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تعتبر

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

من أقوى دوسٌات الحاسوب على مستوى المملكة واالكثر

انتشارا وطلبا ألنها تعطً شرح ممٌز جدا وؼاٌة فً الروعة وواضح جدا وطرق سهلة للحل منظمة جدا وتحتوي هذه الدوسٌة على أسئلة كثٌرة جدا من
بٌن االسطر ( حل  +حفظ) لم ٌنتبه لها الطالب من (  4الى  22عالمة تقرٌبا) والكثٌر من االسئلة المتوقعة المخفٌة والؽامضة واألسئلة 1
العكسٌة
واالستنتاجٌة لم ٌنتبه لها الكثٌر من الطلبة الذٌن ٌرؼبون بالحصول على عالمة كاملة فً الحاسوب وبزمن قٌاسً ....احصل على الدوسٌة االن

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

الوحدة االولى  :أنظمة العد Numerical Systems
 )1ما هو النظام الموجود فً الحاسوب الذي اهتمت به الشعوب ؟ الجواب  :أنظمة العد .
 )2اكمل الجدول المجاور لمعرفة نوع النظام الذي استخدمه كال من البابلٌون والشعوب االخرى :
نوع النظام الذي استخدموه

نوع النظام الذي استخدموه
البابلٌون
الشعوب األخرى

البابلٌون
الشعوب األخرى

.......................
..................... )1
...................... )2

أ) البابلٌون  :استخدموا نظام العد الستٌنً

نظام العد الستٌنً
 )1نظام العد الثانً عشر
 )2النظام الرومانً

ب) الشعوب االخرى  :استخدموا  )1نظام العد الثانً عشر  )2النظام الرومانً .

 )3وضح كٌؾ ان العرب ابدعوا (برعوا) فً مجال انظمة العد مبٌنا ماذا حددوا لها وماذا اضافوا لها ؟ .
الجواب  :حٌث اخذوا عن الهنود فكرة االعداد
أ) حددوا لها  :اشكاال

ب) واضافوا لها  :الصفر حتى اصبحت االرقام ( )9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,0تسمى باألرقام
العربٌة ( والتً التزال تستخدم فً معظم أرجاء العالم حتى ٌومنا هذا )

 )4تبرز أهمٌة انظمة العد الستعماالتها بكثرة  ..أذكرها هذه االستعماالت ؟ (مهم)
أ) الحوسبة ب) معالجة البٌانات جـ) فً القٌاسات د) انظمة التحكم هـ) االتصاالت و) التجارة
 )5علل اهمٌة استخدام انظمة العد بكثرة الحوسبة ومعالجة البٌانات وفً القٌاسات وانظمة التحكم واالتصاالت والتجارة ؟

الجواب  :النها تمتاز بالدقة
فً هذه الوحدة سٌتم التركٌز على االنظمة العددٌة وهً :
 )3النظام الثمانً ((8
 )1النظام العشري ( )2 (10النظام الثنائً((2

 )4النظام السادس عشر (. )16

الفصل االول  :مقدمة فً انظمة العد :

أ) عرؾ النظام العددي :

 --هو مجموعة من الرموز (وقد تكون هذه الرموز أرقاما او حروفا)  --- ,مرتبطة مع بعضها البعض بمجموعةمن العالقات (وفق اسس وقواعد معٌنة)  --- ,لتشكل االعداد ذات المعانً الواضحة واالستخدامات المتعددة .
أ)بماذا ترتبط مجموعة من الرموز مع بعضها ؟ ب)وماذا تشكل ؟
جواب فرع أ) ترتبط مع بعضها بمجموعة من العالقات وفق اسس وقواعد معٌنة
جواب فرع ب ) لتشكل االعداد ذات المعانً الواضحة واالستخدامات المتعددة .
ب) علل سبب اختالؾ فً اسماء االنظمة العددٌة وهً (النظام الثنائً ((2والثمانً ((8والعشري ( (10والسادس عشر) (16؟
الجواب  :اختالؾ عدد الرموز المسموح باستخدامها فً كل نظام .
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جـ) حدد اسم النظام فً كال مما ٌلً  ( :نظام ثنائً  /ثمانً  /عشري  /سادس عشر ) ؟
تعرٌؾ النظام

اسم النظام

االجابة

النظام الذي ٌستخدم رمزٌن فقط
النظام الذي ٌستخدم  8رموز
النظام الذي ٌستخدم  10رموز
النظام الذي ٌستخدم  16رمز

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

النظام الثنائً
النظام الثمانً
النظام العشري
نظام السادس عشر

أي من االنظمة التالٌة هو االكثر استعماال من قبل االنسان :
أ) النظام الثنائً ب)النظام الثمانً جـ)النظام العشري د) نظام السادس عشر

الجواب  :النظام العشري .

سنتعرؾ على االنظمة التالٌة :
 )1النظام الثنائً )2النظام الثمانً )3النظام العشري  )4نظام السادس عشر
أوال  :النظام العشري :
من أكثر انظمة العد استعماال من قبل االنسان هو النظام العشري وٌتكون من عشرة رموز
( )9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,0وأساسه هو 10
)1علل  :أساس النظام العشري هو  10؟ الجواب  :الحتوائة على عشرة رموز .
تأمل الشكل المجاور وأجب عما ٌلً  )1 :ماذا ٌمثل الشكل المجاور ؟ الجواب  :رسمة النظام العشري
)2اذكر رموز الشكل المجاور وأساسه ؟ الجواب  )9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,0( :وأساسه هو 10
حل س 1من أسئلة الفصل صفحة  20اكمل الجدول المجاور :
اسم النظام

أساس النظام

رموزه

النظام الثنائً
النظام الثمانً
النظام العشري
النظام السادس
عشر

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

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

اسم النظام

أساس
النظام

رموزه

النظام الثنائً
النظام الثمانً
النظام العشري
النظام السادس
عشر

2
8
10
16

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

مالحظة  :ان اي اسم وأساس أي نظام = عدد الرموز المستخدمة لتمثٌل االعداد فٌه .
ما هً القوى التً تمثل االعداد بواسطتها بالنظام العشري ؟ الجواب قوى األساس (. (10
ترتٌب الخانة (المنزلة)

0

1

2

3

..........

اسم الخانة

االحاد

العشرات

المئات

االلوؾ

........

اوزان الخانات بواسطة قوى االساس ()10

100

101

102

103

..........

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

10

100

1000

..........

وزن الخانة الثالثة بواسطة قوى األساس  10هو :

أ)  100ب) 101

وزن الخانة السادسة بواسطة قوى األساس  10هو  :أ)  105ب) 106
وزن الخانة الثالثة باالعداد الصحٌحة بواسطة قوى األساس  10هو  :أ) 1

د) 103

ج) 102

ج)  107د) 6
ب) 10

جـ) 100

د) 1000
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من خالل الجدول السابق :
 عند ترتٌب خانات (أرقام) العد تبدأ من الٌمٌن للٌسار تصاعدٌا ...... , 2 , 1,0 لحساب وزن كل خانة من خانات العدد العشري نستخدم القاعدة التالٌة :ترتٌب الخانة

وزن الخانة (المنزلة) = (أساس نظام العد )

مثال العدد ٌ 365مثل كما ٌلً فً النظام العشري حسب وزنة الخانة كما ٌلً :
أكمل الفراغ فً الجدول التالً :

العدد
الرقم  3فً العدد 453
الرقم  4فً العدد 1342
الرقم  6فً العدد 1683
الرقم  9فً العدد 9589

اوزان الخانة
365

وزارة  2013شتوي  :قٌمة الرقم  5فً العدد  5231هو :
وزارة  2013صٌفً :قٌمة الرقم  3فً العدد  1372هو :

10
100 * 5

10
101 * 6

10
102 * 3

قٌمة العدد (الخانة) باالعداد الصحٌحة
3*100
3
1
4*10
40
2
6*10
600
3
9*10
9000

ما قٌمة وزن الخانة فً بواسطة القوى 10
100
101
102
103
أ) 5
أ) 3

0

1

2

ب) 50
ب) 30

جـ) 500
جـ) 300

د) 5000
د) 3000

اكتب المعادلة التً من خاللها ٌتم حساب وزن الخانة (المنزلة) فً أي نظام عددي ؟
ترتٌب الخانة
الجواب  :وزن الخانة (المنزلة) = (أساس نظام العدد)
س : 1عدد أنواع أنظمة العد الموضعٌة  :أ) النظام الثنائً ب) النظام الثمانً جـ) النظام العشري

د) النظام السادس عشر

وزارة  2018الدورة الشتوٌة س 2فرع أ فرع  3 ( 1عالمات) :
س :2متى ٌسمى نظام العد (موضعٌا) أو لماذا ٌعتبر النظام العشري من أحد انظمة العد الموضوعٌة :
أ) ألن القٌمة الحقٌقة للرقم تعتمد على الخانة (او المنزلة) التً ٌقع فٌها ذلك الرقم داخل العدد
ب) مما ٌعنً ان قٌمة اي رقم تختلؾ باختالؾ موقعة داخل العدد
اوزان الخانة
365

100
100 * 5

101
101 * 6

102
102 * 3

قاعدة ( : )1اكتب قاعدة اٌجاد قٌمة العدد فً النظام العشري :
جد مجموع حاصل
ضرب كل رقم
مثال( )1تصور(جد) قٌمة العدد  212فً النظام العشري :
الحل  :نطبق القاعدة ( (1اعاله

مالحظة :

احاد
 2فقط

212

عشرات
10

مئات
200

*

ترتٌب الخانة (المنزلة)
اسم الخانة
تمثٌل العدد
اوزان الخانات بقوى األساس ()10

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

الوزن المخصص للخانة (المنزلة)
(التً ٌقع فٌها ذلك الرقم داخل العدد)
0
االحاد
2
100

1
العشرات
1
101

= 102 * 2 + 101 * 1 + 100 * 2
= 100 * 2 + 10 *1 + 1 * 2
= 200 + 10 + 2
=(212( 10

2
المئات
2
102

4
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الحل :نطبق القاعدة ( )1كاالتً :

مثال( : )2جد قٌمة العدد  2653فً النظام العشري )  3عالمات )
= 10 * 2 + 102 * 6 + 101 * 5 + 100 * 3
(عالمة)
= 1000 * 2 + 100 * 6 + 10 * 5 + 1 * 3
(عالمة)
= 2000 + 600 + 50 + 3
(عالمة)
= 2653
نشاط ( : )1-1تصور (جد) قٌمة كل من االعداد االتٌة فً النظام العشري 35 )1 :
3

العدد
35

الحل
= 10 * 3 + 100 * 5
= 10 * 3 + 1 * 5
= 30 + 5
35

العدد
506

1

الفرق بٌن العدد والرقم
الرقم (( )Digitرقم واحد فقط)
العدد (()Numberرقم أو اكثر)

الحل
= 10 * 5 + 10 * 0 + 100 * 6
= 100 * 5 + 10 * 0 + 1 * 6
500 +
0
+
= 6
506
1

2

الحل
= 10 * 8 + 101 * 7 + 100 * 9
= 100 * 8 + 10 * 7 + 1 * 9
800 + 70
+ 9
=
879
2

تعرٌفة
هو رمز واحد من الرموز األساسٌة ()9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,0
وٌستخدم للتعبٌر عن العدد الذي ٌحتل خانة ( منزلة ( واحدة
المقدار الذي ٌمثل ٌمثل برقم واحد او اكثر
او منزلة واحدة او اكثر .

سؤال  :لماذا ٌستخدم الرقم ؟ ٌستخدم للتعبٌر عن العدد الذي ٌحتل خانة ( منزلة ( واحدة .

حدد أي مما ٌلً ٌعتبر عدد او رقم أو كالهما فٌما ٌلً :

أي مما ٌلً ٌعتبر رقم  :أ) 3
أي مما ٌلً ٌعتبر عدد  :أ) 3

506 )2
العدد
879

879)3

ب) 10
ب) 10

جـ) 230
جـ) 230

سنتعرؾ على االنظمة التالٌة  )1 :النظام الثنائً

مثال  35او  170وهكذا

الرقم او العدد
5
150

د) 1024
د) كل ما ذكر صحٌح

مثال علٌة
 2مثال أو  6أو 4

60

عدد

رقم

√
√
√
√

9

)2النظام الثمانً )3النظام العشري

كالهما (عدد ورقم)

 )4نظام السادس عشر

اخذنا النظام العشري االن سنأخذ النظام الثنائً

ثانٌا  :النظام الثنائً :
(  3نقاط  +مالحظة)
علل استخدام النظام الثنائً فً الحاسوب وال ٌمكن استخدام النظام العشري فً ذلك ؟
الجواب :أ) ألن بناء الحاسوب ٌعتمد على مالٌٌن الدارات الكهربائٌة التً تكون اما مفتوحة واما مؽلقة .
( لذلك دعت الحاجة الى استخدام نظام ٌمكنه من التعبٌر عن هذه الحاله )
ب)فالنظام الثنائً الذي تكون من رمزٌن ( (1,0هو القادر على تمثٌل هذه الحالة
والرمز ٌ 1مثل دائرة كهربائٌة مؽلقة .
جـ) فالرمز ٌ 0مثل دائرة كهربائٌة مفتوحة

5

قناة الٌرموك الفضائٌة

قناة نورمٌنا الفضائٌة

قناة جوسات الفضائٌة

5
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تأمل الرسمتٌن أعاله واجب عما ٌلً :
 )1ماذا تمثل الدائرتٌن اعاله ؟ الجواب التعبٌر عن الدارات الكهربائٌة باستخدام النظام الثنائً .
 )2ماذا تمثل الدارة أ والدارة ب من حٌث دارة مؽلقة او مفتوحة ؟ الجواب دارة أ دارة مؽلقة والداره ب دارة مفتوحة
أ)عرؾ النظام الثنائً  :هو نظام عد مستخدم فً الحاسوب أساسه  2وٌتكون من رمزٌن فقط 1 , 0
تأمل الشكل المجاور وأجب عما ٌلً :
 )1ماذا ٌمثل الشكل المجاور ؟ الجواب  :رسمة النظام الثنائً
)2اذكر رموز الشكل المجاور وأساسه ؟ الجواب  ) 1 , 0 ( :وأساسه هو 2
ب)عرؾ البت ( Binary Digit( )Bitالرقم الثنائً):
ٌسمى كال من هذٌن الرمزٌن  1 , 0رقما ثنائٌا( (Binary Digitواختصاره . Bit
جـ) كٌؾ ٌتم تمثٌل أي من الرمزٌن الثنائٌٌن  1 , 0؟ الجواب  :باستخدام خانة واحدة فقط
د) علل  :أصبح من المتعارؾ علٌه اطالق اسم البت ( )Bitعلٌها بهذا االسم ؟
بسبب الخانة (المنزلة) التً ٌحتلها الرمز داخل العدد الثنائً .
بعد التحوٌل من نظام عشري الى النظام الثنائً نضع اخر الناتج رقم  2مصؽر مثال )1001)2
 ---وبشكل مشابه للنظام العشري فان النظام الثنائً ٌعد احد األنظمة الموضعٌة والجدول التالً (ٌ )2-1بٌن ترتٌب واوزان خاناتالنظام العشري
ترتٌب الخانة (المنزلة)

0

1

2

3

4

.....

اوزان الخانات بواسطة قوى االساس ()2

20

21

22

23

24

.....

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة (ناتج السطراألعلى)

1

2

4

8

16

.....

)1حول العدد  9من النظام العشري الى النظام الثنائً ؟
الحل  :نستخدم القاعدة األوزان أعاله ثم نقول كٌؾ ٌمكن
تكوٌن العدد  9من الجدول المجاور
عبارة جمع عن  1و  8وبقٌة المربعات نضع مكانها 0
( ناخذ العدد من الٌسار الى الٌمٌن)

الحل النهائً المطلوب فً الوزارة هو :
ناتج العدد  9فً النظام الثنائً هو )1001)2

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

العدد المطلوب 9

1

0

0

1

8 + 1 = 9

6
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 (2حول العدد  13من النظام العشري الى النظام الثنائً ؟
الحل نستخدم قاعدة األوزان كما فً الجدول المجاور
تكوٌن العدد  13من الجدول المجاور

اوزان الخانات باالعداد
الصحٌحة

1

2

4

8

العدد المطلوب 15

1

0

1

1

عبارة جمع عن  1و  4و  8وبقٌة المربعات نضع مكانها 0
( ناخذ العدد من الٌسار الى الٌمٌن)
الحل النهائً المطلوب فً الوزارة هو  :ناتج العدد  13فً النظام الثنائً هو )1101)2
 )3ناتج تحوٌل العدد  19من النظام العشري الى النظام الثنائً هو :
د)(11000)2
أ)  (11011)2ب)  (10010)2جـ) (10011)2
(4ناتج تحوٌل العدد  22من النظام العشري الى النظام الثنائً هو :
د)(10110)2
أ)  (11010)2ب)  (10010)2جـ) (10011)2

16

8 + 4 + 1 = 13

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

العدد المطلوب 19

1

1

0

0

1

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

العدد المطلوب 22

الجدول (  )3-1صفحة  16من الكتاب رموز النظام العشري والمكافىء لها فً النظام الثنائً
الرمز فً النظام العشري

المكافىء له فً النظام الثنائً

)1
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0000

)2 )2
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0001
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)9
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)10

9
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اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

س )1مم ٌتكون العدد المكتوب فً النظام الثنائً ؟ مثال 1110101
الجواب ٌتكون من سلسلة من الرموز الثنائٌة  1 , 0مع اضافة أساس النظام الثنائً ( (2بشكل مصؽر فً اخر العدد من جهة الٌمٌن
س )2علل ٌضاؾ أساس النظام بشكل مصؽر فً اخر العدد من جهة الٌمٌن ؟
الجواب  :لبٌان نوع النظام المستخدم عند التعبٌر عن عدد معٌن .

س )3علل  :ماذ ٌعنً عدم وجود أي رمز أخر العدد من الٌمٌن ؟

مثال )1110101( 2

الجواب ٌ :دل على ان العدد ممثل بالنظام العشري

أخذنا النظام العشري( (10والثنائً( )2االن سنأخذ النظام الثمانً (:(8
 )1النظام الثنائً )2النظام الثمانً )3النظام العشري  )4نظام السادس عشر

ثالثا :النظام الثمانً ((8
س )1ماذا كان ٌخزن النظام الثنائً داخل الحاسوب ؟
الجواب تخزٌن البٌانات وعنونة موقع الذاكرة .
س )2عملٌة تخزٌن البٌانات وعنونة مواقع الذاكرة ماذا كانت تتطلب ؟
الجواب  :تتطلب (قراءة) سلسلة طوٌلة من األرقام الثنائٌة ( (1 ,0و(كتابتها) لذا كان ال بد من
استخدام أنظمة أخرى كالنظامٌن الثمانً ( (8و السادس عشر ( )16لتسهل على المبرمجٌن
استخدام الحاسوب .
س )3علل استخدام النظامٌن الثمانً والسادس عشر (لقراءة) و(كتابة) سلسلة طوٌلة من األرقام الثنائٌة ؟
الجواب  :لتسهل على المبرمجٌن استخدام الحاسوب .
تعرٌؾ النظام الثمانً )Octal System( :
هو أحد أنظمة العد الموضعٌة وأساسه ( , )8وٌتكون من  8رموز هً (. )7,6,5,4,3,2,1 ,0

مثال على النظام الثمانً ( 120)8 , (6)8 :
الجدول ()4-1
ٌبٌن ترتٌب وأوزان خانات
نظام العد الثمانً (. (8

ترتٌب الخانة (المنزلة)

0

1

2

3

.....

اوزان الخانات بواسطة قوى االساس ()8

80

81

82

83

.....

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة (ناتج السطراألعلى)

1

8

64

512

.....

وزن الخانة الرابعة بواسطة قوى األساس ( ( 8هو :

أ)80

ب) 81

جـ) 82

د) 83

جدول بٌبن العالقة بٌن النظام العشري والنظام الثمانً :
جدول (  (5-1رموز النظام العشري وما ٌكافئها فً
النظام الثمانً :

الرموز فً النظام العشري

المكافىء له فً النظام الثمانً

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
8
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أخذنا النظام العشري( (10والثنائً( )2والنظام الثمانً ( (8االن سنأخذ نظام السادس عشر
 )1النظام الثنائً )2النظام الثمانً )3النظام العشري  )4نظام السادس عشر
رابعا  :النظام السادس عشر ()Hexadecimal System( : (16
( باختصار نظام السادس عشر الرقم الً أكثر من  9نضع مكانه حرؾ(
هو أحد أنظمة العد الموضوعٌة وأساسة (، (16
وٌتكون من  16رمز هً () F , E , D , C , B , A , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ,0

لماذا تستخدم الرموز فً نظام السادس عشر ؟
لكتابة االعداد فً النظام السادس عشر

10

11

12

13

15 14

أمثلة على نظام السادس عشر :
)A10)16 , )F7B)16 , )9BC(16 , (654)16 , (FD)16
الجدول ()6-1
ٌبٌن ترتٌب وأوزان خانات
نظام العد السادس عشر(. (16

ترتٌب الخانة (المنزلة)

0

1

2

3

.....

اوزان الخانات بواسطة قوى االساس ()16

160

161

162

163

.....

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة (ناتج السطراألعلى)

1

16

256

4096

.....

جدول (ٌ )7-1وضح العالقة بٌن رموز نظام العشري ((10
وما ٌكافئها فً نظام السادس عشر ((16
(نفس الشًء فقط بدال من  10نضع  Aوبدال من  11نضع B
وبدال من  12نضع  Cوبدال من  13نضع  Dوبدال من
 14نضع  Eوبدال من  15نضع ) F
حل أسئلة الفصل صفحة ( (20من الكتاب :
س)1قارن بٌن األنظمة العددٌة من حٌث  :أ) أساس كل نظام
ب) الرموز المستخدمه فٌه وذلك بتعبئة الجدول األتً :

الرموز فً النظام
العشري()10

المكافىء له فً النظام السادس عشر()16

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
9

اسم النظام

أساس
النظام

رموزه

النظام الثنائً
النظام الثمانً
النظام العشري

2
8
10

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

9

النظام السادس
عشر

16

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

10

A

11

B

12

C

13

D

14

E

15

F

وزارة  2018الدورة الشتوٌة س 4فرع د (  4عالمات)
أكتب المكافىء فً النظام العشري لكل رمز من رموز
النظام السادس عشر المبٌنة فً الجدول االتً :
النظام العشري
النظام السادس عشر
B
المقصود بكل مما ٌأتً :
س )2وضح
D
F
C

9
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التعرٌؾ

اسم النظام

النظام العددي

النظام العشري()10

 --هو مجموعة من الرموز (وقد تكون هذه الرموز أرقاما او حروفا) , --مرتبطة مع بعضها البعض بمجموعة من العالقات (وفق اسس وقواعد معٌنة) , --لتشكل االعداد ذات المعانً الواضحة واالستخدامات المتعددة .من اكثر انظمة العد استعماال من قبل االنسان هو النظام العشري
وٌتكون من عشرة رموز ( )9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,0وأساسه هو 10

النظام الثنائً()2

هو نظام عد مستخدم فً الحاسوب أساسه  2وٌتكون من رمزٌن فقط 1 , 0

النظام الثمانً()8

هو أحد أنظمة العد الموضعٌة وأساسه ( , )8وٌتكون من  8رموز هً (. )7,6,5,4,3,2,1 ,0

النظام السادس
عشر()16

هو أحد أنظمة العد الموضوعٌة وأساسة (، (16
وٌتكون من  16رمز هً () F , E , D , C , B , A , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ,0

س : 3علل كال مما ٌلً :
أ) ٌعد نظام الثنائً أكثر أنظمة العد مالئمة لالستعمال داخل الحاسوب ؟ ( 3نقاط  +مالحظة)
أ) ألن بناء الحاسوب ٌعتمد على مالٌٌن الدارات الكهربائٌة التً تكون اما مفتوحة واما مؽلقة .
( لذلك دعت الحاجة الى استخدام نظام ٌمكنه من التعبٌر عن هذه الحاله )
ب)فالنظام الثنائً الذي تكون من رمزٌن ( (1,0هو القادر على تمثٌل هذه الحالة
جـ) فالرمز ٌ 0مثل دائرة كهربائٌة مفتوحة والرمز ٌ 1مثل دائرة كهربائٌة مؽلقة .
ب ) ٌعد النظام العشري أحد أنطمة العد الموضعٌة ؟
ٌعتبر النظام العشري من أحد انظمة العد العشرٌة اذا كانت القٌمة الحقٌقة للرقم تعتمد على الخانة (او المنزلة) التً ٌقع فٌها ذلك
الرقم داخل العدد مما ٌعنً أن قٌمة أي رقم تختلؾ باختالؾ موقعة داخل العدد
س :4أعط مثالٌن على أعداد تنتمً لكل من انظمة العد االتٌة :

األمثلة

اسم النظام

النظام الثنائً()2
النظام الثمانً()8

س :5أكتب العدد المكافىء فً النظام العشري (،( 10
لكل رمز من رموز النظام السادس عشر( (16االتٌة:
الرمز فً النظام
السادس عشر()16

المكافىء له فً النظام
العشري ()10

A

……….

النظام السادس عشر()16

 11110000 )1مثال
 10111100)2مثال
 732)1مثال
 415)2مثال
FE7)1
6C3)2

مثال
مثال

س : 6حدد الى أي نظام عد ٌنتمً كل من األعداد االتٌة  ،علما بأن العدد الواحد
ٌمكن أن ٌنتمً الى أكثر من نظام عد ؟

B

……….

العدد

النظام الذي ٌنتمً له

C

……….

11 )1

ثنائً  /عشري  /ثمانً  /سادس عشر

D

……….

1A )2

سادس عشر

E

……….

F

……….

 : 81التحوٌالت العددٌة
الفصل )3الثانً
عشري  /سادس عشر
520 )4

ثمانً  /عشري  /سادس عشر

10
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فً الفصل االول تعرفنا على انظمة العد الثنائً ( (2والثمانً ( (8والعشري( (10والسادس عشر((16والتً صممت للتعامل مع
الحاسوب االن فً هذا الفصل سنتعرؾ على عملٌات تحوٌل االعداد بٌن هذه االنظمة .

 )2التحوٌل من النظام الثمانً ( (8الى النظام العشري((10
 )1التحوٌل من النظام الثنائً( (2الى النظام العشري ((10
 (3التحوٌل من النظام السادس عشر( (16الى النظام العشري ((10
أهم ملخص ٌلخص وٌوضح جمٌع التحوٌالت .
لدٌنا  3تحوٌالت :
 )1التحوٌل من ثنائً ( (2و ثمانً ( (8وسادس عشر( (16الى النظام العشري(( 10نستخدم قاعدة(((1الضرب)نضرب بالعدد األول .
من

ثنائً ()2

الى

من

ثمانً ()8

الى

من

سادس عشر ((16

الى

عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10

نضرب بـ 2

ممكن نستخدم قاعدة جمع
االوزان لوجود نظام ثنائً

نضرب بـ 8

نضرب بـ 16

التحوٌل العكسً من
 )2النظام العشري( (10الى الثنائً ( (2و الثمانً ( (8و السادس عشر ( )16نستخدم قاعدة  ( 2القسمة( نقسم على العدد الثانً
من
من
من

عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10

الى

ثنائً ()2

نقسم على 2

الى

ثمانً ()8

نقسم على 8

سادس عشر ((16

نقسم على 16

الى

ممكن نستخدم قاعدة جمع
االوزان لوجود نظام ثنائً

التحوٌل بدون استخدام النظام العشري ((10
 (3التحوٌل من ثنائً ( (2الى الثمانً( (8والتحوٌل من ثتائً ( (2الى السادس عشر ((16
من

ثنائً ()2

الى

من

ثنائً ()2

الى

ثمانً ()8

نستخدم قاعدة ()3
نفصل كل  3أعداد مع بعض

سادس عشر ((16

نستخدم قاعدة ()4
نفصل كل  4أعداد مع بعض

للتحوٌل من نظام ثنائً ( )2الى نظام عشري ( )10عن طرٌق :
د) نقسم على 10
جـ) نضرب بـ 10
أ)نضرب بـ  2ب) نقسم على 2

11
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ٌتم التحوٌل من أي نظام عد الى النظام العشري باتباع الخطوات التالٌة :
أ -رتب خانات (منازل) العدد مبتدئا من الٌمٌن الى الٌسار تصاعدٌا من .... , 2, 1 , 0
ب -طبق القاعدة رقم ( )1مستخدما أساس النظام المطلوب التحوٌل منه .
قاعدة ( : )1اكتب قاعدة اٌجاد قٌمة العدد فً النظام العشري :

جد مجموع حاصل
ضرب كل رقم

الوزن المخصص للخانة (المنزلة)
(التً ٌقع فٌها ذلك الرقم داخل العدد)

*

 )1التحوٌل من ثنائً ( (2و ثمانً ( (8وسادس عشر( (16الى النظام العشري( (10نستخدم قاعدة(((1الضرب)نضرب بالعدد األول .
من

ثنائً ()2

الى

من

ثمانً ()8

الى

من

سادس عشر ((16

الى

عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10

ممكن نستخدم قاعدة جمع
االوزان لوجود نظام ثنائً

نضرب بـ 2
نضرب بـ 8

نضرب بـ 16

مثال( : )1حول العدد  (10111(2الى النظام العشري مستخدما قاعدة ( . )1من (2ثنائً) الى ( 10عشري) نضرب بـ 2
أ) رتب خانات العدد كاالتً :
ترتٌب الخانة 0
العدد 1

1
1

2
1

3
0

4
1

ب) طبق القاعدة ( )1مستخدما أساس النظام الثنائً ( (2كاالتً :
اوزان الخانة

20

21

10111

20 * 1

21 * 1

22
22 * 1

23

24

22 * 0

24 * 1

العدد

الحل االول

10111

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

= 24 * 1 + 23 * 0 + 22 * 1 + 2 1 * 1 + 20 * 1
= 16 * 1 + 8 * 0 + 4 * 1 + 2 * 1 + 1 * 1
16 +
0 +
4 +
2
+
= 1
= (23(10

الحل النهائً سٌكون كما ٌلً  :ناتج تحوٌل العدد الثنائً  )10111(2الى النظام العشري هو (23)10

الحل الثانً

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

طرٌقة اخرى اسهل فً حال طلب فقط الجواب النهائً
عن طرٌق استخدام طرٌقة جمع االوزارن :
نضع العدد  10111تحت خانات االوزان ونجمع االعداد فقط الً تحتها 1
ونهمل االعداد الً تحتها صفر

1

2

4

8

16

1

1

1

0

1

16 + 4 + 2 + 1

من (2ثنائً) الى ( 10عشري) نضرب بـ 2
الحل النهائً سٌكون كما ٌلً :ناتج تحوٌل العدد الثنائً  )10111(2الى النظام العشري هو (23)10
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مثال( : )2جد قٌمة العدد  (110110(2فً النظام العشري مستخدما قاعدة (. )1
أ) رتب خانات العدد كاالتً :
ترتٌب الخانة 0
0
العدد

1
1

2
1

من (2ثنائً) الى ( 10عشري) نضرب بـ : 2

ب) طبق القاعدة ( )1مستخدما أساس النظام الثنائً ( (2كاالتً :
3
0

4
1

الحل االول

5
1

العدد
1

0

3

2

5

4

2 * 1 + 2 * 1 + 2 * 0 + 2 * 1 + 2 * 1 + 2 * 0 = 110110
= 32 * 1 + 16 * 1 + 8 * 0 + 4 * 1 + 2 * 1 + 1 * 0
32 + 16 +
0
+
4 +
2
+
= 0

= )54(10

الحل النهائً سٌكون كما ٌلً  :ناتج تحوٌل العدد الثنائً  )110110(2الى النظام العشري هو )54(10

الحل الثانً

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

32

0

1

1

0

1

1

طرٌقة اخرى اسهل فً حال طلب فقط الجواب النهائً
عن طرٌق استخدام طرٌقة جمع االوزارن :

32 + 16 + 4 + 2
الناتج 54

نضع العدد  110110تحت خانات االوزان ونجمع االعداد
فقط الً تحتها  1ونهمل االعداد الً تحتها صفر

الحل النهائً سٌكون كما ٌلً  :ناتج تحوٌل العدد الثنائً  )110110(2الى النظام العشري هو (54(10
حل نشاط ( )2-1صفحة  23حول األعداد التالٌة الى النظام العشري  :أ)  (11000(2ب)  (11110(2مستخدما قاعدة (( (1الضرب) .
حل سؤال أ )
العدد

11000
الحل األول :

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

= 24 * 1 + 23 * 1 + 22 * 0 + 21 * 0 + 20 * 0
= 16 * 1 + 8 * 1 + 4 * 0 + 2 * 0 + 1 * 0
16 + 8
+
0 + 0
+
= 0

= )24(10
الحل الثانً :
باستخدام طرٌقة جمع االوزان

حل سؤال ب)
الحل األول :

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

0

0

0

1

1

نجمع األعداد التً تحتها  1فقط
الناتج 24 :
16+8

العدد

11110

= 24 * 1 + 23 * 1 + 22 * 1 + 21 * 1 + 20 * 0
= 16 * 1 + 8 * 1 + 4 * 1 + 2 * 1 + 1 * 0
16 + 8
+
4 + 2
+
= 0

نجمع األعداد التً تحتها  1فقط
 16 + 8 + 4 + 2الناتج 30 :

= )30(10
الحل الثانً :
باستخدام طرٌقة جمع االوزان

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

0

1

1

1

1
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

ثمانً ()8

الى

للتحوٌل من ثمانً ( )8الى عشري ( )10عن طرٌق  :أ)نضرب بـ 8

عشري()10
)2( )10
ب) نقسم على 8

جد مكافىء العدد  )43(8فً النظام العشري مستخدما قاعدة (( . )1الضرب)

أ)رتب خانات العدد كاالتً :
ترتٌب الخانة 0
3
العدد

نضرب بـ 8
جـ) نضرب بـ 10

د) نقسم على 10

من (8ثمانً) الى ( 10عشري) نضرب بـ 8

ب) طبق القاعدة ( )1مستخدما أساس النظام الثمانً ( (8كاالتً :
العدد

1
4

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

= 81 * 4 + 80 * 3
=8 * 4 + 1 * 3
= 32 + 3
=(35(10

43

الحل النهائً سٌكون كما ٌلً  :ناتج تحوٌل العدد الثنائً  )43(8الى النظام العشري هو)35)10
هنا ما راح ٌنفع نستخدم طرٌقة جمع األوزان لعدم وجود ( ثنائً )

جد مكافىء العدد  )320(8الى النظام العشري مستخدما قاعدة (( . )1الضرب) من (8ثمانً) الى ( 10عشري) نضرب بـ 8
الحل  :أ) رتب خانات العدد كاالتً :
ترتٌب الخانة 0
0
العدد

1
2

2
3

ب) طبق القاعدة ( )1مستخدما أساس النظام الثمانً ( (8كاالتً :

العدد

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

= 82 * 3 + 81 * 2 + 80 * 0
= 64 * 3 + 8 * 2 + 1 * 0
192 + 16 +
= 0
=(208(10

320

الحل النهائً سٌكون كما ٌلً  :ناتج تحوٌل العدد الثمانً  )320(8الى النظام العشري هو)208)10

حل نشاط ( )3-1صفحة  24حول األعداد التالٌة الى النظام العشري  :أ) (654(8
حل سؤال أ )

العدد

(654(8

= 82 * 6 + 81 * 5 + 80 * 4
= 64 * 6 + 8 * 5 + 1 * 4
384 + 40
+
= 4

ب) (421(8

من (8ثمانً) الى ( 10عشري) نضرب بـ 8

= )428(10
حل سؤال ب)

العدد

421

0

1

2

=8 * 4 +8 * 2 + 8 * 1
= 64 * 4 + 8 * 2 + 1 * 1
256 + 16 +
= 1

= )273(10

قناة الٌرموك الفضائٌة

14
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

وزارة  6( 2016-1-3عالمات) أكمل الجدول االتً لتحصل على االجابات الصحٌحة لألعداد المبٌنة فً النظامٌن العشري والثنائً :
النظام
العشري
النظام
الثنائً

8

79

37
……..
1111

………..
111000
……..

……

………..
110111

79

8

15

37

111

1111

100101

………..
111000

………..

سادس عشر ((16

………..
110111
………..

عشري()10
)2( )10

الى

نضرب بـ 16

مثال( : )1جد المكافىء العشري للعدد  )BA(16مستخدما قاعدة (. )1
من (16سادس عشر) الى ( 10عشري) نضرب بـ 16
الحل  :أ)رتب خانات العدد كاالتً :
ترتٌب الخانة 0
A
العدد

1
B

ب) طبق القاعدة ( )1مستخدما أساس نظام السادس عشر( (16كاالتً :
العدد

)BA(16

تذكر ان  Aقٌمتها  10و Bقٌمتها 11

= 161 * B + 160 * A
= 16 * 11 + 1 * 10
176 +
= 10
=(186(10

مثال ( : )2حول العدد  )10A(16الى النظام العشري مستخدما قاعدة (. )1
الحل  :أ)رتب خانات العدد كاالتً :
ترتٌب الخانة 0
A
العدد

1
0

2
1

من (16سادس عشر) الى ( 10عشري) نضرب بـ 16

ب) طبق القاعدة ( )1مستخدما أساس نظام السادس عشر( (16كاالتً :
العدد

162 * 1 + 161 * 0 + 160 * 10 = )10A(16
= 256 * 1 + 16 * 0 + 1 * 10
تذكر ان  Aقٌمتها  10و Bقٌمتها 11
256 +
0 +
= 10
=(266(10

حل نشاط ( )4-1صفحة  25تحول األعداد من النظام السادس عشر ( (16الى النظام العشري (: )10
من (16سادس عشر) الى ( 10عشري) نضرب بـ 16
ب) )F7B(16
أ) (99(16
حل سؤال ب)

حل سؤال أ )
العدد

العدد

= 16 * 9 + 16 * 9
(99(16
=
السابقة * 9
الصفحات* + 1
9
16من :
التحوٌل
اخذنا فً
144
+
= 9
0

= )153(10

1

)F7B(16

= 162 * 15 + 161 * 7 + 160 * 11
= 256 * 15 + 16 * 7 + 1 * 11
3840 + 112 +
= 11

= )3963(10
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

 )2التحوٌل من النظام الثمانً ( (8الى النظام العشري((10
)1التحوٌل من النظام الثنائً( (2الى النظام العشري ((10
(3التحوٌل من النظام السادس عشر( (16الى النظام العشري ((10
 )3التحوٌل العكسً من
النظام العشري ( (10الى النظام الثنائً ( (2والثمانً ( (8والسادس عشر( (16مستخدما قاعدة (( )2القسمة) نقسم على العدد الثانً
من
من
من

عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10
عشري()10
)2( )10

ممكن نستخدم قاعدة جمع
االوزان لوجود نظام ثنائً

الى

ثنائً ()2

الى

ثمانً ()8

نقسم على 8

سادس عشر ((16

نقسم على 16

الى

نقسم على 2

للتحوٌل العكسً من النظام العشري ( )10الى النظام الثنائً ( (2أو الثمانً ( (8أو السادس عشر( (16نتبع الخطوات التالٌة :
 )1اقسم العدد العشري المعطى مثال  17على أساس النظام المطلوب التحوٌل الٌه قسمة صحٌحة ( مثال النظام الثنائً اذن نقسم على )2
لتحصل على ناتج القسمة والباقً ( .الناتج  8والباقً ) 1
 )2اذا كان ناتج القسمة الصحٌحة ٌساوي (صفر) فتوقؾ  ،وٌكون باقً الباقً األول هو العدد الناتج (ٌقصد  1وهو الباقً أول عملٌة )،
واذا كان الناتج ؼٌر ذلك  ،استمر للخطوة رقم . 3
 )3استمر بقسمة الناتج من العملٌة السابقة ( وهو  )8على أساس النظام المطلوب تحوٌل الٌة قسمة صحٌحة (مثال  ، )2حتى ٌصبح ناتج
القسمة (صفر) واحتفظ بباقً القسمة فً كل خطوة
(لن تفهم اال من خالل مثال) .
 )4العدد الناتج ٌتكون من أرقام بواقً القسمة الصحٌحة مرتبة من الٌمٌن الى الٌسار .
االن سنأخد التحوٌالت العكسٌة من النظام العشري((10الى النظام الثنائً ( (2أو الثمانً ( (8أو السادس عشر(. (16
(نقسم على )2
:

مثال ( (1جد قٌمة العدد  (17(10فً النظام الثنائً :

من (10عشري) الى ( 2ثنائً) نقسم على 2

الحل  :طبق القاعدة ( (2كاالتً :
عملٌة القسمة

17
2

8
2

4
2

2
2

ناتج القسمة
الباقً
(قراءة الناتج من الٌمٌن للٌسار)

8
1

4
0

2
0

1
0

اذن ناتج تحوٌل  (17(10من عشري ( (10الى ثنائً ( (2هو (10001(2
هنا لوجود نظام ثنائً ممكن نستخدم قاعدة
جمع االوزان اذا طلب الجواب النهائً فقط

3

1
2

الناتج 0
الباقً 3

الناتج 0
الباقً 1

8

1 1
2
0
1

عند الناتج
صفر
توقؾ

صؽٌر
كبٌر
الناتج 0
الباقً صؽٌر

16
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

طرٌقة ثانٌة سهلة جدا فً حال طلب فقط الناتج النهائً ولم ٌطلب طرٌقة القسمة باستخدام جدول األوزان (لوجود النظام الثنائً) :
اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

العدد المطلوب 17

1

0

0

0

1

 17تتكون من  16و  1والباقً نضع مكانهم صفر

ناتج  17هو (10001(2
مثال ( (2جد قٌمة العدد  (36(10فً النظام الثنائً :

من (10عشري) الى ( 2ثنائً) نقسم على 2

الحل  :طبق القاعدة ( (2كاالتً :
عملٌة القسمة

36
2

18
2

9
2

4
2

2
2

ناتج القسمة
الباقً
(قراءة الناتج من الٌمٌن للٌسار)

18
0

9
0

4
1

2
0

1
0

1 1
2

عند الناتج
صفر
0
 1توقؾ

اذن ناتج تحوٌل  (36(10من عشري ( (10الى ثنائً ( (2هو (100100(2
طرٌقة ثانٌة سهلة جدا فً حال طلب فقط الناتج النهائً ولم ٌطلب طرٌقة القسمة باستخدام جدول األوزان :
اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

32

العدد المطلوب 36

0

0

1

0

0

1

 36تتكون من  32و  4والباقً نضع مكانهم صفر

ناتج  36هو (100100(2
حل نشاط( : )5-1تحوٌل األعداد من النظام العشري الى النظام الثنائً :

حول ما ٌلً من النظام العشري( (10الى النظام الثنائً (: (2

من (10عشري) الى ( 2ثنائً) نقسم على 2

أ) (94(10
الحل  :طبق القاعدة ( (2كاالتً :
عملٌة القسمة

94
2

ناتج القسمة
الباقً
(قراءة الناتج من الٌمٌن للٌسار)

47
0

47
2
23
1

23
2
11
1

11
2

5
2

2 1
2

1
2

5
1

2
1

1
0

0
1

)ب
)تعند الناتج
)ث صفر
)ج توقؾ
17

اذن ناتج تحوٌل  (94(10من عشري ( (10الى ثنائً ( (2هو (1011110)2
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

طرٌقة ثانٌة سهلة جدا فً حال طلب فقط الناتج النهائً ولم ٌطلب طرٌقة القسمة باستخدام جدول األوزان :
اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

32

64

العدد المطلوب 94

0

1

1

1

1

0

1

 94تتكون من  64و  16و  8و 4و  2والباقً نضع مكانهم صفر

ناتج  94هو (1011110)2
حول ما ٌلً من النظام العشري( (10الى النظام الثنائً (: (2
أ) (137(10
الحل  :طبق القاعدة ( (2كاالتً :
عملٌة القسمة

137
2

ناتج القسمة
الباقً
(قراءة الناتج من الٌمٌن للٌسار)

68
1

من (10عشري) الى ( 2ثنائً) نقسم على 2

34
2

68
2

17
0

34
0

17
2

4 1 8
2
2

2
2

8
1

2
0

1
0

4
0

1
) 2ح

)خ عند
) 0د الناتج
) 1ذ صفر
توقؾ

اذن ناتج تحوٌل  (137(10من عشري ( (10الى ثنائً ( (2هو (10001001)2
طرٌقة ثانٌة سهلة جدا فً حال طلب فقط الناتج النهائً ولم ٌطلب طرٌقة القسمة باستخدام جدول األوزان :

 137تتكون من  128و 8

اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

32

64

128

العدد المطلوب 137

1

0

0

1

0

0

0

1

و  1والباقً نضع مكانهم صفر

ناتج  137هو (10001001)2
:

)2
من

عشري()10
)2( )10

عند التحوٌل من ثنائً الى عشري
عند التحوٌل من عشري الى ثنائً
عند التحوٌل من ثمانً الى عشري
عند التحوٌل من عشري الى ثمانً

الى

أ) نضرب بـ 2
أ) نضرب بـ 2
أ) نضرب بـ 8
أ) نضرب بـ 8

من  10الى  8نقسم على 8

نقسم على 8

ثمانً ()8
ب) نقسم على 2
ب) نقسم على 2
ب) نقسم على 8
ب) نقسم على 8

جـ) نضرب
جـ) نضرب
جـ) نضرب
جـ) نضرب

بـ 10
بـ 10
بـ 10
بـ 10

د) نقسم على
د) نقسم على
د) نقسم على
د) نقسم على

10
10
10
10
18
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من  10الى  8نقسم على 8

من  10الى  8نقسم على 8

من  10الى  8نقسم على 8

أكمل الحل التالً للتحوٌل من  )72)10الى ثمانً (  7عالمات)

أكمل الحل التالً للتحوٌل من  (431)10الى ثمانً (  7عالمات)

19
19

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

من

عشري()10
)2( )10

الى

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

سادس عشر ((16

نقسم على 16
من  10الى  16نقسم على 16

هنا فً النظام السادس عشر بعد ما نطلع الناتح
االعداد من  10الى  15بنعوض مكانها أحرؾ
من  10الى  16نقسم على 16

األستاذ رائد أبى شهاب في برنامج عالمت
كاملت مع األستاذ حسام عىاد على قناة
جىساث الفضائيت
20

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)
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الجدول ( )8-1رموز النظام الثمانً  ,وما ٌكافئها فً النظام الثنائً
الرمز فً النظام الثمانً

المكافىء له فً النظام الثنائً

)1

0

000

)2 )3

1

001

)3

2

010

)4

3

011

)5

4

100

)6

5

101

(7

6

110

)8

7

111

شرح كٌفٌة ظهور الناتج
1
العدد 0 0

2
0

4
0

1
العدد 1 1

2
0

4
0

1
العدد 0 2

2
1

4
0

1
العدد 1 3

2
1

4
0

1
العدد 0 4

2
0

4
1

1
العدد 1 5

2
0

4
1

1
العدد 0 6

2
1

4
1

1
العدد 1 7

2
1

4
1

التحوٌل بدون استخدام النظام العشري ((10
 (3التحوٌل من ثنائً ( (2الى الثمانً( (8والتحوٌل من ثتائً ( (2الى السادس عشر ((16
( الحل األول المفضل)
من

ثنائً ()2

الى

من

ثنائً ()2

الى

ثمانً ()8
سادس عشر ((16

نستخدم قاعدة 3
نفصل كل  3أعداد مع بعض

نستخدم قاعدة 4
نفصل كل  4أعداد مع بعض

21

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)
من

ثنائً ()2

الى

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

ثمانً ()8

نفصل كل  3أعداد مع بعض

التحوٌل من ( 2ثنائً) الى ( 8ثمانً) نستخدم قاعدة  3نفصل كل  3أعداد مع بعض
مستخدما قاعدة ( )3ودون المرور بالنظام العشري

(عالمة)

(عالمة)
(عالمة)

(عالمة)
اذا طلب الجواب النهائً فقط دون استخدام قاعدة ٌ 3كون الحل فقط كما ٌلً  :الناتج ( 256(8
22
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

التحوٌل من ( 2ثنائً) الى ( 8ثمانً) نستخدم قاعدة  3نفصل كل  3أعداد مع بعض

مستخدما قاعدة ( )3ودون المرور بالنظام العشري

مستخدما قاعدة ( )3ودون المرور بالنظام العشري

101

حل فرع أ :

110

111

11

011

101

حل فرع ب :

التحوٌل العكسً من ثمانً ( (8الى ثنائً ( )2كل رقم له  3خانات ثم بنجمع الناتج مع بعض

مستخدما قاعدة  3ودون المرور بالنظام العشري

23

22

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)
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التحوٌل العكسً من ثمانً ( (8الى ثنائً ( )2كل رقم له  3خانات ثم بنجمع الناتج مع بعض
مستخدما قاعدة  3ودون المرور بالنظام العشري

مستخدما قاعدة  3ودون المرور بالنظام العشري

ودون المرور بالنظام العشري

طرٌقة اخرى طوٌلة ( ؼٌر مفضلة) تستخدم فقط اذا طلب التحوٌل من :
ثنائً ( (2الى ثمانً ((8

أومن ثنائً ( (2الى سادس عشر ( (16أو العكس

( مرورا بالنظام العشري)
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

اذا طلب التحوٌل مثال من ثمانً ( (8الى نظام ثنائً ( )2مرورا بالنظام العشري نعمل ما ٌلً :
 )1نحول من ثمانً ( (8الى عشري ( ( )10نضرب بـ ) 8
( نقسم الناتج على )2
 )2نحول من عشري ( (10الى ثنائً ()2

مرور بالنظام العشري  8 ( .عالمات)
 )1بنحول  67من من ثمانً( (8الى عشري
( (10بنضرب بـ 8
 )2بنحول الناتج أعاله وهو  55من عشري
( (10الى ثنائً ( (2بنقسم على 2

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)
(عالمة)

أي من التالً صحٌح للتحوٌل من ثمانً ( (8الى ثنائً ( )2مرورا بالنظام العشري :
ب) من ثمانً الى ثنائً ثم من ثنائً الى عشري
أ)من ثمانً الى عشري ثم من عشري الى ثنائً
د) من ثنائً الى عشري ثم من ثمانً الى عشري
جـ) من ثنائً الى ثمانً ثم من ثنائً الى عشري
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

حل اخر أسهل وأفضل للتحوٌل من ثمانً( (8الى ثنائً ( )2فً حال طلب الناتج النهائً ولم ٌطلب
( مرورا بالنظام العشري) نقسم كل  3خانات معا

حول  67من ثمانً (( 8الى ثنائً (: (2

مستخدما قاعدة  3ودون المرور بالنظام العشري

التحوٌل من ثنائً( (2الى سادس عشر ((16
من

ثنائً ()2

الى

سادس عشر ((16

نستخدم قاعدة 4
نفصل كل  4أعداد مع بعض
26

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

ٌمكن االستعانه بجدول (  (9-1للتحوٌل بٌن النظامٌن الثنائً والسادس عشر :

فً النظام الثمانً نستخدم فقط  3خانات لكل رقم مثال العدد  6قٌمته فً النظام الثمانً 110
فً النظام السادس عشر نستخدم فقط  4خانات لكل رقم مثال العدد  6قٌمته فً النظام السادس عشر 0110
جـ)  1110د) ؼٌر ذلك
ب) 0111
قٌمة العدد  7فً النظام السادس عشر هو  :أ) 111

1

2

4

8

1

0

0

0

1

2

4

8

0

1

0

0

1

2

4

8

1

1

1

0

1

2

4

8

1

0

1

1
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)
من

ثنائً ()2

الى

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070
سادس عشر ((16

نستخدم قاعدة 4
نفصل كل  4أعداد مع بعض
مستخدما قاعدة  4دون المرور بالنظام العشري

مستخدما قاعدة 4
دون المرور بالنظام العشري .
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

وزارة الدورة الشتوٌة  18 ( 2018عالمة)

مالحظة  :االجابة تعتمد فقط باللؽة االنجلٌزٌة
الحل :

)1010011(2 )1

)26(8 )4

)327(8 )2

)IFO(16 )5

)71(10 )3

)110111000011(2 )6

متوقع (  8عالمات ) اكتب الناتج النهائً فقط لكل من التحوٌالت الموجودة فً الجدول التالً :
النظام السادس عشر
النظام الثمانً
النظام الثنائً
………………….
………………….
1011101
3CA
…………………. ………………….

النظام الثنائً
1011101

النظام الثمانً

النظام السادس عشر
3CA
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

التحوٌل العكسً من نظام سادس عشر ( (16الى النظام الثنائً ( (2نستبدل كل رقم بـ  4خانات من الخانات التً تكافئة

مستخدما قاعدة 4
دون المرور بالنظام العشري .

مستخدما قاعدة  4دون
المرور بالنظام العشري .
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

حل اسئلة الفصل الثانً

مجلة رجال األعمال تجري لقاء وحوار مع استاذ الحاسوب رائد أبو شهاب لقٌامه بعمل أقوى دوسٌة حاسوب
على مستوى المملكة وطرٌقته الممٌزة جدا فً التدرٌس
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

علل  :تنفذ العملٌات الحسابٌة فً النظام الثنائً ٌكون أسهل من تنفٌذها فً النظام العشري .
الجواب  :الن النظام الثنائً ٌتكون من رقمٌن فقط هما ( (1 , 0واساسه ) . ( 2

ٌ 1+1نتج  10الناتج  0والرقم المحمول 1
ٌ 1+1+1نتج  11الناتج  1والرقم المحمول 1
ٌ 1+1+1+1نتج  100الناتج  0والرقم المحمول 10

33

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

ب) ثم تحقق من الناتج مستخدما النظام
العشري

أ

(  4عالمات)

حل أ

حل أ

من خالل المثال السابق عدد مرات استخدام العدد المحمول  1هو  :أ) 0

ب) 2

جـ) 3

د) 4

 0+1الناتج 1
ٌ 1+1نتج  10الناتج  0والرقم المحمول 1
ٌ 1+1+1نتج  11الناتج  1والرقم المحمول 1
ٌ 1+1+1+1نتج  100الناتج  0والرقم المحمول 10
ناتج جمع  1+1فً النظام الثنائً هو :
أ) تقرأ ٌ 10وضع الرقم  0والعدد المحمول 1
جـ) تقرأ ٌ 11وضع الرقم  1والباقً 1
ناتج جمع  1+1+1فً النظام الثنائً هو :
أ) تقرا ٌ 10وضع الرقم  0والعدد المحمول 1
جـ) تقرا ٌ 100وضع الرقم  0والعدد المحمول 10

ب) تقرأ ٌ 11وضع الرقم  1والباقً 0
د) تقرأ ٌ 100وضع الرقم  0والباقً 10

ب) تقرا ٌ 11وضع الرقم  1والعدد المحمول 1
د) تقرا ٌ 1وضع الرقم  0والعدد المحمول 1
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

موضحا التحقق من الحل عن طرٌق استخدام النظام
الثنائً وكم عدد مرات استخدام العدد المحمول  1فً الحل

عدد مرات استخدام العدد المحمول  1فً الحل اعاله هو :

أ) 1

ب) 4

جـ) 5

د) 6

حل فرع
أ)

+
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

36

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

العدد الثانً ( فً االسفل)

العدد األول ( فً االعلى)

هذا المثال الٌوجد فٌه استالؾ لعدم وجود 0-1

األستاذ رائد ابو شهاب :
مدرسة االمٌر محمد ( سابقا)
مدرسة الزرقاء الثانوٌة ( سابقا)
مدرسة روم األرثوذكس (سابقا) ٌعمل فً الجامعة الهاشمٌة ( حالٌا)
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اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

(011001)2

العدد األول ( فً االعلى)
العدد األول ( فً االعلى)

حل فرع
أ

)0100)2
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

ب  -اطرح  (30(10من (64(10
حل فرع
ب

قٌمتها  34اذن الحل صحٌح

اذا طلب الناتج النهائً فقط الناتج هو (0100010)2 :

قناة الٌرموك الفضائٌة

قناة الٌرموك الفضائٌة
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

لقاء خاص مع أستاذ
الحاسوب رائد أبو شهاب
على قناة الحقٌقة الدولٌة
لمناقشة االسئلة المتوقعة
المتحان الحاسوب الوزاري
42

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

 0+1الناتج 1
ٌ 1+1نتج  10الناتج  0والرقم المحمول 1
ٌ 1+1+1نتج  11الناتج  1والرقم المحمول 1
ٌ 1+1+1+1نتج  100الناتج  0والرقم المحمول 10
وزارة  2018الدورة الشتوٌة (  12عالمة )  3عالمات لكل فرع ( الجواب النهائً فقط وباللؽة االنجلٌزٌة فقط )

الحل :

1100110 )1

11111 )2

110001 )3

1000 )4
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حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070
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اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

 9لقاءات تلفزٌونٌة مع االستاذ رائد ابو شهاب لمناقشة االسئلة المتوقعة لمادة الحاسوب وكذلك حل امتحان الوزاري بنفس ٌوم االمتحان على
القنوات الفضائٌة وهً  :قناة الحقٌقة الدولٌة – قناة جوسات الفضائٌة – قناة الٌرموك الفضائٌة – وقناة نورمٌنا الفضائٌة
شرح االسئلة اعاله :

(23)8 >(13)10 )1

هنا لما نقارن بٌن قٌمتٌن الزم ٌكونوا من نفس النوع اما بنحولهم الى عشري – عشري او
ثمانً – ثمانً واالسهل تحوٌل من  (23)8الى عشري بنضرب بـ 8

الناتج  :صواب او True

8 1 * 2 + 80 * 3
8* 2 + 1 * 3
16 + 3
19

19 > 13
صواب

(FE)16 < = (251)10 )2

الناتج  :خطأ

هنا لما نقارن بٌن قٌمتٌن الزم ٌكونوا من نفس النوع اما بنحولهم الى عشري – عشري او
سادس عشر – سادس عشر واالسهل تحوٌل من  (FE)16الى عشري بنضرب بـ 16
161 * 15 + 160 * 14
16 * 15 + 1 * 14
240 + 14
254

254 < 251

خطأ

(1110101)2 < = (271)10 )3
117 = 271
خطأ

الناتج  :خطأ

هنا لما نقارن بٌن قٌمتٌن الزم ٌكونوا من نفس النوع اما بنحولهم الى عشري – عشري او

ثنائً – ثنائً واالسهل تحوٌل من  (1110101)2الى عشري بنضرب بـ 2
او طرٌقة جمع األوزان اسهل واسرع النه المطلوب الجواب النهائً فقط فقط
اوزان الخانات باالعداد الصحٌحة

1

2

4

8

16

32

64

العدد المطلوب

1

0

1

0

1

1

1
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اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

(اسئلة مهمه من المقدمة صفحة  54من الكتاب )
س : 1مالذي مٌز االنسان عن ؼٌره من الكائنات الحٌة االخرى ؟ الجواب القدرات العقلٌة التً ٌملكها االنسان .
س : 2تحٌر (العلماء) من القدرات العقلٌ ة التً ٌمتلكها االنسان عن ؼٌره من الكائنات الحٌة  .بماذا تحٌر العلماء ؟

الجواب  :تحٌر العلماء فً كٌفٌة معالجة العقل البشري لهذه القدرات العقلٌة .
س : 3كٌؾ شرع الباحثون فً مجال علوم الحاسوب ؟

الجىاب  :شزع الباحثىن فً محاولت محاكاة سلىكٍاث العقل البشزي
كالقدرة على أ) التعلم ب) والتفكٍز جـ) وحل المشكالث
باٌجاد اوظمت مشابهً فً طزٌقت معالجتها لهذي السلىكٍاث ضمه فزع
مه فزوع علم الحاسىب ٌسمى ( الذكاء االصطىاعً) .
سنتعرؾ فً هذه الوحدة مفهوم الذكاء االصطناعً وبعض تطبٌقاته كالروبوت والنظم الخبٌرة وخوارزمٌات البحث .

س : 1مع تطور العالم الرقمً والحاسوب فً عصرنا الحاضر أصبح من الضروري مجاراه هذا التطور لالستفاده
منه واٌجاد الحلول التً تناسب اعقد المشكالت  .وضح كٌؾ ٌمكن مجاراة هذا التطور ؟
الجواب :

حٌث لجأ االنسان الى( دراسة واٌجاد نماذج حاسوبٌة ) تحاكً قدرة العقل البشري على أ) التفكٌر وب )التصرؾ كما ٌتصرؾ
االنسان فً مواقؾ معٌنة ولو بشكل محدود وذلك عن طرٌق تطبٌقات الذكاء االصطناعً .
س: 2لماذا لجأ االنسان الى( دراسة واٌجاد نماذج حاسوبٌة) تحاكً قدرة العقل البشري
على التفكٌر والتصرؾ كما ٌتصرؾ االنسان فً مواقؾ معٌنة ولو بشكل محدود عن طرٌق
تطبٌقات الذكاء االصطناعً؟

الجواب  :مع تطور( العالم الرقمً والحاسوب فً عصرنا الحاضر)
أصبح من الضروري مجاراه هذا التطور لالستفاده
منه واٌجاد الحلول التً تناسب اعقد المشكالت .
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اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

س : 1علل  .شرع الخبراء فً دراسة القدرات العقلٌة وكٌفٌة تفكٌره ومحاولة محاكاتها عن طرٌق الحاسوب ؟

إلنتاج بعض صفات الذكاء من قبل اآللة فً ما ٌعرؾ بالذكاء االصطناعً .
س  : 2عرؾ الذكاء االصطناعً :

هو علم من علوم الحاسوب وٌختص بتصمٌم وتمثٌل وبرمجة نماذج حاسوبٌة فً مجاالت الحٌاة المختلفة وتحاكً فً عملها
طرٌقة تفكٌر اإلنسان وردود أفعاله فً مواقؾ معٌنة وللذكاء االصطناعً قوانٌن مبنٌة على دراسة خصائص الذكاء االنسانً
ومحاكاه بعض العناصر.
س : 3ما األسس أو على ماذا مبنٌة قوانٌن الذكاء االصطناعً ؟ مبنٌة على دراسة خصائص الذكاء اإلنسانً ومحاكاة بعض العناصر
س  : 4ماذا تعد أبحاث الذكاء االصطناعً أو ما الهدؾ ؟ هً محاوالت الكتشاؾ مظاهر الذكاء اإلنسانً التً ٌمكن محاكاتها آلٌا ووصفها
س : 5ما هً المنهجٌات التً ٌقوم علٌها الذكاء االصطناعً ؟

 )1التفكٌر كاإلنسان

 )2التصرؾ كاإلنسان

 )3التفكٌر منطقٌا

 )4التصرؾ منطقٌا

س  : 6من هو العالم الذي كان له بصمه واضحة فً علم الذكاء االصطناعً ؟ الجواب  :العالم اإلنجلٌزي (اآلن تورٌنػ)
س: 7ماذا صمم العالم( العالم اإلنجلٌزي (اآلن تورٌنػ)) وفً أي سنه؟

الجواب  :صمم اختبارا ٌدعً تورٌنػ)  ( Turing Testعام 1951
س : 8اشرح مبدأ عمل االختبار الذي صممه العالم (اآلن تورٌنػ )

الجواب  :حٌث ٌقوم هذا االختبار عن طرٌق مجموعه من األشخاص المحكمٌن
بتوجٌه مجموعه من األسئلة الكتابٌة إلى برنامج حاسوبً مدة زمنٌة محددة
فإذا لم ٌستطع  %31من المحكمٌن تمٌٌز أن ٌقوم باإلجابة (إنسان أم برنامج)
فأن البرنامج ٌكون قد نجح فً االختبار وٌوصؾ بأنه ذكً أو أن الحاسوب حاسوب مفكر.
س : 9ما هو البرنامج الحاسوبً الذي تمكن من اجتٌاز اختبار تورٌنػ ألول مرة فً عام  2114؟

ٌدعى (ٌوجٌن ؼوستمان) وهو برنامج حاسوبً لطفل من أوكرانٌا عمره  13عاما حٌث استطاع أن ٌخدع %33من
محاورٌه مدة خمس دقائق ولم ٌمٌزوا أنه برنامج بل ظنوا انه إنسان .
س  : 11ما المقصود ب برنامج ٌوجٌن ؼوستمان ؟

هو برنامج حاسوبً للذكاء االصطناعً لطفل من أوكرانٌا عمره  13عاما واجتاز عام 2014اختبار تورٌنػ حٌث استطاع
أن ٌخدع  33%من محاورٌة مدة خمس دقائق ولم ٌمٌزوا أنه برنامج بل ظنوا انه انسان .
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ٌوجٌن ؼوستمان

 )2أهداؾ الذكاء االصطناعً
أ)إنشاء( أنظمة خبٌرة) تظهر تصرفا ذكٌا قادرة على (التعلم واإلدارة) وتقدٌم النصٌحة لمستخدمٌها .
ب) (تطبٌق الذكاء اإلنسانً فً اآللة) (وضح ذلك)عن طرٌق (إنشاء أنظمة) تحاكً تفكٌر وتعلم وتصرؾ اإلنسان
ج)برمجه اآلالت لتصبح قادرة على معالجة المعلومات بشكل متواز حٌث ٌتم تنفٌذ أكثر من أمر فً وقت واحد فً أثناء

حل المسائل وهً الطرٌقة األقرب الى طرٌقة تفكٌر اإلنسان عند حل المسائل .
س : 1وضح المقصود ب معالجة المعلومات بشكل مواز ؟

هً (تنفٌذ أكثر من أمر فً وقت واحد) أثناء حل المسائل وهً الطرٌقة األقرب إلى طرٌقة تفكٌر اإلنسان عند حل المسائل

 )3لؽات الذكاء االصطناعً
أ) لؽة البرمجة لشب ) )lispلؽة معالجة اللوائح

ب)لؽة البرمجة برولوغ ) )prologلؽة البرمجة بالمنطق .

 )4ممٌزات برامج الذكاء االصطناعً
أ) تمثٌل المعرفة  ( :تعرٌفها ) وٌعنً تنظمٌها وترمٌزها وتخزٌنها إلى ما هو موجود فً الذاكرة (المتطلبات)
وٌتطلب بناء برامج الذكاء االصطناعً كمٌات هائلة من المعارؾ الخاصة بمجال معٌن والربط بٌن المتعارؾ
والنتائج .
ب) التمثٌل الرمزي ( :تعرٌفها )تتعامل برامج الذكاء االصطناعً (تمثٌلها) تتعامل مع البٌانات الرمزٌة (األرقام
والحروؾ والرموز )التً تعبر عن المعلومات بدال من البٌانات الرقمٌة (الممثلة بنظام الثنائً ) عن طرٌق
عملٌات المقارنة المنطقٌة والتحلٌل
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ج) القدرة على التعلم أو تعلم اآللة  ( :تعرٌفها )وٌعنً قدرة برنامج الذكاء االصطناعً على التعلم آلٌا عن طرٌق الخبرة
المخزنة داخله كقدرته على إٌجاد نمط معٌن عن طرٌق عدد من المدخالت أو تصنٌؾ عنصر إلى فئة معٌنة بعد
تعرفه عددا من العناصر المشابهة .
د) التخطٌط  ( :تعرٌفها ) قدرة برنامج الذكاء االصطناعً على وضع أهداؾ والعمل على تحقٌقها والقدرة على تؽٌر الخطة
إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
هـ) التعامل مع البٌانات ؼٌر مكتملة أو ؼٌر مؤكدة( :تعرٌفها ) وٌعنً قدرة برامج الذكاء االصطناعً على إعطاء حلول
مقبولة حتى لو كانت المعلومات لدٌها ؼٌر مكتملة أو ؼٌر مؤكدة على سبٌل المثال قدرة برنامج تشخٌص
أمراض على إعطاء تشخٌص لحالة مرضٌة طارئة من دون الحصول على نتائج التحالٌل الطبٌة كامل

 )5تطبٌقات الذكاء االصطناعً
للذكاء االصطناعً تطبٌقات كثٌرة فً مجاالت عدة منها :
)3الشبكات العصبٌة
 )1الروبوت الذكً )2األنظمة الخبٌرة

)4معالجة اللؽات الطبٌعٌة

 )5األنظمة البصرٌة )6أنظمة تمٌٌز األصوات )7أنظمة تمٌٌز خط الٌد

ثانٌا

 )8أنظمة االلعاب

علم الروبوت

االالت واألجهزة الكهربائٌة تقدم  الخدمات الكثٌرة على نظاق شخصً
االالت االلكترونٌة  تقدم خدمات فً مجاالت الحٌاه المختلفة

ما هً الكلمة فً االالت االلكترونٌة التً تقدم خدمات فً مجاالت الحٌاة
المختلفة التً اذا بحثت عنها ستتكرر بشكل كبٌر فً أثناء البحث ؟
الجواب  :كلمة (الروبوت) ()Robot
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س : 1من خالل دراستك لدرس (الروبوت) ( )Robotأجب عما ٌلً 1 :
أ) ممن اشتقت كلمة روبوت لؽوٌا  :اشتقت من الكلمة التشٌكٌة روبوتا ()Robota
ب) متى ظهرت الروبوت أول مرة واسم الكاتب والتارٌخ :
ظهرت ألول مرة فً مسرحٌة للكاتب التشٌكً ( كارل تشابٌك) فً عام 1920
جـ) ماذا تعنً كلمة روبوتا ( : )Robotaتعنً ( العمل االجباري) أو (السخرة)
س : 2هل لعلم الحاسوب أي عالقة باٌجاد كلمة (الروبوت) ؟ الجواب ال ٌوجد أي عالقة
س : 3الى من ٌعود الفضل فً اٌجاد كلمة ( الربورت)؟ الجواب  :الى االدب .
متى انتشرت فكرة اآلالت ؟
 -منذ التارٌخ( )1920انتشرت فكرة االالت فً (خٌال العلماء) و(أفالم الخٌال العلمً) -وقدمت الكثٌر من التصورات عن سٌطرة اآللة والروبوتات على حٌاة اإلنسان -وفتح ذلك المجال أمام العلماء والمخترعٌن البتكار وتصمٌم الكثٌر من اآلالت التً تنفذ أعماالمختلفة تتعدد مجاالتها.س : 4مفهوم علم الروبوت:

ٌطلق على العلم الذي ٌهتم بتصمٌم وبناء وبرمجة الروبوتات لتتفاعل مع البٌئة المحٌطة وهو من
أكثر تقنٌات الذكاء االصطناعً تقدما من حٌث التطبٌقات التً تقدم حلوال للمشكالت
س : 5مفهوم الروبوت:

فٌعرؾ على أنه آلة (إلكتروـــــ مٌكانٌكٌة) تبرمج بوساطة برامج حاسوبٌة خاصة للقٌام بالعدٌد من
األعمال ,الخطرة والشاقة والدقٌقة الخاصة .
س  : 6تارٌخ نشأة علم الروبوت :

ظهرت فكرة الروبوت فً العصور القدٌمة قبل المٌالد وذلك من خالل تصمٌم آالت أطلق
علٌها آنذاك (آالت ذاتٌة الحركة )
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الجدول ( )1-2التالً ٌبٌن تطور مفهوم فكرة الروبوت عبر العصورالى ان وصلت علٌه االن .
الجداول والرسومات األربعة التالٌة تبٌن تارٌخ نشأه الروبوت :

العالم المسلم (الجزري)

 1القرنٌن (( 12الثانً عشرو( (13والثالث عشر للمٌالد :
من هو العالم المسلم الملقب ب ( الجزري) ؟
أ) أحد أعظم ( المهندسٌن) و (المٌكانٌكٌٌن ) و (المخترعٌن) المسلمٌن

ب) صاحب كتاب ( معرفة الحٌل الهندسٌة )
اذكر اهم تصمٌمات العالم المسلم ( الجزري) مع امثلة علٌها؟
تصمٌم (ساعات مائٌة ) و (االت اخرى وانتاجها)
مثال  :مثل اله لؽسل الٌدٌن التً تقدم الصابون والمناشؾ الٌا لمستخدمٌها

تأمل الشكل المجاورأعاله ثم أجب عما ٌلً :
 )1ما اسم العالم الموجود فً الرسم المجاور ؟ الجواب  :العالم المسلم الملقب بـ ( الجزري)
 )2اذكر اسم كتاب لهذا العالم ؟ الجواب  :صاحب كتاب (معرفة الحٌل الهندسٌة)
 )3فً اي قرنٌن قام العالم الموجود فً الشكل المجاور بتصمٌماته ؟ الجواب القرنٌن الثانً عشر والثالث عشر

 )4اذكر  3امور ٌعتبر العالم الموجود فً الرسم المجاور من اعظمها ؟
أحد أعظم ( المهندسٌن) و (المٌكانٌكٌٌن ) و (المخترعٌن) المسلمٌن
 )5ماذا ٌشكل الرسم المجاور ؟ تصمٌم (ساعات مائٌة ) و(االت اخرى وانتاجها)
مثل اله لؽسل الٌدٌن التً تقدم الصابون والمناشؾ الٌا لمستخدمٌها .

2

القرن ( (19التاسع عشر :

تصمٌم (ابتكار) دمى (دمٌة) الٌه فً الٌابان قادرة على (تقدٌم الشاي)
او ( اطالق السهام) أو (الطالء) وتدعى (العاب كارا كوري)
تأمل الشكل المجاور ثم أجب عما ٌلً :
أ) ماذا ٌمثل الشكل المجاور ؟
الجواب  :دمى الٌه تدعى ( العاب كاراكوري) صممت فً الٌابان
ب) أٌن صممت الدمى االلٌة التً فً الشكل المجاور ؟ الجواب  :فً الٌابان
جـ) اذكر  3قدرات (أعمال) ممكن ان تقوم بها الدمى المجاورة ؟
ٌ )1قدٌم الشاي  )2اطالق السهام  )3الطالء
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 3القرن الخمسٌنٌات والستٌنٌات القرض الماضً :
فً هذا القرن ظهر مصطلح (الذكاء االصطناعً)
أ)اذكرفائدة أول نظام خبٌر صمم فً هذا القرن ؟

صمم أول نظام خبٌر لحل المشكالت رٌاضٌة صعبة
ب)اذكر اثنٌن من التصمٌمات التً تمت هذا القرن ؟

أ)صمم أول نظام خبٌر لحل المشكالت رٌاضٌة صعبة
ب)كما صمم أول ذراع روبوت فً الصناعة
جـ) فً اي قرن تم تصمٌم أول ذراع روبوت فً الصناعة ؟

الجواب  :فً الخمسٌنٌات والستٌنٌات القرض الماضً

4

عام  2000الجٌل الجدٌد:

ومنذ عام  2000ظهر الجٌل الجدٌد من الروبوتات التً تشبه
فً تصمٌمها شكل جسم اإلنسان وأطلق علٌها اسم اإلنسان اآللً .
استخدمت فً أبحاث الفضاء من قبل وكالة ناسا
تأمل الشكل المجاور ثم اجب عما ٌلً :
أ) ماذا ٌمثل الشكل المجاور ؟ الجواب  :االنسان االلً

ب) متى كان ظهور الروبوتات التً تشبه االنسان ( االنسان االلً) ؟ الجواب منذ عام 2000
جـ) أٌن كان ٌستخدم (االنسان االلً) فً عام  2000؟ الجواب استخدمت فً أبحاث الفضاء من قبل وكالة ناسا
وزارة  2018الدورة الشتوٌة س 3فرع ب فرع أ (  6عالمات)

أسئلة عامة على تارٌخ نشأة علم الروبوت :

)1أذكر أسم عالم مسلم ساهم فً علم الروبوت و أسم كتابه
 )2متى ظهر مصطلح الذكاء االصطناعً .
)3متى صمم أول ذراع روبوت فً الصناعة
)4متى ظهرت الروبوتات الشبٌه باإلنسان وماذا سمٌت وبماذا استخدمت ؟
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 )3صفات آلة الروبوت ومكوناتها :
ٌظن الكثٌر أن الروبوت هً آلة أتوماتٌكٌة مصممة على هٌئة جسم إنسان بٌدٌن وقدمٌن
وهذا مفهوم ؼٌر صحٌح ,إذ ال ٌمكن أن ٌطلق على أي آلة ٌتم التحكم بها للقٌام بعمل ما (الروبوت)
**متى ُتطلق على أي آلة مسمى الروبوت ؟عند وجود  3صفات ؟ (صفات الروبوت)
أ)االستشعار  :وهو ٌمثل المدخالت كاستشعار الحرارة أو الضوء أو األجسام المحٌطة
 )2التخطٌط والمعالجة  :كأن ٌخطط الروبوت للتوجه إلى هدؾ معٌن أو ٌؽٌر اتجاه حركته

أو ٌدور بشكل معٌن أو أي فعل آخر مخزن برمج للقٌام به
 )3االستجابة وردة فعل  :وتمثل ردة الفعل على ما تم أخذه كمدخالت

الشكل التالً ٌمثل (صفات اله الروبوت)

اكمل الجدول بما ٌناسب من صفات (مكونات) الروبوت وهً :
االستشعار – التخطٌط والمعالجة – االستجابة وردة الفعل
صفة الروبوت
ٌ )1مثل المدخالت مثل الشعوربـ (الحرارة) او (الضوء) او االجسام المحٌطة)
 )2التوجه الى هدؾ معٌن
ٌ )3ؽٌر اتجاه حركته
ٌ )4دور بشكل معٌن
 )5أي فعل آخر مخزن برمج للقٌام به
 )6وتمثل الرد على ما تم أخذه كمدخالت

الجواب
االستشعار
التخطٌط والمعالجة
التخطٌط والمعالجة
التخطٌط والمعالجة
التخطٌط والمعالجة
االستجابة وردة فعل
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تأمل الشكل أعاله ثم أجب عما ٌلً :
 )1ماذا ٌمثل الشكل اعاله ؟ الجواب  :صفات اله الروبوت
 )2اكتب اسماء االجزاء  1و  2الموجودة فً الشكل اعاله  .الجواب  : 1استجابة

و  : 2استشعار

حسب ماذا تصمم الروبوتات ؟ الجواب :بأشكال وأحجام مختلفة حسب المهمة التً ستؤدٌها
تصمم الروبوتات بأشكال وأحجام مختلفة حسب المهمه التً تؤدٌها اذكر  3امثلة على هذه المهمات :

الجواب  :أ) نقل المنتجات ب) لحام المنتجات

جـ) طالء المنتجات

أكثر أنواع الروبوتات استخداما وانتشارا فً مجال الصناعة وأبسطها من ناحٌة التصمٌم؟
هو روبوت البسٌط على شكل ذراع .
أجزاء مكونات الروبوت؟
 )1ذراع مٌكانٌكٌة  )2المستجٌب النهائً
)3المتحكم  )4المشؽل المٌكانٌكً
)5الحساسات

 )1ذراع مٌكانٌكٌة  :تشبه فً شكلها ذراع اإلنسان
وتحتوي على مفاصل صناعٌة(الوظٌفة) لتسهٌل حركتها عند تنفٌذ األوامر الصادرة إلٌها وحسب الؽرض
الذي صمم الروبوت من أجله .
 )2المستجٌب النهائً  :وهو ذلك الجزء النهائً من الروبوت الذي (الوظٌفة)
ٌنفذ المهمة التً ٌصدرها الروبوت وتصمٌمه ٌعتمد على طبٌعة تلك المهمة
فقد تكون قطعة المستجٌب أ) ٌدا أو ب) بخاخا أو جـ) مطرقة
وقد تكون فً الروبوتات الطبٌة أداه (وظٌفتها) لخٌاطة الجروح .
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 )3المتحكم  :وهو( دماغ الروبرت) ( الوظٌفة ) ٌستقبل البٌانات من البٌئة المحٌطة ثم ٌعالجها عن طرٌق
التعلٌمات البرمجٌة المخزنة داخله وٌعطً األوامر الالزمة لالستجابة لها .
 )4المشؽل المٌكانٌكً  ((:وهو (عضالت ) الروبوت) ( الوظٌفة )
وهو الجزء المسؤول عن حركته حٌث ٌحول أوامر المتحكم إلى حركة فٌزٌائٌة .
)5الحساسات  ( :الوظٌفة )
 --تشبه وظٌفة الحساسات فً الروبوت وظٌفة الحواس الخمسة فً اإلنسان تماما --وتعد صلة الوصل بٌن (الروبوت) و(البٌئة المحٌطة)(وظٌفه الحساسات) :جمع البٌانات من البٌئة المحٌطة ومعالجتها لها لٌتم االستجابة لها من قبل الروبوت بفعل معٌن.
( ٌبٌن الشكل ( )5-2مجموعة من الحساسات التً توصل مع الروبوت ألهداؾ مختلفه )

وزارة  2018الدورة الشتوٌة
س 2فرع جـ (  8عالمات)
ٌتكون الروبوت من عدة اجزاء  ،أكتب اسم
الجزء من الروبوت الذي تعبر عنه كال من
الجمل االتٌة :
ٌتكون الروبوت من عدة أجزاء  ،أكتب اسم الجزء من الروبوت الذي تعبر عنه كال من الجمل االتٌة  8 ( :عالمات)
ٌ )1ستقبل البٌانات ثم ٌعالجها وٌعطً االوامر الالزمة لالستجابة لها وهو ٌعتبر بمثابة الدماغ للروبوت (
 )2تحتوي على مفاصل صناعٌة لتسهٌل حركتها عند تنفٌذ األوامر الصادرة الٌها وتشبه ذراع االنسان (
(
 )3مسؤولة عن جمع البٌانات من البٌئة المحٌطة وتشبه وظٌفتها الحواس الخمس عند االنسان
)
 )4مسؤول عن حركة الروبوت وهو بمثابة عضالت الروبوت (

)
)
) 55

حاسىب لطلبت التىجيهي (كافت الفروع)

اعداد األستاذ :رائد أبى شهاب 7072666070

أنواع الحساسات المستخدمة فً الروبوت وماذا ٌستشعر كل واحد منهم
(وظٌفة كال منهم) ؟؟
حساس اللمس
 )1حساس اللمس ٌ :ستشعر التماس بٌن :

أ) (الروبوت) وأي (جسم مادي خارجً) كالجدار مثال
ب) أو بٌن أجزاء الروبوت الداخلٌة (كذراع الروبوت) و(الٌد)
 )2حساس المسافة ٌ :ستشعر المسافة بٌن
(الروبوت) و (األجسام المادٌة ) (كٌؾ ٌتم ذلك ؟)
عن طرٌق إطالق موجات لتصطدم فً الجسم وترتد عنه
وبناءا علٌه ٌحسب المسافة ذاتٌا .

حساس المسافة

 )3حساس الضوء :

ٌستشعر هذا الحساس شدة الضوء المنعكس من األجسام المختلفة
وٌمٌز بٌن ألوانها .

حساس الضوء

)4حساس الصوت ( ٌشبه المٌكرفون) :وٌستشعر شدة األصوات المحٌطة
وٌحولها إلة نبضات كهربائٌة ترسل إلى دماغ الروبوت .

حساس الصوت
الٌك الرسومات التالٌة والتً تمثل انواع الحساسات الموجودة فً الربوتات
اذكر اسم كل منها:

…………….

…………….

…………….

…………….
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 )4أصناؾ الروبوتات :
حسب ماذا ٌتم تصنٌؾ الروبوتات  :الجواب )1 :حسب االستخدام والخدمات التً تقدمها  )2أو حسب إمكانٌة تنقلها

أنواع (أصناؾ) الروبوتات حسب االستخدام والخدمات التً تقدمها :
جـ) الروبوت التعلٌمً
ب) الروبوت الطبً
أ) الروبوت الصناعً
هـ) الروبوت فً المجال االمنً
د) الروبوت فً الفضاء

ٌستخدم الروبوت الصناعً فً الكثٌر من العملٌات الصناعٌة (اذكر مثالٌن علٌهما)
 -1عملٌات الطالء بالبخ الحراري فً المصانع (وضح ذلك) لتقلٌل تعرض العمال لمادة الدهان
التً تؤثر فً صحتهم .
 -2فً أعمال الصب وسكب المعادن .
علل  :تتطلب أعمال الصب وسكب المعادن
التعرض لدرجة حرارة عالٌة جدا ؟
الن اإلنسان ال ٌستطٌع تحملها وعملٌات
تجمٌع القطع وتثبٌتها فً أماكنها .
( الشكل المجاور ٌظهرطالء الٌه (مركبة)
دون وجود االنسان باستخدام الروبوت )

 -1أٌن ٌستخدم الروبوت الطبً ؟
الجواب  :فً (اجراء العملٌات الجراحٌة المعقدة)
(مثل) جراحة الدماغ وعملٌات القلب المفتوح
 -2اذكر أمثلة على العملٌات المعقدة التً ٌمكن
للروبوت الطبً عملها ؟
أ) جراحة الدماغ ب) عملٌات القلب المفتوح
 -3اذكر أبرز استخدامات الروبوت (فً المجال الطبً) ؟
الجواب :مساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة كذراع الروبوت
(ماذا تستطٌع ذراع الروبرت عمله ؟) التً تستطٌع استشعار

النبضات العصبٌة الصادرة عن الدماغ واالستجابه لها .
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أ)الروبوت الصناعً

ب)الروبوت الطبً

جـ) الروبوت التعلٌمً

 )1سبب تصمٌم الروبوت التعلٌمً ؟
أ) لتحفٌز الطلبة ب) جذب انتباهم الى التعلٌم وباشكال مختلفه
)2كٌؾ ٌمكن أن ٌكون الروبوت التعلٌمً ؟
الجواب  :على هٌئة انسان معلم ( كما فً الشكل المجاور)

أ)الروبوت الصناعً ب) الروبوت الطبً جـ) الروبوت التعلٌمً د) الروبوت فً الفضاء

أٌن استخدم الروبوت فً الفضاء ؟
أ) استخدم فً المركبات الفضائٌة
ب) استخدم فً دراسة سطح المرٌخ

أ)الروبوت الصناعً ب) الروبوت الطبً
جـ) الروبوت التعلٌمً د) الروبوت فً الفضاء
هـ) الروبوت فً المجال األمنً

أٌن استخدم الروبوت فً المجال االمنً؟
استخدم فً  )1مكافحة الحرائق
 )2وإبطال مفعول األلؽام والقنابل
 )3ونقل المواد السامة والمشعة.
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الً اخدناه سابقا كان أنواع او اقسام (أصناؾ) الروبوتات حسب االستخدام والخدمات التً تقدمها :
جـ) الروبوت التعلٌمً
ب) الروبوت الطبً
أ)الروبوت الصناعً
هـ) الروبوت فً المجال االمنً
د) الروبوت فً الفضاء
االن سناخذ أنواع ( أقسام) الروبوتات حسب  )1حركتها  )2وإمكانٌة( تجوالها) ضمن مساحة معٌنة الى :

ب) الروبوت( الجوال) أو المتنقل

أ) الروبوت الثابت
أ) الروبوت الثابت ( :الٌه عمله)

ٌستطٌع الروبوت الثابت العمل ضمن مساحة محددة كما ٌلً:
 حٌث أن بعضها ٌتم تثبٌت قاعدته على أرضٌة ثابتة
 وتقوم ذراع الروبوت بأداء المهمة المطلوبة مثل :
أ)بنقل عناصر ب)أو حملها أوجـ) ترتٌبها بطرٌقة معٌنة
( كما فً الشكل المجاور)

ب) الروبوت الجوال او المتنقل :
تسمح برمجة الروبوت المتنقل (الجوال ) بالتحرك والتنقل ضمن مساحات متنوعة ألداء
مهامه لذا تجده ٌملك جزءا ٌساعده على الحركه

عدد أنواع الروبوت الجوال او المتنقل
)1الروبوت ذو العجالت

:
 )2الروبوت ذو األرجل
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 )3الروبوت السباح
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)4الروبوت على هٌئة إنسان /الرجل االلً

ومازال علم الروبوت فً تطور مستمر فقد تجد فً السنوات القادمة أشكاال اخرى
للروبوتات ابدعها عقل االنسان ؼٌر االشكال التً تم ذكرها .
للروبوت فوائد ومحددات ( معٌقات او سٌئات) نبدا اوال ب فوائد الوبوت فً مجال الصناعة .

فوائد الروبوت فً مجال الصناعة ؟
ٌ )1قوم الروبوت باألعمال التً تتطلب تكرارا مدة طوٌلة من دون تعب (ما فائده ذلك؟)
مما ٌؤدي إلى زٌادة اإلنتاجٌة .
ٌ )2ستطٌع القٌام باإلعمال التً تتطلب تجمٌع القطع وتركٌبها فً مكانها بدقة عالٌة(ما فائده ذلك؟)
مما ٌزٌد من إتقان العمل
ٌ )3قلل استخدام الروبوت من المشكالت التً تتعرض لها المصانع مع العمال
مثل :كاإلجازات والتاخٌروالتعب
ٌ )4مكن التعدٌل على البرنامج المصمم للروبوت علل :لزٌادة (المرونة فً التصنٌع) حسب المتطلبات التً
تقتضٌها عملٌة التصنٌع
ٌ )5ستطٌع العمل تحت الضؽط وفً ظروؾ ؼٌر مالئمة لصحة اإلنسان مثل:
أ) أعمال الدهان ب) ورش المواد الكٌمائٌة جـ)ودرجات الرطوبة والحرارة العالٌتٌن
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وعلى الرؼم من الفوائد الكبٌرة التً ٌقدمها الروبوت فً مجال الصناعة اال انه ٌوجد بعض
المحددات (السٌئات والمعٌقات) الستخدام الروبوت فً الصناعة .

*** محددات (سلبٌات ) (معٌقات) الستخدام الروبوت فً الصناعة؟
)1االستؽناء عن الموظفٌن فً المصانع واستبدالهم بالروبوت الصناعً علل  :سٌزٌد من نسبة
البطالة وٌقلل من فرص العمل .
 )2ال ٌستطٌع الروبوت القٌام باألعمال التً تتطلب حسا فنٌا أو ذوقا فً التصمٌم أو ابداعا علل :
فعقل اإلنسان له قدرة على ابتداع األفكار .
 )3تكلفة تشؽٌل الروبوت فً المصانع عالٌة علل  :النها تعد ؼٌر مناسبة فً المصانع المتوسطة
والصؽٌرة
ٌ )4حتاج الموظفٌن إلى برامج تدربٌٌة للتعامل مع الروبوتات الصناعٌة وتشؽٌلها (علل)
النه هذا سٌكلؾ الشركات الصناعٌة ماال ووقتا
 )5مساحة المصانع التً ستستخدم الروبوتات ٌجب أن تكون كبٌرة جدا علل :لتجنب االصطدامات
والحوادث فً أثناء حركتها
حدد أي مما ٌلً من ( فوائد ) او (محددات او سلبٌات) الروبوت :

الجملة
ٌ )1قوم الروبوت باألعمال التً تتطلب تكرارا مدة طوٌلة من دون تعب
ٌ )2ستطٌع القٌام باإلعمال التً تتطلب تجمٌع القطع وتركٌبها فً مكانها بدقة عالٌة
ٌ )3قلل استخدام الروبوت من المشكالت التً تتعرض لها المصانع مع العمال
ٌ )4مكن التعدٌل على البرنامج المصمم للروبوت
ٌ )5ستطٌع العمل تحت الضؽط وفً ظروؾ ؼٌر مالئمة لصحة اإلنسان
 )6االستؽناء عن الموظفٌن فً المصانع واستبدالهم بالروبوت الصناعً
 )7ال ٌستطٌع الروبوت القٌام باألعمال التً تتطلب حسا فنٌا أو ذوقا فً التصمٌم أو ابداعا
 )8تكلفة تشؽٌل الروبوت فً المصانع عالٌة
ٌ )9حتاج الموظفٌن إلى برامج تدربٌٌة للتعامل مع الروبوتات الصناعٌة وتشؽٌلها
 )10مساحة المصانع التً ستستخدم الروبوتات ٌجب أن تكون كبٌرة جدا

الجواب
فوائد
فوائد
فوائد
فوائد
فوائد
محددات
محددات
محددات
محددات
محددات

((انتهى الدرس الثانً ))
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اخذنا سابقا ما ٌلً  :أوال  :مفهوم الذكاء االصطناعً
االن سنأخذ ثالثا  :النظم الخبٌرة :

ثانٌا  :علم الروبوت

**متى ظهر أول مفهوم النظم الخبٌرة ؟
ظهر أول مرة من قبل العالم إدوارد فٌؽنبوم ( )Edward Feigenbaumوأوضح ( ادوارد) أن العالم ٌتنقل
من معالجة البٌانات ( )Data Processingإلى معالجة المعرفة ( )Knowledge Processingواستخدامها
فً حل المشكالت واقتراح الحلول المثلى باالعتماد على محاكاة الشخص الخبٌر فً حل المشكالت .
من خالل دراستك لدرس النظم الخبٌرة اجب عما ٌلً :
)1ما اسم العالم الذي ظهر من خالله مفهوم النظم الخبٌرة ؟ الجواب :العالم إدوارد فٌؽنبوم
 )2ماذا اوضح العالم ادوارد فٌؽنٌوم عن كٌفٌة انتقال العالم ؟
أ)وأوضح (ادوارد) أن العالم ٌتنقل من (معالجة البٌانات) إلى( معالجة المعرفة)
ب) واستخدامها فً (حل المشكالت) واقتراح الحلول المثلى باالعتماد على محاكاة الشخص
الخبٌر فً حل المشكالت
 )3عرؾ النظام الخبٌر وبٌن أهم تطبٌقاته .
النظام الخبٌر  :هو برنامج حاسوبً ذكً ٌستخدم مجموعة من قواعد المعرفة فً مجال معٌن
لحل المشكالت التً تحتاج الى الخبره البشرٌة .

وطرٌقة حل المشكالت فً هذه النظم (ماذا تشبه؟) تكون مشابهه مع الطرٌقة التً ٌتبعها
االنسان الخبٌر فً هذا المجال .
ما هً ممٌزات هذا النظام الخبٌر عن البرنامج العادي؟ بقدرته على(التعلم واكتساب الخبرات الجدٌدة(
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عرؾ المعرفة :
هً حصٌلة (المعلومات) و(الخبرة البشرٌة) التً تجمع فً (عقول االفراد)
عن طرٌق الخبرة وهً نتاج المعلومات التً تنتج من معالجة البٌانات
ودمجها مع الخبرات .
(معلومات  +الخبرات) ٌعطً المعرفة

وضح كٌؾ أن النظم الخبٌرة مرتبطة بمجال معٌن فً حل مشكلة معٌنة ؟
الجواب  :اذا صممت لحل مشكلة معٌنة فال ٌمكن تطبٌقها أو تؽٌٌرها لحل مشكلة أخرى .
اذكر أشهر مثال على النظم الخبٌرة واشرح مبدأ عمله :
المثال هو ( :نظام خبٌر لتشخٌص أمراض الدم) الذي ٌصعب تعدٌله لتشخٌص أمراض أخرى .
وتكون عملٌة تصمٌم نظام اخر من البداٌة عملٌة أسهل من التعدٌل على النظام الموجود .
** علل بناء نظام خبٌر جدٌد أسهل من تعدٌل نظام خبٌر آخر؟
ألن النظم الخبٌرة صممت للعمل فً مجال معٌن فال ٌمكن أن تحل مشكلة لم تصمم لها
وتعدٌلها ٌحتاج إلى وقت وجهد كبٌر
عدد  5أمثلة عملٌة على برامج النظم الخبٌرة :
 )3بروسبكتر
 )2باؾ
 )1دٌندرال
PROSPECTOR
PUFF
DENDRAL

 )4دٌزاٌن ادفاٌزر
DESIGN ADVISOR

 )5لٌثٌان
LITHIAN

اذكر ( مجال) استخدام كل من برامج األنظمة الخبٌرة التالٌة :
 )1دٌندرال  :تحدٌد مكونات المركبات الكٌمٌائٌة  )2باؾ  :نظام طبً لتشخٌص أمراض الجهاز التنافسً
 )3بروسبكتر ٌ :ستخدم من قبل الجٌولوجٌٌن لتحدٌد مواقع الحفر للتنقٌب عن النفط والمعادن
 )4دٌزاٌن ادفاٌزر ٌ :قدم نصائح لتصمٌم رقائق المعالج
 )5لٌثٌان ٌ :عطً نصائح لعلماء االثار لفحص األدوات الحجرٌة .
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أكتب اسم كل من برامج االنظمة الخبٌرة التالٌة تحت رسمة كال منها :
 )4دٌزاٌن ادفاٌزر
 )3بروسبكتر
 )2باؾ
 )1دٌندرال

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

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

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

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

 )5لٌثٌان

..............................
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أخذنا سابقا  )1مفهوم النظام الخبٌر وأهم تطبٌقاته االن سنأخذ :
 )2أنواع من المشكالت ( المسائل) التً تحتاج الى النظم الخبٌرة

للنظم الخبٌرة مجاالت معٌنة أثبتت فٌها قدرتها أكثر من ؼٌرها  ،فقد نجحت النظم الخبٌرة فً التعامل
مع المشكالت فً مجاالت متنوعة تقع معظمها فً واحدة من الفئات التً سنشرحها االن
عدد  5أنواع من المشكالت ( المسائل) التً تحتاج الى النظم الخبٌرة مع ذكر أمثلة على كال منها ؟
هـ) التنبؤ
د) التفسٌر
جـ) التخطٌط
ب) التصمٌم
أ) التشخٌص
الجواب :

أ) التشخٌص  :أمثلة علٌه
 )1تشخٌص أعطال المعدات لنوع معٌن من االالت

 )2التشخٌص الطبً ألمراض االنسان

تأمل الشكل المجاور ثم أجب عما ٌلً :
 --ماذا ٌشكل الشكل المجاور ؟الجواب  :مثال على استخدام برنامج خبٌر طبً .

 --الشكل المجاور ٌمثل مثاال على : oالتشخٌص
 oالتصمٌم
 oالتخطٌط
الجواب  :التشخٌص
ب) التصمٌم  :مثال علٌه ( اعطاء نصائح عند تصمٌم مكونات أنظمة الحاسوب والدارات االلكترونٌة )
جـ) التخطٌط  :مثل التخطٌط لمسار الرحالت الجوٌة
د)التفسٌر  :مثل تفسٌر بٌانات الصور االشعاعٌة
هـ) التنبؤ  :مثل التنبؤ بالطقس او أسعار األسهم
لدٌك األمثلة التالٌة من المشكالت ( المسائل) التً تحتاج الى نظم خبٌرة للتعامل معها حدد نوع المشكلة
 التنبؤ ) لكل مثال منها . التخطٌط  -التفسٌر التصمٌم(  -التشخٌص
 )1تشخٌص أعطال المعدات لنوع معٌن من االالت و التشخٌص الطبً ألمراض االنسان  ( .التشخٌص)

 )2اعطاء نصائح عند عمل مكونات أنظمة الحاسوب والدارات االلكترونٌة  ( .التصمٌم )
 )4تحلٌل بٌانات الصور االشعاعٌة  ( .التفسٌر)
 )3انشاء وعمل مسار الرحالت الجوٌة  ( .التخطٌط )
 )5توقع حالة الطقس او أسعار األسهم  ( .التنبؤ)
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أخذنا سابقا  )1مفهوم النظام الخبٌر وأهم تطبٌقاته )2أنواع من المشكالت ( المسائل) التً تحتاج الى النظم الخبٌرة
االن  )3مكونات األنظمة الخبٌرة :
تأمل الشكل المجاور ثم أجب عما ٌلً :
أ) ماذا ٌمثل الشكل المجاور ؟
الجواب :المكونات الرئٌسة للنظم الخبٌرة
ب) تتكون األنظمة الخبٌرة بشكل أساسً
من  4أجزاء رئٌسٌة اذكرها ؟

الجواب  )1 :قاعدة المعرفة

 )2محرك االستدالل

 )3ذاكرة العمل

 )4واجهة المستخدم

جـ) اشرح كٌؾ ٌتفاعل المستخدم مع النظام الخبٌر؟ وكٌؾ ٌقوم النظام الخبٌر بالرد علٌهم من خالل الشكل المجاور ؟
 ---عن طرٌق طرح (االستفسارات) أو ( االستعالم) عن موضوع ما بمجال معٌنٌ --قوم النظام الخبٌر بالرد عن طرٌق (اعطاء نصٌحة ) او (الحل المقترح للمستخدم) .شرح لمكونات االنظمة الخبٌرة االربعة :
 )1قاعدة المعرفة (  ) knowledge Baseعرفها :
هً قاعدة بٌانات تحتوي على مجموعة من أ)الحقائق ب) والمبادىء جـ) والخبرات بمجال معٌن
( لماذا تستخدم ؟ ) وتستخدم من قبل الخبراء لحل المشكالت .
مالفرق بٌن (قاعدة البٌانات ) و ( قاعدة المعرفة) ؟

قاعدة البٌانات

قاعدة المعرفة

 )1تتكون قاعدة البٌانات من مجموعة من
(البٌانات) و (المعلومات) المترابطة فً ما بٌنها

)1قاعدة المعرفة تبنى باالعتماد على الخبرة البشرٌة
باالضافة الى المعلومات والبٌانات
 )2تتمٌز قاعدة المعرفة بالمرونة (علل) ؟حٌث ٌمكن
أ)االضافة علٌها أوب) الحذؾ منها أوجـ) التعدٌل علٌها من
دون التأثٌر فً المكونات األخرى للنظام الخبٌر

حدد أي من الجمل التالٌة (قاعدة بٌانات ) او ( قاعدة معرفة) فً كال مما ٌلً :

 )1تتكون من مجموعة من (البٌانات) و (المعلومات) المترابطة فً ما بٌنها ( .قاعدة البٌانات)
 )2تبنى باالعتماد على الخبرة البشرٌة باالضافة الى المعلومات والبٌانات  ( .قاعدة معرفة)
 ) )3تتمٌز بالمرونة حٌث ٌمكن االضافة علٌها أو الحذؾ منها أو التعدٌل علٌها من دون التأثٌر فً المكونات األخرى
للنظام الخبٌر  ( .قاعدة معرفة)
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مكونات األنظمة الخبٌرة أ) قاعدة المعرفة ب) محرك االستدالل
ب)محرك االستدالل  (Inference Engine) :تعرٌفة

جـ) ذاكرة العمل

د) واجهة المستخدم

هو برنامج حاسوبً ٌقوم( بالبحث فً قاعدة المعرفة)
لحل مسألة او مشكلة ( ،وضح كٌؾ؟)
عن طرٌق الٌة استنتاج تحاكً الٌة عمل الخبٌر عند
االستشارة فً مسالة ما الٌجاد الحل  ،واختٌار النصٌحة المناسبة

جـ) ذاكرة العمل ( : )Working Memoryتعرٌفة (مبدأ عمله)
هو جزء من الذاكرة  ،مخصص لتخزٌن المشكلة المدخلة بواسطة (مستخدم النظام) والمطلوب اٌجاد حلها .

د)واجهة المستخدم (  : ) User Interfaceتعرٌفة ( مبدأ عملة) او كٌؾ ٌتفاعل المستخدم مع النظام الخبٌر ؟
هو وسٌلة تفاعل بٌن (المستخدم) و(النظام الخبٌر) حٌث :

 )1تسمح بادخال أ) المشكلة وب) المعلومات الى النظام الخبٌر واظهار النتٌجة .
 )2تدخل المعلومات من خالل االختٌار من مجموعة من الخٌارات المصاؼة (كٌؾ ٌتم ذلك ؟)
على شكل أسئلة واجابات لتزوٌد النظام بمعلومات عن موقؾ محدد .
 ماذا ٌتطلب تصمٌم واجهة المستخدم ؟
الجواب :االهتمام باحتٌاجات المستخدم أمثلة علٌها:
أ) سهولة االستخدام
ب)عدم الملل أوالتعب من عملٌة ادخال المعلومات
واالجابات .
 تأمل الشكل المجاور ثم اجب عما ٌلً * * :
 )1ماذا ٌمثل الشكل المجاور ؟
الجواب  :شاشة(برنامج خبٌر لتشخٌص أعطال)
السٌارة ( )eXpertise2Go
 )2ماذا ٌسأل النظام المستخدم فً الشكل المجاور ؟
ٌسأل المستخدم النظام عن أعطال السٌارة .
 عدد  3مالحظات ٌمكن استنتاجها من الشكل المجاور( شاشة برنامج خبٌر لتشخٌص أعطال السٌارة) :
 )1وجود خٌار ( ال أعرؾ) ( :وضح ذلك؟) الجواب ٌ :دل على قدرة النظام على التعامل مع االجابات الؽامضة
)2امكانٌة استخدام معطٌات ؼٌر كاملة (وضح ذلك؟) الجواب  :حٌث ٌمكن للمستخدم ادخال درجة التأكد من اجابته ()Degree Of Certainty
)3امكانٌة تفسٌر سبب طرح البرنامج هذا السؤال للمستخدم .

ماذا ٌظهر ( ٌنتج) بعد اجابة المستخدم عن الكثٌر من األسئلة التً ٌطرح النظام عن طرٌق الشاشات ؟
الجواب  :تظهر التوصٌات والحلول .
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أخذنا سابقا  )1مفهوم النظام الخبٌر وأهم تطبٌقاته )2أنواع من المشكالت ( المسائل) التً تحتاج الى النظم الخبٌرة
االن سناخذ  ) 4مزاٌا النظم الخبٌرة ( حسناتها) ومحدداتها ( سٌئاتها)
 )3مكونات األنظمة الخبٌرة
 )4مزاٌا النظم الخبٌرة ومحدداتها :
(مزاٌا) ( فوائد) ( نجاحات) األنظمة الخبٌرة فً الكثٌر من التطبٌقات منها  5 ( :مزاٌا)
أ) النظام الخبٌر ؼٌر معرض للنسٌان ( علل ؟ ) ألنه ٌوثق قراراته بشكل دائم .
(النسٌان)
(المساعدة) ب) المساعدة على تدرٌب المختصٌن (ذوي الخبرة المنخفضة) ( وضح ذلك؟ ) ٌعود الفضل الى وسائل التفسٌروقواعد
المعرفة التً تخدم بوصفها وسائل للتعلٌم .
(الخبرات) جـ) توفر النظم الخبٌرة مستوى عالٌا من الخبرات (وضح ذلك؟) عن طرٌق تجمٌع خبرة أكثر من شخص فً نظام واحد .
(نشر الخبره) د) نشر الخبرة النادرة الى أماكن بعٌدة ( وضح لماذا ؟) لالستفادة منها فً أماكن متفرقة فً العالم .
هـ) القدرة على العمل بمعلومات ؼٌر كاملة أو مؤكدة (مثل) حتى مع االجاٌة ( ال أعرؾ) ٌستطٌع النظام الخبٌر اعطاء
( العمل)
نتٌجة  ،على الرؼم من انها قد تكون ؼٌر مؤكدة .

على الرؼم من الفوائد الكثٌرة التً توفرها النظم الخبٌرة  ،اال أن لدٌها الكثٌر من المحددات .
محددات ( معٌقات ) ( سٌئات) النظم الخبٌرة ؟ (  3معٌقات )
 )1عدم قدرة النظام الخبٌر على االدراك والحدس  ،بالمقارنة مع االنسان الخبٌر .
( االدراك والحدس)
(التجاوب مع المواقؾ)  )2عدم قدرة النظام الخبٌر على التجاوب مع المواقؾ ؼٌر االعتٌادٌة أو المشكالت خارج نطاق التخصص .
(جمع الخٌرة والمعرفة)  )3صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء .
حدد أي مما ٌلً ( مزاٌا) او ( محددات) النظم الخبٌرة :

الجملة
 )1النظام الخبٌر ؼٌر معرض للنسٌان
 )2المساعدة على تدرٌب المختصٌن ذوي الخبرة المنخفضة
 )3توفر النظم الخبٌرة مستوى عالٌا من الخبرات
 )4نشر الخبرة النادرة الى أماكن بعٌدة
 )5القدرة على العمل بمعلومات ؼٌر كاملة أو مؤكدة
 )6عدم قدرة النظام الخبٌر على االدراك والحدس  ،بالمقارنة مع االنسان الخبٌر
 )7عدم قدرة النظام الخبٌر على التجاوب مع المواقؾ ؼٌر االعتٌادٌة أو المشكالت خارج نطاق التخصص

)8

صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء

الجواب
مزاٌا
مزاٌا
مزاٌا
مزاٌا
مزاٌا
محددات
محددات
محددات

هل ممكن ( للنظم الخبٌرة ) أن تحل محل ( الخبٌر) ؟ ال ٌمكن نهائٌا أن تحل محلها على الرؼم من ان النتائج التً تتوصل الٌها فً بعض
المجاالت تتطابق أو حتى تفوق النتائج التً ٌصل الٌها الخبٌر .
النظم الخبٌرة ال ٌمكن ان تحل محل الخبٌر اال أن ( النظم الخبٌرة ) تعمل جٌدا فقط ضمن موضوع محدد  ( ،اعطً مثال على ذلك) .
مثل (تشخٌص األعطال لنوع معٌن من االالت) وكلما اتسع نطاق المجال ضعفت قدرتها االستنتاجٌة .
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الفصل االول :
السؤال االول  :عرؾ كال من المصطلحات االتٌة  :أ) الذكاء االصطناعً ب) النظم الخبٌرة جـ) علم الروبوت
أ) الذكاء االصطناعً :
هو علم من علوم الحاسوب ٌختص (بتصمٌم ) و ( وتمثٌل) و( برمجة) نماذج حاسوبٌة فً مجاالت الحٌاة المختلفة
...تحاكً فً عملها طرٌقة تفكٌر االنسان وردود افعاله فً مواقؾ معٌنة

ب) النظم الخبٌرة :
 --هو برامج حاسوبٌة ذكٌة ٌستخدم مجموعة من قواعد المعرفة فً مجال معٌن لحل المشكالت التً تحتاج الى الخبرهالبشرٌة ،
 ---وتكون مشابهه مع الطرٌقة التً ٌتبعها االنسان الخبٌر فً هذا المجال . --وٌتمٌز النظام الخبٌر عن البرنامج العادي بقدرته على(التعلم واكتساب الخبرات الجدٌدة(جـ) علم الروبوت :
 هو العلم الذي ٌهتم (بتصمٌم) و ( بناء) و(برمجة) الروبوتات لتتفاعل مع البٌئة المحٌطة
 وهو من اكثر تقنٌات الذكاء االصطناعً تقدما من حٌث التطبٌقات التً تقدم فٌها حلوال للمشاكل .
السؤال الثانً :
ما هً المنهجٌات األربع التً ٌقوم علٌها موضوع الذكاء االصطناعً ؟
جـ) التفكٌر منطقٌا
أ) التفكٌر كاالنسان ب) التصرؾ كاالنسان

د) التصرؾ منطقٌا
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السؤال الرابع :
وضح مبدأ اختبار تورٌنػ (: (Turing Test

السؤال الخامس :وضح كٌؾ تم استخدام الروبوت فً المجاالت التالٌة :

أ) الصناعة

ب) التعلٌم

أ) فً الصناعة :
 )1فً عملٌات الطالء بالبخ البخاري فً المصانع لتقلٌل تعرض العمال لمادة الدهان التً تؤثر فً صحتهم .
 )3فً عملٌات تجمٌع القطع وتثبٌتها فً اماكنها .
 )2فً أعمال الصب وسكب المعادن

ب) فً التعلٌم :
أ) لتحفٌز الطلبة ب) جذب انتباهم الى التعلٌم وباشكال مختلفة
جـ) ٌمكن ان ٌكون الروبوت التعلٌمً على هٌئة انسان معلم
األستاذ رائد ابو شهاب :
مدرسة الزرقاء الثانوٌة ( سابقا)
مدرسة روم األرثوذكس (سابقا)

مدرسة االمٌر محمد ( سابقا)
ٌعمل فً الجامعة الهاشمٌة ( حالٌا)
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السؤال السادس :
عدد انواع المشكالت التً تحتاج الى النظم الخبٌرة ؟

 )1التشخٌص

 )2التصمٌم

 )3التنبؤ

 )4التفسٌر

 )5التخطٌط

السؤال السابع :

السؤال الثامن :

مدٌر موقع االوائل االستاذ " حسام عواد "
ٌكرم المعلمٌن الممٌزٌن على مستوى المملكة
منهم أستاذ الحاسوب " رائد أبو شهاب "
الحفل اقٌم فً فندق جراند حٌاة عمان -
الدوار االول
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أكمل الفراغ  :أسهمت  ..........و  .............فً الوصول الى كمٌات كبٌرة من المعلومات  .الجواب ( :الحوسبة الحدٌثة واالنترنت)
علل ما ٌلً  )1 :أصبحت القدرة على البحث بكفاٌة فً المعلومات متطلبا ضروٌا .

النه أسهمت(الحوسبة الحدٌثة واالنترنت ) فً الوصول الى كمٌات كبٌرة من هذه المعلومات .
 )2صمم باستخدام الذكاء االصطناعً عدد كبٌر من خوارزمٌات البحث ( .علل ؟ )
الجواب  :لحل أصعب المشكالت فً الكثٌر من التطبٌقات مثل عملٌات المالحة .
أعطً مثال على تطبٌق تم حل أصعب مشكالته بواسطة خوارزمٌات البحث المصممه باستخدام الذكاء االصطناعً ؟
الجواب  :عملٌات المالحة .
جـ) أنواعها
فً هذا الفصل سنتعرؾ على  )1مفهوم خوارزمٌات البحث  )2مبدأ عملها

خوارزمٌة البحث  :هً سلسلة من الخطوات ؼٌر المعروفة مسبقا ،
للعثور على الحل الذي ٌطابق مجموعة من المعاٌٌر من بٌن
مجموعة من الحلول المحتملة .
مثل البحث عن ( المكتبات العامة) كما فً الشكل المجاور .
مبدأ عمل خوارزمٌات البحث :
ب) ثم القٌام بسلسلة من العملٌات
أ) اخذ المشكلة على انها مدخالت

جـ) التوقؾ عند الوصول الى الهدؾ

تأمل الشكل أعاله ثم اجب عما ٌلً :
 )1ماذا ٌمثل الشكل أعاله ؟ الجواب  :مبدأ عمل خوارزمٌات البحث
 )2اذكر مبدأ عمل خوارزمٌات البحث ؟ الجواب  :فً األعلى
 )3اكمل الرسم التالً  ( :انتبه لالسهم تؽٌرت)

الجواب  : 1 :الهدؾ

 : 2المشكلة

(انتبه ىاألسهم تؽٌرت )
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خوارزمٌات البحث فً الذكاء االصطناعً وجدت لحل مشكالت ذات الصفات االتٌة :
 )1الٌوجد للحل طرٌقة تحلٌلٌة واضحة  ،أو أن الحل مستحٌل بالطرائق العادٌة .
ٌ )2حتاج الحل الى عملٌات حسابٌة كثٌرة ومتنوعة الٌجاده مثل أ) األلعاب ب) التشفٌر وؼٌرها .
ٌ )3حتاج الحل الى حدس عالً ( مثل الشطرنج ) .
فً خوارزمٌة البحث فً الذكاء االصطناعً لحل المشكالت ذات الصفات التً (تحتاج الى عملٌات حسابٌة كثٌرة
ومتنوعة الٌجاده ) أذكر مثالٌن على ذلك ؟ الجواب  :أ) األلعاب ب) التشفٌر
فً خوارزمٌة البحث فً الذكاء االصطناعً لحل المشكالت ذات الصفات التً (تحتاج الى حدس عالً ) هً :
أ) األلعاب ب) التشفٌر

جـ ) الشطرنج

د) كل ما ذكر صحٌح

للتعبٌر عن هذا من المشكالت ،تمثل باستخدام شجرة البحث .فما هً شجرة البحث؟ وكٌؾ تمثل المشكالت باستخدامها ؟
شجرة البحث  :هً الطرٌقة المستخدمة للتعبٌر عن المسألة ( المشكلة ) لتسهٌل عملٌة البحث عن الحلول
الممكنة من خالل خوارزمٌات البحث .
كٌؾ تجد شجرة البحث حال محتمال للمشكلة المعقدة التً ٌصعب وصفها بهذه الطرٌقة ؟
عن طرٌق النظر ( فً البٌانات المتاحة ) بطرٌقة منظمة تعتمد على هٌكلٌة الشجرة .
شرح ألهم المفاهٌم فً شجرة البحث :
أ) مجموعة من النقاط أو العقد ( : )Node
هً النقاط التً تنظم بشكل هرمً ( مستوٌات مختلفة) .
لتوضٌح ذلك  ،أنظر الشكل (  )21-2الذي ٌوضح خارطة
لألماكن الرئٌسٌة فً المدٌنة ممثلة باستخدام شجرة البحث .
أعطً مثالٌن على عقدة من الشجرة المجاورة ؟
مثال النقطة ( )Aفً المستوى األول والنقطتان ( (B,Gفً المستوى الثانً
مثال النقطة ( )Bفً المستوى الثانً والنقطتان ( (D,Cفً المستوى الثالث

الشكل (  ) 21-2مثال توضٌحً لهٌكٌلة الشجرة

فضاء البحث  :هو الحاالت الممكنة جمٌعها لحل المشكلة .
تمثل كل نقطة حالة من الحاالت فضاء البحث .
عدد حاالت فضاء البحث التً تمثلها الشجرة المجاورة ؟ الجواب )A , B ,G ,D , C , E ,F , H, I) :
النقاط أعاله هً حاالت الفضاء جمٌعها للطرٌق بٌن وسط المدٌنة (النقطة  )Aوالمكتبة العامة (النقطة  Dأو النقطة ) I
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ب) جذر الشجرة ( : )Rootهو النقطة الموجودة أعلى الشجرة  ،وهو الحالة االبتدائٌة للمشكلة  ،أي أنها نقطة
البداٌة التب نبدأ منها البحث .
د) D
جـ) G
ب) B
ما هو جذر الشجرة أو الحالة االبتدائٌة للمشكلة فً الشجرة أدناه ؟ أ) A
جـ) األب (  : )Parentهو النقطة التً تتفرع منها الى نقاط اخرى .
النقطة المٌتة  :هً النقطة التً لٌس لها أبناء .
األبناء (  : )Childrenهً النقاط المتفرعة من األب .
تأمل الشجرة المجاورة ثم أجب عما ٌلً :

)1عدد جمٌع النقاط المٌتة فً الشكل ( الشجرة) المجاورة ؟ الجواب ( D , C , E , I :النقطة المٌتة التً لٌس لها أبناء)
 )2أذكر أبناء األب ( النقطة )  B؟ الجواب D ,C :
 )3أذكر مثالٌن فقط على نقاط تمثل ( أب) ؟
 ---النقطة  Aهً أب للنقاط ( ---- )B , Gالنقطة  Bهً أب للنقاط ( ---- )C , Dالنقطة  Gهً أب للنقاط ()E , F ---النقطة  Hهً أب للنقطة I ---النقطة  Fهً أب للنقطة Hد) نقطة الهدؾ أو حالة الهدؾ :
هً الهدؾ المطلوب الوصول الٌة أوالحالة النهائٌة للمشكلة .
فً الشكل المجاور (الشجرة) على اعتبار الهدؾ هو
الوصول الى المكتبة العامة أذكر نقطة ( حالة ) الهدؾ ؟
الجواب هً النقطة  Dأو النقطة I
هـ) المسار  ( :نستخدم الشحطة بٌن الرموز ) -
هو مجموعة من النقاط المتتالٌة فً شجرة البحث .
كٌؾ تحل مشكلة فً هذه الحالة ؟ عن طرٌق اتباع خوارزمٌة البحث للوصول الى المسار الصحٌح ( مسار الحل )
من الحالة االبتدائٌة أو ( جذر الشجرة) الى حالة الهدؾ
فً الشكل المجاور اذكر مسارٌن الوصول الى الهدؾ ( المكتبات العامة ) نقطة(  ) Dأو نقطة (  ) iوأٌهما أفضل
مع ذكر السبب ؟ الحل  :لدٌنا مسارٌن
المسار الثانً ( األطول) A – G – F – H – I :
المسار االول األفضل ( ألنه المسار األقصر ) A – B – D :
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أ) عدد حاالت فضاء البحث التً تمثلها الشجرة  .الجواب بالترتٌب من المستوى االول لألخٌر وٌفضل بٌنهم فاصلة
) (A ,B , C ,D , E ,F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P

جـ) ما جذر الشجرة ؟ الجواب A :

ب) مالحالة االبتدائٌة للشجرة ؟ الجواب A :
د) أذكر مثالٌن فقط على نقاط تحتوي على عالقة ( األب – األبناء) ؟
 ----النقطة ( )Aهً أب للنقاط ) (B ,Cأو بصٌؽة أخرى النقطة ( )Aهً أب للنقطة ) (Bو النقطة ( )Aهً أب للنقطة )(C ----النقطة ( )Bهً أب للنقاط ) (D ,Eأو بصٌؽة أخرى النقطة ( )Bهً أب للنقطة ) (Dو النقطة ( )Bهً أب للنقطة )(Eهـ) أذكر 3أمثلة من اختٌارك على مسار ضمن الشجرة (ٌحتوي على األقل  3حاالت فضاء).
المسار الثالث C –H – O :
المسار االول  A-B-D-I :المسار الثانً A –B – E- K :
و) كم عدد النقاط المٌتة فً الشكل اعاله مع ذكرها  .الجواب عددها  9وهً I – j – k – L – M – N – G – O – P :
ز) فً الشكل أعاله اذكر مسار الوصول الى الهدؾ نقطة(  ) N؟ الجواب A – C – F – N :
تأمل الشكل المجاور ثم أجب عما ٌلً :
أ) كم عدد حاالت الفضاء التً تمثلها هذه الشجرة ؟
الجواب  11 :وهً )(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K
ب) مالحالة االبتدائٌة للمشكلة ؟ الجواب A
جـ) ما جذر الشجرة ؟ الجواب A
د) عدد أمثلة على نقاط تحتوي على عالقة ( األب –أبناء)
النقطة ( )Aهً أب للنقاط )(B ,C
النقطة ( )Bهً أب للنقاط )(D , E
النقطة ( )Cهً أب للنقاط ) (F ,Gوؼٌرها
هـ) ما المسار بٌن النقطتٌن ( )Bو ( )H؟
الجواب B –D – H :
و) عدد النقاط المٌتة فً الشجرة المجاورة ؟ 75
الجواب H , I , K , G :
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وزارة  2018شتوي س 5فرع جـ (  5عالمات)
ادرس الشكل النجاور ثم اجب عن األسئلة التالٌة :
 )1كم عدد حاالت فضاء البحث فً الشجرة ؟
الجواب  9 :هً )(A ,B ,G,D,C,F,H,K,E
كم عدد حاالت الفضاء مع ذكرها فً المستوى الثالث ؟
الجواب  3 :هً D , C , F :
 )2ما هو جذر الشجرة ؟ الجواب A :
 )3كم عدد النقاط المٌتة فً الشجرة ؟
الجواب 4 :هً ) (D , C , E , K

أرسم شجرة البحث لما ٌلً :
النقطة ( )Aهً جذر الشجرة والنقاط ( )k ,M , Rفً المستوى الثانً
والنقطة  Dهً ابن للنقطة k
والنقاط ( )W,Cهم أبناء للنقاط R
والنقطة  Mنقطة مٌتة .

)1ما النقطة التً ٌمثل جذر الشجرة ؟
الجواب  :النقطة ))A
 )2كم عدد حاالت فضاء البحث مع ذكرها ؟
الجواب  14 :وهً :
)(A , B , C , D , E , F , G ,H , I , J , K , L , M ,N
 )3أذكر مثال على أي مسار من  4حاالت فضاء
على األقل ؟ الجواب A-B-F-K :
 )4ما عدد النقاط المٌتة ؟ الجواب  6وهً :
E,K,G,L,M,N
)5ما الحالة الهدؾ فً هذه الحالة؟ ولماذا ؟
الحالة الهدؾ هً الحالة التً تمثل الفوز باللعبة
وهما :
أ) النقاط ( ) K , Nتمثل فوزالحاسوب
ب) النقاط ( ) E,Gتمثل حالة الفوز للمستخدم
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من خالل دراستك لدرس (خوارزمٌات البحث) أجب عما ٌلً :
ٌ )1وجد الكثٌر من الٌات وطرائق البحث فً الذكاء االصطناعً  ،وتختلؾ خوارزمٌات البحث حسب (ماذا ؟)
الجواب  :تختلؾ حسب( الترتٌب الذي تختار فٌه النقاط فً شجرة البحث) فً أثناء البحث عن الحالة الهدؾ .
 )3هل تمتلك الخوارزمٌات أي معلومات مسبقة عن المسألة التً ستقوم بحلها ؟
الجواب  :ال تملك أي معلومات مسبقة
 )4ما هً االستراتٌجٌة الثابتة التً تستخدمها الخوارزمٌات فً عملٌة البحث ؟
الجواب  :حٌث تفحص كل حاالت الفضاء واحدة تلو االخرى
لمعرفة اذا كانت مطابقة للهدؾ المطلوب ام ؼٌر مطابقة .
 )5ما هو الشًء الوحٌد الذي ٌمكنه للخوارزمٌات تمٌٌزة فً عملٌة البحث ؟
الجواب  :التمٌٌز بٌن ( حالة ؼٌر الهدؾ) من ( حالة الهدؾ)
 )6عدد انواع الخوارزمٌات المستخدمة فً عملٌة البحث ؟
أ) خوارزمٌة البحث فً العمق اوال أو (البحث الرأسً)

ب) خوارزمٌة البحث فً العرض اوال

جـ) الخوارزمٌة الحدسٌة

أ) خوارزمٌة البحث فً العمق اوال أو (البحث الرأسً) :
ما مسار البحث عن النقطة الهدؾ ( )Nباستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق اوال فً الشكل التالً :
؟ الجواب A-B-D-I-J-E-K-L-M-C-F-N :

الحظ أن خوارزمٌة البحث توقفت عند
الوصول النقطة الهدؾ  ،ولم تقم بالمرور
أو فحص النقاط G , H , O ,P

 ) 1تبدأ عملٌة البحث فً خوارزمٌة البحث فً العمق أوال من الحالة االبتدائٌة أو جذر الشجرة A
)2ثم نختار المسار فً أقصى الٌسار ( )Bثم ( )Dثم ( )Iونقارن كل نقطة أو حالة حالة مع النقطة الهدؾ (. )N
 )3بعد الوصول الى نقطة ( )iالتً تعد نقطة مٌتة ( النه الٌوجد لها نقاط فرعٌة)  ،نرجع الى الخلؾ الى النقطة السابقة ()D
 )4الحظ أنه تم فحص النقطة ( )Dسابقا لذلك ال تكرر هذه النقطة فً مسار البحث
 )5عند النقطة (ٌ )Dوجد نقاط فرعٌة لم ٌتم فحصها أو اختبارها فتتم عملٌة تتبع هذا المسار للنقطة ( )Jفنصل الى نقطة مٌتة فنرجع مرة اخرى
الى الخلؾ الى النقطة ( )Dوالتً اختبرت جمٌع مساراتها فنرجع مرة اخرى الى الخلؾ الى النقطة ( ، )Bحٌث نجد ان النقطة ( )Eلم تختبر .
77
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الحظ :
الخوارومٌة السابقة (خوارزمٌة البحث فً العمق أوال) ال تعطً المسار األقصر للحل وٌوجد خوارزمٌات اخرى مثل :
أ) خوارزمٌة البحث فً العرض اوال (تعرٌفها)  :تقوم بفحص النقاط جمٌعها فً مستوى واحد فقط للبحث عن الحل قبل
االستمرار الى النقاط بالمستوٌات التالٌة ( أي بشكل افقً) .
ب) الخوارزمٌة الحدسٌة ( تعرٌفها)  :تعمل على حساب معامل حدسً ( بعد النقطة الحالٌة عن النقطة الهدؾ)  ،وعلٌه تقرر
المسار األقصر للحل .

أ) جد مسار البحث عن الحالة الهدؾ فً شجرة البحث  ،باستخدام
خوارزمٌة البحث فً العمق أوال  ،علما بأن الهدؾ هو فوز الالعب
(. )X
الحل S – D – E – F – G :
ب) هل ٌوجد مسار اخر للحل ؟ ما هو ؟ وهل ٌمكن الوصول الٌه
باستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق اوال ؟
الحل ٌ :وجد مساران اخران للحل هما :
S – H – J – K )2
S – C )1
وال ٌمكن الوصول الٌها باستخدام خوارزمٌة البحث فً
العمق أوال .

وزارة  2018شتوي س 5فرع جـ فرع
استخدم خوارزمٌة البحث فً العمق اوال الٌجاد مسار البحث
عن الحالة الهدؾ (. )E
الحل A – B – D – C – G – F – H – E :

الحل:
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جـ) المسار
ب) الحالة االبتدائٌة
 )1ما المقصود بكل من  :أ) خوارزمٌات البحث
الجواب  :أ) خوارزمٌات البحث  :هً سلسلة من الخطوات ؼٌر المعروفة مسبقا للعثور على الحل من بٌن مجموعة من
الحلول المحتملة الٌجاد الحل الذي ٌطابق مجموعة من المعاٌٌر .
ب) الحالة االبتدائٌة  :هً النقطة الموجودة فً أعلى الشجرة وتسمى جذر الشجرة .
جـ) المسار  :هو مجموعة من النقاط المتتالٌة فً شجرة البحث .
 )2أي من العبارات االتٌة صحٌحة  ،وأٌها خطأ ؟
أ) تعد خوارزمٌات البحث من طرائق حل المشكالت فً الذكاء االصطناعً  ( .خطأ )
ب) تستخدم خوارزمٌة البحث فً العمق أوال معلومات مسبقة عن المشكلة المطلوب حلها فً عملٌة البحث  ( .خطأ )
د) الحالة االبتدائٌة تمثل جذر الشجرة  ( .صحٌحة )
جـ) النقطة المٌتة هً النقطة الهدؾ  ( .خطأ )
 )3تأمل الشكل االتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه علما بأن
النقطة ( )kهً الحالة الهدؾ .
أ) حدد جذر الشجرة  .الجواب S :
ب) أذكر مثال على مسار .
الجواب  S – F – I :و S – A – C – E
 G – J – Kو  F – G – Hوؼٌرها
جـ) أذكر مثال على نقطة مٌتة .
الجواب E , H , K , I :
د) عدد األبناء للنقطة ( . )Cالجواب E :
هـ) ما مسار البحث عن الحالة الهدؾ ( النقطة  ) kباستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق أوال ؟
الجواب S – A – C – E – F – G – H – J - K :
تابعوا استاذ الحاسوب رائد ابو شهاب
 على الفٌس بوك على الصفحة الشخصٌة
Raed Abu Shehab
 وعلى جروبات الفٌس بوك التالٌة :
 )1توجٌهً جدٌد  +جامعات
 )2توجٌهً االردن جدٌد
 على االنستجرام :
أستاذ الحاسوب رائد ابو شهاب
 على قناة الٌوتٌوب :
 raed abu shehabاو
أستاذ الحاسوب رائد ابو شهاب
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 )1حدد المصطلح المناسب لكل من الجمل االتٌة :
أ -الطرٌقة المستخدمة للتعبٌر عن المسألة لتسهٌل عملٌة البحث عن الحلول الممكنة عن طرٌق خوارزمٌات
البحث ( شجرة البحث) .
ب -الة ( الكترو– مٌكانٌكٌة ) تبرمج بوساطة برامج حاسوبٌة خاصة للقٌام بالكثٌرمن األعمال الخطرة الشاقة والدقٌقة
( الروبوت ) .
.
جـ  -الجزء النهائً من الروبوت الذي ٌنفذ المهمة التً ٌصدرها الروبوت  ،وٌعتمد شكله على طبٌعة المهمة .
( المستجٌب النهائً ) .
 )2صنؾ االتً الى احدى صفات الروبوت ( استشعار – تخطٌط
(
أ -تؽٌٌر الروبوت لمساره بسبب وجود عائق .
ب -التقاط ضوء ٌدل على وجود جسم قرٌب من الروبوت ( .
جـ ـ دوران الروبوت  ◦ 40للٌمٌن ألنه مبرمج على ذلك ( .

ومعالجة – استجابة ) .
استجابة ) .
استشعار ) .
معالجة ) .

 )3أذكر وظٌفة واحدة لكل من :
أ)الذراع المٌكانٌكٌة  :تنفٌذ األوامر الصادرة من الروبوت وحسب الؽرض الذي صممت ألجله .
ب) المتحكم ٌ :ستقبل البٌانات من البٌئة المحٌطة ثم ٌقوم بمعالجتها عن طرٌق التعلٌمات البرمجٌة المخزنة داخله
وٌعطً األوامر الالزمة لالستجابة لها .
جـ) محرك االستدالل ٌ :قوم بحل مسألة أو مشكلة من خالل الٌة استنتاج تحاكً الٌة عمل الخبٌر عند االستشارة فً
مسألة ما الٌجاد الحل واختٌار النصٌحة المناسبة .
د) واجهة المستخدم فً النظام الخبٌر  :تسمح بادخال المشكلة والمعلومات الى النظام الخبٌر واظهار النتٌجة .
 )4عدد محددات األنظمة الخبٌرة ؟
أٌ -تمٌز الشخص الخبٌر باالدراك والحدس بٌنما ال ٌتمٌز النظام الخبٌر بهذه المٌزة .
ب -عدم قدرة النظام الخبٌر على التجاوب مع المواقؾ ؼٌر االعتٌادٌة أو المشاكل خارج نطاق التخصص .
جـ  -صعوبة حمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء .
 )5علل ما ٌأتً :
أ -ال ٌمكن أن تحل النظم الخبٌرة مكان االنسان الخبٌر نهائٌا .
الجواب  :ألن هذه النظم تعمل جٌدا فقط ضمن موضوع ضٌق ومحدد مثل تشخٌص األعطال لنوع معٌن
من االالت  ،وكلما اتسع نطاق المجال ضعفت قدرتها االستنتاجٌة .
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ب -استخدام خوارزمٌة البحث فً العمق أوال ال ٌعطً المسار فً النظام الخبٌر .
 )1الن هذه الخوارزمٌة تأخذ المسار أقصى الٌسار فً شجرة البحث وفحصه باالتجاه لألمام حتى ٌصل الى
نقطة مٌتة .
 )2وفً حالة الوصول الى نقطة مٌتة ٌعود للخلؾ الى أقرب نقطة فً الشجرة ٌكون فٌها تفرع اخر لم ٌتم
فحصه  ،وٌختبر ذلك المسار حتى نهاٌته  ،ثم ٌتكرر العملٌة حتى اٌجاد النقطة الهدؾ وبالتالً لٌس
بالضرورة أن ٌكون هو المسار األقصر .
 )6تأمل الشكل ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه علما بأن الهدؾ هو فوز الالعب . X
أ) كم عدد حاالت الفضاء البحث ؟ اذكرها ؟
الجواب  :عددها  14وهً :
A,B,E,F,C,G,H,I,J,K,D,L,M,N

ب) ما جذر الشجرة ؟ الجواب A :
جـ) عدد النقاط المٌتة .
الحل D , L , H , M , J , N :
د) ما مسار البحث باستخدام خوارزمٌة البحث فً
العمق اوال ؟
A –B –C – D - G – L
الجواب :

لمناقشة االسئلة المقترحة والمتوقعة المتحان الحاسوب الوزاري وكذلك حل امتحان
الحاسوب الوزاري مباشرة على القناة الفضائٌة بعد االمتحان الوزاري مباشرة
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