� �تنسيق �من
ً
�بد" �مخصصة �ع�مة "ستخدام

� �ننقر�فوق ��’رمز‘التقليدي، �مخصصة‘بجانب �ثم�’ع�مة ،

�من�الرموز�ا8توفرة.
ً
  نختار�ع�مة

  .�’إدراج‘ننقر�فوق� .3

  نكتب�نص�ا�8حظة.� .4

�الس .5 �الحاشية �رقم �فوق
ً
�مزدوجا

ً
�التعليق�ننقر�نقرا �أو فلية

 الختامي�للرجوع�إ�ى�الع�مة�ا8رجعية��ي�ا8ستند.�
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 �Mail Merging دمج�ا�راس4ت� 4.22

�أو� �الرسالة �لدمج �ا8راس�ت�يستخدم دمج

�بيانات �بمصدر �مستند ��Data Sourceأي

�إ�ى� �و�رسالها �ا8ستلم�ن �عنوان يتضمن

�لطب �أو �nلك�Tوني �ال�Uيد �بواسطة �ا8ستلم�ن �من �نفس�عديد اعة

  الرسالة�إ�ى�عديد�من�ا8ستلم�ن.

  .’مراس�ت‘ننقر�ع@ى�التبويب� .1

  ننقر�ع@ى�بدء�دمج�ا8راس�ت. .2

3. � �ا8راس�ت�‘ننقر�ع@ى �دمج معالج

�بخطوة �مربع��’خطوة فيظهر

��ي� �ا8راس�ت �لدمج الحوار

  الجانب�2يسر�للشاشة.�

�بريد� .4 �رسائل /� �رسائل نختار

إلك�Tوني�/�مغلفات�/�تسميات�/�

  ��’التا�ي�:�مستند�البداية‘ل.�ثم�ننقر�ع@ى�الدلي

�تحديد�‘،�ثم�ننقر�ع@ى�’استخدام�ا8ستند�الحا�ي‘نختار� .5 التا�ي:

  .’ا8ستلم�ن

�نشاء�بيانات�ا8ستلم�ن،�ولذلك��’كتابة�قائمة�جديدة‘نختار� .6

  ع�حوار�لقائمة�عنوان�جديد.ب.�يظهر�مر ’إنشاء‘ننقر�ع@ى�

�تسه .7 �وهنا يل�لتخصيص�2عمدة�ندخل�البيانات��ي�2عمدة.

حسب�الحاجة�بإضافة�أو�بإزالة�أو�بتعديل�عناوين�2عمدة.�
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� �ننقر�ع@ى �بيانات�جديدة�’تخصيص�2عمدة‘ولذا �و�دخال .

� �’إدخال�جديد‘ننقر�ع@ى �ولحذف�البيانات�ننقر�ع@ى حذف�‘.

�وبعد�الفراغ�من��’إدخال �ي�مربع�حوار�لقائمة�عنوان�جديد.

� �فيظهر�مربع�حوار�لحفظ�’وافقم‘إدخال�البيانات�ننقر�ع@ى .

البيانات��ي�ملف.�فنحدد�مجلدا�لحفظه�ونكتب�له�اسما.�ثم�

  .’التا�ي:�كتابة�الرسالة‘ننقر�ع@ى�

8. � �ا8ستند�الحا�ي. �كتابة�الرسالة��ي �نبدأ وبعد�الفراغ�من�(هنا

 .��)كتابة�الرسالة

�أول� .9 ��ي �لطباعzºا �العنوان) �حقول �(ندرج �دمج �حقل ندرج

  . �Preview’التا�ي:�معاينة�الرسائل‘ع@ى��الرسالة،�ثم�ننقر 

10. � �ع@ى �ننقر �الدمج‘ثم �إتمام �لكل�’التا�ي: �الرسالة �ولظهور .

� �ع@ى �ننقر �التا�ي‘عناوين، ��’السجل �ا8جموعة معاينة�‘�ي

  .���Mailings’مراس�ت‘ضمن�التبويب��’النتائج

 نطبع�الرسائل.���� .11

  طباعة�ا�ستند  �4.23

وتنسيقه�وإدراج�ما�يحتاج�إل£zا�من�وبعد�أن�فرغنا�من�إدخال�النص�

�الحاسوب.� �مثبت��ي �طابع �باستخدام �ا8ستند �نطبع �وغ��ها، الصور

  ولطباعة�ا8ستند�نتابع�هذه�الخطوات.�

  .�Officeننقر�ع@ى�زر� .1

  ننقر�ع@ى�السهم�بجوار�الطباعة.�(يظهر�مربع�حوار�للطباعة) .2

  من�قائمة�الطابعات�ا8ثبتة��ي�الحاسوب.نختار�الطابعة� .3
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4. � �زر �ننقر�ع@ى .��Proporties’الخصائص‘ولتخصيص�الطباعة،

�الحاسوب.� ��ي �ا8ثبتة �حوار�لخصائص�الطابعة فيظهر�مربع

�ي�صفحة��ةفنختار�حجم�الصفحة،�وعدد�الصفحات�للطباع

  واحدة،�وما�إ�ى�ذلك.�

� �قبل�الطباعة �Print Previewو8عاينة �زر �ننقر�ع@ى ،Officeوننقر��� ،

�بجو  �ا8وجود �السهم �ع@ى �’الطباعة‘ار �ننقر�ع@ى �ثم �قبل�‘، معاينة

  �.�’الطباعة

  للمراجعة:�
  . Officeما��ي�الخدمات�لل�Uامج��ي�حزمة� .1
  اذكر�مثا"�لل�Uمجية�الحرة�8عالجة�النصوص؟ .2
  ما�هو�شريط�العنوان؟ .3
  ؟Word 2007ما��ي�ث�ثة�أزرار�التحكم��ي�نافذة� .4
  ما�ا8راد�بأدوات�الوصول�السريع؟ .5
 �بم .6

ُ
  ؟�Word 2007ي��رف�القوائمعْ ت

  ؟Word 2007ما��ي�ع�مات�التبويب�/�القوائم��ي� .7
  ؟Word 2007ما��ي�ا8كونات�2ساسية�لنافذة� .8
  اكتب�الخطوات�ل�عمال�التالية: .9

حفظ�ملف�/�فتح�ملف�/�إعداد�الصفحة�/�تحويل�اتجاه�النص�من�
�إدراج� /� �الفقرة �تنسيقات /� �النص �تنسيقات /� �اليم�ن اليسار�إ�ى

  راج�مربع�نص�/�إدراج�قصاصة�فنية�/�طباعة�ا8ستند.�الصورة�/�إد
  اكتب�Xختصارات�ل�عمال�التالية: .10

فتح�مستند�جديد�/�حفظ�ملف�/�تحديد�الكل�/�قص�/�نسخ�/�لصق�
� /� �الحروف�/ �نقص�حجم �الحروف�/ �حجم �محاذاة�زيادة /� طباعة

النص�إ�ى�اليم�ن�/�محاذاة�النص�إ�ى�اليسار�/�توسيط�النص�/�تسط���
  �/�تغمييق�النص�/�تحويل�حالة�الحروف.��النص

  ؟Word 2007ما��ي�عروض�ا8ستند��ي� .11
  كيف�نك��Uعرض�ا8ستند؟ .12
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  كيف�نطبق�التعداد�الرقم]�للفقرات؟ .13
  مع�الصورة؟�Text Wrapingكيف�نغ���التفاف�النص� .14
  كيف�نرتب�الصور؟ .15
  لم�نستخدم�تسهيل�ارتباط�تشع¯]؟ .16
  لم�نستخدم�الجدول؟ .17
�الجد�فكي .18 �ع�مات ��ي�نع�ن ولة

  ا8ستند؟
19. � �ا8راس�ت؟ �دمج �هو ��ي�و ما ما

�بمصدر� �الرسالة �لدمج الخطوات
  البيانات؟

�جدول� .20 �إدراج �عن �مذكرة أعد
  وتنسيقه؟

  
  للتطبيق:

1. � �أعد �ورقة �Mark Sheetع�مات
�ستة� ��ي �تلميذات لخمس
�مجموع� �فيه �ويكون موضوعات،

  الع�مات�لكل�تلميذ.
�ال .2 �هذا �بمساعدة��غ�فأعد التا�ي

  �.ن�الحروف،�ولوّ ع�نصالصورة�ومرب
�فصلك� .3 ��ي �"جتماع �رسالة أعد

  �رسالها�إ�ى�كل�طلبة��ي�الفصل،�ودمجها�بمصدر�البيانات�للط�ب.
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 الباب�الخامس

  ):Computer Networksالشبكات�الحاسوبية��(

  

�بي}zا� �ا8رتبطة �الحواسيب �من �مجموعة ��ي �الحاسوبية الشبكات

)� �nلك�Tونيات �الدائرات �الناق�ت�Electronic Circuitsبواسطة �أو (

�الحاسوب.� �مستخدمي �ب�ن �ول�تصا"ت �البيانات �لتبادل ال�سلكية

 الشبكة�الحاسوبية��ي�الوسيلة�ا8ث@ى�ل�ستفادة�من�موارد�أك���من

جهاز�حاسوب�عن�طريق�مشاركة�هذه�ا8وارد�مثل�مساحات�التخزين�

�مشارك �وأيضا �الطابع�ةوالبيانات �مثل �2خرى �2جهزة والقرص�ات

  .�الصلب�وما�إ�ى�ذلك

�طبيØي� �كنتاج �العشرين �القرن �الستينات�من بدأت�الشبكات�خ�ل

�و�.بو الحاس�عن�صناعة �ظهرت�فكرة �تلك�الف�Tة، �بروتوكول�أ�ي ول

zÎ� �قامت �تحت�اشبكة �2مريكية �الدفاع  q�)Advancedمسم وزارة

Research Projects ��Agency (ARPA) Network(.� وو�Uمن�تلك�ال[rتوك�ت�ال 

 TCP/IP �اليوم�حqr،�والr]�تستخدم�واخر�الستيناتصممت��ي�أ

  أغراض�الشبكة�الحاسوبية:� �5.1

�مثل�ال�Uيد�nلك�Tوني،�وغرفة�الدردشة،�مكا8ات� تسهيل�Xتصا"ت:

  فيديو�ومؤتمرات�فيديو.�

�وا8اسحة� • �الطابعة �مشاركة �مثل �الحاسوب: �عتاد مشاركة

  ��هاوغ

  لبياناتمشاركة�ا8لفات�وا •
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  مشاركة�ال�Uمجيات •

  ا�كونات�ا�ادية�للشبكة: �5.2

• )� �وا8قسمات �الكاب�ت �التوصيل  Cabling, Hubs andوسيلة

Switches(  

  )Networking Adaptersكروت�الشبكات�( •

 2جهزة�ا8طلوبة�لتوصيلها.� •

 نواع�ا�وص4ت�ا�ستعملة�
ي�الشبكة�الداخليةأ �5.3

من�التوصي�ت�و�هما��ناأساسين�اعيوجد�نو  Xتصا"ت�أنواعككل�

�وال�سلكية �السلكية Xثنان� هيتشاب�.)Wired and Wireless(�الشبكات

ا8ستخدمة� من�ناحية�ا8عداتتختلفان�من�ناحية�ال�Uوتوك�ت�لكن�

�أنواعنوع�من��أي"�تستعمل� الشبكات�ال�سلكية�.من�كروت�الشبكة

 . الكاب�ت

�السلكية�الشبكات�أنواع �5.3.1 :�� �من��أنواعهناك�ث�ثة رئيسية

  الكاب�ت�

�ا8ستخدمة�كث��ا�الكاب�ت�ي�:�)Twisted Pair Cable(�الزوجية�الكاب4ت

���ي �ا8حلية. �و الشبكات ��مهأمن �مم�xات �من �النوع �الكاب�تهذا

�Xستعمال وا8رونة�سهولةال ��ي تدعم�.

� و��10/100�10/1000سرعات

rح� ��qتغطي �عادة� 100مساحة �Tم

  .مقويات�ى�إاجة�بدون�ح
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�إحدى��ي:��)Coaxial Cables(�الكاب4ت�ا�حورية

�النح�من �عادةاا8وص�ت �ا8ستعملة �ي� سية

�الحجم �كب��ة ��ي��.الشبكات �تنحصر مم�xا½zا

 8سافة�أطول�من�الكاب�ت�الزوجية�امتداد�التوصيل�و�قوة�البيانات

G� �الضوئيةكاب4ت  Fiber Optic(�لياف

Cable(:ا8وص�� �تتم���xت�ي [rناحية�م�ال� ن

�التوصيل �مسافة �و�طول �التوصيل �،جودة

   .تركيzÖا�و�غلو�ثم}zا�مقارنة�با8وص�ت�النحاسية لكن�يعيzÖا�صعوبة

 

  �):�Wireless Networksأنواع�الشبكات�ال4سلكية�(�5.3.2

 Terrestrial Microwaveا8يكروية�2رضية� •

 2Satellite Communicationsقمار�الصناعية�ل�تصا"ت� •

 Cellularالخلوية� •

 Wireless LANا8حلية�ال�سلكية��الشبكة •

  �Wireless Webالعا8ية�ال�سلكية�الشبكة� •

 �Bluetoothثبلوتو  •

 Topology  �الشبكات�/�شكل�تصميم �5.4

�الشبك �بشكل �الحواسيب�ةا8راد �أجهزة �ب�ن �الربط �من�هو�طريقة .

  :2شكال�الرئيسة�للشبكة

ترتبط�2جهزة��ي�:��Ring Topology/�الحلقي�الشكل�الدائري 

   .)Hubهذه�الطريقة�بواصل�مركزي�(
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� �النجمي �Star Topologyالشكل �هذه�: تعتمد

� �الفرعية �2جهزة �ربط ��ي الجهاز�بالطريقة

 ا8ركزي.�

� �الحافRي /� �ا�تتا�ي �Bus Topolgyالشكل �هذه�: ��ي �2جهزة ترتبط

  الطريقة�بكابل�واحد.

  شبكات�حسب�النطاق�أنواع�ال��5.6

  إ�ى:ها�نطاقوسعة�حسب��تتنوع�الشبكات

  ����:�Local Area Networkالشبكة�ا�حلية�

ن�موجودة�داخل�مب��qأو�مجموعة�من�و وعادة�تك�.شبكة�صغ��ة��ي

  . �ي�داخل�هيئة�أو�مؤسسة�معينة�ا8باني

  :Personal Area Networkالشخصية��شبكةال

�للتواصل �تستخدم [rال� �الشبكة �الشخ¬\]��تع�] �الحاسوب ب�ن

  مثل�هاتف�ا8حمول�لشخص�واحد.�و2جهزة�التواصلية�2خرى�

الشبكات��توصل�ي�شبكة��:Campus Area Networkالشبكة�الرحابية�

�محدود�ا8حلية �أر�\] �نطاق �ال�Tبوية��ي �لxTي�.للمعاهد د�يوذلك

  .للطلبة�إن�Tنتتسهي�ت�

الشبكة�الr]�تكون��هذه�:Wide Area Networkالشبكات�واسعة�النطاق�

�تذاكر� �حجز �شبكة �2رضية. �الكرة ��ي �أو �معينة �دولة ��ي منتشرة

� �خ���مثال �الشبكةالط��ان ��.لهذه �الشبكة �هذه �خطوط�تكون عن

  تليفون�أو�ميكرووات�أو�أقمار�صناعية.
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:��ي�شبكة�لشبكات�من�الحاسوب�ن�أو� �Internetworkتداخل�الشبكات

�ال�  �أو �السلكية �موص�ت �Uع� �أك�� �ا8عاهد�سلكية. ��ي الشبكات

  هذه�الشبكات.��و�ب�ن�الدوائر�الحكومية�تع�Tي�ب�نوا8كاتب�العامة�أ

  للمراجعة:

  ما�الشبكة�الحاسوبية؟ .1

  لم�تستخدم�الشبكة�الحاسوبية؟ .2

  ما��ي�أو�ى�شبكة�حاسوبية��ي�العالم؟ .3

  ؟ARPANETما�هو� .4

  ما��ي�أغراض�الشبكة�الحاسوبية؟ .5

  بكة�الحاسوبية؟ما��ي�ا8كونات�2ساسية�للش .6

  ما�هما�النوعان�8وص�ت�الشبكة؟ .7

  ؟Wireless Networksاكتب�اللفظة�العربية� .8

  ما��ي�أنواع�الشبكة�السلكية؟ .9

  )؟Twisted Pair Cableف�الكاب�ت�الزوجية�(عرّ  .10

  )؟Coaxial Cablesف�الكاب�ت�ا8حورية�(عرّ  .11

  )؟�Fiber Optic Cableف�كاب�ت�2لياف�الضوئية�(عرّ  .12

  واع�الشبكات�ال�سلكية؟ما��ي�أن .13

  ؟Network Topologiesما��ي�تصميمات�الشبكة�الحاسوبية� .14

  )�للشبكة؟Ring Topologyربط�2جهزة��ي�الشكل�الدائري�(تكيف� .15

  )؟LANف�الشبكة�ا8حلية�(عرّ  .16

  ف�الشبكة�الشخصية؟عرّ  .17

  ف�الشبكة�الرحابية؟عرّ  .18

  )؟WANف�الشبكات�واسعة�النطاق�(عرّ  .19
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  الباب�السادس

  �Internet نZ;نتإ

  

  :نZ;نتإتاريخ�تطور� �6.1

�ب�ن�حواسيب�حول� نظام�ووسيلة�اتصال�من�الشبكات�هو  يصل�ما

الخاصة��ةما�ب�ن�م�ي�ن�شبك�إن�Tنتربط�يالعالم�ب�Uوتوكول�إن�Tنت.�

�ا8ؤسسات ��ي � والعامة �والحكومية ��ي��وغ��ها،2كاديمية وتتباين

عرف�ان�Tنت�ي.�ختلفةوالعالم]�وتتصل�بتقنيات�م�ما�ب�ن�ا8ح@ي�انطاقه

�العا8ية� � �العنكبوتية �والشبكة �ا8علومات �وشبكة �الشبكات بشبكة

 ا8وسعة.�

�ي �كان��إن�Tنتحمل �ربما �البيانات�والخدمات، �من �عظيما �قدرا اليوم

�صفحات �اليوم �شيوعا �(�أك��ها �الفائقة �)Hyper Textالنصوص

�ع@ى �الويب�ا8نشورة �أنه �كما ل�حمل�خدمات�وتطبيقات�أخرى�مثي،

�وخدمات �الفوريطالتخا�ال�Uيد �وبرتوكو"ت�)Instant Messaging(�ب ،

�ا8لفات ��،نقل �الصوتي ��.وغ��هاوXتصال �أدى�ظهور إ�ى��إن�Tنتوقد

  ���اصلية.�و للوسائل�الت�تغي���ا8فاهيم�التقليدية

�8شروع�إن�Tنتظهر� � نتيجة ��يARPANET(أربانت (�� �وهو�1969عام ،

الجيش�2مريكي�8ساعدة��يات�ا8تحدةوزارة�الدفاع�للو" �مشروع�من

�ي�و�ي�أواسط�الثمانينات�أشرفت�ا8ؤسسة��.ع��Uشبكات�الحاسب�

)� �للعلوم �إنجاز�شبكة�National Science Foundation NSTالوطنية �ع@ى (
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� �بد"�من �السرعة �فائقة �ARPANETل�تصال .� �نفسها�و�ي �الف�Tة هذه

�الدفاع�إ�ى�صالح�X �داخلن�Tنت�من�إخرج� و�ي�عام�ستعمال�ا8دني.

ثم�طور�.�TCPبروتوكول�باسم�برتوكول�التحكم��ي�النقل��طور �1975

� �برتوكول qيسم� �يقوم��Internet Protocol – IPإن�Tنتبروتوكول �وهذا ،

� �ع��Uأجهزة �وتوج£zها �حزمة �كل �أن�بعنونة �قبل الكمبيوتر�ا8ختلفة

�IP/TCPكول�تم�تأسيس�برتو �1983و�ي�عام�تصل�إ�ى�وجهzºا�ال}zائية.�

�ي.��  كمقياس�أسا[\]�لربط�شبكات�الحاسب�

لط�تخشائعا،�ح�qrي�إن�Tنت�صار�استخدام�كلمة�1996بحلول�عام�و 

�ع@ى �إن�Tنت �كلمة �الويب استعمال �العا8ية �الشبكة �إ�ى �إشارة .�أ¸zا

�أن�وتش��� ��إن�Tنتالتقديرات�إ�ى �بنسبة �زاد �سنويا،�100قد ومع� ٪

�النمو�Xنفجا �من �وج�xة �ف�Tة �عامي ��ي �وهذا�1997و��1996ري .

كث���من�2حيان�يرجع�إ�ى�عدم�وجود�nدارة�ا8ركزية،�مما� النمو�هو��ي

�النمو �للشبك يتيح �ا8لكيةالعضوي �بسبب �وكذلك ا8فتوحة��ة،

  .�إن�Tنتل�Uوتوكو"ت�

  �Internet ProtocolإنZ;نتبروتوكو�ت���6.2

�ل�ت�ا8راد �القوان�ن �من �مجموعة �هو �الجهاز�ب�Uوتوكول �ب�ن صال

  .�ومن�ال�Uوتوكو"ت�الهامة:)Client)�و2جهزة�الفرعية�(Serverالرئي�\]�(

HTTP� �الفائقة �النصوص �نقل �(بروتوكو"ت :Hyper Text Transfer 

Protocol(  

FTP�:بروتوكو"ت�نقل�ا8لف�)File Transfer Protocol(  

SMTPيد�البسيط��Uبروتوكو"ت�نقل�ال)�:Simple Mail Transfer Protocol(  
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 �IP AddressإنZ;نتعنوان�بروتوكو�ت���6.3

�يعط �الذي �الفريد �رُ �ىهو�العنوان �أجهزة �بلكل �وذلك�إن�Tنتبطت ،

العنوان��.ICP �أو�بروتوكو"ت�تحكم�النقل��IPإن�Tنتحسب�بروتوكو"ت�

�مثل�255إ�ى��0من�2رقام�تع�Tي�من��اتمركب�من�أربع�مجموع � .

   )�تدل�ع@ى�الجهاز�ا8ختص.�53الرابعة�(�.�ا8جموعة249.7.13.53:

 ��Domain Nameالنطاقاسم���6.4

يمكن�ا8ستخدم�لعرف�هو�ا�T8ادف�nنجل�xي�لعنوان�بروتوكول،�وبه�

� �الجهاز��ي �إن�Tنتموقع .� �لجهاز�ا8ضيف�النطاقو"سم �اسم �جزءان:

Host Computer� �الثاني�يش���إ�ى�،  �Topنطاق�من�ا8رتبة�العلياوالجزء

Level Domain� يدل�ع@ى�نوع�الجهاز�ا8ضيف.��نطاق�من�ا8رتبة�العليا.

� ��http://www.amazon.com،�amazonمثال: �جهاز�ا8ضيف، �comو�اسم

� �العليا. �بعض�ااسم�لنطاق�من�ا8رتبة �العليا�هذه لنطاق�من�ا8رتبة

  :��Generic Top Level Domainالعامة

• Com��:  لشركات�8واقع��ا 

• .edu/ac��  ع8واق�Tميةديأو�2كابوية�� ال  

• .gov�������  8واقع�الحكومية 

• .org�������  8نظمات�غ���الربحية�ا8واقع� 

• .mil�������  8واقع�العسكرية� 

• .int��������  8واقع�ا8نظمات�الدولية� 

• .net�������  8زودي�الشبكات�واقع�م 
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• .name����   اد8واقع�2فر 

• .pro�������  ا8حدودة�استخدامها�.يدل�ع@ى�ا8واقع� 

 Country Code Top Level Domainالنطاق�ا�رتبة�العليا�للدول�

• au – Australia  
• .cn – China  
• .fj – Fiji  
• .id – Indonesia  
• .in - India 
• .jp – Japan  
• .mn – Mongolia 

• .vn - Vietnam 
• .ph – Philippines 
• .sg – Singapore 
• .tw - Taiwan 
• .uk – United Kingdom  
• .us – United States 

  Uniform Resource Locator � واجد�ا�وارد�ا�وحد �6.5

،�IPعنوان�هو�العنوان�الفريد�لصفحات�/�ملف�ويب.�وله�ث�ثة�أجزاء.�

  انظر�الصورة�التالية:�واسم�النطاق�والطريق.�
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 �Internet Access MethodsإنZ;نتطريق�الوصول�إ�ى��6.6

 ،�م}zا:إن�Tنتطرق�متنوعة�للوصول�إ�ى�هنا�

 Dial-up :  �الوصول�بالطلب�الهاتفي�.�6.6.1

Access �� �أشكال �من  إ�ى�الوصول هو�شكـل

�الهاتف،�إن�Tنت �خط �طريق �مضمان� عن �باستخدام �العميل يقوم

)Modem)� �مزودي�) �بأحد �ل�تصال �هاتف)، �وخط �بحاسوب موصل

نشاء�وصلة�مودم�8ودم�الr]�تس��ه�بعد�ذلك�،�من�أجل�إإن�Tنتخدمة�

،�وسرعة�Xتصال�القصوى�الr]�يمكن�الحصول�عل£zا�ع��Uإن�Tنتإ�ى�

  .K 56هذه�التقنية�

  Digital Subscriber Line – DSLخط�ا�شZ;ك�الرقمي� �6.6.2

�خطوط� �Uع� �الرقمية �الخدمات �توصيل qويع�

�الهاتف �سرعات��.العادية شبكات �حدود تصل

�لـ � DSL خدمة �إ�ى��128من �بالثانية كيلوبت

  كيلوبت�بالثانية�بناء�ع@ى�مزود�الخدمة.�24000

�الكاب4ت �6.6.3 �الكاب�ت��:Cable Modems �ضمان �مضمان ينقل

  �مرة�من�موصل�الطلب�الخطي.��500ا8علومات�أك���من�

 Integrated Service Digitalالشبكة�الرقمية�للخدمات�ا�تكاملة��6.6.4

Network- ISDN� :� �ا8وصل �هذا �لنقل�يزود خط�ن

  �ميجابيت�بالثانية.��128ا8علومات�بسرعة�

6.6.5 � Wi-Fi (Wireless Fidelity):  
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�للو ��ي �وسيلة �إ�ى �ال�سلكية�إن�Tنتصول �يكون��.بالتقنية �أن يجب

�الحاسب �ا�8جهاز �بشبكة �ل�تصال �2جهزةWi-Fiهيأ �معظم �إن . 

�ي�داخلها.��Wi-Fiا8حمولة�الجديدة�مهيأة�ببطاقات�

��ي�حال�عدم
ً
½zيئة�الحاسب��اوجوده ويمكن�أيضا

� adapter باستخدام �مدخل �ع@ى أو� �USBيتم�وصله

� �PC Card Slotمدخل �ب. عن��إن�Tنتوعملية�Xتصال

�فاي �واي � طريق [rال� �فال�Uمجيات �للغاية، �البطاقة��تكون سهلة مع

،�فإن�Hot spotعن�نقطة�ساخنة� أوتوماتيكًياحولها�ال�سلكية�تبحث�

 .�بكل�سهولة وجد½zا�فيمكن�Xتصال�با�ن�Tنيت

  :�Wi- Fiمن�م?�ات�

 عملية�إعداد�شبكا½zا�سريعة�وسهلة •

�وحملها • �Xتجاهات، �بجميع �ف£zا �2جهزة �تحريك �ويمكن

� �أن �يمكن �بحيث �zÎا �دائم�نوالتجّول �بشكل
ً
�متص� بقى

��.إن�Tنتب �إ�ى �Xتصال�عن�طريق�واى�فاى �سرعة �54تصل

ي�الثانية،�فسرعzºا�"�تقارن�مع�ا8ودم�الهاتف،�بل���ايتميغاب

 DSL أو�يق�الكبلXتصال�عن�طر  �ي�أسرع�بعدة�مرات�من

 إعداد�شبكات�واى�فاى�أرخص�من�الشبكات�السلكية •

 من�ا8مكن�تركيzÖا��ي�أماكن�من�الصعب�تمديد�كاب�ت�ف£zا •

 security �و2مان reliability الوثوقية •

 تصالية�ل©نZ;نتت�<<ستخداما �6.7

�للمستخدم�ن،� �Xتصالية �Xستخدامات �من �العديد �الشبكة تقدم

nع�مية�والتجارية�و2كاديمية�والسياسية�والطبية...� تشمل�ا8جا"ت
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�وXستخدامات �أن� إلخ، �كما �مستمر، �ازدياد ��ي �لÕن�Tنت Xتصالية

�.ة�وإمكاناتتتطور�وتزداد�فاعلية�وسهول Xستخدامات�القديمة�نفسها

  ومن�استخداماته:

  ال>;يد�pلكZ;وني�:�6.7.1

�هو  �nلك�Tوني �إن�Tنتأشهر�خدمات��ال�Uيد �إرسال�. �ا8ستخدم يمكن

� �والفيديو �والصور �ال�Uيد�النصوص �عنوان �باستخدام �خرين� إ�ى

� �ال�Uيد�nلك�Tوني. �تسهيل �تزود [rمن�الشركات�ال� �عديد �هنا ويوجد

�ا�nلك�Tوني �لفتح �وتسهيل �موقعها ��ي �مجانالحساب �مثل ،Google, 

Yahoo, Hotmail, Makhtoob��.ك�عنوان�بريد�خاص�به�وغ��ها�Tولكل�مش

يدل�عليه.�ي�Tكب�عنوان�ا8ستخدم�من�اسم�ا8ستخدم�الذي�يختاره�

  �.@ا8ستخدم�ومن�اسم�النطاق�ا8فروق�ن�برمز�

  .arabicuniversity@gmail.comمثال:�

  World Wide Webالشبكة�العنكبوتية�العا�ية� �6.7.2

� �وسائل �من ��إن�Tنتو�ي �ا8علومات. �ع@ى �للحصول وتعرف�الحديثة

�مجموعة�من�2جهزة��wwwالشبكة�العنكبوتية�الr]�تختصر�إ�ى� بأ¸zا

حوي�كل�جهاز�م}zا�صفحات�إع�نية�إلك�Tونية�مصممة�ت�ي�الشبكة،�و 

�تصم �خاصة. �برمجة �لغات �باستخدام �خاصا �من�ت�يو�يما تكون

�ي�عام��Tim Berners  Leeمجموعة�هائلة�من�ا8واقع�ا8ختلفة.�اخ�Tعها�

 Hyper Textعتمد�ويب�ع@ى�لغة�تأش���النصوص�التشعبية�يم.�1991

Markup Language�xTى�النصوص��ي�صورة�اد�ا8ستخدم�ن�ول�لوصول�إ

� �ا8تعددة �Multimedia Formatالوسائط �الجزء�. ��ي �ويب وصفحات

  ولكل�صفحات�ويب�عنوان�فريد�يسهل�الوصول�إليه..�2wwwصغر�لـ�
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�ويب �معظم�موقع �خاص. �موضوع ��ي �ويب �صفحات �من �مجموعة :

.�إن�Tنت�ي��واقعا8الشركات�وا8نظمات�والجمعيات�و2شخاص�يمتلك�

  للمواقع:�ختلفة2نواع�ا8

�ا�علومات �ا8علومات��½zتم�:�Informative Sites موقع بxTويد

� �ا8واقع �وهذه �موقع�للمستخدم�ن، �أمثالها �ومن �يوم. �تحدث�كل قد

  �.�www.wikipedia.edدائرة�ا8عارف�لويكي�

�التفاعلي ��Interactive sitesةا�واقع �النوع�: �هذا ��ي �ا8وقع يتفاعل

  .�Data Baseبالنصوص��ي�قاعدة�بيانات�

ا8واقع�الr]�تعرض�البضائع�:�Commerce sitesمواقع�التجارة�
ي�إنZ;نت�

 أمر�للبضائع.�للبيع�وا8ستخدم�يمكن�

  :� Web Browserبرامج�التصفح�� 6.7.3

�ويب� �صفحات �جلب �من �الشبكة ��ي �ا8ش�Tك �تمكن �خاصة برامج

�ي�من�ا8واقع�ا8ختلفة�وعرض�ا8علومات�ا8و �جودة�بأجهزة�الحاسب�

�.�با8وقع�ع@ى�جهاز�ا8ش�Tك ،�Mozilla Firefoxومن�أشهر�برامج�التصفح:

MS Internet Explorer�،Netscape Navigator�.�.و2ول�برمج�حر  

  Search Engine � محرك�البحث �6.7.4

،�لبحث�عن�أي�موضوع�يريدا�يزود�للمستخدم�تسهي� هو�ا8وقع�الذي�

قع�الr]�تتضمن�هذا�ا8وضوع�أو�ما�وهذا�ا8وقع�تعرض�الربط�إ�ى�ا8وا

.�يكون�البحث�حسب�الكلمات�الr]�أدخلت��ي�تماما�أو�جزئيايتعلق�به�

  ومن�أهم�محركات�البحث:��محرك�البحث.
http://www.google.com 
http://www.yahoo.com 

http://www.altavista.com 
http://www.hotbot.com 

http://www.search.com 
http://www.easysearhc.com 

http://www.Excite.com  
http://www.rediff.com��  
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http://www.all4one.com   
http://www.indonet.com 

(Excellent Indian Search engine 

with loads of useful search 

categories).���  

  :�Googleلبحث�
ي�محرك�البحث�انيات�تق �6.7.4.1

Google�� �قوي �بحث �محرك �هو �الحاسوبية�اليستخدم جاسوسات

�الصفحات �من �م�ي�ن ��ي��دراج �أدق �بصورة �الكلمات �عن �يبحث ،

zÝتم��ي�عملية�ا8واقع�وبيانا½zا،�و"�يبحث��ي�صفحات�2فراد.�عناوين�

.�ةكلم�32وطاقة�كلماته�للبحث�حzÞا�أو"�بأول�كلمة�ثم�ع@ى�التوا�ي.�ب

  :Googleومن�تقنيات�للبحث��ي�

• � ��كتبتُ أن �ب�ن �ال�Tكيب �أو �مثال:��’....‘الكلمة �ع}zا للبحث

  .’الشعر�الحر‘

�’أو‘�ُتكتبللبحث�عن�كلمة�أو�عن�كلمة�أخرى��ي�وقت�واحد� •

  ب�ن�الكلمت�ن.�مثال:�القصة�أو�الرواية

ا8صطلحات��ُتكتبعن�مصطلح�مع�مصطلح�أو�أك����للبحث •

� �مثال: � ()� ��ي �/��’الرواية‘2خرى �السياسية /� (التاريخية

  البوليسية)

)�-ع�مة�الخفض�(�ُتكتبل�Tك�بعض�من�الكلمات��ي�البحث� •

  القصة�القص��ة�– ’القصة‘قبل�الكلمة�لل�Tك.�مثل�

�البحث� • �نتيجة ��ي �الحروف �أو �الكلمات �من �بعض �ضافة

�مثال:��بُتكت +�ال��ع�مة�nضافة�(+)�قبل�الكلمة�لÕضافة.

 .�’قصة�قص��ة‘
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  :��Social Network Sites مواقع�الوسائط�<جتماعية�6.7.5

ب�ن�أفراد�ا8جتمع،�و�ي�عبارة�عن��Xجتماعيةيتم�ف£zا�تبادل�2خبار�

�و2فكار �راء� �لتبادل �ا8ستخدمون �ف£zا �يش�Tك �والصور�مواقع ،

���ي�وهذه�فيديو.الو  �ا8واقع: �لهذه �Orkutأمثلة ،Twitter� ،Face Book�،

Netlog....�،  

6.7.6�� �الخط�وا�ؤتمراتالدردشة  �Online Chatting andعRى

Conferencing  
�الش �مستخدم �(ايستطيع �خر�باستخدام��)إن�Tنتبكة� �مع للدردشة

�ال�Uمجيات�ا8تطورة�لهذا�التطبيق،�فيستطيع�أن�يبادل�ا8علومات��ي

�يستطيع �وكذا �ممكن. �وقت ��أسرع �يعرض �ما �يشاهد �منأن

�والصوت�عX���Uجتماعات �الصورة �نقل �برامج وا8ؤتمرات�من�خ�ل

�الشبكة�بكل�سهولة  Yahooومن�ال�Uمجيات�التطبيقية�لهذا�الغرض�.

Messenger�،MSN Messenger.....  

  �نZ;نتالخدمة�الZ;بوية��6.7.7

�وسائل�يعت��Uإن�Tنت �من �وسيلة �والتدرسي�أهم �ةالتدريسية �أن. ه�إذ

� �با8علومات �مشحون �و النافعة خدمات��إن�Tنت�مقديفالفاسدة.

  ومن�أهم�خدمته��ي�هذا�ا8جال:متنوعة��ي�مجال�ال�Tبوية.�

�العلمية�6.7.7.1 ��ا�وسوعات �الخط :�Online EncyclopediasعRى

� �الكون. ��ي �ا8واقع�تقدم�للمستخدم�ا8عارف�عن�أي�Ó\]ء وف£zا�هذه

�تس �أي�مجال. �هيل�للبحث�عن�ا8وضوعات��ي �ا8وسوعاتومن�هذه

�أن�هذه�www.en.wikipediaع@ى�الخط� �والجدير�بالذكر�هنا �ا8وسوعة.

� �العالم. ��ي �اللغات �معظم ��ي �ا8علومات �يجد�تقدم والدارس�العربي
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هذه��ي�بعض�ا8واقع��بية.ذات�2صالة�للتxàيل��ي�اللغة�العر معلومات�

  :إن�Tنتللموسوعات�ع@ى�

 �.امع�الفقه�nس�ميج •
http://feqh.al-islam.com/ 

  .موسوعة�علماء�العرب •
http://www.alnoor.info/scientists/default.asp 

  .ا8وسوعة�العربية�العا8ية •
http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th...n&fileid=start 

  .إن�Tنتا8وسوعة�العربية�للكمبيوتر�و   •
http://www.c4arab.com/ 

  .ا8وسوعة�الجغرافية •
http://www.q8y2b.com/ 

  �ي�العربية�.ويكيبيديا�ا8وسوعة�الحرة •
http://ar.wikipedia.org/wiki/  

  .ا8وسوعة�الشاملة •
http://www.islamport.com/  

،�ترáى�زيارة�ا8وقع�إن�Tنتو8زيد�من�ا8واقع�للموسوعات�العلمية��ي�

بيديا�ا8وسوعة�الحرة:��لويكي
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_encyclopedias� 

�  

�الخط��6.7.7.2 �Online Librariesا�كتبات�عRى �تقدم�: �ا8واقع هذه

تسهيل�8طالعة�الكتب�ا8وجودة��ي�هذه�ا8كاتب�بواسطة�الحاسوب�أو�

� �ا8حمول. �الهاتف �مشروع �التسهيل �لهذا �بـ�اUGC�8وخ���مثال qسم

INFLIBNET�� �zÝدف �nلكTالذي �ا8كتبات �ربط �مجال�إ�ى �أي ��ي �ونية

  العلوم�و�داب.�
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نجد�عديدا�من��:�E-Journalsالجرائد�وا�ج4ت�pلكZ;ونية �6.7.7.3

�ومن�ب�ن�هذه�ةنيالr]�تصدر�نسخzºا�nلك�Tوالجرائد�وا8ج�ت� .�[rال

 .��Tونيومعظم�الجرائد�العربية�لها�إصدار�إلك��ي�اللغة�العربية.�تصدر 

  �إنZ;نتاللغة�العربية�و  �6.8

�اللغة�العربية باكتساب��مع�تطور�التقنيات�ا8علوماتية�تطورت�معها

�وقد�ضمنت كل�التطورات��اللغة�العربية�الكلمات�العلمية�الجديدة.

�تجد�كل�التسهي�ت�الحديثة��ي�اللغة�العربية.،�ف��غرو�أن�الحديثة

  �ي�العربية.��فنجد�تسهيل�للبحث�و�رسال�الرسائل�nلك�Tونية

،�باللغة�العربية�امزودإذا�كان�الحاسوب��البحث�
ي�العربية:�6.8.1

� ��ي�مربع�نص. �ا8وضوع� وإن�لم�يكن�كذلك�نمكن�أن�نكتب�مباشرا

� ��Google Arabicنبحث�عن �البحث �محرك �إ�ى��Googleي �ربطا �فنجد .

� Google ة�لـمحرك�البحث��ي�العربي فيظهر�بجانب�مربع�نص�صورة�.

�عل£zا �فنضغط �ا8فاتيح، �ا8فاتيح،�لوحة �لوحة �الشاشة �فيظهر��ي ،

  ���������نضغط�ع@ى�صورة�اللوحات�لكتابة�ا8وضوع��ي�مربع�نص.��

  التقنية�ا�علوماتية�
ي�عملية�الZ;بية� استخدام� �6.9

لعصر�الذي�يعت��Uتمام�التغ����ي�هذا�ادريس�قد�تغ��ت�إن�عملية�الت

�هذه� �"ستخدام �الحاجة �ازدادت �وقد �ا8علوماتية، �التقنية عصر

� �التدريسالتقنيات �عملية �استخدام�ي �أن �إذ .� �لفاعلية�ها تساعد

�التدريس �ونتاجهاعملية �تأث��ها �ولزيادة ،� �الحاسوب�اليوم�. �حل وقد

 
ُ
�ا8 �وأدواِت رِ َد محل �والتقويِم �س �ا8علومات�التدريس �ومصدر من�.

  يات�أك���استخدام��ي�عملية�التدريس:ال�Uمج
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6.9.1�� �ا8واد��:PowerPointتقديم �لتقديم �موافقة �برمجية هذه

�والصور� �النصوص �ال�Uمجية �هذه �وتزود �الشرائح. ��ي الدراسية

�أنظار� �التقديم �يجلب �حيث �جذابة، �صورة ��ي والفيديو�و2صوات

  ����الدارس�ن�إليه.

�برمجيات�العرض�للفيديو�6.9.2 هذه��:(Media Players)�استخدام

� �الدراسية، �با8واد �ا8تعلقة �لعرض�2ف�م �:ال�Uمجية  Windows مثل

Media Player، �VLC Player�،Real Player�،Cyber Link Power DVDى��،�وما�إ

  ����ذلك.�

6.9.3�� ��إن�Tنت�:إنZ;نتاستخدام �وسيلة �ا8علومات�خ�� لنيل

يدا�من�ا8دارس�ع@ى�الخط�عد�إن�Tنتوللدراسة�الذاتية.�إذ�توجد��ي�

Online Schools�� �و�داب. �واللغات �العلوم �من �فرع �أي ومن�لدراسة

�(�إن�Tنتأشهر�مدراس�ع@ى� :� )،�madinaharabic.htmلدراسة�العربية��ي

)www.arabic.speak7.com)� ،(www.arabacademy.com)� ،(www.arabic-

studio.com)� ،(www.arabic4fun.com� �من���). �كث��ا �فيه �توجد وكذا

�nلك �وا8وسوعات �nلك�Tونية �والجرائد �nلك�Tونية �Tونية�ا8كتبات

  �الفائدة��ي�عملية�التدريس�والتدرس.�

�ا�حمول �6.9.4 �والتسهي�ت�الهاتف �الحاسوب �نستخدم �كما :

�أن� �نستطيع �والتدرس، �التدريس �عملية ��ي �zÎا �وا8تعلقة الوافرة

،��ي�هذه�(3G)والثالث��(2G)نستخدم�الهواتف�ا8حمول��ي�الجيل�الثاني�

z£ف� �بانzºاز�التسهي�ت�ا8زودة �من�إرسال�الرسائل�القص��ة�العملية، ا

SMS،�،وني�Tلكn� �و �وال�Uيد �ويب، �صفحة مؤتمرات�فيديو،�ولتصفح

  وبرمجيات�لعرض�فيديو�وغ��ها.�
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  اذكر�خدمة�مواقع�الوسائط�Xجتماعية؟ .34
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  اب�السابعالب

  <جتماعية�التقنية�ا�علوماتية�والقضايا
  

،�ظهرت��ي�ا�ب�ن�العام�والخاصانتشارهمع�تطور�التقنية�ا8علوماتية�و 

� �اجتماعية �قضايا �بالجالعالم �تتعلق �التقنية�و متنوعة انب

  :�أهم�القضايا�منون�حظ�وXجتماعية�والسياسية�والصحية.�

  �:� �Free Software Movementsال>;مجيات�الحرةحركة��7.1

�هذه��ي�الحركة�الr]�تدعو�إ�ى�تحرير�ا8ستخدم�ن�من�قيود�ال�Uمجيات

�لت �ا8ستخدم �"�تجوز [rال� �التجارية �و"�يجوز�حسب�عديلها غرضه،

�نسخها .� �استخدامها�ال�U أما �يمكن �برمجيات�حاسوبية مجيات�الحرة

�و�كذلك �قيد، �غرض�دون ��ي �وتعديلها نسخها��يستطيع�ودراسzºا

�تو  أو�بقيود�تضمن�أن�متلق£zا��،ديب��ق�)ُمعّدلة�أو�غ���ُمعّدلة(داولها

�إ"�أن��ستكون�لهم�الحقوق�ذا½zا. �مجانية، �عموما
ُ
�الحرة ال�Uمجياُت

  .بعضها�قد�يكون�بمقابل

�ترخيصها� �هو �حرة �ك�Uمجيات �ال�Uمجيات �لتوزيع �ا8عتاد الطريق

و�نشر�الشفرة�،�ا8لك�العام�للمتلقي�تحت�رخصة�حّرة،�أو�بوضعها��ي

  ا8صدرية�لها.�

  ُرخص�ال>;مجّيات�الحّرة�7.1.1

�لـ �� Richard Stallmanطبقا �الحرة �ال�Uمجيات �توفر�ومؤسسة �أن يجب

 :’حّرة‘ال�Uمجيات�الحريات�2ربع�التالية�ليطلق�عل£zا�لفظ�

  :�حرية�استعمال�ال�Uنامج��ي�غرض.0الحرية� •
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  .:�حرية�دراسة�وتعديل�ال�Uنامج1الحرية� •

:�حرية�نسخ�ال�Uنامج�لتتمكن�من�مساعدة�جارك�أو�2لحرية�ا •

  .صديقك

:�حرية�تطوير�ال�Uنامج�وتحسينه،�وإصدار�تحسيناتك�3الحرية� •

  .وإظهارها�للعالم

 .�GNU Public License (GPL)أشهر�تراخيص�ال�Uمجيات�الحّرة،�رخصة

  ل>;مجيات�الحّرةلأمثلة� �7.1.2

 جنو،�جنو/لينكس.�نظم�تشغيل: •

• �  �Mozillaومتصّفح�الويب�،�Open Officeال�Uامج�ا8كتبيةحزمة

Firefox.  

  .�MySQLقواعد�البيانات •

 :�Free Software Foundationمؤسسة�ال>;مجيات�الحرة� 7.1.3

�ربحية �غ�� �مؤسسة �بتأسيسها�،�ي �ستا8ان قام  Richard(ريتشارد

Stallman(دف�تشجيع��1985ي�عام��zÎ� ،� �ي�ودعم�ال�Uمجيات�الحرة.

أول�2مر�كانت�½zتم�بتطوير�ال�Uمجيات�الحرة.�و8ا�ك���عدد�الشركات�

�القانونية� �الجوانب �ع@ى �ا8ؤسسة �هذه �ركزت �ا8جال �هذا �ي

وترتكز�حاليا�ع@ى�خمس�والتنظيمية�داخل�مجتمع�ال�Uمجيات�الحرة.�

�ولعل �رئيسية ��مشروعات �مشروع �إنشاء��GNUأهمها �يتوãى والذي

� مؤسسة�ال�Uمجيات��تم�إنشاء�م،��1991ي�سنة�نظام�تشغيل�حر.

� �عام �و�ي �2وروبية، �ال�Uمجيات��2003الحرة �مؤسسة �تأسيس تم

  الحرة�الهندية.��
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  �:��Open Sourceا�صدر�ا�فتوح�7.2

�إ�ى� �الوصول �تكفل [rال� �ا8بادئ �من �مجموع �يع��Uعن هو�مصطلح

�يستخدم�ا8صطلح�عادة�ليش���إ�ى��تصميم وإنتاج�البضائع�وا8عرفة.

.�ا8لكية�الفكريةا8تاحة�بدون�قيود���Programme Codesشيفرات�ال�Uامج

� �8ستخدمي �يتيح �ع@ى���مجياتالUوهذا �nط�ع ��ي �الكاملة الحرية

�وتعدي �لل�Uامج، �ظهر�لا8صادر�ال�Uمجية �لها. �جديدة �مزايا �وإضافة ها،

��ي�¸zاية�للمصدر�ا8فتوحالذي�يتم�ترجمته� (Open Source)��مصطلح ،

منه��ة�ي�محاول (Eric Steven Raymond)�إريك�ريموندالتسعينات�من�قبل�

الذي�(free software)��برمجيات�حرة�يجاد�مصطلح�بديل�عن�مصطلح�

�ع@ى�أنه�برمجيات�مجانية�بسبب�اللبس�الحاصل��ي� كان�يفهم�خطأ

 هذه��ي�م�xات�ا8صدر�ا8فتوح:�.nنجل�xية�ي�اللغة� �Freeمعاني�كلمة

  .ال�Uنامجحرية�إعادة�توزيع� •

  .��النص�ا8صدري�لل�Uنامج،�وحرية�توزيع�النص�ا8صدري �توف •

،�حرية�إنتاج�برمجيات�مشتقة�أو�معدلة�من�ال�Uنامج�2ص@ي •

  .وحرية�توزيعها�تحت�نفس�ال�Tخيص�لل�Uمجيات�2ص@ي

من�ا8مكن�أن�يمنع�ال�Tخيص�توزيع�النص�ا8صدري�للنسخ� •

�ع@ى� �تحتوي [rملفات�ال� �بتوزيع �شرط�السماح �ع@ى ا8عدلة

  .التعدي�ت�بجانب�النص�2ص@ي

  .عدم�وجود�أي�تمي���xي�ال�Tخيص��ي�مجموعة�أو�أشخاص •

  .ال�Uنامج"ت�استخدام�عدم�وجود�أي�تحديد�8جا •

الحقوق�ا8وجودة��ي�ال�Tخيص�يجب�أن�تعطى�لكل�من�يتم� •

  .إليه�ال�Uنامجتوزيع�
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  القضايا�الصحية� �7.3

التقنية�ا8علوماتية�الحديثة��ومن�القضايا�الهامة�الr]�ظهرت��ي�نطاق

نلخص�zÎذا�الصدد�2ضرار�الصحية�باستخدام�حية.�ص�ي�القضايا�ال

  الحاسوب�وXق�Tاحات�"ستخدام�الحاسوب�صحيا.��

 الناجمة�عن�استخدام�الحاسوب Gضرار�الصحية

�2مراض� �لكث���من �يسبب �طويل �وقت �إ�ى �الحاسوب �استخدام إن

� �للمستخدم. �والنفسية �قسم�ن�البدنية �إ�ى �2مراض �هذه وتنقسم

  رئيس�ن:�

:
ً
�ا8دى�أو� �قص��ة �وnجهاد آثار �التوتر �وتشمل �ونفسية:  �بدنية

�بالشعور�بالحرقان��ي�الع�ن�و�.الع�ن�لعض�ت القلق�النف�\]� و�يبدأ

.xك��Tوضعف�ال  

 
ً
لظهورها،��أطول  :�آثار�بعيدة�ا8دى�بدنية�ونفسية�لك}zا�تأخذ�ف�Tةثانيا

  .عض�ت�وا8فاصل�والعمود�الفقري ال وتشمل��م

� �صحة �ع@ى �والوللحفاظ �2 عيون �النصائحنجسام �قدر��تبع التالية

  :�ا8ستطاع

  ع?نال أو�:�صحة

�أو�الغرفة�وضع • �ا8كتب �داخل �مناسب �مكان ��ي � الشاشة

  .النوافذ بحيث�تقل�Xنعكاسات�من�nضاءة�الخلفية�أو

رتفاع�ا8ثا�ي�وX ،�الشاشة�ع@ى�مستوى�النظر أن�يكون�ارتفاع •

�يقع �بأن �يسمح �الذي �هو�Xرتفاع

كخط�(�النظر�ع@ى�الشاشة�مباشرة

�وذلك �تقع� ع@ى�مستقيم)، نقطة
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  .الحدود�العليا�للشاشة سنتم�Tات�تحت�7إ�ى��5ع@ى�بعد�

نقطة��ي�الغرفة� ثم�النظر�إ�ى�أبعد�،دقيقة�15كل��Xس�Tاحة •

�8دة أو�النظر �النافذة �خ�ل �أو�إغم نصف�من اض�دقيقة،

الرمش�وإغماض�العين�ن�ب�ن�ف�Tة��العين�ن.�كما�ينصح�بتكرار

 .الجفاف وأخرى�لتجنب

• � �عن �تقل "� �مسافة �الشاشة �عن ،�X50بتعاد
ً
 ���سنتم�Tا

 البلوري ويفضل�استخدام�شاشات�السائل

  الفقري�وا�فاصل ثانيا:�صحة�العمود

�يناسب�ال • �كر[\] طول�الجلوس�ع@ى

�للرأس�أن ويفضل �مسند �له �يكون

والرقبة��الظهر،�بحيث�يكون�الرأسو 

�بوضع� �الفقري �العمود وكامل

�بطريقة� مستقيم �تجلس عندما

  .صحيحة

  .تشكل�ا8فاصل�زوايا�قائمة�جلوس�بطريقة�صحيحة�بحيثال •

�احفال • �ع@ى �ا8رفق��يدالظ �وليكن �قدر�ا8ستطاع، مستقيمة

 العضد�ب�ن درجة�90جسم�بحيث�تكون�الزاوية�ال�إ�ى أقرب

  .والساعد

 E Wasteالنفايات�pلكZ;ونية� �7.4

�nلك�Tونية‘ ��’النفايات
ً
�عا8يا �يستخدم مصطلح

�nلك�Tونية� �و2جهزة �ا8عدات �عن للتعب��

والكهربائية�الr]�وصلت�إ�ى�¸zاية�العمر�Xف�Tا�\]�
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ع}zا.�وهذه�2جهزة�تعت��Uسامة�عندما��Xستغناءأو�قد�تم��ل�ستخدام

�أسر  �و�ي �أو�تفكيكها، �حرقها �بسبب�يتم �العالم ��ي
ً
�نموا �النفايات ع

�التكنولوجيا. �مجال ��ي �السريع �nلك�Tونية�  التقدم �النفايات وتعرف

�
ً
��’WEEE‘�با"ختصارأحيانا  Waste�Electrical and Electronic‘والذي�يع�]

Equipment’.  

)�إ�ى�أن�UNEPوقد�أشار�تقرير�صادر�عن�برنامج�2مم�ا8تحدة�للبيئية�(

nلك�Tونية��نفايا½zارمي�نتجة�ل�جهزة�nلك�Tونية�تمعظم�الشركات�ا8

� �زهاء �أن
ً
�موضحا �أفريقية، �دول �القمامة���50ي �من �طن مليون

�مهملة �إلك�Tونية �بضائع �عن �الناتجة �قامت��وأضاف�التقرير . �8ا أنه

دول�آسيوية�مثل�الص�ن�والهند�بفرض�قيود�مشددة�ع@ى�دخول�تلك�

انت�من�وي�ت�تلك�النفايات�و2ضرار�2جهزة�ا8تقادمة�إل£zا�بعد�أن�ع

 Xا�وقع�z{تلك�النفاياتلقاء���أفريقا�قارة�ع@ى��ختيار الناتجة�ع.�  

�ي�إطار�برنامج�2مم��’بازل ‘التصديق�ع@ى�اتفاقية��1989شهد�مارس�

�ا8تحدة �الخطرة�. �النفايات �نقل ��ي �للتحكم �Xتفاقية �هذه جاءت

� �الحدود �Uع� �م}zا �التأث���با�وXهتماموالتخلص �ذات �الخطرة 8واد

�عام� qrوح� �و2رض، �ا8ياه �جودة �ع@ى �وخاصة �البيئة الخطر�ع@ى

ومن�أهدافها�الهامة:�حماية�الصحة�.�دولة�170وقعت�عل£zا��2008

البشرية�وحماية�البيئة،�وتقليل�توليد�كميات�النفايات�الخطرة،�ومنع�

�معالجzºا �تستطيع "� [rال� �الدول �إ�ى �الخطرة �النفايات ع�جا��نقل

،�ومساعدة�الدول�النامية��ي�كيفية�التعامل�مع�
ً
�وتقنيا

ً
�وإداريا

ً
قانونيا

 النفايات�الخطرة�بصورة�صحيحة.��
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  للمراجعة:

  عرف�حركة�ال�Uمجيات�الحرة؟ .1

  من�مؤسس�حركة�ال�Uمجيات�الحرة؟ .2

  ما�هو�أشهر�تراخيص�ال�Uمجيات�الحرة؟ .3

  ما��ي�الحريات�ال�زمة��ن�تطلق�ال�Uمجية�حرة؟ .4

  كر�مثا"�لل�Uمجيات�الحرة؟اذ .5

  أعد�مذكرة�عن�مؤسسة�ال�Uمجيات�الحرة؟�� .6

  م�qrتأسست�مؤسسة�ال�Uمجية�الحرة��ي�الهند؟ .7

  ما�هو�أهم�مشروع�لل�Uمجية�الحرة؟ .8

  ؟Open Sourceما�هو�ا8صدر�ا8فتوح� .9

  من�استعمل�اصط�ح�ا8صدر�ا8فتوح�أو"؟ .10

  ما��ي�مم�xات�ا8صدر�ا8فتوح؟ .11

  ية�الناجمة�عن�استخدام�الحاسوب؟ما��ي�2ضرار�الصح .12

  ما�ا8كان�2نسب�لوضع�الحاسوب��ي�الغرفة؟ .13

  ما��ي�النصائح�للوقاية�من�أضرار�الصحية�للع�ن�من�الحاسوب؟ .14

ما��ي�النصائح�للوقاية�من�أضرار�الصحية�للعمود�الفقري�وا8فاصل� .15

  من�الحاسوب؟���

  ما�ا8راد�بالنفايات�nلك�Tونية؟ .16

  رف�zÎا�النفايات�nلك�Tونية؟ما�Xختصار�الr]�تع .17

  ؟WEEEوسع�اختصار� .18

  إ�ى�ما�تش���تقرير�2مم�ا8تحدة�للبيئة؟ .19

  ؟’بازل ‘م�qrتم�اتفاق� .20

  ؟’بازل ‘ما��ي�أهم�أهداف�اتفاقية� .21
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  الباب�الثامن

 )Applications of IT(�تطبيقات�التقنية�ا�علوماتية

  

  �:�E-Government الحكومة�pليكZ;ونية�8.1

nونية�حسب�تعريف�2مم�ا8تحدة�:�الحكومة��Tنتاستخدام�‘لك�Tإن�

�الحكومة� �وخدمات �معلومات �لتقديم �العريضة �العا8ية والشبكة

�’الحكومة�nلك�Tونية‘ويعتقد�أن�أول�استخدام�8صطلح��.’للمواطن�ن

عام��ي� � Bill Clintonقد�ورد��ي�خطاب�الرئيس�2مريكي�بيل�كلينتون�

�وzÎذه�الخدمة�تو 1992 �ي�متناول�2فراد��ةيالحكوم�اتا8علومجد�.

� �ع�قة �لخلق �وذلك �ل�رتقاء�وثيقة �½zدف �والدقة �بالسرعة تتصف

  بجودة�2داء.�

�pلكZ;ونية:�8.1.1 �الحكومة �تقدمها e³ال� �الخدمات �نماذج �ي��

  تنقسم�إ�ى�النماذج�التالية:

والعميل�(الفرد�من�الجمهور)�الحكومة��ا8تبادلة�ب�نالخدمات� .1

�تعرف�ب�(واخت
ً
  )��G2C- Government to Citizensصارا

2. � �ب�نالخدمات �(الشركات��الحكومة�ا8تبادلة و2عمال

�ب�(
ً
 G2B – Governmentوا8ؤسسات�التجارية)�وتعرف�اختصارا

to Business Community�(  

3. � �مؤسساتالخدمات �ب�ن �بعضها��الحكومة�ا8تبادلة ب�ن

  )�G2G – Government to Governmentالبعض�وتعرف�ب�(
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 – G2Eوموظف£zا�وتعرف�ب�(�الحكومة�ا8تبادلة�ب�ن�الخدمات .4

Government to Employees�.(  

تقدم�أك���من�حكومة�nلك�Tونية��ي�العالم�انتشارا�سريعا،�انتشرت�ال

190�� �nلك�Tونية. �الحكومة �خدمة �دولة �ا8تحدة�تتمتع الو"ية

�ا8راكز�الث� ��ي �ا8تحدة �وا8ملكة �والدنمارك �2و�ى. �بدأت�ثة والهند

�ي�مجال�الحكومة��ي�السبعينات�من�الوسائل�ا8علوماتية�استخدام�

�القرن�العشرين،�خصوصا��ي�مجال�الدفاع،�وXقتصاد�وXنتخاب...

� �عام ��ي �nلك�Tونية �للحكومة �فريق �ك���Xشكل �تحت�2000و�ي م

).�يشرف�Information Systems Divisionرعاية�قسم�2نظمة�ا8علوماتية�(

)� �ا8علوماتية �التقنية �لتطور  Centre For Development ofا8ركز

Information Technology C-DITالخدمات�� �لتقديم �2عمال Xك��� ��ي (

�ا8علوماتية� �التقنية �باستخدام �للمجتمع �مجال�الحكومة ��ي الجديدة

  :�ي�هذا�ا8جالومن�ا8شروعات�الr]�تعمل�هنا��ي�ك���Xالحديثة.�

1. FRIENDS�)Fast, Reliable, Instant, Effective Network for 

Disbursement of Services(:ال�� �لدفع �خدمة رسومات�تقدم

  للقسمات�ا8تنوعة�للحكومة،�مثل�دفع�رسوم�للكهرباء.

2. AKSHAYAوني��ي�الهند،�بدأت�أو"��ي��Tأول�مشروع�تربوي�إلك�:

  مقاطعة�م�برم.�

3. IT @ SCHOOL� �ا: �دراسة �خصوصا�يسهل �ا8علوماتية لتقنية

�.Xالعمل�بالحاسوب��ي�الصفوف�الثانوية��ي�مدارس�ك��  

4. DR.SMS� :� �قدمه  KSITM�)Kerala State Informationمشروع

Technology Missionáيقدم�خدمات��ي��ي)،�وهذا�مشروع�نموذ
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�يتمكن�ا8ريض�للمعرفة�عن��مجال�الطب، التسهي�ت�وzÎذا

�9495949000بإرسال�رسالة�إ�ى�رقم��،�وذلكا8توفرة��ي�منطقته

�ا8حمول  �الهاتف �:من �مثال .  HEALTH <PIN CODE> 

<SPECIALISATION> ( Health 695001 Heart and send SMS to 

9495949000)  
5. IDEAS)Information and Data Exchange Advanced System� وzÎذا�):

�الراهنة �الحالة �عن �للمعرفة �ا8واطن �يتمكن �ا8شروع

  �����واهم�أو�ملفهم��ي�ا8كاتب�الحكومية.�لشك

  �:�E-Commerce التجارة�pلكZ;ونية �8.2

�إن�Tنتوخاصة��تقنية�ا8علومات�nلك�Tونية��ي�عملية�إقحام�التجارة

�وُم  �العميل �ب�ن �ا8عام�ت �الخدمة�ي �عملية��قدم ��ي �أيضا وإقحامها

�ا8نتج �وابتكار �ك�.تسويق �nلك�Tونية �التجارة �تبادل�عملتعرف يات

)�Electronic Data Interchangeنظام�تبادل�البيانات�إلك�Tونيا�(�باستخدام

� �nلك�Tوني �nلك�Tونيةوال�Uيد ��والنشرات �2موال�والفاكس وتحويل

وكذلك�كافة�)�Electronic Funds Transfer(�بواسطة�الوسائط�nلك�Tونية

  �Tونية�:�تشمل�التجارة�nلك�.الوسائط�nلك�Tونية�ا8شاzÎة

  عمليات�توزيع�وتسليم�السلع�ومتابعة�nجراءات� .1

  إبرام�العقود�وعقد�الصفقات� .2

  التفاوض�والتفاعل�ب�ن�ا8ش�Tي�والبائع� .3

�وخدمات� .4 �تدعم�عمليات�البيع�والشراء [rال� ع�قات�العم�ء

  ما�بعد�البيع�

  ا8علومات�عن�السلع�والبضائع�والخدمات� .5

  مات�nع�ن�عن�السلع�والبضائع�والخد .6
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  الدعم�الف�]�للسلع�الr]�يشzÝ�Tا�الزبائن� .7

8. )�
ً
��ي�Electronic Data Interchangeتبادل�البيانات�إلك�Tونيا �بما (

  ذلك:�

  التعام�ت�ا8صرفية� .1

  الفوات���nلك�Tونية� .2

  Xستع�م�عن�السلع� .3

  كتالوجات�2سعار� .4

  ا8راس�ت��لية�ا8رتبطة�بعمليات�البيع�والشراء� .5

  التجارة�pلكZ;ونية�أشكال  �8.2.1

  )Business to Businessالتجارة�nلك�Tونية�ب�ن�مؤسسات�2عمال�( .1

 Business toالتجارة�nلك�Tونية�ب�ن�مؤسسة�2عمال�وا8سzºلك�( .2

Customer(  

 Business toالتجارة�nلك�Tونية�ب�ن�مؤسسة�2عمال�والحكومة�( .3

Administrative(  

�ا8 .4 �ب�ن �nلك�Tونية �(التجارة  Administrative toسzºلك�والحكومة

Customer(  

  معوقات�استخدام�التجارة�pلكZ;ونية �8.2.2

يعود�ضعف�التعامل�بالتجارة�nلك�Tونية��ي�الدول�النامية�إ�ى�عدة�

  أسباب�أهمها:

  الفرد�دخل�انخفاض�مستوى� .1
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�ا8علومات� .2 �تكنولوجيا �توفره �أن �يمكن �8ا �و*ي �وجود عدم

�nلك�Tون �أعمال�والتجارة �مؤسسات �ثقافة �وXفتقار�إ�ى ية،

  منفتحة�ع@ى�التغي���والشفافية�

�والوصول� .3 �ال�سلكية �ل�تصا"ت �التحتية �البنية �كفاية عدم

  �إن�Tنتأو�ارتفاع�كلفة�الوصول�إ�ى�شبكة��إن�Tنتبشبكة�

  طر�القانونية�والتنظيمية�ا8ناسبة�Xفتقار�إ�ى�2  .4

  ا8ح@ي��عدم�استعمال�اللغة�ا8حلية�وا8حتوى  .5

  نقص�ا8بادرة�الفردية� .6

�الصفقات� .7 �تدعم �أن �دورها ��ي �يمكن �دفع �نظم Xفتقار�إ�ى

  �إن�Tنتالتجارية�الr]�تجرى�ع@ى�شبكة�

  �إن�Tنتا8قاومة�الثقافية�للتجارة�nلك�Tونية�ع@ى�شبكة� .8

  للمراجعة

  كيف�تعرف�2مم�ا8تحدة�الحكومة�nلك�Tونية؟ .1

  ؟’ك�Tونيةالحكومة�nل‘م�qrاستخدم�مصطلح� .2

  ما��ي�النماذج�الr]�تقدمها�الحكومة�nلك�Tونية؟ .3

  �ي�الحكومة�nلك�Tونية؟�G2Cما�ا8راد�بالخدمة� .4

م�qrبدأت�الهند�استخدام�الوسائل�ا8علوماتية��ي�مجال� .5

  الحكومة؟

أعمال�الحكومة�nلك�Tونية��ع@ى�ما�اسم�الهيئة�الr]�تشرف .6

  �ي�ك��X؟

جال�الحكومة�nلك�Tونية��ي�ما��ي�ا8شروعات�الجارية��ي�م .7

  ك��X؟
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  ؟IT@Schoolعرف� .8

  ؟FRIENDSوسع�اختصار� .9

  ؟AKSHAYAما�مشروع� .10

  ما�ا8راد�بالتجارة�nلك�Tونية؟ .11

  ما��ي�2عمال�الr]�تشمل��ي�التجارة�nلك�Tونية؟ .12

  ما��ي�أشكال�التجارة�nلك�Tونية؟ .13
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)Paragraph Paletteوهنا�نمكن�أن�نطبق�كل�التنسيقات�ع@ى��.(

 النص.

  حفظ�الصورة:��12.9

)�Ctrl + Sعلينا�أن�نحفظ�ا8لف�أثناء�العمل.�ولذا�نضغط�ا8فتاح�ن�(

�و�ي�مربع�ونكت �نختار�Save as Type(�’حفظ�كنوع‘ب�اسم�ا8لف. (PSD�

� �تنسيق ��ي �Photoshopلحفظها �لـلملف��ي �وXمتداد .Photoshop� يكون�

PSD.  

�الصور،� �والتحرير��ي �والتصميم �الرسومات �كل �من �فرغنا �أن وبعد

)� �التالية �Xمتدادات �من �بواحد �الصور �BMP/JPEGنحفظ

/PNG/GIF/TIFFأ� �و2فضل .(� �نوع ��ي �الصور �نحفظ لتمكن��JPEGن

��Uنتفتحها��ي�أي�جهاز�لعرض�الصور،�ولتسهيل�إرسالها�ع�Tولتوفر��إن

  مساحة�القرص.��

 

  للمراجعة:

  Photoshopما��ي�ا8كونات�2ساسية�8ساحة�العمل��ي� .1

  ما��ي�الوحدة�الr]�تقدر�zÎا�نوعية�الصورة؟ .2

  اكتب�الخطوات�لتغي���حجم�الصورة؟ .3

  لتحديد�جزءا�أك���من�الصورة؟كيف�نضيف�إ�ى�ا .4

  ما�هو�الطريق�لتحديد�الصورة��ي�ا8ربع�تماما؟ .5

  اكتب�الخطوات�لتحديد�الصورة��ي�البيضاوي�الشكل؟ .6

 Oval،�وRectangular Shapeاكتب�2لفاظ�العربية�لـ� .7

Shape؟  

  ما�هو�Xقتصاص؟ .8
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  كيف�نبدل�2لوان�2مامية�والخلفية؟ .9

  كيف�نحسن�مظهر�الصورة؟ .10

  ؟Filterث�تأث��ات��ي�قائمة�اكتب�ث�  .11

  أين�نرى�الطبقات�ا8ستعملة��ي�الصورة؟ .12

  كيف�ننشأ�طبقة�جديدة؟ .13

  ما�فائدة�إنشاء�طبقات�جديدة�لكل��جزاء�الصورة؟ .14

  كيف�نطبق�الظل�للطبقة�أو�الصورة؟ .15

  ؟Photoshopما�هما�النوعان�لكتابة�النص��ي� .16

 ما��ي�Xمتدادات�الr]�نمكن�أن�نحفظ�الصورة�ف£zا؟. .17
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