
 حمارضات يف اساس َات احلاسوب

 جتمَؽ

 املسرسة ابن أ ومِس رش َس



ف احلاسوب  ثـًص

Oاحلاسوب Computer  :- من مطنوع امكرتوين هجاز ؾن ؾبارة 

 ملـاجلة ذاضة اوامص ابس خزسام ثوحهيا مث ربعيا ًمت منفطةل مكوانت

لة املـلومات وادارة  . ما بعًص

Oابس خلبال ًلوم اموػائف مذـسد رمقي امكرتوين هجاز -: احلاسوب 

 امربانمج حسب مـلومات ؿىل نلحطول وختٍزهنا ومـاجلهتا امبَاانت

 . فِو احململ امخعبَلي



 اهواع امبَاانت
يه ٍلوؿة احلصوف او امصموز او الاركام اميت ثلام ؿلهيا املـاجلة ابحلاسوب ، اذ  -:امبَاانت 

ق هجزة الادذال وختزن ؿىل وسائط امخرٍزن اخملخلفة ، وًمت ادصاج امنخاجئ  ثسذل ؾن ظًص

ؿىل اهجزة الادصج املخنوؿة ، واحلاسوب ًخـامل مؽ امبَاانت امصمقَة فلط ، وًمت حتوًل اكفة 

 -:امبَاانت بشلكيا امفـًل اىل بَاانت رمقَة ، يف اربـة ضور يه 
 

 

O امبَاانت امنطَةText   

O امباًنات امطورًةImage 

O ( امفِسًو ) امبَاانت احلصهَةVideo 

O امبُنات امطوثَةsound 



 اموػائف او امـملَات اميت ًلوم هبا احلاسوب

O1- ( اجملصدة احللائق ؿىل احلطول ) املسذةل امبَاانت اس خلبال 

O2- وامللارانت احلساابت احصاء ) مـلومات اىل امبَاانت مـاجلة 

 شلك من امبَاانت حتوًل معلَة يه املـاجلة ، ( املسذالت ومـاجلة

 . ادص اىل

O3- ( امنخاجئ ؿىل احلطول ) اخملصخة املـلومات اػيار . 



 مكوانت احلاسوب

O ( املـسات ) املكوانت املادًةHARD WARE :-  من احلاسوب ( املصئَة ) ويه الاحزاء امطلبة امللموسة

 .، ٍلوؿة الاهجزة واملـسات واملعؽ وادلرات الامكرتوهَة 

O املكوانت امربجمَةSOFT WARE :-  ويه املكوانت كري امللموسة ، اي يه ٍلوؿة امخـلاميت وامربامج

 .وامخوحهيات اميت ثنؼم معل ىشه الاحزاء 

 

 

 

 

 مكوانت احلاسوب

 املكوانت امربجمَة 

Soft Ware 

 املكوانت املادًة 

Hard Ware 



 (احزاء احلاسوب ) املكوانت املادًة 

 اهجزة الادذال  – اوال

 اهجزة الادصاج – اثهَا

ة  –اثمثا   CPUوحسة املـاجلة املصنًز

 اذلاهصة امصئُس َة  –رابـا 

ة  –ذامسا  ن ) اذلاهصة امثاهًو  (وحسات امخرٍز



 (امكُس ) مكوانت ضنسوق احلاسوب 
O الاحزاء ادلاذلَة وجشمل 

O انلوح الامMother Board 

O ة  CPUوحسة املـاجلة املصنًز

O ذاهصة اموضول امـشوايئRAM 

Oاهصة املصاءة فلط ذROM 

O جميز امعاكةPOWER SUPPLY 

O املصص امطلبHARD DISK 

O املصوحةFUN  

O شلوق ثوسـة 

Oساؿة امنؼام 

Oة  امبعاًر

 

 



 الاحزاء اخلارحِة

 

O الاحزاء اخلارحِة وجشمل:-   

O منافش ، مفذاح اؿادة امدشلَل ، مشلل املصص ، مفذاح امدشلَل

USB ،  اضواءLED 

 



 اهواع اذلاهصة

Oامصئُس َة اذلاهصة – اوال 

Oة اذلاهصة – اثهَا  ( امخرٍزن وسائط ) امثاهًو

Oهوؿان امصئُس َة اذلاهصة   

O1- فلط املصاءة ذاهصة RAM  :- فال اجلياز جشلَل ؾنس اذلاهصة ىشه ثـمل 

 اذلاهصة ىشه اىل امطلب املصص من حيمل ان بَاانت ملف او بصانمج الي بس

 ًمت ان اىل اذلاهصة ىشه يف خيزن املس خزسم بو ماًلوم مجَؽ ان ، ؿلَو نلـمل

 ثفلس RAM وذاهصة ، اجلياز اكالق ًمت او امطلب املصص ؿىل حفؼو

 اوال امـمل حبفغ ًنطح ذلا اجلياز ؾن امكيصابيئ امخَار اهلعاع ؾنس حمخوايهتا

 ابول



 Romذاهصة املصاءة فلط  –اثهَا 

Oؾنس فهيا املـلومات متحى او والثخلري ادلامئة ابذلاهصة اًضا وثـصف 

   احلاسوب جشلَل اًلاف

Oاحلاسوب مـمل امالزمة ابمخـلاميت حتخفغ خسا ضلرية ذاهصة ويه 

   جشلَهل ًمت ؾنسما معهل ًبسأ   ميك



 RAM  ،ROMملارهة بني 

OROM 

O ذاهصة ختزن فهيا امبَاانت يف مطنـيا 

O جس خزسم نشاهصة رئُس َة نلمـاجل ميك

حيفغ فهيا امبَاانت اميت ًـمل ؿلهيا 

 الان

Oميكن 

Oرسًـة 

ORAM 

Oذاهصة جسمح ابملصاءة وامكذابة ؿلهيا 

 

 

 

Oالميكن امكذابة ؿلهيا 

Oرسؾهتا بعَئة 

 



 
ن ) اذلاهصة امثاهوًة  –اثهَا   (وسائط امخرٍز

ن امربامج وامللفات وامبَاانت بشلك دامئ كبل اكالق اجلياز وبـس  جس خزسم مخرٍز

نو ؿلهيا اىل ذاهصة رام   ذكل ًمت حتمَل مامت ختًز
 
Oاهواؾيا 

O1-  حمصك املصص امطلب امثابتHard Disk :-  امه وسط ختٍزن هؼصا مرسؾخو
 امـامَة وسـخو اخلزهَة امكبرية ، وًلؽ داذل وحس امنؼام اي اثبت 

 

O مـؼم الاكصاص امطلبة حكون خمخفِة داذهل، . أ داة امخرٍزن امصئُسة نلمكبَوحص
نِة هل اىل. وميكن سٌلع ضوهتا ؾنس جشلَل اجلياز  وثطل امسـة امخرًز

 

O حِجا ابًت 512انرث من 

 

 



O2- مسمج مضلوط كصص ( Compact disk ) حلكفة اكل وىو ماكن الي هلهل ميكن 

   املصن املصص من انرث امخرٍزن يف كسرة وهل . امطلب املصص من

Oة) املسمج او املضلوط املصص  كصص ىو (CD - م ق أ و Compact Disc :ابالإجنلزًي

شارات امطوت مخرٍزن ال ضل يف ضناؾخو ومتت امبَاانت، مخرٍزن ٌس خزسم برصي  ابإ

 وجس خزسم امنلي ال ملنَوم من ركِلة بعبلة املـلومات ؿلهيا ختزن اميت اجلية ثعىل .رمقَة

ة مسارات ؿىل حمفورة نفجوات امبَاانت جسجَل يف انلزير أ شـة  كري خسا ضَلة حلزوَه

 0و85 حنو امفجوة واجساع مِكصومرت 1و6 املسار ؾصض ًبلف سعحو، ؿىل منؼورة

 .(انهومرت 850) مِكصومرت



O التخزٌنٌةالسعة 

O تقاس السعة التخزٌنٌة . التخزٌن والسرعةسعة مدمج قرص

للقرص المضغوط بوحدة المٌجا باٌت وتتراوح بٌن 

مٌجا باٌت ومن المنتظر انتهاء  900مٌجا باٌت حتى 184

العمل بهذا النوع من األقراص بعد انتشار ورخص اقراص 

 .جٌجا باٌت 8دي فً دي والتً تصل سعتها إلى 





 floppy diskاملصص املصن  -3

Oة كعـة من ًخأ مف امبَاانت، مخرٍزن وس َط ىو املصن املصص  ىنا من) مصهة رفِـة دائًص

ة مادة من (الامس خاء ة أ و مصبـة بالسدِكِة حافؼة مضن مللفة ملنعُسَ   كصاءة ثمت .دائًص

ىل امبَاانت ونخابة  .مصهة اكصاص سواكة ابس خزسام املصن املصص اإ

Oاحلواسُب مؽ ذاضة وامدسـَنات، امامثهُنات يف الاس خزسام شائـة املصهة ال كصاص اكهت 

 امربامج مخوزًؽ املزنمَة، ام يب اي وحواسُب 64 وهومودور وماننخوش ،2 ابل نـ املزنمَة،

 ال كصاص اكهت امطلبة، ال كصاص اذرتاع كبل .الاحذَاظَة امنسخ واذش امبَاانت وثبادل

 امـسًس امنواة ان حِر أ ًضا، املزنيل احلاسوب وبصامج جشلَل هؼام مخرٍزن جس خزسم املصهة

 مؽ امخـامل هؼام اما روم، ذاهصة ؿىل ختزن اكهت اموكت ذكل يف امدشلَل أ هؼمة من

 .دوس امدشلَل ننؼام مصهة، اكصاص ؿىل فِرزن ال كصاص





 Flash memoryبعاكة اذلاهصة واذلاهصة املخحصنة 

Oامنص مثل املـلومات و نلبَاانت الاحذَاظى امنسخ مخرٍزن جس خزسم ضلرية ختٍزن أ هجزة ىه اذلاهصة بعاكات 

مكرتوهَة فالش ذاهصة ىه و ، امفِسًو و امطوت و امطور و  َلوةل و مسجمة ىه و ، امبَاانت مخرٍزن ضلبة اإ

 و امبَاانت حفغ و ختٍزن ؿىل هبرية كسرة ميا و ، DVD أ و CDs املسجمة ال كصاص من أ فضل ىه و ،

 . ابًت اجلَجا من ابمـسًس ، CDs املضلوظة ال كصاص من أ نرب هبا امخرٍزن سـة

 

Oص أ الت ىف امبَاانت مخرٍزن جس خـمل ذاهصة ىه اذلاهصة بعاكة  و ، امفِسًو أ مـاب أ هؼمة و ، امصمقَة امخطٍو

ة ال هجزة و اميواثف و احملموةل احلاسوب أ هجزة  و ، املوس َلِة املشلالت من امـسًس و اخملخلفة االإمكرتوَه

 ال و ، ( CD امطلب املصص ؾكس ؿىل ) مذحصنة أ حزاء هبا ًوخس ال ل هو ؿلهيا الاؾامتد ميكن اذلاهصة بعاكة

 . ( magnetic tape امللناظُىس امرشًط ؾكس ؿىل) امللناظُس َة ابجملاالت ثخأ ثص

Oؿادة ؿىل هبرية كسرة ميا اذلاهصة بعاكات  اثبخة ذاهصة ىه و ، املصن نللصص بسًةل ثـخرب و ، أ دصى مصة امخرٍزن اإ

ىل حتخاج ال ختٍزن أ دوات ىه و ، مذعاٍصة كري و  بفلسان همسدة كري ىه و ، امبَاانت حفغ ملواضةل امعاكة اإ

ىل حتخاج ال و ، امعاكة مطسر وحود ؿسم ؾنس امبَاانت  . refresh دورى جسجَل اإ



 Flash memoryبعاكة اذلاهصة واذلاهصة املخحصنة 



 DVDاملصص املضلوط هوع 

Oة) امصمقي امفِسًو كصص  مذـسد امصمقي املصص أ و (Digital Video Disc :ابالإجنلزًي

ة) الاس خزسامات  مـؼم يف ًـصف واذلي ،(Digital Versatile Disc :ابالإجنلزًي

 امبَاانت مخرٍزن هواسعة ٌس خزسم برصي كصص ىو ،(DVD) دي يف دي ابمس اموكت

ماكهو مسمج، كصص حمصك  جش بو .امـامَخني وامطوت اموضوح حودة ذات ال فالم حفغ وابإ

 هبَئة مشفصة ومكهنا ،(مس 12) املِاسات انحِة من املضلوظة ال كصاص ال سعواانت ىشه

ماكن .بكثري أ ؿىل بكثافة أ دصى  مما املـلومات من حِجاابًت 8.5 اسدِـاب املصص ابإ

ىل ًؤدي    .املسمج املصص ثلنَة اسدبسال اإ



Oاس خـٌلالهتا حبسب أ هواؾيا ختخلف: 

O(DVD-R) ضافة ابمدسجَل ٌسمح كصص ؿادة ميكن ال مكن امللفات واإ  أ هو ؿىل ًوضف حشفيا، اإ
ىل حيخاج وال واحس، الس خزسام  الاس خـٌلل كبل هتَئة اإ

O(DVD+R) ضافة ابمدسجَل ٌسمح كصص ؿادة ميكن ال مكن امللفات واإ  أ هو ؿىل ًوضف حشفيا، اإ
ىل حيخاج ومكنو واحس، الس خزسام ماكهو هل أ ن سابلو ؾن وٍمتز الاس خـٌلل، كبل هتَئة اإ  جتاوز اإ

ؿالمِة نلمواد أ نرث مناس با جيـهل دكة، أ نرث بدسجَل ٌسمح مما ال دعاء  االإ

O(DVD-RW) ؿسًسة ملصات امللفات وحشف نلدسجَل كابل كصص 

O(DVD-RAM) ضافة حشف وميكن مصات مـسة ؿلَو امدسجَل ميكن كصص  ال مكنو امللفات واإ
ال ًسمع  ال كصاص من امنوع ىشا مؽ املخوافلة ال هجزة اإ

O(DVD-ROM)فلط واحسة ملصة ٌس خزسم كصص 



 ىناك أ هواع نثرية من ال كصاص املسجمة املخساوةل مهنا

 

OCD-R : وىشا امنوع ىو ال نرث : وثـين كصص مسمج كابل نلدسجَل فلط

اس خزساما يف وكذنا احلايل حِر اهو ىو ال ول املسؾوم من كبل مشلالت 

 .ال كصاص

 

OCD-RW : ؿادة امدسجَل وىشا امنوع ٍكون : وثـين كصص مسمج كابل الإ

ؿادة اس خزسامو أ نرث من مصة  CD-Rيف امـادة اكًل من كصص  وٍمتزي بلابلَة اإ

ؿاده  با حيسد معص اس خـٌلل املصص يف امكذابة واإ وميكنم حشف حمخوايثو وثلًص

 .مصة  1000امكذابة بـ 



Oة أ و اميوموقصايف املخنوع املصص  HVD أ و Holographic Versatile Disc ابالإجنلزًي

ل بني ظورت (امبرصًة) امضوئَة امخرٍزن وسائط ثلنَات من ثلنَة ىو ادذطارا بًص   اإ

 ختٍزهنا ميكن اميت املـلومات مكَة هفس ثلًصبا ختزن أ ن وميكهنا 2008 وأ واسط 2004

 ثلنَة ؿىل ثـمتس ويه .Blue ray امزركاء ال شـة أ كصاص من كصص 20 ًفارب ما ؿىل

ة اميوموقصافِا" ابمس ثـصف  مزير شـاع ًواَزى حِر "Colliner Holography املخواًز

 .واحسا شـاؿا مكوان أ درض مزير شـاع مؽ أ محص



 MOTHER BOARDاالم اللوحة 



 RAMذاكرة الوصول العشوائً 



 CPUوحدة المعالجة المركزٌة 



 Portsاملنافش 

O هً فتحات موجودة عادة على ظهر صندوق الحاسوب

  Laptopالكٌس ، او على جوانب الحواسٌب المحمولة 

 .ٌمكن من خاللها توصٌل االجهزة والملحقات باللوحة االم 





 Bit and Byteامبت وامباًت 

O البٌنات والمعلومات المخزنة فً الحاسوب هً اشارات

اللذان (  1، 0) رقمٌة مؤلفة من رمزٌن هما الصفر والواحد 

وجود او عدم  On  ،Offٌعبران عن حالتٌن هما الحالة 

وجود شحنة كهربائٌة او اشارة كهربائٌة مرتفعة واشارة 

 كهربائٌة منخفضة 

O البت هو اصغر وحدة تخزٌن 

O خالٌا  8البت ٌتجمع فً مجموعة والمجموعة متكونة من

 ٌطلق علٌها الباٌت 



 


