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 هدف المقرر
 

 تزويد الطالب بالمهارات االساسية والمتقدمة للتعامل مع الوحدات المحيطية للحاسوب

 .وتوظيفها في البيئة الدراسية ومجاالت العمل

 

تعريف الطالب بمفاهيم ومصطلحات الوحدات المحيطية للحاسوب. 

 

تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة لتشغيل وصيانة الوحدات المحيطية. 

 

 اكساب الطالب القدرات التطبيقية المختلفة الستعمال الوحدات المحيطية للحاسوب بما

 يخدم مسيرته التعليمية والوظيفية 

 



 .وبالحاس فً  مقدمة.  1

 (.و البرمجٌةالمادٌة )وبالحاسمكونات .  2

 .فً قطاعات المجتمعلحاسب الوحدات المحٌطٌة لتوظٌف .  6

 .شرح مفصل عن كل عنصر من الوحدات المحٌطٌة للحاسب.  4

 .لوحدات المحٌطٌة بما ٌتناسب مع االحتٌاجاتاتطوٌر .   3



 مبادئ شبكات الحاسب  –أمل الخليفـــة  .أ

 المخارج/المنافذ



يتكون مه مجموعة مه 

األسالك رات والذا

اإللكتزووية التي تزبط بيه 

الذارات اإللكتزووية 

المختلفة كذارة المعالج 

 .ودارة الذاكزة 

 ٔمً اٌثٍأاخِؼثش / 1 



ٌّىٓ  Slotsٌٕرًٙ ِؼثش ٔمً اٌثٍأاخ تثمٛب ِغرطٍٍح ذغًّ     

 ػٍٍٙا إدخاي ٚذثثٍد تطالاخ

  إِىأٍح ٌٚغرفاد ِٕٙا فً صٌادج 

 ستظ  خٙاص اٌساعة ٚأٌضا

  اٌخاسخٍح  اٌدٙاص تاٌٍّسماخ

 .ِثً خٙاص اٌّٛدَ   

 

 ثمٛب ٚتطالاخ اٌرٛعؼح/ 2



اٌثٛاتح أٚ إٌّفز ٘ٛ ِىاْ 

ذٛصًٍ ٌٛخذ فً اٌدٙح 

اٌخٍفٍح ٌدٙاص اٌساعة زٍث 

ٌّىٓ ِٓ خالٌٗ ذٛصًٍ خٙاص 

خاسخً ِغ اٌساعة اٌزي 

واٌطاتؼح أٚ اٌّٛدَ , ذغرخذِٗ 

ِّا ٌغّر ترذفك . أٚ غٍشّ٘ا 

االٚاِش ٚاٌثٍأاخ تٍٓ 

اٌىّثٍٛذش ٚ٘زا اٌدٙاص اٌّرصً 

 .تٗ 

 تٛاتاخ اٌساعة/ 3



 أٚ  9ٌسرٛي ٘زا إٌٛع ِٓ إٌّافز إِا ػٍى    

 .ٌٚؼشف تإٌّفز اٌزوش , ثمثا صغٍشا  25

.  أٚ اٌّٛدَ  ٌىشٚخاٌٚغرخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ إٌّافز ٌرٛصًٍ 

ٌٚضغ خٙاص اٌساعة ػالِح ػٍى وً ِٕفز ِٓ إٌّافز اٌّرغٍغٍح 

 .ٚ٘ىزا   Com1   ,Com2اٌّٛخٛدج فٍٗ ٌٚغٍّٙا 

 إٌّفز اٌّرغٍغً

 Serial Port 



ٌٚؼشف , ثمثا صغٍشا  25ٌسرٛي ٘زا إٌٛع ِٓ إٌّافز ػٍى     

 ٌّٚىٓ. تأٔٗ طشف ذٛصًٍ أثى 

 اْ ٌغرخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ إٌّافز 

 ٌرٛصًٍ اٌطاتؼح أٚ ِسشن 

 ٌٚضغ خٙاص. االششطح اٌّّغٕطح  

 ِرٛاص  ِرٛاص ٌٚغًّ أٚي ِٕفز  اٌساعة ػالِح ػٍى وً ِٕفز 

 تٍّٕا ٌغًّ إٌّفز اٌّرٛاصي اٌثأً تاعُ ,   LPT1تاعُ 

LPT2   ٚ٘ىزا. 

 إٌّفز اٌّرٛاصي 

 Parallel Port 



٘ٛ إٌّفز اٌزي ٌرُ ذٛصًٍ اٌشاشح ِٓ 

 ثمة 15ٌسرٛي  اٌدٙاصخالٌٗ ِغ 

 . 

 ِٕفز اٌشاشح

 Monitor Port 



ٌصً ِٕفز ٌٛزح اٌّفاذٍر ٘زٖ اٌٍٛزح تدٙاص     

ٚ ٌأذً ِٕفز ٌٛزح اٌّفاذٍر تسدٍّٓ . اٌساعة 

 .ِخرٍفٍٓ 

 ِٕفز ٌٛزح اٌّفاذٍر



 USBِٕفز 

ٚ٘ٛ  Universal Serial Bus  إٌّفز اٌّرغٍغً اٌؼاَ     

ٔٛع خذٌذ ِٓ إٌّافز اٌرً ٌّىٕٗ ٚصً ػذج أخٙضج لذ ذصً اٌى 

.  خٙاص تاٌساعة فً ٚلد ٚازذ تاعرخذاَ ِٕفز ٚازذ فمظ  127

ٌّىٓ ذٛصًٍ اٌطاتؼح ٚاٌّٛدَ ٚػصا األٌؼاب  فؼٍى عثًٍ اٌّثاي

ٚاٌّاعر اٌضٛئً تدٙاص اٌىّثٍٛذش تاعرخذاَ ِٕفز ِرغٍغً ػاَ 

    .ٚازذ 



 ٚزذج اإلدخاي

 

٘زٖ اٌٛزذٖ  ِغؤٌٚح ػٓ إدخاي اٌثٍأاخ اٌى داخً خٙاص اٌىّثٍٛذش    

   -:ِٚٓ   أِثٍرٙا

 .ٌٛزح اٌّفاذٍر   .1

 .خٙاص اٌفأسج   .2

 .خٙاص ِغر اٌصٛس   .3

 .اٌىاٍِشا اٌشلٍّح  .4

 .ػصا اٌرسىُ تاالٌؼاب  . 5

 .خٙاص إدخاي األصٛاخ   .6



 ِفراذ اٌرً ذّىٕه ذشرًّ أوثش أٔٛاع اٌّفاذٍر ػٍى ِائح ٚٚازذ  

 ِٓ إدخاي اٌثٍأاخ  

ٚاألٚاِش اٌرً ذشٌذ٘ا اٌى 

 .اٌساعة اٌَى 

 ٌٛزح اٌّفاذٍر

http://keyboardmag.com/


ٚلذ ٌسٛي خٙاص                                     اٌفأسج ػٍى ِفراذ 

أٚ ِفرازٍٓ ٚػٕذ                                     اٌضغظ ػٍٍّٙا 

 .ٌرُ إسعاي أِش                                         ِؼٍٓ ٌٍدٙاص 

 ,أٚ أصغش ازٍأا , اٌّاٚط ٘ٛ خٙاص ذأشٍش تسدُ لثضح اٌٍذ    

 ٌغرخذَ ٌرسذٌذ اٌؼٕاصش اٚ ٔمٍٙا ِٓ ِىاْ اٌى آخش ػٍى اٌشاشح

 خٙاص اٌفأسج



اٌّاعسح اٌضٛئٍح ً٘ خٙاص ٌمشا اٌشعَٛ ٚإٌصٛص ٌٚسفظٙا فً 

 .اٌساعة 

 .اٌّاعسح اٌضٛئٍح راخ اٌرغزٌح اٌٛسلٍح  .3

 .اٌّاعسح اٌضٛئٍح اٌّغطسح   .2

 .اٌّاعسح اٌضٛئٍح اٌّسٌّٛح تاٌٍذ  . 1

 اٌّاعسح اٌضٛئٍح

Scanner 

       -:ِٚٓ أٔٛاػٙا 



ذغّر ٌه اٌىاٍِشا اٌشلٍّح تاٌرماط اٌصٛس اٌفٛذٛغشافٍح    

ٚاعرخذاِٙا فً خٙاص اٌىّثٍٛذش تسٍث ٌّىٕه ٚضغ اٌصٛس فً 

 ِغرٕذ أٚ ػٍى شثىح اٌٛب

 اٌؼاٌٍّح أٚ إسعاٌٙا ػثش 

 . اٌثشٌذ اإلٌىرشٚٔى  

 اٌىاٍِشاخ اٌشلٍّح



 

18 

 :أمثلة على وحدات اإلدخال

 -: (Bar Code Reader)قارئ البار كود7.
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 :أمثلة على وحدات اإلدخال•

 -: (Optical Mark Reader)قارئ العالمات البصرٌة 8.

 



 

20 

 

 -:(Magnetic Strip)الشارة المغنطٌسٌة  9.
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 :أمثلة على وحدات اإلدخال

 -:(Joystick)عصا التحكم  . 10

 



 

22 

 

 :أمثلة على وحدات اإلدخال•

 -:(Microphone)المٌكروفون 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 :أمثلة على وحدات اإلدخال•

 -:(Video Camera)كامٌرا الفٌدٌو . 13
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 :أمثلة على وحدات اإلدخال•

 -:(Web Camera)كامٌرا الوٌب . 14

 

 



. أٚ ذغٍٍش اٌّؼٍِٛاخ اٌّخضٔح فٍٗ 

ٚذٛخذ ِؼظُ ِسشواخ ألشاص اٌغً 

 .دي سَٚ داخً اٌساعٛب 

 ٘ٛ خٙاص ٌمشأ اٌّؼٍِٛاخ اٌّسفٛظح ػٍى األلشاص اٌّذِدح 

 ٚٔؼًٕ تاٌمشص اٌّذِح ,   CD-ROM( اٌغً دي سَٚ )

 أي فمظ اٌمشاءج راوشجاٌغً دي سَٚ 

 أٔٗ الٌّىٓ اٌىراتح ػٍى اٌمشص اٌّذِح

 ِسشن اٌغً دي سَٚ 

CD-ROM 



   Output Devices اإلخشاجٚزذج 

٘زٖ اٌٛزذج ِغؤٌٚح ِٓ إخشاج اٌثٍأاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ     

         -:اٌى ِغرخذَ اٌدٙاص ِٚٓ أِثٍرٙا 

 . Monitorخٙاص شاشح اٌؼشض  .1

 .   Printer اٌَح اٌطاتؼح .2

 . Speakerاٌغّاػاخ اٌصٛذٍح  .3
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 I/O Devicesوحدات اإلدخال واإلخراج  -4

 .معا إخراجو تعمل كوحدة إدخال :  TouchScreensشاشاخ اٌٍّظ

 
ٌتم عرض الخٌارات المتاحة للمستخدم على الشاشة 

عملٌة اإلدخال على شكل أٌقونات وقوائم اختٌار، وتتم 

الختٌار ما هو بلمس الشاشة فً المكان المناسب 

تقوم الشاشة  موجود فً المكان الذي تم لمسه بحٌث

ٌقوم بعدها . بإرسال موقع اللمس إلى الحاسب

الحاسب بتنفٌذ األمر الذي اختاره المستخدم وإظهار 

الصراف )تستعمل هذه الشاشات فً البنوك  نتائج المعالجة على نفس الشاشة
Automatic Teller Machines -ATM  ) 

  .………شراء التذاكر و

http://www.business-computers.com/images/touchScreen.jpg
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.arl.reading.ac.uk/files/russian_atm_needs_activation.jpg&imgrefurl=http://www.robotics.reading.ac.uk/node/23&usg=__dRiJfYEhd9UnkQGX7ooWP5HcwP4=&h=375&w=500&sz=29&hl=en&start=10&itbs=1&tbnid=KuNmJHUbVzZv6M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=atm&hl=en&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1


ذشثٗ خٙاص اٌؼشض اٌرٍفضًٌٛٔ ٚذمَٛ تؼشض  إٌصٛص   

 ٚاٌثٍأاخ ٚاٌشعَٛ ٚاألشىاي

 .ٚاٌصٛس 

 اٌشاشـح
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 Output Devices  وحدات اإلخراج -3

هً طابعة : InkJet Printersطابعات نفث الحبر  

الموجودة داخل ، الحبر رمزٌة تستخدم سٌل قطرات

الموجهة إلى الموقع الصحٌح على  ،ةعبوات الحبر

 شحن كهربائٌةصفائح بواسطة  الورقة
أو  حبر سوداء واحدةعبوة  استعمال ٌمكن 

تتمٌز هذه الطابعات . عبوتٌن الثانٌة تكون ملونة

 .بسرعتها وجودة طباعتها وهدوءها

 أحبارها كلفةهذه الطابعة غٌر باهظة الثمن ولكن 

 .  النقطةمصفوفة عالٌة بالنسبة للطابعات 

استعمال  ٌكون تستعمل هذه الطابعات فً المكاتب حٌث

 .  الطابعات المزعجة غٌر ممكن

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.gadgetspeak.com/aimg/569542-canon-pixma-ip3600-inkjet-printer-l.jpg&imgrefurl=http://www.gadgetspeak.com/gadget/article.rhtm/130124/569542/Canon_Inkjet_Printer_Pixma_iP3600.html&usg=__0cZrAalNd6_KKcpigfe1koCWQ_M=&h=345&w=650&sz=25&hl=en&start=16&itbs=1&tbnid=ANLJO5LFsR7rMM:&tbnh=73&tbnw=137&prev=/images?q=inkjet+printer&hl=en&safe=active&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.walyou.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/inkjet-printer-ink-cartridge-trick.jpg&imgrefurl=http://www.walyou.com/blog/2009/02/26/inkjet-printer-ink-cartridge-trick/&usg=__sznEV5O9XazKsfjEk5qUfr2NzqA=&h=322&w=364&sz=13&hl=en&start=5&itbs=1&tbnid=ZzlKEF1xyfK4qM:&tbnh=107&tbnw=121&prev=/images?q=inkjet+printer+cartridge&hl=en&safe=active&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://content.etilize.com/Large/1010042509.jpg&imgrefurl=http://www.greenlightoffice.com/office/stationery/indexc440.html&usg=__S6Fqi2qHqVR5IGnHfTGgtvPY-0o=&h=300&w=300&sz=51&hl=en&start=14&itbs=1&tbnid=sJGpJIlyH2aOoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=inkjet+printer+cartridge&hl=en&safe=active&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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 Output Devices  وحدات اإلخراج -3

  Laser Printersطابعات اللٌزر

تطبع صفحة تلوى األخرى بعد : 

 مسحها  ضوئٌا وتستخدم عبوة

 .وأشعة اللٌزر Toner حبر
 

 
وجودتها وكذالك  تتمٌز طابعات اللٌزر بسرعتها

هدوءها لكن تبقى تكلفتها مرتفعة خاصة لطباعة 

 .  األلوان

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://dfwrecycledcomputers.com/store/images/brother-hl-5040-laser-printer.jpg&imgrefurl=http://dfwrecycledcomputers.com/store/index.php?main_page=index&cPath=2&usg=__4FTX8LNtcAn8Z2cyIONue_Hf5QY=&h=419&w=466&sz=27&hl=en&start=18&itbs=1&tbnid=Awcg-NZGEUvl8M:&tbnh=115&tbnw=128&prev=/images?q=laser+printers&hl=en&safe=active&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.supplierlist.com/photo_images/105747/Laser_Printer_Toner_Cartridge.jpg&imgrefurl=http://www.supplierlist.com/manufacturer-cake_printer.htm&usg=__L5vKSEujlYn0jytbA5d5dVCF9MU=&h=500&w=500&sz=40&hl=en&start=13&itbs=1&tbnid=b4nL9fX8TtkeWM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=laser+printers+toner&hl=en&safe=active&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


ٌرٍر ٌه ٘زا اٌدٙاص 

 .ٌالعرّاع اٌى األصٛاخ  

 اٌغّاػاخ اٌصٛذٍح



 ٘ٛ خٙاص ٌٕغخ اٌٍّفاخ ِٓ   

 اٌىّثٍٛذش ػٍى أششطح شثٍٙح

 تأششطح اٌرغدًٍ ذغّى 

 .اٌىاسذشٌذج 

 ٌّىٓ اْ ٌٛضغ ِسشن اٌششٌظ  

 اٌّّغٕظ داخً صٕذٚق اٌىّثٍٛذش

 .اٚ ٌٛصً ِؼٗ تغٍه خاص  

 ِسشن اٌششٌظ اٌّّغٕظ

Tape Drive 
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 Output Devices  وحدات اإلخراج -3

ٌربط بالحاسب وهو جهاز  : (Data Show)خٙاص اٌؼشض  -4

وثائق  ما ٌعرضه الحاسب من شاشة كبٌرة أو الحائطعلى  لعرض

وهو ٌستخدم فً المحاضرات التعلٌمٌة . على شاشتهورسوم وفٌدٌو 

 .والمؤتمرات واالجتماعات



34 

 Output Devices  وحدات اإلخراج

عبارة عن آلة رسم  ( :الراسمات)طابعات الرسوم الهندسٌة  -2

أقالم تدار من طرف الحاسب الملونة تحتوي على مجموعة  تشبه الطابعة

تمتاز بدقتها مقارنة . إلظهار النتائج على شكل خرائط وأشكال بٌانٌة و برمجٌات خاصة

، ودراسة الزالزل األرضٌة وفً أنظمة مع الطابعات و تستعمل  فً مكاتب المهندسٌن

 .التصمٌم باستخدام الحاسب
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