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المقدمة
أُلِّــَف كتــاب تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للصــف احلــادي عشــر الثانــوي انطالقــاً مــن املعايــر الوطنيــة ملــادة 
تقانــة املعلومــات، علــى أســاس ترســيخ مفاهيــم التقانــة وعملياهتــا؛ وتفعيــل التفكــر واإلبــداع واالبتــكار؛ وتنميــة 
التواصــل والتعــاون؛ وترســيخ املواطنــة الّرقميــة وبالتــايل يُتوقــع مــن املتعلّــم يف هنايــة دراســته يف صــف احلــادي عشــر أن:

يكتسب املهارات األساسية يف التعامل مع تقانة املعلومات.  .1
يستخدم التجهيزات احلاسوبية احلديثة بفعالية.  .2

يوظف تقانة املعلومات يف تعّلم املفاهيم الدراسية وترسيخها.  .3
يعزز لديه حب العمل املنتج ضمن اجلماعة ويف املشاريع التعاونية والتشاركية.  .4

يستخدم مهارات التفكر يف عمليات احملاكاة.  .5
ينسجم مع النظم والتشكيالت املعرفية وتطبيقاهتا يف حقول العلوم عامة.  .6

حيرتم امللكية الفكرية.  .7
حيدد نوعية وعمق املعلومات اليت حيتاجها.  .8

يتحول إىل ثقافة املشاركة واالبتكار اليت تتضمن أعلى قدر من اإلجيابية.  .9
مــن خــالل دراســة قواعــد البيانــات واســتثمار الشــابكة فيهــا، دراســة املصفوفــات يف #C وكيفيــة التعامــل معهــا، 
تعلّــم لغــة HTML والعمــل علــى حتويــل احلاســوب إىل Server، زيــادة اخلــرة يف تصميــم ألعــاب موبايــل 
بوســاطة تطبيــق  Appinvintor ، باإلضافــة إىل تنميــة اإلدراك حــول  الــذكاء الصنعــي ومنطــق الفرضيــات، 
كمــا مل ننســى مراعــاة الفــروق الفرديــة بوضــع أحبــاث إضافيــة إثرائيــة يف هنايــة الكتــاب للمتميزيــن، كالتعــّرف علــى 
الرجمــة احملمولــة والشــبكات العصبونيــة االصطناعّيــة كإثــراء ملعلوماهتــم وحتفيــز الهتمامهــم أكثــر، حيــث ُعــزِّزت كل 

وحــدة درســّية بعــدة أنشــطة منهــا أنشــطة إبداعيــة، وقــد اختــرت لذلــك النســخ الســهلة والقابلــة للتنفيــذ.
نأمــل يف أن حيقــق املنهــاج اهلــدف املرجــو منــه، ويّتبــع الّزمــالء املدّرســون طرقــاً وإســرتاتيجيات فّعالــة للتشــجيع علــى 
التعلــم. حيــث تســعى مناهجنــا املطــّورة بــكل األنشــطة لتنميــة اإلبــداع واالعتمــاد علــى جهــد الطالــب وتوليــد اإلبــداع 

لديــه وتشــجيع املبــادرة الذاتيــة، ليكتشــف الطالــب بنفســه وبإشــراف املــدرس املعلومــات واحلقائــق. 
ونأمل من الزمالء املدرسني موافاتنا باقرتاحاهتم وآرائهم، لإلفادة منها.

واهلل ولي التوفيق.                                                                              
  المؤلفون
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تقويم مرحلي
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https://drive.google.com/open?id=1KLgubKDS6rX3LZLasD_RuuSlU6FagHKQ
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تعلمــت يف العــام املاضــي إنشــاء قاعــدة بيانــات باســتخدام برنامــج أكســس، لنالحــظ الصــور اآلتيــة مثّ ننشــئ 
اجلداول املطلوبة يف قاعدة بيانات "الطالب"، مث ننشئ عالقة ارتباط بني اجلدولني.

               

لنخرت اخليار املناسب للبدء بتصميم االستعالم.

نريــد مــن  االســتعالم إظهــار حقــل االســم وحقلــي املــادة ودرجــة االمتحــان، الحــظ الصــورة اآلتيــة مثّ اخــرت اخليــار 
الصحيــح إلظهــار أمســاء الطــالب الذيــن حصلــوا علــى درجــة 500 فأكثــر مبــادة اللغــة العربيــة.

>=500

<>500

<=500

=500

          

قواعد المعطيات 1
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ما نوع االستعالم الذي قمت بإنشائه؟
أنشئ استعالماً يظهر ماديت اللغة العربية والرياضيات جلميع الطالب ويفرز النتائج تنازلياً.

لنخرت اخليار املناسب إلظهار تعليمات SQL يف االستعالم السابق.

  

احفظ االستعالم السابق باسم "درجات اللغة العربية" 
.SQL عن )help( احبْث يف ملف تعليمات األكسس

التقويم النهائي

صّحح الغلط يف معاير االستعالم:

اهلدف من االستعالم املعاير الغلط التصحيح

أكر أو يساوي 500 >500
حتديد حقل الطالب من جدول ذاتية SELECT ذاتية.]اسم الطالب[

 
نشاط الصفي

صّمْم قاعدة بيانات ذاتية الطالب يف صفك وأنشئ االستعالمات املناسبة بعد استشارة مدرسك.

 SQL: Structured Query Language
لغة  االستعالمات البنيوية
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نرغب بإنشاء استعالم يظهر درجات طالب معني يف كافة املواد الحظ الصورة اآلتية: 

احفظ االستعالم السابق باسم "املواد" 

مــن جــدول   الذيــن جتــاوز غياهبــم 16 يومــاً  الطــالب  بيانــات  إدارة املدرســة حــذف  ترغــب 
لذاتية، لطباعة سل احلضور والغياب:

   

ما نوع االستعالم الذي استخدمته؟
ما أنواع االستعالمات األخرى املتاحة يف برنامج Access؟

قواعد المعطيات  2
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لكي نتيح ملستخدمي برناجمنا الذي نقوم بتصميمه طباعة تقارير ورقية الحظ الصور اآلتية:

   

عّدل يف تصميم التقرير إلظهار حدود احلقول.
صّمم تقريراً الستعالم "املواد" الذي قمت بإنشائه يف وقت سابق.   

التقويم النهائي

اشرح بكلمات بسيطة عن أنواع االستعالمات اآلتية:. 1
استعالم إحلاق استعالم حذف استعالم حتديث استعالم إنشاء جدول استعالم حتديد

صحح الغلط الوارد يف كتابة معيار االستعالم اآليت: . 2

*& Like]يرجى إدخال االسم]

..........................................................
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 لننشئ منوذجاً بتخطيط عمودي جلدول "ذاتية" يتضمن مجيع احلقول.

  

لندرج يف النموذج زراً يقوم بتشغيل االستعالم "املواد".

   

غّر تسمية الزر تشغيل االستعالم إىل "اللغة العربية".
أضف زر أمر يقوم بإغالق قاعدة البيانات.

قواعد المعطيات  3
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لنضــف اجلــدول "درجــات" كنمــوذج فرعــي يف واجهــة النمــوذج ذاتيــة، وجنعــل البيانــات مرتبطــة حســب 
احلقل "رقم الطالب".

  

قم بإضافة األداة املناسبة للبحث عن اسم الطالب.
احفظ النموذج السابق باسم "ذاتية".

نفذ التنسيقات املناسبة للنموذج ) اخلط، اللون(.
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لكــي يكــون برناجمنــا احرتافيــاً، علينــا جعــل النمــوذج الــذي قمنــا بتصميمــه يظهــر تلقائيــاً يف واجهــة قاعــدة 
البيانات عند تشغيلها.

أضف عنوان وأيقونة لقاعدة البيانات.

التقويم النهائي

أنشــئ قاعــدة بيانــات متثــل حضــور وغيــاب طــالب الصــف الثــاين الثانــوي يف مدرســتك وأضــف عليهــا )اجلــداول، 
االســتعالمات ،التقاريــر ،النمــاذج( واجعــل النمــوذج الرئيســي يظهــر تلقائيــاً أثنــاء تشــغيل قاعــدة البيانــات.



الوحدة األوىل 15

لنالحظ الصورة اآلتية ونكتشف اخلطوات األوىل جلعل قاعدة البيانات تعمل على الشبكة احمللية.

  

أي من قسمي قاعدة البيانات سيتم توزيعه على أجهزة احلاسوب املتصلة بالشبكة احمللية؟ 

استثمار الشبكة Lan في قواعد 
المعطيات
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حنتاج إىل إعادة تعريف االرتباطات بني اجلداول لنالحظ الّصور اآلتية:

  

لربط اجلدوال بشكل صحيح حنتاج إىل معرفة مسار قاعدة البيانات على الشبكة احمللية

جّرْب إدخال البيانات بقاعدة البيانات من عدة أجهزة موصولة بشبكة حملية.
ملزيد من املعلومات عد إىل الفيديو املوجود يف مصادر التعلم.

التقويم النهائي

اجعل قاعدة البيانات اليت صممتها تعمل على الشبكة احمللية لتتيح إدخال البيانات فيها من عدة أجهزة مرتبطة 
.LAN بشبكة حملية

نشاط اثرائي

إذا أردنــا إنشــاء قاعــدة بيانــات ملدرســة، متضمنــة جــداول )طــالب، عالمــات، مدرســني، ...(، فأنــت أواًل ســتحلل 
كافــة البيانــات املقدمــة لــك، مثّ توزعهــا يف جــداول وحتــدد اجلــداول املرتبطــة ونــوع العالقــة، وهــذا نــوع مــن أنــواع حتليــل 

الّنظــم، وهــو علــم قائــم بذاتــه، وحيقــق دخــاًل كبــراً حمللّــل الّنظــم ويعتــر اخلطــوة األوىل بــأي مشــروع.
إذا حفّزك هذا املوضوع للخوض فيه، فإّن مصادر التعلم ستساعدك بذلك.
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مشروع الوحدة

المشروع األول.
اسم المشروع: مكتبيت

أهداف المشروع:  استخدام برنامج Access إلنشاء قواعد بيانات.
أهمية المشروع:  أمتتة املكتبات املدرسية باستخدام احلاسوب.

 .Access مستلزمات المشروع: جهاز حاسوب وبرنامج
المطلوب: 

1- جدولني األول حيتوي أمساء الكتب املوجودة يف مكتبة املدرسة،  والثاين يتضمن أمساء املستعرين 
     للكتب.

2- استعالمات إلظهار تصنيفات الكتب حسب ) املؤلف، تصنيف الكتاب(
3- تقرير يتضمن أمساء الكتب.

 4- منوذج رئيسي للكتب يتضمن منوذج فرعي يظهر أمساء مستعري الكتب مع الربط بني النموذجني 
      حبسب اسم الكتاب.

المشروع الثاني ) من اختيارك (.
اسم المشروع:...........................
أهداف المشروع:........................
أهمية المشروع: ........................
مستلزمات المشروع:....................

المطلوب: 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������



الوحدة الثانية

اخلوارزميات

https://drive.google.com/open?id=1JzY96NmvDzPpoXKbvddEFAnTAMX8mRDh
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طلبــت املدّرســة مــن وســام أن يكتــَب برناجمــاً يُدخــل مــن خاللــه درجــات رفاقــه يف الشــعبة. لتتمكــن بعــد ذلــك مــن 
البحــث عــن أكــر أو أدىن درجــة مدخلــة، باإلضافــة إىل حســاب معــّدل الّدرجــات يف املــادة.

بــدأ وســام بإدخــال أمســاء رفاقــه البالــغ عددهــم 35 طالبــاً، وتطّلــب منــه ذلــك اختيــار 35 امســاً حلجــز املتحــوالت، 
وعندمــا طلبــت منــه املدّرســة البحــث عــن أكــر درجــة اكتشــف أنّــه ســيعيد إدخــال مجيــع الّدرجــات يف كّل مــرة لتتــم 
املقارنــة واكتشــاف الّدرجــة األكــر أو األصغــر أو حــى حســاب املعــّدل. البــدَّ مــن أن متتلــك الرجمــة حــاًل مناســباً هلــذه 

املشــكلة.

لنتعرف ما تقدمه الرجمة، لكي حنلَّ مشكلة وسام.

أنــت تعلــم أّن "املتحــول" هــو اســم خيتــاره املرمــج للّداللــة علــى قيمــٍة مــا ويقابلــه مــكاٌن يف ذاكــرة احلاســوب، وقــد 
تكــون هــذه القيمــة حرفــاً أو عــدداً أو نّصــاً. 

وعندمــا تريــد ختزيــن 35 متحــواًل مــن النّــوع ذاتــه، لــن تضطــر حلجــز 35 متحــواًل، وإمنــا ســنقوم بالّتصريــح عــن متحــول 
واحــد نســميه مثــال )marks( وهــذا املتحــول ســيّضم الدرجــات مجيعهــا. 

192190142180170145155100125
876543210

العنصر التاسع 
واألخير

العنصر 
الثاني

العنصر 
األول

إالَم يشر كل من العنوانني اآلتيني:
                      

                      
 .)Vector( استنتج مع زمالئك تعريفاً للمصفوفة

static void Main(string[] args)
     { 

int wesam;

int  omer;

int  talal;

int  kahled;

.

.

Value القيمة 

Index دليل  

Vector المصفوفة األحادية    

Value

Index

C# في )Arrays( المصفوفات
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المصفوفة أحادية البعد:
التصريح عن المصفوفة أحادية البعد 

إذا علمت انّه يتمُّ الّتصريح عن املصفوفات أحادية البعد بالطّريقتني اآلتيتني: 
Data_type [] array_Name;
Data_type [] array_Name= new Data_type [Size];

ما الفرق بني الّتصرحيني السابقني؟	 
ساعد وسام بالّتصريح عن املتحوالت الّدالة على درجات رفاقه.	 

التعامل مع عناصر المصفوفة:
ميكن الّتعامل مع أّي عنصر من عناصر املصفوفـة من خالل الّتعبيـر الرجمّي اآليت، الذي يشتمل على اسم املصفوفة 

باإلضافـة إىل دليل اخللية املراد التفاعل معها. 

marks [i]=k

إدخال العناصر إلى المصفوفة:

ُتسَند القيم إىل املصفوفات األحادية بطريقتني:

الطريقة األولى:

تعنيَّ مجيع القيم يف تعليمة واحدة حيُث يتمُّ فصلها بفواصل "," ويتمُّ وضعها مجيعاً بني قوسي جمموعة. مثال:
 string [] names = {"Muhammad","Khaled","wesam","noor" };

noor wesam Khaled Muhammad

   names[3]    names[2] names[1]   names[0]     
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الطريقة الثانية:  
تُعنيَّ كلُّ قيمة بتعليمة خاصة هبا، فيتم تعيني حجم املصفوفة هبذا الشكل:

string [] name = new string[2];

ويتم إسناد القيم بالّشكل اآليت:
name [0] = "Muhammad";  
name [1] = "wesam";

ما عمل الّرماز اجملاور؟ 	 
حاول تنفيذ الّرماز خطوة خطوة. 	 
استنتج طريقة إدخال عناصراملصفوفة؟	 

استنتج كيف تتم طباعة العناصر. 	 

اكتْب برناجماً يقوم بإدخال عشرة أعداد يف مصفوفة أحادية البعد وطباعة جمموع هذه األعداد.	 
ناقش ورفاقك امليزات والفوائد اليت تقّدمها املصفوفات.	 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
Class Program
    {
Public static void Main(string[] args)
        {
string[] name = new string[5];       

for (int i = 0; i< 5; i++)
            {
Console.WriteLine("enter name number {0} ", i + 1);
name[i] = Console.ReadLine();

            }
        }
    }
}

كلمة new يف الّرماز تدلُّ على أننا 
ننشئ مساحة جديدة لقيم املصفوفة يف 

الذاكرة وهي من نوع int مثاًل.

 c# سوف يقوم c# عند إنشاء مصفوفة يف لغة
compiler بإسناد قيمة افرتاضية لكل عنصر من 

عناصر املصفوفة مبا يتناسب ونوع املصفوفة، على سبيل 
املثال سيكون لـ int array قيمة افرتاضية 0.
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المصفوفات ثنائية البعد:

أراد وســام أن يطــّور برناجمــه الّســابق ليشــمل الشُّــعب األربــع املتبقيــة يف مدرســته. وبالتــايل ســيكون هنــاك أكثــر مــن 
صــفٍّ حبيــث ميثــُل كلُّ صــفٍّ مــن الّصفــوف شــعبة مــن الشُّــعب.

• كم مصفوفًة أحادية البعد حيتاج؟	

• هل سيكون من الّسهل املقارنة وإجراء العمليات بني درجات الّطالب يف الّشعب األربع؟	

تتيح لنا لغة #C الّتصريح عن مصفوفات ثنائية البعد تساعد وسام يف حّل املشكلة.

الّتصريح عن المصفوفات ثنائية البعد:

Data_type [,] array_Name;

Data_type [ , ] array_name = new data_type [rows, columns];

• حدْد الفرق بني الّتصرحيني.	

• تعاوْن ورفاقك يف الّتصريح عن مصفوفة وسام.	

marks Array

Column4Column3Column1Column1

170145155100Row1

190178180122Row2

174188165175Row3

156126171180Row4
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الّتعامل مع عناصر المصفوفة:

ميكن الّتعامل مع أّي عنصر من عناصر املصفوفـــة من خالل الّتعبيـــر الرجمّي اآليت والذي يشمل على اسم املصفوفة 
باإلضافـــة إىل رقم اخللية املراد التفاعل معها. 

marks [i,j]=k

Column4Column3Column2Column1

marks[0,3]marks[0,2]marks[0,1]marks[0,0]Row1

marks[1,3]marks[1,2]marks[1,1]marks[1,0]Row2

marks[2,3]marks[2,2]marks[2,1]marks[2,0]Row3

marks[3,3]marks[3,2]marks[3,1]marks[3,0]Row4

فّسر اجلدول الّسابق.	 

إدخال العناصر إلى المصفوفة:

ُتسَنُد القيم إىل املصفوفات بطريقتني:

الّطريقة األولى:

ُ مجيع القيم يف تعليمة واحدة حيث يفصل بينها بفواصل "," وتُوَضُع مجيعاً بني قوسي جمموعة. مثال: تُعنيَّ

int [ , [   a = { {1,2,3} , {4,5,6} , {6,7,9} };

 الطّـّريقة الثانية:
ُ كلُّ قيمة بتعليمة خاصة هبا حيث حيّدُد حجم املصفوفة هبذا الشكل: تُعنيَّ

string [ , [ marks = new string[2,2[;
مثّ يتمُّ إسناد القيم بالشكل اآليت:

marks [0,0[ = "Muhammad"; 
marks [0,1[ = "Khaled";
marks [1,0[ = "wesam"; 
marks [1,1[ = "omer";



24الوحدة الثانية

تعاون مع رفاقك.
كم دلياًل لكلِّ عنصر من عناصر املصفوفة ثنائية البعد؟	 

كم حلقة حتتاج إلدخال مجيع عناصر املصفوفة؟	 

أيتمُّ إدخال عناصر الّصف أواًل أم عناصر العمود؟	 

حّدْد عمل الّرماز اجملاور.	 

استنتْج طريقة إدخال عناصر مصفوفة ثنائية البعد.	 

استنتْج طريقة طباعة عناصر مصفوفة ثنائية البعد.	 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
   Console.WriteLine("=> Rectangular multidimensional array.");
int[,] marks;
marks = new int[3,4];
for (int i = 0; i < 3; i++)
  for(int j = 0; j < 4; j++)
     marks[i, j] = i * j;
for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 4; j++)
       Console.Write(marks[i, j] + "\t");
    Console.WriteLine();
   }
 Console.WriteLine();
}
        }
    }
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التقويم النهائي

1- اكتب برناجماً يقوم بإدخال مصفوفة أحادية البعد مؤلفة من  عشرة أعداد صحيحة وطباعة عناصرها بشكل   
     أفقي، مثّ بشكل شاقويل.

2- اكتب برناجماً يقوم بإدخال مصفوفة أحادية البعد مؤلفة من عشرة أعداد صحيحة وطباعة األعداد الزوجية فيها.
جــدول.  شــكل  علــى  عناصرهــا  وطباعــة   )3x4( البعــد  ثنائيــة  مصفوفــة  بإدخــال  يقــوم  برناجمــاً  اكتــب   -3 
4- اكتب برناجماً يقوم بإدخال درجات اثين عشر طالباً يف إحدى املواد على شكل مصفوفة ثنائية البعد ويقوم 

     حبساب معدل هذه الدرجات  وطباعته.
5- يف الرنامج اجملاور: 

اهلدف: هو إدخال مصفوفة مؤلفة من 6 أمساء وطباعتها بشكل عمودي.	 

املطلوب: حتديد األخطاء املوجودة وتصحيحها لتحقيق اهلدف املطلوب.	 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
classProgram
    {
static void Main(string[] args)
        {
string[] name = new string[5];       

for (int i = 0; i< 4; i++)
            {
Console.WriteLine("enter name number {0} ", i + 1);
name[i] = Console.ReadLine();

            }
for (int i = 0; i< 4; i++)
write(name[i]);
        }
    }
}
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)Bubble Sort( الفرز الفقاعي

بعــد أن أجنــز وســام برناجمــه الســابق وحجــز درجــات أصدقائــه يف الّشــعبة مســتخدماً مصفوفــة أحاديــة البعــد، طلبــت 
منــه املدّرســة أن يضيــَف خوارزميــة لرناجمــه تســمح لــه برتتيــب الدرجــات تصاعديــاً.

190192180142170100155145125

اقرتْح إسرتاتيجية بالتعاون مع رفاقك لرتتيب عناصر املصفوفة تصاعدياً.

هل تستطيع أن متثَل اسرتاتيجيتك خبطوات متسلسلة ميكن كتابتها على شكل خوارزمية.

 الفرز الفقاعي: أمعن النظر يف اجلدول اجملاور وأجب عن األسئلة اآلتية بالتعاون مع رفاقك:

- ما الذي طرأ على الّصف األول حى نتج الّصف الثاين؟
- ما النتيجة اّليت حصلنا عليها يف هناية اجلزء األّول؟
- ما النتيجة اّليت حصلنا عليها يف هناية اجلزء الثّاين؟

- استنتج عمل اخلوارزمية السابقة.

          

543126
543162
543612
546312
564312
654312

654312
654321
654321
654321
654321
654321

 

 

1

2

تعاون مع رفاقك يف ترتيب املصفوفة اآلتية مستخدماً اإلسرتاتيجية املتبعة يف اخلوارزمية السابقة 

451326

بعد أن أجنزت اخلوارزمية اكتْب بالتعاون مع رفاقك اخلطوات اّليت قمت هبا إلجناز ذلك.

إذا علمــت أّن الطريقــة الّســابقة يف الفــرز ُتســمَّى الفــرز الفقاعــي )Bubble Sort(. فســنقوم اآلن بكتابــة برنامــج 

باستخدام لغة الرجمة  #C يقوم بتنفيذ اخلوارزمية اّليت وصْلَت إليها لرتتيب عناصر املصفوفة تصاعدياً.
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اخرت ما حتتاجه لبناء اخلوارزمية بدايًة:

حلقة تكرارية واحدة  حلقتان تكراريتان تعليمة شرطية خمزن مجعي تراكمي  خمزن ضريب تراكمي
اقرتح طريقة للتبديل بني القيم املخزنة يف متحولني )x  و y( على سبيل املثال   

أكمل اخلوارزمية اجملاورة لكتابة اخلوارزمية املطلوبة

 

احبْث:

إذا علمــت أن هنــاك العديــد مــن خوارزميــات الفــرز والرتتيــب تســتخدم يف الرجمــة. احبــْث يف خوارزميتــني مــن هــذه 
اخلوارزميــات وقــم بإعــداد تقريــر يوضــح الفــرق بــني خوارزميــة الفــرز الفقاعــي وإحــدى هــذه اخلوارزميــات.

التقويم النهائي

اكتب برناجماً باستخدام لغة الرجمة #C يقوم باآليت:
o .إدخال مصفوفة درجات 10 طالب

o .)ترتيب الدرجات تصاعدياً مستخدماً )الفرز الفقاعي

o .ًطباعة هذه الدرجات مرتّبة تصاعديا

o .طباعة أعلى درجة وأدىن درجة

For ( i=1 ;i<=5;i++)
{
  For ( j=1 ;j<=6-i;j++)
   {
     If    (تعليمة المقارنة بين الخليتين المتجاورتين)
        {

)تعليمات التبديل بين القيم (

} 
}

}

y

xz 1
23
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بعــد أن رتّــب وســام برناجمــه الســابق، وحجــز مصفوفــة الّدرجــات لرفاقــه يف الشــعبة، وأضــاف خوارزميــة لرناجمــه تســمح 
لــه برتتيــب الّدرجــات تصاعديــاً. أراد أن يضيــف خوارزميــة تقــوم بالبحــث عــن درجــة حمــّددة داخــل املصفوفــة.

-1-
اقرتح طريقة تساعده فيها للبحث داخل املصفوفة.	 
عّر عن طريقتك مستخدماً خطوات متسلسلة وواضحة. 	 
تناقش مع رفاقك جدوى الطريقة اّليت اخرتهتا. 	 

-2-
أمعن النظر يف الشكل اجملاور 

ما املطلوب إجنازه؟ 	 
ما اخلطوات املتبعة يف البحث؟	 
اكتب اخلطوات املقرتحة بشكل متسلسل ومنطقي حياكي العمل املنجز.	 

[�…]A[…�]Aحجم المصفوفة..........

190192170142180100155145125
≠180

190192170142180100155145125
≠180

190192170142180100155145125
≠180

190192170142180100155145125
≠180

190192170142180100155145125
 = 180

 liner( خوارزمية البحث الخطي
)search algorithm
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إذا علمــت أّن الطريقــة الّســابقة يف البحــث ُتدَعــى البحــث اخلطّــي )liner search(. ســنقوم اآلن 
بكتابــة خوارزميــة باســتخدام لغــة الرجمــة # C تقــوم بتنفيــذ اخلوارزميــة الّــيت وصلــت إليهــا للبحــث عــن 

)value=8( عنصر حمدد ضمن املصفوفة

121198511107

اخرت ما حتتاجه لبناء اخلوارزمية بداية:

حلقة تكرارية واحدة  حلقتان تكراريتان تعليمة شرطية خمزن مجعي تراكمي  خمزن ضريب تراكمي

كم عملية مقارنة احتجت؟	 
أكمل املقطع الرجمي اآلتية لكتابة اخلوارزمية املطلوبة.	 

 

 break: تقوم هذه التعليمة بإيقاف تنفيذ احللقة التكرارية واالنتقال إىل تنفيذ التعليمة اّليت تلي احللقة مباشرة.

int[] name = new int[8];       

for (int i =0; i<=7; i++)
   {
  Console.WriteLine("enter name number {0} ", i + 1);
  name[i] = Console.ReadLine();
  }

int Value=
for (int i =0; i<=7; i++)
{
   if (تعليمة المقارنة بين القيمة المطلوبة وقيمة عنصر المصفوفة)
        {

( "value is found " طباعة )
)تعليمة إيقاف البحث(
} 

}
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نسي وسام إدراج درجة رفيقه أمحد اليت بلغت 129 درجة يف مصفوفته اليت رتبها تصاعديًا

192190180170155145142125100

 سنقوم اآلن بإضافة درجة أمحد دون تأثر، أي بإضافتها يف املكان احملدد دون حذف القيمة املوجودة 
يف ذلك املوضع أو تغير ترتيب املصفوفة.

192190180170155145142125100

Name[…..]Name[0]

192190180170155145142125100

<129

192190180170155145142125100

<129

192190180170155145142125100

<129

192190180170155145142125100

192190180170155145142125100

192190180170155145142125100

192190180170155145142125100

192190180170155145142125100

192190180170155145142125100

192190180170155145142125100

192190180170155145142129125100

اقرأ بتمعن اجلدول اجملاور وأجب:
 ما الذي مّت إجنازه يف اجملموعة 1؟. 1

o كم عملية مقارنة أجنزت؟
o  حّدد فهرس املكان املطلوب

إدراج الّدرجة فيه 
o  حّدد ما حتتاجه من تعليمات

برجمية 
 ،if تعليمة شرطية ،For حلقة( 

طباعة(

2. ما الذي مّت إجنازه يف اجملموعة 2؟

o  حّدد ما حتتاجه من تعليمات
برجمية. 

 ،if تعليمة شرطية ،For حلقة(
طباعة(

o  حّدد اخللية اّليت بدأت منها
اإلزاحة.

o  حّدد اخللية اّليت توقفت عندها
اإلزاحة.

3. ما الذي مّت إجنازه يف 3؟

1

2

3

إضافة عنصر إلى مصفوفة
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 اقرأ الّرماز اآليت بتمعن. 

 .من الّتعليمات احملددة وأكمل الّتعليمات املطلوبة )( حّدد عمل كّل جمموعة

لتصل إىل الرنامج الذي يقوم بإضافة الّدرجة املطلوبة يف مكاهنا املناسب يف املصفوفة.

 

break: تقوم هذه الّتعليمة بإيقاف تنفيذ احللقة واالنتقال إىل تنفيذ الّتعليمة اّليت تلي احللقة مباشرة.
Array. Length: تعيد هذه اخلاصية عدد عناصر املصفوفة.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication5
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
         int [] marks=new int[11];        (…………………………………………)              
         int Value = 129;
         int i;
            for (int m = 0; m< 9; m++)
            {

               تعليمات إدخال عناصر المصفوفة
             } 
            for ( i = 0;i <= 9; i++)      (…………………………………………)  
               if (marks[i] > Value)
                break;
            for (int k = marks.Length - 1; k >= i; k--)
                marks[k] = marks[k - 1];       (…………………………………………)  
                marks[i] = Value;
            for (int j = 0; j <= 9; j++)

                 تعليمات طباعة عناصر المصفوفة    
             } 
 
         }
    }
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876543210
192190180170155145142125100

192190180170145142125100

192190180170145142125100

192190180170145142125100

192190180170145142125100

192190180170145142125100

192190180170145142125100

1

2

انظر الّشكل المجاور 
وأجب على 

التساؤالت اآلتية: 

1- ما الذي مّت إجنازه يف اجملموعة 1؟

كم عملية مقارنة أجنزت للوصول	 
     إىل العنصر؟

حّدد ما حتتاجه من تعليمات برجمية 	 
)حلقة For، تعليمة شرطية if، طباعة(

2- ما الذي مت إجنازه يف اجملموعة 2؟

حّدد ما حتتاجه من تعليمات برجمية 	 
)حلقة For، تعليمة شرطية if، طباعة(

منهــا 	  بــدأت  الّــيت  اخلليــة  حــدد 
. حــة إلزا ا

عندهــا 	  توقفــت  الّــيت  اخلليــة  حــدد 
اإلزاحــة.

- أمعن النظر يف الّرماز اآليت 

- حّدد عمل كّل جمموعة )( من الّتعليمات احملددة.
 .أكمل الّتعليمات املطلوبة -             

لنصل يف النهاية إىل الرنامج الذي يقوم حبذف عنصر حمدد من مصفوفة أحادية البعد

حذف عنصر من مصفوفة
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Using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            int i = 0;
            int pos = 0;        ).........................( 
            int[] marks= new int[9];

(إدخال عناصر المصفوفة )//            
            Console.WriteLine ("Enter numbers: ");
            for (i = 0; i < 8; i++)
            {
                

                                                                     
            }

            Console.Write ("Enter position to delete item: ");
            Pos = int.Parse (Console.ReadLine ());

            //(…………………………………………………………………………..)
            for (i = pos - 1; i < 5; i++)
            {
                marks[i] = marks[i + 1];
            }
 (طباعة عناصر المصفوفة(//            
            Console.WriteLine ("Array elements after deletion: ");
            for (i = 0; i < 4; i++)
            {

                                                                   
            }
            Console.WriteLine ();
        }
    }
}
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تقويم الوحدة 

1- ما هو خرج الرماز:

2- ما هو خرج الرماز:

اكتــب برناجمــاً يقــوم بإدخــال مصفوفــة أحاديــة متثّــل درجــات احلــرارة خــالل أيّــام األســبوع والبحــث عــن درجــة 	 
احلــرارة األكــر ومــن مّث طباعــة الّدرجــة واليــوم املوافــق هلــا )1 أو2 أو.......(.

اكتــب برناجمــاً يقــوم بإضافــة عنصــر إىل مصفوفــة أحاديــة البعــد علــى أن تتــّم اإلضافــة يف هنايــة املصفوفــة وإزاحــة 	 
العنصــر ليصــل إىل املــكان احملــدد لــه. 

اكتــب برناجمــاً يقــوم بإدخــال درجــات مــادة الرّياضيــات لـــ 15 طالبــاً علــى شــكل مصفوفــة)3×5(، وختزيــن هــذه 	 
الّدرجــات يف مصفوفــة أحاديــة البعــد ومــن مثّ ترتيبهــا تصاعديــاً وطباعــة العناصــر.

تعّلمــت يف الســنة املاضيــة مثلــث الكرخــي )مثلــث املعامــالت لنظريــة ذات احلديــن( )باســكال( كمــا يف الّشــكل 	 
اجملــاور. اكتــب برناجمــاً مســتخدماً املصفوفــات لطباعــة مثلــث باســكال

int i ;i=0

int[ , ]   mark = { {1,2,3,4} , {4,5,6,7} , {8,9,10,11},{12,13,14,15} };
 for(int j = 0; j < 4; j++)
    Console.Write (mark [i, j],"   ");    

     1  2  3  4   :A 
     4  5  6  7   : B
    1 3 8 12   : C
   2 5 9 13  : D

int [] mark = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
  for(int i = 4; i >= 0; i--)
    mark[i+1]=mark[i];
  for(int j = 0; j < 6; j++)
   Console.Write (mark[j]);
 

     1 2 3 4 5 6    :A 
6 2 1 3 4 5   : B

     6 2 3 4 5 1   : C
   1 1 2 3 4 5   : D
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مشروع الوحدة

مــن أهــم األشــياء الــيت جيــب االهتمــام هبــا عنــد كتابــة اخلوارزميــات هــو حتليــل اخلوارزميــة، أي حتديــد كفــاءة اخلوارزميــة 

ومــن مثّ حتســينها ويوجــد ألجــل ذلــك مقياســني مهــا 

                 )space complexity( 2 – التخزين     )Time complexity( 1- الوقت

عنوان المشروع: 
حتليل اخلوارزميات.
هدف المشروع: 

دراسة كلفة كّل من خوارزمية الفرز الفقاعي وخوارزمية الرتتيب باالختيار واملقارنة بينهما.
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HTML

هل امتالكك صفحة على مواقع التواصل االجتماعي يُعتر موقعاً إلكرتونياً؟
هل متلك موقعاً إلكرتونياً تعرض فيه ما خيّصك ويطّلع عليه أصدقاؤك؟

هل فكرت يوماً بإنشاء صفحة إلكرتونية أو موقعاً إلكرتونياً خيص نشاطاتك العلمية والفنية؟
هل تساءلت كيف ترفع حمتويات موقعك على شبكة اإلنرتنت لراه املتصفحون من أي مكان يف العامل؟

كيف يتّم عرض البيانات عر شاشة املتصفح؟
ما رأيك أن تصبح مصمماً حمرتفاً ومشهوراً ومطوراً متميزاً ملواقع اإلنرتنت؟

https://drive.google.com/open?id=1TZ2sFg2pLCKtukALMDWoznNLzWQWHZch
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<!Doctype html>
   <html>
     <head>
       <title>
موقعنا األول                 
       </title>
      </head>
       <body>

أهال وسهال بكم في أول موقع لنا على اإلنترنت
       </body>
      </html>

HTML مقدمة في لغة 

تُعــد لغــة تأشــر النصــوص التشــعبية )HTML( املســتخدمة يف إنشــاء صفحــات الويــب العمــود الفقــري لشــبكة 
الويــب العامليــة وتتميــز مبرونتهــا وقوهتــا إضافــة إىل ســهولة كتابتهــا وفهمهــا وال حتتــاج إىل مرتمجــات أو أدوات خاصــة 

وميكــن تفســرها وتنفيــذ تعليماهتــا مباشــرة مــن قبــل متصفــح الويــب وال حتتــاج إىل معرفــة مســبقة بلغــات الرجمــة.
tags إذا علمت أن اللغة تتضمن جمموعة من الوسوم

تستخدم إلضافة احملتوى إىل صفحة الويب وحتدد بواسطة إشارات حتيط بنص الوسم.
ولها نوعان: 

حاوية: وهي وسوم متلك وسم بداية ووسم هناية ويتم متييز وسم النهاية بوضع ) / ( قبل الوسم 	 
خالية: وهي ال متلك وسم هناية.	 

أنعم النظر يف الصورة اآلتية وامأل اجلدول اآليت:

<!DocType html>
     <html>
        <head>
           <title>

                                                       موقعنا األول 
              </title>
          </head>
          <body>
أهال وسهال بكم معنا في أول موقع لنا على اإلنترنت             
           </body>
           </html>

أهال وسهال بكم معنا يف أول موقع لنا على اإلنرتنت
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عمله وسم النهاية الوسم

 حيدد أن هذه الوثيقة
html5 ال يوجد <DocType html!>

حنتاج للعمل بلغة HTML برنامج لتحرير الّنصوص ومتصّفح ويب
لنفتح برنامج املفكرة وجنري التنسيقات املناسبة للكتابة، كما يأيت:

<DocType html!>
<html>    
<head>     
<title>hi</title>
</head>    
<body>this is the first page
</body>
</html>

احفظ الصفحة باالمتدادين txt ،html قارن بينهما.

 لنفتح برنامج املفكرة ونكتب العبارة اآلتية:
                

>b>This is bold Text</b>and this is normal text

 	 .<b> نّفذ ... مثّ بنّي عمل الوسم
إذا مل نكتب وسم النهاية، كيف سيظهر التنفيذ؟ 	 

أضف إىل املفكرة العبارة اآلتية:
HTML<br>Hyper Text Markup Language<br>لغة ترميز النصوص التشعبية 

 	 <br> نّفْذ... مثّ بني عمل الوسم
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 .Html لنفتح ملف الويب الذي حفظناه بامتداد
ماذا ظهر لك؟ كيف ميكنك التعديل على الوسوم اليت كتبتها؟

اكتشف طريقة لفتح ملف املصدر إلجراء الّتعديل.

التقويم النهائي

1- صّمــْم صفحــة ويــب حتقــق مــا يــأيت: 
العنوان:"عبارات مجيلة".

حتوي العبارة:)وعودك لآلخرين تعين هلم أكثر ممّا تتصور ... فال ختلف وعداً فأنت ال تدري ما هتدم بذلك(.
2- احفظ الصفحة كصفحة ويب باسم ختتاره.
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لننّفذ التعليمات املوجودة يف الصورة اآلتية:

هل هناك وسم مل يظهر يف التنفيذ؟ اذكره وحدد عمله.

لننفذ على صفحتني:

<body bgckground="flower.gif " text="red">يف الصفحة األوىل اكتب      
<body bgcolor="black" text="red">يف الصفحة الثانية اكتب 

ما الفرق بني الومسني؟                                       
.>body> اذكر مسات وخصائص الوسم

تتمتع أغلبية وسوم html بخصائص 
بحيث ُتحدد الخاصّة المطلوبة دائماً بوسم 

البداية

  HTML التنسيقات في لغة 

 <!doctype html>
>html>>head>
>title>>/title>
>/head>
<body><!--هذا خط مائل-->
>i>طالب احلادي عشر>/i>
</body>
 </html>

طالب احلادي عشر
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مستعيناً مبدرسك أو مبصادر الّتعّلم امأل جدول األلوان اآليت:

الرتميز الست عشري  الرتميز حسب نظام
RGB

االسم الصريح اللون

RGB)255,0,0(   األمحر
00FF00     األخضر

األزرق
RGB)255,255,255( األبيض

األسود  000000

تنتج األلوان يف احلاسوب من خلط األلوان األساسية الضوئية الثالثة األمحر و األخضر واألزرق

وميكن متثيلها بإحدى الطرق اآلتية:

Red.Green.Blue 1( االسم الصريح مثل

>body bgcolor="red">           

RGB 2( ترميز اللون حسب نظام

يأخذ كل لون من األلوان األساسية الضوئية الثالثة قيمة ترتاوح بني 0 و 255

وهي مرتبة )أمحر،أخضر،أزرق(

>body bgcolor="RGB)0.255.0(">

3( الرتميز الست عشري للون مسبق بإشارة #

احبــْث عــن ألــوان أخــرى تعجبــك مثّ نظّــْم جــدواًل هبا.

نشاط الصفي

Css مّت االستغناء عنها يف اإلصدار اخلامس وقد عّوضنا ذلك باستخدام html بعض عناصر
)cascade style sheets( أوراق األمنــاط املتتابعــة، مثــل وســم اخلــط <font> احبــْث يف كيفيّــة تنســيق اخلــط 

Css باســتخدام
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لنفتح برنامج املفكرة ونكتب ما يأيت:

                               <h1>إّن املاء حيفر يف الصخر ليس عن طريق العنف بل بالتكرار</h1>
                            <h2>أميتوا كلمات املخّذلني السلبية بإمهاهلا ومواصلة الصعود يف سلم الطموح</h2>
                            <h3>إذا ضاعت منك فرصة ال تبك ألن دموعك ستمنعك من رؤية الفرص القادمة</h3>
                             <h4>احذر الغضب فإنه يفقدك القدرة على احلصول على ما تريد</h4>
                                   <h5>الناجحون قوهتم برتكيزهم على أهدافهم دون تشتت </h5>
>h6>الشعور بالفقد يعّلمنا أال نضيع حلظة مع من حنب </h6>

ما وظيفة الوسم < hn >؟

اكتب ما يأيت ونفّذه ... مثّ حّلْل وفسر.

                                                                                        

<!DocType html>
<html>                                                                                                                    
<head>                                                                                                                 
>title>عبارات</title>                                                                                       
</head> 
<body>        
<p align=" center">قدرتك على االختيار دليل على الثقة بالنفس وقدرتك على االختيار السليم تدلُّ على 
                   <p/>الثقة بالنفس ورجاحة العقل
<p align="right">للتخطيط حنتاج جملموعة عقول متنوعة أما التنفيذ فنحتاج جملموعة عقول متجانسة</p>                  
</body>        
>/html>

هنــاك جمموعــة مــن الوســوم احلاويــة تســاعد يف تنســيق عــرض صفحــة الويــب،  لنســتنتج عمــل كل منهــا:

  HTML التنسيقات في لغة 
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عمله الوسم
>sup>
>sub>
>b>
>i>
>u>

>small>

<ul> وسم القوائم غر املرتبة وهلا اخلاصة type لتحديد الرمز الذي سيظهر قبل عناصر
  القائمة وهلا القيم circle ، square اكتب ما يأيت مثّ نفذه

خطوات طريقة حل املشــكالت:
1. الشعور باملشكلة وحتديدها.
2. مجع املعلومات عن املشكلة.

3. افرتاض احللول املمكنة.
4. تنفيــذ احللول.

5. التعميم.

إذا علمت أن <ol> وسم القوائم املرتبة، صّمم قائمة مرتبة كما يف الّصورة. 

التقويم النهائي

1 - صّمْم صفحة ويب كما يأيت:
العنــوان: وطــين، لــون اخللفيــة: أزرق، حتــوي العبــارة اآلتية:"الوطــن غــاٍل، والوطــن عزيــز، والوطــن شــامخ، والوطــن صامــد، ألن 
الوطــن هــو ذاتنــا، فلنــدرك هــذه احلقيقــة ولنحــبَّ وطننــا بأقصــى مــا نســتطيع مــن احلــب، وليكــن وطننــا هــو املعشــوق األول، 

الــذي ال يســاويه وال يدانيــه معشــوٌق آخــر، فــال حيــاَة إنســانيًة بــدون وطــن، وال وجــود إنســانياً بــدون وطــن".
بتنسيق: العبارة باليمني، حجمها 5، اخلط مائل ولون اخلط أبيض.

احفظ الصفحة باسم:" أقوال خالدة"

<ul type="square">
من أسباب السعادة أن يكون لديك:

>li>عيناً ترى األمجل
>li>قلباً يغفر األسوأ
>li>عقاًل يفكر باألفضل
>li>وروحاً ميلؤها األمل
>/ul>

حملاذاة الكتابة من اليمني إىل اليسار يف صفحة الويب نكتب: 
<html dir="rtl">
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 الوسائط المتعددة 1

 حّلْل الصور اآلتية:

         

أدرج صورة باستخدام كل حالة ممّا سبق.

)mid،wav،au،mp3( :إلدراج ملفات صوتية بامتدادات خمتلفة مثل bgsound يستخدم الوسم
internet explorer لتعمل تلقائياً عند حتميل صفحة الويب وهو خاص باملتصفح

<bgsound src="music.wav">
<bgsound src="music.wav" loop="5">

حّلْل الوسم السابق مع ذكر وظيفة كل مسة منه، مثّ أدرج ملف صوت  ضمن صفحة الويب.

في حال كانت الّصورة في مجلد صفحة الويب نفسه
 فنكتفي بكتابة اسم الّصورة و امتدادها

ويُفّضل وضع الّصور في مجلد خاص ضمن مجلد العمل

<img src="../images/star.jpg"><img src="images/star.jpg">
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يستخدم الوسم <embed> إلدراج ملفات متعددة الوسائط كملفات الفيديو و املقاطع املتحركة 
وهو وسم خاٍل.

<Embed src="sound.mid" height="45" width="170">

<Embed src="video.avi" autostart="false">
 

حّلْل الوسم السابق مع ذكر وظيفة كل مسة مثّ أدرج ملفاتك ضمن صفحة الويب اخلاّصة بك.

التقويم النهائي

صّمــْم صفحــة ويــب حتــوي ثالثــة صــور متنوعــة وأدرج مقطــع فيديــو ومقطــع صــوت، واحفــظ الصفحــة باســم ختتــاره.
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 يســتخدم الوســم <marquee> لتحريك كلَّ ما مرَّ معنا ســابقاً من الكائنات املوجودة يف صفحة 
الويب كالعناوين والنصوص والصور، لننفذ التعليمات اآلتية ونكتشف عمل الوسم.

<marquee>وستنسجم مع من يشبهك يف الروح</marquee>                        
<marquee bgcolor="red">لبعض الرسائل سعادة توازي سعادة اللقاء</marquee>
<marquee bgcolor="red" direction=down>لن تتوقف املشكلة عن النمو إن مل نقتلعها 
       <marquee/>من جذورها

عند الرغبة بإيقاف الحركة أثناء مرور مؤشر الفأرة فوقها
نستخدم الخاّصة اآلتية:

Onmouseover="this�stop)(;
وإلعادة تطبيق الحركة بعد ابتعاد مؤشر الفأرة عنها

نستخدم الخاّصة اآلتية:
Onmouseover="this�start)(;

لننفذ التعليمات اآلتية ونفّسر عمل الوسم ونذكر مساته.

<audio controls>
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
>/audio>

 الوسائط المتعددة 2
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 لننفذ التعليمات اآلتية مثّ نفسر عمل الوسم ونذكر مساته.

<video width=’’320’’ height=’’240’’ controls>
<source src=’’movie.mp4 type=’’video/mp4’’>
>/video>

التقويم النهائي

- صمــم صفحــة ويــب وأدرج نصــاً متحــركاً خبلفيــة مناســبة للــون اخلــط الــذي ختتــاره، مث أدرج ملفــاً صوتيــاً وملــف فيديــو 
احفــظ الصفحــة باســم ختتــاره.
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يعــد االرتبــاط التشــعيب مــن أهــم عناصــر صفحــات الويــب ألنــه يربــط الصفحــات ببعضهــا ويســمح للمســتخدم االنتقــال 
مــن نــص تشــعيب إىل آخــر إمــا ضمــن موقــع الويــب نفســه أو عــر شــبكة الويــب العامليــة كمــا ميكــن االنتقــال لنقــاط 
حمــددة ضمــن املســتند وميكــن حتويــل كل مــن )صــور، ملــف صــويت ،مســتند نصــي، إشــارة مرجعيــة، بريــد إلكــرتوين...( 

إىل ارتبــاط تشــعيب.

 وسم املرساة <a> اختصار لكلمة   Anchor يستخدم إلنشاء روابط تشعبية

حّلْل ونفذ واذكر الفرق بني الومسني يف الصورتني اآلتيتني:

    
<a href="info.html">انتقل إىل الصفحة األخرى>/a>     <a href=../test/info.html>انتقل إاى الصفحة األخرى>/a>

External Linksاالرتباط التشعيب اخلارجي
لننفذ ما يأيت وحنّلْل ماظهر معك.

<a href=’’http://www.syrianeducation.org.sy’’>موقع وزارة الرتبية</a>                          
<a href=''mailto.info@gmail.com’’>اتصل بنا</a> 

ما الفرق بني الومسني؟

 االرتباطات التشعبية
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التقويم النهائي

صّمــْم صفحــيت ويــب واربــط بينهمــا وضــع يف الصفحــة األوىل ارتبــاط تشــعيّب خارجــي ملوقــع وزارة الرتبيــة ويف الصفحــة 
الثانيــة ارتبــاط تشــعيب للريــد اإللكــرتوين ملدرســتك.

نشاط الصفي

تســتخدم اإلشــارات املرجعيــة يف أغلــب األحيــان عندمــا تكــون الصفحــة الــيت نرغــب باالنتقــال إليهــا كبــرة ونرغــب 
باالنتقــال إىل مواقــع معينــة فيهــا لصفحــة الويــب Book marks  احبــْث يف كيفيــة إضافــة إشــارة مرجعيــة.
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تستخدم اجلداول يف صفحات الويب لتنسيق املعلومات وختطيط صفحات الويب 

            للجدول خصائٌص متنوعٌة ... بنّيْ عمل كلِّ خاّصة ممّا يأيت:
القيم العمل اخلاصة

Align
Background

Bgcolor
Border

Cellpadding
Bordercolor

Height
Width

إذا علمت أن<th<يستخدم لتعريف اخلاليا اليت ستشكل ترويسات اجلدول
<tr<وسم يستخدم إلضافة سطر إىل اجلدول

 <td> وسم معطيات اجلدول ومجيعها وسوم حاوية مزدوجة 

صّمــْم جــدواًل حيــوي عموديــن وســطر ترويســات وثالثــة أســطر أخــرى، تبلــغ مساكــة إطــاره 4 بكســل ،اهلوامــش الداخليــة 
ضمــن اخلاليــا 4 بكســل، التباعــد بــني اخلاليــا 10 بكســل، ولــون خلفيتــه أزرق بارتفــاع 50% وعــرض 30% ولــون 

حــدوده أزرق.

الجداول ونشر الموقع

 <table>......>/table> وسم اجلدول
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ميكنك نشر موقعك اإللكرتوين اخلاص بك على أحد املواقع اليت تعطيك خدمة النشر اجملاين

Free Hosting

لدينا الكثر من مواقع االستضافة اجملانية، اخرت أحدها مثّ انشر صفحات موقعك، وأرسل رابطه لرفاقك.
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نريــد تشــغيل املوقــع الــذي قمنــا بتصميمــه علــى الشــبكة احملليــة، لنالحــظ الصــورة اآلتيــة ونكتشــف اخليــار 
الذي يتيح لنا حتويل حاسوبنا إىل "خمدم حملي": 

لنالحظ الصورة اآلتية ونكتشف مكان ختزين املوقع على "املخدم احمللي"

ما اسم اجمللد الذي خيّزن فيه املوقع؟ 

تحويل الحاسوب إلى ُمخدم
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لكي نتصّفح املوقع عر الشبكة احمللية حنتاج إيقاف جدار احلماية:

لكي يتاح لألجهزة االتصال "باملخدم" جيب علينا تزويدهم بـ IP  اجلهاز.

مرحباً بكم في موقع مدرستنا

موقع المدرسة
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مشروع الوحدة

تعاون مع رفاقك واعمل بشكل جمموعات لتصميم موقع متكامل حول فكرة أو حبث.
جيب أن تعتمد على العناصر اآلتية ليكون مشروعك متكاماًل:

عنوان املشروع:	 
أهداف املشروع:	 
طرائق تنفيذ املشروع:	 
مستلزمات املشروع:	 
خطة املشروع أو التوزيع الزمين للخطوات اليت حيتاجها املشروع:	 
خمرجات املشروع:	 
وبعد انتهاءك من موقعك اإللكرتوين انشره على أحد املواقع اجملانية وتبادل رابطه مع رفاقك.	 
 قّيم مشروعك	 

نوعاً ما ال نعم
ختدم املنهاج

فكرة املشروع
قابلة للمشاركة
مشوقة ومبتكرة

ترتبط باحلياة العملية
التنسيق مناسب

الصفحة الرئيسة
سهولة التصفح
فعالّية الروابط

تضم مجيع العناصر
الصور مالئمة

معلومات االتصال
أمساء املنسقنياملنسقون

توزيع األدوار
الطالب

املدرسوناملشاركون
األهل
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مرتبطة باألهداف

األنشطة والتفاعل
وجود جدول زمين

تنمي مهارات التفكر العليا
متنوعة وواضحة
قابلة للتطبيق

موجودة
النتاجات

موثقة
أداة تقييم على األقل

التقييم
استبيان

متنوعة ومتعددة

موثوقةاملراجع واملصادر

مرتبطة باألنشطة

موجودة
دعوة للمشاركة

مميزة وجّذابة

تقبل الزمالء يف اجملموعة
 أداء املهارات
التعبر عن الرأياالجتماعية

املبادرة إىل حتمل املهمات املوكلة إليه

استخدم الوسوم بصورة صحيحة

إبداع يف تصميم الصفحاتاملادة العلمية
 إدراج الصور ومقاطع الفيديو والصوت

بشكل صحيح
 هل ستعمل يف جمال

 تصميم وتطوير
مواقع الويب؟
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تطبيقات املوبايل

https://drive.google.com/open?id=1_fw_JYZwAWpHXdNzAjWK4PJotjUH6S9k
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أعلنت إحدى مطاعم تقدمي الوجبات السريعة عن حاجتها لتطبيق موبايل:
الزبون يسجل طلباته ويرسلها عر Bluetooth إىل جهاز املوبايل املوجود لدى احملاسب يف املطعم.

يتلقى احملاسب الطلب ويؤكد للزبون استالم طلبه.
حنتــاج إىل نســختني مــن التطبيــق: نســخة زبــون وُتســّمى بعلــم احلاســوب Client ونســخة املخــّدم 

وُتسّمى Server. لنبدأ التصميم كما يف الصورة اآلتية: 

ما نوع Bluetooth الذي مّت اختياره يف تصميم نسخة العميل؟

تطبيقات الموبايل 1
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.Server وتطبيق املخدم Client بني تطبيق الزبون Bluetooth لنبدأ برجمة أداة االتصال خبدمة

فّسر عمل القطع الرجمية السابقة.

.Bluetooth لنرمج زر إرسال النص )طلبات الزبون ( عر

.Bluetooth أضْف رقم طاولة الزبون إىل النّص الذي سرسله الزبون عر
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وصلنا إىل برجمة املؤقت يف نسخة الزبون لنالحظ الصور اآلتية:

ما وظيفة املؤقت يف التطبيق؟.

حنتاج إىل قطع االتصال بني تطبيق الزبون واملخدم، لنالحظ الصورة اآلتية:

فّسر كود قطع االتصال Bluetooth وما ينتج عنه؟

مستفيداً ممّا تعّلمته سابقاً أضف امساً و أيقونة مناسبة للتطبيق وصّدره إىل الحقة apk  إىل حاسبك.
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التقويم النهائي

1-  اخرت اإلجابة الصحيحة:
- نوع Bluetooth الذي جيب أن يكون يف نسخة العميل هي:

BluetoothServer   -   BluetoothClient -   ActivityStarter
- تشر يف علم احلاسوب إىل خمّدم:

Client    -      Network    -     Server

2 - أياً من القطع الرجمية اآلتية يظهر ) رقم الطاولة مثّ طلب الزبون (.
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يوجد شبه كبير في البرمجة بين نسخة العميل والمخّدم إال أّن المخّدم يختلف ببعض النقاط
لنبدأ تصميم نسخة املخدم لكي يتلقي طلبات العميل كما يف الصورة اآلتية:

ما نوع أداة Bluetooth الذي مّت اختيارها؟

تطبيقات الموبايل 2
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لنبدأ برجمة زر قبول االتصال الوارد من تطبيق الزبون

بني كيف يتم ضبط الرجمة لتلقي اتصال Bluetooth من جهاز معني فقط.

حيتاج مراقب التطبيق من التأكد أن الزبون أصبح اتصاله جاهزاً الحظ الصورة اآلتية:
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ال ختتلــف برجمــة أدايت املؤقــت وزر قطــع االتصــال عــن برجمتهــا يف تطبيــق العميــل لنكمــل برجمتهمــا كمــا 
يف الصورة اآلتية:

فّسر القطع الرجمية اخلاصة باملؤقت.

صّدر التطبيق احلايل بصيغة apk إىل جهاز احلاسوب لديك مثّ جربه مع نسخة الزبون.

التقويم النهائي

مــع  اتصــال  هنــاك  إذا كان  اإلرســال  ينفــذ  أن  منــه  نريــد  أننــا  حيــث  اآليت،  الكــود  يف  الــواردة  األخطــاء  صّحــح 
فارغــاً. ليــس  النــص  ومربــع   Bluetooth

نشاط إثرائي

نّفذ مشروعاً من اختيارك مستفيداً ممّا تعّلمته مضيفاً عليه ما تراه مناسباً وأعمل على تسويقه. 
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تطبيقات الموبايل 3

تعلمت يف وقت سابق كيفية إنشاء قواعد البيانات يف احلاسوب فهل ميكن إنشاء قاعدة بيانات كتطبيق للموبايل؟ 
 هيا بنا نتعلم.

لنحّلل الصورة اآلتية مثّ نذكر األدوات اليت مّت استخدامها، وندرجها يف تطبيقنا الذي نقوم بتصميمه.

ما اخليار الذي يتيح البحث يف القائمة من واجهة التصميم.
غّر حجم اخلط يف القائمة إىل 24.

غّر لون خلفية القائمة.

حنين                         / ****0996

رائد                         / ****09355

سناء                         / ****0999

محمد                         / ***0955
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لنحّلْل األوامر الرجمّية الظاهرة يف الصورة اآلتية مثّ نطبقها يف تطبيقنا الذي نقوم برجمته.

أضْف القطع الرجمّية اليت تقوم بإفراغ مربعي النص بعد االنتهاء من إضافتهما إىل القائمة.

التقويم النهائي

اخرت اإلجابة الصحيحة:
1- األداة اليت تقوم بتخزين البيانات يف تطبيقات املوبايل هي: 

Button -     TinyDB -      List View -
2- حّلْل الصورة اآلتية مثّ امأل الفراغات: 

يتم تنفيذ األوامر الرجمية السابقة عند: ......................

اسم املتغر: ..............................................
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أخرك صديقك بفكرة لعبة يرغب بتصميمها لتعمل على أجهزة املوبايل:
رائــد الفضــاء يتــم التحكــم بــه باللمــس لتحريكــه علــى كامــل الشاشــة واحلجــر يتحــرك تلقائيــاً باجتاهــات عشــوائية وتــزداد 

ســرعته مــع مــرور الزمــن، وتنتهــي اللعبــة عندمــا حيــدث اصطــدام بــني رائــد الفضــاء واحلجــر.

لنضبط إعدادات التطبيق الرئيسية وندرج األدوات املناسبة لتصميم اللعبة مثّ نضيف الصور الالزمة 
لتلك األدوات.

فسر سبب عدم ظهور Lable1 على الشاشة بالرغم من وجوده يف املكتبة؟

تصميم لعبة موبايل  1
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واآلن لنبــدأ بالرجمــة وجنعــل احلجــر يتحــرك عشــوائياً عنــد حــدث حتميــل الشاشــة ويرتــد إذا وصــل احلافــة، 
مثّ جنعل رائد الفضاء يتحرك وفقاً حلركة اإلصبع على الشاشة.

التقويم النهائي

1 - أّي من العناصر األتية يستخدم جلعل الشاشة حساسة للمس
Clock   Canvas   Notifier   Lable  

أي من البارامرتات اآلتية اخلاصة بالعنصر حتدد موقعه احلايل  
currentX   edge   PrevX   startX  

2 - نّفذ ما يلزم جلعل ImageSprite2 يرتد إذا وصل احلافة 
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لنجعــل عملنــا احرتافيــاً علينــا متابعــة برجمــة اللعبــة وجنعــل ســرعة حتــّرك احلجــر تــزداد تلقائيــاً يف املؤقــت األول 
ونوكل للمؤقت الثاين حساب مّدة اللعب.

قارن بني القطع الرجمية السابقة وخصائص املؤقت clock1 يف الصورة اآلتية، وامأل الفراغات اآلتية: 

تزداد السرعة مبقدار......... كّل .............. ثانية

تصميم لعبة موبايل 2
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.ImageSprite2 و ImageSprite1 لندرج القطع الرجمية حلدث التصادم بني

فّسر الكود cancellable=false وما ينتج عنه.

لنرمج األمرين yes  و no يف الرسالة اليت ستظهر يف حدث التصادم.

حّلْل الكود السابق وعّدد األوامر اليت سيقوم هبا.
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التقويم النهائي

 من القطع الرجمية اآلتية كّون كوداً لزيادة عّداد املؤقت مبقدار واحد.

 

نشاط إثرائي

مستفيداً ممّا تعّلمته صّمْم وبرمج تطبيق للعبة حارس املرمى الذي يصّد الكرات عن مرماه. 
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مشروع الوحدة

اخرت أحد املشاريع:
أواًل: صّمم وبرمج تطبيقاً للموبايل:

اسم املشروع: تطبيق خملفات احلرب.
أهداف املشروع: استخدام برنامج تصميم تطبيقات موبايل.

أمهية املشروع: املسامهة يف نشر التوعية من خملفات احلرب يف أوساط اجملتمع احمللي.
مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، برنامج تصميم تطبيقات موبايل.

املطلوب: 
1- شاشة حتوي صوراً عن مناذج خملفات احلرب.

2- شاشة تتضمن أصواتاً حتذيرية من خملفات احلرب.
3- زر اتصال بالطوارئ.

ثانياً: ) مشروعاً من اختيارك (
اسم املشروع:

أهداف املشروع:
أمهية املشروع: 

مستلزمات املشروع:
املطلوب: 

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

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

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

................................................................... -4
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الذكاء الصنعي

https://drive.google.com/open?id=1D8llA1IIb665Td-qcGa1ci2xIiVPpvf5
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هل فكرت يوماً كيف يستطيع هاتفك الذكي حتديد الوجوه أثناء التقاط الصور؟
هل شاهدت يوماً فيلماً يعرض روبوت يقوم بوظائف معقدة؟

مالذي جعل احلاسوب قادراً على منافستك يف األلعاب؟
عد إىل مصادر التعلم وشاهد الفيديو مثّ متعن بالصور اآلتية وناقشها مع رفاقك ومدرسك.

 

الذكاء الصنعي
Artificial Intelligence
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اخرت اإلجابة الصحيحة مثّ دّون التعريف الصحيح كاماًل:
الذكاء الصنعي هو أحد جماالت علم )املنطق – املعلوماتية – احلسابات( اليت تُعىن حبل )املعادالت الرياضية – 
املسائل – القضايا املنطقية( وفق فعاليات )التفكر – التعبر - االستقراء( االستنتاجي املبنية على أساس طريقة 

التفكر )اآللية - البشرية( الذكية.
الذكاء الصنعي هو: 

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

وزّع المهمات اآلتية في الحقل المناسب ضمن الجدول التالي:

اللغات الطبيعية – التعرف على الوجوه – التخطيط المالي – األلعاب – الرؤية – إصالح التجهيزات –
التخطيط – الروبوت – التحليل الطبي.

مهمات يؤديها اإلنسان دون جهد املهمات اليت حتتاج إىل خرة تطبيقات الذكاء الصنعي

لتكن لدينا اللعبة اآلتية:

تتألــف اللعبــة مــن جمموعــة مــن األعــداد العشــوائية ولتكــن مثــاًل: 1 7 8 2 حيــق لالعــب خــالل دوره اختيــار أحــد 
العدديــن املوجوديــن علــى اجلوانــب فمثــاًل حيــق لالعــب األول اختيــار العــدد 1 أو العــدد 6 ويتــم شــطب العــدد مــن 
قائمــة األعــداد ويف هنايــة اللعبــة يتــم مجــع األرقــام الــيت اختارهــا كل مــن الالعبــني والفائــز هــو مــن حيقــق أكــر عــدد مــن 

النقــاط.
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أكمل املخطط اآليت، والذي يضم كل احتماالت اللعب املمكنة:

إّن الشكل السابق يدعى شجرة احلل وهي تضم ......................................................

اقرتح ألعاباً أخرى وارسم شجرة احلل هلا.

نشاط إثرائي

انظر يف مصادر التعلم إىل لعبة الراعي واخلاروف والذئب مث ارسم شجرة احلل على ورقة كبرة، وزّين هبا صفك
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اخرت اإلجابة الصحيحة مثّ أمأل الفراغني بالكلمتني املناسبتني:

إّن عبارة عشب امللعب أخضر هي فرضية ) صحيحة، خاطئة (.
إّن عبارة )2+5=5-2( هي فرضية ) صحيحة، خاطئة (.

الفرضية هي مجلة منطقية قد تكون ................. وقد تكون ................. ولكن ليس 
االثنني معاً.

تُربط الفرضيات والعبارات املنطقية مع بعضها باستخدام أدلة ربط لنتعرف عليها.
تأمل الصور اآلتية مثّ امأل اجلدول التايل واستنتج عمل أداة الربط AND؟

خاطئة صحيحة
False True

القاطع مفتوح القاطع مغلق
الضوء اليعمل الضوء يعمل

  

 

منطق الفرضيات
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املصباح املفتاح الثاين املفتاح األول
False False
False True

False True False
True True

أداة الربط AND تربط بني مجلتني منطقيتني حبيث تكون اجلملة صحيحة إذا كانت:
....................................................................................

تأمل الصور اآلتية مثّ امأل اجلدول التايل واستنتج عمل أداة الربط OR؟

  

  

املصباح املفتاح الثاين املفتاح األول
False False
False True
True False

True True True

أداة الربط OR تربط بني مجلتني منطقيتني حبيث تكون اجلملة صحيحة إذا كانت
.............................................................................................................................................................. 
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تأمل الصور اآلتية مثّ امأل اجلدول التايل واستنتج عمل أداة الربط NOT؟

  

املصباح املفتاح

False

True

أداة الربط NOT تستخدم )لتأكيد ، لنفي( مجلة منطقية فإذا كانت ................... تصبح 
............... وإذا كانت ................. تصبح ..................

تأمل الّصور اآلتية مثّ امأل اجلدول التايل، واستنتج عمل أداة الربط اقتضاء؟
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المصباح المفتاح الثاني المفتاح األول
False False
False True
True False
True True

استنتج عمل أداة الربط االقتضاء؟

أداة الربط االقتضاء تربط بني مجلتني منطقيتني حبيث تكون اجلملة صحيحة إذا كانت 
...................................................................................................................................

لتكن لدينا العبارة اآلتية: إن أهنيت دروسي باكراً سأساعد والدي يف عمله.
P → Q :عند حتويلها إىل عبارة منطقية تأخد الشكل التايل

نفرض P متثل فرضية .............................

نفرض Q متثل فرضية ............................

الرموز املعرة عن أدوات الربط
ANDORNOTاالقتضاء
→ـــــــــــــ˅˄

التقويم النهائي

1- امأل الفراغات التالية )صحيحة أو خاطئة(:

لنفرتض أنك تقوم حبل مسألة رياضية بالتايل يكون لدينا العبارات اآلتية:

 )استخدام طريقة صحيحة يقتضي احلصول على نتيجة صحيحة( وهذه عبارة ......................

 )استخدام طريقة خاطئة يقتضي احلصول على نتيجة صحيحة( وهذه عبارة ........................

 )استخدام طريقة خاطئة يقتضي احلصول على نتيجة خاطئة( هي عبارة ............................

 )استخدام طريقة صحيحة يقتضي احلصول على نتيجة نتيحة خاطئة( هي عبارة ......................
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2 -  حول العبارات اآلتية إىل منطق الفرضيات.
إذا مل تكن متطر وكان لدي وقت سأذهب إىل الشاطئ.  .1

.  .2

.  .3

.  .4
...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
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متّعن يف الصورة اآلتية:

كيف استطاعت الرجمية )google map( إجياد الطريق األقصر؟

حيتاج حسام 15 دقيقة للوصول إىل مدرسته سراً على األقدام، لنساعد حسام على إجياد 
أقصر الطرق إىل مدرسته.

أحد تطبيقات الذكاء الصنعي
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يستطيع حسام الذهاب من منزله    إىل ................... بزمن ...........................
                    أو إىل ................... بزمن ...........................
                                    أو إىل ................... بزمن ...........................

نسجل جبانب كل مكان الطريق الذي أتى حسام منه وكم استغرق من الوقت.

نقــوم بتجاهــل املنــزل ألننــا قمنــا بدراســته مثّ خنتــار املــكان الــذي حيتــاج حســام ألقــل وقــت ليصــل إليــه لذلــك 
خنتــار الـــ .......... حيــث يســتطيع حســام الوصــول منــه إىل .............. بزمــن .............  

                                                     أو إىل ............. بزمن ..............
يف كل مرة نقوم بتسجيل األماكن اليت أتى منها حسام والزمن الكلي الذي استغرقه للوصول إليها.

يف حال وجود عدة طرق نسجلها جبانب األماكن ولكن خنتار القيمة األصغر دائماً.

األماكن اليت قمنا بدراستها نتجاهلها يف اخلطوات الالحقة

اخلوارزمية السابقة تدعى  Dijkstra )دجيكسرتا( إلجياد الطريق األقصر وهي إحدى أهم خوارزميات الذكاء 
الصنعي اليت يستخدمها العديد من الرامج والتجهيزات يف العامل.
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تقومي الوحدة

أواًل:
وائــل مهنــدس يقــوم بتصميــم دارات كهربائيــة وطلــب مســاعدتك يف تصميــم الــدارة الكهربائيــة الــيت تالئــم عمــل نظــام 

تعبئــة وتفريــغ وفلــرتة مســبح.
أمعــن النظــر يف املخطــط اآليت مثّ اقــرأ طريقــة عمــل النظــام بتمعــن مثّ اســتفد ممّــا تعلمتــه مــن بوابــات منطقيــة ملســاعدة 

املهنــدس وائــل.

طريقة عمل النظام:
تعمل املضخات الثالث يف حال عدم حتسس أي من احلساسات األربعة لوجود املاء.  .1

عند وصول املاء إىل مستوى احلساس الثاين نطفىء املضخة األوىل.  .2
عند وصول املاء إىل مستوى احلساس الثالث نطفىء املضخة الثانية.  .3

عند وصول املاء إىل مستوى احلساس الرابع نطفىء املضخة الثالثة ونشغل مضخة الفلرتة.  .4
عندما تعمل مضخة التفريغ تتوقف كافة املضخات عن العمل حى وصول املاء إىل املستوى األول         .5

)حيث تعمل مضخة التفريغ وفق أمر من غرفة التحكم( فينطفىء كافة النظام.
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ثانياً:
.Dijkstra باستخدام F إىل A قم بإجياد الطريق األقصر من
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الربجمة احملمولة

https://drive.google.com/open?id=1bwGotfomQ8t3xdzqUpgnkEPM36J98Vg4
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يتفاهم اإلنسان مع جهاز احلاسوب عر أوامر ولغات خاّصة تسّمى لغات الرجمة، ولكن كيف ميكننا تصنيفها؟

لندّقق النظر يف املخطط اآليت بدايًة، مثّ نستنتج معاً ما عمل لغة الرجمة:

علــى خــالف لغــات البشــر الــيت ميكــن فهمهــا حــى مــع بعــض األخطــاء، فــإّن لغــات الرجمــة ليســت بتلــك املرونــة فمجــّرد 
خطــأ صغــر يف الرنامــج فــإّن الرنامــج لــن يعمــل.

كيف نصّنف هذه اللغات؟

دّون ما استنتجته حول عمل لغة البرمجة:

البرمجة المحمولة
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هناك نوعني من الرامج اليت ترتجم اللغات عالية املستوى إىل لغات منخفضة املستوى: 
 Interpreters   1 - املفّسرات
Compilers     املرتمجات  - 2

مسّيت عالية املستوى ألنّه بإمكان املرمج كتابة الرنامج بلغة أقرب لفهم البشر 

ودون معرفة تفاصيل كيفّية قيام احلاسوب بتحويلها للغة اآللة0

مسيت متدنّية املستوى ألّن املرمج يكتب بلغة أقرب لفهم احلاسوب )0،1(

لغات الرجمة
Programming Language

لغات برجمة متدنّية املستوى
Low - Level Programming 

Languages 

لغات برجمة عالية املستوى
High - Level Programming 

Languages 

لغة التجميع
Language 
Assembly

لغة اآللة
 Machine 
Language  

لغات غرضّية التوّجه
Object-Oriented 

Programming
:من أمثلتها

Java، Python

لغات إجرائّية
Procedural

Programming
:من أمثلتها

Fortran، C
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لنتأمل املخطط اآليت وحناول تتّبع:
الرحلة اليت ميّر هبا الكود الرجمي منذ كتابتنا له للحظة تنفيذه من قبل احلاسوب.

. Compiler و املرتجم Interpreter ما الفرق بني آلّية عمل كّل من املفّسر

دّون ما استنتجته حول عمل لغة البرمجة:
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ما املقصود بلغات الرجمة احملمولة؟
لغــات ميكــن تنفيــذ الرامــج املكتوبــة هبــا علــى أنــواٍع خمتلفــٍة مــن احلواســيب وعمليــة الرتمجــة تتــّم مــرّة واحــدة يف حــني أّن 

عمليــة التفســر تتــّم يف كل مــرّة.
أشهر لغات الرجمة احملمولة:

Java  لغة
تشّكل هذه اللغة نوع ثالث من اللغات فهي نصف مرتمجة ونصف مفّسرة 

لنتأّمل املخططني اآلتيني:
 Java:املخطط األول: عمل املرتجم يف لغة برجمة حممولة مثل

                                                          
ماهي  Byte code؟

" اكتب مرّة واحدة، وشّغل حيثما تريد "
C :املخطط الثاين: عمل املرتجم يف لغة برجمة عادية مثل

1 - ماهي ByteCode؟
2 - ما الفرق يف عمل املرتجم يف كال اللغتني؟ 

النــّص  برتمجــة   java مرتجــم  يقــوم  وســيطة  لغــة   ByteCode
الرجمــّي إليهــا مثّ نقــوم مــن خــالل مفّســرjava بتفســرها واحلصــول 

النتائــج . علــى 
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. Java ومنّصة )Java Virtual Machine( االفرتاضّية Java استزد من الشابكة واحبْث يف آلة

أمعن النظر يف الصور اآلتية، وحاول حتديد بعض استخدامات لغات الرجمة.

        

تستخدم لغات الرجمة يف:
-1
-2
-3
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فّكر معنا:
هل ميكن لنظاٍم ذكيٍّ مصّمم حاسوبّياً أن حياكي الطريقة اليت يؤدي هبا الدماغ البشرّي مهّمة معّينة؟   -

ماذا لو أردنا هلذا النظام الذكيِّ اكتساب مهاراٍت جديدٍة مل نقم بتخزينها ضمنه مسبقاً؟  -
ما التقانة من تقانات الذكاء الصنعّي اليت ترز هذه الّسمة يف النظام الذي نطّوره؟  -

تعتر الشبكات العصبونّية الصنعّية أحد أهم تقانات الذكاء الصنعّي.	 
تشبه العصبونات الصنعّية العصبونات أو اخلاليا العصبّية املوجودة يف اجلهاز العصيّب وباألخّص يف 	 

الدماغ.
إّن ما حيدث يف الدماغ البشرّي كنشاٍط دائٍم هو نشاط كهربائي كيميائي بني شبكٍة من خاليا الدماغ 	 

واملسّماة باخلاليا العصبّية، وبناًء على ذلك اجّته علم الذكاء الصنعّي إىل بناء شبكاٍت عصبونّيٍة صنعّيٍة 
حتاكي الدماغ البشرّي.  

لندّقق النظر معاً يف الشكل اجملاور ونستنتج مكّونات اخللّية العصبونّية الصنعّية:

الشبكات العصبونية االصطناعية
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دّون ما استنتجته يف اجلدول املرفق:                                        
تتكّون اخلاليا العصبونّية الصنعّية من:

-1
-2
-3

                                                                           -4
تتألّــف الشــبكات العصبونيّــة الصنعيّــة مــن وحــداٍت مرتبطــًة مــع بعضهــا البعــض عــر وصــالت، إذ ُتســتخدم هــذه 	 

الوصــالت لنقــل النشــاط بــني هــذه الوحــدات0
متلك كل وصلٍة وزناً معيناً Weight يزداد بازدياد قّوة االتصال بني الوحدتني املرتبطتني عر هذه الوصلة0	 
تتوّضع املعلومات اليت نريد معاجلتها عند الطبقة األوىل من الوحدات0	 
قد يكون خرج كل عصبون دخاًل لعصبون آخر0	 
متلك كل وحدة دخاًل ومهياً تساوي قيمته الواحد حيمل وزناً ابتدائّياً أيضًا0	 

واآلن: كيف يتّم بناء الشبكة العصبونّية الصنعّية؟
         يتم بناء الشبكة العصبونّية عن طريق ربط عدد من هذه العصبونات يبعضها البعض

         لنتأمل الرمسني اآلتيني ومنّيز طرق القيام بذلك: )عّر بكلماتك اخلاّصة يف مربّع النّص املرفق(
    



الوحدة السادسة 93

الحظ السهم األخضر يف الرسم اجملاور:

     

1 - يتم بناء الشبكة العصبونّية الصنعّية بطريقتني خمتلفتني:
	 شبكة التغذية األمامّية )Networks Neural Forward Feed(: فيها تستقبل كّل وحدة املعلومات 

من الوحدات السابقة و توصلها للوحدات التالية فال ميكن أن تعود املعلومات باالجتاه املعاكس.
	 شبكة التغذية الراجعة )Networks Neural Back Feed(:  بعد أن تتّم معاجلة املعلومات يتّم 

إعادة إدخاهلا من جديد إىل الوحدات لتتّم معاجلتها مرّة أخرى و هي تشبه الذاكرة قصرة األمد يف الدماغ 
البشرّي.

2 - تتنوّع الشبكات العصبونّية الصنعّية باختالف التوابع املستخدمة فيها وعدد طبقاهتا ووحداهتا.
تطبيقات واستخدامات الشبكات العصبونّية الصنعّية:

لنالحظ املخطط والصورة اآلتيني ونستنتج
تطبيقات أخرى:

   ----------------------------
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احبْث يف اآلفاق املستقبلّية لتطّور هذه التقانة من تقانات الذكاء الصنعّي0


