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 computer componentsمكونات الحاسوب 

ال ٌوجد جزء واحد ٌسمى جهاز الحاسوب وانما الحاسوب ٌتكون من اجزاء كثٌره 

والتً ٌمكن لمسها  hard wareتعمل معا تشمل جزئٌن رئٌسٌن االجزاء المادٌه 

او البرامج التً تشٌرالى التعلٌمات واالوامر التً تواجه  softwareوالبرامجٌات 

ضح االجهزه الرئٌسٌه واالكثر ( ٌو1-2االجزاء النجاز وظائف معٌنه الشكل )

شٌوعا فً الحاسوب المكتبً واي حاسوب محمول له اجزاء رئٌسٌه مماثله لكن 

 تدمج بشكل ٌشبه دفتر مالحظات كبٌره 

سنتطرق فً البداٌه الى االجزاء المادٌه للحاسوب متمثله باجهزه االدخال واجهزه 

 ٌر المادٌه البرامجٌاتاالخراج ووحده المعالجه المركزٌه ثم نتطرق لالجزاء غ

 الكٌان المادي للحاسوب 2-2

 اجهزه االدخال 2-2

ٌستخدم هذه االجهزه الدخال البٌانات باشكالها المختلفه الى جهاز الحاسوب من 

 اهمها

 keyboardلوحه المفاتٌح -

 standard input deviceتعد لوحه المفاتٌح وسٌله جهاز االدخال االساسٌه 

ادخال البٌانات الحرفٌه والرقمٌه وتنفٌذ االوامر وهً لوحه للحاسوب وتستخدم فً 

التً  qwertyتحتوي على مفاتٌح مرتبه مثل االله الكاتبه وتتبع المعاٌٌر القٌاسٌه 

 تشٌرالى المفاتٌح السته اعلى لوحه المفاتٌح 

كوٌرتى هو التصمٌم االكثر االستخدامات للوحات المفاتٌح االنجلٌزٌه الٌوم االسم 

تً اتى من اول سته مفاتٌح فً هذه اللوحات تم تصمٌم لوحه المفاتٌح هذه فً كوٌر

 بواسطه مبتكر االله 1781عام 

 

 اقسام لوحه المفاتٌح-



 

 

نقسم االزرار الموجوده على لوحه المفاتٌح وتبعا على لوحه المفاتٌح وتبعا لنظم 

 التشغٌل الحدٌثه الى عده مجموعات استنادا لوظٌفتها الى

الكتابه االبجدٌه الرقمٌه: تتضمن مفاتٌح االحرف واالرقام وعالمات  مفاتٌح 0

 الترقٌم والرموز

مفاتٌح التحكم: ٌتم استخدام هذه المفاتٌح وحدها او مع المفاتٌح الداء اجراءات  0

من اكثر مفاتٌح التحكم التً  .windos escومفتاح شعار  alt,ctrlمعٌنه ٌعد مفتاحا

 ٌتم استخدامها

الوظائف :ٌتم استخدام مفاتٌح الوظائف الجراء مهام محدده وترمز هذه مفاتٌح  0

 وتختلف وظٌفه هذه المفاتٌح من برنامج الى اخر f1.f2.f3المفاتٌح ب

مفاتٌح التنقل: ٌتم استخدام هذه المفاتٌح للتنقل فً جمٌع انحاء المستندات او  0

هم صفحات وٌب كما تستخدم لتظلٌل النصوص وتتضمن مفاتٌح االس

insert,delet,pagedown,up page,end,home 

لوحه المفاتٌح الرقمٌه: تتمٌز بانها فً متناول الٌد الدخال االرقام بسرعه هذه 0

 المفاتٌح مجمعه معا فً شكل مجموعه مثل الحاسبه التقلٌدٌه او اله الجمع

 الماوس )الفاره( -

او بدون سلك وٌعتبر جهاز صغٌر بحجم قبضه الٌد ٌتم توصٌله للحاسوب عبر سلك 

من اجهزه التاشٌر الوظٌفه االساسٌه للماوس عندما ٌتم تحرٌكه هً تحوٌل حركه 

الٌد الى اشارات ٌستطع الحاسوب فهمها والتعامل معها مما ٌحرك السهم المؤشر 

على الشاشه وٌمكن للمستخدم من تحدٌد انواع االفعال التً ٌقوم بها الحاسوب عند 

حً الماوس سواء ضغطا مفردا او ضغطا مزدوجا ٌوضح الضغط على احد مفتا

 اشكال مختلفه لمؤشر الماوس حسب موقع ووظٌفه ونوع البرامج المفتوح

 وهناك العدٌد من انواع اهما-

الماوس المٌكانٌكً )ذو الكره( ٌعتمد فً التعرف على حركه الماوس على كره  0

 الٌا داخل الماوس )وهذا النوع قلٌل الوجود فً االسواق ح

 الماوس الضوئً ٌعتمد على اتجاه شعاع من الضوء المركز اسفل الماوس 0



 

 

الماوس اللٌزر وهو احدث انواع الماوس وهذا الماوس اعلى دقه وسعرا من  0

الماوس الضوئً والدقه العالٌه لن ٌحتاجها اال المصممٌن المحترفٌن واصحاب 

 االلعاب السرٌعه والدقٌقه

 واللٌزري بالحاسوب عن طرٌق وٌتم ربط الماوس الضوئً

 usb usbماوس سلكً عن طرٌق سلك ٌوصل الماوس بالحاسوب ٌوجد نوعٌن  0

'ps2 ( افضل اذا كان المنفذportمتوفر ) 

ماوس السلكً باستخدام الموجات الرادٌوٌه هذا النوع ٌتصل للحاسوب بدون  0

ٌما ٌتعلق بالماوس هً االكثر شعبٌه ف rfاسالك لحرٌه االستخدام وتقلٌل االسالك ,

الالسلكً ولكن ٌعٌبه ضروره استخدام وصله استقبال ٌتم شبكها بمنفذ وصله 

بالرغم من صغر هذه الوصله اال انها قد تضاٌق  usbاستقبال ٌتم شبكها بمنفذ 

  usbاصحاب الحواسٌب المحموله والذٌن ٌرغبون بتوفٌر منفذ 

ٌا ولكن استخدامه شائع مع ماوس السلكً باستخدام البلوتوث :نوع جدٌد نسب0

الحاسوب المحمول ٌتمٌز بانه ال حاجه لربط اي وصله بالحاسوب اذا كان الحاسوب 

 rfٌحتوي على خاصٌه البلوتوث وبخف ذلك ٌستخدم وصله استقبال مشابهه لماوس 

 

 

 

 

 

 

 

 


