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 االجببةوموذج 



 اجببة السؤال األول:

 XPانرٗ ٚرًٛض تٓا ػٍ االطذاساخ انمذًٚح، ثى ٚزكش انطانة ػٕٛب ُٔٚذٔص  XPٚششذ انطانة يًٛضاخ ُٔٚذٔص  - أ

 ، يثم انرانٗ: XPػٍ ُٔٚذٔص  7انًضاٚا ٔانرسسُٛاخ اندذٚذج انرٗ ٚرًٛض تٓا ُٔٚذٔصيماسَح ت

فئٌ أي فٍزٔص ضؼٍف ٌخهف ػًم  Xpلٌٕت أياو انفٍزٔطاث ، أيا فً ٌُٔذٔس  7يهفاث انخشغٍم فً ٌُٔذٔس  (1

 يهفاث انخشغٍم األطاطٍت .

إنى فشم إلالع  Xpٌخحًم اَمطاع انكٓزباء انًفاجئ ، بًٍُا ٌؤدي اَمطاع انكٓزباء انًفاجئ فً ٌُٔذٔس  7ٌُٔذٔس  (2

 يهفاث انُظاو بؼذ ػٕدة انخٍار انكٓزبائً.

ٌُشل  7انحذٌزت ، بًٍُا َظخت ٌُٔذٔس  أصبحج ضؼٍفت ال حخحًم ححًٍم انبزايج Xpيهفاث انخشغٍم فً ٌُٔذٔس (3

 Explorer 8  ،Media Player 11 , Directيؼٓا انبزايج األطاطٍت انحذٌزت بذٌٔ انحاجت إنى حظطٍبٓا ، يزم 

X 11  ٔيا بؼذْا . 2212ْٕٔ ٌخحًم حظطٍب بزايج يضاداث انفٍزٔطاث انحذٌزت إصذار 

،  Memory Dump ، ٔحذاخم انبزايج ، ٔ Close Programلذرة ػهى حم يشكالث  Xpال ًٌخهك ٌُٔذٔس  (4

لذرة ػهى حم ْذِ انًشكالث ، ألَّ ٌمظى حجى ػًم انًؼانج بطزٌمت يُظًت ، حٍذ  7بًٍُا ًٌُحك َظاو ٌُٔذٔس 

 ال ٌظًح ألي بزَايج أٔ ػًهٍت يؼانجت أٌ حأخذ جًٍغ يظاحت انًؼانجت فً ٔلج ٔاحذ أٔ جًٍغ يظاحت انذاكزة.

حٕفٍز طالت انبطارٌت إنى  Save Batteryطٌٕهت فً ػًز انبطارٌت ، ػٍ طزٌك خاصٍت فخزة  7ًٌُحك ٌُٔذٔس  (5

 ال ًٌُحك حٕفٍز فً طحب انطالت .  Xp% ، نكٍ ٌُٔذٔس 15يا َظبخّ 

، ٔ بانخانً  Stand Byطزػت إلالع ، يغ طزػت إغالق ػُذ اطخخذاو خاصٍت ٔضغ انزباث  7ًٌُحك ٌُٔذٔس  (6

 نهٕحت انزئٍظٍت فً انكًبٍٕحز انًحًٕل ٔانؼادي ، ٌٕٔفز ٔلج انًظخخذو .ٌحافظ ػهى ػًز انمزص انصهب ٔا

يزَٔت فً حشغٍم يهفاث انًٍذٌا : فٍذٌٕ ، صٕث ، صٕر ، احصاالث بهٕرٕث ، ٔاي فاي ،  7ًٌُحك ٌُٔذٔس  (7

 إَخزَج . 

 Xpك ٌُٔذٔس إيكاٍَت بحذ طزٌغ ػٍ أي يهف بًجزد كخابت األحزف األٔنى يُّ ، بًٍُا ال ًٌه 7ًٌُحك ٌُٔذٔس  (8

 إيكاٍَت انبحذ انظزٌغ ، ألَٓا ال حأحً بُخٍجت ٔالؼٍت .

لادر ػهى حم يشكالحّ بُفظّ بذٌٔ حذخم يٍ انًظخخذو ، يزم يشكهت اَمطاع انكٓزباء انًفاجئ ، فال  7ٌُٔذٔس  (9

لٕي أياو  7ٌحذد فشم فً يهفاث ٌُٔذٔس يغ اَمطاع انكٓزباء ، كًا ٌحذد يغ ٌُٔذٔس إكض بً ، كًا أٌ ٌُٔذٔس 

 بزايج انخجظض ٔاالخخزاق أٔ بزايج كشف كهًت انظز .
 

 ** أوواع الملفات:

 انًهفاخ انرخضُٚٛح: ذسرخذو نرخضٍٚ انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ تًخرهف إَاػٓا ، يثم: -1

 انًهفاخ انُظٛح -

 يهفاخ انظٕس -

 انًهفاخ انظٕذٛح -

 يهفاخ انفٛذٕٚ -

 .Sysيهفاخ انُظاو: ْٔٗ انًهفاخ انخاطح ترشغٛم انكًثٕٛذش ، يثم يهفاخ ذسًم االيرذاد  -2

انًهفاخ انرُفٛزٚح : ذمٕو ترشغٛم تشايح انرطثٛماخ ٔنغاخ انثشيدح ، ٔيٍ خظائض ْزِ  -3

 Com.انًهفاخ آَا غٛش لاتهح نهرؼذٚم ، ٔيٍ ايثهرٓا يهفاخ ذسًم االيرذاد 

  



الىسخ المختلفة لىظام  - ب

 : Windows7التشغيل 

  



 
 اجببة السؤال الثبوى:

 ٔٚؼهك انطانة ػهٗ انؼثاسج:  صح -0

 ٔٚؼهك انطانة ػهٗ انؼثاسج: صح -4

 ٔٚؼهك انطانة ػهٗ انؼثاسج: صح -3

 ... فٗ إضافح تشايح خذٚذج... . خطأ : -4

ذشذٛة يسرٕٚاخ االطاس أ انُافزج انًفرٕزح، أ ذشذٛة االٚمَٕاخ ػهٗ سطر انًكرة زسة االسى  ... فٗ خطأ : -2

 أ انُٕع أ انسدى أ ... .

، زسة االسى أ انُٕع أ انسدى أ ...  ... فٗ ذدًٛغ يسرٕٚاخ االطاس أ انُافزج أ انًدهذ انًفرٕذ خطأ : -6

 ذظاػذٖ أ ذُاصنٗ .

 

 اجببة السؤال الثبلث:

 عمى الكمبيوتر: Windows7( نظام التشغيل Setupخطوات تثبيت ) -0

 Windows 7انرسمك يٍ لائًح يرطهثاخ َظاو   انمٛاو ترثثٛد َظٛف. لثم تذء ذشغٛم ػًهٛح انرثثٛد أٔطٗ 7ُٔٚذٔص  أفضم طشٚمح نرثثٛد

“Windows 7 System Requirements ”نهرأكذ يٍ أٌ انٓاسدٔٚش يؼرًذ يٍ لثم Windows 7 ، ٔ إرا نى ٚكٍ نذٚك تشايح ذشغٛم

“drivers” ندًٛغ انٓاسدٔٚش انخاص، إرا فٓٙ فكشج خٛذج ذسًٛم كافح تشايح انرشغٛم يٍ يٕلغ انششكاخ انًظُؼح نهٓاسدٔٚش  7ُٔٚذٔص

لاتم  7ُٔٚذٔص  د٘ فٙ د٘ لثم تذء ذشغٛم ػًهٛح انرثثٛد. USBأٔ يخضٌ فالش  CDٔازفع كافح تشايح انرشغٛم انضشٔسٚح ػهٗ لشص 

انخاص تك، ٔذأكذ يٍ  BIOSذسد إػذاد  boot sequence، ذسراج إنٗ ذؼٍٛٛ ذسهسم اإللالع اتسث ػٍ  DVDنإللالع. نثذء اإللالع يٍ 

 . boot deviceكأٔل  CD-ROM/DVD-ROMأٌ ٚرى ذؼٍٛٛ 

سٕف ذثذأ فٙ اإللالع  7ُٔٚذٔص  انخاص تك ٔلى ترشغٛم انكًثٕٛذش انخاص تك. dvdفٙ يشغم  Windows 7 ل DVDضغ لشص  –1 

 . nextٔسٕف ذسظم ػهٗ ششٚظ انسانح 

 

 نهًراتؼح. nextج ذسًر نك تاخرٛاس انهغح ٔ شكم انٕلد ٔانؼًهح ٔكٛفٛح اإلدخال . اخرش اإلػذاداخ انخاطح تك، ٔاَمش فٕق  nextانشاشح –2

 



 “. install now” ٛف نزا سٕف َُمش فٕق زٛث أَُا َمٕو ترثثٛد َظ .7ُٔٚذٔص  ذسًر نك ترثثٛد أٔ إطالذ nextانشاشح -3

 

 نهًراتؼح. nextلى تمشاءج ششٔط انرشخٛض ٔ ألثم ششٔط انرشخٛض. ثى اَمش فٕق –4

 

 Custom(. زٛث أَُا َمٕو ترثثٛد َظٛف سُخراس Advanced) Customأٔ  Upgradeسٛرى اٌٜ ػشع اثٍُٛ يٍ انخٛاساخ. –5

(Advanced. ) 

 

. إرا كاٌ نذٚك لشص طهة تمسى ٔازذ سٕف ذسظم ػهٗ خٛاس يشاتّ نهظٕسج أدَاِ. ًٚكُك انُمش 7ُٔٚذٔص  ذثثٛداخرش أٍٚ ذشغة فٙ –6

”  partition“فأَد تساخح إنٗ ذسذٚذ ” partition“نالسرًشاس. إرا كاٌ نذٚك أكثش يٍ لشص طهة أٔ أكثش يٍ لسى   nextفٕق 



 Drive optionsأٔ ذمسٛى انمشص انظهة فاَمش فٕق ” format” خشاءا  . إرا كُد تساخح إنٗ nextانًُاسة، ثى اَمش فٕق 

(advance لثم انُمش فٕق )next . 

 

تثذء ذشغٛم ػًهٛح انرثثٛد ٔ َسخ كافح انًهفاخ انضشٔسٚح ػهٗ انمشص انظهة انخاص تك كًا ْٕ يٕضر فٙ   Windows 7 سٛمٕو –7

 انظٕسج أدَاِ.

 

 نرثثٛد، ٔسٛرى إػادج ذشغٛم انُظاو انخاص تك ػذج يشاخ.خالل يشازم يخرهفح يٍ ا  سٕف ذزْة –8

 

األٔل. ال  bootingألَّ خٓاص ال DVDيٍ يشغم  bootingفئَّ سٛسأل اخشاء ال  ػُذيا ٚثذأ انكًثٕٛذش انخاص تك تانؼًم يشج أخشٖ-9

 انظهة.ٔ سٕف ٚكًم اإللالع يٍ انمشص  Windows 7 زٛث سٛرى يراتؼح ػًهٛح ذثثٛد  ذضغظ أ٘ يفراذ

 



 ، سٛرى إػذاد انكًثٕٛذش انخاص تك السرخذايّ ألٔل يشج.  تؼذ إػادج ذشغٛم انساسة–11

 

 user account” نهًراتؼح. زساب انًسرخذو   nextفٙ ْزِ انًشزهح ذسراج إنٗ اخرٛاس اسى انًسرخذو ٔاسى انكًثٕٛذش. اَمش فٕق -11

 ٔ انز٘ ٚسرٕ٘ ػهٗ خًٛغ االيرٛاصاخ. 7نُٕٚذٔص  اب انشئٛسٙ انخاص تكانز٘ ذمٕو تئَشائّ ُْا ْٕ زساب انًسؤٔل ٔ ْٕ انسس“

 

انخاطح تك زرٗ إرا َسٛد كهًح انًشٔس انخاطح تك ٔذسراج نرُشٛظ ”  password hint” اخرش كهًح انًشٔس ٔذهًٛر كهًح انًشٔس-12

 راكشذك.

 

فًٛكُك ”  product key” . إرا نى ٚكٍ يؼك  nextفٕق ٔاَمش  7ُٔٚذٔص  انز٘ ٚأذٙ يغ”  product key” ًٚكُك اٌٜ كراتح -13 

 Windowsٕٚيا. ٔنزنك ٚدة ذفؼٛم  31كُسخح ذدشٚثٛح نًذج  Windows 7 تانشغى يٍ رنك انًراتؼح نهًشزهح انماديح. ٔ سٛرى ذشغٛم

 ٕٚيا. 31ٕٚيا ٔ إال فهٍ ًٚكُك انذخٕل إنٗ انكًثٕٛذش انخاص تك تؼذ  31خالل 



 

 ذهمائٛاً. اخرٛاس اسرخذاو اإلػذاداخ انًٕطٗ تٓا. Windowsٚح انكًثٕٛذش انخاص تك، ٔذسسٍٛ انًساػذج فٙ زًا-14

 

 نهًراتؼح.  nextيشاخؼح إػذاداخ انٕلد ٔانراسٚخ. زذد انًُطمح انضيُٛح انخاطح تك ٔذظسٛر انراسٚخ ٔانٕلد، ٔاَمش فٕق -15

 

انًسرخذيٍٛ انًُضنٍٛٛ ثى اخرش شثكح االذظال انًُضنٛح إال ذسذٚذ انخٛاس  ذسذٚذ انًٕلغ انسانٙ نهكًثٕٛذش انخاص تك. إرا كُد أزذ-16

 انًُاسة.

 



 ٔاٌٜ لذ ُٚٓٙ انُٕٚذٔص كم إػذاداخ انُظاو ٔٚمٕو تئػادج ذشغٛم اندٓاص يشج أخشٖ.-17

 

 فٙ اإللالع. 7ُٔٚذٔص ػمة إػادج انرشغٛم انُٓائٛح نهدٓاص سٕف ٚثذأ اٌٜ-18

 

ذسدٛم انذخٕل. فمظ اكرة كهًح انًشٔس انخاطح تك ٔاَمش ػهٗ صّس اَرش أٔ اَمش فٕق انسٓى نرسدٛم انذخٕل إنٗ أخٛشا نذٚك شاشح -19 

 نهًشج األٔنٗ. 7ُٔٚذٔص 

 

نهًشج األٔنٗ، سٕف ذشاْذ سطر انًكرة يًاثهح إنٗ انظٕسج أدَاِ. ػُذ ْزِ انُمطح  Windows 7 تؼذيا لًد ترسدٛم انذخٕل إنٗ-21

رخذاو انكًثٕٛذش انخاص تك. ٔيغ رنك لذ ال ٚكٌٕ يكرًال فٙ ذؼشٚفاذّ ٔإػذادخ انٓاسدٔٚش. إرا كُد تساخح نهرأكذ يٍ أٌ ٚرى ًٚكُك انثذء تاس

 ”.إداسج األخٓضج“انكشف ػٍ خًٛغ األخٓضج تشكم طسٛر ٔٚرى ذثثٛد تشايح ذشغٛم األخٓضج انالصيح. ًٚكٍ أٌ ٚرى رنك يٍ 

 



 :Windows7حية ألحد البرامج الممحقة بنظام التشغيل المكونات االساسية لمشاشة االفتتا -4

 WordPadاإلفررازٛح نثشَايح  يكَٕاخ انشاشح
  

      ششٚظ انؼُٕاٌ     -1

                  ششٚظ انمٕائى     -2

      انمٛاسٗ ششٚظ األدٔاخ     -3

             انرُسٛك ششٚظ     -4

                  انًسطشج     -5

                     سطش انسانح     -6

  
 ثى ٚششذ انطانة ٔظٛفح كم يكٌٕ يٍ ْزِ انًكَٕاخ

 

 يذكر الطالب وظيفة كل مكون من مكونات القائمة:  Windows7( بنظام التشغيل Startمكونات قائمة ) -3

 

 ايقاف/اعادة تشغيل الجهاز -2

 Runامر التشغيل  -2

 Help and Supportمركز التعميمات والدعم  -3

 البحث عن الممفات والمجمدات -4

 اعدادات الطابعات  -5

 اعدادات لوحة التحكم -6

 المستندات والعناصر الحديثة -7

                          كافة البرامج. -8
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