
 

 

 مة في الحاسب االلي مع الحلاسئلة عا

قدّم الحاسب اآللي العديد من الميزات للُمجتمعات على العُموم مع اختالف المسارات العمليّة، وعن تلك األهميّة نقوم على 

 طرح الباقة المميّزة اآلتية من أقوى أسئلة عن الحاسب اآللي: 

  ما هو التّعريف الّرسمي للحاسب اآللي؟ السؤال:  •

كن تعريف الحاسب اآللي على أنّه اآللة أو الجهاز اإللكتروني القابل للبرمجة ليقوم على أداء مجموعة  يُماإلجابة:  •

 من العمليات الحسابيّة الّطويلة والُمعقّدة خالل مدّة قصيرة للغاية. 

 ما هي المكّونات األساسيّة )الهارد وير( التي يقوم عليها الحاسب اآللي؟ السؤال:  •

اء الماديّة من الحاسب الذي تمتلكه، وتشمل لوحة المفاتيح والماوس،  يُقصد بالهارد وير هي األجزاإلجابة:  •

 باإلضافة إلى األجزاء الداخلية التي ترتبط باللوحة األم، وكافّة مكّونات الجهاز الملموسة.

 ما هو المقصود بالسوفت وير، أو األجزاء البرمجيّة من الحاسب اآللي؟ السؤال:  •

الحزم أو البرامج التي تقوم على تنظيم عمل المكونات   إّن البرمجيات السوفتوير هي عبارة عن جميعاإلجابة:  •

الداخلية للجهاز الحاسب، وتقوم على إخبارها بالطريقة الُمثلى للعمل، ومن األمثلة على ذلك )متصفحات الويب،  

 وبرامج النصوص، واأللعاب وغيرها من التطبيقات التي تُنّظم وتستثمر موارد الحاسب لشيء ما(

 حاسب اآللي للمّرة األولى في تاريخ البشريّة، وما هي مواصفات ذلك االختراع؟متى كان اختراع الالسؤال:  •

تّم التوّصل إلى اختراع الحاسب اآللي للمّرة األولى مع تاريخ بداية األربعينات من القرن العشرين، وقد اإلجابة:  •

 زين.كان الحاسب كبير الحجم وبطيء للغاية، عالوةً عن كونه ال يمتلك سوى مساحة صغيرة جدًا للتخ

 ؟عددّ خمسة من أهم االستخدامات التي يُمكن استثمار اختراع الحاسب اآللي فيهاالسؤال:  •

في قّطاعات )البنوك والمصارف على أنواعها، وفي مسارات األبحاث على اختالف أنواعها، وفي اإلجابة:  •

مسارات الّطب والجراحة وغيرها، وفي المعاهد والجامعات والكليّات، وفي مسارات العمل الهندسي، وفي 

 المجال العسكري، بعد أن فتح الحاسب اآللي آفاق واسعة لتصميم األسلحة والتخطيط للعمليات. 

  ما هي وظائف الحاسب اآللي األساسية في عملية التشغيل؟السؤال:  •

 اإلجابة:  •

o  عملية اإلدخالInput:  وهي العمليةّ التي يجر يمن خاللها إدخال المعلومة إلى الحاسب، عبر األجزاء

 الخارجيّة كالماوس والكيبورد وغيرها.

o  عملية المعالجةProcessing:  وهي العمليّة التي تتلو عمليّة اإلدخال، حيث يقوم الحاسب على إجراء

على معلومات جديدة، وربط المعلومات القديمة عن تلك األمور العمليات الحسابيّة الالزمة للُحصول 

 التي تّم إدخالها. 

o  عملية اإلظهار أو اإلخراجOutput وهي العملية التي يقوم الحاسب من خاللها بإظهار المعلومات :

 التي تّم إدخالها بعد معالجتها بالشكل الجديد. 

o  عملية التخزينStorageلها حفظ العمليات التي تّم العمل عليها من أجل : وزهي العمليّة التي يتم خال

 الوصول إليها في أوقات أخرى. 

 اسئلة عامة في الحاسب االلي لالطفال 

يتوّجب أن يتم تنمية الدّماغ لدى الّطفل بأحدث المعلومات عن الحاسب اآللي، ليكون قادًرا على االستثمار األمثل لهذا 

 طلّب منه ذلك، وعن تلك األهمية نقوم على طرح األسلة اآلتية:االختراع في كافّة المسارات التي يت

 

 ما هي األجهزة التي ترتبط ارتباًطا ُمباشًرا في الحاسب اآللي؟ السؤال: •

نستخدمها بشكل يومي، وأهّمها )الهواتف الذكيّة، وأجهزة التلفاز، وأجهزة األلعاب    تتعدّد األجهزة التي اإلجابة: •

 ألجهزة القابلة لالرتداء )الوارليس( باإلضافة للساعات الذكية والسماعات الذكيّة أيًضا(.على اختالف أنواعها، وا

 ما هو الحاسب اآللي من طراز الماكنتوش، ومتى تّم طرحه في األسواق للمّرة األولى في العالم؟  السؤال: •

مستخدم، وتستخدم نظام  )انتر فيس( رسومية لل هو أّول حاسوب شخصي يتم طرحه في األسواق بواجهة اإلجابة: •

 للميالد.  1984تشغيل من طراز )ماك او إس إكس( وقد تّم طرحها للمرة األولى في العام 

 ما هي المكّونات األساسيّة للحاسب اآللي في داخل الجهاز األساسي؟ السؤال: •



 

 

معالجة المركزيّة، يشمل الحاسب اآللي على عدد من األجزاء الُمهّمة، أبرزها )اللوحة األم، وحدة ال اإلجابة: •

ذاكرة الوصول العشوائي، بطاقة الشاشة، وحدات تخزين القرص الصلب، أو ما يُعرف بوحدات تخزين الحالة  

الثابتة أو المتحركة على اختالف أنواعها، الوحدة الُمخّصصة لتزويد الحاسب بالطاقة، الوحدة المسؤولة عن  

 التبريد.

 ا الحاسب اآللي؟ما هي الخصائص التي يتميّز به السؤال: •

اإلجابة: يتميّز الحاسب اآللي بعدد من الخصائص أهّمها )السرعة في العمل، الكفاءة، التخزين الكبير،  •

 االستمراريّة، تعدّد المهام التي يُمكنه القيام بها(. 


