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 الوحدة االوىل

 أنظمة العد

 
  

 

  

 

  

 

  

 

 

 :مقدمة في انظمة العد الفصل االول

 التحويالت العددية : الفصل الثاني

 

 العمليات الحسابية في النظام الثنائي : الفصل الثالث

 

 اسئلة الفصول والوحدة 
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 ؟النظام العددي سؤال :ما هو 

بمجموعة من العالقات وفق اسس وقواعد   بعضهامرتبطة  مع  قد تكون ارقام او حروف من الرموز هو مجموعة 

 . لتشكل االعداد ذات المعاني الواضحة واالستخدامات المتعددة معينة

 ما سبب اختالف اسماء انظمة العد ؟سؤال : 

 بسبب اختالف عدد الرموز المسموح استخدامها في كل نظام 

 ترتبط الرموز بمجموعة من العالقات وفق اسس وقواعد ؟ /علل سؤال : 

 لتشكل االعداد ذات المعاني الواضحة واالستخدامات المتعددة 

 سؤال  : كيف يمكننا ان نميز بين انظمة  العد ؟

 عن طريق اضافة اساس النظام بشكل مصغر في اخر العدد من اليمين 

 في حال عدم وجود رمز على يمين العدد فهو يعد نظام عشري :مالحظة

 امثلة..

3498 10(3498) 2(1101101) 8(7345) 16A32657)) 

 سادس عشرنظام  ثمانينظام  ثنائينظام  عشرينظام  عشرينظام 
 

 سؤال:  ما هو اساس النظام ؟

 وز المستخدمة لتمثيل االعداد في النظام عدد الرمهو 

 

انظمة العد

النظام العشري

اساسه 

10

رموزه 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

النظام الثنائي

اساسه

2

رموزه

0,1

النظام الثماني

اساسه 

8

رموزه 
0,1,2,3,4,5,6,7

النظام السادس عشر

اساسه

16

رموزه 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

A,B,C,D,E,F

 مقدمة يف انظمة العد                             الفصل االول:                                               
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 مفاهيم مهمة :

 : رمز واحد من الرموز االساسية للنظام يستخدم للتعبير عن العدد الذي يحتل خانة ) منزلة واحدة ( الرقم

 : المقدار الذي يمثل برقم واحد او اكثر او ) منزلة واحدة او اكثر  ( العدد

 التالي  يمثل توضيح للرقم والعدد الجدول. .مثال

 عدد رقم  

32  √ 

4 √ √ 

2 √ √ 

287  √ 
 

 كل رقم هو عدد وليس كل عدد رقم ؟  /:علل سؤال

  275مثلاكثر  منزلة او العدد يتكون من اما   7الرقم يمثل بمنزلة واحدة مثل  الن

 جميع االنظمة تعد انظمة موضعية ...مالحظة

 سؤال  : ما المقصود بالنظام الموضعي ؟

يقع فيها ذلك الرقم داخل العدد مما يعني ان قيمة د على الخانة او المنزلة التي ماي ان القيمة الحقيقة للرقم تعت

 الرقم تختلف باختالف موقعه داخل العدد .

 االتية: القاعدةنطبق في النظام العشري  العددلحساب قيمة 

 ضرب كل رقم بالوزن المخصص للخانة)المنزلة( التي يقع فيها الرقم داخل العدد. مجموع حاصلقيمة العدد = 

 حيث:

 الخانة ترتيبالخانة)المنزلة( =  )اساس نظام العد(وزن 

 الخ 2,1,4.…ب الخانات من اليمين الى اليسار تصاعديا يرتت يتمو

 الخانة االولى          الخانة الثانية           الخانة الثالثة           الخانة الرابعة  ملخص اوزان الخانات :

 32 22 12 02 النظام الثنائي

1 2 4 8 
 

 310 210 110 010 النظام العشري

1 10 100 1000 
 

 38 28 18 08 النظام الثماني

1 8 64 512 
 

 316 216 116 016 النظام السادس عشر

1 16 256 4096 
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 نظام العشريالاوال : 

  اكثر انظمة العد استعماال                                          

 يعتبر نظام عد موضعي 

 ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9يتكون من عشرة رموز            ) 

  (  10) اساس النظام العشري 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  يمكن استخدام النظام العشري داخل الحاسوب ؟ سؤال : علل / ال

والنظام الثنائي الذي الن بناء الحاسوب يعتمد على ماليين الدارات الكهربائية والتي تكون اما مغلقة او مفتوحة 

يمثل دارة  1يمثل دارة كهربائية مفتوحة والرمز  0هو القادر على تمثيل هذه الحالة فالرمز  0,1يتكون من رمزين 

  .كهربائية مغلقة

 

 في النظام العشري  7469سؤال: جد قيمة العدد 

 ...الخ 2,1,0نرتب الخانات من اليمين الى اليسار تصاعديا من 

 0      1      2     3ترتيب الخانات         

 9       6     4      7الــــعــــــــدد           

 نطبق القاعدة: ضرب الرقم بوزن الخانة..

 =X  9  0X   6   +  10  1X  4  +  10  2X  7  +     10  310 

 =1000   X  7   +   100  X  4   +   10  X   6   +     1  X   9 

  =7000  +           400    +            60    +             9 

=10(7469) 

 

 في النظام العشري  346سؤال: تصور قيمة العدد 

 ...الخ 2,1,0نرتب الخانات من اليمين الى اليسار تصاعديا من 

 0      1      2      ترتيب الخانات         

 6       4     3       الــــعــــــــدد           

 نطبق القاعدة: ضرب الرقم بوزن الخانة..

=6  X   010     +4  X   110 +    3  X  210 

=6  X   1      +4   X   10  +       3 X  100 

=6               +40            +   300 

=10(346)    

 العشريفي النظام  5706قيمة العدد تمرين.. جد  العشريفي النظام  879قيمة العدد تمرين.. تصور 
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 النظام الثنائي ثانيا : 

  يعتبر نظام عد موضعي 

  ويسمى كل منهما رقما ثنائيا    ( 0 , 1 )يتكون من رمزين فقط( Bit )   

 الرمزين بخانه واحدة فقط  من  يتم تمثيل اي(BIT) 

  2اساسه  

  ؟   Bitسؤال : عرف 

 هي الخانة ) المنزلة ( التي يحتلها الرمز داخل العدد الثنائي 

 ؟ النظام الثنائي اسهل استخداما داخل الحاسوبسؤال : علل / 

والنظام الثنائي الذي الن بناء الحاسوب يعتمد على ماليين الدارات الكهربائية والتي تكون اما مغلقة او مفتوحة 

يمثل دارة  1يمثل دارة كهربائية مفتوحة والرمز  0هو القادر على تمثيل هذه الحالة فالرمز  0,1يتكون من رمزين 

  .كهربائية مغلقة

 السادس عشر والنظامالثماني  : النظاماثالث

 ؟ ما اهمية استخدام النظامين الثماني والسادس عشر في الحاسوبسؤال : 

ان تخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة باستخدام النظام الثنائي يتطلب قراءة سالسل طويلة من االرقام 

مبرمجين استخدام ( لذا كان البد من استخدام النظامين الثماني والسادس عشر لتسهل على ال0,1الثنائية )

 الحاسوب.

 .                  .النظام الثماني1

              يعتبر من انظمة العد الموضعية 

  8اساسه       

  ( 0,1,2,3,4,5,6,7يتكون من ثمانية رموز)  

  النظام السادس عشر.2

  يعتبر من انظمة العد الموضعية     

  16اساسه  

 يتكون من ستة عشر رمزا   

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

      

 

في نظام السادس عشر وما  الرموزالحظ  *

 :يكافئها بالنظام العشري

ما يكافئه بالنظام  الرمز
 العشري

A 10 

B 11 

C 12 
D 13 

E 14 
F 15 
 

 

 النظام الثنائي النظام العشري

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 
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 مالحظات ..

 10قوى االساس .تمثل االعداد بالنظام العشري بوساطة 1

 2قوى االساس . تمثل االعداد بالنظام الثنائي بوساطة 2

 8قوى االساس . تمثل االعداد بالنظام الثماني بوساطة 7

 16قوى االساس . تمثل االعداد بالنظام السادس عشر بوساطة 0

 يشتركان بجميع االنظمة 0,1العددين .5

 استخدمه الصينيون. العد الثاني عشراستخدمه البابليون و نظام  العد الستيني.هناك انظمة اخرى مثل نظام 9

 .اضافوا الصفر لالرقام.العرب برعوا في مجال انظمة العد حيث اخذوا عن الهنود فكرة االعداد و 3

 ( تسمى االرقام العربية.0,1,2,3,4,5,6,7.8.9واصبحت االرقام ) 

 سؤال: اكمل الجدول االتي

 ي اليه العددالنظام الذي ينتم العدد

 النظام العشري,النظام السادس عشر 95

3DE7 النظام السادس عشر 

 النظام العشري,النظام الثماني,النظام السادس عشر 417

 النظام العشري,النظام السادس عشر 4768

 النظام الثنائي,النظام العشري,النظام الثماني,النظام السادس عشر 1011

3 ................................................. 

108 ................................................. 

F16 ................................................... 

19 ................................................... 

12 ................................................... 

10 ................................................... 

 :تنتمي لكل من االنظمة التالية سؤال: اعط مثالين على اعداد

  النظام الثنائي
 

  النظام العشري
 

  ائيالنظام الثم
 

  النظام السادس عشر
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 العشريلعد املختلفة اىل النظام اوال:التحويل من انظمة ا

 يتم التحويل من اي نظام الى النظام العشري باتباع الخطوات االتية:

  الخ2,1,0نرتب خانات )منازل( العدد من اليمين الى اليسار تصاعديا .... 

 ترتيب الخانةاساس النظام  ×=الرقم          قيمة الرقم في الخانة 

  الخاناتفي كل  االرقامكل  =مجموع قيم في النظام العشري قيمة العددثم نحسب 

  

  في النظام العشري  ((21001العدد  مكافئسؤال :جد 

 الحل:

 نرتب خانات العدد

 0           1          2           3         ترتيب الخانات                 

       1           0          0           1الــــعـــــــــدد                  

 ائيتماد على اساس النظام الثنباالع القاعدةنطبق 

                2(1001)    =  1   ×  00   +   2  × 12   0  + × 22    1  + ×32  

                                =8  ×  1    +   4  ×  0   +   2  ×  0   +     1  ×   1 

                               =8    +          0     +          0     +            1     

                                =10(9)  

 (9)10 يكافئ (1011)2اذن  

 

 

 

 

 

 

 الى النظام العشري (11011)2تمرين.. حول العدد 

 

 

 ..معلومة

=1                         0N 

=N                        1N 

 التحويالت العددية                           :الثانيالفصل                                                
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  في النظام العشري  (7314(8سؤال :جد مكافئ العدد 

 نرتب خانات العددالحل:        

 0           1          2           3         ترتيب الخانات                                 

       4           1          3           7الــــعـــــــــدد                                  

 الثمانيباالعتماد على اساس النظام  نطبق القاعدة

                                    8)7314(     = 4   ×  01   +   8  × 13  +  8 × 28      7  +  ×38  

                                                   =512  ×  7    +   64  ×  3   +   8  ×  1   +      1  ×   4 

                                                   =3584    +        192     +         8     +            4     

                                                    =10)3788(  

 )3788(10يكافئ  )7314(8اذن                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34   >  (111001)2تمرين.. هل  

 

 270   <  (236)8تمرين.. هل   الى النظام العشري (427)8تمرين.. حول العدد 
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  في النظام العشري  (9A2(16سؤال :جد مكافئ العدد 

 الحل:        نرتب خانات العدد

 0           1          2                     ترتيب الخانات                                 

       A          2           9            الــــعـــــــــدد                                  

 باالعتماد على اساس النظام السادس عشر نطبق القاعدة

                           16)9A2(      =        9  × 02  +  16 × 1A  +       16 ×216  

                                            =256  ×  10    +     16  ×  2   +   1  ×  9          

                                            =         2560     +         32       +            9          

                                                =10)2601(                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى النظام العشري (B2)16تمرين.. حول العدد 

 450   >  (450)16تمرين.. هل  
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 اىل باقي االنظمة من  النظام العشري ثانيا: التحويل

 نقوم بالخطوات االتية:

  التحويل اليه قسمة صحيحة لنحصل على ناتج القسمة نقسم العدد العشري على اساس النظام المطلوب

 والباقي.

 فنتوقف نستمر بالقسمة حتى يصبح الناتج صفر او قيمة البسط اقل من المقام 

 تكون هي ناتج التحويل. باقي القسمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في النظام الثنائي  (19)10سؤال: جد قيمة العدد 

 الحل:

 1       2       4       9      19عملية القسمة       

 

     

    0       1       2       4      9ناتج القسمة          

 1       0       0    1            1      الـــباقـــي       

 

  (10011)2= (19)10إذن 

 

2   

 

2   

 

2   

 

2   

 

2   

 في النظام الثنائي  )49(10: جد قيمة العدد تمرين

 الحل:

 

 

 

 في النظام الثنائي  )90(10: جد قيمة العدد تمرين
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 نمط مقترح: أكمل الجدول االتي

 نظام السادس عشر النظام الثماني النظام الثنائي النظام العشري

98 ....................... ..................... 62 

................... 1001011 113 ...................... 

441 ....................... 671 ...................... 

……………. 11100110 ...................... E6 

 

 

 

 

 الثمانيفي النظام   )76(10سؤال: جد قيمة العدد 

 الحل:

         1       9      76عملية القسمة       

 

       0       1      9ناتج القسمة          

         1    1            4      الـــباقـــي       

 

  (114)8= (76)10إذن 

 الثمانيفي النظام   )44(10: جد قيمة العدد تمرين

 الحل:

 

8  

 

8  

 

8  

 السادس عشرفي النظام   )65(10سؤال: جد قيمة العدد 

 الحل:

                 4      65عملية القسمة       

 

         0      4ناتج القسمة          

              4            1      الـــباقـــي       

 

  (41)16= (65)10إذن 

 

16  

 

16  

 : تمرين

 السادس عشرفي النظام   )90(10جد قيمة العدد 

 الحل:

   



 4336969770أ.معيقل خليفات 

13                                                                                                                                                  
  

 بني االنظمة الثنائي والثماني والسادس عشر ثالثا: التحويل

 الثنائي الى الثماني وبالعكسأ. التحويل من النظام 

 يتم التحويل من النظام الثنائي الى النظام الثماني حسب القاعدة االتية:

 .قسم العدد الثنائي الى مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من ثالثة ارقام بدءا من يمين العدد 

 ي المجموعة االخيرة على اليسار اذا كانت غير مكتملة لتصبح مكونة من ثالثة ارقامنضيف صفر ف 

 يكافئها بالنظام الثماني. استبدل كل مجموعة بما 

 

 

 

 

 

 

 

 كما يلي: الثنائييتم التحويل من النظام الثماني الى النظام 

  في النظام الثنائي. يكافئهبما  الثمانياستبدل كل رقم من ارقام النظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى النظام الثماني (10111011)2سؤال: حول العدد 

 نقسم العدد الى مجموعات كل مجموعة ثالثة ارقام

   1 0  1 1 1 0 1 1                                         

 

                                  411   111  414 

 2      3      7            نستبدل كل مجموعة بالرقم

                  لها في النظام الثماني المكافئ 

 (273)8= (10111011)2اذن        

 

 في النظام الثماني (11110101)2جد قيمة العدد  . تمرين.

 

 الى النظام الثنائي (564)8سؤال: حول العدد 

 5      9      0اكتب العدد                    

 

        141  114    100                نستبدل كل رقم

              بمكافئه الثنائي 

 (101110100)2= (564)8اذن        

 

 الثنائيفي النظام  )317(8جد قيمة العدد  . تمرين.
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 من النظام الثنائي الى النظام السادس عشر وبالعكسب. التحويل 

 حسب القاعدة االتية: السادس عشريتم التحويل من النظام الثنائي الى النظام 

  ارقام بدءا من يمين العدد. اربعةقسم العدد الثنائي الى مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من 

  ارقام اربعةنضيف صفر في المجموعة االخيرة على اليسار اذا كانت غير مكتملة لتصبح مكونة من 

 .استبدل كل مجموعة بما يكافئها بالنظام السادس عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما يلي: الثنائيالى النظام  السادس عشريتم التحويل من النظام 

  في النظام الثنائي. يكافئهبما  السادس عشراستبدل كل رقم من ارقام النظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى النظام السادس عشر 2(10101110)حول العدد سؤال:

 ارقامنقسم العدد الى مجموعات كل مجموعة اربعة 

1110                                        1414    

 

                                   10       14            

            E         A        نستبدل كل مجموعة بالرقم

                  لها في النظام الثماني المكافئ 

 (AE)16= )10101110(2اذن        

 

في النظام  )101011111(2جد قيمة العدد  . تمرين.

 السادس عشر

 

 الى النظام الثنائي (4A8)16سؤال: حول العدد 

 A      0        6اكتب العدد                   

 

        4144  1414      1000            نستبدل كل رقم

              بمكافئه الثنائي 

 2(010010101000)= (4A8)16اذن        

 

 الثنائيفي النظام  )9FB(16جد قيمة العدد  . تمرين.
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 سؤال : علل / تنفيذ العمليات الحسابية في النظام الثنائي اسهل من تنفيذ العمليات في النظام العشري ؟

 2واساسه   ( 0 , 1 )الن النظام الثنائي يتكون من رقمين فقط 

 عملية الجمع.1

 :عند تنفيذ عملية الجمع في النظام الثنائي نتبع القواعد االتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4+4=4 

4+1=1 

1+4=1 

 1ويحمل  4( حيث يوضع وتقرأ اثنين)   14=1+1

 1ويحمل   1=1+1+1

 14ويحمل  4=1+1+1+1

 تعلم..

عند تنفيذ الجمع والطرح يتم التأكد من تساوي 

المنازل للعددين وذلك بإضافة اصفار على يسار 

 العدد ذي المنازل االقل

 (1000)2+  (11110)2سؤال : جد ناتج جمع العددين 

  1 1      المحمول

للتأكد: التحقق 
من الحل في 
 النظام العشري

 

 6         4 1 4 4 4  االولالعدد 

 74 +     1 1 1 1 4 + الثانيالعدد 

 
 النتيجة

  

4 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 
 
 
 

 

4 

 

1 

     

76 

 (110111)2 (101101) +2سؤال : جد ناتج جمع العددين 

 1 1 1 1 1 1   المحمول

للتأكد: التحقق 
من الحل في 
 النظام العشري

 

 55     1 1 4 1 1 1  االولالعدد 

 05 +    1 4 1 1 4 1 + الثانيالعدد 

 
 النتيجة

  

4 

 

 

4 

 

 

1 

 
 
 

 

4 

 
 
 
 

 

4 

 

1 

 

1 

    

144 

 (11111011)2 (100001) +2ناتج جمع  جد  تمرين.

 

 في المعادلة االتية x. جد قيمة تمرين.

            2+ (1110010) 2X=(1111111) 

 

 العمليات احلسابية يف النظام الثنائي                           :الثالثالفصل                                                
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 عملية الطرح.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4-4=4 

1-4=1 

 من الخانة التالية( 1)نستلف  1=4-1

1-1=4        

  

  

 تذكر..     

.يكون العدد المطروح اقل من العدد المطروح منه 

تالف تشبه ما تعلمته في النظام العشري.عملية اإلس 

ستالف من الخانة التالية تصبح الخانة قيمتها عند اإل

 ونجري عملية الطرح. وتقرأ اثنين (10)2

 

 (110111)2 - (101101)2سؤال : جد ناتج طرح العددين 

          

 14         المستلف
 
4 

 

      

للتأكد: التحقق 
من الحل في 
 النظام العشري

 

 55     1 1 4 1 1 1  االولالعدد 

 05 -    1 4 1 1 4 1 - الثانيالعدد 

 
 النتيجة

  
4 

 

 
1 

 

 
4 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
4 

 
4 

 
   

    

14 

  (110010)2  من  (11001)2سؤال : جد ناتج طرح 

      14    

      4 4   14      4 14  المستلف

للتأكد: التحقق 
من الحل في 
 النظام العشري

 
العدد 
 االول

 4 1 4 4 1 1     54 

العدد 
 الثاني

- 1 4 4 1 1 4    - 25 

 
 النتيجة

  
1 

 

 
4 

 

 
4 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
4 

 
   

    

25 

 (11111011)2 - (1000001)2ناتج طرح  جد  تمرين.

 

 في المعادلة االتية x. جد قيمة تمرين.

            2(0011) - 2X=(1010) 

 

 (11111011)2 - (100001)2ناتج جمع  جد  تمرين.

 

 في المعادلة االتية x. جد قيمة تمرين.

            2(1110010) - 2X=(1111111) 
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 عملية الضرب.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4×4=4 

1×4=4 

4×1=4  

1×1=1        

  

  

 تذكر..     

 المطلوب فقط ضرب عددين يتكون كل منها من ثالث

 خانات على االكثر

 عملية الضرب تشبه ما تعلمته بضرب االعداد

 العشرية

 

 

 (110)2 ×(101)2سؤال : جد ناتج ضرب العددين 

 5              1 4 1  االولالعدد 

 9 ×             1 1 4 × الثانيالعدد 

 

 
  

4 

 

 
4 

 

 
4 

 

   
 

             

74 

   1 4 1        

 +     1 4 1       

       1 1 1 1 4  النتيجة

 

 (101)2 ×(100)2سؤال : جد ناتج ضرب العددين 

 0              1 4 4  االولالعدد 

 5 ×             1 4 1 × الثانيالعدد 

 

 
  

4 

 

 
4 

 

 
1 

 

   
 

             

24 

   4 4 4        

 +     4 4 1       

       1 4 1 4 4  النتيجة

 

 (101)2 ×(111)2ناتج ضرب  جد  تمرين.

 

 في المعادلة االتية x. جد قيمة تمرين.

            2(100)× 2X=(010) 
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 ناتج العملية االتية  جد  تمرين.

      114   

×   111 

 ناتج العملية االتية  جد  تمرين.

      111   

×    111 
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 الوحدة الثانية
 الذكاء االصطناعي

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول: الذكاء االصطناعي وتطبيقاته

 

 الفصل الثاني : خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي

 
  والوحدة الفصول اس ئةل
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 اوال :مفهوم الذكاء االصطناعي

 سؤال : لماذا لجأ االنسان الى دراسة وايجاد نماذج حاسوبية تحاكي قدرة العقل البشري على التفكير ؟

بسبب تطور العالم الرقمي والحاسوب في عصرنا الحاضر فاصبح من الضروري مجاراة هذا التطور واالستفادة منه 
 اليجاد الحلول التي تناسب اعقد المشكالت 

سؤال : علل / شرع الخبراء في دراسة القدرات العقلية لالنسان وكيفية تفكيره ومحاولة محاكاتها عن 
 طريق الحاسوب ؟

 اج بعض صفات الذكاء من قبل االلة في ما يعرف بالذكاء االصطناعي إلنت

 سؤال: عرف الذكاء االصطناعي؟

تص بتصميم وتمثيل وبرمجة نماذج حاسوبية في مجاالت الحياة المختلفة تحاكي هو علم من علوم الحاسوب يخ 

 . في عمليها  طريقة تفكير االنسان وردود افعاله في مواقف معينة

 ى ماذا اعتمدت قوانين الذكاء االصطناعي ؟سؤال : عل

 اعتمدت على دراسة خصائص الذكاء االنساني ومحاكاة بعض عناصره .

 سؤال : ما هي ابحاث الذكاء االصطناعي ؟

 هي محاوالت الكتشاف مظاهر الذكاء االنساني التي يمكن محاكاتها اليا ووصفها .

 االصطناعي ؟سؤال : عدد المنهجيات التي يقوم عليها الذكاء 

 .التصرف منطقيا 4           .التفكير منطقيا3    .التصرف كاإلنسان 2    .التفكير كاإلنسان   1

 سؤال : ما هي البصمة التي وضعها االن تورينغ في علم الذكاء االصطناعي ؟

 ما دور العالم االن تورينغ في علم الذكاء االصطناعي؟ او

م   يقوم هذا االختبار عن طريق مجموعة من االشخاص المحكمين 1950عام  قام االن تورينغ بتصميم اختبارا

% من المحكمين  30بتوجيه مجموعة من االسئلة الكتابية الى برنامج حاسوبي مدة زمنية محددة فإذا لم يستطع 

برنامج ذكي أو  تمييز أن من يقوم باإلجابة ) إنسان أم برنامج ( فإن البرنامج يكون قد نجح باالختبار ويوصف بأنه
 أن الحاسوب مفكر.

 سؤال : كم نسبة المحكمين التي يجب ان تكون ليوصف البرنامج مفكر في اختبار تورينغ ؟ 

 %  30النسبة هي 

 سؤال : ما هو البرنامج الذي تمكن من اجتياز اختبار تورينغ ؟

 برنامج يدعى يوجين غوستمان 

 غوستمان من اجتياز اختبار تورينغ؟سؤال : في اي عام تمكن برنامج يوجين 

 م 2014عام 

 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته                 الفصل االول:                                                        
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 سؤال : ما هو برنامج يوجين غوستمان ؟

 عرف برنامج يوجين غوستمان ؟او 

% من محاوريه مدة خمس دقائق ولم يميزوا  33عاما استطاع أن يخدع  13هو برنامج لطفل من اوكرانيا عمره 

 أنه برنامج بل ظنوا أنه انسان .

 منية التي تمكن برنامج يوجين غوستمان بخداع محاوريه ؟سؤال : كم المدة الز

 دقائق  5

 سؤال : كم نسبة االشخاص المحكمين الذي استطاع يوجين غوستمان ان يخدعهم ؟ 

33  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال : عدد اهداف الذكاء االصطناعي ؟

 على التعلم واالدارة وتقدم النصيحة لمستخدميها . إنشاء انظمة خبيرة تظهر تصرفا ذكيا قادرة .1
 تطبيق الذكاء االنساني في االلة . .2
 برمجة اآلالت لتصبح قادرة على معالجة المعلومات بشكل متواز . .3

 سؤال : كيف يمكن تطبيق الذكاء االصطناعي في االلة ؟

 عن طريق انشاء انظمة تحاكي تفكير وتعلم وتصرف االنسان .

 اقرب طريقة الى طريقة تفكير االنسان عن حل المشكالت ؟ سؤال : ما هي

 .حيث يتم تنفيذ اكثر من امر في وقت واحد اثناء حل المسائلعن طريق معالجة المعلومات بشكل متواز 

 قادرة على معالجة المعلومات بشكل متواز ؟ لتصبح سؤال : ماذا نعني بان يتم برمجة اآلالت

 . المسائل وبالتالي تكون قريبة من طريقة تفكير االنسانتنفيذ أكثر من أمر في وقت واحد اثناء حل  اي

 سؤال : عدد اللغات الخاصة بالذكاء االصطناعي ؟

 , لغة معالجة اللوائح .  Lispلغة البرمجة لْسب .1

  , لغة البرمجة بالمنطق .   Prologلغة البرمجة برولوغ  .2          

  

واجهة 

برنامج 

يوجين 

 غوستمان
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 : تختلف برامج الذكاء االصطناعي عن البرامج التقليدية في عدة نواح  , عددها ؟ سؤال

 ما هي مميزات برامج الذكاء االصطناعي ؟او 

 .التمثيل الرمزي 2.تمثيل المعرفة                                       1

 .التخطيط 4.القدرة على التعلم او تعلم االلة                     3

 .التعامل مع البيانات غير المكتملة او غير المؤكدة 5

 سؤال : في الذكاء االصطناعي ماذا نعني بتمثيل المعرفة ؟

 يعني تنظيم وترميز وتخزين المعرفة الى ما هو موجود في الذاكرة 

 سؤال : ماذا يتطلب بناء برامج الذكاء االصطناعي ؟

 . الربط بين المعارف المتوافرة والنتائجكميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين و

 سؤال : في الذكاء االصطناعي ماذا نعني بالتمثيل الرمزي ؟

تتعامل برامج الذكاء االصطناعي مع البيانات الرمزية التي تعبر عن المعلومات بدال من البيانات الرقمية عن 
 طريق عمليات المقارنة المنطقية  والتحليل .

 البيانات الرمزية والبيانات الرقمية ؟ سؤال : ما الفرق بين

 البيانات الرمزية هي البيانات الممثلة باالرقام والحروف والرموز 

 البيانات الرقمية هي البيانات الممثلة بالنظام الثنائي 

 سؤال : القدرة على التعلم او تعلم االلة من مميزات الذكاء االصطناعي ماذا نعني بذلك ؟

 الذكاء االصطناعي على التعلم اليا عن طريق الخبرة المخزنة داخله ومن االمثلة على ذلك :يعني قدرة برنامج 

  قدرته على ايجاد نمط معين عن طريق عدد المدخالت 
  تصنيف عنصر الى فئة معينة بعد تعرفه عددا من العناصر المشابهة 

 سؤال : التخطيط من مميزات الذكاء االصطناعي , وضح ذلك ؟

برنامج الذكاء االصطناعي على وضع اهداف والعمل على تحقيقها والقدرة على تغير الخطة إذا يعني قدرة 
 اقتضت الحاجة الى ذلك .

 سؤال : من مميزات الذكاء االصطناعي  التعامل مع البيانات غير المكتملة او غير المؤكدة , اشرح ذلك ؟

ة حتى لو كانت المعلومات لديها غير مكتملة او يعني قدرة برامج الذكاء االصطناعي على اعطاء حلول مقبول
غير مؤكدة ومثال على ذلك : قدرة برنامج تشخيص امراض على اعطاء تشخيص لحالة مرضية طارئة من 

 دون الحصول على نتائج التحاليل الطبية كاملة.

 سؤال : ما هي تطبيقات الذكاء االصطناعي ؟

 . االنظمة الخبيرة 2              .الروبوت الذكي                          1

 . معالج اللغات الطبيعية4.الشبكات العصبية                                      3

 . انظمة تمييز االصوات 6.االنظمة البصرية                                      5

 االلعاب .انظمة 8مة تمييز خط اليد                                  .انظ7
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 ثانيا : علم الروبوت

 سؤال : من اين اتى مصطلح روبوت ؟

ية للكاتب لكلمة التي ظهرت الول مره في مسرحاتى من االدب ولم يكن لعلم الحاسوب اي عالقه بايجاد ا
من ذلك التاريخ في خيال العلماء  اآلالتم وانتشرت فكرة  1920المسرحي التشيكي كارل تشابيك في عام 

وافالم الخيال العلمي وقدمت تصورات لسيطرة االالت والروبوت على حياة االنسان وبذلك فتح المجال للعلماء 
 البتكار وتصميم الكثير من االالت.

 مصطلح روبوت ؟ اصلسؤال : ما 

الجباري او السخره التي ظهرت في وتعني العمل ا  ( Robota)هي كلمة اشتقت من الكلمة التشيكية روبوتا 

 م وتعني العمل االجباري. 1920المسرحي كارل تشابيك عام  مسرحية الكاتب

 سؤال :  عرف الروبوت ؟

اصة للقيام بالعديد من االعمال الخطرة والشاقة هو اله الكتروميكانيكية تبرمج بوساطة برامج حاسوبية خ
 والدقيقة .

 سؤال : ما هو علم الروبوت ؟ 

تقنيات الذكاء وهو من اكثر ,هو العلم الذي يهتم بتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات لتتفاعل مع البيئة المحيطة 
 االصطناعي تقدما من حيث التطبيقات التي تقدم حلوال للمشكالت.

 سؤال : ما الهدف من برمجة الروبوت بوساطة برامج حاسوبية خاصة؟

 رة والشاقة والدقيقة وذلك للقيام بالعديد من االعمال الخط

 سؤال : اذكر تسلسل تاريخ نشأة علم الروبوت؟

 .بدأت فكرت الربوت في العصور القديمة قبل الميالد من خالل تصميم االت اطلق عليها االت ذاتية الحركة.1

ة الحيل في القرن الثاني عشر والثالث عشر للميالد قام العالم المسلم الملقب بـ )الجزري( وصاحب كتاب )معرف.2

 الهندسية ( بتصميم ساعات مائية واالت اخرى وانتاجها مثل الة لغسل اليدين تقدم الصابون والمناشف اليا لمستخدمها. 

.في القرن التاسع عشر تم ابتكار دمى الية في اليابان قادرة على تقديم الشاي او اطالق السهام او الطالء 3

 وتدعى )العاب كاراكوري(.

ستينيات القرن الماضي ظهر مصطلح الذكاء االصطناعي وصمم اول نظام خبير لحل .في خمسينيات و4

 مشكالت رياضية صعبة كما صمم اول ذراع روبوت في الصناعة.

م ظهر الجيل الجديد من الروبوتات التي تشبه في تصميمها جسم االنسان واطلق عليها  2000.منذ عام 5

 ن قبل وكالة ناسا.االنسان االلي استخدمت في ابحاث الفضاء م

 سؤال: اذكر صفات الروبوت؟

 .االستجابة وردة الفعل3.التخطيط والمعالجة     2. االستشعار    1

 مالحظة: يمثل الشكل صفات الة الروبوت

 

 

   استجابة تخطيط ومعالجة      + استشعار       + الروبوت =
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 ؟وضح صفات الروبوت االتيةاو     سؤال : ما المقصود بكل مما يلي:

 :ويمثل المدخالت كاستشعار الحرارة او الضوء او االجسام المحيطة. الستشعار.ا1

كأن يخطط الروبوت للتوجه الى هدف معين او يغير اتجاه حركته او يدور بشكل معين  التخطيط والمعالجة:.2

 او اي فعل اخر مخزن برمج للقيام به.

 ردة الفعل على ما تم اخذه كمدخالت.: وتمثل االستجابة .3

 تصمم الروبوتات باشكال واحجام مختلفة؟ /سؤال:علل

 وذلك حسب المهمة التي ستؤديها.

 سؤال:  ما هي ابسط انواع الروبوتات من حيث التصميم؟

 روبوت على شكل ذراع.

 سؤال: اذكر اجزاء الروبوت؟

 .الحساسات5.المشغل الميكانيكي    4تحكم      .الم3.المستجيب النهائي    2.ذراع ميكانيكية      1

 سؤال : وضح عمل اجزاء الروبوت االتية:

تشبه في شكلها ذراع االنسان وتحتوي على مفاصل صناعية لتسهل حركتها عند تنفيذ  ذراع ميكانيكية:.1

 االوامر الصادرة اليها حسب الغرض الذي صمم الروبوت من اجله.

وهو ذلك الجزء النهائي من الروبوت الذي ينفذ المهمة التي يصدرها الروبوت ومن  المستجيب النهائي :.2

 االمثلة عليه قد يكون : يدا او بخاخا او مطرقة واداة خياطة جروح في الروبوتات الطبية.

ية وهو دماغ الروبوت ,يستقبل البيانات من البيئة المحيطة ثم يعالجها عن طريق التعليمات البرمج المتحكم:.3

 المخزنة داخله ويعطي االوامر الالزمة لالستجابة لها.

وهو عضالت الروبوت ,وهو الجزء المسؤول عن حركته حيث يحول اوامر المتحكم الى  المشغل الميكانيكي :.4

 حركة فيزيائية.

ئة تعد صلة الوصل بين الروبوت والبيئة المحيطة حيث تكون وظيفتها جمع البيانات من البي الحساسات :.5

 المحيطة ومعالجتها ليتم االستجابة لها من قبل الروبوت بفعل معين. )تشبه الحواس الخمسة في االنسان(

 سؤال: اذكر انواع الحساسات في الروبوت؟

 .حساس الصوت4.حساس الضوء   3.حساس المسافة    2.حساس اللمس    1

 سؤال: ما وظيفة الحساسات االتية:

يستشعر التماس بين الروبوت واي جسم مادي خارجي كالجدار مثال او بين اجزاء الروبوت  حساس اللمس:.1

 الداخلية كذراع الروبوت واليد.

يستشعر المسافة بين الروبوت واالجسام المادية عن طريق اطالق موجات لتصطدم في  حساس المسافة:.2

 الجسم وترتد عنه وبناء عليه يحسب المسافة ذاتيا.

 يستشعر هذا الحساس شدة الضوء المنعكس من االجسام المختلفة ويميز بين الوانها. ضوء:حساس ال.3

 يشبه الميكرفون ويستشعر شدة االصوات المحيطة ويحولها الى نبضات كهربائية ترسل الى حساس الصوت:.4

 دماغ الروبوت.
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 سؤال: على ماذا يعتمد تصنيف الروبوتات الى صنفين:

 . حسب امكانية تنقلها2والخدمات التي تقدمها       .حسب االستخدام1      

 سؤال: ما هي انواع الروبوتات حسب االستخدام والخدمات التي تقدمها؟

 .الروبوت التعليمي 3     .الروبوت الطبي   2      .الروبوت الصناعي  1

 .الروبوت في المجال االمني5    .الروبوت في الفضاء   4

 قلها الى نوعين اذكرهما:حسب امكانية تنتقسم الروبوتات سؤال: 

 .الروبوت الجوال او المتنقل2.الروبوت الثابت    1

 سؤال: اذكر امثلة على العمليات الصناعية التي يقوم بها الروبوت الصناعي؟

 .عمليات الطالء بالبخ الحراري في المصانع1

 .اعمال الصب وسكب المعادن2

 اماكنها..عمليات تجميع القطع وتثبيتها في 3

 يستخدم الروبوت الصناعي في عمليات الطالء بالبخ الحراري  /سؤال: علل

 لتقليل تعرض العمال لمادة الدهان التي تؤثر في صحتهم

 يستخدم الروبوت الصناعي في اعمال الصب وسكب المعادن /سؤال: علل 

 يستطيع االنسان تحملها.الن عمليات الصب وسكب المعادن تتطلب التعرض لدرجة حرارة عالية جدا ال 

 سؤال: وضح عمل الروبوت الطبي؟

 .يستخدم الروبوت الطبي في اجراء العمليات الجراحية المعقدة مثل جراحة الدماغ وعمليات القلب المفتوح1

.يستخدم الروبوت الطبي لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة كذراع الروبوت التي تستطيع استشعار النبضات 2

 درة عن الدماغ واالستجابة لها.العصبية الصا

 سؤال: ما فائدة الروبوت التعليمي؟

 صممت روبوتات لتحفيز الطلبة وجذب انتباهم الى التعليم وباشكال مختلفة وقد تكون على هيئة انسان معلم

 سؤال: كيف استخدام الروبوت في الفضاء؟

 استخدم في المركبات الفضائية وفي دراسة سطح المريخ.

 يتم استخدام الروبوت في المجال االمني؟سؤال: كيف 

 .نقل المواد السامة والمشعة3.ابطال مفعول االلغام والقنابل   2.استخدم في مكافحة الحرائق    1

 سؤال: وضح عمل الروبوت الثابت؟

يستطيع الروبوت الثابت العمل ضمن مساحة محدودة حيث ان بعضها يتم تثبيت قاعدته على ارضية ثابتة 
 ذراع الروبوت باداء المهمة المطلوبة بنقل عناصر او حملها او ترتيبها بطريقة معينة.وتقوم 
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 سؤال: وضح عمل الروبوت الجوال او المتنقل؟

تسمج برمجة الروبوت المتنقل بالتحرك والتنقل ضمن مساحات متنوعة الداء مهامه لذا تجده يملك جزءا 
 يساعده على الحركة

 الجوال او المتنقل؟ سؤال: اذكر انواع الروبوت

 .الروبوت ذو االرجل   2.الروبوت ذو العجالت    1

 الرجل االلي /.الروبوت على هيئة انسان 4.الروبوت السباح         3

 في مجال الصناعة؟الروبوت سؤال: اذكر فوائد 

 االنتاجية..يقوم الروبوت باالعمال التي تتطلب تكرارا مدة طويلة من دون تعب مما يؤدي الى زيادة 1

 .يستطيع القيام باالعمال التي تتطلب تجميع القطع وتركيبها في مكانها بدقة عالية مما يزيد من اتقان العمل2

 .يقلل اسستخدام الروبوت من المشكالت التي تتعرض لها المصانع مع العمال كاالجازات والتأخير والتعب.3

دة المرونه في التصنيع حسب المتطلبات التي تقتضيها .يمكن التعديل على البرنامج المصمم للروبوت لزيا4

 عملية التصنيع

.يستطيع العمل تحت الضغط وفي ظروف غير مالئمة لصحة االنسان كأعمال الدهان ورش المواد الكيميائية 5

 ودرجات الرطوبة والحرارة العاليتين.

 سؤال: اذكر محددات استخدام الروبوت في الصناعة؟

 الموظفين في المصانع واستبدالهم بالروبوت سيزيد من نسبة البطالة ويقلل فرص العمل.االستغناء عن 1

 .ال يستطيع الروبوت القيام باالعمال التي تتطلب حسا فنيا او ذوقا في التصميم2

 .تكلفة تشغيل الروبوت في المصانع عالية لذا تعد غير مناسبة في المصانع المتوسطة والصغيرة.3

 ن الى برامج تدريبية للتعامل مع الروبوتات وتشغيلها وهذا سيكلف الشركات ماال ووقت..يحتاج الموظفو4

.مساحة المصانع التي ستستخدم الروبوتات يجب ان تكون كبيرة جدا لتجنب االصطدامات والحوادث في اثناء 5

 حركتها.

 

 يستخدم الروبوت الصناعي في المصانع الكبيرة  /سؤال: علل

 الروبوت عالية .الن تكلفة تشغيل1

 .الن مساحتها كبيرة وبالتالي تقل االصطدامات والحوادث2
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 ثالثا:النظم الخبيرة

 سؤال: وضح كيف ظهر مفهوم النظم الخبيرة؟

ظهر مفهوم النظم الخبيرة اول مره من قبل العالم )ادوارد فيغنبوم( وأوضح ان العالم ينتقل من معالجة البيانات الى 
المعرفة واستخدامها في حل المشكالت واقتراح الحلول المثلى باالعتماد على محاكاة الشخص الخبير في حل معالجة 

 المشكالت.

 سؤال: عرف النظام الخبير؟

 البشرية.المشكالت التي تحتاج الى الخبرة  برنامج حاسوبي ذكي يستخدم مجموعة من قواعد المعرفة في مجال معين لحل  

 النظام الخبير عن البرنامج العادي؟ سؤال: بماذا يتميز

 القدرة على التعلم واكتساب الخبرات الجديدة

 سؤال:عرف المعرفة؟

 هي حصيلة المعلومات والخبرة البشرية التي تجمع في عقول االفراد عن طريق الخبرة 

 وهي نتاج استخدام المعلومات التي تنتج عن معالجة البيانات ودمجها مع الخبرات.

 ال يمكن تطبيقها لحل مشكلة اخرى النظم الحبيرة مرتبطة بمجال معين فاذا صممت لحل مشكلة معينة ف/سؤال:علل

 الن  تصميم نظام اخر من البداية اسهل من التعديل على النظام الموجود

 : نظام خبير لتشخيص امراض الدم من الصعب تعديلة لتشخبص امراض اخرى.مثال

 االتية:سؤال:ما وظيفة االنظمة الخبيرة 

 : تحديد مكونات المركبات الكيميائية.ديندرال. 1

 : نظام طبي لتشخيص امراض الجهاز التنفسي باف. 2

 : يستخدم لتحديد مواقع الحفر للتنقيب عن النفط والمعان من قبل الجيولوجيين. بروسبكتر. 3

 : يقدم نصائح لتصميم رقائق المعالج. ديزاين ادفايزر. 4

 صائح لعلماء االثار لفحص االدوات الحجرية.: يعطي ن ليثيان. 5

 سؤال: ما هي انواع المشكالت)المسائل( او الفئات التي تحتاج الى النظم الخبيرة؟

 .التنبؤ5.التفسير    4.التخطيط    3.التصميم    2.التشخيص    1

 امثلة على المجاالت االتية: سؤال: اثبتت االنظمة الخبيرة قدرتها في العديد من المجاالت,اذكر

 .التشخيص:مثل تشخيص اعطال المعدات لنوع معين من االالت, او التشخيص الطبي المراض االنسان1

 .اتصميم: مثل اعطاء نصائح عند تصميم مكونات انظمة الحاسوب والدارات االلكترونية2

 .التخطيط: مثل التخطيط لمسار الرحالت الجوية3

 مثل تفسير بيانات الصور االشعاعية.التفسير : 4

  .التنبؤ: مثل التنبؤ بالطقس او اسعار االسهم.5
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 سؤال: اذكر المكونات الرئيسة)االجزاء الرئيسة( لالنظمة الخبيرة؟

 .واجهة المستخدم4.ذاكرة العمل      3.محرك االستدالل     2.قاعدة المعرفة    1

 الخبير؟سؤال: كيف يتفاعل المستخدم مع النظام 

يتم عن طريق طرح االستفسارات او االستعالم عن موضوع ما بمجال معين ويقوم النظام الخبير بالرد عن طريق اعطاء 
 نصيحة او الحل المقترح للمستخدم.

       

 سؤال:ما المقصود بقاعدة المعرفة؟  

الحقائق والمبادىء والخبرات بمجال معرفة معين وتستخدم من قبل الخبراء هي قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من 
 لحل المشكالت.                 

 سؤال: ما الفرق بين قاعدة البيانات وقاعدة المعرفة؟

 ان قاعدة البيانات تتكون من مجموعة من البيانات والمعلومات المترابطة في ما بينها 
  باالعتماد على الخبرة البشرية باالضافة الى البيانات والمعلومات كما انها تتميز اما قاعدة المعرفة فانها تبنى

بالمرونة حيث يمكن االضافة عليها والحذف منها والتعديل عليها من دون التأثير في المكونات االخرى للنظام 
 الخبير.

 تتميز قاعدة المعرفة بالمرونة؟ /سؤال: علل

 منها والتعديل عليها من دون التأثير في المكونات االخرى للنظام الخبير.حيث يمكن االضافة عليها والحذف 

 سؤال: ما المقصود بمحرك االستدالل؟

برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحل مسألة او مشكلة عن طريق الية استنتاج تحاكي الية عمل 
 نصيحة المناسبة.الخبير عند االستشارة في مسألة ما اليجاد الحل واختيار ال

 سؤال: ما المقصود بذاكرة العمل؟

 جزء من الذاكرة مخصص لتخزين المشكلة المدخلة بوساطة مستخدم النظام والمطلوب ايجاد حلها.

 خدم؟تسؤال: ما المقصود بواجهة المس

 الخبير واظهار النتيجة.وسيلة تفاعل بين المستخدم والنظام الخبير حيث تسمح بادخال المشكلة والمعلومات الى النظام 

 

المكونات 

الرئيسة 

للنظم 

 الخبيرة
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 سؤال: وضح طريقة التعامل مع واجهة المستخدم في النظام الخبير؟

يقوم المستخدم بادخال المعلومات من خالل االختيار من مجموعة من الخيارات المصاغة على شكل اسئلة واجابات 
 لتزويد النظام بمعلومات عن موقف محدد.

 ؟هتمام باحتياجات المستخدم, اذكر امثلة عليهايتطلب تصميم واجهة المستخدم االسؤال: 

  سهولة االستخدام 
 عدم الملل او التعب من عملية ادخال المعلومات واالجابات 

 

 

 يمثل الشكل الوارد اعاله واجهة المستخدم في نظام تشخيص اعطال السيارات

 خيار )ال اعرف( في واجهة المستخدم؟سؤال: ما فائدة وجود 

 يدل على قدرة النظام على التعامل مع االجابات الغامضة.

 سؤال: ما داللة ادخال المستخدم درجة التأكد من اجابته ؟

 امكانية استخدام النظام معطيات غير كاملة.

 ل للمستخدم يوجد زر او خيار)لماذا هذا السؤال( المكانية تفسير سبب طرح هذا السؤا مالحظة:

 سؤال : متى تظهر التوصيات والحلول؟

 بعد اجابة المستخدم عن الكثير من االسئلة التي يطرحها النظام عن طريق الشاشات.

 

واجهة 

المستخدم 

في نظام 

تشخيص 

اعطال 

 السيارات

شاشة 

الحلول 

لمشكلة 

 السيارة
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 سؤال: اذكر فوائد )مزايا( النظم الخبيرة؟

 .النظام الخبير غير معرض للنسيان النه يوثق قراراته بشكل دائم.1

 .المساعدة في تدريب المختصين ذوي الخبرة المنخفضة .2

 .توفر النظم الخبيرة مستوى عالي من الخبرات ,عن طريق تجميع خبرة اكثر من شخص في نظام واحد.3

 .نشر الخبرة النادرة الى اماكن بعيدة لالستفادة منها في اماكن متفرقة في العالم.4

 او مؤكدة. .القدرة على العمل بمعلومات غير كاملة5

 

 سؤال: اذكر محددات النظم الخبيرة؟

 .عدم قدرة النظام الخبير على االدراك والحدس بالمقارنة مع االنسان الخبير.1

 .عدم قدرة النظام الخبير على التجاوب مع المواقف غير االعتيادية او المشكالت خارج نطاق التخصص.2

 قاعدة المعرفة من الخبراء..صعوبة جمع الخبرة والمعرفة الالزمة لبناء 3

 

 علل:

 .النظام الخبير غير معرض للنسيان:1

 النه يوثق قراراته بشكل دائم   

 .من فوائد االلنظم الخبيرة تدريب ذوي الخبرات المنخفضة:2

 يعود الفضل الى وسائل التفسير وقواعد المعرفة التي تخدم بوصفها وسائل للتعليم.  

 تحل محل الخبير نهائيا: .النظم الخبيرة ال يمكن ان3

 الن النظم الخبيرة تعمل جيدا بموضوع محدد وكلما اتسع نطاق المجال ضعفت قدرتها االستنتاجية.
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  اوال:مفهوم خوارزميات البحث:

 سؤال: ما دور الحوسبة الحديثة واالنترنت بالوصول الى المعلومات؟

اسهمت الحوسبة الحديثة واالنترنت بالوصول الى كميات كبيرة من المعلومات واصبحت القدرة على البحث بكفاية في 
 هذه المعلومات متطلبا ضروريا.

 صمم باستخدام الذكاء االصطناعي عدد كبير من خوارزميات البحث؟  /سؤال: علل

 لحل اصعب المشكالت في الكثير من التطبيقات ومن االمثلة على هذه التطبيقات عمليات المالحة.

 سؤال: ما المقصود )عرف( خوارزميات البحث؟

وعة من المعايير من بين مجموعة من هي سلسلة من الخطوات غير المعلوفة مسبقا للعثور على الحل الذي يطابق مجم
 الحلول المحتملة.

 سؤال وضح مبدأ عمل خوارزميات البحث؟

 يتم اخذ المشكلة على انها مدخالت ثم القيام بسلسلة من العمليات والتوقف عند الوصول الى الهدف.

 

 سؤال: ما صفات المشكالت التي وجدت خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي لحلها؟

 ال يوجد للحل طريقة تحليلة واضحة او ان الحل مستحيل بالطرق العادية..1

 .يحتاج الحل الى عمليات حسابية كثيرة ومتنوعة اليجاده مثل:االلعاب والتشفير.2

 .يحتاج الحل الى حدس عالي مثل الشطرنج.3

 سؤال: عرف شجرة البحث؟

ل عملية البحث عن الحلول الممكنة من خالل خوارزميات هي الطريقة المستخدمة للتعبير عن المسألة)المشكلة( لتسهي
 البحث.

 سؤال: كيف تجد شجرة البحث حال محتمال للمشكلة؟

  عن طريق النظر في البيانات المتاحة بطريقة منظمة تعتمد على هيكلية الشجرة.

 

 

 

 

 

 خوارزميات البحث يف الذكاء االصطناعي                          الفصل الثاني:                                              
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 مفاهيم هامة في شجرة البحث:

 التي تنظم بشكل هرمي )مستويات محتلفة(. مجموعة من النقاط او العقد: وهي النقاط 1

 .فضاء البحث: جميع الحاالت الممكنة لحل المشكلة)كل نقطة تمثل حالة من حاالت فضاء البحث(2

 .جذر الشجرة: هو النقطة الموجودة اعلى الشجرة )الحالة االبتدائية للمشكلة(3

 .االب: هو النقطة التي تتفرع منها نقاط اخرى.4

 النقطة المتفرعة من االب.االبن: هي 5

 .النقطة الميتة: هي النقطة التي ليس لها ابناء.6

 .النقطة الهدف او الحالة الهدف: هي الهدف المطلوب الوصول اليه او الحالة النهائية للمشكلة.7

 .المسار: وهو مجموعة من النقاط المتتالية في شجرة البحث.8

 جذر الشجرة الى النقطة الهدف عن طريق اتباع خوارزمية بحث :هو المسار الصحيح منالبحث عن الحل.مسار 9

 مالحظة: مسار الحل ليس دائما هو المسار الوحيد للحل 

 

 (I او  D الى المكتبة العامة ) (A)يمثل الشكل شجرة بحث للوصول بين وسط المدينة 

  :حاالت فضاء البحثA,B,G,D,C,E,F,H,I 
  : جذر الشجرةA 
 ( :النقطة الهدف D  او I) 

  مثال على عالقة االب واالبن: تعتبرG   اب للنقطة(F,E)  

  :النقطة الميتةC 
  : مثال على مسار(G-F-H) 
  :مسار الحل للوصول بين وسط المدينة والمكتبة العامة(A-B-D) ليس الحل الوحيد لكنه االفضل النه االقصر 
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 خوارزميات البحث:انواع ثانيا: 

 سؤال: بماذا تختلف خوارزميات البحث عن بعضها البعض؟

 تختلف حسب الترتيب الذي تختار فيه النقاط في شجرة البحث في اثناء البحث عن الحالة الهدف.

 مالحظة:

  للبحث.خوارزميات البحث ال تملك معلومات مسبقة عن المسألة التي ستقوم بحلها وتستخدم استراتيجية ثابتة 
 .تقوم بفحص كل حاالت فضاء البحث واحدة تلو االخرى لمعرفة اذا كانت مطابقة للهدف المطلوب ام غير مطابقة 
 .الشيء الوحيد الذي يمكن للخوارزميات القيام به هو التمييز بين حالة غير الهدف من حالة الهدف 

 سؤال: وضح طريقة عمل خوارزمية البحث في العمق اوال؟

الخوارزمية ايضا )خوارزمية البحث الرأسي( حيث تأخذ المسار اقصى اليسار في شجرة البحث وتفحصه تسمى هذه 
باالتجاه الى االمام حتى تصل الى نقطة ميتة وفي حالة الوصول الى نقطة ميتة تعود الى الخلف الى اقرب نقطة في 

 ه , ثم تكرر العملية للوصول لى النقطة الهدف.الشجرة يكون فيها تفرع اخر لم يفحص , ويختبر ذلك المسار حتى نهايت

 

 :Nمسار البحث عن النقطة 

A-B-D-I-J-E-K-L-M-C-F-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكر...

  ال تعطي المسار االقصر للحل.: خوارزمية البحث في العمق اوال  
 :هناك خوارزميات اخرى مثل 

 حيث تقوم بفحص النقاط جميعها في مستوى واحد قبل االستمرار الى النقاط بالمستويات التالية . خوارزمية البحث في العرض اوال. 1

 : تعمل على حساب معامل حدسي)بعد النقطة الحالية عن النقطة الهدف( وعليه تقرر المسار االقصر.الخوارزمية الحدسية.2

 ـ بين النقطة واالخرىليسار الى اليمين و وضع اشارة ــعند كتابة المسار فانه يجب الكتابة من ا

 مثال: هذه االجابات خاطئة

N-F-C-M-L-K-E-J-I-D-B-A 

A,B,D,I,J,E,K,L,M,C,F,N 
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                                                     شكل االتي ثم اجب عن االسئلة التي تليهتأمل ال

 الشجرة؟.ما النقطة التي تمثل جذر 1

 .كم عدد حاالت فضاء البحث؟2

 .ما عدد النقاط الميتة؟3

 ؟ اذكرهم ,   E النقطة ابناء عدد ما .4

 اذكر مثاالً على مسار . .5

 االبناء(-.اذكر مثال على نقاط تحتوي عالقة )االب6

 ث في العمق اوال؟ما مسار البحث عن الحالة الهدف باستخدام خوارزمية البح  C.اذا علمت ان الحالة الهدف هي 7
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  الوحدة الثالثة
االساس املنطقي للحاسوب 

 والبوابات املنطقية
 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البوابات المنطقيةالفصل االول : 

 

 البوابات المنطقية المشتقةالفصل الثاني  : 

 

 )البوولي(الجبر المنطقي الفصل الثالث : 

 

 اسئلة الفصول والوحدة 
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 : مفاهيم وتعريفات 

 التعبير العالئقي  .1

 عمليات المقارنة  التعابير باستخدام ٥(، وتكتب هذ4خطأ )( وإما 1هو جملة خبرية تكون ناتجها إما صوابا )

(≠  ،≤ ،≥ ، = ،< .)<، 

 ي قطنلمعامل الما .2

ي ف، او نRO,DNAأهمها  ر؛ لتكوين عباره منطقية مركبة، ومنثعبيرين عالئقيين او أكتهو رابط يستخدم للربط بين 
 .ONNتعبير منطقي باستخدام 

 :ة المركبة قيطنالعبارة الم .3

( وتكون قيمتها إما AND , OR) بينها معامالت منطقية تربطر، ثهي جملة خبرية تتكون من تعبيرين عالئقيين او أك

 (.4طأ )( وإما خ1صوابا )

 .البوابة المنطقية:4

مخرجا منطقيا واحدا، وتستخدم في بناء  ر، وتنتجثدائرة إلكترونية بسيطة، تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أك
 .والحواسيب ةاإللكترونيمعالجات األجهزة 

 

 سؤال: تقسم البوابات المنطقية الى نوعين اذكرهما؟

 AND ,OR ,NOT.البوابات المنطقية االساسية 1

 NAND , NOR.البوابات المنطقية المشتقة 2

 سؤال: على ماذا تعتمد البوابات المنطقية في عملها؟

  الثنائي(،  رموز النظام) 4او  1رقميا  يسمى، او ما الخطأعملها على مبدا الصواب او  في نطقيةمالبوابات ال تعتمد

 الدوائر المنطقية. ه البوابات، والذي يتحكم بمخرجاتاالساسي المستخدم في مدخالت هذ المبدأ وهذا هو

 تتكون الدوائر المنطقية؟ مماسؤال: 

 البوابات المنطقيةتتكون من عدد من 

 سؤال: ما هو استخدام الدوائر المنطقية في الحاسوب؟

 (4,1تستخدم في معالجة البيانات الممثلة بالنظام الثنائي )

 

 

 

 

 

 

 البوابات املنطقية                 الفصل االول:                                                         

 

رة الكهربائية البسيطة الدامثال على 

 التي تحتوي مصباحا كهربائيا

 الدارةومفتاح توصيل، فعند غلق 

بوساطة المفتاح يضيء المصباح، 

 (1)ل الحالة بالرمز الثنائيمثوت

بوساطة المفتاح؛  الدارةوعند فتح 

ل هذه الحالة مثينطفئ المصباح، وت

 (0)بالرمز الثنائي 

 داره كهربائية بسيطة
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A 
Y 

X 

Y 

X 

 :انواع البوابات المنطقية 

 AND.البوابة 1

  لتي تدخل في ا واحدة من البوابات المنطقية األساسية،هي

مدخالن ومخرج واحد،  الدوائر المنطقية، ولها بناء معظم

 .ى ))و(( المنطقيةموتس

  تعطي بوابةAND ( اذا كانت قيمة المداخل 1مخرجا قيمته )

 فقط (1جميعها )

  تعطي بوابةAND ( اذا كانت قيمة اي من 4مخرجا قيمته )

 (4المدخلين او كالهما )

  تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل بوابةAND بمفتاحي 

 .على التواليتوصيل  

 

  عند كتابةB AND A كعبارة جبرية او بالمنطق البوولي 

  ABاو   A.Bتكتب كالتالي 

 

 

 

 OR.البوابة المنطقية 2

 ة من البوابات المنطقية األساسية التي تدخل في دواح دتع 

 مدخالن ومخرج واحد،  ولهاالمنطقية بناء معظم الدوائر 

 .))أو(( المنطقيةتسمى 

  تعطي بوابةNA ( 1(، اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما )1مخرجا قيمته) 

 (4( اذا كانت قيمة كال المدخلين )4مخرجا قيمته ) وتعطي  

  تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل بوابةAND بمفتاحي 

 .التوازيعلى توصيل  

  عند كتابةB OR A كعبارة جبرية او بالمنطق البوولي 

   A+Bتكتب كالتالي 

 

 NOT. البوابة المنطقية 3

 ،تعد واحدة من البوابات المنطقية األساسية التي تدخل في بناء معظم الدوائر المنطقية 

 .سمدخل واحد فقط ومخرج واحد، ويطلق عليها العاك ولها

 تقوم بتغيير القيمة المنطقية للمدخل الى عكسه ، 

 ( 4( فان قيمة المخرج )1اذا كانت القيمة) 

 ( 1( فان قيمة المخرج )4اذا كانت القيمة) 
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 :جدول الحقيقة 

 تمثيل لعبارة منطقية يبين االحتماالت المختلفة للمتغيرات المكونة للعبارة المنطقية ونتيجة هذه االحتماالت 

  عدد االحتماالت في الجدول يساويn2  حيث انn تمثل عدد المتغيرات في العبارة المنطقية 

 ( 1( او )4كل متغير يأخذ قيمتين اما) 

 يطلق عليه جدول الصواب والخطأ 

  االقواس ثم (عند كتابة جدول الحقيقة لعبارة منطقية فيتم اتباع اولويات متسلسلةNOT   ثمAND   ثمOR) 

 

   AND  جدول الحقيقة للعبارة 

 

A = X AND Y Y X 

1 1 1 

0 4 1 

0 1 4 

0 4 4 

 

    NOTجدول الحقيقة للعبارة 

 

A= NOT X X 

0 1 

1 0 

 

 مالحظة..

  (A,B,X,Yتسمى متغيرات ) 4او  1اي ان قيمها متغيره احيانا تكون  منطقية 

  6وتساوي  32عند كتابة جدول الحقيقة لعبارة فيها ثالث متغيرات فان االحتماالت 

 

 

 A and  B or not C:  ستخرج من العبارة األتية ما يليسؤال: ا

 عبارة منطقية.                 .1

                          .متغير منطقي.2

 .معامل منطقي..3

          .بوابة منطقيه ..4

 . 1لتعطي ناتج   1منطقية يجب ان تكون جميع مداخلها  بوابة..5

  . 1اذا كانت قيمة أي من مداخلها او كالهما  1.بوابة منطقيه تعطي مخرجا قيمته 6

 

 

 

   OR  جدول الحقيقة للعبارة 
 

A = X OR Y Y X 

1 1 1 

1 4 1 

1 1 4 

0 4 4 
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 البوابات ما ناتج البوابات المنطقية االتية

0 
 

0 

 

1 

 

1 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 

 

 

 

0 

0 

0 0 

0 

1 
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 :ايجاد ناتج العبارة المنطقية المركبة 

 ٠تنفذ العمليات التي بداخلها أوال  )    (في حالة وجود األقواس  - 1

 .TONالبوابة المنطقية  - 2

 .DTAالبوابة المنطقية  - 3

 .OOالبوابة المنطقية  - 4

 في األولوية، تنفذ من اليسار الى اليمين. التكافؤفي حالة  - 5

 

 OR    0     AND   1    1                   مثال: جد ناتج العبارة المنطقية   

 

 الحل:

0     AND   11    OR      

                                                                       1     OR               0 

                                                                                       1   

 A=1,B=0,C=1علما ان      A   AND   NOT   B   OR   Cمثال: جد ناتج العبارة المنطقية      

 الحل: 

    OR   1   NOT   01   ANDنعوض القيم                                                                                                 

 OR    1        1     AND        1حسب االولويات                                                                                      نبدأ

                                                                                                                              1              OR      1 

                                                       1 

    NOT  A  AND  (NOT  B  OR   C)مثال: جد ناتج العبارة  

 A=0,B=1,C=0علما  ان 

 الحل: 

NOT  A  AND (NOT B  OR  C) 

NOT  0  AND  (NOT  1   OR  0) 

NOT  0  AND  ( 0   OR   0) 

NOT  0  AND  0 

1    AND   0 

0 

 

 

 بعد عملية التعويض..

الحظ ان عدد البوابات المنطقية 

 عدد خطوات الحليساوي 

 خطوات 4بوابات =  4هنا 

 يلي: لكل ممايتم اتباع هذه االولويات 

 .ايجاد ناتج عبارة منطقية1

 يل)رسم( البوابات المنطقيةث.تم2

 .كتابة جدول الحقيقة3

 .ايجاد ناتج عبارة جبرية منطقية4
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 A=0 , B=1, C=1,D=0تمارين: جد ناتج العبارات المنطقية االتية اذا علمت ان 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
  

  اكتب جدول الحقيقة للعبارة المنطقية االتية  

A OR NOT B 

A OR NOT B NOT B B A 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

0 0 1 0 

1 1 0 0 
 

 تمرين: اكتب جدول الحقيقة للعبارة المنطقية االتية 

NOT (A AND NOT B ) 

     

     

     

     

      
 

 الجداول االتية:اكمل 

NOT ( A OR B) B A 

0 1 ….. 

1 …… …... 

 

 

C AND (B OR A) C B A 

.… 0 1 1 

1 1 ….. 0 

0 ….. 0 1 

0 1 0 .… 

 

 

(C OR B) AND A C B A 

0 0 1 …..… 

1 0 1 …….. 
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  البوابات المنطقية:تمثيل العبارات المنطقية المركبة باستخدام 

 عند تمثيل )رسم( البوابات المنطقية يتم اتباع االولويات التي تعلمتها سابقا 

 A=0 , B=0ثم جد الناتج اذا علمت ان  سؤال: مثل العبارة المنطقية االتية باستخدام البوابات المنطقية

X=NOT A AND B 

 الحل:

  نبدأ بالبوابةNOT حسب االولويات 

 

 

  ثم نرسم بوابةAND البوابة   و مدخالتهاNOT  والمتغير المنطقيB 

X 

 

  قيمة( نضع القيم على الشكل النهائي ما يمكننا وبسهولة من معرفة الناتجX) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =B= 1A ,0ية ثم جد الناتج اذا علمت ان سؤال: مثل العبارة المنطقية االتية باستخدام البوابات المنطق

NOT A OR NOT B 

 الحل:

 

 

 الناتج: 

X=1                     

B 

X 
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  ,=D=0,C= 0, B= 1A,1مثل العبارة المنطقية االتية باستخدام البوابات المنطقية ثم جد الناتج اذا علمت ان تمارين:

A OR NOT B AND C 

 

A AND NOT (B OR NOT C) 

 

 

 

NOT (A AND B) OR C AND D 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 A OR NOT B سؤال: لديك العبارة االتية 

 أ. مثل العبارة المنطقية باستخدام البوابات المنطقية

 A=0 ,B=1ب. جد ناتج العبارة اذا علمت ان 

 ج. اكتب جدول الحقيقة للعبارة المنطقية

 

 

 

 

 

  



 4336969770أ.معيقل خليفات 

 53                                                                                                                                              
 

 :كتابة العبارة المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية 
  المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية يجب البدء من اليسار الى اليمينعند كتابة العبارة 

  يجب مراعاة قواعد االولوية فاذا اردت تنفيذOR  قبلAND .فيجب وضعها بين اقواس 

 مثال: اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها البوابة المنطقية االتية

 
 الحل:

  نكتب العبارة المنطقية  للبوابةOR  ألنها على اليسار 

B OR C)) 

  نكتب العبارة المنطقية للبوابةAND  بحيث تكون مداخلها العبارة في الخطوة السابقة و المتغيرA 

(B OR C ) AND A 

 

  المخرج النهائيX: 

X=(B OR C ) AND A 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مثال: اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها البوابة المنطقية االتية

 
 الحل:

X= NOT B AND A AND C            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقية االتية ارة المنطقية التي تمثلها البواباتاكتب العبتمرين: 

 

 

 الحل:
 

 

Z= NOT A OR B 

 

 

 

Z=NOT(B OR C ) AND A 

 

 

 

 

…………………………. 
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 ؟B=0,C=1,D=0,A=1علما ان Xثم جد قيمة  اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها سؤال: لديك البوابات المنطقية التالية:

 

 البوابات المنطقية العبارة المنطقية الناتج
 

 

 

 

X=1 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

X=0 

 

 

 

 

 

 

 

NOT A AND NOT B OR C )AND D)X= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....... 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

....... 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

A

B

C 

D 
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 لديك الدارات الكهربائية االتية، اكتب البوابات المنطقية التي تمثلها:

 الدارة الكهربائية البوابات المنطقية

B AND C AND A 

 
(A OR C) AND B  

 
A AND (B OR C) AND D 

 
C OR (A AND B)  

 
A AND (B OR C) AND D 

 
 

 

( (A AND D) OR (E AND F)) AND C AND B 

 
B AND C OR A) AND D) 
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  اشتقت من البوابات المنطقية االساسية  ألنهاسميت البوابات المشتقة بهذا االسمAND ,OR,NOT 

 تستخدم البوابات المنطقية المشتقة في تصميم الدوائر المنطقية وتحليلها 

 

 NANDاوال: بوابة 

  اختصار لـNOT AND  اي نفيAND 

  تتشكل بوابةNAND  بتوصيل مخرج بوابةAND  بمدخل بوابةNOT 

  تعطي بوابةNAND  4اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما  1مخرج قيمته 

 بوابة  تعطيNAND  1اذا كانت قيمة المداخل جميعها  4مخرجا قيمته 

 

       

  

 

  ؟NANDسؤال: اكتب جدول الحقيقة لبوابة 

 باستخدام البوابات االساسية؟      NANDسؤال: مثل البوابة المشتقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   االتية المنطقية اتسؤال: جد ناتج العبار

 A=1,B=0اذا علمت  ان 

A NAND NOT B  

 الحل

 

A NAND NOT B 

1 NAND NOT 0 

1 NAND 1 

0 

 

 A=0 , B=1 , C=0اذا علمت ان 

NOT A NAND B NAND C 

 الحل:

NOT 0 NAND 1 NAND 0 

1  NAND 1 NAND 0 

0 NAND 1 

1 

 

 A=0,B=0,C=1اذا علمت ان    االتية جد ناتج العبارات المنطقية تمرين :
 

NOT (A NAND B) NAND C 

 

NOT A NAND NOT B 

 

NOT A NAND NOT (B NAND C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظة: غير مطلوب العبارات التي تتكون من بوابات منطقية اساسية وبوابات منطقية مشتقة ما عداNOT 

 

 البوابات املنطقية املشتقة                 :  الثانيالفصل                                                        

رمز البوابة المشتقة  باستخدام البوابات االساسية NANDبوابة 

NAND 

Z= X NAND Y Y X 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

1 0 0 
 

 NANDجدول الحقيقة للبوابة 
 

عند ايجاد ناتج 

او رسم 

 البوابات فإن

 NOTاولوية 

 NANDقبل 

 مثال:

X NAND Y OR Z 
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 =D=0A=1,B=0,C,1اذا علمت ان   Zاكتب العبارات المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية االتية ثم جد قيمة 

 

 البوابات المنطقية العبارة المنطقية Zقيمة 

 

 

0 

 
 

Z= NOT(A NAND B) 

 

 

 

4 

 

 

Z= C NAND(NOT A NAND B) 

 

  

 

 

 

 NANDوجود دائرة صغيرة عند محرج بوابة  /سؤال: علل

 NOTوجود دائرة صفيرة عند المخرج وترمز الى بوابة 

 

 ؟ NANDوبوابة  ANDسؤال: ما الفرق بين بوابة 

 AND NAND من حيث:

 الرمز

 

 

 

 المخرجات

 

 

 

 

( اذا كانت 1مخرجا قيمته ) ANDتعطي بوابة 

 ( فقط.1قيمة المداخل جميعها )

 

( اذا كانت 0مخرجا قيمته ) ANDتعطي بوابة 

 (0قيمة اي من المدخلين او كالهما )
 

اذا  1مخرج قيمته  NANDتعطي بوابة 

 0كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما 

 

اذا  0مخرجا قيمته  NANDتعطي بوابة 

 1كانت قيمة المداخل جميعها 

 

 

 

Z 

 

 
 

Z 
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 ORN: بوابة ثانيا

  اختصار لـNOT OR  اي نفيOR 

  تتشكل بوابةNOR  بتوصيل مخرج بوابةOR  بمدخل بوابةNOT 

  تعطي بوابةNOR  1اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما  4مخرج قيمته 

  تعطي بوابةNOR  4اذا كانت قيمة المداخل جميعها  1مخرجا قيمته 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟NORسؤال: اكتب جدول الحقيقة لبوابة 

 باستخدام البوابات االساسية؟      NORسؤال: مثل البوابة المشتقة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   االتية سؤال: جد ناتج العبارات المنطقية

 A=1,B=1,C=0اذا علمت  ان 

NOT (A NOR B) NOR C 

 الحل

NOT (A NOR B) NOR C 

NOT (1 NOR 1) NOR 0 

NOT 0 NOR 0 

1 NOR 0 

0 

 A=1 , B=0 , C=0اذا علمت ان 

A NOR NOT (B  NOR NOT C) 

 الحل:

A NOR NOT (B  NOR NOT C) 

1 NOR NOT (0 NOR NOT 0) 

1 NOR NOT (0 NOR 1) 

1 NOR NOT 0 

1 NOR 1 

0 
 

 A=1,B=0,C=0اذا علمت ان    االتية جد ناتج العبارات المنطقية تمرين :
 

NOT(A NOR B) NOR NOT C 

 

NOT A NOR  B 

 

A NOR NOT (B NOR NOT C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ NORوبوابة  ORسؤال: ما الفرق بين بوابة 

 OR NOR من حيث:

  الرمز

 

 المخرجات

 

 

(، اذا كانت قيمة 1مخرجا قيمته ) ORتعطي بوابة 

 (1اي من المدخلين او كالهما )

 

( اذا كانت قيمة كال 0مخرجا قيمته ) وتعطي

 ( 0المدخلين )

اذا كانت  0مخرج قيمته  NORتعطي بوابة 

 1قيمة اي من المدخلين او كالهما 

 

اذا كانت  1مخرجا قيمته  NORتعطي بوابة 

 0قيمة المداخل جميعها 

 

Z= X NOR Y Y X 

0 1 1 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

 
 NORجدول الحقيقة للبوابة 

 

 

 باستخدام البوابات االساسية NORبوابة 

 

 NORرمز البوابة المشتقة 
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 A=0,B=0,C=1 اذا علمت ان  Zثم جد قيمة  العبارات المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية االتيةاكتب 

 

 البوابات المنطقية العبارة المنطقية Zقيمة 

 

 

0 

 
 

Z= NOT A NOR NOT B 

 

 

 

4 

 

 

Z= NOT C NOR (A NOR B) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Z= NOT(( B NOR C) NOR A) 

 

 

 NORوجود دائرة صغيرة عند محرج بوابة  /سؤال: علل

 NOTوجود دائرة صفيرة عند المخرج وترمز الى بوابة 

 : NANDوبوابة  NORسؤال: قارن بين بوابة 
 مخرجاتها رمزها البوابة المنطقية

NOR  

 

اذا كانت  0مخرج قيمته  NORتعطي بوابة 

 1قيمة اي من المدخلين او كالهما 

 

اذا كانت  1مخرجا قيمته  NORتعطي بوابة 

 0قيمة المداخل جميعها 

NAND 

 

اذا كانت  1مخرج قيمته  NANDتعطي بوابة 

 0قيمة اي من المدخلين او كالهما 

 

اذا كانت  0مخرجا قيمته  NANDتعطي بوابة 

 1قيمة المداخل جميعها 
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 المنطقيةمثل العبارات المنطقية االتية باستخدام البوابات 

 البوابات المنطقية العبارة المنطقية

Z= NOT A NOR NOT B NOR NOT C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z = NOT C NAND A NAND B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z=NOT (X NAND NOT Y) NAND W  

 

 

 

 

 

 

 

Z=A  NAND B NOR NOT (C NOR D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  NAND B NOR NOT (C NOR D)لديك العبارة المنطقية االتية:   

 استخرج ما يلي:

 0اذا كانت المدخالت جميعها  1.بوابة منطقية مشتقة تعطي 1

 1اذا كانت احد المدخالت او جميعها  0.بوابة منطقية مشتقة تعطي 2

 .معامل منطقي3

 .بوابة منطقية اساسية4

 .متغير منطقي5
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 يتكون جهاز الحاسوب من مكونات مادية مرتبطة معا؟ /لسؤال: عل

 وذلك لتنفيذ مجموعة من الوظائف

 سؤال: كيف يتم تحديد الوظائف وتنفيذها في جهاز الحاسوب؟

 وذلك من خالل فهم وظائف كل جزء من اجزاء الحاسوب وكيفية ارتباطه باألجزاء االخرى لتبادل المعلومات.

 ما المقصود بالجبر البوولي )المنطقي(؟ سؤال:

 الحاسوبالرقمية ومنها  لألنظمةاحد فروع علم الجبر في الرياضيات وهو االساس الرياضي الالزم لدراسة التصميم المنطقي 

 كيف ظهر علم الجبر البوولي)المنطقي(؟سؤال: 

 يزي جورج بوول وقد قدمه في كتابة )التحليل الرياضي للمنطق(ذا العلم الى العالم الرياضي االنجلتعود تسمية ه 

 )ثم قام بتقديم اسس الجبر المنطقي بشكل اوسع في كتاب )دراسة في قوانين التفكير. 

 الحاسوب الداخلي اسهل من التعامل مع البوابات المنطقية اكد على ان استخدام صيغة جبرية في وصف عمل 
 

 مالحظات

 ( المتغير المنطقي تكون قيمته صوابTRUE او خطأ )(FALSE) 

 ( يرمز للمتغير المنطقي بأحد حروفA…Zسواء كبيرة او صغيرة ) 

 (االنسب لتمثيل االعداد وتخزينها داخل الحاسوب4,1يعتبر النظام الثنائي ) 

  الحالة الصحيحة 1الرقم حيث يمثل 

  الحالة الخاطئة 4والرقم 
 

 سؤال: عرف العبارة الجبرية المنطقية؟

 .او مزيج من الثوابت والمتغيرات المنطقية يجمع بينها عمليات منطقية (X,Y)( او متغير منطقي مثل 0,1هي ثابت منطقي )
 

 ملخص للعبارات الجبرية

 العبارة الجبرية المنطقيةالعبارة  العملية المنطقية ومعناها

 : تسمى المتممNOTعملية 

 1تساوي  4الن متممة 

 4تساوي  1ومتممة 

A= NOT X  

A= X 

 AND A= X AND Y A= X.Yعملية 

 او

A= X Y دون نقطة 

 

 OR A= X OR Y A= X + Yعملية 

 

 

 

 اجلرب املنطقي البوويل                 :  الثالثالفصل                                                        
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A.B B A 

1 1 1 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

 

    Xجدول الحقيقة ناتج متممة 

 

 

 

 

 

 

 عبارة جبرية منطقية نتبع تسلسل االولويات:عند ايجاد ناتج 

 العمليات التي بداخلها اوال.في حالة وجود االقواس )  ( تنفذ 1

 المنطقية NOT.عملية 2

 المنطقية AND.عملية 7

 المنطقية OR.عملية 0

 .في حال التكافؤ في االولوية تنفذ من اليسار الى اليمين5

 

 سؤال : جد ناتج العبارات الجبرية المنطقية االتية

 A=1,B=0,C=1اذا علمت ان 

A  + B . C 

 الحل:

1  + 0 . 1 

0  + 0 . 1 

0  + 0 

0 

 A=0,B=1.C=1,D=0اذا علمت ان 

 

A . B + C + D 

  الحل:

0 . 1 + 1 + 0 

0       + 1 + 0 

1             +  0 

0             +  0 

0 

 

 A=1,B=0,C=0,D=1اذا علمت ان 

 

A + B . C + D 

 

 الحل:

1 + 0 . 0 + 1 

 

1 + 0 . 0 + 0 

 

1 + 0 . 0 

 

1 + 0 . 1 

1 + 0 

1 

 

X X 

4 1 

1 4 

 المنطقية)الجبرية(     ANDجدول الحقيقة لعملية  المنطقية)الجبرية(     ORجدول الحقيقة لعملية 

A+B B A 

1 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

0 0 0 
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 A=1,B=0,C=0,D=1تمرين: جد ناتج العبارات الجبرية المنطقية االتية اذا علمت ان 

 

 

( A  .  B ) + ( C . D ) 

 

 

 

 

A + B . C + D 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سؤال : حول العبارات المنطقية االتية الى عبارات جبرية منطقية:

 العبارة الجبرية المنطقية العبارة المنطقية

 

A AND NOT B 

 

A . B 

NOT A OR B AND C  

A + B . C 

A AND B AND NOT C  

A . B . C 

A OR NOT ( B AND NOT C)  

A + (B . C) 

NOT A OR (NOT B OR C AND D)  

A +( B + C . D ) 

 

 

 تمرين: حول العبارات المنطقية االتية الى عبارات جبرية منطقية:

 المنطقيةالعبارة الجبرية  العبارة المنطقية

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

 

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

 

A AND NOT B OR C 
 

 

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

NOT ( A OR B ) AND C 
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 :تمثيل العبارات الجبرية المنطقية باستخدام البوابات المنطقية 

 ( OR ثم  AND ثم  NOT  ثميتم اتباع قواعد االولوية السابقة) اقواس 

 

 A=0,B=1سؤال: مثل )ارسم( العبارات الجبرية االتية باستخدام البوابات المنطقية ثم جد ناتجها اذا علمت ان 

X= A  .  B 

 الحل:

  نبدأ حسب االولويات برسمA 

 
  ثم يكون مخرج الخطوة السابقة مدخال في بوابةAND 

 
 

 

 

  نضع القيم على الشكل إليجاد الناتج ومعرفة قيمةX 

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 A  + B . C  مثل )ارسم( العبارات الجبرية االتية باستخدام البوابات المنطقية  سؤال :

  الحل:
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تمرين: مثل )ارسم( العبارات المنطقية الجبرية االتية باستخدام البوابات المنطقية ثم جد الناتج النهائي اذا علمت ان 

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

 العبارة المنطقية الجبرية البوابات المنطقية الناتج

 

 

 

1 

 

 

A   +  ( B .  C  )  

 

 

 

 

1 

 

 

A . B + C . D 

 

 

 

 

0 

 

 

A  +  B  . ( C . D )  

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

A . B + C 

 

 A . B + A اكتب جدول الحقيقة للعبارة 
 

A.B + A 

 

A.B 

 

A 
 

B 
 

A 

1 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 

1 0 1 1 0 

1 0 1 0 0 
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    A . B + C    +  D العبارة الجبرية المنطقية لديك          

 أ. استخرج منها:         
    متغير منطقي  .1
 andرمز في الجبر المنطقي يعبر عن  .2

      orرمز في الجبر المنطقي يعبر عن . 7      

 . رمز في الجبر المنطقي يعبر عن النفي .0     

 

 منطقيةب. ارسم العبارة الجبرية على شكل بوابات 

 

 

 

 

 

 

 A=0,B=1,C=0,D=0ج. جد ناتج العبارة اذا علمت ان 

 

 

 

 

 د. حول العبارة الجبرية الى عبارة منطقية
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 الرابعةالوحدة 
 أمن املعلومات والتشفري

 
  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : أمن االنترنت

 

 الفصل االول: أمن المعلومات

 

 الفصل الثالث : التشفير

   والوحدة الفصول اسئلة
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 اوال: مقدمة في امن المعلومات

 المعلومات؟ بأمنسؤال : ما المقصود 

ونقلها، من السرقة او التطفل او  هو العلم الذي يعمل على حماية المعلومات والمعدات المستخدمة لتخزينها ومعالجتها
 .رح لهم باستخدامهاصمتاحة لألفراد المابقائها من الكوارث الطبيعية او غيرها من المخاطر. ويعمل على 

 خصائص االساسية ألمن المعلومات؟السؤال: اذكر 

 توافر المعلومات.7      السالمة.2. السرية      1

 المعلومات؟ص االساسية ألمن سؤال : وضح الخصائ

:وتعني إن الشخص المخول هو الوحيد القادر على الوصول إلى المعلومات واالطالع عليها، وهو مصطلح السرية.1

. حيث تعد المعلومات الشخصية، والموقف المالي لشركة ما قبل اعالنه، وكذلك  والخصوصية   مرادف لمفهومي األمن 
 مقدار الحفاظ على سيريتها.المعلومات العسكرية بيانات يعتمد أمنها على 

:وتعني حماية الرسائل او المعلومات التي تم تداولها، والتاكد بانها لم تتعرض ألي عملية تعديل سواء: السالمة.2

باإلضافة، ام االستبدال ام حنف جزء منها.فمثال، عند نشر نتائج طلبة الثانوية العامة، يجب الحفاظ على سالمة هذه 
تعديالت، وكذلك األمر عند صدور قوائم القبول الموحد للجامعات األردنية والتخصصات التي قبل الطلبة النتائج من اي 

 فيها، فال بد من العمل على حماية هذه القوائم من أي تعديل او حنف او تبديل او تعيير.

المعلومات تكون بال فائده اذا :يعد الحفاظ على سالمة المعلومات وسريتها امرين مهمين، ولكن هذه  توافر المعلومات.7

لم تكن متاحة لألشخاص المصرح لهم بالتعامل معها، او ان الوصول اليها يحتاج إلى وقت كبير. ومن الوسائل التي 
المخترقون جعل هذه المعلومات غير متاحة، إما بحذفها او االعتداء على األجهزة التي تخزن فيها هذه  هايقوم ب

 المعلومات.

 امثلة على السرية كأحد خصائص امن المعلومات؟ سؤال : اذكر

 المعلومات العسكرية .7    الموقف المالي لشركة ما قبل اعالنه .2   المعلومات الشخصية .1

 سؤال : اذكر امثلة على السالمة كأحد خصائص امن المعلومات والتي يجب حمايتها ؟

 سالمة هذه النتائج من اي تعديالتنشر نتائج طلبة الثانوية العامة، يجب الحفاظ على  .1

 .صدور قوائم القبول الموحد للجامعات األردنية ، فال بد من العمل على حماية هذه القوائم .2 

 سؤال: اذكر الوسائل التي يقوم بها المخترقون لجعل المعلومات غير متاحة او متوفرة؟

 علومات.إما بحذفها او االعتداء على األجهزة التي تخزن فيها هذه الم

 اهتمت الشعوب قديما بسرية المعلومات/سؤال: علل

 ومكانتها، وإلنجاح مخططاتها العسكرية وذلك للحفاظ على أسرارها وهيبتها

 سؤال: على ماذا اعتمدت سرية المعلومات؟

 وقدرته على توفير الظروف المناسبة لمنع اكتشافها ة المعلومات على موثوقية حاملهاياعتمدت سر

 تقسم المخاطر التي تهدد أمن المعلومات الى نوعين رئيسين ، اذكرهما؟سؤال: 

 . الثغرات2         . التهديدات     1

 أمن المعلومات       الفصل االول:                        
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 سؤال: اذكر اسباب التهديدات ؟

 .اسباب بشرية2.اسباب طبيعية       1

 سؤال: تقسم التهديدات التي اسبابها بشرية الى نوعين، اذكرهما؟

 .اسباب بشرية متعمدة2.اسباب بشرية غير متعمدة     1

 تقسم التهديدات التي اسبابها بشرية متعمدة الى نوعين، اذكرهما؟

 )يسمى هجوم الكتروني او اعتداء الكتروني(.موجهه لجهاز معين2.غير موجهه لجهاز معين    1

 سؤال: اذكر مثال على كل مما يلي؟

 الكهربائي مما يؤدي الى فقدان المعلومات.حدوث حريق او انقطاع التيار  :تهديدات اسبابها طبيعية.1

 : كتابة عنوان بريد الكتروني بشكل غر صحيحتهديدات اسبابها بشرية غير متعمدة.2

 : نشر الفيروساتتهديدات بشرية متعمدة وموجهه لجهاز معين.7

 ؟)االعتداء االلكتروني(اذكر امثلة على الهجوم االلكتروني او  سؤال: اذكر امثلة على تهديدات موجهه لجهاز معين

 سرقة جهاز حاسوب او احد المعدات التي تحفظ المعلومات..1

 .التعديل على ملف او حذفه.2

 .الكشف عن بيانات سرية7

 .منع الوصول الى المعلومات.0

 سؤال: أي انواع التهديدات يعتبر االكثر خطرا؟

 ه لجهاز معيناالعتداء االلكتروني او الهجوم االلكتروني او التهديد الموج
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 سؤال: اذكر العوامل الرئيسة التي يعتمد عليها نجاح االعتداء االلكتروني؟

 .فرصة النجاح7.الطريقة          2.الدافع             1

 ؟اإللكترونيسؤال: اذكر امثلة على  دوافع االفراد لتنفيذ هجوم 

 . بقصد االضرار باالخرين.7.محاولة اثبات القدرات التقنية   2الرغبة في الحصول على المال      .1

 ؟او اذكر امثلة ، وضح ذلك اإللكترونيسؤال: تعتبر الطريقة احد عوامل نجاح الهجوم 

 . تتضمن الطريقة المهارات التي يتميز بها المعتدي االلكتروني 1

 لمعدات والبرمجيات الحاسوبية التي يحتاجها.قدرة المعتدي على توفير ا2

 .معرفة المعتدي بتصميم النظام والية عمله7

 .معرفة المعتدي نقاط القوة والضعف في النظام.0

 هجوم اإللكتروني؟ال فرصة نجاحسؤال: اذكر امثلة على  

 .تحديد كيفية الوصول الى االجهزة2.تحديد الوقت المناسب للتنفيذ     1

 المعلومات الى اربعة انواع من االعتداءات االلكترونية، اذكرها؟ سؤال: تتعرض

 .الهجوم المزور او المفبرك0.االيقاف     7.التعديل على المحتوى    2.التنصت على المعلومات    1

 ؟التنصت على المعلومات سؤال: ما الهدف من 

 الهدف الحصول على المعلومات السرية حيث يتم االخالل بسريتها.

 سؤال: ما الهدف من التعديل على المحتوى وكيف يتم ذلك؟

الهدف هو االخالل بسالمة المعلومات من خالل اعتراض المعلومات وتغيير محتواها واعادة ارسالها للمستقبل من دون 
 ان يعلم بتغيير محتواها.

 سؤال: ما الهدف من االيقاف في االعتداء االلكتروني وكيف يتم ذلك؟

وفي هذه الحالة تصبح المعلومات غير  المستقبلاالتصال. ومن ثم، منع المعلومات من الوصول إلى  يتم قطع قناة
 متوافرة.

 سؤال: ما الهدف من الهجوم المزور او المفبرك وكيف يتم ذلك؟

ويحتاج إلى يقه ره فيها بانه صدباألشخاص على الشبكة، يخ لمعتدي اإللكتروني رسالة إلى أحديتمثل هذا النوع بإرسال ا
 سالمتها. ضاد تتأثر أيسرية خاصة. تتأثر بهذه الطريقة سرية المعلومات وق معلومات او كلمات

 : اذكر خصائص امن المعلومات التي تؤثر عليها االعتداءات التالية:تمرين

 .............           . التنصت على المعلومات: 1

 ............                .التعديل على المحتوى :2

              ..............                                .االيقاف :7

  .................         . الهجوم المزور او المفبرك :0 
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 سؤال: ما المقصود بالثغرات؟

اية الحماية فك أو عدمالنظام مشكلة في تصميم  آو المتبعة في اإلجراءات أكانت ي النظام سواءنقطة الضعف ف وهي
 .المادية لألجهزة والمعلومات

 ؟بفقدان المعلومات او هدم النظام سؤال: اذكر امثلة على الثغرات او نقاط الضعف التي قد تتسبب 

  عدم تحديد صالحيات الوصول الى المعلوماتضعف في االجراءات المتبعة مثل  .1

                 مشكلة في تصميم النظام .2

 اية الحماية المادية لألجهزة والمعلوماتفعدم ك .7     

 

 وضعت مجموعة من الضوابط  في أمن المعلومات؟ /سؤال: علل

 لتقليل المخاطر التي تتعرض لها المعلومات او الحد منها.

 معلومات؟سؤال: اذكر مجموعة الضوابط التي وضعت للحد من مخاطر امن ال

 .الضوابط المادية1

 .الضوابط االدارية2

 .الضوابط التقنية.7

 ؟مع ذكر امثلة سؤال : وضعت الضوابط المادية للحد من مخاطر امن المعلومات، وضح ذلك

الجدران واألسوار، واستخدام األقفال،  وغيرها باستخدامويقصد بها مراقبة بيئة العمل وحمايتها من الكوارث الطبيعية 
 أجهزة اطفاء الحريق. وغيرها من منحراس األووجود 

 ؟مع ذكر امثلة للحد من مخاطر امن المعلومات، وضح ذلك االداريةسؤال : وضعت الضوابط 

، واإلجراءات التوجيهيةواللوائح والسياسات،  ق عليها مثل: القوانينفاءات المتوتستخدم مجموعة من األوامر واإلجر
 والعقود واالتفاقيات. ر، وبراءات االختراعشوحقوق الن

 ؟مع ذكر امثلة للحد من مخاطر امن المعلومات، وضح ذلك التقنيةسؤال : وضعت الضوابط 

مات المرور، ومنح لوتتضمن كاو برمجيات  يات المستخدمة، سواء أكانت معداتوهي الحماية التي تعتمد على التقن
 في الشبكة. والتشفير، وتنظيم تدفق المعلوماتكوالت الشبكات والجدر النارية، توالوصول، وبرو حياتصال

 

 االمثلة التالية الى الضوابط المناسبة لها )مادية،ادارية،تقنية( تمرين: صنف

 .......حقوق النشر : ...................1

 راس االمن : ..........................ح2

 ...براءات االختراع: ...................7

 ......التشفير : ..........................0

 ...اجهزة اطفاء:.........................5

  .كلمة المرور:...........................9
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 ثانيا: الهندسة االجتماعية

 سؤال: كيف يتم اختيار الكادر البشري المسؤول عن حماية االنظمة؟

 .يعتمد اختيار الكادر البشري على كفايته العلمية    1

 .اختبارات شفوية وورقية     2 

 .اخضاعهم الى ضغوط نفسية حسب موقعهم للتأكد من قدرتهم على حماية النظام7 

 يتم اخضاع الكادر البشري المسؤول عن حماية االنظمة الى ضغوط نفسية ؟ /سؤال: علل

 حماية النظامللتأكد من قدرتهم على 

يتم اختيار الكادر البشري المسؤول عن حماية االنظمة باالعتماد على كفايته العلمية واختبارات  /سؤال: علل
 شفوية وورقية واخضاعهم لضغوطات نفسية ؟

 الن العنصر البشري من اهم مكونات االنظمة واالهتمام به من اهم المجاالت للحفاظ على امن المعلومات.

 الهندسة االجتماعية؟سؤال: عرف 

رية، النظام يعطي معلومات س مستخدم الحاسوب في هي الوسائل واألساليب التي يستخدمها المعتدي االلكتروني؛ لجعل
 المعلومات المخزنة فيها. ليه الوصول إلى أجهزه الحاسوب اواو يقوم بعمل ما، يسهل ع

غير  التي تستخدم للحصول على معلومات وأسهلها،تعد الهندسة االجتماعية من أنجح الوسائل  /سؤال: علل
 ؟ح باالطالع عليهارمص

وعي مستخدمي الحاسوب بالمخاطر المرتبة  صين في مجال امن المعلومات، وعدموذلك بسبب قلة اهتمام المتخص
 عليها.

 سؤال: اذكر المجاالت التي ترتكز عليها الهندسة االجتماعية؟

 النفسي.الجانب 2. البيئة المحيطة    1

 ؟سؤال: اذكر االساسيات التي تشملها البيئة المحيطة في الهندسة االجتماعية

 .االنترنت0     .النفايات الورقية  7.الهاتف      2.مكان العمل         1

 سؤال: ما دور مكان العمل في الهندسة االجتماعية ؟

له غير المخول  صب. وعند دخول الشخالحاسو ات المرور على أوراق ملصقة بشاشةالموظفين كلم ضيكتب بع
 يتمكن من الدخول ومن ثم انة، يستطيع معرفة كلمات المرورنظافة او عامل صي االستخدام، كزبون او حتى عامل

 إلى النظام بسهولة ليحصل على المعلومات التي يريدها.

 سؤال: ما دور الهاتف في الهندسة االجتماعية؟

المعلومات الفنية ويستدرجه للحصول على ض عم الفني هاتفيا، ويطلب اليه بعالدمركز بل و  غير المخ صيتصل الشخ
 ما بعد. مايفخدمها تليس كلمات المرور وغيرها من المعلومات؛

 سؤال: كيف تستخدم النفايات الورقية في الهندسة االجتماعية؟

وي على كلمات المرور ومعلومات النفايات التي قد تحت لمخولين إلى مكان العمل، ويجمعونيدخل األشخاص غير ا
من  قويم العام السابق وكل ما يحتويههواتفهم وبياناتهم الشخصية، وقد تحتوي على ت تخص الموظفين وأرقام

  المرغوبة. لموظفين أو الحصول على المعلوماتمعلومات، يمكن استغاللها في تتبع أعمال ا
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 ماعية؟سؤال: كيف يتم استخدام االنترنت في الهندسة االجت

طبيقات ها للتالحاسوب عادة كلمة المرور نفس استخدام الموظفين او مستخدمير الوسائل شيوعا؛ وذلك بسبب ثمن أك
على للحصول ل فيه تسجيرط التت معينة، ويشموقعا على الشبكة، يقدم خدما االلكتروني جميعها. حيث ينشئ المعتدي

التي يستخدمها  كلمة المرور نفسها مستخدم وكلمة المرور، وهيمات. يتطلب التسجيل في الموقع اسم الخد ٥هذ
 من الحصول عليها. اإللكتروني دة، وبهذه الطريقة يتمكن المعتديعا صالشخ

 سؤال: ما هي الوسيلة االكثر شيوعا في الهندسة االجتماعية؟

 االنترنت

 االجتماعية؟من اكثر الوسائل شيوعا في الهندسة يعتبر االنترنت  /سؤال: علل

طبيقات جميعها. حيث ينشئ ها للتالحاسوب عادة كلمة المرور نفس استخدام الموظفين او مستخدميوذلك بسبب 
مات. يتطلب الخد ٥على هذللحصول ل فيه تسجيرط التت معينة، ويشموقعا على الشبكة، يقدم خدما االلكتروني المعتدي

دة، وبهذه عا صالتي يستخدمها الشخ كلمة المرور نفسها هيالتسجيل في الموقع اسم مستخدم وكلمة المرور، و
 من الحصول عليها. اإللكتروني الطريقة يتمكن المعتدي

 سؤال: اذكر االساليب التي يتبعها المعتدي االلكتروني في الجانب النفسي لكسب ثقة مستخدم االنترنت؟

 .مسايرة الركب7.انتحال الشخصية والمداهنة         2.االقناع         1

 سؤال: وضح اسلوب االقناع كإحدى طرق المعتدي االلكتروني؟

الحجج المنطقية والبراهين. وقد يقدم  خدم الحاسوب بطريقة مباشرة، بحيثيستطيع المعتدي إقناع الموظف او مست
رات من دون تحليلها برتخدم على قبول المسية، تحث المفستقديم ايحاءات ن طريقة غير مباشرة بحيث يعمد إلى تخدمسي

 .فيها او التفكير

 سؤال: لماذا يستخدم المعتدي االلكتروني اسلوب االقناع بطريقة غير مباشرة؟

تالك خدمة نادرة، تخدم بامساو إغراء الم ه بمظهر صاحب السلطة،فسير بهذه الطريقة عن طريق إظهار نيحاول التأث
 لمدة محددة، يمكنه ذلك من الحصول على كلمة المرور. اإللكتروني من خالل موقعهمعينا ا ضحيث يقدم له عر

 ؟تهدفسإلى إبراز أوجه التشابه مع الشخص الم اإللكتروني يلجا المعتدي  /سؤال: علل

 ماماتتفات واالهصال قناعه بانه يحملإلتهدف؛ سلشخص المإلى إبراز أوجه التشابه مع ا اإللكتروني يلجا المعتدي
 معه، فيقدم له ما يريد من معلومات. را للتعاملذر ارتياحا وأقل حثأك صالشخها، فيصبح فسن

 كإحدى طرق المعتدي االلكتروني؟ انتحال الشخصية والمداهنةسؤال: وضح اسلوب 

أو وهميا. فقد ينتحل شخصية فني صيانة ا حقيقيا صيكون شخ قد صآخر، وهذا الشخ حيث يتقمص شخص شخصية
لطة، يبدي ات سذ شخصية المنتحلة غالبا تكوننظافة أو حتى المدير أو السكرتير. وبما أن الأو عامل  معدات الحاسوب

 المسؤول. صالشخ بتقديم أي معلومات لهذا يترددواأغلب الموظفين خدماتهم، ولن 

 كإحدى طرق المعتدي االلكتروني؟ مسايرة الركبسؤال: وضح اسلوب 

 صخشايرا. فعندما يقدم غا مفالالئق أن يأخذ هو موق م بأمر ما، فمن غيرزمالؤه جميعه حيث يرى الموظف بأنه إذا قام
بعمل  جهزة، فإذا سمح له أحد الموظفينالدعم الفني، ويرغب بعمل تحديثات على األ نفسه على أنه إداري من فريق

والسماح لهذا المعتدي باستخدام أجهزتهم  ،لباوظفين يقومون بمسايرة زميلهم غاتحديث على جهازه؛ فان باقي الم
 زنة على األجهزة.خالتي يريدها والم على المعلومات االطالعلتحديثها. ومن ثم، يتمكن من 
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 اوال: االعتداءات االلكترونية على الويب

والحد من االعتداءات واالخطار التي  ظهرت الحاجة الى ايجاد وسائل تعمل على حماية )الويب( /سؤال: علل
 ؟تهددها

بسبب انتشار البرامج والتطبيقات بشكل كبير فمنها ما هو مجاني ومنها ما هو غير معروف المصدر ومنها ما هو 
 قع.والمعلومات الخاصة باقتحام الموا مفتوح وانتشار البرامج المقرصنة

 سؤال: تتعرض المواقع االلكترونية الى نوعين من االعتداءات اذكرهما؟

 .االعتداءات االلكترونية على متصفحات االنترنت1

 .االعتداءات االلكترونية على البريد االلكتروني2

 ال يحس المستخدم باالعتداءات التي تتعرض لها المواقع االلكترونية؟ /سؤال: علل

 مرئية.وذلك ألنها غير 

 سؤال: عرف متصفح االنترنت؟

لضغط على زر الذهاب، ويمكنه من وا التي يريدها بمجرد كتابة العنوانستخدم الى صفحة )الويب( لمبرنامج ينقل ا هو
 اهدة المعلومات على الموقع.شم

 سؤال: اذكر طرق االعتداء على متصفح االنترنت؟

دة إرسال اي شيء واعا ح وباستطاعته القراءة، والنسخ،فلى المتصافته إضتداء عن طريق )كود( بسيط، يمكن إاالع .1
 األخرى. الحساسةبات المالية والبيانات ساالوصول إلى الح بالقدرة على ديتمثل التهديم. ودل المستخقبيتم إدخاله من 

 توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى غير الصفحة التي يريدها. .2

 متصفح االنترنت من خالل كود بسيط وما الهدف منه؟سؤال/ وضح الية االعتداء على 

دة إرسال اي شيء يتم واعا ح وباستطاعته القراءة، والنسخ،فافته إلى المتصضتداء عن طريق )كود( بسيط، يمكن إاالع
 األخرى. الحساسةبات المالية والبيانات ساالوصول إلى الح بالقدرة على ديتمثل التهديم. ودل المستخقبإدخاله من 

 سؤال: وضح طريقة االعتداءات االلكترونية على البريد االلكتروني؟

ل همزيفة، بعضها يس االلكترونيةالرسائل  ٥تصل الكثير من الرسائل االلكترونية إلى البريد االلكتروني، بعض هذ
ص القليلي الخبرة، حيث األشخاااللكتروني التعامل مع  بطريقة احترافية. يحاول المعتدي خدمتاكتشافه وبعضها اآلخر اس

الرسائل  ٥ا، وهذيرسائل تحمل عنوان كيف تصبح ثر آوالمصممين بأسعار زهيده ض شراء لمنتجات بع ضيقدم عرو
التي تحتاج الى وعي من  ضللةممزيد من المعلومات. وغيرها من الرسائل المزيفة والللحصول على  بط روا ويتحت

 المستخدم.

 

 

 

 

 

 االنترنتأمن        :الثانيالفصل                         
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 تحويل العناوين الرقميةثانيا: تقنية 

  ؟من االعتداءات االلكترونية سؤال: كيف تستخدم تقنية تحويل العناوين الرقمية لحماية المعلومات

عطى الممع العنوان الرقمي  هي التقنية التي تعمل على إخفاء العنوان الرقمي للجهاز في الشبكة الداخلية، ليتوافق
الجهات الخارجية وهذا يسهم في حمايته من إي هجوم  غير معروف بالنسبة إلىللشبكة. ومن ثم، فإن الجهاز الداخلي 
خدمة لحماية المعلومات من االعتداءات مستالرقمية، وهي إحدى الطرائق ال ينقد يشن عليه بناء على معرفة العناو

 اإللكترونية

 عناوين الرقمية؟سؤال: اذكر الوسائل )الطرق( التي يتم فيها حماية المعلومات بتقنية تحويل ال

 IP Addresses.العناوين الرقمية االلكترونية 1

 NAT.تقنية تحويل العناوين االلكترونية 2

 ؟IP Addressesسؤال: ما المقصود بالعناوين الرقمية االلكترونية 

 72هو ان لكل جهاز حاسوب على شبكة االنترنت او هاتف خلوي عنوان رقمي خاص به يميزه عن غيره ويتكون من 
 خانة ثنائية تتوزع على اربع مقاطع يفصل بينها نقاط.

 ؟ (IPv6)و   (IP4)سؤال: ما الفرق بين 

Ip4 215.002.004.216مثال  /255الى  4اربع مقاطع يفصل بينها نقاط وكل مقطع يتضمن رقم من من  : تتكون )) 

IPv6تتكون من ثمانية مقاطع بدال من اربعة : 

 ؟IPv6سؤال: لماذا ظهرت عناوين 

 بسبب التطور الهائل في اعداد مستخدمي االنترنت ظهرت الحاجة الى عناوين الكترونية اكثر.

 :مالحظات

 .NATتكفي إلتاحة  عدد هائل من العناوين الرقمية ولحل هذه المعضلة ظهرت تقنية  لم IPv6 تقنية .1

 IANAالعناوين الرقمية هي ايانا  إلعطاء. السلطة المسؤولة عن منح ارقام االنترنت المخصصة 2

 internet protocol addressهو  IP Address.اختصار 7

 Network Address Translationهو  NAT.اختصار 0

 Internet Assigned Numbers Authorityهو  IANA. اختصار 5

 عند التراسل بين االجهزة؟ NATتقنية تحويل العناوين الرقمية  خطواتسؤال: وضح 

 واحدا )أو مجموعة عناوين( ويكون معرفا لها عند التعامل في شبكة االنترنت انلشبكة داخلية عنواايانا لكل  تعطي .1

فقط، وال يعرف بهذا العنوان  ا رقميا لغرض االستخدام الداخلينتعطي الشبكة الداخلية كل جهاز داخل الشبكة عنوا .2
 خارج الشبكة

الخاص به، باستخدام تقنية  ة الداخلية، يعدل العنوان الرقميمع جهاز خارج الشبك بالتواصل األجهزةعند رغبة أحد  .7

وان رقمي نخلي إلى عيحول العنوان الرقمي الدا . وذلك يتم باستخدام جهاز وسيط،(TANتحويل العناوين الرقمية )
 للمتابعة. ذلك في سجل خاص خارجي. ويسجل

بالجهاز  العنوان الخاص الرقم الخارجي، على انه يتم التواصل مع الجهاز الهدف في الشبكة األخرى عن طريق هذا .0

وان نتصل إلى الجهاز الوسيط الذي يحول الع بالرد على رسالة الجهاز المرسل، المرسل. وعندما يقوم الجهاز الهدف
 عة لديه ويعيده بذلك الى الجهاز المرسل.المتاب الرقمي الخارجي إلى عنوان داخلي من خالل سجل
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 سؤال: ما وظيفة الجهاز الوسيط في تقنية تحويل العناوين الرقمية؟

 ويسجل ذلك في سجل خاص للمتابعة. ي الى عنوان رقمي خارجي يقوم بتحويل العنوان الرقمي الداخل

 سؤال: اذكر امثلة على جهاز وسيط؟

 Firewall. جدار النار Router   2. الموجة 1

 

 

 

 

 مالحظات..

 .عنوان الشبكة ال يمكن ان يمنح لشبكة اخرى1

  يمكن ان يتكرر العنوان الرقمي للجهاز داخل الشبكة في اكثر من شبكة اخرى.2
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 سؤال: تعمل تقنية تحويل العناوين الرقمية بعدة طرق، اذكرها؟

 .النمط الثابت للتحويل1

 .النمط المتغير للتحويل2

 وضح طريقة النمط الثابت لتحويل العناوين الرقمية؟سؤال: 

 جهاز داخلي، وهذا العنوان الرقمي ثابت ال يتغير. عنوان رقمي خارجي لكل صنمط تخصيويتم عن طريق هذا ال

 لتحويل العناوين الرقمية؟ المتغيرسؤال: وضح طريقة النمط 

. الخارجية، ولكنها غير كافية لعدد األجهزة في الشبكة الرقميةد من العناوين دالوسيط ع بهذه الطريقة يكون لدى الجهاز
 راسل خارجيا؛ فإنه يتواصل معتبال األجهزةعلى الشبكة، وعند رغبة أحد  األجهزة هذه العناوين تبقى متاحة لجميع

ا نالعنوان عنوا راسل، ويعد هذاتال نتهاء من عمليةيستخدمه لحين اال مؤقتاالجهاز الوسيط الذي يعطيه عنوانا خارجيا 
راسل مره تالجهاز الداخلي هذا العنوان، ويصبح العنوان متاحا لل راسل، يفقدتا بالجهاز. عند انتهاء عملية الصرقميا خا

 السابقة، وهذا ما المرة ا عن فل مره أخرى، قد يعطى عنوانا مختلراستالجهاز نفسه بال أخرى. وعند رغبة
 للجهاز نفسه عند تراسله أكل من مرة. IP addressر اختالف فسي

 للجهاز في كل مره يتم التراسل فيها؟ IP addressاختالف   /سؤال: علل

بسبب استخدام تقنية النمط المتغير لتحويل العناوين الرقمية. حيث يقوم الجهاز الوسيط في كل مره بإعطاء احد االجهزة 
 التراسل.عنوان خارجي مؤقت يستخدمه لحين انتهاء عملية 
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  العسكري والدبلوماسي خاصة،  البشرية، في المجالين منذ قدممات المعلوظهرت الحاجة للحفاظ على سرية 
 هفسالوقت ن تها فيسريقها والمحافظة على يعن طر ائل التي يمكن نقل الرسالةسذاك إيجاد الونآ وتم

 في وقتنا الحاضر يستخدم تشفير المعلومات عند اجراء عمليات التراسل 

 سؤال: عرف التشفير؟

ف األصلية استبدال األحر يير بمزجها بمعلومات أخرى، أمغى الرسالة األصلية سواء أكان التيير محتوتغالتشفير هو 
تخدام خوارزمية ل الرسالة ومستقبلها فقط، باسسمراال  اقع األحرف بطريقة لن يفهمهايير لموغوالمقاطع بغيرها، ام ت
 .معينة ومفتاح خاص

 سؤال: ما الهدف من التشفير؟

ادة منها فاالست ل المعلومة ومستقبلها، وعدمسمعلومات في اثناء تبادلها بين مررية السظ على ي الحفاليهدف التشفير إ
 . معترضيناص خأش حتى لو تم الحصول عليها من قبل أو فهم محتواها؛

 يعد التشفير من افضل الطرق المستخدمة للحفاظ على امن المعلومات؟ /سؤال: علل

 باالطالع عليها. ح لهمصرغير الم عن األشخاصء المعلومات إخفا يعمل على ألنه

 سؤال: اذكر عناصر عملية التشفير؟

 .نص الشيفرة0 .النص االصلي       7.مفتاح التشفير       2.خوارزمية التشفير      1

 عرف المصطلحات االتية؟او  سؤال: وضح عناصر عملية التشفير؟

 لتحويل الرسالة األصلية إلى رسالة مشفرة، خوارزمية التشفير: مجموعة الخطوات المستخدمة .1

 فتاح.قوة التشفير على قوة هذا الم سلسلة الرموز المستخدمة في خوارزمية التشفير، وتعتمد وهو:مفتاح التشفير  .2

 التشفير كعملية فل صد بها محتوى الرسالة األصلية قبل التشفير. وبعد:يقالنص األصلي  .7

 الرسالة بعد عملية التشفير.هي  :الشيفرة  صن .0

 سؤال: ما هي المعايير التي تصنف عليها خوارزميات التشفير؟

 .استخدام المفتاح1

 .كمية المعلومات المرسلة2

 التشفير .العملية المستخدمة في7

 

 التشفير       :الثالثالفصل                         
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 سؤال: يقسم التشفير المعتمد على نوع عملية التشفير الى قسمين، اذكرهما؟

 .التشفير بالتبديل2.التشفير بالتعويض              1

 سؤال: وضح المقصود بعملية التشفير بالتعويض؟

 .اإلزاحة ةمكان مقطع، ومثال عليها شيفر ني استبدال حرف مكان حرف او مقطعوتع

 سؤال: وضح المقصود بعملية التشفير بالتبديل؟

رط استخدام األحرف نفسها من دون ترتيب أحرف الكلمة؛ بش ماكن األحرف، وذلك عن طريق اعادةويتم فيها تبديل أ
 ومثال عليها خوارزمية الخط المتعرج. الحقيقي، صعملية التبديل، يختفي معنى الن ذتنفي يير عليها، وعندغت إجراء أي

 

 سؤال: وضح المقصود بمصطلح فك التشفير؟

 للنص الذي تم تشفيره.األصلي  صرجاع النتاس هي عملية

 

 خوارزمية الخط المتعرج Zig zag cipher  
 خوارزمية سهلة وسريعة 
 يمكن تنفيذها يدويا بالورقة والقلم 
 يمكن فك تشفيرها بسهولة 

 

  باستخدام خوارزمية الخط المتعرج:خطوات التشفير 
فير، وال يلزمنا معرفة التش تاحفم د. حيث إن عدد األسطر يعصستخدم لتشفير النتحدد عدد األسطر التي س .1

 عند الحاجة(. عدد من األعمدة ويمكن الزيادة بأيعدد األعمدة )ابدا 

 طيات السؤالمفتاح الشفير يتم االتفاق عليه بين المرسل والمستقبل ويكون من مع 

 لتسهيل الحل()       األصلي بمثلث مقلوب صامأل الفراغ في الن .2

 جدوال يعتمد على عدد األسطر )مفتاح التشفير(. أنشئ .7

 ب اتجاه األسهم.حس المراد تشفيره بشكل قطري صوزع أحرف الن .0

 اوية.تسراغ األخير، وذلك كي تكون األطوال مففي ال     ضع مثلث مقلوبا  .5

 .)الحروف والفراغات(ا المشفر سطرا سطر صاكتب الن .9

 
 
 

 :مالحظة 
  يمكن تشفير النص باللغة العربية لكنه غير مطلوب 
 النص الذي يحتوي على عالمات ترقيم غير مطلوب 

 
 
 
 
 
 

 التشفير المعتمد على نوع عملية التشفير
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  :تاح التشفير سطرانفا بان مماالتي، عل صشفر النمثال 

I love my country 

 الحل:
 حسب مفتاح التشفير سطران 2الصفوف للجدول = سيكون عدد 

 I   Love    my    country نضع مثلث مقلوب في الفراغات

 
 نوزع  االحرف والفراغات)المثلث المقلوب( بشكل قطري كما في الجدول

  
 y  t  u  c  y    v  l  I 

  r  n  o    m  e  o    

 
 )القطر يكتمل(تى تصبح االطوال متساويةح ضع مثلث مقلوب في الفراغ االخيرن

 نكتب النص المشفر سطرا سطرا)بشكل افقي(
 I Love my country النص االصلي:  

     ycty    oem   onrILv النص المشفر :  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :هو خمسة اسطرتاح التشفير فا بان مم، علجد النص المشفر للنص التاليمثال 
 

Stay positive this year makes you happy all life 

 الحل:
 حسب مفتاح التشفير خمسة اسطر 5سيكون عدد الصفوف للجدول = 

 نضع مثلث مقلوب في الفراغات 
 

Stay     positive    this    year    makes    you     happy    all     life 
 

 ما في الجدولنوزع  االحرف والفراغات)المثلث المقلوب( بشكل قطري ك
 

    i  a  a  y  a  e  h  i  p  S 

   f  l  p  o  k  a  i  v  o  t  

  e  l  p  u  e  r  s  e  s  a   

     y    s        i  y    

  l    h    m  y  t  t       

 حتى تصبح االطوال متساوية نضع مثلث مقلوب في فراغات القطر االخير

Stay positive this year makes you happy all life النص االصلي                  

  Spiheayaaitoviakoplfasesreupleyi           s     y         ttym    h     l  النص بعد التشفير:
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  تمارين:
 .شفر النص االتي اذا علمت ان مفتاح التشفير اربعة اسطر1

Stop thinking about your past mistakes 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اسطر ثالثة.شفر النص االتي اذا علمت ان مفتاح التشفير 2

Never give up on your goals 
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 عملية فك التشفير:

 ت االتية:للقيام بفك تشفير رسالة، اتبع الخطوا
 مقلوب. لثراغات بمثف. امأل ال ١

 تاح التشفير(. فجزاء، اعتمادا على عدد األسطر )مشفر إلى أمال صالنم س. ق ٢

 عدد األسطر. = األجزاء  أي أن عدد 

 عدد االجزاء ÷مجموع احرف النص المشفر )بما فيها الفراغات ( =  عدد األحرف في كل جزء 

 م الحرف الثالث وهكذا.ثم الحرف الثاني، ث. اكتب الحرف األول من كل جزء،  7

 

 :تاح التشفير سطران.فا بان ممالمشفر االتي، عل صاألصلي للن صأوجد الن مثال 

Ilv  ycuty  oem  onr 

 الحل:
      امأل الفراغات بمثلث مقلوبIlv   ycuty   oem    onr 

 

 .قسم النص المشفر الى جزأين الن مفتاح التشفير سطران 
 

  اكبر منه.اذا كان الناتج عدد كسري نقربه الى اقرب عدد صحيح 
  =عدد االجزاء ÷مجموع احرف النص المشفر )بما فيها الفراغات ( عدد االحرف في كل جزء 

                                                            =11 ÷ 2  

                                                         =5.5 

                                                          =9 

 الجزء االول 

 الجزء الثاني

 

 

 السابقة لألحرفنأخذ الحرف االول من كل جزء بشكل عمودي ثم الحرف الثاني من كل جزء نضمها 

I  love  my  country             

 

 

 

 

 

 

y t u c y  v l i 

  r n o  m e o   
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 تمارين:

 للنص المشفر االتي باستخدام خوارزمية الخط المتعرج علما ان مفتاح التشفير خمسة اسطر.جد النص االصلي 1

Spiheayaaitoviakoplfasesreupleyi            s    y         ttym    h    l   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشفير ثالثة اسطر جد النص االصلي للنص المشفر االتي باستخدام خوارزمية الخط المتعرج علما ان مفتاح .2

Bieno   itsee     uali    lviyrbie    
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 جد النص االصلي للنص المشفر االتي باستخدام خوارزمية الخط المتعرج علما ان مفتاح التشفير سبعة اسطر .3

Eoterkodnhmon     u   eemelci   n   siasmtdsgt   o    a    hi  vfrtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال: تأمل الجدول االتي واجب عن االسئلة عليه 

    h  s  t  r  e  r  r  p 

       p     n     e  b  r  

      e  o  m  a     s  o   

   e  f  e  d  t    v    

  c     n  o  h  a  e     

 

 في الجدول المبينة.ما اسم العملية 1

 النص االصلي للرسالة.اكتب 2

 .اكتب النص المشفر للرسالة3

 .ما اسم الخوارزمية المستخدمة4

 .كم قيمة مفتاح التشفير5
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 سؤال: ما هو مبدأ خوارزمية التشفير المعتمد على المفتاح؟

وعليه، فإن امن الرسالة او المعلومة يعتمد على  المستخدمة في عملية التشفير.تيح هذا النوع من خوارزميات التشفير على عدد المفايعتمد 

 .المفتاح، وليس على تفاصيل الخوارزمية سرية

 سؤال: اذكر اقسام التشفير المعتمد على المفتاح؟

 ) الخوارزمية التناظرية او خوارزمية المفتاح السري(    تسمى ايضا                       .خوارزمية المفتاح الخاص  1

 )الخوارزمية الالتناظرية(تسمى ايضا                             .خوارزمية المفتاح العام2 

 سؤال: ما المقصود بخوارزمية المفتاح الخاص؟

ل سراسل بين المرتاختياره قبل بدء عملية الاق على ويتم االتف فيرلعمليتي التشفير وفك التشه فسالمفتاح ن يتم استخدام 
 .والمستقبل

 يطلق على خوارزمية المفتاح الخاص اسم خوارزمية المفتاح السري؟   /سؤال: علل

راسل بين تاق على اختياره قبل بدء عملية الويتم االتف فيرلعمليتي التشفير وفك التشه فسالمفتاح ن يتم استخدام  ألنه
 .ل والمستقبلسالمر

 

 سؤال: وضح عمل خوارزمية المفتاح العام؟

 ل(بستقالمل وسشفير الرسالة ويكون معروفا )للمرتاحين، أحدهما يستخدم لتفم تستخدم هذه الخوارزميات
مى المفتاح الخاص، يتم سوي التشفير كبل فقط، ويستخدم لفلستق، واآلخر يكون معروفا لدى المويسمى المفتاح العام
 .المفتاح الخاص من خالل معرفة المفتاح العام ية، وال يكن معرفةعمليات رياضانتاج المفتاحين خالل 

 

 المفتاحالتشفير المعتمد على 
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 سؤال: اذكر اقسام التشفير المعتمد على كمية المعلومات المرسلة؟

 . شيفرات التدفق         1

 .شيفرات الكتل2

 

 التدفق؟سؤال: وضح المقصود بشيفرات 

الرسالة إلى مجموعة أجزاء، ويشفر كل جزء منها على حدة، ومن ثم تقسيم ا النوع من الخوارزميات على يعمل هذ
 .يرسله

 سؤال: وصح المقصود بشيفرات الكتل؟

تشفير كل كتلة  كفي شيفرات التدفق، ويشفر أو يف حجم األجزاء ا إلى أجزاء ولكن بحجم أكبر منضيم الرسالة أتقس
 عن شيفرات التدفق، بأن حجم المعلومات أكبر؛ لذا، فإنها أبطأ. حدة. يختلفى عل

 

 سؤال: قارن بين شيفرات التدفق وشيفرات الكتل؟

 في كال الشيفرتين يتم تقسيم الرسالة الى اجزاء لكن شيفرات الكتل تقسم بحجم اكبر.

 ؟تعتبر شيفرة الكتل ابطأ من شيفرة التدفق /سؤال: علل

  في شيفرة الكتل. اجزاء يكون بحجم اكبر الى تقسيم الرسالةالن 

 كمية المعلومات المرسلةالتشفير المعتمد على 
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 نماذج مقترحة على انماط الوزارة

 االسئلة الوزارية واالجابات المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 الدورة الشتوية  2018\2017امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  
 جميع الفروع /علوم الحاسوبمبحث 

 (.4( علما ان عدد الصفحات )5تية جميعها وعددها )سئلة األاألجب عن أ

 عالمة( 30ـــؤال االول: )ــــسـال

 ثم اكمله باإلجابات الصحيحة لتمثيل االعداد  لكل نظام :  انقل الجدول االتي الى دفتر اجابتك  . أ
 عالمة( 12)                                                                                                   

 النظام الثماني النظام الثنائي النظام العشري

98 ………. ….. 

75 1001011 113 

441 ………….. 671 

……. 11100110 …… 
 

 عالمات( 6)                                        االتية على االعداد اجراء العمليات الحسابيةما ناتج  . ب

  1  1  1  1  1  0          
+      1  0  1  1    

 

1  1  1  1  1  0          
  -     1  0  1  1  1 
 
 

 

                                        1   0   0 
                                  ×   1   1   0  

 
 

 
   

 عالمات( 8)                                                               عرف المصطلحات االتية: ج.

 .المعامل المنطقي4.النظام العددي   3    امن المعلومات .2الروبوت      .1

 (عالمات 4)                                                                      :االتية  ةد. فسر العبار

 يعد النظام العشري احد االنظمة الموضعية. .1 

 . ال يمكن ان تحل النظم الخبيرة مكان االنسان الخبير نهائيا.2

 

 

 المملكة االردنية الهاشمية

 جديدالمنهاج ال

    

  



 

 

  عالمة ( 34الســـــــؤال الثاني : )

 (عالمتان)             المنطقية اآلتية الى عبارات جبرية منطقيه :                        أ. حول العبارة          

NOT (A OR B AND NOT C OR D ) 

 عالمات( 8)                              تأمل الدارة الكهربائية االتية ثم اجب عن االسئلة التي تليها: ب.

 تمثلها الدارة.. اكتب العبارة المنطقية التي 1

 .مثل الدارة الكهربائية باستخدام البوابات المنطقية2

 ثم جد الناتج اذا كانت : 

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

 

 عالمات( 10ج. اكمل جدول الحقيقة االتي:                                                                   )

X AND Z OR Y Z Y X 

… F F T 
T T ….. F 

F F …. F 
F …. F T 

…. F F F 

 

 عالمة( 6د. اكتب مثاال واحدا على كل مما يلي:                                                         )

     ( فقط  1( اذا كانت قيمة المداخل جميعها )1.بوابة تعطي مخرجا قيمته )1

   .بوابة منطقية مشتقة  2 

   جبرية منطقية .رمز لعملية3

  .عبارة منطقية      4

       (. 1( اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما )1.بوابة تعطي مخرجا قيمته )5 

   .بوابة منطقية لها مدخل واحد.6

 عالمات( 8)            االتية باستخدام البوابات المنطقية                                 هـ. مثل العبارات

1. NOT (X NAND NOT Y) NAND Z            

 

2. A . B + C . D                

 

  



 

 

  عالمة( 30الســـــــــــؤال الثالث: )

 (عالمات 6) مقابل رقم الفرع:    أ. انقل الجدول باألسفل الى دفتر اجابتك واكتب رمز اإلجابة الصحيحة

 .هو موجود في الذاكرة وتخزينها إلى ماتنظيم المعرفة و ترميزها  أ محرك االستدالل 1

 دماغ الروبوت, يستقبل البيانات من البيئة المحيطة. ب باف 2

 يعطي نصائح لعلماء اآلثار لفحص األدوات الحجرية.  جـ حساس الضوء 3

برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحل مشكلة  د تمثيل المعرفة 4
 ما.

 طبي لتشخيص أمراض الجهاز التنفسي.نظام  هـ ليثيان 5

 يستشعر شدة الضوء المنعكس من األجسام المختلفة. و المتحكم 6
 

1 2 3 4 5 6 

             
 

 عالمة( 14)                                                    شكل االتي ثم اجب عن االسئلة التي تليهتأمل الب.

   تمثل جذر الشجرة؟ما النقطة التي .1

   .كم عدد حاالت فضاء البحث؟2

   .ما عدد النقاط الميتة؟3

   ؟ اذكرهم ,   E النقطة ابناء عدد ما .4

   اذكر مثاالً على مسار . .5

     االبناء(-اذكر مثال على نقاط تحتوي عالقة )االب.6

 C.اذا علمت ان الحالة الهدف هي 7

  ؟الهدف باستخدام خوارزمية البحث في العمق اوالما مسار البحث عن الحالة   
 

 عالمات( 6)    :   لحاسوب والتي اثرت بمجاالت الحياة المختلفةيعتبر الذكاء االصطناعي علم من علوم اج. 

 كر ثالثة اهداف للذكاء االصطناعي   .اذ1

 .اذكر ثالث تطبيقات للذكاء االصطناعي.2 

  الشكل االتي والذي يمثل مكونات النظام الخبير ثم انقل الرقم واالجابة المناسبة له في دفتر اجابتكتأمل هـ. 

 عالمات( 4)                                                                                                             

 

 

  

  

  

1 2 
3 

4 



 

 

 عالمة( 32الســـــــــــؤال الرابع: )

علما ان مفتاح التشفير  Zig Zagأ. اوجد النص المشفر للنص االتي باستخدام خوارزمية النص المتعرج 

                                                                                      عالماتNever give up on your goals                                                     (6 ) ثالثة اسطر

 عالمات( 6)         من المخاطر التي تهدد الشبكات وجود الثغرات ,اذكر ثالث امثلة عليها.              ب. 

 يعد االعتداء االلكتروني من اخطر انواع التهديدات وله ثالث عوامل)الدافع,الطريقة,فرصة النجاح( ج.

 عالمات( 10)                                                   الذي تنتمي لهصنف العبارات االتية الى العامل    

  .معرفة نقاط الضعف والقوة للنظام2   لرغبة في اثبات القدرات  ا.1

  .الرغبة في الحصول على المال 4          .االضرار باالخرين   3

  .تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الهجوم االلكتروني5

  (عالمات 4)               في النظام العشري مع بيان خطوات الحل                       456. تصور العدد د

 عالمات( 6)        جد النص االصلي  للنص المشفر االتي علما بأن مفتاح التشفير سطران:             ـ. هـ

ILv ucuty oem onr      

 عالمة( 24السؤال الخامس : )

              وكلمة )خطأ( امام رمز االجابة الخاطئة:                                                أ. انقل رمز الفقرة وضع كلمة )صح (امام رمز العبارة الصحيحة 
 عالمة( 20)

 هو صواب 16 < (1111001)2(B6)ناتج التعبير .1
  العدد ينتمي للنظام الثماني عدم وجود اي رمز في اخر العدد فان ذلك يدل على ان.2
  يطلق على خوارزمية المفتاح العام اسم الخوارزمية التناظرية ..3
  النقطة الميتة هي النقطة الهدف..4
  صواب. هو  FALSE AND Aناتج العبارة .5
  على شكل دارة كهربائية موصولة على التوالي. ORتمثل البوابة .6
  المعلومات. تعتبر التهديدات من الخصائص االساسية ألمن.7
  خانة. 32تتكون من ثمانية مقاطع و  IP4تقنية .8
  تغيير مسار الروبوت لمساره بسبب وجود عائق يعد مثال على االستشعار..9

  . عدد يعتبر رقمكل .10
 

 عالمات( 4)                                    انظر الى البوابة المنطقية االتية واجب عن االسئلة التي تليها .ب

 اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها مستخدما البوابات المنطقية االساسية فقط .1
  المشتقةاكتب العبارة المنطقية التي تمثلها مستخدما البوابات المنطقية  .2

 

 

 



 

 

 

 

 

 الدورة الشتوية  7102\7102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  
 الفروع االكاديمية /علوم الحاسوبمبحث 

 (.4( علما ان عدد الصفحات )5تية جميعها وعددها )سئلة األاألجب عن أ

 عالمة( 03ـــؤال االول: )ــــسـال

 ثم اكمله باإلجابات الصحيحة لتمثيل االعداد  لكل نظام :  انقل الجدول االتي الى دفتر اجابتك  .أ
 عالمة( 21)                                                                                                   

 النظام الثماني النظام الثنائي النظام العشري

98 1100010 241 

55 1001011 113 

441 223222332 671 

103 11100110 043 
 

 عالمات( 3)                                        االتية على االعداد اجراء العمليات الحسابيةما ناتج  .ب

  1  1  1  1  1  0          
+      1  0  1  1    

 

1  1  1  1  1  0          
  -     1  0  1  1  1 
 
 

 

                                        1   0   0 
                                  ×   1   1   0  

 
 

 
   

 عالمات( 8)                                                               عرف المصطلحات االتية: ج.

 .المعامل المنطقي4.النظام العددي   0    امن المعلومات .1الروبوت      .2

الكتروميكانيكية تبرمج بوساطة برامج حاسوبية خاصة للقيام بالعديد من االعمال .الروبوت: هو اله 2
 الخطرة والشاقة والدقيقة .

 

 

 

 

 المملكة االردنية الهاشمية

 جديدالمنهاج ال

2332332 233222 

22333 

 االجابات



 

 

هو العلم الذي يعمل على حماية المعلومات والمعدات المستخدمة لتخزينها ومعالجتها . امن المعلومات:1
 ونقلها من السرقة او التطفل او من الكوارث الطبيعية 

العددي:هو مجموعة من الرموز قد تكون ارقام او حروف مرتبطة  مع بعضها  بمجموعة من  .النظام0
 العالقات وفق اسس وقواعد معينة لتشكل االعداد ذات المعاني الواضحة واالستخدامات المتعددة .

 .المعامل المنطقي:4

مركبة ومن االمثلة عليه هو رابط يستخدم للربط بين تعبيرين عالئقيين او اكثر لتكوين عبارة منطقية 

AND,OR.NOT 

 (عالمات 4)                                                                      :االتية  ةد. فسر العبار

 يعد النظام العشري احد االنظمة الموضعية. .2 

الرقم داخل العدد مما اي ان القيمة الحقيقة للرقم تعتمد على الخانة او المنزلة التي يقع فيها ذلك 

 يعني ان قيمة الرقم تختلف باختالف موقعه داخل العدد .

 

 . ال يمكن ان تحل النظم الخبيرة مكان االنسان الخبير نهائيا.1

 الن النظم الخبيرة تعمل جيدا بموضوع محدد وكلما اتسع نطاق المجال ضعفت قدرتها االستنتاجية.
 

  عالمة ( 04الســـــــؤال الثاني : )

 (عالمتان)             المنطقية اآلتية الى عبارات جبرية منطقيه :                        أ. حول العبارة          

NOT (A OR B AND NOT C OR D ) 

 

C . B + A + D 

 عالمات( 8)                              تأمل الدارة الكهربائية االتية ثم اجب عن االسئلة التي تليها: ب.

 . اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها الدارة.1

A AND (B OR C) AND D 

 .مثل الدارة الكهربائية باستخدام البوابات المنطقية2

 ثم جد الناتج اذا كانت : 

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

 

 3الناتج  

   



 

 

 عالمات( 11)                                                               ج. اكمل جدول الحقيقة االتي:    

X AND Z OR Y Z Y X 
F F F T 

T T T F 
F F F F 

F F F T 
F F F F 

 

 عالمة( 6د. اكتب مثاال واحدا على كل مما يلي:                                                         )

    AND( فقط  1( اذا كانت قيمة المداخل جميعها )1.بوابة تعطي مخرجا قيمته )1

  NAND.بوابة منطقية مشتقة  2 

 + .رمز لعملية جبرية منطقية3

 A OR B.عبارة منطقية      4

     OR (. 1( اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما )1.بوابة تعطي مخرجا قيمته )5 

 NOT لها مدخل واحد..بوابة منطقية 6

 عالمات( 8)            االتية باستخدام البوابات المنطقية                                 هـ. مثل العبارات

1. NOT (X NAND NOT Y) NAND Z            

 
2. A . B + C . D                

 

 



 

 

  عالمة( 31الســـــــــــؤال الثالث: )

 (عالمات 6) مقابل رقم الفرع:    باألسفل الى دفتر اجابتك واكتب رمز اإلجابة الصحيحةأ. انقل الجدول 

 .هو موجود في الذاكرة تنظيم المعرفة و ترميزها وتخزينها إلى ما أ محرك االستدالل 1

 دماغ الروبوت, يستقبل البيانات من البيئة المحيطة. ب باف 2

 يعطي نصائح لعلماء اآلثار لفحص األدوات الحجرية.  جـ حساس الضوء 3

برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحل مشكلة  د تمثيل المعرفة 4
 ما.

 نظام طبي لتشخيص أمراض الجهاز التنفسي. هـ ليثيان 5

 يستشعر شدة الضوء المنعكس من األجسام المختلفة. و المتحكم 6
 

1 2 3 4 5 6 

 ب ج  أ و هـ د
 

 عالمة( 14)                                                    شكل االتي ثم اجب عن االسئلة التي تليهتأمل الب.

 D ما النقطة التي تمثل جذر الشجرة؟.1

 28 .كم عدد حاالت فضاء البحث؟2

 5 .ما عدد النقاط الميتة؟3

 Xواحد  ؟ اذكرهم ,   E النقطة ابناء عدد ما .4

 G-L-B اذكر مثاالً على مسار . .5

 L)-(B االبناء(-اذكر مثال على نقاط تحتوي عالقة )االب.6

 C.اذا علمت ان الحالة الهدف هي 7

 ؟ما مسار البحث عن الحالة الهدف باستخدام خوارزمية البحث في العمق اوال  

 C-B-F-I-A-N-H-X-E-D 
 

 

 عالمات( 6)    :   لحاسوب والتي اثرت بمجاالت الحياة المختلفةا يعتبر الذكاء االصطناعي علم من علومج. 

 كر ثالثة اهداف للذكاء االصطناعي   .اذ1

 إنشاء انظمة خبيرة تظهر تصرفا ذكيا قادرة على التعلم واالدارة وتقدم النصيحة لمستخدميها . .2
 تطبيق الذكاء االنساني في االلة . .1
 المعلومات بشكل متواز . برمجة اآلالت لتصبح قادرة على معالجة .0

 

 .اذكر ثالث تطبيقات للذكاء االصطناعي.2     

 .الشبكات العصبية                                      0. االنظمة الخبيرة          1.الروبوت الذكي                    2

 

   



 

 

  الخبير ثم انقل الرقم واالجابة المناسبة له في دفتر اجابتكتأمل الشكل االتي والذي يمثل مكونات النظام هـ. 

 عالمات( 4)                                                                                                             

 

 

 

 

 

       العمل .ذاكرة4المستخدم      واجهة.0     االستدالل محرك.1    المعرفة قاعدة.2

 عالمة( 32الســـــــــــؤال الرابع: )

علما ان مفتاح التشفير  Zig Zagأ. اوجد النص المشفر للنص االتي باستخدام خوارزمية النص المتعرج 

 عالمات( 6)           ثالثة اسطر.                                                                                    

Never give up on your goals   

 soryvuo     uglv            Negepno      aeri   

 عالمات( 6)         من المخاطر التي تهدد الشبكات وجود الثغرات ,اذكر ثالث امثلة عليها.              ب. 

 عدم تخديد صالحيات الوصول الى المعلومات -

 تصميم النظاممشكلة في  -

 عدم كفاية الحماية المادية لالجهزة والمعلومات -

 

 

 يعد االعتداء االلكتروني من اخطر انواع التهديدات وله ثالث عوامل)الدافع,الطريقة,فرصة النجاح( ج.

 عالمات( 11)                                                   صنف العبارات االتية الى العامل الذي تنتمي له   

 )الدافع(لرغبة في اثبات القدرات  ا.1

 )الطريقة( .معرفة نقاط الضعف والقوة للنظام2 

 )الدافع(.االضرار باالخرين   3

 )الدافع( .الرغبة في الحصول على المال4   

 )فرصة النجاح( .تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الهجوم االلكتروني5

   

1 2 
3 

4 



 

 

 (عالمات 4)               في النظام العشري مع بيان خطوات الحل                       456. تصور العدد د

      =3 ×233  +5 ×232  +4 ×231 

      =3 × 2    +5  × 23  +4 ×233 

      =3      +53       +433 

      =453 

 عالمات( 6)        جد النص االصلي  للنص المشفر االتي علما بأن مفتاح التشفير سطران:             ـ. هـ

ILv ucuty oem onr 

         I Love my country        

 عالمة( 24السؤال الخامس : )

 فقرات , انقل رمز الفقرة وضع كلمة )صح (امام رمز العبارة الصحيحة  23أ.يتكون هذا السؤال من 

 عالمة( 13)              وكلمة )خطأ( امام رمز االجابة الخاطئة:                                               

 )خطأ( هو صواب. )B6(16 (1111001) >2ناتج التعبير .2
 )خطأ( اي رمز في اخر العدد فان ذلك يدل على ان العدد ينتمي للنظام الثمانيعدم وجود .1
 )خطأ( يطلق على خوارزمية المفتاح العام اسم الخوارزمية التناظرية ..0
 )خطأ( النقطة الميتة هي النقطة الهدف..4
 )خطأ( صواب. هو  FALSE AND Aناتج العبارة .5
 )خطأ( ولة على التوالي.على شكل دارة كهربائية موص ORتمثل البوابة .3
 )خطأ( تعتبر التهديدات من الخصائص االساسية ألمن المعلومات..5
 )خطأ( خانة. 32تتكون من ثمانية مقاطع و  IP4تقنية .8
 )خطأ( تغيير مسار الروبوت لمساره بسبب وجود عائق يعد مثال على االستشعار..9

 )خطأ( . عدد يعتبر رقمكل .23

 

 عالمات( 4)                   بات المنطقية االتية واجب عن االسئلة التي تليها      اانظر الى البو .ب

 اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها مستخدما البوابات المنطقية االساسية فقط .2
 اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها مستخدما البوابات المنطقية المشتقة  .1

 

 

2. 

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

1. 

NOT ((B NOR C) NOR A) 

 



 

 

 

 

 

 (.4( علما ان عدد الصفحات )5تية جميعها وعددها )سئلة األاألجب عن أ
 عالمة( 44ـــؤال االول: )ــــسـال

 عالمة( 55أ. اجب عن األسئلة االتية باختيار رمز اإلجابة الصحيحة وانقله الى دفتر اجابتك              )

 في النظام الثنائي هو 16(B) (C) +16.ناتج العملية الحسابية للعددين 5       

 11100د.               10001ج.          11001ب.                10111أ.              

 المهمة التي يصدرها الروبوت هو: بتنفيذ يقوم.احد أجزاء الروبوت 2       

 أ.الذراع الميكانيكية       ب.المتحكم           ج.المستجيب النهائي      د.المشغل الميكانيكي            

 .احد االتية من أنواع الخوارزميات حسب العملية المستخدمة في التشفير 3       

 رزمية التعويضأ. خوارزمية المفتاح العام     ب.خوارزمية التدفق    ج. خوارزمية الكتل    د.خوا           

 فان أولوية الرسم تكون للبوابة NOT (A OR B) AND C.عند رسم البوابة المنطقية االتية 4     

 ( )د. االقواس            ANDج.               ORب.                       NOTأ.            

 .احد االتية ليست من أنواع الروبوت حسب االستخدام5     

 لروبوت في المجال األمني    ب. الروبوت في الفضاء    ج.الروبوت الصناعي    د.الروبوت السّباحأ. ا      

 (المةع 51ب . انقل رمز الفقرة وضع )صح (امام العبارة الصحيحة  و )خطأ( امام االجابة الخاطئة      )

 (13)10 (23) >8ناتج التعبير االتي هو صواب .5
 عدم وجود اي رمز في اخر العدد فان ذلك يدل على ان العدد ينتمي للنظام الثماني .2
 يطلق على خوارزمية المفتاح العام اسم الخوارزمية التناظرية . .3
 كتساب الخبرات. ايتميز النظام الخبير عن النظام العادي بقدرته على التعلم و.4
 أسبابها بشرية متعمدة. يعتبر انقطاع التيار الكهربائي مثاال على تهديدات.5
  على شكل دارة كهربائية موصولة على التوالي. ORتمثل البوابة .6
 شيفرات التدفق اكبر حجما من شيفرات الكتل. .7
 تستخدم خوارزمية البحث في العمق أوال معلومات مسبقة عن المشكلة المطلوب حلها في عمليات البحث..1
 د لحل مشاكل اخرى . من السهل التعديل على النظام الخبير الموجو.9

 عالمات( 7ج. يعتبر اختبار تورينغ من ابرز التطبيقات على الذكاء االصطناعي , اجب عما يلي:        )

 . في أي عام صمم اختبار تورينغ5

 .وضح مبدأ اختبار تورينغ2

 .ما اسم البرنامج الذي اجتاز اختبار تورينغ3

 . اذكر ثالثة اهداف للذكاء االصطناعي   4

 .ما داللة خيار )ال اعرف( في برامج الذكاء االصطناعي 5

 

 الخليفات أ.معيقل

4779616334 
 الفرع االدبي /مبحث علوم الحاسوب

  

 المملكة االردنية الهاشمية

 
 الصيفيةالدورة    8102\8102متحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  ا

 

 الثانية... الصفحة يتبع

 

 



 

 

  عالمة ( 44الســـــــؤال الثاني : )

 عالمة( 25)يحة                          ثم اكمله باإلجابات الصحانقل الجدول االتي الى دفتر اجابتك  .أ

 النظام الثماني النظام الثنائي النظام العشري

98 …………. …... 

…….. 1001011 …… 

220 ………….. 334 

……. 11100110 …… 
 

 عالمات( 9)                      بالنظام الثنائي االتية على االعداد اجراء العمليات الحسابيةما ناتج  .ب

0.  10(30) – 10(64)                                 8. 10x   (3)  10(5) 3. 10+ (75) 10(113) 
 

 عالمات( 54)        (X)علما ان الهدف فوز الالعب   شكل االتي ثم اجب عن االسئلة التي تليهتأمل ال.ج

   .ما النقطة التي تمثل جذر الشجرة؟5

  .كم عدد حاالت فضاء البحث؟ 2

  .ما عدد النقاط الميتة؟ 3

   ؟   H النقطة ابناء عدد ما .4

 ما مسار البحث عن الحالة الهدف باستخدام  .6 

 خوارزمية البحث في العمق اوال؟ 

 

  عالمة( 44الســـــــــــؤال الثالث: )

 عالمات( 1)                  . عرف المصطلحات االتية:                                                    أ     

 المعامل المنطقي.4   الخبير.النظام 3    متصفح االنترنت .2الروبوت      .5

 (عالمات 6)                                                                         :االتية  ةالعبار علل. ب      

 .عشر في الحاسوباستخدام النظام الثماني والنظام السادس  .5 
 .ة للحفاظ على امن المعلوماتميعد التشفير من افضل الوسائل المستخد. 2
 .الثغرات تهدد امن المعلومات.3

ج. حول العبارات المنطقية اآلتية الى عبارات جبرية منطقية ثم جد ناتجها اذا علمت ان        
A=1,B=0,C=1,D=1                           (                                                                   :54 )عالمات 

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

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

   

 ...الثالثة الصفحة يتبع

 

 

 الثانية الصفحة

 

 



 

 

 (عالمة 52) مقابل رقم الفرع:  الى دفتر اجابتك واكتب رمز اإلجابة الصحيحة رقم الفرع. انقل د

هو موجود في  تنظيم المعرفة و ترميزها وتخزينها إلى ما أ محرك االستدالل 5
 .الذاكرة

 دماغ الروبوت, يستقبل البيانات من البيئة المحيطة. ب باف 2

 يعطي نصائح لعلماء اآلثار لفحص األدوات الحجرية.  جـ حساس الضوء 3

برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحل مشكلة  د تمثيل المعرفة 4
 ما.

 نظام طبي لتشخيص أمراض الجهاز التنفسي. هـ ليثيان 5

 يستشعر شدة الضوء المنعكس من األجسام المختلفة. و المتحكم 6
 

 

 عالمات( 4)                                  االتيةاكتب العبارة المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية  هـ.

 

 

     

 

 عالمة( 44الســـــــــــؤال الرابع: )

 عالمات( 6)                                    تأمل الدارة الكهربائية االتية ثم اجب عن االسئلة التي تليها: .أ      

 الدارة.. اكتب العبارة المنطقية التي تمثلها 5

 .مثل الدارة الكهربائية باستخدام البوابات المنطقية2

 ثم جد الناتج اذا كانت : 

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

     

 (عالمة 52)              . اكتب مثاال واحدا على كل مما يلي:                                                  ب

     ( فقط  5( اذا كانت قيمة المداخل جميعها )5قيمته )تعطي مخرجا منطقية أساسية .بوابة 5

         ( فقط  5( اذا كانت قيمة المداخل جميعها )4تعطي مخرجا قيمته ) .بوابة منطقية مشتقة2 

   .رمز لعملية جبرية منطقية3

  .عبارة منطقية      4

       (. 5( اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما )5.بوابة تعطي مخرجا قيمته )5 

   .بوابة منطقية لها مدخل واحد.6

 

   

 

 ...الرابعة الصفحة يتبع

 

 الثالثة الصفحة

 

 



 

 

 

 عالمات( 6مثل العبارات االتية باستخدام البوابات المنطقية                                            ) .ج

5. NOT (X NAND NOT Y) NAND Z            

 
2. A . B + C . D                

 

 عالمات( 1د.اكمل الجدول االتي                                                                                 )

 باستخدام البوابات االساسيةرمزها  رمزها البوابة المنطقية

NOR   

NAND   
 

 ( عالمات 1)                                             A OR NOT Bاكتب جدول الحقيقة للعبارة االتية . هـ

 

 عالمة( 44السؤال الخامس : )

علما ان مفتاح التشفير  Zig Zagأ. اوجد النص المشفر للنص االتي باستخدام خوارزمية النص المتعرج 

 عالماتNever give up on your goals                                                     (6 ) ثالثة اسطر

 عالمات( 6)        . جد النص االصلي  للنص المشفر االتي علما بأن مفتاح التشفير سطران:             ب

ILv ucuty oem onr                                                                                   

يهدف امن المعلومات للحفاظ على ثالث خصائص)سرية المعلومات,وسالمة المعلومات, وتوافر ج.
 عالمات( 54)                المعلومات( حدد الى أي هذه الخصائص يتبع كل مما يلي:                        

 دم حدوث أي تعديل على المعلوماتالتأكد من ع .5
 الع عليها.ر على الوصول الى المعلومات واالطالشخص المخول هو الوحيد القاد .2
 الوصول الى المعلومات يحتاج الى وقت كبير. .3
 مصطلح مرادف لمفهومي االمن والخصوصية. .4
 المعلومات العسكرية .5

 

 عالمات( 1)      , اجب عما يليلالعتداء االلكترونيالمستخدمة .تعتبر الهندسة االجتماعية من األساليب د

 .  اذكر المجاالت التي ترتكز عليها الهندسة االجتماعية5

 التي تؤدي لالعتداء االلكتروني. على كل مجال من مجاالت الهندسة االجتماعية اسلوبين. اذكر 2

 

 عالمات( 54)             خوارزمية الخط المتعرج احدى أنواع التشفير ,اجب عما يلي.                    .هـ

 ما هي طريقة التشفير المستخدمة بخوارزمية الخط المتعرج .5
 اذكر ثالث مميزات لخوارزمية الخط المتعرج .2

                                                                                                             
 االسئلة انتهت

 

 الرابعة الصفحة

 

 



 

 

 

 

 

 (.4( علما ان عدد الصفحات )5تية جميعها وعددها )سئلة األاألجب عن أ
 عالمة( 44ـــؤال االول: )ــــسـال

 عالمة( 55أ. اجب عن األسئلة االتية باختيار رمز اإلجابة الصحيحة وانقله الى دفتر اجابتك              )

 في النظام الثنائي هو 16(B) (C) +16.ناتج العملية الحسابية للعددين 5       

 11100د.               10001ج.          11001ب.                11011أ.              

 المهمة التي يصدرها الروبوت هو: بتنفيذ يقوم.احد أجزاء الروبوت 2       

 د.المشغل الميكانيكي      ج.المستجيب النهائيأ.الذراع الميكانيكية       ب.المتحكم                       

 .احد االتية من أنواع الخوارزميات حسب العملية المستخدمة في التشفير 3       

 د.خوارزمية التعويضأ. خوارزمية المفتاح العام     ب.خوارزمية التدفق    ج. خوارزمية الكتل               

 فان أولوية الرسم تكون للبوابة NOT (A OR B) AND C.عند رسم البوابة المنطقية االتية 4     

 ( )د. االقواس            ANDج.               ORب.                       NOTأ.            

 .احد االتية ليست من أنواع الروبوت حسب االستخدام5     

 د.الروبوت السّباحأ. الروبوت في المجال األمني    ب. الروبوت في الفضاء    ج.الروبوت الصناعي          

 (المةع 51ب . انقل رمز الفقرة وضع )صح (امام العبارة الصحيحة  و )خطأ( امام االجابة الخاطئة      )

 صح           (13)10 (23) >8ناتج التعبير االتي هو صواب .5
 خطأ   عدم وجود اي رمز في اخر العدد فان ذلك يدل على ان العدد ينتمي للنظام الثماني .2
 خطأيطلق على خوارزمية المفتاح العام اسم الخوارزمية التناظرية . .3
 صحكتساب الخبرات. ايتميز النظام الخبير عن النظام العادي بقدرته على التعلم و.4
 خطأ على تهديدات أسبابها بشرية متعمدة.يعتبر انقطاع التيار الكهربائي مثاال .5
 خطأ على شكل دارة كهربائية موصولة على التوالي. ORتمثل البوابة .6
 خطأشيفرات التدفق اكبر حجما من شيفرات الكتل. .7
 خطأ تستخدم خوارزمية البحث في العمق أوال معلومات مسبقة عن المشكلة المطلوب حلها في عمليات البحث..1
 خطأمن السهل التعديل على النظام الخبير الموجود لحل مشاكل اخرى . .9

 عالمات( 7ج. يعتبر اختبار تورينغ من ابرز التطبيقات على الذكاء االصطناعي , اجب عما يلي:        )

 5954   . في أي عام صمم اختبار تورينغ5

 .وضح مبدأ اختبار تورينغ2

م   يقوم هذا االختبار عن طريق مجموعة من االشخاص 5954اختبارا عام قام االن تورينغ بتصميم 
 34المحكمين بتوجيه مجموعة من االسئلة الكتابية الى برنامج حاسوبي مدة زمنية محددة فإذا لم يستطع 

من المحكمين تمييز أن من يقوم باإلجابة ) إنسان أم برنامج ( فإن البرنامج يكون قد نجح باالختبار  %
 صف بأنه برنامج ذكي أو أن الحاسوب مفكر.ويو

 

 الخليفات أ.معيقل

4779616334 
 اإلجابة النموذجية

 علوم الحاسوب

  

 المملكة االردنية الهاشمية

 
 الصيفيةالدورة    8102\8102متحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  ا

 



 

 

 

 يوجين غوستمان .ما اسم البرنامج الذي اجتاز اختبار تورينغ3

 . اذكر ثالثة اهداف للذكاء االصطناعي   4

 إنشاء انظمة خبيرة تظهر تصرفا ذكيا قادرة على التعلم واالدارة وتقدم النصيحة لمستخدميها . .5
 الذكاء االنساني في االلة .تطبيق  .2
 برمجة اآلالت لتصبح قادرة على معالجة المعلومات بشكل متواز . .3

 .ما داللة خيار )ال اعرف( في برامج الذكاء االصطناعي 5

 يدل على قدرة النظام على التعامل مع االجابات الغامضة.

  عالمة ( 44الســـــــؤال الثاني : )

 عالمة( 25)يحة                          ثم اكمله باإلجابات الصحانقل الجدول االتي الى دفتر اجابتك  .أ

 النظام الثماني النظام الثنائي النظام العشري

98 1100010 142 

75 1001011 113 

220 11011100 334 

230 11100110 346 
 

 عالمات( 9)                      بالنظام الثنائي االتية على االعداد اجراء العمليات الحسابيةما ناتج  .ب

0.  10(30) – 10(64)                                 8. 10x   (3)  10(5) 3. 10+ (75) 10(113) 
 100010  1111  10111100 
 

 عالمات( 54)        (X)علما ان الهدف فوز الالعب   شكل االتي ثم اجب عن االسئلة التي تليهتأمل ال.ج

   S  .ما النقطة التي تمثل جذر الشجرة؟5

 10 .كم عدد حاالت فضاء البحث؟ 2

 5  .ما عدد النقاط الميتة؟ 3

 2    ؟   H النقطة ابناء عدد ما .4

 ما مسار البحث عن الحالة الهدف باستخدام  .6 

 خوارزمية البحث في العمق اوال؟ 

G-F-E-D-S 

 

 

   

 اإلجابة النموذجية

  



 

 

  عالمة( 44الســـــــــــؤال الثالث: )

                  . عرف المصطلحات االتية:                                                    أ      عالمات( 1)

 الروبوت.5

اقة الخطرة والشهو اله الكتروميكانيكية تبرمج بوساطة برامج حاسوبية خاصة للقيام بالعديد من االعمال 
 والدقيقة .

 متصفح االنترنت .2      

والضغط على زر الذهاب,  ستخدم الى صفحة )الويب( التي يريدها بمجرد كتابة العنوانلمبرنامج ينقل ا هو
 اهدة المعلومات على الموقع.شويمكنه من م

  الخبير.النظام 3    

 في مجال معين لحل المشكالت التي تحتاج الى الخبرة البشرية.برنامج حاسوبي ذكي يستخدم مجموعة من قواعد المعرفة   

 المعامل المنطقي.4  

, او AND,ORأهمها  ر؛ لتكوين عباره منطقية مركبة, ومنثعبيرين عالئقيين او أكتهو رابط يستخدم للربط بين 

 .NOTي تعبير منطقي باستخدام فن

 (عالمات 6)                                                                         :االتية  ةالعبار علل. ب      

 .استخدام النظام الثماني والنظام السادس عشر في الحاسوب .5 

ان تخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة باستخدام النظام الثنائي يتطلب قراءة سالسل طويلة من االرقام 

استخدام النظامين الثماني والسادس عشر لتسهل على المبرمجين ( لذا كان البد من 0,1الثنائية )

 استخدام الحاسوب.

 .ة للحفاظ على امن المعلوماتميعد التشفير من افضل الوسائل المستخد. 2

 باالطالع عليها. ح لهمصرعن األشخاص غير المء المعلومات إخفا يعمل على ألنه

 .الثغرات تهدد امن المعلومات.3
وقد تتسبب في فقدان المعلومات او هدم النظام او تجعله عرضه لالعتداء  الضعف في النظامنقطة النها 

 االلكتروني.

ج. حول العبارات المنطقية اآلتية الى عبارات جبرية منطقية ثم جد ناتجها اذا علمت ان        

A=1,B=0,C=1,D=1                           (                                                                   :54 )عالمات 

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

A+B.C+D    

                     0 

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

B+C.A.D 

0 

 النموذجيةاإلجابة 

  



 

 

 (عالمة 52) مقابل رقم الفرع:  الى دفتر اجابتك واكتب رمز اإلجابة الصحيحة رقم الفرع. انقل د

هو موجود في  تنظيم المعرفة و ترميزها وتخزينها إلى ما أ محرك االستدالل 5
 .الذاكرة

 دماغ الروبوت, يستقبل البيانات من البيئة المحيطة. ب باف 2

 يعطي نصائح لعلماء اآلثار لفحص األدوات الحجرية.  جـ حساس الضوء 3

برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحل مشكلة  د تمثيل المعرفة 4
 ما.

 نظام طبي لتشخيص أمراض الجهاز التنفسي. هـ ليثيان 5

 يستشعر شدة الضوء المنعكس من األجسام المختلفة. و المتحكم 6
 

1 2 3 4 5 6 

 ب ج أ  و هـ د
 

 

 عالمات( 4)                                  االتيةاكتب العبارة المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية  هـ.

 

NOT ((B NOR C) NOR A) 

 

     

 عالمة( 44الســـــــــــؤال الرابع: )

 عالمات( 6)                                    تأمل الدارة الكهربائية االتية ثم اجب عن االسئلة التي تليها: .أ      

 المنطقية التي تمثلها الدارة. . اكتب العبارة5

A AND (B OR C) AND D 

 .مثل الدارة الكهربائية باستخدام البوابات المنطقية2

 ثم جد الناتج اذا كانت : 

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

 0الناتج       

   

 



 

 

 

              . اكتب مثاال واحدا على كل مما يلي:                                                  ب (عالمة 52)

        AND( فقط  5( اذا كانت قيمة المداخل جميعها )5تعطي مخرجا قيمته )منطقية أساسية .بوابة 5

        NAND  ( فقط  5( اذا كانت قيمة المداخل جميعها )0تعطي مخرجا قيمته ) .بوابة منطقية مشتقة2 

 +  .رمز لعملية جبرية منطقية3

     A OR B.عبارة منطقية   4

       OR(. 5( اذا كانت قيمة اي من المدخلين او كالهما )5.بوابة تعطي مخرجا قيمته )5 

  NOT .بوابة منطقية لها مدخل واحد.6

 عالمات( 6االتية باستخدام البوابات المنطقية                                            )مثل العبارات  .ج

5. NOT (X NAND NOT Y) NAND Z            

 
2. A . B + C . D                

 

 عالمات( 1)    د.اكمل الجدول االتي                                                                             

 باستخدام البوابات االساسيةرمزها  رمزها البوابة المنطقية

NOR 

  
NAND 

  
 

 اإلجابة النموذجية

  



 

 

 ( عالمات 1)                                             A OR NOT Bاكتب جدول الحقيقة للعبارة االتية . هـ

A OR NOT B NOT B B A 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

0 0 1 0 

1 1 0 0 

 

 عالمة( 44السؤال الخامس : )

علما ان مفتاح التشفير  Zig Zagأ. اوجد النص المشفر للنص االتي باستخدام خوارزمية النص المتعرج 

 عالماتNever give up on your goals                                                     (6 ) ثالثة اسطر

uglv     vuoyros               Negepno      aeri 

 

 عالمات( 6)        . جد النص االصلي  للنص المشفر االتي علما بأن مفتاح التشفير سطران:             ب

ILv ucuty oem onr                                                                                   

         I Love my country        

يهدف امن المعلومات للحفاظ على ثالث خصائص)سرية المعلومات,وسالمة المعلومات, وتوافر ج.
 عالمات( 54)                المعلومات( حدد الى أي هذه الخصائص يتبع كل مما يلي:                        

 سالمة المعلومات  التأكد من عدم حدوث أي تعديل على المعلومات .5
 المعلوماتسرية  الع عليها.على الوصول الى المعلومات واالطالشخص المخول هو الوحيد القادر  .2
 توافر المعلومات الوصول الى المعلومات يحتاج الى وقت كبير. .3
 سرية المعلومات مصطلح مرادف لمفهومي االمن والخصوصية. .4
 سرية المعلومات المعلومات العسكرية .5

 

 عالمات( 1)      , اجب عما يليالمستخدمة لالعتداء االلكتروني.تعتبر الهندسة االجتماعية من األساليب د

 الجانب النفسيو  البيئة المحيطة  .  اذكر المجاالت التي ترتكز عليها الهندسة االجتماعية5

 اء االلكتروني.التي تؤدي لالعتد على كل مجال من مجاالت الهندسة االجتماعية اسلوبين. اذكر 2

 االنترنت, الهاتفالبيئة المحيطة: 

 مسايرة الركب,  االقناعالجانب النفسي: 

 عالمات( 54)             خوارزمية الخط المتعرج احدى أنواع التشفير ,اجب عما يلي.                    .هـ

 التبديلطريقة   ما هي طريقة التشفير المستخدمة بخوارزمية الخط المتعرج .5
 اذكر ثالث مميزات لخوارزمية الخط المتعرج .2

 سهلة وسريعة
 تنفذ يدويا بالورقةوالقلم
 االسئلة انتهت لةيمكن فك تشفيرها بسهو

 



 

                                                                                                                             99 
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