
 

 

  نظره عامھ عن الحاسوب ومكوناتھ

  

الحاسوب االلي ھو جھاز الكتروني یقوم باجراء جمیع العملیات الحسابیة والمنطقیة وتخزین البیانات 
باحدى لغات الحاسوب وتسمى ومعالجتھا تبعا لمجموعھ من التعلیمات واالوامر التي یمكن كتابتھا 

  :ویتكون الحاسوب من اربع وحات اساسیة ھي برنامج وذلك لتحویل البیانات الى معلومات مفیده

 . Central Processing Unit وحدة المعالجة المركزیة  1-
 . Input Units وحدات إدخال -  2

 . Output Units وحدات إخراج  3-
  . Storage Units وحدات تخزین -  4
 

  : Central Processing Unit وحدة المعالجة المركزیة: أوًال 
 

الحاسوب الذي یمكنھ من إجراء كافة األعمال التي  ھي بمثابة دماغ CPU وحدة المعالجة المركزیة
بدون فائدة أو باألحرى لم یكن ھناك شئ أسمھ حاسوب ، فوحدة  تطلب منھ ولوالھا ألصبح الحاسوب

وكما ذكرنا سابقًا .بكافة عملیات المعالجة التي یوكل إلى الحاسوب إنجازھا  ومالمعالجة المركزیة تق
التي  الحاسوب قادر على معالجة أي شيء حیث یستمد ھذه المیزة من وحدة المعالجة المركزیة أن

  : وحدات فرعیة ھي یعتمد علیھا الحاسوب بشكل أساسي وتنقسم وحدة المعالجة المركزیة إلى ثالثة
 
  : Arithmetic and Logic Unit دة الحساب والمنطقو ح– 1
 

كافة العملیات الحسابیة  ھذه الوحدة الداخلیة الخاصة بوحدة المعالجة المركزیة مسؤولة عن إجراء
والقسمة والضرب كما تقوم بمقارنة  والمنطقیة داخل الحاسوب حیث تقوم بعملیات الجمع والطرح

) أكبر من و أصغر من و یساوي وال یساوي  ) : منطقیة وھيالكمیات لمعرفة نتیجة المقارنات ال
المعالجة تنحصر في نوعین من العملیات فإما أن  ومشتقات ھذه المقارنات وبما أن كافة عملیات

قادرة على  ALU كلیھما معًا فإن ھذه وحدة الحساب والمنطق تكون حسابیة أو أن تكون منطقیة أو
 . معالجتھا معالجة أي مسألة یطلب منھا

 
  :Control Unit وحدة التحكم - 2
 

بالتحكم في عملیات المعالجة من ناحیة التوقیت المناسب و الترتیب المناسب فھي  ھي وحدة خاصة
بكفاءة  على تنظیم عملیات المعالجة وفقًا للبرنامج المستخدم وذلك لضمان نجاح عملیة المعالجة تعمل

 . وسرعة
الطرق لینظم عملیة السیر  م ھو شرطي المرور الذي یقف في مفترقأفضل مثال على وحدة التحك



 

 

 . المرور المتبع لیضمن انسیاب جید وسریع لحركة السیر وذلك وفقًا لقانون
 
 
  : Main Memory الذاكرة الرئیسیة - 3
 

 ألنھا إحدى مكونات وحدة المعالجة المركزیة Internal Memory أیضًا الذاكرة الداخلیة وتسمى
 :تعبر عن ذاكرة الحاسوب الخاصة ألنھا تعتبر ذاكرة المعالجة وھي

Central processing unit (CPU) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  : Input Units وحدات اإلدخال: ثانیًا 
 

عبارة عن أجھزة أو وسائل تستخدم إلدخال البیانات إلى الحاسوب وبما أن  وحدات اإلدخال ھي
 عنھ فإن ھذا یعني أن وسائل اإلدخال ستكون متعددة و متجددةأي شيء یمكن التعبیر  البیانات ھي

  .دومًا حتى یمكن إدخال كل ما نود إدخالھ للحاسوب 

 : Output Units وحدات اإلخراج: ثالثًا 
 

صورتھا النھائیة بعد  في Information وحدات اإلحراج ھي وحدات تستخدم إلخراج المعلومات
والتي یبتغیھا مستخدم  نتائج المعالجة بالصورة المطلوبة ھرتظالمعالجة أي أن وحدات اإلخراج 

 الحاسوب



 

 

 

 

  :ممیزات استخدام الحاسوب

یمتاز الحاسوب االلي عن غیره من االجھزة االلكترونیة المختلفة بالعدبد من الممیزات وھي التجتمع 
  :في غیره ویمكن تلخیصھا بالتالي 

 . وسرعة انجاز كبیرةالقدرة على معالجة البیانات بدقة عالیة  •
 .ومعالجتھا واعادة استخدامھا  القدرة الكبیره على تخزین البیانات •
 .سھولة نقل البیانات والمعلومات وتداولھا  •
 .امكانیة برمجة الحاسوب للخروج بتطبیقات ومھام جدیده  •

 

 

الشرائح لدیھ القدرة على المعالجة وذلك من خالل أحد  تتلخص فكرة عمل الحاسوب في كونھ جھاز
أن یقلدوا فیھا عمل الدماغ البشري وكیفیة معالجتھ ألمور الدنیا  اإللكترونیة التي حاول صانعیھا

 كون الحاسوب لدیھ. یمكن إثبات أن الحاسوب لھ القدرة على معالجة أي شيء بشكل عام ومن ھنا
بأي شيء دون  القیامھذه القدرة على معالجة األشیاء فإن ھذا بالطبع ال یكفي فھو یضل قاصرًا على 

جمع رقمین طالما لم نقوم  أن یتم تلقینھ بطریقة المعالجة ، أي أن الحاسوب یعجز عن إتمام عملیة
بأي عمل بشرط أن نقوم نحن بتعلیمھ  فھو جھاز یمكنھ أن یقوم. نحن بتزویده بخطوات عملیة الجمع 

بتعلیم الحاسوب كیفیة معالجة مسألة وھو كیف نقوم  كیف یقوم بھذا العمل وھذا یقودنا إلى سؤال آخر
العنصر البشري العامل في مجال الحاسوب والمتخصصون في  ما ؟ واإلجابة عن ھذا السؤال ھي أن

للحاسوب خطوات حل مسألة ما أو طریقة معالجة عملیة معینة وذلك  علم البرمجة ھم الذي یكتبون
  . یھا بإتقانبقراءتھا الحاسوب وتطبیق ما كتب ف من خالل برامج یقوم

الحاسوب یمكنھ القیام بالمعالجة ولكن بشرط وجود خطوات المعالجة أي  من ذلك یمكننا أن نقول أن
بأسلوب یفھمھ المعالجة وھذا البرنامج ھو عبارة عن خطوات متسلسلة كتبت  وجود برنامج

  . بھا الحاسوب بطریقة ما كي یقوم بتطبیقھا كلما دعت الحاجة الحاسوب و زود

 یتضح أ نھ یمكن تزوید الحاسوب بأي برنامج كي یمكنھ معالجة نوع ما من البیانات وكلما ذلكمن 
القائم حالیًا ھو أن  والحال. قمنا بإنتاج برامج أكثر كلما استطعنا االستفادة من الحاسوب بشكل أكبر 

لتي تعتبر العدید من البرامج ا المتخصصین في علم الحاسوب خاصة علم البرمجة یقومون بإنتاج
أن ینوب عنا في إتمام العدید من األعمال  الخبرة العملیة في الحیاة لإلنسان وبذلك أمكن للحاسوب

 . الیومیة في جمیع مجاالت الحیاة
  



 

 

  

 
   : أنواع الحاسبات اآللیة

 
من المراحل و  الحاسبات اآللیة منذ أن ظھرت على حیز الوجود وحتى اآلن مرت بالعدید

العلماء في ھذا المجال بتصنیف  أنتجت لنا العدید من أنواع الحاسبات اآللیة وقد قامالتطورات التي 
واإلمكانیات و منھم من صنفھا حسب  الحاسبات اآللیة بعدة طرق فمنھا من صنفھا حسب الحجم

أجلھ وفیما یلي سنتناول أھم ھذه  طریقة عملھا ومنھم من صنفھا حسب الغرض المصنوعة من
  : إمكانیاتھا وقدراتھا في المعالجة لتصنیف حسب حجم الحاسبات اآللیة والتصنیفات وھو ا

  

   : Super Computer الحاسب اآللي الممتاز

 
یستخدم لمعالجة كم ھائل جدًا من  ھذا الحاسب اآللي ھو حاسب آلي عمالق ذو إمكانیات ھائلة جدًا

المعلومات والبرامج وھو ال یصلح البیانات و  البیانات ولھ القدرة على تخزین كم ھائل جدًا من
محدودة إنما یستخدم على نطاق دولي حیث یمكنھ ربط  لالستخدام الشخصي أو على مستوى مؤسسة

نطاق واسع جدًا حیث تتدفق إلیھ البیانات من عدد كبیر جدًا من  شبكة حاسبات آلیة كبیرة جدًا على
المعالجة وتخزین ما یلزم منھا كي تصبح بمعالجتھا و الحصول على نتائج  الحاسبات اآللیة لیقوم

 .آلي أخر مرتبط معھ ویحتاج الحصول على ھذه المعلومات جاھزة ألي حاسب
 

  : Mainframe الكبیر الحاسب اآللي
 

من الحاسبات اآللیة على نطاق واسع قد  ویسمى الحاسب اآللي المركزي حیث یستخدم لربط شبكة
إمكانیات ھائلة إال أنھا ال تصل إلى مستوى  كبیرة وبھ یكون على مستوى مدینة كاملة أو شركة

 .إمكانیات الحاسب اآللي الممتاز
 

  : Minicomputer الحاسب اآللي المتوسط
 

لخدمة شبكة من الحاسبات اآللیة على نطاق مؤسسة أو شركة  ھو حاسب آلي ذو إمكانیات تؤھلھ
و تلبیة احتیاجات الحاسبات اآللیة بیانات ھذه المؤسسة وتخزینھا  صغیرة حیث یقوم بمعالجة

 . ھذه المؤسسة المرتبطة بھ داخل
 
  



 

 

  : Microcomputer الحاسب اآللي الصغیر
 

 : الحاسبات اآللیة الصغیر لھا عدة أشكال ھي
 
  : Personal Computer الشخصي الحاسوب –أ 
 

تشر بشكل كبیر جدًا نتعامل معھ اآلن بشكل واسع وھو ین أشھرھا على اإلطالق وھو الحاسوب الذي
في تطور مستمر و یعتبر ذو إمكانیات ھائلة جدًا على النطاق  وذلك لرخص سعره أوًال ولكونھ

 .الشخصي
 
 : Portable Computer الحاسوب المحمول – ب
 

ھو یشبھ إلى حد كبیر الحاسوب الشخصي إال أنھ  Lab Top یطلق على الحاسوب المحمول اسم
مستندات ویزود ببطاریة یمكن شحنھا كي یمكن استخدامھ في أي  قیبةصغیر الحجم یمكن حملھ كح

یناسب ھؤالء الذین یتنقلون باستمرار وتتطلب طبیعة عملھم السفر و  مكان وفي أي وقت وھو
 . آلخر ، كرجال األعمال والصحفیین وغیرھم الترحال من مكان

 
  : Home Computer المنزلي الحاسوب -جـ
 

األطفال للتعود على الحاسوب واالستفادة منھ  على نطاق المنزل حیث یستخدمھھو حاسوب یستخدم 
 .وھو بالطبع أقل إمكانیات من الحاسوب الشخصي في جوانب خاصة بھم مثل التعلیم والترفیھ

  

 
 

 



 

 
 

 
 

سوب الشخصيمقدمة عن الحا  
  

  : الشخصيب وتعریف الحاس
ولھ القدرة علي  الوحداتھو جھاز إلكتروني یتكون من مجموعة من  الشخصيب اوالحاس

رغب في إدخالھا وتخزینھا وكذلك تخزین التعلیمات الخاصة ناستقبال كم ھائل من البیانات التي 
باآلضافة الى ذالك لھ القدره على اخراج بالبرامج التطبیقیة للقیام بمعالجة تلك البیانات وإیجاد الحل 

، ومع ذلك فإن  قصیر من الزمنفي وقت  یستحیل علي اإلنسان القیام بھا كبیرةبسرعة    الحلول
  .التفكیر ھو نظام غیر قادر علىسھ الكمبیوتر في الوقت نف

  
  :بالتفصیل  مكونات الحاسب اآللي 

ب من مفاتیح وأسالك ولوحات ودوائر إلكترونیة وقطع ورقائق إلكترونیة ویتكون الحاس
 الیزیریةص اقراألومحرك  Hard Diskومحرك قرص التخزین الصلب  chipsمدمجة 

كل ھذه . وماوس وشاشة إظھار الصورة اإلضافة إلى طابعة ولوحة مفاتیحب CD  المضغوطة
المكونات متصلة مع بعضھا البعض لتكون نظاما لھ القدرة علي القیام بمھمات الحسابات واستیعاب 

وحتى یقوم الجھاز . معطیات المعلومات كنوع من ھذه المھمات ثم التعامل معھا إلعطاء النتائج
وبین الوحدة  االخر البعضبك المكونات بعضھا تل الدارةبالعمل الذي تریده فھو بحاجة إلى برنامج 

  .والتعامل معھ والشخص الذي یقوم بتشغیل الكمبیوتر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المكونات االساسیة للحاسوب
  
  
  
  

Computing 

Hardware 
 مكونات مادیة

Software 
 برمجیات

أجھزة حاسبات  •
  شخصیة

  وحدات إدخال وإخراج •
أجھزة لربط شبكة  •

  المعلومات

 نظم تشغیل •
 تطبیقات •
  قواعد بیانات •



 

 
 

  
  

  .المكونات االساسیة للحاسوب
  

  :جزئیین اساسیین ھما تنقسم المكونات األساسیة للكمبیوتر إلى
  

  Hardwareالمكونات المادیة  :أوال
  Softwareالبرمجیات  :ثانیا

  

  Hardwareالمكونات المادیة . أوال
لھا  ب أووب وتتحكم في عمل الحاسوالمنظورة المتصلة بالحاسوھي مجموعة من األجھزة 

  :وتنقسم المكونات المادیة إلي ثالثة أقسام ھي. عمل خاص مثل وحدة إدخال أو وحدة إخراج
 Input Devices  وحدات اإلدخال. أ

    Mouse      الفارة. ١
 Key board              لوحة المفاتیح. ٢
    Scanner       الماسح. ٣
 Light Pen    القلم الضوئي. ٤
       Toys tick    عصا األلعاب  . ٥
  Microphone    المیكرفون. ٦
 Camera        الكامیرا. ٧

  
   System Unit  وحدة النظام. ب

ھو الصندوق المعدني الذي یحوى تقریبا جمیع مكونات الحاسب األساسیة وتأخذ ھذه الوحدة أشكاال 
، ومنھا العرضي الذي  (Tower)مختلفة منھا الطولي البرجي ویوضع بجانب الشاشة 

  . (Desktop)عادة یوضع تحت الشاشة 
  
  Output Unit   وحدات اإلخراج. ج

   Screen or Monitor      الشاشة. ١
 Printer      الطابعة. ٢
     Plotter   الراسمة . ٣
  Speakers   السماعات. ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 :(Input Devices)وحدات اإلدخال  :أوال

  :ب فمنھاوتستخدم ھذه الوحدات في إدخال البیانات إلى الحاس
  
  
 
 :(Keyboard)  لوحة المفاتیح .١

األساسیة تعتبر لوحة المفاتیح إحدى المكونات 
لي والتي تستخدم في إدخال لجھاز الحاسب اآل

البیانات الحرفیة والرقمیة ، وتوجد منھا العدید 
 من األشكال واألنواع

وتوجد لوحة مفاتیح بھا أزرار مجھزة للتعامل مع الوسائط المتعددة من خالل 
أیضا من  كما یمكن برمجتھا من قبل المستخدم وتمكنك  (Multimedia Keyboard)اإلنترنت

التعامل مع مشغل القرص الضوئي وضبط الصوت ، ویوجد نوع آخر من لوحة المفاتیح المصممة 
لتقلل تعب الید الذي یشعر بھ المستخدم أثناء الكتابة علیھا فترات طویلة حیث مفاتیح اللوحة مقسمة 

د وضع یده علیھا إلى مقطعین وبھا جزء بأسفلھا خالي من المفاتیح لكي یشعر المستخدم بالراحة عن
واستخدامھا ، كما یوجد نوع حدیث من لوحة المفاتیح المجھزة للتعامل مع الوسائط المتعددة وبدون 

  :وصلة تركیب بوحدة النظام ویطلق علیھا
 (Wireless Multimedia Keyboard)    وھذا النوع یسھل للمستخدم التحرك بلوحة المفاتیح

 أمتار أو أكثر 5 ھا حیث مدى التشغیل حواليبعیدا عن وحدة النظام والتعامل مع
 
 :(Mouse)  الفأرة . ٢

تعتبر الفأرة الوحدة المستخدمة في البیئة الرسومیة لإلشارة وتحدید الكائنات الموجودة علي 
 الشاشة وتتواجد منھا العدید من األشكال واألنواع

عادة بین زري   (Wheel)ھناك نوع من الفأرة بھ عجلة 
وتستخدم الستعراض جزء مخفي من  )األیسر واألیمن(الفأرة 

محتوى النافدة فقد یكون ھذا المحتوى أیقونات أو مستند نصي 
  العجلة مثل وظیفة شریط  ، والوظیفة التي تؤدیھا ھذه

بدون   الفأرة  من  ویوجد نوع .  الموجود بالنافذة  التمریر
  (Wireless Mouse) علیھاویطلق  وصلة بوحدة النظام 

 أمتار أو أكثر 5 ویمكن التعامل معھا على مدي تشغیل حوالي
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
  
 
 (Microphone or Mic)المیكرفون  .٣

حیث  اآلليیستخدم البوق في إدخال األصوات إلى الحاسب 
موجود بوحدة ال  (Sound Card) تیتم توصیلھ بكارت صو

یمكن إدخال الصوت إلى  ستخدام البرامج المناسبةاالنظام وب
 .الحاسب

وللمیكرفون أنواع وأشكال عدیدة ومتنوعة ، وھناك نوع 
 (Wireless Microphone)یعمل بدون وصلة 

  
 (Trackball)كرة التتبع  .٤

بعض مستخدمي الحاسب ال یحبون الفأرة بسبب المساحة 
التي تحتاجھا لكي تتحرك بھا بسھولة فقد تكون المساحة ضیقة 

المستخدم بالضیق وعدم االرتیاح ولذلك ظھرت وحدة فیشعر 
التي یمكن للمستخدم التعامل معھا  "كرة التتبع" اإلدخال

بدوران الكرة فقط بأصابعھ دون حركة الوحدة مما یمكن 
استخدامھا في مساحات ضیقة وھذه الوحدة تشبھ إلى حد ما 

نوع  وفتحھا ، وھناك الفأرة ولھا أزرار تستخدم لتحدید الكائنات
غالبا ما یتواجد في  (Trackball)من وحدات اإلدخال 

  .مثبت بھا (Laptop)  حاسبات
  

 (Touchpad or Track pad)لوحة اللمس  .٥
یفضل بعض مستخدمي الحاسب استخدام لوحة 

عن استخدامھم للفأرة أو    (Touchpad) اللمس 
كرة التتبع حیث أنھا عبارة عن لوحة صغیرة علي 

یقوم المستخدم بحركة رأس أحد  شكل مربع حیث
أصابعھ علیھا فیتم ترجمھ ھذه الحركة إلى مؤشر 
 .یتحرك علي شاشة الحاسب تبعا لحركة اإلصبع

بوصة  2 أو 1.5 ولوحة اللمس سطحھا قد یكون
   مربعة وھي موجودة في أجھزة الحاسبات من نوع

 (Notebook) أجھزة المحمول  وفي(Lap Top).  
  
 (Touch Screen)شاشة اللمس  .٦

تعتبر شاشة اللمس من إحدى وحدات اإلدخال التي 
تستخدم غالبا في محطات القطارات كمرشد للمسافر 
عن مواعید القطارات حیث أنھا تستقبل المدخالت 
من المستخدم عن طریق وضع إصبعھ مباشرة علي 

من خالل  االختیارشاشة الكمبیوتر وعادة یكون 
یلمس المستخدم الشاشة قائمة اختیارات ، وعندما 

یحس الجھاز باإلصبع ویقوم بتحدید مكانھ وإدخال 
 االختیار لمعالجتھ

  
  
  



 

 
 

 
 (Scanner)الماسح الضوئي  .٧

یعتبر الماسح الضوئي من أحد أجھزة اإلدخال 
المستخدمة   (Optical Input Devices)الضوئیة

في إدخال الرسومات والمستندات والصور إلى 
وھو یشبھ ماكینة تصویر المستندات ،  اآلليالحاسب 

 ویتواجد منھ العدید من األشكال واألنواع
  
  

وھناك أجھزة وبرامج تعتمد في عملھا علي تقنیة الماسح الضوئي وتستخدم ألغراض مخصصة 
  :مثل
 (Bar-Code Reader) جھاز قارئ الكود  .أ

یستخدم في قراءة الكود الموجود علي السلع ، 
الماسح الضوئي یقوم بقراءة ما یتم ومن المعروف أن 

  وإدخالھ  رموز  أو  مسحھ من صور أو نصوص
واحد ھو صور نقطیة   شكل  في  بوالحاس إلى 

(Bitmap Image)    فلكي تتمكن من قراءة
النصوص الممسوحة من خالل الماسح الضوئي 
كنصوص ولیست صور نقطیة ھناك بعض البرامج 

الصور إلى نصوص  الجاھزة التي تقوم بترجمة ھذه
 :منھا

  ORC   (Optical Character Recognition) برنامج
یستخدم ھذا البرنامج لتحویل النصوص المأخوذة علي شكل صورة إلى نص یمكن التعامل و

 معھ والتعدیل فیھ في أي محرر نصوص
  
  
   (Optical Mark Reader) قارئ العالمة الضوئیة .ب

العالمات الموجودة یستخدم في التعرف علي 
في النماذج أو االستمارات أو االستبیانات حیث یقوم 
المستخدم بتظلیل أماكن االختیارات باستخدام قلم 
رصاص ، كما یستخدم أیضا في تصحیح أوراق 
االمتحانات مما یساعد المستخدم الحصول علي 

 النتائج بسھولة وسرعة
 
  (Magnetic Character Reader)  قارئ الحروف الممغنطة .ج

تستخدم بصورة كبیرة في أعمال البنوك وھي 
وحدة تشبھ إلى حد ما قارئ الحروف الضوئي وھي 
تقوم بقراءة بیان رقم الحساب لحین تخزینھ في قاعدة 

 البیانات
  
  
  
  
  



 

 
 

 
 (Digital Camera) الكامیرا الرقمیة . ٨

تعتبر الكامیرا الرقمیة أحد الوحدات المستخدمة في التقاط 
ب ، ویوجد منھا أنواع یمكن والصور وإدخالھا إلى الحاس

استخدامھا في تصویر لقطات فیدیو االحتفاظ بھا لحین 
ویوجد منھا العدید من األشكال  نسخھا إلى الحاسب ،

 واألنواع
  
 
 (Joystick) عصا التحكم  . ٩

تعتبر عصا التحكم من أكثر وحدات اإلدخال المستخدمة 
من   (Game Controllers) في التحكم في األلعاب

 (Video Game) و  (Play Station)   خالل أجھزة 
 ویوجد منھا أشكال عدیدة

 
 
 

 (System Unit) بوالحاس وحدة نظام :ثانیا
یمكن النظر إلى وحدة النظام علي أنھا مجموعة من العناصر المنفصلة وناتج تجمیع ھذه 

العقل ) أي  بوتعتبر الجزء الرئیسي لجھاز الحاس ، وھذه الوحدة العناصر یطلق علیھ وحدة النظام
 وال یمكن االستغناء عنھ إطالقا اإللكتروني

  
  :ومن خالل النظام یتم األتي

 
 القیام بجمیع عملیات المعالجة مثل معالجة البیانات . ١
 ب المختلفة وتنظیم عمل كل منھاوالتنسیق بین جمیع عناصر نظام الحاس . ٢
بھا والتعامل  (Output Units)ووحدات اإلخراج  (Input Units)  اإلدخالتوصیل وحدات  . ٣

 معھا
 تركیب جمیع الكروت ومشغالت األقراص المستخدمة بھا . ٤
 ب عند الحاجةوتطویر الحاس . ٥
  
  

 :كما یلي  (System Unit)واآلن نستعرض بعض عناصر وحدة النظام 
 :(Case)الصندوق الخارجي  . ١

 اإلطاروھو صندوق معدني فارغ من الداخل ویمثل 
الخارجي لحفظ مكونات الحاسب الداخلي حیث یوضع بداخلھ 
المكونات الدقیقة والتي تمثل قلب الجھاز ، ومن ھنا یمكن 
تشبیھھا بالحافظة حیث تحفظ المكونات من التعرض للتلف 
نتیجة للعدید من العوامل الخارجیة مثل سوء التناول أو اللمس 

   .ةأو األتربة أو تأثیرات المجاالت المغناطیسی
 :ویحقق ھذا الصندوق مجموعة من المزایا األخرى مثل

 توفیر العدید من األماكن الفارغة التي یمكن استخدامھا لتثبیت وحدات تشغیل األقراص  -
تسمح بتوصیل األجزاء الداخلیة مع األجزاء الخارجیة مثل لوحة المفاتیح  (Ports) توفیر منافذ  -

 مثبتھ خلف الصندوقوذلك عن طریق خاصة من المنافذ 



 

 
 

  
للجھاز وھي ما یطلق علیھا مزود   الكھربیة  الوحدة  متضمنا  وعادة ما یأتي الصندوق

 :وتعتبر ھذه الوحدة مسئولة عن  (Supply Power)الطاقة
تیار متردد (ب تزوید الجھاز بالطاقة من مصدر التیار الخارجي وتحویلھا من الشكل غیر المناس .أ

إلى الشكل الوحید المقبول بالنسبة للجھاز وھو  )منزل أو المدرسة أو العملكما ھو الحال في ال
 التیار المستمر والذي یمكن الجھاز من العمل بانتظام

والتي تتناسب مع احتیاجات المكونات  )الخ.... فولت 12 و 7 و ٥ ( توفیر قیم مختلفة من الطاقة .ب
 .الداخلیة للجھاز والتي تختلف حسب نوع كل منھا

 
 :(Motherboard) اللوحة األم .٢

تعتبر اللوحة األم أھم عنصر من عناصر وحدة النظام ألنھا تضم علي سطحھا جمیع المكونات 
ب ومن ھنا سمیت باللوحة األم حیث تم تشبیھھا باألم التي تحتضن أطفالھا وتحافظ والداخلیة للحاس

ب مركز التجمیع والربط لجمیع المكونات الداخلیة إلى جانب وعلیھم ، وكذلك تمثل اللوحة األم للحاس
وجود العدید من المسارات والتي تربط بین ھذه المكونات المختلفة وتسھل عملیة نقل األوامر 

 :وتتمثل أھمیة اللوحة األم فیما یلي ,والمعلومات فیما بینھا 
 ادة سرعتھ وقدرتھ في المستقبل مثللزی (Upgrade) تتحكم في تحدید مدى قابلیة الجھاز للترقیة .أ
 )لخا...... عدد فتحات التوسعة , نوعیة وحجم الذاكرة العشوائیة ,تطویر المعالج (
تحدد اللوحة األم نوعیة األجھزة الملحقة بالجھاز والتي تستطیع توصیلھا من خالل الكروت  .ب

  المناسبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ممیزات الحاسب بشكل عام مثل سرعة الناقل المحلي وسرعة  نوع اللوحة األم یحدد الكثیر من .ج

 وممیزات أخرى ... الذاكرة العشوائیة
الجھاز المزود بلوحة أم جیدة یكون أسرع من الجھاز المزود بلوحة أم ردیئة حتى لو كانت  .د

  )الخ.... الكروت , الذاكرة , المعالج( المكونات األخرى متماثلة
  
  
  
  



 

 
 

 :(Microprocessor)المعالج الدقیق  . ٣
الجزء المسئول عن القیام بالعملیات الحسابیة والمنطقیة إلى جانب التحكم في جمیع  ھوالمعالج 

 CPU    (Central أجزاء الحاسب األخرى ولذلك یسمى أحیانا بوحدة المعالج المركزیة
Processing Unit)  ات اإلدخال المختلفة ومعالجتھا ثم باستقبال البیانات من وحد ، فالمعالج یقوم

إرسال النتائج إلى وحدات اإلخراج المختلفة حسب أوامر المستخدم وتخزینھا بصفة مؤقتة بالذاكرة 
لحین التصرف فیھا ، ویمكن القول بأن كل ما تفعلھ أثناء عملك علي الحاسب یقوم بھ المعالج بشكل 

حدد لمدى تطور الجھاز ولیس من خالل أي مكون وتتمثل أھمیة المعالج في أنھ الم .أو جزئي كلي
    1500MHzوسرعتھ   Pentium 4أي    P4ھذا الجھاز " :أخر فقد نقول

  
 فما ھو المعالج ، وما المقصود بسرعتھ؟

ھو عبارة عن شریحة مربعة الشكل تحوي المالیین من الدوائر اإللكترونیة والتي   :المعالج
الحسابیة والمنطقیة ، والتطویر المستمر في المعالج یتمثل في محاولة تقوم بدورھا بجمیع العملیات 

زیادة عدد الدوائر اإللكترونیة مع ثبات حجم الشریحة كلما أمكن وھو ما یتمثل في األجیال المختلفة 
 .للمعالج
  

وھي للتبسیط   (MHz)فھي عبارة عن عدد یقاس بوحدة تسمى المیجا ھیرتز   : سرعة المعالج
تقریبا ملیون عملیة في الثانیة ، وجدیر بالذكر أن أول معالج أنتشر تجاریا في بدایة الثمانینات تساوي 

میجا ھیرتز أما اآلن ومع التطور السریع والمستمر فإن سرعة المعالج تعدت  40 كان بسرعة تعادل
ربما -طورومازال ھناك المزید من الت (میجا ھیرتز تقریبا 3000 ما یعادل) جیجا ھیرتز 3 حاجز

  Pentium IVوحالیا تعتبر معالجات  - یكون أكثر أجزاء الحاسب سرعة في التطور ھي المعالج
 .ھي األكثر مبیعا الیوم في أسواق المعالجات

  
  
  
  
  
  
  
  

         4معالج نوع بانتیوم                                            
  

بعملیات  حما یسمویمكن لجھاز الحاسب أن یحوي أكثر من معالج واحد في نفس الوقت وھو 
الحواسیب المعالجة المتزامنة إلى جانب تنفیذ البرامج بصورة أكثر كفاءة وھو ما تحتاجھ أجھزة 

 الحواسیبب حیث تحتاج ھذه ووالتي ھي األساس في بناء شبكات الحاس  (Servers)الخادمة 
إلى جانب  (أثنین أو أكثر) الخادمة إلى قوة معالجة كبیرة قد تتمثل في وجود العدید من المعالجات

 .من الذاكرة كبیره جداأحجام 
  
 :الذاكرة. ٤

ذات معنى محدد ألن الذاكرة كلمة عامة  بھذه الصورة المفردة لیست كلمة "الذاكرة" إن كلمة
ووسائط التخزین والتي یطلق   (RAM)والذاكرة العشوائیة   (ROM)تشمل تحتھا الذاكرة الدائمة 

، ویفضل عدم ) الخ... القرص الصلب والقرص المرن والقرص المدمج" (ةالذاكرة الثانوی" علیھا
ونعلم أن ھناك وحدات لقیاس سعة  .هدذاكرة تقص لوحدھا بل یجب تحدید أي نوع "الذاكرة" قول كلمة

اس سعة وسائط التخزین ، ومن وحدات قیاس السعة التخزینیة ما الذاكرة وھي أیضا المستخدمة لقی
  :یلي



 

 
 

  
  

                                                                          RAM 
 

ROM  
 
 
  
  

  

 قیاس الوحدة اسم وحدة القیاس رمز وحدة القیاس وحدة القیاس

 Bit 1 - بت
 B Byte 8 bits بایت

 KB Kilo Byte 1024 byte كیلو بایت
 MB Mega Byte 1024 KB میجا بایت
 GB Giga Byte 1024 MB جیجا بایت
 TB Tera Byte 1024 GB تیرا بایت

  
  
 

  memory   Cacheو  RAM و  : ROM  ب إلى ثالثة أنواع رئیسیة ھيوذاكرة الحاس وتنقسم
 
 :ROM (Read Only Memory)الذاكرة الدائمة  .أ

عبارة عن شریحة صغیرة مثبتة علي اللوحة األم وتحتفظ بالمعلومات ھي الذاكرة الدائمة 
الخاصة بمواصفات الجھاز وبعض البرامج المفیدة األخرى مثل البرامج الخاصة بتحمیل الجھاز 

ذاكرة ال تتأثر  وتسھیل عملیات اإلدخال واإلخراج ولھذا تسمى ھذه الذاكرة بذاكرة الجھاز وھي
 اتھا بوجود التیار الكھربي من عدمھ وبیاناتھا ثابتة طوال الوقت ولذلك سمیت بـالذاكرة الدائمةمحتوی

 
 RAM (Random Access Memory)الذاكرة العشوائیة  .ب

من المالحظ أن البرامج والبیانات تزداد حجما عاما بعد آخر لذلك أصبح الطلب یزداد علي 
ذلك ھو ظھور أنظمة التشغیل الرسومیة مثل ویندوز التي  إلى أحجام أكبر من الذاكرة ، ولعل ما دفع

وتعتبر الذاكرة العشوائیة من العوامل الھامة المحددة لكفاءة الجھاز ،  .تتطلب كمیة كبیرة من الذاكرة
ویمكن القول بصفة عامة أنھ كلما زاد حجم الذاكرة العشوائیة بالجھاز كلما تحسن أداءه بشكل ملحوظ 

 الخ.... ,المعالج  , اللوحة األم) العوامل األخرىمع ثبات 
× سم ١.٥× سم ١ مثال(وتتكون الذاكرة العشوائیة فیزیائیا من مجموعة الشرائح صغیرة نسبیا 

وألن ھذه الشرائح الصغیرة فإن حملھا وتركیبھا صعب جدا لذا تركب ھذه الشرائح علي ألواح  )مم٣
(Modules) تناولھا وتركیبھا تسمى كروت الذاكرة مما یسھل 

وتختلف كروت الذاكرة حسب حجم الذاكرة الكلي الذي یحتویھ كل كارت وبالتالي تختلف عدد 
كما شرائح  عدة میجابایت مقسمة إلى 128 شرائح الذاكرة بكل كارت فقد یكون سعة كارت الذاكرة

ور الذي یصاحب واكثر وذلك حسب التط میجابایت 256 فھناك أحجام عدیدة من الذاكرة منھا انھ 
  .تطور الحواسیب 

  
  
  



 

 
 

  
  
 :(Cache Memory)ة ئالذاكرة المخب .ج

تشبھ الذاكرة العشوائیة إال أنھا  وھي. خاصة بالمعالج وعادة ما تكون بداخلھ ذاكرة صغیرة ھي
ویستخدمھا المعالج في تخزین بعض البیانات الخاصة  أسرع منھا عدة مرات وأصغر حجما

بین المعالج والذاكرة  ویكون موقعھا والمتكرر استخدامھا لیسھل الرجوع الیھا بسرعھ فائقة 
 العشوائیة

 
  
  
  
  
  
  
  

 (Cache Memory)  الذاكرة المخبئة   

 
أثناء عمل المعالج یقوم بقراءة وكتابة البیانات والتعلیمات من وإلى الذاكرة العشوائیة بصفة 
متكررة ، المشكلة أن الذاكرة العشوائیة تعتبر بطیئة قیاسا بسرعة المعالج والتعامل معھا مباشرة 

ذاكرة صغیرة ولكن سریعة جدا بین  إلى وضع فلتحسین األداء لجأ مصممو الحاسب .ببطء األداء
المعالج والذاكرة العشوائیة یطلق علیھا اسم الذاكرة المخبئة تقوم بتخزین التعلیمات األكثر طلبا من 
المعالج مما یجعلھا في متناول المعالج بسرعة عند طلبھا ، فعندما یرید المعالج بیانات أو تعلیمات 

   .رة المخبئة فإن لم یجدھا یبحث عنھا في الذاكرة العشوائیةفإنھ یبحث عنھا أوال في الذاك
وكلما كانت  .إن حجم ھذه الذاكرة وسرعتھا شيء مھم جدا ولھ تأثیر كبیر علي أداء المعالج

ذلك أفضل ألنھا تسھل عمل المعالج في الحصول علي البیانات التي  الذاكرة المخبئة أكبر كلما كان
  .یریدھا بأسرع وقت ممكن

  
  Hard Diskالقرص الثابت الصلب    .5

وھو عبارة عن أقراص معدنیة مطلیة بمادة ممغنطة موضوعة داخل علبة محكمة اإلغالق 
. تخزن المعلومات فیھ بشكل دائم مع إمكانیة حذفھا أو إعادة تخزینھا فیھ حیثومفرغة من الھواء 

الصلب أیضا بسرعة  ب ، ویمتاز القرصوویعتبر القرص الصلب مخزن للمعلومات في الحاس
ملیون جزء من  ١٠الوصول للبیانات عالیة مقارنة ببقیة أنواع األقراص األخرى تصل إلى حوالي 

  .الثانیة
 
  

  CD -Rom-Ram  Laser Disk Drive - مشغل القرص اللیزر. 6
ھو جھاز خاص بتشغیل األقراص اللیزریة الخاصة بھذا النوع  من المشغالت ، وتستخدم ھذه 

لعملیات قراءة وتخزین البیانات من وإلى قرص اللیزر ،  المغانطشعاع اللیزر بدال من المشغالت 
ویوجد منھا أنواع حسب . MB 650 وتتمیز أقراص اللیزر بالسعة التخزینیة الكبیرة والتي تبدأ من

  :القدرة علي إعادة الكتابة ونوع البیانات المخزنة كما یلي
 
  
  
  

 
 المعالج الدقیق
(Micro Processor) 

 
 الذاكرة العشوائیة

(RAM) 

 
 الذاكرة المخبئة

(Cache) 



 

 
 

 للقراءة فقطمشغالت أقراص اللیزر   . أ
                                   Compact Disk Read Only Memory Drive(CD-ROM)  

وھي المنتشرة في جمیع األجھزة المتوفرة اآلن وھي تستطیع قراءة أقراص اللیزر 
أما السعة التخزینیة لألقراص . المقروءة فقط وال یمكن إعادة الكتابة أو التخزین علي األقراص

  في معظم األحوال MB 650قروءة تبلغ حوالي الم
 
 مشغالت أقراص اللیزر للقراءة والكتابة  . ب

                        Compact Disk read and Write Memory Drive (CD-RAM) 
ولكنھا تختلف عنھا في إمكانیة إعادة  CD -ROMوھي مشغالت تشبھ مشغالت األقراص 

 .الكتابة علي ھذه األقراص
  

 مشغالت أقراص اللیزر للقراءة والكتابة من النوع الرقمي   . ج
             Digital Video Disk Read and Write Memory Drive (DVD-RAM) 

وھي مشغالت أقراص  MB 2.7وھي ذات سعات تخزینیة كبیرة جدا تبلغ أكثر من 
لیزریة ذات تقنیة تخزین الفیدیو وغیرھا من البیانات التي تحتاج إلى سعات تخزینیة كبیرة 

  .والبیانات والبرامجیات الحدیثة  وھي تستخدم في تخزین األفالم
  
  Data Busناقل البیانات . 7

بالبیانات ومن عبارة عن الكابالت الخاصة التي تستخدم في توصیل أجزاء الحاسب الخاصة 
 :أشھرھا

  ناقل بیانات المعالج لنقل البیانات من وإلى المعالج ویكون معدل النقل بھ عالي جدا  ·
 RAMناقل بیانات الذاكرة لنقل البیانات بین المعالج والذاكرة الرئیسیة   ·
ناقل المخرجات التصال الحاسب باألطراف التي تم توصیلھا بالحاسب مثل القرص   ·

  .الت األقراص وغیرھاالصلب ومشغ
  
  Power Supplyوحدة الطاقة . 8

ھي الوحدة الخاصة بإمداد التیار الكھربي الالزم ألجزاء الحاسب بالجھد واألمبیر المطلوبین كل 
 .حسب حاجتھ

 
  Hardware Cardsكروت األجھزة المادیة . 9

 .وغیرھا... م یالصوت والفاكس والمودكارت  الشاشة و كارتمثل 
 :(Extension Slots)التوسعة  منافذ. 10

فارغة توجد علي اللوحة األم وتستخدم في إضافة أجزاء مادیة  التوسعة عبارة عن شقوق منافذ
 للجھاز تسمى الكروت والتي تسمح بتوصیل مكونات مادیة جدیدة للجھاز 

 :ھي منافذوتوجد أنواع مختلفة من فتحات 
  
 

 (Ports)منافذ التوصیل 
الواجھة التي یطل منھا الحاسب علي العالم الخارجي وبالتالي فھي تعتبر تعتبر المنافذ ھي 

وسیلة التواصل الوحیدة والمستخدمة في عملیات اإلدخال واإلخراج ، وكلما زادت ھذه المنافذ كلما 
أمكن توصیل وحدات طرفیة أكثر بالجھاز وأضافت من إمكانیات الجھاز ، ولكي تعد حاسبك 

لخارجیة قد تضطر لتركیب بعض المنافذ اإلضافیة من خالل كروت تركب لتوصیل بعض العناصر ا
 .علي فتحات التوسعة الموجودة علي اللوحة األم ویضیف كل كارت منفذ أو أكثر للجھاز

  :ومن أمثلة منافذ التوصیل
  



 

 
 

  
 
 :(Ports Serial)المنافذ المتوالیة  .أ

 ,COM1)تحتوي أغلبیة أجھزة الحاسبات الجدیدة علي منفذین متوالیین ویطلق علیھما 
COM2)  وتستخدم ھذه المنافذ في توصیل الفأرة أو لوحة المفاتیح أو المودیم الخارجي أو الكامیرا

 الرقمیة ، وتعتبر المنافذ المتوالیة بطیئة نوعا ما مقارنة بالمنافذ األخرى
 
 :(Ports Parallel)المنافذ المتوازیة  .ب

والذي   ،    (LPT1)غالبا ما یأتي الجھاز متضمنا منفذا واحدا من النوع المتوازي ویطلق علیھ 
 یستخدم في توصیل الطابعة أو الماسح الضوئي ، ویعتبر ھذا المنفذ أسرع كثیرا من النوع السابق

 
 USB :(Universal Serial Ports)منافذ . ج

 - وحدات إدخال(ز المنافذ الحدیثة والتي سمحت بتوصیل أكثر من وحدة مادیة بالجھامن 
في نفس الوقت في صورة سلسلة ومن خالل منفذ واحد فقط حیث  )وسائط تخزین - وحدات إخراج

ثم توصیل الماسح الضوئي بالطابعة ثم توصیل كامیرا رقمیة بالماسح  یمكن توصیل طابعة بالمنفذ
وھكذا في صورة سلسلة متوالیة ، وبذلك لم تعد ھناك حاجة لفصل الوحدة المستخدمة  ..... الضوئي

لتوصیل وحدة أخرى كما كان یحدث سابقا ، والشرط الوحید الضروري ھو أن تكون ھذه الوحدات 
وتتضمن وحدة النظام في األجھزة الحدیثة  USB المادیة المراد توصیلھا تسمح بالتوصیل علي منفذ

 USBذین من النوع حالیا منف
  

 :(Output Devices)وحدات اإلخراج  :ثالثا
 
 :(Monitor)الشاشة  .١

ب والتي وتعتبر الشاشة من وحدات اإلخراج األساسیة في الحاس
تستخدم في الحصول علي المعلومات المرئیة والرسومیة ، 

 ویتواجد منھ العدید من األشكال واألنواع
 :األخذ في االعتبار اآلتيوعند تقییم شاشة الحاسب یتم 

و البعد بین (أ ویقاس بالبعد بین أعلى یسار الشاشة  وأسفل یمین الشاشة   : (Size)قطر الشاشة .أ
 (Inch)وقطر الشاشة یقاس بالبوصة  ) أعلى یمین الشاشة وأسفل یسار الشاشة

علي سبیل  .ھاب  (Pixels)دقة الشاشة تقاس بعدد النقاط المضیئة   : (Resolution)الدقة  .ب
نعني أن عدد النقاط األفقیة بالشاشة  Screen Resolution 480 × 640 عندما نقول :المثال
نقطة وحاصل ضربھما یعطي عدد النقاط المضیئة  480 نقطة وعدد النقاط الرأسیة ھي 640 ھي

أوضح وكلما زادت النقاط المضیئة كلما كانت الصور المعروضة في الشاشة  .الكلیة بالشاشة
حیث  1024×1280 و 864×1152 و 768×1024 و 600×800 :وھناك شاشات .وأكثر دقة

 (Display Adapter)كارت الشاشة أیضا  ىیرجع كل ھذا لیس علي الشاشة فقط ولكن عل
 
 :(Printer)الطابعة  . ٢

في  اآلليتعتبر الطابعة من أھم األجھزة المستخدمة إلخراج المعلومات المطلوبة من الحاسب 
صورة ورقیة بحیث یمكن الحصول علي سجل دائم للمخرجات والنتائج المطبوعة ، ومن الممكن أن 
نجد في األسواق العدید من أنواع الطابعات وكل نوع یستخدم تكنولوجیا مختلفة في العمل ، وتختلف 
ق الطابعات من حیث السرعة في الطباعة ودرجة وضوح النصوص واألشكال المطبوعة علي الور

واآلن نستعرض بعضا من الطابعات األكثر  .توي الضوضاء الذي تحدثھ أثناء العملسوأیضا م
  .انتشارا

  



 

 
 

 
 :(Dot Matrix Printer)الطابعة النقطیة  .أ

تتمیز ھذه الطابعة بأنھا رخیصة الثمن وسھلة 
ھذه الطابعة أنھا قد تحدث بعض  ویعاب على .االستخدام

الضوضاء أثناء الطباعة ویطلق علي ھذا النوع من 
 (Impact Printer)الطابعات اسم الطابعة التصادمیة 

حیث أسلوب الطباعة یتم عن طریق الضغط علي 
وھناك طابعات أخرى تستخدم رش الحبر أو  .الحرف

الحرارة في تكوین الحروف علي ورق الطباعة ویطلق 
 No)ھذا النوع اسم طابعات غیر تصادمیة  علي

impact Printers) 
 
 (Inkjet Printer)طابعة قاذفة الحبر  .ب

ھي من الطابعات غیر التصادمیة ، وھذا النوع 
یقوم بإنشاء الحرف أو الشكل مباشرة علي ورقة الطباعة 

 Spray)بواسطة رش قطرات صغیرة جدا من الحبر 
Droplets of Ink)   رقة من خالل ثقب في علي الو

  نقطة  360 غایة الصغر ، وھناك نوع منھا یمكنھ طباعة
في البوصة ، وتوجد منھا ملونة وتستخدم في 

  .طباعة المستندات الملونة والصور وكروت المعایدة
  

 :(Laser Printer)طابعة اللیزر  .ج
وھي من الطابعات غیر التصادمیة والتي تستخدم 

واللیزر والتصویر واألكثر  اتیتكنولوجیا اإللكترون
ذو  شیوعا بین الطابعات الكھروفوتوغرافیة ، وھذا النوع

جودة عالیة في الطباعة ولكنھ عالي التكلفة إذا قورن 
بطابعة قاذفة الحبر حیث توجد طابعات لیزر أبیض 
وأسود وھناك طابعات أخرى ملونة ولكنھا مرتفعة 

 .الثمن
 

 :االعتبار اآلتيعند تقییم الطابعة یتم األخذ في 
وتقاس   (Print Resolution)وتعرف أیضا بدقة الطباعة   :(Image Quality)جودة الصورة  .أ

فكلما زادت عدد النقاط كلما زادت دقة   (dots per inch - dpi)بعدد النقاط في البوصة 
  .الطابعة

  
                الدقیقة في   المطبوعة الصفحات  بعدد   الطابعة  سرعة وتقاس   : (Speed)السرعة  .ب

(ppm - pages per minute)    مع األخذ في االعتبار طباعة الصور والرسومات یستغرق
  وقت أكبر بكثیر من طباعة النصوص

  
ویقصد بھ سعر الطابعة عند شراءھا ، وتختلف أسعار   :(Cost Initial)التكلفة األولى  .ج

ملونة أو أبیض وأسود أو كانت حدیثة أو قدیمة ،فمثال  الطابعات من حیث كفاءتھا وما إذا كانت
  .قد نجد طابعة لیزر أبیض وأسود مستعملة سعرھا أغلى من طابعة قاذفة الحبر ملونة جدیدة

 



 

 
 

   Toner or)ویعني تكلفة ما تحتاجھ الطابعة من حبر   :(Cost of Operation)تكلفة التشغیل  .د
 Ink)  الطابعة وھذا یعتمد علي نوع الطابعةوالصیانة والورق الذي تحتاجھ. 

 
 :(Video Projector)عارض الفیدیو  . ٣

ھو جھاز یستخدم إلخراج مخرجات الحاسب من 
نصوص وصور وأفالم علي حائل خارجي بشكل أكبر 
بكثیر من العرض الذي یظھر علي شاشة الحاسب حیث 

 ملیون لونا وبأبعاد أعلى من 16 یمكنھ عرض
  ، والبعض یستخدمون ھذا الجھاز  768×1024

أحیانا في المدارس والجامعات أثناء شرح المناھج 
 .وفي المؤتمرات الطبیة وفي عرض األفالم الدراسیة

  
 :(Plotter)الراسم  . ٤

وھو جھاز یشبھ إلى حد كبیر الطابعة ویستخدم إلخراج النتائج علي شكل رسوم بیانیة قد تكون 
ملونة وبدرجة عالیة من الدقة حیث توجد أنواع متعددة منھ ، فھناك نوع یستخدم القلم ونوع آخر 

دم ، ویستخ  (Robotic Arms) آلیةیستخدم اسطوانة أو قاعدة مستویة وھناك أنواع تستخدم أذرع 
  .ذات األحجام المختلفة الراسم في طباعة األشكال

  
 

  
  
  
  
  
 
 :(Speakers)السماعات  . ٥

ھي الوسیلة المستخدمة لسماع األصوات الناتجة من برامج الوسائط المتعددة ویتم توصیلھا 
حتى یمكن سماع األصوات واألغاني ، ویتواجد منھا العدید من   (Sound Card)بكارت الصوت 

 .واألنواع األشكال
  
  
 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

  Softwareثانیا البرمجیات 
تعتبر من مكونات الحاسب الغیر منظورة وھي عبارة عن مجموعة من التعلیمات التي تحدد 

  :وتتكون من ،ب والتي تخبره بما یفعلھ من وظائف ومھام الحاس
    Operating system   نظم تشغیل   ·
 Applications     تطبیقات  ·
 Data Base    بیاناتقواعد   ·

  ویالحظ أن المكونات المادیة والبرمجیات وحدة متكاملة بحیث ال یمكن أن یعمل أحدھما بدون اآلخر
  

البیانات أو المعلومات التي یتم التعامل معھا متنوعة فمنھا الحرفیة والعددیة والصور  تعتبر
االحتفاظ بھا داخل ملف علي فكل نوع من ھذه البیانات یمكن  .والرسومات واألصوات واألفالم

  :وسائط تخزین باسم وشكل معین والجدول التالي یبین بعض أنواع ملفات البیانات
  

 نوع الملف اسم الملف

Filname.DOC 
 word Document                      مستند

Filname.XLS 
 Excel Worksheet         جدول إلكتروني 

Filname.PPT 
 Power Point Presentation          عرض تقدیمي  

Filname.MDB 
 Access                                       قاعدة بیانات
Database 

Filname.HTM 
 HTML Document               صفحة ویب

Filname.WAV 
 Wave Sound                     صوت 

Filname.MPG 
 Media Player File               لقطة فیدیو  

Filname.BMP 
 Bitmap Picture File              صورة نقطیة

  
 :بوبرمجیات الحاس
من ب ووالتي ال یمكن للحاس (Software) ب والتعرف علي برمجیات الحاس البد من 

  Computer) بوأو لغة حاس (Operating System) االستغناء عنھا وھي قد تكون نظام تشغیل
Language)  أو برنامج تطبیقي جاھز أو معد مسبقا (Application)  مثل نظام المعلومات

 .بو، فمن ھذه البرامج ما ال یمكن االستغناء عنھا عند تشغیل الحاسالصحي أو نظام المستشفیات
أخرى تستخدم بكل سھولة في تحقیق و) كتابة البرامج( ةومنھا ما یستخدم عند الرغبة في البرمج

 الخ .......... من كتابة الرسائل أو عمل جداول حسابیة أو قواعد بیانات رغبات المستخدم
  نظام  التشغیل  الفصل الدراسي ھوعلیھا  في   نتعرفالتي سوف   بوالحاس  برمجیات  من

(Microsoft Windows XP)   او(Microsoft Windows 7)    وتطبیق  ات برن  امج 
(Microsoft Office) والت  ي س  وف  مجموع  ھ م  ن التطبیق  ات المكتبی  ة یش  تمل عل  ى برن  امج  وھ  و

ح دوث تط ور   الت ي یج ب ان تأخ ذ ف ي  االعتب ار ھ و        وم ن المالح ظ    ،  نتعرف علیھا بالتفصیل الحقا
ب لك  ي تواك  ب عص  رنا ھ  ذا حی  ث ل  م تع  د قاص  رة عل  ي اس  تخدامھا ف  ي     وھائ  ل ف  ي برمجی  ات الحاس   

 الش بكات المختلف ة   ىأوس ع عل    تس تخدم حالی ا بص ورة     الشخص یة فق ط ولك ن أص بحت     واس یب الحاس
(LAN, WAN and Internet) لغاتالبرمجیات   ھذه  ، ومن  

) (Visual C++, Visual Basic, Visual Studio 6.0, Visual FoxPro, Visual 
InterDev     

 (Microsoft Visual Studio)  حیث تم تطویر كل ھذا وجمعھ داخل حزمة برمجیات
  
  



 

 
 

  
  

  :تصنیف لبعض برمجیات الحاسب وأمثلة علیھاوالجدول التالي یبین 
 

  أمثلة  برمجیات الحاسب

 

 نظم تشغیل
(Operating System)  

- OS/2  
- Unix  
- Windows  
- Lynix 

 
  لغات حاسب

 

- Basic and Visual Basic.net  
- C (Turbo C,C++, Borland C and Visual 

C)  
- Java  
- HTML   

 

 

 برامج تطبیقیة جاھزة
(Applications) 

- Ms Office  
- (Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Outlook and FrontPage)  
- SQL  
- Oracle  
- Macromedia Programs (Flash, Adobe 

Photo Shop, 3d Max and Director)  
- Anti Virus Programs (Norton, MacAfee) 

  
  
  
  

على وسائط التخزین بعد ان تعرفنا على مكونات الحاسب المادیة والبرمجیة بقي ان نتعرف 
 .المستخدمة

  
 (Storage Media)  وسائط التخزین

ب والبد من استخدامك لھا حتى وتعتبر وسائط التخزین من األشیاء المھمة عند التعامل مع الحاس
ب كان وومع تضخم البیانات وبرمجیات الحاس .یمكنك التعامل مع البرمجیات والبیانات والمعلومات

 .التخزین وزیادة سعتھا التخزینیة وصغر حجمھا الخارجيالبد من تطویر وسائط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
 

 :والجدول التالي یبین لك بعض وسائط التخزین من حیث الشكل والنوع والمواصفات
 

 المواصفات النوع شكل القرص
  

 

  قرص مرن
(Floppy Disk) 

 
 

 بوصة ٣.٥ :القطر الخارجي
 میجابایت ١.٤٤ :السعة التخزینیة 
 
 

  
 

 قرص صلب
 (Hard Disk) 

 متعددة :السعة التخزینیة
       جیجا بایت  ٨٠ -جیجا بایت  ٤٠ :منھ 

 أو اكثر جیجا بایت ٢٥٠
وھو أسرع في تداول البیانات عن  

القرص المرن ، وأسرع أیضا من 
 القرص الضوئي

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 
 

 قرص ضوئي
 (CD ROM- 

Compact Disk Read 
Only Memory) 

  
  
  
  
  
  

 متعددة :السعة التخزینیة
       میجابایت ٧٠٠ -میجابایت  ٦٥٠ :منھ 

 میجابایت ٧٣٠          
أسرع في تداول البیانات عن   وھو 

القرص المرن ، وأقل سرعة من 
القرص الصلب ، ویوجد منھ نوع 

ونوع   (Read Only)للقراءة فقط 
 Read and)آخر للقراءة والكتابة 

Write) 
  

 
  (DVD) قرص فیدیو

 (Digital Versatile 
Disc) 

 ٧.٤تتراوح ما بین  :السعة التخزینیة
 جیجابایت ،  ١٧جیجابایت و 

وھو یشبھ القرص الضوئي في الشكل 
ولكن سعتھ التخزینیة أكبر بكثیر من 
سعة القرص الضوئي وكذلك سرعتھ 

 أكبر من سرعة القرص الضوئي
  

 القرص المضغوط 
(ZIP Disc) 

 ١٠٠تتراوح ما بین  :التخزینیةالسعة 
 . میجابایت ٢٥٠میجابایت و 

وھو یشبھ القرص المرن في الشكل 
ولكن سعتھ التخزینیة أكبر بكثیر من 

 سعة القرص المرن وكذلك سرعتھ
  



 

 
 

  
 وأ  (Flash Disk) أخرى من وسائط التخزین منھا قرص یطلق علیھ اسم أنواع   ھناك

Removable Disk)(  وھو یمتاز بصغر حجمھ وسھولة حملھ حیث لھ أشكال تشبھ المیدالیة ، ومن
خلف أو أمام وحدة النظام وھذا المنفذ یطلق علیھ  (Port) ممیزاتھ أیضا أنھ عند استخدامھ یثبت بمنفذ

وال یحتاج إلى فتح وحدة النظام لتثبیتھ وسوف نتعرض   USB (Universal Serial Bus)اسم 
  ما بعد حیث توجد أنواع وأشكال عدیدة منھلھذا المنفذ فی

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (Flash Disk)بعض مواصفات 
یستخدم ھذا النوع من وسائط التخزین مثلھ كمثل القرص الصلب المتنقل ولكن حجمھ صغیر 

جیجابایت وسعره یزداد كلما  16 وجیجابایت   2وجد منھ ذات سعتھ التخزینیة تتراوح ما بینیحیث 
التنقل بھ وسرعة التعامل معھ حیث ال یستدعى لفك   ومن ممیزاتھ سھولة  . زادت سعتھ التخزینیة

عند توصیلھ بالجھاز كما ھو في القرص الصلب ، وعند التعامل   (System Unit)وحدة النظام 
یحتاج إلى برنامج التشغیل الخاص بھ بوحدة نظام الحاسب ، كما  (USB) معھ یحتاج إلى وجود منفذ

(Flash Disk Driver)   حتى یتمكن نظام التشغیل من التعرف علیھ والتعامل معھ حیث یختلف
 Flash Diskالبرنامج حسب نوع 

 
 (Disk Driver)مشغالت األقراص 

إال في وجود المشغالت المناسبة   (Storage Media)ال یمكن التعامل مع وسائط التخزین
(Devices)  وتعتبر ھذه المشغالت وحدات إدخال ووحدات إخراج معا (I/O Devices) 

 :كالموضح بالجدول التالي
 

 المواصفات النوع
 قرص المرنمشغل ال

 (Floppy Disk Drive) 
  (Floppy Disks)یتعامل مع األقراص المرنة 

  من حیث القراءة والكتابة

 مشغل القرص الصلب 
 (Hard Disk Drive) 

حیث یعمل كوسیط تخزین ومشغل معا ویستخدم 
 للقراءة والكتابة

 مشغل القرص الضوئي
  (CD ROM- Drive) 

یوجد منھ نوع للقراءة فقط ویوجد أیضا نوع آخر 
 R/W CD-Rom للقراءة والكتابة ویطلق علیھ 

  قرص الفیدیومشغل 
 (DVD Drive) 

ویوجد أیضا نوع آخر یوجد منھ نوع للقراءة فقط 
 للقراءة والكتابة

 القرص المضغوطمشغل 
  (ZIP Drive) 

 یستخدم للقراءة والكتابة في القرص المضغوط

  

 Flash Diskبعض األشكال المختلفة من 


