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إماكنية  الوصول  مكبيوتر   Windows احملمول :
جعل   Windows 10 أهسل  وأكرث  راحة  لالستخدام .

ميكن  لقامئة   هسولة  الوصول  يف  إعدادات   Windows أن  جتعل  استخدام   Windows 10 أهسل  بعدة  طرق،  

وميكنك  أيضًا  استخدام  األوامر  الصوتية  إلجناز  األمور . مبا  يف  ذلك  جعل  النص  أكرب،  والتحمك  باملاوس  بشلك  اهسل .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
قبل  أن  تبدأ  الدورة  التدريبية،  جيب  أن  حيتوي  المكبيوتر  اخلاص  بك  عىل  أحدث  إصدار  من   Windows،  والذي  هو 

األمان    Windows 10. ملزيد  من  املعلومات  حول  Windows 10،  ارجع  إىل  دليل  مكبيوتر   Windows احملمول :
جيب  عليك  أيضًا  التحقق  من  أن  المكبيوتر  اخلاص  بك  متصل  باإلنرتنت  عرب  شبكة   Wi-Fi املزنلية،    واخلصوصية .

جيب  عليك  تجسيل  الدخول  إىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،    إذا  كنت  تستخدم  املاوس،  فتأكد  من  توصيله  بشلك  حصيح .
ظهر  سطح  املكتب. وجيب أن ي   

جيب   عليك  تجسيل  الدخول  إىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  وجيب  أن  يظهر  سطح  املكتب.

اخلطوات  األوىل 

.Windows   تعد  قامئة  هسولة  الوصول  جزءًا  من  إعدادات

للحصول  عىل  إعدادات   Windows عىل  الشاشة :

 1.  انقر  فوق  زر  البدء  يف  الزاوية  اليرسى  السفىل  من  سطح  املكتب .
سوف  تنبثق  قامئة  البدء .

 2.  عىل  يسار   قامئة  البدء،  إحبث  عن  أيقونة  الرتس  الصغري، 
وانقر  فوقها .

 3.  تفتح  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية  عىل  الشاشة .
حتتوي  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية  عىل  العديد  من  األيقونات  

اليت  تتيح  لك  الوصول  إىل  خيارات  خمتلفة،  ويه  مجمعة  حسب  املوضوع .

انقر  فوق  أي  أيقونة  الستكشاف  إعدادات  هذا  املوضوع .

عند النقر فوق أيقونة،      تعرض  إعدادات   Windows قامئة  عىل  اليسار، 

ويف  أي  وقت  حتتاج  فيه  إىل  اختيار  موضوع  خمتلف،   وخيارات  عىل  الميني .

انقر  فوق  أيقونة   الصفحة  الرئيسية  يف  أعىل  يسار  الشاشة،  وستظهر  
لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية .

     
      

    

 إماكنية إعدادات معظم توجد
 اخلاص المكبيوتر جهاز عىل الوصول
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مكبيوتر Windows احملمول: إماكنية الوصول

فتح  خيارات  هسولة  الوصول 

عندما  تكون   لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية  عىل  الشاشة،  احبث  عن  اخليار  املمسى  

ستظهر  قامئة  هسولة  الوصول  عىل  اليسار،   هسولة  الوصول    Ease of Access وانقر  فوقه .

وخيارات  العرض   Display عىل  الميني .

جعل  النص  أكرب  عىل  الشاشة 

جلعل  لك  النص  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  أكرب  وأهسل  للقراءة،  انظر  إىل  خيارات   العرض  حىت  

. Make text bigger  ترى  تكبري  النص

 1. احبث  عن  عينة  النص،  وأسفله،  رشيط  مترير  مع  زر  أزرق.
 2.  باستخدام  املاوس  اخلاص  بك،  انقر  فوق  الزر  وحركه  إىل  الميني  

لتكبري  النص،  وإىل  اليسار  لتصغريه .

عندما    3.  سوف  يتغري  جحم  نص  العينة  أثناء  حتريك  رشيط  المترير .
. Apply  يكون  احلجم  مناسبًا،  حرر  الزر  األزرق  وانقر  فوق  تطبيق

 4.  سيعرض  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  شاشة  الرجاء  االنتظار  للحظة، 
وبعد  ذلك  سيكون  لك  النص  الذي  ميكنك  رؤيته  اآلن  هو  احلجم   

الذي  اخرتته .

جعل  لك  يشء  أكرب  عىل  الشاشة 

لتغيري  لك  يشء  عىل  الشاشة،   ال  يؤدي  تغيري  جحم  النص  إىل  جعل  األيقونات  أو  الصور  أو  أي  يشء  آخر  أكرب  أيضًا .
احبث  عن  تغيري  جحم  التطبيقات  والنص  عىل  الشاشة  الرئيسية .

1 .  انقر  فوق  املربع  املوجود  أسفله،  وستظهر  قامئة  بالنسب  املوئية  .
واحد  مهنم  يوجد  (مستحسن ) جبانبه،  وهو  احلجم  االفرتايض  جلهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك .

سوف  تتغري  الشاشة  عىل  الفور . 2 .  انقر  عىل  نسبة  أكرب  جلعل  لك  يشء  أكرب .
هناك  العديد  من  اخليارات  األخرى  يف  هسولة  الوصول  وتستحق  استكشافها  يف  الوقت  املناسب  لك  ملعرفة  

ما  إذا  اكن  بإماكهنا  مساعدتك .

       
     

 النص جحم تغيري العرض إعداد لك يتيح
 الشاشة عرض خيارات عىل األخرى والعنارص
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جعل  املاوس  أهسل  لالستخدام 

مؤرش  املاوس  هو  الهسم  الصغري  الذي  تراه  عىل  الشاشة  عند  استخدام  املاوس .

يف  بعض  األحيان  يكون  من  الصعب  رؤية  الهسم  بسبب  جحمه  ولونه  ومدى  رسعة  حركته .

ميكنك  تغيري  هذه  األشياء  لتالمئك  وتالمئ  خيارات  املؤرشات .

لتغيري  جحم  ولون  مؤرش  املاوس :

1 .  يف   إعدادات  Windows،  من  القامئة  املوجودة  عىل  اليسار،  
. Cursor & pointer  إحبث  وانقر  فوق   املؤرشات

سوف  تظهر  اخليارات  عىل  الميني .

2 .  يف  اجلزء  العلوي،  إحبث  عن   تغيري  جحم  املؤرش  
أسفله  يوجد  رشيط  مترير  مع   . Change pointer size 

استخدم  املاوس  لمترير  الزر  إىل  الميني  لتكبري  املؤرش،    زر  أزرق .
يتغري  جحم  املؤرش  عىل  الفور . وإىل  اليسار  لتصغريه .

3 .  لتغيري  لون  املؤرش،  إحبث  أسفل  رشيط  المترير  عن  أربعة  مربعات،  
يظهر  لك  مهنا  مؤرش  ماوس  خمتلفًا .

4 .  انقر  عىل  لك  مربع  حىت  جتد  اللون  الذي  ترغبه .
ستظهر   5 .  لتعيني  لون  خمصص،  انقر  عىل  مربع  اللون  يف  أقىص  الميني .

بعض  خيارات  األلوان  أسفله،  وميكنك  النقر  فوق  اخليار  الذي  تريده .

6 .  إذا  مل  يعجبك  أي  من  هذه،  انقر  فوق  املربع  الرمادي  مع  عالمة  امجلع  
. Done اخرت  لونًا  من  املخطط  وانقر  فوق   مت لرؤية  خمطط  ألوان .

لتغيري  رسعة  حركة  مؤرش  املاوس :

1 .  انظر  أسفل  خيارات  املؤرشات   Cursor & pointer حىت  ترى  
 Additional mouse settings    إعدادات  املاوس  اإلضافية

قد  حتتاج  إىل  استخدام  املاوس  للمترير . وانقر  علهيا .

2 .  سرتى  اآلن  األجهزة   Devices يف القامئة  اليرسى،  وخيارات  املاوس  عىل  الميني .
. Related settings  3 .  حتت   املاوس،  احبث  عن  اإلعدادات  ذات  الصلة

. Additional mouse options  حتهتا،  انقر  فوق  خيارات  املاوس  اإلضافية

      
املاوس مؤرش جحم   

من ويقلل المترير رشيط  يزيد

      
  

 تغيري املؤرشات إعداد لك يتيح
 املاوس مؤرش جحم
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4 .  سوف  يظهر  مربع  صغري  يمسى   خصائص  املاوس  
يف  املربع،  انقر  فوق   . Mouse Properties 

. Pointer Options  خيارات  املؤرش

5 .  سيظهر  املربع  رشيط  مترير،  أسفل  اللكامت  حدد  رسعة  املؤرش .
استخدم  املاوس  لمترير  الزر  األزرق  إىل  اليسار  جلعل  املؤرش  يتحرك  

ببطء،  وإىل  الميني  جلعله  يتحرك  بشلك  أرسع .

6 .  عندما  تعرث  عىل  إعداد  تريده،  انقر  فوق  موافق   OK يف  أسفل  املربع  
 . Windows  للحفظ  والعودة  إىل  إعدادات

عادة  ما  يكون  استخدام   Cortana آمنًا،  ألن  صوتك  
سيمت  تشفريه  أوال  حىت  ال  يفهمه  أحد .

استخدام  كورتانا (Cortana) إلعطاء  األوامر  الصوتية  للمكبيوتر  اخلاص  بك 

يأيت   Windows 10 مع  نظام  التحمك  الصويت  املمسى  كورتانا  Cortana،  وهو  متوفر  يف  قامئة  مزتايدة  من  اللغات .

لتنشيط  كورتانا،  احبث  عن  رمز  دائرة  يف  أسفل  الشاشة،  وانقر  فوقه .

إذا  اكنت  هذه  يه  املرة  األوىل  اليت  تستخدم  فهيا  كورتانا،  فقد  تطلب  إذنًا  للتعرف  عىل   ستظهر  قامئة  كورتانا  املنبثقة .

الطريقة  اليت  تتحدث  هبا .

ميكنك  االسمترار  يف  استخدام  جهاز  المكبيوتر   . Maybe Later  إذا  كنت  قلقا  بشأن  هذا  األمر،  فانقر  فوق  رمبا  الحقًا
. Sure  إذا  كنت  مرتاحًا  لملتابعة،  فانقر  فوق  متأكد اخلاص  بك  دون  كورتانا .

لطرح  سؤال  عىل  كورتانا،  انقر  فوق  أيقونة  امليكروفون  الصغري  يف  الزاوية  الميىن  السفلية  من  اللوحة  اخلاصة  هبا،  وحتدث .

“ Hey Cortana”  جعل  كورتانا  ترد  عىل

من  املرحي  أن  تدع  كورتانا  تسمتع  عندما  تقول  اللكامت 

Hey Cortana،  ولكن  جيب  تشغيل  هذه  املزية .

للبدء،  انظر  إىل  إعدادات   Windows وانقر  عىل  أيقونة  الصفحة  الرئيسية .

       
  

 رسعة تغيري املاوس خيارات لك تتيح
 املاوس مؤرش حترك
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1 .  من  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية،  انقر  عىل  كورتانا .
2 . تظهر  قامئة  كورتانا،  مع  خيارات  التحدث  إىل  كورتانا  عىل  الميني .

3 .  يف  اخليارات،  إحبث  عن   Hey Cortana واحبث  عن  مفتاح  حتت  
. "Hey Cortana" دع  كورتانا  ترد  عىل

4 . عندما  يكون  املفتاح  أبيضًا،  تكون  املزية  يف  وضع  إيقاف  التشغيل .
. Hey Cortana  5 . انقر  فوق  املفتاح  جلعله  أزرق،  ومق  بتشغيل

6 .  سيظهر  مربع  حتديد  وخيربك  أن  وظيفة  السكون   Sleep عىل  جهاز  
وهذا  يعين  أنه  ميكنك  نطق    المكبيوتر  اخلاص  بك  مغلقة  اآلن .

 Hey Cortana يف  أي  وقت،  مبا  يف  ذلك  عند  تشغيل  المكبيوتر  
ولكن  مع  عرض  شاشة  سوداء .

إذا  مل  تمتكن  من  رؤية  أي  من  هذه  اخليارات،  فهذا  يعين  أن  جهاز  المكبيوتر  
ال  يزال  بإماكنك  طرح  أسئلة  عىل   . Hey Cortana  اخلاص  بك  ال  يدمع  وظيفة

كورتانا،  ولكن  جيب  عليك  النقر  فوق  رمزها  وكتابة  السؤال .

“ Hey Cortana”  اختبار

إما  أن  تصبح  الشاشة  بأمكلها  سوداء،  مع  وجود  أيقونة  كورتانا  يف   الختبار  كورتانا،  قل   "Hey Cortana" بصوت  واحض .

املنتصف،  أو  تظهر  كورتانا  فقط  يف  صندوق  صغري  يف  األسفل .

اهنا  مراعية ! يعمتد  حدوث  أي  مهنا  عىل  ما  إذا  اكنت  كورتانا  تعتقد  أنك  مشغول  بيشء  آخر  عىل  الشاشة .

الستخدام  كورتانا :

عىل  سبيل  املثال،  اطلب  من  كورتانا  إجراء  حبث   1 .  بعد  قول  "Hey Cortana"،  اطرح   سؤاال بصوت  واحض .
عىل  الويب  بالقول  "أرين  بعض  صور  كالب  املاشية" .

سوف   2 .  ستفتح  كورتانا  متصفح  الويب  جبهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  وتقوم  بالبحث  عن  الصور  لكالب  املاشية .
تعرض  عليك  مجموعة  خمتارة  من  الصور .

3 .  ملعرفة  كيفية  إعطاء  كورتانا  تعلميات  أكرث  تقدمًا،  مثل  أخذ  اإلمالء  أو  تغيري  إعدادات  المكبيوتر،  قل   
. "Hey Cortana, what can you do? مرحبًا  كورتانا،  ماذا  ميكنك  أن  تفعيل؟"

      
 

 والبحث الصوت مساعد كورتانا، أيقونة
 المكبيوتر يف

ً

4 .  ستعرض  كورتانا  شاشة  هبا  الكثري  من  االقرتاحات  لألوامر  اليت  ميكهنا  فهمها .




