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 المقدمة
 

علمٌة  وأقساماستحداث فروع  إلىشرعت المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً فً وزارة التربٌة 

تعاظم فً الوقت الحالً اعتماد المجتمع المنظم على  أنبعد  اإلعالمجدٌدة ومنها تكنولوجٌا 

، حتى أضحت ضرورة من ضرورٌات العصر خاصة بالمقارنة مع أنواعهاكل التكنولوجٌا ب

دورها الفاعل فً مختلؾ المٌادٌن االجتماعٌة ، االقتصادٌة ، الثقافٌة والسٌاسٌة ومع تطور 

ً المعالجة الرقمٌة للبٌانات زادت فالوسائل االلكترونٌة فً المجتمعات الحدٌثة واستخدامها 

 الذي ٌمثل امتالكاً لقدرة تنافسٌة على الصعٌد الدولً . اإلعالمتكنولوجٌا  أهمٌة

 

تزوٌد الطالب بالمعارؾ العلمٌة الالزمة فً التعرؾ على األسس  إلىهدؾ هذا الكتاب ٌ

ووسائل االتصال . ٌضم الكتاب  واإلعالمالكهربائٌة واإللكترونٌة والتصوٌر الفوتوؼرافً 

الموصالت مثل  وأشباهالثانً قانون أوم و األولثمانٌة فصول تم االستعراض فً الفصل 

  .والدوائر المدمجة ، المكبرات والمذبذبات وأنواعهاالثنائٌات والترانزستورات 

 

أجزاء آلة التصوٌر، المسجالت الحساسة وعملٌات الطبع فً الفصل الثالث تم شرح 

 ، وحدات Hardwareوالتحمٌض .الفصل الرابع  ٌوضح المكونات المادٌة للحاسوب 

 األنظمةبٌنما ٌقدم الفصل الخامس دراسة  Memoriesاإلدخال واإلخراج ، الذاكرات 

مكونات شبكات الى . تطرق الفصل السادس  األنظمةالعددٌة بؤنواعها والتحوٌل بٌن 

 الحاسوب وطوبولوجٌة وجؽرافٌة هذه الشبكات وأإلٌثٌرنت والبروتوكول .

 

 إنشاءتصفحات ، تصمٌم مواقع اإلنترنت وكٌفٌة ٌوضح الفصل السابع مفاهٌم اإلنترنت والم 

ٌبٌن ماهٌة االتصال،  واألخٌر. الفصل الثامن   Front Pageبرنامج  باستخدامموقع 

خصائص عملٌة االتصال ، أنواع وسائل اإلعالم وخصائصها ، فن التحرٌر الصحفً وفن 

 .الخبر الصحفً
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ب باألسلوب السهل والمبسط ، كما نرجو أن نكون قد وفقنا فً عرض محتوٌات هذا الكتا

)صباح مهدي علً محمد كتوردالخبٌرٌن العلمٌٌن ال إلىونتقدم بالشكر واالمتنان 

والخبٌر اللؽوي الدكتور  ٌب الربٌعً(ب)ماخد عبود عون حالمساعد  األستاذو  سوي(والم

واللؽوي التقٌٌم العلمً  إجراءلجهودهم المبذولة فً  )عبد الحسن خضٌر عبٌد المحٌاوي (

 لفصول هذا الكتاب والى جمٌع من ساهم فً انجاز هذا الكتاب ومن هللا التوفٌق .

 

 المؤلفون  
 

 م 2013 -هــ   1434                                                                           
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 األهداف :

 الثنائٌات ،  اإللكترونٌةإلى التعرؾ على األسس الكهربائٌة و: ٌهدؾ هذا الفصل الهدف العام    

 وأنواعها وتطبٌقاتها وأنواع الترانزستورات والدوائر المدمجة  .                        

 

 :بعد أن تكمل هذا الفصل سوؾ تكون قادراً على أن األهداف الخاصة: 

 .   تعرف التٌار الكهربائً  .1

 مثل المقاومات والمتسعات والملفات والمحوالت. اإللكترونٌةٌة وتعرف العناصر الكهربائ  .2

 تطبق قانون أوم . .3

 مختلط ( .    – توازٍ  –للدوائر الكهربائٌة  ) ربط تواٍل  تخد الفولتٌة والتٌار والمقاومة المكافئة .4

 تعرف الخالٌا الكهربائٌة والبطارٌات . .5

 . والثنائٌات  Nوالنوع  Pتكوٌن النوع ب تكون عارفا   .6

 ( .   ( ICتعرف الترانزستور بأنواعه والدوائر المدمخة  .7
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 يحخىياث

 تمهٌد 

   ًنواعهأ -التٌار الكهربائ 
 الخالٌا والبطارٌات 
   وم  أقانون 
   التوازي  -التوالًربط المقاومات على

 المختلط –
  المتسعات الكهربائٌة والملفات

 والمحوالت 
 الثنائٌات  -أشباه الموصالت 
  الترانزستور والدوائر المدمخة ومكبر

 العملٌات 
 
 

 األسس
الكهربائية 
 واإللكترونية
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 الفصل األول

 اإللكترونٌةاألسس الكهربائٌة و

 : التٌار الكهربائً   1 - 1

ارٌممة، فٌممإدي ذلممل إلممى حركممة إذا تممم توصممٌل سمملل مممن النحمماس مممع مصممدر للطاقممة الكهربائٌممة مثممل البط

 للتٌار الكهربائً. اً االلكترونات داخل السلل، ومن ذلل نستنتج تعرٌف

هو كمٌة الشحنة المارة فً موصل تحت تؤثٌر قوة خارجٌة ناتجة من مصمدر كهربمائً  التٌار الكهربائً:

 ( . 1 – 1كالبطارٌة الحظ الشكل ) 

 نات ) اتخاه التٌار من الموخب إلى السالب ( التخاه االلكترو ا  وٌكون اتخاه التٌار معاكس

 
 ( الفرق بٌن اتخاه التٌار الكهربائً وااللكترونً 1 – 1الشكل ) 

 

 و تمثل المعادلة اآلتٌة طرٌقة حساب قٌمة التٌار الكهربائً : 

 

t

q
I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع التٌار الكهربائً :    2 –1

 التٌار المستمر:  -1

( ، ومن مصادر التٌار  2 – 1مع مرور الزمن الحظ الشكل )  ر الذي تبقى قٌمته واتجاهه ثابتانتٌاهو ال

 المستمر مثالً المركم الرصاصً ) البطارٌة ( المستخدم فً السٌارات.

 : إذ إن
  I   ) أمبٌر ( التٌار :A) ) 

  q ) الشحنة الكهربائٌة ) كولوم :(c )  

t  ) الزمن ) ثانٌة :( s ) 

 إلى الملً أمبٌر والماٌكرو أمبٌر .    A ( 10 )حول:  (  1-1مثال ) 

 الحل :
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 ( التٌار المستمر 2 – 1الشكل ) 

 

 التٌار المتناوب: 2

، ومممن مصممادر التٌممار  ( 3 –1الحممظ الشممكل ) هممو التٌممار الممذي تتؽٌممر قٌمتممه و اتجاهممه مممع تؽٌممر الممزمن

 التً تزود المنازل بالتٌار الكهربائً.ن محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة المتناوب التٌار المتولد م

 
 ( التٌار المتغٌر 3 – 1الشكل ) 

موجات التٌار المتناوب منهما الموجمة الجٌبٌمة والموجمة المربعمة وموجمة  ( ٌوضح أشكال 4 –1الشكل ) 

 ن المنشار. س

 
 ( أشكال موخات التٌار المتناوب 4 – 1الشكل ) 

 التٌار النبضً :  -3

 وهو تٌار مستمر تتؽٌر قٌمته دورٌا وال ٌؽٌر اتجاهه .  للتٌار النبضً الً ( ٌوضح أشكا 5 – 1الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 (  التٌار النبضً 5 – 1الشكل )
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  Electrical Cells and Batteriesالخالٌا ) األعمدة ( الكهربائٌة والبطارٌات  1-3

  الٌاـ( وهذه الخ D .Cتمر ) ـائل تولٌد التٌار الكهربائً المسـدى وســـٌة هً إحـائـالٌا الكهربـإن الخ

 ) البطارٌات ( نوعان هما : 

 .   Primary  Cellsالخالٌا االبتدائٌة  -أ 

 .Secondary  Cells الخالٌا الثانوٌة  -ب  

 بتدائٌة : الخالٌا اال -أ 

هً أدوات ٌمكن بوساطتها تحوٌل الطاقة الكٌمٌائٌة إلى طاقة كهربائٌة وتتكون من موصلٌن موضموعٌن 

فً محلول كٌمٌائً تؤثٌره فً أحدهما ٌختلؾ عن اآلخر مما ٌسبب حدوث فرق جهد بٌن الموصلٌن وهً 

 على أنواع :

 كالنشٌه .( عمود ال3       ( العمود الخاف .2      ( عمود فولتا .1

أكثر هذه األعمدة استعماالً ، و ٌتركب من إناء مصمنوع ممن الخارصمٌن ٌمثمل القطمب  العمود الخافعد ٌُ 

السـالب. وٌحاط بعجٌنتٌن األولى نشارة الخشب والرمل والقار لمسل عمود الكاربون فً مكانه وكلورٌمد 

ن ثنائً أوكسـٌد المنؽنٌمز والكماربون. الخارصٌن وكلورٌد األمونٌوم والماء من الداخل  والثانٌة عجٌنة م

ق.د.ك = وفً القلب قطب من الكاربون ٌمثل القطب الموجمب، والقموة الدافعمة الكهربائٌمة لهمذا العممود ) 

 ( . 6 –1(. الحظ  الشكل رقم )  فولت 1.5

 
 ( األعمدة الخافة 6 – 1الشكل ) 

قصممٌر األجممل لعممدم سممهولة تجدٌممد أجزائممه. وٌمتمماز هممذا العمممود بخفممة وزنممه و سممهولة اسممتعماله ، إال أنممه 

 الصؽٌرة .  اإللكترونٌةوٌستعمل العمود الجاؾ بكثرة فً مصابٌح الجٌب والرادٌو واألجهزة 

 الخالٌا الثانوٌة:  -ب

 وتسمى أٌضا البطارٌات السائلة أو الكٌمٌائٌة ) كبطارٌة السٌارة ( وٌتم تصنٌعها وفق اآلتً:

 . ( Pb )صاص . اللوح السالب من مادة الر1

 . ( PbO2 ). اللوح الموجب من مادة ثانً أوكسٌد الرصاص 2

 . تجمع األلواح السـالبة سوٌة وتربط بتوصٌلة من الرصاص ذات نهاٌة بارزة تكّون القطـب3

 السالب ومثلها للقطب الموجـب .    

 صـلب. توضع المجموعات داخل صـندوق أو علبة مصنوعة من مادة عازلة مثل المطاط ال4
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 حامض الكبرٌتٌل المخفؾ . الذي ٌحتوي   

 فولت . 2. ق.د.ل للعمود الواحد = 5

مٌائٌممة تقممول أن : ) إذا ؼمممر لوحممان تعتمممد فكممرة عمممل البطارٌممة السممائلة ) الكٌمٌائٌممة (  علممى قاعممدة كٌ

، فمنن همذا الحمامض سمٌعمل  ( وٌسممى اإللكترولٌمت )من نوعٌن مختلفٌن فً حامض كٌمٌائً  موصالن

لى فصل اإللكترونات من أحد اللوحٌن ، وترسٌب هذه اإللكترونات على اللوح اآلخر ، مما ٌمإدي إلمى ع

 ( ٌوضح شكل البطارٌة السائلة. 7 – 1نشوء فرق جهد بٌن اللوحٌن الموصلٌن (. والشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( البطارٌة السائلة7-1الشكل ) 

لمى توحـمـٌد الفولتٌمات المسمتخدمة فمً البطارٌمات ،نمذكر ٌمكن إعادة شحنها. لقد اتفق ع امٌزاتها أنهومن 

البطارٌمات السمائلة مثمل  ( فولمت ، وفولتٌمات 9( و )  6( و )  1.5منها فولتٌة البطارٌات الجمـافة مثمل )

( ٌمثل رمز العمود الكهربائً والبطارٌمة وهمً  8-1( فولت. والشكل ) 24( فولت و ) 12فولت )  (6)

 تمثل ) ق.د.ل(. 

 
 ( رمز العمود الكهربائً و البطارٌة 8 – 1ل ) الشك

 

 Connection of Batteriesتوصٌل األعمدة والبطارٌات     1-3-1

 : توصٌل عدة بطارٌات فً الدائرة الكهربائٌة وٌكون توصٌلها بطرق ثالث ىأحٌانا إلنحتاج 

 . In Series Connection  التوصٌل على التوالً -1

 . Connection In Parallelالتوصٌل على التوازي -2

 ( 9-1الحظ الشكل ) .Compound Connection التوصٌل المختلط -3
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 ( توصٌل البطارٌات على التوالً والتوازي والمختلط  9 – 1الشكل ) 

 

 :  Ohm’s Lawقانون أوم   4. 1

، وقممد علممى بعممض بعضممهاتعتمممد قممٌم الفولتٌممة ) فممرق الجهممد (  والتٌممار والمقاومممة فممً الممدائرة الكهربائٌممة 

اكتشؾ العالم األلمانً جورج أوم أن لجمٌع المواد نوعاً من المقاومـة أممام التٌمار الكهربمائً الممار فٌهما، 

وأن المقاومة األكبر التً تبدٌها المادة تفرض تسلٌط جهد كهربمائً أكبمر لضممان سمرٌان التٌمار. وأثبتمت 

 العوامل األساسٌة للدائرة الكهربائٌة:فرق الجهد  التجارب التً أجراها العالم أوم ، وجود عالقة تربط

(V   ( والمقاومة )R  ( والتٌار ) I.) 

أن التٌار المار فً دائرة مغلقة ٌتناسـب طردٌا  مع مقدار فرق الخهد المسبب  لمرور هذا  : وتنص على

 التٌار وعكسـٌا  مع مقدار مقاومة الدائرة.
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 وهذا ما ٌسمى بقانون أوم ،  أي أن:

 

 

 

تساعدنا هذه المعادالت علمى حسماب قٌممة التٌمار والفولتٌمة والمقاوممة فمً المدائرة الكهربائٌمة. فمنذا عرفنما 

كمٌتٌن ألمكن الحصول على الكمٌة الثالثة بوساطة قانون أوم. وٌمكن حفظ قانون أوم بسهولة عن طرٌق 

 المثلث اآلتً:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لـــالح

 

 

 ة اآلتٌة:          بتطبٌق العالق  

 
 

 :(   2-1 )مثال 

(  Rالمار فً الدائرة عندما تكون قٌمة المقاومة  )  (  Iأوجد مقدار التٌار ) 

 .(    10  – 1معلومتان للشكل )    Eمصدر الجهد) الفولتٌة  ( وقٌمة 

 

 ( مثال تطبٌق اوم 10 – 1الشكل ) 
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 ( : Iتكون قٌمة التٌار ) 

 
 

 

 

 

 

 
( تطبٌق قانون اوم 11 – 1الشكل )   

 : لـــــالح

 

 

 بتطبٌق العالقة اآلتٌة:          

 
 : (Rتكون قٌمة مقاومة المصباح  ) 

 
 

 

 

 

 

 

 ( :  3 -1( مثال 

( ومصدر الخهد ) الفولتٌة (  I( عندما تكون كل من قٌمة التٌار )  Rقٌمة المقاومة )  دوخأ

E   ( 11 – 1معلومتان كما فً الشكل ) . 
 

 : (  4 - 1مثال ) 

(  I(  عندما تكون كل من قٌمة التٌار )  Eقٌمة الفولتٌة المخهزة من البطارٌة )   دأوخ

 ( .  12 – 1( معلومتان كما فً الشكل ) R والمقاومة ) 
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 ( تطبٌق قانون اوم 12 – 1الشكل ) 

 الحل:

 

 

  بتطبٌق العالقة اآلتٌة:      

 
 

 وتكون قٌمة الفولتٌة المجهزة من البطارٌة :

 

 : ربط المقاومات 5-1 

 هناك ثالثة طرائق لربط المقاومات فً الدوائر الكهربائٌة وهً : 

 : ( ٌوضح دائرة توالً والخواص األساسٌة لهذه الدائرة 13 – 1الشكل ) . الربط على التوالً : 1

 
 على التوالً( توصٌل المقاومات  13 - 1الشكل ) 

 التٌار متساوي الشدة فً  نقاط الدائرة جمٌعها: -أ

IT  =  I 1  =  I 2  =  I 3 

 مجموع فرق الجهد على المقاومات ٌساوي فرق الجهد على طرفً البطارٌة: -ب

VT  =  V1  +  V2  +  V3 

 القٌمة الكلٌة للمقاومة تساوي حاصل جمع قٌم المقاومات:  -جـ

R T  =  R1  +  R2  +  R3 
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 . الربط على التوازي :2

 بالخصائص اآلتٌة : ةهذه الدائر( دائرة توازي، وتتمٌز  14 – 1ٌبٌن الشكل ) 

 

 ( توصٌل المقاومات على التوازي 14 – 1الشكل ) 

 :ي لجهد على المقاومات جمٌعها متساوأ ( ا

VT =  V1  = V2  = V3 

خالل كمل مقاوممة  من فً كل مقاومة، والتٌار المارب( التٌار الكلً ٌساوي حاصل جمع التٌارات المارة 

 ٌتناسب تناسبا عكسٌا مع قٌمة تلل المقاومة:

IT  = I 1 + I 2 + I 3 

حمدة ،  ىالمقاوممات علمجـ( مقلوب المقاومة الكلٌة لعمدة مقاوممات ٌسمـاوي مجمـموع مقلموب كمل ممن همذه 

ة المقاومممة  المكافئممة فممً الممدائرة وكلممما ازداد عممدد المقاومممات المربوطممة علممى التمموازي انخفضممت قٌممم

 الكهربائٌة:

 

 : على التوازي  فالمقاومة المكافئة      R1  ,  R 2فً حالة ربط مقاومتٌن 

 

 

 

 : . الربط المختلط3
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تشتمل الدوائر الكهربائٌة عادة على أنواع ربط تتركب ممن ربمط التموالً وربمط التموازي للحصمول علمى 

الممدائرة  للتٌممار فممً الممدائرة. وعنممد حسمماب قٌمممة المقاومممة المكافئممة تبسممطفممرق جهممد مختلممؾ وقممٌم مختلفممة 

  .(15 –1وتحسب المقاومة للدائرة المبسطة الناتجة الحظ الشكل ) المركبة إلى دائرة تواٍز أو دائرة توالِ 

 
 ( دائرة ربط مختلط للمقاومات  15 – 1الشكل ) 

 :  Electric Capacitorsالمتسعات الكهربائٌة     1-6

لخزن الطاقة الكهربائٌة تتكون من  ( Component )( بؤنها عنصر  ( Capacitorتعًرؾ المتسعة 

(. ووحدة قٌاسها  16 – 1(  كما فً الشكل )  Cلوحٌن موصلٌن ٌوضع بٌنهما عازل وٌرمز للمتسعة )

مثل    دلذلك صنعت المتسعات بوحدات اقل من الفاراوهً وحدة كبٌرة للسعة  F( Farad )الفاراد 

 . (pF)و  والبٌكوفاراد  (nF)،  والنانوفاراد  (µF)  الماٌكروفاراد 

 
 ( رمز المتسعة 16 – 1الشكل ) 

FF

nFF

pFF

6

9

12

101

101

101







 
 ٌمكن تصنٌف المتسعات على نوعٌن رئٌسٌن كما ٌأتً : :  انواع المتسعات 1-6-1

 ابتة أنواع عدٌدة مثل :المتسعات الث :(   Fixed capacitors   المتسعات الثابتة )  -1

 Mica capacitors متسعات الماٌكا -آ  

    Ceramic Capacitors متسعات السٌرامٌك  -ب

Plastic Film Capacitor المتسعة الكٌمٌاوٌة    -ج  

 .(  17 -1الحظ الشكل )  Tantalum Capacitors التنتالٌوم متسعات  -هـ 

 

 

 

 

 السٌرامٌل                  الماٌكا                     الكٌمٌاوٌة          التنتالٌوم                      

 ( متسعات كهربائٌة مختلفة 17-1الشكل ) 
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 :Variable Capacitors   المتسعات المتغٌرة  -2

 ( . 18 -1وهً التً ٌمكن التحكم فً سعتها أما ٌدوٌا أو آلٌا وٌرمز لها كما فً الشكل )

 
 ( المتسعات المتغٌرة ورمزها 18 - 1الشكل ) 

 :  inductorsالملفات    1-7

وعنمد سمرٌان التٌمار فمً همذا السملل فننمه ٌقموم  ( ،19 -1الحمظ شمكل ) عن سملل ملفموؾ ، عبارة الملؾ

ٌسمري بمالملؾ نتٌجمة  يبالتٌمار المذالطاقمة تعممل علمى مقاوممة أي تؽٌٌمر  هٌة همذـمـمؽناطٌسبتخزٌن طاقمة 

 تسمممى وٌقمماس معامممل الحممث الممذاتً للملممؾ بوحممدة.الحثٌممة ةانعمممالظمماهرة بالمه الحممث الممذاتً. وتسمممى هممذ

 .(Henry) الهنري

 
 ( الملف الكهربائً والصورة الرمزٌة له19-1شكل )

 : أنواع الملفات 1-7-1

 : ٌمكن تصنٌف الملفات على األنواع اآلتٌة

مثممل ملفممات ذات قلممب همموائً  ًلاإلطممار الممداخداخممل  فممً تصممنؾ الملفممات وفقمماً للمممادة التممً تشممؽل الحٌممز

  .( لملفات مختلفة 20 – 1وملفات ذات قلب حدٌدي و ملفات ذات قلب من مادة الفٌراٌت الحظ الشكل )

 
 ( ملفات مختلفة 20 – 1الشكل ) 

 المحوالت الكهربائٌة 1-8

من جهة إلى جهمة أخمرى  متحركة تستخدم لنقل القدرة الكهربائٌة أٌة أجزاءوى على ساكنة ال تح أداةهو 

ٌُسمّمى . والتٌمار ( ممع المحافظمة علمى التمرددهمذه القمدرة )الجهمد  تقمٌم مكونماوذلل بتؽٌٌر  الملمؾ وعمادة 

ٌُسّمى الملؾ المتصل بالحمل  لالمتص  الحظ الشكل .يبالملؾ الثانوبمصدر الجهد بالملؾ االبتدائً كما 

  (1 – 21 . ) 
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 الصورة الرمزٌة  ( المحول الكهربائً و21 - 1) شكل

 تصنٌف المحوالت :1  -1-8

 :المحوالت بحسب مخاالت استعماالتها على فٌمكن تصنٌ

 ىً تقوم بتحوٌل جهود القدرة الكهربائٌة من مستو :( Power Transformers) محوالت القدرة -1

 .ةالمنزلٌ االستخداماتنقل القدرة الكهربائٌة وفً شتى مجاالت التصنٌع وفً  ًوتستعمل ف إلى آخر ،

على قٌم مختلفة للجهد  لتستعمل للحصو :(Regulation Transformers ) محّوالت التنظٌم -2

 فً محطات القدرة ومراكز األبحاث و التحكم اآللً.

 لوتستخدم بشك وشكل النبضة (f) محوالت لتغٌٌر عدد أطوار التٌار الكهربائً المتناوب والتردد -3

 .وتكون ذات قدرة قلٌلة اآللً  مالسلكٌة والتحكواالتصاالت  ةٌاإللكترون األجهزةأساسً فً 

المتوالٌة  التٌار مثل محوالت :  ( Measurement Transformers)محوالت القٌاس -4

 لوحات التوزٌع والتؽذٌة. القٌاسات الكهربائٌة وفً ًوتستخدم فومحوالت الجهد التفرعٌة 

 :وتصنف من حٌث نسب تحوٌلها إلى

إلى جهد  V1 األولً المرتفع ؾجهد الملتقوم بتحوٌل  (Step Down): خافضة للخهد محّوالت -1

 ( .  22 – 1، الحظ الشكل ) V2 ( V1>V2)  منخفض

 
 ( محولة خافضة للفولتٌة 22 -1 ) شكل

 إلى جهد مرتفع للثانوي V1 تقوم بتحوٌل جهد الملؾ األولً(Step Up): محوالت رافعة للخهد - 2

(V1<V2 ) V2 ، ( 23-1الحظ الشكل )  . 
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 ( محولة رافعة للفولتٌة23-1شكل)

 :(Simiconductorsالمواد شبه الموصلة )    9 - 1

( تتؽٌر تؽٌراً كبٌراً   Si(  والسٌلٌكون ) Geلقد وجد ان خواص المواد شبه الموصلة مثل الجرمانٌوم ) 

( و P)P-Type( لتكوٌن المادة (Asباضافة بعض المواد الشائبة لها ]خماسٌة التكافإ مثل الزرنٌخ 

 .(24–1( الحظ الشكل )( N) N-Typeلتكوٌن المادة  ( Ga)ثالثٌة التكافإ مثل االندٌوم او الكالٌوم 

والمادة الناتجة من عملٌة التطعٌم تسمى المادة  (Doping)ن عملٌة اضافة الشوائب تدعى بالتطعٌم ا

مثل الثنائٌات والترانزستورات  اإللكترونٌةع المكونات لتصنٌع جمٌ (Extrinsic)شبه الموصلة المشوبة 

فً االنظمة  اإللكترونٌة(  Chipsوالرقاقات ) ( Integrated Circuits ) والدوائر المدمجة المتكاملة

  .الرقمٌة

 
 Nو النوع  P( اشباه الموصالت للنوع  24 – 1الشكل ) 

فسٌبقى هنال الكترون حر أو طلٌق ال ٌكّون  دةت بالمدار الخارجً للمادة المزٌبوجود خمسة الكترونا

 اً طلٌق اً آصرة مع بقٌة االلكترونات الخارجٌة للذرات القرٌبة .وتسمى ذرة الزرنٌخ التً أعطت الكترون

.وعند اضافة شوائب ثالثٌة التكافإ مثل  اً طلٌق اً النها وهبت او منحت الكترون  Donor)ذرة واهبة ( 

ر التكافإ للذرات الشائبة سٌلٌكون او الجرمانٌوم فبوجود ثالثة الكترونات بمدااالندٌوم والكالٌوم الى ال

سٌكّون نقصاً او ثؽرة فً عدد االلكترونات الالزمة لتكوٌن اآلصرة مع بقٌة الذرات المجاورة  المزٌدة

نقص  نممن ذرة اخرى لسد الفجوة الناتجة  اً وستقبل او تاخذ الكترون Holeى هذه الثؽرة بالفجوة موتس

 .(  25 – 1الحظ الشكل )  (Acceptor)الكترون وبهذا تسمى ذرة قابلة 
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 لكترونات الحرة( الفخوات واإل 25 – 1الشكل ) 

 ( :Diodesالثنائٌات )  10 – 1

بطرٌقة االنتشار  Nوسالب  Pمن دمج مادتٌن من شبه الموصل موجب  P-Nٌمكن تصنٌع وصلة 

 . P-N( P-N junction )ٌطٌاً للوصلة ( ٌوضح رسماً تخط 26 – 1والشكل ) 

 

 P-N( الوصلة ) الحاخز (  26 – 1الشكل ) 

وهً  Nٌشٌر رأس المثلث الى منطقة  إذ(   27– 1الحظ الشكل )   ( Diode )وٌدعى بالثنائً 

 وهً االنود .  Pالكاثود بٌنما تشٌر قاعدة المثلث الى منطقة 

 
 ( رمز الثنائً 27 – 1الشكل ) 

 

 االنحٌاز االمامً للثنائً :   1 -1-10

مصدر خارجً بحٌث تكون بعندما ٌربط (   Forward Biased) ٌكون الثنائً باالنحٌاز االمامً

 (. 28 – 1الى القطب السالب كما مبٌن فً الشكل )  Nمربوطة الى القطب الموجب ومنطقة  Pمنطقة 

) للسٌلٌكون   لمجال الداخلً المتكون عبر الثنائً( الخارجً مجاال كهربائٌاَ معاكساً لالفولتٌةٌسبب الجهد )

0.7V  0.3وللجرمانٌومV طرفً بٌن لة فاص( بحٌث ٌقلل من عرض منطقة االستنزاؾ وهً المنطقة ال

وتمر الفجوات من  Pالى منطقة  Nالوصلة فتقل طاقة المجال الداخلً فتعبر االلكترونات من منطقة 

الب للبطارٌة نحو الدائرة الخارجٌة وتسمى بالحامالت االكثرٌة فالى القطب الس Nالى منطقة  Pمنطقة 

قلٌة فتستمر بعبور منطقة االتصال ) الوصلة ( ولكن بمعدل قلٌل ٌمكن اهماله وهو ألاما الحامالت ا

 بعكس اتجاه تٌار الحامالت االكثرٌة .
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 ( االنحٌاز االمامً للثنائً 28 – 1الشكل ) 

 للثنائً : االنحٌاز العكسً   2 -10 -1

 Pعندما ٌربط لمصدر خارجً بحٌث تكون منطقة   Reverse Biasٌكون الثنائً باالنحٌاز العكسً

 ( .  29 – 1الى القطب الموجب كما مبٌن فً الشكل )  Nمربوطة الى القطب السالب ومنطقة 

 
 ( االنحٌاز العكسً للثنائً 29 – 1الشكل ) 

داخل الثنائً اي ان  فً على التوازي مع فرق الجهد نائً وكؤّنهُ المسلط على الث Vوٌظهر ان فرق الجهد 

لكترونات والفجوات عبر منطقة الحاجز اجز تزداد فال تمر الحامالت االكثرٌة من اإلطاقة المجال للح

فٌسبب مرور تٌار بالثنائً ٌسمى بتٌار  Pالى   Nبٌنما ٌتم عبور الحامالت االقلٌة عبر الحاجز من 

 ( ٌوضح خواص الثنائً باالنحٌاز االمامً واالنحٌاز العكسً . 30 – 1ً ،والشكل )االشباع العكس

 

 

 

 

 

 

 

 سً( خواص الثنائً باالنحٌاز االمامً واالنحٌاز العك 30 – 1الشكل ) 

 (.31-1الحظ الشكل ) ،توجد عدة إشكال وأحجام مختلفة للثنائٌات تعتمد على قدرة كل منها

 

 

 

 

 

 مختلفة من الثنائٌات  ( أشكال 1 – 31الشكل )
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 : أنواع الثنائٌات  3 -1-10
 ( الذي ٌبٌن رمز كل منها. وهً: 32 - 1توجد أنواع عدٌدة من الثنائٌات ، الحظ الشكل ) 

 .  DCإلى تٌار مستمر ACٌعمل على تقوٌم التٌار المتناوب ثنائً ) المقوم ( :  -1

 الدوائر اإللكترونٌة .: ٌستخدم لتثبٌت الفولتٌة المستمرة بثنائً زٌنر  -2

: ٌبعث ضوًء باللون األحمر او األصفر أو األخضر بتسلٌط فولتٌة على ثنائً االنبعاث الضوئً  -3

 طرفٌه باالنحٌاز األمامً . 

مالئم لتحوٌل الضوء إلى تٌار أو فولتٌة. حسب استخدامه فً  الثنائً الذي ٌتحسس بالضوء : -4

 الدوائر اإللكترونٌة .

 ٌستخدم مذبذباً لتولٌد اإلشارات بالترددات العالٌة .:النفقً  الثنائً -5

 ٌعمل كدوائر رنٌن فً أجهزة اإلرسال واالستالم .  : الثنائً السعوي -6

 له استخدامات كثٌرة أهمها استخدامه فً السٌطرة على فولتٌة بوابة الثاٌرستور .  :ثنائً شوكلً -7

 
 ات( رموز ألنواع الثنائٌ 1 – 32الشكل )

 

 : Half Wave Rectifier مقوم )موحد( نصف موخة4-10-1    

ٌقصد بعملٌة التوحٌد )التقوٌم( هو تحوٌل التٌار المتناوب إلى تٌار مستمر موحد فً االتجاه كما موضح 

ٌتصل طرؾ  ً دائرة التوحٌد لنصؾ الموجة .إذالذي ٌوضح استعمال الثنائً ف (1- 33فً الشكل )

خالل النصؾ من ر الجهد المتناوب وٌتصل الطرؾ الثانً الكاثود بمقاومة الحمل ، االنود للثنائً بمصد

خالل مقاومة  من الموجب لموجة جهد الدخل ٌكون الثنائً فً حالة انحٌاز أمامً وٌسمح لمرور التٌار

وصول  أما عند جهد المصدر إذا اعتبرنا الثنائً مثالٌا. إلى اً ، وٌكون الجهد على المقاومة مساوٌ الحمل

خالل  من الجزء السالب من الموجة فٌكون الثنائً فً حالة انحٌاز عكسً حٌث ال ٌسمح بمرور التٌار

  الموجات الموجبة فقط. أنصاؾ، وبالتالً فان شكل الخرج سٌكون على شكل  مقاومة الحمل

 تسمى تقوٌمٌوضح اإلشارة الداخلة والخارجة من الثنائً. وهذه الطرٌقة فً التقوٌم ( 33 –1) الشكل

 خر.النصؾ اآل. وإلؽاء األصلٌةألنها تقوم بنخراج نصؾ الموجه  موجة نصؾ
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 ( ٌوضح دائرة توحٌد نصف موخة1 - 33) الشكل

 : Full Wave Rectifier موحد الموخة الكاملة1- 5-10    

النقطة تشترل قٌمة الجهد بٌن إذ نقطة وسطٌة  ٌبٌن موحد موجة كاملة مع محولة ذا (1 - 34)الشكل

.خالل النصؾ (D2)والثنائً  (D1)الملؾ الثانوي المتصل مع الثنائً  أطراؾالوسطٌة وكل طرؾ من 

للملؾ  األعلىالطرؾ  إلىالموجب لموجة الجهد تكون قطبٌة الجهد فً النقطة الوسطٌة موجبة بالنسبة 

والثنائً  أمامًحالة انحٌاز فً  (D1)، وبالتالً ٌكون الثنائً األسفلالطرؾ  إلىالثانوي وسالبة بالنسبة 

(D2) خالل الثنائً من فً حالة انحٌاز عكسً، فٌمر التٌار (D1) .خالل من  أماوالى مقاومة الحمل

الملؾ الثانوي سوؾ تنعكس لٌكون  أطراؾالنصؾ السالب لموجة الجهد المتناوب فان قطبٌة الجهد على 

الطرؾ  إلىوموجبة بالنسبة  األعلىالطرؾ  إلىجهد النقطة الوسطٌة للملؾ الثانوي سالبة بالنسبة 

 فٌمر التٌار أمامًفً حالة انحٌاز  (D2)فً حالة انحٌاز عكسً والثنائً  (D1)وٌكون الثنائً  األسفل

 (. 35-1والى مقاومة الحمل الحظ الشكل ) (D2)خالل الثنائً  من

 

 
 حملومقاومة ال D1خالل الثنائً  من التٌار( ٌوضح مرور  1 – 34الشكل )

 
 ومقاومة الحمل  D2خالل الثنائً من ( ٌوضح مرور التٌار1 - 35) الشكل

التٌار المتردد الداخلة هً دائرة تقوٌم  إشارةأما الطرٌقة الثانٌة واألكثر كفاءة والتً تستفٌد من كامل 

للحصول على  ( ثنائٌاتأربع  ) والمتكونة منالقنطرة والشكل ٌوضح طرٌقة استخدام  موجه كاملة

 (.1 - 36الحظ الشكل ) هانفسالنتٌجة المطلوبة 
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 دائرة توحٌد الموخة الكاملة باستخدام القنطرة(  1-36الشكل )

  Transistorالترانزستور1. 11

تستخدم الترانزستورات فً ٌعد الترانزستور احد أهم عناصر أشباه الموصالت التً تم اكتشافها. واآلن 

، ودوائر ودوائر المذبذبات  (  ( Amplification) التكبٌر(  التضخٌم كدوائر اإللكترونٌةاؼلب الدوائر 

، وكذلل فً دوائر التحكم  (IC)تنظٌم الجهد، ودوائر مصادر التؽذٌة، وكذلل فً بناء الدوائر المتكاملة

كمفاتٌح  أٌضاوخاصة عندما ٌتم استخدام تٌار صؽٌر للتحكم بتٌار كبٌر. كما تستخدم الترانزستورات 

مختلفة.وقد ساعدت عوامل كثٌرة مثل صؽر حجمه وسهولة تصنٌعه وقلة كلفته واستهالكه  ونٌةالكتر

 القلٌل للطاقة على انتشاره بشكل واسع.

 تركٌب الترانزستور  1-11-1

ٌتركب الترانزستور الثنائً القطبٌة من ثالثة مناطق شبه الموصلة المطعمة بالشوائب ، مفصولة 

  Emitter بالباعثوتسمى هذه المناطق  أ(37-1)  و موضح بالشكلكما ه P-N بوصلتٌن من نوع

 .  Collectorالخامعو  Baseالقاعدةو

 
 أ ( تركٌب الترانزستور  37-1الشكل ) 

ومنطقة  القاعدةالتً تربط منطقة PN  لوصلة ،اPNP ,NPNكما وٌوجد نوعان من الترانزستور هما  

ً تربط منطقة القاعدة ومنطقة الجامع تسمى وصلة تلة الوالوص الباعث –القاعدة تسمى وصلة  الباعث

الحظ الشكل . Bوالقاعدة بالحرؾ   Cوالجامع بالحرؾ E، كما وٌرمز للمشع بالحرؾالخامع –القاعدة 

 ب (.1 –37)

 



25 
 

 
 أطراف الترانزستور الثنائً القطبٌة بنوعٌهب (   1- 37الشكل )

 

 Transistor Biasingانحٌاز الترانزستور  2.11.1

 واالنحٌاز العكسً الباعث –القاعدة دائما لوصلة  االنحٌاز األمامًأن (نالحظ 1 - 38من الشكل )

 ، ومن كال النوعٌن للترانزستور، عندما ٌكون فً وضع تشؽٌل كمكبر. الجامع –القاعدة لوصلة 

 
 NPN – PNP( ٌوضح انحٌاز الترانزستور نوع 1 - 38الشكل)

قاعدة إلى الباعث ٌجعل هذه الحالة منطقة االستنزاؾ أو منطقة االستنفاذ من ال األمامًاالنحٌاز فً 

من القاعدة إلى الجامع ٌإدي إلى اتساع منطقة االستنزاؾ بٌنهما .وفً االنحٌاز العكسً بٌنهما تضٌق ، و

 لكترونات وتستطٌع االنتشار بسهولة من خاللإلتكون زٌادة كبٌرة فً عدد ا  nمنطقة الباعث من النوع 

حٌث تصبح حامالت   pمنطقة القاعدة ذات النوع  أما.  األمامًذات االنحٌاز  الباعث –القاعدة وصلة 

.فً منطقة القاعدة ٌكون عدد  األمامًالشحنة الموجبة قلٌلة كما فً الثنائً عندما ٌكون فً حالة االنحٌاز 

 الباعث –القاعدة ندفع من وصلة لكترونات تمن اإلفٌها محدود جدا ولهذا فان نسبة قلٌلة جدا  الفجوات

 ( . 39 – 1الحظ الشكل )  القاعدةوتتحد مع الفجوات المتاحة فً 

 
 ( مبدأ عمل الترانزستور1 - 39الشكل )
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 إنجدا. تٌار القاعدة الصغٌرخارج توصٌل القاعدة وتشكل  الى االلكترونات المتحدة القلٌلة نسبٌا تندفع

منطقة  إلىتتحد ولكن تنتشر  منطقة القاعدة الضٌقة، ال إلىباعث معظم االلكترونات المندفعة من ال

االستنزاؾ بٌن القاعدة والجامع، وفً هذه المنطقة ٌحدث انجذاب بفعل المجال الكهربائً المتكون من 

قوة التجاذب بٌن االٌونات السالبة والموجبة نتٌجة االنحٌاز العكسً لوصلة القاعدة والجامع، تتحرل 

خالل منطقة الجامع خارجة من خالل الجامع الى الطرؾ الموجب لمنبع الجهد للجامع  لكتروناتاإل

االنحٌاز األمامً لوصلة القاعدة الباعث ٌتم  أن(نالحظ   1 – 40كما فً الشكل ) تٌار الخامعوتشكل 

وعندما تكون وصلة الجامع عن طرٌق الجهد  –واالنحٌاز العكسً لوصلة القاعدة عن طرٌق الجهد 

الباعث فً حالة انحٌاز إمامً تعمل كثنائً فً حالة االنحٌاز األمامً وبذلل ٌكون الجهد بٌن  –القاعدة 

 .( 0.7Volt =  )، فولت 0.7القاعدة والباعث مساوٌا للجهد

 
 ٌبٌن انحٌازات الترانزستور (1 - 40)الشكل 

 نزستورالعالقة بٌن تٌارات الترا3-11-1    

ٌتبع اتجاه تٌار الباعث نفس مسار السهم  إذ PNP ،NPN ( ٌبٌن الترانزستور نوع1 - 41الشكل )

 الموجود على الرمز الخاص بالترانزستور، وتٌاري القاعدة والجامع باالتجاه العكسً.

 وتٌار القاعدة  ٌساوي مجموع تٌاري الجامع  من الشكل المرسوم أدناه ٌتبٌن أن تٌار الباعث 

 = + 

 
 NPN – PNP(ٌوضح تٌارات الترانزستور نوع 1 - 41الشكل )

 

 BJT- Bipolar Junction Transistorترانزستور ثنائً القطبٌة11-1- 4   

( مبٌنا NPN( و )PNPٌه )بنوع BJT( نموذجٌن لترانزستور ثنائً القطبٌة 1 - 42ٌبٌن الشكل ) 

 رموزها المتعارؾ علٌها.
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 BJTلترانزستور ثنائً القطبٌة  ( نموذخان1-42الشكل )

( الثنائٌات المكافئة لكل نوع من 1 - 43عمل الترانزستور ٌبٌن الشكل ) ومن اجل تصور

 الترانزستورٌن.     

 

 ٌن( الثنائٌات المكافئة لكل نوع من الترانزستور1 -  43الشكل )

 بنوعٌه ثالث مناطق اشتؽال وهً: BJT رترانزستو

المنطقة الفعالة ، (Saturation Region) اإلشباعمنطقة ، (Cutoff Regionمنطقة القطع )

(Active Region.)( مناطق اشتؽال الترانزستور والرموز المكافئة لكل منطقة.1 - 44ٌبٌن الشكل ) 

 

 ر والرموز المكافئة لكل منطقة( مناطق اشتغال الترانزستو1 - 44الشكل )

  Integrate Circuitةالدوائر المدمخ12 – 1

ً عبارة عن دوائر الكترونٌة هو الدوائر المدمجة وتدعى بالدوائر المتكاملة إنتاجتم  1985عام  فً

، والدائرة المدمجة  اإللكترونٌلثورة فً عالم  أحدثت إذمصؽرة وهً جزء من الهندسة االلكترونٌة 

تبلػ مساحتها عدة ملٌمترات تحتوي آالؾ  (Silicon Chip)عن شرٌحة رقٌقة من السٌلكون عبارة 
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والمقاومات  (Transistors)والترانزستورات  (Diodes)الثنائٌات  لالعناصر اإللكترونٌة مث

 ( . 45-1الحظ الشكل )  (Capacitors)والمتسعات   ( Resistors)الكهربائٌة 

 

 المدمخة للدائرة الداخلً ٌبالترك(  45 – 1)  الشكل

وتوصل هذه العناصر بعضها ببعض حسب الدائرة وخالل التصنٌع مثبتة على شرٌحة سٌلكون مع جمٌع 

توصٌالتها ولها نهاٌات تمثل أطراؾ الدائرة ومن خاللها ٌمكن توصٌل الدائرة بمصدر التؽذٌة 

اصؽر حجماً واخؾ  إللكترونٌةاداخل ؼالؾ بالستٌكً لذلل أصبحت األجهزة  فً واإلشارات وتوضع

( وٌمكن  mm2 ( 40 – 30 حوالً إلى المدمجة الدائرة مساحة وزناً وأفضل عمالً واقل كلفة. وتصل

(،  Bitوحدة من المعلومات ) بت  64000تخزن  أنللدوائر المدمجة والتً تعمل باألرقام الثنائٌة 

ت التً ٌإدٌها الحاسوب وٌطلق علٌها بالمعالج تقوم بمعظم العملٌا أنوٌمكن للشرائح الحدٌثة المتطورة 

والمستخدمة فً العقل االلكترونً فً السٌارات الحدٌثة وللدوائر  ( Microprocessor )الدقٌق 

 .  ( 46 – 1المدمجة أشكال متعددة كما موضح فً الشكل ) 

 

 المدمخة الدوائر من متعددة أنواع(  46 – 1)  الشكل

 :  مخة حسب عملها علىٌم الدوائر المدٌمكن تقس

فً مكبرات اإلشارة  (Analog)الدوائر المدمجة والتً تستخدم اإلشارات التناظرٌة )التماثلٌة(  .1

 الصؽٌرة ومكبرات القدرة ومكبرات الحزمة الضٌقة وؼٌرها .

 الدوائر المدمجة الرقمٌة تستخدم فً البوابات المنطقٌة . .2

 تً تضمها على :وتصنف الدوائر المدمخة حسب عدد العناصر ال

وي على ( والتً تح (Small Scale  Integrator(   SSIالدائرة المدمجة ذات القٌاس الصؽٌر ) -أ 

 ( عنصراً الكترونٌاً . 12اقل من ) 
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(  والتً تضم  (Medium Scale Integrator( MSIالدوائر المدمجة ذات القٌاس المتوسط ) -ب

 عنصر الكترونً .(100 – 12 ) من   

 ( والتً تضم من  LSI (  )Large Scale Integratorالدوائر المدمجة ذات القٌاس الكبٌر ) -جـ 

 عنصر الكترونً .((100-1000

والتً    (Very Large Scale Integrator)(VLSIالدوائر المدمجة ذات القٌاس الكبٌر جدا ) -د 

 عنصر الكترونً. 01000الى 1000تحوي من 

 ة تصنٌع دائرة مدمخة مكونة من مقاومة وثنائً وترانزستورفٌما ٌأتً مثال ٌوضح طرٌق

من ثالثة عناصر، الحظ  إلكترونٌة مإلفةنتؤمل دائرة كرة عن تصنٌع الدائرة المتكاملة إلعطاء ف -1

 (. 47 -1الشكل ) 

 

 ( دائرة مكونة من مقاومة وترانزستور وثنائً  47-1الشكل )  

تحتوٌها الدائرة المدمجة فان عملٌة تصنٌع تلل المكونات النظر عن عدد المكونات التً  بصرؾ -2

السالبة ثم إجراء التوصٌالت بٌن تلل  أوتعتمد على مبدأ إزالة المادة العازلة ونشر الشوائب الموجبة 

 (.48-1المكونات الدائرة المدمجة بعضها عن بعض، الحظ الشكل )

 

 ( تصنٌع الدائرة المدمجة48 -1الشكل )

ت الحاضر ٌمكن إنتاج المئات من هذه الرقائق دفعة واحدة، وذلل باستخدام وسائل تقنٌة حدٌثة فً الوق - -3

مختلفة تشتمل على عدة عملٌات دقٌقة متتابعة، مثل عملٌات التصوٌر باستخدام قوالب معٌنة، والحفر، 

نصر السٌلكون داخل الشبكة البلورٌة لع فً وترسٌب مواد كٌمٌائٌة تعمل كشوائب )مثل ذرات الفسفور(

والتً تبنى منها الترانزستورات والثنائٌات وؼٌرها  semiconductorsوهً من مواد أشباه الموصالت 

، ٌتم وضع طبقة من مادة األلمنٌوم اإللكترونٌة. وفً ختام عملٌة إنتاج الشرائح اإللكترونٌةمن العناصر 

 ٌة.ثم تحفر لتكوٌن الروابط بالدوائر الخارج حجاباتٌتكون منها 
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 : عّرف التٌار الكهربائً . 1س

 :  اشرح مع الرسم انواع التٌار الكهربائً .2س

 :عّرف قانون أوم .3س

 الى الملً فولت . 10V:  حّول   4س

 إلى المٌاٌكرو امبٌر .4A:  حّول 5س

 :  ارسم دائرة كهربائٌة بسٌطة . 6س

 ربط المقاومات على التوالً . :  اشرح مع الرسم 7س

 :  أعط مثاال  على ربط األعمدة الكهربائٌة بالتوالً مع الرسم  . 8س

 :  عدد أنواع المتسعات الكهربائٌة . 9س

 :اشرح عمل المتسعة . 10س

 :  ما هو الملف؟ عدد انواعه . 11س

 : ما الفرق بٌن المحولة الرافعة والخافضة ؟ وضح إخابتك مع الرسم . 12س

 :  اشرح مع الرسم االنحٌاز األمامً والعكسً للثنائً.13س

 :  اشرح مع الرسم التقوٌم للموخة الكاملة . 14س

 . IC:  اشرح باختصار الدائرة المدمخة 15س
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 األهداف :

 عمل المكبرات والمذبذبات ومكوناتها وانواعها : ٌهدؾ هذا الفصل إلى التعرؾ على األسس الهدف العام 

 

 بعد أن تكمل هذا الفصل سوؾ تكون قادراً على أن :األهداف الخاصة : 

 عاكسات العاكس للطور وؼٌر الز بٌن مكبر العملٌٌّ تم   . 

  .تعرؾ دوائر التكبٌر لإلشارة الواطئة 

 . تعرؾ دوائر التكبٌر لإلشارة العالٌة 

               . تجد الفولتٌة والتٌار لدوائر التكبٌر وحساب التكبٌر 

  ًللمذبذبات . اإللكترونٌةعلى الدوائر  تكون عارفا 

 المذبذب المتعدد ؼٌر المستقر .  تكون عارفاً على 
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 2الفصل
 

 تعلم الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  مكّبر العملٌاتOP 

 -  مكّبرات اإلشارة الواطئة 
 -  مكّبر اإلشارة العالٌة 
 -  المذبذباتRC 
 - لمذبذبات اLC 
 -المذبذب المتعدد غٌر المستقر 

 -ًأسئلة الفصل الثان 

المكبّرات 
 والمذبذبات
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 lifier Ampperational O ( Amp –OP)ر العملٌات مكبّ  1- 2

طممرؾ عمماكس ولممه طرفممان لإلدخممال  ( IC) ون دائممما علممى شممكل دائممرة متكاملممة هممو احممد المكبممرات وٌكمم

ت وأشمهر أنمواع مكبمرات والحاسمبا اإللكترونٌة، وٌستعمل ؼالبا فً الدوائر للطور ، وطرؾ ؼٌرعاكس 

 ر العملٌات .( والموضح فٌه رمز مكبّ  1-2( الحظ الشكل ) 741) اإللكترونٌةالعملٌات هً الرقاقة 

 

 ( مكبر العملٌات  1-2الشكل ) 

 ( أطراف مكبر العملٌات:  2-1-1)

(  -( : إن هذا الطرؾ ٌرمز له باإلشارة )  (Inverting  input طرؾ عاكس لإلشارة الداخلة -1

 ( عن اإلشارة الداخلة .180ْتكون اإلشارة الخارجة من المكبر بفرق طور مقداره ) 

( : إن هذا الطرؾ ٌرمز له باإلشارة ) + ( Non Inverting inputعاكس للطور)الطرؾ ؼٌرال -2

 تكون اإلشارة الخارجة من المكبر بنفس طور اإلشارة الداخلة إلٌه . 

ٌّزات مكبر العملٌا 2-1-2)   ت :( م

 تكون قٌمة مقاومة الدخل عالٌة جدا ) ما النهاٌة وهً الحالة المثالٌة للمكبر( . .1

 تكون قٌمة مقاومة الخرج منخفضة جدا ) تكون صفرا فً الحالة المثالٌة  ً ( . .2

 ن ٌكون اتساع النطاق الترددي للقدرة الكاملة عرٌضاً قدر اإلمكان .أٌجب  .3

 جدا . ً عالٌةً ن قٌمة كسب الجهد الكهربائٌجب إن ٌكو .4

 ال ٌتؤثر بالحرارة . .5

تكون فولتٌة  ؼٌر العاكسفً حالة وضع فولتٌة متساوٌة القٌمة على الطرؾ العاكس للطور و .6

 .  اً صفر اإلخراج مساوٌةً 

 ( استعماالت مكبر العملٌات 2-1-3) 

 اآلتٌة . اإللكترونٌةمن الدوائر  نٌستعمل مكبر العملٌات فً نوعٌ

 ة لٌس فٌها تغذٌة عكسٌة .دائرة اإللكترونٌ( 1
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 دائرة اإللكترونٌة ذات تغذٌة عكسٌة .( 2

 أوال: المكبر بال تغذٌة ذاتٌة :  

ٌقصد بهذا المكبر إن مكبر العملٌات ال ٌتم تؽذٌته من فولتٌة اإلخراج الراجعة وإنما تكون فقط من  

 طرفً اإلدخال ومن أهم استعماالته هو المقارن . 

 

للمقارنة بٌن جهد معروؾ  اإللكترونٌةٌستخدم المقارن فً الدوائر ( :  Comparatorالمقارن ) 

 (. وطرٌقة عمله كما ٌؤتً : 2 – 2القٌمة بجهد آخر ؼٌر معروؾ القٌمة الحظ الشكل ) 

( تصبح إشارة الخرج Vin( اكبر من جهد الدخول العاكس ) VS. إذا كان جهد الدخول ؼٌر العاكس )1

 .( Vs +)  مقدارهاموجبة و

( تصبح إشارة الخرج Vin( اصؽر من جهد الدخول العاكس )Vs. وإذا كان جهد الدخول ؼٌر عاكس )2

 ( -Vsسالبة ومقدارها ) 

 

 ( دائرة المقارن 2-2الشكل  ) 

 ثانٌا :  المكّبر ذو التغذٌة العكسٌة :

 نوعٌن : علىشارة الراجعة من الخرج وتنقسم تكون أشارة الدخل مؤخوذة من اإل هً المكبرات التً

 عاكس للطور .الؼٌر مكّبر  -1

 ر عاكس للطور .مكبّ  -2

 (:Non Inverting Amplifierالمكبر غٌر العاكس للطور )  -1

اإلشارة الداخلة واإلشارة الخارجة فً نفس الطور.الحظ  أنهذا المكبر ال ٌعكس اإلشارة الخارجة أي  إن

 (  3-2الشكل ) 

 

 غٌر العاكس للطور ( مكبر العملٌات 3-2الشكل ) 
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 وٌكون قانون ربح الفولتٌة :

 

 : Non Inverting Amplifier المكبر العاكس للطور  -2

( وٌتم تؽذٌة  v=0عاكس موصالً بفولتٌة صفر ) العاكس بحٌث ٌكون المدخل ؼٌر ال ٌتم توصٌل المكبر

لهذا المكبر عن طرٌق  المدخل العاكس بجهد الخرج عن طرٌق مقاومة.  وٌتم التحكم بمعامل التكبٌر

 .( 4 -2التؽذٌة العكسٌة وتكون اإلشارة الخارجة معاكسة لإلشارة الداخلة كما موضح فً الدائرة الشكل)

 

 عاكس للطورال ( المكبر4 -2الشكل  ) 

 ٌكون قانون ربح الفولتٌة :

 

 

 

 

 

 : الحل

 

 (  :1-2مثال ) 

احسب مقاومة التغذٌة العكسٌة الالزمة لتكبٌر إشارة خٌبٌة بمقدار خمسة أضعاف مع 

 كما موضح بالشكل اآلتً: 10kΩعكس إشارة المكبر إذا علمت بأّن مقاومة الدخل  
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 ولمكبر العملٌات تطبٌقات أخرى منها المكبر الجامع والطارح .

  Amplifiersالمكبرات   2-2

 ثنائً وصلة ( اإلشارات الصؽٌرة عبارة عن مكبرات تستخدم دوائر ترانزستور(Amplifiers مكبرات

 أو ترانزستور تؤثٌر المجال Bipolar Junction Transistor( BJT) القطبٌة

 ( FET ) ( Field Effect Transistor ) دخل المراد منحازا بمصدر قدرة وتسلط علٌه إشارة ال

 علٌه. المسلطة الكهربائٌة اإلشارة اتساع زٌادة على الترانزستور قدرة هو التكبٌروتكبٌرها. 

 المكبرات : أنواع 21 -- 2

 : The Common-Base Amplifier المشتركة القاعدة مكبر :أوال

 مكبمر واحمداً،وٌمتاز ٌبماً تقر ٌساوي للتٌار وربحاً  للفولتٌة عالٌاً  ربحاً ( CB) المشتركة القاعدة مكبر ٌإمن

(CB )رالنموذجٌممة لمكبمم ةٌبممٌن الممدائر( 5 - 2) الشممكل. عالٌممة خممرج ومقاومممة منخفضممة دخممل بمقاومممة 

 .ةالقاعدة المشترك

 

 المشتركة القاعدة لمكبر ةدائرة نموذخٌ( 2 - 5) الشكل

 The Common-Emitter Amplifier المشترك الباعث مكبر:  ثانٌا

 من ؼٌرها نم تمٌزها خصائص من به عتتمت الم شٌوعا واستخداما رالمشترل األكث ثاعمكبر الب ةتعد دائر

 لها جومقاومة الخر لمقاومة الدخ وأن والقدرة  والفولتٌة التٌار تكبر بؤنها الدائرة هذه تمتاز إذ. ردوائر التكبٌ

الباعث  مكبر لدائرة الخرج وإشارة الدخل إشارة بٌن ما( درجة180) هالطور قدر فً ٌوجد فرق.متوسطة

 .( 26 - )الحظ الشكل لالمشتر



37 
 

 

 المشترك دائرةمكبرالباعث( 26 -) الشكل

 The Common-Collector Amplifier المشترك الخامع مكبر:  ثالثا

 فولتٌمة تتبمع الباعمث فولتٌة ألن وذلل ًالباعث التابع بدائرة( C.C) المشترل الجامع دائرة تسمى ما عادة

 وإنمما الفولتٌمة تضمخم ال المدائرة همذه أن أي المدخل فولتٌة من أقل دائماً  الخرج فولتٌة فنن وبالتالً الدخل

 مكبمر دائمرة( 27 -) الشمكل وٌبمٌن .منخفضمة رجخم ومقاوممة عالٌمة دخمل بمقاوممة وتمتماز التٌمار تضخم

 حصمولال وٌمتم القاعمدة علمى( C1) المربط مكثمؾ خمالل ممن المدخل إشمارة تطبٌق ٌتم إذ مشترلال الجامع

 .الباعث مع المربوط( C2) المكثؾ خالل من الخرج إشارة على

 

 

 

 

 

 

 كالخامع المشتر مكبر دائرة( 7 2-) الشكل

 دائرة مكبر متعدد المراحل وإٌخاد معامل التكبٌر  2-3

المضخم متعدد المراحل من أكثر المكبرات استخداماً لما ٌتمتع به من كسب عاٍل ٌمّكن من تضخٌم 

صؽٌرة إلى قٌم عالٌة، وٌتحدد مقدار التضخٌم النهائً، بمقدار التضخٌم لكل مرحلة من اإلشارات ال

المراحل، وعدد مراحل التضخٌم المستخدمة. وتربط المراحل عادًة بطرٌقة التتابع بحٌث ٌكون خرج 

 . وهكذا.المرحلة األولى هو دخل المرحلة الثانٌة، وخرج المرحلة الثانٌة هو دخل المرحلة الثالثة ......

 على المكثؾ هذا ٌعمل إذ ، مكثؾ بٌنهما ٌربط مرحلتٌن من مكونة ( ٌبٌن دائرة مكبر 8 -2الشكل ) 

 التٌار مرور وٌمنع الثانٌة المرحلة فً الترانزستور قاعدة إلى األولى المرحلة خرج إشارة تمرٌر

 كاآلتً : ( Av )   وٌحسب معامل التكبٌر الكلً  .المستمر
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 .الثانٌة المرحلة معامل تكبٌر فً مضروبا األولى المرحلةمعامل التكبٌر الكلً هو حاصل ضرب وبذلل ٌكون 

 

 من مرحلتٌن للباعث المشترك RC( مكبر  8 – 2الشكل ) 

 : Band Widthعرض الحزمة أو عرض النطاق الترددي   4 - 2

. وٌحسمب ( BW ) الحزممة دائمرة التكبٌمر بعمرض بوساطةواقل تردد ٌكبر  تردد ٌسمى الفرق بٌن أعلى

 ( .9 - 2من منحنً االستجابة وفق الخطوات اآلتٌة والموضحة بالشكل  )

 

 ( حساب عرض الحزمة 9 - 2الشكل )  

استخراج القٌمة الفعلٌة للتكبٌر   -1
2

maxG
  . 

2رسم خط أفقً من النقطة الفعالة   -2

maxG

 المنحنً فً نقطتٌن .  مواز إلى محور التردد فٌقطع 

رسممم خطممٌن عمممودٌٌن مممن نقطتممً تقمماطع المنحنممً والخممط األفقممً ٌقطعممان محممور التممردد فممً   -3

 f2و  f1النقطتٌن 

 .   f2من أعلى تردد  f1من طرح اقل تردد   BWحساب عرض الحزمة   -4

B = f2 –f1 
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كبٌمر فمً عمرض إن المساحة المحصورة تحمت منحنمً االسمتجابة تكمون ثابتمة. أي أن حاصمل ضمرب الت

ن اإلشمارة إمنها فً مكبرات الحزممة الضمٌقة، إذ  هذه الخاصٌة ٌمكن اإلفادة إنثابتة.  الحزمة ٌمثل كمٌة

الداخلة لهذه المكبرات تكون ذات حزمة ضٌقة لمذلل ٌمكمن تصممٌم المكبمر بحٌمث ٌسمتجٌب لتكبٌمر حزممة 

 2ذلل ٌعنً زٌادة التكبٌمر. والشمكل )ضٌقة من الترددات تمثل حزمة ترددات اإلشارة الداخلة فقط،  وان 

التكبٌمر  أن( ٌوضح منحنً استجابة مكبر فً حالتٌن عندما ٌعمل كمكبمر حزممة عرٌضمة . نالحمظ 10 -

 فٌه ٌكون قلٌال وعند تقلٌل عرض الحزمة التً ٌستجٌب لتكبٌرها نالحظ أن التكبٌر ٌزداد .

 

 ( العالقة بٌن التكبٌر وعرض الحزمة 10 – 2الشكل ) 

ٌّزات مكبر الحزمة الضٌقة  2-5  :   Narrow Band Amplifier Properties م

الضٌقة ) تم وضع دائمرة رنمٌن مكبر الحزمة الضٌقة من ترانزستور تكبٌر مع دائرة رنٌن للحزمة  ٌتؤلؾ

ة قدرة قلٌلة،وبعض المكبرات التً تكون فٌها اإلشار ابدالً من مقاومة الحمل (، وٌكون هذا المكبر ذ توازٍ 

 حزمة ضٌقة من الترددات وتمتاز بما ٌؤتً : أوالداخلة ذات تردد واحد 

 المناسبة للمكبر.  اإللكترونٌةٌمكن التحكم بربح الفولتٌة باختٌار قٌم العناصر  -1

وي اصر المرشح )والمرشح هو دائرة تحٌمكن التحكم بتردد اإلشارة عن طرٌق التحكم فً قٌم عن -2

تردد رنٌن الدائرة ٌساوي تردد اإلشارة المراد  أن( ٌتم اختٌارهما بحٌث  L( وملؾ )   Cعلى متسعة )

وذلل  ٌاً تكبٌرها لذا فان هذه الحالة تكبر التردد الذي ٌجعل الدائرة فً حالة الرنٌن(. وٌكون التكبٌر عال

 ( . 11-2الن حزمة الترددات من اإلشارة الداخلة تكون قلٌلة. الحظ الشكل ) 

 

 ( مكبر حزمة ضٌقة باستخدام دائرة رنٌن التوازي 11 - 2  الشكل )      
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 :  Power Amplifiersمكبرات ) مضخمات ( القدرة     6 -2

تحتاج بعض التطبٌقات لتكبٌر إشارات صؽٌرة أو إشارات ترددات رادٌوٌة إلى إشارة بقدرة أكبر لتشؽٌل 

 أحمال كبٌرة كالسماعات والهوائٌات... إلخ.

 ٌرة ٌخب مراعاتها عند تصمٌم مكبر القدرة ومن أهمها:وهناك موخبات كث

 معامل التكبٌر. -1

 بساطة دائرة المكبر. -2

 التشوٌه. -3

 كفاءة المكبر. -4

 :األصناؾل فقد تم تقسٌم مكبرات القدرة على عدة أقسام سنتطرق فً هذا الفصل إلى احد هذه لذل

 A : Class ( A ) Power Amplifierمكبر قدرة صنف  

خط الحمل بٌن نقطة  ىإذ تعمل نقطة االنحٌاز عل A( تمثل مكبر قدرة صنؾ 12 - 2كل )الدائرة فً الش

تشوٌه فنن أفضل موقع لنقطة االنحٌاز  وللحصول على أكبر إشارة ممكنة من ؼٌرالقطع ونقطة اإلشباع 

 هو فً منتصؾ خط الحمل .

 

 A( دائرة مكبر قدرة صنف  12 - 2الشكل ) 

( فنن أكبر اتساع فولتٌة إشارة خرج متناوبة ٌمكن الحصول علٌها هً 13 -2وكما نالحظ من الشكل )

Vcc
2

1
وأكبر تٌار إشارة متناوبة ٌمر فً الترانزستور ٌساوي نصؾ تٌار اإلشباع. فً هذا النوع من 

 انقطاع مما ٌإدي إلى ضٌاع فً القدرة من ؼٌرمكبرات القدرة فنن الترانزستور ٌعمل بشكل مستمر 

وبالتالً تكون الكفاءة قلٌلة وأعلى كفاءة ٌمكن الحصول علٌها فً هذا النوع من المكبرات تساوي 

25%. 
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 Qتحدٌد نقطة التشغٌل  (13 -2الشكل )

 :Phase Shift Oscillator المذبذب المزحزح للطور     2-7

ٌة متؽٌرة وتقسم كهربائ إشاراتالمذبذب عبارة عن مكبر ذي تؽذٌة عكسٌة موجبة ٌستخدم لتولٌد 

مثل مذبذب هارتلً  LC( والتً تستخدم الملؾ والمتسعة  مذبذبات الموجة الجٌبٌةالمذبذبات إلى ) 

مثل المذبذب المزحزح للطور الموضح بالشكل  RCوكولبتس وؼٌرها ومنها تستخدم المقاومة والمتسعة 

 (2 – 14  . ) 

ددات المختلفة وتتم التؽذٌة العكسٌة بارجاع جزء من تستخدم هذه المذبذبات فً تولٌد االشارات ذات التر 

 .(C,R) ، ( C,R) ، (C,R)خالل الشبكة االشارة الخارجة الى دخول الترانزستور 

 

  RC( المذبذب المزحزح للطور نوع  14 – 2الشكل ) 

الطور اإلشارة على جامع الترانزستور تختلؾ ب انّ الترانزستور موصل بطرٌقة الباعث المشترل وبسبب 

ال ٌمكن تؽذٌة إشارة الجامع عكسٌاً ومباشرة إلى القاعدة عن اإلشارة على القاعدة لذلل  180Oبزاوٌة 

إال بعد عكس طورها بحٌث ٌصبح متحداً مع طور إشارة القاعدة وذلل لتحقٌق شرط التؽذٌة العكسٌة 

 الموجبة والمطلوبة فً عمل المذبذب . 
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 عمل على قلمب طمور إشمارة الجمامع إذث متسعات وثالث مقاومات تمن ثال إن دائرة إزاحة الطور مإلفة

الدوائر المثالث للمقاوممات والمتسمعات  أنأي (   60O ) ن كل مقاومة ومتسعة تعمل على إزاحة الطورأ

. إن بعممض البلممورات الموجممودة فممً الطبٌعممة لهمما خاصممٌة (  180O ) زاوٌممة مقممدارهابتعكممس الطممور 

سلٌط جهد متناوب علٌها وتولد جهداً متناوباً عند اهتزازها ومن همذه البلمورات االهتزاز المٌكانٌكً عند ت

 (  .  15 – 2بلورة الكوارتز وبلورات أمالح روشٌل وبلورات التورمالٌن الحظ الشكل )

 

 ( بلورات الكوارتز 15 – 2الشكل ) 

وخاصة فً دوائر المذبذبات  اإللكترونٌةوتعد بلورات الكوارتز هً األكثر استخداماً فً مجال الدوائر 

 ( .   16 – 2ن الدائرة المكافئة لبلورة الكوارتز هً كما موضح بالشكل )إكبدائل لدوائر الرنٌن إذ 

 

 ( الدائرة المكافئة لبلورة الكوارتز 16 – 2الشكل ) 

 Cinة   المتسع أماوي على ملؾ ومتسعة ومقاومة . ئرة تواٍل تحمن دا الدائرة المكافئة للبلورة مإلفة

تعمل البلورة  L , CSالمتصلة بالتوازي فهً تمثل متسعة التوصٌل للبلورة. عند تردد الرنٌن لكل من 

ولكن بالتردد أعلى  Cinكدائرة رنٌن توالً وتكون مقاومتها قلٌلة فٌهمل تؤثٌر متسعة أطراؾ التوصٌل 

مع متسعة  رة التوالً فٌإلؾفً دائ L( وٌؽلب تؤثٌر الملؾ Cs , Lمن تردد رنٌن التوالً لدائرة )

تخدام البلورات ـٍل عند استقرار تردد عاـول على اسـ. وٌمكن الحصدائرة رنٌن توازٍ  Cinاألطراؾ 

ُ من دوائر الرنٌن الن تردد رنٌن البلورة ٌتحدد بحجمها ولٌس بالمإثرات الخارجٌة كالحرارة  عوضا

لتحدٌد  اً عنصر تخدم بلورة كوارتزـٌسٌرس ( الذي ( ٌوضح مذبذب ) ب17 - 2كل )ـــالش.وؼٌرها 

التردد .المقاومات الموجودة فً الشكل تجهز االنحٌاز المطلوب واالستقرار للدائرة وٌتم عكس طور 

باألرضً. وٌتحدد تردد اإلشارة  C2و  C1بتوصٌل نقطة اتصال  180oاإلشارة المؽذاة عكسٌاً 

 المتصلة على التوازي معها. الخارجة فً هذه الدائرة بوساطة البلورة والمتسعات 
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 ( المذبذب البلوري بٌرس 17 – 2الشكل ) 

مع اإلشارات الجٌبٌة ولكن هنالل أجهزة كثٌرة أخرى تتعامل مع  اإللكترونٌةتتعامل أكثر األجهزة 

إشارات ؼٌر جٌبٌة مثل اإلشارات المربعة واإلشارة المثلثة وإشارة أسنان المنشار واإلشارة النبضٌة 

( مذبذب متعدد ؼٌر مستقر ٌوصل جامع الترانزستور  18 – 2خ والدائرة الموضحة فً الشكل ) ....ال

Q1  إلى قاعدة الترانزستورQ2  عن طرٌق المتسعةC1  وٌوصل جامع الترانزستورQ2  إلى قاعدة

 .    C2عن طرٌق المتسعة Q1 الترانزستور 

 

 ( مذبذب متعدد غٌر مستقر 18 – 2الشكل ) 

فً حالة توصٌل)  (واآلخر of fالؾ خواص الترانزستورٌن فان احدهما ٌكون فً حالة قطع) نتٌجة الخت

 on( عند لحظة تجهٌز الدائرة بفولتٌة مستمرة. لنفرض أن )Q1 ( فً حالة توصٌل )on  ( و )( Q2 

( بحٌث أن طرفها  R1( عن طرٌق ) (C1(. فً هذه الحالة سوؾ تشحن المتسعة   offفً حالة قطع )

من القطع إلى التوصٌل   (Q2)( ٌصبح موجباً فبذلل تتؽٌر حالة  Q2متصل بقاعدة الترانزستور) ال

(on)  وفً نفس اللحظة التً كان فٌها الترانزستور .(Q2) فً حالة قطع (off)  فان طرؾ المتسعة

(C2)  المتصل بجامع(Q2)  تزداد فٌتحول بذلل(Q1)  إلى حالة القطع(off)  العملٌة  وهكذا تتكرر هذه

 بحٌث أن الترانزستورٌن ٌوصالن وٌتوقفان بالتناوب . 
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 .  Q2و   Q1( ٌوضح شكل النبضات الخارجة من الترانزستورٌن  19 – 2والشكل ) 

 

 ( شكل النبضات الخارخة 19 – 2الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كبر العملٌات العاكس للطور . اشرح مستعٌناً بالرسم م :1س

 اشرح مستعٌناً بالرسم مكبر العملٌات ؼٌر العاكس للطور . :2س

 عدد أنواع المكبرات .  :3س

 اشرح مكبر الباعث المشترل. موضحاً إجابتل مع الرسم .  :4س

 اشرح مكبر الجامع المشترل مع الرسم .  :5س

 . مع الرسم  هما مكبر القاعدة المشتركة ، اشرح :6س

 . إٌجاد معامل التكبٌروكٌؾ ٌتم متعدد المراحل المكبر الدائرة أشرح مع الرسم  :7س

 . Aلمكبر القدرة للصنؾ  اشرح مستعٌناً بالرسم الدائرة اإللكترونٌة :8س

 وضح عمل الدائرة اإللكترونٌة للمذبذب المزحزح للطور .  :9س
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 األهداف :

 س العلمٌة آللة التصوٌر والعملٌات التابعة له: ٌهدؾ هذا الفصل إلى التعرؾ على األسالهدف العام      

 وأنواع كامٌرات التصوٌر.                           

 

 بعد أن تكمل هذا الفصل سوؾ تكون قادراً على :األهداف الخاصة :     

 .معرفة استخدام آالت التصوٌر الفوتوؼرافً وأنواعها 

 .معرفة التحمٌض والطبع 

 اع وسائل اإلعالم والعملٌات التابعة للتصوٌر الفوتوؼرافً.معرفة مفهوم اإلعالم وأنو 
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 3الفصل
 تعلم الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 نبذة تارٌخٌة 
 وٌرآلة التص 
 أخزاء آلة التصوٌر 
  المسخالت الحساسة 
 أنواع الكامٌرات المستخدمة 
 العدسات 
 عملٌات الطبع والتحمٌض 
 تقنٌات الطبع الفوري والتكبٌر 

 أنواع األوراق الحساسة 

 التصوٌر

 الفوتوغرافً 
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 الفصل الثالث 

 التصوٌر الفوتوغرافً

 نبذة تارٌخٌة :  3-1

حقب زمنٌة قدٌمة ، وكان ذلل ٌتجلى فً الرسومات والنقوش  إلىعالقة اإلنسان بالفنون البصرٌة تمتد 

لمنحوتات. وقد طور اإلنسان من تقنٌاته فً توظٌؾ هذه الفنون البصرٌة لتكون لؽة تواصل بصرٌة و وا

الفنون  األخٌرة حصل تطور فً تقنٌة وعاء لثقافة المجتمعات وحتى ٌومنا الحاضر. ولكن خالل القرون 

كلمة .وPhotographyحٌنما ظهر ما ٌعرؾ حالٌا بالتصوٌر الفوتوؼرافً  وأدواتهاالبصرٌة 

فوتوؼرافً اشتقت من الكلمتٌن اإلؼرٌقٌتٌن ومعناهما ) الرسم بالضوء ( ، إن الحدٌث عن نشؤة التصوٌر 

الفوتوؼرافً ٌقودنا إلى ومضات مهمة فً تارٌخ هذا الفن. ولعل أولى هذه الومضات هً ما قدمه العالم 

هٌثم بعض المفاهٌم السائدة فً المسلم الحسن بن الهٌثم من إسهامات فً علم البصرٌات، إذ صحح ابن ال

ذلل الوقت اعتماًدا على نظرٌات أرسطو وبطلٌموس وإقلٌدس، فؤثبت ابن الهٌثم حقٌقة أن الضوء ٌؤتً 

من األجسام إلى العٌن، ولٌس العكس كما كان ٌعتقد فً تلل الفترة، وإلٌه ٌنسب مبادئ اختراع الكامٌرا، 

ح وظائؾ أعضائها، وهو أول من درس التؤثٌرات وهو أول من شّرح العٌن تشرًٌحا كامالً ووض

والعوامل النفسٌة لإلبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على 

 المراٌا الكروٌة.

ومساعده الكامٌرا البدائٌة وأدخلوا لها األضواء  روبٌرت بوٌل االٌرلنديطور العالم  1660وفى عام 

آلة  ىبن أبتكر العالم األلمانً جوهان تزان نظام الصورة وترتٌب لون أي صورة و 1685وفً عام 

( أبتكر العالم لوٌس داجٌر طرٌقة فً م1830 -م1820تصوٌر كبٌرة من الخشب، وبٌن عامً )

( والتً كانت تصور على النحاس، Daguerreotypeالتصوٌر الضوئً التً عرفت بالداجٌروتاٌب )

كر العالم الفرنسً ولٌم فوكس تالبوت نظام فوتوؼرافً جدٌد سمى بالكالوتاٌب أبت 1835وفى عام 

(Calotype والتً كانت على الورق، أول صورة فوتوؼرافٌة حقٌقٌة كانت عام )على ٌد العالم  1826

عندما أستخدم الدوار الخشب لٌحفظ الفٌلم وقد صنعت آلة التصوٌر هذه فً  جوزٌؾ نٌبسالفرنسً 

شٌفالٌر، وقد أستخدم جوزٌؾ نٌبس فكرة العالم األلمانً  بارٌس على ٌد األخوان تشارلز وفٌنسٌنت

وهى تعرٌض الفضة مع الطباشٌر إلى الظالم ومن ثم  1724الذي أبتكرها عام  جوهان هٌنرٌتش

العالم األلمانً فرٌدرٌل سكوت فكرة ظهور أخترع  1850الضوء المفاجئ فتتثبت الصورة، وفى عام 

 19(، تطورت الكامٌرا فً منتصؾ القرن collodionالصورة على الزجاج والتً تسمى كولودٌون )

 Carte deأو  CDVالذي أخترع طرٌقة الـ  أندرٌا أدولؾعلى ٌد علماء كثٌرٌن منهم العالم الفرنسً 

viste  على  1861وهى أن ٌكون الفٌلم على شكل بطاقات صؽٌرة متتالٌة. أول صورة ألوان كانت عام

وكانت تعد مجرد تجربة للصورة  توماس سوتونبمساعدة المصور  جٌمس ماكسوٌلٌد العالم الفٌزٌائً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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الملونة.ثم توالت بعد ذلل التطورات التقنٌة فً صناعة كامٌرة التصوٌر الفوتوؼرافً حتى وصلت الٌوم 

لٌوم نجد أن رؼبة اإلنسان تزداد فً ممارسة إلى ما ٌعرؾ بالتصوٌر الرقمً .ومنذ ذلل الحٌن إلى ا

التصوٌر الفوتوؼرافً إذ لم ٌقتصر التصوٌر الفوتوؼرافً على الهواٌة بل اخذ ٌدخل فً مجاالت عدٌدة 

منها اإلعالم والصحافة والبحث العلمً . وأصبح للصورة الفوتوؼرافٌة دور كبٌر فً إٌصال المعلومة 

 والتوثٌق.

 آلة التصوٌر :  3-2

داخله من خالل فتحة صؽٌرة فً مقدمة  فً امٌرا هً صندوق معتم ٌسمح للضوء بالمرور إلى الفٌلمالك

الصندوق ، والكامٌرا نبعت فً األساس من فكرة الصندوق المظلم الذي كان ٌستخدم فً العصور القدٌمة 

ه إلى العدسة أوال تتم عملٌة التصوٌر بان تدخل األشعة الضوئٌة الصادرة من الجسم المراد تصوٌر.للرسم

ثم مرورا بفتحة العدسة فتنعكس إلى األعلى بوساطة مرآه مثبته بعد العدسة فتدخل فً منشر ٌعكسها إلى 

الوراء ثم إلى عٌن المصور فٌرى المشهد كامال وبعد الضؽط على الزناد للتصوٌر ترتفع المرآة فتدخل 

 ستارة فٌنطبع المنظر على السالب .األشعة إلى داخل الكامٌرا إلى الفٌلم الحساس مرورا بال

 التصوٌر: آلة: أخزاء  3-3

  : (Body Camera خسم الكامٌرا )  3-3-1

هو الشكل الخارجً آللة التصوٌر الفوتوؼرافً وهو عبارة عن صندوق مظلم محكم ٌمنع تسرب الضوء 

وي هذا الجسم ما ٌحفً داخل الكامٌرا ، ك للداخل وٌكون عادة مؽطى بطبقة سوداء تمنع انعكاس الضوء

آلة التصوٌر بسالسة وٌسر  ؼٌر المرئٌة والتً تعمل على تشؽٌل اإللكترونٌةعلى األجزاء المٌكانٌكٌة و

 (  . 1-3وي على حجرة الفلم الحساس وشبال فتحة التعرٌض كما موضح  بالشكل )كما ٌح

 

 ( األخزاء الرئٌسة آللة التصوٌر الفوتوغرافً 1 – 3الشكل )
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 ( :  The Lens)ة ـــلعدسا  3-2 -3

من مجموعة من العدسات المحدبة  تواجد عادة فً مقدمة اآللة وتتؤلؾالجزء البصري الحساس وت

والمقعرة فً ترتٌب معٌن ٌتٌح تجمٌع الضوء فً المقدمة وإرساله إلى الخلؾ حٌث الفلم الحساس ، وقد 

اة ومتؽٌرة فً آالت المحترفٌن ، وتختلؾ ٌختلؾ هذا التركٌب من آلة إلى أخرى فهً ثابتة فً آالت الهو

قدرة العدسات على تجمٌع األشعة الضوئٌة وفقاً لطول بعدها البإري ، فالعدسات ذات البعد البإري 

 .(  2 – 3) القصٌر أقدر على تجمٌع األشعة من العدسات ذات البعد البإري الطوٌل . الحظ الشكل 

 

 ( عدسة آلة التصوٌر 2 –  3الشكل ) 

 ( : Diaphragm)فتحة العدسة   3 – 3 - 3

تساعها تكبر الكمٌة وتقل ٌة الضوء الداخل إلى الكامٌرا فباوهً فتحة ٌمكن أن تتسع أو تضٌق لتتحكم بكم

هذه الكمٌة كلما ضاقت الفتحة ، وهً عبارة عن ؼشاء ٌتكون من مجموعة من الصفائح الحدٌدٌة الرقٌقة 

 فرام. ( الدٌا 3 - 3ٌن وٌبٌن الشكل ) المتداخلة وتشبه فً عملها حدقة الع

 

 فرام فً آلة التصوٌر ( الدٌا 3 – 3الشكل ) 

 وٌقوم الدٌافراخم بالوظائف اآلتٌة : 

تحدٌد اتساع الفتحة التً ٌمر الضوء من خاللها ومن ثم عبر العدسة إلى الفلم الحساس وتتمٌز كل  -1

،  16،  11،  8،  5.6،  4 ، 2.8،  2ام هً ) فتحة برقم معٌن وهو عبارة عن رقم بإري وهذه األرق

جدر اإلشارة إلى أن الفتحة األوسع التً تسمح بكمٌة ضوء أكبر بالنفاذ إلى الفلم هً ذات الرقم ( وٌ 22

 األصؽر ، والعكس صحٌح . 
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التحكم فً عمق المٌدان وهو المسافة المحصورة بٌن مقدمة العدسة واألجسام ذات الصور الحادة  -2

 م من اختالؾ بعد هذه األجسام عن العدسة . بالرؼ

فرام وفتحاته  ( الدٌا 4 – 3 تحدٌد مرور األشعة بالقرب من محور منتصؾ العدسة . وٌبٌن الشكل ) -3

 المختلفة .

 

 م فً آلة التصوٌرفرا ( الدٌا 4 –  3الشكل ) 

 ( : shutterالغالق /حاخب الضوء  )  3-3-4

اش سمٌل اسود اللون ٌعمل بشكل أفقً وٌقع خلؾ العدسة مباشرة وقبل عبارة عن ستارة معدنٌة أو قم

الفلم الحساس ، فهو الجزء المتحرل الذي ٌسمح بدخول الضوء للفلم من خالل التحكم فً الزمن الذي 

،  2،  1فً أعلى الكامٌرا وفٌه األرقام )  العدسة إلى الفلم ، وهنال تدرج ٌسمح بمرور الضوء من خالل

( هذه األرقام عبارة عن أجزاء من الثانٌة ،  700، 500،  250،  125،  60،  30،  15،  8،  4

 250من الثانٌة واختٌار الرقم ¼ فؤن ذلل ٌشٌر إلى إؼالق خالل زمن مقداره  4فمثال عند اختٌار الرقم 

العدسة من الثانٌة ، وٌمكن التحكم بسرعة فتح ؼالق  1/20ٌشٌر إلى إؼالق العدسة خالل زمن مقداره 

عند التصوٌر من خالل القرص الخاص بذلل والذي ٌتواجد بالقرب من مفتاح التصوٌر وٌمكن تقسٌم 

 السرعات كاآلتً : 

 .  60تستخدم له سرعات اقل من  الخسم الثابت : .1

 .  125تستخدم له سرعة  الحركة الطبٌعٌة : .2

( شكل  5  - 3الشكل )  فؤكثر . وٌبٌن 250بسرعة األلعاب الرٌاضٌة سرعة  الخسم المتحرك : .3

 ( فً آلة التصوٌر .  Shutterحاجب الضوء )
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 ( فً آلة التصوٌر Shutter( حاخب الضوء ) 5 – 3الشكل ) 

 

 :( View Finderمحدد الرؤٌة )  5 -3 -3

لرإٌة المنظر  ً أعلى جسم الكامٌرا وٌستخدم بوصفه وسٌلةً هو عبارة عن صندوق زجاجً صؽٌر ٌقع ف

ره ، وٌعد وسٌلة لتحدٌد المنطقة التً تدخل ضمن نطاق رإٌة العدسة. وهو على نوعٌن : المراد تصوٌ

عاكس وؼٌر عاكس ، فالمنظور العاكس ٌتم النظر إلٌه من خالل العدسة إذ ٌقع خلؾ العدسة مرآة تمٌل 

درجة مثبتة عند فتحة  45درجة ، ٌنعكس الشعاع الساقط على منشور زجاجً بزاوٌة  45بزاوٌة 

أما المنظور ؼٌر العاكس فٌتم النظر فٌه من خالل محدد إٌة فً الكامٌرا ذات المنظور العاكس . الر

ما ٌتم  من هذا المحدد تعانً من خطؤ ، وذلل ألنالصور الناتجة  لنظر ولٌس من خالل العدسة لذا فننا

 Viewمحدد الرإٌة )(  6  - 3النظر إلٌه ال ٌتطابق مع ما ٌظهر فً الصورة النهائٌة .وٌبٌن الشكل ) 

Finder.فً آلة التصوٌر ) 
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 فً آلة التصوٌر View Finderمحدد الرإٌة (  6 - 3الشكل ) 

 : ( Focusingالضبط البؤري )   6 -3 -3

الوظائؾ األساسٌة فً آلة التصوٌر هً ضبط الوضوح عن طرٌق تبئٌر العدسة وتحرٌكها أمام  إحدى

الضوئً ومن ثم وضوح معالمه ، وهذا ما ٌحدث عندما تنظم الفلم مما ٌنتج عن ذلل تكاثؾ الطٌؾ 

العدسة وتقدمها إلى األمام بضعة ملٌمترات أو تراجعها بضعة ملٌمترات إلى الخلؾ مما ٌإدي إلى 

 حدوث توافق ٌإدي بالنتٌجة إلى حدوث الوضوح المطلوب .

 : ( Film Transport Mechanismذراع تغٌر اللقطة ) ساحب الفلم( )  3-3-7

وسٌلة مٌكانٌكٌة على شكل ذراع معدنً صؽٌر ٌقع فً أعلى البكرة التً ٌتجمع فٌها الفلم المعرض 

للضوء وتستخدم لتؽٌٌر المنطقة الحساسة من الفلم التً تسجل علٌها اللقطة ، أي أنها المفتاح الذي ٌقود 

اآلالت الحدٌثة ٌتواجد فٌها  العملٌة المٌكانٌكٌة فً التصوٌر الفوتوؼرافً عبر العجالت المسننة ، وفً

 طاقة كهربائٌة إذ تتم العملٌة تلقائٌا بعد ضؽط مفتاح التصوٌر .

 : عخلة ترخٌع الفلم   8 - 3 -3

تتواجد فً آالت التصوٌر القدٌمة تستخدم إلعادة الفلم بعد االنتهاء إلى البداٌة تمهٌدا إلخراجه ألؼراض 

ل آلة التصوٌر ؼالباً ٌشترط ضؽطه قبل البدء فً أعادة الفلم التحمٌض وهنال مفتاح تؤمٌن ٌتواجد فً أسف

 إلى بداٌته .

 : Exposure Meterخهاز قٌاس التعرٌض الضوئً    9 - 3 - 3

ٌستعمل هذا الجهاز لقراءة أو وزن الضوء للتصوٌر عموماً سواء كان الفلم المستخدم أبٌض واسود أو 

وتحت جمٌع الظروؾ الضوئٌة الطبٌعٌة منها والصناعٌة ،  أو التصوٌر السٌنمائً أو التلفزٌونً اً ملون

وتتؤلؾ معظم هذه األجهزة من خلٌة كهروضوئٌة تستقبل األشعة الساقطة أو المنعكسة أو الخاطفة 

وتسجل قٌمتها بوساطة مإشر حساس ، والطرٌقة الصحٌحة لمسل الجهاز هو مسل الجهاز بعناٌة وإبعاد 
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دقٌقة ما لم نؤخذ  ات التً سوؾ ٌكشفها الجهاز لن تكونن المعلومإإذ األصابع عن الخلٌة الضوئٌة ، 

 باالعتبار العوامل المإثرة اآلتٌة : 

 فً آلة التصوٌر .  secوسرعة الؽالق  fاختالؾ فتحة العدسة  -1

 أي تؽٌر فً زمن تحمٌض الفلم ، أو أي تؽٌر فً سرعة حساسٌة الفلم .  -2

 أنواع األخهزة : 

 درجة .  30شعة الضوئٌة المنتشرة العامة بزاوٌة مقدارها جهاز قٌاس األ .1

 درجة .  1جهاز قٌاس األشعة الضوئٌة المركزة ومقدارها  .2

 جهاز قٌاس األشعة الضوئٌة الساقطة .  .3

 جهاز قٌاس األشعة الضوئٌة الخاطفة ) فالش ( .  .4

 جهاز قٌاس الضوء.( الذي ٌبٌن لنا  7 – 2الحظ الشكل ) 

 

 Exposure Meterخهاز قٌاس الضوء  ( 7 – 3الشكل ) 

 : المسخالت الحساسة : 4 - 3

 الفلم الحساس:  1 - 4 - 3

هو عبارة عن شرٌط بالستٌكً مرن من الجالتٌن ٌوجد منه فً األسواق عدة أطوال وأحجام )مقاسات( 

 Latent Image وهو مكون من عدة طبقات وٌؽطى من احد وجهٌه ٌنتج ما ٌسمى بالصورة الكامنة )

( وهً عبارة عن صورة تشكلت من خالل سقوط الضوء على الفٌلم و لكنها مختفٌة وال ٌمكن رإٌتها إال 

( وعندها تظهر  Developingمن خالل ما ٌسمى اإلظهار أو التحمٌض )  بعد معالجة الفٌلم كٌمائٌاً 

برومٌد  ( وتحضر الطبقة الحساسة بنذابة كمٌتٌن من  Negativeالصورة على شكل فٌلم سالب )

( تدرٌجٌا فً  Ag No3ثم تضاؾ إلٌها نترات الفضة )  (KI) ( واٌودٌد البوتاسٌوم K Brالبوتاسٌوم )

 : م فٌتفاعالن حسب المعادلة اآلتٌةالظالم التا

K Br + Ag No3        Ag Br + KNo3 

KI + Ag No3             Ag I  + KNo3 
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قلٌل من اٌودٌد الفضة الذي  ٌعة الحساسٌة من خالل وضعالم سرو ٌدخل برومٌد الفضة فً تركٌب األف

ٌعمل على زٌادة سرعة حساسٌتها ، كما وٌستعمل برومٌد الفضة فً صناعة الورق ، أما األوراق 

( فٌحسن أن تكون بطٌئة الحساسٌة وٌدخل فً  Contact Printingالمستعملة فً الطبع المالمس ) 

(هنال أوراق تتوسط حساسٌتها بٌن  Chloroformed Papersصناعتها كلورٌد الفضة وتسمى ) 

أما للطبع أو للتكرٌر  ممعا وتستخدهاتٌن الدرجتٌن وٌستعمل فٌها كل من كلورٌد الفضة وبرومٌد الفضة 

 ، وتتركب األفالم الفوتوؼرافٌة من الطبقات اآلتٌة:

 طبقه من الجٌالتٌن مانعه للخدوش. .1

 . Emulationلق علٌه اسم الطبقة الحساسةطبقه  هالٌدات الفضة حساسة للضوء وٌط .2

 طبقه الصقة. .3

 طبقه من الدعامة وهً مصنوعة من مادة السٌلٌلوز . .4

 طبقه مانعه للهالة الضوئٌة. .5

 طبقه جٌالتٌنٌه مانعه للتقوس. .6

 

 ( شرٌحة من الفلم األسود واألبٌض 8 – 3الشكل ) 

 أما األفالم الملونة فتتركب من الطبقات اآلتٌة:

 ه للخدش من الجٌالتٌن.طبقه مانع .1

 وي على مكونات الضوء األصفر.طبقه حساسة للضوء األزرق وتح .2

 طبقه من مرشح )فلتر( اصفر وهً عبارة عن طبقه جٌالتٌنٌه مصبوؼة بماده صفراء اللون. .3

 وي على مكونات اللون ماجنتا.طبقه حساسة للضوء األخضر وتح .4

 ن سٌانوي على مكونات اللوطبقه حساسة للضوء األحمر وتح .5

 طبقه من الدعامة وهً مصنوعة من مادة السٌلٌلوز وتحمل جمٌع الطبقات األخرى. .6

طبقه مانعه للهالة الضوئٌة مصنوعة من الكاربون وذلل للمحافظة على عدم انتشار الضوء فً  .7

 الفلم وبالتالً عدم ظهور الصورة ؼٌر حادة فً تفاصٌلها.

 .طبقه جٌالتٌنٌه مانعه للتقوس  .8
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 ( شرٌحة من الفلم الملون 9 – 3الشكل ) 

 : ٌة الفلمـاسـحس   3-4-2

حسب أنواعها وأحجامها المختلفة بتراكٌز كٌماوٌة مختلفة تسمى حساسٌة بتصنع األفالم الفوتوؼرافٌة 

وحجم بلورات الفضة اكبر ٌكون الفلم ذو  اً الفلم وعندما ٌكون تركٌز أمالح هالٌدات الفضة على الفلم عالٌ

عالٌة للؽالق  ةلقلٌلة أو عند استعمال سرعوتستعمل هذه األفالم عند ظروؾ اإلضاءة ا ةحساسٌة عالٌ

لوقؾ الحركة ولكن عند تكبٌر الصورة فً هذه األفالم تظهر حبٌبات الفضة واضحة مما ٌبرز  وذلل

ن اً ٌكووحجم بلورات الفضة صؽٌر هالٌدات الفضة قلٌالً عٌب هذه الصور ، أما إذا كان تركٌز أمالح 

حساسٌة بطٌئة وتستعمل هذه األفالم لتصوٌر النماذج العلمٌة الصؽٌرة والمخطوطات الفنٌة  الفلم ذا

 اكبر للصورة. اً وتباٌن تتمٌز هذه األفالم بؤنها تعطً حدةً والتصوٌر المٌكروسكوبً و

اس ( أو وحدة القDINٌ( أو وحدة القٌاس األلمانً)ASAوتقاس حساسٌة الفلم بالمقٌاس األمرٌكً )

( تستخدم هذه األفالم ASA32و  ASA25( فاألفالم ذات الحساسٌة البطٌئة مثل )ISOالعالمً)

ألؼراض التصوٌر الخاص باألعمال الفنٌة والنماذج العلمٌة الصؽٌرة والمخطوطات الفنٌة وكذلل لعمل 

 ASA100ثل )م ة، أما األفالم ذات الحساسٌة المتوسط اً كبٌر اً سالٌدات تتطلب حدة بالصورة و تباٌن

( فتستعمل ألؼراض تصوٌر الموضوعات العامة كالمناظر الطبٌعٌة و الرحالت و ASA125و

(فتستعمل ألؼراض  ASA 1000و ASA 400األشخاص ، أما األفالم ذات الحساسٌة العالٌة مثل )

ة الفلم مع ألفالم ٌجب التؤكد من مالئمة حساسٌاالتصوٌر اللٌلً حٌث الضوء الخافت ، وعلٌه فعند شرائنا 

على ؼالؾ  ر الذي سنستخدمه وٌكون فٌه تارٌخ اإلنتاج وتارٌخ انتهاء الصالحٌة مثبتاً ٌموضوع التصو

علبة الفلم مع المحافظة علٌه فً ظروؾ تتناسب مع حفظ األفالم وهً األماكن ذات الرطوبة القلٌلة 

 مصادر إضاءة خافته جداً. على الجافة والتً تحويو

 الم : ـــــع األفواـــأن  3 - 4 -3

 األفالم السلبٌة )اسود و ابٌض ( و بحساسٌات مختلفة منها :

( و تستعمل لتصوٌر الجداول والرسومات والتً تحتاج إلى تباٌن  ASA 25) أفالم بطٌئة الحساسٌة -1

 كبٌر وعمل الشرائح حادة الوضوح .

 وٌوجد فٌها تباٌن كبٌر.( وتستعمل للتصوٌر العادي  ASA 100)  أفالم متوسطة الحساسٌة -2
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المتحركة و كذلل فً  ( و تستعمل فً تصوٌر الموضوعات ASA 400) أفالم عالٌة الحساسٌة -3

 ظروؾ اإلضاءة الخافتة .

 (: ٌوجد العدٌد من هذه األفالم و بحساسٌات مختلفة . For Color Print)  األفالم السلبٌة الملونة -4

( : وهً أفالم ال ٌحتاج ظهورها إلى  Color Slide Film) ونةأفالم السالٌدات االٌخابٌة المل -5

 طباعة على ورق حساس بل أن الصورة تظهر على السٌلٌلوٌد مباشرة عند التحمٌض .

 أنواع األفالم الفوتوغرافٌة من حٌث المقاسات :   4 - 4 - 3

بسبب صؽر حجم هذه و ةهً اصؽر أنواع األفالم وتستعمل آلالت التصوٌر الصؽٌرملم :  110فلم  -1

 األفالم فؤنها ال تعطً نتائج جٌدة عند التكبٌر . 

للتطور الذي طرأ على آالت التصوٌر  فالم األكثر شٌوعا فً العالم وبالنظروهً األ ملم : 35أفالم  -2

التً تعطٌها وهً تعطٌنا عادة )  سهولة استخدامها والنتائج الباهرةو 35mmالتً تستخدم أفالم 

 صورة .( 12،24،36

أثناء التصنٌع ورق فً وهذه األفالم تكون على بكرات بالستٌكٌة وٌلؾ مع الفلم  ملم : 120أفالم  -3

إذ  120اسود لٌحمٌه من الضوء وٌكون أطول من الفلم نفسه وتستعمل هذه األفالم مع آالت التصوٌر 

واضحة جدا عند التكبٌر  اً تتمٌز بكبر حجم الصورة على الفلم ، وتمتاز هذه األفالم بؤنها تعطً صور

فرة بسبب قلة استعمالها وؼالء آالت الكبر حجم مساحة الفلم ، ولكن هذه األفالم ؼالٌة الثمن وؼٌر متو

 التصوٌر الخاصة بها . 

 

 ( أشكال مقاسات األفالم الفوتوغرافٌة 10 – 3الشكل ) 

 أنواع الكامٌرات المستخدمة   5 -3

 : األستودٌوبالتصوٌر الخاصة  تالآ  5-1 -3

داخل األستودٌو الفوتوؼرافً ، وهً  فً ستخدم من قبل المحترفٌن بشكل خاصٌهذا النوع من اآلالت 

واتساع فتحة العدسة لهذه اآلالت ٌتراوح بٌن ) مزودة بعدسة ثابتة ذات بعد بإري قصٌر أو متوسط . 

F4.5 -F44 ة لحجم اآللة . وألّن مساحة الفلم عدسة بالنسب( ولهذه اآلالت مٌزة إمكانٌة التحكم بحركة ال

ننا نحصل على صورة دقٌقة الحبٌبات وهً تصلح للتكبٌر بجودة عالٌة ، وتستخدم فً هذا النوع واسعة فن
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ن لنا اآلالت ٌٌب )11 - 3من الكامٌرات قٌاسات أفالم عدٌدة تصلح لتصوٌر البوترٌت . والشكل )

 . ستودٌوباألالتصوٌر الخاصة 

 

 التصوٌر بأستودٌوآلة التصوٌر خاصة  ( 11 –  3 )  الشكل 

 ملم : 35كامٌرا    2 - 5 -2

هً كامٌرا بعدة أحجام ٌستخدمها المحترفون وهً ؼالٌة الثمن عدستها ؼٌر ثابتة وهً من نوع 

ضمن هذا القٌاس الثابت من األفالم  فً ٌتواجد 35mmالكامٌرات العاكسة  أو ؼٌر العاكسة قٌاس فلمها 

صورة( ، آلٌة سحب الفلم أوتوماتٌكٌا وبذالل ٌتم سحب الصورة  12,24,36ر هً )عدد من الصو

( 12 - 3التالٌة تلقائٌا أو ٌدوٌا والصور المكبرة عن هذه األفالم تتمٌز بجودة وكفاءة عالٌتٌن والشكل )

 مم.35ٌبٌن كامٌرا 

 

 ملم 35( آلة التصوٌر  12 – 3الشكل ) 

 (:Twin Lens Reflex Cameraالعدستٌن )آلة التصوٌر العاكسة ذات  3-5-3

 ذللٌمتاز هذا النوع  من اآلالت بوجود عدستٌن لهما قوة العدسة السفلى نفسها وٌقابلها الفلم الحساس وب

درجة فوقها ٌتواجد  45تستخدم للتصوٌر والعدسة العلٌا تقع مباشرة خلؾ المرآة التً  تمٌل بزاوٌة 

معا عند  ر الرإٌة مع مالحظة تحرل العدستٌنإٌة وتمتاز بسعة منظالزجاج المصنفر وبذالل تستخدم للر

( من 1/500( وسرعة الؽالق فٌها تصل إلى )f22-f2.8فرجام فٌها بٌن ) الضبط وتتراوح فتحات الدٌا

مزودة بمصدر إضاءة  أنها( كما High qualityالثانٌة لذا تكون الصورة بعد التكبٌر ذات جودة عالٌة )
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( ٌوضح  13 - 3صورة والشكل )  12 على الؽالب فً( تحتوي 120المستخدمة نوع ) خاطفة واألفالم

 كامٌرا ذات عدستٌن. 

 

 ( آلة تصوٌر ذات عدستٌن13 – 3الشكل )

 :  Pocket Camera كامٌرا الخٌب  4 – 5 –3

ألطراؾ بدأت هذه اآلالت فً الظهور بعد تطور األفالم وأصبح باإلمكان استخدام األفالم المخرمة من ا

ذات األحجام الصؽٌرة فهً صؽٌرة فً حجمها مزودة بعدسات ذات بعد بإري قصٌر تستخدم من قبل 

الهواة إذ إن ضبط المسافات فً هذه الكامٌرات معدوم بسب قصر البعد البإري وٌنصح بعدم االقتراب 

( والفلم موجود 110من الوجوه عند تصوٌرها ألنها ستعمل على تشوٌهها ، مقٌاس الفلم المستخدم هو )

فً علبة سوداء اللون حافظة  له من الضوء لذا ٌمكن تعبئة الفلم فً ضوء النهار وال ٌمكن تكبٌر 

 الصورة الملتقطة أكثر من الحجم العادي الن مساحة الفلم األصلً صؽٌرة والحبٌبات فٌه كبٌرة.

 

 (  كامٌرا الخٌب14 – 3الشكل )
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 : (Blowers Camera)آلة التصوٌر المنفاخ    5 - 5 -3

وتصنؾ هذه اآلالت حسب منفاخها تتمٌز هذه اآلالت بوجود منفاخ ال ٌنفذ منه الضوء وٌكون لونه اسود 

 األنواع اآلتٌة: على

 اآلالت ذات منفاخ قصٌر: ٌزٌد طوله قلٌال عن البعد البإري للعدسة. .1

 دسة.ون طول المنفاخ ضعؾ البعد البإري للعاآلالت ذات منفاخ مضاعؾ: وٌك .2

 اآلالت ذات منفاخ ثالثً: وٌكون طول المنفاخ ثالثة أضعاؾ البعد البإري للعدسة. .3

من النوع  ر األجسام القرٌبة وٌمكن اإلفادةهذا التنوع فً أنواع المنفاخ لهذه اآلالت ٌساعد على تصوٌ  

ما العدسة فً األخٌر للحصول على صورة سلبٌة للجسم المراد تصوٌره اكبر من أبعاد الجسم الحقٌقٌة أ

 15 - 3هذه اآلالت فقد تكون ثابتة أو ٌمكن استبدالها بعدسات أخرى ذات أبعاد بإرٌة متنوعة والشكل )

 ( ٌبٌن آلة التصوٌر ذات المنفاخ .

 

 ( آلة التصوٌر المنفاخ15 – 3الشكل )

 ( :Instant Pictures Camerasآالت التصوٌر الفوري )   6 - 5 -3

( Polaroid Land Cameras( وأطلق علٌها اسم )E. H Landقبل  )وضعت هذه اآلالت من 

تحوي هذه اآلالت على حجرتٌن فً األولى ٌوجد الفلم الحساس السالب وفً الثانٌة الورق م و1943عام 

الموجب وعند التصوٌر ٌنتقل الفلم السلبً من الحجرة األولى من خالل اسطوانتً ضؽط وعبر مواد 

ر إلى الحجرة الثانٌة إذ ٌتم نقل محتوٌات الفلم السالب إلى الورق وتتم عملٌة كٌمٌاوٌة سرٌعة اإلظها

( أما الزمن الالزم Diffusion Transfer Processالطبع من خالل طرٌقة االنتقال الكٌمٌاوي )

( 0.25 - 1.5لتنفٌذ هذه العملٌة فٌعتمد على المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة ومدى نشاطها  وٌتراوح بٌن )

قٌقة وبعد خروج الصور من اآللة تفصل الصورة السالبة عن ورق الطبع الذي ٌحوي على الصورة د

 (.  16 – 3) الموجبة التً تجفؾ.الحظ الشكل
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 (  آلة التصوٌر الفوري16 – 3الشكل )

 :  Digital Cameras الكامٌرات الرقمٌة   5-7 -3

صور الفوتوؼرافٌة وتخزنها بشكل الكترونً ،وال تختلؾ هً أداة الكترونٌة تلتقط ال الكامٌرا الرقمٌة :

فكرة عمل الكامٌرا الرقمٌة كثٌرا عن فكرة عمل الكامٌرا الفلمٌة فالعملٌات األساسٌة فً التصوٌر الرقمً 

هً نفسها فً التصوٌر الفلمً وٌتمثل الفارق األساسً فٌما بٌنهما فً أن الكامٌرا الرقمٌة ال ٌوجد بها فلم 

بع استخدام األفالم من عملٌات إنتاجٌة كالتحمٌض واإلظهار والطبع ، فالكامٌرا العادٌة تستخدم ، وما ٌت

الفٌلم التقلٌدي الحساس للضوء من اجل تسجٌل وحفظ اللقطات التً تم تصوٌرها على سطح الفلم ولذلل 

قنٌات الرقمٌة (  فً حٌن تسمى كامٌرات الت Film Camerasتسمى هذه الكامٌرا الكامٌرا الفلمٌة ) 

 ( أو الكامٌرات ؼٌر الفلمٌة . Digital Camerasفً التصوٌر ، الكامٌرات الرقمٌة )

بدال من الفٌلم شرائح حساسة للضوء وٌطلق علٌها الحساسات الضوئٌة  وفً الكامٌرا الرقمٌة ٌوجد فٌها

(CCD/CMOSوهً عبارة عن شرائح الكترونٌة من أشباه الموصالت وتتمثل وظٌفتها )  ًاألساسٌة ف

أنها تستقبل وتتؤثر بالضوء الساقط عبر فتحة العدسة والمعبر عن الهدؾ الذي ٌتم تصوٌره ، كما ٌتؤثر 

الفٌلم تماما فً الكامٌرات العادٌة ، ثم تقوم هذه الشرائح بتولٌد شحنات كهربائٌة تختلؾ شدتها باختالؾ 

( Analogue Signalsئٌة التناظرٌة )شدة الضوء الساقط علٌها أي تقوم بتحوٌل اإلشارات الضو

الساقطة علٌها إلى إشارة كهربائٌة تناظرٌة أٌضا . علماً أن هذه الشرائح الحساسة للضوء ؼٌر قادرة 

على حفظ الصورة كما ٌحدث فً الفلم بالكامٌرات العادٌة ، لذا تتجه اإلشارات الكهربائٌة التناظرٌة 

( الذي ٌقوم بدوره بتحوٌل Digitizer ى معالج أو مرقم )داخل الكامٌرا إل فً المعبرة عن الصورة

( لٌتم بعدها تخزٌن الصورة فً  Digital Signalsاإلشارات الكهربائٌة التناظرٌة إلى إشارات رقمٌة )

الذاكرة الداخلٌة للكامٌرا إن وجدت أو تخزٌنها على أحد أنواع الذاكرة الخارجٌة الملحقة بالكامٌرا ، 

ر بٌن الكامٌرا الفلمٌة والكامٌرا الرقمٌة ، ٌتمثل فً كٌفٌة طباعة الصورة ، ففً وهنال اختالؾ آخ

الكامٌرا العادٌة ٌتم عكس الصورة على ورق حساس باستعمال جهاز تكبٌر شبٌه بالفانوس السحري ، أما 

 الصورة الرقمٌة فهً تطبع عن طرٌق استعمال طابعات الكمبٌوتر المختلفة األنواع واألحجام .
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 ( آلة التصوٌر الرقم17ً – 3الشكل )

 وسائط تخزٌن الصور بالكامٌرات الرقمٌة :   8 -5 -3

أو قرص  RAMوهً أما تكون ذاكرة  ( : Internal Memoryالذاكرة الداخلٌة للكامٌرا )  -1

وتتفاوت الكامٌرات الرقمٌة من حٌث سعة هذه الذاكرة ، وٌتسم هذا النوع من  Hard Diskصلب 

، مع األخذ باالعتبار  ودقتها الصورة سبة وفقا لمعٌار اختٌار جودةبالمحدودٌة . حٌث تحدد النالذاكرة 

بؤن ثمة عوامل عدٌدة تإثر فً عدد الصور التً ٌمكن للكامٌرا التقاطها وتسجٌلها ، فهً ال تعنً 

الذي ٌمكن  بالضرورة إمكانٌة تخزٌن عدد أكبر من الصور ، فطبقا للعوامل اآلتٌة ٌتحدد عدد الصور

 هذه العوامل : مٌرا التقاطه وتخزٌنه على وفق الجودة التً نختارها وعلى وفق للكا

 ( .Image Resolutionالدقة التحلٌلٌة للصورة ) -1

 ( .Bit Resolutionالدقة النؽمٌة ) -2

 ( .Data Compressionضؽط المعلومات ) -3

 ( .Qualityمستوى الجودة ) -4

وٌوجد منها أنواع عدٌدة وهً ذات سعات :  External Memoryللكامٌرا  الذاكرة الخارخٌة -2

ٌتم التقاط  ( إذ 1GB-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-64GBتخزٌن مختلفة ، فهً تبدأ من ) 

 .باستطاعتنا تفرٌؽها إلى الكومبٌوتر علٌها فان امتألتفالصور 

 أما أهم بطاقات الذاكرة الخارخٌة المستخدمة فهً : 

Compact Flash - 1  :  وهمً بطاقمة صمؽٌرة الحجمم تتمتمع بقمدرات تخزٌنٌمة عالٌمة ، وهمً أكثمر

 (. 18 – 3انتشاراً ، وتتوفر بمساحات تخزٌنٌة مختلفة .الحظ الشكل )   صٌػ الذاكرة
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 ( 18 – 3الشكل ) 

Micro Drive -2 : هً شبٌه من حٌث الشكل بالنوع السابقCompact Flash  وتعد بمثابة

 (. 19 – 3ولكن بحجم صؽٌر . الحظ الشكل )  Hard Diskقرص صلب 

 

 ( 19 – 3الشكل ) 

Memory Stick -3 :  تمتاز بالحجم الصؽٌر تنتجها شركةSony  وهً متوافقة فقط مع المنتجات

 (. 20 – 3الرقمٌة التً تنتجها الشركة وتتوفر بسعات تخزٌنٌة مختلفة . الحظ الشكل ) 

 

 ( 20 – 3الشكل ) 

رؼم التنوع فً ٌعد هو االفضل من بٌن الوسائط  Compact Flashقرص  اإلشارة إلى أن جبٌو

 وٌعود ذلل لألسباب اآلتٌة :زٌن الخارجٌة للكامٌرات الرقمٌة وسائط التخ

 جٌدا بما ٌحمٌه من الخدوش والؽبار والبصمات . لسطح الذي ٌتم التخزٌن علٌه مؽلؾا ٌمتاز بؤن -1

وي على أجزاء فالش ٌتكون من رقٌقة صلبة وال ٌحفً أن الكومباكت  Micro Drive منٌمتاز  -2

متحركة كما هو الحال فً الماٌكرو دراٌؾ الذي هو بالحقٌقة أشبة بقرص صلب ولكن بحجم صؽٌر مما 

 الكومباكت فالش . فً حٌن أن االهتزازات ال تإثر فًذا ما تعرض لهزة قوٌة ، إٌجعله عرضة للتلؾ 

 التصوٌر الرقمً :مزاٌا   9 - 5 -3

 :نتٌجة استخدام آالت التصوٌر الرقمٌة فقد أصبح ممكنا 

 إدخال الصور الملتقطة من خالل هذه اآلالت إلى الحاسوب ، وذلل ٌحافظ على جودة الصورة العالٌة  -1

 إجراء المعالجة السرٌعة للصور وتخزٌنها واختٌار الصالح منها . -2

 الرقمٌة عن طرٌق االنترنٌت أو الهاتؾ وبسرعة فائقة . نقل الصور باستخدام التقنٌات  -3
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 .توفٌر الوقت والكلفة األقل  -4

 إمكانٌة مشاهدة الصورة بشكل فوري .  -5

 : أنواع الكامٌرات الرقمٌة :  10 - 5 -3

 هنال ثالثة أنواع رئٌسة من الكامٌرات الرقمٌة وهً : 

 :   Compactالكامٌرات المدمخة  -1

( وتكون محدودة الوظائؾ فً الؽالب لكن  21 – 3متاز بصؽر حجمها ، الحظ الشكل ) هً كامٌرات ت

مٌزات التً تخص ض الفً الوقت الحاضر تعمد الشركات إلى تطوٌرها بشكل كبٌر من حٌث إعطاء بع

وٌدخل تحت  . الكامٌرات االحترافٌة من إمكانٌة التحكم فً اإلعدادات وزوم أعلى وفالش لمستوى أبعد

 القسم نوعان آخرانهذا 

وهً من ضمن الفئة نفسها لكنها أصؽر :  Ultra Compactالكامٌرات المدمجة الصؽٌرة الحجم  -أ

 حجما.

 صنعت هذه الكامٌرات لتتحمل أكثر. :  Rugged Compact الكامٌرات المدمجة قوٌة البنٌة -ب

 

 ( 21 – 3الشكل ) 

 : SLR – Likeالكامٌرات شبة االحترافٌة  -2

علٌها  ملحقات إضافة اإلعدادات وإمكانٌة فً الكامل التحكم حٌث من االحترافً المستوى من امٌراتك هً

 العدسات بعض لتضاهً علٌها ملحقات إضافة باإلمكان الكامٌرا على دائمة مرتبطة بعدسة تعمل ، لكنها

 (. 22 – 3المختلفة . الحظ الشكل ) 

 

 ( 22 – 3الشكل ) 

من حٌث التحكم باإلعدادات  وهً كامٌرات المستوى االحترافً : SLRٌة الكامٌرات االحتراف -3

 (. 23 – 3الحظ الشكل )  .الملحقات والمٌزة األهم إمكانٌة تبدٌل عدساتها وزٌادة
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 ( 23 – 3الشكل ) 

 يكىَاث يُظىيت انخصىير انرقًي :   11 - 5 - 3

 اً ٌكون جهاز أنرقمٌة ، وٌفضل  منظومة ألي األساسٌةوهو ٌعد الركٌزة  خهاز الحاسوب : -1

 بمواصفات جٌدة حتى ٌستطٌع تقدٌم أداء أفضل وأسرع . 

 Resolutionدقة تحلٌلٌة عالٌة  وتكون ذاتلعرض المادة المصورة  : Monitorشاشة عرض  -2

 .  Flat Monitorوان تكون مسطحه 

از الحاسوب من خالل منفذ : وفٌه ٌتم ربط الكامٌرا الرقمٌة بجه Card Readerالبطاقات  قارئ -3

USB الحاسوب . إلىالمسجلة ) الصور ( من ذاكرة الكامٌرا الخارجٌة  تٌقوم بتحوٌل الملفا إذ 

عدٌدة منها  نواعأ: وتوجد منها Soft Wareالبرمخٌات الالزمة لمعالخة الصور الرقمٌة  -4

ات الجوهرٌة على معالم التؽٌر إلىالظاهرة وصوال   واأللوان المخصص لمعالجة الخدوش الصؽٌرة

 .  Adobe Photo Shopٌفضل المحترفون برنامج  الصورة وؼالبا ما

فمنها المنزلٌة والمكتبٌة التً  ، وجودتها واعهانأوتختلؾ :  Photo Printerطابعة الصور  -5

 بدرجة كافٌة والتً تطبع بتقنٌة اللٌزر الرقمً المتطور .   ةالفوتوؼرافٌوطباعة الصور  تتالءم

ٌتوقؾ مدى جودة الصورة  متعددة إذ أنواعوتوجد منه  : Ink Jet Mediaورقة الطباعة الحبرٌة  -6

، فضال عن نوعٌة الكامٌرا الرقمٌة المستخدمة فً  الطباعةعلى نوعٌة ورق  الملتقطة ةالفوتوؼرافٌ

 محبب .  أو( وبسطح المع وناعم او سطح خشن  A3 , A4التصوٌر وهنال قٌاسات منه ) 

 صيغ حسجيم انصىرة انرقًيت :    12 - 5 - 3

 هً :  أساسٌة أنواعهنالل صٌػ وأنساق للصورة الرقمٌة ٌمكن تقسٌمها على 

 اإلشاراتبعد التقاط الصور، تقوم الشرائح الحساسة للضوء بتحوٌل صٌغ حفظ الصورة الرقمٌة :  -1

الشكل  إلىلرقمٌة من الشكل التماثلً إشارات كهربائٌة لتتحول بدورها فً داخل الكامٌرا ا إلىالضوئٌة 

الرقمً ، وتقوم معظم الكامٌرات الرقمٌة بتخزٌن الصور على أحدى الوسائط الرقمٌة وعلى وفق أحد 

 :  اآلتٌةالصٌػ 

وفٌها تقوم الكامٌرا بضؽط البٌانات من اجل تقلٌل حجم الملؾ وبالتالً زٌادة عدد  : JPEGصٌغة  -أ

 الكامٌرا .  الصور التً تخزن على ذاكرة
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ألجل حفظ الصور الواردة من الماسح  Aldusوهً طرٌقة خصصتها شركة  : TIFFصٌغة  -ب

الضوئً ، أو من برامج معالج الصور وهً مناسبة لطباعة الصور الرقمٌة ألن طرٌقة الضؽط 

تقلل من جودة الصور ، فضالً عن العدد الكبٌر من الصور التً تخزن على ذاكرة  المستخدمة ال

 لكامٌرا. ا

هذه الصٌؽة  اعتمدتالتً  األولىالشركة  Canonوتعد شركة  :  CCD Raw Dataصٌغة  -خـ 

، وتكمن أهمٌة هذه الصورة بؤن بٌانات الصورة الملتقطة ٌتم تخزٌنها كما جاءت تماما من  1996عام 

 مساحة خزن كبٌرة .  إلىضؽط وتحتاج  أيالشرائح الضوئٌة من ؼٌر 

االفتراضٌة  اإلعداداتبعد االنتهاء من عملٌة التصوٌر من خالل صور الرقمٌة : صٌغ معالخة ال -2

ذات حجم كبٌر أو معتم ، لذلل  الملتقطةالحاسوب ، قد تؤتً الصور  إلىللكامٌرا الرقمٌة وتفرٌػ الصور 

،  Adobe Photo Shopبرنامج :  أهمهاٌتم استخدام برامج معتمدة لمعالجة الصورة الرقمٌة لعل 

 ا أهم الصٌػ المعتمدة لمعالجة الصور الرقمٌة هً:أم

والتعدٌالت  اإلجراءاتقوم بتسجٌل كل  Photo Shopوهً صٌؽة من برنامج  : PSDصٌغة  -أ

مرحلة  أي إلىالمعالجة ، بما ٌتٌح للمستخدم أمكانٌة العودة  أثناءالتً تحدث على الصورة الرقمٌة فً 

ا الصورة ، وعند االنتهاء من المعالجة ٌتم تخزٌن الصورة سابقة من مراحل المعالجة التً مرت به

 ( .  JPEG,TIFF,BMPسابقاً )  إلٌهابالصٌػ المعتادة التً اشرنا 

من أجل العمل على أجهزة أبل  Mac Drawوقد ظهرت هذه الصٌؽة مع برامج  : PICTصٌغة  -ب

 .  األجهزةمن  األنواعلى هذه ماكنتوش ، ومنذ ذلل الحٌن أصبحت هذه الصٌؽة هً المعتمدة للعمل ع

 ات ـدسـالع  6 - 3

العدسة عبارة عن منظومة زجاجٌة مكونة من عدة عدسات محدبة ومقعرة ، بشكل ٌسمح بمرور الضوء 

من خاللها لتتكون صورة واضحة ومقلوبة ، وتتكون هذه الصورة فً البإرة إي فً أعلى الفلم الحساس 

 لمركز البصري فً العدسة بالبعد البإري وذلل ٌإثر فً : وتسمى المسافة بٌن الفلم الحساس وا

إذ ٌتناسب حجم الصورة طردٌا مع البعد البإري ، فكلما زاد البعد البإري للعدسة  حخم الصورة : -1

 أدى إلى زٌادة حجم الصورة ، وكلما قصر البعد البإري قل حجم الصورة .

ع البعد البإري ، فكلما زاد البعد البإري للعدسة كلما تتناسب زاوٌة الرإٌة عكسٌاً م زاوٌة الرؤٌة : -2

صؽرت زاوٌة الرإٌة . وتتواجد على إطار العدسة المعدنً الذي ٌحٌط بها مجموعة من البٌانات 

 اسم المصنع (. -الرقم البإري   -التعرٌفٌة منها : ) البعد البإري  
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 أنواع العدسات :  1 – 6 - 3

ٌكون فٌها البعد البإري مساوٌاً لقطر الفلم الحساس ، وتمتاز  : Normal Lensالعدسة العادٌة  -1

وهً تشبه  فً طولها ) مداها ( مدى رإٌة عٌن درجة  60-50هذه العدسة بؤن زاوٌة الرإٌا فٌها من 

 العدسة العادٌة . ٌوضح (  24 – 3والشكل ) اإلنسان عادة 

 

 (  العدسة العادٌة 24 – 3الشكل ) 

عدسة تقل فً مداها عن العدسة القٌاسٌة فؤي :  Wide Angle Lensرخة الزاوٌة العدسة منف -2

ضمن نطاق العدسات الواسعة الزاوٌة وفائدتها شمول تفاصٌل  فً مم تدخل 35عدسة ٌقل مداها عن 

مم وزاوٌة الرإٌة فٌها 50كبٌرة ال نستطٌع تؽطٌتها فً العدسات القٌاسٌة ، إذ ٌقل البعد البإري فٌها عن 

 ( ٌوضح هذا النوع .  25 – 3درجة ، والشكل )  180درجة وتصل لؽاٌة  45كبر من أ

 

 ( العدسة منفرخة الزاوٌة  25 – 3)  الشكل

 180ٌبلػ انفراج زاوٌتها  عدسة منفرجة الزاوٌة للؽاٌة ، إذوهً : Fish Eyeعدسة عٌن السمكة -3

ً ، لكنها ُتظهر تشوٌه f8ا البإري ملم ورقمه8درجة أي أكثر شمولٌة للمنظر ، وبعدها البإري   ا

ولم تصنع هذه العدسات . لألطراؾ وربما تصل مع بعض الفئات من الكامٌرات كصورة دائرٌة كاملة

( ٌوضح هذا  26- 3تإدي إلى تؤثٌر خاص مقصود . والشكل )ل أؼراض التصوٌر المعتاد بل لتالءم

 النوع من العدسات . 

 

 Fish Eyeكة ( عدسة عٌن السم26 – 3الشكل ) 
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وٌكون البعد البإري فً هذه العدسات :  Telephoto Lensesعدسة البعد البؤري الطوٌل  -4

لنوع من العدسات القٌاسات درجة وٌتواجد من هذا ا 45درجة وزاوٌة الرإٌة أقل من  50أكثر من 

 : اآلتٌة

  (300mm , 210mm, 135mm, 105mm, 70mm  وهً عدسة ٌفوق مداها العدسات )

 تصوٌر الحٌاة البرٌة (.  –لقٌاسٌة والهدؾ منها تقرٌب األجزاء البعٌدة ) التصوٌر الرٌاضً ا

 ( ٌوضح هذا النوع من العدسات. 27- 3والشكل )

 

 عدسة البعد البؤري الطوٌل  ( 27 – 2الشكل )

وهً عدسة فائقة الحدة صممت لتعطً نتائج ممتازة  : Micro Lensesعدسة التصوٌر الدقٌق  -5

مسافات قصٌرة ، للحصول على صورة مقربة أكثر ، وتجسٌم الهدؾ بشكل مكبر جداً وٌتواجد من 

( 28 - 3والشكل ) (,Micro50mm,Micro105mm, Micro55mm)منها قٌاسات عدٌدة منها 

 ٌوضح هذه العدسة .

 

 عدسة التصوٌر الدقٌق  ( 28 – 3الشكل )

ذه العدسات تقوم بعمل العدسة العادٌة ه:  Zoom Lensesعدسات البعد البؤري المتغٌر  -6

 Zoom 200mmوالمنفرجة وذات الزواٌا الحادة معاً وٌتواجد هذا النوع بعدة قٌاسات منها )

210mm, Zoom 70mm , Zoom  ( والشكل )ٌبٌن هذا النوع من العدسات. 29 – 3 ) 

 

 ( عدسات البعد البؤري المتغٌر 29 – 2الشكل )
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 تحمٌض :عملٌات الطبع وال 7 - 3

 :  DEVELOPINGعملٌة اإلظهار  3-7-1

وتسمى عملٌة التحمٌض ، وهً فً الواقع عملٌة اختزال ألمالح الفضة التً تتؤثر بالضوء وتحوٌلها إلى 

فضة معدنٌة سوداء مرسبة فً الجالتٌن ، فتتحول إلى الصورة الكامنة وبذلل إلى صورة سالبة . وتنفذ 

الفلم فً هذا السائل فان التفاعالت الكٌمٌائٌة تتحقق ، وٌجب عدم  من خالل سائل اإلظهار وعند وضع

 ترل الفلم فترة زمنٌة أطول من الالزم كً ال ٌتحول إلى اللون األسود بالكامل .

 العوامل التً تؤثر فً الوقت الالزم لعملٌة اإلظهار :

 درجة  20-18راوح بٌن درجة الحرارة : انسب درجة حرارة ٌمكن القٌام بها بعملٌة اإلظهار تت -1

 تحرٌل الطبقة الحساسة : تنشط عملٌة اإلظهار إذا زاد تحرٌل الطبقة الحساسة فً المحلول المظهر.   -2

دقائق  5إلى  فلم آخر دقائق إلظهاره وٌحتاج 4نوع الفلم وسرعة حساسٌته: فقد ٌحتاج فلم معٌن إلى  -3

 ول .  إلظهاره فً الظروؾ نفسها التً ظهر فٌها الفلم األ

 درجة التباٌن المطلوبة : تتوقؾ درجة التباٌن على مدة إظهار الفلم . -4

 درجة التركٌز : نحتاج عند استخدام المحلول المخفؾ لوقت أطول لإلظهار عما لو كان مركزاً .   -5

قت اختالؾ تركٌب محلول اإلظهار : بزٌادة نسب األمالح المكونة للمحلول المظهر ٌطول أو ٌقل الو -6

 الالزم حسب خواص كل ملح .  

 عملٌة التثبٌت :   2 -3-7

وهً عملٌة إٌقاؾ التفاعل الكٌمٌاوي السابق ، أي إٌقاؾ تحوله إلى اللون األسود ، وترسب جمٌع 

اٌونات البرومٌد السالبة وترسٌب المادة الحساسة التً لم تتعرض للضوء من الفلم ، ومن ثم تثبٌت 

تبع هذه العملٌة بعض العملٌات األخرى من ؼسٌل بالماء لتنظٌؾ الفلم من الصورة بعد اإلظهار . وٌ

 األمالح ومن ثم التجفٌؾ .

 المواد الكٌماوٌة المستخدمة فً عملٌة اإلظهار :

تختلؾ محالٌل اإلظهار فً تركٌبها ، تبعاً لذلل فً تؤثٌرها فً الطبقات الحساسة ولكنها عادة تشترل 

 : جمٌعا فً المكونات اآلتٌة 

وظٌفتها اختزال ملح الفضة وتحوٌله إلى فضة معدنٌة سوداء ، والمركبات  المواد المختزلة : -1

الكٌمٌائٌة التً تقوم باالختزال كثٌرة ، ولكن ٌشترط فٌما ٌصلح منها كمظهر للصور أن ٌفرق بٌن 

 روكٌنونهٌد –Metol مٌتول. ومن هذه المواد )المناطق التً تعرضت للضوء وتلل التً لم تتعرض

Hydroquinon . ) 

دها بؤوكسجٌن الهواء ، تتؤكسد عوامل االختزال نتٌجة اتحا : Preservativeالمواد الحافظة  -2

إلى مجموعة األمالح المكونة للحامض المظهر مركبات وظٌفتها إبطاء تؤكسد العامل  ولذلل تضم
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ها فٌتج عملٌة االختزال ؼٌر المرؼوب المظهر . وتسمى بالمركبات الحافظة ، كذلل تقوم بالتفاعل مع نوا

 .وتحولها إلى مواد عدٌمة الضرر بالصورة . ومن أهم المركبات الحافظة سلفاٌت الصودٌوم 

هً عبارة عن مواد قلوٌة تضاؾ بؽرض معادلة الوسط  : Acceleratorالمواد المنشطة  -3

 .Sod: كربونات الصودٌوم ألحامضً ذو النشاط البطًء ومن المواد المستخدمة فً هذه العملٌة 

Carbonate-     البوراكسBorax . 

لتالفً حدوث الضباب ٌضاؾ إلى الحامض المظهر كمٌة  : Resttainerالمواد المانعة للضباب  -4

فٌحمل على الحد من نشاط عامل اإلظهار على  Por. Bromideضئٌلة من ملح برومٌد البوتاسٌوم 

ل بذلل درجة التباٌن فً الصورة فنحصل على تفاصٌل لمناطق المناطق التً لم تتعرض للضوء وٌقل

 الظالل فً الصورة االٌجابٌة .

 طرق تحمٌض األفالم :   3-7-3

الهواة وتمتاز بكلفتها : تستخدم هذه العملٌة من قبل المحترفٌن و Tankداخل حوض فً ٌدوٌا  ( 1

فة مظلمة ومن ثم نزع ؼالؾ الفلم ، وتمر بمراحل العمل بدءا من تجهٌز السوائل داخل ؼر الٌسٌرة

وٌتطلب مرورا بؽسل الفلم بالماء ثم ٌوضع فً سائل اإلظهار وٌحرل بشكل مستمر وبشكل متؤرجح 

تؤخره ٌسبب تحوله إلى اللون األسود ، ثم ؼسل الفلم ووضعه بعدها بمحلول  االلتزام بزمن التحمٌض ألن

 .  ثم ؼسل الفلم وأخٌرا تجفٌفه الهٌبو ، ومن

ومن هذه االسطوانات ما ٌتسع لفلم واحد أو أكثر موجود  داخل اسطوانات التحمٌض : فً اإلظهار( 2

وي على بكرات حلزونٌة معدن الذي ال ٌصدأ ، ومنها ما ٌحمنها ما هو مصنوع من البالستل أو ال

 قٌاس الفلم . بحسوتستخدم للضبط 

خالل فترة  كبٌر من األفالم ددع إلظهار: وتستخدم هذه الطرٌقة  اإلظهار داخل الصندوق المغلق( 3

 زمنٌة محدودة وتكون األفالم فٌه معلقة على قضبان ومتدلٌة إلى األسفل .

هً أجهزة تقوم بجمٌع العملٌات الالزمة إلظهار األفالم  األخهزة األوتوماتٌكٌة : اإلظهار بوساطة( 4

جة الحرارة وسرعة التحمٌض . كما مثل در التحكم بجمٌع متؽٌرات الضبط المهمةوتوجد فٌها آلٌات 

 تحتوي هذه األجهزة أحواضا تحوي سوائل اإلظهار والتثبٌت والؽسل .

 طبع الصور :    4 -3-7

هً المرحلة األخٌرة من العمل وٌتم فٌها تحوٌل األفالم السالبة إلى موجبة من خالل طبعها على ورق 

ن المناطق التً تكون سوداء على الفلم السالب هً أوحساس ، وتعتمد عملٌة الطبع على قاعدة معٌنة ، 

 ال تمرر الضوء ، أما المناطق التً تمرر الضوء فهً تلل المناطق البٌضاء على الفلم السالب ، وبعد

الورق الحساس الذي تمت علٌه هذه العملٌة جاهزاً لعملٌات اإلظهار وهً  صبحٌاالنتهاء من هذه العملٌة 

 ى الحصول على الفلم السالب . العملٌات نفسها التً أدت إل
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 طباعة األفالم الملونة :   3-7-5 

تختلؾ عملٌة التحمٌض الكٌمٌائٌة فً حالة التعامل مع الفلم الملون ، إذ تتؤلؾ مجموعة كٌماوٌات 

 تحمٌض األفالم من أربعة من العناصر هً : 

 .  Developer Colorالمحلول المظهر  -1

 .  Bleachالمحلول المبٌض  -2

 .  Fixerالمحلول المثبت  -3

 .  Stabilizerمحلول الترسٌخ  -4

( ، وكما الحال C41 – Chemicals)  41وٌطلق اختصارا على هذه المجموعة تسمٌة محالٌل سً 

فً فلم األبٌض واألسود ، تتشكل الصورة الكامنة فً طبقات الفلم الحساسة للضوء ، وباستخدام تلل 

 كامنة إلى صورة مرئٌة .المحالٌل  تتحول الصورة ال

أما فٌما ٌخص طبع الصورة الملونة فهً أٌضا ال تختلؾ عن طباعة الصور األبٌض واألسود ، وتتم 

باستخدام ورق طباعة حساس لأللوان ، وٌتم تعدٌل األلوان باستخدام مرشحات تثبت بعد النٌجاتٌؾ 

 عتمة . للحصول على توازن أفضل لأللوان ، وتتم عملٌة الطبع فً ؼرفة م

 تقنٌات الطبع الفوري والتكبٌر :   8 – 3

 الطبع الفوري :  1 -8 -3

دقائق ،  8ثانٌة إلى  15تتلخص عملٌة إظهار الفلم الفوري بنظهار الصورة فً زمن ٌتفاوت بٌن 

الفلم بعد تعرٌضه وخروجه من الكامٌرا الفورٌة مؽلفاً بؽشاء ؼٌر  وٌتوقؾ ذلل على نوع الفلم ، وٌصبح

تعمل بمثابة ؼرفة مظلمة  رقٌة أو طبقة كٌمٌائٌة معتمة ،للضوء ، وهذا الؽالؾ قد ٌكون صفحة ومنفذ 

لتظهٌر الفلم ، فلو كان الفلم مؽطى بؽشاء ورقً ٌتم نزع الؽشاء الورقً عن الفلم بعد مضً زمن 

ن عملٌة التظهٌر تتم التظهٌر المحدد ، أما فً حالة استخدام الؽطاء الكٌمٌائً بدالً من الؽشاء الورقً ، فن

 بالفعل بعد فترة زمنٌة محددة ، بعدها تتحول مباشرة مادة الؽطاء الكٌمٌائً لتصبح شفافة تماماً .

إلى المستحلب السالب  ات من الصبؽات الملونة ، فضالً عنوٌتكون الفلم الفوري الملون من عدة طبق

ٌرها ، بتظهٌر أمالح الفضة ، وفً الوقت والموجب ، وحشوة من كٌمٌائٌات التظهٌر التً تقوم عند تحر

نفسه تنشط الصبؽات الملونة فٌتكون خٌال باأللوان المكملة أللوان المنظر فً طبقة المستحلب السالبة بعد 

 ذلل ٌنتقل الخٌال إلى طبقة المستحلب الموجبة  حٌث ٌنعكس فٌصبح األصل .

 التكبٌر :  2 - 8 - 3

كبٌر ، وٌتكون دائماً من قطع أساسٌة ثابتة مهما أختلؾ شكل المكبر تتم هذه العملٌة بوساطة جهاز الت

الذي قد ٌكون أفقٌاً أو عمودٌاً ، وتتلخص نظرٌة التكبٌر فً إمرار األشعة الضوئٌة من خالل عدسة 

مكبرة تقوم بتكبٌر الصورة . إذ ٌتم ضبط عامود التكبٌر على درجة التكبٌر المطلوب ، وٌتم إدخال الفلم 
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زر التحكم فً الضوء على النور األحمر وتضؽط الصورة على الورق الحساس الموجود فً   وإدارة

تضح لنا الصورة على الورق الحساس ثم ندٌر عتلة التحكم فً الضوء على النور تاللوحة المثبتة حتى 

األبٌض وبذلل ٌتم طبع الصورة على الورق ، ثم تإخذ الصورة وتوضع فً الحامض المظهر ، ثم 

 15 – 10ر ظهورها الطبٌعً ، وبعد عملٌة اإلظهار تؽسل بالماء جٌداً ، ثم توضع بالمثبت لمدة تظه

دقٌقة وبعد ذلل تؽسل بالماء ثم توضع فً ماكنة التنشٌؾ لتجؾ ومنها إلى التلمٌع ، وبذلل ٌتم طبع 

 الصورة بالطرٌق الصحٌحة . 

 األخزاء األساسٌة لخهاز التكبٌر : 

 قد ٌكون هذا المصباح مصنوع مادة التكستن أو الهالوجٌن . مصباح كهربائً :. 1

مصنوع من عدسة واحدة أو عدستٌن ، وٌعمل على تكثٌؾ اإلضاءة وتجمٌعها باتجاه المكثف : . 2

 الورق الحساس .

 وهو مكان تثبٌت الفلم السالب بٌن المكثؾ والعدسة . حامل الصورة السالبة : . 3

 توجد فً األسفل لتثبٌت الورق الحساس علٌها .  سة :قاعدة تثبٌت األوراق الحسا.4

وي على مرشح للحرارة لحماٌة المكثؾ والفلم السالب توجد فوق المكثؾ وتحقاعدة تثبٌت الفالتر : . 5

 ( ٌوضح جهاز التكبٌر. 30 - 3من حرارة مصباح الجهاز .والشكل ) 

 

 خهاز التكبٌر ( 30 – 3الشكل ) 

 خطوات التكبٌر : 

 لعدسة والزجاج . اتنظٌؾ المكبر : وتشمل عملٌات تجهٌز  .1

 تجهٌز أحواض ومحالٌل التحمٌض .  .2

 المناسب .  وضع الفلم السالب فً المكان .3

 اختٌار الورق الحساس .  .4

 ضبط نسبة التكبٌر .  .5

 صورة ذات تفاصٌل حادة .  ضبط البإرة بهدؾ إظهار .6

 ضبط التعرٌض وتشمل تحدٌد الزمن المناسب للعمل .  .7



72 
 

 أللوان فً حالة الطبع الملون . ضبط ا .8

 تحمٌض الورق الحساس بهدؾ إظهار الصورة الكامنة التً قد تشكلت على الورق . .9

 أنواع األوراق الحساسة :  9 – 3

 عدة أنواع حسب المواصفات اآلتٌة :  ٌقسم الورق الحساس على

 وأهم أنواعه هً :أوال  : التدرج فً التباٌن : 

ٌستخدم للصور الموجبة ذات اللونٌن األسود واألبٌض والتً تمتاز  : Hardورق حساس صلب  -1

 بالتباٌن الواضح ، وٌمكن استخدامها مع الصور السالبة ذات الكثافة الضعٌفة . 

 : ورق معتدل التباٌن .   Normalورق حساس عادي  -2

ا تدرجا ناعماً استخدام هذا النوع من الورق مع الصور الموجبة ٌمنحه:  Softورق حساس ناعم  -3

 بٌن ظاللها .

 األنواع اآلتٌة:  وٌقسم على ثانٌا  : سرعة اإلظهار :

 ورق حساس بطًء مصنوع من كلورٌد الفضة .  .1

 ورق حساس سرٌع مصنوع من برومٌد الفضة .  .2

 ورق حساس متوسط الحساسٌة مصنوع من كلورٌد وبرومٌد الفضة . .3

 :  األنواع اآلتٌة وٌقسم على ثالثا  : من حٌث السطح أو الملمس :

 السطح المصقول أو الالمع وهو األكثر قدرة على إظهار التفاصٌل الدقٌقة للصور .  -1

 السطح المطفً ) ؼٌر الالمع ( وٌستخدم للصور التً تعرض فً المعارض وعلى الجدران .  -2

 األنواع اآلتٌة:  ٌقسم علىو رابعا  : حسب القاعدة أو الدعامة :

لنوع من األفالم ، وفٌة تثبت طبقة جٌالتٌنٌة حساسة على طبقة ورقٌة وٌتواجد هذا ادعامة ورقٌة  -1

وٌرمز ( والنوع الثانً سمٌل ؼلٌظSingle Wight) .S.W، رقٌق وٌرمز له بالرمز  الورقٌة بسمكٌن

 D.W. (Double Wight . )له بالرمز 

 تمنع نفاذ المحالٌل إلى الورق . وهذه المادة  .R.Cورق مؽطى بمادة راتنجٌة وٌرمز له بالرمز  -2

اللون الشائع هو األبٌض ولكن هنال شركات تنتج ورقاً حساساً باللون األصفر  خامسا  : حسب اللون :

 أو العاجً . 

حساس للضوء األزرق ،  الورق ذو اللون األسود واألبٌضمعظم سادسا  : حسب الحساسٌة لأللوان : 

 على أحمر أو برتقالً ، وهنال بعض األنواع من الورق ٌحويلذا تطبع باستخدام ضوء أمان لونه 

طبقتٌن حساستٌن للضوء تكون إحداهما حساسة للضوء األزرق والبنفسجً واألخرى حساسة لألصفر 

 واألخضر .

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : أذكر أهم أخزاء آلة التصوٌر مع شرح أثنٌن منها ؟  1س 

 ة . : استعرض تارٌخٌا مراحل تطور الكامٌرا الفوتوغرافٌ 2س 

 : عرف خهاز التعرض الضوئً واذكر أهم أنواعه ؟  3س 

 : ما هو الفلم الحساس ومم ٌتكون ؟  4س 

 : اذكر أنواع الفلم الفوتوغرافً من حٌث المقاسات مع الشرح . 5س 

 : تكلم بالتفصٌل عن الكامٌرات الفوتوغرافٌة وأنواعها وكٌفٌة استخداماتها ؟ 6س 

 مٌرا الرقمٌة وكٌف تعمل ؟ : تكلم تفصٌلٌا عن الكا 7س 

 : حدد مع الشرح أهم أنواع وسائط التخزٌن فً الكامٌرا الرقمٌة ؟ 8س 

 : ما أنواع الكامٌرات الرقمٌة ؟  9س 

 : حدد المزاٌا التً تمٌز بها التصوٌر الرقمً ؟  10س 

 : ما العدسة وما هً أهم أنواعها ؟  11س 

 مٌض األفالم الفوتوغرافٌة ؟ اذكرها مع الشرح . : ما المراحل التً تمر بها عملٌة تح 12س 

 : اشرح عملٌة طبع الصور الفوتوغرافٌة ؟  13س 

 ما العوامل التً تؤثر فً الوقت الالزم لعملٌة اإلظهارفً أثناء عملٌة تحمٌض الفلم ؟ :  14س 

 : حدد المواد الكٌماوٌة المستخدمة فً عملٌة اإلظهار للفلم الفوتوغرافً ؟  15س 

 :  ما هً طرق تحمٌض األفالم الفوتوغرافٌة ؟ 16س 

 : اشرح  بالتفصٌل عملٌة تحمٌض األفالم الملونة ؟  17س 

 : اشرح الطبع الفوري وما مكوناته ؟  18س 

 األخزاء األساسٌة لخهاز التكبٌر؟: ما التكبٌر وما هً  19س 

 ؟: ما الخطوات التً نقوم بها عند تكبٌر الصور الفوتوغرافٌة  20س 

  اشرح  بالتفصٌل األوراق الحساسة المستخدمة فً طبع الصور الفوتوغرافٌة ؟: 21س 
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 األهداف :

 ات اإلدخال مكونات الحاسوب ووحداكساب الطالب المهارة والمعرفة بالهدف العام : 

 واإلخراج والذاكرات والبرمجٌات.                 

 :ٌهدف هذا الفصل إلى التعرٌف بـ    : الخاصةاألهداف 

 

 Hardwareالمكونات المادٌة للحاسوب  

 وحدات اإلدخال واإلخراج   

 . (Case)محتوٌات صندوق النظام  

 وحدات التخزٌن. 

 .Memoriesالذاكرات  

 . Softwareالبرمجٌات  
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 4الفصل
 تعلم الموضوعات
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Hardware 

 وحدات اإلدخال واإلخراج. 

 (Case)محتوٌات صندوق النظام  

 وحدات التخزٌن. 

 .Memoriesالذاكرات  

 . Softwareالبرمخٌات 

 

 انحاسىب

Computer 
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 الفصل الرابع

 الحاسوب

 تمهٌد:

عبارة عن جهاز إلكترونً ٌقوم باستقبال البٌانات ثم معالجتها وتخزٌنها  Computerالحاسوب 

لل ب من ادوات خاصة تساعده حتى ٌقوم بتوإظهارها للمستخدم بالصورة المناسبة . وبالطبع البد للحاسو

خاصة لإلدخال وأخرى للمعالجة وثالثة للتخزٌن، الخ. وإذا نظرنا للحاسوب  الوظائؾ ، فهنال أدوات

نظرة شاملة نجد أنه ال ٌقوم فقط باستقبال البٌانات ومن ثم معالجتها حسب رؼبتنا وإخراج نتائج عملٌات 

لمعلومات بٌن الحواسٌب عند المعالجة وتخزٌنها بل ٌمكنه أٌضا نقلها إلى جهاز حاسوب آخر أي تبادل ا

داخل الحاسوب مشابه تقرٌباً لمعالجة اإلنسان لها ، فالسمع  فً ربطها معاً بالشبكات.إن معالجة البٌانات

ٌمثل إدخاالً للبٌانات عن طرٌق األذن على شكل صوت ٌمثل ) البٌانات المدخلة ( ، تنتقل هذه البٌانات 

القرارات الالزمة بشؤنها. عند ذلل ٌرسل الدماغ إشارات معٌنة  إلى الدماغ الذي ٌقوم بمعالجتها واتخاذ

عملٌة معالجة البٌانات  إلى أحد أجزاء الجسم لتخبره بالفعل الذي ٌتخذه كذلل الحاسوب فٌمكن تقسٌم

 ثالثة مراحل وهً : داخله على

 .   Input step. مرحلة اإلدخال1

 . Process step. مرحلة المعالجة 2

 . Output stepراج . مرحلة اإلخ3

 

 مبدأ عمل الحاسوب : 4-1

 ٌقوم الحاسوب بعملٌات أساسٌة هً :

( ٌبممٌن   1 - 4الشممكل )  ،  وإخااراج النتااائح للحصااول علااى المعلومااات ، ومعالختهااا ، إدخااال البٌانااات

 أنموذجا تخطٌطٌا لعمل الحاسوب . 

ٌن ما وإٌصمالها إلمى ذاكمرة الحاسموب ٌقصد بعملٌة اإلدخال ، قراءة البٌانات من وسط تخز :المدخالت 

 .  بوساطة لوحة المفاتٌح  الرئٌسة . أو قد تدخل البٌانات مباشرة

عملٌة المعالجة ، العملٌة األهم بالنسبة للحاسوب، إذا أنها منوطمة بوحمدة المعالجمة التمً  تعد :المعالخة 

 تمثل الحاسوب فعلٌا ، وتتم المعالجة حسب برنامج ٌعده مبرمجون.

عملٌة اإلخراج هً نقل المعلومات من وحدة الذاكرة الرئٌسة من أجل حفظها علمى إحمدى  :المخرخات 

 وسائط التخزٌن المساندة أو طباعتها على الورق أو عرضها على الشاشة .
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 ( أنموذخا تخطٌطٌا لعمل الحاسوب 1 – 4الشكل ) 

 واآلن نأتً إلى بعض المصطلحات والمفاهٌم الخاصة بالحاسوب:

هممً أٌممة معلومممات مكتوبممة بطرٌقممة تمكممن الحاسمموب مممن أن ٌتعامممل معهمما )مجموعممة (: dataالبٌانااات )

الرموز أو األشكال (، فالمعلومات التً ال ٌستطٌع الحاسوب التعامل معها ال تعد وأ مناألرقام أو الحروؾ

 بٌانات بالنسبة له.

 :البٌانات أنواع

   ($ % * ) (والرموز 3 2 1قام ) ( واألر A B Cالحروؾ)أبج ،  :ةبٌانات نصٌ

 .واألشكال والرسومات الصور :ةبٌانات صورٌ

 (. 2 – 4الحظ الشكل )  .وؼٌرها والموسٌقى األصوات :ةبٌانات صوتٌ

 

 تأنواع البٌانا(  2 – 4الشكل ) 

ٌممتمكن مسممتخدم  إلممى الحاسمموب لمدخلممةا معالجممة البٌانممات : هممً حقممائق ومفمماهٌم ناتجممة مممن المعلومااات

 .حاسوب من فهمها واستخدامهاال

 بالبٌانات السترجاعها الحقا. االحتفاظهً عملٌة   (:Storageالتخزٌن )

ممع بعمض لتمتمكن ممن  بعضمها جموعمة ممن أجهمزة الحاسموب مرتبطمةهمً م(: Networksالشبكات )

 بعض. مع بعضها تبادل البٌانات

اج النتائج بصورة رئٌسة إذ ٌتعامل مع ٌعتمد مبدأ عمل الحاسوب على األرقام فً إدخال البٌانات وإخر

الذي ٌتكون من الرقمٌن صفر وواحد. وٌشبه عمل هذا النظام عمل  Binary systemالنظام الثنائً 

 اً أما عندما ٌكون المفتاح مفتوح 1أي الرقم  ONمفاتٌح فعندما ٌكون المفتاح مؽلق ٌعطً إشارة 

تعامل الحاسوب مع البٌانات التً تحول جمٌعها ، وهذا ٌنعكس على  0أي الرقم  OFFفسٌعطً إشارة 

إلى النظام الثنائً قبل أن تتم أي عملٌة حسابٌة. وٌقوم الحاسوب بتوزٌع هذه األرقام الثنائٌة إلى خانات 

وهو الحٌز الالزم لحفظ اصؽر وحدة بٌانٌة التً  Byte( تسمى بالباٌت  Bitsمكونة من ثمانٌة وحدات)

 قم.قد تكون حرؾ أو رمز أو ر
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 تعرٌف الحاسوب : 2 - 4 

بسمرعة متناهٌمة  وتخزٌنهما وإخراجها المعلومات ة فائقة على إدخالالحاسوب جهاز آلً إلكترونً له قدر

 .   ( Programsبوساطة مجموعة من التعلٌمات التً تشكل ما ٌسمى البرامج )

الجهاز اإلنسان فمً تطمور ولٌس للحاسوب عقل ٌفكر به بل ٌتبع التعلٌمات بشكل حرفً ، وقد ساعد هذا 

حضارته فقد دخل فً مٌادٌن الهندسـة والطب والتجارة والفلل وؼٌرها . وأصبح ال ؼنمى عنمه فمً كثٌمر 

 من الفروع العلمٌة واألدبٌة. 

 أهم الصفات التً ٌتمٌز بها الحاسوب :

 قبل المستخدم  السرعة فً إجراء العملٌات الحسابٌة ومعالجة البٌانات وإدخال البٌانات وإخراجها من .1

الدقة العالٌة إذا وفر لها اإلنسان البرامج والمعلومات الصحٌحة. فمن النادر حصول خطؤ فً  .2

 العملٌات الحسابٌة أو المنطقٌة التً ٌقوم بها الحاسوب.

حدات تخزٌن صؽٌرة الحجم سواء جدا من المعلومات والبٌانات فً وإمكانٌة التخزٌن لكم هائل   .3

و على أقراص خارجٌة والقدرة على استرجاع هذه البٌانات بدقة وسرعة عند على أقراص داخلٌة أ

 الحاجة إلٌها.

التكلفة فذلل ٌعنً أن أسعارها تنخفض ٌوما بعد ٌوم  اقتصادٌة من جانب التكلفة والوقت فمن جهة  .4

الوقت فذلل راجع إلى المٌزتٌن األولى  خص اقتناء جهاز حاسوب، أما من جانبمما ٌمكن أي ش

 ثانٌة السابق ذكرها.وال

القدرة على االتصال بالحواسٌب واألجهزة األخرى وٌقصد بها إرسال البٌانات واستقبالها مما أدى   .5

 إلى إنشاء الشبكات وتنوع وسائل اإلدخال واإلخراج.

 تعب أو ملل من األعمال المتكررة. إمكانٌة العمل باستمرار من ؼٌر  .6

 سرٌعة أو عرضها على الشاشة. إمكانٌة طباعة نتائجه بوساطة طابعات  .7

 مكونات الحاسوب :  3 - 4  

 :ٌتكون نظام الحاسـوب من خزأٌن رئٌسٌن هما

 :   Hard Ware المكونات المادٌة .1

هً أي جزء من الحاسوب ٌمكن أن تراه وتلمسه بٌدل والتً تتكون منه منظومة الحاسوب من 

للوحة األم ، المعالج الدقٌق ، القرص الصلب ، والمواد واألجهزة الملحقة مثل : ا اإللكترونٌةالقطع 

 لـوحـة الـمفاتٌح .
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 : Soft Ware البرمخٌات  .2

وب سـواء أكانت تخص الحاسوب ) أنظمة التشمؽٌل ـعبارة عن مجموعة من البرامج الموجودة فً الحاس

ٌمد ولمذلل فمان ( أم مستخدم الحاسوب ) التطبٌقات ( التً تحول المكونات المادٌمة للحاسموب إلمى نظمام مف

 (. مكونات مادٌة + برمخٌات = حاسوب مفٌدالقاعدة العامة ألي حاسوب مفٌد هً : ) 

ٌمكننمما القممول إن الحاسمموب أداة لمعالجممة البٌانممات والمعلومممات أي إنممه وسممٌلة السممتقبال البٌانممات بعممدها 

نتمائج للبمرامج  بوصفها معالجة المركزٌة ثم إخراجهامدخالت ثم خزنها فً الذاكرة لمعالجتها فً وحدة ال

بنجراء العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة وعملٌات السمٌطرة علمى  ( CPU )وتقوم وحدة المعالجة المركزٌة 

حركة البٌانات وخزنها على أنها معلومات مرحلٌة كما تقوم بخزن البرامج التً تحدد الخطوات المنطقٌة 

 .اإللكترونٌةعام للمكونات المادٌة للحاسبة ( ٌوضح الهٌكل ال 3  - 4لمعالجة البٌانات.الشكل ) 

 

 ( المخطط الكتلً لمكونات الحاسوب 3  - 4الشكل ) 

 : لحـاسـوبالمكـونات المـادٌة ل  3-1 -4

ٌإدي الحاسوب مهاممه التنفٌذٌمة فمً اسمتقبال البٌانمات ومعالجتهما وممن ثمم إخمراج النتمائج باالعتمماد علمى 

 وهً: حجم الحاسوبم بؽض النظر عن نوع ووحدات أساسٌة تنظم عمله بتناسق تا

 . وحدات اإلدخال.1

 . وحدة نظام الحاسوب.2

 .جوحدات اإلخرا. 3
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 :Input Units : وحدات اإلدخال  أوال  

المسممئولة عممن نقممل البٌانممات والمعلومممات والبممرامج والتعلٌمممات مممن  (Input Unit)تعممد وحممدة اإلدخممال 

 إلى ذاكرة الحاسوب لؽرض المعالجة والتنفٌذ. الوسط الخارجً الذي تكون مسجلة علٌه 

وبما أن البٌانات همً  إلدخال البٌانات إلى الحاسوب موسائل تستخدوحدات اإلدخال عبارة عن أجهزة أو 

هذا ٌعنً أن وسمائل اإلدخمال سمتكون متعمددة ومتجمددة دومماً حتمى ٌمكمن  نعنه فنأي شًء ٌمكن التعبٌر 

  : ومن أشهر وحدات اإلدخال ما ٌأتً. نود إدخاله للحاسوب إدخال كل ما

  لوحة المفاتٌح Keyboard 

  الفأرةMouse 

  ًالماسح الضوئScanner 

 قارئ الخطوط المتوازٌة Barcode Reader   

 قارئ الرموز الضوئٌةOptical Character Recognition (OCR)  

 الكامٌرات الرقمٌة Digital Cameras  

  كامٌرات الوٌبWeb Cameras 

 إدخال الصوت وحدات Voice Input Systems 

 أخهزة التعرف على األشخاص Biometric Input Devices 

  عصا التحكم باأللعابJoystick 

  األقالم الضوئٌةLight Pen 

  ( شاشة اللمس Touch Screen) 

 وسوف تتدرب على استخدامها عزٌزي الطالب فً كتاب التدرٌب العملً . 

 :( وكاآلتً   System Unitظام)آلن نستعرض عناصر وحدة النوا

 (:      CASEصندوق النظام )-1

جمٌع المكونات األساسٌة للحاسوب  بداخـلهالمعدن أو البالسـتل ٌحوي  عبارة عن هٌكل مصنوع من

فٌحمٌها  فهو الجدار الواقً للحاسوب من األخطار التً تشمل : سقوط جسم ثقٌل علٌه ، دخول أجسام 

ماس كهربائً ، وٌحد من آثار المجاالت تتلؾ المحتوٌات الداخلٌة بنحداثها معدنٌة صؽٌرة تتسبب ب

المؽناطٌسٌة على األجزاء الداخلٌة ، وٌوفر قدرة الوصول إلى العالم الخارجً من خالل المنافذ 

كما ٌمثل صندوق النظام أهمٌة فً تسهٌل حمل الجهاز ونقله من مكان إلى آخر فضال عن  والموصالت

 شكل الخارجً للحاسوب.أنه ٌحدد ال
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والمنافذ  Power Supplyفً الواجهة الخلفٌة لصندوق النظام نالحظ مكان مخصص لمصدر الطاقة 

الخاصة به ومروحة تبرٌد مصدر الطاقة. ونالحظ أٌضا أماكن  مخصصة للمنافذ المدمجة على اللوحـة األم 

(. USBذ المتسلسل والمنفذ المتسلسل العام مثل ) منافذ لوحة المفاتٌح والفؤرة والصوت والطابعة والمنف

ونالحظ أٌضا أماكن خاصة لبروز المنافذ الموجودة على بطاقات التوسعة مثل منافذ بطاقة العرض ، 

 م ، الشبكة ومنفذ بطاقة الفٌدٌو.الفاكس ، المود

 ( من الداخل :  CASEمحتوٌات صندوق النظام )

النظام من الداخل التً تتم عن طرٌقها جمٌع العملٌات محتوٌات صندوق واآلن نؤخذ فكرة مبسطة عن 

الرئٌسة من معالجة للبٌانات ثم تخزٌن لها بعد عملٌة المعالجة ثم عرض للنتائج وكذلل تقوم بربط جمٌع 

 .( 4  – 4الحظ الشكل )  وحدات الحاسوب مع بعضها البعض

 

 ( من الداخلCASEمحتوٌات صندوق النظام )(  4  – 4الشكل ) 

على الحاسبة بسهولة فهً عبارة عن وصالت  Expansion Slotsكن تمٌٌز الفتحات التوسعٌة ٌم

 الكترونٌة ضٌقة وطوٌلة وباألنواع التالٌة:

 (Industry Standard Architecture) - ISA   . وتكون باللون األسود 

 (Peripheral Component Interface) - PCI  .ٌكون عادة باللون األبٌض 

 (Advanced Graphic Ports) - AGP  .ًوٌكون باللون البن 

 هناك بعض المكونات األخرى التً قد تركب فً الحاسوب مثل:

 . Fax/Modem Cardبطاقة الفاكس / مودم  .1

 . Network Cardبطاقة الشبكة  .2

 . W/R CD-ROMمشؽل اسطوانات اللٌزر ) قارئ / كاتب (  .3
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 : ( Power Supply ) مزود الطاقة    -2

( وهو عبارة عن صندوق معدنً مصدر الطاقة الكهربائٌة ( أو ) ةاإلمداد بالطاقى أٌضاً ) وحدة وٌسم

، االالزمة لتشؽٌلهبالطاقة الكهربائٌة  ( Case)  داخل صندوق النظام ةاإللكترونٌ القطعٌقوم بتزوٌد 

 ( . DC( فولت )  3.3  , 5 , 12إلى ) AC) فولت ) 220وذلل بتحوٌل الكهرباء من 

والتً  وجد مزود الطاقة على شكل صندوق معدنً ٌوضع فً إحدى زاوٌا الصندوق الرئٌس للحاسوبٌ

و ٌكون ظاهرا بشكل واضح خلؾ جهاز الحاسوب و ذلل التصال سلل  تؤتً معه من الشركة المصنعة

 ( 5  – 4الكهرباء به ، كما ٌحتوى على مروحة تبرٌد ظاهرة فً خلؾ الجهاز فً الؽالب . الشكل ) 

 ٌوضح الشكل الداخلً لمزود الطاقة.

 

 ( مصدر الطاقة الكهربائٌة  5  – 4الشكل ) 

ن حاصل ضرب فرق الجهد مقدرا م( وهى وحدة ناتجة  Wattٌقاس مزود الطاقة بوحدة ) الواط  

 بالفولت وشدة تدفق التٌار مقدرا باألمبٌر. وتصنؾ مزودات الطاقة على حسب القدرة وكما ٌؤتً:

( 200 W ,  250 W ,  300 W ,  350 W ,  400 W , 450 W , 500 W , 600 W ) 

 .أفضل وزادت من استقرار الجهاز ءأصبح األداوكلما زادت قدرة الوحدة كلما 

 :  (Mother Board) اللوحة األم  -3

 بوسطحها جمٌع المكونات الداخلٌة للحاس ىعل تعد اللوحة األم من أهم عناصر وحدة النظام ألنها تضم

تشبٌهها باألم التً تحتضن أطفالها وتحافظ علٌهم. وكذلل تمثل اللوحة  ومن هنا سمٌت باللوحة األم إذ تم

 ًالمسارات التالتجمٌع والربط لجمٌع المكونات الداخلٌة إلى جانب وجود العدٌد من  زب مركوللحاساألم 

وتتمثل أهمٌة ،  افٌما بٌنهات تربط بٌن هذه المكونات المختلفة وتسهل عملٌة نقل األوامر والمعلوم

 :اللوحة األم فٌما ٌأتً

لزٌادة سرعته وقدرته فً المستقبل مثل ) (Upgrade) تتحكم فً تحدٌد مدى قابلٌة الجهاز للترقٌة  .1

 ، عدد فتحات التوسعة  ......الخ (. ةالذاكرة العشوائٌتطوٌر المعالج ، نوعٌة وحجم 
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 توصٌلها من خالل الكروت المناسبة. عالتً تستطٌوتحدد نوعٌة األجهزة الملحقة بالجهاز  .2

 ةالمحلً وسرعنوع اللوحة األم ٌحدد الكثٌر من ممٌزات الحاسوب بشكل عام مثل سرعة الناقل  .3

 الذاكرة العشوائٌة ، وممٌزات أخرى . 

أم جٌدة ٌكون أسرع من الجهاز المزود بلوحة أم ردٌئة حتى لو كانت  ةالمزود بلوحب وجهاز الحاس .4

 متماثلة )المعالج ، الذاكرة ، الكروت(.  ىكونات األخرالم

اإلخراج واإلدخال األساسٌة ) جلب البٌانات من القرص الصلب إلى الذاكرة ثم إلى  تتقوم بعملٌا .5

 المعالج ثم حفظ هذه البٌانات بعد معالجتها (.

 

 

 
 كٌف ٌتم ارتباط مختلف األخزاء األخرى من الحاسوب باللوحة األم ؟

 لسإال مهم إذ ٌعطٌل فكرة عامة على تركٌبة الحاسوب بشكل عام وفٌما ٌلً وصؾ عام لذلل:هذا ا

 جمٌع بطاقات التوسعة تركب فً شقوق التوسعة . 

أو على  IDEاألقراص الصلبة و محرل األقراص المدمجة : فً الؽالب تركب على قنوات  

 . SCSIبطاقات توسعة من نوع 

 . USBأو فً الناقل التسلسلً العام PS2لمنفذ المتسلسل أو منفذ الفؤرة ) الماوس ( : توصل فً ا 

 الطابعة : توصل فً المنفذ المتوازي أو الناقل التسلسلً العام. 

 القرص المرن : ٌوصل فً مقبس القرص المرن . 

 المعالج : ٌوصل فً مقبس المعالج. 
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إدي وظٌفتها بالشكل لت تبط باللوحة األم بشكل أو بآخروهكذا نرى أن جمٌع أجزاء الحاسوب تر

 .المطلوب

 :( CPU )  المركزٌة ةوحدة المعالخ   -4

واختصارها  Central Processing Unit  تتم المعالجة الفعلٌة للبٌانات فً وحدة المعالجة المركزٌة

 (CPU ) تتكمممون ممممن رقٌقمممة معمممالج دقٌمممق )مممماٌكروي( واحمممد(Microprocessor) تعتممممد سمممرعة .

وٌمكمن القمول بمؤن جٌات التً ٌمكن تشؽٌلها على نوع المعالج الدقٌق الموجود فٌمه. الحاسوب ونوع البرم

 ( ٌبمٌن 6 – 4نفعله أثناء عملنا على الحاسوب ٌقوم بمه المعمالج بشمكل كلمً أو جزئمً. والشمكل )  كل ما

 .نماذج للمعالج

 

 ( أنواع مختلفة من المعالح 6 – 4الشكل ) 

 : ة المركزٌة المكونات الرئٌسة لوحدة المعالخ  

 (. Arithmetic &  Logic Unitوحدة الحساب والمنطق )  .1

 ( . Control Unitوحدة التحكم )  .2

 .(Registers)المسخالت  .3

 (: Arithmetic &  Logic Unit: وحدة الحساب والمنطق ) أوال

تقموم وحمـدة الحسماب ،  Arithmetic and Logic Unitاختصمارا للكلممات  ALUٌرمز لها بمالرمز 

) الجممع  وفرزهما وتصمنٌفها ومعالجتهما العملٌات الحسابٌة المختلفمة منطق بمعالجة البٌانات من ترتٌبالو

وعملٌممة النفممً  ANDو  ORوالضممرب والطممرح والقسمممة والرفممع لممألس ( والعملٌممات المنطقٌممة مثممل )  

NOT ) بممر مممن وعملٌممات المقارنممة وتشمممل العالقممات المعروفممة ) ٌسمماوى، أكبممر مممن ، أصممؽر مممن ، أك

 وٌساوي ، .....  (.أ

 (: Control Unit: وحدة التحكم ) ثانٌا 

باالعتمماد علمى  وتوظٌفهما جمٌمع مكونمات الحاسموب اإللكترونٌمة تقموم بتوجٌمههً مجموعمة ممن المدوائر 

تعلٌمممات البممرامج الموجممودة فممً الممذاكرة الرئٌسممة ، تعمممل علممى نقممل البٌانممات مممن وإلممى وحممدة الحسمماب 

الحسمماب  سممجالت والممذاكرة الرئٌسممة وأجهممزة اإلدخممال واإلخممراج كممما تخبممر وحممدةوالم(ALU)والمنطممق

 بالعملٌات التً ٌجب أن تنفذها. إذن تقوم وحدة التحكم بالوظائؾ اآلتٌة: (ALU)والمنطق 

 .قراءة تعلٌمات البرنامج وتفسٌرها 
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  توجٌه العملٌات داخل وحدة المعالجة المركزٌة(CPU). 

 من وإلى الذاكرة الرئٌسة وأجهزة اإلدخال  واإلخراج.تدفق البرامج فً  التحكم 

 (Registers)المسخالت  ثالثا :

صؽٌرة وسرٌعة جدا توجمد داخمل المعمالج وذلمل لحفمظ األرقمام هً مواقع تخزٌن مإقتة ) ذاكرة مإقتة ( 

 وإلجراء بعض العملٌات الوسٌطة بسرعة عالٌة.المراد معالجتها من قبل وحدة الحساب و المنطق 

 بشكل عام فان وظائف وحدة المعالخة المركزٌة هً:و

 نقل تعلٌمات البرنامج المخزن فً الذاكرة تعلٌمة بعد األخرى. .1

 تفسٌر التعلٌمات تسلسلٌا لفهم مضمونها وتحدٌد نوع العملٌة المطلوب تنفٌذها. .2

 تنفٌذ العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة وعملٌات المقارنة. .3

ى مختلؾ أجزاء الحاسوب للقٌام باألنشطة وتنفٌذ المهام وتوزٌع العمل إصدار األوامر والتعلٌمات إل .4

 فٌما بٌنها. 

 :    (Memory Unit) وحدة الذاكرة الرئٌسة  -5

هً وحدة التخزٌن األساسٌة فً الحاسوب والتً تقوم بتخزٌن البٌانات وتعلٌمات البرامج بهدؾ معالجتها 

مركزٌة وتعد الذاكرة حلقة الوصل التً تستقبل البٌانات من فً مرحلة الحقة بوساطة وحدة المعالجة ال

وحدات اإلدخال لترسلها إلى وحدة المعالجة ومن ثم استقبال نتائج المعالجة لؽرض إرسالها إلى وحدات 

صؽٌرة ٌتم تركٌبها على  تعلى لوحاوفً الحاسوب الشخصً تتكون الذاكرة من رقائق مثبتة اإلخراج. 

 (. 7– 4الحظ الشكل ) ن معٌنة.اللوحة األم فً أماك

 

 الذاكرة ( 7  – 4الشكل ) 

وهمو أصمؽر جمزء  (bit)ٌعتمد الحاسوب فً بنائه على النظام الثنائً والرقم الثنائً ٌختصر بالرمز بمت 

من البٌانات التً ٌتعامل معها الحاسوب. والرقم الثنائً إمما أن ٌكمون صمفراً أو واحمداً وٌمثمل كمل حمرؾ 

 (Byte)رقم داخل الحاسوب بسلسلة من األرقام الثنائٌة وعددها ثمانٌة تعرؾ بالباٌمت رمز خاص أو  أو

 بت. 8وهى أصؽر وحدة لقٌاس سعة الذاكرة وتتكون من 
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 ومن المفٌد أن نذكر هنا بعض المقاٌٌس المستخدمة فً قٌاس المساحات التخزٌنٌة فً الذاكرة الرئٌسة :

 

 ( البتBit   ):( .  1،  0دة أما صفر أو واحد ) نبضة كهربائٌة واح 

  الباٌت( Byte )  : بت. 8ٌتكون الباٌت الواحد من 

 الكٌلو باٌت Kilobyte(KB :) باٌت. 1024ٌتكون الكٌلو باٌت الواحد من 

  المٌخا باٌتMegabyte  (MB ) : كٌلو باٌت. 1024ٌتكون المٌجا باٌت الواحد من 

 الخٌخا باٌتGigabyte  (GB): مٌجا باٌت. 1024باٌت الواحد من  ن الجٌجاٌتكو 

 

 هناك نوعٌن من الذاكرات :  أنواع الذاكرات:  

 .  Memory  Mainالذاكرة الرئٌسة(  1

 ( .  Auxiliary Memoryالذاكرة المساعدة)  الذاكرة الثانوٌة(  2

 نوعٌن : تنقسم هذه الذاكرة على: وMemory Main: الذاكرة الرئٌسة  أوال

 

 

 :  Random  Access  Memoryكرة الوصول العشوائًذا -1

 وهًوتسمى أٌضا بالذاكرة المإقتة ، أو ذاكرة القراءة والكتابة ،  ( RAM )وٌطلق علٌها اختصاراً 

ولذلل فنذا ما أرٌد االحتفاظ بؤي من المعلومات التً الكهربائً تفقد محتوٌاتها بمجرد قطع التٌار  ذاكرة

وٌمكن تحمٌل هذه عنها  جب نقلها إلى الذاكرة المساعدة قبل قطع التٌار الكهربائًتحتوٌها هذه الذاكرة فٌ

 (.  8   – 4فً الشكل ) كما موضح  وٌوجد منها عدة أشكال المعلومات إلى الذاكرة ثانٌة عند الحاجة
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 RAMذاكرةنماذج من (  8 – 4الشكل ) 

 أنواع ذاكرة الوصول العشوائً 

 

 DRAM  (Dynamic RAM      : ) الذاكرة الدٌنامٌكٌة .أ 

 ٌستعمل هذا النوع كذاكرة مإقتة تركب على اللوحة األم ومن أشهر أنواعها :

- SIMM ًاختصارا( لجملةSingle In-Line Memory Module .) 

- DIMM  ( اختصاراً لجملةDual In-Line Memory Module .) 

 (. Cacheساسً لذاكرة الكاش ) : تستخدم بشكل أ  Static RAM( SRAMالذاكرة االستاتٌكٌة )  .ب 

: وهذا النوع هو Synchronous Dynamic RAM(  SDRAM)  الذاكرة الدٌنامٌكٌة المتزامنة .ج 

 من عهذا النو مالبٌانات باستخدا لنقل القصوى ةوتصل السرع،بأجهزة الحاسوالمنتشر اآلن فً 

 النوع من الذاكرة .( ٌوضح هذا  9 – 4)  الثانٌة. الشكل فً مٌجاباٌت  528 إلى الذاكرة

 

 (SDRAM( الذاكرة الدٌنامٌكٌة المتزامنة  ) 9 – 4الشكل )
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 : Read  Only  Memoryذاكرة القراءة فقط  -2

وتسممى أٌضما  ( ROM )ٌطلق علٌها اختصماراً 

وهى ذاكرة ال تفقمد محتوٌاتهما  ( الذاكرة الدائمة) 

عند قطع التٌار الكهربائً عنها وتبمرمج بوسماطة 

وال ٌسمح هذا الجزء من المذاكرة المنتجة.الشركة 

بعملٌة الكتابمة للمحافظمة علمى محتوٌاتهما أي أنهما 

وهمً عبمارة ذاكرة قمراءة فقمط كمما ٌشمٌر اسممها. 

عن شرٌحة صؽٌرة مثبتة علً اللوحة األم ، كمما 

 (. 10– 4 )فً الشكلموضح 

 

 

 ROM ( ذاكرة  10  – 4الشكل ) 

 

 أهمها :  ROMاءة فقط  وهناك عدة أنواع من ذاكرة القر

 :  ROM( ذاكرة القراءة فقط1

ٌتم شحنه فً المصنع ببرنامج معٌن وال ٌمكن بعد ذلل تعدٌل أي   اإللكترونٌةعبارة عن نوع من الدوائر 

 .للجهاز ج خاصة للحاسوب من الشركة المصنعةومخزن علٌها برام شًء فٌها نهائٌا

 :  PROMذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمخة( 2

قطعة من الذاكرة ٌمكن برمجتها ممرة واحمدة فقمط بعمد أن  ًوه(   Programmable ROM) وتعنً

 . ROMوهً نوع مطور من الـ  المعلومات وال ٌمكن مسحها أو تبدٌلها  تكتب علٌها

 EPROM (Erasable PROM :)( ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح والبرمخة  3

المعلومات الموجودة بهذه الذاكرة وذلل باستخدام األشعة  ٌمكن مسح  PROMهذا النوع مطور من الـ

 .فوق البنفسجٌة وٌمكن إعادة برمجة الذاكرة بمعلومات أخرى

 EEPROM(Electrically Erasable PROM :) ( الذاكرة القابلة إلعادة الكتابة برمخٌا  4

ذا النوع من الذاكرة ٌمكن وه BIOSتستخدم اآلن فً اؼلب اللوحات األم الحدٌثة لحفظ برنامج البٌوس 

 مسح المعلومات الموجودة علٌها و إعادة برمجتها باستخدام برامج خاصة. 
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 :RAMوذاكرة الوصول العشوائً   ROM مقارنة بٌن ذاكرة القراءة فقط

 ROMبٌن ذاكرة القراءة فقط RAMذاكرة الوصول العشوائً  

 . ذاكرة وصول عشوائً.1 

رد إٌقاؾ تشؽٌل . تفقد محتوٌاتها بمج2 

 الجهاز.

. تسمممتخدم لالحتفممماظ المإقمممت بالبٌانمممات 3 

أثنممماء العممممل علمممى الجهممماز و الملفمممات 

 القابلة للتؽٌر أو الكتابة علٌها.

.هً ذاكرة للمستخدم ٌمكنه التعامل معها 4 

 و تعدٌل بٌاناتها.

 . ذاكرة قراءة فقط.1

 .. ال تفقد محتوٌاتها عند إٌقاؾ تشؽٌل الجهاز2

ظ بالبٌانممات األساسممٌة التممً ٌحتاجهمما الجهمماز . تحممتف3

لبدء التشمؽٌل وؼٌمر القابلمة للتؽٌٌرمثمل )معلوممات 

وحمممدات اإلدخمممال واإلخمممراج المتصممملة بالجهممماز 

 وملفات نظام التشؽٌل.

. ال ٌمكن تعدٌل بٌاناتها إال من قبل مبرمجٌن 4

 متخصصٌن.

 

 ( :  Auxiliary Memory) الذاكرة المساعدة  الذاكرة الثانوٌة: ثانٌا

بشكل دائمً وتكون سرعة تقدٌمها أبطؤ مما لو  والبرامجتستخدم هذه الذاكرة لخزن المعلومات والبٌانات 

كانت مخزونة فً الذاكرة الرئٌسة ، وفً كثٌر من األحٌان تكون كمٌة المعلومات الممراد تخزٌنهما كبٌمرة 

مر الذي ٌتطلب وحدات ذاكرة إضمافٌة بقصمد جدا لدرجة أنه ال ٌمكن خزنها فً وحدة الذاكرة الرئٌسة األ

التوسع فً طاقة وحدة التخزٌن الداخلٌة وتكون سعة همذه الوحمدات كافٌمة لالحتفماظ بالمعلوممات المخزنمة 

 لحٌن الحاجة ومنها :  لفترات طوٌلة بعد إؼالق الجهاز حتى علٌها

 :   Magnetic Diskاألقراص الممغنطة -أ

التخزٌن المباشر التً تتمٌمز بقمدرتها االسمتٌعابٌة العالٌمة وسمرعة تمداول  ٌعد القرص الممؽنط أحد وسائط

( ، Floppy Disk المعلومممات المخزنممة علٌهمما . ومممن أهممم هممذه األقممراص : األقممراص المرنممة ) 

 اللٌزرٌة ) المدمجة ( .  ، واألقراص(  Hard Diskواألقراص الصلبة ) 

 

 :  Magnetic Tapeاألشرطة الممغنطة -ب

ط المؽناطٌسممً عبممارة عممن شممرٌط مممن البالسممتل المطلممً بمممادة قابلممة للتمؽممنط وهممو ٌشممبه شممرائط الشممرٌ

 التسجٌل المستخدمة فً أجهزة التسجٌل الصوتً. 

 : (Flash Memory)ذاكرة من نوع الفالش  -ج 

همً إحممدى التقنٌمات الحدٌثممة للتخمزٌن ولهمما سمعات مختلفممة وتمتماز بصممؽر حجمهما وسممهولة حملهما وٌسممر 

ٌبمٌن  ( أ10– 4 ) بمه ممن الخارج.الشمكل ابمجمرد توصمٌلهدامها لنقل البٌانمات ممن وإلمى الحاسموب استخ

 مختلفة ألجهزة التخزٌن المساعدة .نماذج 
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 أخهزة التخزٌن المساعدة  ( أ10  – 4الشكل ) 

 

 :  (Hard Disk) القرص الصلب  -6

داخل الحاسوب. وهو وسٌلة لتخزٌن  فً التخزٌن الرئٌسة والكبٌرة الموجودةوحدة ٌعد القرص الصلب 

الملفات والبٌانات ونظام التشؽٌل والبرامج بكمٌات كبٌرة بحسب سعته بشكل دائم حتى بعد قطع التٌار 

الكهربائً عن جهاز الحاسوب.وهو أسرع بكثٌر من األقراص المدمجة والمرنة وٌمكنه تخزٌن قدر كبٌر 

 من البٌانات والمعلومات. 

األقراص الصلبة أحمدهما ٌمكمن فصمله عمن الحاسموب وٌوصمل بالجهماز عنمد االسمتخدام  هنال نوعان من

 (. 11  - 4فقط والنوع اآلخر ال ٌنفصل عن الحاسوب. كما موضح فً الشكل ) 

 

 ( نوعا القرص الصلب 11  - 4الشكل ) 

 

 : (Floppy Disk Drive) مشغل األقراص المرنة   -7

 ( CDsالمدمجمة )  صإلمى األقمراأهمٌة فً االسمتخدام قبمل الوصمول  مشؽالت األقراص المرنة كان لها

ولكن الدور الذي تقوم به اآلن ٌقتصر على نقل بعض الملفات الصؽٌرة أو عممل نسمخ أخمرى ممن بعمض 

الحمظ ونالحمظ أنمه قمل اسمتخدامه والحاجمة إلٌمه. الملفات الموجمودة علمى الجهماز كنحمدى طمرق الحماٌمة. 

 (. 12  – 4)  الشكل
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 ومشغل القرص المرن القرص المرن ( 12  – 4لشكل ) ا

 : (CD- ROM Drive)مشغل األقراص المدمخة   -8

لٌقمموم بقممراءة المعلومممات  Compact Disk( CDهممو المحممرل الممذي نضممع فٌممه القممرص المممدمج ) 

راص وظٌفتمه قمراءة األقمالمخزنة علٌه ٌتمٌز بسرعة عالٌة فً نقل المعلومات ممن القمرص إلمى المذاكرة. 

. سمطوانات مدمجمةاالمدمجة لذا ٌعد من الوحمدات المهممة ألن معظمم البمرامج و نظمم التشمؽٌل تبماع علمى 

 (.     13 -  4)  الشكل الحظ 

وهو أحد وحدات التخزٌن الهامة التً تمكننا من نقل البٌانات ممن حاسموب إلمى آخمر وذلمل لقمدرتها علمى 

قراصمها ممن جهماز إلمى آخمر إذ أنهما تمتلمل الحجمم الكمافً حفظ واسترجاع البٌانات ، تتمٌز بسهولة نقمل أ

 لتخزٌن برامج التشؽٌل ) مثل النوافذ ( والبرامج التطبٌقٌة التً تحتاج إلى مساحات كبٌرة. 

مٌجا باٌت(،  700ٌتم الكتابة على هذه الوحدة عن طرٌق شعاع من اللٌزر وٌمكنها تخزٌن سعات عالٌة )

أنمواع أحمدث تقموم بتخمزٌن سمعات ٌمكن التسجٌل علٌها، كمما ٌوجمد  CD RWتسمى منها أنواع  وٌوجد

وٌوجمد منهما أٌضماً مما ٌمكمن التسمجٌل  DVDجٌجا باٌت( تسممى أقمراص  8.4و 4.2أعلى من سابقتها )

 علٌه.

 

 

 

 

 

 ( مشغل األقراص المدمخة  13 - 4الشكل ) 

 (Data Buses) نواقل البٌانات   -9

 ٌستخدمها المعالج إلرسالاللوحة األم لمتوازٌة موجودة على هً مجموعة من الخطوط النحاسٌة ا

 وتكون كافة أجهزة الحاسوب متصلة بصورة أو بؤخرى بنواقل البٌانات.  واستقبالها البٌانات
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والقرص المرنة  صومشؽل األقرامشؽل األقراص المدمجة  وٌتم توصٌل معظم األجهزة الداخلٌة )

تعنً مسارات نقل  Busesإن كلمة ل شرٌطً ٌسمى كبل البٌانات. باستخدام كب اللوحة األمب ( بالصل

 Dataالبٌانات على اللوحة األم وأي جزء فً الحاسوب ٌحوي مسارات لنقل بٌانات ٌطلق علٌه 

Buses  ( مثال على ذلل. 14 – 4. الشكل ) 

 

 ( نواقل البٌانات 14  – 4الشكل ) 

 

 نات وتشمل اآلتً:اللوحة األم العدٌد من نواقل البٌاوخد فً ٌ

 ناقل بٌانات المعالج. .1

 ناقل بٌانات العناوٌن. .2

 ناقل بٌانات الذاكرة. .3

 ناقل بٌانات المدخالت والمخرجات. .4

ٌستخدم ناقل بٌانات المدخالت والمخرجمات فمً اتصمال الحاسموب بماألطراؾ التمً ٌمتم توصمٌلها بمه كمما 

 ً زٌادة إمكانٌاته. ٌمكن استخدامه فً إضافة مكونات جدٌدة إلى الحاسوب تساعد ف

 ( ٌوضح أشكال بعض الكابالت والتوصٌالت الخارجٌة والداخلٌة للحاسوب. 15  – 4)  الشكل

 

 ( أشكال التوصٌالت الخارخٌة والداخلٌة للحاسوب 15  – 4الشكل ) 
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 : Hardware Cardsكروت األخهزة المادٌة   -10

 فً بعض التحكم خاللها من ٌتم التً Cardsوت الكر أو البطاقات من مجموعة على الحاسوب جهاز ٌحتوي

فً هذه الفقرة البطاقات  والصوت ، ونستعرض والفاكس Monitorالشاشة  مثل الملحقة بالحاسوب األجهزة

 بطاقة. كل وأهمٌة الحاسوب ووظٌفة تركٌبها على اللوحة األم لجهاز ٌتم التً

 أنواع الكروت ) البطاقات (: 

 : Display Cardكرت الشاشة  (1

 على للعرض قابلة لتصبح الكمبٌوتر من الصادرة اإلشارات بترجمة ٌقوموظٌفته إظهار الصورة على الشاشة ) 

 فً ذاكرة لإلسراع على الكارت هذا وٌحتويالحاسوب وشاشة الحاسوب نفسها.  وسٌط بٌنالشاشة ( أي أنه 

 هاز . منفصلة عن ذاكرة الج ذاكرة خاصةالشاشة وهً  على والرسوم الصور عرض

تتكون أي بطاقة عرض حدٌثة من األخزاء الرئٌسة 

 اآلتٌة :

 المطبوعة. اإللكترونٌة( اللوحة 1)

 ( المسرع ألرسومً.2)

 ( الذاكرة العشوائٌة.3)

 ( المحول الرقمً التناظري.4)

 ( المنفذ أو نوع شق التوسعة المستخدم .5)

 (. 16  – 4)  الحظ الشكل

 

 اشة( كرت الش  16  – 4الشكل ) 

 

 : Sound Card( كرت الصوت 2

 منها الصوت كروت من أنواع عدة هو الكرت الناقل للملفات الصوتٌة عبر السماعات الخارجٌة وهنال

 من الخارج ٌركب ما ومنها PCI slotعلى  تركٌبه على اللوحة األم ومنها ما ٌتم Built-Inهو  ما

USB External Sound Card ( ٌوضح 17  – 4. الشكل ) .نماذج مختلفة لكرت الصوت 

 

 ( نماذج لكرت الصوت  17  – 4الشكل ) 
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 : Card Network( كرت الشبكة  3

 جهاز بباقً اتصال كل عبر كبل الشـبكة وٌتٌح البعض الحاسوب ٌبعضها أجهزة ربط فً ٌستخدم كرت الشبكة

. الوظٌفة األساسٌة لكرت الشبكة هً البٌانات مصادر فً والمشاركة والمعلومات البٌانات لتبادل الشبكة أجهزة

 ( . 18 – 4الحظ الشكل )  التحكم فً إرسال واستقبال البٌانات من جهاز آلخر داخل الشبكة ،

 

 ( كرت الشبكة 18  – 4الشكل ) 

 :  Modem Card( كرت المودم 4

والخدمات ٌمّكن المودم جهاز الحاسوب من االتصال بخطوط الهاتؾ ونقل البٌانات إلى االنترنت 

األخرى عبر االنترنت و تؤتً أجهزة المودم إما فً شكل داخلً )قائم على البطاقة( أو خارجً الحظ 

(. عادة ما ٌتم وضع أجهزة المودم الداخلٌة فً فتحة على اللوحة األم وٌتم توصٌلها  19  – 4الشكل ) 

 بخط هاتؾ مباشرة.

 

 

 

 (  19  – 4الشكل ) 

 :Output Units: وحدات اإلخراج  ثالثا

وأهام هاذه الوحادات هً الوحدات التً ٌتم عن طرٌقها إخراج البٌانات والمعلومات من جهماز الحاسموب 

 : هً

 .Monitorوحدة العرض المرئً أو المرقاب )الشاشة (  

 .  Printersالطابعات  

 .Plotterخهاز الراسم  

 .(Speakers) مكبرات الصوت  

 .Data Show خهاز عرض البٌانات  
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 ( : Monitorوحدة العرض المرئً أو المرقاب )   .1

تعممد شاشممة الحاسمموب )المرقمماب( مممن أجهممزة اإلخممراج التفاعلٌممة التممً تتممٌح للمسممتخدم مراقبممة المخرجممات 

وتصفح المعلومات بشكل مباشر. ولقد تطمورت همذه األجهمزة ممع تطمور الحاسموب الشخصمً وأصمبحت 

الشاشات المستخدمة من ناحٌة العرض الملمون والحجمم  ملحق أساسً بالحاسوب. وتختلؾ أنواع وأشكال

والدقة والتصمٌم ومع كل هذه االختالفات فان دورها واحد وهو عرض المعلومات المدخلة أوال بمؤول أو 

 تصفح المعلومات ومن خاللها ٌتمكن المستخدم من توجٌه الحاسوب. وهنال نوعان من الشاشات هما: 

 :CRT شاشات  -أ

وتعنً أنبوب أشعة الكاثود. وهً  Cathode Ray Tubeهً اختصار لـ  CRTشاشة العرض 

الحدٌثة عالٌة النقاوة إال  CRT شاشة تقلٌدٌة تشبه شاشة التلفاز من حٌث الشكل، وبالرؼم من أن شاشات

 أنه قل استخدامها بظهور الشاشات المسطحة.

 Flat Panel Display ب. الشاشات المسطحة  

شاشات قلٌلة السماكة ، خفٌفة الوزن ، تعتمد على تكنولوجٌا شاشات السائل  الشاشات المسطحة هً

وهً ال تشؽل  . Plasma أو شاشات البالزما Liquid Crystal Display –LCD الكرستالً

( ٌبٌن هذه األنواع   20 – 4حٌزاً كبٌراً على المكتب وتستهلل طاقة أقل من الشاشات التقلٌدٌة. الشكل ) 

 .من الشاشات 

 

 

 

 ( أنواع شاشات العرض  20 – 4الشكل )  

 تتفاوت أخهزة شاشات العرض للحاسوب فً أمور عدة من أهمها ما ٌأتً:

علً سبٌل  .بها  (Pixels): دقة الشاشة تقاس بعدد النقاط المضٌئة (Resolution)الدقة ( 1

ألفقٌة بالشاشة نعنً أن عدد النقاط ا  Screen Resolution 480 × 640 عندما نقول :المثال

نقطة وحاصل ضربهما ٌعطً عدد النقاط المضٌئة  480 نقطة وعدد النقاط الرأسٌة هً 640 هً

وكلما زادت النقاط المضٌئة كلما كانت الصور المعروضة فً الشاشة أوضح وأكثر  .الكلٌة بالشاشة

  .دقة

 . CRT ,FLAT,LCD:نوع التقنٌة المستخدمة للعرض( 2

 . ( Inch: تقاس بالبوصة )مساحة شاشة العرض( 3
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    : Printersالطابعات .2

الكثٌمرة االسمتعمال نظمرا لكونهما تموفر نسمخة  ( 21-4الحمظ الشمكل ) تعد الطابعات من أجهمزة اإلخمراج

 مطبوعة من اإلخراج المطلوب . وتتوفر أنواع كثٌرة ومختلفة من هذه األجهزة من أهمها :

 :Laser printer أ. طابعة اللٌزر 

عد طابعات اللٌزر من أجود أنواع الطابعات إذ تقوم بطباعة صفحة كاملة مرة واحدة، وتشبه فً عملها ت

آلة تصوٌر المستندات.ٌعد هذا النوع من الطابعات أكثر هدوءا من الطابعات األخرى، كما أن حروؾ 

 .طباعتها أكثر وضوحا

 :  Dot Matrix Printersب. طابعات المصفوفة النقطٌة  

الطابعات النقطٌة ضجٌجا عالٌا وال تنتج مخرجات ذات جودة عالٌة ، وخاصة عند طباعة  تصدر

الرسوم. ولذلل ، لم تعد الطابعات النقطٌة تستخدم كثٌرا اآلن وحل محلها طابعات نفث الحبر. وتستخدم 

 الطابعات النقطٌة فً طباعة كمٌات كبٌرة من الورق بجودة قلٌلة.

 :Inkjet خـ. طابعة ضخ الحبر 

تعتمد هذه الطابعات على تكوٌن الحرؾ عن طرٌق ضخ قطرات دقٌقة من الحبر على الورقة لتكوٌن 

 .الحرؾ أو الشكل المطلوب طباعته

 :Photo Printers د. طابعة الصور 

، و بدأت هذه Ink jetهً طابعات ملونة عادة ما تكون صؽٌرة وتعتمد على تكنولوجٌا ضخ الحبر

صورة كبٌرة مع االستخدام المتزاٌد للكامٌرات الرقمٌة. تستخدم هذه الطابعات أوراقاً الطابعات بالتداول ب

 .Glossy Photo Papersسمٌكة المعة 

 : Multi Function Printersهـ. الطابعات المتعددة الوظائف 
ٌجمع هذا النوع من الطابعات عدة وظائؾ فً جهاز واحد كالطباعة والتصوٌر والمسح الضوئً 

 .كسوالفا

 
 ( أنواع من الطابعات 21  – 4الشكل ) 
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 تتفاوت اآلالت الطابعة للحاسوب فً أمور عدة من أهمها ما ٌؤتً:

 : ملونة ، أو ؼٌر ملونة.لون الطباعة 

 :  نقطٌة ، حبرٌة ، لٌزرٌة.نوع التقنٌة المستخدمة للطباعة 

فً الدقٌقة. تقاس سرعة : تقاس سرعة الطابعة الحبرٌة واللٌزرٌة بعدد الصفحات سرعة الطباعة 

 الطابعة النقطٌة بعدد الحروؾ والكلمات المطبوعة فً الدقٌقة.

: طابعة تقوم بالطباعة فقط ، طابعة متعددة المهام ) طابعة ، ماسح ضوئً ، نسخ  ورق ،   المهام 

 فاكس (

 : Plotter.خهاز الراسم 3

  – 4هو جهاز ٌشبه إلمى حمد كبٌمر الطابعمة الحمظ الشمكل ) 

ٌستخدم إلخراج النتائج علً شكل رسوم بٌانٌة ملونة  ( 22

توجممد أنمواع متعمددة منمه ، فهنممال  وبدرجمة عالٌمة ممن الدقمة

نمموع ٌسممتخدم القلممم ونمموع آخممر ٌسممتخدم اسممطوانة أو قاعممدة 

 Robotic) مسممتوٌة وهنممال أنممواع تسممتخدم أذرع آلٌممة

Arms)  وٌسمممتخدم الراسمممم فمممً طباعمممة األشمممكال ذات،

وفمممً التطبٌقمممات الهندسمممٌة والمعمارٌمممة ، ةاألحجممام المختلفممم

لرسم المخططات والخرائط واألشمكال الهندسمٌة والتصمامٌم 

ذات األبعممماد الثالثٌمممة ، وفمممً طباعمممة اللوحمممات والصمممور 

 .واإلعالنات الملونة الكبٌرة

 

 ( 22  – 4الشكل ) 

 خهاز الراسم

 

 : (Speakers). مكبرات الصوت 4

سموب وتضمخمه و تكبمره حتمى هً أجهزة تنقل الصوت من داخمل الحا

 Sound) وٌممتم توصممٌلها بكممارت الصمموتنسمممعه بشممكل واضممح 

Card)  ( 23  – 4. الحمظ الشممكل ) األجهمزة تشممبه مكبممرات  وهممذه

ت و أجهزة العرض المرئمً الصوت المستخدمة مع الرادٌو و المسجال

جداً إذ أصبح الحاسوب ٌنوب عن جمٌع األجهزة الصموتٌة  وهً مهمة

تشتمل أؼلب من الضروري استخدام مكبرات الصوت.  وعندها ٌصبح

أجهممزة الحاسمموب علممى إمكانٌممة إضممافة سممماعتٌن إلممى وحممدة النظممام 

وأحٌانا تكون السمماعات مضممنة مباشمرة فمً الشاشمة. وهمذا ٌزٌمد ممن 

القدرة على االستفادة من الممواد التعلٌمٌمة والعمروض التقدٌمٌمة وٌمكمن 

 عدها مكونا أساسٌا فً الحاسوب.

 

 ( 23  – 4الشكل ) 
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 ( 24  – 4الشكل ) 

 خهاز عرض البٌانات

 

 : Data Show. خهاز عرض البٌانات 5

جهممماز ٌتصمممل بالحاسممموب لٌعمممرض مخرجمممات الحاسممموب 

المرئٌممة مممن نصمموص وصممور وأفممالم فٌممدٌو علممى شاشممة 

الحمظ الشمكل .عرض كبٌرة أو الحائط مع إمكانٌة تكبٌرهما

ات التمممممدرٌس ( ،ٌسمممممتخدم عمممممادة فمممممً قاعممممم 24  – 4) 

والتممدرٌب وؼممرؾ االجتماعممات وفممً المممإتمرات الطبٌممة 

وفمممً عمممرض األفمممالم. . وتختلمممؾ أجهمممزة العمممرض علمممى 

أسمماس المواصممفات الفنٌممة لهمما مممن دقممة العممرض ومسمماحة 

شاشممممة العممممرض وإمكانٌممممة الممممتحكم وعممممرض الصمممموت 

 والصورة بدقة متناهٌة. 

 Soft ware البرمخٌات   4 - 4

 (Program) تفممً بممالؽرض فهممً تحتمماج إلممى بممرامج لتشممؽٌلها والبرنممامج معممدات الحاسمموب وحممدها ال

عبمممارة عمممن مجموعمممة ممممن التعلٌممممات المتسلسممملة التمممً تخبمممر الحاسممموب مممماذا ٌفعمممل. أمممما البرمجٌمممات 

(Software)  فهممً مصممطلح عممام ٌطلممق علممى أي برنممامج منفممرد أو مجموعممة مممن البممرامج والبٌانممات

برمجٌات بالمعدات التً تتكون من مواد صلبة فنن البرمجٌات تبنى من والمعلومات المخزنة. وبمقارنة ال

المعرفمممممة والتخطمممممٌط والفحمممممص. وٌسممممممى الشمممممخص المممممذي ٌكتمممممب أو ٌإلمممممؾ البرنمممممامج بمممممالمبرمج 

(Programmer) وٌسممتخدم المبرمجممون معممرفتهم بكٌفٌممة عمممل الحاسمموب مممن أجممل وضممع مجموعممة .

 التعلٌمات التً تنجز وظائؾ مفٌدة.

بؤنهمما مجموعمة مممن البممرامج تسممتخدم لتشمؽٌل نظممام الحاسمموب بؤقصممى طاقممة  :ف البرمخٌاااتوٌمكان تعرٌاا

 وتضم البرمخٌات ما ٌأتً:ممكنة. 

  برامج نظم التشؽٌل(Operating System). 

  الجاهزةحزم البرامج(Software Packages) . 

  برامج التطبٌقات(General Purpose Software). 

 : (Operating Systems)( نظم التشغٌل 1

فهمو ٌنسمق العممل بمٌن مكونمات  ، الذي ٌمكن من خالله أن نتعامل مع الحاسموب الوسٌطنظام التشؽٌل هو 

 . ودقة أدائه أداء الحاسوب علىالحاسوب المختلفة ولنظم التشؽٌل أثر كبٌر

 وهناك نوعان من نظم التشغٌل:

 ٌعتمد على النصوص  األولText Based Software 

 ًى الصور والمرئٌات ٌعتمد عل الثانGraphic Based Software 
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 Windows ) نظم التشؽٌل فمنها ما همو مخصمص لألجهمزة الشخصمٌة مثمل نظمام النوافمذ  أنواعتتعدد 

XP ) ومنها ما هو مخصص ألجهزة الحواسٌب الرئٌسة فً الشبكات ، أو الخادمة ،Servers) مثل ، )

(Windows Servers) ومنها ما هو مخصص لهما معا. 

 أمثلة ألنظمة التشغٌل:

 :  Microsoft Disk Operating System(  MS-DOS)( نظام التشغٌل ) دوس( 1)

فً وقتها ، ممع  ه شركة ماٌكروسوفت وكان نقلة مهمةنظام ) دوس(  قدٌم ظهر فً أوائل الثمانٌات أنتجت

ص أي نكتمب األواممر لكمً أننا  لم نعد نتعامل معه اآلن فمً التطبٌقمات العادٌمة  وهمو ٌعتممد علمى النصمو

كمممما همممو متبمممع عنمممد اسمممتخدام نظمممام النوافمممذ  (Mouse)ٌنفمممذها  الحاسممموب ، وال ٌمممتم اسمممتخدام الفمممؤرة 

(Windows). 

 : Microsoft Windows)( نظام النوافذ )2)

( من شركة ماٌكروسوفت تم تسمٌته بالنوافذ ألنه ٌسمتخدم نوافمذ تظهمر Windowsنظام التشؽٌل نوافذ )

ٌمكن تنفٌذ األوامر بطرق مختلفة خالل تلل النوافذ ، وٌعد هذا هو أشهر نظم التشؽٌل اآلن بسبب أمامنا و

على الشاشة أمام مستخدم الحاسوب التً تعرؾ بواجهمة  سهولته ، فهو ٌعتمد على الرسومات التً تظهر

ولممٌس علممى النصمموص ، وتتمثممل   (GUI Graphic User Interface)  ةاالسممتخدام التصمموٌرٌ

ٌإدى النقمر بالفمؤرة علمى إحمداها إلمى قٌمام  (Icons) تتعرؾ باألٌقوناألوامر على الواجهة برسومات، ا

مختلفة ٌمكمن  رقوائم ألواماألوامر التً ترمز األٌقونة لها. كما توجد على الواجهة أٌضاً  ذالحاسوب بتنفٌ

 .اأحد أزرارهتنفٌذها بمجرد اإلشارة إلٌها بالفؤرة مع النقر على 

 (Application Programs)ـرامـح التـطبٌـقات ( ب2

احتٌمماج هممً البممرامج التممً تقمموم بمعالجممة أو تشممؽٌل البٌانممات بهممدؾ الوصممول إلممى المعلومممات التممً تلبممً 

 علٌهما والزٌمادةمن خاللهما االطمالع علٌهما  مٌستطٌع المستخدلذا فهً توفر نافذة على البٌانات   مالمستخد

 الحذؾ منها و تعدٌلها. و

المرئٌمة  ٌتم إعدادها و تصمٌمها باستخدام أي لؽة ممن لؽمات البرمجمة مثمل لؽمة بٌسمل : تمح التطبٌقابرا

(Visual Basic) أو لؽة سً المرئٌة ،(Visual C++)جافا  ، أو لؽة(Java). 

نمموع مممن البممرامج ٌمكممن اسممتخدامه بعممد تحمٌممل نظممام التشممؽٌل ومممن أمثلتهمما بممرامج  : البرنااامح التطبٌقااً

( وبمرامج  Excel) مثمل برنمامج اإللكترونٌمة( وبمرامج الجمداول  Word) لكلمات مثل برنمامجمعالجة ا

( للرسمم  AUTO CADوبرامج التصمٌمات المختلفة مثمل برنمامج )  ( Data Baseقواعد البٌانات )

 الهندسً.
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 ٌأتً :: عرف ما  1س

الحاساااوب ، البرمخاااـٌات ، المكوناااات المادٌاااة ، وحاااـدة اإلدخاااال ،  ذاكااارة الوصاااول العشاااوائً ،  

EPROM   ذاكرة القراءة فقط ، الباٌت  ،Byte  ، وحدة المعالخة المركزٌة ،  صندوق النظام ، 

 : ما مبدأ عمل الحاسوب؟ ارسم مخططا ٌوضح عمله.  2س

 : عدد ممٌزات الحاسوب. 3س

 ما أهم أنواع الحاسوب ؟ :  4س

 : ارسم المخطط الكتلً لمكونات الحاسوب . 5س

 : ما العمل الرئٌس ألخهزة اإلدخال ؟ 6س

 : اذكر خمس وحدات إلدخال المعلومات إلى داخل الحاسوب . 7س

 : بٌن أهمٌة األخزاء اآلتٌة فً عمل الحاسوب: 8س

 عالخة المركزٌة الذاكرة  ،   وحدة اإلدخال   ،   وحدة الم          

 : ما الغرض من أخهزة اإلخراج ؟  عدد خمس وحدات إلخراج المعلومات من الحاسوب. 9س

 : تكلم عن وحدة المعالخة المركزٌة . ومم تتكون ؟ 10س

 : ما الوظائف األساسٌة التً تقوم بها وحدة السٌطرة ؟ 11س

 : اشرح عمل وحدة الحساب والمنطق ؟ 12س



010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخزٌن الرئٌسة فً الحاسوب : بٌن أهمٌة وحدة13س

 : عدد أهم الممٌزات التً تتمتع بها الذاكرة ؟ واذكر أنواع الذاكرات الرئٌسة ؟ 14س

 ؟ وما أنواعها ؟ ( ROM ): على ماذا تحوي ذاكرة القراءة فقط  15س

 : : أشرح أهمٌة الذاكرة الثانوٌة فً الحاسوب ؟ 16س

 وٌة ؟: عدد مع الشرح أنواع الذاكرة الثان 17س

 ؟  Power Supply ةاإلمداد بالطاق: ما أهمٌة وحدة  18س

 : ما أهمٌة اللوحة األم بالنسبة للحاسوب ؟ وكٌف ٌتم ارتباط أخزاء الحاسوب بها ؟ 19س

، عددها  Cardsالكروت  أو البطاقات من مخموعة على الحاسوب زٌحتوي خها: 20س

 واشرح واحدة منها .

 الحدٌثة )كرت الشاشة ( ؟ما مكونات بطاقة العرض : 21س

: أمامك مخموعة من الصور التً تعبر عن بعض األخهزة  الملحقة بالحاسوب التً 22س

 تعرفت علٌها ، المطلوب: 

 ما اسم الخهاز الملحق بالحاسوب؟ .1

 )وحدة إدخال أم إخراج(؟ ما نوع الوحدة التابع لها .2

 نوع البٌانات التً ٌتعامل معها.  .3

 

 
 

 ؟ وما أنواعها ؟: ما البرمخٌات 23س
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 األهداف :

 ؾ هذا الفصل إلى معرفة واكتساب الطالب المهارة لتحوٌل األعداد العشرٌة إلى ثنائٌة: ٌهدالهدف العام 

 الفرق بٌن اإلشارات التماثلٌة واإلشارات الرقمٌة والتحوٌل من التماثلً إلى الرقمً وبالعكس.

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن:األهداف الخاصة : 

 العددٌة. ٌعرف أنواع األنظمة .1

 ٌحول األعداد العشرٌة إلى ثنائٌة. .2

 ٌمٌز الفرق بٌن اإلشارات التماثلٌة واإلشارات الرقمٌة. .3

 ٌحول النظام التماثلً إلى النظام الرقمً، وبالعكس. .4

 ٌعرف أنواع الوسائط فً نقل الصورة والصوت. .5
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 5الفصل
 

 تعلم الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 

 النظام العشريDecimal System 
 ًالنظام الثنائ Binary System  
  ًالنظام الثمانOctal System   
  النظام السادس عشري  

Hexadecimal System   
  التحوٌالت بٌن األنظمة العددٌة 
 ائًالعملٌات الحسابٌة فً النظام الثن 
   المتمماتComplements 
 اإلشارات التماثلٌة والرقمٌة 
  محول اإلشارة التماثلٌة إلى رقمٌةADC 
   محول اإلشارة الرقمٌة إلى تماثلٌةDAC 
 ( الملتٌمٌدٌاالوسائط المتعددة) 

 

 األنظمة العددٌة
Numerical 
Systems 
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 الفصل الخامس

 Numerical Systemsنظمة العددٌةاأل

 تمهٌد :  5-1

التً حققها اإلنسان عبر التارٌخ والتً  للعد والحساب من اإلنجازات المهمةاألرقام كوسٌلة  استعمالٌعد 

اإلنسان منذ القدم الكثٌر من األدوات  استعملفقد  كافة العملٌات الحسابٌة وتسرٌعها،ساهمت فً تسهٌل 

ه ألصابع ٌده العشرة والتً كانت األساس للنظام العددي استعمالالحساب ومنها لتمثٌل عملٌات العد و

وعند  .(Decimal System) بالنظام العشريوالذي ال ٌزال معمول به حتى ٌومنا هذا والمسمى 

وهذا ٌعنً  ،أن القٌمة الحقٌقٌة للرقم تعتمد على قٌمته المكانٌة فً العدد  سنالحظدراسة النظام العشري 

تزداد ،فبالمرتبة( ٌدعىالرقم ٌمكن أن ٌؤخذ أكثر من قٌمة والذي ٌحدد ذلل مكانه داخل العدد )والذي أن 

( نجد أن  937ه باتجاه الٌمٌن. فمثالً العدد )اتجاه الٌسار وتقل قٌمته إذا حركتقٌمة العدد إذا حركتُه ب

 (.900هً ) 9قٌمة الرقم ( و30فهً ) 3أما قٌمة الرقم  ،هً سبعة فقط 7القٌمة الحقٌقٌة للرقم 

 ،النظام الثمانً ،النظام الثنائًوأكثرها شٌوعاً هً  مة عددٌة أخرى ؼٌر النظام العشري،وهنالل أنظ

لرقمٌة مثل الحاسبات اإللكترونٌة، . وتكون هذه األنظمة مفٌدة فً األنظمة االنظام السادس عشري

السبب فانه من الضروري اإلطالع على كل من  وؼٌرها من األنظمة الرقمٌة. ولهذا المعالجات الدقٌقة،

 ها فً دراستنا لألنظمة الرقمٌة. استعمالهذه األنظمة العددٌة لؽرض 

 

 : Decimal System النظام العشري  5-2

جاءت تسمٌة قد فً المجاالت كافة وفً كل أنحاء العالم و المستعملهو النظام العددي المتعارؾ علٌه و

ن عدد الرموز الداخلة فً تركٌبة أي عدد فً هذا النظام هً عشرة رموز وهً ( الالعشري)بـ  النظام

من رمز فان القٌمة العددٌة تعتمد  رأكث استعمال( وفً حالة  9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0)

تدعى بؤساس إن عدد الرموز الداخلة فً تركٌب النظام العددي على موقع الرمز ضمن سلسلة الرموز.

( وسمً بؤساس العدد الن كل عدد مكتوب بهذا 10لذلل فان أساس النظام العشري هو العدد ) ، امالنظ

 النظام ٌعتمد باألساس على هذا العدد .

 

 

 ٌمكن تحلٌله إلى المراتب اآلتٌة : 7654.23العدد العشري  ( : 1 – 5مثال ) 
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  Binary System النظام الثنائً  5-3

أي أن عدد الرموز  ،( 10( مقارنة بالنظام العشري الذي أساسه العدد )2هو نظام عددي أساسه العدد )

النظام الثنائً أساس  كافة . وٌعد داألعدا لتمثٌل(  1،  0ة فً النظام هً رمزٌن فقط وهً ) لمستعملا

 مثال على أعداد بهذا النظام :  ،واألنظمة الرقمٌة  اإللكترونٌةاللؽة التً تتعامل بها الحاسبة 

                         1001   ،    10111.101   ،    10.1101    ،   0.1011  

عداد شبٌهه فً أبها ولكن توجد  ،بالنظام الثنائً هً نالحظ بان األعداد أعاله من خالل مالحظتنا األعداد

داخل أقواس مع كتابة رمز  فً تكتب األعداد ٌز العدد المكتوب بالنظام المعٌن،فلتمٌ النظام العشري،

 أسفل القوس ٌمثل أساس النظام المكتوب به العدد . 

 (  110)10( وبالعشري 110)2ٌكتب بالثنائً  110دد الع فمثال :

 

 

 

   Octal Systemالنظام الثمانً   5-4

ة فً هذا النظام المستعملالرموز  (،8بات اإللكترونٌة أساسه العدد )ة فً الحاسالمستعمل هو من األنظمة

 :مثال على إعداد النظام الثمانً وك(  7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0هً  )

(110.013)8       ،    (203.62)8 ،   (721.5)8،    (0.513)8 

 

 

 

 

 

 

 ( إلى مراتبه كما ٌأتً:110.101)2حلٌل العدد ٌتم ت :( 2 – 5مثال ) 

 (110.101)2 =  0×20 +1×21  + 1×22 +1×2-1  + 0×2-2  + 1×2-3 

 

 

 .( إلى مراتبه 203.65)8: حلل العدد ( 3 – 5)  مثال

(203.65) 8 =  3 × 80   +  0 × 81  + 2 × 82   + 6 × 8-1   + 5 × 8-2  

                =3 ×1   +  0 × 8 +  2 × 64 + 6 × 1/8 + 5 × 1/64 
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 :  Hexadecimal System  النظام السادس عشري   5-5

ن عدد الرموز أ( أي 16أساسه العدد ) اإللكترونٌةة فً الحاسبات المستعملهو من األنظمة المهمة 

 رمز وهً : 16ة فً تشكٌل أعداد النظام هً المستعمل

( F ، E ، D ، C ،  B ،  A ،  9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1، 0 ) 

 ومثال على أعداد بالنظام السادس عشري :

(2D6.F3)16   ،    (10011.1)16    ،    (FFF)16 ،    (0.257)16 

 

 

 

 

تساوي فً  ( F       A)عند مقارنة الرموز السادس عشرٌة بالنظام العشري فان الرموز : مالحظة

 . ( 10        15)العشري النظام 

 :التحوٌالت بٌن األنظمة العددٌة   5-6

الذي  الطالبعلٌها  ٌتعرؾ إن أن عملٌة التحوٌل بٌن األنظمة العددٌة من العملٌات المهمة التً ٌجب 

مجامٌع كل  على. ولتسهٌل عملٌة فهم هذه التحوٌالت سٌتم تقسٌمها ألنظمة الرقمٌةٌدرس عملٌة تصمٌم ا

 تشابه بطرٌقة التحوٌل .مجموعة ت

 التحوٌل من األنظمة )غٌر العشرٌة( إلى النظام العشري : 5-6-1

نظام العشري ٌتم تحلٌل العدد إلى مراتبه اعتمادا على اللتحوٌل أي عدد من أي نظام عددي إلى       

ً النظام سٌكون هو العدد ف، والعدد الناتج من الجمع النظام ثم إٌجاد ناتج جمع الحدودأساس ذلل 

 .العشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى مراتبه :  (3A1.7F)16حلل العدد   :( 4 – 5مثال ) 

(3A1.7F)16 =1 × 160 +10 × 16 1 +3 × 16 2   +7 × 16 -1 +15 × 16 -2 

                  = 1 × 1+10 × 16+  3 × 256+7 × 1/16 +15 × 1/256   

 

 إلى النظام العشري :  (1101.01)2حول العدد  :( 5 – 5مثال ) 

 (1101.01)2 = 1 × 20 +  0 × 2 1 +  1 × 22  + 1 × 2 3  + 0 × 2 -1 + 1 ×2-2  

                 = 1 × 1+   0 × 2+  1 × 4+   1 × 8+  0 ×  1/2+ 1 × 1/4  

                 =   1 +  0 + 4 + 8  + 0  +   0.25  

                 = (13.25 ) 10 
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 التحوٌل من النظام العشري إلى األنظمة األخرى :  5-6-2

لتحوٌل أي عدد عشري إلى أي نظام أخر ٌجب تجزئته إلى جزء صحٌح وجزء كسري وتحوٌل كل 

 جزء بطرٌقة خاصة ثم جمع ناتج التحوٌل للجزئٌن للحصول على الناتج النهائً . 

 أوال : تحوٌل الخزء الصحٌح :

لتحوٌل الجزء الصحٌح للعدد العشري ألي نظام نقوم بتقسٌم العدد العشري على أساس النظام المطلوب 

، ثم نؤخذ ناتج القسمة ونقسمه مرة أخرى على أساس النظام ونحتفظ لتحوٌل إلٌه ونحتفظ بباقً القسمةا

تحوٌل صل على ناتج قسمة ٌساوي صفر . فٌكون ناتج البالباقً وهكذا نستمر بتكرار العملٌة إلى أن نح

  .من األسفل إلى األعلى وكتابته من الٌسار إلى الٌمٌن فً عمود باقً القسمة بقراءته

 ثانٌا : تحوٌل الخزء ألكسري :

لكسري فً األكسري من العدد العشري إلى نظٌره فً األنظمة األخرى نقوم بضرب العدد  ءلتحوٌل الجز

ام المطلوب التحوٌل إلٌه ثم اخذ الجزء ألكسري فقط من ناتج الضرب وضربه مرة أخرى فً أساس النظ

 : اآلتٌةاألساس وهكذا تستمر عملٌة الضرب إلى أن نتوقؾ فً إحدى الحاالت 

 . ٌساوي صفرا  لكسري الناتج فً الضرب إما أن ٌكون الجزء ا -1

 تكرار الجزء ألكسري أكثر من مرة .  -2

 زء ألكسري أكثر مع استمرار عملٌة الضرب .تعقٌد الج -3

بعد توقؾ عملٌة الضرب ٌتم قراءة ناتج التحوٌل فً عمود الجزء الصحٌح من الضرب بقراءته من 

 األعلى إلى األسفل وكتابته بعد الفارزة من الٌسار إلى الٌمٌن .

 

 

 

 

 

 

 

 التحوٌل من النظام الثنائً إلى الثمانً وبالعكس :  5-6-3

تحوٌل العدد من النظام الثنائً إلى الثمانً ٌقسم العدد الثنائً إلى مجامٌع من ثالثة مراتب ابتدءا ل      

وإذا انتهت األطراؾ بمراتب حٌح وباتجاه الٌمٌن للجزء الكسري، من الفارزة باتجاه الٌسار للجزء الص

 إلى النظام الثنائً   10(13.125)  حول العدد : ( 6– 5ل) مثا
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نظام إلى ما ٌقابلها فً الثم تحول كل مجموعة ثالثٌة فً النظام الثنائً  ،صفاربؤاقل من ثالثة تكمل 

 والعدد الناتج هو العدد بالنظام الثمانً . (،1-1الثمانً كما فً الجدول )

 : التحوٌل بٌن النظامٌن الثنائً والثمان1ً-5الخدول 

 الثنائً
 الثمانً

20 21 22 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

0 1 0 2 

1 1 0 3 

0 0 1 4 

1 0 1 5 

0 1 1 6 

1 1 1 7 
 

 

ٌحول كل  إذأي عدد من النظام الثمانً إلى الثنائً تكون العملٌة عكسٌة نسبة للتحوٌل السابق ولتحوٌل 

(، ثم نحذؾ  1 – 5) رمز ثمانً إلى ما ٌعادله فً النظام الثنائً من ثالثة رموز وحسب الجدول 

 وٌل . صفار التً فً الطرؾ األٌمن واألٌسر من التحوٌل إن وجدت والعدد الباقً هو ناتج التحاأل
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 التحوٌل من النظام الثنائً إلى النظام السادس عشري وبالعكس :  5-6-4

إن التحوٌل بٌن النظام السادس عشري و الثنائً هو شبٌه بطرٌقة التحوٌل الثنائً والثمانً الفرق فقط هو 

 (.2-5تب وكما فً الجدول )إن المجامٌع الثنائٌة فً التحوٌل هً أربعة مرا

 ن النظامٌن الثنائً والسادس عشريلتحوٌل بٌ: ا 2-5الخدول 

 السادس الثنائً

 عشري
02 12 22 32 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

0 1 0 0 2 

1 1 0 0 3 

0 0 1 0 4 

1 0 1 0 5 

0 1 1 0 6 

1 1 1 0 7 

0 0 0 1 8 

1 0 0 1 9 

0 1 0 1 A 

1 1 0 1 B 

0 0 1 1 C 

1 0 1 1 D 

0 1 1 1 E 

1 1 1 1 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إلى النظام السادس عشري 2(1111011.10101) حول العدد  :( 9 - 5) مثال
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 التحوٌل من النظام الثمانً إلى السادس عشري وبالعكس :  5-6-5

 السابقة النجاز التحوٌل النهائً، من التحوٌالت للتحوٌل بٌن النظام الثمانً والسادس عشري ٌتم اإلفادة   

من ثم تحوٌل الثنائً و إلى ٌتم تحوٌل الثمانً حوٌل من الثمانً إلى السادس عشري،مثال إذا أردنا الت

 والعكس صحٌح .   لثنائً )الناتج( إلى السادس عشري،ا

 

 

 

 

 

 

 

 العملٌات الحسابٌة فً النظام الثنائً 5-7

األعداد العشرٌة مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة ،  استعمالكلنا ٌعلم العملٌات الحسابٌة التً تتم ب

فً دراستنا وألهمٌة النظام الثنائً ألخرى ، كل هذه العملٌات ٌمكن إجرائها فً األنظمة العددٌة ا

 فسنقوم بدراسة تلل العملٌات الحسابٌة فً النظام الثنائً . ،لموضوع الدوائر الرقمٌة 

 : Binary Addition  الخمع فً النظام الثنائً   5-7-1

بة ( ثنائً كون من رمز )مرتإن ابسط عملٌة جمع فً النظام الثنائً هً التً تتم بٌن عددٌن كل عدد ٌت

وباالعتماد على هذه  ون االحتماالت المبٌنة فً أدناه،ولو أخذنا كافة االحتماالت لهذه العملٌة فستك واحد،

 االحتماالت ٌمكن تنفٌذ أي عملٌة جمع ثنائٌة ألي عدد من المراتب.  

 : إلى النظام الثنائً  16(8D.9)  :حول العدد( 10 - 5) مثال

 

 

 

 : إلى النظام السادس العشري  8(670.25) :حول العدد( 11– 5مثال) 
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 2(11010.1) ،2(1011.01) :: اخمع العددٌن  ( 12– 5مثال) 

                      1  1  0  1  0  .  1  0 

                      0  1  0  1  1  .  0  1    + 

                  1  0  0  1  0  1  .  1  1 

 

  Binary Subtraction  الطرح فً النظام الثنائً :  5-7-2

وكما  ،وهً أربع احتماالت ،تكون احتماالت ابسط عملٌة طرح بٌن عددٌن ثنائٌٌن  كما فً عملٌة الجمع

 مبٌنة : 

 

 

  Binary  Multiplicationالضرب فً النظام الثنائً :  5-7-3

 إن احتماالت عملٌة الضرب فً النظام الثنائً هً :         
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 :  2(101)  ،2(1010)خد ناتح ضرب العددٌن :  ( 14 - 5)  مثال

 

 

 

  Binary Divisionالقسمة فً النظام الثنائً :  5-7-4

 الت عملٌة القسمة فً النظام الثنائً هً : إن احتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complementsالمتممات    5-8

القادمة،  السالبة وسنبٌن ذلل فً الموضوعات مفهوم المتممات فً الحاسبة فً خزن األعداد ٌستعمل

الثانً هو للتعوٌض عن عملٌة الطرح بعملٌة جمع متكرر والذي ٌإدي بدوره إلى جعل  ستعمالواال

 المسئولة عن عملٌة الجمع بتنفٌذ عملٌة الطرح مع بعض اإلضافات للدائرة .  اإللكترونٌةدوائر ال

 

 .2(100)على العدد 2(11000):  خد ناتح قسمة العدد ( 15– 5مثال ) 
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 المتممات فً النظام الثنائً  5-8-1

 هما:هنالل نوعان من المتممات فً النظام الثنائً       

 . : مقلوب العدد )أي جعل كل واحد صفر وكل صفر واحد (   (s Complement'1)1ل المتمم . 1

 . 1إلٌه  ٌزاد 1ل : هو المتمم     (s Complement'2)2لالمتمم . 2

 

 

 

 

 

 

 الطرح الثنائً باستعمال المتممات 5-8-2

 :  اآلتٌة تنتبع الخطوا 1ل المتمم  استعماللطرح عددٌن ثنائٌٌن ب :  1ل الطرح باستعمال المتمم  :أوال

 أو المطروح منه ( .  . إكمال مراتب العدد األقل عددا بالمراتب )المطروح1

 للعدد المطروح .  1ل . إٌجاد المتمم 2

 للمطروح مع المطروح منه .  1ل . جمع المتمم 3

 وكما ٌلً :   3. نالحظ نتٌجة الجمع للخطوة 4

أ. إذا كان هنالل واحد ظاهر فً المرتبة اإلضافٌة ، فنقوم بجمعه مع بقٌة العدد والناتج من عملٌة      

 الطرح وٌكون موجب . الجمع هو ناتج 

ب. إذا لم ٌظهر واحد فً المرتبة اإلضافٌة ) وهو داللة إن ناتج الطرح سالب ( وٌكون ناتج الطرح      

 وٌكون ناتج العملٌة هو ناتج الطرح وٌكون سالب. 3لناتج الجمع للخطوة  1ل بؤخذ المتمم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : ( 16– 5) مثال

 

 

 

 :  1ل باستعمال طرٌقة المتمم  2(1010)من العدد  (110)2: اطرح العدد ( 17– 5مثال) 
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 :  اآلتٌةتتبع الخطوات   2ل المتمم  استعمالطرح عددٌٌن ثنائٌٌن بل : 2ل الطرح باستعمال المتمم  :ثانٌا  

 . إكمال مراتب العدد األقل مراتب . 1

 للعدد المطروح .  2ل . إٌجاد المتمم 2

 للعدد المطروح مع المطروح منه .  2ل . جمع المتمم 3

 :  3. نالحظ نتٌجة الجمع للخطوة 4

، فنقوم بحذؾ هذا الواحد والباقً هو ناتج الطرح لمرتبة اإلضافٌةل واحد ظاهر فً اإذا كان هنال أ.      

 )موجب( . 

لناتج الجمع وٌكون هو ناتج  2ل ، فنقوم بؤخذ المتمم حد فً المرتبة اإلضافٌةإذا لم ٌظهر واب.      

 الطرح )سالب( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : 1ل باستعمال المتمم  2(1011)من العدد  (10101)2(: اطرح العدد  18 - 5مثال ) 

 

 

 

 :   2ل باستعمال المتمم  2(1010)من العدد  2(110): اطرح العدد ( 19 - 5مثال) 
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 ارات التماثلٌة والرقمٌة ـاإلش  5-9

فً كلتا الحالتٌن ٌتم لرقمٌة لنقل المعلومات من خالل إشارات كهربائٌة، وتماثلٌة واتستعمل اإلشارات ال

. وفً التكنولوجٌا التماثلٌة ٌتم تحوٌل وت أو فٌدٌو إلى إشارات كهربائٌةتحوٌل المعلومات مثل أي ص

 ل المعلومات إلى، أما فً التكنولوجٌا الرقمٌة ٌتم تحوٌلى نبضات كهربائٌة متفاوتة السعةالمعلومات إ

 ( .1، 0النظام الثنائً )

تكون ذات قٌم متصلة مع الزمن مثل  إذ)هً اإلشارة التً لها عدد ال نهائً من القمم : فاإلشارة التماثلٌة

 الموجة الجٌبٌة ( . ومن األمثلة على اإلشارة التماثلٌة الصوت .

ت قٌم متقطعة مع الزمن ) فهً اإلشارة التً لها عدد محدود من القمم وتكون ذا : الرقمٌة ةأما اإلشار

 التماثلٌة والرقمٌة .    اإلشارة( ٌوضح 1-5الشكل ) ( . 1، 0وتمثل دائما باألرقام )

 

 ( تمثٌل اإلشارة التماثلٌة واإلشارة الرقمٌة بٌانٌا 1- 5 الشكل )

 العوامل المؤثرة على اإلشارة الرقمٌة واإلشارة التماثلٌة  5-9-1

اإلشارة التماثلٌة ،  فًالتشوٌش من العوامل الرئٌسة المإثرة  ٌعد( :  Jammingالتشوٌش ) -1

من الرقمٌة وبالتالً ٌصعب فصل  رأكث فٌهافبسبب طبٌعة اإلشارة التماثلٌة الموجٌة فان التشوٌش ٌإثر 

دي إلى حصول تشوٌه لإلشارة . أما بالنسبة لإلشارة الرقمٌة فان التشوٌش إالتشوٌش عن اإلشارة ما ٌ

 درجة قلٌلة جدا ً .ٌوثر فٌها ب

ترسل اإلشارة  إذاإلشارة التماثلٌة تستهلل جمٌع الحٌز المتاح ( :   Bandwidthالحٌز المتاح )  -2

الرقمٌة فٌمكن ضؽطها وبالتالً ٌمنع إهدار  ةأما اإلشارضؽط ) ال ٌمكن ضؽطها (  من ؼٌرالتماثلٌة 

 الحٌز فً عدد قلٌل من اإلشارات .

 أجهزةلحماٌتها  التماثلٌة من الصعب حماٌتها حٌث ٌستعمل اإلشارة -(: Protectionالحماٌة )  -3

 الرقمٌة فمن السهل حماٌتها . اإلشارة ماأمعقدة جدا . 
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 ممٌزات األنظمة الرقمٌة والتماثلٌة  5-9-2

 . الجودة والكفاءة العالٌة فً نوعٌة المعلومات فً األجهزة الرقمٌة مقارنة بالتماثلٌة 

 لفاعلٌة فً أجهزة االستقبال الرقمً مقارنة بالتماثلٌة .االستقرارٌة وا 

  التشوٌش فً أجهزة االستقبال الرقمٌة اقل من أجهزة االستقبال التماثلٌة وذلل لوجود أنظمة

 تصحٌح األخطاء .

  إمكانٌة دمج عدة إشارات على قناة البث الواحدة فً األنظمة الرقمٌة وذلل باستعمال تقنٌات

 لمتعدد .اإلرسال الرقمً ا

  تعتمد األنظمة الرقمٌة على تشفٌر البٌانات وهذا ٌعطٌها صفة الحماٌة على عكس األنظمة

 التماثلٌة .

 الرقمٌة اقتصادٌة مقارنة بالتماثلٌة . ةاألنظم تعد 

 وهذا ٌسهل عمل حوسبة فً معالجة اإلشارة الرقمٌةتستعمل األنظمة الرقمٌة التقنٌات الم ،

 وب .المعالجة باستعمال الحاس

وال شًء ٌخلو من السلبٌات فً أنظمة االتصاالت المختلفة ومن سلبٌات األنظمة الرقمٌة هً درجة 

 تعقٌدها العالٌة مقارنة باألنواع األخرى .

 (ADCمحول اإلشارة التماثلٌة إلى رقمٌة )  5-9-3

ٌكون هذا الخرج  ٌة، إذهربائٌة التماثلٌة إلى رقمهو عبارة عن وحدة إلكترونٌة تقوم بتحوٌل اإلشارات الك

 .( 0 ) وقٌمة صؽرى وٌمثل بالرقم(  1 ) القٌمة قٌمة علٌا وٌمثل بالرقم ًثنائ ًالرقم

أن الحٌاة حولنا تماثلٌة ولذلل ٌتم تحوٌل أي إشارة تماثلٌة  إذهو دوماً تماثلً  اإلشارة الرقمٌة إن مصدر

(،الحظ ADCشارة التماثلٌة إلى رقمٌة )محول اإل طةاطة تقنٌة وإجراءات معٌنة وبوساإلى رقمٌة بوس

 (.2-5الشكل )

 

 ADC( محول اإلشارة الرقمٌة إلى تماثلٌة  2- 5الشكل )
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النوع من المحوالت هً المحوالت الموجودة فً الحواسٌب التً تحول  الشائعة على هذا ومن األمثلة

ً الهواتؾ النقالة التً تقوم اإلشارة التماثلٌة كالصوت مثال إلى رقمٌة وكذلل المحوالت الموجودة ف

 رقمٌة . تإلى إشارابتحوٌل الصوت 

 

 ( :  DACمحول اإلشارة الرقمٌة إلى تماثلٌة )  5-9-4

دة إلكترونٌة تقوم بتحوٌل اإلشارات الكهربائٌة الرقمٌة إلى تماثلٌة . وؼالبا ما تكون ـهو عبارة عن وح

 ىوٌتم تحدٌد مدفتها القلٌلة والحاجة الماسة لها  ( بسبب كلSICهذه المحوالت على شكل دوائر متكاملة )

الشكل الحظ ،  رعةـة والســن القٌاسات أهمها الدقمالئمتها لتطبٌق معٌن وذلل باالعتماد على مجموعة م

 (5 - 3 .) 

المحوالت المستعملة فً مشؽالت الموسٌقى التً تولد هً ومن األمثلة الشائعة لهذا النوع من المحوالت 

 الصوتٌة من المعلومات الرقمٌة . اإلشارات

 

 DAC( محول اإلشارة الرقمٌة إلى تماثلٌة   3 - 5 الشكل )

 :(   DSPمعالخة اإلشارة الرقمٌة )  5-9-5

فً الستٌنات عندما ظهرت  اكانت أولى بداٌاته إذ، هور هذه التقنٌة مع ظهور الحاسوبٌرتبط ظ

التقنٌة مقتصرة على بعض االستعماالت كالرادار الحاسبات الرقمٌة وبدأت بالتطور وقد ظلت هذه 

والسونار والتنقٌب عن البترول واكتشاؾ الفضاء والتصوٌر الطبً وبعض االستعماالت المهمة األخرى 

بسبب ارتفاع كلفة الحواسٌب الرقمٌة .وعند انتشار الحواسٌب الشخصٌة فً الثمانٌنات والتسعٌنات 

عالجة اإلشارة الرقمٌة كالهواتؾ النقالة ومشؽالت األقراص ظهرت تطبٌقات جدٌدة تستعمل تقنٌة م

وفً هذه التقنٌة ٌتم تحوٌل اإلشارة التماثلٌة إلى رٌد الصوتً وتطبٌقات أخرى كثٌرة، المضؽوطة والب

معالجة اإلشارة الرقمٌة تماثلٌة مرة أخرى لذلل تعرؾ  تإلى إشارارقمٌة فٌتم معالجتها ومن ثم تحوٌلها 

التماثلٌة ومعالجتها من المصدر كالصوت واألقمار  تبتحلٌل اإلشارامن التقنٌات تقوم  بؤنها مجموعة

رقمٌة، وتستند عملٌة التحوٌل  تإلى إشاراالصناعٌة الخاصة بالطقس وشاشات الزالزل بعد تحوٌلها 

 (.4-5الشكل ) ،والمعالجة إلى مجموعة من الخوارزمٌات المختلفة
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 الرقمٌة لمعالخة اإلشارة ( المخطط الكتلً 4-5الشكل )

 : Multimediaالملتٌمٌدٌا( الوسائط المتعددة ) 5-10

والتً ٌمكن أن نقول أنها مجموعة من إٌجاد تعرٌؾ مناسب لمصطلح الـوسائط المتعددة، فً البدء البد 

ت والصورة والنصوص وعناصر والصو ة والمدمجة سوٌة كالفٌدٌومن مكونات البٌانات المتنوع

ح )كالحواسٌب(. ومصطل اإللكترونٌةطة أجهزة المعالجة االتً ٌمكن أن تعرض وتعالج بوسو الحركة،

( وذلل بشموله المكونات Mixed Media) أجهزة اإلعالم المختلطة)الملتٌمٌدٌا( ٌختلؾ عن مصطلح 

 .وسائط المتعددة( فتعد جزءا من الHypermedia) وسائط الموصولةأما الـالصوتٌة، 

 Textالنصوص  5-10-1

 وأحجامهاالملتٌمٌدٌا وابسطها وٌجب أن ٌراعى فً العمل به مواضع النصوص  أول أنواعٌعد النص 

بحسب األهمٌة واألولوٌة كالفرق بٌن العناوٌن والنصوص االعتٌادٌة والخصائص اآلتٌة هً أهم 

مثل  (Typeface:عائلة الخطوط ) الخصائص التً ٌجب مراعاتها حٌن العمل مع النصوص المكتوبة

(Times، Arial، Helvetica). 

 . (Point = 1/72 inch 1حجم الخط بالنقطة ) (Bold، Italicمثل )  (Fontالخط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة الفصل الخامس
 إلى النظام الثنائً. 10(82.01) : حّول العدد  1س

 إلى النظام الثمانً.10(540.12) : حّول العدد   2س

 إلى النظام السادس عشري.  10(260.42): حّول العدد   3س

 إلى النظام العشري. 2(101101.001): حّول العدد  4س

 إلى النظام الثمانً. 16(17E.2A): حّول العدد  5س

 فً كل مما ٌأتً :  X: اوخد قٌمة  6س

(X)8 = (35.875)10،   (X)16 = (10001010.101)2،        (X)10 = (804.1C)16 

 . 2(1000.01)من العدد  2(110.1): اطرح العدد  7س

 العوامل المؤثرة على اإلشارة الرقمٌة والتماثلٌة عددها مع الشرح ؟  : ما 8س

ٌّزات األنظمة الرقمٌة مقارنة باألنظمة التماثلٌة ؟   : ما 9س  م

ومحول اإلشارة الرقمٌة إلى تماثلٌة  ADC: قارن بٌن محول اإلشارة التماثلٌة إلى رقمٌة  10س

DAC. 
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 األهداف :

 LAN طبوؼرافٌة وتكنولوجٌا شبكات الحاسوبالطالب المهارة للتعرؾ على معرفة واكتساب الهدف العام : 

, WAN , RING  لعناوٌن والسٌرفر وكٌفٌة وضع اIP 

 بعد أن تكمل هذا الفصل سوف تكون قادرا  على أن : : الخاصةاألهداف 

 

  Networks Computerالحاسوب ةتعرف شبك 

 الحاسوب. تمكونات شبكا تعرف 

 فوائد ومساوئ كل منها تأنواع الشبكا تعرف 

 Serversالسٌرفرات  تعرف 

 IPكٌفٌة وضع  تعرف 
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 6   انفصم

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكات  يحخىياث
Networks 

 

 

 بكة الحاسوب  ش تعرٌف 

 شبكات الحاسوب. مكونات 

 الشبكات فوائد ومساوئ كل منها.  أنواع 

 .Serversالسٌرفرات  

  نقل البٌانات. بروتوكوالت 

 (IP)اإلنترنت  بروتوكول 
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 الفصل السادس

  Networksبكاتــالش

 تمهٌد :

كان اإلنسان على مر العصور فً أمس الحاجة إلى التواصل بٌنه وبٌن من ٌحٌط به من أفراد وجماعات 

، وكان سعٌه إلى تؤمٌن هذا التواصمل سمبباً فمً العدٌمد ممن اختراعاتمه فنشمارات ممورس وأجهمزة الهماتؾ 

لزٌمادة تفاعلمه وتواصمله ممع األوسماط المحٌطمة بمه أو البعٌمدة عنمه. وحمٌن  وسائل كانت والرادٌو والتلفاز

جمماءت ثممورة تكنولوجٌمما المعلومممات كممان عممالم الحاسمموب تجسممٌداً لحاجممة اإلنسممان إلممى التواصممل فظهممرت 

الشبكات وكانت بداٌة مرحلة جدٌدة فً ثورة الشبكات التمً لمم تتوقمؾ عنمد حمد وكمان ممن أعظمم نتائجهما 

التً اتسعت لتشمل أقطاب كوكبنا فؤحالته قرٌة صؽٌرة ٌرى وٌسممع وٌتبمادل Internet ظهور اإلنترنت

 أفرادها معارفهم ومعلوماتهم بسهولة لم ٌسبق لها مثٌل. 

 ما هً شبكة الحاسوب ؟ 6-1

واألجهمزة األخمرى المتصملة ممع بعضمها المبعض  عبارة عن مجموعة من أجهمزة الحاسموبشبكة الحاسوب 

 .  Hardware واألجهزة  Software والبرمجٌات   Dataن ٌتشاركوا فً البٌانات تتٌح لمستخدمٌها أ

 :الشبكات ظهور أسباب

  .الحاسوب أجهزة بٌن والبٌانات المعلومات وتناقل تبادل إلى . الحاجة1

 ها(بٌن المشتركة خالل الملفات من المختلفة األجهزة لبٌانات الوصول ) البٌانات فً المشاركة إلى . الحاجة2

 .الثانوٌة ( والمصادر ) األجهزة

 تنفٌذ بهدؾ الحاسوب مستخدم ٌستخدمها التً البرامج مجموعة وهً التطبٌقٌة البرمجٌات فً المشاركة. 3

 .األعمال من مجموعة

  .المعلومات على الحصول وسرعة سهولة بسبب اإلنتاجٌة . زٌادة4

 علمى ٌحصمل تعمدٌل فانمه أي إجمراء عند وبالتالً حدوا جهاز على موجودة البٌانات الن البٌانات . تناسق5

 .األجهزة باقً معها تتعامل التً األصلٌة النسخة

 ؟ الحاسوب تاستخدام شبكاما الهدف من 

ٌُمِكممن لمسممتخدم ٌعمممل علممى  ٌُقصممد بالمصممادر كممل ممما  إن الهممدؾ مممن الشممبكة هممو التشممارل فممً المصممادر. 

 ما ٌؤتً: حاسوب ما أن ٌصل إلٌه على حاسوب آخر وتتضمن 

أي مسممتخدم للشممبكة ممممن المقصمممود منهمما إفممادة : Hardwareالمشاااركة فااً اسااتخدام األخهاازة  .1

ممن جمٌمع األجهمزة الملحقمة  قتناء حاسوب مستقل كمذلل اإلفمادةإمكانٌات الحاسوب الرئٌس بدال من ا
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بالشمممبكة مثمممل توصمممٌل الطابعمممة بالشمممبكة مباشمممرة  وٌسمممتطٌع أي شمممخص أن ٌطبمممع علمممى الطابعمممة 

 (. 1 - 6الشكل) الحظ ا.نفسه

 

 (1  - 6الشكل ) 

اسمتفادة أي مسمتخدم للشمبكة ممن البرمجٌمات المخزنمة فمً : Softwareالمشاركة فاً البرمخٌاات  .2

الحاسمموب الممرئٌس أو أي حاسمموب آخممر متصممل بالشممبكة مثممل مشمماركة الملفممات واسممتخدام البرٌممد 

 اإللكترونً.

دة بٌانمات واحمدة تحتموي علمى جمٌمع المعلوممات تعنمً اسمتخدام قاعم: Dataالمشاركة فً البٌانات  .3

 ٌستخدمها جمٌع المتصلٌن بالشبكة كما هو متبع فً البنول وحجز تذاكر السفر.

 : الحاسوب تمكونات شبكا  2 -6

 المتطلبات األساسٌة لتكوٌن أي شبكة :

o  .خهازي حاسوب على األقل 

o بطاقااة شاابكة  (NIC   )Interface Card  Networkر االتصااال بااٌن التااً تشااكل خساا

 الحاسوب وأسالك النقل التً تربط مكونات الشبكة. 

o  وسط ناقلTransmission Media  لالتصاال باٌن عناصار الشابكة مثال الكاابالتCables 

 . Fiber Opticأو األلٌاف الضوئٌة   Wiresواألسالك

o  بروتوكول اتصال. 

توضااٌح للمكونااات والمفاااهٌم التااً ماان المفٌااد أن نفهاام طبٌعااة عماال الشاابكات ومكوناتهااا وفٌمااا ٌااأتً 

 تساعدنا على فهم وظٌفة نظام شبكة الحاسوب :

 .Serverالخادم  -الحاسوب الرئٌس  .1

 . Work Stationsمحطات العمل  .2

 .Communication Linesخطوط االتصال   .3
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 .Network Interface Cardبطاقة الشبكة   .4

 .Modemالمودم   .5

 .األجهزة الملحقة .6

 .Communication Switchesمحوالت الشبكة   .7

 .برامج الشبكة .8

 : Serverالخادم  -. الحاسوب الرئٌس 1

وهمو عبمارة عمن  Serverهو الجهاز الرئٌس لتشؽٌل الشبكة وٌسممى جهماز الخدممة المرئٌس أو الخمادم  

حاسوب ٌتمٌز بالسرعة العالٌة والطاقة التخزٌنٌمة الكبٌمرة وٌقموم بمالتحكم فمً جمٌمع أجمزاء الشمبكة وذلمل 

 .دام برمجٌات خاصة بتشؽٌل نظام الشبكة باستخ

 : Work Stations. محطات العمل  2

اسٌب الشخصٌة بكافمة أنواعهما )مكتبٌمة ، محمولمة .... ( أو الوحمدات ووهً الح Clientsوتسمى أٌضا 

 المتصلة بالجهاز الرئٌس .  Terminalsالطرفٌة 

 : Communication Lines. خطوط االتصال  3

اسممٌب الفرعٌممة وتشمممل وً ٌممتم بوسمماطتها تبممادل البٌانممات بممٌن الحاسمموب الممرئٌس والحهممً الوسممائل التمم

 .Wirelessالكٌبالت بؤنواعها المختلفة كما تشمل الخطوط الالسلكٌة 

 :  Network Interface Card ( NIC). بطاقات الشبكة  4

لشمبكة والبطاقمة أمما كل حاسوب على الشبكات ٌجب أن ٌحتوي على بطاقة شبكة لٌمتمكن ممن االتصمال با

 (. 2 - 6الحاسوب أو خارجٌة.الحظ الشكل )  لاألم داخداخلٌة تثبت على اللوحة 

 

 أنواع بطاقة الشبكة(  2 – 6الشكل ) 

 أنواع بطاقة ) كارت ( الشبكة حسب ناقل البٌانات : 

 ( ومن أهمها : 3 – 6ٌؤتً كارت الشبكة بعدة أنواع كما موضح فً الشكل ) 

 . مٌجاهرتز فً الثانٌة 8سرعته تصل إلى  : ISA بكة من نوعش بطاقة. 1

 مٌجماهرتز فمً 32فمً الوقمت الحمالً سمرعته  األكثر انتشارا: هذا النوع PCI من نوع ةبطاقة شبك. 2

 الثانٌة.  
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 . الحاسوب المحمول : هذا النوع خاص بؤجهزةPCMCIA من نوع ةبطاقة شبك. 3

 

 

 بكة حسب ناقل البٌانات( أنواع بطاقة الش 3 – 6الشكل ) 

 أشكال منافذ التوصٌل فً بطاقة الشبكة : 

، (  4 – 6من جهة منافذ التوصٌل بالكٌبل فنننا نجد أنه ٌؤتً على عدة أشكال كمما موضمح فمً الشمكل ) 

 تً : اآلوتكون أشكال البطاقات ك ةبعض بطاقات الشبكة فٌها منفذ واحد ، وبعضها تحوي منفذٌن أو ثالث

 .BNCشبكة لها منفذ من النوع بطاقة  -1

 .RJ45بطاقة شبكة لها منفذ من النوع  -2

 .AUIبطاقة شبكة لها منفذ من النوع  -3

 بطاقة شبكة تحوي أكثر من منفذ من هذه المنافذ الثالثة . -4

 

 ( أشكال منافذ التوصٌل فً بطاقة الشبكة  4 - 6الشكل ) 

 : USBموائم ( بطاقة الشبكة الالسلكٌة )

تبً وتثبٌمت ـخال وال نرٌد فمتح الحاسموب المكم USB تخدم هذا النوع من البطاقات إذا كان لدٌنا منفذـٌس

 - 6بحرٌة. الحظ الشكل )  وب إلى آخرـداخله أو إذا كنا نرٌد نقل الموائم من حاس فً  البطاقة الالسلكٌة

5.) 
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 USB( موائم  5 - 6الشكل ) 

نكتفً بالهوائً الذي ٌؤتً مع البطاقة إذا كان الهوائً قابال للنقل فً معظم الحاالت ٌمكن أن  الهوائً :

 (. 6 - 6وٌمكن استبداله بؤخر أقوى. كما موضح الشكل ) 

 

 الشبكة ( هوائً 6 – 6الشكل ) 

 : Modem. المودم 5

عبارة عن لوحة تضاؾ إلى الحاسوب تستخدم لتهٌئته لالتصال باالنترنت من خالل خط الهاتؾ. الحمظ  

ٌقوم المودم Demodulate Modulate اختصار لكلمتً  Modem( ، كلمة مودم  7 – 6شكل ) ال

التممً ٌسممتخدمها الحاسمموب إلممى إشممارات  Digital Signalsاإلشممارات الرقمٌممة  Modulateبتحوٌممل 

 Modulationهمذه العملٌمة تسممى ها لها تذبذب اإلشمارات الصموتٌة نفسم Analog Signalsتناظرٌة 

 Intelligent(. هنال أنواع من المودم منها المودم المذكً   8 – 6)  الشكلموضح فً  وبالعكس. كما

Modem الذي ٌستطٌع نقل األصوات و البٌانات معا عبر خطوط الهاتؾ . 

 

 خهاز المودم ( 7 - 6الشكل ) 
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 ( 8 - 6الشكل ) 

 . األخهزة الملحقة6

طابعمات وأجهمزة الفماكس وؼٌرهما وٌسمتطٌع أي ٌمكن استخدام بعض األجهزة وتوصمٌلها بالشمبكة مثمل ال

 مشترل فً الشبكة استخدام هذه األجهزة.

 . محوالت الشبكة :7

عبارة عن أجهزة تستخدم لربط حواسٌب الشمبكة ببعضمها وبمٌن الشمبكات لتوجٌمه البٌانمات بمٌن حواسمٌب 

 الشبكة ومن هذه األجهزة: 

  : HUBزي ـالمرك الموزع () معـالمخ

 (.9 - 6 ) كلـ، الحظ الش الرئٌسة بٌن أجهزة الشبكةهو نقطة الوصل 

هممو أن المبممدل ٌممرر الرسممائل فقممط إلممً المنفممذ الممذي  Hubالفممرق بٌنممه والمجمممع :  Switcherالمبادل 

 ٌوجد فٌه الجهاز المرسل إلٌه .  بٌنما المجمع ٌمرر الرسالة إلً جمٌع المنافذ لذلل ٌعد المبدل أسرع .

 .م لربط شبكتٌن محلٌتٌن مختلفتٌن فً الشكل تستخد : Gatewayلبوابة ا

 : ٌستخدم لربط شبكتٌن محلٌتٌن متشابهتٌن .  Bridgeالخسر 

(. ٌتمٌمز باختٌماره  Internet Protocol) ٌمرر الحمزم بنماءا علمً عنماوٌن تسممى: Routerالموخه 

 للمسار األفضل لنقل المعلومات إلً الهدؾ وٌعد أفضل أجهزة التوصٌل.

ٌستخدم لتقوٌة اإلشارة المرسلة عبر الشبكة حتى تصمل الهمدؾ ، وٌوجمد نوعمان  : Repeaterالمكرر 

ٌعٌمد بنماء اإلشمارة Digital  ٌقموم بتضمخٌم اإلشمارة والرقممً  Analogممن  المكمررات همما التمماثلً 

 لتصبح قرٌبة من الشكل األساسً  .

 

 (  9 – 6الشكل ) 
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 . برامح الشبكة :8

لتممً تممتحكم فممً تشممؽٌل  نظممام الشممبكة ، ٌممتم تخممزٌن هممذه البممرامج فممً الحاسمموب هممً بممرامج االتصمماالت ا

 .Windows 2003 Server – Unix – Novel. ومن أمثلتها Serverالرئٌس 

 وهما : ( 10 - 6كما موضح فً الشكل )  من أخهزة الحاسوب المستخدمة بالشبكة ٌوخد نوعان

لى التخزٌن وذو قدرات معالجمة كبٌمرة تقموم بتزوٌمد أجهزة حاسوب فائقة القدرة ع :Server( الخادم 1

 الشبكة بالموارد و الخدمات .

: أجهزة حاسوب شخصمٌة أو وحمدات طرفٌمة تحصمل علمى المموارد و الخمدمات ممن Client( العمٌل 2

 .قبل الخادم  ولٌس له أي صالحٌات بالتحكم

 

 ( 10 - 6الشكل ) 

 

 وسائط نقل البٌانات فً الشبكة : 6-3

 . Wire Networksبكات  السلكٌة . الش1

 .  Wireless Networks. الشبكات  الالسلكٌة 2

 تستخدم  فٌها ثالثة أنواع من األسالل  هً:  :   Wire Networks . الشبكات  السلكٌة1

همً التمً تسمتخدم فمً أسمالل : Twisted Pairغٌار المعزولاة مخدولاة ( مزدوخة ملتفة )أسالك   -أ

 أو  Shielded-Twisted Pair (STP) وتكون هذه األسمالل إمما محمٌمة ودم.الهاتؾ وتحتاج إلى م

 .Unshielded Twisted Pair( UTP)ؼٌر محمٌة بطبقة واقٌة  

ٌشبه فً شكله الكٌبالت المسمتعملة فمً الفضمائٌات  :Coaxial (coax) cableالسلك المحوري  -ب

 .وتحتاج إلى بطاقة شبكة

عبمارة عمن أنبموب زجماجً رفٌمع ٌمتم نقمل :  Fiber Optic Cable أساالك األلٌااف البصارٌة -خاـ 

 (. 11 - 6البٌانات فٌه ٌستخدم فً الشبكات الموسعة لسرعته. الحظ الشكل ) 
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 ( أنواع األسالك   11 - 6الشكل ) 

 تنقسم إلى: Wireless Networks . الشبكات  الالسلكٌة 2

 .     Infrared Transmissionنوع ٌستخدم األشعة تحت الحمراء  -1

 . Narrow Band Radio نوع ٌستخدم موجات الرادٌو  -2

 توفر الشبكات الالسلكٌة المزاٌا اآلتٌة:زات الشبكات الالسلكٌة : ٌّ م

 الحاسوب المحمول أو الهاتؾ المحمول االتصال بالشبكة من أي مكان. لنا  ٌتٌح . سهولة النقل:1

 سلكٌة تمرٌر عدد كبٌر من األسالل بٌن أجهزة الحاسوب. ال تتطلب الشبكات الال  . سهولة التثبٌت:2

ٌمكن أن تؽطً إشارة الشبكة الالسلكٌة مساحة واسمعة. علمى سمبٌل المثمال إذا  . اتساع منطقة التغطٌة:3

وب كان لدٌنا حاسوب فً المنزل فنننا نستطٌع توصٌله بالشبكة الالسلكٌة وبالتالً االتصال بؤجهزة الحاس

 والتشارل معها فً الملفات والطابعات واتصال اإلنترنت. وداخله المنزل فً خارج األخرى الموجودة

 ٌمكن أن تتسبب الشبكات الالسلكٌة فً المشاكل اآلتٌة:: عٌوب الشبكات الالسلكٌة 

ألن الشبكات الالسلكٌة تستخدم موجات الرادٌو لنقمل البٌانمات بمٌن أجهمزة الحاسموب فمنن . التشوٌش : 1

 مكن أن تشوش على الشبكة .هذه الموجات ٌ

ٌمكن التلصص على اإلشارات الصمادرة ممن الشمبكات الالسملكٌة إذا لمم تكمن مإمنمة . الهخمات األمنٌة:2

 بشكل صحٌح .

 :أصناف الشبكات 6-4

 أنواع رئٌسة للشبكات هً : ةهناك  أربع

 .Network Local Area  (  LAN)  الشبكات المحلٌة  .1

 .Metropolitan Area Network(  MAN)  الشبكات اإلقلٌمٌة .2

 .                         Wide Area Network (  WANشبكات المناطق الواسعة  ) .3

 .Internet  شبكة االنترنت .4
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 : Local Area Network (LANالشبكة المحلٌة )( 1

ت تتكون من مجموعة من الحواسٌب متصلة بحاسوب رئٌس عن طرٌق وصال أنواع الشبكات أسهلهً 

خالل الشبكة  من تتمٌز بانتقال كمٌة قلٌلة من المعلوماتسلكٌة مباشرة أو السلكٌة فً أماكن متقاربة ، 

تتقٌد بمكان واحد مثل بناٌة أو ( LAN )  الشبكة المحلٌة،  لقصر المسافة بٌن األجهزة وبسرعة عالٌة

ضمن فً صؽٌرة عادة توجد  . وهً شبكةوتوافرها المعدات الالزمة لها بناٌات متجاورة وتتمٌز برخص

طابق واحد فً مبنى أو تشمل كامل المبنى أو مجموعة من المبانً المتقاربة. وهً شبكة محدودة 

 (.12 – 6المسافة. الحظ الشكل ) 

 

 LAN ( الشبكة المحلٌة  12 – 6الشكل ) 

 : Metropolitan Area Network (MAN( الشبكات اإلقلٌمٌة )2

مٌة فً مساحات جؽرافٌة متوسطة نسبٌا لربط مدٌنة أو مدٌنتٌن متجاورة وٌستخدم ستخدم الشبكات اإلقلٌت

فً ربط هذا النوع من الشبكات األلٌاؾ البصرٌة أو الوسائل الرقمٌة فهذه التقنٌة تقدم سمرعات فائقمة. إن 

ومممن   الفاعلٌممةو وتتمٌممز بالسممرعة  (  LAN) شممبكات  وي علممى عممدد مممنٌمكممن أن تحمم  MANشممبكات

 (. 13  - 6 ) الشكلالحظ أنها مكلفة وصٌانتها صعبة.  عٌوبها

 

 اإلقلٌمٌة( الشبكة  13 – 6الشكل ) 
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 : Wide Area Networks (WAN)( الشبكات الواسعة 3

تتكون الشبكة الواسعة من شبكات محلٌة متباعدة جؽرافٌا قد تكون فً البلد نفسه أو فمً بلمد آخمر أو قمارة 

خطوط اتصال مثل: خطموط الهماتؾ واألقممار الصمناعٌة. تسمتخدم همذه أخرى ترتبط مع بعضها بوساطة 

الشبكات فً الجهات الحكومٌة والمإسسمات والشمركات الكبٌمرة التمً لمدٌها فمروع متباعمدة. وأشمهر مثمال 

 (.  14 – 6. الحظ الشكل ) على الشبكات الواسعة هو شبكة االنترنت

 :خصائص الشبكات الواسعة 

 متد بٌن المدن وكذلل عدد األجهزة. حجم الشبكة ؼٌر محدود ت -1

 ٌستخدمها عدد كبٌر من المستخدمٌن -2

 . تدار هذه الشبكة من هٌئة عامة أو جهة حكومٌة -3

 محدودة سرعة اإلرسال  لطول المسافات بٌن الوحدات المختلفة.  -4

 تستخدم أجهزة المودم واألقمار الصناعٌة لربط األجهزة.  -5

 ألجهزة األخرى.تعطل جهاز فً الشبكة ال ٌعنً تعطل ا -6

 معدل الخطؤ فً نقل المعلومات مرتفع لذلل تحتاج ألجهزة مساعدة لتقلٌل هذه النسبة.  -7

 التكلفة إلنشاء شبكة من هذا النوع مرتفعة.  -8

 من عٌوبها أنها تحتاج إلى برامج وأجهزة ؼالٌة جدا ، صعبة التشؽٌل والصٌانة.

 

 شبكة النطاق الواسع ( 14 – 6الشكل ) 

 Internetالنترنت ( شبكة ا4

تسمى  الشبكة  العنكبوتٌة  وهً أكبر شبكة حواسٌب تؽطً جمٌع أنحاء العالم ، تعد الشبكة العالمٌة  فقمد 

. االنترنمت همً  LAN /  MAN /  WAN  توسعت وانتشرت وضمت فً داخلها كمل أنمواع الشمبكات

بط ممما بممٌن الشممبكات اسممم لمجموعممة عالمٌممة مممن مصممادر المعلومممات. ونعنممً بمصممطلح إنترنممت: الممر
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International Network  ٌمكن ألي شخص أن ٌكون عضواً فً هذه الشبكة ممن منزلمه أو مكتبمه ،

 و ٌستطٌع حٌنها الوصول إلى كم هائل من المعلومات عن أي موضوع.

 : Topology Networkطبوغرافٌة ) شكل ( الشبكة   5 -6

بعمض ، هنمال  ممع بعضمها لٌمه توصمٌل الحواسمٌبالذي ٌكون عحسب الشكل بتختلؾ طبوؼرافٌة الشبكة 

 أنواع  رئٌسة هً: ةثالث

 .Bus Network(  شبكة الناقل)  الشبكة الخطٌة .1

 . Network Ringالشبكة الحلقٌة    .2

 .   Star Network الشبكة النجمٌة .3

 :  Bus Network. الشبكة الخطٌة1

وٌمرتبط   BUSع ) كٌبمل( واحمد ٌسممىقل بٌانات سرٌداخل الشبكة بخط ن فً ٌتم توصٌل جمٌع األجهزة

(. ٌسمتطٌع أي جهماز أن  15 – 6كل جهاز بهذا الخط عن طرٌق نقطة اتصال كما موضح فً الشكل ) 

ٌرسل إلى أي نقطة اتصال ) عقدة جهاز ( وتنتقل هذه الرسالة إلى كافة نقاط االتصال )العقد ( الموجودة 

ة له وٌكون المرسل فمً همذه اللحظمة همو المسمٌطر علمى على الشبكة ولكن ال ٌستطٌع قراءتها إال المرسل

الشممبكة حتممى ٌنتهممً مممن عملٌممة اإلرسممال. تسمممى الشممبكة الخطٌممة أٌضمما شممبكة الناقممل الخطممً. ٌتمٌممز هممذا 

التركٌمب والتشمؽٌل، وسمهولة القٌمام بؤعممال الصمٌانة وعمدم تعطمل حٌمث النموذج بالبساطة والمرونة ممن 

 . لكن لها عٌوب مثل :الشبكة فً حال تعطل أحد الحواسٌب

 سرعة األداء. لى الشبكة تإثر فً عدد نقاط االتصال ) العقد ( الموجودة ع -

 إذا تعطل الناقل الرئٌس تتعطل جمٌع الشبكة. -

 صعوبة تحدٌد المشكلة على الشبكة. -

 الشبكة بشكل كبٌر. ةلتوسعمالئمة ؼٌر  -

 

 ( شبكة الناقل 15 – 6الشكل ) 
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  Ring Network. الشبكة الحلقٌة2

من الشبكة ٌتم توصٌل الحواسٌب  فً هذا النوع

بعض على شكل حلقة )دائرة مؽلقة ( ضها بعب

وي (، ال تح16 – 6موضح  فً الشكل ) كما 

.  كل HUBعلى وسط ناقل رئٌسً أو جهاز 

جهاز فً هذه الشبكة ٌعمل كوسط ناقل للبٌانات 

عند اتصاله بوسطً ناقل أحدهما للجهاز المرسل 

جهاز المستقبل. تتمٌز بالسرعة والكفاءة واآلخر لل

وسهولة التركٌب و لكن ٌصعب تحدٌد مشكلة ما 

فً الشبكة وتتوقؾ الشبكة بشكل كامل عند 

 انقطاع الكٌبل أو تعطل إحدى الوحدات الطرفٌة.

 

 

 ( الشبكة الحلقٌة 16 – 6الشكل ) 

زاتها ٌّ  :م

 . Bus كمٌة حركة البٌانات اكبر من شبكة .1

 قل من جهاز إلى آخر بسرعة عالٌة.اإلشارة تنت .2

 :عٌوبها

 .ٌقوم باإلرسال فً لحظه واحدة طواحد فقجهاز  .1

 مكلفة مادٌاً. .2

 عند تطوٌر الشبكة ٌجب إٌقاؾ عملها أثناء عملٌة التطوٌر.  .3

 :StarNetwork. الشبكة النخمٌة   3

لكل جهاز  عن طرٌق كٌبل مستقل  HUBترتبط الحواسٌب مع وحدة توصٌل مركزٌة تسمى الموزع 

(، ٌعمل الموزع كنقطة تجمٌع، تقوم  17 – 6كما موضح  فً الشكل )   STARعلى شكل نجمة 

أجهزة الحاسوب بنرسال البٌانات إلى الموزع الذي بدوره ٌقوم بتوصٌلها إلى أجهزة الحاسوب األخرى 

 ٌزات هً :مّ نوع من أحسن أنواع الشبكات لعدة داخل الشبكة. ٌعد هذا ال

 أو عزل الحواسٌب فً الشبكة. دةسهولة زٌا - أ

 باقً األجزاء. فًعزل أي جزء من الشبكة ال ٌإثر  - ب

 سهولة تحدٌد المشكلة فً الشبكة .  -جـ         

ن تعطل الموزع ٌإدي إلى تعطل الشبكة إومن عٌوب هذا النموذج مركزٌة التحكم وبطء نقل البٌانات إذ 

 بالكامل.
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    ( الشبكة النخمٌة 17 – 6الشكل ) 

 ٌوخد نوعان: :أنواع الشبكات حسب المكونات   6-6

 Peer to peer Networkشبكة الند للند ) شبكة النظٌر (  .1

 Network  Client / Server/ العمٌل   مشبكة الخاد .2

 :Peer to peer Networkشبكة الند للند  ( 1

تحكم احمد األجهمزة بماألخرى ، ٌم هً الشبكة التً تكون فٌها جمٌع األجهزة متساوٌة فً المرتبة بحٌمث ال

وٌمكن ألي جهاز أن ٌطلب ملفات وبرامج أو استخدام مصادر من األجهزة األخرى ، تعمل األجهزة معاً 

وي على عشرة أجهزة أو اقل .ٌعتمد هذا التً تح ةالصؽٌر الشبكات وتستخدم فً ةاألعمال المختلفإلنجاز 

بحٌث ٌكون كل جهاز  Server استخدام خادم  من ؼٌرعلى ربط األجهزة فٌما بٌنها  النوع من الشبكات

 (. 18 – 6وخادم ( فً الوقت نفسه. الحظ  الشكل )  /هو) عمٌل

 

 ( شبكة الند للند 18 – 6الشكل ) 

 زاتها :ٌّ م

 . وصٌانتها هذا النوع من الشبكات سهولة إنشاء .1

 عدم الحاجة إلى مواصفات خاصة لألجهزة . .2
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 .رة على مصادر الشبكةمقدرة المستخدمٌن على السٌط .3

 انخفاض التكلفة فً اإلنشاء والصٌانة . .4

 عٌوبها :

  .  سببا فً هدر الوقت والجهد تصبح . اإلدارة الالمركزٌة للشبكة1

  . فً ؼاٌة الصعوبة . الحفاظ على أمن الشبكة أمر2

 : Network Client / Serverالخادم / العمٌل  ( شبكة2

ٌعممل علمى تموفٌر  ((Server  ممتخصمص خمادبكات وجمود حاسموب ٌتطلب تكموٌن همذا النموع ممن الشم

من األجهزة احدها هو  ً الحواسٌب. بحٌث ٌكون هنال نوعانالبٌانات والخدمات بشكل دائم ٌتصل به باق

 (. 19 – 6عمٌل. كما موضح فً الشكل ) الالمسئول )الخادم( واألجهزة األخرى هً 

 

 ل( شبكة الخادم / العمٌ 19 – 6الشكل ) 

 ٌزاتها :مّ 

 حماٌة البٌانات من الفقدان أو التلؾ. .1

 .سٌرةٌالزبائن رخٌصة بمواصفات  ةأجهزتكون  .2

 موارد الشبكة متمركزة فً جهاز واحد. .3

 األمن والسرٌة . درجة عالٌة من .4

 :  Servers( الخوادمسٌرفرات الشبكات )  6-7

دمات تفٌممد مجموعممة مممن علممى الحاسمموب الممذي ٌسممتخدم فممً تقممدٌم خمم Server ٌطلممق مصممطلح الخممادم

(،  20 – 6محمولممة أو ؼٌرهمما الحممظ الشممكل )  اسممٌب أخممرى مكتبٌممة أووالمسممتخدمٌن العمماملٌن علممى ح

وعادة ما تكمون إمكانٌمات الحاسموب الخمادم أعلمى ممن الحاسموب الشخصمً العمادي وٌصمل فمً إمكانٌاتمه 

م أو إمكانٌات محددة لهذا أي أنه ال ٌوجد حج  Main Frame ق علٌهالالضخمة التً ٌط الحواسٌب إلى

 . النوع من الحواسٌب
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 Server  ( خدمات الخادم 20 – 6الشكل ) 

ٌمكن أن ٌتشابه الحاسوب الخادم فً إمكانٌاته مع الحاسوب الشخصً العادي ولكن : ٌجب أن ٌكون لدٌه 

للمسمتخدمٌن المذٌن لهذه الحواسمٌب أو  خدماته القدرة على التعامل مع الحواسٌب األخرى ووحداتها لتقدٌم

 .ٌتعاملون معه

 :  أنواع الحواسٌب الخادمة 6-7-1

 : توخد أنواع متعددة من الحواسٌب الخادمة ومنها

 : Web Servers الخادمة لمواقع اإلنترنتالحواسٌب . 1

التً ٌتم استخدامها فً استضافة مواقع اإلنترنت ولها القدرة على العمل طوال الٌموم ، قمد الحواسٌب هً 

اإلنترنت أو أكثمر ٌتمٌح لمزوار المواقمع التمً ٌستضمٌفها  مواقع تضٌؾ الحاسوب الخادم موقع واحد منٌس

الشخصمٌة لكمً ٌسمتطٌعوا قراءتهما والتعاممل معهما . كلمما  حواسٌبهممن تحمٌل صفحات هذا الموقع على 

 – 6)  الشمكلالحمظ .هالوقمت نفسمأكبر ممن الزائمرٌن فمً  عدد زادت قوة هذا الحاسوب أمكنه التعامل مع

21 ). 

 

 خادمة لمواقع اإلنترنت( حواسٌب  21 – 6شكل ) 
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 Mail server :  الخادمة للبرٌد االلكترونًالحواسٌب . 2

  22 - 6) التً تقدم خدمات البرٌد اإللكترونً لمستخدمً شمبكة اإلنترنمت ، الحمظ الشمكلالحواسٌب هً 

 اإللكترونٌمةللمسمتخدمٌن التمً تسمتقبل الرسمائل  ٌمةاإللكترونصنادٌق البرٌمد الحواسٌب . ٌوجد على هذه (

خدمة اإلنترنت ٌقوم حاسوبه الشخصً بتشمؽٌل برنمامج  مٌفتح مستخدلتصل لهإالء المستخدمٌن ، عندما 

 Mail اإللكترونً فالرسائل التً وصلته تنتقل من الحاسوب الخادم للبرٌد اإللكترونمً التعامل مع البرٌد

Server  ًلى حاسوبه الشخصأ . 

 

 خادمة للبرٌد االلكترونً( حواسٌب  22 – 6شكل ) 

هذا الحاسوب هو المكان الذي ٌتلقى وٌستقبل رسائل البرٌد اإللكترونً لكل مسمتخدمً همذه الخدممة حتمى 

أو موقمع ٌقمدم خدممة البرٌمد اإللكترونمً ٌكمون لدٌمه  شمركة فً األوقات التً تكون حواسٌبهم مؽلقة ، كمل

 ةهمذه الخدمم دمة التً تقدم هذه الخدمة وذلل وفقا لعدد المستخدمٌن الذٌن ٌقدم لهمعدد من الحواسٌب الخا

 , Gmail , Yahoo ، إذا كان الموقع ٌقمدم خدماتمه لعمدد كبٌمر ممن مسمتخدمً البرٌمد اإللكترونمً مثمل

Hotmail  لكً ٌستطٌع تلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن. ربما ٌستخدم مئات من هذه الحواسٌب الخادمة 

 

 : File server الملفات الخادمةحواسٌب  .3

هً الحواسٌب التً ٌتم تخزٌن الملفات بها لكً ٌستطٌع المستخدمٌن التعاممل معهما فمً أي وقمت ، الحمظ 

. وتتمٌممز هممذه الحواسممٌب بممؤن لممدٌها وحممدات تخممزٌن ذات سممعات عالٌممة جممدا لكممً (  23 - 6)  الشـممـكل

لبٌانممات ، ٌتصممل المسممتخدم الممذي ٌرٌممد الحصممول علممى تسممتطٌع تخممزٌن عممدد كبٌممر مممن الملفممات وقواعممد ا

(  باسمتخدام الكٌمبالت أو LANبحاسوب الملفات الخادم عن طرٌمق شمبكة حواسمٌب محلٌمة ) الملفات هذه

. ٌممتم حماٌممة هممذه  تخطمموط االتصمماال عممن طرٌممق شممبكة حواسممٌب كبٌممرة مثممل شممبكة اإلنترنممت باسممتخدام

تحممى الملفمات المخزنممة علٌهما ممن التعمرض للسمرقة مممن لكمً  السمر الحواسمٌب بمنظم تمؤمٌن مثمل كلمممات

 أشخاص ؼٌر مصرح لهم بالتعامل مع هذه الملفات.
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 الملفات الخادمة( حواسٌب  23 – 6شكل ) 

توجد عشرات األنواع ممن الحواسمٌب الخادممة والتمً تختلمؾ بماختالؾ الخدممة التمً تقمدمها للمسمتخدمٌن 

 ل كبٌر .وهذه الحواسٌب قد انتشر استخدامها بشك

 ما الفرق بٌن خهاز الحاسوب الشخصً وبٌن الخادم؟

  :نقاط وهً ضالخادم بعمثل الجهاز الذي نستخدمه الفرق بٌنه وبٌن  بجهاز حاسوالخادم هو عبارة عن 

وسممرعة المعممالج ، نوعٌممة  . الخمادم جهمماز ذو مواصممفات عالٌممة ) المكونمات المادٌممة ( مممن حٌممث نوعٌمة1

 . األم ، القرص الصلب  وحجم الذاكرة ، اللوحة

 . الخادم ٌتم توصٌله باالنترنت بسرعة فائقة .2

 UPSمجهز ضد األتربة أو ارتفاع الحرارة و ٌتم تزوٌده بوحدات صمكان خا. الخادم ٌتم وضعه فً 3

 أعطال الكهرباء. ضد ةللوقاٌ كبٌرة 

 :  البٌانات  لبروتوكوالت نق 6-8

 وظٌفتها: هً عبارة عن نظم وقواعد متفق علٌها 

 التحكم فً نقل المعلومات عبر الشبكة. .1

 كٌفٌة إرسال البٌانات من موقع آلخر. .2

 التعامل مع األخطاء فً الشبكة. .3

 تحدد اتصال األجهزة مع بعضها البعض. .4

 من أنواع البروتوكوالت المستخدمة:

  Transmission Control Protocol /Internet Protocol(TCP/ IP)بروتوكول : -1

 وتوكول ٌستخدم فً االنترنت إلرسال البٌانات من موقع إلى آخر وٌتكون من بروتوكولٌن:هو بر

هو المسئول عن التحكم والتحقق من :  Transmission Control Protocol (TCP)بروتوكول -أ

 صحة توصٌل البٌانات من حاسوب إلى آخر.

 ملفات من حاسوب إلى آخر .هو المسئول عن نقل ال : Internet Protocol(IP) بروتوكول   -ب

وتبادلهما  الملفاتٌختص هذا البروتوكول بنقل : File Transfer Protocol ( FTPبروتوكول )  -2

 لنقل البٌانات. TCP/IP خالل االنترنت وٌستخدم بروتوكول  من 
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مسئول عن إرسمال بٌانمات إلمى أجهمزة : Wireless Application Protocol (WAPالواب )  -3

 اإللكترونٌمةثل الهواتمؾ الذكٌمة باسمتخدام شمبكة الهواتمؾ النقالمة، وتشممل همذه  البٌانمات الرسمائل متنقلة م

 وصفحات الوٌب.

ب باإلنترنمت و(: ٌقوم بتوصٌل أجهمزة الحاسم  Point to Point Protocol)  PPPبروتوكول   -4

 عبر خطوط الهاتؾ .

ٌقوم بنقل صفحات الموقع : HTTP (Hyper Text Transfer Protocol  )   بروتوكول  -5

 الموجودة على شبكة االنترنت إلى مستخدمً الشبكة . 

 :  (IP)اإلنترنت بروتوكول 6-8-1

مجممال العمممل المهنممً وسممنحاول  المهمممة فممً ضمموعاتنممة الشممبكات وتقسممٌمها مممن الموٌعممد موضمموع عنو

 الموضوع وجعله سهل الفهم واالستٌعاب.  عرض

 تبادل بهدؾ عبر الشبكة المتصلة الحاسوب أجهزة بها تتخاطب التً اللؽة هو Protocol البروتوكول

 المعلومات. 

 

 : IP address تعرٌف

علمى معمرؾ رقممً ٌمتم تعٌٌنمه لكمل جهماز حاسموب  عبمارة عمن هوInternet Protocolاختصارا لـ

االتصمال بحٌث ٌصبح عنوانا خاصا له ٌسهل الوصول إلٌه و تحدٌد موقعه على الشبكة ٌسمح له ب ةالشبك

 ولكل جهاز عنوان مختلؾ عن باقً األجهزة. .بؽٌره من األجهزة

 :سنستخدمها فً الدرس ًالمصطلحات التقبل أن نبدأ فً الموضوع لنتعرؾ على بعض 

1 .Bit   صفر أو 1: عبارة عن رقم  له قٌمة. 

2 .Byte   ( ٌتكون من : bit 8 وٌطلق علٌه )  Octet (ًثمان ). 

 :  ٌستخدم إلرسال البٌانات إلى شبكة محددة عن بعد مثل : Network Address ةعنوان الشبك. 3

  (192.168.10.0. ) 

 تإلرسال المعلوما: هو العنوان المستخدم من قبل األجهزة  Broadcast Address . عنوان النشر4

 .إلى جمٌع األجهزة على الشبكة

ل جهاز سمواء كانما علمى شمبكة محلٌمة أو شمبكة عنوان لك توّفر أوال لكً ٌتم اتصال بٌن جهازٌن البد من

وعنموان كمل  رقمم الهماتؾ وهمو ٌشمبه كثٌمراً ال ٌمكمن تكمراره  اً انترنت وٌجب أن ٌكون همذا العنموان فرٌمد

 وهو بروتوكول العنونة فً الشبكات .  IP Addressجهاز حاسوب ٌطلق علٌه اسم 
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 IPمثال على 

  IPهذه األرقام هً مثال على و192.184.240.132كثٌرا ما نرى هذه األرقام 

 IP العنوان

بالنظام 

 العشري

132 240 184 192 

 العنوان

IP 

بالنظام 

 الثنائً

10000100 11110000 10111000 11000000 

 الخزء األول الخزء الثانً الخزء الثالث الخزء الرابع 

 1Byte 1Byte 1Byte 1Byte 

  Byte 4المخموع :  

 8 Bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit 

 4   ×8 Bit  =32 Bit 

 

عبمارة جمزء وكمل أجزاء أربعة  مقسم على ( Bytes 4 أي )( Bit 32من )  IP Addressالـ  ٌتكون

( فمان عمدد  Bit 8بمما أن كمل جمزء ممن أجمزاء العنموان ٌتكمون ممن )Byte  (Bit 8  = Byte  ) عمن

( رقمم مختلمؾ وهمذه  256 = 28ٌكون )  احتماالت التبادل بٌن هذه البتات الثمانٌة المختلفة لتكوٌن أرقام

همذه األرقمام أمما بالنظمام الثنمائً أو  تمثملوهمذا للجمزء الواحمد ممن العنموان.  256و  0تكون بٌن  رقاماأل

 (  وكاآلتً :  .بالنظام العشري و كل جزء ٌفصله عن الجزء اآلخر بـ نقطة ) 

 128.11.3.31. باستخدام النظام العشري مثل :   1

 00011111 .00000011 .00001011 . 10000000:  م النظام الثنائً . باستخدا2
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لعرض العنوان نفسه ولكن بطرق مختلفة وهو شبٌه بؤرقام الهواتمؾ الخارجٌمة إذ   مالسابقة تستخدالطرق 

جمٌمع األجهمزة المتصملة بالشمبكة علٌنما أن نعمرؾ أن .صالهماتؾ الخماٌبدأ برقم البلمد ثمم المنطقمة ثمم رقمم 

ٌكون لهم عناوٌن تشترل فً أول باٌت أو أكثر من الٌسار، وهمذه الباٌتمات المشمتركة تمثمل عنموان  نفسها

 الشبكة التً ٌنتمون إلٌها. 

و اآلخممر لدٌممه العنمموان  192.168.1.2وجممود جهممازٌن فممً الشممبكة أحممدهما لممه العنمموان مممثال لنفممرض 

تمّثمممل عنممموان الشمممبكة وهمممو )  باٌتمممات والتمممً ةنالحمممظ أنهمممما ٌشمممتركان فمممً أول ثالثممم 192.168.1.3

وهمو فمً  Host Address ( ، و لكن ٌكون لكمل منهمما عنوانمه الخماص و ٌطلمق علٌمه 192.168.1

 .3 ًللجهاز الثانو  2مثالنا للجهاز األول 

 A,B,C,D,E : (   Classesإلى خمسة فئات )    IPتصنف عناوٌن

 وكما ٌؤتً:بالنظام العشري أو  بالنظام الثنائً(   Classوٌمكن معرفة القسم الذي ٌنتمً له العنوان أو )

 

 : Class A فئة

ٌستخدم هذا الصنؾ عندما ٌكون عدد المستخدمٌن كثٌر وعدد الشمبكات قلٌمل عنمد إنشماء الشمبكة ، ٌحجمز 

 .)ثنائً ( 0األول قٌمة  octet للشبكة والباقً للمستخدمٌن وٌجب أن ٌبدأ أول بت فً  octet  أول 

 : Class B فئة

لعمدد الشمبكات عنمد إنشماء الشمبكة وأنمه ٌحجمز  اً ٌستخدم هذا الصنؾ عندما ٌكون عدد المستخدمٌن مسماوٌ

 (10أول اثنٌن قٌممة  octet للشبكة والباقً للمستخدمٌن وٌجب أن ٌبدأ أول بت فً   octetأول وثانً 

 .)ثنائً

 : Class C فئة

عنمد إنشماء الشمبكة وأنمه  اً عمدد الشمبكات كثٌمرو ؾ عنمدما ٌكمون عمدد المسمتخدمٌن قلمٌالً ٌستخدم هذا الصمن

األخٌر للمستخدمٌن وٌجب أن ٌبدأ أول ثالثة بتمات octet للشبكة والـ    octetٌحجز أول وثانً وثالث 

 .ثنائً( ( 110األول قٌمة   octetفً 

 للتجارب واألبحاث ولألمور العسكرٌة. ال ٌحق استخدامهما ألنهما مخصصتانف D,Eأما الفئتٌن 
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 : وهما  ٌقسم إلى قسمٌن  IPعنوان

ٌمثل العنوان الرئٌس للشبكة أي العنوان الذي تشترل فٌه جمٌع أجهزة :  Network Id. رقم للشبكة 1

 ها (. دد الشبكات فً الفئة الممكن إنشاإ) ٌحدد عالشبكة وحسب نوع الفئة . 

ٌمثل رقم  الذي نوانهو الجزء من الع:  Host Id. رقم المضٌف ) رقم عنوان الحاسوب (  2

 تعمل داخل كل شبكة. فً الممكن أنالتً من  وٌحدد عدد األجهزة الحاسوب فً الشبكة

  :وهً كاآلتA , B , Cً (   Classesٌوضح مدى عناوٌن الشبكة للفئات )  ( 24 – 6الشكل ) 

 

 ( 24 – 6الشكل ) 

 Class A : المدى األول لعناوٌن الشبكة

 ( البمد أن Class A ) من عنوان الشمبكة المنتممً للممدى Byte من أول Bit لٌتمٌز هذا المدى بؤن أو

،لفهمم كٌمؾ  127و  0ٌجمب أن تتمراوح بمٌن  Class A مما ٌعنً أن عناوٌن الممدى اً تكون قٌمته صفر

البت األول منه ٌجب أن ٌكون  الحصول على هذٌن الرقمٌن لننظر إلى الباٌت األول وكما ذكرنا  على أن

  01111111:وتنتهً بالعنوان   00000000: نً أن العناوٌن فً هذا الباٌت ستبدأ منوهذا ٌع 0

 :إلى النظام العشري نحصل على ما ٌؤتً نتحوٌل الرقمٌعند 

00000000 = 0 

01111111 = 127 

 Class إلى المدى  ًأنه ٌنتم( سنعرؾ  127و  0ٌبدأ بؤي رقم بٌن )   IP و هكذا  إذا رأٌنا أي عنوان

A. 

 Class B :  ةلعناوٌن الشبكمدى الثانً ال

أمما البمت  1 البمد أن تكمون قٌمتمه Class B من عنوان الشمبكة المنتممً للممدى Byte من أول Bit أول

 من:  ءالعناوٌن ابتدادائما وبهذا نحصل على مدى  0الثانً فٌجب أن تكون قٌمته 

 ( .   191=  10111111(  و انتهاء بـ )   128=  10000000) 

 Class C : لمدى الثالث لعناوٌن الشبكة ا

دائمما ، و بهمذا  0بٌنمما ٌحممل البمت الثالمث القٌممة  1 ةٌحمالن القٌمالبت األول و الثانً من الباٌت األول 

 (. 223=  11011111( و انتهاء  بـ )  192=  11000000من ) ءعناوٌن ابتدانحصل على مدى 

 .ا ألؼراض خاصةتم تخصٌصه 223 ىالتً تتعدبقٌة العناوٌن 
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 Host   ID للشمبكة و  Network ID ( ٌوضح الشبكات من مختلمؾ الفئمات وٌبمٌن 25 – 6الشكل ) 

 . لكل جهاز

 

 ( 25 – 6الشكل ) 

 هً: وهناك بعض العناوٌن ال نستطٌع منحها لألخهزة رغم أنها تنتمً إلى مدى مسموح للفئة 

لإلشمارة إلمى الوجهمة  Cisco التابعمة لشمركة Routers ٌستخدم من قبمل موجهمات 0.0.0.0العنوان -1

 .تحزم البٌاناعند توجٌه  االفتراضٌة

األجهزة ( إلى جمٌع  Broadcastٌستخدم لبث أو إرسال البٌانات )   255.255.255.255العنوان -2

  .الشبكة الحالٌة ىعل

ال نستطٌع ممنح جهماز أي أننا  0أو  255الخاص بالجهاز كله  IP ال ٌمكن أن ٌكون الجزء من عنوان -3

 . 128.2.0.0أو  128.2.255.255المثال :  لعلى سبٌما العنوان اآلتً 

  255أو   0كله  Network Idالخاص بالشبكة  IP ال ٌمكن أن ٌكون الجزء من عنوان -4

ال ٌمكمن منحمه ألي 127.255.255.255  إلمى   127.0.0.0ممن :   AClassالعنوان فمً الفئمة -5

خدم تلقائٌا من قبل الجهاز لؽرض اختبمار اتصماله إذ ٌقموم بنرسمال حزممة ممن البٌانمات جهاز ، و هو ٌست

 إلى نفسه لؽرض التؤكد من االتصال بالشبكة التابع لها وهل هو متصل بها اآلن أم االتصال مفقود. 

 : تالخاصة بالشبكا رعلى األوام التعرف 6-9

 م باآلتً :نقو تالخاصة بالشبكا  MS-DOSأوامر ب لغرض المعرفة

 لنا ستظهر(  26 – 6الشكل )  ( كما فً  cmd( ثم نكتب األمر )runنفتح تشؽٌل )  start من قائمة

 .... لنكتب فٌها تلل األوامر(   27 – 6الشكل )  المبٌنة فً Dos الدوس نافذة
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 (   26 – 6شكل ) 

 

 Dos الدوس نافذة(  27 – 6شكل ) 

 فً فحص إعدادات خهاز الحاسوب و إمكانٌة االتصال بالشبكة  :بعض األوامر التً تساعد سنتناول 

 : Packet Internet Groper(    Ping)األمر. 1

 االتصال بالشبكة. من والتحقق الفحص ( لؽرضDOS الدوس )  نظام فً المستخدمة األوامر من

 وٌطلب منمه انفسه الشبكة فً مشترل حاسوب آخر إلى البٌانات حزم من مجموعة Ping  األمر ٌرسل

 المذي  TCP/IP  بروتوكمول عممل ممن للتؤكد األمر هذا ٌستخدم ، الحزم هذه على معٌنه بنشارات الرد

 فً استقبالها من والتؤكد البٌانات من حزم 4 بنرسال األمر ٌقوم الشبكة إذ ٌرى الحاسوب جهاز أن ٌعنً

 اآلخر. الطرؾ

 :رالعام لألم الشكل

 

Target Name : الجهاز  نوانع كتابة ممكنIP Address المضٌؾ  أو اسمHost Address   . 

 . األمر هذا فً التفاصٌل بعض لتؽٌٌر ping األمر  بعد تكتب معامالت هً المستخدمة : المعاٌٌر

 الخاص بجهاز الحاسوب المستخدم الحالً و IP رقم الـ ٌقوم هذا األمر بعرض: IPCONFIG مر. األ2

 . DNS المجال واسم DHCP للمضٌؾ  وٌنالتك بروتوكول أعدادات ٌعدل
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 : اآلتً ٌظهر معاٌٌر من غٌر IPCONFIG  كتابة عند

o نفسه   الجهاز عنوان IP Address  

o الفرعٌة  الشبكة قناع  Subnet Mask 

o االفتراضٌة العبارات  Default Gate way  

 :لألمر العام الشكل

 

 : TRACERTمر. األ3

 لخاللها للوصوالتً تمر البٌانات من  ( Routersات )الموجهمٌع بج ةلعرض قائم ٌستخدم هذا األمر

 t r a c e r t www.yaho.com:  إلى وجهتها. على سبٌل المثال

 .(Yahoo)ها البٌانات للوصول لموقع علٌ التً تمر (Routers) ٌقوم باستكشاؾ جمٌع الـــ

 األمر. ةأثناء كتاب: ال ٌوجد مسافات بٌن الحروؾ مالحظة

 :لألمر العام الشكل

 

 : NET. األمر  4   

 .كلمة المرور وتؽٌٌر لالتحدٌث والتعدٌوإجراء  الشبكة تلعرض إعدادا هذا األمر ٌستخدم

   Network  من مؤخوذة  Net  كلمة

 :لألمر العام الشكل
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 ؟ اأسباب ظهورهما شبكة الحاسوب ؟ وما :  1س

 اذكر أهم المتطلبات األساسٌة لتكوٌن الشبكة .:  2س

الخمادم  - HUB – Router  -الممودم  –بطاقمة الشمبكة  -محطات العممل  : عرؾ ما ٌؤتً:  3س

Server 

 عدد أنواع بطاقة  الشبكة حسب ناقل البٌانات.: 4س

ٌّزات الشبكة الالسلكٌة ؟ وما عٌوبها ؟: 5س  ما م

 هنال  أربعة أنواع رئٌسة للشبكات ، عددها واشرح واحدة منها.: 6س

ٌّزات الشبكة المحلٌاذكر :  7س  .LAN) ة )م

 ؟ما خصائص الشبكات الواسعة :   8س

 هنال أنواع  للشبكات حسب طبوؼرافٌة الشبكة  عددها .:  9س

 لشبكة الناقل ممٌزات وعٌوب ، اذكرها باختصار.:  10س

ٌّزات الشبكة الحلقٌة : 11س  ؟ وما عٌوبها؟ ما م

 ؟ وعٌوبها . أذكر أهم ّمٌزات شبكة الند للند:  12س

 عن أنواع الحواسٌب الخادمة . ؟ تكلم ود بمصطلح الخادمما المقص : 13س

 وظائؾ بروتوكوالت نقل البٌانات. أذكر أهم:  : 14س

 إلى فئات ، عددها مع الشرح.   IPتصنؾ عناوٌن: 15س

 عناوٌن الشبكة التً ال نستطٌع منحها لألجهزة رؼم أنها تنتمً إلى مدى مسموح؟ما : 16س

 .تصة بالشبكاالخااشرح أهم األوامر :  17س

 ؟ تالخاص بالشبكا Ping  األمر: ما الؽرض من استخدام 18س

 معاٌٌر؟ من ؼٌرIPCONFIG ما الذي ٌظهر على شاشة الحاسوب إذا استخدم األمر : 19س

   .  NETوضح الؽرض من استخدام األمر   : 20س
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 األهداف :

 جببرناموالمعرفة  اإلنترنتشبكة ب والمعرفة ةالطالب المهاراكتساب الهدف العام : 

Front Page                    

 :ٌهدف هذا الفصل إلى التعرٌف بـ    : الخاصةاألهداف 

 شبكة اإلنترنت 

 Front Pageاستخدام برنامح  

 البرنامح  اٌعازاتب كٌفٌة تصمٌم واخهة لموقع والمعرفة 
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 7انفصم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االَخرَجشبكت 

 

 

 

 االنترنت   ةتعرٌف شبك 

 مفاهٌم االنترنت. 

 Internet Servicesترنت خدمات االن 

 Internet Browsersالمتصفحات  

 تصمٌم مواقع اإلنترنت 

 FrontPageبرنامح التصمٌم   

  FrontPage إنشاء موقع باستخدام برنامح 
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 الفصل السابع

 رنتــتـاالن بكةـش

 :تمهٌد

لعل أبرز مظاهر ثورة االتصال ٌتمثل فً انتشار شبكة اإلنترنت إذ استطاع اإلنسمان بوسماطتها أن ٌلؽمً 

المسافات وٌطلع على أحداث العالم وتطوراتمه فمً المجماالت المختلفمة وٌنشمر الثقافمة وٌتبمادل المعلوممات 

 النشاطات اإلنسانٌة األخرى فقد حولت شبكة االنترنمت همذا العمالم الواسمع إلمى قرٌمةاإلعالمٌة والعلمٌة و

بعض خالل لحظات مهما كانت المسافة بٌنهم. ولم ٌعد نقل  مع بعضهم صؽٌرة  ٌستطٌع سكانها االتصال

ال المعلومات اإلعالمٌة المختلفة علمى المسمتوى المحلمً والعمالمً مقتصمراً علمى الصمحٌفة وال اإلذاعمة و

 التلٌفزٌون، وذلل بفضل تكنولوجٌات اإلعالم ومنها تكنولوجٌا الحواسٌب واإلنترنت. 

 ما هو االنترنت ؟ 1 -7

عبارة عن شبكة عالمٌة تربط بٌن مختلؾ شبكات الحاسوب علمى النطماق المحلمً : Internet اإلنترنت

منظوممة عبمر خطموط الهماتؾ والعالمً لجعلها منظومة متكاملمة تسماعد المسمتخدم علمى التنقمل فمً همذه ال

 واألقمار الصناعٌة وأجهزة الحاسوب وتضم كمٌات هائلة من المعلومات.

 (INTERNET): ًهمً اختصممار لكلمتمم workNET nationalINTER  أو الشممبكة الدولٌممة. وقممد

الماضمٌة وسمائل اإلعمالم المختلفمة خالل السمنوات القلٌلمة  (Internet) تصدرت شبكة الحاسوب الدولٌة 

 للمعلومات.  اً مصدرفها وسٌلة فعالة لالتصال وبوص

 تارٌـخ شبكة االنترنت: 7-1-1

نشؤت شبكة االنترنت فً أوائل الستٌنات من قبل وزارة الدفاع األمرٌكٌة لدعم األبحاث العسكرٌة وأطلق 

وتكونمت Advanced Research Projects Agency – ARPANET   علٌهما اسمم أربانمت

حٌن من أربعة حاسبات كبٌرة موزعة فً بعمض الجامعمات ومراكمز األبحماث. وقمد هذه الشبكة فً ذلل ال

تطورت حتى وصلت إلى ما وصلت إلٌه شبكة االنترنت اآلن من ربط ألجهزة الحواسٌب الموزعة علمى 

 .جمٌع أنحاء العالم

م بها ؟  من ٌمتلك الشبكة؟ ومن ٌتحكَّ

المنظممات والمإسسمات والمعاهمد التمً ُتسمهم  اإلنترنت حصٌلة جهود وإسهامات مشتركة لعمدد كبٌمر ممن

. وبناًء علٌه ال ٌوجد أي شخص أو مإسسمة وصٌانتها وتحدٌثها هذه الشبكة ا ومواردها فً خدمةبؤنظمته

 )حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة( له ِملِكٌة اإلنترنت أو السٌطرة الكاملة علٌه.
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 لالتصال باإلنترنت ؟  اماذا ٌلزمن

 اآلتً: ٌتوفر أن ٌجب خدمات ، من فٌها مما ستفادةواال باإلنترنت لكً نتصل

 جهاز حاسوب شخصً . .1

 . Internet Explorer مثل تالمتصفح لإلنترنبرنامج  .2

 خط هاتؾ.  .3

 خط الهاتؾ.  جهاز الحاسوب و وسٌطا بٌنمودم والذي ٌعد جهاز  .4

   Internet Service Provider ( ISP)اشترال لدى إحدى الشركات المقدمة لخدمة االنترنت  .5

 

 ماذا تقدم لنا شبكة اإلنترنت؟

 . نقوم بالبحث عنه  كم هائل من المعلومات المتجددة والمتنوعة تحت أي موضوع  -1

 . تمنح المستخدم فرصة لاللتقاء بعدد كبٌر من األشخاص الذٌن ٌشاركونه مٌوله ودراساته  -2

 تكون عادة لمصلحة المستخدم.العدٌد من الشركات تقدم البرامج المجانٌة بطرٌقة دعائٌة و -3

 بجمٌع مجاالتها والمدعومة بالصوت والصورة . المحلٌة والعالمٌةالحصول على األخبار   -4

 أن ٌؽادر الشخص مكانه. وق وشراء مختلؾ أنواع البضائع من ؼٌرالتس  -5

 الوصول السرٌع للمعلومات أٌا كان موضوعها.  -6

 والتعلٌم.المشاركة فً نشر البحوث والمجالت  -7

 .التعرؾ على أصدقاء جدد وتبادل األفكار ووجهــات النظر -8

 للمعلومات المختلفة. اً كبٌر اً مخزنتستخدم  -9

 .E-Mail اإللكترونً  والصورة والبرٌدوسٌلة اتصال بالصوت  -10

 ؟ Internet Communityٌتكون مختمع االنترنت   ِممّ 

ت المشتركة وهً األفراد، المنظممات، شمركات الحاسمبات، ٌتكون مجتمع االنترنت من مجموعة من الفئا

لكل ممن  نترنت بؤسلوب أو بآخر. وفٌما ٌؤتً وصؾ موجزالمإسسات، الحكومات وكل من له عالقة باال

 :هذه الفئات

 .Users المستخدمٌن .1

 . Internet Service Providers( ISPمزودي خدمة االتصال باالنترنت  ) .2

 .Internet Content Providers ت لالنترنت. مزودي المعلوما3

 .Application Service Providers . مزودي البرمجٌات من خالل الوٌب4

 . Hardware and Software Companies. شركات أجهزة وبرمجٌات الحاسوب5
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 :   Internet Conceptsمفاهٌم االنترنت  7-2

فهممم بنٌممة شممبكة االنترنممت وٌمكممن أن  سمماعدنا فممًت ةاألساسممٌ والمفمماهٌمهنممال مجموعممة مممن المصممطلحات 

 نلخص هذه المفاهٌم على الشكل اآلتً: 

 : Protocol . البروتوكول1

لكً تتمكن أجهزة الحاسوب الموصولة بشبكة االنترنت من تبادل المعلوممات واالتصمال فٌمما بٌنهما ال بمد 

تعتممد (. Protocol) تمدعى بروتوكمول لها من التوافق مع مجموعة من المعاٌٌر الالزمة لتبادل البٌانات

ى بروتوكول اإلنترنت. ٌُسمَّ  جمٌع أجهزة الحاسوب المتصلة باإلنترنت بروتوكوالً 

همو البروتوكمول المذي ٌقموم بعملٌمات نقمل :File Transfer Protocol (FTP)  . نقال الملفاات2

 الملفات من موقع آلخر. 

 : Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). بروتوكول نقل النص المترابط  3

همو بروتوكمول اتصماالت ٌسمتخدم فمً نقمل الوثممائق المترابطمة وهمً عبمارة عمن نصموص تحموي روابممط 

(Links.تإدي إلى وثائق أخرى نصٌة أو وسائط متعددة مثل الصوت والصورة والفٌدٌو ) 

 : Hyper Text Markup Language(   HTML)  طالنص المتراب زلغة ترمٌ. 4

 البرمجة التً تستخدم إلنشاء صفحات االنترنت.هً لؽة 

للمعلومات على شبكة اإلنترنت  صفحة الوٌب عبارة عن مساحة( :  Web Page )  . صفحة الوٌب5

 وي على ) الرسوم ، النصوص، الصوت، الفٌدٌو ( .تح

 .المكان الذي تخزن فٌه الصفحات على الشبكة ( :  Website) . الموقع 6

برنامج لعرض المعلومات الموجودة فً صفحات مواقع اإلنترنمت ٌمكمن  هوBrowser:  . المتصفح7

 عن أٌة معلومة أو دخول أي موقع على اإلنترنت. ثخالله البحمن 

8. Home page:.الصفحة األولى التً تظهر عند تشؽٌل المتصفح أو عند الدخول على موقع معٌن 

 بعض.ب بعضهاٌربط صفحات االنترنت ( :  Hyperlink)  . الرابط9

همو العنموان المسمتخدم : Uniform Resource Locator(  URL) . محادد موقاع المصادر10

 .للوصول إلى موقع على االنترنت

 :المثال اآلتً ذببعض نأخ بعضها المفاهٌم ولربط هذه

o  ٌقوم المبرمج بعمل برنامج بلؽةHTML  .إلنشاء صفحة انترنت 

o بط وي على مجموعة من الرواهذه الصفحة تحHyperlinks  إذ تقموم همذه المروابط بمربط نمص أو

 صورة بصفحة أخرى. 
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o  ( مع انتهاء إنشاء الصفحة ٌكون المبرمج قد أنشؤ صفحة وٌبWeb Page .) 

o وبعمل مجموعة من الصفحات وربطها مع بعضها ٌتم إنشاء موقع وٌب (Website .) 

o   ( الصفحة األولى فً هذا الموقع تسمى Home page.) 

o ل ٌقوم المبرمج أو المختص بعمل بعد ذلUp Load  لهذا الموقع بحٌث ٌمكن الدخول له عن طرٌق

 شبكة االنترنت.

o  للدخول لهذا الموقع ٌجب على المستخدم معرفة عنوانهURL. 

o  ( وعند دخول الموقع وقٌام المستخدم بنقر أحد الروابط الموجودة فٌه، ٌقموم البروتوكمولHTTP  )

 ن صفحة ألخرى.بعمله لنقل المستخدم م

o ٌسمح للمستخدم بنسخ هذه الملفات ممن خمالل عملٌمة  اقع ٌتم ربط ملفات معٌنة بها، إذفً بعض المو

Download .على جهازه الخاص 

o البروتوكول المسإ ( ول عن هذه العملٌة هوFTP .) 

 ؟ Page والصفحة Site ما الفرق بٌن الموقع

 .م الوصمممول إلٌهممما ممممن خمممالل عنممموان خممماصٌمممت موعمممة ممممن الصمممفحات المترابطمممةهمممو مج الموقاااع :

 هً مجموعة من النصوص والوصالت التشعبٌة والصور والرسومات المترابطة فٌما بٌنها الصفحة :

 :  Internet Servicesخدمات االنترنت  7-3

  :هذه الخدمات أشهر ومن اإلنترنت تقدمها التً الخدمات من العدٌد هناك

 : Electronic Mail(  E- mail)  البرٌد االلكترونً -1

هممً خدمممة مراسمملة تشممبه البرٌممد العممادي ولكنهمما بطرٌقممة إلكترونٌممة وهممذا هممو سممبب تسمممٌتها بالبرٌممد 

، ةمسممتخدمً الشممبكوهممً مممن أشممهر الخممدمات التممً تقممدمها شممبكة اإلنترنممت للتواصممل بممٌن  االلكترونممً.

 وإرسمالها ألي مكمان فمً العمالم مستندات ملفات أو صور أو االرسائل وتضمٌنهنستطٌع من خاللها كتابة 

 مستوىعلى  ٌتكرر أبداً ، وكل مستخدم لإلنترنت له عنوان ال  لاستقبال الرسائكذلل  وتتم بصورة فورٌة

الموضح فً    Yahooكثٌر من المواقع تقدم خدمة البرٌد اإللكترونً المجانً مثل موقع ، وٌوجد  مالعال

 (. 1 – 7الشكل ) 
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 Yahooموقع ٌد االلكترونً فً البر ( 1 – 7الشكل ) 

 

 

 

 

 

 :متطلبات خدمة البرٌد اإللكترونً

( أو Dial up Lines. جهاز حاسوب مجهز بمودم لالتصال باإلنترنت عبر خطوط الهاتؾ العادٌة )1

 .خطوط الهاتؾ المخصصة 

ن من ٌقوم بنعطاء المشترل المعلومات اآلتٌة لٌتمك ( إذISP. اشترال عند مقدم خدمة انترنت )2

اللذٌن سوؾ  اسم المستخدم ورقم الهاتف،  عنوان مزود خدمة اإلنترنتلدخول على اإلنترنت:  ا

 لمشترل فً إعداد الطلب الهاتفً.اٌستخدمهما 

حساب برٌدي إلكترونً ٌمكن أن ٌكون هذا الحساب عند مقدم خدمة اإلنترنت للمشترل أو أن ٌكون . 3

( Yahooتقدم خدمة البرٌد اإللكترونً مجاناً مثل ) على إحدى المواقع على اإلنترنت والتً

 (  وؼٌرهما. Hotmailو)

 . برنامج ٌساعد على القٌام بجمٌع الوظائؾ األساسٌة لنظام البرٌد اإللكترونً. ومن أهم هذه البرامج: 4

 (Microsoft Outlook)  ، (Netscape Mail). 

 :آلٌة عمل البرٌد اإللكترونً

o نهما مإقتماً فمً ى حاسوب شركة مزود لخدمة البرٌد اإللكترونمً أوالً وٌمتم تخزٌٌتم إرسال الرسالة إل

ٌتم البحث عن عنوان المرَسل إلٌه فً الدلٌل الشامل للعناوٌن وتجد العنوان المناسب.  الجهاز المركزي إذ

 مثال:

adnan   @ yahoo.com 
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إذا وجمد  ثم ٌتم إرسالها إلى العنوان المحدد بؤسرع الطرق وأقصرها. إذا لم ٌجد المزود العنموان وخاصمةً 

 خطؤ فً كتابته أو كان مجهوالً فنن المزود ٌرد الرسالة إلى عنوان المرِسل مرة أخرى. 

o  تنتقل الرسالة من مقدم الخدمة إلى آخر حتمى تسمتقر فمً جهماز المرَسمل إلٌمه بحٌمث تمتم همذه العملٌمة

 بسرعة كبٌرة جداً. 

 :اإللكترونً دمزاٌا البرٌ

 لقٌن مهما بلػ عددهم.. إمكانٌة إرسال رسالة إلى عدة مت1

 . إرسال رسالة تتضمن نصا صوتٌا أو فٌدٌو والصور.2

فقممط لكممً تصممل إلممى  سمموى بضممع ثمموانٍ  . السممرعة فممً إرسممال الرسممائل إذ ال تسممتؽرق إرسممال الرسممالة3

 المرسل إلٌه وفً حال عدم وصول الرسالة فنن البرنامج ٌحٌط المرسل علما بذلل.

وصممول  وٌشمماهد الرسممائل ومعرفممة تممارٌخسممائل مممن صممندوق البرٌممد . ٌمكممن للمسممتخدم أن ٌسممتخرج الر4

 ؼٌرها.ووقتها والرسالة 

 . سهولة تلقً الرسائل والرد علٌها.5

 . انعدام حاجز الزمان والمكان إذ ٌمكن إرسال الرسائل إلى أي شخص وفً أي مكان وفً أي وقت.6

 

 (: (webالوٌب  شبكة أو World Wide Web(  WWWWWWٌة )مالعال العنكبوتٌة الشبكة خدمة -2

الوٌممب الطرٌقممة الرئٌسممة للوصممول إلممى المواقممع الخاصممة بعممرض أي معلومممات متمموفرة علممى  تعممد شممبكة

االنترنت وتحتل جزءا كبٌرا من الشبكة الدولٌة )اإلنترنت ( ألنها تشتمل على مجموعة هائلة من الوثائق 

ة الحاسوب حول العالم ، صفحة الوٌب معروضة على صفحات الوٌب التً تم تخزٌنها وحفظها فً أجهز

أهمٌممة  تعمرض المعلوممات عمادة علممى شمكل وثٌقمة تتضممن الممنص والصمورة والصموت والفمدٌو. وتكمممن

 الشبكة أصبحت تستعمل العالم فً الجامعات معظم أن فً التعلٌمٌة العملٌة فً العالمٌة العنكبوتٌة الشبكة

 ٌمكمن كمما األكادٌمٌمة ، وأقسمامها بتنفٌمذها تقوم التً ثوباألبحا بها والتعرٌؾ الدراسٌة مناهجها لعرض

التعلم الذاتً. وٌعود سبب تسممٌتها شمبكة  فً التفاعل على الطالب وتشجٌع بعد عن التعلٌم فً استخدامها

الوٌب العالمٌة أو الشبكة العنكبوتٌة إلى تداخل الروابط العدٌدة بٌن الوثائق التً ُتشكِّل مواقع همذه الشمبكة 

 شرة عبر العالم بطرٌقة تشبه تداخل خٌوط شبكة العنكبوت.المنت

 كٌف تعمل الشبكة العنكبوتٌة ؟

تمكننما  (Linksأو مما ٌسممى بمالروابط ) Hyper Textتعمل الشبكة العنكبوتٌة بتقنٌة المنص المتمرابط  

ذلمل ضممن الصمفحة نفسمها وٌمتم  فمً داخمل أي موقمع أو فمً إلى أخمرىصفحة التنقل من  من هذه التقنٌة

 صفحات الوٌب.بالنقر بزر الفؤرة على النصوص أو الصور المعروضة على 
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 ٌتم الوصول إلى موقع الشبكة؟  كٌف

مثل العنوان لكل ملمؾ. كمل ملمؾ علمى االنترنمت ( ٌ URL)ٌسمى هناك عنوان متمٌز خاص لكل موقع 

 لدٌه عنوان خاص به. وتكون صٌؽته كاآلتً :

 اسم الملف لموقع/المسار/://عنوان اProtocolالبروتوكول 

   http://www.microsoft.com:              على سبٌل المثال

 صفحة هذا الموقع سوف تكون :

http://www.microsoft.com/tutorial/index.htm 

 أقسام هذا العنوان :

   http://www.microsoft.comالصٌغة العامة لكتابة الموقع:   

http:// داخل الموقع. من صفحة ألخرى فً: برتوكول االنتقال 

:WWW    اختصاراeb Wide World W الشبكة العنكبوتٌة 

microsoftوهو اسم اختٌاري.  : اسم الشركة التابع لها الموقع 

com نوع الحقل : تدل على 

Tutorial  المسار: 

index.htm  اسم الملف : 

 آخر: مثال توضٌحً

 

 لمواقع:و الخدول اآلتً ٌوضح اختصارات أنواع ا
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 : File Transfer Protocol FTPخدمة نقل الملفات  -3

( إلمى Hostتسمح هذه الخدمة بنقل الملفات ممن حاسموب إلمى آخمر، بحٌمث ٌكمون ممن حاسموب بعٌمد )   

 مممن النقممل عملٌممة (. وتسمممىDownload) للمسممتخدم وتسمممى هممذه العملٌممة تحمٌمملالحاسمموب الشخصممً 

 :ومن أنواع الملفات  (Upload).آخر حاسوب إلى الشخصً الحاسوب

o ( ملفات لؽة النص المتشعبHTML.) 

o ( الملفات المضؽوطةCompressed Files.) 

o ( ملفات الرسومGraphic Files.) 

o ( ملفات الوسائط المتعددةMultimedia Files .) 

o ( الملفات التنفٌذٌةExecutable Files .) 

o  الملفات النصٌة (Text Files .) 

ٌّزات خدمة نقل  :الملفات م

 سرعة فً نقل الملفات كبٌرة الحجم.   .1

نقل الملفات الخاصة بالمواقع من على جهاز المستخدم إلى أجهمزة ممزودات الوٌمب المستضمٌفة لهما   .2

 (.Uploadingعن طرٌق عملٌة التحمٌل )

( للمستخدمٌن للسمماح لهمم بالمدخول Passwordsتتمٌز بالسرٌة وذلل بتخصٌص كلمات مرور )  .3

 دات البعٌدة.إلى المزو

ٌعد الحوار عبر اإلنترنت من أهم الخدمات التً تقمدمها شمبكة : (Chatting) خدمة التحاور اآللً  -4

 وأهم أنواعه:اإلنترنت 

 .(Internet Relay Chatالمحادثة النصٌة المباشرة ) .1

 .(Live Voice Chattingالمحادثة الصوتٌة المباشرة ) .2

 .(Live Multimedia Chattingدة )المحادثة المباشرة بالوسائط المتعد .3

 Messenger  ،Yahoo Messenger :  ومن برامج الحوار عبر اإلنترنت

 : Internet Browsers المتصفحات 7-4

هو برنامج ٌعرض المعلومات الموجودة فً اإلنترنت وٌسممح للمسمتخدم اسمتعراض اإلنترنمت المتصفح: 

 . ئدة ممكنة من الوٌببؤكثر من طرٌقة تمّكنه من الحصول على أكبر فا

 Internet Explorerو    Netscape Navigator ومن أشهر المتصفحات:

ٌختلممؾ النوعممان بالخممدمات والمٌممزات التممً ٌقممدمها كممل متصممفح للمسممتخدم كممما وأنهمما بممرامج منتجممة مممن 

تخدم ا وأنه ٌمكن المسمشركات مختلفة. والمتصفح ٌسمح للمستخدم بكتابة عنوان موقع والدخول علٌه. كم

 شبكة االنترنت و إدارة استخدامها والتحكم بدرجة األمن للدخول للشبكة. إلىمن الدخول 
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 :Search Enginesمحركات البحث 

ها مممن البحممث فممً شممبكة االنترنممت عممن أي معلومممة أو أي ٌمواقممع تمكممن مسممتخدمهممً محركممات البحممث 

 موضوع بطرٌقة سهلة وسرٌعة.

 ( Yahoo(www.Yahoo.com)     ،www.Google.com) Googleمن مواقع البحث :

أحد محركات البحث واسعة الشهرة واالستخدام وذلل لبسماطة واجهتمه  ( Googleوٌعد محرل البحث )

(.بصورة عامة تكتب الكلممة أو العبمارة وٌقموم محمرل البحمث  2 – 7وسهولة استخدامه. الحظ الشكل ) 

التمً نبحمث عنهما  علمى الكلممات أو العبمارات وىالوٌمب تحم صمفحة علمى نتمائج البحمثبنرجاع قائمة من 

وٌمب فمً النشماهد صمفحة أحمد همذه االرتباطمات ضمؽط علمى ال. وعنمد )ارتباطات تشعبٌة لصفحات وٌب(

 .وي علً الكلمة أو العبارة التً نبحث عنهاوالتً تح مستعرض اإلنترنت

 

 ( محركات البحث 2 – 7الشكل ) 

 نترنت:تصمٌم المواقع أو الصفحات على اإل  7-5

 أساسٌات تصمٌم الصفحات:

 . تحدٌد الهدؾ الرئٌس من الصفحة أو الموقع -1

 . ماهٌة المعلومات التً نرٌد تضمٌنها للصفحة أو الموقع -2

 . معرفة المستقبل المتوقع للصفحة أو الموقع -3
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 .(...... من هم األشخاص المتوقع زٌارتهم للموقع ) أجناسهم ، أعمارهم ، لؽاتهم ، هواٌاتهم -4

 ؟ كٌف تصمم موقع على اإلنترنت

 هنال ثالث مبادئ أساسٌة ٌجب معرفتها لتصمٌم موقع  ونشره على اإلنترنت وهذه المبادئ هً :

 ،  صمم ، أنشر ( ) فكر

ونموع المزوار ٌجب التفكٌر أوال بمحتوى الموقع الذي نرٌمد تصممٌمه ومما الهمدؾ  والؽمرض منمه  . فكر:1

 للموقع

الموقع باستخدام طرق التصمٌم المختلفة فً جهاز الحاسوب. وهنمال طرٌقتمان لتصممٌم  تصمٌم  . صمم:2

والطرٌقمة الثانٌمة عمن طرٌمق  HTMLالمواقع علمى اإلنترنمت ، الطرٌقمة األولمى تتطلمب المعرفمة بلؽمة 

 . Front Pageبرامج التصمٌم وهً األسهل. ومن أشهر هذه البرامج برنامج 

صمٌم صفحة على اإلنترنت البد من وجود مساحة لنشمر الموقمع وكٌفٌمة نقمل بعد أن ننتهً من ت . أنشر:3

الموقع من الجهاز إلى هذه المساحة. والبحث عن مكان ننشر فٌه الموقع )مجانً أو ؼٌر مجانً( ونقمل 

 الملفات التً صممت فً الحاسوب. 

 المقاٌٌس التً تحدد نخاح الموقع أو الصفحة :

 . راعاة وضوح النصوص و محتوٌات الموقع: ٌجب م  Clarity . الوضوح1

ٌجب أن تكون صفحات الموقع منسجمة و متناسقة و تحقق :   Consistency . ثبات و متانة الموقع2

 الهدؾ الذي أُنشئت من أجله .

ضرورة استخدام الرموز والرسموم والصمور للتعبٌمر عمن األفكمار التمً :   Metaphor . االستعارات3

 . عوجد من أجلها الموق

ٌجمب اسمتخدام محركمات البحمث والصموت والصمورة :  Media Technical . التقنٌمات المسمتخدمة4

 . المتحركة بالصورة المطلوبة

  . داخل الموقع بالشكل المطلوب فً ترتٌب الصفحات. 5

 : FrontPageبرنامح التصمٌم ) فرونت بٌح (  7-6

ماً فً إنشاء صفحات الوٌب وذلل للمزاٌا التً من أهم البرامج استخدا Front Pageٌعد الفرونت بٌج  

ٌتمتممع بهمما مممن حٌممث السممهولة فممً التعامممل فضممال عممن اإلمكانٌممات التممً ٌتمتممع بهمما وهممو برنممامج لمعالجممة 

ٌمكننا من إنشماء صمفحات الوٌمب  ،Microsoft Officeاألوفٌس مجموعة داخل فً النصوص مضمن 

وٌمتماز  HTML ج بتحوٌل ما كتبه المستخدم إلى لؽمةهذا البرنام فلوٌتك HTML المعرفة بلؽة من ؼٌر

صمٌر . فمً هممذا الفصمل سمموؾ ٌمكننما مممن إنشماء صمفحات وٌممب جمٌلمة وفعالممة بسمهولة وفمً وقممت ق بؤنمه

 هذا البرنامج وكٌفٌة استخدامه إلنشاء صفحات الوٌب.   نستعرض
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 : Front Pageكٌفٌة البدء بالعمل فً  

نتبمع  FrontPageولتشمؽٌل برنمامج  لوحمده أوMicrosoft Office  األوفمٌسمجموعمة  ممع ٌمؤتً البرنمامج

 الخطوات اآلتٌة:

 .All Programsونختار كافة البرامج   Startابدأ  قائمة فتح طرٌق عن البرنامج نافذة إلى الدخول -1

 . Microsoft Officeنختار القائمة الفرعٌة والنقر بزر الفؤرة على   -2

 .  (  3 - 7)  كما موضح فً الشكل FrontPage office Microsoft 2003نختار -3

 

 FrontPageخطوات تشغٌل برنامح  ( 3  - 7)  الشكل

 .( 4 - 7)  الشكل فً الموضحةو(  الرئٌسة للبرنامج ) واجهة التطبٌق الرئٌسة الواجهة تظهر ذلل بعد

 

 FrontPage برنامح واخهة ال(  4 - 7)  الشكل
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ولتسمهٌل فمتح  ، برنمامج ماٌكروسموفت وورد عمن كثٌمراً  ٌختلمؾ ال البرنمامج أن الواجهمة همذه من نالحظ

البرنامج فً المرات المقبلة ٌمكن أن نضع له اختصار على سطح المكتب وذلمل بالضمؽط علمى البرنمامج 

بممالزر األٌمممن للفممؤرة ونختممار مممن القائمممة المنبثقممة ) إرسممال إلممى ( ومنهمما نختممار ) سممطح المكتممب إنشمماء 

 اختصار (. 

األخزاء موضحة فً  من عدد من تتكون الرئٌسة البرنامح واخهة فإن النوافذ برامح فً معتاد هو وكما

 (  وهً : 5  - 7الشكل )  

 : Title bar نشرٌط العنوا -1

 

 التكبٌمر فً الشرٌط التحكم هذا طرٌق عن وٌمكن ، الحالً الملؾ واسم البرنامج اسم بعرض الشرٌط هذا ٌقوم

 Control المتحكم صمندوق ممع التعاممل ٌمكمن أٌضما الشمرٌط همذا وممن  البرنمامج لنافمذة قوالتصمؽٌر واإلؼمال

Box. 

 

 الرئٌسةبرنامح مكونات واخهة ال (  5 – 7)  الشكل

 : Menu bar مشرٌط القوائ -2

 

 قائمة. أحد عشر وعددها التً تحتوي كل أوامر البرنامج  الرئٌسة القوائم جمٌع الشرٌط هذا ٌعرض

 Tool bar: تاألدوا شرٌط -3
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 ٌمكمن الشمرٌط همذاطرٌمق  وعمنٌحتوي على األٌقونات التً تمثل الكثٌر من األوامر الموجمودة فمً القموائم 

  .تنفٌذه المراد  أٌقونة األمر على خالل النقر من وبسٌط سرٌع بشكل األوامر تنفٌذ

 :قشرٌط التنسٌ -4

 

 خط وحجمه ....وهو ٌوفر الوقت بالوصول إلٌها  .الشرٌط ٌمكننا التحكم بنوع النص ال طرٌق هذا عن

  : وهما تلقائٌاً  منها اثنٌن بعرض البرنامج ٌقوم األدوات أشرطة من عدد وٌوجد

 طرٌق عن بسرعة األدوات أشرطة وإخفاء بنظهار التحكم ٌمكن،  )تنسٌق )  و ( قٌاسً )  شرٌط أدوات

 (.  6 – 7كما موضح فً الشكل )  .الفؤرة األٌمن بزر أشرطة األدوات أحد على النقر

 

 ( 6  - 7الشكل ) 

 Work Area  لمنطقة العم -5

 وتنسمٌق وتعمدٌل وتحكمم تصممٌم ممن إنشماءه الممراد التصمٌم فً الكامل التحكم فٌها ٌتم التً المنطقة هً

 لٌدل دهوامتدا بارزاً  الملؾ الحالً اسم ٌظهر المنطقة هذه أعلى وفً ... األخرى العملٌات من ذلل وؼٌر

 (  7 - 7)  نفسه والشكل الوقت فً صفحة من أكثر مع التعامل ٌمكن و فٌها التحكم ٌتم صفحة أي على

  معها. التعامل قبل العمل منطقة ٌوضح

 

 ( منطقةالعمل  7 – 7الشكل ) 
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  Views bar ضشرٌط العر -6

قوم بتصمٌمه كما موضح من قائمة عرض تظهر لدٌنا سبعة أسالٌب عرض لمختلؾ أجزاء الموقع الذي ن

 .( 8 – 7فً  الشكل) 

 

 ( 8 – 7الشكل) 

  Task Pane مخزء المها -7

 ، بالفمؤرة النقمر علٌهما بمجمرد تنفٌذها ٌمكن والتً االستخدام كثٌرة األوامر من عدٌد بعرض الجزء هذا ٌفٌد

 (. 9  - 7)  كلقوالب مخصصة الحظ الش ذات جدٌدة صفحات أو عادٌة جدٌدة صفحات إنشاء أو فتح مثل

 

 ( 9  - 7الشكل) 

 Moving Buttons :التصمٌم  صفحات بٌن التنقل أزرار -8

 

 البرنمامج قمام المذي الكمود وبمٌن  بننشمائه نقموم المذي التصممٌم التنقمل بمٌن ٌمكننا األزرار طرٌق هذه عن

 الحالٌة. للصفحة العرض علٌه سٌظهر الذي النهائً بكتابته ومعاٌنة الشكل

 : Status Bar  ةالحالشرٌط  -9
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 ٌقوم االفتراضٌة الذي للسرعة عرض فمنها للتصمٌم، الحالً الوضع عن معلومات الشرٌط هذا ٌعرض

 ٌمتم قائممة لتظهمر الفمارة بزر بالنقر علٌها تعدٌلها وٌمكن ، للصفحات التحمٌل سرعة باعتبارها البرنامج

  .السرعة لتلل التعدٌل خاللها من

إضااافٌة بالضااغط علااى الاازر األٌماان علااى شاارٌط القااوائم فتظهاار مخموعااة ماان وٌمكاان إضااافة أشاارطة 

 األوامر ٌمكن إضافتها إلى وخهة التطبٌق .

 : FrontPage إنشاء موقع وٌب خدٌد باستخدام برنامح  7-6-1

ضمن مكتبمة البرنمامج وذلمل بالمذهاب  اً أوال ٌجب التعرؾ على كٌفٌة فتح صفحة جدٌدة أو مشروع جاهز

ملؾ واختٌار جدٌد فٌظهر لنا فً الجانب األٌسر من واجهة العمرض جمزء المهمام المذي ٌحموي  إلى قائمة

العدٌد من الخٌارات التً تمكننا من اختٌار الطرٌقة األسهل فمً التصممٌم وٌمكمن اختٌمار صمفحات مفمردة 

 فارؼة أو قوالب جاهزة أو ملفات نصٌة  أو اختٌار قوالب جاهزة على االنترنت.

ل ٌتم إنشاء الصفحات أوال أم الموقع أوال وقمد تتصمور انمل ٌجمب أن تنشمئ الصمفحات التمً قد تتساءل ه

ترٌد وضعها فً الموقع ثم تقوم بعد ذلل بننشاء الموقع ولكن من الممكمن إنشماء الموقمع قبمل االنتهماء ممن 

 :إلنشاء الموقع نتبع اآلتًو .إعداد الصفحات التً ٌتم نشرها فً الموقع

صفحة واحدة كما  ار ٌمٌن الشاشة نختار موقع وٌب ذاؾ نختار جدٌد ٌظهر لنا مربع حومن قائمة مل - 1

 ( . 10  - 7فً الشكل ) 

 صفحة واحدة أو موقع وٌب فارغ . ب المتاحة نختار منها موقع وٌب ذاتظهر لنا العدٌد من القوال - 2

 - 7كما موضح فً الشكل ) ه . نحدد موقع مجلد الوٌب ونضع اسماً لموقع الوٌب الذي نقوم بننشائ - 3

11   .) 

 

 (   10  - 7الشكل ) 
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 (  11  - 7الشكل ) 

 : داخل الموقع فً كٌفٌة إنشاء صفحات

داخمل الموقمع إذ  فمً بعد أن تعلمنا كٌفٌة إنشاء موقع الوٌب الخاص بنا ستتعلم اآلن كٌفٌة إنشماء صمفحات

  وي على عدد من الصفحات .إن الموقع ٌح

 حة خدٌدة فً الموقع ، نقوم بما ٌأتً :إلضافة صف

 ومن ثم صفحة فارؼة . (جدٌد). من قائمة ملؾ نختار 1

 . عندما نقوم بننشاء الصفحات ستؤخذ هذه الصفحات األسماء االفتراضٌة للملفات مثل:2

 new page1.htm و new page2.htm   ًلذلل نقوم بحفظ الصفحات بؤسماء أخرى أكثر وضوحا

  لتعرؾ علٌها والتعامل معها بسهولة .حتى ٌمكننا ا

 حصراً . index ٌجب أن نسمى الصفحة الرئٌسة للموقع :مالحظة

 :استخدام القوالب فً برنامح  فرونت بٌح

ع وصمفحات الوٌمب . عبارة عن هٌاكل جاهزة ٌمكن استخدامها فً إنشاء أنواع مختلفة ممن مواقم القوالب

  ً القوالب فً شكل هٌاكل فارؼة .هٌاكل جاهزة تؤت وإلى جانب تشكٌلها من

إن طبٌعة القالب ٌمكن تخٌلها فً أننا نرٌد بناء بٌت صؽٌر ، هل األفضل لنا أن نبدأ فً بنائه من فراغ ، 

أو أن نشتري هٌكالً جاهزاً له ؟ بالتؤكٌد من األسهل شراء هٌكل جاهز بؤعمدة وأساسات ثم نبدأ فمً بنائمه 

ٌُبنى الب، المقصود  أن الهٌكل أو ) الق علٌه موقع أو صفحة الوٌب ، األممر  ( ٌعمل بمثابة األساس الذي 

 الذي ٌتٌح لنا إظهار العمل بالشكل الذي نرٌد . 
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 : وقوالب المواقع القوالب نوعان قوالب الصفحات أنواع القوالب :

 قوالب المواقع :

 – 7كمما موضمح فمً الشمكل ) ٌمٌن الشاشمة  فً ٌظهر لنا مربع حوار (جدٌد)من قائمة ملؾ نحدد خٌار 

. وتكون هذه القوالب على شكل هٌاكل فارؼة تمكننما ممن إنشماء قوالب موقع وٌب أخرى( نختار منه 12

(، كممما ٌحتمموي برنممامج الفرونممت بممٌج علممى   11 - 7أنممواع معٌنممة مممن مواقممع الوٌممب الحممظ الشممكل ) 

 .  ا فً إنشاء مواقع وٌب أكثر صعوبة، هذه المعالجات عبارة عن قوالب تلقائٌة نستفٌد منه المعالجات

 

 

 

 

 

 (  12 – 7الشكل ) 

 : استخدام قالب معالح الوٌب

 فً إنشاء موقع وٌب ، نتبع اآلتً : الستخدام قالب سهل

 قوالب موقع وٌب أخرى . ثم جدٌد ، نحدد الخٌار ملؾ من قائمة -1

 . نحدد نوع القالب الذي نرٌد استخدامه -2

 . موافق لدلٌل الذي نرٌد أن ننشئ فٌه موقع الوٌب ثم النقر على زرنحدد المجلد أو ا -3

ٌقوم البرنامج فرونت بٌج بنضافة صفحة أو أكثر إلى موقع الوٌب بعد تحدٌد أي قالب من القوالب ما عدا 

 . موقع وٌب فارغ قالب
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 : استخدام القوالب إلنشاء أنواع مختلفة من صفحات الوٌب

فسممها ، تمثممل قوالممب الصممفحات أٌضمماً هٌاكممل فارؼممة ٌمكممن اسممتخدامها إلنشمماء بطرٌقممة قوالممب المواقممع ن

داخل الموقع ، وٌمكن إنشاء أي عدد من صمفحات الوٌمب باسمتخدام القوالمب الخاصمة  فً صفحات الوٌب

 ( . 13 – 7بها كما موضح فً الشكل ) 

 

 ( 13 – 7الشكل ) 

فحة قبمل أن نقموم بننشمائها علمى عكمس قوالمب ٌعرض برنامج الفرونت بٌج نموذجاً بسمٌطاً لكمل قالمب صم

 المواقع .

 إلنشاء صفحة وٌب باستخدام أحد القوالب نتبع اآلتً :

ٌممٌن الشاشمة نختمار منمه قوالمب صمفحة  اً فمًٌظهر لنا مربع حموار من قائمة ملؾ نحدد خٌار جدٌد -1

 أخرى .

ه فمً مربمع المعاٌنمة الحمظ الشمكل لم اً مصؽر اً ، نالحظ نموذج نحدد نوع القالب الذي نرٌد استخدامه -2

(7 -  14  ) 

بعد ثموان معمدودة  سٌتم إنشاء الصفحة الجدٌدة من القالب الذي تم  تحدٌده (موافق)نضؽط على زر  -3

 (  . 15 – 7كما فً الشكل ) 
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 ( 14  - 7الشكل ) 

 

 ( 15  - 7الشكل ) 

 إنشاء واستخدام الخداول :

ضمن جداول ألن استخدام الجداول فً صفحات الوٌب ٌتٌح لنا   ًف تصمٌم الموقع ٌفضل أن ٌكون

داخل الصفحات . والجداول عبارة عن هٌاكل  فً القدرة على التحكم فً وضع الصور والنصوص

شبكٌة مستطٌلة ، نستطٌع إنشاءها لتحتوي بداخلها صوراً أو نصوصاً ، تسمى مجموعة الخالٌا األفقٌة بـ 

 الخالٌا الرأسٌة بـ ) عمود ( .) صؾ ( ، و تسمى مجموعة 

 إلنشاء جدول نتبع اآلتً : إنشاء خدول :

ٌفتح مربع حوار إدراج جدول  (جدول)ومن ثم  (إدراج)بعد إنشاء صفحة جدٌدة من قائمة جدول نختار 

( . الحجم االفتراضً ألي جدول جدٌد هو أربع خالٌا تتؤلؾ من عمودٌن  16 – 7كما فً الشكل ) 
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سٌتم إنشاء الجدول . كما  (موافق)م القٌم االفتراضٌة لباقً الخٌارات ومن ثم نضؽط زر وصفٌن ، نستخد

 (. 17 - 7فً الشكل ) 

 

 ( 16 – 7الشكل ) 

 

 ( 17  - 7الشكل ) 

 التحكم فً حخم الخدول :

حسممب النسممبة المئوٌممة بالنسممبة لحجممم الشاشممة أو حسممب عممدد البكسممالت ، بٌممتم تحدٌممد حجممم الجممدول أممما 

هً عناصمر الصمورة ( والبكسمل همو مصمطلح ٌسمتخدم لوصمؾ درجمة وضموح العمرض علمى  ت)بكسال

( و )  600X 800الشاشمممممة . علمممممى سمممممبٌل المثمممممال : ممممممن درجمممممات الوضممممموح الشمممممائعة درجتممممما ) 

768X 1024 ً(. هذه الدرجة تشٌر إلى عدد البكسالت ) أفقٌا X  ًرأسٌاً ( المعروضمة علمى الشاشمة التم

  نستخدمها .

وفممق نسممبة مئوٌمة معٌنممة ، فممنن العممرض سمٌكون نسممبٌاً أي وفممق نسممبة  علممى عممرض الجمدول عنمدما نحممدد

 وفق عدد معٌن من البكسالت فنننا نحدد عرضاً مطلقاً للجدول على  عرض الشاشة أما إذا حددنا الجدول

 

 لتغٌٌر عرض أو ارتفاع الخدول :

ٌفمتح لنما مربمع حموار  ( ائص الجدولخص)داخل الجدول ومن ثم نختار فً  الضؽط بالزر األٌمن للفؤرة 

مثالً ، الحظ الشكل )  50خصائص الجدول من تحدٌد العرض نختار النسبة المئوٌة ومن ثم نضع القٌمة 

 19 -7وبالتالً سٌتؽٌر حجم الجدول الذي قمنا بننشائه كما فً الشمكل )  (موافق)( . نضؽط زر 18 -7

 دول ولكن بتعدٌل تحدٌد االرتفاع .( ، الخطوات نفسها تستعمل لتؽٌٌر ارتفاع الج
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 (18 -7الشكل ) 

 

 ( 19 -7الشكل ) 

لتؽٌٌر حجم حدود الجدول ولون هذه الحدود ، من خصائص الجدول نقوم بتعدٌل حجم الحدود ممن خمالل 

وممن خٌمار اللمون نقموم بتحدٌمد لمون حمدود  3( علمى المرقم 18 -7خٌار الحجم والمضمبوط فمً الشمكل ) 

بالشكل السابق باللون األحمر ، نستطٌع أٌضماً تخصمٌص ألموان حمدود الجمدول ممن خمالل الجدول المحدد 

 ( 18 -7) الشكل  تؽٌٌر ألوان الحد الفاتح والحد الداكن .

لجعل الجدول ؼٌر مرئً ، نضبط الحجم على صفر ، سٌصبح حد الجدول ؼٌمر مرئمً عنمد عرضمه فمً 

 (. 20 -7مستعرض الوٌب . كما فً الشكل ) 

 

 ( 20 -7ل ) الشك
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داخمل صمفحات  فمً تظهر فائدة هذه الخاصٌة عندما نستعٌن بالجدول فً ضبط مكان النصوص والصور

وللتحكم فً خلفٌة الجدول نقوم بتخصٌصها من خالل منطقمة الخلفٌمة الوٌب بدقة وهو أمر بالػ األهمٌة.  

لخلفٌممة كممما ونسممتطٌع وضممع لممون مخصممص ل (18 -7) فممً الشممكل  فممً مربممع حمموار خصممائص الجممدول

 نستطٌع استخدام صورة للخلفٌة. 

 :معالخة الخالٌا والتعامل مع الخداول

ٌمكن إضافة أو إزالة الخالٌا من الجدول فً أي وقت نشاء ، وٌمكن أٌضاً أن نقسم الخلٌة إلمى خلٌتمٌن أو 

 أكثر ، ودمج خلٌتٌن أو أكثر فً خلٌة واحدة .

  : إضافة الخالٌا

  : إلى الجدولإلضافة صؾ أو عمود جدٌد 

  . صفٌن وعمودٌن باستخدام القٌم االفتراضٌة على . نقوم بننشاء جدول بسٌط ٌحوي1

  . داخل أحد خالٌا الجدول من . بالنقر2

إدراج صمفوؾ أو  لتفمتح مربمع حموار أو أعممدة (صمفوؾ) ثمم(  إدراج )، نحدد خٌار . من قائمة جدول3

 (.21 - 7أعمدة كما فً الشكل ) 

إلدراج صممؾ أو أكثممر فممً الجممدول أو أعمممدة إلدراج عمممود أو أكثممر فممً  الخٌممار صممفوؾ. نحممدد زر 4

   .دولجال

 1000إلمى  1الجمدول . ٌمكمن إضمافة ممن  أو األعممدة التمً نرٌمد إضمافتها علمى. نحدد عدد الصفوؾ 5

 صؾ أو عمود.

لتحدٌمد ( التمً ٌوجمد ، نحدد إذا أردنا إضافة الصفوؾ إلى أعلى أو أسفل الخلٌمة ) ا الموقع . أسفل جزء6

  . بها مإشر الكتابة حالٌاً 

 7. نضؽط  زر موافق إلنهاء عملٌة اإلضافة وإؼالق مربع الحوار ، سٌظهر الجدول كما فً الشكل ) 7

- 22.) 

 

 (21 - 7الشكل ) 
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 ( 22 – 7الشكل ) 

 :داخل خدول فً إضافة خدول

لجمدول ، ٌتمٌح لنما فرونمت بمٌج أٌضماً إضمافة فضال عن إمكانٌة إضمافة خالٌما أو أعممدة أو صمفوؾ إلمى ا

جدول جدٌد إلى الجدول الحالً ، وذلل بتحدٌد الخلٌة التً نرٌمد أن نضمٌؾ إلٌهما الجمدول الجدٌمد ثمم نتبمع 

 . الخطوات السابق ذكرها لعملٌة إدراج جدول

  : خلٌتٌن أو أكثر الواحدة علىلتقسٌم الخلٌة : تقسٌم الخالٌا

  . ٌد تقسٌمها بالنقر داخلهانحدد الخلٌة التً نر -1

 23 – 7الحظ الشكل )  . لتفتح مربع حوار انقسام الخالٌا تقسٌم الخالٌا من قائمة جدول ، نختار أمر -2

 .) 

 

 ( 23 – 7الشكل ) 

 . نحدد نوع التقسٌم الذي نرٌده ، إلى أعمدة أو صفوؾ -3

خلٌة المحددة ، فً الوضع االفتراضً ، ٌتم نحدد عدد األعمدة أو الصفوؾ الذي نرٌد أن تنقسم إلٌه ال -4

 . 100، وأقصى عدد ٌمكنل تحدٌده هو  2تحدٌد 

 .  ( 24 -7إلؼالق مربع الحوار وتقسٌم الخالٌا الشكل )  (موافق) نضؽط زر -5

 

 ( 24 – 7الشكل ) 

 : دمح الخالٌا

  . الكتابة بداخلها تدمج فٌها بقٌة الخالٌا ثم نضع مإشر نحدد الخلٌة األولى التً ترٌد أن -1

مضؽوطاً ثم نحدد الخلٌة المجاورة التً نرٌد أن ندمجها بالخلٌة السابقة المحددة  Shift نحتفظ بمفتاح -2

 (. 25 – 7الشكل )  ستظهر الخلٌتان بلون ممٌز
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وسٌتم دمج الخالٌا التً تم تحدٌدها فً خلٌة واحدة كما  دمج الخالٌا نختار أمر جدول من قائمة -3

 .(26   – 7فً الشكل )  موضح

 

 ( 25 – 7الشكل ) 

 

 ( 26 – 7الشكل ) 

 :الرسومات والصور

ٌشٌر إلى أي عنصر مرئً ؼٌر نصً ٌظهر على صمفحة الوٌمب . فمً  graphics مصطلح الرسومات

   . JPEG و GIF حٌن ٌشٌر مصطلح الصور إلى الملفات الرسومٌة التً توجد فً صٌؽتٌن هما

  إلضافة صورة إلى صفحة الوٌب :  ام فرونت بٌح :إضافة الصور باستخد

  داخل الموقع. فً نفتح صفحة جدٌدة -1

 . صورة تفتح مربع حوار من ملؾ صورة ثم دراج ، نحدد خٌارمن قائمة إ -2

  نحدد ملؾ الصورة المراد إدراجها فً صفحة الوٌب . -3

  ستظهر الصورة فً صفحة الوٌب . موافق نضؽط  زر -4

( للتؤكد من أن  1ٌفتح مربع حوار حفظ الملفات المضمنة الشكل )  حفظ ، نحدد أمر ملؾ ئمةمن قا -5

ملؾ الصورة قد تم حفظه مع موقع الوٌب ، كما ٌمكن تحدٌد المجلد الذي نرؼب بحفظ الملؾ ضمنه من 

 ( . 27 – 7خالل خٌار تؽٌٌر المجلد الشكل ) 

 

 ( 27 – 7الشكل ) 
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 تعدٌل ملفات الصور:

  داخل صفحة الوٌب : فً عدٌل طرٌقة عرض الصورةولت

 بالضؽط  بالزر األٌمن فوق الصورة التً نرٌد تعدٌلها .  -1

 - 7تظهر منسدلة نختار منها خصائص الصورة ٌفتح لنا مربع حوار خصائص الصورة الشكل )    -2

28 . ) 

 ٌمكن تحدٌد موضع الصورة بالنسبة للنص من خالل نمط االلتفاؾ. - 3

  ٌمكن وضع حدود للصورة من خالل التخطٌط . - 4 

نقموم بتؽٌٌمر قٌمتمً العمرض واالرتفماع  لتعدٌل أبعاد الصورة ، من منطقمة الحجمم ، تحدٌمد الحجمم ،  - 5

 لتعدل أبعاد عرض.

 

 ( 28 – 7الشكل ) 

 التحكم فً الصور باستخدام الخداول :

صفحة الوٌب ، وكما ذكرنا سابقاً ٌفضل أن  داخل فً الجداول تساعدنا بالتحكم فً وضع الصور والنص

( حتممى تظهممر الصممور  0داخممل جممداول مخفٌممة ) سمممل الحممدود =  فممً ٌكممون تنسممٌق الصممور والنصمموص

 منسقة ومرتبة. 

 : إنشاء االرتباطات

عند عرض أي صفحة وٌب بوساطة مستعرض الوٌب ٌقوم المستعرض بتفسٌر االرتباطات على أنها 

وارد أخرى على اإلنترنت . ٌتحول المإشر بعد وضعه على االرتباط إلى ٌد توصٌالت إلى ملفات أو م

بها إصبع مرفوع هذا المإشر ٌدل على وجود ارتباط إلى مورد آخر على اإلنترنت ، ٌتٌح لنا برنامج 

 الفرونت بٌج إنشاء االرتباطات التً نرٌدها فً صفحات الوٌب .
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 أنواع االرتباطات :

داخل الموقع وبعضمها اآلخمر ٌمربط إلمى  فً رتباطات فبعضها ٌربط إلى صفحاتهنال عدة أنواع من اال

وٌسممى نفسمها  داخمل الصمفحة فمً واالرتباطمات وبعضها ٌربط إلى عنموان برٌمد الكترونمً مواقع أخرى

  .إشارة مرجعٌة

 داخل الموقع : فً لنبدأ أوال  بـ االرتباطات إلى صفحات

   نقوم بننشاء صفحة جدٌدة . -1

 . حدد الكلمات ، نص نرٌد أن ننشئ له ارتباطاً تب أي نك -2

نحدد موقع  ، إدراج ارتباط تشعبً لتفتح مربع حوار ارتباط تشعبً من قائمة إدراج ، نختار أمر -3

( ، وهكذا نكون  29 – 7الشكل ) الصفحة التً نرٌدها أن ترتبط إلى هذه الكلمات ثم نضؽط على موافق

 داخل الموقع . فً قد قمنا بعمل ارتباط لصفحة

 

 ( 29 – 7الشكل ) 

 لـ إنشاء ارتباط إلى مواقع أخرى :

   نقوم بننشاء صفحة جدٌدة .  -1

ثم نعٌد الخطوات السابقة ... وفً حقل  حدد الكلماتن نرٌد أن ننشئ له ارتباطاً ، نكتب أي نص  -2

 . (موافق)ومن ثم  العنوان نقوم بوضع عنوان الموقع الذي نرٌد

 

 شاء ارتباط إلى برٌد الكترونً :لـ إن

قوم بالخطوات السابقة وبعد أن ٌفتح مربع حوار إدراج ارتباط تشعبً نختار عنوان البرٌد االلكترونً ن

 فٌفتح مربع حوار فً خانة البرٌد االلكترونً نقوم بوضع عنوان البرٌد اإللكترونً الذي نرؼب بوضعه 
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 : نفسها الصفحة ا  فً داخلإنشاء ارتباط

 ة .إنشاء صفحة جدٌد - 1

 ثم نحدده . نكتب النص الذي نرؼب به - 2

 ( . 30 – 7الشكل ) إشارة مرجعٌة نختار (إدراج) من قائمة - 3

 . أو إشارة مرجعٌة اً داخلٌ اً وهكذا نكون قد أنشؤنا ارتباطه بـ االسم الذي نرؼب ٌنسمّ  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 30 – 7الشكل ) 
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 ما االنترنت ؟ وماٌلزمنا لالتصال به ؟ : 1س

 ماذا تقدم لنا شبكة اإلنترنت؟ : 2س

 ؟ وما أهم أنواعه؟بالبروتوكولمقصود ما ال : 3س

 . Homepage ،HTML   ، FTP ،URL عرؾ ما ٌؤتً: الموقع ، المتصفح ، : 4س

 ؟ Page والصفحة Site ما الفرق بٌن الموقع: 5س

 ؟، عددها واشرح واحدًة منها تقدمها اإلنترنٌ التً الخدمات من العدٌد هنال : 6س

 ً واذكر أهم مزاٌاه . : اشرح آلٌة عمل البرٌد اإللكترون7س

 كٌؾ تعمل الشبكة العنكبوتٌة ؟: 8س

ٌّزات خدمة نقل الملفات.: 9س  أذكر أهم م

 ما أساسٌات تصمٌم صفحة الوٌب؟: 10س

 ما المقاٌٌس التً تحدد نجاح موقع الوٌب؟: 11س

 . FrontPageاذكر الخطوات المتبعة لتشؽٌل برنامج :  12س

 ؟ FrontPage  برنامج فً العمل  ما المقصود بمنطقة: 13س
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 األهداف :

 تؤرٌخها وأهمٌتها فً  وسائل اإلعالم عاإلعالم وأنىامفهىم  وإكسابهمعرفة الطالب : الهدف العام 

 التواصل االجتماعً ، التعرؾ على التقنٌات الصحفٌة                         

 

 ى أن : بعد أن تكمل هذا الفصل سوف تكون قادرا  علاألهداف الخاصة:

 وعناصره. هبخصائصوالمعرفة  فهم معنى االتصالت. 1

 .زات كل نوعٌّ االتصال وم عرؾ أنواعت.2

 .هاإلعالم وأهمٌتعرؾ مفهوم ت .3

 .مٌز بٌن أنواع وسائل اإلعالم والخصائص االٌجابٌة والسلبٌة لكل وسٌلةت. 4

 اً.صحفٌ اً خبر . ٌكتب5

 .ابة الصحفٌةفهم معنى التحرٌر الصحفً ومهارات الكتت. 6

 .مٌز بٌن القوالب الفنٌة لكتابة الخبر الصحفًت.7

 .الصحافة المتخصصة وأنواعها ةبنشؤالمعرفة .8

 .عرؾ التقنٌات اإلعالمٌة الحدٌثةت. 9

 .(Face Book ،Tube  You، Twitter) اإللكترونٌةستخدم المواقع ت. 10
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 8  الفصل
 تعلم الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياهيت االحصال 

 خصائص ػًهيت االحصال 
 أَىاع االحصال 
 أَىاع وسائم اإلػالو وخصائصها 
 يىاقغ انخىاصم االجخًاػي 
 وظائف وسائم اإلػالو 
 فٍ انخحرير انصحفي 
 فٍ انخبر انصحفي 
 انصحافت انًخخصصت 

 

وسائل  اإلعالم و

 االتصال
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 الثامنالفصل 

 اإلعالم ووسائل االتصال

 ماهٌة االتصال:  8-1

عد االتصال ظاهرة طبٌعٌة نشؤت منذ العصور األولى للبشرٌة وأصبح فً الوقمت الحاضمر ٌمثمل ركنما  ٌُ 

 أساسٌا  من أركان الحٌاة نتٌجة انتشار تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت التً شهدها العالم.

خاللهمما انتقممال المعلومممات واألفكممار  مممن ٌممة أو مجموعممة مممن العملٌممات المسممتمرة ٌممتمواالتصممال هممو: عمل

 باستخدام رموز معٌنة. واالتجاهات والعواطؾ من مصدر معٌن )مرسل(  إلى )المستقبل (

وآراءه علمى  وان االتصال عملٌة تفاعلٌة بٌن طرفٌن )المرسل، والمستقبل( بحٌث ٌبنً كل طرؾ أفكاره

اإلضمافة علمى الرسمالة فالمرسمل قمد ٌصمبح  وهكذا ٌمتم التعمدٌل أو الحمذؾ أو وآرائه آلخرأفكار الطرؾ ا

 مستقبل والمستقبل ٌصبح مرسل.

عملٌة مشاركة ٌعنً انه ال ٌنتهً بمجرد وصول الرسالة من المرسل إلى المستقبل بوصفها  وان االتصال

ل فممان عملٌممة االتصممال تنطمموي علممى والمتلقممً لممذل مرسمملد مممن العوامممل الوسممٌطة بممٌن الوان هنممال العدٌمم

 مجموعة من العناصر هً:

مإسسمة أو شمركة وٌسمتخدم  وأشمخاص أمجموعمة  أوا شخصهو مصدر الرسالة وقد ٌكون  :المرسل .1

 ؽرض تحقٌق هدؾ معٌن.اً لرموز أوا رسومكلمات أو 

الة بلؽممة سممهلة هممً المعلومممات التممً ٌرٌممد المرسممل إرسممالها للمسممتقبل وٌجممب أن تقممدم الرسمم :الرسااالة .2

 .حتى ٌستطٌع المستقبل فهمها وٌتفاعل معها ومفهومة وبوقت كاؾٍ 

هً األداة التً تنقل الرسمالة ممن المرسمل إلمى المسمتقبل مثمل الصمحؾ والمجمالت واإلذاعمة  :الوسٌلة .3

 . زاوالتلف

فر اتمو: هو الشخص الذي ٌسمتقبل الرسمالة وٌفمل رموزهما وٌتمؤثر بهما وممن الضمروري أن تالمستقبل .4

 لدى المستقبل بعض الشروط:

 .أـ استعداده الستقبال الرسالة

 .ب ـ القدرة على اإلنصات الجٌد للمرسل

 .ج ـ القدرة على تبادل الرأي مع المرسل

مممن  ( عكسممٌا ) الرسممالة االتصممالٌة وٌؤخممذ اتجاهمما اً فممً تقمموٌممهممم اً رد الفعممل عنصممر ٌعممد :رد الفعاال  .5

 عن رأٌه من الرسالة المرسلة. المستقبل إلى المرسل للتعبٌر
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ٌمثل التؤثٌر المرحلة األخٌرة فً عملٌة االتصال وٌؤتً بعد استالم المستقبل للرسالة وٌختلؾ  : التأثٌر. 6

وال ٌحمدث بصممورة فورٌمة وٌمتم التممؤثٌر فمً مممرحلتٌن  بطٌئمماً ٌكمون  التمؤثٌر ممن شممخص آلخمر وؼالبمما  مما

 .لولاألولى تؽٌٌر األفكار والثانٌة تؽٌٌر الس

خالل عملٌة االتصال وتعٌق وصول الرسالة من المرسل إلى  : هً العملٌة التً قد تحدثالتشوٌش. 7

أثناء النقل عبر الوسٌلة وٌسمى )التشوٌش  فً المستقبل ،وهنال نوعان من التشوٌش )األول ( ٌحدث

رادٌو أو عدم وضوح المٌكانٌكً ( مثل األصوات التً تحدثها العوامل الجوٌة أو التداخل فً موجات ال

التشوٌش الداللً ( أي تشوٌش  الثانً ( ٌسمى ) ز أو الطباعة السٌئة للصحؾ والمجالت  و)اصورة التلف

( ٌوضح  1 – 8شكل ) والاأللفاظ وهو ٌحصل عندما ٌستخدم المرسل ألفاظ ال ٌستطٌع الجمهور فهمها.

 .عناصر عملٌة االتصال

 

 ال( عناصر عملٌة االتص 1 – 8الشكل ) 

 : خصائص عملٌة االتصال  8-2

 بٌن األفراد ومن هذه الخصائص: اً تفاعلٌ اً نشاط خصائص العملٌة االتصالٌة بوصفها ىاإلشارة إلالبد من 

 عملٌة مستمرة:.1

ٌكون بالشكل الدائري وهو عملٌة مستمرة لٌس لها بداٌة أو نهاٌة وٌعتمد على مجموعة  االتصال أشبه ما

 .الثقافٌة والبٌئٌةمن العوامل الشخصٌة و

 .عملٌة تفاعلٌة:2

التفاعل أساس عملٌة االتصال فالفرد ٌتفاعل ٌومٌا ممع الممإثرات البٌئٌمة واالجتماعٌمة وتكمون حمافزا لمرد 

 .فعل معٌن

 :.عملٌة رمزٌة3

األفكمار والمعلوممات ممن ذهمن المرسمل فمً صمورة رمموز بطرٌقمة  إخمراج إن االتصال ٌقوم على أسماس

 .(رشًء آخستقبل والرمز هو )استخدام شًء لٌحل محل سهلة ومفهومة للم

 :.عملٌة متكاملة4

المرسممل أو الرسممالة أو  كممان سممواءعممن بعضممها االتصممال عملٌممة متكاملممة ال ٌمكممن فصممل احممد عناصممرها 

 .التشوٌش  الوسٌلة أو المستقبل أو االستجابة أو
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 هنال تقسٌمات عدٌدة لالتصال : أنواع االتصال:

 سب اللغة المستخدمة:أنواع االتصال ح

هو االتصال الذي ٌعتمد على وسمائل تتكمون ممن كلممات منطوقمة  فمً توصمٌل فكمرة  .االتصال اللفظً:1

 معٌنة مثل النشرات،الخطابات،المحادثات التلفزٌونٌة،المإتمرات

 هو االتصال الذي ال ٌعتمد على الكلممة المنطوقمة إنمما علمى وسمائل أخمرى مثمل .االتصال غٌر اللفظً:2

 .اإلشارات،الصور والرسوم التوضٌحٌة،الخرائط وٌطلق على هذا االتصال اللؽة الصامتة

 أنواع االتصال من حٌث عدد األفراد:

هممو اصممدق أنممواع االتصممال و الممذي ٌحممدث داخممل الفممرد بحٌممث ٌكممون هممو المرسممل  .االتصااال الااذاتً:1

سممتجابة، قلممة التشوٌش،وسممٌلة الصممدق، السممرٌة، سممرعة اال :مٌزاتممه ه ومممن والمسممتقبل فممً الوقممت نفسمم

 .االتصال الرئٌسة  هً العقل

وممن  االتصمال  وهمو اتصمال مباشمر  ٌحمدث بمٌن طمرفٌن وأكثمر عأفضل أنموا : هو.االتصال الشخص2ً

 :مٌزاته

 .أ ـ استجابة سرٌعة بٌن المرسل والمستقبل

 .باإلمكان تعدٌل الرسائل أو تصحٌحها ب ـ المرونة إذ

 .اإلنسانج ـ استخدام معظم حواس 

 .د ـ زٌادة الثقة بٌن المرسل والمستقبل

ومجموعة أشخاص مثل الخطب والمحاضرات واللقماءات العاممة  وٌتم بٌن شخص : . االتصال الخمع3ً

 :ومن مٌزات هذا االتصالزمالء الدراسة  أو ةأفراد األسربٌن 

 .أ ـ انخفاض تكلفة االتصال

 .ب ـ موجه إلى عدد كبٌر من األشخاص

 .ٌستخدم فٌه وسائل عرض الكترونٌةج ـ قد 

 .د ـ ٌكون ؼالبا  باتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل

 .هـ ـ إمكانٌة استخدام اللؽة المناسبة

هممو االتصممال الممذي ٌممتم داخممل المإسسممات والمنظمممات مثممل حممدٌث . االتصااال التنظٌمااً )المؤسسااً(: 4

 :زاتهومن مٌفً داخل الشركة  شخص مع المدٌر أو اجتماع للقسم

 .أ ـ ٌلتقً الناس وجها لوجه

 .ب ـ استخدام الحواس الخمسة

 .ج ـ ٌوجد رجع صدى )استجابة بٌن الطرفٌن(
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االتصمال المذي ٌمتم باسمتخدام وسمائل اإلعمالم الجماهٌرٌمة مثمل  عأوسع أنواوهو . االتصال الخماهٌري:5

وجها  لجمهور كبٌر مختلمؾ فمً وٌكون م )المجالت، الصحؾ، اإلذاعة،التلفاز، االنترنٌت، الكتب...الخ(

لٌن ٌسمتطٌعون المسمتقب أن إالالمستوٌات وفً هذا االتصال المرسمل ال ٌسمتطٌع معرفمة جمٌمع المسمتقبلٌن 

 ٌزاته:معرفة المرسل ومن م

 .معدوم أوأ ـ التفاعل والتواصل بٌن المرسل والمستقبل ضئٌل جدا  

 .ب ـ قوة التؤثٌر

 .ج ـ استخدام التكنولوجٌا

 .ل مستمرد ـ اتصا

 .هـ ـ رسمً

 .وي على عنصر الجذب والتشوٌقوـ متنوع وٌح

 هو االتصال الذي ٌتم بهدؾ تعزٌز عالقات التواصمل والتفاعمل بمٌن دول تنتممً إلمى .االتصال الدولً:6

أقالٌم مختلفة  إقلٌم معٌن مثل الوطن العربً وٌسمى باإلعالم العربً وٌمكن أن ٌكون بٌن دول تنتمً إلى

ال بمممٌن المممدول العربٌمممة ودول أوربممما، وان وسمممائل همممذا االتصمممال همممً )وكممماالت األنبممماء مثمممل االتصممم

 .ز،االنترنٌت،الصحؾ الدولٌة(االدولٌة،اإلذاعات وقنوات التلف

 

 : ماهٌة اإلعالم )التعرٌف واألهمٌة(  8-3

ساسمٌة ال ٌمكمن من االتصمال وهمو أداة ووسمٌلة أ جزءً  ماإلعال دوٌعاإلعالم فً اللؽة هو:التبلٌػ واإلبالغ 

 .االستؽناء عنها من قبل كل شرائح المجتمع وفً كل األوقات )االستقرار، الحروب(

 نقل للمعلومات واألفكار والثقافات من خالل أدوات ووسمائل اإلعمالم بقصمد التمؤثٌر :هاإلعالم بأنوٌعرف 

 الجماهٌر. فً

ى لخلق البشمرٌة ،وقمد بمدا مرحلمة جدٌمدة وان لفظ اإلعالم لٌس حدٌثا وإنما تعود جذوره إلى اللحظة األول

فً القرن الخامس عشمر ،أمما القمرن السمابع عشمر فقمد شمهد فكمرة  مع ظهور المطبعة على ٌد )جوتنبرغ(

تطور اإلعالم خاصمة ممع  ، ولم ٌتوقؾ عند هذا الحد إذ جمع األخبار وطبعها على شكل نشرات إخبارٌة

دأت الفنمون الصمحفٌة تعتممد علمى العنماوٌن البممارزة بممإذ  م1850ـ م 1840بمٌن  ظهمور وكماالت األنبماء

فً القرن التاسع عشمر ممع ظهمور الصمورة الفوتوؼرافٌمة وظهمور  مأهمٌة اإلعالوالرسومات.ثم ازدادت 

عند هذا وسائل اإلعالم المسموعة والمرئٌة وقدرتها على توصٌل الرسائل فً اللحظة نفسها ، ولم ٌتوقؾ 

ور الفضائٌات واإلذاعات الخاصة واإلعالم االلكترونً واإلعالم الرقمً العشرٌن ظهالحد بل شهد القرن 

 كل ثانٌة وبصورة مستمرة. فً ألخبار تنتشر بٌن الناسا االلكترونً وأصبحت
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فً تقرٌب المسافات بٌن المجتمعات والدول بحٌمث أصمبح العمالم أشمبه بقرٌمة  اً مهم اً دور ماإلعال وٌإدي

كبٌرة فً تثقٌؾ أفمراد المجتممع سماعدت علمى التعلمٌم والمتعلم ممن  ةم أهمٌاإلعالأن لوسائل  اصؽٌرة، كم

أهمٌة وسائل اإلعالم  فً  برامج دٌنٌة، كما وتتضح أو برامج تعلٌمٌة أو برامج محو األمٌة اخالل نشره

تعتمممد معظممم وسممائل اإلعممالم علممى الدعاٌممة واإلعالنممات والتممً تسمماعدها علممى  إذ  مجمماالت اإلعالنممات

 ر.االستمرا

 وسائل اإلعالم وخصائصها: أنواع 8-4

وسائل اإلعالم:همً الوسمائل التمً تنقمل الرسمائل ممن المرسمل إلمى المسمتقبل ،وفمً السمابق وقبمل اختمراع 

الطباعة كانت وسائل االتصال بٌن الناس تتم عبر المنادٌن ثم أصبحت الرسائل المكتوبة تنقل عبر الخٌل 

عة أصبحت الرسائل تنقل عبر البرٌد والفاكس والهاتؾ،ثم انتشمرت والحمام الزاجل ، وبعد اختراع الطبا

 :ةاألنواع اآلتٌلتشمل  اإلعالموسائل 

 الوسائل المطبوعة. :"أوال

 الوسائل السمعٌة. :ثانٌا"

 الوسائل السمعٌة والمرئٌة. :ثالثا"

 اإلعالم االلكترونً)االنترنٌت(. :رابعا"

 

 أوال": الوسائل المطبوعة :

 والتحقق ممن مصمداقٌتها وتقمدٌمها إلمى وتحلٌلها المهنة التً تقوم على جمع وتحلٌل األخبارالصحافة هً 

تكون هذه األخبار متعلقة بؤحداث المجتمع سمواء كانمت سٌاسمٌة أو ثقافٌمة أو رٌاضمٌة  ما الجمهور وؼالبا

أهم اتبا لتسجٌل استخدموا كزمن البابلٌٌن إذ  وؼٌرها ،والصحافة قدٌمة قدم العصور وٌرجع تارٌخها إلى

)إن هممذا لفممً :  الٌومٌممة لٌتعممرؾ النمماس علٌهمما .وقممد وردت فممً القممرآن الكممرٌم فممً قولممه تعممالى ثاألحممدا

 .(19,18)األعلى: الصحؾ األولى صحؾ إبراهٌم وموسى(

أمما  )المدٌلً كموران( وهمً صمحٌفةم 1702وفً العالم ظهرت  فً لندن أولى الصحؾ الٌومٌمة فمً عمام

،أما الصحافة العربٌة فبدأت مع حملة نمابلٌون بونمابرت علمى مصمر م1788ست عام صحٌفة التاٌمز فؤس

حٌممث صممدرت فممً القمماهرة صممحٌفتان باللؽممة الفرنسممٌة ثممم اصممدر محمممد علممً باشمما فممً عممام  م1798عممام

 صحٌفة رسمٌة هً الوقائع المصرٌة. م1828

ٌمدة حدٌقمة األخبمار ، وفمً بٌمروت صمدرت جرم 1847وفً الجزائر صدرت أول جرٌدة )المبشر( عام 

فممً تممونس وجرٌممدة  م1860،ثممم تبعهمما العدٌممد مممن الصممحؾ مثممل جرٌممدة الرائممد التونسممً عممام 1858عممام

 .م 1866ؽرب فً لٌبٌا عام وجرٌدة طرابلس الم 1865بدمشق عام  رٌاوس
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هما عمدة صمحؾ منهما جرٌمدة الموصمل تتبعم 1869وفً العراق صدرت أول صحٌفة همً المزوراء عمام 

 اد والرقٌب.والبصرة وبؽد

 وي علممى أخبمماراعٌممد منتظمممة  وتحممت عنمموان ثابممت تحمممو هممً مطبمموع ورقممً تصممدر فممً:والصااحٌفة 

اإلعالنات ،تكون عامة  فضال عن هواٌات( دٌنٌة، رٌاضٌة، ،فنٌة، ،ثقافٌة اقتصادٌة ومواضٌع )سٌاسٌة ،

ٌسممى صمحفٌا  أو أسمبوعٌا  أو فصملٌا  ،والمذي ٌعممل بهمذه المهنمة  أو متخصصة وقمد تصمدر ٌومٌما  أو

 صحافٌا .

 طبٌمة، ثقافٌة ، وي على موضوعات متنوعة )تجارٌة ،فهً مطبوع ٌصدر بشكل دوري تح  أما المخلة:

األدب والشممعر والصممور والرٌاضممة وتختلممؾ عممن الجرائممد مممن حٌممث الشممكل  فضممال عممن سٌاسممٌة ...الممخ(

 والمضمون.

 مٌزات هً :وللوسائل المطبوعة 

 .المعلومات لفترة طوٌلة بالقدرة على االحتفاظ  .1

 .تتٌح للقارئ فرصة االطالع علٌها أكثر من مرة وفً الوقت والمكان الذي ٌشاء .2

 .الطوٌلة والمعقدة  وسٌلة لتقدٌم الموضوعات أفضل .3

 .الٌد دون تعب  أوسهولة حملها حٌث ٌمكن وضعها فً الحقٌبة  .4

 .انخفاض كلفتها .5

 .قدٌم األخبار والموضوعات التً تهم المجتمع والطفل واألسرةتمتاز بالوضوح والتنوع فً ت .6

 هً: وان نخاح الوسائل المطبوعة ٌعتمد على ثالثة عناصر

 .كلما كان واضحا  وصادقا  كلما ازداد إقبال الجمهور علٌها .المضمون:1

ر والممورق األلمموان ونوعٌممة الحبمم عممن فضممال للقممارئبالنسممبة  اً مهممم اً ٌلعممب شممكل الصممحٌفة دور .الشممكل:2

 .المستخدم

 .صدور الصحؾ والمجالت وتوزٌعها ٌحقق احترام القارئ االلتزام بعملٌة .التوزٌع:3

 الوسائل السمعٌة )اإلذاعة(: :"ثانٌا

بالالتٌنٌة وتعنً نصؾ قطمر المدائرة،وهً وسمٌلة بحاجمة إلمى  (Radius) إلى لفظة ٌعود مفهوم اإلذاعة

بممار والمعلومممات والموسممٌقى والؽنمماء عممن طرٌممق الصمموت اسممتقبال ،تنقممل األخ ةإرسممال وأجهممزجهمماز 

 : بالخصائص اآلتٌة فقط.وتمتاز اإلذاعة

 .السرعة فً نقل األخبار فموجات الرادٌو قادرة على اختراق كل أنحاء العالم فً ثانٌة.1

.سممهولة الوصممول إلممى كممل شممرائح المجتمممع ،فهممً أفضممل وسممٌلة لمخاطبممة األمٌممٌن خاصممة فممً القممرى 2

 .الرٌفٌة وكبار السن واألطفال والمناطق
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أثناء  شًء ٌعتمد الرادٌو على حاسة السمع فقط وبنمكان المستمع أن ٌعمل أي .استخدام حاسة واحدة إذ3

 .سماعه للرادٌو

 جدٌمدة ممن الرادٌمو مأشكال وأحجا.سهولة حمله فً كل مكان،فتكنولوجٌا اإلعالم ساعدت على اختراع 4

 ب أو االستماع إلٌه من الهاتؾ المحمول.حمله فً الجٌ نوأصبح باإلمكا

 .شخص شراء جهاز الرادٌو يبنمكان أ أصبح .انخفاض تكالٌفه إذ5

 ..استخدامه لعناصر الجذب والتشوٌق مثل المإثرات الصوتٌة والموسٌقى6

 

 اإلذاعة وسلبٌاتها  فهً: عٌوب أهمأما 

 .وٌش فً حالة سوء األحوال الجوٌة.كثرة األعطال والتشوٌش على اإلذاعة مثل انقطاع البث والتش1

 .مواد التً تبثها اإلذاعة بسبب اعتمادها على حاسة واحدة هً السمعحدوث نسٌان ال .إمكانٌة2

 ثالثا": الوسائل السمعٌة والمرئٌة:

 السٌنما : 

ذات الحضور الجماهٌري الكبٌر وقد جاء اختراعها نتٌجة جهود كبٌمرة  اإلعالموسائل  إحدىالسٌنما هً 

بممالتزامن مممع جهممود العممالم  1895) لممومٌر ( فممً فرنسمما عممام  األخمموانذلها العلممماء والبمماحثون وتوجهمما بمم

لهما ) الصمور المرئٌمة المتحركمة ( ،  تعرٌفماوقد كتب فً براءة االختمراع  1896ادٌسون عام  األمرٌكً

والتمً كانمت  ولمىاألالجماهٌري الواسع على مشاهدة عروضمها  اإلقبالوالتوسع مع  باالنتشار أخذتوقد 

عملٌة رش الماء  أومصانعهم  إلىوثائقٌة تصور من كامٌرا ثابتة لتوثٌق وصول العمال  أفالمعبارة عن 

الحكاٌمة  أوالعادٌة ثم تطورت السٌنما بمدخول القصمة  األحداثؼٌرها من  أوبوساطة شخص على حدٌقة 

 إحمدى) جرٌفمت (  األمرٌكمًا ، وٌعمد ، وبعد ذلل اكتشؾ المونتاج لٌحدث نقلمة كبٌمرة فمً صمناعته إلٌها

 1927العالمات الفارقة فً تؤرٌخ تطور الفن السٌنمائً ثم دخل الصوت على الشرٌط السٌنمائً فً عام 

وتوالمت االختراعمات التقنٌمة بعمد ذلمل  األلموانوبعد اقل من عقد من السنٌن دخل الفمٌلم السمٌنمائً عصمر 

 .  اآلنولحد 

فممً الجممماهٌر واسممتخدمت فممً الحممرب  اإلعالمممًالتممؤثٌر  أسممالٌب إحممدىا وقممد اسممتثمرت السممٌنما بوصممفه

للتوثٌق والدعاٌة وبلؽت ذروتها فً الحرب العالمٌة الثانٌة. وٌنقسم الفمٌلم السمٌنمائً علمى   األولىالعالمٌة 

ؼٌمر  هما الفلم الروائً والفلم الوثائقً وله اتجاهات وتٌارات متعددة منها الواقعً ومنهما أساسٌٌننوعٌن 

 والسرٌالً والتعبٌري والتجرٌبً( وؼٌرها .  كاالنطباعًالواقعً ) 

 التلفزٌون :

إن كلمة التلفزٌون تتؤلؾ من مقطعٌن )تلً( ومعناه النقل عن بعد، )فٌزٌون(ومعناه الرإٌة،وبمذلل تصمبح 

ل الصمورة بؤنمه طرٌقمة إرسمال واسمتقبا : تعرٌف النظاام التلفزٌاونًكلمة تلفزٌون الرإٌة عن بعد وٌمكن 
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طٌسمٌة وكمذلل ٌرسمل ومؽناطة موجمات الرادٌمو الكهرا،ٌعٌمد بوسم رإلمى آخمالمرئٌة والمتحركة من مكمان 

حٌممث تحصممل فممً جهمماز االسممتقبال علممى برنممامج متكامممل  هاالطرٌقممة نفسممبالصمموت المصمماحب للمنظممر 

 بصرٌا  وسمعٌا .

كمة والصمورة واللمون ، وتشمٌر لحرٌجممع بمٌن الصموت وا هاإلعمالم ألنمالتلفزٌون من أفضل وسائل  وٌعد

% من معارؾ اإلنسان تكون عمن طرٌمق حاسمتً السممع والبصمر وٌتمٌمز التلفزٌمون 98 أن إلىالبحوث 

 ن باقً الوسائل اإلعالمٌة وهً:مبخصائص عدٌدة تمٌزه 

 ..ٌقدم البرامج واألخبار بالصوت والصورة والحركة1

 .مباشرة وبالصوت والصورة .نقل المإتمرات والحفالت واأللعاب الرٌاضٌة بصورة2

 ..مصدر مهم للتروٌج السٌاحً واإلعالنات3

.ٌحقممق التفاعممل المباشممر بممٌن المرسممل والمسممتقبل مممن خممالل المكالمممات الهاتفٌممة والتواصممل عبممر البرٌممد 4

 االلكترونً الذي ٌعلن عنه عبر الشاشة

الوقمت الشاشة نفسها وفً  .ٌمكن أن ٌعمل التلفزٌون على جمع أكثر من مشاهدة )أكثر من صورة(على5

 .هسنف

 ..أصبح التلفزٌون مدرسة لكل من ٌرٌد التعلم من خالل تقدٌم البرامج والدروس التعلٌمٌة6

هم فمً ربمط المشماهدٌن باألخبمار ٌُسم .ٌمتاز بخاصٌة التكرار ، أي تكرار النص أو الشرٌط المتحرل ما7

 التً ٌمكن أن تكون قد فاتتهم فً لحظات معٌنة.

 

 :ال ٌخلو من العٌوب والسلبٌات  فهو اٌخابٌة ن للتلفزٌون خصائصوكما أ

 ..زرع روح العدوانٌة وخاصة لدى األطفال من خالل بعض البرامج التً تقدمها الفضائٌات1

 ..ٌعمل على نقل ثقافات ال تناسب مجتمعنا ومخالفة للعادات والتقالٌد2

 .ت من برامج وأفالم.ٌعمل على التفكٌل األسري من خالل بث بعض الفضائٌا3

 ..إن الجلوس لساعات طوٌلة أمام التلفزٌون ٌإثر على صحة ونشاط الجسم4

 

 رابعا : اإلعالم االلكترونً)االنترنت(

أدى النمو المتزاٌد للثورة التكنولوجٌة الذي شهده العالم خمالل العقمدٌن الماضمٌٌن إلمى التطمور الهائمل فمً 

)بماإلعالم االلكترونممً( والممذي ٌعمرؾ بؤنه:الخممدمات اإلعالمٌممة فقمد ظهممر ماٌسمممى  ،تكنولوجٌما االتصممال 

 اإللكترونٌممةالجدٌممدة التممً تمموفر إرسممال واسممتقبال المعلومممات والصممور واألصمموات عممن طرٌممق التقنٌممات 

 الحدٌثة.
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لألسباب  )الصحؾ واإلذاعة والتلفزٌون( ىاإلعالم األخروقد بدا اإلعالم االلكترونً ٌسٌطر على وسائل 

 :ةاآلتٌ

ٌتٌح اإلعالم االلكترونً سهولة الحصول على المعلومات وبمشاهدة اكبر من حٌث العدد فمثال  جلسة  .1

 العمالم وبمال وممن جمٌمع أنحماء أ عشمرات الموضموعاتٌستطٌع الشخص أن ٌقمر الحاسوب واحدة أمام

 كلفة مالٌة.

اءة الصحٌفة بكاملهما تضٌٌع الوقت والجهد فً قر حرٌة اختٌار موضوع معٌن من ؼٌر ٌعطً للقارئ .2

 أو متابعة برنامج فً إحدى القنوات التلفزٌونٌة

فً اإلعالم االلكترونً باإلمكان قٌاس تفاعمل القمارئ ممع الصمحٌفة أو البرنمامج ممن خمالل التعلٌقمات  .3

 .التً تكتب على الموقع االلكترونً

ابع أو ورق أو عمدد كبٌمر ممن مطم أومبمان  توفٌر للوقت والممال فالبمث عبمر االنترنٌمت ال ٌحتماج إلمى .4

 .الموظفٌن والعمال  وٌعتمد فً التموٌل على اإلعالنات

 :واٌخابٌاتها  تقنٌة اإلعالم االلكترونً سلبٌات

ممن المعلوممات  اً كبٌمر اً ٌسمتقبل عمدد نأصمبح اإلنسمات من مكتشفات القمرن العشمرٌن وبفضمله ٌعد االنترن

 بٌات هً:واألخبار والصور،وهو كؤي وسٌلة له فوائد وسل

 

 فوائد االنترنت:

ٌمكممن مممن خممالل هممذه الخدمممة مراسمملة أي شممخص فممً العممالم وتتمٌممز  إذ .خدمممة البرٌممد االلكترونممً:1

 .ضمان وصول الرسالة فضال عنبصفتٌن:السرعة وانخفاض الكلفة المالٌة 

والمعلوممات .الباحثٌن والطالب: ٌساعد االنترنت الباحثٌن والطالب فً االطالع على آخمر االبتكمارات 2

 اإللكترونٌة.والبحوث  الجدٌدة عن طرٌق المكتبات 

 ..األخبار:ٌمكن االطالع على احدث األخبار وفً كل أنحاء العالم عن طرق المواقع اإلخبارٌة3

 أو من جهماز إلمى هماتؾ عمادي آخر طة االنترنت من جهاز إلىا.االتصال الهاتفً: ٌمكن االتصال بوس4

 خدمة الفاكس مجانا  وخدمات البرٌد الصوتً. فضال عن ة وبؤسعار منخفضة أو مجانٌ

التسوق عن طرٌق االنترنت ومن خالل )بطاقة االئتمان( مثل شمراء المالبمس  نأصبح باإلمكا.التسوق:5

 .األجهزة الكهربائٌة أو األثاث أو

 ار منخفضة.بؤسع مجانا  أو نتاإلعالن عبر االنتر األشخاص بنمكان الشركات التجارٌة أو .اإلعالن:6

 .بالتوظٌؾ الخاصة اإللكترونٌةشخص الٌوم البحث عن الوظائؾ فً المواقع  يبنمكان أ.التوظٌؾ:7

ن باإلمكمان متابعمة البنمول والشمركات المالٌمة والمحاسمبٌة وأسمعار العممالت عم اإللكترونٌة: إذ.التجارة 8

 طرٌق مواقع االستثمار المباشر .
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دٌد من المواقع التً تعنى بمواقٌت الصالة ،مواقمع للفتماوى،مواقع لسمماع انتشرت الع إذ.الثقافة الدٌنٌة: 9

 .تالوات القرآن الكرٌم..الخ

 .فوائممممد متنوعممممة:مثل البحممممث عممممن حجمممموزات الفنممممادق،حجز تممممذاكر الطٌران،اسممممتئجار العقممممارات10

فٌمممة المعلوممممات الجؽرا لمممىوالسٌارات،االستشمممارات الطبٌة،معرفمممة الطقس،الترجممممة اآللٌمممة،االطالع ع

 والتارٌخٌة.

 

 سلبٌات االنترنٌت:

ٌبعممدهم عممن  االنترنممت السممتخدام الحاسمموب ةأمممام أجهممزأن جلمموس النمماس أوقممات طوٌلممة  إذ .العزلممة:1

 .األقارب الجٌران أو وباألصدقاء أاالتصال 

 اإللكترونٌة..أضرار ثقافٌة:تراجعت أهمٌة الكتاب بسبب اهتمام الناس بالوسائل 2

علمى  االجتماعٌمة وتمإثر سملبا تتفق ممع التقالٌمد واألعمراؾ انتشار المواقع التً ال :مثلةأضرار أخالقٌ.3

 .جٌل الشباب

 والقرصنة. مثل السرقة والتجسس والنصب واالحتٌال أمنٌة: .أضرار4

 مواقع التواصل االختماعً:

والتمً  ترونٌةاإللكشهد العالم فً الوقت الحاضر وبسبب التقدم التقنً واإلعالمً ظهور عدد من المواقع 

 :وأشهرها هذه المواقع بشكل واسع وسرٌع ومن اكبر ساعدت على تقدٌم المعلومات واألخبار

 :(Face Book ).موقع 1

   ،وٌمكمممن لمسمممتخدمً صمممفحة همممو موقمممع الكترونمممً مجمممانً ٌلتقمممً فٌمممه النممماس للتعمممارؾ وتبمممادل اآلراء

(facebook) وأٌضمما تحممدٌث معلوممماتهم  إلممٌهم وإرسممال الرسممائل إلممى قائمممة أصممدقائهم ءإضممافة أصممدقا

ممن قبمل شماب ٌمدعى  م 2003.وقد تم اكتشاؾ هذا الموقع فً عام ماألصدقاء بؤنفسهالشخصٌة وتعرٌؾ 

ممن التحمدٌثات مثمل تحمٌمل الصمور  اً كثٌرٌقدم  )مارل زوكربٌرج(،ومع مرور الوقت استطاع الموقع أن

 واستقبال الهداٌا.

 :(Twitter)   .موقع 2

 Faceبعمد ثمالث سمنوات ممن ظهمور  أي م2006ل اجتمماعً مجمانً ظهمر فمً عمام همو موقمع تواصم

Book ٌمكن لمستخدمً الموقع االشترال فً توٌتر مباشرة عن طرٌق الصفحة الرئٌسٌة للموقع وبذلل ،

 حسب الزمن .بٌتكون لدٌهم ملؾ شخصً باسم الحساب ،وٌتم ترتٌب آخر التحدٌثات 

تزٌمد عمن  أهم اللحظات فً حٌاتهم فمً شمكل تمدوٌنات مصمؽرة ال الوٌسمح هذا الموقع للمستخدمٌن إرس

حممرؾ وذلممل مممن خممالل خدمممة الرسممائل النصممٌة القصممٌرة أو البرٌممد االلكترونممً ، وٌممتم عممرض  140
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تحدٌثات األخبار على صفحة المستخدم  ثم بعد ذلل ٌتم إرسالها مباشرة للمستخدمٌن اآلخرٌن الذٌن قاموا 

 التحدٌثات. باالشترال الستقبال هذه

 

 :( You Tube )     .موقع3

مقماطع  ٌسممح للمسمتخدمٌن بمشماهدة  2005فمً عمام  إهإنشات تم موقع الكترونً على شبكة االنترن هو

لكمً  ( You Tube )أي شخص عمل حساب مجمانً فمً بشكل مجانً وبنمكان والمشاركة فٌها الفٌدٌو

دقمائق فقمط وكمذلل التعلٌمق علمى  10ع الفٌمدٌو ٌستطٌع رفع فٌدٌوهات خاصة به على ان تكمون ممدة مقطم

الفٌدٌوهات المنشورة وٌمكن للمستخدمٌن المسجلٌن فً هذا الموقع  تحمٌمل عمدد كبٌمر ممن ملفمات الفٌمدٌو 

 المستخدمٌن ؼٌر المسجلٌن فبنمكانهم مشاهدة مقاطع الفٌدٌو فقط. أما

 وظائف وسائل اإلعالم: 8-5

 صور الحٌاة من ؼٌرجزء من الفرد والمجتمع ،وال ٌمكن ت فاإلعالمجدا مهماً  أصبح دور وسائل اإلعالم

قوٌة وقادرة،  وتحقق وسائل  دت، وان الدولة ذات اإلعالم القوي تعانترن صحافة أو رادٌو أو تلفزٌون أو

 اإلعالم العدٌد من الوظائؾ هً:

لمحلٌمة والدولٌمة وهمً بمذلل ممة اواألحمداث والقضماٌا المه رخبمااأل بنقمل تقوم وسائل اإلعالم. األخبار: 1

هم فمممً زٌمممادة المعلوممممات لمممدى الجمهمممور وفمممً كافمممة المجممماالت السٌاسمممٌة والعسمممكرٌة واالقتصمممادٌة ُتسممم

 والثقافٌة...الخ

النقماش والحموار  الل تقمدٌم البمرامج التمً تعتممدتقوم وسائل اإلعالم بهذه الوظٌفة من خ. تكوٌن اآلراء:2

 فكرة معٌنة . أولمعالجة قضٌة 

ندخال البهجة والفرح عند الجمهور ممن خمالل تقمدٌم األبمواب ب تقوم وسائل اإلعالم: لتسلٌة والترفٌه. ا3

 .المسلٌة فً الصحؾ أو البرامج الكومٌدٌة والموسٌقى والشعر واألدب فً اإلذاعة والتلفزٌون

كتشمافات تقوم وسائل اإلعالم بمهمة تعرٌؾ الجمهمور بؤحمدث االختراعمات والصمناعات واال. اإلعالن:4

قٌامها باإلعالن عن السملع الجدٌمدة التمً تهمم الممواطنٌن واإلعمالن  عن فضال وأسعارهاوعرض فوائدها 

 .عن الوظائؾ الشاؼرة...الخ

تعد وسائل اإلعالم من أهم الوسائل التعلٌمٌة لمساعدة طمالب الممدارس والجامعمات ممن خمالل . التعلٌم:5

 .المعلم والمربً لألطفال والطلبة  ةبمثاب وأصبحت األمٌة برامج محو أوتقدمه من دروس تعلٌمٌة  ما

تقمموم وسممائل اإلعممالم بوظٌفممة الرقابممة وحماٌممة المجتمممع مممن الفسمماد مممن خممالل مراقبممة عمممل . الرقابااة:6

المجال للشعب للمشاركة فً اتخاذ القرار لذلل أطلق علمى  ةواإلرشادات وإتاحالحكومة وتوجٌه النصائح 

 .الرابعة( الصحافة اسم )السلطة
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تعمل وسائل اإلعالم على تزوٌد الجمهمور بمالقٌم  والتقالٌمد االجتماعٌمة والتراثٌمة . التنشئة االختماعٌة:7

 القٌم الدٌنٌة عن طرٌق المواد التً تبثها. فضال عن والحضارٌة 

ق بمؤفراد تقوم وسائل اإلعالم بنشر األخبمار المفرحمة أو الوفٌمات  التمً تتعلم إذ . التواصل االختماعً: 8

 .المجتمع وهذا ٌساعد على تقرٌب المسافات بٌن الناس

 

 ن التحرٌر الصحفً:ــف  8-6

ألقمرب اواأللفماظ التحرٌر الصحفً :هو نقل األحداث المهمة علمى صمفحات الجرٌمدة باسمتخدام الكلممات  

الملعمب ؼٌمر  الواقعة التً ٌرصدها الصمحفً.فمثال  الكلممات التمً تنقمل وقمائع مبماراة كمرة القمدم ممن ىإل

 ممثال  تركمز علمى ةأخرى فاإلذاع الكلمات التً تنقل حرٌق قطار.وتحرٌر األخبار ٌختلؾ من وسٌلة إلى

المٌكروفمون ٌقموم بتجهٌمز المنص  مالحمدٌث أممافً تحرٌر موادها قبل إذاعتها فالمذٌع مثال  قبمل  العاملٌن

 ور.على الجمه رإذاعة األخباحتى ٌتؤكد من سالمة النطق الجٌد قبل 

انمه وبمالرؼم ممن قٌممة األحمداث  إذاإلذاعمً عمن تحرٌمر الخبمر  ٌختلمؾ فانمه أما تحرٌر الخبر التلفزٌمونً

أن الجانب المصور ٌصبح هو المهم وٌؽلب على الجانب التحرٌري.فمثال   وسرعة نقلها إلى الجمهور إال

ٌمتم  هو بحاجة إلى رإٌة ما ؼرق عبارة فً البحر ال ٌحتاج المشاهد إلى كلمات تعبر عن الحدث بقدر ما

 كثٌر من الكلمات.عن  أن الصورة تعوض القارئ للركاب إذ من عملٌات إنقاذ

 

 خب على الصحفً االلتزام بها وهً:وللتحرٌر الصحفً شروط ومهارات ٌ

 .من المنتظر( ، )من المتوقع .االبتعاد عن الكلمات التً تبنى على التوقعات مثل1

 .فمثال ) نقول زار وزٌر الخارجٌة العراقً ومن ثم نكتب االسم( .كتابة المنصب قبل االسم2

 ..كتابة االسم كامال  فً مقدمة الخبر واختصاره فً العنوان3

مثال  أو عاصمتها .فً عنوان الخبر ٌجب االستعاضة عن األسماء المطولة وؼٌر المعروفة باسم الدولة4

)موسمكو  روسٌة عن بدء االنسحاب من جورجٌا( نقمول)بدال  من القول أعلن الجنرال قائد القوات ال ذلل

 .تعلن انسحابها من األراضً الجورجٌة(

خطما  الموضموع ٌسمبب مشمكالت كبٌمرة فممثالً .التعامل مع األرقام والتوارٌخ بدقة عالٌة فالخطؤ فً هذا 5

 بٌن الطلبة ومدرسٌهم. الثانوٌة ٌسبب قلقافً نسبة نجاح طالب 

فوق  كان الرقم مفردا  حتى الرقم تسعة فٌكتب باألحرؾ )تسعة رجال( وما إذا .بالنسبة لتحرٌر األرقام6

 .( عدا العناوٌن تكتب باألرقامرجالً  15مثل ) ذلل ٌكتب باألرقام

 إلى طرؾ معٌن فً حالة نقل خبر عن نزاع بٌن طرفٌن.ال ٌكون الصحفً منحازاً  .أن7

 .الحاجة من بعض المعلومات عند داألرشٌؾ للتؤك .الرجوع إلى8
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 ..استخدام المبنً للمعلوم فً الكتابة9

 ..استخدام الفعل المضارع وخاصة فً كتابة العناوٌن10

 ..البدء بالقائل قبل المقول11

 ..وضع اللقب قبل االسم12

 ..وضع عنصر الوقت بعد الحدث مباشرة13

 ..عدم استخدام التهوٌل والتشهٌر والكذب فً نقل األحداث14

 .ل األحداث وعدم استخدام األخبار القدٌمة.الحداثة فً نق15

 ..التطابق بٌن الصورة والكلمة وبٌن النص والفدٌو المصور16

)الخبر،التحقٌممق الصممحفً،الحدٌث الصممحفً  وٌممتم اسممتخدام التحرٌممر فممً اؼلممب الفنممون الصممحفٌة مثممل  

 .،التقرٌر الصحفً، المقال الصحفً(

 

 فن الخبر الصحفً: 8-7

التلفزٌمون وشمبكات  واإلذاعمة أ اسٌا فً عالم اإلعالم سواء فً مجمال الصمحافة أوٌمثل الخبر عنصرا أس

بؤنه: جممع الحقمائق  والمعلوممات عمن األحمداث والقضماٌا التمً تهمم القمراء  البث الفضائً  وٌعرؾ الخبر

 وتإثر فً الصالح العام.

 :أهمها  أنواع على وتصنف األخبار

 .)أخبار طوٌلة( و بار قصٌرة ()أخ علىبالنسبة لطول األخبار تقسم  -1

 .)أخبار خارجٌة عربٌة ودولٌة( و )أخبار محلٌة( علىبالنسبة لموقع الحادث تقسم  -2

 .)أخبار سٌاسٌةـ اقتصادٌة ـ ثقافٌة ـ رٌاضٌة ـ منوعات ـ الخ( علىبالنسبة لطبٌعة الموضوع تقسم  -3

 : ةت اآلتٌالس والخبر الكامل هو الذي ٌعطً إخابات كاملة على األسئلة

عممن نٌممة بممالده  سأعلممن أممم.من........مممن الممذي لعممب الممدور فممً وقمموع الحممدث مثممل)الرئٌس العراقممً 1

 .مواصلة عزمها...(

 . )أمس رفض مدرب الفرٌق العراقً مشاركة.....( من وقوع الحدث مثلز.متى.......2

 .  .()فً بؽداد ٌعقد مإتمر القمة لبحث سبل.. .أٌن.......مكان وقوع الحدث مثل3

 . )قتل ثالثة أشخاص فً بؽداد أمس.....( .ماذا......ماذا حدث مثل4

 . فً الجنوب ....( سٌول طٌنٌة جارفة فقد خمسة فالحٌن) بسبب  .كٌؾ.....تفاصٌل الحدث مثل5

 .)لمواصلة محادثات السالم بٌن البلدٌن وصل رئٌس الوزراء العراقً...( .لماذا.....أولٌات الحدث مثل6
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 الخبر: عناصر

 هذه العناصر: النشر والقراءة واهمب ئص التً تمٌز الخبر وتجعله أْولىهً مجموعة الصفات والخصا

من مكان الحادث فاألخبار تكتسب قٌمة اكبمر كلمما  ومنقوالً  ٌكون الخبر جدٌداً  وٌقصد بها أن: .الفورٌة1

الجمهمور بتفاصمٌله همً الممدة  كانت حدٌثة وان المدة الزمنٌة المحصورة بٌن وقموع الحمدث وبمٌن معرفمة

 الذهبٌة وتمثل عمر الخبر.

بلدهم أكثر ممن اهتممامهم  باألخبمار الخارجٌمة فعلمى سمبٌل  التً تدور فً  ٌهتم القراء باألخبار: .القرب2

مبنى سكنً فً الصٌن قد ال ٌلقمى اهتممام للجمهمور المذي ٌعمٌش فمً العمراق ولكنمه سمٌلقى  انهٌار) المثال

 .بالنسبة للمواطنٌن (اهتماما  كبٌرا  

قٌمة الخبر ترتفع كلما تعلقت تفاصٌله بحجمم  واسمع ممن الجمهمور فممثال  خبر)شممول جمٌمع .األهمٌة :3

 سٌلقى اهتماما من كل شرائح المجتمع المواطنٌن بمكافؤة رئاسة الجمهورٌة (

لجمهور ٌهمتم كلما ازدادت شهرة الشمخص المذي ٌتناولمه الخبمر ازدادت فرصمته فمً النشمر فما.الشهرة :4

بؤخبار المشاهٌر ونجوم الفن والرٌاضة مثال ذلل ان حوادث السٌر فً العالم كثٌرة ومتنوعة لكمن حمادث 

 السٌر الذي ٌذهب ضحٌته احد المشاهٌر ال ٌنسى وتتناوله كل وسائل اإلعالم.

ة تفاصممٌل إن النزاعممات بممٌن طممرفٌن أو بممٌن الممدول تثٌممر اهتمممام القممراء وتممدفعهم الممى متابعمم.الصااراع :5

 .األخبار

وهً من أهم عناصر التشوٌق اإلخباري فالقراء تهتم بالشًء المذي ال ٌمكمن حدوثمه .الغرابة والطرافة:6

على المزواج وهمو  هأجبرته أسرتأمه( و)محنة رجل  مثال ذلل )صبً ٌدخل مركز الشرطة حامال  رأس

 .فً العاشرة(

كبٌرة وتجعله أْولى  وقات الممٌزة تمنح الخبر أهمٌةاألماكن المشهورة واأل إن .عنصر الزمان والمكان:7

 .()قطار ٌدهس طفلة لٌلة عٌد الفطر المبارل مثال ذلل )قطة تلد فً متحؾ اللوفر( و بالنشر

 كتابة الخبر:

 وهً : توجد ثالثة قوالب فنٌة لكتابة الخبر

 .قالب الهرم المعكوس :1

 علمىواردة فً الخبمر حسمب أهمٌتهما فٌنقسمم الخبمر ٌعتمد قالب الهرم المعكوس على ترتٌب المعلومات ال

الخبر، وٌتمٌز هذا  وي على تفاصٌلالمعلومات وجسم الخبر الذي ٌح وي على أهموتح مقدمةهما  جزأٌن

األخبمار حمذؾ  ولمسمإ ٌمر أورأكثر القوالب مالئمة للتحرٌر الصحفً إذ ٌمكمن لسمكرتٌر التحالقالب بؤنه 

 .( 2 -8شكل ) .الحظ الٌإثر على أهمٌة الخبر أن هولة ومن ؼٌرالمهمة بس وؼٌر الفقرات األخٌرة
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 ( قالب الهرم المعكوس 2 -8الشكل ) 

 .قالب الهرم المقلوب المتدرج :2

ٌؤخذ شكل مستطٌالت  ناء المعماري المقلوب المتدرج إذٌقوم هذا القالب على أساس تشبٌه الخبر بالب

هم تصرٌح فً الخبر ثم ٌؤتً جسم الخبر على شكل فقرات كبٌرة وصؽٌرة فٌكون للخبر مقدمة تتضمن أ

متعددة بٌن فقرة وأخرى نص تصرٌح للشخصٌة التً ٌدور حولها الخبر وهذا القالب ٌناسب األخبار التً 

 .(   3 - 8 شكل )،الحظ التنقل أحداث المإتمرات الصحفٌة

 

 المتدرج قالب الهرم المقلوب (  3 - 8الشكل ) 

 عتدل:.قالب الهرم الم3

ثالثة أجزاء مقدمة وٌكتب فٌها تمهٌد لموضوع الخبر ثم ٌؤتً جسم الخبر  علىٌنقسم الخبر فً هذا القالب 

بعض األخبار بوضع خلفٌة  مالخبر وتختثم خاتمة الخبر وفٌها نتٌجة  ةأكثر أهمٌوٌكتب فٌه تفاصٌل 

  .( 4 - 8شكل )الحظ ال الجرائم أخبار تارٌخٌة للحدث الرئٌسً، ٌستخدم هذا القالب فً كتابة القصص أو
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 ( قالب الهرم المعتدل  4 - 8الشكل ) 

 ة المتخصصة:ــافـالصح  8-8

ٌقصممد بالصممحافة المتخصصة:الصممحؾ والمجممالت التممً تهممتم بنمموع واحممد مممن القممراء بحٌممث تكممون كممل 

لطبٌة أو الرٌاضٌة هذا النوع مثل الصحافة النسائٌة أو الصحافة ا فًاألخبار والمقاالت والتحقٌقات تدور 

 أو الفنٌة.

) العلماء،( وفً برٌطانٌا كانت  وهً مجلة م1665وان أول مجلة متخصصة ظهرت فً فرنسا عام 

ظهرت  .وفً الوطن العربً م1785ت عام ؤ( والتً أنش Times زمصحٌفة متخصصة هً )التاٌ أول

ت أول وهً )جورنال الخدٌوي( فً مصر.وفً بٌروت ظهرم 1828أول صحٌفة متخصصة عام 

.وفً أوائل م 1863صحٌفة متخصصة باسم )أخبار عن انتشار اإلنجٌل فً أماكن مختلفة( فً عام 

القرن العشرٌن ظهرت صحؾ أدبٌة عدٌدة مثل )المقتطؾ( وانتشرت المجالت الكومٌدٌة  والهزلٌة مثل 

 .مجلة )ها..ها..(،وانتشرت الصحؾ الفنٌة فً مصر ولبنان حٌث تنشط الحركة الفنٌة

 امل واألسباب التً ساعدت على ظهور الصحافة المتخصصة هً:العو

 ..التطور الصناعً والتكنولوجً والعلم1ً

 .والتلفزٌون وتنوع برامجها ةاإلعالمٌة واإلذاع.ظهور المإسسات 2

 ..انتشار التعلٌم وزٌادة السكان3

 ..دخول المرأة والطفل إلى الصحافة4

 امة فً الوظائؾ مع التركٌز على ثالثة أمور:وتتفق الصحافة المتخصصة مع الصحافة الع

 .موضوع ٌهم فئة واحدة من المجتمع )رٌاضً ،علمً ،فنً..الخ( فً.تقدٌم األخبار والمعلومات 1

 ..تثقٌؾ المجتمع من خالل تقدٌم احدث االكتشافات واالبتكارات العلمٌة2

 .دب وقصص  وهواٌاتتتناوله من مواد فكاهٌة وفنٌة وأ .التسلٌة والترفٌه من خالل ما3
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 أنواع الصحافة المتخصصة:

هممً الصممحؾ والمجممالت التممً تهممتم بقضمماٌا المممرأة وتوعٌتهمما بحقوقهمما وواجباتهمما .الصااحافة النسااائٌة:1

والمطالبة بنصدار القوانٌن التً تساعد المرأة فً بناء المجتمع ،وقد صدرت أول مجلة نسمائٌة فمً العمالم 

 .ألمرٌكٌة وهً مجلة ))الصٌادة((فً الوالٌات المتحدة ام 1831عام 

وهمً مجلمة ))الفتماة(( وفمً  م1829أما فً الوطن العربً فقد صدرت أول مجلة نسائٌة فمً مصمر عمام 

مممن أشممهر المجممالت النسممائٌة هممً مجلممة و م1923العممراق صممدرت أول مجلممة نسممائٌة هممً ))لٌلى((عممام 

 ))البوردا(( والتً تهتم بالموضة واألزٌاء.

ً الصمممحافة التمممً تهمممتم بشمممإون المسمممرح والسمممٌنما والموسمممٌقى والؽنممماء واألدب هممم.الصاااحافة الفنٌاااة:2

 والقصص والفكاهة ،وهنال مجموعة من األسباب التً ساعدت على ظهور الصحافة الفنٌة هً :

 ..تطور الفن فً أوربا فً القرن التاسع عشر 1

 والفنٌة فً العالم . .انتشار الفرق المسرحٌة2

 .أنحاء العالم فًوانتشارها  وأمرٌكاسا .ظهور السٌنما فً فرن3

ظهمور المجمالت الفنٌمة لنقمل  إلمى بمدورهِ  أدى اعد على ظهمور الفنمانٌن والمذي.ظهور التلفزٌون الذي س4

 .أخبار الفنانٌن وإجراء المقابالت الفنٌة معهم

 .ذابةالصور والرسوم واأللوان الج الن هذا النوع من الصحؾ ٌعتمد.التطور الكبٌر فً الطباعة 5

واأللعماب الرٌاضمٌة مثمل  األحداث وهً الصحؾ والمجالت التً تهتم بنشر أخبار.الصحافة الرٌاضٌة:3

 الصمحافة الرٌاضمٌة ممن أكثممر لخٌممل ،التمنس والسمباحة وؼٌرهما وتعممد)كمرة القدم،السملة،الطائرة ،ركموب ا

 . من قبل فئة الشباب اواهتماما السٌم الصحؾ انتشارا

 الصحافة الرٌاضٌة:انتشار  بأهم أسباومن 

 ..ظهور األندٌة الرٌاضٌةأ

 .ضمن األلعاب الرٌاضٌة فً .ظهور لعبة كرة القدم واحتاللها المرتبة األولىب

 .داث الرٌاضٌة مثل كاس العالم والتعلٌق علٌها مباشرةحمبارٌات األظهور الرادٌو والتلفزٌون ونقلها .ج

ور العبمادة كالمسماجد والكنمائس والتمً تهمدؾ إلمى هً المطبوعات التً تصمدر ممن د.الصحافة الدٌنٌة:4

تنتشمر همذه الصمحؾ فمً المناسمبات الدٌنٌمة مثمل  ؼرس القٌم والمبادئ الدٌنٌة فً نفوس القراء وؼالبما مما

 .مناقشة بعض المشكالت وتقدٌم الحلول لها فضال عنتقدم للقارئ ثقافة دٌنٌة  إذ شهر رمضان 

همذه  دوالمجالت التً تهتم فمً مجمال العلموم والتكنولوجٌما وتعموتطلق على الصحؾ .الصحافة العلمٌة:5

الصممحافة حلقممة الوصممل بممٌن العلممماء والقممراء وان انتشممار هممذه الصممحؾ جمماء بسممبب ظهممور االبتكممارات 

 .انعقاد المإتمرات والندوات العلمٌةو والبحوث العلمٌة الحدٌثة
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ممراحلهم العمرٌمة وتهمدؾ إلمى  بسموح باألطفمالهمً الصمحؾ والمجمالت التمً تهمتم .صحافة األطفال:6

 التسلٌة من خالل المواد التً تقدمها. فضال عنؼرس القٌم األخالقٌة والتربوٌة 

وفمً الموطن  وهمً )صمدٌق األطفمال( م1747وان أول صحٌفة أطفال فً العالم صدرت فً فرنسا عمام 

وفمً  م1897العربً فان صحافة األطفال ظهمرت بصمدور مجلمة )السممٌر الصمؽٌر( التمً صمدرت عمام 

 .م1922العراق بدأت صحافة األطفال فً العراق عن طرق مجلة )التلمٌذ العراقً( والتً صدرت عام 

ن الممدارس وتركمز علمى مجماالت الحٌماة المدرسمٌة مهً المطبوعات التً تصدر .الصحافة المدرسٌة:7

ا الطالب فً المدرسة ،األنشطة الرٌاضٌة فً المدرسة، المناهج الدراسٌة،األخالق التً ٌجب أن ٌتحلى به

تنمٌة مواهب الطلبة المتعلقة بالمسرح والسٌنما والموسٌقى والحاسوب وآداب الطعام  فضال عنوخارجها 

 والصحة والهواٌات وؼٌرها.

 

 وتحقق الصحافة المدرسٌة مخموعة من الوظائف هً:

 ..تدرٌب الطالب على الكتابة والتعبٌر1

 .التشجٌع على العمل الجماعً .تدرٌب الطالب على مقابلة اآلخرٌن و2

 ..تزوٌد الطالب بالخبرات الصحفٌة مثل كٌفٌة الحصول على الخبر والتقاط الصورة الجٌدة3

 .روأولٌاء األمو.خلق جو من األلفة والتعاون بٌن الطالب والمدرسة 4

نشممر المدرسممٌة التممً تهممتم بومممن أنممواع الصممحؾ المدرسممٌة الصممحٌفة المعلقممة علممى الحممائط أو المجلممة 

الجذابة مثل تجربة جدٌدة قام بها احد الطالب فً مادة الفٌزٌاء أو الكٌمٌاء، أو رحلة قام بها الموضوعات 

 احد الصفوؾ موثقة بالصور.

وفً الوقت الحاضر وبعد انتشار تكنولوجٌا االتصاالت قامت العدٌد من المدارس بننشاء مواقع الكترونٌة 

 رباألخبا اإللكترونٌةوتقوم إدارة المدرسة والطالب بتزوٌد المواقع لها وبكلفة اقل من كلفة طبع الصحؾ 

 هً: والنشاطات المدرسٌة ولهذه الخدمة مزاٌا عدٌدة

.ال ٌعانً النشر االلكترونً من مشكلة المساحة والوقت وبالتالً ٌتاح للطلبة نشمر المزٌمد ممن نتاجماتهم 1

 .المتنوعة

 .الطلبة وبشكل ٌومً رأولٌاء أمومع  اإللكترونٌةواقع .لقاء إدارات المدارس ومن خالل هذه الم2

 ..نشر نتائج االمتحانات وأعمال الطلبة على هذه المواقع لتصل إلى كل طالب وهو فً المنزل3

 ..زٌادة فرص التعلم من خالل إعطاء دروس التقوٌة عن طرٌق الموقع االلكترونً الخاص بالمدرسة4
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 : عرؾ ما ٌؤتً:1س

 الصحافة الدٌنٌة -Tweeter–االتصال الدولً -االتصال اللفظً  -Face Book–التشوٌش     

 الوسٌلة وسلبٌاتها ؟ هاٌجابٌات هذهً  :عرؾ اإلذاعة وما2س

 : ما التحرٌر الصحفً ؟ وضح المهارات الفنٌة للكتابة الصحفٌة.3س

 : عرؾ الخبر واشرح  عناصره بالتفصٌل . 4س

 :أمأل الفراؼات اآلتٌة: 5س

....... 2....... 1حافة العلمٌة هً حلقة الوصل بٌن العلماء والقراء وان انتشارها كان بسبب . الص1

3...... 

 .................2................1.من فوائد االنترنت 2

 .........2........... 1تحقق الصحافة المدرسٌة وظٌفة 3

 ...... أكثر الصحؾ المتخصصة انتشارا واهتماما هً .........4

 ........................2.......................1عٌوب التلفزٌون هً  أهم.من  5

 ..........................3.......................2................1.من مٌزات االتصال الجمع6ً

 .االتصال ؼٌر اللفظً هو.....................................7

 بنرسال الرسالة إلى المستقبل ٌجب مراعاة................و................... .عند قٌام المرسل8

 ............................3....................2...............1.خصائص االتصال ه9ً

 ................2........1.ٌمثل التؤثٌر المرحلة األخٌرة فً عملٌة االتصال وٌتم على مرحلتٌن10

 هً السمات التً تمٌزه من باقً وسائل اإلعالم؟ : اشرح اإلعالم االلكترونً وما 6س

 : عدد القوالب الفنٌة لكتابة الخبر واشرح أكثر القوالب انتشارا  مع الرسم. 7س

 :اشرح عناصر عملٌة االتصال مع التوضٌح بالرسم. 8س

 : عرؾ الصحافة المتخصصة ثم عدد أنواعها مع شرح اثنٌن. 9س

 بٌن العبارات الخطؤ من العبارات الصحٌحة اآلتٌة مع تصحٌح الخطؤ:: 10س

 .إن اصدق أنواع االتصال هو االتصال الذاتً.1

 االتصال هو االتصال الدولً. عأوسع أنوا. 2

 .االتصال التنظٌمً هو االتصال الذي ٌتم بٌن شخصٌن مثل الخطب والمحاضرات.3

 ص أو مجموعة أشخاص..المستقبل هو مصدر الرسالة وقد ٌكون شخ4
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