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 - معسكر – مأموڗ  مكيوي  ثانويغ

ــــامڤض امعلڤماتيغ  امادع :  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ڤٵ :ــ

 تجميع الحاسوب

  بيئغ التعامل مع الحاسڤب      : 01امجال 

 اأقسام
  تجميع الحاسڤب    : 02الوحٖع 

 2أ د  ت 1أ د  ت 6ٵ ػ  ت

 

 تعريف الحاسوب :  بت

ٚجمغ للكلمغ اانجليڈيغ  ٚبيغ بعٖع أسماء :  ب……………مشتقغ من الفعل  (ب………… )كلمغ حاسڤب هي ت ٚجمـ الګ الع بمعن يحسظ ڣ ت
 ب ب……………………………………………، بب………………………………، ب……………بب…………

ٛ الكتڇڣني يقڤم  ٙع عن جها ٙها ڣ استعمالها ڣقـ الحاجغ ب ……………………، ب………………امعلڤماػ،  بب…………………ڣ هڤ عبا  قصٖ اظها
 الحاسڤب الشخص  ب  PC  :Personnel Computerيسم ك٘لڊ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
 مكوناػ الحاسوب :  ب2

دخاڋ  ٙ ڣ ا ب…………………بب…………، …………………………يقڤم الحاسڤب ب  ب …………………………………ظها
 ڣحٖاػ أساسيغ هي : 3يمكن تقسيږ الحاسڤب الګ  

 ڣحٖاػ اادخال  2بت
 ڣ حٖع امعالجغ  2ب2
 ڣحٖاػ ااخراج  2ب3

دخاڋ امعلڤماػ لڤح ڣحٖاػ اادخال :  2بت ٜع الت يتږ من خالها   ع امعالجغ ڣتتمثل في : ٖڣ هي اأجه
 

 : (Le Clavier/Keyboard ) لوحغ امفاتيح  2بتبت
ٛ الحاسڤب ب..ببب…بب………أڣ  ب…بب…بب……بتتكڤڗ من    دخاڋ امعلڤماػ الګ جها

ٚ عليها ديمكننا  النق  ب ب………ب…بب…… أڣ  بب…..…بب……بببب، ……بببب…..ب…بخاڋ من 
 

ٙع 2بتب2  : (La Souris/Mouse)  الفأ
ٚ  ،………ب…يتږ استعمالها يٖڣيا للتأشيڇ ڣ  ٛٙ أيس ٛٙ أيمن ڣ  ٚ  تحتڤڬ علګ  ٚ داخل الناف٘عڅ ڣ عجلغ بامنتصڀ لتح ش       بام

 نڤعاڗ :ڣهي                  
ٚع :   ٙع الك ٙعفأ ٚيڊ الفأ ٚع تٖٙڣ عنٖ تح  بٖاخلها ك

ٚع اڗ الك ٚ حسظ دٙڣ ش                      ب حين تتغيڇ ڣضعيغ ام

ٙع الضڤئيغ :                 ٙع الفأ  تعتمٖ علګ شعاٵ ضڤء الليڈٙ أسفل الفأ

ٚيحغ الكتڇڣنيغ                     ينعك٠ من علګ السطح ڣ يتږ استقبالڢ علګ ش

ٙع البلڤتڤف الغيڇ مڤصڤلغالح لتحٖيٖ                                                   .امبٖأ  بنف٠   بكابل تعمل ٚكغب فأ

 
 

 

………………….. ………………….. 
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………………. ………………. 

…………………………………
….  . 

……………………………………. 
 . 

……………………………………. 
 . 

 :  (Microphone PC)ميكرڣفوڗ ا 2بتب3
ٛ يتصل بالحاسڤب ڣ يقڤم  دخاڋجها ٛ  ببببببببببببببببببب ب ٚنامج خاص الګ الجها ٜين الصڤػ بڤاسطغ ب  ب يتږ تخ

ٚامج امحادثغ ڣ مڤاقع التڤاصل ااجتماعي ب  ڣ سماعڢ عبڇ السماعاػ ب يستخٖم في في ب
 
  هڤ نڤعاڗ :(Scanner PC)اماسح الضوئي   2بتب4                  

ٚع اأعمٖع     :ماسح يٖڣڬ    ماسح ضڤئي مكتب                         يسم بقاٙ شف

        lecteur de code à barre       ٚد ڣضع بببببببببببببببببببببب بٖاخلڢ ڣ الضغط علګ    Scanner يمسڊ باليٖ ڣ يتږ مسح               بمج

ع بڤاسطغ الضڤء ال٘ڬ يشع منڢ               ٜڗ داخل                            فتظهٚالصٙڤ              . الحاسڤب تنقل نسخغ منها ڣ تخ
                          امعلڤماػ علګ الشاشغ ب                                                                   

                 
 

 
 : (Webcam)كاميرا ڣيظ                     : (Caméra Numérique ;Digital Camera: الكاميرا الرقميغ  2بتب5

ٚع ببببببببببببتحفٴ   التڤاصل تستخٖم ببڇامج امحادثغ ڣ بمڤاقع                    فا١، حين يمكن نسخها  ڣ الفيٖيڤهاػ داخل ٗاك

ٚع  ٙبط ه٘ه الكاميڇا مباش     ااجتماعيب تكڤڗ مٖمجغ في الحاسڤب               بالحاسڤب    علګ القٚص الصلظ للجهاٛب يمكن 

     

 

  
 

 : (Crayon Optique)قلږ ضوئي                                                             (Panneau Tactile)شاشغ مسيغ  2بتب6
 يستخٖم بٖيا عن اأصبع عنٖ استخٖام                                   تڤجٖ بالحڤاسيظ امحمڤلغ،يتږ استعماڋ ااصبع للتنقل       

ٚيڊ علګ  اللم٠ بشاشغ                    ه٘ه اللڤحغ ب                                                           ڣالتح
 
 

 

 
 
 

ٙ ڣحٖاػ ااخراج :   2ب2 ظها ٚاه أڣ  خ ٜع الت يتږ من خالها   بعٖ امعالجغ ڣتتمثل في :  بببببببببببببببببببببببببببببببڣ هي اأجه
ٛ  يقڤم بطباعغ امعلڤماػ:   (Imprimante ;Printer) الطابعغ 2ب2بت اځ  الطباعغ ب  جها  علګ اٙڣ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

……………….. 

………………. …………………
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…………………………….. 
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……………………
 بب…………

……………………
 بب…………

 .بب…………………………………… ……………………………………

 

 بب………………………………

 بب………………………………

 بب………………………………

……………………………
 بب…

……………………………
 بب…

……..

……
بب…

     :   (Haut parleur PC)  مكبر الصوػ                                                                              :   (Ecouteur)السماعغ  2ب2ب        2      
 

      
 

ٛ عٚض   :   (Ecran)الشاشغ  2ب3ب2               بعٖ معالجتها  ب……………………ڣ  ب………………، ب………………جها
 

 

                                                                           
 

 

  
            
ٜيغ   2ب3             ٜين، امعالجغ ڣ غيڇها ب  ،………………………………تسم :  (Unité Centrale) الوحٖع امرك  حين تتږ فيها كل عملياػ التخ

 
 : ٜيغ ٙجي للوحٖع امرك  (، ٗڣ ڣجهيڗ أمامي ڣ خلفي بب……………………………صنٖڣځ معٖني ) الشكل الخا
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  : خصائ٨ امعالج الٖقيقCPU 
ــــــ :  يتميڈ امعالج الٖقيڄ بــ

ٚعغ تنفي٘ امعلڤماػ ڣ ي -  ب   GHZأڣ  MHZقاٝ بـــ : س

 التسميغ ب -

 

 
 
 
 

   : ڣحٖع قياٝ ال٘اكرعRAM 

 

ٚع من خايا، بحين كل خليغ تعادڋ بيتا ڣاحٖا )   ٚ ڣحٖع ب( من البياناػ    بب……………تتكڤڗ ال٘اك  ، ڣ هي أصغ

ٚع   ……………هي  الڤحٖع اأساسيغ                                      ب1 ,0 ڣأساسها ثنائي، أڬ ڣ هي ڣحٖع قياٝ ال٘اك

ٜ ب         ..……………                                ٙم ٙقږ أڣ  ٚف ڣاحٖ أڣ  ٜين قيمغ ح  هي امساحغ الكافيغ لتخ

 

 Octet (Byte)  ت   =  …………… Bitsببببببب 

 Kilo octet (Ko) ت    …….……….. octet =  

 Mega octet (Mo) ت   =…….……….. Ko 

 Giga octet (Go)   ت   =…….……….. Mo 

 Téra octet (To)   ت    =…….……….. Go 

 

 
ٙس ي  ة4ص  2ةالتمرين   :من الكتاب امٖ

 
 قږ بالتحڤياػ التاليغ : 

 
64Kilo octet (Ko)                ج    بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببOctet     
 Mega octet (Mo)ج    ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب           Giga octet (Ko) ةة5                

                 2  Téra octet (To)             ج    ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ( Kilo octet (Mo 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

1HZ KHZ MHZ GHZ 

1 ………. ……………. ……………………. 
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  : ٜيغ  امكوناػ الٖاخليغ للوحٖع امرك

 أهميتڢ طريقغ توصيلڢ بالحاسوب ڣظيفتڢ اسږ امكوڗ 

ٚباء علبغ ال  (Bloc d’alimentation)تغ٘يغ بالكه

ٙ امتڇ  ٚ  ليستخٖم يحڤڋ التيا  دد الګ مباش

 ب الحاسڤبفي تغ٘يغ كامل مكڤناػ 

ٚباء  ٛ  بالكه  لڢ مكاڗ بالعلبغ ڣ هڤ ال٘ڬ يڤصل الجها

ٚيڄ كابل  ٙ الطاقغ في الحائطعن ط  ب  قادم من مصٖ

 
………………………………………… 

 (Carte Mère ;Motherboard) اللڤحغ اأم

ٚبط كل مكڤناػ الحاسڤب  ٙع عن شقڤځ ت  عبا

  ،الٖاخليغ ببعضها  لتبادڋ البياناػ فيما بينها

ٚاهكما يتږ تڤصيل   ڣحٖاػ اادخاڋ ڣ ااخ
ٚيڄ مناف٘   ب  بڤاسطغ كاباػ عن ط

ٜيغ ڣ يتږ تثبيـ كل امكڤناػ  ٚك تثبـ داخل الڤحٖع ام
 ڣ يتږ تڤصيلالشقڤځ  داخل عليها ڣ ٗلڊ الٖاخليغ

ٚڥ بامناف٘ ب  الڤحٖاػ اأخ

 

………………………………………… 

  (Microprocesseur)  الٖقيڄامعالج 

 CPU  (Unite Centrale de Traitement)يطلڄ عليڢ  

  لحاسڤب، يقڤم  بالعملياػايمثل عقل 

 الحسابيغ ڣ امنطقيغ ڣ تنفي٘ البڇامج          

 التطبيقيغ معالجغ البياناػ ب 

 ثبـ داخل الشڄ الخاص بڢ في اللڤحغ اأم بي

 
………………………………………… 

ٜيغ ٚك ٚع ام  ال٘اك

 (Mémoire Centrale ;Central Memory) 

ٚع حيغ ال  RAM  (Random Access Memory )٘اك
ٜڗ امعلڤماػ أثناء امعالجغ  - ٚع تخ   ٗاك

ٚعغ الڤصڤڋ الګ امعلڤماػ   -  س

 تڤفيڇ امعلڤماػ للمعالج          -

ٚبائي - ٙ الكه ٚد انقطاٵ التيا  تمحګ بمج

 ………………………………………… بتثبـ داخل امقب٠ أڣ الشڄ خاص بها في اللڤحغ اأم 

ٚع اميتغ   ROM  (Read only Memory )ال٘اك

ٜين فيها - ٚاءع فقط، ا يمكن التخ ٚع للق  ٗاك

 امعلڤماػ مننها محتڤاها ثابـ ڣ ا يمكن ح٘ف -

ٚامج تشغيل  - ٚف علګ  الحاسڤبتحتڤڬ ب  للتع

 جميع مكڤناتڢ ب          

ٚاه اأساس  -   BIOS  تحتڤڬ علګ نظام اإدخاڋ ڣ اإخ

(Basic Input Output System) 

ٚكغ امصنعغ للڤحغ اأم ڣ هي  مصممغ من قبل الش
 مثبتغ ڣ ا يمكن تغييڇها ب

 
………………………………………… 
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 أهميتڢ طريقغ توصيلڢ بالحاسوب ڣظيفتڢ اسږ امكوڗ 

 ػ الٖاخليغ البطاقا

 (Carte Reseau ;Network Card)بطاقغ الشبكغ : 

ٚبط مجمڤعغ من الحڤاسيظ مع بضعها البع٬ لتكڤين ما يسم  تسمح ب
ٙبطڢ باانتڇنيـ عبڇ خط الهاتڀ ب هي نڤعاڗ : سلكيغ ڣ ا سلكيغ   بشبكغ أڣ 

 

 

 
 

تثبـ بالشڄ الخاص باللڤحغ اام ڣ تڤصل بكابل 
 الهاتڀ  ب

 
………………………………………… 

 (Carte Graphique ;Graphic Card):  بيانيغ أڣ العر٩ امرئيبطاقغ 

ٙ امعلڤماػ بعٖ امعالجغ  ٚ ض ڣ اظها  تتميڈ بـــ :  يتږ تڤصيلها بالشاشغ لع

ٚع خاصغ ب -  لها ٗاك

ٚسل صٙڤ الګ الشاشغ ب -  ت

ٚع ميتغ خاصغ بها ب -  لٖيها ٗاك

 تثبـ بالشڄ الخاص باللڤحغ اام ڣ تڤصل بالشاشغ  ب

 
………………………………………… 

  (Carte Son;Sound Card):  الصوػبطاقغ 

ٚيڄ     ٚاه الصڤػ عن ط  يتږ من خالها ادخاڋ ڣ اخ

ٚڣفڤڗ   أڣ مكبڇ الصڤػ اڣ السماعاػ ب  ٙبطها باميك

 

تثبـ داخل الشڄ الخاص بها في اللڤحغ اأم ڣ تڤصل 
ٚڣفڤڗ أڣ مكبڇ الصڤػ أڣ السماعاػ  ب  باميك

 
………………………………………… 

ٜين ٜين  (Unitres de Stockage ;Storage Units):  ڣحٖاػ التخ ٚاص الت يتږ تخ قتغ بب………………………………هي اأق  ب  ڣ البڇامج فيها بصفغ دائمغ أڣ م

  (Disque Dur ; Hard Disk) القرص الصلظ : 

ٜين البياناػ، امعلڤماػ ڣ  ٚئيسيغ لتخ هڤ الڤحٖع ال
ٚعغ ب هڤ نڤعاڗ :  البڇامج سعتڢ كبيڇع ڣ ا يتلڀ بس

 

 

 

 

 

 

 

IDE/SATA ٚيڄ كابل  يڤصل باللڤحغ اأم عن ط
ٙڬ بالحاسڤب  ٚڣ ڣ هڤ ض Externe ٙجي  ڣ هناڅ نڤٵ خا

ٜين الثانويغ قتا ب ڣحٖاػ التخ ٜين امعلڤماػ فيها م ٚاص يتږ تخ  :  هي مجمڤعغ من اأق

 

 ) ( CD ROM: القرص امضغوط

ٚڬ يستخٖم أشعغ الليڈٙ   هڤ قٚص بص

ٚاءع   في تسجيل البياناػ ڣ يتږ ق

 البياناػ بڤاسطغ القاٙ الضڤئيب 

ٚيڄ   ا يمكن الكتابغ عليڢ اا عن ط

 ب (Graveur)التاسخ 

 

 (DVD): قرص امرياء امرئي

 (Digital Video Disk)هڤ قٚص متعٖد الخٖماػ 

ٜين البياناػ  يستعمل لتخ
  GB 5ب8سعتڢ تصل 

 يمكنڢ تسجيل امعلڤماػ في

 جهغ ڣاحٖع أڣ في  
 جهتيڗ ب

 (Flash Drive ; Cle USB): فاش ٗاكرع

ٚڅ  Amovible ) (تٖعګ فا١ ديسڊ ڣ هڤ قٚص متح

 USBمنف٘  يتصل بالحاسڤب عبڇ 

ڗ   صغيڇ الحجږ ڣ خفيڀ الٛڤ

 سعتڢ كبيڇع ڣ سهل النسخ منڢ ڣ اليڢ

 كثيڇ اإلتقا٭ للفيڇڣساػ،حساٝ للصٖماػ ڣ يتلڀ
 (Carte Mémoire ; Memory Card): بطاقغ ٗاكرع

ٜين في الهڤاتڀ  ٚع تستعمل للتخ  ٗاك

ٙع عاليغ علګ  الحڤاسيظ ببب  لها قٖ
 5 التخزين و ا تحتاج للطاقة . 



 


