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 ما هي أجهزة الكمبيىتر؟

. انبشايحأخٓضة انكًبٕٛحش ْٙ عباسة عٍ أخٓضة حؤد٘ يٓاًيا أٔ عًهٛاث زغابٛت حبًعا نًدًٕعت يٍ اإلسشاداث، أٔ 

 .نكايهت، انخٙ ظٓشث فٙ األسبعُٛاثكاَج أٔنٗ أخٓضة انكًبٕٛحش اإلنكخشَٔٛت ا

   أنواع أجهزة الكمبٌوتر  : 

كمبٌوتر سطح المكتب : ٌتم وضعه على الطاولة وهو ٌتكون من أجزاء منفصلة عن بعضها وهو ٌكون كبٌر الحجم ومن مكوناته وحدة 

:   النظام والشاشة والماوس ولوحة المفاتٌح  وهو مبٌن بالشكل التالً   

 

 
هً أجهزة كمبٌوتر تتمٌز بخفة الوزن وإمكانٌة حملها بسهولة، وٌمكن تشغٌلها بأستخدام أجهزة الكمبٌوتر المحمولة:    Laptop الكمبٌوتر المحمول   

وحدة المعالجة المركزٌة  كما ٌمكن أخذها إلى أي مكان . البطارٌات وهً تختلف عن الكمبٌوتر الشخصً حٌث تحوي لوحة المفاتٌح والماوس و    

 

. ل الكمبٌوتر اللوحً  والكمبٌوتر المحمول بالٌدوهنالك أنواع أخرى مث  
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ستخدام الماوس : إ  

 األجزاء األساسيت

انضس األًٍٚ(. عخغخخذو انضس انشئٛغٙ فٙ أغهب األزٛاٌ.  غانباً ) صس ثإَ٘) غانباً انضس األٚغش( ٔ صس سئٛغٙٚسخٕ٘ انًأط عهٗ صسٍٚ: 

ٕٚب بطشٚمت أعٓم. انيٕخٕدة بٍٛ انضسٍٚ نهًغاعذة فٙ انخًشٚش خالل انًغخُذاث ٔصفساث  عدهت حًشٚشٔحخضًٍ غانبٛت أخٓضة انًأط 

 فٙ بعض أخٓضة انًأط، ًٚكٍ انضغط عهٗ عدهت انخًشٚش نخعًم كضس ثانث.  

أٔ أَمش بانضس األٚغش  نفخر أ٘ بشَايح أٔ يدهذ  لى بٕضع انًؤشش عهٗ األٚمَٕت  ثى لٕو بُمش انضس األٚغش َمشحٍٛ يضدٔخخٍٛ   انُمش ٔانغسب :

انز٘   عهٗ األٚمَٕت ثى أَمش انضس األًٍٚ ٔأخخاس فخر ، ٔنغسب أ٘ يدهذ ضع انًؤشش عهٗ انًدهذ ثى أَمش بانضس األٚغش ٔأعسب انًأط إنٗ انًكاٌ

 ٔضع انًدهذ فّٛ     حشٚذ

 ستخدام عجلت التمرير:إ

ٕٚب. نهخًشٚش نألعفم، لى انإرا كاٌ انًأط نذٚك يضًٔدا بعدهت حًشٚش، فًٛكُك اعخخذاو ْزِ انعدهت نهخًشٚش خالل انًغخُذاث ٔصفساث 

 بخذٔٚش انعدهت نهخهف )فٙ احداْك(. نهخًشٚش نألعهٗ، لى بخذٔٚش انعدهت نألياو  

 تخصيص الماوس:

ًٚكُك حغٛٛش عشعت اَخمال يؤشش انًأط خالل انشاشت، أٔ شخصٛت. عهٗ عبٛم انًثال ٛالحك انًكُك حغٛٛش إعذاداث انًأط نخالئى حفضٚ

 األخٓضة ٔانصٕث ثى انًأط .ٔرنك يٍ خالل فخر نٕزت انخسكى ثى أخخٛاس  شحغٛٛش يظٓش انًؤش

 : خخصاساث نٕزت انًفاحٛرا

    alt   عخخذاو انًفخاذإ: أٔلً  

   (alt +f4):   . ٚغخخذو إلغالق انُافزة 

   (alt +tab . ٚغخخذو إلظٓاس انُٕافز انًفخٕزت : ) 

  (alt +ESC ):   . ٚغخخذو نهخُمم بٍٛ انُٕافز بشكم خًٛم 

  (alt+shift):   َكهٛضٚت إنٗ انعشبٛت   ٔانٛغاسٚت بانعكظ يٍ انعشبٛت ٚغخخذو نخسٕٚم نغت انكخابت يٍ اإلانًُٛٛٛت

 َكهٛضٚت . إنٗ اإل

 (alt+d  ) :   . ٌٚغخخذو نهخظهٛم عهٗ انًٕالع انًٕخذة عهٗ ششٚط انعُٕا 

  (alt) : ٓاس انمٕائى فٙ ششٚط انمٕئى ظٚغخخذو بشكم ٔزٛذ إل . 

  ctrlعخخذاو انًفخاذ  إ: ثاَٛاً 

 (ctrl+a )  : . ٚغخخذو نخسذٚذ خًٛع انعُاصش انًٕخٕدة فٙ انًدهذ 

 (ctrl+s ) :  .ٚغخخذو يٍ أخم زفع  انًهف 

 (ctrl+c ):  . ٚغخخذو نُغخ أ٘ يهف    

 (ctrl+x):  . ٚغخخذو نمص انًهف 

 (ctrl+v):   . ٚغخخذو يٍ أخم نصك انًهف 

  (ctrl+z):   . ِٚغخخذو يٍ أخم انخشاخع عٍ أخش عًم حى حُفٛز 
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  (ctrl+Esc):   بذأفخر انمائًت ايٍ أخم . 

 (ctrl+o ):   . يٍ أخم فخر يهف أٔ بشَايح أٔيدهذ 

  (ctrl+p):   إعطاء أيش نهطباعت .يٍ أخم 

 (ctrl+f4 ):  ٍأخم إغالق انصفست انخٙ حعًم بٓا دٌٔ إغالق انبشَايح .  ي 

  startأعخخذاو انًفخاذ  : ثانثاً 

 ) start+m):  ًٛع انُٕافز إنٗ ششٚط انًٓاو .يٍ أخم حُضٚم خ 

 (start+tab ):   انخُمم بٍٛ انعُأٍٚ .يٍ أخم 

  (start+e):  . يٍ أخم فخر خٓاص انكًبٕٛحش 

  (start+r):    يٍ أخم فخر نٕزتrun  . 

  (start+l):  . يٍ أخم إٚماف انخشغٛم 

 (ctrl+ pause/break ):   . يٍ أخم إظٓاس خصائص انُظاو  

  : إٚماف حشغٛم انكًبٕٛحش

 :  بذأفٙ انمائًت  ا "إٚماف انخشغٛم"عخخذاو صس إ

انمائًت فٙ اندضء ااألٚغش يٍ  باعخخذاو انمائًت "ابذأ"،أَمش فٕق انضس ابذأ، ثى اَمش فٕق إٚمافإلٚماف حشغٛم انكًبٕٛحش 

   بذأا

    

 

 :كًا ٕٚفش صس انطالت خٛاساث أخشٖ يثم 

.هو ٌقوم بتوفٌر الطاقة وضع السكون وفٌه ٌتم  إٌقاف تشغٌل الشاشة ومروحة الكمبٌوتر و  

.  بدخول وعدم السماح لمستخدمٌن آخرٌنتأمٌن الجهاز وضع التأمٌن وفٌه ٌتم   

  . وضع إعادة التشغٌل وفٌه ٌتم إٌقاف تشغٌل الجهاز ومن ثم إعادة تشغٌله تلقائٌا  
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: (الشاشة)تغٌٌر خلفٌة سطح المكتب   

ك عدة طرق لتغٌٌر الخلفٌة :هنال  

خهفٛت عطر  شأَمش فٕق حغٛٛ فٛت عطر انًكخب ثىأخخاس نٕزت انخسكى ٔفٙ يشبع انبسث أكخب خه بذأ  ايٍ لائًت -1

 انًكخب . 

خخش حخصٛص ثى خهفٛت عطر انًكخب  ٔلى بخسذٚذ أنهًأط ٔ ثإَ٘يٍ عطر انًكخب أَمش بانضس انفٙ أ٘ يكاٌ -2

 انصٕسة  ثى أخخش زفع انخغٛٛشاث .

-3  نخعٍٛٛ أ٘ صٕسة  كخهفٛت أَمش عهٛٓا بضس األًٍٚ نهًأط  ثى أَمش فٕق حعٍٛٛ كخهفٛت نغطر انًكخب .  

 

:خفاء رموز سطح المكتب إ  

فوق جزء فارغ من  نقر بزر الماوس األٌمنتب مؤقتا  دون إزالتها بالفعل، فأإذا أردت إخفاء كافة رموز سطح المك

إلزالة عالمة االختٌار من هذا الخٌار.  إظهار عناصر سطح المكتبنقر فوق ، ثم أعرضنقر فوق سطح المكتب ثم أ

إظهار عناصر سطح تختفً اآلن كافة الرموز الموجودة على سطح المكتب. ٌمكنك استعادة هذه الرموز بالنقر فوق 

مرة أخرى المكتب  

أجل نقل ملف من مجلد إلى سطح المكتب :  من  

. أفتح المجلد الذي فٌه الملف ثم قم بسحب الملف لسطح المكتب  

 لحذف رمز من سطح المكتب :

ا، فسٌتم إزالة االختصار حذفنقر فوق زر األٌمن للماوس فوق الرمز، ثم أنقر بالأ . إذا كان الرمز ٌمثل اختصار 

 فقط، دون حذف العنصر األصلً
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:  بدأاالقائمة   

وتستخدم القائمة للقٌام بعدة مهام  منها : ،تعد القائمة "ابدأ" البوابة الرئٌسٌة إلى برامج الكمبٌوتر ومجلداته وإعداداته  

.تشغٌل البرامج -1  

.ش ضبط إعذاداث انكًبٕٛح-2  

. إٚماف حشغٛم انكًبٕٛحش-3  

.  انبسث عٍ انًهفاث ٔانًدهذاث-4  

إلى ثالثة أجزاء رئٌسٌة:  "ابدأ"تنقسم القائمة   

  الكمبٌوتر.ٌعرض الجزء األٌمن الكبٌر قائمة صغٌرة تضم البرامج الموجودة على  

 اندضء األٚغش إيكاَٛت انٕصٕل إنٗ انًدهذاث ٔانًهفاث ٔاإلعذاداث ٔانًٛضاث شائعت العخخذاو. كًا أَّ  ٚخٛر

 انًكاٌ انز٘ حُخمم إنّٛ نخغدٛم انخشٔج يٍ انُظاو أٔ إٚماف حشغٛم انكًبٕٛحش .

  انًٕخٕدة عهٗ انكًبٕٛحش ٕٚخذ يشبع بسث أعفم اندضء األًٍٚ، ٚغًر نك بانبسث عٍ انبشايح ٔانًهفاث

 بٕاعطت كخابت يصطهساث انبسث.

.       كخابت اعى انًهف فٙ يشبع انسٕاس ب نهبسث عٍ أ٘ يهف أٔبشَايح ٔرنك ْٕٔ انًكاٌ انًُاعب يشبع انبسث :   

(بدأا قائمةال)                                                  

 

(مربع البحث )                                                                       
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بدأ :االقائمة تخصٌص   

لحذف أحد البرامج  من القائمة : أوال  :  

  1    ابدأانقر فوق الزر -

القائمة . إزالة من هذهانقر بزر الماوس األٌمن فوق رمز البرنامج الذي ترٌد إزالته من قائمة ابدأ ثم انقر فوق -2  

  إلضافة برنامج إلى القائمة ::  ثانٌا

 َمش بضس انًأط األًٍٚ فٕق سيض انبشَايح انز٘ حشٚذ َمهّ إنٗ لائًت ابذأ ثى اَمش فٕق انخثبٛج بانمائًت "ابذأ".ا 

  إضافة العناصر الحدٌثة إلى القائمة :رابعا  : 

ثم أنقر فوق الزر قائمة ( خصائص) بدأ ثم أنقر بالزر الٌمٌن للماوس وأختاراضع مؤشر الماوس على زر  

 تخزٌن العناصر المفتوحة حدٌثا  فً القائمة ابدأ وشرٌط المهام وعرضها.حدد خانة االختٌار  بدأا

بدأ :إضافة األمر تشغٌل إلى القائمة ا خامسا  :  

 . (خصائص) بدأ ثم أنقر بالزر الٌمٌن للماوس وأختاراضع مؤشر الماوس على زر  

 .تخصٌص ثم فوق  القائمة ابدأنقر فوق عالمة التبوٌب ا 

اخخٛاس ت يٍ انخٛاساث نهعثٕس عهٗ خاَت ، لى بانخًشٚش فٕق ْزِ انمائًحخصٛص انمائًت "ابذأ"فٙ يشبع انسٕاس  

 يشة أخشٖ. يٕافك، ثى فٕق يٕافكَمش فٕق ، لى بخسذٚذِ، ثى أاأليش "حشغٛم"

  القائمة :تخصٌص الجزء األٌسر من  سادسا  :

 .تخصٌص ثم فوق  القائمة ابدأفوق عالمة التبوٌب  نقرأ 

 ، ثمموافق، حدد الخٌارات فً القائمة التً ترٌدها، ثم انقر فوق تخصٌص القائمة "ابدأ"فً مربع الحوار  

 . مرة أخرى موافقفوق 

ختصارات البرامج فً القائمة :اضبط عدد سابعا  :   

 .تخصٌص ثم فوق  ابدأ القائمةفوق عالمة التبوٌب  نقرأ 

، عدد البرامج المستخدمة حدٌثا  التً سٌتم عرضهاوفً المربع  تخصٌص القائمة "ابدأ"فً مربع الحوار  

 مرة أخرى. موافقنقر فوق ثم أ موافققائمة "ابدأ" وانقر فوق  أدخل عدد البرامج التً ترٌد عرضها ضمن

 شرٌط المهام :

وٌتكون من ثالث أجزاء :الشاشة  و الشرٌط الموجود أسفل وه  

  بدأ االقائمة  
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ٌُظهر البرامج والملفات المفتوحة   . القسم األوسط الذي 

 جزء األعالمات الذي ٌتضمن الساعة والرموز التً تشٌر إلى بعض إعدادات الكمبٌوتر . 

وذلك من خالل تمرٌر مؤشر الماوس على  مشاهدة معاٌنات للنوافذ المفتوحة ، وفٌه ٌتم تصغٌر النوافذ واستعادتها

. تظهر صورة صغٌرة توضح لك إصدارا  مصغرا  من النافذة المقابلةاألزرار الموجودة فً الشرٌط    

 

 تخصٌص شرٌط المهام :

 تكبٌركما ٌمكن      أوالٌمنى من الشاشة ،ٌمكنك تحرٌك شرٌط المهام بالكامل إلى الحافات الٌسرى 

ا فً حالة عدم استخدامه الشرٌط  وجعل ال  ٌ .نظام ٌقوم بإخفائه تلقائ  

                وذلك من خالل :

 الشرٌط النقر بالزر األٌمن للماوس فً أي مكان من  . 

 . أختٌار األمر خصائص 

 موافق "ومن النافذة التً أمامك أختر العمل الذي ترٌده ثم أنقر الزر ". 

 (شر ٌط المهام فً أعلى الشاشة)    
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 النوافذ :

 : أجزاء النوافذ 

 كالتالً :أن محتوٌات كل نافذة تختلف عن اآلخرى إال أن كل النوافذ تشترك ببعض العناصر األساسٌة ، نعلم

 

 ٌعرض "شرٌط العنوان" اسم المستند والبرنامج :شرٌط العنوان . 

 مؤشر الماوس لتغٌٌر حجم النافذة .ٌمكنك سحب الزواٌا والحدود باستخدام : الحدود والزواٌا 

 "ٌتم من خالل هذه األزرار إخفاء النافذة وتكبٌرها بحجم الشاشة : أزرار "التصغٌر" و"التكبٌر" و"اإلغالق

 بالكامل وإغالقها .

 ٌتٌح شرٌط التمرٌر إمكانٌة تمرٌر محتوٌات النافذة لمشاهدة المعلومات الموجودة خارج  : شرٌط التمرٌر

     حالٌا .إطار العرض 

 

 تغٌٌر حجم النافذة : من أجل 

نقر نقرا  مزدوجا  فوق شرٌط أو أ   تكبٌرنقر فوق الزر لتكبٌر حجم نافذة لتملىء الشاشة بأكملها، أ 

 عنوان هذه النافذة. 

)الذي ٌظهر مكان الزر "تكبٌر"(. أو،   استعادة  نقر فوق الزر لنافذة المكّبرة لحجمها السابق، أإلعادة ا 

ا فوق شرٌط عنوان هذه النافذةأ ا مزدوج   نقر نقر 

لتغٌٌر حجم إحدى النوافذ )تصغٌرها أو تكبٌرها(، قم باإلشارة إلى أي حد من حدودها أو أي زاوٌة من  

، اسحب الحد أو الزاوٌة لتقلٌص النافذة أو سهم ذي رأسٌن زواٌاها. عند تغٌر مؤشر الماوس إلى شكل 

 تكبٌرها.
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  أنقر فوق الزرإغالق   النوافذإلغالق أحد   

  ثم اسحب النافذة إلى   لنقل إحدى النوافذ، قم باإلشارة إلى شرٌط العنوان الخاص بها بمؤشر الماوس 

 الموقع الذي ترٌده .

: تغٌٌر اسم الحساب وكلمة المرور  

التالٌة :ٌمكنك تغٌٌر اسم الحساب الخاص بك وكلمة المرور وكذلك الصورة وذلك بتباع الخطوات   

 وأمان العائلة .من لوحة التحكم  أنقر فوق التبوٌب حساب المستخدمٌن  (1

 .والصورة ثم أنقر فوق حساب المستخدمٌن وبعدها أنقرفوق تغٌٌر اسم الحساب وكلمة المرور (2

 التً ترغب بها . والصورة  وأخٌرا  ضع اسم الحساب وكلمة المرور (3

 تغٌٌر شاشة التوقف :

على عدد من شاشات التوقف وٌمكن تغٌٌرها كما ٌلً :ٌحتوي نظام وٌندوز   

." تخصٌص  " خترأفً أي مكان من سطح المكتب و أنقر بزر الماوس األ ٌمن  

ثم أنقر على ثم أنقر فوق شاشة توقف عندها سٌظهر مربع حوار شاشة توقف وقم بأختٌار شاشة التوقف التً ترٌدها 

 زر موافق .

حجم األٌقونات على سطح المكتب: تكبٌر  

ات كالتالً:              ٌمكن تغٌٌرحجم األٌقون  

    فً أي مكان من  ٌمنأنقر بزر الماوس األ  (1 

 سطح المكتب .                                

ثم أختر دقة الشاشة  وبعدها أنقر فوق جعل النص (2

                            أكبر .    األخرىوالعناصر

   نقر زرأثم " متوسط "عالمة  وبعدها أشر على(3

  .                                  موافق
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 تحدٌد ملفات ومجلدات متعددة :

ثم أنقر فوق  (Shift) ♥_ صراألول ثم أضغط باستمرار أنقر فوق العن ال  عة متتالٌة من الملفات أولتحدٌد مجمو 

خٌر العنصر األ   

مع االستمرار بالنقر على الزر  المتجاورة قم بسحب مؤشر الماوس من الملفات أوالمجلدات مجموعة لتحدٌد  _♥

. الملفاتإلنشاء تحدٌد حول الجزء الخارجً من  األٌسر للماوس  

ثم أنقر فوق كل  (Ctrl)غٌر متجاورة أضغط باستمرار على المفتاح  الملفات أوالمجلدات  من مجموعة لتحدٌد _ ♥ 

 . العناصر التً ترٌد تحدٌدها منعنصر

:  تغٌٌر مظهر الملف  

:لتغٌٌر طرٌقة العرض   

 . أفتح مجلد أو مكتبة 

 أنقر فوق السهم المجاور لزر طرٌقة العرض ثم أختر الطرٌقة    شرٌط األدوات  من 

                                         إزالة تثبٌت برنامج :

: ذا لم تعد تستخدمهأحد البرامج من الكمبٌوتر إٌمكنك حذف   

 . من لوحة التحكم  أنقر فوق البرامج ثم أنقر فوق البرامج والمٌزات_♣

      

حدد أحد البرامج ثم أنقر فوق إزالة تثبٌت ،تتضمن بعض البرامج _♣

تغٌٌر البرنامج أوإصالحه باإلضافة إلزالة التثبٌت  لتغٌٌر أحد خٌار 

 البرامج أنقر فوق تغٌٌر أو إصالح .

 

 

 

:   طعأداة الق  

،وهً تستخدم لقص الشاشة وتخزٌنها على شكل صورة كما فً الشكل : و هً موجودة ضمن البرامج الملحقة  
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وبذلك  +عالمة  عند فتحها ستظهر

  تستطٌع قص الشاشة 

 

كما فً الشكل : وتخزٌنها وستظهر الصورة المقصوصة وتستطٌع إضافة تعدٌالت علٌها  
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  : الكمبٌوترطرٌقة لتسرٌع عمل 

.Ok ثم نضغط   فً المربع  msconfig run      بثم   ثم نكت    بدأ نختار األمر تشغٌلامن القائمة  

 

                                                                                                                                                               القائمة                                                        هر هذهظست

       ① 

  ② 

③ 

:سٌظهر مربع الحوار "موافق "وبعدالضغط على  
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: طرٌقة رائعة إلطفاء الكمبٌوتر  

نكتب فً المربع الجملة :      run   من األمر 

.المسافة بٌن األحرف  ةمع مراعا ( قة واحدةٌتعنً دق 66)   Shutdown –s –t 60 

ثم موافق      

:ب العبارة تنقوم بنفس الخطوات السابقة ونك  لغاء العملٌة :إومن أجل   

Shutdown –a 

 

 ثم موافق
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 إخفاء ملف :

:نقوم بما ٌلً خفاء ملف على سطح المكتب إمن أجل   

 . " خصائص "ثم نختار زر الٌمٌن للماوس على الملف المراد إخفاءهلننقر با (1

 . " موافق "ثم نضغط  "مخفً "نقوم بتأشٌر على المربع بجانب كلمة (2

 . " خٌارات المجلد والبحث "ونختار  "تنظٌم "ندخل إلى نافذة جهاز الكمبٌوتر ثم ننقر على زر (3

 ."الملفات والمجلدات المخفٌة "  نختارو  وبعدها نمرر شرٌط  التمرٌر لألسفل"عرض "ثم ننقر على زر  (4

 ثم"  المخفٌةعدم إظهار الملفات والمجلدات ومحركات األقراص " نقوم بتأشٌر على الدائرة جانب  العبارة (5

 ." موافق"

 

 

 ومن أجل إعادة إظهار الملف من جدٌد نقوم بماٌلً :

 "ثم ننقر  "المخفٌة  الملفات والمجلدات ومحركات األقراص إظهار"نقوم بتأشٌر على الدائرة جانب العبارة  .1

 . "موافق

 ." موافق" ثم ننقر  "مخفً"وبعدها ندخل  إلى نافذة خصائص الملف ونزٌل اإلشارة عن المربع جانب كلمة  .2

 

 عندها سٌظهر الملف من جدٌد على سطح المكتب . .3
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المفاتٌح على الشاشة :لوحة   

كماٌلً : على الشاشة العادٌة المفاتٌح  ٌمكنك إظهار لوحة مفاتٌح شبٌهة بلوحة  

 بدأ ثم أختر البرامج الملحقة  ثم أختر سهولة الوصول .ا قم بفتح القائمة 

 نقر على لوحة المفاتٌح على الشاشة  عندها ستظهر لوحة المفاتٌح على  شاشة جهازك .القم ب 

  

الكمبٌوتر :بطء   

: هنالك عدة أسباب  تجعل الكمبٌوتر ٌعمل بشكل بطًء  ومن هذه األسباب  

وهً عبارة عن ملفات منسوخة تحتوي ملفات فٌدٌو وملفات موسٌقٌة وغٌرها حٌث ٌقوم : Recent  تملفا: أوال  

  وللتخلص منها قم بماٌلً :الحاسوب بعمل  نسخة منها من أجل تشغٌلها 

  األمر تشغٌل  ثم أكتب فً المربع قم بفتح القائمة ابدأ ثم أختر(recent)  . 

 . وبعدها أحذف جمٌع الملفات الموجودة 
  

وللتخلص عند تشغٌلها أو تثبٌتها وهً غٌر مرغوب بها   وهً نسخ لملفات البرامج  (:prefetch) ملفات:ثانٌا  

   منها قم بماٌلً :

 . (prefetch)األمر تشغٌل  ثم أكتب فً المربع قم بفتح القائمة ابدأ ثم أختر  

 وبعدها أحذف جمٌع الملفات الموجودة . 
وللتخلص هً نسخ لملفات البرامج التً ٌحدث فٌها عطل  أو عند قطع التٌار أثناء التثبٌت    ( :tempملفات ): ثالثا  

 بماٌلً : منها قم

 األمر تشغٌل  ثم أكتب فً المربع بدأ ثم أختر قم بفتح القائمة ا(temp. ) 

  . وبعدها أحذف جمٌع الملفات الموجودة 
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 . (c,d,e,f ) تخزٌن كل الملفات فً قسم واحد مثل القرص:  رابعا  

  كثرة األلعاب على الكمبٌوتر: خامسا  

 

 
 

 

 


