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 اإلػالو فٙ يمٛبط رطجٛمٛخدسٔط 

                اٜنٙ



 اندانب اننظزً
 

 

 

 

    تؼزٍف اإلػالو اُنٌ

 
 انًؼبندخ ٔاإلػالو اٜنٙ ْٕ ػهى ٚغًر ثًؼبندخ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ آنٛخ ثبعزؼًبل انكًجٕٛرش ٔإرجبع ثشَبيح يخضٌ يغجمب

  خبّصخ فؼبنخ ثطشٚمخ انًؼهٕيبد يٍ كجٛشح نًدًٕػخ اٜنٛخ

 

 KB ثبٚذ 1024 يٍ انجبٚذ انكٛهٕ ٚزكٌٕ: انكٛهٕثبٚذ

1024*1024كٛهٕثبٚذ1024 يدًٕع ْٙ: انًٛغبثبٚذ  MB 

 GB يٛغبثبٚذ1024 يدًٕع ْٙ : اندٛغبثبٚذ

 

لغًٍٛ إنٗ ٔرُمغى: انسبعٕة يكَٕبد  

 

 -انؼزبد

 -انجشيدٛبد

 

 تؼزٍف انكًبَوتز

 
 ْٕ خٓبص ٚغًر ثبعزؼًبل انًؼهٕيبد ٔرخضُٚٓب ٔيؼبندزٓب ٔإخشاج انُزبئح انًطهٕة

 

  انًكوناث األساسَت

 
 Clavier نٕزخ انًفبرٛر

 Ecran انشبشخ
 Unité centrale انٕزذح انًشكضٚخ

 

 انًكوناث انخارخَت

 
 يٍ اندٓخ األيبيٛخ َدذ

 

 صس انزشغٛم ،صس إػبدح انزشغٛم

 

 لبسئ األلشاص انًشَخ

 

 لبسئ األلشاص انًعغٕغخ

 

 يٍ اندٓخ انخهفٛخ َدذ

 

 

 يخزهف انشٔاثػ ثٍٛ انٕزذح انًشكضٚخ ٔ يخزهف انٕزذاد األخش           

 

 

 



 انًكوناث انذاخهَت

 
  رسزٕ٘ أعبعب ػهٗ

 Carte mère انبطاقت األو

  Processeur  انًؼانح

: رمبط حثغشػخ كجٛشًٚثم ػمم انكًجٕٛرش زٛث ٚمٕو ثزغٛٛش ٔرُغٛك كم انًٓبو انزٙ ردش٘ ثذاخهّ ًٚزبص    

 Mhz أو GHz ٚؼُٙ يهٌٕٛ أٔ يهٛبس ػًهٛخ فٙ انثبَٛخ انٕازذح 

 Mémoire centrale انذاكزة انًزكزٍت

 رسزٕ٘ ػهٗ لغًٍٛ

  RAM  انذاكزة انحَت

 ْٙ انزاكشح انزٙ رخضٌ فٛٓب يؼهٕيبد أثُبء انًؼبندخ زٛث أَٓب رًسٗ ثًدشد اَمطبع انزٛبس انكٓشثبئٙ

 ROMانذاكزة انًَتت
رسزٕ٘ ػهٗ يؼهٕيبد ظشٔسٚخ نزشغٛم انكًجٕٛرش ٔ انزٙ ال ًٚكٍ رغٛٛش يسزٕاْب زٛث أَٓب ال رًسٗ ػُذ اَمطبع انزٛبس 

 انكٓشثبئٙ

 ًٚكٍ إظبفخ ػُبصش أخشٖ رضٚذ يٍ كفبءح اندٓبص يٍ ثُٛٓب

 Carte Graphique : انجطبلخ انجٛبَٛخ

 Carte Modem : ثطبلخ انًٕدو

 Carte Son:ثطبلخ انصٕد

 Carte Vidéo :ثطبلخ انفٛذٕٚ

 Carte Réseau : ثطبلخ انشجكخ

 

 انًكوناث انثانوٍت
ْٙ ػجبسح ػٍ األلشاص انزٙ رخضٌ فٛٓب انًؼهٕيبد ثصفخ دائًخ انذاكزة انثانوٍت   

  ْٕ لشص ثبثذ دٔ عؼخ كجٛشح يٕظٕع داخم انٕزذح انًشكضٚخ رخضٌ فّٛ انًؼطٛبد يٍ  انقزص انصهب

يهفاث نظاو انتشغَم، يهفاث انتشغَم  ( يهفاث انؼًم ، يهفاث انبزايح انتطبَقَت ، 
  انقزص انًزٌ

 ْٕ لشص صغٛش ٚمشأ ثٕاعطخ لبسئ األلشاص انًشَخ يثجذ فٙ انٕزذح انًشكضٚخ

ْٕٔ لشص عؼزّ أكجش ثكثٛش يٍ انمشص انًشٌ ٔٚمشأ ثٕاعطخ لبسئ األلشاص انًعغٕغخ انقزص انًضغوط  

               ْٕٔ لشص دٔ عؼخ كجٛشح لبثم نهمشاءح ٔانكزبثخ ٔٚزصم ثبنٕزذح انًشكضٚخ ػٍ غشٚك انًُفز انقزص فالش

 Port USB 

ْٙ كم خٓبص ٕٚصم ثبنكًجٕٛرش ٔٚمٕو ثذٔس يؼٍٛ انًحَطاث  Les périphériques  
ْٔٙ يكٌٕ ٚؼٕض ثؼط أػًبل نٕزخ انًفبرٛر انفأسح  Souris 

ٚغبػذ ػهٗ عًغ انًهفبد انصٕرٛخ يكجش انصٕد   Haut parleur  

غجغ انًهٕيبد انًخضَخ فٙ انٕسق انطبثؼخ   Imprimante 

رغًر ثإدخبل انصٕس ٔرغٛٛش يسزٕاْب انًبعر انعٕئٙ  Scanner 

ٚغز٘ انكًجٕٛرش ثبنطبلخ انكٓشثبئٛخ فٙ زبنخ اَمطبع انزٛبس انكٓشثبئٙ يخضٌ انطبلخ  Onduleur 

 

  أنواع بزايح انكًبَوتز
ثؼذ رؼشٚفُب نًؼذاد انسبعٕة ، عُمٕو اٌٜ ثزؼشٚف إَٔاع ثشايح انسبعٕة كًب ٔػذَبكى يٍ لجم، فبنكم أٔ األغهجٛخ فٙ 

ػصشَب انسبظش ٚؼهى أٔٚغًغ ثٕخٕد ثشايح يخزهفخ ٚغزخذيٓب اإلَغبٌ ػهٗ انكًجٕٛرش ، يثال انٕٔسد ، اكغم ، لبػذح 

 .انجٛبَبد ، فٕرٕشٕة إنٗ غٛشْب يٍ انجشايح انًًٓخ ٔاألعبعٛخ فٙ ػبنى انسبعٕة

Word, Excel, Base Donne, Photoshop …..et 

كزانك عُمٕو ثزمغٛى ثشايح انكًجٕٛرش زغت يٓبيٓب ٔنٛظ زغت اخزالف أعًبئٓب رجبػب نهمبػذح انزٙ لغًُب ثٓب اندُظ 

 انجشش٘، فجشايح انكًجٕٛرش رُمغى إنٗ األَٕاع انزٙ عٛهٙ ركشْب

 système d’exploitation   ثشايح أَظًخ انزغٛٛش أٔ انزشغٛم

 programme de traitement  ثشايح انًؼبندخ أٔ انزطجٛمٛخ

 base de données  ثشايح لبػذح انجٛبَبد

 logiciel de programmation   ثشايح انجشيدخ

 
 



  Logiciel de traitement ou d’application   

ٚؼثجش ْزا انُٕع يٍ انجشايح األكثش ػذدا يٍ غٛشْب، زٛث ٚثى رصًًٛٓب ٔ ثشيدزٓب يٍ غشف ششكبد خبصخ أٔ أشخبص 

  ,يؼٍُٛٛ ، ٚطهك ػهٛٓى اعى انًجشيدٍٛ، ْٔٙ انجشايح انزٙ ٚزؼبيم يؼٓب انًغزخذو ثشكم يجبشش يثم
Word, Excel 

 

 

 اندبَت انزطجٛمٙ 
 

 

excel 
 

 

 

ثشَبيح يٛكشٔعٕفذ اكغٛم ًٚكٍ انًغزخذو يٍ إخشاء انؼذٚذ يٍ انؼًهٛبد انسغبثٛخ انًخزهفخ، ٔٚأرٙ انجشَبيح ػهٗ ْٛئخ 

 انًؼبدالد انسغبثٛخ داخهٓب ًٔٚكٍ نهًغزخذو ثؼذ االَزٓبء يٍ يؼبدالرّ انخبصخ أٌ ٚمٕو إَشبء  يٍخذأل ٔأٔساق ًٚكُك

ثطجبػخ ْزِ انسغبثبد ػهٗ أٔساق ػبدٚخ، ٔٚؼذ االكغم يٍ أكثش انجشايح انزٙ عبًْذ فٙ انزغٓٛم انكجٛش ػهٗ انًسبعجٍٛ 

الربح ٔأسصذرٓىٔأصسبة انًششٔػبد انزدبسٚخ انصغٛشح فٙ يؼشفخ   كًب أَّ يفٛذ خذا نهطالة فٙ انًشازم انزؼهًٛٛخ  

 .انًخزهفخ

 انذوال انحسابَت فٌ بزنايح اكسال 
 ْٙ رهك انشيٕص انزٙ ٚزى كزبثزٓب ثصٛغخ يؼُٛخ يٍ أخم انٕصٕل نُزٛدخ يسذدح فٙ كغبل اإل فٙ ثشَبيححانذانخ انسغبثٙ

 ثشَبيح اإلكغٛم

لجم انششٔع فٙ =  ػُذ انزؼبيم يغ اإلكغٛم ٔكزبثخ انذٔال ْٙ ظشٔسح ٔظغ ػاليخ إرجبػٓب انزٙ ٚدت األعبعٛخٔانمبػذح 

 .كزبثخ انًؼبدنخ ٔانزٙ يٍ غٛشْب نٍ ٚغزدٛت ثشَبيح اإلكغٛم يغ أ٘ يؼبدنخ عزمٕو ثكزبثزٓب

   انحسابَتاهى دوال
 Sum                                                                                                         انذانت خًغ 

يٍ انذٔال انغٓهخ ٔنٛغذ فٙ زبخخ نكزبثخ صٛغ يؼمذح ثم ثغٛطخ ٔعٓهخ  ٔ رؼزجش دانخ اندًغ يٍ انذٔال اكثش ثجغبغخ

ٔدانخ اندًغ رغزخذو ثصٕسرٓب انجغٛطخ ندًغ لٛى فٙ خهٛزٍٛ أٔ أكثش ٔركزت ثبنصٛغخ انًٕظسخ فٙ انًثبل األرٗ نهًجزذئٍٛ،

  ثى انعغػ ػهٗ صس اَزش2+3=

. 

2-3=َفظ االيش يغ دانخ انطشذ يٕظسب ثبنًثبل   

2*3=َٔكشس األيش يغ دانخ انعشة ثُفظ انًثبل   

 

ٔٚزى ٔظغ انخالٚب انًشاد خًؼٓب ثٍٛ  ( )sum= ٔرغزخذو فٙ خًغ يدًٕػخ يٍ االسلبو فٙ ػذح خالٚب ٔركزت ثصٛغخ

 انمٕعٍٛ

 Average دانت انًتوسظ
ٔرغزخذو نًؼشفخ يزٕعػ لًٛخ يدًٕػخ يٍ االسلبو زٛث رؼًم ػهٗ خًغ خًٛغ انمٛى ٔرمٕو ثمغًزٓب ػهٗ ػذدْب فُسصم 

حػهٗ انًزٕعػ ٔركزت ثصٛغ  

=avrage( ) 

 Max انذانت
 ٔرغزخذو فٙ يؼشفخ أكجش لًٛخ يٕخٕدح فٙ رغهغم يدًٕػخ يٍ  االسلبو ٔركزت ثصٛغخ أكجش لًٛخ نٓب ثٍٛ انمٕعٍٛ



=Max()                                                                    . 

 Min انذانت
 ()Min= رغزخذو فٙ يؼشفخ اصغش لًٛخ يٕخٕدح فٙ رغهغم يدًٕػخ يٍ  االسلبو ٔركزت ثصٛغخMax  ْٔٙ ػكظ انذانخ

 ٔٚزى ادساج انخالٚب انًشاد يؼشفخ أصغش لًٛخ نٓب ثٍٛ انمٕعٍٛ 

=Min()                                                                    

                                                                                                                                                       

                               

                                                    

 

 if انذانت انشزطَت

ٔرغزخذو فٙ يؼشفخ َزٛدخ يؼُٛخ ػهٗ زغت ششغ يؼٍٛ فًثال نٕ أسدَب أٌ َكزت َزٛدخ انطالة انُبخسٍٛ ٔانشاعجٍٛ ػهٗ 

 زغت دسخبرٓى فؼُذْب َغزخذو انذانخ

    =if(logical test;value if true;value if false). 

          ػزض دوال اكسال بااليثهت

 1انًدًوع
   

=SUM(A1:A3) 

A1+A2+A3 ٙٔٚؼط  

 مثال 

 
 

 2انًتوسظ              

                                                                        

=AVERAGE(A1:A3) 

 

A1, A2, A3 ٙٔٚؼط   



 
   
 
 
 
 
 
 
 

 3انقًَت انًطهقت

 
 
             =ABS(A1) 

                                                                                           .A1 ٙززٕٖد انمًٛخ انًطهمخ ٔٚؼط  انخهٛخ 

 

 4انقًَت انؼظًي

 

=MAX(A1:A9)  
 زغبة اكجش لًٛخ ركٌٕ ثصٛغخ انزبنٛخ 

 
 
 



                                         

 4انقًَت انصغزى

 
=MIN(A1:A9)  

 

   

س لًٛخ ركٌٕ ثصٛغخ انزبنٛخصغزغبة ا  

 

 

 5انوسَظ
=MEDIAN(Number1,Number2,…) 

 .ٔعٛػ  ثبنصٛغخ انزبنٛخٚؼطٙ

=MEDIAN(1,2,3,4,5) 

 

 

 
 



 
 6انًنوال

  =MODE(Number1,Number2,…) 

 ا

=MODE(5,6,4,3,4,2,4) 

 

 

: if  7انذانت انشزطَت 

=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 8 كَفَت رسى يخططاث فٌ بزنايح اكسال                                                          

 

 نختتار المخطط الدائري من اجل الحصول على مخطط دائري

 

 فٌنتج الشكل االتً

 

 يٍ اخم رغٛٛش انًخطػ انذائش٘ انٗ يُسُٗ َغٛش كًبٚهٙ



   

  فُٛزح انًُسُٗ انزبنٙ

 

 

 

 
 

  



 

 

  

 





 


