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الحاسوب للصف الثالث  تعريفات

  :الحاسوب .1

 . جهاز الكرتوين يعامل البيانات يف صورة ثنائية رقمية دتثل منطقيا بصفر وواحد وفيزيائيا بفاصل وموصل للتيار 

 :النظام العشري  .2

 .وتسمى اساس النظام  (9 – 0 ) رموز 10ىو النظام ادلستخدم يف احلياة اليومية ويتكون من 
 :النظام الثنائً  .3

  .2 واساس النظام ىو 1 ، 0ىو النظام الذي يتكون من رمزين مها 

 : المكافئ المنطقً . 4

 .ىو التعبري عن الدائرة الكهربية باستخدام رموز اجلرب ادلنطقي 
 :الدائرة المنطقٌة . 5

 .ىي عبارة عن دائرة كهربية ذلا بوابتان اذا اغلقت مثلت منطقيا بواحد واذا فتحت مثلت منطقيا بصفر 
 :الخوارزمٌة . 6

 .ىي اخلطوات ادلنطقية حلل مسألة ما 
 : بنائٌات البٌانات . 7

 .ىي اخلوارزميات اليت دتكن من تنظيم وختزين البيانات يف اسرع وقت ممكن وأقل سعة ختزينية ممكنة 
 : البت . 8

 .ىي أصغر وحدة لقياس التخزين وىي عبارة عن الصفر والواحد 
 :الباٌت . 9

 . بتات وتكفي لتخزين حرف واحد 8ىي سلسلة مكونة من 
 : الكلمة . 10

 .ىي موقع للتخزين بالذاكرة ويتكون من عدد ثابت من الثنائيات خيتلف من حاسوب آلخر 
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 :عنوان الكلمة . 11

 . ديكن عن طريقو الوصول اىل الكلمة 
 : عناوٌن الذاكرة الثابتة . 12

 .ىي العناوين اليت حتتوي على بيانات ال ديكن تغيريىا مثل اسم العميل 
 : عناوٌن الذاكرة المتغٌرة . 13

 .ىي العناوين اليت حتتوي على بيانات ديكن تغيريىا مثل رصيد العميل 
 : جدول الترمٌز . 14

 .جدول حيدد نوع البيانات لكل عنوان من عناوين الذاكرة ان كان بو بيانات 
 : عناوٌن الذاكرة البسٌطة . 15

 .ىو العنوان الذي يشري اىل موقع واحد يف الذاكرة 
 : عناوٌن الذاكرة المركبة . 16

 .ىو العنوان الذي يشري اىل اكثر من موقع يف الذاكرة 
 : تطبٌع الكسر . 17

 .ىو ضرورة ان يكون الرقم اجملاور للفاصلة العشرية اكرب من الصفر 
 :المصفوفة .18

ىي بنائية بيانية مركبة كل وحداهتا البيانية من نوع واحد وتتكون من عدد من االبعاد ليس من الضرورة ان 
 .تكون متساوية 

 : الموقع االساسً . 19

 .ىو ادلوقع الذي يبدأ منو ختزين عناصر ادلصفوفة على التوايل 

 .ىو رلموعة من احلقول تشرتك يف وصف شيء واحد : السجل . 20
 : راس البرنامج . 21

 ويعقبها اسم الربنامج الذي يدل على طبيعة Programىو جزء اختياري اليؤثر على الربنامج ويبدأ بكلمة 
 .الربنامج 
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 :جزء التعرٌفات . 22

 ىو اجلزء الذي يتم فيو االعالن عن اجلمل ادلستخدمة يف الربنامج

 :جسم البرنامج . 23

 وبينهما رلموعة من العبارات .End وينتهي بالكلمة Beginىو اجلزء االساسي يف الربنامج ويبدأ بالكلمة 
 .تشكل جسم الربنامج 

 : الثوابت . 24

 .ىي القيم اليت ال تقبل تغيري قيمتها يف الذاكرة 
 :  الحرف . 25

 .تشمل احلروف واالرقام وحرف الفراغ 
 :العبارة المركبة . 26

 ;End و  Beginىي اليت تتألف من عدد من العبارات البسيطة وينبغي ان تنحصر بني الكلمة 
 :  البنائٌة المتجردة . 27

 .ىي بنائية بيانية زائدا الربرليات اليت دتكن من التعامل معها 
  :  LIFOنظام . 28

 ىو نظام يتم فيو سحب األشياء اليت وصلت اخريا قبل السابقة
  : FIFOنظام . 29

 .ىو نظام فيو اول من وصل ىو اول من خيرج 
 :القوائم المتصلة . 30

 ىي عبارة عن سجالت كل سجل لو تكوينو اخلاص ليس بالضروة ان تاخذ كل السجالت شكال واحدا 
 : المؤشر . 31

 . ىو حقل السجل التايل 
  : (راس القائمة)العقدة االولى . 32

 .ىي العقدة اليت ليس ىناك عقدة حتفظ عنواهنا او تشري اليها 
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  : (ذٌل القائمة )العقدة االخٌرة. 33

 ىي العقدة اليت ليس هبا عنوان عقدة او ال تشري لعقدة تالية ذلا 
 : قواعد البٌانات العالئقٌة . 34

 .ىي ربط منطقي وعملي بني البنائيات ادلتجردة وقواعد البيانات 
 :المفتاح االساسً . 35

ىو حقل او رلموعة حقول توفر معرف فريد لكل صف يف قاعدة البيانات العالئقية وال ديكن ان يكون فارغا 
. 

 :تصنٌف المعلومات . 36

 .ىو وضع السجالت حسب ترتيب معني وذلك يتم عن طريق ترتيب مفاتيح السجالت تصاعديا او تنازليا 
  :(التمثٌل االمثل للبٌانات  )الكفاءة . 37

 .ىو ان يتم التصنيف يف اقل وقت ممكن ويف اقل سعة ختزينية ممكنة 
 :  التشفٌر . 38

 .ىو اال يفهم القارئ شيئا مما ىو مكتوب 
 : السرعة االسٌة . 39

 ىي سرعة الوصول اىل فك الشفرة وتتناسب طرديا مع جزئيات ادلادة ادلكتشفة
 : نظام التشغٌل . 40

ىو برنامج حتكم يساعد ادلستخدمني يف اداء اعماذلم ومهامهم باستخدام احلد االدىن من امكانيات احلاسوب 
 (الوقت والذاكرة  )

 : لغة الماكٌنة . 41

 .ىي اللغة اليت تكتب اوامرىا بداللة الصفر والواحد 
 : المترجم . 42

 .ىو الذي يقوم بتحويل الربنامج من اللغة عالية ادلستوى اىل لغة اآللة 
 :  المشغل . 43

 .ىو الذي يقوم باالعمال اليدوية من انزال واخراج االشرطة 
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 :  حزم االعمال . 44

 .جتميع االعمال ادلتشاهبة حبيث يتم تنفيذىا رلموعة تلو االخرى 
  :(المراقب المقٌم)التوالً التلقائً . 45

 .ىو عبارة عن برنامج صغري يعرف احلاسوب باالعمال ادلطلوبة منو على التوايل 
 :الدوار الالنهائً . 46

 .ىو تكرار تنفيذ االوامر دون توقف نتيجة لعدم التزام ادلربمج باوامر ادلراقب ادلقيم 
 : نداءات النظام . 47

  ىي اوامر دتكن ادلستخدم من التعامل ادلباشر مع اجهزة االدخال واالخراج

 :ساعة الحاسوب . 48

 ىي اليت صممت دلنع احلاسوب من الدخول يف الدوار الالهنائي وامتداد سيطرة الربنامج ادلشرف 
 :الترجئة . 50

ىي حجز مواقع بالذاكرة للسجالت اليت تتم قراءهتا تعرف مبواقع ارجاء ادلدخالت يف انتظار ادلعاجلة وبعد 
 .معاجلتها تنتقل اىل مواقع ارجاء ادلخرجات 

 :  المعاملة غٌر االنٌة . 51

 .ىي نفس فكرة الرتجئة مع استخدام الشريط بدال عن الذاكرة 
 : المعاملة االنٌة المشتركة . 52

 .ىي نفس فكرة الرتجئة مع استخدام القرص بدال عن الشريط 
 : البرمجة المشتركة . 53

 .ىي معاجلة اكثر من برنامج واحد يف ذات الوقت بغرض تقليل الوقت الضائع 
 :الخدمة الدورٌة . 54

 .اعطاء كل برنامج زمن زلدد فاذا جتازو ىذا الزمن يتم ايقاف معاجلتو ويعاد اىل اخر الصف 
 : التخاطب المباشر . 55

 .ىو تعامل ادلستخدم ادلباشر مع أجهزة االدخال واالخراج والتخزين 
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  :(االستخدام المشترك  )اشتراك وقت الحاسوب . 56

فكرة جتمع بني الربرلة ادلشرتكة والتخاطب ادلباشر حبيث يقوم كل مستخدم بارسال عملو ويقوم احلاسوب 
 .برتتيب االعمال ويعطي كل عمل زمن زلدد فاذا جتاوزه يعاد اىل هناية الصف 

 :االنظمة اللحظٌة . 57

ىو حتكم احلاسوب يف اجهزة ادخال خاصة تسمى احلساسات مثل احلساسات ادلستخدمة يف االجهزة الطبية 
 .واالجهزة البيئية 

 :انظمة المعالجات المشتركة . 58

 .وجود وحدة معاجلات رئيسية ووحدات معاجلة مساعدة ذلا حبيث تتفرغ كل وحدة معاجلة دلهمة زلددة 
 :الحوائط النارٌة . 59

 .ىو عبارة عن اجهزة توضع بني شبكة ادلؤسسة وشبكة االنرتنت هبدف منع اخرتاق شبكة ادلؤسسة 
 : النظام . 60

  رلموعة من الوحدات تعمل مشرتكة لتحقيق ىدف معني وكل وحدة دتثل نظام فرعي

 .ىو النظام الذي يقوم بادخال واخراج ومعاجلة البيانات : نظام المعلومات . 61
: النظام االلً للمعلومات .62

  ىو النظام الذي يستخدم احلاسوب يف ادخال او اخراج أو معاجلة البيانات 

: تصمٌم النظام . 63

  ىو اعادة تركيب النظام بطريقة تعاجل مشاكل النظام ودتكن من حتقيق اىدافو

:  الكٌنونة . 64

 .ىي رلموعة الكائنات احلية وغري احلية اليت تشرتك يف تكوين النظام 
:  االستفسار . 65

 .ىو معرفة معلومة على الشاشة 

 .ىو كل ادلخرجات اليت تتم طباعتها : التقرٌر . 66

  .نعين بو االنظمة الفرعية اجملاورة للنظام:  بٌئة النظام . 67


