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  المحاضرة األولى -
 

 informatique تعريف  اإلعالم اآللي 2

هي ت ماولمعلاجيا ولوفتكن ،بولحاسز اجها قيطر نلية عآيقة طربت ماولمعلايسمح بمعالجة  معل وه
جميع  لتشمويثة دلحت االتصاالا طسائوو بسياولحواقيقة دلت انياورإللكت: انبياف طرألاثالثي ج مادنا

 ليًا.ت آماولمعلاول ادلمتعلقة بتات مجيارلبوا ظملنة وازألجها

 تعريف الحاسوب 2

آللة ا فيرلتعا اذه ليشمولية. آيقة طربت ماولمعلاعلى معالجة درة لة قاآ لعلى كب ولحاسا مسا قلطي
ى، ... رلكبت اكارلشا يبساوح، لمكتبيةا الحواسيب، لةولمحما الحواسيبل، ولمحما فلهات، الحاسبةا
ام دستخع اشا دق، و COMPUTERية زإلنجلياجمة للكلمة رتهو ب ولحاسأو ا سبلحااو . كلذ رغيو
 مإلساضع ومنها و ...حسبأي  COMPUTE للفعا نم اشتقتلتي ا Computerية زإلنجليالكلمة ا

ي ذلأي ا Ordonnateur للفعا نفهي مشتقة م Ordinateurنسية رلفالكلمة اما ب ، أوبية حاسربالع
 .رآلمأو ا رألماي طيع

 استخدامات الحاسوب.  3

ل عماأفي  دحز وامه كجهاادستخامكانية ى إرألخة ازألجها نع يميزهفما ة ديدعت ماادستخب اوللحاس
م د: فمثال يستخدحيولل اإلستعماة ذات ازألجهابقية ف على خال كل، وذهارحص بلصعا نمدة دمتع
 :بها م لقياا بللحاس نلتي يمكل األعماا نمع، ولالستما ويادرلة، أو ادللمشاه طفقز لتلفاا

 عة.رلسواقة دلا نجة عالية مردبت سساؤلمت واكارلشاد وارحسابية لألفت بعمليام لقياا_ 

 .د ألبعاالثالثي اسي دلهنا مسرلا لمثة دمعقل بأعمام لقياا_ 

 .ت كارلحت واماوسرلاباعة طو مبتصميم لقياا_ 

 باعتها.طات ودلمستنت وااباطلخوا لسائرلا قبتنسيم لقياا_ 
 



 . ويدلفية ادمشاهوتية ولصاع طللمقاع لسماا_ 

رلمختلفة امية وليا دئارلجابتصفح م لقياا_    تنرإلنتا قيطر ننية عورإللكتا لسائرلل اساوا 

 

 . أجيال الحاسوب4
 
ان دفي ميرة جباات زقف تتمن رلقا اذه نلثاني ما فلنصل اماتية فخالولمعلرة اوثون رلعشن ارلقا دشه

 .دلألبو ملعالاجه ت ورغي بسياولحا

 
 م(1957-م1951ول:) ألا للجيا

 

ة طساوصنع بي ذلا و ( the UNIVAC )ـ بف رعي ذلب واوحاسأول  رهظ 1951م في عا_ 
زن ولا لثقيو ملحجا ركبين كاو) Vacuum Tubes, tubes à videsغة )رلمفت الصماماا
بائية راقة كهط كيستهلن كاولحالي ا تقولافي م دلمستخب اولحاسا نم را بكثيطبأعته رسو
بالتالي م زيلارة ورلحا نمة ركبيت عنه كميا دلوبالتالي يتت ولصمامال استعماا ببسبة ركبي
 اء.وه فتكييات دحام ودستخا

 عمالها.ألى إ بسياولحابإضافة  IBMكة رش تقامم  1953م في عا_  ·
·  

 م(1963-م1958لثاني:)ا للجيا

 لقوأحجما  رصغن أكاي ذلوا Transistorر ونسستارلتام ادستخاحلة رلما هذهفي  مت
 .اءولها فتكييام دستخا لقولمنبعثة ارة ارلحا تبالتالي قلواقة طستهالكا للا

 م(1969-م1964:)ثلثالا للجيا

مجة  دلمانية وراللكتارات ادبالر ونسستارلتال ادباستبب ولحاسا اومصنع أدما بدعن للجيا اذهأ دبتا   
صبح أ كلذبن وولسيلكا نعة مومصنة رقاقة صغيركاملة في  نيةوراللكتا رئوادله اذضع هوتو



وذا  للتشغيء اثناارة أرح لق، وأاقةطستهالكا للا لقع، وأرسوأحجما  رصغوأثباتا  ركثأ للجيا اذهب وحاس
 .نبالنسبة للمصنعي لقأتكلفة 

  م(1990-م1970بع:)ارلا للجيا

قاقة رلاوهذه   Microprocessorلمعالجا مع لللتعامرت طوقاقة خاصة ر للجيا اذفي ه رهظ
 نية.وراللكتة ازألجهافي  يضاأ استخدمت ة ورلصغيالشخصية ت الحاسباالصنع  استخدمت

 (إلى يومنا-م1991) :سلخاما للجيا
 
لتشعبية ا طبوارلد ابإيجاأ ديب ثحي طبارلتت واالتصاالا ربعصف رما يع وهولحالي ا للجيا وها ذه .

ف رال تعتة رية صغيرق ملعالا نم تلتي جعلوا world wide web (www)  تيةولعنكباللشبكة 
 لثقافية.والسياسية وافية ارلجغود ادبالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المحاضرة الثانية
 
 
 Les logiciels البرمجيات  1
 نعيوعامة ن زنمي، وعملية عليهأي  ذتنفيب وولحاسل التي تسمح باستغالامج ارلبا لهي كت مجيارلبا
 ت:مجيارلبا نم

 Les systèmes d’exploitation أنظمة التشغيل: 2.2
 

بائية( ركهدارات  نعرة )عباد لعتاا نة بيطساولافهي ب، ولحاسا لعمليا تشغي ننها ال يمكودلتي باهي و

 :دعليه فنج لتشتغي ذلب اولحاسا بحس للتشغيامة ظند أدتتع. وللمستعموا

 Windows mobile))لةولمحما فتاولهوا بلجيا بسياوح لمج تشغيارب_ 

 Windows XP, Windows 7, Linux).ل: لشخصي )مثاب اولحاسا لمج تشغيارب_ 
 Windowss server 2003, Windows server).0222 ل: )مثات عازوللم لمج تشغيارب_ 
 الحاجة. بحسو بلطلا قفدة وعار طوتم واظن لخاصة بكن وتك، ولصناعيةامة ظلألن لمج تشغيارب_ 
 

 Les logiciels d’application: البرامج التطبيقية 2.1
 ت.إلستعماالا فلمختل للتشغيم ااظتثبيتها على ن ملتي يتامج ارلبا فهي مختلو
 
 ، ...(Wordوورد )مثال : ص ولنصامج معالجة ارب_ 

 ، ...(.Excelول دلمجا)مثال: اول دلجت والحساباامج ارب_ 

   (Gestion de paiee/  personnel).نفيوظلمت املفا رتسيير ووألجا رمج تسييارب_ 

 … ,Photoshop).)مثال: ويدلفير واولصامج معالجة ارب_ 
 
 :للتشغيامة ظنأن أبينهما ق رلفوا



تثبيتها  نبيقية ال يمكطلتامج ارلباحتى و ،نهاودبب ولحاسا لتشغي نال يمك ثية حيوررض_ 
 نيمكة: ظ)مالحب ولحاسافي  دحوا لتشغيم اظن ليستعمو ،تمثب لتشغيم اظند وجون ودب

 ع (،قالإ لك دعن دحم وااظنام دستخى اوس نال يمك نلكم اظن نم ركثأ تتثبي

 ـ:بيقية فطلتامج ارلباما أ

 نمود دمح رغيد دع تتثبي نيمك، ولحاجةا بحس تتثبو ،تثبيتهاب دون ولحاسا لتشغي نيمك
 ب، .....(.أللعا، اويدلفيامج اربص، ولنصا ريرمج تحارمج )بارلبا

 
 Les composants de l’ordinateurمكونات الحاسوب 

 فتصني نهنا يمك نم، لمعالجةت اعمليا لفيها ك متت ثلفعلي حيب اولحاساية زكرلمة ادحولا رتعتب    
ات دحولة المسما، والة بهاوصولمت اناولمكواية زكرلمة ادحولت اناولى مكب إولحاست اناومك
 يةطلمحيا
 
 Les unités d’entréeل خادإلا وحدات 1

 منها: ركذنوية( زكرلمة ادحولب )اولحاسز الى جهات إماولمعلل اخاإدفي  لتستعم لتياهي و

 Le clavierلمفاتيح احة ولأ. 

تصميمها  ذخأ مت دقب وولحاسز الى جهات إماولمعلل اخادإلأزرار عة ومجم نمن وحة تتكول نعرة باـع
لمفاتيح احة ول نمن عاون دجوستعماال. يا رألكثا قفوفيها وف رلحاضع و مت، ولكاتبةاآللة ا لشك نم

ية زإلنجليالمفاتيح احة ولو AZERTYنسية رلفالمفاتيح احة وهما لوف، ورلحاضع وتم بحس
QWERTY نلشكليا نم لشك لك نلى موألوف ارلحاهي ، و. 

 
 La sourisرة لفأب. ا

 مالحقا تو دحزر واعلى ى وتحت تكانرة ولفأاع ارختا مت (Dispositif de pointage) رلنقة ادحأو و

 ر.زلا اذمج بها هودبعجلة  طسوألر ازلال ادستبا مت ملى ثالثة ثزرار إألد ادعدة ياز

 هي:رة ولفأا نم نعيونك هنا للعمامبأ  ثحي نم



 
كة رلحامع ور دخلها تة دارعلي كرة لفااكة رفي ح ديعتمو (La souris à boule):ة رلكرة افأ ·

 .نتيدمتعام نتيرصغي ننتياطوساكتها علي رح رثؤتو
 

رة لفاا لسفأ زكرلمر ازلليء اوض نمع علي شعا دتعتم La souris optique):ئية)ولضرة الفأا ·
 نية.ورلكتإيحة رستقباله على شا ميتوح طلساعلى  سينعك

 

 :دلمفاتيح فنجاحة ولرة ولفأت اصالو ثحي نما مأ

  .ضلمنخفاها رلسعن آلا دمستعملة لحال زيمة ال تدصلة قوهي و PS2صلة و ·
ة رمباش للتي تعم، أي اPlug and playت لملحقاا نهي موعتها رلشائعة لسا USBصلة و ·

 ب.ولحاسا لتشغيدة عاإلى إلحاجة دون اكيبها رت دعن
 ،Infra rougeاء رلحما تتحت جاولما لمثت جياولوعلى تكنة دلمعتمالآلسلكية ت اصالولا ·
·  

  Le scannerج. الماسح الضوئي 
 

بيعتها ط نلها مويح ثحيب، ولحاسالى إ قثائولل اخاإدفي م ديستخ (Scanner)ئي ولضالماسح ا

 ب.ولحاسا لخدامعالجتها وينها زتخ نحتى يمك Digital ou numériqueقمية رة رولى صإقية رولا

 La cameraد. الكاميرا 
 

اء وس ويدفير أو وص ذألخب ولحاسز اصلها بجهاو ميت ويدلفياع طمقار وولصط التقااسيلة وهي 

 قبة.ارللمأو  تنرألنتا رعبل لإلتصا

 

 

 



 المحاضرة الثالثة ) تابع مكونات الحاسوب(

 Les unités de sortie  اإلخراج. وحدات 2

 لخدا ذعلى ما ينفع الطإلالتي بفضلها يمكننا واألساسية اج ارإلخة ادحوهي و L’écran:أ. الشاشة 
 هي:ت وجياولوتكنة دع دجوتب. وولحاسا

شاشة أو  CRT cathode ray tube ou Ecran à tube cathodique):ع ) ولنا نلشاشة ما_ 

  شاشتها نسبيا. رصغوحجمها  ربكب زيمة تتميدلقت الشاشاا نمع وي. هي نطلمهبع الشعاا

 LED ــلاشاشة  LED:ع ولنا نلشاشة ما LCD liquid crystal display :ع ولنا نلشاشة ما _ ·
 .لفضءة أضاإ رفوت فهيء، ولضر ادفي مصف الختالا نلك LCD هي شاشة

 
 Les hauts parleurs ب. مكيرات الصوت

ع سماا ذكو للتشغيم ااظها نردلتي يصات اوألصع اتسمح بسمات ولصاج ارخات إدحوهي و

 تية.ولصاع طلمقاا فمختل
 

L’imprimante    ج. الطابعة 

ة دع دجوتب. ولحاسز اعلى جهادة وجولماقمية رلت اماولمعلا نقية مورنسخة اج ربإخم وتقة دحوهي 
:دفنج رلحبابها  قلطلتي تايقة طرلا بحست ابعاطلا نماع ونأ  

يةرإلبالطابعات ا  

ثلنفاا رلحبا طابعات  
 طابعات الليز

 
 
 
 
 



 
 

Les composants de l’unité centrale . مكونات الوحدة المركزية  3  

Boitier ou châssis   الهيكل 1.3

ل زلعدور اله أن كما ب. ولحاسز اخلية لجهاادلت اناولمكاكافة ي ويحي ذلاني دلمعا ملجسا وه

 خلية.ادلت اناولمكاإلشعاعي لحماية واتي ولصا

، يةذلتغ، اةوطلمضغاص ارلمخصصة لألقا نألماكد ادعد، ألبعا، املحجا رمعايي قفو للهيكر اختياا ميت
 ملتصميا رمعاييره ختياافي م وليا لخدكما ، (Les connectiques de façade)جهة اولت اصالو
ءا زج ذحياتنا فأخ نمءا زصبح جأ دحوم لله شك لمخصصا للعمزا جهان كاي ذلب اوفالحاسان. وأللوا
 ل.زلمنث اثاأمع ءم يتالأن  بجي وذلر اويكدلا نم

 La carte mèreم ألاحة وللا 2.3

 للحامافهي ب ولحاسز األساسي لجهان اولمكا (Mainboard ou Motherboard)م ألاحة وللا رتعتب

ي وتح (Circuit imprimé)ة رعة كبيوبطمدارة  نعرة فهي عبا، بينها لصولمت واناولمكالجميع 

 ، ... (لمعالجة، اركاذلائح ارشاد، دإلمتت ااقاط)بة زألجها فلمختلت صالوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le microprocesseur . المعالج  3.3  

ل أنونقرة ولصا بيرلتقو دده.رلمعالج بتا زيتمي، لمعالجةت افيه عمليا متت ثحيب ولحاسا لعق ريعتب  

لمعالج حاليا ا بكيرت ميتمليار عملية في الثانية،  4.3جيغا هرتز، ينجز  4.3المعالج الذي يمتلك تردد 
 socketضع يسمى  وفي مم ألاحة وللاعلى 

 (Radiateur)د رقه مبوفدة ضع عاوته ير دارارتض بفلتجنارة، رعنه حر دلمعالج تصا لعم دعن
 (Ventilateur).قه وحة فورلى مإباإلضافة ارة رللحا دصال جيوم نويكن دمع نمن ومك

 La mémoire centrale الذاكرة المركزية  4.3
ي ونها تحة أي أرمتبخة ركذافهي ، RAMتسمى ولكتابة اءة وارللق، mémoire viveحية ة ركذاهي و
 نة فيها.زلمخت اماولمعلا لاعه تختفي كطنقد اربمج، وبائيرلكهر التياد اوجوفي  طفقت ماولمعلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le disque dure  القرص الصلب 3.3
ب وبالحاست ماولمعلا ففيه مختلن زنه تخأ ثحي، La mémoire de masse ملحجة اركذايسمى و

 للعالية )تصاينه زاقة تخطلولحية ة اركاذلا سبائي عكرلكهر التياع ااطنقاحتى مع ت ماولمعلاه ظلحف
 كتي(أوجيغا  500لى إ

 

 
 
 

يحتاج الحاسب إلي استرجاع وتذكر المعلومات التي يتعامل معها تماما كما يحتاج اإلنسان كذلك لذا 
يجب حفظ المعلومات إما مؤقًتا أو بصفة دائمة.تعالج المعلومات ثم تخزن في صورة رقمية باستخدام 

(.ونحن في حياتنا نستخدم النظام 2،  2النظام الثنائي، وهو النظام العددي الذي يستخدم رقمين فقط)
 (9العشري الذي يستخدم عشرة أرقام )من صفر إلي 

 
 : وحدات القياس في الذاكره : تقاس سعة الذاكرة بالوحدات األساسية األربعة اآلتية

 

 البايت Byte :البايت( من ثمانى خانات )بت( تتكون Bit )  اى رقم ثنائى والتى يمكنها تمثيل
 .(2،  2الثنائيين )الرقمين 

 الكيلو بايت Kilobyte: KB  = بايت 2203والكيلو بايت الواحد. 
 الميجابايت Megabyte : الميجا بايت ) اختصار M أو MB = 1024كيلوبايت . 
 الجيجا بايت Gigabyte:الجيجا بايت ) اختصار G أو GB = 1024 ميجابايت . 



 قائمة البحوث 
 Les systèmes d’exploitation أنظمة التشغيل:. _ 2

 
 Windows mobile))لةولمحما فتاولهوا بلجيا بسياوح لمج تشغيارب_ 

 Windows XP, Windows 7, Linux).ل: لشخصي )مثاب اولحاسا لمج تشغيارب_ 
 Windowss server 2003, Windows server).0222 ل: )مثات عازوللم لمج تشغيارب_ 
 
 Les logiciels d’application: البرامج التطبيقية _ 2
 
 ، ...(Wordوورد )مثال : ص ولنصامج معالجة ارب_ 

 ، ...(.Excelول دلمجا)مثال: اول دلجت والحساباامج ارب_ 

   (Gestion de paiee/  personnel).نفيوظلمت املفا رتسيير ووألجا رمج تسييارب_ 

 … ,Photoshop).)مثال: ويدلفير واولصامج معالجة ارب_ 
 ظةحمال

 ث من البحوث المقترحة حالطالب ملزم باختيار ب 
  طلبة )7_ 5البحث بين ) أعضاءعدد 
  ( صفحات ) 22_7عدد صفحات البحث بين 
  أعضاء البحث، رقم الفوجيذكر في صفحة األولى للبحث معلومات مثل 
  27تقدم البحوث ورقية أثناء الحصة المبرمجة لمقياس اإلعالم اآللي في المدرج 


