وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الشمالية
المعهد التقني كركوك
قسم التقنيات المدنية

الحقيبـــــــة التعليمية
لمادة
تطبيقات الحاسبة
قســـم التقنيــات المدنيـــة /المرحلة االولى
للفروع الثالثة
بناء واإلنشاءات والرسم الهندسي وإنشاء الطرق
إعداد
نجالء عبد الحسين
بكالوريوس علوم الحاسبات
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المادة  :تطبيقات الحاسبة
الهدف من المادة :تعريف الطالب بالحاسبة مع فكرة عن افاقها
واستخدامها في المجاالت المختلفة واكساب الطالب مهارة في استخدام
الحاسبة لتنفيذ برامج معدة سابقا للتطبيق في مجال تخصصه.

الفئة المستفيدة:المرحلة األولى  /قسم التقنيات المدنية/
فرع البناء واإلنشاءات
وفرع الرسم الهندسي
وفرع إنشاء الطرق

المصادر:
 -1سلسلة برامجيات الحاسوب المؤلف د .فراس محمدالعزة
المؤلف د .بسام محمدعيسى
 -2الكومبيوتر بين يديك
 -3االنتر نيت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الشمالية
اللجنة االستشارية للتخصصات المدنية
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قسم التقنيات المدنية
الفروع  :بناء وانشاءات  /رسم هندسي  /انشاء طرق
المرحلة االولى

تطبيقات الحاسبة
Computer
Application

الساعات االسبوعية
ع
2

ن
1

م
3

االسبوع

تفاصيل المفردات النظرية والعملية

االول

نظام التشغيل  WINDOWSمفهوم النظام ,مزاياه ومتطلباته االساسية
,تشغيل النظام ,مكونات الشاشة الرئيسية لسطح المكتب ,مفهوم االيكونة,
اسلوب التعامل مع فعاليات الفارة اهمية ومكونات شريط المهام االستفادة من
 Startللدخول الى البرامج  ,مفهوم المهام المحملة  ,الخروج من النظام
واطفاء الحاسبة (.)shut down

الثاني

الثالث

الرابع

مفهوم النافذة والتعرف على مكوناتها الرئيسية  ,التعامل مع ايكونات سطح
المكتب مثل ( My Computer; My Document
) Recycle Bin
التعرف على (  )Mycomputerمن حيث االقراص ,المجلدات,الملفات
وكيفية التعامل مع تهيئة االقراص المرنة ونسخ المجلدات والملفات ,االستفادة
من القص واللصق ومعرفة خصائص االقراص والمجلدات
والملفات,والتعامل مع سلة المهمالت وكيفية حذف الملفات واسترجاعها من
خالل ما توفره سلة المهمالت في هذا الجانب من االمكانيات
التعرف على برنامج االوتوكاد  , Autocadمن اين جاءت تسميته  ,اهمية
البرنامج ومحتويات ناف\ة البرنامج وكيفية انشاء ملف جديد وخزنه.

الخامس

طرق اختيار معظم اوامر االوتوكاد
اشرطة االدوات في برنامج االوتوكاد وكيفية اخفائها واظهارهاوتخصيص
واجهة خاصة بالبرنامج
شريط الحالة Snap , Grid, Ortho
تكملة شريط الحالة Osnap , polar
االوامر المساعدة Limits, Units
اوامر Zoom

الحادي عشر

اوامر Drawمثل line, xline

الثاني عشر

اوامر mline, circle

الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر

اوامر Arc ,Rectangle
اوامر Donut, polygon
اوامر ellipse

السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
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الســـــــادس عشـــــــر
الســــــابع عشــــــــر
الثامـن عشر والتاســــع
عشـــــر
العشــــــــــــــــــرون
والحادي والعشــــــرون
الثانــي والعشــــــــرون
والثالث والعشــــــرون
الرابع والعشــــــــــرون
الخامس والعشــــــرون
السادس والعشــــــرون
السابع والعشــــــــرون
الثامن والعشــــــرون
التاسع والعشـــــرون
الثالثــــــــــــــــــــون

قائمة التنقيحات ) )modify
قائمة التنقيحات ) )modify
قائمة التنقيحات ) )modify
قائمة التنقيحات ) )modify
الطبقات ))Layer
االبعــــــــــــــــــــــــــــــاد
الكتــــــــــــــــــــــــــــــابة
خزن الملفات واستيراد ملفات من برامج اخرى وتصديرها
عمل ( )Blocksواستيراد اجزاء من برامج اخرى .
رسم مخطط لمنزل بسيط
رسم مقطع لمبنى بسيط
الطبع واالستنســاخ واخراج الملفات على الطابعة والراسمة

الكورس األول
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نظام التشغيل
Window xp
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أ -الـفـئـة المستـهـدفـة )-:(Target Population
طلبـة المـرحـلة االولى في قسمم التقنيمات المدنيمة للفمروع الثالثمة بناءوانشماءات ورسمم هندسمي وانشماء
الطرق

ب -مبـررات الـوحـدة )-:(Rationale
اصممبح اسممتخدام الحاسمموب مهممما فممي حياتنمما اليوميممة لممما نشمماهده مممن تطممور هائممل وسممريع فممي تكنلوجيمما
المعلومات ما هو اال دليل على اهمية استخدامه اذ لم يعد هناك حقل من حقول المعرفة اال وللحاسوب دور
مهم فيه مثل البنوك والمصارف والمؤسسات العسكرية والمدنية وقمد زاد همذا التماثير بدرجمة كبيمرة عنمدما
اصبح باالمكان ان تتصل هذه الحواسيب ببعضها عبر جميع انحاء العالم وبالتالي فهي تحقق سهولة تبمادل
المعلومات .
في هذه الوحدة سيقوم الطالب بدراسة نظم التشغيل  window xpالتي تمتحكم فمي مختلمف العمليمات التمي
يستخدمها الحاسوب ليقوم بعمله على اكمل وجه والتي يتم تحميلها تلقائيا عند بدء تشغيل الحاسوب.

ت -الـفـكـرة المـركـزية ):(Central Ideas
 -1يتعرف على نظام التشغيل .window xp
 -2يتعرف على المكونات المادية والبرمجية للحاسوب.

ث -أهـداف الـوحـدة (-:)Objectives
سيكون الطالب بعد دراسة هذه الوحدة قادرا على ان -:
 -1يشغل الحاسوب عن طريق نظام التشغيل واطفاءه.
 -2يتعرف على نوافذ windows
يستطيع القيام بعمليات النسخ والنقل للملفات ومسحه واسترجاعه.

اسم الموضوع:

نظام التشغيل WINDOWS XP

الهدف من الموضوع:تعريف الطالب على -:
مفهوم نظام التشغيل  , WINDOWS xpمزاياه ومتطلباته االساسية ,تشغيل النظام ,مكونات الشاشة
الرئيسية لسطح المكتب ,مفهوم االيكونة ,اسلوب التعامل مع فعاليات الفارة اهمية ومكونات شريط المهام
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االستفادة من  Startللدخول الى البرامج  ,مفهوم المهام المحملة  ,الخروج من النظام واطفاء الحاسبة
(.)shut down

وسائل االيضاح :سبورة (data show) ,
االسئلة القبلية-:
س 1ماهو نظام التشغيل  windos xp؟
س 2ماهي معلوماتك عن سطح المكتب ؟
س 3كيف تسطيع اطفاء الحاسوب؟

تعريف الحاسوب -:
 الحاسوووب هووو ةلووك رلنتروتيووك تسووتلجة للعالنووك الدياتوواج اللجلوووك لوندووالم دواسوولك وحووج اللعالنووك اللرنليووك
لوحصول عوى لعوولاج لفيج م ويتة ذلك دواسلك درالج تنون لعروفك لوحاسوب.
يتقسة عوة الحاسوب رلى قسلين أساسيين هلا :
 .1قسة اللنوتاج اللاجيك ( .) Hardware
 .2قسة الدرلنياج ( .) Software

مكونات الحاسوب
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المترجمات

Translators

لللل نتوي لوحجاج الحاسدك اللاجيك ()Hard ware

وحج اللعالنك اللرنليكcpu
اللرنليكALU
اللعالنك والمنطق
وحدة الحساب
cpu
وحج
وحدة السيطرة CU
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وحجاج االجلال

وحوووج الذانوووووووووووور الرـيسووووووووووووووويك MMU
ROM
RAM

IN PUT

وحجاج اإللراج
OUT PUT

وحدة الذاكرة المساعدة AMU

CPU: Central processing unit
ALU: Arithmetic logic unit
CU : Control unit
MMU: Main memory unit
AMU: Auxiliary memory unit
ROM:Read only memory
RAM: Random Access Memory

اوال  //قسة اللنوتاج اللاجيك ( -: ) Hardware
يشووير هووذا اللصوولوا رلووى اللنوتوواج الفعويووك اللولوسووك لندووال الحاسوووبم عوووى سووديل الل ووال :الشاشووك والفووةر ولوحووك
اللفاتيا وحج اللعالنك اللرنليك  ..........رلخ .نلا لوضا في الشنل التالي.
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النيس ( -: ) Case

النيس أو الدينل وهو اللعجن اللوارني الوذي يحلوى الندوال ويعليوه شونوه اللليول وتتعوجج

ألواتدا وأحنالدا .وال تعتقج أن شنل هذا الدينل اللعجتي يؤ ر عووى أجاء الندوال دول رن اإللناتيواج اإلضوافيك فوي الدينول

(ل ل لراوح رضافيك) هي التوي توؤ ر عووى أجاء الندوال .وفوى الصوور شونل الدينول ودجالووه الووحوك امة ولحوول اللاقوك:
لحول اللاقك تنجه ل دج جالل عودك التظاة ووظيفته تحويل التيار اللترجج رلى تيار ادج لتلفض ونذلك القور
وحج اللعالنك اللرنليك ونارج الشاشك و  ramوسواقك القر .

لوحك امة ( -: ) Mother Board
تونج لوحك امة ( لوحك التظاة ) جالل وحج التظاة ويتة توصيل نل
لنوتووواج الحاسووووب امساسووويك دشووونل لداشووور ددوووا .وتونوووج وحوووج

اللعالنووك اللرنليووك فووي لوحووك امة رلووى ناتووب اللنوتوواج اإللنتروتيووك

املوور ,م ويووتة توصوويل لنوتوواج ألوور ,ل وول القوور

الصوووب ددووذه
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الصووب

الووحك دشنل لداشر أو لن لالل نادالج .رن هذه الووحاج يقل حنلدا يولا دعج يووة الن اللنوتواج تصودا أن ور جلنوا م

فإذا قلج دفتا أيك وحج حاسوب حجي ك فون تنج سو ,لنوتاج صغير نجا.

اللتفذ اللتسوسل ( -: ) Serial Port

رن اللتفذ اللتسوسل عدار عن لقدس يونج في النلء اللوفوي لون

الحاسوب والذي يتيا لك توصيل لنوتاج ألر ,دالحاسوب م عوى سديل الل ال ( اللوجة ) وعاج لا يلوق عويه

( .) COM 2 – COM 1

اللتفذ اللتوالي ( -: ) Parallel Port

رن اللتفذ اللتوالي عدار عن لقدس يونج في النولء اللوفوي لون

الحاسوب والذي يتيا لك توصيل لنوتاج ألر ,دالحاسوب م عوى سديل الل ال ( اللادعك ) .وعاج لا يلوق عويه أسة

( .) LPT 2 – LPT 1

التاقل

اللتسوسول الشوالل ( ) Universal Serial Bus

-:

يعووج التاقوول اللتسوسوول الشووالل توعووا لووا لنوتووا نجيووجا فووي الحواسوويب .

سووووووتر,

واحجا أو أن ر لن لقدس لدذا التاقل في النولء اللوفوي لوحوج الحاسووب

م للووووووا

يسولا لووك دتوصوويل أندول لصووللك لوعلوول لوون لوالل هووذا التاقوول م ولوون
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هذه امندل عوى سديل الل ال ( اللاسا الضوـي – والنالي ار الرقليك – الفالش ليلوري ) .وعاج لا يلووق عويوه أسوة (

.) USB

اللجلل (  ) PS2اللا

دالفةر أو لوحك اللفاتيا -:

عدار عن فتحوك جاـريوك فيدوا ( ) PINS - 6

وعتج توصيودا دالندال ينون لرسوة في لنان التوصويل لواوس أو لوحوه لفواتيا م وينوون لوون اللوجلل اللوا
داللاوس ( ألضر ).

اللفاتيا ( دتفسني ) ولون اللجلل اللا

لوولوج اللاقووك ( -: ) Power Supply

دووحوك

يقوووة دتلويووج الحاسووب داللاقووك

الالللك لعلويوك التشوغيل .حيو رن الدواور سودالي نلوا هوو واضوا لون امسوة هوو اللسوؤول

عن تغذيك نليع أنلاء الحاسوب والجاجها داللاقكم وأيضا يقوة دتحويل التيوار لون( AC
رلوى ) DCعون لريوق (  ) 4جايووجاج و لن فوين تنوون دنووار للوارج اللاقوك اللاصوك

دالداور.

لشوغل امقو ار

اللجلنوك (-:) CD –ROM ( ) Compact Disk

تشوتلل ألووب الحواسويب

اللجلنك اللاصك داللوسيقى ولنتدا تحتووي

تلالا ل ل امق ار
ً
حاليا عوى لشغل أق ار لجلنك .تدجو امق ار اللجلنك ً
عوى دياتاج لاصك دالحاسوب دجالً لن اللوسيقى .ويتليل القر اللجلج دقجرته عوى تللين قجر ندير لن الدياتاج
( فووه سووعك تلليتيوك تفوووق  054قور

لوورن) .وهتواك ليوول ألور ,لدووذه امقو ار

واستدجاله دآلر .فدإلناتك التالك لنلوعك لن امق ار

للشغالج امق ار


الللتوفك واستلجاة أي لتدا حسب حانتك .وهتاك أتواع للتوفوك

اللجلنك تلتوف اللداة التي تستليع تتفيذها دالتالف توع اللشغل تفسه -:

لشغل القراء فقل  CD-ROMهذا التوع يسوتليع قوراء
االسلواتك عجج لير لحجوج لن الل ارج.



لشغل القراء و النتادوك  CD-RWتعلول نلوا لوو ناتوج

أق ار

صودك دحي يلنتك النتادك عوى االسلواتك.

لشغالج امق ار

الرقليك لتعجج االستلجالاج

)-: )DVD( )Digital Versatile Disk
امق ار

هووي أتوه يلنوون رلوراج القوور

اللجلنك ولنتدا تسلا لك داستلجاة امق ار

تقوة دتللين لعوولاج أندر دن ير لن القر

الواحووج

تشده لشغالج

الرقليك ) (DVDوالتي

اللجلج العاجي .وهي تقوة أيضا
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دتقل الدياتاج لن القر

رلى الحاسوب دشنل أسرعم للا يسلا لك دلشاهج امفالة عوى شاشك الحاسوب التي

تستلجلدا.
ويلنوون مي قوور
القر

لووجلج تلوولين (  ) 054لينووا دايووج لوون الدياتوواجم فووي حووين أن

الرقلي لتعجج املراض ذا اللدقك الواحج والونه الواحج يلنته تللين

(  ) 0.4نينا دايج لن الدياتاج .ويسوع القور

الرقلوي القياسوي لتعوجج املوراض

ذو اللدقتين (  ) 5.5نينا دايج لن الدياتاجم ويسع التوع ذو الوندين لته
(  ) 14نينا دايوج لون الدياتواج ( أي لوا يليوج عووى السوعك التلليتيوك مي قور
لجلج دللس وعشرين لر ).

لشووغل امق و ار
الصووودك أو امق و ار

اللرتووك ( -: ) Floppy Disk

رن امق و ار

وديا لوون الدياتوواج ( 1.11لينووا دايووج) .وفووي دعووض امحيووانم يقوووة
اللجلن وك وتلوولن قووج ار صو ًا
وغير تسو ً

اللستلجة دعلل تسخ احتياليك لن الدياتاج اللدلك اللونوج عوى القر
لرتك .ولنتدا أن ر أق ار

القر

الصوب الذي يسوتلجله ويللتدوا عووى أقو ار

تعرضا لوتوفم فإتدا ليسج أفضل اللرق إلتشاء تسخ احتياليك لن الدياتاج اللدلك.
التللين
ً

الصوب ) -: ( Hard Disk

جالل الحاسوب اللا

اللرتووك دليـووك نو ًوجا لقارتووك دووامق ار

دك .وتستلجة امق ار

الل الم درتالج لعالنك التصو

تشغل امق ار

الصودك لساحك التللين الرـيسويك والنديور اللونووج

الصوودك فوي تلولين تظواة التشوغيل والدورالج التوي تسوتلجلدا (عووى سوديل

واملعاب وهنذا) والدياتاج اللاصك دك .وهي أسرع دن ير لن امق ار

ويلنتدا تللين قجر نديرلن الدياتاج
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اللجلنوك واللرتوك

االسووووووووووووووووووووـوك الدووووووووووووووووووووووووووووووعجيك-:
ضع كلمة صح اوخطا للعبارات التالية-:

 -1تشغل امق ار

اللرتك لساحك التللين الرـيسيك والندير اللونوج جالل الحاسوب اللا

دك.

-2لوحك امة تقوة دتلويج الحاسوب داللاقك الالللك لعلويك التشغيل.

اسة اللوضوع -:وحجاج اللنوتاج اللاجيك لوحاسدك

الدوجف لوون اللوضوووع  -:سووينون اللالووب قوواج ار ان يتعوورف عوووى وحووجاج اللنوتوواج اللاجيووك

لوحاسدك

االسـوك القدويك-:
س / 1ماهي معلوماتك عن المكونات المادية للحاسبة؟.
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تقسة اللنوتاج اللاجيك رلى أردعك أقساة وهي-:
 .1وحجاج اإلجلال )  -: ( Input Unitsوتتنون لن -:
 لوحك اللفاتيا ( -: ) Keyboard
تعتدر لوحك اللفواتيا هوي الوحوج الرـيسويك وأن ور الوحوجاج إلجلوال الدياتواج رلوى الحاسووب شويوعا واسوتلجالا  .وتحتووي

يور
عوى العجيج لن اللفواتيا إلجلوال الحوروف والرلوول وامرقواة واعلواء اموالور اللداشور رلوى الحاسووب م وقوج تلوورج ن ًا
عدر الستين ويستلجة الن ير لن امشلا اليووة لوحواج لفواتيا تعتلوج عووى تصولية لاينروسووفجم والتوي تشوتلل عووى
لفاتيا رضافيك تة تصليلدا لتسديل استلجاة تظة تشغيل لاينروسوفج ويتجول.

وظاـف ألرار لوحك اللفاتيا دالترتيب -:
(  -: ) Escهذا اللر له وظيفتين  :الوظيفك امولوى و هوي

لتعوقك داإلتترتج حي أته يوقف تحليل الصفحك التوي أرجج فتحدوا  .و الوظيفوك ال اتيوك وهوي لاصوك دامنسودوورار حيو
أته يلنن لن اللروج لن دعض العلوياج التي تقوة ددا عوى ندال النلديوتر.

) -:(NUM LOCKوظيفك هذا اللر هو تشغيل و رلالق النلء اللونوج في أقصى يلين لوحك التحنة .

) -: (PRINT SCREEN/SYS RQوظيفك هذا اللر هو أتك ل الً واقف عوى الجيسنتوب م و دلنرج أتوك تضوغل

عوى هذا اللر م و تضغل عوى قاـلك ) (STARTة ) (PROGRAMSة ) (ACCESSORIESوة )(PAINT
...فسوتنج هوذا الدرتوالج اللوا

دالرسوة  ...فلوا عويوك أال أن تضوغل عووى لر ) (EDITاللونووج أعووى اليسوار م وة

)(PASTEم و ستنج أن شاشك الجيسنتوب التي نتج واقف عويدا قج لدعج في الدرتالج م و يلنتوك دعوج ذلوك الضوغل

عوووى لر ) (FILEووة ) (SAVE ASم و أنتووب أي أسووة لوصووور م و ال تتسووى أن تحفووظ الصووور ددووذا املتووجاج
)(JPEGو ذلك من هذا املتجاج ترنع فاـجته في أته يضغل الصور رلى أصغر حنة.

) -: (INSERTوظيفتدوواهي لتعوقووك دالووجوس  ...و تووةتى عتووجلا تريووج أن تتسووخ لوفووين فووي الووجوس و تريووج تحجيووج

اللوفين .فلا عويك أال أن تقف عوى اللوف و تضغل هذا اللر م ة تقف عوى اللوف ال اتي و تضغل أيضاً هذا اللر.

) -: (PAUSE/BREAKوظيفتدا عتجلا تضغل عووى لر الوو ) (POWERلتشوغيل ندوال الحاسووب لدعواً سويظدر

لك شاشك سوجاء فيدا الو ) (CD-ROMو الو ) (HARD DRIVEو رلناتياج ال  (CPU) ...دلنرج الضغل عوى لر
الو ) (PRINT SCREEN/SYS RQفةته يوقف الشاشوك م و ددوذا يلنتوك قو ارء لحتويواج ندوالك دسودولك .و لنوي

تنعل النلديوتر ينلل التحليل لوجلول عوى الويتجول م فلا عويك أال أن تضغل عوى لر ) (ENTERوسوف يجلل عووى

الويتجول لن لير أي قوق.
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) -: (HOMEلوذهاب رلى أعوى الصفحك لر واحج .

) -: (PAGE UPلريقك سدوك نجاً تستلجة لألتناه رلى أعوى الصفحك م دالتجريج.

) -: (PAGE DOWNلريقك سدوك نجاً تستلجة لألتناه رلى أسفل الصفحك م دالتجريج.

) -: (ENDلوذهاب رلى أسفل الصفحك لر واحج  .والوظيفك ال اتيوك هوي لتعوقوك دالنتادوك فعتوج الضوغل عويوه يوذهب دوك

رلى تدايك السلر.

) -: (BACK SPACEهذا اللر له وظيفتين  ..فعوى سديل الل ال في درتوالج الووورج عتوجلا تضوغل عووى هوذا الولر

يلسا الحروف الواحج توو االلر  .والوظيفك ال اتيك و هي لتعوقك داإلتترتج أنسدوورار و وظيفته تنلن دلنرج أن تضغل
عوى هذا اللر فةتك ددذا تفتا الصفحك السادقك لوصفحك التي أتج عويدا اآلن.

) : ( PROPERTIESوظيفك هذا اللر هو أتوك دوجل لوا تعلول نويوك يلوين عووى ) (MY COMPUTERو تضوغل

عوى ) (PROPERTIESم فدذا اللر يوفر عويك نل شيء  .و له وظيفك ألر ,وهي أتك أذا أشرج داللاوس عوى أي
لوف م و ضغلج عوى هذا اللر فةته سيظدر لك لحتوياج اللوف تفسه.

)عاللك الويتجول)  -:و وظيفك هذا اللر هو فتا قاـلك ). (START
) -:(TABوظيفتدا هي أته يحرك اللؤشر دين اللاتاج.

) -: (altهذا اللر دلفرجه و دلنرج الضغل عويه  ...فةتك تستليع أن تفتا املرار اللونوج أعوى اليسار وهي
) (file – edit –view – etcم و دعج أن تضغل عوى هذا اللر فةضغل عوى امتناهاج لوتتقل ديتدة.

(  -: ) Caps Lockهذا الولر وظيفتوه التحويول لون الحوروف النديور رلوى الصوغير ودوالعنس فوي حالوك النتادوك دالوغوك
اإلتنويليك.

لفاتيا امسدة  -:وظيفتدا اإلتتقال داإلتناهاج امردعك ( يلين – يسار – أعوى – أسفل ).

(  -: ) Ctrl & Shiftوظيفتدلا تستلجلان لع اللفاتيا املر ,إلتنال لداة للتوفك.

 اللاوس ( -: ) Mouse
وهو ندال صغير يرتدل دالحاسوب دلريقتين ألا دلريقك النيدل (  SPأو  ) USBأو دلريقك الدووتو م يتنون

اللاوس لن لفتاحين اللر اميلن واللر اميسر ويتوسلدلا عنوك التصفا ( .) Scroll

وظيفك اللاوس امساسيك هي تحويل حرنوك اليوج رلوى رشواراج يفدلدوا النلديووتر نوي يقووة دتحريوك اللؤشور

حسب حرنك اليج م فعتج استلجاة أي تظاة تشغيل  -عووى سوديل الل وال لاينروسووفج ويتوجول  -تسوتلجة
الفةر في تحجيج القواـة اللتسجلك واإلشار رلى عتاصر لعيتك والضوغل عويدوا وتحجيوج عتاصور ألور ,ونوذلك

سحب العتاصر وافالتدا في لوضع آللر.



اللاسوووا الضووووـي (

 -: ) Scannerيس مممح لم م

موئيا اوادخالإما لم
الماسح الضوئي بق ارءة الممواد المطبوةمة ض و
الحاسمموب الممعم تعممم ،ةلي م ي والتممي يمكممد تخكينإمما بعممد عل م
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داخ ،الحاسوب .ويمكد تغيير هعه الصور بعد عل وتغيير حجمإا وطباةتإا حسب ما تريد.



نوور التتدووع ( -: ) Tracker Ball

رن نوور التتدووع هووي الدووجيل

لوفووةر التقويجيووك ويفضووودا لصووللي الرسوووة م وعوواج لووا تعلووي هووذه الوحووجاج
تحنلا أن ر وأسدل في حرنك العتاصر عوى الشاشوك م وقوج تةلوذ لون اللسوتلجة

فتوور حتووى يعتوواج عوووى اسووتلجالدا ولاصووك رذا نووان لعتوواجا عوووى اسووتلجاة الفووةر
التقويجيك م ولنن سينج أتدا تضيف الن ير لن اللروتك لعلوه.



لوحوواج الولووس ( -: ) Touch Pad

رن

لوحووك الولوووس اللونووووج فوووي حواسووويب الالدتووووب عدوووار عووون
ندال توضع عوى سلا اللنتب وتسوتنيب لوضوغل أي يعلول

علل اللاوس في الحواسيب اللتضجيك.

امقالة الضوـيك ( -: ) Light pens

وهو قوة رلنتروتي يتيا لولستلجة داإلشار رلى لواضيع عوى الشاشوك

وعاج لا يستلجة في تحجيج لياراج القواـة.



عصووا الووتحنة ( -: ) Joystick

تحتوواج الن يوور لوون املعوواب رلووى عصووا تونيووه حتووى يلنوون

للارستدا دشنل صحيا م وهتاك أتواع لتعوجج لدوذه امندول م امن ور تلوو ار لتدوا التوي تنوون ذاج اسوتنادك

سريعك لوحرنك في اتناهاج ال يك اللحاور وتشلل نذلك ألرار يلنن توصيفدا.
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النوواليراج الرقليووك ( -: ) Digital Cameras
يلنوون اسووتلجاة النووالي ار الرقليووك داللريقووك ذاتدووا التووي تسووتلجة ددووا
النالي ار العاجيك ولنن دجال لن تللين الصوور عووى الفويوة التقويوجي م

يتة تللين الصور رقليا عوى الوذانر اللونووج فوي النواليرا .ويلنون

تحويوول هووذه الصووور دسوودولك رلووى الحاسوووب الووذي تعلوول عويووه ووة
لعالنتدوووا لووون لوووالل أي درتوووالج لووون دووورالج الرسووووة الل دتوووك عووووى

الحاسوووب م وحاليووا تنووون النوواليراج الرقليووك لحووجج دنوووج الصووور

اللللتك وعجج الصور التي يلنن تلليتدا جالل الناليرا.



نووواليراج الويوووب (-: ) Web Cameras

لقوووج توووة

تحوووجي الدووورالج دشووونل لوحووووظ م حيووو أصووودحج أن ووور تفاعويوووك لوووع

اللستلجة .وقج حج لؤل ار تلور ةلر في هذا اللنوال وهوو رسوتلجاة

نوووالي ار أفوووالة رقليوووك صوووغير

( تسووولى نوووالي ار الويوووب ) والتوووي يوووتة

ترنيددووا فوووق شاشووك الحاسوووب لوسوولاح دالتواصوول فووي االتنوواهين م

لوويس فقوول لووالل التصووو

ولنون أيضووا لوون لووالل الصوووج والصووور .

وعوووى الوورلة لوون أتدووا ال تعووج حتووى اآلن نوولءا أساسوويا لوون لنوتوواج
الحاسوووب م فإتدووا فووي اللريووق لنووي تصوودا احووج اللنوتوواج القياسوويك

لوحاسوب.


اللوواينروفون ( -: ) Microphone

يسووتلجة فووي رجلوووال الصوووج أو اللوفوواج الصوووتيك رلوووى

الحاسوب م وللتدا فوي الوذانر عون لريوق دورالج التسونيل م ويلنون لعالنوك هوذا الصووج عون لريوق دورالج
لتلصصك ددذا اللنال م ولولاينروفون وظيفك ألر ,وهي اللحاج ك عن لريق اإلتترتج.
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قارئ الرلول الشريليك ( -: ) Bar Code Reader

يستلجة فوي امسوواق واللحوالج

التناريك إلجلال لعوولاج عن اللتتوج ( نالسعر والتوع واللتشة ) رلى الحاسوب.

 .2وحجاج اإللراج ) (Outputs Unitsوتتنون لن التالي -:



وحووج العوورض اللرـووي (الشاشووك – -: ) Monitor

رن وحووج العوورض اللرـووي هووي شاشووك

الحاسووووب التوووي تسوووتلجة فوووي رلوووراج الدياتووواج دتتسووويق لفدووووة

لولستلجلين م ونان الحواسويب تسوتلجة التظواة ال واـي فوي تل يول
الدياتاج ولعالنتدا ( سوسووك لون رشواراج الفوتا واإللوالق ) ولون

الصوووعب أن تتليووول أن الحواسووويب اإللنتروتيوووك القجيلوووك لوووة تنووون

تستلجة أيك شاشك .لقوج ناتوج شاشواج الحاسووب التقويجيوك لدتيوك

عووووى تفوووس التقتيوووك اللسوووتلجلك فوووي شاشووواج التوفوووال م حوووجي ا

أصدحج شاشاج العرض اللسلحك( (Flat Screen Monitor

لتوفر م وهي ال تشغل حي ال ندي ار عوى اللنتب وتستلجة لاقك اقل لن الشاشاج التقويجيك امندر حنلا.
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عارض الدياتاج ( -: ) Data Show

عدوار عون ندوال

يلنوون ردلووه دالحاسوووب يسووتلجة فووي رظدووار لووا لونوووج عوووى شاشووك

الحاسوودك وعرضوودا عوووى شاشووك لارنيووك م ويسووتلجة دن وور فووي الووتظة
التعويليك والعروض التقجيليك.

السوولاعك ( -: ) Speaker

ندووال يسووتلجة إلل وراج اللوفوواج الصوووتيك دحي و

يلنوون لولسووتلجة سوولاعدا م وألوووب الحواسوويب اللونوووج حاليووا فووي امس وواق لدووا رلناتيووك

رضافك سلاعتين رلى وحج التظاة.



اللادعاج ( -: ) Printers

أندل تستلجة إللوراج الدياتواج أو الصوور عووى ورق  .وتونوج أتوواع

عجيج لتدا وهي -:

 .1اللادعاج الويلريك ( .) Laser Printers

 .2اللادعاج الويلريك اللووتك ( .) Color Laser Printers
 .3لادعاج تف الحدر ( .) Inkjet Printers

 .1لادعاج اللصفوفك التقليك ( .) Dot Matrix Printer
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لادعووواج الرسووووة الدتجسووويك ( -: ) Plotters

رن لادعووواج

الرسوة الدتجسيك عدار عن ندال رلراج لشاده لولادعك العاجيك ولنته يتيا

لووك لداعووك صووور أندوور م وتسووتلجة هووذه اللادعوواج دشوونل نديوور فووي قلوواع

التصلية.

 . 3وحوووووووووووووووج اللعالنوووووووووووووووك اللرنليوووووووووووووووك
( -: ) Central Processing Unite

وحوج اللعالنوك اللرنليوك  CPUهوي اللويوك امساسويك فوي الحاسووب اآللوي .وتتنوون لون
اآلالف الجواـر اإللنتروتيك اللصوتوعك لون لواج السويوينون  .تقووة وحوج اللعالنوك اللرنليوك

دتتفيذ لاليين العلوياج الحساديك في نل اتيك  .وتتويا لوك وحوج اللعالنوك اللرنليوك دتونيوه
لن الدرالج واموالر التي تونددا لوحاسب أجاء العجيج لن اللدواة .فوي الحقيقوكم رن اللعوالج

هو عدار عن قلعك لستويك لردعك الشنل فضيك الوون لون السويوينونم تحفور الوجاراج عووى
سولحدا .هوذه الشوريحك تتصول دوجداديس اتصوالم ويوتة تغويوف النلووك نالووك دالسويراليك أو

الدالسوتيك لوع دقواء الوجداديس ظواهر عووى الونوه السوفوي أو عووى لوول الحافوك الناتديوك .و

تتصل حللك اللعالج لع الووحك امة رلوا شوق ) (Slotأو لقودس  (Socket).وناتوج واندوك

اللقدس هي اللسيلر لعوج سوتواجم ولون وة قواة لصوتعو اللعالنواج داالتتقوال لواندوك الشوق  (Slot),ودعوج فتور قصوير

تسديا تة العوج لنججا رلى واندك اللقدس(Socket).
يلنتتا تقسية وحج اللعالنك اللرنليك رلى -:

 .1وحج الحساب واللتلق (ARITHMATIC LOGIC UNIT ) :-

وتقوة هذه الوحج دنليع العلوياج الحساديك واللتلقيك ل ل علوياج النلع و اللرح و الضرب والقسلك  .نوذلك يوتة فيدوا
رنراء علوياج اللقارتك ل ل ( = .) > , < , <> ,
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 .2وحوج الوتحنة )  -: (CONTROL UNITهوي الوحوج التوي توتحنة فوي سوير العلويواج دحيو تتقول تتواـج
لعالنووك الدياتوواج رلووى وحووج التلوولين أو رل وراج هووذه التتوواـج رلووى وحووجاج

اإللو ارج ل ول الشاشوك أو اللادعوك وهوي اللوتظة لسوير العلويواج دوين وحوجاج
الحاسب اآللي

الشورناج اللصوتعك لوحوج اللعالنوك اللرنليوك  -:تقووة العجيوج لون الشورناج دتصوتيع
وحج اللعالنوك اللرنليوك ل ول )  (INTEL ) ( IBM ) (AMD ) (CYRIXرال
أن الوحجاج اللرنليك اللصتعك لن شرنك  INTELهي امن ر شيوعا.

 .3الذانر الرـيسيك (  -:) Main Memoryويتقسة رلى قسلين -:

ذانر القوراء فقول ( – Read Only Memory



) -:) ( ROM

رن ذانور

القوراء فقوول

هووي شووريحك لاصووك يووتة ترنيددووا

فوووووي تظوووووواة

الد ورالج الالللووك لنعوول الحاسوووب

يعلووووول لوووووع

عووون تسوووخ تظووواة التشوووغيل الوووذي

تسووووووووتلجله

تحتوي عوى

الحاسوب عوى الووحك امة .وهي

لسوووووووووووؤولك

تظوووووواة التشووووووغيلم لوووووو ال :هووووووي
رلى ذانر الوصول العشواـي عتج قيالك ددجء تشغيل الحاسوب.


ذانووووووووووور الوصوووووووووووول العشوووووووووووواـي)(RAM

-:Random Access Memory

رن

ذانووووور الوصوووووول العشوووووواـي ( )RAMالتوووووي تونوووووج جالووووول أي
حاسوب هي اللنان الذي يتة تحليل تظواة التشوغيل رليوه عتوجلا

يووووتة دووووجء تشووووغيل الحاسوووووب وأيضووووا يووووتة رليووووه تسووووخ الدوووورالج
التلديقيك وتحليودام عوى سديل الل وال :دورالج قواعوج الدياتواج
أو لعالنك التصو  .فعتجلا تقووة دإتشواء دياتواج (عووى سوديل

الل ووووالم أحوووورف وصووووور)م يووووتة رتشوووواؤها فووووي ذانوووور الوصووووول
العشواـي ة تسلدا رلى قر

عتج قيالك دحفظ الدياتاج .دشنل عاةم نولوا لاج حنوة الوذانر التوي يوتة

ترنيددووا فووي الحاسوووبم نووان ذلووك أفضوول .وسووتنج أن ألوووب امندوول اآلن ددووا ذانوور وصووول عشوواـي

سعتدا أن ر لن (  ) 00لينا دايج.

 .1وحوووووووووووووووووووووج اللووووووووووووووووووووولن اللسووووووووووووووووووووواعج أو ال اتويوووووووووووووووووووووك
(  -: ) Secondary Storage Unitوتتنون لن التالي -:

 القر

 القر

الصوب ( .) Hard Disk

اللرن ( .) Floppy Disk
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 امق ار

 امق ار

اللجلنك (.) Compact Disk

الرقليك لتعجج االستلجالاج ( .)DVD( ) Digital Versatile Disk

اتيووووووووووووووووووووووا  //قسووووووووووووووووووووووة الدرلنيوووووووووووووووووووووواج ( ٍ-: ) Software
الدورالج هووي النوولء ليوور اللحسوووس لوون عووالة النلديوووتر والووذي ال يلنوون للسووه داليووج وهووي عدووار عوون لاليووين اإلشوواراج

الندرداـيووك والدقووع اللغتاليسوويكم يقوووة النلديوووتر دتحويودووا رلووى دياتوواج لشوواهج أو لسوولوعك دحي و يسووتليع اللسووتلجة

فدلدا واالستفاج لتدا.

تتقسة درالج النلديوتر رلى ال ك أقساة رـيسيك هي :

 .1تظة التشغيل ( -: ) Operating System

درالج تظة التشغيل هي أهة توع لن أتواع الدرالج وتعتلج عويدا دقيك درالج النلديوتر فوي علودوام ودوجون تظواة التشوغيل

ال يستليع النلديوتر العللم وال يستليع أي درتالج لن درالج النلديوتر العلل دجون تظاة تشغيل م ويعتدر تظاة التشغيل
حوقك الوصل دين اللستلجة وندال النلديوتر م حي يحتوي تظاة التشغيل عوى نليع اموالر التوي تلنون اللسوتلجة لون

رتشاء وفتا وحفظ اللوفاج وتصلية الدرالج اللاصك ولير ذلك.
التظة التاليك تعتدر لن أشدر تظة التشغيل :

 تظوووواة التشووووغيل دوووووامق ار

( DOS

لن أقو ,تظة التشغيل وأن رها داتا واتتشا ارً .

System ( ) MS

Operation

Disk

.) Microsoft

 تظاة التشغيل Windows 95

يعتدر لفر في عالة تظة التشغيل وتقلك تحول ندير لن الديـك التصيك رلى الديـك الرسوليك .

 تظة التشغيل (  Windows NTم Windows 98م  ) 2444 Windowsتعتدر رصجاراج للور لن التظواة

( .) Windows 95

 هتوووواك تظووووة تشووووغيل ألوووور ,ن يوووور ولتعووووجج ل وووول(  UNIXم LINUXم  OS/2م NetWare

 .2لغاج الدرلنك ( :) Programming Languages

. ) Novel

تتقسة لغاج الدرلنك رلى لستوياج حسب تلورها :

 لغك اآللك وهي الوغك امة لنليع لغاج الدرلنك .
 لغك التنليع وهي تلوير وتدسيل لوغك اآللك .

 الوغاج الراقيك وهي أقرب لوغك الدشر ل ل ( ديسيك م فورتران م داسنال م سي م نودول وليرها ) .

 الوغاج الراقيك نجاً وهي لغاج تعلل عوى ديـاج رسوليك وتتليل دالسدولك والقو ل ل (فينول ديسك

جلفي م فينول سي  ++م فينول فونس درو  ....وليرها ) .
 .3الدرالج التلديقيك ( :) Applications

الدرالج التلديقيوك هوي أوسوع دواب لووجلول رلوى عوالة النلديووتر ويوتة تصولية هوذه الدورالج عون لريوق أشولا

وشورناج

وتنووووووووووووون هووووووووووووذه الدوووووووووووورالج نديوووووووووووور نووووووووووووجاً وذاج قووووووووووووجر فاـقووووووووووووك عوووووووووووووى توديووووووووووووك رلدوووووووووووواج اللسووووووووووووتلجة.

تونووج د ورالج تلديقيووك تلووجة اللسووتلجة فووي نليووع لنوواالج الحيووا ل وول (اللووب واللحاسوودك و الدتجسووك واإلقتصوواج والعووووة

ودرالج املعاب لأللفال .
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لللل نتوي لوحجاج الحاسدك الدرلنيك
الدرالنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووياج

الدرالج التلديقيك

درالنياج التظاة

 -1التلديقاج اللاصك

-1اللترنلاج

 -2التلديقاج العالك

 -2درالج اتظلك التشغيل
 -3الدرالج الناهل

االســــــــــئلة البعديــــــــــــــــة:
س1

 /ضع كلمة صح اوخطأ امام العبارات التالية-:
 -1تعتبر شاشة العرض  data showمن وحدات االخراج
 -2القوة رلنتروتي يتيا لولستلجة داإلشار رلى اللواضيع عوى الشاشك

س : 2اذكر المكونات البرمجية للحاسبة؟.
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اسة اللوضوع  -:تظاة ويتجول windos xp

الدجف لن اللوضوع  -:سينون اللالب قاج ار عووى ان يتعورف عووى تظواة ويتوجول ويتعورف
عوى سلا اللنتب ونيفيك الفاء الحاسوب

االسـوك القدويك -:

س /1لاهو تظاة ويتجول ؟
س /2لاهي لنوتاج سلا اللنتب؟

نظام الـتشغيل
25

(

Windows XP

)

لوا اللقصووج دتظوواة التشوغيل  -:نظما التغمغي Operating System ( ،وتختصمر لم  )OSوهممو
مجموةة مد البرمجيات المسؤولة ةد دارة موارد "ةتاد" وبرمجيات الحاسوبيويمث ،وسميط بميد المسمتخد

وةتاد الحاسوبي ويمكننما القمو ،انم مظلمة لتغمغي ،بمرامت المسمتخد ي يقمو نظما التغمغي ،بالمإما ا ساسمية

مثم م مم ،دارة وتخصم م مميب مصم م ممادر الحاسم م مموب (الم م ممعاكرةي القم م ممرب الصم م مملبي الوصم م ممو ،ل جإ م م مكة الطر يم م ممة
الملحقة ..لخ)ي ترتيب أولوية التعام ،ممع ا واممري المتحك مي أجإمكة ا دخما ،وا خمرالي تسمإي ،الغمبكاتي

اوادارة الملفات.

لوووا هوووو تظووواة تشوووغيل ويتوووجول ) -: (Windowsهممو أحممد أه م المنتجممات البرمجيممة لغممركة
ميكروسو تي والعم بدأ ةا (  ) 1891كواجإة رسومية بديلة ةد كتابة أوامر نظا تغغي ،الدوس
) (DOSعات الخلفية السوداءي حيث كاد يعمٍ ،
وقتئع تحت بيئة هعا النظا ي واستمرت ميكروسو ت ي
تعدي ،هعا البرنامت بإصدارات مختلفة متطورة.

لليلاج تظاة الويتجول دنل رصجاراته -:

 .1مكانية استخدا أكثر مد تطبيق ي آد واحد ). (Multitasking

 .2استخدا أغكا ،ورموك صغيرة تسم ا يقونات ) (Iconsوهي تمث ،تطبيقات معينة .
 .3استخدا القوائ )(Menusي واختيار أوامر التنفيع ةد طريق الماوس. (Mouse).
 .4سإولة التحمي. ،

 .5يت التثبيت أو التحمي ،مد خال ،صناديق حوارية لسإولة التتبع .
 .6وجود مرغد لعملية التثبيت خطوة بخطوة .
 .7سرةة تنفيع ا وامر.

 .8استخدا الرموك أو الرسومات وا يقونات بد ،مد كتابة ا وامر.
 .9مكانية التراجع .
.11

الدة الكام ،لخاصية التوصي ،والتركيب والتغغي. ،

.11

تو ير خاصية الحعف وا ضا ة مد لوحة التحك .

.12

الجاهكية لالستخدا والتعام ،مع غبكة االنترنت -:
 يو ر الدة الكام ،لعملية التوصي. ،
 سإولة االتصا ،مع مواقع االنترنت.
 تو ير متصفح لصفحات االنترنت.
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 تو ير بروتوكوالت تحمي ،وتنكي ،الملفات مد االنترنت.


مكانية االتصا ،بأكثر مد خدمة مد خدمات االنترنت مث ،البريد االلكتروني.

واجهة المستخدم ( -: ) User Interface

تتكود واجإة المستخد التي تظإر بعد تغغي ،الحاسموب المعم يعمم ،ةلم نظما ال م ( ) Windows XP

مد التالي -:

 .1سمطح المكتمب (  -: ) Desktopويتكمود سممطح المكتمب ممد خلفيمة الغاغممة ( ) Background
وهممي الغاغممة التممي تظإممر خلممف ي وتحتمموم ةلم مجموةممة مممد الرممموك (  ) Iconsوتقسم أيقونممات

سطح المكتب ل -:

 آيقونات رئيسية ( .) Main Icons

 آيقونات ثانوية ( .) Secondary Icons
غريط المإا (  -: ) Task Barوهو غريط يوجد أسف ،الغاغة ( وهو الموقع ا تراضي للغريط)
يحتوم مد جإة اليسار ةل رك الم (  ) Startوهو رك بدء البرامت ويحتوم مد جإة اليميد ةل رموك
يختلف ةددها مد حاسوب ل آخر ومد هعه الرموك هي رمك الساةة (  ) Clockورمك اللغة

(  ) Languageورمك الصوت ( .) Sound

إيقاف تشغيل الحاسوب ( -:) Turn Off Computer
يقمماف تغممغي ،الحاسمموب ننقممر ةل م (  ) Startبحيممث تظإممر لنمما قائمممة ومممد هممعه القائمممة نختممار ا مممر

( ) Turn Off Computerةنممد النقممر ةليم بممكر الممماوس ا يسممر تظإممر لنمما نا ممعة تحتمموم أربعممة أوامممر
وهي-:

 .1طفاء الحاسوب (  -: ) Turn Off Computerةند النقمر ةليم يقمو بمإجالق جإماك الحاسموب
بطريقمة آمنممة وعاتيمما أم دود الضممغط ةلم مفتمما ال م (  ) Powerممرة أخممرو ي ويقممو بغلممق جميممع
النوا ع عا كانت مفتوحة ويعطي مربع حوار لتأكيد حفظ التغيرات عا لم تقم بحفمظ التغيمرات داخم،

البرامت المفتوحة.

 .2ةادة التغغي -: ) Restart ( ،يقو بإطفاء جإاك الحاسوب بغك ،آمد أم عاتيا ث يعيد تغمغي،
جإمماك الحاسمموب م مرة أخممرو ي ويسممتفاد مممد هممعا ا مممر ممي حمماالت التوقممف التممي تحصمم ،لجإمماك

الحاسوب ي ويمكد ةادة تغغي ،جإاك الحاسوب مد الم (  ) caseبإستخدا مفتما ( ) Restart

والعم يكود مجاور لمفتا الم(  ) Powerولكن حجم يكود أصغر.
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 .3وضمع حتيماطي (  -: ) Stand Byهمعا ا ممر يجعم ،جإماك الحاسموب يسمتإل طاقمة أقم ،حيمث
يق ممو ب ممإجالق الق ممرب الص مملب ووح ممدات الع ممرا أم الغاغ ممة وةن ممدما تري ممد الع ممودة للعم مم ،ةلم م

الحاسوب ما ةلي سوو أد تحر الماوس.

 .4لغمماء ا مممر (  -: ) Cancelةنممد النقممر ةل م هممعا ا مممر يلغممي ةمليممة ا جممالق ويمكممد ضممغط
مفتا الإروب (  ) Escممد لوحمة المفماتيح لغماء أممر ( ) Turn Off Computerوالعمودة لم

.

نظا الويندوك

* مالحظممة

يمكممد ظإممار مربممع الح موار (  ) Turn Off Computerبطريقممة ثانيممة وهممي بإسممتخدا

المفتاحيد ( .) Alt + F4

االســـــــــــئلة البـــــــــــعدية-:
أختر الجواب الصحيح-:
 -1يقماف تغممغي ،الحاسموب ننقممر ةلم (  ) Startبحيممث تظإممر لنما قائمممة وممد هممعه القائممة نختممار ا مممر
ا) Turn Off Computer(-

جStand by -

بRestart -

 -2وهو غريط يوجد أسف ،الغاغة
ب -شريط المهام
ا – شريط العنوان
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ج -شريط االدوات

اسة اللوضوع  -:التحنة دتوافذالشاشك
الدووجف لوون اللوضوووع  -:سووينون اللالووب قوواج ار عوووى ان يتعوورف عوووى لوورق فووتا التوافووذ
ويتعرف عوى اتواع االشرلك

االسـوك القدويك -:
س /1عجج لرق فتا التوافذ؟

التحكم بالنوافذ -:
 فتا التوافذ -:

 .1بطريقمة (  -: ) Double Clickبمالنقر نقمرتيد متتماليتيد ومتتابعمة بمكر المماوس ا يسمر
ةل كر النا عة المراد تحإا.

 .2بطريقممة (  -: ) Single Clickأم بممالنقر المفممرد ةل م رم ممك النا ممعة الم مراد تحإ مما أم
تحديدها (  ) Selectث نضغط ةل مفتا (  ) Enterمد لوحة المفاتيح.

 .3بطريقمة النقمر بمكر المماوس ا يممد ةلم رمممك النا معة الممراد تحإما سموف تظإمر قائممة مممد
هعه القائمة ننقر ةل ا مر (  ) Openبكر الماوس ا يسر.

 رلالق التوافذ -:

 .1بالنقر ةل ةالمة الم (  ) Xالموجودة ي رابط العنواد.
 .2بمالنقر بممكر المماوس ا يمممد ةلم

سم النا معة الموجممودة مي غمريط المإما سمموف تظإمر قائمممة ننقممر

ةل ا مر (  ) Closeبرك الماوس ا يسر.

 .3ب ممالنقر ب ممكر الم مماوس ا يم ممد ةلم م غم مريط العنم مواد س مموف تظإ ممر قائم ممة سم مريعة ننق ممر ةلم م ا م ممر
) ) Closeبرك الماوس ا يسر.

 .4ممد لوحمة المفماتيح بالضمغط ةلم المفتماحيد ( ) Alt + F4يغلمق النا معة اواعا كانمت جميمع النوا مع
مغلقة سوف تظإر نا عة جالق جإاك الحاسوب أم ( .) Turn Off Computer
شريل العتوان (  -: ) Title Barيتكود غريط العنواد مد اآلتي -:
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 .1أس النا عة ورمكها.

 .2كر التصغير (  -: ) Minimizeةند النقر ةليم بمكر المماوس ا يسمر يجعم ،النا معة تختفمي ممد
سطح المكتب و سترجاع ةمرا النا معة

ننق ممر ةلم م

س مممإا الموج ممود ممي غم مريط

المإا نقرة واحد بكر الماوس ا يسر.

 .3كر التكبيم ممر (  -: ) Maximizeةنم ممد
النق ممر ةليم م يجع مم ،النا ممعة مم م الغاغ ممة
وةنم م ممدها تصم م ممبح العالمم م ممة ةبم م ممارة ةم م ممد

ممربعيد ي اواعا كانمت مم الغاغمة ونقرنمما
ةليم م تع ممرا النا ممعة ب ممالحج المص ممغر
وتصبح العالمة ةبارة ةد مربع واحد.

 .4جمالق (  -: ) Closeةنمد النقمر ةليم
يقو بإجالق النا عة.
 تحري النوا ع  -:لتحري أم نا عة ننقر
ةل غريط العنواد بكر الماوس ا يسر

ونس ممحب م ممع س ممتمرار النق ممر ( الس ممحب

وا الت ).

 تغييمر حجم النوا ممع  -:لتغييممر حجم أم نا ممعة نجعمم ،الممماوس ةلم أحممد طممار حممدود النا ممعة بحيممث
يتحو ،مؤغر الماوس ل سإ أسود عو رأسيد ونسحب مع ستمرار النقر

 مالحظة

قب ،تحري النا عة أو تغيير حجمإا يجب أد ال تكود النا عة م الغاغة.

االسوووووووووووووووووووووـوك الدوووووووووووووووووووووعجيك-:

الأل الفرالاج التاليك-:

 -1تستخد العالمة م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م الجالق النوا ع.

 -2مد لوحة المفاتيح بالضغط ةل المفتاحيد م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م يغلق
النا عة.
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اسة اللوضوع  -:القاـلك السريعك لسلا اللنتب
الدجف لن اللوضوع  -:سينون اللالب قاج ار عوى ان يرتب االينوتاج حسب االسوة والتووع
والحنة ونذلك يتعرف عوى لصاـ

الشاشك

االسـوك القدويك -:
س /1نيف ترتب االينوتاج حسب التوع
س /2نيف تنعل رلول سلا اللنتب للفيك

القاـلك السريعك لسلا اللنتب -:

ةند النقر بأم راغ بكر الماوس ا يمد تظإر قائمة تحوم ا وامر التالية -:

أوال

ا مر (  ) Arrange Icons Byيعني ترتيب الرموك حسب وهنما أربمع ختيمارات لترتيمب الرمموك

و ختيار أم طريقة مد هعه الخيارات ننقر ةليإا بكر الماوس ا يسر وا ختيارات هي -:

 ) Name ( حسب االس  -:يعني يرتب الرموك حسب التسلس ،ا بجدم.
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 ) Size ( حسمب الحجم  -:يعنممي يرتممب الرممموك حسممب المسمماحة الخكنيممة مممد ا كبممر لم
ا صغر.

 ) Type ( حسم ممب النم مموع  -:يعنم ممي يرتم ممب الرمم مموك حسم ممب أنواةإم مما بتم ممدا برمم مموك النوا م ممع
ا ساسية ث المجلدات ث المستندات.

 ) Modified ( حسممب التممأريخ  -:يعنممي يرتممب الرممموك حسممب تممأريخ تخكينإمما مممد ا قممد
ل ا حدث.

 ي ا مر (  ) Arrange Icons Byيوجد أيضا أوامر أخرو نستفاد منإا ومد هعه ا وامر -:
 ) Auto Arrange ( .1ترتيممب تلقممائي  -:يعنممي ترتيممب الرممموك تلقائيمما اواعا كمماد أممما هممعا
ا مر ةالمة صح سوف نفقد خاصية تحري رموك النوا ع اواعا ل تكد أمام ةالمة صح
سوف نستطيع تحري الرموك ي ولتحري أم رمك ننقر ةلي بكر الماوس ا يسر ونسحب
مع استمرار النقر ( خاصية السحب وا الت ).
 ) Show Desktop Icons ( .2ةممرا رممموك سممطح المكتممب  -:يعنممي عا كمماد أمام م

ةالمممة صممح يجعمم ،رممموك سممطح المكتممب ظمماهرة أو معروضممة اواعا ل م تكممد أمام م ةالمممة
ص ممح س مموف يخف ممي رم مموك س ممطح المكت ممب ي
ةالم ممة الص ممح تظإ ممر وتختف ممي ب ممالنقر ب ممرك

الماوس ا يسر.

ثانيا

ا مر (  ) Refreshتحديث  -:ةند اختيار همعا ا ممر يقمو بإةمادة تنغميط ةمم ،الحاسموب ( أم

ةادة قراءة البيانات مد العاكرة ).

ثالث مما

ا م ممر (  ) Propertiesخص ممائب  -:ةن ممد ختي ممار ه ممعا ا م ممر تظإ ممر لن مما نا ممعة خاص ممة ت ممتحك

بخصائب ةرا جإاك الحاسوب ي وتحتوم ةل خمسة أوامر ك ،أمر ةند ختياره بمكر المماوس ا يسمر

سوف تظإر نا عة خاصة بإا .وا وامر هي -:
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 ) Themes ( .1الموضوةات  -:وهي سمات سطح المكتب أو مجاميع وتد ،ةل ا ختيارات الموجود
للعرا وهي نوةيد -:

. ) Windows XP ( 

.) Windows Classic ( 

 ) Desktop ( .2سطح المكتب  -:وتتحك بتغيير خلفية الغاغة وعل بالنقر ةل الصور الموجودة ي
مربع السرد الموجود ي خانة الخلفيمة (  ) Backgroundونختمار الصمورة التمي نريمد وضمعإا كخلفيمة

للغاغ م ممة ثم م م ننق م ممر ةلم م م أح م ممد ا مم م مريد  :ا م م ممر (  ) OKيغي م ممر الخلفي م ممة ويغل م ممق النا م ممعة أو ا م م ممر
( ِ ) Applyيغيممر الخلفيممة ويبقممي النا ممعة مفتوحممة لتطبيممق آخممر .و لغمماء ةمليممة تغييممر الخلفيممة نضممغط
ةلم ا مممر (  ) Cancelممي مربممع الحموار أو ةلم مفتمما المم(  ) Escمممد لوحممة المفمماتيح سمموف لممد

يقو بتغيير الخلفية لسطح المكتب ي اواعا أردنا سطح المكتب بدود خلفية نختار (  ) Noneمد مربع
السرد الموجود ي خانة الخلفية

(  ) Backgroundيلغي الخلفية وةندها سوف يجعم ،الخلفيمة لمود معميد ولتغييمر همعا اللمود نمعهب لم

ا ختي ممار (  ) Colorونخت ممار الل ممود ال ممعم نري ممده ثم م ننق ممر ةلم م ( ) Applyأو (  .) OKهن مما بع مما
الصور تكود بحج كبير بحيث تظإر ةل كبر الغاغة أم ملئ الغاغة ةنمد ختيارهما ولكمد توجمد بعما

الصممور عات حج م صممغير وهممعه لإمما ثممالث ختيممارات للممتحك بموضممعإا أو موقعإمما بالنسممبة للغاغممة وهممعه
ا ختيارات موجودة ضمد الموقع
(  ) Positionوهي -:

 -: ) Center ( أم تظإر الصورة ي منتصف أو وسط الغاغة.

 -: ) Tile ( أم تجانب ويعني ان يقو بتكرار الصور حت تم الغاغة.
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 -: ) Stretch ( أم تكبير بحيث يقو بتكبير الصورة ةل كبر الغاغة لكد نالحظإا تكود جير
واضحة.

عا كانت لدي صورة معينة موجودة ي أحد أماكد الخكد مثال كأد تكود ةل القرب المرد

(  ) Floppyأو أح ممد أقس مما الق ممرب الص مملب (  ) Hard Diskمث مم C: ( ،أو  D:أو ) ....

وممك ممد أد تك ممود ةلم م الق ممرب المض ممغوط (  ) CD-ROMأو ك ممأد تك ممود ممي أح ممد المجل ممدات
الموجودة ةل أحد أنواع هعه ا قراب.

مالحظة

الموقع ا تراضي لتخكيد الصور هو المجلد ( .) My Picture

إعا أردت أد تجع ،هعه الصورة خلفية لسطح المكتب إن يجب أد تضغط ةل رك الم

(  ) Browsوتختار مد المربع المعم يظإمر لم موقمع الصمورة (  ) Look inأم النظمر والبحمث
ي مثال الصورة موجودة ةل القرب (  ) D:أن ستختار مد قائمة (  ) Look inالقرب
(  ) D:بعد عل ستحدد الصورة ث تضغط الكر ( .) Open

 .3غاغممة التوقممف (  -: ) Screen Saverوهممي الغاغممة
التي تظإر ةند تر الحاسبة ترة كمنيمة بمدود اسمتخدا

أم بدود نقر الماوس أو لوحة المفاتيح .مد هعه النا عة

ننقممر ةلم م اح ممد أنم مواع الغاغ ممات المت ممو رة ض مممد قائم ممة

( ) Screen Saverالتممي نريممدها تكممود غاغممة توقممف
ومم م ممد ا مم م ممر (  ) Waitأو ا نتظم م ممار نحم م ممدد الفت م م مرة
الكمنيممة الالكمممة لظإممور غاغممة التوقممف وهممي تحممدد مممد
دقيقة ل ماال نإاية ث ننقر ةل (  ) Applyث

(  .) OKةنم ممد ختيم ممار نم مموع الغاغم ممة الحركيم ممة ( ) None
يعنممي ( بممال ) سمموف يلغممي غاغممة التوقممف .وأنمواع الغاغممات

هي

34

( .) ........ - Marquee – 3D Max - 3D Text – XP Windows – 3D Flower

مممثال اعا قمممت بإختيممار الغاغممة الحركيممة مممد نمموع ) ) 3D Flowerأن م بإسممتطاةت تغييممر ةممدادات
وخصائب هعه الغاغة وعل بإختيار (  ) Settingستجد ةدة ختيارات وهي
بممألواد الغاغممة الحركيممة مممد نمموع (  ) 3D Flowerو يإمما ثممالث خيممارات

 ) One Color – One Sideويمكد التحك بالغك ،مد خانة

(  ) Colorللتحك

( – Checker Board

(  ) Shapeكأد تختار (  Cubمكعب ) أو (  Cylinderسطوانة ) أو (  Pyramidهر ) أو

(  Springنابا ) ويمكد أد تقو بتحو ،الغك ،الإندسي لم غمك ،وردة أو كهمرة ممد خمال ،ختيمار خانمة
ا ختيار (  ) Bloomأو تختار حج الغك ،للغاغة الحركية مد خانة (  ) Sizeوعل بسحب المربع العم

يظإممر ةل م الغ مريط مممد جإممة الم م (  ) Smallلتصممغير الغممك ،للغاغممة الحركيممة ومممد جإممة الم م ( ) Large
لتكبيممر حجم الغممك ،للغاغممة الحركيممة .أممما عا اختممرت الغاغممة الحركيممة (  ) 3D Textوهممي غاغممة حركيممة
لنب ثالثي ا بعماد ويمكمد تغييمر همعا المنب ممد قبم ،المسمتخد وعلم بالضمغط ةلم كر (  ) Settingأم

ا ةممدادات ومممد مربممع ا ةممدادات نالحممظ اختيممارات للممنب وهممي (  ) Text - Timeأم ممكممد أد نجعمم،
الممنب الحركممي هممو الوقممت أم وقممت جإمماك الحاسمموب أو تغييممر الممنب وعلم بإختيممار الممنب ومممد المسممتطي،
نمسح النب بتحديده ث نضغط ةل مفتما ال م (  ) Deleteممد لوحمة المفماتيح ثم نكتمب المنب المعم نريمده

أد يظإر للغاغة الحركية اواختيار نوع الدوراد (  ) Rotation Typeلإعه الغاغة وهي أنواع مثSpin ( ،
ل ممولبي أو دوراد سم مريع –  See-Sawأو  Wobbleيتعب ممعب –  Tumbleيتغ ممقلب ) وأيض مما ختي ممار ألم مواد
الغاغممة الحركيممة مممد (  ) Surface Styleنمممط السممطح للغاغممة ويكممود أممما لممود واحممد ( ) Side Color
ويكود لود رصاصي أمما عا خترنما لمود مخصمب (  ) Customسميظإر مربمع ا لمواد لنختمار لمود معميد

مد تدرل ا لواد أو ختيار

(  ) Marqueeويمكد ممد خمال ،ةمدادات همعه الغاغمة تغييمر نمب الغاغمة الحركيمة وهنما يمكمد أد

نكتممب الممنب باللغممة العربيممة عا أردنمما الكتابممة باللغممة العربيممة وعلم بالضممغط ةلم المفتمماحيد (ِ Alt +

 ) Shiftمد جإة اليميد أو التحوي ،ل اللغة ا نكليكية وعل بالضغط ةل المفتاحيد () Alt + Shift
مد جإة اليسار.
 .4المظإم م ممر (  -: ) Appearanceوهم م ممو يم م ممتحك بنظم م مما
ا لواد المستخد داخ ،الحاسوب وهنا نظاميد النظما

ا و ) Windows XP Style ( ،وةنمد ختيماره يكمود
لدينا ثالثة ختيارات ل لواد وهي

( Default Blue

–  ) Silver – Olive Greenي والنظا الثاني

(  ) Windows Classic Styleوةند ختيماره يكمود لمدينا
(  ) 22ختي م ممار ل لم م مواد ومنإ م مما ( قياس م ممي

Standard
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 – Windowsوردم  – Roseصحراوم  – Mapleيو ممطر  ) Rainy Dayي أما المستطي ،الثالث
يمتحك بإختيمار الحجم وهنمما ثالثمة أحجما

م ختيممار أم نختمار أحمدها وعلم بممالنقر ةليم بمكر الممماوس

ا يسر ث ننقر ةل ا مر (  ) Applyأو ( .) OK

 .5ة م م ممدادات (  -: ) Settingوه م م ممي ت م م ممتحك بإبع م م مماد
الغاغة ونوع نظا ا لواد.

االسـوك الدعجيك-:
س 1ام الفراجات التالية-:
 -1م م م م م م م م م م م م م م م م م وهممي الغاغممة التممي تظإممر ةنممد تممر الحاسممبة ت مرة كمنيممة بممدود اسممتخدا أم بممدود نقممر

الماوس م
 - 2م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م وهي تتحك بإبعاد الغاغة ونوع نظا ا لواد.
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اسة اللوضوع  -:اللنوجاج

الدجف لن اللوضوع  -:سينون اللالب قاج ار عوى ان ينون لنوجاج ويتعورف عووى لريقوك

حذفه
االسـوك القدويك -:
س /1هل يلنن تنوين لنوجين دتفس االسة؟
س /2نيف تحذف لنوج لنون سادقا؟
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لريقك تنوين أو رتشاء اللنوج ( -: ) Folder

لتكويد مجلد ي سطح المكتب (  ) Desktopنتبع الخطوات التالية -:
 .1ب ممالنقر ب ممكر الم مماوس ا يم ممد ممي أم م مراغ
تظإر قائمة مد هعه القائمة نختار ا مر

(  ) Newأو جديممد ولإممعا ا مممر قائمممة رةيممة

ننق م م ممر ةلم م م م

ختي م م ممار المجل م م ممد أو ( ) Folder

سوف يتكود مجلد جديد.

 .2لتغيير أسم المجلمد ننقمر ةليم بمكر المماوس
ا يمد تظإر قائمة ونختار مد هعه القائمة

ا مر (  ) Renameأو ةادة تسمية.

 .3نمس ممح س م م المجل ممد القمممدي بالض ممغط ةل م م

الماسح أو الم (  ) Backspacesمد لوحة
المفاتيح.

 .4ي حالة كود ا س المراد تسميت للمجلد يتكود مد كلمتيد أو أكثر نقو بكتابة الكلمة ا ول ثم
نضغط ةل المسطرة (  ) Spaceمد لوحة المفاتيح ليتر

راغ بيد الكلمة ا ول والثانية.

 .5لتحويم ،الكتابمة ممد العربمي لم ا نكليمكم أو بمالعكس نضمغط ةلم (  ) Alt + Shiftممد لوحمة
المفاتيح.

 .6بعد ا نتإاء مد كتابة س المجلد ننقر نقمرتيد بمكر المماوس ا يسمر مي أم مراغ أو نضمغط ةلم
مفتا الم (  ) Enterمد لوحة المفاتيح.

تنوين أو رتشاء لنوج جالل تافذ اللستتجاج( -: ) My Document
 .1نفتح نا عة ( .) My Document

 .2نتبع الخطوات السابقة أو نختار ا ممر (  ) Newممد القائممة (  ) Fileأو ممد ا واممر الموجمودة
ةل جإة اليسار مد النا عة وعل بإختيار ا مر ( .) Make New Folder

تنوين أو رتشاء لنوج جالل احج امق ار

-:

 .1نفتح نا عة ( .) My Computer

 .2نفتح نا عة القرب المراد تكويد المجلد بداخل .
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 .3نكرر الخطوات السابقة.

تكويد مجلدات متداخلة كا غجار ( -: ) Trees
 .1نكود المجلد الرئيسي وهو ما يسم بجعر الغجرة بأحد أماكد التخكيد ا ساسية والتي تغم-: ،
.) My Documents ( 
.) Desktop ( 

 أحد ا قراب الصلبة.

 .2نفممتح نا ممعة المجلممد الرئيسممي ( الجممعر ) ونك ممود بداخل م المجلممدات الفرةيممة التممي نريممدها بإس ممتخدا
الخطوات السابقة.

* مالحظات خاصة بتكويد المجلد .

 .1ال يمكممد تكممويد مجلممديد بممنفس المكمماد وبممنفس ا س م وعل م ةنممد كتابممة المجلممد الثمماني بممنفس س م
المجلم م م م ممد ا و ،سم م م م مموف تظإم م م م ممر رسم م م م ممالة خطم م م م ممأ تبم م م م مميد عل م م م م م ويكم م م م ممود ةن م م م م مواد الرسم م م م ممالة هم م م م ممو

(  ) Error Renaming Folder Or Fileيعني عل خطا ي ةادة تسمية مجلد أو ملف.

 .2ال يمكممد جعمم ،س م مجلممد يبممدأ بنقط مة (  ) .وةنممد عل م سمموف تظإممر رسممالة خطممأ ويكممود ةن مواد
الرسالة هو ( .) Rename

حذف اللنوجاج ( -: ) Folder Delete
الحممعف (  -: ) Deleteهممو اكلممة المجلممد أو مسممتند مممد جإمماك الحاسمموب بحيممث ال يمكممد التعاممم ،مع م ي
وهنا طريقتيد للحعف وهي -:

 .1ح ممعف جي ممر نإ ممائي  -:ه ممو ح ممعف المجل ممد أو المس ممتند بحي ممث ي ممت تحويلم م لم م س مملة المح ممعو ات
) ) Recycle Binلتطبيق هعا الحعف نتبع الخطوات التالية -:

 ننقر ةل المجلد العم نريد حع بكر الماوس ا يمد بحيث تظإر القائمة.
 مد هعه القائمة ننقر ةل ا مر (  ) Deleteأو الحعف.

 تظإر رسالة تأكيمد الحمعف وهمي (  ) Conform Folder Deleteرسمالة تأكيمد حمعف ي
مضمود هعه الرسالة هو " ه ،أنت متأكد بأن تريد كالة المجلد وكا ة محتويات ل سلة

المحعو ات " وهنا

ختياريد هما -:

 ) Yes ( .1نع  -:ةند النقر ةلي يحعف المجلد ويحول ل سلة المحعو ات.
 ) No ( .2ال  -:ةند النقر ةلي يلغي ةملية الحعف.
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* مالحظة

م مجلد أو مستند داخ ،سملة المحمعو ات حتمماليد وعلم ةنمد النقمر ةليم بمكر المماوس

ا يمد تظإر قائمة خاصة تحوم اآلتي -:

 ) Restore ( اسمممتعادة  -:ةنم ممد النقم ممر ةلي م م يقم ممو

بإسممترجاع المجلممد أو المسممتند مممد سمملة المحممعو ات
لم م مك مماد تخكينم م ا ص مملي أو لم م المك مماد ال ممعم

حع ت من .

 ) Delete ( ح م ممعف  -:ةن م ممد النق م ممر ةليم م م يح م ممعف
المجلد حعف نإائي بحيث ال يمكد سترجاة وةند

النقمر ةليم سموف تظإمر أيضما رسمالة تأكيمد الحممعف
كما ي السابق.

* مالحظممة

للتعاممم ،مممع أكثممر مممد مجلممد أو مسممتند داخمم ،سمملة المحممعو ات هنمما

اليسار مد نا عة سلة المحعو ات وهي -:

ختيمماريد ةل م جإممة

 ) Empty The Recycle Bin ( مراغ سمملة المحممعو ات  -:ةنممد النقممر ةلي م يحممعف كا ممة
محتويات سلة المحعو ات حعف نإائي.

 ) Restore All Item ( اس ممتعادة الك مم -: ،ةن ممد النق ممر ةليم م يس ممترجع كا ممة محتوي ممات س مملة
المحعو ات ل مكاد تخكينإا ا صلي أو المكاد العم حع ت من .

* مالحظة

ال يمكد تح أم مجلد أو مستند داخ ،سلة المحعو ات وةند النقر ةلي مرتيد بكر الماوس

ا يسممر سمموف تظإممر نا ممعة تعممرا خصممائب المجلممد تغممم ( ،ا س م ومكمماد التخ مكيد ومسمماحت الخكنيممة

وتأريخ الحعف وتاريخ ا نغاء ).
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 .2حعف نإائي  -:هو حعف المجلد أو المستند بحيمث ال يمت تحويلم لم سملة المحمعو ات وخطموات
الحعف النإائي هي -:

 نظل ،المجلد العم نريد حع وعل بالنقر ةلي بكر الماوس ا يسر.

 نضممغط ةلم مفتمماحي (  ) Shift + Deleteمممد لوحممة المفمماتيح بحيممث تظإممر رسممالة تأكيممد

الحعف النإائي و يإا تظإر ةالمة تعجب دائمرة حممراء تغمير للخطمر وتحتموم ةلم ( ) Yes

و (  ) Noحيث (  ) Yesينفع الحعف النإائي و (  ) Noيلغي الحعف النإائي.

االسووووووووووـوك الدوووووووووووعجيك-:
ام الفراجات التالية-:
-1م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ةنممد النقممر ةلي م يقممو بإسممترجاع المجلممد أو المسممتند مممد سمملة المحممعو ات ل م مكمماد
تخكين ا صلي أو ل المكاد العم حع ت من .

 -2م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مهو كالة المجلد أو مستند مد جإاك الحاسوب بحيث ال يمكد التعام ،مع .
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اس الموضوع  -:قائمة الكر ا يمد للمجلدات والملفات
الإ ممدف م ممد الموض مموع  -:س مميكود الطال ممب ق مماد ار ةلم م اد يتع ممرف ةلم م نا ممعة ال ممكر االيم ممد
للمجلدات والملفات
االسـوك القدويك -:

س 1ماهي االوامر التي تظإر ةند النقر بكر الماوس االيمد؟
س 2ماعا نعني بعالمة  +و _ ةند تح نا عة المجلدات؟
قاـلك اللر اميلن لولنوجاج واللوفاج -:

عتووج التقوور دوولر اللوواوس اميلوون عوووى أي لنوووج أو لسووتتج تظدوور قاـلووك تحوووي

اموالر التاليك -:

 .1املوور (  ) Openفووتا  -:عتووج التقوور عويووه يقوووة دفووتا اللنوووج دووتفس
التافذ .

 .2املر (  ) Exploreاستنشاف أو رستعراض  -:عتج التقر عويوه يقووة
دفتا اللنوج دتافوذ نجيوج لوع عورض نافوك لحتويواج ندوال الحاسووب رلوى
ناتب التافوذ م ويلنون فوتا أي تافوذ دوالتقر عويدوا دولر اللواوس اميسور م

سوف تالحظ الرلول التاليك -:




(  -: ) +تعتي ونوج لنوجاج جالل التافذ واستلرار الشنر .

(  -: ) -تعتي عرض لحتوياج التافذ .

وفووي حالووك عووجة ونوووج أي عاللووك يعتووي رن التافووذ ال تحوووي أي

لنوج.

املر (  ) Searchدح  -:وظيفتوه الدحو عون لنووج أو لسوتتج جالول الحاسووب عتوج التقور عويوه تظدور تافوذ لاصوك
لودح لن هذه التافذ تنتب رسة اللنوج في اللستليل امول وتلتار لنوان الدحو وينوون جاـلوا ( ) My Computer

لودح دنافك أنلاء الحاسوب.

(  ) My Computerأو لون قاـلوك (  ) Startتظدور

لالحظك  //عتوج التقور عووى املور (  ) Searchلون تافوذ

تافذ تدح حسب امتواع وهتاك ال ك رلتياراج وهي -:



(  -: ) Pictures - Music - Videoعتج التقر عويه يدح فقل عن لوفاج الصور واللوسيقى والفيجيو.
(  -: ) Documentsعتج التقر عويه يدح فقل عن اللستتجاج.

42



(  -: ) All Files And Foldersعتج التقر عويه يقوة دالدح عون نليوع أتوواع اللوفواج واللنووجاج دغوض
التظر عن توعدا.

 .3املر (  ) Send Toررسال رلى  -:وظيفك هذا املر هو ررسال تسلك لن اللنوج أو اللستتج رلى أحج املانن
التاليك -:


(  -: ) Desktop Create Shortcutيعتووي ررسوال رلووى سوولا اللنتووب نتسولك للتصوور وعتووج التقوور
يةلذ تسلك لن اللنوج ويحولدا رلى سلا اللنتب نإلتصار ولصاـ

 .1أي رضافك أو حذف تلدق عوى التسلتين في تفس الوقج.

هذا التحويل هي -:

 .2عتوج حووذف التسوولك امصووويك ال يلنوون فووتا أو التعالول لووع التسوولك الللتصوور وعتووج التقوور عويدووا
سوف تظدر رسالك للة عتواتدا هو (  ) Problem With the Shortcutيعتوي لشونوك لوع

اإللتصار.



(  -: ) My Documentيعتي ررسال رلى اللستتجاج وعتج التقور عويوه يقووة دتحويول تسولك لون اللنووج
أو اللستتج رلى تافذ اللستتجاج وددذه الحالك تنون التسلك اللحولك تسلك أصويك.

* لالحظك  //عتج ررسال تسلك عن لنوج رلى تافذ اللستتجاج ونان هتاك لنوج دتفس اإلسة سوف تظدر رسالك تلووب

جلج لحتوياج اللنوجين نلنوج واحج وعتوان الرسالك هو (  ) Confirm Folder Replaceيعتي تةنيج رستدجال لنوج

تحوي هذه الرسالك رلى رلتيارين اإللتيار امول هو (  Yesأو ) Yes To All

تعة أو تعة لونل فعتج التقر عووى احوجهلا يوتة اإلسوتدجال والوجلج م واإللتيوار ال واتي هوو (  Noأو  ) Cancelعتوج التقور

عوى أحجهلا يوغي علويك اإلستدجال.


) ) Floppy A

 -:عتوج التقور عويوه يحوول تسولك

حالوووك رجلوووال قووور

لووورن متوووه فوووي حالوووك عوووجة ونووووج

أصويك رلى القور
القر



اللورن م وال يعلول هوذا املور رال فوي

سوف تظدر رسالك تلوب رجلال القر .

( ) ) CD – RW Drive (I:و الفوالش ليلووري -:
تشده لريقك الو ( ) Floppy Aفي العلل.

 .1املر (  ) Copyالتسخ  -:وظيفوك هوذا املور هوو الوذ
تسلك عن اللنوج أو اللستتج وتحويودا رلى تافوذ ألور,
لووع دقوواء التسوولك امصووويك فووي لناتدووا م ولتتفيووذ علويووك

التسخ تتدع الللواج اآلتيك -:


تتقر عوى اللنوج اللراج تسله دلر اللاوس اميلون سووف تظدور قاـلوك تلتوار لتدوا املور (  ) Copyأو



تفتا التافذ التي تريج تسله اللنوج فيه م ولن وة تتقور دولر اللواوس اميلون دوجالل التافوذ سووف تظدور

التسخ وذلك دالتقر عويه دلر اللاوس اميسر.

قاـلك تلتار لتدا املر (  ) Pasteأو الوصق وذلك دالتقر عويه دلر اللاوس اميسر فعتجها يظدر اللنووج
نتسلك أصويك م وعتج التقر عوى املر (  ) Paste Shortcutيظدر اللنوج عوى شنل تسلك للتصر .
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 .5املر (  ) Cutق

 -:وظيفك هذا املر هوو تقول اللنووج أو اللسوتتج لون التافوذ اللونووج ددوا وتحويودوا رلوى

تافذ ألر ,لع عجة دقاء التسلك امصويك في لناتدا م ولتتفيذ علويوك الوو (  ) Cutتتدوع تفوس للوواج علويوك

التسخ.

 .6املر (  ) Create Shortcutتسلك للتصر  -:وظيفك هذا املر هو عتوج التقور عويوه يقووة دتنووين تسولك
للتصر لولنوج جالل تفس التافذ .

 .7املوور (  ) Deleteلسووا  -:وظيفووك هووذا املوور هووو عتووج التقوور
عويه يقوة دحذف اللنوج حذف لير تداـي أي يحولدا رلى سووك

اللحذوفاج.

 .8املوور (  ) Renameرعوواج تسووليك  -:وظيفووك هووذا املوور هووو
عتج التقر عويه يقوة دتغير رسة اللنوج أو اللستتج.

 .9املوور (  ) Propertiesاللصوواـ

 -:وظيفووك هووذا املوور هووو

عتووج التقووور عويوووه يعوورض تافوووذ لصووواـ

اللنوووج تشووولل رسوووة

اللنوج وتوعه ولنان التللين ولساحته الللتيك وتةريخ تنويته.

االسـوك الدعجيك-:

ام الفراجات التالية-:

 -1م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م وظيفة هذا املر هو ررسال تسلك لن اللنوج أو اللستتج رلى أحج املانن

 -2املر (  ) Renameوظيفك هذا املر هو عتج التقر عويه يقوة دتغير ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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اسة اللوضوع  -:لنوتاج التوافذ

الدجف لن اللوضوع  -:سينون اللالب قاج ار عوى ان يتعرف لنوتاج التوافذ

االسـوك القدويك -:
س /1لن لاذا يتنون أي تافذ عتج فتحدا؟
س /2لاذا تعتي دالرادل (  ) Links؟
لنوتاج التافذ -:
تتنون أي تافذ لن اآلتي -:

 .1شريل العتوان (  -: ) Title Addressتة شرحه سادقا.

 .2شوورل الق وواـة (  -: ) Menu Barيحتوووي هووذا الشووريل عوووى (  ) 6نولوواج نوول نولووك عتووج التقوور عويدووا دوولر
اللاوس اميسر تظدر قاـلك لاصك ددا.

لنوتاج القواـة -:

القاـلك امولى  ) File ( //لوف  -:ولدا رلتيارين -:


الحالك امولى  -:لا

دالتافذ واموالر الفعالك في هذه الحالك هي -:

 .1املر (  ) Newنجيج  -:وظيفته تنوين لنوج نجيج.
 .2املر (  ) Closeرلالق  -:وظيفته رلالق التافذ .



الحالك ال اتيك  -:في حالك تظويل احوج اللنووجاج اللونووج ضولن التافوذ واموالور الفعالوك فوي هوذه الحالوك هوي
تفس أوالر قاـلك لر اللاوس اميلن.
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القاـلك ال اتيك  ) Edit ( //تحرير  -:ولدا رلتيارين -:


الحالك امولى  -:لا

دالتافذ واموالر الفعالك في هذه الحالك هي -:

 .1املر (  ) Select Allتحجيج النل  -:وظيفته تحجيج أو (تظويل ) نافك لحتوياج التافذ ويلنن رنراء
هذه العلويك لن لوحك اللفاتيا أيضا وذلك دالضغل عوى لفتاحي ( .) Ctrl + A

 .2املر (  ) Invert Selectionعنس التحجيج  -:وظيفتوه رعلواء عنوس حالوك املور

( Select

 ) Allويستلجة إلست تاء لنوج أو أن ر لن تحجيج النل حي تظول اللنوجاج التي تريوج رسوت تاءها وة
تتقر عوى املر ( .) Invert Selection

* لالحظك  //يلنن تظويل عج لنوجاج دإستلجاة اللاوس حي تتقر عوى اللنووج وتسوحب لؤشور اللواوس لوع رسوتلرار
التقور أو لون لوحوك اللفواتيا حيو تتقور عووى اللنوووج دولر اللواوس اميسور وة تضوغل عووى لفتواح

(  ) Altدإسووتلرار

ودعجها تلتار اللنوجاج املر.,


الحالك ال اتيك  -:في تظويل احج اللنوجاج اللونووج ضولن التافوذ واموالور الفعالوك

في هذه الحالك هي -:

 .1املوور (  ) Copyتسووخ  -:يلنوون رن وراء هووذا املوور لوون لوحووك اللفوواتيا وذلووك
دالضغل عوى لفتاحي ( .) Ctrl + C

 .2املوور (  ) Cutقوو

 -:يلنوون رنووراء هووذا املوور لوون لوحووك اللفوواتيا وذلووك

دالضغل عوى لفتاحي ( .) Ctrl + X

املر (  ) Pasteلصق  -:يلنن رنراء هذا املر لن لوحك اللفاتيا وذلك دالضغل

عوى لفتاحي ( .) Ctrl + V

 .3املر (  ) Copy To Folderتسخ رلى لنوج  -:وظيفته هي وظيفك املرين
(  ( ) Copy + Pasteتسخ  +لصق ) ألا للواج التتفيذ فدي ناآلتي -:


تتقر عوى اللنوج الللووب دلر اللاوس اميسر تقر واحج .



تتقر عوى املر (  ) Copy To Folderتظدر تافذ تعرض لحتوياج ندوال الحاسووب دلريقوك
امشنار م لن هذه التافذ تتقر عوى اللنان الذي تريج التحويل اللنوج رليه ة تتقر عوى املر

(  ) Copyأو تسخ.

 .1املر (  ) Move To Folderتقل رلى لنوج  -:وظيفته هي وظيفك املرين)) Cut + Paste
(ق

 +لصق ) م ألا للواج التتفيذ فدي تفس الللواج السادقك.

 .5املر (  ) Undoترانع عن  -:وظيفته الترانع عن تتفيذ اموالر التاليك -:

(تسخ – لصق – ق

– حذف لير تداـي – رعاج تسليك ) يلدق هذا املر فوي نليوع التوافوذ وينوون فعوال عتوج

رستلجاة أحج هذه اموالر وال يلنن الترانع عون الحوذف التدواـي وعتوج الترانوع عون املور تسوخ تظدور رسوالك تةنيوج
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حذف لحذف التسلك التي تنوتج دعج تتفيذ املر (  ) Copyم ويلنن أيضا رن ارء علويك الترانع عن ( ) Undo
لن لوحك اللفاتيا وذلك دالضغل عوى لفتاحي ).) Ctrl + Z

القاـلك ال ال ك  ) View ( //عرض  -:وتتحنة هذه القاـلك دشنل عرض التافذ وهي تحتوي عوى اموالر اآلتيك -:

 .1شووريل امجواج (  -: ) Tools Barويحتوووي هووذا الشووريل عوووى قاـلووك تادعووك تحتوووي عووج أشوورلك لوعوورض م
ولعرض أي شريل تتقر عويه دحي تظدر ألاله عاللك ( صا ) وامشرلك هي -:

 ألرار قياسيك (  -: ) Stander Buttonsويحتوي هذا الشريل عوى اميقوتاج التاليك -:
 ) Back ( .1لولوووف  -:عتووج التقوور عويووه يقوووة دإرنوواع التافووذ رلووى التافووذ التووي تسوودقدا
دتسوسل الفتا.

 ) Forward ( .2لأللوووواة  -:عتووووج التقوووور عويووووه
يقوة دإرناع التافذ رلى التافذ التي تةتي دعوجها

دالفتا أي عنس ( .) Back

 ) Up One Level ( .3لسووتو ,واحووج لألعوووى
 -:عتووج التقوور عويووه يقوووة دإرنوواع التافووذ رلووى
تافذ تنون أعوى لتدا لن حي اللستو.,

 ) Search ( .1دح  -:عتوج التقور عويوه يعورض
تافذ الدح .

 ) Folders ( .5لنوووووجاج  -:عتووووج التقوووور عويووووه
يعووووورض لحتويووووواج ندوووووال الحاسووووووب دلريقوووووك
امشنار دإستلجاة لستنشف ( .) Windows

 ) Views Icons ( .6عورض الرلوول  -:وهتواك للوس لورق لعورض الرلوول جالول التافوذ
إللتيار أي لريقك تتقر عويدا دلر اللاوس اميسر واللرق هي :


(  ) Thumbnailsلصغراج.



(  ) Tilesرلول ندير .



(  ) Iconsرلول صغير .



(  ) Listقاـلك.



(  ) Detailsتفاصيل أي يعرض رسة اللنوج ولساحته الللتيك وتةريخ التللين.

* لالحظووك  //عتووج فووتا أول تافووذ ينووون اميقوتتووان ( ) Backو ( ) Forwardليوور فعووالين.

ونذلك عتج الوصول رلى سلا اللنتب يصدا اميقوتك (  ) Up One Levelلير فعال.
دةي قر

 شريل العتوان (  -: ) Address Barوظيفته عرض رسة التافوذ ولنوان التلولين

وعتج التقر عوى السدة يعرض لتا قاـلك دلحتوياج ندال الحاسوب.
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 الرادل (  -: ) Linksوظيفته عرض أسلاء لواقع اإلتترتج.

 قفل شريل امجواج (  -: ) Lock The Tools Barوظيفته قفل شريل امجواج فإذا نان ألاله عاللك
 ( صا ) تفقج لاصيك تحريك امشرلك واذا ال تونج ألاله عاللك ( صا ) تستليع تحريك امشرلك.
 .2شريل اللعوولاج (  -: ) Status Barعتج التقر عويه يعرض شريل أسفل التافوذ يعلوي فيدوا لعوولواج عون
التافذ وعن اموالر التي يؤشر عويدا لؤشر اللاوس.

االسـوك الدعجيك-:

ام الفراجات التالية-:

 ............... -1وظيفته عرض أسلاء لواقع اإلتترتج.
 -2االمر  ................معناه تحديد الكل.
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اسة اللوضوع  -:لوحة التحكم ( ) Control Panel

الدجف لن اللوضوع  -:سينون اللالب قاج ار عوى ان يتعرف لحتوياج لوحك التحنة

االسـوك القدويك -:
س /1لافاـج لوحك التحنة؟

س /2هل لن الللنن الفاء اللنوجاج واظدارها؟ ونيف؟

لوحة التحكم ( -: ) Control Panel
ومن خاللها نستطيع التحكم بالمعدات والبرمجيات الموجودة على الحاسبة فنستطيع تغير خلفية الشاشة
ونوعها وكذلك نوع الماوس والكيبورد وكذلك مسح واضافة بعض البرامج ضمن النظام والتحكم بالوقت
والتاريخ والكثير من العمليات االخرى ومن هذه االوامر:
 -:عن لريق هوذه اميقوتوك يلنون رضوافك أندول نجيوج أي دعوج ردلدوا دندوال الحاسووب ل ول ( اللادعوك ) يوتة

التعرف عويدا م أي رضافك تعريف لوندال النجيج.

 -:وظيفك هذه امينوتك عرض أسلاء الدرالج اللتصودك أو اللللوتوك جالول ندوال الحاسووب واللسواحك الللتيوك

لنل درتالج م وإل لالك أي درتالج لن هذه الدرالج تلتار الدرتالج اللراج حذفه دلر اللواوس اميسور وة تتقور عووى
املر ( .) Remove
 -:عن لريق هذا الرلل يلنن تغيير الوقج التةريخ لندال الحاسوب.
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 -:عن لريق هذا الرلل يلنن تغيير لوفيك الشاشك وشاشك التوقف ولظدر التوافذ.

 -:عن لريق هذا الرلل يلنن تغيير لريقوك عورض التوافوذ ولريقوك التقور اللفورج أو اللولجوج ونوذلك عون لريقوه
يلنن عرض أو رلفاء اللنوجاج واللوفاج الللفيك.

-:عوووون لريووووق هووووذا الرلوووول
يلنووووووووون تغييووووووووور اللووووووووواوس

واللؤشراج.

عوون لريووق هووذا الرلوول يلنوون تغييوور لصوواـ

لوحووك

اللفوواتيا لوون حي و سوورعك اإلسووتنادك ونووذلك لتحجيووج

توع لوحك اللفاتيا.
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االسـوك الدعجيك-:
ام الفراجات التالية-:
-1وظيفك امينوتكووووووووووووووووووووووووووووووووو عرض أسلاء الدرالج اللتصدك أو اللللوتك جالل ندال الحاسوب واللساحك الللتيوك لنول

درتالج.
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اس الموضوع  -:قائمة الكر ا يمد لغريط المإا ( -: ) Task Bar

الإ ممدف م ممد الموض مموع  -:س مميكود الطال ممب ق مماد ار ةلم م اد يتع ممرف ةلم م قائم ممة ال ممكر االيم ممد
لغريط المإا
االسـوك القدويك -:
س /1ماهي مكونات كر االيمد لغريط المإا ؟

قاـلك الرل اميلن لشريل اللداة ( -: ) Task Bar
 ) Tool Bars ( شريل امجواج  -:عتج التقور دولر اللواوس اميلون عووى شوريل اللدواة تظدور قاـلوك لون
هذه القاـلك تلتار املور (  ) Tool Barsأو شوريل امجواج الوذي يحتووي عووى عوج أوالور أيضوا م وهوذه
اموالر تعتلج عوى عاللك ( صا ) حي رذا نان ألاة أي ألور عاللوك ( صوا ) فسووف تعورض فوي شوريل

اللداة واذا لة تنن ألاله عاللك ( صا ) تلتفي لن شريل اللداة م وهذه اموالر هي -:

 ) Address ( .1عتوان  -:عتج التقر عويه يعرض شريل العتوان في شريل اللدواة وهوو شوريل لوا
دنتادك عتاوين اإلتترتج.

 ) Links ( .2الرادل  -:عتج التقر عويه يعرض رادل العتوان في شريل اللداة وهو رادول لوا

دإظدوار

عتاوين للواقع رتترتج وعتج التقر عوى أي لوقع يفتا ذلك اللوقع لداشر .

 ) Language Bar ( .3شوووريل الوغوووك  -:عتوووج التقووور
عويه يعرض شريل الوغك في شريل اللداة وهوو الشوريل
الذي يدين توع الوغك اللستلجلك حي أن (  ) Enتل ل

الوغك اإلتنويليك و (  ) Arتل ل الوغك العرديك.

 ) Desktop ( .1سلا اللنتب  -:عتج التقر عويه يقوة
دعرض نليع رلول سلا اللنتب في شريل اللداة.

 ) Quick Launch ( .5رلول التشغيل السريع  -:عتوج
التقر عويه يقوة دعرض رلول الدرالج في شريل اللداة لسدولك تشغيودا.
 ) Cascade Windows ( ترتيوب تتوادعي -:عتوج التقور عويوه يقووة دعورض نليوع التوافوذ دشونل تتوادعي
ولوترانع تلتار ( .) Undo Cascade

 ) Tile Windows Horizontally ( ترتيب رفقي  -:عتج التقر عويه يقوة دعرض نليع التوافذ دشونل
رفقي م ولوترانع تلتار ( .) Undo Tile

 ) Tile Windows Vertically ( ترتيب علوجي  -:عتج التقر عويه يقوة دعورض نليوع التوافوذ دشونل
علوجي م ولوترانع تلتار ( .) Undo Tile
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Desktop ( 

 ) Show Theعوورض سوولا اللنتووب  -:عتووج التقوور عويووه يقوووة دلوووي نليووع التوافووذ

اللفتوحك واظدار سلا اللنتب م ولوترانع تلتار (  ) Show Open Windowأو تلتار

( .) Undo Minimize All

-: ) Task Manager ( 
 ) Properties ( لصاـ

شوريل اللدواة  -:عتوج التقور دولر اللواوس اميلون عووى شوريل اللدواة سووف

تظدر قاـلك م لن هذه القاـلك تتقر عوى املر املير وهو (  ) Propertiesأو اللصاـ

سوف تظدور

تافووذ تحوووي لنلوعوواج أوالوور دصووفك عالووك م فووإذا نووان أي ألوور ألالووه عاللووك ( صووا ) ينووون هووذا املوور

للدق ولتفذ واذا لوة تنون ألالوه عاللوك ( صوا ) فينوون ليور لتفوذ م عاللوك الصوا تظدور وتلتفوي وذلوك
دالتقر دلر اللاوس اميسر م وهذه اموالر هي ناآلتي -:

 ) Lock The Task Bar ( .1قفول شوريل اللدواة  -:وظيفوك هوذا املور هوو رلناتيوك تحريوك وتغييور
حنة شريل اللداة م فإذا نان لتفذ فتفقج رلناتيك تحريك أو تغيير حنة شريل اللداة ألا رذا نان لير
لتفذ تستليع تغيير الحنة والتحريك م يتة تغيير الحنة وذلك دالتقر عووى أعووى الشوريل دولر اللواوس

اميسر وتسحب لع رستلرار التقر وهو لا يسلى دالسحب واإلفالج.

 ) Auto Hide The Task Bar ( .2رلفواء توقواـي لشوريل اللدواة  -:وظيفوك هوذا املور هوو نعول
شريل اللداة يظدر ويلتفي حسب حرنك لؤشر اللاوس.

 ) Keep The Task Bar On Top Of Other Windows ( .3نعول شوريل اللدواة جولوا فوي
اللقجلك  -:وظيفك هوذا املور هوو نعول شوريل اللدواة جاـلوا ظواهر فوي حالوك فوتا التوافوذ وتنوون لوأل

الشاشك.

 ) Group Similar The Task Bar ( .1تنليع رلول الدرالج اللتشاددك  -:وظيفك هذا املر هوو
في حالك فتا عج توافذ فيقوة دعرض أسلاء التوافذ في شريل اللدواة دشونل علووجي دوجال لون الشونل

امفقي.

 ) Show Quick Launch ( .5عورض رلوول التشوغيل السوريع  -:وظيفوك هوذا املور هوو عتوج التقور
عويه يقوة دعرض رلول درالج التشغيل السريع في شريل اللداة وذلك لسدولك فتحدا والتعالل لعدا.

 ) Show The Clock ( .6عورض السوواعك  -:وظيفووك هووذا املور هووو عتووج التقور عويووه يقوووة دعوورض
الساعك دشريل اللداة ودعج ظدور الساعك في شريل اللداة دلنرج نعل لؤشر اللاوس عويوه يعورض

لتا التةريخ.

 ) Hide Inactive Icons ( .7رلفاء الرلوول الغيور فعالوك  -:وظيفوك هوذا املور هوو عتوج التقور عويوه
يقوة دإلفاء الرلول الغير فعالك فوي شوريل اللدواة م وينوون شونوه نورأس السودة فدلنورج نعول لؤشور

اللوواوس فوقووه يعوورض رسووالك (  ) Show Hidden Iconsأو عوورض الرلووول الللفيووك فعتووج التقوور

عويه يعرض هذه الرلول الللفيك.
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االسئلة البعدية-:
امأل الفراغات التالية-:
 -1ووووووووووووووووووووووووووووووو ةند النقر ةلي يقو بطوم جميع النوا ع المفتوحة اواظإار سطح المكتب
 -2ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عتج التقر عويه يقوة دعرض نليع التوافذ دشنل تتادعي
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اسة اللوضوع  -:قائمة الـ ( ) Start

الدجف لن اللوضوع  -:سيكود الطالب قاد ار ةل اد يتعرف ةل محتويات قائمة start

االسـوك القدويك -:
س /1ماهي محتويات قائمة  start؟

قائمة الـ ( -: ) Start
تقسة قاـلك (  ) Startرلى قسلين وهي -:

 القسة اميسر وينون لقسة رلى ال ك أنلاء وهي -:

 Internet ( .1و  ) E-mailاإلتترتوووج واإليليووول  -:وهوووو
نلء للص

لعرض اإلتترتج والدريج اإللنتروتي.

 ) Programs Names ( .2أسلاء الدورالج  -:وهوو نولء
للص

لعرض أسلاء الدرالج التي تة رستلجالدا لؤل ار

لن قدل اللستلجة م ويلنن التحنة في عجج هذه الدرالج.
 ) All Programs ( .3نل الدرالج  -:وهو نلء للص

لعوورض قاـلووك لنليووع الد ورالج دتظوواة الويتووجول امساسوويك
التي تة تتصيددا جالل الحاسوب.

* لالحظك لدلك  .//دعض الدرالج عتج حوذفدا لون قاـلوك (  ) Startتدقوى
تعلوول وذلووك من هووذه الد ورالج هووي للتص وراج لونوووج فووي قاـلووك ( ) Start

وليسج الدرالج امصويك من الدرتالج امصوي يتة تتصيده في لنووج ) ) Folderجالول القور

الصووب الوذي توة تتصويب

تظاة الويتجول عويه واسة اللنوج هو) ) Programs Fileلوفاج الدرالج.
لريقوووك عووورض قاـلوووك (  -: ) Start Menuهتووواك لوووريقتين لعووورض قاـلوووك (  ) Startوهوووي ألوووا دإسوووتلجاة تظووواة

) ) Windows Xpأو دإستلجاة تظاة (  ) Windowsالنالسيني والذي يشلل تظالي ) ) Windows 98و

(  ) Windows 2000لتغيير العرض تتقر دلر اللاوس اميلن عوى شريل اللداة سوف تظدر قاـلك لن هذه القاـلوك

تتقر عوى املر (  ) Propertiesستظدر تافذ هذه التافذ تحتوي عوى رلتيارين في امعوى تتقر عوى اإللتيار

(  ) Start Menuسوف تظدر تافذ يونج فيدا لريقتين لوعرض وهلا -:


( Menu

 -: ) Startعتوووووج التيووووواره وذلوووووك دوووووالتقر عويوووووه سووووووف يعووووورض قاـلوووووك (  ) Startدتظووووواة

).) Windows Xp
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(  ) Classic Start Menuعتج رلتياره وذلوك دوالتقر عويوه سووف يعورض قاـلوك (  ) Startدتظواة الويتوجول



دعج رلتيار احجهلا تتقر عوى (  ) Applyأو (  ) OKلتلديق املر.

النالسيني (  ) Windows 98و ( .) Windows 2000

* لالحظك  //عتج رلتيار أحج لرق العرض لقاـلك (  ) Startهتاك لر أسله (  ) Customizeم فعتج التقر عوى هذا
اللر سوف يظدر لردع حوار وفيه رلتيارين هلا -:


(  ) Generalعاة  -:تظدر هذه التافذ عتج التقر عوى (  ) Start Menuة تتقور عووى () Customize

م وتوووتحنة هوووذه التافوووذ فوووي النووولء اميسووور لووون قاـلوووك (  ) Startوالوووذي يشووولل حنوووة الرلوووول وعوووجج الدووورالج

اللعروضك وعرض لتصفحاج اإلتترتج وناآلتي -:

 ) Large Icons ( .1رلول ندير  -:عتج التقر عويه يعرض رلول قاـلك (  ) Startدالحنة الندير.

 ) Small Icons ( .2رلوووول صوووغير  -:عتوووج التقووور عويوووه يعووورض رلوووول قاـلوووك (  ) Startدوووالحنة
الصغير.

 ) Number Of Programs On Start Menu ( .3عجج الدرالج اللعروضك في قاـلك( ) Start
 -:يل ل هذا الرقة عجج الدرالج التي تة فتحدا واستلجالدا لن قدل اللستلجة.

 ) Clear List ( .1تتظيووف القاـلوووك  -:عتووج التقوور عويووه يوغوووي رسووة نليووع الدوورالج اللعروضوووك أي
اللستلجلك سادقا لن قدل اللستلجة واللونوج في قاـلك ( .) Start

 -: ) Internet ( .5عتووج رلتيوواره وذلووك دوض وع عاللووك ( صووا ) فووي اللردووع اللووا

دووه سوووف يقوووة

 -: ) E – mail ( .6عتووج رلتيوواره وذلووك دوضووع عاللووك ( صووا ) فووي اللردووع اللووا

دووه سوووف يقوووة

دعرض الو (  ) Internetفي قاـلك ( .) Start

دعرض الو (  ) E – mailفي قاـلك ( .) Start

لالحظك  //دعج تلديق أي رلتيار ينب التقر عوى (  ) OKلن هذه التافذ ولن التافذ ال اتيك تتقر أيضا عوى

(  ) Applyأو (  ) OKوذلك لتلديق اإللتيار الللووب.
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(  -: ) Advancedتظدر هذه التافذ عتج التقر عوى (  ) Start Menuة تتقور عووى ( ) Customizeم
تظدر تافذ ألر ,لن هذه التافوذ تتقور عووى اإللتيوار (  ) Advancedسووف تظدور لتوا التافوذ اللاصوك ددوا

وفيدا اإللتياراج التاليك -:

 -: ) Open Submenus When I Pause ON Them With My Mouse ( .1عتج وضوع عاللوك
( صا ) في اللردع اللا

ده يقوة دعرض القواـة الفرعيك اللاصك دالقواـة الرـيسويك دلنورج لورور لؤشور

اللاوس لن فوقه م وفي حالك عوجة وضوع عاللوك ( صوا ) فإتوه ال يقووة دعورض القوواـة الفرعيوك رال دوالتقر

عوى القواـة الرـيسيك.

 -: ) Highlight Newly Installed Programs ( .2عتوج وضوع عاللوك ( صوا ) فوي اللردوع اللوا
ده يقوة دلياج اإلضاء لودرالج اللتصدك حجي ا م والعنس صحيا.

 ) Start Menu Items ( .3عتاصر قاـلك أدجأ اللا


دالو ( -: ) Control Panel

(  ) Display As Linksعرض نرادل  -:عتج التقر عويوه يقووة دعورض

Control

) ) Panelعوى شنل رادل أي عتج التقر عوى الو (  ) Control Panelفوي قاـلوك ( )Start
سوف يقوة دفتا تافذ لاصك ددا.



(  ) Display As Menuعرض نقاـلك  -:عتج التقر عويه يقوة دعرض)) Control Panel

عوى شنل قوواـة م أي عتوج التقور عووى ) ) Control Panelفوي قاـلوك (  )Startسووف يقووة
دعرض رلولها في قاـلك فرعيك.



(  -: ) Don't Display This Itemعتوج التقور عويوه يقووة دإلالوك) ) Control Panelلون
قاـلك ( .) Start



لالحظك  //دعج تلديق أي رلتيار ينب التقر عوى (  ) OKلن هذه التافذ ولون التافوذ ال اتيوك

تتقر أيضا عوى (  ) Applyأو (  ) OKوذلك لتلديق اإللتيار الللووب
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االسئلة البعدية-:

ام الفراجات التالية-:

 -1هتوواك لووريقتين لعوورض قاـلووك (  ) Startوهووي ألووا دإسووتلجاة تظوواة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أو دإسووتلجاة تظوواة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
النالسيني

 -2م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م وهوو نولء للصو

لعورض قاـلوك لنليوع الدورالج دتظواة الويتوجول امساسويك التوي توة تتصويددا

جالل الحاسوب.
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اسة اللوضوع  -:ا مر (  ) Runالتنفيع

الدجف لن اللوضوع  -:سيكود الطالب قاد ار ةل اد يتعرف ةل محتويات ا مر (  ) Runالتنفيع

االسـوك القدويك -:
س /1ماعا نقصد با مر (  ) Runالتنفيع؟

املر (  ) Runالتتفيذ  -:يظإر هعا ا مر ةند النقر ةل قائمة (  ) Startويكمود موقعم مي الجمكء
ا يمممد مممد القائمةةنممد النقممر ةلي م بممكر الممماوس ا يسممر سمموف تظإممر نا ممعة و يإمما مربممع ح موار الخمماب

با يعاكات ا مر (  ) Runالتنفيع

وهنا مجموةة مد ا يعا اكت ك ،يعاك ل وظيفة خاصة وكما يلي -:
 .1ا مر (  ) regeditلفتح غاغة الريجسترم للويندوك.

 .2ا مر (  ) msconfigأداة مساةدة ومنإا ممكد يقاف تغغي ،أم برنامت أما الويندوك يبدأ.
 .3ا مر (  ) calcلفتح آلة الحاسبة.

 .4ا مر (  ) commandلفتح نا عة الدوس.

 .5ا مر (  ) cookiesللدخو ،بسرةة ةل ملفات الكوكيك.
 .6ا مر (  ) tempللوصو ،لملفات النت المؤقتة.

 .7ا مر (  ) dxdiagلمعر ة ك ،مواصفات وك ،المعلومات ةد جإاك .
 .8ا مر (  ) pbrushلتغغي ،برنامت (  ) Paintالرسا .

 .9ا مر (  ) packagerالستعراا برنامت تغيير ا يقونات.
.11أمر (  ) cleanmgrلتغغي ،برنامت التنظيف .

111ا مر (  ) msiexecمعلومات ةد حقوق البرنامت والغركة المصنعة.

.12ا مر (  ) recentلفتح الريسنت الخاب ب واستعراا الملفات التي ت تحإا مد قب.،
113ا مر (  ) drwatsonلفتح برنامت دكتور واطسود لعم ،حب غام ،ةل جإاك .
114ا مر (  ) cliconfgللمساةدة ي غبكة االتصا.،
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االسـوك الدعجيك-:

ام الفراجات التالية-:

 -1يظإر ا مر  Runةند النقر ةل قائمة م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ويكود موقع ي الجكء ا يمد مد القائمة
 -2ا مر م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م لتغغي ،برنامت (  ) Paintالرسا .
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اسة اللوضوع

 ) Accessories ( -:اللوحقاج

الدجف لن اللوضوع  -:سيكود الطالب قاد ار ةل

اد يتعرف محتويات (  ) Accessoriesاللوحقاج

االسـوك القدويك -:
س/1

ماعا نقصد با مر ( ) Accessories

اللوحقاج؟

اللوحقاج  -:الملحقات هي مجموةة مد البمرامت الخدميمة الموجمودة مي قائممة  startطريقمة الوصمو،
ل الملحقات هي العهاب لي قائمة (  ) Startث (  ) All Programsك ،البرامت ث الملحقات

( )Accessories

مد االوامر الفرةية للملحقات-:

 -: ) Communications ( .1وظيفة هعا ا مر هو ةم ،تصا ،بيد جإاك الحاسوب وا نترنت.
 -: ) Entertainment (12يحتوم ةل ةدة أوامر وهي -:

 ) Sound Recoder ( مسج ،ا صوات  -:وظيفة هعه البرنامت همو تسمجي ،ا صموات
الخارجية ةد طريق المايكرو ود وحفظإا بالحاسوب.

 ) Volume Control ( سيطرة الصوت  -:وظيفة هعا البرنامت هو ضبط الصوت.
 ) Windows Media Player ( مغمغ ،الوسمائط  -:وظيفمة همعا البرنمامت همو تغمغي،
ملفات الصوت والفيديو.

 ) System Tools (.3أدوات النظما  -:همعا ا ممر يحتموم ةلم بعما البمرامت المإممة جمدا لجإماك
الحاسوب بحيث ال يمكد ا ستغناء ةنإا ي وهعه البرامت المإمة هي -:

 -: ) Backup ( يجب ةم ،نسخ احتياطية للفإارس مد القرب الصلب ةل ا قمراب
المرنة وعل خو او مد ضياع هعه الفإارس ي حالة تعط ،القرب الصملب ويمت علم ممد
خمال ،برنمامت (  ) Back upحيمث تقممو باختيمار الفإممارس التمي نحتاجإمما ممد القممرب

الصملب وتعمم ،لإما نسمخ ةلم

ا قمراب المرنمة.وممد خمال ،همعا البرنمامت أيضماو يمكمد أد

تقو باسترجاع ) (Restoreهعه النسخ االحتياطية مت أردنا.

 ) Disk Cleanup ( تنظيف القرب  -:يقو هعا البرنامت بتنظيف القرب الصلب.
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 -: ) Disk Defragmenter ( وهمو يعمم ،ةلم ترتيمب جميمع ملفمات القمرب الصملب
ودمممت الف ارجممات مممع بعضممإا مممما يممؤدم لم كيممادة سممرةة الكمبيمموتر ي بعممد ممتح البرنممامت
نختار القرب العم نريد أد نقو بترتيب الملفات ل وتحسيد أدائ



(  ) Security Centerمركك الحمايمة  -:وظيفمة همعا البرنمامت همو حمايمة الحاسموب

مد ا ختراق مد قب ،الغير ةد طريق تكويد جدار حماية ( .) Firewall

 ) System Restore ( سمترجاع النظما  -:وظيفمة همعا البرنمامت همو سمترجاع النظمما

لم تماريخ معميد أنمت تحمدده ممد خمال ) Create a Restore point ( ،تكمويد نقطمة
سترجاع.
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 ) Calculator ( .1حاسبة يدوية  -:وظيفة هعا البرنامت هو القيا بالعمليات الحسابية ( الجمع –
الطر – القسمة – الضرب – النسبة المئوية – الجعر التربيعي ...والخ مد العمليات الحسابية (

 -: ) Notepad( .2هذا الدرتالج يستلجة إلتشاء اللوفاج التصيك.
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 ) Paint ( .3الرساة  -:هذا الدرتالج هو درتالج لا

دالرسة والتصلية والتعجيل عوى الصور.

 -: ) WordPad ( .1هذا الدرتالج يشده درتالج (  ) Wordفي العلل ولنن رلناتياته أقل.

ام سـوك الدعجيك-:
ام الفراجات التالية-:
 -1وظيفة ا مرم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م هو ةم ،تصا ،بيد جإاك الحاسوب وا نترنت.
 ) Security Center ( -2مركك الحماية وظيفة هعا البرنامت هو حماية الحاسوب مد وووووووووووووووووووووووووو
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اسة اللوضوع  -:نا عة ) Command Prompt (dos
الدجف لون اللوضووع  -:سميكود الطالمب قماد ار ةلم اد يتعمرف محتويمات نا معة Command (dos
) Prompt

االسـوك القدويك -:

س /1اعكر طريقة الوصو ،ال نا عة ) Command Prompt (dos؟

( -: ) Command Prompt
وظيفة هعا ا مر هو الدخو ،ل نظا ( ) DOSوهو مختصر للكلممات التاليمة ( DiskOperating
 ) Systemوأو ،صممدار مممد هممعا النظمما كمماد ممي ةمما ( (1981

وهممو مممد أو ،أنظمممة التغممغي،

المستخدمة مع الحاسوب ي بصورة مبسطة نظا الم (  ) DOSهو نظا تغغي ،مث ،نظا

الم (  ) Windowsأو جيره مد ا نظمة ولكن مختلف تماما ةن حيث يعتمد هعا النظا ةل

دخا،

ا وامر باستخدا لوحة المفاتيح و لد تتمكد هنا مد استخدا الفأرة حيث ال يدة هعا النظا الواجإة

الرسومية.
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مالحظة  //للدخول إلى نظام (  ) DOSأما بهذه الطريقة أعماله أو بطريقمة كتابمة اإليعماز ( ) Cmd
في نافذة الـ ( )Runثم نضغط على الـ (  ) Enterمن لوحمة المفماتيح سموف تظهمر نافمذة سموداء وهمذه
النافذة هي تمثل عالم الـ (  , ) DOSوللخروج من نظام الـ (  ) DOSنكتب داخل النافذة ( ) Exit
ثم ( .) Enter
بعض اوامر نظام ms-dos
-1

 clsاالمر داخلي  clear the secreenيستخدم لتنظيف الشاشة من كافة البيانات التي
عليها وارجاع المحث التشغيل الى اول سطر على الشاشة مهما كان موقعه اثناء تنفيذ
c: /> cls
االمروليس مسح البيانات من الملف او البرنامج:

-2

االمر volوهي اختصار  volum labelنوع االمر داخلي وظيفته عرض اسم االسطوانة
مثال قم بكتابة االمر كما موضح  c:/ < volثم الضغط على مفتاح  enterسوف تظهر
االجابة volum in drive c is osama

 -3االمر VERوهو اختصار كلمة VERSIONوتعني( اصدار) نوع االمر داخلي
وظيفته االستعالم عن رقم االصدار لنظام التشغيل MS-DOSالذي تتعامل معه االن
مثال ا قم بكتابة االمرC:/ > VER :
ب_بالضغط على مفتاح ENTERوستظهر االجابة
MS_ DOS VER 6.22
 -4االمر (DATEالتاريخ)
نوع االمر داخلي وظيفته لعرض التاريخ االموجود بالجهاز مع امكانية تعديله
مثال قم بكتابة االمر كما هو C:/> date
قم بالضغط على مفتاح enter
وستظهر االجابة لك
Current date is thu o3_25_99
)Enter new date ( mm_dd_yy
 -5االمر (timeالوقت)
نوع االمر داخلي وظيفته لعرض الوقت المسجل داخل الحاسبة مع امكانية تعديله
مثال  :قم بكتابة االمر كما هو موضح c:/Time
قم بالضغط على مفتاح enter
وستظهر االجابة كما يلي:
Cureent time is 4:40:55a
Enter new time
وعنمد تنفيمذ االممر  timeسميتم عمرض الوقمت المسمجل علمى الحاسمبة وسموف يعطمي الجهماز فرصمة
الدخال الوقت الجديد بان تسجل الساعة اوال ثم الدقايق ثم الثواني
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االسـوك الدعجيك-:
الأل الفرالاج التاليك-:
 -1يعتمد نظا  dosةل دخا ،ا وامر باستخدا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 -2االمر (timeالوقت) نوع االمر ـــــــــــــــــــــ وظيفته لعرض الوقت المسجل داخل الحاسبة
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اسة اللوضوع  -:الفيروسات

الدجف لن اللوضوع  -:سيكود الطالب قاد ار ةل اد يتعرف انواع الفايروسات وكيفية معالجتإا

االسـوك القدويك -:
س /1ماعا نقصد بالفيروسات؟

س 2ماهي انواع الفايروسات؟
لعدوى وانتشار الفيروس:
.1فيروس العدوى المباشرDirect Infector :
عندما يتم تنفيذ برنامج مصاب بفيروس من هذا النوع ,فإن ذلك الفيروس يبحث
بنشاط عن ملف أو أكثر لينقل العدوى إليه ,وعندما يصاب أحد الملفات بالعدوى
فإنه يقوم بتحميله إلى الذاكرة وتشغيله ,وهذا النوع قليل االنتشار.
• 2.فيروس العدوى غير المباشر •  Indirect Infector :عندما يتم تنفيذ برنامجمصاب بفيروس من هذا النوع ,فإن ذلك الفيروس سينتقل إلى ذاكرة الحاسوب
ويستقر فيها ,ويتم تنفيذ البرنامج األصلي ثم يصيب الفيروس بالعدوى كل برنامج
يتم تحميله إلى الذاكرة بعد ذلك ,إلى أن يتم قطع التغذية الكهربائية عن
الحاسوب أو إعادة تشغيله
أنواع الفيروسات
أنواع الفيروسات ثالثة( :الفيروس والدودة وحصان طروادة) ما الفرق بين الفيروس
والدودة وحصان طروادة؟
•الفيروس :يمكن القول بأنه برنامج تنفيذي(ذات نوع )scr,.pif,.bat,.exe ,.com.
يعمل بشكل منفصل ويهدف إلى أحداث خلل في نظام الحاسوب وتترواح خطورتة
حسب مهمته فمنه الخطير ومنه الخفيف وكالهما خبيث.وينتقل بواسطة نسخ
الملفات من جهاز به ملفات مصابة إلى جهاز اخر عن طريق االقراص المدمجة
سي دي و ذواكر الفالش.
•الدودة )  (wormفيروس ينتشر فقط عبر الشبكات واالنترنت ويعمل على
االنتشار على الشبكات عن طريق دفتر عنواين البريد االلكتروني مثال فعند اصابة
الجهاز يبحث البرنامج الخبيث عن عناوين االشخاص المسجلين في دفتر العناوين
على سبيل المثال ويرسل نفسه إلى كل شخص وهكذا  ...مما يؤدي إلى
انتشاره بسرعه عبر الشبكه وقد اختلف الخبراء فمنهم اعتبره فايروس ومنهم من
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اعتبره برنامج خبيث وذلك كون الدوده التنفذ اي عمل مؤذي انما تنتشر فقط مما
يؤدي إلى اشغال موارد الشبكه بشكل كبير ومع التطور الحاصل في ميدان
الحوسبه أصبح بامكان المبرمجين الخبيثين إضافة سطر برمجي لملف الدوده
بحيث تؤدي عمل معين بعد انتشارها
*حصان طروادة  Trojan Horse:سمي هذا الفيروس بحصان طروادة النه يذكر
بالقصة الشهيرة لحصان طروادة حيث اختبأ الجنود اليونان داخله واستطاعوا
اقتحام مدينة طرواده والتغلب على جيشها وهكذا تكون الية عمل هذا الفيروس
حيث يكون مرفقا مع أحد البرامج أي يكون جزء من برنامج دون ان يعلم
المستخدم.
*فيروس  Brontokأو الفيروس الذي يخفي خيارات المجلد او يفقدك التحكم في
الرجستري فتصبح غير قادر على التحكم في الحاسوب :هذا الفيروس من أبرز
مهامه أنه يقوم بإخفاء خيارات المجلد من قائمة أدوات الموجودة في نظام الويندوز
وأيضا يقوم بتكرار جميع المجلدات التي يصيبها حتى أنك التعرف األصل من
النسخة وقد تحذف األصل ظنا منك أنه الفيروس  ,وهو أيضا يقوم بفتح شاشة
اإلنترنت اكسبلورر ويقوم بفتح شاشة خضراء اللون بشكل مستمر ممايسبب بطء
في النظام وما يؤدي ألى زيادة انتشار هذا الفيروس في الكمبيوتر..
*فيروس  xcopyوالذي يصيب الـ  Partionالقسم للقرص الصلب ويجعله اليفتح
مباشرة وذلك بزرع ملف  auotorunوحينما تحاول فتح القسم يعطيك قائمة فتح
باستخدام وال تستطيع الدخول إلى القسم الذي تريده إال بطرق ملتوية مثل
(استكشاف و تشغيل )
كيف تحمي جهازك من الفيروسات:
فيما يلي بعض النصائح الهامة التي قد تساعدك في حماية جهازك ألقصى درجة ممكنة :
 -1التزويد بأحد برامج مكافحة فيروسات القوية وتحديثه بإستمرار.
 -2عدم فتح أي رسالة في البريد االلكتروني الخاص إال بعد التأكد من مصدرها.
 -3توخي الحذر من استخدام أقراص الغريبة التي قد تكون مصابة بفيروس.
 -4دم حفظ أشياء من شبكة االنترنت بغير ضرورة.
 -5عدم قبول ملفات اآلخرين في برنامج الدردشة إال إذا كنت واثقا ً تمام الثقة من طرف اآلخر

االســـــــــئلة البعديــــــــــــــــــــة:
س /1كيف تحمي جهازك من الفيروسات؟
س /2عرف الفايروس؟
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الكورس الثاني
AUTO CAD
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التعريف بواجهة البرنامج
الجزء االول  .شريط العنوان :

يوجد شريط العنوان في اعلى نافذة البرنامج وهو يتميز دائما بلون مختلف غالبا ما يكون اللون االزرق
 .ويكتب فيه اسم الملف الحالي  .كما يوجد في اقصى اليمين االزرار الثالثة الخاصة بالتحكم في النافذة
( الغلق – التكبير – التصغير ) .

الجزء الثاني  .القوائم المنسدلة :

 قائمة ملف  ... Fileتحتوي على االوامر الخاصة بالتعامل مع الملفات  .مثل ( انشاء ملف جديد
– فتح ملف موجود -حفظ ملف – طباعة ملف – نسخ ملف الى مكان معين – اغالق ملف –
اغالق البرنامج ) .
 قائمة تحرير  ... Editمثلها مثل باقي البرامج في بيئة  . Windowفهي تحتوي على اوامر (
القص – النسخ – اللصق – التكرار – التراجع – المسح ) .
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 قائمة عرض  ... Viewتحتوي على االوامر الخاصة ب ( الرؤية – المساعدة على العرض ) .
مثل ( التكبير – التصغير – االزاحة – االخفاء ) .
 قائمة ادراج  ... Insertوعن طريقها يمكن ادراج ( رسومات – ملفات ) من برامج اخرى او
من ملفات اخرى في نفس البرنامج .
 قائمة تنسيق  ... Formatوعن طريقه يمكن التحكم في تنسيقات (الطبقات – االلوان – الخطوط
– االحرف – االبعاد ) .
 قائمة ادوات  ... Toolsتحتوي هذه القائمة على االوامر المساعدة في الرسم  .مثل (خيارات
المستخدم ) ( . ( Preferences
 قائمة الرسم  ... Drawتحتوي هذه القائمة على االوامر الخاصة بادوات الرسم االساسية
للبرنامج  .مثل ( خط – منحني – دائرة . ) ...
 قائمة االبعاد  ... Dimensionتحتوي هذه القائمة على االوانر الخاصة بالتعامل مع االبعاد .
مثل قياس بعد ( خط – وتر – نصف قطر . ) ...
 قائمة التعديل  ... Modifyتحتوي هذه القائمة على االوامر الخاصة بالتعديل  .مثل ( النسخ –
النقل – التكرار – القص – التفجير ) .
 قائمة المساعدة  ... Helpتحتوي هذه القائمة على تعليمات المساعدة بتفصيالتها المختلفة  .كما
تتيح لك االتصال بشركة  ... Autodeskعن طريق شبكة االنترنت .

الجزء الثالث اشرطة االدوات :
توجد اشرطة االدوات اسفل القوائم المنسدلة  .وهي تحتوي على الرموز الخاصة باألوامر.
حيث يتم تنفيذ االمر بمجرد الضغط على الرمز الموجود على شريط االدوات  .والميزة
الرئيسية لشرائط االدوات هي ( توفير الوقت -سرعة العمل)  .وعند الرغبة في ( اظهر –
اخفاء ) اي شريط ادوات  .قم بالنقر بزر الفارة االيمن على اي شريط ادوات فتظهر لك
قائمة بها كل اشرطة االدوات الموجودة في البرنامج حيث بامكانك اظهار اي شريط بالنقر
عليه بالزر االيسر للفارة  .واذا قمت بالنقر عليه مرة ثانية فانه يختفي .
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الجزء الرابع  .نافذة الرسم :

وهذا الجزء هو الجزء الرئيسي  .وتظهر في الوضع االفتراضي باللون االسود  .وفي هذا الجزء يتم
( الرسم – التعديل )  .والظهار هذا الجزء بصورة اكبر يمكن زيادة درجة الدقة من اعدادات الشاشة .
واالعداد المناسب للشاشة . 41

الجزء الخامس  .سطر االوامر :

 سطر االوامر هو السطر الموجود اسفل نافذة الرسم  .وفيه يتم كتاية االمر الذي تم اختياره عن
طريق ( القوائم المنسدلة – اشرطة االدوات ) وقيه يمكن كتابة ( االمر نفسه – اختصار له ) .
 غالبا ننصح ان ينظر المستخدم الى سطر االوامر عند تنفيذ االمر .وهذا هام للمستخدم حديث
العهد برنامج  . AutoCADالن معظم االوامر به ( تعتمد على الحوار  .يتم تنفيذها على عدة
خطوات ) .
 ويمكن زيادة مساحة سطر االوامر حسب الحاجة عن طريق سحبه بزر الفارة االيسر الى اعلى
 .كما يمكنك استدعاء شاشة تسلسل االوامر السابقة  .وذلك عن طريق الضغط على مفتاح . F2
حيث يتم عرض كل االوامر التي تم تنفيذها منذ ان قمت بفتح الملف في نافذة  .ويمكنك غلقها
كما تغلق اي نافذة اخرى في . Windows
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الجزء السادس  .شريط الحالة :

وهو الشريط الموجود اسفل نافذة برنامج  . AutoCADوهو يعرض احداثيات حركة المؤشر ((x-y-z
 .وهذا الشريط يمكن التحكم فيه حيث يمكن ابطال عمل بعض االوامر مثل (. (Snap- Grip- Ortho
يمكن فتح ملف جديد في برنامج  AutoCADعن طريق :
File - New
يمكن فتح ملف مفتوح مسبقا عن طريق :
File – Open
يمكن الوصول الى ( (openعن طريق فتح قائمة ( (fileومنها االمر ( . (openفيظهر لنا مربع
الحوار التالي وفيه قم بعمل التالي :

 تحديد مكان البحث عن الملفات  .من خانة (.( Look in
 اختيار الملف المطلوب .
 عمل معاينة للملف المطلوب قبل فتحه للتأكد من محتوياته بشرط ان يكون الملف المطلوب عمل
المعاينة له قد تم حفظه في برنامج (. ( AutoCAD 14
 ضغط زر (. ( Open

االمر حفظ (: (Save
يتم حفظ ملف ( (AutoCADبنفس طريقة حفظ برامج (  ( Windowsتماما .مع مالحظة ان ملفات
برنامج ( ( AutoCADلها االسم الممتد (.(DWG

استخدام االمر (: (save as

 العطاء اسم للملف للمرة االولى .
 لحفظ الملف باسم جديد او مكان جديد .
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 لحفظ الملف كاصدار مناسب لألصدار ( الثاني عشر-الثالث عشر ) لبرنامج (.(AutoCAD

استخدام االمر (: (Save

 لحفظ التغيرات التي يتم اجراءها على الملف الذي سبق حفظه .

في حالة استخدام  saveللحفظ اول مرة فان الذي يظهر هو مربع حواري  save asوليس . save

االسئلة البعدية
 اشرح واجهة برنامج اوتوكاد AutoCAD
 بماذا يفيد صفحة  Todayفي برنامج AutoCAD
 عرف شاشة الرسم
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اسم الموضوع – اعدادات الشاشة Limit , Grid , Snap,
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على :
-4
-2
-3
-1

معرفة لوحة الرسم بأبعاد لوحة الرسم A2, A3, A4
كيفية تغيير حدود الرسم للقياسات المختلفة
كيفية وضع الشبكة Gritفي لوحة الرسم وتغيير المسافات بين تلك النقاط
كيفية تغيير قفزات المؤشر على المؤشرعلى الشبكة

االســـــــــــــــــــئلة

القبلـــــــــــــــــــــــية:

س -1ماهي ابعاد الورقة A4
س -2ما فائدة الشبكة  Gridعلى لوحة الرسم

اوامر وحدات القياس
وحدات القياس هي تلك الوحدات التي يستعملها برنامج  AutoCADليساعد المستخدم
على انشاء رسومات باألبعاد التي يريدها .
اوال  .االمر ((Limits
يستخدم هذا االمر لتحديد حدود لوحة الرسم  .فشاشة الرسم مثلها مثل لوحة الرسم يمكنك تحديد ابعادها
 .ويفضل استخدام هذا االمر قبل البدء في الرسم  .لتحديد حدود هذا الرسم .
 -4فتح قائمة (  (Formatومنها االمر (.(Drawing Limits
 -2يسأل البرنامج عن نقطة البداية (  (Lower Left Cornerوهي النقطة في اسفل يسار لوحة الرسم .
ويحددها لك بالنقطة (.( 0,0
 -3قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يسال البرنامج عن النقطة اعلى يمين الحدود (.(Upper Right corner
 -5قم بتحديدها حسب رغبتك مع مراعة الترتيب ( (x,yوبمعنى انك اذا كنت ترغب في جعل لوحة
الرسم  57× 07فانها تكتب ( . (70, 50ثم اتبع ذلك بضغط مسطرة المسافات.
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 -6فتح قائمة ( (Viewومنها االمر ( (Zoomومنها االمر ( (Allوذلك بهدف تسجيل االمر.
 -0فتح قائمة ( (Formatومنها االمر ( . (Limitsثم كتابة ( (onمن لوحة المفاتيح ثم ضغط مسطرة
المسافات وذلك بهدف تفعيل االمر  .اي لجعل البرنامج يلتزم بحدود الرسم مع الرسم خارج هذه الحدود
مالحظة:
بتنفيذ هذا االمر يتم الرسم فقط داخل الحدود التي تم تحديدها  .واي محاولة للرسم خارجه لن تجدى  .اال
ان بعض االشكال ( مثل الدائرة ) قد يكون مركزها داخل الحدود ولكن احد اجزائها خارج الحدود

ثانيا  .االمر ( ( Units
لماذا يستخدم هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لتحديد الوحدات (  ( Unitsالتي تظهر بها الوحدات والزوايا ولتحديد الدقة العشرية
لألرقام .

خطوات تنفيذ هذا االمر :
 -4فتح قائمة ( (Formatومنها االمر (. (Units

 -2يظهر مربع الحوار التالي :

 -3وينقسم هذا المربع الى جزأين .
أ -الجزء االيسر  .وهو مقسم للوحدات المستخدمة في البرنامج هل هي ( متر -انج –كسور)
اما الخانة ( ( Precisionفهي تستخدم لتقريب الوحدات لرقم عشري .
ب -الجزء االيمن  .وهو يستخدم لعرض تحديد الزوايا المستخدمة في الرسم  .كما يحتوي ايضا على
خانة التقريب العشري (. (Precision
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 بالضغط على زر ( (Directionيمكن تحديد االتجاه الموجب للزوايا  .هل هو اتجاه ( عقارب
الساعة  –Clock Wiseعكس عقارب الساعة ) Counter Clock Wise
فبالضغط عليه يظهر مربع الحوار التالي :

 فبالسير في اتجاه عقارب الساعة تكون الزواية ( ( Eastهي بداية القياس ثم الزاوية ((South
هي الزاوية ( (90كما بالشكل على اليمين ,وهكذا
 فبالسير في اتجاه عكس عقارب الساعة تكون الزاوية ( (Eastهي بداية القياس ايضا  .ثم الزاوية
( ( Northهي الزاوية (  (90كما بالشكل على اليسار

ثانيا .الخاصية ((Grid – Snap
يمكن عن طريق برنامج ( (Auto-CADالمزج بين استخدام كل من ( . (Grid-Snapولكن ماهي تلك
الوسائل :
 ... (Grid( -4هي نقاط لشبه افتراضية مساعدة للرسم  .يمكن التحكم في تقسيمها سواء في االتجاه
االفقي او الرأسي .
 ... (Snap( -2يقصد بها القفز المؤشر الى نقاط معينة  .ويمكن التحكم في المسافات بينها سواء في
االتجاه االفقي او الرأسي .

كيفية الوصول الى امر (: (Grid-Snap
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 -4فتح قائمة ( . (Toolsومنها االمر (. (Drawing Aids
 -2ظهور مربع الحوار التالي  .وهو ينقسم الى ثالثة اجزاء .
أ -الجزء االول  ...وعن طريقه يمكن تحديد نقاط الشبكة في االتجاه االفقي (  ( Xوالرأسي (. (Y
والخانة ( (onتستخدم ل ( تشغيل – ايقاف )  .نقاط الشبكة على الرسم .

ب -الجزء الثاني  ...وعن طريقه يمكن ضبط مسافات القفز االفقية (  (x spacingومسافات القفز
الرأسية (  ( y spacingكما يمكن ضبط مسافة القفز الزاوي (  Snap (Angleفي حالة استخدام
الدوران  .وتستخدم الخانتين (  ( x Base- y Baseلتحديد النقاط االعتبارية للقياس لنقاط الشبكة .
 الحظ انه عند تشغيل الخاصية (  )Gridاو (  )Snapفان الزر الخاص بها والموجود في شريط
المعلومات يتم اضاءته .

ثالثا .االدوات ( (Object Snap
يوفر برنامج (  ( AutoCADبعض االدوات المساعدة لتسهيل العمليات الهندسية التي قد تحتاجها اثناء
الرسم  .فمثال اذا اردت رسم خط من منتصف خط اخر فان ادوات ( ( Object Snapتساعدك على
ايجاد منتصف هذا الخط بدقة عالية  .وبنفس الطريقة التعتمد على رسم خط من نهاية خط اخر بمجرد
النظر النك مهما اتبعت من وسائل اخرى فلن تفلح في ضبط نقطة التقاء الخطين .

الطرق المختلفة الستدعاء ادوات ((object Snap
 -4ضغط زر الفارة االوسط .
 -2ضغط مفتاح ( (Shiftمع زر الفارة االيمن .

 -3ضغط زر ( (Object Snapمن شريط االدوات قياسي .
استخدام امر ( : ( Running Object Snap
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في حالة اذا كنت تكثر من استخدام اداة معينة من ادوات معينة من ادوات ( Object (Snapفانه
بامكانك ان تجعل ( (Auto CADيظهر لك تلميح هذه االداة بمجرد انك تقترب منها  .ولعمل ذلك فأنك
تستخدم االمر المسمى ( . (Running Object Snapولعمل ذلك اتبع الخطوات التالية :
 -4قائمة ( (Toolsومنها االمر (. (Object Snap Setting
 -2ظهور مربع الحوار التالي :

 -3قم بوضع عالمة في الخانة التي تكرر معك  .ثم قم بضغط زر (. (ok
 -1اذا اردت مسح كل الخانات  .قم بضغط زر (. (Clear All
 -5للتحكم في حجم مربع االختيار .قم بسحب المؤشر من خانة (.(Aperture Size
 -6اذا دخلت الى التبويب الثاني في مربع الحوار السابق فانك ترى الشكل التالي :
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 للتحكم في لون مربع المؤشر.قم بتغييره من خانة (. (Marker Color
 الظهار ربع التلميح .ضع عالمة في خانة (. (Snap Tip

 الظهار مربع المؤشر  .ضع عالمة في خانة (. (Marker

األسئلة البـــــــــــــــــــــعدية-:
امالء الفراغات التالية:
Snap -4االمر الذي ي َمكن السيطرة على حركة ....................لتكون على شكل قفزات
بمسافات محددة.
 -2يمكن تعريف مواصفات حدود ورقة الرسم بأستخدام االمر ......................
 -3الشبكة  Gridيسمح هذا االمر بعرض  .....................على شاشة الرسم حيث تتحول
شاشة الرسم الى ....................
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ااا
اسم الموضوع  :قائمة الرسم Draw
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على رسم االشكال االتية
 -4الخطوط المستقيمة Line
 -2الشعاع Xline
 -3الدائرة Circle
 -1المستطيل Rectangle
 -5الكعكةDonut
 -6القوس Arc
 -0الخطوط المتوازية Multi Line
 -8المضلع Polygon
 -9متعدد الخطوط P line
47اضالع مسمطة solid
-44البيضوي Ellipse

االسئلة القبليـــــــــــــة
س -4عدد طرق رسم الدائرة
س -2ماذا نعني باالضالع المصمطة
س -3ماذا نقصد بمتعدد الخطوط

سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن االوامر االساسية للرسم .
طرق تحديد نقاط الرسم :
 -4عن طريق الفارة  ...يمكن تحديد نقطة بداية رسم شكل معين عن طريق النقر بزر الفارة االيسر في
مكان بداية الرسم وكذلك في مكان نهايته  .ويمتاز هذه الطريقة بسهولة االستخدام ولكن يعاب عليها عدم
الدقة حيث يتم تحديد النقاط بمجرد النظر .وهذا اسلوب غير علمي حيث يجب توافر اسلوب معين
لتحصل على الدقة في الرسم  .فمثال تستخدم ادوات تسمى (.(Object Snapهذه االدوات تستخدم
للرسم الدقيق.
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 -2عن طريق لوحة المفاتيح  .....يتم ادخال احداثيات النقاط بطريقتين .
 بتحديد االحداثيات الكارتيزية  ..وفي هذه الطريقة يتم تحديد نقاط الرسم بالبعد عن نقطة االصل
 .وهي النقطة ( .(0,0حيث تنتسب كل نقطة الى هذه النقطة .
 تحديد نقطة بالنسبة السابقة  ....وهذه هي الطريقة التي يستخدمها معظم المتعاملين مع برنامج
( (Auto CADوفيها يتم وضع عالمة @ قبل االحداثيات .

 -1االمر ((Line
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يتم استخدام هذا االمر لرسم خط مستقيم مفرد  .يتم تحديد اتجاهه بتحديد نقطتي ( البداية – النهاية ) .

كيفية الوصول الى االمر:Line
 -4فتح قائمة ( (drawومنها االمر (. (Line

 -2كتابة حرف ( (Lفي سطر االوامر  .ثم ضغط مسطرة المسافات .
خطوات رسم خط مستقيم :
 -4اختيار االمر (. (Line
 -2يطلب منا البرنامج تحديد نقطة البداية ( . (From Pointقم تحديدها .
 -3يطلب منا البرنامج تحديد النقطة التالية ( .(To Pointقم تحديدها .
 -1يقوم البرنامج برسم خط بين النقطتين .ويستمر االمر مع المستخدم حيث يستطيع رسم
خط جديد بدايته هو نهاية رسم الخط السابق  .وهكذا
 -5الخروج من االمر .
 -2االمر ( ( Construction
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم الخطوط المساعدة  .وهي تمتد الى حدود الرسم .
بدائل استخدام هذا االمر :
عند تنفيذ هذا االمر تظهر امامك خمسة خيارات لتنفيذ هذا االمر عليك ان تختار واحدا منها  .لذا يجب
معرفة هذه البدائل .ومعرفة متى تستخدم وكيف تستخدم .
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وهذه البدائل الخمسة هي ((Hor- Ver-Ang-Bisect-Offset

اوال  .االمر ( (Hor
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم خط افقي ممتد لحدود الرسم  .ويمر بالنقطة التي يحددها المستخدم.

خطوات تنفيذ االمر : Hor
 -4قائمة ( (drawومنها االمر (. ( Construction Line
 -2تظهر خيارات االمر في سطر االوامر .
 -3كتابة كلمة ( (Horفي سطر االوامر ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يطلب البرنامج تحديد مكان الخط المراد رسمه  .قم بنقر زر الفارة االيسر في المكان المراد رسم
الخط االفقي فيه .
 -5يتم رسم الخط ويستمر االمر حتى تقوم بالضغط على زر الفارة االيمن .

ثانيا  .االمر ( ( Ver
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم خط عمودي ممتد لحدود الرسم  .ويمر بالنقطة التي يحددها المستخدم .

خطوات تنفيذ االمر : Ver
 -4قائمة ( (drawومنها االمر (. (Construction Line
 -2تظهر خيارات االمر في سطر االوامر.
 -3كتابة كلمة ( (Verفي سطر االوامر ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يطلب البرنامج تحديد مكان الخط المراد رسمه  .قم بنقر زر الفارة االيسر في المكان المراد رسم
الخط االفقي فيه .
 -5يتم رسم الخط  .ويستمر االمر حتى تقوم بالضغط على زر الفارة االيمن .

ثالثا  .االمر ((Ang
لماذا يتم استخدام هذا االمر :يستخدم هذا االمر لرسم خط بزاوية ميل معينة  .هذا الخط يمتد لحدود
الرسم ويمر بالنقطة التي يحددها المستخدم
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.خطوات تنفيذ االمر :Ang
 -4قائمة ( (drawومنها االمر (. (Construction Line
 -2تظهرخيارات االمر في سطر االوامر.
 -3كتابة كلمة ( (Angفي سطر االوامر ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يطلب البرنامج تحديد زاوية الميل  .قم بكتابتها ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -5يطلب البرنامج تحديد مكان الخط المراد رسمه  .قم بنقر زر الفارة االيسر في المكان المراد رسم
الخط االفقي فيه .
 -6يتم رسم الخط بزاوية الميل التي قمت بتحديدها .ويستمر االمر حتى تقومك بالضغط على زر الفارة
االيمن .

رابعا  .االمر ( ( Bisect
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم خط ينصف خطين متقاطعين .هذا الخط يمتد لحدود الرسم ويمر بالنقطة التي
يحددها المستخدم .

خطوات تنفيذ االمر : Ang
 -4قائمة ( (drawومنها االمر (. ( Construction Line
 -2تظهر خيارات االمر في سطر االوامر .
 -3كتابة كلمة ( (Bisectفي سطر االوامر ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يسال البرنامج عن زاوية مرور هذا الخط ( . ( Angle Vertex Pointقم بتحديد نقطة التقاطع
المراد ان يمر بها (Intersection( .
 -5يسال البرنامج عن الخط االول المكون للزاوية ( . (Angle Start Pointقم بتحديد اي نقطة على
الخط ((Nearest
 -6يسال البرنامج عن الخط الثاني المكون للزاوية  . (Angle End Point(.قم بتحديد اي نقطة على
الخط (.(Nearest

 -0يقوم البرنامج برسم خط مساعد منصف للزاوية بين الخطين .
 -8يستمر االمر يعمل حتى تقوم بنقر زر الفارة االيمن .

خامسا  .االمر ((Offset
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لماذا يتم هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم خط مساعد موازي لعنصر اخر  .ويبعد عنه مسافة معينة تقوم انت بتحديدها .

خطوات تنفيذ االمر : Offset
 -4قائمة ( (drawومنها االمر(. ( Construction Line
 -2تظهر خيارات االمر في سطر االوامر .
 -3كتابة كلمة ( (Offsetفي سطر االوامر ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يسال البرنامج عن مسافة البعد بين الخطين  .قم بادخالها من لوحة المفاتيح  .ثم قم بضغط مسطرة
المسافات .
 -5يسال البرنامج عن العنصر المراد عمل ( (Offsetله  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة
االيسر .
 -6يسال البرنامج عن اتجاه عمل ( . (Offsetقم بتحديده عن طريق النقر بزر الفارة في االتجاه
المطلوب .

 -0يقوم البرنامج برسم الخط  .ويستمر االمر حتى تقوم بنقر زر الفارة االيمن .
 -3االمر ((Multiline
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
غالبا مايستخدم هذا االمر لرسم الخط المزدوج مثل تلك الخطوط التي تستخدم لتحديد:

(المباني والحوائط ) في اللوحات المعمارية .
بدائل استخدام هذا االمر :
عند تنفيذ هذا االمر تظهر امامك ثالث خيارات لتنفيذ هذا االمر عليك ان تختار واحدا منها .لذا يجب
معرفة هذه البدائل ومعرفة متى تستخدم وكيف تستخدم .
وهذه البدائل الثالث هي ( .( Justification- Scale- Style

اوال .االمر (( Justification
لماذا يتم استخدام هذا االمر:
يستخدم هذا االمر لتحديد كيفية رسم خط مزدوج بين نقطتين وذلك بتحديد نقطتي

( البداية – النهاية ) .
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بدائل هذا االمر:
 ... Top -4وفيه يكون سمك الخط المرسوم ألعلى وتكون بداية احد الخطين عند نقطة بداية رسم
الخط .
 ... Bottom -2وفيه يكون سمك الخط المرسوم السفل وتكون بداية احد الخطين عند نقطة الرسم
السفلى .
 ....Zero -3وفيه تكون نقطة بداية الرسم هي نقطة في بداية الخط المتوسط للخط المزدوج .

خطوات تنفيذ االمر (: ( Justification
 -4قائمة ( (Drawومنها (. (Multiline
 -2كتابة حرف ( (Jفي سطر االوامر ثم ضغط مسطرة المسافات .
 -3كتابة اسم البديل ( (Top- Bottom- Zeroثم ضغط مسطرة المسافات .
 -1رسم الخط .

 -5ضغط زر الفارة االيسر ثم االيمن .
ثانيا  .االمر ( ( Scale
لماذا يستخدم هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لتحديد سمك الخط المزدوج المراد رسمه  .وهذا االمر في بعض االحوال يغنى عن
االستعمال االمر (.(Offset

خطوات تنفيذ االمر (: (Scale
 -4قائمة ( (Drawومنها (.(Multiline

 -2كتابة حرف ( (Sفي سطر االوامر ثم ضغط مسطرة المسافات .
 -3يسال البرنامج عن سمك الخط المراد رسمه .(Set M line Scale( .
 -1قم بأدخال سمك الخط من لوحة المفاتيح  .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -5رسم الخط .

 -6ضغط زر الفارة االيسر ثم االيمن .
ثالثا  .االمر ((Style
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لماذا يستخدم هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لتحميل خصائص معينة للخط المتعدد يتم ( ضبطها – حفظها ) عن طريق االمر
(. (M Style

خطوات الرسم باستخدام نموذج مخزن :
 -4فتح قائمة ( (Drawومنها ( . ( Multiline
 -2كتابة كلمة (  ( Styleفي سطر االوامر ثم ضبط مسطرة المسافات .
 -3يطلب منك البرنامج ادخال اسم النموذج المراد استخدامه في الرسم وذلك بطلب ( M (Style
.Name
 -1اكتب اسم النموذج ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -5ارسم الخط  .ثم قم بضغط زر الفارة االيسر ثم االيمن .

خطوات اعداد نموذج جديد :
 -4قائمة ( (Formatومنها االمر ( . (Multiline Style

 -2يظهر مربع الحوار التالي .

 -3قم بكتابة اسم النموذج الجديد في خانة (.(Name
 -1قم بضغط مفتاح (. (Add
 -5اضغط زر ( (Element Propertiesلضبط خصائص النموذج الجديد .
 -6يظهر لك مربع الحوار التالي .
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 -0وفيه فم بتحديد ( عدد الخطوط المكونة للخط المتعدد -المسافة بين الخطوط -نوع كل خط هل هو
مستمر ام متقطع -لون كل خط ).
 -8قم بضغط زر (. (Ok
 -9قم بضغط زر ( (Multiline Propertiesلضبط باقي خصائص الخط المتعد .
 -11يظهر مربع الحوار التالي

 -11وفيه قم بتحديد الخصائص التالية :
 ...... Display Joints يظهر النقاط عند ( بداية – نهاية ) كل خط ويصل هذه النقاط ببعض
اي يرسم خط عند كل كسر للخط في اي اتجاه .
 .... Line يغلق بدايات ونهايات الخط .
 ..... Outer Arcs يرسم منحنى عند الحدود الخارجية للخطوط .
 ..... Inner Arcs يرسم منحنى عند الحدود الداخلية للخطوط .
 .... Angle يحدد قيمة الزاوية عند بداية ونهاية الخط  .وبالتالي زاوية ميل الخط الذي يرسمه
عند استخدام االمر (. (Display Joints
 ... Fill لملىء خلفية الخطوط بلون معين .

 -4االمر ()Circle
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
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يستخدم هذا االمر لرسم دائرة في لوحة الرسم  .ورسم دائرة يمكن تنفيذه بطرق مختلفة في برنامج
(. )AutoCAD

كيفية الوصول الى االمر (: )Circle
فتح قائمة ( . )Drawومنها االمر ( )Circleفتظهر لنا بدائل هذا االمر الستة .

بدائل استخدام هذا االمر :
عند تنفيذ هذا االمر تظهر أمامك ستة خيارات لتنفيذ هذا االمر عليك أن تختار واحدا منها  .لذا يجب
معرفة هذه البدائل .ومعرفة متى تستخدم وكيف تستخدم .وهذه البدائل الستة هي :
(Center, Radius-Center, Diameter-2 point-3 point-Tan, Tan, Tan-Tan,Tan,
)Radius

أوال  .االمر ()Center, Radius
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يتم استخدام هذا االمر لرسم دائرة بداللة (المركز  -Centerالوتر )Radiusفبتحديد هاتان النقطتان يقوم
البرنامج برسم دائرة واحدة يمر بهاتين النقطتين .

كيفية استخدام هذا االمر:
 -4فتح قائمة ( )Drawومنها ( )Circleومنها (. )Center, Radius
 -2يطلب منى البرنامج تحديد نقطة المركز  .أقوم بتحديدها ثم أضغط (مسطرة المسافات – زر الفارة
االيسر) .

 -3يقوم البرنامج برسم الدائرة .
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ثانيا .االمر ()Center, Diameter
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم دائرة بداللة (المركز  -Centerالقطر  )Diameterفبتحديد هاتان النقطتان
يقوم البرنامج برسم دائرة واحدة يمر بهاتين النقطتين .

كيفية استخدام هذا االمر :
 -4فتح قائمة ( )Drawومنها ( )Circleومنها (. )Center, Diameter
 -2يطلب منى البرنامج تحديد نقطة المركز .أقوم بتحديدها ثم أضغط (مسطرة المسافات -زر الفارة
االيسر) .
 -3يطلب منى البرنامج تحديد طول القطر .أقوم بتحديده عن طريق(لوحة المفاتيح-الفارة) ثم اقوم
بضغط مسطرة المسافات .
 -1يقوم البرنامج برسم الدائرة .

ثالثا .االمر ()2Point
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم دائرة بداللة أي نقطتان على محيط الدائرة .حيث يعتبر البرنامج أن هاتان
النقطتان هما بداية ونهاية قطر الدائرة .فبتحديد هاتان النقطتان يقوم البرنامج برسم دائرة واحدة يمر
بهاتان النقطتين .

كيفية استخدام هذا االمر :
 -4فتح قائمة( )Drawومنها ( )Circleومنها (. )2Point

 -2يسأل البرنامج عن النقطة االولى .قم بتحديدها ثم اضغط مسطرة المسافات .
 -3يسأل البرنامج عن النقطة الثانية التي تقع على محيط الدئرة .قم بتحديدها ثم اضغط مسطرة
المسافات .

 -1يقوم البرنامج برسم الدائرة .
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رابعا .االمر ()3Point
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم دائرة بداللة أي ثالثة نقاط تقع على محيط الدائرة .حيث يعتبر البرنامج أن هناك
دائرة واحدة يمكن أن تحقق هذا الشرط وتمر بهذه النقاط معا .فبتحديد هذه النقاط يقوم البرنامج برسم
دائرة واحدة تمر بها جميعا .

كيفية استخدام هذا االمر :
 -4فتح قائمة ( )Drawومنها ( )Circleومنها (. )3Point
 -2يسأل البرنامج عن النقطة االولى  .قم بتحديدها .
 -3يسأل البرنامج عن النقطة الثانية .قم بتحديدها .
 -1يسأل البرنامج عن النقطة الثالثة .قم بتحديدها .

 -5يقوم البرنامج برسم الدائرة .
خامسا .االمر ()Tan,Tan,Radius
لماذا يتم استخدام هذا االمر:
يستخدم هذا االمر لرسم دائرة بداللة (الوتر -Radiusمماسان لها  )2Tangetمع مالحظة ان النقطة
التي ستختارها على المماس ستكون هي النقطة التي تمس الدائرة فعال .لذا يجب مراعاة أماكن اختيار
المماسات خاصة في حالة خطوط المماسات التي على شكل (×) .

كيفية استخدام هذا االمر :
 -4فتح قائمة ( )Drawومنها ( )Cricleومنها (. )Tan,Tan,Radius

 -2يطلب منى البرنامج تحديد المماس االول ( .)Enter tangent Specقم بتحديده.
 -3يطلب منى البرنامج تحديد المماس الثاني .)Enter Second tangent Spec( .قم بتحديده .
 -1يسأل البرنامج عن طول الوتر .قم بتحديده .
 -5يقوم البرنامج برسم الدائرة .

مالحظة هامة على هذه الطريقة :
اذا كان طول الوتر أقل من أن يمس المماسان فعال .فان البرنامج يبحث عن النقطة التي تحقق هذا
الشرط حتى وان كانت خارج حدود الرسم الحالي .على اساس ان المماسان لو تم مدهما فإنهما يمسان
الدائرة في هذه النقطة .
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سادسا .االمر ()Tan,Tan,Tan
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم دائرة بداللة ثالثة مماسات ( )3Tangentمع مالحظة ان النقطة التي ستختارها
على المماس ستكون هي النقطة التي تمس الدائرة فعال .لذا يجب مراعاة أماكن اختيار المماسات خاصة
في حالة خطوط المماسات التي على شكل (×) .

كيفية استخدام هذا االمر :
 -4فتح قائمة ( )Drawومنها ( )Circleومنها (. )Tan,Tan,Tan
 -2يطلب منى البرنامج تحديد المماس االول )First point Tan To(.قم بتحديده .
 -3يطلب منى البرنامج تحديد المماس الثاني ( )Second point Tan Toقم بتحديده .
 -1يطلب منى البرنامج تحديد المماس الثاني )Third point Tan To( .قم بتحديده.

 -5يقوم البرنامج برسم الدائرة الوحيدة التي تحقق هذه الشروط .
 -5االمر )(Arc
لماذا يتم استخدام هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم قوس في لوحة الرسم .ورسم القوس يمكن تنفيذه بطرق مختلفة في برنامج
. AutoCAD

كيفية الوصول الى االمر (: )Arc
فتح قائمة ( )Drawومنها االمر ( )Arcفتظهر لنا بدائل هذا االمر االحدى عشر .

بدائل استخدام هذا االمر :
عند تنفيذ هذا االمر تظهر أمامك احدى عشر خيارا لتنفيذ هذا االمر عليك ان تختار واحدا منها .لذا
يجب معرفة هذه البدائل .ومعرفة متى تستخدم .وكيف تستخدم .وهذه البدائل االحدى عشر هي :

بداللة ثالثة نقاط.
نقطة البداية -المركز -نقطة النهاية.
نقطة البداية -المركز -الزاوية.
نقطة البداية -المركز -طوله .
نقطة البداية -نقطة النهاية – الزاوية .
نقطة البداية– نقطة النهاية –اتجاه القوس
نقطة البداية -نقطة النهاية -نصف قطر القوس .

3 Point
Start. Center, End .
Start, Center, Angle.
Start, Center, Length.
Start, End, Angle.
Start ,End ,Direction .
Start, End ,Radius .

93

المركز – نقطة البداية – نقطة النهاية .
المركز -نقطة البداية – الزاوية .
المركز -نقطة البداية –طوله .
امكانية رسم قوس يبدأ من نقطة نهاية القوس السابق له
ومماس له .

Center , Start , End .
Center, Start , Angle .
Center , Start , Length .
Continue .

كيفية استخدام هذا االمر :
يتم تنفيذ عملية رسم المنحنى بطريقة متشابهة لرسم الدائرة

 -6االمر ((Rectangle
لماذا نستخدم هذا االمر :
يستخدم هذا االمر لرسم مستطيل في لوحة الرسم  .كما انه يمكننا رسم مستطيل بمواصفات خاصة مثل
رسم مستطيل اضالعه ( مشطوفة– بها استدارة – سميكة مجسمة ) وذلك باستخدام بدائل االمر
(.(Rectangle

كيفية استخدام االمر (: (Rectangle
 -1فتح قائمة ( (Drawومنها االمر(. (Rectangle
 -2يسال البرنامج عن الركن االول لرسم المستطيل ( . (First Cornerقم بتحديده .
 -3يسال البرنامج عن الركن الثاني لرسم المستطيل ( . (Other Cornerقم بتحديده .
 -4يقوم البرنامج برسم المستطيل  .ذو ( اضالع – حواف) عادية .

بدائل استخدام االمر(: (Rectangle
عند تنفيذ هذا االمر تظهر امامك خمسة خيارات لتنفيذ هذا االمر عليك ان تختار واحدا منها لذا يجب
معرفة هذه البدائل ومعرفة متى تستخدم وكيف تستخدم وهذه البدائل الخمسة هي :
البديل
معناه
Chamfer
لعمل شطف في كل ضلعين متجاورين في المستطيل .
Fillet
لعمل استدارة في كل ضلعين متجاورين في المستطيل .
Width
لتحديد سمك االضالع .بحيث تصبح اضالعه عبارة عن)(PolyLine
Thickness
هو المحدد الرتفاع المستطيل في اتجاه المحور ). (Z
Elevation
يحدد مستوى قاع أي مستوى أسفل المستطيل .

شكل توضيحي لبدائل االمر )(Rectangle
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 -6االمر ((Donut

لماذا نستخدم هذا االمر :
نستخدم هذا االمر لرسم القرص المفرغ او الكعكة ( . (Donutيقوم البرنامج برسمها عن طريق رسم
دائرتين داخليتين ثم يقوم بملىء الفراغ بينهما .

خطوات استخدام االمر (: (Donut
 -4فتح قائمة ( (Drawومنها (. (Donut
 -2يسال البرنامج عن نصف قطر الدائرة الداخلية ( . (Inside Diameterقم بتحديده ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
 -3يسال البرنامج عن نصف الدائرة الخارجية ( . (Outside Diameterقم بتحديدها ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
 -1يكتمل شكل القرص ويلتصق بالمؤشر ليمكنك من وضعه في اي مكان تريد .
 -5قم بتحديد المكان ثم قم بنقر زر الفارة االيسر لتثبيت القرص في المكان المراد .
 -6يستمر االمر معك ليمكنك من رسم عدة اقراص اخرى .
 -0قم بنقر زر الفارة االيمن للخروج من االمر .
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 -7االمر ((Polygon
لماذا نستخدم هذا االمر :
نستخدم هذا االمر لرسم الشكل المضلع المكون من خطوط ( . (Poly Lineلكنها ذات سمك يساوي
صفر .ويالحظ ان عدد االضالع تكون بين ( . ) 47- 21-3

كيفية استخدام هذا االمر :
 -4فتح قائمة ( (Drawومنها االمر (. (Polygon
 -2يسال البرنامج عن عدد االضالع المكونة للرسم ( . Polygon Number of (Sideقم بكتابتها ثم
اضغط مسطرة المسافات .
 -3يسال البرنامج عن مكان مركز المضلع ( . (Center Of Polygonقم بتحديده والحظ انه يمكن
استخدام االمر ( (Edgeليتم تحديد احد حدود المضلع .
 -1يسال البرنامج هل يمس المضلع دائرة تخيلية من ( الداخل – الخارج ) قم بتحديدها ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
 -5يسال البرنامج عن نصف قطرالدائرة ( (Radius of Circleقم بتحديده ثم قم بضغط مسطرة
المسافات .
 -6يتم رسم المضلع .
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 -8االمر ((Ellipse
لماذا نستخدم هذا االمر :
نستخدم هذا االمر لرسم القطع المكافىء ( الشكل البيضاوي ) في لوحة الرسم ويمكن تنفيذ هذا االمر
عن طريق بديلين .

كيفية رسم الشكل البيضاوي باستخدام البديل (: (Center
 -4قائمة ( (Drawومنها االمر ( (Ellipseومنها (. (Center
 -2يسال البرنامج عن مركز الشكل  (Center Of Ellipse(.قم بتحديده .
 -3يسال البرنامج عن نصف القطر االول للشكل ( (Axis Endpointقم تحديده
 -1يسال البرنامج عن نصف القطر االخر للشكل  .قم بتحديده بالنسبة لمركز الشكل
 -5يقوم البرنامج برسم الشكل .

كيفية رسم الشكل البيضاوي باستخدام البديل (: (Axis-End
 -4قائمة ( (Drawومنها االمر ( (Ellipseومنها (. (Axis-End
 -2يسال البرنامج عن اول نقطة على محيط الشكل تمر بالقطر .قم بتحديدها .
 -3يسال البرنامج عن ثاني نقطة على محيط الشكل تمر بالقطر  .قم بتحديدها .
 -1يسال البرنامج عن نصف القطر االخر للشكل  .قم بتحديده .
 -5يقوم البرنامج برسم الشكل .

االســـــــــئلة البـــــــــــــــــــــــــــعدية
س -1عدد انواع االحداثيات لرسم المستقيم
س -2ماهي الرسائل التي تظهر عند رسم دائرة بداللة نقتطين
س :3امالء الفراغات التالية
 -4لرسم متعدد االضالع مصمط يتم تعريف المنطقة بداللة ...................
 -2يختلف متعدد الخطوط Xlineعن االمر  Lineبان عناصر الرسم الناتجة منه تعامل على انها
....................
 -3يستخدم االمر  Mlineلرسم ...............
 -1يستخدم االمر Rectangleلرسم مربع او مستطيل لتعريف نقتطي ......................
القطرية وتكون الجوانب  ...............للمحورين X-Y
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اسم الموضوع :قائمة التنقيحات Modify
الهدف من الموضوع  :يتعرف الطالب على كيفية تغيير شكل ومواصفات العنصر المطلوب

االســـــئلة القبليـــــــــــــــــــــــــة-:
س -1اذا ظهر لدينا خطأ في رسم عنصر ما فكيف يتم مسح ذالك الخطأ
س -2كيف يمكن تصغير وتكبير شكل العنصر المرسوم

اوامر التعديل االساسية
اوامر التعديل االساسية هي تلك االوامر التي يستعملها المستخدم لبرنامج ( Auto (cadبصورة كبيرة
ومستمرة  .مثل (. (Move-Rotate- Scale- Erase

اوال – االمر ((Move
لماذا نستخدم هذا االمر :
نستخدم هذا االمر الزاحة ( النقل) العناصر الرسومية من مكان الى اخر على نافذة الرسم  .ونشات
الحاجة الية نتيجة االحتياج الى نقل بعض العناصر من مكان الى اخر على ورقة الرسم في البرنامج .

كيفية استخدام االمر (: (Move
 -4قائمة ( (Modifyومنها االمر(.(Move
 -2يسال البرنامج عن العنصر ( العناصر) المطلوب نقلها .(Select Objects(.
 -3لتحديد هذه العناصر قم بالنقرعليها بزر الفارة االيسر الحظ ان االمر الخاص باالختيار مستمر معك
 -1للهروب من امر االختيار قم بضغط مفتاح االدخال ( (Enterمن لوحة المفاتيح .
 -5يسال البرنامج عن نقطة امساك العنصر اثناء النقل وهي للعناصر كلها مرة واحدة ( Base Point
. )or displacement
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 -6قم بتحديد نقطة االمساك ( يفضل ان يكون ذلك باستخدام احدى ادوات (. )Object Snapثم تحرك

الى المكان المراد وضع العنصر المنقول اليه .
 -0يسال البرنامج عن نقطة االنتقال ( النقطة التي ستنقل اليها نقطة االلتقاط) ( Second point of
. )Displacemant
 -8قم بتحديد هذه النقطة ويفضل ان تكون باستخدام (. (Object Snap
 -9قم بنقر زر الفارة االيسر لتنفيذ االمر.

ثانيا .االمر ()Rotate
لماذا نستخدم هذا االمر:
نستخدم هذا االمر لعمل دوران ألحد العناصر حول نقطة معينة يقوم المستخدم باختيارها بنفسه .

كيفية استخدام االمر (: )Rotate
 -4قائمة( )Modifyومنها االمر (. )Rotate
 -2يسأل البرنامج عن العنصر (العناصر) المطلوب دورانها. )Select Objects(.
 -3لتحديد هذه العناصر قم بالنقر عليها بزر الفارة االيسر .الحظ أن االمر الخاص باالختيار مستمر
معك .
 -1للهروب من أمر االختيار قم بضغط مفتاح االدخال ( )Enterمن لوحة المفاتيح .
 -5يسأل البرنامج عن النقطة التي سيدورحولها الشكل. )Base Point( .
 -6قم بتحديد نقطة الدوران(.يفضل أن يكون ذلك باستخدام احدى أدوات ( )Object Snapويتم التحديد
عن طريق نقر زر الفارة االيسر .
 -0يسأل البرنامج عن زاوية الدوران المطلوبة (. )Rotation angle
 -8قم بتحديد قيمة الزاوية عن طريق لوحة المفاتيح .

 -9قم بضغط مسطرة المسافات  .لتنفيذ االمر .
ثالثا .االمر (ٍ)Scale
لماذا نستخدم هذا االمر :
نستخدم هذا االمر لعمل تغيير في مقاس العناصر الرسومية بـ(التكبير -التصغير) .وذلك
بالنسبة الى الحجم الحالي .
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كيفية استخدام هذا االمر:
 -4فتح قائمة ( )Modifyومنها االمر (. )Seale
 -2يسأل البرنامج عن العناصر المراد تغيير مقاسها. )Select Point( .
 -3قم بتحديد هذه العناصر عن طريق النقر عليها بزرة الفارة االيسر .
 -1قم بضغط مفتاح االدخال ( )Enterللخروج من أمر االختيار .
 -5يسأل البرنامج عن مركز عملية تغيير المقاس ( )Base Pointالحظ أن شكل التغيير والمقاس
يختلف تماما بإختالف مكان نقطة مركز العملية .
 -6قم بتحديدها باستعمال إحدى وسائل (. )Object snap
 -0يسأل البرنامج عن نسبة التغيير ( .)Scale Factorبمعنى كم نحتاج لتكبير الحجم الحالي نسبة الى
الحجم االصلي .


اذا كانت النسبة أكبر من الواحد الصحيح ....تكون العملية تكبير .



اذا كانت النسبة أقل من الواحد الصحيح ....تكون العملية تصغير .

 -8قم بتحديد نسبة التغيير  .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .

رابعا .االمر ()Erase
لماذا نستخدم االمر (:)Erase
نستخدم االمر ( )Eraseلمسح أو حذف بعض العناصر الرسومية من نافذة الرسم الموجودة أمامنا على
الشاشة .

كيفية تنفيذ االمر (:)Erase
 -4فتح قائمة ( )Modifyومنها االمر (. )Erase
 -2يسأل البرنامج عن العناصر المراد حذفها. )Select Object( .
 -3قم بتحديدها عن طريق نقر زر الفارة االيسر عليه .
 -1قم بضغط مفتاح االدخال لتنفيذ المسح .

أوامر التعديل البناءة
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هناك بعض اوامر التعديل في برنامج ( )Auto CADيمكن عن طريقها اضافة عناصر رسومية جديدة

مثل(. )copy-Mirror-Offset-Array

أوال .االمر ()Copy
لماذا نستخدم هذا االمر:
يستخدم االمر ( )Copyلعمل نسخ لبعض العناصر الرسومية الموجودة أمامنا على شاشة الرسم .

كيفية استخدام االمر (:)Copy
 -4فتح قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Copy
 -2يسأل البرنامج عن العناصر المراد عمل نسخ لها(. )Select Object
 -3قم بتحديد هذه العناصر .عن طريق النقر عليها بزر الفارة االيسر .
 -1قم بنقر مفتاح االدخال( )Enterمن لوحة المفاتيح للهروب من االمر .
 -5يسأل البرنامج من نقطة االمساك .
 -6قم بتحديها باستخدام أوامر (. )Object Snap
 -0يسأل البرنامج عن مسافة الحركة للعنصر الجديد .وهنا يمكن أن تحددها له عن طريقين .
 بالنقر بزر الفارة االيسر في المكان المراد وضعها به .
 بتحديد النقطة باالحداثيات المركزية(.يمكن استخدام @) .من لوحة المفاتيح ثم ضغط مسطرة
المسافات من لوحة المفاتيح .

كيفية تنفيذ النسخ المتعدد:
 -4عندما يسأل البرنامج عن نقطة االمساك تجد أنه يعطيك أختيار أخر بين قوسين وهو()Multiple
أي النسخ المتعدد .
 -2قم بكتابة حرف( )Mمن لوحة المفاتيح .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -3يطلب منك البرنامج تحديد نقطة االمساك .
 -1قم بتحديدها عن طريق استخدام أدوات (. )Object Snap
 -5نالحظ التصاق الشكل بالمؤشر .
 -6يطلب منك البرنامج تحديد النقطة المراد وضع الشكل بها .
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 -0قم بتحديد عدد من االماكن .
 -8للهروب من أمر النسخ المتعدد قم بنقر زر الفارة االيسر .أو مفتاح(. )Enter

ثانيا .االمر ()Mirror
لماذا نستخدم االمر (:)Mirror
يتم استخدام االمر ( )Mirrorلعمل نسخة معكوسة من الشكل ولكنها متشابهة في كافة التفاصيل .

كيفية استخدام االمر (:)Mirror
 -4قائمة ( )Modifyومنها االمر (.)Mirror
 -2يسأل البرنامج عن العنصر المراد عمل تماثل له .
 -3قم بتحديده عن طريق أدوات (. )Object Snap
 -1قم بنقر مفتاح ( )Enterأو مسطرة المسافات للهروب من أمر االختيار .
 -5يسأل البرنامج عن محور التماثل )First Point of Mirror Line(.وهو مثل المرأة .
 -6قم بضغط مفتاح ( )F8لجعل التماثل (أفقي -رأسي) .
 -0يسأل البرنامج عن النقطة الثانية. )Second Point(.
 -8قم بتحديدها .عن طريق النقر بزر الفارة االيسر .
 -9يسأل البرنامج .هل تريد مسح العنصر القديم؟
 لتنفيذ أمر المسح ...قم بضغط حرف ( )Yمن لوحة المفاتيح .

 لإلبقاء عليه ...قم بضغط حرف ( )Nمن لوحة المفاتيح .
ثالثا .االمر ( (Offset
لماذا نستخدم االمر (: (Offset
يتم استخدام االمر ( (offsetلعمل نسخة من االصلي ولكن ( بمقاس مختلف – على بعد
معين من العنصر الرسومي االصلى ).
كيفية استخدام االمر (: (Offset
 -4قائمة ( (Modifyومنها االمر (. (Offset
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 -2يسال البرنامج عن المسافة بين العنصر الجديد والقديم ( Offset distance or
. (through
 -3قم بكتابتها عن طريق لوحة المفاتيح ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يسال البرنامج عن العنصر المراد عمل ( (Offsetله )Select Object to offset( .
 -5قم بتحديده عن طريق نقر زر الفارة االيسر عليه.
 -6يسال البرنامج عن اتجاه عمل ( )Offsetله. )Select Object to offset( .
 -0قم بتحديد االتجاه عن طريق نقر زر الفارة االيسر في هذا االتجاه مع مالحظة :
 اذا كان الشكل مغلق ..يكون االتجاه للداخل أو الخارج .
 اذا كان الشكل مفتوح ..يكون االتجاه لليمين أو اليسار أو اعلى أو أسفل .
 -8قم بضغط مسطرة المسافات للخروج من االمر .

رابعا .االمر ()Array
لماذا نستخدم االمر (:)Array
نستخدم االمر ( )Arrayلعمل توزيع للعناصر الرسومية في صورة توزيع تكراري على
شكل (دائرة-مربع) .
كيفية استخدام االمر ( )Arrayلعمل توزيع مربع:
 -4قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Array
 -2يسأل البرنامج عن العناصر المراد عمل ( )Arrayلها .
 -3قم بتحديدها عن طريق نقر زر الفارة االيسر .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يسأل البرنامج عن شكل توزيع العناصر .
 -5قم باختيار مربع( .)Rectangularعن طريق ضغط مفتاح( .)Rثم قم بضغط مسطرة
المسافات .
 -6يطلب منى تحديد عدد الصفوف( .)Number of Rowsقم بتحديدها .ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
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 -0يطاب منى تحديد عدد االعمدة .)Number of Columns(.قم بتحديدها .ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
 -8يطلب البرنامج تحديد المسافة بين الصفوف .)Distance between rows(.قم
بتحديدها ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -9يطلب البرنامج تحديد المسافة بين االعمدة )Distance between columns(.قم
بتحديدها .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -47يقوم البرنامج بعمل التوزيع التكراري كما تريد .

كيفية استخدام االمر( )Arrayلعمل توزيع دائري:
 -4قائمة( )modifyومنها االمر (. )Array
 -2يسأل البرنامج عن العناصر المراد عمل ( )Arrayلها .
 -3قم بتحديدها عن طريق نقر زر الفارة االيسر .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1يسأل البرنامج عن شكل توزيع العناصر .
 -5قم باختيار مربع( )Polarعن طريق ضغط مفتاح( )Pثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -6يسأل البرناج عن مركز التوزيع الدائري .)Center point of array(.قم بتحديدها عن طريق نقر
زر الفارة االيسر .
 -0يسأل البرنامج عن عدد االشكال المراد أن يتكون التوزيع منها .)Number of items(.قم بكتابتها
عن طريق لوحة المفاتيح .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -8يطلب البرنامج تحديد زاوية التوزيع( .)Angle to fillبمعنى هل تريد التوزيع على شكل دائرة
كاملة ( .)360أم نصف دائرة ( .)180وهكذا قم بتحديدها .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
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 -9يسأل البرنامج هل تريد دوران العناصر حول محورها أثناء التوزيع أم تكون معتدلة بشكل كامل
أثناء الدوران. )Rotate Objects( .
 اذا قمت بضغط مفتاح( )Nمن لوحة المفاتيح ....يتم رسم العناصر معتدلة .
 اذا قمت بضغط مفتاح ( )Yمن لوحة المفاتيح .يتم رسم العناصر تدورحول محورها
-47
االمر .

بعد التحديد قم بضغط مسطرة المسافات ليقوم البرنامج برسم التوزيع ثم يخرج من

خامسا .االمر ()Extend
لماذا نستخدم االمر (:)Extend
يتم استخدام هذا االمر لمد عنصر رسومي لمالقاة عنصر رسومي أخر .وبذلك بغرض
الحصول على خطوط تامة التقاطع .
كيفية استخدام االمر (:)Extend
 -1قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Extend
 -2يسأل البرنامج عن العناصر المشتركة في االمر .سواء الخط المراد مده أو العنصر
المراد انهاء االمتداد عنده .قم بتحديدها عن طريق النقر عليها بزر الفارة االيسر .
 -3قم بضغط مفتاح االدخال( )Enterمن لوحة المفاتيح .للخروج من أمر االختيار .
 -4يسأل البرنامج عن العنصر المراد مده .)Select object to extend(.قم بتحديده عن
طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر .في االتجاه المراد اجراء االمتداد من ناحيته .
 -5يقوم البرنامج بعمل االمتداد .
 -6قم بضغط مسطرة المسافات للخروج من االمر .
سادسا .االمر ()Trim
لماذا نستخدم االمر(:)Trim
يتم استخدام االمر ( )Trimلتنظيف حدود العناصر المتقاطعة أي أنه لعمل هذا االمر البد من
وجود أشكال متقاطعة وهناك رغبة في ازالة االجزاء الموجودة بعد التقاطع.
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كيفية استخدام االمر(:)trim
 -1قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Trim
 -2يسأل البرنامج عن جميع العناصر المشتركة في االمر .قم باختيارها عن طريق النقر
عليها بزر الفارة االيسر .
 -3قم بضغط مفتاح االدخال ( )Enterللخروج من أمر االختيار .
 -4يسأل البرنامج عن العناصر المراد تنظيف حدودها(.االجزاء المراد قصها فقط .وهي
االجزاء الموجودة بعد التقاطع) يتم اختيارها عن طريق النقر عليها بزر الفارة فيقوم البرنامج
بقص هذه االجزاء .
 -5قم بضغط مسطرة المسافات للخروج من االمر .
سابعا .االمر ()Break
لماذا نستخدم االمر (:)Break
يتم استخدام هذا االمر لـ(قص-حذف) جزء من العنصر الرسومي .سواء كان هذا الجزء
المحذوف عبارة عن (نقطة واحدة-جزء من العنصر) ..ويتم القص باختيار نقطتين على
العنصر الرسومي حيث يتم قص الجزء الموجود بينهما .
كيفية استخدام االمر (:)Break
 -1قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Break
 -2يسأل البرنامج عن العنصر المراد قص جزء منه .)Break select object(.قم بتحديده
عن طريق النقر على أي جزء منه بزر الفارة االيسر .
 -3يسأل البرنامج عن النقطة الثانية للقص .كيف وانت لم تحدد النقطة االولى؟ لقد اعتبر
البرنامج ان النقطة التي قمت بنقر زر الفارة عليها في الخطوة السابقة هي النقطة االولى.
ولتقول له انها ليست كذلك ..قم بكتابة حرف( )Fمن لوحة المفاتيح ثم قم بضغط مسطرة
المسافات .
 -4يسأل البرنامج عن النقطة االولى .قم بتحديدها .ثم قم بضغط مسطرة المسافات.
 -5يسأل البرنامج عن النقطة الثانية قم بتحديدها .
 -6يقوم البرنامج بتنفيذ االمر من تلقاء نفسه .
 ...Dynamic وفيه تكون الزيادة أو النقص عن طريق حركة المؤشر القريبة من
نقطة االختيار حيث يقوم البرنامج بازاحة نقطة نهاية الخط لموضع أخر .
 ...Angel هذا االمر موجود ضمن االختيار( )Deltaوهو خاص بالتحكم في زاوية
القوس .

عاشرا .االمر ()Chamfer
لماذا نستخدم هذا االمر:
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يتم استخدام هذا االمر لعمل شطف للعناصر .الن معظم العناصر التكون حادة الحواف مثل
الرسم .
كيفية استخدام االمر (: (Chamfer
 -4قائمة ( (Drawومنها االمر(. (Chamfer
 -2يسال البرنامج عن الضلع االول  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفرة االيسر.
 -3يسال البرنامج عن الضلع الثاني قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر.
 -1يقوم البرنامج بعمل الشطف للحدود بناء على القيمة االفتراضية المسجلة لديه او
المسجلة من اخر عملية شطف قمت بها .ويمكن تعديل مسافة الشطف عن طريق خيارات
االمر التالية:
 .... Distanceيمكن عن طريقه تحديد مسافات الشطف للخطين االول والثاني .

وفيه نتبع الخطوات التالية :
أ -قم بضغط حرف ( . )Dثم قم بضغط مسطرة المسافات .
ب -يسال البرنامج عن قيمة الشطف للخط االول  .قم بادخالها من لوحة المفاتيح ثم قم
بضغط مسطرة المسافات .
ت -قم بضغط مسطرة المسافات مرة ثانية العادة تحميل االمر من جديد .
ج -يطلب منك البرنامج تحديد الخط االول  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة
االيسر.
ح -يطلب منك البرنامج تحديد الخط الثاني  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة
االيسر.
خ -يقوم البرنامج بعمل الشطف للخط
* ... Angleوفيه يتم تحديد مسافات الشطف عن طريق تحديد ( طول الجزء المراد شطفه
من الخط االول والزاوية مقاسه من الخط االول) وفيه نتبع الخطوات التالية :
أ -قم بضغط حرف ( (Aثم قم بضغط مسطرة المسافات .
ب -يطلب البرنامج تحديد قيمة الشطف للخط االول  .قم بتحديدها ثم قم بضغط مسطرة
المسافات .
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ت -يطلب البرنامج تحديد قيمة الزاوية بين الخطين  .قم بتحديدها من لوحة المفاتيح ثم قم
بضغط مسطرة المسافات .
ث -قم بضغط مسطرة المسافات مرة ثانية العادة تحميل االمر من جديد.
ج -يطلب منك البرنامج تحديد الخط االول  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة
االيسر.
ح -يطلب منك البرنامج تحديد الخط الثاني .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة
االيسر.
خ -يقوم البرنامج بعمل الشطف للخطين مع عمل ( (Trimلهما .
* .... Methodيمكن عن طريقة تحديد نوع طريقة الشطف االفتراضية .هل هي (
مسافات – مسافة وزاوية ) والجهاز اصال مضبوط على المسافات .
*  .... Trimويمكن عن طريق هذا االمر جعل البرنامج يترك الخطوط االصلية بعد
انشاءه لخط الشطف وذلك باختيار االمر (. (No Trim
* ... PolyLineيمكن عن طريق هذا االمر جعل البرنامج يقوم بعمل شطف
للخطوط( (PolyLineوذلك باتباع الخطوات التالية :
أ -قم بضغط حرف ( (Pثم قم بضغط مسطرة المسافات .
ب -يطلب البرنامج تحديد العنصر ( (PolyLineالمراد عمل الشطف له  .قم بتحديدها عن
طرق النقر بزر الفارة االيسر على اي خط من الخطوط المكونة له ( حيث انها فعليا خط
واحد) .
ت -يقوم البرنامج من تلقاء نفسه بعمل الشطف لجميع اضالع الشكل  .وتكون قيمة الشطف
حسب القيمة االفتراضية للشطف يمكن تغييرها عن طريق اي خيار اخر.

 -11االمر((Fillet
لماذا نستخدم هذا االمر :
يتم استخدام هذا االمر لعمل استدارة للحواف او الجوانب عند اماكن التقاطع والفرق بينها
وبين االمر ( (Chamferفي ان جوانب االمر ( (Chamferتكون مقطوعة وليست
مستديرة .
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كيفية استخدام االمر (: )Fillet
قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Fillet
 -2يسأل البرنامج عن العنصر االول .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر.
 -3يسأل البرنامج عن العنصر الثاني .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر
 -1يقوم البرنامج بعمل االستدارة حسب قيمة نصف القطر االفتراضية .

كيفية عمل استدارة بقيمة نصف قطر معين:
 -4قائمة ( )modifyومنها االمر ). (Fillet
 -2ضغط مفتاح ( )Rمن لوحة المفاتيح .ثم ضغط مسطرة المسافات .
 -3يطلب البرنامج تحديد قيمة نصف القطر الجديدة لتصبح هي القيمة االفتراضية قم
بادخالها من لوحة المفاتيح .ثم قم بضغط مسطرة المسافات .
 -1قم بضغط مسطرة المسافات مرة ثانية العادة تحميل االمر مرة ثانية .
 -5يسأل البرنامج عن العنصر االول .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر
 -6يسأل البرنامج عن العنصر الثاني .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر
 -0يقوم البرنامج بعمل االستدارة حسب قيمة نصف القطر التي قمت أنت بتحديدها.
خيارات االمر (:)Fillet


 ...Radiusلتغيير قيمة نصف القطر االفتراضية .



 ...Trimاللغاء حذف خطوط التقاطع بعد عمل االستدارة .

...Polylineلعمل استدارة للخطوط ( .)Polylineوفيها يقوم البرنامج بعمل ()Arc

عند االستدارة .
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ثاني عشر ()Explode
لماذا يتم استخدام هذا االمر:
يتم استخدام هذا االمر لتحويل الشكل المرسوم كوحدة واحدة ( )Polylineالى العناصر
االساسية المكونة له .ليتم التعامل مع كل عنصر على حدة .
كيفية استخدام االمر (: )Explode
 -4قائمة ( )modifyومنها االمر (. )Explode
 -2يسأل البرنامج عن الشكل المراد تفجيره (. )Select Object
 -3قم باختيار هذا الشكل عن طريق الضغط على أي جزء به بزر الفارة االيسر .ثم ضغط
مسطرة المسافات .
 -1يقوم البرنامج بتفجير الشكل .

ثالث عشر االمر ()Join
لماذا نستخدم هذا االمر:
نستخدم هذا االمر لتحويل العناصر المكونة للشكل الى وحدة واحدة .أي أن هذا االمر يعتبر
عكس االمر (. )explode
كيفية استخدام االمر (: )Join
 -4قائمة ( )modifyومنها االمر ) (Objectومنها (. )Polyline
 -2يسأل البرنامج عن أحد عناصر الشكل المراد اعادة تجميعه(. )Select Object
 -3قم بالضغط بزر الفارة االيسر على أحد أضالع هذا الشكل ثم قم بضغط مسطرة
المسافات .
 -1ظهور بدائل االمر في سطر االوامر .ومنها قم بكتابة االمر( )Joinثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
 -5يسأل البرنامج عن االجزاء المراد اعادة جمعها مرة ثانية قم بالضغط عليها جميعها
بزر الفارة االيسر ثم قم بضغط مسطرة المسافات مرتين متتاليتين .
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االســـــــئلة البعديـــــــــــــــــــــــــــــــة-:
امالء الفراغات التالية
 -4يقوم االمر  Rotateبتدوير عناصر الرسم المختارة حول ............
 -2يستخدم االمر Mirrorلتوفير نسخة  .......من العناصر المختارة
 -3يستخدم االمر  Breackل  .............و  ..............جزء من عنصر المختار
 -1المصفوفة  ........................يتم توزيع النسخ المطلوبة على محيط دائرة ذات مركز محدد
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اسم الموضوع :الطبقات Layers
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على:
 -4رسم عناصر الرسم على طبقات مختلفة
 -2تسمية هذه الطبقات
 -3حذف هذه الطبقات
 -1تلوين الطبقات
 -5تشغيل واطفاء الطبقات
 -6تجميد واذابة الطبقات
 -0قفل وفتح الطبقات

االســـــــــــــئلة القبليـــــــــــــــة
س -1ماذا نقصد بالطبقات
س -2ماهي امكانية برنامج  AutoCADلرسم العناصر على طبقات

الطبقات الشفافة
مفهوم الطبقات الشفافة :
يوفر البرنامج ( (AutoCadاداة غاية في القوة للتحكم في تنظيم عملية الرسم وهي الطبقات
الشفافة ( (Layersويمكن عن طريقها التحكم في الرسم وتحديد ما يتم طباعته في كل لوحة .
التعرف على مربع حوار ((layers
عندما نبدأ برسم ملف جديد فان الطبقات تكون عبارة عن طبقة مبدئية تسمى الطبقة "صفر"
وتكون االلوان المرسومية بها خطوط هذه الطبقة هي لون افتراضي وهو اللون االبيض .
لمعرفة بعض المعلومات عن الخط المرسوم به الطبقة :
 -1أضغط زر ( (Layersمن شريط االدوات ( (Layersالموجود اعلى شاشة الرسم
مباشرة  .والذي يحوي ازرار خاصة ب( اسم الطبقة – نوع الخط الموجود بالطبقة -التحكم
في الخط الموجود – خصائص الخط) .
 -2يظهر مربع الحوار التالي :
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 -3قم بالضغط على زر ( (Detailليظهر باقي اجزاء المربع  .التي عن طريقها يمكن تغيير
خصائص كل طبقة .
 -4نالحظ ان الجزء السفلى من مربع غير نشط لتنشيطه يجب ان تختار اي طبقة من خانة
( (Nameعندئذ تصبح الخيارات اسفل هذه النافذة فعالة .
* يمكن تغيير لون الطبقة من االمر ( (Colorفي اسفل النافذة .
* يمكن تغيير نوع الخط من االمر (  (Line typeفي اسفل القائمة .
* يمكن ( كتابة -تغيير ) اسم الطبقة الجديدة في خانة (. (Name
* يمكن اضافة طبقة جديدة بالضغط على زر (. (New
* يمكن حذف طبقة موجودة بالضغط على زر (. (Delete
* يمكن جعل الطبقة المختارة هي الطبقة الحالية عن طريق ضغط زر (. (Current
كيفية تحميل خط جديد في القائمة (: (Linetype
 -1الدخول الى تبويب ( . (Linetype
 -2ضغط زر (.(Load
 -3ظهور مربع حوار (.(Load or reload Linetypes
 -4قم باختيار نوع الخط المراد اضافته .
 -5قم بضغط زر (. (Ok
خطوات انشاء طبقة جديدة :
 -1ضغط زر ( (Layersمن شريط االدوات (. (Layers
 -2ظهور مربع حوار (.(Layers &Linetype Properties
 -3ضغط زر (. (New
 -4يقوم البرنامج باضافة طبقة جديدة بالخصائص االفتراضية ( لون ابيض -خط مستقيم –
اسمها . )Layer 1
 -5قم بتغيير مواصفات الطبقة الجديدة حسب اختياراتك .
 -6قم بضغط زر (.(Ok
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خصائص اخرى للطبقات
اوال .الخاصية (: (ON – OFF
يرمز لها برمز المصباح  .وهي تستعمل الظهار واخفاء الطبقات وتتغير اضاءة المصباح
تبعا لذلك فعندما يكون المصباح مضاء تكون الخاصية ( (ONفعالة بمعنى ان الطبقة ظاهرة
.
ثانيا – الخاصية (: (Freeze – Thaw
يرمز لها برمز الشمس  .وهي تستعمل الظهار واخفاء الطبقات وتتغير اضاءة الشمس تبعا
لذلك عندما تكون الشمس مضاءة فان االمر ( (Thawيكون هو الفعال اي ان الطبقة تكون
ظاهرة وهذا االمر شديد الشبة باألمر ( (on – offلكنه اكثر فاعلية منه لسببين :
 -1النه عن استعمال االمر ( (Freezeفان الرسم يكون اسرع من االمر (.(on
 -2االمر ((Freezeاليمكن استعماله للطبقة الحالية  .بعكس االمر (. (on
ثالثا  .الخاصية (: (Lock- Uniock
يرمز لها برمز القفل .وهي تستعمل لفتح وغلق طبقة معينة حيث يمكن تعديلها ((Unlock
او اغالق التعديل بها ( (Lockويتغير شكل القفل تبعا لذلك  .فاذا كان القفل مفتوح فان االمر
( (Unlockهو الفعال .
الخطوات المتبعة لرسم الطبقات
تختلف الخطوات المتبعة في استخدام الطبقات من رسم ألخر وهناك بعض النصائح
للرسومات االكثر انتشارا مثل الرسومات ( المعمارية – االنشائية – الميكانيكية – الكهربية)
.
اللوحات المعمارية :
يتم رسم المحاور ثم يتم توقيع الحوائط للمبنى ثم اكمال المسقط االفقي ثم وضع كل من (
الكهرباء – الصحي – التشطيبات) كل في طبقة منفصلة .
اللوحات االنشائية :
يتم رسم طبقة توضع بها المحاور ثم االعمدة في طبقة اخرى ثم الكمرات ( كل دور في
طبقة) ثم يتم رسم حديد تسليح في طبقة وكذلك االبعاد الموجودة على الرسم ثم يتم رسم
القواعد والسمالت كل في طبقة حتى يسهل التحكم في سمك الخط عند الطباعة .
اللوحات الكهربية :
اذا كانت اللوحات كهرباء للمقاوالت  .فانه يتم رسمها مثل اللوحات المعمارية اما اذا كانت
مولدات فانه يمكن الرسم من الجزء االساسي لهذه اللوحة .
اللوحات الميكانيكية :
يتم توقيع المحاور للشكل ثم نبدأ الرسم .

االســـــــئلة البعديــــــــــــــــــة
امالء الفراغات التالية:
 -4يمكن حذف اي طبقة رسم شرط ان تكون ....................
 -2يمكن تغيير اسم الطبقة بطباعة االسم المطلوب بدآل من ..............
 -3تكون صيغة الرسم في الحالة الفتراضية ............................
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اسم الموضوع  :االبعاد
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على ان يتعرف على:
 -4كيفية وضع االبعاد على عناصر الرسم
 -2وضع النص على ابعاد الرسم
 -3انواع االبعاد

االســـــــــــــئلة القبليـــــــــــــــــة :
 -4بماذا يفيد وضع االبعاد على الرسم؟
 -2هل يمكن وضع النصوص على االبعاد ؟
 -3كم هي المسافة بين خط البعد مع عنصر الرسم؟

اوامر رسم االبعاد
نستخدم االبعاد لبيان بعد معين ل( عنصر رسومي -زاوية معينة) واالبعاد تعتبر عنصر
رسومي مثل باقي عناصر الرسم .
االجزاء المكونة لخط البعد :
الرقم الدال على البعد ( ... (Dimension Textوهو الرقم الذي يكتبه البرنامج لبعد
العنصر ويمكن التحكم في مكان كتابة البعد سواء ( فوق خط البعد – داخل خط البعد – في
مكان حول خط البعد) .
خط البعد( .... (Dimension Lineوهو عبارة عن خط توضيحي يوضح طول البعد
ويمكن التحكم في ( شكله – شكل نهايته) .
خط االمتداد ( .... (Extension Lineوهو خط متعامد على خط االبعاد ويستخدم لتحديد (
بدية – نهاية) العنصر المقاس .
اوامر انشاء وقياس االبعاد
تنقسم اوامر االبعاد الى نوعين من االوامر وهما ( اوامر قياس االبعاد – اوامر تعديل
االبعاد) .
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اوال  .قياس االفقية والرأسية ((Linear
يستخدم االمر ( (Linearلقياس االبعاد للخطوط االفقية والراسية فقط اي انه اليستخدم لقياس
ابعاد الخطوط المائلة ويمكن الوصول لهذا االمر من خالل القائمة المنسدلة ((Dimension
كما يمكن الوصول اليه من شريط االدوات (.(Dimension
خطوات قياس االبعاد االفقية والراسية :
قائمة ( (Dimensionومنها االمر ((Linear
يسال البرنامج عن النقطة االولى للعنصر المراد قياسه .قم بتحديدها باستخدام ادوات
(. (Object Snap
يسال البرنامج عن النقطة الثانية للعنصر المراد قياسه  .قم بتحديدها باستخدام ادوات
( .(Object Snap
يظهر خط االبعاد ويلتصق بالمؤشر .ويكون في انتظار تحديد نقطة لوضعه بها ,قم بتحديد
هذه النقطة عن طريق الضغط بزر الفارة االيسر .
ثانيا .قياس البعد للعناصر المائلة
يستخدم االمر( (Alignedلقياس االبعاد للعناصر المائلة فقط وهذا يمكن الوصول لألمر
( (Alignedمن خالل القائمة المنسدلة (.(Dimension
خطوات قياس البعد للعناصر المائلة :
قائمة ( (Dimensionومنها االمر (. (Aligned
يسال البرنامج عن النقطة االولى للعنصر المراد قياسه .قم بتحديدها باستخدام ادوات
(.(Object Snap
يسال البرنامج عن النقطة الثانية المراد قياسه .قم بتحديدها باستخدام ادوات ( (Object
. Snap
يظهر خط االبعاد ويلتصق بالمؤشر ويكون في انتظار تحديد نقطة لوضعه بها  .قم بتحديد
هذه النقطة عن طريق الضغط بزر الفارة االيسر.
ثالثا  .امر االبعاد ((Continue Dimension
لماذا نستخدم االمر (:(Continue Dimension
يستخدم االمر ( (Continue Dimensionعند قياس المسافات بين الخطوط المتوازية .مثل
المحاور في الرسم وفيه تقوم بقياس البعد ( االفقي – الرأسي) باستخدام االمر ((Continue
للقياس من اخر نقطة كنت متواجد بها  .كما بالرسم :
خطوات استخدام االمر(: (Continue
 -1قائمة ( (Dimensionومنها االمر ( (Linearوذلك لقياس اول بعد.
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 -2قائمة ( (Dimensionومنها االمر (.(Continue
 -3يسال البرنامج عن نقطة الثانية ( حيث انه اعتبر ان اخر نقطة للبعد السابق هي النقطة
االولى).
 -4قم بتحديدها له باستخدام ادوات (.(Object Snap
 -5يقوم البرنامج بوضع البعد على نفس مستوى البعد السابق له مباشرة .
رابعا  .امر رسم االبعاد ((Base Line Dimension
يستخدم االمر ( (Base Line Dimensionلقياس االبعاد من نقطة ثابتة اي انه يتم قياس
كل االبعاد من عندها وهذا االمر مثل االمر ((Continueحبث يلزم اوال وجود خط ابعاد
وليكن ( (Linearثم تتابع القياس بين ( النقطة االولى للبعد -النقطة المختارة) فيكون الناتج
بعد كل نقطة عن النقطة االولى كما بالرسم :
خطوات استخدام االمر (:(Base Line
قائمة ( (Dimensionومنها االمر ( (Linearوذلك لقياس اول بعد.

قائمة ( (Dimensionومنها االمر (.(Base Line
يسال البرنامج عن النقطة الثانية ( حيث انه اعتبر ان النقطة االولى هي نقطة بداية القياس قم
بتحديدها له باستخدام ادوات (. (Object Snap
خامسا  .االبعاد القطرية ونصف القطرية
يمكن قياس قطر الدائرة من خالل االمر ( (Dimeterكما يمكن قياس نصف قطر الدائرة من
خالل االمر (.(Radius
كيفية قياس نصف قطر الدائرة (: (Radius
قائمة (  (Dimensionومنها االمر(.(Radius
يسال البرنامج عن الدائرة او القوس المراد قياس نصف قطره (.Select Arc or (Circle
قم بتحديد الدائرة عن طريق الضغط على اي نقطة على محيطها بزر الفارة االيسر.
يظهر البعد ويلتصق بالمؤشر ويتحرك معك اينما تذهب سواء داخل الدائرة او خارجها .
قم بتحديد مكان وضع البعد عن طريق الضغط على هذا المكان بزر الفارة االيسر.
كيفية قياس قطر الدائرة (: (Diameter
 -1قائمة ((Dimensionومنها االمر (.(Diameter
 -2يسال البرنامج عن الدائرة او القوس المراد قياس قطره (. )Select Arc or Circle
 -3قم بتحديد الدائرة عن طريق الضغط على اي نقطة على محيطها بزر الفارة االيسر.
 -4يظهر البعد ويلتصق بالمؤشر ويتحرك معك اينما تذهب بالفارة .
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 -5قم بتحديد مكان وضع البعد عن طريق الضغط على هذا المكان بزر الفارة االيسر.
سادسا .قياس االبعاد الزاوية
يمكن قياس االبعاد الزاوية عن طريق استخدام االمر ( (Angularوهو يستخدم لقياس
االبعاد ألي زاوية سواء كانت ( خطوط -اقواس -دوائر).
كيفية قياس االبعاد الزاوية :
قائمة ( (Dimensionمنها االمر ((Angular
يسال البرنامج عن العنصر االول  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر.
يسال البرنامج عن العنصر الثاني  .قم بتحديده عن طريق النقر عليه بزر الفارة االيسر.
يظهر البعد ويلتصق بالمؤشر ولتثبيته في مكان معين قم بنقر زر الفارة االيسر في هذا
المكان.
سابعا .قياس االبعاد الزاوية :
يستخدم االمر ( (Leaderلعمل خط ابعاد او خط اشارة الى عنصر معين ويمكن كتابة
ملحوظة او بعد عليه.
كيفية استخدام االمر (: (Leader
قائمة ( (Dimensionومنها االمر (.(Leader
يسال البرنامج عن النقطة االولى لخط االشارة قم بتحديدها.
يسال البرنامج عن النقطة الثانية لخط االشارة  .قم بتحديدها.
يسال البرنامج عن النقطة الثالثة لخط االشارة قم بتحديدها ثم قم بضغط زر الفرة االيمن للخروج
من امر تحديد نقاط خط االشارة.
يسال البرنامج هل تريد كتابة ( المالحظة – البعد) االن
قم بكتابة التعليق.قم بضغط مفتاح ( (Enterمرتين .

االســـــــــــئلة البعديــــــــــــــــــــــــة
س 4اذكر اجزاء االبعاد؟
س 2اذكر انواع االبعاد؟
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اسم الموضوع :الكتابـــــــــــــــة
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على:
 -4ان يتعرف على انواع الكتابات
 -2تغيير نمط الكتابات
وسائل االيضاح :سبورة ,وسائل ايضاح مرئية)(Data show
االســـــئلة القبليــــــــــــــة:
س -1ماهي انواع الكتابات
س -2بماذا يفيد وضع الكتابات على العناصر المكتوبة

الكتابة في الرسم
يوفر برنامج( )AutoCADطريقتين للكتابة في الرسم .ويمكن إنشاء وتعديل كل منهما على
حدة بأوامر معينة:
* الطريقة األولى ....كتابة سطر واحد )Single Line(.ولتنفيذها .قم بفتح قائمة ()Draw
ومنها األمر( )Textومنها(. )Single Line text
* الطريقة الثانية ...كتابة الفقرات ( )Multilineولتنفيذها قم بفتح قائمة ) (Drawومنها
األمر) (Textومنها األمر). (Multiline Text
كتابة وتعديل السطر الواحد )(Single Line
كيفية تنفيذ األمر ):(D Text
 -1قائمة ) (Drawومنها االمر ) (Textومنها االمر ). (Single Line
 -2يسأل البرنامج عن نقطة البداية (Start Point).قم بتحديدها عن طريق النقر بزر الفارة
االيسر .
 -3يسأل البؤنامج عن ارتفاع الكتابة ) (Heightقم بكتابتها من لوحة المفاتيح .ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
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 -4يسأل البرنامج عن زاوية ميل الكتابة ) (Rotate Angleقم بتحديدها ثم قم بضغط
مسطرة المسافات .
 -5تظهر كلمة) (Textفي سطر االوامر .عندئذ أبدأ الكتابة من لوحة المفاتيح .الحظ ان
الكتابة تظهر في مكانها مع مالحظة :
* بضغط مفتاح) (Enterمرة واحدة يتم نقل مؤشر الكتابة الى اول السطر .
* بضغط مفتاح ) (Enterمرتين يتم انهاء االمر .
* بضغط مفتاح) (Back Spaceمن لوحة المفاتيح يتم مسح حرف لكل ضغطة .
* كل سطر جديد (بعد ضغط مفتاح االدخال) يعتبر عنصر رسومي منفصل .
* يتم الكتابة بالخصائص االفتراضية .
 -6قم بضغط مفتاح ) (Enterمرتين  .النهاء أمر الكتابة .
كيفية عمل ) (Styleكتابة جديد :
 -1قائمة ) (Formatومنها االمر ). (Text Style
 -2ظهور مربع الحوار التالي :

 -3قم بضغط زر ()new
 -4يظهر لك المربع الحوار التالي

 -5قم بكتابة االسم الجديد بضغط زر ( )ok
 -6قم بتحديد نوع الخط المستخدم من مربع ()font name
 -7قم بتحديد ارتفاع الخط من مربع ()height
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 -8من القسم ( )effectsقم بتحديد ما يلي :
 ....... )upside( الستخدام كتابة عمودية
 ...... )back words( الستخدام كتابة مقلوبة
 ....... )width factor( لتحديد سمك الكتابة
 ..... )oblique angle( لتحديد زاوية ميل على المحور االفقي
 ...... )preview( لمشاهدة المعاينة
 ..... )rename( لتغيير االسم الجديد
 .....)delet( لمسح االسلوب الجديد
 -9قم بضغط زر ( ) applyلتسجيل عمل النموذج .
كيفية ضبط الكتابة () justify
 -1قائمة ( ) drawومنها االمر ( ) textومنها االمر () single line
 -2قم بكتابة كلمة ( ) justifyفي سطر االوامر ثم قم بضغط مسطرة المسافات
 -3تظهر امامك خيارات االمر التالية :
 .....align يتم تحديد نقطتان تتم الكتابة بينهما
 ....Fit يتم تحديد نقطتان تتم الكتابة بينهما
 .....Middle يتم تحديد نقطة تكون هي مركز الكتابة
 ......Center يتم تحديد نقطة تكون هي مركز الكتابة
 .....Right يتم المحاذاة من ناحية اليمين من نقطة يحددها المستخدم
 ......Lift يتم المحاذاة من ناحية اليسار من نقطة يحددها المستخدم
 .....Top يتم المحاذاة من الحافة العلوية من نقطة يحددها المستخدم
 Bottom يتم المحاذاة من الحافة السفلية من نقطة يحددها المستخدم.....

كتابة وتعديل الفقرات ()m text
كيفية تنفيذ االمر (: )m text
 -1قائمة ( )drawومنها االمر ( )textومنها االمر ()multiline
 -2تظهر رسالة بسطر االوامر بها نموذج ل ( الخط الحالي _ االرتفاع الحالي )
 -3يطلب البرنامج تحديد نقطتين لطرفي مستطيل ليتم الكتابة داخله .قم بتحديدهما عن طريق النقر
بزر الفارة االيسر .فيظهر لك مربع الحوار التالي  .والذي عن طريقه عمل كل من ( كتابة
الفقرات – ضبط نموذج الخط – ضبط ارتفاع الخط وخصائصه)
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 تبويب ( )characterوعن طريقه يمكن اختيار (نوع –حجم – تنسيق – لون) الخط كما
يمكن عن طريق الزر ( ) symbolاختيار العالمات المراد ادراجها في الفقرة ,
 تبويب ( )propertiesوعن طريقه يمكن ( اختيار نوع النموذج المستخدم – ضبط محاذاة
الخط – ضبط سمك الخط – ضبط زاوية ميل الكتابة ) .
 تبويب ( )find/replaceوعن طريقه يمكن البحث عن كلمة  .واستبدالها بكلمة اخرى
الزر (  )Importوعن طريقه يمكن استيراد اى ملفات كتابة من أي مكان مكان من الجهاز
عن طريق الضغط على زر ( .(Exportبشرط ان يكون هذه الكتابات ]بالغة االنجليزية – لها
االمتداد
( .[)*.TXT
كيفية اجراء التعديل على الفقرات :








كتابة االمر (  )D D Editفي سطر االوامر .
يسال البرنامج عن الهدف المراد تغييره (( Select an annotation object
قم بتحديده عن طريق الضغط على أي كلمه في النص بزر الفاره االيسر
ظهور مربع حوار (. )Multiline Text editor
قم باجراء التعديالت على النص .
قم بضغط زر (.)OK
يعود البرنامج الى صفحة الرسم وتالحظ ان االمر ((Selectما زال يعمل .
قم بضغط مسطرة المسافات للخروج من االمر .

االســـــــئلة البعديـــــــــة-:
 -1اكتب عبارة (المعهد التقني كركوك) بطريقة  mtext؟
 -2كيف يمكن الوصول الى االمر dtext؟
 -3امالء الفراغات التالية-:
أ -يستخد م االمر  ......................لكتابة خطوط عديدة من نص الكتابة
ب ..................... -وهو من االوامر الرئيسية للبرنامج ويستخدم لتعريف نمط خط جديد
ت -لتغيير اسم نمط الكتابة نستخدم المفتاح ....................
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اسم الموضوع -:خزن الملفات واستيراد ملفات من برامج اخرى وتصديرها
الهدف من الموضوع:سيكون الطالب قادرآ على:
 -4خزن الملفات
وسائل االيضاح :سبورة  ,وسائل االيضاح المرئية((data show
االســـــئلة

القبليــــــــــــــة:

 -4كيف تخزن ملف في برنامج AutoCAD
 -2كيف تجلب ملفات من برامج اخرى
االمر حفظ (: (Save
يتم حفظ ملف ( (AutoCADبنفس طريقة حفظ برامج (  ( Windowsتماما .مع مالحظة
ان ملفات برنامج ( ( AutoCADلها االسم الممتد (.(DWG
استخدام االمر (: (save as
 العطاء اسم للملف للمرة االولى .
 لحفظ الملف باسم جديد او مكان جديد .
 لحفظ الملف كاصدار مناسب لألصدار ( الثاني عشر-الثالث عشر ) لبرنامج
(.(AutoCAD
استخدام االمر (: (Save
 لحفظ التغيرات التي يتم اجراءها على الملف الذي سبق حفظه .
في حالة استخدام  saveللحفظ اول مرة فان الذي يظهر هو مربع حواري  save asوليس
. save

االســـــــئلة البعديـــــــــة-:
 -1اخزن ملف الذي ترسمه باسمك؟
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اسم الموضوع:عمل  Blocksواستيراد اجزاء من برامج اخرى
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على:
 -4عمل بلوك لمشروع معين
 -2استيراد اجزاء من رسم او نصوص من برامج
اخرى

الكتـــــــــــــــــل والتوصيفات
تعتبر الكتل  blockمن العناصر المهمه نظرا لما تملكه المميزات العديده مثل -:
 .1التعامل مع الكتل يمثل تعامل مع مجموعة عديدة من االوامر مدمجة في امر واحد وهي Array ,
Rotate, Scale , copy
 .2امكانية التعامل مع جزء من الرسم في ملفات اخرى
 .3امكانية تعديل الكتل المرسومة في ملف بشكل سريع جدا
 .4امكانية خزن معلومات كتوصيفات للكتلة يمكن التعامل معها الحقا في برنامج معالجة مثل
Excell
تعريف الكتلة .
يجب تعريف الكتلة ليتم التعامل معها وكما في الخطوات التالية :
 -1نفرض الشكل التالي والذي يمثل شباك مثال

 -2من شريط ادوات الرسم انقر االيقونة  ( make blockيمكن تنفيذ االمر من خالل التسلسل
 draw block makeفيظهر صندوق الحوار block definition
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 -3في الحقل  nameاطبع اسم الكتلة وليكن كركوك
 -4في المنطقة  basc pointاختر المفتاح  pick pointفتالحظ اختفاء صندوق الحوار
وظهورالرسالة Specify insertion base point
 ,ال ك ت لة ح شر ن قطة ت حدي د ال ر سال ة هذه اختر نقطة منتصف الضلع االيسر للمستطيل
الموضحة فيعود صندوق الحوار السابق للظهور
 -5في المنطقة  objectsاضغط المفتاح  select objectsفيخفي صندوق الحوار وتظهر الرسالة
 select objectsتطلب تحديد العناصر التي يتعرف الكتلة
 -6اختر عناصر الرسم ( المستطيل والخطين والوسطين ) ثم اضغط المفتاح  Enterالنهاء عملية
االختيار  .يمكن استخدام  Windowالختيار عناصر الرسم
 -7اضغط المفتاح  OKلغلق صندوق الحوار

حشر الكتلة في ملف الرسم
بعد االنتهاء من تعريف الكتلة يمكن االستفادة منها بحشرها في مواقع مختلفة في الرسم وكما في
الخطوات التالية:
لنفرض الشكل التالي والذي يمثل جزء من مخطط بناية ونريد اضافة شبابيك المعرفة في مواقعها
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شـــــكل ( أ )
 -1من شريط ادوات الرسم اختر ايقونة  insert blockفيظهرصندوق الحوار insert

-2
-3
-4
-5

في الحقل  nameابحث عن اسم الكتلة المطلوب حشرها في مثالنا الحالي كركوك
تاكد من وجود االشارة في الحقل  insertionعند العنوان specify on screen
اضغط  okستالحظ ظهور الكتلة وهي تتحرك مع المؤشر  ,نقطة الحشر لها هي نقطة تقاطع
مؤشر الرسم
حدد نقطة نهاية الجدار الموضحة في الشكل (أ) فتالحظ ان الكتلة قد تم حشرها في هذه النقطة
وكما في الشكل (ب)

شـــــــــــكل (ب)
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التحكم بمواصفات الكتلة المحشورة
 -1كرر تنفيذ االمر insert
 -2في الحقل  scaleتاكد من عدم تنشيط الحقل specify on screen
 -3في الحقل ( )xاطبع الرقم ()2
 -4اضغط  okستالحظ ظهور كتلة الشباك وقد اصبح مقياس السم باتجاه المحور ( )xضعف مقياس
الرسم االصلي للكتلة
 -5اضغط المفتاح  escاللغاء تنفيذ عملية حشر الكتلة
 -6كرر تنفيذ االمر insert
 -7في الحقل  rotationتاكد من تنشيط الحقل specify on screen
 -8اضغط المفتاح  okفيختفي صندوق الحوار وتظهر الرسالة التي تطلب تحديد نقطة حشر الكتلة
 -9اختر نقطة النهاية العلوية للجدار المائل
 -11ستالحظ ان كتلة الشباك حشرت في النقطة المحددة مع ظهور رسالة تطلب تحديد زاوية الدوران
اختر نقطة النهاية السفلى للجدار المائل

مالحظات
 -1لتكبير الكتلة المحشورة اطبع رقم اكبر من ( )1ولتصغيرها اطبع رقم اصغر من ()1
 -2يمكن حشر الكتلة بقيم مختلفة للمقياس باتجاه المحاور المختلفة

االســــــــــــئلة البــــــــــــعدية
 -4اذكر الخطوات الالزمة لعمل بلوك؟
 -2اذكر الخطوات الالزمة ألستيراد جزء من رسم ملف اخر وعمل بلوك منه مع الرسم الجديد؟
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اسم الموضوع :رسم مخطط لمنزل بسيط
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على االستفادة من االوامر السابقة في
رسم مخطط لمنزل بسيط

االســـــئلة

القبليـــــــــــــة-:

 -4ماهي االيعازات التي من الممكن االستفادة منها في رسم مخطط لمنزل؟
 -2كيف تخزن هذا الملف؟

االســـــــــــــــــئلة البـــــــــــــــــعدية :
 -4لديك الخريطة التالية ارسمها بالقياسات المطلوبة على شاشة AutoCAD؟
2اكتب جميع االيعازات لرسم تلك الخريطة؟
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اسم الموضوع :رسم مقطع لمبنى بسيط
الهدف من الموضوع :قادرآ على سيكون الطالب االستفادة من االيعازات
واالوامر السابقة في رسم مقطع لمنزل
القبليـــــــــــــــــة:

االســــئلة
 -1ماهي االيعازات التي من الممكن االستفادة منها في رسم مقطع لمبنى بسيط؟
 -2كيف تخزن هذا الملف؟

االســــــــــــــئلة البـــــــعدية:
 -1ارسم المقطع  A-Aلهذه الخريطة؟
 -2اكتب كل االيعازات التي استعملتها لرسم هذا المبنى ؟
 -3اخزن هذا الرسم في ملف بأسمك؟
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اسم الموضوع :الطبع واالستنساخ واخراج الملفات على الطابعة والراسمة
الهدف من الموضوع :سيكون الطالب قادرآ على :
 -4كيفية الطبع واستنساخ الملفات على الطابعة او الراسمة
وسائل االيضاح(data show) :
االســــــــئلة القبليــــــــــــــة:
س -4هل تعتبر الطباعة المرحلة النهائية للعمل؟
س -2ما الفرق الطابعة والراسمة؟

انــــــــــــــــــــــواع الطبـــــــــــــــــاعة
 لادعاج الرسوة الدتجسيك ( -: ) Plotters
د طابعمات الرسمو الإندسمية ةبممارة ةمد جإماك خمرال مغمماب

للطابعة العادية ولكنم يتميح لم طباةمة صمور أكبمر وتسمتخد

هعه الطابعات بغك ،كبير ي قطاع التصمي
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لطباعة ملف الرسم يتم من خالل اختيار  plotمن قائمة الملف ثم يتم بعد ذلك اختيار نوع الطابعة
ونمط الطباعة

ثم يتم اختيار حجم الطباعة وتحديد اتجاه الطباعة ومقياس رسم الطباعة ويتم تحديد حدود الرسم
المراد طباعته من خالل االختيار windowsمن النافذة التالية-:
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اللادعووواج (  -: ) Printersأجإم مكة تس ممتخد

خم مرال البيان ممات أو

الصور ةل ورق  .وتوجد أنواع ةديدة منإا وهي -:

-1الطابعات الليكرية ( . ) Laser Printers

12طابعات الليكرية الملونة ( Color Laser Printers

عند االنتهاء من رسم عمل معين وبعد حفظه يتم طبعه على اجهزة الطابعة
المتوفرة وعند اختيار امر الطبع من قائمة الملف تظهر النافذة
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التالية حيث يتم فيه تحديد نوع الطابعة ونوع الورق المستخدم

االســـــــــــئلة البـــــــــــعدية-:
س -1يوفر برنامج اوتوكاد طورين للعمل قبل الطباعة اذكرهما؟
س 2اذكر الخطوات الالزمة للطبع على بيبر سبيس Papers space؟
س -3يوفر برنامج اوتوكاد مجموعة من الخيارات لتحديد منطقة الطباعة اذكرها بالتفصيل؟
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