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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  









تكون على شكل إشارات 

 (.1 ,0كهربائية )

 





Saif 

01110011 01100001 01101100 01100110 

 

 )أ(

01101100     01101111   01101000   01100011   01110011  

 )ب(

01100111     01101111   01101111   0100100  

 )ج(

011100111   01100101  01110111  01000100    01001111   01100110 

 



(, حتى يستوعب جميع الملفات تيرابايت1أختار الحاسب ذا السعة )

التي سوف يخزنها المستخدم مهما تزايد حجمها وال يحتاج لتغيير 

 للتطور التكنولوجي المتسارع. الجهاز في مدة قصيرة نظرا  

 





من المعروف أن الحاسب اآللي يعمل بالنظام الثنائي, ومن هنا 

 .1024= 10^2, 2ة على العدد تكون وحدة القياس مبني

 

 .التيرابايت                  

 

 .جيجا بايت 750

 





 .التفاح والبرتقال نوعان من أنواع الفواكه 

  في اختبار الرياضيات. %90حصلت فاطمة محمد على 

  في اختبار القدرات. %60حصلت فاطمة محمد على 

  كيلو جرام. 70يزن محمد عبد هللا 

 ب بجامعة الملك سعود.محمد عبد هللا طال 



 تستخدم التقنية الرقمية. ؛نعم

 











( 0.1تبنى على المنطق الرقمي )

 في تمثيل البيانات داخل األجهزة.

 النظام الثنائي

 وحدات القياس

 البت

 البايت

 الميجابايت

1 

 

 الجيجابايت

 التيرابايت

 التخزين

 خراجاإل

 المعالجة

حاسب التحكم أو 

 الحاسب الضمني

 الحاسب الشخصي

 محطة العمل

 الحاسب الخادم

 ليأنواع الحاسب اآل ليوظائف الحاسب اآل

هو جهاز رقمي يمكن برمجته 

دخال البيانات ومعالجتها إب

 خراجها.إو وتخزينها

 الجهاز الرقمي

 بيانات

 معلومات



 



 .بايت

 .التقنية الرقمية 

 .الكيلوبايت 

 .المعلومات 

 .البت 

 

 .لشخصيالحاسب ا

 .الحاسب الخادم 

 .الحاسب المركزي 

 .حاسب التحكم أو الحاسب الضمني 

 

 

 

 

 

 

 











 أنواع الحاسب. 

 الخادم. 

 الحاسب الشخصي. 

  حاسب التحكم أو

 .الحاسب الضمني

 محطة العمل. 

 الحاسب المركزي. 

 











 المعالج

 الذاكرة العشوائية















 
 
 





 المعالج

 الذاكرة

وحدات 

 راجاإلخ

 المكونات المادية

 لوحة المفاتيح

 الفأرة

 الماسح الضوئي

 الكاميرا

 شاشة اللمس

 المايكروفون

ذاكرة القراءة 

 فقط

ذاكرة القراءة 

 العشوائية

 معبر نقل البيانات

 ثقوب التوسعة

 

 قرص الفيديو الرقمي

 ذاكرة الفالش

 القرص الصلب

 القرص المدمج

 المنافذ





 

 

 

 

 اللوحة األم

 القرص الصلب

 المعالج

 الماسح الضوئي

ذاكرة القراءة 

 العشوائية

 ذاكرة الفالش

 تخزين إخراج إدخال تخزين

4 

2 
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 .إما أن تكون لوحة المفاتيح غير موصلة جيدا  بالكمبيوتر 

 .أو توقف استجابة لوحة المفاتيح أو نظام التشغيل 

 .أو أن لوحة المفاتيح قد تلفت 



 من أشهر الشركات المصنعة ألجهزة الحاسب: .1

Toshiba. 

apple. 

dell. 

Packard bell. 

SONYVAIO. 

Alien ware. 

Lenovo. 

SAMSUNG. 

Hewlett packard. 

 ASUS. 

Acer. 

 

 أنواع الفأرة المستخدمة في األسواق: .2

 ".Ball Mouseفأرة الكرة "

 ".Optical Mouseالفأرة األوبتيكال "

 ".Laser Mouseفأرة الليزر "

 ".TrackBallفأرة تتبع الكرة "















 ؛ يعمالن بشكل سليم.نعم                                       



. نربط الجهاز بالتلفاز عن طريق سلك Imation Media Pro HDDنقوم بشراء جهاز  .1

HDMI  الذي ينقل لنا الصورة بدرجة عالية الوضوحHD. 

الوضوح أساسا . أو عن طريق وصلة التلفاز العادية  في حال كان الملف لدينا هو عالي .2

وتسمى ”. أصفر“, والفيديو في سلك واحد ”أحمر وأبيض“التي تنقل الصوت في سلكين 

التي تنقل الصورة فقط  Component. أو عن طريق وصلة compositeهذه الوصلة 

حمر وأخضر أ“؛ ألنها تفصلها لثالثة قنوات compositeبدرجة أعلى وضوحا  من وصلة 

الجهاز يدعم كل صيغ الفيديو وصيغ الصور التي نستخدمها في الغالب, كما ”. وأزرق

 .xVidو  Divxيدعم الملفات المضغوطة باستخدام  

هو في األساس عبارة عن قرص صلب يأتي  Imation Media Pro HDDهذا الجهاز  .3

ة ألن نصله بجهاز (, ولهذا فال حاجتيرابايت 1جيجا ) 1000جيجا إلى  500بسعة من 

 قرص صلب خارجي.

كما أنه يظهر الترجمة لملفات الفيديو إذا وضعناها بنفس المجلد وبنفس االسم دون الحاجة  .4

لدمجها مع ملف الفيديو. لكنه ال يظهر الترجمة العربية حتى اآلن, وبالتالي نحتاج لتحويل 

 .idxإلى النسق الصوري  srtالترجمة التي لدينا من نسق 



تحديد أفضل نوع من الطابعات التي يمكن شراؤها, يجب علينا أوال  تحديد الهدف قبل 

أم لطباعة صور ” أبيض وأسود“من شراء هذه الطابعة, فهل تريدها لطباعة الوثائق 

"؟ ولعل أفضل ما يمكن شراؤه والذي يعتبر الحل المناسب لطباعة جميع المهام ملونة“

؛ حيث تمكنك مثل ”طابعة الصور“العائلية هي اليومية باإلضافة للصور الشخصية و

هذه الطابعات بطباعة الوثائق والملفات الخاصة باللون األسود واألبيض, أو الملون, 

وفي نفس الوقت تكون مثل هذه الطابعات قادرة على طباعة صورك الشخصية 

عة والعائلية, وبالتالي فهي تغنيك عن الذهاب إلى محالت الطباعة, وتمكنك من طبا

صورك في أي وقت تريد وبكفاءة وجودة تنافس طباعة المحالت المتخصصة في مثل 

هذا المجال, مع األخذ بعين االعتبار نوعية الورق ونوعية الحبر المستخدم في طباعة 

الصور. وأيضا  ثمن الحبر والورق المستخدم في هذه الطابعة, وعدد العبوات التي يجب 

 الل االستعمال.استبدالها في حال انتهائها خ













  يحتوي على واجهة مستخدم تعمل باللمس جديدة مشابه إلى واجهة  8ويندوز

 ميكروسوفت مترو يستند إلى نظام التشغيل ويندوز موبايل.

 ( استبدال قائمة ابدأstart  بشاشة البداية التي تحتوي على تطبيقات مثبتة مسبقا )

مما يجعله حتى أكثر إثارة لالهتمام  ورموز البرمجيات في وادهة حية ديناميكية صغيرة

 بالعمل.

  عدد كبير من التطبيقات بما في ذلك األدوات والمرافق والبرمجيات في  8يقدم ويندوز

, حيث يمكنك الشراء مباشرة أو تحميل التطبيق لجهاز الكمبيوتر Windowsمتجر 

 الخاص بك.

  يتوافق مع التكنولوجيات الناشئة مثل دعمه لـUSB 3.0 الحوسبة السحابية ,Sky 

Drive التمهيد اآلمن وهندسة الطاقة المنخفضة ,ARM. 

  بما في ذلك  8إضافة تكامل حساب مايكروسوفت الستخدام جميع تطبيقات ويندوز

 البريد, الماسنجر, .... إلخ.

  دعم أجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية للمساعد الشخصيCortana. 

  المحمولة واألجهزة اللوحية بشاشات صغيرة. سيتوفر للهواتف 10ويندوز 

  يحمل متصفح جديد. 10ويندوز 

  10تطبيقات أوفيس موحدة في ويندوز. 

  10تطبيقات موحدة جديدة في ويندوز. 

  تجربة جديدة لمستخدميXbox Live  مع تطبيقXbox  10الجديد في ويندوز. 

 .لوحة للتنبيهات وتصميم جديد للوحة التحكم 





 ةنظام تشغيل نوافذ بواجهة رسومي ألنه؛ (WINDOWSنوافذ ) نظام التشغيل

ويمكن  ,بسيطة وغير معقدة كما يسمح بعمل أكثر من برامج في الوقت نفسه

 جهرة التي تصنعها الشركات المختلفة.ألاستخدامه على الكثير من ا

 





ه يتميز بواجهة رسومية حديثة ؛ ألن(فونأيختار هاتف )أ

 بشكل دائم. ويخضع للتحديث والتطوير

 



 لف تطبيقأ 600 لف تطبيقأ 650 لف تطبيقأ 100

 سهل االستخدام سهل االستخدام سهل االستخدام

 يوجد يوجد يوجد





برامج مجتمعة تقوم بإدارة جهاز الحاسب وتتحكم 

 لتطبيقاتافي عمل المكونات المادية و

 

 نظام التشغيل نوافذ

 

نظام التشغيل 

 يونيكس

 
أبل  نظام تشغيل

 ماكنتوش

 

Android 

 

Windows phone 

 

أنظمة تشغيل 

 األجهزة الذكية

 

مهام نظام 

 التشغيل

 

 تشغيل وإيقاف جهاز الحاسب

 

 إدارة العمليات التي تقوم بها وحدات الحاسب

 
 إدارة العمليات التي تقوم بها وحدات الحاسب

 





جميع أنواع الحاسبات على صدارات تعمل مع إنظام التشغيل يونيكس يوجد له عدة أن 

نظام التشغيل  أما ,اختالف أحجامها وأنواعها وتعمل على أنواع مختلفة من المعالجات

 صدارات نظام التشغيل يونيكس التي تعمل مع الحاسبات الشخصية.إحد ألينكس فهو 
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 الستعراض البرامج وتشغيلها. ( ابدأفتح قائمة )ا .1

 



 ( وانقر عليه.الدفترن قائمة البرامج )اختر م .2

 

 كتب عما أعجبك في برامج يقدمها جهاز الحاسب.ا .3

 



 قم بحفظ ما كتبته عن طريق النقر على ملف ثم حفظ باسم. .4

 

 ( والتي سوف تظهر في شريط المهام.ابدأ( من قائمة )الدفترافتح برنامج ) .1

 

تثبيت هذا نامج واختر )اليمين على الرمز الخاص بالبر ةاضغط على زر الفأر .2

 (.البرنامج إلى شريط المهام

 



 (.تخصيصر )ختانقر بزر الفأرة األيمن على سطح المكتب, ثم ا .1

 

 نقر على رابط خلفية سطح المكتب.ابعد ظهور نافذة تخصيص سطح المكتب,  .2

 



تظهر نافذة اختيار الصورة, قم بتحديد الصورة التي أرغب بجعلها خلفية لسطح  .3

 (.حفظ التغييراتنقر على زر )ام ث المكتب,

 

 .سوف تظهر في شريط المهام ي( والتابدأ( من قائمة )الدفترافتح برنامج ) .1

 



ال تثبيت هذا البرنامج اليمين على الرمز الخاص بالبرنامج واختر )ة اضغط على زر الفأر .2

 (.إلى شريط المهام

 











 الطريقة األولى:

 .( ابدأانقر على زر ) .1

 .(رامجكافة البر )اخت .2

 .تظهر قائمة بالبرنامج المثبتة على الحاسب والبرامج الملحقة مع نظام التشغيل .3

 .ر أحد البرامج الملحقة لتشغيله مثال  برنامج الرساماخت .4

 



 الطريقة الثانية:

 

 نقر على أحد اختصارات البرامج الحديثة التي تظهر في الجزء األيمن من قائمة ابدأ.ا .1

 

 تشغيله. ر البرنامج المرادختا .2

 



  .مجلد الصور .1

 .مجلد المستندات .2

 

2 
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 .نقر على زر الفأرة األيمن بمكان فارغ على سطح المكتبا .1

 .(جديدر )ختاتظهر قائمة مختصرة,  .2

 



 (.صورة نقطيةر نوع الملف )ختا .2

 يظهر ملف صورة نقطية على سطح المكتب جاهز للتسمية. .3

  Enter) )نقر على اإلدخال ااسم الملف, ثم  .4

 انقر على زر الفأرة األيمن على الملف المراد قصه. .5

 (.قصر )ختا .6

 



 (.صورريد وضع الملف بداخله وهو مجلد )تنتقل إلى المكان الذي ا .7

 ( لصقر )ختانقر على زر الفأرة األيمن داخل المجلد وا .8

 



ينقل نسخه طبق األصل  النسخن أ يالفرق بين عمليتي النسخ والقص ه

مما يجعل للملف نسختين, أما  ياالحتفاظ بالملف األصل من الملف مع

 ريد لصقه فيه.أ يمن مكان الذ يفإنه ينقل الملف األصل القص

 

نستطيع استعادتها  يلك ؛يتم نقل الملف بعد حذفه إلى سلة المحذوفات

مرة أخرى في أي وقت إال في حالة إزالتها بصورة نهائية من سلة 

 تعادتها إال باستخدام برامج أخرى.المحذوفات فإنه ال يمكن اس

 











الفرق بين الملفات والمجلدات أن المجلدات تحتوى على مجموعة من الملفات والمجلدات 

 و نقطية.أالفرعية, أما الملفات فتحتوى على بيانات ومعلومات سواء كانت حرفية 

 

 

 

 



 أنقر على زر الفأرة األيمن في مكان فارغ على سطح المكتب. .1

 (.جديدر القائمة المختصرة, أختار )تظه .2

 (.مجلدأختار ) .3

 يظهر مجلد جديد جاهز للتسمية. .4

 المجلد, ثم أنقر على زر اإلدخال في لوحة المفاتيح. يسمأ .5
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انقر على األداة المرغوب إزالتها مع االستمرار بالنقر عليها  .1

 بالزر األيسر.

 تظهر عالمة اإلزالة بأعلى الشاشة. .2

 ب األداة مع االستمرار بالنقر إلى مكان عالمة اإلزالة.اسح .3

 سوف تُحذف األداة. .4



Messenger. 

Facebook. 

WhatsApp Messenger. 

UC Browser. 

Viber. 

LINE. 

Google - Chrome. 

Twitter. 

Clean Master - Boost&Applock. 

Instagram. 

Imo. 

SoundCloud. 



 األندرويد تنزيلها من المتجر الخاص به.هي برامج جاهزة يستطيع  التطبيقات:

ندرويد, ونستطيع من خاللها التعامل مع الجهاز وضبط كل هي كل ما يخص األ األدوات:

 شيء يخصه.

 

 



 افتح قائمة التطبيقات. .1

 عدادت.انقر على زر اإل .2

 .ى( من القائمة اليسرالوقت والتاريخانقر على ) .3

 تظهر إعدادت ضبط الوقت والتاريخ. .4
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