
   وتتضمن الحاسوب فً الصلبة المكونات وهً:hardware  مادية مكونات-1

   انواعها بكافة البٌانات ادخال اجهزة وهً Input Devices االدخال اجهزة-ا

 بالشكل المعلومات اخراج اجهزة وهً Output Devices االخراج اجهزة-ب

 المستخدم ٌفهمه الذي
 والتحكم البٌانات معالجة عن المسؤولة:processing unit المعالجة وحدة-جـ

 الحاسوب بعملٌات
 والمعلومات البٌانات خزن مهمتها:storage devices التخزٌن اجهزة-د

 المادٌة المكونات بعمل تتحكم التً البرامج وهً:softwareالبرمجي الكيان-2

 مثل للحاسوب
  وٌونكس وماك وٌندوز التشغٌل نظام مثل operating system التشغٌل نظم-ا

 واندروٌد ولنٌكس
 المكتبٌة البرامج مثل : application softwareالتطبٌقٌة البرامج-ب

 االلكترونً البرٌد وبرامج(والفوتوشوب الرسام)الصور ومحررات(االوفٌس)

 computer componentsمكونات الحاسوب 



 computer componentsمكونات الحاسوب 



 
 :hardware المكونات المادية -اوال

 وهً المكونات الصلبة فً الحاسوب وتتضمن 

 
  Input Devicesاالدخال اجهزة -ا

المختلفة  باشكالهاالبٌانات  الدخالتستخدم هذه االجهزة 

 الى جهاز الحاسوب ومن اهمها

 computer componentsمكونات الحاسوب 



  Input Devicesاجهزة االدخال 



 للحاسوب االساسٌة االدخال وحدة وهً: key board المفاتيح لوحة-1

 على تحتوي وهً االوامر تنفٌذ والرقمٌة الحرفٌة البٌانات ادخال فً وتستخدم
 اشكال هناكQWERTY القٌاسٌة المعاٌٌر وتتبع الكاتبة االلة مثل مرتبة مفاتٌح

 المفاتٌح لوحات اغلب تتكون عامة وبصورة المفاتٌح لوحات من مختلفة وتصامٌم

 التالٌة االجزاء من

 وعالمات واالرقام االحرف مفاتٌح تتضمن (الرقمٌة االبجدٌة) الكتابة مفاتٌح-أ

 والرموز الترقٌم
 مفاتٌح مع او وحدها المفاتٌح هذه استخدام ٌتم Control Keys التحكم مفاتٌح-ب

 , Ctral ,Alt استخداما التحكم مفاتٌح اكثر ومن. معٌنة اجراءات الداء اخرى
Esc, الوندوز شعار الى اضافة 

 F1-F12 الرموز تاخذ التً المفاتٌح وهً Function Keys الوظائف مفاتٌح -جـ
 الى برنامج من المفاتٌح هذه وظٌفة وتختلف محددة مهام الجراء استخدامها وٌتم

 اخر
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 او المستندات انحاء جمٌع فً للتنقل  المفاتٌح هذه استخدام ٌتم: التنقل مفاتيح -د
 ,Home و االسهم مفاتٌح وتتضمن النصوص لتظلٌل تستخدم كما الوٌب صفحات

End, Page Up , Page Down, Delete, Insert 

 بسهولة االرقام الدخال الٌد متناول فً بانها تتمٌز: الرقمية المفاتيح لوحة -ه

 .الجمع الة او التقلٌدٌة الحاسبة مثل مجموعات شكل فً معا مجمعة المفاتٌح وهذه

 
 للحاسوب توصٌله ٌتم الٌد قبضة بحجم جهاز وهو MOUSE(الفارة)الماوس-2

 تحرٌكه عند االساسٌة وظٌفته التاشٌر اجهزة من وٌعتبر سلك بدون او سلك عبر

 مما معها والتعامل فهمها الحاسوب ٌستطٌع اشارات الى الٌد حركة تحوٌل ٌقوم
 تحدٌد من للمستخدم وٌمكن الشاشة على MOUSE POINTER المؤشر ٌحرك

 الماوس مفتاحً احد على الضغط خالل الحاسوبمن بها ٌقوم التً االفعال انواع

 موقع حسب المؤشر شكل وٌختلف مزدوجا ضغطا او مفردا ضغطا سواء

 اهمها الماس اناع من العدٌد وهناك المفتوح البرنامج ونوع ووظٌفة
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 التعرف فً ٌعتمد Mechanical (Wheel)mouse  (الكرة ذو) المٌكانٌكً الماوس-أ

 الماوس داخل كرة على الماوس حركة على

 المركز الضوء من شعاع اتجاه على ٌعتمد OPTICAL MOUSEالضوئً الماوس-ب

 الماوس اسفل
 وسعر دقة اعلى النوع هذا الماوس انواع احدث وهوLazer Mouse اللٌزري الماوس-ج

  .والدقٌقة السرٌعة االلعاب واصحاب للمصممٌن ضرورٌة العالٌة والدقة الضوئً من

 ٌلً وكما الماوس نوع حسب بالحاسوب الماوس ربط ٌتم

  اما   (PORTS)المنافذ من نوعٌن خالل من سلك طرٌق عن وٌربط سلكً ماوس-1

USB  او PS2 وٌعتبر USB  متوفرا كان اذا افضل 

 ٌتصل النوع هذا RF WIRELESS الرادٌوٌة الموجات باستخدام سلكً ال ماوس-2

 وحرٌة االسالك تقلٌل لغرض الرادٌوٌة الموجات باستخدام اسالك بدون بالحاسوب

 وبالرغم  USB بمنفذ شبكها ٌتم استقبال وصلة استخدام ضرورة ٌعٌبه ولكن االستخدام

 فً ٌرغبون الذٌن المحمولة الحواسٌب اصحاب تضاٌق انها اال الوصلة هذه صغر من

 USB منفذ توفٌر
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 نسبٌا جدٌد نوع  Bluetooth Wirelessالبلوتوث باستخدام السلكً ماوس-3

 اذا بالحاسوب وصلة اي لرٌط ٌحتاج ال المحمول الحاسوب مع االستعمال شائع

  مشاٌهة وصلة ٌستخدم ذلك وٌخالف البلوتوث خاصٌة على ٌحتوي الحاسوب كان
 RF لماوس

 االعلى فً كرة من تتكن التاشٌر اجهزة من تعد :Trackball التعقب كرة-3

 الشاشة على واالفقٌة الراسٌة الكرة حركة تترجمان متعامدتٌن بكرتٌن الى تستند

 وقد بالٌد وتدار ثابت الكرة مكان. اخرى بافعال  للقٌام اكثر او زر التعقب ولكرة

 واللٌزر بالضوء المتعامدتٌن البكرتٌن استبدال تم
 سنتمترات عدة بمساحة للمس حساس سطح هً:Touchpad اللمس لوحة-4

 السطح عذا على اصبع تحرٌك طرٌق عن الماوس نم بدال استخدامه ٌمكن مربعة

 الحواسٌب فً ثابت كجزء وتاتً المحمولة الحواسٌب فً منتشرة اداة وهً
 USB منفذ طرٌق عن وفصله ربطه ٌمكن كجزء تاتً ان المحمولةوٌمكن
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 للمستخدم الشاشة هذه تعطً Touch Screen لللمس الحساسة الشاشة-5

 عن او مباشرة بطرٌقة للشاشة االصبع لمس طرٌق عن بالحاسوب التحكم امكانٌة

 اللمس شاشة على اصبعٌن او اصبع ٌستخدم وقد القلم تشبه اداة  طرٌق
 ادخال فً الضوئً الماسح ٌستخدم:Optical Scanner الضوئي الماسح-6

 الى وتحوٌلها مختلفة وباحجام ٌدوٌا والمكتوبة المطبوعة والمستندات الرسومات

 او االشكال او الرسومات او الصور بتحوٌل ٌقوم ادخال جهاز انه رقمٌةاي صور

 ٌسالماسح. الحاسوب بواسطة استخدامها ٌمكن الكترونٌة لمعلومات النصوص
 انواعه وبغض (Barcode) المشفرة القطع لقراءة التجارٌة المحالت فً الضوئً

 ٌمكن والتً للحاسوب والنصوص الرسومات الدخال وتستخدم التصوٌر الة تشبه

 ذلك بعد المستندات فً استخدامها
 سواء المرئٌة البٌانات الدخال تستخدم Digital Camera الرقمٌة الكامٌرا-7

 مختلفة انواع وهناك للحاسوب Video متحركة او Images كالصور تابتة كانت

 االستخدام من والغرض والدقة الشكل حٌث من الكامرات من
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 ولكنه الكتابة فً ٌستخدم الذي العادي القلم ٌشبه light Pen:الضوئي القلم-8

 قراءة فً اٌضا ٌستخدم كما للحاسوب االلكترونٌة المعلومات بارسال ٌقوم
 العر شاشة على والرسم للتاشٌر للمستخدم وٌسمح Barcode المشفرة العالمات

 الموضعٌة الدقة من مزٌد مع ولكن اللمس بشاشة اشبه وهو
 جمٌع فً تحرٌكه ٌمكن ٌدي ماسك او عصا هً:Joystick التحكم عصا-9

 االدخال وحدات اكثر من وهً الشاشة على الحركة فً للتحكم االتجاهات

 ازرار  من عدد من ٌتكون ما وعادة الفٌدبو العاب فً التحكم فً المستخدمة

 الطائرة قٌادة قمرة فً تستخدم كما الحاسوب بواسطة قراءتها ٌمكن التً الضغط

 والشاحنات الرافعات فً التحكم واجهزة
 وذلك للحاسوب االصوات الدخال ٌستخدم:Microphoneالميكرفون-10

 للحاسوب الصتٌة االشارات ادخال خالله من ٌتم معالجتها او تسجٌلها لغرض

 وتحوٌله الحاسوب الى مباشر حدٌث ادخال ٌمكن كما المناسبة البرامج وباستخدام

 خاصة برامج باستخدام نص الى
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 القطع وقارئOptical Mark Reader البصرية العالمات قارئ -11

 محددة لبٌانات السرٌع االدخال فً االول ٌستخدم:Bar Reader Codeالمشفرة

 وقراءة الدخال ٌستخدم والثانً والبصمات لالشخاص التعرٌفٌة الهوٌات مثل

 والمخازن االسواق فً المنتجات عن معلومات
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 :hardware المكونات المادية -اوال

 وهً المكونات الصلبة فً الحاسوب وتتضمن 

 
  output Devicesاجهزة االخراج -2

 او المعلومات اظهار على تعمل التً االجهزة وهً

 قبل من فهمها ٌمكن بصورة الحاسوب من النتائج

 االخراج اجهزة من عدٌدة اشكال وهناك. المستخدم

 ،صورة نص) اظهارها المطلوب المعلومات نوع وحسب

 اهمها ومن(.... ،صوت

 computer componentsمكونات الحاسوب 
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 monitor (الشاشة)البصري العرض وحدة -1
 جهاز وهً وضوحا اكثر صور تعرض ولكنها التلفزٌون شاشة ٌشبه جهاز وهً

 بشكل البٌانات الخراج وتستخدم Standard Output Device االساسً االخراج

 Cathode Ray Tube الكاثودٌة االشعة انبب شاشة علٌها وكمثال مرئٌة صورة
(CRT) السائل الكرٌستال وشاشة Liquid Crystal Display (LCD) البالزما وشاشة  

plasma ًفً النقاط عدد زٌادة وان االولى من اكثر وكلفة اقل وحجم بوزن تمتاز الت 

 عرضها من الشاشة تتمكن التً الصورة دقة زٌادة الى ٌؤدي الشاشة

  speakers السماعات -2
 التعلٌم فً اما المنازل فً المستخدمة  الحدٌثة الحواسٌب فً االساسٌة االجزاء من

 طرٌقها عن وٌتم . ضوضاء تحدث ال حتى الدرس حجرات فتناسب الراس فسماعات

  مضخم على السماعات بعض وتحتً مسموعة هٌئة على الحاسب من البٌانات اخراج

 من . الصوت وضوح من وٌزٌد الحاسوب من القادمة االشارةالصوتٌة بتكبٌر ٌقوم صوت

 على وتوضع المكتبً الحاسوب مع تربط التً المنضدٌة السماعات السماعات انواع
 الحواسٌب مع المدمجة السماعات وهناك headphones الراس وسماعات  المنضدة

 المحمولة
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 smart board الذكية واللوحة video projector الفيديو عارض -3
 وصور نصوص من المعلومات الخراج البٌانات عارض الفٌدٌواو عارض ٌستخدم

 الظهار مباشرة الذكٌة السبورة او اللوحة تستعمل كما اكبر خارجٌة شاشة على وافالم

 علٌها الكتابة امكانٌة مع المعلومات

   printer  الطابعة -4
   الورقٌة النسخ تسمى مختلفة باشكال الورق على الورق على المعلومات الخراج تستخدم

hard copy  ونوع الطباعة واسلوب سرعتها حسب منهاتختلف عدٌدة انواع وتوجد 

   الطابعات تلك ومن المستخدم الورق
 مع بالستٌك او معدنً جزء على محفورة الحروف:daisy wheel محفورة طابعات-أ

 وهً  الكربون شرٌط على بالضرب الورق على الحروف  طباعة وتتم كاربون شرٌط

 الكهربائٌة الكاتبة االالت تشبه وهً مزعج وصوتها بطٌئة طابعات
 صفحة على نقاط النتاج باسنان طابع  راس تستخدم:dot matrix نقطية طابعات-ب

 وكلما محددة منطقة طرق عدد زاد االسنان عدد زاد وكلما الحبر شرٌط على بالطرق

 االزعاج من نوع الطابعات هذه وتصدر  السرعة تقل وبالمقابل الطباعة جودة زادت

  التجارٌة المحالت كوبون او التذاكر طباعة فً الطابعات هذه وتستخدم
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 على مباشرة الحبر من صغٌرة ضخات باطالق تعمل inkjet  الحبر ضخ طابعات-ج

 احبار تستخدم الطابعات هذه بعض الجودة عالٌة صور تنتج ملونة احبار وتستخدم الورق

 اذ عالٌة تشغٌلها كلفة لكن الثمن رخٌصة الحبر ضخ وطابعات  العادٌة للنصوص سوداء

 ٌجب فانه عالٌة طباعة جودة على للحصول النسخ من مئات عدة بعد الحبر تغٌٌر ٌجب انه

 فً هادئة تكون الطابعات وهذه التشغٌل تكالٌف من ٌضاعف وهذا خاص ورق استخدام

  اللٌزر طابعات من ابطئ ولكنها االستخدام
 حٌث التصوٌر ماكنات الٌة بنفس الطابعات هذه تعمل laser printer الليزر طابعات-د

 .اسطوانة على لتطبع الصرة او النص شكل على كهربائٌة شحنة لرفع اللٌزر تستخدم
 على ٌضغط والمسحوق toner اسود مسحوق تجذب االسطوانة من  المشحونة المنطقة

 الطابعات وهذه  الورقة على الشكل لطبع  الورقة تسخن ثم  االسطوانة دارت كلما الورق

 بااللوان اللٌزر طباعة تكلفة تكون. االسود االبٌض اللون تستخدم الجودة عالٌة صور تنتج

 عن اللٌزر طابعات سعر وٌرتفع واالسود االبٌض طابعة اضعاف ثالث او ضعف

 كمٌات طباعة الى تحتاج التً االعمال فً فائدة وذات اسرع ولكنها االخرى الطابعات

 الى الحاجة قبل صفحة 5000 طباعة وٌمكن الطباعة اثناء ضوضاء تحدث ال وهً كبٌرة

 المستخدم االسود الحبر ملئ اعادة او الطباعة اسطوانة تغٌٌر
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   plotter الراسم -5

 عادة ٌستخدم الطابعات من خاص نوع وهو
 وخرائط cad الهندسً الرسم برامج فً

 الورق على مباشرة سنون وٌستخدم البرامج

  معقدة فنٌة لوحات رسم ٌمكن وباستخدامها

 كبٌر حد الى شكلها وٌشبه لون من ووباكثر

 شكل على النتائج الخراج وٌستخدم الطابعة

 عالٌة وبدقة واالعالنات الخرائط مثل رسوم

 القماشٌة الالفتات طباعة فً وتستخدم

 باالعالنات الخاصة والزجاجٌة والبالستٌكٌة

  output Devicesاجهزة االخراج 


