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السلم عليكم ورحمة ال وبركاته 

 للكتب الخاصة بالدعم العربي البونتو ولهذا الكتاب هو الصدار ال

 ويختص هذا الكتاب بتعريف المستخدم الجديد للبونتو بافضل
البرامج لستخدامها 

الكتاب ل يفيد المحترفين فقط للمستخدمين الجدد لنظام البونتو

الكتاب مملوك للجميع ويحق للكل  نسخه ونشره
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 كلمة عن نظام التشغيل ابونتو

 ف متمعنا العربي ينتشر نظام التشغيل ويندوز وكثيا من التمع ل يعرف بعد بأنظمة

نالتشغيل ال ي م كث د قام ال وق س  ك  , اصة بلين

 متمعنا بتقديم الكثي من الكتب والشروحات الانية لنظمة التشغيل لينكس وافتحوا

 عيوننا علي هذه النظمة الرائعة وجاء عصر النتفاح علي النتنت عصر معرفة ووعي

للمستخدم العربي حيث ظهر له ان هناك الكثي من انظمة التشغيل الت ل يكن يعرفها .

 ظهر البونتو وجاء بدعم قوي عن باقي انظمة التشغيل وجاء بدعايه قويه ايضا ليظهر

 علي ساحة انظمة التشغيل بسرعه وينتشر

 بسرعه اكثر بي انظمة التشغيل الاصة

 بلينكس وكانت النتديات الاصة بدعم

 البونتو عامل رئيسي وقوي علي وجود

 دعم وحلول لكثي من الشاكل الت تقابل

ي كث ن ال ي اعجاب م ق دم البونتو ل لستخ  , ا

 من الستخدمي حول العال والذي جعل منه الن التبع علي عرش انظمة التشغيل

لينكس والت بدأ بالفعل بأن يكون منافس لنظمة التشغيل الاصة بكيوسوفت .

 ما هو البونتو او معناه ومت ظهر كل هذه السئلة تستطيع ان تدها بسهوله ف الكثي من

 كتب الخوة الذين تدثوا عن البونتو ان عن طريق بثك عليها ف النتنت ستجد اجابات

 لكل اسئلتك الاصة بالبونتو ومعرفتك بها .
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مرحلة تنصيب البونتو 
 ف النسخ الخية من انظمة التشغيل ابونتو اكدت سهوله التعامل معها وخاصة ف التنصيب

 الذي كان ياف الكثيون من تربه هذا النظام خوفا من تعرضهم لطاء يطيح بلفاتهم علي
القرص الصلب . 

شروحات تثبيت نظام البونتو 
 طريق الويندوز عن

بداية القلع للجهاز عن طريق السطوانه ف 

بعد تثبيت نظام البونتو علي الهاز ؟ 
 يعتف نظام التشغيل ابونتو علي الكثي من الجهزة تلقائيا ولكن ف حالة عدم تعرفه جيدا علي

مكونات جهازك هناك اللول
System – Administration – Hardware Driversالطريقة الولي عن طريق الضغط علي زرار 

بعدها ندث كل التعريفات الوجودة بداخله " يب ان يكون هناك اتصال بالنتنت " 

http://arabicubuntusupport.wordpress.com/install-ubuntu-804-from-windows/
http://arabicubuntusupport.wordpress.com/
http://arabicubuntusupport.wordpress.com/install-ubuntu-804/
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بعدها نقوم بتعديل حجم استبانه الشاشة 
System-Preferences-Screen Resolutionعن طريق 

ونتار ما يناسب حجم شاشتنا 
اذا ل تد الجم الناسب لشاشتك فعليك تعريف 

الشاشة عن طريق 
ubuntu8٫04اذا كنت تستخدم نظام التشغيل 

نفتح 
/usr/share/applications/screen and Graphics 

سنجد ف هذا الف برنامج خاص لتعريف الشاشه 

Screens and Graphicsاسه 

نفتحه ثم نتار نوع الشاشة الاصة 
بنا بعد قم بتسجيل خروج من النظام

وتسجيل دخول من جديد وسوف تد 
ان النظام قد تعرف علي الشاشة جيدا وتستطيع 

الن ان تغي حجم استبانة الشاشة من جديد الي ما تريد 

 ubuntu 8٫10اذا كنا نستخدم نظام التشغيل 
 فعليك التأكد من ان تعريف كرت الشاشة يعمل ثم تستطيع التوجه الي برنامج مدير كرت

الشاشة الذي يص جهازك مثل اجهزة نفيديا نستطيع التحكم ف حجم الشاشة عن طريق 
System > Admin >Nvidia X server settings 
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بعد ما قمنا بتعريف كرت الشاشة والشاشة جيدا الن ننظم سطح الكتب الاص بنا 
ند ان سطح الكتب فارغ ولكن

 ؟كيف نضع ايكونة الكمبيوتر والستندات علي سطح الكتب 
 alt+f2نضغط علي زر 

Apps >Nautilus >Desktopونتار   gconf-editorثم نكتب 

ثم نعلم علي ما نريده ان يظهر علي سطح الكتب  

والن كيف نضيف اللغة العربية الي النظام ؟
نفتح خصائص الكيبورد كما ف الصورة 

 وبعدها نضغط layoutsثم نتار 
علي + ونتار الدولة وبعدها نتار 

اللغة العربية 
Addوبعدها نضغط علي كلمة 

بعدها ل نغلق خصائص الكيبورد 
الن قد اضفنا اللغة العربية ولكن كيف

يتم التبديل بي اللغات 
 other optionsنضغط علي 

layout switchingواختار 
واختار ما يناسب ف كيفية التبديل بي 

 واغلقcloseاللغات وبعدها اضغط 
خصائص الكيبورد 
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  Compiz Fusionاضافة مؤثرات الركة 
 بهذا البنامج الرائع تول نظامك الي نظام ثلثي البعاد يتلك السرعة والؤثرات الرائعة

 8٫04لتنصيب الؤثرات علي ابونتو 
System->Administration->Software Sources. Select the Third-Party Software tab

addواضغط علي كلمة 

ثم ضيف هذا 

deb http://ppa.launchpad.net/compiz/ubuntu hardy main

Add Sourceبعدها نضغط علي 
 وبعدها اغلق واعمل تديث للمستودعات وبعدها سيظهر بعض التحديثات الديدة الاصة بالكمبيوز ف مدير

التحديثات قم بعمل هذه التحديثات

ان ل تظهر هذه التحديثات قم بفتح الطرفية التمينال ونفذ هذا المر
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

بعدها قم بتسجيل خروج ثم سجل دخول وتتع بالؤثرات الثلثية البعاد 
تستطيع التعديل ف التأثيات الديدة من هنا 
System->Preferences->Appearance->Visual Effects

 8٫10لتنصيب الؤثرات علي ابونتو 
قم بفتح الطرفية التمينال ونفذ هذا المر

sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

الن قمنا بالنتهاء من تنزيل الؤثرات الثلثية البعاد للنظام تستطيع تعديل الصائص بنفسك 
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 نظام التشغيل ابونتو ادمج بداخله عدد من البامج الانية واليدة ف الستخدام وسهوله ف التعامل
معها نتعرف سويا علي اهم البامج الدمة بداخل نظام التشغيل ابونتو 

 OpenOffice البامج الكتبية
الت تتوي علي 

OpenOffice word ورد الشبيه بيكروسوفت 
OpenOffice Spreadsheet اكسل الشبيه بيمكروسوفت 
OpenOffice Presentation بور بوينت الشبيه بيمكروسوفت

 البامج الاصة بالنتنت
Pidgin 

وهو البنامج الاص للمحادثات الفورية وتستطيع عن طريقه الدخول 
الي اكثر من حساب ف وقت واحد وهو الاسنجر الاص بالبونتو

تستطيع عن طريقه الدخول الي اكثر من حساب مثل 
)hotmail-yahoo-aol-gmail واكثر (

FireFox
التصفح الناري كما يطلقون عليه الفايرفوكس هو افضل التصفحات

علي مستوي العال تصفح مواقع النتنت وانت ف امان مع 
هذا التصفح القوي الذي يدعمه الليي حول العال 

evolution mail

تصفح البيد اللكتوني الاص بك بهذا البنامج الرائع الدمج بداخل 
نظام التشغيل ابونتو 
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البامج الاصة بالوسائط التعددة
Movie Player 

برنامج موف بلير او مشغل توتيم هو واحد من افضل البامج 
الاصة بعرض الوسائط التعددة الصوت والصورة 

Rhythmbox Player

 Jet Audioبرنامج مشغل اللفات الصوتيه شبيه ببنامج 
وهو برنامج ميز تستطيع تشغيل وعمل قوائم تشغيل وتكم ف 

خصائص تشغيل الغاني بطريقه سهله 

Brasero Disk Burining

برنامج النسخ علي القراص وعن طريقه تستطيع حرق او انشاء 
اسطوانات صوتيه او فيديو وايضا انشاء اسطوانات انظمة التشغيل 

 Neroشبيه ببنامج النيو 

 من البامج الاصة بالوسائط التعددة الزيدهل تريد 
هذا سهل جدا ما عليك سوي ان تضغط علي 
Apllications ---> add and remove
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 البامج الاصة بالصور والرافيكس
F-spot photo manager

برنامج متخصص ف عرض وإدارة  الصور
 علي الهاز وبه العديد من الصائص اليدة 

بواسطته تستطيع ان تبحث وتنظم صورك بطريقة جيدة
للعرض . 

Gimp

برنامج جيمب برنامج حر وماني متخصص 
ف ترير الصور به العديد من الصائص اليدة 

الت تعل منه منافس جيد للفوتوشوب 
سهل ف التعامل 

Xsane

برنامج خاص بادارة  واستخراج الصور  من الاسح 
الضوئي او السكانر 
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 اخريهل مازلت تريد برامج 

 add and removeهناك اكثر من طريقة والولي عن طريق 

synapticوالثانية عن طريق 

depوالثالثة عن طريق تنزل البنامج وتسطيبه وبيكون امتداده 
ويكون خاص للبونتو 

هناك الكثي من البامج الضافية اليدة الوجوده بداخل الستودعات والكتبات قم 
بتجربه هذه البامج واعطي رايك عن بيئة عمل هذه البامج وابقي علي ما يناسبك 

منها .

 ملحوظة هامة

اذا كان هناك الشاكل الت تواجهك ف استخدام بعض البامج ل تتدد ان تبحث بداخل 
اي مرك بث وافضل ان يكون جووجل وان تبحث عن حل لشكلتك سواء بالعربي او

باللغة النليزية حيث يتمتع ابونتو بدعم قوي وعلي مستوي عالي .
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برامج انصح بها 
Picasa

برنامج رائع ف ادارة الصور وتنظيمها وعرضها والتعديل ف 
خصائصها تستطيع تميله من هنا 

http://picasa.google.com/linux

Filezilla

 ftpمن افضل البنامج ف إدارة الوقع والربط 
برنامج ماني وميز وتستطيع تميله من البحث عنها بداخل 

Synaptic

Opera 
يعتب من افضل التصفحات الانية حول العال بداخله العديد 

من المييزات الت ينفرد بها عن التصفحات الخري 
تستطيع تميله من هنا 

http://www.opera.com/download/ 

Google Desktop

برنامج رائع بيث يتاز بالكثي من المكانيات الدهشة 
* إمكانية البحث ف حاسوبكم بسهولة البحث ف الويب.

 Gmail* إمكانية البحث ف متويات ملفاتكم وبريدكم اللكتوني 
* إمكانية البحث عن البامج وفتح البامج الوجودة بضغطة زر واحدة 

http://arabicubuntusupport.wordpress.com/
http://www.opera.com/download/
http://picasa.google.com/linux/
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عن الكتاب 

 احببت ان اكتب كتاب يكون سريع ومتصر للقارئ عن نظام التشغيل ابونتو دون ان اجعله
 يل من طول الكتاب وقراءة كلم ليس هو باجة اليه

 الكتاب نسخة مفتوحه امام الميع للتعديل فيه وللضافه  وطرحه ماني للجميع
& openoffice writer  openoficce" ت تصميم وكتابة الكتاب عن طريق  impress ”

شكر لكل من  
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