
محاضرات مادة الحاسوب

االولىلطلبة المرحلة 

إعداد

م عمر عبد اهلل حسين.م 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



مكونات الحاسوب

يتكون الحاسوب من عدة مكونات منها أساسية لغرض عمله ومنها ثانوية حسب احتياج المستخدم لها•

.وسنذكرها بالتفصيل 

-:األجزاء أو المكونات األساسية للحاسوب هي : أوال •

عن, تعتبر الشاشة من وحدات اإلخراج ، حيث تكون مهمتا األساسية هي العرض -( :Monitor)الشاشة •

تختلف وقد, صح التعبيراذاطريقها يمكننا فهم ما نعمله  داخل الحاسوب  بدونها كاإلنسان فاقد البصر 

, 14)  احجامهاكما وقد تختلف ( LED , LCD )أنواعها فمنها كبير الحجم مثل التلفاز ومنها ذو تقنية عالية

.لها المنتجهكما قد تختلف جودة تصنيعها حسب الشركات ( إلى أخره 21, 17, 15

ل  تعتبر لوحة المفاتيح من وحدات اإلدخال ، حيث عن طريقه يمكننا إدخا-( :Keyboard)لوحة المفاتيح •

.رموز اوأرقام اوالبيانات إلى الكمبيوتر من اجل معالجتها ويكون اإلدخال أم على شكل حروف 

تتكون الفأرة من زرين األيمن منها عند الضغط عليه, تعتبر من وحدات اإلدخال -( :Mouse)الفأرة •

حسب خيارات البرنامج الذياووقد تختلف هذا األوامر حسب مكان المؤشر , سترى مجموعه من األوامر 

على  اوتحة ملف لفايالزر األيسر فوظيفته االختيار عن طريق الضغط مرتان بسرعة على اما, تعمل عليه 

اشة ، تعتبر تتحرك الفأرة عن طريق تحريك اليد الماسكة لها ستالحظ تحركها في الش, البرنامج لتشغيله 

.صح التعبير اذاالفأرة كاليدين لدى اإلنسان 



في حين االخراجعن الصوت حيث تعتبر السماعات من وحدات المسؤولةوهي ( Speaker)السماعات •

.االدخالالميكروفون من وحدات 

يثالداخليةحاالساسيةالهيكل هو الحامي والحامل ألجزاء الكمبيوتر اويعتبر البدن -( :Case)الهيكل •

-:التالية االجزاءتركب عليه 

بعدبهالحاسوب الموصلة اجزاءوالوحيد لجميع االساسيهو المجهز -( :power supply)مجهز الطاقة •

واالمبيريةولتيةالفبتوزيع التيار الكهربائي وحسب االساسيةحيث تكون مهمته , توصيل التيار الكهربائي 

.لجميع مكونات الحاسوب الموجودة داخل الهيكل 

يةاالساسوهي عبارة عن خارطة الكترونية تركب عليها بعض المكونات -( :Motherboard)االماللوحة •

يتم تجهيز التيار من , CPUحدة المعالجة المركزية وو  RAMالراموالضرورية لعمل الكمبيوتر مثل 

.وتركب داخل الهيكل في المكان المخصص لها , مجهز الطاقة 

وتكون الوظيفة  , في المكان المخصص له االميكون مثبت على اللوحة -:( RAM)الذاكرة العشوائية •

.له تخزين كل ما تعمله على الكمبيوتر بشكل مؤقت االساسية



حيث تقوم بجميع العمليات  , المكونات في الحاسوب اهموتعد من -( :CPU)وحدة المعالجة المركزية •

ته والتي تقاس التي تحدد قدرة الحاسوب وسرعاالساسيةالحسابية عند تشغيل البرامج ، وتعتبر من الوحدات 

.تصنيعه وتقوم عدة شركات ب, صح التعبير اذااالنسانالعقل لدى بمثابهبالجيجا هرتز ، حيث يعتبر 

,  ت الحاجة وقاليهاليتم الرجوع , وتستخدم لتخزين البيانات والبرامج بشكل دائم -( :Hard)وحدة التخزين •

.خراج واإلاالدخالالجيجا هرتز ويعتبر من وحدات اوويقاس بالميجا هرتز ايضاويسما بالقرص الصلب 

- CD)القرص الضوئي• DVD\ROM: )- توفرت ميزة الطبع على  اذاواإلخراج االدخالوهو من وحدات

بالميكاس الليزر في قراءة المعلومات ، ويستخدم لتخزين المعلومات ، ويقااشعهحيث تستخدم ,  القرص 

.الجيجا هرتزاوهرتز 

واإلخراج ، حيث يقوم بنقل البيانات من الحاسوباالدخالويعتبر من وحدات -( :LAN)الالهوائيالبث •

عن وبهاالنترنت والعكس صحيح ، حيث يكون النقل عن طريق المنفذ الخاص الىاواخرحاسوب الى

اايضاطريق سلك خاص 

اياء واإلخراج ، حيث يقوم بنقل البيانات عبر الفضاالدخالويعتبر من وحدات -( :WALN)لبث الهوائي •

.من     والى االنترنت اواخربين الحاسوب وحاسوب اسالكبدون 

حيث يقوم بنقل البيانات من الحاسوب. واإلخراج االدخالويعتبر من وحدات -:Bluetooth))بلوتوث•

.ضمن مدى البث االخريكون الجهاز انواستقبالها عبر الفضاء شريطة اخرحاسوب الى



جمه  قلة حاوزيادة األلوانحيثعن الشاشة  من حيث الوضوح ودقة المسؤولوهو يعتبر -:كرت الشاشة •

.بعض البرامج الكبيرة اوااللعابتحدد سرعة 

وغيرها زالبايوبورد مثل المذرتكون مركبة على االساسيةما ذكر توجد الكثير من المكونات الىباإلضافة •

.حسب احتياج المستخدم لهاأمورإضافيةاو

-:المكونات الثانوية -:ثانيا •

,  ق  حيث تقوم بإخراج البيانات المخزنة في الحاسوب على ور, االخراجوتعتبر من وحدات -:الطابعة •

.حسب الحاجة ، كما توجد طابعات خاصة بالصور احجامحيث يكون الورق على عدة 

ورق حيث يقوم بمسح ضوئي للبيانات الموجودة على الاالدخاليعتبر من وحدات -:الماسح الضوئي •

.الحاسبة من اجل معالجتها الىإلدخالها 

ل من اجاومقاطع الفيديو لتخزينها او، حيث تقوم بأخذ الصور االدخالتعتبر من وحدات -:الكامرة•

.المحادثة المرئية عبر االنترنت

ياجات والتي تركب على الحاسوب حسب احتاالضافيةما سبق توجد الكثير من المكونات الىباإلضافة •

.المستخدم


