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الثورة  للتقنية واستخداماتها في خدمة اإلنسانية ، حيث مع ظهور  الماضية تطورًا متواصاًل  القرون  شهدت 
السيادة  كانت  العشرين  القرن  وفي  البخارية  اآلالت  تقنية  ثم ظهرت  الميكانيكية  اآلالت  تقنية  الصناعية سادت 
لتقنية اإللكترونيات واالتصاالت والتي نجم عنها تطبيقات وأجهزة حديثة سخرها الله تعالى لإلنسان مما سهل 
له كثيرًا من أمور الحياة كأجهزة الهاتف والراديو واالتصال عبر األقمار الصناعية وأجهزة التحكم اإللكترونية في 

المصانع والمعامل والمنازل.
وفي العقود الماضية من هذا القرن كان اختراع الحاسب اآللي لجمع ومعالجة المعلومات وشهدت السنوات 
األخيرة تطورًا مذهاًل في سرعة وأداء الحاسب اآللي وانخفاض حجمه وتكلفة إنتاجه ونجم عن ذلك تغييرات 
في  جديدة  تطبيقات  إلى  والتوصل  آفاق  طرق  للبشرية  أتاح  مما  التقنية  االستخدامات  من  العديد  في  عظيمة 
التطبيقات ال يستغنى  الحياة األخرى وصارت هذه  المجاالت االجتماعية والعلمية والصناعية ومعظم جوانب 
عنها من قبل األفراد والمؤسسات في تيسير أمور الحياة اليومية نحو آالت الصرف البنكي ، ونظم الحجز المركزي 
في قطاعات الخدمات كالطيران ومن قبل المهندسين والمعماريين في الجهات الحكومية المختلفة إلى غير ذلك 

من أمثلة.
بمجاالت  التقني  التطور  ولمتابعة  المعاصرة  للحياة  وضرورتها  الحاسب  لتقنية  والفهم  التوعية  وألهمية 
الحاسب، جرى إقرار منهج جديد للحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية في مدارس وزارة التربية والتعليم، وتم تأليف 
هذا الكتاب وفق هذا المنهج لتزويد الطالب بالمعارف المستجدة والحقائق العلمية المطلوبة ويركز منهج الصف 
األول الثانوي بهذا الكتاب على تعريف الطالب بالحاسب ومكوناته المادية والبرمجيات األساسية له وعلى بعض 

التطبيقات المبسطة له وبيان بعض آثاره في الحياة.
ويرافق هذا الكتاب كتاب التدريب العملي والذي يحوي توصيفًا لعدد من التدريبات العملية على استخدام 
الحاسب اآللي وبرمجياته وتطبيقاته المختلفة حيث روعي في المنهج الجديد أن يكون للتدريب العملي ساعات 

مخصصة بهدف إكساب الطالب المهارات العملية المطلوبة لالستفادة من تقنية الحاسب وتطبيقاته المختلفة.
ونأمل أن يسهم هذا الكتاب وكتاب التدريب العملي  بتزويد الطالب مبادئ وعلوم تقنية الحاسب وتوسيع 

مداركه وإطالعه على التطبيقات المختلفة للحاسب في الحياة وتمكينه من حسن االستفادة منها.
والله تعالى نسأل أن ينفع بهذا الجهد، والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي لكل خير.

مقدمة الكتاب



مقدمة في احلاسب واملعلومات
الباب الأول

الفصل الدراسي األول

مقدمة

)Computer( تعريف الحا�سب

اأنواع اأجهزة الحا�سب

البيانات والمعلومات

اأق�سام  البيانات
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مقــدمــة1-1

2-1)Computer( تعريف الحا�سب

مقدمة في احلاسب واملعلومات

ُيعد الحاسب آلة إلكترونية, ولكن كيف يختلف الحاسب عن غيره من اآلالت اإللكترونية كالراديو والتلفزيون؟ الجواب 
هو تميز الحاسب بخواص تشمل:

1 القدرة على تخزين واسترجاع البيانات: كاألرقام, والحروف الهجائية, والصور.
وإجراء  والضرب,  والقسمة,  والطرح,  كالجمع,  عليها:  الحسابية  العمليات  وإجراء  البيانات  هذه  معالجة  إمكانية   2

العمليات المنطقية كالمقارنة بين قيمها.
3 إمكانية برمجة الحاسب, أي: »إعطاء تعليمات وأوامر للحاسب« لكي يقوم بتنفيذ أعمال محددة. 

واإجراء  وا�شترج�عه�  وتخزينه�  البي�ن�ت  بمع�لجة  تقوم  لكي  برمجته�  يمكن  اإلكترونية  »اآل��ة  ب�أنه:  الح��شب«  »تعريف  يمكن  ذلك  ومن 
العملي�ت الح�ش�بية والمنطقية عليه�«.

1-1

شهد هذا العصر نموًا هائاًل في التطبيقات اإللكترونية في الحياة المعاصرة، 
ولعل من أعظم هذه التطبيقات أثرًا في خدمة األفراد والمجتمع تقنية الحاسب 
ال  ومنتجات  خدمات  توفير  لإلنسان  التقنية  هذه  أتاحت  فقد  والمعلومات، 

ُتحصى, ومّكنت من َطْرق آفاق عديدة في المجاالت المختلفة.
والمعلومات,  الحاسب  وتقنية  علوم  على  التعرف  الضروري  من  كان  لذا 
واكتساب المهارات المناسبة لالستفادة منها؛ لما لهذه التقنية من أهمية كبرى 

في عالم اليوم للتوصل إلى حسن استخدامها وتفهم آثارها العديدة.

1
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ومن هذا التعريف يمكن إدراك أن الحاسب إذًا ال يقتصر على الجهاز المعروف الذي تشاهده في المكاتب والمعامل، بل إن الحاسب 
يتواجد حولنا في صور عديدة قد ال نلمسها مباشرة, مثل: أجهزة الحاسب داخل األلعاب اإللكترونية، وأجهزة الصرف اآللي للبنوك، ووسائل 
االنتقال كالسيارات والطائرات، ووسائل االتصال واإلعالم. وفي كل هذه الصور يقوم الحاسب بتحقيق معالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها 
وإجراء عمليات عليها وفق برنامج مختزن يسير على تعليماته. ومن هنا تدرك أن كل جهاز حاسب البد أن تتوفر له الخواص الثالث المذكورة  

من: برمجة، وقدرة على التخزين، وقدرة على إجراء العمليات الحسابية والمنطقية والمعالجة.

يمكن تقسيم أجهزة الحاسب إلى خمسة أنواع رئيسة بحسب قدراتها على المعالجة والتخزين, وبحسب استخداماتها وهي : 

3-1
اأنواع اأجهزة الحا�سب

يمكن تقسيم أجهزة الحاسب إلى خمسة أنواع رئيسة بحسب قدراتها على المعالجة والتخزين, وبحسب استخداماتها وهي : 

ال�سخ�سيالحا�ســب

الخـــــادمالحا�ســب
الحا�ســب
محطـــة المركزي

العمـــــل
حا�ســب
التحـكم

1
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الميكروكمبيوتر  أو  الدقيق  الحاسب  اســم:  أحيانًا  الجهاز  هذا  على  يطلق   
)Microcomputer( أو الحاسب الصغير, ويستخدم عادة من فرد أو مؤسسة صغيرة ألعمال 
الحوسبة والتخزين للبيانات, وله قدرة محدودة على المعالجة نسبيًا، وهذا الجهاز ُيعد 
غالبًا أحادي االستخدام والمهام, بمعنى أن يستخدم من فرد واحد لتشغيل برنامج محدد 
على الحاسب. وتتعدد أشكال الحاسب الشخصي إلى أشكال مختلفة أهمها: الحاسب 

المكتبي، والحاسب المحمول ، والحاسب المنزلي, والحاسب المساعد.

:)Personal Computer )PC(( 1 الحا�سب ال�سخ�سي

�سكل )1-1( الحا�سب المكتبي

وُيعد الحاسب المكتبي حاسبًا شخصيًا يستخدم لألعمال بالمكاتب نحو طباعة النصوص 
والرسائل وتخزين المعلومات المطلوبة للمكاتب وللمؤسسات أو الهيئات الصغيرة . ويطلق 

عليه المكتبي إلمكانية وضعه على سطح المكتب كما يوضح ذلك شكل )1-1(.
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أما الحاسب المحمول فُيعّد حاسبًا شخصيًا من حيث القدرة على المعالجة 
والتخزين واالستخدام, إال أنه يتميز عن الحاسب المكتبي بخفة وزنه وإمكانية 
حمله ، واندماج شاشة العرض ولوحة المفاتيح في داخل الجهاز، كما يمكن 
تشغيله باستخدام البطاريات الجافة بداًل عن التيار الكهربائي, ويوضح شكل 

)1-2( نوعًا منه.

ومن أشكال الحاسب الشخصي الحاسب المنزلي, وعادة ال تتوفر له شاشة عرض خاصة بل 
يمكن عرض البيانات من الجهاز بربطه على شاشة تلفزيون المنزل، ويحتوي الجهاز عادة على 
مجموعة كبيرة من البرمجيات الترفيهية وبرمجيات التسلية واأللعاب والتعليم تكون مدمجة 

داخل الجهاز, أو يتم إدخالها له باستخدام أقراص ضوئية. انظر شكل )3-1(.

�سكل )1-2( الحا�سب المحمول

�سكل )1-3( الحا�سب المنزلي

حاسبًا  الكفي(  )الحاسب  المساعد  الحاسب  ُيعد  وأخيرًا 
مفاتيح  لوحة  وله  بالجيب,  ووضعه  باليد  حمله  يمكن  شخصيًا 
لتسجيل  يستخدم  كان  السابق  وفي  صغيرة،  عرض  وشاشة 
أو  الشخصي,  الهاتف  دليل  نحو:  فردية,  معلومات  وتخزين 
حاسبة  كآلة  استخدامه  يمكن  كما  المواعيد,  جدول  أو  التقويم, 
متعددة األغراض، أما اليوم فقد شهدت تقنية الحاسب المساعد 
تطورًا هائاًل من حيث الكم والكيف ولعل أبرز تطور ملحوظ هو 
دمج الحاسب الكفي بكل وظائفه مع الهاتف الجوال في جهاز 

واحد.
ساعد  ومما   ، ملحوظ  بشكل  المساعد  الحاسب  انتشر  وقد 
في  تستخدم  التي  التشغيل  أنظمة  من  الكبير  اقترابه  انتشاره  على 
الحاسب الشخصي والتي نتعامل معها يوميًا, فهي تستخدم نفس 
معها  وتتعامل  الشخصي,  الحاسب  على  الموجودة  البرمجيات 
بنفس األسلوب ، كما أن لها الشكل نفسه، ويوضح الشكل )1-

4( أنواعًا متعددة من الحاسبات المساعدة.
�سكل )1-4( الحا�سب الم�ساعد
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: )Server Computer( الحا�سب الخادم 2
المعالجة  حيث  من  متوسطة  بقدرات  الحاسب  هذا  يتمتع 
بأضعاف  الشخصي  للحاسب  المتوفرة  تلك  تفوق  والتخزين 
المتوسطة  والهيئات  المؤسسات  في  عادة  ويستخدم   . مضاعفة 
نفس  في  والمهام  للجهاز  المستخدمين  بتعدد  ويسمح  الحجم 
يقوموا  بأن  مستخدم   200 إلى   10 من  لعدد  يسمح  فهو  الوقت, 
يكون  وغالبًا  الجهاز،  على  واحد  وقت  في  برمجياتهم  بتشغيل 
المستخدم«  »حاسب  عليه  يطلق  شخصي  حاسب  مستخدم  لكل 
توصيل  كيبل  طريق  عن  الخادم  الحاسب  بجهاز  يرتبط   )Client(
يمتد من موقع المستخدم إلى موقع الحاسب الخادم، ومن أمثلة 
والشركات.  الجامعات  في  المستخدم  الحاسب   : الحاسب  هذا 

ويوضح شكل)1-5( أنواعًا مختلفة من الحاسب الخادم.

�سكل )1-5( الحا�سب الخادم

الحا�سب المركزي: 3
يتميز الحاسب المركزي الذي يطلق عليه أحيانًا اسم »الحاسب 
الكبير«  بقدرة كبيرة على المعالجة والتخزين, وبالتالي يكون ذا تكلفة 
كالشركات  الضخمة  المؤسسات  قبل  من  ويستخدم  للغاية،  عالية 
البيانات.  من  هائلة  كمية  ومعالجة  لتخزين  والحكومات  الكبيرة 
المهام  وتعدد  المستخدمين  تعدد  إمكانية  الحاسب  هذا  يتيح  كما 
ما  واحد  وقت  في  الجهاز  مستخدمي  عدد  يبلغ  أن  فيمكن  للجهاز, 
يزيد على 1000 مستخدم يرتبطون بالجهاز عن طريق وحدة طرفية 
انظر شكل  خاصة لكل مستخدم تتكون من شاشة ولوحة مفاتيح . 
 Super( ومن أشكال هذا الحاسب : الحاسب فائق القدرة .)1-6(
يتم  حيث  المعالجة،  على  هائلة  بقدرات  يتمتع  الذي   )Computer

بناء الحاسب فائق القدرة من عدد كبير من وحدات معالجة البيانات 
الفائقة للحوسبة. ومثال  تعمل داخل الجهاز بهدف تحقيق السرعة 
األحوال  بيانات  لقواعد  المستخدم  الحاسب  المركزي:  الحاسب 

�سكل )1-�( الحا�سب المركزيالمدنية والجوازات ويختزن بيانات ماليين المواطنين بالدولة.
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الجهاز  إن  حيث  من  الشخصي  الحاسب  العمل  محطة  تشبه 
على  الكبيرة  بقدرتها  عنه  تفترق  ولكن  عادة،  واحد  لمستخدم 
المعالجة وبإمكانية تعدد المهام عليها، فيمكن أن يقوم مستخدم 
قدرته  وتشابه  الوقت  نفس  في  برنامج  من  أكثر  بتشغيل  الجهاز 
كبيرة  قدرة  العمل  لمحطة  يتوفر  وعادة  الخادم.  الحاسب  قدرة 
على التخزين وإمكانية عرض الرسوم أو األلوان بدقة عالية على 
شاشة عرض الجهاز، ولهذا تستخدم أجهزة محطة العمل من قبل 
المهندسين والعلماء في المختبرات والمصانع لتشغيل برمجيات 
عالية,  معالجة  قدرات  تتطلب  التي  والتصميم  واالختراع  التطوير 

ويوضح الشكل )1-7( نوعًا من هذه المحطات.

محطة العمل: 4

�سكل )1-�( محطة العمل

يستخدم هذا الحاسب لمهام خاصة مثل عمليات التحكم والمراقبة 
النقل  وسائل  أو  الطبية,  أو  الصناعية,  األجهزة  مثل  المختلفة,  لألجهزة 
وفي  والسنتراالت،  كالمقاسم  االتصال  ووسائل  والسيارات,  كالطائرات 
ألعاب األطفال وأجهزة الترفيه عن طريق التحكم من بعد بهذه األلعاب 
واألجهزة. ومثال هذا الحاسب، جهاز حاسب الطيار اآللي داخل الطائرات 
الطائرة ومسارها  ارتفاع  نحو:  الطيران  أحوال  بمتابعة  يقوم  فهو  الحديثة, 
والتعليمات  األوامر  إصدار  طريق  عن  بالطائرة  التحكم  ويتولى  تلقائيًا, 
ألجهزة قيادة الطائرة المختلفة، كما في الشكل )1-8 - أ( ومن أمثلة هذا 
الحاسب كذلك حاسب التحكم داخل السيارة الحديثة، فهو يقوم بمراقبة 

حا�سب التحكم: 5

�سكل )1-� - اأ( 
حا�سب التحكم بالطيارة
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البيانات والمعلومات4-1

تتردد كلمات البيانات )Data( والمعلومات )Information( كلما ُطِرق موضوع الحاسب, فما المقصود من هذه الكلمات؟ 
المع�ني  به تلك  الذي تمثل  الظ�هري  الخ�رجي  ال�شكل  »البي�ن�ت«:  بينما يقصد بكلمة  الإن�ش�ن,  التي يدركه�  المع�ني  »المعلومة«:  يقصد بكلمة 
فهذا  والبطش،  القوة  العظيم  المفترس  الحيوان  ذلك  بالك  في  يخطر  »أسد«  كلمة  تسمع  عندما  ذلك  ولتوضيح  والحق�ئق.  والمف�هيم 

المعنى في ذهنك هو »المعلومة« المستفادة، أما الكلمة التي سمعتها بواسطة أصوات وصلت إلى أذنك فهي الوحدة البيانية التي تمثل 
ذلك المعنى.

البيانات هي  ويمكن لإلنسان أن يدرك المعلومة عن األسد لو رأى صورة أسد أو رسمًا له أو قرأ كلمة أسد مكتوبة؛ لذا فإن 
أو غير ذلك...  أو رسمًا  أو نصًا مكتوبًا,  فيلمًا مرئيًا،  أو  أو صورة،  أن يكون صوتًا,  المعلومة، ويمكن  يمثل  الذي  الخارجي  الشكل 

وبالتالي يمكن تمثيل »معلومة« واحدة بأنواع مختلفة من البيانات. 

الحا�سب   ا�ستخدام   )9-1( �سكل 
للتحكم في المقا�سم الحديثة

أحوال السيارة من درجة الحرارة, وضغط المحرك, وأعمال أجهزة السيارة, ويصدر إشارة تنبيه إلى سائق السيارة عند وجود خلل ما 
في أجهزة السيارة, كما يوضح ذلك الشكل )1--8ب(.

كما يستخدم حاسب التحكم في مقاسم الهاتف الحديثة، حيث يتولى تحويل المكالمات الهاتفية, واالستجابة لطلب مستخدم 
الهاتف بإجراء أعمال االتصال المختلفة, انظر الشكل )9-1(. 

�سكل )1--�ب( حا�سب التحكم بال�سيارة
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ولنأخذ مثااًل آخر يوضح الفرق بين البيانات والمعلومات وليكن في محيط مدرستك, فالمدرس في المدرسة يقوم 
والعمليات  المقارنة  عمليات  طريق  وعن  مختزنة,  بيانات  األرقام  هذه  وُتعد  والنهائية،  الشهرية  الطلبة  درجات  برصد 
الحسابية يمكن إدراك المعلومات من ذلك: مثل كم عدد الناجحين؟ وما أعلى درجة حصل عليها الطلبة؟ إلى غير ذلك 

من معلومات يمكن استخالصها.
ومن هذا المثال يتضح لك أهمية المعلومات، حيث إن توفرها يمّكن من اتخاذ القرار المناسب ويحدد التصرف المطلوب، ولذا 
قيل إن »المعلومات هي القوة«، نظرًا لما يترتب على الحصول عليها من قدرات هائلة ومفيدة، ومن ذلك تدرك أهمية الحاسب, فهو 

ُيعد وسيلة قوية الفاعلية لتوفير المعلومات، نظرًا لتميز المعلومات المستخلصة بالحاسب بعدة أمور:

1  الدقة الهائلة في المعلومات, فمن النادر حصول الخطأ في العمليات الحسابية أو المنطقية التي يقوم بها الحاسب.
2  السرعة الفائقة السترجاع المعلومات, فالحاسب يمّكن المستخدم له من الحصول على المعلومة المطلوبة من كم هائل 

من البيانات في جزء من الزمن أقل من الثانية. 

3  إمكانية الحصول على المعلومة في الوقت المناسب عند طلبها.
4  إمكانية التخزين الهائلة للبيانات التي تمثل المعلومات داخل الحاسب.

اأق�سام  البيانات5-1

تنقسم البيانات إلى قسمين :

1  »بي�ن�ت رقمية«: وهي البي�ن�ت التي ت�أخذ قيم�ً محددة ل تخرج عنه�,  ومثال ذلك حروف الهجاء، وهي ال 
تخرج عن كونها أحد الحروف الثمانية والعشرين المعروفة باللغة العربية، ومثال آخر األرقام العشرية وهي ال تخرج 

عن عشرة األرقام المحددة في النظام العشري بين )صفر و 9(.

2  »بي�ن�ت تمثيلية«: وهي البي�ن�ت التي ت�أخذ قيم�ً عديدة جداً,  نحو : شدة الصوت, أو درجة الحرارة, ونحو ذلك, 
ويمكن أن تكون لها أي قيمة بين حديها األقصى واألدنى.

وجهاز الحاسب كما أسلفنا جهاز إلكتروني, لذا يستخدم الحاسب إشارات نبضات كهربائية، وحيث إن اإلشارة الكهربائية لها 
حالتان عادة: إما وجود اإلشارة أو عدم وجودها, أو أن تكون اإلشارة موجبة نحو )7+( فولت أو سالبة نحو)7-( فولت مثاًل؛ لذا فإن 
تمثيل البيانات داخل الحاسب يكون باستخدام إحدى هاتين الحالتين, ولهذا تعد بيانات الحاسب بيانات رقمية ثنائية, بمعنى أنها تمثل 
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رقم  منهما  كل  على  يطلق  فقط  بقيمتين 
اإلنجليزية.  باللغة   »BITبت« كلمة  أو  ثنائي 
ويمثل الرقم حالة كهربائية معينة لإلشارة نحو 
اإلشارة  وجود  حالة  أو  موجبة,  أو  سالبة  كونها 
في  الحالتين  هاتين  عن  التعبير  وعند  عدمها.  أو 
الحاسب يستخدم رمزان هما )صفر، 1( حيث يمثل 
الصفر حالة عدم وجود اإلشارة أو كونها سالبة، بينما 
يمثل الرقم )1( حالة وجود اإلشارة أو كونها موجبة. 
البيانات  يدرك  ال  فإنه  للحاسب  معلومة  إدخال  وعند 
األرقام،  أو  الهجائية  كالحروف  البشر  بها  يتعامل  التي 
ولذا يتم استخدام البيانات الرقمية الثنائية التي يتعامل بها 
الحاسب، حيث يعتبر الرقم )الذي له رمز صفر أو واحد( 
من  مجموعة  وباستخدام  معلومة,  ألي  األساسية  الوحدة 
هذه األرقام الثنائية يمكن التعبير عن أي معلومة مطلوبة، 
فحرف الهجاء مثاًل يمكن التعبير عنه بسلسلة من األرقام 
ثنائية  بثمانية أرقام  الثنائية )البتات(, حيث يمثل حرف )أ( 
هي )11000110(، ويمكن التعبير عن رقم )9( بسلسلة 
داخل  ثنائية هي )1001( وهكذا.  وفي  أرقام  أربعة  من 
إشارات  من  بسلسلة  الثنائية  األرقام  هذه  تمثل  الحاسب 
النبضات الكهربائية بالجهاز تأخذ قيمًا موجبة أو سالبة 
واحدًا,  أو  صفرًا  الرقم  كون  حسب  الكهربائي  للجهد 
تمثل  التي  اإلشــارات  هذه   )10-1( الشكل  ويبين 
-1( الشكل  يوضح  كما  والتمثيلية,  الرقمية  البيانات 
11( العالقة بين البيانات والمعلومات واإلشارات.

ويمثل الرقم حالة كهربائية معينة لإلشارة نحو 
اإلشارة  وجود  حالة  أو  موجبة,  أو  سالبة  اإلشارة كونها  وجود  حالة  أو  موجبة,  أو  سالبة  كونها 
في  الحالتين  هاتين  عن  التعبير  وعند  عدمها.  أو 

الحاسب يستخدم رمزان هما )صفر، 
الصفر حالة عدم وجود اإلشارة أو كونها سالبة، بينما 

يمثل الرقم )
البيانات  يدرك  ال  فإنه  للحاسب  معلومة  إدخال  وعند 
األرقام،  أو  الهجائية  كالحروف  البشر  بها  يتعامل  األرقام، التي  أو  الهجائية  كالحروف  البشر  بها  يتعامل  التي 
ولذا يتم استخدام البيانات الرقمية الثنائية التي يتعامل بها 

الحاسب، حيث يعتبر الرقم 
من  مجموعة  وباستخدام  معلومة,  ألي  األساسية  الوحدة 
هذه األرقام الثنائية يمكن التعبير عن أي معلومة مطلوبة، 

فحرف الهجاء 
ثنائية  بثمانية أرقام  الثنائية )البتات(, حيث يمثل حرف )أ( 

هي )11000110
ثنائية هي ) أرقام  أربعة  من 

إشارات  من  بسلسلة  الثنائية  األرقام  هذه  تمثل  الحاسب 
النبضات الكهربائية بالجهاز تأخذ 

صفرا الرقم  كون  حسب  الكهربائي  صفراللجهد  الرقم  كون  حسب  الكهربائي  للجهد 
الشكل  ويبين 

والتمثيلية,  الرقمية  البيانات 
11( العالقة بين البيانات والمعلومات واإلشارات.

�سكل )1-10( الإ�سارات الرقمية والتمثيلية

�سكل )1-11(: العالقة بين البيانات والمعلومات والإ�سارات
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 لماذا ال ُيعّد جهاز التليفون حاسبًا مع أنه تصدر عنه بيانات هي الكلمات المسموعة؟
 

1  

لماذا ال ُيعد جهاز الفيديو حاسبًا مع أن الفيديو يختزن ويسترجع البيانات التي هي الفيلم ويمكن برمجته؟
 

2  

عند استماعك جهاز الراديو وسماعك نشرة األخبار من المذيع فإنه يمر عليك عبر جهاز الراديو بيانات ومعلومات عند لحظة 
 

3  

االستماع, وضح ذلك.

 اذكر مثااًل للعمليات المنطقية التي يمكن للحاسب القيام بها. 
4  

 وّضح إذا كان ما يلي بيانات تمثيلية أم رقمية:
5  

  الصورة المعروضة على شاشة التلفزيون.
  قيمة الجاذبية األرضية في مكان ما.

  عدد السكان في مدينة تبوك.
  درجة الحرارة في مدينة الرياض.

  عدد حروف اللغة اإلنجليزية.

 حدد نوع الحاسب التالي:
6  

  الحاسب المستخدم لتخزين بيانات األحوال المدنية.
  الحاسب المستخدم في آلة الصرف البنكي.

  الحاسب في مكتب مدير المدرسة.
  الحاسب الذي تتصل به الوحدات الطرفية في مكاتب خطوط الطيران.

  الحاسب الذي يستخدمه المهندسون في المكاتب الهندسية والمعمارية.
الحاسب الذي تحمله في جيبك وتخّزن عليه مواعيدك.  

أسئلة الباب 
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 ما الفرق بين الوحدة الطرفية ومحطة العمل؟
7  

 اذكر بعض فوائد جهاز الحاسب الشخصي المحمول.
8  

 حدد أنواع الحاسبات التالية من حيث أحادي االستخدام أو متعدد المستخدمين :
9  

  الحاسب المساعد.
  الحاسب الخادم.

  الحاسب المحمول.
  الحاسب فائق القدرة.

 أي من أنواع الحاسبات في السؤال السابق أحادي المهام أو متعدد المهام؟
10

 ماذا يقصد بعبارة »إن المعلومات هي القوة«؟
11



.
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الباب الثاني

مكونات احلاسب الشخصي

الحاسب  جهاز  من  المقصود  أدركت  السابق  الباب  في 
تعتبر  التي  الشخصية  الحاسبات  أنواعه  من  كان  حيث  وأنواعه، 
أكثر الحواسيب استخدامًا. وفي هذا الباب ستدرك ـ أخي الطالب 
ـ مكونات الحاسب اآللي الشخصي التي من خاللها يقوم الجهاز 

بإنجاز المهام المختلفة التي تشاهدها في الحياة العملية .
يتكون الحاسب اآللي الشخصي من قسمين رئيسين هما : 

مقــدمــة1-2

1-2-2: )Hardware( العـتـاد

2

) Hardware ( 1 العتاد
)Software( 2 البرمجيات

مكونات الحا�سـب2-2

وهو كل ما يمكن لمسه أو رؤيته من مجموعة األجهزة داخل أو خارج صندوق النظام وتكّون نظام الحاسب، ويمكن تصنيف 
أجهزة العتاد إلى قسمين رئيسين هما : لوحة النظام، ومالحق نظام الحاسب .



19

وتسمى أيضًا باللوحة األم )Mother Board(، وهي اللوحة األساسية، وتقع داخل صندوق النظام، وتتكون من مجموعة كبيرة 
 Power( من القطع اإللكترونية المثبتة عليها ويتصل بها جميع أجزاء الحاسب، ويتم تغذيتها بالطاقة عن طريق مزود الطاقة الكهربائية
Supply(، وتتكون لوحة النظام من : وحدة المعالجة المركزية، ووحدة الذاكرة، ووحدة المواجهة. انظر الشكل )2-1( والشكل 

. )2-2(

1-1-2-2:)System Board( لوحة النظام 

�سكل )2-1(: �سندوق الحا�سب ال�سخ�سي 
المكتبي وبداخله لوحة النظام

�سكل )2-2(: 
لوحة النظام وبع�ض مكوناتها

: )Central Processing Unit )CPU(( وحدة المعالجة المركزية اأ
عقل  يعد  فهو  الحاسب،  مكونات  أهم  المعالج  يعتبر 
البيانات،  تحليل  يتم  فبواسطته  عمله،  مركز  لكونه  الحاسب 
وهو  الحاسب،  أجزاء  بقية  إلى  ونقلها  التعليمات،  وتنفيذ 
ميكروبروسيسر  عليها  يطلق   )Chip( شريحة  عن  عبارة 
)Microprocessor( ـ أي المعالج الصغير ـ كما في الشكل 

. )3-2(
ويتكون هذا المعالج من عدد كبير من الدوائر اإللكترونية 
الصغيرة جدًا، والتي تصنع غالبًا من مادة السيلكون وينقسم 

�سكل )2-3(: بع�ض اأنواع المعالجاتالمعالج إلى جزئين رئيسين هما : 
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 : )Control Unit )CU((  1  وحدة التحكـم

بها  تقوم  التي  العمليات  جميع  على  واإلشراف  الحاسب،  أجزاء  جميع  في  بالتحكم  الوحدة  هذه  تقوم 
الواحدات المختلفة.

: )Arithmetic and Logic Unit )ALU(( 2  وحدة الح�ساب والمنطق
وتقوم هذه الوحدة بجميع العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، وكذلك تقوم بإجراء العمليات المنطقية نحو 

مقارنة المقادير العددية لألرقام الثنائية التي يتم تبادلها مع الدارات اإللكترونية األخرى .

وتقاس سرعة المعالج بعدد العمليات في الثانية بوحدة تسمى الميجاهرتز )MHZ(، أي مليون عملية في الثانية لكل ميجاهرتز واحد. 
ومن أشهر المعالجات معالجات إنتل Intel، ومعالجات AMD، وهي ذات سرعات تزيد على 3000 ميجاهرتز .

: )Memory Unit( وحدة الذاكـرة ب
المعالج عند إجراء  التي يحتاجها  بالبيانات واألوامر  الحاسب، فهي تقوم باالحتفاظ  الرئيسة بجهاز  الذاكرة من األجزاء  تعد 
العمليات المختلفة، وهي عبارة عن شرائح إلكترونية مختلفة من حيث الحجم والسعة، وتنقسم الذاكرة إلى نوعين رئيسين هما : 

: )Read Only Memory )ROM(( 1  ذاكرة القراءة فقط
أو  المعلومات الالزمة لتشغيل جهاز الحاسب، واليمكن مسح ما بداخلها  النظام، تخزن فيها  وهي ذاكرة مثبتة على لوحة 

اإلضافة إليها .

: )Random Access Memory )RAM((  2  ذاكرة القراءة الع�سوائية
وهي ذاكرة تستخدمها وحدة المعالجة المركزية لالحتفاظ بالبيانات والتعليمات 
إغالق جهاز  عند  بداخلها  ما  وتفقد  مؤقتًا،  بها  االحتفاظ  ويكون  تحليلها،  وبعد  قبل 
الحاسب، انظر إلى الشكل )2-4(. وهناك أحجام مختلفة لها مثل 128، 256، 512 

ميجابايت .. وهكذا .
الرئيسة  الذاكرة  ووحدة  المعالجة  وحدة  بين  البيانات  تبادل  عملية  الوحدة  هذه  تنظم 

�سكل )2-4(: ذاكرة القراءة الع�سوائية
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: )Interface Unit( وحدة المواجهـة ج
الموجودة على لوحة نظام الحاسب وبين الوحدات األخرى داخل لوحة النظام أو المتصلة بها، وتشمل وحدة المواجهة المكونات 

التالية :

: )Data Bus( 1  معبر نقل البيانات
تربط  التي  اإللكترونية  واألسالك  الدوائر  من  مجموعة  من  المعبر  يتكون 
ووحدة  المعالج  كوحدة  النظام  لوحة  على  المختلفة  اإللكترونية  الدارات  بين 
الذاكرة عن طريق المعبر، كما في الشكل )2-5(، ثم مرور اإلشارات والنبضات 
الكهربائية التي تمثل البيانات ما بين وحدة إلى أخرى داخل لوحة النظام أو إلى 

وحدات التخزين واإلدخال واإلخراج خارج لوحة النظام .

: )Expansion Cards and SIots( 2  ثقوب وبطاقات التو�سعة

ثقوب التو�شعة : هي فتحات مستطيلة الشكل موجودة على لوحة النظام يتم توصيل بطاقات التوسعة عليها، مثل :    n

بطاقة الصوت، بطاقة الرسوم، وغيرها .

n  بط�ق�ت التو�شعة : هي بطاقات يتم تثبيتها في ثقوب التوسعة يتم توصيل بعض ملحقات الحاسب بها، ومن أنواع هذه 

البطاقات :
٭ بطاقات الصوت : )Sound card( : تستخدم لتوصيل الميكروفون والسماعات .

�سكل )2-5(: معبر نقل البيانات

ت التو� هي بطاقات يتم تثبيتها في ثقوب التوسعة يتم توصيل بعض ملحقات الحاسب بها، ومن أنواع هذه   هي بطاقات يتم تثبيتها في ثقوب التوسعة يتم توصيل بعض ملحقات الحاسب بها، ومن أنواع هذه بط

٭ بطاقات الرسوم )Graphic card( : تستخدم لتوصيل الشاشة، ومن أشهر هذه البطاقات 
.3dfx. Geforce

٭ بطاقة التلفزيون )TV Tuner( : وعن طريقها يمكن استقبال اإلرسال التلفزيوني.
٭ بطاقة الشبكة : )LAN Card( : تستخدم لتوصيل جهاز الحاسب بالحاسبات األخرى 

القريبة .
٭ بطاقة فاكس / مودم )Modem / fax( : لربط جهاز الحاسب بالحاسبات األخرى 

البعيدة عبر خط الهاتف .
       والشكل )2-6( يوضح بعض أنواع بطاقات التوسعة .

 : )Ports 3 بوابات الحا�سب )المنافذ

 تستخدم لتوصيل الشاشة، ومن أشهر هذه البطاقات 

 تستخدم لتوصيل جهاز الحاسب بالحاسبات األخرى 

 لربط جهاز الحاسب بالحاسبات األخرى 

�سكل )2-�(:بطاقات التو�سعة

بطاقة عرض )الشاشة(

بطاقة شبكة
بطاقة صوت
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هي فتحات خلف صندوق النظام تسمح بتوصيل ملحقات الحاسب الخارجية بلوحة النظام، وهناك بوابات مختلفة كما هو 

موضح في الشكل )7-2( .
ومن أنواع بوابات الحاسب )المنافذ( : 

الكهربائي 1 التوصيل  بوابات 
2.)PS/2(
3.)USB(
متسلسل.4
متوازي.5
بوابة توصيل الشاشة.6
7.)USB(
الملحقات 8 التوصيل  بوابات 

�سكل )2-�(: بوابات الحا�سب

  المنفذ المتسلسل )Serial Port( : وهو منفذ يرسل اإلشارات الكهربائية )البيانات( بالتسلسل واحدة تلو األخرى، وقديمًا 
كان يستخدم لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح، أما اآلن فأصبح يستخدم لتوصيل بعض الملحقات مثل عصا التحكم باأللعاب، والمودم 

الخارجي .

: )PS/2( منفذ  

طور هذا المنفذ بواسطة شركة IBM ليحل مكان المنفذ المتسلسل، وهو مخصص لتوصيل جهاز الفأرة ولوحة المفاتيح بلوحة 
النظام .

: )Parallel( المنفذ المتوازي  

وهو منفذ إلرسال اإلشارات الكهربائية )البيانات( في حزم متوازية من ثمانية إشارات مجتمعة، وهو أسرع من المنفذ المتسلسل، 
ويستخدم لتوصيل الملحقات مثل الطابعة وبعض الماسحات الضوئية.

: )Universal Serial Bus)USB(( المنفذ المتوالي أو الناقل التسلسلي العام  
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أحد المنافذ التي ظهرت منذ فترة وأصبحت من ضمن المنافذ الرئيسة ألجهزة الحاسب فمن مزاياها أنه يمكن توصيل عدد كبير 
من ملحقات الحاسب من خالل منفذ واحد دون الحاجة إلى تعريف سابق لهذه المحلقات . 

وأصبحت معظم منتجات الشركات المصنعة لملحقات الحاسب في الوقت الحاضر تدعم منفذ )USB(، ومن تلك الملحقات 
)لوحات المفاتيح، الفأرات، الطابعات، الماسحات الضوئية، وحدات التخزين الخارجية( .

: )USB2( منفذ  

تتشابه وظيفة منفذ )USB2( تمامًا مع منفذ )USB(، ويسمح بتوصيل ملحقات الحاسب الشخصي المكتبي والمحمول باستخدام 
نفس واجهة التركيب والتشغيل. والفارق الرئيس بين المنفذين هو أن المنفذ )USB2(يستطيع نقل البيانات أسرع حوالي بـ )40 مرة( 

.)USB( من منفذ

: )Small Computer System Interface )SCSI((منفذ األسكازي  

خارجية  صلبة  أقراص  لتوصيل  ويستخدم  قليل،  بعدد  يتواجد 
وماسحات ضوئية، انظر الشكل )2--7أ( .

: )Infrared Data Association  )IrDA(( منفذ  

تحت  الضوئية  الموجات  خالل  من  البيانات  لنقل  ويستخدم 
الحاسب  وأجهزة  المحمولة،  بالهواتف  بكثرة  ويستخدم  الحمراء، 

المحمولة، وأجهزة الحاسب الكفي، انظر الشكل )2--7ب(  .

: )Fire wire( المنفذ الناري  

أحد المنافذ الحديثة السريعة جدًا، ويستخدم لتوصيل بعض األجهزة، أحد المنافذ الحديثة السريعة جدًا، ويستخدم لتوصيل بعض األجهزة، 

�سكل )2--�اأ(: منفذ الأ�سكازي

)IrDA( منفذ :)سكل )2--�ب�
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2-1-2-2:)Computer Prepherial( مالحق نظام الحا�سب 

هي : وحدات اإلدخال، ووحدات اإلخراج ، ووحدات التخزين.

: )Input Units( اأ وحدات الإدخال
وسيلة  وهي  الحاسب،  جهاز  إلى  البيانات  إدخال  طريقها  عن  يتم  التي  الوحدات  وهي 

اتصال بين المستخدم والحاسب، ومن وحدات اإلدخال األكثر شيوعًا : 

: )Key board( 1  لوحة المفاتيح
وهي أكثر وحدات اإلدخال استخدامًا، وهي عبارة عن لوح إلكتروني مستطيل يحتوي 

على مجموعة من المفاتيح واألزرار كما في الشكل )2-8(، ويمكن من خاللها إدخال 
األرقام والرموز والحروف )التي يطلق عليها البيانات النصية( إلى الحاسب.

أو  المستند  على  مرورها  يتم  ضوئية  حزمًا  يستخدم  التصوير  آلة  يشبه  جهاز 
من الصورة ثم ينقل نسخة من هذا المستند أو الصورة إلى داخل الحاسب، ويمكن 

�سكل )2-�(: لوحة المفاتيج

هذا  ويتطلب  الضوئي.  والماسح  الرقمية،  الكاميرا  مثل: 
الحاسب،  Fire Wire على  النقل  تركيب موصالت  المنفذ 
أو يتم وضعها عبر تركيب موائم في إحدى فتحات التوسعة 
على لوحة النظام، وهو عالي التكلفة، انظر الشكل )2--7

ج( .

  منفذ توصيل الشاشة :

السريع  اإلرسال  لدعم  مجهز  جدًا،  سريع  منفذ  �سكل )2--�ج(: منفذ نــاريوهو 

وللصور والرسومات والفيديو، ويستخدم لتوصيل شاشة العرض إلى جهاز الحاسب .

وهي عبارة عن أجهزة يتم ربطها بجهاز الحاسب عبر بطاقات التوسعة وبوابات الحاسب، وتعتبر واسطة بين مستخدمي الجهاز 
ولوحة النظام، حيث يقوم المستخدم بالتعامل مع لوحة النظام من خالل هذه المالحق، وتشمل مالحق نظام الحاسب ثالث وحدات، 



25

�سكل )2-9(:الفاأرة

يطلق  )التي  والرموز  والحروف واألرقام  الرسمية(،  البيانات  يطلق عليها  )التي  والرسومات  الصور  إدخال  الضوئي  الماسح  خالل 
عليها البيانات النصية( إلى الحاسب، وتختلف الماسحات الضوئية بحسب :

.)Flat bed( أو المسطحة ،)Hand hold( ٭ النوع : اليدوية
.)dpi( ٭ الدقة : درجة وضوح الصورة أو النص، وتقاس بعدد النقاط في البوصة المربعة

٭ السرعة : عدد الصفحات المقروءة في الدقيقة الواحدة.
. USB ٭ التوصيل : توصيل الماسح الضوئي على المنفذ المتوازي، أو منفذ األسكازي، أو منفذ

والشكل )2-10( يوضح بعض أنواع أجهزة المسح الضوئي.
: )Light Pen( 5  جهاز القلم الضوئي

: )Scanner( 3  الماسح الضوئي

: )Mouse( 2  جهاز الفأرة

حد  أ
األكثر  اإلدخال  وحدات 

في  التحكم  خالله  من  ويمكن  استخدامًا، 
المؤشر )السهم( الذي يظهر في نظام التشغيل إلعطاء 

الفأرة  أجهزة  وتختلف  للحاسب،  والتعليمات  األوامر 
بحسب : 

٭ منفذ التوصيل : بعضها يتم توصيله بالمنفذ المتسلسل، وبعضها على 

.USB منفذ
٭ تقنية الموصل : بواسطة كيبل )سلكية(، أو عن بعد )السلكية(.

Op-( أو بصري ضوئي ،)Wheel( ٭ نوع المحرك : بواسطة كرة متحركة
.)tical

   والشكل )2-9( يوضح بعض أنواع أجهزة الفأرة.
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�سكل )2-10( الما�سح ال�سوئي

: )Digital Camera( 4  الكاميرا الرقمية

تشبه 
وتختلف  العادية،  الكاميرا 

الصور  تخزين  ويمكن  العمل،  طريقة  في  عنها 
بداخلها أو إرسالها إلى الحاسب أو الطابعة مباشرة، 

الوقت،  نفس  في  وإخراج  إدخال  وحدة  وتعد 
وتختلف أجهزة الكاميرا الرقمية بحسب : 

نوع الصورة الملتقطة : هل هي ثابتة أم متحركة  ٭ 
)فيديو(؟

في  الملتقطة  الصور  تخزين  يتم  أين   : التخزين  نوع  ٭ 

ذاكرة خارجية أم في قرص؟
٭ حجم الذاكرة الداخلية : كم عدد الصور التى يمكن تخزينها بدون وجود ذاكرة 

خارجية أو قرص؟
Pixels لكل صورة،  النقاط الضوئية  دقة التصوير : أي كثافة )عدد(  ٭ 

فكلما زادت هذه النقاط كانت الصورة أكثر دقة. والشكل )2-
11( يوضح بعض أنواع الكاميرا الرقمية .

�سكل )2-11( الكاميرا الرقمية



2�

خاص.  قلم  باستخدام  الحاسب  جهاز  إلى  السبورة  على 
انظر الشكل )14-2(.

: )Joy Stick( عصا التحكم باأللعاب  �
يتم  حيث  األلعاب،  برمجيات  مع  للتعامل  وتستخدم 
نقل حركة العصا إلى داخل الجهاز إلعطاء األمر بالتحرك 
على  وبالضغط  آخر،  إلى  موقع  من  العرض  شاشة  على 

البيانات  إلدخال  يستخدم  قلم  شكل  على  صغير  جهاز 
للحاسب عن طريق لوحة خاصة أو شاشة الحاسب بواسطة 
اختيار  أو  الرسم  في  استخدامها  يمكن  كهروضوئية  إشارات 

األوامر من الشاشة. انظر الشكل )12-2(.
: )Touch Screen( شاشة اللمس  �

العرض  شاشة  تكون  بأن  الحاسب  أجهزة  بعض  تسمح 

للجهاز حساسة للمس من قبل المستخدم لجهاز الحاسب 
طريق  عن  الشاشة  داخل  موقع  اختيار  أو  األوامر،  إلعطاء 
تزويد  يتم  وأحيانًا  الشاشة،  على  الحساسة  للمواقع  اللمس 
العرض  شاشة  عن  منفصلة  لمس  بشاشة  الحاسب  جهاز 
اللمس  لشاشات  الشائعة  األمثلة  ومن  المهمة،  بنفس  تقوم 
اآللي،  الصرف  أجهزة  معظم  في  المستخدمة  الشاشات 

وكذلك أجهزة الحاسب الكفي انظر الشكل )13-2( .
: )Electronic Board(  السبورة اإللكترونية  �

التي تعمل مع  العلمية والتعليمية  المنتجات  من أحدث 
المدرب  أو  المعلم  يكتبه  ما  كل  نقل  يتم  حيث  الحاسب، 

�سكل )2-13( �سا�سة اللم�ض

�سكل )2-14( ال�سبورة الإلكترونية

�سكل )2-12( القلم ال�سوئي
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�سكل )2-�1( الالقط )الميكروفون(

إدخال  يتم  التحكم  عصا  على  الموجودة  المفاتيح 
األوامر المطلوبة. انظر الشكل )15-2( .

Micro-( الميكروفون(  الالقط)  جهاز    9
: )phone

المتكلم  عن  الصادرة  الصوتية  الموجة  يستقبل  جهاز  وهو 
إدخالها  يتم  رقمية  إشارات  إلى  وتحويلها  للحاسب  والمستخدم 

�سكل )2-15( ع�سا التحكم بالألعاب

إدخال  الجهاز  هذا  خالل  من  ويتم  الحاسب.  جهاز  داخل  وتخزينها 
البيانات الصوتية )األصوات( إلى الحاسب، انظر الشكل )16-2(.

: )Bar Code Reader( 10  جهاز قارئ األعمدة
المتفاوتة في العرض  ويستخدم هذا الجهاز لقراءة األعمدة السوداء 
حزمة  تمرير  طريق  عن  التجارية  المنتجات  على  والموجودة  والطول 
ذلك  التعرف على  ليسهل  رقم  إلى  األعمدة وتحويلها  ضوئية على هذه 

المنتج من قبل الحاسب. انظر الشكل )17-2( .

: )OutPut Units( ب  وحدات الإخراج
والمعلومات  البيانات  إخراج  طريقها  عن  يتم  التي  الوحدات  وهي 
البيانات(. وعرضها على مستخدم  معالجة  بعد  عليها  الحصول  تم  )التي 

�سكل )2-�1( قارئ الأعمدة الحاسب، ومن أبرز هذه الوحدات : 

: )Monitor( 1  جهاز شاشة العرض
وهو أكثر وحـدات اإلخـراج استخـدامًا، ويشبه جــهاز التلـفـاز، حيـث يقـوم بعرض البيانـات النصيـة )الحروف واألرقام والرموز(، 
وكذلك البيانات الرسمية )الصور واألشكال المختلفة والرسومات(، وكذلك البيانات الفيديوية )صور الفيديو المتحركة(. وتتفاوت أجهزة 

شاشات العرض بحسب :

.LCD أو بلورية ،FLAT أو مسطحه ،CRT ٭ نوع التقنية : أنبوب الكاثود
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٭ مساحة شاشة العرض : ويقاس قطرها بالبوصة، فمنها 14"، 

15"،17"، 19"، 21" ... فأكثر .

٭ دقة العرض : وتقاس بعدد النقاط الضوئية pixel، فكلما زاد 

عدد النقاط الضوئية كانت الصورة أكثر دقة ووضوحًا.

 .LCD أما بالنسبة لألجهزة المحمولة فإن شاشاتها دائمًا بلورية
والشكل )2-18( يوضح بعض أنواع شاشات العرض.

: )Printer( 2  الطابعة
النتائج والبيانات  يحتاج المستخدم أحيانًا إلى نسخة ورقية من 
التي جرت معالجتها بالحاسب، ويتم إخراج هذه النسخة عن طريق 
)حروف  نصية  بيانات  على  الحصول  يمكن  حيث  الطابعة،  اآللة 
وأرقام ورموز( وبيانات رسمية )صور وأشكال ورسومات( مطبوعة 

�سكل )2-�1( �سا�سة العر�ض

على أوراق، وتتفاوت اآلالت الطابعة بحسب : 
٭ لون الطباعة : هناك الطابعة الملونة )التي تطبع باأللوان(. أو غير الملونة) التي تطبع باللون األسود فقط(.

 Laser( والطابعة الليزرية ،)Ink Jet( والطابعة الحبرية ،)Dot Matrix( الطابعة النقطية : للطباعة  المستخدم  التقنية  نوع  ٭ 
.)Jet

٭ سرعة الطباعة : تقاس سرعة آلة الطباعة النقطية بعدد الحروف والكلمات المطبوعة في الدقيقة، بينما تقاس سرعة الطابعات 

الحبرية والليزرية بعدد الصفحات في الدقيقة، وتعتبر الطابعة الليزرية األسرع في الطباعة.
 DPI - Dots(  ٭ دقـة الطباعة : وتقـاس دقـة وجودة الطباعـة بحسـب عدد النقاط الحبريـة التـي تطبع فـي كـل بوصة مربعةـ

Per Inch(، فكلما زاد عدد النقاط زادت جودة الطباعة، وتعتبر الطباعة بالليزر أكثر األنواع دقة، يليها الطابعة الحبرية 

)الحبر النافث(، ثم الطابعة النقطية.
٭ المهام : آلة طابعة تقوم بالطباعة فقط، أو آلة طابعة متعددة المهام )طباعة، ماسح ضوئي، نسخ الورق، فاكس(. والشكل 

)2-19( يوضح بعض أنواع آلة الطباعة .
: )Plotter ( 3  أجهزة الرسم البياني

تقوم أجهزة الرسم البياني بطباعة الرسومات والتصميمات والخرائط، وتستخدم عادة أقالم طباعة ملونة يتم تحريكها وفق 
المخطط أو الرسم المطلوب إخراجه، وتستخدم بكثرة من قبل المهندسين والمعماريين إلخراج الرسوم والمخططات المعمارية 
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والميكانيكية والصناعية. انظر الشكل )2 20-( .
: )Speakers( 4  السماعات الصوتية

يتم تحويل اإلشارات الرقمية إلى موجات صوتية 
طريق  عن  يسمعها  أن  الحاسب  مستخدم  يستطيع 
ألجهزة  المستخدمة  تلك  تشبه  صوتية  سماعات 
التسجيل الصوتي والمذياع المعروفة. انظر الشكل )2 
21-(. وبالتالي يتيح هذا الجهاز لمستخدم الحاسب 
المختلفة  التطبيقات  عن  الصادرة  األصوات  سماع 

�سكل )2-19( الطابعة

طابعة ليزرية

طابعة نقطية
طابعة متعددة المهام

طابعة حبرية

�سكل )2-20( اأجهزة الر�سم البياني

داخل الحاسب : كبرمجيات األلعاب، أو البرمجيات الصوتية، 
أو البرمجيات الخاصة بالفيديو.

 Secondary( ج  وحدات التخزين الثانوية
: )Storage Units

موضعين  في  البيانات  بتخزين  الحاسب  جهاز  يقوم 
من  لها  االحتياج  مدى  على  بناًء  الحاسب  جهاز  داخل 
من  فوريًا  تستخدم  التى  فالبيانات  المعالجة،  وحدة  قبل 
الذاكرة  وحدة  في  بها  االحتفاظ  يتم  المعالجة  وحدة  قبل 

�سكل )2-21( ال�سماعات ال�سوتية
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وحدة  في  تخزينها  فيتم  فوريًا  المعالجة  وحدة  تطلبها  ال  التي  البيانات  أما  بيانه.  سبق  كما  النظام  لوحة  على  الموجودة  العشوائية 
النظام أو خارجه وترتبط به عن طريق بوابة مناسبة لذلك. الثانوية بالجهاز والتي قد تكون موجودة داخل صندوق وحدة  التخزين 

ولذلك يطلق على الذاكرة العشوائية : »وحدة التخزين الرئيسة « وقد تم التحدث عنها سابقًا، بينما يطلق على أجهزة التخزين : 
»وحدات التخزين الثانوية « .

ويمكن قياس القدرة التخزينية لوحدات التخزين وكذلك حجم البيانات بداخلها بواسطة وحدات القياس التالية : 

٭ البت )Bit( : وهو يمثل نبضة كهربائية واحدة )رقم ثنائي واحد(، ويعتبر أصغر مقياس.

٭ البايت )Byte( : عبارة عن ثمانية أرقام ثنائية )حرف هجائي واحد(.

٭ الكيلوبايت )K.byte( : ويمثل 1024 بايت لكل كيلو بايت واحد.

٭ الميجابايت ) M.Byte( :  ويمثل 1024 كيلوبايت لكل ميجابايت واحد.

٭ الجيجابايت ) G.Byte( : ويمثل 1024 ميجابايت لكل جيجا بايت واحد.

٭ التيرابايت ) T.Byte( : وتمثل 1024 جيجابايت لكل تيرا بايت واحد . وهي حاليًا تعتبر أكبر مقياس للتخزين .
مثال )1( : لدينا ذاكرة حاسب مخزن فيها 2097152 بايت من البيانات، فما هو حجم البيانات بوحدة الكيلوبايت ؟

الحل : إذا علمنا أن الكيلوبايت الواحد = 1024 بايت، بالتالي : 2097152 بايت ÷ 1024 = 2048 كيلوبايت.

مثال )2( : لدينا قرص يحتوي على 2 ميجابايت من البيانات، فكم عدد الحروف الهجائية المخزنة في ذلك القرص ؟

يعد من مضاعفات  أن عدد )1000(  فالجواب  ألف.  لماذا يضاف رقم 24إلى كل  تتساءل  قد 
الرقم )10( ويحصل بضرب عدد )10( في نفسه 3 مرات بينما للنظام الثنائي المستخدم بالحاسب 
ذي األساس )2( اليعد )1000( من مضاعفات األساس)2( بل عند ضرب العدد)2( في نفسه عشر 

مرات ينتج عدد)1024( ومن هنا جرى االصطالح الستخدام كيلوبايت لكل )1024( بايت.

مالحظة:
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هو قرص يثبت داخل صندوق النظام، ويسمى أحيانًا بالقرص الثابت، ويتميز هذا الجهاز عن محرك األقراص المرنة بسرعة قراءة 
البيانات، وكذلك إمكانية تخزين كمية كبيرة جدًا من البيانات تزيد عن 120 جيجابايت، وتختلف أجهزة القرص الصلب بحسب :

.)USB(عن طريق منفذ )٭ موضعها : داخل صندوق الحاسب )ثابتة(، أو خارج صندوق الحاسب )متحركة

٭ سعة التخزين : 40 جيجابايت، أو 80 جيجابايت، أو 120 جيجابايت، أو 200جيجابايت وهي في تزايد مستمر .

 1024  = الواحد  الميجابايت  أن  علمنا  إذا   : الحل 
كيلوبايت .

والكيلوبايت الواحد = 1024 بايت .
مالحظة:

لتسـهيل عملية التحويـل من وحدة 

قياس إلـى أخرى يمكن االسـتعانة 

بالشكل التالي :

البت

البايت

الكيلوبايت

الميجابايت

الجيجابايت

التيرابايت

8÷

1024÷

1024÷

1024÷

1024÷

8×

1024×

1024×

1024×

1024×

�سكل )2-22( القر�ض المرن

قرص مرن

األقراص  محرك 

والبايت الواحد يمثل حرف هجائي واحد .
فإن حجم البيانات بوحدة الكيلوبايت = 2 × 1024 = 2048 كيلوبايت 

.
وحجم البيانات بوحدة البايت : 2048 ×  1024 = 2097152 بايت .

بالتالي فإن عدد الحروف الهجائية = 2097152 حرفًا .

وسنستعرض فيما يلي بعض وحدات التخزين :

: )Floppy Drive( 1  محرك األقراص المرنة
وهو جهاز يثبت في صندوق النظام يقوم بتخزين البيانات على قرص 
وبإمكانية  بوصات،   3.5 القرص  هذا  قطر  يبلغ   )Floppy Disk( مرن 

تخزين ال تتعدى1.44ميجابايت. انظر الشكل )22-2(.
: )Hard disk(  2  جهاز القرص الصلب
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والشكل )2-23( يوضح بعض أنواع األقراص الصلبة.

)Compact Disk )CD(( 3  محرك األقراص المدمجة
يقوم محرك األقراص المدمجة بقراءة أقراص مستديرة الشكل أو 
شبه مستديرة مكونة من مادة عاكسة للضوء. انظر الشكل )24-2( . 

وهي ذات قدرة تخزينية بين 200 ـ 700 ميجا بايت.
وهناك نوعان من محركات األقراص المدمجة :

النوع األول : يقرأ األقراص وال يسمح بالكتابة عليها، وهذا النوع 
.)CD-ROM( يسمى قارئ األقراص الضوئية

النوع  وهذا  عليها،  بالكتابة  ويسمح  األقراص  يقرأ   : الثاني  النوع 
. )CD-Writter( يسمى بكاتب األقراص الضوئية

علـى  فهي  عليها  للكتابـة  المستخدمـة  لألقـراص  بالنسبـة  أمـا 
نوعين :

�سكل )2-23( القر�ض ال�سلب

.CD-RW وأقراص تسمح بالكتابة عدة مرات وتسمى ،CD-R أقراص تسمح بالكتابة مرة واحدة وتسمى

: )DVD Rom(   4  محرك أقراص الفيديو الرقمي
يقرب 4.7  ما  إلى  التخزينية ألقراصه تصل  السعة  أن  إال  للتخزين،  )الليزر(  تقنية ضوئية  ويستخدم  المدمجة،  باألقراص  وهو شبيه 

�سكل )2-24( القر�ض المدمج

صلب  قرص 

صلب  قرص 

المكونات 
الداخلية

محرك األقراص

المدمج.  القرص  أضعاف   6 من  أكثر  أي  البيانات،  من  جيجابايت 
أجهزة  في  أيضًا  ويستخدم  الفيديو،  شرائط  لتسجيل  غالبًا  ويستخدم 

األلعاب الكمبيوترية. انظر الشكل )25-2( .
: )Tape Drive( 5  الشريط الممغنط

شبيه بشريط التسجيل االعتيادي، ويستخدم غالبًا لعمل النسخ 
تكون  الممغنطة  األشرطة  محركات  وأغلب  للبيانات،  االحتياطية 
وتختلف  داخلية.  أنواع  أيضا  وهناك  بالحاسب  وتوصل  خارجية، 
الخارجي.  والشكل  التخزين  سعة  حيث  من  الممغنطة  األشرطة 

انظر الشكل )26-2( .
: )USB Flash( جهاز قلم التخزين  �
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عبارة عن جهاز صغير الحجم )يشبه القلم(، ويعمل كقرص تخزين 

�سكل )2-25( قر�ض الفيديو الرقمي

البرمجيات .

والبرمجيات بصفة عامة هي عبارة عن »مجموعة من 
الأوامر المرتبة منطقيًا، يتم تنفيذها بوا�سطة وحدة 
المعالجة المركزية للحا�سب الآلي، وتكون مخزنة على 
هيئة ما ي�سمى بالملف في وحدات التخزين الثانوية«، 
ويختلف مستوى ونوع البرمجيات طبقًا لعالقاتها وقربها 

من الحاسب اآللي أو من مستخدم الحاسب اآللي .

�سكل )2-�2( ال�سريط الممغنط

ومن أنواع هذه البرمجيات : أنظمة التشغيل، ولغات 
والبرمجيات  المساعدة،  التشغيل  وبرمجيات  البرمجة، 
البرمجيات  أنواع  بعض  إلى  التطرق  وسيتم  التطبيقية. 
لمقرر  دراستك  أثناء  اآلخر  والبعض  الكتاب،  هذا  في 

الحاسب في الصفوف القادمة ـ إن شاء الله .
التي ال يعمل الحاسب إال  البرمجيات  وهي من أهم 

�سكل )2-�2( قــلــم التخــزيــن

مباشرة  توصيله  ويتم  لإلزالة،  قابل 
بمنفذ )USB( يصل التخزين فيه بين 32 
من  أكثر  أو  جيجابايت   1 إلى  ميجابايت 

ذلك. انظر الشكل )2 - 27( .

روح،  بال  كإنسان  برمجيات  دون  اآللي  الحاسب 
اآللي  الحاسب  أجهزة  في  يحدث  الذي  التطور  أن  كما 
عالم  في  دائم  وتحديث  تطور  أيضًا  يصاحبه  ومكوناته 
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بها، وهي المحرك الرئيس للحاسب، وتتحكم بمكونات الحاسب المادية، باإلضافة إلى أنه ال يمكن تشغيل البرمجيات األخرى إال 
بوجود نظام تشغيل. وسيتم شرح هذا الموضوع في الباب القادم ـ إن شاء الله .

ومن خاللها يستطيع مستخدم الحاسب كتابة جميع أنواع البرمجيات، سواء أكانت برمجيات تطبيقية أم برمجيات أخرى. وسيتم 
التحدث عن هذا الموضوع في كتب الصفوف الدراسية القادمة ـ إن شاء الله.

الحاسب وصيانته بصورة  في  التحكم   : مثل  الحاسب،  لمستخدم  والعمليات  الوظائف  الكثير من  بإجراء  تقوم  برمجيات  وهي 
ميسرة وسهلة، وتعفيه من المعرفة الكاملة والدقيقة ألوامر نظام التشغيل الالزمة ألداء وتنفيذ هذه العمليات، وكذلك تمّكن المستخدم 

من أداء الكثير من الوظائف التي ال يقدمها نظام التشغيل مباشرة، وتقوم بعض برمجيات التشغيل المساعدة بما يلي :

1  تشخيص المشاكل المتعلقة باألقراص وحلها .

2-2-2:)Software( البرمجيات 

2  خدمة إصالح القرص.
3  إعادة بناء القرص واستعادة بياناته بعد تشكيله أو مسحه عن طريق الخطأ .

: )Operating Systems( اأوًل اأنظمة الت�سغيل

4  ضغط الملفات لتقليل حجم تخزينها في األقراص.

: )Programming Languages( ثانيًا لغات البرمجة

5  تسريع أداء الجهاز .
�  تكوين النسخ االحتياطية لألقراص بسرعة وسهولة.

�  حفظ وتأمين الملفات بضغطها أو إخفائها أو حمايتها بكلمة مرور .

: )Utilities Programs( ثالثًا برمجيات الت�سغيل الم�ساعدة
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وسيتم التحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في كتب الصفوف الدراسية القادمة ـ إن شاء الله .

والبرنامج التطبيقي هو : »برنامج  وهذه البرمجيات تساعد الفرد على أداء األعمال اليومية بكل يسر وسهولة، 
ي�سمح لم�ستخدم الحا�سب بتحقيق غر�ض معين مهما كان تخ�س�سه«، والبرمجيات التطبيقية نوعان : 

1  البرمجيات التطبيقية الجاهزة : 
يوجد في السوق عدد كبير من البرمجيات التطبيقية الجاهزة ومن أبرزها : 

: )Word Processors( ٭ برمجيات معالجة الن�سو�ض

والرسومات  الصور  وإضافة  وتنسيقها  وتنقيحها  وتعديلها  وطباعتها  النصوص  لكتابة  تستخدم  برمجيات  وهي 
والجداول على تلك النصوص. ويسمى برنامج معالج النصوص أيضًا بمعالج الكلمات .

 Word( وبرنامج وورد بيرفكت )MS Word( ومن أشهر برمجيات معالجة النصوص : برنامج مايكروسوفت وورد

: )Application Programs( رابعًا البرميجات التطبيقية

Perfect(. ويبين شكل )2-28( مثااًل لشاشة برنامج معالج نصوص .

: )Electronic Sheets( ٭ برمـجـيات الجداول الإلـكترونية
ومن خالل هذه البرمجيات يتم إدخال البيانات النصية )أرقام وحروف ونصوص( في جداول ليسهل تنظيم تلك البيانات وإجراء 

العمليات الحسابية والعمليات األخرى عليها )كالفرز والرسم البياني وغيرها(.

MS Excel( وبرنامج لوتس )Lotus(. ويبين شكل )2-29( مثااًل ومـن أشهر هـذه البرمـجيـات : برنامـج مايكروسوفت إكسل )MS Excel( وبرنامج لوتس )Lotus(. ويبين شكل )2-29( مثااًل 

�سكل )2-�2( �سا�سة لبرنامج معالج ن�سو�ض

لشاشة برنامج جداول إلكترونية .

: )Presentation( ٭ برمجيات العرو�ض التو�سيحية
وتستخدم هذه البرمجيات لبناء عرض متكامل يشتمل على 
صوت  من  المتعددة  الوسائط  إلى  باإلضافة  مكتوبة  نصوص 
وصور وأفالم فيديو، وتستخدم عند الرغبة في تقديم عرض أو 

محاضرة أو شرح فكرة لعدد من المهتمين.

مايكروسوفت  برنامج   : العروض  برمجيات  أبرز  ومن 
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Mac-( وبرنامج ماكروميديا فالش )MS PowerPoint( بباوربوينت
برنامج  لشاشة  مثااًل   )30-2( الشكل  ويبين   .)romedia Flash

خاص بالعروض التوضيحية .

: )Data Bases( ٭ برمجيات قواعد البيانات
تتميز برمجيات قواعد البيانات بإمكانية إدارة وتخزين مجموعة 
البيانات،  تلك  لمعالجة  تخزينية  وسائط  في  البيانات  من  هائلة 

باإلضافة إلى القدرة على ترتيب تلك البيانات والبحث فيها .
 MS( ومن أشهر هذه البرمجيات : برنامج مايكروسوفت آكسس
 Apple( وبرنامج أبل ووركس )Oracle( برنامج أوراكل ،)Access

 )31-2( الشكل  ويبين  ماكنتوش.  أبل  بأجهزة  الخاص   )Works

مثااًل لشاشة برنامج قواعد بيانات .

:  )Graphics( الر�سومية  التطبيقات  برمجيات  ٭ 
والصور  الرسوم  وتكوين  تصميم  على  الرسم  برمجيات  تساعد 
تكوين  البرمجيات  هذه  بواسطة  ونستطيع  الحاسب،  بمساعدة 
رسومات بسيطة أو معقده حسب البرمجيات المستخدمة في الرسم .

ومـن أمثـلــة هـذه البـرمـجـيـات : بـرنــامــج فــوتـوشــوب 
باينت  برنامج   ،)Coral Draw( برنامج كورال درو  ،)Photoshop(
 .)3D Studio( أستوديو  دي  ثري  وبرنامج   ،)Paint Shop( شوب 

ويبين الشكل )2-32( مثااًل لشاشة برنامج رسم .

: )Desktop Publishing(  ٭ برمـجيـات الـنـ�سـر الـمكتبي
يمكن من خالل هذه البرمجيات إعداد صفحات مميزة تجمع 
بين الخطوط واستخدام الرسوم في صفحة واحدة، وإضافة مؤثرات 
والصحف  المجالت،  كصفحات   : الصفحة  تلك  على  جمالية 
اليومية، والنشرات المدرسية. ومن أشهر هذه البرمجيات : برنامج 
إنديزين  أدوبي  وبرنامج   )MS Pubisher( مايكروسوفت  ناشر 
)Adobe InDesign(. ويبين الشكل )2-33( مثااًل لشاشة برنامج 

�سكل )2-29( �سا�سة لبرنامج جداول اإلكترونية

�سكل )2-30( �سا�سة لبرنامج خا�ض بالعرو�ض التو�سيحية

�سكل )2-31( �سا�سة لبرنامج قواعد بيانات
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نشر مكتبي .

Communi-( الت�سالت   برمجيات  ٭٭ 
: ) cations

تسـاعـد هـذه البرمجيـات في عمليـة االتـصال 
تلـك  بين  البيـانـات  لتبـادل  الهاتـف  خـط  عبر  الحواسيب  بين 
األجهزة، وكذلك تخزين الرسائل الصوتيـة في الحاسب، باإلضافة 
إلى إمكانية إرسال واستقبال الرسائل الفاكسية عبر جهاز الحاسب. 

ويبين الشكل )2-34( مثـااًل لشاشة برنامج اتصاالت.
: )Integrated Programs( ٭ البرمجيات المتكاملة

بعضها  مع  تتكامل  التي  البرمجيات  من  مجموعة  عن  عبارة 
البعض في حزمة واحدة مما يتيح مشاركة جميع البرمجيات لنفس 
التطبيقات  من  مجموعة  المتكاملة  البرمجيات  وتشمل  البيانات، 
إلكترونية،  وجداول  البيانات،  وقاعدة  النصوص،  معالج   : مثل 

وبرمجيات اتصاالت.
ميكروسوفت  مجموعة  المتكاملة  البرمجيات  أشهر  ومن 

.)MS Office( أوفيس
 )Educational Programs ( ٭ البرمجيات التعليمية

:
وهذه   ،)CAI الحاسب  بمساعدة  التعليم   ( عليها  ويطلق 
الدراسية  المناهج  تعليم  في  والمعلم  الطالب  تساعد  البرمجيات 
ذلك.  غير  إلى  وفقه..  وقواعد  ورياضيات  علوم  من  المختلفة 
القراءة  مبادئ  تعلم  على  األطفال  تساعد  برمجيات  وهناك 
مثااًل   )  35-2( الشكل  ويبين  وشيق.  بسيط  بأسلوب  والحساب 

لشاشة برنامج تعليمي .
: )Games( ٭ برمجيات الت�سلية

ألعاب  في  تطور  وملحقاته  الحاسب  أجهزة  تطور  واكب 
التسلية والترفيه، وتعتبر األلعاب أكثر البرمجيات التطبيقية انتشارًا 
شكل  ويبين  المجتمع.  من  كبيرة  شريحة  تخدم  إنها  إذ  وتطورًا، 

�سكل )2-32( �سا�سة لبرنامج ر�سم

�سكل )2-33( �سا�سة لبرنامج ن�سر مكتبي

�سكل )2-34( �سا�سة لبرنامج ات�سالت
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أ ـ يتكون الحاسب اآللي من : )    ( عتاد )    ( برمجيات 
)    ( عتاد وبرمجيات

ب ـ يتم تخزين البيانات التي يحتاجها المعالج بصورة مؤقتة 
في :

)    ( القرص المرن  )    ( ذاكرة القراءة فقط 
.DVD قرص )    ( )    ( ذاكرة القراءة العشوائية 

مع  الحاسب  أجهزة  لربط  تستخدم  التي  البرمجيات  ـ  جـ 

بعضها وتبادل البيانات بينها :
الجداول  برامج   )     ( )    ( برمجيات االتصاالت 
لغات   )     ( )  ( برمجيات التسلية  اإللكترونية 

البرمجة

2 أين موقع لوحة نظام الحاسب ؟ ومن أين يتم تغذيتها بالطاقة 

�سكل )2-35( �سا�سة لبرنامج تعليمي

�سكل )2-�3( �سا�سة لبرمجيات ت�سلية )لعبة(

)-2 36( مثااًل لشاشة برنامج تسلية.

2  برمجيات مجهزة ح�سب طلب الم�ستخدم : 
هذه البرمجيات يتم تصميمها وتطويرها لخدمة احتياج معين، مثل البرنامج المستخدم إلدخال درجات الطالب في المدرسة، 

وبرنامج تسجيل مقتنيات المكتبة.
1 اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية : 

الكهربائية ؟

3 تقوم وحدة الذاكرة بالتخزين، ويقوم جهاز القرص الصلب بالتخزين ، فما الفرق بينهما ؟
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4 ماهي البرمجيات ؟ اذكر بعض أنواعها .

5 قم بتعبئة الجدول التالي بما يناسب من خالل دراستك للباب :

جهاز  ياسر  يستخدم  بينما  الدقيقة،  في  كلمة   60 بسرعة  المفاتيح  لوحة  باستخدام  بالطباعة  يقوم  أيمن  كان  إذا   �
الحاسب،  إلى  دقائق  أربع  كل  كاملة  صفحة  كلمات  على  والتعرف  بإدخال  يسمح  والذي  الضوئي،  الماسح 
ياسر؟ أم  أيمن  الصفحة  كلمات  إدخال  في  أسرع  أيهما  حدد  كلمة،   200 من  تتكون  الصفحة  أن  وبافتراض 

� اذكر أمثلة لكل من البرمجيات التطبيقية التالية :
٭ برمجيات العروض التوضيحية. ٭ برمجيات التطبيقات الرسومية.  

٭ برمجيات األلعاب . ٭ برمجيات معالجة النصوص .  

� ما الفرق بين شاشة جهاز الحاسب المكتبي وشاشة عرض جهاز الحاسب المحمول ؟

نوع البيانات التي يتعامل معها نوع الوحدة )إدخال أو إخراج( الجهاز الملحق بالحاسب
لوحة المفاتيح
الكاميرا الرقمية

الالقط
السبورة اإللكترونية

الطابعة الليزرية
9 حدد وحدة اإلخراج المناسبة لكل من :

٭ إخراج مستند مطبوع بأقصر وقت ممكن.        ٭ إخراج أصوات تحذرية من الجهاز .
          ٭ إخراج المستندات الرسمية والكتب.         ٭ إخراج مخطط معماري.

10 أيهما أكثر قدرة على تخزين كمية كبيرة من البيانات : األقراص المدمجة أم األقراص المرنة ؟

11 هل يمكن تشغيل البرمجيات التطبيقية دون نظام تشغيل ؟ ولماذا ؟

أسئلة الباب 
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12 اذكر معنى االختصارات التالية باللغة العربية :

ALU ٭    CD٭    USB ٭
MHZ٭    DPI٭    RAM٭

أيها أقرب للمستخدم : نظام التشغيل أم البرمجيات التطبيقية ؟13 

14 ضع إشارة )( إذا كانت العبارة صحيحة وإشارة )×( إذا كانت العبارة الخاطئة :
٭ برمجيات معالجة النصوص ال تتعامل مع الصور أو الرسوم.

٭ تعتبر لوحة النظام من األجزاء المهمة بالنسبة للحاسب .
٭ تحفظ البيانات مغناطيسيًا في األقراص المدمجة.

15 عند الرغبة بشراء جهاز حاسب شخصي، ما المواصفات التي يجب معرفتها قبل الشراء ؟

الحروف عدد  ومتوسط  كلمة   200 صفحة  بكل  صفحة،   400 من  يتكون  كتاب  كل  كتاب،   150.000 تحوي  مكتبة  لدينا   1�
         للكلمة 5 أحرف، فإذا أردنا تخزين هذة المكتبة على وحدة تخزين حدد ما يلي : 

أ ـ سعة القرص الثابت المطلوب لتخزين المكتبة .
ب ـ عند استخدام أقراص مدمجة سعة كل منها 700 ميجابايت، كم عدد األقراص المدمجة التي تحتاجها لتخزين   جميع 

الكتب ؟

�1 إذا كان لدينا قرص مدمج يحتوي على    )نصف( جيجابايت من البيانات، ولدينا قرص مدمج آخر يحتوى 600 ميجابايت من 
البيانات فأي القرصين يحوي أكبر حجم من البيانات ؟

1
2
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 الباب الثالث

نظم تشغيل احلاسب

سبق لك أن درست أن الحاسب اآللي يتكون من قسمين 
رئيسين هما :

.)Hardware( العتاد  1
.)Software( البرمجيات  2

وقد تحدثنا في الباب الثاني عن هذه األقسام بالتفصيل؛ 
وكما سبق لك أن درست أن الحاسب ال يستغني عن البرمجيات 

في عمله فهي بالنسبة للحاسب كالروح للجسد.

أنواع  أربعة  إلى  تنقسم  البرمجيات  أن  أيضًا  درست  كما 
رئيسة هي :

.Operating Systems أنظمة التشغيل  1
.Programming languages لغات البرمجة  2

.Utilities Programs برمجيات التشغيل المساعدة  3
.Application Programs     البرمجيات التطبيقية  4

وفي هذا الباب سوف نتعرف على نظام التشغيل، كما نستعرض تطور أهم نظم التشغيل في الحاسب الشخصي )PC( بالتفصيل 
مع اإليجاز لنظم التشغيل األخرى.

  مقدمة1-3

3
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تعريف نظام الت�سغيل ومهامه2-3

من أهم البرمجيات األساسية التي يحتاجها الحاسب لكي يعمل ما ُيعرف بنظام التشغيل    )Operating System(,  ويطلق عليه 
أحيانًا )برمجيات النظام System Software(. فما نظام التشغيل؟

تعريف نظام الت�سغيل : 1-2-3

نظ�م الت�شغيل هو »مجموعة من البرمجي�ت الأ�ش��شية  التي تقوم ب�إدارة جه�ز الح��شب وتتحكم في ك�فة الأعم�ل 
والملحقات  الحاسب  منها  يتكون  التي  األجهزة  من  االستفادة  المستخدم  على  البرمجيات  هذه  وُتيّسر  به�«,  يقوم  التي  والمه�م 

البرمجيات  من  االستفادة  من  المستخدم  تمّكن  كما  وغيرها،  والفأرة,  الطابعة,   : مثل  له,  التابعة 
أو إجراء األعمال الحسابية,  الطباعة للرسائل,  المختلفة للحاسب: كبرمجيات  التطبيقية 

أو غير ذلك. ويبين الشكل )3-1( العالقة بين نظام التشغيل ومكونات وبرمجيات 
الحاسب ومستخدم الحاسب.

بالنسبة  الحياة  عصب  إنه  بل  البرمجيات,  أهم  التشغيل  نظام  وُيعد 
للحاسب. وعادة ما تقوم الشركات الكبرى المصنعة ألجهزة الحاسب بعمل 
فيها,  المستخدم  المعالج  نوع  بحسب  أجهزتها  مع  المتوافقة  التشغيل  أنظمة 
الشركات  أما  لها,  التشغيل  أنظمة  لعمل  متخصصة  شركات  بتفويض  تقوم  أو 

الشركات  متوافقة مع منتجات إحدى  لتكون  بتصنيع أجهزتها  فتقوم  الصغرى 
الكبرى. 

ويطلق على المبرمجين الذين يقومون بكتابة وتطوير وصيانة نظم التشغيل 
يعملون  وهم  المبرمجين،  تصنيف  في  مستوى  أعلى  وهم  النظم،  مبرمجي  اسم 

- عادة - في الشركات الكبيرة لتصنيع الحاسبات.
الكبيرة  فالحاسبات  الحاسب,  أحجام  باختالف  التشغيل  نظم  مهام  وتختلف 

ووسائط  كالطابعات,   : به  الملحقة  والوحدات  الحاسب  وحدات  من  العديد  مع  التعامل  من  تمكنها  الكفاءة  عالية  تشغيل  نظم  إلى  تحتاج 
التخزين, والنهايات الطرفية، كما تمكنها من توفير إمكانية التشغيل للعديد من المستخدمين للحاسب في نفس الوقت.

تتعامل عادة مع حاسب واحد لمستخدم  إنها  تعقيدًا, حيث  أقل  التشغيل تكون  فإن نظم  الشخصية  الحاسبات  أما في 
واحد.

�سكل )1-3(
تو�سح الأ�سهم العالقة بين نظام الت�سغيل ومكونات 

وبرمجيات ومت�سخدم الحا�سب
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مهام نظام الت�سغيل: 2-2-3

لنظم التشغيل مهام ووظائف متعددة تتعلق بعمليات تشغيل 
وملحقاته.  المادية  وأجهزته  مكوناته  في  والتحكم  الحاسب 

ويمكننا أن نحدد أهم مهام نظام التشغيل في النقاط التالية :

التحكم في م�سار البيانات:

يقوم نظام التشغيل بنقل البيانات داخل 
تنظيم  يتولى  كما  أخرى,  إلى  وحدة  من  الحاسب 

تبادلها بين الوحدات المختلفة بالجهاز. وهو ينظم كذلك 
بمعلومات  ويحتفظ  والبرمجيات،  البيانات  حفظ  عمليات 

مفصلة عن حجمها وأماكن حفظها.

1

لنظام  المهمة  المهام  من 
التطبيقية  البرمجيات  بتحميل  القيام  التشغيل 

إلى الذاكرة من الوحدات الملحقة أو من وسائط التخزين 
البرمجيات  تحميل  بعملية  والمقصود  بالحاسب.  المرتبطة 

إلى  ثم  الرئيسة  الذاكرة  إلى  التخزين  وسائط  من  نقلها  هو 
يقوم  البرنامج  تنفيذ  وبعد  لتنفيذها.  تمهيدًا  المعالجة  وحدة 
نظام التشغيل بإزالة البرنامج من الذاكرة الرئيسة - إذا لم يكن 
أمام  المجال  إلفساح   - دومًا  المقيمة  البرمجيات  من  البرنامج 

تحميل وتنفيذ برمجيات تطبيقية أخرى.

تحميل البرمجيات التطبيقية: 2

التحكم في وحدات الإدخال والإخراج:

التحكم في  ويشمل ذلك عمليات 
أو  المفاتيح  لوحة  طريق  عن  البيانات  إدخال 

الفأرة أو غيرهما، وعمليات عرض المعلومات على 
الشاشة أو إرسالها إلى الطابعة أو أي وحدات أخرى.

4 التحكم في وحدة الذاكرة الرئي�سة:

تتسم بعض نظم التشغيل بتنفيذ أكثر من 
برنامج واحد في الوقت نفسه، أو أن يعمل أكثر من 

مستخدم واحد على الحاسب. وفي هذه الحاالت تتضمن 
مسئوليات نظام التشغيل عمليات توزيع الذاكرة الرئيسة على 

أكثر من مستخدم في حالة اتصال أكثر من مستخدم بالحاسب 
عن طريق الطرفيات.

3
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عند تشغيل جهاز الحاسب فإن نظام التشغيل يمر بعدة خطوات حتى يصبح جاهزًا ليستقبل أوامر المستخدم, ويمكن تلخيص 
هذه الخطوات كما يلي :

كيف يعمل نظام ت�سغيل الحا�سب: 3-2-3

الت�سال مع الم�ستخدم:

أسلوب  بتنظيم  التشغيل  نظام  يقوم 
ذلك  خالل  ومن  الجهاز,  مستخدم  مع  المواجهة 

يتم  التي  البرمجيات  يتمكن مستخدم الحاسب من متابعة 
تنفيذها، واالطالع على المالحظات التي يظهرها الحاسب 

للقيام  الحاسب  لتوجيه  األوامر  إصدار  وكذلك  الشاشة،  على 
بالمهام المناسبة.

5

أحد  في  أعطال  أية  حدوث  عند 
التشغيل بصورة  مكونات الحاسب يقوم نظام 

آلية بتشغيل سلسلة من البرمجيات الخاصة باكتشاف 
األعطال.

اكت�ساف الأعطال:6

قراءة وتنفيذ التعليمات واألوامر من ذاكرة القراءة  1
. )ROM( الثابتة                 

فحص وحدات الحاسب للتأكد من سالمتها.  2
تحميل نظام التشغيل من األقراص اللينة أو الضوئية  3

أو من القرص الثابت.    

استالم أوامر مستخدم الجهاز.  4
تحميل البرمجيات التطبيقية وتنفيذ تعليماتها.  5

العودة إلى نظام التشغيل وانتظار أوامر المستخدم  �
وتكرار الخطوات السابقة بدًءا من الخطوة الرابعة.    
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تستخدم نظم التشغيل ثالثة أساليب في تعامل المستخدم مع الحاسب، األول أسلوب المواجهة الخطية، والثاني أسلوب المواجهة 
الرسمية، والثالث هو أسلوب المواجهة بالقوائم.

نعني بالمواجهة الخطية استخدام لوحة المفاتيح في إدخال األوامر والتعليمات 
إلى الحاسب, والتي هي مجموعة من النصوص المكتوبة, وتظهر هذه األوامر على 
الشاشة باإلضافة إلى ذهابها إلى الذاكرة الرئيسة. وقد بدأ هذا األسلوب منذ بداية 
عصر الحاسب، واستمر خالل مراحل تطوره حتى وقتنا هذا. ولهذا فإن معظم نظم 
استخدام  الشخصي جرى  الحاسب  تستخدم هذا األسلوب. وفي مجال  التشغيل 
التشغيل للحاسبات الشخصية, ثم  المراحل األولى لتطوير نظم  هذا األسلوب في 
جرى استبداله فيما بعد بنظم المواجهة الرسمية في نظم التشغيل الحديثة للحاسبات 

الشخصية.

أوامر  حفظ  على  الحاسب  مستخدم  تدريب  ضرورة  األسلوب  هذا  على  وُيعاب 
نظم التشغيل، كما يجب عليه معرفة بعض المصطلحات اإلنجليزية حتى يستطيع كتابة 

األوامر إلى الحاسب، ويبين الشكل )3-2( مثااًل لشاشة المواجهة الخطية.

اأ�سكال المواجهة لنظم الت�سغيل3-3

:)Line Command Interface( اأوًل / المواجهة الخطية 1-3-3

:)Graphical User Interface( ثانيًا / المواجهة الر�سمية 2-3-3

�سكل )2-3(
�سا�سة اأ�سلوب المواجهة االخطية

وهو أسلوب تستخدم فيه الفأرة في معظم األحيان بداًل من لوحة المفاتيح. وعند تشغيل جهاز الحاسب يجب االنتظار حتى يتم 
تحميل نظام التشغيل, وتظهر على الشاشة عدة أشكال يطلق عليها الرموز الصورية )األيقونات Icons(, وتحت كل شكل اسم التطبيق 
باللغة المناسبة للمستفيد. وما على المستفيد إال تحريك مؤشر الفأرة فوق التطبيق المطلوب والضغط على زر الفأرة مرة، أو مرتين 

متتاليتين فيتم تنفيذ التطبيق المطلوب، ويبين الشكل )3-3( أمثلة لشاشات المواجهة الرسمية.
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الحاسب  ألجهزة  الصانعة  الشركات  من  العديد  تبنت  وقد 
به  ورحب  أجهزتها،  تشغيل  نظم  في  األسلوب  هذا  حديثًا 

لسهولة  وذلك  تخصصاتهم؛  بمختلف  المستخدمون 

استخدامه وإمكانية التدرب عليه دون االعتماد على لغة معينة 
أو حفظ صيغ األوامر. 

�سكل )3-3(
المواجهة  لأ�ــســلــوب  مختلفة  �سا�سات 

الر�سمية

يستخدم هذا األسلوب مفاتيح األسهم لحركة المؤشر على لوحة المفاتيح لكي يسمح 
ويمثل  العرض,  قائمة على شاشة  بشكل  المعروضة  الخيارات  أحد  باختيار  للمستخدم 
الخيار عادة تطبيقًا معينًا أو أحد أوامر التشغيل للجهاز، وبعد االختيار يتم عرض قائمة 
المستخدم  انتقال  يتم  الرئيسة األولى, وبالتالي  القائمة  قائمة متفرعة عن  أخرى تتضمن 
من قائمة إلى أخرى عن طريق استخدام مفاتيح حركة األسهم لتحريك المؤشر الختيار 
أحد االختيارات المعروضة أمامه، والتي تؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجيات معينة من قبل 
الحاسبات  أجهزة  قبل  عادة من  بالقوائم  المواجهة  أسلوب  الحاسب، ويستخدم  جهاز 
للوحدة  المؤشر  مفاتيح  باستخدام  الجهاز  مع  التعامل  لتسهيل  المركزية  أو  المتوسطة 
الطرفية المتصلة بالحاسب دون الحاجة إلى استخدام الفأرة وذلك نحو أجهزة الوحدات 
الشكل  المدنية. ويبين  الجوازات واألحوال  الطيران وإدارات  المستخدمة في شركات 

)3-4( أمثلة لبعض شاشات المواجهة بالقوائم. 

وتعد المواجهة الر�سمية والمواجهة بالقوائم اأف�سل من المواجهة 

:)Menu Interface( ثالثًا / المواجهة بالقوائم 3-3-3

�سكل )4-3(
�سا�سات مختلفة لأ�سلوب المواجهة بالقوائم
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تنق�سم اأنظمة الت�سغيل من حيث قدرتها على ت�سغيل اأكثر من برنامج لنف�ض الم�ستخدم في نف�ض الوقت اإلى ق�سمين:

 .)Multi-tasking( أنظمة تسمح بهذه اإلمكانية, وتسمى بأنظمة متعددة المهام  1
 .)Single-tasking( أنظمة ال تسمح بهذه اإلمكانية, وتسمى أنظمة وحيدة المهام  2

كما تنق�سم اأنظمة الت�سغيل من حيث قدرتها على ال�سماح لأكثر من م�ستخدم بت�سغيل برمجياتهم في 
نف�ض الوقت اإلى ق�سمين:

.)Multi-user( أنظمة تسمح بهذه اإلمكانية, وتسمى بأنظمة متعددة المستخدمين  1
.)Single-user( أنظمة ال تسمح بهذه اإلمكانية, وتسمى بأنظمة وحيدة المستخدم  2

اأنواع اأنظمة الت�سغيل4-3

الخطية وخ�سو�سًا لدى المبتدئين لالأ�سباب التالية:
سهولة بيئة العمل لبساطتها حيث تظهر فيها نوافذ أو قوائم يمكن فتحها أو اختيارها للتشغيل.  

لوحة  طريق  عن  إدخالها  من  بداًل  األوامر  قوائم  من  لالختيار  المفاتيح  لوحة  على  األسهم  أو  الفأرة  استخدام  سهولة   
المفاتيح.

سهولة تبادل المعلومات أو استخدام أكثر من برنامج في وقت واحد.  

تتوحد القواعد العامة لالستخدام بشكل كبير بحيث يسهل استخدامها إذا ما تعلمنا بعضها, حيث تنتقل المهارات المكتسبة في   
تطبيق معين إلى تطبيق آخر دون الحاجة إلى تعلم أوامر خاصة بكل تطبيق.
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نظام متعدد الم�ستخدم متعدد 
:)Multi-tasking, Multi-user( المهام

الحاسب  أجهزة  على  السائد  وهو  األنظمة،  أقوى  وهو 
على  مؤخرًا  النظام  هذا  زحف  بدأ  وقد  والمتوسطة.  المركزية 
مستخدم  كل  يقوم  النظام  هذا  وفي  الشخصي.  الحاسب  أجهزة 
بالتعامل مع الحاسب وكأن الحاسب يعمل له وحده، وذلك لما 

يتميز به من سرعات عالية في التشغيل وتنفيذ األوامر. كما أن 
أي خطأ يرتكبه مستخدم ما ال يؤثر على باقي المستخدمين 

وال يعطل أعمال الحاسب.

ومما تقدم يمكن تعريف اأربعة اأنواع من اأنظمة الت�سغيل هي:

34

2 نظام وحيد الم�ستخدم وحيد 1
: )Single-tasking , Single-user( المهام
فقط  واحد  لمستخدم  ويسمح  قوة،  األنظمة  أقل  وهو 
أكثر  يشغل  أن  المستخدم  هذا  يستطيع  وال  عليه،  بالعمل 
الحاسب  مع  النظام  هذا  وساد  الوقت.  نفس  في  برنامج  من 

الشخصي حتى وقت قريب. ونادرًا ما نراه مستخدمًا إال مع 
أجهزة الحاسب القديمة.

نظام وحيد الم�ستخدم متعدد 
:)Multi-tasking، Single-user( المهام

أجهزة  على  حاليًا  االستخدام  الشائع  النظام  وهو 
يتيح  حيث  العمل  ومحطات  الشخصي  الحاسب 
للمستخدم الواحد القدرة على تنفيذ أكثر من برنامج 

في نفس الوقت.

نظام متعدد الم�ستخدم وحيد 
:)Single-tasking, Multi-user( المهام

 وهو شائع االستخدام على أجهزة الحاسب الخادم، 
ويستخدم هذا النظام في دوائر األعمال المتوسطة والصغيرة، 

حيث يسمح لعدد من المستخدمين بالعمل معًا ولكن يجري 
تشغيل برنامج واحد فقط لكل مستخدم.

نظام متعدد الم�ستخدم متعدد نظام متعدد الم�ستخدم متعدد 
:)Multi

الحاسب  أجهزة  على  السائد  وهو  األنظمة،  أقوى  وهو 
على  مؤخرًا  النظام  هذا  زحف  بدأ  النظام وقد  هذا  زحف  بدأ  وقد 
مستخدم  كل  يقوم  النظام  هذا  وفي  الشخصي.  الحاسب  أجهزة 
بالتعامل مع الحاسب وكأن الحاسب يعمل له وحده، وذلك لما 

يتميز به من سرعات عالية في التشغيل وتنفيذ األوامر. كما أن 
أي خطأ يرتكبه مستخدم ما ال يؤثر على باقي المستخدمين 

وال يعطل أعمال الحاسب.

اأمثلة لنظم الت�سغيل ال�سائعة5-3

يطلق اصطالح دوس DOS على نظام تشغيل الحاسب الشخصي, ويعتبر من األنظمة ذات أسلوب المواجهة الخطية, وهو اختصار 
النظام عام 1981م  المهام, وقد ظهر هذا  للعبارة )Disk Operating System( أي نظام تشغيل األقراص. وهو من األنظمة وحيدة 

نظام الت�سغيل دو�ض )DOS( للحا�سب ال�سخ�سي: 1-5-3
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لقد تمت محاوالت عديدة لتسهيل استخدام نظام التشغيل )DOS( ، منها المحاوالت التي أضيفت بغرض استخدام تقنية حركة 
بأسلوب  تسمح  تشغيل  برمجيات  بتطوير  وكذلك  القرص,  محتويات  عرض  وتنظيم  التشغيل  عمليات  تسهيل  في  األسهم  مفاتيح 

المواجهة بالقوائم لمستخدم الجهاز.
وقد تكلّلت هذه الجهود بالنجاح بظهور نظام النوافذ الذي أنتجته شركة مايكروسوفت األمريكية أيضًا، والذي يعتبر من أنظمة 
التشغيل ذات أسلوب المواجهة الرسمية, حيث يتيح استخدام تقنية الفأرة والرموز الصورية. وقد ظهر من هذا النظام عدة إصدارات 

من أهمها :

الشكل  ويبين  تشغيله.  في   DOS دوس  النظام  على  يعتمد  النظام  هذا  وكان 
)3-6( شاشة المواجهة الرسمية لنظام ويندوز 3.11 . 

:Windows  )3-5-2 نظام الت�سغيل نوافذ )وندوز

 :)Window 3.11( 3.11 والنوافذ )Window 3.1( 3.1 النوافذ 1

نظام النوافذ Windows 95 ( 95 ( كنظام ت�سغيل متكامل: 2

�سكل )3-�(
مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام النوافذ 3.11

�سكل )3-5( مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام دو�ض

أنتجتها  التي  الشخصية   الحاسبات  من  األولى  األجيال  مع 
برمجيات  شركة  بتطويره  وقامت   )IBM إم   بي  )آي  شركة 
عدد  أن  كما   ,MS-DOS باسم  األمريكية  ميكروسوفت 
التطبيقات التي تعمل تحت هذا النظام بلغت عشرات اآلالف 
أنتل  شركة  إنتاج  من  المعالج  يكون  أن  النظام  هذا  ويتطلب  البرمجيات،  من 

األمريكية أو متوافقًا معه. ويبين الشكل )3-5( مثااًل لشاشة نظام دوس.

وقد جرى تطويره لالستغناء عن كل من نظام دوس ونظام ويندوز 3.11 معًا مع 
إضافة بعض المميزات اإلضافية مثل :
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إمكانية تسمية الملفات والمستندات باللغة العربية, ويصل طول االسم   
إلى 255حرفًا.

إمكانية إضافة األجهزة الجديدة دون الحاجة إلى تعريفها باستخدام   
.) Plug and Play )PnP(  خاصية )شبك واعمل

المكتبي  الشخصي  الحاسب  بين  بسهولة  الملفات  نقل  إمكانية   
والحاسب الشخصي المحمول عن طريق برنامج حقيبة الملفات.

طريق  عن  وغيرها  والفاكسات  اإللكترونية  الرسائل  تبادل  إمكانية   
.Microsoft Exchange سكل )3-�(برنامج�

مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام النوافذ 95

.Explorer إدارة الملفات أصبح أسهل وأفضل باستخدام برنامج المستكشف  

إمكانية تغيير شكل الشاشة واأللوان والوقت والتاريخ واللغة بسرعة وسهولة.  
الكشف عن األخطاء ومحاولة تصليحها قدر اإلمكان.  

      ويبين الشكل )3-7( شاشة المواجهة الرسمية لنظام النوافذ 95.

وهو تحديث لإلصدار نوافذ 95 مع إضافة بعض الخصائص من أهمها :

.Internet Explorer إضافة برنامج متصفح اإلنترنت  
إمكانية فتح األيقونات بنقرة واحدة بداًل من نقرتين.  

.Folder Options إضافة خاصية التحكم في المجلدات  
إضافة خاصية البحث عن الملفات والمجلدات واألشخاص وهي   

موجودة في قائمة ابدأ.

إضافة خاصية تحديث نظام التشغيل تلقائيًا عن طريق اإلنترنت.  
ويبين الشكل )3-8( شاشة المواجهة الرسمية لنظام النوافذ 98.  

�سكل )3-�(
مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام النوافذ �9

:)Windows 98( 9� نظام النوافذ 3
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النوافذ 98 تم إطالقه عام 2000 ميالدي. وقد تم تطوير هذا اإلصدار ليصبح متخصصًا لالستخدام  عبارة عن إصدار بعد نظام 
المنزلي والشخصي, بينما تم تطوير النوافذ 2000 من أجل االستخدامات اإلدارية والشبكات. وهناك إضافات جديدة كثيرة لنظام النوافذ 

Me و 2000 من أهمها :

حالة  في   System Restore النظام  استعادة  إمكانية   
وجود أي أخطاء أو مشاكل في نظام التشغيل.

من   System File Protection النظام   ملفات  حماية   
الكتابة عليها أو تعديلها.

التشغيل عن  لنظام   Auto-update التلقائي   التحديث   
طريق موقع شركة ميكروسوفت على اإلنترنت.
Media Player 7 إضافة برنامج قارئ الوسائط 

           إلدارة الوسـائـط الرقمـيـة : مـثـل ملفـات الفيـديـو, 
            والصوت, وغيرها.

التعرف مباشرة على األجهزة الموصلة على   إمكانية 
.)USB( بوابة الـ

)Plug and Play( تطوير خاصية شبك واعمل  
.Me ويبين الشكل )3-9( شاشة المواجهة الرسمية لنظام النوافذ مي  

: )Windows Millenium )Me((  نظام النوافذ مي 4

�سكل )9-3(
Me مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام النوافذ

:)Windows XP( نظام النوافذ اإك�ض بي 5

يعتبر نظام  اإلكس بي من أحدث نظم التشغيل, وال يختلف عن أنظمة التشغيل السابقة من حيث طريقة العمل, غير أنه توفرت 
فيه بعض المزايا منها:

سهولة نقل الملفات من حاسب إلى آخر.  
إمكانية توفير حسابات لمستخدمي الحاسب مع تحديد صالحية كل منهم.  

في  كما  التشغيل  إعادة  من  بداًل  تستجيب  ال  التي  البرمجيات  إلغالق   )Task Manager( المهام  إلدارة  برنامج  إضافة   
اإلصدارات السابقة.
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يدعم هذا النظام جميع لغات العالم تقريبًا بما فيها العربية دون الحاجة   
لشراء نسخة خاصة.

المقدرة على توفير الدعم ألي أجهزة حديثة أو إضافات مستقبلية.  
نظام األمان فيه متطور, مما جعله يتفوق على اإلصدارات السابقة.  

الواجهة الرسمية أصبحت أفضل وأجمل.  
ويبين الشكل )3-10( شاشة المواجهة الرسمية لنظام النوافذ اكس بي   

.

تعد شركة آبل أول من بدأ بالواجهة الرسومية بالنسبة للحاسبات الشخصية, حينما قدمت حواسيب ماكنتوش Macintosh )ماك 
Mac( عام 1984م. وقد تطور نظام التشغيل »ماك« ليقدم المزيد من التسهيالت لمستخدميه في كل مرة. كما أصبحت أجهزة ماكنتوش 

األجهزة المفضلة في المكاتب التي تكون غالبية أعمالها تحرير النصوص ومعالجة الملفات وذلك لألسباب التالية :

سهولة التعامل مع النظام الذي ال يحتاج إلى كتابة األوامر بل وضع مؤشر الفأرة فوق التطبيق الذي يتكون من رسم بسيط   
واسمه.

مواءمة النظام للعديد من التطبيقات شائعة االستخدام في مجاالت كثيرة بمكاتب األطباء والصحافة وفي بعض مجاالت   
إدارة األعمال.

يتميز نظام تشغيل ماكنتوش بوجود تعريب متكامل للنظام منذ بدء إنتاجه, وسهولة استخدامه لتطبيقات الكتابة, واإلخراج   
المميز للمستندات باللغة العربية . 

يتيح النظام مداوالت تسمح بربط أكثر من جهاز معًا, واالشتراك في آالت الطباعة عبر شبكة خاصة ألجهزة ماكنتوش يطلق   
عليها شبكة )آبل تووك(.

يسمح النظام بتعدد المهام لمستخدم واحد. ويبين الشكل )3-11( شاشة المواجهة الرسمية لنظام ماكنتوش.  
القدرة العالية للتعامل مع الصور والرسوم.  

سهولة إضافة أجهزة جديدة على الحاسب وإضافة برمجيات حديثة إلى القرص الصلب.  
ومع سهولة ومزايا نظام ماكنتوش إال أن أجهزة هذا النظام تعد أقل انتشارًا من األجهزة المتوافقة مع الحاسب الشخصي من إنتاج 

�سكل )10-3(
XP مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام النوافذ

:)MAC OS( نظام الت�سغيل اآبل ماكنتو�ض 3-5-3
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لخصوصية  نظرًا  وذلك  إم(؛  بي  )آي  شركة 
ماكنتوش، حيث حرصت شركة  نظام تشغيل 
األجهزة  في  فقط  له على وضعه  المنتجة  آبل 

تم إنتاج هذا النظام في معامل الهاتف للشركة األمريكية AT&T عام 1969م الستخدامه في تشغيل الحاسبات الخادمة. ويتميز 
هذا النظام عن أنظمة التشغيل األخرى بالعديد من المزايا منها :

أنه يمكن استخدامه مع جميع أنواع الحاسبات اآللية, وهذا يعني سهولة كتابة وتشغيل التطبيقات والبرمجيات التي تعمل   
على الحاسبات الشخصية مثاًل لكي تعمل على الحاسبات الصغيرة أو المركزية.

يعد نظام يونكس أول نظام يقدم للحاسبات الشخصية إمكانية البرمجة المتعددة المهام.  
توفر نظام أمني لحماية المستندات لمنع اآلخرين من االطالع عليها.  

�سكل )11-3(
مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام الماكنتو�ض

:)UNIX(  نظام يونك�ض للت�سغيل 4-5-3

التي تنتجها دون أجهزة الشركات األخرى, وبالتالي ال يستطيع 
أجهزة  على  برمجياته  تشغيل  الماكنتوش  جهاز  مستخدم 
تستخدم نظام دوس أو النوافذ، كما ال يستطيع مستخدم أجهزة 

دوس والنوافذ تشغيل برمجياته على أجهزة ماكنتوش.

إال أنه مع تطور نظام تشغيل ماكنتوش، منذ ظهور اإلصدار 
رقم 7.5، مرورًا باإلصدارات 8 واإلصدار 9 وحاليًا اإلصدار 
بالعربية  وتعني   )Panther( المسماة  الحديثة  رقم 10 ونسخته 

النمر, صار بإمكان أجهزة الماكنتوش قراءة أقراص األجهزة المتوافقة مع أنظمة دوس والنوافذ، كما يمكن بعد إضافة برنامج خاص 
على جهاز ماكنتوش محاكاة أنظمة تشغيل دوس والنوافذ, وبالتالي تشغيل برمجياتها على جهاز ماكنتوش، باإلضافة إلى أن شركة آبل 

سمحت لشركات أخرى باستخدام نظام تشغيل ماكنتوش, مما وفر باألسواق عددًا من األجهزة المتوافقة مع نظام آبل ماكنتوش.
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�سكل )12-3(
مثال ل�سا�سة المواجهة لنظام لينك�ض

وقد صدرت عدة إصدارات لهذا النظام تعمل مع جميع 
وتعمل  وأنواعها  أحجامها  اختالف  على  الحاسبات  أنواع 
النظام  لهذا  يتوفر  كما  المعالجات.  من  مختلفة  أنواع  على 
الشائع,  وهو  الخطية  المواجهة  أسلوب  للتعامل:  أسلوبان 
نتجت من  كثيرة  أنظمة  الرسمية. وهناك  المواجهة  وأسلوب 
الشكل  ويبين   .Linux لينكس  نظام  أبرزها  من  يونكس  نظام 

.Linux 3-12( شاشة المواجهة لنظام التشغيل(

يمكن عن طريق ربط أجهزة الحاسب معًا إيجاد ما يطلق عليه »شبكة الحاسب«، ولقد ازدادت أهمية الشبكات في السنوات 
األخيرة وبالتحديد بعد توفر المناخ المالئم في التقنية. ومن أهم العوامل التي ساعدت على ذلك :

التطور السريع في تقنية الحاسبات الشخصية.  

التطور في تقنية االتصاالت وخطوط الهاتف.  
تطور قواعد البيانات وتزايد الحاجة إليها.   

فاألنظمة التي تقوم بتشغيل شبكات الحاسب ال تختلف عن أنظمة التشغيل األخرى إال أنها مهيأة بحيث تسمح ألجهزة الحاسب 
المتصلة بالشبكة بتبادل المعلومات فيما بينها واالستفادة من الموارد المتوفرة مثل الطابعة أو األقراص المدمجة, باإلضافة إلى أن لها 

قدرات أمنية لمنع التسلل أو العبث باألجهزة أو االطالع على المستندات أو الوثائق المخزنة على الحاسب.

وهناك أنواع متعددة للشبكات, من أبرزها الشبكة المحلية, ويبين الشكل )3-13( رسمًا تخطيطيًا لشبكة الحاسب المحلية )مثل 
تي   إن  النوافذ  نظام  الشبكات  من  النوع  هذا  لتشغيل  صممت  التي  األنظمة  ومن  بالمدرسة(  الحاسب  معمل  في  المستخدمة  تلك 
)Windows NT(  من إنتاج شركة مايكروسوفت, وجاء  بعده اإلصدار Windows 2000,  واآلن اإلصدار  Windows 2003. وهناك 
أيضًا نظام Net-Ware من إنتاج شركة نوفل Novell. وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم التحدث عن الشبكات وأنواعها والخدمات التي 

اأنظمة ت�سغيل ال�سبكات: 5-5-3
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�سكل )13-3(
ر�سم تو�سيحي لل�سبكة المحلية

تقدمها بالتفصيل في كتاب الصف الثالث الثانوي - إن شاء الله.
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اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:
  

1

أ- أسلوب المواجهة لنظام التشغيل الذي تستخدم فيه الفأرة هو:       
)  ( الخطية والقوائم. )  ( القوائم.   )  ( الرسمية.   )  ( الخطية.      

     ب- من العوامل التي ساعدت على انتشار نظم تشغيل الشبكات التطور السريع في:
)  ( كل ما ذكر. )  ( قواعد البيانات.  )  ( الحاسبات الشخصية. )  ( االتصاالت.      

جـ - من أحدث إصدارات نظام النوافذ Windows نظام:   
)  ( XP                 )  ( نظام النوافذ 3.1.   DOS )  (              Me )  (   

عرف نظام التشغيل.
  

2

لماذا نحتاج إلى نظم التشغيل؟
  

3

Me؟ , PnP, DOS, MAC :ماذا نعني باالختصارات التالية
  

4

هل يمكن حاليًا تشغيل برمجيات لنظام )Windows(  على نظام تشغيل ماكنتوش؟ 
  

5

ما أهم مزايا نظام النوافذ XP؟
  

6

ما مهام نظام التشغيل باختصار؟ 
  

7

ضع إشارة ) (  إذا كانت العبارة صحيحة, وإشارة ) * (  إذا كانت العبارة الخاطئة :
  

8

)  (   يستخدم نظام النوافذ Me إلدارة شبكات الحاسب.  
)  (   يتحكم نظام التشغيل بجميع أعمال ومهام جهاز الحاسب.  

)  (   تستخدم األجهزة الحديثة أنظمة متعددة المستخدمين والمهام.  

هل يمكن استخدام نظام النوافذ 98 دون وجود نظام تشغيل )DOS( معه على الجهاز؟
  

9

أسئلة الباب 
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ما الفرق بين نظام التشغيل الشبكي ونظام تشغيل الحاسب الشخصي؟
  

10

هل يمكن لبرنامج مصمم على نظام النوافذ 2000 أن يعمل على نظام XP؟
  

11

لماذا تعتبر أجهزة ماكنتوش األجهزة المفضّلة في المكاتب التي تعتمد على تحرير النصوص؟
  

12

ما الخطوات التي يمر بها نظام التشغيل حتى يصبح جاهزًا الستقبال أوامر المستخدم؟
  

13

امأل الفراغات التالية :
  

14

       أ  - يعتمد أسلوب المواجهة  .............................................  على إدخال األوامر عبر لوحة المفاتيح.
    ب - يعتبر نظام ........................................................  من أبرز األنظمة التي نتجت من نظام يونكس.
    جـ - يتم الربط بين نظام التشغيل وبين المستخدم عن طريق ......................................................... .

        د  - األنظمة التي تسمح بتشغيل أكثر من برنامج تسمى ....................................................................... .
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 الباب الرابع

الرسم واأللعاب باحلاسب

باإلضافة  والجمالية,  والفنية  اإلبداعية  القدرات  من  بكثير  الحاسب  أجهزة  معظم  تتمتع 
باالندماج  عليها  يعمل  من  وُتشعر  الواقع,  تحاكي  التي  والحركية  الصوتية  المؤثرات  إلى 

الكامل.
الرسوم واأللعاب،  برمجيات  الرئيس في تطور  لهذه اإلمكانات دورها  لقد كان 

مما أضاف إلى التعامل مع أجهزة الحاسب كثيرًا من المتعة والترفيه. 
الحاسب،  الصور والرسومات بمساعدة  بالحاسب هو فن تكوين  والرسم 
وفي اآلونة األخيرة أصبح الرسم بالحاسب أمرًا ميسرًا  وممتعًا، وخلف وراءه 

مركزها  بتعيين  يقوم  دائرة   رسم  في  الرسام  يقضيها  كان  التي  المعقدة  العمليات 
ونصف قطرها, أو مضلع يحدد مواقع أركانه وطول أضالعه.

باإلضافة  والجمالية,  والفنية  اإلبداعية  القدرات  من  بكثير  الحاسب  أجهزة  معظم  باإلضافة تتمتع  والجمالية,  والفنية  اإلبداعية  القدرات  من  بكثير  الحاسب  أجهزة  معظم  تتمتع 
باالندماج  عليها  يعمل  من  شعر 

مركزها  بتعيين  يقوم  دائرة   رسم  في  الرسام  يقضيها  كان  التي  المعقدة  العمليات 

1-4)Computer Graphics( الر�سم بالحا�سب

الأهميــة:1-1-4

4

تنبع اأهمية الر�شم ب�لح��شب في النق�ط الت�لية :
1  قلة التكلفة المادية للرسم, وذلك أن الرسام عندما يقوم برسم لوحة معينة على شاشة الحاسب ثم ال تعجبه تلك اللوحة 

فبإمكانه إزالتها من الحاسب دون أي تكلفة مادية من استخدام أوراق أو ألوان.
للرسم  إعادة  دون  انعكاس  أو  معين,  للون  تغيير  أو  إمالة,  أو  قلب,  أو  تصغير,  أو  تكبير,  من:  الرسم  على  مؤثرات  إضافة   2

األصلي.

3 توفير الوقت والجهد المستغرقين في تنفيذ لوحة فنية أو تصميم شكل معماري، وتتضح هذه الفائدة لبرمجيات الرسم في 
التصاميم المعمارية والهندسية.
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4 سهولة التعديل واإلضافة للرسم دون إزالة للرسم األصلي.
التلفزيونية,  واإلعالنات  األلعاب  في  الرسومات  استخدام  إمكانية   5

وهي تطبيقات شائعة االستخدام. ويوضـح الشـكـل )4 - 1( بـعض 
القدرات التي توفرها برمجيات الرسم في هذا المجال.

 ,)Simulation( المحاكاة  برمجيات  في  الرسومات  استخدام  إمكانية   �
التدريب  برمجيات  في  كما  تقريبه,  وتحاول  الواقع  تحاكي  برمجيات  وهي 

واألبحاث  الكيميائية  المختبرات  تجارب  أو  السيارة,  قيادة  أو  الطيران,  على 
التجريبية.

�سكل )1-4(:
قدرات برنامج الر�سم بالحا�سب

المجتمع  من  كثيرة  فئات  نجد  الحاسب  بواسطة  للرسم  السابقة  وللمزايا 
تستخدمه, وخصوصًا تلك الفئات التي تعتمد على المعلومات المرئية والرسمية في 

أعمالها؛ وما ذلك إال لتسهيل أنشطتها ووصولها إلى الجودة. ومن هذه الفئات :
ال��خ��ط���ط��ون وال��ر���ش���م��ون : وذل����ك ل��ع��م��ل ل��وح���ت ف��ن��ي��ة, ت��م��ت��زج ف��ي��ه��� ق����درة الح��شب    1

مع الذوق والإبداع الب�شري. وي�و�شح ال�شك�ل )4-2( نموذج��ً رفي�ع�ً من هذا الذوق.

2 المهند�شون والمعم�ريون : وي�شتخدمون برمجي�ت الر�شوم في الت�شميم�ت ال�شن�عية 
والمخطط�ت المعم�رية.

3 الع�شكريون : وي�شتخدمون برمجي�ت المح�ك�ة لتدريب الأفراد على الطيران, اأو ر�شم 
الخطط الع�شكرية, اأو تحرك�ت العدو...

والإي�ش�ح�ت  التجريبية,  البحوث  في  الر�شوم  برمجي�ت  وي�شتخدمون   : الأط��ب���ء   4
الطبية لأع�ش�ء الج�شم مثاًل, وتمثيل م� يجري داخل الج�شم الب�شري عن طريق 

ا�شتخدام�ت   )3-4( ال�شكل  ويو�شح   .)Simulation( المح�ك�ة  برمجي�ت 
برمجي�ت الر�شم في الإي�ش�ح�ت الطبية.

اأحوال الطق�س,  5 الجغرافيون : وي�شتخدمون برمجي�ت الر�شوم في توقع 
انظر  البلدان,  لحدود  الجغرافية  الخرائط  ور�شم  الري�ح,  وتحرك�ت 

 ال�ستخدامات المختلفة لبرمجيات الر�سم:2-1-4

�سكل )2-4(:
لوحة فنية با�ستخدام الر�سم بالحا�سب

�سكل )4-3(: ا�ستخدام برمجيات الر�سم
في الإي�ساحات الطبية
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هنالك ثالث طرق أساسية لتوليد وإنتاج الرسوم والصور واألشكال بواسطة الحاسب, وهي :

 تحوي مخازن المنتجات الفنية كتبًا مليئة برسوم من الحياة اليومية للمباني والسيارات والطائرات واألشجار والحيوانات وكذلك 
للناس على اختالف أوضاعهم وأنواعهم.

ويملك الفنانون مجموعات كبيرة من هذه الرسوم, وعندما يحتاجون إلى رسوم معينة يقصونها من الكتاب ويلصقونها في المكان 
الذي يرغبون, أما اآلن وبواسطة برمجيات معينة تسمى ببرمجيات فن المل�شق�ت )برمجي�ت تحتوي على مجموع�ت كبيرة من 
الر�شوم الج�هزة التي تم اإعداده� قبل من مبرمجين ومتخ�ش�شين في فن الر�شم ب�لح��شب, ويمكن عر�شه� على ال�ش��شة 

اأنواع الر�سم:3-1-4

:)Clip Art( فن المل�سقات 1

ال�شكل )4 4-(.

اأو لعمل  اأف��الم الأطف�ل المتحركة,  �  منتجو الأف��الم : وذل��ك لإنت�ج 
الإعالن�ت التلفزيونية.

ل  ج� ر الأعم�ل : وذلك لإعداد �شرائح تحوي ر�شوم�ً ومخطط�ت بي�نية في عرو�شهم � 
التج�رية والم�لية والدع�ية لمنتج�تهم ولموؤ�ش�ش�تهم.

مع�لجة  و�ش�ئل  ب�لح��شب عن طريق  الف�ش�ئية  ال�شور  لإنت�ج  وذلك   : الف�ش�ئيون   �
�شورة   )5-4( ال�شك�ل  ويو�شح  ال�شن�عية,  الأق��م���ر  ب�لتق�طه�  تقوم  التي  ال�شور 

لت�شميم المركبة الف�ش�ئية ب�لح��شب.

المعلومة  فهم  تي�شر  التي  التو�شيحية  وال�شور  الر�شوم  لإنت�ج  وذلك   : المعلمون   9
وتو�شحه� في اأذه�ن الطالب.

هذه  من  والمستفيدون  المستخدمون  يتعدد  وملحقاته,  الحاسب  وبتطور 
التقنية, وقد يصل استخدامه ليشمل معظم طبقات المجتمع.

�سكل )4-4(:
 الر�سوم الجغرافية بالحا�سب

�سكل )5-4(:
 ال�سور الف�سائية بالحا�سب
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وهي برمجيات أكثر مرونة من برمجيات فن الملصقات, إذ إنها تسمح 
لنا باستخدام أي رسوم نرغبها دون أن نكون مقيدين بالرسوم التي توفرها لنا 

برمجيات الملصقات, وهذه البرمجيات على أنواع :

: )Paint Programs(  اأ برمجيات الر�سم 
المستوى,   رفيعة  إبداعية  فنية  لوحات  لعمل  الرسامون  أو  الخطاطون  ويستخدمها   
الصماء  اآللة  وإمكانات  قدرات  مع  المرهف  الرفيع  اإلنساني  الحس  فيها  يمتزج 
األجهزة  ببعض  االستعانة  مع  البشرية  اليد  باستخدام  هنا  الرسم  ويتم  )الحاسب(, 
الملحقة بالحاسب, مثل: لوحة المفاتيح, أو الفأرة, أو لوحة الرسومات، ويوضح الشكل 

)4-7( أنموذجًا من هذه اللوحات.

الت�سوير والت�سميم باليد: 2

�سكل )4-�(:  يو�سح بع�ض الر�سومات الجاهزة 
التي ت�ستخدم في برمجيات المل�سقات

مر�سومة  فنية  لوحة   :)�-4( �سكل 
با�ستخدام برنامج الر�سام

الصورة  اختيار  الرسام  يستطيع  معين(  م�شتند  في  و�شعه�  اأو 
المطلوبة دون قص أو لصق. ويظـهـر لـنـا الـشـكل )4-

هذا  في  تستخدم  التي  الجاهزة  الرسومـات  بعض   )6
المجال.

: )Computer -Aided  Design( ب  برمجيات الت�سميم بم�ساعدة الحا�سب
وذلك  والهندسية,  المعمارية  لتصاميمهم  والمعماريون  المهندسون  ويستخدمها 
هذه  مثل  عمل  في  المستغرقين  والجهد  الوقت  وتوفير  لديهم,  اإلنتاجية  زيادة  بغرض 
هذه  توفرها  التي  المعمارية  التصاميم  بعض   )8-4( الشـكـل  ويوضـح  التصاميم. 

البرمجيات.

والسيما  الوقت,  من  الكثير  تستغرق  كانت  المعمارية  التخطيطية  الرسومات  إن 
عندما يطلب إجراء أكثر من تعديل في أوقات مختلفة, حيث يتطلب األمر إعادة معظم 

�سكل )4-�(:
 الر�سوم المعمارية بالحا�سب
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وتعتبر من أكثر االستعماالت شيوعًا للرسم على الحاسبات, وهي )تمثيل ب�شري للبي�ن�ت الرقمية على �شكل مخطط�ت اأو 
ر�شوم بي�نية(, ويعتبر الشكل )4-10( مـثااًل جيـدًا لذلك, حيث نقوم بإدخال درجات الطلبة في الشهر األول, ويقوم البرنامج بتوفير 

المخططات والرسوم البيانية المتعددة, مما يتيح لنا فرصة اختيار الشكل الذي نرغبه لهذه البيانات.
وهنالك عدد من البرمجيات التي توفر هذه القدرة, منها : 

ب��رم��ج��ي���ت ق���ئ��م��ة ب���ذات���ه����, حيث   1
البي�ن�ت  بتوفير  الم�شتخدم  يقوم 
ت�شمية  )ح��������ول  وال����م����ع����ل����وم�����ت 
ذلك(,  وغير  والخطوط  الأ�شك�ل 
الر�شم  بتوفير  ال��ب��رن���م��ج  وي��ق��وم 

البي�ني للم�شتخدم.
اإ�ش�فته�,  ي���م���ك���ن  ب����رم����ج����ي�����ت   2
اأو  ب���ي����ن����ت���ك  ب����ق�����ع����دة  ف��ت��ت�����ش��ل 
ويقوم  الإح�������ش����ئ���ي  ب���رن����م���ج���ك 
المعلوم�ت  بتح�شيل  ال��ب��رن���م��ج 
ال���الزم���ة م��ن��ه���, ث��م ي��ق��وم بتوليد 
عر�س مرئي للر�شم البي�ني ب�شكل 

مخطط اأعمدة بي�نية اأو مخطط دائري اأو غير ذلك.
�سكل )4-10(: تخطيطات ور�سوم بيانية لجدول اإح�سائي 

يو�سح درجات �سف معين في مادة معينة

�سكل )9-4(:
 ت�سميم اأجزاء �سيارة بالحا�سب

المخططات والر�سوم البيانية: 3

الرسم في كل مرة, ويمكن أن يقوم الحاسب بعمل الرسومات التخطيطية 
مع تغيير التفاصيل حتى تقابل تمامًا احتياجات الشركات واألفراد, دون 

أن يتطلب ذلك إعادة الرسم من جديد بالطبع.
ويعتبر التصميم بمساعدة الحاسب من التطبيقات التي تشاهد انتشارًا 
واسعًا في عالم اليوم, حيث تقوم بأعمال كثيرة مثل: تصميم أجزاء السيارات أو الطائرات, 
ولوحات الدوائر الكهربائية, والمباني, واألنفاق التي تحتاج لدرجة عالية من اإلتقان والدقة, 

انـظر الشـكل )9-4(.



��

يطلق على أنواع الصور والرسوم المستخدمة في الحاسب بالنسق أو الهيئة )Format(, فكل شركة أو هيئة تصمم 
طريقة خاصة بها بالنسبة إلى الصور والرسم، لذا فإن هنالك أنواعًا مختلفة من هذه الهيئات, من أشهرها ما يلي: 

ال�شور  ع�دة لحفظ  ت�شتخدم  ف�إنه�  لذا  ع���ٍل,  ب�شكل  لالألوان  على معلوم�ت  تحتوي  وهي   :  )Jpg( اخت�ش�راً  وت�شمى   )Jpeg( الهيئة   1
والر�شوم التي يكون فيه� اللون اأو ظالل اللونين الرم�دي والأ�شود ذات اأهمية كبيرة, وهي تعطي م�ش�حة �شغيرة لل�شورة. 

ال�شور  ملف�ت  لحفظ  ت�شتخدم  ف�إنه�  لذا  )Jpeg(؛  الهيئة  من  اأق��ل  ب�شكل  لالألوان  معلوم�ت  على  وتحتوي   :  )Gif( الهيئة   2
اأنه  والر�شوم التي تكثر فيه� الخطوط الح�دة, مثل الر�شوم التي تحتوي على ن�شو�س و�شع�رات �شغيرة واأيقون�ت واأزرار , كم� 
الهيئة  من  لل�شورة قريب�ً  تعطي م�ش�حة �شغيرة  للهيئة )Jpeg(, وهي  الهيئة خالف�ً  بهذه  الحركة  اإع��داد �شور  الممكن  من 

.)Jpeg(
الهيئة )Bmp( : وتحتوي على معلوم�ت لالألوان ب�شكل ع�ٍل جداً؛ لذا ف�إنه� ت�شتخدم لحفظ ال�شور والر�شوم التي نحت�ج فيه�   3
اإلى الدقة والتف��شيل, ك�لت�ش�ميم اأو ال�شور التي تحت�ج اإلى اإظه�ر اللون الحقيقي, وهي تعطي م�ش�حة كبيرة جداً تق�رن ب� 10 

 .)Gif( اأو الهيئة )Jpeg( اأ�شع�ف ال�شور المحفوظة ب�لهيئة
وهنالك أنساق أخرى من ملفات الصور والرسوم مثل : 

�  الهيئة )Png( : تطوير للنوع )Gif( ويتميز بصغر حجمه. 
�  الهيئة )Psd(  : صور محفوظة ببرنامج الفوتوشوب )Photoshop(، وحجمها كبير جدًا . 

�  الهيئة )Psp(  : صور محفوظة ببرنامج البينت شوب )Paintshop(، وهي ذات حجم كبير جدًا. 
�  الهيئة )Tiff(  : وهي هيئة تستخدم لتبادل الصور بين أنواع البرمجيات واألجهزة. 

4-1-4: )Format( الهيئات الخا�سة بال�سور والر�سوم

تستطيع الحاسبات أن تكون آلة ألعاب لتسلية جيدة؛ ألنها تستطيع أن 
تكون طرفًا في اللعبة, وبعكس التلفاز فإن الحاسب ال يكتفي بعرض اللعبة 
فحسب بل يتفاعل مع الالعب. وحتى الماضي القريب كانت قدرة الحاسب 
الحاسب  يستطيع  التي  المتواضعة  الرسوم  بسبب  محدودة  األلعاب  في 
مع  بالمقارنة  إصدارها  يمكنه  التي  البسيطة  واألصوات  وعرضها,  إنشاءها 

صورة التلفاز وصوت األستريو.

2-4)Games( األعاب الحا�سب

��



الباب الرابع
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ألعاب  نقسم  أن  لنا  يمكن  عام  وبشكل  المضمنة،  والمعاني  والتقديم  المحتوى  حيث  من  البعض  بعضها  عن  األلعاب  تختلف 
الحاسب إلى أربع فئات :

يكون  ما  وغالبًا  الحاسب,  مستخدمي  من  كبيرة  فئة  النوع  هذا  مثل  ويجتذب 
الفرد وتسليته, وتشدد مثل هذه األلعاب على  إمتاع  الهدف من هذه األلعاب هو 
المؤثرات الرسمية والحركية والصوتية إلضافة مزيد من اإلمتاع والجذب, ويأخذ 
الالعب في مثل هذه األلعاب دور شخصية معينة تحاول الوصول إلى هدف معين 
بمساعدة أدوات وقدرات معينة, ومن األمثلة على هذه األلعاب ألعاب كرة القدم, 
وألعاب الفضاء, والمغامرات, وكذلك األلعاب الخيالية. ويوضح الشكل )11-4( 

إحدى ألعاب التسلية والترفيـه.
ولكن تذكر أن لمثل هذا النوع من األلعاب مخاطر وسلبيات وآثارًا , قد تنعكس 

على المجتمع والقيم والمبادئ التي يؤمن بها اإلنسان  المسلم الملتزم ألوامر ربه, ومن هذه اآلثار :

احتواء بع�س الألع�ب على �شور اأو اأ�شوات محرمة, وهذا قد يوؤدي اإلى ا�شته�نة الإن�ش�ن بمعتقداته واأوامر دينه.  1
اأق��رب, من  تعطل م�ش�لح الإن�ش�ن,  وا�شتغراق تفكيره, وخلق  اإلى ال�شرر  �شي�ع الأوق���ت فيم� ل نفع منه ول ف�ئدة, بل هي   2
للعداوة والبغ�ش�ء. ومن هذه الألع�ب  التي تحدث مثل هذه الأ�شرار األع�ب ال�شطرنج, وبع�س الألع�ب الإ�شتراتيجية الأخرى 

التي ت�شتغرق اأي�م�ً للعب به�, وت�شتحوذ على لب الإن�ش�ن, وت�شرفه عن م�ش�لح نف�شه واأهله ودينه.

إال أن تطور قدرة الحاسبات الشخصية مؤخراً جعلها أجهزة رائعة للتسلية واأللعاب من مختلف األنواع , ويوجد 
حالياً أنظمة تسلية تدمج خصائص الحاسب الشخصي مع قدرة األستريو والتلفاز والمذياع ومسجل الفيديو, ومن 

المتوقع أن تؤدي إلى أن يصبح عالم الحاسبات وعالم التسلية عالماً واحداً.

ب�أنه� »برمجي�ت مح�ك�ة الح��شب لالعبين بم�ش�ركة فرد  »األع�ب الح��شب«  لنا أن نعّرف  المنطلق يمكن  ومن هذا 
واحد اأو اأكثر في مح�ولة لتحقيق بع�س اأهداف اللعب«,  ففي لعبة كرة القدم مثاًل, قد يكون الهدف هو محاولة تسجيل أكبر عدد ممكن 

من األهداف, وفي ألعاب المغامرات قد يكون الهدف مثاًل الحصول على الكنز أو إنقاذ حياة أشخاص معينين, وهكذا.

اأنواع الألعاب:1-2-4

األعاب الترفيه: 1

�سكل )11-4(:
 اإحدى األعاب الت�سلية والترفيه
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يمجد  الألع�ب  هذه  من  فبع�س  مقيتة,  �شلوكي�ت  اأو  م�شللة,  اأفك�ر  اأو  ف��شدة,  معتقدات  على  الألع�ب  هذه  من  بع�س  احتواء   3
ال�شحرة ويجعلهم اأعوان�ً لك في الو�شول اإلى الكنز, اأو قد يجعل �شخ�ش�ً في هيئة ك�هن يهب لينقذك من م�أزقك اإلى �شط 

الأم�ن.
اتج�ه مم�ر�شي وم�شتخدمي مثل هذه الألع�ب نحو النفراد والعزلة, وذلك اأنهم يخ�ش�شون اأوق�ت فراغهم لت�شغيل مثل هذه   4

الألع�ب؛ مم� يقلل من اختالطهم ب�أقرانهم والت�ش�ل بهم.

 من هذا فإن علينا أن نكون حذرين في استخدام ألعاب الحاسب, وقبل أن نبدأ أي لعبة علينا أن نزن المصالح 
والمفاسد التي تترتب عليها, ولنتذكر أن درء المفاسد مقدٌم على جلب المصالح.

وهي نوع من األلعاب تعتمد على أسلوب التعلم من خالل اللعب, وهى 
ُتبنى أساسًا على نماذج واقعية يعيشها الفرد مما يعكس بوضوح قوة الحاسب, 
وقد استخدمت األلعاب التعليمية لتنمية بعض المهارات التي تتطلبها المواقف 

التعليمية, ومنها : 

 اأ   القـــراءة:
الكلمات,  بعض  المتعلم  ُيّكون  أن  الحاسب  برمجيات  بعض  تطلب  فقد 
كأن ُيّكون كلمة أسد لتظهر له صورة األسد, أو أن يضغط على المفتاح المناظر 
اآلونة  وفي  للحروف,  المتعلم  معرفة  بهدف  الشاشة  على  المعروض  للحرف 
األخيرة ظهر كثير من البرمجيات التي تخدم مثل هذه القضايا, ويــمثل الشكل 

)4-12( إحدى األلعاب التي تحقق هذا الهدف.

ُتعد القدرات الحسابـية من المهـارات والمواقـف التعليميـة التـي تقـوم 
ذلــك  يوضــح  كــما  علـيـهـا  الطالب  وتدريـب  بتـعزيـزها  األلـعـاب 
شاشة  على  ُتظِهر  لعبة  كذلك  األلعاب  هذه  أمثلة  ومن   ،)13-4( الشكـل 
البسيطة  الحساب  مسائل  إحدى  بجواره  وتظهر  السلة  كرة  العب  الحاسب 
وفي  بسرعة,  المسألة  هذه  عن  يجيب  أن  المتعلم  من  ويطلب  مثاًل(,  )الجمع 
حالة اإلجابة الصحيحة يقوم الالعب بتسديد الكرة نحو السلة مسجاًل هدفًا, 

ب   الحـ�ســاب:

الألعاب التعليمية: 2

الطفل  ت�ساعد  تعليمية  )4-12(:لعبة  �سكل 
على تعلم الحروف الهجائية 

�سكل )13-4(:
 تنمية مهارات الحا�سب عن طريق الألعاب
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تعلم  على  المتعلم  تساعد  األلعاب  هذه  إحدى  فمثاًل  المتعلم,  عند  المنطقي  التفكير  تنمية  على  يساعد  الموقف  هذا  إن  حيث   
اإلحداثيات في بعدين, وخطوط األعداد المختلفة األنواع, وذلك عن طريق صورة ألحد الحيوانات مخبأة خلف شبكة اإلحداثيات, 
ويطلب من المتعلم أن يحدد موقع الصورة عن طريق التخمين وكتابة إحداثيات الموقع الذي حدده, وإذا لم يكن التخمين صحيحًا, 
فإن الحاسب يبدأ بإعطاء بعض التلميحات مثل: إنها تقع شرقًا, أو إنها تقع غربًا, أو شماال,ً أو جنوبًا, وتستمر اللعبة حتى يتم معرفة موقع 

الصورة.

 وعمومًا يمكن لبرمجيات األلعاب التعليمية أن تخدم مهارات تعليمية أخرى, مثل التعرف على البلدان, والتعرف على جغرافية 
المكان, أو التعرف على دورة حياة بعض الحيوانات, إلى غير ذلك من المهارات التعليمية التي تعتبر األلعاب خير وسيلة لفهمها. 

ج  حل الم�سكلة:

القديمة,  التقليدية  األلعاب  عن  منقولة  ألعاب  األلعاب  هذه  ومعظم 
مثل لعبة )أم ثالث( ولعبة )أم تسع( الشعبيتين , فمثل هذه األلعاب تتطلب 
وإستراتيجية  المنطقية  قواعدها  بسبب  وذلك  وطوياًل؛  عميقًا  تفكيرًا 
التفكير المستقبلي فيها, فهي تتطلب من الفرد أن يضع جميع االحتماالت 
التي من الممكن أن يلعبها الحاسب الذي أمامه, وهو بال شك حاسب ذكي, 
وقد يستغرق اللعب في مثل هذه األلعاب أيامًا وشهورًا طويلة.  ويوضح 

الشكل )4-14( أحد هذه األلعاب.

األعاب المهارات العقلية: 3

األعاب المحاكاة: 4

�سكل )4-14(:  اإحدى األعاب المهارات العقلية

أما إذا كانت اإلجابة خاطئة فإن الكرة ال تحرز هدفًا, ويقوم الحاسب بعرض اإلجابة الصحيحة, وتستمر اللعبة لبعض 
الوقت, يحاول فيها المتعلم أن يحرز أكبر عدد ممكن من األهداف في الفترة الزمنية المحددة له, مما يساعد على 

تذكر حقائق الجمع األساسية. 

ترتبط معظم األلعاب بالمحاكاة, حيث يتم تقليد بعض األشياء بصورة تبدو قريبة للواقع, وقد 
استخدمت إستراتيجية ألعاب المحاكاة منذ فترة طويلة بواسطة العسكريين؛ الستقصاء واختبار 
اإلستراتيجيات العسكرية والخطط الموضوعة باإلضافة إلى تدريب األفراد, ويشمل هذا التدريب 
تدريبهم على األجهزة التي قد تكون خطرة بالنسبة لهم إذا لم يحسنوا استخدامها, كتدريبهم على 
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الطيران مثاًل, فهناك ألعاب محاكاة تضعك في مقعد 
الطائرة  مقود  حيث   من  تمامًا  الطائرة  بمقعد  شبيه 
تقوم  وعندما  والشاشات,  المستخدمة  واألجهزة 
بالتشغيل تشعر وكأنك تقود طائرة فعاًل, ولكنك على 
األرض ولست في السماء, وبهذه الطريقة فإننا نقلل 

أهداف  ومن  جمة،  أهدافًا  منها  اآلخر  للبعض  فإن  ومخاطر،  سلبيات  الحاسب  ألعاب  لبعض  أن  كما 
برمجيات األلعاب ما يلي : 

الإمت�ع والت�شلية والترفيه لم�شتخدم الح��شب.  1
اأنه� ت�ش�عد ب�لتدرج على نقل اهتم�م�ت الأ�شخ��س الم�شتخدمين لبرمجي�ت الألع�ب اإلى برمجي�ت اأكثر جدية, مم� يوؤدي اإلى   2
فهم اأف�شل للح��شب وا�شتخدام�ته, حيث يبداأ الأفراد في اإدراك قوة الح��شب واإمك�ن�ته, مم� يدفعهم اإلى مح�ولة ال�شتف�دة 

منه من خالل بع�س التطبيق�ت البن�ءة.

3  تتطلب بع�س الألع�ب - وخ��شة الألع�ب الجم�عية - قدراً كبيراً من التع�ون بين الأفراد الم�ش�ركين في اللعبة, وهذا يوؤدي 
اإلى خلق روح التع�ون والألفة والمودة بين الأفراد الم�ش�ركين.

4  ي�شتخدم بع�س المدر�شين واأولي�ء الأمور الألع�ب كنوع من المك�ف�آت والتعزيزات لتح�شين قدراتهم التعليمية.
تنمية الكثير من القدرات والمه�رات لالأفراد, وتعزيز المواقف التعليمية, ويت�شح هذا الهدف في الألع�ب التعليمية.  5

تنمية القدرات الذهنية والمقدرة على التفكير والتخطيط ال�شليم, وذلك عن طريق بع�س الألع�ب الإ�شتراتيجية.  �
ن�شتطيع عن طريق األع�ب المح�ك�ة تقريب الواقع ال�شعب اأو الخطر التطبيق, كم� في األع�ب التعلم على الطيران اأو تعلم   �

قي�دة ال�شي�رة.

هذه بعض األهداف من األلعاب, والتي لن تتحقق إال بحسن اختيار مثل هذه البرمجيات حتى تعود على أصحابها 
بالنفع.

اأهداف ا�ستخدام برمجيات الألعاب:2-2-4
�سكل )4-15(: مثال لأحد برمجيات المحاكاة 

للتدريب على الطيران
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اأكمل الفراغ�ت الت�لية بم� ين��شب :    1   

1 - الر�شم ب�لح��شب هو ..............................................................................................................................................................................  
2 - ي�شتخدم الخط�طون والر�ش�مون برمجي�ت الر�شوم ل� ...............................................................................................................  

3 - تعتبر برمجي�ت فن المل�شق�ت من ............................................................. وهي ..........................................................................  
4 - ت�شتطيع الح��شب�ت اأن تكون اآلة األع�ب جيدة؛ وذلك لأنه� ........................................................................................................  

5 - األع�ب الح��شب هي .................................................................................................................................................................................  
6 - تقوم الألع�ب التعليمية بتنمية بع�س المه�رات مثل: .................................................... و .........................................................  

..

7 - تعتبر لعبة )اأم ت�شع( ال�شعبية من الألع�ب .....................................................................................................................................  
8- تنق�شم برمجي�ت الألع�ب اإلى اأربعة اأق�ش�م هي :   

.................................................... -4 .............................................. -3  ........................................... -2  ........................................... -1     
اأعم�له�, ومن بين هذه الفئ�ت الأطب�ء والجغرافيون,  ي�ّشرت برمجي�ت الر�شم على فئ�ت كثيرة من المجتمع       2   

اذكر ا�شتخدام�ت كل من الفئتين ال�ش�بقتين لبرمجي�ت الر�شم.

   3  هن�لك ثالث طرق اأ�ش��شية لتوليد واإنت�ج ال�شور والر�شوم بوا�شطة الح��شب, اذكره�, مع ذكر تعريف مب�شط لكل 

منه�.

لم�ذا ي�شتخدم المهند�شون والمعم�ريون برمجي�ت الر�شم؟ واأي نوع من الر�شوم ي�شتخدمون؟   4 

ال�شور  هيئ�ت  اأي  الر�ش�م,  برن�مج  بوا�شطة  مدر�شية  لن�شرة  ت�شميمي  عند  والر�شوم  ال�شور  بع�س  اإل��ى  اأحت�ج   5   

اأ�شتخدم لذلك؟  

تقوم الألع�ب التعليمية بتعزيز بع�س المه�رات التعليمية ومنه� )حل الم�شكلة(, كيف يمكن للح��شب تعزيزه�؟    6   

اذكر مث�ًل لذلك.

اذكر بع�س الأ�شرار الن�تجة من �شوء ا�شتخدام األع�ب الح��شب.   7   

أسئلة الباب 
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دّون  ثم  ر���ش���م...(  اأو  خط�ط,  اأو  معم�ري,  اأو  )مهند�س,  الر�شم  برمجي�ت  م�شتخدمي  اأح��د  اإل��ى  بزي�رة  قم   8   

المعلوم�ت الت�لية :
اأ  - ا�شم البرن�مج الم�شتخدم, ومن اأي اأنواع الر�شوم ت�شنفه ح�شبم� در�شته.  

ب - اأ�شب�ب ا�شتخدام برن�مج الر�شم.  
ج  - م� هيئة الر�شم التي ي�شتخدمه� البرن�مج؟   

د   - اإح�ش�ر نم�ذج من الر�شم.   

قم بم�ش�هدة لعبة من لعب الح��شب و�شجل المعلوم�ت الت�لية حوله�:   9   

اأ   - الأهداف الم�شتف�دة من ا�شتخدامه�.  
ب -  الأ�شرار الن�تجة منه�.  

ج - من اأي اأنواع الألع�ب ت�شنف هذه اللعبة.  

 10  حدد م� نوع برن�مج الألع�ب ب�لح��شب الذي يقوم بم� يلي:

� تعليم جدول ال�شرب.  
� التدريب على قي�دة ال�شي�رة.  

� لعبة كرة ال�شلة ب�لح��شب.  
� لعبة الخروج من مت�هة في ال�شحراء.  

� تعليم قواعد اللغة العربية.  





الطباعة باللمس
الباب اخلام�ض

مقدمة

مزايا الطباعة باللم�ض

متطلبات الطباعة ال�سليمة

الفصل الدراسي الثاني
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 الباب اخلامس

مـزايـا الطبــاعـة باللمـ�ض2-5

الطباعة باللمس

أن  أدركت  أنك  البد  عمله  بطريقة  ومعرفتك  للحاسب  دراستك  خالل 
في  البشري  البطء  يحدها  منه  المطلوبة  المهام  إنجاز  في  الحاسب  سرعة 
إدخال البيانات عن طريق لوحة المفاتيح، وكلما زادت سرعتك في استعمال 
أهم  من  المفاتيح  لوحة  وتعد  أهدافك،  تحقيق  سرعة  زادت  المفاتيح  لوحة 
يمكن  ال  التي  الوسيلة  تكون  وتكاد  الحاسب،  في  البيانات  إدخال  وسائل 
االستغناء عنها، ولذلك كان من الضروري أن يتعرف الطالب عليها ويتدرب 
البرمجية  الحاسب  تطبيقات  معظم  استخدام  من  ليتمكن  استخدامها  على 

االستخدام األمثل .
وكي تتقن استخدام لوحة المفاتيح عليك أن تتعلم طريقة الكتابة عليها، وُتسمى هذه الطريقة بـ » الطب�عة ب�للم�س« والتي تعني 
» الطب�عة دون النظر اإلى لوحة المف�تيح« بأن يكون بصر الطالب موجهًا إلى األصل الذي يريد طباعته، في حين تنطلق أصابعة 
العشر بالنقر على المفاتيح المطلوبة الواحد تلو اآلخر. ويتخصص كل إصبع بطباعة عدد محدد من األحرف تتوجه إليه تلقائيًا دونما 

تفكير من قبل الطالب. وهذا ال يتأتي إال بالتمرين والمثابرة .

  مقدمة1-5

5

للطباعة باللمس مزايا متعددة منها : 
1 الدقة وقلة األخطاء : فحينما يعتاد الطالب على استخدام لوحة المفاتيح وفق األسس السليمة فإن طباعته باستخدام » 

لوحة المفاتيح « تتميز بالدقة وقلة األخطاء.
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2 السرعة واغتنام األوقات : فقد تصل سرعة الطباعة باللمس إلى 80 كلمة بالدقيقة أو 
أكثر؛ مما يؤدي حتمًا إلى التفوق على الكتابة باستخدام القلم أو أي وسيلة أخرى.

»شاشة  و  المفاتيح«  لوحة   « بين  بصرة  تنقل  إلى  المستخدم  يحتاج  ال  حيث   : اإلجهاد  عدم   3
الحاسب« و » الورقة التي ينقل منها « بل يكفي أن ينظر المستخدم فقط إلى » الورقة« التي ينقل 

منها « مما يقلل من اإلجهاد الذي يصاحب مستخدم الحاسبة عادة.

قبل االنتقال إلى التدريب العملي المصاحب لهذا الجزء النظري، نود التنبيه إلى 

متطلبات الطباعة ال�سليمة3-5

متطلبات الطباعة السليمة؛ لكي نضمن اإلنتاجية العالية في الطباعة بسرعة ودون 
أخطاء ـ بإذن الله، وهي : 

التدريب جيدة، واإلضاءة كافية  التهوية في مكان  البيئة المنا�سبة : إذ يجب أن تكون 
وموزعة بحيث ال تترك انعكاسات وتوهجات على الشاشة تتعب العين.

الجل�سة ال�سحيحة : ويقصد بها الجلوس بحالة سليمة وصحية ال يتقوس 
فيها الظهر أو ترهق فيها العضالت؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى سرعة التعب واإلرهاق 

والملل، ومن أهم ما يجب مراعاته : 
 أن تكون الجلسة طبيعية ليؤدي كل عضو في الجسم دوره بانتظام ويسر كما 

يوضح ذلك الشكل )1-5(.

 أن يكون الظهر معتدالً وملتصقًا تمامًا مستندًا على مستند الكرسي في وضح 
صحيح غير متقوس.

 أن يضبط ارتفاع قاعدة الكرسي عن األرض بحيث ترتاح القدمان 
دون تصلب على األرض أو على دعاسة الكرسي، وتكون 

وتبدل  قلياًل.  للخلف  واألخرى  لألمام  إحداهما 
أماكنها من وقت آلخر عند التعب.

1

2

�سكل )1-5( 
الجلو�ض ال�سليم على الجهاز
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       مكان لوحة المفاتيح وال�سا�سة : يجب أن توضع لوحة المفاتيح بحيث تصل إليها األصابع بسهولة ودون جهد، 
فال تكون بعيدة عن حافة المنضدة وال قريبة جدًا. ويضبط ُبعد الشاشة عن الطالب بحيث تكون مريحة لعينه )عادة 25ـ  35 سم 

( . كما يوضح ذلك الشكل ) 3-5( .

لوحة  إلى  النظر  منه دون  ينقل  الذي  البصر على األصل  تثبيت  البداية على  منذ  التعود  الب�سر : يجب      مركز 
المفاتيح إال في حالة الضرورة. ويفضل استخدام ماسكة ألوراق األصل، وتوضع على يسار ) أو يمين لوحة المفاتيح 

حسب ارتياح الطالب( وعلى ارتفاع مناسب وقريبة من البصر لتسهل قراءة ما تحتويه .

           مو�سع اأ�سابع اليدين : تعتمد طريقة اللمس 
على تقسيم العمل بين أصابع اليدين مناصفة كما يوضح 
بالضرب  إصبع  كل  ويختص   .)4-5( الشكل  ذلك 
البداية  نقطة  وتكون  معينة.  مفاتيح  على 
واالرتكاز لألصابع هي الصف الثاني 
اللوحة  في  األسفل(  )من 
صف  ويسمى 

 أن يضبط ارتفاع الطاولة بحيث ال يضطر المستخدم إلى رفع ذراعية إلى األعلى بل يجب أن يكون المرفقان 
في وضع طبيعي إلى جانبي الجسم. ويكون الذراعان منبسطين واليدان منطلقتين دون انقباض في وضع مائل 

قلياًل إلى أسفل.
المفاتيح، والبد أن تحني أصابعك وال تجعلها ممدودة، مع جعل  أثناء استخدام لوحة   استخدم كلتا يديك 

إبهاميك على مسطرة المسافة. انظر الشكل ) 2-5 (.

على تقسيم العمل بين أصابع اليدين مناصفة كما يوضح 

3

�سكل )2-5( 
الو�سع ال�سليم لليد على لوحة المفاتيح

4

5
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االرتكاز. وال بد من االلتزام بوضع كل من أصابع اليدين في مكانه األصلي المحدد له، ألن ذلك يؤدي إلى أن يتعرف كل إصبع على 
مكانه واستخداماته تلقائيًا .

حركة الأ�سابع : لطباعة حرف ما ينطلق اإلصبع المعني من موقعه على صف االرتكاز ويضرب على المفتاح المطلوب 
بحركة سريعة )نقرًا وليس ضغطًا(، ثم يعد فورًا إلى مكانه األصلي )على صف االرتكاز(. ويجب أن تكون الضربات منتظمة وبقوة 
واحدة وكأنها دقات الساعة، ويكون الضرب بصورة عمودية بأطراف األصابع ال ببطونها، ويجب توخي الدقة فال يستخدم إال اإلصبع 
المخصص لذلك الحرف، وتبقى بقية األصابع في أماكنها على صف االرتكاز، وُيتفادى ضرب مفتاحين في وقت واحد، ويتجنب 
تحريك اليد أو الذراع بقدر اإلمكان بل يقوم اإلصبع وحده بعملية ضرب المفاتيح فهو أسرع حركة من اليد أو الذراع، كما أن تحريكه 

ال يسبب تعبأ كما يحدث عند تحريك اليد أو الذراع .

ببلوغك األهداف  النفس  المنظم وبحماس وثقة في  التدريب  المداومة على  المداومة والجتهاد : ويقصد بذلك 
المرجوة، وال تخش الخطأ مرة ومرات، فبالمثابرة سوف تصل ـ بإذن الله ـ إلى المهارة المطلوبة، وتجني ثمرة ذلك .

�

 ما المقصود بـ »الطباعة باللمس« ؟
 

1  

 حدد العبارة الصحيحة من العبارة الخاطئة فيما يلي : 
 

2  

٭ عند استخدام األسس السليمة للطباعة، فإن المستخدم يكفيه النظر إلى الشاشة بدالً من الورقة ولوحة المفاتيح.

٭ ينصح دائمًا باستخدام جميع أصابع اليد اليمنى عند العمل على لوحة المفاتيح.
٭ عند استخدام لوحة المفاتيح اجعل يديك منحنيتين وال تجعلهما ممدودتين حتى ال تصاب باإلرهاق.

٭ العمل باستخدام اليدين على لوحة المفاتيح يتسم عادة بالبطء، ولكنه يقي من أعراض اإلرهاق والتعب.

 قم بالعمل على لوحة المفاتيح لمدة 30 دقيقة وسجل مالحظاتك حسب ما يلي : 
 

3  

٭ هل عانيت من اإلرهاق ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر األسباب.

٭ هل أخذت فترة راحة خالل مدة عملك ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم سجل مدة الراحة .

٭ حدد كيفية جلوسك على المقعد أثناء استخدامك للوحة المفاتيح وقارنها بالطريقة الصحيحة.

�

أسئلة الباب 
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معالج النصوص
Microsoft Word XP

الرحيم  ــن  ــم ــرح ال ــه  ــل ال ــســم  ب  : ــى  ــعــال ت ــه  ــل ال ـــال  ق

{              | »سورة القلم1«.  وقال تعالى :

       }
تعالى  الله  كتاب  في  وأمثالها  اآليات  فهذه   .»5-3 العلق  »سورة   |

الله تعالى العظيمة على خلقه بتعليمهم الكتابة والقراءة,  تبّين نعمة 
إنتاج  في  اإلنسان  عند  الرغبة  وجدت  ولقد  أدواتها,  واستخدام 
النصوص المكتوبة التي تشتمل على أفكار ذات معاٍن منذ القدم 
من خالل النقش على جدران الكهوف أو الصخور، أو من خالل 

الكتابة بالعصا على الرمال.

وكما هو الحال بالنسبة ألي مجال من المجاالت العلمية، فإن تطور األدوات المستخدمة في الكتابة وتسجيل المعلومات كان بطيئًا، 
حيث تم اختراع األقالم المصنوعة من ريش الطيور وجذوع الشجر في عام 600 قبل الميالد, وتطور األمر حتى تم اختراع الطباعة في 
القرن الخامس عشر الميالدي, مما كان له أثر كبير على طرق االتصال المكتوبة.  وفي عام 780 م  تم اختراع القلم المعدني ليحل محل 
األقالم المصنوعة من الريش.  وفي عام 1874م تم اختراع اآللة الكاتبة، ثم تطورت اآلالت الكاتبة لتصبح كهربائية عام 1920م، أما 

القلم السائل فتم اختراعه في عام 1884م، والقلم الجاف اخترع في عام 1944م.

إن اآلالت الطابعة الحديثة قادرة على عمل تصحيحات محدودة كإعادة طباعة كلمة، لكنها ال تستطيع حذف فقرة كاملة أو إعادة 
تشكيل الصفحة بعد طباعتها أو إجراء التعديالت التي يتطلب عملها بشكل متكرر ودائم عند إعادة طباعة النصوص والوثائق، هذا 
باإلضافة إلى أن ارتكاب األخطاء أمر وارد في كل مرة يتم فيها إعادة طباعة النص، وبالتالي فإن النص كله ينبغي إعادة طباعته من 

جديد أكثر من مرة.

  مقدمة1-6

6
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 الباب السادس

لنفترض أن المعلم طلب منك تقديم بحث مطبوع في موضوع ما ال يقّل عن عشر صفحات، ونظرًا لقدرتك على استخدام اآللة 
الطابعة قمت بطباعة البحث عليها، لكن بعد االنتهاء من طباعة البحث وجدت أن بعض األفكار تحتاج إلى إعادة ترتيب، كما أن 
البحث يشتمل على أخطاء نحوية وأخرى إمالئية، باإلضافة إلى أن بعض الفقرات تحتاج إلى إعادة تنسيق. هذا باإلضافة إلى أنك ربما 

تكون قد نسيت كتابة بعض األفكار المهمة للبحث، أو ارتكبت بعض األخطاء عند كتابة المراجع. فما الحل يا ترى؟
إن الحل هو إعادة طباعة النص كله من جديد على اآللة الطابعة، لكن األمر يختلف تمامًا لو أنك قمت بطباعة البحث على أحد 

معالجات النصوص.  فما معالج النصوص؟ 

تعرف  »مع�لج�ت الن�شو�س« ب�أنه� »ا�شتخدام برمجي�ت الح��شب في كت�بة وتنقيح وتن�شيق وتعديل وطب�عة الن�شو�س 
والم�شتندات المكتوبة«، وُيدعى برنامج الحاسب المصمم لمعالجة النصوص»بمعالج النصوص« Word Processor, كما ُيسمى 
أحياناً بمعالج الكلمات, أو منسق النصوص, أو منسق الكلمات. وُيعد معالج النصوص من التطبيقات الرئيسة للحاسب التي أدت إلى 
التطبيق وحده كاف لشراء  الناس يشعرون بأن هذا  الكثير من  أداة قيمة تجعل  أنه يعد  المكتبية ورفع كفاءتها، كما  تحسين األعمال 
الحاسب. فمعالجات النصوص تعتبر أكثر البرمجيات شعبية بين مستخدمي الحاسب، ومن الحقائق الغريبة أنه يوجد عدد كبير من 

مستخدمي الحاسب يمضون سنوات طويلة ال يستخدمون فيها الحاسب إال لمعالجة النصوص فقط!

2-6)Word Processor( معالج الن�سو�ض

طريقة عمل معالج الن�سو�ض: 1-2-6

فـي معالـج النصـوص تتم طباعـة البحـث أو النص عن طريـق لوحة 
المفاتيـح, )كما يمكن إدخالـه بطرق إدخال البيانات األخرى التي سـبق 
لك دراسـتها(، ثم يتم عرضه على الشاشـة وحفظه بشـكل مؤقت في 
ذاكـرة الحاسـب, فإذا كانت هنـاك حاجة إلجـراء عملية حذف أو 
إضافـة أو تنسـيق أو أي تعديل آخر فإنه يمكـن عملها بكل 
بسـاطة عن طريق بعـض أزرار لوحـة المفاتيح أو 
باسـتخدام جهـاز الفـأرة، وعندما 
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الخ�سائ�ض الم�ستركة بين معالجات الن�سو�ض: 2-2-6

تعمل جميع معالجات النصوص بشكل أساسي بنفس الطريقة، لذا عندما تتعلم كيف تستعمل أحد معالجات النصوص، فإنك 
سوف تكون قادرًا على استخدام أي معالج نصوص آخر،  فهو يشبه إلى حد ما التدريب على قيادة السيارة، فإذا حصل وتدربت على 

قيادة نوع معين من السيارات فإنه بإمكانك قيادة سيارة من نوع آخر.قيادة نوع معين من السيارات فإنه بإمكانك قيادة سيارة من نوع آخر.

   مزايا معالجات الن�سو�ض3-6

إذا  ثم استرجاع ما كتب ومراجعته وتعديله بسهولة  النص وتنسيقه وحفظه  القدرة على كتابة  النصوص في  تكمن أهمية معالج 
تطلب األمر ذلك, ومن ثم طباعته. فمثاًل إذا تم اكتشاف بعض األخطاء في نص تمت طباعته وحفظه وأريد تصحيحه أو إجراء بعض 
الجيد يمّكن  النصوص  فإن معالج  التنسيق,  إعادة  أو  أو عبارة أو صفحة،  أو جملة  أو حذف حرف  النص، كإضافة  التعديالت على 

المستخدم من ذلك. وبشكل عام يمكن تصنيف المزايا التي يوفرها معالج النصوص الجيد إلى أربع مزايا :

1 إدخال النصوص وحفظها.
2  تعديل النصوص.  

3  تنسيق النصوص. 
4  الطباعة.  

يصبح البحث في شـكله النهائي فإنه يمكن تخزينه بصفة دائمة على القرص الصلب أو القرص المرن ومن ثم طباعته 
على الورق, وبعد الحصول على نسخة مطبوعة من البحث وتقديمها للمعلم ليقوم المعلم بتصحيح البحث المطبوع 
وإجـراء بعـض التعديالت عليه، وعندئـذ فإنه ال يلزمك إعادة طباعـة البحث من جديد، و إنما يلزم اسـتعادة البحث 

المحفوظ على القرص، ثم إجراء التعديالت المطلوبة وحفظه، وبالتالي طباعته وتسليمه مرة أخرى للمعلم, وهكذا.
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بعد إدخال النصوص والصور والرسوم، فإنه يتم عرض ما تم إدخاله على شاشة الحاسب وحفظه بشكل مؤقت في الذاكرة. فإذا 
كانت هناك حاجة إلجراء بعض التعديل فإن معالج النصوص الجيد يوفر لك مزايا التعديل اآلتية :

عند تعديل النص الذي تمت طباعته، فإن المستخدم يحتاج إلى طريقة يشير فيها إلى موضع الكتابة على الشاشة, وهذا األمر يتم 
عمله عن طريق خط رأسي يومض باستمرار يعرف بالمؤشر )Cursor( أو نقطة اإلدخال، ويمكن تحريك المؤشر إلى أي مكان في 

الوثيقة عن طريق الفأرة أو األسهم في لوحة المفاتيح.  

اأوًل: اإدخال الن�سو�ض: 1-3-6

ثانيًا: تعديل الن�سو�ض: 2-3-6

�سهولة النتقال داخل الوثيقة: 1

في معالج النصوص يتم إدخال النصوص عادة عن طريق 
طريق  عن  والرسوم  الصور  إدخال  يتم  كما  المفاتيح،  لوحة 
ن معالج النصوص المستخدم من  الماسح الضوئي. كما ُيمكِّ
كتابة النص أو جزء أو فقرة أو كلمة أو حرف منه بلغتين معًا, 

نحو الكتابة باللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى اللغة العربية.

وبعد االنتهاء من إدخال النصوص والصور والرسوم، فإن 
برنامج معالج النصوص يقوم بحفظ النص لحين الحاجة إليه 

من خالل استخدام األمر حفظ  .

يمّكن معالج النصوص المستخدم من إضافة نص للوثيقة, وذلك من خالل تحريك المؤشر إلى نقطة إدخال النص، ومن ثم طباعة 
النص المطلوب إضافته, ويقوم معالج النصوص تلقائيًا بإزاحة النص الموجود خلف نقطة اإلدخال إلى األمام إلفساح مكان للنص 

الجديد.

:)Insertion( الإ�سافة اأو الإدراج 2



��

يمكن حذف الحرف الواحد، كما يمكن حذف الكلمات، والسطور، والفقرات، أو أجزاء من نص الوثيقة.  وعندما يتم حذف 
النص فإن بقية النص المتبقي في المستند يتحرك تلقائيًا ليمأل المكان الخالي.  

يمكن عن طريق معالج النصوص تحريك النص من مكان إلى مكان آخر في الوثيقة.

كما هو الحال بالنسبة لتحريك النص، فإنه يمكن عن طريق معالج النصوص نسخ النص من مكان وإدراجه )لصقه( في مكان آخر 
من الوثيقة، مع بقاء النص المنسوخ في مكانه األول.

يحتفظ برنامج معالج النصوص بآخر تغيير أجراه المستخدم على الوثيقة، فإذا غير المستخدم رأيه عن هذه التغييرات، فإنه يمكنه 
إلغاء هذا التغيير.

أو  كلمة  عن  البحث  من  المستخدم  واالستبدال  البحث  خاصية  تمّكن 
أو  الكلمة  الحاسب  يجد  وعندما  منها،  جزء  في  أو  كلها  الوثيقة  في  عبارة 

العبارة فإنه يمكن تغييرها أو استبدالها بطريقة تلقائية. انظر الشكل )2-6(.

في أي وقت يريد المستخدم فيه عمل شيء ما للنص 
كله أو جزء منه فإنه يلزمه أواًل تحديد النص المراد تنسيقه 
أو حذفه أو نسخه أو تحريكه )قّصه(. إن عملية التحديد تمّكن المستخدم 
من إجراء عمليات الحذف، وتحريك النص، ونسخ النص أو غير ذلك من 

تعديالت. انظر الشكل )1-6(.

:)Selection(التحديد 3

 :)Deletion( الحذف 4

: )Text Move( تحريك الن�ض 5

:)Text Copy( ن�سخ الن�ض �

  :)Undo Changes( التراجع عن التعديالت �

 :)Search and Replace( البحث و ال�ستبدال �

�سكل )�-2(: ن�سخ وا�ستبدال

)Selection( تحديد الن�ض :)سكل )�-1�



 الباب السادس

��

الوثيقة،  في  اإلمالئية  األخطاء  وتصحيح  باكتشاف  الخاصية  هذه  تقوم 
 Electronic( إلكتروني  قاموس  على  النصوص  معالجات  بعض  تشتمل  حيث 
Dictionary( يحتوي على مجموعة كبيرة من الكلمات على هيئة قاعدة بيانات، 

وعند إجراء عملية التدقيق اإلمالئي  فإن الحاسب يقوم بمقارنة كل كلمة من 
تتطابق  لم  فإذا  اإللكتروني،  القاموس  في  الموجودة  بالكلمات  الوثيقة  كلمات 
كلمة ما مع أي كلمة من كلمات القاموس فإن الحاسب يتوقف عندها، ويعرض 
بطريقة  الوثيقة  في  المكتوبة  الكلمة  حروف  تركيبها  في  تشبه  التي  غير الكلمات 

صحيحة،  بعد ذلك يقوم الحاسب بتمكين المستخدم من اختيار الكلمة الصحيحة واستبدالها مكان الكلمة غير الصحيحة. انظر الشكل 
.)3-6(

تقوم هذه الخاصية باكتشاف وتصحيح األخطاء اللغوية في الوثيقة, وذلك من خالل اختبار جودة األسلوب ودقة التراكيب اللغوية 
في الوثيقة. فهذه الخاصية تساعد المستخدم على التخلص من استخدام الكلمات غير الضرورية، كما تساعده على تجنب تكرار بعض 

الكلمات، باإلضافة إلى أنها تنبهه إلى الجمل الطويلة التي قد يصعب على القارئ استيعابها، و تعطي بعض المقترحات لتجزئتها.

عندما تقع في يدك ورقة دعائية عن مسابقة مدرسية ستالحظ وجود صياغة جمالية محددة للعناوين الفرعية والرئيسة، باإلضافة 
إلى العديد من التأثيرات على النص بما يتالءم وموضع النص من الوثيقة وأهميته، لذا يصبح من اليسير عليك متابعة محتويات ورقة 

اإلعالن واالستمرار في قراءتها.
إن استخدام التأثيرات والصياغة للعناوين هو ما يعرف بالتنسيق، حيث يشير التنسيق إلى مظهر الوثيقة على الورق بعد طباعتها، 
ويمّكن معالج النصوص الجيد المستخدم من تنسيق مظهر الورقة من خالل عدد من المزايا التي يوفرها، وهذه المزايا يمكن تصنيفها 

إلى أربعة أصناف رئيسة : 

يمكن معالج النصوص المستخدم بعد تحديده للنص كله أو لجزء منه من إجراء تأثيرات جمالية تعمل على جذب انتباه القارئ, أو تركز 
انتباهه على أشياء معينة من خالل تغيير نوع الخط )البنط( للحرف أو الرقم، وحجمه، وشكله، ولونه. 

التدقيق الإمالئي: 9

التدقيق اللغوي: 10

تن�سيق الحروف و الأرقام: 1

ثالثًا: تن�سيق الن�سو�ض: 3-3-6

�سكل )�-3(: التدقيق الإمالئي
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يمّكن معالج النصوص المستخدم من تغيير مظهر الفقرات الموجودة في النص 
بعد تحديدها, وذلك من خالل العمليات اآلتية:

تباعد الأ�سطر:   اأ 
يحدد تباعد األسطر )مقدار المسافة العمودية بين أسطر النص( ويكون تباعد 
األسطر لكل سطر متناسبًا مع أكبر خط في ذلك السطر مضافًا إليه مقدار صغير من 
تباعد  يؤثر  كما  المستخدم.  للخط  تبعًا  اإلضافية  المسافة  مقدار  ويتغير  المسافة، 
األسطر الذي يحدده المستخدم على كافة األسطر في الفقرة المحددة أو في الفقرة 

التي تحتوي على نقطة اإلدراج. انظر الشكل )4-6(.

: ب �سبط محاذاة الفقرة                
ضبط  خالل  من  المستند  مظهر  تحسين  من  المستخدم  الخاصية  هذه  ُتمّكن 
للفقرة من  الكلي  الضبط  أو  الفقرة,  أو توسيط  اليسار,  أو  اليمين,  الفقرة من  محاذاة 

جميع االتجاهات.  انظر الشكل )5-6(.

    : القوائم المرقمة اأو المنقطة        ج 
تمكن هذه الخاصية المستخدم من تحويل النص إلى قائمة, وذلك من خالل 
عناصر  كون  حالة  في  مفيدًا  النقط  استخدام  ويعد  نقطة.  أو  برقم  عنصر  كل  بدء 
النص غير مرتبة، مثل قائمة أهداف لدرس ما,  أما استخدام األرقام فيعتبر مفيدًا في 

حالة كون العناصر مرتبة، مثل خطوات عمل شيء ما. انظر الشكل )6-6(.

: )Tabs( الجدولة د 
على  الوثيقة  في  المعلومات  كتابة  من  المستخدمة  الجدولة  عالمات  تمّكن 
هيئة أعمدة. وعالمات الجدولة هي عالمات ينتقل إليها المؤشر أثناء الطباعة عند 

 .TAB الضغط على مفتاح الجدولة

: )Indent Text( اإزاحة الن�ض هـ 

تن�سيق الفقرات: 2

�سكل )�-4(: تباعد الأ�سطر

�سكل )�-5(: �سبط محاذاة الفقرة

�سكل )�-�(:  القوائم المرقمة والمنقطة
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الهوام�ض:  اأ 
النص  بين  المسافة  والهامش هو  إطالتها،  أو  الوثيقة  لتقصير طول  الهوامش  مقدار  تغيير  المستخدم من  النصوص  معالج  يمّكن 
وحافة الورقة في كل اتجاه من اتجاهات الورقة األربعة: األيمن، األيسر، العلوي، والسفلي. وعندما يتم تغيير مقدار الهوامش فإن 
الوثيقة كلها أو النص المحدد يتم تغييره تلقائيًا وفقًا لألبعاد الجديدة. وفي الغالب تقوم معالجات النصوص بترك هامش مقداره بوصة 

واحدة تقريبًا في اتجاهات الورقة األربعة. 

ترقيم ال�سفحات: ب 
يمّكن معالج النصوص المستخدم من القيام بترقيم الصفحات تلقائيًا في الوثيقة، كما يمّكنه من تحديد مكان رقم الصفحة )في 

رأس الورقة أو أسفلها( وكذلك موضع رقم الصفحة على السطر )على اليمين، أو الوسط أو اليسار(.

راأ�ض و تذييل ال�سفحة: ج 
يمّكن معالج النصوص المستخدم من طباعة معلومة ُيرغب في ظهورها في جميع صفحات الوثيقة, سواء في أعلى كل صفحة 
أو غيرها من  ما,  أو اسم و عنوان شركة  الكاتب،  أو اسم  الوثيقة،  المعلومة قد تكون عنوان  أو أسفلها )Footer(. وهذه   )Header(

المعلومات التي يراد إبرازها في كل صفحة في مكان ثابت.

المراجع والتعليقات الهام�سية والختامية: د 
هذه الخاصية تمّكن المستخدم من كتابة المراجع والتعليقات, سواء كان ذلك في كل صفحة فيما يتعلق بما ورد فيها، أو في آخر 

الصفحات فيما يتعلق بكل ما ورد بالوثيقة كاملة.

تن�سيق ال�سفحة: 3
�سكل )�-�(: الأعمدة

الأعمدة: و 
أعمدة  هيئة  على  النص  عرض  من  المستخدم  النصوص  معالج  يمّكن 
  مثل ما هو موجود في الصحف والمجالت. وهذه الخاصية تعتبر مفيدة 

عند إعداد الخطابات أو النشرات اإلخبارية. انظر الشكل )7-6(.

تمّكن هذه الخاصية المستخدم من تحريك و إزاحة النص أو جزء منه إلى يمين الصفحة أو يسارها بالنسبة إلى النص الذي قبله.
المراجع، والسيرة  كتابة  البادئة عادة من أجل  المسافات  البادئة. وتستخدم  بالمسافة  والهوامش  النص  بين  الواقعة  المسافة  وُتسمى 

الذاتية, والقوائم ذات التعداد النقطي والرقمي.
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الوقت  للمستخدم  توفر  خاصة  تنسيقات  النصوص  معالج  يتيح 
وتجعل الوثيقة أكثر تنسيقًا وجمااًل, ومن ذلك ما يلي:

الجداول  :    اأ 
يتيح معالج النصوص القدرة على إنشاء وتكوين جداول إلدخال 
البيانات وتنظيمها في المستند, وُيمّكن المستخدم فيما بعد من إضافة 
حدود وأطر وألوان بهدف تحسين مظهر الجداول. انظر الشكل )6-

.)9

: الر�سومات  ب 
ورسومات  صور  إضافة  من  المستخدم  الخاصية  هذه  تمّكن 

للوثيقة, لتجعلها أكثر وضوحًا وجاذبية. انظر الشكل )10-6(.

تن�سيق خا�ض: 4

�سكل )�-9(: الجداول

�سكل )�-�(: فا�سل ال�سفحات

فا�سل ال�سفحات: هـ 
النتهاء  نظرًا  جديدة  صفحة  لبدء  حاجة  هناك  يكون  قد  األحيان  بعض  في 
كتاب  في  فصل  كتابة  من  االنتهاء  مثل  آخر،  موضوع  في  والبدء  ما  موضوع 
مرات   Enter اإلدخال  مفتاح  استخدام  من  فبداًل  يليه.  الذي  للفصل  واالنتقال 
عديدة حتى يصل مؤشر الكتابة إلى بداية صفحة جديدة، فإن معالج النصوص 
يمكن المستخدم من ذلك من خالل إدراج فاصل صفحات. انظر الشكل )6-

.)8

�سكل )�-10(
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بعد االنتهاء من إجراء التنسيق والتعديالت المطلوبة فإنه باإلمكان طباعة 
الوثيقة على الورق، وال تختلف إجراءات الطباعة من معالج نصوص إلى آخر 
إال في أشياء بسيطة تعتمد على نوع معالج النصوص، وبيئة نظام التشغيل التي 

يعمل تحتها معالج النصوص، باإلضافة إلى نوع الطابعة المستخدمة.

رابعًا: طباعة الم�ستندات على الورق 4-3-6
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أسئلة الباب 

ما معالج النصوص؟  1  

من خالل برنامج معالج النصوص يمكن االحتفاظ بنسخة من الوثيقة المطلوبة بجهاز الحاسب ثم استعادتها فيما بعد، في   2  

أي أجزاء الحاسب يتم االحتفاظ بالوثيقة؟

ما فائدة عملية التحديد للنص في برنامج معالج النصوص؟  3  

ما الفرق بين التدقيق اإلمالئي والتدقيق اللغوي لبرنامج معالج النصوص؟   4  

عّدد أصناف التنسيق لوثيقة برنامج معالج النصوص.   5  

تحديدها وذلك من خالل عمليات  بعد  النص  في  الموجودة  الفقرات  تغيير مظهر  المستخدم من  النصوص  معالج  يمّكن   6  

معينة، اذكر هذه العمليات.

ما أهمية خاصية رأس وتذييل الصفحة؟   7  

عّدد أهم المزايا المتعلقة بتنسيق الصفحات التي يقوم معالج النصوص الجيد بتوفيرها.    8  

ما أهمية خاصية البحث واالستبدال )Search and Replace(؟  9  

الذي يمكن  ما األمر  الوثيقة ألخيه خالد،  فيها اسمه عشر مرات، ويرغب في استخدام نفس  بإعداد وثيقة ذكر  قام مشعل    10

استخدامه لتغيير االسم من مشعل إلى خالد في جميع المستند؟

لدينا قلم رصاص وممحاة ومقص وورقة بيضاء وعلبة غراء، قارن بين استخدام هذه األدوات واألوامر المقابلة لها عند إعداد   11

وثيقة في برنامج معالج النصوص؟

عند طباعة مستند على اآللة الطابعة باستخدام معالج النصوص، هل هناك فارق بين ما يظهر على الشاشة وما يتم طباعته على   12

الورق؟
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احلاسب واجملتمع 7

مجالت ا�ستخدامات الحا�سب2-7

  مقدمة1-7

يعّد الحاسب أبرز مخترعات هذا العصر. وإذا كان الحاسب بدأ 
بسيطًا إال أنه أخذ يقفز قفزات متعددة من حيث السرعة في تنفيذ 
أصبح  أنه  لدرجة  حجمه  وصغر  الهائلة  التخزين  وسعة  األوامر 
ُيقال  اللبنات األساسية لبناء المجتمعات الحديثة, حتى أصبح  من 

الذي ال يعرف الحاسب كاألمي الذي ال يقرأ وال يكتب، فلقد ازداد 
استخدامه يومًا إثر يوم في شتى المجاالت العلمية والتجارية والصناعية 

والعسكرية والعلمية والتعليمية.

نظرًا للقدرات الواسعة للحاسب في شتى المجاالت فقد تعددت تطبيقاته واستخداماته.   
ويمكن أن نذكر المجاالت التالية :

المجال  في  عديدة  لتطبيقات  الحاسب  ويستخدم  والقت�سادية:  التجارية  المجالت    1
االقتصادي والتجاري, خاصة لحساب الميزانيات واألرباح والمدفوعات والمقبوضات والرواتب 

والعهد... وغيرها.
الموؤ�س�سات المالية والم�سارف: يستعمل الحاسب على نطاق واسع في تصريف العمليات    2
وإصدار  والخسائر,  األرباح  وحساب  الحساب,  رقم  من  والتحقق  والسحب,  اإليداع,  مثل:  البنكية, 
الشيكات, ونقل المبالغ إلكترونيًا بين المصارف ومؤسسات النقد واألفراد... وغيرها، انظر الشكل 

.)1-7( �سكل )�-1( :  �سراف اآلي
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المجالت العلمية والأبحاث: يستعمل الحاسب    3
: كالفيزياء, والكيمياء, والرياضيات,  العلمية  المجاالت  في معظم 
أبحاث,  المجاالت من  بهذه  يتعلق  الهندسية, وما  والعلوم  والفلك, 
وإجراء  وفرزها ومقارنتها  والنتائج  البيانات  لتحليل  يستخدم  حيث 

العمليات الحسابية والرياضية بهذه المجاالت. انظر الشكل )2-7(.

تذاكر  وبيع  حجز  نظام  في  الحاسب  يستعمل  المدني:  الطيران     4
الشكل  في  كما   ،)Airline Reservation System(للمسافرين الطيران 
وكذلك  الجوية,  بالرحالت  الخاصة  المعلومات  وتسجيل   ،)3-7(

العمليات الجوية كاإلقالع والهبوط. 

التحكم في عمل  يتم  الف�سائية:  الف�ساء والمركبات  اأبحاث    5
المركبات الفضائية بواسطة الحاسب, سواء عند إطالقها, أو أثناء رحلتها 
األرض  لدراسة  الحاسب  يستعمل  كما  هبوطها،  عند  أو  الفضاء,  في 

وثرواتها الطبيعية من الفضاء نفسه من خالل األقمار الصناعية.

الوقت  في  الحاسب  يستعمل  والعلمية:  الهند�سية  المجالت    �
الحالي في عمل التصميمات الهندسية والرسومات, مثل : تصميم المباني, 
والمنشآت, والجسور, وكذلك في تصميم الطائرات, والصواريخ, والمركبات 

الفضائية, والسيارات, والمركبات, وغيرها. انظر الشكل )4-7(.  

مجال ال�سناعة والتحكم بالأجهزة: ينتشر استخدام الحاسب    �
 Process( الصناعية  بالعمليات  التحكم  في  وخاصة  اآللي  التحكم  في 
النفطية  والصناعات  المعادن  صهر  ومعامل  المصانع  في   )Control

في مصانع  الربوت  أجهزة  في  للتحكم  الحاسب  يستخدم  كما  والثقيلة. 
السيارات أو الطائرات والمعدات الثقيلة. انظر الشكل )5-7(.      

الالزمة,  التحاليل  إجراء  في  الحاسب  يستعمل  الطبية:  المجالت    �
�سكل)�-5(: الحا�سب في مجال وتحليل نتائج الفحوصات مثل تخطيط عمل القلب والدماغ. ويستعمل 

ال�سناعة والتحكم بالأجهزة

�سكل )�-2(: الحا�سب في المجالت
العلمية والأبحاث

�سكل)�-3(: 
الحا�سب في الطيران المدني

المجالت  فــي  الحا�سب   :)4-�( �سكل 
الهند�سية والعلمية
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األعضاء  من  للكثير  تشخيص  وعمل  مباشرة,  المرضى  مراقبة  في  أيضًا 
المعقدة في اإلنسان, وفي أجهزة التحكم الطبية بغرف العناية المركزة وغرف 
المستشفيات  في  للمراجعين  الطبي  التاريخ  لتسجيل  وكذلك  العمليات, 

والعيادات. انظر الشكل)6-7(.

الجامعات  في  واسع  نطاق  على  يستعمل  التعليمية:  المجالت    9
والمعاهد العلمية في التعليم وفي البحث والتعليم عن ُبعد، وانتشر استعماله 
حاليًا في المدارس وذلك كوسيلة تعليمية تساعد في تعلم الطالب مختلف 
صممت  ببرمجيات  الحاسب  تزويد  طريق  عن  وذلك  العلمية,  المواضيع 

لهذا الغرض, وفي تطبيقات اإلدارة المدرسية. انظر الشكل )7-7(. 

المجالت الع�سكرية: يستعمل الحاسب بشكل واسع في المجاالت    10
للقارات,  العابرة  كالصواريخ  اإلستراتيجية  األسلحة  وخاصة  العسكرية, 
األسلحة  تصميم  في  يستعمل  وكذلك  المبكر,  اإلنذار  أجهزة  في  وكذلك 
المختلفة, وفي تخطيط العمليات العسكرية, وفي التحكم بالطائرات الحربية 

التي تطير دون طيار, وغيرها.

ال�ستعمالت ال�سخ�سية والمنزلية: تستعمل الحاسبات الشخصية     11
في البيت ألغراض شخصية : كحساب ميزانية األسرة, والمصروفات, والواردات, 
وغيرها من البيانات، كما يستعمل إلجراء األبحاث, والتعلم, والتسلية بوساطة 
اإلنترنت, واأللعاب, وكذلك الرسم، باإلضافة إلى تصفح اإلنترنت, واستعراض 
من  للعديد  والمشاهدة  واالستماع  االتصاالت،  وإجراء  اإللكتروني,  البريد 
البرمجيات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات، و متابعة األخبار, ومتابعة 

األسواق المالية, انظر الشكل )8-7(.

الأعمال المكتبية: يشيع استخدام الحاسب للعديد من أعمال المكتب    12
الحديث, نحو: طباعة الرسائل وإخراجها, وتنظيم المواعيد, وإجراء االتصاالت 

بالمكتب, وحفظ البيانات والمعلومات للمكتب. انظر الشكل )9-7(.

�سكل)�-�(: 
الحا�سب في المجالت الطبية

�سكل )�-�(:
 الحا�سب في المجالت التعليمية

�سكل )�-�(:
الحا�سب وال�ستخدام ال�سخ�سي
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�سكل )�-9(: الحا�سب في الأعمال المكتبية

مهن الحا�سب3-7

منذ أن بدأ استخدام الحاسب في مختلف المجاالت التي تطرقنا إليها فتحت 
الحاسب  بتخصص  مباشرة  عالقة  ذو  بعضها  العمل,  مجاالت  من  عديدة  جوانب 
الحاسب  على  تعتمد  التي  والتطبيقات  باالستخدام  يتعلق  وبعضها  والمعلومات, 

لتنفيذها وإنجازها، ونبين فيما يلي أهم هذه المهن، ومنها :

وظائف للمتخ�س�سين في الحا�سب : اأوًل

نتيجة النتشار تقنية الحاسب والمعلومات في المجتمع ظهرت الحاجة إلى عدد من المتخصصين في مجاالت الحاسب المختلفة, 
ولعل من أهم هذه الوظائف التخصصية ما يلي :

1 مبرمج تطبيقات حا�سب )Programmer( : وهو الذي يقوم بأعمال تطوير برمجيات الحاسب وتطبيقاته المختلفة, نحو 
برمجيات معالجة النصوص والرسم وغيرها, والتي سبق معرفتها.

2  مبرمج نظم )System Programmer( : ويتولى مهام تطوير وإنشاء نظم تشغيل الحاسب, وصيانتها وتحديثها.
3  محلل وم�سمم نظم : ويقوم بدراسة احتياجات ومتطلبات المستخدمين من المعلومات، وجمع البيانات التي تتطلبها 

قاعدة البيانات أو المعلومات, وتصميم القاعدة بما يناسب ويحقق متطلبات المستفيدين منها.

اخ�سائي قاعدة بيانات : ويكون مسؤواًل عن تطوير قواعد البيانات وصيانتها وتحديثها وتطويرها.  4
5  مهند�ض �سبكات حا�سب : ويتولى مسؤولية تركيب وصيانة وتطوير شبكات الحاسب وصيانتها وتشغيلها.
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وظائف لغير المتخ�س�سين : ثانيًا

باإلضافة إلى الوظائف التخصصية، ظهرت الحاجة في المجتمع المعاصر للعديد من الوظائف التي تعتمد على تقنية الحاسب 
والمعلومات, ومن أهم هذه الوظائف :

الم�سمم بالحا�سب : ويقوم بأعمال التصميمات الهندسية المختلفة والمعمارية باستخدام الحاسب. 1
النا�سر الإلكتروني : ويقوم بإعداد الوثائق والصحف والمؤلفات التي تحوي نصوصًا ورسومًا باستخدام الحاسب.  2

فني ر�سم بالحا�سب : ويتولى إخراج الرسوم المعمارية والهندسية والفيديوية باستخدام الحاسب.  3

�  م�سغل حا�سب : وتشمل مسؤوليات مشغل أجهزة الحاسب التالي :
� تهيئة أجهزة الحاسب للعمل.  

� تركيب أسطوانات وأشرطة حفظ البيانات.  
� تحميل نظام التشغيل.  

� تجهيز الطابعات.  
� مراقبة عمل األجهزة لضمان سيرها دون خلل.  

مدخل بيانات : ومسؤوليته هي إدخال المعلومات إلى الملفات وقواعد البيانات عن طريق طباعتها على لوحة المفاتيح   �
وباستخدام وسائل اإلدخال المختلفة.

�  فني حا�سب/�سبكات : ويتولى مهام مساعدة المهندسين واإلخصائيين في صيانة أجهزة الحاسب/الشبكات وتركيبها.
مهند�ض حا�سب : ومسؤوليته هي تركيب التجهيزات المادية للحاسب, واإلشراف على تشغيلها وصيانتها، وكذلك تطوير   9

وتصميم وبناء مختلف األجهزة الحاسوبية.

معلم )مدرب( حا�سب : يقوم معلم الحاسب بنشر الوعي العلمي وثقافة الحاسب في المجتمع, كما يقوم بمهمة التعليم   10
وتدريب النشء على هذه التقنية المعاصرة.

م�سوؤول اأمن معلومات : وهو ذلك الشخص الذي يتولى متابعة سير المعلومات داخل القطاع، والمحافظة على سرّيتها.   11
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اأخالقيات الحا�سب4-7

مع انتشار الحاسب واستخدام الكثير من الناس له، فإن هذا يدعو إلى أن نراعي الجوانب األخالقية، فاألخالق مطلب كل 
أمة، وهي األساس الذي تقوم عليه. وديننا اإلسالمي يحثنا على مكارم األخالق، ويدعونا للتحلي بها، وإن استخدام الحاسب 
والتعامل معه يتطلب جملة من األخالق التي لها ارتباط بمجتمع الحاسب, والتي تساعد في تقوية العالقات األخوية والمحبة بين 

أفراد المجتمع ليبقى المجتمع متماسكًا وقويًا، ومن هذه األخالقيات:

التعاون: يهيئ الحاسب اآللي لك الفرصة للتعاون مع زمالئك, فال تتردد في ذلك.
الإيثار: امنح الفرصة لزميلك كي يستخدم الحاسب عندما تعمالن معًا.

اإتباع الإر�سادات: إن إتباع اإلرشادات في التعامل مع الحاسب واستخدامه يطيل عمر الجهاز ويمنحك ويمنح زمالءك 
استمرار االنتفاع منه واستخدامه.

المحافظة على الوقت: يمتاز الحاسب بالدقة والضبط, فاحرص على أن تكون ضابطًا لوقتك عند استخدامك له.
عدم الإ�سرار: فيروسات الحاسب قد تدمر البرمجيات والملفات, فاحرص على عدم التعامل معها أو نقلها.

المراقبة الذاتية: إن الله عز وجل مطلع على السرائر, فال تستخدم الحاسب اآللي فيما فيه ضرر على دينك وأخالقك 
ومجتمعك.

الأمانة: اجعل الحاسب وسيلة للعلم والثقافة, وال تجعله وسيلة لتبادل الممنوعات والغش وسرقة حقوق اآلخرين.
حقوق الن�سخ)الملكية(: حصولك على برمجيات الحاسب ال يعني أن لك األحقية في نسخها وتوزيعها، فالبرمجيات 

لها حقوق ملكية يجب مراعاتها، عدا البرمجيات المجانية منها.

تشغيلها  في  الحاسب  على  تعتمد  التي  األجهزة  تشغيل  بمسؤولية  ويقوم  الحا�سب:  على  معتمدة  اأجهزة  م�سغل   4
والتحكم بها, نحو األجهزة الطبية المختلفة، وأجهزة االتصاالت، وأجهزة التحكم بالمصانع وغيرها.

اإداري م�ستخدم للحا�سب: نحو الموظفين الذين يعملون على وظائف معالجة النصوص، أو أعمال المحاسبة، ومتابعة   5
المخزون، وموظف المصارف ، وخطوط الطيران, وغيرها من أعمال إدارية تعتمد على الحاسب في إنجازها.

إنه لمن الضروري اكتساب الخبرة في تطبيقات الحاسب لكافة األفراد العاملين في كافة القطاعات، حيث إن العديد من الوظائف 
تتطلب معرفة بالحاسب, ومن المتوقع أن تكون من متطلبات جميع الوظائف بالمجتمع المعاصر.
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  1      حدد تطبيقات الحاسب في المؤسسات التالية :

� معامل صهر المعادن. � المصانع.       � المصارف.        � المدرسة.       � المنزل.    

� الجامعة.        � المطارات.         � القواعد العسكرية.  

يقوم الحاسب بالتحكم في العديد من األجهزة المنزلية، اضرب مثااًل لبعض األجهزة المنزلية التي يتحكم فيها الحاسب.   2  

ما فائدة الحاسب ألصحاب المهن التخصصية التالية :  3  

� أساتذة الجامعات. � األطباء.            �  المهندسين.                  � التجار.               

� المقاولين.         � الطالب في المدارس.   � عمال المصانع.  

ما الفارق بين مبرمج تطبيقات الحاسب ومبرمج النظم؟   4  

ما الفارق بين النشر اإللكتروني ومعالجة النصوص؟  5  

اضرب ثالثة أمثلة للموظفين في اإلدارة الذين يعتمد عملهم على استخدام الحاسب باستمرار.  6  

يشيع أحيانًا أن الحاسب يؤدي إلى فقدان البعض وظائفهم ، هل هذا القول صحيح؟ اشرح ذلك.  7  

اضرب مثاًل للهيئة أو القطاع الذي يعمل فيه كل من :   8  

� محلل ومصمم النظم.           � مبرمج النظم.                 � مشغل حاسب.       

� مدخل بيانات.                         � مهندس حاسب.              � مهندس شبكات.  

يتطلب العمل في وظائف الحاسب التخصصية دراسة وتعليم لتأهيل الفرد لهذه الوظيفة, حدد أسماء بعض الجهات التعليمية    9

التدريبية التي يتخرج منها كل من :

� مدخل بيانات. � مبرمج حاسب.     

� فني رسم حاسب.  � مشغل حاسب.     

أسئلة الباب 
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� تطوير قاعدة البيانات.                            � إدخال أسماء طالب المدرسة بالحاسب.  

� تطوير برنامج للرسم بالحاسب.                � تطوير نظام تشغيل للحاسب.  

� تجهيز آالت الطباعة بالحاسب.                  � تركيب وصيانة أجهزة الحاسب.  

� استخدام أجهزة تخطيط القلب أو الدماغ الحديثة بالمستشفيات.  

� دراسة متطلبات األنظمة اإلدارية على الحاسب.   

من خالل دراستك لما سبق، هل يوجد عالقة بين األخالق والحاسب؟ اشرح ذلك.
 

11
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مصطلحات الكتاب ومرادفاتها باللغة العربية

الم�شطلحالمرادف ب�للغة العربية

)Personal Computer )PCاحل��شب ال�شخ�شي
Microcomputerامليكروكمبيوتر  

  Server  Computerاحل��شب اخل�دم

Clientامل�شتخدم

 Super  Computerاحل��شب ف�ئق القدرة

Data البي�ن�ت

Informationاملعلوم�ت

Bitرقم ثن�ئي

  Computer Graphicsالر�شم ب�حل��شب

  Simulationاملح�ك�ة

Clip Artاملل�شق�ت

Paint  Programsبرجمي�ت الر�شم

Computer -Aided  Designالت�شميم مب�ش�عدة احل��شب 

Formatالهيئة

Photoshopبرن�مج الر�شم الفوتو�شوب

Paintshopبرن�مج الر�شم البينت �شوب

Gamesاألع�ب احل��شب

Hardwareعت�د

Softwareبرجمي�ت

System Boardلوحة النظ�م

Mother Boardاللوحة الم

Power Supplyمزود الط�قة الكهرب�ئية

Chip�شريحة

Microprocessorاملع�لج ال�شغري

Control Unitوحدة التحكم

 )Arithmetic and Logic Unit )ALUوحدة احل�ش�ب واملنطق
)Megahertz )MHZامليج�هريتز

Memory Unitوحدة الذاكرة

)Read Only Memory )ROMذاكرة القراءة فقط
)Random Access Memory )RAMذاكرة القراء ة الع�شوائية
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Interface Unitوحدة املواجهة

Data Busمعرب نقل البي�ن�ت

Expansion Cardsبط�ق�ت التو�شعة

Expansion Slotsثقوب التو�شعة

Sound Cardبط�قة ال�شوت

Graphic Cardبط�قة الر�شوم

Tv Tunerبط�قة التلف�ز

LAN Cardبط�قة ال�شبكة املحلية

Modem/Fax Cardبط�قة مودم/ف�ك�س

Portبوابه اأو منفذ

Serial Portمنفذ مت�شل�شل

Personal System/2  )PS/2( Portمنفذ النظ�م ال�شخ�شي / 2

Parallel Portمنفذ متوازي

Universal Serial Bus )USB( Portمنفذ الن�قل الت�شل�شلي الع�م

Small Computer System Interface )SCSI( Portمنفذ واجهة اأنظمة احلوا�شيب ال�شغرية اأو منفذ ال�شك�زي

)Infra Red Data Association )IrDAمنفذ النقل ب�لأ�شعة ال�شوئية حتت احلمراء
Firewire Portاملنفذ الن�ري

Computer Prepherialمالحق نظ�م احل��شب

Input Unitsوحدات الإدخ�ل

Keyboardلوحة املف�تيح

Mouseجه�ز الف�أرة

Scannerجه�ز امل��شح ال�شوئي

Wheel Mouseف�أرة بعجالت )ذات كرة متحركة(

Optical�شوئي )ب�شري(

Handholdيدوي

Flatم�شطح

)Dots Per Inch )DPIعدد النق�ط يف كل بو�شة مربعة
Digital Cameraالك�مريا الرقمية

Pixelنقطة

Light Penجه�ز القلم ال�شوئي

Touch Screen�ش��شة اللم�س

مصطلحات الكتاب ومرادفاتها باللغة العربية
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الم�شطلحالمرادف ب�للغة العربية

Electronic Boardال�شبورة اللكرتونية

Joystickع�ش� التحكم ب�لألع�ب

)Microphone )Micالالقط
Bar Code Readerجه�ز ق�رئ الأعمدة

Output Unitوحدات الإخراج

Monitorجه�ز العر�س )�ش��شة احل��شب(

)Liquid Crystal Display )LCD�ش��شة عر�س بلورية
Cathode Ray Tube�ش��شة بتقنية اأنبوب الك�ثود

Printerط�بعة

Dot Matrix Printerط�بعة نقطية

Inkjet Printerط�بعة حربية

LaserJet Printerط�بعة ليزرية )�شوئية(

Plotterرا�شمة بي�نية

Speakers�شم�ع�ت

Secondary Storage Unitsوحدات التخزين الث�نوية

Disk Driveحمرك اأقرا�س

)Floppy Disk )FDقر�س مرن
)Hard Disk )HDقر�س �شلب

)Compact Disk )CDقر�س مدمج
)Digital Video Disk )DVDقر�س فيديو رقمي

CD Writerك�تبة الأقرا�س املدجمة

Magnetic Tapeال�شريط املمغنط

Softwareبرجمي�ت

)Operating System )OSنظ�م ت�شغيل
Programming Languageلغة برجمة

Utilitiesبرجمي�ت ت�شغيل م�ش�عدة اأو برجمي�ت خدمية

Applicationتطبيق

Word Processorمع�لج ن�شو�س

Electronic Sheetجدول الكرتوين اأو ورقة عمل الكرتونية

Presentationعر�س تقدميي

مصطلحات الكتاب ومرادفاتها باللغة العربية
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الم�شطلحالمرادف ب�للغة العربية

)Microsoft )MS�شركة م�يكرو�شوفت
Databaseق�عدة بي�ن�ت

Graphicر�شوم

Desktop Publishingالن�شر املكتبي

Communicationsات�ش�لت

Integrated Programsبرجمي�ت متك�ملة

Educationتعليمي

Gamesالع�ب

)Computer Assisted Instruction )CAIالتعليم مب�ش�عدة احل��شب
Command Line Interfaceاملواجهة اخلطية

)Graphical User Interface )GUIاملواجهة الر�شمية
Iconsرموز �شورية )اأيقون�ت(

Menu Interfaceاملواجهة ب�لقوائم

Userم�شتخدم

Taskمهمة

Singleاأح�دي

Multiمتعدد

)Disk Operating System )DOSنظ�م ت�شغيل الأقرا�س 
Windowsالنوافذ

)Plug And Play )PnPتقنية �شبك و اعمل
Explorerم�شتك�شف

)Internet Explorer )IEمت�شفح النرتنت
Folder Optionsخ�ش�ئ�س املجلد  

System Restoreا�شتع�دة النظ�م

System File Protectionحم�ية ملف�ت النظ�م

Auto Updateالتحديث التلق�ئي

Task Managerمدير امله�م

)Macintosh )MACم�كنتو�س
)New Technology )NTالتقنية احلديثة
Backspaceمفت�ح الرتاجع 

مصطلحات الكتاب ومرادفاتها باللغة العربية
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الم�شطلحالمرادف ب�للغة العربية

Clipboardاحل�فظة 

Columnsاأعمدة 

 Cursorاملوؤ�شر
Dataالبي�ن�����ت 

Desktop Publishingبرجمي�ت الن�شر املكتبي

Editor Programsبرجمي�ت التحرير

Electronic Dictionaryق�مو�س اإلكرتوين 

Enter/Returnالإدخ�ل 

Filesامللف������ت 

Formulas�شيغ 

Indent Textاإزاحة الن�س 

Informationاملعلوم�ت 

Insertionالإدراج 

labelsعن�وين

Multi-Mediaتقنية الو�ش�ئط املتعددة 

Pasteل�شق 

Rows�شفوف 

 Searchالبحث 

Selectionالتحديد  

Tabsاجلدولة

Text Copyن�شخ الن�س 

Text Moveحتريك الن�س  

Undo Changesاإلغ�ء التعديل 

Valuesقيم 

Word Processingمع�جلة الن�شو�س 

Word-processorمع�لج الن�شو�س

Deletionاحلذف  

Replaceاإبدال  

Clip Artلقطة فنية

مصطلحات الكتاب ومرادفاتها باللغة العربية
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رقم ال�سفحةاملو�ســــــــــــــــــــوع 

الباب الأول: مقدمة يف احلا�سب واملعلومات
6)1-1 (  مقدمة

6)1-2 ( تعريف احلاسب 
7)1-3 ( أنواع أجهزة احلاسب
11)1-4 ( البيانات واملعلومات

12)1-5 (  أقسام  البيانات
14أسـئـلة الباب األول

الباب الثاين: مكونات احلا�سب ال�سخ�سي
18)2-1( املقدمة

18)2-2( مكونات احلاسب
18)2-2-1( العتاد 

19)2-2-1-1(  لوحة النظام
19)أ( وحدة املعاجلة املركزية 

20)ب( وحدة الذاكرة 
21)جـ( وحدة املواجهة 

24)2-2-1-2(   مالحق نظام احلاسب 
24أ- وحدات اإلدخال 

28ب- وحدات اإلخراج 
31ج- وحدات التخزين الثانوية 

35)2-2-2( الربجميات 
35أواًل/ أنظمة التشغيل 

35ثانيًا/ لغات الربامج
35ثالثًا/ برجميات التشغيل املساعدة 

36رابعًا/ الربجميات التطبيقية 
40خريطة مفهوم الباب الثاين

41أسـئـلة الباب الثاين

محتويات الكتاب 

الف�سل الدرا�سي الأول 



109

رقم ال�سفحةاملو�ســــــــــــــــــــوع 

الباب الثالث: نظم ت�سغيل احلا�سب
44)3 - 1( مقدمـة

45)3 - 2( تعريف نظام التشغيل ومهامه
45)3-2-1(  تعريف نظام التشغيل

46)3-2-2(  مهام نظم التشغيل
47)3-2-3( كيف يعمل نظام تشغيل احلاسب

48) 3-3(  أشكال املواجهة لنظم التشغيل
48)3-3-1( أواًل / املواجهة ا�طية 

48)3-3-2( ثانيًا / املواجهة الرسمية 
49)3-3-3( ثالثًا / املواجهة بالقوائم 

50) 3 - 4 ( أنواع أنظمة التشغيل
51) 3 - 5 ( أمثلة لنظم التشغيل الشائعة

51)3-5-1( نظام DOS للحاسب الشخيص
52)3-5-2( نظام النوافذ )وندوز(  

55)3-5-3( نظام التشغيل آبل ماكنتوش 
56)3-5-4(  نظام يونكس للتشغيل   
57)3-5-5( أنظمة تشغيل الشبكات

59أسـئـلة الباب الثالث
الباب الرابع : الر�سم والألعاب باحلا�سب

)Computer Graphics( الرسم باحلاسب )62)4-1
62)4 -1 -1 ( األمهية

63) 4 - 1 -2 ( االستخدامات املختلفة لربجميات الرسم 
64) 4 - 1-3 ( أنواع الرسم

)Format( اهليئات ا�اصة بالصور والرسوم  )67)4-1-4
)Games( ألعاب احلاسب  )67)4-2

68)4-2 -1( أنواع األلعاب
71)4-2-2( أهداف استخدام برجميات األلعاب

72أسـئـلة الباب الرابع

محتويات الكتاب 



110

رقم ال�سفحةاملو�ســــــــــــــــــــوع 

الباب اخلام�ض : الطباعة باللم�ض
76مقدمة

76مزايا الطباعة باللمس
77متطلبات الطباعة السليمة

79أسـئـلة الباب ا�امس
Microsoft Word XP: الباب ال�ساد�ض : معالج الن�سو�ض

82)6-1( مقدمــة
)Word Processor( معالج النصوص )83)6-2
83)6-2-1( طريقة عمل معالج النصوص

84)6-2-2( ا�صائص املشرتكة بني معاجلات النصوص
84)6-3 ( مزايا معاجلات النصوص 

85)6-3-1( أواًل / إدخال النصوص
85)6-3-2( ثانيًا / تعديل النصوص
87)6-3-3( ثالثًا / تنسيق النصوص

91)6-3-4( رابعًا: طباعة املستندات عىل الورق
92أسـئـلة الباب السادس

الباب ال�سابع : احلا�سب واملجتمع
94)7-1 ( مقدمة

94)7-2(  جماالت استخدامات احلاسب
97)7-3(  مهن احلاسب

99)7-4(  أخالقيات احلاسب
100أسـئـلة الباب السابع

102مصطلحات الكتاب ومرادفاهتا باللغة العربية
107فهرس الكتاب

محتويات الكتاب 

الف�سل الدرا�سي الثــاين 






