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في ظلِّ النموِّ المت�شارِع لتكنولوجيا المعلوماِت والّت�شالِت، ودخوِلها في �شتَّى المجالِت، اأ�شبَح 
ُف اإلى كلِّ جديٍد مْن و�شائِل التوا�شِل وطرقِه، وكيفيِة التعامِل  مَن ال�شروريِّ مواكبُة هذا التطوِر، والتعرُّ

مَعها. 
الِع على التوجهاِت العالميِة والم�شتجدات التقنيِة في مجاِل الحا�شوِب وعلومِه، وان�شجاًما  وبالطِّ
هذا  في  حديثٍة  تكنولوجيٍة  مو�شوعاٍت  طرَح  ارتاأينا  فقْد  وفل�شفِتها،  والتعليِم  التربيِة  وزارِة  روؤيِة  مَع 
الكتاِب، تتنوُع بيَن التنبيِه لمخاطِر �شوِء التعامِل مَع تكنولوجيا المعلوماِت والت�شالِت، واآثاِرها ال�شلبيِة 
مَن  كاَن  الفكريِة. وكذلك  الملكيِة  بالخ�شو�شّيِة وحقوِق  والتعريِف   ، والج�شديِة  النف�شيِة  الناحيِة  مَن 
الأَهميِة بمكاٍن التعريُف بمفهوِم لغاِت البرمجِة، وتو�شيُح كيفيِة ا�شتخداِمها لعمِل برامَج مفيدٍة و�شّيقٍة.

كما احتوى الكتاُب على معلوماٍت مفيدٍة حوَل �شبكاِت الحا�شوِب وا�شتخداماِتها، واأهمِّ التقنياِت 
الحديثِة الم�شتخدمِة للتوا�شِل حوَل العالِم. وا�شتكماًل ِلما تعلَّمُه الطالُب �شابًقا من برمجياٍت تطبيقيٍة، 

جاءْت وحدُة قواعِد البياناِت، واحتوْت معلوماٍت قيِّمًة وم�شاريَع مفيدًة للطالِب والمدر�شِة.

وفي الختاِم نتمنى اأَْن يكوَن هذا الكتاُب م�شدًرا للعلِم والمعرفِة، ومرجًعا للطالِب والمعلِِّم.

الوطنية على  الجنائي، والمكتبة  البحث  الجرائم الإلكترونية من  بال�شكر لوحدة مكافحة  ونتقدم 
الدعم الذي قدموه لنا ومراجعة المادة العلمية الخا�شة بحقوق الملكية الفكرية والجرائم اللكترونية.
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مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات

1
الوحدة ا�ولىالوحدة ا�ولى

�شهدِت ال�شنواُت الأخيرُة تطوراٍت كثيرًة في مجالي التِّ�شالِت وتكنولوجيا   
حياِة  على  الإيجابيِة  والآثاِر  المزايا  من  الكثيُر  التطوراِت  لهذِه  وكاَن  المعلوماِت، 
هذِه  وفي  الأ�شا�شييِن،  والثامِن  ال�شابِع  ال�شفيِن  في  مْنها  ا  بع�شً تناولنا  ولقْد  الإن�شاِن، 
ا من الآثاِر ال�شلبيِة لهذِه التطوراِت، حيُث اإِنها �شالٌح ذو حديِن. الوحدِة �شنتناوُل بع�شً
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مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات

1
الوحدة ا�ولىالوحدة ا�ولى

     ويُتوقُع مَن الطالِب بعَد درا�سِة هذهِ الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

يتعّرَف مفهوَم الخ�شو�شّيِة و�شريِّة المعلوماِت.

َد مفهوَم المْلكيِة الفكريِة. ُيحدِّ

يبحَث في موادِّ القانوِن الأردنيِّ التي تحمي حقوَق المْلكيِة الفكريِة.

َف اإدماَن الحا�شوِب والإنترنت. ُيعرِّ

يذكَر اأعرا�َص اإدماِن الحا�شوِب والإنترنت واأ�شباَبُه.

ُيحّدَد الآثاَر الجانبيَة المترتبَة على اإدماِن الحا�شوِب والإنترنت.

ُيحّدَد طرَق العالِج المنا�شبِة لإدماِن الإنترنت، ويقترَح طرًقا اأخرى للعالِج.

ُيو�شَح اأثَر تكنولوجيا المعلوماِت على �شحِة الإن�شاِن.

  يحمَي جهاَزُه ومعلوماِته.

  يتعّرَف الجرائَم الإلكترونيَة وطرَق الوقايِة منها.

،   يعي الدوَر الذي يقوُم بِه اأفراُد وحدِة مكافحِة الجرائِم الإلكترونيِة، اإِدارِة البحِث الجنائيِّ

  في اكت�شاِف الجريمِة الإلكترونيِة، والحدِّ منها.
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تقوُم تكنولوجيا المعلوماِت والت�شالِت على تبادِل المعلوماِت ب�شكٍل وا�شٍع ومفتوٍح، فكيَف 
تحمي معلوماِتَك ال�شخ�شيََّة، وتحافُظ على خ�شو�شيَِّتَك؟ وكيَف تحمي اإبداعاِتك وابتكاراِتَك، 

وتحافُظ على حقوِقَك؟ هذا ما �شتتعرُف اإليه في هذا الف�شِل.

   اأوًل: الخ�سو�سيُّة و�سريُّة المعلوماِت

تحافُظ ال�شركاُت على المعلوماِت الخا�شِة بها، �شواٌء اأكانْت هذِه المعلوماُت تخ�صُّ الموظفيَن 
اأَم الّناحيَة النتاجيَة لل�شركِة. وبالقدِر الذي تحافُظ بِه هذِه ال�شركاُت اأِو الموؤ�ش�شاُت على  �شرّيِة 

معلوماِتها، تكوُن محافظُتها على قوِتها ومكانِتها وانتاجيَِّتها.
تبداأُ حمايُة المعلوماِت والمحافظُة على �شريِتها بالهتماِم بدقِة هذِه المعلوماِت، وتكاملها، 
بيَن  التفرقُة  يجُب  المرحلِة  هذِه  وفي  بِه.  ح  الم�شرَّ غيِر  ال�شتخداِم  ِمَن  عليها  والحفاِظ  واأمِنها، 
، وتلَك التي يمكُن الك�شُف عْنها، مَع تحديِد الوقِت الأف�شِل  المعلوماِت التي لها طاَبٌع �شخ�شيٌّ
معرفُة  يجُب  لحمايِة خ�شو�شيتِنا؛  منا�شبًة  �شيا�شاٍت  ن�شَع  ولكْي  الك�شِف.  لهذا  المثلى  والكيفّيِة 

ال�شبِل المختلفِة التي ياأتينا مْنها الخطُر.
1-  مفهوُم الخ�سو�سيِّة

على  القدرُة  �شخ�ٍص  لكلِّ  ُتتاَح  اأْن  هَي 
بِه  الخا�شِة  بالمعلوماِت  الحتفاِظ 
التي  المعلوماِت  ومعرفِة  بها،  والتحكِم 
التي يمكُن  يمكُن الك�شُف عنها، وتلَك 
التحكمِ   على  القدرُة  وكذلَك  منُعها، 
بالإّطالِع  الأ�شخا�ِص  لبع�ِص  وال�شماِح 
على هذِه المعلوماِت والتعامِل مَعها، اأْو 

عدِم ال�شماِح لهْم بذلَك.

الف�سُل الأوُل:       حقوٌق حمايتُها واجبٌة
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2- �سريُّة المعلوماِت
ُتَعدُّ النظُم المعلوماتيُة، وقواعُد البياناِت، و�شبكاُت الّت�شاِل، ع�شَب العالِم المعرفيِّ وال�شناعيِّ 
المعلوماِت،  عْن هذِه  الك�شِف  منُع  كاَن  ولقْد  القطاعاِت.  من  ، وغيِرها  وال�شحيِّ والماليِّ 
الِع عليها، �شبًبا اأ�شا�شيًّا في الحفاِظ على �شريَِّتها وحمايِتها.  ٍح لهْم بالطِّ لأ�شخا�ٍص غيِر م�شرَّ

ومَن الأمثلِة على المعلوماِت التي تجُب حمايتُها:
اإف�شاوؤُها على  ُيوؤثُر  اأ   - المعلوماُت ال�سريُّة للموؤ�س�ساِت: وُيق�شُد بها تلَك المعلوماُت التي قْد 
اأْو موقِفها في ال�شوِق، ومَن الأمثلِة عليها: )معلوماُت قطاِع  مكانِة هذِه الموؤ�ش�شاِت، 

الماِل، والمعلوماُت عِن الموارِد الب�شريِة والعمالِء، والمعلوماُت الأمنيُة(.
وال�شيانِة،  والتطويِر  الإنتاِج  في  الم�شتخدمُة  الفنيُة  المعلوماُت  وهَي  التقنيَُّة:  المعلوماُت  ب- 
والتي قْد يقوُم العاملوَن عليها بتوثيِقها، ول بدَّ مَن اتِّباِع اإجراءاٍت اأمنيٍة للحفاِظ عليها.

الملكّيِة  حقوِق  قوانيُن  تحميها  معلوماٌت  وهَي  وغيُرها:  والإعالناُت،  والفالُم،  البرامُج،  ج�- 
الفكريِّة. 

              ابحْث 

      بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، ابحْث عْن اأنواٍع اأخرى مَن المعلوماِت التي
     تجُب حمايُتها.

ْن ما تو�شلَت اإِليِه في ملفِّ المجموعِة.                                   دوِّ

3- كيَف يتُم انتهاُك الخ�سو�سيِّة؟
انتهاُك الخ�سو�سيِّة: هَو الّطالُع على المعلوماِت الخا�شِة بالآخريَن مْن دوِن علِمهْم، اأْو بغيِر اإذٍن 
منهْم )واإْن لم تكْن اأ�شراًرا ( �شواٌء اأكان هذا الطالُع بهدِف ال�شراِر بهم اأِم التطفِل عليهْم فقْط.

وهناَك بع�ُص الآلياِت والطرِق التي تُنتَهُك بها الخ�سو�سيُّة، نذكُر منها:
اأ   - مزّوُد خدمِة الإنترنت ) )Internet Service Provider )ISP(: ي�شتخدُم بع�ُص مزودي 
من  بها،  يقوُم  التي  واأن�شطَتُه  الم�شتخدِم  معلوماِت  تتتبَُّع  تقنيٍة،  برامَج  الإنترنت  خدمِة 
ال�شخ�شيِة للم�شتخدِم  الميوِل  َثمَّ يعملوَن على تحليِلها؛ لمعرفِة  خالِل الإنترنت، ومْن 

ِح الويب. في ت�شفُّ
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     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
    ما الهدُف وراَء معرفِة مزوِد خدمِة الإنترنت لميوِل ال�شخ�ِص في ت�شفِح الإنترنت؟

اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.    

ب- ا�ستخداُم برامِج الكوكيز ) Cookies(: برامُج Cookies هَي ملفاٌت ن�شّيٌة، تحتوي على 
معلوماٍت مخت�شرٍة، تو�شُع في جهاِز الم�شتخدِم مْن ِقَبِل موقِع الويب، بحيُث ُت�شَترجُع 
عنَد زيارِة الم�شتخدِم لهذا الموقِع مرًة ثانيًة،ي�شتفيُد منها الم�شتخِدُم؛ لأَنَّها و�شيلٌة منا�شبٌة 
ل�شتكماِل عملِه مَع موقٍع معيٍن، زارُه ُم�شبًقا، بدًل مْن اأْن يزّوَد  الم�شتخدُم الموقَع ببع�ِص 

المعلوماِت مرًة اأخرى.
            تكمُن الخطورُة باأنَّ هذِه الملفاِت قْد تحتوي على بياناٍت ماليٍة، اأْو معلوماٍت �شخ�شيٍة، 
فمثاًل: قْد تحتوي على ا�شِم الم�شتخدِم، وكلمِة المروِر لبع�ِص مواقِع الويب، مثُل مواقِع 
با�شتخداِم  الم�شتخدِم  جهاِز  مْن  الكوكيِز  لبرامِج  المخترقيَن  اأَحِد  �شرقِة  وعنَد  البنوِك، 
المعلوماِت  هذِه  على  الح�شوَل  ي�شتطيُع   ،)Cross Site Scripting )XSS(( تقنيِة 
ا - ما تقوُم بِه محركاُت البحِث مْن  وا�شتغالَلها، ومَن الأمثلة على برامِج الكوكيز - اأي�شً

ت�شجيٍل لجميِع عملياِت البحِث التي يقوُم بها الم�شتخدُم.

            ابحْث 

.)Cross Site Scripting )XSS( ( بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، ابحْث عْن اأخطارِ تقنيِة    
    دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.
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cookies التخل�َص مْن
  1 - افتْح خياراِت مت�سفِح الإنترنت

             )Internet Options(، كما في ال�شكِل
          المجاوِر.

  2 - اختْر تبويَب خ�سو�سيّة )Privacy(، كما
         في ال�شكِل الثاني.

  3 - يظهْر لَك التبويُب كما في ال�شكل الثاني:
  4 - يحتوي الِمقب�ُص على �شتِة خياراٍت، هَي:

         اأ   - قبول جميع ملفات الكوكيز
  )Accept All Cookies (          

.)low( ب- منخف�ص  
.)Medium( جـ- متو�شط  

.)Medium High( د   - متو�شط مرتفع  
.)High(  هـ - مرتفع  

         و  - عدم قبول الكوكيز
)Block All Cookies(         

  5 - تحّكْم بدرجِة الخ�شو�شّيِة التي ترغُب
          بها لجهاِزَك مْن خالِل الِمقب�ِص.

َك جّرْب بنف�سِ
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الم�شتخدِم  زيارِة  عنَد  البرامُج  ُل هذِه  ُتحمَّ  :)Key Loggers( المفاتيِح  تتبُِّع �سغِط  برامُج   ج�- 
لمواقَع غيِر اآمنٍة، اأْو قيامِه بفتِح مرفقاٍت مجهولِة الم�شدِر مَع ر�شائلِه الإلكترونيِة، حيُث 
تتتبَُّع �شغَط الم�شتخدِم للوحِة المفاتيِح، للح�شوِل على كلماِت المروِر، والحتفاِظ بها؛ 

مّما ُيتيُح للمخترقيَن معرفَتها. 
الم�شتخدِم  خ�شو�شيُة  فيها  ُتنتَهُك   :)Social Networking( الجتماعيِّ  التوا�سِل  مواقُع   - د 
في  للتحكِم  للم�شتخدِم؛  متعّددًة  اأدواٍت  يوفُر   )Facebook( موقُع  فمثاًل:  اأحياًنا، 
خ�شو�شّيتِه من خالِل تحديِد َمْن ي�شتطيُع روؤيَة معلوماِته و�شوِرِه، ولكنَّ الحقيقَة عك�ُص 
التوا�شِل  مَع مواقِع  تعمُل  التي  والبرامِج  التطبيقاِت  مَن  فالم�شتخِدُم غيُر محميٍّ  ذلَك؛ 
؛ بهدِف الدعايِة والإعالِن في ح�شاِب الم�شتخدِم، وقْد ت�شُل هذِه التطبيقاُت  الجتماعيِّ

اإلى عنواِن الم�شتخدِم، ورقِم هاتِفِه، واإلى األبوِم �شوِرِه اأحياًنا.

              ابحْث 

البرامِج الآتيِة؛ للح�شوِل على  اآليِة عمِل كلٍّ مَن  اأفراِد مجموعِتَك، ابحْث في  بالتعاوِن مَع 
: المعلوماِت مْن حا�شوِبك ال�شخ�شيِّ

.)Spyware( برنامِج -
.)Proxy( برنامِج -

.)Web Bugs( برنامِج -
دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.    
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4- قانوُن جرائِم اأنظمِة المعلوماِت الأردنيُّّ
الداخليُّ  الوازُع  حيُث  مْن  بيَنهم  فيما  الأفراُد  يختلُف 
على  باملحافظِة  يلتزُم  الأ�شخا�ِص  فبع�ُص   ، والخالقيُّ
بالتطفِل  اآخروَن  يقوُم  بينما  الآخريَن؛  خ�شو�شيِة 
ال�شبِط  و�شائِل  اأهمِّ  مْن  والقانوُن  اخل�شو�شيِة،  وانتهاِك 
، بْل هَو الو�شيلُة الأ�شا�شيُة التي يعتمُد عليها  الجتماعيِّ
ُو�شَع  ولذلَك  اأفراِده؛  �شلوِك  �شبِط  يف  املنّظُم  املجتمُع 

َن جمموعًة مَن املوادِّ التي تنظُم املعلوماِت، ، وقْد ت�شمَّ قانوُن جرائِم اأنظمِة املعلوماِت الأردينُّ واأُقرَّ
فمثاًل املادَة اخلام�سَة مَن القانوِن تن�ُص على اأنَّ » كلَّ مْن قاَم ق�شًدا، دوَن احل�شوِل على اإذٍن مَن 
ِت على ما هَو ُمر�َشٌل عْن طريِق ال�شبكِة املعلوماتيِة  ، بالتقاِط اأْو باعرتا�ِض اأْو بالتن�شُّ املدعي العامِّ
اأْو اأيِّ نظاِم معلوماٍت، يعاقُب باحلب�ِص مدًة ل تقُل عْن �شهٍر، ول تزيُد على �شنٍة، اأْو بغرامٍة ل تقُل 
عْن )200( مائتي ديناٍر، ول تزيُد على )1000( األِف ديناٍر، اأْو بكلتا هاتنِي العقوبتنِي«)1(.

         ابحْث
ْذ ما ياأتي: بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، نفِّ

- افتْح موقَع مر�شِد الإعالِم الردنيَّ
- افتِح الت�شريعاِت ومواثيَق ال�شرِف.

- ابحْث عن موادِّ القانوِن الأردنيِّ التي تحمي الخ�شو�شّيَة.
لَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة دّوْن ما تو�شّ

                        
       يف عاِم )1873(م، وبالتحديِد يف املعر�ِص الدويلِّ لالخرتاعاِت بـ فيينا )Vienna(، امتنَع
عدٌد كبيٌر مَن المخترعيَن الأجانِب عِن الم�شاركِة؛ ب�شبِب خ�شيِتهْم مْن اأْن تتعر�َص اأفكاُرهْم

للنهِب وال�شتغالِل التجاريِّ يف بلداٍن اأخرى. ولقْد اأظهرْت هذِه احلادثُة احلاجَة اإلى توفرِي 

)1(:  قانوُن جرائِم اأنظمِة املعلوماِت الأردينُّ  

http://jmm.jo

   ثانيًا: الُملكية الفكرية
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، مما اأدى اإلى انبثاِق اأوِل  احلمايِة الدوليِة لرباءاِت الخرتاِع، وللمْلكيِة الفكريِة بوجٍه عامٍّ
ٍ حقَّ حمايِة اأعماِلهِم الفكريِة يف  معاهدٍة دوليٍة مهمٍة، ترمي اإلى منِح مواطني بلٍد ُمعنيَّ
بلداٍن اأخرى. فما املق�شوُد بامللكيِة الفكريِة؟ وما دوافُع حمايِتها؟ وكيف يحمي القانوُن 

اإبداعاِت الأفراِد؟ 
1-  مفهوُم الملكيِة الفكريِة واأنواُعها

الُملكيُة الفكريُة هَي الحقوُق التي ُتمنُح مقابَل الإبداعاِت والبتكاراِت التي ُينتُجها العقُل من 
اختراعاٍت، وم�شنفاٍت اأدبيٍة وفنيٍة، ومْن رموٍز، واأ�شماٍء، و�شوٍر، وت�شاميَم. وحقوُق الُملكيِة 
الفكريِة تكفُل للمبدعيَن، ومالكي براءاِت الختراِع والعالماِت التجاريِة والم�شنفاِت 

هْم بال�شتفادِة مّما وظفوُه من جهٍد اأْو ماٍل المحميِة، حقَّ
 في اإبداعاِتهْم. وُتعنى المنظمُة العالميُة للملكيِة الفكريِة

     )World Intellectual Property Organization )WIPO(
باإدارِة �شوؤوِن الُملكيِة الفكريِة عالميًّا.

2-  دوافُع حمايِة حقوِق الملكيِة الفكريِة
مجالِت  في  والختراِع  الإبداِع  على  قدرِتها  على  يعتمداِن  ورفاهيَتها  الب�شريِة  تقّدَم  اإنَّ 
اأجِل  مْن  كثيًرا  وماًل  جهًدا  الإن�شاُن  يبذُل  وغيِرها،حيُث  والثقافِة،  وال�شناعِة  التكنولوجيا 
العديَد  ُيجري  اأنُه  كما  ابتكاِره،  اأِو  اختراِعِه  اإلى  للو�شوِل  واآلٍت؛  موادَّ  مْن  يلزُمُه  ما  �شراِء 
مَن التجارِب لبلوِغ غايتِه، فاإذا اأراَد ت�شويَق ابتكاِره مْن دوِن حمايِته، فاإنَّ اآخريَن �شيقوموَن 
َل  تو�شَّ ما  ن�شِر  عْن  المتناِع  اإلى  يدفُعُه  مما  اأو جهٍد؛  عناٍء  غيِر  مْن  البتكاِر  با�شتغالِل هذا 
اإليه حفاًظا عليه، ومن هنا، فاإنَّ حقوَق الُملكيِة الفكريِة تكفُل لهذا المبدِع حمايَة اإبداعِه، 
اِء هذه الحمايِة. فالحمايُة القانونّيُة لالإبداعاِت الجديدِة  والح�شوَل على نفٍع ماديٍّ مْن جرَّ
ت�شجُع على اإنفاِق موارَد اإ�شافيٍة؛ ُبغيَة اإنجاِز المزيِد مَن البتكاراِت والختراعاِت، كما اأنَّ 
، واإحداِث فر�ِص  النهو�َص بالُملكيِة الفكريِة وحمايَتها يعمالِن على تحفيِز النموِّ القت�شاديِّ

العمِل وال�شناعاِت، وتح�شيِن جودِة العي�ِص والتمتِع بِه.
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      )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
   هْل توجُد دوافُع اأخرى حلمايِة حقوِق امللكيِة الفكريِة؟ وما هَي؟

      اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، وبا�شتخدام الإنترنت، ابحْث في: 
- فائدِة حقوِق الملكيِة الفكريِة بالن�شبِة لالأفراِد العادييَن .

لَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.        دّوْن ما تو�شّ

3- اأق�ساُم  الملكيِة الفكريِة، والجهُة الحكوميُة الم�سوؤولُة عنها محليًا:
تُق�سُم الُملكيُة الفكريُة اإلى ق�سميِن رئي�سيِن، هما:

اأ   - الُملكيُة ال�سناعيُة والتجاريُة: وت�شرُف عليها وتـتـابـُعها محـلـيًّـا وزارُة الـ�شناعِة والتجارِة،
       وُتق�شُم اإلى :

1 . الإبداعاِت ال�سناعيِة: وت�شنَُّف اإلى براءاِت الختراِع، والر�شوِم، والنماذِج ال�شناعيِة.
2 . العالماِت الفارقِة: وت�شنَُّف اإلى العالمِة التجاريِة، والموؤ�شراِت الجغرافيِة.

   بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، وبا�شتخداِم الإنترنت، ابحْث عِن المق�شوِد بكلٍّ مَن: 
   - الر�شوِم ال�شناعيِة، النماذِج ال�شناعيِة، الموؤ�شراِت الجغرافيِة.
لَت اإِليِه في ملفِّ المجموعِة. دّوْن ما تو�شّ       

ب- الُملكيُة الأدبيُّة  اأو الفنيُّة: وُتعنى بها دائرُة المكتبِة الوطنيِة التابعِة لوزارِة الثقافِة، وُتق�شُم اإلى:
1.  حقِّ الموؤلِف: وي�شمُل الأعماَل الأدبيَة، مثَل: )الق�شائِد، والرواياِت(، والأعماَل الفنيَة، 

مثَل:)الأفالِم، واللوحاِت الفنيِة، والمنحوتاِت(، وبرامَج الحا�شوِب.

     ابحْث 

     ابحْث 
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     ابحْث 

وهيئاِت  ال�شوتيِة،  الت�شجيالِت  وُمنتجي   ، الأداِء  فناني  وت�شمُل  المجاورِة:  الحقوِق    .2
رًة اأْم لْم تكْن. الإذاعِة والبثِّ وبرامَجها،�شواٌء اأكانْت م�شفَّ

4 -  الحا�سوُب وحمايُة حقوِق الملكيِة الفكريِة
تتعر�ُص برامُج الحا�شوِب للكثيِر مَن المخاطِر 
المعلوماِت،  الّت�شالِت وع�شِر  ثورِة  في ظلِّ 
لحقوِق  واإخ�شاِعها  حمايِتها  مْن  بدَّ  ل  فكاَن 
حقَّ  يتبُع  ُم�شنًَّفا  باعتباِرها  الفكريِة؛  الُملكيِة 

الموؤلِف، حتى لْو لْم يكْن ُمكتماًل. 

يٍة، �شمَن العالمِة التجاريِة لل�شركِة،    تقوُم بع�ُص ال�شركاِت البرمجّيِة با�شتخداِم عالماٍت �شرِّ
-  Logo (؛ وذلَك مْن اأَجِل اكت�شاِف التقليِد. كما ُت�شتخدُم و�شائُل حديثٌة  )و�شٍم الكترونيٍّ
لإ�شافِة العالماِت المائيِة الرقميِة ) Digital Watermarking(،  لإثباِت حقوِق الُملكيِة 
عنَد ن�شِخ البرامِج ب�شورٍة غيِر قانونيٍة؛ حيُث يت�شبُب وجوُد العالمِة المائيِة في اإزاحِة بع�ِص 
، بمقداِر اأجزاٍء مَن الملليمتراِت، وهذِه الإزاحُة تكوُن  الكلماِت، اأْو بع�ِص ال�شطوِر في الن�صِّ

كافيًة لك�شِف التقليِد مْن دوِن اأْن تلحَظُه عيٌن غيُر خبيرٍة.

الرقميَِّة  العالماِت  عِن  ابحْث  الإنترنت،  وبا�شتخداِم  مجموعِتَك،  اأفراِد  مَع  بالتعاوِن 
.Digital Watermarking المائيَِّة

دّوْن ما تو�شلَت اإِليِه في ملفِّ المجموعِة.     
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5 - براءُة الختراِع وكيفيُة الح�سوِل عليها
براءُة الختراِع حٌق، ُيمنُح نظيَر اختراٍع، في �شكِل منَتٍج، اأْو عمليٍة تتيُح طريقًة جديدًة لإنجاِز 
عمٍل ما، اأْو ُتقّدُم حاًل تقنيًّا جديًدا لم�شكلٍة ما. وتكفُل البراءُة لمالِكها حمايَة اختراِعِه، وهي 

ُتمنُح لفترٍة محدودٍة، تدوُم ع�شريَن  �شنًة على وجِه العموِم.
باإبداِعهم، وقْد يح�شلوَن على  لهم  تعترُف  لالأفراِد؛ حيُث  ٌز  ولبراءاِت الختراع دوٌر محفِّ
مكافاآٍت ماليٍة على اختراعاِتهم التي يمكُن ت�شويُقها، وت�شجُع تلَك الحوافُز على البتكاِر 
َن نوعّيِة الحياِة الب�شريِة. وعندما ُيمَنُح �شخ�ٌص ما براءَة اختراٍع،  الذي ي�شمُن - بدورِه - تح�شُّ
لأغرا�ٍص  بيُعه  اأْو  توزيُعُه،  اأْو  بِه،  النتفاُع  اأْو  �شنُعُه،  يمكُن  ل  الختراَع  اأنَّ  يعني  هذا  فاإنَّ 
تجاريٍة مْن دوِن موافقِة مالِك البراءِة. وغالًبا ما يكوُن اإنفاُذ الحقوِق في البراءِة اأماَم المحاكِم 
التي لها �شالحيُة وقِف التعدي على البراءاِت في معظِم الأنظمِة، كما يمكُن للمحكمِة اأْن 

تعلَن بطالَن البراءِة؛ بناًء على طعٍن ك�شَبُه الغيُر.
  وللح�شوِل على براءِة اختراٍع، هناَك عدُة خطواٍت، عليَك اتِّباُعها، مو�شحٍة في ال�شكِل  

.)1-1(  

ال�شكُل )1- 1(: خطواُت الح�شوِل على براءِة اختراٍع.
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6- حقوُق الُملكيِة الفكريِة في القانوِن الأردنيِّ
الديُن، والنف�ُص، والماُل، والِعر�ُص، والعقُل، �شروراٌت 
خم�ٌص، اتفقِت ال�شرائُع ال�شماويُة جميُعها على حفِظها، 
عليها  التعدي  وجعلِت  الأمِن،  مقوماِت  من  واعتبرْتها 
جنايًة، ت�شتلزُم العقوبَة. ول ُبّد اأّن اإبداعاِت واختراعاِت 
�شخ�ٍص ما تندرُج تحَت �شرورِة الماِل الواجِب الحفاُظ 

عليه؛ لينعَم الفرُد بالطماأنينِة، وي�شعَد المجتمُع. ولحمايِة حقوِق الُملكيِة الفكريِة اأ�شدرِت 
الحكومُة الأردنيُة الكثيَر مَن القوانيِن والأنظمِة التي تحميها، ومنها: قانوُن حمايِة حقِّ الموؤلِف، 
والحقوِق المجاورِة رقم )22( ل�شنِة )1992م( وتعديالُته، والذي يتعر�ُص للتعديِل مْن حيٍن 
اإلى اآخَر؛ نظًرا لأنَّ الإبداعاِت والبتكاراِت قابلٌة للتطّوِر والتعديِل، كما اأنَّ و�شائَل الحمايِة 

تتطّوُر من فترٍة اإلى اأخرى.
: وفيما ياأتي ن�صُّ المادِة )9( مْن قانوِن حمايِة حقِّ الموؤلِف في القانوِن الأردنيِّ

" للموؤلِف الحُق في ا�شتغالِل م�شنَِّفِه باأيِّ طريقٍة يختاُرها، ول يجوُز للغيِر القياُم باأيِّ ت�شرٍف 
مّما هو مبيٌَّن اأدناُه، دوَن اإذٍن كتابيٍّ مَن الموؤلِف، اأْو َمْن يخُلُفه :

اأ   - ا�ستن�ساُخ الم�سنَِّف باأيِّ طريقٍة اأْو �سكٍل: �شواٌء  كاَن ب�شورٍة موؤقتٍة اأْو دائمٍة، بما في ذلَك 
. ، اأْو الت�شجيُل الرقميُّ اللكترونيُّ ، اأْو ال�شينمائيُّ         الت�شويُر الفوتوغرافيُّ

    ب- ترجمُة الم�سنَِّف اإلى لغٍة اأخرى، اأِو اقتبا�ُسه، اأْو توزيعُه مو�شيـقـيًّـا، اأْو اإجراُء اأيِّ تـحويٍر 
          عليِه.

نِف، اأْو ن�شخٍة منُه اإلى الجمهوِر 0     جـ- التاأجيُر التجاريُّ  للن�سخِة الأ�سليِة مَن الم�سَّ
ٍف اآخَر ناقٍل للملكيِة 0      د - توزيُع الم�سنَِّف اأْو ن�سُخه عْن طريِق البيِع، اأْو اأيِّ ت�شرُّ

    هـ - ا�ستيراُد نُ�َسٍخ مَن الم�سنَِّف بكمياٍت تجاريٍة، واإْن كانْت هـذِه الن�شُخ قْد اأُعدْت بموافقِة 
            �شاحِب الحقِّ فيِه 0

     و - نق�ُل الم�سنَِّف اإلى الجمه�وِر عْن ط�ريِق التالوِة، اأِو الإلقـاِء، اأِو العـر�ِص، اأِو التمثيِل، اأِو 
، اأْو اأيِّ و�شيلٍة اأخرى".            الن�شِر الإذاعيِّ اأِو التلفزيونيِّ اأِو ال�شينمائيِّ

)2( : قانوُن حقِّ الموؤلِِّف

)2(
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ْذ ما ياأتي: بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، نفِّ
www.nl.gov.jo  ِّافتْح موقَع دائرِة المكتبِة الوطنيِة اللكتروني - 

-  اختْر القوانيَن والأنظمَة. 
-  اختْر قانوَن حمايِة حقِّ الموؤلِف رقم 22 ل�شنة 1992م  وتعديالتِه.

-  ابحْث عْن موادِّ القانوِن الأردنيِّ التي تتعلُق بحقِّ الموؤلِف، وابحْث عْن فترِة الحمايِة التي
     ي�شمُنها قانوُن حقِّ الموؤلِف.

لَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة. دّوْن ما تو�شّ    

تذكيٌر
، يحفُظ حقوَق الآخريَن. تذكْر اأَنَّ حمايَة حقوِق الملكيِة الفكريِة التزاٌم وطنيٌّ واأخالقيٌّ

      ابحْث 
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أسئلة الفصل

  1 - و�شِح المق�شوَد بالُملكيِة الفكريِة، وَمِن الم�شوؤوُل عْن اإدارِتها؟
  2 -  اأعِط مثاًل على برنامٍج يقوُم بما ياأتي:

 الرقم         اآليُة العمِل                              المثاُل
 

    اأ             ي�شتخدُم برامَج تقنيٍة لتتبُِّع معلوماِت الم�شتخدِم
                 وتحليِلها.

ُل عملياِت البحِث جميِعها للم�شتخدميَن كافًة.    ب          ي�شجِّ

    جـ         يوفُر اأدواٍت متعددًة للتحكِم في الخ�شو�شّيِة، ولكنَُّه
                 في الحقيقِة عك�ُص ذلَك.

    د            يتتبَُّع �شغَط الم�شتخدِم للوحِة المفاتيِح.

 3 - ُيعدُّ الكوكيُز )Cookies(  �شالًحا ذا حديِن، و�شْح ذلَك.
 4 - علْل: ظهوُر الحاجِة اإلى توفيِر حمايٍة لحقوِق الُملكيِة الفكريِة وبراءاِت الختراِع.

 5 - عمرٌو �شيدلنيٌّ بارٌع، قاَم بالعديِد مَن الأبـحـاِث؛ لإنـتـاِج مرهٍم مَن الأع�شاِب الطبيعيَِّة،
         ُي�شاعُد في عالِج الحروِق. �شاعْد َعْمًرا على كيفيِة حـمـايـِة منَتِجِه، والح�شوِل على عائٍد

         ماديٍّ مْنُه.
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6-  �شنِِّف البتكاراِت الآتيَة اإلى حقِّ موؤلٍِّف اأْو ُمْلكيٍَّة �شناعّيٍة:

الرقم                البتكاُر                     الت�سنيُف         

    اأ      لوحٌة زيتيٌة.
   ب               نموذٌج ل�شيارٍة م�شتقبليٍَّة.

   جـ                ت�شميٌم معماريٌّ لمتحٍف.

.      د                برنامٌج حا�شوبيٌّ

    هـ                العالمُة التجاريُة ل�شركِة الت�شالِت.

    و                نوع جديد من معدات الحا�شوب.

7-  اذكْر ثالًثا من دوافِع حقوِق الملكيِة الفكريِة؟
ِح الآلياِت التي ُتنتهُك بها الخ�شو�شيُة؟ 8-  و�شِّ
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الآثاِر  العديَد من  لها  اأَنَّ  الإيجابياِت، كما  الكثيُر مَن  لتكنولوجيا الت�شالِت والمعلوماِت  
ا مْن هذه الآثاِر، ومنها: اإدماُن  ال�شلبيِة على حياِة الفرِد والمجتمِع، و�شتتعرُف في هذا الف�شِل بع�شً
الإنترنت، والمخاطُر ال�شحيُة لتكنولوجيا المعلوماِت والت�شاِل، والآثاُر البيئيُة، واآثاُر ذلَك كلِِّه 
على العالقاِت الأ�شريِّة والتعامالِت التجاريَِّة، والجريمُة الإلكترونيُة، مفهوُمها، واأنواُعها، وطرُق 

الوقايِة منها.
                                       

ُننا مْن اإجراءِ الكثيِر مَن المعامالِت  ُم  الإنترنت العديَد مَن الخدماِت الإلكترونيِة، فهَو ُيمكِّ ُيقدِّ
التجاريــِة والبنكيِة، كما ن�شتخدُمُه في البحوِث العلميِة، والو�شوِل اإلى قواعِد البياناِت المختلفِة، 
والتوا�شِل مَع الآخريَن، اإلى غيِر ذلَك مَن الخَدماِت. ومْن جهٍة اأخرى قْد ُي�شاُء ا�شتخداُمُه؛ فبِه تتمُّ 

عملياُت التزويِر والحتياِل، كما اأَنُه قْد يوؤدي بالفرِد اإلى اإدماِن الإنترنت.
اأَجرى الباحثوَن اأوَل درا�شٍة في هذا المجاِل في عام )1996(م، وفي عام )1999(م اأقرِت 
الأبحاُث بانت�شاِر اإدماِن الإنترنت، وحّذرْت منه؛ حيُث بداأِت المراكُز ال�شحيُة با�شتقباِل الحالِت 
التي ُتعاني مْن م�شاكَل ذاِت عالقٍة بالإنترنت، فما مفهوُم اإدماِن الإنترنت؟ وكيَف يمكُن الوقايُة 

منُه؟ وما طرُق عالجِه؟ هذا ما �شنتعرُف اإليه.
1 - مفهوُم اإدماِن الإنترنِت

ُف اإدماُن الإنترنت باأنُه ال�شتخداُم المكثَُّف، لوقٍت   ُيعرَّ
غيــِر محــدٍد، ل�شبكِة الإنترنــت وتطبيقاِتهــا المختلفِة، 
مثُل:  غــرِف المحادثِة )Chatting Room(، �شبكاِت 
، )Social Network (، والألعاِب  التوا�شِل الجتماعيِّ
التفاعليَّــِة )Interactive Games(، وال�شــراِء مْن دوِن 

ٍد. هدٍف معّيٍن، اأْو غر�ٍص محدَّ

   اأوًل: اإدماُن الإنترنت 

 الآثاُر ال�سلبيُة لتكنولوجياالف�سُل الثاني         
 الت�سالِت والمعلوماِت.
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2-  موؤ�سراُت الإدماِن على الإنترنت واآثاُرُه
     ُيَعدُّ ال�شخ�ُص مدمًنا على ا�شتخداِم الإنترنت من خالِل

    الموؤ�شراِت الآتيِة:
     اأ   - ال�شتخداُم الُمفِرُط لألعاِب الإنترنت.

     ب-  الإنهماُك اأِو الإن�شغاُل في اأثناِء ا�شتخدامِه
               لالنترنت، وعدُم التركيِز في اأيِّ �شيٍء اآخَر.

     جـ-  كتابُة الر�شائِل الإلكترونيِة بكثرٍة.
      اآثاُر اإدماِن الحا�سوِب والإنترنت:

     اأ   - عدُم الإح�سا�ِص بالوقِت، واإهماُل الحاجاِت الأ�شا�شّيِة من طعاٍم ونوٍم، وغيِرها.
    ب- الإح�سا�ُص بالغ�سِب والقلِق والكتئاِب عنَد فقداِن الت�شاِل بالإنترنت.

     جـ- ال�سعُي المبالُغ فيِه  للح�سوِل على معداٍت واأجهزِة حا�سوٍب اأحدَث، وبرامَج جديدٍة.
     د  - التاأثيُر ال�سلبيُّ على ال�سخ�ِص، مثُل: الكذِب، �شعِف الإنجازاِت، والـعـزلـِة الجتماعـيِة؛ 

            حيث ي�شبُح الفرُد اأكثَر مياًل اإلى العالقاِت على الإنترنت منها على اأر�ِص الواقِع .
 

     هـ - الإح�سا�ُص الدائُم بالتعِب والإرهاِق.
ن�شاط )1 -  1( :مدى تاأثيِر الإنترنت على طلبِة المدر�سِة.

بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، وبال�شتعانِة باإحدى برامِج
ْذ ما ياأتي:  Microsoft Office، نفِّ

1 - اإعداَد ا�شتبانٍة لمعرفِة مدى اإدماِن الزمالِء على الإنترنت، بحيُث تحتوي على الموؤ�شرات
        الآتيِة: )الوقِت الم�شتغَرِق، الهدِف من ا�شتخداِم الإنترنت، ال�شعِي اإلى الح�شوِل على اأجهزٍة        
       اأحدَث، تف�شيِل العالقاِت على الإنترنت على العالقاِت الإن�شانيِة على اأر�ِص الواقِع، تف�شيِل 

       ا�شتخداِم الإنترنت على ا�شتخداِم اأيِّ ن�شاٍط اآخَر(.
2 - اختْر عيِّنًة ع�شوائيًَّة، ووّزِع ال�شتبانَة عليها.

ْلها في ملفِّ المجموعِة. 3 - حّلِل النتائَج، و�شجِّ
ْوِء النتائِج التي ح�شلَت عليها، في الإذاعِة المدر�شيِة. ْث عْن اإدماِن الإنترنت، في �شَ 4 - تحدَّ

الف�سُل الثاني         
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3- الأ�سباُب التي توؤدي اإلى اإدماِن الإنترنت
اتفَق الكثيروَن مَن الباحثيَن في درا�شاِتهِم العلميِة  على اأنَّ الأفراَد ذوي الم�شكالِت النف�شيِة 
والجتماعيِة اأكثُر تف�شياًل ل�شتخداِم التفاعِل عبَر الإنترنت؛ لما لُه مْن ميزاٍت تتالءُم مَع طبيعِة 
دوِن  مْن  الإنترنت  على  والألعاِب  الأن�شطِة  ممار�شَة  ال�شخ�ُص  ي�شتطيُع  حيُث  م�شكالِتهْم، 
الك�شِف عْن هويتِه و�شخ�شيتِه، كما اأنُه، في كثيٍر مَن الأحياِن، يقوُم باإظهاِر هويٍة اجتماعّيٍة 

مالئمٍة للطرِف الآخِر، تتنا�شُب واآراَءُه واهتماماتِه وطبقَتُه الجتماعيَة. 
نموِّ  مراحِل  اأُهِملْت خالَل  التي  النف�شيِة  والحتياجاِت  والخجِل،  القلِق،  مَن  كلٌّ  ُيَعدُّ  لذا؛ 
الفرِد المختلفِة،وعدِم تقبُِّل الآخرين لهذا الفرِد، والدوِر الذي توؤديِه الألعاُب الإلكترونيُة- 
اإلى  بالفرِد  توؤدي  التي  الأ�شباِب  اأهمِّ  الواقِع، وهَي مْن  للعالقاِت الجتماعيِة في عالِم  بدياًل 
اإدماِن الإنترنت؛ حيُث ُيعطي الإنترنت الفرَد الفر�شَة لكتابِة ر�شاِئلِه، وتنظيِم اأفكارِه، وزيادِة 

قدرتِه على عر�ِص ذاتِه على الآخريَن، ُمتجنًبا اللقاَء بِهْم.

براأِيَك: هْل يدفُع بع�ُص الأهِل اأبناَءهم اإلى اإدماِن الإنترنت؟
                                    اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.

4-  طرُق عالِج اإدماِن الإنترنت
ُي�شتخدُم الإنترنت في كثيٍر مَن الأعماِل؛ ولذلك ل ُيعدُّ المتناُع عِن ا�شتخداِم الإنترنت كليًّا 
الهدِف،  الوقِت، وتحديِد  باإدارِة  ال�شتخداِم  تقنيُن  الفرِد  على  يتعيُن  واإنَّما  الناجِح،  بالأمِر 

وفيما ياأتي بع�ٌص من هذِه الطرِق:
 اأ   - ممار�شُة ن�شاٍط مغايٍر، اأْو ن�شاٍط يمنُع ال�شتمراَر في ال�شتخداِم الُمفرِط للإنترنت.

. ب- تحديُد وقٍت ل�ستخداِم الإنترنت، ويمكُن ال�شتعانُة بمنبٍه خارجيٍّ
جـ- تحديُد الهدِف مَن ا�ستخ�داِم الإنت�رنت في ك�لِّ مرٍة؛ وذلَك يـتُم من خالِل الإجابِة عِن

        ال�شوؤاِل الآتي: ماذا اأُريُد مَن الإنترنت ؟ 
، اأْم اأريـُد اإر�شـاَل ملفـاٍت لـزمـيِل عمٍل اأْو درا�شٍة، اأْم      هْل اأريُد فح�َص البريِد الإلكترونيِّ

الِع على الأخباِر؟            اأرغُب في الطِّ

     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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     د - ا�ستخداُم بطاقِة التذكيِر: ويـتمُّ ذلَك باإعـداِد  قائمٍة، تـحتــوي خـم�َص مـ�شكـالٍت، توؤدي
            اإلى اإدمان  الإنـترنت، مـقـابَل قـائمـٍة اأخرى موازيٍة، ت�شتمُل على خم�ِص فوائـَد، تتحقُق           

            اإِذا قلَّ ال�شتخداُم، وتو�شُع في مكاٍن بارٍز، يتمكُن الم�شتخدُم مْن روؤيِتها دائًما.

ن�شاط ) 1 -  2 (: ت�سميُم بطاقِة التذكيِر.

ِذ الآتي : بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نفِّ
ْم بطاقَة تذكيٍر منا�شبًة.  �شمِّ

احتفْظ بذلَك في ملِف المجموعِة.    

مدمني  لالأفراِد  جماعّيٍة  حلوٍل  اإيجاِد  اإلى  الدوِل  بع�ُص  ت�شعى   ، الدْوليِّ الم�شتوى  وعلى 
الإنترنت، ومَن الأمثلِة على ذلَك:

اأ   - تعمُل ال�سيُن على تاأهيِل مدمني الإنترنت؛ مْن خالِل اإخ�شاِعهْم لتدريباٍت ع�شكريٍة قا�شيٍة 
        ومكثَّفٍة.

ب- في الولياِت المتحدِة يُبَعُد مدمنو الإنترنت عِن التكنولوجي�ا بق�شـاِء اأ�شبـوٍع مـَع الأ�شـرِة في 
       ال�شحراِء.

ُل ما   جـ- في كوريا الجنوبيِة تُجِبُر الحكومُة مدمني الإنترنت على العالج في الم�شت�شفيات، وتموِّ
       يقرُب مْن مئِة م�شت�شفى لعالِج اإدماِن الإنترنت.

، يفتُح الحا�شوَب عنَد عودِتِه مَن المدر�شِة، قبَل اأْن ِف العا�شِر الأ�شا�شيِّ اأحمُد طالٌب في ال�شَّ
 يتناوَل الغداَء، اأْو ُينهَي واجباِتِه الدرا�شيَة، وذلَك بالتفاِق مَع اأ�شدقائِه على ال�شبكِة؛ للم�شاركِة 

ا مْن اأنحاِء العالِم كافًة. في الألعاِب التفاعليِة التي تجمُع اأ�شخا�شً
 - في نظِرَك هل ُيَعدُّ اأحمُد مدمًنا على الإنترنت؟

 - اإذا اأجبَت بنعْم، فكيَف يمكُنَك م�شاعدُة اأحمَد على التخل�ِص مْن اإدماِنِه على الإنترنت، 
     وذلَك بخطواٍت عمليٍة، يقوُم بها هَو واأفراُد عائلِتِه؟

اعر�ْص  ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.    

ْر، ناق�ْش، �شارْك (     ) فكِّ
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والت�شالِت؛  المعلوماِت  تكنولوجيا  في  هائلًة  ثورًة   - حاليًّا   - المعا�شُر  عالُمنا  ي�شهُد 
للح�شوِل على المعلومِة، ون�شِرها باأق�شى �شرعٍة ممكنٍة، بْيَد اأنَّ التكنولوجيا الجديدَة لم تخُل من 

ا منها. الجوانِب ال�شلبيِة والمخاطِر الكبيرِة التي �شتتعرُف بع�شً

1- المخاطُر ال�سحيُة
لتكنولوجيا الت�شالِت والمعلوماِت الكثيُر من الآثاِر ال�شحيِة ال�شلبيِة على الإن�شاِن، وفيما 

ياأتي بع�ٌص منها:
ِر: وُيق�شُد به ال�شرُر اأو الأذى  اأ   -  الإ�سابُة بالتعِب المتكرِّ
وذلك  والرقبَة؛  والأيدَي  الر�شَغ  ي�شيُب  الذي 
خالِل  مْن  الع�شالِت،  على  ال�شغُط  يتمُّ  عنَدما 
رة على لوحِة المفاتيِح. الحركاِت ال�شريعِة المتكرِّ
ِر      اإنَّ الأعرا�َص الأولّيَة لالإ�شابِة بالتعِب المتكرِّ

قْد تظهُر في اأثناِء اللتفاِت لروؤيِة �شيٍء ما، اأْو عنَد الكتابِة اأْو قيادِة ال�شيارِة اأْو حمِل 
ِر عدًدا مْن اأوجِه الخلِل، مثُل: تعِب  الم�شترياِت، وتت�شمُن الإ�شابُة بالتعِب المتكرِّ
اإعاقِة  اإلى  توؤدي  ل  العادِة  في  ولكنَّها  مختلفًة،  اآلًما  ي�شبُب  ما  وهو  الع�شالِت، 

الحركِة، وهذه الإ�شاباُت غالًبا ما ُي�شبُبها ال�شتخداُم الم�شتمُر للوحِة المفاتيِح.
  ب-  تعُب العيِن، وال�سعوُر بال�سداِع: يتطلُب ا�شتخداُم الحا�شوِب التركيَز بالعيِن، بحيُث يكوُن 
على م�شافٍة قريبٍة مَن ال�شا�شِة لوقٍت طويٍل، وهذا يت�شبُب في جفاِف العيِن واإجـهاِدها، 

ُي�شمى  ما  اإلى   - الأحياِن  بع�ِص  في   - ويوؤدي 
باأعرا�ِص الروؤيِة الحا�شوبـّيِة؛ وتتمـثُل في تعِب العيِن 
�شِة،  وال�شداِع، والروؤيِة المزدوَجِة، وال�شوِر الم�شوَّ
الم�شكالِت  مَن  وكثيٍر  العيِن،  �شغِط  وارتفاِع 

الآخرى.

ثانيًا:مخاطُر تكنولوجيا المعلوماِت والتّ�سالِت
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بالحا�شوِب  الـمـت�شـلِة  الأدواِت  تـعـمُل مـعـظـُم 
والأدواِت   )ال�شا�شاِت  الت�شالِت  وتكنولوجيا 
المرتبطِة بالحا�شوِب من خالِل تقنيِة  البلوتوِث( 
الإ�شعاعاِت  مــَن  محدوٍد  مجاٍل  توليِد  على 
الطاقِة  مَن  موجاٌت  وهَي  الكهرومغناطي�شيِة، 
بع�ُص  وتوؤكُد  المغناطي�شيِة.  والطاقِة  الكهربائيِة 

التقاريِر اأنَّ هذِه الأ�شعَة قْد ت�شبُب بع�َص اأنواِع ال�شرطاناِت، كما اأنَّها قْد ُت�شبُب مر�َص 
الزهايمِر.

    د   -   حروُق الجلِد: تنتُج هذِه الحروُق عْن و�شِع الـحا�شوِب المحـموِل على الأرجـِل لأكثَر
               من )6( �شاعـاٍت يومــيًّـا، وهـَي ل تـوؤدي اإلى حـرِق الب�شرِة ب�شكـٍل عـمـيـٍق، واإنـما 
ُلها اإلى الدرجـِة الداكـنـِة، ومـَع ال�شتخداِم المـتوا�شِل قْد توؤدي هذه الإ�شعُة اإلى                تحـوِّ

              الإ�شابِة ب�شرطاناِت الجلِد في مراحَل متقدمٍة.
    ه�  -    الإ�سابُة باأوراِم ال�دماِغ ال�خب�يث�ِة: تزداُد مخاوُف الدرا�شاِت الحديثِة من اإمكانيِة الإ�شابـِة 
               بـاأوراِم الدمـاِغ الـخبيـثـِة، وورِم الـعـ�شِب ال�شوتي؛ ب�شبِب زيـادِة ا�شتـخـداِم الهاتِف

              المحموِل والهواتِف الال�شلكيِة.  

   -  ما تاأثيُر اأجهزِة الت�شجيِل ال�شخ�شيَِّة  ) Ipod( التي ي�شتخدُمها المراهقوَن -  عادًة-
        لال�شتماِع اإلى المو�شيقى على الأُذِن؟

    دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.

ِع الناتِج عِن  و -   حدوُث نوباٍت مَن الغ�سِب ال�سديِد لدى الأطفاِل: وذلَك ب�شبِب الومي�ِص المتقطِّ
الم�شتوياِت العاليِة والمتباينِة من الإ�شاءِة في الر�شوِم المتحركِة الموجودِة في الألعاِب 
الإلكترونيِة. كما حّذَر العلماُء من ال�شتخداِم الم�شتمِر والمتزايِد لألعاِب الحا�شوِب 

الهتزازيِة من ِقَبِل الأطفاِل؛ لحتماِل ارتباطِه بالإ�شابِة بمر�ِص ارتعا�ِص الأذرِع.

      ابحْث 

ج�  -   مخاطُر الإ�سعاِع  والمجالِت الكهرومغناطي�سيِة: 
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     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(

ن�شاٌط ) 1- 3 ( : الآثاُر ال�سلبيُة لتكنولوجيا التِّ�سال على الأطفاِل.

من خالِل درا�شِتَك لالآثاِر ال�شلبّيِة لو�شائِل التكنولوجيا على الأطفاِل، نّفْذ ما ياأتي:
1 - حّدْد خطواٍت وا�شحًة، يمكُن اتِّباُعها، لتجنُِّب الكثيِر مَن الآثاِر ال�شلبيِة.

و�شائِل  اأخطاِر  عْن  تتحدُث  الويِب،  ْم �شفحاٍت على  html، �شمِّ تعليماِت  با�شتخداِم   - 2
التكنولوجيا على الأطفاِل، وكيفيِة الوقايِة منها.

        ز-  الإ�سراُر بالجنيِن: اأظهرْت بعـ�ُص الـدرا�شاِت اأنَّ  كـثرَة ا�شتخـداِم الأجهزِة الال�شلكيِة، 
                  مثـُل الهواتِف واأجهزِة الـحا�شوِب المـحـمولِة التي ت�شتخدمـها الـن�شاُء الحوامُل - ق�د
                   ت�وؤثُر في ن�موِّ  دم�اِغ ال�جنيِن، وتـوؤدي اإلى فـرِط الن�شاِط لـديِه، كمـا اأنها ُت�شبُب م�شاكَل 

               على �شعيِد التعّلِم وال�شلوِك.

 ما الجراءاُت التي ُيمكُن اّتباُعها عنَد ا�شتخداِم الحا�شوِب لتجنُِّب المخاطِر ال�شحّيِة.
- اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك.    

2- مخاطُر المعامالِت التجاريِّة عبَر الإنترنِت
هناك الكثيُر مَن المخاطِر التي تحيُط بالمعامالِت التجارّيِة عبَر الإنترنت، وهذِه المخاطُر لم 
ْم بعُد، ولعلَّ مْن اأبرِز هذِه المخاطِر عدَم القدرِة على حمايِة الم�شتهلِك؛  حيُث يمكُن  ُتح�شَ
اأْن يتمَّ ت�شويُق �شلٍع غيِر اأ�شلّيٍة اأْو مزيفٍة على ال�شبكِة، كما اأنَّ ح�شوَل اأيِّ �شخ�ٍص على رقِم 

ُنُه مِن ا�شتخداِمها. البطاقِة الإئتمانيِة الخا�شِة بغيرِه ُيمكِّ

 هْل هناَك اأخطاٌر اأخرى تتعلُق بالمعامالِت التجاريِة عبَر الإنترنت ؟ ما هَي؟
اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.       

3-  مخاطُر متعلقٌة بالعالقاِت الإن�سانيِّة والجتماعيِّة
الإن�شاِن      مدارِك  تكويِن  في  اأ�شا�شيًّا  دوًرا  تلعباِن  والمدر�شُة  الأ�شرُة  ظلِت  طويلٍة،  لعقوٍد        

     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(

من  تتحدُد  معالَم  ويتخُذها  بها،  يتم�شُك  التي  القيِم  منظومِة  ت�شكيِل  في  وت�شاهماِن  وثقافِته، 
، بما فيها عالقاُت الآباِء بالأبناِء؛ اأّما اليوَم فقِد انتقَل جزٌء  خالِلها مقوماُت ال�شلوِك الجتماعيِّ
كبيٌر مْن هذا الدوِر اإلى �شبكاِت الإنترنت، والهواتِف النقالِة، والألعاِب الإلكترونيِة، الأمُر الذي 
اأفراِد  بيَن  الحواِر والمحادثِة  الذي حلَّ محلَّ   ، التوا�شِل الفترا�شيِّ اأنماٍط مَن  اأماَم  الباَب  فتَح 

الأ�شرِة الواحدِة، وقْد كاَن للتوا�شِل الفترا�شيِّ الكثيُر مَن الآثاِر ال�شلبيَِّة على الفرِد والأ�شرِة.

ن�شاط ) 1- 4 ( : الآثاُر ال�سلبيُّة لتكنولوجيا التّ�ساِل على الأ�سرِة
بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة:

 1 - اذكْر ثالثَة �شلوكاٍت �شلبّيٍة لأفراِد عائلِتِك، تخ�صُّ ا�شتخداَمهْم تكنولوجيا الت�شالِت.
 2 -  براأيَك، ما الآثاُر المترتبُة على هذِه ال�شلوكاِت.

 3 - اقترْح حلوًل منا�شبًة للحدِّ مْن هذِه الآثاِر.
لَت اإِليِه، واحفْظُه في ملفِّ المجموعِة. اكتْب تقريًرا بما تو�شَّ

ُز الألعاُب الإلكترونّيُة ميوَل العنِف والعدواِن لدى الأطفاِل والمراهقيَن؟  - براأِيَك، كيَف ُتعزِّ
 - ما اأثُر الألعاِب التقليدّيِة في بناِء �شخ�شّيِة الأطفاِل؟

اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.     

- �شايبر ، ُيدعى »القلَق الحا�شوبيَّ ، تعاني مْن مر�ٍص نف�شيٍّ هنٌد طالبٌة بال�شِف العا�شِر الأ�شا�شيِّ
 فوبيا« تعاوْن مَع اأفراِد مجموعِتَك، وا�شتخدِم الإنترنت للبحِث عْن:

- ماهّيِة هذا المر�ِص.
ه.  - اأعرا�شِ

- كيفيِة عالِجه.
دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة    

      ابحْث 
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     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(

4- المخاطُر البيئيَُّة 
للتكنولوجيا الحديثِة الكثيُر من التاأثيراِت ال�سلبيِّة على البيئِة، ولعلَّ مْن اأهِمها:

ا يزيُد مْن   اأ   - زيادَة ا�ستهالِك الطاقِة؛ نتيجًة لترِك الأجهزِة مفتوحًة لمدِة )24( �شاعًة؛ ممَّ
.         ظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، وبا�شتخداِم الإنترنت، ابحْث عّما ياأتي:
؟ - ما المق�شوُد بظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ

- ما اأ�شباُبها؟ كيَف نحدُّ مْنها؟
دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.    

)Sleep Mode( ترَك الجهاِز على و�سِع  ال�ستعداِد
يكمُن الهدُف مْن ترِك الجهاِز على و�شعيَِّة  ال�شتعداِد Sleep Mode في توفيِر الطاقِة،

 وللقياِم بذلَك، اتَِّبـِع الخطواِت الآتيَة:
.)Control Panel( اختْر  لوحَة التحكِم )Start(  ْ1 - مْن لئـحـِة  ابـداأ

.)System and Security ( 2 - اختِر  الأنظمَة والأمَن
.)Power Options( 3 - اختْر  خياراِت الطاقِة

.)Choose when you turn off your display( 4 - اختِر الأمَر
ُم بالوقِت المنا�شِب لإغالِق الجهاِز. 5 - يظهُر �شندوُق الحواِر، فيتمُّ من خاللِه التحكُّ

 - ظهَر، في الآونِة الأخيرِة، اأجهزٌة كهربائّيٌة كثيرةٌ، تعمُل على تر�شيِد ا�شتهالِك الطاقِة؟ 
 - براأِيَك، لماذا ُيَعدُّ ال�شتهالُك العالي للطاقِة مَن المخاطِر البيئيِة؟

اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.    

      ابحْث 

َك جّرْب بنف�سِ
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 ب- ازدياَد النفاياِت الإلكترونيِّة؛ نتيجًة للتحديِث الم�شتمِر لالأجهزِة اللكترونّيِة، والتخلُّ�ِص 
بدَّ  ول  و�شامًة،  خطرًة  مواَد  تحتوي  الأجهزَة  هذِه  اإِنَّ  حيُث  القديمِة،  الأجهزِة  مَن 
تتمُّ  التخل�صِّ منها  النفاياِت الخطرِة وال�شامِة، واإحدى طرِق  اأْن تخ�شَع ل�شوابِط  مْن 

�شٍة في التعامِل مَع النفاياِت الإلكترونيِة. بو�شاطِة �شركاٍت متخ�شِّ

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، وبا�شتخداِم الإنترنت، ابحْث فيما ياأتي:
- هْل توجُد حوا�شيُب �شديقٌة للبيئِة ؟ وما موا�شفاُتها؟

- مَمَّ ُت�شَنُع بّطاريتا الحا�شوِب المحموِل والهاتِف الّنقاِل؛ لتكونا �شديقتيِن للبيئِة؟
دّون ذلَك في ملفِّ المجموعِة.    

برزْت اأنماٌط جديدٌة مَن الجريمِة اإّباَن التقدِم 
على  اأثٌر  المختلفِة  العلوِم  لتقدِم  فكاَن  الكبيِر، 
َر  تطوُّ المجرموَن  ا�شتغلَّ  حيُث  الجريمِة؛  نوعيَِّة 
اأهداِفهم  لخدمِة  الحديثِة  العلميِة  المخترعاِت 
التقنيِة،  في  الم�شتمرِّ  للتطّوِر  ونظًرا  الإجرامّيِة. 
الجرائِم  اأنواِع  ِد  وتعدُّ م�شتخدميها،  عدِد  وزيادِة 

اأُطِلَق على هذا النوِع من الجرائِم ا�شُم )الجريمِة اللكترونّيِة (،  والأ�شاليِب المتعلقِة بها، فقد 
؟ وما دوافُعه؟ وكيف ُتكاَفُح هذِه الجريمُة؟  فما الجريمُة اللكترونّيُة؟ ومْن المجرُم اللكترونيُّ

وما طرُق الوقايِة منها؟ 
1-  مفهوُم الجريمِة الإلكترونيِّة

نِة داخَل  ٌه للو�شوِل اإلى المعلوماِت المخزَّ الجريمُة اللكترونيَُّة هَي  ن�شاٌط غيُر م�شروٍع، موجَّ
اكتفى  حذفها.وقِد  اأو  تغييرها  اأو  ن�شِخها  اإلى  �شعًيا  الإلكترونّيِة؛  الأجهزِة  اأو  الحوا�شيِب، 

      ابحْث 

ثالثًا: الجرائُم الإلكترونيُّة
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     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(

التقنيَة  ت�شتهدُف  التي  الجريمُة  باأّنها  اللكترونّيِة  الجريمِة  مفهوِم  باخت�شاِر  الباحثيَن  بع�ُص 
اللكترونّيَة، ب�شورٍة كلّيٍة اأْو جزئّيٍة،وُي�شمى ال�شخ�ُص الذي يرتكُب هذِه الأعماَل بالمجرِم 

. اللكترونيِّ
2-  دوافُع ارتكاِب الجريمِة الإلكترونيِّة 

؛ حيُث يرتكُب المجرُم اللكترونيُّ  تتعّدُد الرغباُت والدوافُع للمجرِم اللكترونيِّ ب�شكٍل عامٍّ
جريمَتُه رغبًة في اإثباِت القدراِت والذكاِء في ا�شتخداِم التقنيِة اأماَم الآخريَن، اأْو طلًبا  للترفيِه، 

اأْو �شعًيا لتحقيِق الأرباِح مْن خالِل البتزاِز، اأْو اإلحاِق ال�شرِر بالآخريَن.
اأفراِد  اأْو  ال�شلطاِت  مَن  الهتماِم  الح�شوِل على  في  يتمّثُل  اجتماعيًّا،  الدافُع  يكوُن  وقْد      
الجراِئم  مَن  النوِع  هذا  ارتكاِب  محاولِة  في  لُه  دافًعا  ال�شهرِة  يكوُن حبُّ  ولربَّما  الأ�شرِة، 
اأْو  حا�شوٍب  مخترِق  مثُل  عْنُه،  مختلفٍة  م�شطلحاٍت  اأْو  عباراٍت  اإطالِق  بغيَة  الم�شتحَدثِة؛ 

هاكر، مْن ِقَبِل اأَ�شدقائِه اأو اأقاربِه في المجتمِع الذي يعي�ُص فيِه.
�شوَن عليها؛ للتعبيِر عِن الغ�شِب       وهناَك اأ�شخا�ٌص يرتكبوَن الجريمَة اللكترونيََّة، اأو يحرِّ
دٍة، اأْو جهاٍت مق�شودٍة، وقْد  ال�شديِد، اأِو الرغبِة في النتقاِم مْن فرٍد معّيٍن، اأْو منظمٍة محدَّ
يرتكُبها اآخروَن لتحقيِق اأغرا�ٍص دينّيٍة اأْو �شيا�شّيٍة اأْو غيِر ذلَك. وهناَك مجرموَن الكترونّيوَن 

ُيعانوَن مْن اأمرا�ٍص نف�شّيٍة، مثُل انف�شاِم ال�شخ�شّيِة، والكتئاِب، والهَو�ِص.

لكترونيِة التي ُذِكَرْت، اأيُّها براأيَك اأ�شدُّ    - ناق�ْص واأفراَد مجموعِتك دوافَع الجريمِة الإ
    خطًرا على الفرِد والمجتمِع؟

لكترونيِة؟ - هْل هناَك دوافُع اأخرى للجرائِم الإ
اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.    

3- اأنواُع الجرائِم الإلكترونيِّة
لكترونّيِة،وتختلُف اأ�شاليُبها، وتتطوُر مَع الثورِة التقنّيِة، وقْد �شرعِت  َوُر الجرائِم الإ تتعّدُد �شُ
ا لهذا النوِع مَن الجرائِم؛ وذلَك لحمايِة المجتمِع مْن  المملكُة الأردنيُة الها�شمّيُة قانوًنا خا�شًّ
اأخطاِر هذِه الآفِة التي اأخذْت تتطوُر با�شتمراٍر، فقْد �شدَر قانوُن جرائِم اأنظمِة المعلوماِت في 
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َع قانوُن الجرائِم اللكترونيِّة رقم )27( لعاِم )2015(م، حيُث  عاِم )2010(م، اإلى اأْن ُو�شِ
( على الأفعاِل وال�شلوكاِت التقنّيِة  يعاقُب هذا القانوُن )اإلى جانِب قانوِن العقوباِت الردنيِّ

غيِر الم�شروعِة، ومن اأبرِز الأمثلِة على تلَك الجرائِم ما ياأتي: 
اأوراٍق  تزويِر  )ال�شرقِة،  مثُل  لجريمٍة،  للتخطيِط  الإنترنت  و�سبكِة  الحوا�سيِب  ا�ستخداُم   - اأ   

وم�شتنداٍت، اختال�ِص اأمواٍل، الحتياِل(.
ب     - اقتحاُم المواقِع الإلكترونيِة على ال�سبكِة، واإيقاُفها عن العمِل، مْن خالِل اإغراِقها بالر�شائِل، 

اأْو بو�شيلٍة اأخرى، اأْو بتدميِرها.
نِة. نِة، ا�شتخداُم البرامِج المقر�شِ جـ  - جرائُم القر�سنِة، ومنها: اإن�شاُء مواقَع للبرامِج المقر�شِ

. د    - ت�سويُه ال�سمعِة والت�سهيُر بها في المواقِع الإلكترونّيِة والبريِد اللكترونيِّ
هـ   - انتحاُل �سخ�سيِّة فرٍد اأْو �سركٍة بهدِف الحتياِل، مثاًل مْن خالِل البريِد الإلكترونيِّ .

. و    - تزويُر التوقيِع الإلكترونيِّ
اأرقاِم البطاقاِت الئتمانيِة، والختال�ِص مَن البنوِك،  مثُل: ال�شطِو على  جرائُم الأمواِل،  ز   - 

وتزويِر وثائَق وم�شتنداٍت ماليًة(.
، والعالقاِت الخارجّيِة للمملكِة. ا�سُة بالأمِن والقت�شاِد الوطنيِّ ح   - الجرائُم المَّ

ط  - جرائُم التغريِر وال�ستدراِج : التغريُر وال�شتدراُج هَي مْن اأ�شهِر جرائِم الإنترنِت، ومْن 
مْن م�شتخدمي  والفتياِت  ِر  والُق�شَّّ نِّ  ال�شِّ اأو�شاِط �شغاِر  بين  انت�شاًرا  واأكثِرها  اأخطِرها 
اإْذ  يوهُم المجرموَن  ال�شبكِة بخا�شٍة، حيُث تقوُم هذِه الجرائُم على عن�شِر الإيهاِم؛ 
�شحاياهم برغبِتهْم في تكويِن عالقِة �شداقٍة عبَر الإنترنت، وقْد تتطوُر هذِه العالقُة اإلى 

اإلتقاٍء ماديٍّ بيَن الطرفيِن، ثمَّ تقُع ال�شحّيُة تحَت التهديِد اأِو البتزاِز.

ْر     فكِّ
ُه واأ�شدقاَءُه من الجرائِم اللكترونيَِّة؟     كيَف يمكُن ل�شخ�ٍص في مثِل عمرَك اأْن يحمَي نف�شَ
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- بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتك، ابحْث في موادِّ القانوِن الأردنيِّ رقم )27( لعاِم )2015(م،
    وتحّدْث عنها اأماَم زمالِئَك في اإذاعِة المدر�شِة.

                   دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.
 

 4- مكافحُة الجرائِم اللكترونيِّة
ت�شعُب مكافحُة الجريمِة الإلكترونّيِة؛ حيُث اإّنها جريمٌة عابرٌة للحدوِد، ل تعترُف بالمكاِن 
، وي�شهُل اإتالُف الأدّلِة مْن ِقَبِل الُجناِة، كما اأنَّ هناَك  والزماِن، فهَي تتميُز بالتباعِد الجغرافيِّ
رِر الناجِم عنها، قيا�ًشا بالجرائِم التقليدّيِة، ف�شاًل َعْن  �شعوبًة في الّتحكِم بتحديِد حجِم ال�شَّ

اأنَّ مرتكبيها هْم مْن فئاٍت متعّددٍة، تجعُل التنبوؤَ بالم�شتبِه بهْم اأمًرا �شعًبا.
     ونظًرا لما �شهدتُه التقنيُة المعلوماتّيُة مْن تطّوٍر، وما رافقها مْن ا�شتحداٍث لأ�شكاٍل واأنماٍط 
اللكترونيِّة(،  )الجرائِم  العاليِة  التقنيَِّة  بجرائِم  ى  ي�شمَّ ما  وظهوِر  بها،  مرتبطٍة  جرمّيٍة جديدٍة 
الجرائِم  مكافحِة  )وحدِة  ا�شتحداُث  تمَّ  فقْد  المجرميَن؛  اأ�شاليِب  وتطّوِر  اأعداِدها،  وازدياِد 
المملكِة،وهَي   في  العاِم  الأمِن  ِقَبِل جهاِز  مْن   ، الجنائيِّ البحِث  لإدارِة  التابعِة  اللكترونيِة(، 
ِقَبِل  مْن  ومعاينِتها  الرقمّيِة،  الأدلِة  ل�شتخراِج  ِة  الُمَعدَّ العالميَِّة  التقنياِت  باأحدِث  زٌة  مجهَّ
مهند�شيَن وفنيّيِن  قانونيّيَن متخ�ش�شيَن في هذا المجاِل. ويبيُن ال�شكُل )1- 2( مختبَر وحدِة 

، وعدًدا من المخت�شيَن. مكافحِة الجرائِم اللكترونّيِة في الردنِّ

ال�شكُل )1- 2( : مختبُر وحدِة مكافحِة الجرائِم الإلكترونّيِة.

      ابحْث 
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ابتداأْت وحدُة مكافحِة الجرائِم الإلكترونّيِة عمَلها في عاِم )2008(م، وذلَك باإن�شاِء ق�شٍم 
خا�ٍص لغاياِت التحقيِق والمتابعِة في جرائِم تكنولوجيا المعلوماِت والت�شالِت والإنترنت 
رْت فاأ�شبحْت وحدًة متكاملًة لمكافحِة  واأيِة جرائَم اأخرى، يكوُن للحا�شوِب دوٌر فيها، ثمَّ تطوَّ
الجريمِة اللكترونّيِة في مطلِع عاِم )2015(م. وقْد كانِت المملكُة الأردنّيُة الها�شمّيُة مْن 
اأوائِل الدوِل العربّيِة التي �شارعْت اإلى الهتماِم بهذا النوِع من الجرائِم الم�شتحَدثِة، وبادرت 
تعتمُد على منهجيٍَّة وا�شحٍة في مجاِل  �شًة،  لذلَك وحدًة متخ�شّ واأن�شاأَْت  اإلى مكافحِتها، 

ها الجريمُة ذاُت التقنيِة العاليِة. مكافحِة الجرائِم بمختلِف اأنواِعها، واأهمُّ
       وقِد ارتكزْت هذِه ال�ستراتيجيُّة على عوامَل متعّددٍة، منها:

غاياِتها،  اأْو  و�شائِلها  �شمَن  كافًة:وذلَك  اللكترونيِة  بالتقنيِة  المتعلقِة  الجرائِم  في  التحقيُق   - اأ   
وب�شريٍة تامٍة؛ للو�شوِل اإلى فاعليها داخَل المملكِة اأْو خارَجها، بالتعاوِن مَع الجهاِت 

ذاِت العالقِة.
ب- اإعداُد الدرا�ساِت: وذلك لمعرفِة �ُشبِل اإنفاِذ القانوِن و�شيادتِه.

التو�سياُت المبنيُّة على الدرا�ساِت الواقعيَِّة: وذلك باعداِد تو�شياٍت حوَل تطويِر الت�شريِع  جـ- 
. ، بما ين�شجُم مَع التطّوِر الفكريِّ والفل�شفيِّ والجتماعيِّ والتكنولوجيِّ الجنائيِّ

خالِل  مْن  وذلَك  الر�سميَِّة:  وغيِر  الر�سميِّة  والهيئاِت  المجتمِع،  اأفراِد  مَع  الم�ستَركُة  العالقُة   - د 
التعاوِن في مجاِل مكافحِة الجريمِة، وحثِّ المواطنيَن على التعاوِن في هذا المجاِل.

مخاطِرها  وتبييِن  الم�شتحَدثِة،  بالجرائِم  التوعيِة  خالِل  من  وذلَك  والإعالُم:  التوعيُة  هـ- 
واآثاِرها، بعقِد كثيٍر مْن ور�ِص التوعيِة والمحا�شراِت؛ للتنبيِه اإلى مخاطِر هذِه الجرائِم، 
والتحذيِر منها، �شمَن الخت�شا�ِص النوعيِّ لوحدِة مكافحِة الجرائِم، وت�شتهدُف هذِه 
، وموؤ�ش�شاِت  ا - موؤ�ش�شاِت المجتمِع المدنيِّ والع�شكريِّ المحا�شراُت والور�ُص- اأي�شً

َة والحكومّيَة. التعليِم على اختالِف م�شتوياِتها، والجهاِت الخا�شَّ
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بالتعاوِن مَع زمالِئَك، وبا�شتخداِم �شبكِة النترنِت، ابحْث عِن الدوِل العربيِة التي ا�شتحدثْت 
وحداٍت لمكافحِة الجريمِة اللكترونيِة، وما هَي ال�شتراتيجياُت التي ت�شتخدُمها لمكافحِة 

الجريمِة اللكترونّيِة؟
دّون ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.    

5- �ُسبُل الوقايِة مَن الجريمِة الإلكترونيِّة

نا من الجرائِم الإلكترونّيِة، ومْن هذِه الأموِر:     كثيٌر من الأموِر يجُب اّتباُعها لحمايِة اأنف�شِ
اأ   - الحذُر من مرا�سلِة الغرباِء: ينبغي على م�شتخدِم اأجهزِة الحا�شوِب والهواتِف الذكّيِة الحذُر 
بعَد  اإلَّ  العنكبوتّيِة  ال�شبكِة  عبَر  ُتر�َشُل  التي  الملفاِت  فتِح  وعدُم  الغرباِء،  مرا�شلِة  مْن 
دِه مْن ُهويَِّة مر�شِلها، وكذلَك عليِه  حمايُة حا�شوبِه وهاتفِه من الفيرو�شاِت؛ وذلَك  تاأكُّ

 . با�شتخداِم برامَج اأ�شليٍَّة م�شادٍة للفيرو�شاِت، وتحديِث هذه البرامِج ب�شكٍل دوريٍّ
والهواتِف  الحا�شوِب  اأجهزِة  بيِع  قْبَل  الحذُر  يجُب  بيعِه:  عنَد  الهاتِف  محتوياِت  م�سُح  ب- 
ِقَبِل م�شتخدميها؛ بعمِل م�شٍح كامٍل لمحتوياتها كافًة )Wipping(،حيُث  الذكّيِة مْن 
لبِة اأِو  اإِنَّ الأوامَر)Format(، و)Delete( لي�شْت كفيلًة بحذِف محتوى الأقرا�ِص ال�شُّ
 Wipping( شٍة� الذاكرِة الخارجّيِة ب�شكٍل كامٍل، واإنَّما يجُدر ا�شتخداُم برامَج متخ�شّ
Programs( لم�شِح وحداِت التخزيِن وبطاقاِت الذاكرِة، ب�شتى اأنواِعها، قبَل اإتالِفها 

اأْو بيِعها، فهناَك اأ�شخا�ٌص ي�شتغلوَن َمْن يبيُعهْم تلَك الأجهزِة، اأْو يعهُد اإليهم ب�شيانِتها، 
اأْو ما �شاَبَه ذلَك، با�شتخراِج محتوياِتها، وتهديِد اأ�شحاِبها وابتزاِزهم.

 ،)Wipping programs( بالتعاوِن مَع زمالِئَك، وبا�شتخداِم �شبكِة الإنترنت، ابحْث عن
وتعّلْم كيفيَة ا�شتخداِمها.

دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.    

      ابحْث 

      ابحْث 
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با�شتمراٍر.  حرًفا واأرقاًما ورموًزا، وتغييُرها  اأَ ُمعّقدٍة، بحيُث ت�شمُلُ  ا�ستخداُم كلماِت �سرٍّ  جـ- 
ُين�شُح با�شتعماِل نظاِم جداِر الحمايِة )Firewalls(، وا�شتخداِم برامِج مكافحِة  كما 

ارِة، وت�شفيِر البياناِت الح�ّشا�شِة.  البرامِج ال�شّ
َوِر ال�شخ�شّيِة، والفيديوهاِت  : ُين�شُح بعدِم اإر�شاِل ال�شّ د  - الحذُر مْن مواقِع التوا�سِل الجتماعيِّ

. ِة، اأْو اأيِة معلوماٍت ح�ّشا�شٍة اإلى الغرباِء،  عبَر مواقِع التوا�شِل الجتماعيِّ الخا�شّ
ِة مَع �سخ�ٍص غريٍب: لأّنُه بالإمكاِن، وخالَل ثواٍن معدودٍة، زرُع  هـ- عدُم ترِك الأجهزِة الخا�سّ

برنامِج تج�ّش�ٍص، اأْو اإن�شاُء ح�شاٍب للّدخوِل على الجهاِز مَن الخارِج.
 

للح�شوِل على الإر�شاداِت والم�شاعدِة، ولتمريِر اأيِة ملحوظٍة اأْو �شكوًى خا�شٍة بالجرائِم 
اللكترونّيِة، ُيمكُن مرا�شلُة وحدِة مكافحِة الجرائِم اللكترونّيِة عبَر البريِد اللكترونيِّ 

cyber.crimes@psd.gov.jo :التالي
ُم الم�شاعدُة، وُتّتخُذ الإِجراءاُت ب�شكٍل  اأِو الت�شاُل بالرقِم المجانيِّ )911(، حيُث ُتقدَّ

�شريٍّ ومبا�شٍر.

بالتعاوِن مَع معلِمَك وزمالِئَك، نّظْم زيارًة ميدانّيًة اإلى وحدِة مكافحِة الجرائِم الإلكترونّيِة 
ِف اإلى كيّفيِة الك�شِف عْن مرتكِب  ؛ للتعرُّ (، والكائنِة في منطقِة العبدليِّ )اإدارِة البحِث الجنائيِّ

الجرائِم الإلكترونّيِة، واآلّيِة التعامِل َمَعُه.
ُه في اإذاعِة مدر�شِتك. اكتْب تقريًرا عِن الّزيارِة، واعر�شْ    

- هْل هناَك طرٌق اأخرى، يمكُن اتِّباُعها، للوقايِة مَن الجريمِة اللكترونّيِة؟
َت لإحدى هذِه الجرائِم اللكترونّيِة، ما الت�شّرُف ال�شحيُح الواجُب اّتباُعُه؟ �شْ - في حاِل تعرَّ

اعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.    

ملحوظة

      ابحْث 

     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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أسئلُة الفصِل

1 - ما المق�شوُد بكلٍّ مّما ياأتي:
ِر، الروؤيِة الحا�شوبّيِة.        اإدماِن الإنترنت، الإ�شابِة بالتعِب المتكرِّ

2 - علْل ماياأتي:
        اأ   - ُيعاني ال�شخ�ُص مدمُن الإنترنت مَن الإح�شا�ِص الّدائِم بالّتعِب والإرهاِق، مَع �شعِف

              الإنجازاِت.
       ب- قد ي�شبُب ال�شتخداُم المتزايُد للحا�شوِب حدوَث نوباِت الغ�شِب ال�شديِد لدى

              الأطفاِل.
ُل بع�ُص الأ�شخا�ِص التفاعَل وبناَء العالقاِت على الإنترنت اأكثَر مْنها على 3 - لماذا يف�شِّ

        اأر�ِص الواقِع؟
4 - اقترْح حالًّ لكلٍّ مّما ياأتي:

        اأ   - الجلو�ِص َلفَتراٍت طويلٍة على الإنترنت.
        ب- ممار�شِة الألعاِب التفاعلّيِة لوقٍت طويٍل.

؟ 5 - كيف توؤدي تكنولوجيا المعلوماِت والّت�شاِل اإلى ازدياِد م�شكلِة الحتبا�ِص الحراريِّ
 6- ما خ�شائ�ُص الجريمِة الإلكترونّيِة؟

؟ 7 - براأِيَك، مِن المجرُم الإلكترونيُّ
8 - يجُب الحذُر قبَل بيِع اأجهزِة الحا�شوِب والهواتِف الذكيَِّة ِمْن ِقَبِل م�شتخدميها؛ بعمِل

        م�شٍح كامٍل لمحتوياِتها كافًة )Wipping(، و�شْح ذلَك.
9 - لماذا ت�شعُب مكافحُة الجريمِة الإلكترونّيِة؟
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1 - مّيِز العبارَة ال�شحيحَة مَن العبارِة الخطاأ فيما ياأتي، مَع ت�شويِب العبارِة الخطاأ:
الَع على خ�شو�شّياِت الآخريَن مْن دوِن علِمهم،اأْو         اأ   - انتهاُك الخ�شو�شيِة يعني الإطِّ

                بغيِر اإذٍن مْنُهم؛ بهدِف الإ�شراِر بِهم.
.Facebook ب- ت�شتطيُع �شركاُت الدعايِة والإعالِن الو�شوَل اإلى ح�شاِبَك على        

        جـ- تخ�شُع الم�شرحياُت  لحمايِة حقوِق الُملكّيِة الفكرّيِة.
        د  - يمكُن لالأ�شخا�ِص تزويُر ال�شوِر.

        هـ - تكفُل براءُة الختراِع لماِلكها حمايَة اختراعِه مدى الحياِة.
ُه للعقوبِة. �ُص نف�شَ         و  -  كلُّ مْن قاَم با�شتن�شاِخ كتاٍب، باأيِة طريقٍة كانْت، ُيعرِّ

        ز  - ُتعدُّ المعامالُت التجارّيُة عبَر الإنترنِت معامالٍت اآمنًة.
        ح - ُيمكُننا تقليُل ا�شتهالِك الطاقِة مْن خالِل ترِك الجهاِز على و�شعّيِة ال�شتعداِد

.)Sleep Mode(                
2 - ما الذي تكفُلُه حقوُق الُملكّيِة الفكريِّة؟ وما المنظمُة الم�شوؤولُة عْن ذلَك؟

3 - ما اأق�شاُم الُملكّيِة الفكريِّة؟ اأَعِط مثاًل على كلِّ نوٍع.
4 - علْل ما ياأتي:

        اأ   - ِمَن المعلوماِت الواجِب الحفاُظ عليها الأ�شراُر الداخلّيُة للموؤ�ش�شاِت الإعالمّيِة
                والتجارّيِة.

        ب- تقوُم بع�ُص ال�شركاِت با�شتخداِم عالمٍة �شرّيٍة �شمَن العالمِة التجارّيِة لها.
        جـ- تتعر�ُص قوانيُن الُملكّيِة الفكرّيِة للتعديالِت بيَن فترٍة واأخرى.

5 - الأ�شخا�ُص ذوو الم�شكالِت النف�شّيِة والجتماعّيِة اأكثُر تف�شياًل ل�شتخداِم التفاعِل عبَر 
        الإنترنِت، و�شْح ذلَك.
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6ـ  وفِّْق بيَن القائمِة )اأ(، وما ينا�شُبها في القائمِة )ب(، واكتِب الإجابَة في الجدوِل اأدناه:

                                      القائمة )اأ(                القائمة )ب(
              

              مزّوُد خدمِة الإنترنِت                        الإّدعاُء الكاذُب بالتاأليِف.
  

                 قر�شنُة البرامِج              تتّبُع معلوماِت الم�شتخدِم وتحليُلها
                 لمعرفِة ميولِه ال�شخ�شّيِة.

            Wipping Programs          الن�شُخ مـن دوِن تفـوي�ٍص اأْو ترخـي�ٍص
                                                       لبرامِج الحا�شوِب التي تتمتُع بحقوِق 

                        الُملكّيِة الفكرّيِة.

                     النتحاُل             برامُج تقوُم بتتّبِع �شغِط المفاتيِح على
                                                           لوحِة المفاتيِح.

                Key Loggers                     ملفاٌت تو�شُع في جهاِز الم�شتخدِم مْن
                                       ِقَبِل مواقِع الويِب؛ ليتَم ا�شترجـاُعها عـنَد 
              زيارِة الم�شتخدِم لهذا الموقِع مّرًة اأخرى.

                     Cookies           برامُج تقوُم بـم�شٍح كـامٍل لمحـتويـاِت
.                الهاتِف الخلويِّ

                 الو�شُم اللكترونيُّ

القائمُة )اأ(
القائمُة )ب(

اأ

ب

ج�

د

ه�

و

ز       

 6   5    4    3    2   1

1

2

3

4

5

       6
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تقويٌم ذاتيٌّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

َك ذاتيًّا بتعبئِة قائمِة الّر�شِد الآتيِة: اعتماداً على ما در�شَتُه في هذه الَوحدِة، قّوْم نف�شَ

المهارُة            درجُة الإتقاِن  الرقم                   
                    نعم        ل

ُف الخ�شو�شّيَة. اأُعرِّ
اأذكُر اأمثلًة على معلوماٍت، تجُب حمايُتها.

اأ�شرُح اآلّيَة عمِل البرامِج التي تقوُم بانتهاِك الخ�شو�شّيِة.
.Cookies اأتخّل�ُص مْن الكوكيز

. اأبحُث في موادِّ قانوِن جرائِم اأنظمِة المعلوماِت الأردنيِّ
اأُعرُف الملكّيَة الفكريَّة، واأعّدُد اأق�شاَمها ودوافَعها.

اأذكُر المخاطَر المتعلقَة بحقوِق الُملكّيِة الفكريِّة.
اأحّدُد خطواِت الح�شوِل على براءِة اختراٍع.

ُح اآثاَرُه. ُف اإدماَن الإنترنت، واأو�شّ اأعرِّ
اأ�شرُح الأ�شباَب التي توؤدي اإلى اإدماِن الإنترنت.

اأجّهُز قائمًة بطرِق عالِج اإدماِن الإنترنت.
اأبّيُن الآثاَر ال�شحيَة ال�شلبيَة لتكنولوجيا المعلوماِت والّت�شاِل.

؛ ليكوَن في و�شِع ال�شتعداِد.               اأ�شبُط جهازَي الحا�شوبيَّ
              اأعرُف الجريمَة اللكترونّيَة، واأعّدُد اأنواَعها .

              اأ�شرُح دوافَع ارتكاِب الجريمِة اللكترونّيِة.
              اأدرُك اأهمّيَة وحدِة  مكافحِة الجرائِم اللكترونّيِة في التحقيِق ومتابعِة

              الجرائِم الإلكترونّيِة.
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الخوارزميات
 والبرمجة

2
الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

والتكنولوجيا،  الحا�شوِب  علِم  في  م�شبوقٍة  غيَر  ثورًة  ال�شابقُة  القليلُة  الأعواُم  �شهدِت 
�شبكاِت  اإلى  ال�شرعِة،  الفائقِة  المعالجاِت  الحا�شوِب، فمَن  ببداياِت اختراِع جهاِز  مقارنًة 

الّت�شاِل ال�شريعِة، اإلى الذاكرِة ذاِت ال�شعِة الهائلِة، مّما اأدى اإلى تطوِر جهاِز الحا�شوِب، 

با�شتخداِم هذِه اللغِة، مْن كتابِة بع�ِص البرامِج الب�شيطِة.

الحا�شوِب، يجُب عليَك معرفُتها؛ لأّن جهاَز الحا�شوِب اآلٌة، وجدْت لحلِّ الم�شكالِت.
وتطّوِر الخَدماِت التي يقدُمها، ولكنَّ هناَك عدًدا من المبادِئ الأ�شا�شّيِة الثابتِة في علوِم

ا مْن اأ�شا�شّياِت علِم الحا�شوِب، وهَو ما ُيعرُف        �شتتعرف في هذِه الوحدِة اأ�شا�ًشا مهمًّ
بخطواِت حلِّ الم�شكلِة، كما �شتتعرُف مفهوَم الخوارزميَِّة وطرَق تمثيِلها، و�شتتعرُف

ا لغًة مْن لغاِت البرمجِة، األ وهَي لغُة �شمول بي�شك Small Basic، و�شتتعرُف  اأي�شً
ُنَك من فهِم المبادِئ الأ�شا�شّيِة في البرمجِة، و�شتتمّكُن، بع�َص اأوامِرها التي تمكِّ



الخوارزميات
 والبرمجة

2
الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

يُتوقُع مَن الطالِب بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة اأْن يكوَن قادراً على اأْن:

 يتعرَف خطواِت حلِّ الم�شكلِة )الم�شاألِة(.

 يتعرَف مفهوَم الخوارزمّيِة.

َح اأهمّيَة الخوارزمّيِة في حلِّ الم�شكالِت.  يو�شِّ

 يكتَب خوارزمّيًة تتابعّيًة لحلِّ م�شكلٍة ما.

ِط �شيِر العملياِت.  يتعرَف مفهوَم مخطَّ

 يمّيَز الرموَز الم�شتخدمَة في مخططاِت �شيِر العملياِت.

 يتعرَف اأنواَع مخططاِت �شيِر العملياِت.

َط �شيِر عملياٍت تتابعيٍَّة.  ير�شَم مخطَّ

يتعرَف البرنامَج، ولغَة البرمجِة.

.Small Basic يتعرَف �شا�شَة برمجّيِة �شمول بي�شك 

 يتعرَف رموَز لغِة Small Basic ومكّوناِتها.

 يحّوَل تعابيَر ح�شابيًة في لغِة Small Basic، ويجَد ناتَجها.

.)TextWindow Object(  ِّيتعرَف خ�شائ�َص واإجراءاِت كائِن نافذِة النَّ�ص 

.)Math Object(  يتعرَف خ�شائ�َص واإجراءاِت كائِن الح�شاِب 

.)GraphicsWindow Object(  يتعرَف خ�شائ�َص واإجراءاِت كائِن نافذِة الر�شوماِت 

.)Turtle Object( يتعرَف خ�شائ�َص واإجراءاِت كائِن ال�شلحفاِة 

َذُه.  يكتَب برنامًجا ب�شيًطا با�شتخداِم لغِة  Small Basic، وينفِّ



   اأوًل: خطواُت حلِّ الم�ساألِة )الم�سكلِة(

يتمّيُز الحا�شوُب بقدرتِه الفائقِة على القياِم بالأوامِر والتعليماِت المعطاِة لُه جميِعها، وتنفيِذها 
، اأْي اأنَّ عمَلُه  بدقٍة متناهيٍة و�شرعٍة فائقٍة، بيَد اأَنَُّه يعجُز عْن حلِّ اأيِة م�شاألٍة )م�شكلٍة( ب�شكٍل ذاتيٍّ
يقت�شُر على تنفيِذ ما ُيطلُب منُه مْن اأوامَر، لذلَك لبدَّ لنا مْن معرفِة خطواِت حلِّ الم�شاألِة ح�شَب 
الأ�ش�ِص العلميِة، للو�شوِل اإلى حلوٍل منا�شبٍة،وعلينا اإعطاُء الأوامِر للحا�شوِب حتى يقوَم بتنفيِذها 

ب�شكٍل �شحيٍح، يوؤدي النتيجَة المطلوبَة.
مَن  بمجموعٍة  الفرُد  يقوُم  حيُث  اإليِه،  الو�شوُل  المطلوُب  الناتُج  اأْو  الهدُف  هَي  والم�شاألُة 

الخطواِت بناًء على معطياٍت للو�شوِل اإلى المطلوِب. 
ٌة يجُب اّتباُعها،  وللو�شوِل اإلى حلٍّ لأيِة م�شاألٍة، با�شتخداِم الحا�شوِب، هناَك خطواٌت محددَّ

كما يو�شُح ال�شكُل )2-1(، وتتلخ�ُص فيما ياأتي: 

ال�شكُل )2-1(: خطواُت حلِّ الم�شاألِة.

)Algorithms( الف�سُل الأّول             الخوارزميّاُت

44
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1- فهُم الم�ساألِة وتحليُلها 
ُتَعدُّ خطوُة فهِم الم�شاألِة وتحليِلها اإلى عنا�شِرها من الأموِر المهّمِة التي يجُب عدُم تجاهِلها؛ 

لأنَّ تجاهَلها �شيوؤدي اإِلى حلٍّ خطاأً للم�شاألِة، ويتمُّ ذلَك بتحديِد:
اأ   - المدخالِت المتوافرِة في الم�شاألِة.

ب- المخرجاِت و�شكِلها )النتائِج المراِد الو�شوِل  اإِليها(.
جـ- طرِق الحلِّ المختلفِة )المعالجِة(، وتقييِمها لختياِر اأف�شِلها.

 مثال )1(
حّلِل الم�شاألَة الآتيَة اإلى عنا�شِرها:

ه )�ص(.       اإيجاُد م�شاحِة م�شتطيٍل طوُلُه )�ص(، وعر�شُ
          الحلُّ

      المدخالُت: طوُل الم�شتطيِل )�ص(، عر�ُص الم�شتطيِل )�ص(
      المطلوُب )المخرجاُت(: اإيجاُد م�شاحِة الم�شتطيِل )م(

      طريقُة الحلِّ
           م�شاحُة الم�شتطيِل= الطول * العر�ص 

              اأْو       م = �ص  * �ص 

  ن�شاط )2-1(: تحليُل الم�ساألِة.

 حلِِّل الم�شاألَة الآتيَة اإلى عنا�شِرها ) المدخالِت، المخرجاِت، طرِق الحلِّ الممكنِة(:
: الّلغِة العربّيِة، الريا�شياِت، الّلغِة الإنجليزّيِة.   اإيجاُد معدِل عالماِت طالٍب في ثالِث موادَّ

2- كتابُة خوارزميٍَّة
الخوارزميّة: هَي مجموعٌة مَن الخطواِت الوا�شحِة والمت�شل�شِة والمنطقّيِة المكتوبِة بلغِة  

 الإن�شاِن؛ للو�شوِل اإلى حلٍّ للم�شاألِة. و�شياأتي �شرُحها فيما بعُد.
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3- ترجمُة الخوارزميِّة اإلى برنامٍج با�ستخداِم اإحدى لغاِت البرمجِة
هناَك الكثيُر مْن لغاِت البرمجِة التي ي�شتطيُع الإن�شاُن تعلَُّمها وا�شتخداَمها في كتابِة البرامِج، 

وُتعدُّ لغُة البرمجِة و�شيلَة التخاطِب بيَن الإن�شاِن والحا�شوِب، ومن هذه اللغات:
  .)Small Basic( شمول بي�شك� ،)Delphi( دلفي ،)Java( جافا ،)C++( شي�

.Small Basic ويو�شُح ال�شكُل )2-2( �شا�شًة تمّثُل برنامًجا مكتوًبا بلغِة

.Small Basic  ال�شكُل )2-2(: برنامٌج مكتوٌب بلغِة

ُيهمُل بع�ُص المبرمجيَن الخطوَة الثانيَة مْن خطواِت حلِّ الم�شاألِة، وهَي كتابُة  خوارزميٍَّة، 
ويبرروَن ذلَك باأنَّ هذِه الخطوَة هَي م�شيعٌة للوقِت، وي�شرعوَن في كتابِة البرنامِج با�شتخداِم 
لغِة برمجٍة مبا�شرٍة؛ ظًنا منهْم اأنَّ ذلَك �شيوفُر عليِهم الوقَت. ناق�ْص ذلَك مَع اأفراِد مجموعِتَك، 

َك، ثمَّ احفْظُه في ملفِّ المجموعِة. واعر�ْص ما تو�شلتْم اإليِه اأماَم �شفِّ

4-  تنفيُذ البرنامِج با�ستخداِم الحا�سوِب واختباُر �سحتِه
ٍة،  وذلَك باإعطاِئِه مدخالٍت مختلفًة  في كلِّ  ُذ البرنامُج على جهاِز الحا�شوِب اأكثَر مْن مرَّ ُينفَّ

مرٍة، للتاأكِد مْن عملِه بال�شكِل ال�شحيِح، والح�شوِل على النتائِج المطلوبِة.

)فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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5- التوثيُق 
ُتعدُّ خطوُة التوثيِق مَن الخطواِت المهمِة جًدا في حلِّ الم�شاألِة، وهَي و�شٌف كتابيٌّ للبرنامِج، 
واأهدافِه، واأجزائِه، واإجراءاِت ت�شغيلِه، مدعوًما بالوثائِق والم�شتنداِت والر�شوِم الإي�شاحّيِة، 
الأ�شخا�ِص  ِقَبِل  مْن  البرنامِج  ت�شحيِح  بهدِف  الحاجِة؛  وقَت  البرنامِج  اإلى  للرجوِع  وذلَك 
هم، اأْو مْن ِقَبِل اأِ�شخا�ٍص اآخريَن، اأْو لإجراِء التعديِل والتطويِر على البرنامِج في الم�شتقبِل. اأنف�شِ

اأّنُه  المبرمجوَن،  ٍة، ومنُهُم  المعلوماِت بخا�شَّ المخت�شيَن في مجاِل تكنولوجيا  بع�ُص  يرى 
مَن الأف�شِل والأ�شهِل لِهِم البدُء باإعداِد اأنظمٍة جديدٍة من البدايِة، بدًل مْن تتّبِع اأنظمٍة وبرامَج 
اأُعدْت �شابًقا، من دوِن وجوِد توثيٍق لها. ناق�ْص هذا المو�شوَع مَع زمالِئَك، ثْم اعر�ْص ما 

، واحفْظُه في ملفِّ المجموعِة. تو�شلَت اإليِه اأماَم ال�شفِّ

)Algorithm( ثانياً: الخوارزميَُّة   

فما  الم�شاألِة.  حلِّ  خطواِت  مْن  الثانيُة  الخطوُة  هي  خوارزميٍة  كتابَة  اأنَّ  �شابًقا  معَك  مرَّ   
الخوارزميَُّة؟ وما اأهميُتها في حلِّ الم�شكالِت؟ وكيَف ُتكتُب وُتمّثُل؟

 1- تعريُف الخوارزميِّة 
ُف الخوارزميَّــُة باأنَّهــا مجموعٌة مــَن الخطــواِت الوا�شحِة،  ُتعــَرَّ

والمت�شل�شلــِة، والمنطقّيــِة، والمكتوبــِة بلغــِة الإن�شــاِن ب�شكٍل 
، للو�شوِل اإلى حلِّ م�شاألٍة معيَّنٍة.  مف�شلٍّ

جعفٍر  )اأبو  الم�شلُم،  الريا�شّياِت  عالُم  فكرَتها  ا�شتحدَث  وقِد 
. وُيَعدُّ  (، في القرِن التا�شِع الميالديِّ محمُد بِن مو�شى الخوارزميُّ
�َص علِم الجبِر، وهَو مْن اأوائِل علماِء الريا�شياِت  الخوارزميُّ موؤ�شِّ
مِن   )Algorithm( خوارزميٍَّة  كلمُة  ا�شُتقْت  وقِد  الم�شلميَن، 

ا�شمِه.

)فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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    با�شتخداِم �شبكِة الإنترنت، نّفْذ ما ياأتي:

الجبِر، وتاأثيِر علمِه على  ، واإ�شهاماِته في علِم  الخوارزميِّ العالِم  اأهمِّ منجزاِت  ابحْث عْن 
ح�شارِة اأوروبا.              

لَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.    ْن ما تو�شّ دوِّ    

2- اأهميَُّة الخوارزميِّة في حلِّ الم�سكالِت
الم�شاألِة؛ لأنَّها تر�شُم طريَق الحلِّ ب�شكٍل  الوقِت في حلِّ  الكثيَر مَن  توفُِّر كتابُة الخوارزمّيِة 
كتابِة  في  ال�شروِع  مَن  بكثيٍر  اأ�شهَل  برنامٍج  اإِلى  ترجمِتها  عمليُة  فت�شبُح  ووا�شٍح،  ٍد  محدَّ

البرنامِج مبا�شرًة. 
وهناَك اأكثُر مْن طريقٍة لكتابِة الخوارزميَِّة، وهناَك عوامُل عديدٌة لتحديِد اأيِّ الخوارزمّياِت هي 
الف�شلى للتطبيِق، ويدخُل عامُل الوقِت في تحديِد الأف�شليَِّة، فهناَك خوارزمياٌت قْد تاأخُذ وقًتا 

ها. ؛ بينما تاأخُذ خوارزمّياٌت اأخرى وقًتا اأق�شَر لحلِّ الم�شاألِة نف�شِ طوياًل للو�شوِل اإلى الحلِّ

)فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، ناق�ْص ما ياأتي:

ها؟ - لماذا ل يلجاأُ كلُّ الأ�شخا�ِص لحلِّ م�شاألٍة ما بالطريقِة نف�شِ
- هِل اختالُف الحلوِل يعني اأنَّ هناَك حاًل واحًدا �شحيًحا فقط، وما تبقى من حلوٍل هي

     خطاأٌ؟ 
- ما الذي يجعُلَك تختاُر طريقًة للحلِّ دوَن غيِرها، علًما باأنَّ هناَك طرًقا اأخرى �شحيحًة؟

، واحفْظُه في ملفِّ المجموعِة. لَت اإليِه اأماَم ال�شفِّ اعر�ْص ما تو�شّ

ابحْث
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3- طرُق تمثيِل الخوارزميَِّة 
هناَك طريقتاِن �شائعتاِن لتمثيِل الخوارزميَِّة:

اأ   - الطريقُة الأولى: طريقُة التمثيِل �سبُه الرمزيَِّة )Pseudocode(:  وهَي كتابُة خطواٍت مرقَّمٍة، 
التعابيِر اإلى  بالإ�شافِة  الإن�شاِن،  لغِة  با�شتخداِم  ووا�شٍح،  مت�شل�شٍل  منطقيٍّ  باأ�شلوٍب      
       والّرموِز الريا�شيَِّة الماألوفِة لو�شِف خطـواِت الحلِّ، وتعدُّ هذه الطريقُة �شهلًة وب�شيطًة.

مثال )1(
خوارزميٌَّة لتناوِل وجبِة طعاٍم في مطعٍم. 

2 - الذهاُب اإلى المطعِم. 1 - البدايُة      
4 - طلُب الوجبِة. 3 - اختياُر مكاِن الجلو�ِص.   

6 - ا�شتالُم الفاتورِة ودفُعها  5 - تناوُل الوجبِة.    
8 - النهايُة. 7 - مغادرُة المطعِم     

     ن�شاط )2-2(: كتابُة خوارزميٍّة

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، اختْر اأحَد الأمثلِة الآتيِة، واكتْب خوارزمّيًة
 للو�شوِل اإلى المطلوِب بالطريقِة �شبِه الرمزيِة )Pseudocode(، واعر�ْص

، واحفْظُه في ملفِّ المجموعِة.  ما تو�شلَت اإليِه اأماَم ال�شفِّ
                                       

                   

الذهاُب اإلى المدر�شِة        تح�شيُر كوٍب مَن ال�شاِي      زراعُة �شتلٍة في الحديقِة        �شناعُة طائرٍة ورقّيٍة
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مثال )2(
، وطباعِتِه.  ِل عالماِت الطالِب في اأربِع موادَّ خوارزمّيٌة لإيجاِد معدَّ

1 -  ابداأْ.
2 -  اأدخْل عالماِت الطالِب الأربِع، وافر�ْص رموَزها :

 A  ،   B    ،   C ،   D         
3 -  جْد مجموَع العالماِت الأربِع، واحفِظ الناتَج في المتغيِرS  ح�شَب المعادلِة: 

S = A + B + C + D        
4 -  جْد معدَل العالماِت الأربِع ،واحفِظ الناتَج في المتغّيِر Avg ح�شَب المعادلِة:

Avg =  S / 4        
.Avg  5 -  اطبِع المعدَل

6 - توقْف.
ن�شاط )2-3(: الت�سل�سُل المنطقيُّ لخطواِت كتابِة الخوارزميَِّة

تاأمْل مثال )2(، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1 - هْل ت�شتطيُع اأْن ت�شَع رموًزا للعالماِت الأربِع غيَر الرموِز A ، B ، C ، D ؟

2 - اإذا تمَّ ا�شتبداُل الخطوِة الثالثِة بالخطوِة الرابعِة،  فماذا �شينتج؟
3 - هْل ت�شتطيُع ا�شتبداَل الخطوِة الخام�شِة بالثانيِة؟ لماذا؟

4 - هل يمكُن اأَْن تدمَج الخطوتيِن الثالثَة والرابعَة في خطوٍة واحدٍة؟ اإْن كانْت اإجابُتَك بنعْم 
       فاكتْبها.

    ن�شاط )2-4( كتابُة خوارزميٍَّة لم�ساألٍة ح�سابيٍّة 

    اكتْب خوارزمّيًة، بالطريقِة �شبِه الرمزيَِّة )Pseudocode(، لحلِّ الم�شائِل الح�شابيَِّة الآتيِة:
   1 - اإيجاُد ناتِج Y  من المعادلِة الآتيِة وطباعُتُة:

 Y =  M × C + B           
.)R( 2 - اإيجاُد م�شاحِة دائرٍة ن�شُف قطِرها   

الحلُّ
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ُط �شيِر العملياِت هو تمثيٌل  ب- الطريقُة الثانيُة: ر�سُم مخّطِط �سيِر عملياٍت )FlowChart(: مخطَّ
بالر�شِم لخطواِت حلِّ الم�شاألِة، با�شتخداِم اأ�شكاٍل هند�شّيٍة متعارٍف عليها، حيُث اإِنَّ كلَّ 
�شكٍل لُه معنًى مختلٌف، وُي�شتخدُم للدللِة على خطوٍة معينٍَّة، بالإ�شافِة اإلى مجموعٍة مَن 
ِط واّتجاِه عمِلِه، وتكتُب  العباراُت التي تمّثُل  الأ�شهِم والخطوِط لتحديِد �شيِر المخطَّ
كلَّ �شكٍل مْن خطواِت الحلِّ بالّلغِة الطبيعّيِة لالإن�شاِن، كما في ال�شكل )2-3(، والذي 
يقوُم باإدخاِل ا�شِم طالٍب وعالمِته، ثمَّ يطبُعُهما، ثم يطبُع كلمَة ناجح ، اإِذا كانْت عالمُة 

الطالِب اأكبَر مْن اأْو ت�شاوي 50، ويطبُع كلمَة را�شب، اإذا كانْت عالمُتُه عك�َص ذلَك.

  

اأدخِل ا�شَم الطالِب، وقيمَة عالمتِه.

اطبِع ا�شَم الطالِب، وقيمَة عالمتِه.

                

.)FlowChart( مخطُط �شيِر عملياٍت :)ال�شكُل )2-3

ل

توقف

اطبْع  را�شباطبْع  ناجح

هل عالمُةنعم
 الطالِب اأكبُر مْن 
اأْو ت�شاوي 50؟

  ابداأ
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)FlowCharts( ثالثًا: مخططاُت �سيِر العمليّاِت   

طريِق  عْن  الر�شِم،  با�شتخداِم  الخوارزمّيِة  تمثيُل  ُيعدُّ 
مخططاِت �شيِر العملياِت، اأ�شهَل واأكثَر و�شوًحا مَن ا�شتخداِم 
التتبَُّع  تالحَظ  اأْن  ت�شتطيُع  حيُث  الرمزّيِة؛  �شبِه  التمثيِل  طريقِة 
َد مخططاِت  اأكبَر، واأْن ُتحدِّ ب�شهولٍة  الم�شكلِة  المنطقيَّ لحلِّ 
طريِق  عن  الر�شِم،  في  معينٍَّة  باآلّيٍة  الم�شتخَدمِة  العملياِت  �شيِر 

دٍة، و�شتتعرُفها في ما ياأتي: ا�شتخداِم اأ�شكاٍل هند�شيٍَّة محدَّ
1- رموزُ مخططاِت �سيِر العمليّاِت

ًة، للتعبيِر عن خطواِت حلِّ الم�شاألِة،  ت�شتخدُم مخططاُت �شيِر العملياِت اأ�شكاًل هند�شّيًة خا�شّ
ٌر للخطوِة  بحيُث يكوُن لكلِّ �شكٍل مدلوُله الخا�صُّ بِه، وُيكَتُب داخَل كلِّ �شكٍل ن�صٌّ ُمخَت�شَ
المطلوبِة، ويبيُن الجدوُل )2-1( بع�َص الأ�شكاِل الم�شتخَدمِة ومعناها، ومثاًل على كلٍّ منها:

الجدوُل )2-1(: الأ�سكاُل الم�ستخَدمُة في مخططاِت �سيِر العملياِت

                                                                                                      

                                                                  

ال�سكُل الهند�سيُّ         المعنى      مثاٌل

بدايُة اأو نهايُة مخطِط �شيِر العملياِت

اإدخاُل )قراءِة( البياناِت/ اإخراُج )طباعِة(
   اقراأ A   اإطبع Z المعلوماِت

عمليُة معالجٍة    
)مثل العملياِت الح�شابيِة(

جد قيمة م من المعادلة :
   م = ج + ب

نعم
هل �ص اتخاُذ قراٍر

اأكبر من 5؟
  ل 

خطوُط تو�شيٍل واتجاُه �شيِر العملياِت

 ابداأ            توقف
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      ابحْث 
ورموٍز  اأ�شكاٍل  عْن  ابحْث  الإنترنت،  �شبكِة  وبا�شتخداِم  مجموعِتَك،  اأفراِد  مَع  بالتعاوِن 
اأخرى غير المذكورِة في الجدوِل )2-1(،  واكتِب المعنى الذي يمثلُُه كلُّ �شكٍل مْن هذِه 

الأ�شكاِل.
لَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.   دّوْن ما تو�شّ    

2-  فوائُد مخططاِت �سيِر العملياِت
      لمخططاِت �شيِر العملياِت فوائُد كثيرٌة، منها:

اأ   - تـو�شيـُح الت�شل�شِل المـنطـقيِّ لخطـواِت حـلِّ الم�شاألِة،
 ،         واإِعـطـاُء �شورٍة كامـلـٍة ووا�شـحـٍة لـخـطواِت الحـلِّ
        والِّطالُع على اأجـزاِء الم�شاألِة جـميـِعها قـبَل التـنفـيِذ.
ب- اإعطاُء الم�شتخدِم فر�شًة لتجربِة اأكثَر مْن طريقٍة واحدٍة 

        لحلِّ م�شاألٍة معينٍَّة. 
     جـ - ت�شاعُد على تجنُِّب الأخطاِء،  والتخلُّ�ِص مَن التف�شيالِت غيِر ال�شرورّيِة.

ا لحفِظ وثائِق الم�شاألِة، حيُث ي�شهُل الرجوُع اإليها، عنَد اإعادِة  د  - ُت�شتخَدم مرجًعا خا�شًّ
         حلِّ الم�شاألِة ذاِتها، اأِو الم�شائِل الم�شاِبهِة لها.

      هـ - ت�شاعُد على تعديِل البرنامِج  ب�شهولٍة.
      و  - ت�شاعـُد على اكت�شاِف الأخطـاِء المنطقـّيـِة )Logical errors(، وهَي مَن الأخطاِء التي 

.               ي�شعُب اكت�شاُفها؛ حيُث يعتمُد اكت�شاُفها على الت�شل�شِل المنطقيِّ لخطواِت الحلِّ
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      ابحْث 

توجُد برمجياٌت كثيرٌة، ت�شاعُدَك على ر�شِم مخططاِت �شيِر العملياِت ب�شهولٍة وُي�شٍر ، منها: 
.Word برمجيُة

- ا�شتخدْم برمجيَة Word، وابحْث عِن الأ�شكاِل الم�شتخَدمِة التي تعلمَتها في ر�شِم  
    مخططاِت �شيِر العملياِت. 

- ابحْث في �شبكِة الإنترنت عْن برمجياٍت جاهزٍة، ُت�شتخدُم لر�شِم مخططاِت �شيِر 
    العملياِت، وا�شتخدْم اإحداها.

لَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.     دّوْن ما تو�شّ

3-  اإر�ساداٌت عامٌة لر�سِم مخططاِت �سيِر العمليّاِت
اإنَّ الأ�شلوَب المتََّبَع ال�شائَع في ر�شِم مخططاِت �شيِر العملياِت هَو الذي يبداأُ مَن الأعلى اإلى 
الأ�شفِل، ومن الي�شار اإلى اليميِن، ويبداأُ - عادًة - الر�شُم برمِز البدايِة، وينتهي برمِز النهايِة، 

وهناَك بع�ُص الإر�شاداِت العامِة التي ت�شاعُدَك في ر�شِم مخططاِت ال�شيِر، منها:
اأ   - ابداأْ بر�شِم مخّطِط �شيِر العملياِت مْن اأعلى ال�شفحِة، بحيُث يكوُن خطُّ ال�شيِر اإلى اأ�شفَل، 

كِل   )4-2(.        كما في ال�شَّ

  

                        
      ال�شكُل )2-4(: البدايُة والنهايُة في مخطِط �شيِر العملياِت.

ابداأ

توقف
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      ب- رّقْم كلَّ �شفحٍة مْن �شَفحاِت مخـطِط �شيِر العمليـاِت في ت�شل�شٍل معيٍَّن، واكتْب عنواَن 
ِط.                الم�شاألِة، والتاريَخ،  وا�شَمَك، على كلِّ �شفحٍة مْن �شَفحات المخطَّ

ْف كلَّ خطوٍة لغويًّا، بحيُث يمكُن فهُمها، ومتابعُة جميِع الخطواِت ب�شهولٍة.       جـ- �شِ
َك القارى، وحاوْل تحديَد الم�شكالِت وال�شعوباِت التي تواجُهَك في فهِم  د  - ت�شّوْر نف�شَ

ِط �شيِر عملياٍت �شهِل الفهِم وال�شتيعاِب على القارِئ. ِط، وحاوْل ر�شَم مخطَّ         المخطَّ

4-  اأنواُع مخططاِت �سيِر العملياِت

هناَك ثالثُة اأنواٍع رئي�شٍة لمخططاِت �شيِر العملياِت:
.)Sequential Flowcharts( اأ   - مخططاُت �شيِر العملياِت التتابعيَِّة

.)Branched Flowcharts( ِع ب- مخططاُت �شيِر العملّياِت ذاِت التفرُّ
.)Loop Flowcharts (جـ- مخططاُت �شيِر العملياِت ذاِت التكراِر

ويمتاُز كلُّ نوٍع مْن هذِه الأنواِع بخا�شيٍَّة تمّيُزُه عْن غيِره، فمخّطُط �شيِر العملياِت ذو التفّرِع 
يمتاُز  التكراِر  ذو  العملياِت  �شيِر  ُط  مخطَّ بينما  قراٍر؛  اتخاِذ  عمليِة  على   - عادًة   - يحتوي 
ِط �شيِر العملياِت اأْن يحتوَي على  بوجوِد تكراٍر لعملياٍت معينٍة اأكثَر مْن مرٍة ، ويمكُن لمخطَّ

اأكثَر مْن نوٍع مْن اأنواِع المخططاِت.

�سوؤاٌل 

  ار�شِم ال�شكَل الهند�شيَّ الذي يمثُِّل كالًّ مَن الخطواِت الآتيِة في مخطِط �شيِر العملياِت:
1 - ابداأْ.

2 - اقراأْ عالمَة طالٍب.
3 - اأ�شِف العدَد )5( اإلى المتغيِر )�ص(.

4 - اطبِع المتغيَر )�ص(. 
5 - هل )�ص( اأكبُر من )10( . 

َء
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)Sequential Flowcharts( رابعاً: مخططاُت �سيِر العملياِت التتابعيِّة  

المت�شل�شلِة  الخطواِت  مَن  على مجموعٍة  يحتوي  باأنَُّه  التتابعيُّ  العملياِت  �شيِر  ُط  يتمّيُز مخطَّ
اأْو  اإدخاًل  الخطواُت  هذِه  تكوُن  وقْد  منها،  لأيٍّ  تكراٍر  اأو  ٍع  تفرُّ وجوِد  دوِن  مْن  والمتتابعِة، 
ِط �شيِر العملياِت التتابعيِّ �شكاًل عاًما، كما هو مبيٌن  اإخراًجا اأْو معالجًة، وبالتالي يتخُذ �شكُل مخطَّ

في ال�شكِل )5-2(:

. ال�شكُل )2- 5(: ال�شكُل العامُّ لمخطِط �شيِر العملياِت التتابعيِّ

ويبداأُ ال�شكُل العاُم للمخطِط برمِز )ابداأ(، وينتهي برمِز )توقف(، وما بيَنهما خطواٌت تحّدُدها 
الم�شاألُة المطلوبُة واحتياجاُتها، مْن اإدخاٍل ومعالجٍة واإخراٍج، ويجُب النتباُه  عنَد ر�شِم مخّطِط 
�شيِر العملياِت التتابعيِّ اإلى �شرورِة ترتيِب خطواِت الحلِّ بال�شكِل الت�شل�شليِّ ال�شحيِح، واألَّ ت�شبَق 

خطوٌة خطوًة  اأخرى؛ كي ل تنتَج عنَدها اأخطاٌء منطقّيٌة، ي�شعُب اكت�شاُفها فيما بعُد.
          ابحْث

   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، وبا�شتخداِم �شبكِة الإنترنِت، نّفْذ ما ياأتي:
     - ابحْث عِن ال�شكِل العاِم لمخططاِت �شيِر العملياِت ذاِت التفّرِع، ومخططاِت �شيِر العملياِت

       ذاِت التكراِر.
   - قارْن بيَن الأ�شكاِل العامِة لأنواِع مخططاِت �شيِر العملياِت الرئي�شِة.

لت اإليه في ملفِّ المجموعِة. دّوْن ما تو�شّ          
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مثال )1(
   ار�شْم مخطَط �شيِر العملياِت لجمِع رقميِن، وطباعِة الناتِج.

         الحلُّ

كما تالحُظ في المثاِل )1(، فقْد اأُعطيِت المتغيراُت رموًزا، حيُث اإنَّ التعامَل مَع الرموِز يكوُن 
ِط اأعالُه  اأكثَر �شهولًة و�شرعًة، عندما يتطلُب الأمُر كتابَة معادلٍت ريا�شّيٍة،  ونالحُظ في المخطَّ
اأّننا رمْزنا للرقميِن الُمدخليِن بالرمزيِن: �ص َو �ص،  وللمخرجاِت ـ وهَي حا�شُل جمِع الرقميِن ـ 

بالرمِز ع. 

. ِط �سيِر العملياِت التتابعيِّ      ن�شاط )2-5(: ر�ْسُم مخطَّ

َط �شيِر العملياِت الذي يمّثُل ح�شاَب م�شاحِة غرفٍة �شفّيٍة م�شتطيلِة ار�شْم مخطَّ
 ال�شكِل، وَيطَبُع الناتَج.

ابداأ

اأدخل قيمة الرقمين �ص، �ص

اطبع قيمة الناتج ع

توقف

اح�سب ناتج جمع الرقمين ح�سب المعادلة:
ع = �ص + �ص
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.    ن�شاط )2-6(: ر�سُم مخّطط �سيِر العملياِت التتابعيِّ
،)Pseudocode( لديَك الخوارزمّيُة الآتيُة، وقْد تمَّ تمثيُلها بالطريقِة �شبِه الرمزيَِّة  

  لح�شاِب م�شاحِة دائرٍة:
   1 - ابداأْ.

   2 - اقراأْ قيمَة ن�شِف القطِر )نق(.
   3 - اح�شْب م�شاحَة الدائرِة مَن المعادلِة 

                 م = 3.14 * نق2 
   4- اطبْع م�شاحَة الدائرِة )م(.

   5- توقْف.
َط �شيِر العملياِت الذي يمّثُل هذِه الخوارزمّيَة.     ار�شْم مخطَّ

       ي�شهُل  -عادًة - تتبُُّع مخططاِت �شيِر العملياِت التتابعّيِة، وغالًبا ما يكوُن ا�شتخراُج الخوارزمّيِة 
بالطريقِة الرمزيِة، مْن خريطِة �شيِر العملياِت، اأ�شهَل بكثيٍر من كتابِة الخوارزمّيِة مبا�شرًة.

    ن�شاط )2-7(: تتبُّع مخططاِت �سيِر العملياِت التتابعيِّة.  
َط �شيِر العملياِت الآتي، واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:    تاأمْل مخطَّ

ِل الخوارزمّيَة َط �شيِر العملياِت، وحوِّ   1 - تتبَّْع مخطَّ
         اإلىالطريقِة �شبِه الرمزّيِة.  

ِط �شيِر العملياِت؟  2 - ما هدُف مخطَّ
 3 - هْل �شيتغيُر هدُف المخطِط اإذا تمَّ تغييُر 

        القيِم الُمدخَلِة X1، X2،Y1،Y2؟
  4 - هْل يمكُن اإدخاُل القيِم 

ح ذلك؟          X1،X2،Y1،Y2 في خطوٍة واحدٍة؟ و�شِّ
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R =    a2 + b2

�سوؤال 

ُط �شيِر عملياٍت فارٍغ، وبجانبِه جدوٌل يحتوي على مجموعٍة من الخطواِت، لديَك مخطَّ
ِط، حيُث اإنَّ الخطواِت  اختِر الخطوَة المنا�شبَة، و�شْعها في ال�شكِل الذي يمّثُلها في المخطَّ

هدُفها ح�شاُب قيمِة  R  مَن المعادلِة الآتيِة:

ُط �شيِر العملياِت    خطواُت الحلِّ   مخطَّ

جْد قيمَة R مَن المعادلِة الآتيِة

 

R اطبْع قيمَة

توقْف

ابداأْ

اقراأْ قيمَة:

a,b

R =    a2 + b2
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أسئلُة الفصِل

ْف ما ياأتي: 1- عرِّ
َط �شيِر العملياِت.       اأ  -  الم�شكلَة )الم�شاألَة(.       ب- الخوارزمّيَة.          جـ- مخطَّ

2- ما العنا�شُر التي يتمُّ تحليُل الم�شاألِة اإليها في الخطوِة الأولى مْن خطواِت حلِّ الم�شاألِة؟
3- علْل ما ياأتي:

      اأ   - ُتعدُّ خطوُة التوثيِق مَن الخطواِت الُمهمِة جًدا في حلِّ الم�شاألِة.
      ب- �شبُب ت�شميِة الخوارزمّيِة بهذا ال�شِم.

       جـ- يجُب عَدُم تجاهِل خطوِة فهِم الم�شاألِة وتحليِلها اإلى عنا�شِرها، في اأثناِء حلِّ الم�شاألِة.
ٍة، باإعطاِئِه مدخالٍت مختلفًة في         د  - عنَد اختباِر �شحِة البرنامِج، يجُب تنفيُذه اأكثَر مْن مرَّ

             كلِّ مّرٍة.
ْح اأهميَة الخوارزمّيِة في حلِّ الم�شكالِت. 4- و�شِّ

5- ما طرُق تمثيِل الخوارزمّيِة؟
6- اكتْب خوارزمّيًة بالطريقِة �شبـِة الرمـزيِّة )Pseudocode(، لإيـجـاِد قـيـمِة S، وطـبـاعـِتها  

S =  X2 + A×K + C   :مـَن المعادلِة الآتيِة       
7- ما الذي يمّثُلُه كلُّ �شكٍل مَن الأ�شكاِل الآتيِة في ُمخّططاِت �شيِر العملياِت:

 

)3(             )2(        )1(                 
ُل: تمثيَل الخوارزمّيِة با�شتخداِم الطريقِة �شبِه الرمزّيِة )Pseudocode(، اأْم  8- اأيَّ طريقٍة ُتف�شّ

      با�شتخداِم مخّطِط �شيِر العملياِت )FlowChart(؟ ولماذا؟
9- اذكْر اأربَع فوائَد لمخططاِت �شيِر العملياِت.
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10- ا�شتخرِج الأخطاَء مْن مخّطِط �شيِر العملياِت الآتي، والذي يقوُم بح�شاِب معّدِل ثالِث 
          عالماٍت وطباعِة الناتِج ، وقْم بت�شحيِحها:

11- تتبَّْع مخطَط �شيِر العملياِت الآتي، واكتْب ناتَج الطباعِة، اإذا علمَت اأنَّ ِقَيَم المتغيراِت
          A = 3   ،         B  = 4         ،   C =  2    :الُمدخلِة  هَي كالآتي         

                                                                             

ابداأ

من  الثالِث  العالماِت  معدَل  اح�سْب 
المعادلِة

        م = )ع1+ع2+ع3(/2

ادخِل العالماِت الثالَث: ع1،ع2،ع3

اطبع ع3 
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    اأوًل: برمجُة الحا�سوِب
البياناِت،   لت�شتقبَل  برمجُتها  تّمْت  اإلكترونّيًة،  اآلًة   )Computer( الحا�شوِب  جهاُز  ُيَعدُّ 
َنها، وتعالَجها، للح�شوِل على النتائِج. ول يمكُن و�شُف جهاِز الحا�شوِب بالّذكاِء؛ لأّنُه ل  وتخزِّ
ي�شتطيُع تحليَل الم�شائِل، والخروَج بحلوٍل لها، اإلَّ عْن طريِق الإن�شاِن القادِر على ذلَك، با�شتخداِم 

لغاٍت خا�شٍة ُتعرُف بلغاِت البرمجِة. 

)Programming Languages( 1- لغاُت البرمجِة
اإنَّ الحا�شوَب ل ي�شتطيُع فهَم لغِة الإن�شاِن، �شواٌء عربيًَّة كانِت الّلغُة  اأْم غيَر عربيٍَّة؛  لذلَك كاَن 

ل بدَّ مْن وجوِد لغٍة  للتخاطِب مَع الحا�شوِب، والتفاعِل مَعُه،  وهَو ما يعرُف بلغِة البرمجِة.
دِة، التي يجُب        تتكون لغُة البرمجِة مْن مجموعٍة مَن الكلماِت، والرموِز، والقواعِد  المحدَّ
اإِلى اأخطاٍء، ولْن ي�شتطيَع الحا�شوُب  يتَّبَعها بدقٍة؛ لأنَّ مخالفَتها �شتوؤدي  اأْن  على الم�شتخدِم 
فهَمها، وتنفيَذ المهاِم المطلوبِة منُه، وتختلُف هذِه التعليماُت والأوامُر من لغٍة برمجّيٍة اإلى 

اأخرى، ح�شَب قواعِد كتابِة كلِّ لغٍة، كلغاِت الإن�شاِن المختلفِة تماًما.
البرنامِج  ا�شُم  معيٍَّن   عمٍل  لتنفيِذ  ُتكتُب  التي  والأوامِر  التعليماِت  مجموعِة  على  وُيطَلُق     
البرمجِة،   لغاِت  اإحدى  با�شتخداِم  البرنامِج  بكتابِة  يقوُم  الذي  ال�شخ�ُص  اأّما  )Program(؛ 

.)Programmer( فُي�شمىالُمبرِمَج

2- تطّوُر لغاِت البرمجِة 
يوجُد الكثيُر مْن لغاِت البرمجِة التي ُوجدْت وتطوّرْت مَع تطّوِر جهاِز الحا�شوِب وا�شتخداماِته   

واأهداِفه، ويمكُن تق�شيُم اأجياِل لغاِت البرمجِة َوفَق تطّوِرها اإلى خم�شِة اأجياٍل، كالآتي:
لغَة  ت�شمى   و   :)First-Generation Languages )1GL(( الأّوِل  الجيِل  لغاُت   - اأ   
بداياِت  في  ُوجدْت  التي  البدائّيَة  اللغَة  ُتعدُّ  حيُث    ،)Machine language(الآلِة
؛ ل�شتخداِمها الرمزيِن )0.1( فقط،  ا�شتخداِم جهاِز الحا�شوِب، وُيعبَُّر عنها بالنظاِم الثنائيِّ

MicroSoft Small Basic  الف�سل الثاني       اأ�سا�سيّاُت البرمجِة بلغِة
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الإن�شاِن،  فهِم  عْن  بعيدًة  اللغُة  هذِه  وُتعدُّ 
الحا�شوِب؛  عمِل  طريقِة  مْن  وقريبًة 
الم�شتوى  متدنيُة  لغٌة  باأنَّها  ُو�شفْت  لذلَك 
)Low-Level Language(، وكاَن على 
الم�شتخدِم حيَنها اأْن يكتَب البرنامَج كاماًل 
لغاُت  وتعتمُد   . الّثنائيِّ الّنظاِم  با�شتخداِم 

هذا الجيِل على طبيعِة الآلِة الم�شتخدَمِة، فلكلِّ حا�شوٍب لغُة الآلِة الخا�شِة بِه، وكاَن على 
المبرِمِج - اآنذاك - اأْن يكوَن عالًما بالتفا�شيِل الدقيقِة المتعلقِة بطريقِة عمِل الحا�شوِب 
؛ ليقوَم با�شتخداِم هذِه الّلغِة، وكاَن التركيُز من�شبًّا على القدرِة الح�شابّيِة  وت�شميِمه الّداخليِّ
للحا�شوِب، وقد كانْت هذِه العمليُة �شعبًة ومرهقًة وعر�شًة للكثيِر مَن الأخطاِء، كما اأّنها 

تحتاُج اإلى وقٍت طويٍل.

بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، ناق�ْص ما ياأتي:
النظاُم على ا�شتخداِم  للتعبيِر عْن لغِة الآلِة؟ ولماذا يقت�شُر هذا  الثنائيُّ  النظاُم  ُي�شتخدُم   لماذا 

الرمزيِن   0 و1؟ 

لغاُت  ظهرْت   :)Second-Generation Languages )2GL(( الثاني  الجيِل  لغاُت  ب- 
كتابِة  في  الثنائيِّ  النظاِم  رموِز  ا�شتخداِم  فكرَة  الم�شتخدِم  على  لتخفَف  الّثاني  الجيِل 
التجميِع  لغِة  با�شِم  وُعرفْت  الإن�شاُن،  يفهُمها  رمزّيٌة  لغٌة  ا�شُتخدمْت  وقد  البرامِج، 
)Assembly Language(، واعُتبرْت هذِه اللغُة قفزًة عمالقًة في عالِم لغاِت البرمجِة  
اآنذاَك، مّما اأّدى اإلى تطويِر التقنياِت البرمجّيِة، كما اأّنها جعلْت عمليَة البرمجِة اأ�شهَل 
واأكثَر فاعليًة مَن البرمجِة بلغِة الآلِة، ويو�شُح ال�شكُل )2-6( مثاًل على تعليماٍت بلغِة 

التجميِع مقارنًة بمثيالِتها بلغِة الآلِة.

     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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ال�شكُل )2-6(: تعليماٌت بلغِة التجميِع مقارنًة بمثيالِتها بلغِة الآلِة.

   ن�شاط )2-8(: مقارنٌة بيَن لغِة الآلِة ولغِة التجميِع

بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، واعتماًدا على ال�شكِل )2-7(، تاأمِل 
العموديِن، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1 – اذكْر بع�َص الرموِز الم�شتخَدمِة في كلتا اللغتيِن؟
2- اأيُّهما اأ�شهُل للفهِم ِمَن الآخرى؟ ولماذا؟

. فِّ           اعر�ْص ما تو�شلتْم اإليِه اأماَم ال�شّ

ج� - لغاُت الجيِل الثّالِث ))Third-Generation Languages )3GL(: ظهرْت لغاُت الجيِل 
الثالِث لتفادي عقباِت لغاِت الأجياِل ال�شابقِة، باإيجاِد لغٍة تعتمُد على لغِة الإن�شاِن ب�شكٍل 
اأكبَر، حيُث يق�شي المبرمُج وقًتا اأقلَّ في البرمجِة مَن اللغاِت ال�شابقِة، وذلَك با�شتخدام 
عدٍد اأقلَّ مَن التعليماِت، ورموٍز اأو�شَح واأكثَر فهًما مْن ِقَبِل الإن�شاِن، فا�شتخدمْت لغاُت 
الجيِل الثالِث لغَة الن�شاِن الطبيعّيَة، اللغَة النجليزيَّة، ورموًزا ريا�شّيًة، وكلماٍت ماألوفًة، 
لغِة  مْن  لقرِبها  )High-Level Languages(؛  الم�شتوى  عاليِة  بالّلغاِت  وُو�شفْت 

الن�شاِن، وبعِدها عْن طريقِة عمِل الحا�شوِب، ومن اأمثلِتها لغاُت البرمجِة الآتيُة:
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 .)Java( جافا ،)COBOL( كوبول ،)Pascal( با�شكال ،)Small Basic( شمول بي�شك�  
بي�شك  �شمول  برمجّيِة  با�شتخداِم  ُكتَب  برنامٍج،  مْن  مقطًعا   )7-2( ال�شكُل  ويو�شُح 

.)Small Basic(

.Small Basic ال�شكُل )2-7(: برنامٌج بلغِة �شمول بي�شك

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، ناق�ِص الآتي:
ِد لغاِت البرمجِة عاليِة الم�شتوى. -  اأ�شباَب تعدُّ

- اذكْر لغاِت برمجٍة عاليَة الم�شتوى، لْم تذكْر في الدر�ص، بناًء على معرفِتَك ال�شابقِة، اأو مَن 
الم�شادِر المتاحِة لَك في مختبِر الحا�شوب.

ّفِ، واحفْظُه في ملفِّ المجموعِة.        اعر�ْص ما تو�شلُتْم اإليِه اأماَم ال�شّ

ُف  لغاُت الجيِل  د  - لغاُت الجيِل الّرابِع ))Fourth-Generation Languages )4GL(: تو�شَ
ا، فهَي تمتاُز بقّلِة التعليماِت مقارنًة بلغاِت الجيِل  الرابِع باأنَّها لغاٌت عاليُة الم�شتوى جدًّ
الثالِث، وُتعدُّ اأ�شهَل بكثيٍر مَن الّلغاِت عاليِة الم�شتوى؛ فهَي ت�شمُح لغيِر المتخ�ش�شيَن في 
ممْت لتكوَن اأقرَب اإلى اللغِة الطبيعّيِة لالإن�شاِن مْن  البرمجِة بتطويِر البرمجّياِت، وقْد �شُ
اأمثلِتها لغاُت  البياناِت، ومْن  التي تتعامُل مَع قواعِد  الّلغاُت  الثالِث، ومنها  لغاِت الجيِل 

ال�شتعالِم )Query Languages(. انظِر ال�شكَل )8-2(.

     )فّكْر، ناق�ْش ، �شارْك(
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      ابحْث 
ال�شكُل )2-8(: مقطٌع مْن اأحِد برامِج لغاِت الجيِل الرابِع.

ابحْث عْن لغاِت برمجٍة اأخرى، تنتمي اإلى لغاِت الجيِل الرابِع.
دّوْن ما تو�شلَت اإليِه في ملفِّ المجموعِة.    

ه�-  لغاُت الجيِل الخام�ِص ))Fifth-Generation Languages )5GL(: هَي لغاٌت تحتوي 
لجعِل  الجيِل  هذا  لغاُت  ّممْت  �شُ وقد  البرمجِة،  على  للم�شاعدِة  مرئّيٍة  اأدواٍت  على 
الحا�شوِب ذا قدرٍة اأعلى على حلِّ م�شكلٍة من دوِن مبرمٍج اأحياًنا، ومْن غيِر حاجِته اإلى 
والمكتوبِة  المحكّيِة  اللغاِت  مَع  الجيِل  هذا  لغاُت  وتتعامُل  للبرنامِج.  تعليماٍت  كتابِة 
والمر�شومِة، ومَن الأمثلَة على لغاِت هذا الجيِل لغُة البرمجِة )Prolog(، التي ت�شتخدُم 

. في تطبيقاِت الّذكاِء ال�شطناعيِّ

 )Compiler( 3- المترجُم
ُل البرنامَج المكتوَب باإحدى لغاِت البرمجِة عالية الم�شتوى، ويطلُق  المترجُم هَو برنامٌج يحوِّ
عليِه  ويطلُق  الآلِة،  بلغِة  برنامٍج  اإلى   ،)  Source Program( الم�شدريُّ  البرنامُج  عليِه 
البرنامُج الهدُف )Object Program(؛ حيُث اإّن البرنامَج المكتوَب باإحدى لغاِت البرمجِة 
عاليِة الم�شتوى ل ي�شتطيُع الحا�شوُب اأْن يفهَمُه اإلَّ اإذا تمْت ترجمُتُه اإلى لغِة الآلِة، وهَي الّلغُة 

الوحيدُة التي يفهُمها الحا�شوُب، ويتُم ذلَك عْن طريِق المترجِم. انظِر ال�شكَل )2- 9(. 

 

.)Compiler( المترجُم :)ال�شكُل )2-9
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كتابِتها،  قواعَد  تتعلَم  اأن  ت�شتطيُع  التي  الم�شتوى،  عاليِة  البرمجة  لغاِت  مْن  الكثيُر  ويوجُد 
لغُة   اللغاِت، وهَي  اإحدى هذِه  برامَج بو�شاطِتها، و�شتتعلُم لحًقا  قادًرا على كتابِة  و�شتكوُن 

.Small Basic

Microsoft Small Basic  ثانيًا: بيئُة العمِل في برمجيَِّة  

ر اأجهزِة الحوا�شيِب، وزادْت تعقيداُتها، ونتيجًة لهذا  رْت لغاُت البرمجِة  تما�شًيا مع تطوُّ تطوَّ
التطوِر فقْد اأ�شبَح تعّلُم لغاِت البرمجِة الحديثِة للمبتدئيَن يمثُل �شعوبًة وتحديًا؛ لغياِب ال�شهولِة 

والمتعِة في البرمجِة.
فما الذي يمّيُز برمجّيَة �شمول بي�شك )Small Basic(  عن غيِرها من لغاِت البرمجِة؟ وكيَف 

يتمُّ ت�شغيُل البرمجّيِة؟ وما الأجزاُء الرئي�شُة لواجهِتها؟ 

Small Basic 1- مميزاُت برمجيِّة
البرمجِة،  لغاِت  تعلُِّم  في  التعقيِد  عقبِة  لتجاوِز  للمبتدئييَن    Small Basic برمجّيُة  مْت  مِّ �شُ
مايكرو�شوفت   �شركِة  ِقَبِل  مْن  )2015(م،  �شنَة   Small Basic v1.1 اإ�شداُر  اأُطلَق   وقْد  

برمجّيِة  مْن  مطورًة  ن�شخًة  بو�شِفها   ،)MicroSoft(
�شنَة   لها  اإطالٍق  اأوُل  كاَن  والتي   ،BASIC بي�شك 
)1964(م، وكلمُة Small )ال�شغيرِة(، التي ت�شبُق كلمَة 
Basic،  اأ�شيفْت لتعّبَر عْن هدِف تطويِر هذِه البرمجّيِة؛ 

مْت لُت�شتخدَم على اأجهزِة الحوا�شيِب الكفّيِة  مِّ حيُث �شُ
)Palm Computers(. انظِر ال�شكَل )2-10(، حيُث 
الذاكرُة وقدرُة وحدِة المعالجِة المركزيِّة وحجُم ال�شا�شِة 
برمجٍة  لغَة  التفكيُر في جعِلها  ما، وكاَن  نوًعا  محدودٌة 

.)Portable( متنقلٍة ومحمولٍة

ال�شكُل )2-10(: الكمبيوتُر الكفيُّ 
.)Palm Computer (
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:Small Basic ومْن مميزاِت برمجيِّة
اأ   - �شهولُة تعلُِّمها للفئاِت العمريِّة كافًة، و�شهولُة التعامِل مَعها.

ٍة بالّر�شِم. ب- تدعُم ر�شَم الأ�شكاِل الهند�شيَِّة على �شا�شِة مخرجاٍت خا�شّ
جـ- تدعُم اإنتاَج الأ�شواِت.

د  - تعر�ُص الن�شو�َص على �شا�شِة مخرجاٍت باأنواٍع واأحجاٍم مختلفٍة.
هـ- التعامُل مَع اأكثَر مْن برنامٍج في اآٍن واحٍد.

و - القدرُة على تحويِل البرنامِج المكتوِب بلغِة �شمول بي�شك  )Small Basic(، اإِلى لغِة
.)Gradute( با�شتخداِم خياِر ترقيٍة ،)Visual Basic ( فيجوال بي�شك       

      يمكُنَك تحميُل برمجّيِة Small Basic  مجاًنا، مْن خالِل موقِع �شركِة مايكرو�شوفت
على  ا�شغط   ،http://www.smallbasic.com الآتي:  الرابِط  على   ،)MicroSoft(       
اأيقونِة )Download( الموجودِة في ال�شفحِة،  لتحّمَل اآخَر اإ�شداٍر مَن  البرمجّيِة مجاًنا على 

جهاِزَك، انظِر ال�شكَل ) 11-2(. 

.Small Basic ال�شكُل )2-11(: تحميُل برمجّيِة

ملحوظة
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Small Basic 2- ت�سغيل برمجية
      يمكُنَك ت�شغيُل برمجيَِّة Small Basic  باّتباِع الخطواِت الآتيِة:

.)Start( ْاأ   - انقْر قائمَة ابداأ
 . Small Basic ومْنها اختْر ،)Programs ( ب- انقْر خياَر برامج

جـ- اختْر مَن القائمِة الفرعّيِة خياَر MicroSoft Small Basic، و�شتظهُر لَك النافذُة كما 
        في ال�شكِل )12-2(.

.Small Basic  ال�شكُل )2-12(: ال�شا�شُة الرئي�شُة لبرمجّيِة

تتكوُن ال�سا�سُة الرئي�سُة للبرمجيِّة مَن الأجزاِء الآتيِة:
اأ   - �سريِط العنواِن )Title Bar(: وهَو ال�شريُط العلويُّ في النافذِة المفتوحِة، ويظهُر فيِه ا�شُم

ُة بها، وهَي:            واأزراُر التحّكِم بالّنافذِة.       البرمجّيِة Small Basic، والأيقونُة الخا�شّ
ِة بالتعامِل ب- �سريِط الأدواِت )Tools Bar(: ويحتوي على مجموعٍة مَن الأيقوناِت الخا�شّ
  File  Web  Clipboard( :مـَع البرنـامِج، وتـكوُن مـق�ّشمـًة اإلى اأربِع مجـمـوعاٍت        

        Program(، ويبّيُن ال�شكُل )2-13( هذه الأيقوناِت. 

اأ

ب

ج�

د

ه�

. ..
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.)Tool Bar( شريُط الأدواِت� :)ال�شكُل )2-13

ِر)Editor(: وهَو حّيُز العمِل الذي �شتقوُم بكتابِة برنامِجَك فيِه، كما �شيظهُر فيِه اأيُّ  ج�-   الُمحرِّ
ٍر واحدًة تظهُر لَك، تحمُل عنواًنا افترا�شيًّا هو  برنامٍج تفتُحُه، و تالحُظ اأنَّ هناَك نافذَة محرِّ
)Untitled(، وهذا العنواُن يتغيُر - لحًقا -  عندما تقوُم بعمِل حفٍظ للبرنامِج با�شٍم معيٍَّن، 
اأكثَر مْن  وباإمكانَك التعامُل مَع عدِة �شا�شاِت محرٍر، حيُث تتيُح لَك البرمجّيُة التعامَل مَع 
ُر الذي تعمُل عليِه حاليًّا.  ُر الفعاُل هَو المحرِّ ه، وعادًة ما يكوُن المحرِّ برنامٍج في الوقِت نف�شِ

انظِر ال�شكَل )14-2(.

ٍر في الوقِت نف�شِه. ال�شكُل )2-14(: التعامُل مَع اأكثَر مْن نافذِة محرِّ
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د  -  موقِع موؤ�سِر الكتابِة: ي�شيُر هذا الجزُء اإلى رقِم ال�شطِر، ورقِم العموِد على التوالي، وهَو يمثُِّل 
موقَع موؤ�شِر  الكتابِة الحالّيِة، فعندما يكوُن الرقُم  1,25  موجوًدا في هذا الجزِء، فهذا 

يعني اأنَّ موؤ�شَر الكتابِة يقُع حاليًّا في ال�شطِر الأوِل، والعموِد الخام�ِص والع�شرين. 
ه� -   جزِء الم�ساعدِة )Help Panel(: وتظهُر في هذا الجزِء تعليماٌت ت�شاعُدَك على كتابِة الجمِل 
ُتبيُِّن لَك ال�شيَغ العامَة، وقواعَد الإجراءاِت، وَمهاَمها، والخ�شائ�َص،  البرمجيِة، حيُث 
ُل عليَك كتابَة البرنامِج  والأحداَث للجمِل التي تقوُم بكتابِتها في نافذِة المحرِر؛ مما ي�شهِّ

ب�شكٍل كبيٍر جًدا.
)Run( 3- تنفيُذ برنامٍج

      اإذا اأردَت تنفيَذ برنامٍج كتبَتُه، لروؤيِة نتائِجِه،  فاتَّبْع اإحدى الطريقتيِن الآتيتيِن: 
       اأ   - ال�شغَط على اأيقونِة تنفيِذ )Run(            الموجودِة في �شريِط الأدواِت. 

       ب- ال�شغَط على مفتاِح F5 الموجوِد في لوحِة المفاتيِح. 

)Save( 4- حفُظ البرنامِج
بعَد كتابِة برنامِجَك لأوِل مرٍة، يجُب اأْن تقوَم بحفظِه؛ حتى ل تفقَدُه اإذا اأردَت اأْن تعوَد اإليِه 

في وقٍت لحٍق، وذلَك باّتباع الخطواِت الآتيِة:
        اأ   - ا�شغْط على اأيقونِة حفظ )Save(             ،  اأْو اأيقونِة حفظ با�سم )Save as(                 من 

               �شريِط الأدواِت.
       ب- حّدْد مكاَن حفِظ البرنامِج.

.)File Name( جـ- اكتْب ا�شًما للبرنامِج في مربِع ن�صِّ ا�شِم الملِف       
.)Save( د  - ا�شغْط على زرِّ الحفِظ       

      �شُي�شتبَدُل عنواُن نافذِة المحرِر  التي تحمُل ال�شَم الفترا�شيَّ Untitled، اإلى ال�شِم الذي
      طبعَتُه في نافذِة الحفِظ، و�شتالحُظ  اأنَّ البرنامَج �شُيعطى المتداَد SB، وهَو اخت�شاٌر ل�شِم 

.Small Basic البرمجيِة      
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ن�شاط ) 2-9(: برنامجي الأّوُل 

    بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نّفْذ ما ياأتي:
.Small Basic ْل برمجّيَة    1- �شغِّ

   2- اكتْب برنامَجَك الأّوَل بطباعِة الجملِة الآتيِة في نافذِة المحرِر، مَع النتباِه اإلى عدِم
          الوقوِع في الأخطاِء الإمالئيِة.

   TextWindow.writeLine ) Hello World (                                   
ْل  3 - لحْظ في اأثناِء طباعِتَك ما يحدُث في جزِء الم�شاعدِة )Help Panel(، و�شجِّ

       مالحظاِتَك.
ِذ البرنامَج.  4-  نفِّ

5- ما نتيجُة البرنامِج؟ ناق�ْص ذلَك مَع زمالِئَك.
6- كيَف ترجُع اإلى ال�شا�شِة الرئي�شِة؟

.Hello World  7- احفِظ البرنامَج با�شِم

)New( 5- اإن�ساُء برنامٍج جديٍد
      لإن�شاِء برنامٍج جديٍد اتبِع الخطواِت الآتيَة:

      اأ   - ا�شغْط على اأيقونِة جديد )New(              مْن �شريِط الأدواِت.

     �شتالحُظ اأنَّ نافذَة محّرٍر فارغٌة، �شتفتُح لكتابِة برنامٍج جديٍد.
)Open( 6- فتُح برنامٍج

ٍن م�شبًقا مْن برامِج Small Basic، اتبِع الخطواِت الآتيَة:       لفتِح اأيِّ برنامٍج مخزَّ
     اأ   - ا�شغْط على اأيقونِة فتح )Open(             من �شريِط الأدواِت.

     ب- حدْد مكاَن وجوِد البرنامِج. 
     جـ- حدِد البرنامَج المراَد فتُحُه.

     د  - ا�شغْط على زرِّ فتح )Open( مَن النافذِة.
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)Publish( 7- ن�سُر برنامٍج على �سبكِة الويب
مَع  لم�شاركتِه   MicroSoft موقِع  الإنترنت على  �شبكِة  كتبَتُه على  برنامٍج  اأيِّ  ن�شَر  ت�شتطيُع 

غيِرَك، وذلَك باتِّباِع الخطواِت الآتيِة:
      اأ   - ا�شغْط على اأيقونِة ن�سر) Publish(                          مْن �شريِط الأدواِت.

      ب- �شيظهُر لَك �شندوُق الحواِر الآتي، كما في ال�شكِل )15-2(:
 

        

 ال�شكُل )2- 15(: �شندوُق حواِر ن�شِر برنامٍج

 )ID( َر على �شبكِة الويب، ويعطيَك رقًما تعريفيًّا وهذا ال�شندوُق يخبُرَك اأنَّ البرنامَج قْد ُن�شِ
للبرنامِج، وهو في ال�شكِل ال�شابِق:  )NQD417(، علًما باأّنُه �شيعطيَك رقًما تعريفيًّا مختِلًفا 
في كلِّ مرٍة تن�شُر فيها برنامًجا، كما اأنُه يزوُدَك بالموقِع الذي ت�شتطيُع مْن خالِله الو�شوَل اإلى 

.)Microsoft( برنامِجَك المن�شوِر على موقِع مايكرو�شوفت

ن�شاط )2-10(: ن�سُر برنامٍج على �سبكِة الويِب 

   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نّفْذ ما ياأتي:
.Small Basic  ْل برمجّيَة 1- �َشغِّ

2- افتْح برنامَج )Hello World( الذي حفظَتُه في الن�شاِط ال�شابِق.
3- ان�شِر البرنامَج على �شبكِة الويب.

4- ما الرقُم التعريفيُّ الذي اأُعطَي لبرنامِجَك؟ احتفْظ بِه، ودوْنُه في ملِف المجموعِة.

عنواُن موقِع 
برنامِجَك الذي  
نُ�سَر على �َسبكِة 

الويب

الرقُم التعريفيُّ

)ID( للبرنامِج 
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)Import( 8- ا�ستيراُد برنامٍج مْن �سبكِة الويب
ِقَبِل  مْن  اأُن�شِئْت   ،)Microsoft( مايكرو�شوفَت  موقِع  مْن  جاهزٍة  برامَج  ا�شتدعاَء  ت�شتطيُع 

اآخريَن، لال�شتفادِة منها، وذلَك باتِّباِع الخطواِت الآتيِة:
اأ   - ا�شغْط على اأيقونِة ا�ستيراد )Import(                          مْن �شريِط الأدواِت.

ب- �شيظهُر لَك �شندوُق الحواِر الآتي، كما في  ال�شكِل )16-2(.

ال�شكُل )2-16(: �شندوُق حواِر ا�شتيراِد برنامٍج.

، ثمَّ ا�شغْط  و يطلُب منَك الرقَم التعريفيَّ للبرنامِج )ID( الذي تريُد ا�شتيراَدُه، اأَدخِل الرقَم التعريفيَّ
ِر. على زِر OK، و�شتالحُظ ظهوَر البرنامِج الم�شتورِد اأماَمَك على نافذِة المحرِّ

ن�شاط )2-11(: ا�ستيراُد برنامٍج مْن �سبكِة الويِب

بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نّفْذ ما ياأتي:
.Small Basic  ْل برمجّيَة 1- �شغِّ

2- ا�شتـورْد برنامـَجـَك الـذي ن�شرَتـُه في الن�شاِط ال�شـابِق، با�شتخـداِم الرقـِم التعريفيَّ الـذي
       ح�شلَت عليِه مْن  خالِل عمليِة ن�شِرَك البرنامَج.

ِر البرنامِج الم�شتورِد، كيَف تمّيُز البرنامَج الم�شتورَد  مْن  3- لحْظ �شريَط عنواِن نافذِة محرِّ
      خالِل �شريِط عنواِن نافذِة المحرِر؟ 
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 Small Basic  ثالثًا: التعامُل مَع لغِة    

وتمثُل   ،)Statements( الجمِل  مَن  مْن مجموعٍة   Small Basic لغِة  في  البرنامُج  يتكوُن       
ب�شكٍل  الأخرى،  تلَو  الواحدَة  الحا�شوُب  ينفُذها  للحا�شوِب،  تعليمًة  الجمِل  كلُّ جملٍة مْن هذِه 
، اإلى اأْن ينتهَي البرنامُج. فكيَف ُتكَتُب الجملُة في لغِة Small Basic؟ وممَّ تتكوُن؟ وهْل  ت�شل�شليٍّ

هناَك قواعُد معينٌة يجُب اّتباُعها في اأثناِء كتابِة البرنامجِ؟

)Object –Oriented Programming )OOP (( 1- مفهوُم برمجِة الكائناِت
ِه«  تعتمُد برمجّيُة Small Basic  في بناِء برامِجها وت�شميِمها على مفهوِم البرمجِة »كينونّيِة التوجُّ
وهَو نمٌط برمجيٌّ متقدٌم، ُيبنى فيِه البرنامُج با�شتخداِم ما ُي�شمى بالكائناِت )Objects(، وهَي 
ُل مْن ِقَبِل المبرمِج؛ لتتما�شى  ٌة مَن ال�شفاِت )Properties(، ُتعدَّ عنا�شُر لها مجموعٌة محددَّ
واأوامَر  �شلوكاٍت  تمّثُل   ،)Operations( الإجراءاِت  مَن  ومجموعٌة  ت�شميَمُه،  يريُد  ما  مَع 
ها واإجراءاِتها في جمٍل برمجّيٍة،  خا�شًة بذلَك الكائِن، وعادًة ما ُتربُط الكائناُت مَع خ�شائ�شِ

دٌة في لغِة البرمجِة لبناِء البرنامِج.  لها �شيٌغ محدَّ
     ومَن الأمثلِة على بع�ِص الكائناِت التي �شت�شتخدُمها في البرمجّيِة :

اأ    - كائُن نافذِة الن�صِّ )TextWindow Object(: ُيعدُّ كائُن نافذِة الن�صِّ م�شوؤوًل عْن تزويِد 
البرنامِج بالمدخالِت الالزمِة لُه، واإظهاِر مخرجاِت البرنامِج مْن ن�شو�ٍص واأرقاٍم.

الح�شابيِة  العملياِت  مَن  كثيًرا  الح�شاِب  كائُن  يوفُر   :)Math Object( الح�ساِب  كائُن  ب- 
المتقدمِة التي تلزُم المبرمَج في بع�ِص الأحياِن.

الر�شوماِت  نافذِة  كائُن  يوفُر   :)GraphicsWindow Object( الر�سوماِت  نافذِة  كائُن  ج�- 
اإمكانّيَة التعامِل مَع الر�شوماِت، واإظهاِرها على �شا�شِة مخرجاٍت خا�شٍة بذلَك الكائِن.

د  - كائُن ال�سلحفاِة )Turtle Object(: يوفُر كائُن ال�شلحفاِة اإمكانّيَة ر�شِم الأ�شكاِل المختلفِة، 
�شا�شِة  الذي يظهُر على  ال�شلحفاِة  الر�شِم خطوًة خطوًة، مْن خالِل موؤ�شِر  وتتبُِّع عمليِة 

المخرجاِت الخا�شِة بذلَك الكائِن.
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ها واإجراءاِتها، هناَك �شيغٌة عامٌة يجُب  عنَد بناِء الجمِل البرمجيِة، وربِط الكائناِت بخ�شائ�شِ
اتِّباُعها؛ وهَي اأَْن تبداأَ الجملُة با�شِم الكائِن، ولبدَّ اأَْن تالحَظ اأنَّ الإجراَء الخا�صَّ باأيِّ كائٍن 
يجُب اأْن يحتوَي على اأقوا�ٍص، ويحتاُج اإلى ُمدخالٍت اأْو ُمخَرجاٍت ح�شَب ال�شيغِة العامِة 

الآتيِة:
ObjectName.OperationName )Operation Inputs or Outputs(           

                                                                                           
ا خا�شّيُة الكائِن، فال تحتوي على اأقوا�ٍص، واإنما تليها اإ�شارُة م�شاواٍة، تتطلُب قيمًة للخا�شيَِّة         اأمَّ

وفَق ال�شيغِة العامِة الآتيِة:
ObjectName.PropertyName = PropertyValue                         

 

والمثاُل في ال�شكِل )2-17(، يو�شُح الفرَق بيَن ال�شيغِة العامِة للخا�شيِة، وال�شيغِة العامِة لالإجراِء. 

ال�شكُل )2-17(: الفرُق بيَن ال�شيغِة العامِة للخا�شّيِة، وال�شيغِة العامِة لالإجراِء.

 ا�شُم الكائِنا�شُم الإجراِء مدخالُت اأْو مخرجاُت  الإجراِء 

قيمُة الخا�شّيِة   ا�شُم الكائِنا�شُم الخا�شّيِة
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مثال )1( 
ذَت الن�شاَط الذي يحتوي على البرنامِج الآتي، انظِر ال�شكَل )18-2(. �شابًقا، نفَّ

.Small Basic ال�شكُل )2-18(: برنامٌج ب�شيٌط في لغِة

الجملُة  هذِه  تاأمُر  حيُث  فقْط،  واحدٍة  جملٍة  مْن  مكّوًنا  ب�شيًطا  برنامًجا  الجملُة  هذِه  تمّثُل 
ُت�شمى  التي  المخرجاِت  �شا�شة  في   Hello World هو:  ن�شيٍّ  �شطٍر  بطباعِة  الحا�شوَب 
)Textwindow(، وهَي �شا�شٌة مختلفٌة عِن ال�شا�شِة الرئي�شِة التي ُيكتُب البرنامُج فيها، وُتظِهُر هذِه 
ال�شا�شُة نتائَج الإدخاِل والإخراِج الن�شّيِة والرقمّيِة عنَد تنفيِذ البرنامِج، كما في ال�شكِل )19-2(.

.TextWindow ال�شكُل ) 2-19(: �شا�شُة نافذِة المخرجاِت

المخرجاِت  �شا�شِة  مْن  الأوِل  ال�شطِر  في  ُطبَع  قْد    Hello World الن�صَّ  اأنَّ  لحْظ 
)TextWindow(، مْن دوِن ظهوِر عالمتي التن�شي�ِص اللتيِن ُطبعتا في البرنامِج، ثمَّ تخبُرَك هذِه 
ال�شا�شُة بما يجُب عليَك فعُله، بعَد النتهاِء مْن تنفيِذ البرنامِج، في ال�شطِر التالي، و تطلُب منَك 
ال�شغَط على اأيِّ مفتاٍح لالإكمال )...Press any key to continue(، وعندما ت�شغُط على اأيِّ 
مفتاٍح مْن لوحِة المفاتيِح، �شتالحُظ رجوَعَك اإلى ال�شا�شِة الرئي�شِة للبرمجّيِة، وت�شتطيُع ال�شغَط 

على زرِّ الإغالِق            الخا�ِص بهذِه ال�شا�شِة؛ للرجوِع اإلى ال�شا�شِة الرئي�شِة.
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َم الجملِة البرمجيِة ال�شابقِة اإلى ثالثِة مقاطَع: كما تالحُظ تق�شُّ
TextWindow.Writeline )  Hello World  (                                

TextWindow: - 1: وهَي تمّثُل كائًنا في برمجيِة   Small Basic ، وعـادًة ما تبـداأُ الـجـملُة 
        البرمجّيُة بهذا الكائِن.

،)TextWindow(  وهَو خا�صٌّ بالكائِن ،)Operation( هو اإجراُء الـطـباعِة :Writeline - 2
       وعادًة ما ياأخُذ متغيراٍت، ُتو�شُع بيَن قو�شيِن. 

Hello World - 3: هَو الن�صُّ )المخرجاُت( المراُد اإظهاُرُه على �شا�شِة المخرجاِت الخا�شِة
. )TextWindow( ِّبنافذِة الن�ص         

ا النقطُة والأقوا�ُص وعالمتا التن�شي�ِص، فهَي رموٌز يجُب و�شُعها في مكاِنها ال�شحيِح في  4 - اأمَّ
        الجملِة البرمجّيِة.

Small Basic 2- قواعُد كتابِة الجملِة البرمجيِّة في لغِة
توجُد مجموعٌة مَن القواعِد التي يجُب اّتباُعها عنَد كتابِة برنامٍج با�شتخداِم برمجّيِة 

)Small Basic(، ومْنها:
      اأ  -  ُيكتُب البرنامُج با�شتخداِم الأحرِف ال�شغيرِة اأِو الكبيرِة في اللغِة النجليزيِة؛ فهذِه اللغُة

،textwindow لي�شْت ح�شا�شًة للحروِف الكبيرِة وال�شغيرِة، فمثاًل ل يوجُد فرٌق بيَن كتابِة                 
.TEXTWINDOW  اأْو كتابِة            

ُد مْن ُخلوِّ البرنامِج مَن الأخطاِء الإمالئيِة؛ لأنَّ الوقوَع في اأيِّ خطاأً اإمالئيٍّ يوقُف      ب- التاأكُّ
             عمَل البرنامِج.

      جـ- يتمُّ تجاهُل الفراغاِت في الجمِل البرمجّيِة، ول توؤثُر على الجملِة، كما في المثاِل الآتي:
 TextWindow  . WriteLine ) Hello World  (             

لحْظ اأنَّ الفراغاِت الم�شموَح بها ل ت�شمُل ا�شَم الكائِن، اأْو ا�شَم خا�شّيٍة، اأْو اإجراًء؛ فِمَن    

الن�صُّ الذي �شتتُم طباعُته على �شا�شاِت المخرجاِت

 ) Operation( اإجراُء الطباعِة

 ا�شُم الكائِن
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    .Write Line اأْو Text Window   الخطاأ كتابُة  
        د  - وجوُد النقطِة في الجملِة البرمجّيِة الفا�شلِة بيَن ا�شِم الكائِن وخا�شيتِه، اأِو ا�شِم الكائِن

، ومْن دوِنها ُتَعدُّ الجملُة خطاأً.                 واإجراِئه -  �شروريٌّ
 

ن�شاٌط )2-12(: قواعُد كتابِة الجمِل البرمجيِّة.

ْذ ما ياأتي:    بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نفِّ
1 - اأدخِل البرنامَج الموجوَد في ال�شكِل )2-17(، ولحْظ ظهوَر ترقيٍم تلقائيٍّ لالأَ�شطِر كلما 

.Enter شغطَت على مفتاِح�
2 - نفِذ البرنامَج، ولحْظ ناتَج التنفيِذ.

3 - ماذا لحظَت على �شريِط العنواِن الخا�صِّ ب�شا�شِة المخرجاِت TextWindow؟ ناق�ْص 
ذلَك مَع اأفراِد المجموعِة.

اأْو  بفا�شلٍة   ،Writeline والإِجراِء   TextWindow الكائِن  ا�شِم  بيَن  النقطَة،  ا�شتبدِل    -  4
فراٍغ.

5 - نفِذ البرنامَج، ولحِظ النتيجَة.
6 - اأعْد كتابَة الجملِة البرمجّيِة بو�شِع النقطِة في مكاِنها ال�شحيِح، مْن دوِن طباعِة الأقوا�ِص 

للن�صِّ Hello World، ثمَّ اأعْد تنفيَذ البرنامِج، ولحِظ النتيجَة.

)IntelliSense( ِّ3- خا�سيُّة التح�س�صِّ الذكي
اأثناِء طباعِتَك  لكلمِة )TextWindow(، ظهوَر نافذِة م�شاعدٍة  لبّد اأنَك لحظَت، في 
انظِر  بطباعِته،  تقوُم  ما  اأ�شفَل  مبا�شرًة  العنا�شِر،  مَن  الكثيَر  تحتوي   ،)PopUp( �شغيرٍة 

ال�شكَل )20-2(.
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.)IntelliSense( ِِّص الذكي� ال�شكُل )2-20(: نافذُة التح�شُّ

�ِص الذكيِّ )IntelliSense(،  فهَي ت�شاعُدَك على طباعِة  ُت�شمى هذِه الخا�شّيُة خا�شّيَة التح�شُّ
خالِل  من  بطباعتِه،  �شتقوُم  لما  القتراحاِت   مَن  الكثيَر  تعطيَك  حيُث  ب�شرعٍة؛  برنامِجَك 
اأْن تختاَر  اأْن تكمَلها، ولَك  ها لالأحرف الأولى من الكلمات التي تبداأُ طباعَتها قبَل  �شِ تح�شُّ
الكلمَة التي تريُدها مْن تلَك المقترحاِت، مْن دوِن الحاجِة اإلى اإكماِل عمليِة الطباعِة، وذلَك 
با�شتخداِم النقِر المزدوِج على الكلمِة مْن قائمِة القتراحاِت المتاحِة،  لتالحَظ ظهوَرها على 
با�شتخداِم  ال�شغيرِة  الم�شاعدِة  نافذِة  في  المقترحاِت  بيَن  التنقَل  وت�شتطيُع  المحّرِر.  �شا�شِة 
، اأْو با�شتخداِم الفاأرِة، ثمَّ نقِر مفتاِح Enter، اأْو بالنقِر المزدوِج  ، وال�شفليِّ ال�شهميِن: العلويِّ

بالفاأرِة.
ويظهُر في يميِن هذِه النافذِه ال�شغيرِة �شرٌح موجٌز عِن المقَترِح الفّعاِل، الذي عادًة ما يكوُن 

في و�شِط هذِه النافذِة.
ا -  ظهوَر جزِء الم�شاعدِة على الجهِة اليمنى مَن ال�شا�شِة الرئي�شِة للبرنامِج في  لحْظ - اأي�شً

اأثناِء طباعِتَك. انظِر ال�شكَل )21-2(.
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.)Help Panel( جزُء الم�شاعدِة :)ال�شكُل )2-21

)TextWindow( ِّ4-  كائُن نافذِة الن�ص
كائُن نافذِة الن�ِص )TextWindow( هَو الكائُن الم�شوؤوُل عْن تزويِد الحا�شوِب بالبياناِت 
الن�شّيِة والرقمّيِة على  النتائِج  اإخراِج  اأّنُه يكوُن م�شوؤوًل عْن  ُمدَخالٍت، كما  لُه مْن  الالزمِة 
والإجراءاِت  الخ�شائ�ِص  من  الكثيَر  الن�ِص  نافذِة  كائُن  بٍه.ويمتلُك  �شا�شِة مخرجاٍت خا�شٍة 

ا منها. التي �شنعر�ُص بع�شً
        ويو�شُح الجدوُل )2-2( بع�َص الخ�شائ�ِص المتعلقِة بالكائِن )TextWindow(، ووظيفَة 

        كلِّ خا�شّيٍة، ومثاًل عليها.

ا�سُم الكائِن

خ�سائ�ُص الكائِن
)لحْظ اأيقونَة الخا�سيِة(

نوُع العن�سِر

اأيقونُة الكائِن

ٌل عن الكائِن �سرٌح مف�سّ
ووظيفتِه وهدفِه

اإجراءاُت الكائِن 
جراِء( )لحْظ اأيقونَة الإ
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.TextWindow  الجدوُل )2-2(: بع�ُص خ�شائ�ِص الكائِن

 

ForegroundColor

BackgroundColor

Title

CursorLeft

CursorTop

Left

تعييــُن اللــوِن الأمامــيِّ للمخرجاِت 
التي �شتطبُع علــى �شا�شِة المخرجاِت 
.TextWindow الخا�شِة بالكائِن

تعييــُن اللــوِن الخلفــيِّ للمخرجاِت 
التي �شُتطبُع علــى �شا�شِة المخرجاِت 
.TextWindow الخا�شِة بالكائِن

تحديــُد عنــواِن �شا�شــِة المخرجاِت 
  TextWindow بالكائِن  الخا�شِة 
فــي �شريِط العنــواِن، واألَّ يبقى م�شاُر 

الملِف الفترا�شيِّ عنواًنا.
تعييُن مو�شــِع الموؤ�شِر داخــَل �شا�شِة 
بالكائــِن  الخا�شــِة  المخرجــاِت 
العموِد  بتحديِد   ،TextWindow

المراِد طباعِة المخرجاِت فيِه.

وهناَك المزيُد مَن الألواِن التي يمكُنَك اأْن ت�شتبدَل 
 Black, ومنهــا:   ،Red الأحمــَر  اللــوَن  بهــا 
 Blue, Cyan, Gray Green, Magenta,

White

الخا�سية )Property(     الوظيفة      مثال

تعييُن مو�شــِع الموؤ�شِر داخــَل �شا�شِة 
بالكائــِن  الخا�شــِة  المخرجــاِت 
ال�شطِر  بتحديِد   ،TextWindow

المراِد طباعِة المخرجاِت فيِه.

تعييــُن مو�شــِع �شا�شــِة المخرجــاِت 
 TextWindow  الخا�شِة بالكائِن

مَن الناحيِة الي�شرى لل�شا�شِة.
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)TextWindow( َّخ�سائ�ُص كائِن نافذِة الن�ص :)ن�شاٌط )2-13
ِذ الأمثلَة في الجدوِل )2-2(، ولحِظ   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نفِّ

 النتائَج.

TextWindow 5-  الإجراءاُت الخا�سُة بالكائِن
يو�شُح الجدوُل )2-3( بع�َص الإجراءاِت )Operations( الخا�شِة بالكائِن

 )TextWindow(،  ووظيفَة كلِّ اإجراٍء، ومثاًل عليه.

.)TextWindow ( ِّبع�ُص اإجراءاِت كائِن نافذِة الن�ص :)الجدوُل )2-3

Top

الإجراء )Operation(     الوظيفة      مثال

Write)   ( 

Writeline)   (

تعييــُن مو�شــِع �شا�شــِة المخرجــاِت 
 TextWindow  الخا�شِة بالكائِن

مَن الناحيِة العلويِة لل�شا�شِة. 

يقــوُم هــذا الإجــراُء بطباعــِة القيِم 
�شا�شــِة  علــى  الرقمّيــِة  اأِو  الن�شّيــِة 
 ،)TextWindow( المخرجاِت
مَع مالحظــِة اأنَّ موؤ�شــَر الطباعِة ل 
ينتقُل تلقائيًّا اإلــى ال�شطِر التالي بعَد 
التنفيــِذ، و�شتتم طباعُة المخرجاِت 

التاليِة على ال�شطِر نف�شِه.
يقوُم هذا الإجراُء بطباعِة القيِم الن�شّيِة 
اأِو الرقمّيــِة على �شا�شِة المخرجاِت 
)TextWindow(، مَع مالحظِة 
اأنَّ موؤ�شَر الطباعــِة ينتقُل تلقائيًّا اإلى 
ال�شطــِر التالي بعَد التنفيــِذ، و�شتتُم 
طباعــُة المخرجاِت التاليِة كلٍّ على 

�شطٍر م�شتقٍل.
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 )TextWindow( ِّاإجراءاُت كائِن نافذِة الن�ص :)ن�شاط )2-14

ِذ الأمثلَة في الجدوِل )2-3(، ولحِظ   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نفِّ
  النتائَج.

        

  Read )  (

  Readnumber )  (

يقوُم هذا الإجراُء بقراءِة  القيِم الن�شّيِة 
اأِو الرقميــِة مــن �شا�شــِة المخرجــاِت  
يجُب  حيــُث   ،)TextWindow(
علــى الم�شتخــِدِم اإدخاُل قيمــٍة ن�شّيٍة 
اأْو رقمّيــٍة للبرنامِج؛ ليقــوَم بقراءِتها، 
و�شتالحــُظ اأنُه عنَد تنفيــِذَك البرنامَج 
ينتظُر منَك الحا�شوُب اأْن تدخَل  قيمًة 
اأوًل، ول يتــمُّ تنفيُذ عمليــِة القراءِة اإّل 

.Enter اإذا تمَّ ال�شغُط على مفتاِح

يقوُم هذا الإجراُء بقــراءِة  قيمٍة رقميٍة 
فقط مْن �شا�شــِة المخرجاِت  ، حيُث 
يجُب علــى الم�شتخدِم اإدخــاُل قيمٍة 
رقمّيٍة للبرنامِج؛ ليقــوَم بقراءِتها، ول 
يتــمُّ تنفيــُذ العمليــِة اإّل بال�شغِط على 

.Enter مفتاِح
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أسئلُة الفصِل

1-  عّرْف ما ياأتي:
      لغَة البرمجِة، البرنامَج، المبرمَج، البرنامَج الهدَف.

2- ما �شبُب ظهوِر لغاِت الجيِل الثالِث عاليِة الم�شتوى؟
3- لماذا �ُشميْت لغُة الآلِة باللغِة متدنيِة الم�شتوى ) Low-Level Language(؟

4- اأعِط مثاًل على :
       اأ   - لغٍة عاليِة الم�شتوى.
       ب- لغاِت الجيِل الرابِع. 

       جـ- لغاِت الجيِل الخام�ِص.
5- ما وظيفُة المترجِم؟

6-  و�شِح المق�شوَد ِب المحّرِر الفعاِل ) Active Editor( ؟
ِر 7- اإلى ماذا يرمُز الرقماِن )3,19( اللذاِن يظهراِن في الزاويِة اليمنى ال�شفلّيِة مْن نافذِة المحرِّ

      اأدناُه ؟
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8- ما وظيفُة كلٍّ مَن الأيقوناِت الآتيِة:
       الأيقونُة       وظيفتُها

 9- با�شتخداِم برمجّيِة ) Small Basic(،  اكتِب الجملَة البرمجّيَة المنا�شبَة لكلٍّ مّما ياأتي:
.)TextWindow ( من �شا�شِة المخرجاِت ،)Number( اأ   - قراءِة رقم       

.)TextWindow(  من �شا�شِة المخرجاِت  Welcome to Small Basic  ِّب-  قراءِة الن�ص              
.)TextWindow( على �شا�شِة المخرجاِت )جـ- طباعِة القيمِة )100       

.)TextWindow( على �شا�شِة المخرجاِت Enter your name ِّد  - طباعِة الن�ص       
10 - با�شتخداِم برمجّيِة )Small Basic(،  اكتْب برنامًجا يقوُم بما ياأتي:

           اأ   - تعييِن المو�شِع العلويِّ ل�شا�شِة )TextWindow(، بحيُث ت�شاوي )100(، 
                   والمو�شِع مَن الجهِة الي�شرى لل�شا�شِة، بحيُث ي�شاوي )200(.

Small Basic Programming :واجعلها ،)TextWindow ( ب- غيِّْر عنواَن نافذِة           
           جـ- حّدْد مو�شَع الموؤ�شِر على �شا�شِة المخرجاِت )TextWindow(، بحيُث يكوُن

                    ال�شطُر المراُد الطباعِة فيه هو)10(،  والعموُد المراُد الطباعِة فيِه هَو )20( .
. Yellow  د - حّدِد اللَّوَن الخلفيَّ للمخرجاِت المراِد طباعُتها، لتكوَن باللوِن الأ�شفِر             
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Small Basic اأوًل: مكوناُت جملِة التعييِن في برمجيِّة  

تحتاُج في اأثناِء كتابِتَك برنامًجا بلغِة Small Basic اإلى كتابِة التعابيِر الح�شابيِة �شمَن جمٍل، 
ُت�شمى جمَل التعييِن، وا�شتخداِم ما ُي�شمى بالمتغيراِت �شمَن هذِه الجمِل. فما المتغيراُت؟ وما 

التعابيُر؟ وكيَف ُتكَتُب ُجَمُل التعييِن في لغِة Small Basic؟

)Variables( 1- المتغيراُت
المتغيراُت هَي اأ�شماٌء لمواقَع في الذاكرِة، ذاُت قيٍم قابلٍة للتغييِر في اأثناِء تنفيِذ البرنامِج، وُت�شتخدُم 
لتزويِد الحا�شوِب بالبياناِت الالزمِة لُه، وهذِه الأ�شماُء تتكوُن مْن �شل�شلٍة مَن الحروِف والأرقاِم، 

وت�شبُه رموَز المعادلِت التي ُت�شتخدُم في الريا�شياِت، كما في المعادلِة الآتيِة: 
                                        Area =   W × L                                                  

لح�شاِب م�شاحِة م�شتطيٍل حيُث اإِنَّ  L ، W ، Area  هَي رموٌز واأ�شماٌء لمتغيراٍت للتعبيِر عِن   
الطوِل L،  والعر�ِص  W،  والم�شاحِة  Area، وهذه الرموُز والأ�شماُء متغيرٌة، وقيُمها لي�شْت

.W وقيمِة العر�ِص ،L ثابتًة، بْل تتغيُر بتغييِر قيمِة الطوِل 
 وتخ�شُع اأ�شماُء المتغيراِت في لغِة ) Small Basic(  اإلى مجموعٍة مَن القواعِد، يجُب اللتزاُم

 بها، وهـَي: 
        اأ   - يبداأُ ا�شُم المتغيِر بحرٍف، كما في المثالييِن الآتييِن: 

Name            
X10                

رطِة ال�شفلّيِة )UnderScore( »ـ«،  والتي ُت�شتخدُم           ب-  قْد يحتوي ا�شُم المتغيِر على  رمِز ال�شَّ
             في حالِة اإِعطاء المتغيِر ا�شمًا مْن مقطعيِن، وتريُد الف�شَل بينهما، كما في المثاِل الآتي: 

  My_Name             
             ول يجوُز اأْن يحتوَي على اأيِة رموٍز اأخرى، ول على اأيِّ فراٍغ.

جمُل التعييِن في برمجيَِّة Small Basicالف�سُل الثالُث
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    جـ- ل يجوُز اأْن يكوَن ا�شُم المتغيِر مْن كلماِت لغِة )Small Basic(  الِمفتاحّيِة اأِو المحجوزِة،
       ,If, Then, Else, EndIf, ElseIf, GoTo( :كلمًة ِمفتاحّيًة فقط، وهَي )وعدُدها  )14             
           For, EndFor, Step, To, Sub, EndSub, While, EndWhile(، وُيرمُز للكلمِة     

           الِمفتاحّيِة بالأيقونِة الآتيِة:
           والكلماُت الِمفتاحّيُة هَي اأوامُر خا�شٌة بلغِة Small Basic. كما ل يجوُز اأْن يكوَن ا�شُم         

           المتغيراِت اأحَد اأدواِت الربِط الآتيِة: )And, Or(، وهي اأدواٌت ُت�شتخدُم لربِط التعابيِر
           المنطقّيِة.

     د - اأْن ل يتجاوَز طوُل ا�شِم المتغيِر 40 خانًة.

نِة فيه، فمثاًل المتغيُر Grade يدلُّ  ُل اأْن يكوَن ا�شُم المتغيِر ذا معنًى، يدُل على القيمِة المخزَّ  ُيف�شَّ
معناُه على العالمِة، بينما المتغيُر X   ل يحمُل اأيَّ معنًى، علًما  اأنَّ كليهما اأ�شماٌء لمتغيراٍت �شحيحٍة.

قبوِلها  عدِم  و�شبُب  المقبولِة؛  غيِر  المتغيراِت  اأ�شماِء  من  مجموعًة   )4-2( الجدوُل  ويبيُن    
المخالفُة.

الجدوُل )2-4(: اأمثلٌة على اأ�شماِء متغيراٍت غيِر مقبولٍة.

             
                                                  

ا�سم المتغيِر         �سبُب المخالفةِ      الت�سحيُح

Number-one

For

8Score

Avera)ge

Na    me

احتوى رمزاً  هَو اإ�شارُة الناق�ِص
»-«

مْن كلماِت Small Basic  الِمفتاحّيِة
لْم يبداأ ا�شُم المتغيِر بحرٍف، واإّنما بداأَ برقٍم

احتوى رمزاً خا�شًا وهَو القو�ُص" ( "

احتوى على فراٍغ

Number_one
اأو

NumberOne
For10
Score8

Average
Name

ملحوظة
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ن�شاط )2-15(: اأ�سماُء المتغيراِت 
 بيِِّن المقبوَل مْن غيِر المقبوِل، مْن اأ�شماِء المتغيراِت الآتيِة،  ذاكًرا �شبَب عدِم القبوِل. 

    ا�سم المتغيِر       مقبوٌل/غيُر مقبوٍل      �سبُب عدِم القبوِل

2- التعابيُر  الح�سابيُّة
ُف التعابيُر الح�شابيُة باأنَّها قيٌم ثابتٌة اأْو متغّيراٌت، يجمُع بيَنها معامالٌت )عملياٌت( ح�شابّيٌة،  ُتعَرّ

كالجمِع، والطرِح، وال�شرِب، والق�شمِة. 

Else
7sum

Ali
My_Var

Pi
Your=Name

)Jordan(
A+B

Amman100
Titl

Number_Of_Days
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العملية                رمزها                  الجبر               Small Basic           مثال           ناتج المثال

.Small Basic ويبيُن الجدوُل )2-5( تلَك المعامالِت الح�شابيَة، وكيفيَة تمثيِلها في  لغِة

Small Basic الجدوُل )2-5(: المعامالُت الح�شابّيُة في الجبِر، وتمثيُلها في لغِة

                  

 

Small Basic  وكيفّيَة كتابتِه في لغِة ، والأمثلُة الآتيُة تمثُِّل التعبيَر الح�شابيَّ الجبريَّ

  Small Basic                 الجبر                              
X * Y * Z + 2 * ) X + Y(                                             

) A  + B ( / ) X + Y  (                                                                               

                                                  

الجمع

الطرح

ال�شرُب

الق�شمُة

A+B

A-B

AB
اأو

A*b

A    B
اأو
A
B

A+B

A-B

A*B

A / B

2+3

5-3

2*5

5/2

5

2

10

2.5

+
-

(3* x + 4* y)/ B + A*B +AB

XYZ + 2(X + Y)

A+B
X+Y

3x+4y
    B
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3 - اأولوياُت العملياِت الح�سابيِّة 
توجُد تعابيُر ح�شابيٌة ب�شيطٌة، تتكوُن مْن معامٍل ح�شابيٍّ واحٍد، ي�شهُل حلُّها، ولكنَّ التعابيَر 
، وقْد تحتوي على اأقوا�ٍص، تجُب  الح�شابّيَة المركبَة التي تحتوي على اأكثَر مْن معامٍل ح�شابيٍّ
مراعاُة ت�شل�شِل التنفيِذ فيها، ح�شَب قواعِد الأولويِة الم�شتخَدمِة في تنفيِذ العملياِت الح�شابّيِة، 

وهَي على النحِو الآتي:
اأ   - الأقوا�ُص. 

ب - ال�شرُب ) * (، والق�شمُة ) / (. 
جـ- الجمُع ) + (، والطرُح )- (.

د  - اإِذا ت�شاوِت الأولوياُت، يتمُّ التنفيُذ مَن الي�شاِر  اإلى اليميِن.

مثال )1(
ِل التنفيِذ:   جْد ناتَج التعبيِر الح�شابيِّ الآتي، مَع بياِن ت�شل�شُ

      6  + 4 / 2      3 - 1                                           
الحلُّ            

1-

2-

3-

4-

6 + 4 /2 * 3 - 1

6 + 2 * 3 - 1

6 + 6   - 1

12 - 1
11

*
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مثال)2(
  اإذا علمَت اأنَّ  X = 2 ،  Y = 2  ،  Z = 3   اأوجْد ناتَج التعبيِر الح�شابيِّ الآتي، مَع بياِن ت�شل�شِل التنفيِذ. 

 

 Small Basic ن�شاط )2-16(: كتابُة التعبيِر الجبريِّ بلغِة

. Small Basic بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، اكتِب التعابيَر الجبريَة الآتيَة بلغِة 

Small Basic التعبيُر الجبريُّ                    التعبيُر بلغِة                         

1-

2-

3-

4-

5-

6-

(x+y) (4f-e) 

3W
a+b

D +

a+b
  d 

 +  a
 d 

2 * 2 + 3 + 2 * (2 * 2 -3)

2 * 2 + 3 + 2 * (4 - 3)

2 * 2 + 3 + 2 * 1

4 + 3 +  2 * 1

4 + 3 + 2

7 + 2
9

X*X + 3 + Y*(2*X-Z)
الحلُّ            
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ن�شاط )2-17(: اإيجاُد ناتِج التعبيِر الح�سابيِّ

بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، جْد قيمَة كلٍّ مَن التعابيِر الح�شابيِة الآتيِة،
 X = 2 ،  Y = 4  ِل التنفيِذ، اإذا علمَت اأنَّ قيمَة  مَع بياِن ت�شل�شُ

X * X  / ) Y –2(                  
 Y – 2 * ) X + Y – 2(         

 /X + Y / )Y*2(             

4-  جمُل التعييِن 
ُت�شتخَدُم جمُل التعييِن لإعطاِء المتغيراِت قيًما، وتكوُن �شيغُتها العامُة على النحِو الآتي:

                                       Variable Name = Expression    
حيُث:

Variable Name:  ا�شُم المتغيِر، ويجُب اأْن تبداأَ جملُة التعييِن بِه.

اأْو ن�شّيًة،اأوتعبيًرا   Expression: هَي قيمُة المتغيِر التي �شتعطى لُه، وقْد تكوُن قيمًة عدديًّة، 

ح�شابيًّا، كما في الأمثلِة الآتية:

مثال )1(
Grade1 = 100

Grade2 = 95.6

Grade3 = -40

في الجمِل ال�شابقِة اأُعطيِت المتغيراُت Grade3، Grade2، Grade1 قيًما عدديًة مَن الأعداِد 
الحقيقّيِة.

مثال)2(
Name  =  Ali   Ahmad 

My_Grade  =  100

My_String  =  A90%

1)

2)

3) 1
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ُف  في الجمِل ال�شابقِة اأُعطيِت المتغيراُت  Name، My_Grade، My_String قيًما ن�شيًَّة، ُتعرَّ
باأنها مجموعٌة مَن الحروِف، اأِو الأرقاِم، اأو الرموِز )با�شتثناِء اإ�شارِة القتبا�ِص المزدوجِة(، تو�شُع 

بيَن عالمتي اقتبا�ٍص مزدوجتيِن.
مثال )3(

Number1 = 10
Number2= 20
Number3 = Number1 + Number2
TextWindow.Writeline)Number3(

  في المثاِل ال�شابِق ُعيِّنِت القيمُة )10(  اإلى المتغيِر Number1، وعينِت القيمُة )20(  اإلى المتغيِر 
ُجِمَع  الم�شاواِة، حيُث  اإ�شارِة  يميِن  على  ما  تمَّ ح�شاُب  الثالثِة  التعييِن  وفي جملِة   ،Number2

ثمَّ  Number2، وهو )20(،  المتغيِر  اإِلى محتوى  Number1،  وهو )10(،   المتغيِر  محتوى 
  Number3 وفي الجملِة الأخيرِة �شُتطبُع قيمُة المتغيِر ،Number3 َن الناتُج )30(  في المتغيِر ُخزِّ
وهَي )30(،   على �شا�شِة المخرجاِت نافذِة الن�صِّ )TextWindow(، و�شتظهُر النتائُج كما هو 

مبيٌن في ال�شكِل )22-2(.

ال�شكُل )2-22(: �شا�شُة المخرجاِت لطباعِة ناتِج جمِع رقميِن.

ن�شاط )2-18(: جمُل التعييِن 

   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة:
 1- تتبَِّع البرنامَج الآتي على الورِق، واكتِب الناتَج الظاهَر على �شا�شِة المخرجاِت. 
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ِذ البرنامَج على جهاِز الحا�شوِب، وتاأكْد مَن الناتِج. 2- نفِّ
3- ا�شتبدْل اإ�شارَة ال�شرِب )*( باإ�شارة الطرح )-( مرًة، وباإ�شارِة  الق�شمِة )/( مرًة اأخرى، 

       ونفِذ البرنامَج بعَد كلِّ تبديٍل، ولحِظ النتيجَة.
4- اأ�شِف الجملَة البرمجيَة الآتيَة في نهايِة البرنامِج: 

ِذ البرنامَج، ما نتيجُة التنفيِذ؟   5- نفِّ
ِل الجملَة البرمجيََّة لت�شبَح كالآتي: 6- عدِّ

7- نّفِذ البرنامَج، ولحِظ النتيجَة، ماذا ت�شتنتُج مْن ذلَك؟

ن�شاط)2-19(: تحويُل درجاِت الحرارِة مْن درجٍة فهرنهايتيٍة اإلى درجٍة مئويٍة

بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، اكتْب برنامًجا يقراأُ درجَة حرارٍة
ُلها اإلى درجِة حرارٍة مئويٍة، بالعتماِد على المعادلِة الآتيِة، ثمَّ َيطَبُع الناتَج   فهرنهايتّيًة، ثم يحوِّ

على �شا�شِة المخرجاِت.

C  =  
5 ( F - 32)

9
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Concatenation ن�شاط )2-20(: �سمُّ المتغيراِت الن�سيِّة

    بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة:
  1- ادخِل  البرنامَج الآتي:

ِذ البرنامَج، ولحِظ النتيجَة الظاهرَة على �شا�شِة المخرجاِت.   2-  نفِّ
  3- ماذا تعني عمليُة الجمِع بيَن المتغيراِت الن�شّيِة في الجملِة الثالثِة والرابعِة والخام�شِة؟

Comments  جمَل التوثيِق
ْذُه: 1 - اأدخِل البرنامَج الآتي اإلى جهاِز الحا�شوِب، ثمَّ نفِّ

2 - ما نتيجُة البرنامِج؟
3 - احذِف الجمَل الثالَث الأولياِت من البرنامِج، ثمَّ اأعْد تنفيَذ البرنامِج.

4 - هْل هناَك فرٌق بيَن النتيجتيِن؟
5 - ما الهدُف مْن كتابِة الجمِل الثالِث الأولياِت؟ وهْل لها اأيُّ تاأثيٍر على نتائِج تنفيِذ

        البرنامِج؟ 
6 - ما الرمُز الذي تبداأُ بِه مثُل هذِه الجمِل؟ وهْل ت�شتطيُع طباعَة مثِل هذِه الجمِل في اأيِّ

        مكاٍن في البرنامِج؟

َك جّرْب بنف�سِ
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)Math Object( ثانيًا: كائُن الح�ساِب 

اإنَّ العملياِت الح�شابّيَة الأربَع التي ُت�شتخدُم في التعابيِر الح�شابّيِة، والتي مرْت مَعَك �شابًقا، 
هَي العملياُت الأ�شا�شيُة الم�شتخدمُة في الريا�شياِت، ولكنَك - اأحياًنا - تحتاُج اإلى تنفيِذ عملياٍت 
، وغيرها، وهَي عملياٌت ل يوجُد لها رموٌز في برمجّيِة  ، والجذِر التربيعيِّ ح�شابيٍة متقدمٍة، كالأ�صِّ
كائَن  ُي�شمى  بكائٍن،  مرتبطٍة  وخ�شائ�َص  اإجراءاٍت  �شكِل  على  عنها  ُيعبَُّر  بْل   ،  Small Basic

.)Math Object( الح�شاِب
)Math Object Properties( 1-  خ�سائ�ُص كائِن الح�ساِب

  .)Pi Property(   يمتلُك  كائُن الح�شاِب خا�شّيًة واحدًة فقط، هَي خا�شيُة
وتعرُف قيمُة الباي   باأنها الن�شبُة الثابتُة الخا�شُة بالدائرِة، والتي ت�شاوي 3.14  اأو            ،وهَي 
الن�شبُة بيَن محيِط الدائرِة وقطِرها، وُت�شتخدُم في ح�شاباٍت كثيرٍة في الريا�شياِت والفيزياِء، 
خا�شّيًة   ب�شفتِه  الثابَت  هذا    Small Basic برمجيُة  وتوفُر   ، بالرمِز  الجبِر  في  لها  وُيرمُز 

للكائِن Math، حيُث تكوُن �شيغُتها العامُة على النحِو الآتي:
                                                                          

.       ويكوُن ناتُج التنفيذِ هَو قيمُة  
مثال)1( 

 ،R المتغيِر  اإدخاَل قيمِة ن�شِف قطِر دائرٍة، ثم ُيخّزُنها في  الم�شتخِدِم  اإلى  البرنامُج الآتي يطلُب 
ويح�شُب م�شاحَة الدائرِة ح�شَب المعادلِة: )م�شاحة الدائرة =   نق2(، ويطبُع م�شاحَة الدائرِة.

Math.Pi
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وال�شكُل )2-23( يبيُن �شا�شَة المخرجاِت بعَد تنفيِذ البرنامِج.

ال�شكُل )2-23(: �شا�شُة المخرجاِت لطباعِة م�شاحِة دائرٍة.

 ن�شاط  )2-21(: ا�ستخداُم خا�سيِّة )  Pi Property( في كتابِة البرامِج.
  اكتْب برنامًجا، يقراأُ ن�شَف قطِر دائرٍة، ثمَّ يح�شُب محيَطها، ويطبُع الناتَج. 

)Math Object Operations( 2-  اإجراءاُت كائِن الح�ساِب
هناَك الكثيُر مَن الإجراءاِت التي تحتاُجها لكتابِة بع�ِص التعابيِر الح�شابيِة المتقدمِة، ويوفُرها 

لَك كائُن الح�شاِب )Math Object(، وهذِه بع�ٌص منها:
 اأ    - اإجراُء القيمِة المطلقِة )Abs Operation(: يقوُم اإجراُء القيمِة المطلقِة بح�شاِب القيمِة 

المطلقِة لقيمٍة عددّيٍة، والتي ُيعبَُّر عنها في الجبِر بال�شكِل:

حيُث يكوُن ناتُج هذِه العمليِة القيمَة 3.
وال�شيغُة العامُة لإجراِء القيمِة المطلقِة في برمجيِة Small Basic هَي:

حيُث:
.Absolute Value اإجراُء القيمِة المطلقِة وهَو اخت�شاٌر لكلمتي :Abs

Number: العدُد المراُد اإِيجاِد القيمِة المطلقِة لُه، وقْد يكوُن قيمًة عدديًة، اأْو متغيًرا، 

اأْو تعبيًرا ح�شابيًّا.
مثال)2(

عنَد تنفيِذ التعبيِر الآتي: 
Math.Abs )-10(    

�شيعطي الناتَج    10  

3

  Math.Abs )Number(
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)Abs ( اإجراُء القيمِة المطلقِة :)ن�شاط ) 2-22 
  ما ناتُج تنفيِذ كلٍّ مما ياأتي؟

   التعبيُر 

  الناتُج 

مثال)3(
 Small Basic  حّوِل المعادلَة الآتيَة مَن الجبِر اإلى لغِة 

     

الحلُّ 
                                                  A = Math.Abs(-5) + Y

مثال)4(
 ُيْدِخُل البرنامُج الآتي رقميِن، ويجُد الفرَق بيَنهما، ويطبُعُه.

�شتظهُر �شا�شُة المخرجاِت بعَد تنفيِذ البرنامِج، كما في ال�شكِل )24-2(.

ال�شكُل )2-24(: �شا�شُة المخرجاِت لبرنامٍج يجُد الفرَق بيَن عددين.

Math.abs (-3.456) Math.abs (4 /2- 5) Math.abs (3) Math.abs (3 - 2)

A =     5  +  Y 
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ب- اإجراُء الأ�صِّ )Operation Power(: يعطي اإجراُء الأ�صِّ ناتَج تنفيِذ العدِد مرفوًعا لقوٍة
        معينٍَّة، وُيعبَُّر عنها بالجبِر - عادًة - على النحِو الآتي:

    32                   
وال�شيغُة العامُة لإجراِء الأ�صِّ بلغِة Small Basic  هَي:

           Math.Power)base number.exponent(                                           
حيُث:

  . Power: هو اإِجراُء الأ�صِّ

base number: هَو الرقُم الأ�شا�ُص. 

  .  exponent: هَو الرقُم الأ�صُّ

مثال)5(
لكتابِة التعبيِر الجبريِّ  32 بلغِة Small Basic، اطبْع:
 Math.Power )3.2(                                                  

 )Power Operation( ِّاإجراُء الأ�ص :)ن�شاط )2-23

      ما ناتُج تنفيِذ كلٍّ مّما ياأتي:
  التعبيُر 
  الناتُج

 )Power Operation( ِّاإجراُء الأ�ص :)ن�شاط )2-24

   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة:
ِل المعادلَة الآتيَة اإلى لغِة Small Basic م�شتخدًما الإجراءاِت المنا�شبَة. 1- حوِّ

       C = A2 + )B + 1(2

: Small Basic ِل التعبيَر الجبريَّ الآتي اإِلى تعبيٍر  بلغِة 2- حوِّ

Math.Power(2, -1) Math.Power(3, 0) Math.Power(5, 2)
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b2 + c3

3- اكتْب برنامًجا لإيجاِد قيمِة F وطباعِتها مَن المعادلِة الآتية:
  F = ) x2 – y 2 ( 3 

ج� - اإجراُء الجذِر التربيعيِّ )SquareRoot Operation(: ُيعطي هذا الإجراُء الجذَر التربيعيَّ 
لأيِّ قيمٍة عدديٍة، على اأْن تكوَن موجبًة اأْو ت�شاوي �شفًرا. 

وتكوُن �شيغُتُه العامُة على النحِو الآتي:
Math.SquareRoot )number(

حيُث :
. SquareRoot: اإجراُء الجذِر التربيعيِّ

number: هو الرقُم المراُد اإيجاِد الجذِر التربيعيِّ لُه، وقْد يكوُن قيمًة عددّيًة، اأْو متغّيًرا، 

اأْو تعبيًرا ح�شابيًّا.

مثال)6(
 Small Basic حّوِل التعبيَر الجبريَّ الآتي اإلى لغِة    

الحلُّ 
 Math.SquareRoot) S + 4(

)SquareRoot Operation( ِّاإجراُء الجذِر التربيعي :)ن�شاط )2-25

   بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، قْم بما ياأتي: 
1- ما ناتُج كلٍّ مما ياأتي:

 Math.SquareRoot ) 20 – 4(  -   اأ
Math.SquareRoot ) Math.Abs )2- 6 ((  -ب

Math.SquareRoot )Math.Power )10,2 ((   -جـ
4 - Math.SquareRoot )100( + 6   -د 

S + 4
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:Small Basic ِل التعابيَر الجبريََّة الآتيَة اإلى لغِة  2 - حوِّ

)Operation SquareRoot( ِّكتابُة برنامٍج با�ستخداِم اإجراِء الجذر التربيعي :)ن�شاط )2-26  
 اكتْب برنامًجا لإيجاِد قيمِة  K، وطباعِتها مَن المعادلِة الآتيِة: 

  

باقي  باإيجاِد  الق�شمِة  باقي  اإجراُء  يقوُم   )Remainder Operation  ( الق�سمِة  باقي  اإجراُء  د- 
الق�شمِة لحا�شِل ق�شمِة رقميِن، وتكوُن �شيغُتُه العامُة:

Math.Remainder )dividend   divisor(

حيُث: 
Remainder: هَو اإجراُء باقي الق�شمِة.

dividend: الرقُم المق�شوُم.

divisor: الرقُم المق�شوُم عليِه، على األَّ  تكوَن قيمُته ت�شاوي �شفًرا.

مثال )7(
في التعبيِر الآتي:

Math.Remainder )5.3(
�شيق�شُم الرقَم )5( على الرقِم )3(، ويجُد باقي الق�شمِة، وهَو العدُد  )2(.

a2 + b2  
|y+e|+   x+1  

k = 
b+   y - 2by

x

1)
2)
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)Operation Remainder( اإجراُء باقي الق�سمِة :)ن�شاط )2-27

   بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، ما ناتُج تنفيِذ ما ياأتي: 
 Math.Remainder )7.3(  )1
 Math.Remainder )1.4(   )2

 )3

 Min والإجراَء Max الإجراَء 

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، وبال�شتعانِة بجزِء الم�شاعدِة في البرنامِج: 
1- اأدخِل البرنامَج الآتي:

2- نّفِذ البرنامَج،ولحِظ النتيجَة.
3- ا�شتك�شْف وظيفَة الإجراِء Max  للكائِن Math  في الجملِة الثالثِة مِن البرنامِج.

4- ا�شتبدِل الجراَء Max بالإجراِء Min، واأعْد تنفيَذ البرنامِج، ولحِظ النتيجَة.

Math.Reminder )Math.SquarRoot )100(. Math.Abs )-5((

َك جّرْب بنف�سِ
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أسئلُة الفصِل

1- ا�شتخرِج الأخطاَء مَن البرنامِج الآتي المكتوِب بلغِة Small Basic، ثمَّ �شحْحها:

نَّ قيمَة 2- ما ناتُجُ تنفيِذ التعابيِر الح�شابّيِة الآتيِة المكتوبِة بلغِة Small Basic، اإذا علمَت اأَ
B = 3  وقيمَة ،  A = 2       

 A +  8 / )B + 5 (      -   اأ
)B + A *  3 -1 (      -ب

3- اكتْب برنامًجا، با�شتخداِم لغِة Small Basic،  يقراأُ  رقًما، ثمَّ يح�شُب مربَع هذا الرقِم 
       ومكعَبُه، ويطبُعها على �شا�شِة المخرجاِت.

4- اكتْب برنامًجا، با�شتخداِم لغِة Small Basic، يح�شُب محيط م�شتطيٍل، اإذا ُعلَم الطوُل 
      والعر�ُص.

5-  اكتْب برنامًجا، با�شتخداِم لغِة Small Basic، يقراأُ الدخَل ال�شنويَّ لموظٍف، ثمَّ 
         يح�شُب  العالوَة  التي ت�شاوي   12 % ، ويح�شُب الراتَب بعَد العالوِة ويطبُعُه.

:Small Basic 6-  حوِل التعابيَر الجبريَة الآتيَة اإلى لغِة

            اأ    -                

|r + 3|            ب-                 

a3 + c3

v

*
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F = 4

7-  ما ناتُج تنفيِذ الجمِل البرمجيِة الآتيِة:

              ناتُج النتفيِذ          الجملُة البرمجيُّة

 8-  اكتْب برنامًجا  لح�شاِب قيمِة F  وطباعِتها  من المعادلِة الآتيِة :
 

 9- وفْق بيَن ا�شِم الإجراِء الخا�صِّ بكائِن الح�شاِب )Math Object( في العموِد الأوِل،
        ووظيفتِه في العموِد الثاني:

الرمز      ا�سُم الإجراِء        وظيفتُه

          SquareRoot     اأ   - يعطي الن�شبَة الثابتَة الخا�شَة بالدائرِة، والتي ت�شاوي 3.14
               Abs            ب- يقارُن بيَن عدديِن، ويعطي القيمَة الكبرى بيَنهما. 

               Power        جـ- يح�شُب الجذَر التربيعيَّ لأيِة قيمٍة عدديٍّة، على اأْن تكوَن موجبًة
اأو ت�شاوي �شفًرا.      

               Max             د - يح�شُب القيمَة المطلقَة لقيمٍة عدديٍّة.
               Min             هـ- يح�شُب الناتَج لعدٍد مرفوٍع لقوٍة.

                 Pi                و- يقارُن بيَن عدديِن، ويعطي القيمَة ال�شغرى بيَنهما.

   N - C3
 + | N - 20 |
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ا�شتخدمَت �شابًقا نافذَة الن�صِّ )TextWindow( لإظهاِر النتائِج الن�شيِة اأِو الرقميِة للبرامِج، ولكنَّ 
برمجيَة Small Basic تمتلُك اإمكانّيَة اإظهاِر نوٍع اآخَر مْن �شا�شِة المخرجاِت الخا�شِة بالر�شوماِت، 
.)GraphicsWindow(  والتي ُت�شتخدُم لإظهاِر المخرجاِت الر�شومّيِة، وُت�شمى نافذَة الر�شوماِت

)GraphicsWindow Object( 1-  البدُء مَع كائِن نافذِة الر�سوماِت
قْد   )GraphicsWindow( الر�شوماِت  نافذُة  لَك  تتيُحها  التي  الر�شومّيَة  المخرجاِت  اإنَّ 
باألواٍن واأحجاٍم مختلفٍة، وللتعامِل مَع نافذِة  اإظهاَرها  اأ�شكاًل، وت�شتطيُع  اأْو  تكوُن خطوًطا 
مَن  الذي -كغيرِه   ،GraphicsWindow الكائِن  تتعرَف على  اأْن  فاإنَُّه عليَك  الر�شوماِت، 
طريِق  عْن  الر�شوماِت  نافذُة  وتظهُر  بِه،  خا�شًة  واإجراءاٍت  خ�شائ�َص  يمتلُك   - الكائناِت 

خا�شيَِّة )Show(، كما في الجملِة البرمجيِة الآتيِة:

   و�شتالحُظ بعَد تنفيِذها ظهوَر �شا�شِة مخرجاٍت بي�شاَء، كما في ال�شكِل )2-25(، بدًل من
.)TextWindow Object( ِّشا�شِة المخرجاِت ال�شوداِء الخا�شِة بكائِن نافذِة الن�ص�   

 

.)GraphicsWindow ( شا�شُة نافذِة الر�شوماِت� :)ال�شكُل )2-25

)GraphicsWindow Object( اأوًل: كائُن نافذِة الر�سوماِت

التعامُل مَع الر�سوماِت في برمجيِّة Small Basicالف�سُل الرابُع
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2- اإعداُد نافذِة الر�سوماِت
اأْو  خلفيِتها،  لوِن  اأْو  النافذِة،  عنواِن  كتغييِر  بمظهِرها،  التحكَم  الر�شوماِت  نافذُة  لَك  تتيُح 

حجِمها، اأْو موقِعها، والجدوُل )2-6( يبيُن بع�َص هذِه الخ�شائ�ِص التي تتحكُم بالمظهِر:

.)GraphicsWindow ( بع�ُص خ�شائ�ِص نافذِة الر�شوماِت :)الجدوُل )2-6

مثاٌل             الخا�سيُة     عمُلها     

  BackgroundColor    

        

Title              

Height           

 Width             

  Left                

 Top               

تغييُر عنــواِن نافــذِة الر�شوماِت مَن 
 Small Basic التلقائــيِّ  ال�شــِم 
اإلــى   Graphics Window

ال�شِم الذي تختاُره.

تحديُد ارتفاِع نافذِة الر�شوماِت.

تحديُد عر�ِص نافذِة الر�شوماِت.

الر�شوماِت  نافذِة  تحديُد مو�شِع 
مْن جهِة الي�شاِر لل�شا�شِة.

تقوُم الخا�شيَّــُة بتغييِر خلفيِة نافذِة 
الر�شومــاِت، مــن اللــوِن الأبي�ِص 
التلقائــيِّ اإلى اللوِن الــذي ترغُب 
فيِه، ويبيُن ال�شكُل )2-26( عدًدا 

مَن الألواِن و تدرجاِتها.

الر�شوماِت  نافذِة  مو�شِع  تحديُد 
مَن الجهِة العلوّيِة لل�شا�شِة.
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ُتمثَُّل الألواُن في برمجّية  Small Basic بمجموعٍة مَن الأرقاِم المعبَِّر عنها بالنظاِم ال�شاد�َص 
الجمِل  كتابِة  في  الألواِن  ا�شتخداِم هذِه  عنَد  الخياُر  ولَك  ال�شكُل )26-2(،  يو�شُح  ع�شَر،كما 
اللوِن اأِو الرقِم الذي يمّثُلُه. والألواُن الموجودُة في ال�شكِل لي�شِت الألواَن  البرمجيِة بكتابِة ا�شمِ 
 pink، orange ،yellow، purple، brown، :ا - الألواُن الوحيدَة المتاحَة، بْل هناَك -اأي�شً

white، gray وتدرجاُتها.

.Small Basic ال�شكُل )2-26(: بع�ُص الألواِن التي تتيُحها برمجّيُة

  تعّلْم
، وي�شمُّ 16 رمًزا، وهَي الأعداُد الع�شرُة التي تتعامُل  النظاُم ال�ساد�َص ع�سَر: هَو اأحُد اأنظمِة العدِّ
الإنجليزيِة  باللغِة  اأحرٍف  �شتِة  اأوِل  اإلى  بالإ�شافِة   ،)9( اإلى   )0( مْن  الع�شريِّ  النظاِم  في  مَعها 

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

وكلُّ حرٍف يرمُز اإلى رقٍم معيٍن، وتكوُن مرتبًة بعَد الرقِم )9(؛ اأْي اأنَّ الحرَف )A( يرمُز اإلى 
الرقِم )10(،  والحرَف ) B(  يرمُز اإلى الرقِم )11(، والحرَف )C( يرمُز اإلى الرقِم  )12(،.... 
وهكذا. لذلَك �شتالحُظ اأنَّ الأرقاَم المكتوبَة بالنظاِم ال�شاد�َص ع�شَر تحتوي اأرقاًما وحروًفا، 

556B2F     :كما في العدِد ال�شاد�َص ع�شَر الآتي
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)GraphicsWindow( تغييُر بع�ِص خ�سائ�ِص نافذِة الر�سوماِت :)ن�شاط )2-28 
بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نّفِذ الآتي:

.)GraphicsWindow(  1- اأظهْر نافذَة الر�شوماِت
.   Cyan 2- اجعْل لوَن خلفيِة النافذِة

 .  My Graphics 3- اجعْل عنواَن نافذِة الر�شوماِت
ها ي�شاوي )350(. 4- اجعِل ارتفاَع النافذِة ي�شاوي )300(، وعر�شَ

5- اجعْل مو�شَع النافذِة مَن الناحيِة الي�شرى ي�شاوي )400(، ومَن الجهِة العليا ي�شاوي  )200(.

)GraphicsWindow( 3- اإحداثياُت نافذِة الر�سوماِت
الر�شومــاِت  نافــذِة  نظــاَم  اإنَّ 
يتعامــُل مــَع محوريــِن، هما: 
ال�شينــيُّ )X( وهــَو  المحــوُر 
، والمحــوُر  المحــوُر الأفقــيُّ
المحوُر  )Y( وهــَو  ال�شــاديُّ 
، واأيُّ موقــٍع علــى  العمــوديُّ
نافذِة الر�شومــاِت يتمُّ تحديُدُه 
 ، ال�شينيِّ المحوريــِن:  بتحديِد 
وعنــَد   ،)X،Y( وال�شــاديِّ 
كتابِتــَك التعليمــاِت البرمجّيَة 

الخا�شَة بالر�شوماِت، فاإّنُه يتوجُب عليَك تحديُد مو�شِع نقطِة بدايِة الر�شِم با�شتخداِم المحاوِر. 
يبيُن ال�شكُل )2-27( اإحداثياِت المحاوِر التي تتعامُل مَعها نافذُة الر�شوماِت.

ال�شكُل )2-27(: اإحداثياُت نافذِة الر�شوماِت. 
.)GraphicsWindow(
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لحْظ اأنَّ نقطَة )0،0(  للنافذِة، تقُع في الزاويِة الي�شرى العلويِة مَن النافذِة، وتبداأُ القيُم للمحوِر 
ال�شينيِّ )X( بالتزايِد كلما اتجهنا من الي�شاِر اإلى اليميِن؛ واأما المحوُر ال�شاديُّ )Y(، فاإّنُه يبداأُ 

بالتزايِد عنَد النتقاِل من الأعلى اإِلى الأ�شفِل.

4- ر�شُم الخطوِط 
  )DrawLine Operation( الخطِّ  ر�شِم  اإجراَء  ا�شتخدْم  الر�شوماِت،  نافذِة  في  خطٍّ  لر�شِم 

الخا�صِّ بالكائِن )GraphicsWindow(، و�شيغُته العامُة تكوُن على النحِوِِِ الآتي:

 GraphicsWindow.DrawLine )x1   y1   x2   y2 (                     
حيُث:

DrawLine: الإجراُء الخا�صُّ بر�شِم خٍط م�شتقيٍم.

. x1 ، y1: نقطُة بدايِة الخطِّ الم�شتقيِم، حيُث تمثُل  x1 المحوَر ال�شينّي، وتمّثُل y1 المحوَر ال�شاديَّ

x2 ، y2: نقطُة نهايِة الخطِّ الم�شتقيِم .

       مثال )1(

GraphicsWindow.DrawLine )50.70.300.200(                
 DrawLine( الخطِّ  ر�شِم  اإجراِء  با�شتخداِم  م�شتقيٍم،  خطٍّ  ر�شِم  اأمُر  اأُعطَي  المثاِل  هذا  في 
هَي:  الخطِّ  هذا  واإحداثّياُت   ،)GraphicsWindow( الر�شوماِت  نافذِة  في   )Operation

)50.70( نقطُة بدايِة الخطِّ الم�شتقيِم، َو )300.200( هَي نقطُة نهايِة الخطِّ الم�شتقيِم، و�شتكوُن 
نتيجُة التنفيِذ كما في ال�شكِل )28-2(.

ال�شكُل )2-28(: ر�شُم خطٍّ م�شتقيٍم في نافذِة الر�شوماِت.
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ن�شاط )2-29(: ر�شُم خطوٍط في نافذِة الر�شوماِت.

  بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك،  
  1 - اأدخِل البرنامَج الآتي:

ذِ البرنامَج. 2- نفِّ
3- ما ناتُج تنفيِذ البرنامِج؟ ناق�ِص النتيجَة مَع زمالِئَك في المجموعِة.

     تتيُح لَك برمجيُة Small Basic  تعديَل خ�شائ�ِص الخطِّ الذي تقوُم بر�شمِه،مثُل: )تغييِر اللوِن، اأِو 
مِك(. وُت�شتخدُم خا�شّيُة لوِن القلِم )PenColor Property( لتغييِر لوِن الخطِّ اإلى اللوِن الذي  ال�شُّ
ترغُب فيه؛ حيُث يكوُن اللوُن الفترا�شيُّ هَو الأ�شوُد، وت�شتطيُع ال�شتعانَة بال�شكِل )2-27(؛ اأّما 

.)PenWidth Propery ( فيتُم تغييُره با�شتخداِم خا�شّيِة عر�ِص القلِم ، �ُشْمُك الخطِّ

مثال )2(

في  الر�شِم  خطِّ  �ُشمِك  تغييُر  تمَّ   )2( المثاِل  في 
التعليمِة الأولى  اإلى )10(، وتغييُر لوِن خطِّ الر�شِم 
َم  اإلى اللوِن الأخ�شِر في التعليمِة الثانيِة، واأخيًرا، ُر�شِ
نتيجَة  انظْر  الثالثِة.  التعليمِة  في  الم�شتقيُم  الخطُّ 

التنفيِذ في ال�شكِل )29-2(.

ال�شكُل )2-29(: تغييُر خ�شائ�ِص الخطِّ الم�شتقيِم.       
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ن�شاط )2-30(: تغييُر خ�سائ�ِص الخطِّ الم�ستقيِم في نافذِة الر�سوماِت.

  بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، قْم بما ياأتي:
  1- اأدخِل البرنامَج الآتي: 

ِذ البرنامَج، لحْظ نتيجَة البرنامِج، وناق�ْشها مَع زمالِئَك في المجموعِة.   2- نفِّ

5- ر�سُم الأ�سكاِل الهند�سيِّة وتعبئتُها.     
عنِد البدِء بر�شِم الأ�شكاِل الهند�شيِة، يمكُن ر�شُم ال�شكِل بحدودِه الخارجّيِة فقْط، مْن دوِن تعبئتِه،  
 .)Brush( ٍد با�شتخداِم اأداِة الفر�شاِة وذلَك با�شتخداِم اأداِة القلِم  )Pen(، اأْو بتعبئتِه بلوٍن محدَّ
الر�شوماِت )GraphicsWindow(، وبها  يوفُرها كائُن  التي  الإجراءاِت  العديُد مَن  وهناك 

تر�شُم الأ�شكاَل الهند�شّيَة المفرغَة والمعباأَة، ومنها:
َد نوَع الم�شتطيِل  اأ  - اإجراُء ر�سِم الم�ستطيِل:اإذا اأردت اأْن تر�شَم م�شتطياًل، فعليَك بدايًة اأْن تحدِّ
ٍغ، ف�شت�شتخدُم- عندئٍذ- اإجراَء  الذي تنوي ر�شَمه، فاإذا رغبَت في ر�ْشم م�شتطيٍل ُمفرَّ
تر�شَم  اأْن  اأردَت  واإْن   ،)DrawRectangle Operation( ِغ  المفرَّ الم�شَتطيِل  ر�شم 
 FillRectangle(  

ِ
المعبَّاأ الم�شتطيِل  ر�شم  اإجراَء  ت�شتخدَم  اأْن  فعليَك  معبَّاأً،  م�شتطياًل 

.)Operation

مثال )3( 
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 ،)DrawRectangle( خا�شيِة  با�شتخداِم  الأوُل  ُير�شُم  م�شتطيالن،  �شُير�شُم   )3( المثاِل  في 
عنُه  )FillRectangle(، و�شينتُج  با�شتخداِم خا�شيِة  الثاني  وُير�شُم  عنُه م�شتطيٌل مفرٌغ،  و�شينتُج 
قماِن الأّولن لتحديِد المحوريِن:  م�شتطيٌل معبَّاأٌ بلوٍن، ويلزُمَك اأربعُة اأرقاٍم لر�شِم م�شتطيٍل؛  فالرَّ
، لإحداثياِت الزاويِة الي�شرى العلويِة للم�شتطيِل، والرقُم الثالُث لتحديِد عر�ِص  ، وال�شاديِّ ال�شينيِّ

ا الرقُم الرابُع فهَو لتحديِد ارتفاِع الم�شتطيِل.  الم�شتطيِل؛ واأَمَّ

يبيُن  ال�شكُل )2-30( ناتَج تنفيِذ البرنامِج ال�شابِق ) مثال 3( في نافذِة الر�شوماِت.

ٍغ، وم�شتطيٍل معباأً ال�شكُل )2-30(: ر�شُم م�شتطيٍل مفرَّ

 ت�شتطيُع تغييَر خ�شائ�ِص اللوِن للقلِم والفر�شاِة الم�شتخدميِن في ر�شِم الم�شتطيِل، وذلَك با�شتخداِم 
 ،)BrushColor( ِغ، وخا�شيَِّة خا�شّيِة )PenColor(، التي يجُب اأْن ت�شبَق ر�شَم الم�شتطيِل المفرَّ

التي يجُب اأْن ت�شبَق جملَة ر�شِم الم�شتطيِل المعبَّاأَ.
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ن�شاط )2-31(: ر�سُم م�ستطيٍل.

   1- اأدِخِل البرنامَج الآتي: 

2- نّفِذ البرنامَج، ولحْظ نتيجَة التنفيِذ.
3- في التعليمِة الأولى ا�شتبدْل كلمَة   Red  بالجملِة الآتيِة: 

GraphicsWindow.GetRandomColor ) (      
       وفي التعليمِة الثالثِة ا�شتبدْل كلمَة  Green  بالجملِة الآتيِة:

GraphicsWindow.GetRandomColor )  (      
4- نّفِذ البرنامَج بعَد التبديِل اأكثَر مْن مرٍة، ولحِظ الألواَن في كلِّ مرٍة.

5- ما وظيفُة )  (  GetRandomColor؟

  ن�شاط )2-32(: ر�سُم مربٍع
  بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، 

1- اكتِب التعليماِت الالزمَة لر�شِم مربٍع مفرٍغ، واآخَر معبَّاأً با�شتخداِم خا�شيَِّة 
.DrawRectangle      

2- ما الإحداثياُت الخا�شُة بر�شِم مربٍع، والتي تختلُف عِن الم�شتطيِل؟
3- نّفِذ التعليماِت، وتاأكْد مَن النتيجِة.

باإحداثّياتِه،  الم�شتطيِل  ي�شبُه ر�شَم  بي�شاويٍّ  اإنَّ ر�شَم �شكٍل   : البي�ساويِّ ال�سكِل  اإجراُء ر�سِم  ب- 
البي�شاويِّ  ال�شكِل  ر�شِم  اإجراَء  �شت�شتخدُم  اأنَك  اإِّل  الر�شِم،  قبَل  اللوِن  خا�شيَِّة  وتحديِد 
المعبَّاأً  البي�شاويِّ  ال�شكِل  ر�شِم  واإجراَء   ،)DrawEllipse Operation( المفرِغ 

.)FillEllipse Operation(

1  GraphicsWindow.PenColor = " Red "
2  GraphicsWindow.DrawRectangle (20, 20, 300, 60)
3  GraphicsWindow.PenColor = " Green " 
4  GraphicsWindow.FillRectangle (60, 100, 300, 60)
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مثال)4( 

 �شتكوُن نتيجُة تنفيِذ البرنامِج ال�شابق في نافذِة الر�شوماِت كما في ال�شكِل )31-2(.

. ال�شكُل )2-31(: ر�شُم ال�شكِل البي�شاويِّ
ن�شاط )2-33(: ر�سُم دائرٍة.

، وبالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك،     ُتعدُّ الدائرُة حالًة خا�شًة من ال�شكِل البي�شاويِّ
     قْم بما ياأتي:

1- عّدْل على البرنامِج الموجوِد في المثاِل )4(؛ لر�شِم دوائَر بدًل مَن الأ�شكاِل البي�شاوّيِة. 
2- نفِذ البرنامَج، ولحِظ النتيجَة.

1  GraphicsWindow.PenColor = " Red "
2  GraphicsWindow.DrawEllipse (20, 20, 300, 60)
3  GraphicsWindow.BrushColor = " Green " 
4  GraphicsWindow.FillEllipse (60, 100, 300, 60)
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1-  با�شتخداِم جزِء الم�شاعدِة، جّرْب ر�شَم مثلٍث، واكت�شِف الإحداثياِت الالزِم توافُرها لر�شِمه 
مْن خالِل اإجراِء )DrawTriangle(، ثمَّ ار�شْم مثلًثا معباأً باللوِن الأحمِر، مت�شاوي ال�شاقيِن، 

مْن خالِل اإجراِء )FillTriangle(، كما في ال�شكل الآتي:

2- ما الإحداثّياُت  التي تلزُم لر�شِم مثلٍث؟

      توفُر برمجّيُة )Small Basic(  كائنًا ُي�شمى كائَن ال�شلحفاِة )Turtle Object(، ي�شتخدُم 
لإن�شاِء الر�شوماِت المختلفِة، فما كائُن ال�شلحفاِة؟ ولماذا �شمَي بهذا ال�شِم؟ وما الفرُق بيَنُه وبيَن 

ُه واإجراءاُتُه؟  كائِن نافذِة الر�شوماِت في ر�شِم الأ�شكاِل؟ وما  خ�شائ�شُ

)Turtle Object( 1-  نافذُة الُمخرجاِت لكائِن ال�سلحفاِة
 )Turtle Object( تت�شُف نافذُة المخرجاِت لكائِن ال�شلحفاِة
التي  الأوامِر  تنفيِذ  �شيَر  يرى  الم�شتخدَم  لأنَّ  والقوِة؛  بالمرونِة 
ُيعطيها للحا�شوِب تعليمًة تلَو الأخرى، وذلك با�شتخداِم اأيقونٍة 
تظهُر و�شَط النافذِة، على �شكِل �شلحفاٍة، كما في ال�شكِل 
)2-32(، ويوجُهها الم�شتخدُم اإلى ما يريُد فعَلُه، فتنّفُذ الأَمَر 
ِم  اأماَمُه على �شا�شِة المخرجاِت؛ مما ُيعطيِه مرونًة عاليًة في التحكُّ

بالأوامِر، واإخراِج ال�شكِل الذي يرغُب فيه.

)Turtle Object ( ثانيًا: كائُن ال�سلحفاِة

َك جّرْب بنف�سِ
ر�سَم المثلِث

ال�شكُل )32-2(:
 اأيقونُة ال�شلحفاِة.
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والتعليمُة الآتيُة هَي الم�شوؤولُة عن اإِظهاِر نافذِة ُمخرجاِت كائِن ال�شلحفاِة:

وعنَد تنفيِذها �شتظهُر النافذُة، كما في ال�شكِل )33-2(:

ال�شكُل  )2-33(: نافذُة مخرجاِت كائِن ال�شلحفاِة.

التي   ،)GraphicsWindow( الر�شوماِت  كائِن  بنافذِة مخرجاِت  �شبيهٌة  بي�شاُء  نافذٌة  هَي 
النافذة،  �شلحفاٍة �شغيرٍة خ�شراَء في و�شِط  اأيقونِة  اأنَك تالحُظ ظهوَر  اإلَّ  �شابًقا،  بَك  مرْت 

راأ�ُشها اإلى الأعلى، ومْن هذا الموقِع تبداأُ ر�شَم ما تريُد خطوًة خطوًة.

)Turtle Object Operations ( 2- اإجراءاُت كائِن ال�سلحفاِة
ال�شلحفاِة م�شافًة،  اإجراُء الحركِة بتحريِك  يقوُم   :)Move Operation( اإجراُء الحركِة اأ   - 
التجاِه  في  م�شتقيٌم  يظهُر خٌط  ال�شلحفاِة  اأثناِء حركِة  مقداَرها،وفي  الُم�شتخِدُم  ُد  يحدِّ

الذي يوؤ�شُر اإليِه راأ�ُص ال�شلحفاِة، و�شيغُتُه العامُة على النحِو الآتي:

Turtle.Move )distance(

حيُث:
Move: اإجراٌء خا�ٌص بالكائِن Turtle، ويعني: تحرْك اإلى الأماِم. 

ُد مقداَر الحركِة التي تريُدها لل�شلحفاُة.  distance: قيمٌة عدديٌة تحدِّ

Turtle.Show ( )
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مثال )1( 

�شتتحرُك ال�شلحفاُة في هذا المثاِل اإلى الأماِم بمقداِر )100( بيك�شٍل، وفي اأثناِء حركِتها تر�شُم 
ا م�شتقيًما با�شتخداِم اأداِة القلِم )Pen(، انظِر ال�شكَل )34-2(. خطًّ

.)Move Operation( ناتُج  اإجراِء الحركِة :)ال�شكُل )2-34

عنَد ا�شتخداِم الكائِن Turtle، لي�َص من ال�شروريِّ كتابُة تعليمِة )Turtle.Show(، فبمجرِد اأن 
تكتَب اأيَة تعليمٍة برمجيٍة للكائِن Turtle، �شيتمُّ اإظهاُر النافذِة الخا�شِة بالكائِن تلقائيًّا.

ب- اإجراُء الدوراِن اإلى اليميِن )TurnRight Operation(: يقوُم اإجراُء الدوراِن اإلى اليميِن
        بتوجيِه ال�شلحفاِة اإلى اليميِن )90( درجًة. 

   مثال )2(

عنَد تنفيِذ التعليمِة ال�شابقِة �شتدوُر ال�شلحفاُة باتجاِه اليميِن بمقداِر )90( درجًة، كما في 
اليميِن كانْت في  اإلى  ال�شلحفاَة قبَل تنفيِذ تعليمِة الدوراِن  باأنَّ  ال�شكِل )2-35(، )علًما 

، اأْي اأنَّ الراأ�َص كاَن لالأعلى(. و�شِعها الفترا�شيِّ

Turtle.Move(100 )

Turtle.TurnRight()

ملحوظة



119

ال�شكُل )2-35(: اإجراُء الدوراِن اإلى اليميِن 90 درجًة. 

ال�شلحفاِة  بتوجيِه  الي�شاِر  اإلى  الدوراِن  اإجراُء  يقوم   :)TurnLeft( الي�ساِر  اإلى  الدوراِن  اإجراُء  جـ- 
نحَو الي�شاِر بمقداِر )90( درجًة .

  مثال)3(

        عنَد تنفيِذ التعليمِة ال�شابقِة �شتدوُر ال�شلحفاُة  باتجاِه  الي�شاِر بمقداِر )90( درجًة، كما في
        ال�شكِل )2-36(،  )علمًا باأنَّ ال�شلحفاَة قبَل تنفيِذ تعليمِة الدوراِن اإلى الي�شاِر كانْت في  

، اأْي اأنَّ الراأ�َص كاَن لالأعلى(.         و�شِعها الفترا�شيِّ
                   

ال�شكُل )2-36(: اإجراُء الدوراِن اإلى الي�شاِر 90 درجًة.  

Turtle.TurnLeft()
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ن�شاط )2-34(: تحريُك ال�سلحفاِة ودورانُها.

 بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نّفْذ ما ياأتي: 
1-  اأدخِل البرنامَج الآتي اإلى الحا�شوِب.

2- نفِذ البرنامَج. 
3- ما ناتُج التنفيِذ ؟

4- ا�شتبدْل اإجراَء TurnRight باإجراِء TurnLeft،  ثمَّ اأعْد تنفيَذ البرنامِج، ولحِظ 
       النتيجَة.

5- ما الفرُق بيَن ا�شتخداِم كائِن نافذِة الر�شوماِت، وكائِن ال�شلحفاِة في ر�شِم الأ�شكاِل؟

ال�شلحفاِة بمقداِر زاويٍة،  اإجراُء الدوراِن بتوجيِه  يقوُم   :)Turn Operation( اإجراُء الدوراِن د - 
ُدها الم�شتخدُم، و�شيغُتُه العامُة تكوُن على النحِو الآتي: يحدِّ

Turtle.Turn )angle(
حيُث:

Turn: الإجراُء الم�شوؤوُل عِن الدوراِن.

وقْد  بدوراِنها،  ال�شلحفاُة  �شتقوُم  التي  بالدرجاِت  الزاويِة  مقداَر  تمثُل  عددّيٌة  قيمٌة   :angle

تكوُن �شالبًة اأْو موجبًة، فاإْن كانْت موجبًة، ف�شتتجُه ال�شلحفاُة يميًنا، واإْن كانْت �شالبًة، ف�شتتجُه 
ال�شلحفاُة ي�شاًرا. 
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بمقداِر  الأولى  التعليمِة  في  اليميِن  اإلى  ال�شلحفاِة  دوراَن  ولحْظ   ،)37-2( ال�شكَل  انظِر 
الزاويَة  اأنَّ  الثانيِة بمقدار 60 درجًة، ولحْظ  الجملِة  الي�شاِر في  اإلى  60 درجًة، ودوراَنها 
ُكتبْت بال�شالِب في الجملِة الثانيِة؛ لتدوَر باتجاِه الي�شاِر، علًما باأنَّ ال�شلحفاَة كانْت في الو�شِع 

الفترا�شيِّ في الحالتيِن، قبَل تنفيِذ الجملتيِن، اأْي اأنَّ راأ�َص ال�شلحفاِة اإلى الأعلى.
       

.)Turn Operation( اإجراُء دوراِن ال�شلحفاِة :)ال�شكُل )2- 37

ه� -  اإجراُء )تحرْك اإلى( )MoveTo Operation (: يقوُم اإجراُء )تحرْك اإلى( بتحريِك ال�شلحفاِة
       اإلى اأيِّ موقٍع  يتمُّ تحديُد اإحداثياتِه على النافذِة، حيُث تغيُر ال�شلحفاُة اّتجاَه حركِتها ح�شَب

ا م�شتقيًما.       الإحداثّياِت المعطاِة لها، وفي اأثناِء حركِتها تر�شُم خطًّ
 و�شيغُته العامُة هَي:

Turtle.MoveTo )X.Y(

حيُث 
MoveTo: اإجراُء التحرِك اإلى نقطٍة معينٍة على نافذِة المخرجاِت الخا�شِة بكائِن ال�شلحفاِة.

X: الإحداثيُّ ال�شينيُّ المراُد التحرِك اإليِه. 
Y: الإحداثيُّ ال�شاديُّ المراُد التحرِك اإليِه. 
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مثال)4(

نافذِة  على   )200،150( الحداثياِت  ذاِت  النقطِة  باتجاه  ال�شلحفاُة  �شتدوُر  المثاِل  هذا  في 
في  مو�شٌح  هو  كما  م�شتقيًما،  ا  خطًّ �شتر�شُم  ِكها  تحرُّ اأثناِء  وفي  اإليها،  تتحرُك  ثمَّ  المخرجاِت، 

ال�شكِل )38-2(.

.)MoveTo Opertion( )ال�شكُل )2-38(: اإجراُء )تحرْك اإلى

3- التحكُم بتنقُِّل ال�سلحفاِة و�سرعِتها. 
اأ�شكاٍل  اإلى اآخَر لر�شِم  ِل ال�شلحفاِة مْن مكاٍن  Small Basic  التحكَم بتنقُّ تتيُح لَك برمجيُة 
منف�شلٍة، كما تتيُح لَك التحكَم ب�شرعِة ال�شلحفاِة، عندما تكوُن هناَك عنا�شُر كثيرٌة، تحتاُج 

ر�شَمها، وتريُد روؤيَة ناتِج التنفيِذ ب�شكٍل �شريٍع.
اأ   - التحكُم بتنقُِّل ال�سحلفاِة: في جميِع الإجراءاِت ال�شابقِة التي كانْت تتعلُق بحركِة ال�شلحفاِة، 
ا م�شتقيًما، وذلَك با�شتخداِم اأداِة القلِم  لحظَت اأنَّ ال�شلحفاَة في اأثناِء حركِتها تر�شُم خطًّ
)Pen(، ولكنَّ برمجيَة Small Basic  تتيُح لَك اأْن ترفَع القلَم عْن الر�شِم في اأثناِء حركِة 
اآخَر  مكاٍن  اإلى  مكاِنها  مْن  ال�شلحفاَة  تنقَل  اأْن  اإلى   - اأحياًنا   - تحتاُج  فقْد  ال�شلحفاِة، 
ا، وهذا لْن يحدَث اإّل با�شتخداِم اإجراِء )PenUp( ، الذي يعطي  مْن دوِن اأْن تر�شَم خطًّ
اإذا  اإّل  للر�شِم  ال�شلحفاُة  تعوَد  ولْن  كْت،  تحرَّ اإذا  الر�شِم  عْن  القلِم  برفِع  لل�شلحفاِة  اأمًرا 

Turtle.MoveTo(200,150)
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اأعطيْت اأمًرا بذلَك با�شتخداِم الأجراِء )PenDown(، وهَو الو�شُع الفترا�شيُّ للقلِم عنَد 
.Turtle ا�شتخداِم الكائِن

ال�شيغُة العامُة لرفِع القلِم عِن الر�شِم هَي:  

Turtle.PenUp ) (

ا ال�شيغُة العامُة لإنزاِل القلِم واإعادتِه لو�شِع الر�شِم فهَي: اأمَّ  

Turtle.PenDown ) (  
مثال )5(

طوُله  الحركِة،  اأثناِء  في  م�شتقيٍم،  خطٍّ  لر�شِم  الأماِم  اإلى  الحركِة  اأمُر  اأُعطَي   )5( المثاِل  في 
80 بك�شل )Pixel(  في التعليمِة الأولى، بينما   ُرفَع القلُم عِن الر�شِم با�شتخداِم اإجراِء رفع القلم 
)PenUp( في التعليمِة الثانيِة، ثمَّ  اأُعِطَي الحا�شوُب اأمًرا بالتحرِك لم�شافِة 50 بك�شل )Pixel( في 
التعليمِة الثالثِة، وهذِه الم�شافُة �شتتحرُكها ال�شلحفاُة مْن دوِن ر�شٍم؛ لأنَّ القلَم مرفوٌع عِن الر�شِم، 
اإنزاِل القلِم )PenDown(، وفي  اإنزاُل القلِم با�شتخداِم اإجراِء  وبعَد ذلَك تمَّ في التعليمِة الرابعِة 
التعليمِة الخام�شِة تحركِت ال�شلحفاُة م�شافَة 100 بك�شل )Pixel( مَع الر�شِم؛ لأنَّ القلَم تمَّ اإنزاُلُه، 

وال�شكُل )2-39( يو�شُح ذلَك.

ِك ال�شلحفاِة. ال�شكُل )2-39(: رفُع القلِم واإنزاُلُه في اأَثناِء تحرُّ
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ن�شاط)2-35( اإجراُء رفِع القلِم واإنزاِلِه . 

   بالتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، نّفْذ ما ياأتي: 
   1- تتبَِّع البرنامَج الآتي على الورِق، ما ناتُج التنفيِذ؟

2- ادخِل البرنامَج اإلى الحا�شوِب، وقارْنُه مَع ما ح�شلَت عليِه على الورِق.

ب- التحكُم ب�سرعِة ال�سلحفاِة: اإنَّ اإمكانّيَة التحكِم ب�شرعِة ال�شلحفاِة تتمُّ با�شتخداِم خا�شّيِة ال�شرعِة 
)Speed(، وال�شيغُة العامُة لخا�شّيِة ال�شرعِة هَي:

Turtle.Speed = SpeedValue

حيُث :
Speed: خا�شّيُة ال�شرعِة. 

ُد مقداَر �شرعِة ال�شلحفاِة في اأثناِء  SpeedValue: قيمٌة عدديٌة مح�شورٌة بيَن  )1(  و )10(، تحدِّ

الحركِة، حيُث اإنَّ الرقَم ) 1( هَو اأبطاأُ �شرعٍة لل�شلحفاِة، والرقُم )10( هَو الأ�شرُع.

مثال )6(

مقداَر  الأماِم  اإلى  ال�شلحفاُة  تحركِت  ثمَّ  بالقيمِة )8(،  ال�شلحفاِة  �شرعُة  دْت  ُحدِّ المثاِل  في هذا 
)100( خطوٍة مَع ر�شِم خطٍّ م�شتقيٍم.
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ن�شاط )2-36(: �سرعُة ال�سلحفاةِ 
   بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، نّفْذ ما ياأتي:

1- في المثاِل )6( غيِّْر قيمَة �شرعِة ال�شلحفاِة اإلى الرقم )10(.
ِذ البرنامَج.   2- نفِّ

3- ولحْظ �شرعَة  ال�شلحفاِة في اأثناِء الحركِة. 
4- غّيْر قيمَة �شرعِة ال�شلحفاِة اإلى الرقم )2(،  ونّفِذ البرنامَج، مَع مالحظِة �شرعِة حركِة 

      ال�شلحفاِة في اأثناِء الحركِة.
5- حاوْل تغييَر �شرعِة ال�شلحفاِة اإلى اأيِّ رقٍم اأ�شغَر مَن الرقِم  )1(، اأْو اأكبَر مَن الرقِم )10(،

       ثمَّ اأعْد تنفيَذ المثاِل. ماذا تالحُظ؟
6- براأِيَك، ما الفائدُة مْن تغييِر �شرعِة ال�شلحفاِة؟
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أسئلُة الفصِل

1- ما الهدُف مْن كائِن نافذِة الر�شوماِت GraphicsWindow؟
2- تاأمِل الجملَة البرمجيََّة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها:

اأ   - ما الإجراُء الم�شتخدُم في الجملِة؟ وما هدُفه؟
ب- اإلَم  ترمُز الأرقاُم الموجودُة في الجملِة البرمجيِة؟

ٌغ اأم معباأٌ؟ وكيَف يتمُّ تحديُد ذلَك؟ جـ- هِل ال�شكُل الناتُج عنَد تنفيِذ الجملِة البرمجّيِة مفرَّ
، اإحداثّياُت بدايتِه  3- اكتِب التعليمَة البرمجّيَة الالزمَة لر�شِم خطٍّ م�شتقيٍم اأفقيٍّ

       )100، 150(، ويبلُغ طولُه )300(.
ْذُه على  4- اكتْب برنامًجا، با�شتخداِم برمجّيِة )Small Basic(، لر�شِم ال�شكِل الآتي، ثمَّ نفِّ

جهاِز الحا�شوِب.

5- ما الفرُق بيَن ا�شتخداِم كائِن  نافذِة الر�شوماِت )GraphicsWindow Object(، وكائِن 
ال�شلحفاِة )Turtle Object( في ر�شِم الأ�شكاِل؟

GraphicsWindow.DrawRectangle(40,50,100,200)
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6- تاأمِل البرنامَج الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:

     اأ  - اأيَن تقُع اإحداثّياُت النقطِة )0.0(، التي  ُنِقلِت ال�شلحفاُة اإليها في التعليمِة الثانيِة؟
    ب-  ما الفرُق بيَن اإِجراِء )Move(،  واإجراِء )MoveTo(؟

    جـ- ما مقداُر الزاويِة التي �شتدوُرها ال�شلحفاُة في التعليمِة الثامنِة با�شتخداِم الإجراِء  
             TurnLeft؟

      د - اإلى اأيِّ اتجاٍه �شتدوُر ال�شلحفاُة اإذا كانْت قيمُة الزاويِة �شالبًة، كما في التعليمِة ال�شاد�شِة؟
     هـ- كْم تبلُغ �شرعُة ال�شلحفاِة في البرنامِج اأعالُه؟
     و - ما اأق�شى �شرعٍة يمكُن اأْن تاأخَذها ال�شلحفاُة؟

7- ار�شِم الأ�شكاَل الآتيَة با�شتخداِم كائِن ال�شلحفاِة :
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 ُمتعَة البرمجِة

ا�شتطاَع الكثيروَن مَن المبتدئيَن كتابَة مقاطَع برمجيٍة مليئٍة بالمتعِة والألواِن والحركِة، من 
خالِل كتابِة تعليماٍت برمجيٍة ب�شيطٍة، با�شتخداِم برمجيِة Small Basic، وبعَد اأْن اأ�شبحْت 
بيئُة العمِل مَع البرمجّيِة ماألوفًة لَك، فاإّنَك ت�شتطيُع اأْن تكمَل ما بداأُه الآخروَن، وتنتَج الأ�شكاَل 

والر�شوماِت الخا�شَة بَك، وقْد تكوُن بدايًة لم�شروٍع  قْد يخطُر في باِلَك.
َك:  اإليَك هذِه المقاطُع البرمجيَُّة، وناتُج تنفيِذها، حاوْل تجريَبها بنف�شِ

المقطُع البرمجيُّ األوُل

َك جّرْب بنف�سِ
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المقطُع البرمجيُّ الثاني

المقطُع البرمجيُّ الثالُث
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المقطُع البرمجيُّ الرابُع

المقطُع البرمجيُّ الخامُس
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المقطُع البرمجيُّ السادُس

المقطُع البرمجيُّ السابُع
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المقطُع البرمجيُّ الثامُن
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المقطُع البرمجيُّ التاسُع
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1  - �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة:
)1( كتابُة مجموعٍة مَن الخطواِت المت�شل�شِة، والوا�شحِة، والمنطقيِة، للو�شوِل اإلى حلِّ 

        م�شاألٍة معينٍة - هَي  اإحدى خطواِت حلِّ الم�شاألِة :
ب- ر�شُم مخطِط �شيِر عملياٍت                   اأ  - التوثيقُ    

د- تحليُل الم�شاألِة.                 جـ- كتابُة خوارزمّيٍة   
ُل المكتوَب باإحدى لغاِت البرمجِة عاليِة الم�شتوى اإلى لغِة الآلِة:        )2(  يحوِّ

Small Basic -اأ -  لغُة التجميِع      ب- المترجُم     جـ- جافا    د               
       )3(  لغاُت ال�شتعالِم مثاٌل على لغاِت الجيِل:

                اأ  - الأوِل           ب- الثاني                 جـ- الثالِث                 د- الرابعِ 
       )4(  ت�شتطيُع ن�شَر اأيِّ برنامٍج اأن�شاأَتُه با�شتخداِم برمجيِة Small Basic، عْن طريِق اأيقونِة:

)Import(  ب- ا�شتيراد            )Graduate ( اأ  - ترقية                
)Save As( د- حفظ با�شم                   )Publish (جـ- ن�شر               

       )5(  ترمُز الأيقونُة              اإلى:
                اأ  - خا�شّية             ب- اإجراء            جـ- كائن                د- جملٍة برمجّية

       )6(  يتمُّ طباعُة ن�صٍّ اأْو رقٍم على �شا�شِة المخرجاِت نافذِة الن�صِّ TextWindow با�شتخداِم 
              الإجراِء:

Write  -د         ReadNumber  -جـ           Title  -ب               Read -  اأ              
: Small Basic 7(  ناتُج تنفيِذ التعبيِر الح�شابيِّ الآتي: 10 - 2 / 4 + 6،والمكتوِب بلغِة(       

د  -  5 -   جـ-    5    ب-   2                  اأ  - 2 -    
:  Small Basic في برمجّيِة GraphicsWindow ُّ8(  ُيَعد(       

د- كائن ب- خا�شية    جـ- كلمة ِمفتاحّية                     اأ - اإجراء  
       )9(  اإجراٌء يقوُم بح�شاِب القيمِة المطلقِة لقيمٍة عدديٍة هَو:

Pi -د   SquareRoot -جـ        Power  -ب          Abs  - اأ              

ُِ
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        )10(  ت�شتطيُع التحكَم برفِع القلِم عِن الر�شِم في نافذِة ال�شلحفاِة مْن خالِل الإجراِء: 
PenUp -د     Pencolor -جـ     Pen -ب   PenDown - اأ                   

 2- اكتِب التعليماِت البرمجّيَة الالزمَة لطباعِة المخرجاِت الآتيِة:
        اأ  -

        ب- 
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:Small Basic 3-  اإلَم  ترمُز كلُّ واحدٍة مَن الأيقوناِت الآتيِة في لغِة

معناها        الأيقونة    

4- اذكِر ا�شَم الإجراِء الذي يقوُم بالوظائِف الآتيِة، وا�شَم الكائِن الخا�صِّ بكلِّ اإجراٍء.

جراِء      ا�شُم الكائِن الخا�صِّ                              الوظيفُة                              ا�شُم الإ
جراِء                           بالإ

تحريُك ال�شلحفاِة بمقداِر م�شافٍة يحدُدها
 الم�شتخدُم.

طباعُة مخرجاٍت ن�شّيٍة اأْو رقميٍة، مَع عدِم نزوِل
 موؤ�شِر الطباعِة اإلى ال�شطِر التالي.

.)Pen( تغييُر �ُشْمِك خطِّ الر�شِم للقلِم

ر�شُم م�شتطيٍل معبَّاأً. 
ح�شاُب القيمِة المطلقِة لقيمٍة عدديٍة .

رفُع القلِم )Pen( عِن الر�شِم.
قراءُة رقٍم مْن �شا�شِة مخرجاٍت.
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تقويٌم ذاتيٌّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

    

َك ذاتيًّا بتعبئةِ  قائمِة الر�شِد الآتيِة: ْم نف�شَ اعتماًدا على ما در�شَتُه في هذِه الوحدِة، قوِّ
  الرقم                            المهارُة         درجة الإتقان

                نعم      ل
ُد خطواِت حلِّ الم�شكلِة.       اأعدِّ

.)Algorithm( ُف الخوارزمّيَة       اأعرِّ
.)Pseudocode( اكتُب خوارزمّيًة بالطريقِة �شبِه الرمزيِة               

                اأميُِّز بيَن اأ�شكاِل مخططاِت �شيِر العملياِت ورموِزها.
. َط �شيِر عملياٍت تتابعيٍّ       اأر�شُم مخطَّ

ُف البرنامَج.       اأعرِّ
ُح اأجياَل لغاِت البرمجِة  ح�شَب تطوِرها.        اأو�شّ

      اأ�شّغُل برمجيَة SmallBasic، واأذكُر اأجزاءها الرئي�شَة.

ُف الكائَن.       اأعرِّ
       اأمّيُز بيَن الإجراِء والخا�شّيِة.

      اأكتُب جملًة برمجّيًة واأنفُذها.
      اأ�شتخدُم كائَن نافِذِة الن�صِّ )TextWindow( في كتابِة البرنامِج.

.Small Basic ُد المتغيراِت المقبولَة في برمجيِة       اأحدِّ
                اأجُد ناتج تعبيٍرح�شابيٍّ ح�شَب قواعِد الأولويِّة ال�شحيحِة.

      اأكتُب جملَةَ تعييٍن ح�شَب ال�شيغِة العامِة ال�شحيحِة.
      اأ�شتخدُم كائَن الح�شاِب )Math Object( في كتابِة البرامِج.

      اأ�شتخدُم كائَن الر�شوماِت )GraphicsWindow( ب�شكٍل �شحيٍح.
   18       اأ�شتخدُم الكائَن )Turtle Object( لر�شِم الأ�شكاِل المختلفِة.
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  َمسرُد المصطلحاِت

الخ�سو�سيّة: هَي اأْن ُتتاَح لكلِّ �شخ�ٍص القدرُة على الحتفاِظ بالمعلومات الخا�شِة بِه والتحكِم

بها،والإحاطِة بالمعلوماِت التي يمكُن الك�شُف عنها، وتلَك التي يمكُن منُعها، وكذلَك القدرُة 
اأْو  ال�شماِح لبع�ِص الأ�شخا�ِص بالطالِع على هذِه المعلوماِت والتعامِل معها،  على التحكِم في 

عدِم ال�شماِح لهْم بذلَك.
قْد  الإنتاِج والتطويِر وال�شيانِة، والتي  الم�شتخدمُة في  الفنيُة  المعلوماُت  التقنيُة: وهَي  المعلوماُت 

يقوُم العاملوَن عليها بتوثيِقها، ول بدَّ مَن اّتباِع اإجراءاٍت اأَمنيٍة للحفاِظ عليها.
برامُج Cookies: هَي ملفاٌت ن�شيٌَّة، تحتوي على معلوماٍت مخت�شرٍة، تو�شُع في جهاِز الم�شتخدِم 

مْن ِقَبِل موقِع الويب، بحيُث يتمُّ ا�شترجاُعها عنَد زيارِة الم�شتخدِم لهذا الموقِع مرًة ثانيًة.
المفاتيِح،  للوحِة  الم�شتخدِم  �شغِط  بتتبُِّع  تقوُم  برامُج   :Key Loggers المفاتيِح  �سغِط  تتبُِّع  برامُج 

والح�شوِل على كلماِت المروِر، والحتفاِظ بها، مما ُيتيُح للمخترقيَن معرفَتها.
العقُل مِن  ينتُجها  التي  التي ُتمنُح مقابَل الإبداعاِت والبتكاراِت،  الُملكيّة الفكريّة: هَي الحقوُق 

اختراعاٍت، وم�شنفاٍت اأدبيٍة وفنيٍة، ومْن رموٍز واأ�شماٍء و�شوٍر وت�شاميَم.
بطاقُة التذكيِر: بطاقٌة ُيكتُب فيها قائمٌة ت�شمُل خم�َص م�شكالٍت، ت�شبُب اإدماَن الإنترنِت، في مقابِل 

قائمٍة موازيٍة تحتوي علىخم�ِص فوائَد، تتحقُق اإذا قلَّ ا�شتخدام الإنترنت، وتل�شُق على ال�شا�شِة 
مَن الأعلى.

والروؤيِة  وال�شداِع،  العيِن،  تعِب  اإلى:  توؤدي  العيَن،  ُت�شيُب  م�شكلٌة  الحا�سوبيُّة:  الروؤيُة   

�شِة، وارتفاِع �شغِط العيِن. المزدوجِة،وال�شور الم�شوَّ
الجريمُة الإلكترونيُّة: هَي ن�شاٌط غيُر م�شروٍع موجٌه لن�شِخ اأْو تغييِر اأْو حذِف المعلوماِت المخزنِة 

داخَل الحوا�شيِب اأِو الو�شوِل اإليها.
بالتحقيِق والمتابعِة  ، تقوُم  البحِث الجنائيِّ تابعٌة لإدارِة  وحدُة مكافحِة الجرائِم الإلكترونيِة: وحدٌة 

في جرائِم تكنولوجيا المعلوماِت والت�شالِت والإنترنت، واأيِة جرائَم اأخرى يكوُن للحا�شوِب 
دوٌر فيها.
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: هَو اأيُّ تركيٍب اأْو تن�شيٍق للخطوِط، ُي�شفي على المنَتِج رونًقا، اأو يك�شُبُه �شكًل  الر�سُم ال�سناعّيُ

ا، �شواٌء تمَّ ذلَك با�شتخداِم الآلِة اأْم بطريقٍة يدويٍة، بما في ذلَك ت�شاميُم المن�شوجاِت. خا�شًّ
لواٍن اأْم لْم يرتبْط، وُيعطي مظهًرا  : هَو كلُّ �شكلٍّ مج�شٍم، �شواٌء ارتبَط بخطوٍط اأْو اأَ النموذُج ال�سناعيُّ

ْو حرفيٍَّة. ا، يمكُن ا�شتخداُمُه لأَغرا�ٍص �شنَّاعيٍة اأَ خا�شًّ
دٍة، اأْو  ُد من�شاأَ منَتٍج ببلٍد معيٍن، اأو بمنطقٍة ُمحدَّ : هَي الإ�شارُة اأو العالمُة التي ُتحدِّ الموؤ�سُر الجغرافيُّ

ُه الأخرى مرتبطًة  بموقٍع معروٍف مْن اأرا�شيِه، وُي�شترُط اأَْن تكوَن نوعّيُة المنتِج و�شهرُتُه وخ�شائ�شُ
ب�شورٍة اأ�شا�شيٍة بذلَك المن�شاأَ.

بالوثائِق  مدعوًما  ت�شغيلِه،  واإجراءاِت  واأجزائِه،  واأهدافِه،  للبرنامِج،  كتابٌي  و�شٌف  التوثيُق: 

والم�شتنداِت والر�شوِم الإي�شاحّيِة.
الطريقُة �سبُه الرمزيِة )Pseudocode (: كتابُة خطواٍت مرقمٍة، باأ�شلوٍب منطقيٍّ مت�شل�شٍل ووا�شٍح، 

. با�شتخداِم لغِة الإن�شاِن، بالإ�شافِة اإلى التعابيِر والرموِز الجبريَِّة الماألوفِة لو�شِف خطواِت الحلِّ
مخطُط �سيِر العملياِت )FlowChart(: تمثيٌل بالر�شِم لخطواِت الخوارزمّيِة، با�شتخداِم اأ�شكاٍل

هند�شيٍة متعاَرٍف عليها، حيُث اإنَّ كلَّ �شكٍل ُي�شتخدُم للدللِة على خطوٍة معينٍة.
الأخطاُء المنطقيَُّة )Logical errors(: هَي الأخطاُء التي ي�شعُب اكت�شاُفها؛ حيُث يعتمُد اكت�شاُفها 

. ِل المنطقيِّ لخطواِت الحلِّ على الت�شل�شُ
مَعُه،  الحا�شوِب، والتفاعِل  مَع  للتخاطِب  لغٌة  هَي   :)programming languages( البرمجِة لغُة 

والطلِب منُه اإنجاَز عمٍل معيٍَّن.
البدائيُة التي ُوجدْت في بداياِت ا�شتخداِم جهاِز  اللغُة  Machine Language( : هَي  لغُة الآلِة ) 

الحا�شوِب،والُمعبَُّر عنها بالنظاِم الثنائيِّ )1،0 (.
لغٌة متدنيُة الم�ستوى )Low Level Language(: هَي لغُة البرمجِة البعيدُة عْن فهِم الإن�شاِن، والقريبُة 

مْن طريقِة عمِل الحا�شوِب.
لغٌة عاليُة الم�ستوى )High Level Language(: هَي لغُة البرمجِة القريبُة مْن لغِة الإن�شاِن، والبعيدُة 

عْن طريقِة عمِل الحا�شوِب.
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عاليِة  البرمجِة  لغاِت  باإحدى  المكتوَب  البرنامَج  ُل  يحوِّ برنامٌج  هَو   :)Compiler( المترجُم 

الم�شتوى اإلى برنامٍج بلغِة الآلِة.
والذي   ،Small Basic برمجّيِة  �شا�شِة  مْن  الأيمُن  الجزُء  هَو   :)Help Panel  ( الم�ساعدِة  جزُء 

تظهُر فيِه تعليماٌت، ت�شاعُدَك على كتابِة الجمِل البرمجّيِة؛ حيُث تبّيُن لَك ال�شيغَة العامَة، وقواعَد 
العملياِت ومهاَمها، وتبّيُن خ�شائ�َص تلَك الجمِل واأحداَثها.

البرمجُة كائنيُّة التوجِه )Object - Oriented Programming(: هَو نمٌط برمجيٌّ متقدٌم، يتمُّ فيِه 

.)Objects( بناُء البرنامِج با�شتخداِم ما ُي�شمى بالكائناِت
دٌة مَن ال�شفاِت )Properties(، يتمُّ تعديُلها  الكائناُت )Objects(:  هَي عنا�شُر لها مجموعٌة محدَّ

التي   )Methods( الإجراءاِت  مَن  ت�شميَمُه، ومجموعٌة  يريُد  ما  مَع  لتتما�شى  المبرمِج؛  ِقَبِل  مْن 
تمثُِّل �شلوكاٍت واأوامَر خا�شًة بذلَك الكائِن.

حيُث  ب�شرعٍة،  البرنامِج  طباعِة  على  ت�شاعُد  خا�شيٌَّة   :)Intellisense   ( الذكيِّ  �ِص  التح�سُّ خا�سيُة 

تظهُر �شا�شٌة �شغيرٌة في اأثناِء طباعِة البرنامِج، تحتوي العديَد مَن القتراحاِت، مْن خالِل تح�ش�ِص 
مْن  بدًل  الوقِت  منها، وتوفيُر  ليتمَّ الختياُر  تمْت طباعُتها؛  التي  الكلماِت  مَن  الأولى  الأحرِف 

طباعِة الكلمِة كاملًة با�شتخداِم لوحِة المفاتيِح.
 Small  هَي مجموعٌة مَن ال�شفاِت التي يمتلُكها الكائُن في برمجيِة :)Properties ( الخ�سائ�ُص

Basic ،كاللوِن اأِو الطوِل اأو العنواِن، يتمُّ تعديُلها مْن ِقَبِل المبرمِج؛ لتتما�شى مَع ما يريُد ت�شميَمُه.

الإجراءاُت )  Methods(: هَي مجموعٌة مَن العملياِت اأِو الأوامِر التي يمتلُكها الكائُن، وهَي

ُد �شلوَكه في اأثناِء تنفيِذ البرنامِج. التي تحدِّ





تمَّ بحمد اهلل تعالى
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