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  تبرئة وتنويه  ساسيات الحاسوبأ

 

 (Disclaimerوتنويه )تبرئة 

، وجميع الشةةةعارات ICDL، والرخصةةةة الدولية لقيادة الحاسةةةوب ECDLتعد كل من الرخصةةةة األوروبية لقيادة الحاسةةةوب 

مهارات لقيادة الحاسوب  الخاصة بها عالمات تجارية مسجلة تابعة لمؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب. وإن شركة

(®Specto)  ل الوطني للرخصةةة الدولية لقيادة الحاسةةوب، وليس لها أي نوع من الشةةراكة مع مؤسةةسةةة مسةةتقلة عن المشةةغ 

الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب في أي أمر من األمور. ويمكن لهذه المادة أن تستخدم في مساعدة الطلبة على التقدم إلى 

شركة مهارات لقيادة هناك أية ضمانات يقدمها المشغل الوطني أو (. وليس ICDLاختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

على أن اسةةةتخدام هذه المادة سةةةيضةةةمن اجتياز االختبار المتعلق بها. إن المشةةةغل الوطني قد راجع ( Specto®الحاسةةةوب )

 وب.واعتمد هذا الكتاب بشكل مستقل وتأكد من تغطيته ألهداف التعلم لمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاس

تم إخضاع هذا الكتاب لعملية مراجعة تقنية، ولكنها ال تضمن أن يجتاز الطالب اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. 

وفيما يتعلق بأي من االختبارات التقييمية أو جميعها أو تدريبات تقييم األداء المحتواة في هذا المنتج، فهي تقتصةةةةر فقط على 

ل صةةةريح أو ضةةةمني ترخيصةةةا  من مؤسةةةسةةةة الرخصةةةة األوروبية لقيادة الحاسةةةوب الختبارات هذا المنتج وال تحتوي بشةةةك

(ICDL أو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية استخدام هذه المادة التدريبية، فال يجوز أن توحي للطالب أن هذه )

مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب. المادة تؤدي إلى شهادة إال إذا جلس الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدة من 

وللحصةول على معلومات للتقدم الختبارات الرخصةة الدولية لقيادة الحاسةوب، الرجاء االتصةال بالمشةغل الوطني للرخصة 

 .www.ecdl.orgالدولية لقيادة الحاسوب في دولتك، أو قم بزيارة موقع مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب 

في الحصةةةول على شةةةهادة الرخصةةةة الدولية لقيادة الحاسةةةوب فيجب عليك أوال  التسةةةجيل لدى المزود الوطني في إذا رغبت 

المعتمدة. وبدون هذا التسةةةةةةجيل ال يمكن الجلوس ألي امتحان، كما ال  ICDLبلدك وذلك بالتسةةةةةةجيل في أحد مراكز اختبار 

 يمكن الحصول على أي شهادة أو وثيقة رسمية.

 

 الكتابكيف تقرأ هذا 

يك  (1 قا ، ويجب عل فات معدة مسةةةةةةب يا  على مل لذاتي من خالل تطبيق المهارات عمل ية على التعلم ا تدريب مادة ال مد ال تعت

. قم www.specto.co/Dataالحصةةةةةول على هذه الملفات من القرص المدمج إن وجد، أو يمكنك تنزيلها من الموقع 

 .  C:/ICDL V6بفك الضغط عن الملفات إلى المجلد 

 بع الخطوات المفصولة بأرقام على الترتيب.ات (2

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستقوم بحفظ الملفات أو تفتحها ـ بشكل افتراضي ـ من المجلد  (3

 يفضل أن تكون النوافذ المفتوحة في وضع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور الموجودة في هذا الكتاب. (4
 

. info@Specto.coفي هذه المادة التدريبية، يمكنك االتصةةةةةةةال بالمؤلف على العنوان التالي  إذا عثرت على أية أخطاء

وعلى الرغم من الجهد الذي بذل من أجل معالجة أية أخطاء مطبعية أو تقنية فنحن نلتمس العذر حيال األخطاء التي قد تعثر 

ملحوظة تأتي من جانبكم سةةةةيكون لها دورها الفعال في  عليها. ويعتزم المؤلف تحديث هذه المادة بصةةةةفة دورية، لذا فين أية

 مساعدتنا على تحقيق أعلى المواصفات.

 تحذير

  ال يجوز نشةةةةر أي جزء من هذا الكتاب أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة، سةةةةواء أكانت إلكترونية أو بالتصةةةةوير أو

ية من المؤلف، ومن يخالف ذلك يعر ض نفسةةةةةةه بخالف ذلك، أو اسةةةةةةتخدامها في إنتاج أية مادة مماثلة إال بموافقة خط

 للمساءلة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق المدنية والجنائية.

  إن أسةةةماء العالمات التجارية وأسةةةماء المنتجات التي تم اسةةةتخدامها في إعداد هذه المادة التدريبية جميعها هي أسةةةماء

ار النشةةر ال عالقة لها بأي من المنتجات أو الشةةركات تجارية أو عالمات تجارية مسةةجلة خاصةةة بمالكيها فحسةةب، ود

 التي ورد ذكرها في هذه المادة.
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 Computer and Devices واألجهزة الحاسوب 1

 Information and Communication Technology (ICT)واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا 1.1

 لتزامامدى على و ،االقتصةةةةادية تنميتها مسةةةةتوى على اعتمادا   آلخر بلد من واالتصةةةةاالت المعلومات تكنولوجيا اسةةةةتخدام يختلف

 كوميةالح المؤسةةةةةةسةةةةةةات أداء تحسةةةةةةين إلى الحديثة التكنولوجيا اسةةةةةةتخدام أدىقد و الجديدة، التكنولوجيا مع التكيفب المجتمعات 

 .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)  

 - الحاسةةوب ومنها - الحديثةالرقمية التكنولوجية  اآلالت اسةةتخدام إلى (ICT) واالتصةةاالت المعلومات تكنولوجيا مصةةطلح يشةةير

ر وتوزيع المختلفة في نش 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

 عالمال حول ثوان   خاللمن شةةخص  ألكثر أو لشةةخص وملفات رسةةائل واسةةتقبال إلرسةةال اإللكتروني؛ البريد اسةةتخدام، 

 .المسافات بعدت مهما اآلخرين مع التواصل يحقق بما

 ولةسةةهو .المعرفة مجاالت جميع في المتخصةةصةةة والدراسةةات والبحوو العلمية المعلومات من جدا   كبيرة كمية توفير 

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

 لتعلما إمكانيةأحيانا   المواقع هذه وتوفر اإلنترنت، على التعليمية المؤسةةةةسةةةةات مواقع خالل من الدراسةةةةية 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

ستقبل إن يقولون الخبراء من العديد سوب تكنولوجيا م شبكات مع المتنقلة الحوسبة في يكمن الحا  الحاسوب أجهزةك الالسلكية، ال

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

 من تمكنك التي يةالخلو االتصاالت في المستخدمة النقالة الهواتف أيضا   شملت بل الحواسيب على المتنقلة التكنولوجيا تقتصر وال

  .وقت أي وفي شخص أي مع والتواصل االتصال

 من نكيمك   كان الذي (Pager )البيجر/ جهاز من فبدال   .الماضةةةةةية القليلة السةةةةةنوات خالل بسةةةةةرعة التكنولوجيا هذه تطورت وقد

 المراسةةةلة من نكويمك   ،ويب ومتصةةةفح ،GPS مالحة جهاز يتضةةةمن ،ذكيا   محموال   هاتف تمتلك أصةةةبحت   ،بك المتصةةةل 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: ليسةةهل وذلك مترابطة، جداول شةةكل على منظمة بطرق بيانات قواعد إنشةةاء من كتمكن 

 .عالية وسرعة بسهولة مطلوبة معلومة أي ة على الحصول

 التقديمية العروض/ Presentations: إلى باإلضةةةةافة مكتوبة نصةةةةوص على يشةةةةتمل متكامل عرض لبناء تسةةةةتخدم 

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

 (1-1) تمرين

 (115انظر إجابات األسئلة ص ) :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية

ماذا يطلق على استتتتتخدام اآلالت التكنولوجية الحديثة الر مية واستتتتتخدام تتتتتبكات االتصتتتتاالت، ف  الوصتتتتول إلى   .1

 البيانات وتخزينها ومعالجتها بشكل منظم ومفهوم؟

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ب .البيانات واالتصاالتتكنولوجيا  -أ 

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

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

 .التكنولوجيا المتنقلة -ب .خدمات اإلنترنت -أ 

 .مطالعة الكتب المكتبية -د .المكتبية التطبيقات الحاسوبية -ج 

 البرامج الت  تُستخدم ف  إيجاد حلول المسائل الرياضية وتمثيل البيانات اإلحصائية، ه  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

س التركيب في تشترك جميعا   ولكنها المصن عة، والشركة والحجم الشكل حيث من كثيرا   الحاسوب أجهزة وتختلف  نفسه، ياألسا

 .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) 

 

 .العمل يف وأ المنزل في المكتبية المهام إلنجاز ويستخدم شيوعا ، األكثر التقليدي الحاسوب هو

 ريع،سةةة بشةةةكلتطورت  فقد المتعددة واسةةةتخداماتها الحواسةةةيب هذه على الكبير لإلقبال ونظرا  

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

 المحمول الحاسوب (Laptop) 

 

 كهربائي تيار مع وصةةله دون يعمل أن ويمكن ،وحمله نقله يسةةهل صةةغير، حجمه حاسةةوب هو

سبيا ، الثمن مرتفع وهو شحنها، يتم بطارية لوجود  به تينتصلم والفأرة المفاتيح لوحة وتكون ن

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

 اللوحي الحاسوب (Tablet)  

 

تعد أجهزة الحاسةةةةةوب اللوحية أجهزة حاسةةةةةوب شةةةةةخصةةةةةية محمولة تجمع بين ميزات أجهزة 

ومثل أجهزة  .(PDAاليد )بالمحمولة الـةةمساعد الشخصي الرقمي الحاسوب المحمولة وأجهزة 

شة مضمنة شا سوب المحمولة، تتميز هذه األجهزة بأنها أجهزة قوية وتحتوي على  ومثل  .الحا

إمكانية تتيح هذه األجهزة فين (، PDAاليد )بالمحمولة لرقمي الـةةةةةةةةمسةةاعد الشةةخصةةي اأجهزة 

ة باستخدام قلم لوحي وشاشة لمس  كتابة مذكرات أو رسم صور على الشاشة، وذلك يكون عاد 

 .تحويل الكتابة باليد إلى نص مكتوب ا  يمكن لهذه األجهزة أيضةةةةةةو .بدال  من إبرة الفونوغراف

ح بحيث تكشف عن لوحة المفاتي ،بشاشة يتم بسطهابعض "أجهزة الحاسوب اللوحية" وتتميز 

 .الموجودة تحتها

 تخدمهيسةة لذا اإللكترونية، الكتب وقراءة اإلنترنت تصةةفح الحاسةةوب اللوحي خالل من ويمكن

  .والتسلية والدراسة البحث في الطلبة

  Types of devices األجهزة أنواع 4.1.2.1

 يأتي: ما أهمها ،المحمولة الرقمية لألجهزة عدة أشكال يوجد

  المساعد الشخص  الر م Personal Digital Assistant (PDA) 

يُعرف هذا الحاسةةةوب أحيانا  باسةةةم الحاسةةةوب الكفي  لصةةةغر حجمه وإمكانية حمله براحة اليد، 

تشةةةغيل شةةةبيه وهو عبارة عن حاسةةةوب كامل الوظائف، صةةةغير، خفيف الوزن، ويعمل بنظام 

بالنظام المسةةةةةةتخدم في الحواسةةةةةةيب الكبيرة، ولكن بميزات أقل منها، ألن قوة المعالجة وحجم 

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

 .الحجم

ويمكن لبعض  .المفاتيح( شاشات اللمس وقلما  خاصا  بدال  من لوحة PDAوتستخدم أجهزة الـ )

المسةةةاعدات الشةةةخصةةةية الرقمية الوصةةةول إلى اإلنترنت وتصةةةفح الشةةةبكة العالمية، كما أنها 

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

 

 الذك  الهاتف Smart Phone 

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

 أنظمة أحد على يعمل متقدم هاتف هو الذكي والهاتف .الذكية الهواتف أي   Smart Phone يسمى

 نظم حوتسةةةةةةم .بيري وبالك ،لينوكسو ،سةةةةةةيمبيانووأندرويد،  ،موبايل ويندوز التالية: التشةةةةةةغيل

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

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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 لكتروني،اإل البريد وتبادل اإلنترنت وتصةةةةةةفح الهاتفية، المكالمات إجراء الذكي الهاتف لك ويتيح

يد بنظام مزودة أجهزة وهناك ها البعض تزويد تم كما ،GPS المواقع تحد كاميرا، وتحتوي  من ب

 .الذكية عادة  على لوحة مفاتيح وشاشة كبيرةالهواتف 

 

 المتعددة الوسائط مشغل Media Player 

 

ل لك يسةةةمح  نزيلت يُمكنك كما .وفيديو وصةةةور، صةةةوتية، ملفات بتخزين المتعددة الوسةةةائط مشةةةغ 

ل إلى اإلنترنت من وفيديو صوتية ملفات  الكثير نأ االعتبار بعين األخذ مع إليها، لالستماع المشغ 

ية واألعمال واألفالم األغاني من ها الموسةةةةةةيق ية نشةةةةةةر حقوق ل ية وحما ها عند قانون  من تنزيل

 .مصادرها

 الرقمية الكاميرا Digital Camera  

 

سيق فيها الموجودة الذاكرة على وتخزينها الصور التقاط من تمكنك كاميرا هي إن  - ثم ،رقمي بتن

 عالجةم برامج باسةةتخدام ومعالجتها ،وطباعتها رقميا   الحاسةةوبإلى  الصةةور نقل تسةةتطيع -شةةئت 

 .وغيره الفوتوشوب برنامج مثل الصور،

 Computer, Device Performance واألجهزة الحاسوب أداء ف  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

 مكونات إحدى هي (Central Processing Unit المركزية/ المعالجة )وحدة يسةةةةةةمى ما أو المعالج

 خاصةةةةةال العمليات كافة تنفيذ عن المسةةةةؤولة فهي للحاسةةةةوب؛ المدبر العقل   تعد   التي الرقمية الحاسةةةةوب

 نهام تسةةةةةةتقبل حيث بالذاكرة الوحدة هذه وترتبط .منطقية أم حسةةةةةةابية عمليات أكانت سةةةةةةواء بالمعالجة،

 سرعة لىع الحاسوب في والتعليمات األوامر تنفيذ سرعة وتعتمد .بالمعالجة الخاصة والتعليمات البيانات

 .المعالج هذا

 والمنطق/ الحسةةةاب و)وحدة (،Control Unit (CU) التحكم/ )وحدة رئيسةةةة: أجزاء ثالثة من المركزية المعالجة وحدة وتتكون

Arithmetic Logic Unit (ALU)،) /المسةةةةةةجالت(و Register). تلعبو (المركزية المعالجة وحدة/ CPU)   في كبيرا   دورا 

 لتنفيذ لزمت التي الواحدة الثانية في الدورات عدد تعني العمليات تنفيذ في المعالج فسةةرعة ،الرقمية األجهزة وسةةائر الحاسةةوب أداء

 المعالجة وحدة سةةةةرعة قياس ويتم .أفضةةةةل الحاسةةةةوب أداء كان أسةةةةرع األوامر تنفيذ كان فكلما للحاسةةةةوب، تعطى التي األوامر

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

 هذه تعمل المعالجات، بعض في (Cache Memory المخبئية/ )الذاكرة بـةةةةةةة تسمى والسعة الحجم صغيرة خاصة ذاكرة وتوجد

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

 لمركزية،ا المعالجة ووحدة الرئيسةةية الذاكرة من جزء اسةةتهالك يتم المختلفة، التطبيقات تشةةغيل عند أنه إلى اإلشةةارة تجدر وهنا

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

 وكلما الصةةور، معالجة على يعمل معالج تحتوي على النظام، وحدة داخل األم اللوحة على تثبيتها يتم التي الشةةاشةةة بطاقة أن كما

 اشةالش بطاقةوتحتوي  .للمستخدم 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 كالقرص الصةةلب وذاكرة الفالشالتخزين هو تسةةجيل البيانات رقميا  على إحدى وسةةائط التخزين الداخلية أو الخارجية 

وبما أن القرص الصةةةةةلب هو جهاز التخزين الرئيسةةةةةي في الحاسةةةةةوب، فينه كلما زاد حجمه  .وسةةةةةائر وسةةةةةائط التخزين األخرى
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وسرعته تحسن أداء الحاسوب أو األجهزة الرقمية، ألن عملية نقل الملفات تتم بشكل أسرع، فعند تشغيل الجهاز يتم تحميل جزء 

برنامج نظام التشةةغيل إلى ذاكرة الوصةةول العشةةوائي، لذلك ال بد من توافر مسةةاحة فارغة في القرص الصةةلب لتبادل البيانات  من

  .بين هذا القرص وهذه الذاكرة العشوائية

نقل  موسرعة القرص الصلب بنقل البيانات لها دوٌر كبير أيضا  في تحسين أداء الحاسوب، فكلما كانت سرعة القرص عالية سيت

 .البيانات بشكل أسرع

 Random Access Memory (RAM) العشوائ  الوصول ذاكرة 3.2.2.1

 بتخزينها موتقو والمنطق، الحساب وحدة من النتائج باستقبال تقوم كما اإلدخال،وحدات  من والبرامج البيانات الذاكرة هذه تستقبل

 الذاكرةب سةةةةةةميت لذا الكهربائي؛ التيار فصةةةةةةل بمجرد محتوياتها الذاكرة هذه وتفقد .معا   والكتابة للقراءة ذاكرة كانت لهذا ؛مؤقتا

  .المتطايرة أو المؤقتة

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

 اتداوله يمكن التي البرامج وحجم البيانات كمية زادت الذاكرة سةةةعة زادت وكلما المركزية، المعالجة وحدة لعمل مسةةةاندة الذاكرة

 سةةرع؛أ بشةةكل األوامر وتنفيذومعالجتها  البياناتالتعامل مع  على المعالج قدرة زادت الذاكرة سةةعة 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

 عدي المعدات هذه وبعض واإلخراج، اإلدخال منافذ خالل من بالحاسةةةةوب خارجيا   توصةةةةيلها يمكن التي المعدات من العديد يتوافر

 التي اإلخراج وحدات من يعد   وبعضةةةةةةها معالجتها، ليتم الحاسةةةةةةوب جهاز إلى البيانات بيدخال تسةةةةةةمح التي اإلدخال وحدات من

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

 Printers الطابعات 1.3.2.1

 رجةود والدقة السةةةةةرعة حيث من الطابعاتأنواع  وتختلف .غيرها أو الورق على والبرامج العمليات نتائج طباعة خاللها من يتم

 (،Dots Per Inch (DPI) مربعة/ )بوصةةة كل في تطبع التي الحبري ة النقاط عدد بحسةةب الطباعة دقة وتقاس .الطباعة وضةةوح

  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). 

 – ضةةةةوئي ماسةةةةح – )طابعة المهام متعددة الحديثة الطابعات من أنواع وهناك

 .نفسه الوقت في فاكس( – ورق ناسخ
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 Screens الشاتات 2.3.2.1

 أو نصةةةوص من والنتائج المعلوماتلعرض  تسةةةتخدم (Visual Display Unit (VDU) المرئي/ العرض )وحدةأو   الشةةةاشةةةة

  .أو جداول وصور رسومات

 من مجموعة وهي ،Pixels بـ تقاس ووضوحها الشاشة دقة 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

 :، منهاالشاشات منأنواع عديدة  ويوجد

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

 شةةاشةةة( المسةةطحة/ العرض شةةاشةةات أو البلوري، السةةائل Liquid Crystal Display (LCD)) والتي تطورت إلى ،

 .(LEDشاشات أكثر تباينا  ووضوحا  تسمى )

  

 Scanners الضوئية الماسحات 3.3.2.1

 مليت الحاسةةةوب على تخزن رقمية صةةةورة إلى ويحولها ضةةةوئيا ، المطبوعة والنصةةةوص الصةةةور بمسةةةح الضةةةوئي الماسةةةح يقوم

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

 تدعى عينةم 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 4.3.2.1

خارجي، أو بتقنية السةةةلكية، أما الحواسةةةيب المحمولة  كيبل طريق عنإما  ،الحاسةةةوب بجهاز المتصةةةلة المفاتيح من مجموعة هي

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

 التعامل مع الحاسوب. 

 إدخال المعلومات واألوامر. 

 الكتابة.  

 البرامج تشغيل. 

 البيانات استعراض.  


