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  اآللي تعريف اإلعالم -1
  
  
  

 .الترتيب ومنذ القديم، كانت لإلنسان الحاجة لمعالجة المعطيات أو المعلومات كالحساب 

الوسيلة الوحيدة التي كانت موجودة هي , هذه العمليات تكون في أغلب األحيان معقدة و متكررة
 :المعالجة اليدوية للمعلومات والتي كانت لها المعوقات التالية

 
 .المعالجة طويلة من حيث الوقت •

 .احتمال وجود أخطاء, المعالجة ليست دقيقة •

 .المعالجة ليست فعالة •

 .المعالجة تحتاج كمية كبيرة من الملفات المحفوظة •
 

اإلعالم اآللي، الـذي    وأثار اإلنسان الثورة اإللكترونية     , من أجل تبسيط عمله و تجنب العمل المتكرر       
  .لومات بطريقة سريعة، دقيقة و فعالة مع إنقاص حجم الملفات المحفوظةأدى بدوره إلى معالجة المع

 
 . بطريقة منطقية و أوتوماتيكيةمعالجة المعلوماتاإلعالم اآللي هو علم 

  
  
   تعريف الكمبيوتر-2
  

يقوم بمعالجة المعلومات أو المعطيات بطريقة ، )مجموعة من الوحدات ( الكمبيوتر هو آلة إلكترونية 
 : أوتوماتيكية وهو قادر على منطقية و

 )طرق العمل , المعطيات( إدخال المعلومات  •

 )التخزين(االحتفاظ بالمعلومات  •

 إجراء العمليات على هذه المعلومات •

 إعطاء النتائج •
  

لكن اإلنسان هو الذي يقـوم بتحـضير الطـرق       , يقوم الكمبيوتر  بجميع العمليات بطريقة أوتوماتيكية      
  .عمليات و بنقلها إلى الكمبيوترالمتبعة إلجراء هذه ال



  مكونات الكمبيوتر-3
  

  :ينقسم علم الكمبيوتر إلى قسمين أساسيين هما 
  .Hardwareالمكونات المادية أو المعدات  •
  .Softwareالمكونات غير مادية أو البرامج  •

  

  Hardware المكونات المادية أو المعدات *
  والتي يمكن لمسها باليـد المعدات هي المكونات المحسوسة من الكمبيوتر 

  االسم على الصندوق الرئيسي الخاصا يطلق عموما هذ: الوحدة المركزية -

  .    بالكمبيوتر

  
  
  
  

 ) Power(إيقاف تشغيل / زر تشغيل  )1

 ) Reset(زر إعادة تشغيل ) 2

دعى  حامل مغناطيسي يىقارىء األقراص المرنة الذي يسمح بانتقال المعلومات من الكمبيوتر إل) 3
 .   القرص المرن أو العكس

حامل مغناطيسي يدعى القرص  قارىء األقراص المضغوطة الذي يسمح بانتقال المعلومات من) 4
  .المضغوط إلى الكمبيوتر

  . يمد الكمبيوتر بالطاقة الكهربائية لفترة زمنية معينة عند انقطاع التيار الكهربائي: مخزن الطاقة -
  

 
 

  
 

  :ية أو كهربائية أو ميكانيكية، ويمكن تقسيمها أيضاً إلى مكونات إلكترونناكوه
  :  )Unité d’entrée( وحدات إدخال  •

1

3 2 

4 



  وتستخدم في إدخال البيانات والمعلومات بأشكالها المختلفة إلى جهاز الكمبيوتر، 
  :نجد من بينها 

جهاز اإلدخـال   وهو  ويستخدم إلدخال األوامر والنصوص،     ) Clavier( لوحة المفاتيح    -
 .ساسياأل

  
  : تقسم لوحة المفاتيح إلى قسمين

  مختلفتشمل على :   اللوحة القياسية-1
  touches de fonctions الحروف و الرموز بحيث توجد في األعلى سلسلة من المفاتيح 

  .يستعمل عادة للبحث F5 تستعمل من طرف البرامج كأوامر معينة،مثال المفتاح
  .ن ،تستعمل إلدخال األرقام و العمليات الحسابيةتوجد على اليمي:   اللوحة الرقمية-2

 .  بين اللوحة القياسية واللوحة الرقمية توجد مفاتيح خاصة بالتنقل في النص* 
  : باإلضافة إلى الحروف و األرقام ، هناك بعض المالمس التي تؤدي دورا معينا : المفاتيح الخاصة

 

  العمل المفتاح
Échap (Esc) إلغاء آخر عملية 

Imprime écran تخزن  محتوى الشاشة 

Pause إيقاف مؤقت للعملية النشطة 

Caps lock الكبيرةةالكتابة بالحروف الالتيني )Majuscule( 

Effarr(efface arrière) تمحي الحرف الموجود على يسار المؤشر)Curseur( 

Suppr(Supprime) تمحي الحرف الموجود على يمين المؤشر 

Début (Home) عطي بداية السطرت 

Fin (End) تعطي نهاية السطر 

Page Up تنتقل بصفحة نحو األعلى 

Page Down تنتقل بصفحة نحو األسفل 

Barre d'espacement تدرج فراغ 

Entrer المرور إلى الفقرة الموالية  
 

 Démarrerلفتح القائمة  



+ 
=}

   :تركيب المفاتيح
  

 .لذلك يجب استعمال مفتاحين أو أكثر ) {(+   مثل نحتاج في بعض األحيان إلى رموز معينة 

MAJ  (Shift) 
 يوجد على يمين و يسار السطر ما قبل األخير في اللوحة القياسية

Ctrl يوجد على يمين و يسار السطر األخير في اللوحة القياسية 

Alt على يسار مفتاح الفراغات 

Alt Gr  اح الفراغاتعلى يمين مفت 

  
   :مثال

   رموز3  يشمل على EffArrنالحظ المفتاح المجود على يسار 

  {+    =      و هي   

 

 .    نضغط على الملمس وحده =للحصول على   

  Shift   نضغط في نفس الوقت على الملمس و على +للحصول على   

   Alt Gr نضغط في نفس الوقت على الملمس و على   {للحصول على  

  . هذا يطبق على كل المفاتيح التي تشبه المفتاح السابقو

للتمكن من استعمال لوحة المفاتيح بطريقة سهلة يجب التمرن :1مالحظة
  .أنظر الشكل المقابل.باستمرار

  

  



  
  

  

 

  

 

 

 

  

أو إذا  كانت ) عملية متعبة(لتفادي التنقل بين الفأرة و لوحة المفاتيح :  2 مالحظة
الرمز . ( اختصارات لوحة المفاتيح التاليةلطلة يمكننا استعمامع  الفأرة 

  )يعني الضغط في نفس الوقت على المفتاحين + 

  

 األمر   العمل
 Ctrl + A  للكائنأولنص اتحديد كل 

 Ctrl + C  الذي تم تحديده النصنسخ

 Ctrl + V  المنسوخ النصلصق

 Ctrl + X  الذي تم تحديده النصقص

 Ctrl + Z أمر عملته يالتراجع عن أ

 Ctrl + O األمر برنامج عن طريق هذا أي فتح ملف من 

  مفاتيح المهام

  اللوحة الرقمية
  للوحة القياسيةا



 Ctrl + W  مفتوحةنافذة أي إغالق

 Ctrl +F البحث في البرنامج عن كلمة

  Ctrl + S حفظ العمل الذي تقوم به

  Alt + F4 المفتوحة إغالق النوافذ

 Alt + Esc نافذة إلىالتنقل من نافذة 

 Alt + Shift(gauche) التيني إلى من عربي يحول الكتابة

 Alt + Shift(droit)  عربيإلى التينيالكتابة من  يحول

 F2 ير اسم ملف محدديتغ

 Shift + End أخرهإلى   من أولهالسطريحدد لك 

 Shift + Home  إلى أولهأخرهيحدد لك النص من 
  
 

 . إلدخال الصورScanner الماسح الضوئي -
 
 
  

 . إلدخال الصور واألفالمCaméra numériqueميرا الرقمية  الكا-  
 
  
 

   . إلدخال التوقيعات والخط اليدوي ورسم الخرائطStylo optique القلم الضوئي -  
  

    
  
  .الموسيقىوإلدخال األصوات ) القط الصوت  ( Microphone الميكرفون -  
  
  

  



 . أو السحب واإللقاء إلدخال األوامر عن طريق النقرSouris  الفأرة -  
 
  
 
  . تستخدم للتحكم في برامج األلعاب Mannette de jeux عصا التحكم -

 
  : )Unité de sortie(وحدات إخراج  •

  

ــات   ــة للبيان ــكال مختلف ــستخدم بأش ــى الم ــوتر إل ــن الكمبي ــات م ــراج البيان ــستخدم إلخ   .ت
 : أجهزة اإلخراج هي

 .مرئيةوتستخدم إلخراج البيانات على صورة وتعتبر جهاز اإلخراج األساسي : Ecranالشاشة  -
 
  
  
 

  

 . وتستخدم إلخراج البيانات الصوتية على هيئة مسموعة: Bafflesلسماعات ا -
 
 

  
  
 
 . وتستخدم إلخراج البيانات على الورق: Imprimanteالطابعة  -

 
 
  
  

  : )Unité de traitement(وحدات معالجة  •



وهي بمثابة العقل بالنسبة لإلنسان حيث      ) CPU(المركزية  جهاز المعالجة الرئيسي هو وحدة المعالجة       
تقوم بمعظم عمليات الكمبيوتر األساسية مثل التحكم في سير البيانات وتحديد عناوين الذاكرة التي يجب    
القراءة منها أو الكتابة فيها وتحديد أي الوحدات أو البيانات له األسبقية في التنفيذ وغيـر ذلـك مـن                    

  .العمليات

  
  
  

  :تتكون من اآلتي 
 يتم داخلهـا معالجـة العمليـات     والتيUnité arithmétique et logiqueوحدة الحساب والمنطق 

     .الحسابية والمنطقية
 تعتبر بمثابة الدماغ بالنسبة للكمبيوتر ويمكن مـن خاللهـا    وهيUnité de contrôle وحدة التحكم 

  . فيما بينها من أجل القيام بالوظائف المطلوبة فيما بينهاإصدار األوامر لجميع أقسام الكمبيوتر والتنسيق
 وتقاس سرعة .آخر وهي تميز كمبيوتر عن والسرعة،وتتنوع المعالجات وتختلف من حيث األداء 

و من أشهر المعالجات هي ). أي مليون ذبذبة في الثانية الواحدة  (MHzالمعالج بوحدة ميقا هرتز 
 أجيال األولى  لمالحظة تطور 4ر فيما يلي، على سبيل المثال  ونذكINTEL إنتلمعالجات شركة 

  : أنواعها وسرعاتها في
   . 80486 - 80386 - 80286  : ومنها 80XXXالمعالجات األولى عائلة  -
  : المعالجات عائلة البنتيوم الجيل األول  -

·  PENTIUM-100MHZ, P-133, P-166, P-200, P-MMX-233    
  :وم الجيل الثاني المعالجات عائلة البنتي -
  ·  PII- 233, PII-266, PII-300, PII-333, PII-350, PII-400…    
  .PIII-450, PIII500المعالجات الجديدة :  المعالجات عائلة البنتيوم الجيل الثالث -
  ) : Stockage(وحدات تخزين  •

   :  ينويتم فيها تخزين البيانات والمعلومات بصورة دائمة أو مؤقتة وتنقسم إلى قسم
 Disques( األقراص الـصلبة  هو تخزين البيانات داخل جهاز الكمبيوتر نفسه، على:  تخزين داخلي

durs(             وهي عبارة عن أقراص معدنية مطلية بمادة ممغنطة موضوعة داخل علبة محكمة اإلغالق ، .
القرص الـصلب   ويعتبر  . إذ تخزن المعلومات فيه بشكل دائم مع إمكانية حذفها أو إعادة تخزينها فيه            
 300 إلى حوالي GB 40 أكبر مخزن للمعلومات في الحاسب وتصل سعة التخزين في هذه األيام من         

GB )Gigabites. ( 

 



 
  

  : ويكون بحفظ البيانات على : تخزين خارجي
 Lecteur de   و التي تشغل بواسطة مشغل األقراص المرنـة  : )Disquettes( أقراص مرنة  -

disquettes  هاز الخاص بتشغيل األقراص الممغنطة المرنة المتنقلة، ويقوم بعمليات قـراءة           و هو الج
  .وتخزين البيانات من والى القرص المرن

ويوجد مقاسات من هذه    . وتمتاز األقراص المرنة بأنها مخازن متنقلة، ولكن سعتها التخزينية محدودة           
  :األقراص نذكر منها اآلتي 

  .نادرا  ديمة لم تعد موجودة اآلن إالوهي ق : بوصة ¼  5 أقراص مقاس -
   

  
وهي أقراص مغلفة بغطاء بالستيكي صلب مربع للحماية يبلغ طول  : بوصة ½ 3أقراص مقاس   -

الـسعة  . بوصة ، كما يوجد به ثقب للحماية من التسجيل وبفتحة محمية للتخزين والقراءة  ½3ضلعه 
  .MB 1.44التخزينية لهذه األنواع ما 

 
 
  

  
  
  
 : flash Disque قرص فالش -

قابل للقراءة  Mo )512 ، 256 ، 128(  ذو سعة كبيرة  و هو قرص
والكتابة و يتصل بالوحدة المركزية عن طريق المدخل التسلسلي الشامل 

Port USB 
 
  Lecteur-CD- DVD و التي تشغل بواسطة مشغل  القرص الليزري : CDROM اقراص  -

 وتتميـز   .اص الليزرية الخاصة بهذا النوع من المـشغالت         وهو الجهاز الخاص بتشغيل األقر    
  .MB 650 إلى صلأقراص الليزر بالسعة التخزينية الكبيرة والتي ت

 
 

  
 



  :ويوجد منها أنواع حسب القدرة على إعادة الكتابة ونوع البيانات المخزنة كما يلي 
يع األجهـزة المتـوفرة     وهي المشغالت المنتشرة في جم     : مشغالت أقراص الليزر للقراءة فقط     -

اآلن وهي تستطيع قراءة أقراص الليزر المقروءة فقط وال يمكنها إعادة الكتابة أو التخزين على               
 في معظم األحوال    MB 650أما السعة التخزينية لألقراص المقروء ة تبلغ حوالي         . األقراص  

.    
 

 ولكنهـا  CD-ROMوهي مشغالت تشبه مـشغالت      : مشغالت أقراص الليزر للقراءة والكتابة     -
  .تختلف عنها في إمكانية إعادة الكتابة والتخزين على هذه األقراص 

 
وهي مشغالت  (DVD-RAM) :مشغالت أقراص الليزر للقراءة والكتابة من النوع الرقمي -

  GB 4أقراص ليزرية ذات تقنية تخزين عالية وسعات تخزينية كبيرة جدا تبلغ اكثر من 
  .فيديو وغيرها من البيانات التي تحتاج إلى سعات تخزين كبيرة وتستخدم في تخزين أفالم ال

  
  Softwareالمكونات غير مادية أو البرامج * 

 :   يمكن تقسيمها إلى األقسام التالية،البرامج هي الجزء غير المحسوس من عالم الكمبيوتر

  
 Systèmes d'exploitation:نظم التشغيل  •

شغيل جهاز الكمبيوتر والتحكم في وحداته الماديـة المـذكورة          وهي مجوعة من البرامج التي تقوم بت      

أعاله وال يستغني أي جهاز عن مثل هذه البرامج، كما تعتبر نظم التشغيل  أهم نوع من أنواع البرامج                   

وتعتمد عليها بقية برامج الكمبيوتر في عملها، ويعتبر نظام التشغيل حلقة الوصل بين المستخدم وجهاز               

يحتوي نظام التشغيل على جميع األوامر التي تمكن المستخدم من إنشاء وفتح وحفظ               حيث  الكمبيوتر

 .الملفات وتصميم البرامج الخاصة وغير ذلك 

  :النظم التالية تعتبر من أشهر نظم التشغيل 

- MS DOS.  

  .Windows NT  ،Windows 98 ، Windows 2000نظم التشغيل  -

- UNIX ،LINUX.OS/2.  



  Langages de programmation:لغات البرمجة  •
 نجد من بينها

  .لغة اآللة وهي اللغة األم لجميع لغات البرمجة  -

  .لغة التجميع وهي تطوير وتبسيط للغة اآللة  -

   .Pascal, Cاللغات الراقية وهي أقرب للغة البشر مثل  -

  :اللغات التي على بيئات رسومية وتتميز بالسهولة والقوة مثل -

 Visual basic, Delphi, Visual C++. 
 
  Applications :البرامج التطبيقية  •

البرامج التطبيقية هي أوسع باب للدخول إلى عالم الكمبيوتر ويتم تصميم هذه البـرامج عـن طريـق                  

 .أشخاص وشركات وتكون هذه البرامج كبيرة جداً وذات قدرة فائقة على تلبية رغبات المستخدم

الطب والمحاسـبة و الهندسـة و       (االت الحياة مثل    توجد برامج تطبيقية تخدم المستخدم في جميع مج       

  ).االقتصاد والعلوم وبرامج األلعاب لألطفال والكثير الكثير غيرها

  : نذكر على سبيل المثال ال الحصر، بعض البرامج التطبيقية

   .Microsoft لشركة  Word, Excel, PowerPoint…: البرامج  المكتبية -

  .Adobeمجموعة برامج  -

  

  

  

  

  



   هوم الشبكةمف -4
  
  

 فـي  ةشاركمهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر متصلة مع بعض بحيث يتم فيما بينها تبادل المعلومات وال          
  . الموارد

  

                       : فوائد الشبكة
تيسير المشاركة في المعلومات والبرامج وغيرها من موارد النظـام بـين عـدد كبيـر مـن                   -

  .المستخدمين
  .رد والطابعات في المواةشاركمال -
  ).الرسائل اإللكترونية ، تبادل الملفات( تبادل المعلومات  -
  ) .التطبيقات كمجموعة برامج المكتب (  في الموارد البرمجية ةشاركمال -
  .حفظ المعلومات المركزية في مكان واحد مما يسهل عمل نسخ احتياطية منها -

  : الشبكات علي نوعين 
تستخدم داخل منطقة معينة  )  LAN) LOCAL AREA NETWORKSالشبكات المحلية  -

  .أو حيز معين
تربط بين عـدة   ) WAN) WIDE AREA NETWORKS الشبكات علي نطاق واسع  -

  .شبكات محلية معا

 
  :تطبيق 

 يمكنك إجراء تطبيقات حية حول هذه الوحدة باستعمال أسئلة التقويم الذاتي مباشرة على األنترنت على 
  dz.edu.onefd.www:// httpعليم و التكوين عن بعد موقع الديوان الوطني للت

  .اإلعالم اآللي/ أسئلة التقويم الذاتي / في جناح المتعلم 
    . و يمكنك أن تجد معلومات إضافية


