
 مكونات الكمبیوتر
 Software  ، والبرمجیاتHardware) أجھزة(وھى نوعان المكونات المادیھ 

  Hardware) األجھزة(المكونات المادیة للحاسب 
وتنقسم الوحدات . الوحدات المادیة ھي أي جزئ ملموس ومرئي في الحاسب اآللي أو متصل بالحاسب اآللي

 :المادیة إلى ثالث أقسام ھي 

 . Input Uniteدخال وحدات اإل •
 . output Uniteوحدات اإلخراج  •
 . CPUوحدة المعالجة المركزیة  •

 

 Input Uniteوحدات اإلدخال : أوال

 . برامج المختلفة للجھاز وھى تلك األجھزة والوحدات المسئولة عن إدخال البیانات وال
 : أمثلة لوحدات اإلدخال 

  : Key Boardلوحة المفاتیح  .1

وتستخدم لوحة المفاتیح في . تعتبر لوحة المفاتیح من أھم وحدات إدخال البیانات للحاسب اآللي
 :و تحتوي لوحة المفاتیح علي. إدخال بیانات من حروف و أرقام

o أ، ب، (مفاتیح الحروف والرموزB  ،A ،  " ، & .( 
o مفاتیح اللوحة الرقمیةو التي تستخدم في إدخال األرقام و العملیات الحسابیة . 
o مفاتیح األسھم و التي تستخدم في تحریك مؤشر الكتابة . 
o  مفتاح العالي)Shift ( ویستخدم في إدخال الحروف والرموز المكتوبة أعلي أزرار الكتابة

 . ولھ استخدامات أخرى
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o مفتاحي تغییر اللغة) Alt + Shift.( حیث یستخدم مفتاحي)Alt + Shift ( في الجانب
في ) Alt + Shift(أما مفتاحي . األیمن من لوحة المفاتیح لتغییر لغة الكتابة إلى العربیة

 .الجانب األیسر من لوحة المفاتیح فلتغییر لغة الكتابة إلى اإلنجلیزیة

 

  : Mouseالماوس  .2

 .و للفأرة زران أیمن و أیسر. ھي إحدى وحدات إدخال الحاسب اآللي
تحریك الفأرة یتحرك مؤشر الفأرة في جمیع  عند . وقد یوجد زر في الوسط في بعض االنواع 

  . و ھو علي شكل سھم .االتجاھات علي الشاشة
 :و للفأرة ثالث استخدامات ھي

o اإلشارة (Pointing)  بحیث تستطیع
  .الشاشة اإلشارة إلى أي شيء موجود علي

o االختیار(Selection)  بالهغط علي
شيه معین  زر الفأرة األیسر أثناء اإلشارة علي

  . الشاشةعلي
o النقل (Move) الهغط علي باستمرار 

الهي ترید  الزر األیسر للفأرة مع سحب الشيء 
نقلھ الي المكان الجدید و تسمي ھذه العملیة 

  .(Drag and Drop)سحب وإسقاط
 

 ): Scanner(وئي الماسح الض .3

و یتم توصیلھ بالحاسب اآللي إلدخال . یعتبر الماسح الضوئي وحدة من وحدات إدخال الحاسب اآللي
الصور و الرسومات بجمیع أنواعھا بحیث تستطیع رؤیتھا علي الشاشة وإعادة استخدامھا و التغییر 

 .فیھا
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 صوره للماسح الضوئي

 : المیكروفون .4

ھو أیضا وحدة من وحدات إدخال الحاسب اآللي و یستخدم في إدخال األصوات بحیث یمكنك إدخال و 
 .تسجیل صوتك أو بعض المحادثات أو المحاضرات 

 ): Digital Camera(الكامیرا الرقمیة  .5

و یتم توصلیھا بالحاسب اآللي إلدخال صور تم . خال الحاسب اآلليھي أیضا وحدة من وحدات إد
 .التقاطھا بحیث تستطیع مشاھدتھا علي الشاشة و التغییر فیھا

 ) Disk drives(وحده االسطوانات  .6

 CD واالسطوانات المدمج floppy disk یمكن إدخال البیانات عن طریق االسطوانات المرنة 
ROM واالسطوانات الرقمیة DVD .  

 output Uniteوحدات اإلخراج : ثانیا

وھى تلك الوحدات المسئولة عن جمیع عملیات عرض واستخراج النتائج التى قام بتنفیذھا الحاسب وفقا 
 للتعلیمات التي قام المستخدم بإصدارھا إلیھ 

 : أمثلة لوحدات اإلخراج 

  Monitorsشاشة العرض  .1

یث تظھر الشاشة ما یتم إدخالھ للحاسب اآللي من و ھي من أھم وحدات إخراج الحاسب اآللي بح
 كما تعرض الشاشة البیانات المسجلة مسبقا علي جھاز الحاسب. حروف و أرقام و صور الخ

 ): Speakers(السماعات  .2

وتستخدم في إخراج األصوات . السماعات ھي وحدة من وحدات إخراج البیانات من الحاسب اآللي
  التحكم في درجة علو و انخفاض الصوتو یمكنك. واألغاني والموسیقي

 ): Printer(الطابعة  .3

و تستخدم في إخراج البیانات . وھي أیضا وحدة من وحدات إخراج البیانات من الحاسب اآللي
 مطبوعة علي أوراق)  صور- أرقام -حروف (والمعلومات 
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 صوره للطابعھ

 ) PLOTTERS(الراسمات  .4

و تستخدم في إخراج الرسومات . وھي أیضا وحدة من وحدات إخراج البیانات من الحاسب اآللي
 البیانیة والھندسیة بأحجام كبیره مطبوعة علي أوراق

 
 )plotter(صوره للراسم 

  CPUوحدة المعالجة المركزیة : ثالثا

 : تنقسم وحدة المعالجة المركزیة إلى ثالث أجزاء وھى 

 ). Arithmetic logic Unit (ALUوحدة الحساب المنطقى  •
 ) . Control unit (CUوحدة التحكم  •
  . Main Memoryالذاكرة الرئیسیة  •
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 و أجزائھا CPUشكل توضیحي للـ 

 ) ALU(وحدة الحساب والمنطق  .1

الخ والعملیات ... تقوم ھذه الوحدة بإجراء العملیات الحسابیة مثل عملیات الجمع والطرح والقسمة 
تم فیھا المقارنة بین كمیات أو عملیات فرز وترتیب مثل عملیات أكبر المنطقیة ھى أي عملیة التى ی

 .من أو أصغر من أو یساوى 

 ) CU(وحدة التحكم  .2

تقوم بتنسیق العملیات بین الوحدات المختلفة للحاسب حیث أنھا تتحكم فى كل المدخالت والمخرجات 
 .من والى الوحدات المختلفة فى الحاسب

 
 شكل توضیحي لألجھزة المكونة للحاسب

عند تشغیل الحاسب یتم تحمیل البرامج المستخدمة والتي سبق تخزینھا على االسطوانة الصلبة إلى 
عمال، وتخزین ویستخدم الحاسب ھذه الذاكرة في تنفیذ األ) RAM.(ذاكرة الوصول العشوائي

وتفرغ الذاكرة عند إغالق الجھاز أو انقطاع التیار الكھربي . البرامج والبیانات الجاري معالجتھا
 .لیعاد تحمیلھا بالبرامج عند إعادة تشغیل الجھاز

 الذاكرة  .3

یحتاج الحاسب إلي استرجاع وتذكر المعلومات التي یتعامل معھا تماما كما یحتاج اإلنسان كذلك لذا 
تعالج المعلومات ثم تخزن في صورة رقمیة .حفظ المعلومات إما مؤقًتا أو بصفة دائمةیجب 

ونحن في حیاتنا ).1 ، 0(باستخدام النظام الثنائي، وھو النظام العددي الذي یستخدم رقمین فقط
 ).9من صفر إلي (نستخدم النظام العشري الذي یستخدم عشرة أرقام 

 : لذاكرة بالوحدات األساسیة األربعة اآلتیة تقاس سعة ا: وحدات القیاس الذاكره §
ھى مقدار الذاكرة المطلوبة لتمثیل حرف واحد بالتدوین  :Byteالخانة البایت  •

اى رقم ثنائى والتى  ) Bitبت (من ثمانى خانات ) البایت(الثنائى، وتتكون الخانة 
 ).1 ، 0(یمكنھا تمثیل الرقمین الثنائیین 

= الكیلو بایت الواحد  وKilobyte :KBالكیلو بایت  •
  . بایت1024

 أو Mاختصار ( املیجا بایت :  :Megabyteالمیجابایت  •
MB (  =1024كیلوبایت . 

 GBأو   Gاختصار ( اجلیجا بایت :Gigabyteالجیجا بایت  •
 .  میجابایت1024 = )
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  : Main Memoryأقسام الذاكرة الرئیسیة  §
 : تنقسم الذاكرة الرئیسیة إىل ثالث انواع هي 

: ) Random Access Memory)RAMذاكرة التداول العشوائي  •
تستقبل ھذه لذاكرة البیانات والبرامج من وحدة اإلدخال كما تقوم باستقبال النتائج 

حیث تفقد ھذه ( من وحدة الحساب والمنطق وتقوم بتخزینھم تخزینًا مؤقتًا 
كرة المؤقتة أو لذا سمیت بالذا) الذاكرة محتویتھا بمجرد فصل التیار الكھربي 

وكلما زادت سعة الذاكرة زادت كمیة البیانات وحجم البرامج التى . المتطایرة 
 . یمكن تداولھا فى نفس الوقت 

تحتوى على البرامج : )Read Only Memory )ROMذاكرة القراءة فقط  •
والبیانات األساسیة الالزمة لتشغیل الكمبیوتر وتلك البیانات والبرامج قد تم 

وھى ذاكرة ثابتة ال تتأثر بانقطاع التیار .  من قبل الشركة المصنعة تسجیلھا
الكھربى وسمیت بذاكرة القراءة فقط ألنھ ال یمكن الكتابة علیھا أو التعدیل أو 

 . اإللغاء لمحتویاتھا بواسطة المستخدم بل یمكن فقط قراءة ما بداخلھا
 التشغیل وھى وتستخدم خالل عملیات): cache memory(الذاكرة المخبأة  •

عبارة عن ذاكرة تخزین مؤقت ذات سرعة عالیة جًدا تفوق سرعة الذاكرة 
ت للبیانات والتعلیمات المطلوب استرجاعھا وتستخدم للتخزین المؤق. الرئیسیة

مرات عدیدة أثناء عملیات تشغیل البیانات مما یساعد على سرعة تشغیل البیانات 
 .  كیلو بایت أو اكثر512وتقدر سعة الذاكرة المخبأة بحوالي . 

 : Storage Devicesوحدة التخزین  §

 والبرامج علیھا وتنقسم تلك وحدات التخزین ھى الوحدات التى یمكن االحتفاظ بالبیانات
االسطوانات الصلبة، واالسطوانات المرنة، واالسطوانات المضغوطة : الوحدات إلى

، واألسطوانة الرقمیة المتعددة الجوانب، والشریط الممغنط، ) CDاسطوانات اللیزر (
 .وذاكرة الفالش

 
 شكل یوضح أمثلھ لوحدات التخزین

وحده صغیرة فى حجم كف الید تقریبا  : Hard Disksاالسطوانات الصلبة  •
وتتمیز ) CPU(توجد بصفة دائما ومثبتھ فى وحدة المعالجة المركزیة 

ر االسطوانة بكبر سعتھا التخزینیة حیث تصل تلك السعة التخزینیة الى تخزین اكث
 .من عشرة آالف كتاب أى عشر ملیارات حرف تقریبا 
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 شكل القرص الصلب

ویوجد منھا نوعین ھما اسطوانات : Floppy Disksاالسطوانات المرنة  •
لیة حفظ البیانات نظر صغر  بوصة وھى المستخدمة اآلن فى عم3.5مرنة 

 لم تعد تستخدم 5.25حجمھا وكبر حجم السعة التخزینیة لھا اسطوانات مرنة 
 .اآلن نظر صغر حجم السعة الخزینیة لھا وكبر حجمھا 

 

 CD( Compactسطوانات اللیزر ا(االسطوانات المضغوطة  •
Disks: احدث وسائل  االسطوانات المضغوطة أو االسطوانات اللیزر تعتبر 

التخزین حیث تستخدم فى تخزین الصوت ولقطات الفیدیو، حیث تصل سعتھا 
ویعیب على ھذه النوعیة .  أي ستمائة وخمسون ملیون حرف650التخزینیة الى 
 .  مرة واحدة فقط التسجیل علیھا إال أنھا ال یمكن

 

): DVD Digital Versatile Disk(األسطوانة الرقمیة المتعددة الجوانب  •
 جیجا 10-2وھو نوع من األسطوانات المدمجة عالي السعة یستخدم لتخزین 

لتخزین الموسیقى ) CD(وتستخدم األسطوانة المدمجة . بایت من المعلومات
 . بدال من شرائط الفیدیو وعادة ما تستخدم في تخزین أفالم بجودة عالیة

ھذا النوع من وسائل التخزین تشابھ ): Magnetic Tape(الشریط الممغنط  •
ما نراه في عالم الصوتیات من شرائط كاسیت ممغنطة مسجل علیھا الصوتیات 

لى نفس التقنیةحیث یتم تخزین المعلومات علیھ في شكل نقاط ویعتمد ع
مغناطیسیة بشكل متسلسل ، وتستخدم ھذه الشرائط عادة في حفظ النسخ 

 . االحتیاطیة من البیانات 
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 شكل للشریط الممغنط

ھي ذاكرة تستخدم في حفظ البیانات ) :Flash Memory(كرة الفالش ذا •
وتتمیز بصغر الحجم والسعة التخزینیھ الكبیرة حیث تصل الي اكثر من جیجا 
بایت، كما یمكن أیضا مسح البیانات من علیھا والكتابة علیھا اكثر من مرة ویتم 

  . USBتوصیلھا بالحاسب بواسطة مدخل 

 
 صوره للفالش

بعد شرح أجزاء الحاسب المادیة بالتفصیل البد من إیضاح العالقة ومدي ترابط 
كل جزء مع اآلخر للقیام بالعملیات المطلوبة من الحاسب فمثال عن القیام بعملیھ 

ال األرقام بواسطة وحدات اإلدخال وبعد ذلك یتم حسابیھ ما أوال البد من إدخ
المعالجة بواسطة وحده التحكم المركزي للحصول علي النتائج التي یتم إخراجھا 
من خالل وحدات اإلخراج ثم تخزینھا بواسطة وحدات التخزین والشكل التالي 

 یوضح ترابط أجزاء الحاسب مع بعضھا 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 Software) البرمجیات(المكونات غیر المادیة 
یمكن تقسیم برامج الحاسب إلي نوعین من البرامج برامج مستخدمة بواسطة الحاسب وتسمى برامج النظام، 

 وبرامج تستخدم بواسطة المستخدم وتسمي البرامج التطبیقیة

 
 

 نظام التشغیل  .1

ھو النظام الذي یحتوي علي كل األوامر التي تمكن الحاسب من أداء عملھ مثل عملیة بدء التشغیل 
 floppy(نة واألسطوانة المر)Hard Disk(واإلظھار علي الشاشة واستخدام األسطوانة الصلبة 

disk (لتخزین المعلومات. 
بإدارة البرامج مثل معالج الكلمات واأللعاب ) operating system(ویقوم نظام التشغیل 

) processor(فھو یستقبل األوامر من ھذه البرامج ویمررھا إلي المعالج ،. ومتصفح اإلنترنت
 بإرسالھا للتخزین علي األسطوانة ویأخذ النتائج من المعالج، ثم یقوم. وینظم العرض علي الشاشة

برامج التشغیل موجودة دائما في الحاسب وتبدأ في العمل . الصلبة أو للطباعة علي اآللة الطابعة
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فنظام تشغیل الحاسب كالمحرك بالنسبة للسیارة كالھما ال یمكن االستغناء .أوتوماتیكیا عند تشغیلھ 
 .عنھ

 : من أشھر برامج التشغیل 

o windows( 95,98,2000,XP ( 
o LINUX  
o UNIX  
o DOS  

 البرامج التطبیقیة  .2

ھي كل البرامج التي تعمل علي الحاسب مثل معالج الكلمات والجداول اإللكترونیة وقواعد البیانات 
وھذه البرامج تعرف . وأدوات العروض وبرامج الناشر المكتبي واأللعاب وبرامج الوسائط المتعددة

 ومن أنواع البرمجیات التطبیقیة). Microsoft Office ( لدى المستخدمین للتطبیقات باسم

o  برمجیات النظام)System Software :( ھي برامج موجودة علي الحاسب ومخزنة
عند استخدام الحاسب ألول مرة ربما یحتاج .مسبًقا علي األسطوانة الصلبة عند شرائھ 
عریف ا لحاسب بنوع وھذا مثل أن نقوم بت. األمر إلي إدخال بعض المعلومات لتشكیلھ

یمكن أضافھ بعض . الطابعة المتصلة بھ ، وإذا كان ھناك وصلة لإلنترنت وما شابھھ ذلك 
فمثال إذا قمت بتغییر الطابعة فإننا . المھام إلي برامج النظام كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 .نحتاج إلي تحمیل برامج إضافیة للحاسب لنتعامل مع الطابعة الجدیدة
o  التجاریة البرمجیات)Commercial Ware :( تعتبر البرامج المعروضة للبیع برامج

وتتاح . علي سبیل المثال ) Microsoft office(كمجموعة برامج المكتب . تجاریة
البرامج التجاریة آلالف من االستخدامات مثل الرسم والمحاسبة وإدارة األعمال وتحریر 

مرخصة للمستخدم بدال من مجرد بیعھا بالطریقة والبرامج التجاریة غالبا ما تكون . األفالم
المتعارف علیھا، مع توضیح الشروط المختلفة المرتبطة باستخدامھا، كما ھو موضح 

 .سابق
o  برمجیات المشاركة)Shareware :( یقوم العدید من المبرمجین والھواة بكتابة البرامج

ة اإلنترنت أو اسطوانة وتوزیع ھذه البرامج قد یكون بواسط. التي تكون متاحة مجانا
والدفع .وھذه برامج عادة ما تكون متاحة لبعض الوقت قبل شرائھا. توزع مع المجالت

لو أراد المستخدم االستمرار في .للحصول على ھذه البرامج یعتمد علي الثقة والشرف
 استخدام البرامج بعد الفترة التجریبیة فیجب علیھ تسدید الرسوم للمؤلف

o ابل برمجیات بدون مق)Free Ware :( وتكون مشابھة لبرامج المشاركة بدون رسوم
فھي توزع مجانا وال یتوقع تسدید مقابل لھا وبعض المؤلفین مسئولین عن جودة 

وكما ھو الحال في البرامج المتاحة فإنھا تأتي أیضا بشروط بعض المطورین . البرنامج
وغالبا ما .  بفائدة البرنامج ربما یوزعون النسخ األولي مجاًنا لكي یشعر المستخدمین
وال یسمح بنسخ أو توزیع . یحتفظ مؤلفو ھذه البرامج بكل الحقوق القانونیة لبرامجھم

 .لھذه البرامج
o البرمجیات العامة)Public Ware : ( ھذه البرامج تكون متاحة لالستخدام العام أي إنھا

 .امتاحة مجانا ویمكن نسخھا وتعدیلھا ،ال یوجد رسوم الستخدامھ

 
 الفرق بین التطبیقات والبرامج

ھو مجموعة من األوامر التي توجھ الحاسب ألن یقوم بعمل شئ معین مثل الكشف عن وإزالة : البرنامج
الفیروسات یمكن أیضا التفكیر في البرنامج علي أنھ مجموعة من التعلیمات والتي كتبت بلغة یفھمھا الحاسب 

 یقوم المستخدم بكتابتھ علي لوحة المفاتیح یترجم إلي النظام الثنائي والذي ال یفھم اللغة البشریة فأي شيء
 .قبل أن یقوم الحاسب بتنفیذه

الحاسب ینفذ التعلیمات ویعالج البیانات ویخرج المعلومات بصورة یفھمھا المستخدم عادة علي الشاشة أو 
 .الطابعة الورقیة

إذا كنت تعمل بالرسومات فأنك سوف . لعمل الیوميوھي برامج مثل معالج الكلمات تستخدم في ا: التطبیقات
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تكون . لو كنت تعمل بالموسیقي فأنك سوف تستخدم برامج الموسیقي. تستخدم تطبیقات الرسومات المختلفة
ویمكن . یوجد برامج لكل األغراض المطلوبة. برامج الطباعة والمحاسبة واسعة االستخدام في األعمال 

 . بصوره متبادلة" تطبیقات " و" برامج " استخدام المصطلحات 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

