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مخططات المادة العلمٌة لعلوم الحاسوب  -المنهاج الجدٌد
األنظمة العددٌة
وضح المقصود بكل مما ٌلً
ً
 النظام العشري و هو اكثر االنظمة العددٌة شٌوعا و ٌتكون من عشرة رموز مختلفة () 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0
و أساسه النظام له العدد 10
 انظمة العد الموضعٌة ((علل النظام العشري نظام موضعً )) إذا كانت القٌمة الحقٌقٌة للرقم تعتمد على الخانة او المنزلة التً ٌقع فٌها
ذلك الرقم داخل العدد ،ما ٌعنً ان قٌمة الرقم تختلف باختالف موقعه داخل العدد .
 النظام العددي  :مجموعة من الرموز ( االرقام أو الحروف ) مرتبطة مع بعضها البعض بمجموعة من العالقات وفق اسس معٌنة ,
من اجل تشكٌل اعداد واضحة و لها استخدامات متعددة
 نظام العد الثنائً هو نظام عد مستخدم فً الحاسوب و اساسه العدد  2و رموزه ( ) 0 , 1
 النظام الثمانً  :احد انظمة العد الموضعٌة وأساسه ( ،)8وٌتكون من ثمانٌة رموز وهً ( )0،1،2،3،4،5،6،7وتستخدم هذه الرموز
لكتابة االعداد فً نظام الثمانً
 النظام العددي السادس عشر  :هو احد انظمة العد الموضعٌة وأساسه (،)16وٌتكون من ستة عشر رمزا وهً
( . ) F , E , D , C, B , A , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0وتستخدم هذه الرموز ؛ لكتابة االعداد فً النظام السادس عشر
ٌ عود االختالؾ فً اسماء االنظمة العددٌة الى اختالؾ عدد الرموز المسموح باستخدامها فً كل نظام

 النظام العددي الذي استخدمه الرومان النظام الثانً عشر والبابلٌون النظام الستٌنً و العرب المسلمٌن النظام العشري
 اساس أي نظام هو عدد الرموز

 اساس النظام العشري هوالعدد 01

والثنائً هوالعدد 2

والثمانً هوالعدد 3

و السادس عشرهوالعدد 01

 النظام العشري هو النظام الذي ٌستخدم عشرة رموز 4,3,2,1,4,5,6,2,0,1
 النظام الثنائً هو النظام الذي ٌستخدم رمزٌن فقط 0,1

 النظام الثمانً هو النظام الذي ٌستخدم ثمانٌة رموز 2,1,4,5,6,2,0,1
 النظام السادس عشر هو النظام الذي ٌستخدم ستة عشر رمزا

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


 العدد:المقدار الذي ٌمثل برقم واحد او اكثر ،او منزلة واحدة او اكثر
 نظام العد االكثر استخداما هو النظام العشري
 نظام العد المستخدم فً الحاسوب هو النظام الثنائً
 تمثل االعداد فً النظام العشري بوساطة قوى العدد 01
 تمثل االعداد فً النظام الثنائً بوساطة قوى العدد 2
 تمثل االعداد فً النظام الثمانً بوساطة قوى العدد 3
 تمثل االعداد فً النظام السادس عشر بوساطة قوى العدد 01
 لحساب قٌمة العدد فً النظام العشري جد مجموع حاصل ضرب كل رقم بالوزن المخصص للمنزلة التً ٌقع فٌها ذلك العدد
 وزن المنزلة فً اي نظام عددي ٌساوي اساس النظام اس ترتٌب منزلته
ٌ تكون العدد المكتوب فً النظام الثنائً من  0 , 1و ٌسمى كل رمز BIT
 لبٌان نوع نظام العد المستخدم ٌتم إضافة أساس النظام بشكل مصؽر فً آخر العدد منخفضا عن السطر
 ف ً حالة عدم وجود اي رمز فً اخر العدد من الٌمٌن ،فان ذلك ٌدل على أن العدد ممثل بالنظام العشري
 استخدم النظامان الثمانً والسادس عشر لتسهل على المبرمجٌن استخدام الحاسوب
 الناتج من تحوٌل عدد فً النظام العشري إلى عدد فً أي نظام ٌكون من أرقام بواقً القسمة الصحٌحة مرتبة بدأ من الٌسار
الرقم:رمز واحد من الرموز االساسٌة ()4,3,2,1,4,5,6,2,0,1
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علل و فسر ما ٌلً
 سبب اختالؾ اسماء االنظمة العددٌة
بسبب اختالف عدد الرموز المسموح باستخدامها فً كل نظام
 النظام العشري هو احد انظمة العد الموضعٌة
إذا كانت القٌمة الحقٌقٌة للرقم تعتمد على الخانة او المنزلة التً ٌقع فٌها ذلك الرقم داخل العدد ،ما ٌعنً ان قٌمة الرقم تختلف
باختالف موقعه داخل العدد .
 السبب فً تسمٌة النظام العشري بهذا االسم
ألنه ٌتكون من عشرة رموز(أرقام) هً (

 ) 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0و اساسه العدد 10

 السبب فً تسمٌة النظام الثنائً بهذا االسم
ألنه ٌتكون من رمزٌن اثنٌن ( ) 1 , 0و اساسه العدد 2
 السبب فً تسمٌة النظام الثمانً بهذا االسم
ألنه ٌتكون من ثمانٌة رموز(أرقام) هً (

 ) 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0و اساسه العدد 8

 استخدام النظام الثمانً أو السادس عشر داخل الحاسوب ؛ لتخزٌن البٌانات
لتسهل على المبرمجٌن استخدام الحاسوب ،للبٌانات التً تتطلب قراءة سالسل طوٌلة من االرقام الثنابٌة 1,0
ٌ ستخدم النظام الثنائً ؼالبا فً الحواسٌب
بسبب سهولة تطبٌقه فً الدوابر الكهربابٌة ،و التً تكون عادة إما مفتوحة أو مغلقة لذا دعت الحاجة الى استخدام نظام ٌعبرعن
هاتٌن الحالتٌن (مفتوحة ,مغلقة ) فالنظام الثنابً ٌتكون من رمزٌن و هما (  . ) 1 , 0حٌث الدابرة الكهربابٌة المغلقة ٌمثلها
الرمز(  ) 1والدابرة الكهربابٌة المفتوحة ٌمثلها الرمز ( ) 0
 قارن بٌن النظام العددي الثنائً و العشري و الثمانً و السادس عشر من حٌث الرموز و االساس
النظام الثنائً

النظام العشري

الرموز

0 1

االساس

2

4 56 2 0 1
4 3 21
01

 اكمل التسلسل التالً حسب النظام الثنائً
001100

النظام السادس عشر

النظام الثمانً

21 4 56 2 0 1
4 3 A B C D E F
16

21 4 56 2 0 1
3

001100

110100

110101

0110000

0101111

0101111

الحل

0101111

ٌرٌد العدد الذي بعد أو قبل العدد المكتوب (اي انه ٌرٌد اضافة ( )+العدد ( )0أو طرح( )-العدد( )0للعدد االصلً المكتوب فً السؤال )
 ما مدى صحة العبارات و التعابٌر التالٌة
)B2(16 > )071(3 )0
) 001010 ( 2 = ) 12 (01 )2
) 64 ( 3 < ) 01101 ( 2 )6
 أكمل الجدول التالً
النظام العشرٌ النظام الخوانٍ
632

النظام الخنائٍ

علٌك أوال وضع و تحوٌل
العددٌن فً نظام عددي واحد
(نفس النظام للطرفٌن) تستطٌع
المقارنة به و التعامل معه

السادش عشر

101000101
75
FB
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 ما مدى صحة العبارات و التعابٌر التالٌة
)0عبارة خاطئة
 )2عبارة خاطئة
 )6عبارة صحٌحة

النظام العشرٌ

النظام الخوانٍ

النظام الخنائٍ

السادش عشر

632

1170

1001111000

278

325

505

101000101

145

61

75

111101

3D

251

373

11111011

FB
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باستخدام القواعد العامة للتحوٌالت بٌن االنظمة العددٌة حول االعداد التالٌة الى ما ٌكافئها حسب النظام
حول العدد  00110010من النظام الثنائً إلى النظام العشري
= 220 + 210 + 241 + 251 + 260 +220 + 211 + 210
= 023×0 + 15×0 + 62×1 + 01×1 + 3×0 + 5×0 + 2×1 + 0×0
= 023 + 15 + 1 + 1 + 3 + 5 + 1 + 0
= 214
) 214 ( 01 = ) 00110010 (2
( ) 2F3من النظام السادس عشر إلى النظام العشري
= 0122 + 011 F + 0113
= 241×2 + 01×04 + 0×3
= 402 + 251 + 6
= 244
) 755 ( 01 = ) 2F3 (01

 042من النظام الثمانً إلى النظام العشري
= 320 + 314 + 312
= 15×0 + 3×4 + 0×2
= 15 + 51 + 2
= 000
) 000 ( 01 = ) 042 (3
 14من النظام العشري إلى عدد فً النظام الثنائً
القسمة

65
2

32
2

16
2

8
2

4
2

2
2

1
2

الناتج

62

01

3

5

2

0

1

باقً القسمة

0

1

1

1

1

1

0

الجواب

) 0111110 ( 2 = (65)10

 حول  202من النظام العشري إلى عدد فً النظام السادس عشر

 حول  222من النظام العشري إلى عدد فً النظام الثمانً
القسمة

222
8

27
8

3
8

القسمة

212
16

13
16

الناتج

22

6

1

الناتج

06

1

باقً القسمة

1

6

6

باقً القسمة

5

06

) 661 ( 3 = (222)10

الجواب

الجواب

 01010001من النظام الثنائً إلى النظام الثمانً

) D4 ( 01 = (212)10

 0010100000من النظام الثنائً إلى النظام السادس عشر

001

010

101

0000

1010

1100

1

4

2

04

4

6

الجواب

) 256 (3 = (10101110)2
F
الجواب
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جد ناتج العملٌات و التعابٌر التالٌة باستخدام النظام الثنائً
 جد ناتج مجموع العددٌن  )1010111(2و )1011111(2
1

المحمول

1

1

المحمول

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

العدد األول

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

العدد األول

1
+

 جد ناتج مجموع العددٌن  )1111111(2و )1010100(2

1

1

1

1

العدد الثانً
الناتج

1

1

1

العدد الثانً
الناتج

)00101100(2 = )1101011(2 + )1011110(2
 اوجد قٌمة  Xفً المعادلة التالٌة
X = )43(10 + )22( 10
قبل البدء بالحل قم بتحوٌل العدد من النظام العشري
الى النظام الثنائً
101011 = )43(10
10110 = )22(10

 جد ناتج ضرب العدد  )7(10مع العدد  )7(10بالنظام الثنائً
قم بتحوٌل العدد من النظام العشري الى النظام الثنائً
111 = )7(10

×

 1 1 1 65المحمول (بالٌد)
1 = 122 + 43
العدد األول
0 1 0 1 0 0

+

العدد الثانً

0 1 0 0 1

X =)0111110(2

العدد
الثانً

النانج

 جد ناتج طرح العدد  )11011(2من العدد )11111(2

 جد ناتج طرح العدد  )11(2من العدد )1010(2
1 10
المستلؾ
0 10 0 01
العدد األول
0 1 0 1
العدد الثانً
0 0
الناتج
1 0 0 0

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

 اوجد قٌمة  Xفً المعادلة التالٌة
X = )43(10 - )22( 10

-

0 0 0 0 0

العدد األول

0 0 1 0 0

العدد الثانً

1 1 0 1 1

الناتج

10
10



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

+

الناتج

0 1 1 1 1 1 0

0
0

العدد األول

10

0

0

0

المستلؾ

0 0
1
1 0 1
العدد األول
0
0
1 1 0
العدد الثانً
0
0
1 1 0
الناتج
 جد ناتج ضرب العدد  )110(2مع العدد )101(2
×

1

0

0

العدد األول

0

1

0

العدد الثانً

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

+
1

0
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 اوجد قٌمة  Zفً المعادلة التالٌة
Z = )11(2 × )101(2
×

+
الناتج

0
1
0

0
0
1

10
1
0
0

0
0
1
1

10
1
0
0

0
0

العدد األول

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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مخططات المادة لعلوم الحاسوب  -المنهاج الجدٌد
البوابات المنطقٌة
 ما هو المبدأ التً تعمل علٌه البوابات المنطقٌة
مبدأ الصواب أو الخطأ  ،أو ما ٌسمى رقمٌا 1أو 0
(رموز النظام الثنابً ) .
الدابرة الكهربابٌة البسٌطة التً تحتوي مصباحا
كهربابٌا ومفتاح التوصٌل  ،فعند غلق الدابرة بواسطة
المفتاح ٌضا المصباح  ،وتمثل الحالة بالرمز الثنابً
( ،)1وعند فتح الدابرة بواسطة المفتاح ؛ ٌنطفا
المصباح ،وتمثل هذه الحالة بالرمز الثنابً (. )0

 انواع البوابات المنطقٌة



البوابات المنطقٌة األساسٌة  ،وتضم البواباتAND , OR , NOT



البوابات المنطقٌة المشتقة وهً البوابات NOR , NAND

البوابات المنطقٌة  :البوابة المنطقٌة دابرة إلكترونٌة بسٌطة  ،تقوم بعملٌة منطقٌة
على مدخل واحد أو أكثر  ،وتنتج مخرجا منطقٌا واحداً  ،وتستخدم فً بناء معالجات
األجهزة االلكترونٌة والحواسٌب  ،وتعتمد البوابات المنطقٌة فً عملها على مبدأ
الصواب أو الخطأ  ،أو ما ٌسمى رقمٌا 1أو ( 0رموز النظام الثنابً ) .

 بوابة AND
تعد واحدة من البوابات المنطقٌة األساسٌة ،التً تدخل فً بناء
معظم الدوابر المنطقٌة  ،ولها مدخالن ومخرج واحد  ،وتسمى
((و)) المنطقٌة ،وٌرمز لها بالرمز المبٌن فً الشكل التالً ،
حٌث ٌشٌر  Xو  Yالى مداخل البوابة .و  Aمخرج البوابة ،
وٌعبر عنها بالعبارة المنطقٌة A=X AND Y

 عمل البوابة ( ANDمخرجاتها )
تعطً بوابة ANDمخرجا قٌمته ( )1اذا
كانت قٌمة جمٌع المداخل1فقط  ،وتعطً
مخرجا قٌمته ( )0اذا كانت قٌمة أي من
المدخلٌن أو كالهما ( ،)0وٌمثل الجدول
جدول الحقٌقة للبوابة المنطقٌة .AND

 رمزها

 بوابة OR
تعد واحدة من البوابات المنطقٌة األساسٌة التً تدخل فً بناء
معظم الدوابر المنطقٌة ،ولها مدخالن ومخرج واحد ،تسمى
((أو)) المنطقٌة  ،وٌرمز لها بالرمز المبٌن فً الشكل ،
حٌث ٌشٌر  Xو  Yالى مداخل البوابة و  Aالى مخرج البوابة
 ،وٌعبر عنها بالعبارة المنطقٌة A = X OR Y

 عمل البوابة (ORمخرجاتها )
تعطً بوابة ORمخرجا قٌمته (، )1اذا
كانت قٌمة اي من المدخلٌن أو كالهما
( ، )1وتعطً مخرجا قٌمته ( )0اذا
كانت قٌمة كال المدخلٌن ( ، )0وٌمثل
جدول الحقٌقة للبوابة المنطقٌة .OR

 رمزها

 بوابة NOT
تعد واحدة من البوابات المنطقٌة األساسٌة التً تدخل فً
بناء معظم الدوابر المنطقٌة ،ولها مدخل واحد فقط ومخرج
واحد  ،وٌطلق علٌها العاكس ،اي انها تغٌر القٌمة المنطقٌة
للمدخل الى عكسه ،فإذا كانت قٌمة المدخل ( )1فأن قٌمة
( )0وإذا كانت قٌمة المدخل ( )0فأن قٌمة
المخرج
المخرج (. )1وٌرمز لها بالرمز المبٌن فً الشكل  .حٌث
ٌشٌر ( ) Xالى مدخل البوابة و( ) Aالى مخرج البوابة ،
وٌعبر عنها بالعبارة المنطقٌة A = NOT X

 الٌة عمل البوابة NOT
(مخرجاتها )
انها تغٌر القٌمة المنطقٌة للمدخل الى
عكسه ،فإذا كانت قٌمة المدخل ( )1فأن
قٌمة المخرج ( )0وإذا كانت قٌمة
المدخل ( )0فأن قٌمة المخرج (. )1

 رمزها

 الٌة عمل البوابة ( NANDمخرجاتها )
 بوابة Nand
 NANDهً اختصار ل  ،NOT ANDتعطً بوابة  NANDمخرجا قٌمته ( )1إذا كانت قٌمة
أي من المدخلٌن أو كالهما ( ،)0وتعطً مخرجا قٌمته
اي نفً  ،ANDوتتشكل بوابة
NANDبتوصٌل مخرج بوابة ANDبمدخل ( )0اذا كانت قٌمة المداخل جمٌعها (( )1عكس
بوابة  ،NOTوتسمى بوابة نفً ((و)) مخرجات بوابة ( AND
المنطقٌة .
 الٌة عمل البوابة ( NORمخرجاتها )
 بوابة Nor
NORهً اختصار ل  ،NOT ORأي نفً تعطً بوابة NORمخرجا قٌمته ( )0إذا كانت قٌمة أي
 ،ORوتتشكل بوابة  NORبتوصٌل مخرج من المدخلٌن أو كالهما ( ،)1وتعطً بوابة NOR
بوابة  ORبمدخل بوابة  NOTوتسمى مخرجا قٌمته ( )1إذا كانت قٌمة المداخل جمٌعها (( )0
بوابة نفً ((أو)) المنطقٌة .
عكس مخرجات بوابة . )OR
المبدع في الحاسوب
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 األولوٌة الٌجاد ناتج العبارة الجبرٌة المنطقٌة  ،وحسب
التسلسل االتً :
 فً حالة وجود األقواس (
بداخلها أوال .

 تكون أولوٌة العملٌات العبارات المنطقٌة المركبة ،وتمثٌلها
باستخدام البوابات المنطقٌة كما ٌلً
 األقواس و نبدأ باألقواس الداخلٌة  ,تنفذ العملٌات التً
بداخلها اوال

)  ،تنفذ العملٌات التً

 عملٌة المتمم (  ) -و نبدأ بالمتمم الداخلً الصغٌر .

 معامل النفً NOT

 عملٌة الجمع ()+

 معامل الربط OR

 عملٌة الضرب ()

 فً حالة التكافؤ فً األولوٌة  ،تنفذ من الٌسار الى الٌمٌن

 معامل الربط AND
 فً حالة التكافؤ فً األولوٌة  ،تنفذ من الٌسار الى الٌمٌن

 البوابات المنطقٌة  :انجٕاثخ انًُطوٛخ دائشح إنكزشَٔٛخ ثغٛطخ  ،روٕو ثؼًهٛخ يُطوٛخ ػهٗ يذخم ٔادذ أٔ أكثش ٔ ،رُزج يخشجب
يُطوٛب ٔادذاً ٔ ،رغزخذو ك ٙثُبء يؼبنجبد األجٓضح االنكزشَٔٛخ ٔانذٕاعٛت ٔ ،رؼزًذ انجٕاثبد انًُطوٛخ ك ٙػًهٓب ػهٗ يجذأ
انظٕاة أٔ انخطأ  ،أٔ يب ٚغًٗ سهًٛب 1أٔ ( 0سيٕص انُظبو انثُبئ. ) ٙ
 التعبُر العالئقٍ  ْٕ :جًهخ خجشٚخ ركٌٕ َبرجٓب إيب طٕاثب ( ٔ )1إيب خطأ (ٔ ، )0ركزت ْزِ انزؼبثٛش ثبعزخذاو ػًهٛبد انًوبسَخ
( != ) < , > , = , =< , => ,
 الوعاهل الونطقٍ  ْٕ :ساثظ ٚغزخذو نهشثظ ث ٍٛرؼجٛش ٍٚػالئو ٍٛٛأ اكثش ؛ نزكٕ ٍٚػجبسح يُطوٛخ يشكجخ ٔ ،يٍ أًْٓب
 ،AND,ORأٔ َل ٙرؼجٛش يُطو ٙثبعزخذاو. NOT.
 العبارة الونطقُت  ْٙ :جًهخ خجشٚخ رزكٌٕ يٍ رؼجٛش ٍٚػالئو ٍٛٛأ أكثش ٚ ،شثظ ثُٓٛب يؼبيالد يُطوٛخ ( ٔ ) And ,Orركٌٕ
هًٛزٓب إيب طٕاثب ( ٔ )1إيب خطأ(. )0
 رذول الحقُقت رًثٛم نؼجبسح يُطوٛخ ث ٍٛاالدزًبالد انًخزهلخ نهًزـٛشاد انًكَٕخ نهؼجبسح انًُطوٛخَٔ،زٛجخ ْزِ االدزًبالد
 العبارة الزبرَت  :انؼجبسح انججشٚخ انًُطوٛخ ْ ٙثبثذ يُطو )0،1( ٙأٔ يزـٛش يُطو ٙيثم ( )X,Yأٔ يضٚج يٍ انثٕاثذ
ٔانًزـٛشاد انًُطوٛخ ٚ ،جًغ ثُٓٛب ػًهٛبد يُطوٛخ .
ػذد االدزًبالد ك ٙانجذٔل ٚغبٔ٘  2nدٛث أٌ  nرًثم ػذد انًزـٛشاد ك ٙانؼجبسح انًُطوٛخ ،
 الزبر البىولٍ (الونطقٍ )  ْٕ :أدذ كشٔع ػهى انججش ك ٙانشٚبضٛبد  ْٕٔ ،األعبط انشٚبض ٙانالصو نذساعخ انزظًٛى انًُطوٙ
نألَظًخ انشهًٛخ ٔيُٓب انذبعٕة
 الوتغُر الونطقٍ  ْٕ :انشيض يٍ انذشٔف (ال أًْٛخ نكٌٕ انذشٔف كجٛشح أو طـٛشح ) ارا ػُٛذ نّ ادذٖ انذبنز : ٍٛطٕاة أٔ
خطأ ( .انًوذاس انز٘ ٚظق انذبنخ انخجشٚخ )
 اكتب مثاال واحدا لكل مما ٌأتً
 ثٕاثخ يُطوٛخ أعبعٛخ AND
 بوابة منطقٌة مشتقةNOR .
 رمز لعملٌة جبرٌة منطقٌة +
A
 متغٌر منطقً
 عبارة منطقٌة A OR B
 عبارة جبرٌة منطقٌة

A.B

 ادرس العبارة المنطقٌة
) A AND NOT ( B AND C OR D
ثم استخرج مثال على
 يزـٛش يطو A ٙأٔ Bأٔ  Cأٔ D
 NOTأٔ OR
 ثٕاثخ يُطوٛخ  ANDأٔ
 ػجبسح يُطوٛخ يشكجخ ) A AND NOT ( B AND C OR D
 B AND Cأٔ C OR D
 ػجبسح يُطوٛخ ثغٛطخ

 حدد البوابة المنطقٌة التً تحقق الناتج فً كل من الجمل اآلتٌة:

 تعطً مخرجا قٌمته ، 1إذا كانت قٌمة أي من المدخلٌن أو كالهما 1
 تعطً مخرجا قٌمتة  1إذا كانت قٌمة جمٌع المداخل  1فقط

المبدع في الحاسوب
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 سمٌت البوابات المنطقٌة المشتقة بهذا االسم ألنها مشتقة من البوابات االساسٌة ()NOT AND OR
 سمً الجبر البوولً (المنطقً ) بهذا االسم نسبة الى العالم الرٌاضً اإلنجلٌزي جورج بوول
ٌ وجد دائرة صؽٌرة عند المخرج للبوابة المنطقٌة  NORألنها ترمز الى بوابة NOT
ٌ وجد دائرة صؽٌرة عند المخرج للبوابة المنطقٌة  NANDألنها ترمز الى بوابة NOT
 تستخدم البوابات المنطقٌة فً بناء معالجات األجهزة االلكترونٌة والحواسٌب
 تمثل البوابة المنطقٌة  .ANDبمفتاحً توصٌل فً وضعٌة التوالً
 تمثل البوابة المنطقٌة  ORبمفتاحً توصٌل فً وضعٌة التوازي
 اسم اول كتاب للجبر المنطقً للعالم بوول هو التحلٌل الرٌاضً للمنطق
 اسم الكتاب الذي قام بوول بتقدٌم أسس الجبر المنطقً بشكل واسع فٌه هو دراسة فً قوانٌن التفكٌر
 نظرٌة العالم بوول تؤكد على أن استخدام صٌؽة جبرٌة فً وصؾ عمل الحاسوب الداخلً أسهل من التعامل مع البوابات المنطقٌة
 العبارة الجبرٌة المنطقٌة لعملٌة ٌ NOTطلق علٌها عادة اسم المتمم  ،وسمٌت بذلك ألن متممة  0تساوي  1ومتممة  1تساوي 0
ٌ عبر عن عملٌة ANDفً الجبر المنطقً بالرمز ( ) .
ٌ عبر ن عملٌة  ORفً الجبر المنطقً بالرمز ()+

المبدع في الحاسوب
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 اكتب جدول الحقٌقة للبوابة المنطقٌة A = X AND Y

 أكتب جدول الحقٌقة للبوابة المنطقٌة A = NOT X



 أكتب جدول الحقٌقة للبوابة الجبرٌة A = X + Y



جدول الحقٌقة للبوابة المنطقٌة Z = X NAND Y

 أكمل جدول الحقٌقة للعبارة المنطقٌة
)C AND B C AND (B OR A
1
0
0

0

C
0
1
1

B
1
0
0

A OR B AND C

C AND B
0

C
1

B

1

0

0

0

A
1
0
1

اكتب جدول الحقٌقة للبوابة المنطقٌة Z = X NOR Y

)C AND (B OR A
0

C AND B
0

C
0

B
1

A
1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

الحل
A OR B AND C

C AND B

C

B

A

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

A
1

جدول الحقٌقة للعبارة ( A AND B) OR NOT C

جدول الحقٌقة للعبارة المنطقٌة

(AND B)OR NO C

NOT C

A AND B

C

B

A

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0
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A OR B AND C

A OR B AND C

B AND C

C

B

A

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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اوجد ناتج العبارة المنطقٌة
( A OR NOT B )AND (NOT CANDD )
A=0
B=1
C=1
D = 0 : علما بأن
الحل

اوجد ناتج العبارة المنطقٌة
A OR B AND ( C AND NOT D )
A=0
B=1
C=1
D = 0 : علما بأن
الحل

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

A OR B AND ( C AND NOT D )

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

0 OR 1 AND ( 1 and NOT 0 )

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

0 OR 1 AND ( 1 and 1 )

0 AND ( NOT 1 AND 0 )

0 OR 1 AND 1

0 AND ( 0 AND 0 )

0 OR 1

0 AND 0

1

0

جد اوجد ناتج العبارة المنطقٌة
NOT A NAND NOT ( B NAND C)
A=0 B=0 C=1 : علما بأن
NOT A NAND NOT ( B NAND C)
NOT 0 NAND NOT ( 0 NAND 1)

اوجد ناتج العبارة المنطقٌة
NOT A NAND B NAND C
A=0
B =1 C =0 : علما بأن
NOT A NAND B NAND C
NOT 0 NAND 1 NAND 0
1 NAND 1 NAND 0

NOT 0 NAND NOT 1

0 NAND 0

1 NAND NOT 1

1

1 NAND 0
1

جد ناتج العبارة المنطقٌة
، A NOR NOT ( B NOR NOT C)
A=1 B=0 C=0 : علما بأن

أوجد ناتج العبارة المنطقٌة
NOT( A NOR B) NOR C
A=1
B=1 C=0 : علما بأن

A NOR NOT ( B NOR NOT C)

NOT (A NOR B) NOR C

1 NOR NOT ( 0 NOR NOT 0 )

NOT (1 NOR 1) NOR 0

1 NOR NOT ( 0 NOR 1)

NOT 0 NOR 0

1 NOR NOT 0

1 NOR 0

1 NOR 1

0

0

اوجد ناتج العبارة الجبرٌة المنطقٌة
A=1

10

B= 0 C=0 D = 1 ان علمت أن
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A=0

B= 1 C=1
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D = 0 ان علمت أن
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مثل العبارة الجبرٌة التالٌة

مثل العبارة الجبرٌة التالٌة

مثل العبارة الجبرٌة التالٌة

مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
) AOR NOT B AND NOT ( C OR D

مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
A OR NOT B AND C

مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
A OR NOT B OR C

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

)) X = NOT ( A OR B OR ( B OR C

مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
) Z = NOT (NOT A NAND B
) Z = ( NOT A NOR B ) NOR C Z = NOT( A NOR B

مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
مثل العبارة المنطقٌة التالٌة
Z = NOT A NAND NOT B
Z = NOT A NAND B N AND C Z = A NOR B
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رذ ناتذ البىاباث التالُت حن اكتب العبارة الونطقُت و العبارة الزبرَت التٍ توخلها البىاباث الونطقُت التالُت
A=1
B=0 C=1
D=1
◄ عبارة منطقٌة
) A AND ( B OR C
◄ عبارة جبرٌة

◄ عبارة منطقٌة
A AND NOT B OR B AND C
◄ عبارة جبرٌة

◄ عبارة منطقٌة
)Z=(NOT A AND B) AND( NOT B AND C

◄ عبارة جبرٌة

◄ عبارة منطقٌة
Z= NOTA NOR B NOR C
◄ عبارة جبرٌة

◄ عبارة منطقٌة
) Z= NOT ( NOTA NAND B
◄ عبارة جبرٌة

◄ عبارة منطقٌة
Z = NOT( B AND NOT C ) OR A
◄ عبارة جبرٌة

المبدع في الحاسوب
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حول العبارة الجبرٌة الى عبارة منطقٌة

 A AND B AND NOT C
الحل

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

حول العبارة المنطقٌة الى عبارة جبرٌة

A AND NOT B 
NOT A OR B AND C 

الحل

اكتب العبارات المنطقٌة االساسٌة التً تناسب البوابات التالٌة

)) Z = NOT (NOT (A OR B

)Z = NOT (NOT(NOT A OR B ) OR C
الحل
) Z = NOT (NOT A AND B

)) Z = NOT (NOT (A AND B

اعد رسم البوابات التالٌة باستخدام بوابة واحدة تعطً نفس المعنى

الحل

المبدع في الحاسوب
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اكتب العبارة المنطقٌة و الجبرٌة للدارات االلكترونٌة التالٌة ثم ارسم البوابة المنطقٌة لها

منطقٌة

) (A OR B ) AND ( C OR D

منطقٌة

A AND ( C OR B ) AND D

منطقٌة

(A OR B ) AND C

جبرٌة

) ( A + B ) . ( C+ D

جبرٌة

A .(C+B) . D

جبرٌة

(A+B).C

اكتب العبارة المنطقٌة االساسٌة لكل من ثم ارسم البوابة المنطقٌة االساسٌة لها
K= A NAND B NAND C

) K = NOT ( NOT ( A AND B) AND C

) Z = NOT ( NOT ( A AND NOT B) AND C
Z = A NAND NOT B NAND C

) Z = A NOR ( B NOR NOT C

المبدع في الحاسوب
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مخططات المادة العلمٌة لعلوم الحاسوب  -المنهاج الجدٌد
الذكاء االصطناعً
وضح المقصود بكل مما ٌلً
 الذكاء االصطناعً  :الذكاء االصطناعً علم من علوم الحاسوب ٌ،ختص بتصمٌم وتمثٌل وبرمجة نماذج حاسوبٌة فً مجاالت
الحٌاة المختلفة،تحاكً فً عملها طرٌقة تفكٌر االنسان وردود افعاله فً مواقف معٌنة.
 بالنظام الخبٌر (النظم الخبٌرة)  :هو برنامج حاسوبً ذكًٌ ،ستخدم مجموعة من قواعد المعرفة فً مجال معٌن لحل المشكالت
التً تحتاج الى الخبرة البشرٌة .وتكون طرٌقة حل المشكالت فً هذه النظم مشابهة مع الطرٌقة التً ٌتبعها االنسان الخبٌر فً
هذا المجال  ،وٌتمٌز النظام الخبٌر عن البرنامج العادي بقدرته على التعلم واكتساب الخبرات الجدٌدة.
 علم الروبوت :هو العلم الذي ٌهتم بتصمٌم وبناء وبرمجة الروبوتات لتتفاعل مع البٌبة المحٌطة  ،علم الروبوت  ،وهو من اكثر
تقنٌات الذكاء االصطناعً تقدما من حٌث التطبٌقات التً تقدم حلول للمشكالت
 الروبوت  :هو الة (الكترو -مٌكانٌكٌة ) تبرمج بوساطة برامج حاسوبٌة خاصة من قبل االنسان؛ للقٌام بالعدٌد من االعمال
الخطرة والشاقة والدقٌقة خاصة.
 المستجٌب النهائً  :وهو ذلك الجزء النهابً من الروبوت الذي ٌنفذ المهمة التً ٌصدرها الروبوت  ،وٌعتمد تصمٌمه على
طبٌعة تلك المهمة ،فقد تكون قطعة المستجٌب ٌدا  ،او بخاخا او مطرقة  ,اداة لخٌاطة الجروح.
 مفهوم خوارزمٌات البحث  :خوارزمٌات البحث سلسلة من الخطوات غٌر المعروفة مسبقا ؛ للعثور على الحل الذي ٌطابق
مجموعة من المعاٌٌر من بٌن مجموعة من الحلول المحتملة  .وٌقوم مبدأ عمل خوارزمٌات البحث على اخذ المشكلة على انها
مدخالت  ،ثم القٌام بسلسلة من العملٌات  ،والتوقف عند الوصول الى الهدف .
 المسار  :هو مجموعة من النقاط المتتالٌة فً شجرة البحث مثل ( )G-F-Hوتحل المشكلة عن طرٌق اتباع خوارزمٌة البحث
للوصول الى المسار الصحٌح (مسارالحل) من الحالة االبتدابٌة او جذر الشجرة الى الحالة الهدف
 شجرة البحث  :شجرة البحث هً الطرٌقة المستخ دمة للتعٌبر عن المسألة (المشكلة) لتسهٌل عملٌة البحث عن الحلول الممكنة
من خالل خوارزمٌات البحث
 الحالة االبتدائٌة  :هً النقطة الموجودة فً اعلى الشجرة انها نقطة البداٌة التً نبدأ البحث منها
( مبدأ عمل اختبار تورٌنػ) فً علم الذكاء االصطناعً
طًى اخزجبسا رٕسُٚؾ ػبو  1590و ،دٛث ٚوٕو ْزا االخزجبس ػٍ
طشٚن يجًٕػخ يٍ االشخبص انًذكً ،ٍٛثزٕج ّٛيجًٕػخ يٍ
االعئهخ انكزبثٛخ انٗ ثشَبيج دبعٕث ٙيذح صيُٛخ يذذدح  .كئرا نى
ٚغزطغ  %30يٍ انًذكً ٍٛرًٛٛض أٌ يٍ ٚوٕو ثبإلجبثخ (اَغبٌ او
ثشَبيج) ؛ كبٌ انجشَبيج ٚكٌٕ هذ َجخ ك ٙاالخزجبس ٕٚٔ.طق ثأَّ
ثشَبيج رك ، ٙأ أٌ انذبعٕة دبعٕة يلكش.

 ما الفرق بٌن قاعدة المعرفة وقاعدة البٌانات
انلشم ث ٍٛهبػذح انًؼشكخ ٔهبػذح انجٛبَبد  ،أٌ هبػذح انجٛبَبد
رزكٌٕ يٍ يجًٕػخ يٍ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انًزشاثطخ ك ٙيب ثُٓٛب
 ،ثًُٛب هبػذح انًؼشكخ رجُٗ ثبالػزًبد ػهٗ انخجشح انجششٚخ ،
ثبالضبكخ انٗ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد .كًب رزًٛض هبػذح انًؼشكخ
ثبنًشَٔخ ،دٛث ًٚكٍ االضبكخ ػهٓٛب أ انذزف يُٓب أ انزؼذٚم
ػهٓٛب يٍ دٌٔ انزأثٛش ك ٙانًكَٕبد االخشٖ نهُظبو انخجٛش.

 اكتب اسم الحساس حسب الوظٌفة التً ٌؤدٌها
 ( اذكر اربع انواع من الحساسات حسب الوظٌفة التً تودٌها )
ٚغزشؼش انزًبط ث ٍٛانشٔثٕد ٔا٘ جغى يبد٘ خبسج ٙكبنجذاس
1
ٔٚغزشؼش شذح االطٕاد ٔ ٚذٕنٓب انٗ َجضبد كٓشثبئٛخ
2
ٚغزشؼش شذح انضٕء انًُؼكظ يٍ االجغبو انًخزهلخ ًٛٚٔ ،ض ث ٍٛانٕآَب.
3
ٚغزشؼش انًغبكخ ث ٍٛانشٔثٕد ٔاالجغبو انًبدٚخ
4
 )5حساس المسافة
 )1حساس اللمس  )2حساس الصوت )6حساس الضوء
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انواع المشكالت ( المسائل) التً تحتاج الى النظم الخبٌرة مع مثال على كل منها

 التشخٌص  :مثل تشخٌص اعطال المعدات لنوع معٌن من االالت ،او التشخٌص الطبً المراض االنسان .
 التصمٌم :مثل اعطاء نصابح عند تصمٌم مكونات انظمة الحاسوب والدوابر االلكترونٌة .
 التخطٌط :مثل التخطٌط لمسار الرحالت الجوٌة.

 التفسٌر  :مثل تفسٌر بٌانات الصور االشعاعٌة .
 التنبؤ :مثل التنبؤ بالطقس او اسعار االسهم.



انواع الروبوتات حسب االستخدام والخدمات التً تقدمها (( اشرح دور الربوتات التالٌة فً كل مماٌلً ))

 الروبوت الصناعً ٚ :غزخذو انشٔثٕد انظُبػ ٙك ٙانكثٛش يٍ انؼًهٛبد انظُبػٛخ  ،يثم ػًهٛبد انطالء ثبنجخ انذشاس٘ ك ٙانًظبَغ ؛
نزوهٛم رؼشع انؼًبل نًبدح انذْبٌ انز ٙرؤثش ك ٙطذزٓى ٔك ٙاػًبل انظت ٔعكت انًؼبدٌ  ،دٛث رزطهت ْزِ انؼًهٛبد انزؼشع نذسجخ
دشاسح ػبنٛخ جذا ال ٚغزطٛغ االَغبٌ انزؼشع نٓب ٔ ،ػًهٛبد رجًٛغ انوطغ ٔرثجٛزٓب ك ٙايبكُٓب .
 الروبوت الطبً ٚ :غزخذو انشٔثٕد انطج ٙك ٙاجشاء انؼًهٛبد انجشادٛخ انًؼوذح  ،يثم جشادخ انذيبؽ ٔػًهٛبد انوهت انًلزٕح  ،نؼم
اثشص اعزخذايبد انشٔثٕد ك ٙانًجبل انطج ٙيغبػذح رٔ٘ االدزٛبجبد انخبطخ  ،كزساع انشٔثٕد انز ٙرغزطٛغ اعزشؼبس انُجضبد
انؼظجٛخ انظبدسح ػٍ انذيبؽ ٔاالعزجبثخ نٓب.
 الروبوت التعلٌمً  :طًًذ سٔثٕربد نزذلٛض انطهجخ ٔجزة اَزجبْى انٗ انزؼهٛى ٔ ،ثبشكبل يخزهلخ ٔ ،هذ ركٌٕ ػهٗ ْٛئخ اَغبٌ يؼهى.
 فً الفضاء :اعزخذو ك ٙانًشكجبد انلضبئٛخ ٔ ،ك ٙدساعخ عطخ انًشٚخ.

 فً المجال االمنً  :اعزخذو ك ٙيكبكذخ انذشائن ٔاثطبل يلؼٕل االنـبو ٔانوُبثم َٔ،وم انًٕاد انغبيخ ٔانًشؼخ .



محددات ( سلبٌات ) النظم الخبٌرة

 عدم قدرة النظام الخبٌر على االدراك والحدس ،
بالمقارنة مع االنسان الخبٌر .
 عدم قدرة النظام الخبٌر على التجاوب مع المواقف غٌر
االعتٌادٌة او المشكالت خارج نطاق التخصص
 صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء قاعدة
المعرفة من الخبراء.



طنف اِتٍ الً احذي طفاث الروبىث) استشعار – تخطُط وهعالزت
-استزابت(:


 التقاط ضوء ٌدل على وجود جسم قرٌب من الروبوت ( استشعار )
 دوران الروبوت  45درجة للٌمٌن ألنه مبرمج على ذلك (معالجة )
(استجابة)

تغٌٌر الروبوت لمساره بسبب وجود عابق



ال ٌمكن أن تحل النظم الخبٌرة مكان االنسان الخبٌر نهائٌا.
ألن هذه النظم تعمل جٌد اً فقط ضمن موضوع ضٌق ومحدد مثل تشخٌص االعطال لنوع معٌن من اآلالت ،وكلما اتسع نطاق المجال
ضعفت قدرتها االستنتاجٌة.



استخدام خوارزمٌة البحث فً العمق اوال ال ٌعطً دائما الحل األقصر للحل.
الن هذه الخوارزمٌة تأخذ المسار اقصى الٌسار فً شجرة البحث وفحصه باالتجاه لألمام حتى ٌصل إلى نقطة مٌتة .وفً حالة الوصول
إلى نقطة مٌتة ٌعود للخلف إلى أقرب نقطة فً الشجرة ٌكون فٌها تفرع آخر لم ٌتم فحصه ،وٌختبر ذلك المسار حتى نهاٌته ،ثم ٌتم
تكرار العملٌة حتى إٌجاد النقطة الهدف .وبالتالً لٌس بالضرورة ان ٌكون هوالمسار االقصر


 مظاهر الذكاء االنسانً التً ٌمكن محاكاتها الٌا ووصفها عن طرٌق ابحاث الذكاء االصطناعً
 العالم الذي له بصمة واضحة فً علم الذكاء االصطناعً هو العالم االنجلٌزي (االن تورٌنػ )
ٌ( وجٌن ؼوستمان ) تمكن برنامج حاسوبً للذكاء االصطناعً من اجتٌاز اختبار تورٌنػ ألول مرة فً عام 2014
التطبٌقات التً استخدمها االنسان فً نماذج المحاكاة هً تطبٌقات الذكاء االصطناعً

 .وهو برنامج حاسوبً

حٌث استطاع أن ٌخدع  %33من محاورٌه مدة خمس دقائق ،ولم ٌمٌز انه برنامج


 شروط بناء برامج الذكاء االصطناعً

معالجة البٌانات بشكل موازي تعنً انه ٌتم تنفٌذ اكثر من امر فً وقت واحد فً اثناء حل المسائل

المبدع في الحاسوب
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قدرة برنامج تشخٌص امراض على اعطاء تشخٌص لحالة مرضٌة طارئة  ،من دون الحصول على نتائج التحالٌل الطبٌة كاملة  .هو مثال كٌؾ
تكون البٌانات ؼٌر المكتملة او ؼٌر المؤكدة


 لكلمة الروبوت اشتقت كلمة روبوت من الكلمة التشٌكٌة روبوتا ،التً ظهرت الول مرة فً مسرحٌة  ،وتعنً (العمل االجباري ) او (السخرة)
 ظهر مفهوم النظم الخبٌرة اول مرة من قبل العالم ادوارد فٌؽنبوم
 نظام خبٌر لتشخٌص امراض الدم وٌصعب تعدٌله لتشخٌص امراض أخرى وتكون عملٌة تصمٌم نظام اخر من البداٌة عملٌة اسهل من التعدٌل
من العملٌات التً تتم فً عملٌة تمثٌل المعرفة هً تنظٌمها وترمٌزها وتخزٌنها

على النظام الموجود هو مثال على النظم الخبٌرة


ٌ مكن ان ٌكون انواع لخوارزمٌات البحث حسب الترتٌب الذي تختار فٌه النقاط فً شجرة البحث فً اثناء البحث عن الحالة الهدؾ .

مبدأ عمل خوارزمٌات البحث هو اخذ المشكلة على انها مدخالت  ،ثم القٌام بسلسلة من العملٌات  ،والتوقؾ عند الوصول الى الهدؾ



وضح المقصود بكل من

 تمثٌل المعرفة  :وٌعنً تنظٌمها وترمٌزها وتخزٌنها الى ما هو موجود فً الذاكرة،وٌتطلب بناء برامج الذكاء االصطناعً كمٌات هابلة
من المعارف الخاصة بمجال معٌن  ،والربط بٌن المعارف المتوافرة والنتابج.
 التمثٌل الرمزي  :تتعامل برامج الذكاء االصطناعً مع البٌانات الرمزٌة (االرقام والحروف والرموز)  ،التً تعبر عن المعلومات ،
بدال من البٌانات الرقمٌة (المتمثلة بالنظام الثنابً ) ،عن طرٌق عملٌات المقارنة المنطقٌة والتحلٌل.
 القدرة على التعلم او تعلم االلة :وٌعنً قدرة برنامج الذكاء االصطناعً على التعلم الٌا عن طرٌق الخبرة المخزنة داخله  ،كقدرته على
اٌجاد نمط معٌن عن طرٌق عدد المدخالت  ،او تصنٌف عنصر الى فبة معٌنة  ،بعد تعرفه عدد من العناصر المشابهة.
 التخطٌط  :قدرة برنامج الذكاء االصطناعً على وضع اهداف والعمل على تحقٌقها ،والقدرة على تغٌٌر الخطة اذا اقتضت الحاجة

 البٌانات ؼٌر المكتملة او ؼٌر المؤكدة  :وٌعنً قدرة برنامج الذكاء االصطناعً على اعطاء حلول مقبولة ،حتى لو كانت المعلومات
لدٌها غٌر مكتملة او غٌر مؤكدة .
 ما المقصود بالنظام الخبٌر (النظم الخبٌرة)  :هو برنامج حاسوبً ذكًٌ ،ستخدم مجموعة من قواعد المعرفة فً مجال معٌن لحل
المشكالت التً تحتاج الى الخبرة البشرٌة .وتكون طرٌقة حل المشكالت فً هذه النظم مشابهة مع الطرٌقة التً ٌتبعها االنسان الخبٌر
فً هذا المجال  ،وٌتمٌز النظام الخبٌر عن البرنامج العادي بقدرته على التعلم واكتساب الخبرات الجدٌدة.
 ما المقصود بالمعرفة  :هً حصٌلة المعلومات والخبرة البشرٌة  ،التً تجمع فً عقول االفراد عن طرٌق الخبرة  ،وهً نتاج
استخدامات المعلومات التً تنتج من معالجة البٌانات ودمجها مع الخبرات.
 وضح المقصود بقاعدة المعرفة  :قاعدة بٌانات تحتوي على مجموعة من الحقابق والمبادئ والخبرات بمجال معرفة معٌن ،وتستخدم
من قبل الخبراء لحل المشكالت  .تبنى باالعتماد على الخبرة البشرٌة .و تتمٌز قاعدة المعرفة بالمرونة
 وضح المقصود بمحرك االستدالل  :برنامج حاسوبً ٌقوم بالبحث فً قاعدة المعرفة لحل مسألة او مشكلة ،عن طرٌق الٌة استنتاج
تحاكً الٌة عمل الخبٌر عند االستشارة فً مسألة ما ألٌجاد الحل  ،واختٌار النصٌحة المناسبة
 وضح المقصود بذاكرة العمل :جزء من الذاكرة ،مخصص لتخزٌن المشكلة المدخلة بوساطة مستخدم النظام  ،والمطلوب اٌجاد حل لها.
 وضح المقصود بواجهة المستخدم  :وسٌلة تفاعل بٌن المستخدم والنظام الخبٌر  ،حٌث تسمح بادخال المشكلة والمعلومات الى النظام
الخبٌر واظهار نتٌجة .وتدخل المعلومات من خالل االختٌار من مجموعة من الخٌارات المصاغة على شكل اسبلة واجابات ؛ لتزوٌد
النظام بمعلومات عن موقف االستخدام  ،وعدم الملل او التعب من عملٌة ادخال المعلومات و االجوبة.

 خوارزمٌة البحث فً العمق اوال (البحث الرأسً)  :تأخذ خوارزمٌة البحث بالعمق اوال (والتً تسمى اٌضا بالبحث الرأسً ) المسار
اقصى الٌسار فً الشجرة البحث وتفحصه باالتجاه الى االمام  ،حتى ٌصل الى نقطة مٌتة .وفً حالة الوصول الى نقطة مٌتة  ،وٌعود
الى الخلف الى اقرب نقطة فً الشجرة ٌكون فٌها تفرع اخر لم ٌفحص ،وٌختبر ذلك المسار حتى نهاٌته ،ثم تكرر العملٌة للوصول الى
نقطة الهدف.
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حسب مكونات النظام الخبٌر اكمل الفراؼات




اذكر اهم الصفات للمشاكل التً سببت اٌجاد خوارزمٌات البحث
وجدت خوارزمٌات البحث فً الذكاء االصطناعً ؛ لحل المشكالت
ذات الصفات االتٌة:

 ال ٌوجد للحل طرٌقة تحلٌلٌة واضحة  ،وان الحل مستحٌل بالطرق
العادٌة.
أ)قاعدة المعرفة
ج ) ذاكرة العمل



ب) واجهة المستخدم
د ) محرك االتدالل

ارسم مبدأ عمل خوارزمٌات البحث

ٌ حتاج الحل الى عملٌات حسابٌة كثٌرة ومتنوعة الٌجاده ( مثل :
االلعاب ،والتشفٌر،وغٌرها) .
ٌ حتاج الحل الى حدس عالً (مثل الشطرنج).



اذكر ثالث انواع من الخوارزمٌات

 خوارزمٌات البحث فً العمق أوالً
 خوارزمٌات فً العرض أوالً
 الخوارزمٌة الحدسٌة



لماذا لجأ االنسان الى اٌجاد ودراسة نماذج حاسوبٌة تحاكً قدرة العقل البشري على التفكٌر.

 إلنتاج بعض صفات الذكاء من قبل االلة (الذكاء االصطناعً)

 الشبكات العصبٌة

 إٌجاد الحلول التً تناسب اعقد المشكالت

 معالجة اللغات الطبٌعٌة

ما صفة النماذج التً لجأ االنسان الٌها فً دراسته و نماذجه

 االنظمة البصرٌة

 تحاكً قدرة العقل البشري على التفكٌر

 التصرف كما ٌتصرف االنسان فً مواقف معٌنة ولو بشكل محدود





 الروبوت الذكً

 االنظمة الخبٌرة

 من اجل مجاراة التطور الرقمً والحاسوب و االستفادة منه





عدد تطبٌقات الذكاء االصطناعً

عدد اهداؾ الذكاء االصطناعً
 انشاء انظمة خبٌرة تظهر تصرفا ذكٌا ،قادرة على التعلم واإلرادة ،وتقدٌم
النصٌحة لمستخدمٌها.

 انظمة تمٌٌز االصوات
 انظمة تمٌٌز خط الٌد
 انظمة االلعاب



مٌزات برامج الذكاء االصطناعً

 تطبٌق الذكاء االنسانً فً االلة،عن طرٌق انشاء انظمة تحاكً تفكٌر وتعلم
وتصرف االنسان.

 تمثٌل المعرفة

 برمجة االالت لتصبح قادرة على معالجة المعلومات بشكل متواز حٌث ٌتم تنفٌذ
اكثر من امر فً وقت واحد فً اثناء حل المسابل ،وهً الطرٌقة االقرب الى
تفكٌر االنسان عند حل المسابل .

 القدرة على التعلم او تعلم االلة

 لغة البرمجة لسب  ،لغة معالج اللوابح .



 لغة البرمجة برولوغ  ،لغة البرمجة بالمنطق .

اذكر امثلة على المستجٌب النهائً

 قد تكون قطعة المستجٌب ٌدا

 اكتب امثلة على المهام التً ٌؤدٌها الروبوت الطبً
)2جراحة الدماغ
 )1اجراء العملٌات الجراحٌة المعقدة
 )4مساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة
)3عملٌات القلب المفتوح
المبدع في الحاسوب

 التخطٌط

 البٌانات غٌر المكتملة او غٌر المؤكدة

اذكر امثلة على لؽات برمجة خاصة بالذكاء االصطناعً
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 التمثٌل الرمزي

 بخاخا

 مطرقة

 الروبوتات الطبٌة اداة لخٌاطة الجروح.
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فوائد الروبوت فً مجال الصناعة

ٌ قوم الروبوت باالعمال التً تتطلب تكرارا مدة طوٌلة من دون لعب  ،مما ٌؤدي
الى زٌادة االنتاجٌة .
ٌ ستطٌع القٌام باالعمال التً تتطلب تجمٌع القطع وتركٌبها فً مكانها بدقة عالٌة ،
مما ٌزٌد اتقان العمل.
ٌ قلل استخدام الروبوت من المشكالت التً تتعرض لها المصانع مع العمال ،
كاالجازات والتأخٌر والتعب.
ٌ مكن التعدٌل على البرنامج المصمم للروبوت لزٌادة المرونة فً التصنٌع  ،حسب
المتطلبات التً تقتضٌها عملٌة التصنٌع.



كٌؾ ٌمكن تصنٌؾ الروبوت

 حسب االستخدام والخدمات التً تقدمها
 حسب امكانٌة تنقلها (حركتها)



انواع الروبوتات حسب مجال حركتها ،
وإمكانٌة تجوالها ضمن مساحة معٌنة:

 الروبوت الثابت

 الروبوت الجوال و المتنقل

ٌ ستطٌع العمل تحت الضغط ،وفً ظروف غٌر مالبمة لصحة االنسان كأعمال
الدهان وورش المواد الكٌمٌابٌة ودرجات الرطوبة والحرارة العالٌتٌن .



محددات الروبوت فً مجال الصناعة

 االستغناء عن الموظفٌن فً المصانع واستبدالهم بالروبوت الصناعً ؛ سٌزٌد من نسبة البطالة وٌقلل من فرص العمل.

 ال ٌستطٌع الروبوت القٌام باألعمال التً تتطلب حسا فنٌا او ذوقا فً التصمٌم او ابداعا ،فعقل االنسان له القدرة على ابتداع االفكار .
 تكلفة تشغٌل الروبوت فً المصانع عالٌة ؛ لذا،تعد غٌر مناسبة فً المصانع المتوسطة والصغٌرة.

ٌ حتاج الموظفون الى برامج تدرٌبٌة للتعامل مع الروبوتات الصناعٌة وتشغٌلها ،وهذا سٌكلف الشركات الصناعٌة ماال و وقتا .
 مساحة المصانع التً ستستخدم الروبوتات ٌجب أن تكون كبٌرة جدا لتجنب االصطدامات والحوادث فً اثناء حركتها.





حدد نوع خوارزمٌة البحث التً تنطبق على ماٌلً

 تجد المسار األقصر من الحالة االبتدابٌة للحالة الهدف
(الخوارزمٌة الحدسٌة )
 تفحص النقاط فً المستوى نفسه ثم االنتقال الى المستوى االدنى
(خوارزمٌات فً العرض أوالً )
 تفحص كل مسار حتى نهاٌته ثم ترجع للخلف للمسارات التً لم فحص
(خوارزمٌات البحث فً العمق أوالً)



كً ٌطلق على اي الة مسمى روبوت ٌ ،جب أن تجمع ثالث صفات :

 االستشعار  :وٌمثل المدخالت  ،كاستشعار الحرارة او الضوء او االجسام
المحٌطة .
 التخطٌط والمعالجة  :كأن ٌخطط الروبوت للتوجه الى هدف معٌن ،او
ٌغٌر اتجاه حركته  ،او ٌدور بشكل معٌن  ،او اي فعل اخر مخزن مبرمج
للقٌام به .
 االستجابة وردة الفعل  :وتمثل ردة الفعل على ما تم اخذه كمدخالت .



ما هً اهم ما ٌمٌز النظام الخبٌر مع ذكر مثال

ٌ تمٌز النظام الخبٌر عن البرنامج العادي بقدرته على التعلم واكتساب
الخبرات الجدٌدة.
 النظم الخبٌرة مرتبطة بمجال معٌن،فإذا صممت لحل مشكلة معٌنة فال
ٌمكن تطبٌقها او تغٌٌرها لحل مشكلة اخرى

المبدع في الحاسوب
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ما هً مكونات و اجزاء روبوت بسٌط و هو الذي
اكثر الروبوتات انتشارا

 ذراع مٌكانٌكٌة  :تشبه فً شكلها ذراع االنسان
،وتحتوي على مفاصل صناعٌة لتسهٌل حركتها عند
تنفٌذ االوامر الصادرة الٌها،حسب الغرض الذي
صمم الروبوت من اجله.
 المستجٌب النهائً  :وهو ذلك الجزء النهابً من
الروبوت الذي ٌنفذ المهمة التً ٌصدرها الروبوت ،
وٌعتمد تصمٌمه على طبٌعة تلك المهمة ،فقد تكون
قطعة المستجٌب ٌدا  ،او بخاخا او مطرقة  ،تكون
الروبوتات الطبٌة اداة لخٌاطة الجروح.
 المتحكم  :وهو دماغ الروبوتٌ ،ستقبل البٌانات من
البٌبة المحٌطة  ،ثم ٌعالجها عن طرٌق التعلٌمات
البرمجٌة المخزنة داخله  ،وٌعطً االوامر الالزمة
لالستجابة لها .
 المشؽل المٌكانٌكً  :وهو (عضالت ) الروبوت ،
وهو الجزء المسؤول عن حركته حٌث ٌحول اوامر
المتحكم الى حركة فٌزٌابٌة .
 الحساسات  :تشبه وظٌفة الحساسات فً الروبوت
وظٌفة الحواس الخمسة فً االنسان تماما ،وتعد صلة
الوصل بٌن الروبوت والبٌبة المحٌطة ،حٌث تكون
وظٌفتها جمع البٌانات من البٌبة المحٌطة  ،ومعالجتها
لٌتم االستجابة لها من قبل الروبوت بفعل معٌن.
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مزاٌا ( فوائد ) النظم الخبٌرة

 النظام الخبٌر غٌر معرض للنسٌان  ،النه ٌوثق قراراته بشكل دابم.
 المساندة على تدرٌب المختصٌن ذوي الخبرة المنخفضة  ،وٌعود
الفضل الى وسابل التفسٌر وقواعد المعرفة التً تخدم بوصفها
وسابل للتعلٌم .

 توفر النظم الخبٌرة مستوى عال من الخبرات .عن طرٌق تجمٌع
خبرة اكثر من شخص فً نظام واحد.
 نشر الخبرة النادرة الى اماكن بعٌدة لالستفادة منها فً اماكن
متفرقة فً العالم.
 القدرة على العمل بمعلومات غٌر كاملة او مؤكدة  ،حتى مع
االجابة ( ال اعرف) ٌستطٌع النظام الخبٌر اعطاء نتٌجة  ،على
الرغم من انها قد تكون غٌر مؤكدة.

 امثلة عملٌة على برامج النظم الخبٌرة
 اكتب مجال االنظمة الخبٌر التالٌة
المجال
النظام
الخبٌر
تحدٌد مكونات المركبات الكٌمٌابٌة
دٌندرال
باؾ

نظام طبً لتشخٌص امراض الجهاز التنفسً

بروسبكتر

ٌستخدم من قبل الجٌولوجٌٌن ؛لتحدٌد مواقع
الحفر للتنقٌب عن النفط والمعادن.

دٌزاٌن
ادماٌزر
لٌثٌان

ٌقدم نصابح لتصمٌم رقابق المعالج
ٌعطً نصابح لعلماء االثار لفحص االدوات
الحجرٌة .

هذا الشكل جزء من شجرة ( )XOبٌن العبٌن  ،وٌقوم الالعبان باللعب بالتناوب ؛ حٌث ٌقوم الالعب االول (الحاسوب) بوضع
الحرؾ ( )Xوالالعب الثانً ( المستخدم) بوضع حرؾ (.)O

 ما النقطة التً تمثل جذر الشجرة؟
(.)A
 كم عدد حاالت الفضاء ؟
،14وهً (.(A,B,C,D,E,F,G,H,I, K,R,L,M,N
 اكتب مثاال على مسار
A-B-F-R
A –C- G
 كم عدد النقاط المٌتة
 6نقاط ( )E , R , G , L , M , N
 ما الحالة الهدؾ
((هً الحالة التً تمثل الفوز باللعبة))
فان النقاط( )R,Nتمثل فوز الحاسوب أو النقاط
( )E,Gتمثل حالة الفوز للمستخدم
 ما المسار بٌن النقطتٌن ( )Aو()L؟
A-C-H-L
المبدع في الحاسوب
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 امثلة على نقاط تحتوي على عالقة (االب-االبناء).
النقطة ( )Aهً االب للنقطة(.)B
النقطة ( )Aهً االب للنقطة (.)C
النقطة ( )Aهً االب للنقطة(.)D
 اوجد مسار البحث عن حالة الهدؾ فً شجرة البحث
؛باستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق اوال ،علما بان
الهدؾ هو فوز الالعب (.(X
باستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق اوال هوA-B-E-F-R:
 هل ٌوجد مسار اخر للحل؟ ما هو ؟
نعم ٌوجد مسارات اخرى للحل هً
A-B-F-R
A-D-K-N
 هل ٌمكن الوصول الٌه باستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق
اوال؟
ال ٌمكن الوصول الٌها باستخدام خوارزمٌة البحث فً العمق
اوال .ألننا نبدأ من جهة الٌسار باتجاه العمق اوالً
) 0790245770
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مخططات المادة العلمٌة لعلوم الحاسوب  -المنهاج الجدٌد
أمن المعلومات
۞ أمن المعلومات :هو العلم الذي ٌعمل على حماٌة المعلومات والمعدات المستخدمة لتخزٌنها ومعالجتها ونقلها  ،من السرقة او التطفل او
من الكوارث الطبٌعٌة او غٌرها من المخاطر .وٌعمل على ابقابها متاحة لألفراد المصرح لهم باستخدامها
۞ السرٌة  :تعنً أن الشخص المخول هو الوحٌد القادر على الوصول الى المعلومات واإلطالع علٌها،وهو مصطلح مرادف لمفهومً
االمن والخصوصٌة.حٌث تعد المعلومات الشخصٌة ،والموقف المالً لشركة ما قبل اعالنه ،وكذلك المعلومات العسكرٌة بٌانات ٌعتمد
امنها على مقدار الحفاظ على سرٌتها.
۞ مفهوم الهندسة االجتماعٌة  :هً الوسابل واألسالٌب التً ٌستخدمها المتعدي االلكترونً ؛ لجعل مستخدم الحاسوب فً النظام ٌعطً
معلومات سرٌة ،او ٌقوم بعمل ماٌ ،سهل علٌه الوصول الى اجهزة الحاسوب او المعلومات المخزنة فٌها.
۞ السالمة :تعنً حماٌة الرسابل او المعلومات التً تم تداولها ،والتأكد بأنها لم تتعرض ألي عملٌة تعدٌل سواء باإلضافة ،ام االستبدال ام
حذف جزء منها .مثال،عند نشر نتابج طلبة الثانوٌة العامة ٌ،جب الحفاظ على سالمة هذه النتابج من اي تعدٌالت ،وكذلك االمر عند
صدور قوابم القبول الموحد للجامعات االردنٌة والتخصصات التً قبل الطلبة فٌها ،فال بد من العمل على حماٌة هذه القوابم من اي تعدٌل
او حذف او تبدٌل او تغٌٌر.
۞ توافر المعلومات ٌ:عد الحفاظ على سالمة المعلومات وسرٌتها امرٌن مهمٌن ،ولكن هذه المعلومات تكون بال فابدة اذا لم تكن متاحة
لألشخاص المصرح لهم بالتعامل معها،او أن الوصول الٌها ٌحتاج الى وقت كبٌر .ومن الوسابل التً ٌقوم بها المخترقون جعل هذه
المعلومات غٌر متاحة،اما بحذفها او االعتداء على االجهزة التً خزن فٌها هذه المعلومات .
۞ التهدٌدات ٌ :حدث التهدٌد ألسباب طبٌعٌة ،مثل حدوث حرٌق او انقطاع التٌار الكهربابً ،ما ٌؤدي الى فقدان المعلومات ،او ألسباب
بشرٌة ٌمكن أن تكون غٌر صحٌح  ،وأحٌانا تكون متعمدة
۞ التنصت على المعلومات  :الهدف منه الحصول على المعلومات السرٌة،حٌث ٌتم االخالل بسرٌتها .
۞ التعدٌل على المحتوى ٌ:تم اعتراض المعلومات وتغٌٌر محتواها وإعادة ارسالها للمستقبل من دون أن ٌعلم بتغٌٌر محتواها  ،وفً هذا
النوع ٌكون االخالل بسالمة المعلومات.
۞ االٌقاؾ ٌ :تم قطع قناة االتصال  .ومن ثم منع المعلومات من الوصول الى المستقبل ،وفً هذه الحالة تصبح المعلومات غٌر متوافرة.
۞ الهجوم المزور او المفبرك ٌ:تمثل هذا النوع بإرسال المتعدي االلكترونً رسالة الى احد االشخاص على الشبكة ،وٌخبره فٌها بأنه صدٌق
وٌحتاج الى المعلومات او كلمات سرٌة خاصة  .تتأثر بهذه الطرٌقة سرٌة المعلومات وقد تتأثر اٌضا سالمتها.

۞ الثؽرات ٌقصد بها نقطة الضعف فً النظام سواء اكانت االجراءات المتبعة أو مشكلة فً تصمٌم النظام
۞ التشفٌر التشفٌر هو تغٌٌر محتوى الرسالة االصلٌة سواء اكان التغٌٌر بمزجها بمعلومات اخرى،ام استبدال االحرف االصلٌة والمقاطع بغٌرها ،
لمواقع االحرف بطرٌقة لن ٌفهمها اال مرسل الرسالة ومستقبلها فقط،باستخدام خوارزمٌة معٌنة ومفتاح خاص.
۞ الخوارزمٌة  :مجموعة من الخطوات المتسلسلة منطقٌا ورٌاضٌا لحل مشكلة ما
۞ خوارزمٌة التشفٌر  :مجموعة الخطوات المستخدمة لتحوٌل الرسالة االصلٌة الى رسالة مشفرة
۞ مفتاح التشفٌر  :وهو سلسلة الرموز المستخدمة فً خوارزمٌة التشفٌر ،وتعتمد قوة التشفٌر على قوة هذا المفتاح.
۞ النص االصلً ٌ :قصد بها محتوى الرسالة االصلٌة قبل التشفٌر .وبعد عملٌة فك التشفٌر.
۞ نص الشٌفرة  :الرسالة بعد عملٌة التشفٌر.
۞ التعوٌض ،وتعنً استبدال حرف مكان حرف او مقطع مكان مقطع،ومثال علٌها شٌفرة االزاحة
۞ التبدٌل  ،وٌتم فٌها تبدٌل اماكن االحرف ،وذلك عن طرٌق اعادة ترتٌب احرف الكلمة ؛بشرط استخدام االحرف نفسها من دون اجراء اي
تغٌٌر علٌها
۞ خوارزمٌة الخط المتعرج  :تتمٌز خوارزمٌة الخط المتعرج بأنها خوارزمٌة سهلة وسرٌعة ،وٌمكن تنفٌذها ٌدوٌا باستخدام الورقة والقلم
،كما انه ٌمكن فك تشفٌرها بسهولة .
۞ فك التشفٌر  :عملٌة اعادة النص المشفر الموجود الى النص األصلً
۞ شٌفرات التدفق ٌ:عمل هذا النوع من الخوارزمٌات على تقسٌم الرسالة الى مجموعة اجزاء وٌشفر كل جزء منها على حدة ومن ثم ٌرسله
۞ شٌفرات الكتل  :تقسم الرسالة اٌضا الى اجزاء ولكن بحجم اكبر من حجم االجزاء فً شٌفرات التدفق  ،وٌشفر او ٌفك تشفٌر كل كتلة
على حدة  .وٌختلف عن شٌفرات التدفق  ،بان حجم المعلومات اكبر؛ لذا ،فانها ابطأ .
المبدع في الحاسوب
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۞ مكان العمل ٌ :كتب بعض الموظفٌن كلمات المرور على اوراق ملصقة بشاشة الحاسوب .وعند دخول الشخص غٌر المخول له
االستخدام ،كزبون او حتى عامل نظافة او عامل صٌانة ٌ ،ستطٌع معرفة كلمات المرور .ومن ثم ٌ ،تمكن من الدخول الى النظام
بسهولة لٌحصل على المعلومات التً ٌرٌدها.
۞ الهاتؾ ٌ :تصل الشخص غٌر المخول بمركز الدعم الفنً هاتفٌا  ،وٌطلب الٌه بعض المعلومات الفنٌة وٌستدرجه للحصول على
كلمات المرور وغٌرها من المعلومات ؛ لٌستخدمها فً ما بعد .
۞ النفاٌات الورقٌة ٌ :دخل االشخاص غٌر المخولٌن الى مكان العمل ،وٌجمعون النفاٌات التً قد تحتوي على كلمات المرور
ومعلومات تخص الموظفٌن وأرقام هواتفهم و بٌاناتهم الشخصٌة  ،وقد تحتوي على تقوٌم العام السابق وكل ما ٌحتوٌه من معلومات
ٌ،مكن استغاللها فً تتبع اعمال الموظفٌن او الحصول على المعلومات المرغوبة.
۞ االنترنت  :من اكثر الوسابل شٌوعا ؛ وذلك بسبب استخدام الموظفٌن او مستخدمً الحاسوب عادة كلمة مرور نفسها للتطبٌقات
جمٌعها .حٌث ٌنشا المعتدي االلكترونً موقعا على الشبكةٌ ،قدم خدمات معٌنة وٌشترط التسجٌل فٌه للحصول على هذه الخدمات .
ٌتطلب التسجٌل فً الموقع اسم المستخدم وكلمة المرور ،وهً كلمة المرور نفسها التً ٌستخدمها الشخص عادة ،وبهذه الطرٌقة
ٌتمكن المتعدي االلكترونً من الحصول علٌها.
۞ االقناع ٌ :ستطٌع المتعدي اقناع الموظف او مستخدم الحاسوب بطرٌقة مباشرة،بحٌث ٌقدم الحجج المنطقٌة والبراهٌن .وقد ٌستخدم
طرٌقة غٌر مباشرة بحٌث ٌعمد الى تقدٌم اٌحاءات نفسٌة  ،تحث المستخدم على قبول المبررات من دون تحلٌلها او التفكٌر فٌها ،
وٌحاول التأثٌر بهذه الطرٌقة عن طرٌق اظهار نفسه بمظهر صاحب السلطة  ،او اغراء المستخدم بامتالك خدمة نادرة  ،حٌث ٌقدم له
عرضا معٌنا خالل موقعه االلكترونً لمدة محددة ٌ ،مكنه ذلك من الحصول على كلمة مرور .وقد ٌلجأ المعتدي االلكترونً الى
ابراز اوجه التشابه مع الشخص المستهدف ؛إلقناعه بأنه ٌحمل الصفات واالهتمامات نفسها  ،فٌصبح الشخص اكثر ارتٌاحا واقل
حذرا للتعامل معه،فٌقدم له ما ٌرٌد من معلومات .
۞ انتحال الشخصٌة والمداهنة  :حٌث ٌتقمص شخص شخصٌة اخر،وهذا الشخص قد ٌكون شخصا حقٌقا او وهمٌا .فقد ٌنتحل شخصٌة
فنً صٌانة معدات الحاسوب او عامل نظافة او حتى المدٌر او السكرتٌر .وبما أن الشخصٌة المنتحلة غالبا تكون ذات سلطة ٌ،بدي
اغلب الموظفٌن خدماتهم ،ولن ٌترددوا بتقدٌم اي معلومات لهذا الشخص المسؤول .
۞ مساٌرة الركب  :حٌث ٌرى الموظف بأنه اذا قام زمالؤه جمٌعهم بأمر ما ،فمن غٌر الالبق أن ٌأخذ هو موقفا مغاٌرا .فعندما ٌقدم
شخص نفسه على انه اداري من فرٌق الدعم الفنً  ،وٌرغب بعمل تحدٌثات على االجهزة ،فإذا سمح له احد الموظفٌن بعمل تحدٌث
على جهازه ؛ فان باقً الموظفٌن ٌقومون بمساٌرة زمٌلهم غالبا،والسماح لهذا المعتدي باستخدام اجهزتهم لتحدٌثها  .ومن ثمٌ ،تمكن
من االطالع على المعلومات التً ٌرٌدها والمخزنة على االجهزة.
۞ التشفٌر المعتمد على المفتاح ٌ :صنف هذا النوع من الخوارزمٌات التشفٌر على عدد المفاتٌح المستخدمة فً عملٌة التشفٌر .وعلٌه ،
فان امن الرسالة او المعلومة ٌعتمد على سرٌة المفتاح  ،ولٌس على تفاصٌل الخوارزمٌة
۞ خوارزمٌات المفتاح الخاص ٌ :طلق علٌها اٌضا اسم الخوارزمٌات التناظرٌة  ،حٌث أن المفتاح نفسه ٌستخدم لعملٌتً التشفٌر وفك
التشفٌر  ،وٌتم االتفاق على اختٌاره قبل بدء العملٌة التراسل بٌن المرسل والمستقبل ؛ لذا  ،تسمى اٌضا خوارزمٌات المفتاح السري
۞ خوارزمٌات المفتاح العام  :تستخدم هذه الخوارزمٌات مفتاحٌن  ،احدهما ٌستخدم لتشفٌر الرسالة وٌكون معروفا (للمرسل
والمستقبل)وٌسمى المفتاح العام  ،واالخر ٌكون معروفا لدى المستقبل فقط  ،وٌستخدم لفك التشفٌر وٌسمى المفتاح الخاص ٌ ،تم انتاج
المفتاحٌن خالل عملٌات رٌاضٌة  ،وال ٌمكن معرفة المفتاح الخاص من خالل معرفة المفتاح العام ٌ .سمى هذا النوع اٌضا
الخوارزمٌات الالتناظرٌة
۞ وظٌفة ٌ : NATعدل العنوان الرقمً الخاص بالجهاز الموجود داخل الشبكة و الذي ٌرؼب بالتواصل مع جهاز خارج الشبكة
الداخلٌة وذلك ٌتم باستخدام جهاز وسٌط .
۞ من االمثلة على الرسائل المزٌفة والمضللة فً البرٌد االلكترونً
◄ عروض شراء لمنتجات بعض المصممٌن بأسعار زهٌدة
◄ رسائل تحمل عنوان كٌؾ تصبح ثرٌا
۞ العناوٌن الرقمٌة االلكترونٌة
لكل جهاز حاسوب أو هاتؾ خلوي عنوان رقمً خاص به ٌمٌزه عن ؼٌره ٌسمى (ٌ ، )IP Addressتكون من ()32
خانة ثنائٌة تتوزع على اربعة مقاطع ٌفصل بٌنها نقاط ،وهذا ٌسمى ب IP4وكل مقطع من هذه المقاطع ٌتضمن رقم
من()0الى ( )255كاألتً215.002.004.216 :
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علل و فسر ما ٌلً
۞ استخدام بعض الضوابط فً النظام المعلوماتً
لقلٌل المخاطر التً تتعرض لها المعلومات و الحد منها
۞ ُتعد الهندسة االجتماعٌة من أنجح الوسائل وأسهلها للحصول على المعلومات
بسبب قلة اهتمام المتخصصٌن فً مجال أمن المعلومات ،وعدم وعً مستخدمً الحاسوب بالمخاطر المترتبة علٌها.
۞ تم إٌجاد وسائل تقنٌة لحماٌة الوٌب
للحد من االعتداءات و االخطار التً تهدده بسبب انتشار البرامج المقرصنة و المعلومات الخاصة بكٌفٌة اقتحام المواقع
۞ وجد ما ٌسمى تقنٌة تحوٌل العناوٌن الرقمٌة ،او( ما اصطلح على تسمٌته (.))NAT
 إلتاحة عدد هابل من العناوٌن الرقمٌة .

 ألنه عندما طورت هذه العناوٌن لما ٌسمى ، IPv6الذي ٌتكون من ثمانٌة مقاطع بدال من اربعة  .إال انه ال ٌكفً إلتاحة عدد
هابل من العناوٌن الرقمٌة
۞ تعطً الشبكة الداخلٌة عنوانا واحدا (او مجموعة عناوٌن) وٌكون معرفا لها عند التعامل فً شبكة االنترنت .
بسبب قلة اعداد هذه العناوٌن مقارنة بعدد المستخدمٌن
۞ تحدث اعتداءات على الوٌب من خالل البرٌد االلكترونً
من خالل الرسابل االلكترونٌة المزٌفة،بعضها ٌسهل اكتشافه وبعضها االخر استخدم بطرٌقة احترافٌة ٌ .حاول المعتدي االلكترونً
التعامل مع االشخاص القلٌلً الخبرة  ،حٌث ٌقدم عروض شراء لمنتجات بعض المصممٌن بأسعار زهٌدة او رسابل تحمل عنوان
كٌف تصبح ثرٌا ،وهذه الرسابل تحتوي روابط للمزٌد من المعلومات ٌرجى الضغط علٌه  .وغٌرها من الرسابل المزٌفة والمضللة
التً تحتاج الى وعً من المستخدم
۞ ُتحافظ تقنٌة تحوٌل العناوٌن الرقمٌة على أمن المعلومات فً الوٌب ،وضح ذلك
من خالل اخفاء العنوان القمً الداخلً للحاسوب فٌمنع ذلك من االعتداء علٌه
۞ ٌُعتبر التشفٌر من أفضل الوسائل ال ُمستخدمة للحفاظ على أمن المعلومات
حٌث ٌعمل على اخفاء محتوى الرسالة عن االشخاص غٌر المصرح لهم باإلطالع علٌها.
۞ ال نحس باالعتداءات االلكترونٌة على المواقع االلكترونٌة
ال ٌحس بها المستخدم كونها غٌر مربٌة
۞ لماذا ظهرت الحاجة الى عناوٌن الكترونٌة اكثر
نظرا للتطور الهابل فً اعداد مستخدمً االنترنت
۞ لماذا تسمى الخوارزمٌات التناظرٌة بهذا االسم
حٌث أن المفتاح نفسه ٌستخدم لعملٌتً التشفٌر وفك التشفٌر  ،وٌتم االتفاق على اختٌاره قبل بدء عملٌة التراسل بٌن المرسل والمستقبل
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞
۞

ما هً أخطر أنواع التهدٌدات  :االعتداء االلكترونً من أخطر أنواع التهدٌدات
اٌانا ( )IANAهً السلطة المسؤولة عن منح ارقام االنترنت المخصصة إلعطاء العناوٌن الرقمٌة لألجهزة على االنترنت .
وظٌفة الجهاز الوسٌط ٌ :حول العنوان الرقمً الداخلً الى عنوان رقمً خارجً وٌسجل ذلك فً سجل خاص للمتابعة.
اذكر الجدار الناري و الموجه امثلة على الجهاز الوسٌط
عنوان الشبكة الداخلٌة ال ٌتكرر لشبكة داخلٌة اخرى
كل جهاز داخل الشبكة الداخلٌة له عنوانا رقمٌا لؽرض االستخدام الداخلً فقط
ال ٌعترؾ بهذا العنوان ( عنوان الجهاز داخل الشبكة الداخلٌة ) خارج الشبكة
ٌمكن أن ٌتكرر عنوان الجهاز الموجود فً داخل الشبكة الداخلٌة فً اكثر من شبكة داخلٌة اخرى
ال ٌمكن أن ٌتكرر عنوان الجهاز الموجود فً الشبكة الداخلٌة لجهاز اخر فً نفس الشبكة الداخلٌة.
اسم الشهرة لخوارزمٌات المفتاح الخاص  :الخوارزمٌات التناظرٌة أو خوارزمٌات المفتاح السري
وظٌفة المفتاح الخاص ٌكون معروفا لدى المستقبل فقط  ،وٌستخدم لفك التشفٌر
وظٌفة المفتاح العام ٌستخدم لتشفٌر الرسالة وٌكون معروفا (للمرسل والمستقبل)
أخطر أنواع التهدٌدات هو االعتداء االلكترونً من أخطر أنواع التهدٌدات
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۞ حدد إلى أي من هذه الخصائص أمن المعلومات ٌتبع كل مما ٌأتً:
۞ ٌهدؾ أمن المعلومات للحفاظ على
أ -التأكد من عدم حدوث أي تعدٌل على المعلومات
ثالثة خصائص أساسٌة ماهً
ب -الشخص المخوّ ل هو الوحٌد القادر على الوصول إلى المعلومات واالطالع علٌها
 السرٌة
ج -الوصول إلى المعلومات ٌحتاج إلى وقت كبٌر.
 سالمة المعلومات
د -مصطلح مرادف لمفهومً األمن والخصوصٌة.
 توافر المعلومات
ه -المعلومات العسكرٌة
۞ انواع من االعتداءات االلكترونٌة على
ه
د
ج
ب
أ
المعلومات
المعلومات
على
التنصت

سالمة المعلومات السرٌة توافر المعلومات السرٌة السرٌة
 التعدٌل على المحتوى
 االٌقاف
۞ هناك ثالثة عوامل رئٌسة تؤخذ بعٌن االعتبار لتقٌٌم التهدٌد ،بناء على دراستك للوحدة
 الهجوم المزور او المفبرك
حدد العامل الذي ٌندرج تحته كل مما ٌأتً؟
۞ أمثلة على الطرٌقة فً نجاح الهجوم أ -الرغبة فً إثبات القدرات
و
ه
د
ج
ب
أ
االلكترونً
ب -معرفة نقاط القوة والضعف للنظام.
المعتدي
بها
ٌتمٌز
التً
المهارات

ج -تحدٌد الوقت المناسب لتنفٌذ الهجوم اإللكترونً.
دافع طرٌقة فرصة دافع دافع طرٌقة
االلكترونً
د  -اإلضرار باآلخرٌن.
المعدات
توفٌر
على
 القدرة
ه -الرغبة فً الحصول على المال.
والبرمجٌات الحاسوبٌة التً ٌحتاجها
و -القدرة على توفٌر المعدات والبرمجٌات الحاسوبٌة.
 معرفة بتصمٌم النظام وآلٌة عمله
۞ نقاط الضعؾ التً قد تتسبب فً
۞ عدد المخاطر التً تهدد أمن المعلومات
 معرفة نقاط القوة والضعف للنظام
فقدان المعلومات او هدم النظام
 التهدٌدات
،او تجعله عرضة لالعتداء
 الثغرات
۞ كٌؾ نحد من مخاطر أمن المعلومات
االلكترونً .
( ضوابط لتقلٌل المخاطر التً تتعرض ۞ اذكر انواع التهدٌدات
 عدم تحدٌد صالحٌات الوصول
 غٌر موجهة لجهاز معٌن ،كأن ٌنشر فٌروس
لها المعلومات )
الى المعلومات
 موجهة لجهاز معٌن وهذا ما ٌسمى الهجوم
 الضوابط المادٌة
 مشكلة فً تصمٌم النظام
االلكترونً او احدى المعدات التً تحفظ
 الضوابط االدارٌة
 عدم كفاٌة الحماٌة المادٌة
المعلومات ،أو التعدٌل على ملف أو حذفه
 الضوابط التقنٌة
لالجهزة والمعلومات
،أو الكشف عن بٌانات سرٌة أو منع الوصول
۞ انواع دوافع االفراد لتنفٌذ هجوم
الى المعلومات
الكترونً
 رغبة فً الحصول على المال
۞ أمثلة على الفرصة فً نجاح الهجوم ۞ مجاالت الهندسة االجتماعٌة
او
 محاولة إلثبات القدرات التقنٌة
 البٌبة المحٌطة
االلكترونً
بقصد االضرار باآلخرٌن.
 الجانب النفسً
 تحدٌد الوقت المناسب للتنفٌذ
 كٌفٌة الوصول الى االجهزة.
۞ ما اسباب ( عوامل ) نجاح الهجوم
االلكترونً
 الدافع
 الطرٌقة
 فرصة النجاح ٌ،جب اخذها فً
الحسبان لتقٌٌم التهدٌد الذي ٌتعرض
له النظام .
۞ انواع من االعتداءات االلكترونٌة على
المعلومات
 التنصت على المعلومات
 التعدٌل على المحتوى
 االٌقاف
 الهجوم المزور او المفبرك
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۞ قارن بٌن نوعً الضوابط المادٌة والضوابط اإلدارٌة من حٌث المقصود و مثال
الضوابط التقنٌة
الضوابط المادٌة
الضوابط االدارٌة
الحماٌة التً تعتمد على
المقصود تستخدم مجموعة من بها مراقبة بٌبة العمل
بها
االوامر واإلجراءات وحماٌتها من الكوارث التقنٌات المستخدمة ،سواء
المتفق علٌها
اكانت معدات او برمجٌات
الطبٌعٌة وغٌرها
مثال
علٌها

القوانٌن واللوابح
والسٌاسات
واإلجراءات التوجٌهٌة
،وحقوق النشر ،
وبراءات االختراع
والعقود واالتفاقٌات

( لؤي أبو لبدة 0780008870

استخدام الجدران
واألسوار ،واستخدام
االقفال،ووجود حراس
أمن وغٌرها من اجهزة
اطفاء الحرٌق

) 0790245770

كلمات المرور ،ومنح
صالحٌات الوصول
،وبرتوكوالت الشبكات
والجدر النارٌة ،والتشفٌر
،وتنظٌم تدفق المعلومات فً
الشبكة
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۞ الجانب النفسً
ٌسعى المعتدي االلكترونً هنا لكسب ثقة المستخدم
للحاسوب  .ومن ثم،الحصول على المعلومات التً
ٚشؿت ثٓب ٔ،يٍ اشٓش االعبنٛت انزٚ ٙغزخذيٓب
االهُبع ٔاَزذبل انشخظٛخ ٔانًذاُْخ ٔ يغبٚشح انشكت

۞ اشهر االسالٌب التً ٌستخدمها المعتدي ۞ البٌئة المحٌطة:
 مكان العمل :
االلكترونً لكسب ثقة المستخدم
 الهاتف :
للحاسوب
 النفاٌات الورقٌة :
 االقناع
 االنترنت :
 انتحال الشخصٌة والمداهنة
 مساٌرة الركب
على

۞ االعتداءات االلكترونٌة على البرٌد االلكترونً
تصل الكثٌر من الرسابل االلكترونٌة الى البرٌد
االلكترونً ،بعض هذه الرسابل االلكترونٌة
مزٌفة،بعضها ٌسهل اكتشافه وبعضها االخر استخدم
بطرٌقة احترافٌة ٌ .حاول المعتدي االلكترونً التعامل
مع االشخاص القلٌلً الخبرة  ،حٌث ٌقدم عروض
شراء لمنتجات بعض المصممٌن بأسعار زهٌدة او
رسابل تحمل عنوان كٌف تصبح ثرٌا ،وهذه الرسابل
تحتوي روابط للمزٌد من المعلومات ٌرجى الضغط
علٌه  .وغٌرها من الرسابل المزٌفة والمضللة التً
تحتاج الى وعً من المستخدم

۞ كٌؾ ٌمكن أن ٌتم االعتداء على ۞ االعتداءات االلكترونٌة
متصفح االنترنت (الوٌب )
متصفح االنترنت (الوٌب )
 االعتداء عن طرٌق (كود) بسٌط
متصفح االنترنت برنامج ٌنقل
ٌ مكن اضافته الى المتصفح
المستخدم الى صفحة (الوٌب) التً
وباستطاعته القراءة  ،والنسخ
ٌرٌدها بمجرد كتابة العنوان والضغط
وإعادة ارسال اي شًء ٌتم
على زر الذهاب ،وٌمكنه مشاهدة
ادخاله من قبل المستخدم .وٌتمثل
المعلومات على الموقع  .وٌتعرض
التهدٌد بالقدرة على الوصول الى
متصفح االنترنت الى الكثٌر من
الحسابات المالٌة والبٌانات
االخطار ألنها قابلة للتغٌٌر من دون
الحساسة االخرى.
صفحة
الى
 توجٌه المستخدم
مالحظة ذلك من قبل المستخدم
اخرى غٌر الصفحة التً ٌرٌدها.
۞ مفهوم الهندسة االجتماعٌة
۞ تعد الثؽرات من المخاطر التً تهدد
ْ ٙانٕعبئم ٔاألعبنٛت انزٙ
۞ آلٌة عمل الهندسة االجتماعٌة فً كل مجال من
أمن المعلومات وضح ذلك
ٚغزخذيٓب انًزؼذ٘ االنكزشَٔ ٙ؛
ٌكتب بعض الموظفٌن كلمات المرور على اوراق
مكان
ٌُقصد بها نقطة الضعف فً النظام
ملصقة بشاشة الحاسوب .وعند دخول الشخص غٌر
نجؼم يغزخذو انذبعٕة ك ٙانُظبو العمل
مثل
سواء أكانت االجراءات المُتبعة
المخول له االستخدام ،كزبون او حتى عامل نظافة او
ٚؼط ٙيؼهٕيبد عشٚخ ،أ ٚوٕو
عدم تحدٌد صالحٌات الوصول الى
عامل صٌانة ٌ ،ستطٌع معرفة كلمات المرور .ومن
ثؼًم يبٚ ،غٓم ػه ّٛانٕطٕل انٗ
ثم ٌ ،تمكن من الدخول الى النظام بسهولة لٌحصل
المعلومات ،أو مشكلة فً تصمٌم
التً ٌرٌدها
على
المخول بمركز الدعم الفنً
المعلومات غٌر
ٌتصل الشخص
اجٓضح انذبعٕة أ انًؼهٕيبد الهاتف
النظام ،كما أن عدم كفاٌة الحماٌة
هاتفٌا  ،وٌطلب الٌه بعض المعلومات الفنٌة
انًخضَخ كٓٛب.
المادٌة لألجهزة والمعلومات ُتعتبر من
وٌستدرجه للحصول على كلمات المرور وغٌرها من
نقاط الضعف التً قد تتسبب فً فقدان
المعلومات ؛ لٌستخدمها فً ما بعد
المعلومات أو هدم النظام أو تجعله ۞ ُتعد الهندسة االجتماعٌة من
حٌث ٌتقمص شخص شخصٌة اخر،وهذا الشخص قد
انتحال
أنجح الوسائل وأسهلها
عرضة لالعتداء اإللكترونً.
الشخصٌة ٌكون شخصا حقٌقا او وهمٌا .فقد ٌنتحل شخصٌة فنً
للحصول على المعلومات
صٌانة معدات الحاسوب او عامل نظافة او حتى
۞ اذكر امثلة على االعتداءات بسبب قلة اهتمام المتخصصٌن فً
المدٌر او السكرتٌر .وبما أن الشخصٌة المنتحلة غالبا
وعً
مجال أمن المعلومات ،وعدم
االلكترونٌة على الوٌب
تكون ذات سلطة ٌ،بدي اغلب الموظفٌن خدماتهم
،ولن ٌترددوا بتقدٌم اي معلومات لهذا الشخص
مستخدمً الحاسوب بالمخاطر
 االعتداء على متصفح االنترنت
المسؤول .
المترتبة علٌها.
 االعتداء على البرٌد االلكترونً.
النمط الثابت ۞ النمط المتؽٌر للتحوٌل
۞ تقنٌة تحوٌل العناوٌن الرقمٌة
للتحوٌل
بهذه الطرٌقة ٌكون لدى الجهاز الوسٌط عدد من العناوٌن
هً التقنٌة التً تعمل على اخفاء العنوان الرقمً
طرٌق
عن
ٌتم
الرقمٌة الخارجٌة،ولكنها غٌر كافٌة لعدد االجهزة فً الشبكة
للجهاز فً الشبكة الداخلٌة ،لٌتوافق مع العنوان الرقمً
هذا النمط
.هذه العناوٌن تبقى متاحة لجمٌع االجهزة على الشبكة،وعند
المعطى للشبكة .ومن ثم ،فان الجهاز الداخلً غٌر
تخصٌص
رغبة احد االجهزة بالتراسل خارجٌا ؛فانه ٌتواصل مع الجهاز
معروف بالنسبة الى الجهات الخارجٌة وهذا ٌسهم فً
عنوان رقمً
الوسٌط الذي ٌعطٌه عنوانا رقمٌا مؤقتا ٌستخدمه لحٌن االنتهاء
حماٌته من اي هجوم قد ٌشن علٌه بناء على معرفة
خارجً لكل
من عملٌة التراسل،وٌعد هذا العنوان عنوانا رقمٌا خاصا
العناوٌن الرقمٌة ،وهً احدى الطرابق المستخدمة
جهاز داخلً
بالجهاز .عند انتهاء عملٌة التراسل ٌ،فقد الجهاز الداخلً هذا
لحماٌة المعلومات من االعتداءات االلكترونٌة
،وهذا العنوان العنوان ،وٌصبح العنوان متاحا للتراسل مرة اخرى.وعند
۞ طرق عمل تقنٌة تحوٌل العناوٌن الرقمٌة
الرقمً ثابت ال رغبة الجهاز نفسه بالتراسل مرة اخرى،فقد ٌعطى عنوانا
 النمط الثابت للتحوٌل
ٌتغٌر
مختلفا عن المرة السابقة ،وهذا ما ٌفسر اختالؾ IP
 النمط المتغٌر للتحوٌل
 Addressللجهاز نفسه عند تراسله اكثر من مرة.
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۞ ما الفرق بٌن العناوٌن الرقمٌة IPv6 , IPv4
ٌ IPv4 تكون من اربع مقاطع
ٌ IPv6 تكون من ثمانٌة مقاطع
۞ التشفٌر
التشفٌر هو تغٌٌر محتوى الرسالة االصلٌة سواء اكان
التغٌٌر بمزجها بمعلومات اخرى،ام استبدال االحرف
االصلٌة والمقاطع بغٌرها ،ام تغٌٌر لمواقع االحرف
بطرٌقة لن ٌفهمها اال مرسل الرسالة ومستقبلها
فقط،باستخدام خوارزمٌة معٌنة ومفتاح خاص.
۞ على اي اساس ٌتم(معاٌٌر ) تصنٌؾ
خوارزمٌات التشفٌر
 استخدام المفتاح
 كمٌة المعلومات المرسلة
 العملٌة المستخدمة فً عملٌة التشفٌر

۞ الهدؾ من التشفٌر
ٌهدف التشفٌر الى الحفاظ على سرٌة
المعلومات فً اثناء تبادلها بٌن مرسل
المعلومة ومستقبلها،وعدم االستفادة منها او
فهم محتواها ؛حتى لو تم الحصول علٌها
من قبل اشخاص معترضٌن .لذاٌ،عد
التشفٌر من افضل الطرق المستخدمة
للحفاظ على أمن المعلومات ،حٌث ٌعمل
على اخفابها عن االشخاص غٌر المصرح
لهم باإلطالع علٌها.

۞ عناصر عملٌة التشفٌر
 خوارزمٌة التشفٌر
 مفتاح التشفٌر
 النص االصلً
 نص الشٌفرة

اكمل الفراغ فً الشكل التالً

۞ انواع التشفٌر المعتمد على نوع العملٌة
المستخدمة
 التعوٌض
 التبدٌل
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۞ اورذ النض االطلٍ للنض الوشفر االتٍ ؛ باستخذام خىارزهُت الخط الوتعرد  ،علوا باى هفتاس التشفُر هى اربعت اسطر.
hss▼l▼ae▼lhoAh▼meevl▼ium▼el
 الحل :

 4 = 7احرف فٍ كل رسء 27÷ .

الزسء االول
الزسء الخانٍ
الزسء الخالج
الزسء الرابع
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he▼is▼muslem▼he▼love▼Allah

 النض االطلٍ هى
he is muslem he love Allah
۞ فك التشفُر باستخذام خىارزهُت الخط الوتعرد  .علوا باى هفتاس التشفُر حالحت اسطر .
▼ uali ▼ lviyrbie

 الحل :

▼▼Bieno▼ itsee
 5 = 3 ÷ 27سيٕص ك ٙكم جضء

الزسء االول
الزسء الخانٍ
الزسء الخالج
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▼▼Believe▼in▼your▼abilities
 النض االطلٍ هى
Believe in your abilities
۞ اورذ النض االطلٍ للنض الوشفر االتٍ ؛ باستخذام خىارزهُت الخط الوتعرد  ،علوا باى هفتاس التشفُر هى حالث اسطر.
o▼nnt▼alm▼dhs▼daa▼ee
 الحل :

 3 = 7احرف فٍ كل رسء ÷20

الزسء االول
الزسء الخانٍ
الزسء الخالج
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 النض االطلٍ هى
old man and the sea
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۞ شفر النظىص االتُت باستخذام خىارزهُت الخط الوتعرد .علوا ً أى هفتاس التشفُر اربعت أسطر .
Imagine someone you love
Imagine ▼ someone ▼ you ▼ love

السطر االول
السطر الخانٍ
السطر الخالج
السطر الرابع
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انُض انًشلشْٕ
Iisoylmnonooaemeuvg▼e▼▼e
Iisoylmnonoo aemeuvg e e
۞ شفر النظىص االتُت باستخذام خىارزهُت الخط الوتعرد .علوا ً أى هفتاس التشفُر اربعت أسطر .
Remember to thank Allah
Remember ▼ to ▼ thank ▼Allah

السطر االول
السطر الخانٍ
السطر الخالج
السطر الرابع
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انُض انًشلشْٕ
▼Rm▼tklebth▼ameoaAher▼nl
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۞ شفر النظىص االتُت باستخذام خىارزهُت الخط الوتعرد .علوا ً أى هفتاس التشفُر اربعت أسطر .
Stop thinking about your past mistakes.

السطر االول
السطر الخانٍ
السطر الخالج
السطر الرابع
انُض انًشلشْٕ
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