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ّالمكّوناتّالمادّيةّللحاسوب ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ 

(Computer Hardware)ّ
 

ناتعرف ال   ت    قطعة في جهاز                  ات الصلبة هي أي         المعد      ن  إات الصلبة،         بالمعد   لنظام الكمبيوتر       مادي ةال        مكو 

 الحاسوبدوق ما يحتويه صن                                      ولوحة المفاتيح والفأرة والطابعة وكل   الشاشةمثل الكمبيوتر يمكنك رؤيتها أو لمسها 
ناتتقسيم هذه المن العتاد، ويمكن   :(1-2)كما هو مبين بالشكل  إلى أربع مجموعات         مكو 

  (Input Units) اإلدخالوحدات  .1

 (Output Units) اإلخراج وحدات .2

 (System Unit)نظام وحدة ال .3

 (Storage Unitsوحدات التخزين ) .4

ّ
ّمكّونات(:ّال1-2الشكلّ) ّّ ّمادّيةالّّّّ  ّحاسوبللّّّّّ 

ّ

ّ:(Input Units)ّاإلدخالوحداتّّ-2-1
هذه الوحدات  ع          حيث تتنو   ؛ات إلى الحاسوبة إدخال البيان                          جهزة التي تتيح لك إمكاني  و األأهي تلك الوحدات 

  ها:                فيديو( ومن أهم  و ، صورةو صوت، و رقام، أو روف، ال البيانات )حشكأع       بتنو  
ّ(Keyboard): ّلوحةّالمفاتيح .1

،       رقمي ةة وال                                ستخدم في إدخال البيانات الحرفي           والتي ت   حاسوبلل          الرئيسي   اإلدخالجهاز عتبر لوحة المفاتيح    ت  
وهذا النوع يسهل (Wireless Multimedia Keyboard)        سلكي ةالال كما يوجد نوع حديث من لوحة المفاتيح

 .أمتار أو أكثر 5 حواليلمسافة تصل  عن وحدة النظام                          ك بلوحة المفاتيح بعيدا                  للمستخدم التحر  
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ّ(Mouse): ّالفأرة .2ّ
الشاشة وتتواجد  ىارة وتحديد الكائنات الموجودة علة لإلش                          ستخدمة في البيئة الرسومي                       ر الفأرة الوحدة الم       عتب     ت  

  (Wireless Mouse).  طلق عليها    وي  الالسلكية   الفأرة من ويوجد نوع. منها العديد من األشكال واألنواع
ّّّّّّ كرةّالتتبّّ .3 ّّّ  (Trackball):عّّ

مي        ة مصم      بي  ة ويستخدمها غال                 للفأرة التقليدي   ةبديلدخال وحدة إكرة التتبع  بر    عت     ت   
يمكن      دا ، ج               تحك ما  دقيقا  ر           م بالمؤش                نهم من التحك       تمك   ها    ألن  والتصاميم الدقيقة  الرسوم

تخدامها ا يمكن اس                                                                   للمستخدم التعامل معها بدوران الكرة فقط بأصابعه دون حركة الوحدة مم  
 .قة              في مساحات ضي  

ّ(Touchpad or Track pad):لوحةّاللمسّ .4
  (Touchpad)استخدام لوحة اللمس الحاسوبمستخدمي         ل بعض      فض     ي  
قوم المستخدم بحركة أحد أصابعه يعبارة عن لوحة صغيرة وهي لفأرة ا        بدال  من 
 لمحمول.ا الحاسوبشاشة  ىك عل        ر يتحر                      هذه الحركة إلى مؤش   ةترجم             عليها فيتم  

ّ:(Microphone or Mic)الميكرفونّ .5
 وتتوصيله بكارت ص          حيث يتم         اآللي   الحاسوبدخال األصوات إلى إلستخدم    ي  

ستخدام البرامج المناسبة يمكن إدخال الصوت إلى احدة النظام وبفي و لموجود ا
  .الحاسوب

ّ:(Touch Screen)شاشةّاللمسّ .6
تستقبل المدخالت       إن هاحيث  اإلدخالعتبر شاشة اللمس إحدى وحدات    ت  
يكون         وعادة   ،شاشة الكمبيوتر ىخدم عن طريق وضع إصبعه مباشرة علمن المست
جهاز ال                                                         من خالل قائمة اختيارات، وعندما يلمس المستخدم الشاشة يحس   االختيار

دخال االختيار لمعالجته   .                                                  باإلصبع ويقوم بتحديد مكانه وا 
ّّ الماسحّالضوئيّّ .7 ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ(Scanner) :ّ

 Optical Input)ة        الضوئي   اإلدخالأحد أجهزة                 الماسح الضوئي  عتبر    ي  

Device)   الحاسوبالمستخدمة في إدخال الرسومات والمستندات والصور إلى، 
 يسمح     مم ا ،      رقمي ةصيغة لى ة إ                 لمستندات الورقي  ا الجهاز الصور أو ل هذا     يحو   حيث
 .           اإللكتروني   بواسطة البريد إرسالها أوحفظها و بتعديل ومعالجة تلك الصورة،  لك
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 (Bar-Code Reader): جهازّقارئّالكودّ.8ّ

    ي  الماسح الضوئ                        السلع، ومن المعروف أن   ىقراءة الكود الموجود عليستخدم في 
دخاله  رموز  أو مسحه من صور أو نصوص                     يقوم بقراءة ما يتم     وبالحاس إلى           وا 

هناك بعض البرامج التي تقوم  ثم   (Bitmap Image)ة           صور نقطي    شكل  في
 التعرف الضوئي على الحروف برنامج  :منها ،بترجمة الصور إلى نصوص

(Optical Character Recognition- OCR)،  رنامج لتحويل يستخدم هذا البو
 .ر نصوص     محر                                        يمكن التعامل معه والتعديل فيه في أي                    شكل صورة إلى نص   ىالنصوص المأخوذة عل

 

ّرقمّيةالكاميراّال(ّّوWeb camالويبّ)كاميراّ.9ّ  ّّ ّّّ:(Digital Camera) 

صغيرة موضوعة على شاشة الكمبيوتر إلجراء        رقمي ةكاميرا الويب هي كاميرا 
         رقمي ا   ورن الص    خز     ت  عديدة حيث جاالت م ستخدم في   ت         رقمي ة، أما الكاميرا ال      ت صاالتا

بداخل الكاميرا. يمكن بعدها نقل هذه الصور بسهولة إلى جهاز  ضمن ذاكرة موجودة
 .برنامج خاص بمعالجة الصور                     معالجتها بواسطة أي       ثم  الكمبيوتر 

 

(Biometric Input (ّأجهزةّاألدخالّالبيولوجية 
 يوجد أجهزة ادخال تعتمد على الصفات البيولوجية لألنسان أهم هذه االجهزةهي:

 (Fingerprint Readerقارء بصمة اليد ) •

 (Face Recognition Systemأنظمة  التعرف على الوجه ) •

 (Voice verification Systemأنظمة التعرف على الصوت ) •

 (Hand Geometry Systemأنظمة التعرف على هندسة اليد ) •

 (Iris Recognition Systemأنظمة التعرف على قزحية العين ) •
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ّ: (Output Units)اإلخراجّوحداتّ-2-2
الوحدات  ع هذه                                                                التي تسمح بإظهار نتائج المعالجة التي قام بها الحاسوب، حيث تتنو  أو األجهزة وهي الوحدات 

 .فيديو(أو صورة،  أو صوت،أو رقام، أو أشكال المعلومات )حروف، أع       بتنو  
ّ:(Monitor)الشاشةّ -1

العديد من  ايتواجد منهحيث ة،             ة والرسومي                    المعلومات المرئي  لعرض الشاشة ستخدم    ت  
 :األخذ في االعتبار اآلتي      يتم   الحاسوبعند تقييم شاشة  .األشكال واألنواع

 ّقطرّالشاشة(Sizeّ  قاس بالبعد بين أعلى يسار الشاشة وأسفل يمين الشاشة    وي  (:

 .(Inch)قاس بالبوصة                وقطر الشاشة ي  

 ّّالدق ّّ ّّّ(ّ عندما  سبيل المثال ىعل ا،هب  (Pixels)المضيئة قاس بعدد النقاط            ة الشاشة ت      دق  : (Resolutionة
نقطة وعدد  640 الشاشة هيفي عدد النقاط األفقية           نعني أن   Screen Resolution 480 × 640    نقول

دت ما زا     وكل  . الشاشةفي ة                                                  نقطة وحاصل ضربهما يعطي عدد النقاط المضيئة الكلي   480 ة هي               النقاط الرأسي  
 (768×1024)و (600×800) وهناك شاشات .ة                         الصور في الشاشة أكثر دق  النقاط المضيئة كانت 

 .                  كارت الشاشة أيضا  لولكن  حسبالشاشة فة      لدق  هذا ليس      كل  حيث يرجع  (1024×1280)و (864×1152)و

 :(Printer)الطابعةّ -2

واق العديد األسجد في يو ة، و                                                األجهزة المستخدمة إلخراج المعلومات في صورة ورقي                        عتبر الطابعة من أهم     ت  
ستخدم تكنولوجيا مختلفة في العمل، وتختلف الطابعات من حيث السرعة في الطباعة        نوع ي                          من أنواع الطابعات وكل  

 هي:          انتشارا   الطابعاتوأكثر ودرجة وضوح النصوص 
ّّّ الطابعةّالنقطيّّّ .أ ّّّّ ّّ ّّّّ  (Dot Matrix Printer):ةّّّ

ناء تحدث بعض الضوضاء أثلكنها و  ،ها رخيصة الثمن                   ز هذه الطابعة بأن        تتمي  
 Impact)ة                                            هذا النوع من الطابعات اسم الطابعة التصادمي   ىطلق عل            الطباعة وي  

Printer)    الحرف ىعن طريق الضغط عل                        حيث أسلوب الطباعة يتم. 

 (Inkjet Printer):لحبرّاتّالنافثةّلطابعالّ .ب

 (No Impact Printers)ة         تصادمي  الغير الطابعات  من هذا النوع ىطلق عل   ي  

 Spray Droplets of)من الحبر                  قطرات صغيرة جدا  حيث تعتمد على مبدأ نفث 

Ink)    ي ستخدم ف                 ورق الطباعة، وت   واألشكال علىالحروف على الورقة لتكوين
 .نة والصور وكروت المعايدة                       طباعة المستندات الملو  
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ّ (Laser Printer):ةّ ّيّّالليزّراتّطابعالّ .ج
 هذا النوعو  ،الليزرة والتي تستخدم تكنولوجيا           التصادمي  هي من الطابعات غير 

، لحبرة لات النافثبطابع         مقارنة  ه عالي التكلفة                                ذو جودة عالية في الطباعة ولكن  
 .نة                                                   توجد طابعات ليزر أبيض وأسود وهناك طابعات أخرى ملو  و 

 :معاييرّتقييمّالطابعات

 :آلتية                                    يمكن تقييم الطابعات وفقا  للمعايير ا

  جودة الصورة(Image Quality) :  قاس بعدد النقاط في البوصة    وت   ة الطباعة      بدق             عرف أيضا      وت 

(dots per inch - dpi)   ة الطابعة                             لما زادت عدد النقاط زادت دق      فك. 

  السرعة(Speed) :  الدقيقةببعدد الصفحات  الطابعة قاس سرعة    وت (ppm - pages per minute)    

ّ:(Projector)سقاطّجهازّاإلّ-3
من نصوص وصور  الحاسوبمخرجات لعرض ستخدم            هو جهاز ي  

 .شاشة ىبشكل أكبر بكثير من العرض عل        خارجي   طحائ ىوأفالم عل

 (Plotter):الراسمّّ-4

 ة                  التصاميم الهندسي  طباعة ستخدم ل                          وهو جهاز يشبه الطابعة وي  
وجد أنواع تمختلفة. و ة وتصاميم الديكور والحدائق وبقياسات       عالني  واللوحات اإل

اك أنواع سطوانة وهنأع يستخدم القلم ونوع آخر يستخدم دة منه، فهناك نو       متعد  
 . (Robotic Arms) ة     آلي  تستخدم أذرع 

ّّ السمّّ -5 ّ  :(Speakers)اعاتّّّ

 ،دةد                                                    ستخدمة لسماع األصوات الناتجة من برامج الوسائط المتع                  هي الوسيلة الم  
 .يمكن سماع األصوات واألغاني      حتى  توصيلها بكارت الصوت        ويتم  

 :(System Unit)ّوحدةّالنظامّ-2-3

.     سي ةسااأل الحاسوب        مكو ناتيع وي  جمتالذي يح                      وهو الصندوق المعدني  
               ومنها العرضي   ( Tower          )البرجي                       مختلفة منها الطولي         شكاال  أهذه الوحدة  ذوتأخ

ن هذه الوحدة        وتتكو   ،ما يوضع تحت الشاشة            الذي عادة    Desktop))المكتبي
نات        ا  من الغالب   :اآلتية        مكو 
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  وحدة اإلمداد بالطاقة(Power Supply) 

   ألم االلوحة(Mother Board)  

 كروت األجهزة المادي ة                     (Hardware Cards:) 
   ة                        وحدة المعالجة المركزي(Central Processing Unit - CPU)  

 ( ذواكر الحاسوبMemories) 

  ة          الخارجي  وحدات التخزين(External Storage Units)  
ّ
 ّوحدةّاإلمدادّبالطاقة:(Power Supply) 

والذي يقوم   يشبك فيه السلك القادم من مصدر الطاقةالذيّع داخل علبة النظام                       هو ذلك الجهاز المتوض  
 نظام. داخل علبة ال      كاف ة        مكو ناتلتستخدم في تغذية الفولت( إلى تيار مستمر  220-110ار المتردد )             بتحويل التي  

 ّاللوحةّاألم(Mother Board):ّ
ميع ج         ها تضم                                عنصر من عناصر وحدة النظام ألن                        عتبر اللوحة األم أهم     ت  
ناتال شبيهها ت                        يت باللوحة األم حيث تم     م             ومن هنا س   حاسوبلل        داخلي ةال        مكو 

الوحدة م عتبر اللوحة األ          . لذلك ت  باألم التي تحتضن أطفالها وتحافظ عليهم
 اسوبالح        مكو ناتألنها تقوم بربط جميع        اآللي   الحاسوبفي        ساسي ةاأل

بعضها ببعض سواء بطريقة مباشرة مثل المعالج أو الذاكرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق كابالت مثل القرص 
ناتالصلب أو الطابعة، كما تسمح لهذه ال  بينها.  ت فيمابالتعاون والتنسيق وتبادل البيانات والمعلوما        مكو 

 ّمكّوناتال ّّ ّساسّيةاألّّّّ   ّّ ّ:(Mother Boardللوحةّاألمّ)ّّّ
 :اآلتية        مكو ناتن اللوحة األم من ال      تتكو  

 ة.                                    مقابس لتوصيل وسائط التخزين الخارجي   -1

 (RAM Slots)          عشوائي ةال شقوق الذاكرة -2
 .(Processor socketمقبس المعالج ) -3

 .      ساسي ةاأل الحاسوببيانات           خز ن فيهاتشريحة وهي  Biosشريحة البيوس  -4

 .الحاسوب        مكو ناتنواقل البيانات لنقل وتبادل البيانات بين  -5

 (Slots Expansion)      توس عشقوق ال -6

 .ة                                                               المنافذ المدمجة على اللوحة األم التي تسمح بتوصيل األجهزة الطرفي   -7
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 سّلتوصيلّوسائطّالتخزينّالخارجيّّمقاب ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ  :ةّ

 .SATAو   IDEمن المقابس هما مقابس  انيوجد نوعّ
 مقابسّمنّنوعIDE) ّّ:(Integrated Drive Electronics-ّ 

   انبسة حيث يوجد مق                لتخزين الخارجي  يوجد على اللوحة األم ثالثة مقابس لتوصيل وسائط ا
(Primary IDE ) و (Secondary IDE) ة                             صان لربط القرص الصلب وسواق      خص  م

لربط محرك      خص صم ويوجد مقبس أخر ،مسمار 40فتحة من      كل  ن        وتتكو  الليزرية األقراص 
 .FDDويرمز له     ا  مسمار  34تكون من ي( Floppy Disk Driverاألقراص المرنة )

 مقابس: SATA ّ
 SATA (Serial Advanced Technologyمقابس 

Attachment) ، وهي تقنية حديثة لربط األقراص الصلبة وسواقة
 األقراص الليزرية.

 ّعشوائّيةالّشقوقّالذاكرة  ّّّّ ّ ّّّ :(RAM Slots)ّ
 .        عشوائي ةالذاكرة الشرائح  تتوضع فيها ة عن شقوق هي عبار 

 (ّمقبسّالمعالجProcessor socket):ّ
فيه تركيب المعالج على اللوحة األم, ويختلف                      هو المكان الذي يتم  

من  ع                                مت له اللوحة، وهو عبارة عن مرب                                   المقبس بحسب نوع المعالج الذي صم  
 .ة بالمعالج       الخاص   األبرفيها فتحات صغيرة تدخل  ىعل يالبالستك يحتو 

 ّشريحةّالبيوس(BIOS - chip) :ّ
متوضعة وهي  BIOSنظام  ن عليها     مخز    ROMشريحة ذاكرة من النوع  هي عبارة عن

ّناء تشغيلأث       ساسي ةبالعديد من الوظائف األوتحتوي على برامج تقوم  على اللوحة األم
  وهي:ّالحاسوب

ناتجميع الل               الفحص الذاتي         عملي ةب BIOS يقوم الحاسوبفي بداية تشغيل  .1         مكو 
ائل زة للعمل أو عرض رسنها جاهأو  ها ال تحتوي على مشاكل           أكد من أن  للتوكذلك  الحاسوبة في        المهم         مادي ةال

 (Power On Self Test - POST). ى      تسم         عملي ة، هذه الن وجدتباألعطال إ

يقوم البيوس     ثم  التشغيل في أحد األقراص،  بالبحث عن نظام POST       عملي ةبعد االنتهاء من يقوم البيوس  .2
  (Booting).        عملي ةى هذه ال      وتسم          رئيسي ةلى الذاكرة الإ وتحميله بإقالع نظام التشغيل
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 ّنظامنواقلّال((System Bus:ّ
 ح              ( كما هو موض  Buses) بالنواقلى     سم                  ة عن طريق ما ي         اسوبي  الح        مكو ناتيكون التخاطب بين المعالج وباقي الّ

 (:2-2) الشكلفي 

 

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

 RAM(:ّناقلّالنظامّبينّالمعالجّوالذاكرة2ّ-2الشكلّ)

وهي  ،آخر على اللوحة األمإلى توجد على اللوحة األم ووظيفتها نقل البيانات من مكان أسالك نواقل النظام هي 
ّ: أنواع الكمبيوتر وهي ثالثةة تربط المعالج بباقي وحدات                          عبارة عن مسارات كهربائي  

 ّناقلّالعناوين(Address Bus)ّ:ن من خطوط نقل بين الذاكرة والمعالج         ة تتكو                         عبارة عن وصلة فيزيائي   ووه
 وتحمل عنوان الذاكرة الذي يريد المعالج التعامل معه. 

 ّناقلّالبيانات(Data Buses): ن من خطوط نقل بين المعالج وباقي          ية تتكو                        عبارة عن وصلة فيزيائ   ووه
 وتحمل البيانات التي يريد المعالج التعامل معها. الحاسوبوحدات 

 ّناقلّالتحكمControl Bus)):ّن من خطوط نقل بين المعالج وباقي         ة تتكو                         عبارة عن وصلة فيزيائي   وهو
ّ .ووظيفتها حمل وتوصيل األوامر الحاسوبوحدات 

 ّتوّسعشقوقّال  ّ ّ ّّ:(Expansion Slots)ّ
يمكن  كي صة ببعض ملحقات الكمبيوتر                          ستخدم لتركيب الكروت الخا     ت   Slotsهي فتحات       توس عشقوق ال

 : أشهرها ما يلي ويوجد العديد من أنواع الفتاحات ،توصيلها باللوحة األم
 ّوقّنوعّشقISAّ(Industry Standard Architecture):ّ هو من الشقوق القديمة والبطيئة حيث

 .منخفض وأداؤهحجم الكبير  ه    أن  كما  bit 16وبعرض  MHz 8د            يعمل بترد  
 ّوقّنوعّشقPCIّ(Peripheral Component Interconnect):ّ  القى هذا النوع من الشقوق انتشارا                                 

الصوت  مثل كرت الحاسوبصة لتركيب معظم بطاقات )كروت(                         ز بلونها األبيض وهي مخص         وتتمي   ،       واسعا  
 .وكرت الشبكة وغيرها
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 ّّشق ّّ ّّAGPّ(Accelerated Graphics Port): ّ عتبر شق     ي          AGP   الشاشة فقط،  ببطاقات       مختص

األخرى  ات     مكو نل نقل سريع  للبيانات بينها وبين ال                            بطاقة الشاشة تحتاج إلى معد                        والهدف من إصداره أن  
  . MHZ 66            ة هذا الشق  وتبلغ سرع .ها المعالج      وأهم  

 ّّالحاسوبمنافذّوصالتّملحقات(Ports):ّ
( عةلوحة المفاتيح والشاشة والطابرة، و أ)مثل الفة                                                      المنافذ هي أماكن توصيل بعض ملحقات الكمبيوتر الخارجي  

ّّ:( وهي7الشكل )في حة      موض  باللوحة األم وأهم المنافذ التي توجد على اللوحة األم 

ّ
 ّالحاسوب(:ّمنافذّملحقات7ّالشكلّ)

ّّ:(Serial Ports)منافذّمتواليةّّ–1ّ
ذا رسال البيانات بالطريقة المتتالية ويحتوي هإل الحاسوبستعمل هذا المنفذ من طرف    ي  

أن يحتوي على منفذين متتاليان يسميان  حاسوبالمنفذ على تسعة أرجل ويمكن لل
COM1  وCOM2   يانات وهذا النوع يقوم بإرسال البستخدم هذه المنافذ في توصيل الفأرة أو لوحة المفاتيح     وت

ّ .ة                 بت واحد في المر   ل      بمعد  
 :Parallel Port))منافذّمتوازيةّّ–2ّ
ازية  رسال البيانات بالطريقة المتو إل الحاسوبستعمل هذا المنفذ من طرف    ي  

أن يحتوي  حاسوبويمكن لل       ثقبا   25نثوي يحتوي على لمنفذ هو أوهذا ا
                                  لتوصيل الطابعة أو الماسح الضوئي   ستخدم هذه المنافذ    وت  ...  LPT2و  LPT1ان                           على منفذين متوازيين يسمي  

  .الواحدة ة         في المر  بت  8ل                       بإرسال البيانات بمعد  النوع هذا       يقوم  و 
PS/2ّّ))منافذّّ–3ّ
لوحة المفاتيح وهما متشابهان من حيث وصيل الفأرة و لت صين     مخص   ما عبارة عن منفذينوه

 بنفسجياللون     ال  و لفارة لص          خضر مخص  األون للاهما مختلفان من حيث اللون ف    أن             الشكل إال  
 .منافذ متوالية حديثة PS/2عتبر منافذ الـ    ت  و ص للوحة المفاتيح.      مخص  
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 USB-:(Universal Serial Busالتسلسليّالعالميّ)ّمنفذالّ-4

جهاز من األجهزة الملحقة                           يمكن استخدامه لتوصيل أي   
 لتي ا بالحاسوب. ويمتاز عن غيره بسرعته في نقل البيانات

 .        مختلفا      ا  جهاز  127يدعم توصيل عدد من األجهزة يصل إلى  وهوميجا بايت في الثانية  480تصل إلى 
ّّ:(DB-15F -Monitor Portمنفذّالشاشةّ)ّ-5

والذي يتيح توصيل كبل        ثقبا   15منفذ الشاشة هو منفذ أنثوي يحتوي على 
 .حاسوب        سنا  بال 15الشاشة الذي يحتوي على موصل ذكري فيه 

 ّ:(LAN Portمنفذّالشبكةّ)ّ-6

نوع ايثرنت                                                  نواع من بطاقات الشبكة ولكن أكثر األنواع شيوعا  هوهناك ثالثة أ
(Ethernet والبطاقات التي تدعم هذا النوع تحتوي على منفذ نوع )RJ45   10بسرعة 
 مجدولة.ال ابالتالمستخدمة مع هذا النوع الكابالت ميجابايت في الثانية والك 100و أ

ّ:(Audio Portمنافذّالصوتّ) -7
دمج م ن يكونوكارت الصوت يمكن أ .ن بكارت الصوتاعات والمايكرفو                                 منافذ الصوت هي نقطة توصيل السم  

                     نفصال  على شكل منفصل.متي مع اللوحة األم وممكن أن يأ
 ّمادّيةكروتّاألجهزةّال  ّّّّّ(Hardware Cards):ّ

ألم ة على اللوحة ا     توس عب في فتحات ال           صغيرة ترك  ة                    هي لوحات إلكتروني   Cardsالكروت أو البطاقات 
 وذلك كي يمكن توصيل أحد ملحقات الكمبيوتر مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغيرها. 

ّ:(AGP Cardكرتّالشاشةّ)ّ–1ّ
تكون مدمجة مع اللوحة أن أو ممكن  AGPنوع بشق  ة توضع         لكتروني  إهي بطاقة 

 .على الشاشةاألم ووظيفتها إظهار نتائج المعالجة 
ّمكّونات ّّ ّّ:وطريقةّعملهاّالعرضّبطاقةّّّّ 

ظهار الصو           بسيط مهم   حاسوبيمكن اعتبار بطاقة العرض نظام  رة                               ته معالجة الرسوم وا 
 :آلتيةا        رئيسي ةمن األجزاء ال        تتألف  بطاقة فيديو حديثة      أي      ن     ا  و 

 الرسوميعالجّالم:ّّ
كبير من أعباء     ء  يقوم بتخفيف عب فهو بطاقة الفيديو،ة في                       هو المكون األكثر أهمي            الرسومي   عالجالم     إن  

 .                                                           وهو بهذا يعتبر كمعالج ثاني أو معالج مساعد للمعالج الرئيسي                                المعالجة من المعالج المركزي  
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 ظهارذاكرةّاإل:ّ
ر من أكبها حجم             من أن تكون                                          هي تخزين جميع بكسالت الشاشة، لذا فال بد  ذاكرة االظهار وظيفة      إن  

ة الذاكرة          دان كمي          ان يحد                    هناك عامالن أساسي  و  تشغيل البطاقة      يتم        حتى  حجم التخزين الذي تتطلبه بكسالت الشاشة 
 الالزمة للعرض، هذان العامالن هما:

كبر أ ة                                  لة للصورة وبالتالي يجب توفير كمي                       ل عدد البكسالت المشك           وهي تمث   (:Resolutionالكثافةّالنقطيةّ) -أ
 عند ازدياد الدقة. أيمن الذاكرة عندما تزداد بكسالت الصورة 

ّّ العمقّاللونيّّّ-ب ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّّ(Color Depth):   لون ضمن مجموعة األلوان      كل  ل عدد البتات المستخدمة لوصف       ويمث
 .8,16,24,32ويمكن أن تأخذ القيم 

 :(Sound Card )ّكرتّالصوتّ-2
 و Speakersرات الصوت                        وهو يستخدم لتوصيل مكب   PCIعلى فتحة توسعة من نوع          ب عادة      رك            هو كرت ي  

تها معالجة ة دقيقة وظيف                                    يحتوي كرت الصوت على شرائح إلكتروني  المايك، 
لى اللوحة األم أو الكمبيوتر.أثناء خروجه أو دخوله من و في الصوت                                ا 

ّ:(Network Adapterكرتّالشبكةّ)ّ–3ّ
ة         المحلي   الشبكات كابالتكرت الشبكة هو كرت يسمح بتوصيل أحد 

نوع       لكل      ن  إو  وذلك لتوفير وسط ناقل بين الكمبيوتر بالكمبيوتر
 ة بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكة.       الخاص   ابالتمن أنواع الك
قبال م في إرسال واست                      لكرت الشبكة هي التحك         ساسي ةالوظيفة األ

 .آلخر داخل الشبكة بيانات من جهازال
ّ
 

 

 

 

 

 

 


