أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

ألٕٖ يمزشح  +يكثف شبيم ػهٕو انذبعٕة
نطهجخ انزٕج( ٙٓٛاػزًذ ػه)ّٛ
اػذاد األعزبر انًزًٛض
سائذ أثٕ شٓبة

اػذاد االعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة
يذسط يبدح انذبعٕة ٔانشٚبضٛبد ( االدث)ٙ
انٗ طهجخ انزٕج ٙٓٛانجذد يبدح انشٚبضٛبد ( انفشع االدث:)ٙ
ألٔل يشح ف ٙاالسدٌ افٓى انشٚبضٛبد ( انفشع االدث )ٙثطشٚمخ يًٛضح ٔسٔػخ ٔاعهٕة
يزطٕس نؼًهٛخ انششح ٔرٕصٛم انًؼهٕيخ ثضيٍ لٛبع ٙيٍ خالل دٔعٛخ انشٚبضٛبد نالعزبر
سائذ اثٕ شٓبة انًًٛضح جذا...رذزٕ٘ ػهٗ ششح ثطشٚمخ سائؼخ ٔيزطٕسح ٔفٓٛب دم اعئهخ
انٕصاسح كبيهخ يٍ  2008انٗ  + 2018دم اعئهخ انكزبة ٔاالَشطخ ٔأعئهخ دنٛم انًؼهى
.....رطهت انذٔعٛخ يٍ يٕلغ االٔائم ٔ www.awa2el.netيٍ اغهت انًكزجبد
....نالعزفغبس ٔانزغجٛم انخصٕص.. ٙساعم االعزبر سائذ اثٕ شٓبة ػهٗ سلى انٕارظ اة
1
0786222737
انزبن:ٙ
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س )1ما هو النظام الموجود فً الحاسوب الذي اهتمت به الشعوب ؟ الجواب ) :أنظمة العد( .
س)2اكمل الجدول المجاور لمعرفة نوع النظام الذي استخدمه كال من البابلٌون والشعوب االخرى :
َٕع انُظبو انز٘ اعزخذيِٕ

َٕع انُظبو انز٘ اعزخذيِٕ
انجبثهٌٕٛ
انشؼٕة األخشٖ

أ)البابلٌون  :استخدموا نظام العد الستٌنً

انجبثهٌٕٛ
انشؼٕة األخشٖ

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

َظبو انؼذ انغزُٙٛ
َ )1ظبو انؼذ انثبَ ٙػشش
 )2انُظبو انشٔيبَٙ

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

س )3وضح كٌف 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 )

يزٕلغ

ط )4رجشص أًْٛخ )اَظًخ انؼذ( العزؼًبالرٓب ثكثشح  ..أركشْب ْزِ االعزؼًبالد ؟ (يٓى)
أ)انذٕعجخ ة) يؼبنجخ انجٛبَبد جـ) ف ٙانمٛبعبد د) اَظًخ انزذكى ْـ) االرصبالد ٔ) انزجبسح

ط)5ػهم اًْٛخ اعزخذاو) اَظًخ انؼذ( ثكثشح انذٕعجخ ٔيؼبنجخ انجٛبَبد ٔف ٙانمٛبعبد ٔاَظًخ انزذكى
ٔاالرصبالد ٔانزجبسح ؟ انجٕاة  :الَٓب رًزبص ثبنذلخ
يٓى

ط ) 6ػشف انُظبو انؼذد٘ :
 ْٕ -يجًٕػخ يٍ انشيٕص (ٔلذ ركٌٕ ْزِ انشيٕص أسلبيب أ دشٔفب)  --- ,يشرجطخ يغ ثؼضٓب انجؼض ثًجًٕػخيٍ انؼاللبد (ٔفك اعظ ٔلٕاػذ يؼُٛخ)  ---,نزشكم االػذاد راد انًؼبَ ٙانٕاضذخ ٔاالعزخذايبد انًزؼذدح .

ط )7ثًبرا رشرجظ يجًٕػخ يٍ انشيٕص يغ ثؼضٓب ؟ ة)ٔيبرا رشكم ؟
جٕاة فشع أ) رشرجظ يغ ثؼضٓب ثًجًٕػخ يٍ انؼاللبد ٔفك اعظ ٔلٕاػذ يؼُٛخ
جٕاة فشع ة ) نزشكم االػذاد راد انًؼبَ ٙانٕاضذخ ٔاالعزخذايبد انًزؼذدح .

يزٕلغ

ط)8ػهم عجت اخزالف ف ٙأعًبء )االَظًخ انؼذدٚخ( ْٔ( ٙانُظبو انثُبئٔ(2( ٙانثًبَٔ(8( ٙانؼشش٘ ((10
ٔانغبدط ػشش) (16؟ انجٕاة  :اخزالف ػذد انشيٕص انًغًٕح ثبعزخذايٓب ف ٙكم َظبو .
س :)9أ٘ يٍ (االَظًخ انؼذدٚخ) ْٕ االكثش اعزؼًبال يٍ لجم االَغبٌ ؟ انجٕاة  :انُظبو انؼشش٘
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ط)11ػهم  :أعبط انُظبو انؼشش٘ ْٕ  10؟ انجٕاة  :الدزٕائخ ػهٗ ػششح سيٕص .

يٓى جذا

ط )11اكًم انجذٔل انًجبٔس :
اعى انُظبو

أعبط
انُظبو

سيٕصِ

انُظبو انثُبئٙ
انُظبو انثًبَٙ
انُظبو انؼشش٘
انُظبو انغبدط
ػشش

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

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

اعى انُظبو

أعبط
انُظبو

سيٕصِ

انُظبو انثُبئٙ
انُظبو انثًبَٙ
انُظبو
انؼشش٘
انُظبو
انغبدط ػشش

2
8
10

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

16

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

ط )12يزٗ ٚغًٗ َظبو انؼذ (يٕضؼٛب) أٔ نًبرا ٚؼزجش انُظبو انؼشش٘ يٍ أدذ اَظًخ انؼذ انًٕضٕػٛخ :
أ) ألن القٌمة الحقٌقة للرقم تعتمد على الخانة (او المنزلة) التً ٌقع فٌها ذلك الرقم داخل العدد
ب) مما ٌعنً ان قٌمة اي رقم تختلف باختالف موقعة داخل العدد
س )13ػشف كال يًب ٚه: ٙ
اعى انُظبو

يزٕلغ

انزؼشٚف

 )1انُظبو انؼذد٘

 ْٕ --يجًٕػخ يٍ انشيٕص (ٔلذ ركٌٕ ْزِ انشيٕص أسلبيب أ دشٔفب) , --يشرجطخ يغ ثؼضٓب انجؼض ثًجًٕػخ يٍ انؼاللبد (ٔفك اعظ ٔلٕاػذ يؼُٛخ) , ---نزشكم االػذاد راد انًؼبَ ٙانٕاضذخ ٔاالعزخذايبد انًزؼذدح .

 )2انُظبو انؼشش٘()10

يٍ اكثش اَظًخ انؼذ اعزؼًبال يٍ لجم االَغبٌ ْٕ انُظبو انؼشش٘
ٔٚزكٌٕ يٍ ػششح سيٕص (ٔ )9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,0أعبعّ ْٕ 10

)3انُظبو انثُبئ)2(ٙ

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

)4انُظبو انثًبَ)8(ٙ

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

انُظبو انغبدط
ػشش()16

ْٕ أدذ أَظًخ انؼذ انًٕضٕػٛخ ٔأعبعخ (، (16
ٔٚزكٌٕ يٍ  16سيض ْ) F , E , D , C , B , A , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ,0( ٙ

ط )14اكزت انًؼبدنخ انز ٙيٍ خالنٓب ٚزى دغبة ٔصٌ انخبَخ (انًُضنخ) ف ٙأ٘ َظبو ػذد٘ ؟
رشرٛت انخبَخ
انجٕاة ٔ :صٌ انخبَخ (انًُضنخ) = (أعبط َظبو انؼذد)
2
1
0

10

س )15اكتب قاعدة اٌجاد قٌمة العدد فً النظام العشري :

يجًٕع دبصم
ضشة كم سلى
3

10

*

يٓى جذا

10

انٕصٌ انًخصص نهخبَخ (انًُضنخ)
(انزٚ ٙمغ فٓٛب رنك انشلى داخم
انؼذد)
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ط )16يبنفشق ث ٍٛانشلى ٔانؼذد ؟
الفرق بٌن العدد والرقم

مثال علٌة

تعرٌفة

 2مثال أو  6أو 4

الرقم (( )Digitرقم واحد فقط) 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
العدد (()Numberرقم أو اكثر) المقدار الذي ٌمثل ٌمثل برقم واحد او اكثر
او منزلة واحدة او اكثر .

مثال 4 :أو  35او  170وهكذا

س )17لماذا ٌستخدم الرقم ؟ ٌستخدم للتعبٌر عن العدد الذي ٌحتل خانة ( منزلة ( واحدة .

س )18حدد أي مما ٌلً ٌعتبر عدد او رقم أو كالهما فٌما ٌلً :
د) 1024
أي مما ٌلً ٌعتبر رقم  :أ)  3ب)  10جـ) 230
د) كل ما ذكر صحٌح
أي مما ٌلً ٌعتبر عدد  :أ)  3ب)  10جـ) 230
ط : 19ػهم ٚ:ؼذ َظبو انثُبئ ٙأكثش أَظًخ انؼذ يالئًخ نالعزؼًبل داخم انذبعٕة ؟ (َ 3مبط  +يالدظخ)
أ) ألٌ ثُبء انذبعٕة ٚؼزًذ ػهٗ يال ٍٛٚانذاساد انكٓشثبئٛخ انز ٙركٌٕ ايب يفزٕدخ ٔايب يغهمخ .
( نزنك دػذ انذبجخ انٗ اعزخذاو َظبو ًٚكُّ يٍ انزؼجٛش ػٍ ْزِ انذبنّ )
ة)فبنُظبو انثُبئ ٙانز٘ ركٌٕ يٍ سيض ْٕ (1,0( ٍٚانمبدس ػهٗ رًثٛم ْزِ انذبنخ
جـ) فبنشيض ًٚ 0ثم دائشح كٓشثبئٛخ يفزٕدخ ٔانشيض ًٚ 1ثم دائشح كٓشثبئٛخ يغهمخ .

102 101 100

سٚ :21ؼذ انُظبو انؼشش٘ أدذ أَطًخ انؼذ انًٕضؼٛخ ؟
انجٕاة  :ارا كبَذ انمًٛخ انذمٛمخ نهشلى رؼزًذ ػهٗ انخبَخ (أ انًُضنخ) انزٚ ٙمغ فٓٛب رنك
انشلى داخم انؼذد يًب ٚؼُ ٙأٌ لًٛخ أ٘ سلى رخزهف ثبخزالف يٕلؼخ داخم انؼذد
ط  : 21تأمل الرسمتٌن التالٌتٌن واجب عما ٌلً :

داسح يغهمخ

داسح يفزٕدخ

ة

أ

أ) ماذا تمثل الدائرتٌن اعاله ؟ الجواب التعبٌر عن الدارات الكهربائٌة باستخدام النظام الثنائً .
ب) ماذا تمثل الدارة أ والدارة ب من حٌث دارة مغلقة او مفتوحة ؟ الجواب دارة أ دارة مغلقة والداره ب دارة مفتوحة
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ط : 22علل  :أصبح من المتعارف علٌه اطالق اسم البت ( )Bitعلٌها بهذا االسم ؟ ( تعرٌف البت)
بسبب الخانة (المنزلة) التً ٌحتلها الرمز داخل العدد الثنائً وٌسمى كال من هذٌن الرمزٌن  1 , 0رقما ثنائٌا((Binary Digit
واختصاره . Bit

س )23كٌف ٌتم تمثٌل أي من الرمزٌن الثنائٌٌن  1 , 1؟ الجواب  :باستخدام خانة واحدة فقط
ط )24يى ٚزكٌٕ انؼذد انًكزٕة ف ٙانُظبو انثُبئ ٙ؟ يثال 1110101
انجٕاة ٚزكٌٕ يٍ عهغهخ يٍ انشيٕص انثُبئٛخ  1 , 0يغ اضبفخ أعبط انُظبو انثُبئ (2( ٙثشكم يصغش ف ٙاخش انؼذد
يٍ جٓخ انًٍٛٛ
ط )25ػهم ٚضبف أعبط انُظبو ثشكم يصغش ف ٙاخش انؼذد يٍ جٓخ ان ًٍٛٛ؟ يثال )1110101( 2
انجٕاة  :نجٛبٌ َٕع انُظبو انًغزخذو ػُذ انزؼجٛش ػٍ ػذد يؼ. ٍٛ
ط )26ػهم  :يبر ٚؼُ ٙػذو ٔجٕد أ٘ سيض أخش انؼذد يٍ ان ًٍٛٛ؟

انجٕاة ٚ :ذل ػهٗ اٌ انؼذد يًثم ثبنُظبو انؼشش٘

ط )27يبرا كبٌ ٚخضٌ انُظبو انثُبئ ٙداخم انذبعٕة ؟ انجٕاة رخض ٍٚانجٛبَبد ٔػَُٕخ يٕلغ انزاكشح .
ط )28ػًهٛخ رخض ٍٚانجٛبَبد ٔػَُٕخ يٕالغ انزاكشح يبرا كبَذ رزطهت ؟
انجٕاة  :رزطهت (لشاءح) عهغهخ طٕٚهخ يٍ األسلبو انثُبئٛخ ((ٔ (1 ,0كزبثزٓب) نزا كبٌ ال ثذ يٍ
اعزخذاو أَظًخ أخشٖ كبنُظبي ٍٛانثًبَ ٔ (8( ٙانغبدط ػشش ( )16نزغٓم ػهٗ انًجشيج ٍٛاعزخذاو انذبعٕة .
ط )29ػهم اعزخذاو انُظبي ٍٛانثًبَٔ ٙانغبدط ػشش (نمشاءح) ٔ(كزبثخ) عهغهخ طٕٚهخ يٍ األسلبو انثُبئٛخ ؟
انجٕاة  :نزغٓم ػهٗ انًجشيج ٍٛاعزخذاو انذبعٕة .

ط : 31ػهم  :رُفز انؼًهٛبد انذغبثٛخ ف ٙانُظبو انثُبئٚ ٙكٌٕ أعٓم يٍ رُفٛزْب ف ٙانُظبو انؼشش٘ .
انجٕاة  :الٌ انُظبو انثُبئٚ ٙزكٌٕ يٍ سلً ٍٛفمظ ًْب (ٔ (1 , 0اعبعّ ) . ( 2

انٕدذح االٔنٗ ( أَظًخ انؼذ ) يبدح انذم :
انغؤال انثبَ : ٙضغ دائشح دٕل سيض االجبثخ انصذٛذخ فًٛب ٚه 25 (ٙػاليخ )

أ)80
أ)100
أ) 25

ٔ )1صٌ انخبَخ انثبنثخ ثٕاعطخ لٕٖ األعبط (: ْٕ ( 8
 )2وزن الخانة الرابعة بواسطة قوى األساس  10هو :

ة) 81
ب) 101
ب) 26

جـ) 8
2

جـ) 102
جـ) 27

د) 8
د) 103
د) 28
3

ٔ )3صٌ انخبَخ انغبدعخ ثٕاعطخ لٕٖ األعبط : ْٕ 2
ٔ )4صٌ انخبَخ انثبنثخ ثبالػذاد انصذٛذخ ثٕاعطخ لٕٖ األعبط  : ْٕ 10أ) 1ة)  10جـ)  100د) 1000
د) 5000
جـ) 500
ة) 50
أ) 5
 )5لًٛخ انشلى  5ف ٙانؼذد : ْٕ 5231
د) 6000
جـ) 600
ة) 60
أ)6
 )6لًٛخ انشلى  6ف ٙانؼذد : ْٕ 7261
د) 1024
)7أي مما ٌلً ٌعتبر رقم  :أ)  3ب)  10جـ) 230
د) كم يب ركش صذٛخ
)8أ٘ يًب ٚهٚ ٙؼزجش ػذد  :أ)  3ة)  10جـ) 230
د) انغبدط ػشش
 )9يٍ اكثش أَظًخ انؼذ اعزخذايب ْٕ انُظبو أ) انثُبئ ٙة) انثًبَ ٙجـ) انؼشش٘
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يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

)10ػًهٛخ رخض ٍٚانجٛبَبد ٔػَُٕخ يٕالغ انزاكشح رزطهت ف ّٛلشاءح عهغهخ طٕٚهخ يٍ األسلبو انثُبئٛخ ٔكزبثزٓب ْٕ ف ٙانُظبو :
د) انغبدط ػشش
أ) انثُبئ ٙة) انثًبَ ٙجـ) انؼشش٘

 )11لًٛخ ( )Dنزذٕٚهٓب يٍ َظبو عبدط ػشش انٗ ػشش٘ ْٕ 10 )1 :

ة) 11

جـ) 12

د) 13

ٚ )12ؼزجش انؼذد  68يثبل ػهٗ  :أ) ثُبئ / ٙثًبَ ٙة) ثُبئ / ٙثًبَ / ٙػشش٘ جـ) ػشش٘  /عبدط ػشش د) ثًبَ ٙفمظ
السؤال الثالث
أ)أكتب العدد المكافىء فً النظام العشري (،( 10
لكل رمز من رموز النظام السادس عشر( (16االتٌة:

السؤال االرابع
ب) دذد انٗ أ٘ َظبو ػذ ُٚزً ٙكم يٍ األػذاد االرٛخ  ،ػهًب
ثأٌ انؼذد انٕادذ ًٚكٍ أٌ ُٚزً ٙانٗ أكثش يٍ َظبو ػذ ؟

انغؤال انخبيظ  3( :ػاليبد نكم فشع ٔكم عطش صذٛخ (ػاليخ)

ة) جذ(رصٕس) لًٛخ انؼذد  2653ف ٙانُظبو انؼشش٘
= 103 * 2 + 102 * 6 + 101 * 5 + 100 * 3
= 1000 * 2 + 100* 6 + 10 * 5 + 1 * 3
= 2000 + 600 + 50 + 3
= 2653

أ) (جذ) لًٛخ انؼذد  315ف ٙانُظبو انؼشش٘

= 10 * 3 + 101 * 1 + 100 * 5
= 100 * 3 + 10 * 1 + 1 * 5
= 300 + 10 + 5
=(315( 10
2

انزذٕٚالد ث ٍٛاالَظًخ  (:لذينا  4تحىيالت أساسية والخامسة ( مرورا بالنظام العشري))
1

التحوٌل من ثنائً ( (2أو ثمانً ( (8أوسادس عشر( (16الى النظام العشري((10
(عملٌة الضرب)
الحل :نستخدم قاعدة(((1الضرب) نضرب بالعدد األول

أ) من ثنائً ((2الى النظام العشري( (10نضرب بـ  2او طرٌقة جمع االوزان
دٕل انؼذد  (10111(2انٗ انُظبو انؼشش٘
يغزخذيب لبػذح (( )1انضشة)
= 24 * 1 + 23 * 0 + 22 * 1 + 21 * 1 + 20 * 1
= 16 * 1 + 8 * 0 + 4 * 1 + 2 * 1 + 1 * 1
16 + 0 +
4 +
2
+
= 1
= (23(10

طشٚمخ جًغ االٔصاسٌ :
جذ انُبرج انُٓبئ ٙنزذٕٚم  (10111(2انٗ انُظبو انؼشش٘

َجًغ االػذاد ان ٙرذزٓب ًَٓٔ 1م االػذاد ان ٙرذزٓب صفش
 16+4+2+1انُبرج (23(10

6

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

ب)من ثمانً ((8الى عشري( (10نضرب بـ ( 8هنا ما راح نستخدم طرٌقة جمع االوزان لعدم وجود ثنائً)
يثبل( )2جذ يكبفٗء انؼذد  )320(8انٗ انُظبو انؼشش٘ :
يغزخذيب لبػذح(َ ( . )1ضشة ثـ )8
2
= 8 * 3 + 81 * 2 + 80 * 0
= 64 * 3 + 8 * 2 + 1 * 0
192 + 16 +
= 0
=(208(10

يثبل( )1جذ يكبفٗء انؼذد  )43(8ف ٙانُظبو انؼشش٘
يغزخذيب لبػذح(َ ( . )1ضشة ثـ )8
= 81 * 4 + 80 * 3
=8 * 4 + 1 * 3
= 32 + 3
=(35(10

(ػاليخ)
(ػاليخ)
(ػاليخ)
(ػاليخ)

جـ)من ثمانً ((16الى عشري( (10نضرب بـ ( 16هنا ما راح نستخدم طرٌقة جمع االوزان لعدم وجود ثنائً)
يثبل( )2دٕل انؼذد  )10A(16انٗ انُظبو انؼشش٘ .
يغزخذيب لبػذح(َ ( . )1ضشة ثـ )16
2
= 16 * 1 + 161 * 0 + 160 * A
= 256 * 1 + 16 * 0 + 1 * 10
256 +
0 +
= 10
=(266(10

يثبل( )1جذ انًكبفٗء انؼشش٘ نهؼذد . )BA(16
يغزخذيب لبػذح(َ ( . )1ضشة ثـ )16
= 161 * B + 160 * A
= 16 * 11 + 1 * 10
176 +
= 10
=(186(10

2

انزذٕٚم انؼكغ ٙيٍ انُظبو انؼشش٘ ( (10انٗ انُظبو انثُبئ ٔ (2( ٙانثًبَ(8( ٙ
ٔ انغبدط ػشش (َ (16مغى ػهٗ انؼذد انثبَ( ٙػًهٛخ انمغًخ)

أ) التحوٌل من النظام العشري ( (10الى النظام الثنائً( ( 2

( :نقسم على ( )2او طرٌقة جمع االوزان لوجود ثنائً)

مثال جد قٌمة العدد  (17(10النهائً فً النظام الثنائً :
ارا طهت انجٕاة انُٓبئَ ٙغزخذو لبػذ جًغ االٔصاٌ فمظ أعٓم ٔنٛظ طشٚمخ انمغًخ
أصاٌ انخبَبد ثبالػذاد
انصذٛذخ

1

2

4

8

16

انؼذد انًطهٕة 17

1

0

0

0

1

 17تتكون من  16و  1والباقً نضع مكانهم صفر
َبرج  10001 ْٕ 17انجٕاة انُٓبئ ٙانًطهٕة فمظ )10001(2
7

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

االٌ ارا طهت ثبعزخذاو لبػذح ( (2يؼُبْب َغزخذو اججبس٘ طشٚمخ انمغًخ

مثال جد قٌمة العدد  (17(10فً النظام الثنائً مستخدما قاعدة  ( 2القسمة ) ( أي نقسم على : )2

ب)التحوٌل من النظام العشري ( (10الى النظام الثنائً( ( 8

( :نقسم على )8

( ما راح ٌنفع استخدام طرٌقة جمع االوزان لعدم وجود نظام ثنائً فً التحوٌل )
مثال :1جد مكافىء  (89(10الى النظام الثمانً
مستخدما قاعدة ( . 2القسمة على )8
انذم :

1
2
انُبرج 0 :
انجبل1 : ٙ

3
8
انُبرج 0 :
انجبل3 : ٙ

مثال :2حول العدد  (222(10الى النظام
الثمانً مستخدما قاعدة ( . 2القسمة على )8
انذم :

1
8
انُبرج 0 :
 8انجبل1 : ٙ

صغٛش
كجٛش
انُبرج 0 :
انجبل : ٙانصغٛش

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

جـ) التحوٌل من النظام العشري ( (10الى النظام السادس عشر( ( ( 16نقسم على )16

مثال :2جد قٌمة العدد  (210(10الى النظام
السادس عشر مستخدما قاعدة . 2
(القسمة على )16
انذم :

مثال :1جد مكافىء  (79(10الى النظام
السادس عشر مستخدما قاعدة . 2
(القسمة على )16
انذم :

ثؼذ يب َذٕل َغٛش االػذاد يٍ  10انٗ  15انٗ دشٔف كًب ٚه: ٙ
E14 ، D13 ، C12 ، B11 ، A10

3

4

F15 ،

التحوٌل من ثنائً ( (2الى الثمانً( (8دون المرور بالنظام العشري مستخدما قاعدة ()3
(بنفصل كل  3اعداد مع بعض)
التحوٌل من ثنائً ( (2الى سادس عشر( (16دون المرور بالنظام العشري مستخدما قاعدة 4

(بنفصل كل  4اعداد مع بعض)

9

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

3

التحوٌل من ثنائً ( (2الى الثمانً( (8دون المرور بالنظام العشري مستخدما قاعدة ()3
(بنفصل كل  3اعداد مع بعض)
مثال :1جد قٌمة العدد  (1011101(2فً
النظام الثمانً مستخدما قاعدة  3ودون المرور
بالنظام العشري .
انذم َ( :فصم كم  3اػذاد يغ ثؼض)

مثال :1جد مكافىء  (10101110(2الى
النظام الثمانً مستخدما قاعدة  3ودون المرور
بالنظام العشري .
انذم َ( :فصم كم  3اػذاد يغ ثؼض)

سؤال عكسً التحوٌل من تمانً( (8الى ثنائً ( (2هنا العكس ( كل عدد نضع قٌمته من  3حانات

دٕل انؼذد  (67(8انٗ انُظبو انثُبئ ٙدٌٔ انًشٔس ثبنُظبو انؼشش٘

أكزت انؼذد

7

6

اعزجذل كم سلى ثًكبفئخ انثُبئٙ

4

التحوٌل من ثنائً ( (2الى سادس عشر( (16دون المرور بالنظام العشري مستخدما قاعدة 4

(بنفصل كل  4اعداد مع بعض)
11

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

مثال :2جد قٌمة العدد  (1010111110(2الى
النظام السادس عشر مستخدما قاعدة  4ودون
المرور بالنظام العشري .
انذم َ( :فصم كم  4اػذاد يغ ثؼض)

مثال :1حول العدد  (101001011(2الى
النظام السادس عشر مستخدما قاعدة  4ودون
المرور بالنظام العشري .
انذم َ( :فصم كم  4اػذاد يغ ثؼض)

اخش دبنخ

التحوٌل من ثنائً ( (2الى ثمانً )(8

هنا  )1باالول بحول من ثنائً) (2الى عشري( ( (10نضرب بـ )2

ٔنكٍ
يشٔسا ثبنُظبو انؼشش٘

و  )2من عشري( (10الى ثمانً ) ( (8بنقسم على )8
دٕل  (62)8يٍ ثًبَ ٙان ٙثُبئ ٙيشٔسا ثبنُظبو انؼشش٘  8 ( .ػاليبد)
باالول بحول من ثمانً) (8الى عشري((10
( نضرب بـ (8

ثانٌا بحول من عشري) (10الى ثنائً((2
( نقسم على (2

11

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

أكمل الجدول التالً بعد اجراء عملٌات التحوٌالت بٌن األنظمة
انُظبو انثُبئٙ
1011101
................

انُظبو انثًبَٙ
............
...........

انُظبو انغبدط ػشش
.........

(  4عالمات)
انُظبو انثُبئٙ
1010101
110010110100

انُظبو انثًبَٙ
(135)8
6264

انُظبو انغبدط ػشش

(5D)16
CB4

يب َبرج انزؼبثٛش انًُطمٛخ ( صخ او خطأ) انزبنٛخ :
(31)10 <= (19)8 )1
)D9)16 >= (225)10 )2
(170(10 < = (10101010)2 )3

انجٕاة  :خطأ
انجٕاة  :خطأ
انجٕاة :صذٛخ

ششح انذم اػالِ
(31)10 < =(19)81 .1

ششح فشع ة انغبثك فمظ نهزٕضٛخ :
ُْب نًب َمبسٌ ث ٍٛلًٛز ٍٛالصو ٚكَٕٕا يٍ َفظ انُٕع ايب ثُذٕنٓى انٗ ػشش٘
انُبرج  :صٕاة أ True
– ػشش٘ أ
ثًبَ – ٙثًبَٔ ٙاالعٓم رذٕٚم يٍ  (19)8انٗ ػشش٘ ثُضشة ثـ 8
8 1 * 1 + 80 * 9
8* 1 + 1 *9
8+ 9
( 17)10

(31)10 < = (17)10
انُبرج  :خطأ
انذم انًطهٕة فمظ

2
.2

)D9)16 >= (225)10

ُْب نًب َمبسٌ ث ٍٛلًٛز ٍٛالصو ٚكَٕٕا يٍ َفظ انُٕع ايب ثُذٕنٓى انٗ ػشش٘ – ػشش٘ أ
انُبرج  :خطأ
عبدط ػشش – عبدط ػشش ٔاالعٓم رذٕٚم يٍ  (D9)16انٗ ػشش٘ ثُضشة ثـ 16
161 * 13 + 160 * 9
= > (217)10
16 * 13 + 1 * 9
(225)10
208 + 9
خطأ
( 217)10
12

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

(170(10 < = (10101010)2 .33
انُبرج  :خطأ
(170)10 <= (170)10
صذٛخ
انجٕاة انًطهٕة فمظ
كهًخ (صذٛخ)
ٔانششح نهزٕضٛخ

ُْب نًب َمبسٌ ث ٍٛلًٛز ٍٛالصو ٚكَٕٕا يٍ َفظ انُٕع ايب ثُذٕنٓى انٗ ػشش٘ – ػشش٘ أ
ثُبئ – ٙثُبئٔ ٙاالعٓم رذٕٚم يٍ  (10101010)2انٗ ػشش٘ ثُضشة ثـ 2
أ طشٚمخ جًغ األٔصاٌ اعٓم ٔاعشع الَّ انًطهٕة انجٕاة انُٓبئ ٙفمظ فمظ
أصاٌ انخبَبد ثبالػذاد
انصذٛذخ

1

2

4

8

16

32

64

128

انؼذد انًطهٕة

0

1

0

1

0

1

0

1

انٗ طهجخ انزٕج ٙٓٛانجذد يبدح انشٚبضٛبد ( انفشع االدث:)ٙ
الٔل يشح ف ٙاالسدٌ افٓى انشٚبضٛبد ( انفشع االدث )ٙثطشٚمخ يًٛضح ٔسٔػخ ٔاعهٕة
يزطٕس نؼًهٛخ انششح ٔرٕصٛم انًؼهٕيخ ثضيٍ لٛبع ٙيٍ خالل دٔعٛخ انشٚبضٛبد نالعزبر
سائذ اثٕ شٓبة انًًٛضح جذا...رذزٕ٘ ػهٗ ششح ثطشٚمخ سائؼخ ٔيزطٕسح ٔفٓٛب دم اعئهخ
انٕصاسح كبيهخ يٍ  2008انٗ  + 2018دم اعئهخ انكزبة ٔاالَشطخ ٔأعئهخ دنٛم انًؼهى
.....رطهت انذٔعٛخ يٍ يٕلغ االٔائم ٔ www.awa2el.netيٍ اغهت انًكزجبد
....نالعزفغبس ٔانزغجٛم انخصٕص.. ٙساعم االعزبر سائذ اثٕ شٓبة ػهٗ سلى انٕارظ اة
انزبن0786222737 :ٙ

13

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

انؼًهٛبد انذغبثٛخ ف ٙانُظبو انثُبئٙ

 +انجًغ

* انضشة
 -انطشح

ف ٙانجًغ ٔ +انضشة * يش يٓى رشرٛت االػذاد فٕق أ رذذ الَّ ثبالخش ثٛطهغ َفظ انجٕاة نكٍ ف ٙانطشح( )-الصو َزمٛذ
دغت انًطهٕة ف ٙانغؤال
1

انجًغ:

1
0

 2 ْٙ ( 10 = 1+1 ، 0 = 0+1 ، 1= 1+0 ، 0 =0+0ػٍ طشٚك جًغ االٔصاٌ )

انجًغ

(رمشأ)

انُبرج

1+1

10

0

انؼذد
انًذًٕل
1

انُبرج
ثبالصم
2

1+1+1

11

1

1

3

0

10

4

100 1+1+1+1

14

2
0

انُبرج ػٍ طشٚك جًغ االٔصاٌ
1
0

2
1

4

8

1
1

2
1

4

8

1
0

2
0

4
1

8

4
1

8

أعئهخ يمزشدخ  +يكثف (ػهٕو انذبعٕة)ٔرغطٛخ نهًبدح كبيهخ
يمزشح
اػذاد األعزبر انًزًٛض  :سائذ أثٕ شٓبة يذسط يبدح انذبعٕة ػهٕو انذبعٕة
ٔانشٚبضٛبد ( االدث0786222737 )ٙ

2

انضشة *

 )1رُفز فمظ ػهٗ ػذد ٍٚصذٛذ ٍٛػبالكثش  3أػذاد
0=0-1 ، 0=0*0 )2

0=1*0 ،

1=1*1 ،
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يثبل ٚذزٕ٘ ػهٗ ػًهٛخ جًغ  100 = 1+1+1+1انُبرج ٔ 0انجبل0 ٙانؼذد انًذًٕل) 10

ٔصاسح شزٕ٘ 2018
يثبل( )2أ) جذ َبرج انضشة نهؼذد(111(2 ٔ (111(2 ٍٚ
ة) ربكذ يٍ انذم ثبعزخذاو انُظبو انؼشش٘
دم أ  :طجك لٕاػذ انضشة كبالر: ٙ
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* 1
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انطشح -

1=0-1 ، 0=1-1

دم ة  :انزبكذ يٍ انذم ثبعزخذاو انُظبو انؼشش٘
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* 7
(49)10

1

1

( ارا كبٌ انًطشٔح ألم يٍ انًشٔح يُّ ) ٔارا كبٌ انؼكظ الٕٚجذ َبرج
0=0-0 ،

َ ( 1 = 1-0 ،غزهف  1يٍ انخبَخ انزبنٛخ)

ُْب ضشٔس٘ جذا اػشف يٍ انؼذد انًطشٔح ٔي ٍٛانؼذد انًطشٔح يُّ اَزجّ نهغؤال ارا سرجزٓى غهظ دهك ثٛكٌٕ غهظ
)2

ٔنذُٚب دبنز )1 : ٍٛاطشح انؼذد كزا (رذذ)يٍ انؼذد كزا(فٕق)
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رذذ

عؤال  :اطشح  (30)10يٍ (64)10

فٕق

يغزخذيب انُظبو انثُبئ. ٙ

انذم  :ثبالٔل الصو أدٕل انؼذد ٍٚيٍ ػشش٘ انٗ ثُبئ ٙثى اجذ ػًهٛخ انطشح دغت انزشرٛت ان ٙأػطبَ ٙاٚبِ
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أيثهخ ػهٗ اٚجبد انُبرج انُٓبئ ٙفمظ نؼًهٛخ انجًغ +

أيثهخ ػهٗ اٚجبد انُبرج انُٓبئ ٙفمظ نؼًهٛخ انطشح -

أيثهخ ػهٗ اٚجبد انُبرج انُٓبئ ٙفمظ نؼًهٛخ انضشة *

نهاية الىحذة االولى
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