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 Computer and Devices واألجهزة الحاسوب 1

 Information and Communication Technology (ICT)واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا 1.1

 التةزاممةدى علةى و ،االقتصةادية تنميتهةا مسةتوى علةى اعتمةادا   آلخةر بلةد مةن واالتصةاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام يختلف

 الحكوميةةة المؤسسةةات أداء تحسةةين إلةةى الحديثةةة التكنولوجيةةا اسةةتخدام أدىقةةد و الجديةةدة، التكنولوجيةةا مةةع التكيفبةة المجتمعةةات 

 .المجال هذا في المختلفة والمفاهيم األساسية التطبيقات بعض فهم ينبغي لذا وغيرها، والتعليمية واالجتماعية

 The term: Information and Communication Technology واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مفهوم 1.1.1

(ICT)  

 - الحاسةوب ومنهةا - الحديثةةالرقميةة التكنولوجيةة  اآلالت استخدام إلى (ICT) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مصطلح يشير

المختلفة في نشر وتوزيع  االتصاالت شبكات استخدامكذلك و ،ومفهوم منظم بشكل ومعالجتها وتخزينها البيانات إلى الوصول في

  .المعلومات الناتجة عن معالجة البيانات بهدف تطوير مجاالت حياة الناس

  Types of ICT services/uses واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدامات 2.1.1

 يأتي: ما منها اليومية، الحياة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام مظاهر من العديد هناك

 Internet services اإلنترنت/ خدمات 1.2.1.1

 يأتي: ما منها الخدمات، من العديد اإلنترنت تقدم

 العةالم حةول ثةوان   خةاللمةن شةخص  ألكثر أو لشخص وملفات رسائل واستقبال إلرسال اإللكتروني؛ البريد استخدام، 

 .المسافات بعدت مهما اآلخرين مع التواصل يحقق بما

 سةهولةو .المعرفةة مجةاالت جميةع فةي المتخصصة والدراسات والبحوي العلمية المعلومات من جدا   كبيرة كمية توفير 

  .المتوفرة (Search Engines البحث/ )محركات خالل من صورة أو معلومة أي ة عن البحث

 الةتعلم إمكانيةةأحيانةا   المواقةع هةذه وتةوفر اإلنترنةت، علةى التعليميةة المؤسسةات مواقع خالل من الدراسية المواد تقديم 

 .نسبيا   منخفضة بكلفة المتعلمين من كبير لعدد بعد عن اإللكتروني

 ق ،اإللكترونية بالتجارة القيام  .اإلنترنت عبر والتسو 

 اإلنترنت عبر المصرفية باألعمال القيام. 

 الحكومية الخدمات تسهيل. 

 والمنظمات للشركات وبخاصة البيانات،تبادل  سهولة. 

  Mobile technology /المتنقلة التكنولوجيا 2.2.1.1

 الحاسةوب كةأجهزة الالسةلكية، الشةبكات مع المتنقلة الحوسبة في يكمن الحاسوب تكنولوجيا مستقبل إن يقولون الخبراء من العديد

 .الناس بين وشعبية انتشارا   أكثر أصبحت التي المحمولة والحواسيب (Talbet) اللوحية

 تمكنةك التةي الخلويةة االتصةاالت فةي المسةتخدمة النقالةة الهواتةف أيضا   شملت بل الحواسيب على المتنقلة التكنولوجيا تقتصر وال

  .وقت أي وفي شخص أي مع والتواصل االتصال من

 مةن نةكيمك   كةان الةذي (Pager )البيجةر/ جهةاز مةن فبةدال   .الماضةية القليلةة السةنوات خالل بسرعة التكنولوجيا هذه تطورت وقد

 المراسةلة مةن نةكويمك   ،ويةب ومتصةفح ،GPS مالحةة جهةاز يتضةمن ،ذكيةا   محمةوال   هةاتف تمتلةك أصبحت   ،بك المتصل معرفة

  .إلخ...األلعابب االستمتاعو الفورية،
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 Office productivity applications المكتبية/ التطبيقات 3.2.1.1

 يأتي: ما البرامج هذه ومن بكفاءة، وجداولك مستنداتك إنشاء على تساعدك التي المكتبية البرامج من العديد يتوافر

 النصوص معالج/ Word Processing: والرسومات النص من وثائق وطباعة وتنسيق وتحرير إنشاء من يمكنك. 

 اإللكترونية الجداول/ Spreadsheets: اإلحصائية البيانات وتمثيل الرياضية المسائل حلول إيجاد في تستخدم. 

 البيانات قواعد/ Database: ليسةهل وذلةك مترابطةة، جداول شكل على منظمة بطرق بيانات قواعد إنشاء من كتمكن 

 .عالية وسرعة بسهولة مطلوبة معلومة أي ة على الحصول

 التقديميةةة العةةروض/ Presentations: إلةةى باإلضةةافة مكتوبةةة نصةةوص علةةى يشةةتمل متكامةةل عةةرض لبنةةاء تسةةتخدم 

 .فكرة شرح أو محاضرة أو عرض تقديم في الرغبة عند تستخدم فيديو وأفالم وصورة صوت من المتعددة الوسائط

 (1-1) تمرين

 (113انظر إجابات األسئلة ص ) :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية

ماذا يطلق على استخدام اآلالت التكنولوجية الحديثة الرقمية واستخدام شبكات االتصاالت، في الوصول إلىى البيانىات   .1

 وتخزينها ومعالجتها بشكل منظم ومفهوم؟

 .المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  -ب .تكنولوجيا البيانات واالتصاالت -أ 

 .تكنولوجيا المعلومات المتنقلة -د .تكنولوجيا البيانات المتنقلة -ج 

 أي مما يأتي ليس من استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟  .2

 .التكنولوجيا المتنقلة -ب .خدمات اإلنترنت -أ 

 .المكتبيةمطالعة الكتب  -د .التطبيقات الحاسوبية المكتبية -ج 

 البرامج التي تُستخدم في إيجاد حلول المسائل الرياضية وتمثيل البيانات اإلحصائية، هي برامج:  .3

 .العروض التقديمية -ب .معالجة النصوص -أ 

 .قواعد البيانات -د .الجداول اإللكترونية -ج 

 Hardware المعدات 2.1

 Concepts مفاهيمال 1.2.1

 .إليها تتعرف أن بك يحسن التي األساسية المفاهيم بعض يأتي فيما

 Hardware المعدات 1.1.2.1

نات هي  .ماديا   تصنيعها يتم والتي لمسها، أو /و مشاهدتها يمكن التي الحاسوب لجهاز الفعلية المادية المكو 

 Computer الحاسوب 2.1.2.1

  .أخرى بصورة للمستخدم إظهارها أو تخزينها ثم ومن ،ومعالجتها البيانات باستقبال يقوم رقمي، إلكتروني جهاز هو

 نفسةه، األساسةي التركيةب فةي تشترك جميعا   ولكنها المصن عة، والشركة والحجم الشكل حيث من كثيرا   الحاسوب أجهزة وتختلف

 .الحاسوب باستخدام تتم التي األساسية العمليات يبين اآلتي والشكل ،بها تقوم التي األساسية وبالعمليات
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  Types of computers الحواسيب أنواع 3.2.1.1

 يأتي: ما إلى وكلفتها وسرعتها حجمها حسب مصنفة الشخصية، للحواسيب عديدة أشكال يوجد

 المكتبي الحاسوب ((Desktop  

 

 .العمةل فةي وأ المنةزل فةي المكتبيةة المهةام إلنجةاز ويستخدم شيوعا ، األكثر التقليدي الحاسوب هو

 سةةريع، بشةةكلتطةةورت  فقةةد المتعةةددة واسةةتخداماتها الحواسةةيب هةةذه علةةى الكبيةةر لإلقبةةال ونظةةرا  

 .كبيرة معالجة وسرعة كبيرة، تخزين ومساحات عالية، ذاكرة ذات الحواسيب هذه وأصبحت

 المحمول الحاسوب (Laptop) 

 

 كهربةائي تيةار مةع وصةله دون يعمةل أن ويمكةن ،وحملةه نقلةه يسةهل صةغير، حجمةه حاسوب هو

 بةه تينمتصةل والفةأرة المفةاتيح لوحةة وتكةون نسةبيا ، الةثمن مرتفةع وهو شحنها، يتم بطارية لوجود

م مباشر، بشكل  .آلخر مكان من التنقل عملهم طبيعة تتطلب الذين األشخاص قبل من ويُستخد 

 اللوحي الحاسوب (Tablet)  

 

تعد أجهزة الحاسوب اللوحية أجهزة حاسوب شخصية محمولة تجمع بين ميزات أجهزة الحاسوب 

ومثةل أجهةزة الحاسةوب  .(PDAاليةد )بالمحمولةة الةـمساعد الشخصةي الرقمةي المحمولة وأجهزة 

ومثةةل أجهةةزة  .المحمولةةة، تتميةةز هةةذه األجهةةزة بأنهةةا أجهةةزة قويةةة وتحتةةوي علةةى شاشةةة مضةةمنة

إمكانية كتابة مذكرات تتيح هذه األجهزة فإن (، PDAاليد )بالمحمولة لرقمي الـمساعد الشخصي ا

ة باسةتخدام قلةم لةوحي وشاشةة لمةس بةدال  مةن إبةرة  أو رسم صور علةى الشاشةة، وذلةك يكةون عةاد 

بعةض وتتميةز  .تحويةل الكتابةة باليةد إلةى نةص مكتةوب ا  يمكةن لهةذه األجهةزة أيضةو .الفونوغراف

 .بحيث تكشف عن لوحة المفاتيح الموجودة تحتها ،بشاشة يتم بسطها"أجهزة الحاسوب اللوحية" 

 يسةةتخدمه لةةذا اإللكترونيةةة، الكتةةب وقةةراءة اإلنترنةةت تصةةفح الحاسةةوب اللةةوحي خةةالل مةةن ويمكةن

  .والتسلية والدراسة البحث في الطلبة

  Types of devices األجهزة أنواع 1.1.2.1

 يأتي: ما أهمها ،المحمولة الرقمية لألجهزة عدة أشكال يوجد

 المساعد الشخصي الرقمي Personal Digital Assistant (PDA) 

يُعرف هذا الحاسوب أحيانا  باسم الحاسوب الكفي  لصغر حجمه وإمكانية حملةه براحةة اليةد، وهةو 

تشةغيل شةبيه بالنظةام عبارة عن حاسوب كامةل الوظةائف، صةغير، خفيةف الةوزن، ويعمةل بنظةام 

المسةةتخدم فةةي الحواسةةيب الكبيةةرة، ولكةةن بميةةزات أقةةل منهةةا، ألن قةةوة المعالجةةة وحجةةم الةةذاكرة 

 .ويتم فيه تخزين البيانات على بطاقة الذاكرة أو األسطوانات الثابتة دقيقة الحجم .محدودتين

ويمكةن لةبعض  .المفةاتيح( شاشات اللمس وقلما  خاصا  بةدال  مةن لوحةة PDAوتستخدم أجهزة الـ )

المساعدات الشخصية الرقمية الوصول إلى اإلنترنت وتصفح الشةبكة العالميةة، كمةا أنهةا تُسةتخدم 

 .كهواتف نقالة، وعادة ما تُستخدم من قبل رجال األعمال أو الطلبة
 

 الذكي الهاتف Smart Phone 

 

 يسةمى ما تشكل فأصبحت (PDA) الرقمي الشخصي الـمساعد أجهزة مع المحمولة الهواتف دمج بدأ

Smart Phone   التشةغيل أنظمةة أحد على يعمل متقدم هاتف هو الذكي والهاتف .الذكية الهواتف أي 

 لةةك يلالتشةةغ نظةةم وتسةةمح .بيةةري وبةةالك ،لينةةوكسو ،سةةيمبيانووأندرويةةد،  ،موبايةةل وينةةدوز التاليةةة:

  .التطبيقية البرامج بتنزيل تسمح كما أخرى، أجهزة مع الشبكي باالتصال

 اإللكترونةةي، البريةةد وتبةةادل اإلنترنةةت وتصةةفح الهاتفيةةة، المكالمةةات إجةةراء الةةذكي الهةةاتف لةةك ويتةةيح

بكةةاميرا، وتحتةةوي  منهةةا الةةبعض تزويةةد تةةم كمةةا ،GPS المواقةةع تحديةةد بنظةةام مةةزودة أجهةةزة وهنةةاك

 .الذكية عادة  على لوحة مفاتيح وشاشة كبيرةالهواتف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 المتعددة الوسائط مشغل Media Player 

 

ل لك يسمح  ملفةات تنزيةل يُمكنةك كمةا .وفيديو وصور، صوتية، ملفات بتخزين المتعددة الوسائط مشغ 

ل إلةةى اإلنترنةةت مةةن وفيةةديو صةةوتية  مةةن الكثيةةر أن االعتبةةار بعةةين األخةةذ مةةع إليهةةا، لالسةةتماع المشةةغ 

 .مصادرها من تنزيلها عند قانونية وحماية نشر حقوق لها الموسيقية واألعمال واألفالم األغاني

 الرقمية الكاميرا Digital Camera  

 

إن  - ثةم ،رقمةي بتنسةيق فيهةا الموجةودة الةذاكرة علةى وتخزينهةا الصةور التقاط من تمكنك كاميرا هي

 معالجةةة بةةرامج باسةةتخدام ومعالجتهةةا ،وطباعتهةةا رقميةةا   الحاسةةوبإلةةى  الصةةور نقةةل تسةةتطيع -شةةئت 

 .وغيره الفوتوشوب برنامج مثل الصور،

 Computer, Device Performance واألجهزة الحاسوب أداء في المؤثرة العوامل 2.2.1

 يأتي: ما العوامل هذه ومن ،وسائر األجهزة الحاسوب أداء في تؤثر التي العوامل من العديد هناك

 The processor المعالج 1.2.2.1

 مكونةات إحةدى هةي (Central Processing Unit المركزيةة/ المعالجةة )وحةدة يسةمى مةا أو المعةالج

 الخاصةةة العمليةات كافةةة تنفيةذ عةةن المسةؤولة فهةةي للحاسةوب؛ المةةدبر العقةل   تعةةد   التةي الرقميةةة الحاسةوب

 منهةةا تسةةتقبل حيةةث بالةةذاكرة الوحةةدة هةةذه وتةةرتبط .منطقيةةة أم حسةةابية عمليةةات أكانةةت سةةواء بالمعالجةةة،

 علةةى الحاسةةوب فةةي والتعليمةةات األوامةةر تنفيةةذ سةةرعة وتعتمةةد .بالمعالجةةة الخاصةةة والتعليمةةات البيانةةات

 .المعالج هذا سرعة

 والمنطةق/ الحسةاب و)وحةدة (،Control Unit (CU) الةتحكم/ )وحةدة رئيسةة: أجزاء ثالثة من المركزية المعالجة وحدة وتتكون

Arithmetic Logic Unit (ALU)،) /المسةجالت(و Register). تلعةبو (المركزيةة المعالجةة وحةدة/ CPU)   فةي كبيةرا   دورا 

 لتنفيةذ لةزمت التةي الواحدة الثانية في الدورات عدد تعني العمليات تنفيذ في المعالج فسرعة ،الرقمية األجهزة وسائر الحاسوب أداء

 المعالجةة وحةدة سةرعة قيةاس ويةتم .أفضةل الحاسةوب أداء كةان أسةرع األوامةر تنفيةذ كةان فكلمةا للحاسةوب، تعطةى التةي األوامر

 .الواحدة، الثانية في دورة مليون يساوي الواحد الميجاهرتز إن حيث ،GHz جيجاهيرتزال أو MHz ميجاهرتزبوحدة ال المركزية

 هةذه تعمةل المعالجةات، بعةض فةي (Cache Memory المخبئيةة/ )الةذاكرة بـ تسمى والسعة الحجم صغيرة خاصة ذاكرة وتوجد

 .أكبر بشكل البيانات مع التعامل على المركزية المعالجة وحدة قدرة زيادة على المخبئية الذاكرة

 المركزيةة، المعالجةة ووحةدة الرئيسةية الةذاكرة مةن جةزء استهالك يتم المختلفة، التطبيقات تشغيل عند أنه إلى اإلشارة تجدر وهنا

 .الحاسوب أداء من يحس ن ذلك ألن فقط؛ تحتاجها التي البرامج بفتح ينصح الجهاز عن العبء ولتخفيف

 وكلمةا الصةور، معالجةة علةى يعمةل معالج تحتوي على النظام، وحدة داخل األم اللوحة على تثبيتها يتم التي الشاشة بطاقة أن كما

 الشاشةة بطاقةةوتحتةوي  .للمسةتخدم أكثر بوضوح وعرضها الصور معالجة عملية في أسرع كان عالية المعالج هذا سرعة كانت

 .المركزية المعالجة وحدة على العبء يقلل وهذا الحاسوب، أداء سرعة زيادة في حجمها يؤثر ذاكرة، على

 Storageالتخزين  2.2.2.1

المختلفة كةالقرص الصةلب وذاكةرة الفةالش، التخزين هو تسجيل البيانات رقميا  على إحدى وسائط التخزين الداخلية أو الخارجية 

وبمةةا أن القةةرص الصةةلب هةةو جهةةاز التخةةزين الرئيسةةي فةةي الحاسةةوب، فإنةةه كلمةةا زاد حجمةةه  .وسةةائر وسةةائط التخةةزين األخةةرى

وسرعته تحسن أداء الحاسوب أو األجهزة الرقمية، ألن عملية نقل الملفات تتم بشكل أسرع، فعند تشغيل الجهاز يتم تحميل جةزء 

برنامج نظام التشغيل إلى ذاكرة الوصول العشوائي، لذلك ال بد من توافر مساحة فارغة فةي القةرص الصةلب لتبةادل البيانةات  من

  .بين هذا القرص وهذه الذاكرة العشوائية

م نقةل وسرعة القرص الصلب بنقل البيانات لها دوٌر كبير أيضا  في تحسين أداء الحاسوب، فكلما كانت سرعة القرص عاليةة سةيت

 .البيانات بشكل أسرع
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 Random Access Memory (RAM) العشوائي الوصول ذاكرة 3.2.2.1

 وتقةةوم والمنطةةق، الحسةةاب وحةةدة مةةن النتةةائج باسةةتقبال تقةةوم كمةةا اإلدخةةال،وحةةدات  مةةن والبةةرامج البيانةةات الةةذاكرة هةةذه تسةةتقبل

 سةميت لةذا الكهربةائي؛ التيةار فصةل بمجةرد محتوياتهةا الةذاكرة هةذه وتفقةد .معا   والكتابة للقراءة ذاكرة كانت لهذا ؛مؤقتا بتخزينها

  .المتطايرة أو المؤقتة بالذاكرة

 هةذه تعد   لذلك المركزية، المعالجة وحدة قبل من معالجتها قبل مؤقتا   البيانات لتخزين (RAM العشوائي/ الوصول )ذاكرة تُستخدم

 تةداولها يمكةن التةي البةرامج وحجةم البيانات كمية زادت الذاكرة سعة زادت وكلما المركزية، المعالجة وحدة لعمل مساندة الذاكرة

 أسةرع؛ بشةكل األوامةر وتنفيةذومعالجتها  البياناتالتعامل مع  على المعالج قدرة زادت الذاكرة سعة زادت وكلما الوقت، نفس في

 .الذاكرة هذه إلى منه جزء تحميل يتم تشغيله يتم برنامج أي   ألن

 

 The main types of integrated and external equipment بالحاسوب المتصلة المعدات 3.2.1

 يعةد المعةدات هةذه وبعةض واإلخةراج، اإلدخال منافذ خالل من بالحاسوب خارجيا   توصيلها يمكن التي المعدات من العديد يتوافر

 التةي اإلخةراج وحةدات مةن يعةد   وبعضةها معالجتهةا، ليةتم الحاسةوب جهةاز إلةى البيانةات بإدخةال تسةمح التةي اإلدخةال وحدات من

 المعدات: هذه بعض يأتي وفيما معالجتها، بعد المعلومات لعرض تستخدم

 Printers الطابعات 1.3.2.1

 ودرجةة والدقةة السةرعة حيث من الطابعاتأنواع  وتختلف .غيرها أو الورق على والبرامج العمليات نتائج طباعة خاللها من يتم

 (،Dots Per Inch (DPI) مربعةة/ )بوصةة كل في تطبع التي الحبري ة النقاط عدد بحسب الطباعة دقة وتقاس .الطباعة وضوح

  األنواع: هذه ومن الطباعة، جودة زادت كلما النـقــــاط عدد زاد فكلما

 الطابعات( /النقطية Dot Matrix Printers). 

 طابعات( الحبر/ نفث Ink Jet Printers). 

 طابعات( /الليزر Laser Printers). 

 .نفسه الوقت في فاكس( – ورق ناسخ – ضوئي ماسح – )طابعة المهام متعددة الحديثة الطابعات من أنواع وهناك
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 Screens الشاشات 2.3.2.1

 أو نصةوص مةن والنتةائج المعلومةاتلعةرض  تسةتخدم (Visual Display Unit (VDU) المرئةي/ العةرض )وحةدةأو   الشاشةة

  .أو جداول وصور رسومات

 مجموعةة وهةي ،Pixels بةـ تقةاس ووضةوحها الشاشةة دقةة إن حيث عرضها ودقة بجودتها حكمتت ومزايا مواصفات شاشة ولكل

  .الداخل من الشاشة قطر طول على اعتمادا   (Inch )البوصة/ بوحدة الشاشة حجميُقاس  وأيضا   الضوئية، النقاط من

 :، منهاالشاشات منأنواع عديدة  ويوجد

 شاشة( كاثود/ أشعة أنبوبة Cathode Ray Tube (CRT)). 

 شاشة( المسةطحة/ العةرض شاشةات أو البلةوري، السةائل Liquid Crystal Display (LCD)) والتةي تطةورت إلةى ،

 .(LEDشاشات أكثر تباينا  ووضوحا  تسمى )

  

 Scanners الضوئية الماسحات 3.3.2.1

 ليةةتم الحاسةةوب علةةى تخةةزن رقميةةة صةةورة إلةةى ويحولهةةا ضةةوئيا ، المطبوعةةة والنصةةوص الصةةور بمسةةح الضةةوئي الماسةةح يقةةوم

  .برامج معالجة الصور مثل برنامج الفوتوشوب أو غيره خالل من عليها التعديالت وإجراء معالجتها

 تدعى معينة برامج باستخدام عليها والتعديل النصوص بتحرير تقوم أن فيمكنك مصورا   نصا   تمثلالممسوحة  الصورة كانت وإذا

(Optical Character Recognition) يمكنك التعديل عليه نص إلى الصورة لتحويل. 

 .والجدير بالذكر أن الماسحات الضوئية يختلف بعضها عن بعض بدقة التصوير أو المسح الضوئي وسرعة المسح

 

 Keyboards المفاتيح لوحات 1.3.2.1

خةارجي، أو بتقنيةة السةلكية، أمةا الحواسةيب المحمولةة  كيبةل طريق عنإما  ،الحاسوب بجهاز المتصلة المفاتيح من مجموعة هي

  ما يأتي: لوحة المفاتيح خالل من يتمو .فإنها تكون مضمنة فيه

 التعامل مع الحاسوب. 

 إدخال المعلومات واألوامر. 

 الكتابة.  

 البرامج تشغيل. 

 البيانات استعراض.  
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 Mouse الفأرة 2.3.2.1

 إمةا إيصاله يتم بها، خاص كيبل خالل من الحاسوب بجهاز توصيلها ويتم أيضا ، الرئيسية اإلدخال وحدات من

 وتقةوم .ليزريةة ليزريةة، السةلكية السةلكية، سةلكية، للفةأرة: أنةواع وهنةاك .(USB) بالمنفةذ أو (PS/2) بالمنفذ

 وتشةغيل واألوامةر، المعلومةات وإدخال العناصر، وتحديد الحاسوب جهاز على المؤشرالتحكم ب بوظيفة الفأرة

  .البيانات واستعراض البرامج

 ملفةات فةتح مثةل الحاسةوب، علةى العمليات إجراء خاللهما من تستطيعأيمن وأيسر  زرين على الفأرة وتحتوي

  .وغيرها أيقونات ترتيب أو وإغالقها

 عند الفأرة مؤشر شكل ويتغير ، األعلى إلى متجه سهم شكل على يكون ما عادة وهو الشاشة، على الفأرة مؤشر ويظهر

 الحاسوب جهاز أن يعني وهذا  الشكل بهذا يظهر فقد الشاشة، على فيه يظهر الذي الموقع حسب أو األوامر بعض تنفيذ

  :منها عديدة، ألغراض الفأرة وتستعمل .معين إجراء بتنفيذ مشغول

 التأشير(/ Point:) النافذة من محدد موقع على الفأرة مؤشر تمرير.  

 (النقر/ Click:) إفالته ثم واحدة مرة األيسر أو األيمن الفأرة زر على الضغط.  

 (المزدوج النقر/ Double Click:) وبسرعة متتاليتين مرتين وإفالته األيسر الفأرة زر على الضغط.  

  (واإلفالت السحب/ Drag and Drop:) مكةان إلةى الفةأرة تحريك مع مستمر، بشكل األيسر الفأرة زر على الضغط 

  .الفأرة زر إفالت ثم آخر،

 Track Ball المسار كرة 7.3.2.1

سةتخدم ألغةراض الرسةم، ألنهةا تُ أكثةر مةا لكنهةا  ووظائفهةا، شكلها في الفأرة تشبه التي اإلدخال وحدات من

  .التحكم بالرسومات على شاشة الحاسوبفي سهولة سرعة وتوفر 

 Web Cam الويب كاميرا 1.3.2.1

 رقمةي، بتنسةيق والفيةديو الصةور التقةاط فةي منهةا ويُسةتفاد الحاسوب، جهاز مع تتصل صغيرة كاميرا هي

  .اإلنترنت عبر ومشاركتها نقلها من يسه ل الذي األمر

 Speakers )السماعات( الصوت مكبرات 5.3.2.1

 الموجةودة الصةوت بطاقةة مةع وصةلها ويجةب .الصةوتية الملفةات عرض عن المسؤولة اإلخراج وحدة هي

 Multi-Media المتعــةـددة/ الوسةائط )برامــةـج مةع عةادة وتُسةتخدم صةحيحة، بطريقةة النظةام وحةدة داخل

Programs،) مضخم على السماعات بعـــض وتحتوي( /صةوت Amplifier،) المضةخم هةذا يقةوم حيةث 

  .الصوت وضوح زيادة إلى هذا ويؤدي الجهاز، من القادمة الصوتية اإلشارة بتكبير

 Microphone الميكروفون 0.3.2.1

 هةذه تحويةل يمكنك كما الحاسوب، جهاز إلى وإدخاله الصوت، تسجيل من المستخدم تمك ن التي األداة هو

 .التحويل عملية عن مسؤولة معينة برامج طريق عن مباشر بشكل نصوص إلى األصوات

 Docking station اإلرساء محطة 11.3.2.1

 إلةى محمةول حاسةوب مثل إلكتروني جهاز ربط في مبسطة طريقة المنافذ مكرر أو اإلرساء محطة توفر

 أجهةزة حتةى المحمولةة الهواتةف مةن بةدءا   ـةـ لإلرسةاء القابلة األجهزة من الواسعة للمجموعة ونظرا   .المشتركة الطرفية األجهزة

 اإلرسةاء محطةات فةإن واالستخدامات، الكهربائية، للطاقة عالمات وعلى مختلفة، موصالت على تحتوي التي ــ الالسلكية الفأرة
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 بعةض تجعةل أن المحطةة لهةذه يمكةنو .االعتبةار فةي معةين لجهةاز تصةميمها يةتم بةل قياسي، بشكل مصممة وليست موحدة ليست

  .المتنقلة الجهاز بوظائف اإلخالل دون المكتبية، للحواسيب بديال   المحمولة الحواسيب

   

 Input and Output Ports واإلخراج اإلدخال منافذ 1.2.1

 ووحةدات اإلدخةال وحدات توصيل خاللها من وتستطيع النظام، صندوق داخل الموجودة األم باللوحة موصولة معابر هي المنافذ

  .(Bits) ثنائية أرقام شكل على خاللها من والمعلومات البيانات نقل ويتم الحاسوب، بجهاز اإلخراج

  يأتي: ما أهمها المنافذ من عديدة أنواع ويوجد

 Universal Serial Bus (USB) الشامل المتسلسل الناقل 1.1.2.1

 والكةاميرا الطابعةة لةربط عةادة ويسةتخدم وتخزينهةا، واسةتقبالها البيانةات إرسةال فةي األسرع المنفذ هذا يعد  

 الحاجةة دون بالحاسةوب، الحديثة الطرفية الوحدات وكل الضوئي والماسح المفاتيح ولوحة والفأرة الرقمية

 .الجهاز تشغيل إعادة إلى

 HDMI الوضوح عالي الوسائط متعدد منفذال 2.1.2.1

 وهةة (High-Definition Multimedia Interface (HDMI) /الوضةوح عةالي الوسةائط متعةدد المنفةذ)

 يمكنك خالله ومن مضغوطة، غير بيانات شكل على واحد كابل في والصورة الصوت لنقل صغيرة وصلة

 .بالحاسوب وغيرها الفيديو ألعاب ةنظمأو التلفاز جهاز وصل

 (2-1) تمرين

 (113انظر إجابات األسئلة ص ) :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية

لمسىها، والتىي يىتم تصىنيعها  /أوماذا يطلق على المكّونات الماديىة الفعليىة لجهىاز الحاسىوب التىي يمكىن مشىاهدتها و  .1

 مادياً؟

 
 .اإللكترونيات -د .المكونات -ج .المعدات -ب .البرامج -أ

 من قبل األشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل من مكان آلخر، هو الحاسوب:الحاسوب الذي يُستخَدم   .2

 
 .الفائق -د .المحمول -ج .اللوحي -ب .المكتبي -أ

 ( شكلت:PDAدمج الهواتف المحمولة مع أجهزة الـمساعد الشخصي الرقمي )  .3

 
 .الهواتف الذكية -ب .الحواسيب اللوحية -أ

 
 .مشغالت الوسائط المتعددة -د .الحواسيب المحمولة -ج

 الكاميرا التي تمكنك من التقاط الصور وتخزينها على الذاكرة الموجودة فيها بتنسيق رقمي، تسمى:  .1

 
 .كاميرا الفيديو -د .كاميرا الويب -ج .الكاميرا العددية -ب .الكاميرا الرقمية -أ
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 وتحسين أدائه؟أي مما يأتي ليس لزيادته أثر على زيادة سرعة الحاسوب   .2

 
 .حجم ذاكرة الوصول العشوائي -ب .سرعة المعالج -أ

 
 .حجم القرص الصلب -د .حجم ذاكرة القراءة فقط -ج

 ما وظيفة الماسح الضوئي؟  .7

 
 .أو جداول إظهار وعرض المعلومات والنتائج من نصوص أو رسومات وصور -أ

 
 .إلى صور رقميةمسح الصور والنصوص المطبوعة ضوئيا ، وتحويلها  -ب

 
 .طباعة نتائج العمليات والبرامج على الورق أو غيرها -ج

 
 .الكتابة وإدخال المعلومات واألوامر إلى الحواسيب -د

 ماذا يطلق على وحدة اإلخراج المسؤولة عن عرض الملفات الصوتية؟  .1

 .الميكروفون -ب .)السماعات( مكب ر األصوات -أ 

 .الماسح الضوئي -د .كرة المسار -ج 

 من المسؤول عن ربط جهاز إلكتروني مثل حاسوب محمول إلى األجهزة الطرفية المشتركة؟  .5

 
 .الماسح الضوئي -د .محطة اإلرساء -ج .الفأرة -ب .كرة المسار -أ

المنفذ الذي يعمل على نقل الصوت والصىورة فىي كابىل واحىد علىى شىكل بيانىات ويىر مضىغوطة، ومىن خاللىه يمكنىك   .0

 وصل جهاز التلفاز ونظم ألعاب الفيديو وويرها بالحاسوب، هو:

 .USB /الشاملالمنفذ الناقل المتسلسل  -ب .HDMI /المنفذ متعدد الوسائط عالي الوضوح -أ 

 .FireWire /منفذ الفيديو -د .Parallel Port /المنفذ المتوازي -ج 

 Software and Licensing والترخيص البرمجيات 3.1

 Software البرمجيات 1.3.1

 The term: Software البرمجيات مفهوم 1.1.3.1

 البةرامج جميةع علةى يُطلةق اصةطالح وهةو .مهامةه ألداء الحاسوب يحتاجها التي والتوجيهات التعليمات مجموعة هي البرمجيات

 معةةدات ألن الحاسةةوب؛ نظةةام فةةي مهمةةا   جةةزءا   البرمجيةةات وتعةةد   .المختلفةةة وحداتةةه عمةةل تنظةةيملو الحاسةةوب، لتشةةغيل الالزمةةة

 .برامج دون متكامل كنظام العمل تستطيع ال الحاسوب

مثةل األقةراص المدمجةة  التخزين وسائط إحدى باستخدام محليا   وتثبيتها تنصيبها يمكن كما البرمجيات أن إلى اإلشارة تجدر وهنا

 .اإلنترنت عبر وتثبيتها تنصيبها يمكن البرمجيات هذه من العديد فإن ،أو األقراص الرقمية أو ذاكرة الفالش

 The main types of software البرمجيات أنواع 2.1.3.1

 هما: رئيسين قسمين إلى البرمجيات أنواع تقسيم يمكن

 التشغيل أنظمة برمجيات/ Operating System software 

 الوسةيط تمثةلألنهةا  الحاسةوب؛ مةع المسةتخدم عالقةة وتنظم الحاسوب، مكونات في تتحكم التي التعليماتمجموعة البرامج و يه

نة والمعدات األجهزة وبين المستخدم، معها يتعامل التي التطبيقية البرامج بين  .للحاسوب المكو 

 .األخرى األجهزة مع التواصل وإمكانية التخزين، وإدارة المهام، جدولة عن أيضا   مسؤولة التشغيلأنظمة  وبرامج


