
 

 

 

 

  

 

  

 احلاسوب

 املستوى الثاني

دعاء محدان:         املعل مة   



 

 

 الوحدة الرابعة

 أنظمة العد والبوابات المنطقية

 : التعريفات 

 .                                                      عتمد على المنزلة التي يقع فيها أي أن لكل منزلة وزنا  أي أن قيمة كل رقم ت :فلسفة المنازل والخانات

 ASCII :مثالنظام يخصص عدد ثنائي مكون من ثمانية منازل لكل رمز مستخدم  :نظام التشفير الثنائي

هي العبارة المركبة من جملتين خبريتين وبيناهما معامل منطقي واحد تحتمل الصواب  :المنطقيةالعبارة 

  A AND B :مثالوالخطأ 

 ( AND ,OR ,NOT, ليس , أو , و ) :مثالهو حرف أو كلمة تربط بين جملتين خبريتين  :المعامل المنطقي

 NOT A AND :مثالمعامالت منطقية مختلفة  جمل خبرية متعددة يربط بينها:  العبارات المنطقية المركبة

B OR C 

                                                                                      دائرة كهربائية تشكل الوحدة األساسية في بناء الدوائر المنطقية التي تشكل جزءا  كبيرا  من  :البوابة المنطقية 

 مكونات الحاسوب  

مثل وصف حقيقة عبارة خبرية بأنها صائبة أو هو المقدار الذي يصف حاالت نظرية  :المتغيرات المنطقية 

ويعد مفتاح التوصيل للدائرة الكهربائية , ( 0)وحالة الخطأ بالرمز ( 1)خاطئة فتمثل حالة الصواب بالرمز 

 A  ,B, ص , س :مثالأفضل تمثيل للمتغيرات المنطقية فهو عبارة عن جهاز ثنائي الحالة 

 

 ؟  -العشري , الثنائي  –ما أوزان المنازل بالنظامين *  

  10العشري مضاعفات العدد ,   2الثنائي مضاعفات العدد 

 ما دور نظام العد الثنائي في عمل الدارات الكهربائية داخل الحاسوب ؟ * 

هو أن الحاسوب يتكون من ماليين الدوائر الكهربائية والتي تكون إما مفتوحه أو مغلقة وهذا يعبر عنه 

 ( 0)والدائرة المفتوحة صفر ( 1)حيث تمثل الدائر المغلقة واحد , باستخدام رقمين فقط

 النظام العشري النظام الثنائي 

 (9 , … , 1 , 0 ) (1 , 0 ) النظامرموز 

 10 2 النظام أساس



 

 

 

 : فسر الجمل األتية * 

 يستخدم الحاسوب النظام الثنائي في تخزين المعلومات في ذاكرته ؟  -

 العتماده على رمزين فقط 

 سبب تسمية النظام العشري بهذا ؟  -

 ألنه يستخدم عشرة أرقام مختلفة 

 على ماذا يدل عدم وجود أي رمز تحت العدد ؟ * 

 على أن العدد مكتوب بالنظام العشري 

 

 

  



 

  الخامسة الوحدة

 المشكالت و الخوارزمياتحل 

 : التعريفات 

: من خالل اإلجابة عن التساؤالت األتية   أو    يتم بقراءة المشكلة وفهمها وتحديد معالمها :  تحديد المشكلة

 هل هي مشكلة فعال؟ وما المشكلة ؟ وما المطلوب ؟ 

 . وتحديد نوعها( البيانات أو المعلومات ) المدخالت  -1: هو تحديد كل من:  تحليل المشكلة

 . وتنظيم كتابتها( النتاجات )طبيعة المخرجات  -2

 . المناسبة بما يتالءم مع الحاسوبطرق الحل  -3

 . مجموعة من الخطوات المتسلسلة والرياضية والمنطقية الالزمة لحل المشكلة ما :الخوارزمية

                                                    لخطوات الخوارزمية بالرسم حيث يكون أكثر وضوحا  ويمكن وصف تصويري  :ر العملياتمخطط سي

 . بواسطته مالحظة تتبع التسلسل المنطقي لحل المشكلة

 البرنامج الذي يكتبه المبرمج بإحدى لغات البرمجة عالية المستوى  :البرنامج المصدري

 البرنامج الذي يقوم بترجمة البرنامج المصدري إلى لغة األلة  :البرنامج المترجم

وهو البرنامج الذي يفهمه , البرنامج الذي ينتج عن عملية الترجمة والمعبر عنها بلغة اآللة  :البرنامج الهدف

 . الحاسوب ويقوم بتنفيذ خطواته

وذلك باستخدام عينه من المعطيات                                          هي تجربة البرنامج للتأكد من صحته منطقيا   :تجربة البرنامج وتنفيذه

االختبارية فإذا ثبت صحة طريقة الحل بمطابقة النتائج الخارجة من الحاسوب مع النتائج التي تم الحصول 

 .              عليها يدويا  

هو وصف كتابي لخطوات الحل وطريقة تنفيذ البرنامج وأهدافه وأجزاءه واجراءات تشغيله  :توثيق البرنامج

 .مستندات والرسوم اإليضاحيةمدعوما بالوثائق وال

 ما التساؤالت الواجب اإلجابة عليها لتحديد مشكلة ما؟ * 

 هل هي مشكلة فعال؟ وما المشكلة ؟ وما المطلوب ؟  -

 البرنامج الهدف البرنامج المترجم البرنامج المصدري
 

                                                     وضح كيف تتم تجربة البرنامج للتأكد من صحته منطقيا  ؟ * 

من المعطيات االختبارية فإذا ثبت صحة طريقة الحل بمطابقة النتائج الخارجة من  وذلك باستخدام عينه

 .                                               الحاسوب مع النتائج التي تم الحصول عليها يدويا  



 

: أو علل لماذا يعتبر توثيق البرنامج من أهم خطوات حل المشكلة ؟ ما الهدف من توثيق البرنامج ؟ أو * 

 . تم تنفيذه ضرورة توثيق طريقة الحل والبرنامج الذي

 لكي يتسنى تطويره في المستقبل  -1

 استخدامه من قبل أشخاص آخرين  -2

 ما العناصر األساسية لتحليل أي مشكلة ؟* 

 . وتحديد نوعها( البيانات أو المعلومات ) المدخالت  -1

 . وتنظيم كتابتها( النتاجات )طبيعة المخرجات  -2

 اسوبطرق الحل المناسبة بما يتالءم مع الح -3

 سميت الخوارزمية بذلك ؟ وفي أي قرن؟ وما الكتاب الذي اشتهر فيه ؟ : علل* 

 . كتاب الجبر والمقابلة, في القرن التاسع الميالدي , نسبة إلى العالم الخوارزمي  -

 ما أهمية استخدام الخوارزميات ؟ أو ما خصائص استخدام الخوارزميات ؟ * 

 . وصف خطوات الحل بشكل واضح محدد -1

 . عدم اعتماد الخوارزمية على أسلوب معين في المعالجة -2

 . إمكانية استخدام الخوارزمية نفسها لحل جميع المشاكل المشابهه -3

 . سهولة فهم خطوات حل المشكلة واستيعابها -4

 . إمكانية اكتشاف األخطاء التي قد تحدث بيسر وسهولة -5

 . الخوارزمية وسيلة من وسائل التوثيقتعد  -6

 مخطط سير العمليات ؟ ماذا نستخدم لتمثيل * 

 . مجموعة من األشكال الرمزية المعيارية التي يمثل كل واحد منها عملية محددة -

 ما الخصائص والمزايا الستخدام مخطط سير العمليات قبل البرنامج لمشكلة ما ؟ * 

 . لكامل بالمشكلة المراد حلهاتمكن المبرمج من اإللمام ا -1

 . تساعد على اكتشاف األخطاء المنطقية التي تعتبر من األخطاء التي يصعب اكتشافها -2

 . تساعد في عملية تعديل البرنامج -3

 . مرجعا لحل مسائل أخرى مشابهة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المبرمج األول -4

 . برنامج التي تكثر فيها االحتماالت والتفرعاتتعد وسيلة مناسبة ومساعدة في كتابة ال -5



 

 ؟ اذكرها, إلى أصناف ثالثة مخططات سير العمليات تصنف* 

 . ذات التفرع -3 .التكرار والدوران -2 . التتابعية -1

 مخطط سير العمليات التتابعية ؟ / وضح مفهوم : / علل سميت/ ما مبدأ عمل * 

 . دون تكرار ألي منها أو تفرع من خطوة إلى أخرى تكون فيه الخطوات متسلسلة ومتتابعة -

 

 

 

 الشكل العام لمخطط سير العمليات التتابعية ؟ 

  

 

 

 

 

 

 البداية

A 

B 

 النهاية



 

 السادسة الوحدة

 QUICK BASIC بلغة البرمجة

 : التعريفات 

 . طريقة للتخاطب مع جهاز الحاسوب إلنجاز عمل معين :برمجة الحاسوب

 . هي مجموعة التعليمات الخاصة بجهاز الحاسوب والمعبر عنها بلغة اآللة :لغة اآللة

هي لغات برمجة وسميت بذلك لقربها من طريقة عمل الحاسوب وبعدها عن : لغات ذات مستوى منخفض

 Assembly :مثاللغة اإلنسان الستخدامها رموز مختصرة في برامجها 

لغات قريبة من لغة اإلنسان يستطيع الشخص غير المتمرس في البرمجة معرفة  :لغات عالية المستوى

أو رموز فمعظم تعليمات هذه اللغات وأوامرها هي اختصار لكلمات باللغة اإلنجليزية . الكثير من معانيها

 .  Delphi  ,BASIC  ,HTML  ,C  ,Visual Basic  ,Java :مثال. جبرية أو حسابية مألوفة

 إعداد أثناء الحاسوب وجهاز User  المستخدم بين المباشر باالتصال تسمح هي اللغة التي :ةلغة تفاعلي

 .واستخدامه البرنامج

مجموعة من الرموز أو الحروف لتشكيل الكلمات التي ينبغي اإللمام بها عند تعلم أي لغة من  :رموز اللغة

 . اللغات وتختلف هذه الرموز من لغة إلى أخرى

 .هي قيم ثابته ال تتغير أثناء تنفيذ البرنامج  :ثوابت

 . هي أسماء لمواقع في الذاكرة ذات قيم قابلة للتغير أثناء فترة تنفيذ البرنامج :المتغير

أو منطقية  -, + هو ثابت أو متغير أو مزيج من الثوابت والمتغيرات يجمع بينها معامالت حسابية  :التعبير

 > , < . 

هو ثابت عددي أو متغير عددي أو مزيج من الثوابت العددية و المتغيرات العددية التي  :التعبير الحسابي

 . يجمع بينها معامالت حسابية

 . التعابير المنطقية -2    . التعابير الحسابية -1  أنواع التعابير ؟ * 

تعابير حسابية -2   . تعابير حسابية بسيطة -1  أنواع التعابير الحسابية؟ * 

 .مركبة

 

 

 



 

 

 ما أسباب ظهور لغات البرمجة عالية المستوى؟ * 

 األكاديمية والميادين المجاالت جميع في مهمة أداة اإلنسان بوصفه حياة دخوله وبداية الحاسوب ظهور مع

 بين الكبيرة الهوة من تقلل واإلنسان الحاسوب بين سبة منا تخاطب لغة إيجاد من بد ال كان والعلمية والتجارية،

 .المستوى عالية البرمجة لغات فظهرت أخرى، جهة من الحاسوب ولغة جهة، من تفكيره إلنسان وطريقة ا لغة

 

 ما وظيفة لغة األلة؟ * 

 البرامج وكل فقط، الحاسوب يفهمها التي اللغة وهي المختلفة، وحداته بين الحاسوب بها يتعامل التي اللغة هي

 من تتكون لةآلا ولغة الثنائي، بالنظام إال يتعامل ال الحاسوب ألن بتنفيذها، الحاسوب ليقوم      أوال   إليها تحول

 .الثنائي بالنظام تكتب أوامر و تعليمات

 مم تتكون تعليمات لغات البرمجة عالية المستوى؟ * 

 اختصار لكلمات باللغة اإلنجليزية أو رموز جبرية أو حسابية مألوفة

 ما مميزات لغات البرمجة عالية المستوى؟ * 

امكانية برمجة الحواسيب  -3  . استخدامها لكتابة البرامج -2  . سهولة تعلمها -1

 . المختلفة باللغة نفسها

 

 :هي مجموعات، ثالث إلى تقسم QBASIC لغة رموز -مع التوضيح ؟       BASICاذكر رموز لغة * 

 .صغيرة أو كبيرة الحروف لكون أهمية وال Z إلى A  من اإلنجليزية اللغة حروف وهي : Letters  الحروف

 9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 األرقام وهي :Digits  األرقام

 البرنامج، كتابة خالل خاصة الستخدامات الرموز من مجموعة وهي :Special Symbols  الخاصة الرموز

 رموز منها

 :منها مجموعة أتي ي وفيما المنطقية، للمقارنات أخرى و الحسابية، للعمليات

> < = ; , : “ ? \ ^ / * + - ( ) $ % # 

 ؟  BASICمدلول كلمة / ما أصل * 

- Beginner All- purpose Symbolic Instruction Code  

 . التعليمات الرمزية لكافة أغراض المبتدئين -

 



 

 

 ؟  BASICمميزات لغة * 

أكثر اللغات عالية المستوى شعبية واستخداما  -3  . لغة تفاعلية -2  .وسيلة تعليمية -1

 . بسبب بساطتها وسهولة تعلمها لألعمار كافة ومختلف مستوياتها

 اللغات عالية المستوى من أكثر اللغات شعبية واستخداما ؟ : علل* 

 .بسبب بساطتها وسهولة تعلمها لألعمار كافة ومختلف مستوياتها -

 ال؟ اذكر أنواع الثوابت مع ذكر مث* 

 صحيحة، غير أو صحيحة أكانت سواء الحقيقية ألعداد ا وهي :Numeric Constants  العددية الثوابت - أ

 , 17 :مثل

45- , 12.57 

 الرموز وبقية رقامألوا الحروف من مجموعة وهي :Character Constants  الرمزية الثوابت - ب

 وضعها يتم الخاصة،

   Jordan" , "78.9" , "#####" " :مثل  مزدوجة، اقتباس إشارتي بين

 اذكر أنواع المتغيرات مع ذكر مثال؟ * 

,  SUM: مثل, العددية القيم خزنتل تستخدم متغيرات وهي :Numeric Variables  العددية المتغيرات -أ

X1  ,AVERAGE  . 

 ويشترط الرمزية، القيم خزنتل تستخدم متغيرات وهي :Character Variables  الرمزية المتغيرات - ب

 على زيادة فيها

 SUM $ ,X1 $ ,AVERAGE$: مثال( $)الدوالر شارة بإ تنتهي أنب العددية المتغيرات

 ؟  QBASICالقواعد العامة لكتابة المتغيرات ببرمجية * 

 . أن يبدأ اسم المتغير بحرف -1

 .أن ال يحتوى اسم المتغير على الرموز الخاصة والفراغات -2

 . $ أن ينتهي اسم كل متغير رمزي بإشارة الدوالر  -3

 .أن ال يكون اسم المتغير من كلمات بيسك المحجوزة  -4

خانة للمتغير  41و , للمتغير العددي( بين رقم وحرف) خانه 40أن ال يتجاوز عدد خانات اسم أي متغير  -5

 . $ إلشارة الدوالر 41الرمزي حيث تخصص الخانة األخيرة رقم 



 

 . ى فهم البرنامج ومتابعة خطواته                                               يفضل أن يكون اسم المتغير اسما  ذا معنى يساعد عل -6

 

 ما العالقة بين الثوابت والمتغيرات ؟ * 

أسماء لتعريف مواضع تخزين البيانات في ذاكرة الحاسوب وهذه األسماء تعرف  QBASICتستخدم لغة  -

في موضع التخزين الذي يمثله ( الثابت ) ة المخزونة وقيمة المتغير في وقت معين هي القيم, بالمتغيرات 

 .ذلك المتغير

 

 ؟  الحسابية العمليات تنفيذ في بيسك تستخدمها التي األولوية قواعدما * 

 .     أوال   بداخلها التي العمليات تنفيذ يتم قواس،ألا وجود حالة في - أ

 (^ ) األس  – ب

 ) / (.حقيقي بناتج والقسمة (* ) الضرب – ج

 (  \)  بناتج صحيح القسمة - د

 (MOD )  القسمة باقي - ـه

 . ( -) والطرح ) + ( الجمع - و

 .اليمين إلى اليسار من التنفيذ يتم ولوية،ألا في التساوي حالة في - ز

 

 


