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 .والَتْطبيقات البرامجفي حين تنقسم البرمجيات إلى: أنظمة التشغيل،. والذواكر التخزين ووحدات اإلخراج

 
 

 المكونات المادية

 
 

ووحدة  ROMو  RAMووحدات الذاكرة يف احملاضرة السابقة تعرفنا على وحدات االخراج واالدخال 
تستخدم لتخزين البيانات و ميكن اسًتجاعها إذا طلب ادلعاجلة ادلركزية، بالنسبة إىل وحدات التخزين فهي 
 التشغيل.ادلستخدم وىي وحدات ال تفقد زلتوياهتا عند إيقاف 
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القرص الصلب  القرص ادلرن، الذاكرة الفالشية،أنواع وحدات التخزين: تقسم إىل وحدات ختزين خارجية )
 القرص الصلب( hard disk( ووحدات ختزين داخلية )وبطاقات الذاكرة واألقراص الضوئية اخلارجي

 :وحدات القياس
 وحدات قياس سعة الذاكرة

مبا ان احلواسيب أجهزة الكًتونية أساسها الدارات الكهربائية اليت ال ميكن إال أن تكون يف أحد الوضعني إما أن 
 offحبيث تكون احلالة  binary systemفُيستخدم النظام الثنائي  offأو اليسري  onيسري هبا التيار 

اختصار  Bitتدعى أصغر وحدة ختزين يف احلاسوب بداخل الذاكرة البت  .1تكافئ  onواحلالة   0تكافئ 
binary digit  1أو  0وىي خلية تستوعب فقط إما. 

بت تسمى بايت وىي عدد الوحدات الثنائية الالزمة لتمثيل رمز واحد يف احلاسوب مثال  8كل 
 كما أنها الوحدة التي تقاس بها سعة الذاكرة.، 01100110

 وحدات التخزين
 Bit BIT 0 or 1البت 
 Byte B 8 bitsالبايت 
 Kilobyte KB 1024 bytesكيلوبايت 
 Megabyte MB 1024 kilobytesميغابايت 
 Gigabyte GB 1024 megabytesغيغابايت 
 Terabyte TB 1024 gigabytesتيرابايت 

حرف أو إشارة أو  1024بايت شلا يعين أننا يف واحد كيلوبايت نستطيع أن خنزن 1024الكيلوبايت يساوي 
 رقم، شلا سبق نستخلص ادلعادلة التالية 

                      
 كيلو بايت أي  1024ادليغابايت تساوي 

                                        
 ميغابايت أي 1024ساوي الغيغابايت ت

                                 
 

   Hz(Hertz)تقاس سرعة ادلعاجل باذلرتز   وحدة قياس السرعة
1 hertz or Hz 1 cycle per second 

1 MHz 1 million cycles per second  
1 GHz 1 billion cycles per second  



 Computer Case  الحاسوب صندوق
مع أجزاء  تتالءمصندوق احلاسوب الشخصي ىو عبارة عن صندوق حديدي ذو أبعاد قياسية متفق عليها حىت 

احلاسوب ادلراد تثبيتها أو تركيبها داخلو فصندوق احلاسوب وظيفتو ىي إحتواء أىم االجزاء الكهربائية وااللكًتونية 
 :اليت يتكون منها احلاسوب وىي

 
 Motherboard :االم اللوحة .1

حيث تتصل كل وحدات احلاسوب هبا سواء   Main Boardىي لوحة إلكًتونية تسمى باللوحة الرئيسية 
كانت ىذه الوحدات وحدات معاجلة أو إدخال أو إخراج أو ختزين فكل جزء من أجزاء احلاسوب جيب أن 

 وحتديث لًتقية احلاسوب ادلمكن األفق حيدد اللوحة ىذه تصميم إن ،يتصل باللوحة االم وذلذا مسيت هبذه االسم
 :وحتتوي اللوحة االم على االيت .مكوناتو

 
 Microprocessor Socket:الدقيق المعالج )مقبس( فتحة

 
وتستخدم   سات بعدد معنيالمىي عبارة عن قاعدة ذات حجم وشكل معني حتتوي على مSocket:الفتحة 

سات الفتحة المسات الشرحية ادلركبة ومالمبني مس المكي ميكن تركيب شرحية إلكًتونية ما عليها حبيث يتم الت
 .وبذلك حيصل االتصال ما بني الشرحية وما بني اللوحة االلكًتونية الرئيسية وىي اللوحة االم

 
 Microprocessor الدقيقالمعالج 

وىو عبارة عن شرحية إلكًتونية دقيقة  CPU central processing unitوحدة ادلعاجلة ادلركزية  ويدعى
ادلعاجل حيتوي  .ادلختلفة والربامج التعليمات نفيذت ومسؤول عنالصنع وصغرية احلجم تقوم بكافة عمليات ادلعاجلة 

اليت تقوم  Arithmetic and Logic Unitوحدة العمليات احلسابية وادلنطقية  ALUعلى وحدة 
مثل مقارنة  logical operationبالعمليات احلسابية )اجلمع والطرح والضرب والقسمة( والعمليات ادلنطقية 

بتفسري  اليت تقوم Control Unit أو CUوحدة التحكم   األرقام واألحرف.كما حيتوي ادلعاجل على
 كمبيوترتعليمات الربنامج واالشراف على تنفيذىا بشكل سليم داخل أجهزة ال

وهي عبارة عن عدد الذبذبات التي يقوم بها  (Hz)تقاس سرعة المعالج الدقيق بوحدة قياس الهرتز 
  7.4GHz-5.3 المعالج في الثانية الواحدة والمعالجات الحديثة تتراوح سرعتها ما بين 

وىي  Microprocessor Socketيركب ادلعاجل الدقيق على فتحة خاصة موجودة باللوحة االم تسمى 
جيب أن تتناسب مع طراز ادلعاجل ادلراد استخدامو مع العلم أن ادلعاجلات الدقيقة تتطور بشكل سريع وبشكل 
دائم وعليو فإنو جيب استخدام لوحة أم تتناسب مع نوع ادلعاجل ادلستخدم من حيث فتحة الًتكيب ومن حيث 



 من فتحات ادلعاجل وذلك لدعم أكثر من قد حتتوي بعض اللوحات الرئيسية على نوعني .تصميم اللوحة نفسها
تاحة فرصة النوع من ادلعاجلات أي أن ىذه االنواع من لوحات االم تتيح استخدام أكثر من نوع من ادلعاجلات 

 .اختيار واسعة للمعاجل ادلراد استخدامو
وىي ذات سرعة تبادل بيانات عالية شلا  cache memoryوحيتوي ادلعاجل أيضًا على الذاكرة ادلخبأة  كما

 يسرع عمل ادلعاجل ألنو يستخدمها كمخزن مؤقت سريع وقريب حلفظ بيانات ادلعاجلة واسًتدادىا آنياً عند اللزوم.
 

 RAM Slots :ذاكرة فتحات
وذلك  ICsىي عبارة عن شرائح إلكًتونية حتتوي على عدد كبري من الدوائر ادلتكاملة  RAMشرائح ذاكرة 

متوفرة بأشكال وأنواع وبأحجام  RAMلتوفري ادلساحة اخلاصة بعمليات ادلعاجلة كما سبق وأن وضحنا وشرائح 
حيث تتوفر أنواع عديدة من ىذه الشرائح كل  RAMحسب نوع شرائح  RAMختتلف فتحات  .سلتلفة

 ..,DDR1,2 .و SDRAMمنها ذو مواصفات ومزايا معينة وأشهر ىذه االنواع ىو
 

 ROM يحةشر 
ىي شرحية صغرية توجد على اللوحة االم وكما أشرنا سابقا حتتوي ىذه الشرحية على برامج خاصة باحلاسب 

حيث حيتوي ىذا الربنامج على خطوات ىامة جدا جيب  BIOSأىم ىذه الربامج ىو الربنامج الشهري  .االيل
 كل مرة يتم فيها تشغيل احلاسوب أن ينفذىا ادلعاجل يف  

حتتوي على جزء قابل للتعديل وىو عبارة عن شرحية خاصة تسمى  ROMجتدر االشارة ىنا إىل أن شرحية 
 .، ىذه الشرحية تزود ببطارية خاصة حىت حتتفظ مبعلوماهتا طوال الوقت CMOSشرحية

 
 Ports :المنافذ

ت العن موص ادلنافذ ىي أماكن توصيل بعض ملحقات احلاسوب اخلارجية باللوحة االم أي ىي عبارة
Connectors ميكن عن طريقها توصيل أحد وحدات االدخال أو االخراج وبعض االجهزة االخرى باللوحة

 :االم وأىم ادلنافذ اليت توجد على اللوحة االم ىي
 

وىكذا وتستخدم لتوصيل COM2و  COM1وتسمى Serial Ports :منافذ تسلسلية 1 -
 External Modem .وبعض االجهزة مثل ادلودمي اخلارجي Mouseالفأرة
وىكذا وتستخدم يف العادة لتوصيل LPT2و  LPT1وتسمى Parallel Ports :منافذ تفرعية 2 -

 .أو ما شابو Scannerأو ادلاسحة  Printerالطابعة 



متشاهبان من حيث وىي عبارة عن منفذان سلصصان لتوصيل الفأرة ولوحة ادلفاتيح ومها  PS/2 :منافذ 3 -
الشكل اال أن أهنما سلتلفان من حيث اللون فلون االول أخضر وىو سلصص للماوس ولون االخر بنفسجي وىو 

من  المنافذ تسلسلية وبظهورىا أصبحت الفأرة توصل هبا بد PS/2تعترب منافذ الـ  .سلصص للوحة ادلفاتيح
من ادلنفذ  الوحة ادلفاتيح توصل هبا بدوأيضا أصبحت ل COM2أو  COM1توصيلها بادلنفذ ادلتوايل 

 .ادلخصص للوحة ادلفاتيح القدمي 
أي ادلنفذ ادلتوايل العام  Universal Serial Busوىي أيضا منافذ تسلسلية وتسمى : USBمنافذ  4 –

نتاج منفذ قياسي عادلي ميكن استخدامو لتوصيل أي جهاز الوىي نتاج جهد العديد من الشركات معا يف زلاولة 
من االجهزة ادللحقة باحلاسوب وبالفعل بدأت ىذه الشركات وشركات أخرى يف تكييف ملحقات احلاسوب كي 

ويًتاوح معدل نقل البيانات بواسطة ىذا  1996مت إنتاج ىذا النوع من النوافذ عام  .ميكن توصيلها هبذه ادلنافذ
ث وىو معدل جيعل من ىذا النوع من ادلنافذ يف الطليعة ومن ادلتوقع /ميجابايت  400إىل  100الناقل مابني 

 .أن توصل معظم ملحقات احلاسوب عن طريق ىذه ادلنافذ 
 

 Expand Slots التوسعة فتحات
تستخدم لًتكيب الكروت اخلاصة ببعض ملحقات احلاسوب كي ميكن  Slotsفتحات التوسعة ىي فتحات 
 :ديد من أنواع الفتحات أشهرىا ما يليتوصيلها باللوحة االم ويوجد الع

PCI: يعين ادلصطلحPCI العبارةPeripheral Component Interconnect  ظهر عام ،
وقد ظهر يف أجهزة البنتيوم وىو عبارة عن ناقل مت تركيبو بني ادلعاجل والناقل التقليدي للجهاز أي انو  1992

لتتصل مباشرة بادلعاجل وبالناقل  يعترب طبقة ثانية من الناقل الرئيسي للوحة االم حبيث تركب عليو كروت االجهزة
  . الرئيسي يف نفس الوقت

AGP: طورت شركةIntel  منفذ الرسومات ادلسرعما يعرف باسم AGP (Accelerated 
Graphics Port)  والذي صمم بطريقة جتعلو أسرع مرتني من منفذPCI  ومنذ إصدار بطاقاتAGP 

وىو أسرع أربعة مرات من منفذ  AGP2xوذلك بتطوير  AGPمن سرعة بطاقات  Intelضاعفت 
PCI  مث طورت حديثا بطاقاتAGP4x  مرات من منفذ  8وىي أسرعPCI  وىناك بعض اللوحات

  AGP proتدعى االم اليت حتتوي علي منافذ 
 

 Cards :كروت
ىي لوحات إلكًتونية صغرية تركب يف فتحات التوسعة على اللوحة االم  Cardsالكروت أو البطاقات 

  .وذلك كي ميكن توصيل أحد ملحقات احلاسوب مثل الشاشة أو مكربات الصوت وغريىا 



ف البطاقات حسب نوع اجلهاز ادلراد توصيلو هبا وأيضا ختتلف من حيث سرعة تدفق البيانات من البطاقة ختتل
إىل اللوحة االم والعكس كما ختتلف أيضا من جانب الوظيفة اليت تقوم هبا ىذه البطاقة ولذلك فإن لكل 

ابقا وفيما يلي أىم ىذه بطاقة نوع معني من فتحات التوسعة ادلستخدمة على اللوحة االم كما أشرنا س
 :الكروت

 AGP Card :كرت الشاشة  1 -
وذلك لضمان تدفق كبري للبيانات من اللوحة االم إىل الشاشة  AGPيستخدم مع فتحات التوسعة من النوع 

حيتوي كرت الشاشة على منفذ واحد يف العادة لتوصيل كابل الشاشة اال  .لضمان دقة وضوح عالية للشاشة
أنو يوجد كروت شاشة ميكن استخدامها لتوصيل كوابل خاصة بالتلفزيون وجهاز عرض الفيديو وما شابو 

  TV Cardويسمى يف ىذه احلالة الكرت 
 :كرت الصوت  2 -

 Speakersم لتوصيل مكربات الصوت وىو يستخد PCIىو كرت يركب عادة على فتحة توسعة من نوع 
وأيضا  MICالفتحة اللمن خ Microphoneقط الصوت الو  LINE OUTوذلك يف الفتحة
اخلاصة بتشغيل االلعاب كما ميكن إدخال الصوت من أي مصدر للصوت من  Joystickعصى االلعاب 

إلكًتونية دقيقة حيتوي كرت الصوت على شرائح  .ادلوجودة على كرت الصوت LINE INفتحة  اللخ
 .وظيفتها معاجلة الصوت أثناء خروجو أو دخولو من وإىل اللوحة االم أو احلاسوب

 :كرت الشبكة  3 -
ط ناقل بني كرت الشبكة ىو كرت يسمح بتوصيل أحد كوابل الشبكات احمللية باحلاسوب وذلك لتوفري وس

  بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكةاحلاسوب والشبكة وبالطبع فإن لكل نوع من أنواع الكوابل اخلاصة 
 .يل أكثر من نوع من الكوابلصكما أنو يوجد بعض الكروت تستخدم لتو 

ر داخل الشبكة الخالوظيفة االساسية لكرت الشبكة ىي التحكم يف إرسال واستقبال البيانات من جهاز 
 .ولذا فإن كرت الشبكة حيتوي على شرائح إلكًتونية تقوم هبذه العمليات

 :كرت الموديم 4 -
وىذه التسميات كلها جلهاز واحد  Fax cardوأيضا  Fax Modemكما يسمى   Modemيسمى 

خطوط اذلاتف إىل إشارات ثنائية رقمية  اللادلنتقلة خ Analog Signalsيقوم بتحويل االشارات التماثلية 
Digital Signals    والعكس  وذلك  أثناء  إرسال  أو  استقبال  ادلكادلات  اذلاتفية  والفاكس  عن

ومبا أن شبكة االنًتنت تعتمد أساسا على خطوط اذلاتف فإن جهاز ادلودمي يعترب أىم جهاز  .احلاسوب طريق
لتوفري دلن يود االستفادة من ىذه الشبكة حيث ميكن االتصال عن طريقو بأحد مزودي خدمة االنًتنت 

 .خدمات االنًتنت
 



 IDE  Connectors:االقراص تالموص
ت االقراص الصلبة وادلدرلة حيث يوصل القرص الت خاصة بتوصيل كوابل البيانات ادلوصلة مبشغالىي موص

على االقل  IDEوصلني من نوع مبتزود اللوحة االم  IDE Connectorالصلب أو ادلدمج بادلوصل 
 .دلشغل   القرص   الصلب   واالخر   دلشغل   االقراص   ادلدرلةيستخدم   إحداىا   

أي إلكًتونيات االجهزة ادلضمنة وىو  Integrated Drive Electronicsيعين  IDEادلصطلح 
ويوجد أنواع أخرى من  .ت االقراصاليشري إىل أنو موصل ميكن استخدامو لتوصيل أجهزة ملحقة مثل مشغ

 .SATA Serial Advanced Technology Attachmentادلوصالت احلديثة تسمى 
 

 Data Cables :البيانات كوابل .2
ت الومشغ IDEللتوصيل بني ادلوصل لالتصال بني ادلكونات ادلادية للحاسب على سبيل ادلثال تستخدم 

 االقراص يستخدم كابل بيانات خاص 
 

 :أخرى مكونات .3
 :منفذ التيار الخاص باللوحة االم 1-

 .باللوحة االم أي الذي يقوم بتزويد اللوحة االم بالتيار اخلاص التياركابل   بتوصيلىو منفذ خاص 
 CMOS Battary :بطارية 2 -

ولذلك فهي  CMOSالقابل للتعديل ىو شرحية  ROMكما أشرنا سابقا فإن اجلزء الوحيد من ذاكرة 
هبا  خاصةببطارية  توصلتفقد البيانات ادلوجودة هبا فإنو  الوكي  RAMتعترب ذاكرة مؤقتة مثلها مثل ذاكرة 

 الشرحيةات ىذه اليت تعرب عن بيان الصغرية الشحناتوظيفتها احملافظة على  CMOS Battery تسمى
 .واالعدادات اخلاصة باحلاسوبالساعة لتاريخ و مثل ا

 
 System Bus :النظام نواقل .4

ر على اللوحة االم وىي الخنواقل النظام ىي نواقل توجد على اللوحة االم ووظيفتها نقل البيانات من مكان 
 ثة أنواعالبباقي وحدات احلاسوب وىي ث Microprocessorعبارة عن مسارات كهربائية تربط ادلعاجل 

خط اعتمادا على معمارية احلاسوب  64، 32، 16، 8يتألف من  Data Bus :ناقل البيانات 
 ويستخدم لنقل البيانات الثنائية بني وحدة ادلعاجلة وبقية الوحدات .ادلستخدمة

خط ويستخدم من قبل  32، 24، 20، 16ميكن أن يتكون من  :Address Busناقل العناوين 
CPU  االخراج /لعنونة موقع ذاكرة أو وحدة االدخال. 



إىل  CPUىي رلموعة خطوط تستخدم لنقل إشارات السيطرة من Control Bus :ناقل التحكم
 .بقية الوحدات ضمن احلاسوب

 
 Power Supply : التغذية وحدة .5
فولت إىل جهد  120فولت أو  220من  ادلتناوبيقوم بتحويل اجلهد الكهريب  الكهربائية التغذيةوحدة 

  )فولت 33فولت و 12فولت و 5 حسب الطلب ) مستمر أقل
 :الكهربائية التغذية كوابل .6

 تستخدم للتوصيل بني وحدة التغذية وباقي األجهزة.
 :االقراص تالمشغ .4

مرنة أو صلبة أو مدرلة ت االقراص ىي أجهزة كهربائية ميكانيكية وظيفتها تشغيل االقراص سواء كانت المشغ
 .وذلك من أجل القراءة أو الكتابة على القرص

 :مشغل االقراص المرنة 1 -
ىو جهاز يقوم بتشغيل االقراص ادلرنة حيث يتم إدخال القرص ادلرن ليقوم ادلشغل بتدويره وتقوم رؤوس 

 .وىو غري مستخدم حالياً  القراءة والكتابة بالقراءة من على سطح القرص أو الكتابة عليو
 :مشغل االقراص الصلبة- 2 

مشغل االقراص الصلبة يعترب وحدة متكاملة حتتوي على الشرائح ادلغناطيسية وكل ما يلزم لتشغيلها من 
طالة الق ىذه الوحدة للمحافظة على زلتوياهتا و الزلرك ورؤوس ووحدات ميكانيكية وغريىا وحيكم إغ

 .عمرىا
أو القرص  HARD DISK DRIVE الثابتة أو القرص الصلب أو القرص الصلبزلرك األقراص 

يستخدم ختزين مغناطيسي لتخزين واسًتجاع ادلعلومات  جهاز تخزين بيانات كهروميكانيكيةالثابت ىو 
 الرقمية باستخدام واحد أو أكثر من األقراص الصلبة سريعة الدوران وادلغلفة مبادة مغناطيسية

 :المدمجة مشغل االقراص 3 -
األقراص. بعض السواقات تقوم فقط  كجزء من عملية القراءة والكتابة على  laser lightتستخدم ضوء الليزر 

  or writersيف نفس الوقت. وتدعى revordersوكاتبة  readersبالكتابة، ولكن حاليًا أغلبها قارئة 
burners  القرص ادلضغوط .CD compact disk وdrive videoDVD digital   وأقراص

ray-blu   كلها أنواع تقبلها ىذه احملركات الضوئية. يصل احلجم التخزيين للـCD  ميغابايت  700إىل
سعتو  DVDوىي نص مع صورة وصوت وفيديو، بينما  multimediaتستخدم لتخزين الوسائط ادلتعددة 

م الفيديو واأللعاب. أقراص غيغابايت وتستخدم بشكل رئيسي لتخزين وعرض أفال  8.4التخزينية تصل إىل 
bluray  غيغابايت. 50وىي أحدث األنواع وتستطيع ختزين حوايل 



 


