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 :الصٌانةتعربف  

 هً معرفة العطل وكٌفة اصالحه

 

  الحاسب األلى ٌحتوي فً داخلة على قطع الكترونٌة تسمى(Hardware). 

   والقطع األساسٌة لكً ٌعمل الحاسب اآللً هً) اللوحة األم , كرت الشاشة

 , كرت الصوت , الذاكرة العشوائٌة , 

محرك القرص الصلب والمعالج وهو أهم قطعة بالجهاز وهناك قطع أخرى تعتبر 

 ملحقه .
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 -:motherboard)اللوحة االم)

 دور اللوحة األم:

اس الذي ٌبنى علٌه الحاسب , دورها اللوحة األم هً القاعدة أو األس 

ٌكمن فً ربط قطع الحاسب بعضها ببعض وتنظٌم عملٌة االتصال بٌنها, 

 كذلك تقوم اللوحة األم بعملٌة تعرٌف نظام التشغٌل بمكونات الحاسب.
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 -:اللوحة المطبوعة

وهى اللوحة التً تركب علٌها جمٌع مكونات اللوحة األم , تسمى باللغة 

تصنع هذه  , PCBوٌرمز لها بــ  Printed Circuitry Boardاإلنجلٌزٌة 

طبقات بحسب المكونات  8إلى  4اللوحة من عدة طبقات, وهى من 

المستخدمة على اللوحة , السبب الستخدام عدة طبقات هو كثرة 

التوصٌالت التً ٌجب عملها بٌن المكونات على اللوحة,باإلضافة لعدم 

اللوحة لكل التوصٌالت, فان تقارب هذه  وجود المساحة الكافٌة على سطح

الوصالت ٌؤدى إلى تشوٌش اإلشارة الكهربائٌة عند انتقالها من موقع إلى 

موقع أخر, لهذا فان كل مجموعة من الوصالت ٌتم عملها على جانبً 

طبقة ومن ثم تضع فوقها طبقة أخرى تحتوى على مجموعة ثانٌة من 

 الوصالت

Power supply:- 

 مزود الطاقة Power Supply :- 
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     معظم الحاسبات تحتاج إلى نوعان من الطاقةACوDC . 

 AC :- 

  التٌار المتردد الموجود فً المنازل فً الحاالت العادٌة ) الذي ٌدخل

 للحاسب كمصدر من مصدر  التٌار الكهربً (.

 DC:- 

  التٌار المستمر الذي ٌحدد بالقضٌب السالب والقضٌب الموجب الذي

البطارٌات , وهو التٌار الذى تعمل به دوائر الحاسب ٌنتج من 

 الداخلٌة او اى جزء من الحاسب .

  

 -:مكونات اللوحة االم

 المعالج:_ -1

المعالج هو عقل الحاسوب الى  الذى ٌتحكم فى جمٌع عملٌاته عن طرٌقة 

 تحدد  قدرة الحاسب وسرعته .

 -ٌوجد نوعان من انواع المعالج:
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1- pin 

 pinles-2 

 n lesipلمعالج من نوع ا

 

 pinالمعالج من نوع 
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 :مقبس المعالج

هو الموقع الذي ٌركب به المعالج على اللوحة األم, ٌختلف المقبس بحسب نوع 

المعالج الذي صممت له اللوحة , وهو عبارة عن مربع من البالستك ٌحتوى على 

مقبسه الخاص, وال فتحات صغٌرة تدخل بها اإلبر الخاصة بالمعالج, ولكل معالج 

ٌمكن تركٌب معالج على مقبس غٌر مخصص له, ستجد بعض المقابس تشترك فً 

 المعالجات لكن هذا ال ٌعنً أن المعالج تستطٌع أن تركبه على أكثر من مقبس

 

 RAMالذاكرة

  هى عبارة عن شرٌحة مثبت علٌها مجموعة من الرقائق وهذة الرقائق هى

 المسئولة هن تخزٌن البٌانات

  وظٌفةRAM 

  هى المكان الذى تتوقف فٌة البٌانات أثناء تعامل المعالج معها بعد خروجها

 )تحمٌلها ( من على القرص الصلب للتعامل معها
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 RAMانواع 

 DDR1 

 

 DDR2 
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 DDR3 

 DDR2و   DDR3الفرق بٌن 

 

 

 

 

 

 

 SDDR 
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 . الحمد هلل رب العالمٌن 

 تم بحمد هللا اللهم ال علم لنا اال ماعلمتنا انك انت السمٌع العلٌم 

  )م / القعقاع حسن احمد )المغواري 

 القعقاع المغواري                       

 

 


