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 خصائص سطح المكتب 
 

 .قم بتغير خلفية الشاشة 
 .اختر شاشة توقف معينة واجعل وقت االنتظار دقيقتين 

  
 ترتيب األيقونات على سطح المكتب 

 
 رتب األيقونات حسب الحجم 
  إلى منتصف سطح المكتب)My Computer(انقل أيقونة  
 كتبلم  الموجودة على سطح ااأليقونات لجميع )Shortcut(قم بإنشاء  
 ثم انشىء مجلد داخله سمه قم بإنشاء مجلد على سطح المكتب وسمه النجاح 

 .االقتصاد
  .)Modified(سب تاريخ التعديلرتب األيقونات ح 
 )؟؟؟(   )Recycle Bin(غير اسم سلة المحذوفات  
 )؟؟؟(      )Recycle Bin(احذف سلة المحذوفات  
 .اخفي جميع األيقونات عن سطح المكتب  

 
  

)Task Barشريط المهام   ) 
 

 قم بتغير حجم شريط المهام 
 قم بإخفاء الساعة 
 .لفارة في المكان المحدد لهاجعل الشريط يظهر إذا  تم وضع مؤشر ا 
  Quick Launch)( اظهر شريط االنطالق السريع  
 Quick( شريط االنطالق السريع إلى )Recycle Bin(أضف سلة المحذوفات  

Launch(  
  
  
  

 )Start(قائمة ابدأ  
 

 .بدأ ا العمود األيسر لقائمةمعينة من Short cut احذف  
 )؟؟؟(   بدأايمن لقائمة  موجود في العمود األال My Computer  احذف  
 .بدأ ا العمود األيسر لقائمةمن  معينةShort cutغير اسم   
 .بدأا الموجود في العمود األيمن لقائمة My Computerغير اسم  
 )؟؟؟(        Control Panelاحذف  
 )؟؟؟(Control Panel     غير اسم  
  إلى العمود األيسرInternet Explorer قم بإضافة أيقونة  
 )؟؟؟(       إلى العمود األيمنInternet Explorer قم بإضافة أيقونة  
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  حاسبة آلةستظهر      calc  ثم اآتب   Runاضغط على  



 

 اعمل تصغير لآللة الحاسبة 
  الحاسبةاآللةاظهر  
  الحاسبةاآللة اعلق 
 )Paint(افتح برنامج الرسام  
 اغلق برنامج الرسام 

  
  

 النوافذ والتحكم بها 
 

 .)My Computer(ذة جهاز الكمبيوترافتح ناف 
مستخدما ازرار التحكم الموجودة في الجزء االيمن من شريط عنوان  

 :نفذ مايلي) الموجود اعلى النافذة(النافذة
 Restore Downاعمل للنافذة  
 انقل النافذة من مكان الى اخر على الشاشة 
 غير حجم النافذة 
 صغر النافذة  
نوان يوجد اسم االيقونة ورمز االيقونة على الجهة اليسرى من شريط الع 

التي تم فتحها ضع المؤشر على االيقونة ثم اضغط على الزر االيمن للفارة 
 .والحظ القائمة التس نتجت

 .اغلق النافذة 
 قم بفتح النافذة التي تحتوي جميع محرآات األقراص الموجودة على جهازك 
 -الموجود اسفل شريط عنوان النافذة ( مستخدما االوامر الموجودة في شريط القوائم  

 -:نفذ مايلي) -بالترتيب االفتراضي
   على سطح المكتب short cut (Local Disk (D)(اعمل  
    Local Disk (D)افتح  
 اعمل مجلد وسميه باسمك 
  المجلد الثانياعمل مجلد اخر وسميه باسم جدك ثم انسخ المجلد االول في 
 رتب االيقونات الموجودة في هذا الجزء من القرص الصلب حسب الحجم 
 Cقم باظهار  تاريخ انشاء المجلدات والملفات الموجودة في القرص  

 
 

 - الترتيب االفتراضي–الموجود اسفل شريط القوائم ( مستخدما شريط االدوات  
  List  حسب  Local Disk (D)  اعرض االيقونات الموجودة 

  
 Enter ثم اضغط \:Cاآتب في شريط العنوان  

  
 من القرص الصلب  ، ال حظ  Local Disk (D)شغل برنامج المستكشف للجزء  

  شجرة الحاسوب التي نتجت 
   في الشجرةLocal disk (C)اعرض محتويات الجزء  
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  في الشجرة Local Disk (D)اخفي محتويات  



 

  من القرص الصلب ؟C)   (مة للجزء  سي اوجد المساحة الكلية والمساحة المستخد 
ال تنسى شريط التمرير الموجود على يمين النافذة والذي يظهر عندما ال تظهر جميع : مالحظة 

 محتويات النافذة
  

 )Folders(المجلدات  
 

  وسميه  النجاحLocal Disk(D)قم بانشاء مجلد داخل  
 )؟؟؟(ah:madيه قم بانشاء مجلد اخر في نفس الجزء من القرص الصلب وسم 
 a+m-d_e@y قم بانشاء مجلد اخر  في نفس الجزء من القرص الصلب وسميه  
) العمليات(حدد احد المجلدات في هذا الجزء والحظ وجود مجموعة من االوامر  

 نستطيع تنفيذها على  هذا المجلد  تظهر اعلى العمود الموجود  على يمين النافذة 
 : آالتالي-امرال حظ شكل االيقونات لكل -     

  
الى ) a+m-d_e@y( داخل النجاح ثم اعد تسميتهa+m-d_e@yانسخ المجلد  

 الحاسوب
 )؟؟؟( وانشىء مجلد بداخلها  My Computerافتح نافذة  
 قم بانشاء مجلد على سطح المكتب وسميه االقتصاد  
 قم بانشاء مجلد اخر على سطح المكتب وسميه  المحاسبة 
 )االقتصاد( ى مجلدال) المحاسبة( انقل مجلد 
 )االقتصاد(احذف مجلد  

  
 Recycle Binسلة المحذوفات   

 
 )االقتصاد(افتح سلة المحذوفات والحظ وجود مجلد  
 )؟؟؟( غير اسم هذا المجلد  
 )؟؟؟ ( من القرص الصلب Local Disk (D)انسخ هذا المجلد الى الجزء  
 )سطح المكتب( الى مكانه االصلي ) االقتصاد (ارجع المجلد  
 ثم احذفه مرة اخرى 
 فرغ سلة المحذوفات 
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 )؟؟؟(استرجع هذا الملف الى مكانه االصلي  
  



 

   Control Panel  لوحة التحكم 
  

 ما نوع المعالج في جهازك 
 ما سعة الذاآرة العشوائية في جهازك 
 ما نوع نظام التشغيل في جهازك 
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 08/12/2007قم بتغير التاريخ الى  
  
 

  
 


