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عزيزي الطالب ...
 ال تتردد باالستفسار عن أي معلومة .
 تذكر أن كل معلومة في الكتاب مشروع لسؤال وزارة .
 يحتوي هذا المرجع على  % 011من مادة الكتاب المدرسي .
 أعـتـــذر عن أي خطأ مطبعي أو أي خطأ غير مـقـصــود .

Watad.me

Awa2el.net
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Numerical Systems

عزيزي الطالب
في حال واجهتك أي مشكلة عند حل أي سؤال أو أردت االستفسار عن أي
معلومة ال تتردد بالتواصل معي وستحصل على االجابة فورا .
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الفصل األول  :مقدمة يف أنظمة العد
مقدمة تارخيية عن أنظمة العد  :أهتمت الشعوب بأنظمة العد  ،واستعملت الكثري منها .
 البابليون استخدموا نظام العد الستيين .
 استخدمت شعوب أخرى نظام العد الثاني عشر والنظام الروماني .
 العرب املسلمون  ،برعوا يف هذا اجملال حيث أخذوا عن اهلنود فكرة األعداد وحددوا هلا أشكاال وأضافوا هلا الصفر حتى
أصبحت االرقام (  ( 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0وهي تسمى األرقام
العربية وال تزال تستخدم يف معظم أرجاء العامل حتى يومنا هذا .
علل  /سبب بروز أهمية نظام العد ( أهمية نظام العد )
الستعماهلا بكثرة يف احلوسبة ومعاجلة البيانات ويف القياسات وأنظمة التحكم واالتصاالت والتجارة وذلك ألنها متتاز بالدقة
وضح املقصود بالنظام العددي  :جمموعة من الرموز وقد تكون هذه الرموز أرقاما او حروفا مرتبطة مع بعضها البعض مبجموعة من
العالقات وفق أسس وقواعد معينة ؛ لتشكل األعداد ذات املعاني الواضحة واالستخدامات املتعددة
ما هو سبب االختالف يف أمساء األنظمة العددية ؟
اختالف عدد الرموز املسموح باستخدامها يف كل نظام ؛ فالنظام الذي يستخدم عشرة رموز يسمى (النظام العشري) والنظام الذي
يستخدم رمزين فقط يسمى (النظام الثنائي) وكذلك يف النظام الثماني الذي يستخدم مثانية رموز  ،والنظام السادس عشر الذي
يستخدم ستة عشر رمزا .

الدرس األول  :النظام العشري
النظام العشري :
أكثر االنظمة استعماال ويتكون من عشرة رموز هي ( (9, 8,7,6,5,4,3,2,1,0
وأساس هذا النظام هو ( )10؛ الحتوائه على عشرة رموز
مالحظة ( : )1يرمز اسم أي نظام عد اىل عدد الرموز املستخدمة لتمثيل األعداد فيه .
مالحظة ( : )2أساس أي نظام عد يساوي عدد الرموز املستخدمة لتمثيل األعداد .
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كيف متثل األعداد يف النظام العشري  :بواسطة قوى األساس ( )10اليت تسمى أوزان خانات العدد حيسب وزن اخلانة
( املنزلة) يف أي نظام عددي حسب املعادلة التالية
وزن اخلانة (املنزلة) = (أساس نظام العد)

ترتيب اخلانة

ترتيب وأوزان خانات نظام العد العشري
ترتيب اخلانة (املنزلة)

0

1

2

3

…

اسم اخلانة

االحاد

العشرات

املئات

األلوف

…

اوزان اخلانات بواسطة قوى األساس ()10

100

101

102

103

…

أوزان اخلانات باألعداد الصحيحة

1

10

100

1000

…

 الحظ من اجلدول أن خانات (أرقام) العدد ترتب من اليمني اىل اليسار تصاعديا من ... , 2,1,0اخل
علل  /يعد النظام العشري أحد أنظمة العد املوضعية  :يسمى نظام العد موضعيا إذا كانت القيمة احلقيقة للرقم تعتمد على اخلانة
او املنزلة اليت يقع فيها ذلك الرقم داخل العدد ما يعين أن قيمة الرقم ختتلف باختالف موقعه داخل العدد
 مجيع أنظمة العد اليت ستمر معنا ( الثنائي والثماني والسادس عشر ) أنظمة عد موضعية وهلا نفس تفسري النظام العشري .
حلساب قيمة العدد يف النظام العشري نطبق القاعدة التالية :
قيمة العدد يف النظام العشري (قيمة العدد العشري) = جمموع حاصل ضرب كل رقم بالوزن املخصص للخانة(املنزلة) اليت يقع فيها
ذلك الرقم داخل العدد .
 مالحظة هامة  :جيب التمييز بني حساب وزن اخلانة وحساب قيمة العدد
ما الفرق بني الرقم والعدد ؟
الرقم  :رمز واحد من الرموز األساسية (  (9, 8,7,6,5,4,3,2,1,0يستخدم للتعبري عن العدد الذي حيتل خانة واحدة
العدد  :املقدار الذي ميثل برقم واحد أو أكثر  ،أو منزلة واحدة أو أكثر
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مالحظة هامة  :كل رقم هو عدد وليس كل عدد رقم
مثال  2,1,0 :هي أرقام وميكن عدها أعدادا .
مثال  235 :عدد وليس رقم ( ألن العدد اذا تكون من أكثر من منزلة فهو عدد وليس رقم ) .
سؤال متهيدي  :صنف كل مما يلي اىل عدد أو رقم .
5

50

9

7

71

298

رقم

عدد

رقم

رقم

عدد

عدد

مترين ( : )1تصور قيمة العدد  212يف النظام العشري .
ترتيب اخلانة (املنزلة)

0

1

2

اسم اخلانة

االحاد

العشرات

املئات

متثيل العدد

2

1

2

أوزان اخلانات بواسطة قوى األساس ()10

100

101

102

=

101 × 1 + 100 × 2

102 × 2 +

=

1×2

10 × 1 +

100 × 2 +

=

2

+

+

10

200

قيمة العدد = (212)10
مترين ( : )2جد قيمة العدد  2653يف النظام العشري
3210
2653
= 102 × 6 + 101 × 5 + 100 × 3

قيمة العدد النهائية

+

103 × 2

=

1× 3

+

1000 × 2 + 100 × 6 + 10 × 5

=

3

+

2000

= (2653)10
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50

+

600

+
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تصور قيمة كل من األعداد االتية يف النظام العشري (أو) جد قيمة كل من األعداد التالية يف النظام العشري ؟
35 -1
10
35
=

100 × 5

+

101 × 3

=

1 × 5

+

10 × 3

5

=

+

30

= (35)10

قيمة العدد النهائية
506 -2
210
506

قيمة العدد النهائية

=

101 × 0 + 100 × 6

+

102 × 5

=

+ 1× 6

10 × 0

+

100 × 5

=

6

+

+

500

=

(506)10

0

879 -3
210
879

قيمة العدد النهائية

=

101 × 7 + 100 × 9

+

102 × 8

=

+ 1× 9

10 × 7

+

100 × 8

=

9

+

70

+

800

=

(879)10
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الدرس الثاني  :النظام الثنائي
علل  /على الرغم من أن النظام العشري هو النظام األكثر استعماال إال انه ال ميكن استخدامه داخل احلاسوب
(صيغة أخرى) يعد النظام الثنائي أكثر أنظمة العد مالئمة لالستعمال داخل احلاسوب .
ألن بناء احلاسوب يعتمد على ماليني من الدوائر الكهربائية اليت تكون إما مفتوحة واما مغلقة لذا دعت احلاجة اىل استخدام
نظام ميكنه التعبري عن هذه احلالة فالنظام الثنائي الذي يتكون من رمزين فقط هما )  ( 1 , 0هو القادر على متثيل هذه
احلالة فالرمز ( )0ميثل دائرة كهربائية مفتوحة والرمز ( )1ميثل دائرة كهربائية مغلقة .

التعبري عن الدوائر الكهربائية باستخدام النظام الثنائي

وضح املقصود بالنظام الثنائي  :هو نظام عد مستخدم يف احلاسوب اساسه  2ويتكون من رمزين فقط هما . 1 , 0
 يسمى كل من هذين الرمزين (  ) 1 , 0رقما ثنائيا ) (Binary Digitalواختصاره Bit
 يتم متثيل أي من الرمزين  1 , 0باستخدام خانة واحدة فقط
وضح املقصود بالبت  :اخلانة ( املنزلة ) اليت حيتلها الرمز داخل العدد الثنائي .
مم يتكون العدد املكتوب يف النظام الثنائي  :من سلسلة من الرموز الثنائية ( )0و ( )1مع اضافة أساس النظام الثنائي ()2
بشكل مصغر من جهة اليمني .
أمثلة توضيحية على طريقة كتابة العدد يف النظام الثنائي
(0)2

(11011)2 (010010)2 (11001)2 (1011)2

(111)2

مالحظة هامة
* لبيان نوع النظام املستخدم عند التعبري عن عدد معني يضاف أساس النظام بشكل مصغر يف اخر العدد  ،ويف حالة
عدم وجود أي رمز حتت العدد يدل ذلك على أن العدد ممثل بالنظام العشري .
* يعد النظام الثنائي أحد األنظمة املوضعية ( مشابه للنظام العشري) .
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ترتيب وأوزان خانات نظام العد الثنائي
ترتيب اخلانة (املنزلة)

0

1

2

3

4

…

اوزان اخلانات بواسطة قوى األساس ()2

20

21

22

23

24

…

اوزان اخلانات باألعداد الصحيحة

1

2

4

8

16

…

رموز النظام العشري وما يكافئها يف النظام الثنائي (العالقة بني النظام الثنائي والنظام العشري)
الرمز يف النظام العشري

املكافئ له يف النظام الثنائي

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

سيتم توضيح عمليات التحويل بني النظامني العشري والثنائي يف الفصل الثاني من هذه الوحدة
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الدرس الثالث  :النظام الثماني والنظام السادس عشر
علل  /سبب استخدام النظام الثنائي داخل احلاسوب  :لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة

علل  /سبب استخدام النظام الثماني والنظام السادس عشر  :ألن استخدام النظام الثنائي داخل احلاسوب لتخزين البيانات
وعنونة مواقع الذكرة كان يتطلب قراءة سالسل طويلة من األرقام الثنائية لذا كان ال بد من استخدام أنظمة أخرى
كالنظامني الثماني والسادس عشر لتسهل على املربجمني استخدام احلاسوب .

وضح املقصود بالنظام الثماني ) : (Octal Systemأحد أنظمة العد املوضعية وأساسه ) (8ويتكون من مثانية رموز هي
) (7,6,5,4,3,2,1,0وتتستخدم هذه الرموز لكتابة األعداد
يف النظام الثماني .

أمثلة توضيحية على طريقة كتابة العدد يف النظام الثماني
(6)8

(101)8

(432)8

(645)8

ترتيب وأوزان خانات نظام العد الثماني
ترتيب اخلانة (املنزلة)

0

1

2

…

اوزان اخلانات بواسطة قوى األساس ()8

80

81

82

…

اوزان اخلانات باألعداد الصحيحة

1

8

64

…
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رموز النظام العشري وما يكافئها يف النظام الثماني (العالقة بني النظامني الثماني و العشري)
الرمز يف النظام العشري

املكافئ له يف النظام الثماني

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

وضح املقصود بالنظام السادس عشر  :أحد األنظمة املوضعية وأساسه ( )16ويتكون من ستة عشر رمزا  ،هي
) (F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0وتستخدم هذه الرموز لكتابة
األعداديف النظام السادس عشر .

أمثلة توضيحية على طريقة كتابة العدد يف النظام االسادس عشر .
(FD5)16

(654)16

(F7B)16

(9BC)16

(A10)16

ترتيب وأوزان خانات نظام العد السادس عشر
ترتيب اخلانة (املنزلة)

0

1

2

…

اوزان اخلانات بواسطة قوى األساس ()8

160

161

162

…

اوزان اخلانات باألعداد الصحيحة

1

16

256

…
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رموز النظام العشري وما يكافئها يف النظام السادس العشر (العالقة بني النظامني السادس عشر والنظام العشري)
الرمز يف النظام العشري

املكافئ له يف النظام السادس عشر

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

A

11

B

12

C

13

D

14

E

15

F
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أسئلة الفصل صفحة ( )21 ، 22من الكتاب املدرسي
السؤال األول  :قارن بني األنظمة العددية من حيث  :أساس كل نظام  ،والرموز املستخدمة فيه وذلك بتعبئة اجلدول االتي :
اسم النظام

أساس النظام

الرموز املستخدمة يف النظام

النظام العشري

10

)(9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

النظام الثنائي

2

)(1,0

النظام الثماني

8

)(7,6,5,4,3,2,1,0

النظام السادس عشر

16

)(F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

السؤال الثاني  :وضح املقصود بكل مما يأتي
 -1النظام العددي  :اجلواب صفحة ()2
 -2النظام العشري  :اجلواب صفحة ()2
 -3النظام الثنائي  :اجلواب صفحة ()6
 -4النظام الثماني  :اجلواب صفحة ()8
 -5النظام السادس عشر  :اجلواب صفحة ()9
السؤال الثالث  :علل كال مما يأتي
 -1يعد النظام الثنائي أكثر أنظمة العد مالئمة لالستعمال داخل احلاسوب  :اجلواب صفحة ()6
 -2يعد النظام العشري أحد أنظمة العد املوضعية  :اجلواب صفحة ()3
السؤال الرابع  :أعط مثالني على أعداد تنتمي لكل من أنظمة العد االتية
النظام الثنائي

(1011)2

(111)2

النظام الثماني

(6)8

(101)8

النظام السادس عشر

(FD5)16

(A10)16
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السؤال اخلامس  :أكتب العدد املكافئ يف النظام العشري  ،لكل رمز من رموز النظام السادس عشر االتية
الرمز يف النظام السادس عشر

املكافئ له يف النظام العشري

A

10

B

11

C

12

D

13

E

14

F

15

السؤال السادس  :حدد اىل أي نظام عد ينتمي كل من األعداد االتية علما بأن العدد الواحد ميكن ان ينتمي اىل أكثر من نظام عد
11

1A

81

520

ثنائي

سادس عشر

عشري

مثاني

سادس عشر

عشري

مثاني

سادس عشر

عشري
سادس عشر
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الفصل الثاني  :التحويالت العددية
الدرس األول  :التحويل من أنظمة العد املختلفة اىل النظام العشري
 يتم التحويل من أي نظام عد اىل النظام العشري باتباع اخلطوات التالية
 -1رتب خانات (منازل) العدد مبدئا من اليمني اىل اليسار تصاعديا من  ... 2,1,0اخل
 -2طبق القاعدة التالية :
قيمة العدد = جمموع حاصل ضرب كل رقم بالوزن املخصص للخانة (املنزلة) اليت يقع فيها ذلك الرقم داخل العدد
جيب االنتباه اىل أساس النظام املراد التحويل منه .
مترين  :حول (جد قيمة ) كل من األعداد التالية اىل النظام العشري (أو) جد املكافئ لكل من األعداد التالية يف النظام العشري
(10111)2 -1
43210
10111
= 23 × 0 + 22 × 1 + 21 × 1 + 20 × 1

+

24 × 1

8×0

+

16 × 1

0

+

16

= 2× 1 + 1× 1
=
(10111)2

1

+

+

2

+ 4×1
+

4

+

(23)10

=

(110110)2 -2
543210
110110
= 23 × 0 + 22 × 1 + 21 × 1 + 20 × 0

+

25 × 1 + 24 × 1

8× 0

+

32 × 1 + 16 × 1

0

+

=2×1 + 1×0
=
= (110110)2

0

+

2

+

+ 4× 1

+

+

4

(54)10

15

16

+

32
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مجيع الفروع

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

(43)8 -3
10
43
= 81 × 4 + 80 × 3
=
=
(43)8

8 ×4 +

1× 3

+

3

32

= (35)10

(320)8 -4
210
320
=

80 × 0

=

1× 0

=
= (320)8

+ 81 × 2 +
8×2 +
+

0

16

82 × 3

64 × 3 +
+

192

(208)10

(BA)16 -5
10
B A
= + 160 × A
=
=

راجع جدول رموز النظام السادس عشر وما

= (BA)16

يكافئها في النظام العشري لتجد أن
A = 10
B = 11

16

161 × B

16 × 11 + 1 × 10
10

+

(186)10

176
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

(10A)16 -6
210
10A
=

160 × A

=

1 × 10

=

10

= (10A)16

+ 161 × 0 +
16 × 0 +
+

(266)10

جد املكافئ العشري لكل من االعداد االتية
(11000)2 -1

اجلواب 

= (11000)2

(24)10

(111110)2 -2

اجلواب (62)10 = (111110)2 
17

0

162 × 1

256 × 1 +
+

256

علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

(654)8 -3

اجلواب (428)10 = (654)8 
(421)8 -4

اجلواب (273)10 = (421)8 
(99)16 -5

اجلواب (153)10 = (99)16 
(F7B)16 -6

اجلواب (3963)10 = (F7B)16 
18

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

الصف الثاني الثانوي

علوم احلاسوب

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

0546996970

الدرس الثاني :التحويل من النظام العشري إىل أنظمة العد املختلفة
 للتحويل من النظام العشري اىل أي نظام عد آخر نقوم بقسمة العدد العشري على أساس النظام املطلوب قسمة صحيحة .
 إذا كان ناتج القسمة صفر نتوقف وإذا كان ناتج القسمة غري ذلك نستمر اىل أن حنصل على ناتج قسمة صفر .
 جيب االحتفاظ بباقي القسمة يف كل خطوة نقوم بها وحنصل على اجلواب النهائي بقراءة بواقي القسمة من اليمني اىل اليسار .

 القسمة الصحيحة هي القسمة التي تعطينا الناتج بدون كسور ولعمل القسمة الصحيحة نقوم بعمل قسمة طويلة كالمعتاد
وعند الحصول على باقي أقل من المقسوم عليه نوقف القسمة وال نضع فاصلة وصفر كما في القسمة الحقيقية ؟
 عند اجراء قسمة صحيحة لعدد صغير على عدد أكبر منه يكون الناتج فورا صفر والباقي هو البسط .

مترين  :جد قيمة كل من األعداد التالية يف النظام الثنائي
(17)10 -1
17

8

4

2

1

2

2

2

2

2

ناتج القسمة

8

4

2

1

0

الباقي

1

0

0

0

1

عملية القسمة

من اليمني اىل اليسار

قراءة العدد الناتج
إذن :

توقف

(10001)2 = (17)10

(36)10 -2
36

18

9

4

2

1

2

2

2

2

2

2

ناتج القسمة

18

9

4

2

1

0

الباقي

0

0

1

0

0

1

عملية القسمة

قراءة العدد الناتج
إذن :

من اليمني اىل اليسار
(100100)2 = (36)10
19

توقف

علوم احلاسوب

مجيع الفروع

الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مترين  :جدمكافئ كل من األعداد التالية يف النظام الثماني
(89)10 -1
89

11

1

8

8

8

ناتج القسمة

11

1

0

الباقي

1

3

1

عملية القسمة

من اليمني اىل اليسار

قراءة العدد الناتج
إذن :

توقف

(131)8 = (89)10

(222)10 -2
222

27

3

8

8

8

ناتج القسمة

27

3

0

الباقي

6

3

3

عملية القسمة

قراءة العدد الناتج
إذن :

من اليمني اىل اليسار
(336)8 = (222)10

20

توقف
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الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

مترين  :جدمكافئ كل من األعداد التالية يف النظام السادس عشر
(79)10 -1
عملية القسمة

79

4

16

16

ناتج القسمة

4

0

الباقي

15

4

من اليمني اىل اليسار

قراءة العدد الناتج
إذن :

توقف

تذكر أن ال  15ميثلها الرمز F

(4F)16 = (79)10

(210)10 -2
210

13

16

16

ناتج القسمة

13

0

الباقي

2

13

عملية القسمة

قراءة العدد الناتج
إذن :

توقف

من اليمني اىل اليسار

تذكر أن ال  13ميثلها الرمز D

(D2)16 = (210)10

21
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع
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 )1حول األعداد االتية اىل النظام الثنائي
(94)10

(137)10

اجلواب (1011110)2 = (94)10 

اجلواب (10001001)2 = (137)10 

 )2جد املكافئ الثماني لكل من األعداد االتية
(72)10

(431)10

اجلواب (110)8 = (72)10 

اجلواب (657)8 = (431)10 

 )3جد قيمة كل من األعداد التالية يف النظام السادس عشر
(453)10

(67)10

اجلواب (1C5)16 = (453)10 

اجلواب (43)16 = (67)10 
22

علوم احلاسوب

مجيع الفروع

الصف الثاني الثانوي

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

الدرس الثالث  :التحويل بني األنظمة الثنائي والثماني والسادس عشر
يتم حتويل العدد من النظامني الثماني والسادس عشر اىل النظام الثنائي بطريقتني
الطريقة األوىل ( التقليدية)  )1 :حتويل العدد اىل النظام العشري ( باستخدام الضرب واجلمع )  ...كما تعلمت سابقا
 )2حتويله اىل النظام الثنائي (باستخدام القسمة على  ... ) 2كما تعلمت سابقا
الطريقة الثانية ( املباشرة)  :استبدال كل رقم من أرقام النظام الثماني مبا يكافئه يف النظام الثنائي واملكون من ثالثة أرقام حسب
اجلدول الذي يبني رموز النظام الثماني وما يكافئها يف النظام الثنائي كما ميكن استبدال كل رقم من
أرقام النظام السادس عشر مبا يكافئه يف النظام الثنائي واملكون من أربعة أرقام حسب اجلدول الذي يبني
رموز النظام السادس عشر وما يكافئها يف النظام الثنائي .
جد قيمة  (67)8يف النظام الثنائي
الطريقة املباشرة ( من اجلدول مباشرة)

الطريقة التقليدية

7

 -1حنول العدد اىل النظام العشري
10

110 111

67

(67)8

=

81 × 6 + 80 × 7

=

8 ×6 +

1× 7

+

=

7

=

(55)10

48

بين النظام الثماني والسادس عشر
علل  /يمكن التحويل من النظامين الثماني والسادس

13

6

3

1

عشر الى النظام الثنائي وبالعكس دون المرور

2

2

2

بالنظام العشري

1

0

1

1

55

27

2

2

2

ناتج

27

13

6

3

باقي

1

1

1

0

= (55)10

(110111)2 = (67)8

الحظ أن الطريقة األولى طويلة الجراء عملية التحويل

 -2حنول العدد  (55)10اىل النظام الثنائي
قسمة

6

(110111)2

بسبب وجود ارتباط وثيق بين هذه األنظمة  ،فأساس
النظام الثماني هو) (8ويساوي )= 8

النظام السادس عشر هو ) (16ويساوي
أي أنهما من مضاعفات النظام الثنائي .

23

(23

وأساس

)(24=16
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الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

ميكن حتويل العدد من النظام الثنائي اىل النظام الثماني كما يلي :
 -1تقسيم العدد الثنائي اىل جمموعات حبيث تتكون كل جمموعة من ثالثة أرقام بدءا من ميني العدد .
 -2إذا كانت اجملموعة األخرية غري مكتملة نضيف أصفارا يف نهايتها ؛ كي تصبح مكونة من ثالثة أرقام .
 -3استبدل كل جمموعة مبا يكافئها يف النظام الثماني .
رموز النظام االثماني وما يكافئها يف النظام الثنائي (العالقة بني النظامني الثماني و الثنائي)
الرمز يف النظام الثماني

املكافئ له يف النظام الثنائي

0

000

1

001

2

010

3

011

4

100

5

101

6

110

7

111

مترين  :حول العدد  (10101110)2اىل النظام الثماني
تقسيم العدد اىل جمموعات كل جمموعة تتكون من  3أرقام

110

101

10

اكمال اجملموعة األخرية اليت حتتوي على رقمني باضافة أصفار

110

101

010

استبدال كل جمموعة بالرقم املكافئ هلا يف النظام الثنائي

6

5

2

(256)8 = (10101110)2

24

علوم احلاسوب
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

مترين  :جد قيمة العدد  (1011101)2يف النظام الثماني

(10111101)2

101

011

1

101

011

001

5

3

1

= (135)8

مترين  :حول العدد  (357)8اىل مكافئه الثنائي
7

5

3

111

101

011

(011101111)2 = (357)8

مترين  :جد قيمة العدد  (777)8يف النظام الثنائي
7

7

7

111

111

111

(111111111)2 = (777)8
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

ميكن حتويل العدد من النظام الثائي اىل النظام السادس عشر كما يلي :
 -1تقسيم العدد الثنائي اىل جمموعات حبيث تتكون كل جمموعة من أربعة أرقام بدءا من ميني العدد .
 -2إذا كانت اجملموعة األخرية غري مكتملة نضيف أصفارا يف نهايتها ؛ كي تصبح مكونة من أربعة أرقام .
 -3استبدل كل جمموعة مبا يكافئها يف النظام السادس عشر.
رموز النظام السادس عشر وما يكافئها يف النظام الثنائي (العالقة بني النظامني السادس عشر والنظام الثنائي)
الرمز يف النظام السادس عشر

املكافئ له يف النظام الثنائي

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

A

1010

B

1011

C

1100

D

1101

E

1110

F

1111
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مترين  :حول العدد  (101001011)2اىل مكافئه السادس عشر
تقسيم العدد اىل جمموعات كل جمموعة تتكون من  4أرقام

0100 1011

اكمال اجملموعة األخرية اليت حتتوي على رقم باضافة أصفار

0100 1011

استبدال كل جمموعة بالرقم املكافئ هلا يف النظام السادس عشر

B

4

1
0001
1

(14B)16 = (101001011)2
مترين  :حول العدد  (1010111110)2اىل مكافئه السادس عشر
1110

1011

10

1110

1011

0010

E

B

2

(2BE)16 = (1010111110)2

لتحويل العدد من النظام السادس عشر اىل النظام الثنائي استبدل كل رمز من رموز النظام السادس عشر مبا
يكافئه يف النظام الثنائي واملكون من أربعة خانات
مترين  :حول العدد  (AB3)16اىل مكافئه الثنائي
3
0011

مترين  :جد مكافئ العدد  (AFF)16اىل النظام الثنائي
F

B

A

1011

1010

(10101011 0011)2 = (AB3)16
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1111

F

A

1111

1010

(10101111 1111)2 = (AFF)16
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 )1جد قيمة كل من األعداد التالية يف النظام الثماني
ب(101011111)2 .

أ(11110101)2 .

اجلواب (537)8 = (101011111)2 

اجلواب (365)8 = (11110101)2 
 )2جد قيمة كل األعداد التالية يف النظام الثنائي

ب(654)8 .

أ(165)8 .

اجلواب (110101100)2 = (654)8 

اجلواب (001110101)2 = (165)8 
 )3جد املكافئ السادس عشر لكل من األعداد التالية

ب(11110111010)2 .

أ(110011011111)2 .

اجلواب (CDF)16 = (110011011111)2 

اجلواب (7BA)16 = (11110111010)2 

 )4جد قيمة كل من األعداد االتية يف النظام الثنائي
ب(EF3)16 .

أ(8CA)16 .

اجلواب (111011110011)2 = (EF3)16 

اجلواب (100011001010)2 = (8CA)16 
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

لديك العدد  (101101101)2واملطلوب :
 -1حول العدد اىل النظام الثماني ثم اىل النظام العشري
 -2حول العدد اىل النظام السادس عشر ثم اىل النظام العشري
 -3ماذا تالحظ ؟
احلل :
  (555)8 = (101101101)2 )1من اجلدول مباشرة
نقوم بتحويل  (555)8اىل النظام العشري كما تعلمنا سابقا
210
555

(555)8

=

80 × 5

=

1× 5

=

5

+ 81 × 5 +
8×5 +
+

40

82 × 5

64 × 5 +
+

320

(365)10

=

  (16D)16 = (101101101)2 )2من اجلدول مباشرة
210
16D
= 162 × 1 + 161 × 6 + 160 × D
= 256 × 1 + 16 × 6 + 1 × 13
=
(16D)8

13

=

 )3نالحظ أن الناتج الذي حصلنا عليه يف النظام العشري متساوي يف كال احلالتني .

29

+
(365)10

96

+

256
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

أسئلة الفصل صفحة (  ) 41 ، 42من الكتاب املدرسي
 -1جد مكافئ كل من األعداد اآلتية يف النظام العشري :
أ(11)10= (1011)2 -

ب(66)10= (102)8 -

ج(425)16= (1A9)16 -

د(58)10= (111010)2 -

(511)10= (777)8 -

و(257)16 = (101)16 -

ز(16)10= (10000)2 -

ح(190)10= (276)8 -

ط(2748)16= (ABC)16 -

 -2جد قيمة كل من األعداد التالية يف النظام الثنائي :
أ(83)10 .

(1010011)2

ب(496)10 .

(111110000)2

ج(780)10 .

(1100001100)2

 -3حول كل من األعداد االتية اىل النظام الثماني:
أ(1)10 .

(1)8

ب(123)10 .

(173)8

ج(519)10 .

(1007)8
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

 -4جد املكافئ السادس عشر لكل من األعداد االتية :
(98)10

(62)16

ب.

(567)10

(237)16

ج.

(213)10

(D5)16

أ.

 -5حول كل من األعداد االتية اىل النظام الثماني :
(111011110)2

(736)8

ب(100001000)2 .

(410)8

ج(101010111001)2 .

(5271)8

أ.

 -6جد قيمة األعداد الثنائية االتية يف النظام السادس عشر:
(8D)16

أ(10001101)2 .
ب(110101)2 .

(35)16

ج(101111000010)2 .

(BC2)16

 -7أكمل اجلدول االتي
الرمز

املكافئ

(31)8

(011001)2

(765)8

(111110101)2

(420)8

(100010000)2

(E51)16

(111001010001)2

(B4D)16

(101101001101)2

(7AF)16

(011110101111)2
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الفصل الثالث  :العمليات احلسابية يف النظام الثنائي
 تنفذ العمليات احلسابية يف النظام الثنائي بشكل مشابه لتنفيذها يف النظام العشري .
علل  /تنفيذ العمليات احلسابية يف النظام الثنائي أسهل من تنفيذها يف النظام العشري .
ألن النظام الثنائي يتكون من رقمني فقط هما ) (1,0واساسه 2

 ميكن إجراء عمليات اجلمع والطرح والضرب يف النظام الثنائي .
 تنفذ عملية اجلمع والطرح والضرب على النظام الثنائي ابتداء من جهة اليمني إىل اليسار .

أوال  :عملية اجلمع
تنفذ عملية اجلمع باتباع القواعد التالية
0= 0+ 0

1=1+ 0

1=0+ 1

 0 = 1 +1وحيمل الرقم  1اىل اخلانة التالية (  0وباليد )1

 10 = 1+1تقرأ اثنان وليس عشرة

1
مالحظات هامة قبل البدء بعملية اجلمع يف النظام الثنائي
 -1تنفذ عملية اجلمع على عددين ثنائيني صحيحني موجبني فقط
 -2التأكد أن عدد املنازل للعددين متساوية وإذا مل تكن متساوية نضيف أصفار اىل يسار العدد ذي املنازل األقل حتى يتساوى
عدد منازل العددين .
 -3ميكن التأكد من احلل يف أي عملية حسابية على النظام الثنائي بتحويل األعداد اىل النظام العشري واجراء العملية احلسابية
 -4إذا كانت) (1+1+1فإن الناتج يكون ) (1والرقم احملمول يكون ). (1
 -5إذا كانت) (1+1+1+1فإن الناتج يكون ) (0والرقم احملمول يكون ). (10
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 -1جد ناتج اجلمع للعددين  (011)2و (111)2
النظام الثنائي

التحقق من احلل يف النظام العشري

1 1

+

الرقم احملمول

0 1 1

العدد األول

3

1 1 1

العدد الثاني

7

النتيجة

10

1 0 1 0

 -2إمجع للعددين  (1111111)2و (1110010)2
التحقق من احلل يف النظام العشري

النظام الثنائي

1 1 1 1 1 1
0
+

1
114

1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1

127

+

241

1 1 1 1 0 0 0 1

 -3أوجد قيمة  Zيف املعادلة االتية Z = (110101)2 + (1011)2
النظام الثنائي

التحقق من احلل يف النظام العشري

1 1 1 1 1 1
53

1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1 +
+

1 1

+

1 0 0 0 0 0 0

11
64

Z = (1000000)2
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ثانيا  :عملية الطرح
تنفذ عملية الطرح باتباع القواعد التالية
0= 1- 1

1=0- 1

0=0- 0

( 1 = 1 - 0نستلف من اخلانة التالية)

مالحظات هامة قبل البدء بعملية الطرح يف النظام الثنائي
 -1تنفذ عملية الطرح على عددين ثنائيني صحيحني موجبني فقط
 -2أن يكون العدد املطروح أقل من العدد املطروح منه.
 -3احلل بطريقة املتتمة األوىل ) (1,Sأو املتممة الثانية ) (2,Sغري معتمدة  ( ......راجع الكتاب صفحة )46
 -4التأكد أن عدد املنازل للعددين متساوية وإذا مل تكن متساوية نضيف أصفار اىل يسار العدد ذي املنازل األقل حتى يتساوى
عدد منازل العددين .

 -1عملية االستالف يف النظام الثنائي مشابهة متاما لعملية االستالف يف النظام العشري
 -2اذا كانت اخلانة األوىل هي ) (0والثانية هي ) (1؛ فإننا نستلف من اخلانة )(1
 -3إذا كانت اخلانة األوىل ) (0والثانية ) (0والثالثة ) (1نستلف من اخلانة الثالثة وهكذا
 -4عند االستالف اخلانة ) (0تصبح ) (10واخلانة ) (1تصبح )(0
 -5تذكر أن (10) 2تكافئ العدد  2يف النظام العشري
توضيح 1 = 1 - 2  1= 1 - (10)2 :
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 -1جد ناتج طرح العدد  (010)2من العدد (111)2
النظام الثنائي

-

التحقق من احلل يف النظام العشري

1 1 1

العدد األول

0 1 0

العدد الثاني

1 0 1

النتيجة

7
-

2
5

 -2جد ناتج طرح العدد  (110010)2من (11001)2
p

التحقق من احلل يف النظام العشري

النظام الثنائي

10
0 0 10

4 10

10

1 1 0 0 1

50

0 1 1 0 0 1

25 -

0 1 1 0 0 1

25

0
-

0

 -3أوجد قيمة  Xيف املعادلة االتية X = (1010)2 - (0011)2
النظام الثنائي

10

التحقق من احلل يف النظام العشري

1

0 10 0 10
10

1 0 1 0
0 0 1 1 -

-

0 1 1 1

3
7

Z = (1000000)2
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

ثالثا  :عملية الضرب
تنفذ عملية الضرب باتباع القواعد التالية
0=0× 0

1 =1× 1

0=0× 1

0 =1× 0

مالحظة ( : )1تنفذ عملية الضرب على أساس أن العددين املضروبني يتكونان حبد أقصى من ثالثة أرقام ( خانات أو منازل ) .
مالحظة ( : )2ميكن التأكد من صحة احلل وذلك بتحويل كل من العدد االول والثاني والنتيجة اىل النظام العشري .
مالحظة ( : )3نتبع نفس قواعد الضرب املستخدمة يف النظام العشري .
جد ناتج الضرب للعددين (10)2 ، (101)2

×

جد ناتج الضرب للعددين (101)2 ، (111)2

1 0 1

×

1 0

1 1 1
0 1

1
1 1 1

0 0 0
1 1 1

1 0 1

0 0 0

1 0 1 0

1 1 1
التحقق من صحة احلل

1 0 0 0 1 1

النظام الثنائي

×

(101)2
(10)2
(1010)2

النظام العشري

×

التحقق من صحة احلل

(5)10
(2)10

النظام الثنائي

(10)10

(111)2

×

(101)2

(100011)2
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متارين
 -1جد ناتج اجلمع يف كل مما يأتي ؛ باستخدام النظام الثنائي :
أ(1111)2 + (1110)2 -

ب(28)10 + (13)10 -

اجلواب 11101 

بعد التحويل اىل النظام الثنائي يكون الناتج
101001

 -2باستخدام الطرح الثنائي نفذ كل مما يلي
أ -اطرح  (111)2من (1011)2

اجلواب 0100 

ب -اطرح  (28)10من (13)10

بعد التحويل اىل النظام الثنائي يكون الناتج
01111

 -3باستخدام الضرب الثنائي نفذ كل مما يلي
أ(101)2 × (100)2 -

ب(6)10 × (7)10 -

بعد التحويل اىل النظام الثنائي يكون الناتج
اجلواب 10100 

101010
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 -4جد ناتج اجلمع يف كل مما يأتي
ب-

أ-

+

1 1 1 0

+

1 1 0 1
110 1 1

ج-

1 0 1 0 0 1
1 1 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0

د-
1 1 1 1 1 0

+

+

1 0 1 1
10 0 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0

 -5جد ناتج الطرح يف كل مما يأتي
ب-

أ-

-

1 1 1 1 0

-

1 0 1 1 1
0 0 1 1 1

ج-

1 1 0 1 0
1 0 1
1

1 0 1 0

د-
1 1 1 1 1

-

1 1 0 1 1

-

1 0 1 0 1
0 1 0 1 0

1 1 1 1
0 1 1 0 0
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 -6باستخدام الضرب الثنائي جد ناتج كل مما يأتي :
ب-

أ-
1 1 1

×

1 0 0

×

1 1

1 1 0

اجلواب 10101 

اجلواب 11000 

ج-

د-

×

1 1 1

×

1 1 1

اجلواب 110001 

1 1 0
1 1 0

اجلواب 100100 
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أسئلة الوحدة األوىل صفحة ( )52 ، 51من الكتاب املدرسي
 -1أكمل الفراغ يف كل مما يلي
أ -يعود االختالف يف أمساء األنظمة العددية إىل  :اختالف عدد الرموز املسموح باستخدامها يف كل نظام .
ب -نظام العد األكثر استخداما هو  :النظام العشري .
ج -أساس النظام العشري هو  10والثنائي هو  2والثماني هو  8السادس عشر هو 16
د -وزن املنزلة يف أي نظام عددي يساوي ( :أساس نظام العد)

ترتيب اخلانة

 متثل األعداد يف النظام العشري بوساطة  :قوى األساس 10و -يتكون العدد املكتوب يف النظام الثنائي من  :سلسلة من الرموز الثنائية ) (0و ) (1مع اضافة أساس النظام الثنائي )(2

بشكل مصغر يف اخر العدد من جهة اليمني .
ز -يف حالة عدم وجود أي رمز حتت العدد فإن ذلك يدل علة أن العدد ممثل بالنظام  :العشري .
ح -استخدم النظامان الثماني والسادس عشر لتسهل  :على املربجمني استخدام احلاسوب .
ط -رموز النظام الثماني هي . (7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0) :
ي –نظام العد املستخدم يف احلاسوب هو  :النظام الثنائي .
 -2قم بعمليات التحويل املناسبة لكل من األعداد اآلتية
النظام الثنائي

النظام الثماني

النظام العشري

(11111)2

(37)8

(31)10

(100100)2

(44)8

(36)10

(111101)2

(75)8

(61)10

 -3جد ناتج كل من التعابري العالئقية التالية ( يف هذا النوع من األسئلة نقوم بتحويل االنظمة لتصبح يف النظام العشري ثم نقارن )

أ-

  (13)10 < (23)8صواب

ب (FE)16 = > (251)10 -

خطأ

ج  (1110101)2 = (271)10 -خطأ
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Artificial Intelligence/Al

عزيزي الطالب
في حال واجهتك أي مشكلة عند حل أي سؤال أو أردت االستفسار عن أي
معلومة ال تتردد بالتواصل معي وستحصل على االجابة فورا .
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الفصل األول  :الذكاء اإلصطناعي وتطبيقاته
علل  /شرع الباحثون يف جمال علوم احلاسوب يف حماولة حماكاة سلوكيات العقل البشري واجياد أنظمة مشابهة يف
طريقة معاجلتها هلذه السلوكيات
ألن القدرات العقلية اليت ميتلكها االنسان واليت متيزه عن غريه من الكائنات احلية حريت العلماء يف كيفية معاجلة
العقل البشري هلا وكذلك القدرة على التعلم والتفكري وحل املشكالت .
علل  /جلأ اإلنسان إىل إجياد ودراسة مناذج حاسوبية حتاكي قدرة العقل البشري على التفكري والتصرف كما يتصرف
االنسان يف مواقف معينة ولو بشكل حمدود (او) علل  /جلأ االنسان اىل استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي
بسبب تطور العامل الرقمي واحلاسوب يف عصرنا أصبح من الضروري جماراة هذا التطور لالستفادة منه وإجياد احللول
اليت تناسب أعقد املشكالت .

الدرس األول :مفهوم الذكاء االصطناعي
علل  /شرع اخلرباء يف دراسة القدرات العقلية لالنسان وكيفية تفكريه  ،وحماولة حماكاتها عن طريق احلاسوب
إلنتاج بعض صفات الذكاء من قبل اآللة فيما يعرف بالذكاء االصطناعي .
احملاكاة  :تقليد أو متثيل ألحداث أو عمليات من واقع احلياة كي يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكشاف اسرارها والتعرف إىل
نتائجها احملتملة عن قرب .
تعريف الذكاء االصطناعي  :علم من علوم احلاسوب  ،خيتص بتصميم ومتثيل وبرجمة مناذج حاسوبية يف جماالت
احلياة املختلفة حتاكي يف عملها طريقة تفكري اإلنسان وردود أفعاله يف مواقف معينة .
للذكاء االصطناعي قوانني تستخدم بعد دراسة خصائص الذكاء االنساني  ،وحماكاة بعض عناصره .
متى تستخدم قوانني الذكاء االصطناعي ............................................................... :
 تعد أحباث الذكاء االصطناعي حماوالت الكتشاف مظاهر ذكاء االنسان اليت ميكن حماكاتها اليا ووصفها وقد عرف بعض
الباحثني يف هذا اجملال أربع منهجيات يقوم عليها موضوع الذكاء االصطناعي أذكرها
(أو أذكر أربع منهجيات يقوم عليها موضوع الذكاء االصطناعي ؟
أ -التفكري كاالنسان

ب -التصرف كاالنسان

ج -التفكري منطقيا
42
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اختبارات علم الذكاء االصطناعي
اختبار تورينغ ( وضح مبدأ عمل اختبار تورينغ )
صمم العامل االجنليزي االن تورينغ اختبارا يدعى اختبار تورينغ ) (Turing Testعام  1952حيث يقوم هذا االختبار
عن طريق جمموعة من األشخاص احملكمني بتوجيه جمموعة من األسئلة الكتابية اىل برنامج حاسوبي مدة زمنية حمددة
فإذا مل يستطع  %32من احملكمني متييز من يقوم باالجابة (انسان أم برنامج ) فإن الربنامج يكون قد جنح يف االختبار
ويوصف بأنه برنامج ذكي أو أن احلاسوب حاسوب مفكر .
ما هو أول برنامج حاسوبي للذكاء االصطناعي متكن من اجتياز اختبار تورينغ ألول مرة ؟
يوجني غوستمان عام . 2214
وضح املقصود بربنامج يوجني غوستمان  :هو برنامج حاسوبي لطفل من أوكرانيا عمره  13عاما متكن حيث
استطاع أن خيدع  %33من حماوريه مدة  5دقائق ومل مييزوا أنه برنامج بل ظنوا أنه إنسان .

الواجهة الرئيسية لربنامج (يوجني غوستمان )

أذكر ثالثا من أهداف الذكاء االصطناعي
 -1إنشاء أنظمة خبرية تظهر تصرفا ذكيا  ،قادرة على التعلم واالدارة وتقديم النصيحة ملستخدميها .
 -2تطبيق الذكاء االنساني يف اآللة عن طريق انشاء أنظمة حتاكي تفكري وتعلم وتصرف االنسان .
 -3برجمة االالت لتصبح قادرة على معاجلة املعلومات بشكل متواز حيث يتم تنفيذ أكثر من امر يف وقت واحد يف
أثناء حل املسائل وهي الطريقة األقرب اىل طريقة تفكري االنسان .
43

علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

سؤال  :ما اللغات املستخدمة يف الذكاء االصطناعي (أو) يوجد لغات برجمة خاصة بالذكاء االصطناعي أذكر اثنتني منها
 -1لغة الربجمة لسب ( ، )Lispلغة معاجلة اللوائح .
 -2لغة الربجمة برولوغ ( ، )Prologلغة الربجمة باملنطق
سؤال  :وضح مبثال كيف ختتلف برامج الذكاء االصطناعي عن الربامج التقليدية
(أو) ختتلف برامج الذكاء االصطناعي عن الربامج التقليدية يف عدة نواح  /أعط مثال على ذلك
ال تستطيع أن تطلق على برنامج يقوم حبل مسألة تربيعية أنه من ضمن برامج الذكاء االصطناعي ؛ ألنه يتبع
خوارزمية حمددة اخلطوات للوصول اىل احلل .
سؤال  :أذكر مخسا من مميزات برامج الذكاء االصطناعي
 -3القدرة على التعلم أو تعلم االلة

 -1متثيل املعرفة

 -2التمثيل الرمزي

 -4التخطيط

 -5التعامل مع البيانات غري املكتملة أو غري املؤكدة

سؤال  :من مميزات برامج الذكاء االصطناعي متثيل املعرفة وضح ذلك (أو) وضح املقصود بتمثيل املعرفة ؟
يعين تنظيمها وترميزها وختزينها إىل ما هو موجود يف الذاكرة
يتطلب بناء برامج الذكاء االصطناعي كميات هائلة من املعارف اخلاصة مبجال معني  ،والربط بني املعارف املتوافرة
والنتائج
أذكر اثنتني من متطلبات بناء برامج الذكاء االصطناعي ؟
...................................................................................................... -1
...................................................................................................... -2
سؤال  :من مميزات برامج الذكاء االصطناعي التمثيل الرمزي وضح ذلك (أو) وضح املقصود بالتمثيل الرمزي ؟
تتعامل برامج الذكاء االصطناعي مع البيانات الرمزية (األرقام واحلروف والرموز)  ،اليت تعرب عن املعلومات بدال
من البيانات الرقمية (املمثلة بالنظام الثنائي) عن طريق عمليات املقارنة املنطقية والتحليل .
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من مميزات برامج الذكاء االصطناعي التعلم أو تعلم االلة وضح ذلك (أو) وضح املقصود بالتعلم أو تعلم االلة ؟
قدرة برنامج الذكاء االصطناعي على التعلم آليا عن طريق اخلربة املخزنة داخله
وضح كيف ميكن لربنامج الذكاء االصطناعي التعلم اليا عن طريق اخلربة املخزنة داخله ؟
علل  /ميكن لربنامج الذكاء االصطناعي التعلم اليا عن طريق اخلربة املخزنة داخله ؟
قدرته على اجياد منط معني عن طريق عدد من املدخالت  ،أو تصنيف عنصر اىل فئة معينة بعد تعرفه عددا من العناصر
املشابهة .
من مميزات برامج الذكاء االصطناعي التخطيط وضح ذلك (أو) وضح املقصود بالتخطيط ؟
قدرة برنامج الذكاء االصطناعي على وضع أهداف والعمل على حتقيقها والقدرة على تغيري اخلطة اذا اقتضت احلاجة اىل ذلك
من مميزات برامج الذكاء االصطناعي على التعامل مع البيانات غري املكتملة أو غري املؤكدة وضح ذلك ؟
وضح املقصود بالتعامل مع البيانات غري املكتملة أو غري املؤكدة ؟
قدرة برامج الذكاء االصطناعي على اعطاء حلول مقبولة حتى لو كانت املعلومات لديها غري مكتملة أو غري مؤكدة .
من مميزات برامج الذكاء االصطناعي التعامل مع البيانات غري املكتملة أو غري املؤكدة  ،أعط مثال على ذلك ؟
قدرة برنامج تشخيص أمراض على إعطاء تشخيص حلالة مرضية طارئة من دون احلصول على نتائج التحاليل الطبية كاملة
تطبيقات الذكاء االصناعي

الروبوت
الذكي

األنظمة
الخبيرة

الشبكات
العصبية

األنظمة
البصرية

معالجة اللغات
الطبيعية
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الدرس الثاني :علم الروبوت
 إذا نظرت حولك  ،ستالحظ الكثري من االالت واالجهزة االلكرتونية اليت تقدم لك اخلدمات الكثرية على نظاق
شخصي واليت أصبح من الصعب عليك حصرها .
 اذا حبثت عن اآلت إلكرتونية تقدم خدمات يف جماالت احلياة املختلفة فإن كلمة روبوت ستكرر بشكل كبري يف
أثناء البحث .

مفهوم علم الروبوت
من اين اشتقت كلمة كلمة روبوت لغويا  :من الكلمة التشيكية روبوتا ( ، )Robotaاليت ظهرت ألول مرة يف
مسرحية للكاتب املسرحي التشيكي (كارل تشابيك ) يف عام 1922م وتعين (العمل االجباري) أو ( السخرة)
يعود فضل اجياد كلمة روبوت اىل األدب ومل يكن لعلم احلاسوب أي عالقة بإجياد الكلمة .
انتشرت فكرة االالت منذ عام  1922يف خيال العلماء وأفالم اخليال العلمي وقدمت الكثري من التصورات عن سيطرة
االلة والروبوتات على حياة االنسان وفتح ذلك اجملال أمام العلماء واملخرتعني البتكار وتصميم الكثري من االالت اليت
تنفذ أعماال خمتلفة تتعدد جماالتها .
تعريف علم الروبوت  :العلم الذي يهتم بتصميم وبناء وبرجمة الروبوتات لتتفاعل مع البيئة احمليطة وهو أكثر تقنيات
الذكاء االصطناعي تقدما من حيث التطبيقات اليت تقدم فيها حلول للمشكالت .
تعريف الروبوت  :آلة (الكرتو -ميكانيكية) تربمج بواساطة برامج حاسوبية خاصة من قبل االنسان ؛ للقيام بالعديد
من االعمال اخلطرة والشاقة والدقيقة خاصة .
علل  :يربمج الروبوت بوساطة برامج حاسوبية خاصة من قبل االنسان .......................................... :
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تاريخ نشأة علم الروبوت
ظهرت فكرة الروبوت يف العصور القدمية قبل امليالد  ،وذلك من خالل تصميم آالت أطلق عليها انذاك (االت ذاتية احلركة)

اجلدول التالي يوضح تاريخ نشأة الروبوت
القرن التاسع عشر

القرن الثاني عشر والثالث عشر للميالد
قام العامل املسلم امللقب ب(اجلزري) أحد أعظم املهندسني

مت ابتكار دمى الية يف اليابان قادرة على تقديم الشاي أو

وامليكانيكني واملخرتعني املسلمني  ،وصاحب كتاب (معرفة احليل

اطالق السهام أو الطالء وتدعى (العاب كاراكوري)

اهلندسية ) ،بتصميم ساعات مائية واالت أخرى وانتاجها  ،مثل
الة لغسل اليدين تقدم الصابون واملناشف اليا ملستخدميها
منذ العام 2222

مخسينات وستينات القرن املاضي
ظهر مصطلح الذكاء االصطناعي وصمم أول نظام خبري حلل

ظهر اجليل اجلديد من الروبوتات اليت تشبه يف تصميمها

مشكالت رياضية صعبة  ،كما صمم أول ذراع روبوت يف

جسم االنسان وأطلق عليها اسم االنسان االلي ،

الصناعة

استخدمت يف أحباث الفضاء من قبل وكالة ناسا

ورقة عمل على تاريخ نشأة الروبوت
)1

ما هو اسم الكتاب الذي ألفه اجلزري .......................................................................... :

)2

أذكر اثنني من اخرتاعات اجلزري ............................................................................. :

)3

أعط مثاال على الة قام اجلزري باخرتاعها ...................................................................... :

)4

وضح املقصود بألعاب كاراكوري ............................................................................. :

)5

أذكر ثالثا من األمور اليت تقوم بها الدمى االلية اليت مت ابتكارها يف اليابان ( ألعاب كاراكوري) يف القرن التاسع عشر :
أ)  .............................ب)  ..................................ج) ................................

)6

يف أي فرتة زمنية ظهر مصطلح الذكاء االصطناعي ............................................................. :

)7

ما هي وظيفة (استخدامات ) أول نظام خبري مت تصميمه ......................................................... :

)8

ما هي وظيفة (استخدامات) أول ذراع روبوت مت تصميمه ........................................................

)9

وضح املقصود باالنسان االلي ................................................................................ :

)12

ما هي استخدمات االنسان االلي .............................................................................. :
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صفات الة الروبوت ومكوناتها
يظن الكثريون أن الروبوت الة اتوماتيكية مصممة على هيئة جسم انسان بيدين وقدمني وهذا مفهوم غري صحيح اذ ال
ميكن أن يطلق على أي آلة يتم التحكم بها للقيام بعمل ما (روبوت)
لكي يطلق على أي الة مسمى الروبوت جيب أن جتمع ثالث صفات  ،أذكرها :
 -1االستشعار

 -2التخطيط واملعاجلة

 -3االستجابة وردة الفعل

شرح صفات الة الروبوت
سؤال  :من صفات الروبوت االستشعار  ،وضح ذلك ( /وضح املقصودباالستشعار)  /أعط أمثلة على االستشعار
االستشعار  :ميثل املدخالت  ،كاستشعار احلرارة أو الضوء أو االجسام احمليطة .
سؤال  :من صفات الرويوت التخطيط واملعاجلة  ،وضح ذلك  /أعط أمثلة ( /وضح املقصود بالتخطيط واملعاجلة )
أن خيطط الروبوت للتوجه اىل هدف معني  ،أو يغري اجتاه احلركة  ،أو يدور بشكل معني  ،أو أي فعل اخر خمزن
برمج للقيام به ,
سؤال  :من صفات الربوت االستجابة وردة الفعل  ،وضح ذلك  /وضح املقصود
متثل ردة الفعل على ما مت أخذه كمدخالت .

صفات الة الروبوت
تصمم الروبوتات بأشكال واحجام خمتلفة  /علل  :حسب املهمة اليت ستؤديها كنقل املنتجات أو حلامها أو طالئها .
أكثر أنوع الرويوتات استخداما وانتشارا يف جمال  :الصناعة
أبسط أنواع الروبوتات من ناحية التصميم  :روبوت بسيط على شكل ذراع
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مكونات الروبوت
ما هي مكونات الروبوت البسيط  -1 :ذراع ميكانيكية
 -2املستجيب النهائي

ما هي مكونات الروبوت :
 -1ذراع ميكانيكية

 -2املستجيب النهائي

 -3املتحكم

 -4املشغل امليكانيكي

 -5احلساسات

شرح مكونات الروبوت
ذراع ميكانيكة  :تشبه يف شكلها ذراع االنسان وحتتوي على مفاصل صناعية لتسهيل حركتها عند تنفيذ األوامر الصادرة
إليها  ،حسب الغرض الذي صمم الروبوت من اجله
املستجيب النهائي  :وهو ذلك اجلزء النهائي من الروبوت الذي
ينفذ املهمة اليت يصدرها الروبوت ويعتمد تصميمه على طبيعة
تلك املهمة  ،فقد تكون قطعة املستجيب يدا  ،أو خباخا أو
مطرقة وقد تكون يف الروبوتات الطبية أداة خلياطة اجلروح
املتحكم  :وهو دماغ الروبوت  ،يستقبل البيانات من

املشغل امليكانيكي  :وهو عضالت الروبوت  ،وهو اجلزء

البيئة احمليطة ثم يعاجلها عن طريق التعليمات

املسؤول عن حركته حيث حيول أوامر

الربجمية املخزنة داخله ويعطي األوامر الالزمة

املتحكم اىل حركة فيزيائية

لالستجابة هلا
احلساسات  :تشبه وظيفة احلساسات يف الروبوت وظيفة احلواس يف جسم االنسان متاما  ،وتعد صلة الوصل بني الروبوت والبئة
احمليطة  ،حيث تكون وظيفتها مجع البيانات من البيئة احمليطة ومعاجلتها ليتم االستجابة هلا من قبل الروبوت بفعل معني
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ورقة عمل على مكونات الروبوت
 )1علل  /حتتوي الذراع امليكانيكية على مفاصل صناعية ....................................................... :
 )2على ماذا يعتمد تصميم املستجيب النهائي .................................................................. :
 )3أعط أربعة أمثلة على املستجيب النهائي ..................................................................... :
 )4ما هي الية عمل املتحكم ( وضح كيف يعمل املتحكم ) ......................................................... :
 )5وضح املقصود باملشغل امليكانيكي .......................................................................... :
 )6ما هي مسؤولية املشغل امليكانيكي .......................................................................... :
 )7وضح املقصود باحلساسات .................................................................................. :
..................................................................................
أنواع احلساسات مع وظائفها
اسم احلساس

الوظيفة

حساس اللمس

حساس املسافة

يستشعر التماس بني

يستشعر املسافة بني

الروبوت وأي جسم مادي

الروبوت واألجسام

خارجي كاجلدار مثال أو بني املادية ؛ عن طريق

حساس الضوء
يستشعر شدة الضوء
املنعكس من

أجزاء الروبوت الداخلية

اطالق موجات لتصدم

األجسام املختلفة

كذراع الروبوت واليد

يف اجلسم وترتد عنه ،

ومييز بني ألوانها

وحساب املسافة ذاتيا

الشكل
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أصناف الروبوتات
حسب إمكانية تنقلها (مجال حركتها)

حسب االستخدام والخدمات التي
تقدمها
الروبوت
الصناعي

الروبوت
الطبي

الروبوت
التعليمي

إمكانية تجوالها ضمن مساحة
معينة
في المجال
األمني

في الفضاء

الروبوت
الثابت

الروبوت الجوال
أو المتنقل

سؤال  :أذكر أربعا من انواع الروبوت اجلوال ( املتنقل)

الروبوت ذو العجالت

 -1الربوت ذو العجالت

الروبوت ذو األرجل

 -2الروبوت ذو األرجل

الروبوت السباح

 -3الروبوت السباح

الروبوت على هيئة
انسان  /الرجل االلي

 -4الروبوت على هيئة انسان الي

سؤال  :يستخدم الروبوت الصناعي يف الكثري من العمليات الصناعية  ،أذكر ثالثة أمثلة على هذه االستخدامات ؟
أذكر ثالثا من استخدامات الروبوت الصناعي ؟
 -1عمليات الطالء بالبخ احلراري يف املصانع .
 -2أعمال الصب وسكب املعادن .
 -3عمليات جتميع القطع وتثبيتها يف أماكنها .
علل  :يستخدم الروبوت الصناعي يف عمليات الطالء بالبخ احلراري يف املصانع
لتقليل تعرض العمال ملادة الدهان اليت تؤثر يف صحتهم
علل  :يستخدم الروبوت الصناعي يف أعمال الصب وسكب املعادن
تتطلب هذه العمليات التعرض لدرجة حرارة عالية جدا ال يستطيع االنسان التعرض هلا
سؤال  :يستخدم الروبوت الطيب يف إجراء العمليات اجلراحية املعقدة أعط مثالني ،
( اذكر مثالني على استخدامات الروبوت الطيب)
 -1جراحة الدماغ

 -2عمليات القلب املفتوح
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سؤال  :ما هي أبرز استخدامات الروبوت يف اجملال الطيب ؟
مساعدة ذوي االحتيجات اخلاصة  ،كذراع الروبوت اليت تستطيع استشعار النبضات العصبية الصادرة عن الدماغ
واالستجابة هلا
سؤال  :ما هو سبب تصميم الروبوت التعليمي  /علل ( سبب تصميم الروبوت التعليمي) ؟
لتحفيز الطلبة وجذب انتباههم اىل التعليم وقد تكون على هيئة انسان معلم .
سؤال  :أذكر اثنني من استخدامات الروبوت يف الفضاء ؟
 -1استخدم يف املركبات الفضائية .

 -2يف دراسة سطح املريخ .

سؤال  :أذكر ثالثا من استخدامات الروبوت يف اجملال األمين ؟
 -1مكافحة احلرائق

 -2إبطال مفعول األلغام والقنابل

 -3نقل املواد السامة واملشعة

سؤال  :وضح كيف يعمل الروبوت الثابت ؟
يستطيع الروبوت الثابت العمل ضمن مساحة حمدودة حيث أن بعضها يتم تثبيت قاعدته على أرضية ثابتة وتقوم
ذراع الروبوت بأداء املهمة املطلوبة  ،بنقل عناصر أو محلها أو ترتيبها بطريقة معينة .
سؤال  :وضح كيف يعمل الروبوت اجلوال ( املتنقل) ؟
تسمح برجمة الروبوت املتنقل ( اجلوال) بالتحرك والتنقل ضمن مساحات متنوعة ألداء مهامه ؛ لذا جتده ميلك جزءا
يساعده على احلركة .
ما زال علم الروبوتات يف تطور مستمر فقد جتد يف السنوات القادمة أشكاال أخرى للروبوتات ابتدعها عقل
االنسان غري االشكال اليت مت ذكرها .
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سؤال  :ظهر استخدام الروبوت يف الصناعة بشكل واضح جدا ن حيث كان له الكثري من الفوائد يف هذا اجملال  /أذكر
مخسا من هذه الفوائد (أو) أذكر مخسا من فوائد الروبوت يف جمال الصناعة ؟
 -1يقوم الروبوت باألعمال اليت تتطلب تكرارا مدة طويلة من دون تعب  ،مما يؤدي اىل زيادة االنتاجية .
 -2يستطيع القيام باألعمال اليت تتطلب جتميع القطع وتركيبها يف مكانها بدقة عالية  ،مما يزيد من اتقان العمل .
 -3يقلل استخدام الروبوت من املشكالت اليت تتعرض هلا املصانع مع العمال  ،كاإلجازة والتأخري والتعب .
 -4مكن التعديل على الربنامج املصمم للروبوت لزيادة املرونة يف التصنيع  ،حسب املتطلبات اليت تقتضيها عملية التصنيع
 -5يستطيع العمل حتت الضغط  ،ويف ظروف غري مالئمة لصحة االنسان  ،كأعمال الدهان وورش املواد الكيميائية
ودرجات الرطوبة واحلرارة العاليتني .

سؤال  :على الرغم من الفوائد الكبرية اليت يقدمها الروبوت يف جمال الصناعة  ،إال انه يوجد بعض احملددات الستخدام
الروبوت يف الصناعة /أذكر مخسا من هذه احملددات (أو) أذكر مخسا من حمددات استخدام الروبوت يف الصناعة ؟

 -1االستغناء عن املوظفني واستبداهلم بالروبوت الصناعي ؛ سيزيد من نسب البطالة ن ويقلل من فرص العمل .
 -2ال يستطيع الروبوت القيام باألعمال اليت تتطلب حسا فنيا أو ذوقا يف التصميم أو إبداعا  ،فعقل االنسان له قدرة على
ابتداع األفكار .
 -3تكلفة تشغيل الروبوت يف املصانع عالية ؛ لذا تعد غري مناسبة يف املصانع املتوسطة والصغرية .
 -4حيتاج املوظفون إىل برامج تدريبية للتعامل مع الروبوتات الصناعية وتشغيلها وهذا سيكلف الشركات الصناعية ماال
ووقتا .
 -5مساحة املصانع اليت تستخدم الروبوتات جيب ان تكون كبرية جدا ؛ لتجنب االصطدامات واحلوادث يف أثناء حركتها .
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ورقة عمل على فوائد استخدام الروبوت ومحدداته
علل  :يقوم الروبوت باألعمال اليت تتطلب تكرارا مدة طويلة من دون تعب
........................................................................................................
علل  :من فوائد استخدام الروبوت أنه يقلل من املشكالت اليت تتعرض هلا املصانع مع العمال  /أذكر ثالثا من هذه
املشكالت ؟
............................... -3 ................................ -2 ........................... -1
سؤال  :من فوائد استخدام الروبوت أنه يستطيع العمل حتت الضغط  ،ويف ظروف غري مالئمة لصحة االنسان  ،أذكر ثالثا
من هذه االعمال (الظروف) ؟
............................... -3 ................................ -2 ........................... -1
علل  :من حمددات استخدام الروبوت يف الصناعة االستغناء عن املوظفني واستبداهلم بالروبوت الصناعي
............................................................................................................
علل  :من حمددات استخدام الروبوت يف الصناعة أنه ال يستطيع الروبوت القيام باألعمال اليت تتطلب حسا فنيا أو ذوقا
يف التصميم أو إبداعا ...................................................................................
علل  :استخدام الروبوت يف املصانع املتوسطة والصغرية غري مناسب .............................................. :
علل  :من حمددات استخدام الروبوت يف الصناعة أنه سيكلف الشركات الصناعية ماال ووقتا
.......................................................................................................
علل  :من حمددات استخدام الروبوت يف الصناعة أن مساحة املصانع اليت تستخدم الروبوتات جيب ان تكون كبرية جدا
.......................................................................................................
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الدرس الثالث  :النظم الخبيرة
 ظهر مفهوم النظم اخلبرية أول مرة من قبل العامل إدوارد فيغنبوم
سؤال  :كيف وضح إدوارد فيغنبوم مفهوم النظم اخلبرية ؟
أوضح ان العامل ينتقل من معاجلة البيانات اىل معاجلة املعرفة واستخدامها يف حل املشكالت واقرتاح احللول املثلى ؛
باإلضافة اىل حماكاة الشخص اخلبري يف حل املشكالت .
سؤال  :وضح املقصود بالنظام اخلبري ؟
هو برنامج حاسوبي ذكي  ،يستخدم جمموعة من قواعد املعرفة يف جمال معني حلل املشكالت اليت حتتاج إىل اخلربة
البشرية ويتميز النظام اخلبري عن الربنامج العادي بقدرته على التعلم واكتساب اخلربات اجلديدة .
تكون طريقة حل املشكالت يف النظم اخلبرية مشابهة مع الطريقة اليت يتبعها االنسان اخلبري يف هذا اجملال .
سؤال  :وضح املقصود باملعرفة  :هي حصيلة املعلومات واخلربة البشرية  ،اليت جتمع يف عقول األفراد عن طريق اخلربة  ،وهي
نتاج استخدامات املعلومات اليت تنتج من معاجلة البيانات ودجمها مع اخلربات .
علل  :النظم اخلبرية مرتبطة مبجال معني ( وضح العبارة التالية  :النظم اخلبرية مرتبطة مبجال معني)
إذا صممت حلل مشكلة معينة فال ميكن تطبيقها أو تغيريها حلل مشكلة أخرى ومن أشهر األمثلة على النظم اخلبرية
نظام خبري لتشخيص أمراض الدم ويصعب تعديله لتشخيص امراض أخرى  ،وقد تكون عملية تصميم نظام اخر من
البداية عملية أسهل من التعديل على النظام املوجود .

أمثلة عملية على برامج النظم الخبيرة ومجال استخدامها
النظام اخلبري

اجملال

ديندرال

باف

حتديد مكونات

نظام طيب لتشخيص

املركبات

أمراض اجلهاز

الكيميائية

التنفسي

بروسبكرت
يستخدم من قبل
اجليولوجني ؛ لتحديد
مواقع احلفر للتنقيب
عن املعادن والنفط
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أنواع املشكالت (املسائل) اليت حتتاج اىل النظم اخلبرية
للنظم اخلبرية جماالت معينة أثبتت فيها قدرتها أكثر من غريها  ،فقد جنحت النظم اخلبرية يف التعامل مع املشكالت يف
جماالت معينة تقع معظمها يف واحدة من الفئات االتية ( عدد أنواع املشكالت (املسائل) اليت حتتاج اىل النظم اخلبرية) ؟
 -1التشخيص  :مثل  أ -تشخيص أعطال املعدات لنوع معني من االالت ب -التشخيص الطيب ألمراض االنسان .
 -2الـتـصمـيـــم  :مثل  إعطاء نصائح عند تصميم مكونات أنظمة احلاسوب والدوائر االلكرتونية .
 -3الـتـخـطـيـط  :مثل  التخطيط ملسارالرحالت اجلوية .
 -4الـتـفـسـيـــر  :مثل  تفسري بيانات الصور االشعاعية .
 -5الــتـنـبـــــــــؤ  :مثل  أ -التنبؤ بالطقس

ب -التنبؤ بأسعار األسهم .

مكونات األنظمة اخلبرية
تتكون األنظمة اخلبرية بشكل أساسي من أربعة أجزاء رئيسة أذكرها :
 -1قاعدة املعرفة
 -2حمرك االستدالل
 -3ذاكرة العمل
 -4واجهة املستخدم
سؤال  :كيف يتفاعل املستخدم مع النظام اخلبري ؟
عن طريق طرح االستفسارات أو االستعالم عن موضوع ما مبجال معني  ،ويقوم النظام اخلبري بالرد عن طريق إعطاء
نصيحة أو احلل املقرتح للمستخدم .

شرح مكونات األنظمة اخلبرية
سؤال  :وضح املقصود بقاعدة املعرفة ؟
قاعدة بيانات حتتوي على جمموعة من احلقائق واملبادئ واخلربات مبجال معرفة معني وتستخدم من قبل اخلرباء حلل
املشكالت .
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سؤال  :ما الفرق بني قاعدة املعرفة وقاعدة البيانات ؟
قاعدة البيانات  :تتكون من جمموعة من البيانات واملعلومات املرتابطة يف ما بينها .
قاعدة املعرفة  :تبنى باالعتماد على اخلربة البشرية باالضافة اىل املعلومات والبيانات وتتميز باملرونة .
علل  /وضح  :تتميز قاعدة املعرفة باملرونة ؟
ميكن االضافة عليها او احلذف منها أو التعديل عليها من دون التأثري يف املكونات األخرى للنظام اخلبري .
سؤال  :وضح املقصود مبحرك االستدالل ؟
برنامج حاسوبي يقوم بالبحث يف قاعدة املعرفة حلل مسألة أو مشكلة  ،عن طريق آلية استنتاج حتاكي عمل اخلبري
عند االستشارة يف مسألة ما إلجياد احلل واختيار النصيحة املناسبة .
سؤال  :وضح املقصود بذاكرة العمل ؟
جزء من الذاكرة  ،خمصص لتخزين املشكلة املدخلة بوساطة مستخدم النظام واملطلوب اجياد حل هلا .
سؤال  :وضح املقصود بواجهة املستخدم ؟
وسيلة تفاعل املستخدم والنظام اخلبري حيث تسمح بإدخال املشكلة واملعلومات إىل النظام اخلبري وإظهار النتيجة .
سؤال  :كيف تدخل املعلومات اىل واجهة املستخدم ؟
من خالل االختيار من جمموعة من اخليارات املصاغة على شكل أسئلة وإجابات .
علل :تدخل املعلومات اىل واجهة املستخدم من خالل االختيار من جمموعة من اخليارات املصاغة على شكل أسئلة وإجابات؟
لتزويد النظام مبعلومات عن موقف معني .
سؤال  :يتطلب تصميم واجهة املستخدم االهتمام باحتياجات املستخدم  ،أعط مثالني على هذه االحتياجات
 -1سهولة االستخدام .
 -2عدم امللل أو التعب من عملية إدخال املعلومات واألجوبة .
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الشكل التالي يوضح شاشة برنامج خبري لتشخيص أعطال السيارات وهو  Expertise2GOحيث يسأل النظام
املستخدم عن أعطال السيارة وجييب املستخدم عن األسئلة .
مالحظات على الشاشة
 -1وجود خيار (ال أعرف) يدل على قدرة النظام على
التعامل مع االجابات الغامضة
 -2إمكانية استخدام معطيات غري كاملة  ،حيث ميكن
للمستخدم ادخال درجة التأكد من إجابته
Degree of Certainty
 -3إمكانية تفسري سبب طرح الربنامج هذا السؤال
للمستخدم

مالحظة  :بعد إجابة املستخدم عن العديد من األسئلة اليت يطرحها النظام عن طريق الشاشات تظهر التوصيات واحللول
سؤال  :من خالل دراستك لشاشة الربنامج اخلبري لتشخيص أعطل السيارات  Expertise2GOأجب عما يلي ؟
 -1ما داللة وجود خيار (ال اعرف) يف الربنامج ............................................................. :
 -2كيف ميكن للربنامج استخدام معطيات غري كاملة ........................................................ :
 -3هل ميكن للربنامج تفسري سبب طرح األسئلة للمستخدم ................................................. :
 -4متى تظهر التوصيات واحللول يف هذا الربنامج ........................................................... :
الشكل التالي يوضح شاشة احللول ملشكلة السيارة
سؤال  :أذكر ثالثة أمور ميكن احلصول عليها
(توضيحها) من خالل شاشة احللول لربنامج
تشخيص إعطال السيارات
 -1توضيح احللول والتوصيات اليت يقدمها
النظام اخلبري لتشخيص أعطال السيارة للمستخدم.
 -2درجة التأكد من اإلجابة .
 -3إمكانية تفسري جلميع االحتماالت املمكنة حلل
هذه املشكلة .
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سؤال  :أثبتت األنظمة اخلبرية جناحها يف الكثري من التطبيقات  ،حيث كان هلا الكثري من الفوائد (امليزات)  ،أذكرها ؟
أذكر (فوائد  /مزايا) النظم اخلبرية ؟
 -1النظام اخلبري غري معرض للنسيان  ،ألنه يوثق قراراته بشكل دائم .
 -2املساعدة على تدريب املختصني ذوي اخلربة املنخفضة  ،ويعود الفضل اىل وسائل التفسري وقواعد املعرفة اليت ختدم
بوصفها وسائل التعليم .
 -3توفر النظم اخلبرية مستوى عال من اخلربات  .عن طريق جتميع خربة أكثر من شخص يف نظام واحد .
 -4نشر اخلربة النادرة إىل أماكن بعيدة لالستفادة منها يف اماكن متفرقة يف العامل .
 -5القدرة على العمل مبعلومات غري كاملة أو مؤكدة  ،حتى مع اإلجابة (ال اعرف) يستطيع النظام اخلبري إعطاء نتيجة
على الرغم من انها قد تكون غري مؤكدة .

سؤال  :على الرغم من الفوائد الكثرية اليت توفرها النظم اخلبرية إال أن لديها الكثري من احملددات (السلبيات)  ،أذكرها ؟
أذكر (حمددات  /سلبيات) النظم اخلبرية ؟
 -1عدم قدرة النظام اخلبري على اإلدراك واحلدس  ،باملقارنة مع االنسان اخلبري .
 -2عدم قدرة النظام اخلبري على التجاوب مع املواقف غري االعتيادية أو املشكالت خارج نطاق التخصص .
 -3صعوبة مجع اخلربة واملعرفة الالزمة لبناء قاعدة املعرفة من اخلرباء .

علل  :إن النظم اخلبرية ال ميكن ان حتل حمل اخلبري نهائيا ؟
على الرغم من ان النتائج اليت تتوصل اليها يف بعض اجملاالت تتطابق أو حتى تفوق النتائج اليت يصل اليها اخلبري .
إال أنها تعمل النظم اخلبرية جيدا فقط ضمن موضوع حمدد مثل تشخيص األعطال لنوع معني من االالت  ،وكلما
اتسع نطاق اجملال  ،ضعفت قدرتها االستنتاجية .
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ورقة عمل على مزايا النظم الخبيرةومحدداتها

 -1من فوائد النظام اخلبري أنه غري معرض للنسيان  /علل................................................... :
 -2من فوائد النظام اخلبري املساعدة على تدريب املختصني وذوي اخلربة املنخفضة  ،وضح ذلك
......................................................................................................
 -3كيف توفر النظم اخلبرية مستوى عا ٍل من اخلربات ....................................................... :
 -4من فوائد النظام اخلبري القدرة على العمل مبعلومات غري كاملة أو مؤكدة  ،وضح ذلك
......................................................................................................
 -5تعمل النظم اخلبرية جيدا فقط ضمن موضوع حمدد  ،أعط مثال .......................................... :
 -6متى تضعف القدرة االستنتاجية للنظم اخلبرية ........................................................... :

ال تنسى حل أسئلة الفصل صفحة ( )78من الكتاب املدرسي  ،علما بأن مجيع األسئلة موجودة
يف الدوسية مع اجاباتها النموذجية ولكن من أجل تثبيت املعلومات .
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الفصل الثاني :خوارزميات البحث في الذكاء اإلصطناعي
سؤال  :مباذا أسهمت احلوسبة احلديثة واالنرتنت  :يف الوصول اىل كميات كبرية من املعلومات
علل  :أسهمت احلوسبة احلديثة واالنرتنت يف الوصول اىل كميات كبرية من املعلومات ؟
ألن القدرة على البحث بكفاية يف هذه املعلومات أصبحت متطلبا ضروريا
علل  :صمم باستخدام الذكاء االصطناعي عدد كبري من خوارزميات البحث ؟
حلل أصعب املشكالت يف الكثري من التطبيقات ومن املثلة على هذه التطبيقات عمليات املالحة

الدرس األول  :مفهوم خوارزميات البحث
سؤال  :وضح املقصود خبوارزميات البحث ؟
سلسلة من اخلطوات غري املعروفة مسبقا ؛ للعثور على احلل الذي يطابق جمموعة من املعايري من بني جمموعة
من احللول احملتملة
علل  :تعرف خوارزميات البحث بأنها سلسلة من اخلطوات املعروفة مسبقا ؟
........................................................................................................
سؤال  :على ماذا يقوم مبدأ عمل خوارزميات البحث ؟
على أخذ املشكلة على انها مدخالت  ،ثم القيام بسلسلة من العمليات والتوقف عند الوصول اىل اهلدف .

مبدأ عمل خوارزميات البحث ( انتبه الجتاه األسهم)
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علل  :وجدت خوارزميات البحث يف الذكاء االصطناعي ؟ حلل مشكالت ذات صفات معينة
سؤال  :وجدت خوارزميات البحث يف الذكاء االصطناعي حلل مشكالت ذات صفات معينة  ،أذكر هذه الصفات ؟
ما هي صفات املشكالت اليت وجدت خوارزميات البحث يف الذكاء االصطناعي حللها ؟
 -1ال يوجد طريقة حتليلية واضحة  ،أو أن احلل مستحيل بالطرق التقليدية .
 -2حيتاج احلل اىل عمليات حسابية كثرية ومتنوعة الجياده مثل  :أ) األلعاب

ب) التشفري .

 -3حيتاج احلل اىل حدس عالي مثل  :الشطرنج .
سؤال  :كيف يتم التعبري عن املشكالت  :متثل باستخدام شجرة البحث .
سؤال  :وضح املقصود بشجرة البحث
هي الطريقة املستخدمة للتعبري عن املسألة (املشكلة) لتسهيل عملية البحث عن احللول املمكنة من خالل خوارزميات
البحث  .إال أن بعض املشكالت املعقدة يصعب وصفها بهذه الطريقة .
سؤال  :كيف جتد شجرة البحث حال حمتمال للمشكلة ؟
عن طريق النظر يف البيانات املتاحة بطريقة منظمة تعتمد على هيكلية الشجرة .

أهم املفاهيم يف شجرة البحث
هي النقاط اليت تنظم بشكل هرمي (مستويات خمتلفة)  ،متثل كل نقطة حالة من حاالت فضاء البحث

مجموعة من النقاط أو
العقد

فضاء البحث  :هو مجيع احلاالت املمكنة حلل مشكلة (مجيع النقاط على الشجرة هي فضاء البحث)

جذر الشجرة

النقطة املوجودة أعلى الشجرة وهو احلالة االبتدائية للمشكلة (نقطة البداية اليت نبدأ منها البحث)

األب
النقطة الهدف أو
الحالة الهدف
المسار

النقطة اليت تتفرع منها نقاط أخرى والنقاط املتفرعة منها تسمى األبناء .
 تسمى النقطة اليت ليس لديها أبناء النقطة امليتة
اهلدف املطلوب الوصول اليه أو احلالة النهائية للمشكلة .
جمموعة من النقاط املتتالية يف شجرة البحث  ،وحتل املشكلة عن طريق اتباع خوارزمية البحث
للوصول اىل املسار الصحيح (مسار احلل) من احلالة االبتدائية (جذر الشجرة) اىل احلالة اهلدف .
62

علوم احلاسوب

مجيع الفروع

الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

مثال توضيحي لشجرة البحث وأهم املفاهيم املرتبطة فيها (هيكلية الشجرة)
النقطة  Aيف املستوى األول والنقطتان  B , Gيف املستوى الثاني.
النقاط  A,B,C,D,G,E,F,H,Iمتثل حاالت فضاء البحث .
النقطة  Aمتثل جذر الشجرة ( احلالة االبتدائية للمشكلة) .
النقطة  Gهي األب للنقاط  F , Eوالنقط  Dمتثل االبن للنقطة B

النقطة  Cنقطة ميتة ( ليس لديها أبناء) .
 النقطة  Dأو النقطة  Iهي النقطة ( احلالة ) اهلدف .
النقاط املتتالية مثل  G-F-Hتعترب مسار .
النقاط  A-B-Dهي مسار احلل ( وهو ليس املسار الوحيد لكنه املسار
األفضل ألنه األقصر مسافة .

مترين  :تأمل الشكل التالي ثم أجب عن األسئلة اليت تليه

 -1عدد حاالت فضاء البحث اليت متثلها هذه الشجرة (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P) :
 -2ما احلالة االبتدائية للمشكلة :
 -3ما جذر الشجرة :

)(A

)(A

 -4أذكر أمثلة حتتوي على عالقة ( األب – األبناء):

النقطة ) (Aهي األب للنقطة )(B

 -5عدد أمثلة على مسار ضمن الشجرة A-B-E-K :
 -6أذكر مثاال على نقطة ميتة G :
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واجب :تأمل الشكل التالي ثم أجب عن األسئلة اليت تليه

 -1عدد حاالت فضاء البحث اليت متثلها هذه الشجرة :
 -2ما احلالة االبتدائية للمشكلة :
 -3ما جذر الشجرة :
 -4عدد أمثلة حتتوي نقاط حتتوي على عالقة ( األب – األبناء) :
-5

ما املسار بني النقطتني  Bو H

:

 -6عدد النقاط امليتة يف الشجرة: B
مترين  :تأمل الشكل التالي والذي ميثل جزء من شجرة حبث للعبة (  ( X Oبني العبني ويقوم الالعبان باللعب بالتناوب حيث
يقوم الالعب األول (احلاسوب) بوضع احلرف ( ، )Xوالالعب الثاني (املستخدم) بوضع احلرف ( )Oثم أجب عن ما يليه ؟

 -1ما النقطة اليت متثل جذر الشجرة A :
 -2كم عدد حاالت فضاء البحث ؟ أذكرها 14 :
)(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N
 -3أذكر أمثلة على مسار A-B-F-K :
 -4ما عدد النقاط امليتة  6 :نقاط
 -5ما احلالة اهلدف يف هذه الشجرة ؟ وملاذا ؟
احلالة اهلدف هي احلالة اليت متثل الفوز باللعبة
النقاط ( )K,Nمتثل فوز احلاسوب
النقاط ( )E,Gمتثل حالة الفوز للمستخدم
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الدرس الثاني  :أنواع خوارزميات البحث


يوجد الكثري من اليات وطرائق البحث يف الذكاء االصطناعي  ،وختتلف خوارزميات البحث حسب الرتتيب الذي ختتار
فيه النقاط من شجرة البحث يف أثناء البحث عن احلالة اهلدف .

سؤال  :مباذا ختتلف خوارزميات البحث عن بعضها البعض ......................................................... :
سؤال  :هل متتلك خوارزميات البحث أي معلومات مسبقة عن املسألة اليت ستقوم بها ؟ وضح اجابتك ؟
ال متتلك خوارزميات البحث أي معلومات مسبقة عن املسألة اليت ستقوم حبلها  ،وتستخدم اسرتاتيجية ثابتة للبحث
حبيث تفحص كل حاالت الفضاء واحدة تلو األخرى  ،ملعرفة إذا كانت مطابقة للهدف املطلوب أم غري مطابقة
سؤال  :ما هو الشيء الوحيد الذي ميكن خلوارزميات البحث القيام به  :التمييز بني حالة غري اهلدف من حالة اهلدف .

أنواع خوارزميات البحث مع شرح كل نوع
 -1خوارزمية البحث يف العمق اوال ( البحث الرأسي)  :تأخذ هذه اخلوارزمية املسار أقصى اليسار يف شجرة البحث وتفحصه
باجتاه األمام حتى تصل اىل نقطة ميتة  .ويف حال الوصول اىل نقطة ميتة  ،يعود اىل اخللف اىل اقرب نقطة يف الشجرة يكون
فيها تفرع اخر مل يفحص وخيترب ذلك املسار حتى نهايته  ،ثم تتكرر العملية للوصول اىل النقطة اهلدف  ( .ال تعطي املسار
األقصر للحل)
 -2خوارزمية البحث بالعرض أوال  :تقوم بفحص مجيع النقاط يف مستوى واحد للبحث عن احلل  ،قبل االستمرار اىل النقاط
باملستويات التالية (أي بشكل أفقي) .
 -3اخلوارزمية احلدسية  :تعمل على حساب معامل حدسي (بعد النقطة احلالية عن اهلدف) وعليه تقرر املسار األقصر للحل .
اخلوارزمية اليت سنستخدمها يف احلل هي خوارزمية البحث يف العمق أوال حيث نقوم مبا يلي :
 تبدأ عملية البحث من احلالة االبتدائية (جذر الشجرة) .
 خنتار املسار يف أقصى اليسار ونقارن كل نقطة أو حالة مع النقطة اهلدف .
 عند الوصول اىل نقطة ميتة (ليس هلا نقاط فرعية) نرجع اىل اخللف مع االنتباه لعدم تكرار النقاط اليت مت فحصها سابقا يف
مسار البحث .
 تتكرر عملية الرجوع اىل اخللف والفحص من اليسار دائما لغاية الوصول اىل نقطة ميتة اىل أن نصل اىل النقطة اهلدف علما بأن
النقطة اهلدف تعطى يف السؤال وبعد الوصول اىل النقطة اهلدف نقوم بكتابة مسار البحث مع عدم تكرار أي نقطة .
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مثال  :تأمل الشكل التالي ثم جد مسار البحث عن النقطة اهلدف ( )Nباستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال ؟

توضيح طريقة احلل :
 نبدأ من جذر الشجرة ( )Aباجتاه أقصى اليسار أي اىل النقطة ( )Bثم ) (Dثم (. )I
 الحظ أن النقطة ( )Iنقطة ميتة  ،نرجع اىل اخللف اىل النقطة السابقة وهي النقطة ) (Dواليت مت فحصها سابقا
 هل يوجد نقاط فرعية للنقطة ( )Dمل نقم بفحصها ؟ نعم انها النقطة ) (Jوهي نقطة ميتة فنرجع مرة أخرى اىل النقطة )(D
واليت اختربت مجيع مساراتها ومل توصلنا اىل النقطة اهلدف .
 االن نرجع اىل النقطة ( )Bوخنترب باقي مساراتها فنجد النقطة ( )Eمل ختترب ونبدأ من أقصى اليسار لنصل اىل النقطة )(K
امليتة ثم نرجع اىل اخللف لنجد النقطة ( )Eواليت مت فحصها سابقا ونقوم بفحص النقاط الفرعية هلا .
 نقوم بتكرار هذه العملية اىل ان نصل اىل النقطة اهلدف .
بناء على ما سبق فإن مسار احلل باستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال  ،هو :
A-B-D-I-J-E-K-L-M-C-F-N
الحظ أن خوارزمية البحث توقفت عند الوصول اىل النقطة اهلدف  ،ومل تقم باملرور أو فحص النقاط G,H,O,P
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مترين  :تأمل الشكل التالي  ،ثم أجب عن األسئلة اليت تليه

 -1أوجد مسار البحث عن احلالة اهلدف يف شجرة البحث باستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال علما بأن اهلدف هو فوز
الالعب ( . )Xمسار احلل هو )(S-D-E-F-G
 -2هل يوجد مسار اخر للحل ؟ ما هو؟ نعم يوجد مساران هما
أ(S-C) .
ب(S-H-J-K) .
وهل ميكن الوصول اليه باستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال ؟ ال ميكن الوصول اليها باستخدام خوارزمية البحث يف
العمق أوال ؟ ملاذا .......................................................................................... :
مترين  :تأمل الشكل التالي ثم أوجد مسار البحث عن احلالة اهلدف باستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال  ،علما بأن E
هي احلالة اهلدف ؟
مسار البحث باستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال هو
)(R-A-C-D-B-E
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حل أسئلة الفصل صفحة () 89 ، 98من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :ما املقصود بكل من
 -1خوارزميات البحث  :صفحة ()59
 -2احلالة االبتدائية  :صفحة ()62
 -3املسار  :صفحة ()62
السؤال الثاني  :حدد نوع خوارزمية البحث اليت تنطبق عليها اجلمل االتية
 -1جتد املسار األقصر من احلالة االبتدائية للحالة اهلدف  :اخلوارزمية احلدسية .
 -2تفحص النقاط يف املستوى تفسه ،ثم االنتقال اىل املستوى األدنى  :خوارزمية البحث بالعرض أوال .
 -3تفحص كل مسار حتى نهايته ن ثم ترجع اىل اخللف للمسارات اليت مل تفحص  :خوارزمية البحث يف العمق أوال .
السؤال الثالث  :أي العبارات االتية صحيحة وأيها خطأ
تعد خوارزميات البحث من طرائق حل املشكالت يف الذكاء االصطناعي ( :خطأ) .
تستخدم خوارزمية البحث يف العمق أوال معلومات مسبقة عن املشكلة املطلوب حلها يف عملية البحث ( :خطأ) .
النقطة امليتة هي النقطة اهلدف ( :خطأ) .
احلالة االبتدائية متثل جذر الشجرة ( :صحيحة) .
السؤال الرابع  :تأمل الشكل التالي ثم أجب عن األسئلة اليت تليه  ،علما بأن النقطة ( )Kهي احلالة اهلدف
 -1حدد جذر الشجرة S :
 -2أذكر مثاال على مسار S-F-I :
 -3أذكر مثال على نقطة ميتة H :
 -4عدد األبناء للنقطة E : C
 -5ما مسار البحث عن احلالة اهلدف باستخدام خوارزمية البحث
يف العمق أوال )(S-A-C-E-F-G-H-J-K
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حل أسئلة الوحدة صفحة ( )89 ، 89من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :حدد املصطلح املناسب لكل من اجلمل التالية
 -1الطريقة املستخدمة للتعبري عن املسألة لتسهيل عملية البحث عن احللول املمكنة عن طريق خوازميات البحث هي
(شجرة البحث)
 -2آلة الكرتو -ميكانيكة تربمج بوساطة برامج حاسوبية خاصة للقيام بالكثري من األعمال اخلطرة الشاقة والدقيقة
(الروبوت)
 -3اجلزء النهائي من الروبوت الذي ينفذ املهمة اليت يصدرها الروبوت ويعتمد شكله على طبيعة املهمة ( :املستجيب النهائي)

السؤال الثاني  :صنف االتي اىل إحدى صفات الروبوت ( استشعار  ،ختطيط ومعاجلة  ،استجابة ) .
 -1تغيري الروبوت ملساره بسبب وجود عائق ( :استجابة) .
 -2التقاط ضوء يدل على وجود جسم قريب من الروبوت ( :االستشعار) .
 -3دوران الروبوت  42لليمني ؛ ألنه مربمج على ذلك ( :التخطيط واملعاجلة) .

السؤال الثالث  :أذكر وظيفة واحدة لكل من

الذراع امليكانيكية
تنفيذ األوامرالصادرة
اليها من الروبوت
وحسب الغرض الذي
صممت ألجله

حمرك االستدالل

املتحكم
يستقبل البيانات من البيئة

حل مسألة أو مشكلة من

احمليطة ثم يقوم مبعاجلتها عن

خالل الية استنتاج حتاكي الية

طريق التعليمات الربجمية

عمل اخلبري عند االستشارة

املخزنة داخله ويعطي األوامر

يف مسألة ما الجياد احلل

الالزمة لالستجابة هلا

واختيار النصيحة املناسبة
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واجهة املستخدم يف
النظام اخلبري
تسمح بإدخال
املشكلة واملعلومات
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واظهار النتيجة
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السؤال الرابع  :عدد حمددات األنظمة اخلبرية  :صفحة (. )57
السؤال اخلامس  :علل كل ما يأتي
 -1ال ميكن ان حتل النظم اخلبرية مكان االنسان نهائيا  :صفحة (. )57
 -2استخدام خوارزمية البحث يف العمق اوال ال يعطي املسار األقصر للحل دائما  :صفحة (. )63
السؤال السادس  :تأمل الشكل  ،ثم أجب عن األسئلة اليت تليه  ،علما بأن احلالة اهلدف هو فوز الالعب (. )X

 -1كم عدد حاالت فضاء البحث ؟ أذكرها
 -2عدد حاالت الفضاء هو  ، 14وهي )(A,B,E,F,C,G,H,I,J,K,D,L,M,N
 -3ما جذر الشجرة A :
 -4عدّد النقاط امليتة H , J , D , L , M , N :
 -5ما مسار البحث عن احلالة اهلدف ؛ باستخدام خوارزمية البحث يف العمق أوال ؟
)(A-B-C-D-G-L
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Logical Gates

عزيزي الطالب
في حال واجهتك أي مشكلة عند حل أي سؤال أو أردت االستفسار عن أي
معلومة ال تتردد بالتواصل معي وستحصل على االجابة فورا .
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الفصل األول :البوابات المنطقية
سؤال  :مم يتكون احلاسوب ؟
من الكثري من الدوائر املنطقية اليت تستخدم يف معاجلة البيانات املمثلة بالنظام الثنائي (. )1,0
سؤال  :مم تتكون الدوائر املنطقية ؟ من عدد من البوابات املنطقية

مفاهيم هامة
 -1التعبري العالئقي  :مجلة خربية ناجتها إما صواب ( )1وإما خطأ ( ، )0وتكتب هذه التعابري باستخدام عمليات
املقارنة ) != ( > , < , = , =< , => ,
 -2املعامل املنطقي  :هو رابط يستخدم للربط بني تعبريين عالئقيني أو أكثر ؛ لتكوين عبارة منطقية مركبة ومن
أهمها  AND , ORأو نفي تعبري منطقي باستخدام . NOT
 -3العبارة املنطقية املركبة  :مجلة خربية تتكون من تعبريين عالئقيني أو أكثر  ،يربط بينهما معامالت منطقية
) (And , Orوتكون قيمتها إما صوابا ( )1أو خطأ ). (0

الدرس األول :مفهوم البوابات المنطقية
سؤال  :وضح املقصود بالبوابة املنطقية ؟
دائرة الكرتونية بسيطة  ،تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر وتنتج خمرجا منطقيا واحدا وتستخدم
يف بناء معاجلات األجهزة االلكرتونية واحلواسيب .
سؤال  :على ماذا تعتمد البوابة املنطقية يف عملها ؟
تعتمد البوابات املنطقية يف عملها على مبدأ الصواب أو اخلطأ أو ما يسمى رقميا  1أو ( 0رموز النظام الثنائي)
وهذا هو املبدأ األساسي املستخدم يف مدخالت هذه البوابات .
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مثال على كيفية عمل البوابة املنطقية :
 الدائرة الكهربائية البسيطة اليت حتتوي مصباحا كهربائيا ومفتاح توصيل .
 عند غلق الدائرة بوساطة املفتاح يضيء املصباح ومتثل احلالة بالرمز الثنائي ). (1
 عند فتح الدائرة بوساطة املفتاح ينطفئ املصباح  ،ومتثل هذه احلالة بالرمز الثنائي ). (0

الدرس الثاني :أنواع البوابات المنطقية
أنواع البوابات املنطقية

البوابات املنطقية األساسية

NOT

OR

البوابات املنطقية املشتقة

AND
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شرح أنواع البوابات المنطقية
 -1البوابة املنطقية  : ANDواحدة من البوابات املنطقية األساسية اليت تدخل يف بناء معظم الدوائر املنطقية
وهلا مدخالن وخمرج واحد وتسمى ((و)) املنطقية .
 يرمز للبوابة املنطقية  ANDبالشكل التالي 
 حيث يشري  Xو  Yاىل مداخل البوابة و  Aخمرج البوابة
ويعرب عنها بالعبارة املنطقية A = X AND Y

رمز البوابة ااملنطقية AND

اشرح الية عمل البوابة املنطقية :AND
تعطي بوابة  ANDخمرجا قيمته ) (1إذا كانت قيمة مجيع املداخل  1فقط وتعطي خمرجا قيمته ) (0إذا كانت قيمة
أي من املدخلني أو كالهما (. )0
جدول احلقيقة للبوابة املنطقية AND
A = X AND Y

Y

X

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

تستطيع تصميم دائرة كهربائية متثل البوابة املنطقية  ANDمبفتاحي توصيل يف وضعية التوالي حبيث يضيء املصباح
عندما يكون كال املفتاحني يف حاىل إغالق فقط .
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 -2البوابة املنطقية  : ORواحدة من البوابات املنطقية األساسية اليت تدخل يف بناء معظم الدوائر املنطقية ،
وهلا مدخالن وخمرج واحد وتسمى ((أو)) املنطقية .
 يرمز للبوابة املنطقية  ORبالرمز التالي 
حيث يشري  Xو  Yاىل مداخل البوابة و  Aخمرج البوابة
ويعرب عنها بالعبارة املنطقية A = X OR Y

رمز البوابة ااملنطقية OR

اشرح الية عمل البوابة املنطقية :OR
تعطي بوابة  ORخمرجا قيمته ) (1إذا كانت قيمة أي من املدخلني أو كالهما  1فقط وتعطي خمرجا قيمته ) (0إذا
كانت قيمة كال املدخلني (. )0
جدول احلقيقة للبوابة املنطقية OR
A = X OR Y

Y

X

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

تستطيع تصميم دائرة كهربائية متثل البوابة املنطقية  ORمبفتاحي توصيل يف وضعية التوازي حبيث يضيء املصباح عندما
يكون كال املفتاحني يف حاىل إغالق فقط .
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 -3البوابة املنطقية  : NOTواحدة من البوابات املنطقية األساسية اليت تدخل يف بناء معظم الدوائر املنطقية ،
وهلا مدخل واحد فقط وخمرج واحد ويطلق عليها العاكس ( )INVERTERأي
أنها تغري القيمة املنطقية للمدخل إىل عكسه .
 يرمز للبوابة املنطقية  NOTبالرمز التالي 
حيث يشري  Xاىل مداخل البوابة و  Aخمرج البوابة

رمز البوابة ااملنطقية NOT

ويعرب عنها بالعبارة املنطقية A = NOT X

اشرح الية عمل البوابة املنطقية :NOT
إذا كانت قيمة املدخل ( )1فإن قيمة املخرج ( )0وإذا كانت قيمة املدخل ( )0فإن قيمة املخرج (. )1
جدول احلقيقة للبوابة املنطقية NOT
A = NOT X

X

0

1

1

0

وضح املقصود جبدول احلقيقة  :هو متثيل لعبارة منطقية يبني االحتماالت املختلفة للمتغريات املكونة للعبارة املنطقية  ،ونتيجة هذه

االحتماالت فعدد االحتماالت = 2n

 ،حيث أن  nمتثل عدد املتغريات يف ونتيجة هذه العبارة

املنطقية وكل متغري يأخذ قيمتني إما ( )0أو (. )1
 مالحظة هامة على جدول احلقيقية  :ميكن أن يكون جدول احلقيقية بداللة ) (0و ) (1وميكن أن يكون بداللة ) (Fو )(T
وذلك حيدد من خالل السؤال .
 ميكن معرفة عدد االحتماالت من خالل القاعدة التالية :

عدد االحتماالت = 2n

 ،حيث أن  : nعدد املتغريات يف العبارة املنطقية .
األساس  : 2ألن كل متغري يأخذ قيمتني إما ( )0أو (. )1

مترين  :كم عدد االحتماالت للعبارة املنطقية  X AND Y؟ لدينا متغريين فإذا طبقنا القاعدة حنصل على أربعة احتماالت ((22

76

علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

0546996970

مترين  :حدد قيمة ) (Zيف كل من البوابات االتية

مترين  :أوجد ناتج كل من البوابات املنطقية التالية
0

Z=0

0

Z=0

1

Z=0

Z=1

1

Z=0 ,

الدرس الثالث  :إيجاد ناتج التعابير المنطقية المركبة
تضم العبارات املنطقية املركبة أكثر من بوابة منطقية  ،ويف هذه احلالة جيب تطبيق قواعد األولوية الجياد ناتج العبارات
املنطقية املركبة ومتثيلها باستخدام البوابات املنطقية وحسب التسلسل االتي :
 -1يف حالة وجود األقواس ( )  ،تنفذ العمليات اليت بداخلها أوال .
 -2البوابة املنطقية . NOT
 -3البوابة املنطقية . AND
 -4البوابة املنطقية . OR

 -5يف حالة التكافؤ يف األولوية  ،تنفذ من اليسار اىل اليمني .
مالحظات هامة :
 -1جيب أوال تعويض قيم املتغريات املنطقية  ،ثم نتبع تسلسل التنفيذ بتطبيق قواعد األولوية .
 -2عدد اخلطوات بعد تعويض قيم املتغريات املنطقية يساوي عدد البوابات املنطقية .
(أي أن خطوة التعويض ال حتسب)
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تمارين
مترين ( : )1جد ناتج العبارة املنطقية 1 OR 0 AND 1
1 OR 0 AND 1
1 OR 0
1

مترين ( : )2أوجد ناتج العبارة املنطقية  A AND NOT B OR Cعلما بأن A=1 , B=0 , C=0
A AND NOT B OR C
1 AND NOT 0 OR 0
1 AND 1 OR 0
1 OR 0
1
مترين ( : )3اوجد ناتج العبارة املنطقية )NOT A AND (NOT B OR C
علما بأن A = 0 , B = 1 , C = 0
)NOT A AND (NOT B OR C
)NOT 0 AND (NOT 1 OR 0
)NOT 0 AND (0 OR 0
NOT 0 AND 0
1 AND 0
0
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مترين ( : )4جد ناتج كل من العبارات املنطقية التالية اذا كانت A=0 , B=1 , C=1 , D=0
)A OR B AND (C AND NOT D

A AND B OR NOT C

)0 OR 1 AND (1 AND NOT 0

0 AND 1 OR NOT 1

)0 OR 1 AND (1 AND 1

0 AND 1 OR 0

0 OR 1 AND 1

0 OR 0

0 OR 1

0

1
)NOT (NOT (A AND B) OR C AND D

)(A OR NOT B) AND (NOT C AND D

)NOT (NOT (0 AND 1) OR 1 AND 0

)(0 OR NOT 1) AND (NOT 1 AND 0

)NOT (NOT 0 OR 1 AND 0

)(0 OR 0) AND (NOT 1 AND 0

)NOT (1 OR 1 AND 0

)0 AND (NOT 1 AND 0

)NOT (1 OR 0

)0 AND (0 AND 0

NOT 1

0 AND 0

0

0

مترين ( : )5أكتب جدول احلقيقة للعبارة املنطقية التالية A OR NOT B
A OR NOT B

NOT B

B

A

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

 عند كتابة جدول احلقيقة جيب مراعاة األولويات
 تذكر أن عدد االحتماالت يف جدول احلقيقة = 2n
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مترين ( : )6أكتب جدول احلقيقة للعبارة املنطقية التالية )NOT (A AND B OR C
C

B

A

)A AND B A AND B OR C NOT (A AND B OR C

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

الدرس الرابع  :تمثيل العبارات المنطقية المركبة باستخدام البوابات المنطقية
 عند متثيل العبارة املنطقية باستخدام البوبات املنطقية  ،جيب تطبيق قواعد األولوية اليت مت ذكرها سابقا
 يف هذا الدرس سنتعامل مع نوعني من األسئلة
 النوع األول  :نعطى عبارة منطقية ويطلب منا متثيلها بالرموز .
 النوع الثاني  :نعطى رموز البوابات املنطقية ممثلة وجاهزة ويطلب منا كتابة العبارة املنطقية .
مثال  :مثل العبارة املنطقية  X = NOT A AND Bثم جد الناتج إذا كانت A=0 , B=0
 -1مثل ( NOT Aاألولوية للبوابة  ، NOTحسب قواعد األولوية)
 -2اجعل خمرج الشكل السابق مدخال يف بوابة AND
-3

ضع القيم على الشكل النهائي ما ميكننا بسهولة معرفة الناتج (قيمة (X
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مترين ( : )1مثل العبارة املنطقية  NOT A OR NOT Bثم جد الناتج النهائي اذا كانت
A=1 , B=0 , C=1 , D=0
احلل  :نقوم برسم البوابات املنطقية حسب األولويات حبيث نبدأ برسم البوابة  NOT Aثم  NOT Bثم OR

مترين ( : )2مثل العبارة املنطقية  A OR NOT B AND Cثم جد الناتج النهائي اذا كانت
A=1 , B=0 , C=1 , D=0

مترين ( : )3مثل العبارة املنطقية )A AND NOT (B OR NOT C

ثم جد الناتج النهائي اذا كانت

A=1 , B=0 , C=1 , D=0
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مترين ( : )4مثل العبارة املنطقية  NOT (A AND B) OR C AND Dثم جد الناتج النهائي اذا كانت
A=1 , B=0 , C=1 , D=0

مترين ( : )5أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
 عند كتابة العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات جيب البدء من اليسار اىل اليمني
مع مراعاة قواعد األولوية
من املعلوم أن األولوية جيب ان تكون للبوابة  ANDلكننا سنبدأ بالبوابة  ORألنها على اليسار وحلل هذه
املشكلة نضع أقواس على البوابة  ORفتصبح األولوية هلا .

X = (B OR C ) AND A

مترين ( : )6أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
 الحظ هنا أننا سنبدأ بالبوابة  NOTحسب األولويات ثم البوابة
 ANDثم البوابة AND
X = NOT B AND A AND C

احلل :
مترين ( : )7أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
 األولوية للبوابة  NOTثم البوابة OR

Z = NOT A OR B
مترين ( : )8أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
 األولوية للبوابة  NOTلكن البوابة  ORستنفذ ألنها
أول بوابة من جهة اليسار لذا سنضع أقواس للبوابة  ORثم البوابة  NOTويف النهاية البوابة AND
Z = NOT (B OR C) AND A
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مترين ( : )9أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
 ستكون األولوية هنا للبوابة  ANDثم  ORثم NOT

Z = NOT (A AND B) OR C
مترين ( : )12أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
يف هذا النوع من األسئلة نقوم بتحول الدائرة الكهربائية اىل
بوابات منطقية اعتمادا على مبدأ التوالي والتوازي حبيث منثل
التوالي بالبوابة املنطقية  ANDوالتوازي بالبوبة املنطقية OR
لذا سيعرب عنهما بالبوابة  ANDوهما

الحظ أن املفتاح  Bواملفتاح  Cيف حالة توالي

موصوالن على التوالي مع البوابة  Aواليت سنعرب عنها بالبوابة  ANDعوليه يكون احلل كما يلي
B AND C AND A
مترين ( : )11أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات التالية ؟
ثم جد الناتج النهائي اذا علمت أن
A = 0 , B = 1 , C = 0, D = 1
احلل  :العبارة املنطقية هي )X = (NOT A OR B) AND NOT(C AND D
) X = (NOT 0 OR 1 ) AND NOT( 0 AND 1
)X = ( 1 OR 1 ) AND NOT( 0 AND 1
) X = 1 AND NOT ( 0 AND 1
X = 1 AND NOT 0
X = 1 AND 1
X= 1
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

حل أسئلة الفصل صفحة ( )998 ، 999من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :ما املقصود بكل مما يأتي
 -1املعامل املنطقي  :صفحة (. )72

 -2العبارة املنطقية  :صفحة ( )72نفسها املركبة

 -3البوابة املنطقية  :صفحة (. )72

 -4جدول احلقيقة  :صفحة (. )74

السؤال الثاني  :عدد أنواع البوابات املنطقية األساسية وارسم رمز كل منها ؟ صفحة ( )74 ، 73 ، 72
السؤال الثالث  :أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها الدائرة الكهربائية االتية
(A OR C) AND B

السؤال الرابع  :أكتب العبارة اليت متثلها البوابات املنطقية التالية ثم جد الناتج النهائي اذا كانت
A = 1 ,B = 1 ,C = 0 ,D = 1
)(NOT A OR B) AND NOT (C OR D

)(NOT 1 OR 1) AND NOT (0 OR 1
)(0 OR 1) AND NOT (0 OR 1
)1 AND NOT (0 OR 1
1 AND NOT 1
1 AND 0
0
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

0546996970

السؤال اخلامس  :حدد البوابة اليت حتقق الناتج يف كل من اجلمل التالية
 -1تعطي خمرجا قيمته ) (1إذا كانت قيمة أي من املدخلني أو كالهما )(OR) : (1
 -2تعطي خمرجا قيمته ) ، (1إذا كانت قيمة املداخل مجيعها ) (1فقط (AND) :
السؤال السادس  :مثل العبارة املنطقية باستخدام البوابات املنطقية NOT(A AND B OR C) OR D AND F

ثم جد الناتج النهائي إذا كانت A=0 , B=0 , C=1 , D=1 , F=0

NOT (0 AND 0 OR 1) OR 1 AND 0
NOT (0 OR 1) OR 1 AND 0
NOT 1 OR 1 AND 0
0 OR 1 AND 0
0 OR 0
0

السؤال السابع  :أكتب جدول احلقيقة للعبارة املنطقية االتية )(A OR NOT B
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علوم احلاسوب

مجيع الفروع

الصف الثاني الثانوي

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

ورقة عمل
مترين ( : )1مستخدما أشكال البوابات املنطقية ارسم العبارة املنطقية التالية A OR B AND C

مترين ( : )2إذا كان  A = 0 , B = 1 , C =1جد ناتج العبارة املنطقية االتية B OR C AND A

مترين ( : )3امأل الفراغات يف جدول احلقيقة التالي مبا يناسبها
A AND B

A OR B

NOT A

B

A

0

0

1

0

0

1

1

1

مترين ( : )4فيما يلي قواعد األولوية املتبعة يف إجياد ناتج العبارات املنطقية املركبة مكتوبة برتتيب غري صحيح  ،أعد
كتابة هذه القواعد حبيث تكون مرتبة بالشكل الصحيح .
نفذ املعامل AND
ابدأ بالعبارات املوجودة بني أقواس
نفذ املعامل OR
إذا تساوت األولوية فابدأ من اليسار اىل اليمني
نفذ معامل النفي NOT
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

مترين ( : )5إذا كان  A=1 , B=0 , C=1جد ناتج العبارة A AND C OR NOT A

مترين ( : )6أكتب التعبري املنطقي الذي متثله كل من البوابات املنطقية االتية

مترين ( : )5مثل العبارة املنطقية املركبة االتية باستخدام البوابات املنطقية )NOT A AND (B OR C
ثم جد ناجتها اذا علمت أن A=0 , B=1 , C=0
مترين ( : )6أكمل الفراغات يف جدول احلقيقة االتي بناء على العبارة املنطقية اليت متثلها البوابة اجملاورة
C

B

A

1

1

0

1

1

0

0

0

C
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

مترين ( : )7أكمل الفراغات يف جدول احلقيقة االتي
NOT A

A OR B

A AND B

1

1

0

0

1

1

B

1
0
1

مترين ( : )8أكتب أمساء البوابات املنطقية اليت ينطبق على كل منها وصف حمدد من االتي
 -1اجلواب صحيح فقط عندما تكون كل املدخالت صحيحة :
 -2اجلواب صحيح عندما تكون أحد املدخالت صحيحة :
 -3اجلواب خطأ إذا كان أحد املدخالت خاطئا :
 -4اجلواب عكس املدخل :
مترين ( : )9مثل العبارات املنطقية االتية بالرسم
NOT A OR NOT ( B AND C ) -1
NOT ( NOT A AND B) -2
مترين ( : )12ما العبارة املنطقية اليت تعرب عنها البوابات املنطقية االتية ؟
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

الفصل الثاني :البوابات المنطقية المشتقة
سؤال  :ملاذا تستخدم البوابات املنطقية املشتقة ؟ يف تصميم الدوائر املنطقية وحتليلها .
علل  :سبب تسمية البوبات املنطقية املشتقة بهذا اإلسم ؟
ألنها اشتقت من البوابات املنطقية األساسية AND , OR , NOT

شرح البوابات المنطقية المشتقة

أوال  :البوابة المنطقية المشتقة NAND
بوابة  : NANDهي اختصار ل  NOT ANDاي نفي  ANDوتتشكل بوابة  NANDبتوصيل خمرج
بوابة  ANDمبدخل بوابة  NOTوتسمى بوابة نفي ((و)) املنطقية .

 متثل البوابة املنطقية  NANDبرمز بوابة AND
مع دائرة صغرية عند املخرج ترمز إىل بوابة NOT

اشرح الية عمل البوابة املنطقية :NAND
تعطي بوابة  NANDخمرجا قيمته ) (1إذا كانت قيمة أي من املدخلني أو كالهما ) (0وتعطي خمرجا قيمته )(0
إذا كانت قيمة املداخل مجيعها )(  (1عكس خمرجات بوابة . )AND
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

جدول احلقيقة للبوابة املنطقية املشتقة NAND
Z = X NAND Y

Y

X

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

ثانيا :البوابة المنطقية المشتقة NOR
بوابة  : NORهي اختصار ل  NOT ORاي نفي  ORوتتشكل بوابة  NORبتوصيل خمرج
بوابة  ORمبدخل بوابة  NOTوتسمى بوابة نفي ((أو)) املنطقية .

 متثل البوابة املنطقية  NORبرمز بوابة OR
مع دائرة صغرية عند املخرج ترمز إىل بوابة NOT

اشرح الية عمل البوابة املنطقية :NOR
تعطي بوابة  NORخمرجا قيمته ) (0إذا كانت قيمة أي من املدخلني أو كالهما ) (1وتعطي خمرجا قيمته )(1
إذا كانت قيمة املداخل مجيعها )(  (0عكس خمرجات بوابة . )OR
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الصف الثاني الثانوي

علوم احلاسوب

مجيع الفروع

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

جدول احلقيقة للبوابة املنطقية املشتقة NOR
Z = X NOR Y

Y

X

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

تمارين منوعة على البوابات المنطقية المشتقة
مترين ( : )1أوجد ناتج العبارة املنطقية  A NAND NOT Bعلما بأن A = 1 , B = 0
A NAND NOT B

األولويات

1 NAND NOT 0

 -1ما داخل األقواس

1 NAND 1

NOT -2
NAND - 3

0

NOR - 4

مترين ( : )2أوجد ناتج العبارة املنطقية

 NOT A NAND B NAND Cعلما بأن A=0 , B=1 , C=0

NOT A NAND B NAND C

يف حال وجود أكثر من  NANDيف العبارة املنطقية

NOT 0 NAND 1 NAND 0

تنفذ من اليمني اىل اليسار

1 NAND 1 NAND 0
0 NAND 0
1
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علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مترين ( : )3أوجد ناتج العبارة املنطقية

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

 NOT A NAND NOT Bعلما بأن A=0 , B=0 , C=1

NOT 0 NAND NOT 0
1 NAND NOT 0
1 NAND 1
0
مترين ( : )4أوجد ناتج العبارة املنطقية  NOT (A NAND B) NAND Cعلما بأن A=0 , B=0 , C=1

NOT (0 NAND 0) NAND 1
NOT 1 NAND 1
0 NAND 1
1
مترين ( :)5أوجد ناتج العبارة املنطقية ) NOT A NAND NOT (B NAND Cعلما بأن A=0 , B=0 , C=1

)NOT A NAND NOT (B NAND C
)NOT 0 NAND NOT (0 NAND 1
NOT 0 NAND NOT 1
1 NAND NOT 1
1 NAND 0
1
مترين ( : )6أوجد ناتج العبارة املنطقية  NOT (A NOR B) NOR Cعلما بأن A=1 , B=1 , C=0

NOT (1 NOR 1) NOR 0
NOT 0 NOR 0
1 NOR 0
0
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الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

0546996970

مترين ( : )7أوجد ناتج العبارة املنطقية  NOT A NOR Bعلما بأن A=1 , B=0 , C=0

NOT 1 NOR 0
0 NOR 0
1
مترين ( : )8أوجد ناتج العبارة املنطقية  NOT (A NOR B) NOR NOT Cعلما بأن A=1 , B=0 , C=0

NOT (1 NOR 0) NOR NOT 0
NOT 0 NOR NOT 0
NOT 0 NOR 1
1 NOR 1
0
مترين ( : )9أوجد ناتج العبارة املنطقية ) A NOR NOT (B NOR NOT Cعلما بأن A=1 , B=0 , C=0
)1 NOR NOT (0 NOR NOT 0
)1 NOR NOT (0 NOR 1
1 NOR NOT 0
1 NOR 1
0

مترين ( : )12أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات املنطقية التالية
 نبدأ من جهة اليسار بكتابة العبارة املنطقية للبوابة NOT
ثم جنعلها مدخال للبوابة NAND

Z = NOT A NAND B

مترين ( : )11أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابة املنطقية االتية ثم جد
قيمة  Zعلما بأن A=1 , B=0 , C=1
) Z = NOT ( 1 NAND 0

)Z = NOT (A NAND B

Z = NOT 1
Z = 0
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الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

0546996970

مترين ( : )12أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابة املنطقية االتية ثم جد
قيمة  Zعلما بأن A=1 , B=0 , C=1
Z = (NOT A NAND B) NAND C

Z = (NOT 1 NAND 0) NAND 1
Z = ( 0 NAND 0) NAND 1
Z = 1 NAND 1
Z = 0

مترين ( : )13مترين ( : )12أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابة املنطقية االتية ثم جد
قيمة  Zعلما بأن A=0 , B=0 , C=1
Z = NOT A NOR NOT B

Z = NOT 0 NOR NOT 0
Z = 1 NOR NOT 0
Z = 1 NOR 1
Z = 0

مترين ( : )14أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابة املنطقية االتية ثم جد
قيمة  Zعلما بأن A=0 , B=0 , C=1
Z =( A NOR B ) NOR NOT C

Z = ( 0 NOR 0 ) NOR NOT 1
Z = 1 NOR NOT 1
Z = 1 NOR 0
Z = 0
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الصف الثاني الثانوي

علوم احلاسوب

مجيع الفروع

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

حل أسئلة الفصل صفحة ( )991من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :ما الفرق بني البوابة املنطقية  ORوالبوابة املنطقية  NORمن حيث رمز البوابة وخمرجاتها ؟
البوابة

املخرجات

رمز البوابة

تعطي خمرجا قيمته  1إذا كانت قيمة أي من
املدخلني أو كالهما  1وتعطي خمرجا قيمته 0

OR

اذا كانت قيمة كال املدخلني 0
تعطي خمرجا قيمته  0إذا كانت قيمة أي من
املدخلني أو كالهما  1وتعطي خمرجا قيمته 1

NOR

اذا كانت قيمة كال املدخلني 0

السؤال الثاني  :مثل البوابة املنطقية  NANDباستخدام البوابات املنطقية األساسية

السؤال الثالث  :علل ما يأتي
 -1مسيت البوابات املنطقية املشتقة بهذا االسم  :ألنها اشتقت من البوابات األساسية AND , OR , NOT

 -2وجود دائرة صغرية عند خمرج بوابة  : NANDترمز اىل بوابة NOT
السؤال الرابع  :مثل العبارة املنطقية االتية باستخدام البوابات املنطقية NOT (X NAND NOT Y) NAND W

ثم جد الناتج النهائي إذا كانت X=0 , Y=1 , W=1
NOT (0 NAND NOT 1) NAND 1

X

NOT (0 NAND 0) NAND 1

Y

NOT 1 NAND 1

W

0 NAND 1
1
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مجيع الفروع

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

السؤال اخلامس  :أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها البوابات املنطقية االتية ثم جد قيمة ) (Zعلما بأن
A=0 , B=1 , C=0
)Z = NOT ((B NOR C) NOR A
)Z = NOT ((1 NOR 0) NOR 0
)Z = NOT ( 0 NOR 0
Z = NOT 1
Z =0

السؤال السادس  :أكمل اجلدول االتي الذي ميثل مقارنة بني البوابات املنطقية املشتقة
البوابة

املخرجات

رمز البوابة

تعطي خمرجا قيمته  0إذا كانت قيمة أي من
املدخلني أو كالهما  1وتعطي خمرجا قيمته

NOR

 1اذا كانت قيمة كال املدخلني 0
تعطي خمرجا قيمته  1إذا كانت قيمة أي من
املدخلني أو كالهما  0وتعطي خمرجا قيمته

NAND

 0إذا كانت قيمة املداخل مجيعها 1
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

الفصل الثالث  :الجبر المنطقي (البوولي)
 يتكون جهاز احلاسوب من مكونات مادية مرتبطة معا لتنفيذ جمموعة من الوظائف .
 لتحديد هذه الوظائف وتنفيذها ال بد من فهم وظائف كل جزء من املكونات املادية وكيفية ارتباطه باألجزاء األخرى
لتبادل املعلومات .
 حتدد الوظائف وعمليات الربط من خالل منوذج رياضي (ميكن أن ميثل بعالقات منطقية أو جربية) .

الدرس األول  :الجبر المنطقي (البوولي)
سؤال  :وضح املقصود باجلرب البوولي (املنطقي) :
هو أحد فروع علم اجلرب يف الرياضيات  ،وهو األساس الرياضي الالزم لدراسة التصميم املنطقي لألنظمة الرقمية
ومنها احلاسوب وتعود تسميته اىل العامل الرياضي االجنليزي جورج بوول ). (George Boole
 قدم جورج بوول مفهوم اجلرب البوولي للمرة األوىل يف كتابه (التحليل الرياضي للمنطق) .
 قام جورج بوول بتقديم أسس اجلرب املنطقي بشكل واسع يف كتابة األشهر (دراسة يف قواين التفكري) .
 أكد جورج بوول على أن استخدام صيغة جربية يف وصف عمل احلاسوب الداخلي أسهل من التعامل مع البوابات
املنطقية .
سؤال  :متى يسمى املتغري متغريا منطقيا ؟ إذا عينت له إحدى احلالتني  :صواب ) (Trueأو خطأ ). (False
 يرمز للمتغرياملنطقي بأحد احلروف  ( ، A……Zال أهمية لكون احلروف كبرية أم صغرية) .
 نظام العد الثنائي هو األنسب لتمثيل األعداد والرموز وختزينها داخل احلاسوب وبهذا فإنه ميكن استخدام أرقام نظام
العد الثنائي (  0أو  )1لتمثيل حاالت املتغري املنطقي فيمثل الرقم ) (1احلالة الصحيحة والرقم ) (0احلالة اخلطأ .
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علوم احلاسوب

مجيع الفروع

الصف الثاني الثانوي

0546996970

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

الدرس الثاني  :العبارات الجبرية المنطقية والعمليات المنطقية
سؤال  :وضح املقصود بالعبارة اجلربية املنطقية ؟ هي ثابت منطقي ) (0,1أو متغري منطقي مثل ) (X,Yأو مزيج من
الثوابت واملتغريات املنطقية جيمع بينها عمليات منطقية  ،وميكن ان حتتوي العبارة اجلربية املنطقية على أقواس
وعلى أكثر من عملية منطقية .

العمليات المنطقية األساسية في الجبر المنطقي
العملية

الرمز يف اجلرب املنطقي

العبارة اجلربية املنطقية
A = X

NOT
AND

.

A =X.Y

OR

+

A =X + Y

علل  :يطلق على عملية  NOTاسم املتمم ؟ ألن متممة  0تساوي  1ومتممة  1تساوي . 0
مالحظة  :الرمز ( ).يف العبارة اجلربية لعملية  ANDيشبه الضرب الثنائي وغالبا ما يهمل الرمز ) (.يف التعبري املنطقي
حبيث نكتب  XYبدال من X.Y
جدول ناتج متممة X

جدول ناتج عملية  ORاملنطقية

جدول ناتج عملية  ANDاملنطقية

A=X

X

A=X+Y

Y

X

A=X.Y

Y

X

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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الدرس الثالث :إيجاد ناتج العبارات الجبرية المنطقية المركبة
 سيكون احلل متاما كما تعلمنا سابقا يف الدرس األول وسيكون االختالف فقط يف استخدام الرموز ) (.و ) (+و)
بدال من . NOT , OR , AND
 تضم العبارة املنطقية اجلربية املركبة أكثر من عملية منطقية أساسية ويف ويف هذه احلالة جيب تطبيق قواعد األولوية
إلجياد ناتج العبارة اجلربية املنطقية املركبة وحسب التسلسل التالي .
 -1يف حالة وجود األقواس ( )  ،تنفذ العمليات اليت بداخلها أوال .
 -2البوابة املنطقية . NOT
 -3البوابة املنطقية . AND
 -4البوابة املنطقية . OR

 -5يف حالة التكافؤ يف األولوية  ،تنفذ من اليسار اىل اليمني .

تمارين
مترين ( : )1أوجد ناتج العبارة اجلربية املنطقية  A+B.Cعلما بأن A=1 , B=0 , C=1
1 + 0 .1
0 + 0. 1
0 + 0
0
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مترين ( : )2أوجد ناتج العبارة اجلربية املنطقية  A . B + C + Dعلما بأن A=0 , B=1 , C=1 , D=0

0 . 1+ 1 +0
0 + 1+ 0
1 + 0
0 + 0
0
مترين ( : )3أوجد ناتج العبارة اجلربية املنطقية  A + B . C + Dعلما بأن A=1 , B=0 , C=0 , D=1

1 + 0. 0+ 1

1 + 0. 0 + 0
1 + 0. 0
1 + 0. 1
1 + 0
1

مترين ( : )4أوجد ناتج العبارة اجلربية املنطقية )  ( A . B ) + ( A . Bعلما بأن A=1 , B=0 , C=0 , D=1

)( 1.0)+(1.0
)( 0 .0)+(1.0
) ( 0 . 1) +( 1 . 0
) 0 + ( 1. 0
) 0 + ( 1. 1
0 + 1
1
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مترين ( : )3أوجد ناتج العبارة اجلربية املنطقية  A + B . C + Dعلما بأن A=1 , B=0 , C=0 , D=1
1 + 0. 0+ 1
1 . 0+1
0. 0+ 1
0+ 1
1
0

مترين ( : )4حول العبارات املنطقية االتية اىل عبارات جربية ؟
A AND NOT B

NOT A OR B AND C

A .B

A+B .C
)A OR NOT (B AND NOT C

A AND B AND NOT C
A .B .C

A+B .C

)NOT A OR (NOT B OR C AND D
)A+(B+C .D

مترين ( : )5مثل العبارة اجلربية املنطقية  X=A . Bباستخدام البوابات املنطقية ثم جد قيمة  Xإذا كانت A=0 , B=1

 يف هذا النوع من األسئلة يفضل حتويل العبارة اجلربية اىل عبارة منطقية ثم متثيلها باستخدام البوابات املنطقية وهذا ليس
شرط بل هو لتسهيل احلل .
 العبارة املنطقية اليت تعرب عن هذه العبارة اجلربية هي X = NOT A AND B
قيمة  Xبعد تعويض القيم هي 1
مالحظة  :ميكن تعويض القيم على الشكل مباشرة وميكن احلل على األولويات .
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مترين ( : )1مثل العبارة اجلربية املنطقية  A . B + Cباستخدام البوابات املنطقية ثم جد الناتج النهائي إذا كانت
A=0 , B=1 , C=1 , D=0

 العبارة املنطقية اليت تعرب عن هذه العبارة اجلربية هي A AND NOT B OR C

مترين ( : )2مثل العبارة اجلربية املنطقية )  A + ( B . Cباستخدام البوابات املنطقية ثم جد الناتج النهائي إذا كانت
A=0 , B=1 , C=1 , D=0

 العبارة املنطقية اليت تعرب عن هذه العبارة اجلربية هي ) NOT A OR ( B AND NOT C

مترين ( : )3مثل العبارة اجلربية املنطقية  A . B + C . Dباستخدام البوابات املنطقية ثم جد الناتج النهائي إذا كانت
A=0 , B=1 , C=1 , D=0

 العبارة املنطقية اليت تعرب عن هذه العبارة اجلربية هي NOT (A AND B) OR C AND D

مترين ( : )4مثل العبارة اجلربية املنطقية )  A + B . ( C . Dباستخدام البوابات املنطقية ثم جد الناتج النهائي
إذا كانت

A=0 , B=1 , C=1 , D=0

 العبارة املنطقية اليت تعرب عن هذه العبارة اجلربية هي NOT (A AND B) OR C AND D
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حل أسئلة الفصل صفحة ( )991من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :وضح املقصود بكل مما يأتي
 -1اجلرب املنطقي  :صفحة (. )95

 -2العبارة اجلربية املنطقية  :صفحة (. )95

السؤال الثاني  :ملاذا مسي اجلرب املنطقي بهذا االسم ؟ صفحة (. )96
السؤال الثالث  :جد ناتج العبارات اجلربية املنطقية االتية اذا كانت . A=1 B=0 , C=1 , D=0
F = (A+B) . ( C + D ) F = A . B + C . D
الناتج F = 1 :

F = (A . ( B+C ) ) + D
الناتج F = 1 :

الناتج F = 1 :

السؤال الرابع  :مثل العبارة اجلربية املنطقية االتية باستخدام البوابات املنطقية A . B . C + D
حنول اىل عبارة منطقية لتسهيل احلل فقط NOT (A AND B AND NOT C ) OR D
ثم جد الناتج النهائي إذا كانت A=1 , B=0 , C=0 , D=1
 الناتج 1 :

السؤال اخلامس  :أكتب عبارة اجلرب املنطقي اليت متثلها البوابات املنطقية االتية ثم جد قيمة  Aعلما بأن
X=0 , Y=1 , Z=0 , W=1
 الناتج A = 0
)A = ( X . Y ) . (Z + W
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السؤال السادس  :حول العبارات املنطقية االتية اىل عبارات جربية منطقية ثم جد ناجتها علما بأن
X= 1 ,Y = 1 ,W= 0 ,Z = 1
X OR ( NOT Y OR W ) AND NOT Z
X+ ( Y + W ). Z
 الناتج 1 :

NOT ( NOT X AND Y OR NOT W ) OR Z
( X. Y + W )+ Z
 الناتج 1 :
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حل أسئلة الوحدة صفحة ( )991 ، 991 ، 991من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :أكتب مثاال واحدا لكل مما يأتي
بوابة منطقية

بوابة منطقية

رمز لعملية جربية

أساسية

مشتقة

منطقية

AND

NOR

+

متغري منطقي

عبارة منطقية

A

A OR B

السؤال الثاني  :أكمل جدول احليقية االتي

X AND Z OR Y

Z

Y

X

F

F

F

T

T

T

T

F / T

F

F

F

F

F

F

F

T

F

F

F

F

السؤال الثالث  :أدرس العبارة املنطقية االتية ن ثم أجب عن األسئلة اليت تليها
)A AND NOT (B AND C OR D

 )1استخرج من العبارة املنطقية السابقة مثالني على كل من

متغري منطقي

A

B

بوابة منطقية

NOT

AND

عبارة منطقية بسيطة

C OR D

B AND C
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 )2أوجد الناتج النهائي للعبارة املنطقية السابقة اذا كانت A=0 , B=0, C=1 , D=1 :
 الناتج 0 :
 )3مثل العبارة املنطقية السلبقة باستخدام البوابات املنطقية

 )4حول العبارة املنطقية السابقة اىل عبارة جربية منطقية A . ( B . C + D )
السؤال الرابع  :أوجد ناتج العبارات املنطقية االتية علما بأن A=0 , B=1 , C=0 , D=1
)A AND B OR NOT ( C AND D
 اجلواب 1 :

)A NOR NOT (B NOR NOT C
 اجلواب 0 :

A AND NOT (NOT B OR C) AND D
 اجلواب 0 :

NOT (A NAND B) NAND NOT C
 اجلواب 1 :

السؤال اخلامس  :تأمل الدائرة الكهربائية االتية  ،ثم أجب عن األسئلة اليت تليها
 -1أكتب العبارة املنطقية اليت متثلها الدائرة الكهربائية
A AND (B OR C ) AND D
 -2مثل الدائرة باستخدام البوابات املنطقية
ثم أوجد الناتج اذا كانت A=0 , B=1 , C=0 , D=0
 الناتج 0 :
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Information Security
And Cryptography

عزيزي الطالب
في حال واجهتك أي مشكلة عند حل أي سؤال أو أردت االستفسار عن أي
معلومة ال تتردد بالتواصل معي وستحصل على االجابة فورا .
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مقدمة
علل  :اهتمت الشعوب قدميا باحلفاظ على سرية املعلومات ؟
للحفاظ على أسرارها وهيبتها ومكانتها والجناح خمططاتها العسكرية .
سؤال  :على ماذا اعتمدت سرية املعلومات ؟
 -1على موثوقية حاملها

 -2قدرته على توفري الظروف املناسبة ملنع اكتشافها

سؤال  :مع تطور العلم واستخدام شبكات احلاسوب كانت احلاجة أكثر احلاحا الجياد طرائق جديدة حلماية املعلومات  ،ما
هي هذه الطرائق ؟ (أو) عدد طرائق محاية املعلومات ؟
 -1الطرائق املادية .
 -2طرائق حلماية قنوات االتصال واملعلومات .
 -3استخدام أساليب كثرية حلماية املعلومات واألجهزة اخلاصة فيها .
 -4تدريب الكادر البشري وتوعيته .

الفصل األول  :أمن المعلومات
سؤال  :ما هي أهم الركائز اليت تعتمد عليها الدول واملؤسسات واألفراد يف احلفاظ على موقفها العاملي سياسيا وماليا
( أمن املعلومات)
علل  :أصبح تناقل املعلومات واحلصول عليها أمرا سهال ؟ بسبب التطور اهلائل الذي حصل يف جمالي االنرتنت والربجميات

علل  :وجوب االهتمام بكل ما خيص املعلومة ؟ بسبب وجود املخرتقني واملتطفلني بشكل كبري .
سؤال  :جيب االهتمام بكل ما خيص املعلومات بسبب وجود املخرتقني والتطفلني بشكل كبري  /أذكر ثالثة اهتمامات ؟
 -1أجهزة التخزين

 -2االهتمام بالكادر البشري الذي يتعامل معها  -3احلفاظ على املعلومات نفسها
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الدرس األول  :مقدمة في أمن المعلومات
سؤال  :وضح املقصود بأمن املعلومات ؟
هو العلم الذي يعمل على محاية املعلومات واملعدات املستخدمة لتخزينها ومعاجلتها ونقلها من السرقة او التطفل
أو من الكوارث الطبيعية أو غريها من املخاطر ويعمل على إبقائها متاحة لألفراد املصرح هلم باستخدامها .
سؤال  :ما هي اخلصائص األساسية ألمن املعلومات ؟
 -1السرية

 -2السالمة

 -3توافر املعلومات

سؤال  :وضح املقصود بالسرية (سرية املعلومات) ؟
عدم القدرة على احلصول على املعلومات إال من قبل األشخاص املخول هلم ذلك .
(أن الشخص املخول هو الوحيد القادر على الوصول اىل املعلومات واالطالع عليها )
 السرية مصطلح مرادف ملفهومي األمن واخلصوصية .
سؤال  :أذكر ثالثة امثلة على بيانات يعتمد أمنها على مقدار احلفاظ على سريتها (أمثلة على معلومات سرية) ؟
 -1املعلومات الشخصية

 -2املوقف املالي لشركة ما قبل اعالنه

 -3املعلومات العسكرية

سؤال  :وضح املقصود بالسالمة (سالمة املعلومات) ؟
محاية الرسائل أو املعلومات اليت مت تداوهلا والتأكد بأنها مل تتعرض ألي عملية تعديل سواء  :باإلضافة أم
االستبدال  ،أم حذف جزء منها .
 أمثلة على سالمة املعلومات :
 -1عند نشر نتائج طلبة الثانوية العامة جيب احلفاظ على سالمة هذه النتائج من أي تعديالت .
 -2عند صدور قوائم القبول املوحد للجامعات األردنية والتخصصات اليت قبل بها الطلبة البد من العمل على محاية
هذه القوائم من اي حذف او تبديل او تغيري .
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سؤال  :وضح املقصود بتوافر املعلومات ؟
قدرة الشخص املخول احلصول على املعلومات يف الوقت الذي يشاء من دون وجود عوائق .
سؤال  :متى تكون املعلومات بال فائدة ؟
 -1إذا مل تكن متاحة لألشخاص املصرح هلم بالتعامل معها .
 -2الوصول اليها حيتاج اىل وقت كبري .
سؤال  :أذكر اثنتني من الوسائل اليت يقوم بها املخرتقون جلعل املعلومات غري متاحة ؟
 -1حذفها .
 -2االعتداء على األجهزة اليت ختزن فيها هذه املعلومات .
المخاطر التي تهدد أمن المعلومات(أنواع تهديدات أمن المعلومات)

110

الصف الثاني الثانوي

علوم احلاسوب

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

مجيع الفروع

0546996970

أسئلة على المخاطر التي تهدد أمن المعلومات
سؤال  :ما أثر األساب الطبيعية مثل حدوث حريق أو انقطاع التيار الكهربائي كتهديد على أمن املعلومات ؟
تؤدي اىل فقدان املعلومات ؟
سؤال  :ما هو سبب حدوث التهديدات البشرية غري املتعمدة ؟ نتيجة االهمال أو اخلطأ .
سؤال  :أعط أمثلة على كل مما يلي
أ .حدوث حريق

 -1التهديد ألسباب طبيعية

ب .انقطاع التيار الكهربائي
أ .كتابة  24بدال من 42

 -2تهديدات بشرية غري متعمدة

ب .كتابة عنوان بريد الكرتوني بشكل غري صحيح
نشر برامج خبيثة يف املواقع االلكرتونية (نشر فريوس)

 -3تهديدات بشرية متعمدة غري موجهة جلهاز معني

أ .سرقة جهاز احلاسوب

 -4تهديدات بشرية متعمدة موجهة جلهاز معني يف

ب .سرقة إحدى املعدات اليت حتفظ املعلومات

مكان معني

ج .التعديل على ملف أو حذفه

( أمثلة على اهلجوم االلكرتوني أو االعتداء االلكرتوني)

د .الكشف عن معلومات سرية
ﻫ .منع الوصول اىل املعلومات

 يعد االعتداء (اهلجوم) االلكرتوني من أخطر أنواع التهديدات .
سؤال  :يعتمد جناح االعتداء ( اهلجوم) االلكرتوني على ثالثة عوامل رئيسية  /أذكرها ؟
(أو) ما هي العوامل الرئيسية اليت جيب أخذها يف احلسبان لتقييم التهديد الذي يتعرض له النظام ؟
 -1الدافع .
 -2الطريقة .
 -3فرصة النجاح .
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سؤال  :تتنوع دوافع األفراد لتنفيذ هجوم إلكرتوني  ،أذكر ثالثة من هذه الدوافع ؟
 -1رغبة يف احلصول على املال .
 -2حماولة الثبات القدرات التقنية.
 -3بقصد االضرار باالخرين .
سؤال  :تعترب الطريقة من العوامل الرئيسة اليت يعتمد جناح اهلجوم االلكرتوني عليها وتتضمن عدة أمور أذكرها
 -1املهارات اليت يتميز بها املعتدي االلكرتوني .
 -2قدرته على توفري املعدات والربجميات احلاسوبية اليت حيتاج اليها .
 -3معرفته بتصميم النظام وآلية عمله .
 -4معرفة نقاط القوة والضعف هلذا النظام .
سؤال  :تتمثل فرصة جناح اهلجوم االلكرتوني بأمرين اثنني  ،أذكرهما ؟
 -1حتديد الوقت املناسب للتنفيذ .
 -2كيفية الوصول اىل األجهزة .
سؤال  :تتعرض املعلومات إىل أربعة أنواع من االعتداءات االلكرتونية  ،أذكرها ؟
 -1التنصت على املعلومات .
 -2التعديل على احملتوى .
 -3اإليقاف .
 -4اهلجوم املزور أو املفربك .
سؤال  :ما هو اهلدف من التنصت على املعلومات ؟ احلصول على املعلومات السرية حيث يتم االخالل بسريتها .
سؤال  :يعترب التعديل على احملتوى أحد انواع االعتداءات االلكرتونية  ،وضح كيف يتم التعديل على احملتوى ؟
يتم اعرتاض املعلومات وتغيري حمتواها واعادة ارساهلا للمستقبل  ،من دون أن يعلم بتغري حمتواها ويف هذا
النوع يكون االخالل بسالمة املعلومات .
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سؤال  :يعترب االيقاف أحد انواع االعتداءات االلكرتونية  ،وضح كيف يتم هذا االيقاف ؟
يتم قطع قناة االتصال  ،ومن ثم منع املعلومات من الوصول اىل املستقبل  ،ويف هذه احلالة تصبح املعلومات غري متوافرة .

سؤال  :وضح كيف يتم االعتداء باهلجوم املزور أواملفربك ؟
يتمثل هذا النوع بارسال املعتدي االلكرتوني رسالة اىل أحد األشخاص على الشبكة خيربه فيها بأنه صديقه وحيتاج إىل
معلومات أو كلمات سرية خاصة
سؤال  :ما الذي ميكن أن يتاثر بسبب اهلجوم املزور أو املفربك ؟ سرية املعلومات وقد تتأثر أيضا سالمتها .

سؤال  :وضح املقصود بالثغرات ؟
نقطة ضعف يف النظام سواء أكانت يف االجراءات املتبعة مثل عدم حتديد صالحيات الوصول اىل النظام أو مشكلة
يف تصميم النظام كما أن عدم كفاية احلماية املادية لألجهزة واملعلومات  ،تعد من نقاط الضعف ألنها قد تتسبب
يف فقدان املعلومات  ،أو هدم النظام  ،أو جتعله عرضة لالعتداء االلكرتوني .
سؤال  :أعط أمثلة على نقاط الضعف (أو) الثغرات ؟
 -1عدم حتديد صالحيات الوصول اىل املعلومات .
 -2مشكلة يف تصميم النظام أو يف مرحلة التنفيذ .
 -3عدم كفاية احلماية املادية لألجهزة واملعلومات .
علل  :إنّ عدم كفاية احلماية املادية لألجهزة واملعلومات  ،تعد من نقاط الضعف ؟
ألنها قد تتسبب يف فقدان املعلومات  ،أو هدم النظام  ،أو جتعله عرضة لالعتداء االلكرتوني .
علل  :وضع جمموعة من الضوابط يف نظم املعلومات ؟ (أو) علل  :استخدام بعض الضوابط يف نظم املعلومات ؟
لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا املعلومات واحلد منها حيث يرى املختصون يف جمال امن املعلومات بأن احلفاظ
على املعلومات وامنها ينبع من التوازن بني تكلفة احلماية وفعالية الرقابة من جهة مع احتمالية اخلطر من جهة أخرى
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سؤال  :هناك جمموعة من الضوابط اليت وضعت لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا املعلومات واحلد منها  ،أذكر هذه الضوابط
 -1الضوابط املادية

 -2الضوابط االدارية

 -3الضوابط التقنية

سؤال  :وضح املقصود بالضوابط املادية ؟
مراقبة بيئة العمل ومحايتها من الكوارث الطبيعية وغريها باستخدام اجلدران واألسوار  ،واستخدام األقفال
ووجود حراس األمن وغريها من أجهزة اطفاء احلريق .
سؤال  :أعط أمثلة على الضوابط املادية ........................................................................ :
.............................................................................................................
سؤال  :وضح املقصود بالضوابط االدارية ؟
جمموعة من األوامر واالجراءات املتفق عليها مثل  :القوانني واللوائح والسياسات  ،واالجراءات التوجيهية ،
وحقوق النشر  ،وبراءات االخرتاع والعقود واالتفاقيات .
سؤال  :أعط أمثلة على الضوابط االدارية ....................................................................... :
..........................................................................................................
سؤال  :وضح املقصود بالضوابط التقنية ؟
وهي احلماية اليت تعتمد على التقنيات املستخدمة  ،سواء كانت معدات أو برجميات وتتضمن  :كلمات املرور  ،ومنح
صالحيات الوصول  ،وبرتوكوالت الشبكات  ،واجلدر النارية  ،والتشفري  ،وتنظيم تدفق املعلومات يف الشبكة .

سؤال  :أعط أمثلة على الضوابط التقنية ........................................................................ :
.......................................................................................................
علل  :جيب ان تعمل ضوابط التقليل من املخاطر اليت تتعرض هلا املعلومات بشكل متكامل ؟
للوصول اىل أفضل النتائج  ،وللحد من األخطار اليت تتعرض هلا املعلومات .
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إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

الدرس الثاني  :الهندسة االجتماعية
علل  :يعد العنصر البشري من اهم مكونات االنظمة واالهتمام به من ظاهم اجملاالت ؟ للحفاظ على أمن املعلومات .
سؤال  :يعتمد اختيار الكادر البشري املسؤول عن محاية األنظمة على عدة امور  ،أذكرها ؟
 -1الكفاية العلمية

 -2اختبارات شفوية وورقية

 -3اخضاعهم اىل ضغوط نفسية كل حسب موقعهم

علل  :يعتمد اختيار الكادر البشري املسؤول عن محاية األنظمة على كفايته العلمية واختبارات شفوية وورقية واخضاعهم اىل
ضغوط نفسية كل حسب موقعهم ؟ للتأكد من قدرتهم على محاية النظام .
سؤال  :وضح املقصود باهلندسة االجتماعية ؟
هي الوسائل واألساليب اليت يستخدمها املعتدي االلكرتوني جلعل مستخدم احلاسوب يف النظام يعطي معلومات سرية
أو يقوم بعمل ما  ،يسهل عليه الوصول إىل أجهزة احلاسوب أو املعلومات املخزنة فيها .
علل  :تعد اهلندسة االجتماعية من أجنح الوسائل وأسهلها للحصول على معلومات غري مصرح باالطالع عليها ؟
بسبب قلة اهتمام املتخصصني يف جمال أمن املعلومات وعدم وعي مستخدمي احلاسوب باملخاطر املرتتبة عليها .

سؤال  :ترتكز اهلندسة االجتماعية يف جمالني  ،ما هما ؟  -1البيئة احمليطة

 -2اجلانب النفسي

مجاالت الهندسة
االجتماعية

البيئة المحيطة

مكان
العمل

الهاتف

النفايات

الجانب النفسي

اإلنترنت

الورقية
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شرح مجاالت الهندسة االجتماعية
أوال  :البيئة المحيطة
سؤال  :يتعرب مكان العمل من جماالت اهلندسة االجتماعية واليت ميكن للمعتدي استخدامه للحصول على املعلومات ،وضح ذلك ؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال مكان العمل ؟
يكتب بعض املوظفني كلمات املرور على أوراق ملصقة بشاشة احلاسوب وعند دخول الشخص غري املخول له االستخدام
كزبون أو حتى عامل نظافة أو عامل صيانة  ،يستطيع معرفة كلمات املرور ومن ثم يتمكن من الدخول اىل النظام بسهولة
ليحصل على املعلومات اليت يريدها .

سؤال  :يتعرب اهلاتف من جماالت اهلندسة االجتماعية واليت ميكن للمعتدي استخدامه للحصول على املعلومات ،وضح ذلك ؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال اهلاتف ؟
يتصل الشخص غري املخول مبركز الدعم الفين هاتفيا  ،ويطلب إليه بعض املعلومات الفنية ويستدرجه للحصول على كلمات
املرور وغريها من املعلومات ؛ ليستخدمها يف ما بعد .

سؤال  :تتعرب النفايات الورقية من جماالت اهلندسة االجتماعية واليت ميكن للمعتدي استخدامها للحصول على املعلومات
وضح ذلك ؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال النفايات الورقية ؟

يدخل األشخاص غري املخولني اىل مكان العمل وجيمعون النفايات اليت قد حتتوي على كلمات املرور ومعلومات
ختص املوظفني وأرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية  ،وقد حتتوي على تقويم العام السابق وكل ما حيتويه من
معلومات  ،ميكن استغالهلا يف تتبع أعمال املوظفني أو احلصول على املعلومات املرغوبة .

علل  :تعترب االنرتنت من أكثر وسائل اهلندسة االجتماعية شيوعا ؟
بسبب استخدام املوظفني أو مستخدمي احلاسوب عادة كلمة املرور نفسها للتطبيقات مجيعها .
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سؤال  :كيف يتمكن املعتدي من احلصول على كلمة املرور من خالل االنرتنت ( من خالل اهلندسة االجتماعية) ؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال االنرتنت ؟

 حيث ينشئ املعتدي االلكرتوني موقعا على الشبكة  ،يقدم خدمات معينة ويشرتط التسجيل فيه للحصول على
هذه اخلدمات .
 يتطلب التسجيل يف املوقع اسم مستخدم وكلمة مرور وهي كلمة املرور نفسها اليت يستخدمها الشخص عادة
وبهذه الطريقة يتمكن املعتدي االلكرتوني من احلصول عليها .

ثانيا  :الجانب النفسي
 يسعى املعتدي من خالل اجلانب النفسي اىل  -1 :كسب ثقة مستخدم احلاسوب .
 -2احلصول على املعلومات اليت يرغب بها .
سؤال  :ما هي الوسائل اليت يستخدمها املعتدي االلكرتوني للتأثري يف اجلانب النفسي للشخص املستهدف ؟
 -1اإلقناع .

 -2انتحال الشخصية .

سؤال  :يعترب االقناع أحد اجلوانب النفسية يف اهلندسة االجتماعية  ،وضح كيف يستطيع املعتدي استخدام االقناع .؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال مكان اإلقناع؟

يستطيع املعتدي اقناع املوظف أو مستخدم احلاسوب بطريقة مباشرة حبيث يقدم احلجج املنطقية والرباهني
وقد يستخدم طريقة غري مباشرة حبيث يعمد إىل تقديم إحياءات نفسية  ،حتث املستخدم على قبول املربرات من
دون حتليلها أو التفكري فيها وحياول التأثري بهذه الطريقة من خالل إظهار نفسه مبظهر صاحب السلطة أو اغراء
املستخدم بامتالك خدمات نادرة ( يقدم له عرضا معينا من خالل موقعه االلكرتوني ملدة حمدد ميكنه ذلك من
احلصول على كلمة املرور )  .وقد يلجأ املعتدي االلكرتوني اىل إبراز أوجه التشابه مع الشخص املستهدف إلقناعه
بأنه حيمل الصفات واالهتمامات نفسها فيصبح الشخص أكثر ارتياحا وأقل حذرا للتعامل معه فيقدم له ما يريد
من معلومات .
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سؤال  :كيف ميكن للمعتدي التأثري على مستخدم احلاسوب بطريقة االقناع غري املباشر ؟
 -1إظهار نفسه مبظهر صاحب السلطة .
 -2إغراء املستخدم بامتالك خدمات نادرة ( يقدم له عرضا معينا من خالل موقعه االلكرتوني ملدة حمدد
ميكنه ذلك من احلصول على كلمة املرور )
 -3إبراز أوجه التشابه مع الشخص املستهدف .
علل  :يلجأ املعتدي االلكرتوني اىل إبراز أوجه التشابه مع الشخص املستهدف ؟
إلقناعه بأنه حيمل الصفات واالهتمامات نفسها فيصبح الشخص أكثر ارتياحا وأقل حذرا للتعامل معه فيقدم له ما
يريد من معلومات .
سؤال  :من اجلوانب النفسية اليت يستخدمها املعتدي للحصول على املعلومات انتحال الشخصية واملداهنة  ،وضح ذلك ؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال انتحال الشخصية ؟

يتقمص شخص شخصية اخر وهذا الشخص قد يكون شخصا حقيقيا أو وهميا  .فقد ينتحل شخصية فين صيانة
معدات احلاسوب أو عامل نظافة أو حتى املدير أو السكرتري .
علل  :غالبا ما تكون الشخصية املنتحلة ذات سلطة ؟
حتى يبدي املوظفني خدماتهم ولن يرتددوا بتقديم أي معلومات هلذ الشخص املسؤول .
سؤال  :من اجلوانب النفسية اليت يستخدمها املعتدي لالطالع على املعلومات مسايرة الركب  ،وضح ذلك ؟
(أو) وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية يف جمال مسايرة الركب ؟
 يرى املوظف بأنه اذا قام زمالؤه مجيعا بأمر ما فمن غري الالئق أن يأخذ هو موقفا مغايرا .
 عندما يقدم شخص نفسه على انه إداري من فريق الدعم الفين ويرغب بعمل حتديثات على األجهزة فإذا
مسح له أحد املوظفني بعمل حتديث على جهازه فإن باقي املوظفني يقومون مبسايرة زميلهم غالبا والسماح
هلذا املعتدي باستخدام أجهزتهم لتحديثها ومن ثم يتمكن من االطالع على املعلومات اليت يريدها واملخزنة
على األجهزة .
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أسئلة الفصل صفحة ( )918 ، 919من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :وضح املقصود بكل من
 -1أمن املعلومات  :صفحة (. )127
 -2الثغرات  :صفحة (. )111
السؤال الثاني  :يهدف أمن املعلومات للحفاظ على ثالث خصائص أساسية هي (سرية املعلومات  ،وسالمة املعلومات ،
وتوافر املعلومات ) حدد اىل أي هذه اخلصائص يتبع كل مما يأتي ؟
 -1التاكد من عدم حدوث أي تعديل على املعلومات  :سالمة املعلومات
 -2الشخص املخول هو الوحيد القادر على الوصول اىل املعلومات واالطالع عليها  :سرية املعلومات
 -3الوصول اىل املعلومات حيتاج وقت كبري  :توافر املعلومات
 -4مصطلح مرادف ملفهومي األمن واخلصوصية  :سرية املعلومات
 -5املعلومات العسكرية  :سرية املعلومات
السؤال الثالث  :توجد ثالثة عوامل توخذ يف احلسبان لتقييم التهديد  ،حدد العامل الذي يندرج حتته كل مما يأتي
 -1الرغبة يف اثبات القدرات  :الدافع
 -2معرفة نقاط القوة والضعف للنظام  :الطريقة
 -3حتديد الوقت املناسب لتقييم اهلجوم االلكرتوني  :فرصة جناح اهلجوم
 -4الإلضرار باالخرين  :الدافع
 -5الرغبة يف احلصول على املال  :الدافع
 -6القدرة على توفري املعدات والربجميات احلاسوبية  :الطريقة
السؤال الرابع  :عدد أربعة من انواع االعتداءات االلكرتونية  ،اليت تتعرض هلا املعلومات ؟ صفحة (. )112
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السؤال اخلامس  :علل ما ياتي
 -1استخدام بعض الضوابط يف نظم املعلومات  :صفحة (. )111
 -2تعد اهلندسة االجتماعية من أجنح الوسائل وأسهلها للحصول على املعلومات . )113( :

السؤال السادس  :قارن بني الضوابط املادية والضوابط االدارية من حيث  ،صفحة (. )112
وجه املقارنة

الضوابط االدارية

الضوابط املادية

املقصود بها
أمثلة عليها

السؤال السابع  :وضح الية عمل اهلندسة االجتماعية  ،يف كل جمال من اجملاالت االتية ؟ صفحة ()116 ، 115 ، 114

آلية العمل

اجملال
مكان العمل
اهلاتف
انتحال
الشخصية
اإلقناع
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الفصل الثاني  :أمن اإلنترنت
 يعتمد األفراد واملؤسسات واحلكومات على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل واسع ويف شتى اجملاالت .
علل  :كان ال بد من إجياد وسائل تعمل على محاية الويب واحلد من االعتداءات واألخطار اليت تهددنا ؟
(أو) ما هي أسباب إجياد وسائل تقنية حلماية االنرتنت ( الويب ) ؟
 -1بسبب انتشار الربامج والتطبيقات بشكل كبري منها ما هو جماني ومنها ما هو غري معروف املصدر ومنها
ما هو مفتوح (أي ميكن استخدامه على األجهزة املختلفة ) .
 -2بسبب انتشار الربامج املقرصنة واملعلومات اخلاصة بكيفية اقتحام املواقع .

الدرس األول  :االعتداءات االلكترونية على الويب
سؤال :تتعرض املواقع االلكرتونية لكثري من االعتداءات االلكرتونية اليت ال حيس بها املستخدم كونها غري مرئية
أذكر مثالني على هذه االعتداءات ( أذكر مثالني على االعتداءات اليت تتعرض هلا املواقع االلكرتونية) ؟
ما هي أشهر االعتداءات على (الويب) ؟
 -1االعتداءات االلكرتونية على متصفحات االنرتنت .
 -2االعتداءات االلكرتونية على الربيد االلكرتوني .
سؤال  :وضح املقصود مبتصفح االنرتنت ؟
برنامج ينقل املستخدم اىل صفحة (الويب) اليت يريدها مبجرد كتابة العنوان والضغط على زر الذهاب وميكّنه من
مشاهدة املعلومات على املوقع .
علل  :يتعرض متصفح االنرتنت اىل الكثري من األخطار ؟
ألنها قابلة للتغري من دون مالحظة ذلك من قبل املستخدم .
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سؤال  :يتم االعتداء على متصفح االنرتنت بطريقتني  ،أذكرهما
 -1االعتداء عن طريق (كود) بسيط  ،ميكن إضافته اىل املتصفح وباستطاعته القراءة  ،والنسخ  ،وإعادة
إرسال أي شيء يتم إدخاله من قبل املستخدم .
 -2توجيه املستخدم إىل صفحة أخرى غري الصفحة اليت يريدها .
سؤال  :ما هو التهديد الذي يتمثل باالعتداء على متصفح االنرتنت عن طريق (كود) بسيط ؟
القدرة على الوصول اىل احلسابات املالية والبيانات احلساسة األخرى .
سؤال  :وضح كيف يتم االعتداء االلكرتوني على الربيد االلكرتوني ؟
 تصل الكثري من الرسائل االلكرتونية اىل الربيد االلكرتوني  ،بعض هذه الرسائل االلكرتونية مزيفة بعضها
يسهل اكتشافه وبعضها االخر استخدم بطريقة احرتافية .
 حياول املعتدي االلكرتوني التعامل مع األشخاص القليلي اخلربة حيث يقدم عروض شراء ملنتجات بعض
املصممني بأسعار زهيدة أو رسائل حتمل عنوان كيف تصبح ثريا .
 هذه الرسائل حتتوي روابط للمزيد من املعلومات يرجى الضغط عليه  ،وغريها من الرسائل املزيفة واملضللة
اليت حتتاج وعي من املستخدم .

الدرس الثاني  :تقنية تحويل العناوين الرقمية
سؤال  :وضح املقصود بتقنية حتويل العناوين الرقمية ؟
هي التقنية اليت تعمل على إخفاء العنوان الرقمي للجهاز يف الشبكة الداخلية ليتوافق مع العنوان الرقمي املعطى
للشبكة  .ومن ثم فإن اجلهاز الداخلي غري معروف بالنسبة اىل اجلهات اخلارجية وهذا يسهم يف محايته من أي
هجوم قد يشن عليه بناء على معرفة العناوين الرقمية  ،وهي احدى الطرائق املستخدمة حلماية املعلومات من
االعتداءات االلكرتونية .
علل  :حتافظ تقنية العناوين الرقمية على أمن املعلومات يف (الويب) ؟
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العناوين الرقمية اإللكترونية
يرتبط ماليني األشخاص عرب شبكة االنرتنت مباليني األجهزة ولكل جهاز حاسوب أو هاتف خلوي عنوان رقمي خاص به
مييزه عن غريه يسمى (Internet Protocol Address  )IP Address

 سنتعامل مع نوعني من  IP Addressهما IP4 -1 :
IP4
 يتكون من ( )32خانة ثنائية تتوزع على

IPv6
 علل  :سبب ظهور  IPv6؟

أربعة مقاطع يفصل بينها نقاط .

نظرا للتطور اهلائل يف أعداد املستخدمني

 كل مقطع من هذه املقاطع يتضمن رقم من

ظهرت احلاجة اىل عناوين إلكرتونية أكثر

( )0اىل ()255
 مثال 215.002.004.216 :

IPv6 -2

وطورت هذه العناوين ملا يسمى IPv6
 يتكون من مثانية مقاطع بدال من أربعة .

 على الرغم من استخدام  IPv6إال انه ال يكفي إلتاحة عدد هائل من العناوين الرقمية وحلل هذه املعضلة وجد ما
يسمى تقنية حتويل العناوين الرقمية .Network Address Tranlation (NAT) 
مفهوم تقنية حتويل العناوين الرقمية NAT
 تتمتع أيانا ) ) (Internet Assigned Numbers Authority (IANAعن منح أرقام االنرتنت
املخصصة إلعطاء العناوين الرقمية لألجهزة على االنرتنت .
علل  :عند استخدام تقنية حتويل العناوين الرقمية  NATتعطى الشبكة الداخلية عنوانا واحد (او جمموعة عناوين)
ويكون معرفا هلا عند التعاملفي شبكة االنرتنت ؟ بسبب قلة أعداد هذه العناوين مقارنة بعدد املستخدمني .
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مثال على العناوين الرقمية للشبكات واألجهزة
 يوجد ثالث شبكات داخلية وكل شبكة
منحت عنوانا خاصا بها على االنرتنت
خمتلفا عن العناوين األخرى .
 مثال العنوان 255.10.10.4

هو لشبكة على االنرتنت وهذا
العنوان ال ميكن أن مينح لشبكة أخرى
وكذلك األمر بالنسبة اىل العناوين  215.6.4.10و 215.6.4.165

 تعطي الشبكة الداخلية كل جهاز داخل الشبكة عنوانا رقميا لغرض االستخدام
الداخلي فقط  ،وال يعرتف بهذا العنوان خارج الشبكة  ،وهذا يعين أن العنوان الرقمي للجهاز داخل الشبكة ميكن أن
يتكرر يف أكثر من شبكة داخلية مثل العنوان  ، 10.0.0.8لكن العنوان الرقمي للشبكة الداخلية لن يتكرر .

مثال على تقنية تحويل العناوين الرقمية
 عند رغبة أحد األجهزة بالتواصل مع جهاز خارج الشبكة الداخلية  ،يعدل العنوان الرقمي

اخلاص به باستخدام تقنية حتويل العناوين الرقمية )(NAT
 يتم ذلك باستخدام جهاز وسيط يكون غالبا موجه
أو جدارا ناريا حيول العنوان الرقمي الداخلي اىل عنوان رقمي
خارجي ويسجل ذلك يف سجل خاص للمتابعة .
 يتم التواصل مع اجلهاز اهلدف يف الشبكة األخرى عن طريق هذا الرقم اخلارجي على أنه العنوان اخلاص باجلهاز املرسل
 عندما يقوم اجلهاز اهلدف بالرد على رسالة اجلهاز املرسل تصل اىل اجلهاز الوسيط الذي حيول العنوان الرقمي اخلارجي اىل عنوان
داخلي من خالل سجل املتابعة لديه  ،ويعيده بذلك اىل اجلهاز املرسل .
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آلية عمل تقنية تحويل العناوين الرقمية
سؤال  :تعمل تقنية حتويل العناوين الرقمية بعدة طرائق  ،أذكر طريقتني ؟
 -1النمط الثابت للتحويل .
 -2النمط املتغري للتحويل .
سؤال  :وضح املقصود بالنمط الثابت لتحويل العناوين الرقمية؟
طريقة يتم خالهلا ختصيص عنوان رقمي خارجي لكل جهاز داخلي ،وهذا العنوان الرقمي ثابت ال يتغري  ،يستخدمه
اجلهاز يف كل مرة يرغب فيها باالتصال مع األجهزة خارج الشبكة .
سؤال  :وضح املقصود بالنمط املتغري لتحويل العناوين الرقمية ؟
منط يتم خالله ختصيص عنوان رقمي للجهاز عند رغبته يف التواصل مع جهاز خارج الشبكة يستخدمه وعند انتهاء
عملية االتصال يصبح هذا العنوان الرقمي متاحا لألجهزة األخرى .
يف طريقة النمط املتغري للتحويل يكون لدى اجلهاز الوسيط عدد من العناوين الرقمية اخلارجية ولكنها غري كافية لعدد
األجهزة يف الشبكة هذه العناوين تبقى متاحة جلميع األجهزة على الشبكة .
سؤال  :فسر اختالف  IP Addressللجهاز نفسه عند تراسله أكثر من مرة ؟
 عند رغبة أحد االجهزة بالرتاسل خارجيا فإنه يتواصل مع اجلهاز الوسيط الذي يعطيه عنوانا خارجيا مؤقتا
يستخدمه حلني االنتهاء من عملية الرتاسل  ،ويعد هذا العنوان عنوانا رقميا خاصا باجلهاز .
عند انهاء عملية الرتاسل يفقد اجلهاز الداخلي هذا العنوان ويصبح العنوان متاحا للرتاسل مرة أخرى
 عند رغبة اجلهاز نفسه بالرتاسل مرة أخرى قد يعطى عنوانا خمتلفا عن املرة السابقة وهذا ما يفسر اختالف
 Ip Addressللجهاز نفسه عند تراسله أكثر من مرة .
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حل أسئلة الفصل (صفحة  )911من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :ما أسباب إجياد وسائل تقنية حلماية االنرتنت ؟ صفحة (. )119
السؤال الثاني  :ما أشهر االعتداءات على الويب ؟ صفحة (. )119
السؤال الثالث  :حدد نوع االعتداء يف كل مما يأتي
 -1توجيه املستخدم اىل صفحة اخرى غري الصفحة اليت يريدها  :اعتداء على متصفح االنرتنت .
 -2كود بسيط ميكن إضافته اىل املتصفح وباستطاعته القراءة والنسخ واعاد االرسال ألي شيء من قبل املستخدم
( اعتداء على متصفح االنرتنت)
 -3يتضمن عروضا وهمية ومضللة وحيتوي رابطا يتم الضغط عليه للحصول على معلومات إضافية  :اعتداء على الربيد االلكرتوني
السؤال الرابع  :وضح ما يأتي
 - 1حتدث اعتداءات على (الويب) من خالل الربيد االلكرتوني  :صفحة (. )122
 - 2حتافظ تقنية حتويل العناوين الرقمية على أمن املعلومات يف (الويب)  :صفحة (. )122

السؤال اخلامس  :ما الفرق بني العناوين الرقمية  IP4و IPv6
 : IP4تتكون من أربعة مقاطع

،

 : IPv6تتكون من مثانية مقاطع .

السؤال السادس  :من السلطة املسؤولة عن منح ارقام االنرتنت املخصصة إلعطاء العناوين الرقمية ؟ أيانا )(IANA
السؤال السابع  :ما وظيفة اجلهاز الوسيط ؟
حتويل العنوان الرقمي الداخلي اىل عنوان رقمي خارجي ويسجل ذلك يف سجل خاص للمتابعة .
السؤال الثامن  :قارن بني طريقيت العمل لكل من النمط الثابت لتحويل العناوين الرقمية والنمط املتغري لتحويل العناوين الرقمية
النمط الثابت  :يقوم بتخصيص عنوان رقمي خارجي لكل جهاز داخلي وهذا العنوان الرقمي ثابت ال يتغري .
النمط املتغري  :يتم اعطاء اجلهاز عنوان رقمي مؤقت للتواصل مع األجهزة خارج الشبكة وحني انتهاء االتصال
يصبح هذا الرقم متاحا ألي جهاز اخر .
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الفصل الثالث  :التشفير
مقدمة :
 ظهرت احلاجة للحفاظ على سرية املعلومات منذ قدم البشرية يف اجملالني العسكري والدبلوماسي خاصة .
 مت آنذاك إجياد الوسائل اليت ميكن نقل الرسائل عن طريقها واحملافظة على سريتها يف الوقت نفسه .
 مع تطور العلم والوسائل التكنولوجية احلديثة كان ال بد من إجياد طرائق حلمايتها .

الدرس األول  :مفهوم علم التشفير وعناصره
سؤال  :وضح املقصود بالتشفري ؟
هو تغيري حمتوى الرسالة األصلية سواء أكان التغيري مبزجها مبعلومات أخرى  ،أم استبدال األحرف األصلية
واملقاطع بغريها  ،أم تغيري األحرف بطريقة لن يفهمها إال مرسل الرسالة ومستقبلها فقط باستخدام خوارزمية
معينة ومفتاح خاص .
سؤال  :ما هو اهلدف من علم التشفري (أو) اىل ماذا يهدف التشفري ؟
يهدف التشفري اىل احلفاظ على سرية املعلومات يف أثناء تبادهلا بني مرسل املعلومة ومستقبلها  ،وعدم االستفادة
منها أو فهم حمتواها حتى لو مت احلصول عليها من قبل أشخاص معرتضني .
علل  :يعد التشفري من أفضل الطرق املستخدمة للحفاظ على أمن املعلومات ؟
ألنه يعمل على أخفاء املعلومات عن األشخاص غري املصرح هلم باالطالع عليها وعدم االستفادة منها أو فهم
حمتواها حتى لو مت احلصول عليها من قبل أشخاص معرتضني .
سؤال  :تتضمن عملية التشفري أربعة عناصر أساسية  ،أذكرها ؟
 -1خوارزمية التشفري

 -2مفتاح التشفري
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شرح عناصر عملية التشفير
خوارزمية التشفري جمموعة من اخلطوات املستخدمة لتحويل الرسالة األصلية اىل رسالة مشفرة .
مفتاح التشفري

سلسلة من الرموز املستخدمة يف خوارزمية التشفري وتعتمد قوة التشفري على قوة هذا املفتاح .

النص األصلي

حمتوى الرسالة األصلية قبل التشفري وبعد عملية فك التشفري .

نص الشيفرة

الرسالة بعد عملية التشفري .

سؤال  :وضح املقصود باخلوارزمية ؟ جمموعة من اخلطوات املتسلسلة منطقيا ورياضيا حلل مشكلة ما .
سؤال  :قارن بني اخلوارزمية وخوارزمية التشفري ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................

الدرس الثاني :خوارزميات التشفير
سؤال  :تصنف خوارزميات التشفري بناء على عدة معايري  ،أذكر ثالثا من هذه املعايري ؟
 -1استخدام املفتاح

 -2كمية املعلومات املرسلة

 -3العملية املستخدمة يف عملية التشفري

أنواع خوارزميات التشفري
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أوال  :التشفير المعتمد على نوع عملية التشفير

تشفير التبديل

تشفير التعويض

تشفري التعويض  :استبدال حرف مكان حرف أو مقطع مكان مقطع  ،مثال  :شيفرة االزاحة
تشفري التبديل  :يتم فيها تبديل أماكن األحرف عن طريق إعادة ترتيب أحرف الكلمة بشرط استخدام االحرف نفسها من
دون إجراء أي تغيري عليها  ،وعند تنفيذ عملية التبديل خيتفي معنى النص احلقيقي وهذا يشكل عملية
التشفري شريطة أن تكون قادرا على اسرتجاع النص األصلي منها وهذا ما يسمى عملية فك التشفري

سؤال  :وضح املقصود بفك التشفري  :عمليات إعادة الرسالة املشفرة إىل احملتوى األصلي
 سنقوم باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج اليت تستخدم شيفرة التبديل وفيما يلي توضيحا هلا ...
 خوارزمية اخلط املتعرج ): (Zig Zag Cipher
هي خوارزمية تتميز بأنها سهلة وسريعة وميكن تنفيذها يدويا باستخدام الورقة والقلم  ،كما انه ميكن فك تشفريها
بسهولة .
 خطوات التشفري باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج
 -1حدد عدد األسطر اليت ستستخدم لتشفري النص حيث ان عدد األسطر يعد مفتاح الشفري ويتم االتفاق عليه
مسبقا من قبل مرسل الرسالة ومستقبلها فقط ( يعطى يف االمتحان) وبالنسبة لعدد األعمدة فإنه ال يلزمنا معرفته
ألنه ميكننا زيادة األعمدة عند احلاجة
 -2امأل الفراغ يف النص األصلي مبثلث مقلوب  ( لغايات تسهيل احلل فقط) .
 -3انشئ جدوال يعتمد على عدد األسطر ( مفتاح التشفري) .
 -4وزع أحرف النص املراد تشفريه بشكل قطري حسب اجتاه االسهم .
 -5ضع مثلث مقلوب  يف الفراغ األخري كي تكون األطوال متساوية .
 -6أكتب النص املشفر سطرا سطرا .
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تمارين على التشفير باستخدام خوارزمية الخط المتعرج
تمرين ( : )9شفر النص االتي  ،علما بأن مفتاح التشفير سطران
I love my country
 مفتاح التشفري سطران
 نضع مثلث مقلوب مكان الفراغات يف النص األصلي Ilovemycountry
 ننشىء جدوال يتكون من صفني ونوزع االحرف مع الفراغات بشكل قطري (حسب اجتاه األسهم)
y
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 النص املشفر :
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ilvycutyoemonr

 النص املشفر بدون املثلث املقلوب ilv ycuty oem onr :
مالحظات :
 -1مت اضافة مثلث مقلوب يف الفراغ األخري لتكون األطوال متساوية .
 -2النص املشفر أخفى الرسالة ولن يستطيع أي شخص متطفل أن يفهم حمتواها .
 -3ميكن تشفري أحرف اللغة العربية باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج لكنها غري مطلوبة .
 -4تشفري نصوص حتتوي على عالمات ترقيم غري مطلوب .

تمرين ( : )9شفر النص االتي  ،علما بأن مفتاح التشفير هو خمسة أسطر
Stay positive this year makes you happy all life
 مفتاح التشفري مخسة أسطر ( عدد األعمدة غري مهم)
 نضع مثلث مقلوب مكان الفراغات يف النص األصلي
Staypositivethisyearmakesyouhappyalllife
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 ننشىء جدوال يتكون من مخسة صفوف ونوزع االحرف مع الفراغات بشكل قطري (حسب اجتاه األسهم)

 نكتب النص املشفر سطرا سطرا ونرتبه على التوالي

 النص املشفر :
 النص املشفر بدون املثلث املقلوب :

واجب( : )9شفر النص االتي  ،علما بأن مفتاح التشفير هو أربعة أسطر
Stop thinking about your past mistakes
اجلواب Sngoutsettkuoptsohiatuamapinbrsik 

واجب( : )9شفر النص االتي  ،علما بأن مفتاح التشفير هو ثالثة أسطر
Never give up on your goals
اجلواب Negepnoareiuglvvuoyros 

131

علوم احلاسوب

مجيع الفروع

الصف الثاني الثانوي

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

 خطوات عملية فك التشفري باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج (باستخدام التبديل) :
 -1امأل الفراغات مبثلث مقلوب .
 -2قسم النص اىل أجزاء اعتمادا على عدد األسطر (مفتاح التشفري) أي أن عدد األجزراء يساوي عدد األسطر .
 -3حندد عدد األحرف يف كل جزء حبيث يساوي عدد أحرف النص املشفر كامال ÷ عدد األجزاء(عدد األسطر) .
 -4أكتب احلرف األول من كل جزء ثم احلرف الثاني ثم احلرف الثالث وهكذا .

تمارين على فك التشفير باستخدام خوارزمية الخط المتعرج
تمرين ( : )9أوجد النص األصلي للنص المشفر االتي  ،علما بأن مفتاح التشفير سطران

ilv ycuty oem onr
 منأل الفراغات مبثلث مقلوب ilvycutyoemonr
 نقسم النص املشفر اىل جزأين ألن مفتاح التشفري سطران .
 حندد عدد احلروف يف كل جزأ حيث أن
عدد احلروف يف كل جزء = عدد احرف النص املشفر كامال مع الفراغات ÷ عدد األجزاء (األسطر)
أي أن عدد احلروف يف كل جزء = 2 ÷ 17
=  8,5نقربه اىل  ( 9دائما نقرب اىل العدد الصحيح التالي مهما كان الكسر )
 اجلزء األول يتكون من  9رموز والباقي يف اجلزأ الثاني
اجلزء األول

ilvycuty

اجلزء الثاني

oemonr

 حنصل على النص األصلي ابتداءأ من اجلزء األول حبيث نأخذاحلرف األول منه ثم عموديا اىل اجلزء الثاني ونأخذ املثلث
املقلوب ثم نعود عموديا اىل اجلزء األول ونأخذ احلرف الثاني منه ثم عموديا ياجتاه اجلزء الثاني وهكذا فنحصل على
النص األصلي
Ilovemycountry
النص األصلي I love my country :
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تمرين ( : )9أوجد النص األصلي للنص المشفر االتي  ،علما بأن مفتاح التشفير خمسة أسطر

 نقسم النص املشفر اىل مخسة أجزاء ألن مفتاح التشفري مخسة أسطر .
 حندد عدد احلروف يف كل جزأ حيث أن
عدد احلروف يف كل جزء = عدد احرف النص املشفر كامال مع الفراغات ÷ عدد األجزاء (األسطر)
أي أن عدد احلروف يف كل جزء = 5 ÷ 52
=  12أحرف يف كل جزء

 نؤخذ احلرف األول من كل جزء ونضم االحرف اىل بعضها لنحصل على أول كلمة ثم احلرف الثاني من كل جزء وهكذا
حتى حنصل على النص األصلي كامال .
Staypositivethisyearmakesyouhappyalllife
النص األصلي Stay positive this year makes you happy all life :
واجب ( : )1جد النص األصلي للنص املشفر االتي باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج  ،علما بأن مفتاح التشفري  3أسطر
Bienoitseeualilviyrbie
اجلواب Belive in your abilities 
واجب ( : )2جد النص األصلي للنص املشفر االتي باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج  ،علما بأن مفتاح التشفري  7أسطر
Eoterkodnhmonueemelcinsiasmtdsgtoahivfrtt
اجلواب Education is the movement from darkness to light 
133

علوم احلاسوب

الصف الثاني الثانوي

مجيع الفروع

إعداد األستاذ  :لؤي الرحمي

0546996970

ثانيا :التشفير المعتمد على المفتاح
سؤال  :كيف تصنف خوارزميات التشفري املعتمد على املفتاح ؟
يصنف هذا النوع من خوارزميات التشفري على عدد املفاتيح املستخدمة يف عملية التشفري وعليه فإن أمن الرسالة
أو املعلومة يعتمد على سرية املفتاح وليس على تفاصيل اخلوارزمية .

سؤال  :يقسم التشفري املعتمد على املفتاح اىل قسمني  ،أذكرهما
 -1خوارزميات املفتاح اخلاص ( اخلوارزميات التناظرية) .
 -2خوارزميات املفتاح العام (اخلوارزميات الالتناظرية) .

سؤال  :وضح املقصود خبوارزميات املفتاح اخلاص (أو) علل تسمى خوارزميات املفتاح اخلاص باخلوارزميات التناظرية ؟
(أو) علل تسمى خوارزميات املفتاح اخلاص خبوارزميات املفتاح السري .
إن املفتاح نفسه يستخدم لعملييت التشفري وفك التشفري ويتم االتفاق على اختياره قبل بدء عملية الرتاسل بني
املرسل واملستقبل .

خوارزمية املفتاح اخلاص
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سؤال  :وضح املقصود خبوارزميات البحث العام (أو) علل تسمى خوارزميات املفتاح العام باخلوارزميات الالتناظرية ؟
تستخدم هذه اخلوارزميات مفتاحني  ،أحدهما يستخدم لتشفري الرسالة ويكون معروفا (للمرسل واملستقبل)
ويسمى املفتاح العام ن واالخر يكون معروفا لدى املستقبل فقط ويستخدم لفك التشفري ويسمى املفتاح اخلاص .
سؤال  :كيف يتم انتاج املفاتيح يف خوارزميات البحث العام ؟
يتم انتاج املفتاحني من خالل عمليات رياضية وال ميكن معرفة املفتاح اخلاص من خالل معرفة املفتاح العام .

ثالثا :التشفير المعتمد على كمية المعلومات المرسلة
سؤال  :يقسم التشفري املعتمد على املفتاح اىل قسمني  ،أذكرهما
 -1شيفرات التدفق .
 -2شيفرات الكتل .
سؤال  :وضح املقصود بشيفرات التدفق ( كيف تعمل شيفرات التدفق) ؟
يعمل هذا النوع من اخلوارزميات على تقسيم الرسالة اىل جمموعة أجزاء ويشفر كل جزء منها على حدة ومن ثم يرسله .

سؤال  :وضح املقصود بشيفرات الكتل ( كيف تعمل شيفرات الكتل) ؟
تقسم الرسالة اىل أجزاء ولكن حبجم اكرب من حجم األجزاء يف شيفرات التدفق ويشفر أو يفك تشفري كل كتلة
على حدة  .خيتلف عن شيفرات التدفق بأن حجم املعلومات أكرب  ،لذا فإنها أبطأ .
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حل أسئلة الفصل (صفحة  )919من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :وضح املقصود بكل من
 -1التشفري  :صفحة (. )125
 -2فك التشفري  :صفحة (. )127

السؤال الثاني  :فسر ما يأتي (يعد التشفري من أفضل الطرق املستخدمة للحفاظ على أمن املعلومات ) صفحة (. )125
السؤال الثالث  :إالم يهدف علم التشفري ؟ وما عناصره ؟ صفحة (. )125
السؤال الرابع  :حدد اىل أي من عناصر التشفري يتبع كل مما يأتي
 -1جمموعة من اخلطوات املستخدمة لتحويل الرسالة األصلية اىل رسالة مشفرة  :خوارزمية التشفري
 -2الرسالة بعد عملية التشفري  :النص املشفر
 -3سلسلة من الرموز اليت تستخدم من خالل خوارزمية التشفري  :مفتاح التشفري
 -4الرسالة قبل عملية التشفري  :النص األصلي
السؤال اخلامس  :عدد املعايري اليت تصنف خوارزميات التشفري بناء عليها ؟ صفحة (. )126
السؤال السادس  :ما الفرق بني طريقيت التشفري باستخدام عملية التبديل وعملية التعويض ؟ صفحة (. )127
السؤال السابع  :ملاذا مسيت خوارزميات املفتاح اخلاص بهذا االسم ؟ ألن نفس املفتاح يستخدم لعملييت التشفري وفك التشفري
السؤال الثامن  :أوجد النص املشفر لكل نص مما يلي باستخدام خوارزمية اخلط املتعرج
 ، Let us keep our home safe and united -1مفتاح التشفري  :ثالثة أسطر
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Investing in people is more important than investing in things -2

السؤال التاسع  :فك تشفري النص االتي مستخدما خوارزمية اخلط املتعرج علما بأن مفتاح التشفري عشرة أسطر
 عدد األحرف = 12 ÷ 52
=  5أحرف يف كل جزء
اجلزء األول

T n r 

اجلزء الثاني

O e i e

اجلزء الثالث

 t n d

اجلزء الرابع

b h w v u

اجلزء اخلامس

re e e c

اجلزء السادس

i   s a

اجلزء السابع

g fm tt

اجلزء الثامن

h u u  i

اجلزء التاسع

t ts i o

اجلزء العاشر

e u t n n

Tobrightenthefuturewemustinvestineducation
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حل أسئلة الوحدة (صفحة  )919 ، 918من الكتاب المدرسي
السؤال األول  :بناء على دراستك أنواع التهديدات أكمل الشكل التالي  ،صفحة (. )128

السؤال الثاني  :وضح املقصود باملفاهيم االتية ؟
 -1اهلندسة االجتماعية  :صفحة (. )113

 -2السالمة  :صفحة (. )127

 -3مفتاح التشفري  :صفحة (. )126

السؤال الثالث  :عندما تتعرض املعلومات للهجمات االلكرتونية يتأثر واحد أو أكثر من عناصر أمن املعلومات يف ما يأتي
بعض االعرتاضات للبيانات  ،حدد عناصر أمن املعلومات اليت تتأثر بها .
 -1اعرتاض الرسالة والتغيري على حمتواها  :سالمة املعلومات .
 -2اهلجوم املزور أو املفربك  :سرية املعلومات وسالمتها .
 -3التنصت على الرسائل  :سرية املعلومات .
 -4إدعاء شخص بأنه صديق وحيتاج اىل معلومات  :سرية املعلومات وسالمتها .
 -5قطع قناة االتصال  :توافر املعلومات .
السؤال الرابع  :فسر اختالف  IP Addressللجهاز عند تراسله أكثر من مرة ؟ صفحة (. )123
السؤال اخلامس  :من املخاطر اليت تهدد الشبكات وجود الثغرات  ،أذكر ثالثة أمثلة عليها ؟ صفحة (. )111
السؤال السادس  :ما الوسائل اليت يستخدمها املعتدي االلكرتوني للتأثري يف اجلانب النفسي للشخص املستهدف ؟ صفحة ()115
السؤال السابع  :تعد الثغرات من املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات  .وضح ذلك ؟ صفحة (. )111
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0546996970

السؤال الثامن  :أوجد النص املشفر لكل نص مما يأتي  ،مستخدما خوارزمية اخلط املتعرج Zig Zag
Youth is the future and the spirit of our home -1
علما بأن مفتاح التشفري أربعة أسطر
اجلواب 

School is the place where great people and ideas are formed -2
علما بأن مفتاح التشفري ستة أسطر
اجلواب 

السؤال التاسع  :فك تشفري النص االتي مستخدما خوارزمية اخلط املتعرج  Zig Zagعلما بأن مفتاح التشفري ستة أسطر

اجلواب 

السؤال العاشر  :حدد أنواع خوارزميات التشفري  ،إذا قسمن بناء على املعايري التالية
 -1املفتاح املستخدم  :خوارزميات التشفري باستخدام املفتاح العام وخوارزميات التشفري باستخدام املفتاح اخلاص .
 -2كمية املعلومات املرسلة  :شيفرات التدفق وشيفرات الكتل .
 -3العملية املستخدمة للتشفري  :التشفري بالتعويض أو التشفري بالتبديل .

تم بحمد اهلل
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