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اإن ثورة المعلومات وتطورات التقنية بجميع اأ�شكالها واأنواعها واأحجامها م�شتمرة في النمو الكمي والكيفي الأمر الذي 
يدعونا لم�شايرة ومواكبة هذا التطور للدخول في المناف�شة العالمية في �شتى �شورها وتحقيق الم�شتوى الأمثل في توظيف 
التقنية ل�شناعة المجتمع المعلوماتي والمعرفي. ومن المعلوم اليوم اأن التقنية الحديثة وو�شائلها في مختلف المجالت تتطور 
ب�شكل مذهل ومت�شارع مما قاد وزارة التعليم لتباع ا�شتراتيجية تطوير نوعية من اأجل مواكبة ذلك التطور العلمي والتقني 

المطرد في �شتى المجالت ل�شيما في مجال تطوير مناهج الحا�شب والتقنية.
ومن هذا المنطلق فاإن وزارة التعليم و�شركة تطوير للخدمات التعليمية با�شت�شرافهما للم�شتقبل قد اأخذتا بزمام المبادرة 
واأنواعها في الميدان التربوي ل �شيما في مجال الحا�شب والتقنية وعلومهما والتجديدات  التقنية ب�شتى �شورها  في توطين 
العالمية الحديثة التى ينبغى الأخذ بها للرفع من كفاءة المادة وتدري�شها، ولأهمية تمكين الن�ضء من ا�شتيعاب الحقائق العلمية 
والمهارات العملية التقنية المتقدمة ولمواكبة التطور العالمي الحا�شل في مجال الحا�شب وعلومه  وطرق تدري�شه وما ي�شاحب 

ذلك من تطور في تقنية المعلومات وتطبيقاتها.
ويت�شق مع  بما يتالءم  الثانوية  بالمرحلة  الحا�شب  والتقنيين على تطوير مناهج  التربويين  الخبراء  وقد قام فريق من 
التربوية في مجال ت�شميم  التوجهات  اأحدث  وعلومه مراعًيا  الحا�شب  التقنية في مجال  والم�شتجدات  العالمية  التوجهات 

واإعداد وبناء المنهج لتحقيق الأهداف الآتية:

11 تاأهيل الطالب بالمهارات والقدرات العملية التي ت�شهل دخول �شوق العمل مبا�شرة عقب المرحلة الثانوية. 
ال�شائدة عالميا بما يمكن طالب  المتخ�ش�شة وللنظم والبرمجيات  لعلوم وهند�شة الحا�شب  المعرفية  بناء الجوانب   22

الثانوية من مواكبة التقدم العلمي وا�شتكمال درا�شته الجامعية بنجاح.
33 اكت�شاب مهارات لتوظيف تقنية الحا�شب والمعلومات في التعليم الذاتي وبناء الم�شاريع للمجالت العلمية والإن�شانية 

بالمرحلة الثانوية.
44 الح�شول على المعارف والتدريب الكافي بما يتيح للطالب بناء قدراته للح�شول على �شهادات قيا�شية عالمية. 

بالمجتمع  التنمية  تحقيق  في  والم�شاركة  الجتماعي  للتوا�شل  المعلومات  تقنية  ا�شتخدام  وقــدرات  مهارات  تعزيز   55
ال�شعودي. 

66 تعزيز وتطوير المعارف والمهارات العلمية وال�شلوكية وقدرات ا�شتخدام الحا�شب كاأداة اإنتاجية في المراحل التعليمية 
قبل الثانوية. 

 ومن نافلة القول اإنه ينبغي على المعلم والمعلمة تفعيل م�شاركة الطالب في معمل الحا�شب من خالل ابتكار الم�شاريع 
والتدريبات  التقنية  للم�شروعات  ق�شًما  المطورة  الحا�شب  والتعلم حيث تحوي مناهج  التعليم  وتوظيفها في عمليتي  التقنية 
العملية على ا�شتخدام بع�ض برمجيات الحا�شب وتطبيقاته المختلفة في مجالت عديدة، وهذه التدريبات والم�شروعات تظل 
محدودة في عددها وتنوعها، ولذا نن�شحك اأخي الطالب باأن ل تكتفي بها، واأن تحاول بنف�شك اكت�شاب المزيد من المهارات 
والقدرات التقنية في التعامل مع جهاز الحا�شب، وذلك باأن تخ�ش�ض وقتًا من ن�شاطك للتدريب على هذه التقنية التى ُتعد 
اليوم مفتاح الع�شر المعلوماتي والمعرفي، واأن تحاول اأي�شا تطويع التقنية ب�شتى �شورها كو�شيلة تعليمية للمقررات الدرا�شية 

الأخرى. 

واهلل تعالى الموفق لكل خير،،



الوحدة األولى: المصادر الحرةالوحدة األولى: المصادر الحرة
مقدمة  .............................................................................................................................. ص 11  )1-1(
املفهوم  .............................................................................................................................. ص 11  )2-1(
رخص املصادر املغلقة ............................................................................................................ ص 12  )3-1(

رخص املصادر احلرة ................................................................................................................ ص 13      )4-1(
مزايا املصادر احلرة .................................................................................................................. ص 14  )5-1(
عوائد استخدام املصادر احلرة ................................................................................................... ص 14  )6-1(
حقوق الطبع والنشر  ............................................................................................................ ص 15  )7-1(
االنتحال العلمي  .................................................................................................................. ص 16  )8-1(
              مشــروع الوحدة  ................................................................................................................. ص 17
              خارطة الوحدة ...................................................................................................................... ص 18
              دليل الدراسة ....................................................................................................................... ص 19
              تـمريـنــات ......................................................................................................................... ص 20 
              اختبــار  ............................................................................................................................. ص 21

الوحدة الثانية: الوسائط المتعددةالوحدة الثانية: الوسائط المتعددة
مقدمة .............................................................................................................................. ص  25  )1-2(
مفهوم الوسائط املتعددة .....................................................................................................  ص 25  )2-2(
أهمية الوسائط املتعددة ......................................................................................................  ص 25  )3-2(

مكونات الوسائط املتعددة  ...................................................................................................  ص 26      )4-2(
مجاالت استخدام الوسائط املتعددة  ......................................................................................  ص 28  )5-2(
مراحل إنتاج الوسائط املتعددة  ..............................................................................................  ص 30  )6-2(
بعض البرمجيات املستخدمة في إنشاء وحترير ملفات الوسائط املتعددة  ......................................  ص 31  )7-2(
              مشــروع الوحدة  ...............................................................................................................  ص 32
              خارطة الوحدة  ..................................................................................................................  ص 33
              دليل الدراسة  ...................................................................................................................  ص 34
              تـمريـنــات  .....................................................................................................................  ص 35 
              اختبــار  ..........................................................................................................................  ص 37

66



مقدمة ............................................................................................................................... ص 41  )1-3(
تعريف برامج إدارة املواقع على اإلنترنت .....................................................................................  ص 41  )2-3(
مزايا استخدام برامج إدارة املواقع )CMS( ................................................................................  ص 42  )3-3(
خطوات عمل برامج إدارة املواقع )CMS(  .................................................................................  ص 43  )4-3(
كيفية كتابة احملتوى من خالل برامج إدارة املواقع ........................................................................  ص 44  )5-3(
أمثلة ملواقع وتطبيقات تستخدم برمجيات إدارة املواقع ...............................................................  ص 44  )6-3(
             مشــروع الوحدة  .................................................................................................................  ص 51
              خارطة الوحدة  ...................................................................................................................  ص 52
              دليل الدراسة  ....................................................................................................................  ص 53

              تـمريـنــات  ......................................................................................................................   ص 54 
              اختبــار   ..........................................................................................................................   ص 55

الوحدة الثالثة: تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعيةالوحدة الثالثة: تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية

الوحدة الرابعة: تقنيات التحكم الرقمي والروبوتالوحدة الرابعة: تقنيات التحكم الرقمي والروبوت
مقدمة .................................................................................................................................  ص 59  )1-4(

الروبوت ـ تعريفه وتاريخ نشأته .................................................................................................  ص 59     )2-4(
الروبوتات في العالم احلقيقي  ..................................................................................................  ص 60  )3-4(
تصنيف الروبوتات  .................................................................................................................   ص 65  )4-4(
نظام التحكم  ......................................................................................................................   ص 66  )5-4(
املكونات الرئيسة للروبوت  ......................................................................................................   ص 67  )6-4(
             مشــروع الوحدة  .................................................................................................................    ص 69
             خارطة الوحدة  .....................................................................................................................   ص 70
             دليل الدراسة .......................................................................................................................    ص 71
             تـمريـنــات  ........................................................................................................................    ص 72
             اختبــار  .............................................................................................................................    ص 74

الوحدة الخامسة: مقدمة في البرمجةالوحدة الخامسة: مقدمة في البرمجة
مقدمة  ..............................................................................................................................  ص 79  )1-5(
مفهوم البرمجة ..................................................................................................................  ص 79  )2-5(
أهمية البرمجة  ..................................................................................................................  ص 81  )3-5(

             مشروع الوحدة  ...................................................................................................................  ص 86 
             خارطة الوحدة  ....................................................................................................................   ص 87 
             دليل الدراسة  .....................................................................................................................   ص 88 
             تـمريـنــات  .......................................................................................................................   ص 89 
             اختبار  ...............................................................................................................................   ص 90 

77



مصطلحات الكتاب: مصطلحات الكتاب:  ...............................................................................................................  ص 154

الوحدة السابعة: البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(الوحدة السابعة: البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(

مقدمة ...........................................................................................................................  ص 115  )1-7(
مراحل كتابة البرنامج بلغة )فيجول بيسك ستوديو( ............................................................  ص 115  )2-7(
طريقة تعامل البرنامج مع البيانات .....................................................................................  ص 117  )3-7(
العمليات احلسابية واملنطقية  ...........................................................................................  ص 120  )4-7(
أدوات البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(  ......................................................................  ص 124  )5-7(
بعض األوامر األساسية للغة )فيجول بيسك ستوديو(  ..........................................................  ص 134  )6-7(
             مشروع الوحدة  ...............................................................................................................  ص 147 
             خارطة الوحدة  ...............................................................................................................  ص 148 
             دليل الدراسة  ................................................................................................................   ص 149 
             تـمريـنــات  ..................................................................................................................   ص 150 
             اختبار   .........................................................................................................................   ص 152 

الوحدة السادسة: صياغة حل المسائلالوحدة السادسة: صياغة حل المسائل
مقدمة .................................................................................................................................  ص 93  )1-6(
الهدف من تعلم صياغة حل املسائل  .......................................................................................   ص 93  )2-6(
خطوات حل املسائل  .............................................................................................................   ص 93  )3-6(
فهم املسألة وحتليل عناصرها  ................................................................................................   ص 94  )4-6(

كتابة اخلطوات اخلوارزمية  ......................................................................................................    ص 95  )5-6(
مخططات االنسياب  ............................................................................................................   ص 97  )6-6(

أمثلة على صياغة حل املسائل  ..............................................................................................  ص 101  )7-6(
             مشروع الوحدة  ...................................................................................................................  ص 105 
            خارطة الوحدة  ....................................................................................................................   ص 106 
             دليل الدراسة  .....................................................................................................................  ص 107 
             تـمريـنــات  .......................................................................................................................  ص 108 
             اختبار  ..............................................................................................................................   ص 110 

88



المصادر الحرة
مـو�صـوعـ�ت الـوحـدة:

الوحدة األولىالوحدة األولى

 مفهوم امل�صادر احلرة.

 رخ�ص امل�صادر املغلقة.
 رخ�ص امل�صادر احلرة.
 مزايا امل�صادر احلرة.

 عوائد ا�صتخدام امل�صادر احلرة.
 حقوق الطبع والن�صر.

 النتحال العلمي.



الـوحـدة األولـى: 
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بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

ف امل�شادر احلرة وامل�شادر املغلقة.  ُتعرِّ
د اأنواع رخ�ض امل�شادر احلرة.  ُتدِّ

د اأنواع رخ�ض امل�شادر املغلقة.   ُتدِّ
د مزايا ا�شتخدام امل�شادر احلرة.  ُتعدِّ

ح العوائد من ا�شتخدام امل�شادر احلرة.  ُتو�شِّ
 ت�شرح معنى النتحال العلمي.

ق بني اأنواع النتحال العلمي.  ُتفرِّ
 ت�شتخدم بع�ض تطبيقات امل�شادر احلرة.

تعد هذه الوحدة مـدخـاًل اأ�شــا�ًشـا للـتـعـامـل مـع مو�شوع امل�شادر احلرة واأنظمة لينك�ض وهي من املو�شوعات 
اجلديدة التي مل ي�شبق للطالب درا�شتها �شابقًا، كما اأنها من املو�شوعات التي لقت رواجًا كبريًا بني م�شتخدمي 
الوحدة  تتناول هذه  و  للمعلومات،  العاملية  ال�شبكة  ا�شتخدام  انت�شار  الأخرية وخا�شة مع  الآونة  احلا�شب يف 
مـو�شـوع  امل�شادر احلرة من حيث التعريف ورخ�ض ال�شتخدام والفرق بينها وبني امل�شادر املغلقة والربامج 
جمانية ال�شتخدام وامل�شادر املفتوحة، ويف التدريبات العملية �شوف نعمل على تن�شيب اأحد اأنظمة لينك�ض 
ونتعرف على خ�شائ�شه ومزاياه مع العمل على تطبيقات متعددة لربامج حرة امل�شدر �شواء التي تعمل على 

نظام الت�شغيل لينك�ض )م�شدر حر ( اأو نظام ت�شغيل النوافذ )م�شدر مغلق(.  



المصادر الحرة
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بل  املعلومات  احتكار  على  تقوم  ل  الفكرية  امللكية  حلماية  متبع  مفهوم  هو   
على ن�شرها. ارتبط مفهوم امل�شادر احلرة بنظام الت�شغيل )لينك�ض(، لذا يظن 
كثريون عند اإطالق ا�شم امل�شادر احلرة اأن املق�شود به نظام الت�شغيل )لينك�ض(.

ويعود الف�شل لنت�شار مفهوم امل�شادر احلرة لنظام الت�شغيل )لينك�ض( الذي بداأه 
طالب يف جامعة )هل�شينكي( يف فنلندا يف  نهاية عام 1990م؛ حيث اأعلن عن م�شروع 
يعمل عليه يتمثل يف نظام ت�شغيل ي�شري وهو نظام )لينك�ض(، واختار اأن ي�شع م�شروعه 
تت ترخي�ض امل�شادر احلرة، مما اأتاح اإمكانية الطالع على �شفرة الربنامج لهذا 
النظام، ونتيجة لذلك �شارك اآلف من املربجمني املتطوعني حول العامل يف امل�شروع 

والعمل على تعديله وتطويره.
وبداأ هذا املفهوم ينت�شر حتى اأ�شحى املق�شود به جمتمعًا كاماًل ولي�ض فقط 
برامج اأو تطبيقات، وي�شمل هذا املجتمع عددًا من املتخ�ش�شني يف �شتى املجالت، 
ولي�ض كما يظن البع�ض اأنه مكون فقط من املربجمني، وينتج هذا املجتمع برامج 
اأن  ويحاول  املجتمعات  مع  يتفاعل  ن�شيط  وهو جمتمع  وكتًبا،  ودرا�شات  ومقالت 

يطورها عن طريق اأن�شطة تطوعية متنوعة.

ا�شرتى حممد جهاز حا�شب بتكلفة عالية، ووجد من �شمن تعليمات اجلهاز 
جديدة  ملحقات  اإ�شافة  اأو  �شيانة  عمليات  اأي  يجري  اأن  مل�شرتيه  ميكن  ل  اأنه 
للجهاز اأو الطالع على قطع اجلهاز الداخلية اإل بالرجوع اإىل ال�شركة املنتجة 
مع دفع تكاليف ذلك، كما اأنه لي�ض من حقه اأن مينح اجلهاز لأحد اأو يهديه له، 
وللح�شول على تطوير وتعديل اجلهاز يف امل�شتقبل فاإن عليه دفع تكاليف ت�شاهي 

تكلفة �شرائه للحا�شب.
بينما ا�شــتـرى زميله خالــد جهــاز حــا�شـب بتكلفة ي�شرية مع اإمكانية �شيانة 
له  اأن  كما  يريــد،  اأو عن طريق من  بنف�شه  اإ�شافة ملحقات جديدة  اأو  اجلهاز 

با�شتخدام الإنرتنت، اإبحث عــن الفــــرق بيــن 
امل�شـادر احلـــرة مفتوحـــة امل�شــدر والربامج 

املجانية، واذكــــر مثال لكل منها.

مـــــقــــدمــــــــة11--11

نـ�شــاط

 )Internet Explorer( قــارن بني مت�شفحي الإنرتنــت 
و )Firefox(.  وذلــك بتن�شيــب املت�شفحــني علــى جهــاز 
ل نتائجك واعر�شها على  وت�شفح الإنرتنت من خاللهما. و�شجِّ

معلم املادة.

ال�شالحية املطلقة يف الطالع على قطع اجلهاز الداخلية وتغيريها، وله احلق 
يف منح اجلهاز اأو اإهدائــه ملن يريد، كــمـا اأن تطويره وتعديله يف امل�شتقبل يتم 

ب�شكل جماين اأو مقابل تكلفة ي�شرية.
ت�شبه امل�شادر احلرة اإىل حــد كبري �شــراء خالــد جهاز احلا�شب الذي ح�شل 
مبوجبه على مزايا متعددة، بينما ت�شبه الربامج مغلقة امل�شدر �شراء حممد جهازه. 

نـ�شــاط

مفهوم الم�ص�در الحرة11--22

:)Closed Source( امل�ص�در املغلقة
مفهوم ين�ض على اأنه ل يحق ا�شتخدام الربامج 

اإل بعد �شراء حقوق ال�شتخدام ال�شخ�شي.

اإثـراء عـلمي
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معظم امل�شــروعــات الــتقنيــة العامليــة 
بداأ التفكري فيها والعمل من ال�شباب مثل: 
حمرك البحث )جوجل( اأو موقع التوا�شل 
)لينك�ض(  الت�شغيل  نظام  اأو  بوك(  )في�ض 
الأكرث ا�شتخداًما يف العامل كما تعرفنا يف 

الفقرة ال�شابقة.
تقنية  يف  فكرة  اأو  م�شروع  لديك  فهل 
عن  وتبحث  تطويرها  يف  ترغب  املعلومات 

جهة ترعاها وتدعمها؟

             اإذا  مــع   
التقنية  حلا�شنات  )بادر(  برنامج  يعد  حيث 
الــذي اأ�ش�ض يف عــام 2007م، اأحــد برامــج مدينة 
برنامج  وهــو  والتقنية،  للعلـــوم  العزيــز  عبــد  امللك 
وطني �شامل ي�شعى اإىل تفعيــل وتطــويــر حا�شنــات 
اأعمــال  الأعـمــال التقنية، وهــو مفتــوح جلميع رواد 
تقنية يف  اأعمــال  لــديهم  ال�شعوديني، ممن  التقنيــة 
على  يدل  ما  اأو  مبدئية  مناذج  اأو  املبكرة  مراحلها 

فكرة املنتج.
(www.badir.com.sa)

  تتوي معظم التطبيقات والربامج �شواء كانت من امل�شادر احلرة اأو امل�شادر املغلقة على رخ�ض قانونية لال�شتخدام، 
ح ال�شكل  وغالبًا ما ت�شاهد هذه الرخ�شة عند عملية التن�شيب للربامج، ويو�شِّ

 .)Microsoft Word( رخ�شة ا�شتخدام برنامج وورد )1-1(
بالن�شبة للم�شادر املغلقة فلكل برنامج اأو تطبيق رخ�شة ا�شتخدام خا�شة 
به، وغالبًا ما تن�ض على اأنه ل يحق ا�شتخدام الربنامج اإل بعد �شراء حقوق 

ال�شتخدام ال�شخ�شي، مع عدم ال�شماح بتوزيعه اأو ن�شخه لالآخرين. 

ومن رخ�ض امل�شادر املغلقة ما ياأتي:

اإثـراء عـلمي

 :)  EULA - End User License Agreement  ( الأخري  امل�شتخدم  رخ�شة   
رخ�شة  بيع  تعني  وهي  الوفري،  للربح  ت�شعى  التي  ال�شركات  معظم  وتعتمدها 
ال�شركة  اأن  املنتج، كما  تاأجري  اأو  ن�شخ  اأو  بيع  املنتج، ول يحــق لك  ا�شتخـــدام 
تتفظ ب�شفرة الربنامج للمنتج �شرًا ل تطلع عليه اأحدا، ولو ا�شرتيت �شيارة 
وفق هذه الرخ�شة فاإنه ل يحق لك بيعها اأو تاأجريها اأو اإهداوؤها اأو حتى اإجراء 

التعديالت والإ�شالحات عليها حال وقوع حادث ل قدر اهلل.
املنتج  ا�شتخدام  بح�شر  وتقوم   :)Patent( احل�شرية  الخرتاع  براءة   
وتطويره وا�شتعماله على ال�شركة املنتجة، ومثال ذلك اأن تقوم �شركة اأو فرد 
باكت�شاف دواء ملر�ض معني وينل براءة الخرتاع احل�شرية، فال يحق لأي 
الدواء  اكت�شف  لو  ال�شركة، حتى  باإذن  اإل  اإنتاجه  اأو  الدواء  ا�شتخدام  اأحد 

�شخ�ض اآخر.
  رخ�شة حقوق الن�شخ )Copyright(: وهي رخ�شة جيدة مبجملها، وتعني 
ن�شبة املنتج ل�شاحبه، اإل اأنها قد ت�شجع على ح�شر الإبداع على جمموعة 
م�شتق  منتج  تطوير  حني  اإليه  العودة  املوؤلف  يطلب  اأن  ذلك  ومثال  معينة، 
من  خطي  باإذن  اإل   ... تعديل  اأو  ن�شخ  اأو  نقل  يجوز  )ل  يكتب  باأن  وذلك 

النا�شر اأو املوؤلف(.

رخـ�س امل�ص�در املغلقـة11--33

شكل )1-1(: رخصة استخدام 
)Microsoft Word( برنامج وورد

ُ
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لربامج وتطبيقات امل�شادر احلرة عدد حمدود من رخ�ض ال�شتخدام القانونية، وجميعها 
تن�ض على توفري �شفرة الربنامج للم�شتخدم.

وميكن اإيجاز قوانني الرخ�ض بالآتي:
1 للم�شتخدم حرية ا�شتخدام الربنامج لأي غر�ض متى �شاء.

2 للم�شتخدم حرية تعديل الربنامج لينا�شب احتياجاته.
.)source code( 3 اإتاحة �شفرة الربنامج للم�شتخدم

4 للم�شتخدم حرية م�شاركة الربنامج مع الآخرين جمانًا اأو مقابل ر�شوم 
معينة. 

5  للم�شتخدم حرية توزيع ن�شخ معدلة من الربنامج، بحيث ي�شتفيد جمتمع 
امل�شتخدمني من التعديالت.

ومن اأمثلة رخ�ص امل�صادر احلرة:

تقوم  اأن  منك  تتطلب  الرخ�شة  وهذه   ))GPL( General Public License(
بفتح �شفرة الربنامج بجميع مكوناته ومكتباته كما تتطلب من اأي �شخ�ض يقوم 
هذه  من  ا�شتفاد  اأنه  اإىل  ي�شري  اأن  الرخ�شة  هذه  على  مبينة  �شفرة  باإ�شتخدام 
الربنامج  يكون  باأن  تلزم  ل  اأنها  كما  كامل  ب�شكل  ال�شفرة  يفتح  واأن  ال�شفرة 

)جماين( بل يحق لك اأن تطلب مقاباًل ماديا له.

لــذا ل بــد من معرفــة رخ�شة وقـانون ال�شتخدام لكل برنامج؛ حتى تعرف 
حقوقك وواجباتك جتاه اأعمال الآخرين.  

مواقع داعمة للم�شادر احلرة: هناك كثري 
مــن املواقــع التي تقـــدم ا�شــت�شافة للم�شــاريع 

املفتوحة مـثل:
 )www.sourceforge.net( مـــــوقــــع 
واخت�شــارًا )www.sf.net(؛ حيــث و�شعوا 

معايري للرخ�شة لتعترب حرة امل�شدر. 
ــو�ــشــوعــة )ويـــــكــيــــــــبــيـــــديــا(  ــذلــك مـــ ـــ ك
)www.wikipedia.org( الـخــا�شعـة 
لـ )FDL( من )GNU(، اأي التي ي�شمح 
لك بالإ�شافة فيها والقتبا�ض منها، وتوي 

ماليني املقالت مبختلف اللغات.

اإثـراء عـلمي

رخـ�س امل�ص�در احلـرة11--44

اإثارة التفكري

هــل هنــاك فــرق بــني الربجميــات 
احلرة وامل�شادر املفتوحة؟

نـ�شــاط

هنــاك اأمثلة اأخرى لرخ�ض امل�شادر 
احلــرة، ابحث عنها وقارن بينها، وحدد 
اأف�شل رخ�شة من وجهة نظرك مع ذكر 

ال�شبب؟
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اإن منتجات امل�شادر احلرة وخا�شة الربجميات هـــي مفهــوم خمتـلف فـــي كــتـــابة البـرجمـيـــات وتـــوزيعهـــا، وهـي 
لي�شت تقنية خمتلفــة، مما يعني اإمكانيــة ا�شتخــدام خليــط من الربجميــات املفتوحـــة امل�شدر والتجارية مًعا، حتى اإنه 
ملوقـــع   )2-1( ال�شكــــل  انـظــــر   ،)Windows( النوافــــذ  ت�شغيل  نظام  يف  احلرة  امل�شــادر  برجميات  ا�شتخدام  ميكنك 

)www.sourceforge.net( الـــذي ي�شم جمموعة من برجميـــات امل�شــادر احلـــرة التـي تعمـــل �شمن بيئة النوافذ.

مـزايـ� امل�ص�در احلـرة11--55

عـوائـد ا�صتخدام امل�ص�در احلرة11--66

1 العائد املادي: امل�شادر احلرة لي�شت �شد النتفاع املادي، فهناك العديد من ال�شركات التي حققت ربحًا اعتمادًا على 
العمل بامل�شادر احلرة مثل �شركة )ريد هات( )Red Hat( ال�شهرية، و�شركة )IBM(؛ حيث اإن فكرة امل�شادر احلرة 
اأن طريقة  يثبت   )Firefox( )الذي لقاه مت�شفح )فايرفوك�ض النجاح  ولعل  املعرفة.  امل�شرتك وتقا�شم  النتفاع  هي 

امل�شادر احلرة لي�شت جمرد فكرة خيالية، ولكنها ت�شلح اأي�شًا لالإنتاج اجلاد.

ولربجميات امل�شادر احلرة مزايا متعددة �شاعدت يف انت�شارها 
والهيئات  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الدول  من  لها  الداعمني  وكرثة 

والأفراد، ومن هذه املزايا ما ياأتي: 
 الأمان العايل.

  �شرعة الت�شغيل.
  قلة الأعطال.

 انخفا�ض الكلفة.
 اإتاحة امل�شدر لالطالع.  

 �شهولة ك�شف الأخطاء مع �شرعة تقدمي احللول. 
 عاملية تدعم لغات خمتلفة منها العربية. 

 �شبه خالية من الفريو�شات وبرامج التج�ش�ض.
 وجود تطبيقات وبرامج متعددة. 

 �شرعة التطور والتحديث. 
.)IBM( :تلقي الدعم من �شركات �شخمة وتاريخية مثل 

 )sourceforge.net( موقع :)شكل )1-2

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U1-L2
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حقـوق الطبـع والن�صــر 11--77

نـ�شــاط

ُزر املوقع الآتي:
يف  كمــا   )www.wikipedia.org(
ال�شــكل الآتــي، وادخــل للغــة العربية و�شــارك 

باإثراء املو�شوعة.

)www.wikipedia.org(  موقع

2 ال�صتفادة من خربات الآخرين: فامل�شادر احلرة ت�شتطيع اأن تعطي دفعة 
جديدة ل�شركات الربجمة، فبدًل من اإن�شاء برامج من ال�شفر ميكن لأي 
�شركة اأن تبداأ من حيث انتهى الآخرون، وميكنها اأن ت�شتفيد من خربات 

جمتمع امل�شادر احلرة فتطور اأداءها وترفع جودة براجمها وخدماتها.
3 الرتكيز على الدعم الفني: ميكن تقدمي امل�شادر احلرة مع الدعم الفني، 
فيمكن مثاًل اأن تقوم باإن�شاء توزيعة من نظام ت�شغيل )لينك�ض( توزيعة عربية 
وتعر�شها جمانًا ملن اأراد اأن ي�شتخدمها، وتقدم لل�شركات دعمًا مقابل مبلغ 
يتفق عليه، كما ميكن اأن تباع توزيعة )لينك�ض( هذه مع الدعم، وميكنك اأن 
تقوم باإن�شاء عدة توزيعات من )لينك�ض(، فواحدة لالأفراد واأخرى لل�شركات 
ال�شغرية وثالثة لل�شركات الكبرية، ورابعة للموؤ�ش�شات التعليمية وهكذا، كل 

حقوق الطبع والن�شر �شيغة قانونية حلماية الأعمال املوؤلفة، ُيحدد فيها حقوق كل من املنتج واملوؤلف.
اأن ين�شب له العمل، وتديد من قد ي�شتفيد ماليا من ذلك  فمثال يتم تديد حق املنتج يف الن�شخ، وحق املوؤلف يف 

العمل، وغري ذلك من احلقوق التي تكون غالبًا لفرتة زمنية حمدودة.

توزيعة لها ما مييزها من برامج وخدمات.
بديلة  تكون  اآخر  نظام  لأي  اأو  )لينك�ض(  لنظام  تطبيقية  برامج  اإن�شاء  ال�شركات  ت�شتطيع  تكلفة:  الأقل  البديل   4
لربامج جتارية معروفة، فمثاًل تتاج ال�شركات ملزود بريد اإلكرتوين، وهناك �شركات جتارية معروفة لكنها غالية 

الثمن، ميكن هنا لل�شركة اأن تطور برناجمًا اأقل �شعرًا وتبيعه مع عقد خدمات.
5 اأ�صعار اأقل: حيث تقوم �شركات ت�شنيع وجتميع احلا�شبات املحلية، ببيع حا�شبات حمملة بت�شكيلة من الربجميات 
احلرة بتكلفة اأقل، كما اأن معاهد التدريب التابعة للقطاع اخلا�ض ت�شتطيع ال�شتمرار يف عملها دون دفع ر�شوم هائلة 

ل�شركات الربجميات الأجنبية وبتكلفة تدريبية اأقل.

وتعد حقوق »الطبع والن�شر« �شكاًل من اأ�شكال امللكية الفكرية مثل: )براءات الخرتاع، والعالمات التجارية، والأ�شرار 
التجارية( التي تنطبق على اأي �شكل للتعبري عن فكرة اأو معلومات غري مو�شوعية ومنف�شلة، وتنطوي تت حقوق »الطبع 
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يعرف النتحال باأنه �شرقة اأفكار اأو مقالت الآخرين ون�شبتها للذات دون ذكر امل�شادر. ويعد من اأعمال الن�شب والحتيال، وميكن 
ح�شر اأنواع النتحال العلمي بالآتي:

1 ال�صتن�صاخ: تقدمي عمل الآخرين بكامله على اأنه عمل للفرد.
2 الن�صخ: تقدمي اأجزاء كبرية من م�شدر دون ذكر امل�شدر.

3 ال�صتبدال: ن�شخ قطعة ن�شية بعد تغيري بع�ض الكلمات الرئي�شة مع احلفاظ على املعلومات الأ�شا�شية للم�شدر 
وعدم الإ�شارة اإليه.

4 المـــزج: دمج اأجزاء من م�شادر عديدة دون ذكرها.
5 التكرار: ن�شخ من كتابات الفرد ال�شابقة دون ذكرها.

6 المزيج: دمج مقاطع ن�شية ُذكر م�شدرها ب�شكل �شحيح مع مقاطع اأخرى مل يذكر م�شدرها.

ح ال�شكل)1-3( بع�ض املواقع التي ي�شتخدمها اأ�شاتذة اجلامعات لك�شف الغ�ض يف الأبحاث واأوراق العمل املقدمة  ويو�شِّ
من الطالب.

88--11 )Plagiarism( النتح�ل العلمي

شكل )1-3(: أحد املواقع التي يستخدمها أساتذة اجلامعات لكشف الغش  

با�شم  اإليها  ي�شار  ما  غالبًا  التي  الربجميات  من  املوؤلف  حق  على  التعدي  من  والت�شاميم  الربجميات  حماية  والن�شر« 
)قر�شنة الربجميات(؛ بحيث يتم احل�شول على العديد من الن�شخ غري املرخ�شة، وتعد القر�شنة اإحدى اأ�شاليب ال�شرقة، 
كما اأن لقر�شنة الربجميات اآثاًرا اقت�شادية وا�شعة؛ حيث تقدر ال�شوق العاملية للقر�شنة بــ)190( مليار ريال وتت�شبب يف 
فقدان )500٫000( وظيفة على م�شتوى العامل. وتوؤدي القر�شنة اإىل عزوف ال�شركات ال�شغرية عن تطوير الربامج. ولذا 
ل ينبغي التعدي على حقوق »الطبع والن�شر« لأنها م�شونة �شرًعا. ول يجوز الت�شرف فيها اإل باإذن م�شبق من اأ�شحابها.
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مشروع الوحدةمشروع الوحدة

  امل�شروع الأول:
تتوفر توزيعات متعددة لنظام لينك�ض باإمكانات ومزايا متعددة، من خالل حمركات البحث اأجري بحثًا 

عن توزيعة عربية لنظام لينك�ض ي�شمل الآتي: 
1 تعريف بالتوزيعة ومزاياها وخ�شائ�شها.

2 قائمة باأهم الربجميات والتطبيقات التي تويها التوزيعة.

3 طريقة تركيب التوزيعة على الأقرا�ض ال�شوئية اأو الذاكرة املتنقلة.

4 اأهم املراجع واملواقع التي تقدم دعمًا فنيًا للتوزيعة.

5 اإرفاق قر�ض �شوئي اأو ذاكرة متنقلة توي التوزيعة.

6 مراجع البحث.

   امل�شروع الثاين:
اأجري درا�شة م�شغرة عن »امل�شادر احلرة« وفق العنا�شر الآتية:

1 تعريف امل�شادر احلرة ومزاياها.

2 قائمة بتطبيقات امل�شادر احلرة يف جمال ) برجميات املكتب ال�شخ�شي - الر�شم - ترير الأ�شوات 

- ترير املقاطع املرئية - الألعاب التعليمية - برامج �شرعية - برامج لغة عربية(.
3 كتابة البحث با�شتخدام برنامج معالج الن�شو�ض �شمن برجميات املكتب ال�شخ�شي ليرب اأوفي�ض.

4 اإرفاق قر�ض �شوئي يحوي جمموعة تطبيقات امل�شادر احلرة م�شنفة وفق املجالت.

5 ت�شميم عر�ض تقدميي عن الدرا�شة با�شتخدام برنامج العرو�ض �شمن برجميات املكتب ال�شخ�شي 

ليرب اأوفي�ض.
6 مراجع الدرا�شة.
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خـ�رطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:
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دلـيل الـدرا�صـــة

املفاهيم الرئي�شة مفردات الوحدة

مفهوم متبع حلماية امللكية الفكرية ل تقوم على احتكار املعلومة بل على ن�شرها. امل�شادر احلرة

رخ�شة لكل برنامج تقيد حدود ال�شتخدام، وغالبًا ما تن�ض على اأنه ل يحق ا�شتخدام 
الربنامج اإل بعد �شراء حقوق ال�شتخدام ال�شخ�شي. رخ�ض امل�شادر املغلقة

رخ�ض متعددة جميعها ين�ض على توفري �شفرة الربنامج )Source Code( للم�شتخدم. رخ�ض امل�شادر احلرة

املفهوم القانوين الذي يعطي منتج العمل الأ�شلي حقوقًا ح�شرية لفرتة زمنية حمدودة 
تتمثل يف »احلق يف الن�شخ«، كما تعطي �شاحب احلق)املوؤلف( يف اأن ين�شب اإليه العمل.

حقوق الطبع والن�شر

�شرقة اأفكار اأو مقالت الآخرين ون�شبتها للذات دون ذكر امل�شادر، ويعد من اأعمال الن�شب 
والحتيال. النتحال العلمي
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تــمــريـــنــ�ت

11  ما املقصود باملصادر احلرة؟ وما املفهوم اخلاطئ لها؟ 

22  يــحــوي مــوقـــــع )www.sourceforge.net( مجموعة من املصادر احلرة التي تعمل على نظام 

منها،  والغرض  البرامج،  تلك  من  مجموعة  وسجل  املوقع  بزيارة  قم   ،)Windows(التشغيل
ورخص البرامج التي تتبعها.

تفضل  وأيهما  املغلقة،  واملصادر  احلرة  املصــادر  من  كــل  مــزايا  بني  قارن  نظرك،  وجهة  من   33

استخدامه؟ مع ذكر السبب.
44 أنشىء جدواًل وقارن فيه بني: 

          أ- املصادر احلرة.                 ب- املصادر املفتوحة.                 ج- البرامج مجانية االستخدام.
55 ِصل من القائمة ) أ ( مبا يناسبه من القائمة )ب(: 

باأ
ال�شتبدال1تقدمي عمل الآخرين بكامله على انه عمل للفرد.

التكرار2ن�شخ قطعة ن�شية بعد تغيري بع�ض الكلمات الرئي�شية.
الن�شخ3ن�شخ اأجزاء كبرية من م�شدر دون ذكر امل�شدر.

ال�شتن�شاخ4ن�شخ من كتابات الفرد ال�شابقة دون ذكرها.
املزج5
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اخـــتـبــــــ�ر

اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:

11  تقوم فكرة امل�صادر احلرة على:
اأ - توفري تطبيقات برجمية ب�صورة جمانية.                 ب -  عمل مربجمني دون اأي مقابل مادي. 

ج - النتفاع امل�صرتك وتقا�صم املعرفة.                             د - مناف�صة الربامج مغلقة امل�صدر.

22  نظام ت�صغيل يعد له الف�صل يف انت�صار مفهوم امل�صادر عام 1990 هو نظام: 
اأ - ويندوز.                                          ب - لينك�ص.

ج - اآبل.                                          د - اأندرويد.

33  تعد حزمة برامج مايكرو�صوفت اأوفي�ص �صمن برامج:
اأ - حرة امل�صدر.                                         ب - مفتوحة امل�صدر.

ج - مغلقة امل�صدر.                                         د - املجانية.

44  اأي من الرخ�ص الآتية تعد مغلقة امل�صدر:
.EULA - ب                                          .GPL - اأ

.BSD - د                                          .FDL - ج

GPL، وقد  اإحدى ال�صركات التجارية ال�صغرية بت�صميم برنامج ملواقيت ال�صالة حتت رخ�صة  55  قامت 
رغب خالد باقتناء الربنامج وتوزيعه على زمالئه ب�صورة جمانية، اإن ما قام به خالد يعد:

اأ - �صرقة حلقوق الآخرين.                          ب -  قر�صنة للربنامج. 

ج - ن�صر للخري.                           د - خمالفة حلقوق الن�صخ والن�صر.
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66  قام مهند بتقدمي بحث بعنوان "اأخالقيات املهنة" ملعلمه وقد قام بالرجوع اإلى حمركات البحث  للح�صول 
فقط  البحث  حمركات  و�صع  البحث  نهاية  ويف  البحث،  مبو�صوعات  املتعلقة  واملعلومات  امل�صادر  على 

كمراجع، اإن ما قام به مهند يعد انتحاًل علمياً ميكن ت�صنيفه باأنه:

اأ - ا�صتن�صاخ.                                                             ب - مزيج.

ج - ن�صخ.                                                             د - تكرار.

77  اإذا قمت بن�صخ جزء من  اأبحاثك ودرا�صاتك ال�صابقة دون الإ�صارة اإلى هذه الأبحاث والدرا�صات يف بحثك 
اجلديد، فاإن ذلك يعد من اأنواع النتحال العلمي ويطلق عليه:

اأ - ا�صتبدال.                                                             ب - مزيج.

ج - ن�صخ.                                                             د - تكرار.



الوسائط المتعددةالوسائط المتعددة
))MultimediaMultimedia((

مو�صوع�ت الوحدة:

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

 مقدمة يف الو�صائط املتعددة.
 مفهوم الو�صائط املتعددة.

 اأهمية ا�صتخدام الو�صائط املتعددة.
 مكونات الو�صائط املتعددة.

 جمالت ا�صتخدام الو�صائط املتعددة.
 مراحل اإنتاج الو�صائط املتعددة.

 اأهم برجميات معاجلة الو�صائط املتعددة.
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الـوحـدة الثانية: 

بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

 تدد مفهوم الو�شائط املتعددة.
 ت�شرح اأهمية ا�شتخدام الو�شائط املتعددة.

 تعدد مكونات الو�شائط املتعددة.
 تعدد جمالت ا�شتخدام الو�شائط املتعددة.

 تذكر مراحل اإنتاج الو�شائط املتعددة بالرتتيب.
 تعدد بع�ض الربجميات امل�شتخدمة يف اإن�شاء وترير ملفات الو�شائط املتعددة.

 ت�شمم م�شروع با�شتخدام معظم مكونات الو�شائط املتعددة.

يعترب مفهوم الو�شائط املتعددة من اأكرث املفاهيم ارتباطًا بحياتنا اليومية واملهنية وذلك ملا تققه من اأهداف 
متنوعة اأهمها الهدف الإن�شاين الذي يحقق رفاهية الإن�شان وتقدمه، وتقيق توا�شله وتفاعله مع جمالت احلياة 
املختلفة ومنها التدريب والتعليم والإنتاج والفنون والبحث العلمي والت�شالت، مع ما توفره من مميزات عديدة 

يف توفري اجلهد والوقت واملال، اإ�شافة اإىل ما تتمتع به من اإمكانية يف التحاور والتفاعل مع امل�شتخدم. 
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الوسائط المتعددة

يتكون م�شطلح الو�شائط املتعددة )Multimedia( من كلمتني وهما )Multi( وتعني متعددة وكلمة )media( وتعني 
و�شائط )و�شائل( اإعالم اأو نقل. حيث ُيطلق م�شطلح الو�شائط على التقنيات املختلفة التي ن�شتخدمها لت�شجيل املعلومات ونقلها 

لالآخرين. 
ومع التطور وكرثة املعلومات يف الع�شر احلايل تطورت الو�شائط املتعددة فاأ�شبحت املعلومات ُت�شمم وتعر�ض باأ�شلوب رقمي 
لي�شهل اإي�شالها لالأخرين وعليه ميكن تعريف الو�شائط املتعددة باأنها: منتج يدمج بني عدة مكونات قد تكون الن�ض وال�شوت 

وال�شورة واملقطع املرئي )الفيديو( با�شتخدام برجميات احلا�شب بهدف تقيق اأهداف حمددة.
ت�شتخدم الو�شائط املتعددة للتعبري عن الأفكار اأو نقل املعلومات ب�شورة اأف�شل واأو�شع، ولتحقيق اأهداف حمددة؛ قد تكون 

تعليمية اأو ترفيهية اأو جتارية؛ ولزيادة تفاعل املتلقني من خالل اإثارة حوا�شهم املختلفة كالب�شر وال�شمع واللم�ض.

تت�شح اأهمية الو�شائط املتعددة من كونها:
1  ُت�شفي على املحتوى املعرو�ض املتعة والت�شويق ملا تويه من ر�شوم و�شور وموؤثرات متنوعة.

2  ُت�شهل التعامل مع كمية كبرية من املعلومات حيث ميكن عر�شها على �شكل ر�شوم وخمططات بيانية.
3  ُت�شاعد على اإي�شال املعلومة ب�شرعة اأكرب ملا تويه من مثريات �شمعية وب�شرية.

4  ُت�شاعد يف جعل املعرو�ض اأبقى اأثًرا، حيث ت�شتثري معظم احلوا�ض من خالل عر�ض املعلومة باأ�شكال خمتلفة مثل الن�ض 
وال�شوت وال�شورة والفيديو.

5  ُتنا�شب ال�شتخدام يف خمتلف املجالت مثل التعليم والتدريب والدعاية والإعالن. 
6  ُت�شاعد على متثيل عامل افرتا�شي �شبيه بالعامل الواقعي لتجريب ما ي�شعب جتريبه يف الواقع اإما ب�شبب اخلطورة اأو 

ارتفاع التكلفة املادية اأو نق�ض املوارد الب�شرية با�شتخدام اأ�شلوب املحاكاة.

ل �شك اأن كمية املعلومات املحيطة بنا اأ�شبحت هائلة، الأمر الذي جعل وجود طرق 
واأ�شاليب جديدة لإي�شال املعلومات ب�شكل �شريع ومفهوم اأمًرا يف غاية الأهمية.

مـــــقــــدمــــــــة22--11
يف حياتك اليومية، ت�شلك العديد من املعلومات وباأ�شكال 
خمتلفة. ما اأكرث هذه املعلومات تاأثرًيا وبقاًء يف ذهنك؟ 

وملاذا؟

اإثارة التفكري

كما اأن التطورات املت�شارعة يف ال�شنوات القليلة املا�شية يف جمال تقنية املعلومات والت�شالت اأدى اإىل تطور يف جمال ت�شميم 
واإنتاج برامج الو�شائط املتعددة. فال تكاد تخلو حياتنا اليومية من التعر�ض لهذه الو�شائط وذلك من خالل م�شاهدتنا للربامج 
انت�شارها  ا�شتخداماتنا املختلفة لالإنرتنت. ومما �شاعد على �شرعة  اأو  ال�شوارع  التجارية يف  الإعالنات  اأو  التلفزيونية املختلفة 

اإمكانية عر�شها على كثري من الأجهزة التقنية كاأجهزة احلا�شب والأجهزة الذكية واأجهزة الرتفيه والت�شلية.

مفهوم الو�ص�ئط املتعددة 22--22

اأهمية الو�ص�ئط املتعددة 22--33

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U2-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
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الوسائط المتعددة 1

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-الوسائط المتعددة

المشترك

الثانوية مقررات
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الـوحـدة الثانية: 

1-4-2:)Texts(الن�صو�س المكتوبة

3-4-2:)Graphics( الر�صوم�ت الخطية

2-4-2:)Sound Effects( الموؤثرات ال�صوتية

عندما تتاأمل اأي تطبيق من تطبيقات الو�شائط املتعددة، �شتالحظ اأنها تتكون غالبًا من:

ال�شا�شة يف �شورة كلمات وفقرات كـعناوين لالأجزاء الرئي�شة  مكون رئي�ض وفعال يف برامج الو�شائط املتعددة يظهر على 
للمحتوى املعرو�ض اأو لتقدمي اإر�شادات وتوجيهات اأو ل�شرح عنا�شر اأخرى كال�شور والر�شوم.

هــي اأ�شــوات طبيعيــة اأو �شناعيــة يتم اإعدادها اإما بالت�شــجيل املبا�شــر با�شــتخدام الالقــط ال�شوتــي )Microphone( اأو 

ت�شاعدنا على ك�شر  وهي تعبريات باخلطوط والأ�شكال كما يظهر يف �شكل )2-2( 

شكل )2-1(: املؤثرات الصوتية

شكل )2-2(: الرسومات اخلطية

با�شــتخدام اأحــد م�شــجالت ال�شــوت اأو با�شــتخدام املوؤثــرات ال�شوتيــة الطبيعيــة 
وال�شناعيــة اجلاهــزة كال�شــكل )2-1(. وتظهــر يف عــدة موا�شع مثــل: املقدمة اأو 

التعليق على مو�شوع معني.

الغام�شة  اأو  املهمة  النقاط  وتو�شح  امللل 
ر�شوم  �شكل:  على  الربنامج  يف  وتاأتي 
ر�شوم  اأو  م�شارية  خرائط  اأو  بيانية، 

�شجرية اأو ر�شوم كاريكاتريية.

اإثـراء عـلمي

مكون�ت الو�ص�ئط املتعددة 22--44

اأنواع الو�صائط املتعددة:
هي  التفاعلية(:  )غري  اخلطية  الو�صائط    -1
و�شائط ي�شري معها امل�شتخدم من البداية اإىل النهاية 
يف م�شار خطي دون اأن ت�شمح له بالتنقل والقفز بني 
ا تبًعا  اأجزاء املحتوى. ويتم النتقال للمرحلة الآتية اآليًّ
اأو  الفاأرة  على  بال�شغط  اأو  لقطة  لكل  املحدد  للزمن 
اأحد املفاتيح مع اإمكانية التحكم يف اإنهاء الربنامج. 

غري  و�شائط  هي  التفاعلية:  املتعددة  الو�صائط    -2
خطية مبعني اأنها متكن امل�شتخدم من التحكم املبا�شر 
يف تتابع املعلومات. علًما باأن الو�شائط املتعددة باأنواعها 
فجميعها  ت�شتخدمه  الذي  املكون  نوعية  يف  تختلف  ل 
ت�شتخدم الن�شو�ض، الأ�شوات، ال�شور الثابتة، الر�شوم 

اخلطية اأو املتحركة، والفيديو. 
3-  الو�صائط املتعددة الفائقة: تعد الو�شائط املتعددة 
وهـــي  التفاعليــة  املتعددة  للو�شائط  تطوًرا  الفائقة 
جتميع وتنظيم ملواد الو�شائـط املتعددة والربــط بينها 
بطريقـــة تفريعيــــة ومتداخلة �شبكيًّا متكن امل�شتخدم 

من التنقل والتجول بحرية بني املعلومات.
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4-4-2:)Still Pictures( الـ�صــور الـثـ�بـتـة

5-4-2 :)Animations(ِ الر�صوم المتحركـة

6-4-2:)Video( الــفــيـديـــو

وهي لقطات ثابتة لأ�شياء حقيقية ميكن احل�شول عليها من مكتبات ال�شور على 
الإنرتنت اأو الكامريا الرقمية )Digital Camera( اأو من الكتب واملجالت ونقلها 

.)Scanner( اإىل جهاز احلا�شب عن طريق املا�شح ال�شوئي

هي �شل�شلة من الر�شوم املنف�شلة التي تعر�ض ب�شرعة وت�شل�شل حمددين لت�شكيل مقطع 
ذي معنى كما يف ال�شكل )2-3(. وميكننا اإ�شافة احلركة على الر�شوم  با�شتخدام برامج 

ت�شميم الر�شوم املتحركة.

الواقعية  امل�شاهدة  متعة  للم�شتخدم  توفر  رقمية  بطريقة  �شجلت  متحركة  فلمية  لقطات 
اأ�شباب �شكل )2-4( مثل: وقوع احلدث يف فرتة  لأ�شياء قد ل ي�شتطيع روؤيتها مبا�شرة لعدة 
زمنية ما�شية كالأحداث ال�شيا�شية والتاريخية. اأو خطورتها كدرا�شة حياة احليوانات املفرت�شة 
والرباكني. اأو بعدها املكاين كالأماكن ال�شياحية وبيئة املحيطات، اأو الفرتة الزمنية الطويلة 

الالزمة حلدوثها مثل دورة حياة النبات.

الشكل )2-3(: الرسوم املتحركة

الشكل )2-4(: الفيديو

مالحظة
ل ي�شــرتط يف الو�شــائط املتعــددة توفــر 
لــكل مو�شــوع  ولكــن  ال�شــابقة  املكونــات  كل 
طبيعــة خا�شة بــه واملهم ا�شــتخدام املكونات 
التــي تخدم املو�شوع بكفــاءة وفاعلية ليحقق 

الهدف املن�شود منه.
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الـوحـدة الثانية: 

مـجـ�لت ا�صـتـخـدام الـو�صـ�ئـط املـتـعـددة22--55

يف ظل التطورات املت�شارعة للتقنية اأ�شبح ا�شتخدام الو�شائط املتعددة اأمرًا �شائعًا يف خمتلف املجالت من حولنا، فال يكاد يخلو 
نـ�شــاط

تطوعــت لنتاج  و�شــيطة متعددة عــن اأ�شرار 
�شت�شــتخدمها  التــي  املكونــات  مــا  التدخــني، 

وحمتواها؟ مع ذكر ال�شبب.

الـتدريـب:2-5-2

ميكن ا�شتخدام الو�شائط املتعددة يف التعليم كو�شيلة م�شاعدة للمعلم يف ال�شف اأو كاأداة للتعلم الذاتي تتكون من روابط فعالة 
تربط املعلومات ببع�شها على �شكل برجمية مما يتيح التفاعل بني املتعلم واملادة التي �شيتعلمها، اأو كاأداة للتعلم يف واقع اقرتا�شي 

ميكن ا�شتخدام تطبيقات الو�شائط املتعددة يف جمال التدريب على الأعمال يف املن�شاآت التجارية اأو احلكومية. حيث يتم تدريب 

الشكل )2-5(: استخدامات الوسائط في التعليم

الشكل )2-6(: استخدامات الوسائط في التدريب

الـتــعـــلـــيم:1-5-2

على  تركز  تفاعلية  تعلم  بيئة  تقدمي  يف  اأهميتها  وتكمن   .)5-2( �شكل 
املتعلم، كما ت�شاعد على و�شوح املفاهيم والأفكار املقدمة مبا تويه من 
�شوت و�شور وفيديو. اإ�شافة اإىل ت�شهيل العملية التعليمية وزيادة دافعية 

التعلم.

العاملني القدامى اأو العاملني اجلدد على اأداء مهامهم اجلديدة با�شتخدام 
من  الكثري  يوفر  مما  العمل،  كيفية  ي�شرح  الذي  املتعددة  الو�شائط  تطبيق 

اجلهد والوقت واملال املبذول من قبل املن�شاأة �شكل )6-2(.

يومنا من التعر�ض لتطبيق من تطبيقاتها. وفيما ياأتي ن�شتعر�ض اأهم جمالت ا�شتخدام 
الو�شائط املتعددة:
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التــ�صــلـــيــة:3-5-2

الـــتـــجــــ�رة:4-5-2

الـ�صـحـ�فـة والإعــالم:5-5-2

تعد الو�شائط املتعددة الركيزة الأ�شا�شية عند اإنتاج برامج الت�شلية والرتفيه، حيث 
املتحركة، وكذلك  والر�شوم  بالأفالم  املوؤثرات اخلا�شة  ي�شتغنى عنها  عند �شناعة  ل 
ل تكاد تخلو األعاب الفيديو والألعاب الإلكرتونية من تطبيقات الو�شائط املتعددة التي 

جتعل امل�شتخدم يتفاعل معها ويق�شي ال�شاعات دون ملل اأو كلل �شكل )7-2(.

ميكن ا�شتخدام تطبيقات الو�شائط املتعددة يف الإعالنات التجارية جلذب 
التجاري  التناف�ض  تزايد  ومع   ،)8-2( �شكل  اهتمامهم  وك�شب  اجلمهور  انتباه 
بني ال�شركات اأ�شبحت احلاجة �شرورية لت�شويق خدماتها ومنتجاتها با�شتخدام 

الو�شائط املتعددة.

و�شائل  با�شتخدام  متابعيها  جذب  اإىل  العامل  حول  ال�شحف  من  كثري  ت�شعى 
الإعالم اجلديدة، التي تقدم تقارير �شحفية غري تقليدية ت�شم بني ثناياها مقاطع 
اإىل  بلغة م�شرتكة ل تتاج  العامل  اإىل  اإي�شال �شوتها  و�شائط متعددة متكنها من 

ترجمة �شكل )9-2(.

الشكل )2-7(: استخدامات الوسائط في التسلية

الشكل )2-8(: استخدامات الوسائط في التجارة

الشكل )2-9(: استخدامات الوسائط في الصحافة واإلعالم

نـ�شــاط

ابحــث عــن ا�شــتخدام الو�شــائط املتعــددة يف 
املجالت الآتية: الهند�شة، الطب، ال�شناعة.
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مرحلة التحليل والإعداد)التخطيط(:1-6-2

مرحلة الت�صميم وكت�بة ال�صين�ريو:2-6-2

مـرحـلـة الـتنفيـذ والإنـتـ�ج:3-6-2

مـرحـلـة التجـريـب والـتـطوير:4-6-2

مرحلة الإخراج )الت�صدير( والن�صر:5-6-2

يف هذه املرحلة يتم تديد الهدف والفئة امل�شتهدفة ومتطلبات العمل املادية والربجمية وال�شور والأ�شوات ولقطات الفيديو  
وغريها من املتطلبات، يليها و�شع خطة زمنية حمددة تت�شمن فريق العمل وتوزيع املهام.

وكيفية عر�ض  واملحتوى  الزمنية  والفوا�شل  الواجهة  للمنتج مت�شمنة  وكاملة  امل�شمم هيكلة مف�شلة  فيها  ي�شع  هي مرحلة 
املحتوى وال�شكل النهائي للمنتج، مراعًيا يف املنتج تقيق عن�شر اجلاذبية والتفاعلية.

هي مرحلة ي�شعى فيها امل�شمم لتنفيذ ما و�شعه يف مرحلة الت�شميم وكتابة ال�شيناريو حيث يقوم با�شتخدام الأدوات والربامج 
لإ�شافة املحتوى واإن�شاء ال�شور واحلركات والأفالم غري املتوفرة والربط بينها.

وهي مرحلة ا�شتطالع الراأي من قبل املحكمني املتخ�ش�شني وعينة من امل�شتفيدين للتاأكد من تقيقه لالأهداف املطلوبة وخلوه من 
الأخطاء اللغوية والعلمية، واأن املنتج يعمل ب�شكل �شحيح قبل تعميمه.

وهي اآخر مرحلة من مراحل اإنتاج الو�شائط املتعددة حيث يتم فيها اإخراج المنتج على الأقرا�ض املدجمة اأو ن�شرها على �شبكة 
الإنرتنت.

مـراحـل اإنـتـ�ج الـو�صـ�ئـط املـتـعـددة22--66

لإنتاج و�شائط متعددة تتميز بالكفاءة والفاعلية لبد من املرور بـاملراحل الآتية:

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U2-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U2-L2.png

الوسائط المتعددة 2

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-الوسائط المتعددة

المشترك

الثانوية مقررات
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بع�س الربجمي�ت امل�صتخدمة يف اإن�ص�ء وحترير ملف�ت الو�ص�ئط املتعددة22--77

اأدت الــتطـــورات املت�شارعــة يف ال�شـنـوات القليلة 
املا�شيـــة يف جمــالت تقنيــات احلا�شــب والو�شــائط 
اإلـــــى تطــور يف الربجميــات امل�شــتخدمة يف اإنتاجها، 
ويف اجلــدول )2-1( ا�شــتعرا�ض لبع�ــض اأ�شــهر تلك 

الربامج.

جدول )2-1(: أشهر برمجيات إنشاء وحترير الوسائط املتعددة

اإثـراء عـلمي

خ�صائ�ص الو�صائط املتعددة:
تتميز برامج الو�شائط املتعددة بخ�شائ�ض عديدة منها 

ما ياأتي:
:)Integration( 1 - التكاملية

هو التناغم والندماج بني جمموعة الو�شائط  امل�شتخدمة 
واملعرو�شة خلدمة املحتوى املراد تو�شيله.
:)Interactivity( 2 - التفاعلية

ي�شري التفاعل يف جمال الو�شائط املتعددة اإىل الفعل ورد 
الفعل بني امل�شتخدم وبني ما يعر�ض عليه. ويت�شمن ذلك 
اإمكانـيــة التحكــم يف زمــن العر�ض وت�شل�شلــه واخليارات 

املتاحة.
:)Individuality( 3 - الفردية

اإمكانية التحكم يف عر�ض املعلومات واخلربات من خالل 
قــدرات  وفق  املتعــددة  الو�شائـــط  على  القائم  الربنامج 
الفردية  الفــروق  مراعـــًيا  امل�شتخدم  و�شرعة  واإمكـــانـات 

بني امل�شتخدمني.
:)Diversity( 4 - التنوع 

توفري  هو  املتعددة  الو�شائط  عرو�ض  يف  بالتنوع  املق�شود 
واأن�شطة  مــواد  من  واخليارات  البــدائــل  مـــن  جمموعة 
ما  كل  امل�شتخدم  فيها  يجد  وم�شتويات،  واأ�شاليب  وتقييم 

يتنا�شب مع قدراته واإمكاناته وحاجاته وخ�شائ�شه. 
:)Communication( 5 - الت�صالية

اإتاحة الفر�شة للم�شتخدم لالت�شال ب�شبكة الإنرتنت للح�شول 
على ما يحتاجه من معلومات يف كافة املجالت.

نـ�شــاط

طلــب منــك املعلــم اإعداد تقريــر منظم عن مكونات الو�شــائط املتعــددة وكيفية احل�شــول عليها مع 
تديد الربجميات امل�شتخدمة يف تريرها وفق اجلدول الآتي:

الربنامج امل�صتخدم 
لتحريره

طريق احل�صول عليه و�صفه املكون م

1

Audacity
الت�صجيل املبا�صر، مكتبة 

�صوتيات
اأ�صوات طبيعة اأو 

�صناعية
املوؤثرات 
ال�صوتية 2

3

4

5

6
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مشروع الوحدةمشروع الوحدة

بعد انتهائك من درا�شة وحدة الو�شائط املتعددة، قم باإنتاج و�شيطة تخدم اأحد املو�شوعات الآتية: 
1 تعليم اأحد املهارات احلياتية لفئة ريا�ض الأطفال.

2 مو�شوع من اختيارك يخدم اأحد فئات ذوي الحتياجات اخلا�شة.
3 اإعالن عن برنامج تطوعي يخدم البيئة.

4 تقرير عن اأحد الكوارث والظواهر الطبيعية )براكني، زلزل، في�شانات، جماعة ...(.

مع مراعاة ما ياأتي عند اإعداد الو�شيطة:
1 منا�شبة ال�شور والر�شوم والأ�شوات والن�شو�ض وغريها من الو�شائط امل�شتخدمة للمحتوى.

2 و�شوح املعلومات املعرو�شة على ال�شا�شة.
3 الت�شل�شل املنطقي لالأفكار املعرو�شة.

4 الإخراج الفني املنظم واجلذاب.
5 خلوه من الأخطاء اللغوية والعلمية والربجمية.

6 �شهولة ت�شغيله.
7 منا�شبة حجم امللف للن�شر.
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اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

خـ�رطـة الـوحـدة
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املفاهيم الرئي�شة مفردات الوحدة
� الو�شائط املتعددة هي: منتج يدمج بني الن�ض وال�شوت وال�شورة والفيديو با�شتخدام 

برجميات احلا�شب لتحقيق اأهداف حمددة للم�شتفيدين بطريقة تفاعلية.
� للو�شائط املتعددة اأهمية كبرية حيث ت�شاعد على �شرعة و�شول املعلومة ب�شكل ممتع 

وم�شوق. 
اأو  � الن�شو�ض املكتوبة هي كلمات وفقرات تظهر كعناوين لالأجزاء الرئي�شة للمحتوى 

لتقدمي اإر�شادات وتوجيهات اأو ل�شرح عنا�شر اأخرى كال�شور والر�شوم.
� املوؤثرات ال�شوتية هي اأ�شوات طبيعية اأو �شناعية يتم اإعدادها اإما بالت�شجيل باإ�شتخدام 

الالقط اأو باإ�شتخدام املوؤثرات ال�شوتية الطبيعية.
� الر�شومات اخلطية هي تعبريات تكوينية باخلطوط والأ�شكال.

� ال�شور الثابتة هي لقطات ثابتة لأ�شياء حقيقة.
� الر�شوم املتحركة هي �شل�شلة من الر�شوم املنف�شلة التي تعر�ض ب�شرعة وت�شل�شل حمددين 

لت�شكيل مقطع ذو معنى.
� الفيديو هو لقطات فلمية متحركة �شجلت بطريقة رقمية.

� عند اإنتاج الو�شائط املتعددة ل ي�شرتط توفر كل املكونات واإمنا يتم ا�شتخدام املكونات 
التي تخدم املو�شوع بكفاءة وفاعلية.

� ت�شتخدم الو�شائط املتعددة يف كثري من املجالت مثل التعليم والتدريب والتجارة والإعالم.
� لإنتاج و�شائط متعددة تتميز بالكفاءة والفاعلية لبد من املرور بعدة مراحل: التخطيط، 

الت�شميم، التنفيذ، التجريب، والن�شر.

� الو�شائط املتعددة.
� الن�شو�ض املكتوبة.

� ال�شور الثابتة.
� املوؤثرات ال�شوتية.

� الر�شومات اخلطية.
� الر�شوم املتحركة.

� الفيديو.

دلـيل الـدرا�صـــة
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تــمــريـــنــ�ت

11 أكمل الفراغات في العبارات اآلتية:

- الوسائط املتعددة عبارة عن .... ....حاسوبي يدمج بني النص والصوت والصورة والفيديو باستخدام 
........ احلاسب ويقدم ...... للمستفيدين بطريقة ....... لتحقيق ........ أو عدة ......

22 ضع إشارة )✓ ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

اأ ُتساعد الوسائط املتعددة على سرعة وصول املعلومة ملا حتويه من مثيرات سمعية وبصرية.          )      (

ب الصور الثابتة هي رسوم منفصلة تعرض بسرعة وتسلسل محددين لتشكيل مقطع ذو معنى.      )      (

ت في مرحلة تنفيذ وإنتاج الوسائط املتعددة يتم تقييم املنتج بهدف تعديل املنتج قبل تعميمه.         )       (

ث برامج إعداد النص هي برامج حتتوي على أدوات الكتابة بعدة أمناط وأحجام وأنواع للخطوط.    )      (

ج تستخدم الوسائط املتعددة في مجال التجارة لغرض إبراز محاسن منتج معني.                              )      (

33 رتب خطوات انتاج الوسائط املتعددة فيما يأتي:

اخلطواتم
و�شع هيكلة مف�شلة وكاملة للمنتج.

اإخراج املنتج ون�شره.
تديد متطلبات العمل.

جتريب املنتج وفح�شه لغويًا وعلميًا.
ا�شتخدام الربامج لت�شميم املنتج.
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الـوحـدة الثانية: 

العمود الثاين العمود الأول

برامج  اإعداد ال�شور 1 Pencil

برامج  الر�شوم املتحركة 2 GIMP

برامج  اإعداد الفيديو 3 Jokosher

برامج  اإعداد الن�ض 4 ASvidemux

برامج  اإعداد ال�شوت 5

44 اختر من العمود األول ما يناسبه من العمود الثاني:
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الوسائط المتعددة

اخـــتـبــــــ�ر

اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:

11  من الأ�صباب التي اأدت اإلى انت�صار الو�صائط املتعددة كونها:

اأ - ت�صاعد على اإجراء العمليات احل�صابية بدقة.             ب - ت�صاعد يف تنظيم واإدارة الوقت. 

ج - ُت�صاعد على �صرعة و�صول املعلومة.                           د - متكن من تنظيم امللفات وحتميل الربامج.

22  لقطات فلمية متحركة �صجلت بطريقة رقمية: 

اأ - ال�صور الثابتة.    ب - الر�صوم املتحركة.

ج - الفيديو.                              د - الر�صومات اخلطية.

33  التعبريات التكوينية باخلطوط والأ�صكال هي:

اأ - ال�صور الثابتة.    ب - الر�صوم املتحركة.

ج - الفيديو.                               د - الر�صومات اخلطية.

44  يتم ا�صتخدام الأدوات والربامج لإ�صافة املحتوى واإن�صاء ال�صور واحلركات والأفالم الغري متوفرة يف مرحلة:

اأ - التحليل والإعداد )التخطيط(.  ب - الت�صميم وكتابة ال�صيناريو.

ج - التنفيذ والإنتاج.                د - مرحلة التجريب والتطوير.

فاإننا  اجلديدة  الأنظمة  وفق  العمل  من  التمكن  على  العاملني  مل�صاعدة  املتعددة  الو�صائط  ن�صتخدم  عندما   55
نتحدث عن ا�صتخدامها يف جمال:

اأ - التعليم.                                 ب - التدريب. 

ج - التجارة.                   د - ال�صحافة.
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الـوحـدة الثانية: 

اإلى العامل بلغة  اإي�صال �صوتنا  66  عندما ن�صتخدم الو�صائط املتعددة لتقدمي تقارير غري تقليدية متكننا من 
م�صرتكة ل حتتاج اإلى ترجمة. فاإننا نتحدث عن ا�صتخدامها يف جمال:

اأ - التعليم.                                 ب -  التدريب. 

ج - التجارة.                   د - ال�صحافة.

77  من اأ�صهر الربامج لتحرير ومعاجلة ال�صور: 

.Audacity - ب    .Jokosher - اأ

.Pencil - د                  .Adobe Photoshop - ج

88  من اأ�صهر الربامج لتحرير ومعاجلة الر�صوم املتحركة:

.Audacity - ب    .Jokosher - اأ

.Pencil - د                  .Adobe Photoshop - ج



تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعيةتصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية
الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

مـو�صـوعـ�ت الـوحـدة:

 مـقـدمـــة.
 تعريف برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت.

 مزايا ا�صتخدام برامج اإدارة املواقع.
 خطوات عمل برامج اإدارة املواقع.

 كيفية كتابة املحتوى من خالل برامج اإدارة املواقع.
 اأمثلة ملواقع وتطبيقات ت�صتخدم برجميات اإدارة املواقع.
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بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

ف برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت.  ُتعرِّ
د مزايا ا�شتخدام برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت.  ُتعدِّ

.)CMS( تذكر خطوات عمل برامج اإدارة املواقع 
.)CMS( ت�شرح خطوات كتابة املحتوى من خالل برامج اإدارة املواقع 

ف ال�شبكات الجتماعية.  ُتعرِّ
 تقارن بني اأهم ال�شبكات الجتماعية املتوفرة على �شبكة الإنرتنت. 

ف املدونات.   ُتعرِّ
ف خدمة م�شاركة امل�شادر مع الآخرين.  ُتعرِّ

.)WordPress( ُتن�شئ مدونة با�شتخدام برنامج 

مع النت�شار والتو�شع يف ا�شتخدام ال�شبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت(، انت�شرت املواقع واملنتديات العامة 
م�شتمر  ب�شكل  والتحديث  الإدارة  واملنتديات  املواقع  وتتطلب هذه  اأهدافها.  باختالف  تختلف  والتي  واخلا�شة 
لتحقق الفائدة املرجوة لزوارها، مما ا�شتدعى ا�شتخدام برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت والتي تهدف اإىل 
اإدارة هذه املواقع وتديث بياناتها ومعلوماتها، واأي�شًا ا�شتخدامها يف حفظ امل�شادر وم�شاركتها مع الآخرين 

بغر�ض التطوير من خالل تبني الآراء واملقرتحات اأو ن�شرها لتعميم الفائدة.



تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية

41

عندما ُتبحر يف عامل الإنرتنت تطالعك �شفحاته مت�شحة بت�شاميم متنوعة يف حماولة جادة منها جلذبك لت�شفحها 
وتقليب حمتوياتها.

لكن الت�شميم اجلميل والألوان اجلذابة لي�شت كل �شيء، فهناك املحتوى الذي يعد الركيزة الهامة لنت�شار اأي موقع 
وا�شتمراره وازدياد عدد زواره، فالكثري منهم يحرتم املوقع الذي يتفاعل مع زواره من جهة وُيحدث حمتواه من جهة اأخرى.

ومن هذا املنطلق جند الكثري من ال�شركات اليوم تتناف�ض يف اإنتاج الربجميات والأنظمة اخلا�شة باإدارة املواقع والتي 
تتميز بتوفري اأدوات �شهلة لإدارتها وتريرها دون احلاجة لوجود متخ�ش�شني.

ويف ال�شفحات القادمة �شنتناول باإذن اهلل هذا املو�شوع ب�شيء من التف�شيل حيث �شنتعرف على برامج اإدارة املواقع ومميزاتها، 
واأمثلة ملواقع ت�شتخدم برجميات اإدارة املواقع.

هي حزم برامج متكاملة ت�شكل نظاًما لإدارة املحتوى املطلوب ن�شره وعر�شه لزوار واأع�شاء املوقع، وتوفر اأدوات للتحكم 
يف عملية الن�شر، وتعمل هذه النظم يف العادة على الإنرتنت، واإن كان من املمكن ت�شغيلها كذلك على ال�شبكة املحلية. 

وتتعدد امل�شطلحات املتعلقة باإدارة املواقع على ال�شبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت(، ويرجع هذا الختالف اإىل: 
1  حداثة املو�شوعات املرتبطة بتوظيف ال�شبكة العاملية للمعلومات يف جمالت احلياة املتعددة.

2  تعدد املجالت املتعلقة باإدارة املواقع، فمنها التعليمي ومنها التجاري ومنها الطبي ومنها ال�شخ�شي، ولكل جمال 
م�شطلح خا�ض به اأو اأكرث، فعلى �شبيل املثال يطلق على برامج اإدارة املواقع التعليمية: 

مـــــقــــدمــــــــة33--11

تعريف برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت33--22

.)Learning & Content Management System )LCMS(( نظام اإدارة املحتوى والتعلم 
.)Learning Management System )LMS(( نظم اإدارة التعلم 

  .)Virtual Classroom Management )VCM(( نظم اإدارة الف�شول الفرتا�شية 
.)Blended Learning )BL(( نظام التعلم املدمج اأو التعلم املختلط 

وميكن اإرجاع هذا الختالف اإىل اختالف التنوع ولي�ض اختالف الت�شاد.

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U3-L1
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تعريف برامج ادارة المواقع على شبكة االنترنت                                                 مزايا استخدام  برامج 
ادارة المواقع على شبكة االنترنت

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-تصميم وإدارة المواقع والشبكات 
االجتماعية

المشترك

الثانوية مقررات
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1  اأن ا�صتخدامها ل يحتاج اإلى متخ�ص�ص يف احلا�صب الآيل:  اإن تطوير مواقع 
على ال�شبكة العاملية للمعلومات لي�ض بالأمر ال�شهل كما يرى البع�ض، فبناء 
نظام كامل مبني على قواعد البيانات يعتمد على تقنيات معقدة جدًا تتاج 
اإدارة املواقع حل �شامل للذين لي�ض لهم  اإىل متخ�ش�شني، لذا فاإن برامج 
اإملام كامل بالتعامل مع لغات برجمة املواقع كلغات )JavaScript( اأو لغتي 

)CGI( و)PERL( حتى لغة )PHP( التي اكت�شحت الإنرتنت موؤخرًا.
اإدارة  فربامج  املوقع:  مدير  تخدم  التي  والأدوات  الربجميات  كرثة    2
والربجمة،  اخلربة  اأ�شحاب  احتياجات  مبعظم  تفي  ما   غالبًا  املواقع 
اأ�شكال  منها  توجد  حيث  امل�شتخدم،  يحتاجه  ما  معظم  تقدم  لأنها 
متعددة باألوان وخطوط خمتلفة، كما توجد برامج ملحقة متعددة مثل 

�شجل زوار اأو �شاحة حوار اأو دليل برامج اأو دليل مواقع  اأو غريها. 
3  جمانية ال�صتخدام: معظم برامج اإدارة املواقع جمانية وهي يف الغالب 
برامج مفتوحة امل�شدر، مما ي�شمح بتعديلها وتطويرها ح�شب اإمكانيات 

امل�شتخدم وح�شب احتياجاته.
4  وجود لوحة حتكم ت�صهل عملية اإدارتها: تت�شابه معظم برجميات اإدارة 
املواقع يف عملية اإدارتها وتركيبها وتطويرها، وهي تت�شابه يف اإدارتها، 

مع اأي برنامج من برامج حمررات الن�شو�ض.
5  وجود الدعم الكايف لها: فمعظم برامج اإدارة املواقع مدعومة من اآلف 
امل�شتخدمني لها الذين ي�شعون اإىل اإجراء اأي تعديل وت�شحيح اأي خطاأ 

برجمي. 

اإثـراء عـلمي

م�صطلحات اأخرى لإدارة املواقع على الإنرتنت: 
 )LMS( نظام اإدارة التعلم -

    .)Learning Management System(  
- بوابة الإنرتنت التعليمية.

)SMS( نظام الإدارة املدر�شية -
.)School Management System(  

-  اأدوات تكوين املحتوى. 
- الف�شول التخيلية )التعليم املتزامن(.      

33--33)CMS( مزاي� ا�صتخدام برامج اإدارة املواقع

زيــــارة مــــوقـــع بــرجمـــيـــات اإدارة املـــــواقــــــع
)www.opensourcecms.com(

يقدم موقع برجميات اإدارة املواقع احلرة امل�شدر 
اإدارة  املتميزة يف  جمموعة كبرية من الربجميات 

املواقع ومنها:
- برجميات اإدارة البوابات.      
- برجميات اإ�شافة املدونات.   

- برجميات املنتديات.               
- برجميات التعليم الإلكرتوين واملدار�ض الإلكرتونية. 

- برجميات اإدارة ال�شور.
ب اإحدى الربجميات    قم بزيارة املوقع ال�شابق، وركِّ
باأنه  التذكري  ونود  ملعلمك،  وقدمه  اهتمامك  وفق 
ميكنك ا�شتخدام خدمة الرتجمة يف حمرك البحث 

.)Google(

نـ�شــاط

اإن ت�شميم واإدارة مواقع الإنرتنت اأ�شبحت عملية مكلفة، من حيث الوقت واجلهد واملوارد الب�شرية كما ذكرنا �شابقًا، 
لذا فاإن احلـل الأمثل هي نظم اإدارة املواقع، التي تقدم جمموعة من املزايا، ومنها:
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اإلى اإعادة بناء �صفحات لإ�صافة حمتوى جديد: حـيـث  عدم احلاجة    6
يقوم مدير املوقع اأو من له ال�شالحية بالتحرير باإ�شافة حمتوى جديد 
اأدوات معينة تت�شابــه اإىل حــد كبيــر مع برامــج حمررات  عن طريـــق 
الن�شو�ض،  ولعل اأبـــرز مثال على ذلك منتديات احلوار، حيث تالحظ 
املو�شوع  وُيعر�ض  تريره،  مبجرد  جديًدا  مو�شوًعا  ي�شيف  الزائر  اأن 

النمط نف�شه دون احلاجة اإىل اإن�شاء �شفحة جديدة.
7  حتديث حمتوى املوقع ب�صكل مبا�صر: وبطريقة تقلل من اجلهد والوقت 

والتكاليف.

املواقع على  اإدارة  ا�صت�صافة برجميات  مواقع 
الإنرتنت:

با�شت�شافــة موقعــك  ال�شــركــات  مـــن  تقوم عدد 
وتن�شيب اأي برنامج تقوم باختياره وفق اهتمامك 
من برجميات اإدارة املواقع على الإنرتنت مقابل 
وت�شتمل  الربنامــج،  �شعــر  ولي�ض  الفني  الــدعـم 

جمموعة كبرية ومتنوعة من الربامج.
برامج اإدارة املواقع على الإنرتنت:

تتنـــوع بـــرامــج اإدارة الـــمواقـع عـلـــى الإنتـرنــت 
لت�شمل اهتمامات متعددة منها: 

ال�شخ�شيـــة  املـــواقــع  برامــج  جمـــمــوعـــة   -
)Blogs( للن�شر املكتبي على الإنرتنت.

 Content( املحتوي  اإدارة  بـرامج   -
Management( للـنـ�شـــر ال�شحفي علـى الإنرتنت.

 Customer( بــرامـج العنـايــة بالعمـــيـــل -
Support( للدعم الفني.

- بــــرامــــج املنتــديـــات و�شـــاحــات الـــــحــــــوار 
لإدارة     )Discussion Boards(

الــنـقـــا�ض واحلوار  بني زوار املوقع.
 )E-Commerce( برامج الـتـجارة الإلـكـتــرونـية -

وتوي �شلة التـ�شوق ومتاجر عر�ض الب�شائع.
- برامج الأ�شئلة املتكررة )F.A.Q(  لعـــر�ض 

والبحث عن الأ�شئلة والأجوبة املتكررة.
 Image( الـــ�شـــور  مــــعـــار�ض  بـــــــرامج   -
Galleries( لإن�شــــــاء معــــر�ض منتجـــات اأو 

جمموعات �شور.
 Mailing( املـرا�شـــالت  قـــــوائــم  برامج   -

Lists( ملرا�شلة العمالء.
 Polls( وال�شتبانــات  ال�شتفتــــاء  بــــرامـج   -
and Surveys(  ملعرفة اآراء الزوار باملوقع. 
 Project( امل�شـــاريــــع  اإدارة  بـــــرامـــــج   -
املتعــددة  للم�شاركـــــة   )Management

يف التخطيط والتنفيذ.
اإن�شاء مـــواقـــــع جمموعـــات )الويكي  - برامج 
اإن�شــاء  يف  املــــوقـــع  زوار  مل�شاركــــة   )Wiki

ال�شفحات اخلا�شة بهم.

اإثـراء عـلمي

   خـطـوات عـمـل بـرامـج اإدارة املـواقـع33--44

ميكن اإيجاز خطوات عمل برامج اإدارة املواقع مبا ياأتي: 
الربنــامج يف  املوقــع  يثبت �شاحــب  املوقع: حيث  الربنامج على  تثبيت    1

اجلهاز امل�شت�شيف للموقع.
ويــوزع  البيانات  قــاعــدة  املوقع  مــديــر  يجهز  البيانات:  قاعدة  جتهيز    2

ال�شالحيات بني امل�شتخدمني. 
3  جتهيز املحتوى وترتيب املوقع: ترتيب حمتويات املوقع وو�شع كل منها 

يف املكان املنا�شب. 
القوالب  اإعداد  بعملية  ي�شمى  مـا  وهو  املوقع:  �صكل  اختيار  اأو  ت�صميم    4
)Templates(، والفكرة من القوالب هو اإن�شاء �شفحــات بنمط وتن�شيق 
معني غر�شها الأ�شا�شي عر�ض املعلومات من م�شدر البيانات لزائر املوقع.

5  اإدخال وحترير حمتويات املوقع: وهي عمليات م�شتقلة عن بناء املوقع، 
التي حــددها �شـابقًا  وتعتمــد على ال�شالحيــات املعطاة للم�شتخدمني 

م�شرف املوقع.
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 )Google( البحث  حمـــرك  طريـــق  عن 
على  املواقع  لإدارة  برامج  عن  بالبحث  قــم 

الإنرتنت لإدارة احلوار والنقا�ض بزوار املوقع. 

:)Wiki( املــو�صــوعــات

باإ�شافــة  للزوار  مـــواقــع ت�شمح  املو�شوعــات هي 
املحتويــات وتــعــديلها بكل �شهولة وي�شر، وتتيــح 
املو�شوعات للزوار اأن يقوموا بالكتابة اجلماعية 
واإ�شافة �شفحات اأو تعديل �شفحات م�شبقة دون 

احلاجة اإىل الت�شجيل يف املوقع.
اأكــبــر  مــن  )ويكيبيديا(  احلــرة  املو�شوعــة  وتعــد 
الق�شم  وعنوان  الإنرتنت،  �شبكة  على  املو�شوعــات 
ar.wikipedia.( منهــا:  العــربـــي 

تقريًرا  واأعد  املو�شوعة  بـــزيــارة  قـــم   .)org
مب�شًطا مت�شمًنا تعريًفا لها واأهم خ�شائ�شها.

اإثارة التفكري

موقع املوسوعة احلرة
)www.ar.wikipedia.org( 

كيفية كت�بة املحتوى من خالل برامج اإدارة املواقع33--55

هي جمموعة من املواقع للتوا�شل الجتماعي على ال�شبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت(، 
متنوعة  وحاجات  لأهداف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأفراد  بني  التوا�شل  املواقع  تلك  وتتيح 

وخمتلفة فيما بينهم.

1  يكتب الكاتب املحتوى الذي يود عر�شه يف املوقع، وغالبًا ما يتم ذلك عن 
طريق اأداة رائعة هي:

           )Authoring Connector( متكن امل�شتخدمني العادييــن ذوي اخلربة 
القليلة من ا�شتخدام برنامج )وورد( لكتابة املحتويات.

2 يف حالـة عـدم وجــود رقابـة عـلــى حمتــوى املــوقــع )وهـو مـا يتم غالًبا يف
           منتـــديات احلـــــوار الــتي تفــتقــد للم�شداقـيــــة( فــــاإن املحـتــوى ُيــر�شـل

          مبا�شرة اإىل املوقع.
3  يف حالة وجود رقابة للمحتوى )وهذا يعطي املوقع م�شداقية ووثوق مبحتوياته( 
املحرر  عليه  ويطلق  املحتوى  مراجعة  عن  امل�شوؤول  اإىل  ير�شل  املحتوى  فاإن 

.)Editor(
د  ق عليه وحدَّ 4  يراجع املحرر املحتوى ويتحقق منه، واإن كان يفي بالغر�ض �شدَّ
القالب املنا�شب لعر�ض املحتوى فيه. لي�ض هذا فقط، بل ميكنه تديد تاريخ 
اأو  اإعادة تريره  اأي وقت لحقًا  عر�ض املحتوى وتاريخ النتهاء. وميكنه يف 

حذفه ب�شهولة.

اأمثلة ملواقع وتطبيق�ت ت�صتخدم برجمي�ت اإدارة املواقع33--66

ُيكتب املحتوى يف برامج اإدارة املواقع من خالل لوحة تكم خا�شة ملدير املوقع توفر له اأدوات ر�شومية تعر�ض حمتويات 
املوقع، ومتكنه لوحة التحكم من توزيع ال�شالحيات للم�شتخدمني املختلفني. وميكن اإيجاز خطوات كتابة املحتوى مبا ياأتي:  

نـ�شــاط

      الـ�صـبـكـ�ت الجـتـمـ�عـيـة1-6-3
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 وتقدم �شبكات التوا�شل الجتماعي خدمات كثرية ومتنوعة كالربيد الإلكرتوين واملحادثة عن بعد ون�شر املقاطع ال�شوتية 
واملرئية وامل�شاركة مع الآخرين يف ال�شور والوثائق، ومن مزايا تلك ال�شبكات الجتماعية التوا�شل الفعال بني امل�شرتكني فيها، 
و�شهولة التعامل معها، بالإ�شافة اإىل جمانية ال�شرتاك فيها، و�شوف نقت�شر يف هذا املو�شوع على التعريف باأهم ال�شبكات 

الإجتماعية على �شبكة الإنرتنت وكذلك ن�شائح حول ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي.

:)Twitter( اأهم الرموز وامل�صطلحات امل�صتخدمة يف تويرت 

- التغريدة )Tweet(: كل ما يكتب يف مربع الن�ض من م�شاركات اأو ردود اأو اإعادة ن�شر بحد اأق�شى )280( حرًفا لكل تغريدة. 

- املتاَبع )Following(: الأ�شخا�ض الذين يتابعهم �شاحب احل�شاب وت�شل تغريداتهم اإليه.

- املتاِبعني )Followers(: الأ�شخا�ض الذين يتابعون �شاحب احل�شاب وت�شل تغريداته اإليهم.

- اإعادة ن�صر التغريدة ) Retweet(: اإعادة ن�شر التغريدة مرة اأخرى اإىل املتابعني ل�شاحب احل�شاب الذي قام بن�شر التغريدة.

@Mohammed :ا�شم �شاحب التغريدة م�شبوقًا بعالمة @          مثال :)Mention( اإ�صارة -

- الرد )Reply(: الرد على �شاحب التغريدة من الآخرين بتغريدة اأخرى.

 )Twitter( 1 تويرت

تعـد )تــويـتـر( )Twitter( من اأ�شهر �شبكــات الـتـوا�شل الجتمـاعي على �شبكة الإنرتنت التي تتيح خدمة التدوين امل�شغر بني 
.)tweet( حرًفا للتدوينة الواحدة، وت�شمى هذه التدوينة بالتغريدة )اأفراد تلك ال�شبكة ملتابعيهم بحد اأق�شى )280

:)Twitter( )مميزات �صبكة )تويرت 
اأ -  اخت�شار الأفكار املر�شلة من خالل تديد عدد الأحرف املر�شلة يف التغريدة الواحدة.

ب - التفاعل مع الأحداث املحلية والعاملية ب�شكل مذهل و�شريع.
ج - اإمــكـانيـة اإرفــاق رابط ل�شــورة اأو مقطع مرئـي اأو ملف �شـوتـي مع التغريدة.

اأهم ال�شبكات الإجتماعية على �شبكة الإنترنت:اأوًل
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شكل )3- 1(: مجموعة من الهاشتاق لوزارة الصحة

  2

ُتــعـد )الفي�ض بوك() Facebook( من اأ�شهر �شبكات التوا�شل الجتماعي 
بنف�شه  الفرد  تعريف  خالل  من  والتفاعل  التوا�شل  اإىل  تهدف  التي  املجانية 

واهتماماته وتبادل الر�شائل وم�شاركة ال�شور وامللفات مع الآخرين.

 )Facebook( في�ض بوك

- الها�صتاق Hashtag#: عنوان لتغريده ي�شبقها عالمة # بحيث ي�شاف لها جميع التغريدات التي تندرج تت هذا 
الها�شتاق، ومن اأمثلة الها�شتاق:

- #�صغط_الدم

- #�صحتك_تهمنا

- #اأعرا�ص

- #معلومة

- #ريتويت
ح ال�شكل )3- 1( مثال على جمموعة من الها�شتاق لوزارة ال�شحة. ويو�شِّ

:)Facebook( )مميزات �صبكة  )في�ص بوك 

اأ- تعد هذه ال�شبكة من اأف�شل الو�شائل للتوا�شل الجتماعي مع الأ�شدقاء واملعارف.

ب- يجري التوا�شل بني اأفراد ال�شبكة من خالل املحادثة ال�شريعة عن بعد.

ج - تعد �شبكة تعريفية اإذا اأراد ال�شخ�ض التعريف بنف�شه وموؤهالته واهتماماته وغريها.

في�ص بوك يف املوؤ�ص�صات احلكومية
 )facebook( )ي�شتــخــدم )فـيـ�ض بــوك
مــــن كثيــر من الهيئــات واملوؤ�ش�شات احلكومية 

وذلك للتوا�شل مع كافة اأفراد املجتمع.

اإثـراء عـلمي
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الراأي، يحتم علينا عند  التعبري عن  التعامل وحرية يف  ال�شبكات وما توفره من �شهولة يف  الوا�شع لهذه  اإن النت�شار 
ا�شتخدامها مراعاة ما ياأتي:

1  عدم جتاوز حدود اخلالق �شبحانه وتعاىل بامتهان اأو تعدٍّ اأو ا�شتهتار اأو تدني�ض للمقد�شات والثوابت.

2  عدم جتاوز حدود املخلوق بال�شتم والت�شهري والتكفري اأو القذف والتعدي على حقوقهم.

3  توظيف هذه ال�شبكات يف ن�شر كل ما هو مفيد ونافع.

4  احرتام الآخرين ومراعاة اآدب احلوار وقبول الراأي الآخر.

5  عدم  اإر�شال ال�شور واملقاطع املحرمة وكل ما هو فاح�ض ومنكر مما ل ير�شي اهلل.

6  عدم  ن�شر البدع واخلرافات والإ�شاعات والكالم الكاذب.

7  التاأكد من �شحة الأحاديث والأدعية قبل اإر�شالها.

ن�شائح حول ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي:ثانيًا
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وت�شجيل  الأفكار  عن  التعبري  اأو  الأخبار  لنقل  التدوينات  فيها  ُتكتب  للمعلومات  العاملية  ال�شبكة  تطبيقات  من  تطبيق  املدونة 
املتعددة من �شور ومقاطع �شوتية ومرئية، مع  والو�شائط  والوثائق  الن�شو�ض  واإ�شافة  اإدارتها  املدونة  ويتوىل �شاحب  املذكرات، 
اإمكانية احلذف والتعديل، وُتن�شر التدوينات يف املدونة وفق ت�شنيفات يحددها �شاحب املدونة مع اأر�شفتها اآليًا ح�شب تاريخ الن�شر.

1 مـوقـع )www.blogger.com(: لإن�شاء مدونة �شهل التحكم والتعديل فيها، وهي خدمة مقدمة من )جوجل( 
مب�شاحة )1( جيجابايت.

شكل )3- 3(: موقع )Edublogs( إلنشاء املدونات

شكل )3- 4 (: موقع )Tumblr( إلنشاء املدونات

1  مدونات الأخبار لن�شر الأخبار العاجلة املحلية والعاملية.
2  املدونات ال�شخ�شية لن�شر البيانات ال�شخ�شية من هوايات واهتمامات.

3  مدونات املذكرات اليومية لن�شر الأحداث اليومية اأوًل باأول يف مو�شوع معني.
4  مدونات ال�شور لن�شر ال�شور واأحداثها.

5  مدونات املقاطع املرئية لأحداث ووقائع معينة.

تتاج  ل  مدونة  لإن�شاء   :)www.wordpress.com( مـوقـع   2
اإىل خربات للتعامل معها مب�شاحة )3( جيجابايت، و�شوف نتعرف 

عليها بتف�شيل مو�شع يف التدريبات العملية.
مــدونــــة  لإنــ�شــاء   :)www.blogsome.com( مــــــــــــوقــــــع   3

تـــتـميــز بالتحكم وال�شهولة.
4 مــــوقـــع )www.edublogs.org(:  لإنـــ�شــاء مــدونـــة  تــتميــز 
التعليم  مبدونات  متخ�ش�شة  وهي  والأمان،  الإن�شاء  يف  بال�شهولة 

كما يو�شح ذلك ال�شكل )3- 3 (.
�شــهـلــة  مــدونـــة  لإنـــ�شـــاء   :)www.tumblr.com( مـــوقــــع   5

ال�شتخدام ذات �شمات متنوعة وعديدة كما يف ال�شكل )4-3(.

2-6-3)Blogs( الــمــدونـــ�ت          

اأنـــــواع الـــمــدونـــات:اأوًل

اأهـم المواقع التي تتيح خدمة اإن�شاء المدونات:ثانيًا
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م�شاركة امل�شــادر مع الآخـريـن هي خـدمة تقدمها جمموعة من املـواقع التقنية على ال�شبكة العاملية )الإنرتنت( للم�شتخدمني 
من رفع وحفظ كميات �شخمة من الوثائق وال�شور وامللفات املتنوعة والكتب الإلكرتونية، مع اإمكانية م�شاركة هذه امللفات. ومن 

اأمثلة هذه املواقع ما ياأتي:

)www.dropbox.com(  1  موقع
موقع يوفر للم�شتخدم م�شاحة جمانية خا�شة على الإنرتنت تبداأ من )2( جيجا وقابلة للزيادة حتى )8( جيجا متّكنه 

من حفظ جميع اأنواع امللفات بعيدًا عن الإعالنات املزعجة واملواقع املخلة ويتميز مبا ياأتي:
 اإمكانية تن�شيب الربنامج بنف�ض ا�شم امل�شتخدم على اأكرث من جهاز.

 اإمكانية فتح امللفات من اأي جهاز ب�شرط وجود الربنامج والدخول بنف�ض ا�شم امل�شتخدم.
 اإعطاء رابط مبا�شر جلميع اأنواع امللفات.

 اإمكانية اإرجاع امللفات املحذوفة.
 اإمكانية م�شاركة املجلدات مع اأ�شخا�ض لديهم ح�شاب يف الربنامج.

 الرفع مبا�شرة من اجلهاز دون احلاجة للدخول للموقع ب�شرط وجود ات�شال بالإنرتنت.
 �شهولة التعامل مع امللفات واملجلدات )ن�شخ، ل�شق، حذف، ت�شمية(.

)www.slideshare.net(  2  موقع
موقع لرفع وحفظ ملفات العرو�ض التقدميية )PowerPoint( على �شبكة الإنرتنت، بالإ�شافة اإىل م�شاركة اجلميع 

ا. يف ا�شتعرا�ض ملفات العرو�ض التقدميية وتميلها من املوقع اأي�شً

)www.scribd.com( 3  موقع
اأ�شبح مكتبة عمالقة  املوقع، وقد  لهذا  امل�شتخدمني  اأنواعها بني  الن�شية مبختلف  امللفات  لرفع وحفظ وم�شاركة   موقع 

ب�شبب ما يحتويه من عدد هائل من الوثائق والكتب الإلكرتونية املتعددة التخ�ش�شات وبلغات خمتلفة، ويتميز بالآتي:
 قراءة حمتويات الوثائق من املوقع مبا�شرة  مع دعم للغة العربية.
 اإمكانية حجب وثائق معينة عن باقي امل�شتخدمني وجعلها خا�شة.

 اإمكانية البحث يف خزانة املوقع الغنية.
 اإمكانية اإن�شاء جمموعات خا�شة ودعوة م�شتخدمني اإليها بق�شد تكوين مكتبة م�شغرة وبجهود م�شرتكة.

     مـ�صـ�ركـة الم�صـ�در مـع الآخرين3-6-3
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) www.drive.google.com( 4  موقع
موقع يقدم خدمة حفظ وم�شاركة امللفات من �شركة  )Google( مل�شرتكيها بحيث توفر م�شاحة جمانية- قابلة للزيادة 

مقابل مبلغ مايل - لتخزين امللفات و مزامنتها عرب اأجهزة خمتلفة )احلا�شب، اجلوال، و غريها(. 
اأي مكان يف  فعند حفظ ملفاتك يف جملد )Google Drive( �شيكون بامكانك م�شاهدة هذا امللف والتعديل عليه يف 

العامل، و على اأي جهاز تختار. كما ميكنك اأي�شا ال�شماح لأ�شخا�ض حمددين من م�شاهدة هذا امللف و التعديل عليه.
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بعد انتهائك من درا�شة وحدة اإدارة املواقع، قم باإن�شاء مدونة حقيقية با�شتخدام اأحد املواقع التي تقدم خدمة 
اإن�شاء املدونات املجانية يف اأحد املو�شوعات الآتية:

1 مدونة �شخ�شية.
2 مدونة ملادة من املواد التي تدر�شها.

3 مدونة للمدر�شة التي تدر�ض بها.
4 مدونة ملو�شوع من اختيارك.

مع مراعاة ما ياأتي عند اإن�شاء املدونة:
1 و�شوح املعلومات املعرو�شة على ال�شا�شة.

2 الخراج الفني املنظم واجلذاب.
3 خلوها من الأخطاء اللغوية والعلمية والربجمية.

4 منا�شبة ال�شور والأ�شوات والن�شو�ض وغريها من الو�شائط امل�شتخدمة للمحتوى.
5 اإ�شافة ال�شفحات والت�شنيفات وروابط ملواقع تخدم مو�شوع املدونة.

6 اإ�شافة اأع�شاء ملدونتك.

مشروع الوحدةمشروع الوحدة
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خـ�رطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

Ωƒ¡Øe

™bGƒŸG IQGOEG èeGôH

ΩGóîà°SE’G á«fÉ›

™bƒŸG Ö«JôJh iƒàëŸG õ¡Œ

iƒàëŸG áHÉàc á«Ø«c

äÉ≤«Ñ£Jh ™bGƒe

äÉfhóª`dG

Drop Box ∑ƒÑ°ù«a

IQGOEG

™bGƒŸG



تصميم وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية

53

دلـيل الـدرا�صـــة

املفاهيم الرئي�شةمفردات الوحدة

برامج اإدارة املواقع: حزم برامج متكاملة ت�شكل نظاما لإدارة املحتوى املطلوب للفرد وعر�شه للزوار برامج اإدارة املواقع
واأع�شاء املوقع وتوفر اأدوات للتحكم يف عملية الن�شر وتعمل هذه النظم يف العادة على الإنرتنت واإن 

كان من املمكن ت�شغيلها كذلك على ال�شبكة املحلية.

ال�شبكات الجتماعية: جمموعة من املواقع للتوا�شل الجتماعي على ال�شبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت( ال�شبكات الجتماعية
التي تتيح التوا�شل بني الأفراد يف جميع اأنحاء العامل لأهداف وحاجات متنوعة وخمتلفة فيما بينهم.

تويرت )Twitter(: من اأ�شهر �شبكات التوا�شل الجتماعي على �شبكة الإنرتنت التي تتيح خدمة التدوين تويرت
امل�شغر بني اأفراد تلك ال�شبكة ملتابعيهم بحد اأق�شى )280( حرف للتدوينة الواحدة.

التغريدة: كل ما يكتب يف مربع الن�ض من م�شاركات اأو ردود اأو اإعادة ن�شر بحد اأق�شى 280 حرف تغريدة
لكل تغريدة. 

املتابع )Following(: الأ�شخا�ض اللذين يتابعهم �شاحب احل�شاب يف تويرت، وت�شل تغريداتهم اإليه.املتابع

املتابعني )Followers(: الأ�شخا�ض اللذين يتابعون �شاحب احل�شاب يف تويرت، وت�شل تغريداته اإليهم.املتابعني

اإعادة ن�شر التغريدة )Retweet(: اإعادة ن�شر التغريدة مرة اأخرى اإىل املتابعني ل�شاحب احل�شاب اإعادة ن�شر التغريدة
الذي قام بن�شر التغريدة.

الها�شتاق Hashtag#: عنوان لتغريده ي�شبقها عالمة #  بحيث ي�شاف لها جميع التغريدات التي الها�شتاق
تندرج تت هذا الها�شتاق. 

الفي�ض بوك
الفي�ض بوك )Facebook(: من اأ�شهر �شبكات التوا�شل الجتماعي املجانية التي تهدف اإىل التوا�شل 
وامللفات مع  ال�شور  الر�شائل وم�شاركة  وتبادل  بنف�شه واهتماماته  الفرد  تعريف  والتفاعل من خالل 

الآخرين.
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تــمــريـــنــ�ت

ف برامج إدارة املواقع على االنترنت، وهل يستخدم موقع وزارة التعليم باململكة العربية السعودية  11 عرِّ
)www.moe.gov.sa( هذه البرامج؟

التحكم مع رسم لوحة حتكم  املواقع على اإلنترنت بوجود لوحة حتكم، عرف لوحة  إدارة  متتاز برامج   22
افتراضية خاصة بإدارة موقع للمدرسة. 

د اخلطوات التي يتم فيها نشر احملتوى بواسطة برامج إدارة املواقع على شبكة اإلنترنت. 33 حدِّ

أوعّدل  واكتب   )ar.wikipedia.org( وعنوانها  احلرة،  املوسوعة  من  العربية  املوسوعة  إلى  ادخل   44
مدونة فيها، ثم اطبع ذلك وقّدمها للمعلم.

55 عّرف الشبكات االجتماعية، وما الفائدة منها؟ وما أهم املميزات التي تشترك فيها غالبية الشبكات االجتماعية؟

66 اذكر النصائح التي ينبغي مراعاتها عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

77 أكمل الفراغات بعبارات مناسبة فيما يأتي:

اأ الهاشتاق في تويتر )Twitter( هو .......................................................

ب املدونة هي ....................................................................................

88 اختر للعمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب( فيما يأتي:

اأ
)www.slideshare.net(
)www.dropbox.com(
)www.tumblr.com(

)www.plus.google.com(

ب
موقع للمشاركة في جميع أنواع امللفات.1

موقع إلنشاء مدونة.2

من مواقع التواصل االجتماعي.3

موقع للمشاركة في ملفات العروض التقدميية.4

موقع لرفع وحفظ ومشاركة امللفات النصية.5
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اخـــتـبــــــ�ر
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:

11  من مميزات برجميات اإدارة املواقع: 
اأ - تتطلب خمت�ص يف احلا�صب الآيل لإدارتها.       ب- وجود لوحة حتكم لها ت�صهل عملية اإدارتها.

ج- قلة الربجميات التي تخدم مدير املوقع.          د - تتطلب اإعادة بناء ال�صفحات لإ�صافة حمتوى.

22  من اأكرب املو�صوعات على �صبكة الإنرتنت ت�صمح للزوار بالإ�صافة واحلذف والتعديل على �صفحاتها:
.Wiki - ب            .)Facebook( اأ - في�ص بوك

.)Blogs( د - املدونات                           .)Twitter( ج- تويرت

33  من اأ�صهر �صبكات التوا�صل الجتماعي على �صبكة الإنرتنت التي تتيح خدمة التدوين امل�صغر بني اأفراد تلك ال�صبكة:
.Wiki - ب            .)Facebook ( اأ - في�ص بوك

.)Blogs( د - املدونات                           .)Twitter( ج- تويرت

44  عنوان لتغريدة ي�صبقها عنوان # بحيث ي�صاف لها جميع التغريدات التي تندرج حتته.
                                            .Followers   -ب                                                        .Tweet    - اأ

.Retweet -د                                                     .Hashtag   -ج

55  موقع يتيح اإن�صاء مدونة �صهل التحكم والتعديل وهي خدمة مقدمة من )جوجل(: 
www.blogger.com ب - موقع                  www.blogsome.com اأ - موقع

www.edublogs.com د - موقع                www.wordpress.com ج-  موقع

66  موقع يتيح اإن�صاء مدونة �صهل التحكم والتعديل وهي متخ�ص�صة مبدونات التعليم: 
www.blogger.com ب - موقع                   www.blogsome.com اأ - موقع

www.edublogs.com د - موقع                www.wordpress.com ج-  موقع

77  موقع يوفر للم�صتخدم م�صاحة جمانية خا�صة على الإنرتنت متكنه من حفظ  جميع اأنواع امللفات:
www.dropbox.com ب - موقع                  www.slideshare.com اأ - موقع

www.wordpress.com د - موقع                       www.scribd.com ج-  موقع

88  من املواقع التي تقدم خدمة حفظ  ملفات العرو�ص التقدميية على �صبكة الإنرتنت وم�صاركتها مع الآخرين:
www.dropbox.com ب - موقع                 www.slideshare.com اأ - موقع

www.wordpress.com د - موقع                    www.scribd.com ج-  موقع





تقنيات التحكم الرقمي والروبوتتقنيات التحكم الرقمي والروبوت
الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

مـو�صوعـ�ت الـوحـدة:

 الروبوت - تعريفه وت�ريخ ن�ص�أته.
 الروبوت�ت يف الع�مل احلقيقي.

 ت�صنيف الروبوت�ت.
 نظ�م التحكم.

 املكون�ت الرئي�صة للروبوت.
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بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

ز بني الروبوتات كما ت�شورها اأفالم اخليال العلمي وبني الروبوتات امل�شتخدمة يف الواقع العملي.  مُتيِّ
 ُتدرك التعريف العلمي للروبوت.

 ُت�شنف تطبيقات الـروبـوت املختلفة يف واقــع احليـاة: يف املجال ال�شناعي، ويف ا�شتك�شاف الأماكن
      البعيدة، ويف تنفيذ املهام اخلطرة، وتطبيقات الروبوت الأمنية والع�شكرية، وغريها.

 تتعرف على اإيجابيات و�شلبيات ا�شتخدام الروبوتات.
 تتعرف على ت�شنيفات الروبوتات.

 تتعرف على املفاهيم الأ�شا�شية لنظم التحكم.
 ُتدرك دور نظم التحكم يف بناء الروبوت وعمله.

 تتعرف على مكونات الروبوت.

اأ�شبحت الروبوتات من اأهم مكونات امل�شانع احلديثة لأنها ت�شن الإنتاج وتقلل التكلفة، وبذلك تزداد 
القدرة التناف�شية لل�شناعة يف زمن تت�شارع فيه الدول من اأجل ال�شيطرة على الأ�شواق ال�شتهالكية.

ُيعد علم الروبوتات من جمالت العلوم الغنية بالأبحاث والدرا�شات العلمية املتقدمة. لذا فاإن تقدم الدول 
يف جمال الروبوتات هو موؤ�شر على التقدم العلمي والتقني لها.

ُتعد الوظائف يف جمال علوم وتقنية و�شناعة الروبوتات من اأف�شل الوظائف من حيث املردود املادي نظرًا 
لندرة املتخ�ش�شني فيها، وزيادة الطلب عليهم.
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اإن ال�شائع بني النا�ض اأن الروبوت هو الرجل الآيل اأو الإن�شان الآيل. وعندما 
اإن�شان  �شورة  على  ميكانيكية  اآلة  �شورة  فورا  الذهن  اإىل  يتبادر  الروبوت  ُيذكر 
ب�شري، واأن تقوم الروبوتات بكافة الأعمال ال�شاقة اأو اململة بدًل عن الإن�شان، واأن 

يحقق الإن�شان حلمه امل�شتقبلي يف العي�ض يف راحة تامة دون م�شقة اأو تعب.
خارقة  قوة  ذات  اآلة  اأنه  وهو  للروبوت  اأخرى  �شورة  تربز  اأخرى  ناحية  ومن 
اأقوى من الإن�شان، واأن هذا الروبوت �شيكون يف الغالب عدوًا خطريًا ي�شعى لتدمري 

الب�شرية واحتالل الأر�ض ليتمتع بخرياتها.
اخليال  اأفالم  تاأثري  ح�شيلة  هي  الروبوت  عن  املتكونة  ال�شابقة  ال�شور  اإن 
ما هي  ولكن  ال�شكل )1-4(.  كما يف  الأخرية  ال�شنوات  التي كرثت يف  العلمي 
حقيقة الروبوت؟ وما هي نظم التحكم؟ وما عالقة نظم التحكم بعمل الروبوت؟

شكل )4-1(: مجموعة منوذج من 
الروبوت في أفالم اخليال العلمي

مـــــقــــدمــــــــة44--11

يظهر تاريخ التطور العلمي والتقني الإن�شاين اأن بدء اخرتاع الروبوت كان لغر�ض 
اأول  اأن  التاريخ  وي�شجل  ال�شناعة.  قطاع  يف  الب�شري  العامل  م�شاندة  وهو  �شناعي 
اإنتاج �شركة جرنال موتورز، عام  ا�شتخدم فعليًّا يف امل�شنع كان من  روبوت �شناعي 
1961م. واأطلق على الروبوت ا�شم: يونيمايت )UNIMATE(، وا�شتخدم لأول مرة 

يف م�شنع ال�شركة بولية نيو جري�شي بالوليات املتحدة الأمريكية. 
وظهرت بعد ذلك عدة حماولت لو�شع تعريف علمي للروبوت. وانطالقًا من 
تعريف  اأف�شل  فاإن  للروبوت  التطبيقات  اأول  كانت  التي  ال�شناعية  التطبيقات 
بدًل  الأعمال  بتنفيذ  يقوم  اإلكرتونيًا،  به  اأنه: جهاز ميكانيكي متحكم  للروبوت 

عن الإن�شان.
وتبع اأول تطوير للروبوت تطويرات كثرية. ففي عام 1969م متكن الباحثون 

يف جامعة �شتانفورد الأمريكية من اخرتاع اأول ذراع روبوتية يتم التحكم فيها 

الـروبـوت ـ تعـريـفـه وتـ�ريـخ ن�صـ�أتـه44--22

تكـي  العلمـي  اخليـال  اأفالم  بع�ض    -1
عام   50 بعد  امل�شتقبل،  يف  تقـع  اأحـداثًا 
اأو اأكرث. هل ميكن يف امل�شتقبل اأن تتحكم 
الروبوتات يف حياة الب�شر؟ ما الذي يجب 
الب�شر فعله حتى ل يحدث هذا  على بني 

الأمر؟
اأحداثًا عن  اأفالم اخليال العلمي تكي  2- بع�ض 
بغزو  تقوم  اأخرى  كونية  عوامل  من  روبوتات 
الأر�ض. هل تتوقع اأنه توجد حياة متقدمة على 
روبوتات  ت�شنيع  من  ميكنها  اأخرى  كواكب 

حماربة وتر�شلها لغزو الأر�ض؟

اإثارة التفكري

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U4-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U4-L1.png

مقدمة عن الروبوت- تعريفة ونشاته - الربوت في العالم الحقيقي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-تقنيات التحكم الرقمي والروبوت

المشترك

الثانوية مقررات
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بعيدًا عن ال�شورة التي تعطيها اأفالم اخليال العلمي، توجد للروبوتات تطبيقات كثرية يف جمالت متعددة يف العامل 
احلقيقي.

ت�شكل التطبيقـات ال�شنـاعـيـة اأهـم تطبيقـات 
الروبوتـات حيث اأنهـا الأ�شا�ض يف اختـراع وتطوير 

الروبوتات. 
بالعدد  ال�شيـارات  تـجـمـيـع  وت�شتـاأثر م�شانع 
الأكرب من الـروبوتات ال�شنـاعية، وتـاأتي م�شانع 
الأجـهـزة الإلكـتـرونـيـة يف املـركز الـثـاين. ويبني 
�شكل )4-2( �شورًا لالأدوار املختلفة التي توؤديها 
وتربز  ال�شيارات.  جتميع  عملية  يف  الروبوتات 
اأهمية ا�شتخدام الروبوتات يف خطوط الإنتاج يف 

الآتي:

التطبيق�ت ال�صن�عية اأو الروبوت ال�صن�عي1-3-4

احلا�شبات  كانت  الزمن  من  الفرتة  تلك  ويف   .)Computer Controlled Robot Arm( احلا�شب  طريق  عن 
كبرية احلجم، فاحلا�شب الكبري كان ميالأ غرفة وا�شعة، اأما احلا�شب ال�شغري منها فكان يف حجم ثالجة متو�شطة ال�شعة. 
ولكن يف منت�شف ال�شبعينيات من القرن امليالدي املا�شي حدث تطور خطري يف تقنية احلا�شبات عندما مت اخرتاع 
للمعاجلات  املتوالية  الأجيال  تتابع  ال�شخ�شية. ومع  ثورة احلا�شبات  وتبع ذلك   .)Microprecessor( الدقيق املعالج 
الدقيقة، حدث تناق�ض م�شطرد يف حجم احلا�شبات مع زيادة م�شطردة يف قدراتها و�شعات الذاكرة بها. وكما هو متوقع 

تبع ذلك تطور كبري يف جميع الأجهزة الإلكرتونية املعتمدة يف عملها على احلا�شب، ومنها الروبوتات.
اإًذا من التعريف ال�شابق للروبوت ومن تاريخ ن�شاأته ندرك اأن الروبوت يف الأ�شل لي�ض اإن�شانًا اأو رجاًل اآليًا كما ت�شوره 
اأفالم اخليال العلمي. بل واإن يف معظم تطبيقات الروبوت يف احلياة احلقيقية ياأخذ الروبوت اأ�شكاًل خمتلفة ل ي�شبه فيها 

�شكل الإن�شان. 

شكل )4-2(: مجموعة الروبوتات تعمل في خطوط جتميع السيارات

الـروبــوتـ�ت فـي الـع�مل الـحـقـيقـي44--33
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1  ثبات م�صتوى اجلودة: وميكن للروبوت اأن ينجز الأعمال املتكررة بنف�ض م�شتوى اجلودة املحددة للعمل. اأما بالن�شبة 
للعامل الب�شري فيتفاوت م�شتوى اجلودة عند اأداء نف�ض املهمة من عملية لأخرى بح�شب تغري الظروف الب�شرية لدى 

العامل.
2  ثبات م�صتوى الإنتاجية: وميكن للروبوت اأن ينتج العمل مب�شتوى ثابت من النتاجية نظرًا لأن الروبوت ل يكل ول 

ميل، ول يحتاج اإىل اأن ياأخذ ا�شرتاحة، ول ميتنع عن العمل.
3  العمل الآمن يف الظروف اخلطرة: وميكن للروبوت اأن يعمل بكفاءة يف ظروف قد تكون خطرة للعامل الب�شري، 

رواتب اخلرباء يف جمال الروبوتات عالية ب�شبب ندرتهم، وم�شتوى اخلربة 
العايل املطلوبة فيهم.

الروبوت  على  املعتمد  امل�شنع  ويحتاج  متكاملة:  تقنية  خطة  اإلى  احلاجة    3
جميع  بالتف�شيل  تدد  للم�شنع  متكاملة  تقنية  خطة  ي�شع  اأن  اإىل  عمله  يف 
موا�شفات  تــديـــد  اخلطــة  وتت�شمــن  امل�شنـع.  وت�شغـيــل  اإن�شـاء  مـتطلـبـات 
الروبوتات واأجهزة احلا�شب وال�شبكات والأجهزة امل�شاندة الأخرى، وموا�شفات 

الربجميات، ومتطلبات الكوادر الب�شرية مع تديد تخ�ش�شاتها وموؤهالتها.

اأحمد لديه م�شنع �شغري لإنتاج الأحذية واملنتجات 
املنـــا�شب  مــن  اأنـــه  تعتقد  الأخـــرى. هــل  اجللدية 

ا�شتخدام الروبوتات يف هذا امل�شنع؟ وملاذا؟

اإثارة التفكري

يوؤدي  امل�شنع  يف  الروبوتات  ا�شتخدام  كان  اإذا 
الب�شرية، فهل ميكن  العمالة  اإىل ال�شتغناء عن 

اأن يت�شبب ذلك يف حدوث بطالة يف املجتمع؟

اإثارة التفكري

الكثري من جمالت  ا�شتخدامها يف  ينت�شر  واإمنا  ال�شيارات،  الروبوتات على م�شانع جتميع  ا�شتخدام       ل يقت�شر 
مل�شاعدة  املتقدمة  امل�شت�شفيات  بع�ض  يف  اجلراحية  العمليات  غرف  تدخل  الروبوتات  بداأت  وموؤخرًا  ال�شناعي.  النتاج 

اجلراح يف تنفيذ العمليات اجلراحية الدقيقة.

مثل: ظروف احلرارة ال�شديدة، اأو وجود اأبخرة كيماوية �شامة، اأو وجود 
مواد م�شعة، وغريها.

4  تخفي�ص التكلفة: وميكن للم�شانع التي تقق درجة عالية من اأمتتة العمل 
اأن  للم�شانع  ميكن  وبالآتي  الب�شرية،  العمالة  اأعداد  من  كثريًا  تخف�ض  اأن 

تخف�ض كثرًيا من التكلفة الت�شغيلية املرتبطة بهذه العمالة.

وينبغي الإ�شارة اإىل اأن ا�شتخدام الروبوتات يف امل�شانع له كذلك بع�ض ال�شلبيات التي تتلخ�ض يف الآتي:

1  ارتفاع التكلفة التاأ�صي�صية: ويعزى ارتفاع التكلفة التاأ�شي�شية للتكلفة الإ�شافية للروبوتات والتجهيزات امل�شاندة 
لها. وهنا ل بد من عمل درا�شة جدوى اقت�شادية دقيقة للتاأكد من الزيادة يف التكلفة التاأ�شي�شية للم�شنع ميكن 

تغطيتها من خالل التوفري يف التكلفة الت�شغيلية للم�شنع.

2  احلاجة اإلى خربات اأعلى: وتكمن احلاجة هنا اإىل اخلربات يف ت�شغيل الروبوتات، وبرجمتها، و�شيانتها. وعادة تكون 
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ولعل من اأبرز اإجنازات الب�شرية يف ال�شنوات املا�شية كان جناح الإن�شان يف 
ولكن نظرًا  ا�شتك�شافية هناك.  وتنفيذ عدة رحالت  القمر  الهبوط على �شطح 
ل�شعوبة بقاء الإن�شان مدة زمنية طويلة على �شطح القمر فاإن معظم العمليات 

ال�شتك�شافية تتم بوا�شطة الروبوتات والعربات غري املاأهولة.
وموؤخـرًا جنـح الإن�شان يف اإر�شال روبوتـات وعربات غري ماأهولة ل�شتك�شاف 
�شطح املريخ. وتنفذ الروبوتات مهام علمية مهمة يف هذه العمليات ال�شتك�شافية، 
الكيميائي  التحليل  عمليات  وتنفيذ  ال�شخور  اأو  الرتاب  من  عينات  جمع  مثل: 

عليها، وحماولة الك�شف عن اآثار للحياة على اأ�شطح هذه الأجرام ال�شماوية.
ا�شتك�شاف  يف  الروبوت  لتطبيقات  متعددة  �شورًا   )3-4( �شكل  ويعطي 
البحار  اأعماق  ا�شتك�شاف  �شبق  ما  اإىل  اإ�شافة  ذلك  وي�شمل  البعيدة.  الأماكن 

التي ي�شعب على الإن�شان الو�شول اإليها.

تقع على فئات من الب�شر م�شوؤولية تنفيذ مهام خطرة جدًا من اأجل تاأمني احلياة الآمنة لالآخرين. مثال ذلك عمليات 

شكل )4-3(: مناذج لتطبيقات الروبوت في 
استكشاف ودراسة األماكن البعيدة. 

شكل )4-4(: تطبيقات الروبوت في 
تنفيذ املهام اخلطرة.

ا�صـتـكـ�صـ�ف الأمـ�كـن الـبـعـيـدة2-3-4

تـنـفـيـذ المـهـ�م الـخـطــرة3-3-4

توؤدي الروبوتات اأدوارًا مهمة يف عمليات ا�شتك�شاف الأماكن البعيدة التي ي�شعب على الب�شر الو�شول اإليها.

اإطفاء احلرائق - خا�شة يف احلرائق التي قد ينتج عنها ت�شرب للغازات ال�شامة، 
وتعقيم  امل�شعة،  املواد  مع  والتعامل  وتدمريها،  واملتفجرات  القنابل  عن  والبحث 
الأماكـن امللـوثة بالأمـرا�ض املعـدية اأو باملواد الكيمـاوية ال�شامة، وغيـرها. وميكن 
للروبوتات تنفيذ هذه املهام اخلطرة بدًل من الإن�شان وذلك من خالل ت�شنيعها 
مبوا�شفات خا�شة ميكنها من مواجهة الظروف القا�شية واملتطلبات اخلا�شة لهذه 
املهام. ويبني �شكل )4-4( بع�شًا من اأ�شكال الروبوتات املجهزة لإطفاء احلرائق 

اأو للبحث عن املتفجرات وتدمريها.
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اإن من اأحد اأبرز تطبيقات الروبوتات يف ال�شنوات الأخرية هو ما يعرف باملركبات الآلية الطائرة، اأو الطائرة بدون طيار 
 .)Drone(”اليع�شوب“ اأي�شًا مب�شطلح  )UAV - Unmammed Aerial Vehicle(، كما بال�شكل )4-5(، وامل�شهورة 

وميكن للطائرة بدون طيار اأن تلعب اأدوارًا ع�شكرية اأو اأمنية بح�شب التجهيزات املوجود بها، وي�شمل ذلك:

الـتطبيـق�ت العـ�صكرية والأمـنـيـة4-3-4

شكل )4-5(: بعض الروبوتات الطائرة

 عمليات املراقــبــة وال�شتك�شاف مـــن خـــالل تـــزويـدها بالكامريات، 
و اأجهزة ال�شت�شعار والك�شف الالزمة.

 عمليات التجــ�ش�ض، وذلك من خــالل تزويدها بكامريات التج�ش�ض، 
واأجهزة التن�شت.

 العمليات القتالية - يف حالة تزويدها بالأ�شلحة القتالية.

يتمتع الروبوت بعوامل جذب قوية جتعله اأداة ت�شويقية مهمة. لذا جند الروبوت 
عن�شر اأ�شا�شي يف كثري من منتزهات الألعاب، وجنده يرحب باملت�شوقني يف بع�ض 
جممعات الت�شوق الكبرية، ويكاد يكون عن�شرًا ثابتًا يف املعار�ض العلمية - خا�شة 

تلك املوجهة للتعريف بالعلوم والتقنية بني الأطفال وال�شباب.
للروبوتات يف  متعددة  تطبيقات  تقنيًا جتد  املتقدمة  الدول  ومدن  ويف عوا�شم 
خمتلف اأوجه احلياة. ففي طوكيو يوجد مطعم تقوم فيه الروبوتات بتقدمي الطعام 
اإىل الزبائن. وتوجد يف بع�ض جممعات الت�شوق روبوتات تعمل كمر�شدين للمت�شوقني 

تقودهم اإىل الأماكن التي يرغبون الذهاب اإليها داخل املجمع. 

الـروبـوت وع�لـم الـتـ�صلـية والترفـيه5-3-4

نـ�شــاط

الإنرتنت عن تطبيقات ع�شكرية  ابحث يف 
واأمنية اأخرى للروبوتات.

بنــــاء اأكـــبـر مـتـــحف اإ�شـالمــــــي ي�شـتخـدم 
التقنيــات املتقدمــة والتفاعليــة لأخذ الزوار 

يف رحلة عرب احل�شارة الإ�شالمية.
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شكل )4-6(: مناذج لتطبيقات الروبوت 
في الترفيه والتسلية

جتميعها  ميكن  التي  الألعاب  اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة   - ليجو  �شركة  وتعترب 
األعــاب  اإنتــاج  ال�شركات املتخ�ش�شـــة يف  اأ�شا�شية - من  وتركيبها من مكونات 
الــروبوتـات. وزيارة اإىل موقعها على الإنرتنـــت يظهــر جمموعـــة كبيــرة مــــن 
هناك  اأن  ويالحظ   .)www.lego.com/en-us/products( املنتجات 
واأ�شكاًل متعددة من  بناء مناذج  التي ميكن من خاللهما  املنتجات  خطني من 
ليجو  وتــوفـر   .TECHNIC و   Mindstorms هما:  امل�شغــرة،  الــروبوتـات 
ذات  روبوتات  بنـاء  خـاللـها  مـن  ميكن  ومتنوعة  كثرية  اأ�شا�شية  بـنـاء  وحــدات 
املحركات )موتورات  تتوفر  - حيث  العملية  للروبوتات  م�شابهة  قدرات جتعلها 
كهربائية(، والرتو�ض، وال�شيور، ووحدات التح�ش�ض وال�شت�شعار، ووحدات توليد 

الأ�شوات، وغريها.
الروبوتات  بني  عاملية  م�شابقات  عقد  ترعى  ليجو  �شركة  اأن  الطريف  ومن 
الأبي�ض”  “اتبع اخلط  م�شابقة  منتجاتها. من ذلك  بوا�شطة  بناوؤها  التي ميكن 
)Follow the White Line(. والهدف من امل�شابقة هو بناء روبوت وبرجمته 
بحيث ميكنه التحرك ذاتيًا على م�شار يتو�شطه خط اأبي�ض متعرج، كما هو مبني 
يف �شكل )4-7(. والفائر يف امل�شابقة هو من ميكنه من قطع م�شافة ال�شباق يف 
اأنه ل بد للروبوت امل�شارك يف امل�شابقة اأن  اأقل وقت ممكن. ومن الوا�شح هنا 
يتمتع بقدرة ا�شت�شعار اخلط الأبي�ض لكي يتتبعه اأثناء احلركة، واللتفاف مينة 
اأو ي�شرة بح�شب اجتاه اخلط املتعرج، واأن يتمكن من العودة اإىل الوراء يف حالة 

خروجه عن اخلط ليكرر املحاولة مرة اأخرى.

شكل )4-7(: مناذج ملسابقات الروبوت

النياق تقودها يف �شباق  اأظهر  الروبوتات متتطي  الريا�شة جند  ويف جمال 
لالإبــل يف الإمــارات العربيــة املتحدة. وتنعقد بــني هــواة الروبـــوتات مباريات 
الروبوتات امل�شغرة �شد  يتبارى فيها فريقان من  القدم مثاُل  ريا�شية يف كرة 
بع�شها البعــ�ض. ويظهـر �شكـــل )4-6( مناذج لبعـ�ض تطبيقات الروبوتات يف 

جمال الت�شلية والرتفيه.
األعاب الروبوتات من الألعاب املحببة لدى الأطفال خا�شة الذكور منهم.  وتعترب 
وتتفاوت األعاب الروبوتات يف قدراتها من مناذج مب�شطة تقوم بحركات ثابتة مربجمة 
م�شبقًا اإىل مناذج ذات قدرات اأعلى بحيث ميكن برجمتها لتقوم بحركات اأكرث تعقيدًا. 
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ويف نوع اآخــر مـــن مـ�شـابـقــات الـروبـوتـات تتنافــ�ض الروبوتات يف اخلروج من 
متاهة يف اأق�شر وقت ممكن، كما هو مبني يف �شكل )4-7(. وي�شمح للمت�شابق اأن 
يجري عدة حماولت للخروج من املتاهة. واإذا كان الروبوت يتمتع بقدرة تذكر 
عقبات املحاولت ال�شابقة )امل�شارات التي تقوده اإىل طريق م�شدود( فاإنه ميكنه 

نظريًا من تقلي�ض الوقت يف املحاولت الالحقة. 

يوجد اأكرث من ت�شنيف للروبوتات، فهناك ت�شنيف اأمريكي، وهناك ت�شنيف اأوروبي. ولكن نظرًا لأن اليابان هي اأكرث 
الدول اإنتاجًا وا�شتخدامًا للروبوتات فقد يكون من املنا�شب تبني الت�شنيف الياباين للروبوتات الذي و�شعته اجلمعية اليابانية 
للروبوتات ال�شناعية )Japanese Industrial Robot Association(. ويف هذا الت�شنيف تتوزع الروبوتات على �شت 

فئات كما ياأتي:
1  الــفــئــة 1: اأجهزة يتحكم بها يدويًّا )Manual Controlled Devices(. ويتمتع اجلهاز مبقدرته على احلركة 

يف اجتاهات عديدة )اأفقي، عمودي، اإلتفاف، دوران(، ولكن يتم ت�شغيله وتريكه بوا�شطة م�شغل ب�شري.
بتنفيذ  هنا  اجلهاز  ويقوم   .)Fixed Sequence Robot( التتابع  حمددة  عمليات  لتنفيذ  روبوت   :2 الــفــئــة    2
عمليات متتالية وفق تتابع اأو خطة عمل تكون جزءًا من تكوين اجلهاز. وي�شعب �شمن هذه الفئة تغيري ما يقوم به 

الروبوت اإل من خالل تعديل ت�شميم وبنية الروبوت.
بتنفيذ  اجلهاز  ويقوم   .)Variable Sequence Robot( التتابع  متغرية  عمليات  لتنفيذ  روبوت   :3 الــفــئــة     3
عمليات متتالية وفق تتابع اأو خطة عمل مع اإمكانية تغيري التتابع اأو خطة العمل بعد بذل بع�ض اجلهد دون احلاجة 

اإىل تعديل ت�شميم وبنية الروبوت.
4   الــفــئــة 4: الروبوت املتعلم )Playback Robot(. وميكن للروبوت هنا اأن يكون يف حالتني: حالة التعلم والت�شجيل، 
وحالة اإعادة التنفيذ. ففي احلالة الأوىل يقوم امل�شغل الب�شري بتحريك الروبوت لتنفيذ العمل وفق اخلطوات املثالية، 
بتنفيذ  يقوم  فاإنه  الت�شغيل  اإعادة  الروبوت يف حالة  يو�شع  بت�شجيل وحفظ هذه اخلطوات. وعندما  الروبوت  ويقوم 

العمل وفق نف�ض اخلطوات التي تعلمها. 

     تـ�صـنـيـف الــروبــوتــ�ت44--44

نـ�شــاط

تطبيقــات  عـــن  وابحث  الإنتــرنت  ا�شتخــدم 
اأخـــرى للــروبــــوتات يف جمال الــــزراعة، ويف 

جمال �شناعة الأغذية.

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U4-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U4-L2.png

تصنيف الروبوتات - نظام التحكم

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-تقنيات التحكم الرقمي والروبوت

المشترك

الثانوية مقررات



الـوحـدة الرابعة: 

66

يعرف نظام التحكم )Control System( باأنه جهاز اأو جمموعة من الأجهزة يدير ويتحكم يف ت�شرف جهاز اأو 
نظام اآخر. ويوجد فئتان رئي�شتان من نظم التحكم:

 ،)open loop control system( 1  نظام التحكم ذو دائرة مفتوحة
.)close loop control system( 2  نظام التحكم ذو دائرة مغلقة

ففي نظام التحكم ذي الدائرة املفتوحة تدث عملية التحكم نتيجة تغري مدخالت النظام فقط. ويعترب نظام التهوية 
يتم  تكم  عجلة  اأو  اأزارير  بوا�شطة  املروحة  يف  التحكم  ويتم  مفتوحة.  دائرة  ذي  التحكم  لنظام  جيدًا  مثاًل  باملروحة 
اأو غلق املروحة، وتديد ال�شرعة املطلوبة لها. وتظل املروحة تعمل بنف�ض ال�شرعة بغ�ض النظر عن  من خاللها ت�شغيل 

التغريات يف الغرفة �شواء زادت احلرارة اأو نق�شت.

     نــظــ�م الــتــحــــكــــم44--55

5   الــفــئــة 5: روبوت يتم التحكم به رقميًا )Numerical Control Robot(. وجميع الروبوتات احلديثة �شمن 
هذه الفئة يتم التحكم بها بوا�شطة احلا�شب )Computer Controlled Robot(. ويت�شمن برنامج احلا�شب 
الروبوت  برجمة  اإعادة  وميكن  املطلوب.  التتابع  وفق  تنفيذها  الروبوت  من  املطلوب  والعمليات  جميع اخلطوات 
لتنفيذ مهام خمتلفة من خالل اإعادة برجمة احلا�شب يف الروبوت. والعقل املدبر يف هذه الفئة من الروبوتات هو 

 .)Programmable Logic Controllers، or PLCs( ما يعرف باملتحكمات املنطقية القابلة للربجمة
يتم  التي  الروبوتات  الفئة هي م�شتوى متطور من  الذكي )Intelligent Robot(. وهذه  الروبوت   :6 الــفــئــة     6
التحكم بها بوا�شطة احلا�شب. ويتمتع الروبوت يف هذه الفئة باملقدرة على فهم البيئة املحيطة به، ومن ثم اإجناز 

العمل املطلوب منه مع التكيف مع الظروف املتغرية يف بيئة العمل.
ويالحظ يف الت�شنيفات ال�شابقة اأنها تركز على كيفية تنفيذ الروبوت خلطوات العمل، وكيفية تعليم الروبوت خطوات 
العمل، وعلى قابلية برجمة خطوات العمل. ولكن يوجد ت�شنيفات اأخرى للروبوتات تاأخذ يف العتبار معايري اأخرى، مثل: 

حجم الروبوت، ونوع التطبيق، وغريها.

فاإن  املغلقة  الدائرة  ذي  التحكم  نظام  يف  اأما 
خمرجات  واقع  العتبار  يف  تاأخذ  التحكم  عملية 
وذلك  الـنـظام  مـدخـالت  اإىل  بالإ�شافــة  الـنـظام 
 .)feedback( مـن خــالل دائـرة تـغـذيـة راجـعـة
ويعطي �شكل )4-8( ر�شمًا تو�شيحيًا لنموذج نظام 
الدائرة  اأن  ويالحظ  املغلقة.  الدائرة  ذي  التحكم 
يف ميني ال�شكل يدخل اإليها اإ�شارتان اأحدهما تمل  شكل )4-8(: املكونات الرئيسة في نظام التحكم ذي الدائرة املغلقة

خمرجات مدخالت

تغذية راجعة

+

-

النظام الذي 
يتحكم فيه
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عالمة )+(، والأخـــرى تمــل عـــالمــة )-(. واملق�شــود هنــا اأنــــه يتم املقارنة بني الإ�شارتيــن الأوىل التي تعك�ض قيمة 
مدخلة، والثانية ناجتة من دائرة التغذية الراجعة. وبناء على هذه املقارنة تر�شل اإ�شارة اإىل النظام املتحكم به لينفذ عماًل 

حمددًا ب�شورة معينة.
ففي  مغلقة.  دائرة  ذي  تكم  لنظام  جيدًا  مثاًل  الغرفة  يف  املكيف  ويعترب 
يف  املطلوبة  احلرارة  درجة  وتديد  املكيف  بت�شغيل  املرء  يقوم  الت�شغيل  بدء 
التحكم  الغرفة )24 درجة مئوية مثاًل(. وت�شكل هذه املعلومة مدخالت نظام 
يف �شكل )4-8(. وتتوفر يف جميع املكيفات احلديثة جتهيزات لقيا�ض احلرارة 
يف الغرفة، ويتم ب�شورة م�شتمرة مترير املعلومة عن درجة حرارة الغرفة عرب 
دائرة التغذية الراجعة اإىل دائرة املقارنة. فاإذا انخف�شت احلرارة يف الغرفة عن 
الدرجة املطلوبة، يقوم نظام التحكم باإغالق جهاز التربيد يف املكيف مع بقاء 
املروحة يف و�شع الت�شغيل. وبالطبع �شتبداأ درجة احلرارة يف الغرفة بالزدياد. 
وعندما ترتفع درجة احلرارة يف الغرفة اأعلى من الدرجة املطلوبة يعطي نظام 
التحكم اإ�شارة اأخرى يتم من خاللها ت�شغيل جهاز التربيد يف املكيف ليبداأ مرة 

اأخرى بتربيد الغرفة وهكذا.

نـ�شــاط

يوجد يف جميع طائرات الركاب احلديثة نظام 
يـقـوم باملحــافظة على طيــران  للطيــار الآلـــي 
والجتاه.  والرتفاع  ال�شرعة  نف�ض  يف  الطائرة 
ناق�ض مع املعلم ومع زمالئك اآلية عمل الطيار 

الآيل يف الطائرة.

نـ�شــاط

ت�شتـطـيع امل�شاعد احلديثة اأن تـتجاوب بفعالية 
الأدوار  تديد  يف  امل�شعد  داخل  الركاب  مــع 
التي يرغبون الذهاب اإليها، وكذلك مع طلبات 
ا�شتدعاءات الركـاب خارج امل�شعد يف خمـتـلـف 
الأدوار. وتـوجـد يف امل�شعـد اأجــهـزة ا�شت�شعـار 
ت�شتطيع تـحديد م�شتوى حمولــة امل�شعد وهـــل 
جتاوزت احلد امل�شموح له اأم ل. ناق�ض مع املعلم 
امل�شاعد  التحكم يف  نظم  اآليات  زمالئك  ومع 

احلديثة. ب�شكـل عام.  الروبوت  يتكون منها  التي  النظم  يبني �شكل )4-9( جمموعة 
وفيما ياأتي �شرح خمت�شر لهذه املكونات.

شكل )4-9(: مجموعة النظم التي يتكون منها الروبوت.

اأو نظام التحكم: وهو العقل املدبر يف الروبوت  احلا�صب    1
الـذي يـقـوم بتنـفيـذ برامج الت�شغيل للروبوت، والتحكم يف 
مكونات الروبوت الأخرى. وغالبًا تدخل املعاجلات الدقيقة 
يف بناء احلا�شب، بالإ�شافة اإىل بقية املكونات من ذاكرة، 
ووحـدات اإدخـال واإخـراج، مع تـوفــري الـتـجهيزات املنا�شبة 

لربجمة احلا�شب اأو تميل الربامج اإليه.
هو   )Sensor( واحل�شا�ض  واحل�صا�صات:  ال�صت�صعار  نظام    2
اأداة تـول املـوؤثر الفـيـزيـائي )حـرارة، �شغط، رطوبـة، قوة، 
..( اإىل اإ�شارة كهربائية ميكن للحا�شب قراءتها ومعاجلتها. 
الـــروبـــوت  يف  والــح�شا�شـات  ال�شت�شعــار  نــظـــام  ويـخـتــلف 

بح�شب غـــر�ض الروبوت واملهام التي يقوم بها.
3  نظام ال�صونار لتحديد امل�صافات: وتتاج معظم تطبيقات 

نظام ال�صونار
لتحديدامل�صافات

نظام الروؤية
)الكامريات(

نظام ال�صت�صعار
)احل�صا�صات(

نظام توليد
الكالم

نظام توليد
الأ�صوات

قب�صة اليد

الذراع

نظام احلركة
اأو الأقدام

احلا�شب
)نظام التحكم(

   املــكـونــ�ت الـرئـيـ�صــة للــروبــوت44--66
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الروبوت اإىل قيا�ض امل�شافات والأبعاد. وتعترب تقنية املوجات فوق ال�شوتية 
)ال�شونار( من اأكرث التقنيات �شيوعًا لهذا الغر�ض.

الروبوت فال  النظام يف  توفر هذا  بالكامريات: ويف حالة  الروؤية  4  نظام 
بد من توفري الربجميات اخلا�شة مبعاجلة ال�شور حتي ميكن ا�شتخال�ض 

املعلومات املفيدة من ال�شور التي تنقلها الكامريات.
يكون ج�شم  ال�شناعية  التطبيقات  التنقل: ويف معظم  اأو  5  نظام احلركة 
يف  ولكن  اليد.  قب�شة  وعلى  الذراع  على  احلركة  وتقت�شر  ثابتًا  الروبوت 
فتكون  لآخر  ينتقل من مكان  واأن  الروبوت  يتحرك  اأن  اإىل  حالة احلاجة 
مثل  متحركة  اأطراف  على  اأو  العربات،  مثل  عجالت  على  اإما  احلركة 
الرتقاء  اإمكانية  الأطراف يف  بوا�شطة  والأقدام. ومتتاز احلركة  الأرجل 

على الدرج اأو العقبات، اأو النزول منها.
روبوت.  اأي  يف  الثابتة  الرئي�شة  املكونات  من  الوحدة  هذه  وتعترب  الــــذراع:    6
واأف�شلها  للذراع،  احلركة  حرية  درجات  عدد  بح�شب  الذراع  ي�شنف  وعادة 
ما يتمتع بعدد 6 درجات حلرية احلركة هي 3 درجات للحركة امل�شتقيمة يف 
الإحداثيات: �ض، �ض، ع. وثالث درجات للحركة الدائرية حول املحاور: �ض، 
�ض، ع. ويبني �شكل )4-10( بع�ض النماذج والأ�شكال املتنوعة لذراع الروبوت.
روبوت.  اأي  يف  الثابتة  الرئي�شة  املكونات  من  اأي�شًا  وهذه  اليد:  قب�صة    7
ويختلف ت�شميم قب�شــة الــيــد بح�شـب الغر�ض من الروبوت. وب�شكل عام 
ل بـــد من القب�شة اأن تتمكن من الإم�شاك بالأ�شياء التي يفرت�ض للروبوت 
اأن يتعامل بها، وبالقدر املنا�شب من ال�شدة، فالإم�شاك بقطعة ثقيلة مثل 
باب ال�شيارة اأو حمركها لي�ض كمثل الإم�شاك بكاأ�ض زجاجية. ويبني �شكل 

)4-10( بع�ض النماذج والأ�شكال املتنوعة لقب�شة يد الروبوت.
8  نظام توليد الأ�صوات: ويحتاج اإىل هذا النظام الفرعي يف الغالب لتوليد 

املوؤثرات ال�شوتية، اأو توليد املو�شيقى يف بع�ض التطبيقات الرتفيهية.
توليد  هنا  ويتم  الكالم:  توليد  نظام    9
الكالم  با�شتخدام مكونات  اآليًا  الكالم 
ويعطي   .)Speech Synthesis(
هذا النظام بع�ض اخل�شائ�ض الب�شرية 
من  الروبوت  يتمكن  عندما  للروبوت 

احلديث مع من حوله بلغة الب�شر. 

شكل )4-10(: مناذج وأشكال متنوعة 
ألذرع الروبوت ولقبضات اليد

اإثـراء عـلمي

�صوفيا... 
وجواز  اجلن�شية  مُينح  بالعامل  روبوت  اأول 
لتبيان  رمزية  كبادرة  ال�شعودي.  ال�شفر 
م�شتقبل مدينة نيوم. ومن املتوقع اأن يلعب 
الروبوت دورا اأ�شا�شًيا يف اإدارة هذه املدينة 
اأحدث  على  تخطيطها  يف  �شتعتمد  التي 

تكنولوجيا الع�شر.
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مشروع الوحدةمشروع الوحدة

امل�شروع الأول: درا�شة تطبيقات الروبوت يف �شناعة النفط:
اإن اململكة العربية ال�شعودية هي اأكرب منتج للنفط. ومن هذا املنطلق ي�شبح من ال�شروري اأن تاأخذ اململكة زمام 
املبادرة يف توظيف الروبوتات يف م�شاندة جميع الأعمال املندرجة تت �شناعة النفط، وت�شمل: التنقيب عن النفط، 

حفر اآبار النفط، ا�شتخراج النفط، تكرير النفط، �شحن وت�شدير النفط، وغريها من الأن�شطة.
واملطلوب يف هذا امل�شروع اإعداد درا�شة بحثية وفق الآتي:

1 ا�شتخدام الإنرتنت يف درا�شة وتوظيفات الروبوتات يف خمتلف جوانب �شناعة النفط العاملية.
2 الدخول اإىل موقع �شركة اأرامكو ال�شعودية لدرا�شة توظيفات الروبوتات احلالية يف �شناعة النفط يف اململكة

           العربية ال�شعودية.
3 تقدمي مقرتحات حمددة لكيفية التو�شع يف توظيف الروبوتات يف �شناعة النفط يف اململكة.

4 اإعداد قائمة بال�شركات املنتجة للروبوتات امل�شتخدمة يف �شناعة النفط.
5 كتابة الدرا�شة با�شتخدام برنامج معالج الن�شو�ض �شمن برجميات املكتب ال�شخ�شي ليربا اأوفي�ض.

6 مراجع الدرا�شة.
امل�شروع الثاين: درا�شة تطبيقات الروبوت يف منتزهات وحدائق الرتفيه:

جتاري  م�شروع  تنفيذ  يف  »عبداهلل«  ويفكر  اململكة،  مدن  من  مدينة  كل  يف  الرتفيه  وحدائق  منتزهات  تنت�شر 
ا�شتثماري، وهو ا�شترياد جمموعة من الروبوتات لتنفيذ اأعمال خمتلفة، وتركيبها يف منتزهات وحدائق الرتفيه، وتاأجري 

ا�شتخدامها ملرتادي هذه املنتزهات واحلدائق.
واملطلوب يف هذا امل�شروع اإعداد درا�شة بحثية مل�شاعدة عبد اهلل يف تنفيذ م�شروع وفق الآتي:

1 ا�شتخدام الإنرتنت يف درا�شة توظيفات الروبوتات يف املنتزهات واحلدائق الرتفيهية.
2 عمل قائمة بال�شركات املنتجة للروبوتات ملختلف التطبيقات التي تظهر من الدرا�شة يف )1(.

3 تديد متطلبات تنفيذ امل�شروع الفنية والب�شرية.
4 عمل درا�شة جدوى لكل تطبيق من التطبيقات املقرتحة، ت�شمل: تكلفة الروبوتات، تكلفة ال�شترياد والرتكيب، 

تكلفة الت�شغيل، توقعات الإيرادات لكل ن�شاط.
5 ت�شميم عر�ض تقدميي عن الدرا�شة با�شتخدام برنامج العرو�ض �شمن برجميات املكتب ال�شخ�شي ليربا اأوفي�ض.

6 مراجع الدرا�شة.
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خـ�رطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

مكون�ت
الـروبـوت

تعريف
الـروبـوت

نظم
التحكم

ت�شنيفات
الروبوت

الروبوت 
ال�شناعي

تطبيق�ت الروبوت

فئات نظم 
التحكم

الروبوت ونظم التحكم

اإيج�بي�ت �صلبي�ت
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دلـيل الـدرا�صـــة

املفاهيم الرئي�شةمفردات الوحدة

■ اأن الهدف من اخرتاع الروبوت كان لغر�ض �شناعي.الروبوت - تعريفه وتاريخ ن�شاأته

■ التعريف العلمي للروبوت.

■ دور التقدم يف تقنية احلا�شب يف تطور الروبوت.

■ تطبيقات الروبوت يف ال�شناعة اأو الروبوت ال�شناعي.الروبوتات يف العامل احلقيقي

■ اإيجابيات ا�شتخدام الروبوت ال�شناعي.

■ �شلبيات ا�شتخدام الروبوت ال�شناعي.

■ تطبيقات الروبوت يف ا�شتك�شاف الأماكن البعيدة.

■ ا�شتخدام الروبوت لتنفيذ املهام اخلطرة.

■ التطبيقات الأمنية والع�شكرية للروبوت.

■ الروبوت يف عامل الت�شلية والرتفيه.

■ م�شابقات الروبوت.

■ الت�شنيف الياباين للروبوتات.ت�شنيف الروبوتات

■ الت�شنيف الأمريكي للروبوتات.

■ الت�شنيف الفرن�شي للروبوتات.

نظام التحكم
■ تعريف نظام التحكم.

■ فئات نظم التحكم، واأمثلة لكل فئة:

● نظام التحكم ذو دائرة مفتوحة.

● نظام التحكم ذو دائرة مغلقة.

املكونات الرئي�شة للروبوت

■ تدخل دوائر نظم التحكم ب�شكل وا�شع يف بنية املكونات الرئي�شة للروبوت.

■ يدخل املعالج الدقيق )امليكروبر�ش�شر( يف تركيب نظام التحكم الرئي�ض يف معظم

   الروبوتات احلديثة.
■ تقوم احل�شا�شات ونظام ال�شت�شعار بتحويل املعلومات الفيزيائية عن البيئة اخلارجية

   اإىل اإ�شارات كهربائية ميكن اأن يفهمها نظام التحكم يف الروبوت واأن يتعامل معها.
■ تقوم الذراع امليكانيكية للروبوت وقب�شة اليد املت�شلة بها بالعمل املفيد يف معظم

    تطبيقات الروبوتات.
■ توجد اأ�شكال متعددة لقب�شة يد الروبوت تتنا�شب مع الغر�ض من ا�شتخدام الروبوت.
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11 اشرح كيف يعمل جهاز التحكم في تغيير القنوات في جهاز االستقبال التلفزيوني. وهل نظام التحكم 
بها من فئة الدائرة املفتوحة أم الدائرة املغلقة؟

22 اشرح كيف يعمل النظام اآللي للتحكم في مضخة املياه التي ترفع املياه من اخلزان األرضي إلى اخلزان 
العلوي في املبنى. وهل نظام التحكم فيها من فئة الدائرة املفتوحة أم الدائرة املغلقة؟

33 هات ثالثة أمثلة من البيئة حولك لتطبيقات نظم حتكم ذات دائرة مفتوحة، وثالثة أمثلة لتطبيقات نظم 
حتكم ذات دائرة مغلقة.

44 هل يندرج نظام الطيار اآللي في طائرات الركاب احلديثة حتت تعريف الروبوتات؟ وملاذا؟

55 يوجد في بعض السيارات احلديثة نظام متطور إليقاف السيارة آليًا في موقف السيارة دون تدخل من 
السائق. هل يندرج هذه النظام حتت تعريف الروبوتات؟ وملاذا؟

66 اذكر مناذج أخرى لتطبيقات الروبوتات الصناعية، وكذلك لتطبيقات الروبوتات في مجال التسلية 
والترفيه.

77 يبني الشكل اآلتي صورة للذراع امليكانيكية التي يحملها املكوك الفضائي، وتستخدم لتحميل وتفريغ 
املعدات من مخزن املكوك. هل تندرج هذه الذراع حتت تعريف الروبوت؟ وما هي فئة هذا الروبوت؟

تــمــريـــنــ�ت
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88 رأينا في شكل )4-7( صورة للروبوت الذي يخرج من املتاهة. وهذا الروبوت يتعلم من جتاربه السابقة 
بحيث ميكنه اخلروج من املتاهة في وقت أقصر في احملاوالت اآلتية.   ما هي فئة هذا الروبوت؟

99 في الروبوت املصمم للخروج من املتاهات في شكل )4-7(، ما هي أنواع احلساسات التي يستخدمها 
هذا الروبوت؟ ما هي الوحدات املهمة األخرى في بنية هذا الروبوت؟

1010 في شكل )4-6(، رأينا تطبيقا للروبوت يعمل فيه كمتسابق ميتطي الناقة في سباق اإلبل. ما هي أنواع 
احلساسات في هذا الروبوت؟ ما هي الوحدات املهمة األخرى في بنية هذا الروبوت؟
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اخـــتـبــــــ�ر

11  اخرت رمز اجلملة ال�صحيحة فيما ياأتي:  

)اأ( اأفالم اخليال العلمي م�صدر جيد للمعلومات العلمية، وللقيم والأخالق.

)ب( تعطي اأفالم اخليال العلمي �صورة �صحيحة ودقيقة عما �صتكون عليه الروبوتات يف امل�صتقبل.

)ج( الروبوت هو خملوق من الف�صاء اخلارجي اأر�صل لغزو الأر�ص.

)د( تت�صمن اأفالم اخليال العلمي يف الغالب مبالغات علمية، وقيماً اأخالقية م�صكوكة ينبغي التنبه لها.

22  اخرت رمز اجلملة ال�صحيحة فيما ياأتي:  

 )اأ( الروبوت كائن حي له روح مثل الإن�صان.

)ب( ميكن للروبوتات يف م�صنع ال�صيارات اأن تعيد برجمة نف�صها بنف�صها وت�صنع �صيارات اأف�صل.

)ج( الروبوت جهاز ميكانيكي يتحكم فيه اإلكرتونياً يقوم بعمل ميكن اأن يعمله الإن�صان.

)د( الروبوت جهاز ميكن برجمته بحيث يعرب عن امل�صاعر الإن�صانية مثل: احلب، والكراهية، والغ�صب.

33  جهاز اأو نظام واحد فيما ياأتي يحتوي على نظام حتكم ذي دائرة مغلقة هو:  

)اأ( �صاعة التوقيت يف فرن الطبخ باملايكروويف.

)ب( نظام اإ�صاءة ملبات ال�صوارع بعد غروب ال�صم�ص، واإطفائها بعد طلوع ال�صم�ص.

)ج( جهاز فتح اأبواب ال�صيارة وت�صغيلها عن بعد.

)د( جمفف ال�صعر.

44  جميع اجلمل الواردة اأدناه �صحيحة ما عدا جملة واحدة هي:  

)اأ( اخرتاع املايكروبر�ص�صر كان عاماًل قوياً اأ�صهم يف التطور الكبري يف الروبوتات.

)ب( التطبيقات ال�صناعية هي املجال الأو�صع ل�صتخدامات الروبوتات.

)ج( اأحد خ�صائ�ص الروبوت اأنه اأذكى من الإن�صان.

)د(  اأحد �صلبيات تقنية الروبوتات هو ندرة املتخ�ص�صني يف هذه التقنية وارتفاع رواتبهم.

55  جهاز اأو نظام واحد من الأجهزة اأو النظم الآتية يعترب تطبيقاً للروبوت وهو:  

)اأ( جهاز التحكم عن بعد يف التلفزيون. 

)ب( النظام الآيل لإيقاف ال�صيارة يف املواقف الطولية.

)ج(  جهاز اإ�صدار بطاقة ركوب الطائرة ذاتياً يف املطار.

)د( جهاز ال�صرف الآيل يف البنك.
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66  جهاز اأو نظام واحد من الأجهزة اأو النظم الآتية يعترب تطبيقاً للروبوت هو:  

)اأ( قمر �صناعي خم�ص�ص لالت�صالت والبث التلفزيوين مثل: عرب �صات اأو نايل �صات.

)ب( حمطة الرادار التي تتبع حركة الطائرات.

)ج( �صفينة الف�صاء التي حتمل الرواد اإلى الف�صاء اخلارجي.

)د( نظام الطيار الآيل يف الطائرة الذي يحافظ على طريان الطائرة ب�صرعة ثابتة وارتفاع حمدد.

77  جهاز اأو نظام واحد من الأجهزة اأو النظم الآتية ل يعترب تطبيقاً للروبوت هو:  

)اأ( ال�صاحنة املخ�ص�صة لنقل القمائم و�صغطها.

)ب( اليد امليكانيكية التي يتحكم بها م�صتخدم ب�صري وت�صتخدم يف تناول املواد امل�صعة عن بعد من خلف

        حاجز يحمي امل�صغل من الأ�صعة ال�صارة.

)ج( الغوا�صة بدون قائد التي ت�صتخدم يف ا�صتك�صاف اأعمال البحار.

)د( الذراع التي يحملها املكوك الف�صائي وت�صتخدم يف حتميل وتفريغ املعدات من خمزن املكوك.

88  جميع اجلمل الواردة اأدناه �صحيحة ما عدا جملة واحدة هي:  

)اأ( يكون الروبوت جيداً اإذا كان �صكله ي�صبه الإن�صان الب�صري.

)ب( يقا�ص م�صتوى تطور ذراع الروبوت بح�صب عدد م�صتويات احلركة التي يتمتع بها الذراع.

)ج( يجب على قب�صة اليد يف الروبوت اأن ت�صغط على الأ�صياء التي تتناولها ب�صدة تتنا�صب مع نوع ال�صيء ووزنه.

)د( يعترب نظام املوجات فوق ال�صوتية )ال�صونار( من اأهم التقنيات التي ي�صتخدمها الروبوت يف قيا�ص امل�صافات.

99  جميع اجلمل الواردة اأدناه �صحيحة ما عدا جملة واحدة هي:  

)اأ( من اهم مزايا الروبوت اأنه ينفذ الأعمال املت�صابهة واملتكررة بنف�ص م�صتوى اجلودة.

)ب( ا�صتخدام الروبوت يف امل�صنع يزيد من تكلفة اإن�صاء امل�صنع.

)ج( ي�صتطيع الروبوت اأن يحفظ وي�صرتجع كميات هائلة من املعلومات بح�صب ما يتم تخزينه يف ذاكرة

       احلا�صب الذي يتحكم يف الروبوت.

)د( ي�صتطيع الروبوت اأن مييز بني اخلطاأ وال�صواب، واأن يعتذر ويرتاجع عن الفعل اإذا اأخطاأ.





مـقـدمة فـي الـبـرمـجـةمـقـدمة فـي الـبـرمـجـة
مـو�صـوعـ�ت الـوحـدة:

الوحدة الخامسةالوحدة الخامسة

 مفهوم الربجمة.

 اأهمية الربجمة.

 اأق�صام لغات الربجمة.
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بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

ح اأهمية الربجمة.  تو�شِّ
 ت�شرح الفرق بني املربمج وم�شتخدم الربنامج.

د طرق احل�شول على الربامج.   تعدِّ
ف الربنامج.  تعرِّ

د بع�ض لغات احلا�شب امل�شتخدمة.  تعدِّ
 ت�شرح مفهوم لغات الربجمة بالكائنات.

ق بني الربجمة بالكائنات ولغات الربجمة الإجرائية.  تفرِّ

تعترب هذه الوحدة مدخاًل اأ�شا�شيا للتعرف على لغات الربجمة التي يتعامل معها احلا�شب الآيل، حيث 
يتم التعرف على مفهوم الربجمة واأهميتها والفرق بني عمل املربمج وم�شتخدم الربنامج مع درا�شة اأنواع 

لغات الربجمة وخا�شة لغات الربجمة بالكائنات.
والغر�ض الأ�شا�شي من تدري�ض هذه الوحدة معرفة الطالب للحقائق العلمية واملعرفية يف جمال الربجمة 

ولغات احلا�شب املختلفة.
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بـ )برنامج(،  الأوامر مكتوبة فيما ي�شمى  اأوامر بدقة؛ حيث تكون هذه  ياأتيها من  اآلة تنفذ ما  جهاز احلا�شب الآيل 
فجهاز احلا�شب الآيل دون برامج ل فائدة منه. وجميع الربامج  تكون مكتوبة على هيئة �شل�شلة من الأوامر الي�شرية التي 

ينفذها احلا�شب الآيل لتخرج لنا بال�شكل الذي نراه.

مـــــقــــدمــــــــة55--11

مـفـهــوم الـبـرمجـة 55--22

اأنواع الربجميات
-  اأنظمة الت�شغيل.

-  برامج الت�شغيل امل�شاعدة.
-  الربامج التطبيقية.

 اإن هذه الأوامر تكتب بلغة معينة يفهمها جهاز احلا�شب الآيل؛ حيث يوجد لدينا 
الوحدة، كذلك  لبع�ض منها يف هذه  التي �شوف نتطرق  لغات الربجمة  العديد من 

�شوف ن�شتعر�ض اخلطوات الالزم معرفتها حلل امل�شائل عند كتابة اأي برنامج.
معينًا  ينفذ عماًل  اأن  الآيل  اأردنا من جهاز احلا�شب  اإذا  �شابقًا،  قلنا  وكما 
فعلينا اأن نعطيه الأوامر الالزمة لتنفيذ هذا العمل، وهذه الأوامر مكتوبة على 

�شكل برنامج. 
ولكن كيف نكتب الأوامر؟

لو اأردت اأن تطلب من �شخ�ض ما اأن يجمع رقمني لقلت له: ما هو حا�شل جمع 2+3؟ ولكن لنفرت�ض اأنك �شتطلب ذلك من 
�شخ�ض ل يعرف العربية فكيف �شتطلب منه اأن يجمع الرقمني؟ يجب اأن تعرف اللغة التي يفهمها وتدثه بها. األي�ض كذلك؟
كذلك جهاز احلا�شب فاإنه ل يفهم عبارة »اجمع رقمني«، ولذا فعليك اأن تتعلم لغة الربجمة حتى ت�شتطيع اأن توجه له 

الأوامر. وهناك كثري من اللغات التي يفهمها جهاز احلا�شب الآيل وت�شمى لغات الربجمة.

املربمج هو من يكتب الربامج، حيث يقوم يف البداية بفهم وتليل امل�شكلة التي قدمها امل�شتخدم، ثم ي�شرع يف كتابة 
�شل�شلة من الأوامر حلل امل�شكلة، يلي ذلك اختبار الربنامج والتاأكد من �شحة عمله. وعند التاأكد من �شحة عمل الربنامج 
ل الربنامج اإىل �شيغة تنفيذية متثل ال�شكل النهائي الذي يحتوي على الواجهة التي يراها امل�شتخدم. ويف النهاية فاإن  يحوَّ

م�شتخدم الربنامج �شوف تظهر له واجهة الربنامج ولن تظهر له الأوامر التي كتبها املربمج.

الفرق بين المبرمـج وم�صتخـدم البـرنـ�مـج:1-2-5

تذكرتذكر

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U5-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U5-L1.png

مفهوم واهمية البرمجة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-مقدمة في البرمجة

المشترك

الثانوية مقررات
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كـيـفـيـة الـحـ�صـول عـلـى الـبـرامــج:2-2-5

هنالك طريقتان حل�شول ال�شركات اأو الأفراد على الربامج:
- �شراء برنامج جاهز )مكتوب �شابقًا(.

- تطوير برنامج جديد خا�ض بال�شركة اأو الفرد.

نـ�شــاط 1

لو ُطلــب منك جمع رقمــني، فما اخلطوات 

التي يقوم بها عقلك للح�شول على الناجت؟

......................................- 1

......................................- 2

......................................- 3

......................................- 4

مبا�شرة  �شراوؤها  �شابقًا ميكن  برامج عامة مكتوبة  والربامج اجلاهزة هي 
من ال�شوق، ويف كثري من الأحيان تفي هذه الربامج باحتياجاتك اخلا�شة، ولكن 
اإىل  ت�شطر  �شوف  وهنا  تتاجه،  ملا  مطابقة  الربامج  هذه  تكون  ل  قد  اأحيانًا 
الربنامج  اأن  اإل  اإىل وقت وجهد،  اأن هذا يحتاج  بنف�شك، ومع  الربامج  تطوير 

الناجت �شوف يلبي احتياجاتك متامًا.

اأهــميــة الأوامــر فـي الـبـرمـجـــة:3-2-5

ل ي�شتطيع احلا�شب فهم ما يريد املربمج القيام به؛ حيث يجب اأن يكتب املربمج �شل�شلة دقيقة من الأوامر تدد بالتف�شيل 
جميع اخلطوات الالزمة حلل امل�شاألة، فيجب القيام باخلطوات الآتية حلل امل�شاألة:

1 ا�شتقبل الرقم الأول واحفظه.
2 ا�شتقبل الرقم الثاين واحفظه.

3 اجمع الرقم الأول مع الثاين واحفظه.
4 اأعط الناجت.

وعلينا اأن نعطي احلا�شب هذه الأوامر على هيئة برنامج حتى يتم تنفيذه. 
ولو اأردنا كتابة برنامج يجمع رقمني فاإنه �شوف يحتوي على هذه الأوامر، ولكن 
 )Input( اإدخال  ت�شمى  الرقمني  ا�شتقبال  فعمليات  قلياًل،  الت�شميات  تختلف 

.)Output( وعملية اإعطاء الناجت ت�شمى اإخراج

لــو ُطلــب منك جمــع رقمني زوجيــني فقط، 
عقلــك  بهــا  يقــوم  التــي  اخلطــوات  فمــا 

للح�شول على الناجت؟
......................................- 1
......................................- 2
......................................- 3
......................................- 4

نـ�شــاط 2
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يف الن�شاط )2( �شوف ت�شتقبل الرقم الأول وتفظه، ثم ت�شتقبل الرقم الثاين 
وتفظه. يلي ذلك التاأكد من تقق ال�شرط وهو اأن الرقمني زوجيني، فاإن تقق 
ف�شوف  ال�شرط  يتحقق  مل  واإن  النتيجة،  وتعطي  الرقمني  جتمع  ف�شوف  ال�شرط 

تطلب ا�شتقبال رقمني اآخرين يحققان ال�شرط. 
يف الن�شاط )3( �شنقوم بتكرار الأوامر الأربعة يف الن�شاط )1( يف كل مرة 
حتى يح�شب جمموع اخلم�شة اأزواج، ويف كل مرة يقوم احلا�شب بتكرار عمليات 
) الإدخال – اجلمع – الإخراج (، ولكن بدًل من كتابة هذه الأوامر خم�ض مرات 
حل�شاب جمموع اخلم�شة اأزواج فاإنه �شوف يحوي على اأمر رابع يو�شح جلهاز 

احلا�شب الآيل اأن عليه اأن يقوم بهذه الأوامر الأربعة خم�ض مرات.

مــن  اأزواج  منــك جمــع  خم�شــة  ُطلــب  لــو 
التــي يقــوم بهــا  الأرقــام، فمــا اخلطــوات 

عقلك للح�شول على النواجت؟
......................................- 1
......................................- 2
......................................- 3
......................................- 4

اأهـمـيـة الـبـرمــجـة 55--33

ن�شتطيع القول اإن جهاز احلا�شب الآيل دون برجمة ل فائدة منه اإطالقًا؛ لأن الربامج هي التي تخرب اجلهاز مبا عليه 
القيام به وكيفية القيام بالعمل. ولو نظرت اإىل اأغلب الأجهزة الإلكرتونية التي ت�شتخدمها لوجدت اأن كثرًيا منها تعمل 

اأي�شًا بوا�شطة برامج خمزنة داخلها. 

من الن�شاط ال�شابق ن�شتطيع اأن ن�شتنتج اأهم الأوامر يف اأي برنامج:
الإدخال: وهي عملية ا�شتقبال البيانات التي �شوف يعاجلها الربنامج.

الإخراج: وهي عملية عر�ض املعلومات التي نتجت عن تنفيذ الربنامج.

احل�صاب: وهي العمليات احل�شابية التي ينفذها الربنامج.

التحقق من ال�صرط: وهي عملية التحقق من �شحة �شرط ما وتنفيذ بع�ض الأوامر بناء على م�شداقية ال�شرط.

التكرار: وهي عملية تكرار جمموعة من الأوامر.

وت�شمى اأوامر احل�شاب والتحقق من ال�شرط والتكرار بعمليات املعاجلة.
وتوجـــد اأوامــر اأكرث تعقيدًا من هــذه، ولكن هــذه اأي�شر الأوامــر التي يجب 

اأن يحتوي اأي برنامج على واحـد منها يف اأقل تقدير.

    اأمثلـةاأمثلـة  عـلـىعـلـى  اأجهـزةاأجهـزة  ونظمونظم  تعمـلتعمـل  ب��صتخدامب��صتخدام  برامـجبرامـج  خـ��صةخـ��صة  به�به�::
الرقمية،  الف�شائية  ال�شتقبال  واأجهزة  الإلكرتونية،  ال�شاعات  وبع�ض  املحمول،  والهاتف  امليكرويف،  املنزل: جهاز  يف 

وجهاز التلفزيون.

مـا اأهم الربامج امل�شتخدمة 
يف مدر�شتك؟

اإثارة التفكري

نـ�شــاط 3



الـوحـدة الخامسة: 

82

يف ال�صارع: اإ�شارات املرور، وال�شيارات احلديثة، واأجهزة ال�شراف الآيل.

يف امل�صت�صفيات: الأجهزة الطبية املختلفة، ونظام املواعيد وملفات املر�شى.

يف املحالت التجارية: نظام البيع، وقارئ الأكواد.

تــعــريـف الـبـرنـ�مــج:1-3-5

الربنامج هو �شل�شلة من الأوامر مكتوبة بلغة برجمة معينة تكتب لتنفيذ مهمة حمددة يف جهاز احلا�شب، ويوجد كثري 
من لغات الربجمة امل�شتخدمة يف كتابة الربامج، وكما نعلم فلغة الآلة هي اللغة التي ينفذها احلا�شب مبا�شرة وهي جمموعة 
من التعليمات تنفذ مبا�شرة من قبل وحدة املعاجلة املركزية للحا�شب )CPU(، حيث ُتكتب جمموعة من التعليمات لتنفيذ 
مهمة حمددة للغاية. وُتكتب كافة برامج احلا�شب اليوم بلغات متعددة وخمتلفة لها قواعدها ومفرداتها ُترتجم اإىل لغة الآلة 

بوا�شطة برنامج املرتجم.

اأقــ�صــ�م لـغـ�ت الـبـرمـجــة:2-3-5

لغات لغات 
منخف�شة منخف�شة 

امل�شتوىامل�شتوى

لغات عالية لغات عالية 
امل�شتوىامل�شتوى

)Low Level Languages()High Level Languages(

 )Machine Language( 1 - لغة اآللة

 )Assembly Language( 2 - لغة التجميع

  )Procedural Language( 1 -  لغة البرمجة اإلجرائية

2 - لغــــــة البرمجــــــــــــة بالكائنات
 )Object Oriented Language(

تنقسم لغات البرمجة إلى

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U5-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U5-L2.png

اقسام لغات البرمجة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-مقدمة في البرمجة

المشترك

الثانوية مقررات
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الـلغـات المنخف�شـة الم�شـتـوى:اأوًل

االلغات املنخف�شة امل�شتوى هي اللغات القريبة جدا من جهاز احلا�شب حيث يظهر الرتكيب الداخلي للحا�شب يف جمموعة 
اأوامر وتعليمات هذه اللغات، اأي اأنها ل توفر جتريدًا اأو ف�شاًل بني جمموعة اأوامر اأو تعليمات هذه اللغات والرتكيب الداخلي 

للحا�شب. 
وتنق�صم لغات الربجمة منخف�صة امل�صتوى اإلى:

1 لـغـة الآلـة:
تكتب الأوامر يف لغة الآلة على �شكل �شل�شلة من الأرقام الثنائية )ال�شفر والواحد( حتى يفهمها جهاز احلا�شب 
للحا�شب تنفيذها، وتتعامل  اإىل عملية حمددة ي�شرية ميكن  الأرقام  الآيل مبا�شرة، وترمز كل جمموعة من 

مبا�شرة مع ما هو خمزن يف الذاكرة الرئي�شة للجهاز. 
2 لـغـة التـجميـع:

هي اخت�شارات للغة الآلة؛ حيث ُتكتب الأوامر على هيئة اخت�شارات مفهومة باللغة الجنليزية ي�شهل تذكرها. 
ويوجد مرتجم يحول اأوامر لغة التجميع اإىل ال�شفر والواحد حتى يفهمها اجلهاز وينفذها. وتتعامل اأوامر لغة 

التجميع مع مكونات جهاز احلا�شب الداخلية مبا�شرة. 

الـلغـات الـعـالـيـــة الـــمـ�شـتـوى:ثانيـًا

اللغات عالية امل�شتوى هي لغات برجمة تخفي تفا�شيل تركيب احلا�شب الداخلية عن املربمج، وهي بعك�ض لغات الربجمة 
منخف�شة امل�شتوى، ول تتوافق اأوامر اللغات عالية امل�شتوى وتعليماتها مع الرتكيب الداخلي للحا�شب. وتعد هذه اللغات اأ�شهل 
يف ال�شتخدام وكتابة الربامج من اللغات منخف�شة امل�شتوى. ويوجد كثري من لغات الربجمة عالية امل�شتوى ت�شتخدم لربجمة 

تطبيقات يف جمالت خمتلفة، كما ت�شمى اللغات العالية امل�شتوى اأي�شًا باللغات املتقدمة.
وتنق�صم لغات الربجمة العالية امل�صتوى اإلى:

1 لـغ�ت الربجمـة الإجرائيـة:
تعتمد لغات الربجمة الإجرائية على قيام املربمج بكتابة الربنامج مف�شاًل اإجراًء بعد اإجراء، ومن ثمَّ تديد 
ع  اللغات جُتمَّ اأخرى، ويف هذه  اإىل قيام احلا�شب باملهام املطلوبة للربنامج خطوة بعد  توؤدي  التي  التعليمات 
الأوامر التي تنفذ مهمة واحدة تت اإجراء واحد يعطى ا�شمًا معينًا، ثم يف كل مرة نريد تنفيذ هذه املهمة 
ُي�شتدعى هذا ال�شم الذي اخرتناه بدًل من كتابة جميع هذه الأوامر مرة اأخرى، متتاز الربامج املكتوبة باللغات 

الإجرائية باأنها ق�شرية و�شهلة القراءة والفهم مقارنة باللغات املنخف�شة امل�شتوى.
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اأمثلةاأمثلة  لبع�سلبع�س  اللغ�تاللغ�ت  الإجرائيةالإجرائية::

رت عام 1964م، وانت�شرت  لغة )بي�صك()BASIC(: وهي من اأ�شهل اللغات من حيث التعليم وال�شتخدام، وقد طوِّ
ب�شكل وا�شع يف الثمانينيات من القرن ال�شابق. ومت تطويرها حاليًا للغة فيجول بي�شك )Visual Basic( التي �شارت 

ت�شنف �شمن لغات الربجمة بالكائنات.
رت عام 1973م، وت�شتخدم لكتابة برجميات نظم الت�شغيل، كما ت�شتخدم  لغة )�صي( )C(: وهي لغة برجمة عامة طوِّ

لكتابة تطبيقات خمتلفة اأخرى.

2 لـغـة الربجمـة ب�لـك�ئنـ�ت:
ع البيانات مع الأوامر  وت�شمى اأي�شا الربجمة بالعنا�شر اأو الربجمة ال�شيئية اأو الربجمة املرئية، ويف هذه اللغات جُتمَّ
اخلا�شة بها تت كائن واحد، يعطى ا�شمًا معينًا، وميكن ا�شتخدام هذا الكائن عدة مرات داخل الربنامج، ويتم 
مثل:  الربنامج  منها  يتاألف  التي  للكائنات  املبا�شرة  بالروؤية  الربنامج  واإعداد  تعديل  بالكائنات  الربجمة  لغة  يف 
اجلداول اأو ال�شا�شات اأو الرموز ال�شورية، ولذا فاإن الربجمة بالكائنات ل تتطلب من املربمج كتابة الربنامج على 
باختيار وتريك  الفاأرة  ي�شتخدم جهاز  واإمنا  متتابعة،  وتعليمات  اأوامر  كتابة  اأو  اإجرائية حمددة  �شكل خطوات 
وجتميع كائنات الربنامج، ويقوم احلا�شب بناًء على ذلك باإن�شاء التعليمات والأوامر تلقائيًا وتنفيذها؛ مما يعني اأن 
الربامج امل�شممة من هذا النوع لي�شت ملزمة بالتقيد بقيود الربجمة الإجرائية، فهي تتاألف من عديد من الكائنات 
متثل جمموعة من الربامج الفرعية املجزاأة كاجلداول وال�شا�شات التي ت�شتجيب لأحداث معينة )مثل حدث النقر 
اأو النقر املزدوج اأو التحميل اأو الفتح اأو تن�شيط اأداة معينة(؛ بحيث ت�شتجيب هذه الربامج الفرعية اإىل وقوع ذلك 

احلدث وتقوم بتنفيذ الأوامر اخلا�شة بالكائن.

اأمثلةاأمثلة  للغ�تللغ�ت  الربجمةالربجمة  ب�لك�ئن�تب�لك�ئن�ت::

بع�ض  اأ�شيف عليها  ولكن  1979م،  الإجرائية، وقد طورت عام  للغة )�شي(  امتداد  بل�ص( )++C(: وهي  بل�ص  لغة )�صي 
اخل�شائ�ض اجلديدة والربجمة بالكائنات. ومتتاز هذه اللغة باأنها ميكن ا�شتخدامها للربجمة الإجرائية اأو الربجمة بالكائنات.

لغة )جافا( )Java(: وهي لغة برجمة بالكائنات، اأي اأن جميع الربامج بهذه اللغة ت�شتخدم الكائنات.
وجميع هذه اللغات العالية امل�شتوى يجب تويلها اإىل لغة الآلة حتى يتم تنفيذها باحلا�شب الآيل؛ حيث اإن لكل لغة 

مرتجمًا خا�شًا يقوم بتحويلها للغة الآلة.
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الربجمة بالكائناتالربجمة الإجرائيةم

لغة اإجرائية، اأي اأن الربنامج يتحكم يف م�شار تنفيذ 1-
الربنامج  اأمًرًا بعد اأمر.

امل�شتخدم ونظام الت�شغيل والربنامج جميعها  تتحكم يف م�شار 
تنفيذ الربنامج.

�شهولة اإن�شاء واجهة للم�شتخدم.�شعوبة اإن�شاء واجهة للم�شتخدم.2-

�شهولة الربط مع قواعد البيانات املختلفة.�شعوبة الربط مع قواعد البيانات املختلفة.3-

يتم كتابة الأوامر والتعليمات من امل�شتخدم لتنفيذ 4-
الربنامج. 

يتم ا�شتخدام الكائنات لتنفيذ الربنامج.

وختامًا نود الإ�شارة اإىل اأن لغات الربجمة بالكائنات لي�ض خامتة املطاف؛ حيث ي�شعى علماء احلا�شب م�شتقباًل اإىل 
اإيجاد جيل جديد من لغات الربجمة �شتكون لغات طبيعية كالتي يتخاطب بها الب�شر فيما بينهم مثل: اللغة العربية اأو اللغة 
الإجنليزية، بحيث ميكنك خماطبة احلا�شب واإعطاوؤه الأوامر والتعليمات مبا�شرة، و�شوف يكون قادرا على اإدراك وفهم 

عباراتك واأوامرك كاأن تقول له: "اطبع" اأو "اعمل جدوًل"  اأو "اح�شب نتيجة ال�شرب ملعادلة جربية".

ح اجلدول الآتي مقارنة بني الربجمة بالكائنات والربجمة الإجرائية: ويو�صِّ
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مشروع الوحدةمشروع الوحدة

عنوان الربجمية

و�صف الربجمية

الهدف من الربجمية

امل�شروع الأول:
تتعدد لغات الربجمة وتختلف من حيث ا�شتخداماتها واإمكاناتها، من خالل حمركات البحث اأجري 

بحثًا للمقارنة بني لغات الربجمة املختلفة ي�شتمل على الآتي:
1 تعريف بلغات الربجمة.

2 اأهم لغات الربجمة امل�شتخدمة حاليًا.
3 اللغات الربجمية املنا�شبة لطالب التعليم العام.

4 مقارنة بني هذه اللغات من حيث ال�شهولة وال�شتخدام  والإمكانات.
5 مراجع البحث.

6 ت�شميم عر�ض تقدميي لتلخي�ض اأهم بنود البحث.

امل�شروع الثاين:
 �شكرات�ض )Scratch( لغة برجمية جتعلك وبكل �شهولة تن�شئ ق�ش�شًا تفاعلية، ر�شومًا متحركة، األعابًا، 
قدراتهم  عن  والتعبري  التعلم  من  الطالب  متكن  تعليمية  تربوية  لأهداف  الربجمية  هذه  ت�شميم  مت  وقد 

وت�شاعدهم على التغلب على ال�شعوبات التي قد تواجههم يف فهم الربجمة وخا�شة برجمة الكائنات.
قم بزيارة موقع �شكرات�ض scratch.mit.edu و�شجل يف املوقع ثم اطلع على امل�شروعات والأفكار التي قام 
بت�شميمها وبرجمتها جمموعة من املهتمني بهذه الربجمية وا�شتعن بالتدريبات املوجودة يف املوقع، ومن ثم 

قم بت�شميم برجمية، وتقدميها للمعلم وفق البنود الآتية: 
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خـارطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

مـقـدمـة فـي 
البـرمـجـة

لـغـات الربمـجـةمفهوم الربمـجـة

احل�صول على الربامج

الإدخال

لغة التجميع

لغة البي�صك

لغة اجلافا
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دلـيل الـدرا�صـــة

املفاهيم الرئي�شة مفردات الوحدة

■ لغات الربجمة هي اللغات التي يفهمها احلا�شب.
■ الربامج تكتب على �شكل �شل�شلة من الأوامر التي ينفذها احلا�شب. مــفــهــوم الربجمــة

■ املربمج يكتب الربنامج وفق خطوات حمددة )فهم وتليل امل�شكلة-كتابة �شل�شلة
   الأوامر-اختبار الربنامج – تويل الربنامج ل�شيغة تنفيذية(.

■ م�شتخدم الربنامج تظهر له واجهة الربنامج دون ظهور الأوامر التي كتبها املربمج.

الفــرق بني املربمــج ومــ�شتخــدم
الربنامج

1 - �شراء برنامج جاهز.
2 - تطوير برنامج.

طــرق احل�شول على الربامج

1 - الإدخال.       3- احل�شاب.
 2-الإخراج.        4- التحقق من ال�شرط.        5-التكرار.

اأهم الأوامــر يف الربجمة

■ الربنامج �شل�شلة من الأوامر مكتوبة بلغة برجمة معينة تكتب لتنفيذ مهمة حمددة 
يف جهاز احلا�شب.

تـعـريــف الربنــامـج

1 - لغات عالية امل�شتوى. 
2 - اللغات منخف�شة امل�شتوى.

اأقــ�شـام لغات الربجمــة

1 - لغة الآلة. 
2- لغة التجميع.

اللغات منخف�شة امل�شتوى

1 - لغة الربجمة الإجرائية ) البي�شك - ال�شي(.
2 - لغة الربجمة بالكائنات ) الفيجول بي�شك - ال�شي بل�ض بل�ض - اجلافا(.

اللغات عالية امل�شتوى
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تــمــريـــنــ�ت

11   أي من العبارات اآلتية غير صحيح؟ وملاذا؟
1 - في لغات البرمجة اإلجرائية ميكن استخدام الكائن عدة مرات داخل البرنامج.

2 - ال يفهم احلاسب اآللي إال لغة واحدة فقط هي لغة اآللة.
3 - ال يوجد فرق بني املبرمج ومستخدم البرنامج.

4 - جميع لغات البرمجة العالية لها مترجم واحد يقوم بتحويل برامجها.
5 - لغة اآللة يسيرة جدًا وسهلة االستخدام.

6 - يتحكم مستخدم البرنامج في تنفيذ مسار البرنامج في اللغات اإلجرائية.

22  عرف برنامج احلاسب. وماهي اللغات التي تكتب بها هذه البرامج؟

33  ُتعدُّ اللغات البسيطة سهلة الفهم بالنسبة للحاسب اآللي، فما األسباب التي حالت دون انتشارها؟

44  ما املقصود بالبرمجة بالكائنات؟ وما الذي مييز البرمجة بالكائنات عن البرمجة اإلجرائية؟

د ما إذا كانت اللغات اآلتية إجرائية أو برمجة بالكائنات: 55  حدِّ

                 - فيجول بيسك.       - سي.       - بيسك.            - جافا.

66  اضرب أمثلة لألحداث التي يقوم مستخدم احلاسب بإثارتها في لغة البرمجة بالكائنات.

د أهم األوامر في البرمجة. 77  عدِّ
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اخـــتـبــــــ�ر

اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:

11  يقوم بالتاأكد من �صحة الربنامج ويحول الربنامج ل�صيغة تنفيذية:
اأ - الربنامج.                              ب - املربمج.

ج - م�صتخدم الربنامج.             د- جهاز احلا�صب.

22  ) م�صاحة امل�صتطيل = العر�ص"ع" × الطول "ل" (  تعد هذه العبارة من اأوامر احلا�صب وهو اأمر: 
اأ - الإدخال.                                ب - الإخراج.

ج - احل�صاب.                              د - التكرار.

33  ) اطبع م�صاحة امل�صتطيل (  تعد هذه العبارة من اأوامر احلا�صب وهو اأمر: 
اأ - الإدخال.                                ب - الإخراج.

ج - احل�صاب.                              د - التكرار.

44  يتم فيها كتابة الأوامر على هيئة اخت�صارات مفهومة باللغة الإجنليزية:  

اأ - لغة التجميع.                        ب - لغة الآلة.

ج - لغة البي�صك.                        د - لغة اجلافا.

55  لغة يتم فيها حتكم امل�صتخدم ونظام الت�صغيل يف م�صار تنفيذ الربنامج:
اأ - البي�صك.                                ب - الآلة.

ج - التجميع.                              د - اجلافا.

66  تعد من اللغات التي ل حتتاج اإلى مرتجم: 
اأ - الفيجول بي�صك.                   ب - اجلافا.

ج - الآلة.                                    د - �صي بل�ص بل�ص.

77  لغة متتاز بق�صر اأوامرها اإ�صافة اإلى �صهولة قراءتها وفهمها:
اأ - الفيجول بي�صك.                   ب - التجميع.

ج - الآلة.                                    د - البي�صك.



صـيـاغـة حـل الـمسـائـلصـيـاغـة حـل الـمسـائـل
مـو�صـوعـ�ت الـوحـدة:

الوحدة السادسةالوحدة السادسة

 الهدف من تعلم �صياغة حل امل�صائل.
 خطوات حل امل�صائل.

 فهم امل�صاألة وحتليل عنا�صرها.
 كتابة اخلطوات اخلوارزمية.

 خمططات الن�صياب.
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بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

 تعرف الهدف من تعلم �شياغة  حل امل�شائل.

د اخلطوات الأ�شا�شية ل�شياغة حل امل�شائل.  تعدِّ

 ت�شرح اخلطوات الأ�شا�شية لكتابة الربنامج وتنفيذه.

 تكتب اخلطوات اخلوارزمية للم�شائل الربجمية.

 تر�شم خمططات الن�شياب للم�شائل الربجمية. 

 تل جمموعة من امل�شائل الربجمية باتباع طريقة �شياغة حل امل�شائل.

لعلك ت�شاهد برامج احلا�شب املختلفة وتت�شاءل كيف ميكن اإنتاج هذه الربامج، وكيف ميكنني اأن ا�شمم 
برنامج حا�شوبي، وماذا علي القيام به؟

يف هذه الوحدة �شنجيب عن هذه الت�شاوؤلت، و�شتتعرف مب�شيئة اهلل على خطوات مرتبة وحمددة حلل 
امل�شائل، والتي اإذا اتبعتها �شت�شبح قادرًا على اإنتاج وت�شميم برامج حا�شوبية مميزة، و�شت�شاعدك على 

اكت�شاب القدرات العقلية والإبداعية مع التفكري املنطقي ال�شتقرائي وال�شتنباطي. 
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مـــــقــــدمــــــــة66--11

عندما تواجهنا م�شائل اأو م�شكالت نحتاج اإلى حلها في حياتنا 
ومن  تفا�شيلها،  وتحديد  الم�شكلة  فهم  اإلى  نحتاج  فاإننا  اليومية 
لتباعها،  الحل  طرق  اأف�شل  واختيار  عنها،  المعلومات  جمع  ثم 
لنا  يحقق  معها  والتعامل  الم�شكالت  لحل  والتفكير  فالتخطيط 

النجاح والتغلب على الم�شكالت في حياتنا اليومية. 
اإن الحا�شب ل ي�شتطيع حل جميع الم�شائل اأو الم�شكالت التي تواجهنا في حياتنا اليومية، واإن كانت ي�شيرة في نظرنا، 
كتحديد الوجبة المف�شلة لديك اأو لدى زميلك، اأو اتخاذ قرار ما، فمثل هذه الم�شائل ل يمكن للحا�شب اأن يحلها، ولكنه 
عندما يقوم بحل الم�شائـل المتعلقـة بالأرقام ومعالجتها، اأو تحرير الن�شو�ض، اأو معالجة ال�شور والأ�شوات، فـهذا يعد 

مجاًل خ�شبًا للحا�شب ل تجاريه في ذلك اأية اآلة اأخرى.

اإننا عندما نتعلم ونتدرب على �شياغة حل الم�شائل بوا�شطة الحا�شب، فاإن هذا ل يعني اأن الفائدة تقت�شر على الم�شائل 
الح�شابية والمنطقية فح�شب، بل اإننا نهدف من تعلم هذا المو�شوع اإلى:

القدرة على كتابة برامج للحا�شب
1

التخطيط لحياتك اليومية
القدرة على التفكير لحل الم�شكالت2

3

الـهــدف مـن تعلم �صي�غة حـل امل�ص�ئـل66--22

خطوات حـل امل�ص�ئـل66--33

حل امل�شائل مهارة تكت�شب كغريها من املهارات الأخرى بالتدرب عليها. وحلل امل�شائل اأو امل�شكالت بوا�شطة احلا�شب 
لتكتمل يف النهاية على �شكل برنامج ي�شتطيع احلا�شب فهمه والتعامل معه، فاإن هناك خطوات ومراحل يجب اتباعها يف 

حل تلك امل�شائل وهي:
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صياغة حل المسائل وخطوات حل المسائل

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-صياغة حل المسائل

المشترك

الثانوية مقررات
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تتكون هذه املرحلة من ثالث خطوات اأ�صا�صية، هي:

1 كتابة الربنامج بوا�شطة اإحدى لغات الربجمة من قبل املربمج.
2 ترجمة الربنامج اإىل لغة الآلة وتنفيذه، وهذا هو دور احلا�شب الآيل.

3 اختبارالربنامج واإ�شالح الأخطاء.
و�شوف نتطرق يف هذه الوحدة من الكتاب لل�شرح التف�شيلي للمرحلة الأوىل، اأما املرحلة الثانية ف�شوف يتم التطرق 

اإليها بالتف�شيل يف الوحدة الآتية.

�شــيــاغــة حــل الـم�شــاألـة:اأوًل

املق�صود ب�صياغة احلل هو حتديد اخلطوات املتبعة للو�صول اإلى احلل ل�صمان �صحة احلل. 
وتتكون هذه ال�شياغة من ثالث خطوات اأ�شا�شية، هي:

1 فهم امل�شاألة وتديد عنا�شرها. 
2 كتابة اخلوارزم واخلطوات املنطقية للحل.

3 التمثيل البياين للخوارزم عن طريق خمططات الن�شياب.

كــتـابـة الـبــرنــامــج وتنفيــذه:ثانًيا

فـهـم املـ�صـ�ألـة وتـحـلـيـل عـنـ��صـرهـ�66--44

ل ميكن للمرء حل م�شاألة ما مل يكن متاأكدًا من فهمها ب�شكل كامل وكما يقال: " فهم امل�شاألة ثلث احلل ".
د العنا�شر الأ�شا�شية  واملق�شود بفهم امل�شاألة وتليل عنا�شرها اأن نعرف ماذا نريد بال�شبط من الربنامج، واأن نحدِّ

حلل امل�شاألة، وهي:
1 خمرجات الربنامج: النتائج واملعلومات املراد التو�شل اإليها عند حل امل�شاألة.

2 مدخالت الربنامج: املدخالت والبيانات الالزم احل�شول عليها ملعرفة النتائج واملخرجات.
3 عمليات املعاجلة: العمليات احل�شابية واخلطوات املنطقية التي نقوم باإجرائها على مدخالت الربنامج حتى 

توؤدي يف النهاية اإىل املخرجات والنتائج.

ملاذا علينا التخطيط لكتابة برنامج 
بوا�شطة احلا�شب الآيل؟

اإثارة التفكري
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كتابة  ن�شتطيع  العنا�شر  وبتحديد هذه  عليها جهاز احلا�شب،  املبني  الأ�شا�شية  العمليات  الثالثة هي  العنا�شر  وهذه 
خوارزم الربنامج اأو ر�شم خمطط الن�شياب ب�شكل �شليم. ولفهم طريقة تليل امل�شاألة، اإليك املثال الآتي:

نفرت�ض اأننا نريد ح�شاب م�شاحة امل�شتطيل مبعلومية الطول والعر�ض، حلِّل عنا�شر امل�شاألة اإذا 
علمت اأن م�شاحة امل�شتطيل = الطول×العر�ض.

د الآتي: احلـــل:         لتحليل عنا�شر امل�شاألة نحدِّ
1 املخرجات، وهي م�شاحة امل�شتطيل.

2 املدخالت، وهي الطول والعر�ض.
3 عمليات املعاجلة، وهي قانون م�شاحة امل�شتطيل.

اخلوارزمية م�شتقة من ا�شم عامل الريا�شيات امل�شلم اأبي جعفر حممد بن مو�شى اخلوارزمي )املتوفى �شنة 825م( و�شاحب 
كتاب )اجلرب واملقابلة(، وهو اأول من ا�شتعمل الطريقة اخلوارزمية حلل املعادلت اجلربية.

اخلوارزمية: هي جمموعة من الأوامر املكتوبة ب�صورة وا�صحة وم�صل�صلة ومرتابطة منطقياً حلل م�صاألة.

كـتــ�بــة الـخطــوات الـخــوارزمــيـة66--55

مـثال:

خـــوا�س الــخــوارزمـيـة الـ�صـلـيـمـة:1-5-6

لكي تكون اخلطوات اخلوارزمية �شليمة لبد اأن تتوي على خوا�ض اأ�شا�شية، وهي:
1 اأن تكون كل خطوة معرفة جيًدا وحمددة بعبارات دقيقة.

2 اأن تتوقف العملية بعد عدد حمدد من اخلطوات.
3 اأن توؤدي العمليات يف جمملها اإىل حل امل�شاألة.
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اكتب اخلطوات اخلوارزمية لقراءة عدد وتديد ما اإذا كان �شالبًا اأو موجبًا.  
احلل:       اخلطوات اخلوارزمية هي:

 .)A( 1 اأدخل العدد
2 اإذا كان العدد )A( < ، 0 اطبع عبارة )العدد موجب( وانتقل للخطوة رقم )5(. 

3 اإذا كان العدد )A( > ، 0 اطبع عبارة )العدد �شالب( وانتقل للخطوة رقم )5(.
4 اطبع عبارة )العدد م�شاٍو لل�شفر(.

5 النهاية.

مـثال 2:

اكتب اخلطوات اخلوارزمية لإيجاد جمموع الأعداد من 1 اإىل 10.  
احلل:       اخلطوات اخلوارزمية هي:

.)M( =1 املجموع ،)S( = 1 1 �شع قيمة
 .M=M+S اأي )M( على )S( 2 اأ�شف

.S=S +1 بواحد �شحيح اأي S 3 قم بزيادة

4 اإذا كانت )S( < 10 اطبع )M( وتوقف.
5 ارجع اإىل اخلطوة رقم)2(.

مـثال 3:

كـت�بـة الخطوات الخوارزميـة لم�صـ�ألـة مـ�:2-5-6

للتعرف على كيفية كتابة خطوات خوارزمية مل�شاألة ما، �شن�شتعر�ض الأمثلة الآتية:

  اكتب اخلطوات اخلوارزمية حل�شاب م�شاحة م�شتطيل.

احلل:    اخلطوات اخلوارزمية هي:
.)W( والعر�ض ،)L( 1 اأدخل الطول

.)W( العر�ض    )L( الطول = )A( 2 اح�شب م�شاحة امل�شتطيل
.)A(  3 اطبع م�شاحة امل�شتطيل

4 النهاية.

مـثال 1:

x
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كتابة الخطوات الخوارزمية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-صياغة حل المسائل

المشترك

الثانوية مقررات
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تاأكد من اأن امل�شاألة الآتية تتبع اخلطوات اخلوارزمية ال�شليمة حل�شاب وزنك املثايل بالكيلوجرام.
.)Y(= X-100 1 اح�شب الوزن املثال

.)Y( 2 اطبع
احلل: 

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

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

تاأكد من اأن امل�شاألة الآتية تتبع اخلطوات اخلوارزمية ال�شليمة لعر�ض التخ�ش�شات اجلامعية املنا�شبة 
لك بناء على تخ�ش�شك يف املرحلة الثانوية )علمي – �شرعي(:

.)X( 1 اأدخل التخ�ش�ض
2 اطبع عبارة )علوم احلا�شب واملعلومات – العمارة والتخطيط – علوم الأغذية والزراعة –   

       العلوم الهند�شية – كليات �شحية( ثم توقف.
2 اطبع عبارة )الآداب-الرتبية – اللغة العربية – اللغات والرتجمة – احلقوق-ال�شياحة   

        والآثار( ثم توقف.
احلل: 

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

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

مــخـــطــطــ�ت النــ�صــيــــ�ب66--66

خمططات الن�صياب: هي متثيل بياين اأو ر�صمي للخطوات اخلوارزمية، وتكمن الفائدة من ر�شم هذه املخططات 
يف النقاط الآتية: 

1 تو�شيح الطريق الذي مير به الربنامج ابتداء من املدخالت اأو البيانات، ومن ثم املعاجلة، واأخريًا خمرجات 
الربنامج ونتائجه.

2 توثيق منطق الربنامج للرجوع اإليه عند احلاجة، وذلك بغر�ض اإجراء اأي تعديالت على الربنامج، اأو اكت�شاف 
الأخطاء التي تقع عادة يف الربامج وخا�شة الأخطاء املنطقية.

بعد اأن نتاأكد من اأن اخلطوات اخلوارزمية �شليمة، وقبل ترجمة اخلطوات اإىل اإحدى لغات الربجمة علينا اأن نر�شم 
خمطط الن�شياب لهذه اخلطوات اخلوارزمية، فما خمططات الن�شياب؟

مـثال 1:

مـثال 2:

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U6-L3
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مخططات االنسياب

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-صياغة حل المسائل

المشترك

الثانوية مقررات
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رمــــوز تمـثـيـل مـخـطـطـ�ت النـ�صـيـ�ب1-6-6

لتمثيل خمططات الن�شياب بيانيًا نحتاج اإىل جمموعة من الرموز التي ي�شتخدم كل �شكل منها للدللة على و�شف معني كما 
يو�شح ال�شكل )6-1(، ويف داخل هذه الأ�شكال تكتب عمليات الإدخال اأو املعاجلة اأو الإخراج للدللة على العملية املطلوبة.

املــعــنــــــــىاالســـــــــــــمالرمــــــــــز

ميثل بداية اأو نهاية الربنامج.بداية / نهاية

ميثل اإدخال البيانات اأثناء الربنامج اأو اإخراجها.اإدخال / اإخراج

ميثل عملية معاجلة للبيانات. عملية

ميثل اتخاذ قرار اأو تعبري منطقي يحتاج اإىل جواب. قرار 

ميثل اجتاه الن�شياب املنطقي للربنامج.خط ان�شياب

لتو�شيل الأجزاء املختلفة يف املخطط.تو�شيلة 
شكل )6-1(: رموز متثيل مخططات االنسياب ومعانيها

اأمثلة لر�صم بع�ص النماذج في مخططات الن�صياب

رمز )القرار (

) M(  اأدخل المبلغ

M<1000

مثــــــال

لنعم

3

رمز )الإدخال/الإخراج (

) A (  و )T( اأدخل ) T (  اطبع

مثــــــال

1

رمز )عملية (

M = T * A

مثــــــال

2
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ر�صـــم مـخـطـط انـ�صـيـ�ب لـم�صــ�ألــة مــ�:2-6-6

يــو�شــح ال�شكــــل )6-2( طريقة ا�شتخدام خمططات الن�شياب للخطوات اخلوارزمية 
حلل م�شاألة ح�شاب م�شاحة امل�شتطيل.

يــو�شــح ال�شكــــل )6-3( طـــريقــة ا�شتخـــدام خمططات الن�شيـــاب للخطــوات 
اخلوارزمية حلل م�شاألة جمموع الأعداد من )1( اإىل )10(.

شكل )6-3(: مخطط انسياب مجموع األعداد من )1( إلى )10(

شكل )6-2(: مخطط انسياب حساب مساحة املستطيل

بدايــــــة

S=1 ، M=0

M=M+S

S=S+1

هل 
S<10

M  اطبــع

نهايــــة

نعم

ل

ملاذا ت�شتخدم املخططات الن�شيابية 
دون الكتفاء باخلوارزميات؟

اإثارة التفكري
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شكل )6-4(: مخطط انسياب لتحديد العدد سالب أم موجب

يو�شح ال�شكل )6-4( طريقة ا�شتخدام خمططات الن�شياب للخطوات اخلوارزمية حلل م�شاألة قراءة عدد وتديد ما 
اإذا كان �شالبًا اأو موجًبا اأو م�شاٍو لل�شفر.

بدايــــــة

)A( اأدخل العدد

اطبع"العدد م�شاٍو لل�شفر"

نهــايـة

A<0

A>0
اطبع

"العدد �شالب"

اطبع
"العدد موجب"

نعم

نعم

ل

ل
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اأمـثـلـة عـلـى �صـيـ�غـة حـل املـ�صـ�ئـل66--77

شكل )6-5(: مخطط انسياب طباعة متوسط عددين

احلل:

.)M( 1 خمرجات الربنامج: متو�شط العددين املدخلني، ولرنمز له بـ
.) Y، X ( 2 مدخالت الربنامج: عددان مدخالن، ولرنمز لهما بـ

3 عمليات املعاجلة: قانون متو�شط عددين = )العدد الأول + العدد الثاين( ÷ 2 اأو مبعنى 

)Y( و )X( 1 اأدخل العددين
2 اجعل

)M(  3 اطبع
4 نهاية الربنامج.

كما يف ال�شكل )5-6(.

ما �صياغة احلل لإيجاد متو�صط عددين؟

فهم الم�شاألة وتحليل عنا�شرها، وذلك بتحديد التي:اأوًل

كـتـابــة الخطوات الـخـوارزمـيـة للـم�شـاألـة، وهـــي:ثانًيا

ر�شـــم مخـطــط الن�شـيــاب لـمـ�شـاألـة:ثالًثا

المث�ل الأول:

لي�ض هناك طريقة حمددة ل�شياغة 
حل جميع امل�شائل.

تذكرتذكر

 =) Y + X ( ÷ 2

 =) Y + X ( ÷ 2

M

M

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U6-L4
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امثلة على صياغة حل المسائل
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المشترك
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ما �شياغة احلل لطباعة الأعداد الزوجية من )2( اإىل )50(؟.

احلل:

1 خمرجات الربنامج: طباعة الأعداد الزوجية من )2( اإىل )50(.
2 مدخالت الربنامج: ل توجد مدخالت.

3 عمليات املعاجلة: النتقال من عدد زوجي اإىل عدد زوجي اآخر.

 A= 2 1 اجعل
 A 2 اطبع

 A = A + 2 3 اجعل
4 اإذا كانت A <        توقف، واإل اذهب اإىل اخلطوة رقم )2(.

كما يف ال�شكل )6-6(.

شكل )6-6(: مخطط انسياب طباعة األعداد الزوجية

50

بدايــــــة

A = 2

A>50

نهايــــة

نعم

ال

A   اطبــع

A=A+2

فهم الم�شاألة وتحليل عنا�شرها، وذلك  بتحديد الآتي:اأوًل

كـتـابــة الخطوات الـخـوارزمـيـة للـم�شـاألـة، وهـــي:ثانًيا

ر�شـــم مخـطــط الن�شـيــاب لـمـ�شـاألـة:ثالًثا

المث�ل الث�نـي:
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ما �شياغة احلل لإيجاد متو�شط درجات طالب ف�شل يف مادة احلا�شب الآيل، اإذا علمت اأن عددهم )10( طالب؟

احلل:

 .)S( 1 خمرجات الربنامج: متو�شط الدرجات، ولرنمز له  بـ
.)D ( طالب ولن�شعها يف متغري رمزه ) 2 مدخالت الربنامج: درجات ) 10

  S = M ÷ 10 ومن ثم اإيجاد املتو�شط  ،M 3 عمليات املعاجلة: اإيجاد جمموع الدرجات
ونالحظ اأننا يف هذا املثال ل ميكن اأن نح�شب املتو�شط اإل بعد اإيجاد جمموع الدرجات، كما اأننا نحتاج اإىل عّداد يقوم 
بعّد الطالب حتى ي�شل عددهم اإىل )10( طالب، ولذا فاإن هذه امل�شاألة تتوي على عمليات معاجلة و�شروط لميكن لنا اأن 

نكتب الربنامج بدونها وهي:
اأ - وجود العّداد )I(؛ حيث ن�شُع �شرطًا على هذا العداد وهو: اإذا كان العّداد = 10 ا�شتمر يف الربنامج، واإل قم بتزويد 

العّداد.
ب - اإيجاد جمموع درجات الطالب وتخزينه يف املتغري ) M (، حيث ن�شُع �شفًرا كقيمة اأوىل للمكان )M(، بعد ذلك 

نقوم باإ�شافة درجات الطالب من املتغري ) D( اإىل املكان ) M ( وذلك عن طريق املعادلة الآتية:
.M )اجلديدة(= M )القدمية( + D          

 )M( = 0 1 �شع املجموع
 )I( = 0 2 اجعل عّداد

 I = I + 1  3 اجعل عداد
.)D( وخزنها يف )I( 4 اأدخل درجة الطالب رقم

فهم الم�شاألة وتحليل عنا�شرها، وذلك بتحديد الآتي:اأوًل

كـتـابــة الخطوات الـخـوارزمـيـة للـم�شـاألـة، وهـــي:ثانيًا 

المث�ل الـثـ�لـث:
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M = M ÷ D 5 اجعل
6 اإذا كان العداد  )I( =        ا�شتمر، واإل اذهب اإىل اخلطوة )3(.

S = M +10  7 اح�شب املتو�شط
S   8 اطبع املتو�شط

9 نهاية الربنامج

كما يف ال�شكل )7-6(.

شكل )6-7(: مخطط انسياب حلساب متوسط درجات الطالب

10

ر�شـــم مخـطــط الن�شـيــاب لـمـ�شـاألـة:ثالًثا
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مشروع الوحدةمشروع الوحدة

امل�شروع الأول:

قم ب�شياغة حل مل�شاألة اإيجاد القا�شم امل�شرتك الأكرب لعددين طبيعيني وذلك وفق اخلطوات الآتية:
1 تديد املدخالت واملخرجات والعمليات.

2 ر�شم خريطة الن�شياب للم�شاألة.
3 كتابة اخلوارزمية للم�شاألة.

4 ت�شميم عر�ض تقدميي للخطوات اخلوارزمية وخريطة الن�شياب.

امل�شروع الثاين:

 قم ب�شياغة حل مل�شاألة اإيجاد زكاة بهيمة الأنعام وفق ما تعلمت يف مادة الفقه، وذلك وفق اخلطوات الآتية:
1 تديد املدخالت واملخرجات والعمليات.

2 ر�شم خريطة الن�شياب للم�شاألة.
3 كتابة اخلوارزمية للم�شاألة.

4 ت�شميم عر�ض تقدميي للخطوات اخلوارزمية وخريطة الإن�شياب.
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خـ�رطـة الـوحـدة

اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

�صياغة حل امل�صائل

خطوات حل امل�صائلالهدف من تعلمها

كتابة الربنامج وتنفيذه�صياغة حل امل�صاألة

خمططات الن�صيـاب فهم امل�صاألة 
وحترير عنا�صرها

كتابة اخلطوات
اخلوارزمية

الفائدة رموزهاتعريفها
منها
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دلـيل الـدرا�صـــة

املفاهيم الرئي�شة مفردات الوحدة
■ �شياغة حل امل�شائل.

■ كتابة الربنامج وتنفيذه.
■ خمرجات الربنامج.
■ مدخالت الربنامج.

■ عمليات املعاجلة.
■ تعريف اخلوارزمية.

■ خوا�ض اخلوارزمية ال�شليمة.

■ تعريف خمططات الن�شياب.
■ الفائدة من خمططات الن�شياب.
■ رموز متثيل خمططات الن�شياب.

■ اأهداف �شياغة حل امل�شائل.
■ خطوات حل امل�شائل.

■ فهم امل�شاألة وتليل عنا�شرها.
■ كتابة اخلطوات اخلوارزمية.

■ خمططات الن�شياب.
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تــمــريـــنــ�ت

د اثنني من أهداف تعلم صياغة حل املسائل. 11   عدِّ

22   ما املراحل الالزمة حلل املسائل بواسطة احلاسب اآللي؟ اشرح اخلطوات األساسية لكل مرحلة.

33   لتعريف وحتليل املسألة ال بد من حتديد عناصرها، فما هذه العناصر؟

44   مااملقصود باخلوارزمية؟ وماهي خواصها األساسية؟

د مخرجات املخطط االنسيابي اآلتي: 55   حدِّ

M    S



صـيـاغـة حـل المـسـائـل

109

66  ما صياغة احلل حلساب عدد األعداد الفردية ما بني 1 – 100؟

77  ما صياغة احلل إليجاد وطباعة املبلغ اإلجمالي خلمس سلع بقيم مختلفة وكميات مختلفة. يتم قراءة كل 
               سلعة وكميتها على حدة؟

88  ما صياغة احلل لتحديد جناح أو رسوب طالب في مادة. علمًا بأن الطالب يعد ناجحًا إذا كان مجموع 
               أعمال السنة واالمتحان النهائي < 50؟ 

99  ما صياغة احلل لتحويل درجة احلرارة من النظام املئوي إلى الفهرنهايت، إذا علمت أن: درجة احلرارة 
                بالفهرنهايت = ) 9÷5( × درجة احلرارة باملئوي + 32؟

1010  ما صياغة احلل لقراءة وطباعة تقدير طالب في مادة ما حسب اجلدول اآلتي:

أقل من 5050  - 7069-8079-9089-100العالمة
غير مجتازمقبولجيد جيد جداًممتازالتقدير
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اخـــتـبــــــ�ر

1

10

اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:

11  القدرة على كتابة الربامج والتخطيط حلياتك اليومية والتفكري حلل امل�صكالت هي اأهداف:
اأ - ل�صياغة حل امل�صائل.                   ب- للتدريب على الربنامج.

ج- لفتح الربامج.                              د- لتحليل اأنظمة الت�صغيل. 

22  حتديد اخلطوات املتبعة للو�صول اإلى احلل ل�صمان �صحة احلل هو:
اأ - �صياغة حل امل�صاألة.                      ب- كتابة الربنامج.                                                

ج- تنفيذ الربنامج.                          د- تطبيق الربنامج. 

33  النتائج واملعلومات املراد التو�صل اإليها عند حل امل�صاألة هي: 
اأ - خمرجات الربنامج.                    ب- مدخالت الربنامج.                                                

ج- عمليات املعاجلة.                          د- عمليات التنفيذ. 

44  جمموعة من الأوامر املكتوبة ب�صورة وا�صحة وم�صل�صة ومرتابطة منطقياً حلل امل�صاألة هي:
اأ - خمططات الن�صياب.                   ب- اخلوارزمية.                                                

ج- عمليات املعاجلة.                           د- تنفيذ الربنامج. 

  55
)    ( = )M( املجموع ،     = )S( 1- �صع قيمة

S+M=M اأي )M( على )S ( 2- اأ�صف

1+S=S بواحد �صحيح اأي )S( 3- قم بزيادة
4- اإذا كانت )S( <        اأطبع )M( وتوقف.

5- ارجع اإلى اخلطوة رقم )2(
 خطوات اخلوارزمية ال�صابقة لإيجاد:

اأ - ترتيب الأعداد من )1( اإلى )10(.                    ب- جمموع الأعداد من )1( اإلى )10(.                                              

ج- الأعداد الزوجية من )1( اإلى )10(.                 د- الأعداد الفردية من )1( اإلى )10(.                

0
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66  يق�صد بالرمز  )                      ( من رموز متثيل خمططات الن�صياب بـ
اأ - بداية/نهاية.                   ب- عملية.                                              

ج- اإدخال/اإخراج.                 د- قرار.                

77   يق�صد بالرمز  )                      ( من رموز متثيل خمططات الن�صياب بـ
 اأ - بداية/نهاية.                   ب- عملية.                                              

 ج- اإدخال/اإخراج.                 د- قرار. 

88   يق�صد بالرمز  )                   ( من رموز متثيل خمططات الن�صياب بـ
 اأ - بداية/نهاية.                   ب-  عملية.                                              

 ج- اإدخال/اإخراج.                 د-  تو�صيلة. 
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خمطط الن�صياب ال�صابق هو لطباعة:

 اأ - متو�صط عددين.                    ب- جمموع عددين.                                           

 ج- حا�صل �صرب عددين.                        د- الأعداد الزوجية.

بـــدايـــة

بـــدايـــة

   اطبع

بـــدايـــة

بـــدايـــة





البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(
مـو�صـوعـ�ت الـوحـدة:

الوحدة السابعةالوحدة السابعة

 مراحل كتابة الربنامج بلغة )فيجول بي�صك �صتوديو(.
  طريقة تعامل الربنامج مع البيانات.

  العمليات احل�صابية واملنطقية.
  اأدوات الربجمة بلغة )فيجول بي�صك �صتوديو(.

 بع�ص الأوامر الأ�صا�صية للغة )فيجول بي�صك �صتوديو(.
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بعـد درا�صتك لهـذه الـوحدة �صـوف حتـقـق الأهـداف الآتية:

الأهــمــيــــــة:

د مراحل كتابة الربنامج بلغة فيجول بي�شك �شتديو.   ُتعدِّ

ح طريقة تعامل برنامج فيجول بي�شك �شتديو مع البيانات.  ُتو�شِّ

 جُتري العمليات احل�شابية واملنطقية بربنامج الفيجول بي�شك �شتديو.

 ت�شتخدم اأدوات الربجمة بلغة فيجول بي�شك �شتديو.

د الأوامر الأ�شا�شية يف لغة فيجول بي�شك �شتديو.  ُتعدِّ

الهدف الرئي�ض جلهاز احلا�شب هو القيام بالعمليات احل�شابية ومعاجلة البيانات وهذه املهمة تتطلب 

وجود برامج تقوم بها، هذه الربامج يقوم ببنائها املربجمون ويحتاجون اإىل من�شات عمل توفر لهم اأدوات 

قوية عند التنفيذ.

وتعد لغة فيجول بي�شك �شتديو من لغات امل�شتوى العايل �شهلة التعلم والتي غالًبا ما ين�شح املبتدئني يف 

عامل الربجمة بتعلمها وذلك خللوها من التعقيد واعتمادها على الربجمة بالكائنات »الربجمة ال�شيئية« 

مع منا�شبتها لتطبيقات قواعد البيانات والتطبيقات املخ�ش�شة لل�شركات ال�شغرية.
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مـــــقــــدمــــــــة77--11

هنـاك عــدة لغـات برمجية لإن�شــاء بـرامج خـا�شة بالـحا�شب كمـا تعلـمت �شابًقا، 
 ،)High-Level Language( و�شوف ندر�ض في هذا الوحدة اإحدى اللغات العالية
�شتوديو(  بي�شك  )فيجول  لغة  وهــي  بالكائنات  البرمجة  لغات  اإحــدى  وبالتحديد 

.)Visual Basic Studio(
وتعد البرمجة با�شتخدام )فيجول بي�شك �شتوديو( �شيقة وممتعة، وذلك لما تمتاز 
به من تحكم المبرمج في البرامج التي يقوم بت�شميمها من ناحية: واجهات الإدخال 
للم�شتخدم، والعمليات الإجرائية للبرنامج، واأخيرًا المخرجات التي يح�شل عليها 

الم�شتخدم لهذا البرنامج. 

تعلمنا في الوحدة ال�شابقة خطوات المرحلة الأولى من حل الم�شاألة وهي: فهم الم�شاألة وتحديد عنا�شرها، وكتابة الخوارزم 
والخطوات المنطقية للحل، والتمثيل البياني للخوارزم عن طريق مخططات الن�شياب. وفي هذه الوحدة �شتتعلم المرحلة 

الثانية وهي مرحلة كتابة البرنامج با�شتخدام لغة )فيجول بي�شك �شتوديو(، والتي تتكون من ثالث خطوات:
1 ت�شميم الواجهات.

2 �شبط خ�شائ�ض الأدوات.
3 كتابة اأوامر البرمجة.

مراحل كت�بة الربن�مج بلغة )فيجول بي�صك �صتوديو(77--22

تـــ�شمــيـم الـــواجـــهـــات:اأوًل

تظهــر  �شــوف  التــي  الواجهــات  ت�شميــم  نبــداأ  وهنــا 
للم�شــتخدم، مــن: تحــديــــد عـــــدد النوافذ التــي يحتاجها 
البرنامــج، والأدوات التــي نحتاجهــا علــى كـــــل نافــــــــذة، 
كالأزرار ومربعــات الن�شو�ــض والقوائــم، وغيرهــا كما في 

شكل )7-1(: مناذج لواجهات برامجال�شكل )1-7(.
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�شـبــط خـ�شـــائــ�ص الأدوات:ثانًيا

    بعد اأن ن�شع الأدوات على النافذة، تاأتي مرحلة تحديد خ�شائ�ض هذه الأدوات، حيث توجد لكل اأداة من الأدوات عدة  
خ�شائ�ض )Properties( ك�شكلها، ولونها، والخط الم�شتخدم فيها، وعنوانها، وغير ذلك. وهذه الخ�شائ�ض افترا�شية، 
لذا نقوم بتغيير خ�شائ�ض هذه الأدوات لتنا�شب البرنامج، 

كما في ال�شكل )2-7(.

نافذة خ�شائ�ض الأدوات وفيها  نحدد 
خ�شائ�ض كل اأداة.

نافذة  في  تجد  اأداة  عنوان  خا�شية  لتغيير  مثاًل 
الخ�شائ�ض خا�شية )Text( وهكذا لبقية الخ�شائ�ض.

شكل )7-2(: نافذة البرنامج وخصائص األدوات

كـتـابـة اأوامــر الــبــرمـجـــة:ثالًثا

بي�شك �شتوديو(اأن ينفذها  التي نريد من )فيجول  الأوامر  تاأتي مرحلة كتابة  ال�شابقتين،  المرحلتين  ننتهي من  اأن  بعد 
عند وقوع حدث معين، فمثال عندما ي�شغط الم�شتخدم 
على زر الأمر ففي هذه الحالة يكون الحدث، وهنا نكتب 
في  كما  ينفذها،  اأن  البرنامج  من  نريد  التي  الأوامـــر 

ال�شكل )3-7(.

نافذة كتابة الأوامر حيث يكون الإعالن 
عن المتغيرات التي تحتـاجهـا وغيرها من 

الأوامر.    
شكل )7-3(: شاشة كتابة أوامر البرمجة
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 طـريــقــة تـعـ�مـــل الـبـرنـ�مــج مـع الـبـيـ�نـ�ت77--33

الهدف الرئي�ض من اأي برنامج هو معاجلة البيانات. وتختلف اأنواع البيانات، فقد تكون حروفًا اأو اأرقامًا اأو تواريخ 
اأو غريها. وتاأتي البيانات غالبًا من م�شتخدم الربنامج، حيث يدخلها عن طريق اأجهزة الإدخال املت�شلة بجهاز احلا�شب 

الآيل كلوحة املفاتيح اأو الفاأرة مثاًل.
ي�شتقبل الربنامج البيانات ويخزنها يف الذاكرة الرئي�شة حتى ي�شتطيع ا�شتخدامها والتعامل معها. لذلك ل بد من 

اإعطاء هذه البيانات اأ�شماء معينة ليتمكن من الرجوع اإليها، وت�شنف هذه البيانات اإىل نوعني: ثوابت ومتغريات.

نحتاج يف بع�ض الربامج اإىل التعامل مع بع�ض الثوابت با�شتمرار، وبدًل من 
ا�شًما  الثابت  هذا  اإعطاء  ميكن  ن�شتخدمه  مرة  كل  يف  الثابت  هذا  قيمة  كتابة 

معيًنا ي�شتخدم بدًل منه. 
الث�بت هو اإعطاء ا�صم لقيمة معينة وي�صتخدم داخل الربنامج. ول ميكن 

تغيري هذه القيمة عند تنفيذ الربنامج.

2 ثابت حريف. 1 ثابت عددي.               

)Const( ف الثوابت با�شتخدام الأمر ُتعرَّ

Const Const1 = Value

الــثــــوابــت واأنــــواعـــهـــا:اأوًل

فاإنه  الثابت،  قيمة  تغيري  اإىل  نحتاج  عندما 
ميكن تغيريه يف املكان الذي مت تعريفه فيه بدًل 
ا�شتخدمنا  مرة  كل  يف  القيمة  هذه  تغيري  من 

فيها الثابت يف الربنامج.

اإثـراء عـلمي

اأنــواع الــثــوابـت:

طريقة تعريف الــثــوابـت:

  Const: الأمر الذي ن�شتخدمه لتعريف الثابت.
  Const1: ا�شم الثابت، ويتم اختياره من قبل المبرمج.

  Value: القيمة التي �شوف تخزن في هذا الثابت.

1
2
3

حيث اإن:

اإذا اأردنا تعريف ثابت الدائرة )الن�شبة بين محيط الدائرة وقطرها( يكون كالآتي:
مثـالمثال:

Const Pi= 3.14
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الـمتـغيــرات واأنــــواعـــهـــا:ثانًيا

املتغري هو مكان يف الذاكرة الرئي�صة تخرن فيه بيانات وتعطى ا�صًما معيًنا حتى يتم ا�شرتجاعها والتعامل معها 
داخل الربنامج، وميكن تغيري ما يتم تخزينه، لذلك �شميت باملتغريات. وتختلف املتغريات باختالف البيانات التي تخرن 

بها. كل متغري له ا�شم ونوع وقيمة.

تتعدد املتغريات بح�شب نوع البيانات التي تخزن بها، فمثاًل قد يكون رقًما �شحيًحا اأو رقًما ع�شرًيا اأو حرًفا اأو جمموعة 
حروف.  وميكن تق�شيم الأنواع اإىل:

1  متغري عددي.
2  متغري حريف.

3  متغري منطقي.

اأنــواع المتغيرات:

�شــروط ت�شميـة المتـغـير:

ذكرنا اأن املتغري يعطى ا�شًما من قبل املربمج، ولكّن لهذا ال�شم �شروًطا معينة وهي:
1  اأن يتكون من حروف اجنليزية )A..Z(، واأرقام، والرمز ) _ (، ول يحتوي على فراغ اأو اأي رمز اآخر.

2  اأن ل يبداأ برقم.
3  اأن ل يتجاوز )255( حرف.

4  اأن ل يكون حمجوًزا للغة الربجمة.
اأمثلة على اأ�شماء �شحيحة للمتغريات:

X     Y     A23     C_d  
اأمثلة على اأ�شماء  غري �شحيحة للمتغريات:

    DIM     2DF       IF@  
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طـريـقـة تـعـريـف المتـغـير:

 )Dim( با�شتخدام الأمر )ف املتغيــــرات يف لغـة )فيجـــول بي�شك �شتوديــــو ُتــــعـــرَّ
و�شيغته كالآتي:

Dim Var1 As Type

Dim Var1 As Type, Var2 As Type, … :وميكن تعريف اأكرث من متغري يف الأمر نف�شه   

  
Dim: الأمر الذي ن�شتخدمه لتعريف املتغري.

Varl: ا�شم املتغري.

As: رابط بني ا�شم املتغري ونوعه )من الأ�شماء املحجوزة للغة فيجول بي�شك �شتوديو(.

Type: نوع املتغري.

حيث اإن:

1
2
3
4

اإذا اأردنا تعريف متغير لتخزين ا�شم الطالب وليكن )name(، وهو من نوع متغير حرفي،
Dim name As Stringيكون كالآتي:

Dim name As String,  age As Integerولتعريف اأكثر من متغير:

مثـال

 reserved( املحجــــوزة  الأ�شـــمــاء 
تكـــون  الـتــي  الأ�شمــاء  هي   :)words
املوجودة  البيانات  لأنـــواع  اأ�شمـــاء  اإما 
يف  لأوامر  اأ�شمـاء  اأو  الربجمـة،  لغة  يف 
لغة  يف  مثاًل  با�شتخدامها.  ي�شمح  ل  اللغة 
على  الأمثلة  مــن  �شتوديو(  بي�شك  )فيجول 
 DIM :الأ�شــمــاء املحجــوزة الكلمــات الآتية

،IF،FOR

اإثـراء عـلمي

اأنـــواع البــيــانـــات:

مثالطريقة التعريفاحلجماالسمنوع البيانات
Dim X As IntegerX=25 2بايتIntegerعدد صحيح

Dim Y AS LongY=12500000 4بايتLongعدد صحيح طويل

Dim X2 As SingleX2=10.5 4بايتSingleعدد عشري

Dim Y2 As DoubleY2=10.55555678 8بايتDoubleعدد عشري مضاعف

البيانات، ولكل من هذه الأنواع ا�شم معني و�شعة تخزينية  اأنواع خمتلفة من  تتعامل لغة )فيجول بي�شك �شتوديو( مع 
معينة، نلخ�شها يف اجلدول الآتي:
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مثالطريقة التعريفاحلجماالسمنوع البيانات
Dim SR as CurrencySR=100.00 8بايتCurrencyالعملة

"Dim UserName as StringUserName="Adminبايت لكل حرفStringسلسلة نصية

Dim B As BooleanB=true 2بايتBooleanمنطقي

Dim D As DateD=#04-10-99# 4بايتDateتاريخ

متنوع )أي ميكن تخزين أي من 
Dim Var as Variant 16بايت Variantاألنواع السابقة (

Var=55.12

Var="Hello"

الــعـمـلـيــ�ت الـحـ�صـ�بـيـة واملـنـطـقـيـة77--44

وتختلف  والأ�ض.  والق�شمة  وال�شرب  والطرح  اجلمع  الأ�شا�شية:  احل�شاب  عمليات  على  الربجمة  لغات  جميع  تتوي 
طريقة كتابة املعادلت احل�شابية عن الطريقة اجلربية كما هو مو�شح يف اجلدول الآتي:

العمليات الح�شابية في البرمجة:اأوًل

الصيغة البرمجيةالصيغة اجلبريةالرمزالعملية
x + yx + y+اجلمع

x - yx - y-الطرح

xyx * y*الضرب

x ÷ y  x /y  اأو/القسمة

xyx^y^األس

x

y

لحظ الختالف يف طريقة كتابة عمليتي ال�شرب والق�شمة والأ�ض.

اإثارة التفكري

  x = 2 ، y = 4 ، z = 2

اح�شب ناجت x+y/z   يف احلالتني:
• نفذ عملية اجلمع اأوًل ثم عملية الق�شمة؟        • نفذ عملية الق�شمة اأوًل ثم عملية اجلمع.

هل الناجت نف�شه؟
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مـثال 2:

ترتيب العمليات الح�شابية:

1  العمليات التي يف داخل الأقوا�ض.
2  عمليات الأ�ض.

3  عمليات ال�شرب والق�شمة، واإذا تعددت نبداأ التنفيذ من الي�شار اإىل اليمني.
4  عمليات اجلمع والطرح، واإذا تعددت نبداأ التنفيذ من الي�شار اإىل اليمني.

ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�شب: M= 2*6 / 3 ؟مـثال 1:
احلـــل:

حيث اإن العمليات هنا هي ال�شرب والق�شمة ولها نف�ض الأولوية نف�شها ف�شوف نبداأ التنفيذ من الي�شار 
لليمني: 

M=12 / 3 ننفذ عملية ال�شرب اأوًل:  
M=4 ثم عملية القم�شة ثانيًا:  

 ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�شب: M=2*6 +3^2 ؟
احلـــل:

حيث اإن العمليات هنا هي ال�شرب واجلمع والأ�ض ولها اأولويات خمتلفة ف�شوف نبداأ التنفيذ بالرتتيب: 
M = 2 * 6 + 9 ننفذ عملية الأ�ض اأوًل: 

M = 12 + 9 ثم عملية ال�شرب ثانيًا: 
M=21 واأخريًا عملية اجلمع: 

اأي  لنعرف  نتبعها  قوانني  لدينا  تكون  اأن  وجب  لذلك  الناجت،  على  يوؤثر  الرتتيب  احل�شابية  العمليات  يف 
العمليات ننفذ اأوًل.
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ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�شب:  M=2*(6 + 3)^2  ؟مـثال 3:
احلـــل:

ويق�شد بها العمليات التي تتم فيها املقارنة بني قيمتني، �شواء اأكانتا عدديتني اأو حرفيتني، مت�شاويتني اأو غري مت�شاويتني، 
اأو اإحداهما اأكرب اأو اأ�شغر من الأخرى. ويو�شح اجلدول الآتي عمليات املقارنة امل�شتخدمة يف )فيجول بي�شك �شتوديو(.

معناهالعامل
يساوي=
ال يساوي><
أكبر من>
أصغر من<

أكبر من أو يساوي= >
أصغر من أو يساوي=  <

يكون الناجت يف عمليات املقارنة اإما القيمة )True( اأي: �شحيح اأو )False( اأي: خطاأ.
 لو كان لدينا عمليات ح�شابية ومعها عملية مقارنة فاإن اأولوية التنفيذ تكون للعمليات احل�شابية.

العمليات المنطقية في البرمجة:ثانًيا

 ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�شب:  4 = > 10 ؟مـثال 1:

                      النتيجة: )True( اأي: �شحيحة؛ لأن 10 فعاًل اأكرب من 4
   

احلـــل:

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

........................................................................................................................................................................................................
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مـثال 2:
ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�شب: 20 > 12 ؟

احلـــل:                      النتيجة: )False( اأي: خطاأ؛ لأن 12 لي�شت اأكرب من 20

مـثال 3:
ما نتيجة تنفيذ العملية الآتية على جهاز احلا�شب:  6 * 4 < 5 * 3 + 4 ؟

احلـــل:                

تحويل المعادلت الجبرية اإلى ال�شيغة الم�شتخدمة في البرمجة:ثالًثا

مـثال 1:

بال�شيغة  كتابتها  طريقة  عن  تختلف  اجلربية  بال�شيغة  كتابتها  طريقة  اأن  احل�شابية  العمليات  درا�شة  عند  لحظنا 
الربجمية. وعند قيامك بخطوة �شياغة حل امل�شاألة فغالبًا ما تكون العمليات احل�شابية مكتوبة بال�شيغة اجلربية؛ لذلك 

يجب عليك عند كتابة الربنامج تويل العمليات احل�شابية من ال�شيغة اجلربية اإىل ال�شيغة الربجمية.

ل املعادلة اجلربية الآتية اإىل معادلة ب�شيغة برجمية. حوِّ

احلـــل:

Num  =
X 2

A + B

Num= X   2/(A+B)

ل املعادلة اجلربية الآتية اإىل معادلة ب�شيغة برجمية.ن�شاط حوِّ

احلـــل:
X = 5Y- 4÷1

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................
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اأدوات الـبـرجمـة بلغـة )فــيجـول بي�صك �صـتـوديـو(77--55

الأدوات )Tools( تعرف باأنها اأجزاء برامج جاهزة لال�صتخدام، اأي اأنها اأعدت م�صبًقا لتوّفر على املربمج الوقت 
واجلهد. وت�شتخدم هذه الأدوات لإجراء عمليات الإدخال والإخراج، ويتم ربطها باأوامر الربجمة التي تعالج البيانات املدخلة 

لتخرج لنا املعلومات املطلوبة.

اأدوات الـبــرمـــجـــة:اأوًل

فكل ما يجب عليك عمله ل�شتخدام هذه الأدوات هو:
 و�شعها على النموذج يف املكان املنا�شب.

 �شبط اخل�شائ�ض اخلا�شة بالأداة.
 كتابة اأوامر الربجمة التي تتعامل مع هذه الأداة. 

تختلف خ�شائ�ض الأدوات باختالف الأدوات، ولكن هناك خ�شائ�ض م�شرتكة ت�شرتك فيها كل الأدوات وهي التي 
�شنتعرف عليها هنا. اأما اخل�شائ�ض اخلا�شة بكل اأداة ف�شوف نتعرف عليها عند �شرح كل اأداة.

خـ�شـائــ�ص الأدوات:ثانًيا

عملهااخلاصية
Name.تديد ا�شم الأداة

Textalign.)تديد حماذاة الن�ض املكتوب )ميني- ي�شار-و�شط
Text.اإظهار عنوان للنموذج اأو ن�ض داخل الأداة على الواجهة
Font.تغيري نوع اخلط وحجمه ومنطه

ForeColor.تغيري اللون املكتوب به الن�ض
BackColor.تغيري لون اخللفية لالأداة اأو النموذج
Location.تديد موقع الأداة داخل النموذج

Size.تغيري حجم النموذج اأو الأداة
Visible.اإظهار اأو اإخفاء الأداة

اخلصائص املشتركة بني األدوات: 1

L-GE-CBE-TRC-comp1s-U7-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-comp1s-U7-L4.png

أدوات البرمجة بلغة فيجول بيسك ستوديو

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الحاسب وتقنية المعلومات 1-البرمجة بلغة )فيجول بيسك ستوديو(

المشترك

الثانوية مقررات
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ضبط خـصـائـص األدوات: 2

هناك طريقتان للتحكم بخ�صائ�ص الأدوات، هما:

ن�شتخدم اإحدى الطرق الآتية:

1 -كتابة القيمة:
نكتب القيمة بوا�شطة لوحة املفاتيح يف اخلانة 
املخ�ش�شة داخل اإطار اخل�شائ�ض. كما يف خا�شية 
كتبنا  حيث   ،)4-7( ال�شكل  يف   )Name( ال�شم 

القيمة )Form1( داخل خانة )ال�شم(.

2 - اختيار القيمة:
نـجـد فـي خـــانــة اإدخــال قــــيمة اخلا�شيــة جمموعة 
اإحــداهـــا يف �شبــط  باختيــــار  نقــوم  الختــــيارات  مــــن 
 ،)visible( )5-7( خا�شيــة امل�شــاهدة كمــا يف ال�شــكل
اأي هــل النمــــوذج اأو الأداة تظهــر يف الواجهة اأم ل؟ حيث 

.)True( اأو )False( يعر�ض خياران اإما

شكل )7-4(: خاصية االسم للنموذج

شكل )7-5(: خاصية املشاهدة

 أ      ضبط خصائص األداوت أثناء تصميم البرنامج:
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شكل )7-6(: خاصية اخلط ونافذة اخلط

عـند اختيــار نــــوع اخلـــــط بالنقــــر 
علـــــى خا�شية اخلط )Font( كما 
نافذة  تظهر   .)6-7( ال�شــكــل  يف 

خ�شائ�ض نوع اخلط.

3 - ظهور نافذة خيارات:

لتغيير خا�شية الأدوات اأثناء تنفيذ البرنامج فاإننا ن�شتخدم ال�شيغة الآتية للو�شول 
اإلى تلك الخا�شية:

مثاًل لتغيير خا�شية )الن�ض( في اأداة مربع الن�ض )Textbox1(نكتب ما ياأتي:

القيمة الجديدة = الخا�صية. ا�صم الأداة

    Textbox1.Text= "مدر�شة الريا�ض" 

 ب   ضبط خصائص األداوت أثناء تشغيل البرنامج:

باإعطــاء  �شتوديـو(  بي�شك  )فيـجـول  برنــامـج  يقـوم 
للمربمج.  ت�شهياًل  وذلك  للخوا�ض،  افرتا�شية  قـيم 
فمثاًل يعطي اأ�شماء تلقائيـــة لكل اأداة تقوم بر�شمها، 
)فيجول  فاإن  مرة  لأول  ت�شميــة  اأداة  تر�شم  فعندما 
وعندما   ،)label1( ا�شم  يعطيها  �شتوديو(  بي�شك 
تر�شم اأداة الت�شمية مرة اأخرى يف النموذج نف�شه فاإن 
 ..)label2( يعطيها ا�شم )فيجول بي�شك �شتوديو(
وهكذا لبقية الأدوات. وباإمكانك تغيري هذه الأ�شماء 

كما تريد.

اإثـراء عـلمي

يجــب و�شع نـقـطـة بـيـن ا�شم الأداة 
واخلا�شية التي نريد الو�شول اإليها.

اأدوات اإدخال البيانات:ثالًثا

ن�شتخدم اأدوات اإدخال البيانات للح�شول على البيانات التي يجب على الربنامح معاجلتها. 
يقوم امل�شتخدم باإدخال هذه البيانات بالكتابة اأو الختيار با�شتخدام هذه الأدوات، وال�شكل )7-7( يعر�ض بع�شها.

تذكرتذكر
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1  اأداة مربع الن�ص )TextBox(: تتيح للم�شتخدم كتابة ن�ض وتخزين الن�ض 
.)Text( يف اخلا�شية

2  اأداة زر اخليار )RadioButton(: تتيح للم�شتخدم انتقاء خيار واحد فقط من 
.)Checked( عدة خيارات، وتخزن قيمها يف اخلا�شية

خيارات،  عدة  انتقاء  للم�شتخدم  تتيح   :)CheckBox( الإختيار  مربع  اأداة    3
.)Checked( واخلا�شية )Checkstate( وتخزن قيمها يف اخلا�شية

4  اأداة مربع القائمة )ListBox(: تعر�ض قائمة مكونة من عنا�شر يختار امل�شتخدم 
.)SelectedIndex(  اأو )Text(  اأحدها وتخزن خيار امل�شتخدم يف اخلا�شية

اأداة اخلانة املركبة )ComboBox(: تعطي امل�شتخدم حرية الختيار من    5
.)Text( قائمة اأو اإدخال اختياره كتابة وتخزنها يف اخلا�شية

وتختلـــــف طريقــــــة احل�شــــــول على البـــــيانات من هــــذه الأدوات؛ لذلك �شوف 
نتعرف على طريقة كل اأداة على حدة:

3

5

4

2

1
شكل )7-7(: مربع األدوات اإن البيانات التي نح�شل عليها من مربع الن�ض تختلف بح�شب ما يدخله امل�شتخدم، 

فقد تكون اأرقاًما اأو حروًفا.
للح�شول على البيانات من مربع الن�ض ن�شتخدم ال�شيغة الآتية:

Var1=TextBox.Text

  :)Text Box( مربع النص 1

Var1: متغري لتخزين البيانات فيه اأيًا كان نوعها عددية اأم حرفية.  

TextBox: ا�شم اأداة مربع الن�ض على النموذج.

Text: خا�شية الن�ض يف اأداة مربع الن�ض التي ت�شتقبل البيانات من امل�شتخدم.

حيث اإن:



الـوحـدة السابعة: 

128

مـثال:
للح�شول على القيمة املدخلة ل�شم امل�شتخدم يف مربع الن�ض وامل�شمى 
الأمـــر  نكتب   )Username( املتغري  يف  وتخزينها   )Textbox1(

الآتي:
Username = Textbox1.Text

يف هذا املثال كما يف ال�شكل )7-8( �شوف يخزن يف املتغري القيمة 
الآتية:

Username="Administrator"
شكل )7-8(: أداة مربع النص

اإن البيانات التي نح�شل عليها من زر اخليار كما يف ال�شكل )7-9( هي بيانات 
منطقية تخزن يف اخلا�شية )checked( وهي اإحدى قيمتني، اإما:

.)True( اأن الزر قد مت اختياره فقيمته عندئذ هي 

.)False( اأن الزر مل يتم اختياره فقيمته عندئذ هي 

شكل )7-9(: أداة زر اخليار

:)RadioButton( 2      أداة زر اخليار

وال�شيغة العامة للح�شول على البيانات هي:

Var1=RaidoButton.Checked

Varl: متغري لتخزين البيانات من نوع منطقي.  

RaidoButton: ا�شم اأداة زر اخليار على النموذج.

Checked: خا�شية اأداة زر اخليار التي ت�شتقبل البيانات من امل�شتخدم، اإما )True( اأو 

.)False(

حيث اإن:
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ملعرفة اأن الزر امل�شمى )OB1( قد مت اختياره اأم ل نكتب ال�شطر الآتي:مـثال:
H = OB1.Checked

  )False( اأوخطاأ )True( ن اإحدى القيمتني، اإما �شح حيث اإن )H( ميثل متغريًا منطقيًا ُيخزِّ
ملعرفة اإن كان الزر قد مت اختياره اأم مل يتم.

البيانات التي نح�شل عليها من مربع الختيار كما يف ال�شكل )10-7( 
قد تكون: بيانات رقمية وتخزن يف اخلا�شية)checkstate(، وهي اإحدى 

ثالثة اأ�شياء، اإما:

 اأن امل�شتخدم مل يخرت املربع فقيمته عندئذ هي )0(.

 اأن امل�شتخدم اختيار املربع فقيمته عندئذ هي )1(.

 اأن امل�شتـــخـدم ل ي�شتطيع اختيـار املربع فقيمتـه عندئذ هي )2(.
وقد تكون بيانات منطقية وتخزن يف اخلا�شية )checked( كما يف زر اخليار.

وال�شيغة العامة  للح�شول على البيانات هي:

شكل )7-10(: أداة مربع االختيار

:)CheckBox( 3     أداة مربع االختيار

Var1 = CheckBox.Checkstate

Varl: متغري لتخزين البيانات فيه من نوع عددي.  

CheckBox: ا�شم اأداة مربع الختيار على النموذج.

Checkstate: خا�شية اأداة مربع الختيار التي ت�شتقبل البيانات من امل�شتخدم.

حيث اإن:
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ملعرفة اأن مربع الختيار امل�شمى )CheckBox2( قد مت اختياره اأم ل نكتب ال�شطر الآتي:مـثال:
A = CheckBox2.Checkstate

ن اأحد الأعداد الآتية )2،1،0( ملعرفة اإن كان مربع الختيار قد  حيث اإن )A( ميثل متغريًا عدديًا يخزِّ
مت اختياره، اأم مل يتم، اأم ل ميكن اختياره.

البيانات املوجودة يف اأداة مربع القائمة مكونة من عدة عنا�شر، اأهمها:
.)SelectedIndex(  رقم العن�شر يف القائمة ونح�شل عليه بوا�شطة اخلا�شية    

.)Text(  قيمة العن�شر ونح�شل عليها بوا�شطة اخلا�شية    

:)ListBox( 4     أداة مربع القائمة

ال�شيغة العامة للح�شول على رقم العن�شر )SelectedIndex( هي:

Varl = ListBox.SelectedIndex

Varl: متغري لتخزين البيانات فيه من نوع رقمي.  

ListBox: ا�شم اأداة مربع القائمة على النموذج.

SelectedIndex: خا�شية اأداة مربع القائمة التي تدد رقم العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم.

حيث اإن:

ال�شيغة العامة للح�شول على قيمة العن�شر )Text( هي:

Var1=ListBox.Text

  
Varl: متغري لتخزين البيانات فيه اأيًا كان نوعها عددية اأم حرفية.

ListBox: ا�شم اأداة مربع القائمة على النموذج.

Text: خا�شية اأداة مربع القائمة التي تدد قيمة العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم.

حيث اإن:
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مـثال 1:
ملعرفة رقم العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم من القائمة )ListBox1( التي متثل هنا اأ�شماء الدول:

C = ListBox1.SelectedIndex

ن رقم العن�شر  اإن )C( ميثل متغريًا عدديًا ُيخِزّ حيث 
الذي اختاره امل�شتخدم.

ويف هذا املثال �شوف يكون خمزن يف املتغري )C( الرقم 
)4(، كما يف ال�شكل )11-7(.

شكل )7-11(: أداة مربع القائمة

ملعرفة قيمة العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم يف القائمة )ListBox1(:مـثال 2:
D = ListBox1.Text

ن قيمة العن�شر يف القائمة.   حيث اإن )D( ميثل متغريًا يخزِّ
،D ="ويف هذا املثال تكون القيمة:"المارات العربية املتحدة

كما يف ال�شكل )12-7(.

شكل )7-12(: أداة مربع القائمة

:)ComboBox( 5      أداة اخلانة املركبة
اأداة اخلانة املركبة جتمع بني ميزات اأداة الن�ض واأداة مربع القائمة، حيث ي�شتطيع امل�شتخدم اأن يختار من القائمة 

اأو يكتب قيمة جديدة.
للح�شول على البيانات من اأداة اخلانة املركبة ن�شتخدم ال�شيغة الآتية:

Varl = ComboBox.Text
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Varl: متغري لتخزين البيانات فيه اأيًا كان نوعها عددية اأم حرفية.

ComboBox: ا�شم اأداة اخلانة املركبة على النموذج.

Text: خا�شية اأداة اخلانة املركبة التي ت�شتقبل البيانات من امل�شتخدم �شواء باختياره من 

القائمة اأو باإدخاله للبيانات بالكتابة مبا�شرة.

حيث اإن:

مـثال:

شكل )7-13(: أداة اخلانة املركبة

للح�شـــول عــلـــى القيمــــة التــي اأدخلهـــا امل�شتخــــدم اأو اخــتـارهـــا مــــن القائــمــــة يف اأداة اخلانــــة املركبـــة 
)Combobox1( وتخزينهــا يف املتغــري )C( نكــتــــب الأمــر 

الآتي:
C = Combobox1.Text

يف هذا املثال �شوف يخزن يف املتغري )C( الدولة التي يختـارها امل�شتخدم، 
كما يف ال�شكل )13-7(.

:)TextBox( 1      طريقة إخراج املعلومات إلى مربع النص

اأدوات اإخراج المعلومات:رابًعا

ن�شتخدم اأدوات اإخراج املعلومات لإظهار املعلومات للم�شتخدم على الـــواجهــة بعـد اأن عالج الربنامج البيانات التــي 
اأدخلها امل�شتخدم، ومن هذه الأدوات:

.)Text( وتخرج املعلومات بوا�شطة اخلا�شية :)TextBox( 1   اأداة مربع الن�ض
.)Text( وتخرج املعلومات بوا�شطة اخلا�شية :)Label( 2   اأداة الت�شمية

لإخراج املعلومات اإىل مربع الن�ض ن�شتخدم ال�شيغة الآتية:

TextBox.Text = Varl
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 TextBox: ا�شم اأداة مربع الن�ض على النموذج.  
.)Var1( خا�شية الن�ض يف اأداة مربع الن�ض التي �شوف نخزن فيها قيمة املتغري :Text

Varl: ا�شم املتغري.

حيث اإن:

لإظهــار حا�شل جـمع عددين )X+Y( يف الأداة امل�شماة مـثال:
)Text4( نكتب ال�شطر الآتي:

Text4.Text = X+Y

يف هذا املثال كما يف ال�شكل )7-14( يظهر الناجت.

)Text( استخدام أداة :)شكل )7-14

:)Label( طريقة إخراج املعلومات إلى أداة التسمية 2

لإخراج املعلومات اإىل اأداة الت�شمية ن�شتخدم ال�شيغة الآتية: 

Label.Text = Var1

لإظهار حا�شل جمع عددين )X+Y( يف الأداة امل�شماة مـثال:
)Lable1 ( نكتب ال�شطر الآتي:

Label1.Text = X+Y

يف هذا املثال كما يف ال�شكل )7-15( يظهر الناجت.

)Label( استخدام أداة :)شكل )7-15
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بع�س الأوامر الأ�ص��صية للغة )فيجول بي�صك �صتوديو(77--66

هناك اأوامر داخلية يف )فيجول بي�شك �شتوديو( تظهر للم�شتخدم نافذة م�شممة �شابقًا من قبل ال�شركة املنتجة للغة الربجمة، 
�شواء لإدخال البيانات اأو اإخراج املعلومات، ومن هذه الأوامر:

ُيظهر هذا الأمر نافذة �شغرية غري النافذة الرئي�شة يف الربنامج 
تتوي على مربــع ن�ض وزر اأمــر كمــا يف ال�شكل )7-16( ليدخل 
التي يريدها يف مربع الن�ض ثم ي�شغط على  البيانات  امل�شتخدم 
زر الأمر. لإن�شاء هذه النافذة يجب اأن نكتب الأمر اخلا�ض بها، 

و�شيغته كالآتي:

Var1= InputBox (message)
)InputBox( نافذة أمر :)شكل )7-16

  
Var1: ا�شم املتغري الذي �شوف تخزن فيه البيانات التي اأدخلها امل�شتخدم وقد تكون حرفية اأو رقمية.

InputBox:  اأمر اإن�شاء هذه النافذة.

Message: الن�ض الثابت الذي يظهر يف النافذة ويو�شع بني اأقوا�ض اقتبا�ض هكذا "  ".

حيث اإن:

اأوامر اإدخال البيانات واإخراج المعلومات:اأوًل

:)InputBox (1      إدخال البيانات بواسطة األمر

لو اأردنا اأن نطلب من امل�شتخدم اإدخال ا�شم امل�شتخدم فاإننا نكتب:مـثال:
Username=InputBox)"ف�شاًل اأدخل ا�شم امل�شتخدم"(
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:)MsgBox (2      إخراج املعلومات بواسطة األمر
يظهر هذا الأمر نافذة �شغرية غري النافذة الرئي�شة 
يف الربنامج تتوي على املعلومات التي نريد للم�شتخدم 
النافذة  هذه  ولإن�شاء   ،)17-7( ال�شكل  يف  كما  قراءتها 

يجب اأن نكتب الأمر اخلا�ض بها:
و�شيغته كالآتي:

)MsgBox( نافذة أمر :)شكل )7-17 MsgBox )message(

MsgBox:  اأمر اإن�شاء هذه النافذة.  

message: ا�شم املتغري اأو ن�ض ثابت يو�شع بني اأقوا�ض اقتبا�ض هكذا "  " ليظهر يف النافذة.

حيث اإن:

لو اأردنا اأن نخرب امل�شتخدم اأن كلمة ال�شر التي اأدخلها خاطئة فاإننا نكتب:مـثال:
MsgBox )"كلمة ال�شر التي اأدخلتها خاطئة، ف�شاًل اأدخل كلمة ال�شر مرة اأخرى"(

واإذا اأردنا عر�ض قيمة املتغري A  فنكتب:
                                                               

اأمـــر الإ�شـنـــاد:ثانًيا
يق�شد به تخزين قيمة معينة داخل متغيــر، وقـد تكون هذه القيمــة عــدد اأو 

عملية ح�شابية اأو �شل�شلة حرفية.
و�شيغته كالآتي:

Var1= Value

  
 Var1: ا�شم املتغري.

Value: القيمة التي نريد تخزينها يف املتغري.

حيث اإن:

 عند اإ�شناد �شل�شلة ن�شية اإىل متغري حريف 
ن�شعها داخل عالمتي اقتبا�ض.

تذكرتذكر
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يوجد يف لغة )فيجول بي�شك �شتوديو( عدة جمل للتحقق من ال�شرط وهي:

وتعد من اأهم الأوامر يف الربجمة، وتوجد يف اأغلب لغات الربجمة. ون�شتخدمها يف الربنامج عند حاجتنا اإىل اتخاذ 
قرارات خمتلفة على ح�شب �شرط معني، مثاًل اإن كانت درجة الطالب اأكرب من اأو ت�شاوي )60( فهو ناجح، واإن كانت اأقل 

من )60( فهو غري جمتاز. 

لو اأردنا تخزين ا�شم يف متغري حريف مت تعريفه م�شبقًا:                    Nameمـثال:
Num=10 :لو اأردنا تخزين رقم يف متغري عددي مت تعريفه م�شبقًا

X= V+20*I :لو اأردنا تخزين ناجت عملية ح�شابية يف متغري عددي مت تعريفه م�شبقًا

="Nor"

الــجـــمل ال�شــرطـيــة:ثالًثا

:)IF( 1 الـجملة الشرطية

وحتتوي لغة )فيجول بي�صك �صتوديو( على عدة �صيغ، منها:

IF condition THEN statement

الأمر  تنفيد  ف�شيتم   )True( �شحيحًا  كان  اأي   ،)condition( ال�شرط  تقق  فاإذا 
)statement(، واإذا مل يكن ال�شرط �شحيحًا فلن يتم تنفيذ اأي اأمر.

:)IF-THEN( أ      صيغة 

         "ناجح"= IF grade > = 60 THEN Resultمـثال:
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IF condition THEN
…
statements
…
END IF

ال�شرط �شحيحًا؛   اإذا كان  اأمر  اأكرث من  اأنه �شيتم تنفيذ  اإل  هذه ال�شيغة هي ال�شيغة الأوىل نف�شها، 
لذلك احتجنا اإىل و�شع كلمة )END IF(  لتو�شيح نهاية جمموعة الأوامر التي �شيتم تنفيذها.

:)IF-THEN-END IF( ب    صيغة

IF grade > = 60 THEN مـثال:

Result = "ناجح"
Text1 =  "مبروك"     
END IF

IF condition THEN
…
statements1
…
ELSE
…
statements2
END IF

تختلف هذه ال�شيغة عن ال�شيغ ال�شابقة، حيث يتم تنفيذ اأوامر)statements1( يف حالة كون ال�شرط �شحيًحا 
.)statements2( يتم تنفيذ جمموعة الأوامر  )False( ويف حالة كون ال�شرط غري �شحيح ،)True(

:)IF-THEN-ELSE( جـ    صيغة
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IF grade > = 60 THEN مـثال:

Result = "ناجح"
ELSE      
Result = "غير مجتاز"
END IF

IF condition1 THEN
…
statements1
…
ELSEIF condition2  THEN
…
statements2
…
ELSE
…
Statements3
…
END IF

تختلف هذه ال�شيغة عن ال�شيغة ال�شابقة يف وجود اأكرث من �شرط يتم التحقق منه. 
اإذا كان ال�شرط الأول )condition1( �شحيحًا فاإنه ينفذ الأوامر )statments1( فقط.

اأما اإذا كان ال�شرط الأول غري �شحيح فاإنه يخترب �شرًطا جديًدا وهو )condition2( واإذا كان �شحيح 
فاإنه ينفذ جمموعة الأوامر )statements2( فقط.

 اأما اإذا كان ال�شرط الثاين غري �شحيح فاإنه ينفذ جمموعة الأوامر )statements3(. وقد يكون لدينا 
�شرط ثالث ورابع وهكذا.

:)IF-THEN-ELSEIF( د     صيغة 
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IF grade > = 90 THEN مـثال:    
Result="ممتاز"           
ELSEIF grade > = 80 THEN      
Result="جيد جدا"           
ELSEIF grade > =70 THEN      
Result="جيد"    
ELSEIF grade > = 60 THEN

Result="مقبول"    
ELSE       
Result="غير مجتاز"    

 END IF     

ت�شتخدم هذه اجلملة اإذا كان هناك عدة احتمالت لل�شرط. فبدًل من ا�شتخدام جملة )IF( طويلة ومعقدة تقوم هذه 
اجلملة بالعمل نف�شه ولكن بطريقة اأ�شهل. حيث تخترب هذه اجلملة تعبرًيا اأو �شرًطا معيًنا قد يكون لقيمته اأكرث من احتمال.

و�صيغته�:
SELECT CASE expression
CASE prob1
…
statements1
… 
CASE prob2
…
statements2
…
]CASE ELSE
…
statements3
…[
END SELECT

:)Select Case( الـجملة الشرطية 2
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حيث اإن:

SELECT CASE: بداية اجلملة.

التعبري الذي نريد اختبار قيمته، وقد يكون  اأو  ال�شرط   :expression

متغرًيا اأو عملية ح�شابية اأو عملية منطقية.
CASE: تو�شع قبل كل احتمال.

 prob1،prob2،…: القيم املحتملة للتعبري.
statements1: الأوامر التي تنفذ يف حالة تقق القيمة.

CASE ELSE: اإذا مل يتحقق اأي احتمال من الحتمالت ال�شابقة ف�شوف 

تنفذ الأوامر التي بعد هذه العبارة، وهي اختيارية، اأي اإذا مل نكن بحاجة لها 
فال يجب ا�شتخدامها.

END SELECT: نهاية اجلملة.

طريقة عمل هذه اجلملة ك�لآتي:
الحتمالت  مــع  يقارنه  ثـم   ،)expression( التعبري بتقييم  الربنامج  يقوم   
الواردة عند كل كلمة )...،CASE prob1،prob2(، فاإذا وافق قيمة التعبري اأحد 
وحتى  ال�شحيح  الحتمال  بعد  جاءت  التي  الأوامر  ينفذ  ف�شوف  الحتمالت  هذه 

جملة )CASE( الآتية.
فلو كان التعبري يوافق الحتمال الأول )prob1( فاإن الربنامج �شوف ينفذ 

جمموعة الأوامر )statements1( فقط، ويذهب اإىل نهاية اجلملة.
 CASE( اأما اإذا مل يوافق التعبري اأيًا من الحتمالت املوجودة، فاإذا كان لدينا
ELSE( فاإن الربنامج �شوف ينفذ جمموعة الأوامر التي تاأتي بعده، واإذا مل يكن 

لدينا )CASE ELSE( )لأنه اختياري ل يلزم وجوده دائمًا( فاإن اجلملة تنتهي 
دون تنفيذ اأي اأوامر.

داخل   )CASE ELSE( اجلزء  وجود 
اختياري  لأنه جزء  وذلك   ][ الأقوا�ض 
من ال�شيغة اإذا كنا بحاجة اإليه ن�شعه. 
وعدم وجوده ل يوؤثر على �شحة اجلملة.

بيانات  نوع  اأن  من  الـتاأكد  يجـب 
نوع  نف�شه  هو   )expression(

البيانات املوجودة يف الحتمالت.

تذكرتذكر

تذكرتذكر
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     لو اأردنا تطبيق املثال ال�شابق نف�شه يف جملة )IF-THEN-ELSEIF( ولكن با�شتخدام جملة مـثال:

SELECT CASE     

SELECT CASE grade

CASE 90 to  100

Result="ممتاز"    
CASE 80 to 89

Result="جيد جدا"    
CASE 70 to 79

Result="جيد"    
CASE 60 to 69

Result="مقبول"    
CASE ELSE

Result ="غير مجتاز"    
END SELECT

حـلــقـات الـتـكــرار:رابًعا

هو من اأهم اأوامر الربجمة التي ت�شاعدنا على تكرار جمموعة من الأوامر الأخرى عدة مرات. ويوجد يف لغة )فيجول 
بي�شك �شتوديو( عدة اأوامر للتكرار ومن اأهمها:

يكّرر هذا الأمر جمموعــة من الأوامــر بـعـدد 
من املرات حمدد ومعــروف م�شبقًا.

�صيغته:

FOR counter=start TO end [STEP step[
..……
statements

.……
NEXT

:)For.. Next ( األمر 1
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حيث اإن:

Counter: هو متغري يخزن فيه عدد مرات التكرار يبداأ من قيمة اأولية ويتغري اإىل اأن ي�شل اإىل القيمة النهائية 

املحددة له، وي�شمى هذا املتغري بالعّداد.
Start: القيمة الأولية التي يبداأ بها العّداد.

end: القيمة النهائية التي يجب اأن يتوقف عندها العّداد.

Step: القيمة التي يتم بها زيادة العّداد يف كل دورة تكرار. وهي اختيارية، فاإذا مل نذكرها فاإن الزيادة �شوف تكون )1(.

Statements: جمموعة الأوامر اأو قد يكون اأمرًا واحدًا ُتنفذ بعدد مرات التكرار.

NEXT: نهاية جملة التكرار، اأي اأن الأوامر التي تاأتي بعده ل تدخل يف التكرار.

لو اأردنا جمع الأعداد من )1( اإىل )10( وتخزينها داخل املتغري )sum(:مـثال:
ميكن اأن نكتب  اأوامر بهذه الطريقة:

يجب اأن ن�شع قيمة ابتدائية يف املتغري قبل اأن جنمع عليه
 Sum=0    

ثم نبداأ بجمع الأعداد واحدًا تلو الآخر، وهذا يتطلب منا اأن نكتب )10( اأوامر كالآتي:
sum=sum+1

sum=sum+2

..…

sum=sum+10

الأف�شل من هذه الطريقة اأن ن�شتخدم جملة تكرار كالآتي:
For count=1 to 10

sum=sum+count

Next

حيث اإننا مل نحدد قيمة )Step( هنا فاإن الزيادة �شوف تكون )1( يف كل مرة. اأي يبداأ العّداد من القيمة 
)1( ويزداد اإىل اأن ي�شل اإىل القيمة )10(. ويف كل مرة يجمع هذه القيم على املتغري )sum(. وبعد تنفيذ 

التكرار �شوف يكون لدينا يف املتغري )sum( جمموع الأعداد من )1( اإىل )10(.
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قم ببع�ض التعديالت على املقطع الربجمي يف املثال ال�شابق بحيث يجمع الأعداد الفردية من ن�شاط
)1( اإىل )11(:

sum=0

For  ..................................................
..........................................................
Next

:)DO WHILE ( 2 األمر

ن�شتخدم هذا الأمر اإذا كان عدد مرات التكرار غري حمدد، ولكّن لدينا �شرطًا هو 
الذي يحدد متى ينتهي التكرار، اأي اأنه متى ما كان ال�شرط �شحيحًا نفذنا الأوامـر 

وا�شتمـر التكرار، ومتى ما �شـــار ال�شــرط غري �شحيح توقف التكرار. 
�صيغته:

Do While condition
..………
statements
..………
Loop

حيث اإن:

condition: ال�شرط الذي يتم التحقق منه، ثم تنفيذ التكرار اإذا كان �شحيحًا والتوقف اإذا كان خاطئًا.

statements: جمموعة الأوامر التي تنفذ داخل التكرار.

ما الذي �شيجعل ال�شرط غري �شحيح؟

اإثارة التفكري
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A=1

sum=0

Do While A < = 10

sum=sum+A

A=A+1

Loop

يف هذا املثال جُتمع الأرقام من )1( اإىل )10( كما يف املثال ال�شابق. ونالحظ هنا اأن �شرط التوقف هو 
و�شول قيمة املتغري )A( اإىل )10(.

مـثال:

ن�شاط:
اأكمل املقطع الربجمي بحيث ميكنه جمع الأعداد الزوجية من )0( اإىل )10(.   

A=0

sum=0

Do While .............................
.........................................
.........................................
Loop

الــم�شــفــوفــات:خام�ًشا

لو كان لديك درجات )100( طالب تريد عمل بع�ض الإح�شائيات عليها كمعرفة املتو�شط واأعلى درجة واأقل درجة 
فاأين �شتخزن الدرجات؟ هل �شتعّرف )100( متغري لتخزينها؟ يبدو هذا غري منطقي، األي�ض كذلك؟

يوجد يف لغة )فيجول بي�شك �شتوديو( ويف اأغلب لغات الربجمة ما ي�شهل علينا عملية تعريف عدد كبري من املتغريات 
ت�شرتك يف كونها متثل نوع البيانات نف�شه وهي امل�شفوفات.

امل�صفوفة )Array( هي جمموعة من املتغريات لها ال�صم نف�صه ونوع البيانات نف�صه ويتم تعريفها يف جملة واحدة.

�شيغتها:
Dim var1)n( As Type
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حيث اإن:

var1: ا�شم امل�شفوفة.

n: )عدد عنا�شر امل�شفوفة -     (.

Type: نوع البيانات املخزنة يف العنا�شر.

1

Dim Grades)99( As Integerمـثال:       
فنا م�شفوفة لتخزين درجات )100( طالب. هنا عرَّ

األي�ض هذا اأف�شل من تعريف )100( متغري؟

فــوائــد املصفـوفــات: 1
كما لحظت يف املثال ال�شابق، فاإن ا�شتخدام امل�شفوفة قد وفر علينا كثرًيا من الوقت واجلهد الذي كنا �شنبذله يف تعريف 
)100( متغري ومعاجلة كل متغري على حدة. فامل�شفوفات �شهلت لنا هذه املهمة، ون�شتطيع با�شتخدام اأوامر التكرار اأن نتعامل 

مع امل�شفوفات ب�شهولة. كما يوؤدي ا�شتخدام امل�شفوفات اإىل �شغر حجم الربنامج.

للو�شول اإىل عن�شر من عنا�شر امل�شفوفة نكتب ا�شم امل�شفوفة وبني قو�شني رقم العن�شر، ولكن يجب التنبه اإىل اأن 
ترقيم العنا�شر يف امل�شفوفة يبداأ من ال�شفر اأي اأن اأول عن�شر يف امل�شفوفة رقمه )0( ثم العن�شر الثاين )1( وهكذا 

اإىل اآخر عن�شر يف امل�شفوفة الذي يكون رقمه عدد عنا�شر امل�شفوفة )-1(.

 Dim A)9( AS Integer :اأعداد كالآتي )مثال: لو عرفنا م�شفوفة فيها )10

وخزنا فيها جمموعة من الأرقام، �شيكون �شكل امل�شفوفة كالآتي:
A املصفــــوفـــــــة

0123456789رقـــــــــــم الــعـــنــصـــــر

435621579128الــــقــيــمـــــة

2 التعامل مع املصفوفات:
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لو اأردنا تغيري قيمة العن�شر اخلام�ض لكتبنا:

A)4(=10

غالبًا ما ُتعالج جميع عنا�شر امل�شفوفة بالت�شل�شل، اأي واحدًا تلو الآخر، وما 
ي�شهل علينا هذه املعاجلة هو ا�شتخدام حلقات التكرار، حيث جنعل العّداد ميثل 

رقم العن�شر كما يف املثال الآتي:

وتنهيه  ال�شفر  مـن  العّداد  تبداأ  اأن 
بعدد العنا�شر - 1 عند ا�شتخدامك 

للم�شفوفات.

مـثال:
  لقراءة درجات )100( طالب نقوم بالآتي:

Dim Grades)99( As Integer

FOR count=0 To 99

Grades)count(=InputBox )"اأدخل الدرجة"(     
NEXT

لو اأردنا اأن جند متو�شط درجات الطالب من املثال ال�شابق، فيجب علينا 
اأوًل اأن جنمع جميع الدرجات ثم نق�شم على عدد الطالب. 

نعرف اأوًل متغرًيا حل�شاب املجموع واآخر حل�شاب املعدل:
Dim sum As Integer٫ average As Single

sum=0

For count=0 To 99
sum=sum+Grades )count (
Next

average=sum/100

لو اأردنا اأن جند اأعلى درجة من درجات الطالب. 
نعرف اأوًل متغرًيا لتخزين اأعلى درجة:

Dim max As Integer

max=0

For count=0 To 99

IF Grades)count(<max      THEN max=Grades)count(
Next

تذكرتذكر
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مشروع الوحدةمشروع الوحدة

اسم العميل: محمد أحمد عبداهلل

املــالبــس:
القطعة               العدد               السعر الفردي               السعر اإلجمالي

1.ثوب                5                          3                                   15
2. غترة               2                          2                                   4

إجمالي القطع: 10               إجمالي السعر: 14

امل�شروع الأول:
قم بت�شميم برنامج لإيجاد القا�شم امل�شرتك الأكرب لعددين با�شتخدام نظرية اقليد�ض.

امل�شروع الثاين:
قم بت�شميم برنامج ملغ�شلة مالب�ض تقوم فيه باإدخال ا�شم العميل ثم اختيار نوع املالب�ض واأ�شعارها ثم عر�ض ا�شم 

امل�شتخدم وقائمة مالب�شه مع اأ�شعارها واإجمايل فاتورته انظر ال�شكل للنموذج املطلوب عر�شه:

با�شتخدام برنامج فيجول بي�شك �شتوديو قم باختيار اأحد امل�شروعات اأعاله، وكتابة تقرير عن امل�شروع ي�شمل:
1 مقدمة عن التطبيق )الفكرة - الهدف(.

2 خطوات حل امل�شاألة.
3 خوارزم الربنامج.

4 �شور الواجهات امل�شممة وعمل مكونات كل واجهة.
5 الن�ض الربجمي للربنامج.
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اأكمل اخلارطة با�شتخدام العبارات وامل�شطلحات التي تعلمتها يف الوحدة:

ت�شميم الواجهات

�شبط اخل�شائ�ص

كتابة الأوامر
- عددي
- حرفي

املتغريات

احل�شابية

املنطقية

العمليات
احل�شابية
واملنطقية

اأدوات
الربجمة

الأوامــر

الأ�شـا�شيـة

Tools

TextBoox TextBoox

ComboBox

InputBox

MsgBox

IF

Select
case

Do
While

For
Next

خـارطـة الـوحـدة
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دلـيل الـدرا�شـــة

املفاهيم الرئي�شة مفردات الوحدة
■ ت�شميم الواجهات.
■ �شبط اخل�شائ�ض.

■ كتابة الأوامر الربجمية.

■ مراحل كتابة الربنامج بلغة )فيجول بي�شك �شتديو(.

■ الثوابت واأنواعها وتعريفها.
■ املتغريات واأنواعها وتعريفها.

■ �شروط ت�شمية املتغريات.
■ اأنواع البيانات.

■ تعامل )فيجول بي�شك �شتديو( مع البيانات.

 – ال�شــرب   – الطــرح   – اجلمـع  احل�شابيــة:  العمليـــات   ■
الق�شمـة – الرتبيع.

■ العمليات املنطقية: ي�شاوي – ل ي�شاوي – اأكرب من – اأ�شغر 
من – اأكرب من اأو ي�شاوي – اأ�شغر من اأو ي�شاوي.

■ العمليات احل�شابية واملنطقية.

.»Tools« الأدوات ■
.»Properties« اخل�شائ�ض ■

■ اأدوات اإدخال البيانات.
■ اأدوات اإخراج املعلومات.

■ اأدوات الربجمة بلغة )فيجول بي�شك �شتديو(.

■ اإدخال البيانات.
■ اإخراج املعلومات.

■ اأوامر الإ�شناد.
■ اجلمل ال�شرطية.

■ حلقات التكرار.
■ امل�شفوفات.

■ الأوامر الأ�شا�شية.
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تــمــريـــنــ�ت

11   ما هي مراحل كتابة البرنامج بلغة )فيجول بيسك ستوديو(؟

22   ماذا نسمي أماكن تخزين البيانات في الذاكرة الرئيسة؟

33   ماذا يعني األمر اآلتي: Dim Number As Integer؟

44   ما الفرق بني الثوابت واملتغيرات؟

55   هل األسماء اآلتية ميكن استخدامها لتسمية املتغيرات:

2ABC, 123, AB2, AB_2, Num one, While, aBxY, Case          

X=20, Y=33, Z=9, A=2 :66   بافتراض املتغيرات والقيم اآلتية

ما نواجت العمليات احلسابية اآلتية:
X+Z*A^2   

)Y+X/A+1( / )Z+A(   

X*5^A   

ل العمليات اجلبرية اآلتية إلى صيغة برمجية: 77   حوِّ

  

z x + 4+ y       

3y x+6       

88   ماذا تسمى أجزاء البرامج اجلاهزة التي توفرها لغة )فيجول بيسك ستوديو( لتوفر على املبرمج اجلهد والوقت؟

99   كيف نغير النص املكتوب على زر أمر اسمه )Button(؟

1010  ماذا نسمي األدوات التي تستقبل البيانات من املستخدم؟ اذكر ثالثًا منها، واذكر متى تستخدم.

x + y

9 * 3
+ M x
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1111  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة الغير صحيحة، مع تصحيح اخلطأ:

اأ يجـب علينا عند البدء في عمل برنامج بلغة )فيجول بيسك ستوديو( كتابة أوامر البرمجة أواًل.  )     (

ب ميكن للبرنامج أن يغير قيمة الثابت عند تنفيذ عملية حسابية.                        )    (

ج نتائج العمليات املنطقية هي دائمًا أرقام.                           )    (

ذ عمليات الضرب والقسمة قبل عمليات اجلمع والطرح.                        )    ( د ننفِّ

هـ إذا أردنا املستخدم أن يدخل رقم هاتفه نستخدم أداة مربع االختيار.              )    (

1212  اذكر ثالث طرق إلخراج معلومات للمستخدم.

ح إجابتك. 1313  هل ميكن أن تستخدم األداة نفسها لإلدخال واإلخراج؟ وضِّ

1414  ما الذي يحدث بعد تنفيذ اإلجراء اآلتي:

Dim Num As Integer, Name As String

Num=0

If Num>1 Then Name=InputBox)»أهال بك الرجاء إدخال اسمك«( 

MsgBox (»أهال بك يا«+ Name)  

ENDIF

:)Select( 1515  اكتب األمر اآلتي، ولكن باستخدام جملة
IF price<=1000 Then

MsgBox)»السعر غالي جدا«(
ElseIF price<=500 Then

MsgBox)»السعر غالي«(
ElseIF price<=200 Then

MsgBox)»السعر معقول«(
Else MsgBox)»السعر رخيص«(
ENDIF

1616  لو كان لديك مصفوفة اسمها )Grades(  ومخزن فيها درجات )100( طالب، فكيف ميكن إيجاد أقل 

درجة؟
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اخـــتـبــــــ�ر

اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي:

11  لكتابة برنامج هناك:

اأ - ثالث مراحل.                                            ب- مرحلتان.                                                

ج- اأربع مراحل.                                              د- خم�ص مراحل.

22  حتديد عدد الواجهات والأدوات امل�صتخدمة لكل واجهة نق�صد به:

اأ - ت�صميم الواجهات.                                     ب- برجمة الواجهات.                                                

ج- تعديل الواجهات.                                       د- ربط الواجهات.

33  قبل كتابة الأوامر الربجمية نحتاج اإلى: 

اأ - ت�صميم الواجهات فقط.                    ب- ت�صميم الواجهات و�صبط اخل�صائ�ص اأوًل.                                             

ج- �صبط اخل�صائ�ص فقط.                            د- كتابة خوارزم الربنامج.

44  ت�صنف البيانات اإلى: 

اأ - نوع واحد.                                    ب- نوعني.                                             

ج- اأربعة اأنواع.                                                 د- ثالثة اأنواع.

55  اإعطاء ا�صم لقيمة معينة وا�صتخدامها داخل الربنامج هو تعريف: 

اأ - الثابت.                                    ب- املتغري.

ج- التاريخ.                                    د- احلروف.
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66  اجلملة ال�صحيحة لتعريف متغري فيما ياأتي هي: 

                                                Dim  2DF As long    -ب                                   .Dim x = int   - اأ

           Dim x As string    -د                                      .Dim x = If   -ج

 :M=2*6 + 3∧2 77  ناجت العملية احل�صابية هو

اأ - 13                                            ب- 20                                             

ج- 12                                           د- 21

88  العملية التي نتيجتها True فيما ياأتي هي: 

اأ -   4+3*5 = 4*6                                      ب-   3+4*5 =< 4*6                                             

ج-   4+3*5 < 4*6          د-    3+4*5 > 4*6

99 من اأدوات اإخراج املعلومات: 

                                             ListBox    -ب                              RadioButton   - اأ

TextBox    -د                               ChekBox   -ج

1010 لتنفيذ اأمر معني طاملا كان ال�صرط �صحيحاً فاإننا ن�صتخدم: 
                                             For.. Next    -ب                        If.. Then .. ElseIF   - اأ

Select Case    -د                                       Do .. While   -ج
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الرتجمة باللغة العربيةامل�صطلح باللغة الإجنليزية
Open Sourceامل�شادر احلرة
EULA )End User License Agreement(رخ�شة امل�شتخدم الأخري
Patentبراءة الخرتاع احل�شرية
Copyrightرخ�شة حقوق الن�شخ
GPL )General Public License(رخ�شة ال�شتخدام العامة
Source Codeم�شدر الربنامج
Plagiarismالنتحال العلمي

مـ�شـطــلـحـات الـوحــدة الأولــى:

مصطلحات الكتابمصطلحات الكتاب

الرتجمة باللغة العربيةامل�صطلح باللغة الإجنليزية
Multimediaالو�شائط املتعددة
Textsالن�شو�ض املكتوبة
Still Picturesال�شور الثابتة
Sound Effectsاملوؤثرات ال�شوتية
Graphicsالر�شومات اخلطية
Animationsالر�شوم املتحركة
Videoالفيديو
Virtural Realityالواقع الفرتا�شي

مـ�شـطــلـحـات الـوحــدة الـثـانـيـة:
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الرتجمة باللغة العربيةامل�صطلح باللغة الإجنليزية

 Content Management Systemبرامج اإدارة املواقع
 Learning & Content Management Systemنظام اإدارة املحتوى والتعلم
 Learning Management Systemنظم اإدارة التعلم
 Virtual Classroom Managementنظام اإدارة الف�شول الفرتا�شية
 Blended learningنظام التعلم املزيج اأو املختلط
 Customer Supportالعناية بالعميل
 Discussion Boardشاحات احلوار�
 E-Commerceالتجارة الإلكرتونية
 Image Galleriesمعار�ض ال�شور
 Polls and Surveysال�شتفتاء وال�شتبانات
 Project Managementاإدارة امل�شاريع
 Tamplateالقوالب
 Twitterتويرت
 Tweetتغريدة
 Followingاملتابع
 Followersاملتابعني
 Retweet اإعادة ن�شر التغريدة
 facebookالفي�ض بوك
 Blogsاملدونات

مـ�شـطــلـحـات الـوحــدة الـثـالـثـة:
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الرتجمة باللغة العربيةامل�صطلح باللغة الإجنليزية
Input الإدخال
output الإخـراج
CPU وحــدة املعاجلة املركزية
Machine Language لغة الآلــة

 Assembly Language لغة التجميــع
Procedural Language لغة الربجمة الإجرائية
Object Oriented Language لغة الربجمة بالكائنات
Basic Language لغة البي�شك
Visual Basic Languageلغة الفيجول بي�شك
C   Language لغة ال�شي
C++  Language لغة ال�شي بل�ض بل�ض
Java Language لغة اجلافا

مـ�شـطــلـحـات الـوحــدة اخلام�شـة:

الرتجمة باللغة العربيةامل�صطلح باللغة الإجنليزية

Automation اأمتتة
Control Systemنظام تكم
Close Loop Control System نظام تكم ذو دائرة مغلقة
Open Loop Control System نظام تكم ذو دائرة مفتوحة
Feedback تغذية راجعة
Microprocessorمعالج دقيق
Robot روبوت
Robot Arm ذراع الروبوت
Robot Gripper قب�شة يد الروبوت
Robotics علم الروبوتات
Sensor ح�شا�ض
 Unmanned Aerial Vehicle )UAV(طائرة بدون طيار

مـ�شـطــلـحـات الـوحــدة الرابـعـة:
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الرتجمة باللغة العربيةامل�صطلح باللغة الإجنليزية

High level languageلغة م�شتوى عايل
Visual Basic لغة فيجول بي�شك
Propertiesاخل�شائ�ض
Toolsالأدوات
Visibleمرئي
Trueشحيح�
Falseخاطئ
Fontخط
Formمنوذج اأو واجهة
TextBoxشندوق الن�ض�
RadioButtonزر اخليار
CheckBoxشندوق اختيار�
ListBoxشندق قائمة اختيار�
ComboBoxاخلانة املركبة
Conditionشرط�
Expressionتعبري
Statementجملة اأمر

مـ�شـطــلـحـات الـوحـدة ال�شابعـة:




