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المصادر الحرة وأنظمة لينكس 1

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-المصادر الحرة وأنظمة لينكس

المشترك

الثانوية مقررات
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المصادر الحرة وأنظمة لينكس 2

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-المصادر الحرة وأنظمة لينكس

المشترك

الثانوية مقررات

Wehda1 p1-22.indd   14 4/24/19   11:22 AM



Wehda1 p1-22.indd   15 3/25/19   10:01 AM



Wehda1 p1-22.indd   16 4/24/19   11:23 AM



Wehda1 p1-22.indd   17 3/25/19   10:01 AM



Wehda1 p1-22.indd   18 3/25/19   10:01 AM



Wehda1 p1-22.indd   19 4/24/19   11:24 AM



Wehda1 p1-22.indd   20 3/25/19   10:01 AM



Wehda1 p1-22.indd   21 3/25/19   10:01 AM



Wehda1 p1-22.indd   22 3/25/19   10:01 AM



الوسائط المتعددة
)Multimedia(

مو�ضوعات الوحدة:

الوحدة الثانية

 مقدمة يف الو�سائط املتعددة.

 مفهوم الو�سائط املتعددة.

 اأهمية ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.

 مكونات الو�سائط املتعددة.

 جماالت ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.

 مراحل اإنتاج الو�سائط املتعددة.

 اأهم برجميات معاجلة الو�سائط املتعددة.
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الـوحـدة الثانية: 

بعـد درا�ضتك لهـذه الـوحدة �ضـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

 حتدد مفهوم الو�سائط املتعددة.

 ت�سرح اأهمية ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.

 تعدد مكونات الو�سائط املتعددة.

 تعدد جماالت ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.

 تذكر مراحل اإنتاج الو�سائط املتعددة بالرتتيب.

 تعدد بع�ض الربجميات امل�ستخدمة يف اإن�ساء وحترير ملفات الو�سائط املتعددة.

 ت�سمم م�سروع با�ستخدام معظم مكونات الو�سائط املتعددة.

يعترب مفهوم الو�سائط املتعددة من اأكرث املفاهيم ارتباطًا بحياتنا اليومية واملهنية وذلك ملا حتققه من اأهداف 

متنوعة اأهمها الهدف االإن�ساين الذي يحقق رفاهية االإن�سان وتقدمه، وحتقيق توا�سله وتفاعله مع جماالت احلياة 

املختلفة ومنها التدريب والتعليم واالإنتاج والفنون والبحث العلمي واالت�ساالت، مع ما توفره من مميزات عديدة 

يف توفري اجلهد والوقت واملال، اإ�سافة اإلى ما تتمتع به من اإمكانية يف التحاور والتفاعل مع امل�ستخدم. 
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الوسائط المتعددة

يتكون م�سطلح الو�سائط املتعددة )Multimedia( من كلمتني وهما )Multi( وتعني متعددة وكلمة )media( وتعني و�سائط 
)و�سائل( اإعلم اأو نقل. حيث ُيطلق م�سطلح الو�سائط على التقنيات املختلفة التي ن�ستخدمها لت�سجيل املعلومات ونقلها للآخرين. 
ومع التطور وكرثة املعلومات يف الع�سر احلايل تطورت الو�سائط املتعددة فاأ�سبحت املعلومات ُت�سمم وتعر�ض باأ�سلوب رقمي 
لي�سهل اإي�سالها للأخرين وعليه ميكن تعريف الو�سائط املتعددة باأنها: منتج يدمج بني عدة مكونات قد تكون الن�ض وال�سوت 

وال�سورة واملقطع املرئي )الفيديو( با�ستخدام برجميات احلا�سب بهدف حتقيق اأهداف حمددة.
ت�ستخدم الو�سائط املتعددة للتعبري عن االأفكار اأو نقل املعلومات ب�سورة اأف�سل واأو�سع، ولتحقيق اأهداف حمددة؛ قد تكون 

تعليمية اأو ترفيهية اأو جتارية؛ ولزيادة تفاعل املتلقني من خلل اإثارة حوا�سهم املختلفة كالب�سر وال�سمع واللم�ض.

تت�سح اأهمية الو�سائط املتعددة من كونها:
1  ُت�سفي على املحتوى املعرو�ض املتعة والت�سويق ملا حتويه من ر�سوم و�سور وموؤثرات متنوعة.

2  ُت�سهل التعامل مع كمية كبرية من املعلومات حيث ميكن عر�سها على �سكل ر�سوم وخمططات بيانية.

3  ُت�ساعد على اإي�سال املعلومة ب�سرعة اأكرب ملا حتويه من مثريات �سمعية وب�سرية.

4  ُت�ساعد يف جعل املعرو�ض اأبقى اأثًرا، حيث ت�ستثري معظم احلوا�ض من خلل عر�ض املعلومة باأ�سكال خمتلفة مثل الن�ض 

وال�سوت وال�سورة والفيديو.
5  ُتنا�سب اال�ستخدام يف خمتلف املجاالت مثل التعليم والتدريب والدعاية واالإعلن. 

6  ُت�ساعد على متثيل عامل افرتا�سي �سبيه بالعامل الواقعي لتجريب ما ي�سعب جتريبه يف الواقع اإما ب�سبب اخلطورة اأو 

ارتفاع التكلفة املادية اأو نق�ض املوارد الب�سرية با�ستخدام اأ�سلوب املحاكاة.

ال �سك اأن كمية املعلومات املحيطة بنا اأ�سبحت هائلة، االأمر الذي جعل وجود طرق 
واأ�ساليب جديدة الإي�سال املعلومات ب�سكل �سريع ومفهوم اأمًرا يف غاية االأهمية.

مـــــقــــدمــــــــة1-2
يف حياتك اليومية، ت�سلك العديد من املعلومات وباأ�سكال 
خمتلفة. ما اأكرث هذه املعلومات تاأثرًيا وبقاًء يف ذهنك؟ 

وملاذا؟

اإثارة التفكري

كما اأن التطورات املت�سارعة يف ال�سنوات القليلة املا�سية يف جمال تقنية املعلومات واالت�ساالت اأدى اإلى تطور يف جمال ت�سميم 
واإنتاج برامج الو�سائط املتعددة. فل تكاد تخلو حياتنا اليومية من التعر�ض لهذه الو�سائط وذلك من خلل م�ساهدتنا للربامج 
انت�سارها  ا�ستخداماتنا املختلفة للإنرتنت. ومما �ساعد على �سرعة  اأو  ال�سوارع  التجارية يف  االإعلنات  اأو  التلفزيونية املختلفة 

اإمكانية عر�سها على كثري من االأجهزة التقنية كاأجهزة احلا�سب واالأجهزة الذكية واأجهزة الرتفيه والت�سلية.

مفهوم الو�ضائط املتعددة 2-2

اأهمية الو�ضائط املتعددة 3-2

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U2-L1
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الوسائط المتعددة 1

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-الوسائط المتعددة

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة الثانية: 

1-4-2:)Texts(الن�ضو�ص المكتوبة

3-4-2:)Graphics( الر�ضومات الخطية

2-4-2:)Sound Effects( الموؤثرات ال�ضوتية

عندما تتاأمل اأي تطبيق من تطبيقات الو�سائط املتعددة، �ستلحظ اأنها تتكون غالبًا من:

ال�سا�سة يف �سورة كلمات وفقرات كـعناوين للأجزاء الرئي�سة  مكون رئي�ض وفعال يف برامج الو�سائط املتعددة يظهر على 
للمحتوى املعرو�ض اأو لتقدمي اإر�سادات وتوجيهات اأو ل�سرح عنا�سر اأخرى كال�سور والر�سوم.

هـــي اأ�ســـوات طبيعية اأو �سناعيـــة يتم اإعدادها اإمـــا بالت�سجيل املبا�سر با�ستخـــدام اللقط ال�سوتـــي )Microphone( اأو 

وهي تعبريات باخلطوط والأ�شكال كما يظهر يف �سكل )2-2( ت�ساعدنا على ك�سر امللل 

شكل )2-1(: املؤثرات الصوتية

شكل )2-2(: الرسومات اخلطية

با�ستخـــدام اأحـــد م�سجلت ال�ســـوت اأو با�ستخـــدام املوؤثرات ال�سوتيـــة الطبيعية 
وال�سناعيـــة اجلاهـــزة كال�ســـكل )2-1(. وتظهر يف عدة موا�سع مثـــل: املقدمة اأو 

التعليق على مو�سوع معني.

وتو�شح النقاط املهمة اأو الغام�شة وتاأتي 
بيانية،  ر�سوم  �سكل:  على  الربنامج  يف 
اأو  �سجرية  ر�سوم  اأو  م�سارية  خرائط  اأو 

ر�سوم كاريكاتريية.

اإثـراء عـلمي

مكونات الو�ضائط املتعددة 4-2

اأنواع الو�سائط املتعددة:

هي  التفاعلية(:  )غري  اخلطية  الو�سائط    -1
و�سائط ي�سري معها امل�ستخدم من البداية اإلى النهاية 
يف م�سار خطي دون اأن ت�سمح له بالتنقل والقفز بني 
اأجزاء املحتوى. ويتم االنتقال للمرحلة االآتية اآليًّا تبًعا 
اأو  الفاأرة  على  بال�سغط  اأو  لقطة  لكل  املحدد  للزمن 
اأحد املفاتيح مع اإمكانية التحكم يف اإنهاء الربنامج. 

غري  و�سائط  هي  التفاعلية:  املتعددة  الو�سائط    -2

خطية مبعني اأنها متكن امل�ستخدم من التحكم املبا�سر 
يف تتابع املعلومات. علًما باأن الو�سائط املتعددة باأنواعها 
فجميعها  ت�ستخدمه  الذي  املكون  نوعية  يف  تختلف  ال 
ت�ستخدم الن�سو�ض، االأ�سوات، ال�سور الثابتة، الر�سوم 

اخلطية اأو املتحركة، والفيديو. 
3-  الو�سائط املتعددة الفائقة: تعد الو�سائط املتعددة 

وهـــي  التفاعليــة  املتعددة  للو�سائط  تطوًرا  الفائقة 
جتميع وتنظيم ملواد الو�سائـط املتعددة والربــط بينها 
بطريقـــة تفريعيــــة ومتداخلة �سبكيًّا متكن امل�ستخدم 

من التنقل والتجول بحرية بني املعلومات.
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الوسائط المتعددة

التــ�ضــلـــيــة:3-5-2

الـــتـــجــــارة:4-5-2

الـ�ضـحـافـة والإعــالم:5-5-2

تعد الو�سائط املتعددة الركيزة االأ�سا�سية عند اإنتاج برامج الت�سلية والرتفيه، حيث 
املتحركة، وكذلك  والر�سوم  باالأفلم  املوؤثرات اخلا�سة  ي�ستغنى عنها  عند �سناعة  ال 
ال تكاد تخلو األعاب الفيديو واالألعاب االإلكرتونية من تطبيقات الو�سائط املتعددة التي 

جتعل امل�ستخدم يتفاعل معها ويق�سي ال�ساعات دون ملل اأو كلل �سكل )7-2(.

ميكن ا�ستخدام تطبيقات الو�سائط املتعددة يف االإعلنات التجارية جلذب 
التجاري  التناف�ض  تزايد  ومع   ،)8-2( �سكل  اهتمامهم  وك�سب  اجلمهور  انتباه 
بني ال�سركات اأ�سبحت احلاجة �سرورية لت�سويق خدماتها ومنتجاتها با�ستخدام 

الو�سائط املتعددة.

و�سائل  با�ستخدام  متابعيها  جذب  اإلى  العامل  حول  ال�سحف  من  كثري  ت�سعى 
االإعلم اجلديدة، التي تقدم تقارير �سحفية غري تقليدية ت�سم بني ثناياها مقاطع 
اإلى  بلغة م�سرتكة ال حتتاج  العامل  اإلى  اإي�سال �سوتها  و�سائط متعددة متكنها من 

ترجمة �سكل )9-2(.

الشكل )2-7(: استخدامات الوسائط في التسلية

الشكل )2-8(: استخدامات الوسائط في التجارة

الشكل )2-9(: استخدامات الوسائط في الصحافة واإلعالم

نـ�شــاط

ابحـــث عن ا�ستخـــدام الو�سائـــط املتعددة يف 
املجاالت االآتية: الهند�سة، الطب، ال�سناعة.
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الـوحـدة الثانية: 

مرحلة التحليل والإعداد)التخطيط(:1-6-2

مرحلة الت�ضميم وكتابة ال�ضيناريو:2-6-2

مـرحـلـة الـتنفيـذ والإنـتـاج:3-6-2

مـرحـلـة التجـريـب والـتـطوير:4-6-2

مرحلة الإخراج )الت�ضدير( والن�ضر:5-6-2

يف هذه املرحلة يتم حتديد الهدف والفئة امل�ستهدفة ومتطلبات العمل املادية والربجمية وال�سور واالأ�سوات ولقطات الفيديو  
وغريها من املتطلبات، يليها و�سع خطة زمنية حمددة تت�سمن فريق العمل وتوزيع املهام.

وكيفية عر�ض  واملحتوى  الزمنية  والفوا�سل  الواجهة  للمنتج مت�سمنة  وكاملة  امل�سمم هيكلة مف�سلة  فيها  ي�سع  هي مرحلة 
املحتوى وال�سكل النهائي للمنتج، مراعًيا يف املنتج حتقيق عن�سر اجلاذبية والتفاعلية.

هي مرحلة ي�سعى فيها امل�سمم لتنفيذ ما و�سعه يف مرحلة الت�سميم وال�سيناريو حيث يقوم با�ستخدام االأدوات والربامج الإ�سافة 
املحتوى واإن�ساء ال�سور واحلركات واالأفلم غري املتوفرة والربط بينها.

وهي مرحلة ا�ستطلع الراأي من قبل املحكمني املتخ�س�سني وعينة من امل�ستفيدين للتاأكد من حتقيقه للأهداف املطلوبة وخلوه من 
االأخطاء اللغوية والعلمية، واأن املنتج يعمل ب�سكل �سحيح قبل تعميمه.

وهي اآخر مرحلة من مراحل اإنتاج الو�سائط املتعددة حيث يتم فيها اإخراج المنتج على االأقرا�ض املدجمة اأو ن�سرها على �سبكة 
االإنرتنت.

مـراحـل اإنـتـاج الـو�ضـائـط املـتـعـددة6-2

الإنتاج و�سائط متعددة تتميز بالكفاءة والفاعلية البد من املرور بـاملراحل االآتية:
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الوسائط المتعددة 2

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-الوسائط المتعددة

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة الثانية: 

مشروع الوحدة

بعد انتهائك من درا�سة وحدة الو�سائط املتعددة، قم باإنتاج و�سيطة تخدم اأحد املو�سوعات االآتية: 

1 تعليم اأحد املهارات احلياتية لفئة ريا�ض االأطفال.

2 مو�سوع من اختيارك يخدم اأحد فئات ذوي االحتياجات اخلا�سة.

3 اإعلن عن برنامج تطوعي يخدم البيئة.

4 تقرير عن اأحد الكوارث والظواهر الطبيعية )براكني، زالزل، في�سانات، جماعة ...(.

مع مراعاة ما ياأتي عند اإعداد الو�سيطة:

1 منا�سبة ال�سور والر�سوم واالأ�سوات والن�سو�ض وغريها من الو�سائط امل�ستخدمة للمحتوى.

2 و�سوح املعلومات املعرو�سة على ال�سا�سة.

3 الت�سل�سل املنطقي للأفكار املعرو�سة.

4 االإخراج الفني املنظم واجلذاب.

5 خلوه من االأخطاء اللغوية والعلمية والربجمية.

6 �سهولة ت�سغيله.

7 منا�سبة حجم امللف للن�سر.
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الوسائط المتعددة

اأكمل اخلارطة با�ستخدام العبارات العبارات وامل�سطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

خـارطـة الـوحـدة
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الـوحـدة الثانية: 

املفاهيم الرئي�سة مفردات الوحدة

� الو�سائط املتعددة هي: منتج يدمج بني الن�ض وال�سوت وال�سورة والفيديو با�ستخدام 
برجميات احلا�سب لتحقيق اأهداف حمددة للم�ستفيدين بطريقة تفاعلية.

� للو�سائط املتعددة اأهمية كبرية حيث ت�ساعد على �سرعة و�سول املعلومة ب�سكل ممتع 
وم�سوق. 

� الن�سو�ض املكتوبة هي كلمات وفقرات تظهر كعناوين للأجزاء الرئي�سية للمحتوى اأو 
لتقدمي اإر�سادات وتوجيهات اأو ل�سرح عنا�سر اأخرى كال�سور والر�سوم.

� املوؤثرات ال�سوتية هي اأ�سوات طبيعية اأو �سناعية يتم اإعدادها اإما بالت�سجيل.
� الر�شومات اخلطية هي تعبريات تكوينية باخلطوط والأ�شكال.

� ال�سور الثابتة هي لقطات ثابتة الأ�سياء حقيقة.
� الر�سوم املتحركة هي �سل�سلة من الر�سوم املنف�سلة التي تعر�ض ب�سرعة وت�سل�سل حمددين 

لت�سكيل مقطع ذو معنى.
� الفيديو هو لقطات فلمية متحركة �سجلت بطريقة رقمية.

� عند اإنتاج الو�شائط املتعددة ل ي�شرط توفر كل املكونات واإمنا يتم ا�شتخدام املكونات 
التي تخدم املو�سوع بكفاءة وفاعلية.

� ت�ستخدم الو�سائط املتعددة يف كثري من املجاالت مثل التعليم والتدريب والتجارة واالإعلم.
� الإنتاج و�سائط متعددة تتميز بالكفاءة والفاعلية البد من املرور بعدة مراحل: التخطيط، 

الت�سميم، التنفيذ، التجريب، والن�سر.

� الو�سائط املتعددة.

� الن�سو�ض املكتوبة.

� ال�سور الثابتة.

� املوؤثرات ال�سوتية.

� الر�سومات اخلطية.

� الر�سوم املتحركة.

� الفيديو.

دلـيل الـدرا�ضـــة

Wehda2 p23-38.indd   34 3/25/19   10:35 AM



35

الوسائط المتعددة

تــمــريـــنــات

1 أكمل الفراغات في العبارات اآلتية:

- الوسائط املتعددة عبارة عن .... ....حاسوبي يدمج بني النص والصوت والصورة والفيديو باستخدام 
........ احلاسب ويقدم ...... للمستفيدين بطريقة ....... لتحقيق ........ أو عدة ......

2 ضع إشارة )✓ ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

اأ ُتساعد الوسائط املتعددة على سرعة وصول املعلومة ملا حتويه من مثيرات سمعية وبصرية.          )      (

ب الصور الثابتة هي رسوم منفصلة تعرض بسرعة وتسلسل محددين لتشكيل مقطع ذو معنى.      )      (

ت في مرحلة تنفيذ وإنتاج الوسائط املتعددة يتم تقييم املنتج بهدف تعديل املنتج قبل تعميمه.         )       (

ث برامج إعداد النص هي برامج حتتوي على أدوات الكتابة بعدة أمناط وأحجام وأنواع للخطوط.    )      (

ج تستخدم الوسائط املتعددة في مجال التجارة لغرض إبراز محاسن منتج معني.                              )      (

3 رتب خطوات انتاج الوسائط املتعددة فيما يأتي:

اخلطواتم

و�سع هيكلة مف�سلة وكاملة للمنتج.

اإخراج املنتج ون�سره.

حتديد متطلبات العمل.

جتريب املنتج وفح�سه لغويًا وعلميًا.

ا�ستخدام الربامج لت�سميم املنتج.
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الوسائط المتعددة

اخـــتـبــــــار

اخرت رمز االإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي:

1  من االأ�سباب التي اأدت اإىل انت�سار الو�سائط املتعددة كونها:

اأ - ت�ساعد على اإجراء العمليات احل�سابية بدقة.             ب - ت�ساعد يف تنظيم واإدارة الوقت. 

ج - ُت�ساعد على �سرعة و�سول املعلومة.                           د - متكن من تنظيم امللفات وحتميل الربامج.

2  لقطات فلمية متحركة �سجلت بطريقة رقمية: 

اأ - ال�سور الثابتة.    ب - الر�سوم املتحركة.

ج - الفيديو.                              د - الر�سومات اخلطية.

3  التعبريات التكوينية باخلطوط واالأ�سكال هي:

اأ - ال�سور الثابتة.    ب - الر�سوم املتحركة.

ج - الفيديو.                               د - الر�سومات اخلطية.

4  يتم ا�ستخدام االأدوات والربامج الإ�سافة املحتوى واإن�ساء ال�سور واحلركات واالأفالم الغري متوفرة يف مرحلة:

اأ - التحليل واالإعداد )التخطيط(.  ب - الت�سميم وكتابة ال�سيناريو.

ج - التنفيذ واالإنتاج.                د - مرحلة التجريب والتطوير.

فاإننا  اجلديدة  االأنظمة  وفق  العمل  من  التمكن  على  العاملني  مل�ساعدة  املتعددة  الو�سائط  ن�ستخدم  عندما   5
نتحدث عن ا�ستخدامها يف جمال:

اأ - التعليم.                                 ب - التدريب. 

ج - التجارة.                   د - ال�سحافة.
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الـوحـدة الثانية: 

اإىل العامل بلغة  اإي�سال �سوتنا  عندما ن�ستخدم الو�سائط املتعددة لتقدمي تقارير غري تقليدية متكننا من    6
م�سرتكة ال حتتاج اإىل ترجمة. فاإننا نتحدث عن ا�ستخدامها يف جمال:

اأ - التعليم.                                 ب -  التدريب. 

ج - التجارة.                   د - ال�سحافة.

7  من اأ�سهر الربامج لتحرير ومعاجلة ال�سور: 

.Audacity - ب    .Jokosher - اأ

.Pencil - د                  .Adobe Photoshop - ج

8  من اأ�سهر الربامج لتحرير ومعاجلة الر�سوم املتحركة:

.Audacity - ب    .Jokosher - اأ

.Pencil - د                  .Adobe Photoshop - ج
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تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية
الوحدة الثالثة

مـو�ضـوعـات الـوحـدة:

 مـقـدمـــة.

 تعريف برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت.

 مزايا ا�ستخدام برامج اإدارة املواقع.

 خطوات عمل برامج اإدارة املواقع.

 كيفية كتابة املحتوى من خالل برامج اإدارة املواقع.

 اأمثلة ملواقع وتطبيقات ت�ستخدم برجميات اإدارة املواقع.
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تعريف برامج ادارة المواقع على شبكة االنترنت                                                 مزايا استخدام  برامج 
ادارة المواقع على شبكة االنترنت

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-تصميم وإدارة المواقع والشبكات 
االجتماعية

المشترك

الثانوية مقررات
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خطوات عمل برامج ادارة المواقع

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-تصميم وإدارة المواقع والشبكات 
االجتماعية

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة الثالثة: 

44

عن طريـــق حمـــرك البحث )Google( قــم 
بالبحث عن برامج لإدارة املواقع على الإنرتنت 

لإدارة احلوار والنقا�ض بزوار املوقع. 

:)Wiki( املــو�ســوعــات

باإ�سافــة  للزوار  مـــواقــع ت�سمح  املو�سوعــات هي 
املحتويــات وتــعــديلها بكل �سهولة وي�سر، وتتيــح 
املو�سوعات للزوار اأن يقوموا بالكتابة اجلماعية 
واإ�سافة �سفحات اأو تعديل �سفحات م�سبقة دون 

احلاجة اإلى الت�سجيل يف املوقع.
اأكــبــر  مــن  )ويكيبيديا(  احلــرة  املو�سوعــة  وتعــد 
الق�سم  وعنوان  الإنرتنت،  �سبكة  على  املو�سوعــات 
قـــم   .)ar.wikipedia.org( منهــا:  العــربـــي 
بـــزيــارة املو�سوعة واأعد تقريًرا مب�سًطا مت�سمًنا 

تعريًفا لها واأهم خ�سائ�سها.

اإثارة التفكري

)www.ar.wikipedia.org( موقع املوسوعة احلرة

كيفية كتابة املحتوى من خالل برامج اإدارة املواقع5-3

هي جمموعة من املواقع للتوا�سل الجتماعي على ال�سبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت(، 
متنوعة  وحاجات  لأهداف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأفراد  بني  التوا�سل  املواقع  تلك  وتتيح 

وخمتلفة فيما بينهم.

1  يكتب الكاتب املحتوى الذي يود عر�سه يف املوقع، وغالبًا ما يتم ذلك عن 

طريق اأداة رائعة هي:
           )Authoring Connector( متكن امل�ستخدمني العادييــن ذوي اخلربة 

القليلة من ا�ستخدام برنامج )وورد( لكتابة املحتويات.
2 يف حالـة عـدم وجــود رقابـة عـلــى حمتــوى املــوقــع )وهـو مـا يتم غالًبا يف

           منتـــديات احلـــــوار الــتي تفــتقــد للم�سداقـيــــة( فــــاإن املحـتــوى ُيــر�سـل
          مبا�سرة اإلى املوقع.

3  يف حالة وجود رقابة للمحتوى )وهذا يعطي املوقع م�سداقية ووثوق مبحتوياته( 

املحرر  عليه  ويطلق  املحتوى  مراجعة  عن  امل�سوؤول  اإلى  ير�سل  املحتوى  فاإن 
.)Editor(

د  ق عليه وحدَّ 4  يراجع املحرر املحتوى ويتحقق منه، واإن كان يفي بالغر�ض �سدَّ

القالب املنا�سب لعر�ض املحتوى فيه. لي�ض هذا فقط، بل ميكنه حتديد تاريخ 
اأو  اإعادة حتريره  اأي وقت لحقًا  عر�ض املحتوى وتاريخ النتهاء. وميكنه يف 

حذفه ب�سهولة.

اأمثلة ملواقع وتطبيقات ت�ضتخدم برجميات اإدارة املواقع6-3

ُيكتب املحتوى يف برامج اإدارة املواقع من خالل لوحة حتكم خا�سة ملدير املوقع توفر له اأدوات ر�سومية تعر�ض حمتويات 
املوقع، ومتكنه لوحة التحكم من توزيع ال�سالحيات للم�ستخدمني املختلفني. وميكن اإيجاز خطوات كتابة املحتوى مبا ياأتي:  

نـ�شــاط

      الـ�ضـبـكـات الجـتـمـاعـيـة1-6-3
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امثلة المواقع وتطبيقات تستخدم برمجيات اداراة المواقع )2(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-تصميم وإدارة المواقع والشبكات 
االجتماعية

المشترك

الثانوية مقررات
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تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية

51

بعد انتهائك من درا�سة وحدة اإدارة املواقع، قم باإن�ساء مدونة حقيقية با�ستخدام اأحد املواقع التي تقدم خدمة 

اإن�ساء املدونات املجانية يف اأحد املو�سوعات الآتية:

1 مدونة �سخ�سية.

2 مدونة ملادة من املواد التي تدر�سها.

3 مدونة للمدر�سة التي تدر�ض بها.

4 مدونة ملو�سوع من اختيارك.

مع مراعاة ما ياأتي عند اإن�ساء املدونة:

1 و�سوح املعلومات املعرو�سة على ال�سا�سة.

2 الخراج الفني املنظم واجلذاب.

3 خلوها من الأخطاء اللغوية والعلمية والربجمية.

4 منا�سبة ال�سور والأ�سوات والن�سو�ض وغريها من الو�سائط امل�ستخدمة للمحتوى.

5 اإ�سافة ال�سفحات والت�سنيفات وروابط ملواقع تخدم مو�سوع املدونة.

6 اإ�سافة اأع�ساء ملدونتك.

مشروع الوحدة
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الـوحـدة الثالثة: 

52

خـارطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�ستخدام العبارات وامل�سطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

Ωƒ¡Øe

™bGƒŸG IQGOEG èeGôH

ΩGóîà°SE’G á«fÉ›

™bƒŸG Ö«JôJh iƒàëŸG õ¡Œ

iƒàëŸG áHÉàc á«Ø«c

äÉ≤«Ñ£Jh ™bGƒe

äÉfhóª`dG

Drop Box ∑ƒÑ°ù«a

IQGOEG

™bGƒŸG

Wehda3 p39-56.indd   52 3/25/19   11:27 AM



تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية

53

دلـيل الـدرا�ضـــة

املفاهيم الرئي�شةمفردات الوحدة

برامج اإدارة املواقع
برامج اإدارة املواقع: حزم برامج متكاملة ت�سكل نظاما لإدارة املحتوى املطلوب للفرد وعر�سه للزوار 
واأع�ساء املوقع وتوفر اأدوات للتحكم يف عملية الن�سر وتعمل هذه النظم يف العادة على الإنرتنت واإن 

كان من املمكن ت�سغيلها كذلك على ال�سبكة املحلية.

ال�سبكات الجتماعية: جمموعة من املواقع للتوا�سل الجتماعي على ال�سبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت( ال�سبكات الجتماعية
التي تتيح التوا�سل بني الأفراد يف جميع اأنحاء العامل لأهداف وحاجات متنوعة وخمتلفة فيما بينهم.

تويرت )Twitter(: من اأ�سهر �سبكات التوا�سل الجتماعي على �سبكة الإنرتنت التي تتيح خدمة التدوين تويرت
امل�سغر بني اأفراد تلك ال�سبكة ملتابعيهم بحد اأق�سى )280( حرف للتدوينة الواحدة.

التغريدة: كل ما يكتب يف مربع الن�ض من م�ساركات اأو ردود اأو اإعادة ن�سر بحد اأق�سى 280 حرف تغريدة
لكل تغريدة. 

املتابع )Following(: الأ�سخا�ض اللذين يتابعهم �ساحب احل�ساب يف تويرت، وت�سل تغريداتهم اإليه.املتابع

املتابعني )Followers(: الأ�سخا�ض اللذين يتابعون �ساحب احل�ساب يف تويرت، وت�سل تغريداته اإليهم.املتابعني

اإعادة ن�سر التغريدة )Retweet(: اإعادة ن�سر التغريدة مرة اأخرى اإلى املتابعني ل�ساحب احل�ساب اإعادة ن�سر التغريدة
الذي قام بن�سر التغريدة.

الها�ستاق
التغريدات  جميع  لها  ي�ساف  بحيث    # عالمة  ي�سبقها  لتغريده  عنوان   :#Hashtag الها�ستاق

التي تندرج حتت هذا الها�ستاق. 

الفي�ض بوك
الفي�ض بوك )facebook(: من اأ�سهر �سبكات التوا�سل الجتماعي املجانية التي تهدف اإلى التوا�سل 
وامللفات مع  ال�سور  الر�سائل وم�ساركة  وتبادل  بنف�سه واهتماماته  الفرد  تعريف  والتفاعل من خالل 

الآخرين.

جوجل بل�ض
جوجل بل�ض )+ Google(: من �سبكات التوا�سل الجتماعية وتقدم جمموعة من اخلدمات مثل 

امل�ساركة يف ال�سور وال�سوتيات واملقاطع املرئية وغريها.
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تقنيات التحكم الرقمي والروبوت
الوحدة الرابعة

مـو�ضوعـات الـوحـدة:

 الروبوت - تعريفه وت�ريخ ن�ش�أته.

 الروبوتات يف العامل احلقيقي.

 ت�صنيف الروبوتات.

 نظام التحكم.

 املكونات الرئي�صة للروبوت.
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بعيدًا عن ال�سورة التي تعطيها اأفالم اخليال العلمي، توجد للروبوتات تطبيقات كثرية يف جمالت متعددة يف العامل 
احلقيقي.

ت�سكل التطبيقـات ال�سنـاعـيـة اأهـم تطبيقـات 
الروبوتـات حيث اأنهـا الأ�سا�س يف اختـراع وتطوير 

الروبوتات. 
بالعدد  ال�سيـارات  تـجـمـيـع  وت�ستـاأثر م�سانع 
الأكرب من الـروبوتات ال�سنـاعية، وتـاأتي م�سانع 
الأجـهـزة الإلكـتـرونـيـة يف املـركز الـثـاين. ويبني 
�سكل )4-2( �سورًا لالأدوار املختلفة التي توؤديها 
وتربز  ال�سيارات.  جتميع  عملية  يف  الروبوتات 
اأهمية ا�ستخدام الروبوتات يف خطوط الإنتاج يف 

الآتي:

التطبيقات ال�ضناعية اأو الروبوت ال�ضناعي1-3-4

عن طريق احلا�سب )Computer Controlled Robot Arm(. ويف تلك الفرتة من الزمن كانت احلا�سبات 
كبرية احلجم، فاحلا�سب الكبري كان ميالأ غرفة وا�سعة، اأما احلا�سب ال�سغري منها فكان يف حجم ثالجة متو�سطة ال�سعة. 
ولكن يف منت�سف ال�سبعينيات من القرن امليالدي املا�سي حدث تطور خطري يف تقنية احلا�سبات عندما مت اخرتاع 
املعالج الدقيق )Microprecessor(. وتبع ذلك ثورة احلا�سبات ال�سخ�سية. ومع تتابع الأجيال املتوالية للمعاجلات 
الدقيقة، حدث تناق�س م�سطرد يف حجم احلا�سبات مع زيادة م�سطردة يف قدراتها و�سعات الذاكرة بها. وكما هو متوقع 

تبع ذلك تطور كبري يف جميع الأجهزة الإلكرتونية املعتمدة يف عملها على احلا�سب، ومنها الروبوتات.
اإًذا من التعريف ال�سابق للروبوت ومن تاريخ ن�ساأته ندرك اأن الروبوت يف الأ�سل لي�س اإن�سانًا اأو رجاًل اآليًا كما ت�سوره 
اأفالم اخليال العلمي. بل واإن يف معظم تطبيقات الروبوت يف احلياة احلقيقية ياأخذ الروبوت اأ�سكاًل خمتلفة ل ي�سبه فيها 

�سكل الإن�سان. 

شكل 4-2: الروبوتات تعمل في خطوط جتميع السيارات

الـروبــوتـات فـي الـعامل الـحـقـيقـي3-4
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1  ثبات م�ستوى اجلودة: وميكن للروبوت اأن ينجز الأعمال املتكررة بنف�س م�ستوى اجلودة املحددة للعمل. اأما بالن�سبة 

للعامل الب�سري فيتفاوت م�ستوى اجلودة عند اأداء نف�س املهمة من عملية لأخرى بح�سب تغري الظروف الب�سرية لدى 
العامل.

2  ثبات م�ستوى الإنتاجية: وميكن للروبوت اأن ينتج العمل مب�ستوى ثابت من النتاجية نظرًا لأن الروبوت ل يكل ول 

ميل، ول يحتاج اإلى اأن ياأخذ ا�سرتاحة، ول ميتنع عن العمل.
3  العمل الآمن يف الظروف اخلطرة: وميكن للروبوت اأن يعمل بكفاءة يف ظروف قد تكون خطرة للعامل الب�سري، 

رواتب اخلرباء يف جمال الروبوتات عالية ب�سبب ندرتهم، وم�ستوى اخلربة 
العايل املطلوبة فيهم.

الروبوت  على  املعتمد  امل�سنع  ويحتاج  متكاملة:  تقنية  خطة  اإىل  احلاجة    3

جميع  بالتف�سيل  حتدد  للم�سنع  متكاملة  تقنية  خطة  ي�سع  اأن  اإلى  عمله  يف 
موا�سفاـت  حتــديـــد  اخلطــة  وتت�سمــن  امل�سنـع.  وت�سغـيــل  اإن�سـاء  مـتطلـبـات 
الروبوتات واأجهزة احلا�سب وال�سبكات والأجهزة امل�ساندة الأخرى، وموا�سفات 

الربجميات، ومتطلبات الكوادر الب�سرية مع حتديد تخ�س�ساتها وموؤهالتها.

اأحمد لديه م�سنع �سغري لإنتاج الأحذية واملنتجات 
املنـــا�سب  مــن  اأنـــه  تعتقد  الأخـــرى. هــل  اجللدية 

ا�ستخدام الروبوتات يف هذا امل�سنع؟ وملاذا؟

اإثارة التفكري

يوؤدي  امل�سنع  يف  الروبوتات  ا�ستخدام  كان  اإذا 
الب�سرية، فهل ميكن  العمالة  اإلى ال�ستغناء عن 

اأن يت�سبب ذلك يف حدوث بطالة يف املجتمع؟

اإثارة التفكري

الكثري من جمالت  ا�ستخدامها يف  ينت�سر  واإمنا  ال�سيارات،  الروبوتات على م�سانع جتميع  ا�ستخدام       ل يقت�سر 
مل�ساعدة  املتقدمة  امل�ست�سفيات  بع�س  يف  اجلراحية  العمليات  غرف  تدخل  الروبوتات  بداأت  وموؤخرًا  ال�سناعي.  النتاج 

اجلراح يف تنفيذ العمليات اجلراحية الدقيقة.

مثل: ظروف احلرارة ال�سديدة، اأو وجود اأبخرة كيماوية �سامة، اأو وجود 
مواد م�سعة، وغريها.

4  تخفي�ض التكلفة: وميكن للم�سانع التي حتقق درجة عالية من اأتتة العمل 

اأن  للم�سانع  ميكن  وبالآتي  الب�سرية،  العمالة  اأعداد  من  كثريًا  تخف�س  اأن 
تخف�س كثرًيا من التكلفة الت�سغيلية املرتبطة بهذه العمالة.

وينبغي الإ�سارة اإلى اأن ا�ستخدام الروبوتات يف امل�سانع له كذلك بع�س ال�سلبيات التي تتلخ�س يف الآتي:

1  ارتفاع التكلفة التاأ�سي�سية: ويعزى ارتفاع التكلفة التاأ�سي�سية للتكلفة الإ�سافية للروبوتات والتجهيزات امل�ساندة 

لها. وهنا ل بد من عمل درا�سة جدوى اقت�سادية دقيقة للتاأكد من الزيادة يف التكلفة التاأ�سي�سية للم�سنع ميكن 
تغطيتها من خالل التوفري يف التكلفة الت�سغيلية للم�سنع.

2  احلاجة اإىل خربات اأعلى: وتكمن احلاجة هنا اإلى اخلربات يف ت�سغيل الروبوتات، وبرجمتها، و�سيانتها. وعادة تكون 
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ولعل من اأبرز اإجنازات الب�سرية يف ال�سنوات املا�سية كان جناح الإن�سان يف 
ولكن نظرًا  ا�ستك�سافية هناك.  وتنفيذ عدة رحالت  القمر  الهبوط على �سطح 
ل�سعوبة بقاء الإن�سان مدة زمنية طويلة على �سطح القمر فاإن معظم العمليات 

ال�ستك�سافية تتم بوا�سطة الروبوتات والعربات غري املاأهولة.
اإر�سال روبوتـات وعربات غري ماأهولة ل�ستك�ساف  وموؤخـرًا جنـح الإن�سان يف 
�سطح املريخ. وتنفذ الروبوتات مهام علمية مهمة يف هذه العمليات ال�ستك�سافية، 
مثل: جمع عينات من الرتاب اأو ال�سخور وتنفيذ عمليات التحليل الكيمائي عليها، 

وحماولة الك�سف عن اآثار للحياة على اأ�سطح هذه الأجرام ال�سماوية.
ويعطي �سكل )4-3( �سورًا متعددة لتطبيقات الروبوت يف ا�ستك�ساف الأماكن 
البعيدة. وي�سمل ذلك اإ�سافة اإلى ما �سبق ا�ستك�ساف اأعماق البحار التي ي�سعب 

على الإن�سان الو�سول اإليها.

تقع على فئات من الب�سر م�سوؤولية تنفيذ مهام خطرة جدًا من اأجل تاأمني احلياة الآمنة لالآخرين. مثال ذلك عمليات 

شكل )4-3(: مناذج لتطبيقات الروبوت في 
استكشاف ودراسة األماكن البعيدة. 

شكل )4-4(: تطبيقات الروبوت في 
تنفيذ املهام اخلطرة.

ا�ضـتـكـ�ضـاف الأمـاكـن الـبـعـيـدة2-3-4

تـنـفـيـذ المـهـام الـخـطــرة3-3-4

توؤدي الروبوتات اأدوارًا مهمة يف عمليات ا�ستك�ساف الأماكن البعيدة التي ي�سعب على الب�سر الو�سول اإليها.

اإطفاء احلرائق - خا�سة يف احلرائق التي قد ينتج عنها ت�سرب للغازات ال�سامة، 
وتعقيم  امل�سعة،  املواد  مع  والتعامل  وتدمريها،  واملتفجرات  القنابل  عن  والبحث 
الأماكـن امللـوثة بالأمـرا�س املعـدية اأو باملواد الكيمـاوية ال�سامة، وغيـرها. وميكن 
للروبوتات تنفيذ هذه املهام اخلطرة بدًل من الإن�سان وذلك من خالل ت�سنيعها 
مبوا�سفات خا�سة ميكنها من مواجهة الظروف القا�سية واملتطلبات اخلا�سة لهذه 
املهام. ويبني �سكل )4-4( بع�سًا من اأ�سكال الروبوتات املجهزة لإطفاء احلرائق 

اأو للبحث عن املتفجرات وتدمريها.
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شكل )4-6(: مناذج لتطبيقات الروبوت 
في الترفيه والتسلية

جتميعها  ميكن  التي  الألعاب  اإنتاج  يف  املتخ�س�سة   - ليجو  �سركة  وتعترب 
األعــاب  اإنتــاج  ال�سركات املتخ�س�ســـة يف  اأ�سا�سية - من  وتركيبها من مكونات 
اإلى موقعها على الإنرتنـــت يظهــر جمموعـــة كبيــرة مــــن  الــروبوتـات. وزيارة 
هناك  اأن  ويالحظ   .)www.lego.com/en-us/products( املنتجات 
واأ�سكاًل متعددة من  بناء مناذج  التي ميكن من خاللهما  املنتجات  خطني من 
TECHNIC. وتــوفـر ليجو  Mindstorms و  الــروبوتـات امل�سغــرة، هما: 
ذات  روبوتات  بنـاء  خـاللـها  مـن  ميكن  ومتنوعة  كثرية  اأ�سا�سية  بـنـاء  وحــدات 
املحركات )موتورات  تتوفر  - حيث  العملية  للروبوتات  م�سابهة  قدرات جتعلها 
كهربائية(، والرتو�س، وال�سيور، ووحدات التح�س�س وال�ست�سعار، ووحدات توليد 

الأ�سوات، وغريها.
الروبوتات  بني  عاملية  م�سابقات  عقد  ترعى  ليجو  �سركة  اأن  الطريف  ومن 
التي ميكن بناوؤها بوا�سطة منتجاتها. من ذلك م�سابقة “اتبع اخلط الأبي�س” 
روبوت  بناء  هو  امل�سابقة  من  والهدف   .)Follow the White Line(
متعرج،  اأبي�س  يتو�سطه خط  م�سار  ذاتيًا على  التحرك  بحيث ميكنه  وبرجمته 
كما هو مبني يف �سكل )4-7(. والفائر يف امل�سابقة هو من ميكنه من قطع م�سافة 
امل�سارك يف  للروبوت  بد  ل  اأنه  هنا  الوا�سح  ومن  وقت ممكن.  اأقل  ال�سباق يف 
احلركة،  اأثناء  يتتبعه  لكي  الأبي�س  اخلط  ا�ست�سعار  بقدرة  يتمتع  اأن  امل�سابقة 
واللتفاف مينة اأو ي�سرة بح�سب اجتاه اخلط املتعرج، واأن يتمكن من العودة اإلى 

الوراء يف حالة خروجه عن اخلط ليكرر املحاولة مرة اأخرى.

شكل )4-7(: مناذج ملسابقات الروبوت

النياق تقودها يف �سباق  اأظهر  الروبوتات تتطي  الريا�سة جند  ويف جمال 
لالإبــل يف الإمــارات العربيــة املتحدة. وتنعقد بــني هــواة الروبـــوتات مباريات 
الروبوتات امل�سغرة �سد  يتبارى فيها فريقان من  القدم مثالمُ  ريا�سية يف كرة 
بع�سها البعــ�س. ويظهـر �سكـــل )4-6( مناذج لبعـ�س تطبيقات الروبوتات يف 

جمال الت�سلية والرتفيه.
األعاب الروبوتات من الألعاب املحببة لدى الأطفال خا�سة الذكور منهم.  وتعترب 
وتتفاوت األعاب الروبوتات يف قدراتها من مناذج مب�سطة تقوم بحركات ثابتة مربجمة 
م�سبقًا اإلى مناذج ذات قدرات اأعلى بحيث ميكن برجمتها لتقوم بحركات اأكرث تعقيدًا. 
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ويف نوع اآخــر مـــن مـ�سـابـقــات الـروبـوتـات تتنافــ�س الروبوتات يف اخلروج من 
متاهة يف اأق�سر وقت ممكن، كما هو مبني يف �سكل )4-7(. وي�سمح للمت�سابق اأن 
يجري عدة حماولت للخروج من املتاهة. واإذا كان الروبوت يتمتع بقدرة تذكر 
عقبات املحاولت ال�سابقة )امل�سارات التي تقوده اإلى طريق م�سدود( فاإنه ميكنه 

نظريًا من تقلي�س الوقت يف املحاولت الالحقة. 

يوجد اأكرث من ت�سنيف للروبوتات، فهناك ت�سنيف اأمريكي، وهناك ت�سنيف اأوروبي. ولكن نظرًا لأن اليابان هي اأكرث 
الدول اإنتاجًا وا�ستخدامًا للروبوتات فقد يكون من املنا�سب تبني الت�سنيف الياباين للروبوتات الذي و�سعته اجلمعية اليابانية 
للروبوتات ال�سناعية )Japanese Industrial Robot Association(. ويف هذا الت�سنيف تتوزع الروبوتات على �ست 

فئات كما ياأتي:

1  الــفــئــة 1: اأجهزة يتحكم بها يدويًّا )Manual Controlled Devices(. ويتمتع اجلهاز مبقدرته على احلركة 

يف اجتاهات عديدة )اأفقي، عمودي، اإلتفاف، دوران(، ولكن يتم ت�سغيله وحتريكه بوا�سطة م�سغل ب�سري.
التتابع )Fixed Sequence Robot(. ويقوم اجلهاز هنا بتنفيذ  لتنفيذ عمليات حمددة  الــفــئــة 2: روبوت    2

عمليات متتالية وفق تتابع اأو خطة عمل تكون جزءًا من تكوين اجلهاز. وي�سعب �سمن هذه الفئة تغيري ما يقوم به 
الروبوت اإل من خالل تعديل ت�سميم وبنية الروبوت.

التتابع )Variable Sequence Robot(. ويقوم اجلهاز بتنفيذ  الــفــئــة 3: روبوت لتنفيذ عمليات متغرية     3

عمليات متتالية وفق تتابع اأو خطة عمل مع اإمكانية تغيري التتابع اأو خطة العمل بعد بذل بع�س اجلهد دون احلاجة 
اإلى تعديل ت�سميم وبنية الروبوت.

4   الــفــئــة 4: الروبوت املتعلم )Playback Robot(. وميكن للروبوت هنا اأن يكون يف حالتني: حالة التعلم والت�سجيل، 

وحالة اإعادة التنفيذ. ففي احلالة الأولى يقوم امل�سغل الب�سري بتحريك الروبوت لتنفيذ العمل وفق اخلطوات املثالية، 
بتنفيذ  يقوم  فاإنه  الت�سغيل  اإعادة  الروبوت يف حالة  يو�سع  بت�سجيل وحفظ هذه اخلطوات. وعندما  الروبوت  ويقوم 

العمل وفق نف�س اخلطوات التي تعلمها. 

     تـ�ضـنـيـف الــروبــوتــات4-4

نـ�شــاط

تطبيقــات  عـــن  وابحث  الإنتــرنت  ا�ستخــدم 
اأخـــرى للــروبــــوتات يف جمال الــــزراعة، ويف 

جمال �سناعة الأغذية.
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يعرف نظام التحكم )Control System( باأنه جهاز اأو جمموعة من الأجهزة يدير ويتحكم يف ت�سرف جهاز اأو 
نظام اآخر. ويوجد فئتان رئي�ستان من نظم التحكم:

 ،)open loop control system( 1  نظام التحكم ذو دائرة مفتوحة

.)close loop control system( 2  نظام التحكم ذو دائرة مغلقة

ففي نظام التحكم ذي الدائرة املفتوحة حتدث عملية التحكم نتيجة تغري مدخالت النظام فقط. ويعترب نظام التهوية 
يتم  حتكم  عجلة  اأو  اأزارير  بوا�سطة  املروحة  يف  التحكم  ويتم  مفتوحة.  دائرة  ذي  التحكم  لنظام  جيدًا  مثاًل  باملروحة 
من خاللها ت�سغيل اأو غلق املروحة، وحتديد ال�سرعة املطلوبة لها. وتظل املروحة تعمل بنف�س ال�سرعة بغ�س النظر عن 

التغريات يف الغرفة �سواء زادت احلرارة اأو نق�ست.

     نــظــام الــتــحــــكــــم5-4

5   الــفــئــة 5: روبوت يتم التحكم به رقميًا )Numerical Control Robot(. وجميع الروبوتات احلديثة �سمن 

هذه الفئة يتم التحكم بها بوا�سطة احلا�سب )Computer Controlled Robot(. ويت�سمن برنامج احلا�سب 
الروبوت  برجمة  اإعادة  املطلوب. وميكن  التتابع  وفق  تنفيذها  الروبوت  من  املطلوب  والعمليات  جميع اخلطوات 
لتنفيذ مهام خمتلفة من خالل اإعادة برجمة احلا�سب يف الروبوت. والعقل املدبر يف هذه الفئة من الروبوتات هو 

 .)Programmable Logic Controllers، or PLCs( ما يعرف باملتحكمات املنطقية القابلة للربجمة
الــفــئــة 6: الروبوت الذكي )Intelligent Robot(. وهذه الفئة هي م�ستوى متطور من الروبوتات التي يتم     6

التحكم بها بوا�سطة احلا�سب. ويتمتع الروبوت يف هذه الفئة باملقدرة على فهم البيئة املحيطة به، ومن ثم اإجناز 
العمل املطلوب منه مع التكيف مع الظروف املتغرية يف بيئة العمل.

ويالحظ يف الت�سنيفات ال�سابقة اأنها تركز على كيفية تنفيذ الروبوت خلطوات العمل، وكيفية تعليم الروبوت خطوات 
العمل، وعلى قابلية برجمة خطوات العمل. ولكن يوجد ت�سنيفات اأخرى للروبوتات تاأخذ يف العتبار معايري اأخرى، مثل: 

حجم الروبوت، ونوع التطبيق، وغريها.

فاإن  املغلقة  الدائرة  ذي  التحكم  نظام  يف  اأما 
خمرجات  واقع  العتبار  يف  تاأخذ  التحكم  عملية 
وذلك  الـنـظام  مـدخـالت  اإلى  بالإ�سافــة  الـنـظام 
 .)feedback( مـن خــالل دائـرة تـغـذيـة راجـعـة
ويعطي �سكل )4-8( ر�سمًا تو�سيحيًا لنموذج نظام 
الدائرة  اأن  ويالحظ  املغلقة.  الدائرة  ذي  التحكم 
يف ميني ال�سكل يدخل اإليها اإ�سارتان اأحدهما حتمل  شكل )4-8(: املكونات الرئيسة في نظام التحكم ذي الدائرة املغلقة

خمرجات مدخالت

تغذية راجعة

+

-

النظام الذي 

يتحكم فيه
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عالمة )+(، والأخـــرى حتمــل عـــالمــة )-(. واملق�ســود هنــا اأنــــه يتم املقارنة بني الإ�سارتيــن الأولى التي تعك�س قيمة 
مدخلة، والثانية ناجتة من دائرة التغذية الراجعة. وبناء على هذه املقارنة تر�سل اإ�سارة اإلى النظام املتحكم به لينفذ عماًل 

حمددًا ب�سورة معينة.
ويعترب املكيف يف الغرفة مثاًل جيدًا لنظام حتكم ذي دائرة مغلقة. ففي بدء 
الت�سغيل يقوم املرء بت�سغيل املكيف وحتديد درجة احلرارة املطلوبة يف الغرفة 
)24 درجة مئوية مثاًل(. وت�سكل هذه املعلومة مدخالت نظام التحكم يف �سكل 
)4-8(. وتتوفر يف جميع املكيفات احلديثة جتهيزات لقيا�س احلرارة يف الغرفة، 
ويتم ب�سورة م�ستمرة ترير املعلومة عن درجة حرارة الغرفة عرب دائرة التغذية 
الدرجة  عن  الغرفة  يف  احلرارة  انخف�ست  فاإذا  املقارنة.  دائرة  اإلى  الراجعة 
املطلوبة، يقوم نظام التحكم باإغالق جهاز التربيد يف املكيف مع بقاء املروحة 
يف و�سع الت�سغيل. وبالطبع �ستبداأ درجة احلرارة يف الغرفة بالزدياد. وعندما 
ترتفع درجة احلرارة يف الغرفة اأعلى من الدرجة املطلوبة يعطي نظام التحكم 
اإ�سارة اأخرى يتم من خاللها ت�سغيل جهاز التربيد يف املكيف ليبداأ مرة اأخرى 

بتربيد الغرفة وهكذا.

نـ�شــاط

يوجد يف جميع طائرات الركاب احلديثة نظام 
يـقـوم باملحــافظة على طيــران  للطيــار الآلـــي 
والجتاه.  والرتفاع  ال�سرعة  نف�س  يف  الطائرة 
ناق�س مع املعلم ومع زمالئك اآلية عمل الطيار 

الآيل يف الطائرة.

نـ�شــاط

ت�ستـطـيع امل�ساعد احلديثة اأن تـتجاوب بفعالية 
الأدوار  حتديد  يف  امل�سعد  داخل  الركاب  مــع 
التي يرغبون الذهاب اإليها، وكذلك مع طلبات 
ا�ستدعاءات الركـاب خارج امل�سعد يف خمـتـلـف 
الأدوار. وتـوجـد يف امل�سعـد اأجــهـزة ا�ست�سعـار 
ت�ستطيع تـحديد م�ستوى حمولــة امل�سعد وهـــل 
جتاوزت احلد امل�سموح له اأم ل. ناق�س مع املعلم 
امل�ساعد  يف  التحكم  نظم  اآليات  زمالئك  ومع 

احلديثة. ب�سكـل عام.  الروبوت  منها  يتكون  التي  النظم  �سكل )4-9( جمموعة  يبني 
وفيما ياأتي �سرح خمت�سر لهذه املكونات.

شكل )4-9(: مجموعة النظم التي يتكون منها الروبوت.

اأو نظام التحكم: وهو العقل املدبر يف الروبوت  احلا�سب    1

الـذي يـقـوم بتنـفيـذ برامج الت�سغيل للروبوت، والتحكم يف 
مكونات الروبوت الأخرى. وغالبًا تدخل املعاجلات الدقيقة 
يف بناء احلا�سب، بالإ�سافة اإلى بقية املكونات من ذاكرة، 
ووحـدات اإدخـال واإخـراج، مع تـوفــري الـتـجهيزات املنا�سبة 

لربجمة احلا�سب اأو حتميل الربامج اإليه.
ال�ست�سعار واحل�سا�سات: واحل�سا�س )Sensor( هو  نظام    2

اأداة حتـول املـوؤثر الفـيـزيـائي )حـرارة، �سغط، رطوبـة، قوة، 
..( اإلى اإ�سارة كهربائية ميكن للحا�سب قراءتها ومعاجلتها. 
الـــروبـــوت  يف  والــح�سا�سـات  ال�ست�سعــار  نــظـــام  ويـخـتــلف 

بح�سب غـــر�س الروبوت واملهام التي يقوم بها.
3  نظام ال�سونار لتحديد امل�سافات: وحتتاج معظم تطبيقات 

نظام ال�سونار

لتحديدامل�سافات

نظام الروؤية

)الكامريات(

نظام ال�ست�سعار

)احل�سا�سات(

نظام توليد

الكالم

نظام توليد

الأ�سوات

قب�سة اليد

الذراع

نظام احلركة

اأو الأقدام

احلا�صب

)نظام التحكم(

   املــكـونــات الـرئـيـ�ضــة للــروبــوت6-4
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الروبوت اإلى قيا�س امل�سافات والأبعاد. وتعترب تقنية املوجات فوق ال�سوتية 
)ال�سونار( من اأكرث التقنيات �سيوعًا لهذا الغر�س.

الروبوت فال  النظام يف  توفر هذا  بالكامريات: ويف حالة  الروؤية  نظام    4

بد من توفري الربجميات اخلا�سة مبعاجلة ال�سور حتي ميكن ا�ستخال�س 
املعلومات املفيدة من ال�سور التي تنقلها الكامريات.

يكون ج�سم  ال�سناعية  التطبيقات  التنقل: ويف معظم  اأو  نظام احلركة    5

يف  ولكن  اليد.  قب�سة  وعلى  الذراع  على  احلركة  وتقت�سر  ثابتًا  الروبوت 
فتكون  لآخر  ينتقل من مكان  واأن  الروبوت  يتحرك  اأن  اإلى  حالة احلاجة 
مثل  متحركة  اأطراف  على  اأو  العربات،  مثل  عجالت  على  اإما  احلركة 
الرتقاء  اإمكانية  الأطراف يف  بوا�سطة  والأقدام. وتتاز احلركة  الأرجل 

على الدرج اأو العقبات، اأو النزول منها.
روبوت.  اأي  يف  الثابتة  الرئي�سة  املكونات  من  الوحدة  هذه  وتعترب  الــــذراع:    6

واأف�سلها  للذراع،  احلركة  حرية  درجات  عدد  بح�سب  الذراع  ي�سنف  وعادة 
ما يتمتع بعدد 6 درجات حلرية احلركة هي 3 درجات للحركة امل�ستقيمة يف 
الإحداثيات: �س، �س، ع. وثالث درجات للحركة الدائرية حول املحاور: �س، 
�س، ع. ويبني �سكل )4-10( بع�س النماذج والأ�سكال املتنوعة لذراع الروبوت.
روبوت.  اأي  يف  الثابتة  الرئي�سة  املكونات  من  اأي�سًا  وهذه  اليد:  قب�سة    7

ويختلف ت�سميم قب�ســة الــيــد بح�سـب الغر�س من الروبوت. وب�سكل عام 
ل بـــد من القب�سة اأن تتمكن من الإم�ساك بالأ�سياء التي يفرت�س للروبوت 
اأن يتعامل بها، وبالقدر املنا�سب من ال�سدة، فالإم�ساك بقطعة ثقيلة مثل 
باب ال�سيارة اأو حمركها لي�س كمثل الإم�ساك بكاأ�س زجاجية. ويبني �سكل 

)4-10( بع�س النماذج والأ�سكال املتنوعة لقب�سة يد الروبوت.
8  نظام توليد الأ�سوات: ويحتاج اإلى هذا النظام الفرعي يف الغالب لتوليد 

املوؤثرات ال�سوتية، اأو توليد املو�سيقى يف بع�س التطبيقات الرتفيهية.
توليد  هنا  ويتم  الكالم:  توليد  نظام    9

الكالم  با�ستخدام مكونات  اآليًا  الكالم 
ويعطي   .)Speech Synthesis(
هذا النظام بع�س اخل�سائ�س الب�سرية 
من  الروبوت  يتمكن  عندما  للروبوت 

احلديث مع من حوله بلغة الب�سر. 

شكل )4-10(: مناذج وأشكال متنوعة 
ألذرع الروبوت ولقبضات اليد

اإثـراء عـلمي
�سوفيا... 

وجواز  اجلن�سية  نح  ميمُ بالعامل  روبوت  اأول 
لتبيان  رمزية  كبادرة  ال�سعودي.  ال�سفر 
م�ستقبل مدينة نيوم. ومن املتوقع اأن يلعب 
الروبوت دورا اأ�سا�سًيا يف اإدارة هذه املدينة 
اأحدث  على  تخطيطها  يف  �ستعتمد  التي 

تكنولوجيا الع�سر.
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مشروع الوحدة

امل�صروع الأول: درا�صة تطبيقات الروبوت يف �صناعة النفط:

اإن اململكة العربية ال�سعودية هي اأكرب منتج للنفط. ومن هذا املنطلق ي�سبح من ال�سروري اأن تاأخذ اململكة زمام 
املبادرة يف توظيف الروبوتات يف م�ساندة جميع الأعمال املندرجة حتت �سناعة النفط، وت�سمل: التنقيب عن النفط، 

حفر اآبار النفط، ا�ستخراج النفط، تكرير النفط، �سحن وت�سدير النفط، وغريها من الأن�سطة.
واملطلوب يف هذا امل�سروع اإعداد درا�سة بحثية وفق الآتي:

1 ا�ستخدام الإنرتنت يف درا�سة وتوظيفات الروبوتات يف خمتلف جوانب �سناعة النفط العاملية.

2 الدخول اإلى موقع �سركة اأرامكو ال�سعودية لدرا�سة توظيفات الروبوتات احلالية يف �سناعة النفط يف اململكة

           العربية ال�سعودية.
3 تقدمي مقرتحات حمددة لكيفية التو�سع يف توظيف الروبوتات يف �سناعة النفط يف اململكة.

4 اإعداد قائمة بال�سركات املنتجة للروبوتات امل�ستخدمة يف �سناعة النفط.

5 كتابة الدرا�سة با�ستخدام برنامج معالج الن�سو�س �سمن برجميات املكتب ال�سخ�سي ليربا اأوفي�س.

6 مراجع الدرا�سة.

امل�صروع الثاين: درا�صة تطبيقات الروبوت يف منتزهات وحدائق الرتفيه:

تنت�سر منتزهات وحدائق الرتفيه يف كل مدينة من مدن اململكة، ويفكر »عبداهلل« يف تنفيذ م�سروع جتاري ا�ستثماري، 
وهو ا�سترياد جمموعة من الروبوتات لتنفيذ اأعمال خمتلفة، وتركيبها يف منتزهات وحدائق الرتفيه، وتاأجري ا�ستخدامها 

ملرتادي هذه املنتزهات واحلدائق.
واملطلوب يف هذا امل�سروع اإعداد درا�سة بحثية مل�ساعدة عبد اهلل يف تنفيذ م�سروع وفق الآتي:

1 ا�ستخدام الإنرتنت يف درا�سة توظيفات الروبوتات يف املنتزهات واحلدائق الرتفيهية.

2 عمل قائمة بال�سركات املنتجة للروبوتات ملختلف التطبيقات التي تظهر من الدرا�سة يف )1(.

3 حتديد متطلبات تنفيذ امل�سروع الفنية والب�سرية.

4 عمل درا�سة جدوى لكل تطبيق من التطبيقات املقرتحة، ت�سمل: تكلفة الروبوتات، تكلفة ال�سترياد والرتكيب، 

تكلفة الت�سغيل، توقعات الإيرادات لكل ن�ساط.
5 ت�سميم عر�س تقدميي عن الدرا�سة با�ستخدام برنامج العرو�س �سمن برجميات املكتب ال�سخ�سي ليربا اأوفي�س.

6 مراجع الدرا�سة.
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خـارطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�ستخدام العبارات وامل�سطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

مكونات
الـروبـوت

تعريف
الـروبـوت

نظم
التحكم

تطبيقات
الروبوت

الروبوت 
ال�ضناعي

تطبيقات الروبوت

فئات نظم التحكم

الروبوت ونظم التحكم

اإيجابيات �ضلبيات
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دلـيل الـدرا�ضـــة

املفاهيم الرئي�صةمفردات الوحدة

■ اأن الهدف من اخرتاع الروبوت كان لغر�س �سناعي.الروبوت - تعريفه وتاريخ ن�ساأته

■ التعريف العلمي للروبوت.

■ دور التقدم يف تقنية احلا�سب يف تطور الروبوت.

■ تطبيقات الروبوت يف ال�سناعة اأو الروبوت ال�سناعي.الروبوتات يف العامل احلقيقي

■ اإيجابيات ا�ستخدام الروبوت ال�سناعي.

■ �سلبيات ا�ستخدام الروبوت ال�سناعي.

■ تطبيقات الروبوت يف ا�ستك�ساف الأماكن البعيدة.

■ ا�ستخدام الروبوت لتنفيذ املهام اخلطرة.

■ التطبيقات الأمنية والع�سكرية للروبوت.

■ الروبوت يف عامل الت�سلية والرتفيه.

■ م�سابقات الروبوت.

■ الت�سنيف الياباين للروبوتات.ت�سنيف الروبوتات

■ الت�سنيف الأمريكي للروبوتات.

■ الت�سنيف الفرن�سي للروبوتات.

نظام التحكم
■ تعريف نظام التحكم.

■ فئات نظم التحكم، واأمثلة لكل فئة:

● نظام التحكم ذو دائرة مفتوحة.

● نظام التحكم ذو دائرة مغلقة.

املكونات الرئي�سة للروبوت

■ تدخل دوائر نظم التحكم ب�سكل وا�سع يف بنية املكونات الرئي�سة للروبوت.

■ يدخل املعالج الدقيق )امليكروبر�س�سر( يف تركيب نظام التحكم الرئي�س يف معظم

   الروبوتات احلديثة.
■ تقوم احل�سا�سات ونظام ال�ست�سعار بتحويل املعلومات الفيزيائية عن البيئة اخلارجية

   اإلى اإ�سارات كهربائية ميكن اأن يفهمها نظام التحكم يف الروبوت واأن يتعامل معها.
■ تقوم الذراع امليكانيكية للروبوت وقب�سة اليد املت�سلة بها بالعمل املفيد يف معظم

    تطبيقات الروبوتات.
■ توجد اأ�سكال متعددة لقب�سة يد الروبوت تتنا�سب مع الغر�س من ا�ستخدام الروبوت.
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1 اشرح كيف يعمل جهاز التحكم في تغيير القنوات في جهاز االستقبال التلفزيوني. وهل نظام التحكم 

بها من فئة الدائرة املفتوحة أم الدائرة املغلقة؟

2 اشرح كيف يعمل النظام اآللي للتحكم في مضخة املياه التي ترفع املياه من اخلزان األرضي إلى اخلزان 

العلوي في املبنى. وهل نظام التحكم فيها من فئة الدائرة املفتوحة أم الدائرة املغلقة؟

3 هات ثالثة أمثلة من البيئة حولك لتطبيقات نظم حتكم ذات دائرة مفتوحة، وثالثة أمثلة لتطبيقات نظم 

حتكم ذات دائرة مغلقة.

4 هل يندرج نظام الطيار اآللي في طائرات الركاب احلديثة حتت تعريف الروبوتات؟ وملاذا؟

5 يوجد في بعض السيارات احلديثة نظام متطور إليقاف السيارة آليًا في موقف السيارة دون تدخل من 

السائق. هل يندرج هذه النظام حتت تعريف الروبوتات؟ وملاذا؟

6 اذكر مناذج أخرى لتطبيقات الروبوتات الصناعية، وكذلك لتطبيقات الروبوتات في مجال التسلية 

والترفيه.

7 يبني الشكل اآلتي صورة للذراع امليكانيكية التي يحملها املكوك الفضائي، وتستخدم لتحميل وتفريغ 

املعدات من مخزن املكوك. هل تندرج هذه الذراع حتت تعريف الروبوت؟ وما هي فئة هذا الروبوت؟

تــمــريـــنــات
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8 رأينا في شكل )4-7( صورة للروبوت الذي يخرج من املتاهة. وهذا الروبوت يتعلم من جتاربه السابقة 

بحيث ميكنه اخلروج من املتاهة في وقت أقصر في احملاوالت اآلتية.   ما هي فئة هذا الروبوت؟

9 في الروبوت املصمم للخروج من املتاهات في شكل )4-7(، ما هي أنواع احلساسات التي يستخدمها 

هذا الروبوت؟ ما هي الوحدات املهمة األخرى في بنية هذا الروبوت؟

10 في شكل )4-6(، رأينا تطبيقا للروبوت يعمل فيه كمتسابق ميتطي الناقة في سباق اإلبل. ما هي أنواع 

احلساسات في هذا الروبوت؟ ما هي الوحدات املهمة األخرى في بنية هذا الروبوت؟
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اخـــتـبــــــار

1  اخرت رمز اجلملة ال�سحيحة فيما ياأتي:  

)اأ( اأفالم اخليال العلمي م�سدر جيد للمعلومات العلمية، وللقيم والأخالق.

)ب( تعطي اأفالم اخليال العلمي �سورة �سحيحة ودقيقة عما �ستكون عليه الروبوتات يف امل�ستقبل.

)ج( الروبوت هو خملوق من الف�ساء اخلارجي اأر�سل لغزو الأر�ض.

)د( تت�سمن اأفالم اخليال العلمي يف الغالب مبالغات علمية، وقيماً اأخالقية م�سكوكة ينبغي التنبه لها.

2  اخرت رمز اجلملة ال�سحيحة فيما ياأتي:  

 )اأ( الروبوت كائن حي له روح مثل الإن�سان.

)ب( ميكن للروبوتات يف م�سنع ال�سيارات اأن تعيد برجمة نف�سها بنف�سها وت�سنع �سيارات اأف�سل.

)ج( الروبوت جهاز ميكانيكي يتحكم فيه اإلكرتونياً يقوم بعمل ميكن اأن يعمله الإن�سان.

)د( الروبوت جهاز ميكن برجمته بحيث يعرب عن امل�ساعر الإن�سانية مثل: احلب، والكراهية، والغ�سب.

3  جهاز اأو نظام واحد فيما ياأتي يحتوي على نظام حتكم ذي دائرة مغلقة هو:  

)اأ( �ساعة التوقيت يف فرن الطبخ باملايكروويف.

)ب( نظام اإ�ساءة ملبات ال�سوارع بعد غروب ال�سم�ض، واإطفائها بعد طلوع ال�سم�ض.

)ج( جهاز فتح اأبواب ال�سيارة وت�سغيلها عن بعد.

)د( جمفف ال�سعر.

4  جميع اجلمل الواردة اأدناه �سحيحة ما عدا جملة واحدة هي:  

)اأ( اخرتاع املايكروبر�س�سر كان عاماًل قوياً اأ�سهم يف التطور الكبري يف الروبوتات.

)ب( التطبيقات ال�سناعية هي املجال الأو�سع ل�ستخدامات الروبوتات.

)ج( اأحد خ�سائ�ض الروبوت اأنه اأذكى من الإن�سان.

)د(  اأحد �سلبيات تقنية الروبوتات هو ندرة املتخ�س�سني يف هذه التقنية وارتفاع رواتبهم.

5  جهاز اأو نظام واحد من الأجهزة اأو النظم الآتية يعترب تطبيقاً للروبوت وهو:  

)اأ( جهاز التحكم عن بعد يف التلفزيون. 

)ب( النظام الآيل لإيقاف ال�سيارة يف املواقف الطولية.

)ج(  جهاز اإ�سدار بطاقة ركوب الطائرة ذاتياً يف املطار.

)د( جهاز ال�سرف الآيل يف البنك.
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6  جهاز اأو نظام واحد من الأجهزة اأو النظم الآتية يعترب تطبيقاً للروبوت هو:  

)اأ( قمر �سناعي خم�س�ض لالت�سالت والبث التلفزيوين مثل: عرب �سات اأو نايل �سات.

)ب( حمطة الرادار التي تتبع حركة الطائرات.

)ج( �سفينة الف�ساء التي حتمل الرواد اإىل الف�ساء اخلارجي.

)د( نظام الطيار الآيل يف الطائرة الذي يحافظ على طريان الطائرة ب�سرعة ثابتة وارتفاع حمدد.

7  جهاز اأو نظام واحد من الأجهزة اأو النظم الآتية ل يعترب تطبيقاً للروبوت هو:  

)اأ( ال�ساحنة املخ�س�سة لنقل القمائم و�سغطها.

)ب( اليد امليكانيكية التي يتحكم بها م�ستخدم ب�سري وت�ستخدم يف تناول املواد امل�سعة عن بعد من خلف

        حاجز يحمي امل�سغل من الأ�سعة ال�سارة.

)ج( الغوا�سة بدون قائد التي ت�ستخدم يف ا�ستك�ساف اأعمال البحار.

)د( الذراع التي يحملها املكوك الف�سائي وت�ستخدم يف حتميل وتفريغ املعدات من خمزن املكوك.

8  جميع اجلمل الواردة اأدناه �سحيحة ما عدا جملة واحدة هي:  

)اأ( يكون الروبوت جيداً اإذا كان �سكله ي�سبه الإن�سان الب�سري.

)ب( يقا�ض م�ستوى تطور ذراع الروبوت بح�سب عدد م�ستويات احلركة التي يتمتع بها الذراع.

)ج( يجب على قب�سة اليد يف الروبوت اأن ت�سغط على الأ�سياء التي تتناولها ب�سدة تتنا�سب مع نوع ال�سيء ووزنه.

)د( يعترب نظام املوجات فوق ال�سوتية )ال�سونار( من اأهم التقنيات التي ي�ستخدمها الروبوت يف قيا�ض امل�سافات.

9  جميع اجلمل الواردة اأدناه �سحيحة ما عدا جملة واحدة هي:  

)اأ( من اهم مزايا الروبوت اأنه ينفذ الأعمال املت�سابهة واملتكررة بنف�ض م�ستوى اجلودة.

)ب( ا�ستخدام الروبوت يف امل�سنع يزيد من تكلفة اإن�ساء امل�سنع.

)ج( ي�ستطيع الروبوت اأن يحفظ وي�سرتجع كميات هائلة من املعلومات بح�سب ما يتم تخزينه يف ذاكرة

       احلا�سب الذي يتحكم يف الروبوت.

)د( ي�ستطيع الروبوت اأن مييز بني اخلطاأ وال�سواب، واأن يعتذر ويرتاجع عن الفعل اإذا اأخطاأ.
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مـقـدمة فـي الـبـرمـجـة
مـو�ضـوعـات الـوحـدة:

الوحدة الخامسة

 مفهوم الربجمة.

 اأهمية الربجمة.

 اأق�سام لغات الربجمة.
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الـوحـدة الخامسة: 

بعـد درا�ضتك لهـذه الـوحدة �ضـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

ح اأهمية الربجمة.  تو�ضِّ

 ت�ضرح الفرق بني املربمج وم�ضتخدم الربنامج.

د طرق احل�ضول على الربامج.   تعدِّ
ف الربنامج.  تعرِّ

د بع�ض لغات احلا�ضب امل�ضتخدمة.  تعدِّ

 ت�ضرح مفهوم لغات الربجمة بالكائنات.

ق بني الربجمة بالكائنات ولغات الربجمة الإجرائية.  تفرِّ

تعترب هذه الوحدة مدخاًل اأ�ضا�ضيا للتعرف على لغات الربجمة التي يتعامل معها احلا�ضب الآيل، حيث 

يتم التعرف على مفهوم الربجمة واهميتها والفرق بني عمل املربمج وم�ضتخدم الربنامج مع درا�ضة اأنواع 

لغات الربجمة وخا�ضة لغات الربجمة بالكائنات.

والغر�ض الأ�ضا�ضي من تدري�ض هذه الوحدة معرفة الطالب للحقائق العلمية واملعرفية يف جمال الربجمة 

ولغات احلا�ضب املختلفة.
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مفهوم واهمية البرمجة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-مقدمة في البرمجة

المشترك

الثانوية مقررات
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يف الن�شاط )2( �ضوف ت�ضتقبل الرقم الأول وحتفظه، ثم ت�ضتقبل الرقم الثاين 
وحتفظه. يلي ذلك التاأكد من حتقق ال�شرط وهو اأن الرقمني زوجيني، فاإن حتقق 
ف�شوف  ال�شرط  يتحقق  مل  واإن  النتيجة،  وتعطي  الرقمني  جتمع  ف�شوف  ال�شرط 

تطلب ا�شتقبال رقمني اآخرين يحققان ال�شرط. 
يف الن�شاط )3( �ضنقوم بتكرار الأوامر الأربعة يف الن�شاط )1( يف كل مرة 
حتى يح�ضب جمموع اخلم�ضة اأزواج، ويف كل مرة يقوم احلا�ضب بتكرار عمليات 
– الإخراج (، ولكن بدًل من كتابة هذه الأوامر خم�ض  – اجلمع  ) الإدخال 
مرات حل�ضاب جمموع اخلم�ضة اأزواج فاإنه �ضوف يحوي على اأمر رابع يو�ضح 

جلهاز احلا�ضب الآيل اأن عليه اأن يقوم بهذه الأوامر الأربعة خم�ض مرات.

لـــو ُطلـــب منـــك جمـــع  خم�ضـــة اأزواج مـــن 

الأرقـــام، فمـــا اخلطـــوات التـــي يقـــوم بها 

عقلك للح�ضول على النواجت؟

......................................- 1

......................................- 2

......................................- 3

......................................- 4

اأهـمـيـة الـبـرمــجـة 3-5

ن�ضتطيع القول اإن جهاز احلا�ضب الآيل دون برجمة ل فائدة منه اإطالقًا؛ لأن الربامج هي التي تخرب اجلهاز مبا عليه 
القيام به وكيفية القيام بالعمل. ولو نظرت اإلى اأغلب الأجهزة الإلكرتونية التي ت�ضتخدمها لوجدت اأن كثرًيا منها تعمل 

اأي�ضًا بوا�ضطة برامج خمزنة داخلها. 

من الن�شاط ال�شابق ن�شتطيع اأن ن�شتنتج اأهم الأوامر يف اأي برنامج:
الإدخال: وهي عملية ا�ضتقبال البيانات التي �ضوف يعاجلها الربنامج.

الإخراج: وهي عملية عر�ض املعلومات التي نتجت عن تنفيذ الربنامج.

احل�ساب: وهي العمليات احل�ضابية التي ينفذها الربنامج.

التحقق من ال�سرط: وهي عملية التحقق من �شحة �شرط ما وتنفيذ بع�ض الأوامر بناء على م�شداقية ال�شرط.

التكرار: وهي عملية تكرار جمموعة من الأوامر.

وت�شمى اأوامر احل�شاب والتحقق من ال�شرط والتكرار بعمليات املعاجلة.
وتوجـــد اأوامــر اأكرث تعقيدًا من هــذه، ولكن هــذه اأي�ضر الأوامــر التي يجب 

اأن يحتوي اأي برنامج على واحـد منها يف اأقل تقدير.

  اأمثلـة عـلـى اأجهـزة ونظم تعمـل با�صتخدام برامـج خـا�صة بها:

الرقمية،  الف�ضائية  ال�ضتقبال  واأجهزة  الإلكرتونية،  ال�ضاعات  وبع�ض  املحمول،  والهاتف  امليكرويف،  املنزل: جهاز  يف 

وجهاز التلفزيون.

مـا اأهم الربامج امل�ضتخدمة 
يف مدر�ضتك؟

اإثارة التفكري

نـ�شــاط 3
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الـوحـدة الخامسة: 

يف ال�سارع: اإ�ضارات املرور، وال�ضيارات احلديثة، واأجهزة ال�ضراف الآيل.

يف امل�ست�سفيات: الأجهزة الطبية املختلفة، ونظام املواعيد وملفات املر�ضى.

يف املحالت التجارية: نظام البيع، وقارئ الأكواد.

تــعــريـف الـبـرنـامــج:1-3-5

الربنامج هو �ضل�ضلة من الأوامر مكتوبة بلغة برجمة معينة تكتب لتنفيذ مهمة حمددة يف جهاز احلا�ضب، ويوجد كثري 

من لغات الربجمة امل�ضتخدمة يف كتابة الربامج، وكما نعلم فلغة الآلة هي اللغة التي ينفذها احلا�ضب مبا�ضرة وهي جمموعة 
من التعليمات تنفذ مبا�ضرة من قبل وحدة املعاجلة املركزية للحا�ضب )CPU(، حيث ُتكتب جمموعة من التعليمات لتنفيذ 
مهمة حمددة للغاية. وُتكتب كافة برامج احلا�ضب اليوم بلغات متعددة وخمتلفة لها قواعدها ومفرداتها ُترتجم اإلى لغة الآلة 

بوا�ضطة برنامج املرتجم.

اأقــ�ضــام لـغـات الـبـرمـجــة:2-3-5

لغات 

منخف�صة 

امل�صتوى

لغات عالية 

امل�صتوى

)Low Level Languages()High Level Languages(

 )Machine Language( 1 - لغة اآللة

 )Assembly Language( 2 - لغة التجميع

  )Procedural Language( 1 -  لغة البرمجة اإلجرائية

2 - لغــــــة البرمجــــــــــــة بالكائنات
 )Object Oriented Language(

تنقسم لغات البرمجة إلى

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U5-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U5-L2.png

اقسام لغات البرمجة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-مقدمة في البرمجة

المشترك

الثانوية مقررات
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مـقدمـة فـي البـرمـجـة

85

الربجمة بالكائناتالربجمة الإجرائيةم

-1
لغة اإجرائية، اأي اأن الربنامج يتحكم يف م�ضار تنفيذ 

الربنامج  اأمًرًا بعد اأمر.
امل�ضتخدم ونظام الت�ضغيل والربنامج جميعها  تتحكم يف م�ضار 

تنفيذ الربنامج.

�ضهولة اإن�ضاء واجهة للم�ضتخدم.�ضعوبة اإن�ضاء واجهة للم�ضتخدم.2-

�ضهولة الربط مع قواعد البيانات املختلفة.�ضعوبة الربط مع قواعد البيانات املختلفة.3-

-4
يتم كتابة الأوامر والتعليمات من امل�ضتخدم لتنفيذ 

الربنامج. 
يتم ا�ضتخدام الكائنات لتنفيذ الربنامج.

وختامًا نود الإ�ضارة اإلى اأن لغات الربجمة بالكائنات لي�ض خامتة املطاف؛ حيث ي�ضعى علماء احلا�ضب م�ضتقباًل اإلى 
اإيجاد جيل جديد من لغات الربجمة �ضتكون لغات طبيعية كالتي يتخاطب بها الب�ضر فيما بينهم مثل: اللغة العربية اأو اللغة 
الإجنليزية، بحيث ميكنك خماطبة احلا�ضب واإعطاوؤه الأوامر والتعليمات مبا�ضرة، و�ضوف يكون قادرا على اإدراك وفهم 

عباراتك واأوامرك كاأن تقول له: "اطبع" اأو "اعمل جدوًل"  اأو "اح�ضب نتيجة ال�ضرب ملعادلة جربية".

ح اجلدول الآتي مقارنة بني الربجمة بالكائنات والربجمة الإجرائية: ويو�سِّ
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مـقدمـة فـي البـرمـجـة

87

خـارطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�ضتخدام العبارات وامل�ضطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

مـقـدمـة فـي 
البـرمـجـة

لـغـات الربمـجـةمفهوم الربمـجـة

احل�صول على الربامج

الإدخال

لغة التجميع

لغة البي�صك

لغة اجلافا
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الـوحـدة الخامسة: 

دلـيل الـدرا�ضـــة

املفاهيم الرئي�صة مفردات الوحدة

■ لغات الربجمة هي اللغات التي يفهمها احلا�ضب.
■ الربامج تكتب على �ضكل �ضل�ضلة من الأوامر التي ينفذها احلا�ضب.

مــفــهــوم الربجمــة

■ املربمج يكتب الربنامج وفق خطوات حمددة )فهم وحتليل امل�ضكلة-كتابة �ضل�ضلة
   الأوامر-اختبار الربنامج – حتويل الربنامج ل�ضيغة تنفيذية(.

■ م�ضتخدم الربنامج تظهر له واجهة الربنامج دون ظهور الأوامر التي كتبها املربمج.

الفــرق بني املربمــج ومــ�ضتخــدم
الربنامج

1 - �ضراء برنامج جاهز.
2 - تطوير برنامج.

طــرق احل�ضول على الربامج

1 - الإدخال.       3- احل�ضاب.
 2-الإخراج.        4- التحقق من ال�شرط.        5-التكرار.

اأهم الأوامــر يف الربجمة

■ الربنامج �ضل�ضلة من الأوامر مكتوبة بلغة برجمة معينة تكتب لتنفيذ مهمة حمددة 
يف جهاز احلا�ضب.

تـعـريــف الربنــامـج

1 - لغات عالية امل�ضتوى. 
2 - اللغات منخف�ضة امل�ضتوى.

اأقــ�ضـام لغات الربجمــة

1 - لغة الآلة. 
2- لغة التجميع.

اللغات منخف�ضة امل�ضتوى

1 - لغة الربجمة الإجرائية ) البي�ضك - ال�ضي(.
2 - لغة الربجمة بالكائنات ) الفيجول بي�ضك - ال�ضي بل�ض بل�ض - اجلافا(.

اللغات عالية امل�ضتوى
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مـقدمـة فـي البـرمـجـة

89

تــمــريـــنــات

1   أي من العبارات اآلتية غير صحيح؟ وملاذا؟

1 - في لغات البرمجة اإلجرائية ميكن استخدام الكائن عدة مرات داخل البرنامج.
2 - ال يفهم احلاسب اآللي إال لغة واحدة فقط هي لغة اآللة.

3 - ال يوجد فرق بني املبرمج ومستخدم البرنامج.
4 - جميع لغات البرمجة العالية لها مترجم واحد يقوم بتحويل برامجها.

5 - لغة اآللة يسيرة جدًا وسهلة االستخدام.
6 - يتحكم مستخدم البرنامج في تنفيذ مسار البرنامج في اللغات اإلجرائية.

2  عرف برنامج احلاسب. وماهي اللغات التي تكتب بها هذه البرامج؟

3  ُتعدُّ اللغات البسيطة سهلة الفهم بالنسبة للحاسب اآللي، فما األسباب التي حالت دون انتشارها؟

4  ما املقصود بالبرمجة بالكائنات؟ وما الذي مييز البرمجة بالكائنات عن البرمجة اإلجرائية؟

د ما إذا كانت اللغات اآلتية إجرائية أو برمجة بالكائنات: 5  حدِّ

                 - فيجول بيسك.       - سي.       - بيسك.            - جافا.

6  اضرب أمثلة لألحداث التي يقوم مستخدم احلاسب بإثارتها في لغة البرمجة بالكائنات.

د أهم األوامر في البرمجة. 7  عدِّ
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الـوحـدة الخامسة: 

اخـــتـبــــــار

اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي:

1  يقوم بالتاأكد من �سحة الربنامج ويحول الربنامج ل�سيغة تنفيذية:

اأ - الربنامج.                              ب - املربمج.

ج - م�ستخدم الربنامج.             د- جهاز احلا�سب.

2  ) م�ساحة امل�ستطيل = العر�س"ع" × الطول "ل" (  تعد هذه العبارة من اأوامر احلا�سب وهو اأمر: 

اأ - الإدخال.                                ب - الإخراج.

ج - احل�ساب.                              د - التكرار.

3  ) اطبع م�ساحة امل�ستطيل (  تعد هذه العبارة من اأوامر احلا�سب وهو اأمر: 

اأ - الإدخال.                                ب - الإخراج.

ج - احل�ساب.                              د - التكرار.

4  يتم فيها كتابة الأوامر على هيئة اخت�سارات مفهومة باللغة الإجنليزية:  

اأ - لغة التجميع.                        ب - لغة الآلة.

ج - لغة البي�سك.                        د - لغة اجلافا.

5  لغة يتم فيها حتكم امل�ستخدم ونظام الت�سغيل يف م�سار تنفيذ الربنامج:

اأ - البي�سك.                                ب - الآلة.

ج - التجميع.                              د - اجلافا.

6  تعد من اللغات التي ل حتتاج اإىل مرتجم: 

اأ - الفيجول بي�سك.                   ب - اجلافا.

ج - الآلة.                                    د - �سي بل�س بل�س.

7  لغة متتاز بق�سر اأوامرها اإ�سافة اإىل �سهولة قراءتها وفهمها:

اأ - الفيجول بي�سك.                   ب - التجميع.

ج - الآلة.                                    د - البي�سك.
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صـيـاغـة حـل الـمسـائـل
مـو�ضـوعـات الـوحـدة:

الوحدة السادسة

 الهدف من تعلم �سياغة حل امل�سائل.

 خطوات حل امل�سائل.

 فهم امل�ساألة وحتليل عنا�سرها.

 كتابة اخلطوات اخلوارزمية.

 خمططات االن�سياب.
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الـوحـدة السادسة: 

بعـد درا�ضتك لهـذه الـوحدة �ضـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

 تعرف الهدف من تعلم �سياغة  حل امل�سائل.

د اخلطوات الأ�سا�سية ل�سياغة حل امل�سائل.  تعدِّ

 ت�سرح اخلطوات الأ�سا�سية لكتابة الربنامج وتنفيذه.

 تكتب اخلطوات اخلوارزمية للم�سائل الربجمية.

 تر�سم خمططات الن�سياب للم�سائل الربجمية. 

 حتل جمموعة من امل�سائل الربجمية باتباع طريقة �سياغة حل امل�سائل.

لعلك ت�ساهد برامج احلا�سب املختلفة وتت�ساءل كيف ميكن اإنتاج هذه الربامج، وكيف ميكنني اأن ا�سمم 

برنامج حا�سوبي، وماذا علي القيام به؟

يف هذه الوحدة �سنجيب عن هذه الت�ساوؤلت، و�ستتعرف مب�سيئة اهلل على خطوات مرتبة وحمددة حلل 

اإنتاج وت�سميم برامج حا�سوبية مميزة، و�ست�ساعدك على  امل�سائل، والتي اإذا اتبعتها �ست�سبح قادرًا على 

اكت�ساب القدرات العقلية والإبداعية مع التفكري املنطقي ال�ستقرائي وال�ستنباطي. 
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صـيـاغـة حـل المـسـائـل

93

مـــــقــــدمــــــــة1-6

عندما تواجهنا م�سائل اأو م�سكالت نحتاج اإلى حلها في حياتنا 
ومن  تفا�سيلها،  وتحديد  الم�سكلة  فهم  اإلى  نحتاج  فاإننا  اليومية 
لتباعها،  الحل  طرق  اأف�سل  واختيار  عنها،  المعلومات  جمع  ثم 
لنا  يحقق  معها  والتعامل  الم�سكالت  لحل  والتفكير  فالتخطيط 

النجاح والتغلب على الم�سكالت في حياتنا اليومية. 
اإن الحا�سب ل ي�ستطيع حل جميع الم�سائل اأو الم�سكالت التي تواجهنا في حياتنا اليومية، واإن كانت ي�سيرة في نظرنا، 
كتحديد الوجبة المف�سلة لديك اأو لدى زميلك، اأو اتخاذ قرار ما، فمثل هذه الم�سائل ل يمكن للحا�سب اأن يحلها، ولكنه 
عندما يقوم بحل الم�سائـل المتعلقـة بالأرقام ومعالجتها، اأو تحرير الن�سو�ص، اأو معالجة ال�سور والأ�سوات، فـهذا يعد 

مجاًل خ�سبًا للحا�سب ل تجاريه في ذلك اأية اآلة اأخرى.

اإننا عندما نتعلم ونتدرب على �سياغة حل الم�سائل بوا�سطة الحا�سب، فاإن هذا ل يعني اأن الفائدة تقت�سر على الم�سائل 
الح�سابية والمنطقية فح�سب، بل اإننا نهدف من تعلم هذا المو�سوع اإلى:

القدرة على كتابة برامج للحا�سب
1

التخطيط لحياتك اليومية
القدرة على التفكير لحل الم�سكالت2

3

الـهــدف مـن تعلم �ضياغة حـل امل�ضائـل2-6

خطوات حـل امل�ضائـل3-6

حل امل�سائل مهارة تكت�سب كغريها من املهارات الأخرى بالتدرب عليها. وحلل امل�سائل اأو امل�سكالت بوا�سطة احلا�سب 
لتكتمل يف النهاية على �سكل برنامج ي�ستطيع احلا�سب فهمه والتعامل معه، فاإن هناك خطوات ومراحل يجب اتباعها يف 

حل تلك امل�سائل وهي:

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U6-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U6-L1.png

صياغة حل المسائل وخطوات حل المسائل

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-صياغة حل المسائل

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة السادسة: 

تتكون هذه املرحلة من ثالث خطوات اأ�سا�سية، هي:

1 كتابة الربنامج بوا�سطة اإحدى لغات الربجمة من قبل املربمج.

2 ترجمة الربنامج اإلى لغة الآلة وتنفيذه، وهذا هو دور احلا�سب الآيل.

3 اختبارالربنامج واإ�سالح الأخطاء.

و�سوف نتطرق يف هذه الوحدة من الكتاب لل�سرح التف�سيلي للمرحلة الأولى، اأما املرحلة الثانية ف�سوف يتم التطرق 
اإليها بالتف�سيل يف الوحدة الآتية.

�ســيــ�غــة حــل الـم�ســ�ألـة:�أول

املق�سود ب�سياغة احلل هو حتديد اخلطوات املتبعة للو�سول اإىل احلل ل�سمان �سحة احلل. 

وتتكون هذه ال�سياغة من ثالث خطوات اأ�سا�سية، هي:

1 فهم امل�ساألة وحتديد عنا�سرها. 

2 كتابة اخلوارزم واخلطوات املنطقية للحل.

3 التمثيل البياين للخوارزم عن طريق خمططات الن�سياب.

كــتـ�بـة الـبــرنــ�مــج وتنفيــذه:ث�نًي�

فـهـم املـ�ضـاألـة وتـحـلـيـل عـنـا�ضـرهـا4-6

ل ميكن للمرء حل م�ساألة ما مل يكن متاأكدًا من فهمها ب�سكل كامل وكما يقال: " فهم امل�ساألة ثلث احلل ".
د العنا�سر الأ�سا�سية  واملق�سود بفهم امل�ساألة وحتليل عنا�سرها اأن نعرف ماذا نريد بال�سبط من الربنامج، واأن نحدِّ

حلل امل�ساألة، وهي:

1 خمرجات الربنامج: النتائج واملعلومات املراد التو�سل اإليها عند حل امل�ساألة.

2 مدخالت الربنامج: املدخالت والبيانات الالزم احل�سول عليها ملعرفة النتائج واملخرجات.

3 عمليات املعاجلة: العمليات احل�سابية واخلطوات املنطقية التي نقوم باإجرائها على مدخالت الربنامج حتى 

توؤدي يف النهاية اإلى املخرجات والنتائج.

ملاذا علينا التخطيط لكتابة برنامج 
بوا�سطة احلا�سب الآيل؟

اإثارة التفكري
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كتابة  ن�ستطيع  العنا�سر  وبتحديد هذه  عليها جهاز احلا�سب،  املبني  الأ�سا�سية  العمليات  الثالثة هي  العنا�سر  وهذه 
خوارزم الربنامج اأو ر�سم خمطط الن�سياب ب�سكل �سليم. ولفهم طريقة حتليل امل�ساألة، اإليك املثال الآتي:

نفرت�ص اأننا نريد ح�ساب م�ساحة امل�ستطيل مبعلومية الطول والعر�ص، حلِّل عنا�سر امل�ساألة اإذا 
علمت اأن م�ساحة امل�ستطيل = الطول×العر�ص.

د الآتي: احلـــل:         لتحليل عنا�سر امل�ساألة نحدِّ

1 املخرجات، وهي م�ساحة امل�ستطيل.

2 املدخالت، وهي الطول والعر�ص.

3 عمليات املعاجلة، وهي قانون م�ساحة امل�ستطيل.

اخلوارزمية م�ستقة من ا�سم عامل الريا�سيات امل�سلم اأبي جعفر حممد بن مو�سى اخلوارزمي )املتوفى �سنة 825م( و�ساحب 
كتاب )اجلرب واملقابلة(، وهو اأول من ا�ستعمل الطريقة اخلوارزمية حلل املعادلت اجلربية.

اخلوارزمية: هي جمموعة من االأوامر املكتوبة ب�سورة وا�سحة وم�سل�سلة ومرتابطة منطقياً حلل م�ساألة.

كـتــابــة الـخطــوات الـخــوارزمــيـة5-6

مـث�ل:

خـــوا�ص الــخــوارزمـيـة الـ�ضـلـيـمـة:2-5-6

لكي تكون اخلطوات اخلوارزمية �سليمة لبد اأن حتتوي على خوا�ص اأ�سا�سية، وهي:
1 اأن تكون كل خطوة معرفة جيًدا وحمددة بعبارات دقيقة.

2 اأن تتوقف العملية بعد عدد حمدد من اخلطوات.

3 اأن توؤدي العمليات يف جمملها اإلى حل امل�ساألة.
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كتابة الخطوات الخوارزمية
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المشترك

الثانوية مقررات
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تاأكد من اأن امل�ساألة الآتية تتبع اخلطوات اخلوارزمية ال�سليمة حل�ساب وزنك املثايل بالكيلوجرام.
.)Y(= X-100 1 اح�سب الوزن املثال

.)Y( 2 اطبع

احلل: 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

تاأكد من اأن امل�ساألة الآتية تتبع اخلطوات اخلوارزمية ال�سليمة لعر�ص التخ�س�سات اجلامعية املنا�سبة 
لك بناء على تخ�س�سك يف املرحلة الثانوية )علمي – اأدبي(:

.)X( 1 اأدخل التخ�س�ص

2 اطبع عبارة )علوم احلا�سب واملعلومات – العمارة والتخطيط – علوم الأغذية والزراعة –  

        العلوم الهند�سية – كليات �سحية( ثم توقف.
2 اطبع عبارة )الآداب-الرتبية – اللغة العربية – اللغات والرتجمة – احلقوق-ال�سياحة   

        والآثار( ثم توقف.

احلل: 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

مــخـــطــطــات النــ�ضــيــــاب6-6

خمططات االن�سياب: هي متثيل بياين اأو ر�سمي للخطوات اخلوارزمية، وتكمن الفائدة من ر�سم هذه املخططات 

يف النقاط الآتية: 
1 تو�سيح الطريق الذي مير به الربنامج ابتداء من املدخالت اأو البيانات، ومن ثم املعاجلة، واأخريًا خمرجات 

الربنامج ونتائجه.
2 توثيق منطق الربنامج للرجوع اإليه عند احلاجة، وذلك بغر�ص اإجراء اأي تعديالت على الربنامج، اأو اكت�ساف 

الأخطاء التي تقع عادة يف الربامج وخا�سة الأخطاء املنطقية.

بعد اأن نتاأكد من اأن اخلطوات اخلوارزمية �سليمة، وقبل ترجمة اخلطوات اإلى اإحدى لغات الربجمة علينا اأن نر�سم 
خمطط الن�سياب لهذه اخلطوات اخلوارزمية، فما خمططات الن�سياب؟

مـث�ل 1:

مـث�ل 2:
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الـوحـدة السادسة: 

رمــــوز تمـثـيـل مـخـطـطـات النـ�ضـيـاب1-6-6

لتمثيل خمططات الن�سياب بيانيًا نحتاج اإلى جمموعة من الرموز التي ي�ستخدم كل �سكل منها للدللة على و�سف معني كما 
يو�سح ال�سكل )6-1(، ويف داخل هذه الأ�سكال تكتب عمليات الإدخال اأو املعاجلة اأو الإخراج للدللة على العملية املطلوبة.

املــعــنــــــــىاالســـــــــــــمالرمــــــــــز

ميثل بداية اأو نهاية الربنامج.بداية / نهاية

ميثل اإدخال البيانات اأثناء الربنامج اأو اإخراجها.اإدخال / اإخراج

ميثل عملية معاجلة للبيانات. عملية

ميثل اتخاذ قرار اأو تعبري منطقي يحتاج اإلى جواب. قرار 

ميثل اجتاه الن�سياب املنطقي للربنامج.خط ان�سياب

لتو�سيل الأجزاء املختلفة يف املخطط.تو�سيلة 
شكل )6-1(: رموز متثيل مخططات االنسياب ومعانيها

اأمثلة لر�سم بع�ض النماذج في مخططات االن�سياب

رمز )القرار (

) M(  اأدخل المبلغ

M<1000

مثــــــال

لنعم

3

رمز )االإدخال/االإخراج (

) A (  و )T( اأدخل ) T (  اطبع

مثــــــال

1

رمز )عملية (

M = T * A

مثــــــال

2
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ر�ضـــم مـخـطـط انـ�ضـيـاب لـم�ضــاألــة مــا:2-6-6

يــو�ســح ال�سكــــل )6-2( طريقة ا�ستخدام خمططات الن�سياب للخطوات اخلوارزمية 
حلل م�ساألة ح�ساب م�ساحة امل�ستطيل.

يــو�ســح ال�سكــــل )6-3( طـــريقــة ا�ستخـــدام خمططات الن�سيـــاب للخطــوات 
اخلوارزمية حلل م�ساألة جمموع الأعداد من )1( اإلى )10(.

شكل )6-3(: مخطط انسياب مجموع األعداد من )1( إلى )10(

شكل )6-2(: مخطط انسياب حساب مساحة املستطيل

بدايــــــة

S=1 ، M=0

M=M+S

S=S+1

هل 
S<10

M  اطبــع

نهايــــة

نعم

ل

ملاذا ت�ستخدم املخططات الن�سيابية 
دون الكتفاء باخلوارزميات؟

اإثارة التفكري
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الـوحـدة السادسة: 

شكل )6-4(: مخطط انسياب لتحديد العدد سالب أم موجب

يو�سح ال�سكل )6-4( طريقة ا�ستخدام خمططات الن�سياب للخطوات اخلوارزمية حلل م�ساألة قراءة عدد وحتديد ما 
اإذا ما كان �سالًبا اأو موجًبا.

بدايــــــة

)A( اأدخل العدد

اطبع"العدد م�ساٍو لل�سفر"

نهــايـة

A<0

A>0 اطبع
"العدد �سالب"

اطبع
"العدد موجب"

نعم

نعم

ل

ل
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اأمـثـلـة عـلـى �ضـيـاغـة حـل املـ�ضـائـل7-6

شكل )6-5(: مخطط انسياب طباعة متوسط عددين

احلل:

.)M( 1 خمرجات الربنامج: متو�سط العددين املدخلني، ولرنمز له بـ

.) Y، X ( 2 مدخالت الربنامج: عددان مدخالن، ولرنمز لهما بـ

3 عمليات املعاجلة: قانون متو�سط عددين = )العدد الأول + العدد الثاين( ÷ 2 اأو مبعنى 

)Y( و )X( 1 اأدخل العددين

2 اجعل

)M(  3 اطبع

4 نهاية الربنامج.

كما يف ال�سكل )5-6(.

ما �سياغة احلل الإيجاد متو�سط عددين؟

فهم الم�س�ألة وتحليل عن��سره�، وذلك بتحديد االتي:�أول

كـتـ�بــة الخطوات الـخـوارزمـيـة للـم�سـ�ألـة، وهـــي:ث�نًي�

ر�ســـم مخـطــط االن�سـيــ�ب لـمـ�سـ�ألـة:ث�لًث�

المث�ل االأول:

لي�ص هناك طريقة حمددة ل�سياغة 
حل جميع امل�سائل.

تذكر

 =) Y + X ( ÷ 2

 =) Y + X ( ÷ 2

M

M
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الـوحـدة السادسة: 

ما �سياغة احلل لطباعة الأعداد الزوجية من )2( اإلى )50(؟.

احلل:

.)50( اإلى  1 خمرجات الربنامج: طباعة الأعداد الزوجية من )2( 

2 مدخالت الربنامج: ل توجد مدخالت.

3 عمليات املعاجلة: النتقال من عدد زوجي اإلى عدد زوجي اآخر.

 A= 2 1 اجعل

 A 2 اطبع

 A = A + 2 3 اجعل

4 اإذا كانت A <        توقف، واإل اذهب اإلى اخلطوة رقم )2(.

كما يف ال�سكل )6-6(.

شكل )6-6(: مخطط انسياب طباعة األعداد الزوجية

50

بدايــــــة

A = 2

A>50

نهايــــة

نعم

ال

A   اطبــع

A=A+2

فهم الم�س�ألة وتحليل عن��سره�، وذلك  بتحديد االآتي:�أول

كـتـ�بــة الخطوات الـخـوارزمـيـة للـم�سـ�ألـة، وهـــي:ث�نًي�

ر�ســـم مخـطــط االن�سـيــ�ب لـمـ�سـ�ألـة:ث�لًث�

المث�ل الث�نـي:
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الـوحـدة السادسة: 

M = M � D 5 اجعل

6 اإذا كان العداد  )I( =        ا�ستمر، واإل اذهب اإلى اخلطوة )3(.

S = M +10  7 اح�سب املتو�سط

S   8 اطبع املتو�سط

9 نهاية الربنامج

كما يف ال�سكل )7-6(.

شكل )6-7(: مخطط انسياب حلساب متوسط درجات الطالب

10

ر�ســـم مخـطــط االن�سـيــ�ب لـمـ�سـ�ألـة:ث�لًث�

Wehda6 p91-112.indd   104 3/25/19   12:12 PM



صـيـاغـة حـل المـسـائـل

105

مشروع الوحدة

امل�سروع االأول:

قم ب�سياغة حل مل�ساألة اإيجاد القا�سم امل�سرتك الأكرب لعددين طبيعيني وذلك وفق اخلطوات الآتية:

1 حتديد املدخالت واملخرجات والعمليات.

2 ر�سم خريطة الن�سياب للم�ساألة.

3 كتابة اخلوارزمية للم�ساألة.

4 ت�سميم عر�ص تقدميي للخطوات اخلوارزمية وخريطة الن�سياب.

امل�سروع الث�ين:

 قم ب�سياغة حل مل�ساألة اإيجاد زكاة بهيمة الأنعام وفق ما تعلمت يف مادة الفقه، وذلك وفق اخلطوات الآتية:

1 حتديد املدخالت واملخرجات والعمليات.

2 ر�سم خريطة الن�سياب للم�ساألة.

3 كتابة اخلوارزمية للم�ساألة.

4 ت�سميم عر�ص تقدميي للخطوات اخلوارزمية وخريطة الإن�سياب.
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الـوحـدة السادسة: 

خـارطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�ستخدام العبارات وامل�سطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

�سياغة حل امل�سائل

خطوات حل امل�سائلالهدف من تعلمها

كتابة الربنامج وتنفيذه�سياغة حل امل�ساألة

خمططات االن�سيـاب
فهم امل�ساألة 

وحترير عنا�سرها

كتابة اخلطوات

اخلوارزمية

الفائدة رموزهاتعريفها

منها
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دلـيل الـدرا�ضـــة

املف�هيم الرئي�سة مفردات الوحدة

■ �سياغة حل امل�سائل.
■ كتابة الربنامج وتنفيذه.

■ خمرجات الربنامج.
■ مدخالت الربنامج.

■ عمليات املعاجلة.
■ تعريف اخلوارزمية.

■ خوا�ص اخلوارزمية ال�سليمة.

■ تعريف خمططات الن�سياب.
■ الفائدة من خمططات الن�سياب.
■ رموز متثيل خمططات الن�سياب.

■ اأهداف �سياغة حل امل�سائل.
■ خطوات حل امل�سائل.

■ فهم امل�ساألة وحتليل عنا�سرها.
■ كتابة اخلطوات اخلوارزمية.

■ خمططات الن�سياب.
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الـوحـدة السادسة: 

تــمــريـــنــات

د اثنني من أهداف تعلم صياغة حل املسائل. 1   عدِّ

2   ما املراحل الالزمة حلل املسائل بواسطة احلاسب اآللي؟ اشرح اخلطوات األساسية لكل مرحلة.

3   لتعريف وحتليل املسألة ال بد من حتديد عناصرها، فما هذه العناصر؟

4   مااملقصود باخلوارزمية؟ وماهي خواصها األساسية؟

د مخرجات املخطط االنسيابي اآلتي: 5   حدِّ

M    S
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6  ما صياغة احلل حلساب عدد األعداد الفردية ما بني 1 – 100؟

7  ما صياغة احلل إليجاد وطباعة املبلغ اإلجمالي خلمس سلع بقيم مختلفة وكميات مختلفة. يتم قراءة كل 

               سلعة وكميتها على حدة؟

8  ما صياغة احلل لتحديد جناح أو رسوب طالب في مادة. علمًا بأن الطالب يعد ناجحًا إذا كان مجموع 

               أعمال السنة واالمتحان النهائي < 50؟ 

9  ما صياغة احلل لتحويل درجة احلرارة من النظام املئوي إلى الفهرنهايت، إذا علمت أن: درجة احلرارة 

                بالفهرنهايت = ) 9÷5( × درجة احلرارة باملئوي + 32؟

10  ما صياغة احلل لقراءة وطباعة تقدير طالب في مادة ما حسب اجلدول اآلتي:

أقل من 5050  - 7069-8079-9089-100العالمة
غير مجتازمقبولجيد جيد جداًممتازالتقدير
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الـوحـدة السادسة: 

اخـــتـبــــــار

1

10

اخرت رمز االإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي:

1  القدرة على كتابة الربامج والتخطيط حلياتك اليومية والتفكري حلل امل�سكالت هي اأهداف:

اأ - ل�سياغة حل امل�سائل.                   ب- للتدريب على الربنامج.

ج- لفتح الربامج.                              د- لتحليل اأنظمة الت�سغيل. 

2  حتديد اخلطوات املتبعة للو�سول اإىل احلل ل�سمان �سحة احلل هو:

اأ - �سياغة حل امل�ساألة.                      ب- كتابة الربنامج.                                                

ج- تنفيذ الربنامج.                          د- تطبيق الربنامج. 

3  النتائج واملعلومات املراد التو�سل اليها عند حل امل�ساألة هي: 

اأ - خمرجات الربنامج.                    ب- مدخالت الربنامج.                                                

ج- عمليات املعاجلة.                          د- عمليات التنفيذ. 

4  جمموعة من االأوامر املكتوبة ب�سورة وا�سحة وم�سل�سة ومرتابطة منطقياً حلل امل�ساألة هي:

اأ - خمططات االن�سياب.                   ب- اخلوارزمية.                                                

ج- عمليات املعاجلة.                           د- تنفيذ الربنامج. 

  5

)    ( = )M( املجموع ،     = )S( 1- �سع قيمة

S+M=M اأي )M( على )S ( 2- اأ�سف

1+S=S بواحد �سحيح اأي )S( 3- قم بزيادة

4- اإذا كانت )S( <        اأطبع )M( وتوقف.

5- ارجع اإىل اخلطوة رقم )2(

 خطوات اخلوارزمية ال�سابقة الإيجاد:

اأ - ترتيب االأعداد من )1( اإىل )10(.                    ب- جمموع االأعداد من )1( اإىل )10(.                                              

ج- االأعداد الزوجية من )1( اإىل )10(.                 د- االأعداد الفردية من )1( اإىل )10(.                

0
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6  يق�سد بالرمز  )                      ( من رموز متثيل خمططات االن�سياب بـ

اأ - بداية/نهاية.                   ب- عملية.                                              

ج- اإدخال/اإخراج.                 د- قرار.                

7   يق�سد بالرمز  )                      ( من رموز متثيل خمططات االن�سياب بـ

 اأ - بداية/نهاية.                   ب- عملية.                                              

 ج- اإدخال/اإخراج.                 د- قرار. 

8   يق�سد بالرمز  )                   ( من رموز متثيل خمططات االن�سياب بـ

 اأ - بداية/نهاية.                   ب-  عملية.                                              

 ج- اإدخال/اإخراج.                 د-  تو�سيلة. 

   9

خمطط االن�سياب ال�سابق هو لطباعة:

 اأ - متو�سط عددين.                    ب- جمموع عددين.                                           

 ج- حا�سل �سرب عددين.                        د- االأعداد الزوجية.

بـــدايـــة

بـــدايـــة

   اطبع

بـــدايـــة

بـــدايـــة
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البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(
مـو�ضـوعـات الـوحـدة:

الوحدة السابعة

 مراحل كتابة الربنامج بلغة )فيجول بي�سك �ستوديو(.

  طريقة تعامل الربنامج مع البيانات.

  العمليات احل�سابية واملنطقية.

  اأدوات الربجمة بلغة )فيجول بي�سك �ستوديو(.

 بع�ض الأوامر الأ�سا�سية للغة )فيجول بي�سك �ستوديو(.
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الـوحـدة السابعة: 

بعـد درا�ضتك لهـذه الـوحدة �ضـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

د مراحل كتابة الربنامج بلغة فيجول بي�سك �ستديو.   ُتعدِّ

ح طريقة تعامل برنامج فيجول بي�سك �ستديو مع البيانات.  ُتو�سِّ

 ُتري العمليات احل�سابية واملنطقية بربنامج الفيجول بي�سك �ستديو.

 ت�ستخدم اأدوات الربجمة بلغة فيجول بي�سك �ستديو.

د الأوامر الأ�سا�سية يف لغة فيجول بي�سك �ستديو.  ُتعدِّ

الهدف الرئي�س جلهاز احلا�سب هو القيام بالعمليات احل�سابية ومعاجلة البيانات وهذه املهمة تتطلب 

وجود برامج تقوم بها، هذه الربامج يقوم ببنائها املربجمون ويحتاجون اإلى من�سات عمل توفر لهم اأدوات 

قوية عند التنفيذ.

وتعد لغة فيجول بي�سك �ستديو من لغات امل�ستوى العايل �سهلة التعلم والتي غالًبا ما ين�سح املبتدئني يف 

عامل الربجمة بتعلمها وذلك خللوها من التعقيد واعتمادها على الربجمة بالكائنات »الربجمة ال�سيئية« مع 

منا�سبتها لتطبيقات قواعد بيانات والتطبيقات املخ�س�سة لل�سركات ال�سغرية.
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مراحل كتابة البرنامج بلغة فيجول بيسك ستوديو

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة السابعة: 

�صـبــط خـ�صـــائــ�ص �لأدو�ت:ثانًيا

    بعد اأن ن�سع الأدوات على النافذة، تاأتي مرحلة تحديد خ�سائ�س هذه الأدوات، حيث توجد لكل اأداة من الأدوات عدة  
خ�سائ�س )Properties( ك�سكلها، ولونها، والخط الم�ستخدم فيها، وعنوانها، وغير ذلك. وهذه الخ�سائ�س افترا�سية، 
لذا نقوم بتغيير خ�سائ�س هذه الأدوات لتنا�سب البرنامج، 

كما في ال�سكل )2-7(.

نافذة خ�سائ�س الأدوات وفيها  نحدد 
خ�سائ�س كل اأداة.

نافذة  في  تجد  اأداة  عنوان  خا�سية  لتغيير  مثاًل 
الخ�سائ�س خا�سية )Text( وهكذا لبقية الخ�سائ�س.

شكل )7-2(: نافذة البرنامج وخصائص األدوات

كـتـابـة �أو�مــر �لــبــرمـجـــة:ثالًثا

بي�سك �ستوديو(اأن ينفذها  التي نريد من )فيجول  الأوامر  تاأتي مرحلة كتابة  ال�سابقتين،  المرحلتين  ننتهي من  اأن  بعد 
عند وقوع حدث معين، فمثال عندما ي�سغط الم�ستخدم 
على زر الأمر ففي هذه الحالة يكون الحدث، وهنا نكتب 
في  كما  ينفذها،  اأن  البرنامج  من  نريد  التي  الأوامـــر 

ال�سكل )3-7(.

نافذة كتابة الأوامر حيث يكون الإعالن 
عن المتغيرات التي تحتـاجهـا وغيرها من 

الأوامر.    
شكل )7-3(: شاشة كتابة أوامر البرمجة
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طرق تعامل البرنامج مع البيانات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة السابعة: 

�لـمتـغيــر�ت و�أنــــو�عـــهـــا:ثانًيا

ا�سًما معيًنا حتى يتم ا�سرتجاعها والتعامل معها  هو مكان يف الذاكرة الرئي�سة تخرن فيه بيانات وتعطى  �ملتغري 

داخل الربنامج، وميكن تغيري ما يتم تخزينه، لذلك �سميت باملتغريات. وتختلف املتغريات باختالف البيانات التي تخرن 
بها. كل متغري له ا�سم ونوع وقيمة.

تتعدد املتغريات بح�سب نوع البيانات التي تخزن بها، فمثاًل قد يكون رقًما �سحيًحا اأو رقًما ع�سرًيا اأو حرًفا اأو جمموعة 
حروف.  وميكن تق�سيم الأنواع اإلى:

1  متغري عددي.

2  متغري حريف.

3  متغري منطقي.

�أنــو�ع �لمتغير�ت:

�ســروط ت�سميـة المتـغـير:

ذكرنا اأن املتغري يعطى ا�سًما من قبل املربمج، ولكّن لهذا ال�سم �سروًطا معينة وهي:

1  اأن يتكون من حروف اجنليزية )A..Z(، واأرقام، والرمز ) _ (، ول يحتوي على فراغ اأو اأي رمز اآخر.

2  اأن ل يبداأ برقم.

3  اأن ل يتجاوز )255( حرف.

4  اأن ل يكون حمجوًزا للغة الربجمة.

اأمثلة على اأ�سماء �سحيحة للمتغريات:
X     Y     A23     C_d  

اأمثلة على اأ�سماء  غري �سحيحة للمتغريات:
    DIM     2DF       IF@  
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طـريـقـة تـعـريـف المتـغـير:

 )Dim( با�ستخدام الأمر )ف املتغيــــرات يف لغـة )فيجـــول بي�سك �ستوديــــو ُتــــعـــرَّ
و�سيغته كالآتي:

Dim Var1 As Type

Dim Var1 As Type, Var2 As Type, … :وميكن تعريف اأكرث من متغري يف الأمر نف�سه   

  
Dim: الأمر الذي ن�ستخدمه لتعريف املتغري.

Varl: ا�سم املتغري.
As: رابط بني ا�سم املتغري ونوعه )من الأ�سماء املحجوزة للغة فيجول بي�سك �ستوديو(.

Type: نوع املتغري.

حيث اإن:

1
2
3
4

اإذا اأردنا تعريف متغير لتخزين ا�سم الطالب وليكن )name(، وهو من نوع متغير حرفي،
Dim name As Stringيكون كالآتي:

Dim name As String,  age As Integerولتعريف اأكثر من متغير:

مثـال

 :)reserved words( الأ�ســـمــاء املحجــــوزة
هي الأ�سمــاء الـتــي تكـــون اإما اأ�سمـــاء لأنـــواع 
البيانات املوجودة يف لغة الربجمـة، اأو اأ�سمـاء 
لأوامر يف اللغة ل ي�سمح با�ستخدامها. مثاًل 
يف لغة )فيجول بي�سك �ستوديو( مــن الأمثلة 
الآتية:  الكلمــات  املحجــوزة  الأ�ســمــاء  على 

DIM ،IF،FOR

اإثـراء عـلمي

�أنـــو�ع �لبــيــانـــات:

مثالطريقة التعريفاحلجماالسمنوع البيانات
Dim X As IntegerX=25 2بايتIntegerعدد صحيح

Dim Y AS LongY=12500000 4بايتLongعدد صحيح طويل

Dim X2 As SingleX2=10.5 4بايتSingleعدد عشري

Dim Y2 As DoubleY2=10.55555678 8بايتDoubleعدد عشري مضاعف

البيانات، ولكل من هذه الأنواع ا�سم معني و�سعة تخزينية  اأنواع خمتلفة من  تتعامل لغة )فيجول بي�سك �ستوديو( مع 
معينة، نلخ�سها يف اجلدول الآتي:
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الـوحـدة السابعة: 

مثالطريقة التعريفاحلجماالسمنوع البيانات
Dim SR as CurrencySR=100.00 8بايتCurrencyالعملة

Dim UserName as بايت لكل حرفStringسلسلة نصية
StringUserName="Admin"

Dim B As BooleanB=true 2بايتBooleanمنطقي

Dim D As DateD=#04-10-99# 4بايتDateتاريخ

متنوع )أي ميكن تخزين أي من 
Dim Var as VariantVar=55.12 16بايت Variantاألنواع السابقة (

Var="Hello"

الــعـمـلـيــات الـحـ�ضـابـيـة واملـنـطـقـيـة4-7

وتختلف  والأ�س.  والق�سمة  وال�سرب  والطرح  اجلمع  الأ�سا�سية:  احل�ساب  عمليات  على  الربجمة  لغات  جميع  حتتوي 
طريقة كتابة املعادلت احل�سابية عن الطريقة اجلربية كما هو مو�سح يف اجلدول الآتي:

العمليات الح�سابية في البرمجة:�أول

الصيغة البرمجيةالصيغة اجلبريةالرمزالعملية
x + yx + y+اجلمع

x - yx - y-الطرح

xyx * y*الضرب

x ÷ y  x /y  �أو/القسمة

xyx^y^األس

x
y

لحظ الختالف يف طريقة كتابة عمليتي ال�سرب والق�سمة والأ�س.

اإثارة التفكري

  x = 2، y = 4، z = 2
اح�سب ناجت x+y/z   يف احلالتني:

• نفذ عملية اجلمع اأوًل ثم عملية الق�سمة؟        • نفذ عملية الق�سمة اأوًل ثم عملية اجلمع.
هل الناجت نف�سه؟
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العمليات الحسابية والمنطقية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(

المشترك

الثانوية مقررات
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مـثال 2:

ترتيب العمليات الح�سابية:

1  العمليات التي يف داخل الأقوا�س.

2  عمليات الأ�س.

3  عمليات ال�سرب والق�سمة، واإذا تعددت نبداأ التنفيذ من الي�سار اإلى اليمني.

4  عمليات اجلمع والطرح، واإذا تعددت نبداأ التنفيذ من الي�سار اإلى اليمني.

ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�سب: M= 2*6 / 3 ؟مـثال 1:

احلـــل:

حيث اإن العمليات هنا هي ال�سرب والق�سمة ولها نف�س الأولوية نف�سها ف�سوف نبداأ التنفيذ من الي�سار 
لليمني: 

M=12 / 3 ننفذ عملية ال�سرب اأوًل:  
M=4 ثم عملية القم�سة ثانيًا:  

 ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�سب: M=2*6 +3^2 ؟
احلـــل:

حيث اإن العمليات هنا هي ال�سرب واجلمع والأ�س ولها اأولويات خمتلفة ف�سوف نبداأ التنفيذ بالرتتيب: 
M = 2 * 6 + 9 ننفذ عملية الأ�س اأوًل: 

M = 12 + 9 ثم عملية ال�سرب ثانيًا: 
M=21 واأخريًا عملية اجلمع: 

اأي  لنعرف  نتبعها  قوانني  لدينا  تكون  اأن  وجب  لذلك  الناجت،  على  يوؤثر  الرتتيب  احل�سابية  العمليات  يف 
العمليات ننفذ اأوًل.
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الـوحـدة السابعة: 

مـثال 3:
ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�سب:  M=2*(6 + 3(^2  ؟

احلـــل:

ويق�سد بها العمليات التي تتم فيها املقارنة بني قيمتني، �سواء اأكانتا عدديتني اأو حرفيتني، مت�ساويتني اأو غري مت�ساويتني، 
اأو اإحداهما اأكرب اأو اأ�سغر من الأخرى. ويو�سح اجلدول الآتي عمليات املقارنة امل�ستخدمة يف )فيجول بي�سك �ستوديو(.

معناهالعامل
يساوي=
ال يساوي><
أكبر من>
أصغر من<

أكبر من أو يساوي= >
أصغر من أو يساوي=  <

يكون الناجت يف عمليات املقارنة اإما القيمة )True( اأي: �سحيح اأو )False( اأي: خطاأ.
 لو كان لدينا عمليات ح�سابية ومعها عملية مقارنة فاإن اأولوية التنفيذ تكون للعمليات احل�سابية.

العمليات المنطقية في البرمجة:ثانًيا

 ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�سب:  4 = > 10 ؟مـثال 1:

                      النتيجة: )True( اأي: �سحيحة؛ لأن 10 فعاًل اأكرب من 4
   

احلـــل:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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مـثال 2:

ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�سب: 20 > 12 ؟

احلـــل:                      النتيجة: )False( اأي: خطاأ؛ لأن 12 لي�ست اأكرب من 20

مـثال 3:
ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�سب:  6 * 4 < 5 * 3 + 4 ؟

احلـــل:                

تحويل المعادالت الجبرية اإلى ال�سيغة الم�ستخدمة في البرمجة:ثالًثا

مـثال 1:

بال�سيغة  كتابتها  طريقة  عن  تختلف  اجلربية  بال�سيغة  كتابتها  طريقة  اأن  احل�سابية  العمليات  درا�سة  عند  لحظنا 
الربجمية. وعند قيامك بخطوة �سياغة حل امل�ساألة فغالبًا ما تكون العمليات احل�سابية مكتوبة بال�سيغة اجلربية؛ لذلك 

يجب عليك عند كتابة الربنامج حتويل العمليات احل�سابية من ال�سيغة اجلربية اإلى ال�سيغة الربجمية.

ل املعادلة اجلربية الآتية اإلى معادلة ب�سيغة برجمية. حوِّ

احلـــل:

Num  =
X 2

A + B

Num= X   2/(A+B(

ط
ن�سا

ل املعادلة اجلربية الآتية اإلى معادلة ب�سيغة برجمية. حوِّ

احلـــل:

X = 5Y- 4÷1

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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الـوحـدة السابعة: 

اأدوات الـبـرجمـة بلغـة )فــيجـول بي�ضك �ضـتـوديـو(5-7

�لأدو�ت )Tools( تعرف باأنها اأجزاء برامج جاهزة لال�ستخدام، اأي اأنها اأعدت م�سبًقا لتوّفر على املربمج الوقت 

واجلهد. وت�ستخدم هذه الأدوات لإجراء عمليات الإدخال والإخراج، ويتم ربطها باأوامر الربجمة التي تعالج البيانات املدخلة 

لتخرج لنا املعلومات املطلوبة.

�أدو�ت �لـبــرمـــجـــة:�أول

فكل ما يجب عليك عمله ل�ستخدام هذه الأدوات هو:
 و�سعها على النموذج يف املكان املنا�سب.

 �سبط اخل�سائ�س اخلا�سة بالأداة.
 كتابة اأوامر الربجمة التي تتعامل مع هذه الأداة. 

تختلف خ�سائ�س الأدوات باختالف الأدوات، ولكن هناك خ�سائ�س م�سرتكة ت�سرتك فيها كل الأدوات وهي التي 
�سنتعرف عليها هنا. اأما اخل�سائ�س اخلا�سة بكل اأداة ف�سوف نتعرف عليها عند �سرح كل اأداة.

خـ�صـائــ�ص �لأدو�ت:ثانًيا

عملهااخلاصية
Name.حتديد ا�سم الأداة

Textalign.)حتديد حماذاة الن�س املكتوب )ميني- ي�سار-و�سط
Text.اإظهار عنوان للنموذج اأو ن�س داخل الأداة على الواجهة
Font.تغيري نوع اخلط وحجمه ومنطه

ForeColor.تغيري اللون املكتوب به الن�س
BackColor.تغيري لون اخللفية لالأداة اأو النموذج
Location.حتديد موقع الأداة داخل النموذج

Size.تغيري حجم النموذج اأو الأداة
Visible.اإظهار اأو اإخفاء الأداة

اخلصائص املشتركة بني األدوات: 1

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U7-L4
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ملعرفة اأن الزر امل�سمى )OB1( قد مت اختياره اأم ل نكتب ال�سطر الآتي:مـثال:
H = OB1.Checked

  )False( اأوخطاأ )True( ن اإحدى القيمتني، اإما �سح حيث اإن )H( ميثل متغريًا منطقيًا ُيخزِّ
ملعرفة اإن كان الزر قد مت اختياره اأم مل يتم.

البيانات التي نح�سل عليها من مربع الختيار كما يف ال�سكل )10-7( 
قد تكون: بيانات رقمية وتخزن يف اخلا�سية)checkstate(، وهي اإحدى 

ثالثة اأ�سياء، اإما:

 اأن امل�ستخدم مل يخرت املربع فقيمته عندئذ هي )0(.

 اأن امل�ستخدم اختيار املربع فقيمته عندئذ هي )1(.

 اأن امل�ستـــخـدم ل ي�ستطيع اختيـار املربع فقيمتـه عندئذ هي )2(.
زر  يف  كما   )checked( اخلا�سية  يف  وتخزن  منطقية  بيانات  تكون  وقد 

اخليار.

وال�سيغة العامة  للح�سول على البيانات هي:

شكل )7-10(: أداة مربع االختيار

:)CheckBox( 3     أداة مربع االختيار

Var1 = CheckBox.Checkstate

  
Varl: متغري لتخزين البيانات فيه من نوع عددي.

CheckBox: ا�سم اأداة مربع الختيار على النموذج.
Checkstate: خا�سية اأداة مربع الختيار التي ت�ستقبل البيانات من امل�ستخدم.

حيث اإن:
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الـوحـدة السابعة: 

مـثال:
ملعرفة اأن مربع الختيار امل�سمى )CheckBox2( قد مت اختياره اأم ل نكتب ال�سطر الآتي:

A = CheckBox2.Checkstate
ن اأحد الأعداد الآتية )2،1،0( ملعرفة اإن كان مربع الختيار قد  حيث اإن )A( ميثل متغريًا عدديًا يخزِّ

مت اختياره، اأم مل يتم، اأم ل ميكن اختياره.

البيانات املوجودة يف اأداة مربع القائمة مكونة من عدة عنا�سر، اأهمما:
.)SelectedIndex(  رقم العن�سر يف القائمة ونح�سل عليه بوا�سطة اخلا�سية    

.)Text(  قيمة العن�سر ونح�سل عليها بوا�سطة اخلا�سية    

:)ListBox( 4     أداة مربع القائمة

ال�سيغة العامة للح�سول على رقم العن�سر )SelectedIndex( هي:

Varl = ListBox.SelectedIndex

Varl: متغري لتخزين البيانات فيه من نوع رقمي.  

ListBox: ا�سم اأداة مربع القائمة على النموذج.

SelectedIndex: خا�سية اأداة مربع القائمة التي حتدد رقم العن�سر الذي اختاره امل�ستخدم.

حيث اإن:

ال�سيغة العامة للح�سول على قيمة العن�سر )Text( هي:

Var1=ListBox.Text

  
Varl: متغري لتخزين البيانات فيه اأيًا كان نوعها عددية اأم حرفية.

ListBox: ا�سم اأداة مربع القائمة على النموذج.
Text: خا�سية اأداة مربع القائمة التي حتدد قيمة العن�سر الذي اختاره امل�ستخدم.

حيث اإن:
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مـثال 1:
ملعرفة رقم العن�سر الذي اختاره امل�ستخدم من القائمة )ListBox1( التي متثل هنا اأ�سماء الدول:

C = ListBox1.SelectedIndex
ن رقم العن�سر  حيث اإن )C( ميثل متغريًا عدديًا يحزِّ

الذي اختاره امل�ستخدم.
ويف هذا املثال �سوف يكون خمزن يف املتغري )C( الرقم 

)3(، كما يف ال�سكل )11-7(.

شكل )7-11(: أداة مربع القائمة

مـثال 2:
:)ListBox1( ملعرفة قيمة العن�سر الذي اختاره امل�ستخدم يف القائمة

D = ListBox1.Text
ن قيمة العن�سر يف القائمة.   حيث اإن )D( ميثل متغريًا يخزِّ

، D ="ويف هذا املثال تكون القيمة:"المارات العربية املتحدة
كما يف ال�سكل )12-7(.

شكل )7-12(: أداة مربع القائمة

:)ComboBox( 5      أداة اخلانة املركبة
اأداة اخلانة املركبة تمع بني ميزات اأداة الن�س واأداة مربع القائمة، حيث ي�ستطيع امل�ستخدم اأن يختار من القائمة 

اأو يكتب قيمة جديدة.
للح�سول على البيانات من اأداة اخلانة املركبة ن�ستخدم ال�سيغة الآتية:

Varl = ComboBox.Text
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الـوحـدة السابعة: 

بع�ض الأوامر الأ�ضا�ضية للغة )فيجول بي�ضك �ضتوديو(6-7

هناك اأوامر داخلية يف )فيجول بي�سك �ستوديو( تظهر للم�ستخدم نافذة م�سممة �سابقًا من قبل ال�سركة املنتجة للغة الربجمة، 
�سواء لإدخال البيانات اأو اإخراج املعلومات، ومن هذه الأوامر:

ُيظهر هذا الأمر نافذة �سغرية غري النافذة الرئي�سة يف الربنامج 
حتتوي على مربــع ن�س وزر اأمــر كمــا يف ال�سكل )7-16( ليدخل 
التي يريدها يف مربع الن�س ثم ي�سغط على  البيانات  امل�ستخدم 
زر الأمر. لإن�ساء هذه النافذة يجب اأن نكتب الأمر اخلا�س بها، 

و�سيغته كالآتي:

Var1= InputBox (message(
)InputBox( نافذة أمر :)شكل )7-16

  
Var1: ا�سم املتغري الذي �سوف تخزن فيه البيانات التي اأدخلها امل�ستخدم وقد تكون حرفية اأو رقمية.

InputBox:  اأمر اإن�ساء هذه النافذة.
Message: الن�س الثابت الذي يظهر يف النافذة ويو�سع بني اأقوا�س اقتبا�س هكذا "  ".

حيث اإن:

اأوامر اإدخال البيانات واإخراج المعلومات:�أول

:)InputBox (1      إدخال البيانات بواسطة األمر

لو اأردنا اأن نطلب من امل�ستخدم اإدخال ا�سم امل�ستخدم فاإننا نكتب:مـثال:
Username=InputBox)"ف�ساًل اأدخل ا�سم امل�ستخدم"(

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U7-L5
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:)MsgBox (2      إخراج املعلومات بواسطة األمر
يظهر هذا الأمر نافذة �سغرية غري النافذة الرئي�سة 
يف الربنامج حتتوي على املعلومات التي نريد للم�ستخدم 
النافذة  هذه  ولإن�ساء   ،)17-7( ال�سكل  يف  كما  قراءتها 

يجب اأن نكتب الأمر اخلا�س بها:
و�سيغته كالآتي:

)MsgBox( نافذة أمر :)شكل )7-17 MsgBox )message(

MsgBox:  اأمر اإن�ساء هذه النافذة.  

message: ا�سم املتغري اأو ن�س ثابت يو�سع بني اأقوا�س اقتبا�س هكذا "  " ليظهر يف النافذة.

حيث اإن:

مـثال:
لو اأردنا اأن نخرب امل�ستخدم اأن كلمة ال�سر التي اأدخلها خاطئة فاإننا نكتب:

MsgBox )"كلمة ال�سر التي اأدخلتها خاطئة، ف�ساًل اأدخل كلمة ال�سر مرة اأخرى"(

واإذا اأردنا عر�س قيمة املتغري A  فنكتب:

                                                               

اأمـــر االإ�سـنـــاد:ثانًيا

يق�سد به تخزين قيمة معينة داخل متغيــر، وقـد تكون هذه القيمــة عــدد اأو 
عملية ح�سابية اأو �سل�سلة حرفية.

و�سيغته كالآتي:
Var1= Value

  
 Var1: ا�سم املتغري.

Value: القيمة التي نريد تخزينها يف املتغري.

حيث اإن:

 عند اإ�سناد �سل�سلة ن�سية اإلى متغري حريف 
ن�سعها داخل عالمتي اقتبا�س.

تذكر
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الـوحـدة السابعة: 

يوجد يف لغة )فيجول بي�شك �شتوديو( عدة جمل للتحقق من ال�شرط وهي:

وتعد من اأهم الأوامر يف الربجمة، وتوجد يف اأغلب لغات الربجمة. ون�ستخدمها يف الربنامج عند حاجتنا اإلى اتخاذ 
قرارات خمتلفة على ح�شب �شرط معني، مثاًل اإن كانت درجة الطالب اأكرب من اأو ت�شاوي )60( فهو ناجح، واإن كانت اأقل 

من )60( فهو غري جمتاز. 

لو اأردنا تخزين ا�سم يف متغري حريف مت تعريفه م�سبقًا:                    Nameمـثال:
Num=10 :لو اأردنا تخزين رقم يف متغري عددي مت تعريفه م�سبقًا

X= V+20*I :لو اأردنا تخزين ناجت عملية ح�سابية يف متغري عددي مت تعريفه م�سبقًا

="Nor"

الــجـــمل ال�ســرطـيــة:ثالًثا

:)IF( 1 الـجملة الشرطية

وحتتوي لغة )فيجول بي�سك �ستوديو( على عدة �سيغ، منها:

IF condition THEN statement

الأمر  تنفيد  ف�سيتم   )True( �سحيحًا  كان  اأي   ،)condition( ال�شرط  حتقق  فاإذا 
)statement(، واإذا مل يكن ال�شرط �شحيحًا فلن يتم تنفيذ اأي اأمر.

:)IF-THEN( أ      صيغة 

         "ناجح"= IF grade > = 60 THEN Resultمـثال:
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IF condition THEN
…
statements
…
END IF

ال�شرط �شحيحًا؛   اإذا كان  اأمر  اأكرث من  اأنه �شيتم تنفيذ  اإال  االأولى نف�شها،  هذه ال�شيغة هي ال�شيغة 
لذلك احتجنا اإلى و�سع كلمة )END IF(  لتو�سيح نهاية جمموعة الأوامر التي �سيتم تنفيذها.

:)IF-THEN-END IF( ب    صيغة

IF grade > = 60 THEN مـثال:
Result = "ناجح"
Text1 =  "مبروك"     
END IF

IF condition THEN
…
statements1
…
ELSE
…
statements2
END IF

تختلف هذه ال�سيغة عن ال�سيغ ال�سابقة، حيث يتم تنفيذ اأوامر)statements1( يف حالة كون ال�شرط �شحيًحا 
.)statements2( يتم تنفيذ جمموعة الأوامر  )False( ويف حالة كون ال�شرط غري �شحيح ،)True(

:)IF-THEN-ELSE( جـ    صيغة

Wehda7 p113-158.indd   137 3/25/19   1:34 PM



138

الـوحـدة السابعة: 

مـثال:
 IF grade > = 60 THEN
Result = "ناجح"
ELSE      
Result = "غير مجتاز"
END IF

IF condition1 THEN
…
statements1
…
ELSEIF condition2  THEN
…
statements2
…
ELSE
…
Statements3
…
END IF

تختلف هذه ال�شيغة عن ال�شيغة ال�شابقة يف وجود اأكرث من �شرط يتم التحقق منه. 
اإذا كان ال�شرط االأول )condition1( �سحيحًا فاإنه ينفذ الأوامر )statments1( فقط.

اأما اإذا كان ال�شرط االأول غري �شحيح فاإنه يخترب �شرًطا جديًدا وهو )condition2( واإذا كان �سحيح 
فاإنه ينفذ جمموعة الأوامر )statements2( فقط.

اإذا كان ال�شرط الثاين غري �شحيح فاإنه ينفذ جمموعة االأوامر )statements3(. وقد يكون  اأما   
لدينا �شرط ثالث ورابع وهكذا.

:)IF-THEN-ELSEIF( د     صيغة 
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مـثال:
 IF grade > = 90 THEN    
Result="ممتاز"           
ELSEIF grade > = 80 THEN      
Result="جيد جدا"           
ELSEIF grade > =70 THEN      
Result="جيد"    
ELSEIF grade > = 60 THEN
Result="مقبول"    
ELSE       
Result="غير مجتاز"    

 END IF     

ت�شتخدم هذه اجلملة اإذا كان هناك عدة احتماالت لل�شرط. فبداًل من ا�شتخدام جملة )IF( طويلة ومعقدة تقوم هذه 
اجلملة بالعمل نف�سه ولكن بطريقة اأ�سهل. حيث تخترب هذه اجلملة تعبرًيا اأو �سرًطا معيًنا قد يكون لقيمته اأكرث من احتمال.

و�صيغتها:

SELECT CASE expression
CASE prob1
…
statements1
 …
CASE prob2
…
statements2
…
[CASE ELSE
…
statements3
…]
END SELECT

:)Select Case( الـجملة الشرطية 2
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الـوحـدة السابعة: 

حيث اإن:

SELECT CASE: بداية اجلملة.
expression: ال�شرط اأو التعبري الذي نريد اختبار قيمته، وقد يكون 

متغرًيا اأو عملية ح�سابية اأو عملية منطقية.
احتمال. كل  قبل  تو�سع   :CASE

 prob1،prob2،…: القيم املحتملة للتعبري.
statements1: الأوامر التي تنفذ يف حالة حتقق القيمة.

اأي احتمال من الحتمالت ال�سابقة  اإذا مل يتحقق   :CASE ELSE
ف�سوف تنفذ الأوامر التي بعد هذه العبارة، وهي اختيارية، اأي اإذا مل نكن 

بحاجة لها فال يجب ا�ستخدامها.
END SELECT: نهاية اجلملة.

طريقة عمل هذه اجلملة كاالآتي:

 يقوم الربنامج بتقييم التعبري )expression(، ثـم يقارنه مــع الحتمالت 
الواردة عند كل كلمة )...،CASE prob1،prob2(، فاإذا وافق قيمة التعبري 
اأحد هذه الحتمالت ف�سوف ينفذ الأوامر التي جاءت بعد الحتمال ال�سحيح وحتى 

جملة )CASE( الآتية.
فلو كان التعبري يوافق الحتمال الأول )prob1( فاإن الربنامج �سوف ينفذ 

جمموعة الأوامر )statements1( فقط، ويذهب اإلى نهاية اجلملة.
 CASE( اأما اإذا مل يوافق التعبري اأيًا من الحتمالت املوجودة، فاإذا كان لدينا
ELSE( فاإن الربنامج �سوف ينفذ جمموعة الأوامر التي تاأتي بعده، واإذا مل يكن 
اجلملة  فاإن  دائمًا(  وجوده  يلزم  ل  اختياري  )لأنه   )CASE ELSE( لدينا 

تنتهي دون تنفيذ اأي اأوامر.

وجود اجلزء )CASE ELSE( داخل 
اختياري  لأنه جزء  وذلك   ][ الأقوا�س 
من ال�سيغة اإذا كنا بحاجة اإليه ن�سعه. 
وعدم وجوده ل يوؤثر على �سحة اجلملة.

 )expression( يجـب الـتاأكد من اأن نوع بيانات
هو نف�سه نوع البيانات املوجودة يف الحتمالت.

تذكر

تذكر
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     لو اأردنا تطبيق املثال ال�سابق نف�سه يف جملة )IF-THEN-ELSEIF( ولكن با�ستخدام جملة مـثال:

SELECT CASE     

SELECT CASE grade
CASE 90 to  100
Result="ممتاز"    
CASE 80 to 89
Result="جيد جدا"    
CASE 70 to 79
Result="جيد"    
CASE 60 to 69
Result="مقبول"    
CASE ELSE
Result ="غير مجتاز"    
END SELECT

حـلــقـات الـتـكــرار:رابًعا

هو من اأهم اأوامر الربجمة التي ت�ساعدنا على تكرار جمموعة من الأوامر الأخرى عدة مرات. ويوجد يف لغة )فيجول 
بي�سك �ستوديو( عدة اأوامر للتكرار ومن اأهمها:

يكّرر هذا الأمر جمموعــة من الأوامــر بـعـدد 
من املرات حمدد ومعــروف م�سبقًا.

�سيغته:

FOR counter=start TO end [STEP step]
 ..……

statements
 .……

 NEXT

:)For.. Next ( األمر 1

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U7-L6

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U7-L6.png

بعض األوامر األساسية للغة فيجول بيسك ستديو2

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة السابعة: 

حيث اإن:

Counter: هو متغري يخزن فيه عدد مرات التكرار يبداأ من قيمة اأولية ويتغري اإلى اأن ي�سل اإلى القيمة النهائية 
املحددة له، وي�سمى هذا املتغري بالعّداد.

Start: القيمة الأولية التي يبداأ بها العّداد.
end: القيمة النهائية التي يجب اأن يتوقف عندها العّداد.

Step: القيمة التي يتم بها زيادة العّداد يف كل دورة تكرار. وهي اختيارية، فاإذا مل نذكرها فاإن الزيادة �سوف تكون )1(.
Statements: جمموعة الأوامر اأو قد يكون اأمرًا واحدًا ُتنفذ بعدد مرات التكرار.

NEXT: نهاية جملة التكرار، اأي اأن الأوامر التي تاأتي بعده ل تدخل يف التكرار.

مـثال:
:)sum( وتخزينها داخل املتغري )لو اأردنا جمع الأعداد من )1( اإلى )10

ميكن اأن نكتب  اأوامر بهذه الطريقة:
يجب اأن ن�سع قيمة ابتدائية يف املتغري قبل اأن جنمع عليه

 Sum=0    
ثم نبداأ بجمع الأعداد واحدًا تلو الآخر، وهذا يتطلب منا اأن نكتب )10( اأوامر كالآتي:

sum=sum+1
sum=sum+2
..…
sum=sum+10

الأف�سل من هذه الطريقة اأن ن�ستخدم جملة تكرار كالآتي:
For count=1 to 10
sum=sum+count
Next
اأي يبداأ العّداد من  حيث اإننا مل نحدد قيمة )Step( هنا فاإن الزيادة �سوف تكون )1( يف كل مرة. 
 .)sum( ويف كل مرة يجمع هذه القيم على املتغري .)القيمة )1( ويزداد اإلى اأن ي�سل اإلى القيمة )10

وبعد تنفيذ التكرار �سوف يكون لدينا يف املتغري )sum( جمموع الأعداد من )1( اإلى )10(.
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الـوحـدة السابعة: 

A=1
sum=0
Do While A < = 10
sum=sum+A
A=A+1
Loop
يف هذا املثال ُتمع الأرقام من )1( اإلى )10( كما يف املثال ال�شابق. ونالحظ هنا اأن �شرط التوقف هو 

و�سول قيمة املتغري )A( اإلى )10(.

مـثال:

ط:
ن�سا

اأكمل املقطع الربجمي بحيث ميكنه جمع الأعداد الزوجية من )0( اإلى )10(.   
A=0
sum=0
Do While .............................
.........................................
.........................................
Loop

�لــم�صــفــوفــات:خام�ًصا

لو كان لديك درجات )100( طالب تريد عمل بع�س الإح�سائيات عليها كمعرفة املتو�سط واأعلى درجة واأقل درجة 
فاأين �ستخزن الدرجات؟ هل �ستعّرف )100( متغري لتخزينها؟ يبدو هذا غري منطقي، األي�س كذلك؟

يوجد يف لغة )فيجول بي�سك �ستوديو( ويف اأغلب لغات الربجمة ما ي�سهل علينا عملية تعريف عدد كبري من املتغريات 
ت�سرتك يف كونها متثل نوع البيانات نف�سه وهي امل�سفوفات.

�مل�صفوفة )Array( هي جمموعة من املتغريات لها ال�سم نف�سه ونوع البيانات نف�سه ويتم تعريفها يف جملة واحدة.

�صيغتها:

Dim var1)n( As Type
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حيث اإن:

var1: ا�سم امل�سفوفة.
n: )عدد عنا�سر امل�سفوفة -     (.

Type: نوع البيانات املخزنة يف العنا�سر.
1

Dim Grades)99( As Integerمـثال:       
فنا م�سفوفة لتخزين درجات )100( طالب. هنا عرَّ

األي�س هذا اأف�سل من تعريف )100( متغري؟

فــوائــد املصفـوفــات: 1
كما لحظت يف املثال ال�سابق، فاإن ا�ستخدام امل�سفوفة قد وفر علينا كثرًيا من الوقت واجلهد الذي كنا �سنبذله يف تعريف 
اأن  التكرار  اأوامر  با�ستخدام  ون�ستطيع  املهمة،  لنا هذه  �سهلت  )100( متغري ومعاجلة كل متغري على حدة. فامل�سفوفات 

نتعامل مع امل�سفوفات ب�سهولة. كما يوؤدي ا�ستخدام امل�سفوفات اإلى �سغر حجم الربنامج.

للو�سول اإلى عن�سر من عنا�سر امل�سفوفة نكتب ا�سم امل�سفوفة وبني قو�سني رقم العن�سر، ولكن يجب التنبه اإلى اأن 
ترقيم العنا�سر يف امل�سفوفة يبداأ من ال�سفر اأي اأن اأول عن�سر يف امل�سفوفة رقمه )0( ثم العن�سر الثاين )1( وهكذا 

اإلى اآخر عن�سر يف امل�سفوفة الذي يكون رقمه عدد عنا�سر امل�سفوفة )-1(.

 Dim A)9( AS Integer :اأعداد كالآتي )مثال: لو عرفنا م�سفوفة فيها )10

وخزنا فيها جمموعة من الأرقام، �سيكون �سكل امل�سفوفة كالآتي:

A املصفــــوفـــــــة
0123456789رقـــــــــــم الــعـــنــصـــــر

435621579128الــــقــيــمـــــة

2 التعامل مع املصفوفات:
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الـوحـدة السابعة: 

لو اأردنا تغيري قيمة العن�سر اخلام�س لكتبنا:

A)4(=10

غالبًا ما ُتعالج جميع عنا�سر امل�سفوفة بالت�سل�سل، اأي واحدًا تلو الآخر، وما 
ي�سهل علينا هذه املعاجلة هو ا�ستخدام حلقات التكرار، حيث جنعل العّداد ميثل 

رقم العن�سر كما يف املثال الآتي:

وتنهيه  ال�سفر  مـن  العّداد  تبداأ  اأن 
بعدد العنا�سر - 1 عند ا�ستخدامك 

للم�سفوفات.

مـثال:
  لقراءة درجات )100( طالب نقوم بالآتي:

Dim Grades)99( As Integer
FOR count=0 To 99
Grades)count(=InputBox )"اأدخل الدرجة"(     
NEXT

لو اأردنا اأن جند متو�سط درجات الطالب من املثال ال�سابق، فيجب علينا 
اأوًل اأن جنمع جميع الدرجات ثم نق�سم على عدد الطالب. 

نعرف اأوًل متغرًيا حل�ساب املجموع واآخر حل�ساب املعدل:
Dim sum As Integer٫ average As Single
sum=0
For count=0 To 99
sum=sum+Grades )count (
Next
average=sum/100

لو اأردنا اأن جند اأعلى درجة من درجات الطالب. 
نعرف اأوًل متغرًيا لتخزين اأعلى درجة:

Dim max As Integer
max=0
For count=0 To 99
IF Grades)count(>max      THEN max=Grades)count(
Next

تذكر
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مشروع الوحدة

اسم العميل: محمد أحمد عبداهلل

املــالبــس:
القطعة               العدد               السعر الفردي               السعر اإلجمالي

1.ثوب                5                          3                                   15
2. غترة               2                          2                                   4

إجمالي القطع: 10               إجمالي السعر: 14

امل�سروع االأول:

قم بت�سميم برنامج لإيجاد القا�سم امل�سرتك الأكرب لعددين با�ستخدام نظرية اقليد�س.

امل�سروع الثاين:

قم بت�سميم برنامج ملغ�سلة مالب�س تقوم فيه باإدخال ا�سم العميل ثم اختيار نوع املالب�س واأ�سعارها ثم عر�س ا�سم 

امل�ستخدم وقائمة مالب�سه مع اأ�سعارها واإجمايل فاتورته انظر ال�سكل للنموذج املطلوب عر�سه:

با�ستخدام برنامج فيجول بي�سك �ستوديو قم باختيار اأحد امل�سروعات اأعاله، وكتابة تقرير عن امل�سروع ي�سمل:

1 مقدمة عن التطبيق )الفكرة - الهدف(.

2 خطوات حل امل�ساألة.

3 خوارزم الربنامج.

4 �سور الواجهات امل�سممة وعمل مكونات كل واجهة.

5 الن�س الربجمي للربنامج.
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الـوحـدة السابعة: 

خـارطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�ستخدام العبارات وامل�سطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

ت�ضميم الواجهات

�ضبط اخل�ضائ�ض

كتابة الأوامر
- عددي
- حرفي

املتغريات

احل�ضابية

املنطقية

العمليات
احل�ضابية
واملنطقية

اأدوات
الربجمة

الأوامــر
الأ�ضـا�ضيـة

Tools

TextBoox TextBoox

ComboBox

InputBox

MsgBox

IF

Select
case

Do
While

For
Next
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الـوحـدة السابعة: 

تــمــريـــنــات

1   ما هي مراحل كتابة البرنامج بلغة )فيجول بيسك ستوديو(؟

2   ماذا نسمي أماكن تخزين البيانات في الذاكرة الرئيسة؟

3   ماذا يعني األمر اآلتي: Dim Number As Integer؟

4   ما الفرق بني الثوابت واملتغيرات؟

5   هل األسماء اآلتية ميكن استخدامها لتسمية املتغيرات:

2ABC, 123, AB2, AB_2, Num one, While, aBxY, Case          

X=20, Y=33, Z=9, A=2 :6   بافتراض املتغيرات والقيم اآلتية

ما نواجت العمليات احلسابية اآلتية:
X+Z*A^2   

)Y+X/A+1( / )Z+A(   

X*5^A   

ل العمليات اجلبرية اآلتية إلى صيغة برمجية: 7   حوِّ

  

z x + 4+ y       

3y x+6       

8   ماذا تسمى أجزاء البرامج اجلاهزة التي توفرها لغة )فيجول بيسك ستوديو( لتوفر على املبرمج اجلهد والوقت؟

9   كيف نغير النص املكتوب على زر أمر اسمه )Button(؟

10  ماذا نسمي األدوات التي تستقبل البيانات من املستخدم؟ اذكر ثالثًا منها، واذكر متى تستخدم.

x + y

9 * 3
+ M x
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11  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة الغير صحيحة، مع تصحيح اخلطأ:

�أ يجـب علينا عند البدء في عمل برنامج بلغة )فيجول بيسك ستوديو( كتابة أوامر البرمجة أواًل.  )     (

ب ميكن للبرنامج أن يغير قيمة الثابت عند تنفيذ عملية حسابية.                        )    (

ج نتائج العمليات املنطقية هي دائمًا أرقام.                           )    (

ذ عمليات الضرب والقسمة قبل عمليات اجلمع والطرح.                        )    ( د ننفِّ

هـ إذا أردنا املستخدم أن يدخل رقم هاتفه نستخدم أداة مربع االختيار.              )    (

12  اذكر ثالث طرق إلخراج معلومات للمستخدم.

ح إجابتك. 13  هل ميكن أن تستخدم األداة نفسها لإلدخال واإلخراج؟ وضِّ

14  ما الذي يحدث بعد تنفيذ اإلجراء اآلتي:
Dim Num As Integer, Name As String

Num=0

If Num>1 Then Name=InputBox)«أهال بك الرجاء إدخال اسمك»( 

MsgBox («أهال بك يا»+ Name(  

ENDIF

:)Select( 15  اكتب األمر اآلتي، ولكن باستخدام جملة
IF price<=1000 Then

MsgBox)«السعر غالي جدا»(
ElseIF price<=500 Then

MsgBox)«السعر غالي»(
ElseIF price<=200 Then

MsgBox)«السعر معقول»(
Else MsgBox)«السعر رخيص»(
ENDIF

16  لو كان لديك مصفوفة اسمها )Grades(  ومخزن فيها درجات )100( طالب، فكيف ميكن إيجاد أقل 

درجة؟
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الـوحـدة السابعة: 

اخـــتـبــــــار

اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي:

1  لكتابة برنامج هناك:

اأ - ثالث مراحل.                                            ب- مرحلتان.                                                

ج- اأربع مراحل.                                              د- خم�ض مراحل.

2  حتديد عدد الواجهات والأدوات امل�ستخدمة لكل واجهة نق�سد به:

اأ - ت�سميم الواجهات.                                     ب- برجمة الواجهات.                                                

ج- تعديل الواجهات.                                       د- ربط الواجهات.

3  قبل كتابة الأوامر الربجمية نحتاج اإىل: 

اأ - ت�سميم الواجهات فقط.                    ب- ت�سميم الواجهات و�سبط اخل�سائ�ض اأوًل.                                             

ج- �سبط اخل�سائ�ض فقط.                            د- كتابة خوارزم الربنامج.

4  ت�سنف البيانات اإىل: 

اأ - نوع واحد.                                    ب- نوعني.                                             

ج- اأربعة اأنواع.                                                 د- ثالثة اأنواع.

5  اإعطاء ا�سم لقيمة معينة وا�ستخدامها داخل الربنامج هو تعريف: 

اأ - الثابت.                                    ب- املتغري.

ج- التاريخ.                                    د- احلروف.
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المـصـطـلـحـات
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الرتجمة باللغة العربيةامل�سطلح باللغة الإجنليزية

 Content Management Systemبرامج اإدارة املواقع
 Learning & Content Management Systemنظام اإدارة املحتوى والتعلم
 Learning Management Systemنظم اإدارة التعلم
 Virtual Classroom Managementنظام اإدارة الف�سول الفرتا�سية
 Blended learningنظام التعلم املزيج اأو املختلط
 Customer Supportالعناية بالعميل
 Discussion Boardساحات احلوار�
 E-Commerceالتجارة الإلكرتونية
 Image Galleriesمعار�س ال�سور
 Polls and Surveysال�ستفتاء وال�ستبانات
 Project Managementاإدارة امل�ساريع
 Tamplateالقوالب
 Twitterتويرت
 Tweetتغريدة
 Followingاملتابع
 Followersاملتابعني
 Retweet اإعادة ن�سر التغريدة
 facebookالفي�س بوك
 Blogsاملدونات

مـ�سـطــلـحـات الـوحــدة الـثـالـثـة:
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الرتجمة باللغة العربيةامل�سطلح باللغة الإجنليزية

Input الإدخال
output الإخـراج
CPU وحــدة املعاجلة املركزية
Machine Language لغة الآلــة

 Assembly Language لغة التجميــع
Procedural Language لغة الربجمة الإجرائية
Object Oriented Language لغة الربجمة بالكائنات
Basic Language لغة البي�سك
Visual Basic Languageلغة الفيجول بي�سك
C   Language لغة ال�سي
C++  Language لغة ال�سي بل�س بل�س
Java Language لغة اجلافا

مـ�سـطــلـحـات الـوحــدة اخلام�سـة:

الرتجمة باللغة العربيةامل�سطلح باللغة الإجنليزية

Automation اأمتتة
Control system نظام حتكم
Close loop control System نظام حتكم ذو دائرة مغلقة
Open loop control System نظام حتكم ذو دائرة مفتوحة
Feedback تغذية راجعة
Microprocessor معالج دقيق
Robot روبوت
Robot Arm ذراع الروبوت
Robot Gripper قب�سة يد الروبوت
Robotics علم الروبوتات
Sensor ح�سا�س

 Unmanned Aerial Vehicle )UAV(طائرة بدون طيار

مـ�سـطــلـحـات الـوحــدة الرابـعـة:
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المـصـطـلـحـات
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الرتجمة باللغة العربيةامل�سطلح باللغة الإجنليزية

High level languageلغة م�ستوى عايل
Visual Basic لغة فيجول بي�سك
Propertiesاخل�سائ�س
Toolsالأدوات
Visibleمرئي
Trueسحيح�
Falseخاطئ
Fontخط
Formمنوذج اأو واجهة
TextBoxسندوق الن�س�
RadioButtonزر اخليار
CheckBoxسندوق اختيار�
ListBoxسندق قائمة اختيار�
ComboBoxاخلانة املركبة
Conditionشرط�
Expressionتعبري
Statementجملة اأمر

مـ�سـطــلـحـات الـوحـدة ال�سابعـة:
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