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أ) أكمل الجمل التالية:
 )1توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل .................................................................
 )2يمكن من خالل إلاعدادات إلاقليمية تغيير ,................................................................,................................................................
.................................................................,................................................................,................................................................
إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ................................................................اختر .................................................................
 )3لفتح أيقونة 
 )4لتغيير اعدادات الدولة من تبويب ................................................................اختر الدولة.
 )5بعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر ................................................................إلجراء التعديل
 )6يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب .................................................................
 )7لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة الدولة اختر ..............................................................من داخلقاةمة. Digit Substitution
 )8لتغيير نمط عرض ألارقام للكتابة باللغة الانجليزية اختر ..........................................................من داخل قاةمة. Digit Substitution
 )9لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة النص اختر ..............................................................من داخلقاةمة. Digit Substitution
 )11يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة .................................................................
 )11يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب .................................................................
 )12يتم الضغط على زر ................................................................فى حالة تغيير إلاعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة .
 )13يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة .................................................................
 )14يمكن تغيير رمز العملة من قاةمة .................................................................
 )15يمكن تغيير رمز العملة من تبويب .................................................................
 )16حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل .................................................................
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 )17إلضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر ................................................................من تبويب .................................................................
 )18بعد الضغط على زر  detailsيتم الضغط على زر ................................................................إلضافة لغة جديدة.
 )19يتم اختيار اللغة املطلوبة من داخل قاةمة .................................................................
 )21يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح من تبويب .................................................................
 )21يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة .................................................................
 )22إلضافة طابعة جديدة اضغط على زر .................................................................
................................................................ )23من وحدات إلاخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.
 )24لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ................................................................اختر .................................................................
 )25فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر .................................................................
 )26تتم إدارة الطابعة من داخل قاةمة .................................................................
 )27إليقاف طباعة ملف واحد اختر  ................................................................من القاةمة املختصرة.
 )28إللغاء طباعة ملف واحد اختر  ................................................................من القاةمة املختصرة.
 )29إللغاء طباعة ملف واحد اضغط على امللف ثم اختر  ................................................................من لوحة املفاتيح.
 )31إليقاف طباعة كل امللفات من قاةمة  ................................................................ختر .................................................................
 )31إللغاء طباعة كل امللفات من قاةمة  ................................................................اختر .................................................................
 )32بعد تتبع خطوات املعالج قم بالضغط على زر .................................................................
 )33لجعل الطابعة هى الطابعة إلافتراضية ,اضغط على الطابعة بزر الفأرة ألايمن ثم اختر ................................................................
 )34إلزالة الطابعة اضغط على الطابعة بزر الفأرة ألايمن ثم اختر  ................................................................من القاةمة املختصرة.
 )35من أنواع الشبكات ................................................................., ................................................................
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 ................................................................ )36هى اتصال جهازين أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات بينهم.
 )37يمكن أن توجد الشبكات داخل  ..........................................................أو  ...........................................................أو ..............................................................
 ................................................................ )38هى اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة صغيرة.
................................................................. )39هى اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة كبيرة.
 ................................................................, ................................................................, ................................................................ )41أمثلة على أشكال الشبكات.
 ................................................................ )41هو اتصال ماليين من الشبكات حول العالم بحيث يمكن تبادل البيانات بينهم.
 )42من خدمات إلانترنت ................................................................., ................................................................, ................................................................
 ................................................................ )43من خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها ارسال واستقبال الرساةل.
 ................................................................ )44من خدمات إلانترنت وتستخدم فى البحث عن معلومات خالل الشبكة.
 ................................................................ )45من خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها التحدث بين جهازين كمبيوتر أو أكثر فى نفس
الوقت.
 ................................................................ )46من خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها التنقل من موقع إلى موقع أخر.
 ................................................................ )47من خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها نقل ملف أو برنامج من إلانترنت إلى جهاز
الكمبيوتر.
 ................................................................ )48من خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها جمع معلومات فى أى من مجاالت العلم.
 ................................................................ )49من خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها شراء أى سلعة بإستخدام كارت الفيزا.
 ................................................................ )51برنامج يستخدم فى البحث عن مواقع داخل الشبكة.
 ................................................................, ................................................................ )51من أمثلة على محركات البحث.
 )52عنوان محرك البحث  Yahooهو .................................................................
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 )53عنوان محرك البحث  Googleهو .................................................................
 )54عنوان محرك البحث  AltaVistaهو .................................................................
 )55عنوان محرك البحث  Exciteهو .................................................................
 ................................................................ )56هى ناتج معالجة البيانات.
 )57املعلومات مهمة فى مجاالت كثيرة مثل .........................................................., .........................................................., .........................................................
 ................................................................ )58هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر بطرق غير شرعية.
 ................................................................ )59هو برنامج صغير يصيب جهاز الكمبيوتر.
 )61من أمثلة على الفيروسات ................................................................., ................................................................
 ................................................................ )61برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من الفيروسات.
ن.
 ................................................................ )62برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من املخترقو 
 ................................................................, ................................................................ )63من أمثلة على مضادات الفيروسات.
 )64يتم فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات بالضغط على القرص بزر الفأرة ألايمن ثم اختر ........................................................
 )65يمكن أن تنتقل الفيروسات من خالل  ................................................................أو .................................................................
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ب) ضع عالمة ()أو (:)

 )1ال يمكن تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر.

(

)

 )2تقع أيقونة إلاعدادات إلاقليمية واللغة داخل لوحة التحكم.

(

)

 )3يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة.

(

)

 )4لفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ابدأ  Startختر سطح املكتب.

(

)

 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة"."Calendar type



(

)

 )6يمكن اختيار بال أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض ألارقام.



(

)

 )7يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام "."Number



(

)

(

)

(

)

(

)

ى} العملة– الوقت { لتعكس الدولة الجديدة( .
 )11فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول ألاخر 

)

(

)

(

)

(

)

 )8يتم تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة "."Digit substitution



 )9يتم تغيير نمط عرض التاريخ ليالةم اعدادات دولتك.


 )11يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة الوقت.

 )12لتغيير العملة اضغط زر  Customizeثم قم بفتح تبويب الدولة.




 )13يمكن تغيير العملة من قاةمة رمز العملة.Currency symbol
 )14يتم فتح اعدادات اللغة بالضغط على زر  Customizeمن تبويب اللغة.

 )15إلضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح ,اختر اللغة العربية من داخل قاةمة "لغات إلادخال""."Input language




 )16ال يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات لوحة املفاتيح.



 )17قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوتر.

(

)

(

)

(

)
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(

)

 )18ال يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر.

(

)

(

)

(

)

 )22إلضافة طابعة جديدة اضغط على  Add a printerمن نافذة الطابعة .

(

)

 )23بعد تتبع خطوات املعالج يتم الضغط على زر "إلغاء".



(

)

 )24عند تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات املعالج.



(

)

اختيار واحدة منهم لتصبح ألاساسية.

 )25فى حالة اتصال أكثر من طابعة على جهاز الكمبيوتر يتم

(

)

 )26الطابعة من وحدات إلادخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.

(

)

(

)

 )28إليقاف طباعة كل امللفات اختر ""Cancel all documentsمن قاةمة "."Printer

(

)

 )29إللغاء طباعة كل امللفات اختر ""Pause printingمن قاةمة "."Printer

(

)

 )31إلزالة الطابعة اختر "حذف"من القاةمة املختصرة.





(

)

 LAN )31تعتبر من أنواع الشبكات فى نطاق واسع.





(

)

 )32النجم والخاتم من أمثلة أنواع الشبكات.





(

)



(

)

(

)

(

)

(

)

 )19توجد أيقونة ""Printer and Faxesداخل سطح املكتب.




 )21من ألافضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيح.
 )21لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر لوحة التحكم .

 )27يمكن التحكم فى الطابعة من خالل قاةمة "عرض""."View





 )33الهدف من إنشاء الشبكات هو تبادل البيانات.
 WAN )34اختصار لـ .Wide Area Network







 )35إلانترنت هو اتصال جهازين كمبيوتر فى منطقة صغيرة.
 )36أشكال الشبكات تعرض كيفية توصيل ألاجهزة مع بعضها.
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 )37الشبكة التي تأخذ شكل النجمة  Starو الخاتم  Ringالتي تأخذ شكل العقد الترابطية Meshهي من أنواع
ً
الشبكات التي صنفت تبعا لهيكلها.

(

)



(

)

(

)

 Yahoo,Google )41من أشهر محركات البحث.



(

)

 )41يمكن جمع املعلومات حول أى مادة علمية من خالل إلانترنت.



(

)

 )42املعلومات تؤثر فى مجال التعليم والصحة.



(

)

 )43املخترقون يقومون بسرقة البيانات لتخريبها.



(

)

 )44تتم حماية البيانات من خالل حماية مصدر البيانات.



(

)

 )45الفيروسات هى برامج تقوم بحماية أجهزة الكمبيوتر من الفيروسات.



(

)

 Avira,Norton. )46من ألامثلة على الفيروسات.



(

)

(

)

(

)

(

)

(

)



 )38برنامج مستعرض إلانترنت من ألامثلة على املستعرض.



 )39يمكن شراء سلع من إلانترنت بواسطة كارت الفيزا.

 Trojan,Auto run )47من ألامثلة على مضادات الفيروسات.
 )48ال يمكن حماية أجهزة الكمبيوتر من املخترقون.




 )49تنتشر الفيروسات من خالل ألاقراص املصابة أو إلانترنت.
 )51يمكن فحص الكمبيوتر من الفيروسات باستخدام مضادات الفيروسات .
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ج) اختر إلاجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 )1يتم تغيير الدولة ,اللغة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ من أيقونة (جهاز الكمبيوتر – سلة املحذوفات –
إلاعدادات إلاقليمية )
 )2توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل(لوحة التحكم  -Control Panelسطح املكتب – جهاز الكمبيوتر )
 )3يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ( –Digit substitutionالتاريخ – ألارقام )
 )4يتم تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة ( –Digit substitutionالتاريخ – ألارقام )
 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام لتصبح (  –Context –National –Noneجميع ما سبق )
 )6يتم تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب(التاريخ – نوع التقويم  –Calendar Typeعرض التاريخ )
 )7يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة(التاريخ – نوع التقويم – عرض التاريخ )
 )8بعد الانتهاء من خطوات عرض ألارقام اضغط زر (إلغاء  –Customize –Cancelتطبيق )apply
 )9يمكن تغيير العملة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ ,عرض الوقت بعد الضغط على زر (إلغاء –cancel
تخصيص –Customizeتطبيق )Apply
 )11إلضافة اللغة املطلوبة داخل لوحة املفاتيح من لوحة التحكم  Control Panelاختر (ابدأ –Start
اللغات  –Languagesإلاعدادات إلاقليمية )Regional Option
 ( )11لوحة املفاتيح – الفأرة – الطابعة )جهاز يستخدم لعرض النصوص والصور على ورق.
 )12لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر (سطح املكتب – لوحة التحكم  –Control Panelجهاز الكمبيوتر )
 )13إلضافة طابعة إضغط زر ( –Add a printerانهاء  –Finishالتالى )Next
 )14بعد إلانتهاء من تتبع خطوات املعالج اضغط زر (إضافة طابعة – انهاء  –Finishالتالى )Next
 )15فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر (إنهاء  –Finishيملك قرص  –Have a Diskطباعة )
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 )16إليقاف طباعة كل امللفات اختر ألامر (توقف  –pauseتوقف الطباعة –pause printing
إلغاء كل امللفات )cancel all documentsمن قاةمة الطباعة.
 )17إليقاف طباعة ملف واحد اختر ألامر (  pauseتوقف –  pause printingتوقف الطباعة –
إلغاء كل امللفات )cancel all documentsمن القاةمة املختصرة.
 )18إللغاء طباعة ملف واحد اختر ( deleteحذف – إلغاء  –cancelتوقف )pauseمن القاةمة املختصرة.
 )19إللغاء طباعة كل امللفات اختر (توقف – توقف الطباعة – إلغاء كل امللفات )من قاةمة الطباعة.
 )21إللغاء طباعة ملف واحد اضغط (حذف – إلغاء – ت وقف )من لوحة املفاتيح.
 )21إلزالة الطابعة من جهاز الكمبيوتر أضغط بزر الفأرة ألايمن على الطابعة ثم اختر(إزالة– حذف – إلغاء)
 )22لجعل الطابعة هى إلافتراضية اضغط بزر الفأرة ألايمن على الطابعة ثم اختر (إلغاء كل امللفات –
اجعلها الطابعة إلافتراضية )
 )23الشبكات مهمة فى حياتنا فيمكن أن نجد الشبكات داخل (البنوك – الشركات – املدارس – كل ماسبق )
( )24إلانترنت – -WWWالشبكة) هو اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات.
)LAN -WAN–WWW(. )25هو اختصار لـ .Wide Area Network
)LAN -WAN–WWW( )26هى شبكة فى منطقة واسعة.
)LAN -WAN–WWW( )27هى شبكة فى منطقة صغيرة.
 )28يوجد أشكال كثيرة للشبكات منها (نجم – حافلة – خاتم – شبكة – كل ما سبق )
( )29إلانترنت – –WWWالشبكة )هو اتصال ماليين الشبكات حول العالم.
( )31الدردشة – البريد إلالكترونى – كالهما )من أمثلة خدمات إلانترنت.
 )31يمكن شراء السلع من إلانترنت من خالل خدمة (التسوق – البريد إلالكترونى – الدردشة )
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( )32البحث – التعليم – التصفح ) خدمة يمكن من خاللها جمع املعلومات حول أى مادة علمية.
 )33يمكن إرسال واستقبال الرساةل من خالل خدمة (التسوق – البريد إلالكترونى – الدردشة )
 )34يمكن التحدث إلى ألاشخاص ألاخرون عبر الكمبيوتر من خالل خدمة (الدردشة – البريد إلالكترونى –
التصفح )
( )35البحث – التصفح – الدردشة) من خدمات إلانترنت يتم من خاللها التنقل من موقع إلى آخر.
 )36يمكن الحصول على برامج كثيرة من إلانترنت بواسطة خدمة ( البحث – التعلم  -إلانزال )
 )37من أمثلة محركات البحث –Yahoo–Google(.كالهما )
( )38البيانات – املعلومات – كالهما )هى ناتج معالجة البيانات.
 )39املعلومات لها أهمية فى مجاالت مختلفة مثل (التعليم – الصناعة – الصحة – ألامن – جميع ما سبق )
( )41الفيروسات – املخترقون – املستخدمون )هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر
بدون تصريح .
( )41مضادات إلاختراق – مضادات الفيروسات – املخترقون )برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من املخترقون.
 )42مضادات الفيروسات هى برامج تستخدم لحماية الكمبيوتر من(املخترقون – الفيروسات – املستخدمون)
 ( )43إلاختراق – املعلومات – الفيروس )هو برنامج صغير يصيب جهاز الكمبيوتر.
 )44يمكن أن تسرق املعلومات بواسطة (املستخدمون – املخترقون – كالهما )
 )45يمكن أن تنتشر الفيروسات من خالل (البريد إلالكترونى – ألاقراص املصابة – كالهما )
 )46من أمثلة الفيروسات)Norton–Avira–Auto run(.
 )47يمكن فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات بإستخدام (مضادات إلاختراق – مضادات الفيروسات – الفيروسات )
)Trojan–Auto run–MacAfee( )48من أمثلة مضادات الفيروسات.
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د) رتب الخطوات التالية
 )1لتغيير الدولة:



 (
 (

)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية قم بتغيير الدولة.
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.




 (
 (

)اضغط "تطبيق"
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".

 )2لتغيير نمط عرض ألارقام:
 
 
 
  
 
 

(
(
(
(
(
(

)قم بفتح تبويب "ألارقام".
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".
)اضغط "تطبيق"
إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
)من تبويب 
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
)من قاةمة ""Digit substitutionقم بإختيار ()None - National - Context

 )3لتغيير نمط عرض التاريخ :







(
(
(
(
(
(

)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
)اضغط "تطبيق"
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم ."Control Panel
)من قاةمة "نوع التقويم "ثم بتغيير عرض التاريخ.
)قم بفتح تبويب "التاريخ".
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.

 )4لتغيير رمز العملة:






(
(
(
(
(

)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
)قم بفتح تبويب "العملة".Currency
)اضغط ""Apply
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
)من قاةمة "رمز العملة "ثم بتغيير عرض العملة.



(

)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
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 )5لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية :






(
(
(
(
(
(



 (

)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
)اضغط زر ""Add
)اضغط "موافق"OK
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
)من قاةمة "لغات إلادخال "ثم بإختيار اللغة العربية.
)اضغط ""Apply

)من تبويب ""Languageاضغط زر "."Details

 )6أعد ترتيب الجمل التالية الضافةالطابعة :
  (

)اختر رمز الطابعة.



 (

)أتبع خطوات املعالج.



 (

)اضغط زر "." Add a printer



 (

)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel



 (

)اضغط ""Apply
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ه ـ)صل التبويب التالي الخاصة بايقونة الاعدادات إلاقليمية واللغة بما تقوم به من تغييرات :


أ)تغيير العملة

Regional options )1



ب)تغيير الدولة

Date )3



ج)حل مشاكل اللغة

Currency )4



د)تغيير نمط عرض ألارقام

Number )2



Languages )5
() ...... ,1


()...... ,2

ه ـ)تغيير نمط عرض التاريخ
()...... ,3

()...... ,4

()...... ,5

صل:
أ) رمز الطابعة

 )1


ب) شكل خاتم ()Ring

 )2


ج) Norton

 )3


د) شكل نجم ()Star

 )4


ه) شكل حافلة ()Bus

 )5


و) إلاعدادت إلاقليمية

 )6
() ...... ,1

()...... ,2

()...... ,3

()...... ,4

()...... ,5

()...... ,6

()...... ,7
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و)أكتب املصطلح العلمى:
().....................................................................

 )1اتصال جهاز كمبيوتر أو أكثر فى مساحة صغيرة.
 )2اتصال جهاز كمبيوتر أو أكثر فى مساحة كبيرة.



().....................................................................

 )3اتصال ماليين من الشبكات حول العالم.



().....................................................................

 )4برنامج صغير يسبب إصابة لجهاز الكمبيوتر.



().....................................................................

 )5برنامج يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر من الفيروسات .

().....................................................................



().....................................................................

 )6برنامج يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر من املخترقون.

 )7أشخاص غير معروفين يحاولون اختراق جهاز الكمبيوتر.

().....................................................................

 )8اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر لتبادل البيانات بينهم .

().....................................................................



().....................................................................

 )9قاةمة تستخدم فى التحكم فى ملفات الطباعة.

 )11أيقونة تستخدم فى التحكم فى تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر).....................................................................( .
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إجابات ألاسئلة
أ) أكمل الجمل التالية:
 )1توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل لوحة التحكم .Control Panel
 )2يمكن من خالل إلاعدادات إلاقليمية تغيير الدولة,العملة,عرضألارقام,عرضالتاريخ,حلمشاكلاللغة.
 )3لفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة Startاختر لوحة التحكم .Control Panel
 )4لتغيير اعدادات الدولة من تبويب إلاعدادات إلاقليميةRegional Optionsاختر الدولة.
 )5بعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر Applyإلجراء التعديل
ألارقام من تبويب ألارقام .Numbers
 )6يمكن تغيير نمط عرض 
 )7لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة الدولة اختر Nationalمن داخلقاةمة. Digit Substitution
 )8لتغيير نمط عرض ألارقام للكتابة باللغة الانجليزية اختر  Noneمن داخل قاةمة. Digit Substitution
 )9لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة النص اختر  Contextمن داخلقاةمة. Digit Substitution
 )11يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة .Digit Substitution
 )11يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب التاريخ .Date
 )12يتم الضغط على زر  Customizeفى حالة تغيير إلاعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة .
 )13يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة نوع التقويم .Calendar Type
 )14يمكن تغيير رمز العملة من قاةمة رمز العملة . Currency Symbol
 )15يمكن تغيير رمز العملة من تبويب العملة .Currency
 )16حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل لوحة املفاتيح.
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 )17إلضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر Detailsمن تبويب اللغات .Languages
 )18بعد الضغط على زر  detailsيتم الضغط على زر Addإلضافة لغة جديدة.
 )19يتم اختيار اللغة املطلوبة من داخل قاةمة لغات إلادخال .Input language
 )21يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح من تبويب اللغات. Languages
 )21يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة .Printer and Faxes
 )22إلضافة طابعة جديدة اضغط على زر .Add a printer
 )23الطابعةمن وحدات إلاخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.
 )24لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة  Startاخترلوحة التحكم .Control Panel
 )25فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر يملك قرص .Have disk
 )26تتم إدارة الطابعة من داخل قاةمة (Printerالطابعة).
 )27إليقاف طباعة ملف واحد اختر توقف ( )Pauseمن القاةمة املختصرة.
 )28إللغاء طباعة ملف واحد اختر إلغاء ( )Cancelمن القاةمة املختصرة.
 )29إللغاء طباعة ملف واحد اضغط على امللف ثم اختر حذف ()Deleteمن لوحة املفاتيح.
 )31إليقاف طباعة كل امللفات من قاةمة (Printerالطابعة)اختر إيقاف الطباعة (.)Pause printing
 )31إللغاء طباعة كل امللفات من قاةمة (Printerالطابعة)اختر إلغاء كل امللفات (.)Cancel all documents
 )32بعد تتبع خطوات املعالج قم بالضغط على زر إنهاء (.)Finish
 )33لجعل الطابعة هى الطابعة إلافتراضية ,اضغط على الطابعة بزر الفأرة ألايمن ثم اختر
(set as default printerاجعلها الطابعة إلافتراضية).
 )34إلزالة الطابعة اضغط على الطابعة بزر الفأرة ألايمن ثم اختر حذف ()Deleteمن القاةمة املختصرة.
الفصل الدراسى األول
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 )35من أنواع الشبكات .WAN,LAN
 )36الشبكةهى اتصال جهازين أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات بينهم.
 )37يمكن أن توجد الشبكات داخل البنوكأو الشركاتأو املدارس.
 )38الشبكة املحليةLANهى اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة صغيرة.
 )39شبكة املجال الواسعWANهى اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة كبيرة.
 )41حافلة,نجم,خاتمأمثلة على أشكال الشبكات.
 )41إلانترنتهو اتصال ماليين من الشبكات حول العالم بحيث يمكن تبادل البيانات بينهم.
 )42من خدمات إلانترنت البحث,التسوق,التصفح.
 )43البريد إلالكترونىمن خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها ارسال واستقبال الرساةل.
 )44البحثمن خدمات إلانترنت وتستخدم فى البحث عن معلومات خالل الشبكة.
 )45الدردشةمن خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها التحدث بين جهازين كمبيوتر أو أكثر فى نفس الوقت.
 )46التصفحمن خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها التنقل من موقع إلى موقع أخر.
 )47إلانزالمن خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها نقل ملف أو برنامج من إلانترنت إلى جهاز الكمبيوتر.
 )48التعليممن خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها جمع معلومات فى أى من مجاالت العلم.
قمن خدمات إلانترنت ويمكن من خاللها شراء أى سلعة بإستخدام كارت الفيزا.
 )49التسو 
 )51محركات البحثبرنامج يستخدم فى البحث عن مواقع داخل الشبكة.
Yahoo,Google )51من أمثلة على محركات البحث.
 )52عنوان محرك البحث  Yahooهو .www.yahoo.com
 )53عنوان محرك البحث  Googleهو .www.Google.com
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 )54عنوان محرك البحث  AltaVistaهو .www.Altavista.com
 )55عنوان محرك البحث  Exciteهو .www.Excite.com
 )56املعلوماتهى ناتج معالجة البيانات.
 )57املعلومات مهمة فى مجاالت كثيرة مثل التعليم,الصناعة,الطب.
 )58املخترقونهم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر بطرق غير شرعية.
 )59الفيروسهو برنامج صغير يصيب جهاز الكمبيوتر.
 )61من أمثلة على الفيروسات .Auto run,Trojan
 )61مضادات الفيروساتبرنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من الفيروسات.
 )62مضادات إلاختراقبرنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من املخترقون.
Norton,Avira )63من أمثلة على مضادات الفيروسات.
 )64يتم فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات بالضغط على القرص بزر الفأرة ألايمن ثم اختر فحص .Scan
 )65يمكن أن تنتقل الفيروسات من خالل ألاقراص املصابةأو البريد إلالكترونى.

ب) ضع عالمة ()أو (:)

 )1ال يمكن تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر.

()

 )2تقع أيقونة إلاعدادات إلاقليمية واللغة داخل ل وحة التحكم.

()

 )3يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة.

()

 )4لفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ابدأ  Startاختر سطح املكتب.

()

 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة"."Calendar type



()

 )6يمكن اختيار بال أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض ألارقام.



()
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 )7يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام "."Number
 )8يتم تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة "."Digit substitution

()



()



 )9يتم تغيير نمط عرض التاريخ ليالةم اعدادات دولتك.

()



 )11يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة الوقت.

()



 )11فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول ألاخرى} العملة– الوقت { لتعكس الدولة الجديدة)( .
 )12لتغيير العملة اضغط زر  Customizeثم قم بفتح تبويب الدولة.



()

 )13يمكن تغيير العملة من قاةمة رمز العملة.Currency symbol



()

 )14يتم فتح اعدادات اللغة بالضغط على زر  Customizeمن تبويب اللغة.

()

 )15إلضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح ,اختر اللغة العربية من داخل قاةمة "لغات إلادخال""."Input language


()



 )16ال يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات لوحة املفاتيح.

()



()

 )17قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوتر.
 )18ال يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر.
 )19توجد أيقونة ""Printer and Faxesداخل سطح املكتب.

()



()



()

 )21من ألافضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيح.
 )21لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر لوحة التحكم .





()

 )22إلضافة طابعة جديدة اضغط على  Add a printerمن نافذة الطابعة .

()

 )23بعد تتبع خطوات املعالج يتم الضغط على زر "إلغاء".



()

 )24عند تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات املعالج.



()
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اختيار واحدة منهم لتصبح ألاساسية.

 )25فى حالة اتصال أكثر من طابعة على جهاز الكمبيوتر يتم

()

 )26الطابعة من وحدات إلادخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.

()

 )27يمكن التحكم فى الطابعة من خالل قاةمة "عرض""."View





()

 )28إليقاف طباعة كل امللفات اختر ""Cancel all documentsمن قاةمة "."Printer

()

 )29إللغاء طباعة كل امللفات اختر ""Pause printingمن قاةمة "."Printer

()

 )31إلزالة الطابعة اختر "حذف"من القاةمة املختصرة.





()

 LAN )31تعتبر من أنواع الشبكات فى نطاق واسع.





()

 )32النجم والخاتم من أمثلة أنواع الشبكات.





()



()

 )33الهدف من إنشاء الشبكات هو تبادل البيانات.
 WAN )34اختصار لـ .Wide Area Network

()



 )35إلانترنت هو اتصال جهازين كمبيوتر فى منطقة صغيرة.



()

 )36أشكال الشبكات تعرض كيفية توصيل ألاجهزة مع بعضها.



()

 )37الشبكة التي تأخذ شكل النجمة  Starو الخاتم  Ringالتي تأخذ شكل العقد الترابطية Meshهي من أنواع
ً
الشبكات التي صنفت تبعا لهيكلها.

()



 )38برنامج مستعرض إلانترنت من ألامثلة على املستعرض.
 )39يمكن شراء سلع من إلانترنت بواسطة كارت الفيزا.

()








()

 Yahoo,Google )41من أشهر محركات البحث.



()

 )41يمكن جمع املعلومات حول أى مادة علمية من خالل إلانترنت.



()

 )42املعلومات تؤثر فى مجال التعليم والصحة.



()
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 )43املخترقون يقومون بسرقة البيانات لتخريبها.

()



 )44تتم حماية البيانات من خالل حماية مصدر البيانات.



()

 )45الفيروسات هى برامج تقوم بحماية أجهزة الكمبيوتر من الفيروسات.



()

 Avira,Norton )46من ألامثلة على الفيروسات.



()

 Trojan,Auto run )47من ألامثلة على مضادات الفيروسات.

()



ن.
 )48ال يمكن حماية أجهزة الكمبيوتر من املخترقو 



 )49تنتشر الفيروسات من خالل ألاقراص املصابة أو إلانترنت.



()
()



()

 )51يمكن فحص الكمبيوتر من الفيروسات باستخدام مضادات الفيروسات .

ج) اختر إلاجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 )1يتم تغيير الدولة ,اللغة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ من أيقونة (جهاز الكمبيوتر – سلة املحذوفات –
إلاعدادات إلاقليمية)
 )2توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل(لوحة التحكم  -Control Panelسطح املكتب – جهاز الكمبيوتر )
 )3يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ( –Digit substitutionالتاريخ –ألارقام)
 )4يتم تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة ( –Digit substitutionالتاريخ – ألارقام )
 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام لتصبح ( –Context –National –Noneجميع ما سبق)
 )6يتم تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب(التاريخ– نوع التقويم  –Calendar Typeعرض التاريخ )
 )7يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة(التاريخ –نوع التقويم– عرض التاريخ )
 )8بعد الانتهاء من خطوات عرض ألارقام اضغط زر (إلغاء –Customize –Cancelتطبيق )Apply
 )9يمكن تغيير العملة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ ,عرض الوقت بعد الضغط على زر (إلغاء –Cancel
تخصيص –Customizeتطبيق )Apply
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 )11إلضافة اللغة املطلوبة داخل لوحة املفاتيح من لوحة التحكم  Control Panelاختر (ابدأ –Start
اللغات –Languagesإلاعدادات إلاقليمية )Regional Option
 ( )11لوحة املفاتيح – الفأرة –الطابعة)جهاز يستخدم لعرض النصوص والصور على ورق.
 )12لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر (سطح املكتب –لوحة التحكم  –Control Panelجهاز الكمبيوتر )
 )13إلضافة طابعة إضغط زر ( –Add a printerانهاء  –Finishالتالى )Next
 )14بعد إلانتهاء من تتبع خطوات املعالج اضغط زر (إضافة طابعة –انهاء  –Finishالتالى )Next
 )15فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر (إنهاء –finishيملكقرص  –Have a Diskطباعة )
 )16إليقاف طباعة كل امللفات اختر ألامر (توقف –pauseتوقفالطباعة –pause printing
إلغاء كل امللفات )cancel all documentsمن قاةمة الطباعة.
 )17إليقاف طباعة ملف واحد اختر ألامر (  pauseتوقف–  pause printingتوقف الطباعة –
إلغاء كل امللفات )cancel all documentsمن القاةمة املختصرة.
 )18إللغاء طباعة ملف واحد اختر ( deleteحذف –إلغاء  –cancelتوقف )pauseمن القاةمة املختصرة.
 )19إللغاء طباعة كل امللفات اختر (توقف – توقف الطباعة –إلغاء كل امللفات)من قاةمة الطباعة.
 )21إللغاء طباعة ملف واحد اضغط (حذف–إلغاء– توقف )من لوحة املفاتيح.
 )21إلزالة الطابعة من جهاز الكمبيوتر أضغط بزر الفأرة ألايمن على الطابعة ثم اختر(إزالة–حذف– إلغاء)
 )22لجعل الطابعة هى إلافتراضية اضغط بزر الفأرة ألايمن على الطابعة ثم اختر (إلغاء كل امللفات –
اجعلها الطابعة إلافتراضية)
 )23الشبكات مهمة فى حياتنا فيمكن أن نجد الشبكات داخل (البنوك – الشركات – املدارس –كل ماسبق)
( )24إلانترنت –-WWWالشبكة) هو اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات.
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)LAN -WAN–WWW( )25هو اختصار لـ .Wide Area Network
)LAN -WAN–WWW( )26هى شبكة فى منطقة واسعة.
)LAN -WAN–WWW( )27هى شبكة فى منطقة صغيرة.
 )28يوجد أشكال كثيرة للشبكات منها (نجم – حافلة – خاتم – شبكة –كل ما سبق)
( )29إلانترنت– –WWWالشبكة )هو اتصال ماليين الشبكات حول العالم.
( )31الدردشة – البريد إلالكترونى –كالهما) من أمثلة خدمات إلانترنت.
ق– البريد إلالكترونى – الدردشة )
 )31يمكن شراء السلع من إلانترنت من خالل خدمة (التسو 
( )32البحث– التعليم – التصفح ) خدمة يمكن من خاللها جمع املعلومات حول أى مادة علمية.
 )33يمكن إرسال واستقبال الرساةل من خالل خدمة (التسوق –البريد إلالكترونى– الدردشة )
 )34يمكن التحدث إلى ألاشخاص ألاخرون عبر الكمبيوتر من خالل خدمة (الدردشة–البريد إلالكترونى–
التصفح )
( )35البحث –التصفح–الدردشة) من خدمات إلانترنت يتم من خاللها التنقل من موقع إلى آخر.
 )36يمكن الحصول على برامج كثيرة من إلانترنت بواسطة خدمة (البحث – التعلم -إلانزال)
 )37من أمثلة محركات البحث–Yahoo–Google(.كالهما)
( )38البيانات –املعلومات– كالهما )هى ناتج معالجة البيانات.
 )39املعلومات لها أهمية فى مجاالت مختلفة مثل (التعليم – الصناعة – الصحة – ألامن –جميع ما سبق)
( )41الفيروسات –املخترقون– املستخدمون )هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر
بدون تصريح .
( )41مضادات إلاختراق– مضادات الفيروسات – املخترقون )برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من املخترقون.
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 )42مضادات الفيروسات هى برامج تستخدم لحماية الكمبيوتر من(املخترقون –الفيروسات– املستخدمون)
( )43إلاختراق – املعلومات –الفيروس)هو برنامج صغير يصيب جهاز الكمبيوتر.
 )44يمكن أن تسرق املعلومات بواسطة (املستخدمون –املخترقون– كالهما )
 )45يمكن أن تنتشر الفيروسات من خالل (البريد إلالكترونى – ألاقراص املصابة –كالهما)
 )46من أمثلة الفيروسات)Norton–Avira–Auto run(.
 )47يمكن فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات بإستخدام (مضادات إلاختراق –مضادات الفيروسات– الفيروسات )
)Trojan–Auto run–MacAfee( )48من أمثلة مضادات الفيروسات.


د) رتب الخطوات التالية
 )1لتغيير الدولة:



 ()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية قم بتغيير الدولة.
 ()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.




 ()4اضغط "تطبيق"
 ()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".

 )2لتغيير نمط عرض ألارقام:
 
 
 
  
 
 





()4قم بفتح تبويب "ألارقام".
()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".
()6اضغط "تطبيق"
()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
()5من قاةمة ""Digit substitutionقم بإختيار ()None - National - Context
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 )3لتغيير نمط عرض التاريخ :







()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
()6اضغط "تطبيق"
()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم ."Control Panel
()5من قاةمة "نوع التقويم "ثم بتغيير عرض التاريخ.
()4قم بفتح تبويب "التاريخ".
()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.

 )4لتغيير رمز العملة:







()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
()4قم بفتح تبويب "العملة".Currency
()6اضغط ""Apply
()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
()5من قاةمة "رمز العملة "ثم بتغيير عرض العملة.
()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize

 )5لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية :








()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
()4اضغط زر ""Add
()7اضغط "موافق"OK
()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
()5من قاةمة "لغات إلادخال "ثم بإختيار اللغة العربية.
()6اضغط ""Apply

 ()3من تبويب ""Languageاضغط زر "."Details

 )6أعد ترتيب الجمل التالية إلضافةالطابعة :
  ()2اختر رمز الطابعة.


 ()4أتبع خطوات املعالج.



 ()3اضغط زر "." Add a printer



 ()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel



 ( )5اضغط ""Apply
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ه ـ)صل التبويب التالي الخاصة بايقونة الاعدادات إلاقليمية واللغة بما تقوم به من تغييرات :


أ)تغيير العملة

Regional options )1



ب)تغيير الدولة

Date )3



ج)حل مشاكل اللغة

Currency )4



د)تغيير نمط عرض ألارقام

Number )2



Languages )5
( ,1ب )


( , 2د )

ه ـ)تغيير نمط عرض التاريخ
( ,3هـ)

( ,5ج)

( ,4أ)

صل:
 )1

أ) رمز الطابعة


 )2

ب) شكل خاتم ()Ring


 )3

ج) Norton


 )4

د) شكل نجم ()Star

 )5

ه) شكل حافلة ()Bus

 )6

و) إلاعدادت إلاقليمية




( ,1د )

( ,2هـ)

( , 3و )

( , 4أ )

( ,5ب)

( ,6ج)
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و)أكتب املصطلح العلمى:
(الشبكة املحلية)

 )1اتصال جهاز كمبيوتر أو أكثر فى مساحة صغيرة.
 )2اتصال جهاز كمبيوتر أو أكثر فى مساحة كبيرة.



(شبكة املجال الواسع)

 )3اتصال ماليين من الشبكات حو ل العالم.



(إلانترنت)

 )4برنامج صغير يسبب إصابة لجهاز الكمبيوتر.



(الفيروس)

 )5برنامج يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر من الفيروسات .
 )6برنامج يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر من املخترقون.



(مضادات الفيروسات)
(مضادات إلاختراق)

 )7أشخاص غير معروفين يحاولون اختراق جهاز الكمبيوتر.

ن)
(املخترقو 

 )8اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر لتبادل البيانات بينهم .

(الشبكة)



(الطابعة)

 )9قاةمة تستخدم فى التحكم فى ملفات الطباعة.

 )11أيقونة تستخدم فى التحكم فى تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر( .إلاعدادات إلاقليمية)
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ألازهرية للعام الدراس ى  1436/1435ه ـ  2115/2114م
حل امتحان الشهادة إلابتداةية 
 -1اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس:
أ) Pause printing
ب) ضار
ج) LAN
د) Tab
ه) Internet Explorer
 -2اكمل العبارات التالية :
أ) Hacker
ب) Google
ج) Chat
د) Date
ه) WAN
 -3ضع عالمة ()او (:)
أ) 
ب) 
ج) 
د) 
ه) 
 -4اختر من العمود (ب)ما بناسب كل عبارة من عبارات العمود (أ):
(أ )6 ،
( ب )4 ،
( ج )5 ،
( د )2 ،

( هــ )3 ،
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