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 الفصل الثاني .2

 مكونات الحاسوب

Computer Components 

 المحاضرة الثالثة

 

واللوح االم   CPUيتضمن هذا الفصل التعرف على مكونات الحاسوب كوحدة المعالجة المركزية 

Motherboard واالخراج/والبرامجيات واجهزة االدخال.Input/ Output Devices 

,Software 

 : nentsComputer Compo  مكونات الحاسوب2-1

", وانما الحاسوب يتكون من اجزاء كثيرة Computerال يوجد جزء واحد يسمى جهاز "الحاسوب 

, والتي يمكن  لمسها والبرامجيات Hardwareتعمل معاٌ, تشمل جزئين رئيسين االجزاء المادية 

Software  .او البرامج( التي تشير الى تعليماتواالوامر التي توجه االجزاء النجاز وظائف معينه(

( يوضح الجهزة الرئيسية واالكثر شيوعاٌ في الحاسوب المكتبي, واي حاسوب مجمول له 2-1الشكل )

 حاات كبير.اجزاء رئيسية مماثلة لكن تدمج بشكل يشبه  دفتر مال

(يوضح مخاط للعالقة بين مكونات الحاسوب الرئيسية, والتي سيتم شرحها بالتفصيل 2-2الشكل )

 في هذا الفصل.

 

 

 ( يبين االجزاء والملحقات الرئيسية للحاسوب المكتبي2-1الشكل )
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( مخطط يوضح العالقة بين االجزاء الرئيسية للحاسوب2-2الشكل )  

االجزاء المادية للحاسوب متمثلة باجهزة االدخال واجهزة االخراج وحدة سنتارق في البداية الى 

 المعالجة المركزية, ثم نتارق لالجزاء غير المادية)البرامجيات(.

 2-2 الكيان المادي للحاسوب:

 :  Input Devicesاجهزة االدخال2-2-1
 وب, من اهمها:تستخدم هذه االجهزة الدخال البيانات باشكالها المختلفه الى جهاز الحاس

 Keyboardلوحة المفاتيح -

للحاسوب,  Standard Input Device ةتعد لوحة المفاتيح وسيلة جهاز االدخال االساسي

وتستخدم في  ادخال البيانات الحرفية والرقمية وتنفيذ االوامر. وهي لوحة تحتوي على مفاتيح مرتبة 

 ( يبين انواع مختلفه من لوحة المفاتيح.3-2). الشكل مثل االلة الكاتبة وتتبع المعايير القياسة
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 ( انواع تقليدية وحديثة من لوحة المفاتيح3-2الشكل )

 اقسام لوحة المفاتيح -

لنظم التشغيل الحديثة, الى عدة مجموعات استناداٌ  تقسم االزرار الموجوده على لوحة المفاتيح , وتبعا

 لوظيفتها الى:

  الرقمية(: تتضمن مفاتيح االحرف واالرقام زعالمات الترقيم مفاتيح الكتابة )االبجدية

 والرموز.

  مفاتيح التحكمControl Keys يتم استخدام هذه المفاتيح وحدها او مع مفاتيح اخرى الداء :

من اكثر مفاتيح التحكم التي   ESCوWindows   ومفتاح شعار    Ctrl Altاجراءات يعد 

 يتم استخدامها.
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   مفاتيح الوظائف Function Keys  يتم استخدام مفاتيح الوظائف الجراء مهام محددة

وتختلف وظيفة هذه المفاتيح من    F3,F2 ..........F12و  F1وترمز هذه المفاتيح بـ 

 برنامج من برنامج الى اخر.

  صفحات ويب , مفاتيح التنقل : يتم استخدام هذه المفاتيح للتنقل في جميع انحاء مستندات او

  وUP و Pageو Endو Homeكما تستخدم لتظليل النصوص. وتتضمن مفاتيح االسهم و

Downو DeleteوInsert. 

  لوحة المفاتيح الرقمية: تتميز بانها في متناول اليد الدخال االرقام بسرعة . وهذه المفاتيح

 مجمعة معاٌ في شكل مجموعة مثل الحاسبة التقليدية او الة الجمع.

 ( الى كيفية ترتيب المفاتيح على لوحة مفاتيح نموذجية.4-2الشكل ) يشير

 

 (التقسيم النموذجي للوحة المفاتيح4-2الشكل )

 

 Mouse: (الماوس )الفارة-

ون سلك (, ويعتبر من اجهزة دجهاز صغير بحجم قضبة اليد يتم توصيله للحاسوب عبر سلك)او ب

الوظيفة االساسيةللماوس عندما يتم تحريكه هي تحويل حركة اليد الى  (.Point Devicesالتاشبر )

  (Mouse Pointer, مما يحرك السهم المؤشر)اشارات يستايع الحاسوب فهمها والتعامل معها

على الشاشة , ويمكن للمستخدم تحديد انواع االفعال التي يقوم بها الحاسوب عند الضغط على  احد 

( يوضح اشكال مختلفة لمؤشر 5-2اٌ مفرداً او ضغاا مزدوجا. والشكل)مفتاحي الماوس سواء ضغا

  الماوس حسب الموقع ووظيفة ونوع البرامج المفتوحة.
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 (يوضح اشكال مختلفه لمؤشر الماوس حسب الوظيفة التي يعمل عليها الناس5-2الشكل )

 

 هناك العديد من انواع الماوس اهما:

  )الماوس الميكانيكي)ذو الكرةMechanical(Wheel) Mouse في التعرف على  يعتمد

 .حركة الماوس على كرة داخل الماوس)وهذا النوع قليل الوجود في االسواق حالياٌ(

  الماوس الضوئيOptical Mouse   يعتمد على اتجاة شعاع من الضوء المركز اسفل

  .الماوس

  الماوس الليزريLaser Mouse   النوع اعلى سعراٌ ودقة وهو احدث انواع الماوس, هذا

من الماوس الضوئي, والدقة العالية لن يحتاجها اال المصممين المحترفين واصحاب االلعاب 

 .السريعة والدقيقة.

 

 ( انواع مختلفه من الماوس6-2الشكل)

 

 والليزري بالحاسوب عن طريق: ويتم ربط الماوس الضوئي

 " ماوس سلكيWire"   يوحد نوعين: بالحاسوبعن طريق سلك يوصل الماوس ,USBو 

PS2  وUSB ( افضل اذا كان المنفذPort)  .متوفر 

  باستخدام الموجات الرادوية الماوس السلكي "RF Wireless"  هذا النوع يتصل

هي االكثر شعبية فيما يتعلق  RFللحاسوب بدون اسالك لحرية االستخدام وتقليل االسالك, و

, و USBبالماوس االسلكي , ولكن يعيبه ضرورة استخدام وصلة استقبال يتم شبكها بمنفذ 



2-6 
 

حواسيب المحمولة والذين اصحاب ال بالرغم من صغر هذه الوصلة اال انها قد تضايق

 USB. يرغبون بتوفير منفذ  

  " ماوس السلكي باستخدامBluetooth Wireless"    جديد نسبياٌ ولكن استخدامهنوع 

شائع مع الحاسوب المحمول , يتميز بانه ال حاجة لربط اي وصلة بالحاسوب اذا كان 

الحاسوب يحتوي على خاصية البلوتوث, وبخف ذلك يستخدم وصلة استقبال مشابهة لماوس 

RF. 

 :Trackball كرة التعقب -

تترجمان حركة  الى بكرتين متعامدين تعد من اجهزة التاشير, تتكون من كره في االعلى , ستند

الكرة الراسية واالفقية على الشاشة. لكرة التعقب عادة زر )او اكثر( للقيام بافعال اخرى. مكان 

 عامدين بالضوء والليزر.الكرة ثابت وتدار باليد اما حاليا فقد تم استبدال الكرتين المت

 ( اجزاء كرة التعقب7-2الشكل )
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 Trackball كرة التعقب انواع(8-2الشكل )

 :(Touchpad) لوحة اللمس-

وهو ساح حساس للمس بمساحة عدة سنتيمترات مربعة, يمكن استخدامه بدال من الماوس عن طريق 

على هذا الساح. وهي ادة تنتشر في الحواسيب المحمولة.  وياتي كحزء ثابت في  تحريك اصبع

    الحواسيب المحمولة, ويمكن ان تاتي كجزء يمكن رباه وفصله عن الحاسوب عن طريق منفذ 

USB  .مثل الجهاز الذي يستخدم االكتروني   

 

 

 ركة(ح)ثابتة ومتاللمس ( نوعين من كرة لوحة 9-2الشكل)
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