
   Linux  شرح بالصور لتشغيل اللغة العربية فى لينوكس 

السلم عليكم أخوتى

 الحمد ل فقد تعلمت كيفية رفع صور من الديسك توب وعلية سأضع بعض
 الموضوعات المدعمة بالصور لتسهيل تعلم الكتابة باللغة العربية للمستخدمين

الجدد لنظام تشغيل لينوكس
 اضغط على الصور لكبير حجمها وستظهر لك فى صفحة جديدة بحجم== ملحوظة 

كبير ويمكن الكبير اكثر بالعدسة الزووم
10,2والصور هنا للينوكس سوزى 

2007ونفس الخطوات فى لينوكس ماندريافا

 و تقريبا كل توزبعات اللينوكس ألن الكيرنل لهم واحد فقط أبحث عن العناوين
الرئيسية في القوائم عندك 

Favoritesأختار  == startاستارت أو علمة السحلية للسوزى == ومن قائمة أبدـء 
Configure Disktopومنها أختار , 

فتظهر لك تلك النافذة بالصورة السابقة

Regional & Accessibilityواختار منها 

فتظهر لك تلك النافذة
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Keybourd Layoutومنها أختار 

كما بالصورة 

ومن النافذة التالية تمكنك عمل أضافة للغة العربية وأى لغة أخرى

و

Addفقط علم على اللغة وأضغط مرتين على الصورة أو أضغط على كلمة 

بمجرد وجود أكثر من لغة ستجد العلمة قد ظهرت بالسفل فى التول بار,

وبالنسبة لتكبير الخطوط فمن هنا
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 ووهذا الشرح ينطبق على كل أنواع اللينوكس مع اختلفات بسيطة فى شكل
النوافذ

وهنا طريقة التبديل بين اللعات من خلل لوحة المفاتيح

وشكرا لكم    

 وأن كانت الصورة غير واضحة فيمكن عمل كليك يمين وأختيا ر
view image

و التكبير للصورة لرؤية الكلم بصورة أفضل,

سف الموضوع األصلى بدون صور .. يبدو ان مده رفعها قد انتهت .. عذر̀ا)( مع األ

 مبتدىء لينوكس
.: مشرف سابق :
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fakir 
إداري سابق

السلم عليكم
بعد تثبيت الحرف العربية افتح سطر الوامر و اكتب

كود:
setxkbmap -layout "us,ar" -option "grp:alt_shift_toggle"

Alt+Shiftو للتحويل بين اللغتين استعمل 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابوعمر.عبدال 
.fakir: أخي

 والقوائم في بعض البرامج مثل .. 10.2أنا الن أكتب باللغة العربية من سوسزي 
 لكني لم أستطع إضافة اللغة العربية في.. ، بالعربي كذلك Gwgetفيرفوكس، 

Country/Region> Add Language حيث ل يوجد إل اللغة النجليزية فقط
 من.. علمة ابدأ .. حيث أريد أن تكون الواجهة الرسومية من اليمين لليسار .. 

..اليمين
..مقدم̀ا.. ولك تحياتي وتقديري 

السلم عليكم
 ثم اضف العربية.language ثم system ثم yastاذهب الى 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة البحر األحمر 
fakirشكر̀ا سعادة المشرف العام 

العفو اخي ، رجاءا ل داع لكلمة سعادة المشرف العام خشية ان اصدق 
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