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  :ما يلىأجب ع

 اشرح معنى األيقونات التالية:(1)

 : لحفظ الملف (1

 : لفتح ملف موجود  (2

 : إلنشاء ملف جديد  (3

 : لعمل قص للعنصر المحدد  (4

 الحالى لطباعة الملف:    (5

 

 تكلم عن أنواع الحاسبات وتقسيماتها المختلفة.(2)

 تنقسم الحاسبات وفقا لطبيعة عملها إلى:
  حاسبات قياسيةAnalog Computer  

  حاسبات رقميةDigital Computer 

 وتنقسم كذلك وفقا لحجمها إلى:
  حاسبات كبيرةMainframe 

  حاسبات متوسطةMinicomputer 

  حاسبات صغيرة أو شخصيةPersonal Computer: PC 

 وتنقسم أيضا وفقا لمجال االستخدام إلى:
  حاسبات ذات غرض عامGeneral Purpose Computerمن  : وتصمم للقيام بالعديد

 األعمال.

  حاسبات ذات غرض خاصSpecial Purpose Computer وتصمم للقيام بعمل محجج :

 منها الحاسبات المستخدمة لتوجيه مسار المقذوفات أو تسيير المركبات الفضائية.



 وتحت هذه التقسيمات المختلفة سنجد الحاسبات التالية:
 العمالق ب و حاسالSuper Computer إمكانيات هائلة جدا يستخدم : وهو حاسب ذو

لمعالجة كم هائل من البيانات ويستخدم فى الغالب على نطاق الدولة وفى المجاالت العسكرية 

 أو فى تصميم وتصنيع الطائرات واختبارها.

 كبير الحاسب الMainframe يستخدم لربط شبكة من الحاسبات على نطاق واسع كمدينة أو :

 شركة ضخمة.

 حاسبات متوسطة الMinicomputer حاسب ذو إمكانيات كبيرة يخدم مجال واسع يشمل :

 نطاق مؤسسة أو شركة صغيرة.

 متناهية الصغر حاسبات الMicrocomputer :ومن أشكالها 

 ىشخصالحاسب ال Personal Computer وهو األشهر على اإلطالق :

وهى عالمة تجارية  IBMإلى شركة  PCويستخدمه مستخدم واحد ويرجع مصطلح 

 ة بها .خاص

 الحاسب المحمول Laptop Computer وهو يشبه السابق غير أنه يمكن نقله مع :

المستخدم مع وجود بطارية شحن تتيح العمل بعيدا عن الكهرباء لفترة تصل إلى عدة 

 ساعات.

 الحاسب الكفى A Palmtop Computer وهو حاسب أصغر بكثير من سابقه :

 اإلمكانيات رغم سهولة حمله.يحمل بيد واحدة ولكنه أقل فى 

  الحاسب المنزلىHome Computer وهو حاسب يستخدم فى المنزل مع األطفال :

للتعود على الحاسب من خالل االستفادة من فى جوانب كالتعليم والترفيه وهو بالطبع 

 ال يقارن بالحاسب الشخصى العادى.

  الحاسب الخادمA Computer Network ويطلق عليه أيضا  :Server  وهو

حاسب قوى يعمل على ليكون محطة عمل أو لخدم شبكة أو موقع ويظل يعمل لشهور 

 وسنوات دون أن يغلق.

 

 

 مع تمنياتى بالتوفيق بالنجاح
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