
المدخل الى الحاسوب

-:الحاسوبتعريف

ثمومنوخزنهاالبياناتإلدخاليستخدمالكترونيجهازهو

عنائجالنتالستخراجعليهاوالمنطقيةالحسابيةالعملياتاجراء

.االخراجوحداتطريق



-:الحاسوبخصائص•

انجازيمكنهاذكبيرةبسرعةاالعمالانجازعلىالقدرةله-:السرعة-1
.الواحدةالثانيةفيالحسابيةالعملياتماليين

الحسابيةالعملياتوتنفيذاجراءعندالعاليةبالدقةالحاسوبيمتاز-:الدقة-2
.صحيحةببياناتتزويدهعنديخطاالاذوالمنطقية

فهولذاالمللاوالتعبيعرفالالحاسوب-:المللوعدمالمواصلة-3
.المطلوبةالمهاملتنفيذطويلةلساعاتالعمليستطيع

منكمياتواسترجاعلخزنذاكرةللحاسوب-:الخزنوسعةالذاكرة-4
.العمليات

الاذالمستخدماوامرلتنفيذجهازهوالحاسوب-:الذاتيللذكاءيفتقد-5
اناالنسقبلمنمسبقامعدهبرامجهناكتكنلمماشيءايعمليستطيع
.عملهلتحديد

.التخصصالىالحاجةودونبالممارسةاستخدامهسهولة-6



-:همانرئيسييصنفينالىالحواسيبتصنيفيمكن-:الحواسيبانواع

-:الىتقسمحيث:التخزينيةوالقدرةالحجمبحسب-1

,microصغيرة,minicroمتوسطة,macroكبيرة,superعمالقة)

.(جيبحواسيب

:انظمةالىتقسمحيث:التشغيلانظمةبحسب-2

(ms-dosالىطورwindows,macosماكوز,lunixليونكس,

unixيونكس).

ابتةالث)و(والمهجنةالتطبيقية)الحواسيبمثلاخرىتصنيفاتوهناك
desktopوالمتحركةlaptop).



-:اهمية الحاسوب في المجتمع •

تستخدم معظم مؤسسات ودوائر الدولة والشركات والمحالت 

شري التجارية الحاسوب في كثير من اعمالها لتقليل الجهد الب

وزيادة االنتاج والسرعة في انجاز االعمال ومن ابرز مجاالت 

-:تطبيقات الحاسوب في الوقت الحاضر هي 

.التطبيقات االدارية والحسابية-1

.في مجال النقل والمواصالت-2

.التطبيقات الطبية-3

.في مجال التعليم-4

.التطبيقات العسكرية-5

.االتصاالت وتبادل المعلومات-6



مكونات الحاسوب

البرامجياتالمكونات المادية                     

HardwareSoftware

وحدة االدخال   Input un
وحدة المعالجة  CPU

وحدة االخراج   Output un
وحدة الخزن المساعدة

وحدة الذاكرة الرئيسية 

RAM&ROM

نظم التشغيل

لغات البرمجة

البرامج المساعدة

البرامج التطبيقية

(عامة وخاصة )



ما هي مكونات الحاسوب

:يتكّون الحاسوب من نوعين من المكّونات، وهي

جزءأيّ أنّهاكماوالبرمجيّات،األجهزة،عنعبارةهي-:الماديةالمكونات
هذهموتقساآللّي،الحاسبمتصلفيأواآلليّ الحاسبفيوملموسمرئيّ 

:إلىالوحدات

-:وحدات اإلدخال -1

مثلةأومنللجهاز،المختلفةوالبياناتالبرامج،إدخالعنالمسؤولةالوحداتهي
:يأتيمااإلدخالوحداتعلى

لوحة المفاتيح❖

الفأرة❖

الماسح الضوئي❖

الميكروفون❖

الكاميرا الرقمية❖

وحده اإلسطوانات❖



-:اإلخراجوحدات-2

ائجالنتواستخراجالعرض،عملياتكافةعنالمسؤولةالوحداتهي

إليه،بإصدارهامالمستخديقومالتيللتعليماتتبعا  تنفيذهايتمالتي

:مثل

العرضشاشة❖

السماعات❖

الطابعة❖

الراسمات❖



-:المركزيةالمعالجةوحدة-3

:وهيأجزاء،ثالثةإلىالمركزيةالمعالجةوحدةتقسم

رح،الطمثلالحسابية،العملياتإجراءعلىتعمل:المنطقيالحسابوحدة❖
.والفرزوالترتيب،والمقارنة،والجمع،والقسمة،

حّكم في كّل تنسق العمليات بين مختلف الوحدات للحاسب، فتت: وحدة التحكم❖
.المدخالت والمخرجات من وإلى الوحدات المختلفة فى الحاسب

لمستخدمة،االبرامجتحميليتمالحاسبتشغيليتمعندما:الرئيسيةالذاكرة❖
وائّي،العشالوصولذاكرةإلىالصلبةاإلسطوانةعلىتخزينهاتمّ والتي
الجاريوالبياناتالبرامج،تخزينفيالذاكرةهذهتستخدمماوعادة  

لكهربائّي،االتيارانقطاععندالذاكرةوتفريغاألعمال،تنفيذوفيمعالجتها،
تشغيلإعادةعندأخرىمرةبالبرامجتحميلهاليتمالجهاز،إغالقأو

:وهيأنواع،ثالثةإلىتقسمالذاكرةأنّ إلىاإلشارةمنبدّ والالجهاز،
.المخبّأةوالذاكرةفقط،القراءةوذاكرةالعشوائّي،التداولذاكرة



-:الماديةغيرالمكونات

تمّكنالتياألوامركلعلىيحتويالذيالنظامهو:التشغيلنظام❖

اشة،الشعلىواإلظهارالتشغيل،بدءمثلالمهام،مختلفأداءمنالحاسب

ريديكماالمعلومات،لتخزينوالصلبةالمرنة،األسطوانةواستخدام

يستقبلحيثاإلنترنت،ومتصفّحوالكلمات،األلعاب،عالجمثلالبرامج،

ىعلعرضهاينّظمثمّ المعالج،إلىويمّررهاالبرامج،هذهمناألوامر

طوانةاألسعلىللتخزينفيرسلهاالمعالج،منالنتائجويأخذالشاشة،

:يلالتشغبرامجأشهرمنومنالطابعة،اآللةعلىللطباعةأوالصلبة،



بقا  مسوالمخّزنةالحاسب،علىالموجودةالبرامجوهي:النظامبرمجيات❖

.شرائهعندالصلبةاألسطوانةعلى

.مكتبالبرامج:مثلللبيع،المعروضةالبرامجهي:التجاريةالبرمجيات❖

.اشرائهقبلالوقتلبعضمتاحةتكونماوعادة:المشاركةبرمجيات❖

دونالمشاركةلبرامجمشابهةبرمجياتوهي:مقابلدونبرمجيات❖

.مجانا  توزعماوعادة  رسوم،

داولالجمثلالحاسب،علىتعملالتيالبرامجهي:التطبيقيةالبرامج❖

الوسائطوبرامجالعروض،وأدواتالكلمات،ومعالجاإللكترونيّة،

.المتعّددة

لممكناومنالعام،لالستخداممتاحةالبرامجهذهتعتبر:العامةالبرمجيات❖

نسخهاأوتعديلها،



-:اآلليللحاسبالداخليةاألجزاء

Mother)األماللوحة-1 Board)يت يهألنّهااالسمبهذااألماللوحةُسم ّ

جزاءاألهذهإنّ حيثاآللي،للحاسبالداخليةاألجزاءجميعتحتويالتي

ل  بشكلتعملاألماللوحةهذهبواسطةالبعضببعضهاموصولةكلها

، منإذا  هيفالداخلية،األجزاءكلعليهايجتمعالتيهيأنّهاوبمامتناسق 

.يعملآليحاسبعندنايكونلنغيرهاومناألجزاء،أهم

ية  يقل  الأيضا  المعالجإنّ ((CPUالمركزيةالمعالجةوحدة-2 ّ اللوحةنعأهم 

تالمعلوماومعالجةالحسابية،العمليّاتجميععنالمسؤولفهواألم،

نللحاسوب،الداخلةأوالخارجة يوهأجزاء،عدَّةمنالمعالجويتكوَّ

نالذيالمعالج ع  ة  مروحومنأسفله،فينحاسيَّة  إبر  منيتكوَّ ّ وموز 

وموزعالمروحةوظيفةإنحيثاأللمنيوم،مادةمنمصنوعللحرارة

إلىحرارتهدجةُ تصلقدألنّهعمله،أثناءالمعالجتبريدهيالحرارة

.العملعنسيتوقَّفالتَّبريدعمليةدونومنمئوية،درجةالتسعين



Hardالصَّلبالقرص-3 Disk))عنالوحيدالجزءديسكالهارديُعتبر

ات،والصوتيوالصور،كالملفَّات،دائم،بشكل  المعلوماتتخزين

نةكلهاتكونوالبرامجوالفيديوهات، يثحديسك،الهاردهذاعلىمخزَّ

يجوزالوتماما ،الهواءمنومفرغة  بإحكام  مقفلة  علبة  عنعبارةإنّه

ّيذلكألناألحوال،منحال  بأي ّ فتحها اصباألقرعطبإلىسيؤد 

لالهواءدخولبسببداخله؛الموجودة أنَّ ماكالغبار،بحبيباتالُمحمَّ

.اصخسلك  بواسطةاألمباللوحةمباشرة  موصوال  يكونديسكالهارد

حفظعنالمسؤولهوالرامإنحيث((RAMالعشوائيةالوصولذاكرة-4

لىعيعملاآلليالحاسبمستخدمكانفإنمؤقَّت،بشكل  المعلومات

،برنامج   ينتهيحتىتمؤقَّ بشكل  المعلوماتهذهتحفظالرامفإنَّ معيَّن 

.ويقفلهالبرنامجهذاعلىعملهمنالمستخدم

ذههتبرمجالمصن ّعةالشَّركاتإنّ حيث(ROM)فقطالقراءةذاكرة-5

تغييريمكنالمالروأنّ كمااألم،اللوحةعلىمباشر  بشكل  المثبَّتةالقطعة

.عليهاالموجودةالبيانات



Video)الشاشةكرت-6 Card)شكلين،علىالشاشةكرتتصنيعيتم

يتمحيثمنفصال ،يكونماومنهااألم،اللوحةمعمدمجا  يكونمافمنها

علىالحاسوبتساعدالشَّاشةكرتوظيفةوأماالت ّقني،ق بلمنتركيبه

ة  الحاسوب،شاشاتعلىنراهشيءكلعرض تعتمدتيالّ البرامجوخاصَّ

ة األبعاداتذالتَّصميموبرامجاإللكترونيةكاأللعابعاليةعرض  قوَّ

علىويُركَّبالمنفصلالشاشةبكرتينصحونالت ّقنيينإنّ حيثالث الثيَّة،

معمدمجا  يكونالذيمنأعلىالعرضفيقدراتهألنَّ األم،اللوحة

.األماللوحة

Sound)الصَّوتكرت-7 Card)  بشكل  يُصنَّعالصَّوتكرتكانسابقا

غالبا  صنَّعيُ أصبحفقداآلنأمااألم،اللوحةعلىتركيبهيتمثممنفصل،

اجوإخرمعالجةعنالمسؤولهوإنّهحيثاألم،اللوحةمعمدمج  بشكل  

اعاتمنالصوت .الخارجيّةالسَّمَّ



ارية-8 عنؤولةمسإنّهاحيثالحجم،صغيرةالحاسوبداخلتكونالتيالبطَّ

اماتمساعدة تحفظأنهاكماالمؤقَّتة،العشوائيةالذاكرةحفظعلىالرَّ

.اآلليالحاسبفيالموجودوالتَّاريخالوقت

CD)اللَّي ِّنةاألقراصقارئ-9 Rom)أداة  عنعبارة  هوالجزءهذا، داخلية 

استخدامهلكنوالداخل،منيُركَّبألنهخارجية،أداةتُعتبرأيضا  ولكنَّها

.ةاللَّي ّناألقراصونسخقراءةعنالمسؤولهوإنّهحيثخارجي،

د-10 اقةمزو ِّ Power)الطَّ Supply)ديُعتبر األجزاءمنالطَّاقةمزو ّ

األمةاللوحتزويدعنالمسؤولهوألنّهاآللي،الحاسبفيجدا  المهّمة  

الطاقةمينظ ّ أنّهكمالتعمل،الالزمةبالطَّاقةفيهاالداخلةاألجزاءوجميع

.فولت240-220عنتعلوكهرباءبدخوليسمحفالللحاسوب،الداخلة






