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Semester 1 contain: 

1) Computer Fundamentals ( اساسيات الحاسوب)    

2) Computer Components ( مكونات الحاسوب  ) 

 

 

Lecture 3 contain: 

2) Computer Components ( الحاسوبمكونات  ) 

2.1 Hardware الكيان المادي  

2.1.1 Input devices  اجهزة االدخال 

2.1.2 Output devices   اجهزة االخراج 

2.1.3 System Unit    وحدة النظام )صندوق الحاسوب(  

 

2) Computer Component مكونات الحاسوب 

معا تشمل جزئيين رئيسين " وأنما الحاسوب يتكون من اجزاء كثيرة تعمل  computerال يوجد جزء واحد يسمى جهاز " الحاسوب  

وامر التي أو البرامج التي تشير الى التعليمات واال   Softwareوالتي يمكن لمسها , والبرامجيات  Hardware, االجزاء المادية 

 توجه االجزاء ألنجاز وظائف معينة . 
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2.1 Hardware الكيان المادي 

2.1.1 Input Devices                 أجهزة االدخال    

 : من اهمها  هي أجهزة الدخال البيانات بكافة أنواعها و  

1) Keyboard  لوحة المفاتيح 

وهي األداة التي يتّم بها إدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب على شكل نصوص وأرقام، وهي من أهّم األجزاء التي تُستخدَم في التّعامل مع 

جهاز الحاسوب من ناحية فتح وحذف وتصفّح ملفّات الحاسوب، واستخدام ُمختلَف التطبيقات والبرامج، والقيام بالعديد من الوظائف على 

 جهاز الحاسوب.

 

2) Mouse الفأرة  

وهي األداة الُمستخدَمة في عمليّ ة تصفّح الملفّات وتشغيل البرامج، وهي المسؤولة عن تحريك الُمؤّشر الخاّص بجهاز الحاسوب، مّما يُسّهل على 

 الُمستخِدم التّعامل مع جهاز الحاسوب. 

 

3) Scanner الماسح الضوئي 

 .وهو جهاز يستخدمه من يُريد إدخال الّصور إلى جهاز الحاسوب بشكل رقمّي. 

4) Microphone  الميكروفون 

 يعمل هذه الجهاز على إدخال الّصوت إلى جهاز الحاسوب.
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2.1.2 Output Device  اجهزة االخراج 

 وهي االجهزة المسؤولة عن أخراج المعلومات بلشكل الذي يفهمها المستخدم ومن اهمها :

1) Monitor  الشاشة 

 شكل صور، أو فيديو، أو نص.  وهي الجزء المسؤول عن عرض النّاتج عن عمليّة الُمعالجة التي حصلت للبيانات على

2) Speakers  السماعات 

 من قِبَل الُمستخدم. مسموعت صوعلى شكل  المعلوماتوهي الجزء الذي يعمل على إخراج 

3) Printer الطابعة 

 معلومات مطبوعة على ورق. مسؤول عن إخراج البيانات على شكلوهي الجهاز ال
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2.1.3 System Unit ( وحدة النظام )صندوق الحاسوب  

األجزاء  مهو عبارة عن صندوق ذو أبعاد قياسية متفق عليها حتى تتالءم مع أجزاء الحاسوب المراد تثبيتها أو تركيبها داخله، وظيفته هي إحتواء أه

 الكهربائية واإللكترونية التي يتكون منها الحاسوب. 
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 :  داخل الضندوق التي يتم تركيبها جزاء داخلية واالى جزئين , اجزاء خارجية مكونات صندوق النظام يمكن تقسيم و

 

1) External Component االجزاء الخارجية 

 

 

 هي االجزاء الظاهرة من وحدة النظام وهي :

 لتشغيل واطفاء الحاسوب .  Power Switchمفتاح التشغيل  .1

 
 Reset Switchمفتاح اعادة تشغبل الحاسوب  .2
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 . ( CD, DVD )تشغيل االقراص المضغوطة او المدمجة :  Disk Driveمشغل القرص  .3

 
 لحماية وتجميع االجزاء داخل الوحدة. Caseغالف او غطاء معدني :  .4

 م . الموجودة في مقدمة وخلف وحدة النظا USBمنافذ  .5

 الموجودة في مقدمة وحدة النظام .  LEDأضواء  .6

 

 

2) Internal Components االجزاء الداخلية 

 

 اء داخل وحدة النظام وأهمها : توجد هذه االجز

, ورقائق ذاكرة مثبتة عليها , ومنافذ  cardsوالبطاقات  microprocessor: لوحة الكترونية تضم المعالج  Motherboardلوحة االم  .1

 اضافية وبطاقات توسع الضافة أجزاء اخرى مستقبال" . 
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 Controlوف بوحدة المعالجة المركزية المعر Microprocessor: تضم المعالج الدقبق   Processing Unitوحدة المعالجة .2

Processor Unit CPU  وظيفته التحكم بالعمليات في الحاسوب , ووحدات التخزين االساسبة وهناك العديد من الشركات التي تقوم ,

 .  Intel, IBMبتصنيع المعالج اشهرها 

                                              
 

 .  Random Access Memory RAMوذاكرة الوصول العشوائي    Read Only Memory ROMالذاكرة الدائمة  .3

 

                  
 

 الكهربائية لوحدة النظام .   Power Supplyمجهز الطاقة  .4

 : خزن البيانات والمعلومات بشكل دائم .  Hard Diskالقرص الصلب  .5

 حدة النظام لتفادي الحرارة الزائدة .: تعمل على تبريد المعالج الدقيق داخل و Fanالمروحة  .6

 : تولد رؤية بصرية من النظام الى المستخدم .  Video Cardبطاقة فديو  .7

 
 : تستخدم لتعشيق بطاقات اضافية .   Slotsشقوق  .8
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التي  Hzوتقاس بالهرتز  زمن في الحاسوب , وتساعد في تحديد سرعة تنفيذ الحاسوب للعمليات : تنظم ال System Clockساعة النظام  .9

 1تعريف الهرتز على أنه: عدد تكرار أو تردد ظاهرة دورية خالل ثانية واحدة، ومنه فإن وبشكل ادق بمكن يمثل نبضة واحدة في الثانية 

هيرتز  Megahertz,   601وكون الحاسوب يؤدي ماليين النبضات في الثانية لذا تقاس  هرتز يعني تكرر الظاهرة مرة واحدة خالل ثانية

 .  هيرتز  Gigahertz  910 وحاليا

 

     
 

 

 

 .  : تبقى ساعة الحاسوب تعمل حتى بعد اطفاء الحاسوب  System Clock Batteryبطارية ساعة النظام  .11
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