
 

 

 

 
 

 نوافذ (استخدام حاسب آلى ) المادة:                    )الئحة جديدة(                               الثانية الفػرقة:  
 1136/ 13/31 تاريخ االمتحان:                                                       : تكنولوجيا التعميم   ةػشعب 
                                   تػػػػػانن: ساعػالزم                                                                                      

 6102/7102األول دوز يُبيس ايتحبٌ انفصم اندزاسي 
  

 انتبنية : ةأجت عٍ مجيع األسئه يٍ فضهك 
 

 (ةدرج 21)                                                   :يهى تعسيف ووظبئف كم ممب اشسح  :انسؤال األول 
                                                          .(BIOSالبيوس ) (3

                                                                                               .POSTبرنامج الفحص الذاتي  (1

                         .نظام التشغيل(   Functions)ميام   (1

          .                        نظام التشغيل (Kernel)نواة  (4

 

 (ةدرج 62)                                                        :تكهى ثبنتفصيم عًب يهى :انثبَىانسؤال 
 .نظام التشغيل ( Booting) تشغيلخطوات بدء   -3
 .نواع نظم التشغيلأىم أ  -1
 . Windows  المكونات الرئيسية لنظام التشغيلأىم   -1
 . Windows7 فيالجديد   -4

 
 

                                              (ةدرج 12)   ؟  7Windowsَظبو تشغيم  يفانالشية نتُفير يب يهى اذكس اخلطوات  :انسؤال انثبنث
 

 ) النافذة المفتوحة (.ترتيب ثم تجميع محتويات االطار  -3
 عمى سطح المكتب.إضافة أدوات ذكية   -1
 تغيير خصائص شريط الميام.  -1
 إضافة شريط أدوات إلى شريط الميام.  -4
      ، وتاريخ التعديل.، واالمتدادالبحث عن الممفات باستخدام جزء من االسم  -5
   ياره مرة أخرى.إخفاء مجمد ثم إعادة إظ  -6
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  اإلجبثةمنوذج 
  :األولانسؤال  إجبثة

نظام اإلدخال واإلخراج ( ومعناه "  Basic Input Output Systemهو اختصار لعبارة ):  (BIOSالبٌوس ) (1

و هو عبارة عن  بل األوامر الخاصة باإلدخال واإلخراج من نظام التشغٌل وٌقوم بتنفٌذها.و هو نظام مهمته أن ٌستق ،”األساسً 

 لٌكون جاهزاً فً المرة التالٌة عند تشغٌل الجهاز. ROMبرنامج مدمج فً اللوحة األم ومخزن على رقاقة 

" أي " الفحص الذاتً عند التشغٌل " Power On Self-Testار لـ "وهو اختص:  POSTبرنامج الفحص الذاتً  (2

اللوحة األم للتأكد من سالمتها قبل تشغٌل الكمبٌوتر.. ومن عند بداٌة تشغٌل الكمبٌوتر فً إجراء فحوصات على مكونات  ٌقومو

 مبٌوتر.خالل الرسائل التً قد تظهر للمستخدم فً بداٌة إقالع الجهاز، ٌمكن تحدٌد المشكلة التً ٌعانً منها جهاز الك

 مبٌوتر بإجراءها فً بداٌة العمل:فٌما ٌلً النقاط األساسٌة التً ٌقوم برنامج الفحص الذاتً للك

 وفً حالة وجود مشكلة فً المعالج ٌتوقف الجهاز تماماً بدون إعطاء أي رسائل خطأ. CPUفحص المعالج  -1

 ٌتوقف النظام بدون ظهور أي رسائل خطأ. BIOSوفً حالة وجود مشكلة فً شرٌحة  نفسها BIOSفحص شرٌحة  -2

وأٌضاً فً حالة وجود خطأ ٌتوقف الجهاز عن العمل بدون إظهار أي  DMA فحص شرٌحة حاكم الوصول المباشر للذاكرة -3

 رسائل خطأ.

وفً حالة وجود مشكلة فً هذا الجزء ٌصدر الجهاز صوت صفارة  Interrupt Controller فحص شرٌحة حاكم المقاطعة -4

 تتبعها صفارة قصٌرة ثم ٌتوقف الجهاز عن العمل. Beepطوٌلة 

وفً حالة وجود مشكلة فٌها ٌصدر الجهاز صفارة طوٌلة متبوعة  System Timing Chip فحص شرٌحة مؤقت الجهاز -5

 بصفارة قصٌرة ثم ٌتوقف الجهاز.

وفً حالة وجود خطأ بها ٌصدر الكمبٌوتر صوت صفارة طوٌلة ثم صفارتان قصٌرتان ثم ٌتوقف  VGAفحص بطاقة العرض  -6

 الجهاز.

عد الذاكرة وتجربة الكتابة علٌها والقراءة منها وفً حالة وجود مشكلة  فً POSTوٌبدأ برنامج  RAMفحص الذاكرة  -7

 2ٌبدأ برقم  POSTوبصفة عامة ظهور أي رقم صادر عن برنامج الفحص الذاتً  memory error 201تظهر رسالة 

 فهذا ٌعنً وجود مشكلة فً الذاكرة.

 Keyboard Failure 301وفً حالة وجود مشكلة تظهر رسالة خطأ تحمل الرقم  Keyboard فحص لوحة المفاتٌح -8

 لالستمرار. F1وبعض األنظمة تتوقف عن العمل لهذا الخطأ والبعض اآلخر ٌطلب منك الضغط على مفتاح 

 .Floppy Disk 601وفً حالة وجود مشاكل تظهر رسالة  Floppy Drives فحص مشغالت األسطوانات المرنة -9

  :نظام التشغٌل(   Functions)مهام  (3

 ببذء تشغيم انحاس  

 ادارة انبزمجيات  

 ادارة انذاكزة  

  ها.نقم انزسائم بينو وحذات االدخال واالخزاج فيانتحكم 

 ب بسهىنهتمكين انمستخذم من استخذام انحاس 

  انتحكم في مسار انبيانات 



 اكتشاف األعطال 

 

 تعتبر نواة نظام التشغٌل:  :نظام التشغٌل  (Kernel)نواة  (4

  مركز نظام التشغٌل 

 األوامرع ٌمتنفذ ج  

 إدارة عتاد الكمبٌوتر  

  توجد فً الذاكرة طوال وقت التشغٌل 

  البرامجوالمادٌة للكمبٌوتر  األجزاء بٌننقل البٌانات  فًالتحكم 

 

 انسؤال انثبَى : إجبثة
 

 :نظام التشغٌل ( Booting) تشغٌلخطوات بدء  (1

  تحمٌلBios   

  الفحص الذاتً للتشغٌل 

  تحمٌل نظام التشغٌل 

  مواصفات النظام التحقق من االعدادات () 

  الخدمات نظام تحمٌل 

 بالدخولوالسماح له لمستخدم امن  التأكد 
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 :نواع نظم التشغٌلأهم أ (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  : Windows المكونات الرئيسية لنظام التشغيلأىم   (1

 النواة Kernel :المادٌة  األجزاء بٌننقل البٌانات  فًالتحكم  واألوامروتنفٌذ  إدارة عتاد الكمبٌوترتقوم ب

 . البرامجوللكمبٌوتر 

 القشرة Shell  :األوامربرنامج يعمل كوسيط بين المستخدم ونواة النظام ويقوم ىذا البرنامج بتفسير  ىي 
 واة النظام.ثم يقوم بتمريرىا الى ن يصدرىا المستخدم لمكمبيوتر التي

WINDOWS 

MAC OS X WINDOWS NT 

WINDOWS CE 

MS-DOS 
LINUX 

UNIX 



 نظام الممفات File System  : يستخدم لترتيب البيانات عمى القرص الصمب وتحديد كيفية تخزين ىذه
 ومجمدات.ممفات  فيالبيانات 

 واجية المستخدم User Interface ) النصية والرسومية (. 
  المدخالت والمخرجات  فينظام التحكمI/O System  : تحت  واإلخراجاالدخال  أجيزةيتعامل مع

 اشراؼ نواة النظام.
  : مثل الرسام واآللة الحاسبة. العديد من الميام أداء فيتساعد المستخدم  التيالبرامج الخدمية 

 

 :Windows7 فيالجديد   (4

 اسرع واكثر استجابة أداء 
  وضع ممئ الشاشة فيشريط ميام محسن ومعاينة 
  الكمبيوتر المحمول أجيزةافضل عمى 
 قائمة االنتقال السريع 
 استخدام البحث المحسن 
 طرؽ اسيل لمتعامل مع النوافذ 
 افضل لمجياز إدارة 
  المشاكل فيالتحكم 
 مشاركة الموسيقى والفيديو 
 تقديم تقنية الممس 
 دعم افضل لمكمبيوتر الموحى 

 
 

 : نثانسؤال انثب إجبثة
 ) النافذة المفتوحة (.ترتيب ثم تجميع محتويات االطار (3

 مكان فارغ داخل االطار. فيلمماوس  األيمنالنقر عمى الزر  -
 الحجم او التاريخ . النوع أو ثم اختيار االسم او Sort Byاختيار  -
 مكان فارغ داخل االطار. فيلمماوس  األيمنعمى الزر مرة أخرى النقر  -
 الحجم او التاريخ . النوع أو االسم اوثم اختيار  Group Byاختيار  -

 عمى سطح المكتب.إضافة أدوات ذكية  (1
 .عمى سطح المكتبمكان فارغ  فيلمماوس  األيمنالنقر عمى الزر  -
 الذكية األدواتاختيار  -
 المطموبة. األداةالضغط بالزر االيسر لمماوس عمى  -



 تغيير خصائص شريط الميام. (1
 .عمى شريط المياممكان فارغ  فيلمماوس  األيمنالنقر عمى الزر  -
 خصائصأمر اختيار  -
 تغيير الخصائص المطموبة مثل االخفاء ، تغيير مكان شريط الميام ، ... . -

 إضافة شريط أدوات إلى شريط الميام. (4
  عمى شريط المياممكان فارغ  فيلمماوس  األيمنالنقر عمى الزر. 
  أدواتاختيار اشرطة 
  المطموب األدواتاختيار شريط 

 ، وتاريخ التعديل.، واالمتدادالبحث عن الممفات باستخدام جزء من االسم (5
 .من لوحة المفاتيح F3الضغط عمى مفتاح  -
 مستطيل البحث ثم الضغط عمى أمر بحث. فيكتابة اسم الممؼ او جزء منو  -
 مستطيل البحث ثم الضغط عمى أمر بحث. فيثم امتداد الممؼ  ( . كتابة ) * ( ثم ) -
 الضغط عمى تاريخ التعديل ثم تحديد التاريخ المطموب ثم الضغط عمى امر بحث. -

  ياره مرة أخرى.إخفاء مجمد ثم إعادة إظ (6
 لمجمد المطموب اخفائو.لمماوس عمى ا األيمنالضغط بالزر  -
 من خصائص نختار مخفى -
 . Organizeفتح نافذة كمبيوتر ثم الضغط عمى قائمة  -
  Folder And Search Optionsاختيار  -
 ثم اختيار تبويب عرض -
 " عدم عرض الممفات والمجمدات المخفية " ثم موافؽ. خيارالتنشيط  -
"  تنشيط الخيارالخطوة األخيرة حيث نقوم بوإلعادة االظيار تكرر نفس الخطوات ما عدا  -

   عرض الممفات والمجمدات المخفية " ثم موافؽ.
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