األسئلة
أ.ضغػالمة(√)أً(:)X
 .1يًكٍ يؼزفح انىلد يٍ شزيط انًهاو ونكٍ ال يًكٍ يؼزفح ذاريخ انيىو.

(

)

 .2ال يجىس اطرؼادج يهف يٍ طهح انًذذوفاخ .Recycle Bin

(

)

 .3يخرهف ػذد ريىس ططخ انًكرة يٍ كًثيىذز آلخز.

(

)

 .4ال يًكٍ ئػادج ذزذية ريىس ططخ انًكرة يزج أخزي.

(

)

 .5يٍ فىائذ شزيط انًهاو أَه يًكٍ يٍ خالنه ئغالق انكًثيىذز تطزيمح آيُح.

(

)

 .6ذشثه َافذج انفهزص  Indexفهزص انكراب.

(

)

 .7يؼظى انثزايج انرً َظرخذيها تها يظاػذج ذظرخذو ػُذ انضزورج.

(

)

 .8يظرخذو سر  Homeػُذ طهة انًظاػذج يٍ شزكح  Microsoftػثز شثكح االَرزَد.
)
(
 .9يرى فرخ َافذج انًظاػذ  Helpػٍ طزيك لائًح  Startفمط.

(

)

.11سر  Supportيظرخذو نفرخ َافذج انفهزص انخاطح تانًظاػذ.

(

)

.11ذشرزن جًيغ أشكال شاشح انرىلف ( )Screen Saverفً َفض االػذاداخ.

(

)

.12ال ذريخ شاشح انرىلف ئيكاَيح ئضافح كهًح طز (.)Password

(

)

.13يجة أٌ ذكىٌ شاشح انرىلف تها دزكح.

(

)

.14يًكٍ انىطىل نشاشح خظائض ططخ انًكرة يٍ خالل اخريار  Displayيٍ نىدح انرذكى
)
(
(.)Control Panel
.15يرى ذذذيذ انفرزج انشيُيح انرً طىف ذظهز تؼذها شاشح انرىلف يٍ خالل خاَح .Power
)
(

.16نرغييز خهفيح ططخ انًكرة َخرار انرثىية ( )Screen Saverيٍ َافذج انخظائض.
)
(
 .17يجة اخريار خهفيح يٍ انًىجىدج تانمائًح وال يجىس اخريار طىرج يخشَح ػهً جهاس انكًثيىذز.
)
(
.18االخريار ( )Tileيٍ خاَح  Positionذجؼم طىرج انخهفيح ذظهز فً يُرظف انشاشح.
)
(
.19ػُذ اخريار ( )Noneيٍ لائًح انخهفياخ فاٌ هذا يإدي نؼذو وضغ طىرج فً انخهفيح ونكٍ يرى
)
(
وضغ انهىٌ انًذذد فً خاَح .Color
.21ػُذ اخريار انخهفيح يٍ انمائًح فاَُا يًكُُا رؤيرها فً يُطمح انًؼايُح.

(

)

.21ال يجىس وضغ طىرج فً انخهفيح ذى ئَشانها يٍ االَرزَد أو ذى ئَشاؤها فً تزَايج انزطاو.
)
(
.22انراريخ  25شىال  1435يذل ػهً أٌ هذا انراريخ يؼزع تانشكم انًيالدي.

(

)

.23نرغييز شكم األرلاو يا تيٍ انؼزتيح وانهُذيح َخرار انرثىية  Numbersتؼذ انضغط ػهً سر
)
(
.Customize
.24يًكٍ ػزع انراريخ تانشكم  2114/11/6ونكٍ ال يًكٍ ػزضه تانشكم  6أكرىتز .2114
)
(
.25ذرغيز يماييض أو أشكال األرلاو وانراريخ وانىلد ترغيز انذونح.

(

)

.26ذىجذ أيمىَح اإلػذاداخ اإللهيًيح فً َافذج انرذكى .Control Panel

(

)

.27نفرخ َافذج انرذكى فً انىلد وانراريخ َمىو تانضغط انًشدوج ػهً ريش انظاػح انًىجىد تشزيط
)
(
انًهاو .Taskbar
.28هُان شكالٌ نؼزع انىلد (َظاو  12طاػح َ ,ظاو  24طاػح).

(

)

.29انرثىية  Internet Timeيجؼم ذىليد انجهاس يرشايٍ يغ انخادو انًذذد فً شثكح االَرزَد.
)
(
.31يؼرًذ جهاس انكًثيىذز ػهً انثطاريح نذظاب انراريخ وانىلد درً ولد اإلغالق(.

)

.31نذظاب انراريخ وانىلد يجة اذظال جهاس انكًثيىذز تشثكح االَرزَد.

(

)

.32االخريار  )GMT + 02:00( Cairoيذل ػهً أٌ خط جزيُرش يرمذو فً انىلد ػٍ يظز
)
(
تظاػريٍ.
.33ذزجغ أهًيح ضثط انراريخ وانىلد فً َظاو انرشغثم  Windowsنًؼزفح ولد وذاريخ ئَشاء
)
(
وذؼذيم انًهفاخ.
.34يرى اخريار انًىلغ انجغزافً أو انًُطمح انشيُيح يٍ انرثىية .Date and Time
(

)

(

)

.35يرىلف انكًثيىذز ػٍ دظاب انراريخ وانىلد ػُذ ئغالله.

.36يًكٍ انىطىل نُافذج ضثط انراريخ وانىلد ػٍ طزيك ريش انظاػح انًىجىد تشزيط انًهاو.
)
(

أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
(-Restore – My Documentsشريطالميبم )Name – Size – Start -
 .1ذىجذ ريىس انثزايج انًميًح تانذاكزج ػهً يًيٍ………………..........
 .2ػٍ طزيك سر……………….........يًكٍ ئغالق انكًثيىذز تطزيمح آيُح.
.........……………… .3يٍ طزق ذزذية انزيىس ويزذثها دظة انذجى.
.........……………… .4يٍ انزيىس األطاطيح ػهً ططخ انًكرة.
 .5يًكٍ اطرزجاع انًهفاخ انًذذوفح يٍ طهح انًهًالخ ػٍ طزيك األيز ..................انًىجىد تانمائًح
انًخرظزج.

أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
(–F3–Search–F1–Copy–CutنظبمالتشغيلHelp and – Windows
 )Support
 .1يًكٍ فرخ َافذج انًظاػذج وانذػى يٍ خالل يفراح……………….........يٍ نىدح انًفاذيخ.
 .2فً تزَايج انًظاػذج وانذػى َكرة انًىضىع انذي َزيذ يؼهىياخ ػُه تجىار
كهًح………………..........

 .3يمذو نُا تزَايج انًظاػذج وانذػى يؼهىياخ ػٍ تزَايج………………..........
 .4نفرخ َافذج تزَايج انًظاػذج وانذػى َخرار……………….........يٍ لائًح .Start
 .5يًكٍ َظخ انًؼهىياخ انًىجىدج تثزَايج انًظاػذج وانذػى يارطانها نثزَايج يُظك انُظىص يٍ
خالل أيز………………..........

أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
( )Color – Change Icon – Browse – Restore Default - Desktop
 .1سر……………… .........يظرخذو نرغييز شكم انزيىس األطاطيح نظطخ انًكرة.
 .2سر……………….........يؼيذ انزيش نشكهه األطهً.
 .3سر……………….........الخريار طىرج يخشَح ته نىضؼها كخهفيح نظطخ انًكرة.
 .4يرى اخريار انرثىية……………….........نرغييز خهفيح ططخ انًكرة يٍ َافذج انخظائض.
ال يٍ انظىرج.
 .5خاَح……………….........يًكٍ يٍ خالنها وضغ نىٌ فً انخهفيح تذ ً

أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
( Time – Date –  Customize – Regional and Language Options
 -Currency – Numbersر.س–ج.م )  .1نهىطىل نُافذج انرذكى فً اإلػذاداخ اإللهيًيح َخرار……………… .........يٍ نىدح انرذكى
.Control Panel
 .2نهرذكى فً شكم انراريخ يا تيٍ انهجزي وانًيالدي َضغط ػهً انشر……………….........ثى
َخرار انرثىية………………..........
 .3نهرذكى فً شكم األرلاو َخرار انرثىية………….........تؼذ انضغط ػهً انشر .Customize
 .4يذل ……………….........ػهً ريش انجُيه انًظزي.

 .5نهرذكى فً شكم ريش انؼًهح َخرار انرثىية ……………….........تؼذ انضغط ػهً سر
.Customize

صححمبتحتوخطفىالجملالتبلية :
 .1يرى فرخ َافذج انًظاػذج وانذػى يٍ خالل اخريار أيز  Searchيٍ لائًح .Start
(………………).........
 .2يظرخذو سر  Supportنؼزع لائًح تانًىضىػاخ التى ذى سيارذها.
(………………).........
 .3يًكٍ فرخ تزَايج انًظاػذج وانذػى يٍ خالل انضغط ػهً يفراح  F3يٍ نىدح انًفاذيخ.
(………………).........
 .4ػُذ انضغط ػهً سر  Forwardيرى االَرمال نهُافذج انظاتمح نهُافذج انُشطح انذانيح.
(………………).........
َ .5خرار أيز  Cutنُظخ انُرائج انرً ذى انذظىل ػهيها نثزَايج يُظك انُظىص.
(………………).........

صلمنالؼمٌد(أ)مبينبسجومنالؼمٌد(ة) :
ة

أ
1

Wait

أ

طىرج يرذزكح ذظهز ذهمائيا ػُذ ذزن انكًثيىذز دوٌ انؼًم
ػهيه

2

Preview

ب

يرى يٍ خالنها ئيماف ذشغيم انمزص انظهة Hard Disk
درً انزجىع و انؼًم ػهً انجهاس يزج أخزي

3

System stand by

ج

ذرذكى فً انفرزج انشيُيح انرً طىف ذظهز تؼذها شاشح
انرىلفScreen Saver

4

Screen Saver

د

يرى يٍ خالنها ػًم شثه ئيماف ذشغيم انجهاس درً انؼىدج
وانؼًم ػهيه و يفرخ يا كُا ػًم ػهيه.

5

Turn off Hard Disk

هـ

يظرخذو نؼًم يؼايُه نشكم شاشح انرىلف Screen Saver




() ...... , 5( , )...... , 4( , )...... , 3( , )...... , 2( , )...... , 1

ة

أ
1

أيمىَح My Computer

أ

االدرفاظ تانًهفاخ وانًجهذاخ انرً ذى دذفها الطرزجاػها
أو دذفها َهائياً.

2

أيمىَح My Documents

ب

ذظرخذو نفرخ طفذاخ ويىالغ االَرزَد.

3

أيمىَح Recycle Bin

ج

نهرؼايم يغ انًكىَاخ انًاديه نهكًثيىذز وتزايجه.

4

أيمىَح Internet
Explorer

د

ذخشٌ انًهفاخ انهايح نظهىنح انىطىل ئنيها.



()...... , 4( , )...... , 3( , )...... , 2( , )...... , 1



ة

أ
1

GMT

أ

طثاداً فً َظاو انرىليد  12طاػح.

2

AM

ب

ذثىية الخريار انًُطمح انشيُيح.

3

PM

ج

خط وهًً يًز تًذيُح نُذٌ يظًً خط جزيُرش.

4

Time Zone

د

يظاءاً فً َظاو انرىليد  12طاػح.





()...... , 4( , )...... , 3( , )...... , 2( , )...... , 1

رتتالخطٌاتالتبليةلترتيترمٌزسطحالمكتتحستالنٌع :
 .1اخريار األيز  Arrange Icons Byيٍ انمائًح انًخرظزج.

(

)

 .2اخريار األيز  Typeيُها.

(

)

 .3انُمز تشر انفأرج األيًٍ فىق يكاٌ خانً يٍ ططخ انًكرة.

(

)

 .4ظهىر لائًح فزػيح الخريار انرزذية دظة أي َظاو.

(

)

 .5ذظهز انمائًح انًخرظزج نظطخ انًكرة.

(

)

رتتالخطٌاتالتبليةلتغييرخلفيةسطحالمكتت :
 .1اخريار انخهفيح (.)Desktop

(

)

َ .2ضغط سر انفأرج األيًٍ فً يكاٌ خانً يٍ ططخ انًكرة.

(

)

 .3اخريار خظائض ( )Propertiesيٍ انمائًح انًخرظزج.

(

)

 .4اخريار سر انًىافمح . OK

(

)

 .5ذذذيذ طىرج انخهفيح انرً ذظًً (.)Autumn

(

)







اإلجبثبت 
أ.ضغػالمة(√)أً(:)X
 .1يًكٍ يؼزفح انىلد يٍ شزيط انًهاو ونكٍ ال يًكٍ يؼزفح ذاريخ انيىو.

( × )

 .2ال يجىس اطرؼادج يهف يٍ طهح انًذذوفاخ .Recycle Bin

( × )

 .3يخرهف ػذد ريىس ططخ انًكرة يٍ كًثيىذز آلخز.

( √ )

 .4ال يًكٍ ئػادج ذزذية ريىس ططخ انًكرة يزج أخزي.

( × )

 .5يٍ فىائذ شزيط انًهاو أَه يًكٍ يٍ خالنه ئغالق انكًثيىذز تطزيمح آيُح.

( √ )

 .6ذشثه َافذج انفهزص  Indexفهزص انكراب.

( √ )

 .7يؼظى انثزايج انرً َظرخذيها تها يظاػذج ذظرخذو ػُذ انضزورج.

( √ )

 .8يظرخذو سر  Homeػُذ طهة انًظاػذج يٍ شزكح  Microsoftػثز شثكح االَرزَد) × (.
 .9يرى فرخ َافذج انًظاػذ  Helpػٍ طزيك لائًح  Startفمط.

( × )

.11سر  Supportيظرخذو نفرخ َافذج انفهزص انخاطح تانًظاػذ.

( × )

 .11ذشرزن جًيغ أشكال شاشح انرىلف ( )Screen Saverفً َفض االػذاداخ.

( × )

 .12ال ذريخ شاشح انرىلف ئيكاَيح ئضافح كهًح طز (.)Password

( × )

 .13يجة أٌ ذكىٌ شاشح انرىلف تها دزكح.

( √ )

 .14يًكٍ انىطىل نشاشح خظائض ططخ انًكرة يٍ خالل اخريار  Displayيٍ نىدح انرذكى
( √ )
(.)Control Panel
 .15يرى ذذذيذ انفرزج انشيُيح انرً طىف ذظهز تؼذها شاشح انرىلف يٍ خالل خاَح ) × (.Power
 .16نرغييز خهفيح ططخ انًكرة َخرار انرثىية ( )Screen Saverيٍ َافذج انخظائض) × ( .

 .17يجة اخريار خهفيح يٍ انًىجىدج تانمائًح وال يجىس اخريار طىرج يخشَح ػهً جهاس انكًثيىذز.
( × )
.18االخريار ( )Tileيٍ خاَح  Positionذجؼم طىرج انخهفيح ذظهز فً يُرظف انشاشح) × ( .
.19ػُذ اخريار ( )Noneيٍ لائًح انخهفياخ فاٌ هذا يإدي نؼذو وضغ طىرج فً انخهفيح ونكٍ يرى
( √ )
وضغ انهىٌ انًذذد فً خاَح .Color
 .21ػُذ اخريار انخهفيح يٍ انمائًح فاَُا يًكُُا رؤيرها فً يُطمح انًؼايُح.

( √ )

 .21ال يجىس وضغ طىرج فً انخهفيح ذى ئَشانها يٍ االَرزَد أو ذى ئَشاؤها فً تزَايج انزطاو.
( × )
.22انراريخ  25شىال  1435يذل ػهً أٌ هذا انراريخ يؼزع تانشكم انًيالدي.

( × )

 .23نرغييز شكم األرلاو يا تيٍ انؼزتيح وانهُذيح َخرار انرثىية  Numbersتؼذ انضغط ػهً سر
( √ )
.Customize
.24يًكٍ ػزع انراريخ تانشكم  2114/11/6ونكٍ ال يًكٍ ػزضه تانشكم  6أكرىتز .2114
( × )
 .25ذرغيز يماييض أو أشكال األرلاو وانراريخ وانىلد ترغيز انذونح.

( √ )

 .26ذىجذ أيمىَح اإلػذاداخ اإللهيًيح فً َافذج انرذكى .Control Panel

( √ )

 .27نفرخ َافذج انرذكى فً انىلد وانراريخ َمىو تانضغط انًشدوج ػهً ريش انظاػح انًىجىد تشزيط
( √ )
انًهاو .Taskbar
.28هُان شكالٌ نؼزع انىلد (َظاو  12طاػح َ ,ظاو  24طاػح).

( √ )

.29انرثىية  Internet Timeيجؼم ذىليد انجهاس يرشايٍ يغ انخادو انًذذد فً شثكح االَرزَد.
( √ )
 .31يؼرًذ جهاس انكًثيىذز ػهً انثطاريح نذظاب انراريخ وانىلد درً ولد اإلغالق.

( √ )

 .31نذظاب انراريخ وانىلد يجة اذظال جهاس انكًثيىذز تشثكح االَرزَد.

( × )

.32االخريار  )GMT + 02:00( Cairoيذل ػهً أٌ خط جزيُرش يرمذو فً انىلد ػٍ يظز
( × )
تظاػريٍ.

.33ذزجغ أهًيح ضثط انراريخ وانىلد فً َظاو انرشغيم  Windowsنًؼزفح ولد وذاريخ ئَشاء
( √ )
وذؼذيم انًهفاخ.
 .34يرى اخريار انًىلغ انجغزافً أو انًُطمح انشيُيح يٍ انرثىية .Date and Time

( × )

 .35يرىلف انكًثيىذز ػٍ دظاب انراريخ وانىلد ػُذ ئغالله.

( × )

 .36يًكٍ انىطىل نُافذج ضثط انراريخ وانىلد ػٍ طزيك ريش انظاػح انًىجىد تشزيط انًهاو.
( √ )

ة .أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
(-Restore – My Documentsشريطالميبم )Name – Size – Start -
 .1ذىجذ ريىس انثزايج انًميًح تانذاكزج ػهً يًيٍشريطالميبم.
 .2ػٍ طزيك سر  Startيًكٍ ئغالق انكًثيىذز تطزيمح آيُح.
Size .3من طزق ذزذية انزيىس ويزذثها دظة انذجى.
 My Documents .4يٍ انزيىس األطاطيح ػهً ططخ انًكرة.
 .5يًكٍ اطرزجاع انًهفاخ انًذذوفح يٍ طهح انًهًالخ ػٍ طزيك األيز  Restoreانًىجىد
تانمائًح انًخرظزج.

أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
(–F3–Search–F1–Copy–CutنظبمالتشغيلHelp and – Windows
 )Support
 .1يًكٍ فرخ َافذج انًظاػذج وانذػى يٍ خالل يفراح  F1يٍ نىدح انًفاذيخ.
 .2فً تزَايج انًظاػذج وانذػى َكرة انًىضىع انذي َزيذ يؼهىياخ ػُه تجىار كهًح . Search
 .3يمذو نُا تزَايج انًظاػذج وانذػى يؼهىياخ ػٍ تزَايجنظبمالتشغيل. Windows
 .4نفرخ َافذج تزَايج انًظاػذج وانذػى َخرار Help and Supportيٍ لائًح .Start
 .5يًكٍ َظخ انًؼهىياخ انًىجىدج تثزَايج انًظاػذج وانذػى يارطانها نثزَايج يُظك انُظىص يٍ
خالل أيز. Copy



أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
( )Color – Change Icon – Browse – Restore Default - Desktop
 .1سر Change Iconيظرخذو نرغييز شكم انزيىس األطاطيح نظطخ انًكرة.
 .2سر Restore Defaultيؼيذ انزيش نشكهه األطهً.
 .3سر  Browseالخريار طىرج يخشَح ته نىضؼها كخهفيح نظطخ انًكرة.
 .4يرى اخريار انرثىية Desktopنرغييز خهفيح ططخ انًكرة يٍ َافذج انخظائض.
 .5خاَح  Colorيًكٍ يٍ خالنها وضغ نىٌ فً انخهفيح تذالً يٍ انظىرج.

أكملالجملالتبليةثمبثينالقٌسين :
( Time – Date –  Customize – Regional and Language Options
 -Currency – Numbersر.س–ج.م )  .1نهىطىل نُافذج انرذكى فً اإلػذاداخ اإللهيًيح َخرار Regional and Language
Optionsيٍ نىدح انرذكى .Control Panel
 .2نهرذكى فً شكم انراريخ يا تيٍ انهجزي وانًيالدي َضغط ػهً انشر  Customizeثى َخرار
انرثىية. Date
 .3نهرذكى فً شكم األرلاو َخرار انرثىية  Numbersتؼذ انضغط ػهً انشر .Customize
 .4يذل ج.م ػهً ريش انجُيه انًظزي.
 .5نهرذكى فً شكم ريش انؼًهح َخرار انرثىية Currencyتؼذ انضغط ػهً سر .Customize

ج.صححمبتحتوخطفىالجملالتبلية :
 .1يرى فرخ َافذج انًظاػذج وانذػى يٍ خالل اخريار أيز  Searchيٍ لائًح .Start
()Help and Support
 .2يظرخذو سر  Supportنؼزع لائًح تانًىضىػاخ انرً ذى سيارذها.

()History

 .3يًكٍ فرخ تزَايج انًظاػذج وانذػى يٍ خالل انضغط ػهً يفراح  F3يٍ نىدح انًفاذيخ)F1( .
 .4ػُذ انضغط ػهً سر  Forwardيرى االَرمال نهُافذج انظاتمح نهُافذج انُشطح انذانيح.

()Back

َ .5خرار أيز  Cutنُظخ انُرائج انرً ذى انذظىل ػهيها نثزَايج يُظك انُظىص.

()Copy

د.صلمنالؼمٌد(أ)مبينبسجومنالؼمٌد(ة) :
ة

أ
1

Wait

أ

2

Preview

ب

3

System stand by

ج

4

Screen Saver

د

5

Turn off Hard Disk

هـ

طىرج يرذزكح ذظهز ذهمائيا ػُذ ذزن انكًثيىذز دوٌ انؼًم
ػهيه
يرى يٍ خالنها ئيماف ذشغيم انمزص انظهة Hard Disk
درً انزجىع و انؼًم ػهً انجهاس يزج أخزي
ذرذكى فً انفرزج انشيُيح انرً طىف ذظهز تؼذها شاشح انرىلف
Screen Saver
يرى يٍ خالنها ػًم شثه ئيماف ذشغيم انجهاس درً انؼىدج
وانؼًم ػهيه و يفرخ يا كُا ػًم ػهيه.
يظرخذو نؼًم يؼايُه نشكم شاشح انرىلف Screen Saver


 

( , 1ج)  , 2( ,ىـ)  , 3( ,د)  , 4( ,أ)  , 5( ,ة )

ة

أ

االدرفاظ تانًهفاخ وانًجهذاخ انرً ذى دذفها الطرزجاػها أو
دذفها َهائياً.

1

أيمىَح My Computer

أ

2

أيمىَح My Documents

ب

ذظرخذو نفرخ طفذاخ ويىالغ االَرزَد.

3

أيمىَح Recycle Bin

ج

نهرؼايم يغ انًكىَاخ انًاديه نهكًثيىذز وتزايجه.

4

أيمىَح Internet
Explorer

د

ذخشٌ انًهفاخ انهايح نظهىنح انىطىل ئنيها.

( , 1ج)  , 2( ,د)  , 3( ,أ)  , 4( ,ب)

ة

أ
1

GMT

أ

طثاداً فً َظاو انرىليد  12طاػح.

2

AM

ب

ذثىية الخريار انًُطمح انشيُيح.

3

PM

ج

خط وهًً يًز تًذيُح نُذٌ يظًً خط جزيُرش.

4

Time Zone

د

يظاءاً فً َظاو انرىليد  12طاػح.





( , 1ج)  , 2( ,أ)  , 3( ,د)  , 4( ,ب)

ه.رتتالخطٌاتالتبليةلترتيترمٌزسطحالمكتتحستالنٌع :
اخريار األيز  Arrange Icons Byيٍ انمائًح انًخرظزج.

( ) 3

اخريار األيز  Typeيُها.

( ) 5

انُمز تشر انفأرج األيًٍ فىق يكاٌ خانً يٍ ططخ انًكرة.

( ) 1

ظهىر لائًح فزػيح الخريار انرزذية دظة أي َظاو.

( ) 4

ذظهز انمائًح انًخرظزج نظطخ انًكرة.

( ) 2

رتتالخطٌاتالتبليةلتغييرخلفيةسطحالمكتت :
 .1اخريار انخهفيح (.)Desktop

( ) 3

َ .2ضغط سر انفأرج األيًٍ فً يكاٌ خانً يٍ ططخ انًكرة.

( ) 1

 .3اخريار خظائض ( )Propertiesيٍ انمائًح انًخرظزج.

( ) 2

 .4اخريار سر انًىافمح . OK

( ) 5

 .5ذذذيذ طىرج انخهفيح انرً ذظًً (.)Autumn

( ) 4

