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 تعرٌف الحاسوب

 

هً جهاز الكترونً معمد التركٌب ٌموم باستمبال البٌانات ومعالجتها ومن ثم تخزٌنها 

المدرة على انجاز عملٌات متعددة فً  او اظهارها للمستخدم بصورة اخرى وله

ثوانً بسٌطة ، واذا نظرنا للحاسب نظرة شاملة نجد ان وظٌفته تتعدى معالجة 

البٌانات المدخلة فٌمكنه نملها الى جهاز حاسب آخر أي تبادل المعلومات مع 

 الحواسٌب األخرى وذلن من خالل الشبكات المعلوماتٌة.

 ممدمة 

الحاسبة فً شتى مجاالت الحٌاة ، ولعله لم ٌحدث من لبل ان تتزاٌد أهمٌة استخدام 

تطور علم من العلوم كما تطور علم الحاسبات خالل السنوات الثالثٌن األخٌرة ، فمد 

كان الحاسب سابماً كبٌر الحجم ، غالً الثمن ، كثٌر االعطاب، محدد االمكانات ، 

فهمون كل دلائمه. واسع للٌل االستخدام ال ٌمترب منه إال المتخصصون الذٌن ٌ

االمكانات وله دور هام فً جمٌع امكانات الحٌاة وٌستطٌع كل فرد تعلم اسالٌب 

 استخدامه دون ان ٌكون متخصصا او واسع المعرفة فً علومه.

وتعود سرعة تطور الحاسب وتوسع مجاالت استخدامه الى عوامل كثٌرة لعل من 

على التعامل مع المعلومات الحسابٌة او  أهمها انه آلة مهمتها مساعدة العمل البشري

غٌر الحسابٌة . وألن التعامل مع المعلومات هً مسألة مشتركة فً شتى امور 

الحٌاة العملٌة والعلمٌة منها فً مجاالتها المختلفة او االدارٌة بأنواعها المتعددة او 

ساع حتى الشخصٌة ، فمد وجد الحاسب من خالل ذلن الترحاب الواسع للتطور وات

 نطاق االستخدام .

 التعرف على الحاسوب ومكوناته المادٌة والبرامجٌة 

 ٌمكن تمسٌم مكونات الحاسب إلى جزئٌن رئٌسٌٌن هما :

( : وتشمل جمٌع المكونات المادٌة Hardwareأوالً: المكونات المادٌة او المعدات)

 والدوائر المنطمٌة.

رامج الالزمة لتشغٌل الدوائر ( : هً البSoftwareثانٌاً: المكونات البرمجٌة)

 المنطمٌة وذلن لتنفٌذ مهمة معٌنة.

 

 

 



 

 

( : هً مكونات إلكترونٌة أو كهربائٌة أو Hardwareأوالً : المكونات المادٌة )

 مٌكانٌكٌة التً ٌمكن لمسها بالٌـد وتشمل :

 Input Unitsوحدات اإلدخال  -1

ٌفتها تنحصر فً تحوٌل هً حلمة الوصل ما بٌن االنسان والحاسبة حٌث ان وظ

البرامج والبٌانات من ارلام وحروف ورموز الى نبضات كهربائٌة تفهمها الحاسبة. 

( عبارة عن لوحة صغٌرة Keyboardوجهـاز اإلدخال األساسً هو لوحة المفاتٌح )

( مفتاح وتشمل )مفاتٌح 111مصنوعة من مادة البالستن تحتوي على حوالً )

ام المنفصلة ، الوظائف ، الخاصة مثل مفاتٌح األسهم األحرف ، االرلام ، األرل

 والهروب وغٌرها( تستخدم إلدخال البٌانات والمعلومات.

فهً جهاز تأشٌر هام ٌتحكم بمولع األشارة )السهم ( على جهاز  Mouseأما الفأرة 

)الشاشة( وتتم عملٌة اإلدخال بواسطة كرة متدحرجة او بشكل اشارات  األخراج

لٌزرٌة على الوجه السفلً من الفأرة وتتحرن على سطح منبسط تموم اسطونات 

داخل الفأرة بتولٌد اشارات تتوافك مع الكرة المتدحرجة او االشارات اللٌزرٌة وأهم 

لزر األٌسر ، النمر بالزر وظائفها هً )التحرٌن ، التأشٌر، السحب ، النمر با

 األٌمن(.

هنالن أجهزة إدخال أخرى تستخدم إلدخال أشكال أخرى من البٌانات مثل الماسح 

إلدخال الصور، الكامٌرا الرلمٌة إلدخال الصور واألفالم، الملم  Scannerالضوئً 

الضوئً إلدخال التولٌعات والخط الٌدوي ورسم الخرائط، المٌكرفون إلدخال 

تستخدم للتحكم فً برامج األلعاب  Joystickو الموسٌمى، عصا التحكم األصوات 

 وإرسال األوامر على صورة نبضات كهربائٌة متوازٌة .

 

 :Mother boardاللوحة الرئٌسٌة  -2

وتسمى اللوحة األم فً الجهاز إلنها تسٌطر على العمل بشكل كامل بحٌث ٌموم 

آخر وتركب أغلب اجزاء صندوق  بتوزٌع الوظائف ونمل المعلومات من جزء الى

 .Data cableالنظام علٌها او لد تتصل عن طرٌك اسالن البٌانات 

 

 

 



 

 :Central Processing Unit CPUوحدة المعالجة المركزٌة  -3

هو محرن الجهاز الذي ٌسٌطر على كافة الوظائف التً نرٌد تنفٌذها وٌسمى بوحدة 

( Central Processing Unitعبارة )( وهً اختصار للCPUالمعالجة المركزٌة )

ٌحتوي على مالٌٌن من الترانزٌستر وٌموم بإصدار اإلشارات المناسبة لتنفٌذ 

 Motherالتعلٌمات التً نطلبها منه ، ٌتصل من األسفل مباشرة باللوحة الرئٌسٌة 

Board  ومن األعلى بمروحة صغٌرة لتولٌد تٌار هوائً لتبرٌده حٌث ٌعتبر سعر

غلى فً مكونات الحاسبة وٌسهم بصورة رئٌسٌة فً تحدٌد جٌل الحاسبة المعالج األ

 .Celeronوسٌلٌرون  Pentium، أهم انواعه بانتٌوم 

تعتبر وحدة المعالجة المركزٌة بمثابة العمل بالنسبة لإلنسان حٌث تموم بمعظم 

ٌع عملٌات الكمبٌوتر باالضافة الى معالجة مختلف انواع البٌانات والتنسٌك بٌن جم

( فً الثانٌة. وٌمثل عمل MHZأجزاء الحاسب وتماس سرعة المعالج بالمٌكاهٌرتز )

 النظام من وحدتٌن هما:

 وحدة الحساب والمنطك وتؤدي أعمال الحساب المختلفة. ?

 وحدة التحكم وتتحكم بإدخال وإخراج البٌانات والمعلومات. ?

 

 ( Main Memory Unitوحدة الذاكرة الرئٌسٌة ) -4

وحدة تخزٌن البٌانات والتعلٌمات والبرامج المراد تنفٌذها حٌث تبمى هذه هً 

البٌانات فً الذاكرة، ٌعتمد حجم العمل على ما ٌنجزه الكمبٌوتر من سعته للذاكرة 

 الرئٌسٌة من معلومات وبٌانات فً آن واحد . تتكون الذاكرة الرئٌسٌة من:

 : Read Only Memory ROMذاكرة المراءة  ?

صنع من الشركة المنتجة وٌمصد بها الذاكرة التً تحفظ البٌانات بشكل دائم هذه ت

وتسمى ذاكرة المراءة فمط ألنه من المستحٌل الكتابة والتعدٌل على هذه الذاكرة . 

أي بعد فصل  -وتتمٌز بأنها تحتفظ بالمعلومات حتى عندما ٌتم لطع الطالة عنها 

-nonرة المراءة ذاكرة غٌر متطاٌرة )التٌار الكهربائً عن الجهاز . تعتبر ذاك

volatile هذه الذاكرة لخزن برامج اإللالع وتعرٌفات المكونات المادٌة ، )

 المربوطة مع جهاز الحاسب عند بدء التشغٌل .

 


