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 Information science المعلوماتية
 Information المعلوماتومعاجلتها وختزينها هبدف احلصول على  Data البياناتيهتم جبمع  الّذيهي العلم 

 .املفيدة

 Computer الحاسوب
حيث يستقبل البيانات ويُعاجلها وفقاً  يعمل وفق تعليمات خمزنة يف ذاكرته. إلكرتوينجهاز  هو عبارة عن الحاسوب

 Data البياناتيُعاجل احلاسوب  لالستخدامات الالحقة. Storage لقواعد حمددة، كما يقوم حبساب النتائج وختزينها
، اً نصوص)املعاجلة واليت ُُيكن أن تكون . البيانات هي جمموعة من األغراض غري Information معلوماتليحوهلا إىل 

 . أّما املعلومات فهي ذات معىن وتكون مفيدة للمستخدمني.(، أو فيديواً ، صوتاً ، صور اً أرقام

 Personal Computer الحاسوب الشخصي
من  يتألفو . واملعاجلة واإلظهار والتخزين لوحده وبشكل مستقل الدخلوهو حاسوب قادر على القيام بعمليات 

 ومن أهم أنواعه: عاجل والذواكر وأجهزة الدخل وأجهزة ارخر  وأجهزة التخزين.امل

 Desktop Computerالحاسوب المكتبي 
، وهوووو Windowsيتووووافر بشوووكل واسوووع يف نووووعني: يسوووتخدم النوووول األول ن وووام التشووو يل 

، وتسوقه العديد من IBMمبين وفق التصميم األصلي للحاسوب الشخصي التابع لشركة  
 الوّذيوغريهوا. أموا النوول الثواين و  Toshibaوشوركة  HPوشركة  Dellشركات مثل شركة ال

 .Macintosh، فيستخدم ن ام التش يل Appleتُنتجه شركة 

 Laptop Computerلحاسوب المحمول ا
 .متوسطبأنه خفيف الوزن وقليل السماكة ويُعادل يف قوته حاسوب مكتيب  الحاسوب المحموليتميز 

املفواتي  فووو وحودة الن وام، وتتصوول شاشوة العورض بوحودة الن وام مون خوالل مفصووالت  تتوضوع لوحوة
 د الواقووة، وتووزن بوووني، وتعموول هووذه احلواسووويي عوون اريووق البواريووة أو مووزوّ حساسووة لّلموو وقوود تكووون 

 كغ.  0.1-1.5

 Main Parts of Computer األساسّية الحاسوبأجزاء 
 العتاااا الصاال  ولووق عليهووا اسوومة وامليكانيكيووة والوويت نُ اإللكرتونيووبائيووة و حيتووي احلاسوووب علووى العديوود موون األجووزا  الكهر 

Hardware  ُيصووّنف العتوواد الصوولي للحاسوووب بشووكل رئيسووي إىل  امللموسووة موون احلاسوووب. الصوولبة، وهووي األجووزا
 .وأجهزة االتصالوحدة الن ام وأجهزة الدخل وأجهزة ارخر  وأجهزة التخزين 
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 System Unitوحدة النظام 
تأيت بأحجام خمتلفة مصنوعة من املعدن أو  ،ألساسّيةاهي حاوية تضم خمتلف مكونات احلاسوب  وحدة النظام
 البالستيك.

)لوحووة الن ووام( والوويت  Motherboard اللوحااة األمحتوووي وحوودة الن ووام 
هبووا. كمووا توورتبط هبووذه اللوحووة كافووة املنافووذ  احلاسوووبيووتّم ربووط كافووة مكونووات 

واملعووواجل والوووذواكر  الّصووووتثووول بواقوووة الشاشوووة وبواقوووة م األخووور واملكونوووات 
 وبواقة الشبكة وغريها.

 

 

 Processorالمعالج 
 المركزيّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةوحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة المعال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

Central Processing Unit(CPU)  الويت تُعووي القوودرة احلاسووبية للحاسووب. يقوووم
توورتبط هووذه  املسوولولة عوون عموول احلاسوووب. األساسووّيةبتفسووري وتنفيووذ التعليمووات املعوواجل 

تعتمود سورعة احلاسووب يف و الوحدة بالذاكرة حيوث تسوتقبل منهوا البيانوات والتعليموات. 
 على سرعة املعاجل. التعليماتتنفيذ 

يقوووم باملعاجلووة حيووث تقوووم البواقووات األخوور    الووّذيليسووا اجلهوواز الوحيوود  املركزيّووةمون اجلوودير بالووذكر أن وحوودة املعاجلووة 
 وبالتايل حتسني مستو  األدا . املركزيّةة لتخفيف العي  عن وحدة املعاجلة كبواقة الشاشة ببعض املعاجل

 املسجالت. ،وحدة احلساب واملنوق ،التحّكم: وحدة ةألف املعاجل من ثالثة أجزا  رئيسيت

 Control Unit التحّكموحدة 

 .خر األ جهزةاألوإىل  من اتالبيان وتسيري املركزيّة املعاجلة وحدة ضمن البيانات توجيه على التحّكم وحدة تعمل

 الوتحّكممبوا فيهوا  املركزيّوة وحودة املعاجلوة ملهوام الالزموة األساسوّية التعليموات ه تتضومنشويفرة صو ريّ  الاتحّكم وحادة خُتوزن
 باملسجالت. التحّكمو  بعمل وحدة احلساب واملنوق

 Arithmetic and Logic Unitوالمنطق وحدة الحساب 

)اجلموووع والوووورر والضووورب والقسووومة( وعمليوووات املقارنوووة  احلسوووابّيةول عووون القيوووام بالعمليوووات هوووي اجلوووز  مووون املعووواجل املسووول 
 )أكرب، أص ر، يساوي، ...(.

 Registersالمس الت 

لالحتفوواب بالبيانووات والتعليمووات بشووكل  التالمساا ّ حتتوووي املعاجلووات علووى مسوواحات ختزينيووة صوو رية سووريعة توودعى 
 ل معها وحدة احلساب واملنوق.أو ختزين عناوينها ريثما تتعام ملقا

د عووورض املسوووجل عووودد البتوووات الووويت يسوووتويع أن يتعامووول معهوووا املعووواجل دفعوووة واحووودة. يكوووون عووورض املسوووجالت يف حُيووودّ 
 با. 11أو  61احلواسيي احلديثة 
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 CPU Clockساعة المعالج 

تتذبذب جزيئاهتا ماليني املرات بتواتر يعتمد املعاجل على قوعة من الكريستال الكوارتز واليت عند تعرضها إلشارة كهربائية 
 بتوقيوووا  يوووع عمليوووات احلوسوووبة سااااعة المعاااالج. توووتحكم Mega Hertzيُقووواو بواحووودة املي وووا اهلريتوووزو زموووين ثابوووا 

computation  جسد اإلنسانمثلها كمثل دقات القلي اليت تُنّ م عمل. 

 Memory الذاكرة
 تتصل باللوحة األم أو قد تكون جز اً منها.  إلكرتونية  على شكل شرائ إلكرتونيةمن أجزا   الذاكرةتتألف 

التوبيقوات أثنوا  عمول املسوتخدم عليهوا  برجميّواتالن ام الالزموة لعمول احلاسووب و  برجمّياتخُتزن الذواكر ن ام التش يل و 
أو ختزينهوا يف وسوائط  على جهاز اإلظهار إظهارهاونتائج املعاجلة ريثما يتم  ربجمّياتإىل جاني البيانات الالزمة لتلك ال

 التخزين.

 Memory Size/Access Timeة سعة وسرعة الذاكر 
زين حموورف واحود. تتوألف البايووا مون  وان بووا خوالالزموة لت السااعةوهوي  Byteالوذاكرة مبضوواعفات البايوا  سوعةقواو تُ 

BIT 1و أ 0 واليت هي أص ر وحدة لقياو سعة ختزين البيانات يف احلاسوب وُُتثل فقط أحد الرقمني. 
 زين:خنستخدم الوحدات التالية لقياو سعة الت

 الكيلو بايت Kilobyte(KB)  بايا 0111ويعادل. 
 الميغا بايت Megabyte(KB)  كليو بايا.0111وتعادل 
 ت الغيغا بايGigabyte(KB) مي ا بايا. 0111عادل وت 
 التيرا بايت Terabyte(KB)  غي ا بايا. 0111وتعادل 

يلزم للمعاجل أن يقورأ تعليموة أو بيانوات مون الوذاكرة، حيوث تولثر بشوكل مباشور علوى  الّذيقا تُقاو سرعة الذاكرة بالو 
 سرعة معاجلة احلاسوب.

تُقواو سورعة الوصوول بالنوانو و فيها أسورل بكثوري مون سورعة الوصوول إىل القورب الصولي  سرعة الوصولتتميز الذواكر بأن  
 نية(.)كل ثانية = ألف مليون نانو ثا Nano secondثانية 

 Memory Typeأنواع الذواكر 
 الرامنول متواير وآخر غري متواير. ختسر الذاكرة املتوايرة )امللقتة( حمتواها بزوال التيار الكهربائي مثل  للذواكر نوعان:

 الاروم(، بينموا حتوتفا الوذاكرة غوري املتووايرة مبحتواهوا عنود زوال التيوار الكهربوائي مثول RAM )ذاكرة الوصول العشووائي
 (.ROM )ذاكرة القرا ة فقط

 Random Access Memoryذاكرة الوصول العشوائي 

 .وتتألف من رقاقات ذاكرة ُُيكن للمعاجل القرا ة منها والكتابة عليها RAM الرام ُتسّمى أيضاً 
لتش يل تستقبل هذه الذاكرة البيانات من وحدات اإلدخال. كما أنه عند تش يل احلاسوب يتّم حتميل أجزا  من ن ام ا

 توبيق يولبه املستخدم مع البيانات الالزمة لذلك التوبيق وذلك هبدف زيادة السرعة واألدا . إليها، باإلضافة إىل أيّ 
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 RAM Size Effect on Performanceتأثير سعة الرام على األااء 

سووتخدم تشوو يل برنووامج مووا، يوضووع ة يولووي فيهووا املموورّ  دة موون ملفووات ن ووام التشوو يل يف الوورام. ويف كوولّ حُتّموول أجووزا  حموودّ 
 الربنامج وبياناته يف الرام وال يتّم إزالتها إاّل عندما يقوم املستخدم بإغالو الربنامج.

وتركها تعمل مث قام بفت  املزيد  ربجمّياتقام املستخدم بتش يل العديد من ال إذاُتتلك الرام حجم سعة حمدودة. وبالتايل، 
حووووودوي عمليوووووة التبوووووديل  وووووود احلاسووووووب بسوووووبي سووووويلدي إىل  ممّووووواسوووووتمتلا الووووورام  منهوووووا وهكوووووذا، فعووووواجاًل أم آجوووووال

Swapping واليت حتدي حني يضور احلاسوب أن يأخذ التوبيقات مع البيانات ارخاصة هبا املوجوودة يف الورام والويت .
يريد تش يله  لّذياعلى القرب الصلي، هبدف تش يل الربنامج  ال يستخدمها املستخدم يف هذه اللح ة ووضعها ملقتاً 

قووام املسووتخدم بووالعودة إىل  وإذامل يعوود هنالووك متسووع لووه يف الووذاكرة.  الووّذياملسووتخدم ا ن و 
    ة اسووتبدال جديوودة ممووا يوولدي إىل بووطمّت اسووتبداله سووتجري عمليوو الووّذينافووذة ذلووك الربنووامج 

 شديد يف احلاسوب وهذا ما يُعرف بالتبديل.
 برجميّوواتام كلمووا اسووتوال املسووتخدم أن ُيشووّ ل مووا زاد حجووم الوور ه كلّ موون الوبيعووي أنّوو

 أكثر بنف  الوقا وبالتايل يزداد أدا  احلاسوب.

 

 

 Read Only Memoryذاكرة القراءة فقط  

خُتّزن البيانات والتعليمات فيها بشكل دائم )ال يضيع احملتو  بانقوال التيار الكهربائي(. ال ُُيكون تعوديل البيانوات الويت عليهوا مون 
 .ROM مو الر ط بل املستخدم العادي لذلك ُُسيا بذاكرة القرا ة فقق

الالزموووة إلقوووالل  األساسوووّيةاحلواسووويي بتخوووزين بعوووض التعليموووات والبيانوووات املسووولولة عووون القيوووام بفحووو  املكونوووات  ويقووووم مصوووّنع
 احلاسوب عند تش يله.

ى سوووور التعليمووات الالزموة للووتحكم بعمليووات يف ذاكورة القوورا ة، وحيتوووي علو (BIOS)كموا يوضووع الوون ام األساسووي للحاسوووب
 للوحة املفاتي  وشاشة اإلظهار وغريمها. األساسّيةالدخل وارخر  

 Cache Memory الذاكرة المخبئية

هبودف زيوادة أدا  احلاسووب حيوث خُتوّزن بوداخلها البيانوات والتعليموات األحودي اسوتخداماً  الذاكرة المخبئياة ُتستخدم
   إليها املعاجل فسيجدها مباشرة.وحبيث أنه عندما حيتا 

 

 Input/Output Portsواإلخراج منافذ اإلاخال 
اليت توجد خار  وحدة الن ام )الفأرة واملصوات ولوحة املفواتي  والوابعوة والشاشوة وكوامريا الووب(  الورفية األجهزة تتصل

 سال واستقبال البيانات.وخلفية وحدة الن ام هبدف إر  واجهةاملوجودة يف  المنافذبوحدة الن ام عرب 
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 Serial Portsالمنافذ التسلسلية 

 .COM2و  COM1بنقل البيانات با واحد تلو ا خر وتدعى عادًة  المنفذ التسلسلييقوم 

 Parallel Portsالمنافذ المتوازية 

 18 د هلوايف الدفعوة الواحودة فهوي أسورل مون املنافوذ التسلسولية ويوجوبوا  8تقوم بنقل البيانوات 
 .LPT2و  LPT1ة وتدعى فتح

 USBالمنفذ التسلسلي الشامل 

مثول الفوأرة  األجهوزة الورفيوة املختلفوة مع ومل مباشورة". يودعم  ّ زة "قم بالوصل وش ويتمتع مبيّ 
ومشوووو ل  microphone ولوحووووة املفوووواتي  والكووووامريا الرقميووووة واملاسوووو  الضوووووئي واملصوووووات

جهزة الذكية واملساعدات الرقمية ومش الت الوسائط املتعددة والسواقة الليزرية ارخارجية واأل
 األلعاب والقرب الصلي ارخارجي.

 Network Portمنفذ الشبكة 

يووربط احلاسوووب بالشووبكة عوون اريووق كبوول لووه مقووب  حيتوووي يف أعوواله علووى  الووّذيوهووو املنفووذ 
 املنفذ.بقوعة من البالستيك تساعد يف تثبيته 

 Factors Affecting Performanceااء األالعوامل المؤثرة على 
ة عواموول  ووي أخووذها كلهووا بعووني االعتبووار وعوودم الرتكيووز علووى للتعليمووات تتووأثر بعوودّ  وإجنووازهأدا  احلاسوووب وسوورعة اسووتجابته  إنّ 

 واحدة دون األخر :

   المعالجProcessor: 

 وامل:عومن أهم ال
o ساارعة المعااالج  CPU Speed مووا  اً يف أدا  احلاسوووب، فكلّ : تلعووي سوورعة املعوواجل يف تنفيووذ العمليووات دوراً كبووري

. Mega Hertz (MHz)مووا كووان األدا  أفضوول. تُقوواو سوورعة احلاسوووب باملي وواهرتز   كانووا السوورعة أكوورب كلّ 
 مليون دورة معاجلة يف الثانية. 511مي اهرتز يلدي  511مثاًل، معاجل سرعته 

o عاارا المساا الت Registers ّأو  11عوواجل دفعووة واحوودة )م عوورض املسووجالت بكميووة البيانووات الوويت تُ : يووتحك
 با(. 61

o الذاكرة المخبئية Cache. كلما زاد حجم الذاكرة املخبئية كلما ارتفع األدا : 
 سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM كّلما زادت سعة ذاكرة الوصول العشوائي ازداد أدا  احلاسوب وسورعته :

 ة.الكليّ 
  سرعة القرص الصل  وسعتهHard Disk Speed and Capacity : 

 ما زادت سرعة القرب الصلي وسعته حتسن أدا  احلاسوب.كلّ 

ازدياد سرعة الوصول للقرب )تُقواو بوامليلي ثانيوة( وسورعة نقول البيانوات )تُقواو بعودد عند يزداد أدا  احلاسوب 
 البتات يف الثانية(.
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ألن ن ووام التشوو يل  سوويكون أدا  احلاسوووب بويئوواً  ة موون القوورب كافيووة وإالّ كووذلك  ووي أن تكووون السووعة ارخاليّوو
 يُنشا ملفات ملقتة على القرب الصلي أثنا  العمل. كما يقوم بعملية تبادل البيانات بني القرب والذاكرة.

  معااااااااااااااااااااااااااااااااااااالج بطا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الشا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااةMonitor Card Processor: 

تثبيووا بواقووة الشاشووة علووى اللوحووة األم للحاسوووب وحتوووي هووذه البواقووة معوواجل  يووتم
موا كانوا عمليوة كان املعاجل سوريعاً وذواكور البواقوة كبورية كلّ   ماوبالتايل كلّ  للبيانيات.

 عرض البيانيات أفضل.

  خطااون نقاال البياناااتBuses61بووا أو  11) بووو : حُيوودد عوورض خوووول النقوول 
 با( كمية البيانات اليت ُُيكن نقلها دفعة واحدة.

 المفتوحااة عاادا التطبيقااات Number of Running Applications :مج يأخووذ جووز  موون عنوود تشوو يل برنووا
املشّ لة يف آن واحد بأدا  احلاسووب، فكّلموا  ربجمّياتموارد احلاسوب )ذاكرة، حصة من وقا املعاجل(. يرتبط عدد ال

 أدا  احلاسوب.ما اخنفض )رام، معاجل، اخل( كلّ  يتناسي مع ملهالت احلاسوب الّذيازداد عددها عن احلد 

 إلغاء ت زئة الملفات Defragmenting files:  يقوم املستخدم حبذف امللفوات ينشوأ فراغوات يف القورب عندما
الصولي. وعنوود حفوا معلومووات جديوودة تُودخل يف الفراغووات املتوووافرة، وحوني يولووي املسووتخدم هوذه املعلومووات يقوووم 
احلاسوب جبلبها من قواعات خمتلفة يف القرب الصولي مّموا يُقلول مون سورعة أدا  احلاسووب. لوذا يُنصو  بوإجرا  إل وا  

 لتجزئة بشكل دوري لرتتيي بيانات القرب بشكل مناسي.ا
 Storage Devices وحدات التخزين

تستويع احلواسيي أن خُتّزن مئات  :مثالً هو االحتفاب بالبيانات والتعليمات واملعلومات هبدف استخدامها الالحق.  التخزين
  بشكل دائم. ُسا  وعناوين الزبائناألاليني من سجالت املبل 

 ات التخزينأهم وحد

 Hard Disk القرص الصل 
 111املستخدم مبساحة ختزينية كبرية حيث يستويع القرب الصلي املتوسط السعة ختوزين موا ال يقول عون القرص الصل   ديزوّ 

 تكون مع م األقراب الصلبة داخلية ضمن وحدة الن ام.و تكون األقراب الصلبة م ّلفة حبقيبة حُمكمة اإلغالو. و مليار حمرف. 
 

 . External, Portableاأل راص الصلبة الخارجية النقالة 

  .عن اريقة مدخل الناقل التسلسلي الشاملصلها ُُيكن و ُتستخدم للنسخ االحتيااي و 

 

 Memory Cards بطا ات الذاكرة
هووي ذاكوورة موون نووول صوولي تتميووز بأىووا ال حتتوووي علووى قوووع متحركووة علووى عكوو  

الواقوووة وُيصووودر حووورارة أقووول وُيووون  سووورعة  ر يف اسوووتهال القووورب الصووولي مموووا يووووفّ 
 ا تدوم أكثر.وصول ونقل بيانات أعلى. كما أىّ 

 كية ويف الكامريات والعديد من األجهزة األخر .ُتستخدم يف األجهزة الذّ 

بالبيانووووات بشوووكل دائووووم وتوووأيت بأحجوووام صوووو رية وسوووعات ختزينيووووة  الوووّذاكرة حتوووتفا
  ا بايا.غي 018ومي ا بايا  501متفاوتة ترتاور بني 
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  USB Flash Memory ة ذات المنفذ التسلسلي الشاملالذاكرة الومضي
 ه قابلة للربط باملنفذ التسلسلي الشامل للحاسوبهي ذاكرة ومضيّ 

محالة مفاتي  أو  حيملها املستخدمون عادة يف جيبهم أو يف و 
تتميز بأىا ص رية احلجم ورخيصة الثمن وسرعتها عالية  .كقالدة

زينية كبرية. كما ُُيكن مس  البيانات من عليها وسعتها التخ
 ة.والكتابة عليها أكثر من مرّ 

 

 Optical Disk Typesاأل راص الضوئية 
 ُتصنف األقراب الضوئية اليوم إىل ثالثة أنوال:

 CDالقرص المدمج أو المضغون 
 مي ا. 651وهو ذو سعة ص رية  

 

 DVDالقرص الر مي 

 غي ا بايا. 07.18و  1.7عالية وترتاور سعته بني  يستويع ختزين األفالم جبودة  

 

 Blu-ray أ راص الليزر األزرق
غي وووا بايوووا ويسوووتويع أن حيفوووا األفوووالم  018وغي وووا بايوووا  15سوووعته بوووني  تووورتاور

 بدقة عالية جداً. الّصوتو 

 

السووووووووواقة األحوووووووودي تشوووووووو يل  يتولي كل نول من هذه األقراب سواقة خاصة، وعادًة تستويع 
 وال األقدم.باقي األن

 كل نول من األنوال السابقة له ثالثة أنوال: 
  ّة واحدة مث ُيصب  للقرا ة فقط(. قابل للقرا ة فقط )أي ُتسجل عليه املعلومات مر 
  .)قابل للكتابة دون احلذف )أي ُتسجل عليه البيانات ويف حال ال يزال هنا  سعة ُيكن تسجيل املزيد عليه 

 .قابل للحذف وإعادة الكتابة

  Cloud Storageالتخزين السحابي 
د املسوووتخدمني مبسووواحات ختزينيوووة يوووتّم هوووو خدموووة علوووى اإلنرتنوووا توووزوّ 

الوصول إليها عون اريوق االتصوال باإلنرتنوا. تتميوز هوذه ارخدموة بوأن 
ا يسووتخدم املسوتخدم ال يشورتي أي عتواد صوولي )وسوائط ختوزين( وإّ و

دموووة. ُتووون  بعوووض العتووواد الصووولي التوووابع للشوووركة الووويت تُقووودم هوووذه ارخ
الشركات حيز مساحة ص ري بشكل جماين للمستخدمني كما تُقدم هذه الشركات اشرتاكات بأجور معينة تبعاً لسعة التخزين 

 اليت يُريدها املستخدم.
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 Input and Output Devices وحدات اإلاخال واإلخراج
 وحدات اإلاخال

من أهم وحدات  ال البيانات والتعليمات إىل احلاسوب.يسم  للمستخدم بإدخ الّذيهي العتاد  وحدات اإلدخال
 اإلدخال:

 Keyboardلوحة المفاتيح 

هي جهاز إدخال حيتوي علوى مفواتي  يضو ط عليهوا 
املسوووووووووووتخدم ليُووووووووووودخل البيانوووووووووووات أو التعليموووووووووووات إىل 
احلاسوووووب. ختتلووووف لوحووووات املفوووواتي  موووون جهوووواز إىل 
آخوور، ففووي احلواسوويي املكتبيووة قوود يكووون يف قسوومها 

ن قسوووووم ل رقوووووام، وحتتووووووي أيضووووواً علوووووى مفووووواتي  األُيووووو
ومفتوووار  Control الوووتحّكمالوظوووائف مثووول مفتوووار 

مفتوار. أّموا  005، إىل جاني مفاتي  احملارف واإلشارات والرموز. ويبلغ عدد مفاتي  لوحوة املفواتي  عوادًة  Altارخيار 
 وحتتوي على عدد مفاتي  أقل. يف األجهزة الذكية كاهلواتف النقالة، فعادًة تكون لوحة املفاتي  أص ر

أو السولكية تسوتخدم  USBُُيكن أن تكون لوحة املفاتي  سولكية حبيوث يوتم وصولها باملنفوذ التسلسولي للناقول الشوامل 
 البلوتوي أو حتا احلمرا .

 خيتلف تصميم لوحة املفاتي  حيث ُيصمم بعضها ليضمن راحة املستخدم هبدف ختفيف خور إصابة أو إجهاد الرسغ.
 

  Mouseالفأرة 
هي جهاز التأشري األكثر استخداماً، تالئم راحة اليد بشكل مري ، قد تكون سلكية أو السلكية. 

  تتألف عادًة من زر ُييين وزر يساري وزر للزلق وقد حتوي على أزرار أكثر تبعاً حلاجة املستخدم.
 

  Touch Padلوحة اللمس 

 ض ط.هي جهاز تأشري ص ري مسّو  وحساو للحركة وال

 
 Touch Sensitive Screen الشا ة الحساسة للمس 

هوي جهواز إدخوال يتفاعول معوه املسوتخدم عون اريوق الضو ط علوى الشاشوة الختيوار احملوارف أو امللفوات، أو عون اريوق  
 الصورة.أو تص ري   الصور، أو عن اريق قرب الشاشة لتكبري ُترير األصبع باجتاه معني لتصفّ 

 



1-13 

 

  Input Pen لم اإلاخال 
كشاشة مل  يف   هو قلم مصنول من معدن أو بالستيك، ُيستخدم للنقر على سو  مستو    لم اإلاخال

د بأزرار لتأدية مزوّ قد يكون القلم رقمي و  .اإللكرتوينحاسوب أو جهاز نّقال أو جهاز لوحي أو لور التوقيع 
 نة.وظائف معيّ 

 
  Digital Cameraالكاميرا الر مية 

رقميووة  وختزينهووا بصوي ة بوه كودخل   للمسوتخدمني بالتقووال مشواهد ثابتوة أو متحركووة للوسوط احملويطال يسومهوي جهواز نّقوو
ُتالئم األجهزة واحلواسويي الرقميوة، كموا ُُيكون نقول حمتوياهتوا إىل احلاسووب السولكياً أو سولكياً عورب منفوذ السولك السواخن 

Fire Wire  أو منفذ الناقل التسلسلي الشاملUSB. 

 
 Web Camكاميرا الوب 

 وُتستخدم لبث الصور والفيديو على اإلنرتنا. ،وهي كامريا ص رية تتصل مع جهاز احلاسوب

 
 Optical Scannerالماسح الضوئي 

د املسوتخدمني بوريقوة لتووفري الوقوا واجلهود حيوث أنوه يسوتويع أخوذ نسوخة هو جهاز دخل مسو  حّساو للضو  يوزوّ 
من اجلدير بالذكر أن و ة ونقلها إىل احلاسوب هبدف اباعتها أو معاجلتها. من ورقة مكتوبة خبط اليد أو نسخة عن صور 

 ة.الصي ة اليت ينتجها املاس  الضوئي هي صورة رقميّ 

 

  Microphone )الميكروفون( الِمصوات

جل يف هو عبارة عن أموا  ُتاثلية إىل صي ة رقمية لُتخّزن أو تُعا الّذي الّصوت بتحويل( امليكروفوناملِصوات )يقوم 
ف على الكلمات لتحويلها إىل أوامر تسم  للمستخدم باستخدام احلاسوب ُُيكن استخدام تقنية التعرّ  احلاسوب. كما

 .عن اريق التكلم دون استخدام لوحة املفاتي  أو الفأرة
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 وحدات اإلخراج
 .إما بشكل مرئي أو صويت أو موبوليسم  بعرض املعلومات اليت يتم معاجلتها يف احلاسوب  الّذيهي العتاد  اإلخراجوحدات 

 أهم وحدات اإلخراج

  Screen الشا ة
والصور  الّنصوبعرض ية للمستخدم حيث تُ تنقل الشاشة املعلومات البصرّ 

والفيديو. وتكون الشاشة يف احلواسيي املكتبية منفصلة عن احلاسوب، أما يف 
وحية فتكون جهزة اللاحلواسيي احملمولة واألجهزة الذكية )اهلواتف النقالة( واأل

كما قد تكون حّساسة لّلم  وبذلك تُعترب جهاز دخل   الشاشة مدجمة باجلهاز
 وخر  يف آن  واحد.

 Printersالطابعات 
 ة:تشرت  مع م الوابعات خبصائ  رئيس

 الد ة Resolution استخدام عدد البيكسل تستخدم عدد النقال  من: ُتاثل عامل الدقة يف الشاشات وبداًل
 ازدادت الدقة. هذا العدد ، فكّلما ازدادdots per inch (dpi) إلنشيف ا

 القدرة اللونية Color capability قد تكون بني األبيض واألسود )تدر  الرموادي( فقوط، أو تكوون الوباعوة :
 ملونة وتُناسي الصور الفوتوغرافية والبيانيات.

 السرعة Speed الدقيقة : وتقاو عادًة بعدد األوراو املوبوعة يفPages 

per minute (ppm). 
 الاااذاكرة Memory تُقووواو بعووودد البوووات الوباعوووة وامللفوووات الووويت ُُيكووون :

 للوابعة أن تستلمها يف نف  الوقا وتضعها بالدور.
 الطباعة على الوجهين Duplex Printingتوبع بعض الوابعات على وجهي الورقة :. 

 Speakers الّصوتمكبرات 

 الّصوتية(. وتوصل مع بواقة الّصوت)امللفات  الّصوتسلولة عن إخرا  وهي وحدة اإلخرا  امل
 املوجودة داخل وحدة الن ام. 

 
 

 Headphonesسماعات الرأس 

 للصوت بشكل خاب. لالستمالُتستخدم 
 

 Input Output devicesوحدات اإلاخال واإلخراج 
 :ذلكمثلة على يوجد بعض األجهزة اليت تعمل كوحدة إدخال وإخرا  معاً، ومن األ

 Touch Screen ا ة اللمس 

 .ارخر إلدخال البيانات، كما يتّم استخدامها أيضاً إلظهار   ا ة اللمسيتّم استخدام 
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 Software برم ّياتال
ة التعليمات الربجميّ  يُ تولُ و مة لتحقيق هدف معني. من سلسلة من التعليمات املرتابوة املن ّ  البرنامج الحاسوبييتألف 
 ة تنفيذها.ا خُتربه بكيفيّ تنفيذ جمموعة من املهام كما أىّ  اسوباحلمن 

بعدها  ي على املربمج أن يُنفّذ واجهة للربنامج و (. Codeالكود ) سوور التعليمات ارخاصة بالربامج املربمجيكتي 
 .بسهولة حىت يستويع املستخدم النهائي التعامل معه واستخدامه

 
ة إظهار وبكيفيّ  واألوامرة إدخال البيانات من خالل واجهة الربنامج اليت تتحكم بكيفيّ  يتعامل املستخدم مع الربنامج

 املعلومات على الشاشة.
 .ةبيانية، كما ُُيكن أن يكون التعامل عرب أوامر نصيّ مستخدم اليت نستخدمها يف يومنا واجهة  ربجميّاتالُتتلك مع م 

  User Interfacesأنواع واجهات المستخدم 
 Graphical User Interface ة هات مستخدم بيانيواج

 تّتصف الواجهات البيانية بسهولة االستخدام، حيث يستويع املستخدم
واألزرار  الّنصوب من خاللالتعامل معها  باستخدام الفأرة ولوحة املفاتي 

هي صورة ص رية ُُتثل برنامج أو  iconاأليقونة . )األيقوناتو والرسومات 
 (.هتعليم

 

 Command Line Interfaceات سطور األوامر واجه

دة، واليت قد تتولي منه معرفة مسبقة حمدّ  أوامريكتي املستخدم يف هذه احلالة 
 .باألوامر

 

 
 
 
 

  Software Categories برم ّياتتصنيف ال
 .التطبيقية برم ّياتال، والثاين هو النظام برم ّياتإىل صنفني: األول هو  ربجمّياتُتصنف ال
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  System Softwareالنظام  برم ّيات -1

م أو حتوافا علووى سوري عمليووات احلاسووب وأجهزتووه حيوث تلعووي دور الوسويط مووا بوني املسووتخدم هوي الووربامج الويت تووتحكّ 
 .البرامج الخدميةو نظم التشغيلالن ام:  برجمّياتُ يز نوعني من و  التوبيقية والعتاد الصلي للحاسوب. ربجمّياتوال

  Operating System   نظام التشغيل

م كافوة األعموال الويت يسوتويع احلاسووب القيوام هو جمموعة من الربامج الويت تُون ّ  Operating System نظام التشغيل
األخور .  ربجمّياتد املستخدم بالوسيلة اليت سيتواصل هبا مع احلاسوب وال، كما تزوّ الصليهبا عرب خمتلف أجهزة العتاد 

 Appleارخاب بشركة  Macintosh، أو ن ام تش يل Microsoftمن  Windows ويندوز تش يلالمثل: ن ام 
 .Linux لينوك و  Unix يونيك ن ام و 

نسوخ أجوزا  مون ن وام التشو يل املوجوودة يف القورب الصولي إىل  ما ُيشوّ ل املسوتخدم احلاسووب، يوتمّ : عنودطريقة العمال
 ذاكرة احلاسوب لتبقى يف الذاكرة ايلة فرتة عمل احلاسوب.

 :وظائف ن ام التش يلأهم من 
 .تش يل احلاسوب وجتهيزه للعمل 
 .إدارة واجهات التعامل مع املستخدم 
 .إدارة املهام 
 .اإلشراف واملراقبة لكامل الن ام 
 .إدارة امللفات 
 .األمن 

 Disk Operating System (DOS)الدوس 

يع مكونات حاسوب متوافق مع بنيوة هو جمموعة متكاملة من الربامج املسلولة عن إجرا ات التش يل إلدارة   
IBM. 

 يتّم يف هذا الن ام كتابة األوامر من خالل لوحة املفاتي  وبدون استخدام الفأرة.
 Windowsنظام التشغيل ويندوز 

هبووودف اسوووتبدال ن وووام التشووو يل  0985. ظهووورت النسوووخة األوىل منوووه عوووام Microsoftهوووو منوووتج برجموووي مووون شوووركة   
DOS السووووودا  بن ووووام يعتموووود علووووى الواجهووووات الرسووووومية ممووووا يُبسووووط بشووووكل كبووووري التعاموووول مووووع  النافووووذة الواحوووودة يذ

 احلاسوب.

 :ومن أهم ميزات هذا الن ام
  استخدام الواجهات الرسوميةGraphical User Interface (GUI) .اليت تتألف من النوافذ والقوائم 
  إمكانية تش يل أكثر من توبيق بنف  الوقاMultitasking. 
 النوافذام الفأرة يف التعامل مع استخد. 
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 Other Operating systemsنظمة تشغيل أخرى أ

وهي  يعاً تستخدم أسولوب النوافوذ للتعامول موع  Linux لينوك و  Unix يونك  من أشهر أن مة التش يل األخر  
 :ومن أهم ميزاهتااحلاسوب. 

 السوومار بتعووودد املسوووتخدمني حيوووث يكوووون لكووول مسوووتخدم حسووواب Account اب بوووه. ولكووول حسووواب ملفاتوووه خووو
 ارخاصة.

  استخدام موارد احلاسوب من قبل جمموعة من املستخدمني بنف  الوقا مع تر  إدارة املوارد بني املستخدمني لن وام
 التش يل.

 Applications Softwareالتطبيقية  برم ّياتال -2

 ستخدمني ومساعدهتم يف القيام باملهام املتعددة.ة املالتوبيقية من برامج مصممة هبدف زيادة إنتاجيّ  ربجمّياتتتألف ال 

 :التوبيقية املشهورة ربجمّياتومن ال 

  الّنصوببرامج معاجلة Word processing .ُتستخدم إلنشا  وحترير املستندات كالرسائل والتقارير والكتي :
 .MS-Wordمع إمكانيات كبرية للتنسيق. أشهرها: 

 بوورامج اجلووداول اإللكرتونيووة Spreadsheets ّة. كإعووداد ة والرياضوويّ : ُتسووتخدم إل وواد حلووول للمسووائل اإلحصووائي
 .MS-Excelامليزانية والرواتي والفواتري وغريها من العمليات املالية. أشهرها: 

 بووورامج قواعووود البيانوووات Database ُتسوووتخدم لتخوووزين البيانوووات بشوووكل جمموعوووة مووون اجلوووداول املرتابووووة هبووودف :
 .MS-Access ب املعلومات املولوبة بسهولة وسرعة. أشهرها:سهولة االستعالم واستخال

 العوروض التقدُييووة Presentations مهوور بشووكل شورائ  عوورض اجل: ُتسوتخدم لعوورض معلوموات أمووامSlides .
 .MS-PowerPoint أشهرها:

 التصوووميم املووودعم عووورب احلاسووووب Computer aided design للرسوووم والتصوووميم اهلندسوووي مثووول برنوووامج :
AutoCAD   3وD Max. 

  النشووووور بووووورامجPublishing هوووووا كموووووا يف الصوووووحف توالبيانيوووووات املختلفوووووة وتنسووووويقها ومعاجل الّنصووووووب: لتن ووووويم
 .Microsoft Publisherو Adobe Photoshopواجملاّلت. مثل 

 برامج تصف  الوب Web browsing  ا:صفحات الوب ومن أشهره  تصفّ : تُتي 

 Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. 
 توبيقوووات الرتفيوووه Entertainment applications ،يوووتّم توووووير و : هبووودف الرتفيوووه عووون املسوووتخدم وتسوووليته

 ةً األلعاب وتصميمها وتوزيعها ونشرها على أقراب أو عرب اإلنرتنا، حيث ُُيكن ألكثر من العي أن يلعبوا سويّ 
 .World of Warcraft, Dota 2عرب خط اتصال باإلنرتنا. أشهر األمثلة: 

 برامج الربيد اإللكرتوين Electronic mail تُتي  للمستخدم حترير الرسائل وإرساهلا ملستخدم أو أكثر، وقورا ة :
مووا ُُيكوون ك   MS-Outlookل الربيوود الوووارد عوورب الشووبكة وإدرا  ملحووق نصووي أو صووويت أو فيووديو برسووالة. مثوو

 .Gmailو   Yahooإلنرتنا مثل إرسال الربيد اإللكرتوين من مواقع خاصة على ا

 OS versus Applications Softwareالفرق بين برنامج نظام التشغيل والبرامج التطبيقية 

ات املوصوولة ه املسولول عون إدارة احلاسووب و يوع املعودّ حيث أنّو ن ام التش يلال ُُيكن أن يعمل احلاسوب دون برنامج 
 التوبيقية. ربجمّياتبه، كذلك هو املسلول عن تش يل ال
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فهدفها خدمة املستخدم عرب توفري جمموعة من الوظائف كتحرير املستندات وإجرا  العمليات  البرامج التطبيقيةأما 
 وغريها. وبالوبع ُُيكن للحاسوب أن يعمل دون الربامج التوبيقية. احلسابّية

 Enhancing Accessibilityتحسين إمكانية الوصول 
 ية على استخدام احلاسوب. مثل:يات جسدّ ن تواجههم حتدّ الّذيُتساعد األشخاب  برجمّيات فر أن مة التش يل عادةً توّ 
 وتقووم بتحويلوه إىل أوامور ُتوبّوق يف احلاسووب. مثول  ميكروفوونبواسوة  الّصوت: تُتي  إدخال برامج تمييز األصوات

ملعووني عورب قرا تووه جملموعوة موون فوت  أو إغوالو برنووامج معوني.  ووي تودريي هووذه الوربامج عووادًة علوى صوووت املسوتخدم ا
يف هووذا اجملووال متوووورة  ربجميّوواتحووديثاً أصووبحا الو عوورف علووى مزايووا صوووته. دة عوودة موورات هبوودف التّ احملوودّ  الّنصوووب

 .Dragon Voice Recognitionج برنام :م بسرعة إلدخال األوامر مثلتسم  للمستخدم بالتكلّ 

 شاكل يف البصر حيث يقوم بقرا ة ما هو مكتوب على شاشة ن يعانون من مالّذي: يساعد األشخاب  ارئ الشا ة
 احلاسوب.

 ن الض ط م تسم  باستخدام الفأرة بدالً اليت بدورها  : تعرض لوحة املفاتي  على الشاشةلوحة مفاتيح على الشا ة
ن يعوووانون مووون مشوووكالت يف الوووّذياألشوووخاب  ُتسووواعدعلوووى املفووواتي ، مموووا خُيفوووف الضووو ط علوووى العوووني والعنوووق. كموووا 

 استخدام لوحة املفاتي  العادية.

 ن يعووانون موون ضووعف البصوور حيووث يقوووم بتكبووري جووز  موون الشاشووة حسووي الووّذي: يسوواعد األشووخاب مكبّاار الشا ااة
 الي املستخدم.

 ُُيكن الوصول إليها كما يلي: ربجمّياتجمموعة من هذه ال Windows7ن ام التش يل  يوّفر
 .Start ابدأ زرالانقر  .0

 . All Programsج كافة الربامانقر  .1

 .Accessories الربامج امللحقةاخرت  .1

 .Ease of Access لسهولة الوصو اخرت  .1

 ستجد التوبيقات التالية:

  املكربMagnifier 

  الراويNarrator 

  لوحة املفاتي  على الشاشةOn-Screen Keyboard 

 الكالم  التعرف علىWindows Speech Recognition 
 

 Installing Programs برم ّياتال تنصي 
يكوووون الربنوووامج عوووادًة يف قووورب مووودمج  حيوووثا مووون املتجووور بإحووود  اوووريقتني: إّمووو ربجميّووواتيشووورتي املسوووتخدمون عوووادًة ال

موضول ضمن علبة. أو من موقع إنرتنا حيث  ي على املستخدم أن ينقل الربنامج من موقع الوب عرب اإلنرتنا إىل 
 النتيجة هي حصول املستخدم على نسخة من الربنامج. تكون يف كال احلالتنيو . القرب الصلي يف احلاسوب

 وتتضمن ارخووات التالية: ،هو عملية جتهيز الربنامج للعمل على احلاسوب Installation التنصي 
 يله.وضع القرب املدمج يف السواقة الليزرية أو تنزيل ملف التثبيا من املوقع عرب اإلنرتنا إىل احلاسوب وتش  .0
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 تتُبع ارخووات اليت ت هر على الشاشة ليتّم التثبيا على القرب الصلي ارخاب باحلاسوب. .1
بعد أن يتّم التثبيا على القرب الصلي، ُُيكن للمستخدم أن ُيشّ ل الربنوامج. عنودها حُيّمول احلاسووب الربنوامج  .1

ذا الربنوووامج وجعلهوووا متاحوووة مووون القووورب الصووولي إىل الوووذاكرة هبووودف تشووو يل الوظوووائف واألدوات الووويت يووودعمها هووو
 للمستخدم.
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 Networks الشبكات
هووي جمموعووة موون احلواسوويي واألجهووزة املوصووولة مووع بعضووها الووبعض عوون اريووق  الشاابكة
بتشووار   للمسووتخدمني الشاابكةتسووم  و  تصووال ووسووائط اإلرسووال واالسووتقبال.االأجهووزة 
 .، بيانات، معلومات(لكّل من )برجميات صلي وقد تكون املوارد عتاد   .املوارد

 Network Advantagesفوائد الشبكات 
  :عوضواً عون ذلوك، و يود كول مسوتخدم بالقوعوة ذاهتوا مون العتواد الصولي. قود يكوون مون املكلوف تزوّ مشاركة العتواد الصولي

 يتّم شرا  قوعة واحدة ومشاركتها مع باقي املستخدمني مثل مشاركة اابعة واحدة أو خط إنرتنا واحد.

 نوة علوى أيّ ة مشاركة البيانوات واملعلوموات الويت تكوون خمزّ تستويع احلواسيي يف البيئة الشبكيّ بيانات واملعلومات: مشاركة ال 
 حاسوب ضمن هذه الشبكة.

 شووبكة أن يقوموووا بشوورا  برنووامج واحوود موورّخ  لالسووتخدام ضوومن اليسووتويع املسووتخدمون املتصوولون ب: ربجميّوواتمشوواركة ال
 .اأقل من شرا  نسخ مستقلة لكل حاسوب على حدتكلفته شبكة، حيث شبكة ومشاركته بني أجهزة ال

 لكرتونيوواً موون حسوواب مصووريف إىل إحيووث يسووتويع املسووتخدمون حتويوول األموووال كنقوول األموووال مووثالً : األعمووال االلكرتونيووة
   .االتصالآخر عن اريق وسائط 

  Network Typesأنواع الشبكات 
  ويها إىل عدة تصنيفات: شبكات حملية وشبكات منااقية وشبكات عريضة.ُتصّنف الشبكات تبعاً للمساحة اليت تُ 

 

 Local Area Network (LAN)الشبكة المحلية 

 هي شبكة تقوم بوصل احلواسيي واألجهزة ضمن مساحة ج رافية ص رية كاملنزل أو املدرسة أو املكتي.

 ُُيكن أن تكون الشبكة احمللية:
  متصلة مع بعضها من خالل خوول اتصال سلكية مثل:شبكة سلكية: حيث تكون األجهزة 

o  الكبل احملوريCoaxial Cable 
o  الكبل املزدو  اجملدولTwisted Pair Cable 
o  كبل األلياف البصريةFiber Optics Cable 
 .شبكة السلكية: تستخدم تقانات االتصال الالسلكي بني األجهزة 

 Metropolitan Area Network (MAN)الشبكة المناطقية 

 ي عادًة بلدة أو مدينة.تُ وّ و هي شبكة عالية السرعة تقوم بوصل جمموعة الشبكات احمللية ضمن منوقة ما، 

  Wide Area Network (WAN)الشبكة الواسعة 

أو دولوة أو العوامل كلوه، حيوث تسوتخدم موزيج مون تقانوات االتصوواالت  كبورية  ي مسواحة ج رافيوة واسوعة مثول مدينوةهوي شوبكة ت وّو
 عترب اإلنرتنا أكرب شبكة واسعة يف العامل.ويُ بالت وموجات الراديو. اوول اهلاتف والكتشمل خ
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 Networks Architectureبنية الشبكات 
النووّد /عميل وبنيوة خمووّدمُتولوق كلموة بنيووة الشوبكة علوى اريقووة تصوميم وصوول احلواسويي والتجهيوزات يف الشووبكة. وُتصونف إىل: بنيوة 

 .للند

 Client-Server Architectureعميل  مخّدم بكة 

خُيووّدم بوواقي األجهووزة الوويت يُولووق عليهووا  الووّذيحاسوووب أو أكثوور يلعووي دور اجلهوواز  عمياال-مخااّدم اابكة يكووون ضوومن 
 ( ويُوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون م عمليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الوصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إىل املوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارد Clientsالزبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائن  أوالعموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  )

مواصوفات مرتفعوة مون حيوث  ايكوون ذو  العديود مون األجهوزة خّدمامل خُيّدم(. وبيانات ومعلومات برجمّياتعتاد صلي و )
 السرعة والذاكرة والسعة التخزينية.

قواعد البيانات  خمّدميُن ّم عمليات الوباعة و  الّذي print serverالوباعة  خمّدمات خمّصصة ألدا  خدمة معينة مثل خّدمقد تكون امل
database server الشبكة  خمّدمعملية الوصول إىل قاعدة البيانات، و  ميُن ّ  الّذيnetwork server يُن ّم نشااات  الّذي

 خّدمد املوظيفته توفري الصفحات اليت يولبها املستخدمون من حواسيبهم. كما ُُيكن أن يزوّ  الّذي web serverالوب  خمّدمالشبكة، و 
 باقي األجهزة مبساحة ختزينية مركزية.

 :مخّدمومن أهم مهام ال
 (.أمن الشبكة) ختلفةإدارة مستخدمي الشبكة وُساحياهتم امل 
 ربجمّياتإدارة التحديثات الدورية لل. 
 املشرتكة. ربجمّياتختزين ال 

  احلماية من الفريوسات. برجمّياتإدارة 
  االحتيااي. النسخإدارة 

 Peer-to-Peer النّد للندبنية 

أو الند. ُتستخدم هوذه البنيوة عوادًة قليلة التكلفة. يُولق على كل جهاز متصل هبذه الشبكة اسم الن ري  النّد للندبنية تُعترب 
درات ومسلوليات كل األجهزة املتصلة. يكون على كل جهاز ن ام أجهزة أو أقل، وتتساو  يف هذه الشبكة قُ  01لتخدمي 

 التوبيقية. تتشار   يع األجهزة مع أي جهاز اريف متصل هبذه الشبكة. ربجمّياتالتش يل وال
ة أو قرب صلي خارجي حيث تتم مشاركة كل هذه ب آخر ماس  ضوئي وآخر ُيتلك سواقة ليزريّ مثال: قد ُيتلك حاسوب اابعة وحاسو 

 األجهزة الورفية مع كافة احلواسيي املتصلة هبذا النمط من الشبكة.
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 Internet اإلنترنت
جمموعة شبكات عاملية من خمتلف البلدان مرتبوة  هو اإلنترنت

تقووووم بوصووول  ات االتصوووال.مووع بعضوووها الوووبعض عووون اريوووق خمتلووف تقانووو
واألفوووراد  التعليميوووةماليوووني األعموووال واحلكوموووات والوكووواالت واملن موووات 

  على مستو  العامل.

 تلمن اليوم جمموعة كبرية من ارخدمات ملختلف األفراد مثل:

 عرب العامل. ن خدمة إرسال واستقبال الربيد خالل ثوان  يلمّ  الّذي: الربيد اإللكرتوين 
 لتبادل امللفات عرب الشبكة. اإللكرتوينُُيكن استخدام الربيد : تبادل امللفات 
 اليت تسم  بالوصول ألي معلومة بسرعة.حمركات البحث : 

 اليت عززت التواصل بني البشر.الشبكات االجتماعية : 
  واحملاضرات متاحة عن بعد. الدرسّية: حيث أصبحا املواد اإللكرتوينالتعليم 

 يع والشرا  عن اريق الشبكة.يتم الب :اإلجتار اإللكرتوين 

 تنزيل األلعاب أو لعي األلعاب اجلماعية على الشبكة. :اللعي والتسلية 

 
 Internet Service Providersاات الخدمة مزوّ 

، املستخدمني واملن مات باتصال اإلنرتنا لقا  أجر معني أو جماناً. مبزودات ارخدمةتُزّود شركات متخصصة ُتدعى 
م د خدمة إنرتنا باستخدام احلاسوب وأجهزة االتصال مثل املودستخدمون عرب اشرتاكهم مع مزوّ حيث يستويع امل

modem اإلنرتنا املختلفة. رخدمات للوصول 

 Internet Addressesعناوين اإلنترنت 
يعتمد اإلنرتنا على ن ام عنونة ليسم  للحاسوب بإرسوال البيانوات واملعلوموات إىل حاسووب أو جهواز آخور. 

 .74.125.224.72" مثل .ث ُُيّثل العنوان مبجموعة من األرقام تفصل بني كل جمموعة وأخر  بعالمة الرتقيم "حي
احلواسووويي املوجوووودة علوووى يف املتصوووف  للوصوووول إىل  //:httpيسوووتويع املسوووتخدم كتابوووة هوووذا العنووووان مسوووبوقاً بوووو 

. ومون اجلودير بالوذكر، أن مع وم املواقووع Google موقوع خموّدمللوصوول إىل  /http://74.125.224.72مثول:  الشوبكة
 منها: اتخمّدمة عدّ  Googleن يولبون الصفحات. فمثاًل ملوقع الّذيات لتتعامل مع املستخدمني خمّدمتستخدم عدة 
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http://74.125.224.72  
http://74.125.224.73  
http://74.125.224.74 
http://74.125.224.75 

 أسماء النطاق مخّدماسم النطاق و 
ع يُعرّب عن العنوان الرقمي. مثاًل، عوضاً عون كتابوة عنووان موقو الّذي  هو النّ  Domain Name اسم النطاق

Google بالشكل http://74.125.224.72  ُُيكننا كتابةwww.google.com. 

موابقة األُسا  اليت يُدخلها املستخدم عندما يولي  خاب تكون مسلوليته خمّدمهو  DNS نظام أسماء النطاق مخّدم
 املسلول عنها. خّدمموقع ما إىل العناوين اليت تُقابلها هبدف توجيه البيانات من وإىل امل

  Intranet and Extranetواإلكسترانت اإلنترانت 
رتنا ملشاركة املوارد واملعلومات هي شبكة داخلية تكون يف امللسسات الكبرية وتستخدم تقانة اإلن Intranetاإلنترانت 

هي امتداد لشبكة اإلنرتانا ارخاصة مبلسسة معينة  Extranet اإلكسترانتواإلنرتنا بني موظفي الشركة فقط. بينما 
وذلك وفق  حيث تسم  للزبائن واملوردين خار  الشبكة بالوصول إىل البيانات املوجودة على شبكتها الداخلية

 .Fire Wallبال دار الناري ف صالحيات حمددة مبا يُعر 
 Data Transferنقل البيانات 

أو مون القورب الصولي حلاسووب  خوّدمهو نسخ البيانات )ملفات، نصوب، صور، موسيقى، أو فيوديو( مون امل
 آخر إىل القرب الصلي يف جهاز املستخدم.

  Uploadingالتحميل 

نووا حيووث يسووتويع ة أو إىل اإلنرت احملليّووهووو نسووخ امللووف موون حاسوووب املسووتخدم إىل جهوواز آخوور علووى الشووبكة 
 تنزيله.ون ا خر  وناملستخدم

  Download التنزيل

 .نقل امللفات من شبكة اإلنرتنا إىل احلاسوبهو 

  Transfer Rateمعدل النقل 

انية )با يف وتقاو عادًة مبضاعفات البا يف الثّ  ،Baud انية الواحدة وتسمىوهي كمية البيانات املنقولة بالثّ 
يشوورت  بووه املسووتخدم ونووول  الووّذيانيووة( وختتلووف السوورعة تبعوواً لنووول االتصوال بوا يف الثّ  ا ووانيووة، ميانيوة، كيلووو بووا يف الثّ ثّ ال

 وسائط االتصال أيضاً.

 Internet Connections طرق االتصال باإلنترنت
 يتولي االتصال باإلنرتنا اشرتاكاً بإحد  ارخدمات التالية:

 عبر  بكة الهاتف التصالا
ال يتجوزأ مون  اً ُتساعد شبكة اهلاتف األرضوي املسوتخدم علوى القيوام باملكاملوات اهلاتفيوة األرضوية وهوي بونف  الوقوا جوز 

وغريها من   ADSLوارخوول الرقمية الالمتناظرة للمشرتكني  Dial upاتصاالت احلواسيي مثل تقنية الي االتصال 
 أنوال االتصاالت اليت تستخدم هذه الشبكة.

http://74.125.224.74/
http://74.125.224.74/
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 بعض أهم ارو االتصال باإلنرتنا. فيما يلي
 Dial upاالتصال الهاتفي 

هو اتصال ملقا يستخدم خوول اهلواتف التماثليوة وبالتوايل تكوون تكلفتوه عوادًة 
ا خدمااة ماازوّ معادلووة لتكلفووة املكاملووة اهلاتفيووة. يقوووم احلاسوووب بووإجرا  اتصووال مووع 

مون خوالل جهواز  Internet Service Provider (ISP) اإلنترنات
حيووووث يقوووووم املووووودم برت ووووة اإلشووووارات الرقميووووة موووون جهوووواز  Modem مااااوامال

 احلاسوب إىل إشارات ُتاثلية ُُيكن إرساهلا عرب خط اهلاتف.
وتتأثر  كيلو با بالثانية  65تكون سرعة االتصال يف هذا النول منخفضة حبدود 

 جبودة ارخط.
 

  ADSLالخط الر مي الالمتناظر للمشتركين 

مية سريعة ُتستخدم يف املنازل واملكاتي حيث يتّم إرسال هو اريقة اتصال رق
البيانوات بسورعة عاليوة عورب خوط االشورتا  اهلواتفي نفسوه. موع مالح وة أنوه ال 
يش ل خط اهلاتف ألنه يستخدم الرتددات اليت ال تستخدمها مكاملوة اهلواتف 

سووواعة. كمووووا ُُيكووون أن تصوووول سوووورعة  11متاحوووواً  ويكووووون االتصوووالية، الّصووووت
 .مي ا با بالثانية 8ل إىل حوايل االتصا

 
تكون سرعة التنزيل عادًة )من اإلنرتنا( أعلى من سرعة التحميل )من 

 احلاسوب إىل اإلنرتنا(. 

 

  Fiber To The Premisesبالت الضوئية ااالتصال عبر الك
د موزوّ  د املستخدمني باالتصال باإلنرتنا عن اريق كبل ألياف ضوئية مباشر بنيهي تكنولوجيا تزوّ 
ينقوووول البيانووووات بسوووورعات أعلووووى بكثووووري موووون التقنيووووات و ومنووووزل املسووووتخدم،  ISPخدمووووة اإلنرتنووووا 

 السابقة.
  Cellular Dataاالتصال عبر الهاتف المحمول 

(. واليت ُُيكن أن G3اجليل الثالث ُُيكن الوصول لشبكة اإلنرتنا واالستفادة من خدماهتا باستخدام اهلواتف احملمولة )
 .مي ا با بالثانية 1عات اتصال من مرتبة فر سر توّ 

 Satelliteاالتصال عبر األ مار الصناعية 
تُعوّد هوذه التقنيوة األسورل. وتُناسوي الشووركات الكبورية الويت تعتمود علوى اإلنرتنووا يف أدا   

 أعماهلا.  ي بالوبع استخدام صحن القط إلشارة القمر الصناعي.
 

  Wi-Fiاالتصال الالسلكي باإلنترنت 
ُتسوووتخدم هوووذه التقنيوووة يف املواقوووع العاموووة مثووول املوووواعم واملووووارات. حيوووث تووولمن هوووذه التقنيوووة 

 االتصال مع الشبكة أو مع اإلنرتنا السلكياً.
 .Wireless Fidelityمن اجلدير بالذكر أن هذا املصول  مأخوذ من 
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 ICT in Every Day Life اليومية الحياةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

إىل  Information and Communication Technologyتكنولوجيوا املعلوموات واالتصواالت مصوول  يشوري 
 استخدام احلاسوب وشبكات االتصال يف  ع البيانات ومعاجلتها ونقلها.

ُتسووتخدم احلواسوويي بشوووكل واسووع يف يومنوووا هووذا ضووومن خمتلووف اجملوواالت لتشووومل اجملوواالت التعليميوووة واملاليووة واحلكوميوووة 
وهنالك  والصناعية والرعاية الصحية وخمتلف العلوم والنشر والسفر. فباستخدام احلواسيي تتقدم احلياة ويرتفع مستواها.

 الكثري من م اهر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نعرض ألمهها فيما يلي.

 E-Commerceة اإللكترونيالت ارة 
كرتونيوواً عوورب اإلنرتنووا واحلاسوووب. يُولوي موون املسووتخدم أن ُيسووّجل يف موقووع هوي بيووع أو شوورا  املنتجووات أو ارخودمات ال

وإدخوووال معلوماتووه الشخصوووية واملصووورفية ودفووع  ووون املنوووتج أو  اإللكووورتويناالجتووار 
 ارخدمة باستخدام بواقة االئتمان. 

مووووووون أشوووووووهر املواقوووووووع املتخصصوووووووة باالجتوووووووار  eBayو  Amazonيُعووووووود موقوووووووع 
متخص  ببيع صنف حموددة  (موقع وب)من  اإللكرتويننتجات، كما ُُيكن أن يتّم االجتار لكافة أصناف امل اإللكرتوين

 لكرتوين.إأو أي موقع آخر يتي  شرا  املنتجات بشكل  Virgin Mega Store مثل:

هوا مون اين وغري ة واألفوالم واألغواإللكرتونيوة قابلة للتنزيل من اإلنرتنا بعد الشورا  كالكتوي كما قد تكون املنتجات رقميّ 
 الوسائط املتعددة.

 :حسنات الت ارة اإللكترونية من أهم
  ّن اشرتوا هذه البضائع من قبل.الّذيرة على مقارنة البضائع واألسعار واالاالل على آرا  الناو القد 
 .وجود معلومات تفصيلية كاملة عن املنتج على صفحة الوب 
 .حيق للمشرتي إرجال البضائع التالفة 

 ملولوبة للمنزل وحتديد زمان وصول املنتج.توصيل املنتجات ا 
  ساعة بكافة أيام األسبول. 11املواقع متوافرة بشكل دائم 

 :مساوئ الت ارة اإللكترونيةمن أهم 
  عدم وجود اتصال مباشر مع البائع حيث  ي على املستخدمني احلذر عند شرا  البضائع الكرتونيًا واالنتباه

 ضوا لالحتيال وال ش. إىل وثوقية املوقع حىت ال يتعر 
  هنا  احتمال سرقة املعلومات الشخصية واملصرفية لبواقة االئتمان يف

حال كان املوقع غري حقيقي أو اريقة نقل البيانات غري آمنة. لذلك 
 ي على املستخدمني التأكد من وجود إشارة قفل م لق )اتصال آمن( 

كما يُنص  بالشرا      اإلنرتنا قبل إدخال املعلومات املصرفية،يف متصفّ 
من املواقع املشهورة واملعروفة أو اليت ُتلك شهادة الكرتونية بأىا مواقع 

 حقيقية، ويُنص  املستخدم أيضاً بقرا ة ن ام ارخدمة وشرول االستخدام وسياسة اإلرجال بشكل دقيق.
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  E-Bankingة اإللكترونيالعمليات المصرفية 
ونقل األموال من حساب  خر ورؤية الرصيد املوجود يف احلساب وأيضًا تنزيل كشف  ،ة حساباهتموإدار  ،تسم  للزبائن بدفع الفواتري

 ة عرب احلاسوب واإلنرتنا بشكل آمن.احلساب بصي ة رقميّ 
  E-Governmentة اإللكترونيالحكومة 

ة عووون احلكوموووة احلقيقيوووة والووويت تعووويش هوووي النسوووخة االفرتاضووويّ احلكوموووة اإللكرتونيوووة 
علووووى شوووووبكة  Data Centersات ارخاصووووة مبراكوووووز البيانووووات خووووّدماملحمفوظووووة يف 
يسوووم  هوووذا الن وووام بوووربط ملسسوووات الدولوووة موووع بعضوووها الوووبعض حيوووث  اإلنرتنوووا.

 الوقا واجلهد للمواان. يوّفروإتاحة ارخدمات للمواانني عن اريق جمموعة من صفحات الوب. مما 

 E-Learning and E-Training  اإللكترونيالتعليم والتدري  
بفضل احلاسوب وتقنيات االتصاالت، أصب  بإمكان الوالب والراغبني يف اكتساب املعوارف وارخوربات أن يتعلمووا عورب 

و بعيوووود بشووووكل تفوووواعلي مووووع موووودرّ  مسووووتقل، أواإلنرتنووووا بشووووكل 
وذلووووك عوووون اريووووق مواقووووع التعلوووويم علووووى الوووووب أو الكتووووي  عوووونهم

  ة.ة أو الدراسة يف اجلامعات االفرتاضيّ اإللكرتوني

يُل ووي هووذا النووول موون التعلوويم ضوورورة حضووور الوووالب واملوودرو إىل 
قاعووة حمووددة لتلقووي احملاضوورة. ويتفوواوت شووكل احملاضوورات يف ن ووام 

يف وقتهووا( أو  حمووّددة حيضوورها الوووالب )الوويت تُلقووى يف مواعيوود On Lineاملتزامنووة موون احملاضوورات  (م عوون بعوودالووتعلّ )
 (. توقياو ويستويع الوالب حضورها يف أي يت ُتسجل من قبل املدرّ )ال Off Lineة غري املتزامناحملاضرات 

 الميزات:
  م.ومكان التعلّ  التوقيااملرونة العالية يف 
 .املرونة يف احملتو  التعليمي واستفادة احملتو  من الوسائط املتعددة 
 .التوفري يف التكاليف 

 السيئات:
 .إضعاف اجلاني االجتماعي 
 عامل الوويل مع احلاسوب.يجة التّ التأثري الصحي السليب نت 
 

  Teleworkingالعمل عن بعد 
وتوفري الوقا عن اريق العمل من املنزل أو من  ،  من أعبا  املواصالتللموظفني بالتخلّ العمل عن بعد سم  تقانة ت

ت العمووول كتوووي الرئيسوووي للعمووول باسوووتخدام تقانوووات االتصووواالت واإلنرتنوووا مموووا ُيووون  مرونوووة يف أوقووواأي مكوووان خوووار  امل
 عن ختفيف تلوي البيئة. . فضالً على الشركة حيث ال يلزمها مكاتي للموظفني التكاليفوختفيض 
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 :ولكن هنالك مساوئ للعمل عن بعد تشمل
 ال يتشتا( تركيزًا كبريًا وإصرارًا من املستخدم حىت قد حيتا  العمل عن بعد )من املنزل مثالً 

عدم االتصال و  والوحده قد يشعر الشخ  بالعزلةو نزل، الكثرية يف امل واالنش االتبامللثرات 
لذلك تسعى بعض الشركات إىل عقد اجتماعات بني  ،البشري مما يلثر سلباً على العمل اجلماعي
ة كملُترات الفيديو لتعزيز مفهوم فريق العمل. كما قد احلني وا خر واستخدام التقانات التعاونيّ 

 وظفني من قبل الشركات كوىم معزولني عن بعضهم البعض.ينتج عن العمل عن بُعد است الل امل

  Global Positioning Systemنظام تحديد الموا ع العالمي 
هو ن ام مالحة حُيدد املوقع اجل رايف عن اريق جهاز مستقبل حُيلل اإلشارة املرسلة إليه من األقمار الصناعية الويت تودور 

تواجوود كجهوواز مسووتقل أو ضوومن اجلووواالت والسوويارات احلديثووة أو غريهووا موون يف موودارات ثابتووة حووول األرض. ُُيكوون أن ي
 األجهزة الذكية.

 
 

 االتصاالت
واصل البشري وتفاعل األشوخاب موع مع االنتشار الواسع لإلنرتنا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، زادت فرب التّ 

 بعضهم البعض.

 E-Mail اإللكترونيالبريد 
بإرسوووال  اإللكووورتويناملعلوموووات موووع أشوووخاب آخووورين حوووول العوووامل. يسوووم  الربيووود  لتبوووادلا يتصووول األشوووخاب باإلنرتنووو

 بشكل فوري. ( بني املستخدمنيفيديونصوب أو صور أو مقااع صوت و واستقبال الرسائل )

 (VoIP)عبر اإلنترنت  الّصوتنقل 
لي  عن اريق شبكة اهلاتف. من تسم  هذه ارخدمة اجملانية للمستخدم أن يتحدي مع مستخدم آخر عرب اإلنرتنا و 

 .Skypeوتوبيق  Viberأشهر التوبيقات اليت تستخدم هذه التقنية توبيق 
 

 

 RSSموجز الوب 
علوى  املعلومواتُُتّكن هذه ارخدموة املسوتخدم مون احلصوول جمانواً علوى مووجز  خور األخبوار وأحودي 

ختلفوة، حيوث يكوون هنوا  شكل عناوين وخالصة بسيوة دون احلاجوة إىل دخوول مواقوع األخبوار امل
 مع كل ملخ  رابط للخرب يف املوقع األساسي يف حال أراد املستخدم قرا ة ارخرب كاماًل.
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 Virtual Communities ةاالفتراضي اتالم تمع
ات احلاسوب  مع أفراد من أماكن خمتلفة من العامل يتواصلون فيما بينهم عرب شاش الّذيساهم اإلنرتنا يف تشكيل اجملتمع االفرتاضي و 

 وشبكات االتصال.
 Social Networksاصل االجتماعي موا ع التوّ 

يسوووتويع املسوووتخدم أن ينضوووم إىل ماليوووني األشوووخاب حوووول العوووامل يف جمتموووع افرتاضوووي علوووى الووووب أو موووا ُيسووومى مواقوووع 
التواصوووووول االجتموووووواعي الوووووويت ُتشووووووجع األعضووووووا  أن يشوووووواركوا اهتماموووووواهتم 

قى ومقوووووووووااع الفيوووووووووديو موووووووووع وأفكوووووووووارهم وقصصوووووووووهم وصوووووووووورهم واملوسوووووووووي
بعوض مواقوع التواصول حيث  املستخدمني ا خرين املشرتكني هبذه املواقع.

توجووه جووامعي أو تعليمووي، أمووا بعضووها ا خوور فووذو توجووه  ذو االجتموواعي
مهين أو جتاري. فمجتمع مشاركة الصور على سبيل املثال هو نول حمدد 

ختزين ومشاركة من شبكات التواصل االجتماعي لصنع ألبومات الصور و 
يسوم  للمسوتخدمني  الوّذيواصول االجتمواعي الصور الرقمية. كذلك جمتمع مشاركة الفيديو هو نول مون أنووال مواقوع التّ 

 بتخزين ومشاركة مقااع الفيديو ارخاصة هبم.

 Forumsالمنتديات 
 يشاؤون إلبدا  ا را  جتاه موضول ما هو موقع وب لورر مواضيع ومناقشتها بشكل غري متزامن، حيث يدخل املستخدمون مىت المنتدى

وُيشرتل تسجيل األعضا  باملنتد  قبل مشاركتهم، كما  ،ونشر ارخربات أو التجارب. يُقسم عادًة املنتد  إىل أقسام خمتلفة تبعاً للمواضيع
 رات املستخدمني.ُتدار املنتديات من قبل جمموعة من األفراد املسلولني عن احلفاب على قوانني املنتد  ومراقبة منشو 

 Blogsمدونات الوب 
ة كموقع إلكرتوين غري رُسي مللف من مقاالت مرفقة بالتاريخ والوقا يستخدم مئات ا الف من األشخاب هذه األيام املدونات التفاعليّ 

 األقدم(. وحينما يقرأ ة أو جملة. تكون املنشورات فيها ُمن مة برتتيي عكسي زمنيًا )من األحدي إىلعلى شكل مذّكرات أو دفاتر يوميّ 
نة األشخاب هذه املدونات ُيكنهم أن يضيفوا ردوداً وتعليقات وفقاً لرأيهم الشخصي. ُتدعى املدونة التفاعلية اليت حتوي مقااع فيديو مبدو 

 ا املستخدمونللمستخدمني أن ينشروا رسائل قصرية كي يقرأه Twitterتويرت فيديو تفاعلية. تسم  املدونة التفاعلية الص رية مثل 
 ا خرون.

 Precautions with the Internetت اإلنترن معاالحتياطات الالزمة 
 السيما يف املواقع االجتماعية:و البد من االنتباه إىل ما يلي 

 .ي عدم نشر املعلومات الشخصية ارخاصة  
 .ي االنتباه إىل أن املعلومات اليت تكتبها قد تكون متاحة لكافة األشخاب  

 حلذر من ال ربا  وعدم الثقة املولقة مبستخدم غريي على الشبكة. ي ا 
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 Health and Environment when using Computers والبيئة مع استخدام الحاسوبالصحة 
 عرف على قضايا الصحة والسالمة املتعلقة باستخدام احلاسوب هبدف االلتزام هبا.من املهم التّ 

 Health Risks بالمخاطر الصحية الستخدام الحاسو 
 اويلة، ومنها: فرتةً ة اليت قد ت هر نتيجة لالستخدام ارخوأ للحاسوب هنا  عدد من املشكالت الصحيّ 

 ينشأ عن استخدام العضلة نفسها مدة اويلة، مثل  الّذيوهو املرض  اإلجهاا المتكرر مرا
 ،إصبع أو إصبعنياالستعمال املكثف للفأرة حيث يرتكز النشال على ذرال واحدة، ويد واحدة و 

 راعني واليدين واألصابع.الشعور بوخز يف العنق واألكتاف والذّ  من أعراض هذا املرضو 
 وهو ناتج عن اجللوو بشكل غري صحي ، وكذلك نتيجة  :األلم في الظهر والر بة

 الوضعية ارخوأ للوحة املفاتي  والشاشة.
 اويلة على  فرتةً العمل الناتج عن وهج الشاشة نتيجة  وآالم الرأس اجهاا العيون

 احلاسوب.
 نتيجة الت يري إىل ن ام احلاسوب إذ ال يشعر  التوتر

 املستخدم بالكفا ة أو بالراحة يف استعمال احلاسوب.
 

:يأيتلتجني املخاار الصحية، يُنص  مبا   
 ي أن تكون شاشة احلاسوب ذات حجم مالئم، كما يُفضل أن ُتتلك الشاشة  .1

اإلمالة لضبط مستو  العني بارتفال أعلى الشاشة نفسه، كما القدرة على الدوران و 
 ي تثبيا مرش  الشاشة لتخفيف توهجها. و ي أن تكون بعيدًا عن الشاشة 

 سم.56بنحو 
عند استخدام لوحة املفاتي  تأكد من وجود مساحة أمامها لذراعي املستخدم،  .2

إىل األسفل  وتأكد أن جتل  بشكل مري  وأن تكون ذراعا  ويدا  منحدرتني
 قلياًل، وموضوعتني على مسند للمعصم.

استخدم وسادة للفأرة للمحاف ة على ن افتها، ألن ال بار العالق هبا يُعيق حركتها.  .3
 وال بّد من وجود جمال كاف  لتحريك الفأرة وألي معدات أخر .

اخرت كرسيًا حيتوي على قاعدة من مخ  نقال ملنعه من فقدان التوازن، وأن يكون  .4
رتفاعه قاباًل للتعديل. حاول أن جتل  وظهر  مسنود بشكل مالئم. وال بّد أن يكون جز  من ظهر الكرسي ا

 منحنياً لدعم أسفل ال هر.
 تأكد من وجود اإلضا ة املعتدلة، ووضع اجلهاز بوضعية تتفاد  فيها انعكاو ضو  ال رفة على الشاشة. .6
 ساعة ونصف تقريباً.عن الشاشة كل  منت مة اإلبتعاد فرتةاسرتخ خالل  .5
تبعث احلواسيي مقدارًا من السخونة، ممّا  عل اهلوا  أكثر جفافاً، لذا ال بّد من توفري هتوية مالئمة وحتكم  .7

 مبستويات الراوبة.
 ثبا قدميك على األرض أو على مسند للقدمني.  .8
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 Green Computingالحوسبة صديقة البيئة 
كمووا تلوووي نفايووات احلواسوويي   ،ةوبيعيّووتسوتهلك عمليووة صووناعة احلاسوووب املوووارد ال

 البيئة. 

 :يأيتمستخدم احلاسي مسلوالً عن كل مما  يُعدّ 
 ي إىل ظهور جمتمع خال  من األوراو، إال أن أولئك الناو أنفسهم اعتاد الناو أن يلمنوا بأن احلواسيي ستلدّ  :الورق

ة رمي األوراو غري مهيّ .  ي االنتباه إىل أاملعّدلةيسارعون إىل إعادة اباعة امللفات 
 .اً ة املهمالت بداًل من إلقائها اعتبااييف سلّ  فيها املرغوب

 من املمكن إعادة تعبئة أي نول من احلرب من عبوات احلرب.  :الحبر وعبوات الحبر
العبوات الفارغة عبوات جديدة مقابل مبلغ أقل من ب تستبدلبعض مكاتي التوزيع ف

 املال.
 أحد مكونات الكيان الصلي  أن تستبدليف حال أردت  :عمالالمعدات القابلة لالست

 .الصاحل للعملالعنصر القدمي  بيع ُُيكنكأو أفضل  منه أحديب
 اً عناصر الكيان الصلي عنصر  تستبدل بأحدعندما  :القابلة لالستعمال المعدات غير 

األخر  ويف حال كان العنصر القدمي ال ُيكن استخدامه مع األجهزة  ،أحدي منه اً جديد
أو أن مة التش يل املعاصرة فعليك أخذه إىل أحد مراكز القوع التالفة للتخل  منه 

 بوريقة صحيحة.

 :توفير طا ة الحاسوب 
 .عدم تر  احلواسيي تعمل عند عدم احلاجة إىل استخدامها 
 .إيقاف تش يل األجهزة الورفية عند عدم استخدامها كالشاشة والوابعة واملاس  الضوئي 
 شاشووووووة التوقووووووفزمنيووووووة معينووووووة  موووووودةادات الشاشووووووة لتفصوووووول تلقائيوووووواً يف حووووووال عوووووودم اسووووووتخدامها ضووووووبط إعوووووود( 

  Screen Saver.) 
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 Security األمن
أصب  الستخدام احلاسوب يف أيامنا هذه دوراً هاماً يف خمتلف جماالت احلياة، حيث تعتمود عليوه عمليوات ختوزين وإدارة 

را  والبيع والعمليات املصرفية. لذا، كان من الضروري أن تلخذ تدابري حلماية وإرسال واستقبال املعلومات وعمليات الش
 احلاسوب واملعلومات احملتواة به واملرسلة عن اريقه هبدف محايتها من الضيال والتلف أو االخرتاو.

  Computer Security Risksمخاطر أمن الحاسوب 
له خسارة أو ضورر علوى العتواد الصولي للحاسووب أو بياناتوه سبي يف حال حدوثه واست الحدي أو عمل قد يُ  إّن أيّ 

ملسسوة أو علوى شوخ  أو معلوماته أو توبيقاته أو التأثري على قدرته على املعاجلة، أو اخرتاو أمين يعود بالضرر على 
 .ما

 Internet and Networks Attacksالشبكات واإلنترنت على ه مات ال
ن العامل الرقمي. فاحلواسيي املوجودة يف املنزل أو ضمن ملسسوة تكوون معرضوة احلواسيي والشبكات أم ه ماتد هُتدّ 

 ارخبيثة، فيجي أخذ التدابري الوقائية. ربجمّياترخور اإلصابة بال
 ارخبيثة. ربجمّياتويف حال كانا هذه احلواسيي متصلة باإلنرتنا فتكون أكثر عرضة للهجمات واإلصابة بال

 ارخبيثة. ربجمّياتنعرض فيما يلي أهم ال
  Virusالفيروس 

هووو برنووامج خبيووث يوولثر علووى احلاسوووب بشووكل سووليب عوون اريووق تعووديل اريقووة عملووه املعتووادة موون دون معرفووة واسووتئذان 
 املستخدم.

 Wormsالدواة 

إليقاف عمله  هو برنامج ينسخ نفسه باستمرار هبدف استنزاف موارد احلاسوب )ذاكرة أو مساحة ختزين أو القدرة على املعاجلة أو غريها(
 إن أمكن.

 Trojan Horseحصان طروااة 

هو برنامج خبيث خيتبا ضمن برنامج أو ملف أو صورة آمنة أو يبدو للمستخدم كربنامج آمن، وعندما ُيش له املستخدم يفت  باباً خلفياً 
 )ث رة( لينُفذ عربها هبدف الوصول غري املشرول للحاسوب.

 Spywareالت سس  برم ّيات

جتمع بشكل سري معلومات عن املستخدم وتتجس  و ة دون علم املستخدم. خبيثة توضع باحلواسيي الضحيّ  اتبرجميّ هي 
 عليه.

 Malware Infection Symptomsالخبيثة  برم ّياتأعراا اإلصابة بال
موون ارخبيثوة. ولكوون يف حووال ظهوورت أحوود األعووراض فووال بوود  ربجميّوواتقود ال ت هوور أيووة أعووراض علووى احلاسوووب املصوواب بال

 القيام مبا يلزم حلماية احلاسوب والبيانات من األضرار احملتملة. ومن هذه األعراض: 
 .يعرض احلاسوب رسائل أو صور غري معتادة 
 .ُتصب  امللفات معووبة 
 .الذاكرة أو املساحة التخزينية أقل مما يُفرتض أن تكون 
 .يعمل ن ام التش يل بشكل أبوأ مما  ي 
 معروفة بشكل غامض. ظهور ملفات أو برامج غري 
 . ال تعمل الربامج أو امللفات بشكل صحي 
 .اختفا  امللفات أو الربامج 
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 .تُفت  امللفات أو األغاين دون الي املستخدم 
 .إيقاف ن ام التش يل بشكل غري متوقع أو الت يري يف خصائصه املعتادة 

 How Malware Affect Computers  الخبيثة للحواسي برم ّياتانتقال ال
 الخبيثة إلى حاسوب الضحية غالباً بإحدى الطرق التالية: برم ّياتتنتقل ال
 .فت  ملف ُمصاب أو تش يل برنامج مصاب 
 .وصل وسيط ختزين مصاب بالربجمية ارخبيثة باحلاسوب 
 .وصل احلاسوب بدون محاية أمنية بشبكة موبو ة 
 .القيام بفت  ملحقات رسالة خبيثة 

 Safeguards against Malicious Attacks الحماية من اله مات الخبيثة
ة أو عتاد صلي  ي على املستخدمني اختاذ خووات حلماية حواسيبهم وشبكاهتم من اهلجمات من خالل أساليي وأدوات برجميّ 

 للحماية.
 Safeguards Techniquesأسالي  ينصح بها للحماية 

 يُنصح المستخدمون بما يلي: 
  ّعن احلاسوب قبل تش يله يف حال عدم التأكد أىا آمنة.الة فصل وسائط التخزين النق 
  عدم فت  امللفات امللحقة ضمن رسائل الربيد إاّل إذا كانا من مصدر موثوو، وأحيانًا قد يفيد االنتباه إىل لواحق

 ثة.ارخبي ربجمّياتللصور واألغاين لواحق ختتلف عن لواحق امللفات التنفيذية اليت تستخدمها ال إنامللفات حيث 
  ًبصي ة أن املستخدم قد رب  مبل اً اائالً من املال. عدم االنقياد لرسائل الربيد املخادعة اليت تأيت غالبا 
  جمهولة املصدر. اإللكرتوينجتاُهل وعدم فت  رسائل الربيد 
  ّة.ة أو مصرفيّ التأكد من موقع الوب أنه شرعي قبل إدخال معلومات شخصي 
 سجلة فقط وموثوقة املصدر.األصلية امل ربجمّياتاستخدام ال 
 .منع املوظفني من إدخال وسائط التخزين النقالة إىل الشركة حتسباً للموظفني عدُيي األخالو 
 .مالزمة املوظف املفصول عن العمل حىت خروجه من ممتلكات الشركة  

 

 Security Softwareالحماية  برم ّيات
ارخبيثة مثل  ربجمّياتة للهجمات ارخبيثة اليت تلمن احلماية من كافة الاملضاد ربجمّياتيُنص  املستخدمني بتنصيي إحد  ال

. كما و غريها Bit defenderو  AVGو McAfeeو  Avastو  Aviraو  Kasperskyو  Nortonاحلماية  برجمّيات
جمات احلديثة، يُنص  املستخدمون بتحديث هذه الربامج بشكل يومي من اإلنرتنا لضمان احلماية من كافة االخرتاقات واهل

الة للتأكد من خلوها من الفريوسات قبل استخدامها، وتوهري وأيضًا القيام بفح  كامل للقرب الصلي ووسائط التخزين النقّ 
 )حذف( أي برنامج أو ملف يُعلنه برنامج احلماية خوراً.

 

 Authenticationاستخدام التوثيق 
 Username and Password وكلمة المروراسم المستخدم 

مللفة مون جمموعوة مون احلوروف. ومون  مرورام اسم ُيثل هوية املستخدم وكلمة باستخدام الن ّ  ونُُين  األشخاب املخول
 : املرورأهم اإلرشادات لكلمة 

  اكتشافها. ال يسهلقصرية كي  املرورتكون كلمة  أالّ  ي 
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 .ي عدم كتابتها أو حف ها على احلاسوب أو ُتريرها لآلخرين  
 توي على أحرف كبرية وص رية وأرقام ورموز لضمان عدم كسرها بسهولة.يُنص  أن حت 
  ة مثووول تووواريخ مووويالد الشوووخ  أو اُسوووه أو اسوووم فووورد مووون أفوووراد عائلتوووه أو رقوووم تكوووون ذات داللوووة شخصووويّ  أالّ  وووي

 اهلاتف.
  بني حني وآخر لضمان سريتها. مرورهميُنص  املستخدمني بت يري كلمات 
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 Law القانون
ي االخرتاعووات، ُُيكوون اسووتخدامها بشووكل أخالقووي وقووانوين أو بشووكل غووري أخالقووي وغووري قووانوين. حُتوودد احلواسوويي كبوواق
فيمووا إذا كووان تصوورف مووا قووانوين أم ال، وتتووألف موون جمموعووة موون التعليمووات واإلرشووادات الوويت  Ethicsقواعوود التعاموول 

 تضُبط استخدام احلواسيي ون م املعلومات.

 

  Intellectual Property Rightsحقوق الملكية الفكرية 
حقووو ل عمال األصيلة كاألفكار واالخرتاعات والكتابات والشعارات واملنتجات. تسم  قووانني ة امللكية الفكريّ تكون 

للمالكني األصليني ل عمال الفكرية بتحديد ضوابط الستخدام أو إعادة إنتوا  أو نشور تلوك األعموال. امللكية الفكرية 
 غري املالك أن يستخدم تلك امللكيات إال ضمن الشرول اليت حددها املالك.حيث ال  وز لشخ  

أو الفيديو، وُيشار إىل ذلك  الّصوتأو الرسوم أو  الّنصوبة على امللفات أيضاً مثل ُُيكن توبيق قواعد احلماية الفكريّ 
باه إىل حقوو النشور والتوزيوع علوى . ويُنص  املستخدم، عند حتميله بعض امللفات من اإلنرتنا، باالنت©بالرمز الشهري 

ّ حُي ّر تداوهلا حبريّ تكون حمميّ  أن ُُيكنتلك امللفات واليت   ة.ة، ومن مث 
 Copyrightsحقوق النشر 
ة. والتوزيوع ذاهتوا الويت يتمتوع هبوا مللفوو املوسويقى واألدب واألعموال الدراميّوحقوو النشر احلاسوب  برجمّياتُيلك مووِّرو 

 بأن يكون مووِّر الربنامج صاحي احلق الوحيد يف إعادة إنتاجه ونشره وبيعه.وتسم  هذه احلقوو 
ة ذا  ه ال يشرتي ملكيّ عند شرا  برنامج معني، فإن املستخدم يشرتي رخصة ُتنحه احلق باستخدام ذلك الربنامج، ولكنّ 

كووي ال يكووون عرضووة للمالحقووة الربنووامج. ولووذا ينب ووي علووى املسووتخدم التقيوود بأحكووام اتفاقيووة الرتخووي  الوويت ُمنحووا لووه  
 القانونية.

 شر إىل شخ  آخر أو إىل شركة نشر.ُُيكن للمللف أن ينقل حقوو التأليف والنّ 
 يتكون إشعار حقوو النشر من ثالثة أجزا :

  رمز حقوو النشر© 
 حقوو النشر متبوعة باسم صاحي حقوو النشر 
 سنة النشر 

 ُُيّثل الشكل التايل عينة عن صي ة حقوو نشر:

 

 License Agreementاتفا ية الترخيص 
 ربجميّوواتشووروااً حمووددة السووتخدام الاتفاقيووة الرتخوي  ا ُتتلوك حووق اسووتخدامها. حُتوودد ة عنوود شوورائها وإ ّووال ُتتلوك الربجميّوو

. وتُعورض هوذه الشورول عوادًة أثنوا  مرحلوة تنصويي ربجميّواتيتوجي على املستخدم املوافقوة عليهوا قبول اسوتخدام هوذه الو 
رخصوووة أشوووهر أنووووال اتفاقيوووات الرتخوووي : وتُعوووّد ة. والووويت مبخالفتهوووا قووود يتعوووّرض املسوووتخدم للمسوووا لة القانونيّووو جميّووواترب ال

 .الرخصة لعدة مستخدمنيو املستخدم الواحد 
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 End User Licenseرخصة المستخدم الواحد 

ة، كمووا حيووق خة احتياايّو: تنصوويي الربنوامج فقووط علوى حاسوووب واحوود وعمول نسووخة واحودة عوون الربنوامج كنسووالحقاوق
 للمستخدم عادًة بيع أو إعوا  الربنامج ملستخدم آخر بشرل إزالة الربنامج من احلاسوب األول.

: تنصوووويي الربنووووامج علووووى أجهووووزة الشووووبكة أو إعوووووا  نسووووخة موووون الربنووووامج لشووووخ  آخوووور مووووع االسووووتمرار المحظااااورات
 ُُينع إ ار الربنامج. باستخدامه كما

 Site Licenseرخصة المو ع 

ة حواسووويي مووون أجووول مسوووتخدمي هوووا خمصصوووة لالسوووتخدام علوووى عووودّ هوووي رخصوووة ُتشوووابه رخصوووة املسوووتخدم الواحووود لكنّ 
ا أقوول كلفووًة موون شوورا  العديوود موون نسووخ أّىوو إاّل الشووبكة. ورغووم أن تكلفتهووا أعلووى موون تكلفووة رخصووة املسووتخدم الواحوود 

 .ااملستخدم الواحد لكل جهاز على حد

 Software Registration برم ّياتتس يل ال
عوورف علووى ميووزات الربنووامج للمسووتخدمني بتجريووي الربنووامج ملوودة شووهر واحوود، هبوودف التّ  ربجميّوواتتسووم  العديوود موون ال

لكرتونيوواً موون خووالل مووا إواالقتنووال بشوورائه. بعوود انتهووا  هووذه الفوورتة التجريبيووة، يقوووم املسووتخدم بشوورا  نسووخة موون الربنووامج 
)جمموعوة مون األرقوام واألحورف( يُدخلوه يف الربنوامج  Keyمفتاحواً عربهوا املسوتخدم ُيسمى بالتسجيل، وهو عمليوة ُُيون  

واإلصودار ومون مث السومار  ID رقوم هويوة املنوتجلتفعيله. تُرسول معلوموات املسوتخدم ملووزل املنوتج عورب اإلنرتنوا لتسوجيل 
 .للمستخدم باحلصول على الرتقيات وآخر التحديثات للربنامج والصيانة والدعم الفين

 Software Types برم ّياتأنواع ال
. ويضوم كول امل لقوة املصودر، و مفتوحوة املصودر ربجميّواتالتبعاً لرخصة االسوتخدام إىل صونفني رئيسوني:  ربجمّياتُتصنف ال

 منهما أنوال متعددة.

 Open-Source Softwareذات المصدر المفتوح  برم ّياتال

ا ة ممّووة الوويت صوونعتها الشووركة األصووليّ ور التعليمووات واألواموور الربجميّووعلووى سووو بوواالااللتسووم  للمسووتخدمني  برجميّوواتهووي 
يسوووم  للمسوووتخدم بت يوووري التعليموووات وختصوووي  أو توووووير الربنوووامج وإصوووالر األخووووا  إن وجووودت. ال يعوووين مصوووول  

ن لقوا  مبلوغ املصدر املفتور بالضرورة احلصول على التعليمات الربجمية للربامج بشكل جماين، فقد تكوون جمانيوة وقود تكوو 
ة علوى التعوواون واملشواركة والشوفافية وتشوجيع التوووير. مثوول مون املوال. ولكون بشوكل عوام تعووين موافقوة مالوك هوذه الربجميّو

 .Fedoraو  Ubuntuو  Open Officeو  MySQLو  Firefoxمتصف  

 Commercial Softwareالت ارية  برم ّياتال

 .منها إال بعد شرائه لنسخة للمستخدم باستخدامها ربجمّياتال تسم  هذه ال
ة الستخدام الربنامج حيوث ُيسوم  باسوتخدام الربنوامج فقوط دون تعديلوه أو تُقّيد املستخدم بشرول حصريّ  برجمّياتهي 

 ة.و احلصول على تعليماته الربجميّ مشاركته أو توزيعه أ

 Sharewareالت ريبية  برم ّياتال

مزاياها ومشاكلها عند االستخدام. عادًة يكون االستخدام جماين لفرتة من  جماناً كي تعرف ما توزعها شركة برجمّياتهي 
انتشوواراً  ربجميّوواتالووزمن وبعوودها  ووي علووى املسووتخدم شوورا  الربجميووة إن أراد االسووتمرار يف اسووتخدامها. موون أكثوور هووذه ال

 .Antivirus مكافحة الفريوسات برجمّيات
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 Freewareالم انية  برم ّياتال

 التعليمية. ربجمّياتوزعها بعض الشركات جماناً كنول من الدعاية هلا كبعض األلعاب والت برجمّياتهي 

 Copyrights for Internet Filesملفات اإلنترنت لحقوق الملكية 
ُتشوّكل اإلنرتنووا أكوورب التهديودات علووى امللكيووات الفكريوة، لووذلك توجووي أن يكوون لكوول شووي  علوى اإلنرتنووا حووق ملكيووة. 

ن ينشرون أعماهلم يف اإلنرتنا فيما إذا كان مسموحاً إعوادة اسوتخدام صوورهم أو ملفواهتم أو الّذيمللكيات وحُيدد أصحاب ا
 املعلومات اليت ينشروىا بشكل كامل دون قيود، أم تقييد استخدامها بذكر اسم املالك احلقيقي.

 Data Protection Legislation انون حماية البيانات 
ة األشوخاب يهودف إىل محايوة خصوصويّ  اً قانونو -اليت تعتمد تقنية املعلومات اعتمواداً واسوعاً - ظهر يف العديد من الدول

. حيووث أن الكثووري موون بيانووات األشووخاب صووارت خمزنووة يف توبيقووات متعووددة ويف أموواكن بقووانون محايووة البيانوواتي ُُسّووو 
 ريها.ة وغبواقة اهلوية واملعلومات املالية والسجالت الوبيّ  . مثل بياناتخمتلفة
ة وشركات التأمني عاية الصحيّ شركات الرّ سهل على جتميع سجالت املرضى يف قاعدة بيانات واحدة يُ  إنّ  :فمثالً 

 من املخاار منها: عددليها. ولكن لعملية التجميع هذه إاليت حتتا   احلصول على املعلومات

  ّالعائلة قد يصاب به املوظف يف املستقبل.اً يف أن ترفض الشركات توظيف األفراد إذا عرفا أن هلم تارخياً مرضي 
  ّة للشخ  فقد ترفض مشوله بالتأمني.إذا عرفا شركات التأمني احلالة املرضي 

ة هووذه البيانوووات موون االسوووتخدام ارخووااا حبيوووث حيفووا ل فوووراد خصوصوويتهم وحُيووودد ولووذا فيجووي أن يوجووود قووانون حلمايّووو
 مسلوليات مهام املسلول عن البيانات.

 يع األحوال أن يتحقق ما يلي:ويُشترط في جم

  ّة.احلصول على املعلومات بوريقة قانوني 
 .استعمال املعلومات للهدف املذكور ألجله 
  ل شخاب احملّددين.عدم كشف املعلومات إاّل  
 .حداثة ودقة املعلومات 
 .االحتفاب باملعلومات ما دعا احلاجة إىل ذلك 
   لكها.ُي الّذيإمكانية تصحي  املعلومات من قبل الشخ 
 التخزين ا من للمعلومات. 

 E-mail Ethics اإللكترونيأخال يات البريد 
من إرسال واستقبال الرسوائل عورب شوبكة اإلنرتنوا حيوث ُيتلوك كول مون املرسول واملسوتقبل عنووان  اإللكرتوينُُيّكن الربيد 
 بريدي فريد.

 ما يلي: اإللكرتوينومن أخالقيات استخدام الربيد 
  ة.يد إلرسال معلومات خاصة أو سريّ عدم استخدام الرب 
 .عدم إرسال الفريوسات عرب الربيد 
  با خرينارخاب  اإللكرتوينعدم اخرتاو األجهزة والربيد. 
  إلرسوال الرسوائل الشخصوية أو الرسوائل ارخادعوة هبودف  ،الرُسي ارخواب مبن موة موا اإللكرتوينعدم استخدام الربيد

 .با خرينة ارخاصة يّ ة واملالاحلصول على املعلومات الشخصيّ 
  عوودم فووت  امللحقووات أو الرسووالة نفسووها إن مل تكوون موون مصوودر موثوووو يف حووال عوودم وجووود برنووامج محايووة منّصووي
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 على احلاسوب.
   عدم فت  رسائل الربيد املزعجSpam .أو الرد عليها 

  ًي هبدف الرسالة كما ة خمتصرة ومباشرة وذات عنوان واض  يوحعند إنشا  رسالة يُنص  بأن تكون رُسيّ  وأخريا
 يُنص  مبراجعة الرسالة قبل إرساهلا.

 Internet Ethicsأخال يات اإلنترنت 
 لإلنرتنا فوائد عديدة ولكن يف حال مّت استعماهلا بوريقة ال أخالقية فقد تلدي إىل أضرار عديدة.

 من أخال يات استخدام اإلنترنت:
 وعدم وضعها يف املواقع هبدف أذية ا خرين. ،املختلفة ارخبيثة ربجميّات ي على املستخدمني عدم إرسال ال 
  ة والتجس  عرب اإلنرتنا. اإللكرتونيعدم القيام باهلجمات 
  .عدم استخدام املوارد املوجودة على اإلنرتنا خبالف الشرول اليت حددها أصحاب تلك امللكيات 
 مها  ي ذكر مصدرها. ي التأكد من صحة املعلومات قبل استخدامها أو نشرها وعند استخدا 
  ّبا خرينور أو مقااع الفيديو أو املعلومات هبدف إحلاو األذ  عدم نشر الص. 
  ي على املستخدمني االنتباه ألافاهلم حتا سن الرشد ومحايتهم من املشاهد العنيفة أو غري احملتشمة اليت 

 قد تكون موجودة عرب اإلنرتنا.

 



1-38 

 

 اختبار
 سواقة األقراص -أ

 مستند مطبوع -ب
 لشاشةا -ج
 الفأرة  -د

أي خياااار لااايس جااازءا  مااان  -0
 الحاسوب.

 

 مجموعة من المتخصصين في الحاسوب لديهم هواية مشتركة. -أ
 مجموعة من الحواسيب المرتبطة والقادرة على التواصل. -ب
 مجموعة من الحواسيب المتشاركة بالطابعة. -ج
 مجموعة من الحواسيب الواجب تسجيل الدخول إليها. -د

 شبكة الحواسيب هي: -1
 

 ل البرنامج.تشغي -أ
 النفاذ إلى الذاكرة. -ب
 تعريف عدد األلوان على الشاشة. -ج
 والمنطقية لتشغيل البرنامج. الحسابيّةتنفيذ المقارنات  -د

أي من الوظائف التالية لايس  -1
 وظيفة أساسية يُنفذها المعالج:

 RAM -أ
 ROM -ب
 CACHE -ج
 WOM -د

أي نوع مما يلي لايس ذاكارة  -1
 حاسوبية:

 كيلو بايت -أ
 غيغا بايت -ب
 بيتا بايت -ج
 يغا بايتم -د

أي مصاااااطلح مماااااا يلاااااي ال  -5
يُسااتخدم لقياااس سااعة الااذاكرة 

RAM؟ 

 الماسحة -أ
 شاشة اللمس -ب
 الفأرة -ج
 المكبّر -د

أي مصطلح مما يلي يُستخدم  -6
 للدخل والخرج؟

 منع المستخدمين الخارجيين من النفاذ إليها. -أ
 إبقاء معطيات الشركة آمنة من المستخدمين الخارجيين. -ب
 الشركة مع جهات خارجية. السماح بمشاركة جزء من معلومات -ج
 السماح للمستخدمين الخارجيين فقط بالنفاذ إليها. -د

 ما هو هدف اإلكسترانت؟ -7

 التطبيقية. برمجيّاتال -أ
 أنظمة التشغيل. -ب
 المعدات. -ج
 البرامج التنفيذية. -د

تُااااادعى المكوناااااات المادياااااة  -8
 لجهاز الحاسوب:

 

 اللوحة األم. -أ
 المنفذ.    -ب
 وحدة النظام. -ج
 وحدات اإلدخال. -د

 الاااااّذيوق المعااااادني الصاااااند -9
يحتااااوي تقريبااااا  علااااى جميااااع 

 األساساايّةمكونااات الحاسااوب 
 يسمى:

 RAMسعة  -أ
 سرعة المعالج -ب
 سرعة معالج بطاقة اإلظهار -ج
 عدد التطبيقات المشغلة -د

أي العوامااال اةتياااة يتناساااب  -01
 عكسا  مع أداء الحاسوب؟

 

 بايت    0111 -أ
 كيلوبايت     0111 -ب
 غيغابايت    0111 -ج
 بت 0111 -د

 يعادل: ميغابايت 0 -00

 الصلب -أ
 المدمج -ب
 المرن -ج
 الرقمي -د

أي األقاااااااااراص اةتياااااااااة ال  -01
يُساااتخدم فاااي تخااازين مساااتند 

 ميجابايت؟ 111حجمه 
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 القلم الضوئي -أ
 الماسح الضوئي -ب
 الراسمات -ج
 الطابعة -د

أي الوحااااادات اةتياااااة يقاااااوم  -01
ضاااااااوئيا  بمساااااااح الصاااااااور 

المطبوعااااااااة،  النّصااااااااوصو
 ويحولها إلى صورة رقمية؟

 المنسقات الضوئية -أ
 ةجدار الحماي -ب
 برمجيّاتال -ج
 لغات البرمجية -د

مجموعااااااااااااة التعليمااااااااااااات  -01
والتوجيهااااات التااااي يحتاجهااااا 
الحاساااااااااوب ألداء مهاماااااااااه، 

 تسمى:

 النشر المكتبي -أ
 لينوكس -ب
 قواعد البيانات -ج
 إدارة المشاريع -د

أي خيااار هااو برنااامج نظاااام  -05
 تشغيل؟

 Windows -أ
 DOS -ب
 UNIX -ج

 LINUX -د

أي من برامج التشغيل اةتياة  -06
ال يسااااتخدم واجهااااة مسااااتخدم 

 (؟GUIة )بياني

 األلعاب     -أ
 E-Mail -ب
 النشر المكتبي   -ج
 نظام التشغيل -د

 واحد ليس برنامج تطبيقي: -07

 خدمة المستخدم -أ
 تشغيل الحاسوب      -ب
 تحميل نظام التشغيل    -ج
 تحسين أداء الحاسوب -د

الهاااادف الرئيسااااي للباااارامج  -08
 التطبيقية هو:

 

 برامج قراءة الشاشة -أ
 برامج تمييز األصوات -ب
 برامج تكبير الشاشة -ج
 ة مفاتيح الشاشةلوح -د

تُمكنااان ماااان  الاااّذيالبااارامج  -09
ية الّصاوتعبر األوامار  التحّكم

 في الحاسوب، تُسمى:

 نظام التشغيل     -أ
 الجدار الناري    -ب
 الخادم -ج
 الشبكة -د

النظام المكاون مان حاساوبين  -11
أو أكثااااار، والمرتبطاااااة معاااااا  
بواسااطة خطااوط اتصااال لهااا 
القااادرة علاااى نقااال البيانااااات، 

 يسمى:

 اإلنترنت -أ
 نتاإلنترا -ب
 اإلكسترانت         -ج
 نقل البيانات -د

مااااذا يُطلاااق علاااى مجموعاااة  -10
شااابكات عالمياااة مااان مختلاااف 
البلاااادان ومرتبطااااة ببعضااااها 

 البعض؟

 شبكة االنترنت -أ
 شبكة االنترانت -ب
 شبكة اإلكسترانت -ج
 الشبكة االفتراضية -د

الشاابكة المحليااة التااي تساامح  -11
لمسااااااتخدمين ماااااان الخااااااارج 

 بالدخول إليها، تُسمى:

    تحميل البيانات  -أ
 تنزيل البيانات     -ب
 تشفير البيانات     -ج
 نسخ البيانات -د

مااااااذا يُطلااااااق علاااااى نسااااااخ  -11
المعلوماااااااااااات الشخصاااااااااااية 
والصااور ماان الحاسااوب إلااى 
 مواقع الشبكات االجتماعية؟

 مشاركة الملفات    -أ
 معدل نقل البيانات -ب
 سرعة المعالج -ج
 بروتوكول نقل الملفات -د

مقاااادار مااااا يااااتم إرساااااله أو  -11
ن اساااتقباله عبااار الشااابكات مااا

بياناااات فاااي الثانياااة الواحااادة، 
 يُسمى:
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 االتصال الهاتفي -أ
 االتصال العريض -ب
 Wi-Fi -ج
 ADSL -د

أي االتصااااااالت باإلنترنااااات  -15
 األبطأ نسبيا ؟

 

 االتصال الهاتفي -أ
 ADSL -ب
 األقمار الصناعية -ج
 Wi-Fi -د

 ما أسرع اتصال باإلنترنت؟ -16

 كيلوبايت/ثانية       65 -أ
 كيلوبت/ثانية     65 -ب
 كيلوبت/ثانية 56 -ج
 بت/ثانيةكيلو 65 -د

االتصااال الهاااتفي باإلنترناات  -17
عباار المااودم، ال تزيااد ساارعته 

 عن:

 العالم اإللكتروني -أ
 البنوك اإللكترونية -ب
 التجارة اإللكترونية -ج
 الحكومة اإللكترونية -د

ماذا تُسمى عملياات التساويق  -18
واإلنتااااااج والتوزياااااع والبياااااع 
للساااالع والخاااادمات باسااااتخدام 

 شبكة اإلنترنت؟

 العمل عن بعد  -أ
 اإللكترونية التجارة  -ب
 البريد اإللكتروني  -ج
 التعلم اإللكتروني  -د

أي مماااا يلاااي يُتااايح الفرصاااة  -19
للموظااااااف لتقااااااديم الرعايااااااة 
ألساااارته ومتابعااااة العالقااااات 

 االجتماعية أثناء العمل؟

 البريد اإللكتروني -أ
 المنتدى اإللكتروني -ب
 المراسلة الفورية -ج
 المدونات اإللكترونية -د

التقنيااة التااي تساامح لطاارفين  -11
نااااات بالتواصااااال عبااااار اإلنتر

بشااكل فااوري وثنااائي خاااص 
 في نفس الوقت، تُسمى:

 RSS -أ
 Podcast -ب
 Blog -ج
 VoIP -د

بم يُرماز للخدماة التاي تسامح  -10
بالمكالماااااات الهاتفياااااة عبااااار 

 اإلنترنت.

 cm 30 -أ
 cm 60 -ب
 cm 75 -ج
 cm 90 -د

المسااافة المناساابة للبعااد عاان  -11
 شاشة الحاسوب.

 toto -أ
 toto123 -ب
 TO@go12 -ج
 123 -د

أي من كلمات المرور التالياة  -11
 ي األنسب.ه

 عدم فتح رسالة مجهولة المصدر -أ
 تعليم الرسالة كغير مقروءة -ب
 تعليم الرسالة مقروءة -ج
 قراءة الرسالة بعد عشرة أيام -د

مااااااذا تفعااااال للوقاياااااة مااااان  -11
 الفيروسات.

 التحقق من هوية المنتج -أ
 التحقق من تسجيل المنتج -ب
 عرض ترخيص البرمجية -ج
 سؤال بائع البرمجية -د

أي مماااا يلاااي ال يُمكنااان مااان  -15
 تحقق من ترخيص برمجية.ال

  
 التجريبية -أ

 مفتوحة المصدر -ب
 المجانية -ج
 ممتلكة -د

الباارامج التااي تكااون مجانيااة  -16
لفتااارة محااادد مااان الااازمن ثااام 

 يجب شراؤها، تُدعى:



1-41 

 

  
 التجريبية -أ

 مفتوحة المصدر -ب
 المجانية -ج
 ممتلكة -د

البرامج التي يُمكنن االطاالع  -17
علااى كودهااا وتعديلااه وإعااادة 

 توزيعها، تُدعى:

 

 

 

 اإلجابات
 1 ب 20 د
 2 ب 21 أ
 3 ج 22 ج
 4 د 23 أ
 6 ج 24 ب
 5 ب 25 أ
 7 ج 26 ج
 8 ج 27 أ
 9 ج 28 ج
 10 د 29 أ

 11 ب 30 ج

 12 ج 31 د

 13 ب 32 ب

 14 ج 33 ج

 15 ب 34 أ

 16 ب 35 د

 17 د 36 أ
 18 أ 37 ب
 19 ب  

 
 

 

 


