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 المكونات الرئيسية لنظام الحاسوبحاضرة: مموضوع ال

 العناصر:  

 الحاسـوب ومكوناته -

 المكونات الرئيسية لنظام الحاسوب -

 

أصبح  للاسوب و طبيحاقسبج ءاًلال ي جزأاأ  ح ااسا للتأزتتسا للتيب،جوأ طأ تا بق او للتتا  سا  لقد  

 أسيا للااسا. فسوبزيسع  ذت  للزق او للادجةو أ  بزا، أطءج للااسا للتتزاةو  للتح او عاى للاسوب و بزاط ل   

في ز ح قاسوبي. فقد أصبحا  للتفبسفو  اح للتتا  و طلانفبس  بقز،و  ح للتفبسفو للزي بةيباج عح  ةزس  

 أزتع    ءهسز للاسوبب و ئببافسال فًببافسالأ طأ س ز ح لل صبب ف صلاهس فدصببح   سلدقسي، طللة لنيأ ف س  لال سال عاى ل  

ج،جد للااسق  سلتيبب، للتتا  سا أ  ج ًببي أءاسلج عاى بتاح للاسوبب و طبق اسبجأ طجلذاهح لتأس هو للززا،لا  

للتزفبسععو في ذتل للتيب،م  ح أء  كلك لاج قس    تا للدطف    بع  يا طلوبز،لباأاسا  تا  و بل   

 صلى ءت  للاسو و طئح و لانز،ن  ع ي،لال أوسواسال في للحافو للتدعواو. 

 الحاسـوب ومكوناته:

للاسوب و عحسعا عح ءهسز ل ز،عج لانفبس  لد  ل ز،لآ ر ،أ لافبسعد في أ لً لل ةا،  ح لاعتسف 

 ز،ض ليوببببزةبس ا  ح للأهبد طلل ق  للتهبدطع في لاعتبسف للزقاابدجو للفببببس قبو للزي بازبس  صلى ءهد 

 ططق  في لاعدل  طللت،لءتو طللتتسلأو طللزتاجح . 

طأذح  بس جتاا ءهبسز للابسوببب وة للبدقبو للتبسلابو في أ لً للتتب أ طللفببب،عبو في صنأبسز أ طللت،طنبوأ  

طبتاجح لتاسا ذسياو  ح للحاسنساأ طوبب،عو  تسلأو للحاسنساأ طلوببز،ءسآ للتتا  ساأ صي أنج جفببزياع أ لً 

 اعالم عاى بفتازج. أجو عتااو صي  ز ءاج  ح لانفس أ صك  للاسو و لاس عقالال لتس  عء   تا أءهاا ل



( 2002طذ سك بت،جةسا عدجدا طلةا،ا لااسوببب وأ فقد ع،فج مأاتد عحد للتاجا طوبببها، عحدل أ 

عاى أنجة "ءهسز صل ز،طني  يب  آ  ح    نسا   ةيباو جت ح ب ءاههس  سوبزتدلم أطل ،  سصبو لتتسلأو 

 أط ص لعا للحاسنسا  ي،جقو  س. 

فقد ع،ف   عاى أنجة " أت عو  ح لاءهاا لال ز،طناو   (2003أ س مذاةح أ   للهاأسً طر ،ط أ  

 للزي ب،بحا  ع  تضهس للحتا انأسز ذدف  تاح  ح  الف للح، أاسا. 

( عاى أنجة "ءهسز صل ز،طني جفبببزتدم في  تسلأو 2004طقد ع،فج م اتد أ س  طجسوببب، ج وببب أ  

( بزح لزبس زهبس  بىابدا لزبسا Algorithm( بحتبسال لتأت عبو  ح للق لعبد طللتتاابسا مDataطبًبببزاب  للحابسنبسا م

( صبسلاو لالوبزتدلم طلوبزت،ل  Informationللاسوب  طبفبتي  ،ل  أ طكلك لزا ج  للحاسنسا صلى  تا  سا م

 لل زسي  للتيا  و يبتسك للق،لع". 

( عاى أنبج ة "ءهبسز صل ز،طني جتتب  احقبسال لزتااتبسا 2005طلبتلبك فقبد ع،فبج م أبد  أ   للتيبسأ 

لوببزقحسف للحاسنسا طبتاج هس طللقاسم  تتسلأزهس  دط  بد   لانفببس  سح لوببزت،ل     اد ا وبباةسال طجت  ج

 لل زسي  للتيا  و. 

ًبز،ك في نقسر عيافباوة ذي أ  للاسوب و عحسعا عح ءهسز  طنالاظ  ح للزت،جةسا للفبس قو أنهس ب

ابسا صل ز،طني جز     ح  أت عبو  ح لاءهاا للبدقاقبو للزي بتتب  عاى نمبسم  تاحأ   لوبببيبو  ، أ

 تزاةبو  ح أء  صنأبسز ذدف أط  هتو  اد اأ ااي جزح ص  سف للحاسنسا صلى للأهسز عح ا،ج، للتفبببزتدم 

لازح  تسلأزهس طص ،لءهس  يبب عا وببهاو في صبب عا  تا  سا جت ح ق،لًبهس طليوببزةس ا   هس في لبتسك 

 للق،لعلا للت سوحو. 

 المكونات الرئيسية لنظام الحاسوب:

(أ Hardwareللفبببس قو نأد أ  للاسوببب و جز     ح ءاأجح عيافبببااحة للتتدلا م ح للزت،جةسا  

 ( ءاً  ح أءالً نمسم للاسو و لل،يافاو. User(. أ س للتفزتدم مSoftwareللح، أاسا م

ة ذي لاءالً لال ز،طنابو طللتا بسنا ابو أط للت  نبسا للتبس جبو للزي  ح  اللهبس جق م ( Hardwareللتتبدلا م (1

  للاسو و  تتاج.

ذي  أت عو  ح للزتااتسا للتزفبببافببباو أط لاطل ، للزي بتح، للأهسز لا  ج ةت ة  ( Softwareللح، أاسا م (2

  هتو  س. 

 للًتص للت  ج ةت للح، أاسا عاى للأهسز انأسز  هتو  س.  ة ذ   ( Userللتفزتدم م  (3



 طللً   لآلبي ج    للت  نسا لل،يافاو ل مسم للاسو وة

 نظام الحاسوب

 

 المعدات 
(Hardware ) 

 المستخدم                    
(User ) 

 البرمجيات 
(Software ) 

طابدا لا  بسفا لا ،ل   -1

Input/ Output Unit 

  للببتلل،ا لل،يافبببباببو -2

Main Memory 

طاببدا للببتببتببسلببأببو   -3

 CPUللت،لاجو 

للببتللبب،ا للببةببسنبب جببو   -4

Auxiliary Memory 

  Novice حزدئ  -1

  Expert حاب،  -2

 ب، بأباببسا للب بمببسم   -1          

System Software 

للبببحببب، بببأبببابببسا   -2

للبببزبببيبببحبببابببقبببابببو  
Application Software 

 للت  نسا لل،يافاو ل مسم للاسو و 

 

 

 

 

 

 

 

 


