
COMPUTER APPLICATION 

 تطبيقات الحاسبة 

 المرحلة االولى 



 نظام التشغيل

  
Operating system 

  

Windows 7 

 

 



























































































  Windows 7نظام التشغيل    ل  اسئلة 

   Operating systemعرف نظام التشغيل  •

 .ماهي مكونات منظومة الحاسب  •

 .control panelماهي فائدة لوحة التحكم   •

 .تغير خلفية الشاشة •

عملية نسخ حذف   إلجراء عدد طرق اختيار ملف او مجلد او عدة ملفات او فولدرات •

 Windowsفي نظام الـ 

 ماهي الخطوات المتبعة لعرض محتويات القرص الليزرية •

 startعرف قائمة •

 تغير اعددات الماوس •
 .الملفات من سلة المهمالت التي تم حذفها من مواقع معينة الى موقعها االصليارجاع •

 

 اللصق   pasteعمل االيعاز  •

 Restart عمل االيعاز•

 تغير اسم الملف   Renameعمل ايعاز •

 االنعاش   Refreshعمل ايعاز •

   Arrange Iconsترتيب االيقونات •

 



Windows7 
 

 .من البرامج الخدمية المساعدة في الحاسبة اذكر فائدتها•

 طريقة تغيير صورة خلفية سطح المكتب •



 االيقونات الرئيسية لسطح المكتب عرفها حسب استخدامها •

  

  filesوالمستندات او الملفات Foldersفرق بين المجلدات •

   

      

      

      

      

   DVDفتح محتويات القرص •



 فرق بين طرق عرض المستندات لثالث فقط •

حذف الملفات واللمجلدات  الغير مرغوب بها نهائيا من •

 الحاسبة 





   لوحة المفاتيحمختصرات 

=================== 

Ctrl + C  :نسخ 

Ctrl + X  :قص 

Ctrl + V  :لصق 

Ctrl + Z  :تراجع 

ctrl+s     به قمت الذي العمل حفظ 

ctrl+shift   والٌسار الٌمٌن الى المؤشرٌذهب ٌجعل 

alt+shift   وبالعكس انجلٌزي الى العربً من الكتابة ٌحول 

Ctrl + A  : تحدٌد كافة النص داخل ملف معٌن 

Ctrl + Enter  :جدٌدة صفحة ابتداء 

Ctrl + Home  :المستند أول 

Ctrl + End  :المستند أخر 

Shift + F1  :التنسٌق نوع عن معلومات 

Ctrl + U  :النص تحت سطر 

Ctrl + F4  :الملف من خروج 

Ctrl + N  :جدٌد ملف 

Ctrl + P  :طباعة 

Ctrl + O  :منطقة فتح 

Ctrl + F  :بحث 

Caps lock :الحروف تحوٌل - Capital 

Shift + F7  :المرادفات قاموس 



F12  :بأسم حفظ 

F10  :النوافذ لفتح إطار تحرٌك 

F1  :تعلٌمات 

F5  : إلى االنتقال 

F7  :إمالئً تدقٌق 

   f4العناوٌن شرٌط فً كتبتها التً اإلنترنت عناوٌن لعرض 

   F5الصفحة محتوٌات لتحدٌث 

   F11الشاشة ملء إلً إطار داخل عرض من للتحوٌل 

   ENTERالمختارة للرابطة للذهاب 

  ESCالصفحة وفتح تحمٌل إلٌقاف 

   HOMEالصفحة بداٌة إلً لإلنتقال 

   ENDالصفحة نهاٌة إلً لإلنتقال 

    Page Upعالٌة بسرعة الصفحة أعلً إلً لإلنتقال 

   Page Downعالٌة بسرعة الصفحة أسفل إلً لإلنتقال 

  Backspaceالسابقة للصفحه للرجوع سهله طرٌقه 

  Deleteللحذف سرٌعه طرٌقه 

  TABالعنوان وصندوق الصفحة فً الروابط بٌن للتنقل 

 


