
  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 و بدء العمل    windowsنظام تشغيل  عنوان الدرس :  
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم
   أعرف نظام التشغيل  1

   أعدد وظائف نظام التشغيل  2

   ن مزايا نظام التشغيل أبي 3

   أشغل جهاز الحاسوب   4

   اطبق استخدامات الفارة   5

   الحاسوب بالطريقة الصحيحة اغلق جهاز  6
 

 مكونات الحاسوب المادية و البرمجية التعلم القبلي: 

 وظائف الفأرة

. . 
 

 
 

 

 

--- -------------------------------------------------------------------هو نظام التشغيل   

--------------------------------------------------------------------------------- ---- 

  

 وظائف نظام التشغيل       

1 ----------------------------- 
2 ----------------------------- 
3 ----------------------------- 
4 ----------------------------- 
5 ---------------------------- 

 

 نظام التشغيل  مزايا     
 

1 --------------------------- 
2 --------------------------- 
3 --------------------------- 

 

------------------------------ ----------------------------------------- سطح المكتب هو 

----------------------------------------------------------------------- ------------ 

 
 

 مع مجموعتك بعنوان " استخدام الفارة "  39صفحة   2-2النشاط  نفذ

 

 ------------------------------------------------------- التأشير 
--------------------------------------------------------- النقر 

 ----------------------------------------------------- النقر المزدوج 
 -------------------------------------------------- السحب و االفالت 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 مكونات سطح المكتبعنوان الدرس : 

 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   أعدد مكونات سطح المكتب  1

   أعدد أهم ايقونات سطح المكتب  2

   االيقونات أجري العمليات األساسية على  3

   ابين موقع و وظيفة شريط المهام 4

   أبين موقع و وظيفة زر ابدأ  5
 

 التعلم القبلي:  تشغيل الحاسوب 

 

مكونات سطح        

 المكتب 
اكت

 

 ----------------------------------- هي   windowsااليقونة االساسية في نظام  
 -------------------- و  ----------------------تحتوي ايقونة الكمبيوتر على  

 ------------------------------------ ينتقل الى ايقونة   عند حذف ملف او مجلد 
 -------------------------------------------- توجد ملفات المستخدم في 

 ------------------------ االيقونة التي تستخدم للتعرف الى االجهزة االخرى المرتبطة معا هي 

 بعنوان " ايقونات سطح المكتب " على شكل مجموعات  43صفحة   3-2يرجى تنفيذ النشاط 

 ----------------------------------------------------- االيقونة هي 
 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 من ايقونات سطح المكتب

 

. 

 

 

. 

 

         

. . 

 

على  تنفذمن العمليات التي 
 االيقونة

 

. 

 

 

. 

 

         

. . 

 " على شكل مجموعات ترتيب االيقوناتبعنوان "  44صفحة    4-2يرجى تنفيذ النشاط 
 

 خطوات ترتيب  ايقونات سطح المكتب    
 

 --------------------------------------------          -أ

 ---------------------------------------------  -ب

 ---------------------------------------------  -ت

 ------------------------- --------------تغيير مكان   ايقونةخطوات    

-------- -------------------------------------------- 

 "تشغيل برنامج باستخدام االيقونةبعنوان " 45صفحة    5-2يرجى تنفيذ النشاط 
 على شكل مجموعات 

 

 مجموعاتقائمة ابدأ " على شكل بعنوان "  46صفحة    6-2يرجى تنفيذ النشاط 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 عنوان الدرس : التعامل مع النوافذ
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   اعدد مكونات النافذة  1

   اجري عمايت الفتح و االغالق على النافذة 2

   التصغير على النافذةاجري عمليات التكبير و  3

   اجري عمليات تغيير الحجم يدويا و  النقل على النافذة 4

   ارتب النوافذ المفتوحة بأكثر من طريقة  5
 

 التعلم القبلي:  مكونات سطح المكتب

    my computerافتح نافذة 

 اكتب اسم األجزاء المشار اليها باألسهم

 مع مجموعتك  50صفحة   7-2النشاط  نفذ

 مع مجموعتك  53صفحة  11-2النشاط  نفذ

 مع مجموعتك  52صفحة   9-2النشاط  نفذ مع مجموعتك  53صفحة  10-2النشاط  نفذ

 مع مجموعتك  51صفحة   8-2النشاط  نفذ

 مع مجموعتك  55يرجى تنفيذ جرب بنفسك  صفحة 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 

--------------------------------------- خطوات تغيير حجم النافذة 
 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------- األقصىتكبير النافذة الى الحد خطوات 

 

 --------------------------------------- اغالق نافذة هي خطوات 

 

----------------------------------------- فتح نافذة هي خطوات 
 --------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------- خطوات نقل النافذة هي 
 ----------------------------------------------------
 --------------------------------------------------- 

 

 ------------------------------- تصغير النافذة الى الحد األقصىخطوات 

 المكتباشكال ظهور النوافذ على سطح 

. 

. 

 

 

 

 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 عنوان الدرس : تخصيص سطح المكتب
 
 هداف:   األ

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   اعرف النسق و اخصصه لسطح المكتب 1

   اغير خلفية سطح المكتب  2

   اعرف شاشة التوقف و اخصصها لسطح المكتب  3

   اجري عمليات تغيير الحجم يدويا و  النقل على النافذة 4

   ارتب النوافذ المفتوحة بأكثر من طريقة  5
 

 و اغالقها  القبلي: استخدمات الفارة / مكونات سطح المكتب / فتح نافذةالتعلم 

 

 

 

 

------------------------------------------ خطوات تغيير نسق   
 ------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------- خطوات تغيير خلفية    
 ------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------- ----------- 

 

-------------------------------------- خطوات تغيير شاشة توقف    
 ---------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

 " على شكل مجموعات تخصيص سطح المكتببعنوان "  59صفحة  12  -2يرجى تنفيذ النشاط 
 

النسق هو  

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

 ........ 
 

 .................................................................................................... شاشة التوقف هي 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 Windowsعنوان الدرس : الملفات و المجلدات و مستكشف 
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   اعرف الملف و المجلد 1

   و اشغله   Windowsاعرف برنامج مستكشف   2

   Windowsابين مكونات مستكشف   3

   احدد ملف او أكثر   4

   ةانشاء مجلد جديد اجري عملي 5

   اجري عملية اعادة تسمية ملف او مجلد 6

   اجري عملية حذف ملف او مجلد 7

   عملية نسخ ملف او مجلداجري  8

   اجري عملية نقل ملف أو مجلد 9

   اجري عملية ترتيب الملفات او ا لمجلدات  10
 

 التعلم القبلي: / فتح نافذةو اغالقها 

 

 ..................................................................... ......الملف  هو .........................
 

 ........................................................................... .......المجلد هو ...................
 

 هو ..................................................................................    Windowsمستكشف  
 

  
 

-------------------------- هي    Windowsخطوات تشغيل برنامج مستكشف 
------ ----- -- ------- ----- -- ------- ----- -- ------- --- -
------ ----- -- ------- ----- -- ------- ----- -- ------- -- - 

------------------------------- -------------------- 

 

 من     Windowsتتكون نافذة  برنامج مستكشف 

1-  ------------------------------------------------- 
2-  ------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 ..................................................................... ..............................لتحديد ملف 
 

 ..................................................................... ...........لتحديد مجموعة ملفات متتابعات
 

 ..................................................................... ...........متفرقاتلتحديد مجموعة ملفات 
 
 
 
 

" على شكل   windowsبرنامج مستكشف بعنوان "  64صفحة  13  -2يرجى تنفيذ النشاط 
 مجموعات

 

الى   65صفحة من     17- 2/    16-2/        15   -2/     14- 2يرجى تنفيذ االنشطة  
 على شكل مجموعات    67صفحة 

 

 

--------------------------------------- خطوات انشاء مجلد جديد  
 ----------------------------------------------------
 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 
 

---------------------------------- ادة تسمية ملف او مجلد  خطوات اع 
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

- 

----------------------------------------- ---------- 
 

------------------------------------- خطوات حذف  ملف او مجلد   
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

 -------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 

-------------------------------------- خطوات نسخ ملف او مجلد   
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------- خطوات نقل  ملف او مجلد  
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- 

------------------------------- -------------------- 

 

--------------------------------- ت  او المجلدات    خطوات ترتيب الملفا
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

-- 

----------------------------------------------- ---- 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :

 حمزة عوده هللا المعلم                                                                                ...............................اسم الطالب : 

*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 Windowsعنوان الدرس : مميزات اضافية في نظام التشغيل  
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم
   ابحث عن ملفات او مجلدات  1

   استعيد ملفات او مجلدات او ملفات محذوفة من سلة المهمالت  2

   المهام اتحكم في شريط  3

   أنشئ ايقونة اختصار على سطح المكتب 4

 

 التعلم القبلي: / زر ابدأ / تشغيل برنامج من زر ابدأ 

 

 ....................................................................إللغاء تامين شريط المهام نقوم بما يلي  
 ........................................................................................................... 

  

 مع مجموعتك   71صفحة   18 -2النشاط  نفذ
 

مع   72صفحة   20- 2/  19 -2النشاط نفذ 
 مجموعتك 

 

 على شكل مجموعات  73صفحة     21 -2النشاط   نفذ
 

 على شكل مجموعات  74صفحة     22 -2النشاط نفذ  
 

 خطوات إخفاء شريط المهام
 

1 --------------------------- 
2 --------------------------- 
3 -------------------------- 
4 --------------------------- 

 انشاء ايقونة اختصار على سطح المكتب
 

1 --------------------------- 
2 --------------------------- 
3 -------------------------- 
4 --------------------------- 

 خطوات البحث عن ملف 
 

1 --------------------------- 
2 --------------------------- 
3 -------------------------- 

 خطوات استعادة ملفات من سلة المهمالت 

 

1 --------------------------- 
2 --------------------------- 
3 -------------------------- 

   االفتراضي هو في .............. موقع شريط المهام 
لتغيير موقع شريط المهام نقوم بالخطوات التالية 

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

 



  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 سابع ال -الصف : دة الثانيةملخص الوح تقارب  -مدرسة :

         -: شعبةال وحدة نظام ويندوز  حاســوب   -المادة :
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*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- *- *-*- *-* -*- *-* -*- *-* -*-*- * --*- *-*- * 

 Windowsعنوان الدرس : مميزات اضافية في نظام التشغيل  
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   اشغل برنامج الرسام 1

   أنشئ رسومات على برنامج الرسام و أحفظها  2

   انهي العمل في  برنامج الرسام   3
 

 التعلم القبلي: / زر ابدأ / تشغيل برنامج من زر ابدأ 

 
 خطوات تشغيل برنامج الرسام

1 -------------------------------- 
2 -------------------------------- 
3 -------------------------------- 
4 -------------------------------- 

 خطوات حفظ ملف في  برنامج الرسام
1 -------------------------------- 
2 -------------------------------- 
3 -------------------------------- 
4 -------------------------------- 
 

 .............................................................. خطوات انهاء العمل في برنامج الرسام 
 
 على شكل مجموعات  76صفحة   جرب بنفسكيرجى تنفيذ  

 


