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 (2) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 كلمة املؤلف

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم, والصالة والسالم على خامت األنبياء 

 آله وصحبه, أما بعد:واملرسلني  سيدنا حممد وعلى 

 

فإني أسأل اهلل عز وجل أن أكون وفقت يف ترتيب هذه الورقات اليت 

أسس م لكل من هو مبتدئ يف تعلكانت ليست أكثر من تبيان بسيط 

حتى تكون مسرية  وفهم املسائل ورسم املخططات االنسيابية اخلوارزميات

 الفهم وسهلة االستيعاب.

 

 واملعلومة الواضحة لكل مطلع وأسأل اهلل أن تكون فيها الفائدة

 وأن تكون يف ميزان حسناتنا... 

 

 اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 اللهم اغفر ألمواتنا وشهدائنا وحينا أمجعني

 والصالة والسالم على رسول اهلل حممد خري األنام

 

 م. املهدي جربيل
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 (3) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 ة:ــــــمقدم

 ( Kurtzم( حيث مت جتهيزها على يد األستاذين )1691)ترجع بداية لغة بيسك إىل سنة  

 ( يف كلية دارمثوت.Kennyو)

 ( اشتقاقا من جمموعة الكلمات التالية:BASICمسيت ) 

Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code 

 أي لغة متعددة األغراض للمبتدئني.

 

 (:BASICأنظمة )إصدارات( لغة بيسك )

 

 

 

 

 

 

 VISUAL( معععا ععععدا ا)صعععدار ) DOSمجيعععع األن معععة السعععابقة تعمعععل  عععت ن عععام )   

BASIC( الذي يعمل  ت ن ام نوافذ )Windows.مبختلف إصداراته ) 

 

 (؟:VISUAL BASICملاذا فيجوال بيسك )

 نستخدم فيجوال بيسك لألسباب التالية:

 .وا)خراجإمكانية استخدام اللغة العربية يف ا)دخال  .1

 تعمل هذه اللغة  ت ن ام نوافذ. .2

ا)مكانات املتعددة لن ام نوافذ مع فيجوال بيسك واليت ال تتوفر يف باقي ا)صدارات  .3

 (.DOSاليت تعمل  ت ن ام )

IBM BASIC 

QUICK BASIC 

GW BASIC 

TURBO BASIC 
 

VISUAL BASIC 

 DOSتعمل حتت نظام 

 Windowsتعمل حتت 
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 (4) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 الباب األول: أساسيات الربجمة

 ما هو الربنامج؟

هعععو عبعععارة ععععن جمموععععة معععن األوامعععر والتعليمعععات مكتوبعععة بإحعععد  لغعععات الربجمعععة والعععيت  

 بتنفيذها يتحقق غرض معني.
 

 املقصود بلغة الربجمة؟ وهل ختتلف على البشر؟ما هو 

تهدف لغة الربجمة إىل التخاطب معع اللعة أو اساسعوب, يف حعني لغعات البدعر تهعدف علعى         

 ختاطب البدر مع بعضهم البعض.
 

 ما هي لغة اآللة؟

وهي أول لغة  (1, 1ال يوجد بها إال رمزان اثنان فقط هما الصفر والواحد ) برجمة هي لغة 

 .يف عامل اساسوب برجمة

هي اللغة األساسية اليت يفهمها جهاز اساسعوب )ملعاذا؟؟؟( والسعبب يف ذلعك هعو      كما أنها 

إمكانية متثيعل هعذين العرقمني متثعيال فيزيائيعا آلكعن اللعة معن التععرف عليعه, وآلكعن متثيعل ذلعك              

 (.1(, أو دائرة كهربائية مفتوحة )متثل 1بدائرة كهربائية مغلقة )متثل 
 

 هو املرتجم؟ما 

ععن  ويعل برنععام  مكتعوب بلغععة معا )مثعل فيجععوال بيسعك( إىل لغععة        املسععلولهعو الربنعام     

 اللة.

 وآلكن متثيله بالدكل التالي:

 

 

 وظيفة املرتجم

 أنواع املرتمجات:

 يوجد هنالك نوعني من املرتمجات هما:

 (:Interpreterر ). املفّس1

هووو نرنووامو يبوووم نرتمجووة الكنووامو املماووو  نناووة مووا آلل نرنووامو نناووة ا لووة  وتووام عمنيووة      

 الرتمجة فيه مجنة مجنة )ترمجة فورية(.

 (:Compiler. املصّرف )2

هووو نرنووامو يبوووم نرتمجووة الكنووامو املماووو  لاووة مووا آلل نرنووامو نناووة ا لووة  وتووام عمنيووة        

 واحدة )ترمجة كنية(.الرتمجة فيه دفعة 

 نرنامو نناة ا لة املرتجم نرنامو نناة نرجمة
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 (5) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 ما هو نوع املرتجم يف لغة فيجوال بيسك؟

  وميمون مححظوة   (Interpreter)يصنف املرتجم يف لاة فيجوال نيسك مون النووا املفّسور    

ذلك عند حصول خطأ يف كاانة نرنامو يف لاة فيجوال نيسوك حيوو ونلومل مراسور ريوياا  لوو        

 أ.الماانة آلل النو  األمحر مل ا آلل وجود خط
 

 ما هي املهام اليت يقوم بتنفيذها املرتجم؟

 يعمل املرتجم عنى تنفيذ مهماني أرياريياني هما: 

 ترمجة نرنامو نناة ما آلل لاة ا لة. .1

 اكالاف األخطاء الناوية يف الكنامو وآلعحم املساخدم نها. .2
 

 أنواع األخطاء:

 تصنف األخطاء يف الكنامو آلل نوعني:

 (:Syntax error. خطأ لاوي )1

هووو خطووأ نوودة نايجووة ملخالفووة ةواعوود الناووة  وعووادة مووا يووام اكالوواف موون ةروول الكنووامو    

 املرتجم.

 (:Logical error. خطأ منطبي )2

هو خطأ يمالفه الكنامو املرتجم ولمن يمالفه املسواخدم )املوكمو( ناجرنوة الكنوامو      

 واخاراره نرعض الريانات املاوةع ناائو معاجلاها.

 :(Programming languages) ربجمةلغات ال

 ما هي لغة الربجمة؟

هي لاة الاواصل مع جهاز احلاريو  وورييط لناخاطب نني الرلر وا لة  وتامو  عادة من  

 عدد حمدود من املفردات والبواعد الناوية.

 أمثنة عنى لاات الكجمة:

 (.BASICلاة نيسك ) -

 (.FORTRANلاة فورترا  ) -

 (.PASCALلاة ناريمال ) -

 (.Cلاة ريي ) -

 .واليت هي تطوير لناة ريي (++Cلاة ) -

 لاة دلفي )تطوير لناة ناريمال(. -

 لاة فيجوال نيسك )تطوير لناة نيسك(. -

 ..وغ ها المث  من الناات األخرى.لاة جووووووووووووووافا    -
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 (9) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 ما هي أوجه االختالف بني احلاسوب واإلنسان؟

الذي يفمر لنحاريو  ويرسده آلل طريبة ميااز اإلنسا  عن احلاريو  نبدرة الافم  فهو  

 حل أي مسألة.

نينما ميااز احلاريو  عون اإلنسوا  نالسورعة  الدةوة  احلسوا   وعودم النسويا  )الاخو ين         

 المر  لنريانات(.

 مالحظات هامة:

حتااج مجيع لاات الكجمة آلل نرنامو مرتجم )مفّسر أو مصرف( لرتمجة نراجمهوا آلل لاوة    -

 لة.ا لة ما عدا لاة ا 

يف حالة وجود خطأ لاوي يف الكنامو فإ  تنفيذه ياوةف آلل أ  يام آلصحح اخلطوأ املوجوود    -

 فيه عمس اخلطأ املنطبي الذي آل  وجد عادة ما يام ةرول تنفيذ الكنامو.

 

 خطوات إعداد برنامج:

مووووا هووووي املسووووائل الوووويت  اوووواج يف حنووووها آلل   أوماووووى  اوووواج آلل احلاريووووو  

 احلاريو   أو ماى  ااج آلل كاانة نرنامو 

 الاالية:اجملاالت يف  جهاز احلاريو  آلة مفيدة خاصة

 احلسانات املطّولة واملامررة واليت ال حتامل اخلطأ. .1

 معاجلة الريانات الضخمة مثل ترتيرها أو الرحو عن معنومة معينة فيها...اخل. .2

 االتصاالت ونبل املعنومووووووووووووووووووات. .3

 خت ين الريووووووووووووانات. .4

 

 اخلطوات الواجب إتباعها عن إجناز عمل برجمي ما:

 حتديد املسألة: يبصد نها حتديد معطيات الكنامو والناتو املساهدف. .1

نصول   نإتراعهاتصميم احلل: أي كاانة خوارزمية احلل وهي اخلطوات والعمنيات اليت  .2

 آلل احلل املطنو .

كاانة الكنامو نإحدى لاات الكجمة: هي عرارة عن ترمجة اخلوارزمية املماونوة نناوة    .3

 املكمو )العرنية مثح( آلل لاة يفهمها احلاريو  مثل )فيجوال نيسك(.

 جترنة الكنامو وتنفيذه عنى جهاز احلاريو . .4

لكنووامو( فووح نوود موون مراجعووة  يف حالووة حوواح الكنووامو ناوةووف  وآلال )أي فلوول تنفيووذ ا   .5

 وتصحيح اخلطأ يف اخلطوات السانبة من نداياها.
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 (7) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 (Algorithmsاخلوارزميــــــــــــــــــــــات )

 ما هي اخلوارزمية؟

 هي عرارة عن جمموعة من اخلطوات اليت تؤدي عند تنفيذها آلل احلل املطنو . 

 ملاذا مسيت اخلوارزمية بهذا االسم؟

ة نهووذا االريووم نسوورة لنعووا  حمموود نوون موريووى اخلوووارزمي الووذي عووا  يف  مسيووت اخلوارزميوو

 البر  الااريع ونرغ يف عنم اجلك.
 

 مالحظات هامة عن اخلوارزميات:

 آلل الاالي: االناراهعند آلعداد خوارزمية جيب 

 وةف(.ووووو( ونهاية )تانوووووودألمل خوارزمية نداية ) .1

 )اةووووووووورأ( إلدخال املعطيات.نساخدم يف اخلوارزميات األمر  .2

 نساخدم يف اخلوارزميات األمر )أكاب( إلخراج املطنو  حسانه. .3

 ( كعحمة لنضر   والرم  )/( كعحمة ةسمة.نساخدم يف اخلوارزميات الرم  ) .4
 

 : أكاب خوارزمية لبراءة عدد وطراعة ترنيعه مثال 

 احلل:

 املعطيات: العدد )أ(.

 .أ×   = أ   ترنيعه ) (  حيو:املطنو : طراعة 

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 اةووورأ العدد )أ(. .2

 أ.   :   = أاحسب .3

 أكاب ) (. .4

 توةف. .5
 

 : أكاب خوارزمية لبراءة عددين وآلجياد حاصل مجعهما مثال 

 احلل:

 املعطيات: العدد األول )س(  العدد الثاني )ص(.

 ص.املطنو : حسا  اجملموا )م(  حيو: م = س + 



 يف اخلوارزميات واملخططات االنسيابيةساسيات أ

 (8) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 اخلوارزمية املطنونة:

 انوودأ. .1

 اةرأ العدد األول )س(. .2

 اةرأ العدد الثاني )ص(. .3

 احسب: م = س + ص. .4

 أكاب )م(. .5

 توةف. .9
 

 (Flow-chartاملخطط االنسيابي )

 ما هو املخطط االنسيابي؟

 هو عرارة عن جمموعة من األسمال اهلندريية ترنط نينها أريهم لاوضيح عمل اخلوارزمية.

ومياوواز هووذا املخطووط نوضوووا أكثوور موون اخلوارزميووة وخاصووة يف توضوويح عموول احلنبووات        

 واللروط املنطبية.

 األشكال األساسية املستخدمة يف املخطط االنسيابي:

 . اللمل الريضاوي: يساخدم لنرداية )اندأ( والنهاية )توةف(.1

 

 . املساطيل: يساخدم لنعمنيات احلاريرية وتعيني ةيم املاا ات.2

 

 

 . ماوازي األضحا: لنبراءة والماانة )أو لإلدخال واإلخراج(.3

 
 

 

 . سمل املعني: يساخدم لنمبارنات والعمنيات املنطبية.4

 

 

  وغالرووا يف حالووة املخططووات ذات االنسووياني. الوودائرة: تسوواخدم لاوضوويح نبوواط توصوويل املخطووط 5

 األحجام المر ة.

 

 نني األسمال اهلندريية السانبة وتوضيح مسار املخطط.. السهم: يساخدم لناوصيل فيما 9
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 (6) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

لبراءة طوول وعورم مسواطيل وحسوا       االنسياني: أكاب خوارزمية احلل وارريم املخطط مثال 

 مساحاه 

 احلل: 

 املعطيات: 

 طول املساطيل )ط(  عرم املساطيل )ا(.

 املطنو : 

 ا.× حسا  مساحة املساطيل )م(  حيو: م = ط 

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 اةرأ )ط( و )ا(. .2

 ا. احسب: م = ط  .3

 أكاب ةيمة )م(. .4

 توةف. .5

 

 املخطط االنسياني:

 

 

 

 مالحظات هامة:

ارياخراج املخطط االنسوياني يوام مون خوارزميوة احلول  أي حاوى لوو كوا  املطنوو  يف املثوال            .1

االنسياني فبط فإنه يفضل لاحيف الوةوا يف اخلطأ أ  يام عمل اخلوارزمية أرريم املخطط 

 أوال.

 ميمن الوصول آلل خوارزمية احلل آلذا توفر املخطط االنسياني. .2
 

 : أكاب خوارزمية احلل وارريم املخطط االنسياني حلسا  ماوريط أرنعة أعداد مثال 

 احلل: 

 املعطيات: 

 .أرنعة أعداد )ل(  )ك(  )ا(  )ط(

 املطنو : 

 .4)ل + ك + ا + ط(/حسا  املاوريط )م(  حيو: م = 

 ابدأ

 ع : م=ط احسب

 اقرأ )ط(, )ع(

 أكتب ) م (

 توقف
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 (11) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 )ل(  )ك(  )ا(  )ط(.اةرأ  .2

 .4: م = )ل + ك + ا + ط(/ احسب .3

 أكاب ةيمة )م(. .4

 توةف. .5

 

 االنسياني:املخطط 

 

 

 

: أكاب خوارزمية احلل وارريوم املخطوط االنسوياني حلسوا  الضوريرة السونوية  عنموا نوأ          مثال 

دينووار  وآلال فإنووه يعفووى موون     4111%( موون الوودخل السوونوي آلذا زاد هووذا الوودخل عوون     15الضووريرة )

 الضريرة 

 احلل: 

 املعطيات: الدخل السنوي )د(.

 املطنو : حسا  الضريرة )م(  حيو:

 دينار(. 4111= <عندما )د   د   % × 15م = 

 دينار(. 4111 >عندما )د    1م = 

نححظ هنا أ  هنالك ةيمة لنضريرة )م( ورييام اخايوار آلحودى هواتني البيمواني ننواءا عنوى       

 دينار أو ةل عنها. 4111ةيمة الدخل السنوي )د( آلذا زاد عن 

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 اةرأ )د(. .2

 .1د  وآلال اجعل م =   1115( فاحسب: م = 4111 =< آلذا كانت )د .3

 أكاب ةيمة )م(. .4

 توةف. .5

 

 ابدأ

 4)ل+ك+ع+ط(/ احسب: م=

 )ل(, )ك(, )ع(, )ط(اقرأ 

 أكتب ) م (

 توقف
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 (11) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 املخطط االنسياني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

لبراءة درجات طالب يف عودد مون املوواد    : أكاب خوارزمية احلل وارريم املخطط االنسياني مثال 

 الدراريية وآلجياد جمموعة عنما نأ  عدد املواد تام ةراءته يف اخلوارزمية 

 احلل: 

 املعطيات: عدد املواد ) (  درجات املواد )د(.

 املطنو : حسا  اجملموا )م(.

عودد تنوك    مححظة: نححظ هنوا أ  عودد املوواد غو  معنووم  لوذلك د اريواخدام مواا  ) ( ليحسوب         

ويف مثل هذه احلاالت جيب اريواخدام مواا  )عوداد ا( يبووم عاانعوة عودد الودرجات الويت د         املواد  

 ةراءتها وتاوةف البراءة نعد أ  تصرح )ا =  (.

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 (. ) عدد املواد اةرأ .2

 .عداد املواد (1اجعل )ا =  .3

 ( اجملموا.1اجعل )م =  .4

 اةرأ الدرجة )د(. .5

 .احسب: م = م + د .9

 .1احسب: ا = ا +  .7

 (.5 ( ارجع آلل اخلطوة ) >آلذا كانت )ا  .8

 اكاب اجملموا )م(. .6

 توةف. .11

 ابدأ

 د  1115احسب: ض= 

 اقرأ )د(

 أكتب ) ض(

 توقف

 هل

    4000 <= د

  1اجعل: ض= 

 ال نعم



 يف اخلوارزميات واملخططات االنسيابيةساسيات أ

 (12) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 املخطط االنسياني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة هامة:

د ارياخدام مواا  ومسينواه ناريوم عوداد  ونالاوالي فوإ  العوداد هوو مواا  يوام حتديود ةيموة             

نداية وةيمة زيادة وةيموة ياوةوف عنودها  واهلودف الرئيسوي منوه هوو تمورار عمنيوة معينوة عودد مون             

 اخلوارزميات واملخططات والكامو.املرات لاحيف احلجم المر  والا  مبرول يف 

أكك من البيمة  تةيمة وطراعة كنمة "موجب" آلذا كان: ارريم املخطط االنسياني لبراءة مثال 

 أصار من الصفر البيمة  تساوي الصفر  وكنمة ريالب آلذا كانتأو 

 احلل: 

 املعطيات: ةيمة عددية )س(.

 (.1>ة )ريالب( آلذا كانت )س( وكنم1=<املطنو : طراعة كنمة )موجب( آلذا كانت )س 

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 اةرأ )س(. .2

 ( اكاب "موجب"  وآلال اكاب "ريالب". 1=<آلذا كانت )س  .3

 توةف. .4

 ابدأ

 )ن(اقرأ 

 أكتب ) م(

 توقف

 هل

 ع > ن   

  1ع= : اجعل

 1م =                   

 ال نعم

 )د(اقرأ 

 م = م + د: احسب

 1ع = ع+                  



 يف اخلوارزميات واملخططات االنسيابيةساسيات أ

 (13) نسخة جمانية للجميع  إعداد/ م. املهدي احممد جربيل

 املخطط االنسياني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1وارريوم املخطوط االنسوياني لطراعوة األعوداد ا صوورة نوني )       : أكاب خوارزمية احلل مثال 

11 ) 

 احلل: 

 (.11-1املعطيات: األعداد )

 املطنو : طراعة هذه األعداد تصاعديا.

 اخلوارزمية املطنونة:

 اندأ. .1

 (.1اجعل )ا =  .2

 )ا(.أكاب  .3

 .1احسب: ا = ا +  .4

 (. 3( ارجع آلل اخلطوة )11=>آلذا كانت )ا  .5

 توةف. .9

 

 

 

\\ 

 

 ..آلناهت.

 ابدأ

 )س(اقرأ 

 توقف

 هل

    0 <=س 

 ال نعم

 "سالب" أكتب "موجب" أكتب

 ابدأ

 1اجعل: ع = 

 توقف

 هل

  10 =>ع

 نعم

 ال

 أكتب )ع(

 1احسب: ع = ع + 


