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أ) أكمل الجمل التالية:
 )1توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل .................................................................
 )2يمكن من خالل إلاعدادات إلاقليمية تغيير ,................................................................,................................................................
.................................................................,................................................................,................................................................
إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ................................................................اختر .................................................................
 )3لفتح أيقونة 
 )4لتغيير اعدادات الدولة من تبويب ................................................................اختر الدولة.
 )5بعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر ................................................................إلجراء التعديل
 )6يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب .................................................................
 )7لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة الدولة اختر ..............................................................من داخلقاةمة. Digit Substitution
 )8لتغيير نمط عرض ألارقام للكتابة باللغة الانجليزية اختر ..........................................................من داخل قاةمة. Digit Substitution
 )9لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة النص اختر ..............................................................من داخلقاةمة. Digit Substitution
 )11يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة .................................................................
 )11يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب .................................................................
 )12يتم الضغط على زر ................................................................فى حالة تغيير إلاعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة .
 )13يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة .................................................................
 )14يمكن تغيير رمز العملة من قاةمة .................................................................
 )15يمكن تغيير رمز العملة من تبويب .................................................................
 )16حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل .................................................................
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 )17إلضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر ................................................................من تبويب .................................................................
 )18بعد الضغط على زر  detailsيتم الضغط على زر ................................................................إلضافة لغة جديدة.
 )19يتم اختيار اللغة املطلوبة من داخل قاةمة .................................................................
 )21يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح من تبويب .................................................................
 )21يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة .................................................................
 )22إلضافة طابعة جديدة اضغط على زر .................................................................
................................................................ )23من وحدات إلاخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.
 )24لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ................................................................اختر .................................................................
 )25فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر .................................................................

ب) ضع عالمة ()أو (:)

 )1ال يمكن تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر.

(

)

 )2تقع أيقونة إلاعدادات إلاقليمية واللغة داخل لوحة التحكم.

(

)

 )3يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة.

(

)

 )4لفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ابدأ  Startختر سطح املكتب.

(

)

 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة"."Calendar type



(

)

 )6يمكن اختيار بال أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض ألارقام.



(

)

 )7يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام "."Number



(

)

(

)

(

)

 )8يتم تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة "."Digit substitution
 )9يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة الوقت.
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 )11فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول ألاخرى} العملة– الوقت { لتعكس الدولة الجديدة( .

)

(

)

(

)

(

)

 )11لتغيير العملة اضغط زر  Customizeثم قم بفتح تبويب الدولة.




 )12يمكن تغيير العملة من قاةمة رمز العملة.Currency symbol
 )13يتم فتح اعدادات اللغة بالضغط على زر  Customizeمن تبويب اللغة.

 )14إلضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح ,اختر اللغة العربية من داخل قاةمة "لغات إلادخال""."Input language
(

)





(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

 )21إلضافة طابعة جديدة اضغط على  Add a printerمن نافذة الطابعة .

(

)

 )22بعد تتبع خطوات املعالج يتم الضغط على زر "إلغاء".



(

)

 )23عند تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات املعالج.



(

)

اختيار واحدة منهم لتصبح ألاساسية.

 )24فى حالة اتصال أكثر من طابعة على جهاز الكمبيوتر يتم

(

)

 )25الطابعة من وحدات إلادخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.

(

)



 )15ال يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات ل وحة املفاتيح.

 )16قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوتر.
 )17ال يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر.
 )18توجد أيقونة ""Printer and Faxesداخل سطح املكتب.




 )19من ألافضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيح.
 )21لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر لوحة التحكم .
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ج) اختر إلاجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 )1يتم تغيير الدولة ,اللغة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ من أيقونة (جهاز الكمبيوتر – سلة املحذوفات –
إلاعدادات إلاقليمية )
 )2توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل(لوحة التحكم  -Control Panelسطح املكتب – جهاز الكمبيوتر )
 )3يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ( –Digit substitutionالتاريخ – ألارقام )
 )4يتم تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة ( –Digit substitutionالتاريخ – ألارقام )
 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام لتصبح (  –Context –National –Noneجميع ما سبق )
 )6يتم تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب(التاريخ – نوع التقويم  –Calendar Typeعرض التاريخ )
 )7يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة(التاريخ – نوع التقويم – عرض التاريخ )
 )8بعد الانتهاء من خطوات عرض ألارقام اضغط زر (إلغاء  –Customize –Cancelتطبيق )apply
 )9يمكن تغيير العملة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ ,عرض الوقت بعد الضغط على زر (إلغاء –cancel
تخصيص –Customizeتطبيق )Apply
 )11إلضافة اللغة املطلوبة داخل لوحة املفاتيح من لوحة التحكم  Control Panelاختر (ابدأ –Start
اللغات  –Languagesإلاعدادات إلاقليمية )Regional Option
 ( )11لوحة املفاتيح – الفأرة – الطابعة )جهاز يستخدم لعرض النصوص والصور على ورق.
 )12لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر (سطح املكتب – لوحة التحكم  –Control Panelجهاز الكمبيوتر )
 )13إلضافة طابعة إضغط زر ( –Add a printerانهاء  –Finishالتالى )Next
 )14بعد إلانتهاء من تتبع خطوات املعالج اضغط زر (إضافة طابعة – انهاء  –Finishالتالى )Next
 )15فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر (إنهاء  –Finishيملك قرص  –Have a Diskطباعة )
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د) رتب الخطوات التالية
 )1لتغيير الدولة:



 (
 (

)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية قم بتغيير الدولة.
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.




 (
 (

)اضغط "تطبيق"
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".

 )2لتغيير نمط عرض ألارقام:
 
 
 
  
 
 

(
(
(
(
(
(

)قم بفتح تبويب "ألارقام".
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".
)اضغط "تطبيق"
)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
)من قاةمة ""Digit substitutionقم بإختيار ()None - National - Context

 )3لتغيير نمط عرض التاريخ :







(
(
(
(
(
(

)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
)اضغط "تطبيق"
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم ."Control Panel
)من قاةمة "نوع التقويم "ثم بتغيير عرض التاريخ.
)قم بفتح تبويب "التاريخ".
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.

 )4لتغيير رمز العملة:






(
(
(
(
(

)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
)قم بفتح تبويب "العملة".Currency
)اضغط ""Apply
)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
)من قاةمة "رمز العملة "ثم بتغيير عرض العملة.



(

)من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
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 )5لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية :






(
(
(
(
(
(



 (

)اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
)اضغط زر ""Add
)اضغط "موافق"OK
)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
)من قاةمة "لغات إلادخال "ثم بإختيار اللغة العربية.
)اضغط ""Apply

)من تبويب ""Languageاضغط زر "."Details

 )6أعد ترتيب الجمل التالية الضافةالطابعة :
)اختر رمز الطابعة.

  (


 (

)أتبع خطوات املعالج.



 (

)اضغط زر "." Add a printer



 (

)من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel



 (

)اضغط ""Apply

الاعدادات إلاقليمية واللغة بما تقوم بم من تغييرات :
ه ـ)صل التبويب التالي الخاصة بايقونة 


أ)تغيير العملة

Regional options )1



ب)تغيير الدولة

Date )3



ج)حل مشاكل اللغة

Currency )4



د)تغيير نمط عرض ألارقام

Number )2



Languages )5
() ...... ,1


()...... ,2

ه ـ)تغيير نمط عرض التاريخ
()...... ,3

()...... ,4

()...... ,5
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إجابات ألاسئلة
أ) أكمل الجمل التالية:
 )1توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل لوحة التحكم .Control Panel
 )2يمكن من خالل إلاعدادات إلاقليمية تغيير الدولة,العملة,عرضألارقام,عرضالتاريخ,حلمشاكلاللغة.
 )3لفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة Startاختر لوحة التحكم .Control Panel
 )4لتغيير اعدادات الدولة من تبويب إلاعدادات إلاقليميةRegional Optionsاختر الدولة.
 )5بعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر Applyإلجراء التعديل
 )6يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام .Numbers
 )7لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة الدولة اختر Nationalمن داخلقاةمة. Digit Substitution
 )8لتغيير نمط عرض ألارقام للكتابة باللغة الانجليزية اختر  Noneمن داخل قاةمة. Digit Substitution
 )9لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة النص اختر  Contextمن داخلقاةمة. Digit Substitution
 )11يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة .Digit Substitution
 )11يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب التاريخ .Date
 )12يتم الضغط على زر  Customizeفى حالة تغيير إلاعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة .
 )13يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة نوع التقويم .Calendar Type
 )14يمكن تغيير رمز العملة من قاةمة رمز العملة . Currency Symbol
 )15يمكن تغيير رمز العملة من تبويب العملة .Currency
 )16حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل لوحة املفاتيح.
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 )17إلضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر Detailsمن تبويب اللغات .Languages
 )18بعد الضغط على زر  detailsيتم الضغط على زر Addإلضافة لغة جديدة.
 )19يتم اختيار اللغة املطلوبة من داخل قاةمة لغات إلادخال .Input language
 )21يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح من تبويب اللغات. Languages
 )21يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة .Printer and Faxes
 )22إلضافة طابعة جديدة اضغط على زر .Add a printer
 )23الطابعةمن وحدات إلاخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.
 )24لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة  Startاخترلوحة التحكم .Control Panel
 )25فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر يملك قرص .Have disk

ب) ضع عالمة ()أو (:)

 )1ال يمكن تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر.

()

 )2تقع أيقونة إلاعدادات إلاقليمية واللغة داخل لوحة التحكم.

()

 )3يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة.

()

 )4لفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ابدأ  Startاختر سطح املكتب.

()

ألارقام من قاةمة"."Calendar type
 )5يمكن تغيير نمط عرض 



()

 )6يمكن اختيار بال أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض ألارقام.



()

 )7يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام "."Number



()

 )8يتم تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة "."Digit substitution



()
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 )9يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة الوقت.

()



 )11فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول ألاخرى} العملة– الوقت { لتعكس الدولة الجديدة)( .
 )11لتغيير العملة اضغط زر  Customizeثم قم بفتح تبويب الدولة.



()

 )12يمكن تغيير العملة من قاةمة رمز العملة.Currency symbol



()

 )13يتم فتح اعدادات اللغة بالضغط على زر  Customizeمن تبويب اللغة.

()

 )14إلضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح ,اختر اللغة العربية من داخل قاةمة "لغات إلادخال""."Input language


()



 )15ال يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات لوحة املفاتيح.

()



()

 )16قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوتر.
 )17ال يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر.
 )18توجد أيقونة ""Printer and Faxesداخل سطح املكتب.

()



()



()

 )19من ألافضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيح.
 )21لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر لوحة التحكم .





()

 )21إلضافة طابعة جديدة اضغط على  Add a printerمن نافذة الطابعة .

()

 )22بعد تتبع خطوات املعالج يتم الضغط على زر "إلغاء".



()

 )23عند تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات املعالج.



()

اختيار واحدة منهم لتصبح ألاساسية.

 )24فى حالة اتصال أكثر من طابعة على جهاز الكمبيوتر يتم

()

 )25الطابعة من وحدات إلادخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.

()
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ج) اختر إلاجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 )1يتم تغيير الدولة ,اللغة ,عرض ألارقام  ,عرض التاريخ من أيقونة (جهاز الكمبيوتر – سلة املحذوفات –
إلاعدادات إلاقليمية)
 )2توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل(لوحة التحكم  -Control Panelسطح املكتب – جهاز الكمبيوتر )
 )3يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ( –Digit substitutionالتاريخ –ألارقام)
 )4يتم تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة ( –Digit substitutionالتاريخ – ألارقام )
 )5يمكن تغيير نمط عرض ألارقام لتصبح ( –Context –National –Noneجميع ما سبق)
 )6يتم تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب(التاريخ– نوع التقويم  –Calendar Typeعرض التاريخ )
 )7يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة(التاريخ –نوع التقويم– عرض التاريخ )
 )8بعد الانتهاء من خطوات عرض ألارقام اضغط زر (إلغاء –Customize –Cancelتطبيق )Apply
 )9يمكن تغيير العملة ,عرض ألارقام ,عرض التاريخ ,عرض الوقت بعد الضغط على زر (إلغاء –Cancel
تخصيص–Customizeتطبيق )Apply
 )11إلضافة اللغة املطلوبة داخل لوحة املفاتيح من لوحة التحكم  Control Panelاختر (ابدأ –Start
اللغات –Languagesإلاعدادات إلاقليمية )Regional Option
 ( )11لوحة املفاتيح – الفأرة –الطابعة)جهاز يستخدم لعرض النصوص والصور على ورق.
 )12لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ  Startاختر (سطح املكتب –لوحة التحكم  –Control Panelجهاز الكمبيوتر )
 )13إلضافة طابعة إضغط زر ( –Add a printerانهاء  –Finishالتالى )Next
 )14بعد إلانتهاء من تتبع خطوات املعالج اضغط زر (إضافة طابعة –انهاء  –Finishالتالى )Next
 )15فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر (إنهاء –finishيملكقرص  –Have a Diskطباعة )
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د)رتب الخطوات التالية
 )1لتغيير الدولة:



 ()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية قم بتغيير الدولة.
 ()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.




 ()4اضغط "تطبيق"
 ()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".

 )2لتغيير نمط عرض ألارقام:
 
 
 
  
 
 

()4قم بفتح تبويب "ألارقام".
()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم".
()6اضغط "تطبيق"
()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
()5من قاةمة ""Digit substitutionقم بإختيار ()None - National - Context

 )3لتغيير نمط عرض التاريخ :







()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
()6اضغط "تطبيق"
()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم ."Control Panel
()5من قاةمة "نوع التقويم "ثم بتغيير عرض التاريخ.
()4قم بفتح تبويب "التاريخ".
()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.

 )4لتغيير رمز العملة:







()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
()4قم بفتح تبويب "العملة".Currency
()6اضغط ""Apply
()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
()5من قاةمة "رمز العملة "ثم بتغيير عرض العملة.
()3من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر "."Customize
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 )5لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية :








()2اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية.
()4اضغط زر ""Add
()7اضغط "موافق"OK
()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel
()5من قاةمة "لغات إلادخال "ثم بإختيار اللغة العربية.
()6اضغط ""Apply

 ()3من تبويب ""Languageاضغط زر "."Details

 )6أعد ترتيب الجمل التالية إلضافةالطابعة :
  ()2اختر رمز الطابعة.


 ()4أتبع خطوات املعالج.



 ()3اضغط زر "." Add a printer



 ()1من قاةمة "ابدأ "Startاختر "لوحة التحكم" . Control Panel



 ()5اضغط ""Apply

ه ـ)صل التبويب التالي الخاصة بايقونة الاعدادات إلاقليمية واللغة بما تقوم بم من تغييرات :


أ)تغيير العملة

Regional options )1



ب)تغيير الدولة

Date )3



ج)حل مشاكل اللغة

Currency )4



د)تغيير نمط عرض ألارقام

Number )2



Languages )5
( ,1ب )


( , 2د )

ه ـ)تغيير نمط عرض التاريخ
( ,3هـ)

( ,4أ)

( ,5ج)
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