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 االجهزة الذكية. ، الكمبيوتر المحمول ، الكمبيوتر المكتبى الحديثة الكمبيوتر أجهزة أشكال من -1

 محددة نتائج إلى للوصول ومعالجتها البيانات بتخزين يقوم إلكتروني جهاز هوالكمبيوتر -2
 من سلسلة مستخدما   والمنطقية الحسابية العمليات بإجراء القيام طريق عن وذلك( المعلومات)

 .البرنامج عليها يطلق منطقيا   المرتبة التعليمات
و  Data & Informationوالمعلومات   البياناتالكمبيوتر  لنظام األساسية من العناصر -3

والعنصـــــر  Software والبرمجيـــــــــــــات  Hardwareالمـــــــاديــــــــة  المكونـــــــــات

 .     Human wareالبشرى 

 نصوص وصور وأصوات . من أشكال البيانات -4
 تقارير وجداول ورسوم بيانية. من أشكال المعلومات -5

وحدات اإلخراج  Input Units وحدات االدخال الى   Hardwareيمكن تقسيم المكونات المادية  -6

 Output Units  وسائط التخزين و Storage Units  وحدة النظام وSystem Unit.           

 من وحدات اإلدخال واإلخراج فى نفس الوقت. شاشة اللمس تعتبر -7

 وحدة المعالجة المركزية و  Main Memory الذاكرة الرئيسية من أهم مكونات وحدة النظام:  -8
Central Processing Unit "CPU  اللوحة األم وMotherboard. 

ويمكن استرجاعها فى اى وقت وفق  تخزين البيانات والمعلوماتتستخدم وسائط التخزين فى  -9

 .Hard Diskو  Flash Memory احتياجات المستخدم ومن أمثلتها 

 الى :    Main Memoryتنقسم الذاكرة الرئيسية  -10

   Random Access Memory (RAM)العشوائي  الوصول ذاكرة

 .Only Memory (ROM-Read(فقط  للقراءة المخصصة الذاكرةو  

 للبيانات، قياس كوحدة Byteلبايت با ما يعرف يستخدم الكمبيوتر أنظمة معظم في -11

 ومضاعفاتها. Hz الهيرتز هى المعالج سرعة قياس وحدة -12

13- 8 BitByte =  
 1 حيث يمثل  0 أو  1يمثل مرور أو عدم مرور التيار الكهربائى وقيمة البت تكون  Bit البت  -14

 عدم مرور تيار كهربائى.  0مرور تيار كهربائى , ويمثل 

 , Linuxمثل   Operating system أنظمة التشغيل من:  Softwareتتكون البرمجيات  -15
 Windows  البرمجيــــات الخدميـــــــــة و Utilities  لغــــــــات و  مضــــــاد الفيروساتمثل

    ++Cلغة مثــــــــل  Programming Languages البرمجـــــــــة 

 .برامج تنسيق النصوصمثل  Applications  التطبيقات و 
   Analyst محلل نظم :  كل من  Human wareصر البشرى ــــيتضمن العن -16

 .Userمستخدم و  Programmer مبرمج و    Designerمصمم  و 

الفأرة ولوحة المفاتيح والماسح الضوئى والقلم الضوئى و لوحة الرسم  من وحدات اإلدخال -17
 وعصا التحكم.

 والسماعات.الشاشة والطابعة من وحدات اإلخراج  -18
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 (Byte)بايت 1024=   (Kbyte)كيلو بايت  1    -19
 (Kbyte)كيلو بايت  1024=  (Mbyte)ميجا بايت  1   -20

 (Mbyte)ميجا بايت   1024=    (Gbyte)جيجا بايت  1    -21
 (Gbyte)جيجا بايت   1024=       (Tbyte)تيرا بايت    1    -22

 تكون قد والتي المالحظة، أو المشاهدة طريق عن عليها الحصول يمكن التي الحقائق من مجموعة هي -1
.(...موسيقى )صوت ( ،أصوات...لقطات فيديو، صور)صورة، (،...حروف، )أرقام، نصوص شكل في

 (Data) البيانات          

 معين، هدف لتحقيق معنى لها يصبح بحيث وتحليلها وتنظيمها بتصنيفها معالجتها تم   التي البيانات هي -2

 (Information) المعلومات   .الخ...  بيانية ورسوم وجداول تقارير شكل على تكون وقد

 
 النظام وحدة وتشمل. ولمسها مشاهدتها يمكن والتي الكمبيوتر لجهاز الفعلية المكونات هي -3

  الخ... رة الفأ المفاتيح، لوحة الشاشة، مثل بها، متصل مادى( )مكون وكل

 Hardware)المكونات المادية )

 (Input Unitsوحدات اإلدخال) .للجهاز المختلفة البيانات إدخال عن المسئولة األجهزة هي -4

 الكمبيوتر قام التي المعلومات واخراج عرض عمليات عن المسئولة األجهزة هي -5

 (Output Units)وحدات االخراج       .المستخدم لتعليمات وفقا وتنفيذها بمعالجتها

 احتياجات وفق وقت أي في استرجاعها ويمكن والمعلومات البيانات لتخزين تستخدم -6

 (Storage Units) وسائط التخزين    .الكهربي التيار بانقطاع محتوياتها تفقد ال وهي المستخدم

 على بناء   البيانات معالجة عنها ينتج والتي والمنطقية الحسابية العمليات إجراء عن المسئول الجزء هي -7
 ( Central ProcessingUnit (CPU)المركزية  المعالجة )وحدة.المختلفة البرامج أوامر وتعليمات

 .المختلفة المهام ألداء وتوظيفه الكمبيوتر تشغيل في تستخدم التي البرامج مجموعة هي -8

 (Software)البرمجيات          

ومصممي  لمبرمجي فقط متاح فهو به، كتبت الذي المصدر كود مشاهدة يمكن ال التي البرمجيات هي -9

   . Photoshopومن أشهر برامجهــــــــــا  البرمجية لهذه المصنعة الشركة أو الجهة

 (Closed Sources Programs)البرمجيات مغلقة المصدر      

ومن  والتوزيع والتطوير والتعديل االستخدام ألغراض متاح بها الخاص المصدر كود برامج هي -10

 (Open Source Programsالمصدر  مفتوحة )البرمجيات .OpenShotو  Gimp أشهر برامجها 
 

 المصدر مغلقة البرمجيات المصدر مفتوحة البرمجيات

 .االستخدام لرخصة تبعا التكلفة تحدد - .مجانية بصورة غالبا متاحة تكون -

 في للمشاركة للجميع متاح المصدر كود -
 .وتطويره تعديله

 مبرمجين بواسطة يتم المصدر كود تطوير -
 .فقط المالكة للجهة تابعين

 اآلخرين على البرمجية توزيع حرية توفر -
 .قيود بدون

 على الحصول بعد إال باستخدامها مصرح غير -
 .االستخدام رخصة
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RAM ROM

 ROMذاكرة القراءة فقط    RAMذاكرة الوصول العشوائى 
يطلق عليها الذاكرة المتطايرة أو ذاكرة الوصول 
العشوائي، حيث أنها تفقد محتوياتها عند إنقطاع 

الذي يتعامل التيار الكهربي عنها، وهي الجزء 
 معه المستخدم

هي تحتوي على البرامج األساسية الالزمة 

( ومحتواها محفوظ عليها Biosلتشغيل الجهاز )

من قبل الشركة المنتجة، وسميت بذاكرة القراءة 
فقط ألنه يمكن القراءة منها وال يمكن الكتابة 

عليها بواسطة المستخدم العادي، وتسمى ايضا 
أن محتواها ثابت ال يتأثر بالذاكرة الدائمة حيث 

بانقطاع التيار الكهربي فهي تحتفظ بمحتوياتها 
 بصفة دائمة.

 

Operating System 

 الكمبيوتر. برامج أنواع أهم من Operating System  التشغيل أنظمةتعد  -1

 التطبيقاتو  الكمبيوتر لجهاز المادية المكوناتنظام التشغيل مسئول عن تشغيل كل من :  -2
 بموجه يسمى ما طريق عن التشغيل لنظام والتعليمات األوامر توجيه للمستخدم يمكنو  البرمجية

 .Interface رسومية واجهة طريق عن أو Command Prompt األوامر

 . لينكسو    Fedoraو    ابل ماكنتوشو   اندرويدو  الويندوزمن أنواع أنظمة التشغيل :  -3

 أنظمةو  المصدر مفتوحة تشغيل أنظمةو  المصدر مغلقة تشغيل أنظمةتصنف أنظمة التشغيل الى  -4
 .المحمولة للهواتف تشغيل

  Mac OS Xنظام التشغيل در: ـــــــالمص ةـــــمغلق لـــــــالتشغي ةــــمن أنظم -5

نظام التشغيل المصـــــــدر :  مفتوحة التشغيـــــــل أنظمــــة منبينما  windowsنظام التشغيل   و

 Linux  وFedora  وUbuntu. 

 المصدر، وأخرى مغلقة المصدر تشغيل مفتوحة أنظمة منها توجد المحمولة الهواتف تشغيل أنظمة -6
 عند الشراء، خاصة   عند مهم عامل المحمولة الهاتف في البرمجية التشغيل والتطبيقات نظم وتعتبر
 نظام: تشغيلال أنظمة ومن البعض، بعضها المحمولة الهواتف األجهزة بين التقنية المواصفات تقارب

 الهواتف المحمولة، على يقتصر ال وهو المصدر، مفتوح تشغيل نظام وهو Androidاندرويد  تشغيلال

 .Tabletsاللوحية  األجهزة على استخدامه يمكن وانما

 المؤقتة الذاكرة مثل األساسية الجهاز وحدات سالمة من التأكد يتم الكمبيوتر تشغيل بدء عند -7
 الذاتي الفحص برنامج يسمى برنامج بذلك ويقوم الخ...األقراص ومحركات والشاشة ولوحةالمفاتيح

 الشاشة لتظهر التشغيل نظام تحميل يبدأ أعطال وجود عدم حالة (وفيROMالدائمة ) بالذاكرة

 أعماله إلنجاز المستخدم منه لينطلق االفتتاحية
 

 يعتبر أنه الكمبيوتر، كما المادية لجهاز الموارد إدارة عن المسئولة البرامج من مجموعة عن عبارة -1

 من Hardware)األجهزة(  المادية المكونات وبين جهة من وبرامجه المستخدم بين الوسيط بمثابة

 )نظام التشغيل(         .األخرى الجهة
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 ووحدة أدوات وأشرطة ورسومات قوائم شكل في وتظهر المختلفة األوامر والتعليمات على تحتوى -2

 متعة أكثر الكمبيوتر استخدام يجعل مما Mouseهي  معها في التعامل المستخدمة ساسيةاأل اإلدخال

 (لنظام التشغيل Graphical User Interface (GUI)الرسومية  )الواجهة  .وتشويق

سهلة  جذابة بواجهات يتميز وهو ماكنتوش، أبل ألجهزة بصورة أساسية مخّصص النظام هذا -3

 ( Mac OS X التشغيل )نظام        .االستخدام

 (Linuxالتشغيل  نظام )االستخدام. بسهولة للتطوير يمتاز قابل المصدر مفتوح نظام تشغيل هو -4

 على استخدامه يمكن وانما المحمولة، الهواتف على يقتصر ال وهو المصدر، مفتوح تشغيل نظام هو -5

 (Android اندرويد التشغيل )نظام     .Tablets اللوحية األجهزة

لنظام  والتعليمات بتوجيه األوامر المستخدم يقوم حيث Terminalالتشغيل  بعض أنظمة في يسمى -6

 .المفاتيح لوحة باستخدام لذلك المخصص المحث من مكتوبة التشغيل

 (Command Prompt) موجه األوامر        
 

√

 وجود برنامج يجب حيث الكمبيوتر برامج أنواع أهم من  Operating System التشغيل أنظمة تعد -1

 والتطبيقات المختلفة البرامج أنواع باقي تشغيل من نتمكن لكي الكمبيوتر جهاز على مثبت تشغيل نظام

 (√)         .الكمبيوتر لجهاز المادية المكونات إدارة من ولنتمكن

 (√)   الكمبيوتر. جهاز لتشغيل األساسية البنية بمثابة تعد التشغيل أنظمة برامج -2
 التخزين أحد وسائط داخل التشغيل نظام برنامج عن تشغيله عند مرة كل في جهازالكمبيوتر يبحث -3

 يصبح ( وعندهاRAM) المؤقتة  الذاكرة داخل األساسية مكوناته بتحميل يقوم الصلب( ثم القرص )غالبا

 (√)       .المستخدم من األوامر والتعليمات لتلقي مستعدا الجهاز

 (√)      الرسومية. الواجهة ذات التشغيل نظم واجهات تتشابه -4

 (√)     .تتميز أنظمة التشغيل الحديثة بتوفير واجهة مستخدم رسومية  -5
 )×(  المختلفة.  التشغيل نظم بين اإلفتتاحية للشاشة األساسية المكونات ال يمكن أن تتشابه -6

أحد  اختيار يتم التشغيل بدء عند ولكن تشغيل نظام من أكثر على الكمبيوتر جهاز يحتوي أن يمكن -7

 (√)          .تحميله ليتم األنظمة هذه
 والتطبيقات البرامج أنواع باقي تشغيل من نتمكن لكي الكمبيوتر جهاز على تشغيل نظام تثبيت يجب -8

 (√)            .المختلفة
األوامر  موجه نظام خالل من التشغيل لنظام والتعليمات األوامر توجيه للمستخدم يمكن -9

Command Prompt.          (√) 

 )×(    المصدر . مفتوحة التشغيل أنظمة أحد Mac OS Xتشغيل  نظام يعد -10

 (√)     المصدر. ومفتوح تشغيل نظام Androidاندرويد  يعتبر -11
 

 نصى مستند فكل التشغيل نظام مع التعامل عند استخدامها يتم التي الموارد أهم من الملفات تعتبر -1
 ذاته. حد في ملفًا يعتبر معه تتعامل صوت مقطع أو متحركة/ثابتة صورةأو 
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 حالة وفي RAMالمؤقتة  الذاكرة داخل تحفظ الكمبيوتر بواسطة بتنفيذها تقوم التي األعمال جميع -2

 .محتوياتها كل المؤقتة الذاكرة تلك تفقد الكمبيوتر جهاز عن الكهربي التيار انقطاع
 نوع يميزواالمتداد   االمتداد يسمي والثاني األصلي االسم هو األول مقطعين من يتكون الملف اسم -3

 .بنقطة االمتداد عن للملف األصلي االسم حروف و يفصل ثالثمن  غالبا   ويتكون الملف
 .ملفات النظامو  الملفات النصيةو  ملفات الصورو  ملفات الفيديومن أهم أنواع الملفات :  -4

 .الملفات النصيةوالتى من خاللها يتم إنشاء     MS Officeيوجد العديد من البرامج المكتبية مثل  -5

 الحفظ مكان نفس في جديد بإسم الملف من نسخة لحفظ Save As باسم حفظ األمر استخدام يمكن -6

 .آخر مكان في أو الحالي

 .الملف لحفظ Ctrl+S المفاتيح بلوحة االختصار مفاتيح استخدام يمكنك -7
الوصول  يصبح حتى التخزين وسائط لمحتويات تنظيمية عملية هو المجلدات استخدام من الغرض -8

 وسهولة. سرعة أكثر المطلوبة للملفات

 من لوحة المفاتيح. Ctrl+Shift+Nيمكن إنشاء مجلد جديد بالضغط على  -9

 .  فرعية مجلدات أو ملفات على يحتوى قد المجلد -10

 .Move to Trashلحذف مجلد باستخدام القائمة المختصرة للمجلد نضغط األمر  -11

فتظهر الملفات والمجلدات   Trashلحذف المجلد أو الملف الذى تم حذفه نهائيا  : ننتقل الى المجلد  -12

 Deleteالتى تم حذفها ثم نستدعى القائمة المختصرة  للمجلد المطلوب حذفه نهائيا  ونضغط على 
from Trash  .َلحذف المجلد أو الملف نهائيا 

فتظهر الملفات والمجلدات التى   Trashإلستعادة المجلد أو الملف الذى تم حذفه: ننتقل الى المجلد  -13

 Restore fromها ثم نستدعى القائمة المختصرة  للمجلد المطلوب إستعادته ونضغط على تم حذف
Trash   .إلستعادة المجلد أو الملف 

 

 مختلفة، وأنواع بامتدادات التخزين وسائط داخل تخزن التي البيانات من مجموعة هو -1

 طباعتها مشاركتهاأو أو حذفها، أو تعديلها، أو باسترجاعها، سواء معها التعامل المستخدم ويستطيع

 (File) الملف            .الخ...

تحتوى هذه الملفات على مقاطع الصوت والصورة ويتم إنشائها بواسطة برامج خاصة بتسجيل  -2
  ) ملفات الفيديو(        الفيديو أو تسجيل الصوت.

الرسوم وتتضمن بيانات رسومية ولها امتدادات مختلفة تحدد دقة ملفات يتم إنشائها بواسطة برامج  -3
 )ملفات الصور(       الصورة ووضوحها وحجمها.

تخص نظام التشغيل والبرامج واألجهزة المتصلة بالحاسب ويجب عدم العبث بها أو حذفها ملفات  -4
  )ملفات النظام(       حتى ال يختل عمل نظام التشغيل.

 أو مجلد على أحيانا ويحتوي ملفات، مجموعة أو ملف على يحتوي التخزين وسيط داخل مكان هو -5
 )المجلد(      .الفرعية بالمجلدات تسمى أخرى مجلدات

.آخر تخزين وسيط في أو التخزين وسيط نفس في جديد آخر مكان إلى الحالي مكانه من المجلد نقل -6
 )قص المجلد(           

 تخزين وسيط في أو التخزين وسيط نفس في سواء منه احتياطية نسخة على للحصول تكرار المجلد -7
 )نسخ المجلد(           .آخر
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√

 (√)      .إنشائه في المستخدم التطبيق حسب يختلف معينا شكال الملف يأخذ -1

 .Save As باسم حفظ لألمر مساوية Save حفظ األمر وظيفة تكون مرة ألول الملف حفظ عند -2

              (√) 
 (√)       .تذكره ليسهل محتواه يناسب للملف اسم اختيار يفضل -3

 أو أخرى مره استعادته يمكن حيث Trash المحذوفات سلة إلى ينتقل حذفه يتم مجلد أو ملف أي -4

 (√)            .نهائيا حذفه
 (√)  .بشكل دائم يجب حفظها داخل ملفات على أحد وسائط التخزينلإلحتفاظ باألعمال  -5
 (√)   االمتداد. أو الملف أيقونة شكل خالل من الملفات نوع على التعرف يمكن -6
 (√)    .أخرى مره استعادته يمكن المحذوفات سلة داخل المؤقت الحذف -7
 وسيط نفس في سواء منه احتياطية نسخة على للحصول تكراره تعني المجلد لصق/  قص عملية -8

 )×(         .آخر تخزين وسيط في أو التخزين

 (×)     .Shift + S االختصار مفاتيح باستخدام الملفات حفظ يمكن -9
 

(2 )Flash Disk 
)3 )CR-ROM 
(1 )Hard Disk 

 ( حدد مكان حفظ الملف4)

  File قائمة افتح( 1)

 ( اكتب اسم الملف فى المكان المخصص لذلك3)

 فيظهر مربع حوارى  Save as( اختر األمر 2)

 للحفظ  Save( اضغط زر 5)
 

 .للمجلد اسم نكتب( 3)
 فتظهر للفأرة األيمن الزر على ونضغط به المجلد إنشاء المراد المكان الى الفأرة مؤشر توجيه( قم ب1)

 .المختصرة القائمة

 Create الزر نضغط( 4)

 .New Folder األمر على نضغط( 2)
 

 .Copy( باستخدام القائمة المختصرة للمجلد نختار األمر 1)

 فيتم نسخ المجلد.  Paste( نستدعى القائمة المختصرة نختار األمر 3)

 ( ننتقل للمكان الجديد )نفس وسيط التخزين أو وسيط تخزين آخر(.2)
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 ( نكتب االسم الجديد.2)

 .Rename( باستخدام القائمة المختصرة للمجلد نضغط األمر 1)

 .  Renameغط الزر ( نض3)
 

Save Save as

 Save asاألمر  Saveاألمر 
 .مرة ألول الملف إنشاء عند يستخدم . مرة ألول الملف إنشاء عند استخدامه يمكن

 الرغبة الملف مع على تعديل إجراء عند يستخدم
 وبنفس هو كما نفس الملف في التعديل حفظ في

 .االسم

 حفظ أو اسم الملف تغيير إلى الحاجة عند يستخدم
 عند جديد، وكذلك فى ملف تعديله بعد الملف
 .مختلف بامتداد حفظ الملف فى الرغبة

الموارد   في المشاركة أجل من السلكي أو سلكي اتصال وسيط خالل من أكثر أو جهازين ربط هي -1
 )شبكة الكمبيوتر(         واألجهزة(. )البيانات

 اتالمؤسس يف وتستخدم. متجاورة مباني عدة أو مبني داخل أي المساحة محدودة شبكة هي -2

 ( Local Area Network (LAN) محلية شبكة) .لالمنز لخدا أو والجامعات سوالمدارالصغيرة 

 تستخدم وهنا القارات، أو الدول أو المدن مثل كبيرة مسافات تفصلها التي األجهزة لربط تستخدم -3
 وعن تاإلنترن بكةش وتعتبر. المحلية الشبكة عن تختلف األجهزة بين اإلتصال لتحقيق أخريق طر

 (Wide Area Network (WAN))شبكة واسعة المدى   .لمدي ا الواسعة الشبكات نم خاص

 الصوت المتعددة )مقاطع الوسائط أو الكمبيوتر برامج مثل رقميا   مخزنة معلومات نشر عملية هي -4
 خالل شبكات من إليها الوصول إتاحة أي اإللكترونية، الكتب أو أوالمستندات والصور( والفيديو
 .الشبكة أجهزة بين الطابعة مثل المادية المكونات بعض وكذلك الملفات مشاركة يتم حيث الكمبيوتر

 (File Sharing)مشاركة الملفات          
 

 

 :  Network Scopeث المدى ــــــمن أنواع الشبكات من حي -1

  Local Area Network (LAN) شبكة محلية  -أ

 .Wide Area Network (WAN) شبكة واسعة المدى  -ب

 أنها حيث مشكلة حدوث فى مشاركة الملفات في Read/Write   الصالحية استخدام يتسبب قد -2

 على من تماما   حذفه وكذلك له مشاركة بعمل تقوم الذي المحتوى بتغيير الشبكة عبر لآلخرين تسمح
 .فقدها أو المعلومات وتزييف اتالف في يتسبب قد مما جهازك

 بالوصول الشبكة لمستخدمي السماح خالل من فيدورا التشغيل نظام في الملفات مشاركة تنفيذ يمكن -3

 بنفس المتصلة األخرى الكمبيوتر أجهزة خالل من Home داخل المجلد  Public اسمه مجلد الى

 .المجلد داخل مشاركتها المطلوب الملفات نضع الشبكة وبالتالي

أيقونة  Settingsاإلعدادت  من Fedora فيدورا التشغيل نظام فى الجهاز اسم معرفة يمكن -4

Details. 
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Windows

 المجلد. لهذا مشاركة عمل ثم مجلد داخل الملفات ( وضع1)

( والضغط بزر الماوس األيمن ونختار Booksمشاركته )مثال المجلد  المراد المجلد على ( الوقوف2)

Share with  .من القائمة 

 . File Sharingالحوارى  الصندوق فيظهر Specific people( اختر األمر 3)

( اختر المستخدم المطلوب السماح له بمشاركة المجلد من صندوق االختيار وليكن المستخدم 4)

Everyone  المجلد. هذا بمشاركة المستخدمين لجميع للسماح وذلك 

 إلضافة هذا المستخدم لقائمة المستخدمين المسموح لها بالمشاركة. Add( اضغط زر 5)

 الملفات السماح بقراءة يعني Readحيث االختيار  Permission Levelمختلفة من  صالحيات تحديد ( يمكن6)

 .والحذف والتعديل ركا ا بالق السماح يعني Read/writeواالختيار  فقط

 معينة. بصالحيات للمجلد مشاركة عمل إلتمام Share( اضغط زر 7)
 

 . Properties( اضغط على األمر خصائص 2)

 الموجودة على سطح المكتب.  Computer( إظهار القائمة المختصرة أليقونة 1)

 .Computer nameالخانة  في الكمبيوتر جهاز اسم ( يظهر3)
 

 

Sharing 

 الكمبيوتر أجهزة جميع تحتوي على نافذه فتظهر  Networkالكمبيوتر  شبكة رمز على النقر ( يتم1)

 .بالشبكة المتصلين بزمالئك الخاصة
 الدخول يتم بالماوس المزدوج وبالنقر اسمه طريق عن إليه الوصول المطلوب الجهاز عن ( نبحث2)

 تم مشاركتها. التى المجلدات جميع تظهر سوف وعندها  الجهازعلى 
 

Public Fedora

 لفيدورا. اإلفتتاحية للشاشة العلوي الشريط داخل تظهر التي Activitiesعلى  نضغط( 1)

 .Sharingايقونة  فتظهر البحث خانة في Sharingالمصطلح  كتابة في ( نبدأ2)

 المشاركة. اعدادات نافذة ضبط تظهر Sharingايقونة  على ( بالضغط3)

 .Onالوضع  النافذة على يمين أعلى المشاركة زر ( نضبط4)

 .Onالوضع  على ايضا Personal File Sharing( نضبط 5)

 وبالتالي اسمه، طريق عن جهازك الي اآلن الوصول الشبكة لنفس اآلخرين للمستخدمين يمكن بذلك

 للملفات ذلك الوصول عند ويمكنهم أجهزتهم خالل من الخاص بك Publicالى مجلد  الوصول

 .بداخله الموجودا
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√

 )×( .فقط البيانات في المشاركة إمكانية يعطي الكمبيوتر شبكة داخل ببعضها األجهزة ربط -1
 (√)    .المدي الواسعة الشبكات من خاص نوع اإلنترنت شبكة تعتبر  -2
 (√)  االتصال. لتحقيق المحلية الشبكة عن مختلفة طرق تستخدم المدى واسعة الشبكة -3
اآلخرين. المستخدمين اليها يصل لكي بالشبكة جهازك اتصال من البد للمجلدات مشاركة عمل عند -4

             (√) 
 (√)  .مجلد داخل وضعها يشترط ال للملفات مشاركة لعمل ويندوز التشغيل نظام في -5

لجميع  السماح تعني ويندوز التشغيل نظام في لمجلد مشاركة عمل عند Everyoneالمستخدم  تحديد -6

 (√)          المجلد. بمشاركة المستخدمين

 )×(.يصبح من صالحياته تعديل المحتوى readعند إعطاء صالحية ألحد المستخدمين من النوع  -7

 ويندوز. التشغيل نظام في لها مشاركة عمل تم التي للمجلدات للوصول Computerالرمز  يستخدم -8
             )×( 

 بالوصول الشبكة لمستخدمي السماح خالل من فيدورا التشغيل نظام في الملفات مشاركة تنفيذ يمكن -9

 )×(          .Documentالى مجلد 

 ضبط اعدادات يجب فيدورا  التشغيل نظام في متاحة الملفات مشاركة عملية تصبح حتى -10

 )×(        .Offالوضع  على Sharingالمشاركة 
 

 المادية( المكونات – البحث - االسم – المستخدمين – البيانات – المساحة – )الملفات
 البيانات. مركزية الشبكة فوائد أهم من -1
 .المساحة في محدوده شبكة هي المحلية الشبكة -2
 .رقميا   مخزنة معلومات نشر عملية هي الملفات مشاركة -3
 .االسم طريق عن الشبكة داخل اليه الوصول المطلوب الجهاز عن البحث يمكن -4

 Publicلمجلد  الوصول طريق عن بمشاركتها قمت التي ملفاتك الي الوصول المستخدمين يمكن -5

 .بك الخاص

 .Sharingاأليقونة  الى للوصول البحثخانة  في Sharingالمصطلح  نكتب -6
 
 

      

 

المصدر بينما  مغلقةمن برامج إنشاء ومعالجة الصور  Adobe Photoshop يعتبر برنامج  -1

 المصدر. مفتوحة الصور ومعالجة إنشاء برامجمن   Gimp يعتبر برنامج 

 .الصور ومعالجة إنشاء يتيح المصدر مفتوح برنامج هو Gimp برنامج  -2

 multi متعدد وضـــــــــــع ذات نافذة هما شكلين في متاحة تكون GIMP برنامج واجهة -3
window mode   واحد وضع ذات نافذةو single window mode. 
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multi- متعدد وضع ذات نــــــافذة وضــــــع في يكون مرة ألول GIMP برنامج فتح عند -4
window mode   واحد وضع ذات نافذة وضع في جعله يمكن البرنامج استخدام لسهولةو Single 
window mode  وذلك من قائمة Windows  نختار األمـــــــــرSingle window mode  بعدو 

 .Window Mode-Single واحد وضع ذات نافذة وضع في يظل فتحه واعادة البرنامج غلق

   Rectangle Select-Ellipse Select  -(Lasso) Free Selection من أدوات التحديد : -5

- Fuzzy Selection(Magic Wand tool) -Intelligent Scissors   . 

ويمكن الوصول إلى أدوات التحديد  The Main Toolboxاألدوات  مربع في التحديد أدوات تظهر -6

 .واختيار األداة المطلوبة Selection Toolsثم اختيار  Tools من قائمة 

 SHIFT+CTRL+Aأو نضغط  None اختر Select قائمة من :منه والخروج التحديد من لإلنتهاء -7

 .من لوحة المفاتيح
ثم  اداة التحديد الحرلقص جزء محدد من الصورة : نحدد الجزء المطلوب من الصورة باستخدام  -8

 .Cutنختار األمر  Edit من قائمة 
 

 تمكن و المختلفة، الرسومية والتصميمات الصور وانشاء تعديل في للمساعدة تستخدم برامج هي -1
 برامج منها البرامج تلك من العديد وهناك والرسومات الفوتوغرافية بالصور التعديل من المستخدم
 )برامج معالجة الصور(     .المصدر مفتوحة وبرامج المصدر مغلقة

فى  .... والخلفية األمامية األلوان أدوات التحديد، أدوات مثل األدوات من العديد على يحتوي -2

 (The Main Toolbox األدوات مربع)      .Gimp برنامج الـ

 اللصق، النسخ، القص، الحذف، مثل معها للتعامل وذلك الصورة من أكثر أو جزء تستخدم لتحديد -3
 .بأكملها الصورة في التغيير يتم ال حتى وذلك المحدد للجزء اللون تغيير

 (Selection Tools) أدوات التحديد         

 (Ellipse Select) أداة التحديد  الصورة. من الشكل جزء بيضاوي أداة تحديد تستخدم لتحديد -4

 .حرة بطريقة الصورة من منتظم غير جزء أداة تحديد تستخدم لتحديد -5

 (Free Selection (Lasso)الحر  التحديد )أداة       

 بالصورة . متشابهة لونية مساحات لتحديد تحديد تستخدم أداة  -6

  (Fuzzy Selectionأو  Magic Wand tool)أداة التحديد      

 تتغير حيث وقوى بلون واضح مميزة أو محددة منطقة تحديد محاولة عند مفيدة األداة تعتبر تلك -7
 بالضغط إرتكاز نقاط بعمل األداة تلك استخدام ويتم بطريقة واضحة المنطقة تلك حواف عند األلوان

 .اآلخري المناطق باقي عن المميز اللون ذات المنطقة والسحب حول

 (Intelligent Scissors)أداة التحديد بالمقص الذكى       
 

 

√

 بالضغط وللتحديد األدوات مربع في عليها بالضغط Rectangle المستطيل التحديد أداة اختيار يتم -1

 (√)    .مستطيل رسم فيتم تحديده المراد المكان في الصورة فوق السحب مع

 (√)       .فقط  التحديد داخل Pencil Toolباستخدام اداة القلم   خطوط رسم يتم -2

 متعددة نافذة وضـــــــــــع في البرنامج يكون مرة ألول GIMPبرنامج  فتح عند -3

  multi-window mode.             (√) 
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 (√)  حرة بطريقة الصورة من منتظم غير جزء لتحديد (Lasso Tool) الحر التحديد أداة تستخدم -4
 )×(         .التحديد أدوات من تعتبر  Pencil Toolالقلم  أداة -5

 ( √)     .الصورة من الشكل بيضاوي جزء لتحديد Ellipse Selectالتحديد  أداة تستخدم -6
 

 

حيث          المؤشر داخل التحديد يأخذ الشكل 
 يمكن تحريك مستطيل التحديد

المؤشر خارج التحديد يأخذ الشكل           

    والسحب يتم تغيير مكان التحديد. بالضغط
            

 ودقة مسبقا  ألبعاد معدة Gimp  فى برنامج الـداخل المربع الحوارى إلنشاء صورة جديدة قوالب  هي -1

 ( Template) يدويا . ذلك تحديد من بدال منها االختيار ليتم تظهر المقابل السهم على وبالضغط الصورة،

 الحوارى المربع داخل األسهم على بالضغط والعرض( )الطول الجديدة الصورة أبعاد تستخدم لتحديد -2
 (Image Size)          .جديدة صورة إلنشاء

 ( Fill With)  الجديدة. الصورة تعبئة لون جديدة لتحديد صورة إلنشاء الحوارى المربع داخل تستخدم -3
 

 الحوارى الذي المربع فيظهر  New  نختار  File : من قائمة   New Imageإلنشاء ملف صورة جديد  -1

 تعبئة لون للصورة، اللوني الوضع الصورة، دقة ،)والعرض الطول( الجديدة الصورة أبعاد تحديد يطلب

 .الصورة
 الصورة لملف XCF امتداد GIMP برنامج يعطي حيث File من قائمة  Save لحفظ صورة نستخدم أمر  -2

 حالة في مفيد االمتداد وهذا...(  -شفافية  -  Layers) طبقات  الصورة عن المعلومات جميع حفظ ليتم ،

 .فيها والتعديل الصورة ملف فتح إعادة
 

Background

 األدوات. مربع في الخلفية لون مربع على بالضغط آخر بلون الخلفية لون ( الختيار1)
  -ثم نقوم باآلتي: Change Background Colorالخلفية  لون لتغيير حواري مربع فتح ( يتم2)
 الحالي. الخلفية لون لتغير السحب مع الضغط -
- Current الحالي ثم اضغط  الخلفية لون : هوOk. 

 الحواري المربع فيظهر  Newاختر   File( من قائمة 3)

 :التالي اختيار ويتم جديدة لصورة 
 .800×  600 اختيار Templateمن  -

 .Okزر  على اضغط -.Background Colorاختيار  Fill withمن  -
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 سيظهر مربع  Newواختر   Fileقائمة  من جديد ملف إنشئ -1

 حوارى لتحديد ابعاد الصورة الجديدة. 
  :كالتالي EGاالختصار  لرسم Lassoالحر  التحديد أداة اختر -2

 رسم من يتم االنتهاء حتى الحر التحديد بأداة السحب مع بالضغط  Eاألول  الحرف لرسم -

 .الحرف
 تحديد اختفاء يتم لرسمه والسحب الضغط عند أنه مالحظة يجب Gالثاني  الحرف ولرسم -

 .Eاألول  الحرف
 إضافة اختيار على الضغط يتم Lassoالحر  التحديد أداة خيارات من السابق بالتحديد ولإلحتفاظ -

 . Add to current Selectتحديد 

 األمامي. باللون التحديد تعبئة يتم التحديد داخل في Bucket Fill Toolاللونى  الملء أداة اختر -

 .Newاختر   Fileجديدة من قائمة  ملف صورة لفتح -1

 .Ellipseالتحديد  أداة اختر -2

 األدوات. مربع من أخضر األمامي اللون اختر -3
 حواري. مربع فيظهر  Stroke Selectionاختر  Editمن قائمة  -4

 حدود الشكل رسم فيتم Strokeالحواري ثم اضغط زر  المربع من Line widthخط  عرض اختر -5

 األخضر. باللون البيضاوي
 األدوات . مربع من أصفر األمامي اللون اختر -6
 األصفر. اللون وهو األمامي باللون التحديد تعبئة فيتم Fill with FG Colorاختر   Editقائمة  من -7

 
 
 

 

الل ــــــن خـــــــأو م Toolsمن قائمة   The paint Toolsأدوات الرسم ى ـــــول الــــــــيمكن الوص -1

 .Tools Boxمربع االدوات 

   أداةو   lSmudge Too  أداةو  Blend tool  اللوني التدرجو   Pencil Toolأداة القلم يعتبر  -2
lClone too .من أدوات الرسم 

 للرسم اليدوى الحر.  Pencil Toolأداة القلم تستخدم  -3

اللون  أو األمامي اللون باستخدام لوني تدرج لعمل تستخدم أداة هي Blend tool  اللوني التدرج داةأ -4

 .المطلوب اللوني التدرج على للحصول األداة تلك خيارات في التعديل ويتم الخلفي،
 تحريك يتم التي المساحة في بها المحيطة األلوان مع الحالي اللون لمزج تستخدم lSmudge Too  أداة -5

 .بها األداة
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 أشهر ومن( الصورة طبقة نفس في) آخر مكان في الصورة من جزء لنسخ lClone too  أداة تستخدم -6

 .الصور في واإلصالح التعديل استخدامتها
 .بالفرشاة مميزة وحواف حدود رسم في للتحكم الحبر قلم مثل Ink  داةأ ستخدمت -7

 .الرسم أو الصورة من لونية مساحة إلزالة Eraser  داةأ ستخدمت -8

 .واضحة بطريقة للرسم Paintbrush  أداة تستخدم -9
 

 

√

 )×(      .الحر اليدوي للتحديد Pencil Tool" " القلم أداة تستخدم -1

 األداة تحريك يتم التي المساحة في بها المحيطة األلوان مع الحالي اللون لمزج تستخدم Clone Tool  أداة -2

 )×(             .بها
 )×(         .Blend tool التحديد أدوات من -3

  (√)  .تستخدم أدوات الرسم ألغراض مختلفة مثل الرسم اليدوي الحر ولعمل تدرج لوني -4
 ومن( الصورة طبقة نفس في) آخر مكان في الصورة من جزء لنسخSmudge tool   أداة تستخدم -5

 )×(       .الصور في واإلصالح التعديل استخدامتها أشهر
 (√)     .الرسم أو الصورة من لونية مساحة زالةإلEraser   أداة تستخدم -6

 

 الصورة، أبعاد تغيير التحجيم، بالنقل، الصورة هيئة من للتغيير Transform tools  أدوات تستخدم -1

 .األدوات مربع خالل من أو Tools  األدوات قائمة منTransform tools  أدوات إلى الوصول ويمكن

 .النص أو التحديد أو الصورة طبقات أو الصورة لتحريك تستخدم Move tool  التحريك أداة -2

 Move بأداة التحريك مع الضغط في واالستمرار CTRL+ALT  على يتم الضغط التحديد تحريكل -3

 المطلوب. التحديد تحريك فيتم
 .الصورة من جزء لقص تستخدم Crop tool  القص أداة -4

 .للصورة دوران لعمل تستخدم Rotate tool  الدوران أداة -5

 .للصورة أفقي أو رأسئ انعكاس لعمل تستخدم Flip tool  اإلنعكاس أداة -6

 .(والعرض الطول) الصورة مساحة لتغيير تستخدم Scale Tool  مقياس أداة -7
 

√

 (√.  )الصورة أبعاد تغيير التحجيم، بالنقل، الصورة هيئة من للتغييرTransform tools   أدوات ستخدمت -1

 (√)      .النص أو التحديد أو الصورة طبقات أو الصورة لتحريك تستخدمMove tool   التحريك أداة -2

 (√)     .Moveبأداة  التحريك مع الضغط في واالستمرارCTRL+ALT   على بالضغط التحديد لتحريك -3

 )×(          .الصورة من جزء لقص تستخدمRotate tool   أداة -4

 )×(         .إلي أدوات تحديد وأدوات رسم فقط Gimpتنقسم األدوات في برنامج  -5
 )×(           .من أدوات التحجيم والنقل Clone Toolتعتبر األداة  -6

 )×(           . للصورة دوران لعمل تستخدمCrop tool   اةأد -7

 )×(         .للصورة أفقي أو رأسئ انعكاس لعمل تستخدم Scale Tool  داةأ -8

  )×(        والعرض(. الطول) الصورة مساحة لتغيير تستخدم Flip tool  أداة -9
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 لطبقة مرئية.ا لجعل Layer visibilityتستخدم  -1

  للطبقة مصغر لعمل شكل  Layer thumbnailتستخدم  -2

 (.عليه بالضغط تغييره ويمكن) الطبقة اسم بجانبه ويظهر
 .جديدة طبقة إلضافة  New layerتستخدم   -3

 .ألعلى مستوي الطبقة لتحريك Raise layerتستخدم  -4

 .ألسفل مستوى الطبقة لتحريك Lower layerتستخدم  -5

 .الحالية الطبقة لنسخ Duplicate layerتستخدم  -6

 .الحالية الطبقة حذفل Delete layerتستخدم  -7

 .المختلفة الصورة طبقات في والتحكم واإلضافة للتعديل Layers تبويب يستخدم -8
 Windows  القوائم خالل من أو الرئيسة البرنامج واجهة :خالل من  Layers الـ تبويب إلى للوصول -9

 .Layersثم  Dockable Dialogsثم نختار 

 .Active Layer  الحالية الطبقة فتصبح عليها الضغط يتم الطبقة مع لتعاملل -10

ليظهر مربع حوارى ثم نضغط  Layerفى تبويب  New Layerإلضافة طبقة جديدة نضغط على  – 11

Ok. 

 الطبقة رؤيــــــــة رمــــــــز على يتــــــم الضغط مرئية، غير الصورة على تحتوي التي الطبقة لجعل -12

Layer visibility  الطبقة رؤية رمز على الضغط إعادة يتم الطبقة محتوى إظهار وإلعادةفتختفى الطبقة 

 مرة أخرى.
 على الطبقة وإعطاء اسم لها. Double Clickإلعادة تسمية الطبقة نضغط  -13

ثم اختــــــر  Transparencyاختـــــــــــر  Layersمن قائمة :  منها جزء لحذف قابلة الصورة لجعل -14

Add Alpha Channel  وتمثلAlpha Channel الصور شفافية. 
 

 

 .Visible مرئية الطبقات جميع أن من لتأكدا -1

 .Flatten Imageاختر  Image قائمة من واحدة طبقة لتصبح الطبقات ولدمج الطبقات، جميع دمج -2

 .الملف واسم للملف المناسب االمتداد لتحديد Exportاختر  File  قائمة من -3

√

  (√)    .لعمل نسخ للطبقة الحالية Duplicate Layerنضغط علي أيقونة  -1

   )×(     .Layer thumbnailلجعل الطبقة مرئية نضغط علي  -2

 تحديد يتم Fuzzy بأداة األصلية بالصورة األبيض اللون حدد -1

 .الزهور حول التي البيضاء المساحة 
  المساحة مسح فيتم المفاتيح لوحة منDelete  مفتاح على ضغطا -2

 .الزهور حول المحددة البيضاء 
 . Shadowباسم جديدة طبقة درجا -3

 .الزهور شكل وتحديد التحديد لعكسInvert  اخترSelect  قائمة من -4
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 اللون تغيير الحالية الطبقة هي Shadow  الجديدة الطبقة أن من تأكد -5

  التعبئة لعمل Bucket Fill أداة استخدم – الرمادي باللون األمامي   

 .الزهور تحديد بداخل الرمادي باللون اللونية
 .السفلية الطبقة هي Shadow  الطبقة تكون بحيث الطبقات ترتيب أعد -6

 .None ثم اختيار Select   قائمة من التحديد إزالة -7

 .الظل يظهر يلك Move tool أداة باستخدام للزهور العلوية الطبقة حرك -8
 

Filters 

 .مظهرالصورة من التعديل في للمساعدة Filters الفلتر يستخدم -1

 .الفلتر المناسب اختيار مث Filters قائمة من الفلتر الستخدام -2

 .Blurثم  Blur ثم  Filters  قائمة من الصورة وتعتيم لطمس Blur  فلتر يستخدم -3
 

√

 (√)       .الصورة مظهر تعديل في للمساعدة الفلتر ستخدمي -1
 )×(       .لجعل الصورة قديمة Blur Filterيستخدم  -2

 (√)     المناسب. الفلتر اختيار ثمFilters  قائمة من الفلتر الستخدام -3

 (√)  جديد. صورة ملف إنشاء أو للصورة جديدة طبقة إضافة يتم قد Filters  الـ تطبيق عند -4

 

 .Vector Images متجهات صورو   Raster Images نقطية صورمن أنواع الصور  -1

 و  RGB modeوهي  Image  قائمة في Mode  أمر خالل من للصورة اللونية الحالة أو الوضع لتغيير -2

Grayscale mode  وIndexed mode. 

   .Image بقائمة exed Ind  أمر باستخدام Indexed mode  إلى الصورة تحويل يمكن -3
 لملف امتداد GIMP  برنامج يعطي حيث File  قائمة من Save  أمر يستخدملحفظ ملفات الصور  -4

 (.شفافية -Layers  طبقات) الصورة عن المعلومات جميع حفظ يتم حيث XCF  الصورة

قائمة  من Export  األمر خالل من تصديرها فيجب الصورة ملف قراءة األخرى البرامج تستطيع كيل -5

 File مثل المناسب الصورة ملف امتداد اختيار يتم حيث (PNG… –GIF –JPEG .) 
 

 وكلما Pixels الـ من وأعمدة صفوف على تحتوي صورة وكلPixels  متجاورة نقاط من تتكونصور  -1

 ووضوح جودة تتغير كبيرة، للصورة التخزينية المساحة الصورة، وضوح زاد كلما Pixels الـ عدد زادت

 (Raster Images نقطية صور)     .تصغيرها أو تكبيرها عند الصورة

 التخزينية مساحتها تصغيرها، أو تكبيرها عند ووضوحها الصورة جودة في التغير بعدم تتميزصور  -2
 (Vector Images متجهات صور)        .صغيرة

 هذه واتحاد مزج ويتمBlue)   واألزرقGreen  واألخضرRed  األحمر) األولية األلوان من  يتكون -3

  األلوان هذه من أولي لون كل ليعطي لها، والكثافة واإلضاءة التخفيف درجات اختالف مع الثالثة األلوان
 (RGB mode)                              .لونية درجة256
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 بقائمة  Grayscale   أمر باستخدام الرمادي اللونية الحالة أو الوضع إلى الصورة فيه يمكن تحويل -4

Image  األبيض. اللون وحتى األسود اللون من بدءا   تتدرج رمادية درجة256  إلى   و يصل   

             (Grayscale mode ) 
 

√

 )×(     .تصغيرها أو تكبيرها عند الصورة ووضوح جودة تتغير Vector Image  لصورةا -1

 (×) أوتصغيرها تكبيرها عند ووضوحها الصورة جودة في التغير بعدم تتميزRaster Image   صورة -2

 )×(           .للصورة فقط واحد لوني وضع هناك -3
 شاشة خالل من والرسومات الصور عرض حالة في كثيرا   يتناسبRGB mode   اللوني الوضع -4

 (√)               . الكمبيوتر
 (×)      .( واألسود واألخضر األحمر) األولية األلوان منRGB mode   تكوني -5

 (√)    .Grayscaleأمر  باستخدام الرمادي اللونية الحالة أو الوضع إلى الصورة تحويل يمكن -6
  (×)    .Importونختار منها األمر  Fileلعمل تصدير للصورة نفتح قائمة  -7

 بيانتها الصورة تفقد حيث Grayscale mode  إلىRGB mode   من الصورة تحويل يمكن -8

 (√)              .اللونية
 قائمة منSave   األمر خالل من تصديرها فيجب الصورة ملف قراءة األخرى البرامج تستطيع ولكي -9

File.             )×( 

 (√)    .Grayscale modeالى  RGB mode  من الصورة تحويل يمكن -10

 )×(    .التخزينية مساحتها كبرVector Image   الصورة عيوب من  -11
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 مراجعة على األسئلة العملى

 . "school"قم بإنشاء مجلد جديد على سطح المكتب باسم    -1

 فتظهر للفأرة األيمن الزر على ونضغط به المجلد إنشاء المراد المكان الى الفأرة مؤشر بتوجيه قم( 1)

 .المختصرة القائمة

 .schoolالمجلد  اسم نكتبNew Folder.              (3 ) األمر على نضغط( 2)

 قم بالتعرف على اسم جهاز الكمبيوتر الذى تعمل عليه. -2

 الموجودة على سطح المكتب.  Computer( إظهار القائمة المختصرة أليقونة 1)

 . Properties( اضغط على األمر خصائص 2)

 .Computer nameالخانة  في الكمبيوتر جهاز اسم ( يظهر3)

 .ثم قم بعمل مشاركة له على الشبكة"  salam"   باسم المكتب سطح على جديد مجلد بإنشاء قم -3

 فتظهر للفأرة األيمن الزر على ونضغط به المجلد إنشاء المراد المكان الى الفأرة مؤشر بتوجيه قم( 1) 

 .المختصرة القائمة

 .New Folder األمر على نضغط( 2)

 .salamالمجلد  اسم نكتب( 3)

 ونختار األيمن الماوس بزر والضغط( salam المجلد) مشاركته المراد المجلد على الوقوف( 4)

Share with  القائمة من. 

 . File Sharing الحوارى الصندوق فيظهر Specific people األمر اختر( 5)

 .المجلد هذا بمشاركة المستخدمين لجميع للسماح وذلك  Everyone اختر( 6)

 .Add زر اضغط( 7)

×  600 ابعـــــــــــــــــــــــــــــــــاد ذات جديدة صورة قم بإنشاء :   Gimpباستخدام برنامج  -4

 اخضر. الخلفية بلون وتعبئتها 800

 األدوات. مربع في الخلفية لون مربع على بالضغط آخر بلون الخلفية لون ( الختيار1)

  -ثم نقوم باآلتي: Change Background Colorالخلفية  لون لتغيير حواري مربع فتح ( يتم2)
 الحالي. الخلفية لون لتغير السحب مع الضغط -

- Current الحالي ثم اضغط  الخلفية لون : هوOk. 

 :التالي اختيار ويتم جديدة لصورة الحواري المربع فيظهر  Newاختر   File( من قائمة 3)

 .800×  600 اختيار Templateمن  - 

 .Okزر  على اضغط -              .Background Colorاختيار  Fill withمن  - 

 التحديد.  أدوات أحد باستخدام التالية الرسمة قم بتنفيذ:   Gimpباستخدام برنامج  -5

 سيظهر مربع حوارى   Newواختر   Fileقائمة  من جديد ملف إنشئ -1

 لتحديد ابعاد الصورة الجديدة.

  :كالتالي EGاالختصار  لرسم Lassoالحر  التحديد أداة اختر -2

 .الحرف رسم من يتم االنتهاء حتى الحر التحديد بأداة السحب مع بالضغط  Eاألول  الحرف لرسم -

 الحرف تحديد اختفاء يتم لرسمه والسحب الضغط عند أنه مالحظة يجب Gالثاني  الحرف ولرسم -

 .Eاألول 
 إضافة اختيار على الضغط يتم Lassoالحر  التحديد أداة خيارات من السابق بالتحديد ولإلحتفاظ -

 . Add to current Selectتحديد 

 . األمامي باللون التحديد تعبئة يتم التحديد داخل في Bucket Fill Toolاللونى  الملء أداة اختر -
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: قم برسم شكل بيضاوى بحدود ذات لون أخضر وتعبئة باللون األصفر   Gimpباستخدام برنامج  -6

:-  

 .Newاختر   Fileجديدة من قائمة  ملف صورة لفتح -1

 .Ellipseالتحديد  أداة اختر -2

 األدوات. مربع من أخضر األمامي اللون اختر -3

 حواري. مربع فيظهر  Stroke Selectionاختر  Editمن قائمة  -4

 حدود الشكل رسم فيتم Strokeالحواري ثم اضغط زر  المربع من Line widthخط  عرض اختر -5

 األخضر. باللون البيضاوي
 األدوات . مربع من أصفر األمامي اللون اختر -6

 األصفر. اللون وهو األمامي باللون التحديد تعبئة فيتم Fill with FG Colorاختر   Editقائمة  من -7
 -قم بفتح احدى الصور من على جهاز الكمبيوتر ثم قم بعمل اآلتى:   Gimpباستخدام برنامج الـ  -7

 قم بمزج اللون الحالى مع االلوان المحيطة بها. -1

 قم بنسخ جزء من الصورة فى مكان أخر فى نفس الطبقة. -2

 قص جزء من الصورة. -3

 قم بعمل دوران للصورة. -4

 للصورة.قم بعمل انعكاس  -5

 قم بتغيير مساحة الصورة. -6

 من( الفرشاة وحجم شكل) اختر - Smudge أداة اختر :بها  المحيطة االلوان مع الحالى اللون لمزج - 1

 األلوان المحيطة. مع الحالي اللون لمزج الصورة في باألداة السحب مع بالضغط -األداة  خيارات

  Clone األداة ختيارا ( : الصورة طبقة نفس في)آخر مكان في الصورة من جزء لنسخ -2

  مفتاح على طالضغ - بالصورة منه نسخه أخذ المراد المكان بداية على بالمؤشر الوقوف -

”"CTRL به النسخة وضع المطلوب المكان إلى التحرك - (المؤشر شكل يرفيتغ) المفاتيح لوحة من - 

 .النسخ من تماما   نتهاءاال يتم حتى والسحب طالضغ عن التوقف عدم - النسخة لعمل السحب مع طالضغ

 الجزء لتحديد الصورة على السحب مع ثم اضغط  Crop القص أداة اختر لقص جزء من الصورة : -3

 الصورة. من به االحتفاظ المطلوب

 -لدورانها  الصورة على السحب مع اضغط - Rotate. الدوران أداة لعمل دروان للصورة : اختر -4

 .االنتهاء بعد المفاتيح لوحة منEnter   مفتاح على اضغط

 اإلنعكاس. اتجاه اختيار يتمFlip   باستخدام األداةلعمل انعكاس للصورة :  -5

 فيظهر الصورة، على باألداة اضغط -Scale Tool المقياس أداة لتغيير مساحة الصورة : اختر -6

 ارتكاز أركان أحد على السحب مع اضغط -الصورة  ارتكاز وأركان الصورة أبعاد لتحديد حواري مربع

 المفاتيح لوحة من Enter   مفتاح على اضغط -الحواري  المربع خالل من أو أبعادها لتغيير الصورة

 الصور. أبعاد تغيير من االنتهاء بعد

 
 


