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ي الحاسب الخاص بك عىل صورة ملفات ومجلدات. ولكن ما المقصود بالملفات والمجلدات 
يتم تنظيم جميع البيانات �ف

عىل وجه التحديد؟

المجلد هو موقع عىل محرك القرص الصلب يتم االحتفاظ بالملفات والمجلدات داخله، و الملف هو مجموعة من 
ها.  البيانات المختلفة مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو وغ�ي

يتم استخدام المجلدات لتنظيم الملفات للعثور عليها �سهولة، وقد يحتوي المجلد عىل ملفات وقد يحتوي عىل 
مجلدات فرعية أخرى.

 يمكنك 
ً

امج، فمث� يكون إنشاء الملفات من خالل ال�ب
إنشاء ملف رسومات وحفظه باستخدام برنامج الرسام.

إلنشاء مجلد داخل مجلد آخر:

<   اضغط عىل مجلد المستندات
1  .)Documents)

<  اضغط عىل الزر مجلد جديد 
2  .)New Folder)

 لمجلدك واضغط 
ً
<  اكتب اسما

3  . Enter 

2

2

1
إلنشاء مجلد:

<  حدد مكان إنشاء المجلد الجديد 
.)

ً
)عىل سطح المكتب مث�

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل 
منطقة فارغة عىل سطح المكتب، 
ثم اضغط جديد (New(، واخ�ت 

1  .)Folder) مجلد

<  اكتب اسم المجلد الجديد ثم 
2  . Enter  اضغط عىل 

1

3

ع�ي المجلدات والملفات أسماء مرتبطة بمحتواها. تجنب التسميات المربكة مثل ملف1، وملف2، وملف3. حاول أن تُ

نصيحة ذكية

الملفات والمجلدات
الثالث الدرس 
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ي 
عند وجود الكث�ي من البيانات، ُيفضل تنظيمها �ف

مجلدات. لقد تعرفت مسبًقا عىل كيفية إنشاء المجلدات 
والمجلدات الفرعية. هيكلة المجلدات تشبه الشجرة 

ذات الفروع.

مجلد

مجلد فر�ي

اس�ي

مالحظات تمارين

تمارين رياضيات تمارين تاريــــخ

نسخ / نقل المجلدات والملفات
ل�ي تقوم ب�عادة ترتيب هيكلية المجلدات والملفات أو نسخها إ� موقع 

ف عليك استخدام أمر النسخ (Copy( وأمر القص (Cut(. تقوم  آخر، يتع�ي
ي موقع� آخر، بينما تقوم 

عملية النسخ ب�نشاء نسخة من المجلد أو الملف �ف
عملية القص بنقل ذلك الملف أو المجلد إ� الموقع اآلخر.

1

لقص / نسخ مجلد / ملف:

ي قرصك 
<  حدد موقع المجلد أو الملف �ف

1 الصلب. 

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عليه واضغط 
نسخ (Copy( أو قص (Cut( أو اضغط 

2  . Ctrl  + X Ctrl أو   + C

<  انتقل إ� المكان الذي تريد نسخ
3 المجلد � الملف إليه. 

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل مساحة 
فارغة واضغط عىل لصق (Paste( أو 

4  . Ctrl  + V اضغط 

4

2

3

إن أوامر النسخ والقص واللصق �ي أك�ث األوامر المستخدمة شيوًعا عند مستخد�ي الحاسب. تعرف عىل هذه األوامر جيًدا حيث ستقوم 
: تحديد العن�، ونسخه أو قصه، ثم نقله إ� المكان الذي تريده ولصقه.  امج من خالل القيام بما يىلي ي كل ال�ب

باستخدامها بالطريقة ذاتها �ف

نصيحة ذكية

ستكون النتيجة بهذا الشكل عند الضغط عىل األمر قص. ستكون النتيجة بهذا الشكل عند الضغط عىل األمر نسخ.

اس�ي

تمارين مالحظات 

تمارين تاريــــختمارين رياضيات تمارين تاريــــخ

اس�ي

تمارين مالحظات

تمارين رياضيات تمارين تاريــــخ
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هناك طرق ذكية أك�ث سهولة لنسخ أو نقل الملفات والمجلدات.
لقد تعلمت الطرق األساسية للسحب واإلفالت لنسخ أو نقل ملف أو مجلد عىل الحاسب الخاص بك. 

يتيح لك السحب واإلفالت نقل ملف أو مجلد إ� موقع محدد يتم اإلشارة إليه بالفأرة.

ًة إ� جهاز تخ�ين ببضع خطوات.  يمكنك أيًضا نسخ عن� مبا�ش

إلرسال عن� إىل جهاز تخزين:

<  حدد موقع المجلد � الملف 
1 الذي تريد نسخه. 

 <  اضغط بزر الفأرة األيمن عليه 
واضغط عىل إرسال إىل

2  .)Send to)

<  اضغط عىل جهاز التخ�ين 
3 المطلوب. 

لسحب و�فالت )نقل( عن�:

<  حدد موقع المجلد � الملف الذي 
1 تريد نقله. 

<  افتح المجلد الذي تريد نقل مجلد أو 
2 ملف إليه وضْعه بالقرب منه. 

<  اضغط بصورة مستمرة عىل المجلد 
أو الملف الذي ترغب بنقله وانقل 
3 مؤ�ش الفأرة إ� النافذة األخرى. 

4 < أفلت زر الفأرة. 

إذا ضغطت باستمرار 
عىل زر الفأرة باإلضافة 
لزر ctrl فسيتم نسخ 
 من نقله.

ً
الملف بد�

2

يمكنك بنفس 
الطريقة نقل مجلد أو 
ملف إ� مجلٍد آخر 

ي نفس النافذة.
�ف

3

1

4

2

1

3

إذا ضغطت باستمرار 
عىل زر الفأرة باإلضافة 
 فسيتم نسخ 
 من نقله.

ً
الملف بد�
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البحث عن مجلد أو ملف
عندما يكون لديك الكث�ي من الملفات عىل جهاز الحاسب الخاص بك، 

فمن الطبي�ي أن تن� المكان الذي حفظتها فيه، لذلك إذا كنت بحاجة إ� 
ملف، فيمكنك البحث عنه.

2

1

لحذف مجلد:

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل المجلد الذي تريد 
1 حذفه. 

2 .)Delete) اضغط عىل حذف >

إلعادة �سمية مجلد: 

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل المجلد الذي 
1 واضغط إعادة التسمية تريد إعادة تسميته 

2  .)Rename)

. Enter  < اكتب االسم الجديد واضغط 

2

1

فمن الطبي�ي أن تن� المكان الذي حفظتها فيه، لذلك إذا كنت بحاجة إ� 

البحث عن ملف / مجلد: 

ي الزاوية العلوية اليم�ف من النافذة المفتوحة ستالحظ 
<  �ف

وجود مربــع نص خاص بالبحث الرسيــــع. اكتب اسم الملف 
1 الذي تريد البحث عنه هنا. 

<  سيبحث ويندوز تلقائًيا عن الملفات بهذا االسم
2  ويعرضها. 

1

2

لتحديد مجلد، 
 
ً
اضغط عليه مرة

واحدة، ولتحديد 
مجموعة ملفات 

Ctrl اضغط زر
ها جميًعا. واخ��
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االختصارات
ي كل مرة تريد 

ي البحث عنه �ف
ي كث�ي من األحيان وال تريد تضييع الوقت �ف

قد تحتاج للعمل عىل ملف أو استخدام برنامج محدد �ف
استخدامه فيها، لذا نقوم ب�نشاء اختصارات.

ا، فيمكنك إنشاء اختصار  ً االختصار هو ”رابط“ إ� مجلد أو ملف أو برنامج. إذا كان هناك ملف أو برنامج تستخدمه كث�ي
ًة إليه. لنشاهد كيف يمكنك فعل ذلك. يأخذك مبا�ش

، تظهر قائمة بالعديد  ف عندما تضغط بالزر األيمن للفأرة عىل اختصار مع�ي
من الخيارات، أحدها هو خيار الحذف. إذا تم الضغط عىل هذا الخيار سيتم 
حذف االختصار الذي أنشأته، ول�ن تذكر أن حذفك لالختصار يحذفه فقط 
. كما ال يمكنك فتح اختصار منس�خ أو  وال يحذف الملف أو المجلد األصىلي

منقول إىل جهاز تخزين آخر.

ة عىل سطح  إلنشاء اختصار مبا�ش
المكتب:

<  اضغط عىل زر الفأرة األيمن عىل 
الملف الذي تريد إنشاء اختصار 

1 ثّم اذهب إ� إرسال إىل له 
2  .)Send to)

<  اضغط عىل سطح المكتب 
إنشاء اختصار.

3  )Create Desktop Shortcut)
وسيتّم إنشاء اختصار عىل سطح 

المكتب.

2

1

2

3

يط المهام» ال تحتوي عىل أية أسهم رغم  عد هذه قاعدة عامة، فرموز «�ش يحتوي كل رمز الختصار عىل سهم صغ�ي بجانبه ولكن ال تُ
يط  يط. لحذف هذه االختصارات من �ش يط المهام من خالل سحبها و�فالتها للرسش ي �ش

امج والملفات �ف أنها اختصارات. يمكن ت�بيت ال�ب
.)Unpin from taskbar) يط المهام المهام اضغط بزر الفأرة األيمن عليها ثم اضغط إزالة التثبيت من �ش

نصيحة ذكية

إلنشاء اختصار:

<  افتح موقع العن� الذي تريد 
1 إنشاء اختصار له. 

<  اضغط عىل زر الفأرة األيمن ثّم 
اضغط إنشاء اختصار 

2  .)Create shortcut)

ي نفس 
<  سيتم إنشاء اختصار �ف

3  . الموقع مثل العن� األصىلي

<  انقل االختصار إ� موقع جديد 
باستخدام الفأرة )اسحب الرمز 

وأفلته(.

1

2

3
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إلعادة �سمية ملف مضغوط: 

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عليه واضغط
1  .)Rename) إعادة �سمية

. Enter  <  اكتب اسما جديدا واضغط 

1

إذا ضغطت ضغًطا مزدوًجا عىل الملف المضغوط لفتحه، فستالحظ مقدار تغ�ي 
ي هذا المثال كان حجم الملف األصىلي 13

حجم الملف من خالل ضغطه، ف�ف
كيل��ايت، وأصبح بعد ضغطه 10 كيلو بايت فقط.

الملفات والمجلدات المضغوطة
ة عىل الحاسب الخاص بك وقد ترغب بتصغ�ي حجمها. يمكن إجراء ذلك  ي بعض األحيان مساحة كب�ي

َتْشَغل الملفات أو المجلدات �ف
باستخدام تقنية ضغط الملفات، حيث إن الملف المضغوط َيْشَغل مساحة تخ�ينية أقل وبذلك يمكن نسخه إ� حاسب آخر أو إرساله 

ي �شكٍل أسهل.
و�ف يد اإللك�ت ع�ب ال�ب

يمكنك نسخ الملفات أو المجلدات المضغوطة ونقلها بوصفها ملفات، ويمكنك أيضا استخدامها بوصفها مجلدا بحيث يمكنك إضافة 
الم�يد من الملفات إليها أو يمكنك حذف الملفات منها.

لضغط ملف أو مجلد:

<  ابحث عن الملف أو المجلد الذي 
تريد ضغطه، واضغط عليه بزر الفأرة 

1 ، ثم اذهب إ� إرسال إىل األيمن 
 .)Send to)

<  اضغط عىل مجلد مضغوط
2  .)Compressed zipped folder)

<  سيتم إنشاء ملف مضغوط جديد 
3 بنفس الموقع وبنفس االسم. 

هناك ط�يقة أخرى إلعادة �سمية الملف 
 F2 و�ي تحديد الملف والضغط عىل زر 

ي لوحة المفاتيح.
�ف

1
3

2

يختلف مقدار الضغط للملفات حسب نوع الملف، فعىل سبيل المثال، تكون ملفات الصور بامتداد JPEG مضغوطة 
ة. ي يمكن ضغطها بنسبٍة كب�ي ي حجمها بعد ضغطها، عىل عكس الملفات النصية ال�ت

ا �ف ً ا كب�ي ً ، ولذلك لن نالحظ تغ�ي
ً

فع�

نصيحة ذكية
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1

3

الستخراج ملف من مجلد مضغوط:

<  ابحث عن المجلد المضغوط الذي 
ي  يحتوي عىل الملفات أو المجلدات ال�ت
تريد استخراجها واضغط عليه ضغًطا 

  1 مزدوًجا. 
2 <  ابحث عن الملف المطلوب وحّدده، 

3 ثم انقله إ� الموقع الذي تريده. 

5

2

1

2

الستخراج جميع الملفات من مجلد 
مضغوط:

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل أيقونة 
المجلد المضغوط واخ�ت استخراج الكل 

1  .)Extract All)

ي نافذة استخراج (Extract(، اضغط 
<  �ف

2  .)Browse) استعراض

ي نافذة حدد وجهة
<  �ف

(Select a des�na�on(، حّدد 
واضغط  3 الموقع المطلوب لملفاتك 

عىل تحديد مجلد
4  .)Select Folder)

5  .)Extract) ثم اضغط عىل استخراج  >

كة PKWARE، وترجع التسمية  ي العام 1989 عىل يد فييل كاتز من �ش
ظهر تنسيق الملفات المضغوطة ألول مرة �ف

ي صديق فييل الذي أراد اإلشارة بها إ� أن هذا هو برنامج الضغط األ�ع.
ي الرسعة لروبرت ماهو�ف ي تع�ف «ZIP» ال�ت

لمحة تاريخية

4
3
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لمعرفة المزيد من المعلومات حول 
الملفات:

<  افتح مجلد المستندات
(Documents( واضغط عىل 

يط قائمة  عرض (View( لفتح �ش
1 النافذة. 

2  )Sort by) اضغط فرز حسب  >
ثم اضغط اختيار األعمدة 

3 حدد   )Choose columns)
4 ي تريدها.  المعلومات ال�ت

5  .)OK) اضغط موافق  >

معرفة حجم وتفاصيل الملفات وتغي�ي ط�يقة عرض 
األيقونات

ي يمكن أن تظهر بها قائمة  هناك مجموعة متنوعة من الطرق ال�ت
ي مجلد.

ملفاتك �ف

لمعرفة حجم وتفاصيل الملف:

<  افتح مستكشف الملفات
(File Explorer( و اضغط مجلد 

واضغط مثً� مجلد المستندات
(Documents(. ستظهر قائمة 

1 الملفات. 
2  .)View) اضغط عىل زر عرض >

 ،)Layout) ي مجموعة التخطيط
<  �ف

افتح قائمة خيارات العرض بالضغط 
3 عىل السهم لألسفل. 

<  حدد الخيار الذي تريد تغي�ي طريقة 
4 العرض إليه. 

يمكنك تغي�ي طريقة العرض ليتم عرض 
: األيقونات كما يىلي

 
ً
ة جدا أيقونات كب�ي

،)Extra Large Icons)
،)Large Icons) ة أيقونات كب�ي

 ،)Medium Icons) أيقونات متوسطة 

،)Small Icons) ة  أيقونات صغ�ي

 ،)Details) تفاصيل ،)List) الئحة
.)Content) مضمون ،)Titles) عناوين

2

3

1

4

1
2

يمكنك تغي�ي ترتيب عرض 
ي ستظهر  المعلومات ال�ت

من خالل تحديد المربعات 
المناسبة والضغط عىل زر 

تح�يك ألعىل
(Move Up( وزر تح�يك 
.)Move Down) ألسفل

5

3

4
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سلة المحذوفات
هل تستطيع رؤية سلة المحذوفات عىل سطح مكتبك؟ هل تعلم أنه عند حذفك لملٍف أو مجلٍد ما من الحاسب الخاص بك 

ال ُيحذف بصورة نهائية، بل يتم إرساله إ� سلة المحذوفات؟
ي سلة المحذوفات.

ت رأيك �شأن ملٍف أو مجلٍد حذفته، فيمكنك العثور عليه �ف إذا حذفت شيًئا ما عن طريق الخطأ أو غ�ي

لفتح سلة المحذوفات:

<  اضغط ضغًطا مزدوًجا عىل أيقونة 
 )Recycle Bin) سلة المحذوفات
عىل سطح المكتب وستظهر نافذة 

1 تحتوي عىل كل ما حذفته. 

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل 
ملف أو مجلد بهدف استعادته
(Restore( أو قصه (Cut( أو 

2  .)Delete) حذفه

1

2

3

لحذف جميع العنا� من سلة 
المحذوفات:

<  اضغط بزر الفأرة األيمن عىل 
أيقونة سلة المحذوفات عىل 

1 سطح المكتب. 

<  اضغط عىل خيار إفراغ سلة 
المحذوفات

2  .)Empty Recycle Bin) 

<  اضغط عىل نعم (Yes( عند 
ظهور رسالة التأكيد. سيتم 

إزالة جميع الملفات داخل سلة 
3 المحذوفات بصورة نهائية. 

12
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تدريب 1

تدريب 2

حاول إنشاء المجلدات التالية 
ي الحاسب الخاص بك وفق 

�ف
المخطط الظاهر أمامك.

اس�ي

إكسل وورد امتحانات 
نظرية

تمارين 
نظرية

امتحانات 
عملية

تمارين 
عملية

برامج امتحانات تمارين

لنطبق مًعا

ي أدناە يمكنك رؤية قارات العالم و�عض الدول اآلسي�ية.
ي الرسم البيا�ف

�ف

ئ اآلن المجلدات والمجلدات الفرعية من أجل إنشاء المخطط أعالە:  أن�ش
ي المخطط السابق سيكون بهيئة مجلد عىل حاس��ك.

كل مستطيل �ف

قارات العالم

أفريقيا أمريكا الشمالية اليا أمريكا الجنوبيةأس�ت

أوزبكستانالمملكة العربية السعودية

نيبال اإلمارات العربية المتحدة

أوروباآسيا ي القطب الجنو�ب

ي مجلد المستندات.
ئ مجلًدا جديًدا باسم ”قارات العالم“ �ف < أن�ش

ئ سبعة مجلدات فرعية جديدة باألسماء التالية:“آسيا“، ”أفريقيا“،  <  داخل مجلد ”قارات العالم“، أن�ش
.“ ي اليا“ و ”القطب الجنو�ب ”أوروبا“، ”أمريكا الشمالية“، ”أمريكا الجنوبية“، ”أس�ت

ئ داخله أربــع مجلدات فرعية أخرى باسم ”المملكة العربية السعودية“،  <  افتح بعد ذلك مجلد ”آسيا“ وأن�ش
”اإلمارات العربية المتحدة“، ”أوزبكستان“ و ”نيبال ”.

النشاط

 إنشاء المجلدات والمجلدات الفرعية
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تدريب 3

."G7.S1.1.2 _ي الحاسب الخاص بك مجلد باسم "القارات
�ف

ئ اختصاًرا له عىل سطح المكتب ثم افتحه. >  ابحث عن هذا المجلد، وأن�ش
داخل المجلد السابق مجلدان فرعيان مضغوطان باسم "خرائط" و "أربــع دول آسيوية".  •

."G7.S1.1.2_استخرج الملفات من المجلد المضغوط "خرائط" إ� المجلد "القارات  •

افتح اآلن المجلد المستخرج "خرائط"، ثم اضبط طريقة عرض الشاشة عىل لوحة المعاينة، وسمِّ ملفات الصور   •  
ي مجلد "قارات العالم". عىل سبيل 

المضمنة بالنسبة إ� محتواها، ثم انقلها إ� المجلد الفر�ي المناسب الذي أنشأته �ف
ا احذف المجلد الفارغ "خرائط". ً المثال سمِّ صورة "خريطة آسيا" وانقلها إ� المجلد الفر�ي "آسيا". وأخ�ي

افتح المجلد «القارات_ G7.S1.1.2» مرة أخرى.
: >  استخرج الملفات من المجلد المضغوط " أربــع دول أسيوية "، ثم قم بما يىلي

ي مجلد "قارات العالم".
حدد المجلد الفر�ي "آسيا" لجعله وجهة الستخراج الملفات الموجودة �ف  •

ئ مجلدا جديدا لوضع الملفات المستخرجة وسمِّ هذا المجلد الجديد باسم "أربــع دول آسيوية". أن�ش  •

ات الالزمة عىل  >  سيحتوي اآلن المجلد المستخرج باسم "أربــع دول آسيوية" عىل أربعة ملفات لصور. حاول إجراء التغي�ي
: تفاصيل المجلد لعرض المعلومات مع توضيح دقة الصورة األفقية والعمودية للصورة ثم أ�مل الجدول التا�ي

الدقة األفقية الدقة الرأسية

العلم األول

ي
العلم الثا�ف

العلم الثالث

العلم الرابع

ي 
ائح ثّم دقق �ف >  ابحث داخل المجلد الجديد "أربــع دول أسيوية" عن ملف " آسيا الحالية" وافتحه، وافحص الرسش

األعالم الخاصة بكل دولة تّم عرضها.
انسخ كل علم إ� المجلد الفر�ي المناسب للبلدان.  <

ئ الجدول أدناە. ّ اضغط اآلن مجلد "قارات العالم" لتقليل حجمه وتقليل مساحة التخزين، ثم ع�ب

............................................................................................................................ حجم المجلد قبل الضغط

............................................................................................................................ حجم المجلد بعد الضغط

المجلدات الفرعية: ......................................................................................

......................................................................................................... الملفات: 
ي يحتوي عليها  عدد المجلدات الفرعية والملفات ال�ت

مجلد "قارات العالم"

احذف مجلد «قارات العالم» ثم افتح سلة المحذوفات من أجل استعادته إىل مجلد المستندات.

 نقل ونسخ واستخراج الملفات إ� مجلدات ومجلدات فرعية.
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