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ما هو الكمبيوتر المكتبي؟
تأتي أجهزة الكمبيوتر في العديد من األشكال واألحجام .هنا ،سوف نتحدث عن الكمبيوتر المكتبي.
إن واحدا ً من أكثر أنواع الكمبيوتر شيوعا ً هو الكمبيوتر المكتبي ،المعروف أيضا ً باسم الكمبيوتر الشخصي ،أو ‘.’PC
بعض األشياء الهامة التي يجب تذكرها عن أجهزة الكمبيوتر المكتبية هي:
•
•
•
•

انها بحاجة الى الكهرباء من الجدار لتشغيلها.
انها عادة ما تكون ثقيلة جدا ً لحملها ،لذلك فإنها مص َّممة للجلوس في مكان واحد (مثل على مكتب).
يتم التحكم فيها باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح (كيبورد).
أنها تقوم بتشغيل برامج ،التي تسمى أيضا ً التطبيقات .وهذه البرامج توجه الكمبيوتر المكتبي ألداء مهام معينة ،مثل
تصفح اإلنترنت.

أجزاء الكمبيوتر المكتبي
يأتي جهاز الكمبيوتر المكتبي في عدة قطع .وأهمها هي:
•

•

•
•

صندوق الكمبيوتر ،الذي يحتوي على ‘عقول’ الكمبيوتر
المكتبي .كل أجزاء الكمبيوتر المكتبي األخرى تتصل
بالصندوق.
الشاشة ،والتي تمكنكم من رؤية ما يحدث على جهاز الكمبيوتر
الخاص بكم .وتجمع بعض أجهزة الكمبيوتر المكتبية بين
الشاشة والصندوق.
لوحة المفاتيح (كيبورد) التي تمكنكم من كتابة النص واألرقام
والرموز في الكمبيوتر.
الماوس ،والذي يتيح لكم اإلشارة إلى االشياء التي ترونها على
الشاشة ونقلها.

يأتي جهاز الكمبيوتر المكتبي في عدة قطع.
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ما هو الكمبيوتر المكتبي؟
كيفية تشغيل وإيقاف تشغيل كمبيوتر مكتبي
لتشغيل جهاز كمبيوتر مكتبي أو إيقاف تشغيله ،يلزمكم الضغط على زر الطاقة .ابحثوا
يمر عبره .ال تقلقوا إذا كان األمر يستغرق
عن زر مع رمز يبدو وكأنه دائرة مع خط ّ
دقيقة واحدة للبدء .هذا امر عادي.

استخدام لوحة المفاتيح
تستخدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض أجهزة التابليت
لوحات المفاتيح لكتابة النص .تذكروا فقط...
•
•
•
•
•
•

•
•

هذا هو رمز الطاقة العالمي

تستخدم معظم لوحات المفاتيح نفس التخطيط للحروف .انها تسمى ،QWERTY
وهي من ستة من حروف لوحة المفاتيح.
اضغطوا على حرف لكتابته.
استخدموا شريط الفراغ أو المساحة ( )Space Barالطويل لعمل المسافات بين الكلمات.
اضغطوا على كابس لوك ( )Caps Lockلكتابة الحروف الكبيرة .اضغطوا عليه مرة أخرى للعودة إلى الحروف
الصغيرة.
تستطيعون أيضا ً الضغط باستمرار على مفتاح التحويل
( )Shiftأثناء كتابة حرف لجعله حرفا ً كبيرا ً.
اضغطوا باستمرار على مفتاح التحويل ( )Shiftلكتابة
الرمز الثاني المؤ َّ
شر فوق النصف االعلى لبعض المفاتيح،
مثل * و?.
اضغطوا علىى ( )Enterإلنهاء السطر وبدء سطر جديد.
استخدموا لوحة مفاتيح على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة
الكمبيوتر المحمولة وبعض أجهزة التابليت
اضغطوا على ( Backspaceفراغ أو مساحة للخلف)
لحذف الحرف األخير الذي كتبته.
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ما هو الكمبيوتر المكتبي؟
استخدام الماوس
الماوس هو ما يسمى جهاز اإلشارة .انتم تستخدمونه لإلشارة إلى األشياء التي ترونها
على الشاشة .إنه ممثالً على الشاشة بمؤشر صغير ،ويدعى المؤشر .إليكم بعض
النصائح الستخدام الماوس.
•
•
•
•
•

حركوا الماوس في االتجاه الذي تريدون المؤشر الذهاب إليه.
فقط ّ
انقروا على زر الماوس األيسر لتنشيط الهدف الذي تشيرون إليه.
انقروا على زر الماوس األيمن لالطالع على الخيارات المتعلقة بالهدف الذي
تشيرون إليه.
استخدموا العجلة في الوسط لتمرير الوثيقة صعودا ً وهبوطا ً.
انقروا نقرا ً مزدوجا ً على زر الماوس األيسر لبدء برنامج.

ليس من الصعب جداً ،أليس كذلك؟ وبمجرد أن تتقنوا أساسيات الماوس ولوحة المفاتيح،
فإنكم تكونون على استعداد لبدء مغامرة الكمبيوتر الخاصة بكم!
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هذا هو الماوس

