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استخدام الماوس
دعونا نستخدم الماوس للتحكم في جهاز الكمبيوتر وما يحدث على شاشته.

أساسيات الماوس
هنا بعض النصائح المفيدة بشأن الماوس.

لدى معظم الماوسات زر اليسار واليمين، مع عجلة التمرير )التحريك ألسفل وأعلى( بينهما. 	•
اضغطوا على الزر األيسر الختيار األشياء. 	•

بعض الماوسات ذات الطراز القديم لديها كرة على الجزء السفلي وتحتاج إلى حصيرة الماوس  	•
لتتمكنوا من استخدامها بشكل صحيح.

األنواع األحدث من الماوسات تستخدم الضوء األحمر تحتها بدالً من ذلك.  	• 
وعادة هذه ال تحتاج إلى حصيرة الماوس.

بعض الماوسات السلكية، لذلك ال تحتاج إلى أن تكون متصلة بجهاز كمبيوتر. 	•

امسكوا الماوس بأمان حتى ال تضغطوا على معصمكم أو ذراعكم أو كتفكم.
قوموا بوضع الماوس حيث يمكنكم الوصول إليه دون التمدد، مع كون ذراعكم في جانبكم، منحنية في الكوع. 	•

قوموا بوضع معصمكم على المكتب أو حصيرة الماوس. 	•
قوموا بوضع كف يدكم على الجزء الخلفي من الماوس. 	•

قوموا بمسكه بخفة بين اإلبهام وآخر إصبعين. 	•
قوموا بوضع السبابة برفق على الزر األيسر، واإلصبع األوسط برفق على الزر األيمن. 	•

اضبطوا ارتفاع مقعدكم للتأكد من أن معصمكم مستقيم. 	•

تقومون بتحريك الماوس لتحريك المؤشر على الشاشة. وهو يغيّر شكله لوظائف مختلفة.
شكله الطبيعي هو رأس السهم. 	•

يتحول إلى يد مع إصبع تأشير عندما يكون المؤشر فوق وصلة على  	•
صفحة ويب.

يتحول إلى شعاع-I، مثل حرف انجليزي كبير ‘I’ رفيع جداً، عندما يكون  	•
فوق مكان حيث يمكنكم الكتابة.

الماوس مع زر اليسار 
واليمين مع عجلة التمرير 

بينهما

 مؤشر 
السهم

مؤشر النصمؤشر اإلصبع

Arabic
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استخدام الماوس
يمكنكم اختيار األشياء على شاشة الكمبيوتر عن طريق النقر عليها مع زر الماوس.

قوموا بالتأشير على شيء ما بالمؤشر واضغطوا على الزر األيسر. 	•
سوف يتغير لون هذا الشيىء ويبدو مختلفاً. وهذا ما يسمى تسليط الضوء. 	•

اضغطوا باستمرار على مفتاح Ctrl وانقروا على شيء آخر، حيث سيتم أيضاً تسليط الضوء عليه. هذه هي  	•
الطريقة التي يمكنكم بواسطتها اختيار عدة أشياء.

استخدام الماوس: عامل “النقر”
إن نقرة واحدة تختار شيئاً ما. استخدم زر الماوس األيسر الختيار 

األشياء في النماذج.
تَستخِدم اإلستطالعات والنماذج “أزرار الراديو” و”خانات االختيار”. 	•

انقروا على المربع أو الزر الختياره. 	•
 When it has been selected, the circle or square	 	• 

 .will be filled with a dot or a tick
 .You can click it again to de-select, or uncheck, it  •

استخدموا زر الماوس األيسر للنقر المزدوج على شيء لفتحه.
قوموا بوضع المؤشر فوق شيئاً ما واضغطوا على الزر األيسر مرتين، بسرعة. 	•

سيتم فتح الشيء. 	•

زر الماوس األيمن مختلف.
قوموا بوضع المؤشر على شيء وانقروا على الزر األيمن. 	•

عادة، ستظهر قائمة على الشاشة بالقرب من المؤشر. 	•
إن ما يظهر يعتمد على ما نقرت عليه. 	•

Right clickLeft click

 وظائف ‘النقر بزر الماوس األيسر’ 
و ‘النقر بزر الماوس األيمن’ 
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استخدام الماوس
استخدام الماوس: التمرير

بين زّري الماوس هناك عجلة التمرير. التمرير هو عندما تتحرك كل الوثيقة صعوداً وهبوطاً على الشاشة بحيث يمكنك 
أن ترى أجزاء مختلفة منها.

قوموا بوضع المؤشر على صفحة ويب أو وثيقة يزيد طولها عن شاشة واحدة. 	•
حّركوا عجلة التمرير ألعلى لتحريك الصفحة إلى األعلى. 	•

حّركوا عجلة التمرير إلى الجانب اآلخر لتحريك الصفحة إلى األسفل. 	•
يمكنكم استخدام شريط التمرير على الجانب األيمن من الصفحة. 	•

انقروا على الزر الموجود على سهم في أعلى أو أسفل الصفحة لتمريرها ببطء. 	•
اضغطوا بإستمرار على زر الماوس على المستطيل داخل شريط التمرير لنقل الصفحة ألعلى وألسفل بشكل  	•

أسرع. هذا مفيد مع وثائق طويلة.

عادة ما يكون لدى جهاز الكمبيوتر المحمول لوحة اللمس 
)touchpad(  بدالً من الماوس

قوموا بوضع إصبعين معاً على لوحة اللمس واالنزالق لهما  	•
صعوداً وهبوطاً.

ستتحرك الوثيقة بنفس الطريقة التي تنزلق بها أصابعك. 	•

هذه هي لوحة اللمس


