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 كلمة املؤلف

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم, والصالة والسالم على خامت األنبياء 

 آله وصحبه, أما بعد:واملرسلني  سيدنا حممد وعلى 

 

فإني أسأل اهلل عز وجل أن أكون وفقت يف ترتيب هذه الورقات اليت 

سأل مما يتكون جهاز يلكل من كانت ليست أكثر من تبيان بسيط 

, حتى تكون البساطة يف إيصال الفكرة والتطبيقراعيت وقد  ,احلاسوب؟ 

اليت شرعت يف نشرها  ملذكراتاإحدى التطبيق, وهي سرة الفهم وسهلة يم

 بعون اهلل.

 

 وأسأل اهلل أن تكون فيها الفائدة واملعلومة الواضحة لكل مطلع

 وأن تكون يف ميزان حسناتنا... 

 

 اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 يا رب العاملنياللهم اغفر ألمواتنا وشهدائنا وحينا 

 والسالم على رسول اهلل حممد خري األناموالصالة 

 

 م. املهدي جربيل
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 ما هو احلاسوب ؟

هوو هاووال رتوني يوم  علووإ خاو  رتانوواب اسايوا  اواسوو       

 حدا  اإلانواب  معاتهاوا  موم إور رتنااهاوا ة  وو         

 معاوما  خا   حدا  اإلنااج.
 

 ما هم منويا  احلاسوب اوشخصم؟

 هنون هاال احلاسوب اوشخصم مم هزأ م مالني 

 Soft(  هزء ااجمم )Hard wareهلا هزء مااي )

ware.) 

  كإ مم اتزأ م  نقسر اد  ه رتىل األقسام اوهاوس :

 اتزء املااي: . أ

   هلثإ هذا اتزء ة خهاا  جتاسزا  هاال احلاسوب,  اويت تظاا كلا مبسن  ة املخ ط اوهاوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وينقسم إىل املعدات التالية: 

 ( حدا  اإلاناب Input devices:)    
ة رتاناب اوبسايا  مم اووسط اخلا هم رتىل هاال احلاسوب,  تهلثإ هذه اووحدا  تسهعلإ هذه اووحدا  

 اشنإ أساسم فسلا  ام:

  (  وووووووووووووووووح  املفاتسحKey board :) حسث

تعهووأ أاا  أساسووس  ة اوهعامووإ موو, احلاسوووب, تقسوور فساووا 

املفووواتسح رتىل مفووواتسح حوووا ) هباةسووو  )خااسووو  أ   تسنسووو (   

ل اوعلاسوووا  اوا ا ووس  ااإل وواف  رتىل مفووواتسح    أ قووام   مووو  

 اوهحنر.
 

 

وحدات التخزين 
 الرئيسية

 

وحدات التخزين 
 الثانوية

 

وحدات 
 إخراج

 

وحدات 
 إدخال

وحدة نظام 
 المعالجة
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 (   اوفووةMouse:)     أ ووبحا اوفووة   أاا  رووبي  ةسسووس  واهعامووإ موو, هاووال

احلاسوب حسث  هر مم نالهلا رتجنال  ظاةف خد د  اساخ  كبري  مقا ي  م, رتجنوال  

 تاك اووظاةف مم ووح  املفاتسح.

 

 
 

 
وي رتانوووواب اوصووووو    ووووهر مووووم نالوووووو  (: Scannerاملاسووووح او)وووووةم) 

 .اوفوتوغاافس  رتىل هاال احلاسوب

 

 

 . هر مم نالوي تسبسإ  رتاناب األ وا  ة هاال احلاسوب (:Microphoneاملسنا فون )

 (  اونامووووريا اووووووووووووووووووواقلسDigital Camera:)    حسووث توووفا هووذه املعوود  اوهقووا  اوصووو

 احلاسوب. اواقلس   مم إر رتمنايس  خا اا  حفظاا خا  هاال

 (  حد  يظام املعات System Unit:) 

ميثإ هذا اتزء هاال اونلبسوتا فعاسا   هنون مم خد  أهزاء  ةسسوس  تهلثوإ ة اوقوال اوصوامل  املعوا       

 اونا    اواوح  األم ...اخل, تعلإ هذه اووحد  خا  اسهالم اوبسايا  املدنا  مم  حدا  اإلاناب  معات  

 وهسي يهاةج املعات  رتىل  حدا  اإلنااج.هذه اوبسايا   مم إر ت

 ( حدا  اإلنااج Output devices:)    

تعلإ هذه اووحدا  خا  رتنااج املعاوما  اويت متا معاتهاا ة  حد  املعات  رتىل معدا  اإلنااج,  تهلثإ 

 هذه اووحدا  اشنإ أساسم فسلا  ام:

 
 

 (  اوشاروووMonitor:)     اااجموووي ة تهوووسح والسوووهخدم مهااعووو  تنفسوووذ

اتاووال  مشوواهد  اوصووو   اونصووول  اونوافووذ ...اخل,  هووم مووم أهوور  حوودا       

 اإلنااج.
 

 

 ( او ااعووووPrinter:)      ووووهر اسووووهعلاهلا ة حاووووو  أباخوووو  اوصووووو  أ 

 اونصول  رتنااهاا مم هاال احلاسوب.
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  ( اوسووولاخا  أ  منوووأا  اوصووووSpeakers :) تسوووهعلإ إلنوووااج

 اوصو  مم هاال احلاسوب.

 

 

(: حسوث تسووهعلإ ة  سور اخلوااةط  اواسوووما     Plotterاواامسو ) 

 اهلندسس  اةحبام ممسز .

 

 

 (:Storage Unit حدا  اوهخز م )

 تعلإ هذه اووحدا  خا  حفظ اوبسايا ,  تصنف رتىل يوخني:
 

 Floppy Disk هلثإ ة مجس, أيواع األقاال املغناأسسس  مثإ: اوقووال املوان )  : حدا  ختز م ااةر

   ( اوقوووال اواسوز ي  )Compact Disk    (اوقوووال اوصوامل  )Hard Disk   اوفوال   (  ذاكوا

(Flash Disk)    حسووث  صوونف اوقووال اوصووامل كووذاكا   ةسسووس  تاووال احلاسوووب,  اقسوو  اوووذ اكا ,

  حدا  ختز م إايو  .

وحودا  ة  تبق  اوبسايا  ة في  ارهغاب اتاال فقط,   هلثإ هذا اونوع موم او  : حدا  ختز م مؤقا

 (.RAM)ذاكا   اوو وب اوعشواةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hard diskاوقال اوصامل  CDوقال امل)غو  ا
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 اتزء اوأجمم:ب. 

  هلثإ هذا اتزء ة اوأجمسا   اوبسايا  املخهاف  اويت  هعامإ معاا اتاال,  هاال احلاسوب 

اد ن هذا اتزء ما هو رت  آو  مسه     سهفاا مناا,  هر ا حهفاظ ااذا اتزء ة  حدا  اوهخز م 

 مبخهاف أيواخاا,   هر تقسسلي رتىل األهزاء اوهاوس :

  (:Operating System Programsااامج يظام اوهشغسإ )

حسث تعلإ هذه اوأامج خا  تسوسري اتوزء املوااي  اووهحنر فسوي   اوط  حداتوي مبخهاوف تصونسفاتاا,  هوو           

, 59, يوافوذ  55مثوإ: يوافوذ    أ ب ما  هر حتلساي خا  هاال احلاسوب,  تهلثإ هذه األيظلو  اةمسواء خد ود    

 ...اخل.XP ,DOS, يوافذ 2222يوافذ 
 

  (:Application Programااامج ت بسقس  ) .1

 هم خبا   خم ااامج هاهز  والسوهعلاب مباروا  موم قبوإ املسوهخدم, مثوإ اايوامج او باخو  اووذي  سوهخدم           

وهعود إ فساوا,  اايوامج ا وو      وغاض أباخ  اونصول  اتدا ب,  اايامج اواسام املسهعلإ واسر اوصو  أ  ا

 احلاسب   غريها اونثري.
 

  (:Programming Languagesوغا  اوأجم  ) .2

حسث تسهخدم هذه اواغوا  أ  اووأامج وغواض اوهخاأومل مو, هاوال احلاسووب,    سوهخدماا مهخصصوني ة          

 .(...اخلDelphi(, اوفم )Visual Basic(, وغ  فسبواب اسسك )Cجماب اوأجم , مثإ وغ  سم )
 

  (:Virusesاوفري سا  ) .3
 هووم اوواامج ذا  أوواا, توودمريي تسووهاد) اتووزء اوأجمووم غاوبووا  اتووزء املووااي يوواا ا, حسووث  ووهر حت)ووري     

اوفري س مم قبإ حمي) ة رتحدى وغا  اوأجم ,  توهد ااامج  قا     ساي  خد د  واهغامل خا  مشواكإ  

 اوفري سا . 

 

 Flash diskذاكا  اوفال   Floppy diskاوقال املان 
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 جماالت استخدام جهاز احلاسوب:

ال احلاسوب أاا  فعاو  هدا  مؤإا  اشنإ كبري ة ساخ  رتجنال أخلواب   ظواةف خد ود ,  فسلوا      عهأ ها

  ام أمثا  خا  جما   اسهخدام احلاسمل ا وم:

 . سهخدم ة جماب او باخ  

 . سهخدم ة جما   اود اس  

 . سهخدم ة جماب احلسااا  املاوس   املصافس  

 هبا    املخهاف . سهخدم ة رتخداا املنظوما  اخلدمس   او 

 .سهخدم ة جماب اودخا    اإلخالن  

 . سهخدم ة تصلسر  معات  اوصو  

 . سهخدم ة جماب اوصناخ  

 .سهخدم ة جما   او مل  

 .سهخدم ة جماب اوعلا    اوهخ سط اهلندسم  

       أ س, اسهخدام تاال احلاسوب هو ربن  اإليييا  ما حتهو ي موم مال وني اوصوفحا  ملعاوموا 

 ف  ة ره  جما   احلسا .خمها

 ...  جما   أناى خد د     هس, اووقا حلصاها.
 

  

 


