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 لمحة عامة عن عمم الحاسوب

جراء Computerب و الحاس : آلة الكترونية تقوم بمعالجة البيانات وتخزينيا واسترجاعيا وا 
 العمميات الحسابية والمنطقية بسرعة عالية.

 ب:و ميزات الحاس

 تخزين المعمومات واسترجاعيا في أي وقت. .1

جراء العمميات الحسابية والمنطقية.تنسيق النصوص  .2  والخطابات وا 

 البرمجة عمى الحاسب عبر إتقان لغات البرمجة. .3

ىي الشكل الخارجي الذي تظيره تمك البيانات دون أن يتمكن اإلنسان من  :Dataالبيانات 
 إدراك معناىا.

ان ىي المعنى أو المفيوم الذي يتم إدراكو من قبل اإلنس  :Informationالمعمومات 
 لبيانات محددة.

  ظيارىا بشكل تنتج المعمومات بعد أن يتم إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتيا وا 
 مفيوم بالنسبة لإلنسان.

 :مكونات الحاسب

ىو عبارة عن القطع والممحقات التي يتكون منيا الجياز أي  :Hardwareالمكون المادي  -1
 المكونات التي يمكن لمسيا ومشاىدتيا.

ىو عبارة عن المكونات غير الممموسة والتي يتم تعامل معيا  :Softwareالمكون البرمجي  -2
 عند تشغيل الحاسب وتشمل نظام التشغيل ولغات البرمجة والتطبيقات والبرامج المتنوعة.

  

الجلسة األولى  -علم الحاسوب

 عملي
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 :المكونات المادية

 :تقسم المكونات المادية لمحاسب إلى 

 قارئ األعمدة .. -الماسح الضوئي  -الفأرة  -وحدات الدخل: لوحة المفاتيح  .1

 السماعات ..... –الطابعة  –وحدات الخرج: شاشة العرض  .2

جراء العمميات الحسابية CPUوحدة المعالجة المركزية  .3 : ميمتيا معالجة البيانات وا 
 والمنطقية عمييا.

تستخدم لمحفظ المؤقت لمبيانات وذاكرة القراءة  RAMوحدة الذاكرة: الذاكرة العشوائية  .4
 وتحتفظ بالبيانات األساسية التي يحتاجيا الجياز لإلقالع ROMفقط 

 األقراص الضوئية  –األقراص المرنة  –وحدات التخزين: األقراص الصمبة  .5

 :وحدات قياس سعة التخزين

 (.1,1: يعبر عن اإلشارة الكيربائية التي تممك حالتين فقط موجبة أو سالبة )Bitالبت  .1

أرقام ثنائية أي أنو يمثل حرف أو رقم عشري أو إحدى العالمات  8: يمثل Byteالبايت  .2
 التعجب ...( –)االستفيام 

 ( بايت.1124: يتكون الكيمو بايت الواحد من )K.Byteالكيمو بايت  .3

 ( كيمو بايت.1124: يمثل الميغا بايت )M.Byteالميغا بايت  .4

 ( ميغا بايت. 1124: يمثل بدوره )G.Byteغيغا بايت  .5
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 :نات البرمجيةالمكو 

 :تقسم المكونات البرمجية لمحاسب إلى 

نظام التشغيل: وىو البرمجيات األساسية ألي حاسب ويعتبر األرضية لمتعامل مع  .1
 المستخدم.

إدارة  –البرامج المساعدة: برمجيات مساندة أو مرافقة لنظام التشغيل )حماية البيانات  .2
 التحكم بالممفات والمجمدات(. –الميام 

البرمجة: برمجيات خاصة تستخدم لصناعة برمجيات أخرى باستخدام عبارات لغات  .3
 وشيفرات برمجية خاصة.

-Word-Excelالتطبيقات: وىي برمجيات مخصصة ألداء غرض أو وظيفة معينة ) .4

Acces- Photoshop… ) 

 :شبكات الحاسب اآللي

 :ا البعض مجموعة من أجيزة الحاسب وبعض األجيزة األخرى مرتبطة ببعضي  الشبكة
 لمشاركة الموارد وتبادل البيانات.

 :أنواع الشبكات  

: وىي شبكة موجودة في منطقة جغرافية محدودة في مبنى واحد أو LANشبكات محمية  .1
 عدة أبنية متجاورة.

: شبكة موجودة في منطقة جغرافية واسعة وقد تمتد لتشمل مدن WANشبكات الموسعة  .2
 وبمدان متعددة.

  :مشاركة البرامج  –مشاركة األجيزة  –مشاركة البيانات والمعمومات فوائد الشبكات– 
  حماية المعمومات ....
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 أساسية: مفاهيم

تحمل عددًا ّن المجّمد بمثابة مكتبة يكمن الفرق بين الممف والمجمد، أ :الفرق بين الممف والمجمد
كما يمكن تحويمو لمجمد من الممفات، كما أّنو يحتوي عمى ممفات ذات صفات متنّوعة ومختمفة، 

مضغوط عن طريق برامج معّينة، أي باستطاعتنا تصغير حجمو ليأخذ مساحة أصغر، أو لتمييزه 
المتسمسمة التي  ناتفي حال كان يحتوي عمى ممفات خاصة، أّما الممف فيو مكان لتخزين البيا

 .تحمل صفة واحدة، حيث تختمف ىذه البيانات من حيث اليدف والتخزين

ىي حزمة مكتبية من إنتاج شركة مايكروسوفت : Microsoft Officeسوفت أوفيس مايكرو 
، وبرنامج Wordلمبرمجيات، تضم مجموعة من البرامج المكتبية كبرنامج تحرير النصوص 

وغيرىا....، وتقوم الشركة  PowerPoint، وبرنامج العروض التقديمية Excelقواعد البيانات 
 بإضافة نسخ مطورة من البرنامج كل فترة.


