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 هەموو مافەكان پارێزراوە، ئەمە بەرهەمی ماندوو بون و شەونخونیە.
ڕێگەنادرێت بەهیچ كەس ئەم پەڕتووكە یان هەر بەشێك لەبەشەكانی لەچاپ بداتەوە یان 

 بەهەر شێوەیەك لەشێوەكان لەبەری بگرێتەوە وەك فۆتۆكۆپی، وێنەگرتن، سكانكردن.
هەروەها هیچ كەس بۆی نیە هەر بەشێك لە بەشەكانی ئەم پەڕتووكە بەدەستكاریشەوە بەناوی 

لەشوێنی گشتیدا بەرهەمی بهێنێت وەك ئینتەرنێت، نەشرە و ئەو خۆیەوە باڵو بكاتەوە یان 
 بابەتانە. 

 . نووسەربەبێ ڕەزامەندی 
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 پێڕست
 ٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . .  دەستپێك       ١
 ٨      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سەرەتا    ١-١
 ٩       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . و شێوەی كاركردنی 7 ویندۆی    ٢-١
 ١١      . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دا 7 یندۆیو ەل یستەمس Safety ەالمەتیس    ٣-١
  ١٢       . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو    ٤-١
 

 ١١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاركردن ەكنیكیت ەیبناغ       ٢
 ١٤      . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆمپیوتەروخۆتۆماركردنك یرساندنیداگ    ١-٢
 ١١      . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سكتۆپدێ یەكەمی یگاین    ٢-٢
 ١١       .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماوس ەكاركردن ب    ٣-٢
 ١٩      . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Start menu مێنیوی دەستپێكردن    ٤-٢
 ٢٢      . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆگرامپر یداخستن ەوەوكردن    ٥-٢
 ٢٢       .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ەنجەرەپ ێوەكانیش    ١-٢
 ٢٤       . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ەنجەرەپ ەكاركردن ب    ١-٢
 ٢٨        . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ێماكانه یتیو شر ێنیوم    ٨-٢
 ٣٣      . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یالۆگد ەنجەرەیو پ یزاردو ەكاركردن ب    ٩-٢
 ٣٢       . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ەوەكوژاندن یان یندۆو ەب ێنانه ۆتاییك  ١٣-٢
 ٣٤      . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ڕدانەوەیەكئاو   ١١-٢
 ٣٥       . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕاهێنان  ١٢-٢
 

    ٣٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ڤیستادا یندۆیو ەل Help یارمەتی      ٣
 ٣٨        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  یارمەتی ەنجەرەیپ   ١-٣
 ٤١       . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دا یارمەتی ێكستیت ەگەڵل ەڵەكردنمام   ٢-٣
  ٤٤        .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .یبەتیات یارمەتیی   ٣-٣
 ٤٥         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو   ٤-٣
 ٤٥       . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ڕاهێنان   ٥-٣
 

    ١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ۆڵدەرو ف ەفایلئاشنابوون ب      ١
 ٤١        . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دێسكتۆپ ەسەردروست كردن ل یلفا   ١-٤
   ٤١       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ۆڵدەرف   ٢-٤
 ٥٣      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اۆڵدەردو ف یلفا یناو ەگەڵكردن ل ەڵەمام   ٣-٤
  ٥١      . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دێسكتۆپ فایل و فۆڵدەرەكانی سەر یساز كردن   ٤-٤
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 ٥٣        . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو   ٥-٤
 ٥٤         . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .ڕاهێنان   ١-٤
 

 ٥٤      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۆتپادن ەب یلفا یدروست كردن      ٥
 ٥١         . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ۆكومێنتێكد یدروست كردن   ١-٥
 ٥٨        . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ەوەیكردن ڕاست( و ەق)د ێكستت ینینوس   ٢-٥
 ١٣       . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ۆكومێنتێكد یكردن ەیڤس   ٣-٥
 ١١        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ۆكومێنتێكد یو داخستن چاپ كردن   ٤-٥
 ١١        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆتپادن بەكارهێنانێكی ەندچ   ٥-٥
 ١٣         .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو   ١-٥
  ١٤       . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕاهێنان   ١-٥
 

  ٤٤       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆڵدەرف ەنجەرەیپ ەكاركردن ب      ٤
 ١١       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   یلو فا ۆڵدەرو ف یڤدرا ەكانیبناغ   ١-١
 ١٩       . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۆڵدەرف ەكارهێنانەكانیب   ٢-١
    ١١       .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   ر و شێوەكانی نیشاندانیپەنجەرەی فۆڵدە   ٣-١
 ١٤      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كتێبخانەكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٤-١
 ١١       . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .   كردنەوەی درایڤ و فۆڵدەر و فایل   . . . . . . .   ٥-١
  ١٨       . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لەڕێی شریتی ئەدرێسەوە لەناو فۆڵدەرەكاندا بگەڕێ    ١-١
 ١٩  .      . . . . . . . . بەشی ئەم جێ وجێ كردن و جێگۆڕكێكردن لەنێوان فۆڵدەرەكاندا   .   ١-١
  ٨١       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گونجاندنی ناواخنی فۆڵدەر . . . . . . . . . . . . . .   ٨-١
 ٨٢ڕیزكردن و بەگروپ كردن و فلتەركردنی هێماكان . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          ٩-١
  ٨٤      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . .   ڕدانەوەیەكئاو   ١٣-١
  ٨٥     .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ڕاهێنان  ١١-١
 

   ٨٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۆڵدەرو ف یلفا ەڕێوەبردنیب      ٧
 ٨١       . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆڵدەرو ف یلفا یدروست كردن   ١-١
 ٨١       . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆڵدەروف یلفا یشانەكردنین   ٢-١
 ٨٨       . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆڵدەرو ف یلفا اڵندنیكردن و جو پیۆك   ٣-١
  ٩١       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DVD ەیانو CD ەسەرل یلفا یكردن ۆپیك   ٤-١
 ٩٢       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Short Cut ەدبڕق   ٥-١
 ٩٢        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ەدبڕق یدروست كردن   ١-١
  ٩٥       . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recycle Bin( ۆڵخ ەتڵی)س ڕینەوەس   ١-١
  ٩١   .      . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ەستێوراوداپ ۆڵدەریف ەل یلفا یكردن ەیڤس   ٨-١
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 ٩٨      . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو   ٩-١
  ٩٩       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕاهێنان  ١٣-١
 

  ١١١. . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .  و كرداری گەڕان  . ٧ویندۆی       ٨
 ١٣٣    . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۆڵدەرداو ف یلفا ەدوایب ەڕانگ   ١-٨
 ١٣٣     . . . . . . . . . . . . . . . .  Advanced Search ەرەسەندووپ یان ێشكەوتووپ ەڕانیگ   ٢-٨
 ١٣٤    . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ەكانكراو ەیڤس ەڕانەگ ەكارهێنانەوەیب   ٣-٨
 ١٣٤. .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ێنوێنپ یگونجاندن   ٤-٨
 ١٣١. . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو   ٥-٨
   ١٣١. .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕاهێنان   ١-٨
 

   ١١٨. . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یندۆداو ەچاپ كردن ل     ٩
  ١٣٨. . .       . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Printچاپ كردن   ١-٩
 ١١٣. . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ینتەرپر یبەتمەندێتیەكانیتا   ٢-٩
     ١١٣      .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چاپ كردن یكردار یكردن ێتاووتو   ٣-٩
  ١١٢      . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ینتەرپر Install ەزاندنیداب   ٤-٩
 ١١٤      . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو   ٥-٩
 ١١٥       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انڕاهێن   ١-٩
 

 ١١٤   . . . . . . . . . . . . . . . .  ۆڵدەرو ف دێسكتۆپ ێوەیش یگونجاندن     ١١
  ١١١      . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دێسكتۆپ یگونجاندن  ١-١٣
 ١٢١. . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . START ێكردنپەستد ێنیویم یگونجاندن  ٢-١٣
 ١٢٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  یندۆكەداو یرساندنیداگ ەگەڵل ۆگرامپر ەگەڕیخستن  ٣-١٣
 ١٢٣    . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاسك یتیشر ەكانینگونجاند  ٤-١٣
 ١٢١     . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . .     Gadgetsادجێتەكان گ  ٥-١٣
 ١٢٨. . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  یبەتمەندێتیەكانیو تا ۆڵخ ەتڵیس  ١-١٣
 ١٢٨    . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .گۆڕینی ڕوخساری فۆڵدەرەكان  . . . . . . . . .   ١-١٣
 ١٣٣. . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕدانەوەیەكئاو  ٨-١٣
 ١٣١    . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڕاهێنان  ٩-١٣
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 دەستپێك  ١    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 چۆویەتی بەمارهێىاوی ئەم پەرتىومە 
 ەچ جۆرە هاردوێرێل پێىیست 7 بۆ بەمارهێىاوی ویىذۆی 
 طنەش دەماتێئۆپەرێتیه سیستەم چیە و چ خزمەتێل پ 

 

 سەرەتا ١-١
  و بەمارهێىاوی پەرتىومەپێنهاتەی ئەم 

ەوذ بەضێنی سەرەمی و لە ژێر ئەماویطەوە بەش بەضی تر پێل دێت بە ئەم متێبە لە چ –
 .زۆرتریه سىودی لێ وەربگیرێت ەجۆرێنی وا گىوجاو مە بە ئاساوی و

لە  و لە سەرەتای هەر بەضێنذا بە مىرتی ئەو بابەتاوەی مە فێری دەبیه ویطان دەدرێت –
 .وی بەضەمە دەخرێتە بەرچاومۆتایی بەضەمەضذا ئاوڕداوەوەیەمی خێرا و گروگتریه خاڵەما

زۆربەی بەضەمان ڕاهێىاویان تێذایە مە ڕاستەوخۆ بابەتەمان تاقی دەمرێىەوەو باضتر فێری  –
 هدەبی

 
 ئەو هێمایاوەی مە ڕێىماییت دەمەن

 ۆگرامەماوەوەپر ەمارهێىاویب ەبارەیل یاترز یاریزاو    
   ێلمار ێبەجێنردویج یان ێلئاماوج ەب ەیطتهئاساوتر گ ۆب یبەتیتا ۆژگاریئام    

  ێلمار ەوجامذاویئ ۆب ڕێگا ێراتریهخ           
 ێتوامر ێل یانباض ەڕواویچاو ەم ەوگاوه ەوذێه ەل ەوەئاگادارمردو    

 
 بىاسە 7ویىذۆی 
 .بگرێتەوە ویىذۆی ڤیستا تا جێگەیدا هاتە بازاڕەوە  ٩١١٫ی ساڵی  ١١لە ماوگی  ٩ویىذۆی 

ىەیەمی زۆر جىاوی هەیە و  زۆر ێباضتریه و سەرمەوتىوتریه ویىذۆیە و ضئەم ویىذۆیەش تائێستا 
ووردەماری بۆ زیادمراوە لەچاو ڤیستادا وەمىو مۆمردوەوەی هەمىو وێىەمان و ئاسان دۆزیىەوەی 
مۆسیقا و  جگە لەهێىاوی هەوذێ پرۆگرامی بچىوك بچىوك مە مارئاساوی بۆ بەمارهێىەر دەمەن 

 .لەگەڵ خۆیذا
 :بە چىار ڤێرژن بەرهەم هێىراوەهەروەك ڤیستا یەش ئەم ویىذۆ

Home Basic) ،,Home Premium Professional ،Enterprise & Ultimate) 
بەضێىەیەمی گطتی هەمىو ئەو پرۆگراماوەی لەسەر ڤیستا ماردەمەن دەبێ لێرەش مێطەیەمیان 

 .وەبێت
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 هپێىیست 7 ویىذۆی مارمردوی بۆ مە هاردوێراوەی ئەو
ەرێتیه سیستەمەمە بە ضێىەیەمی جێگیر و تۆممە مار بنات پێىیستە بەالیەوی پئەوەی ئۆبۆ 

بە  همەمەوە ئەم مەرجاوەی خىارەوەی تێذابێت هەروەها ئەم مەرجاوە پطت دەبەست
 .ڕێىماییەماوی خاوەن سیستەمەمە  مە ئەویص ماینرۆسۆفتە

 
بەضە ڕەقەمان 

Hardware بەالیەوی مەمەوە  - پێىیسته 7 ویىذۆی ستاوذاردی مەبۆ 

   Bit  (x64) ٨٦یان   Bit (x86) ٢٩ی ێنپرۆسێسەر سیستەمی مۆمپیىتەرەمە
 .اترزییان  گێگاهێرتز ١بە خێرایی  

 ٨٦گیگابایت بۆ ڤێرژوی  ٩)  بیت ٢٩بۆ  ێگابایتگ ١بەالیەوی مەمەوە  RAMڕام 
 (بیت

1 GB 32 Bit  (2GB 64 Bit Version) 
   DVD-Driveیڤیذی درایڤ د وەگەڕخەر Driveدرایڤ 

 بیت  ٨٦گێگابایت بۆ  ٩١بیت و  ٢٩بۆ گابایت ێگ ١٨ Hard discهارد دیسل 
 Graphicمارت گرافیل 

card مارتی ضاضە 
SVGA    هێرتز  ٩٧ىسی زیاتر لە ىێخاڵ  و فرین ٪٩٨*١١٩٦بە ووردیی

  (Aero-Interface)وە  بۆ ویطاوذاوی پەوجەرەی چىارچێىە ئاوی  
مێگابایت مێمۆریی هەبێت  ٪١٩بە  گرافیل مارتێل هەیە مە  پێىیستی

بێ گىمان لەماتی ووردیی زیاترو چەوذ پەوجەرەیەك لە هەمان ماتذا 
 مێگابایت بەباش دەزاورێت ٩٧٨مراوە به 

بۆ   Direct X 9جگە لەمە دەبێت گرافیل مارتەمە لەبار بێت بۆ 
 ویىذۆی وەمىو ئەوەی پەوجەرەی چىارچێىە ئاوی ویطان بذات ئەگیىا

 ویطان دەدرێت مالسینی  ئاسایی
ضاضەی ویطاوذەر 

Monitor ی ڕەوگاوڕەوگ بە ووردیی پێىیست ١٩مۆویتۆرێنی ضاضە  مۆویتۆر 

 / Mausمیبۆرد / ماوس 
Keyboard 

 ماوس و میبۆردی ئاسایی مە بۆ ویىذۆ گىوجاو به

  
 

 ؟و شێوەی كاركردنی 7ویندۆی  ٢-١
  7ئەرمەماوی ویىذۆی 

 Hardwareوەمىو ئۆپەرێتیه سیستەمێل مۆوترۆڵی پێنەوە مارمردوی دەزگا جیاجیامان  7ىذۆی وی
 . مارمردوی مۆمپیىتەرەمە پێىیستهدەمات مە بۆ  

ئۆپەرێتیه سیستەم وەك ئەڵقەیەمی گەیاوذن وایە لە وێىان پرۆگرامەمان لەالیەك و بەضە 
ی هەیە پرۆگرامێنی تێنست وىوسیه پرۆگرامەماویص بۆ. لە الیەمی دینە Hardwareڕەقەمان 

 .بێت یان خطتەیەمی ژمێریاری یان پرۆگرامێنی وێىەو وەخطە مێطان یان یاریەمی مۆمپیىتەر
 

  بە ضێىەیەمی  7ویىذۆیماتێ مۆمپیىتەرەمە دادەگیرسێىیه ئۆپەرێتیه سیستەمی
 ئۆتۆماتینی دەست بەمارمردن دەمات و لەپطتەوە چاودێریی بەڕێىەچىووی مردارەمان

 . دەمات هەتا مۆمپیىتەرەمە دەمىژێىرێتەوە
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  ماتێل پرۆگرامێ دەمرێتەوە، ویىذۆمە ڕام و ژمێرەرەمە دەخاتە خزمەتەوە تاوەمىو
 .بتىاورێت بە پرۆگرامەمە مار بنرێت

 ویىذۆمە ئەرمی ئەوە دەگرێتە ئەستۆ مە  ،لەماتی مارمردوماوذا لەسەر مۆمپیىتەرەمە
لەسەر ضاضەمە ویطان بذرێه و هیچ تێنطناوێل  ی دروستهەمىو مردارەمان بەضێىەین

 .(ضاضەی ضیه)ڕوووەدات
  بۆ چاپ مردوی دۆمىمێىتێل، ویىذۆمە زاویاریەمان دەدات بە پریىتەرەمە و دۆمىمێىتەمە

 .چاپ دەمرێت
  سەیڤی بنەیه ویىذۆمە ( خزن)وەختێ بماوەوێ ئەو مارەی بەئەوجاممان گەیاوذووە

 .دەوىسێتیان ئەو درایڤەی هەڵماوبژاردووە زاویاریەمان لەسەر هارددیسنەمە 
  ماتێل ئەو پرۆگرامەی مردبىوماوەوە دایذەخەیه ویىذۆمە ئەو ڕام و ژمێرەرەی مە

 .خستبىویە خزمەتەوە وەری دەگرێتەوە یاخىد بڵێیه ئازادیان دەمات
  بۆ ئەوەی گۆڕیىی بە دڵی خۆمان لە مۆمپیىتەرەمادا بنەیه بۆ ومىوە وەمىو گۆڕیىی

و هی تر ئۆپەرێتیه سیستەمەمە پرۆگرامی تایبەت  Installن، دابەزاوذوی پرۆگرام ڕەوگەما
 .بەو ماراوە تەرخان دەمات

 
 تایبەتمەوذێتیەماوی ئۆپەرێتیه سیستەمێنی گرافینی 

وەمىو ئۆپەرێتیه سیستەمێنی گرافینی  ڕووماری بەمارهێىاوەمەی بە ژمارەیەمی  7ویىذۆی 
 بە جۆرێل هێمامان ڕێىمایی و ئاساوناری بۆ بەمارهێىەر دەمەن تەواوی مێىیى و هێما داڕضتىوە

وە زیاتر لە ویىذۆماوی پێص خۆی فەرمان و مرداری گرافینی ئەوجام دەدرێت و بە ماوس زۆر 
 .ماری زیاتر ڕێل دەخرێت

ووە دەضێ سەتڵی ىئۆبجێنتیص بۆ وم. هەیەیان تەن  Objectلەپطت هەر هێمایەمەوە ئۆبجێنتێل 
لێرەدا واتە بەضێىەی ئۆبجێنت . یىتەرێل یان فایلێل بێت مە سەیڤمان مردووەخۆڵ یان پر

 .تێنڕای سیستەمەمە لە چاوی بەمارهێىەرەوە لە هێما پێل دێت. ئاڕاستەیی ماردەمرێت
فەرماوەمان بە یارمەتی ئامڕازێنی ئیطارەت مە ئەویص ماوسە دەردەمرێت واتە بەمارهێىەر 

 .ن یەك لە دوای یەك بە میبۆرد دەربناتپێىیست وامات هەمىو فەرماوەما
 

 :لفایلێبۆ ومىوە بۆ سڕیىەوەی 
 

ئۆپەرێتیه سیستەمی گرافیل ئاڕاستەیی وەمىو 
 7ویىذۆی 

 سیستەمی هێما ئاڕاستەیی وەمىو ئۆپەرێتیه 
MS-DOS دۆس 

                                

 
دەخەیىە سەر   ەمەتێنست فایلی بە ماوسەمە
 .خۆڵەمە هێمای سەتڵی

 ئەم فەرماوە دەدەیه بە مۆمپیىتەرەمە
DEL C:\MY-TEXT\vista.txt  

 دادەگریه  Returnپاضان دوگمەی 
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 و ئیىتەروێت 7ویىذۆی 
هەمىو تەمىیل و پرۆگرامەماوی لەخۆ گرتىوە مە بۆ ئیىتەروێت پێىیستە بۆ پەیىەوذی  7ویبذۆی 

پۆستی  E-Mailومىوە دەتىاویه ئیمەیڵ مردن و زاویاری خستىە بەردەستی بەمارهێىەران، بۆ 
 . ئەلەمترۆوی بىێریه و وەربگریه هەروەها پەیىەوذی دەوگی و ڤیذیۆیی بنەیه

جگە لەوە چەوذیه پرۆگرام ڕەخسێىراوە بۆ پەیىەوذی مردوی مۆمپیىتەرەمان لە تۆڕی 
 ٪ێنسپلۆرەی یڤ مای  بىەتە پرۆگرامی ئی مەیڵ و ئیىتەروێت ئهەروەها ویىذۆ ال .پەیىەوذیەماوذا

 .لێرەدا بەماردێت مە هەوذێ چامسازی تێذا مراوە لەڕووی گەڕان و پێطىیار لەمرداری گەڕاوذا
 

 دا7سیستەم لە ویندۆی  Safetyسەالمەتی  ٣-١
 

 گروگیەماوی سەالمەتی و سەالمەتیی فایلەمان
بىو مە ئەوە ویىذۆماوی پێص ئەمیەمێل لە ئاماوجە سەرەمیەماوی دروست مردن و پەرەپێذاوی 

  .فایلەمان بەهێز بنرێت safetyسەالمەتی 
لەبەر ئەوەی زیاتر لە یەك بەمارهێىەر ڕەچاو مراوە دەبێ فایلەماوی هەر مەسێل بپارێزرێت و 

 .هەمىو هەوڵێنی گۆڕیه و دەستناری مردویان ڕابگیرێت
دەتىاورێت  مرد ییطذا سەالمەتی باضتر مراوە بەالم لەهەوذێ ڕووەوە ئەگەر پێىیست 7لە ویىذۆی 

 .مۆوترۆڵی بەمارهێىەر بنىژێىرێتەوە
 

 :سەالمەتی لەم خااڵوەی خىارەوەدا خۆی دەبیىێتەوە
تۆمارمردوێنی 

 دڵىیا
  Accountهەر بەمارهێىەرێل بۆ ئەوەی بتىاوێت مار بنات دەبێ حسابێنی 

هەبێت لەواو مۆمپیىتەرەمەدا واتە بەمارهێىەرەمە دوای داگیرساوذوی 
وهێىیەمەی بذات ئەگەر  وضەمۆمپیىتەرەمە دەبێت واوی خۆی هەڵبژێرێت و 

( لێرەدا دەبێ بەڕێىەبەری سیستەمەمە حسابی بۆ مردبێتەوە)پێی درابێت 
 Log inئەم مردارە پێی دەڵێه خۆتۆمارمردوی چىووەژوورەوە 

رمردوی سىىوردا
 دەسەاڵت

خۆی ( بۆ ومىوە تێنستێل یان خطتەیەك)دروستنەرو خاوەوی هەر فایلێل 
دەتىاوێت بڕیار بذات مێ دەسەاڵتی بەسەر ئەو فایلەوە هەیە وە چ 

 .مافێنیطی لەسەری هەیە
فرە مردوی جبە

زاویاریەماوی سەر 
 درایڤێل

اوەمىو فرە سەیڤیان بنات تجخاوەوی فایلێل یان فۆڵذەرێل دەتىاوێت بە
یان بەمارهێىەر دەتىاوێت بۆ  .تەوها خۆی دەسەاڵتی بەسەریاوذا هەبێت

مێمۆری بەضفرەبنات بۆ ئەوەی تەوها خۆی دەستی بگاتە  USBومىووە 
 .زاویاریەمان

 .بەیارمەتیی تىاوای چاودێریەوە دەتىاورێت بزاورێت مێ وە مەی چی مردووە چاودێری
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 ئاوڕدانەوەیەك ٤-١
  

 ... ماوای چیە
ئۆپەرێتیه 
 سیستەم

دەمات مە بۆ   Hardwareمۆوترۆڵی پێنەوە مارمردوی دەزگا جیاجیامان 
ئۆپەرێتیه سیستەم وەك ئەڵقەیەمی . مارمردوی مۆمپیىتەرەمە پێىیسته

لە الیەمی  Hardware ڕەقەمااڵگەیاوذن وایە لە وێىان پرۆگرامەمان لەالیەك و 
 .دینە

ڕووتەختی 
بەمارهێىەری 

 گرافینی

 .لەسەر ضاضەمە ماربە پەوجەرەو دوگمەو هێمای ئاضنرا و ئاسان دەمەیه
فەرماوەمان مەرج ویە تەوها لەڕێی میبۆردەوە دەربنرێه بەڵنى لەڕێی ماوسەوە 

 . دەردەمرێه
سىىوردارمردوی 

 دەسەاڵت
خاوەوی فایلەمە بڕیار دەدات مێ وە تا چ ڕادەیەك دەتىاوێ دەسەالتی بەسەر 

 .فایلەمەدا هەبێت
مارمردوی 

ئۆبجێنت ئا 
 ڕاستەیی

فای ، پرۆگرام، درایڤ، هەر دەزگایەمی تر لە ڕێی هێمایەمەوە بەضێىەیەمی 
هەر فایلێل بەهۆی تەوها ملینێنەوە لەسەر . دەردەمەون( گرافینی)وێىەیی 

 .هێمامەی دەمرێتەوە بێ ئەوەی فەرماوەمە لە ڕێی میبۆردەوە دەربنرێت
یىەوە دەتىاویه بە ماوسەمە هێمای وامەمە بۆ ومىوە بماوەوێ وامەیەك بسڕ

 .بخەیىە واو سەتڵی خۆڵەمەوە
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 ئەوەی لەتواناتدایە

 یان

 ئەوەی كە خەوی پێوەدەبینی كە بیتوانی

 دەستی پێ بكە

 گۆتە                                             
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 7 یندۆیو ەكارهێنانیب ەرەتایس  ٢    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
  (چىووەژوورەوە)داگیرساوذوی مۆمپیىتەر و خۆتۆمار مردن 
 سنتۆپێد 
 چۆن بە ماوس ماردەمەیه 
 مردوەوەو داخستىی پرۆگرام 
 گۆڕیىی ضێىەی پرۆگرامەمان بەپێی خىاستی خۆمان 
 ویزارد مارمردن بە پێی ڕێىمایی 
  (مۆتایی پێهێىاوی ویىذۆ)مىژاوذوەوەی مۆمپیىتەر 

 
 

 داگیرساندنی كۆمپیوتەروخۆتۆماركردن ١-٢
  داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمە

بە ضێىەیەمی ئۆتۆماتینی دەمەوێتە گەڕ و ئەم  7بە داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمە ویىذۆی 
 :هەوگاواوە پیادە دەمرێه

 ئامادەدەمرێه( پارچەمان)ىو دەزگامان پاش داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمە هەم. 
  ئىجا فایلە ضاراوەماوی سیستەمەمە مە بۆ جێبەجێنردوی فەرماوە بىچیىەییەمان

 .پێىیسته لەڕێی ڕامەوە دەخىێىرێىەوە
  دەردەمەوێ و پرۆگرامی ئۆپەرێتیه سیستەمەمە دەست بەمار   7دوای ئەوە لۆگۆی ویىذۆی

ئەو فایالوەن مە بۆ پەیىەست )درایڤەرەمان و  (Services)دەمات وئىجا خزمەتەمان 
 .دەخرێىە گەڕ( مردوی دەزگامان و مارمردویان بەضێىەیەمی دروست پێىیسته

  مە هەریەمە  لەگەڵ هێماماوی چىووەژوورەوەدا دەردەمەوێت 7یەمەم وێىەی ویىذۆی
 .هێمایەمه بۆ بەمارهێىەرێل

 الپەرەی دەستپێل بۆ هەڵبژاردوی بەمارهێىەر
 .ی ڕووتەختی مارمردوی هەر بەمارهێىەرێل دەربنەوێت دەبێت خۆی تۆماربناتپێص ئەوە
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 یان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یان خۆتۆمارمردن تێبیىی بۆ چىووەژوورەوە
  ی وهێىی، ئەوا وضەئەگەر لەسەر مۆمپیىتەرەمە تەوها یەك بەمارهێىەر هەبىو بەبێ

 .ەچیتە واو مۆمپیىتەرەمەوەالپەڕەی دەستپێل وچىووەژوورەوە دەروامەوێت و یەمسەر د
  ی وهێىی بەهەڵە دەدرێت وىوسیىێل ئاگادارمان دەماتەوەو بە ملیل لەسەر وضەماتێل

OK دەگەڕێیىەوە سەر چىووەژوورەوەمەی پێطىو. 
  لێرەدا ویطان  ئەوا بىووىسرای وهێىیەمە پێطىەخت وضەئەگەر تێبیىیی وەبیرهێىاوەوە بۆ

مەی       ەوەدەتىاورێت لەڕێی بەمارهێىەرێنی ترەوە بەهۆی دوگهەروەها         دەدرێت
 (بچیىەژوورەوە)خۆتۆماربنرێت

 
  (Domain)خۆتۆمارمردن لە تۆڕێنی مۆمپیىتەردا 

ئەگەر مۆمپیىتەرەمەمان لەتۆڕێنی 
مۆمپیىتەردابىو لەماتی چىووەژوورەوەدا 
لەجیاتی الپەرەی بەخێرهاتىەمەی 

ڕی دیالۆگی چىووەژوورەوەی تۆ 7ویىذۆی 
 مۆمپیىتەرەمە دێت مە لێرەدا

ی وضەدەبێ واوی بەمارهێىەر       و  
بذەیت بۆ ئەوەی بتىاویت بچیتە ( لە بەڕێىەبەری سیستەمەمە وەری دەگریت)وهێىی        

 . OKژوورەوە بێگىمان پاش ملیل لەسەر 
 ی وهێىیذا هەڵەمان مرد، دەتىاویهوضەئەگەر لەماتی وىسیىی 

 .یەی دەماوەوی بیگۆڕیهوضەی ماوسەمە بچیىە سەر ئەو بە ملینی الی چەپ -١
 .دەتىاویه جێ وىسیىەمە بەالی ڕاست یان چەپذا بگۆڕیه   وەیان   بە دوگمەی تیطنەمان  -٢
 هێمامەی الی ڕاست دەسڕیىەوە  Del بە دوگمەی  -٣
 .هێمای الی چەپ دەسڕیىەوە هەروەها بە دوگمەی ڕاستنردوەوە -٤

لە الپەرەی دەستپێنذابە ماوسەمە ملیل لەسەر واوی 

خۆت
 
خۆت پاضان ( وێىەمەی)بنە یان هێما    

 مۆمپیىتەرەمە بەضێىەی تایبەت بەتۆ دەمەوێتە گەڕ

  ی وهێىی داورابىو، وضەئەگەر بۆ بەمارهێىەرەمە
ئەوا پەوجەرەیەمی تر دێتەپێطەوە مە 

دەبێ ئاگاضمان      وهێىیەمەتی دەدەیتێ وضە
و  بێت ی پیتەمانلە گەورەوبچىومیی وىوسیى

بەضێىەی خاڵ دەردەمەوێت بۆ  شوهێىیەمەوضە
 ئەوەی مەسی تر وەتىاوێت بیخىێىێتەوە

  بۆ تەواو مردوی ماری خۆتۆمارمردوەمە دوگمەی
ڕیتێرن دادەگریه یان ملیل لەسەر 

  تیطنەمەدەمەیه

٥ 

٧ 

٢ 

١ 

١ 
٢ 

٨ 

٦ 
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 دێسكتۆپنیگای یەكەمی  ٢-٢
 Desktop ڕووتەختی مارماردن

لەڕێی  دێسنتۆپ لە ویىذۆدا وەمىو مێزی مارمردن وایە بۆیە هەر Desktopڕووتەختی مارمردن 
فایل یان فۆڵذەرێل  ،ئەو بەضاوەوەی مە لەسەر دێسنتۆپ دایان دەوێیه دەتىاویه خێرا پرۆگرامێل

 . اودێریان بنەیه، جگە لەوە زۆر لە مارەماومان ڕێل بخەیه یان چبنەیىەوە

 
  Desktop  ڕووتەختی مارمردن

 
ڕووتەختی مارمردن 

(Desktop) 
 .بریتیە لە ڕوومەضی پطتەوەی ضاضەمە Desktopڕووتەختی مارمردن 

هەمىو هێما و پەوجەرەی دیالۆگ و پەوجەرەی پرۆگرامەمان وە هەروەها 
 .دێسنتۆپدەمەووە سەر  و زاویاریەمان ضریتی تاسل

 سەتڵی خۆڵ
Recycle Bin 

هەروەمىو لەواوەمەیذا دیارە وەمىو سەتڵی خۆڵ وایە لە ژووری 
مارمردوماوذا، ماتێل فایلێل دەسڕیىەوە لەبەرچاو وون دەبێ تەوها 
دەخرێتە واو سەتڵی خۆڵەمەوە واتە هێطتا لەسەر درایڤەمە ماوە بۆیە 

بەاڵم ئەگەر لە سەتڵی . هەمىو ماتێل بە ئاساوی بەدەست دەمەوێتەوە
ێ بەدەست رمەضذا سڕایەوە واتە سەتڵەمە بەتاڵ مرا، ئیتر واتىاوخۆڵە

  1.بهێىرێتەوە
دوگمەی 

دەستپێنردن 
START 

لەڕێی ئەم دوگمەیەوە مێىیىی دەست پێنردن دەمرێتەوە مە بە هۆیەوە 
هەمىو پرۆگرامەماوی مەلەسەر ویىذۆمە دابەزێىراون دەتىاورێت بنرێىەوە 

 ویىذۆش لێرەوە دەتىاورێت دەربنرێهو جگە لەوەش فەرماوە گروگەماوی 

                                        
 

 بەدەست بهێىرێتەوە ئەویص بە هەوڵێنی زۆر ضێتتەوها بە پرۆگرامی تایبەتی دە 1
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 ضریتی تاسل
Taskbar 

ضریتی تاسل هەمىو پرۆگرام و فۆڵذەرە مراوەمان لەخۆ دەگرێت هەروەها 
 .ڕێگایەمی خێرایە بۆ ویطاوذاوی ئەم پرۆگرام و فۆڵذەراوە

دا ضریتی تاسل هەوذێ ماری تریص ئەوجام دەدات بە جۆرێل  7لە ویىذۆی 
 .دەست پێنردوی خێرای ویىذۆی ڤیستا وابێت مە پێىیستمان بە ضریتی

 زماوەمانضریتی 
Language bar 

ئەم ضریتە ویطاوی دەدات مەبە چ زماوێل دەوىسرێت و مامە سەرەمیە 
هەروەها لێرەوە دەتىاورێت ضێىەی وىسیه بە میبۆردەمە واتە بىەڕەتیە، 

  .زێىرابىوەبگۆڕدرێت ئەگەر زماوی دینە داب
 بەضی زاویاری

Notification Area 
لەبەضی زاویاریذا مە دەمەوێتە الی ڕاستی ضریتی تاسنەوە ماتژمێر 

دەدرێت هەروەها زاویاری و حاڵەتی هەوذێ پرۆگرام ویطان دەدرێت  ویطان
 ... دەوگ،  و وەمىو بۆ ومىوە چاپنردن، تۆڕی مۆمپیىتەر

 Aeroدوگمەی 
Peek 

هەمىو   Minimize ئەم دوگمەیە بەماردێت بۆ بچىوك مردوەوەی
 .پەوجەرەمان و دەرمەوتىی دێسنتۆپ

 ویىذۆسایذباڕ
 گادجێتەمان

Windows Sidebar 
Gadgets 

لە ویىذۆسایذباڕدا مە دەمەوێتە قەراغی الی راستی ضاضەمەوە پرۆگرامە 
وەمىو ماتژمێرێنی  مە پێیان دەوترێت گادجێت چنۆڵەمان بەدی دەمرێه

 .خۆمان لێی زیادومەم بنەیه دەتىاویه بە دڵیو هی تر  قەددیىار، وێىەمان
ەمەدا بماوەوێت دەتىاویه دایان دێسنتۆپئەم گادجێتاوە لەهەر جێیەمی 

 .بىێیه بە پێچەواوەی ویىذۆی ڤیستاوە مە دەبىایە لەواو سایذباڕەمەدا به
 
 
 

 كاركردن بە ماوس ٣-٢
 ماوس

ماوس لەسەر ضاضەمە هێمایەمی ویطاوذەرە مە 
خاڵی مێىیى و هێمای  مردن لەسەر( مرتە)بەملیل

پرۆگرامەمان ئەو مارەی مە بەمارهێىەر مەبەستیەتی 
بە ضێىەیەمی گطتی ماوس دوو . بەئەوجام دەگەیەورێت

 ی الی ڕاست و چەپدوگمەو  سنرۆڵێنی هەیە دوو دوگمەمە
وە الی ڕاست  Clickملینی پێذەمرێت الی چەپ ملیل 

 .Right Clickملینی ڕاست 
دەوترێ سنرۆڵ خلۆمەیەمە دوگمەی واوەڕاستیص پێی 

 .دەتىاویت ملینی لەسەر بنەیت و هەروەها بیخىلێىیتەوە
هەوذێ مۆمپاویا ماوسیان پەرەپێذاوە دوگمەی زیاتریان بۆ داواوە وەمىو لە قەراغەمان و 

 .وەضیذا مە هەوذێ ماری تر بۆ بەمارهێىەر ئاسان دەماتەلەسەر
 

 دەرخستىی خاوەی زاویاری و ویطاوذان
ماوسەمە دەچیىە سەر هێمایەك بۆ ومىووە لەسەر دێسنتۆپ وىسیىىێنی مىرت ماتێل بە 

یان زاویاریەمی مىرت لەبارەیەوە  ،دەردەمەوێت مە ڕوووی دەماتەوە ئەو هێمایە سىودی چیە
 . دەدات

 

 ملینی
 ڕاست

 ملیل

 سنڕۆڵ
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 ملیل مردن
مەبەست لە دوگمەی الی چەپە وەمىو ملیل  ملیل مردن

 .یان مێىیىیەك OKمردن لەسەر دوگمەیەمی وەك 
هەریەك بەپێی تایبەتمەوذێتیەماوی خۆی بۆی هەیە 

 نردمملیل مردن تەوها ویطاوەمردن بێت یان ئەمتیڤ 
 .یان مردوەوەی لیستی مێىیىیەك بێت

مە لەم مێىیىەدا  context menuلیستێل دەماتەوە مە پێی دەڵێه مۆوتێنست مێىیى  ملینی ڕاست
دەگۆڕێت ئەماویص  چەوذ فەرماوێنی تێذایە مە بە پێی ضىێىی ملینەمە

 .هتذ... وەمىو مۆپی مردن، سڕیىەوە، مردوەوەو، 
 
 

 دەبڵ ملیل
دەبڵ ملیل واتە دووجار ملیل مردن لەسەر ملینی الی چەپ بەاڵم بەخێرایی واتە وەك ملینێل و 

 .بىەستیه ئىجا ملینێنی تر
پرۆگرامی بە دەبڵ ملینیص لەسەر هێمای پرۆگرامێل ئەوا ئەو پرۆگرامە دەمرێتەوە، لەواو 

 .وىسیىیطذا تینستی پێ ویطاوە دەمرێت
 

 Drug & Dropڕاینێطەوبەرەاڵی مە 
 .هىوەرێنی بەمارهێىاوی ماوسە مە بۆخێرا گەیطته بە ئەوجام سىودی لێ وەردەگیرێت

 
 البردن -١
 
 
 
 
 

 .هێما یان ئۆبجێنتەمە لە جێگا مۆوەمەی الدەچێت و لەو جێگا تازەیە جێگیر دەبێ مە ویستىماوە
 
 مۆپی مردن -٢
 
 
 
 
 
 
 
 

ئۆبجێنتەمە بەم ضێىەیە مۆپی دەمرێت واتە لە دوو جێگا دروست دەبێت و وەك واوەمەی پێطىو 
 .ردەمەوێتەد copyی مۆپی وضەلەگەڵ 

 

 چیىە سەر ئەو هێمایەی مە دەماوەوێ الیبەریهبەماوسەمە دە 
 دوگمەی الی چەپ واتە ملیل دادەگریه بێ ئەوەی پەوجە البەریه 
 هێمامە دەبەیىە ضىێىەمەی مە دەماوەوێ و پەوجە الدەبەیه 

 

 میبۆردەمە دوگمەی سەر لەCtrl رەدابگ 
  توێ مۆپی بنەیتەسەر ئەو ئۆبجێنتەی دە بچۆرەبە ماوسەمە 
 تبێ ئەوەی پەوجە البەری بگرەدوگمەی الی چەپ واتە ملیل دا 
 لەگەڵیذا + هێمایەمی مۆ  لەم ماتەداەوێ و تضىێىەی مە دە ئەو ەتئۆبجێنتەمە دەبەی

 تیص الدەبەیCtrl دەردەمەوێت  پەوجە لەسەر ماوس و ودوگمەی 
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 ضێىەماوی ویطاوذەری ماوس
 .ماوس بەپێی پرۆگرام و وەزیفەی مارمردوەمەی ضێىەی جۆراوجۆر وەردەگرێت

 
 ل مردن وەیان دەبڵ ملیلویطاوذەری ماوسەمە بۆ ملی

لێرەدا ئەگەر ئۆبجێنتەمە پەیىەست بێت بە جێگایەمی ترەوە وەمىو لیىل لە ئیىتەروێتذا  

 (ملیل)
 لەپطتەوە ماردەمات، دەتىاویه مارێنی تر بنەیه یان فەرماوێنی تری بذەیىێ 7ویىذۆی 
مىو تیطنی لێ دەبێ چاوەڕێ بیه هەتا ویطاوذەرەمە وە سەری قاڵەو ماردەمات 7ویىذۆی 
 دێتەوە

 
 

 Start menu مێنیوی دەستپێكردن ٤-٢
وەمىو چەقی مارپێنردوی ویىذۆ  مێىیىی دەستپێنردن

وایە مە لەم ڕێگایەوە زۆربەی زۆری وەزیفە 
 :گروگەمان و پرۆگرامەماویص دەخرێىە مار، وەمىو

  مردوەوەی پرۆگرام 
 مردوەوەی فایلێل 
 گۆڕیه و گىوجاوذوی سیستەمەمە 
 ەدوای فایل یان پرۆگرامذا گەڕان ب 
 یارمەتی داوامردن 
  مۆتایی پێهێىان واتە مىژاوذوەوەی

مۆمپیىتەرەمە وەیان گۆڕیىی 
 بەمارهێىەرەمەی

 
 

 مێىیىی دەستپێنردنئەمتیڤ مردوی 
 
 
 
 

لە هەوذێ  وە Altو   Ctrlدەمەوێتە الی چەپی میبۆردەمەوە لەوێىان  دوگمەی ویىذۆ    

 و     Altوێىان هەیە مە دەمەوێتە یص الی ڕاست میبۆردیطذا
لەخۆدەگرێت هەر خاڵی  مێىیىیەك بە ( فەرماوەمان)خاڵەماوی مێىیى  مێىیىی دەستپێنردن

وىسیىێل دەواسرێت، ئەگەر هێمای فۆڵذەرێل بەرچاو مەوت، ماوای وایە خاڵی تر هێمایەك و 
 .وەیان فەرماوی تری لەواودایە مە بە ملیل مردن دەردەمەون

 
 

 

  ملیل لەسەر دوگمەیSTART بنە لە ضریتی تاسنذا 
 پێنەوە داگرە  Escو  Ctrlیان لە میبۆردەمەدا هەردوو دوگمەی 

 وگمەی ویىذۆ دابگرە وەیان د
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 مێىیىی دەستپێنردنماوی بەضە
پێطىیار دەمات مە  لیستێل ویىذۆمە ذابریتیە لە خاوەی گەڕان، لەگەڵ وىسیىی یەمەم پیت ١

 دەبێتە هۆی زۆر خێرا گەیطته بە ئاماوج
واتە هەمىو پرۆگرامەمان واسراوە بەضی  All Programmsلەڕێی ئەم خاڵەوە مە بە  ٢

هەمىو پرۆگرامەماوی سەر سیستەمە . دا ٣پرۆگرامەمان ویطان دەدرێت لەضىێىی خاڵی 
 .لێرەوە دەتىاورێت بنرێىەوە مە لەضێىەی هێماماویان یان فۆڵذەر دەردەمەون

لێرەدا ئەو پرۆگراماوەی مە زۆر بەماریان دەهێىیت دەردەمەون بۆ ئەوەی هەمیطە خێرا  ٣
 .دەگىوجێتلەبەردەستماوذا به و بیاونەیىەوە، واتە بەپێی پێىیستیەماوی بەمارهێىەر 

پرۆگرامێنمان بە زۆری بەمارهێىا ئەوا لێرەدا دەردەمەوێت خۆ ئەگەر ماوەیەمی زۆر ئەو 
 .پرۆگرامەمان وەمردەوە ئەوا لەم لیستەداو ون دەبێت

دا باسی  ٧ئەو پرۆگراماوەی مە وىمە ڕمێنی ڕەضیان لەپاڵذایە لیستی بازداوه مە لە بەضی 
 .دەمەیه

 Pinnedهەرگیز الواچه تا خۆت الیان وەبەیت پێیان دەوترێ  پرۆگرامەماوی ئەم لیستەیە ٤
 .واتە وەك دەرزییان پێىەمرابێت، دەضتىاویت لیستەمە زیاد و مەم بنەیت

 وێىەی بەمارهێىەرەمە ویطان دەدات مە بە خێرایی دەتىاویه لەڕێیەوە گۆڕاوناری بنەیه ٥
هەر بۆیە لێرەوە بەضێىەیەمی  ئەم بەضە تایبەتە بە دۆمىمێىت و فۆڵذەری بەمارهێىەر، ٦

خێرا ئەو بەضاوە دەمرێىەوە مە بەمارهێىەر سەیڤی مردوون یان وىسیىوی وەمىو وامەمان و 
 .وێىەو مۆسیقامان

و هەروەها ئەو  تۆڕ و پەیىەوذیەمان( واتە هەمىو درایڤەمان)بەضی مۆمپیىتەر لێرەدا  ٧
 .ەردەمەوندۆمىمێىتاوەی لەم دواییەدا مراووەتەوە وەمىو هێما د

لەڕێی خاڵەماوی ئەم بەضەی مێىیىەوە دەتىاویه ویىذۆمە بە ئارەزووی خۆمان بگىوجێىیه  ٨
دیاری بنەیه واتە فایلێل بۆ  وەتە بىەڕەتیەماویص هەروەها پرۆگرامە دیفۆڵتەماویص
 .ومىووە بە چ پرۆگرامێل بنرێتەوە

لەگەڵ دەزگامان و  Help and Supportهەروەها خاڵی مێىیىی یارمەتی و پطتگیریی ویىذۆ 
 .لەخۆدەگرێتپریىتەرەمان 

لێرەدا دەتىاویه مۆمپیىتەرەمە بنىژێىیىەوە، قفڵی بنەیه وەیان لە ڕێی سێگۆضەمەوە  ٩
 .ڕیستارتی بنەیه، بەمارهێىەر بگۆڕیه یان ویىذۆمە بخەوێىیه
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 خاڵەماوی مێىیى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م یان فایلێل بنەیىەوە، لەبەضی گەڕاوذا پیتەماوی یەمەمی بۆ ئەوەی خێرا پرۆگرا        

 واوەمەی دەدەیه و ئىجا ملیل لە هێمامەی دەمەیه
 
 

  بە دوگمەی تیطنەمان   وەیان    دەدتىاویه فۆڵذەرەمان بنەیىەوە هەروەها  

 پرۆگرامەمە دەمەیىەوە  خاڵێنی مێىیى هەڵذەبژێریه و بە دوگمەی   وەیان 
 ەسەر ماتێل ملیل لBack دەمەیه دەگەڕێیىەوە سەر لیستی پرۆگرامەمان 
  بەبێ مردوەوەی هیچ پرۆگرامێل بەجێ بهێڵیه  مێىیىی دەستپێنردنئەگەر بماوەوێ

یان لە هەرجێیەمی دەرەوەی مێىیىەمە ملیل دەمەیه وەیان  دادەگریه  Escدوگمەی 

  .دادەگریه  دوگمەی 
 

طتا بەمارهێىەر وەینردوووەتەوە بە ڕەوگی زەرد ئەو پرۆگراماوەی تازە دابەزێىراون و هێ
 .ویطاوەدەمرێه

خاڵەماوی مێىیى و ضێىەی دەرمەوتىیان بەمارهێىەر دەتىاوێ بەپێی ویستی خۆی 
 .بیاوگىوجێىێت

 
 
 

  بە ملیل مردن لەسەر دوگمەیSTART 
دوگمەی بنەرەوە یان  مێىیىی دەستپێنردن

 .دابگرە 
  ئەگەر پرۆگرامەمە لەو لیستەیەدا وەبىو

یان ملیل بنە  All Programsدەچیتە سەر 
زێل ڕابىەستە خۆی ۆلەسەری یان ت

دەمرێتەوە و هەمىو پرۆگرامەماوی سەر 
 .مۆمپیىتەرەمە دەبیىرێت

 خاڵەی دەتەوێ  وبەماوسەمە بچۆرە سەر ئە
ئەمتیڤی بنەیت، دەبیىی ڕەوگەمەی 

 دەگۆڕێت
 ملینی )ۆ دەرمردوی فەرماوەمە ملیل بنە ب

 ( چەپ
یان ئەگەر پرۆگرامەمان لە فۆڵذەردا بىون، ملیل 

رخستىی ەەرەمە بنە بۆ دذلەسەر فۆڵ
 وەك مێىیىێل واواخىەمەی

  بە ملیل مردن لەسەر خاڵێنی مێىیىەمە
 ەوە تپرۆگرامەمە بنەی تدەتىاوی
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 كردنەوەو داخستنی پرۆگرام ٥-٢
 مردوەوەی پرۆگرام

 
 
 
 
 

ەوە، ملیل لەسەر دوگمەی بنەیى Notpadبۆ ومىووە ئەگەر بماوەوێ پرۆگرامی وىسیه وۆتپاد 
START   دەمەیه ئىجاAll Programs  پاضانAccessories  ملیل دەمەیهوۆتپاد لێرەدا . 

 
 داخستىی پرۆگرام یان مۆتایی پێ هێىان

پرۆگرامەمە  مەدالەسىوچی سەرەوەی الی ڕاستی پەوجەرە Xبەملیل مردن لەسەر ویطاوەی 
 .پێنەوە  Alt + F4 دوو دوگمەی میبۆردەمە داگرتىیدادەخرێت یان 

دەمەیه ئىجا ( چىارچێىەی سەرەوەی پەوجەرەمە)یاخىد ملینی الی راست لەسەر تایتڵ باڕ 
Close هەڵذەبژێریه.  

 

 شێوەكانی پەنجەرە ٦-٢
 پەوجەرە سىودی چیە لە ویىذۆدا؟

 .هەمىو زاویاریەمان دەخاتە بەردەست(  Window= پەوجەرە ) وتەختێنی گرافینیذا ویىذۆ ولە ڕ
ۆ ومىوە پرۆگرامێنی وىسیه، یان وێىە لە چىارچێىەی پەوجەرەیەمذا ویطان دەدرێت هەروەها ب

 .واواخىی فۆڵذەرەماویص هەر لە پەوجەرەیەمذا ویطان دەدرێه
 ؟ئەو پرسیاراوەی مە سیستەمەمە لە بەمارهێىەری دەمات بۆ ومىوە چ الپەرەیەك چاپ بنرێت

  Dialog boxپەوجەرەی دیالۆگ لە پەوجەرەیەمذا دەردەمەوێت پێی دەڵێه  
 
 پەوجەرەی پرۆگرام -ا

دا  7هەمىو پرۆگرامەماوی مە لەویىذۆی  
لە پەوجەرەیەمی تایبەتی خۆیاوذا  ،نەماردەم

وجەرەمەش بە پێی ەدەمرێىەوە، واواخىی پ
زۆربەی دەتىاویه . پرۆگرامەمە دەگۆڕێت

پرۆگرامەمان لەڕێی دوگمەی ستارتەوە 
 .بنەیىەوە

ه بە دەبڵ ملیل لەسەر دۆمىمێىتێل یان دەتىاوی
مە بەو پرۆگرامە وىوسراوە پرۆگرامەمە 

 .بنەیىەوە و لەهەمان ماتذا دۆمىمێىتەمە ئامادە دەبێت بۆ دووبارە مارمردن تێیذا
 

 پەوجەرەی فۆڵذەر -ب
لەپەوجەرەی فۆڵذەردا چەوذیه ئۆبجێنت دەردەمەوێت وەمىو فایل، فۆڵذەر، درایڤ یان دەزگای 

 .ە مۆمپیىتەرەمەوە، مە بە دەبڵ ملینێل لەسەر هێماماویان دەتىاورێت بنرێىەوەبەستراو ب

  ملیل لەسەر دوگمەیSTART  بنە ئىجاAll Programs 
 ئەو پرۆگرامەی مە دەماوەوێ بە ملینێل دەینەیىەوە 

یان   بە ملینێل فۆڵذەری پرۆگرامەمە دەمەیىەوە ئەگەر لەواو فۆڵذەردا بىو ئىجا ئەو پرۆگرامەی 
 دەماوەوێ بە ملینێل دەینەیىەوە
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ضێىەی پەوجەرەی فۆڵذەر دەتىاورێت بگۆردرێت واتە بگىوجێىرێت بۆیە مەرج ویە تەواو وەمىو ئەم 
 .ربنەوێتەوێىەیە د

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەوجەرەی فۆڵذەر
 

 :لەم بەضاوە پێل دێت هەریەمە بە پێی گىوجاوذوی خۆی پەوجەرەی فۆڵذەر
  تایتڵ باڕ، یان ضریتی واوویطان لێرەدا هێماماوی گەورەوبچىك مردوەوەو جێگۆڕیىی

 .پەوجەرەمە دەبیىرێت و لە هەوذێ پرۆگرامذا واوی دۆمىمێىتەمەش دەوىسرێت
  ضریتی ئەدرێس، وەمىو ئەدرێس وایە بۆ ئەو فۆڵذەرەی ئێستا ویطان دەدرێت واتە

فۆڵذەرە لە مىێذا سەیڤ مراوە، هەروەها لێرەوە دەتىاویه بچیه بۆ  بەهۆیەوە دەزاویه ئەو
 .فۆڵذەرەماوی تر

 خاوەی گەڕان، بۆ گەڕان بە دوای فایل و فۆڵذەردا. 
 ضریتی هێمامان، بۆ خێرا بەڕێىەبردن و تاووتىێ مردوی فایل و فۆڵذەرەمان. 
 راوەی سەردان بەضی لیىنە پەسەوذمراوەمان، لێرەضذا ویىذۆ پاش ماوەیەك ئەو فۆڵذە

 .دادەوێت بۆ خێرا گەیطته پێیان …,Documents, picturesدەمرێه وەك 
  بەضی ژێذەرگە وەیان متێبخاوەLibraries  لێرەوە دەتىاویت بچیتە واو دۆمەمێىتەماوت

 .وێىەماوت بنەیتەوەو  مۆسیقا و ڤیذیۆیاخىد 
 Homegroup ی تۆڕی مۆمپیىتەرلێرەدا هەمىو ئەو فایل و فۆڵذەر و پریىتەراوەی مە لە

 .خراووەتە بەردەست ویطان دەدرێت Network یەمەدا
  بەضی ئەم جێ و جێ مردن، بەملیل مردن لەسەر فۆڵذەری مەبەست واواخىەمەی ویطان

 .دەدرێت و دەچیىە واو ئەی فۆڵذەرەوە
  تۆڕی مۆمپیىتەریNetwork لەم بەضەوە مۆمپیىتەر و دەزگاماوی تری تۆڕەمە دەبیىیت . 
 یاری، لەم بەضەدا زاویاری لەسەر بابەتی ویطاوە مراو دەردەمەوێتبەضی زاو. 
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 پەوجەرەی دیالۆگ -ج
وەمىو لەواوەمەیەوە دەردەمەوێت، لەم 
پەوجەرەیەدا دیالۆگێل واتە وتىوێژێل لەوێىان 
سیستەمەمەو بەمارهێىەرەمەدا ڕوودەدات، بۆ 

 .ومىووە ماتێل بەمارهێىەر دەبێت بڕیارێل بذات
 
 
 

 دن بە پەنجەرەكاركر ٧-٢
 

 تەمىینەماوی پەوجەرە بە ضێىەیەمی گطتی
لەماتی مارمردوماوذا زۆر جار ڕێل دەمەوێت مە پێىیست دەمات پەوجەرەمە بچىوك یان گەورە 

 تەوها پەوجەرەی دیالۆگ وەبێت مە گەورەییەمەی واگۆڕدرێت. بنەیىەوە یاخىد جێگەمەی بگۆڕیه
 

Maximize گەورەتریه مردن 
مراو بەگەورەیی و پڕاوپڕی ضاضەمە دەردەمەوێت و دەتىاویه هەمىو  Maximizeپەوجەرەیەمی 

وەمرابىو ئەوا چەوذیه ڕێگا   Maximizeضتێنی واو پەوجەرەمە ببیىیه، ئەگەر پەوجەرەیەك خۆی
 هەیە بۆ گەورەمردوی

 
 

      
 
 
 
 

Minimize بچىومتریه مردن 
اڵم هەر لەبەردەستماوذا بە مراوەیی ئەگەر ویستمان پرۆگرامێل لەسەر ضاضەمە البچێت بە

ی دەمەیه واتە لەسەر ضاضەمە دیار وامێىێت تەوها لەسەر ضریتی  Minimizeبمێىێتەوە، ئەوا 
 تاسنەمە لە جێگامەی خۆیذا دەمێىێتەوە

 بچىومتریه مردوی پەوجەرە بەم ڕێگایاوەی خىارەوە دەبێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لە ضریتی تاسنذا پەوجەرەمەی دەمرێتەوەبە دووبارە ملیل مردوەوە لەسەر پرۆگرامەمە 

  ملیل مردن لەسەر دوگمەیMaximize 
 دەبڵ ملیل لەسەر تایتڵ باڕ 
 ملینی ڕاست لەسەر تایتڵ باڕ ئىجا Maximize 
  ملینی ڕاست لەسەر پرۆگرامەمە لە ضریتی تاسنذا ئىجاMaximize  

  ملیل مردن لەسەر دوگمەیMinimize 
 دەبڵ ملیل لەسەر تایتڵ باڕ 
  ملینی ڕاست لەسەر تایتڵ باڕ ئىجا

Minimize 
  ملینی ڕاست لەسەر پرۆگرامەمە لە ضریتی

یان یەك ملیل  Minimizeتاسنذا ئىجا 
 جەرەمە چاالك بىولەسەری ئەگەر پەو
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 گەورەو بچىوك مردوەوەی پەوجەرە
زۆربەی پەوجەرەمان دەتىاورێت بەهۆی ڕامێطاوی قەراغەماوی 

 .پەوجەرەمەیەوە گەورەییەمەی بگۆڕدرێت
ئەو پەوجەرەیەی گەورەمراوەو پڕاوپڕی ضاضەمەیە دەبێ ملیل 

مەی وەك دوو مە هێما Restoreبەضنردن بنرێت  Maximizeلەسەر
 .پەوجەرە وایە ئىجا دەتىاورێت گەورەو بچىوك بنرێتەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بە گۆڕیىی گەورەیی پەوجەرەمە لە سىوچەماویەوە درێژی و پاویی پەوجەرەمە هاوضێىە وەمىو 
 .یەك دەگۆڕێه

 
 گۆڕیىی ضىێىی پەوجەرە

ڕامێطاوی پەوجەرەمە دەتىاویه پەوجەرە بگىێزیىەوە ئەویص بە ملیل مردن لەسەر تایتڵ باڕ و 
 .ضىێىەی دەماوەوێت و پاضان پەوجە لەسەر ملینەمە الدەبەیه وبۆ ئە

 
 داخستىی پەوجەرە 

است دەتىاویه پەوجەرە دابخەیه، یاخىد لە ڕلە سەرەوە الی  بە ملیل مردن لەسەر هێمای 
 پێنەوە   Alt+F4میبۆردەمەوە هەمىو پەوجەرەیەمی چاالك دادەخەیه بە داگرتىی هەردوو دوگمەی 

 .Closeوەیان ملینی ڕاست لەسەر یەمێل لە تایتڵ باڕ یان پرۆگرامەمە لە ضریتی تاسنذا ئىجا 
 .یطەوە پەوجەرەمە دابخەیه File – Exitلە زۆربەی زۆری پرۆگرامەماویطذا دەتىاویه لەڕێی 

 
 سنرۆڵ باڕ 

وجەرەمە زیاتر بىو سنرۆڵ باڕ لە قەراغی پەوجەرەماوذا هەمیطە دەردەمەون ئەگەر واواخىی پە
لە گەورەیی پەوجەرەمە، واتە بەهۆی سنرۆڵ باڕەوە هەمىو واواخىی پەوجەرەمە دەتىاورێت 

 .ببیىرێت
 .هەروەها سنرۆڵ باڕی ئاسۆیی و ستىوی هەیە،مەرجیص ویە هەردومیان پێنەوە دەربنەون

ئەوا سنرۆڵ واتە ئەگەر لە باری ئاسۆیی واواخىی پەوجەرەمە زیاتر بىو لە پاوی پەوجەرەمە 
 .باڕی ئاسۆیی وەدەردەمەوێت، بە هەمان ضێىە سنرۆڵ باڕی ستىوییص

 :سىود وەرگرته لە سنرۆڵ باڕ بە چەوذ ضێىەیەك دەبێت
  ملیل مردن لەسەر سنرۆڵەمە وەك لە وێىەمەدا دیارە و جىاڵوذوی ماوسەمە بێ ئەوەی

 .ملینەمە بەرەاڵ بنەیه

  بە ماوسەمە دەچیىە سەر قەراغی پەوجەرەمە دەبیىیه ویطاوذەری ماوسەمە دەبێت
 بە تیطنێنی دووسەر

  گەورەیی و بچىومی پەوجەرەمە دەگۆڕیه بە مەرجێل پەوجە لەسەر بە ماوسەمە
 ملینەمە الوەبەیه
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  ملیل مردن لەسەر تیطنەماوی قەراغی
رەمە وەمىو لە وێىەمەدا بە سىور پەوجە

 دەوردراوە
  ملیل مردن لەسەر بەتااڵیی وێىان

 سنرۆڵەمەو تیطنەمان
 

 
 
 
 

 
ئەگەر ماوسەمەت سنرۆڵی لەسەر بێت ئەوالێرەدا بە ماوسەمە خێراتر سىود لە سنرۆڵ  

 .وەردەگریت بە هۆی خىالوذوەوەی خىلۆمەی سنرۆڵەمەوە
بگىازرێتەوە یان دابخرێت، واتە گەورەو بچىوك مردن  اپەوجەرەی دیالۆگ دەتىاورێت تەوه  
 .وامرێت Maximize , Minimizeوە یان 

 
 ڕوخساری پەوجەرە مراوەمان لە ضریتی تاسنذا

لەبەر ئەوەی ویىذۆ تىاوای مەڵتی تاسنیىی هەیە، دەتىاویه چەوذ پەوجەرەیەك بنەیىەوە 
راوەمان دیار دەبه مە بۆ هەمىو لەهەمان ماتذا، لە ضریتی تاسنیطذا هەمىو پەوجەرە م

  .پەوجەرەیەك دوگمەیەك بەدی دەمرێت

 
دا ضریتی تاسل و ضریتی دەستپێنردوی خێرا یەمێنه، ویىذۆ هەمىو پەوجەرە  7لە ویىذۆی 

لەیەمچىوەمان دەماتی گروپێل واتە بۆ ومىووە ئەگەر چەوذ پەوجەرەیەمی ئیىتەروێت 
 .ا لەسەر ضریتی تاسل دەردەمەوێتئێنسپلۆرەت مردبێتەوە ئەوا هەر یەك هێم

 
 ئەگەر گروپ وەمرابه ماتێل بە ماوسەمە دەچیىە سەر دوگمەی یەمێل لە پەوجەرەمان 

ئەوا وىسیىێنی بچىوك دەردەمەوێت مە واوی پەوجەرەمە یان زاویاریەمی مىرتمان دەداتێ 
بێت ئەوا وەمىو چاالك مرا Windows-Aeroلەبارەی ئەو پەوجەرەیەوە، خۆ ئەگەر لە ویىذۆمەدا 

 .وێىەیەمی بچنۆلە زاویاریەمە دەردەمەوێت
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 ڕێنخستىی پەوجەرەمان
مراون دەتىاورێت بە  Minimizeپەوجەرە مراوەمان جگە لەواوەی 

سێ ضێىە ڕێل بخرێه ئەویص بە هۆی ملینی الی ڕاست لە 
جێیەمی بەتاڵذا لەسەر ضریتی تاسل و هەڵبژاردوی یەمێل 

 لەواوە
Cascade ەك لەپطت یەمترەوەی 
Stacked لەسەریەك هەڵچىراو 

Side by Side لەتەویطت یەمتردا 
 

 ی هەمىو پەوجەرەمان Minimizeدێسنتۆپ ویطاوذان وەیان 
 Show the desktopملینی الی ڕاست بنە لە جێیەمی بەتاڵذا لەسەر ضریتی تاسل و ئىجا 

 +M  یاخىد  .ەسەر ضریتی تاسلل  +D         وەیان هێمای ، هەڵبژێرە، یان        
 

بۆ گەڕاوەوەیان بۆ باری پێطىو ملیل لەسەر دوگمەماویان بنە لەسەر ضریتی تاسل وەیان ملینی 
 .هەڵبژێرە Shoe Open Windowsالی ڕاست لە جێیەمی بەتاڵی ضریتی تاسل و 

 

 جێ گۆڕمێ مردن لەوێىان پەوجەرە مراوەماوذا 
 نذا ملیل لەسەر دوگمەی پەوجەرەمە دەمەیهلە ضریتی تاس بەهۆی ضریتی تاسنەوە

پەوجەرەی دیار بە ملیل 
 چاالك مردن

ئەگەر پەوجەرەمە هەمىوی یان بەضێنی دیار بىو لەسەر 
 دێسنتۆپەمە ئەوا بە ملینێل لەسەری چاالك دەبێت

دوا پەوجەرەی چاالك دووبارە 
 چاالك مردوەوە

 پێنەوە Alt  بە هۆی داگرتىی دوو دوگمەی  

ۆڕیه لە وێىان هەمىو جێگ
 پەوجەرەماوذا

دادەگریه و بەدەست پیاواوی یەك لە دوای یەمی  Altدوگمەی 

 دەتىاویه هەمىو پەوجەرەمان وەدیاربخەیه  دوگمەی 
لیستەیەك دەردەمەوێت مە هێمای هەمىو پەوجەرەماوی تێذایە 

 Altلەسەر هەر هێمایەك مەدەماوەوێت دەست لەسەر دوگمەی 
 ەو پەوجەرەیە دەردەمەوێتالدەبەیه ئەوا ئ

پەوجەرەمان یەك   دوگمەی         دابگرە ئىجا بەداگرتىی   
بە یەك دێىە پێطەوەو بەدەست البردن ئەو پەوجەرەیە 

      ( Aeroتایبەته بە ).  دەمێىێتەوە
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 Jump Listلیستەی بازدان 
یارە هەروەك لەواوەمەیذا د 7لیستەی بازدان تازەگەریەمی ویىذۆی 

بەبازێل دەگەیىە ئەو فایل یان ئەو الپەڕەی ئیىتەروێتاوەی یان ئەو 
 .فۆڵذەراوەی مە لەم دواییەدا مراووەتەوە

ئەم لیستەیەش بە ملینی الی ڕاست لەسەر هێمامەی سەر ضریتی  
یان . بە ملینێل ئەوەی مەبەستتە دەمرێتەوە تاسل دەمرێتەوە و

  .دەتىاویت هەمىو پەوجەرەمان دابخەیت
لەمێىیىی دەستپێنردویطذا وەك وىمەڕمێنی ڕەش لەبەردەم 

  .پرۆگرامەماوذا دەردەمەوێت
جگە لەوە ئەم لیستەیە دەتىاورێت لێی بسڕێتەوە یان بۆی زیاد بنرێت، 

 .هەروەها هەوذێل فەرماوی تریص لەخۆدەگرێت
 
 

 مێنیو و شریتی هێماكان ٨-٢
  Pulldown-Menuمێىیىی داخزاو 

رۆگرامەمان لەسەرەوە ضریتێنی مێىیىی هەیە مە بەمارهێىاوی پرۆگرامەمە پەوجەرەی زۆربەی پ
هەمىو یەمێل لە خاڵەماوی ئەو مێىیىە لە مێىیىیەمی داخزاو پێل دێت . و گۆڕیىی ئاسان دەمەن

Pulldown menu  ئەماوەیص وەمىو لەواوەمەیاوەوە دیارە بە ملیل مردن لەسەریان مێىیىیەمی
 .مە فەرماوە پێىیستەمان لەخۆ دەگرێت تر دەمرێتەوە بۆ خىارەوە

 
 چاالك مردوی مێىیى بە ماوس

چاالك مردوی مێىیىیەك بەهۆی ماوسەوە دەبێت، ئەویص بە ملیل 
 .مردن لەسەری

 
 چاالك مردوی مێىیى بە میبۆرد

بەهەمان ضێىەی ماوسەمە دەتىاویه بەهۆی میبۆردەمەوە مێىیىیەك 
ئەو مێىیىیەی سەرەوەمان بۆ  Fئىجا  Altرەوەدا بەهۆی چاالك بنەیه، بۆ ومىووە لە وێىەمەی سە

 .فایلێنی وىێمان بۆ دەمرێتەوە Ctrl+Nدیاردەمەوێت، وەیاخىد 
هەوذێ لەو مێىیىاوەی مە زۆر بەماردەهێىرێه دەتىاویه چاالمیان بنەیه بەیارمەتی دوگمەی 

Alt   وCtrl . 
 

 تایبەتمەوذێتیەماوی مێىیى
هێما یان ویطاوەیەمیان لەگەڵذایە مە زاویاریمان دەداتێ ئەو  خاڵەماوی ئەم مێىیىە هەمیطە
 .خاڵە چ هەوگاوێنی بەدوادا دێت

 .ملیل مردوی ئەم مێىیىە پەوجەرەیەمی دیالۆگ دەماتەوە سێ خاڵ 

ئەم مێىیىە مێىیىی تری لەخىارەوەیە مە ئەگەر بە ماوسەمەبچیىە سەریان  سێگۆضە
 . ویطان دەدرێه

خاڵەی مێىیى وەمىو سىیچێل وایە مە لەوێىان چاالك مردن و واچاالمذا  ئەم ویطاوەی ڕاست
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 بەمارهێىەر بىاری هەڵبژاردوی هەیە
 .دەمرێت زیاتر لە یەك مێىیى چاالك بنەیه

هەوذێ خاڵی مێىیى وەمىو سىیچێنی هەڵبژاردن وان بەاڵم تەوها دەضێت  خاڵ
 . یەك داوە هەڵببژێررێت

یىی مێىىەمە خۆڵەمێطی بىو ماوای وایە لەم ماتەدا ئەم مێىیىە ئەگەر وىس وىسیىی خۆڵەمێطی
 .واتىاورێت بەماربهێىرێت

 بەمارهێىاوی ضریتی هێمامان
بەپێی ئەو فایلەی مە ویطاوەمراوە ضریتی هێمامان دەگۆڕێت، ئەم هێمایاوەش مارئاساویەمە بۆ 

 .خێراد ەرمردوی فەرماوەمان

 :ێمایاوە دەبیىیهێىەمەی سەرەوەدا ئەم هو بۆ ومىووە لە
 Organize  بەملیل مردن لەسەر ئەم مێىیىە لیستەیەك دەمرێتەوە مە خاڵی مێىیىی تر

 لەخۆ دەگرێت و یان فەرماوی تێذایە 
 Include in Library دوگمەیە بەضەماوی ژێذەرگە  ئەمLibraries دەماتەوە. 
 with Share ەمارهێىەری تردا، وەمىو لە واوەمەیەوە تێ دەگەیه واتە بەش مردن لەگەڵ ب

 .مە بەهۆیەوە بەمارهێىەرێنی تریص ئەم فۆڵذەرە دەمەوێتە بەردەستی
 Slide show وێىەمان بە ضێىەی ساڵیذ ویطان دەدات. 
 Burn واتە مۆپی مردوی ئەو فایل و فۆڵذەراوە بۆ سەر دیسنێل. 
 New folder فۆڵذەرێنی وىێ دەمەیتەوە. 
  و ڕووخساری واواخىی فۆڵذەرەمەی پێ دوو دوگمەمەی الی ڕاست ضێىەی ویطاوذان

 .دەگۆڕیت
 ?      ماوای بەدەست مەوتىی یارمەتیە. 

 
 Context menu مۆوتێنست مێىیىیان لیستی پێنهات 

زۆرجار هەر ماوسی الی ڕاستی پێ دەڵێیه، چىونە بەهۆی ملیل مردوی ماوسی الی ڕاستەوە ئەم 

  ەڕێی دوگمەی مۆوتێنست مێىیىەوە مێىیىە دەردەمەوێت، هەروەها بەهۆی میبۆردەمەضەوە ل
هەروەها بەپێی ئەو جێیەی ملینی الی ڕاستەمەی 

 .لەسەر دەمرێت لیستەی فەرماوەمان دەگۆڕێه
لەڕێی ئەم مێىیىەوە ویىذۆ زۆر مارئاساویمان بۆ 
دەمات و گروگتریه فەرماوەماوی مە لەوێذا 

 .دەگىوجێت دەخاتە خزمەتی بەمارهێىەرەوە
است لەجێیەمی بەتااڵیی بۆ ومىووە ملینی ر

لەسەر دێسنتۆپەمە بنە، دەبیىیه لیستەیەك 
دەتىاویه ضێىەو ڕوخساری  ەهۆیەوەدەمرێتەوە مە ب

یان هەوذێ فەرماوی تر  دێسنتۆپەمە بگۆڕیه
 . .دەربنەیه
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 كاركردن بە ویزارد و پەنجەرەی دیالۆگ ٩-٢
 پەوجەرەی دیالۆگ چ خزمەتێل پێطنەش دەمات؟

الۆگ بە گاڵتە وەرمەگرە، چىونە هەمیطە وەمىو ئاڕاستەی ڕێگاوبان وایە هەرگیز پەوجەرەی دی
دەتەوێ بۆ مىێ بڕۆیت یان چی لە دۆمىمێىتێل بنەیت واتە ویىذۆمە پێىیستی بە زاویاری هەیە 

 .ل سەیڤ بنرێت یان وا، واوی بىرێت چی وە هەروەهاێمە بیذرێتێ بۆ ومىووە دۆمىمێىت
 جگە لەماوە پەوجەرەی گەورەتری

دیالۆگ هەیە مە زاویاری زیاتر 
لەخۆدەگرێت و دەتىاورێت 

 .گۆراوناری لە زۆر بىاردا بنرێت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەضەماوی پەوجەرەی دیالۆگ
بە ملیل مردن لەسەر یەمێل لە تۆمارگامان ضێىەی پەوجەرەمە دەگۆڕێت و جۆرێنی  : tabتۆمارگا

هەمىو  OKیاوە بە ملیل مردن لەسەر تر لە زاویاری دەردەخات مە پاش گۆڕیىی ئەم زاویار
 . گۆڕاوناریەماوی تۆمارگامان سەیڤ دەبێت

ئەم خاوەیە چەوذ جۆرێنی هەیە بۆ ومىووە دەتىاویه بە  : input field, input boxخاوەی پێذان 
ملیل مردن لەسەر سێگۆضەمان ژمارەیەك هەڵبژێریه وەیان خۆمان ژمارەیەك بىىسیه جۆری 

 . تیا دەوىسیت وەمىو گەڕان بە دوای بابەتێنذا تریان هەیە وىسیىێنی
لێرەدا بەمارهێىەر بىاری تەوها یەك هەڵبژاردوی هەیە، ئەویص بە  : list boxخاوەی لیستە 

 .ملیل مردن لەسەر لیستەمەو پاضان ملیل مردن لەسەر ئەو خاڵەی لیستەمە
 .ی بۆ زیاد بنرێتلیستەش هەمیطە ضایاوی مەم و زیاد مردوە واتە دەتىاورێت خاڵی تازە

لەم خاڵەی مێىیىەدا بەمارهێىەر دەتىاوێت لەوێىان  : optionradio button ,خاڵی هەڵبژاردن 
 .چەوذ خالێنذا تەوهایەمێل هەڵبژێرێت

لێرەضذا بەمارهێىەر بىاری هەڵبژاردوی هەیە لەوێىان چەوذ  : checkboxچىارگۆضەی هەڵبژاردن 
 .ژێرێت، یان یەمێل یان زیاتر لەیەك خاڵ هەڵبژێرێتخاڵێنذا، بەاڵم دەتىاوێت هیچ هەڵىەب

 .دوگمەماویص فەرمان و گۆڕاوناریی جێگیر لەخۆدەگرن : buttonدوگمەمان 
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 گۆڕاوناریەماوی پەوجەرەی دیالۆگ لەڕێی میبۆردەوە
 دوگمەی میبۆرد ئەگەر بماوەوێ  –هەوگاو 

لەوێىان بەضەماوی پەوجەرەی دیالۆگذا ئەم 
 و  وەیان     جێ و جێ بنەیه 

چىارگۆضەی هەڵبژاردوەمان چاالك و 
 blank  دوگمەی بەتاڵ  واچاالك بنەیه

 یان   جێ وجێ مردن لەوێىان خاڵی هەڵبژاردوذا
 OKواتە  دوگمەی  گۆڕاوناریەمان مۆتایی پێ بێىیه

 
 

  Wizardsویزاردەمان 
مردن ویىذۆمە یارمەتیذەر  print پرۆگرامێل یان چاپ Installلەهەوذێ ماتذا وەمىو دابەزاوذوی 

یطاوذەرێنمان دەخاتە خزمەتەوە مە بریتیە لە زوجیرەیەك پەوجەرەی دیالۆگ مە ىوەیان ڕێ
ەپرسێت و جێگیر دەمرێت، هەمىو هەوگاوێنیص دهەوگاو بە هەوگاو گۆڕاوناریە گروگەماومان لێ 

 .اتڕوون مردوەوەی لەگەڵذایە تامى بەمارهێىەر الی ئاضنرا بێت چی دەم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویزارد
 :دوگمەماوی ویزاردیص زیاتر بریتیه لە

Next واتە داهاتىو یان بەردەوام بە 
 بۆ ڕاست مردوەوەو گۆڕیىی تر بەهۆی ئەم هێمایەوە دەتىاویه بگەڕێیىەوە هەوگاوی پێطىو 

Cancel بیپچڕێىە یان وازی لێ بێىە 
End واتە تەواو یان ئەوجام 
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 ن بە ویندۆ یان كوژاندنەوەكۆتایی هێنا ١١-٢
 ویىذۆ مۆتایی پێ هێىان

چەوذ ڕێگایەك هەیە بۆ مۆتایی پێهێىاوی ویىذۆ، بۆ ومىووە تۆ دەتەوێت لە سیستەمە دەرچیت و 
بەمارهێىەرێنی تر بچێتە ژوورەوە، یان دەماوەوێ تەواو بینىژێىیىەوە وەیاخىد بۆ ماوەیەمی 

 .مىرت بەجێی بهێڵیه وە هەروەها
 

 ر قفڵ مردنمۆمپیىتە
ئەگەر بماوەوێ بۆ ماوەیەمی مىرت مۆمپیىتەرەمە بەجێ بهێڵیه و لەهەمان ماتذا خەڵنی 

 .ڕێگاپێىەدراو وەتىاوێت مۆمپیىتەرەمەمان بەمار بهێىێت ئەوا یەك لەم ڕێگایاوە بەمار دێىیه
 
 
 
 
 

ۆمار یەمسەر پەوجەرەی چىووەژوورەوە دێت واتە بۆ بەمارهێىاوی مۆمپیىتەرەمە دەبێ خۆ ت
ضاضە دەردەمەوێت، مە بە جىاڵوذوی ماوس یان داگرتىی  پارێزەری screen saverپاضان . بنرێت

 .ردەمەوێتەوەدەهەر دوگمەیەمی میبۆردەمە پەوجەرەمە 
ماتێل مۆمپیىتەر مۆتایی پێ دەهێىیه، ویىذۆمە هەمىو پرۆگرامە مراوەمان مۆتایی پێ دەهێىێت و 

گىمان بەروامە و دۆمىمێىتەماوی  ێهێىەرەمە سەیڤ دەمات، بگۆڕاوناری و گىوجاوذوەماوی بەمار
 .دەپرسێت ئایا سەیڤی بنەیه یان والێمان مە گۆڕاویان تێذا مراوە لەڕێی پەوجەرەی دیالۆگەوە 

یص مۆمپیىتەرەمە قفڵ دەمات بەاڵم دەرچىووی بەمارهێىەریطە لە ویىذۆمە  Log offخاڵی 
 .ن دەردەمەوێتلەهەمان ماتذا و پەوجەرەی خۆتۆمارمرد

 
 بەمارهێىەر گۆڕیىی 

وە  Switch Userبۆ ومىووە ئەگەر بەمارهێىەرێنی تر خێرا بیەوێت بچێتە ژوورەوە، ئەوا 
دەتىاویه بە ئەوجامی بگەیەویه و لەهەمان ماتذا پرۆگرامەمان و دەوروبەرەمەی خۆمان 

 .وافەوتێت ماتێ دیسان خۆمان دەچیىەوە ژوورەوە
دەچیىە سەر تیطنەمەی  دەمەیه ئىجا STARTەدا دیارە ملیل لەسەر ئەمیص وەمىو لە وێىەم

وجامذا دەچیىەوە سەر ەلەئ Switch userسێگۆضەمە پاضان  و Shut downتەویطت دوگمەی 
 .الپەڕەی چىووەژوورەوە وەمىو لە بەضی دوودا باسمان مرد

 
 
 

 
ئەگەر مۆمپیىتەرەمە لە تۆڕێنی مۆمپیىتەریذا بىو  

یاریەماوی بەمارهێىەر سێرڤەیەك ئەوا لەسەر زاو
بااڵدەستە وڕێگا وادات دوو بەمارهێىەر لە یەك ماتذا 

 . لەسەر هەمان مۆمپیىتەر مار بنەن
 

  دوگمەی دەست پێنردنSTART  تەویطت دەچیىە سەر تیطنەمەی ملیل دەمەیه ئىجا
 .هەڵذەبژێریه Lockو  Shut downدوگمەی 

 .پێنەوە  Lو  یاخىد لە ڕێی میبۆردەمەوە بە داگرتىی هەردوو دوگمەی 
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Sleep  خەواوذوی مۆمپیىتەرەمە 
مە بەداگرتىی دوگمەیەمی میبۆردەمە یان لێرەدا ویىذۆمە دەچێتە باری بەفیڕۆوەداوی ووزەوە، 

 .دەبێتەوە جىاڵوذوی ماوس ویىذۆمە خەبەری
 

Hibernate هایبەروەیت 
، ماتێ دووبارە و دەمىژێتەوە هەمىو زاویاریەماوی ڕام لەسەر هاردەمە مۆپی دەماتویىذۆمە 

و دەوروبەرەمە وەك خۆی  ە مراوەمانویىذۆمە دادەگیرسێىیىەوەو خۆتۆمار دەمەیه هەمىو پرۆگرام
 .دێتەوە بەردەستمان

 
 ڕیستارت و مىژاوذوەوەی مۆمپیىتەر

ربەی جار پاش دابەزاوذوی پرۆگرامی وىێ ویىذۆ پێىیستی بە ڕیستارتێل دەبێت بۆ ئەوەی ئەو زۆ
. پرۆگرامە وىێیە لەگەڵ ویىذۆمەدا بنەووەوە ئیص و خۆیان لەگەڵ گۆڕاوناریەماوذا بگىوجێىه

لێرەدا مىژاوذوەوەو دووبارە داگیرساوذوەوەی مۆمپیىتەرەمە بە ضێىەیەمی ئۆتۆماتینی دەبێت 
مىژاوذوەوەیەمی ئاسایی پرۆگرامەمان دادەخرێه و پرسیار لەبارەی دۆمىمێىتە  وەمىو

 .گۆڕاوەماوەوە دەمرێت سەیڤ بنرێه یان وا
ئەگەر بەتەواوی مۆمپیىتەرەمە بنىژێىیىەوە ئەمیص بۆ ومىووە ئەگەر بۆ ماوەیەمی زیاتر 

 پێىیستمان پێی وەبێت 
 
 
 

 
وە واتە بەوەی مارەبای لێ ببڕیت، لێرەدا ەىەرمۆمپیىتەرەمەت لە مارەباوە مەمىژێ هەرگیز

 . هەمىو گۆڕان و گىوجاوەماوی ویىذۆ دەفەوتێه و بۆی هەیەبەضە ڕەقەماویص زیاویان لێ بنەوێت
 

 
 لەڕێی هێمای  تهەروەها دەتىاوی( چىووەژوورەوە)دا  ٧ لەالپەڕەی سەرەتای ویىذۆی

هەوگاوەماوی تر    وە مۆمپیىتەرەمە بنىژێىیتەوە یان لەڕێی سێگۆضەمەوە 
 .بىێیت

  ئەگەر لەماتی مارمردوماوذا ماوسەمە وەستا ولەمارمەوت ئەوا بەهۆی داگرتىی دوو
وەپەوجەرەیەمی دیالۆگمان بۆ دەمرێتەوە تابتىاویه مۆمپیىتەرەمە  Alt+F4دوگمەی 

بنىژێىیىەوە، بێگىمان لێرەدا پەوجەرە چاالمەماویص دادەخرێه، بۆیە دەبێ چەوذ 
 .دوگمەمە دابگریهجارێل دوو 

  ئەگەر مۆمپیىتەرەمەت لە تۆڕێنی مۆمپیىتەریذا بىو ئەوا لیستەیەمت بۆ
 .دەردەمەوەێت مە بىاری هەڵبژاردوی هەوگاوەماوت دەبێت

 
 
 
 
 

  ملیل لەسەر دوگمەی دەست پێنردنSTART بنە 
  پاضانShut down  یانRestart  هەڵبژێرە . 
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 ئاوڕدانەوەیەك ١١ - ٢
 . . .ماوای چیە 

 بە ماوسەمە دەچیىە سەر هێمایەمی سەر ضاضەمە ویطاوذان
یه و ملینێنی مىرت دەمەیه لەسەر الی چەپی هێمایەك ویطان دەدە ملیل مردن

 ماوس
 هێمایەك ویطان دەدەیه و دووملینی خێرای الی چەپ دەمەیه دەبڵ ملیل

هێمایەك ویطان دەدەیه و ملینی الی چەپ دەمەیه بەبێ ئەوەی بەری  ڕاینێطەوبەرەاڵی مە
بذەیه هێمامە ڕادەمێطیه بۆ ئەو جێیەی مە دەماوەوێ و ماوسەمە بەرەاڵ 

 مەیهدە
یان میبۆردەمە  STARTئەم مێىیىە لەڕێی ملیل لەسەر دوگمەی  مێىیىی دەستپێنردن

وە دەمرێتەوە، لێرەوە دەتىاویه پرۆگرامەمان و یان  دوگمەی
 دۆمىمێىتەماومان بنەیىەوە

 ئەو پەوجەراوەن مە پرۆگرامە مراوەمان دەردەخەن پەوجەرەی پرۆگرام
 ان بەرچاودەخەن بە هەمىو فۆڵذەری ترو فایلەماوەوەواواخىی فۆڵذەرەم پەوجەرەی فۆڵذەر
پەوجەرەیەمە وەمىو دیالۆگێل لەوێىان مۆمپیىتەرو بەمارهێىەردا مە  پەوجەرەی دیالۆگ

 .تێیذا بەمارهێىەر دەبێت بڕیارێل بذات
چەوذ پەوجەرەیەمی یەك لەدوای یەمی ڕێىیطاوذەرن هەوگاو بە هەوگاو  ویزارد

 .ڕوون مردوەوەدا گۆڕاوناری دەمرێت لەگەڵ
 
 
 

 ڕێگای تر ڕێگەچارە دەتەوێ
--  مۆمپیىتەرەمەت داگیرسێىە بنەیتەوە 7ویىذۆی 

ئىجا  START – All Programs پرۆگرامێل بنەیتەوە
 پرۆگرامەمە ملیل دەمەیت

میبۆردەمە دادەگریت  دوگمەی 
بەیارمەتی چىار تیطنەمە دەچیتە 
سەر ئەو پرۆگرامەی مە دەتەوێ و 

 دادەگریت دوگمەی 
مردوەوەی مۆوتێنست 

لیستی )مێىیى 
 (پێنهات

دا یان جێیە وملینی الی ڕاست لە
مە دەتەوێ  لەسەر ئەو هێمایەی

 دەمەیت 

هێمامە ویطاوە دەمەیه و دوگمەی 

 دادەگریت 

لەوێىان 
پەوجەرەماوذا ئەم 

 جێ و جێ بنەیت

لەضریتی تاسنذا ملیل لەسەر 
دوگمەی پرۆگرامەمە دەمەیت و 

 رەمە هەڵذەبژێریتپەوجە

 Alt  داگرتىی دوو دوگمەی  
 پێنەوە 

پەوجەرەمان ڕێل 
 بخەیت

ملینی الی ڕاست لەسەر ضریتی 
 تاسل و هەڵبژاردوی ضێىەیەك

 --

ملینی الی ڕاست لەسەر ضریتی  دێسنتۆپ دەربخەیت
 Show the Desktopتاسل و 

  +D  یان  وەیان  +M 
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 START  -  - Switch User   +L – Switch User بەمارهێىەر بگۆڕیت
مۆمپیىتەرەمە قفڵ 

 بنەیت
START  -  - Lock    +L 

دەرچىووی 
 بەمارهێىەر

START  -  - Log off -- 

مۆتایی هێىان بە 
 ویىذۆ

START  -  - Sleep  یان
hibernate 

-- 

 -- START  -  -Restart ڕیستارت

مىژاوذوەوەی 
 مۆمپیىتەر

START  - Shut Down -- 

 
 

 ڕاهێنان ١٢ - ٢
 مارمردن لە ویىذۆدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارمردن لەگەڵ چەوذپەوجەرەیەمذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بنەوێتە مار 7مۆمپیىتەرەمەت داگیرسێىە تامى ویىذۆی  .4
ی وهێىیەمەت بذە ئەگەر درابىو بۆ ئەوەی بچیتە وضەو بەمارهێىەر بنە ملیل لە واوی  .0

 .ژوورەوە 
 .لیستی تاسل بنەرەوە .2
 – START - All Programs – Accessoriesەوە لەڕێی ەمە بنەر( حاسبە)ژمێرەر  .1

Calculator   لەڕێیView ضێىەمەی بگۆڕە بۆ ضێىە زاویاریەمەی. 
 .مۆمپیىتەرەمەت قفڵ بنەو مەمێ پطىو بذە .1

 .بنەرەوە Notpadلە مێىیىی دەست پێنردوذا بەهۆی خاوەی گەڕاوەوە پرۆگرامی  .4
ا بنەرەوە لەڕێی وىسیىی واوەمەیەوە لە خاوەی گەڕاوذ Paintهەروەها پرۆگرامی وێىە  .0

 .Calculatorئىجا پرۆگرامی ژمێریار بە وىسیىی 
 .پەوجەراوەدا لەڕێی ضریتی تاسنەوە ئەم جێ و جێ بنەم لەوێىان ئە .2
ئەم جارە بەهۆی میبۆردەمەوە لەوێىان پەوجەرەماوذا ئەم جێ و جێ بنە بە  .1

 .  Altمارهێىاوی دوو دوگمەی ەب
ووە سەریەمتری بۆ ئەمە دابىێ مە وەمە ئەم سێ پەوجەرەیە لەسەر ڕووی ضاضەمە وا .1

 دەتىاویت گەورەوبچىومیان بگۆڕیت
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 .گەورە بنە پڕاوپڕی ضاضەمە Notpadپەوجەرەمەی  .1
 .بنە Minimizeو  Paintبچۆ بۆ پرۆگرامی  .7
 .رەوەبخەدەرمراوەمە دووبارە  Minimizeپەوجەرە  .1
 .بنە بەجۆرێل مە دێسنتۆپ دەرمەوێت Minimizeهەمىو پەوجەرەمان  .1

تەوها ژمێریارەمە وەبێ هەمىویان  ،ویطان بذەهەمىو پەوجەرەمان وەمىو سەفتەمراو  .42
 .دابخە

 .Sleepمۆتایی بە ویىذۆمە بهێىە مە بچیتە دۆخی بەفیڕۆوەداوی ووزەوە  .44
 . مۆمپیەتەرەمە بخەرەوە مار و بچۆرەوە ژوورەوە .40
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 ئەی خوایە لەكارت سەری زانا گێژە

 شیرنایی دەنێ یە دەم، دەڵێی مەیچێژە

 دەڵێی مەی بینە خۆت جوانی دروست دەكەی،

 پیاڵێكی پڕاوە، الری كە و مەیڕێژە

 خیام                                                         
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 دا 7لە ویندۆی  Helpیارمەتی   ٣    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 چۆن سىود لە یارمەتی ویىذۆ وەردەگریت 
  گەڕاویت بەكاردەهێىیتبە دوایذا چۆن ئەو وىوسیىەی كە. 

 :مەرجەكان 
 زاویاریی سەرەتایی كۆمپیىتەر 

 
 

 پەنجەرەی یارمەتی ١-٣
 ەش دەكات؟یارمەتی چ خزمەتێك پێطك

یارمەتی پرۆگرامێكی سەربەخۆی ویىذۆیەو بەهۆیەوە دەتىاویه زاویاری لەبارەی پرۆگرام و 
هەروەها ئەگەر لەواو كۆمپیىتەرەكەدا هیچ وەدۆزرایەوە  .بەضەكاوی ویىذۆوە بەدەست بخەیه

  .پێطىیاری ئیىتەروێت دەكرێت
 

 كردوەوەی پەوجەرەی یارمەتی
 
 
 
 
 

 .رمەتی و پطتگیری دەردەكەوێت كە جۆرەها یارمەتی لەخۆدەگرێتالپەڕەی دەستپێكردوی یا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە ئىجاHelp and Support. 

 F1و   یان     دوگمەی 

 .ذاێكبكە لەسەر ضریتی هێماكان لە پەوجەرەی فۆڵذەر وەیان كلیك لەسەر هێمای 
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 .هەمىو كاتێ دەتىاویه بێیىەوە ئەم الپەڕەی دەستپێكردوە بەكلیك كردن لەسەر هێمای   
 واوەڕۆك 

لەخۆدەگرێت و واوەڕۆك سەردێڕی بابەتەكان 
و  ەوەزاویاریەكاو لەبارەیوەك كتێبێك وایە 

ایەكی لەباریطە بۆ فێربىون و هەروەها ڕێگ
                                                                                                                                                                                                   .واسیىی ویىذۆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یەكذاوضەگەڕان بەدوای 
 .یەدا بگەڕێیه كە دەماوەوێوضەلەڕێی خاوەی گەڕاوەوە دەتىاویه بەدوای ئەو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بكە   ەهێمای ئەم كلیك لەسەر. 
 ١مىووە كلیك لەسەر بەضێك بكە بۆ و 

باسی بابەتێك بە ویطاوەی پرسیارەكەدا 
 ٢وەكىو  لەهێمای بەردەمیذا دەواسیىەوە

 ویطاوەی ئەوەیە كە  ەهێمای ئەم بەاڵم
 .بابەتی تری لەخىارەوەیە

 ٢لەسەر بابەتێك بكە بۆ ومىووە  كلیك  
وەیان بەضەكاوی تری بابەتێك بكەرەوە 

 ٣وەكىو 
 

ویطاوی دەدات كە ئێمە ئێستا  ٤بەضی 
 .لەكىێذایه

  كە وضەلەخاوەی گەڕاوذا
 .بىىوسە

  كلیك لە هێما زەڕەبیىەكە بكە
ستی خاوەكەدا یان لەالی ڕا

دابگرە دەبیىیت  دوگمەی 
ئەو بابەتاوەی كە پەیىەوذیان 

یەوە هەیە وضەبەو 
 . وەدیاردەكەون

  لەلیستەكەدا كلیك لەسەر
بابەتێكیان بكە بۆ ومىووە خاڵی 

 وبۆ ئەوەی باس لەسەر ئە ٢
 .بابەتە ویطان بذرێت
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 .بۆ بیىیىی درێژەی بابەتێك كلیك لەسەر بابەتەكە دەكەیه

 .ویىذۆ تا ڕادەیەك ضێىەی وىسیىی هەڵە قىبىڵ دەكات وەك لە وێىەكەدا دیارە 
 
 
 
 

 رمەتیگرامی یاۆداخستىی پر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بكەلەسەر پەوجەرەی پرۆگرامی یارمەتیەكە كلیك لەسەر هێمای داخسته. 

 closeلە مێىیىەكەوە (باڕتایتڵ)بكە لەسەر ضریتی واوویطان وەیان كلیك لەسەر هێمای 
 .كلیك بكە یبخەداواتە 
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 مامەڵەكردن لەگەڵ تێكستی یارمەتی دا ٢-٣
 

 جىواڵن لەواو تێكستی یارمەتیذا
  ... ئەگەر ویستت

بچیتەوە سەر الپەرەی 
 دەستپێكردن

 .بكە   ەهێمای ئەم كلیك لەسەر

ئەم جێ وجێ بكەیت لەوێىان 
چیىە سەر دەتىاویه ب و  بەهۆی هێمای تیطكەكاوەوە  تێكستەكاوی یارمەتیذا

 .الپەڕەكاوی داهاتىو وەیان گەڕاوەوە بۆ الپەڕەكاوی پێطىو
لەواو تێكستەكەدا زیاتر 

 بگەڕێیت
بۆ ومىووە وەك لەژێر كلیك لە لیىكەكاوی بەضی الی راست بكە 

In this article دا دیارە لە وێىەكەی خىارەوەدا. 
بچیتە سەر بابەتی تری 

 هاوضێىە
لیىكە ڕەوگ ضیىەكان بكە  واو تێكستەكەدا كلیك لەسەرەل

 .٢دەبیىیت ڕوون كردوەوەیەك دەردەكەوێت 
 Working withكلیك لەسەر  ،دەگەڕێیت دا Mouseماوس ی وضەپاش ئەوەی بەدوای بۆ ومىووە 
windows ئەو ووضاوەی كە بە ڕەوگی سەوز وىسراون پێىاسەیەكیان لەپطتەوەیە كە دەكەیت ،

بەكلیك كردن لەسەریان پارچە 
 .ێك دەردەكەوێتتێكست

بۆ ومىووە وەك لەوێىەكەدا دیارە 
مان كلیك كردووە دێسكتۆپی وضە

پارچە تێكستەكە پێىاسەیەكمان 
 .ویطان دەدات

 یان كلیك Esc بە داگرتىی دوگمەی 
پارچە  لە جێیەكی تر بكەیه كردن

 .تێكستەكە وون دەبێتەوە
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 تێكستە ضاراوەكان ویطاوذاوی
دا كە لەبەضی یەكەمذا لە گەڕان  The desktop (overview)لە پەوجەرەی بۆ ومىووە هەر 

 ذا بیىیمان، دێسكتۆپی وضەبەدوای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە یارمەتیەوە  یان ئەوجامذاوی فەرماوێك كردوەوەی پەوجەرەیەكی دیالۆگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ی وضەلەوێىەكەی تەویطتذا گەڕاویه بەدوایmusic  دا پاضانManaging your music 

 .مان هەڵبژاردووە

 كستەكەداێتلەخىارەوەی 
كلیك لەسەر وىسیىە 

كە  قەڵەوەكە بكە
سێگۆضەیەكی 
 To add a لەبەردەمذایە

shortcut tot he 
desktop 

یان كلیكی لەسەر 
بكەرەوە بۆ ئەوەی 

 .جارێكی تر بیطاریتەوە

  كلیك لەسەر ئەو لیىكە بكە كە
   تیطكێكی لەبەردەمذایە

لێرەوە پەوجەرەیەكی تر 
فەرماوەمان  ودەكرێتەوە كە ئە

 .بەجێ دەكاتێبۆ جڕاستەوخۆ 
واتە لەجیاتی ئەوەی خۆت 

پرۆگرامەكە لەجێگای خۆیەوە 
بكەیتەوە ویىذۆكە بە كلیكێك 

  . دەیكاتەوە
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 (وىسیىەكە)گۆڕیىی گەورەوبچىوكی تێكستەكە 
 
 
 
 

 ذا ی یارمەتیگەڕان لەواو خىدی تێكستێك
ئەگەر تێكستێكی گەورەت هەبێت زۆر جار 

یەی تێذایە كە وضەپێىیستە خێرا بزاویت ئەو 
 .تۆ مەبەستتە

دەتىاویت كرداری گەڕاوەكە بگىوجێىیت بۆ 
ورەو بچىكی ڕەچاو بكرێت یان وا ومىووە گە

كە بذۆزێتەوە یان بەضێك وضەیاخىد هەمىو 
كەدا ئەو وضەهەڵبژێریت، لەگەڵ وىسیىی  Highlight all matchesجگە لەماوە  ئەگەر خاڵی 

 .رێهووضاوەی كە لەو دەچه بە ڕەوگی زەرد ویطاوە دەك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (لە ئیىتەروێتذا)گەڕاوی ئۆوالیه 
ئەوا دەبێت بگەڕێیه لە ئیىتەروێتذا مایكرۆسۆفتیص  بماوەوێ الپەڕەكاویئەگەر هەروەها 

Windows-Online-Help چاالك بكەیه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیك لەسەر دوگمەیOptions  بكە ئىجاText Size پاضان گەورەو بچىوكیەكە هەڵبژێرە 

  كلیك لەسەر دوگمەیOptions  بكە ئىجاFind (on this page)…  پاضان پەوجەرەی
 .گەڕاوەكە دەكرێتەوە

  یەی بذەرێ كە بەدوایذا دەگەڕێیتوضەئەو. 
 یبچىوك وكە بەتەواوی بگەڕێیه یان بەضێكی، یان گەورەوضەویه بۆ الێرەدا دەتى 

 .بكاتڕەچاو ەكەوىوسیى
  زیاتر دەگەڕێیه بە كلیك كردن لەسەرNext  وەیان دەگەڕێیىەوە بەهۆیPrevious. 
 وەكان ویطاوە دەكرێه بەضیهدۆزرا وضە. 
  دەتىاویه پەوجەرەكە دابخەیه  بە هێمای 

  كلیك لەسەر دوگمەیOptions  بكە ئىجاSetting  پاضانImprove my search results 
by using online Help (recommended) دەكەیه و ئىجا  چاالكOK دادەگریه. 
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 یارمەتیی تایبەتی ٣-٣

 ()پرسیار لە یەكێكی تر بكە 
ئەگەر كۆمپیىتەرەكەمان بە ئیىتەروێتەوە بەسترابىو، دەتىاویه یارمەتی لە مایكرۆسۆفتەوە یان 

 .رێكی ترەوە وەربگریهبەكارهێىە
 
 
 
 
 
 
 
 

دەتىاویه لە پەوجەرەكاوی داهاتىودا هاوكارێكمان یان  ( ٢)لیىكەوە  ئەم لەڕێی 
كارمەوذێك باوگهێطت بكەیه بەسەر كۆمپیىتەرەكەماوذا بااڵدەست بێت و گۆڕاوكاری 

 .بكات هەروەها لە پەوجەرەیەكی تردا لەگەڵیذا چات بكەیت و پرسیار و وەاڵم بگۆڕوەوە
 

 چاپ كردوی تێكستی یارمەتی
 
 
 
 
 
 

 ێمای كلیك لەسەر هAsk بكە. 
  ئەگەر لە ئیىتەروێتذا لە الپەڕەكاوی مایكرۆسۆفت یان فۆرومەكاوذا بە دوای زاویاریذا

دەكەیه ئەوا ویىذۆئێكسپلۆرەر دەكرێتەوەو  (١)بگەڕێیه، كلیك لەسەر یەكێك لە لیىكەكان 
 .یارمەتیی پێىیست پێطكەش دەكات

  تێكستی یارمەتیەكەی كە دەتەوێ چاپPrint ی بكەیت ویطاوە بكە. 

 كلیك لە هێمای Print   بكە. 
 هەمىو الپەرەكە چاپ  پاضان پەوجەری دیالۆگی چاپ كردوەكە دەكرێتەوە لەوێذا داتىاویت

 .بكەیت یان تەوها تێكستە ویطاوەكراوەكە
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 ئاوڕدانەوەیەك ٤-٣
 ڕێگای تر ڕێگەچارە ...دەتەوێ

 Help andئىجا  START بكەیت لەویىذۆداوای یارمەتی 
Support 

 F1و   

بگەڕێیتەوە الپەرەی دەست 
 پێكردوی یارمەتی

 -- 

 ویطاوذاوی واوەڕۆك
 

-- 

تێكستێكی یارمەتی ویطان 
 بذەیت

بكە  ێمای كلیك لەسەر ه
ئىجا كلیك لەسەر ویطاوەی 

 پرسیارەكە

-- 

ئەم جێ وجێ بكەیت لەوێىان 
 و   تێكستەكاوی یارمەتیذا

 --

تێكستێكی یارمەتی چاپ 
 بكەیت

ماوسی الی ڕاست لەسەر 
بابەتی یارمەتیەكە و لە 

 print لیستی پێكهاتذا

 

 Alt+F4 بكە  كلیك لەسەر  یارمەتی كۆتایی پێ بهێىیت
كە لەخاوەی وضەپێذاوی  یەكذا بگەڕێیتوضەی بەدوا

 گەڕاوذا
-- 

 

 ڕاهێنان ٥-٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 تەنها بیانوویەكە بۆ ئەوانەی كە نایانەوێ ئێستا كارێك بكەن !  داهاتوو

 (ەری شانۆنوس)هارۆڵد پینتەر                                                                               

 

 .پرۆگرامی یارمەتی بكەرەوە .4
 .بگەڕێ Context menuبەهۆی خاوەی گەڕاوەوە بۆ زاویاری لەبارەی  .4
 .كلیك بكە Pin a program tot he Start menuپاضان بابەتی  .8
 .Using Jump Lists to open programs and itemsبچۆ بۆ بابەتی  .0
 .تێك چاپ بكەتێكس .4
 .كۆتایی بە یارمەتی بهێىە .6
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 و فۆڵدەرفایل  ئاشنابوون بە ٤    
 
 

 

 >ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
  دێسنتۆپدروست مردوی فایلێل لەسەر 
 دروست مردوی فۆڵذەر و فایل خستىەواوی 
 گۆڕیىی واوی فایل و فۆڵذەر 
  و بابەتەماوی دێسنتۆپڕێنخستىی 

 >مەرجەمان 
 زاویاریی سەرەتایی مۆمپیىتەر 

 

 دێسكتۆپدروست كردن لەسەر فایل  ١-٤
 فایل و دۆمىمێىت چیه؟

مۆمراوەی مۆمەڵێ داتان وەیان زاویاریه مە بەضێىەیەمی ڕێنخراوەیی پەیىەسته  فایل
سەیڤ  storage deviceپێنەوە وەمىو یەمەیەك لەژێر واوێنذا لەسەر هەڵگری داتامان 

ڤی دی ، یاخىد فالش  ، هەڵگری داتاش لەواوەیە هارددیسل یان سی دی وەیان دیمراون
  .بێت...  مێمۆری، 

پێطیان دەوترێت ... ئەو فایالوەی مە بە پرۆگرامێل دروست دەمرێه وەمى تێنستێل، وێىە، خطتە، 
 مردن دۆمىمێىت و ئەم دۆمىمێىتاوە بە هێمای پرۆگرامەمە دەواسرێىەوە هەر بۆیە بە دەبڵ ملیل

مە پێی وىوسراوەو دۆمىمێىتەمە ویطان  لەسەر ئەم دۆمىمێىتاوە ئەو پرۆگرامە دەمرێتەوە
 .دەدرێت

هەروەها فایلەماوی دەوگ و ڕەوگ بە فایلە گروگەمان دەژمێردرێه لەوەتی هارددیسنی گەورە 
 .هاتۆتە بازاڕەوە

، بە جگە لەماوە فایلی تر هەن مە تایبەته بە مارمردوی سیستەمەمە یان پرۆگرامەمان
ن بۆ ئەوەی بەمارهێىەری ئاسایی وەتىاوێت ضێىەیەمی بىەڕەتیص ئەو فایالوە ضاراوە

بیاوسڕێتەوە چىونە بەسڕیىەوەیان لەواوەیە سیستەمەمە لەماربنەوێت یان پرۆگرامێل ئیذی 
 .ماروەمات

مارێل  ئەو فایالوەن مە فایلی پرۆگرامەمانیان  Executable Files فایلە ئێنزەمیىتەبڵەمان
واویان ببەیه چىونە بە دەبڵ  ە جێبەجێنەرەمانفایللەسەر مۆمپیىتەرەمە دەمەن، دەتىاویه بە 
 .ملیل مردن لەسەریان پرۆگرامێل دەمرێتەوە

ە واتە دەبڵ ملینیان لەبەر ئەوە ئەم جۆرە فایالوە ئەگەر دڵىیا وەبیت باش ویە بیاونەیتەو
لەسەر بنەیت چىونە بۆی هەیە مارێنی خراپ لەسەر مۆمپیىتەرەمە بنات یان زیان بە 

 .ەوێتسیستەمەمە بگەی
ێ ضایاوی باسە هەمیطە بۆ مردوەوەی ئەم جۆرە فایالوە سیستەمەمە پرسیاری دڵىیاییمان ل

 .دەمات لە پەوجەرەیەمی دیالۆگذا واتە دەبێ ڕێگای پێ بذەیه
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 دروست مردوی فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذا واوی لێرەدا ویىذۆ هێمایەك مە ویطاوەی پرۆگرامەمەیە لەو جێیەدا دروست دەمات و لە بىەڕەت
 .دۆمىمێىتێنی تێنستی وىێ واتە New Text Documentدەوێت 

 
 
 

هەمیطە باضتر وایە واوی گىوجاو بەماربهێىیه وە زۆر درێژ وەبێت چىونە سەرمان لێ تێل دەدات 
 .ێتوەمىو سێ خاڵ دەردەمەوبەضێنی یص دێسنتۆپو لەسەر 

تۆ دەیبیىیت فایله، هەر ضایاوی باسە هەمىو سیستەمەمە و تێنڕای ئەو زاویاریاوەی مە
پرۆگرامێل مەلەسەر ویىذۆمەیە لە فایل پێل دێت و بۆ مارمردوی بە دروستی دەبێت پرۆگرامەمە 
بزاوێت مام فایل لەمىێذایە بۆ ومىووە ضىێىی فایلێل لە فایلەماوی مە پرۆگرامەمە لە ماتی 

 .ەماتدابەزاوذویذا دروستی مردوون بگۆڕیت بۆی هەیە پرۆگرامەمە ئیتر ئیص و
 

 مردوەوە یان داخستىی فایلێل
  
 
 
 
 

دەمەیه یان هەردوو   ملیل لەسەر ویطاوەی ( فایلەمە بە پرۆگرامەمەیەوە)بۆ داخستىیطیان 
 .پێنەوە دادەگریه F4و  Altدوگمەی 

وە دەتىاویت بە ملیل مردن لەسەر  Fileجگە لەماوە زۆربەی پرۆگرامەماویص لەڕێی مێىیىی 
Close   یانExit یلەمە دابخەیتفا. 

 
 
 
 

  ملینی الی راست لە جێیەمی
 .بنە داەمەدێسنتۆپبەتاڵی 

  پاضانNew  ئىجائەو فایلەی
دەتەوێت دروستی بنەیت بۆ 

 . Text Documentومىووە 
لەم بەضەدا هەمىو فایلەماوی مە 
لەتىاوادا هەیە لەژێر ویىذۆمەدا 

 دروست بنرێه لیست دەمرێه واتە بە
ون و زێىراەپێی ئەو پرۆگراماوەی داب

مەرج ویە مۆمپیىتەرەمەی تۆ هەمان 
 .لیستە ویطان بذات

 خۆمان واوێنی تری لێ دەوێیه. 
  دوگمەیReturn یی دەمەیهدادەگریه یان ملینێل لە جێیەمی بەتااڵ. 

 مای فایلەمە دەمەیهدەبڵ ملیل لەسەر هێ. 
 .دەبیىیه فایلەمە بە پرۆگرامەمەیەوە دەمرێتەوە Openیان ماوسی الی راست ئىجا 

  هەروەها دەتىاویه بە ماوسی الی ڕاست ئىجاEdit  هەڵبژێریه بۆ مارمردن لە
 دۆمىمێىتەمەدا
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 فۆڵدەر  ٢-٤

 فۆڵذەر چیە؟
فۆڵذەر لە . مە فایل و دۆمىمێىت لەسەر مۆمپیىتەرەمە ڕێل دەخەن Directoryفۆڵذەر پێڕسته 

 لە ئۆفیسذا لەڕاستیطذا ئەوەی كوەوەردەگرێت و لە ضێىەی بۆمسفایلێنذایە   بىەڕەتذا هێمای
ئاینۆن واتە سیستەمەمە خۆی دروستی دەمات دۆمىمێىتی تێذا هەڵذەگیرێت، ئەو فۆڵذەراوەی مە 

مە وێىەیەمیان پێىەیە بیرۆمەیەك  … ,Music, Picturesوەمىو  هێمای لەباریان بۆ دادەوێت
 .لەسەر واواخىی فۆڵذەرەمە دەدەن

         
هەر فۆڵذەرێل دەضێ فۆڵذەری تری لەواودا بێت و ئەویص 

لێ دەبیىرێت بۆ فۆڵذەری تر وە هەروەها، ئەمەش زۆر سىودی 
وە  ڕێنخستىی بابەتەمان بۆ ومىووە ساڵ ئىجا ماوگەمان

 .هەروەها
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 دێسنتۆپدروست مردوی فۆڵذەر لەسەر 
 
 
 
 
 
 
 

ومىووە زماوی  ۆبۆ واوواوی فۆڵذەرەمەش ئەگەر ویستت بە مىردی بێت ب
 .ڕاستذا وىسیىەمە دەگۆڕیت لەسەر ضریتی زاویاری لەخىارەوە الی

 
 مردوەوە و داخستىی فۆڵذەر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فۆڵذەر لەواو فۆڵذەردا
بۆ ڕێنخستىی فایل و زاویاریەمان بەضێىەیەمی گىوجاو هەروەها مە بە ئاساویص بذۆزرێتەوە 
وەمىو لەپێطذا باسمان مرد فۆڵذەرەمان بە ضێىەی پلە پلە و بە گىێرەی پێىیستی خۆمان دروست 

 .دەمەیه
  
 
 
 
 
 
 

 ست مردوی فایل لەواو فۆڵذەردادرو
 
 
 
 
 

  ملینی الی راست لەجێیەمی بەتااڵییذا لەسەر هەروەك لە دروست مردوی فایلذا
 .ەدەتەوێ فۆڵذەرەمەی لێ دروست بنەیتم یەیێجەمە بنە لەودێسنتۆپ

   دا بچۆرە سەر مۆوتێنست مێىیىلەNew  
  مە مێىیىی دووەم مرایەوە بچۆرە سەرFolder و ملیل بنە. 
  ویىذۆ فۆڵذەرێل دروست دەمات و واوی دەوێتNew Folder و ویطاوەی دەمات. 
  فۆڵذەرەمە واوێنی بذەرێ ودوگمەیReturn دابگرە 

 .دەبڵ ملیل لەسەر فۆڵذەرەمە دەمەیه
 .Openفۆڵذەرەمە و ئىجا وەیان ملینی الی ڕاست لەسەر هێمای 

پەوجەرەی فۆڵذەرەمە دەمرێتەوە و هەمىو فایل و فۆڵذەری ترو دیڤایسەمان ویطان دەدرێت مە 
 .لەواویذان و ئەگەر بەتاڵیص بێت ئەوا هیچ ویطان وادرێت

 

 مە دەتەوێ فۆڵذەری تری تێذا دروست بنەیت ە بنەرەوەئەو فۆڵذەر. 
  ملیل لەسەرOrganize  بنە لە ضریتی هێماماوذا ئىجاNew Folder هەڵبژێرە. 

 .بنە New folderیاخىد لەپەوجەرەی فۆڵذەردا لەسەر ضریتی هێمامان ملیل لەسەر دوگمەی 
 پاضان  Newاو فۆڵذەرەمەدا لە جێیەمی بەتااڵییذا ملینی الی ڕاست بنە ئىجا وەیان لەو

Folder سەرەوجام لە ضىێىەدا فۆڵذەرێل دروست دەبێت بە واوە بىەڕەتیەمەیەوە. 
  واوێنی گىوجاوی بذەرێ و دوگمەیReturn داگرە. 

 

 ی تێذا دروست بنەیتێنمە دەتەوێ فایل ە بنەرەوەئەو فۆڵذەر. 
  ملینی الی راست لەجێیەمی بەتااڵییذا لەواو فۆڵذەرەمەدا بنە ئىجاNew  پاضان جۆرێل

 لەو فایلەی مەدەتەوێ هەڵذەبژێریت 

 داگرە ێنی گىوجاوی بذەرێ و دوگمەی واو. 
 

لە سەرەوە الی راست دەمەیه یان   بۆ داخستىی فۆڵذەرەمەش ملیل لەسەر هێمای 
Alt+F4. 

 Closeیاخىد لەسەر ضریتی تاسل ملینی الی ڕاست لەسەر هێمای فۆڵذەرەمە دەمەیه ئىجا 
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 جىاڵوذوی فایلەمان بۆ واو فۆڵذەر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئىجا لەواو فۆڵذەرمەدا دیسان ماوسی الی  Cut یان لەسەر هێمای فایلەمە ماوسی الی ڕاست 
 . Copyراست و 

 
ە البردوی فایلەمەیە لەجێگایەمذا و داواوی لە جێگایەمی تردا ب Moveمرداری جىاڵوذن 

مە لێرەدا مۆپیەك یان وێىەیەك لەو فایلە لە جێگایەمی تردا  Copyپێچەواوەی مرداری مۆپیەوە 
 دادەورێت

 
لە فایل و فۆڵذەر بجىڵێىیت باضترە ( ٠١GBبۆ ومىووە )ئەگەر ویستت قەبارەیەمی گەورە 

ن فایل و هەما و جارێ مۆپیان بنەیتە جێگا تازەمە و مە تەواو بىو و دڵىیا بىیت هەمان قەبارە
فۆڵذەر مۆپی مراون، ئىجا مۆوەمە بسڕەرەوە، چىونە زۆر جار لە مرداری جىاڵوذوەمەدا مێطە 
دروست دەبێت وەك جیامردوەوەی درایڤ یان مىژاوذوەوەی مۆمپیىتەر و یان مەمیی جێگا لە 

 . ضىێىە تازەمەدا و هتذ
مردوذا هیچ مێطەیەك ویە ، بۆیە لە مۆپی ئەماوەش زۆربەی جار دەبىە هۆی پچڕاوذوی مردارەمە

چىونە دەتىاویت دووبارەی بنەیتەوە، بەاڵم لە مرداری جىاڵوذوذا زۆر جار دەبیىی هەوذێ فایل 
 .جىڵێىراون و هەوذێنی تر ماون بە ویىەواچڵی و گێڕاوەوەی مردارەمە مەمێل ئاڵۆز دەبێت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملیل لەسەر هێمای فایلەمە بنە بێ ئەوەی پەوجە البەریت. 
 لەم  فایلەمە ڕامێطە واو فۆڵذەرەمەوە و لەم ماتەدا هێمای فۆڵذەرمە ڕەوگی دەگۆڕێت و

 .تێنستێنی زاویاری دەردەمەوێت مە مرداری جىاڵوذوەمە ڕوون دەماتەوە اماتەد
  ماوسەمە بەرەاڵبنە 
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 مامەڵە كردن لەگەڵ ناوی فایل و فۆڵدەردا ٣-٤
 

 گۆڕیىی واو
گۆڕیىی هەمىو 

 واوەمە 
  لەسەر واوی فایلەمە یان فۆڵذەرەمە دوو جار

 دابگرە F2یاخىد ( وەك دەبڵ ملیل)ملیل بنە 
 هەمىو واوەمە ویطاوە دەمرێت 

 واوە تازەمە بىىوسە 

 

گۆڕیىی چەوذ 
 پیتێل لە واوەمە

  مە واوەمە ویطاوە مرا وەمىو خاڵی پێطىو لە
یل لەو جیاتی ئەوەی هەمىو واوەمە بگۆڕیه مل

ضىێىەدا دەمەیه مە پیتەماوی دەگۆڕیه و 
 وىوسیىەمە تەواو دەمەیه

 پیتەماوی الی چاپی ماوسەمەوە بە دوگمەی 
 دەسڕیىەوە

   delپیتەماوی الی راستی ماوسەمەش بە دوگمەی 
 دەسڕیىەوە

 

بەضێل لە واوەمە 
ویطاوە بنەیت و 

 بیگۆڕیت

  ملیل لەسەر سەرەتای یان مۆتایی واوەمە بنە
مىو لەپێطەوە ڕوون مرایەوە، ملینەمە وە

بەرمەدەو ماوسەمە ڕامێطە بۆ ئەوسەر تا ئەو 
 .جێیەی مەبەستە

 واوەمە بگۆڕە واتە واوێنی تر بەسەریذا بىىسە. 
و یەمێل لە  گمەیووەیان بە بەمارهێىاوی د

 .تیطنەمان
تا  وەیان دەبڵ ملیل لەسەر تێنستی واوەمە بنە

 بەضینێ ویطاوەبنرێت
 

 

 ردویتەواوم
 واوگۆڕیه

دادەگریت یان ملیل لەجێیەمی بەتااڵیی  دوگمەی 
 دەمەیت

 

 
 

Undo (پاضگەزبىووەوە) گێڕاوەوەی دواهەوگاو 
گۆڕاوناریەمت مرد وەمىو بۆ ومىووە گۆڕیىی واو، یان هەر جێیەمی تر  دێسنتۆپلەسەر ئەگەر 

 .دەتىاویت ئەو گۆڕیىە وەك خۆی لێ بنەیتەوە
   
 
 
 

ەوگاوەمە همراوە ڕستەمەش دەگۆڕێت بۆ ومىووە ئەگەر دوا مە وناریەمەیگۆڕا ئەو بەپێی
 .هەڵبژێریه Undo Deleteسڕیىەوە بێت ئەوا دەبێ 

 ی ئەی هەوگاوە ملینی الی ڕاست بنە لە جێیەمی بەتااڵییذاڕاستەوخۆ دوا . 
  ئىجاUndo Rename هەڵبژێرە. 

 .دابگرە Zو  Ctrlیاخىد دوو دوگمەی 
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  دێسكتۆپ سەر فایل و فۆڵدەرەكانی ساز كردنی ٤-٤

 جىاڵوذوی فایل و فۆڵذەر
 .ێىرێهبەهەمىو الیەمذا بە ئازادی بجىڵ دێسنتۆپهێمای فایل و فۆڵذەرەمان دەتىاورێت لەسەر 

 
 
 
 
 
 
 

پێص ئەوەی ئەگەر لەماتی ڕامێطاوی فایل وەیان فۆڵذەرمەدا پەضیمان بىیتەوە لە جىاڵوذوەمە 
 .ئەوا مارەمە دەپچڕێىێت دابگرە Escگمەی ود ماوسەمە بەرەاڵبنەیت

 
 چەوذ تێبیىیەك لەسەر جىاڵوذن

ىاڵوذوەمەدا واتىاورێت هەمىو ئۆبجێنتێل بجىڵێىرێت، بەهۆی ضێىەی ماوسەمەوە لەماتی ج
 >وذناڵلە جى ەچ جۆرێنهەوگاوەمەمان دەتىاویه بزاویه 

ئاماوجی جىاڵوذوەمە دەمەوێتە سەر درایڤێنی تر و ویىذۆمە لەوێ مۆپیەك  +  
 .دروست دەمات

قەدبڕ جێگا . دروست دەمرێت( قەدبڕێل) Short Cutلەو جێگەیەدا ضۆرت مەتێل   
مىرتنەرەوەیەمە بۆ گەیطته بەو فایل یان بۆ فایل یان فۆڵذەرەمە دەگرێت و ڕێگا 

 .لەجێی خۆی دەمێىێت ش هەرفۆڵذەرە و ئەسڵیەمە
وەمىو باسمان مرد هەمىو ئۆبجێنتێل واتىاورێت بجىڵێىرێت بۆ ومىووە ئەگەر 
بماوەوێ سەتڵی خۆڵەمە بخەیىە فۆڵذەرێنی ترەوە ئەوا ویىذۆمە قەدبڕێل لەوێ 

 .دروست دەمات

جێیەی ئێستا، مە ماوسەمە بەر  ورێت بجىڵێىرێت بۆ ئەئۆبجێنتەمە واتىاو    
 .دەدەیت ئۆبجێنتەمە هەر لەجێی خۆیذا دەمێىێتەوە

 
 دێسنتۆپڕێنخستىی هێمامان لەسەر 

، بۆیە ئەگەر بەضێىەیەمی یص وەك مێزی مارمردن وایە لە ماڵەوە یان ئۆفیسێنذادێسنتۆپدیارە 
باش ئەم جێی مارمردوە ڕێل وەخرێت، مارمردن ئاڵۆز دەبێت و ئەوەی پێىیستتە بەئاساوی 

زۆر مار بنەیت پاش ماوەیەك هێمامان ئەوەوذە  یصدێسنتۆپلەسەر  بێتىو ئەگەروایذۆزیتەوە خۆ 
ان بنەیه و ئەو وادۆزیتەوە، بۆیە وا باضە بەڕێل و پێنی ڕیزی فایلزۆر دەبه مە بەئاساوی 

 .بابەتاوەی لەیەك دەچه بخرێىە واو فۆلذەرێنەوە
 
 
 
 
 
 

  لەسەر هێمای فایل یان فۆڵذەرێل بنەەمە ملیل دێسنتۆپلەسەر. 
 ە بۆ جێگا تازەمەی بۆ بەبێ ئەوەی پەوجە لەسەر ماوسەمە البەریت هێمامە ڕامێط

 .ومىووە بۆ واو فۆڵذەرێل و ئىجا ماوسەمە بەرەاڵبنە
و تێنستێنی زاویاری ماتێل هێمامە دەخەیتە واو فۆڵذەرێنەوە، ڕەوگی فۆڵذەرەمە دەگۆڕێت 

پاضان فایل یان فۆلذەرەمە دەچێتە جێگا  دەردەمەوێت مە مرداری جىاڵوذوەمە ڕوون دەماتەوە
 .تازەمەی

  لەجێیەمی بەتااڵییذا لەسەر
 .ەمە ملینی الی ڕاست بنەدێسنتۆپ

  لەمێىیىەمەداSort By  هەڵبژێرە پاضان
بەچ جۆرێل دەتەوێ ڕێنیان بخەیت 

 .ملیل لەسەر ئەوە دەمەیت
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 ذاواو فۆڵذەرێنلەفایلێل  داواوی چەوذ
مۆمردوەوەی چەوذ فایلێنی وەك یەك یان سەبارەت بە یەك بابەت زۆر پێىیستە بۆ ڕێنخستىی 

 . زاویاریەماوی واو مۆمپیىتەرەمە
وێىەماوی مە پەیىەسته بە بابەتێنەوە یاخىد ئەو  واتە دۆمىمێىتەماوی سەر بەهەمان بابەت یان

گۆراوی و مۆسیقایاوەی مە بۆ ومىووە سەر بە یەك ئەلبىم یان هی هەمان گۆراویبێژن باضترە 
 .بیاوخەیتە فۆڵذەرێنەوە

 
 
 
 
 
 

 
  ئەگەر فایلەمان لەپاڵ یەمذا بىون خێراتریه ڕێگا بۆ ویطاوەمردویان ملیل بەدەوریاوذا

 .هەر وەك چىارچێىەیەك دروست بنەیه بەدەوریاوذا وجە البەریتبنە بێ ئەوەی پە
  خۆ ئەگەر لەیەمەوە دوور بىون ئەوا ملینیان لەسەر دەمەیت یەك لەدوای یەك لەگەڵ

 .داCtrl داگرتىی دوگمەی 
 
 
 
 
 

  هەمىو مارەماوی وەك ویطاوەمردن و ڕێنخسته و جىاڵوذن هەروەك فایل بۆ پەوجەرەی
 .فۆڵذەریص دەبێت

 تی مۆپی مردن یان سڕیىەوە یان جىالوذوذا لە پەوجەرەی فۆڵذەردا ژمارەی هێما لەما
 . ویطاوەمراوەمان بە بچىومی دەردەمەوێت

 
 البردوی ویطاوەمردن

 
 
 
 
 
 
 

هەمىو ویطاوەمردوەمە 
 البەریت

 .لەسەر هەمان ڕووتەخت ملیل لەجێیەمی بەتااڵیی بنە

لەسەر چەوذ ئۆبجێنتێل 
 ویطاوەمردوەمە البەریت

ئۆبجێنتاوە دەمەیت مە  ویل لەسەر ئەو مل دادەگریت Ctrlدوگمەی 
 .دەتەوێ ویطاوەمردویان لەسەر البەریت

 ئەو فایالوەی لەیەك دەچه  بۆ ومىووە بۆ ئەوەی
بیاوخەیتە واو فۆڵذەرێنەوە جارێ لەو جێیەدا فۆڵذەرێنی 

 .تازە دروست بنەو واوی بىێ
 ئەو فایالوەی مە دەتەوێ بیاوجىڵێىیت ویطاوەیان بنە. 

  بەماوسەمە بچۆرە سەر یەمێل لە هێماویطاوەمراوەمان و ڕاینێطە سەر هێمای
 .فۆڵذەرەمە

 ڕەوگی فۆڵذەرەمە گۆڕا ماوسەمە بەرەاڵ بنە هەر مە. 
 .بەم جۆرە فایلەمان دەچىە واو فۆڵذەرمەوە
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 ئاوڕدانەوەیەك ٥-٤

 ڕێگەچارە ...دەتەوێ
 پاضان فایلەمە هەڵذەبژێریت Newماوسی الی ڕاست ئىجا  فایلێل دروست بنەیت

 Open ئىجا ی ڕاستدەبڵ ملیل لەسەر هێمامەی یان ماوسی ال فایلێل بنەیتەوە
فایلێل یان پرۆگرامێل 

 دابخەیت
 پێنەوە دادەگریت F4و  Altیان   ملیل لەسەر 

فۆڵذەرێل دروست 
 بنەیت

 یان Folderپاضان  Newماوسی الی ڕاست ئىجا 
 یان New Folderئىجا  Organizeلە پەوجەری فۆڵذەرەمەدا دوگمەی 

 New Folderێمامان لە پەوجەری فۆڵذەرەمەدا دوگمەی لەسەر ضریتی ه
واوی فایلێل یان 

 فۆڵذەرێل بگۆڕیت
 جار لەسەر تێنستی واوەمەی ملیل دەمەیت و واوەمەی دەگۆڕیت دوو

فایلێل یان فۆڵذەرێل 
 بجىڵێىیت

ئەوەی پەوجە البەریت  ێملیل لەسەر هێمامەی دەمەیت و ب
 ڕایذەمێطیت و لەجێ تازەمەیذا ماوسەمە بەرەاڵ دەمەیت 

 Sort Byماوسی الی ڕاست ئىجا  خەیتهێمامان ڕێل ب
بەدەوریاوذا ملیل دەمەیه وەك چىارچێىەیەك دروست مەیه یان  هێمامان ویطاوەبنەیت

 .دادەگریه یص Ctrlیەمەیەمە ملیل لەسەریان دەمەیه و 
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 ڕاهێنان ٦-٤
 بەڕێىەبردوی زاویاری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ەمانڕێنخستىی زاویاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 لەڕێی ئەو شۆخەدا خۆم كرد بە خاك وپێی پیا نەنام جارێ

 دەسا خاكی هەموو عالەم بەسەر خۆما نەكەم چبكەم

 دەمێكە شاری پڕ شۆڕی موحیببەت مات و خامۆشە

 بە قانوونی تەجەننون شۆڕشێ بەرپا نەكەم چبكەم

 مەحوی                                                                                  

 .ەمە فۆڵذەرێنی وىێ دروست بنەدێسنتۆپلەسەر  .5
 .ڕاهێىانواوی بىێ  .5
 .ضارەماوی مىردستانواوەمەی بگۆڕە بە  .5
 .هەولێرەمە فایلێنی تێنست دروست بنە و واوی بىێ دێسنتۆپلەسەر  .6
 .دهۆكو  ێماویسلدوو فایلی تری تێنست دروست بنەو واویان بىێ  .7
 .فایلی تێنستەمان ویطاوە بنە و بیاوخەرە واو فۆڵذەری ضارەماوی مىردستاوەوە .8
 .فۆڵذەرەمە بنەرەوە تا فایلی تێنستەمان ویطان بذەیت .9
فایلێنی تێنستی تازە دروست بنە لەواو فۆڵذەری ضارەماوی مىردستاوذا و واوی بىێ  .:

 .مەرمىك
 .پەوجەرەی فۆڵذەرەمە دابخە .;

 .مەوێتەرد دێسنتۆپەرە مراوەمان دابخە با هەمىو پەوج .5
 .مۆمپاویافۆڵذەرێنی وىێ لەسەر دسنتۆپەمە دروست بنە و واوی بىێ  .5
 .ەمەدێسنتۆپو هەمىو فایلەماوی بخەرە سەر  فۆڵذەری ضارەماوی مىردستان بنەرەوە .5
 .بخە بەپێی واوەماویان ڕێل دێسنتۆپهەمىو هێماماوی سەر  .6
 .بىون ویطاوەیان بنە اوی مىردستاوذاضارەمئەو فایلی تێنستاوەی لە  .7
 . مۆمپاویاوەفایلە ویطاوەمراوەمان بخەرە واو فۆڵذەری  .8
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 روست كردنی فایل بە نۆتپادد ٥    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خباڵو
 دۆكىمێىتێك دروست دەكەیت چۆن. 
 وىوسیىی تێكست و دەستكبری كردوی. 
 سەیڤ كردوی دۆكىمێىت، چبپ كردن و داخستىی. 

 :مەرجەكبن 
 تىاوبی كبركردن بە مێىیى و پەوجەرەكبن. 

 

 نتێكدروست كردنی دۆكومێ ١-٥
 چی یە؟ Notepad وۆتپبد
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Extension  كردوی تێبیىی یبن وىسیىی تۆمبر ئەم پرۆگرامە لە بەكبرهێىبوەكبوی .هەڵذەگرێت
واتە تەوهب دەقی پێ دەوىسرێت بەبێ تىاوبی گۆڕیىی ضێىەو فۆرمبتكردن هەروەهب  یەكىرتەوبمە

 .بەبێ وێىە و وبواخىی تر جگە لە خىدی دەقەكە خۆی
 

ئەگەر تێكستێكی فۆرمبتكراو و یبن بەضێىەیەكی هىوەریمبن بىێت ئەوا ببضترە پرۆگرامی 
Wordpad  د پرۆگرامێكی وىسیىی پرۆفێطىبڵ بەكبر بهێىیهیبخى ویىذۆی. 
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 ەوە STARTگمەی ولەڕێی د وۆتپبدكردوەوەی 

 
   
 
 
 

دەوىسیه و دەبڵ كلیك  Notepadیبن لەخبوەی گەڕاوذا 
 .لەسەر هێمبی وۆتپبدەكە دەكەیه لەسەرەوە

 
 دروست كردوی دۆكىمێىتێكی تێكست

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۆكىمێىتێكی تێكست دروست بكەیه ئەویص لەڕێیهەروەهب دەتىاویه د
START-All Programs-Accessories-Notepad 

كبتەدا پرۆگرامی وۆتپبدەكە دەكرێتەوە كە پەوجەرەیەكی بەتبڵ لەخۆدەگرێت و بەضێىەیەكی لەم 
 .توبوێكی تری بىێی تدەكەیت دەتىاوی ێت، كبتێ سەیڤیری لێ دەو Untitledبىەرەتی وبوی 

 

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە لە ضریتی
  All Programsتبسكذا ئىجب 

  بچۆرەسەر Accessoriesپبضبن Notepad 

 یبن لەوبو فۆڵذەرێكذا بكە ەكەدێسكتۆپ ەسەرل ەتباڵییذاب ەجێیەكیراست ل یال یكیكل 
  دا بچۆرەسەر ىێىیم ۆوتێكستكلەNew  ئىجبText Document. 
 ئۆبجێكتەكە وبو بىێ. 
 بۆ كردوەوەی پرۆگرامەكە دەبڵ كلیك لەسەر هێمبی تێكستەكە بكە. 
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 و ڕاست كردنەوەی( دەق)ی تێكست نوسین ٢-٥
 وىسیىی دەق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Word Wrap تێبیىی لەسەر دێڕضكبن 
 Wordئىجب  Formatركەوێت ببضتر وایە دێڕضكبن ئەكتیڤ بكەیه، ەبۆ ئەوەی دەقەكە لەببرتر د

Wrap. 
  یەك لەدێڕێكذا جێی وەبێتەوە بەضێىەیەكی ئۆتۆمبتیكی دەچێتە دێڕی تبزەوەوضەكبتێك. 
 خۆت بتەوێت بچیتە دێڕی تبزەوە یبن دێڕێكی بەتبڵ بەجێ بهێڵیت دوگمەی  ئەگەر

Return دادەگریت. 
 دێڕەكبن خۆیبن  ئەگەر دوای وىسیىی دەقێك پەوجەرەكە گەورە یبن بچىوك بكەیتەوە

 .دەگىوجێىه
 

 Cursorكۆوترۆڵ كردوی جێىیطبوذەر 
 جىوڵەی جێىیطبوذەرەكە دوگمەكبن

  وەیبن  ی راست یبن چەپ وەیبن دێڕێك بۆ سەرەوە یبن خىارەوەهێمبیەك بەال 
Home  یبنEnd سەرەتب یبن كۆتبیی دێڕ 

Page Up یبنPage 
Down بۆ سەرەوە یبن بۆ خىارەوە( بەقەدەرضبضەكە)ە ڕەپەڕپە 

Ctrl   یبن  بۆ الی چەپ یبن بۆ الی راست وضەیەك 
Ctrl+Home  یبن

Ctrl+End 
 سەرەتب یبن كۆتبیی دەقەكە

 
وذوی سكرۆڵەكە اڵبەجى. بەكلیك كردن لە جێیەكی دەقەكە، جێىیطبوذەرەكەش دەچێتە ئەوێ 

 .دەردەكەونپبرچەكبوی تری دەقەكە 
 

 وىسیىێك تێئبخىیىی
 
 
 
 

  یەك یبن پیتێكهێمب كبتێكدەقەی دەمبوەوێ دەیىىسیه، بەهۆی كیبۆردەكەوە ئەو 
دەوترێ هێڵێكی ستىوی دادەگیرسێ و دەكىژێتەوە پێی  وىسیىەكەدا ه لە ضىێىییدەوىس

 .وىسیىەكەمبن پبڵ بەو هێڵەوە دەوێ و Cursorجێىیطبوذەر 
 ڕاست دەكەیىەوە ەكبن بە دوگمەی  ڵلەكبتی وىسیىذا هە. 
  هەردەوىسێ چەوذ درێژیص بێت مەگەر وب دەبێ  بە یەك دێڕلە بىەڕەتذا پرۆگرامەكە

واتە  بیگۆڕیه، خۆ دەضتىاویه خۆمبن بچیىە دێڕی تبزەوە،دێڕضكبن دا  Formatلەژێر 
 .Returnسەری دێڕ بە داگرتىی دوگمەی 

 

 ضىێىەوە كە وىسیىی پێىە دەلكێىی وجێىیطبوذەرەكە بخەرە ئە. 
 هەر دەمێىێتەوە و پبڵی  دەست دەكەیت بەوىسیه و وىسیىی دوای جێىیطبوذەرەكە

   .پێىەدەورێ
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 ویطبوەكردوی پبرچەدەقێك
 كیبۆرد مبوس
  كلیك لەسەرەتب یبن كۆتبیی دەقەكە

 .بكە
  بەمبوسەكە بەسەر دەقەكەدا بڕۆ بێ

 .بەریتئەوەی پەوجە ال
 مبوسەكە بەرەاڵبكە. 

 

  جێىیطبوذەرەكە بخەرە سەرەتب یبن
 .كۆتبیی دەقەكەوە

 دابگرە  دوگمەی. 
  جێىیطبوذەرەكە بخەرە كۆتبیی یبن

 .سەرەتبی دەقەكەوە
  بەرەاڵبكە دوگمەی. 

 
داگرتىی  ەجێىیطبوذەرەوە ب (مبوس، كیبۆرد) كبویەرەبەهۆی داگرتىی یەكێك لە كۆوترۆڵ ك

 . ەیبن كلیك كردن لەهەر جێیەك بێت ویطبوەكردن الدەچێتو     دوگمەی
 

  هەمىو دەقەكە دەتىاویت بە خێراتریه ڕێگب ویطبوەبكەیت ئەویص بە داگرتىی هەردوو
 .Ctrl+Aدوگمەی 

  خێرا ویطبوە دەكەیت بە دەبڵ كلیك كردن لەسەری وضەیەك. 
 

 سڕیىەوەی بەضێك لەدەق

 
دەقێكی تر، ئەو بەضە ویطبوەدەكەیه و دەست دەكەیه بە بۆ داپۆضیىی بەضێك لە دەقێك بە 

 (دەسڕیىەوە)واتە دەقەكەی پێطىو دادەپۆضیه وىسیه 
 

 (وىسیه بێت یبن سڕیىەوە)وەوەی هەوگبوێك اگێڕ
 .دەتىاویه بەكبربهێىیه Ctrl+Zفەرمبن  دواهەمیطە بۆ گێڕاوەوەی 

تەوهب هێمبكە  Ctrl+Zەوا ئەگەر پبرچە دەقێك بسڕیتەوە و پبضبن یەك هێمب بسڕیتەوە ئ
 .دەگێڕێتەوە، چىوكە ئەوە دوا فەرمبن بىوە

 
 
 

استی ڕسڕیىەوەی هێمبی الی 
 جێىیطبوذەرەكە

 دابگرە Delدوگمەی 

سڕیىەوەی هێمبی الی چەپی 
 جێىیطبوذەرەكە

 دادەگریت دوگمەی 

 .دادەگریت یبن   Delدوگمەی  سڕیىەوەی دەقە ویطبوەكراوەكە
سڕیىەوەی دێڕەكبوی پبش 

 جێىیطبوذەرەكە
Ctrl+Del 

سڕیىەوەی دێڕەكبوی پێص 
 جێىیطبوذەرەكە

Ctrl+ 
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 سەیڤ كردنی دۆكومێنتێك ٣-٥
 سەیڤ كردوی دەقێك

 
 

لەم كبتەدا ئەو دەقە لەسەر هبرددیسكەكە سەیڤ دەبێت واتە تۆمبر دەكرێت، دەقی پێطىوتر 
 . ضىێىذالەژێر هەمبن وبودا دادەپۆضرێت واتە دوا دەق دەمێىێتەوە لە هەمبن 

دروست كردبێت ئەوا ویىذۆكە وبوێك پێطىیبر دەكبت و لەوێ  دێسكتۆپئەگەر فبیلەكەت لەسەر 
 . دەكبت سەیڤی

 
 سەیڤ كردوی دەقێك بە وبوێكی ترەوە 

گۆڕاوكبریەك لە دۆكىمێىتێكذا دەكەیت بەاڵم دەتەوێ ڤێرژوەكەی پێطىوضت هەر بمێىێ، لێرەدا 
 .دەكەیت دۆكىمێىتەكە بە وبوێكی ترەوە سەیڤ

 
 
 
 
 
 
 

ضىێىی كۆوەكەدا سەیڤ دەبێت، مەگەر  بەضێىەیەكی بىەڕەتی فبیلە تبزەكەش لەهەمبن 
 .Browse Foldersبەكلیك كردن لەسەر  خۆت ضىێىەكەی بگۆڕیت

 
 سەیڤ كردوی دەقێك لە ضىێىێكی تردا

ەی لە زۆر جبر لەجێی خۆیبیەتی فبیلێك لە ضىێىێكی تردا سەیڤ بكەیت، بۆ ومىووە بۆ ئەو
 .فەوتبن بیپبرێزیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیك لە خبڵی مێىیىFile  ئىجبSave  بكە یبنCtrl+S دابگرە. 
 

 یىی لەژێر خبڵی مێىFile  دا
Save As هەڵبژێرە. 

  لە خبوەیFile name دا 
 .وبوی دۆكىمێىتەكە بىىسە

  كلیك لەسەر دوگمەیSave 
 .بكە

  كلیك لەسەرBrowse 
Folders بكە. 

  لە ضریتی هێمبكبوذا كلیك
 .بكە New Folder لەسەر 

یبن مبوسی الی ڕاست لە جێیەكی 
بەتبالیی لە پەوجەرەی دیبلۆگەكەدا 

 Folderپبضبن  Nweئىجب  و بكە
 .هەڵبژێرە
 فۆڵذەرەكە وبو بىێ. 
  كلیك لەسەر دوگمەیSave 

 . دوگمەی بكە یبن
 .دابگرە
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 چاپ كردن و داخستنی دۆكومێنتێك ٤-٥
 چبپ كردوی دۆكىمێىت

 
 

  
 .ێكی بىەڕەتی دەوبسێ و ئەویص هەڵذەبژێرێت Printerویىذۆكە هەمیطە چبپكەر 

 
 داخستىی دۆكىمێىتەكەو وۆتپبد

 .ورێت دابخرێت لەڕێیپەوجەرەی وۆتپبدیص هەروەك هەمىو پەوجەرەیەكی تری ویىذۆ دەتىا
 
 
 
 

 نۆتپاد بەكارهێنانێكیچەند  ٥-٥
 

 لە دەقێكی وۆتپبدداگەڕان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی وضەجبرێكی تر دوا  F3ئەگەر پەوجەرەی گەڕاوەكەت داخست، ئەوا بە داگرتىی دوگمەی  
 .كە دۆزرابۆوە ویطبن دەدرێتەوە

        
 
 
 

  كلیك لە خبڵی مێىیىFile  ئىجبPrint  بكە یبنCtrl+P دابگرە. 
  ئىجب كلیك لەسەر دوگمەیPrint بكە. 

 

  بكە وەیبن   كلیك لەسەر هێمبیAlt+F4 

  كلیك لەخبڵی مێىیىEdit ىجب بكە ئFind. 
  Ctrl+Fیبن 
  یە دەوىسیت كە بەدوایذا دەگەڕێیتوضەلەخبوەكەدا ئەو 
  دەتىاویت دیبری بكەیت بەرەوخىار یبن بەرەوژوور بگەڕێت وەیبن گەورەو بچىوك

 .ڕەچبو بكرێت یبن وب كەوضەوىسیىی 
  كلیك لەFind Next بكە 
  بەدووببرە كلیك كردوەوە لەسەرFind Next تەوەی داهبتىو دەدۆزێوضە 
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 دۆزیىەوە و لەبری داوبن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تر یهەوذێ بەكبرهێىبو

 
پەوجەرەیە ویە بەڵكى بۆ  وئەو گۆڕاوكبریبوەی لە دێڕضكێه و فۆوتەكبوذا دەكرێت، تەوهب بۆ ئە

 .كە دەكرێىەوە ەهەمىو فبیلە تبزەكبویط

  Fontبكە ئىجب  Formatكلیك لە خبڵی مێىیى   فۆوتەكبن
  لەپەوجەرەی دیبلۆگەكەدا ئەو فۆوتەی دەمبوەوێ هەڵی دەبژێریه

 دەكەیه OKو
 سەرپەڕە و پێپەڕە
Header, Footer 

  كلیك لەسەر خبڵی مێىیىFile  بكە ئىجبPage Setup ،
كە لەبەضی خىارەوەی دووخبوە  پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە

هەن كە زاویبری تێذا دەوىسرێت وەكىو ژمبرەی الپەڕەكەو وبوی 
فبیلەكە، ئەم زاویبریبوە لەسەر ضبضبكە دەروبكەون تبوهب لەگەڵ 

 .چبپ كردوذا وەبێت
ێذا بێت، لەوێذا دەتىاویه كبت و بەروار داغڵ ىجێىیطبوذەرەكە لەهەرك بەروار و كبت

 بكەیه
  خبڵی مێىیى كلیك لەسەرEdit  بكە و ئىجبTime/Date  وەیبن

 دادەگریه F5دوگمەی 
دروست كردوی 

 فبیلێكی وىێ
  كلیك لەسەر خبڵی مێىیىFile  بكە ئىجبNew  وەیبنCtrl+N 

 .Ctrl+Oوەیبن  Openبكە ئىجب  Fileكلیك لەسەر خبڵی مێىیى   كردوەوەی فبیلێك
 ذایەو بە دەبڵ پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە كە فبیلەكبوی تێ

 كلیك فبیلێك دەكەیىەوە

  كلیك لەخبڵی مێىیىEdit  بكە
 .Replaceئىجب 

 Ctrl+Hوەیبن 
  دەوىسیه یە وضەلەسەرەوە ئەو

دەگەڕێیه بەدوایذا پبضبن ئەو كە 
یەی كە جێی دەگرێتەوە وضە

 .دەوىسیه

  كلیك لەFind Next بكە 
  كە دۆزرایەوە ئەم ڕێگبیبوەمبن لەبەردەستذایەوضەئەگەر: 

  بە كلیك لەسەرReplace  یەی كە دۆزراوەتەوە جێی دەگیرێتەوە بە وضەئەو
 .كەی دووەموضە

  بە كلیك لەسەرReplace All  ەوەو ىكبوی وبو دەقەكە دەدۆزرێوضەهەمىو
 .دەگیرێتەوە بنجێی

  بە كلیك كردن لەسەرFind Next ی داهبتىو دەدۆزرێتەوە بە بێ ئەوەی وضە
 .گۆڕاوكبریەك ڕوو بذات
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 ئاوڕدانەوەیەك ٦-٥
 ڕێگبی تر چبرەڕێگە ...دەتەوێ

دۆكىمێىتێكی تێكست دروست 
 بكەیت

Start - All Programs – 
Accessories - Notepad 

ئىجب  Newمبوسی الی راست 
Text Document 

 Openمبوسی الی راست  دەبڵ كلیك لەسەر هێمبكەی فبیلێك بكەیتەوە
دوا هەوگبو دووببرە 

 بكەیتەوە
Edit – Undo Ctrl + Z 

 File – Save دەقێك سەیڤ بكەیت
File – Save As 

Ctrl + S 

 File - Print Ctrl + P دەقێك چبپ بكەیت
 Alt + F4یبن   File – Exit دۆكىمێىتێك دابخەیت

 Edit – Find Ctrl + F یەكذا بگەڕێیتوضەبەدوای 
یەكی تر وضەیەك لەبری وضە

 دابىێیت
Edit – Replace Ctrl + H 

 -- Format – Font فۆوتەكبن بگۆڕیت
--  File – Page Setup گۆڕیىی سەرپەرە و پێپەرە

 Edit - Time/Date F5 ەروار و كبتتیبوىسیىی ب
لە وۆتپبتذا فبیلێكی تر 

 دروست بكەیت
File – New Ctrl + N 

لە وۆتپبتذا فبیلێكی تر 
 بكەیتەوە

File – Open Ctrl + O 
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 ڕاهێنان ٧-٥
 دروست كردوی دۆكىمێىتێكی تێكستی سبكبر و چبپ كردوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 لە دوگمەی سوخمە دوێنێ نوێژی شێوان

 بەیانی دا سفیدەی باغی سێوان

 لە خەوفی طەلعەتی ڕۆژ هەر وەكوو شێت

 بە ڕووزەردی هەاڵت و كەوتە كێوان

 نالی
 
 

 .ت دروست بكە و وبوی بىێەكە دۆكىمێىتێكی تێكسدێسكتۆپلەسەر  .6
 .فبیلەكە بكەرەوە و دەقێكی كىرتی تیب بىىسە .6
 .دێڕضكێه ئەكتیڤ بكە .6
 .دا بەرواری ئەمڕۆ داغڵ بكە و فبیلەكە سەیڤ بكەەلە كۆتبیی دەقەك .6
 .استی بكەرەوەڕكەمێك گۆڕان لە دەقەكەدا بكە و ئەگەر هەڵەت كرد  .6
 .فۆوتێكی تر هەڵبژێرە و بب دێڕی یەكەم گەورەتر بێت .5
 .فبیلەكە بە وبوێكی ترەوە سەیڤ بكە .7
 .دەقەكە چبپ بكە و وۆتپبد دابخە .5
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 كاركردن بە پەنجەرەی فۆڵذەر  ٦     
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیيەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵً
 ئاضٌابىوى بە درایڤەماى. 
 جن و جۆڵ لە پەًجەرەی فۆڵذەردا. 
 گۆڕیٌی ڕوخساری ًاواخٌی پەًجەرە. 
 ڕێنخستي و سەفتە مردًی هێواماى لە پەًجەرەی فۆڵذەردا. 

 :هەرجەماى 
 و پەًجەرەماى تىاًای مارمردى بە هێٌیى. 
 دروست مردًی فایل و فۆڵذەر و مارمردى لەسەریاى. 

 

 كانی درایڤ و فۆڵذەر و فایلبناغە ١-٦
 درایڤ و فۆڵذەر و فایل چیي؟

 درایڤی خۆجێیی
 یاى

 هارددیسل

زاًیاری ماردەمات، ئەو زاًیاریاًەش دەبێ لە جێیەمذا هەبي مۆهپیىتەربە 
  .Deviceوەیا هەڵگیرابي لەسەر جۆرە دەزگایەك 

 ,CD)ًاوەًذێنی دەرەمی وەمىووەیاى  بریتیە لە هارددیسنێل Driveدرایڤ 
DVD, USB,… )مە بەضێىە و فۆرهاتێل زاًیاری هەڵذەگرى. 

، ك لەالیەى سیستەهەمەوە بە پیتێل دەست ًیطاى دەمرێتەزگایەهەهىو د
وەردەگرى ئەگەر دوو  Dوە  Cبەضێىەیەمی ئاسایی هارد دیسنەماى پیتی 

 .بۆ ًوىوًە یسنواى هەبێتهاردد
وە هەروەها، لەًاو  ئٌجا درایڤەماًی تریص پیتەماًی دوای ئەهاى وەردەگرى

بۆ هەر درایڤێل لە سیستەهەمەدا  My Computerفۆڵذەری مۆهپیىتەردا 
 ئۆبجێنتێل ًیطاى دەدرێت

    
 تۆڕدرایڤ

Network drive 
، بەهەهاى ضێىە ابىوئەگەر مۆهپیىتەرەمەت بە تۆڕێنی مۆهپیىتەرەوە بەستر

درایڤی تر دەردەمەوى مە لەڕاستیذا  My Computerلە فۆڵذەری مۆهپیىتەردا 
 .داتاماى لەسەر مۆهپیىتەری ترى و ئازاد مراوى

 
ڕێل  و ێی فۆڵذەر و فۆڵذەری خىارترەوە بەش بەش بنرێتڕهەهىو درایڤێل لە (پێڕست) فۆڵذەر

یەمذا دێي بە پێی پێىیستی بخرێت، ژهارەی ئەو فۆڵذەراًەی مە بەدوای 
 .دەگۆڕێت

فۆڵذەریص بە هێوامەیذا دەًاسرێتەوە لەهەهاى ماتذا فۆڵذەری 
و سەتڵی خۆڵ هێوای جیاوازی خۆیاى هەیە  دێسنتۆپوەمىو 

 .وەمىو لەبەضی دوودا باسواى مرد
لەسەر هارددیسنەمە دوو جۆر فایل هەى، جۆرێنیاى پێىیستە بۆ پێنەوە  فایل

 . مارمردًی سیستەهەمە و پرۆگراهەماىگىًجاى و دروست 
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جۆرەمەی تریاى ئەو فایالًەى مە بەمارهێٌەر دروستیاى دەمات، وەمىو 

      ...دۆمىهێٌت و وێٌە و 
 

 قەبارەی فایل و فۆڵذەر و درایڤ
قەبارەیەمی دیاری مراوی فایل و فۆڵذەر یاى هەر درایڤێل یاخىد بۆ ًوىوًە مارتێنی هێوۆری 

قەبارەش گرًگە بۆ ًوىوًە فایلێل ئەگەر بزاًیت زۆر گەورەیە ئەوا ًاردًی بە هەیە، زاًیٌی 
ئیوایڵ ئاساى ًابێ و لەواًیە هەر ًەًێردرێت، هەروەها زاًیٌی قەبارەی درایڤ یاى مارتی 

 .هێوۆری گرًگە تا بزاًیت چەًذ و چی تیا سەیڤ بنەیت
ًاوە  ژهارە ًزینەییەمەی مىرتە ًاو

 ًزینەییەمەی
 ە ڕاستیذاژهارەمە ل

 بایتمیلۆ
Kilobyte 

K  یاىKB 1000 210یاى  1024 هەزار 

 بایتهێگا
Megabyte 

M  یاىMB 1000000 220یاى  1047576 هیلیۆى 

 بایتگێگا
Gigabyte 

G یاى GB  1000000000 230یاى  1073741824 هلیار 

 بایتتێرا
Terabyte 

T  یاى TB  1000000000000 240یاى  1099511627776 بلیۆى 

 
 سىودی چیە؟ Pathڕێڕەو 

یاى فۆڵذەرەمە لە مىێذا  واتە پێواى دەڵێ فایل اتًیطاى دەدضىێٌی فۆڵذەرو فایلەماى  ڕێڕەو
پلە بە پلە لەپێطذا واتە لەسەرەوە پیتی هارددیسنەمە ئٌجا ئەو  واتە سەیڤ مراوە داًراوە

هێڵێنی مەوتىو  ێنیص بەفۆڵذەراًەی لە خىاریەوە دێي، هەهىو پلەیەمیص یاخىد هەهىو فۆڵذەر
 \ بەالی چەپذا واتە دوگوەی
و  وجیادەمرێتەوە لە پلەماًی سەرو

 .وی خۆیوخىار

 
 

 ڕێڕەو
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 ڕێساماًی ًاوًاًی فایل و فۆڵذەر
  هێوا درێژ بي ٥٥٥ًاوی فایل و فۆڵذەر دەضێي هەتا. 
 ئەم هێوایاًە ڕێگەپێذراوى: 

 Special character هێواتایبەتیەماى ژهارەماى پیتەماى
A-Z هەروەها a-z  0 - 9   یطەوە( بەتاڵ)هەهىو هێوا تایبەتیەماى بە مۆها و بالًل 

 
 / \* : ؟ | > < :   " ڕێگەیاى پێ ًادرێت لەًاوًاًذا ەم هێوایاًەئ بەاڵم
  هیچ جیاوازیەمی ًیە، بۆ ًوىوًە  ویٌذۆپیتەماى بە گەورە یاى بە بچىوك بٌىسرێي بۆ

COMPANY  وcompany بۆ فۆڵذەرێل هەهاى ًاوى. 
  یاى لە مۆتایی ًاودا ئۆتۆهاتینی الدەبرێت لەسەرەتا( بەتاڵ)بالًل. 
 

 MAC-OSیاى  UNIXبۆ گۆڕیٌەوەو مۆپی مردًی فایل لەگەڵ ئۆپەرێتیي سیستەهی تردا وەك 
هێوا  ٨باضتر وایە بەتاڵ و هێوا تایبەتیەماى بەمار ًەهێٌرێت، هەروەها درێژیی ًاوەمە لە 

 .رەو بچىوك ًىسیي ڕەچاو بنرێتتێٌەپەڕێت و گەو
 چیە؟ File extensionپاضنۆی فایل 

هەهیطە پاضنۆیەمی لەگەڵذایە مە بە خاڵێل لەًاوەمە جیا مراوەتەوە لە ویٌذۆدا ًاوی فایلەماى 
استەوە تا دەگاتە خاڵێل ئەوە ڕاستی ًاوەمەدا واتە لەالی ڕلەالی 

وە مە پاضنۆمەیە، پاضنۆماًیص پەیىەستي بە پرۆگراهەماًە
 :دروستیاى دەمەى، بۆ ًوىوًە

.bmp Bitmap فایلی وێٌە 
.txt دۆمىهێٌتی تێنست 

.exe  فایلی پرۆگرامExecutable File 
.pdf فایلی ئەدۆبە بۆ دۆمىهێٌت 

  
 ًیطاًذاًی پاضنۆی فایلەماى

، ئەهەش بەباش ًازاًرێت چىًنە بۆی يەتی پاضنۆی فایلەماى ًیطاى ًادرێڕبە ضێىەیەمی بٌە
ملیل بنەیت و ڤایرۆسی تێذا بێت، لەبەر ئەوە پاضنۆی فایلەماى  exe.ەیە فایلێنی ه

 :وەدیاردەخەیي بەم ضێىەیەی خىارەوە
 
 
 
 
 
 

 
تەًها ًاوی فایلەمە ًیطاًە دەبێت واتە  Selectهەهیطە مە فایلێل ًیطاًە دەمەیت 

طاًە بنەیت ئەهەش خاڵەمەو پاضنۆمەی وەك خۆیاى دەهێٌٌەوە هەگەر خۆت ئەواًیص پاضاى ًی
 .مارئاساًیەمە بۆ خێرا گۆڕیٌی ًاوی فایل

 

  لە پەًجەرەی فۆڵذەرێنذا لەسەر ضریتی هێواماى ملیل لەسەر دوگوەیOrganize 
  Folder and Search Optionsبنە ئٌجا 

   ملیل لەسەر تۆهارگایtab  یView ئٌجا چىارگۆضەی هەڵبژاردًی  بنەHide    
extensions for known file types بنە ًاچاالك 

  ملیل لەOK      بنە 
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 بەكارهێنانەكانی فۆڵذەر ٢-٦
 مردًەوەی پەًجەرەیەمی فۆڵذەر

 
 
 

 وەیاخىد
 
 
 
 
 
 
 

 
 My Computerفۆڵذەری 

 
 
 

 ئەو فۆڵذەرەی دەتەوێ بینەیتەوە دەبڵ ملینی لەسەر بنە 

 دادەگریي وەیاى بە دوگوەی تیطنەماى ًیطاًەی دەمەیي و دوگوەی 

  فۆڵذەریComputer  ئەویص بە داگرتٌی دوو دوگوەی دەمەیٌەوە بە ڕێگەیەمی خێرا

لێرەوە دەتىاًیي بگەیٌە هەهىو فایلەماًی سەر مۆهپیىتەرەمەهاى و   Eو  
 بیاًنەیٌەوە 
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 بەضەماًی پەًجەرەی فۆڵذەر
ی ئەو ەوڕێڕئەو فۆڵذەرەی مەتێیذایي ًیطاى دەدرێت واتە لێرەدا ًاوًیطاًی  ضریتی ئەدرێس

 ردەخات مە ئێستا لەًاویذایيەفۆڵذەرەهاى بۆ د
 تبەدوای فایل و فۆڵذەردا بگەرێی تلەم خاًەیەدا دەتىاًی خاًەی گەڕاى

لەڕێی دوگوەماًی سەر ئەم ضریتەوە زۆر ماری گرًگ جێبەجێ دەمرێت و  ضریتی هێواماى
و ضێىەی  دوگوەماى بە پێی ئەو فایلەی ًیطاًەی دەمەیي دەگۆڕێي

 .ًذاًی ًاواخٌیص لێرەوە دەتىاًرێت بگۆڕدرێتًیطا
 لێرەدا ًاواخٌی ئەو فۆڵذەرەی ًیطاًە مراوە ًیطاى دەدرێت ًاواخي

بەضی ئەم جێ و 
 جێ مردى

لەم بەضەدا دەتىاًرێت زۆر بەخێرایی لەجێیەمەوە بۆ جێیەمی تر بچیت 
 ی ترواتە لە درایڤێنەوە بۆ درایڤێنی تر وەیاى لە فۆڵذەرێنەوە بۆ فۆڵذەرێن

  سەرەوەیذا لیستەی لیٌنەپەسەًذەماًی لەبەضی Favorites تێذایە 
  متێبخاًەماىلیستی Libraries   وەك متێبخاًەیەمی گەورە وایە مە

 .دۆمىهێٌت و هۆسیقا و وێٌە و ڤیذیۆی تێذا ًیطاى دەدرێت
 Homegroup  لەم بەضەوە فۆڵذەرەماًت لە تۆڕی مۆهپیىتەردا لەگەڵ

 .ەش دەمەیتبەمارهێٌەراًی تردا ب
ئەو هێوایەی مە ًیطاًە مراوە لێرەدا زاًیاری لەبارەیەوە ًیطاى دەدرێت  بەضی زاًیاری

 .سەیڤ مراو و بەضی بەبەتاڵ هاو لەسەر دیسنەمەوەمىو گەورەیی و 
 

 بەمارهێٌەر و فۆڵذەری گطتیفۆڵذەری 
ژێر فۆڵذەری لەبەضێىەیەمی بٌەڕەتی ویٌذۆ بۆ هەر بەمارهێٌەرێل فۆڵذەرێل دروست دەمات 

C:\Users  و لەژێر ًاوی  و ًاوی بەمارهێٌەرەمەش هەڵذەگرێت و تایبەتە بەو بەمارهێٌەرەدا
Libraries دا دەردەمەوێت. 

ئەو فۆڵذەراًەی لەخىار ئەم فۆڵذەرە تایبەتەوە دێي لەالیەى زۆربەی پرۆگراهەماًەوە پێطٌیار 
 .دەمرێت بۆ سەیڤ مردًی فایلەماى

واتە  هافیاى هەیە Administratorتەًها بەمارهێٌەرەمە خۆی و بەڕێىەبەرلەسەر ئەم فۆڵذەرە 
هافی ًىسیي و گۆڕیي، جگە لەهاى بەمارهێٌەرەماًی 

ریاى ەهەگەر هافی بەڕێىەب تر لێرە هافیاى ًیە
 .هەبێت

بۆیە ئەگەر فایلێل سەیڤ بنەیت مە هەهىو 
بەمارهێٌەرەماًی سەر مۆهپیىتەرەمە بتىاًي 

 Publicبێت ئەوا لەژێر گطتیذا هافیاى لەسەری هە
 .سەیڤی دەمەیت

تایبەتە بە  My Musicبۆ ًوىوًە لە وێٌەمەدا 
 گطتیە Public Musicبەمارهێٌەرەمە خۆی و 

 
 
                                                                
                                                                

 فۆڵذەری بەمارهێٌەر و فۆڵذەری گطتی              
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 دەستواى پێیاى بگات ئەم فۆڵذەراًە لە چەًذیي ضىێٌذا بەرچاو دەخرێي بۆ ئەوەی خێرا
 لە ضریتی ئەدرێسذا ماتێل ئەو فۆڵذەرە دەمرێتەوە 
  هەروەها وەك فۆڵذەرێنی ژێر  دێسنتۆپلەلیستی فۆڵذەرەماًذا وەك فۆڵذەرێنی ژێر

C:\Users  
 ژێر لیٌنە پەسەًذ مراوەماًذا  لە 

 
 
 
 

 پەنجەرەی فۆڵذەر و شێوەكانی نیشانذانی ٣-٦
 

 ًیطاًذاى و ضاردًەوەی بەضەماًی ئەم جێ و جێ مردى و زاًیاری و پێطبیٌی
 

هەًذێ جار ئەگەر ًاواخٌی فۆڵذەرێل فایل و فۆڵذەری زۆری تێذا بێت بۆ ًیطاًذاًی باضتر 
 جێ و جێ مردى و زاًیاری بطاریٌەوە دەتىاًیي بەضەماًی وەك بەضی ئەم 

 
 
 
 
 
ئەویص ماتێل دەچیتە سەر  بە هاوسەمە دەتىاًیت ئەم بەضاًە گەورەو بچىوك بنەیتەوە 

 .قەراغەمەی و هێوای هاوسەمە دەەبێت بە تیطنێنی دووسەر
هەڵذەبژێریي یاى لەسەر  Preview paneبۆ ًیطاًذاًی بەضی پێطبیٌیي وەك لەسەرەوەدا خالی 

 دەمەیي ی هێواماى ملیل لەسەر هێوای ضریت
 
 
  

  ملیل لەسەر دوگوەیOrganize ەًجەرەی بنە لە پ
 .Layoutفۆڵذەردا ئٌجا 

  ئەو بەضە هەڵبژێرە مە دەتەوێ وەدیاربخرێ یاى
 .بطاردرێتەوە
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 ًیطاًذاًی بەضەماًی پەًجەرەی فۆڵذەر

 
 Viewsگۆڕیٌی ضێىەی ًیطاًذاًی هێواماًی ًاو فۆڵذەرێل 

دەتىاًیي بە چەًذیي ضێىە هێواماًی ًاو پەًجەرەیەمی فۆڵذەر بگۆڕیي و گەورەو بچىومیطیاى 
 بنەیٌەوە

 
 
 
 
 

 وەیاى
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  بۆ گۆڕیٌی ضێىەی ًیطاًذاى، لەسەر الی ڕاستی ضریتی

بنە و  هێواماى ملیل لەسەر تیطنەی دوگوەی 
 ضێىەیەمیاى هەڵبژێرە 

  ملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی پەًجەرەی
ۆرە سەر فۆڵذەرەمەدا بنە و لە هێٌیىی ئۆبجێنتەمەدا بچ

Views  و ضێىەمە هەڵبژێرە، ئەو ضێىەیەی ئێستاش مە
ًیطاى دەدرێت خاڵێنی لەبەردەهذایە وەك وێٌەمەی 

 تەًیطت  
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 :ێىەی ًیطاًذاىجۆرەماًی ض
Extra Large, 

Large, 
Medium 

زۆر گەورە و 
گەورە وهام 

 ًاوەًذی

ئەم ضێىە ًیطاًذاًە زیاتر لەبارە بۆ 
فۆڵذەری وێٌە و الپەڕەی ئیٌتەرًێت 
چىًنە پێص وەخت ًاواخٌەمەیاى 
دەبیٌیي، لەم ضێىە ًیطاًذاًاًەدا 
دەتىاًیت ًاوی فایلەماى بطاریتەوە، 

 Hide file namesپاضاى  Viewی راست ئٌجا ئەویص لەڕێی هاوسی ال
Small Icons 

 ئاینۆًی بچىوك
لێرەدا هێواماى 
بەضێىەیەمی ئاسۆیی 
وەك هێوای بچىوك 

 بچىوك دەردەمەوى
List هەروەك لەًاوەمەیذا دیارە هێواماى وەك لیستەیەك  لیستە

دەردەمەوى، ئەگەرفایلەماى زۆر بىوى ئەوا وەك زیاتر 
 .یطاى دەدرێتلە چەًذ ستىوًێل ً

ئەم ضێىەیە لەبارە بۆ ئەو فۆڵذەراًەی مە فایلی زۆر 
 لەخۆ دەگرى

Details 
 وردەماری

لێرەدا وەك لیستە هێواماى 
طاى دەدرێي بەاڵم لەگەڵ یً

زاًیاریی زیاتردا وەك ًاو، 
 ... قەبارەو بەروار، 

Tiles ئەم ضێىە ًیطاًذاًە وەك ضێىە هام ًاوەًذیەمە وایە  پارچە
ەوە لەپاڵ هێوامەدا ًاوی فایلەمە و هەًذێ جگەل

ًیطاى .. زاًیاری تر وەك فۆرهاتی فایلەمە و قەبارە، 
 دەدرێت 

 بەضێنی فایلەمە ًیطاى دەدرێت Contentبەش 

 
  ،ئەو گىًجاًذًاًەی بۆ پەًجەرەی فۆڵذەرێل دەینەیي وەك ڕێنخستي و ضێىەی ًیطاًذاى

ئەگەر جارێنی تریص مردهاًەوە هەر بەو  هەهیطە هەروا دەهێٌێتەوە بۆ ئەو فۆڵذەرە
 جۆرە دەهێٌێتەوە مە دواجار گىًجاًذبىوهاى

 بۆ خێرا دۆزیٌەوەی فایلێل دەتىاًیت پیتی یەمەهی ًاوەمەی دابگریت 
  بە داگرتٌی دوگوەیCtrl  و خىالًذًەوەی خلۆمەی هاوس دەتىاًیت قەبارەی هێواماى

 بگۆڕیت
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 Librariesكتێبخانەكان  ٤- ٦
و بەضێىەیەمی  7تێبخاًەماى تایبەتوەًذێتیەمی ویٌذۆی بەضی م

دۆمىهێٌتەماى، هۆسیقا، وێٌەماى )بٌەڕەتی چىار بەش لەخۆ دەگرێت 
و لەو ضىێٌاًەدا ویٌذۆمە هەهیطە پێطٌیار دەمات فایلەماى ( و ڤیذیۆ

 .سەیڤ بنرێي
 

 گىًجاًذًی متێبخاًەماى
ە بەضەماًی متێبخاًە بە ضێىەیەمی بٌەڕەتی ئەو فایالً

 ,My Documents, My Music, My Pictures)لەخۆدەگرى مە لەًاو 
My Videos )دا هەیە. 

 :بۆ زیاد مردًی فایل بۆ ًاو بەضەماًی متێبخاًە
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیاد مردًی بەضێل بۆ متێبخاًە
 
 
 
 
 
 

ئەگەر بەضێنی بٌەڕەتی متێبخاًەهاى بەهەڵە سڕیەوە دەتىاًیت بیگێڕیٌەوە بە ملینی الی 
 Restore default librariesئٌجا  Librariesلەسەر ڕاست 

 
 Librariesگەیطتٌی خێرا بە فایل و فۆڵذەرلەڕێی بەضی متێبخاًەوە 

دا باسواى مرد ئەم بەضە لەخىار بەضی پەسەًذمراوەماًەوە دێت و بە ملینێل  ٥-٦وەك لەبەضی 
 دەگەیٌە ئەو فۆڵذەرەی مە دەهاًەوێت

 
 متێبخاًە ڕێنخستٌی فایل و فۆڵذەرەماًی 

 7ڕێنخستٌی فایل یاى فۆڵذەرەماى لە پەًجەرەی متێبخاًەدا بە تایبەتوەًذێتیەمی ویٌذۆی 
بریتیە لە جۆرێل ڕێنخستي و  Arrange byدادەًرێت، ئەهیص وەك لەًاوەمەیذا دیارە 

جیامردًەوە وەك چۆى لەسەر هێزێل ئەو ضتاًەی پەیىەًیاى بەیەمەوە هەیە لەپاڵ یەمذا 
 .دایذەًێیت

 

 ملیل لەسەر بەضێنی متێبخاًە بنە. 
  ئٌجا ملیل لەسەرlocations بنە پەًجەرەیەمت بۆ دەمرێتەوە مە ضىێٌەماًی تێذایە . 
  ملیل لەسەر دوگوەیAdd…  بنە و فۆڵذەرەمە هەڵبژێرە و ملیل لەسەر دوگوەی

Include folder پاضاى  بنەOK  ئەگەر فۆڵذەرەماًت بەش مردبێت لەگەڵ ) ملیل بنە
واتە  دەتەوێت ئەم فۆڵذەرەش بەش بنەیت"بەمارهێٌەراًی تردا ویٌذۆمە لێت دەپرسێت 

 Yes, share this folderگەر بتەوێت ملیل لەسەر " بەضی بەمارهێٌەری تری بذەیت
 .دەمەیت

  ملینی الی ڕاست لەسەرLibraries بنە. 
  ئٌجاNew  پاضاىLibrary و ًاوێنی لێ بٌێ. 
 ملیل لەسەر بەضە تازەمە بنە هێطتا بەتاڵە. 
 ر لەبەضی ًاواخٌذا ملیل لەسەIncludes folder 

 .بنە OKبنە و فۆڵذەرێل هەڵبژێرە و ملیل لە 
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 تایبەت بە متێبخاًەماى Viewضێىەًیطاًذاًی 
 
 
 
 

Expand all groups هەهىو گروپەماًی ًاو ئەو بەضە دەماتەوە و ًاواخٌەماًیاى ًیطاى دەدات 
Collapse all groups   هەهىو گروپەماى دادەخات بەجۆرێل ًاواخٌەماًیاى دەرًەمەوێت و ًاوی

 .فۆڵذەری سەرەوەیاى ًیطاى دەدرێت
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  ملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی ًاواخٌی فۆڵذەرەمەدا بنە و لە هێٌیىی
 .Arrange byئۆبجێنتەمەدا بچۆرە سەر 

  یەك لە خاڵەماى هەڵبژێرە مە بەضێىەیەمی بٌەڕەتیFolder  چاالمە و بەپێی
 ًاواخٌەمە خاڵەماًی خىار ئەو دەگۆڕێي 

 و لە هێٌیىی  ضێنی متێبخاًەماى بنەملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی لەًاو بە
 . Viewئۆبجێنتەمەدا بچۆرە سەر 

 ئٌجا یەك لە خاڵەماًی خىارەوەی هێٌیىەمە هەڵبژێرە. 
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 كردنەوەی درایڤ و فۆڵذەر و فایل ٥-٦
 گەیطتي بە فایل لەڕێی درایڤ و فۆڵذەرەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بىو ئەوا بە دەبڵ ملیل دەتىاًیت بینەیتەوە دێسنتۆپخۆ ئەگەر فۆڵذەرەمە لەسەر 
 

ئەگەر بۆ ًوىوًە فایلێنواى لە فۆڵذەرێنذا البردبێت هەًذێل جار ڕێل دەمەوێت مە ًاواخٌی 
یاى بە ملیل مردى  F5ەرەمە هێطتا ضێىەیەمی پێطىو ًیطاى دەدات، لێرەدا دەتىاًیي بە فۆڵذ

 .فۆڵذەرەمە تازەبنەیٌەوە و ضێىەی ئێستای ًیطاى بذات  لەسەر هێوای 
 

بەتاڵ بێت و  DVD یاى  CDلەماتێنذا درایڤی 
ملینی لەسەر بنەیي ئەوا پەًجەرەیەمی 

 DVDیاى   CDبۆ دەمرێتەوە مەلۆگواى ەیاد
بخەیٌە ًاو درایڤەمەوە بە ملیل لەسەر 

Cancel  دەگەڕێیٌەوە سەر پەًجەرەی
 .فۆڵذەرەمە

 
 چەسپاًذًی پرۆگراهە بٌەڕەتیەماى بۆ مردًەوەی فایل

هەًذێ ماتێ دەهاًەوێ فایلێل بنەیٌەوە،
ویٌذۆمە ًازاًێت بە چ پرۆگراهێل  جار

چىًنە ئەو فۆرهاتە لە  بیناتەوە
ا پەًجەرەیەمی ئەو بٌەڕەتیەماًیذا ًیە

 .دیالۆگ دەمرێتەوە بۆ ئەم هەبەستە

  ملیل لەسەر دوگوەیSTART  بنە ئٌجاComputer  و  وەیاى هەردوو دوگوەیE  
 بنەیتەوە Computerپێنەوە دابگرە تا فۆڵذەری 

  ئەو درایڤە بنە مە هەبەستتەلە فۆڵذەری مۆهپیىتەردا ملیل لەسەر 
 ملیل بنە Open ێٌیىه ۆًتێنستموەیاى هاوسی الی ڕاست لەسەر هێوای درایڤەمەو 

  ماتێل ًاواخٌی درایڤەمە بە فۆڵذەرو فایلەماًیەوە ًیطاى دەدرێت دەبڵ ملیل لەسەر
 ئەو فۆڵذەرە بنە مە دەتەوێ بینەیتەوە

 ەیتەوە تا دەگەیتە ئەو فایلەی مە هەر بەم جۆرە ئەو فۆڵذەراًەی خىار ئەهیطەوە دەم
 دەتەوێت

  فایلەمە دەمەیتەوە بە دەبڵ ملیل یاى هاوسی الی ڕاست ئٌجاOpen 
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چاالك بنە و  ٦لە ئیٌتەرًێتذا بگەڕێیت بە دوای پرۆگراهێنذا خاڵی هەڵبژاردًی وەیاى بۆ ئەوەی 
 .بنە  OKملیل لەسەر 

 
 گۆڕیٌی پرۆگراهە بٌەڕەتیەماى بۆ مردًەوەی فایل

ماًی بۆ ًوىوًە وێٌە. ایلێل هەهىو ماتێل بگۆڕیتدەتىاًیت پرۆگراهی هەڵبژێراو بۆ مردًەوەی ف
بۆ  بیگۆڕیت دەمرێٌەوە خۆ ئەگەر بتەوێ  Internet Explorerبە دەبڵ ملیل بە   gif.فۆرهاتی 

 :بنرێتەوە ئەوا Windows Photo Viewerًوىوًە بە پرۆگراهی 
 
  
 
 
 
 
 
 

پاضاى تۆهارگای  Properties ێٌیىه ۆًتێنستمڕێگایەمی تر ئەویص ملینی الی راست ئٌجا        
General – Open with – Change  لێرەەدامۆهپیىتەرەمە لەهەهىو جێیەك ئەو فایلە پەیىەست

واتە  دەمات بەو فۆرهاتەوە
هەهیطە بەو فۆرهاتە 

 .دەیناتەوە
 
 
 
 

  

   چاالك بنە و ملیل لەسەر  ١خاڵی هەڵبژاردًیOK بنە. 
  لە پەًجەرەی دیالۆگیOpen with  ئەو پرۆگراهە ًیطاًە  ٥دا و لەخاًەی لیستەمەدا

 .تەوەبنە مە دەتەوێ فایلەمەی پێ بنرێ
  بنە بۆ  ٣ئەگەر ئەو پرۆگراهەی دەتەوێ لە لیستەمەدا ًەبىو ملیل لەسەر دوگوەی

 .ئەوەی لە مۆهپیىتەرەمەدا بەدوای پرۆگراهەمەدا بگەڕێیت
 .پاضاى فایلەماًی لەو فۆرهاتە بە ضێىەیەمی بٌەڕەتی هەهیطە بەو پرۆگراهە دەمرێٌەوە

  فایالًە بە چ پرۆگراهێل ئەگەر بتەوێ هەهىو جارێل پرسیارت لێ بنرێت ئەو
 .ًاچاالك بنە ٤بنرێٌەوە ئەوا خاڵی هەڵبژاردًی 

  دا دەتىاًی وەسفێنی جۆری فایلەمە بٌىسیت  ٥ئەگەر پێىیستی مرد لەخاًەی پێذاًی
 .ئەهەش لە پاضاى لە بەضی زاًیاریذا دەردەمەوێت

  ملیل لەسەرOK  بنە . 

  ملیل لەسەرStart – Default Programs ە پەًجەرەی دیالۆگەمەدا بنە پاضاى ل
 .بنە  Associate a file type or protocol with a programملیل لەسەر 

  ًیطاًە بنە و ملیل لەسەر  ١لە لیستەمەدا پاضنۆی فایلەمەChange program… ٥ 
 .بنە

وەمى  Open withێٌیىه ۆًتێنستموەیاى ملینی الی ڕاست لەسەر فایلێل بنە و ئٌجا 
پەًجەرەمە  Closeدەمەیت بە  OKرۆگراهێل هەڵذەبژێریت ە ملیل لەسەر خاڵەماًی پێطىو پ

 .دادەخەیت
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 لەڕێی شریتی ئەدرێسەوە لەناو فۆڵذەرەكانذا بگەڕێ ٦-٦
 لەًاو فۆڵذەرەماًذاضریتی ئەدرێس بۆ هاتىوچۆ بەمارهێٌاًی 

ەوە دەتىاًیي بەخێرایی لەفۆڵذەرێنەوە بۆ ضریتی ئەدرێسلە پەًجەرەی فۆڵذەردا و لە ڕێی 
ئەویص بەهۆی ملیل مردى لەسەر تیطنەمە ئٌجا ئەو فۆڵذەرەی مە  فۆڵذەرێنی تر بچیي

  .دەهاًەوێت

 
 ضریتی ئەدرێس و چىوى لە فۆڵذەرێنەوە بۆ فۆڵذەرێنی تر

 
مە ڕووی لەخىارەوەیە   ی ئەدرێسەمەوەي لەڕێی تیطنەمەی الی راستی ضریتهەروەها دەتىاًی

لە هاردێنەوە بۆ هاردێنی تر بچیي یاى ڕاستەوخۆ بچیٌە ئیٌتەرًێتەوە بۆ ئەو لیٌناًەی مە 
  .ًیطاى دەدرێي

 
 تەواومردًی ئۆتۆهاتینیی ئەدرێسەماى

ڕێگایەمی تری خێرا بۆ گەیطتي بە فۆڵذەرێل یاى زۆر جار 
لێل ئەویص بە ًىسیٌی پیتی یەمەهی فۆڵذەرە فای

 خىازراوەمە لە ضریتی ئەدرێسذا 
                                                   

 
 
  
 
 
 
 

  ئەگەر بتەوێ پلەیەك بچیتە سەرەوە ئەوا دوو خاڵ دەًىسیت لە ضریتی ئەدرێسەمەدا
 .ەگی پێڕستی درایڤەمەهەروەها بە ًىسیٌی الرەهێڵێنی پێچەواًە دەگەڕێیتەوە ڕ

  جگەلەوەش لێرەوە دەتىاًیت بە هەًذێ بەضی ویٌذۆمەش بگەیت وەمىControl panel, 
Recycle Bin, … 

 تملیل لەسەر ضریتی ئەدرێس بنە دەبیٌی 
 ًیطاًە دەمرێ 

  ویٌذۆمە  تمە دەًىسیوضەماتێ پیتی یەمەهی
خۆی لیستێل پێطٌیار دەمات مە بە هاوس 

 .یاى لەڕێی میبۆردەمەوە لێیاى هەڵذەبژێریت
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 جن و جۆڵ مردى بەهۆی هێوای تیطنەماًەوە
 
 
 
 
 
 
 

بەهۆی ملیل مردى لەسەر تیطنە بچىومەمەی الی ڕاستی دوو هێوای 
بۆ ئەو فۆڵذەراًەی مە تیطنەماًەوە، لیستێل دەمرێتەوە مە ویٌذۆمە 

سەرداًواى مردووى دروستی مردووە، دەتىاًیي بەملیل مردى لەسەر هەر 
فۆڵذەرێنیاى بچیٌە ئەوێ هەروەها لەڕێی میبۆردەمەضەوە بە تیطنەماًی 

  ،  واتە  دەچیٌە سەر فۆڵذەرەمەو دوگوەیOk   دادەگریي 
 
 
 

 بەشی ئەم جێ وجێ كردن و جێگۆڕكێكردن لەنێوان فۆڵذەرەكانذا  ٧-٦
 

 خێراگەیطتي بە فایل و فۆڵذەرFavorites لەڕێی بەضی پەسەًذمراوەماًەوە 
بەضی پەسەًذمراوەماى لە پەًجەرەی فۆڵذەردا لەبەضی سەرەوەی بەضی ئەم جێ و جێ مردًذا 

گەماًی بەمارهێٌەر لەخۆ دەگرێت مە دەبیٌرێت مە بەضێىەیەمی بٌەڕەتی لیٌل بۆ فۆڵذەرە گرً
 .بە ملینێل خێرا پێیاى دەگەیي

 .دەردەمەوێتلێرەدا هەروەها ئەو فایالًەی لەم دواییەدا گۆڕدراوى 
 

دەتىاًیي ئەم لیستە بە پێی ویستی خۆهاى بگىًجێٌیي بە سڕیٌەوە یاخىد بە زیاد مردًی  
ت زیادی بنەیي بە هاوس بۆ ًاو فۆڵذەری تر ئەویص بە ڕامێطاًی ئەو فۆڵذەرەی دەهاًەوێ

 .لیستەمە، جگە لەهاًە دەتىاًیي ًاوەماى بگۆڕیي وەیاى ڕێنیاى بخەیي
دەتىاًیي لیٌنە بٌەرەتیەماى بهێٌیٌەوە ئەویص یاى سڕابىەوە، ئەگەر هاتىو ئەم لیستە بەتاڵ بىو 

 :بەم ضێىەیە
ملیل  Restore favorite Linksملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی لە لیستەمەدا بنە و ئٌجا 

  .بنە
 
 
 
 
 
 
 

  بنە وەیاى دوو دوگوەی  ملیل لەسەر هێوایAlt   و  دابگرە بۆ ئەوەی
 بگەڕێیتەوە بۆ فۆڵذەری پێطىو

  بنە وەیاى دوو دوگوەی  ملیل لەسەر هێوایAlt   و  دابگرە بۆ ئەوەی بچیتە
 فۆڵذەری داهاتىوەوە
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 مردًەوە و داخستٌی پلەماًی لیستەی فۆڵذەرەماى
هەهیطە لەالی چەپی ویٌذۆ ئێنسپلۆرەردا فۆڵذەرەماى وەك 
لیستێل ًیطاى دەدرێي و لێرەضەوە دەتىاًیت فۆڵذەرێل بنەیتەوە 

لەبەردەهذا هیچ هێوایەمی  یصهەر فۆڵذەرێنیاى دایبخەیت 
خۆ ئەگەر ۆڵذەری تری لەخىارەوە واتە لەًاودا ًیە، ًەبىو ئەوا ف

سپیی لەبەردەهذا بىو واتە فۆڵذەری تر هەیە  هێوای ًىمەڕهێنی 
لەًاویذا و لەلیستەمەدا لەخىاریەوە بە ملیل مردى لەسەری 

 .دەمرێتەوە و بە دووبارە ملیل مردًەوە لەسەری دادەخرێتەوە
ەبێت بە هەر فۆڵذەرێنیص مرایەوە هێوامەی بەردەهی د

 .ًىمەڕهێنی ڕەش
 

          
 
 
 
 
 
 

 لیستەی فۆڵذەر
 
 

پەینەری فۆڵذەر لە ویٌذۆدا وەك دارێل وایە مە بەمىردی ًاوی پێڕستواى لێ ًاوە و بە ئیٌگلیزی 
Directoriy  پێ دەڵێي، بۆ ًوىوًە وەك

لەم وێٌەیەدادیارە مۆهپیىتەرێل مە لە 
 .سێ درایڤ پێل دێت
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 جانذنی ناواخنی فۆڵذەرگون ٨-٦
 گىًجاًذًی ستىوًەماى

ستىوًەماى زاًیاری لەسەر فایلەماى  Detailsو لەًیطاًذاًی ووردەماریذا لەپەًجەرەی فۆڵذەردا
دەدەى، ئەم ستىوًاًە دەتىاًیي ڕیزمردًیاى، پاًییاى، ژهارەیاى بگۆڕیي، بەاڵم ًاوی فایلەماى هەر 

 .دەهێٌێتەوە
  ...ئەگەر بواًەوێ 

اًذاًی لەًیط
 Detailsوردەماریذا 

گىًجاوتریي پاًیی 
ستىوًەماى وەدەست 

 بهێٌیي

 دەبڵ ملیل لەسەر قەراغی الی ڕاستی ستىوًەمە بنە 
 یاى

  هاوسی الی ڕاست لەسەر ستىًەمە وSize Colum nto Fit 
بۆ هەهىو  Size All Colum nto Fitهەڵبژێرە بۆ یەك ستىوى و 

 ستىوًەماى
بەپێی درێژتریي ًاو لە لیستەمەدا  بەو هۆیەوە ستىوًەمە خۆی

 دەگىًجێٌێت
ستىوًەماى پاش و 

 پێص بخەیت
  ملیل لە بەضی سەرەوەی ستىوًەمە بنە و بە هاوسەمە ڕاینێطە

 بۆ ئەو جێیەی مە دەتەوێت
ستىوًەماى زیادومەم 
بنەیت واتە 

و  یطاًذاىً
 ضاردًەوەیاى

  ملینی الی ڕاست لەسەر بەضی
  .سەرەوەی ستىوًەمە بنە

  دا ئەو ستىوًەی مەەێٌیىه ۆًتێنستملە
دەتەوێ هەڵی بژێرە وەیاى ئەوەی مە 

بە البردًی  ًاتەوێ الی دەبەیت
 هێوامەی بەردەهی

 ًی ستىوًی زیاترًیطاًذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملینی الی ڕاست لەسەر بەضی سەرەوەی
لە هێٌیىی ئۆبجێنتەمەدا ملیل لە  ستىوًەمە بنە
 .بنە Moreخاڵی هێٌیىی 

  لە پەًجەرەی دیالۆگەمەدا ئەو ستىوًەی دەتەوێ
ەوێ ًاچاالمی دەرمەوێت چاالك و ئەوەی ًات

 .دەمەیت
  دەتىاًیت ستىوًەماى چۆى دەتەوێت ئاوا ڕیزیاى

 Moveو  Move Upبنەیت بەهۆی دوو دوگوەی 
Down  واتە ستىوًی ًیطاًەمراو بۆ سەرەوە یاى

 .بۆ خىارەوە بەریت
  دەتىاًیت هەر لێرەدا پاًیی ستىوًەمەش دیاری

 .بنەیت مەلە خاًەمەی خىارەوەدا دەیٌىسیت
  لەسەر بە ملیل مردىOK پەًجەرەمە دابخە 
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 و بەگروپ كردن و فلتەركردنی هێماكان ردنكیزڕ ٩-٦
 هێواماى لە پەًجەرەی فۆڵذەردا ییزمردًڕ

بخەیت لەڕێی ملیل مردى لەسەر  یزدەتىاًیت هێواماى ڕ  Detailsماریذا لەًیطاًذاًی ووردە
دەمەیت ئەوا  Name، بۆ ًوىوًە ملیل لەسەر پەًجەرەی فۆڵذەردا بەضی سەرەوەیستىوًەمە لە 

و ئەو ستىوًە هێوای تیطنێل وەردەگرێت مە بە دووبارە ملیل  يرێمدە یزبەپێی ًاوەماى ڕ
 .ڕیز دەمرێيمە دەگۆڕێت واتە بە پێچەواًەوە مردًەوە لەسەری ئاڕاستەی تیطنە

هەهاى هەًگاو بٌێیت واتە ملینی الی ڕاست لە  وەەێٌیىه ۆًتێنستمهەروەها دەتىاًیت لەڕێی 
هەڵی  ئەو ضێىەیەی دەتەوێ پاضاى Sort By جێیەمی بەتااڵیی ًاواخٌی فۆڵذەرەمەدا ئٌجا 

 .دەبژێری
رێل لەسەر بٌاغەیەك ڕیزمراوى واتە ًاتىاًی دا هەهیطە هێواماًی ًاو فۆڵذە 7لە ویٌذۆی 

 .وەك لە ڤیستادا فۆڵذەرێل بە ئارەزوی خۆت بخەیتە جێیەمی تر لە ڕیزەمەدا
دابگریت و بە خلۆمەی  Ctrlبۆ گۆڕیٌی ضێىەًیطاًذاًەماى بە خێرایی دەتىاًیت دوگوەی       

 .هاوسەمە لەگەڵ هەر خىالًذًەوەیەمذا ضێىەیەك ًیطاى دەدرێت
ی + دابگرە و پاضاى هێوای  Ctrlبۆ ئەوەی پاًی ستىوًەماى وەك پێىیست دەربنەوى دوگوەی       

 .الی ژهارەماى دابگرە
 

 (فایل و فۆڵذەر) بەگروپ مردًی هێواماى
ًیطاى بذەیت بۆ ئەوەی ئاساًتر لەیەمتر  گروپ زۆر جار باضترە مە ًاواخٌی فۆڵذەرەماى بە گروپ

 ،وێ خێراتر بیذۆزیتەوەجیابنرێٌەوەو ئەو فایلەی دەتە
  یەكدەتىاًیت لەسەر چەًذ بٌاغە 

 :ًاواخٌەمە بەگروپ بنەیت
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 بۆ ًوىوًە بەگروپ مردى
Name ًاو A-G, H-M 
Type جۆر File Folder, JPEG-Picture 
Size 100-10 قەبارە KB 

Date modified 
 بەرواری گۆڕیي

Today 



 7ویٌذۆی  فێربىوًی
 

 
  83   

٦ 

ملیل لەسەر هێوای تیطنەمەی بەضی سەرەوەی ئەو ستىوًە   Detailsلەًیطاًذاًی ووردەماریذا 
 .دەمەیت Groupبنە مە بەپێی ئەو دەتەوێ بەگروپیاى بنەیت ئٌجا ملیل لەسەر 

  بە ملیل مردى لەسەر بەضی سەرەوەی ستىوًەمە ئاڕاستەی بەگروپ مردًەمە پێچەواًە
 .دەبێتەوە

 ەر هێوای تیطنەمەی بەضی دەتىاًیت بە گروپ مردًەمە البەریت لەڕێی ملیل مردى لەس
یاى ملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی ًاو  .Sortسەرەوەی ستىوًەمە و هەڵبژاردًی 

 .هەڵبژێرە (None) پاضاى  Group byفۆڵذەرەمە و ئٌجا 
بۆ بەگروپ مردى لەضێىە ًیطاًذاًەماًی تردا لەبەر ئەوەی ستىوًەماى ًیي، دەبێت ملینی الی 

هەهىو  Typeپاضاى ضێىەیەك هەڵبژێریت بۆ ًوىوًە بەپێی  Group byڕاست بنەیت و ئٌجا 
  . دۆمىهێٌتەماى لە وێٌەو هی تر جیا دەماتەوە

 
 (فایل و فۆڵذەر) فلتەرمردًی هێواماى

گەڕاى بەدوای فایلێل و دۆزیٌەوەی مارێنی ئەوا ی زۆری تێذابێت، و فۆڵذەر ئەگەر فۆڵذەرێل فایل
ضێىەیەی مە دەتەوێت ئەو مارە وبە ًاواخٌەمەپااڵوتٌی  ئاساى ًابێت بۆیە فلتەرمردى واتە

 .ئاساى دەمات
 .تەًها ئەو فایالًە ًیطاى بذەیت مە لە هاوەیەمی دیاری مراودا گۆڕدراوىبۆ ًوىوًە دەتىاًیت 

 
 
 
 
 
 

 .هێواماى وەك گروپێل ًیطاى دەدرێي
 
 

بەهەهاى ضێىە بەپێی هەهىو 
 زاًیاریەماى دەتىاًیي فلتەر بنەیي وەك

لە وێٌەمەدا دیارە تەًها فایلی وێٌەهاى 
 .هەڵبژاردووە

 
 
 

 . دەتىاًیت سىود لە فلتەرمردى وەربگریت Detailsتەًها لە ضێىەًیطاًذاًی ووردەماریذا  
 

 ماتێل فلتەرێل چاالك دەمەیت، ئەو فایالًەی مە لەو بىارەدا ًیي دەضاردرێٌەوە. 
  ستىوًەمەدا دەًاسیٌەوە لەبەضی سەرەوەی  فلتەری چاالمنراو بە هێوای. 
  ئەگەر بتەوێ فلتەرێل البەریت واتە ًاچالنی بنەیت ئەوا ملیل لەسەر هێوای 

 .دەمەیت واتە ئەو هێوایە الدەبەیت

 

 وردەماریذا لە ضێىەًیطاًذاًی وDetails 
بەضی  ملیل لەسەر هێوای تیطنەمەی

و فلتەرەمە  بنە ی بەروارستىوً سەرەوەی 
 .هەڵبژێرە

 پاضاى ضێىەی سەفتەمردًەمە هەڵذەبژێریت 
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 ئاوڕدانەوەیەك ١١-٦
 

 . . .هاًای چیە 
 هەڵگری زاًیاریە مە بە جۆرێل لە جۆرەماى لەسەری سەیڤ دەمرێت درایڤ
بە درایڤەمەضەوە مە ئەو فایلەی لێىە  ەك لەدوای یەكە یهەهىو فۆڵذەرەماً ڕێڕەو

 .هاتىوە واتە ئەدرێسی تەواوی ئەو جێیەی لێی سەیڤ مراوە
مە لەڕێیەوە دەزاًرێت ئەو فایلە بە  لەالی ڕاستی ًاوی فەیلەمەدا ًیطاًەیەمە ضنۆی فایلاپ

 چ پرۆگراهێل دەمرێتەوە، هەهیطە بە خاڵێل لە ًاوی فایلەمە جیا دەمرێتەوە
فۆڵذەری 

 بەمارهێٌەر
یاخىد 

 متێبخاًە

هەر مەس لەسەر مۆهپیىتەرەمە خۆی تۆهار بنات ویٌذۆمە فۆڵذەرێنی بۆ 
دروست دەمات بۆ ئەوەی فایلەماًی خۆی وەك وێٌەماى و هۆسیقا و ڤیذیۆ لەوێ 
سەیڤ بنات و بۆ بەمارهێٌەرێنی تر ضاراوە دەبێت هەگەر هافی بەڕێىەبەری 

 .هەبێت
 

 . . . دەتەوێ
 My Computerفۆڵذەری 
 بنەیتەوە

Start – Computer داگرتٌی دوو دوگوەی وەیاى  E   

بەضی متێبخاًەماى 
بنە یاى لە فۆڵذەری  لەسەر ضریتی تاسل ملیل لەسەر هێوای  بنەیتەوە

My Computer  دا ملیل لەسەرLibraries بنە لەالی چەپذا. 
فۆڵذەرێل، درایڤێل یاى 

 فایلێل بنەیتەوە
لە بەضی ئەم  ىایملیل لەسەر درایڤەمە یاى فۆڵذەر و فایلەمە،  دەبڵ

 .جێ و جێ مردًذا ملیل لەسەر فۆڵذەرەمە بنە
بچیتە فۆڵذەرێنی 

 سەرووترەوە
 ملیل لەسەر فۆڵذەرەمە بنە لە ضریتی ئەدرێسذا

بچیتە فۆڵذەرێنی 
 خىارترەوە

 لە ضریتی ئەدرێسذاو فۆڵذەرمە هەڵبژێرە  ملیل لەسەرهێوای 

فۆڵذەری  گەڕێیتەوەبۆب
 بچیتەیاى  پێطىو

 داهاتىوفۆڵذەری 

 Alt    و  Alt  یاى     و    

Layout  بگۆڕیت لە
 پەًجەرەی فۆڵذەردا

 Layoutئٌجا   Organizeضریتی هێواماى 

ًیطاًذاًی هێواماى 
 بگۆڕیت

ضریتی  الی ڕاستییاى لە Viewsضریتی هێواماى ئٌجا دوگوەی 

 .بنە  هێوای هێواماى ملیل لەسەر 
ملیل  یاىSort B yواتە هاوسی الی راست ئٌجا  ێٌیىه ۆًتێنستم هێواماى ڕێل بخەیت

 .لەسەر بەضی سەرەوەی ستىوًەمە بنە
ًیطاًذاًی پەًجەرەیەك 

 تازە بنەیتەوە
 F5لە ضریتی ئەدرێسذا یاى  هێوای 
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 ڕاهێنان ١١-٦
 جن و جۆڵ مردى لەًاو فۆڵذەرەماًذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 ووتم بەبەختی خەواڵوو بەسە ئەتوبی خوا

 لەخەو هەڵستە زەمانێ بچینەوە ئەوال

 گوڕەی بەهاریە ئێستێكە شاخ و داخی وواڵت

 پڕە لە اللە و نەسرین و نێرگسی شەهال

 حاجی قادری كۆیی                                         

 .بنەرەوە My Computerفۆڵذەری  .1
بۆ ئەوەی فۆڵذەرەماًی ًاوی ًیطاى  :Cدەبڵ ملیل لەسەر درایڤێل بنە بۆ ًوىوًە  .2

 .بذەیت
 .بنەرەوە Windowsفۆڵذەرەماًەوە فۆڵذەری  لەڕێی لیستی .3
 .هەڵبژێرە Documents بەضی متێبخاًەماًەوە و بچۆرە ًاو .4
 .ًیطاى بذە Details فایل و فۆڵذەرەماى بە ضێىەًیطاًذاًی وردەماری .5
 .فایل و فۆڵذەرەماى بەپێی بەرواریاى ڕێل بخە .6
 .تەًها ئەو فایالًە ًیطاى بذە مە هەفتەی پێطىو گۆڕدراوى .7
 .فلتەر بنە Typeبەپێی جۆریاى ەماى فایل .8
 .یتی ئەدرێسەوە بگەڕێرەوە فۆڵذەری متێبخاًەماىلەڕێی ضر .9

 .پەًجەری فۆڵذەرەمە دابخە .10
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 و فۆڵدەر فایل بەڕێوەبردنی  ٧    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خباڵو
 .بنیكردوی و ویطبوە فبیل و فۆڵذەرێك یەتی دروست كردویچۆو ◄
 .فبیل و فۆڵذەرێك كۆپی دەكەیت یبن دەیجىڵێىیت چۆن ◄
 .Shortcut دروست كردوی قەدبڕ ◄
 .تڵی خۆڵسەسىودەكبوی سڕیىەوەی فبیل و فۆڵذەر و  ◄
 .سەیڤ كردوی چەوذ فبیلێك لە فۆڵذەرێكی كەپس كراودا ◄

 :مەرجەكبن 
 سەرەتبكبوی درایڤ و فبیل و فۆڵذەر. 
  و پەوجەرەی فۆڵذەر دێسكتۆپكبركردن بە. 

 
 

 دروست كردنی فایل و فۆڵدەر ١-٧
  لە فۆڵذەرێكذا فۆڵذەرێكی تر یبن فبیلێك دروست كردن

گیرێت ئەو فبیلەش چ دۆكىمێىت بێت چ وێىە چ دەوگ وەیبن زاویبری هەمیطە لەفبیلذا هەڵذە
 .هەریەكەو بە فۆرمبتی خۆی ڤیذیۆ، ئەمبوە هەمىویبن جۆری فبیله

دیبرە فبیلیص ئەگەر بەضێىەیەكی بەرباڵو هەمىوی لەسەر درایڤەكە سەیڤ بكرێت وبڕێك و پێكی 
ی كە پەیىەوذیبن بەیەكەوە و ضپرزەیی بۆ بەكبرهێىەر دروست دەكبت، بۆیە داوبوی ئەو فبیالوە

هەیە لە فۆڵذەرێكذاو وبووبوی فۆڵذەركە بە وبوێك كە جۆرە وەسفێك بێت بۆ فبیلەكبن ڕێك و 
پێكیەك دەبەخطێ بە كۆمپیىتەرەكەو كبركردن و 

 .دۆزیىەوەی فبیلەكبن ئبسبن دەكبت
بۆ ومىووە بۆ كبرئبسبویی ژمێریبری دۆكىمێىتی هەر 

و وبوی ئەو مبوگەی لێ مبوگێك دەخەیىە فۆڵذەرێكەوە 
،  فۆڵذەری مبوگەكبویص دەخەیىە فۆڵذەرێكی دەوێیه

 .ترەوە وبوی سبڵەكەی لێ دەوێیه
 
 
 
 

 وەیبن
 
 
 

بێگىمبن لەم فۆڵذەرەضذا دەتىاویت فۆڵذەرێكی تر وەیبن فبیلێك دروست بكەیت ئەویص بە كلیكی 
 .ئىجب فۆڵذەرێك یبن فبیلێك كە بمبوەوێت Newالی ڕاست و 

 
 

  كتێبخبوەكبوذا كلیك لەسەر ئەو فۆڵذەرە بكە كە دەتەوێ كبری تێذا بكەیت لە بەضی
لێرە دا فۆڵذەرێكی تر دروست بكە ئەویص بە كلیك  Documentsبۆ ومىووە فۆڵذەری 

 New folder سەر دوگمەیهێمبكبن لە ضریتیكردن لەسەر 

  ی ێىیىم ۆوتێكستكلەوبو ئەو فۆڵذەرەی كە مەبەستتە كلیكی الی ڕاست بكە وNew 
 هەڵبژێرە و وبوێك لە فۆڵذەرەكە بىێ  Folderئىجب 
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 بوذاوی تبیبەتمەوذیی فبیل و فۆڵذەرویط
تبیبەتمەوذێتی وەسفێكی فبیل یبن فۆڵذەرەكە دەكبت وەك 
لەكىێذا سەیڤ كراوە، كەی دروست كراوە بە چ پرۆگرامێك 

 .و چەوذیه زاویبری تر( بۆ فبیلەكبن)دەكرێتەوە 
 
 
 
 
 
 
 

بەپێی جۆری فبیلەكە بۆی هەیە پەوجەرەی تبیبەتمەوذێتی 
 .هەبێت tab تۆمبرگبی زیبتر لە كبرتێكی

 
 تبیبەتمەوذێتی فبیلێك                                                                                            

 select نیشانەكردنی فایل وفۆڵدەر ٢-٧
 سىودەكبوی ویطبوەكردن

كۆپی بكەیه یبن  پێكەوە( بۆ ومىووە چەوذ وێىەیەك)زۆر جبر ڕێك دەكەوێت چەوذ هێمبیەك 
، لەجیبتی ئەوەی بۆ هەر فبیل یبن فۆڵذەرێك هەمبن كبر یبن بیبوسڕیىەوە Moveبیبوجىڵێىیه 

  .دووببرە بكەیىەوە دێیه هەمىویبن ویطبوە دەكەیه و كبرەكە ئەوجبم دەدەیه
واتە لەیەك  ویطبوەكردویص بە كلیكێكی ئبسبیی دەبێت و هەمیطە لە چىارچێىەی پەوجەرەیەكذا

 .ذاضىێى
 ویطبوەكردن بە كێطبوی چىارچێىەیەك بەدەوری هێمبكبوذا

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ویطبوەكردوی چەوذ هێمبیەك لێرەو لەوێ

 
 
 
 
 

  كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبی فبیل یبن
 لیستی پێكهبتەكەدا فۆڵذەرەكە بكەو لە 

Properties هەڵبژێرە. 
دابگرەو دەبڵ كلیك لەسەر هێمبكە  Altگمەی وەیبن دو

 .بكە ئەوا پەوجەرەی دیبلۆگی تبیبەتمەوذێتی دەكرێتەوە
  بۆ داخستىی پەوجەرەكە كلیك لەسەرOK بكە. 

  لەجێیەكی بەتبالییذا كلیك بكە بێ ئەوەی
 .پەوجە لەسەر كلیكەكە الببەیت

  بە مبوسەكە چىارچێىەیەك بكێطە بەدەوری
تەوێ ویطبوەیبن ئەو هێمبیبوەدا كە دە

بكەیت، دەبیىیت دەكەووە چىارگۆضەیەكی 
 .ضیىەوە

 پەوجە لەسەر كلیكەكە البەرە. 

 بە كلیكێك یەكەم هێمب ویطبوە بكە. 
  دوگمەیCtrl  پەوجەی لەسەر المەبە داگرەو. 
  پبضبن یەك لەدوای یەك كلیك لەسەر

هێمبكبوی تریص بكە كە دەتەوێ ویطبوەیبن 
 .بكەیت لەو پەوجەرەیەدا
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 ای یەكیەك لەدو( ئۆبجێكتێكییبن )ویطبوەكردوی چەوذ هێمبیەكی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .    دادەگریهA وCtrl بۆ ویطبوەكردوی هەمىو ئۆبجێكتەكبن لە فۆڵذەرێكذا هەردوو دوگمەی  
 

 البردوی ویطبوەكردن

 

 كۆپی كردن و جواڵندنی فایل و فۆڵدەر ٣-٧
 ڕایكێطەو بەری دە Drag & Dropكۆپی كردوی ئبسبن بە 

خۆ ئەگەر ، زۆر بە ئبسبوی بە ڕاكێطبن دەتىاویت فبیل و فۆڵذەر بجىڵێىیت یبن كۆپی بكەیت
بۆ  بەالم ڕاكێطبوەكەدەبێ بە كۆپی كردن خۆی ڤێكی تر بىو ئەوا یڕاكێطبوەكە بۆ سەر درا

مەگەر لەهەمبن كبتذا  Moveدەبێ بە جىاڵوذن  كردارەكە ئەوا جێگبیەك لەسەر هەمبن درایڤ
 .تب دەبێتە كۆپی كردن دابگریت  Ctrlواتە لە كبتی ڕاكێطبوەكەدا دوگمەی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ودی كۆپی كردن بەتبیبەتی لەو كبتبوەدایە كە بۆ ومىووە وێىەیەكت هەیە و دەتەوێ سى
هەوذێ دەستكبری بكەیت، یبن دۆكىمێىتێكت هەیە دەتەوێ هەوذێ گۆڕاوی تێذا بكەیت و لە 

 .كۆپیەكە هەرچیەكی لێ بێت كێطە ویە دیبرە ،سەرەوجبمی ئەو گۆڕیه و دەستكبریە دڵىیب ویت

البردوی هەمىو 
 ویطبوەكراوەكبن

  كلیك لەجێیەكی بەتبالییذا بكە یبن دوگمەیF5 دابگرە. 

البردوی هەوذێك لە 
 ویطبوەكراوەكبن

 بتذا دوگمەی كلیك بكەو لەهەمبن ك Ctrlیەك لەدوای یەك  دابگرە
 .لەسەر هەمىو هێمبكبوی كە دەتەوێ ویسبوەكردویبن البەریت

 بە كلیكێك یەكەم هێمب ویطبوە بكە. 

  دابگرەو كلیك لەسەر دوا هێمب  دوگمەی
 .بكە كە دەتەوێ ویطبوەی بكەیت

 وەیبن
 بە كلیكێك یەكەم هێمب ویطبوە بكە. 

  دابگرەو بە تیطكی ئبڕاستەكبن  دوگمەی
 هێمبكبوی تر ویطبوە بكە. 

  ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیل یبن
 .ەكۆپی دەكرێتفۆڵذەرەكەی تێذایە ك

  فبیل یبن فۆڵذەرەكە ویطبوە بكە و
 .دابگرە Ctrlدوگمەی 

  كلیك لەسەر فبیل یبن فۆڵذەرە
ویطبوەكراوەكە بكە و ڕایكێطە بۆ ئەو 

 جێیەی مەبەستتە

 لەم كبتەدا وىسیىێكی بچىوك هبوڕێی ڕاكێطبوەكە دەبێ. 
  مبوسەكە بەرەڵاڵ بكە ئىجب پەوجە لەسەر دوگمەیCtrl البەرە. 



 7ویىذۆی  فێربىووی
 

 
  68   

٧ 

 Clipboardذن بە هۆی كلیپ بۆردەوە كۆپی كردن یبن جىاڵو
كلیپ بۆرد وەك عەمببرێكی كبتی وایە لەكبتی كۆپی كردن یبن جىاڵوذوی فبیلەكبوذا سىودی لێ 

، بۆ ئەم وەردەگیرێت ئەو فبیالوەش لەوێذا دەمێىىەوە تب یەكێكی تر جێیبن دەگرێتەوە
 :مەبەستەش چەوذ ڕێگبیەك هەیە

 تواتە مبوسی الی راس ێىیىم ۆوتێكستك. 
  دوگمەیOrganize لەسەر ضریتی هێمبكبن لە پەوجەرەی فۆڵذەردا. 
 لەڕێی كیبۆردەوە. 

 
 جىاڵوذن كردن یبنو كۆپی  (ێىیىم ۆوتێكستك)لیستی پێكهبت 

  
 
 
 
 
 

 ەوە Organizeكۆپی و جىالوذن بەهۆی دوگمەی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كۆپی و جىاڵوذن بەهۆی كیبۆردەوە
 .پێكەوە دادەگریه Cو  Ctrlبۆ كۆپی كردن هەردوو دوگمەی 

 .پێكەوە دادەگریه Xو  Ctrlبۆ جىالوذن واتە بڕیه هەردوو دوگمەی 
پێكەوە  Vو  Ctrlتێئبخىیه هەردوو دوگمەی  Pasteبۆ داوبوی لەجێگەكەی تردا واتە لەجیبتی 

 .دادەگریه
یبن جىاڵوذن هەمیطە دەگێڕدرێتەوە واتە وەك خۆی لێذەكرێتەوە  كرداری كۆپی كردن

دا، یبخىد ێىیىم ۆوتێكستكدا یبن لە  Organizeلەژێر دوگمەی  Undoهەڵبژاردوی لەڕێگەی 
 .پێكەوە Zو  Ctrlبەهۆی كیبۆردەكەوە ئەویص بەداگرتىی دوو دوگمەی 

 
 
 
 
 

 لیكێك فبیل یبن فۆڵذەرەكە ویطبوە بكە و ئىجب كلیكی الی راست بكەبەك. 
  ئەو كبرەی كە مەبەستتە هەڵی بژێرەCopy  یبن Cut. 
 ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیل یبن فۆڵذەرەكەی بۆ دەبەیت. 
  لەوبو ئەو فۆڵذەرەدا كلیكی الی راست بكە و ئىجبPaste هەڵبژێرە . 

 ویطبوە بكە لە پەوجەرەی فۆڵذەردا بەكلیكێك فبیل یبن فۆڵذەرەكە. 
  كلیك لەسەر دوگمەیOrganize بكە لەسەر ضریتی هێمبكبن. 
  ئەو كبرەی كە مەبەستتە هەڵی بژێرەCopy  یبن Cut. 
 ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیل یبن فۆڵذەرەكەی بۆ دەبەیت. 
  لەو جێیەدا كە مەبەستتە كلیكی الی راست بكە و ئىجبPaste ن هەڵبژێرە وەیب

 Pasteبكە و  Organize لەپەوجەرەی فۆڵذەرەكەیذا دیسبوەوە كلیك لەسەر 
 . هەڵبژێرە 



   بەڕێىەبردوی فبیل و فۆڵذەر   

 
89    

٧ 

 Send Toبەكبرهێىبوی فەرمبوی 
 ئەم فەرمبوەش وەك لەوبوەكەیذا دیبرە وبردن واتە جۆرە كۆپی كردوێكە 

 .ێیەكی تركە فبیلێكی پێ دەوێریتە ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كۆپی كردن و جىاڵوذوی خێرا لە ڕێی بەضی ئەم جێ و جێ كردوەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مبوسەكە لەسەر ( خىارترەوە)الوەكیەوە  فۆڵذەرێكیئەگەر ویستت فبیلەكبن بخەیتە
 .فۆڵذەرە سەرەكیەكە ڕابگرە تب دەكرێتەوەو بیخەرە فۆڵذەرەكەی خىاریەوە

 ردن و جىاڵوذوذا لەسەر هێمب جىڵێىراوەكە ژمبرەیەك دەردەكەوێت ئەویص لەكبتی كۆپی ك
 .ژمبرەی فبیلە جىڵێىراوەكبن ویطبن دەدات

 

  كلیكی الی ڕاست لەسەر فبیلەكە
 .بكە

 لە لیستی پێكهبتەكەدا Send To 
هەڵبژێرە و پبضبن فۆڵذەری پێىیست 

 .كلیك بكە

  ئەو فبیالوەی دەتەوێ
 .بیبوجىڵێىیت ویطبوەیبن بكە

 بەمبوسەكە ڕایبوكێطە بۆ 
 .سەر ئەو فۆڵذەرەی دەتەوێ

  دەبیىیت فبیلەكبن دەجىڵێه
بۆ ئەو جێیەو وىسیىێكیص لەو 

كبتەدا ئەوەمبن بۆ ڕوون 
 .دەكبتەوە

  ئەگەر ویستت كۆپیبن بكەیت
لەكبتی  Ctrlئەوا دوگمەی 

ڕاكێطبوەكەدا دادەگریت تب 
 .كبرەكەت ئەوجبم دەدەیت
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 مبوبكبوی ویطبوەكبوی مبوسەكە لەكبتی كۆپی كردن و جىاڵوذوذا

 .كۆپی كردن، بەضێىەیەكی بىەڕەتی لەدرایڤێكەوە بۆ درایڤێكی تر 

 .ەگەر لەسەر هەمبن درایڤ بهجىاڵوذن، بە ضێىەیەكی بىەڕەتی ئ 

 .كۆپی و جىاڵوذن بۆ ئەو جێیە وببێت 
 
  ڕاكێطبن بۆ فۆڵذەرێكی سەر درایڤێكی تر دەبێت بە كۆپی كردن، بۆ فۆڵذەری سەر هەمبن

 .درایڤ دەبێت بە جىاڵوذن
  بۆئەوەی جىاڵوذن بكەیت بە كۆپی كردن دوگمەیCtrl دابگرە. 

 دابگرە ذن دوگمەی بۆ ئەوەی كۆپی كردن بكەیت بە جىاڵو. 
  كبتێك فبیل یبن فۆڵذەرێك بۆ جێگبیەك دەجىڵێىیت یبن كۆپی دەكەیت و لەو جێیەدا

فبیلێك یبن فۆڵذەرێك بەو وبوەوە هەبێت، ئەو كبتە دەبێ وەاڵمی پرسیبری دڵىیبییەكە 
 پێىی و ئەو دادەپۆضیت؟ەبذەیتەوە ئبیب بەسەر ئەو فبیل یبن فۆڵذەرەدا دەیس

 تیی وەك درایڤ یبن پریىتەر یبن كۆوترۆڵ پەوبڵ وبتىاورێت كۆپی یبن ئۆبجێكتی تبیبە
بجىڵێىرێه، ئەگەر هەوڵیطی بۆ بذەیت سیستەمەكە پرسیبر دەكبت ئبخۆ قەدبڕێك لەو 

 .جێیە دروست بكرێت
 

 DVDوەیان  CDكۆپی كردنی فایل لەسەر  ٤-٧
 CD/DVDكۆپی كردوی فبیل و فۆڵذەر بۆ سەر 

جیبوازیەكی ئەوتۆی ویە لەگەڵ كۆپی كردن بۆ  CD/DVDذەر بۆ سەر كۆپی كردوی فبیل و فۆڵ
 CD/DVDسەر درایڤ، بە مەرجێك درایڤێك بۆ ئەم مەبەستە هەبێت كە بتىاوێت لەسەر 

 .بەكبر بهێىیت Windows Media Playerبىىسێت، وە بۆ دروست كردوی سی دی  دەوگ دەتىاویت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر خبڵی یەكەم هەڵبژێریه ئەوا پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە لەوێىەكەی سەرەوەدا ئەگە
 .زاویبریمبن لەسەر كرداری كۆپی كردوەكە دەداتێ

 CD  یبنDVD بەتبڵ بخەرە درایڤەكەوە. 
 ۆڵذەرەكەدا ئەو فبیل و فۆڵذەراوەی لەپەوجەرەی ف

دەتەوێت كۆپیبن بكەیت ویطبوە بكە و كلیك 
 .بكە Burnلەسەر دوگمەی 

ئىجب  Clipboardوەیبن فبیل و فۆڵذەرەكبن كۆپی بكە وبو 
  CD/DVDدەیخەیتە وبو درایڤی 

وەیبن فبیل و فۆڵذەرەكبن ڕاكێطە بۆ سەر هێمبی  
 Burnەكرێتەوە پەوجەرەیەكی دیبلۆگ د پبضبندرایڤەكە، 

a Disc ژێریتبلێرەدا دەتىاویت یەك لەم خبالوە هەڵ: 
  Like a USB flash drive دیسكەكە داوبخرێت

واتە هەمىو كبت دەتىاویت فبیل و فۆڵذەری تری 
  USB Flashسەیڤ بكەیت وەك لەسەر 

 With a CD/DVD player  دیسكەكە دادەخرێت واتە وبتىاویت فبیل و فۆڵذەری تری
 .ەیڤ بكەیت ئەم فۆرمبتەش لەالیەن هەمىو دەزگبیەكەوە دەخىێىرێتەوەتێذا س
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 Short Cutقەدبڕ  ٥-٧
 قەدبڕ چی یە؟

هەروەك لەوبوەكەیذا دیبرە ڕێگبكىرتكردوەوەیەكە بۆ گەیطته بە فبیل یبن فۆڵذەر یبن پرۆگرامێك 
 .دوەكەیذا بیكەیىەوەبەبێ ئەوەی بچیه لە ضىێىی سەیڤ كر

 یكەواتە قەدبڕ لیىكێكە بۆ سەر ضىێىی فبیلەكە و هەمبن هێمبی وەك ئەسڵیەكە
 .كە بە دەبڵ كلیك دەكرێتەوە هەیە لەگەڵ تیطكێكی خىار

 
 سىودەكبوی قەدبڕ

 فبیلە ئەسڵیەكە هەر لە جێی خۆی دەمێىێتەوە بەبێ ئەوەی بیجىڵێىیت. 
  جێگەی زۆر داگیر وبكبتو بچىكە قەدبڕ قەببرەی فبیلەكەی زۆر. 
  كبتێك لەسەر قەدبڕێك كبر دەكەیت هەمىو گۆڕاوەكبن ڕاستەوخۆ لەسەر ئەسڵیەكە دەبه

 .وەك وەك كۆپی ببێتە هۆی ضپرزەیی
  ئەگەر پێىیستت بە قەدبڕەكە وەمب دەتىاویت بیسڕیتەوە بەبێ هیچ كبریگەریەك لەسەر

 .ئەسڵیەكە
 بەكبربهێىیت ئەوا بۆ خێرا گەیطته بەو  امێكیبن پرۆگر ئەگەر بۆ ومىووە ڕۆژاوە فبیلێك

 .دروست دەكەیت دێسكتۆپقەدبڕێك لەسەر  یبن پرۆگرامە فبیلە
  ئەگەر بتەوێ ئەو فبیالوەی كە بۆ مەبەستێك پەیىەوذیبن بەیەكەوە هەیە لەفۆڵذەرێكذا

 .دابىێیت بەبێ ئەوەی كۆپیەكبویبن بێىیت قەدبڕەكبویبن لەوێذا دادەوێیت
 

 ی قەدبڕدروست كردن ٦-٧
 دروست كردوی قەدبڕ بە ڕاكێطبوی مبوس

زۆر بە ئبسبوی و خێرا بە ڕاكێطبوی هێمبی فبیلەكە بە مبوس بۆ ئەو جێیەی مەبەستتە دەتىاویت 
 قەدبڕ دروست بكەیت

 
 
 
 

       
هەروەهب دەتىاویت قەدبڕ دروست بكەیت ئەویص بە  

كلیك كردن لەسەر هێمبكە بێ ئەوەی پەوجە البەریت و 
پێكەوە دابگرەو   و  Ctrlەهەمبن كبتذا هەردوو دوگمەی ل

كبتەضذا هێمبكە ببە بۆ ئەو ضىێىەی كە دەتەوێت لەم 
تێكستێكی زاویبری بچىوك لەگەڵ هێمبكەدا دروست دەبێت 

 كەقەدبڕێك لەوێ پێمبن دەڵێت
 . دروست دەبێت 

 
 
 

 هێمبكە  كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبكە دەكەیت و بێ ئەوەی پەوجە بەربذەیت
 .دێسكتۆپڕادەكێطیت بۆ ئەو جێگبیەی كە دەتەوێت بۆ ومىووە 

  دا لیستی پێكهبتەكەلەCreate Shortcuts Here هەڵبژێرە. 
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 دروست كردوی قەدبڕ بەهۆی كلیپ بۆردەوە
كۆپی كردن و جىاڵوذن بەكبردێت، بەهەمبن ضێىە بۆ دروست كردوی كلیپ بۆرد هەروەك چۆن بۆ 

 قەدبڕیص دەتىاورێت سىودی لێ وەربگیرێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 دروست كردوی قەدبڕێك بەهۆی مێىیىەوە و گىاستىەوەی بەهۆی كلیپ بۆردەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دروست كردوی قەدبڕ بۆ پرۆگرام 
 
 
 
 
 
 

 وەیبن
 
 
 
 

خۆی وەجىڵێىرێت یبن كۆپیص وەكرێت چىوكە بۆی هەیە كە  ببضتر وایە پرۆگرام لەجێی 
 .بەدروستی كبر وەكبت

 
 .كبتێك وبوی قەدبڕێك یبن فۆڵذەرە ئەسڵیەكە دەگۆڕیت، قەدبڕەكە هەر كبری خۆی دەكبت 

 .ردا دەمێىىەوەبكبتێك فۆڵذەرێك دەجىڵێىیت بەضێىەیەكی گطتی قەدبڕەكبویطی هەر لەك
 

  لەسەر هێمبكە دەكەیتكلیكی الی ڕاست. 
  لیستی پێكهبتەكەدا لەCopy  هەڵبژێرە یبن هەردوو

 .دابگرە Cو  Ctrlدوگمەی 
 كلیكی الی راست لەضىێىی مەبەستذا بكە. 
  خبڵی لیستی پێكهبتەكەدا لەPaste Shortcut 

 هەڵبژێرە

 كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبكە دەكەیت. 
  لیستی پێكهبتەكەدا لەCreate Shortcut ژێرە یبن لەپەوجەرەی فۆڵذەردا هەڵب

 .Create Shortcutبكە ئىجب  Fileلەضریتی هێمبكبوذا كلیك لەسەر 
  قەدبڕەكە دەبڕیه واتە دەیجىڵێىیه بەداگرتىی دوو دوگمەیCtrl  وX  واتە بڕیه و

واتە تێئبخىیه لەو  Vو Ctrlهەڵگرتىی لەوبو كلیپ بۆرددا ئىجب داگرتىی دوو دوگمەی 
 .تمبوەضىێىەدا كە مەبەس

 .یبخىد قەدبڕەكە بە مبوسەكە ڕادەكێطیىە ئەو ضىێىەی كە مەبەستمبوە

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە ئىجب بگەڕێ بۆ ئەو پرۆگرامەی كە مەبەستتە یبن
بكەو فۆڵذەری پرۆگرامەكە بكەرەوە و بەمبوسەكە بچۆرە  All Programsكلیك لەسەر 

 .سەر پرۆگرامەكە
  دوگمەیCtrl بی پرۆگرامەكە ڕاكێطە بۆ ئەو جێیەی كە مەبەستتە بۆ دابگرەو هێم

 . دێسكتۆپومىووە 

   ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیلی پرۆگرامەكەی تێذایە و دوای داگرتىی دوو دوگمەیCtrl 
 هێمبی پرۆگرامەكە ڕاكێطە بۆ ئەو جێیەی كە مەبەستتە  و 
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 تبیبەتمەوذێتیەكبوی قەدبڕ
قەدبڕیص فبیله لەبەرئەوە تبیبەتمەوذێتیبن هەیە كە زاویبریمبن دەداتێ لەببرەیبوەوە 
تبیبەتمەوذێتیی هەمىو فبیل یبن فۆڵذەرێكیص ویطبن دەدرێت لەڕێی كلیكی الی ڕاست ئىجب 

Properties  
 

  لەكبرتی تۆمبرگبیShortcut  دا لەژێر
Target ضىێىی فبیلە ئەسڵیەكە ویطبن  دا
 .ویطبن دەدرێت ڕێڕەوەكەی واتە دەدرێت

  ئەو تێكستەی لە خبوەیComment  دا
كبتێك بە مبوسەكە دەچیىە  ،دەوىسرێت

 .دەردەكەوێت سەر ئەو قەدبڕە
  لەخبوەیRun  ضێىەی دا دەتىاویت

كردوەوەی پەوجەرەكە دیبری بكەیت بۆ 
ەكە دێسكتۆپ Minimizeومىووە 

 .داوبپۆضێت
  بۆ كردوەوەی ضىێىی فبیلە ئەسڵیەكە

 Openىاویت كلیك لەسەر دوگمەی دەت
File Location بكەیت. 

  زاویبری زیبتر لەببرەی قەببرە و
فۆرمبتەكەیەوە دەتىاویت لەژێر كبرتی 

General دا بەدەست بێىیت. 
  جگە لەوە لەGeneral دا دەتىاویت وبوی قەدبڕەكە بگۆڕیت لەسەرەوە یەكەم خبوەدا. 
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 Recycle Bin (سەتڵی خۆڵ)سڕینەوە  ٧-٧
 سەتڵی خۆڵ چی یە؟

ئەو فبیل و  هەروەك لەمبڵەوە یبن ئۆفیسی كبركردوذا لە كۆمپیىتەریطذا سەتڵی خۆڵ فۆڵذەرێكە
فۆڵذەراوەی پێىیست ویه و دەسڕێىەوە، دێىە وبو ئەم فۆڵذەرەوە واتە هێطتب لەسەر درایڤەكە 

 .ە بۆ بەكبرهێىبنالوەبراون و بەگىێرەی پێىیست دەتىاورێت دووببرە بگێڕدرێىەو
 
یبن لەكبرتێكەوە دەسڕێىەوە  CD, USBئەو فبیالوەی كە لە هەڵگری داتبیەكەوە بۆ ومىووە  

 .وبچىە وبو سەتڵی خۆڵەوە بەڵكى دەم و دەست دەسڕێىەوە و هێىبوەوەیبن كبرێكی ئبسبن وببێت
 

 كرداری سڕیىەوە
 
 
 

 یبن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فبیلەكە یەكسەر دەسڕێتەوە بێ ئەوەی گریت داب لەكبتی سڕیىەوەدا ئەگەر دوگمەی
 .بچێتە سەتڵی خۆڵەوە

 لەكبتی سڕیىەوەی فۆڵذەرێكذا وبواخىەكەضی دەسڕێتەوە. 
  قەدبڕیص وەك فبیل دەضێت بسڕێتەوە بەاڵم فبیلە ئەسڵیەكە هەر دەمێىێت واتە تەوهب

 .قەدبڕەكە دەسڕێتەوە
  هەركبت فبیل یبن فۆڵذەرێك سڕایەوە وێىەی سەتڵی

 .كەش دەگۆڕێتخۆڵە
           

 پبضگەزبىووەوە لە كرداری سڕیىەوە
 :هەمیطە دەتىاویت لە دوا فەرمبن پبضگەز ببیتەوە ئەویص بەهۆی

  پێكەوە داگرتىی دوو دوگمەیCtrl  وZ. 
  كلیكی الی راست ئىجبUndo. 
  دوگمەیOrganize  لەسەر ضریتی هێمبكبن ئىجبUndo. 

 

 تڵی خۆڵەكەوە لەسەر ئەو فبیل یبن فۆڵذەرەی دەتەوێت بیسڕیتەوە ڕایكێطە وبو سە
 .یبن لە لیستی فۆڵذەرەكبوذا دێسكتۆپ

  دابگرە فبیل یبن فۆڵذەرەكە كە دەتەوێت بیسڕیتەوە ویطبوە بكە و دوگمەی 
 وەیبن
  كلیكی الی راست لەسەر هێمبكە بكە وDelete هەڵبژێرە. 
 وەیبن
  لە پەوجەرەی فۆڵذەردا پبش ویطبوەكردوی هێمبكە ئىجب مێىیىیOrganize ن پبضب

Delete  
  هەمیطە بۆ كرداری سڕیىەوە سیستەمەكە پرسیبرت لێذەكبت ئبیب تۆ دڵىیبیت؟ ئەویص

 . وەاڵمی دەدرێتەوە Yesبە بەڵێ 
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 ەسەتڵی خۆڵەكەوەدووببرەهێىبوەوەی فبیل و فۆڵذەر ل
  
 
 
 
 
 
 
 

بەهێىبوەوەی فۆڵذەرێك هەمىو وبواخىەكەضی دەگەڕێتەوە وە وبضتىاورێت تەوهب بەضێك لە 
 .وبواخىەكەی بگێڕدرێتەوە

 
 

 بەتبڵ كردوی سەتڵی خۆڵ
 

وەوەی بەتبڵ كرد
 ئۆتۆمبتیكی

 Cی قەببرەی درایڤی سیستەمەكە  ٠١%بەضێىەیەكی بىەڕەتی ویىذۆكە 
سەتڵی خۆڵ وە كبتێك ئەو قەببرەیە دەبەزێىرێت ئەوا  تەرخبن دەكبت بۆ

ئەگەر فبیل و . فبیلە كۆوەكبوی وبو سەتلەكە دەسڕێتەوە بۆ هەتبهەتبیی
فۆڵذەر زۆر گەورە به پبش پرسیبركردن یەكسەر دەسڕێىەوە بێ ئەوەی 

 .بچىە سەتڵی خۆڵەوە
بەتبڵ كردوەوە 

لەالیەن 
 بەكبرهێىەرەوە

 سەتڵی خۆڵ دەتىاویت بەتبڵ بكەیت بە كلیك كردن لەسەر دوگمەی 
Empty the Recycle Bin  لە پەوجەرەكەیذا یبن مبوسی الی ڕاست ئىجب  

Empty Recycle Bin  ئەمەش دەبێت لەڕێی پەوجەرەیەكی دیبلۆگەوە بە
 .دڵىیب بكرێت Yesكلیك كردن لەسەر 

 
 
 
 
 

بسڕیتەوە بەویطبوەكردویبن و  دەتىاویت چەوذ فبیلێكیص بۆ هەتبهەتب
یبن مبوسی الی ڕاست ئىجب  Deleteئىجب  Organizeلەڕێی خبڵی مێىیىی 

Delete 
بەتبڵ كردوەوەی 
بەزۆر لەالیەن 

 ویىذۆكەوە

هەركبت پرۆگرامێك یبن كرداری كۆپی كردوێك پێىیستی بە جێگب هەبىو 
 ڵ بكەیتلەسەر درایڤەكە ئەوا ویىذۆكە پێطىیبر دەكبت سەتڵی خۆڵ بەتب

 
 
 
 

 ەر سەتڵی خۆڵەكە بكە بۆ كردوەوەی یبن مبوسی الی راست ئىجب دەبڵ كلیك لەس
Open. 

 ئەو فبیالوەی كە پێىیستته ویطبوەیبن بكە. 
  یبن وبو ئەو فۆڵذەرەی دەتەوێت ێسكتۆپدبەمبوسەكە ڕایبوكێطە سەر. 

بكە تبكى فبیل و فۆڵذەرەكبن بچىەوە جێی  Restore all itemsوەیبن كلیك لەسەر دوگمەی 
 .پێطىوی خۆیبن
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 راوداپەستێوسەیڤ كردنی فایل لە فۆڵدەری  ٨-٧
 

 ZIPراو بە پەستێىكبركردن بە فۆڵذەری 
و جێگب  وەك كەپس كردوێك فبیل و فؤلذەر بە فۆرمبتێكی تر سەیڤ دەكرێه پەستبوذوەوەبەهۆی 

 .كەم دەگرن و بۆ وبردویص بۆ ومىووە بە ئی مبیڵ ئبسبوتر دەبێت
 .ریەكی ویە لەسەر بڕو جۆری زاویبریەكەی وبو فبیلەكەهیچ كبریگە پەستبوذویص

 
 راوپەستێىدروست كردوی فبیلی 

 
 
 
 
 

كبتێك بەمبوسەكە دەچیتە سەر فبیلێكی پەستێىراو تێكستێك زاویبریمبن لەسەر قەببرەكەی 
 .دەداتێ
 
بپەستێىیت ئەویص بە مبوسی الی ڕاست ئىجب  دەتىاویت چەوذ فبیل و فۆڵذەرێك خێرا 
ئەو فۆڵذەرە پەستێىراوەی كە دروست  Compressed (zipped) Folderپبضبن  Send To مێىیىی

 . دەبێت وبوی یەكەم فبیل هەڵذەگرێت
 
 زیبد كردوی فبیل و فۆڵذەر بۆ وبو فبیلێكی پەستێىراو 

فبیل  ئەویص بەڕاكێطبوی فبیلی پەستێىراو دەتىاویت هەمیطە فبیل و فۆڵذەری تری بخەیتە وبو
 .كە بۆ سەر هێمبی فبیلە پەستێىراوەكەیبن فۆڵذەرە

 
 فبیلێكی پەستێىراو و هەڵىەضبوذوی كردوەوە

سىود وەرگرته لەو بە دەبڵ كلیك وبواخىی فۆڵذەری پەستێىراو دەبیىرێت بەالم بۆ بەكبرهێىبن و 
 فبیالوە دەبێت ئەم فۆڵذەرە هەڵبىەضێىرێت

 
 
 
 
 
 
 

 ر بەدەست بهێىیتدەتىاویت ضێىەی ویطبوذان بگۆڕیت و زاویبری زیبت. 
 ضێىە ویطبوذاوی پبرچە و هێمبی بچىوك تب گەورە ویطبن وبدرێت. 
 ی پەستێىراودا وبتىاویت فبیل یبن فۆڵذەری وىێ دروست بكەیت بەڵكى هی رلەوبو فۆڵذە

 .ۆ زیبد دەكرێتبدروست كراوی 

  یبن فۆڵذرەكە بكە كە فبیلێكی  دێسكتۆپكلیكی الی راست لەجێیەكی بەتبالیی
 Compressedپبضبن  Newلیستی پێكهبتذا پەستێىراوی تێذا دروست دەكەیت ئىجب لە 

(zipped) Folder   دەبیىیت هێمبی فۆڵذەرێك  دەتىاویت وبوێكی لێ بىێیت و هەڵبژێرە
 .دروست دەبێت كە زوجیرێكی پێىەیە

  دابگرە فۆڵذەرەكە وبوێكی لێ بىێ و دوگمەی. 
 

 دەتەوێه ڕایبوكێطە دەرەوە بۆ ئەو  ی كەفۆڵذەرە پەستێىراوەكە بكەرەوە و ئەو فبیالوە
 .مەبەستتە، فبیلەكبن خۆیبن لەو جێیە دەكرێىەوە جێیەی

 وەیبن
  بۆ ئەوەی هەمىو وبواخىەكەی دەربكەیت دەتىاویت لە فۆڵذەرەكەدا كلیك لەسەر

Extract all files  بكە یبن كلیكی الی راست لەسەر فۆڵذەرە پەستێىراوەكە وExtract 
All  لەڕێی دوگمەیBrowse وە جێگبكەی بۆ دەستىیطبن دەكەیت. 
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 ئاوڕدانەوەیەك ٩-٧
 

 ڕێگبی تر ڕێگەچبرە ...دەتەوێ
فۆڵذەرێكی تبزە 

 دروست بكەیت
لیكی الی ڕاست لە جێیەكی ك

 Folderئىجب  Newبەتباڵییذا 
 Organizeلە پەوجەرەی فۆڵذەردا 

 New-Folderئىجب 
تبیبەتمەوذێتیی 

 فبیلێك ویطبن بذەیت
كلیكی الی ڕاست ئىجب 

Properties 
داگرەو دەبڵ كلیك  Altدوگمەی 

 لەسەر هێمبكە بكە
چەوذ ئۆبجێكتێك 

 ویطبوە بكەیت
بكەو كلیك لەسەر هێمبكبن 

 دابگرە Ctrlلەهەمبن كبتذا 
بە كلیك چىارچێىەیەك 

 بەدەوریبوذا بكێطە
بە مبوسەكە ڕایذەكێطیتە جێگە  ئۆبجێكتێك بجىڵێىیت

 تبزەكە
 Ctrl+Xهێمبكە ویطبوە دەكەیت و 

 Ctrl+Vئىجب لەجێگب تبزەكەدا
ئۆبجێكتێك كۆپی 

 بكەیت
دادەگریت و بە  Ctrlدوگمەی 

مبوسەكە ڕایذەكێطیتە جێگە 
 زەكەتب

 Ctrl+Cهێمبكە ویطبوە دەكەیت و 
 Ctrl+Vئىجب لەجێگب تبزەكەدا

 CD/DVDداتب لەسەر 
 كۆپی بكەیت

فبیل و فۆڵذەرەكبن ڕاكێطە سەر 
 كۆپی كردوەكە CD/DVDهێمبی 

 

قەدبڕێك دروست 
 بكەیت

هێمبكە بە مبوسی الی ڕاست 
ڕاكێطە جێگب تبزەكە ئىجب 

Create Shortcuts Here 

دابگرەو بە  +Ctrlدوو دوگمەی 
 كلیك هێمبكە ڕاكێطە جێگب تبزەكە

هێمبكە ڕاكێطە وبو سەتڵی  ئۆبجێكتێك بسڕیتەوە
 خۆڵەكەوە

 دوگمەی 

ئۆبجێكتی سڕاوە چەوذ
 بهێىیتەوە

لەسەتڵی خۆڵەكەدا فبیلەكە 
 Restore theویطبوە بكە ئىجب 
selected items 

هێمبكە ڕاكێطە دەرەوەی سەتڵی 
 خۆڵەكە

ىراو فۆڵذەرێكی پەستێ
 دروست بكەیت

كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی 
ئىجب  Newبەتباڵییذا 

Compressed (zipped) 
Folder 

فبیل و فؤلذەرەكبن ویطبوە بكە و 
 ئىجب Send Toمبوسی الی ڕاست 

Compressed (zipped) Folder 

فۆڵذەرێكی پەستێىراو 
 هەڵبىەضێىیتەوە

فبیل و فۆڵذەرەكبن ڕاكێطە 
 دەرەوەی فۆڵذەرەكەوە
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 ڕاهێنان ١١-٧
 بەكبرهێىبوی قەدبڕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەكبرهێىبوی فۆڵذەری پەستێىراو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بەاڵم كەم كەس هەست دەكات تۆ چۆنیت. هەموو كەس دەبینێ، تۆ چۆن دەردەكەویت       

 نیكۆڵۆ مەكیاڤیڵی

ەكبن، هەروەهب لەوبو زەكە دروست بكە وبوی بىێ وەردێسكتۆپفۆڵذەرێك لەسەر  .9
 .فۆڵذەرەكەدا فبیلێكی تێكستیص هەر بەو وبوەوە دروست بكە

 .ەكەدێسكتۆپفبیلی تێكستەكە كۆپی بكەرە سەر  .9
 .دێسكتۆپدروست بكە لەسەر ( فبیلی وبو فۆڵذەرەكە)قەدبڕێك بۆ فبیلە ئەسڵیەكە  .9
 .تێذا بىىسە هەر چىار وەرزەكەیئىجب وبوی قەدبڕەكە بكەرەوە  .9
 .وەاڵم بذەرەوە Yesقەدبڕەكە دابخەو پرسیبرەكە بە  .9
 بۆچی بەتبڵە؟. ەكە بكەرەوەدێسكتۆپفبیلە كۆپیەكەی سەر  .8
 .كبوی تێذایەەزروبوی وە. فبیلی وبو فۆڵذەرەكە بكەرەوە .7
 .هەمىو پەوجەرەكبن دابخە .6

 .و دروست بكە و وبوی بىێ زاویبریپەستێىرا Zipفۆڵذەرێكی بە  دێسكتۆپلەسەر  .9
 .دیبرە كۆپیەكەی دەچێتە ئەوێ بخەرە وبو زاویبریەوەوەرزەكبن فۆڵذەری  .9
 .بسڕەرەوەوەرزەكبن فۆڵذەری  .9
 .ەكەش بسڕەرەوەدێسكتۆپقەدبڕی سەر  .9
قەدبڕەكە لە سەتڵی خۆڵەكەوە بهێىەرەوە ئەویص بە مبوسی الی راست لەسەر  .9

 .Undo Deleteو  دێسكتۆپ
لەوبو فۆڵذەرە پەستێىراوەوكەدا بهێىە دەرەوە و فبیلی تێكستەكەی وەرزەكبن فۆڵذەری  .8

 .وبوی بسڕەرەوە
 .سەتڵی خۆڵەكە بكەرەوە، فبیلی تێكستەكە بهێىەرەوە .7
 .سەتڵی خۆڵەكە بەتبڵ بكە .6
 .هەمىو پەوجەرەكبن دابخە .8
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 گەڕانو كرداری  ٧ویندۆی   ٨    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیيەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵً
 .فایل یاى فۆڵذەرێك خێرا دەدۆزیتەوە چۆى ◄
 .ًێك سەیڤ دەكەیتاچۆى گەڕ ◄
 .دەكەیت Indexچۆى فۆڵذەر پێٌىێي  ◄

 :هەرجەكاى 
  بەڕێىەبردًی فایل و فۆڵذەربەكارهێٌاى و. 

 
 

 و فۆڵدەردا گەڕان بەدوای فایل ١-٨
 گەڕاًی خێرا لە پەًجەرەی فۆڵذەردا

لەگەڵ پێطكەوتٌی تەكٌۆلۆجیادا هەهیطە هارددیسك گەورەتر و هەرزاًتر دەبێت ئەهەش 
ئەهیص  هۆكارێكە بۆ ئەوەی بەكارهێٌەر زاًیاری زیاتر و زیاتر لەسەر هاردەكاًیاى سەیڤ بكەى

خۆ ئەگەر بە ڕێك و پێكی جێیاى بۆ  ًذاخۆی دەبێتە هۆی ئاڵۆزی لەدۆزیٌەوەی فایل و فۆڵذەرەكا
 .تەرخاى ًەكرێت، ئەوا كارەكە ئالۆزتر دەبێر

بۆ چەًذیي ڕێگا هەیە بۆ چارەسەری ئەهاًەش گەڕاى لە ویٌذۆدا یارهەتی دەرە، بۆ گەڕاًیص 
كە بەًىسیٌی  هەیە Searchًوىوًە لە پەًجەرەی فۆڵذەردا لەبەضی سەرەوە الی ڕاست خاًەی 

كسەر لەو جێیەدا دەست بەگەڕاى دەكات و ئەو فایل و فۆڵذەراًە لیست دەكات ویٌذۆ یەًاوەكە 
 .كە ئەو ًاوە لەخۆدەگرى

و ًاوی ئەو فۆڵذەرە دەًىسیت  Searchدا لە چ فۆڵذەرێكذا بیت پەًجەرەی گەراًەكە  ٧لە ویٌذۆی 
 .وەك خۆئاهادەكردًێك بۆ گەڕاى لەو جێیەدا

 
 
 

  Indexگەڕاى لەفۆڵذەری پێٌىێي كراودا 
 چی یە؟ Indexپێٌىێي 

لیستێك هەیە ًاوی ووضە گرًگەكاًی ًاو  Indexوەك چۆى زۆربەی كتێبەكاى لەكۆتاییذا پێٌىێي 
ئەو كتێبەو ژهارەی الپەڕەكەیاًی تێذا ًىسراوە واتە بەخێرایی دەتىاًیت ووضەیەك بذۆزیتەوە، 

هىو هاردەكە بگەڕێت لەجیاتی ئەوەی هە. لە كۆهپیىتەریطذا بۆ كرداری گەڕاى پێٌىێي هەیە
 .ویٌذۆكە تەًها لە پێٌىێٌەكەدا دەگەڕێت و دۆزیٌەوە خێراتر دەكات

 
  لە پێٌىێٌذا ًاوی فایل و هەًذێ زاًیاری تر وەكى بەرواری گۆڕیي و ًىوسەرەكەی سەیڤ

 .دەكرێت
  و كتێبخاًەكاى بەضێىەیەكی بٌەڕەتی فۆڵذەرە تایبەتی و گطتی یەكاًی بەكارهێٌەر

بە هەهىو فۆڵذەرەكاًی ًاو ئەواًیطەوە واتە كاتێ لەًاو ئەو فۆڵذەراًەدا پێٌىێي دەكرێي 
 .فۆڵذەری تر دروست دەكەیت ئەواًیص پێٌىێي دەكرێي
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 گەڕاى لە ویٌذۆدا
 
 
 
 
 
 
 
 

لەو كاتەوە تۆ دەست دەكەیت بە ًىسیٌی ًاوەكە ویٌذۆكە دەست دەكات بە بەراوورد كردًی 
 .پیتەكاًی تۆ لەگەڵ پێٌىێٌەكەیذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گەڕان لە ویندۆدا

 
  بە كلیك كردى لەسەرHomegroup ویٌذۆكە لەًاو كۆهپیىتەرەكاًی تۆڕەكەدا دەگەڕێت. 
 ژاردًی ببە هەڵInternet لە ئیٌتەرًێتذا بەدوای ئەو ووضەیەدا دەگەڕێت. 
 ئەگەر لە ًاوی فایلەكە یاى فۆرهاتەكەی دڵٌیا ًەبىیت دەتىاًیت لەجیاتیاى ئەستێرەیەك 

بگەڕێیت كە بە  داوێٌە بەدوایواتە هەهىو جۆرە فایلێك، ئەگەر *.* دابٌێیت بۆ ًوىوًە  *
بەهەهاى ضێىە ئەگەر بۆ دۆكىهێٌتێكی  jpg.*سەیڤ كرابێت ئەوا دەًىسیت  jpg.فۆرهاتی 

هەروەها ئەگەر لە ًاوەكە دڵٌیا بىیت و ویستت  doc.*بە ۆرد ًىسراو گەڕایت دەًىسیت 
دیارە ) *.nameت و ضتی تری بەو ًاوەوە بذۆزیتەوە دەًىسیت هەهىو وێٌەو دۆكىهێٌ

 (ًاوەكە دەًىسیت nameلەجیاتی 
 
 

  كلیك لەسەر دوگوەیSTART  بكە ئٌجاSearch و  ی یاى دوودوگوەF  پێكەوە
پەًجەرەیەك دەكرێتەوە كە خاًەی گەڕاى لیستی دۆزراوەكاًی تێذا ًیطاى  .دابگرە

 .دەدرێت
  یاى هەر ووضەیەكی " وەزارەتەكاى"لەخاًەی گەڕاًەكەدا ووضەیەك بٌىوسە بۆ ًوىوًە

 .Musicتر وەكى 
 اوەكاىلەگەڵ ژهارەی دۆزر دەبیٌی لیستێك ًیطاى دەدرێت بەو ًاوەوە كە بۆی گەڕاویت. 
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 گەڕاى بەپێی بەروار و قەبارە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ئەگەر كرداری گەڕاًەكە لە كتێبخاًەكاًذاLibraries دەتىاًیت هەًذێ  ائەو بێت
 ...تایبەتوەًذێتیی تریص دیاری بكەیت وەك جۆر، ضىێي، 

  كاتێك لە خاًەی گەڕاًەكەدا ووضەیKind  هەڵذەبژێریت، ویٌذۆكە لیستێك پێطٌیار
 ...دەكات ئاخۆ ئیوایڵ، ڕۆژژهێر، فۆڵذەرە، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕێكخستي و جیاكردًەوەی ئەًجاهی گەڕاًەكاى
 .ئەًجاهی گەڕاى بەضێىەیەكی بٌەڕەتی بەضێىەًیطاًذاًی وردەكاری دەردەكەوێت

 
 
 
 
 

ەرە دۆزراوەكاى فۆڵذەرێك دروست دەبێت كە ًاواخٌەكەی ئەًجاهی گەڕاًەكەیە و بۆ فایل و فۆڵذ
 .هەهىو فایل یاى فۆڵذەرێك دەتىاًرێت بكرێتەوە

 كلیك لەبەضی سەرەوەی ستىوًەكە بكە بۆ ڕێكخستٌی دۆزراوەكاى بەپێی ویستی خۆت. 
 وەیاى 

 .لیستەكە بەهۆی گرۆپ كردى و فلتەركردًەوە دەپاڵێىیت   

 بۆ سىود وەرگرتي لە گەڕاًی پێطكەوتىو لە پەًجەرەی گەڕاًەكەدا كلیك بكە. 
  بە هەڵبژاردًی Date modified اری گۆڕیٌی فایلەكە هەڵبژێریت، ئٌجا دەتىاًیت بەرو

 .وەك ئەو بەروارە بێت یاى پێص یاى دوای ئەو بەروارە
  بۆ داًاًی هەرجی قەبارەشSize  ،كە بە كیلۆبایت دادەًرێت وەك بەروار یەكساى

 .كەهتر یاى زیاتر لەو قەبارەیەی كە لەخاًەكەی الی ڕاستیذا دەیٌىسیي
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  یان پەرەسەندوو گەڕانی پێشكەوتوو ٢-٨
 NOTو  ORو  AND  (Operator)گەڕاى و سىود وەرگرتي لە كردەگەری 

" یاى" OR یاخىد" و" AND، ئەوا كردەگەری كاتێك لەگەڕاًەكەدا زیاتر لە هەرجێك دادەًێیت
 .بەكاردەهێٌرێت

AND واتە دۆزراوەكاى دەبێت هەهىو هەرجەكاًیاى تێذابێت. 
OR  واتە دۆزراوەكاى یەكێك لە هەرجەكاًیاى تێذابێت

دەبێت خۆ ئەگەر هەردوو هەرجەكەضیاى تێذابىو ئەویص هەر 
 .دەبێت

ۆژاًەدا و بەكارهێٌاًی لە ژیاًی ڕ" یاى" ORهاًای   
بۆ ًوىوًە لە جیاوازە لە بەكارهێٌاًیذا لە بىاری ئای تی دا 

چێطتخاًەیەكذا دەڵێیت ًاًن بۆ بێٌە یاى سەهىوى واتە تۆ 
بەاڵم لە ئای تی دا هەردووكیاى . بە یەكێكیاى ڕازی دەبیت

 .ئەگەر هەبي دەهێٌێت
اوی چی یە؟ كەی ، ًویٌذۆ زاًیاری لە تایبەتوەًذێتی فایل یاى فۆڵذەرەكەوە وەردەگرێت

 .دروستكراو؟ كەی گۆڕاوە؟ قەبارەكەی چەًذە؟ وە هەروەها
 

یص  NOTبەهەهاى ضێىە دەتىاًیي 
 .بەكاربهێٌیي واتە بێجگە لەوە
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 بەكارهێنانەوەی گەڕانە سەیڤ كراوەكان ٣-٨
 سەیڤ كردًی گەڕاًێك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گونجاندنی پێنوێن ٤-٨
 پێٌىێي كردًی فۆڵذەری زیاتر

گەڕاى لە فۆڵذەرێكی پێٌىێي ًەكراودا خاوتر دەبێت و كاتێك بۆ یەكەم جار لە فۆڵذەرێكذا 
 دەگەڕێیت، ویٌذۆكە لێت دەپرسێت ئاخۆ ئەم فۆڵذەرە پێٌىێي بكات؟ 

        
 

 
 
 
 

 دوای فایل یاى فۆڵذەرێكذاپەًجەرەی گەڕاى بكەرەوە و بگەڕێ بە. 
  كلیك لەسەر دوگوەی لەسەر ضریتی هێواكاىSave search  بكە دەتىاًیت ًاوێكی لێ

 .بٌێیت و لەو جێیەی دەتەوێ سەیڤی بكەیت

  هەهیطە گەڕاًە سەیڤ كراوەكاى لەبەضی لیٌكە پەسەًذكراوەكاًەوە دەتىاًرێت
 .دا ًیطاى دەدەىبكرێٌەوە و ئەًجاهی گەڕاًەكەش لە ًاواخٌی پەًجەرەكە
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ورەش دەبێتە هۆی تەًها ئەو فۆڵذەراًە پێٌىێي بكە كە پێىیستي چىًكە پێٌىێٌی زۆر گە 
 .خاو كردًەوەی كرداری گەڕاى

 
 پێٌىێٌەكاًذا ضىێٌیهاهەڵەكردى لەگەڵ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لەبەضی خىارەوەدا لەژێرSummery of selected locations  دا ئەو فۆڵذەراًە لیست
 .دەكرێي كە پێٌىێي كراوى

  هەركاتێك ویستت گۆڕاًكاری لە لیستی پێٌىێٌذا بكەیت دەتىاًیت لەControl panel  ەوە
 لیستەكە و بەهەهاى ضێىەی پێطىوبٌىسیت  Indexing Options لەخاًەی گەڕاًذا

 . دابگرە  Returnو دوگوەی  indexئٌجا بٌىوسە  STARTیاى دوگوەی . بگىًجێٌیت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indexگىًجاًذًی پێٌىێي 

 پەًجەرەی گەڕاى بكەرەوە و بگەڕێ بەدوای فایل یاى فۆڵذەرێكذا. 
  لەبەضی سەرەوەی ًاواخٌی پەًجەرەكەدا زاًیاریەك دەردەكەوێت، كلیك لەسەرClick 

to add to index  بكە پاضاى لەو هێٌیىەدا كە دەكرێتەوە كلیك لەسەرAdd to Index... 
 .بكە Add to Indexەدا كلیك لەسەر دوگوەی بكە ئٌجالە پەًجەرە دیالۆگەك

 . بۆئەم كردارە دەبێ هافی بەڕێىەبەرت هەبێت

  كاتێك لە ضىێٌێكی پێٌىێي ًەكراودا دەگەڕێیت و وەك سەرەوە پەًجەرەی زاًیاریەكە
 .كلیك لەسەر ضریتەكە بكە. دەردەكەوێت

 Modify index locations هەڵبژێرە. 
  پەًجەرەیەك دەكرێتەوە بەًاویIndexing Options  لەوێذا كلیك لەسەر دوگوەی

Modify بكە. 
  پەًجەرەیەكی دیالۆگ دەكرێتەوە بەًاویIndex Locations  لێرەدا كلیك لەسەر

 .بكە Show all locationsدوگوەی 
  ئەو فۆڵذەراًە هەڵبژێرە كە پێىیستتي پێٌىێي بكرێت، باضتر وایە ئەو فۆڵذەراًە بي كە

  .بكە OKپاضاى كلیك لەسەر  زۆر كاریاى تێذا دەكەیت
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 ئاوڕدانەوەیەك ٥-٨
 . . . ئەگەر ویستت

بەدوای فایل یاى 
 بگەڕێیتفۆڵذەرێكذا 

START- Search  و  یاى دوودوگوەیF پێكەوە 

ئەًجاهی گەڕاًێك 
 سەیڤ بكەیت

 Save searchدوای گەڕاًەكە دوگوەی 

گەڕاًێكی سەیڤ كراو 
 بكەیتەوە

ئٌجا ئەو گەڕاًەی  Favorites لیٌكە پەسەًذكراوەكاى فۆڵذەری
 هەبەستتە 

ێٌىێي فۆڵذەرێك پ
 بكەیت

ە ضریتی زاًیاریەكە بكە بۆ بە پێٌىێي لەو فۆڵذەرەدا بگەڕێ و كلیك ل
 Indexئٌجا  STARTیاى  كردًی

 
 

 ڕاهێنان ٦-٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 سەروەت و موڵك لەگەڵ كوفردا دەمێنێتەوە

 .بەاڵم لەگەڵ زوڵمدا نامێنێتەوە

 (بێتەسەری لخوادرودی ) پێغەمبەر محمد                                                   

 .لە خاًەی گەڕاًذا* بەدوای هەهىو فایلەكاًذا بگەڕێ بە ًىسیٌی  كتێبخاًەكاًذالە  .0
لەسەر  بە سىود وەرگرتي لە گەڕاًی پێطكەوتىو دۆكىهێٌتەكاًی كە لە دوێٌێ وە .1

 .دروست كراوى ًیطاى بذە كۆهپیىتەرەكە
یاى  jpeg.فۆرهاتی وێٌاًەدا كە  هەهىو ئەولە پەًجەرەی گەڕاًذا بگەڕێ بە دوای  .2

 .هەیە
 .وێٌەكاى بە پێی قەبارەیاى ڕێك بخە .3
 .گەڕاًەكە سەیڤ بكە .4
 .بكەرەوە وگەڕاًی وێٌەكاى دووبارە بكەرەوە Favoritesفۆڵذەری  .5



 ٧فێربىوًی ویٌذۆی 
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 چاپ كردن لە ویندۆدا  ٩    
 
 

 

 :ی خوارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 .Printچاپ كردن  ◄
 .وبەكارهێىاوی Printersفۆڵذەری  ◄
 .پریىتەری  Installدابەزاوذوی  ◄

 :مەرجەكان 
  بەڕێوەبردوی فایل و فۆڵذەربەكارهێىان و. 

 

 Print چاپ كردن ١-٩
 پریىتەر چی یە؟

وەك دوو كەسی  Outputتێكردن و دەزگای داوەوە یان دەرخراو   Inputەردا دەزگای لە كۆمپیوت 
 .بەرامبەر یەك كار دەكەن یەكێكیان زاویاری دەدەن ئەوی تریان وەری دەگروەوە
وە دەزگاكاوی ... دەزگاكاوی تێكردن بریتیه لە ماوس، كیبۆرد، سكاوەر، خوێىەرەوەی باڕكۆد، 

 (صوت یمكبرە)، بەهێزكەری دەوگ، پلۆتەر(مۆویتۆر)ەر، ضاضە دەرخراویص بریتیه لە پریىت
كە بەهۆیەوە وێىەی سەر  Output یان دەرخراو یەكێكە لە دەزگاكاوی داوەوە یصپریىتەر

 .ضاضەكە دەگوێزرێتەوە سەر پەڕە یان وایلۆوی ئاوی
 

 چاپ كردن لە ویىذۆدا 
ان پرۆگرامەكان دەتواوه چاپی بكەن پاض ویىذۆ پێویستی بە پرۆگرامە بۆ كردوەوەی دۆكومێىتەكان

وە بە هەرجۆرێك و لەڕێی هەر پرۆگرامێكەوە بێت لەكاتی چاپ كردوەكەدا هێمایەكی پریىتەر لە 
بەضی زاویاری دا لەسەر ضریتی تاسك دەردەكەوێت زاویاریمان لەسەر كرداری چاپ كردوەكە 

 .دەداتێ
 :هەیە ەكڕێگایبۆ چاپ كردویص چەوذ 

 پرۆگرامەكەوە چاپ كردن لەواو( ١
هەیە كەبە داگرتىی دوو  Printدا خاڵی مێىیوی  Fileزۆربەی هەرە زۆری پرۆگرامەكان لە مێىیوی 

 .هەمان كردار ئەوجام دەدەیت Pو  Ctrlدوگمەی 
 
 چاپ كردن لە پەوجەرەی فۆڵذەرەوە( ٢
 
 
 
 
 
 
 
 

  ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە
فایلەكەی تێذایە بۆ چاپ كردن 

 Printپاضان كلیك لەسەر دوگمەی 
 .بكە لەسەر ضریتی هێماكان

راست  وەیان لەسەر فایلەكە كلیكی الی
 هەڵبژێرە Printبكە و 
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چاپ كردوی بۆ چاپ كردوی وێىە پەوجەرەیەكی دیالۆگی تر دەكرێتەوە كە تایبەتە بە  
 . وێىە بۆ بڕیاردان و هەڵبژاردوی جۆری چاپ و كاغەزەكەی

 
 فۆڵذەری پریىتەر

هەیە كە تێیذا دەتواویت پریىتەری تازە زیاد بكەیت  یویىذۆ فۆڵذەرێكی تایبەت بە پریىتەرەكاو
سڕیىەوەش سوودی هەیە كاتێك . و پریىتەری بىەڕەتی هەڵبژێریت، هەروەها پریىتەر بسڕیتەوە

 .ێكی كۆومان وەماوە یان بەكاری واهێىیهپریىتەر
 .لەماوە دەتواویت كاری پریىتەر كۆوترۆڵ بكەیت وەك ڕاگرتىی چاپ كردوێك جگە

 
 كردوەوەی فۆڵذەری پریىتەر

 
 
 
 
 
 

 دروست كردوی قەدبڕێك بۆ پریىتەر
بۆ ئەوەی دۆكومێىتەكان خێرا چاپ بكەیت، 
دەتواویت قەدبڕێك بۆ پریىتەرەكەت دروست بكەیت 
 ئەویص بە ڕاكێطاوی ئەو پریىتەرەی كە مەبەستتە

 .دێسكتۆپبۆسەر  لەفۆڵذەری پریىتەرەوە
 
 
 
 

 گووجاوذوی كرداری چاپ كردن
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
ضێوەی ئەم پەوجەرەیەش بەپێی  

   .پریىتەر و مۆدێلەكاوی دەگۆڕێت
 

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە ئىجاControl Panel  پاضان وHardware and 
Sound كلیك لەسەر وDevices and Printers  بكە 

 Devices and Printersدەووسیه و  Printerو لە گەڕاوذا ووضەی  STARTوەیان 
 هەڵذەبژێریه

 .بكە لە لیستەكەدا Devices and Printersر ئىجا كلیك لەسە STARTیاخود یەكسەر 

  فۆڵذەریPrinter  بكەرەوە و
پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا كلیكی 

 الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو
Printing Preferences هەڵبژێرە 

  لێرەدا دەتواویت جۆری چاپ
كردوەكەو الپەڕەكە و قەبارەكەی 

 هەڵبژێریت
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 پرینتەر ەكانیتایبەتمەندێتی ٢-٩
 

 گۆڕیىی تایبەتمەوذێتی پریىتەر
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
     

 
 

 هەڵبژاردوی پریىتەرێك وەك پریىتەری بىەڕەتی
مەبەست لە پریىتەری بىەڕەتی ئەوەیە هەركاتێك چاپ دەكەیت ویىذۆكە ئەو پریىتەرە 

 هەبوو  دایستەمەكەئەگەر زیاتر لە پریىتەرێك لەس كەهەڵذەبژێرێت، ئەمەش كارئاساویە
      

 
 
 
 

 البردن یان سڕیىەوەی پریىتەر
 
 
 
 
 
 
 

 تاووتوێ كردنی كرداری چاپ كردن ٣-٩
 چاپ كردوی چەوذ دۆكومێىتێك 

 رێت بۆ پریىتەر بەڵكو لەڕێگایەكی ترەوەدلە كرداری چاپ كردوذا دۆكومێىتەكە راستەوخۆ واوێر
رێت خۆ ئەگەر زیاتر لە دۆكومێىتێك چاپ لەخاوەی پریىتەرەكەدا ڕیز دەكوەك فایلێكی كاتی 

 .بۆ چاپ  queueبكرێت ئەوا هەموویان یەك لەدوای یەك ڕیز دەكرێه 
    

  فۆڵذەریPrinter ىتەرێك بكەرەوە و پری
ویطاوە بكە و كلیكی الی ڕاست لەسەر 

 هەڵبژێرە Propertiesپریىتەرەكە بكەو 
  هەوذێ گۆڕاوی تر بەپێی لێرەدا دەتواویت

پریىتەرەكە ئەوجام بذەیت و گروگتریىیان 
Sharing  بەضكردوە كە بەهۆیەوە

بەكارهێىەراوی تر لە تۆڕی 
كۆمپیوتەریەكەدا پریىتەرەكەی تۆ 

 .بەكاردەهێىه

 ەری فۆڵذPrinter  بكەرەوە و پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك
 .ئەو پریىتەرەی دەتەوێ هەڵیبژێرە بكە Manage default printersلەسەر دوگمەی 

 هەڵبژێرە Set as Default Printerوەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو 

  فۆڵذەریPrinter  ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك بكەرەوە و پریىتەرێك
 .بكە Remove deviceلەسەر دوگمەی 

 هەڵبژێرە Remove deviceوەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو 
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 ڕیز یان سەرە queueكردوەوەی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذاكرداری چاپ كردو مامەڵەكردن لەگەڵ
 

 . . . ئەگەر ویستت
چاپ كردوێك 

 ڕابگریت
 ڕیزی چاپ كردوەكە بكەرەوە 
 ێىیوەكەدا لە خاڵی مDocument ئىجا Pauseهەڵبژێرە . 

 .هەڵبژێرە Pauseو  لەڕیزەكەدا وەیان كلیكی الی راست لەسەر دۆكومێىتەكە
  .دەكەوێتەوە گەڕ Restartئىجا Documentچاپی ڕاگیراو بە هەڵبژاردوی 

چاپ كردوێك 
 بسڕیتەوە

 ڕیزی چاپ كردوەكە بكەرەوە 
  لە خاڵی مێىیوەكەداDocument ئىجا Cancel هەڵبژێرە. 

 لە كیبۆردەكەدا دابگرە  Deleteیاخود دوگمەی 
 .هەڵبژێرە Cancelو  لەڕیزەكەدا وەیان كلیكی الی راست لەسەر دۆكومێىتەكە

هەموو چاپ 
كردوەكان 
 بسڕیتەوە

 ڕیزی چاپ كردوەكە بكەرەوە 
  لە خاڵی مێىیوەكەداPrinter  ئىجالەڕیزەكەدا Cancel All 

Documents هەڵبژێرە . 
            
            

 

 

 

 

 

  فۆڵذەریPrinter بكەرەوە. 
  پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك لەسەر دوگمەیSee what's 

printing ڵ كلیك لەسەر پریىتەرێك بكەبكە یان دەب. 
 .هەڵبژێرە See what's printingوەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو 

 .دەبڵ كلیك لەسەر هێمای پریىتەرەكە بكە لە بەضی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسكیاخود 
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 Printer Installation دابەزاندنی پرینتەرناساندنی یان  ٤-٩
 پریىتەر( زیادكردوی)هەوگاوەكاوی دابەزاوذن 

بۆ زیادكردوی دەزگای ووێ زۆر چاالكە و زۆر جار هەر بەبەستىی دەزگاكە  ٧هەرچەوذە ویىذۆی 
دەیذۆزێتەوە بەالم هەوذێ جار باضترە خۆمان  ویىذۆكە خۆی دەگەڕێت بەدوای زاویاری پێویستذا و

 .بەو كردارە هەستیه خۆ دیارە ئەگەر دەزگاكە هەستیار بێت یان تازە هاتبێتە بازاڕەوە
ی لەگەڵذا بوو ئەوا لەو ڕێیەوە ئیىستاڵی بكەیه باضترە ئەگەر  CDجگەلەوە ئەگەر پریىتەرەكە 

 .ی سی دیەكەدا بۆمان زیاد دەبێتگوێ وەدەیىە ئەو فایلە زۆراوەی كە لەگەڵ دابەزاوذو
 

یارمەتیت دەدات هەوگاو بە هەوگاو بۆ دابەزاوذن یان زیاد كردوی پریىتەرێك ویزارد هەیە كە
            
            
            
            
            
            
            
             

   
 

 فۆڵذەری پریىتەر بكەرەوە وەك لەبەضی یەكذا باسمان كرد. 
 ك لەسەر دوگمەی لە ضریتی هێماكاوذا كلیAdd a printer بكە. 
  هەوگاو بە هەوگاو ضوێه ویزاردەكە بكەوە ئەگەر پێویست بوو بە هۆی هێمای

 .تیطكەكەوە لەبەضی الی چەپی سەرەوەدا دەگەڕێیتەوە هەوگاوی پێطوو
 

 .دیارە بۆ ئەم كارە دەبێت مافی بەڕێوەبردوت هەبێت
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 Networkتۆڕی  دابەزاوذوی پریىتەرێكی
بەپێی جۆری پریىتەرەكە دەگۆڕێت، ئەگەر كۆمپیوتەرەكەت لە  Installationكرداری دابەزاوذن 

تۆڕێكذا بوو بە مەرجێك پریىتەری تێذابێت ئەوا دەتواویت سوود لەو پریىتەرە وەربگریت وەك 
 .پریىتەرێكی تۆڕی

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لە هەوگاوی زیاد كردوی پریىتەرداAdd a network, wireless or Bluetooth 
printer هەڵذەبژێریت. 

  پاضان ویىذۆكە بۆ پریىتەر دەگەڕێت، ئەگەر وەیذۆزیەوە دەتواویت كلیك لەسەرThe 
printer that I want isn't listed بكە. 

 لەپەوجەرەی داهاتوودا دەتواویت خۆت بۆ پریىتەرەكە بگەڕێیت. 
 

 .ەیەلە راستیذا ئەمە كاری بەڕێوەبەری تۆڕەك
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 ئاوڕدانەوەیەك ٥-٩
 ڕێگای تر ڕێگەچارە ...دەتەوێ

فۆڵذەری پریىتەر 
 بكەیتەوە

 ەسەرل یكتاسكذا كل ەضریتیل
ئىجا  ەبك START ەیدوگم

Control Panel ەسەرل یكو كل 
Printer ەبك 

START  و لە گەڕاوذا ووضەی
Printer  دەووسیه وPrinters 

 هەڵذەبژێریه

دۆكومێىتێك لە 
پرۆگرامەكەیەوە چاپ 

 بكەیت

File  ئىجاprint گمەی دوودوCtrl  وP  پێكەوە
 دادەگریت

گۆڕاوكاری لە كرداری 
 چاپ كردوەكەدا بكەیت

پریىتەرەكە ویطاوە بكە و ئىجا 
Properties 

 

دبڕ بۆ پریىتەرێك ەق
 دروست بكەیت

هێمای پریىتەرەكە ڕاكێطە 
 .یان جێیەكی تر دێسكتۆپسەر 

ماوسی الی راست لەسەر هێمای 
 Create Shortcutپریىتەرەكەو 

ەرێك بكەیتە پریىت
 بىەڕەتی

پریىتەرەكە ویطاوە بكە و ئىجا 
Manage default printers  

 Set asكلیكی الی ڕاست ئىجا
Default Printer 

سەرەی چاپ كردن 
 queueبكەیتەوە 

 Seeئىجا  Printerفۆڵذەری 
what's printing 

 بكە لەسەر پریىتەرەكەدەبڵ كلیك 

 ئىجا Documentخاڵی مێىیوی  چاپ كردوێك ڕابگریت
Pause 

كلیكی الی راست لەسەر 
 Pauseدۆكومێىتەكە لەڕیزەكەدا و 

 ئىجا Documentخاڵی مێىیوی  چاپ كردوێك بسڕیتەوە
Cancel 

كلیكی الی راست لەسەر 
 Cancelدۆكومێىتەكە لەڕیزەكەدا و 

 Printerخاڵی مێىیوی  پریىتەرەكە بوەستێىیت
 Cancel All لەڕیزەكەدا ئىجا

Documents 

فۆڵذەری پریىتەرەكاوذا كلیكی لە 
الی راست لەسەر پریىتەرەكە بكە و 

Cancel All Documents 
 Add aلەفۆڵذەری پریىتەردا پریىتەرێك دابەزێىیت

printer 
 

 
 
 
 



 ٧فێربوووی ویىذۆی 
 

 
  881   

٩ 

 ڕاهێنان ٦-٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 لەسەرەتادا پشت گوێت دەخەن ئنجا پێت پێدەكەنن

 ئەنجام دەدەن پاشان جەنگ دژت

 دوایی تۆ سەردەكەویت

 مەهاتما غاندی                                         

 
 

 .دروست بكە دێسكتۆپەر ەدبڕێك بۆ پریىتەرەكەت لەسق .8
ەكە دوو فایلی تێكست دروست بكەو هەردوكیان بكەرەوەو ووسیىێكی دێسكتۆپسەر لە .1

 .كورتیان تێذا بىووسە، سەیڤیان بكەو دایان بخە
 .پریىتەرەكە بكەرەوەو پریىتەركە ڕاگرە queueڕیز  .1
 .ەكان بكەرەوەو چاپی بكە پاضان دایبخەتیەكێك لە دۆكومێى .1
 .ان بێ كردوەوە چاپ بكەدۆكومێىتەكەی تری .1
 .یەك لە كرداری چاپ كردوەكان بسڕەرەوە .6
 . پریىتەرەكە بخەرەوە گەڕ بۆ ئەوەی دۆكومێىتەكەی تر چاپ بكرێت .7
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  و فۆڵدەر دێسكتۆپگونجاندنی شێوەی  ٠١                                                                                       
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 دەگىوجێىیت و دیزایىەكاوی دێسكتۆپضێىەی  چۆن. 
  پەردەپارێزScreensaver و گىوجاوذوی. 
 ێىەی فۆڵذەر دەگىوجێىیتچۆن ض. 
 چۆن مێىیىی دەست پێكردن و ضریتی تاسك دەگىوجێىیت. 

 
 :مەرجەكان 

  دای فۆڵذەرپەوجەرە مامەڵەكردن لەگەڵتىاوای. 

 

 دێسكتۆپگونجاندنی  ٠-٠١
  و دیزایىەكاوی دێسكتۆپی ەكاوگىوجاوذو

 یبەتكردوذاتا ەوجەرەیپ ەلو پەوجەرەكان  دێسكتۆپزۆربەی گىوجاوذوە گروگەكاوی ضێىەی 
Personalization  دەتىاورێت ئەوجام بذرێت. 

 
 
 
 

 .هەڵبژێرە Personalizeئىجا  دێسكتۆپیان كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵییذا لەسەر        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە لەسەر ضریتی تاسك ئىجا دوگمەیControl Panel 
  پاضان كلیك لەسەر لیىكیAppearance and Personalization  بكە ئىجا كلیك لەسەر

Personalization بكە 
   بذە Personalizationووضەی  Searchبكەئىجا لەخاوەی  STARTكلیك لەسەر دوگمەی یان 
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 هەڵبژاردوی دیزایىێك و گىوجاوذوی
یت كە ئەواویص لە دوو كۆمەڵە لەپەوجەرەی تایبەتكردوذا دەتىاویت یەك لە دیزایىەكان هەڵبژێر

 Basic andئەماوە ضێىەی ڕەوگی ئاوی و دیزایىی جىان لەخۆدەگرن وە   Aero Themesپێك دێه 
High Contrast Themes  ئەماوەش یەك ڕەوگه و ضێىەیەكی كالسیكیان هەیە وەك ویىذۆكاوی

زایىە بە هۆی ضێىە ئاوی و دی Aero Themesضایاوی باسە كۆمەڵەی  ٧پێص ویىذۆی 
ئەمەش بۆ كۆمپیىتەری كەم هێز  جىاوەكاویاوەوە بارێكی قىرسترن لە كۆمەڵە كالسیكیەكان

 .گروگە ڕەچاو بكرێت
 

 ڕەوگی پەوجەرەكان و دەركەوتىیان
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هەركە گۆڕاوكاریەكت لە دیزایىەكەدا كرد بۆ ومىووە ڕەوگی پەوجەرەت گۆڕی یان 

 Unsaved Themeاووذ، ئەوا دیزایىەكە دەچێتە سەرەوە و واوی پەردەپارێز یاخىد باكگر
ئەگەر ویستت دەتىاویت سەیڤی بكەیت و واوێكیطی لێ وەردەگرێت واتە دیزایىی سەیڤ وەكراو 

 .بىێیت
 

 
 
 

 لە پەوجەرەی تایبەتكردوذا Personalization  كلیك لەسەرWindow Color  بكە. 
  لێرەدا دەتىاویت ڕەوگی چىارچێىەی پەوجەرەكان بگۆڕیت و بە ئەكتیڤ كردوی خاڵی

 .دەبه ( ضفاف)چىارچێىەی پەوجەرەكان ڕوون  Enable transparencyهەڵبژاردوی 
  لەڕێی زیادوكەمكەرەوەكەیColor intensity یتوە چڕیی ڕەوگەكە زیاد و كەم دەكە. 
  بە كلیك كردن لە خاڵیShow color mixer  دەتىاویت ڕەوگەكان بە ویستی خۆت تێكەڵ

 .بكەیت و ڕەوگی تر دروست بكەیت
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كاتێك لەبەضی خىارەوەی پەوجەرەكەدا كلیك 
دەكەیت   Advanced appearance settingلەسەر خاڵی 

 Window Color and ێتەوە پەوجەرەیەكی تر دەكر
Appearance  ئەگەر لە دیزایىەكاوذا لێرەداWindows 

7 basic  ت هەڵبژاردبێت دەتىاویت زۆر گۆڕاوكاری بكەیت
ەوە بگرە تا پەوجەرەكان دێسكتۆپهەر لە ضێىەی 

 .ئایكۆوەكاویصو  سكرۆڵەكاویان و لیىك
 
 
 
 
 

 دێسكتۆپگىوجاوذوی باكگراووذی 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .بۆی هەیە سیستەمەكە خاوتر بكاتەوە( چەوذ مێگابایتێك)وێىەی قەبارە زۆر گەورە 

 .كەمە Quality جىان ویطان وادرێت چىوكە جۆرایەتی ( چەوذ بایتێك)وێىەی زۆر بچىوكیص        
هەر وێىەیەك لەواو كۆمپیىتەرەكەتذا دەتىاویت بەخێرایی بیكەیت بە باكگراووذ ئەویص بە        

 .Set as desktop bakgroundلیكی الی ڕاست لەسەر وێىەكە و هەڵبژاردوی خاڵی ك

 لە پەوجەرەی تایبەتكردوذا Personalization  لەسەر كلیكDesktop Background 
  .بكە

  ە ویطان دەدرێه كە دەتىاویت هەوذێكیان بطاریتەوە پدێسكتۆوێىەكاوی ئەو پاكەتی
یان بیسڕیتەوە یاخىد وێىەی  بە البردوی ویطاوەی ڕاستەكە لەسەری هواتە ویطان وەدرێ

 .تازەیان لەگەڵذا زیاد بكەیت بە ڕاكێطاوی ماوس
وە دەتىاویت هەمىو وێىەكان هەڵبژێریت و بە  Select allجگە لەوە بەهۆی دوگمەی 

 .هەمىویان لەویطاوذان الدەبەیت Clear allدوگمەی 
  لەبەضی خىارەوەدا لەژێرPicture position  دا دەتىاورێت ویطاوذاوی وێىەكە

وەك ویطاوذاوی وێىەكە پارچە پارچە، پڕاوپڕی ضاضەكە  دێسكتۆپبگىوجێىرێت لەسەر 
  .یان ڕاكێطراو یاخىد لە واوەڕاستذا

وێىەكە ری دەكەیت پاش چەوذ خىلەك دا دیا Change picture everyهەروەها لەژێر 
 .بگۆڕێت یەك لە دوای یەك

  لەبەضی سەرەوەداو لەڕێیPicture location  وە دەتىاویت باكگراووذی تر هەڵبژێریت بۆ
ویىذۆكە چەوذ وێىەیەك پێطىیار دەكات،  Windows Desktop Backgroundsومىووە 

ان دەتىاویت خۆت وێىەیەكی بە كلیك كردن لەسەریان دەبه بە وێىەی باكگراووذەكە ی
دەگەڕێیت لە چ فۆڵذەرێكذا وێىەكەی  ...Browseتر هەڵبژێریت بە كلیك كردن لەسەر 

 .OK تێذایە كلیكی دەكەیت و ئىجا
 لە لیستی Picture location دا دەتىاویت لە خاڵی Solid Colors  دا یەك ڕەوگ

 .هەلبژێریت بۆ باكگراووذ
  دەتىاویت لەخىارەوەدا كلیك لەسەر ئەگەر گۆڕاوكاریەكاوت بەدڵ بىوSave changes 

 .گۆڕیىەكان فڕێ دەدات Cancelبكەیت ئەگیىا 
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 ەردەپارێزپ Screensaver یگىوجاوذو
سىودی پەردەپارێز لەوەدایە كە كاتێك كۆمپیىتەرەكەت بۆ ماوەیەك بەجێ دەهێڵیت 

كی زۆر پەوجەرەكاوت لەالیەن كەساوی ترەوە وابیىرێت جگە لەوە ئەگەر مۆویتۆرێك بۆ ماوەیە
 .هەر وێىەیەك ویطان بذات دەبێتە هۆی خراپ بىووی و ضێىە سێبەرێكی وێىەكە بەجێ دەمێىێت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بۆ البردوی  On resume, display log on screenبەچاالك كردوی خاڵی هەڵبژاردوی  
 .ێىیی ویىذۆكە بذەیتهپەردەپارێزەكە دەبێت ووضەی و

 وە چەوذیه گۆڕاوكاری تر دەكەیت لەبىاری سەرف كردوی Change power settingsلەڕێی        
 .ذاكىژاوذوەوەی مۆویتۆر و هارددیسك ووزەو

 لە پەوجەرەی تایبەتكردوذا 
Personalization  كلیك لەخىارەوە

 .بكە Screen Saverلەسەر 
  لەلیستەیScreen saver  دا

پەردەپارێزێك هەڵذەبژێریت و 
دا دیاری دەكەیت دوای  Waitلەخاوەی 

 .وذ خىلەك بكرێتەوەچە
  هەوذێ لە پەردەپارێزەكان دەتىاویت

 زیاتر وە Settingsلەڕێی دوگمەی 
 .بیاوگىوجێىیت

  بەهۆی دوگمەیPreview  وە دەتىاویت
  .ىیت چۆن دەردەكەوێتبیب
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 دێسكتۆپگىوجاوذن و كەم و زیاد كردوی هێماكاوی سەر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Screen Resolutionsگىوجاوذوی ووردیی ضاضەكە 
 
 
 
 
 

Display : مۆویتۆرەكاوی
 .نوە بەستراوكەبەكۆمپیىتەرەكە

Resolution : ووردیی ضاضەكە دیاری
 .دەكەیت

Orientation : باری ضاضەكە ئاسایی
الكێطەیی یان لەسەر ال یان بە 

 .هەڵگەڕاوی
 make text andكلیك لەسەرخاڵی 

other …  پەوجەرەیەكی ترمان بۆ
دەكاتەوە كە لەڕێیەوە قەبارەی 

 .وىسیىەكان گەورەو بچىوك دەكەیىەوە
 

 لە پەوجەرەی تایبەتكردوذا 
Personalization  لە الی چەپذا كلیك

 .بكە Change desktop iconsلەسەر
لەسەرەتادا تەوها هێمای سەتڵی خۆڵ لەسەر 

 .تدەردەكەوێ دێسكتۆپ
  بە چاالك كردوی خاڵی هەڵبژاردوەكان

لەبەضی سەرەوەدا دەتىاویت هێماكاوی 
 .دەربخەیت دێسكتۆپتریص لەسەر 

  لەبەضی خىارەوەدا دەتىاویت ئایكۆوەكەن
بگۆڕیت بە كلیك كردن ( هێمابچىوكەكان)

و  Change Iconلەسەر دوگمەی 
 .ئایكۆوێكی تر هەڵبژێریت

  بە كلیك كردن لەسەر دوگمەیRestore 
Defaults  هەمىو كاتێك ئایكۆوەكان وەك

 .یتەوەكەدە پێطىویان لێ

  بەچاالك كردوی خاڵیAllow themes to change desktop icons  ڕێگا بە
 .دیزایىەكان دەدەیت ئەم ئایكۆواوەش بگۆڕن

  هەروەك هەمىو گۆڕیىێك كلیك لەسەرOK دەكەیت . 
 

  ذا بكە و دێسكتۆپكلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵییScreen resolutions 
 هەڵبژێرە

 گەر زیاتر لە پەوجەرەیەكی تر دەكرێتەوە بۆ گىوجاوذوی ووردیی ضاضەكە و ئە
 . مۆویتۆرێكمان هەبىو ئەواویص دەگىوجێىیه
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 STARTمێنیوی دەستپێكردن جاندنی گون  ٢-٠١
 مێىیىی دەستپێكردنزیاد كردوی پرۆگرام بۆ 

 .مێىیىی دەست پێكردویص ڕێگایەكە بۆ خێرا گەیطته بە پرۆگرامەكان دێسكتۆپجگە لە
 .دەتەوێتئەویص بە كلیك كردن لەسەر هێمای ئەو پرۆگرامەی كە 

 .ەكە زیادوكەم بكەیتهەمىو كاتێك دەتىاویت بە پێی پێىیستیی خۆت لیستهەروەها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پێیان  بەضی سەرەوەی لیستەكە هەمیطە دەمێىىەوە وەك چۆن بەدەرزی هەڵىاسرابه
 .بەضی خىارەوەش ئەو پرۆگراماوەن كە زۆر بەكاردەهێىرێه  Pinned items دەڵێه

 هەر هێمایەك لەم لیستەیەدا قەدبڕە. 
 ی الی راستی مێىیىەكەوەبخرێىە فۆڵذەرەكاو وەك لیىك هێماكان دەتىاورێت. 
 لیستەكە دەتىاویت واوەكاویان بگۆڕیت یان بیاوسڕیتەوە واتە الیان بەریت. 

 
 گىوجاوذوی خاڵەكاوی مێىیىی دەستپێكردن

 .دەتىاویت هێماكاوی واو مێىیىی دەستپێكردن و ضێىەی دەركەوتىیان بگۆڕیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لەگەڵ ژمارەی  اوی لیستەكە دیاری بكەیتدا ژمارە پرۆگرامەك Start menu size لەژێر خاڵی
 .كەلەم دواییەدا بەو پرۆگرامە كراووەتەوە( Jump list)ئەو بابەتاوەی 

  ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە پرۆگرام یان فایلەكەی
  STARTتێذایە و هێماكەی ڕاكێطە بۆ سەر دوگمەی 

  مێىیىی دەست پێكردن دەكرێتەوە بە ماوسەكە
 .هێماكە لە بەضی سەرەوەدا بەرەاڵبكە

 یان
 START  ئىجاAll Programs  پاضان ئەو پرۆگرامە

 Allهەڵبژێرە كە مەبەستە و ڕایكێطە بۆ سەر 
Programs  یانSTART  دەبیىی لیستەكە

دەكرێتەوەو دەتىاویت ماوسەكە لەو جێیەدا كە 
 .دەتەوێت بەرەاڵ بكەیت

ی پرۆگرامەكە لە یاخىد كلیكی الی ڕاست لەسەر هێما
 .Pin to Start Menuو دێسكتۆپلیستەكە یان 

  كلیكی الی ڕاست لەسەر دوگمەیSTART  یان ضریتی تاسك بكەوProperties ەهەڵبژێر 
 Taskbar andدا لەخىارەوە الی چەپ كلیك لەسەر  Personalizationیان لە فۆڵذەری 

Start Menu بكە. 
  لەكارتی تۆمارگایStart Menu  دا لەبەضی Privacy دەتىاویت بڕیار بذەیت لیستی  دا

 ئەو فایل و پرۆگراماوەی لەم دوایەدا كراووەتەوە سەیڤ بكرێه و دەربكەون یان وا 
 ەی لەڕێی دوگمPower button action  ەوە دەتىاویت دوگمەی پاوەرەكە بگۆڕیت واتە

 بكات...  بەكلیك كردن لەسەری ویىذۆكە بكىژێتەوە، بخەوێت، ڕیستارت، 
  كلیك لەسەرCustomize بكە بۆ ئەوجامذاوی گۆڕاوكاریی زیاتر. 
  بۆ گێڕاوەوەی هەمىو گۆڕاوەكان وەك پێطىو دەتىاویت كلیك لەسەرUse Default 

Settings بكە. 
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 :بۆ ویطاوذاوی فۆڵذەرەكان سێ ضێىە هەیە
Display as a link - واتە بەكلیك كردن لەسەری فۆڵذەرەكە دەكرێتەوە. 

Display as a menu -  تیطكێكەوە بابەتەكاوی واو واتە بەكلیك كردن لەسەری لەڕێی
 .وەك لیستەیەك هفۆڵذەرەكە یىطان دەدرێ

Don't display this item - واتە ئەم بابەتە ویطان مەدە. 

 خستنەگەڕی پرۆگرام لەگەڵ داگیرساندنی ویندۆكەدا ٣-٠١
 Startupفەرماوی 

ەڵ لەگ( ئۆتۆماتیكی)هەركاتێك ویستت پرۆگرام یان دۆكىمێىتێك بە ضێىەیەكی خۆیی 
 .وەردەگریت Startupداگیرساوذوی كۆمپیىتەرەكەدا بكرێتەوە ئەوا سىود لە فۆڵذەری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هەوذێ جار پرۆگرامێك لێرەضذا ویە بەاڵم لەگەڵ داگیرساوذوی كۆمپیىتەرەكەدا دەكەوێتە 
گەڕ ، ئەوەش لە جێیەكی تردا مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت كە لەم بەضەی ئەم پەرتىوكەدا باس 

 .رێتواك
 

 .دا دەبێتە هۆی درەوگ ئامادەبىووی كۆمپیىتەرەكە Startupداواوی پرۆگرامی زۆر لە 

  كلیك لەSTART  بكە پاضانAll Programs 
 .بۆ بیىیىی واواخىەكەی Startupئىجا فۆڵذەری 

  ئەو پرۆگرام یان دۆكىمێىتەی دەتەوێ خۆی
ذەكێطیتە واو ئەم فۆڵذەرەوە یڕا ،بكەوێتە گەڕ

 .Ctrlبەداگرتىی یان كۆپی دەكەیىە واوی
  ئەگەر بتەوێ پرۆگرام یان دۆكىمێىتێكیص

دا البەریت، دەتىاویت  Startupذەری لەفۆڵ
 .لەوێ بیسڕیتەوە

بۆ ئەوجامذاوی ئەم كاراوە لێرەدا مافی بەڕێىەبردوت 
 .پێىیستە
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 گونجاندنەكانی شریتی تاسك ٤-٠١
 گۆڕیىی ضىێه و قەبارەی ضریتی تاسك

 
 
 
 
 
 

 ویطاوذاوی هێماكاوی سەر ضریتی تاسك
بۆ زاویاری و بەكارهێىاوی زیاتر دەتىاویت لەسەر 

یطان بذەیت، ئەویص بە ضریتی تاسك هێمای تر و
كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵیی لەسەر ضریتی 

، هەر هێمایەك چاالك بكەیت Toolbarsئىجا  تاسك
 .ئەوا لەسەر ضریتی تاسك پەیذا دەبێت

 Taskbar and Start Menuهەروەها دەتىاویت هەمان گۆڕاوكاری بكەیت لەپەوجەرەی 
Properties  دا لەژێر كارتی تۆمارگایToolbars دا. 
 :Language barزماوەكان 

ئەم هێمایە گروگە بۆ هەڵبژاردوی زماوەكان و وىوسیىەكاوی تری كیبۆرد، هەروەها لێرەوە 
 .دەتىاویت گۆڕاوكاری لە زمان و كیبۆردەكەدا بكەیت

 :Addressئەدرێس 
 هەروەك ئەدرێسەكەی بەضی سەرەوەی فۆڵذەر دەتىاویت بچیتە فۆڵذەری ترەوە یان بچیتە

 .ئیىتەروێتەوە
 

 : Linksلیىكەكان
 .هەمان لیىكەكاوی ئیىتەروێت ئێكسپلۆرەی تێذایە كە لەوێ لەژێر لیىكذا دەردەكەون

 
Tablet PC Input Panel: 

تایبەت بە یەك لە )سىودی هەیە بۆ ویطاوذاوی پەوجەرەیەك بۆ وىوسیه بە ماوس یان قەڵەم 
 (.جۆرەكاوی الپتۆپ

 
 :دێسكتۆپ

وەك لیىكێك دەردەكەون كە بە كلیك  دێسكتۆپضریتە هەمىو هێماكاوی سەر  بەزیادكردوی ئەم
 .كردن لەسەریان دەكرێىەوە

 
هەربەضێك لەم بەضاوە ئەگەر هێماكاوی زۆر بىون ئەوا هەوذێكیان دەضارێىەوە مەگەر 

جگە لەمە دەتىاویت ضىێىیطیان بەماوسەكە بگۆڕیت بۆ ئەم . بەماوسەكە جێگاكەیان پاوتر بكەیت
 .و ئەو الی یەكتریال
 
 

  است لەسەر ضریتی تاسك بكەو خاڵی ڕكلیكی الیLock the Taskbar واچاالك بكە. 
 كلیك لەسەر جێیەكی بەتاڵی ضریتی تاسك بكەو ڕایكێطە بۆ یەكێك لەالكاوی ضاضەكە. 
  بۆ گەورەكردوی ضریتەكە بەماوسەكە بچۆرە سەر قەراغی سەرەوەی ضریتەكە تا ضێىەی

ماوسەكە دەبێتە تیطكێكی دووسەر ئىجا دەتىاویت ماوسەكە ببەیت بۆ سەرەوە بۆ 
 .گەورەكردوی ضریتەكە
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 زیاد كردوی هێمای پرۆگرامێك بۆ سەر ضریتی تاسك
 
 
 
 
 
 
 
 

  دەتىاویت پرۆگرامەكە لەسەر ضریتی تاسك البەریت ئەویص بە ماوسی الی راست لەسەر
 .Unpin this program from taskbarهێماكەی و كلیك كردن لەسەر 

  ەقێىراون هەریەك بەپێی چ( پیه كراون)ئەو پرۆگراماوەی لەسەر ضریتی تاسكه
، جگە لەوە دوا تایبەتمەوذێتی پرۆگرامەكە خۆی دەتىاویت كرداری تریص ئەوجام بذەیت

 .بابەتەكاویص دووبارە بكەیتەوە
 

 Properties ضریتی تاسك گۆڕیىی تایبەتمەوذێتیەكاوی
 
 
 
 

                
 
 
 
 

لەم كارتی تۆمارگایەدا دەتىاویت چەوذ 
 .سەر ضریتی تاسك بكەیتگۆڕاوێكی گروگ لە

 

Lock the taskbar ضریتی تاسك قفڵ دەكات واتە دەستكاری واكرێت. 
Auto-hide the taskbar  ضریتی تاسك دیار وامێىێت، كاتێك ماوسەكە دەبەیتە سەر ضىێىەكەی

 .دەردەكەوێت و كە ماوسەكەت البرد وون دەبێتەوە

  مەی یان لەگەڵ مێىیىەكەدا دەردەكەوێت بەداگرتىی دوگ
Use small icons هێماكان بە بچىوكی ویطان دەدرێه. 

Taskbar location on 
screen 

ضىێىی ضریتی تاسك دیاری دەكەیت لەخىارەوە، ڕاست، چەپ یان 
 .لەسەرەوەدا بێت

 

 لەسەر جێیەكی بەتاڵی  ی الی ڕاستكلیك
كلیك  Properties ضریتی تاسك بكەو

 .بكە
دا كلیك  Personalizationیان لەپەوجەرەی 

 .بكە Taskbar and Start Menuلەسەر 

 Pin to taskbarكلیكی الی ڕاست لەسەرهێمای پرۆگرامەكە بكە و 
 .هەڵبژێرە

 یان
هێمای پرۆگرامەكە بە ماوسەكە ڕاكێطە بۆ سەر ضریتی تاسك 

ڵ كرداری ڕاكێطاوەكەدا زاویاریەك پەیذا دەبێت كەدەڵێ ەگەل
Pin to taskbar 
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Taskbar buttons  ضێىەی ویطاوذاوی دوگمەی واتە هێمای پرۆگرامەكاوی سەر ضریتی تاسك
 :دیاری دەكات

- Always combine, hide lables  واتە هەمیطە پرۆگرامە لەیەكچىوەكان دەكاتە گروپێك. 
- Combine when taskbar is full  واتە بیاوكە بە گروپێك كاتێ پرۆگرامە كراوەكان زۆر

 .دەبه و ضریتی تاسك پڕ دەبێت
- Never combine واتە هەرگیز مەیاوكە بە گروپ و چەپك. 

 

Preview desktop with Aero Peek 

  Use Aero Peek to preview the desktopلەبەضی خىارەوەی پەوجەرەكەدا بە چاالك كردوی 
لەكۆتایی الی ڕاستی ضریتی تاسكذا دوگمەیەكی الكێطەیی كە لەسەرال وەستاوە چاالك دەبێت و 

وەك لەپطت پەوجەرەیەكی ئاویەوە بێت  دێسكتۆپكەماوسەكەی كەمێك لەسەر ڕابگریت 
دەردەكەوێت بە دووبارە كلیك كردوەوە  دێسكتۆپلیك كردویص لەسەری دەردەكەوێت و بەك

 .لەسەری پەوجەرەكان دەردەكەووەوە
 

 Notification Areaگىوجاوذوی بەضی زاویاریەكان 
 
 
 

 :پەوجەرەیەكی تر دەكرێتەوە، بۆ هەر ئایكۆوێك سێ هەڵبژاردومان هەیە
- Show icon and notifications ەكەش ویطان بذەواتە ئایكۆن و زاویاری. 
- Hide icon and notifications  واتە ئایكۆن و زاویاریەكەش بطارەرەوە. 
- Only show notifications واتە تەوها زاویاریەكان ویطان بذە. 

 

 

  لەواوەڕاستی پەوجەرەی تایبەتمەوذێتیذا لەبەضیNotification Area  دا كلیك لەسەر
 .بكە Customizeدوگمەی 
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  بە كلیك كردن لەسەرTurn system icons on or off  پەوجەرەیەكی تر دەكرێتەوە كە لە
تیه لە كاتژمێر، دەوگ، تۆڕی كۆمپیىتەر، ڕێیەوە ئایكۆوەكاوی سیستەمەكە كە بری

كارەبای كۆمپیىتەرەكە و سەوتەری ڕووداوەكان دادەگیرسێىیت و دەكىژێىیتەوە واتە 
 Restore default icon behaviorsویطاویان دەدەیت یان دەیاوطاریتەوە، لەڕێی 

 Customize notification iconsگۆڕیىەكان وەك سەرەتا دەگێڕیتەوە و بە دوگمەی 
 .وایە Cancelوەك  دەگەڕێیتەوە پەوجەرەكەی پێطىو

 ی گىوجاوذوی ئایكۆوەكاویطذا دوگمەی لەپەوجەرەRestore default icon behaviors 
 .گۆڕاوكاریەكان وەك پێطىو لێ دەكاتەوە

  بەچاالك كردوی دوگمەیAlways show all icons and notification on the taskbar 
 .ەكان لەسەر ضریتی تاسك ویطان دەدرێههەمىو ئایكۆن و زاویاری

 
 

  Gadgets    ەكانادجێتگ ٥-٠١
 گادجێتەكانویطاوذاوی 

كە لەسەرەتادا كاتژمێر و  انذدێسكتۆپبەضێىەیەكی بىەڕەتی لەبەضی الی ڕاستی  ەكانگادجێت
لەڕاستیذا پرۆگرامی بچىوكه  هەریەك خزمەتێك پێطكەش  گادجێتیص .نتابلۆكان لەخۆدەگر

 .بۆ تازەكردوەوەی زاویاریەكاویان یەەه ۆریان بەردەوام پێىیستیان بە ئیىتەروێتدەكەن و ز
ەتەوە و دەتىاویت بەكلیك وواتە وەكراو نبۆیە ئەگەر دیار وەبىوه پرۆگرام انخۆی گادجێتەكاویص

 .بكەیتەوەپەوجەرەكەیان  Desktop Gadget Galleryئىجا  STARTكردن لەسەر 
كەبەماوسەكە دەچیتە سەری ) دەكەیت xك لەسەر ویطاوەی بۆ داخستىی گادجێتێكیص كلی 

 .Close Gadgetیان ماوسی الی ڕاست ئىجا  ( دەردەكەوێت
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 Gadgetsێتەكانگادجگىوجاوذوی 
گادجێتەكاویص هەروەك هەر پرۆگرامێكی دیكەی ویىذۆ 

 بیگىوجێىیت  تدەتىاویت بە پێی پێىیستی خۆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كە  دێسكتۆپ جێیەكیەرهبۆ و اوس دەتىاویت جێگاكاویان بگۆڕیتگادجێتەكان هەر بەم
 .ڕایاوكێطیت بتەوێت

 
 زیادكردوی گادجێت

بەردەوام گادجێتی وىێ دروست دەكرێت كە دەتىاوه جۆرەها 
 .خزمەت پێطكەش بكەن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك كلی Show detailsدەتىاویت كەمێك زاویاری لەسەر هەر گادجێتێك ویطان بذەیت ئەگەر خاڵی 
 .بكەیت

 
 
 
 
 
 
 

 لە گادجێتەكان بۆ  ێكبەماوسەكە بچۆرە سەر یەك
 .بكە  ومىووە كاتژمێرەكە و كلیك لەسەر هێمای  

 رەكەدا لە یەكەوە بۆ هەضت دەتىاویت لەژێر كاتژمێ
 .جۆری كاتژمێرەكان بگۆڕیت

  لەخاوەیClock name  دا دەتىاویت كاتژمێرەكە واو
بىێیت دوایی لەواوەڕاستیذا دەردەكەوێت، لەخاوەی 

Time zone  دا دەتىاویت ضىێه بەپێی كاتی جیهاوی
 .هەڵبژێریت

  لەخىارەوەضذا دەتىاویت چركەژمێرەكەش ویطان بذەیت
 .Show the second handچاالك كردوی  بە

 ئىجا  لە گادجێتەكان بكە ێككلیكی الی ڕاست لەسەر یەك
Add gadgets  یان لە پەوجەرەی گادجێتەكاوذا ماوسی

 .Addالی ڕاست ئىجا 
  ێتەی جئەو گادیان هەر لەپەوجەرەی گادجێتەكاوەوە

دەرەوە یان دەبڵ كلیكی دەتەوێ زیادی بكەیت ڕایكێطە 
 .لەسەر بكە

  بە كلیك كردن لەسەGet more gadgets online 
 .دەتىاویت لە ئیىتەروێتەوە گادجێتی زیاتر پەیذا بكەیت
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 سەتڵی خۆڵ و تایبەتمەندێتیەكانی ٦-٠١
 دیاری كردوی گەورەیی قەبارەی سەتڵەكە

هەمیطە فایل و فۆڵذەر كە دەسڕێىەوە، دەچىەواو 
سەتڵی خۆڵەوە ئەمیص كاتێك دێت پڕ دەبێت، 
دیارە ئەگەر قەبارەكەضی گەورە بێت و پڕ بێت لە 

جێگا فایل و فۆڵذەری وەخىازراو ئەوا لە زیادە 
 .لەسەر هارددیسكەكە داگیر دەكات

 
 
 

 
 
 
 

 ڕاوەس ۆڵذەریو ف یلفا ەوائ ەڵبژێریته  … Don't move files tot he ەمدوو ڵیخا ەگەرئ 
 .ەتاییه ەتاه ۆب ەسڕێىەوەد یەكسەر  ەڵكىب ەتڵەكەوەواو س یەوەوا

واچاالك  Display delete confirmation dialog لەخىارەوەدا ئەگەر خاڵی هەڵبژاردوی  
 بكەیت ئەوا هەرچیەك بسڕیتەوە ویىذۆكە لێت واپرسێت ئایا دڵىیایت لە سڕیىەوەی؟

 

 گۆڕینی ڕوخساری فۆڵدەرەكان ٧-٠١
 ویطاوذاوەكاوی فۆڵذەر و واواخىەكەی

 
 
 
 

 
 
 

 یگطت General ەل یتیەبر یەكەم ۆمارگایت یكارت
 :ویطاوذان و كردوەوەی فۆڵذەر دیاری دەكرێت

 Browse folders  خاڵی یەكەم هەر فۆڵذەرێك كە
دەیكەیتەوە لەهەمان جێذا دەكرێتەوە بەاڵم خاڵی 
دووەم كاتێ فۆڵذەرێك دەكەیتەوە 

 .لەپەوجەرەیەكی تردا دەكرێتەوە
 Click items as follows  فایل دیاری دەكەیت ئایا

یان فۆڵذەر بە دەبڵ كلیك بكرێتەوە یان وەكىو لە 
 .ئیىتەروێتذا بە یەك كلیك

 Restore Defaultsبە كلیك كردن لەسەر دوگمەی 
 .لێ دەكەیتەوە سەرەتاگۆڕاوكاریەكان وەك 

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە لەسەر ضریتی تاسك ئىجا دوگمەیControl Panel 
  پاضان كلیك لەسەر لیىكیAppearance and Personalization  بكە ئىجا كلیك لەسەر

Folder Options بكە. 
 Folder and Searchبكە ئىجا  Organizeوەیان هەر فۆڵذەرێك بكەرەوە و كلیك لەسەر 

Options  
 .Folder Optionsئىجا  هەڵبژێرە Toolsوەیان لە هەر فۆڵذەرێكذا مێىیىی 

 

  كلیكی الی ڕاست لەسەر سەتڵی خۆڵەكە
 .هەڵبژێرە Propertiesبكە ئىجا 

 لەبەضی سەرەوە كلیك لەسەر درایڤێك 
 .دەكەیت ئەگەر زیاتر لە درایڤێك هەبىو

  لەخاوەیMaximum size  دا قەبارەی
 .سەتڵەكە دەگۆڕیت
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 :بەضی ئەم جێ و جێكردوی تێذا دەگىوجێىرێت Navigation paneبەضی خىارەوە 
هەمىو فۆڵذەرەكان ویطان دەدرێه وەك  Show all foldersبە چاالك كردوی خاڵی  -

 .پەواڵ و سەتڵی خۆڵو كۆوترۆڵ  دێسكتۆپفۆڵذەرەكاوی سەر 
ئەو فۆڵذەرەی كە  Automatically expand to current folderبە چاالك كردوی خاڵی  -

 .ئێستا تێیذایت لەبەضی ئەم جێ و جێكردوذا دەردەخرێت
 

 :Viewكارتی تۆمارگای دووەم بریتیە لە 
دا دەتىاویت زۆر  Advanced Settingsلەبەضی 

 تگۆڕاوكاری و گىوجاوذن ئەوجام بذەی
 Hidden files andبۆ ومىووە لەژێر خاڵی  

folders  دەتىاویت دیاری بكەیت ئایا فایل و
 .فۆڵذەرە ضاراوەكاویص ویطان بذرێه یان وا

 Hide extensions forخالێكی تری گروگ 
known file types  باضترە واچاالكی بكەیت بۆ

ئەوەی پاضكۆی فایلەكان هەمیطە ویطان بذرێت 
 .وذالەگەڵ واوەكاویا

 
بۆ هەمىو فۆڵذەرەكان گۆڕاوكاریەكان دەتىاویت  

بەكاربهێىیت ئەویص بە كلیك كردن لەسەر 
و دڵىیاكردوی  Apply to Foldersدوگمەی 

 .Yesكارەكە بە 
 

 .لێ دەكەیتەوە سەرەتاگۆڕاوكاریەكان وەك   Reset Foldersبە كلیك كردن لەسەر دوگمەی
 
 

 دێسكتۆپپەوجەرەی فۆڵذەر و 
Aero Snap 

  كاتێك پەوجەرەی فۆڵذەرێك هەر ڕادەكێطیت بەرەو الیەك چەپ یان ڕاست ئەوا
 .لەئاستێكذا ویىذۆكە خۆی پەوجەرەكە پڕ بە ویىەی ضاضەكە لێذەكات

  كاتێك پەوجەرەی فۆڵذەرێك ڕادەكێطیت بۆ قەراغی سەرەوەی ضاضەكە یان بۆ یەكێ لە
ەكە گەورەدەكات پڕاوپڕی سىوچەكاوی سەرەوەی ڕاست یان چەپ، ئەوا ویىذۆكە پەوجەر

 .ضاضەكە
 

Aero shake 
بگرەو ( ضریتی واوویطان)جەرەیەكی فۆڵذەرت كردبێتەوە و سەرەوەی پەوجەرەكە كاتێك چەوذ پەو

ئەو پەوجەرەیە ڕاوەضێىە ئەوا هەمىو پەوجەرەكاوی تر دەكەووە خىارەوە و هەر ئەو 
ەی پەوجەرەكە، ئەوا پەوجەرەكان پەوجەرەیەت بەدەستەوە دەمێىێتەوە، بەدووبارە ڕاوەضاوذوەو

 .دێىەوە مەیذان
 



 و فۆڵذەر دێسكتۆپگىوجاوذوی   
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 ئاوڕدانەوەیەك ٨-٠١
 . . . ئەگەر ویستت

ڕەوگی چىارچێىەی 
 پەوجەرەكان بگۆڕیت

 Personalizeذا ئىجا دێسكتۆپكلیكی ڕاست لەجێیەكی بەتااڵیی 
 Window Colorپاضان 

وێىەیەكی تر بۆ باكگراووذ 
 هەڵبژێریت

 Personalizeذا ئىجا دێسكتۆپی كلیكی ڕاست لەجێیەكی بەتااڵی
 وە  Control Panelیان لەڕێی  Desktop Backgroundئىجا 

personalaizetion. 
 Personalizeذا ئىجا دێسكتۆپكلیكی ڕاست لەجێیەكی بەتااڵیی  پەردەپارێزێك دابىێیت

 Screen Saverئىجا 
 دێسكتۆپهێماكاوی سەر 

 بگىوجێىیت
 Personalizeذا ئىجا دێسكتۆپكلیكی ڕاست لەجێیەكی بەتااڵیی 

 Change desktop iconsئىجا 
ئۆبجێكتێك بۆ مێىیىی دەست 

 پێكردن زیاد بكەیت
 و ئەو جێیەی دەتەوێ STARTكێطیت بۆسەر ذەبە ماوسەكە ڕای

خاڵێك لە مێىیىی دەست 
 پێكردوذا البەریت

 Remover from this listماوسی الی ڕاست لەسەری ئىجا 

پرۆگرامێك لەگەڵ 
داگیرساوذوی ویىذۆدا 

 بكرێتەوە

وە لە ژێر  Startupبە ماوسەكە ڕایذەكێطیتە واو فۆڵذەری 
START – All Programs 

ضریتی هێمایەك بۆ ضریتی 
 تاسك زیاد بكەیت

 .Toolbarsماوسی الی ڕاست لەسەر ضریتی تاسك ئىجا 

گەورەو بچىوكی هێماكاوی 
 ضریتی تاسك بگۆڕیت

پاضان  Propertiesتاسك ئىجا تی ماوسی الی ڕاست لەسەر ضری
Use small icons چاالك بكە. 

ضێىەی ویطاوذاوی ضریتی 
 تاسك بگۆڕیت

 Propertiesماوسی الی ڕاست لەسەر ضریتی تاسك ئىجا 

بەماوسەكە بچۆرە سەر یەك لە گادجێتەكان و كلیك لەسەر  گادجێتێك بگۆڕیت
 .بكە  هێمای  

 Addست لەسەر یەك لە گادجێتەكان بكە ئىجا كلیكی الی ڕا گادجێتێك زیاد بكەیت
gadgets  یان لە پەوجەرەی گادجێتەكاوذا ماوسی الی ڕاست ئىجا

Add. 
ڕوخساری فۆڵذەرێك 

 بگىوجێىیت
 Folderئىجا  ەبك Organize ەسەرل یكو كل ەرەوەبك ۆڵذەرێكف

and Search Options 
تایبەتمەوذێتی سەتڵی خۆڵ 

 بگۆڕیت
 Propertiesسەتڵی خۆڵەكە ئىجا  ماوسی الی ڕاست لەسەر

 
 
 
 
 



 ٧فێربىووی ویىذۆی 
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 ڕاهێنان ٩-٠١
 بگىوجێىە دێسكتۆپ

 
 
 
 
 
 
 

 مێىیىی دەست پێكردن و دەست پێكردوی خێرا
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 حەزت لەژیانە؟

 كەواتە كات بەفیڕۆ مەدە

 چونكە ژیان لەكات پێك هاتووە

 كلینبنیامین فران                             

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 سەرچاوەكان
 :بۆ نوسینی ئەم كتێبە سوود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە

 .الپەڕەكانی ئینتەرنێت بە ئەڵمانی و ئینگلیزی و عەرەبی و كوردی -

- Windows 7 Bible ,  Jim Boyce 

 .ئەزمونی چەند ساڵەم لە بواری ئای تی دا -

 

 

 .وێىەیەكی تر بكە بە باكگراووذ .1
ەراغەكاویان تیژ به و ڕەوگی قضێىەی چىارچێىەی پەوجەرەكان وا بگۆڕە كە  .2

 .ضیه بێتسەرەوەیان 
 .سەیڤ بكە بەواوی خۆتەوە دێسكتۆپدیزایىی ئێستای  .3
 .هەڵبژێرەوە  Aero Themesدیزایىێكی تری  .4
 .پەردەپارێزێك دروست بكە كە واوی خۆت لەسەر ضاضەكە دەربخات .5

 .فۆڵذەرێك بخەرە مێىیىی دەستپێكردوەوە و جێگاكەی بگۆڕە .1
 .Pinned itemsپێكردوەوە پرۆگرامی ژمێریار بخەرە بەضی سەرەوەی مێىیىی دەست  .2
 .كارێكی وا بكە ویىذۆ میذیا پلەیەر لەگەڵ ویىذۆكەدا بكرێتەوە .3
 .تاسكضریتی سەر پرۆگرامی وۆتپاد بخەرە  .4



 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1 www.taher.org   

 خوێنەری ئازیز :
 ئەواكاتێك ئەم كتێبەت گرت بەدەستەوە، 

 دەتەوێ فێری كۆمپیوتەر ببیت یان
 كۆمپیوتەر فێر بوویت و دەتەوێ زیاتر بزانیت یان
 هاوڕێی كتێبیت. یان

 
   لەهەموو حاڵەتەكاندا

 خۆشحاڵین كە توانیمان ئەم كتێبە بخەینە بەردەست و چاوتانزۆر 
 .خۆشەویست بكەین بەو هیوایەی خزمەتێكی  ئێوەی 
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