
مب وا                                                                           داروا مما ا ، أو    

ـوادي                             ــالمركز الجامعي بالــ                                                        ة         دادة حذیفـــ: من إعداد األستاذ 1 

  تعریف الحاسوب: أوال

, ھو جھاز إلكتروني یقوم بتنفیذ العملیات الحسابیة والمنطقیة بسرعة تفوق سرعة اإلنسان بمالیین المرات
  .كما أنھ یقوم بمعالجة البیانات إلخراج المعلومات

  

  ما الفرق بین البیانات والمعلومات؟

  .عالجة لتصبح شیئا مفیدا ھي المواد األولیة للمعلومات التي تحتاج للم:البیــــانات

  . ھي حصیلة معالجة البیانات:المعلومات

  . ھي إجراء العملیات الحسابیة والمنطقیة على البیانات إلخراج معلومات:المعـــالجة

  :مثال

 من والیة الوادي إلى الجزائر العاصمة، للرحلة التابعة طائرةال أردت حجز تذكرة سفر على متنإذا 
 والتي تنطلق من مطار قمار بالوادي في تمام 30/12/2010: ئریة یوم الخمیس الموافق لــللخطوط الجویة الجزا

  مـــاذا تفعـــل؟. الساعة الثانیة بعد الزوال

  ماذا سیطلب منك صاحب شباك حجز التذاكر؟

  .یطلب بیانات الرحلة -

  وما ھي بیانات الرحلة؟

  ......الع وشركة الطیرانمطار اإلقالع، مطار الھبوط، تاریخ اإلقالع، ساعة اإلق

  وماذا فعل الموظف؟

  أدخل كل البیانات إلى جھاز الحاسوب ثم أجابني بأنھ یوجد مقعد واحد على متن ھذه الرحلة في الدرجة األولى

  أین ھي البیانات وأین ھي المعلومات؟

قالع، ساعة اإلقالع وشركة مطار اإلقالع، مطار الھبوط، تاریخ اإل:  البیانات ھي كل ما تم ذكره في بدایة المثال

  ......الطیران

  :والمعلومات ھي ناتج معالجة ھذه البیانات وھي

  ........ھل یوجد أماكن على متن الطائرة، عدد األماكن الفارغة، ما ھي الدرجة، رقم المقعد

 سار الخاص بالرحلةإذا بیانات الرحلة ال تفیدني بشيء إال إذا أدخلتھا في الحاسوب لتعطیني نتیجة عن ھذا اإلستف
  .وھذا ھو الفرق بین البیانات والمعلومات
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اإلسم،اللقب، تاریخ ومكان المیالد، (للتسجیل في شھادة البكالوریا یقوم كل طالب بإعطاء بیاناتھ الشخصیة: ســـؤال

 شبكة األنترنیت عند إعالن نتائج البكالوریا على. وبعدھا یتم إعطاء كل طالب رقم التسجیل الخاص بھ....... الشعبة،
  )المعدل، ناجح أو راسب والتقدیر(تقوم بإدخال رقم التسجیل لیعطیك نتیجة اإلمتحان لھذا الطالب

   إستخرج البیانات والمعلومات مم سبق؟-

  مكونات الحاسوب: ثانیا

  : من قسمین رئیسیین وھما الحاسوب جھازیتكون

  .Hardware(Matériel)المكونات المادیة   - 1

  .Software(Logiciels)) یةأنظمة التشغیل والبرامج التطبیق( المادیةالمكونات غیر - 2

   :Hardware(Matériel)المكونات المادیة  

  .........الشاشة، لوحة المفاتیح، الفأرة، السماعات : ھي كل شيء مادي وملموس مثل

   :Software(Logiciels)) البرمجیات(المكونات غیر المادیة

  : والتعلیمات المنطقیة المتسلسلة والتي تقوم بأداء وظیفة محددة مثلوھي مجموعة من األوامر

  .............الكتابة والطباعة، األلعاب، برامج الفیدیو،

 

  

  

  

  

  

  :تتكون من

 Unités d’entrée(Input Devices)     وحدات اإلدخال

  Unité de Sortie(Output Devices)  وحدات اإلخراج

  CPU وحدة المعالجة المركزیة

 Mémoire(Memory) الذاكـــــــرة

 Support de Stockage(Storage وسائط التخزین

Devices)  

  :تتكون من

  أنظمة التشغیل

 Système d’exploitation (Operating 

Systems)  

  البرامج التطبیقیة

 Logiciels d’application (Applications)  

  جھاز الحاسوب

Ordinateur 

  البرمجیات

Software 

  مكونات مادیة

Hardware 
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  المكونات المادیة: اثالث

  ut DevicesInpوحدات اإلدخال   -1

  ھي المكونات المادیة التي تستخدم في إدخال البیانات لجھاز الحاسوب ومنھا

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  put DevicesOut  خراجوحدات اإل -2

  :، مثلھي المكونات المادیة التي تستخدم في إخراج أو إظھار المعلــومات التي تم معالجتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Mouse الفــــأرة Microphone     مایكروفون

 Clavier    المفاتیح لوحة

 Scanner الماسح الضوئي   

 Lecteur  قارئ األقراص المضغوطة

CD 

     Baffle مكبر الصوت casque     سماعات الرأس

 Ecran LCD    شاشة مسطحة

 Imprimante    الطابعة
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 CPUوحدة المعــــالجة المــركزیة  -3

  وھو الذي یقوم ) المعالج(دة المعالجة المركزیة أو وح

  )أي إجراء العملیات الحسابیة والمنطقیة علیھا( بمعالجة البیانات

  .إلعطـــاء النتائج

  

  

  Memoryالذاكــــــــــــــرة  -4

  ھناك نوعان من الذاكرة

  : Random Access Memory (RAM)ذاكرة الوصل العشوائي 

  بیانات لحین معالجتھا أو تحتفظ بالنتائج بالRAMتحتفظ الذاكرة 

   محتویاتھا بمجرد إنقطاع RAM حتى إخراجھـــا، وتفقد الذاكرة 

   . التیار الكھربائي

  

  

  : Read Only Memory (ROM)ذاكرة القراءة فقط 

  التي توضع من(تستخدم ھذه الذاكرة في حفظ بیانات النظام األساسیة

  فقط أي أنھ ال یمكن تعدیل محتواھا وھي ذاكرة للقراءة )طرف المصنع

  . كما أنھا التفقد محتواھا بانقطاع التیار الكھربائي

  

  

  ؟ROM والذاكرة RAM أذكر الفرق بین الذاكرة :ؤالـــس

  Processor    المعالج

  RAM    الذاكـــــرة

 ROMالذاكــــرة   
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  Storage Devicesوســـــائط التخزیــــــن   -5

  :قت الحق، ومن بینھاالمعلـــومات إلستخدامھا في و التي تستخدم في تخزیـــن ھي المكونـــات المادیة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبعضھا یكون ............. المعالج، القرص الصلب،: المكونات المادیة إما أن تكون داخل ما یسمى بالصندوق مثل

  ................الفأرة، الشاشة:  إطار الصندوق مثلأي خارجمستقل 

   Case الصنـدوق -6

  بداخلھ على معظم مكونات الحاسوب الھامة كالمعالج والقرصویحتوي 

  الصلب وقارئ األقراص الصلبة وغیرھا ودورھا یتمثل في الحفاظ على

  المكونات المتوضعة بداخلھا من التلف واألتربة أي أنھ لیس لھا دور حیوي

  .في عمل الحاسوب كما أنھا تحتوي على مكونین أساسیین

    Hard Diskالقرص الصلب 

 وھو وحدة القرص الصلب
التخزین الرئیسیة في جھاز 

الحاسوب وتستخدم في تخزین 

مساحات كبیرة من البیانات 

 والمعلومات والبرامج 

    Disk Dur Externeقرص صلب خارجي  

ھو   الخارجيالقرص الصلب
ین وحدة تخزین تقوم بتخز

الملفات ونقلھا من حاسوب إلى 

آخر، وسعة تخزینھ كبیرة جدا 

   GO 500تصل حتى إلى  

    Floppy Diskالقرص المرن  

یستخدم في  القرص المرن

تخزین البیانات بمساحات 

   Mo 1.4صغیرة في حدود 

     CD ROMالقرص المضغوط 

ھو قرص القرص المضغوط 
ضوئي یستخدم في تخزین 

 Mo 700البیانات في حدود 
   أو أقل ولمرة واحدة

     Caseالصنـــدوق 

     Flash Memoryذاكرة الفالش 

ھي وحدة تقوم ذاكرة فــالش 

بتخزین الملفات ونقلھا من 

جھاز حاسوب إلى آخر، 
 Mo 64وتتراوح سعتھا من 

   Go 16إلى أكثر من 
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     lyppuSPowerوحدة الطاقة  -

  .والتي تعمــل على تزوید مكونـــات الحاسوب بالكھرباء

 

  

  

  

     Motherboardاللوحـــة األم  -

  أجزاء الحاسوب المادیة للقیام على مستواھا یتم الربط والتنسیق بین كافة 

  بوظائفھا على أحسن حال،ولھذا أطلق علیھا إسم اللوحة األم إلحتضانھا 

  ط المباشر أو عن طریق كوابل الربطبالربلجمیع مكونات الحاسوب وذلك 

  

  البرمجیـــات: رابعـــا

 مجموعة من األوامر والتعلیمات المنطقیة مصطلح عام ُیستخدم لوصف Software برامج الحاسوب أو
  . أو برامج تطبیقیةء مھمة معینة وھي إما أنظمة التشغیلالتي تكتب بلغة برمجة خاصة ألدا

   ating SystemOper التشغیـــل أنظمـــة -1

 المسؤولة عن إدارة  ھو مجموعة من البرامج OS وتختصر إلى Operating Systemنظام التشغیل 
نھ مضلة لتشغیل برامج ستخدم وعتاد الحاسوب، ویمكننا القول أ الحاسوب،ویمثل وسیط بین المبرامج والعتــاد

، الذاكرة، القرص الصلب(یص مصادر الحاسوب المستخدم، یقوم نظام التشغیل بالمھام األساسیة مثل إدارة وتخص
، ترتیب أولویة التعامل مع األوامر، التحكم في أجھزة اإلدخال واإلخراج، تسھیل )إلخ...الوصول لألجھزة الملحقة

  .الشبكات، وإدارة الملفاتالتعامل مع 

  

  

  

  

  

  Power Supplyوحدة الطاقة 

 Motherboardاللـــــوحة األم 

  

   

 مثل دور المترجم الذي یجید التحدث بعدة لغات فھناك لغة دور نظام التشغیل
وبدونھ ال یعمل الحاسوب ألنھ ال یوجد . لمادیة، لغة البرامج، ولغة المستخدمالمكونات ا

فھو   بینما الھدف الثانوي) المستخدم– البرامج –العتاد (تفاھم بین ھذه العناصر الثالثة 
 . المادیة بطریقة فعالةاستخدام مكونات الحاسوب
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  :وأنواع أنظمة التشغیـــل كثیرة ومتنوعة وأشھرھا

  نظــــــام الدوسMS DOS    

  نظــــــام الویندوزMS Windows 

  نظــــــام الماكنتوشMAC 

  نظــــــام لینكـــسLinux 

  یونیكس نظــــــامUnix 

  Applications البـــــرامج التطبیقیـــة -2

ھي البرامج التي تؤدي وظائف محددة حسب طلب المستخدم مثل برامج الكتابة والطباعة وبرامج معالجة 
بھا أو بدونھا یعمل الحاسوب وتختلف البرامج من حاسوب آلخر بناء على نوعیة عمل . األلعابالفیدیو وبرامج 

  :المستخدم، ومن أشھر تلك البرامج

   مجموعةMicrosoft Officeبمختلف إصداراتھا ومن بینھا  :Word, Excel, Power 

Point,……     

  برنامجWindows Media Player 

  برنامجInternet Explorer 

 نامج برMS Movie Maker  


