
 هد البريطانية لعلوم الحاسب اآللي ـ فرع شنديالمعا

 

 samiabowaad@hotmail.com  1 / ينورتكلالا ديربلا   إعداد األستاذ : سامي محمود                 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  احلاسب اآليلأساسيات 

Hard Ware

Soft Ware
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 يقدم البيانات مستخدم 

user 

 الستقبال البيانات من المستخدم وحدات اإلدخال

Input Units 

 الستخراج النتائج ) المعلومات( وحدات اإلخراج

Output Units 

 وحدة التحكم

Control unit 

 وحدة التخزين

Storage unit 

 وحدة الحساب

 ALU والمنطق

 المركزية إلجراء العمليات الحسابية أو التخزين ةوحدة المعالج

Processing  Unit 



 هد البريطانية لعلوم الحاسب اآللي ـ فرع شنديالمعا

 

 samiabowaad@hotmail.com  3 / ينورتكلالا ديربلا   إعداد األستاذ : سامي محمود                 
 

 Byte

 K.Byte

 M.Byte

 G.Byte

Visual Basic

 Pascal

java

Operating System

 

DOS

Windows Xp

Word

 Excel

PowerPoint
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  Windows Xp  العمل يف النوافذ

TaskbarStar

 إضافة أهم مكونات سطح املكتب :

 My computerMy document Desktop

 Properties

 Desktop

 Customize Desktop
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My Computer

My Computer

My Document. 

  My network Places

Recycle Bin
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 إغالق احلاسب بأمان :
 star Turn off computer

 تغيري خلفية سطح املكتب:
Properties

 Desktop

 : املؤقتةإعداد الشاشة 
Properties

 screensaver settings
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 ( .tstarتغيري شكل قائمة )
 start

Properties

 Classic start menu

 إعداد الوقت والتاريخ :
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 البحث عن ملف :
 STARTSearch

 ( : Folderإنشاء جملد ) 

New

Folder

New folder

Rename

 

 Copy

 Cut Pest
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 (:Runاألمر ) 

 ترتيب احلافظات ) األيقونات ( علي سطح املكتب :

 Arrange Icons By

 ( :  Control Panelلوحة التحكم) 
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 ( : Startقائمة ابدأ )  
 All Programs

 ( : Accessoriesبعض الربامج امللحقة ) 
Paint

 WordPad

 ( : ntPaiخطوات الدخول لربنامج الرسام )  
 startAll Programs

Accessories  Paint

WordPad 

      مفتاحي)    لإلنجليزية والعكس من خالل الضغط علي  العربيةمن  ةاللغتنبيه : يمكنك تغير 

Alt+Shift) آن واحد . لوحة المفاتيح في في 
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 : ( Paintام )مكونات نافذة العمل يف برنامج الرس

Paint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(WordPad)العمل يف برنامج الدفرت  نافذة مكونات
 

 شريط القوائم

 صندوق األدوات

 شريط العنوان

 صندوق األلوان 

 شريط التلميحات
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WordPad

 

 العمل علي الربامج :

 خطوات احلفظ :
 File saveSave As

 ح ملف جديد او ملف حمفوظ مسبقًا :خطوات فت
NewFileOpen

 النسخ والقص واللصق :
Edit Copy Cut Pest

Select All

 ملحوظة :

 View 

 شريط التنسيق
أزرار المساعده وهي اختصارات 

 لما بداخل القوائم

 المسطرة


