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   Windowsنظـــام التشغیـــل : أوال 

وھو أشھر أنظمة التشغیل المستخدمة حالیا كما أنھ أحد منتجات الشركة األمریكیة مایكروسوفت للبرمجیات، وھو 
  :متوفر بعدة إصدارات نذكر منھا

  اریخ اإلصدار وممیزاتھــــــت  امـــــالنظ

Windows 3.11  
 3.11ة مایكروسوفت عن إصدار ویندوز  أعلنت شرك1993في شھر نوفمبر من عام 

  . Windows 3.11 for Workgroups  للمجموعات

Windows 95  
 وسط حملة Windows 95 أطلقت شركة مایكروسوفت نظام 1995في أغسطس عام 

  .إعالمیة أسطوریة لم یشھدھا أي منتج قبلھ في التاریخ

Windows 4.0  

 أعلنت 1996سطس من عام  وفي أغWindows 95بعد مرور عام على إصدار 
 الذي جاء بنفس واجھة العمل Windows NT 4.0شركة مایكروسوفت عن إطالق 

 Windows مع إضافة اإلمكانیات الخاصة بنظام Windows 95الخاصة بنظام 
NT.  

Windows 98  
 Windows عن طرح وتسویق نظام 1997 شركة مایكروسوفت في نھایة عام أعلنت

 ستتمكن من زیادة إنتاجیتك وإعادة Windows 98لتشغیل ، وباستخدام نظام ا98
  .تحدید إمكانات جھازك

Windows 2000 

، وكانت تسمیتھ NTندوز یھو أحدث نظام تشغیل من میكروسوفت قائم على تقنیة و
 والتي تم إنشاءھا من قبل مجموعة من المبرمجین New Technologyاإلبتدائیة 

 و كان المسؤول 1988 میكروسوفت في إلىم تحت إشراف دییف كاتلر والذي انض
  .NTندوز یالرئیسي عن تصمیم الو

Windows Me  

 Windows Me Millenium Editionأطلقت شركة مایكروسوفت األمریكیة نظام 
م وكان ذلك على إصدارین األولى إصدار 2000 من شھر سبتمبر لعام 14في یوم 

 الجدیدة التي ال تحتوي أنظمة تشغیل  الموجھ ألجھزة الكمبیوترFull versionكامل 
 وھي نسخة لتحدیث أنظمة التشغیل Upgrade versionواإلصدار الثاني الترقیة 

Windows 95/98.  

بتكار خاصیة استعادة النظام ، إمن أبرز خصائص النظام وما یلیھ من إصدارات
Restauration du Système بق  التي تسمح باستعادة حالة النظام لوضعھ السا

  دون البیانات الشخصیة
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Windows XP 

طالق احدث نسخة من نظام التشغیل إ عن األمریكیة شركة مایكروسوفت أعلنت
Windows طالق نظام إ ووصف بأنھ األھم منذWindows 95.  

طار محاوالت مایكروسوفت إ في Windows XPطالق نظام التشغیل المحدث إویأتي 
 االلكترونیة األدواتن خالل الدمج بین مزایا  وذلك ممتیازات ویندوزإ لتوحید

 الكمبیوتر المستخدمة أجھزة ومزایا MP3 وأجھزةاالستھالكیة كالكامیرات الرقمیة 
  .ألغراض متخصصة في الشركات

  

  :مالحظــــة

بمعالجة أخطاء ومشاكل اإلصدارات السابقة مع إضافة خصائص في كل إصدار تقوم الشركة المنتجة  -
  .ةوممیزات جدید

،  Windows XP Service Pack2: ھناك عدة إصدارات خاصة بمایكروسوفت لم نتطرق إلیھا مثل -
Windows XP Service Pack3 ،Windows Vista.... الخ  

یزات م على باقي أنظمة التشغیل األخرى بـالعدید من المWindowsویتمیز نظام التشغیل  -
  :أھمھا

 تخصصسھولة إستخدامھ من طرف المستخدم غیر الم.  

 توافقھ مع الكثیر من البرامج. 
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    Windows XPواجھـــة : اثانی

 تظھر لنا واجھة النظام والتي من Windows XPعند تشغیل جھاز الحاسوب المدعم بنظام تشغیل 
أي أول تشغیل (خاللھا ینطلق المستخدم في عملھ والواجھة تكون بالشكل التالي عند أول تشغیل للنظام

  :، كما أنھ یمكننا تقسیم الواجھة إلى قسمین)م على الجھازبعد تثبیت النظا

 Desktop سطح المكتب -

   Taskbar شریط المھام-

  

  

  

 

  
 Desk topسطح المكتب  

 Taskbarشریط المھام 
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كما أن سطح المكتب یحتوي على أیقونات ھامة وأساسیة والتي تكون متواجدة في جمیع أجھزة 
  : وذلك ألھمیة وظائفھا وھيالمستخدمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iconsأیقونات 

 خلفیة سطح المكتب

سطح المكتب ھو أول جزء یظھر لنا 
 ویشبھ بوضوح عند تشغیل النظام،

سطح المكتب في نظام التشغیل إلى حد 
كبیر سطح المكتب الواقعي حیث أن 
وظیفتھ ھو إحتواء الملفات والمجلدات 
والبرامج واألدوات الھامة والتي یكثر 
إستخدامھا لیسھل الوصول إلیھا 

وبالتالي سنجد ھذه المحتویات . بسرعة
 على Iconsفي صورة أیقونات 

على (الجانب األیسر من سطح المكتب
 الجانب األیمن من سطح المكتب حالة

، كما  أن خلفیة )النظام باللغة العربیة
سطح المكتب قابلة للتغییر من طرف 

   .)صورة الخلفیة(المستخدم

یمكنك من خاللھا إستعراض المستندات  )My Documents( أیقونة المستندات
  )نصیة، صوتیة، صورة، فیدیو( المخزنة على القرص الصلب

خاللھا إستعراض جمیع یمكنك من  )My Computer( أیقونة جھاز الكمبیوتر
  محتویات وسائط التخزین

عند حذف مجلد أو ملف فإنھ یتجھ إلى سلة  )Recycle Bin( أیقونة سلة المحذوفات
  المحذوفات بحیث یمكن إسترجاعھ أو حذفھ نھائیا

 مواقع األنترنت من لتمكین تصفح )Internet Explorer( أیقونة مستكشف األنترنت
  برنامج خالل ھذا ال
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  :یل خصائص سطح المكتب تقوم بالخطوات التالیةولتعد  

  الفأرة األیمن فوق سطح المكتب فتظھر لنا قائمة كالتالي  بزر نقرة - 1

  Propriétésإختر خصائص  - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القائمة

 إختر

 نقرة على األمر خصائص تتحصل على - 3
 علبة حوار كاآلتي

 مربع الحوار نجد خمس تبویبات كما أعلىفي - 4
  ھو موضح في الشكل

 الشكل العام

 خلفیة سطح المكتب

  شاشة التوقف         

 مظھر العرض

 إعدادات العرض
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  لتغییر شكل شریط المھام والنوافذ  )Thèmes ( الشكل العام

  المكتبلتغییر خلفیة سطح   )Bureau( المكتب سطح خلفیة

   شاشة تظھر تلقائیا بعد مدة محددة من  توقف المستخدم لنشاطھ على الحاسوبھي  )Ecran de veille( التوقف شاشة 

  للتحكم في مظھر وألوان النوافذ و األزرار  )Apparence(  العرض مظھـــر

  للتحكم في إعدادات الشاشة  )Paramètres( العرض إعدادات

  

    Taskbar شریط المھــــام: اثالث

  :ھو ذلك الشریط الذي یظھر أسفل الشاشة في واجھة نظام التشغیل، وینقسم إلى ثالثة أقسام

  إبدأ قائمـــة - 1

 الشریط جسم - 2

  إضافیة مھام - 3

  

  

المھام اإلضافیة مثل تعدیل 
الوقت والتاریخ والتحكم في 

 وتغییر اللغة حجم الصوت
  .المستخدمة

قائمة إبدأ، یمكن من خاللھا 
الوصول إلى جمیع البرامج 

والبحث عن الملفات 

  الجھاز والمجلدات وإغالق
  .وغیرھا

   

 ھو Windowsمن ممیزات وخصائص نظام 
إتاحة تشغیل أكثر من برنامج أو مجلد أو ملف في 
نفس الوقت، وللتنقل بین البرامج أو الملفات أو 

ذلك من خالل جسم الشریط المجلدات المفتوحة یتم 
حیث یحتفظ بالمستندات المفتوحة وبالنقر على 

    .إحداھا یتم تشغیلھا
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     Files and Folders الملفات والمجلدات :رابعـــا 

   بین المجلد والملف؟ما الفرق -

  .وغیرھا...  صورةھو كل مادة نصیة، صوتیة، فیدیو،: Fileالملف  - 1

 .وھو الذي یحوي مجموعة من الملفات أو المجلدات الفرعیة بغرض تنظیمھا وتصنیفھا: Folderالمجلد  - 2

 :كیفیة إنشاء ملف أو مجلد -

إلنشاء ملف البد من وجود البرنامج الذي بواسطتھ یتم تشغیل ھذا الملف، فمثال إلنشاء ملف نصي یجب أن : أوال
   .MS WORDج بمعالج النصوص مثل یكون الحاسوب مزود برنام

  :أما إذا أردنا إنشاء مجلد تقو م بإجراء الخطوات التالیة: ثانیا

  .نقرة بزر الفأرة األیمن على أي مكان فارغ من سطح المكتب أو النافذة التي سنقوم بإدراج المجلد بھا .1

 )Nouveau( جدیدتظھر قائمة، نختار منھا األمر  .2

 )  Dossier( مجلدتار منھا األمر تظھر قائمة أخرى فرعیة، نخ .3

   )Nouveau Dossier( مجلد جدیدبعد إجراء ھذه الخطوات تتحصل على مجلد بإسم 

  

  
1 

2 
3 
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  : لیفتح نافذة المجلد ونرى محتواه كما یليDouble Click محتوى المجلد ننقر مرتین بزر الفأرة األسیر الستعراض

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اء العملیات على المجلد نقوم بتنفیذ الخطوات التالیةإلجر

  نقرة بزر الفأرة األیمن على المجلد تظھر لنا قائمة بالشكل التالي

 إغالق النافذة
 حجم النافذة

 تصغیر في شریط المھام

 محتویات المجلد

 إسم المجلد

 فتح المجلد 
  المجلد إستكشاف

 نقل المجلد إلى مكان آخر 
 نسخ المجلد

 ق المجلدلص

 حذف المجلد
 إعادة تسمیة المجلد
تاریخ ووقت ( إستعراض خصائص المجلد

 .....اإلنشاء، الحجم
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     Control Panel لـــوحة التحكم :خامسـا

 Control Panel حقاتھ نستخدم برامج إطار لوحة التحكمومل Windows للتحكم في نظام التشغیل
یث من خاللھا نستطیع إضافة أو إزالة البرامج المثبتة على جھاز الحاسوب،إضافة أجھزة جدیدة، ، حالموضح أدناه
 إطارالخ، ویمكننا الوصول إلى لوحة التحكم من خالل القائمة إبدأ أو من خالل جھاز الكمبیوتر، و ...إعدادات اللغة،

و أسلوب  Affichage des catégories  العرض حسب التصنیفوبلأسسلوبین ألوحة التحكم یمكن عرضھ ب
  . Affichage classique العرض الكالسیكي

  :طرق الوصول إلى لوحة التحكم

 القائمة إبدأ - 1

  

  

  

  

  

  جھاز الكمبیوتر - 2

  

 نقرة بزر الفأرة األیسر على القائمة إبدأ
 تتحصل على القائمة التالیة

 أیقونة نقرة بزر الفأرة األیسر على
جھاز الكمبیوتر المتواجدة على سطح 

 فذةالمكتب  تتحصل على ھذه النا
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وملحقاتھ وفیما  Windows بعملیات تحكم مختلفة بنظام التشغیل یحتوي إطار لوحة التحكم على برامج خاصة
 وب العرض الكالسیكي إلطار التحكملأكثر ھذه العملیات استخدامًا و سوف نتعامل مع أس نتعرف على أھم ویلي س

  .المصنفلكونھ أكثر واقعیة من أسلوب العرض 

   Affichage des catégories   العرض حسب التصنیفأسلوب

 Affichage classique   أسلوب العرض الكالسیكي

وجد في ی الذي Basculer vers l’affichage classique ویمكن التبدیل بین أسلوبي العرض عن طریق األمر
  .شریط المستكشف الخاص بإطار لوحة التحكم
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  .التطرق بالتفصیل إلى وظیفة كل برنامج یكــــون في الحصص التطبیقیة: مـــالحظة

 )........خلفیة سطح المكتب، دقة الشاشة، شاشة التوقف،( ضبط إعدادات العرض

 تثبیت األجھزة وإصالحھا

 إضافة وإزالة البرامج

 )........خلفیة سطح المكتب، دقة الشاشة، شاشة التوقف،( ضبط إعدادات العرض

الذي یستخدم للتحدید خیارات وخصائص خاصة ، ام وقائمة إبدأبرنامج خصائص شریط المھ
 .، وتتم عملیة تشغیلھ بطریقتینط المھام و قائمة إبدأبشری


