
Simple Solutions to Common Technology 

Problems 

 
 حلول بسيطة لمشاكل التكنولوجيا الشائعة 

 

Most of the time, problems can be fixed using simple troubleshooting 

techniques, like closing and reopening the program.  

إعادة  و البرنامج تقنيات بسيطة مثل إغالق اإللكترونية باستخداميمكن إصالح المشاكل في معظم األحيان، 

.هفتح  

 

It is important to try these simple solutions before resorting to more extreme 

measures. If the problem still is not fixed, you can try other troubleshooting 

techniques. 

إذا استمرت المشكلة ، يمكنك تجربة  .من المهم تجربة هذه الحلول البسيطة قبل أن تلجأ إلى تدابير أكثر تطرفا

.ى لحلهاطرق أخر  

Problem: Power button will not start computer 
 

حاسوب ال لتشغيل بتشغيللن يقوم زر ا: المشكلة  

Solution 1: If your computer does not start, begin by checking the power 

cord to confirm that it is plugged securely into the back of the computer case 

and the power outlet. 

، فابدأ بفحص سلك الطاقة للتأكد من توصيله بإحكام في الجزء  الحاسوبإذا لم يتم بدء تشغيل  :1الحل  •

 الطاقة.مأخذ    و الحاسوبالخلفي من 

 

Solution 2: If it is plugged into an outlet, make sure it is a working 
outlet. 

 hcus ,ecived laicrtcele rethoan in uglp ancou y t,eoutl oury kchec oT
a as 

lamp. 

 توصيل  اليمكنك ، مخرج الطاقة لفحص فعال.مأخذ ، تأكد من أنه الطاقة بمخرج: إذا تم توصيله 2الحل  •

 . مصباحال جهاز كهربائي آخر، مثل



 

 

 

 

 

Solution 3: If the computer is plugged in to a surge protector, verify 
that it is turned on. You may have to reset the surge protector by 
turning it off 

and then back on. You can also plug a lamp or other device into 
the surge protector to verify that it is working correctly. 

 

 

 

بجهازحماية ضد التيارالزائد، فتأكد من تشغيله. قد تضطرإلى إعادة توصيل الحاسوب  تمإذا : 3الحل  •

مرة أخرى. يمكنك أيًضا توصيل مصباح أو أي و التيارعن طريق إيقاف تشغيله زيادةالحماية ضبط 

 التيار للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.بحماية ازدياد جهاز آخر 

Solution 4: If you are using a laptop, the battery may not be charged. Plug 

the AC adapter into the wall, then try to turn on the laptop. If it still does not 

start up, you may need to wait a few minutes and try again 

: إذا كنت تستخدم حاسوب محمول، هناك احتمال أن البطارية ال تشحن. ضع الشاحن في 4الحل  •

ربما عليك االنتظار لبضع دقائق و  ، يشتغلإذا لم  .حاول تشغيل الحاسوب المحمول و مخرج الطاقة

 . المحاولة مجدداً 

 

Problem: An application is running slowly 
 ببطء برنامج يعمل  المشكلة: 

 

Solution 1: Close and reopen the application. 
 .أغلق البرنامج وأعد فتحه: 1ألحل  •

 
Solution 2: Update the application. To do this, click the Help 
menu and look for an option to check for Updates. If you do not 
find this option, another idea is to run an online search for 
application updates. 

 



: قم بتحديث البرنامج. للقيام بذلك، انقرفوق قائمة التعليمات وابحث عن خيار للتحقق من وجود 2الحل  •

تحديثات. إذا لم تجد هذا الخيار، فهناك فكرة أخرى وهي إجراء بحث عبر اإلنترنت عن تحديثات 

 التطبيق. 

 
 
Problem: An application is frozen 

 البرنامج عالق المشكلة: 

 

Sometimes an application may become stuck or frozen. When this 

happens, you will not be able to close the window or click any buttons 

within the application. 

 

أو النقر فوق أي   البرنامجفي بعض األحيان قد يتعطل البرنامج. عندما يحدث هذا، لن تتمكن من إغالق 

 أزرار داخل البرنامج.

Solution 1: Force quit the application. On a PC, you can press (and 

hold) Ctrl+Alt+Delete (the Control, Alt, and Delete keys) on your 
keyboard to open the Task Manager. 

 

  Ctrl+Alt+Delete يمكنك الضغط على )وعلق(على الحاسوب،  .: فرض إنهاء البرنامج1الحل  •

(Delete  وAlt  وControl)  على لوحة المفاتيح لفتح Task Manager . 

 

Solution 2: Restart the computer. If you are unable to force quit an 

application, restarting your computer will close all open apps. 

 

  الحاسوب، فستؤدي إعادة تشغيل البرنامج. إذا لم تتمكن من فرض إنهاء الحاسوب: أعد تشغيل 2الحل  •

 المفتوحة.  البرامج إلى إغالق جميع

Problem: The computer is 
frozen 

 

 عالق  الحاسوبالمشكلة: 

Sometimes your computer may become completely unresponsive or frozen. 
When this happens, you will not be able to click anywhere on the screen, open 
or close applications, or access shut-down options. 



 

يحدث هذا، لن تتمكن من النقر فوق  في بعض األحيان، قد يصبح الكمبيوترغيرمستجيب تماًما أو يتعطل. عندما 

 أي مكان على الشاشة أو فتح البرامج أو إغالقها أو الوصول إلى خيارات إيقاف التشغيل.

 
 
 
Solution 1 (Windows  only): Restart Windows Explorer. To do this, 

press and hold Ctrl+Alt+Delete on your keyboard to open the 
Task Manager. Next, locate and select Windows Explorer 
from the Processes tab and click Restart. You may need to 
click More Details at the bottom of the window to see the 
Processes tab. 

 

ضغط مع  بال  Explorer Windowsفقط(: أعد تشغيل  Windows)لبرنامج  1الحل  •

 . بعد ذلك، حددTask Managerعلى لوحة المفاتيح لفتح  Ctrl+Alt+Deleteاالستمرارعلى 

Windows Explorer  عروة منProcesses   وانقر فوق Restart( إعادة التشغيل) قد .

عروة لرؤية   شاشةأسفل ال (مزيد من التفاصيل) More Details   النقر فوق  تحتاج إلى 

Processes . 

 
Solution 2: Press and hold the Power button. The Power button 
is usually located on the front or side of the computer, typically 
indicated by the power symbol. Press and hold the Power 
button for 5 to 10 seconds to force the computer to shut down. 

 

 

أو بجانبه، ويشار إليه  الحاسوبالموجود عادةً في مقدمة  : اضغط مع االستمرارعلى زرالتشغيل2الحل  •

 . الحاسوب إغالق ثواٍن إلجبار 10إلى  5لمدة  . اضغط مع االستمرارعلى زرالتشغيلطاقةالرمزعادةً بـ

 

Solution 3: If the computer still will not shut down, you can unplug 
the power cable from the electrical outlet. If you are using a 
laptop, you may be able to remove the battery to force the 
computer to turn off. Note: This solution should be your last 
resort after trying the other suggestions above. 

 

. إذا ءالكهربا الطاقةمن مأخذ سلك الطاقة ، فيمكنك فصل الحاسوب: إذا لم يتم إيقاف تشغيل 3الحل  •

 على إيقاف التشغيل.  ه ، فقد تتمكن من إزالة البطارية إلجبارحاسوب محمولكنت تستخدم  

 : يجب أن يكون هذا الحل المالذ األخير بعد تجربة االقتراحات األخرى.مالحظة

 



Problem: The mouse or keyboard has stopped working 
 

 المشكلة: توقف الماوس أو لوحة المفاتيح عن العمل

Solution 1: If you are using a wired mouse or keyboard, make sure it is 

correctly plugged into the computer. 

المفاتيح السلكية، فتأكد من توصيلها بشكل صحيح  أو لوحة  : إذا كنت تستخدم الماوس السلكي 1الحل  •

 بالكمبيوتر.

Solution 2: If you are using a wireless mouse or keyboard, 
make sure it is turned on and the batteries are charged. 

 

تأكد من تشغيله وشحن  ، : إذا كنت تستخدم الماوس ماوس السلكي أو لوحة مفاتيح السلكية2الحل  •

 البطاريات. 

 
Problem: The sound isn't working 

 

 المشكلة: الصوت ال يعمل 

 

Solution  1: Check the volume level. Click the audio button in the top-right or 

bottom-right corner of the screen to make sure the sound is turned on and 

that the volume is up. 

: تحقق من مستوى الصوت. انقر فوق زر الصوت في الزاوية العلوية اليمنى أو السفلية اليمنى 1الحل  •

 من الشاشة للتأكد من تشغيل الصوت ورفع مستوى الصوت.

Solution 2: Check the audio player controls. Many audio and 
video players will have their own separate audio controls. Make 
sure the sound is turned on and that the volume is turned up 
in the player. 

 

 

: تحقق من عناصرالتحكم في مشغل الصوت. سيكون للعديد من مشغالت الصوت والفيديو  2الحل  •

 الصوت في المشغل. عناصر تحكم منفصلة في الصوت. تأكد من تشغيل الصوت ومن رفع مستوى 

 

Solution 3: Check the cables. Make sure external speakers are 
plugged in, turned on, and connected to the correct audio 
port or a USB port. If your computer has color-coded ports, 
the audio output port will usually 



be green. 
 

تأكد من توصيل السماعات الخارجية وتشغيلها وتوصيلها بمنفذ الصوت أو ل افحص األسالك: 3الحل  •

يحتوي على منافذ ذات ترميز لوني، فسيكون عادةً منفذ إخراج   الحاسوبالصحيح. إذا كان  USBمنفذ 

 كن أخضر.  الصوت

 

 

 

Solution 4: Connect headphones to the computer to find out if 
you can hear sound through the headphones. 

 

 .حاسوبسماعات، قم بتوصيلها بالال: لمعرفة ما إذا كان يمكنك سماع الصوت من خالل 4الحل  •

 
Problem: The screen is blank 

 

 المشكلة: الشاشة فارغة

Solution 1: The computer may be in Sleep mode. Click the mouse or press 

any key on the keyboard to wake it. 

في وضع السكون. انقر بالماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة  الحاسوب: قد يكون 1الحل  •

 المفاتيح لتنشيطه.
 
 

 Solution 2 Make sure the computer is plugged in and turned on. 
 وتشغيله. الطاقةمأخذ ب  الحاسوبتأكد من توصيل  :2الحل  •

 

 

 

 

 

 

 

 



Solving more difficult problems 
 الحاجة لحل مشاكل أكثر صعوبة 

 

If you still have not found a solution to your problem, you may need to ask 
someone else for help. We recommend sending an email to all of your 

teachers explaining the problem. This will do two things; first, it will let your 
teachers know you may have difficulty meeting timelines for the course and 
secondly, one of the staff members will be able to get you some help. 

 

نوصي بإرسال بريد إلكتروني إلى جميع  إذا لم تجد حالً لمشكلتك، فقد تحتاج إلى طلب المساعدة من شخص ما. 

سيسمح لمعلميك بمعرفة أنك قد تواجه صعوبة في  :سوف تفعل شيئين؛ أوالً  ين لشرح المشكلة. هذادرسالم

 سيتمكن أحد الموظفين من الحصول على بعض المساعدة لك. :االلتزام بالجداول الزمنية للدورة، ثانيًا


