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نبرمج؟لماذا: تقدیم

الحمد هللا معز الحق وناصره، ومذل الباطل وقاصره، عالم الغیوب، ومن بیده أزمة القلوب، 

الخبیر بما تخفي الضمائر، وتكن السرائر، العالم بما تفضي إلیھ األمور، وبخائنة األعین وما 

كاشف الغمة عن األمة، الناطق فیھم تخفي الصدور، والصالة والسالم على حبیبنا محمد 

.بالحكمة، الصادع بالحق، الداعي إلى الصدق

:ثم أما بعد

كل البرامج التي تستخدمھا على حاسوبك لم تأت من فراغ، بل ھي نتاج للتركیبة البشریة 

التي فطر اهللا عز وجل الناس علیھا، والتي تدفعھم باستمرار إلى إیجاد حلول لوضعیات 

، وھذا دأب اإلنسان كلما ألمت بھم حاجةتكار وسائل للوصول إلى غایات منشودةمعینة أو اب

وحالھ مذ أوجده اهللا جل وعال، فكما أن اإلنسان في أول عھده عانى من قسوة األجواء 

والطقوس وتقلباتھا بین قر وحر، فدفعتھ الحاجة إلى أن یتخذ من الكھوف والغیران مساكنا لھ 

ا، ودفعتھ صعوبة صید الوحوش بالید فاتخذ من جذع الشجر سالحا لھ لیحتمي بھا ویلجأ إلیھ

یھوي بھ على الطرائد، ودفعھ حیاؤه من الجنس اآلخر فاتخذ من جلد األنعام لباسا لھ یواري 

سوأتھ، ودفعتھ الحاجة إلى صنع مراكب یمشي بھا في البحر فصنع المطرقة وباقي األدوات، 

كلما ألمت بھ حاجة أو أصابتھ داھیة، فكر ملیا كیف یسلم منھا فكذلك شأن اإلنسان الیوم، فإنھ 

.في المرة القادمة عبر ابتكار حلول جدیدة لم یعرفھا أسالفھ

في بریطانیا، في عشرینیات القرن التاسع عشر احتاج التجار إلى وسائل لنقل البضاعة 

اع أول خط للسكك والسلع الكثیرة بین المناطق المتباعدة، فدفعت ھذه الحاجة إلى اختر

.الحدیدیة بمحركات بخاریة، فتطورت الفكرة لتصبح القطارات بالشكل الذي نراھا علیھ الیوم
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وحینما احتاج الناس إلى نقل األنباء واألخبار، قاموا بنشر الصحف، ثم اختراع المذیاع، ثم 

.التلفاز، ثم االنترنت

عمال الحمام الزاجل، ثم استخدام البرید وحینما احتاج الناس للتواصل فیما بینھم، بدؤوا باست

.الورقي، ثم استخدام التلغراف، ثم األقمار الصناعیة وغیرھا

على شرق آسیا، فدفع ذلك " تسونامي"كیف تتالت األمواج البحریة الزلزالیة ناكلنا شاھد

تیراد الیابانیین إلى إنشاء مباني مضادة للزالزل، وكلنا شاھد كیف عانت الیابان من مشكل اس

المنتجات الزراعیة بسبب انعدام السھول في أراضیھا، فدفعھا ذلك إلى إنشاء مدرجات 

.فالحیة على الجبال

الحاجة أم االختراع، فلوال حاجة اإلنسان إلى الشيء لما شغل بالھ بھ، وحاجات اإلنسان 

.متغیرة وتتزاید باستمرار، والحاجة ھي التي تدفع الناس إلى إنشاء برامج

وسیكون جوابك حتما ومن لماذا نصبتھ؟: نفسك عن كل برنامج نصبتھ على حاسوبكاسأل

لحمایة حاسوبك من anti-virusغیر شك ھو حاجتك لھ، فأنت نصبت مكافح الفیروسات 

ألنك تحتاج microsoft wordاألضرار المحتملة، ونصبت برنامج میكروسوفت وورد 

بت برنامج قارىء المیدیا، ألنك تحتاج إلى إلى كتابة ومعالجة النصوص وتنسیقھا، ونص

.مشاھدة تسجیالت مرئیة، ونصبت متصفح الویب ألنك تحتاج إلى الدخول إلى المواقع

نفس الحاجة التي دفعتك إلى تحمیل البرنامج وتنصیبھ دفعت غیرك من مستخدمیھ، ودفعت 

ا وكذا، فلما بزغت الحاجة نحن نحتاج إلى برنامج یقوم بكذ: قبلكم جمیعا فئة من الناس، فقالوا

.أنا لھا:برزت شركة برمجیة وقالت
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لكن ما یھمنا نحن كأفراد نسعى إلى تعلم البرمجة، ھو معرفة الطریقة الصحیحة التي 

بانتھاجنا لھا سننشىء برامج قویة وتطبیقات جیدة بالشكل الذي نطمح إلیھ أو بالشكل 

.المطلوب منا

ا، وسنحاول قدر المستطاع أن نسلك سبیل البساطة وھذا ما سنعرض لھ خالل كتابنا ھذ

والتفكیك، بعیدین كل البعد عن الصعوبة والتعقید، لذلك قد أطیل في فصل معین وأسھب فیھ 

فال تلوموني وتعذلوني فإني ما أسھبت فیھ وأطلت حبا في ذلك أو رغبة في استعراض 

شرحھ من كل جوانبھ لنفھمھ المعارف، كال وألف كال، وإنما طبیعة المدروس تستلزم منا 

فھما شامال، ولو لخصناه أو اقتضبناه لشوھناه وأسأنا شرحھ، فتصل إلیكم المعلومة مغلوطة 

.أو غیر كاملة

البعض، فالجزء األول یتناول مفھوم أنظمة یكمل بعضھاثالثة أجزاءیتكون ھذا الكتاب من 

والمكونات المادیة المتدخلة في الترمیز والطرق التي یعالج بھا جھاز الحاسوب البیانات 

العملیة لكي یكون المتعلم على داریة بما یحصل على مستوى الجھاز حینما یخاطبھ بأوامر 

والجزء الثاني یعرض باختصار كیفیة القیام بالعملیات الحسابیة األساسیة على برمجیة، 

دایة بأسلوب متدرج فھو یتناول الخوارزمیات من البالثالثأما الجزء البیانات الثنائیة، 

.وبأمثلة تطبیقیة

16/10/2013خالد السعداني 
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ما الذي سأستفیده إن قرأت ھذا الكتاب؟

:ما یليبعون اهللاإذا قرأت ھذا الكتاب كامال وبتمعن فإني أضمن لك

فھم سلیم ألساس البرمجة.1

القدرة على تعلم أیة لغة برمجیة مھما بلغت صعوبتھا وتعقیداتھا.2

تعلم أكثر من لغة برمجیة في وقت وجیزإمكانیة .3

القدرة على تحلیل المشكل الواقعي وتأویلھ برمجیا عبر الخوارزمیات.4

بدایة قویة وأساس متین لدخول عالم البرمجة.5

الكتاب فقط؟جزء من ھل أستطیع قراءة 

ذلك یتوقف على معارفك ومداركك، إن كنت على درایة بأساسیات البرمجة، أو لك خبرة 

.مع لغة برمجیة معینة، فال مانع من أن تكتفي بقراءة جزء دون جزءسابقة

لكن إن كان ھذا أول عھدك بالبرمجة، فأنت مطالب بقراءة الكتاب كامال، وتطبیق ما جاء فیھ 

.من إرشادات وتعلیماتھمن تمارین، واألخذ بما ورد فی

ھل علي تعلم االنجلیزیة لكي أصبح مبرمجا؟

العصر،تطوراتیواكبأنیریدلمنجدامھمشيءالراھنوقتنافيیزیةاالنجلاللغةتعلم

عالمفيبصدق،أكلمكدعنيلكناللغة،بھذهتعرضباتتوالمعارفالتقنیاتمعظمأنبید

غیر صحیح بتاتا، ومن قال االنجلیزیة،اللغةمنومتمكنامتقناتكونأنمطالبالستالبرمجة
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حدثك عن جھل منھ بالبرمجة، أن تكون مبرمجا ال یعني أن تكون لك ذلك فقد كذبك القول أو

أمریكیا أو بریطانیا، بل یلزمك شيء من الجھد وكثیر من الرغبة والحب للبرمجة، واللغة لم 

لكنھا قد تكون مفیدة في بعض الجوانب، ولن تكون كذلك بإذن اهللا، تكن عائقا في أخذ العلوم 

:)یة فنحن سنتعلم البرمجة ولیس فنون التواصل لذلك انس موضوع اللغة االنجلیز

أنا فاشل في الریاضیات ھل ذلك سیمنعني من تعلم البرمجة؟

الریاضیات ھي جزء بسیط من البرمجة ولیست كل البرمجة، وتستطیع أن تكون مبرمجا 

قویا حتى وإن كانت معارفك في الریاضیات متدنیة،  لذلك ال ترتبك وال تشغل بالك بھذا، 

نك لن تحتاج الریاضیات إال في البرامج التي تستلزم منك القیام بعملیات ریاضیة وعموما أل

لغات البرمجة قد سھلت ھذا المجال بشكل رائع، فكل ما ستحتاجھ في برامجك من دوال 

موجودة مسبقا وتم تجھیزھا من قبل الفریق المطور للغة ...) سینیس، كوسینیس،(حسابیة 

.البرمجة
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الحاسب/ لجھازالحاسوب وجیزتعریف

جھازھاتف،تلفاز،(االلكترونیةاألجھزةباقيمثلمثلھالكترونيجھازوھالحاسوب

أحدھمالھما،ثالثالجزءینمنیتكونوھوالبیانات،ومعالجةلتخزینیستخدم...)تسجیل،

، أماونلمسھانراھاالتيالحاسوبمكوناتیضمالذيالماديالجانبوھوHardwareآلي

تشغیلعنالمسؤولالخفيالجانبوھوSoftwareبرمجيالالجزءفھوالجزء الثاني

.Hardwareاآلليالجانبفيتحكمھخاللمنوالملتیمیدیاواأللعابالبرامج

: أھمھایليفیمانذكرھاالمادیةالعناصرمنمجموعةمنالحاسوبیتكون

:RAM(Random Access Memory)الذاكرة الرئیسیة أو الحیة 

اكرة بأنھا مجموعة من الخانات المتتالیة والمرقمة عبر عناوین، یمكننا تعریف الذ

وكل خانة یمكنھا أن تحتوي على بیانات، تتم معالجتھا من قبل وحدة المعالجة، كما 

البرنامج ھو مجموعة من األوامر المتسلسلة (یمكن للذاكرة أن تقوم بتخزین البرامج 

یتم تمثیل البیانات في الذاكرة على ، و)التي یتم تنفیذھا للحصول على نتیجة معینة

.شكل ثنائي عبر متتالیات من األصفار واآلحاد كما سنرى فیما بعد

كل خانة في الذاكرة مرقمة لكي یسھل الوصول إلى محتواھا من قبل وحدة المعالجة، 

.Addressویسمى ھذا الترقیم بالعنونة، أي أن كل خانة لھا عنوانھا الخاص 

:اكرة الرئیسیة بھذا الشكلویمكننا تمثیل الذ
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التمثیل االصطالحي للذاكرة الرئیسیة1الشكل

:Central Processing Unitوحدة معالجة البیانات 

كل عملیات تنفیذوھو الجزء المھم في الحاسوب، ویعد بمثابة الدماغ المسؤول عن

.معالجة البیانات المخزنة في الذاكرة

ویقوم أیضا ) الجمع، الطرح، الضرب، القسمة(قوم بكل العملیات الحسابیة وی

.بالعملیات المنطقیة مثل مقارنة البیانات

تقوم وحدة المعالجة بأخذ األوامر المخزنة في الذاكرة على شكل بیانات، وتبدأ في 

المنطقیة تنفیذھا بدء من أول أمر وانتھاء بآخر أمر وتقوم بإجراء العملیات الحسابیة و

الواردة في البرنامج المخزن، وكلما اقتضى األمر تقوم بتخزین الناتج في الذاكرة 

لتستعملھ مع أوامر أخرى، وفي ختام تنفیذ البرنامج تقوم وحدة المعالجة بإرسال 

مثال طباعة نتیجة عملیة حسابیة في نافذة (النتیجة إلى الجھاز الخاص بعرضھا 

)الجة بإرسال النتیجة إلى الشاشةالكونسول، ستقوم وحدة المع
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:Devicesاألجھزة 

وھي كل األجھزة الموصولة بالحاسوب وھناك من یقسمھا إلى أجھزة اإلدخال 

Input devices :،وأجھزة . إلخ...لوحة المفاتیح، سكانر، قارىء األقراص

وأجھزة . إلخ...الشاشة، الطابعة، مكبرات الصوت،: Output Devicesإخراج 

أقراص صلبة، مفاتیح الیو أس بي، األقراص، : Storage Devicesزین التخ

.إلخ...الدیسكیت، 

اللغة التي یفھمھا الحاسوب

معقیاساخارقذكاءذولیسأنھإالالحاسوب،بھایقومالتيوالعملیاتالمھامعظمرغم

بمالھعالقةالفقطاصطالحيتقدیروھذا(1و0رقمینسوىیفھمالفھوالبشري،العقل

صورة،فیدیو،عنعبارةكانتسواءالبیاناتكل،)الحاسوبمستوىعلىفیزیائیایتم

األصفارمنسالسلشكلعلىسوىیراھاالالحاسوبفإنآخر،ملفأيأوصوت،

لكيالمعالجة،وحدةبواسطةوقراءتھامعالجتھاتتموالتيالذاكرةفيالمخزنةواآلحاد

.علیھنراھاالذيالشكلإلىتترجم

الثنائیةاللغة"باللغةھذهسمیت" 2"إثنانوألنھماالحاسوب،لغةھيوآحادأصفار

Binary Language"،تبیانھومنھاالوحیدالغرضالمعلومیاتفيالتسمیةھذهأنرغما

ذلك،علىداللة1و0األرقاماستخداموتمفقط،متعارضتینقیمتینیفھمالحاسوبأن

لحالةتسلسلھيوالمعلوماتالمتدفق،التیارعلىتنبنيالكترونیة،المسألةأناألصلو

علىكنایة" یمرالتیاریمر،تیار"التالیةبالعبارةالثنائیةاللغةیمثلالبعضتجدلذلكالتیار،

یتما،تقنیالمسائلھذهلفھملكنفیزیائیا،یقعماھذا.الحاسوبیفھمھاالتيالبیاناتطبیعة

.البیاناتلتمثیل1و0الثنائياستخدام
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تجريديهوالرتميزعربالحاسوبيفهمهاالتيالبيانات
جهازابصفتهالحاسوبيفهمهاالتيعىليدلواصطالحي

عىلاستناداالتمثيلستخدمنو ،)مغلقةدارةمفتوحة،دارة(الكرتونيا
الرتميزغرارعىل،Binary encodingبالرتميزويسمى1و0

العرشةاألعداد(اإلنسانيستخدمهالذيDecimal encodingالعرشي 
بأن: القولالفيزياءعنوبعيدااملعلومات،لتمثيل) 9إىل0مناملعروفة

.البياناتلتمثيلواآلحاداألصفارسوىيفهمالالحاسوب
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المعروفة،العشرةاألعدادعلىیقوموالذيالبشر،نحنعندناعلیھالمتعارفالترمیزوھو

ھذهبینالدمجویتم) 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9(بتسعةوتنتھيبصفرتبدأالتي

اتفقوتجریدي،اصطالحيترمیزأیضاوھوداللتھا،لھارقمیةقیمةعلىللحصولاألعداد

وقلنااألعداد،اختراعقبلماعصورمنبرجلأتینافلوعددیا،األشیاءلتمثیلالبشرعلیھ

عددھا أنسیعرفتفاحات،ثالثإلیھقدمناإنلكنھذا،بقولنانقصدهمالذيیعيفلن،3: لھ

.عددیااألشیاءتمثیللتسھیلفقطتجریديھولترمیزفا،مختلف عن تفاحتین

ألنھأو التمثیل العشري أو النظام العشري،العشريبالترمیزالترمیزمنالنوعھذاویسمى

منیتكونفھو،2897: التاليالرقمأخذنالوفمثالاألعداد،وتفكیكلتبسیط10الرقمیستخدم

:التالیةاألجزاء

7982
اآلالفاملئاتعرشاتالالوحدات

أيمئات،عشریضمالواحدفاأللفمعلومھووكماباآلالف،الخاصالجزءیمثل2الرقم

:أن

:أنأيعشرات،عشرعلىتحتويالواحدةوالمئةبالمئات،الخاصالجزءیمثل8الرقم

1000 = 10 * 100
2 * 1000 = 2 * 10 * 100
2000 = 2 * 1000
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:أنأي،وحداتعشرتضمالواحدةوالعشرةبالعشرات،الخاصالجزءیمثل9الرقم

علىإالتحتويوالالعشري،الترمیزفيجزءأصغرھيوالوحدةالوحدات،یمثل7الرقم

:أنأينفسھا،

:یساوي2897العددفإنأعاله،الریاضيالتقسیمعلىباالعتماد

:بساطةبكلالعشريالترمیزإلىسنحولھاآلن

100 = 10 * 10

8 * 100 = 8 * 10 * 10

800 = 8 * 100

10 = 10 * 1

9 * 10 = 9 * 10 * 1

90 = 9 * 10

1 = 1 * 1

7 * 1 = 7 * 1 * 1

7 = 7 * 1

2897 = (2 * 1000) + (8 * 100) + (9 * 10) + (7 * 1)

2897 = (2 * 10 * 10 * 10) + (8 * 10 * 10) + (9 * 10) + 7
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:التاليبالشكلالقوىاستعمالبرعأعالهالسطرتلخیصیتمالریاضیاتوفي

:أنالعلممع

10*10*10=1000103

10*10=100102

10101

1100

2897 = (2 * 103) + (8 * 102) + (9 * 101) + (7 * 100)
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Bitالوحدةمفھوم

طرفمنالمفھومالثنائيالترمیزفيالمممثلةالبیاناتلقیاسوحدةأصغرھيBitالوحدة

.1وأ0إماوھيالحاسوب،

(or 1 0)صفر أو واحد : وھماحدة تطرح أمامنا احتمالینوحدة وا.1

، صفر (and 0 0)صفر و صفر: وھم22وحدتان تطرحان أمامنا أربع احتماالت .2

(and 1 1)، واحد وواحد(and 0 1)، واحد وصفر(and 1 0)وواحد

:احتمال16أي )2*2*2*2(24: أربع وحدات تطرح أمامنا احتمال بالعدد التالي.3

0 0 1 10 0 1 00 0 0 10 0 0 0
0 1 1 10 1 1 00 1 0 10 1 0 0
1 0 1 11 0 1 01 0 0 11 0 0 0
1 1 1 11 1 1 01 1 0 11 1 0 0

Byte 1أنأي،Byteبالبایتیسمىماتشكلوحداتيثمان = 8 Bits،منالعددوھذا

.ممكناحتمال256أياحتمال،28یعطیناالوحدات

:التالیةالعالقةفيسبقمانلخصأننویمك

N وحدة(bit)2Nاحتمال ممكن.
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Byteالبایتمفھوم

قدلذلكوحدات،ثمانيمنیتكونوھوالبیاناتلقیاسوحدةھوقلیل،قبلرأیناكماالبایت

العالقةوباستخدامبایت،والجیغابایت،والمیغاالملفاتحجمقیاسفيبایتبالكیلوتسمع

الجدولعلىباالعتمادسھولةبكلالوحداتبینالتحویلتستطیعفإنكأعالهناھاكتبالتي

:التالي

1 KiloByte (KB) = 210 Byte = 1024 Byte

1 MegaByte (MB) = 210 KiloByte = 1024 KiloByte

1 GegaByte (GB) = 210 MegaByte = 1024 MegaByte

1 TeraByte (GB) = 210 GegaByte = 1024 GegaByte



المتعلقةالقوىعلىباالعتماددائماتمثیلھویتم،2القاعدةعلىیقومالثنائيفالترمیزإذن

10110010:التاليالبایتعندناأنافترضنافلو،2بالرقم

للبایتالمكونةالوحداتعددإلىالنظراعلینفإنھالعشريبالترمیزالبایتھذاكتابةأردناإذا

وكلماالشمال،منابتداءوحدةأولفيونضربھ2لألساسأساونجعلھواحدا،منھوننقص

الترمیزإلىتحویلھیتمأعالهالبایتأنأيبواحد،األسقیمةنقصناأخرىوحدةإلىانتقلنا

:اآلتیةبالطریقةالعشري
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:التاليبالشكلنكتبھاقیمةكلترمیزلتوضیح

فقط وحداتستمنالمتكونةالتالیةالثنائیةالمتتالیةسنأخذآخر،بمثالالشرحولتدعیم

:السابقةالطریقةبنفسالعشريالترمیزإلىبتحویلھاوسنقوم،101010

10110010 = (1 * 27)+(0 * 26)+(1 * 25)+(1 * 24)+(0 * 23)+(0 * 22)+(1 * 21)+(0 * 20)
:أي أن
10110010 = (1 * 128)+(0 * 64)+(1 * 32)+(1 * 16)+(0 * 8)+(0 * 4)+(1 * 2)+(0 * 1)
:أي أن
10110010 = (128)+(0)+( 32)+( 16)+(0)+(0)+( 2)+(0)
:أي أن
10110010 = 178

(10110010)8 = (178)10

)101010( 2 = (1 * 25)+(0 * 24)+(1 * 23)+(0 * 22)+(1 * 21)+(0 * 20)

)101010( 2 = (32)+(0)+(8)+(0)+(2)+(0)

)101010( 2 = (42)10
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:األولىالطریقة

فيالعددقسمةعملیةأبرزھاكثیرة،طرقتوجدثنائیةبیاناتإلىالعشریةبیاناتاللتحویل

.التالیةبالطریقة2العددعلىالعشريالترمیز

:ثنائیةقیمةإلىتحویلھونرید423العشريالعددعندناأنلنفرض

المحصولالوحداتبتجمیعومنقصفر،ھوالحاصلویكونالقسمةعملیةمنننتھيأنبعد

المرادفةالثنائیةالقیمةعلىنحصللكيأعالهالسھمیعرضكمااألخیرمنونقرأھاعلیھا

:التالیةالنتیجةعلىحصلناالسابقالمثالوفيالعشري،للعدد

10)423( = 2)110100111(

0
1

2

3

2

52

0
2

26
0

2

13
1

2

6
0 2

1
1

21
1

423

1

2

2

1 10
51

2

الوحداتقراءةمسار
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الثنائيالترمیزفيعددإلىالعشريالترمیزفيالعددتحویلكیفیةنفھملكيآخرمثالوھذا

:القسمةعملیةعبر

:یليكماالنتیجةأنأي

(57)10 = )111001( 2

:الثانیةالطریقة

أخذعبروتكونالقسمة،منأسھلأخرىطریقةفھنالكبالحساب،درایةعندككانتإنأما

العدد،مناھونطرح،2ھوأسھایكونأنشریطةالعشريالترمیزفيالعددمنقیمةأكبر

قیمةحسابفيلمساعدتكالتاليالجدولإلىتحتاجقداألمر،نفسعلیھونطبقالباقيونأخذ

:أسكل

20 1
21 2
22 4
23 8
24 16
25 32

2

0

2

7

1
2

3
1

2

1
1

28

57

1

2

2

0 14
0
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26 64
27 128
28 256
29 512
210 1024

الثنائيرمیزالتإلى423العددتحویلكیفیةفیھاستعرضناالذياألولالمثالنفسأخذنالو

:یليماعلیھسنطبقفإننا

423=1*28

423–256=167
167=1*27

167–128=39
39=0*26

39=1*25

39–32=7
7=0*24

7=0*23

7=1*22

7–4=3
3=1*21

3-2=1
1=1*20

النتیجةنفسعلىسنحصلالسھم،لیھعیدلالذيالقراءةمساروفقالوحداتتجمیعبعد

:وھيالسابقة

10)423( = 2)110100111(

الوحداتقراءةمسار
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:الثنائيالترمیزفيمقابلھعلىلنحصل26العددعلىالطریقةنفسسنجرباآلن

26=1*24

26-16=10
10=1*23

10–8=2
2=0*22

2=1*21

2–2=0
0=0*20

:یليماعلىنحصلفسوفالوحداتجمعناإذا

(26)10 = (11010)2
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الالوحدةأنعلما،Bitsوحداتشكلعلىالبیاناتبمعالجةیقومالحاسوبأنسبقفیماقلنا

یصطلحوحداتثمانيمنمؤلفةمجموعةشكلعلىتخزنوإنماالذاكرةفيلوحدھاتخزن

.Byte=8 Bits 1وحداتثمانيیساويالواحدالبایتأنأي،Byteبالبایتعلیھا

16منالمكونةالسلسلةعلىویصطلحرقم،أوحرفبتخزینالواحدالبایتلناویسمح

الكلمةتأتيالمنوالھذا، وعلىWordاالنجلیزیةاللغةوفي" الكلمة"ب) بایت2أي(وحدة

DWordنكلمتیمنمكونةسلسلةعلىللداللةتستعملالتيDouble Wordأربعأي

.Bits 32وحدة 32أيBytes 4بایتات

لناویسمحثمانیة،قاعدتھاأعدادعبرالبیاناتتمثیلعلىیقومترمیزھوالثمانيالترمیز

زیادةبابمناستخدامھویتم.0،1،2،3،4،5،6،7وھيفقطأرقامثمانیةباستخدام

.الثنائیةالبیاناتاءةقر، ولتسھیلالمعالجةالبیاناتحجم

 

 

قلیل،قبلقلناكماالطریقةفثمانیا،ممثلةبیاناتإلىالعشريالتمثیلمنالبیاناتلتحویل

كیفیةیوضحمثالوھذا،8الرقمأساسھاأعدادعلىللحصولاألعدادتفكیكإلىفقطنحتاج

:ذلكعمل

(15)10 = 8 + 7

(15)10 = (1 * 81)+(7 * 80)

(15)10 = (17)8
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:الثانيالمثالفيركزالفھمعملد

عبرالعشريالتمثیلإلىالثمانيالتمثیلمنأيالعكسي،االتجاهفيالبیاناتتحویلویمكننا

، فلو أخذنا القیمة الثمانیة سھلة جدا تقوم على تفكیك القیمة إلى أعداد قاعدتھا ثمانیةطریقة

:ي یكون بالشكل التاليفإن تحویلھا إلى الترمیز العشر8)340(التالیة 

 

 

(153)10 = (128) + (24) + (1)

(153)10 = (2 * 82) + (3 * 81) + (1 * 80)

(153)10 = (231)8

(340)8 = (3 * 82) + (4 * 81) + (0 * 80)

(340)8 = (3 * 64) + (4 * 8) + (0 * 1)

(340)8 = (192) + (32) + (0)

(340)8 = (224)10
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بیدالعملیات،أسھلمنالثمانیةالصیغةإلىالثنائیةصیغتھامنالبیاناتتحویلعملیةتعتبر

یلبتأوونقومالیمین،منبدءوحداتثالثمنمكونةأجزاءإلىالثنائیةالقیمةتقسیمعلیناأن

:التاليالجدولاستخدامعبرالثمانيبمرادفھالثنائیةالصیغةفيثالثيجزءكل

القيمة الثنائيةالقيمة
0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

نيالثماالتمثیلإلىتحویلھاعملیةفإن1001110:التالیةالثنائیةالسلسلةأخذناأننالوأي

:التاليبالشكلیكون

:مندءبثالثيةوحداتإىلالثنائيةالقيمةبتجزيءأوالنقوم

1001110 = 1 001 110

(1001110)2 = (116)8

611
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:الفھملدعمآخرمثالوھذا

منجزءلكلالثنائیةالقیمةإعطاءعبرفیكونثنائیةبیاناتإلىالثمانیةالبیاناتتحویلأما

:الثمانیةالقیمةأجزاء

 



یسمحألنھالمعلومیاتفيدمةالمستخالترمیزأنواعأبرزمنعشريالستالترمیزیعتبر

16علىالمستندالرقميالتمثیلاعتمادعبرمختصر،بشكلالطویلةالثنائیةالسالسلبقراءة

) 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9(العشريالنظامفيالمعروفةاألرقاموھيحرفا

التي)a ،b ،c ،d ،e ،f(الالتینیةالھجائیةالحروفمناألولىالستةالحروفإلىباإلضافة

.16، 15، 14، 13، 12، 11:التالیةاألرقامعنبھایستعاض

(100111001110)2 = 100 111 001 110

(100111001110)2 = 4 7 1 6

(100111001110)2 = (4716)8

(234)8 = 010 011 100

(234)8 = (10 011 100)2
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بشكلتكتبألنھاالقراءةسھلةالبیاناتیجعلحرفا،16استخداممنیمكنناالذيالتمثیلھذا

:البشريالعقلعنداستیعاباأشدوأیھاالتالیةالقیمبینتقارنأنولكمختصر،

ألنھالثنائي،التمثیلمناستیعاباكثروأقراءةأسھلعشريالستیلفالتمثشكغیرمن

عبرالمعلومةھذهفیھتكتبالذيالوقتفيومحدودةقلیلةحروفعبرالمعلومةیعرض

أوتذكرھاعنفضالترتیبیاقراءتھاالصعبمنالتيواآلحاداألصفارمنطویلةسالسل

.البشريالدماغقبلمنمعالجتھا

عرشيةالستاألعدادجدول
العرشيالرقمعرشيالستالرقم

11
22
33
44
55
66
77
88
99
A10
B11
C12
D13
E14
F15

(10011100)2 = (9C)16

(11110100011001011)2 = (1E8CB)16

(1100000101011111001110110)2 = (182BE76)16
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معالتحویلةعملیفيمتماثلةرأیناھاالتيالتحویلطرقفكلسیتكرر،الكالمنفستقریبا

،2القاعدةإلىیستندالثنائيفالترمیزنظام،كلإلیھایستندالتيالقاعدةاالعتباربعیناألخذ

وبالمثلالعشریة،القاعدةإلىیستندالعشريوالترمیز،8القاعدةإلىیستندالثمانيوالترمیز

بیاناتبتحویلنقومكیفلنایبینمثالوھذا،16القاعدةإلىعشريالستالنظامیستند

:عشريالستالنظامفيممثلةبیاناتإلىالعشريالنظامفيممثلة

 

23 = (1 * 161) + (7 * 160)

(23)10 = (17)16

__________________________________

145 = (9 * 161) + (1 * 160)

(145)10 = (91)16

367 = (1 * 162) + (6 * 161) + (15 * 160)

367 = (1 * 162) + (6 * 161) + (15 * 160)

367 = (1 * 162) + (6 * 161) + (F * 160)

(367)10 = (16F)16

الستالنظاميف15الرقمأن
جدولراجع(Fالحرفهوعرشي
)عرشيةالستاألعداد
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كلنعطيثممنفصلة،أعدادإلىعشريالستالعددتفكیكعبروتكونجدابسیطةالطریقة

الستاألعدادجدولإلىباالستنادالعشريالترمیزفيقیمتھعشريالستالترمیزفيعدد

:التاليبالشكلتتمالتحویلوطریقةاألعلى،فيأوردناهالذيعشریة



عبرتتمشريعالستالنظامإلىالثنائيالنظاممنالتحویلعملیةأنإلىاإلشارةتجدر

عشريالستالنظامفيبمقابلھاالرباعیةھذهتستبدلثمحدة،علىوحداتأربعكلتجمیع

:التاليالجدولوفق

0 0000 8 1000
1 0001 9 1001
2 0010 A 1010
3 0011 B 1011
4 0100 C 1100
5 0101 D 1101

(54)16 = (5 * 161) + (4 * 160)

(54)16 = (80) + (4)

(54)16 = (84)10

----------------------------------------

(89)16 = (8 * 161) + (9 * 160)

(89)16 = (128) + (9)

(89)16 = (137)10

----------------------------------

(F3D)16 = (15 * 162)+(3 * 161) + (13 * 160)

(F3D)16 = (3840) + (48) + (13)

(F3D)16 = (3901)10
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6 0110 E 1110
7 0111 F 1111

:أعالهالكالمضحتواألمثلةوھذه

 

 

 

 

 

(100110111101)2 = 1001 1011 1101

(100110111101)2 = (9BD)16

_________________________________________________________

(11101111000111000101001)2 =  111 0111 1000 1110 0010 1001

(11101111000111000101001)2 = (778E29)16

9 B D

7 7 8 E 2 9
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الطریقةقلبعبرفیكونالثنائیةالبیاناتإلىعشریةالستالبیاناتتحویلطریقةأما

ونستبدلھحدةعلىجزءكلونأخذأجزاءإلىعشريالستالعددبتفكیكنقومبحیثالسابقة،

بھذاالقیامكیفیةلناتبیناألمثلةوھذهالسابق،الجدولعلىباالعتمادالثنائيالنظامفيبمقابلھ

:التحویلمنالنوع

 

 

 

 

 

(3D)16 = (0011 1101)2

(6FE89A)16 = (0110   1111    1110    1000 1001  1010)2

(458ECB)16 = (10001011000111011001011)2

(12CFE8B74B)16 = (1001011001111111010001011011101001011)2

راجع(1101هوDوالرقم،0011هوالرتميزيف3الرقمألن
)السابقالجدول
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ثمالثنائيالنظامإلىأوالتحویلھاعبرعشريالستالنظامإلىالثمانیةالقیمةتحویلیمكنك

:السابقةالفقرةفيرأیناھاالتيالطریقةبنفسعشريالستالنظامإلىالناتجتحویل

 

النظامفيممثلةأخرىبیاناتإلىعشريالستالنظامفيالممثلةالبیاناتتحویلنستطیع

لكنالسابقة،الطریقةبنفسالنظامین،بینكوسیطالثنائيالتحویلاستخدامخاللمنالثماني

(12)8 = (001 110)2

(12)8 = (1110)2

(1110)2 = (E)16

(12)8 = (E)16

__________________________________________________

(345)8 = (011 100 101)2

(345)8 = (11100101)2

(11100101)2 = (E5)16

(345)8 = (E5)16

_____________________________________

(2431)8 = (010 100 011 001)2

(2431)8 = (10100011001)2

(10100011001)2 = (519)16

(2431)8 = (519)16

النظاميف001يساويالنظاميف1الرقمألن
راجع(النظاميف110يساوي2والرقم

النظامإىلالنظاممنالتحويلجدول
)20الصفحةيفاملوجود
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ثمانیة،قیمةإلىالناتجتحویلثمثنائیة،قیمةإلىعشریةالستالقیمةتحویلعبرالمرةھذه

:التالیةاألمثلةلناتعرضكما

(6EB)16 = (0110 1110 1011)2

(6EB)16 = (11011101011)2

(11011101011)2 = (3353)8

(6EB)16 = (3353)8

____________________________________________________

(EE56FD)16 = (1110 1110 0101 0110 1111 1101)2

(EE56FD)16 = (111011100101011011111101)2

(111011100101011011111101)2 = (73453375)8

(EE56FD)16 = (73453375)8

إىلعرشيةالستالبياناتتحويلطريقةراجع
25الصفحةيفثنائيةبيانات
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:1التمرین

:2التمرین

.الحاسوبلجهازموجزاتعريفااعط.1
كلبتعريفوقمللحاسوب،املكونانالجزءانما.2
الحاسوب؟لجهازاملاديةاملكوناتأهمماهي.3
الرئيسية؟الذاكرةدورماهو.4
معالجة البيانات؟وحدةدورماهو.5
الحاسوب؟معوصلهااملمكناألجهزةأنواعماهي.6
تحديدمعالحاسوب،جهازعىلبرنامجأيتنفيذمنهاالتياملراحلاذكر.7

تنفيذعمليةيفماديمكونكلدورموضحاالعمليةيفاملتدخلةاملكونات
.الربامج

الحاسوب؟يفهمهالذيالبياناتترميزنظامماهو.8
.نظاملكلالرقميةالقاعدةواذكرانات؟البيأنظمةأنواعأشهرماهي.9

اإلجابةعليكليسهلآخر،نظامإىلنظاممناالنتقالطريقةورقةيفلخص.10
.التاليةعىل

:التاليةالبياناتقياسوحداتالتحويلناتجبحسابقم

بايت؟كيلومنيساويكمبايتجيغا1
بايت؟كيلومنيساويكمبايتميغا75
بايت؟منيساويكمبايتكيلو12

كيلوبايت؟منيساويكمبايت1750
بيت؟ميغامنيساويكمكيلوبايت5680



39

:3التمرین

:4التمرین

:5التمرین

:النظامإىلالعرشيالنظاممنالتاليةاألرقامحول

7
162
943

5872
761452

:النظام العرشيالنظاممنالتاليةاألرقامحول

100101
111100110110001

10011100000101010010
100100010011111001010010

10111001110001000000011101001011001

:النظامإىلالنظاممنالتاليةاألرقامحول

56
123

6761
671512

13726552
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:6التمرین

:7التمرین

:8التمرین

:النظاممنالتاليةاألرقامحول

10101
1110111

1001000110
11111011101

1010101010101111010

:عرشيالستالنظامإىلالعرشيالنظاممنالتاليةاألرقامحول

7
432

19827
1909725

5652414146

والثنائيةالعرشيةاألنظمةإىلعرشيالستالنظاممنالتاليةاألرقامحول
:

99
12D

AAABBC
54F

11FFEE11D456
980FD
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علىوالقسمةوالضربوالطرحالجمعقبیلمنالمألوفةالریاضیةبالعملیاتالقیامنستطیع

یتساءلقدلكنالعشري،نظامنافينستخدمھاالتيالعادیةالطریقةبنفسالثنائیة،األعداد

كلماالعملیاتبھذهأقومأنعليوھلیة،الثنائاألعدادحسابإلىسنحتاجلماذاالبعض

حتىوالالعملیاتھذهإتقانبملزمالستبأنكأبشركالمستقبل،فيشیئاأبرمجأنأردت

األجھزةاختصاصاتمنكلھذلكألنالسابق،الفصلفيرأیناھاالتيالتحویلعملیات

اللغةألنالمبرمجولیستالعملیاھذهبكلبالقیامالموكلھوفالحاسوبللبرامج،المشغلة

عنھایترتبماكلوبالتاليبالحاسوبالخاصةاللغةھيالكتاببدایةفيذكرناكماالثنائیة

معالجتھعندالحاسوبمستوىعلىیجريماحقیقةفھمبابمنلكنبالحاسوب،مرتبطھو

الحمدوهللاوأعتقداطبھا،نخالتياآللةھذهتفكركیفنفھملكياألمورھذهنتعلمفإنناللبیانات

الحاسوبمستوىعلىتجريالتيبالعملیاتدرایةعلىوصرناأكثروضحتالرؤیةأن

.ومسعانامرماناھووھذاإلیھ،الموجھةاألوامرلتنفیذ

عددینإضافةأمرالحاسوبإلىنوجھحینما: التاليالسؤالنطرحاآلنبناتعالواطیب

یحدث؟مالذيعشریین

وتحویلبینھما،الجمعیتمثمثنائیین،عددینإلىالعشریینالعددینھذینتحویلتمیأوال

.للمستخدمطباعتھاأجلمنالعشريالنظامإلىالنتیجة



43



اثنانھوواحدزائدواحدمجموعیكونالبشرنحننستخدمھالذيالعشريالنظامفي

1+1=2

وباقي،10=1+1أنأيإثنان،ولیستعشرةھيواحدئدزاواحدنتیجةالثنائيالنظامفي

الجدولفيالثنائيالنظامفيالجمعحسابتلخیصویمكنناالعادي،بالشكلتتمالحسابات

:التالي

10+
100
1011

:الشكلبھذاتتمالتالیةالثنائیةلألعدادالجمععملیةفإنأعالهالجدولعلىاءبن

____________________________________________________________________________

1001011
+1110010
________
10111101

1101110
+ 10010
________
10000000

11000101110101
+10100100101001
_______________
101101010011110

10101
+  1001
______

11110
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العشري،النظامفيوالمستخدمةالمألوفةالطریقةبنفسالطرحعملیةتتمالثنائي،النظامفي

العلويالرقممنأكبرالسفليالرقمكانوإذاالسفلي،الرقممنالعلويالرقمطرحیتمبحیث

معالعادةجرتكماالمواليالرقممنواحدنقصانمعاألخیرھذاإلىعشرةإضافةیتم

العملیة،352الرقممن127طرحنودالعشريالنظامفيأنناولنفترضالطرح،عملیة

:التاليبالشكلستكون

1من1طرحأردناوإذا،1ھيالنتیجةفإنواحدمن0طرحأردنافي النظام الثنائي، إذا

أنأردنااإذأماصفر،ھيالنتیجةفإن0من0طرحأردناوإذاصفر،ھيالنتیجةفإن

واحدةوحدةمقابلوحدتانلدینالیصبح0إلى1إضافةإلىنحتاجھنافإننا0من1نطرح

.1ھي0من1طرحنتیجةتكونوبالتالي

:الثنائيالنظامفيالطرحعملیةإنجازكیفیةلتوضیحمثالوھذا
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ھولدیناكانمافأول،1010القیمةمن1001القیمةبطرحقمناأعاله،الطرحعملیةفي

صفر،إلىواحدإضافةإلىسنحتاجفإنناالسابقةالقاعدةإلىوبالعودةصفر،منواحدطرح

فإنوحدتینمنواحدةوحدةوبطرح) 2Bits: وحدتانلدیناصارأي0+1(لدینافیصبح

النظامفيأنناتذكرالشرحولتعمیق،1علىحصلنالذلكواحدةوحدةھوسیكونالناتج

النظامفيفكذلك،10یمثلوھو1نضیفكبیررقممنصغیررقمطرحأردناإذاالعشري

.2یمثلوھو1نضیفالثنائي

) وحدةأولفياستلفناهالذي1إلیھانضافالسفليالصفرألن(1من1نقصناذلكبعدثم

طرحناثمصفر،علىفحصلناصفرمنصفرطرحناذلكبعدصفر،علىحصلناوبالتالي

.صفرعلىفحصلناواحدمنواحد

:جیداالطرحعملیةلفھماألمثلةمنمجموعةیليفیما



منرقمكلبضربنقومالعشري،النظامفينفسھاھياثنائيالنظامفيالضربعملیة

النتیجةىعللنحصلجداءكلنتائجبجمعنقومثمالعلوي،العددأرقامجمیعفيالسفليالعدد

:العشريالنظامفيالضربعملیةعلىمثالیليفیماالنھائیة،
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:الثنائيالنظامفيالضربنتیجةیلخصالجدولوھذا

10X

000

101

:الثنائيالنظامفيالضربعملیاتلمجموعةأمثلةوھذه
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البدءقبلمھمةمالحظات

:المھمةاألمورمنمجموعةإلىأنبھأنأحبالخوارزمیةدراسةنبدأأنقبل

 الطریقة التي تكتب بھا الخوارزمیة لیست ثابتة وقد تتعدد صیغة كتابتھا لكن المھم

.واألساسي أن تكون الخطوات منطقیة ومترابطة وقابلة للتحویل إلى لغة برمجیة

یقة التي سنستعملھا في ھذا الكتاب طریقة شخصیة تخلط بین الصیغة الكالسیكیة الطر

لكتابة الخوارزمیات وبین البنیة الرئیسیة المشتركة بین لغات البرمجة المشھورة 

لكي ال یجد المتعلم صعوبة ...) جافا، سي شارب، سي، سي بلس بلس، بي إتش بي، (

.لى لغة برمجیة معینةحینما یرید تطبیق ما فھمھ من الكتاب ع

 األوامر المكتوبة في الخوارزمیات تسمى كود زائفPseudo Code أي أنھا ،

مجرد كتابة منطقیة ولیست كود حقیقي، ومعظم األكواد الزائفة الواردة في األمثلة 

وھي كلمات Commentsستجدھا مرفقة بعناوین خضراء تسمى في البرمجة تعالیقا 

دورھا ھو تنظیم الكود وعنونتھ لیكون سھل القراءة ومستساغ ال یتم تنفیذھا ویكون 

:الفھم، وھذا مثال على التعالیق المستخدمة في الكتاب

الكودعلىتعلیقاألخضرالسطرھذا//

*/

تعلیقأیضاوھذا

سطرمنأكثرىعلموزعھلكن

/*
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وضعیةحلإلىالوصولأجلمننستخدمھاالتفكیرفيمنطقیةطریقةھيالخوارزمیات

نسبةاإلسمبھذاوسمیتبینھا،یمافالمترابطةالمنطقیةالخطواتمنمحددعددعبرمعینة

وتحدیداالعباسيالحكمفترةعاصرالذياهللا،رحمھالخوارزميجعفريأبصاحبھاإلى

والفلكالحسابعلومفينابغااهللارحمھالخوارزميوكانالمأمون،الخلیفةعصر

العلمیةتاإلنجازامنالعدیدولھالخوارزمیات،ومؤسسالجبرعلممؤسسوھووالجغرافیا

.العظیمة

برنامجعندنامثالمعین،مشكللحلبھانقومخطواتفھيالخوارزمیات،تبسیطأردنالو

لناتؤديالتيالخطواتمنمجموعةاتباعأيتنصیبھ،فعلیناحاسوبناعلىلھغنشلكيمعین

.الحاسوبعلىلالالشتغقابالوجعلھالبرنامجتتثبیاألخیرفي

بأخذتقومخوارزمیةتطبقتلقائیافأنتعددین،مجموعليحسبتأننكمطلبتإذامثال

مفھومھوباختصارھذاالنتیجة،إعادةثمعلیھماالجمععملیةوإجراءالعددین

.الخوارزمیات



والتيبرمجیة،لغةإلىللتحویلقابلةأوامرمجموعةكلخوارزمیًةتعتبرالبرمجة،في

حاجة،أومشكلبعدمباشرةالخوارزمیةإعدادمرحلةوتأتيالبرنامج،فيمعینادوراديتؤ

لك،بالنسبةمشكلةأمامكیضعفھومعینا،شغالیعملبرنامجإنجازعمیلمنكیطلبفحینما

إلىبشريكالممنالعمیلحاجةتحویلعلیكمبرمجا،بصفتكوأنتلھ،بالنسبةوحاجة
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إلىالخوارزمیةھذهتحولثم) المناسبةالخوارزمیةإنشاءأي(تسلسلةوممنطقیةأوامر

:التاليالشكلفيتلخیصھیمكنالذيالشيءالبرمجة،لغاتإحدىبواسطةبرنامج
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علیكالتيوالتقنیاتالمفاھیممنمجموعةعلىبالتعرفملزمفإنكخوارزمیة،أیةإلنشاء

ھذهوأولىصحیح،بشكلبرنامجإلىللتحویلقابلةخوارزمیةوضعأجلمندامھااستخ

محتوىنكتبالطرفینھذینوبیننھایة،ولھابدایةلھاخوارزمیةكلأنالمفاھیم

أیةخطواتوضعوجبلذلكالمتوخاة،النتیجةعلىالحصولإلىیؤديالذيالخوارزمیة

:التالییناألمرینبینخوارزمیة

Variables

أنمنكیریدأنھبمعنى(أكبرھمایطبعثمرقمین،یقرأبرنامجامنكطلبالعمیلأنلنفترض

وسیلةأيمنأوالمفاتیحلوحةمنكتابًةرقمینیدخلأنالمستخدممنیطلببرنامجاتنشىء

Screenالشاشةعلىویطبعخلیاداویقارنھماالرقمینھذینالبرنامجفیستقبلأخرى،إدخال

.)رقمأكبرقیمة

:التالیةالصورةتظھركما

BEGIN

//Program Instructions

END

البدایة

الخوارزمیةمحتوىیكتبھنا//

النھایة
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وھذانالمقارنة،بعملیةللقیامعددینإلىستحتاجأنكھوفیھ،تفكرأنینبغيشيءأول

البرنامج،فيسیدخلھماالذيھوالمستخدمألنمسبقا،معروفینغیروثابتینغیرالعددان

المدخلةالقیمفیھاتضعالذاكرةفيحاویاتإلىستحتاجفإنكلذابھما،ھنالتكیمكنكالوأنت

ممیزةأسماءإعطائھاإلىتحتاجفأنتالحاویاتھذهإلىوللولوجبرنامجك،فيتقارنھالكي

.حاویةكلفيتخزینھاالمرادالقیمةنوعتحدیدإلىتحتاجوكذلكمتشابھة،وغیر

الذاكرةفيوتخزینھالھانوعتحدیدإلىونحتاجمسبقا،قیمتھاندريوالنجھلھاالتيالقیم

أثناءالمستمرللتغییرقابلةوأنھاثابتة،لیستقیمتھاأنأيمتحوالت،أومتغیراتتسمى

.البرنامجتنفیذ

علیھا،معینةعملیاتإنجازأجلمنننشؤهالذيالبرنامجیحتاجھاقیمھيفالمتغیراتإذن،

للقیمویمكن،)مثالالمفاتیحلوحةعبر(البرنامجإلىالقیمھذهبإدخالیقوممنھووالمستخدم

...تاریخ،عنعبارةأونصیة،أورقمیة،إماشتى،أنواعمنتكونأنالمدخلة
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فيللتغیرقابلةمعینةقیمةتخزینأجلمنالذاكرةفيمكانحجزیعنيمتغیرعناإلعالن

،)شغاالفيالبرنامجیكونالذيالوقتالتنفیذبزمنالمقصود(Runtimeالتنفیذزمن

:الشكلبھذاویكون

: مثالالمتغیرفيتخزینھاالمرادالقیمةنوعنضع]نوع البیانات[بالكلمةالخاصالجزءفي

تاریخأووقت(تاریخينوع،)وأرقامحروفمجموعةھوالنص(نصوصحروف،أرقام،

...وغیرھا،)خطأأوصحیح: وھمامتعارضتینقیمتینیقبل(منطقينوع،)معاھماوأ

مننتمكنلكيللمتغیرإعطاءهنریدالذياالسمنضعالمتغیر_اسمبالكلمةالخاصءوالجز

وأنانتھىاألمرأنعلىللداللةالسطرآخرفيالمنقوطةوالفاصلةبرنامجنا،فياستعمالھ

:المتغیراتمنمجموعةعناإلعالنلكیفیةأمثلةذهوھمكتمل،السطر

1_الرقماإلعالن عن متغیر رقمي اسمھ //؛1_الرقمرقمي

1_النصاإلعالن عن متغیر نصي اسمھ //؛1_النصنصي

1_الحرفي اسمھ حرفاإلعالن عن متغیر //؛1_حرفحرفي

المیالد_تاریخاإلعالن عن متغیر تاریخي اسمھ //د؛المیال_تاریختاریخي

1_منطقي_متغیراسمھ منطقياإلعالن عن متغیر //؛1_منطقي_متغیرمنطقي

[DATA_TYPE] VariableName ;

المتغیر؛_اسم]البیاناتنوع[
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أماكنأنبمعنىبدئیة،قیمانعطھالملكننامتغیرات،عدةعنباإلعالنقمناأعالهالمثالفي

وھذهنستخدمھا،لكيقیماإعطاؤھاویلزمنا،nullفارغةتزالماالذاكرةفيالمتغیراتھذه

خاللتكونأوالمتغیرات،عناإلعالنبدایةفيالمبرمجیحددھابدئیةتكونأنإماالقیم

.المستخدمینمدخالتخاللمنقیمھاعلىالمتغیراتتحصلبحیثالبرنامجتنفیذمرحلة

كماواحد،سطرفيالبیاناتنوعنفسذاتالمتغیراتمنمجموعةعناالعالنیمكنناأیضا

:اآلتيالمثالیعرض



بعدهثم) →(السھمرمزاستخدامعبرتكونالطریقةفإنمتغیر،أليبدئیةقیمةإلسناد

اإلعالن،بعدوكذلكاإلعالن،زمنفيذلكعملویمكنللمتغیر،إعطاؤھاالمرادالقیمة

:الكالمھذاتوضحأمثلةوھذه

Int Number1, Number2, Number3, Number4 ;

؛4_الرقم، 3_الرقم، 2_الرقم، 1_الرقمرقمي

Int Number1 ; //Declare Integer Variable

String Text1 ; //Declare String Variable

Char Char1 ; //Declare Char Variable

Date Date1 ; //Declare Date Variable

Boolean Bool1 ; //Declare Boolean Variable
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وفياإلعالن،وقتنفسفي156قیمةالاألول_الرقمالمتغیرأعطینااألولالسطرفي

المتغیراتأنالحظعنھ،اإلعالنبعدالثاني_الرقمللمتغیرقیمةبإعطاءقمناالثانيالسطر

عالماتاستخدامفیلزمناالنصیةالمتغیراتبینمامباشر،بشكلالقیمتستقبلالرقمیة

:اآلتیةاألمثلةتوضحكماداخلھما،النصووضع("  ") التنصیص

:ملحوظة

:الطریقةبنفسآخرمتغیرإلىمتغیرقیمةإسنادیمكننا

إسناد قیمة للمتغیر عند اإلعالن عنھ// ؛"خالد السعداني"→الكامل_االسمنصي
؛الجنسیةنصي

اإلعالن عن المتغیر أوال ثم إسناد قیمة لھ بعد ذلك//؛"مغربي"→الجنسیة

Int First_Number ← 156 ; عنھاإلعالنعندللمتغیرقیمةإسناد// 
Int Second_Number ;
Second_Number ← 48 ; ذلكبعدلھقیمةإسنادثمأوالالمتغیرعناإلعالن//

عنھاإلعالنعندللمتغیرقیمةإسناد// ؛156→األول_الرقمرقمي
الثاني؛_الرقمرقمي
ذلكبعدلھقیمةإسنادثمأوالالمتغیرعناإلعالن//؛48→الثاني_الرقم

String FullName ← "خالد السعداني" ; ند اإلعالن عنھإسناد قیمة للمتغیر ع// 
String Nationality ;
Nationality ← "مغربي" ; اإلعالن عن المتغیر أوال ثم إسناد قیمة لھ بعد ذلك//
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ستصبحوبالتاليالثاني_الرقمالمتغیرإلىاألول_الرقمالمتغیرقیمةنقلتمأعالهالمثالفي

.156ھياألخیرھذاقیمة

:لسھمامساردائمااتبعأینإلىالقیمةتنقلأینمنمعرفةعلیكیسھلولكي

إلىستنتقلاألول _الرقمالمتغیرقیمةأنإلىیشیرالسھماألول؛_الرقم→الثاني _الرقم

.الثاني_الرقم

Int First_Number ← 156 ;
Int Second_Number ;
Second_Number ← First_Number ;

؛156→األول_الرقمرقمي
الثاني؛_رقمالرقمي
األول؛_الرقم→الثاني _الرقم
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وفيلمستخدم،اشاشةعلىمتغیرقیمةأومعیننصطباعةعملیةالبیاناتبإخراجویقصد

للمستخدمإظھارهالمرادالنصنضعثمالقوسین،ونفتحاكتب:األمرنستخدمالخوارزمیات

:التاليالمثالیعرضكمامزدوجتین،بین

 

// ديعانصإظھار

WRITE( "السالم علیكم في عالم البرمجة" ) ;

// متغیرقیمةإظھار

String FullName ← "خالد السعداني" ;

WRITE(FullName) ;

عادينصإظھار//

؛)"السالم علیكم في عالم البرمجة"(اكتب

متغیرقیمةإظھار//

؛"الفرجمفتاحالصبر"→رسالةنصي

؛)رسالة(اكتب
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البرنامجإلىالمستخدمطرفمنالمكتوبةالقیمإدخالكیفیةھوالمدخالتبقراءةالمقصود

فعملیةرقمین،خلیدأنمنھونطلبالجمعبعملیةالقیامبصددنكونكأنمعھا،نتعامللكي

یحتاجھماوفقصیاغتھالنعیدالبرنامجداخلالقیمقراءةإلىمناتحتاجھذهاإلدخال

كتابةویتمقرأاالكلمةعبرالخوارزمیاتفيالمدخالتقراءةعملیةوتكونمنھا،البرنامج

:التالیةاذجالنمتعرضكماقوسین،بینبعدھامباشرةالقیمةسیستقبلالذيالمتغیرأوالقیمة

BEGIN

String FullName ;

WRITE( "رجاء أدخل اسمك الكریم" ) ;

READ(FullName) ; عنھ// المعلن المتغیر في المدخلة النصیة القیمة تخزین

WRITE( ": مرحبا بك یا سید" ) ;

WRITE(FullName) ;

END

البدایة

؛الشخصي_االسمنصي

؛)": الكریماسمكأدخلرجاء"(اكتب

عنھالمعلنالمتغیرفيالمدخلةالنصیةالقیمةتخزین//؛)الشخصي_االسم(قرأا

؛)": سیدیابكمرحبا"(اكتب

؛)الشخصي_االسم(اكتب

النھایة
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الشخصي،اسمھإدخالمن المستخدمفیھایطلبرسالةالبرنامجیظھرأعالهالمثالفي

ذلكوبعدالشخصي ،_االسمالمسمىالمتغیرفيوتخزینھقراءتھیتماالسم،كتابةیتموحینما

.:سیدیابكمرحبابعبارةمسبوقااالسمطباعةجالبرنامیعید

/ 

علىأوالمتغیراتعلىالروابط أو المعامالت ھي رموز نستخدمھا إلجراء بعض العملیات

الكبرىالقیمةتحدید(مثل العملیات الحسابیة، أو عملیات مقارنة القیم عامةبصفةالقیم

.وغیر ذلك)الصغرىوالقیمة

:Arithmetic operatorsالریاضیةأوالحسابیةالروابط

:بھاالمنوطالدوروأمامھاالروابطرموزجدولھذاو

دورهالرابط
الجمع+
الطرح-
الجداء*
القسمة/
القسمة الصحيحة الطبيعية\

باقي القسمة%
القوة^

أونیقیمتعلىحسابیةبعملیةالقیامنودحینمانستخدمھارموزھيأعالهالظاھرةالروابط

:أعالهالروابطستخداماعلىأمثلةوھذهأكثر،
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البدایة
الثاني؛_الرقم،األول_الرقمرقمي
؛25→األول _الرقم
؛5→الثاني _الرقم

تخدام الروابط لحساب قیم المتغیرین السابقیناس//

الجمع//
الثاني؛_الرقم+األول _الرقم→الجمعرقمي

الطرح//
الثاني؛_الرقم-األول _الرقم→الطرحرقمي

الضرب//
الثاني؛_الرقم*األول _الرقم→الضربرقمي

القسمة//
الثاني؛_الرقم/األول _الرقم→القسمةرقمي

Powerالقوة//
الثاني؛_الرقم^األول _الرقم→القوةرقمي

Moduloالقسمةباقي//
الثاني؛_الرقم%األول _الرقم→الباقيرقمي

النھایة
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استخدامخاللمنالثاني_الرقمواألول_الرقمالمتغیرینقیمتيبجمعیقومالجمعالمتغیر

.30أي5+25ھيستكونقیمتھأنأي،+الرابط

عبرالثاني_رقمالالمتغیرقیمةمناألول_الرقمالمتغیرقیمةبطرحیقومالطرحالمتغیر

.20أي5-25ھيستكونقیمتھأنأي،-ناقصعالمةاستخدام

BEGIN
Int First_Number, Second_Number ;
First_Number ← 25 ;
Second_Number ← 5 ;

استخدام الروابط لحساب قیم المتغیرین السابقین//

الجمع//
Int Sum ← First_Number + Second_Number ;

الطرح//
Int Substract ← First_Number - Second_Number ;

الضرب//
Int Multiplication ← First_Number * Second_Number ;

القسمة//
Int Division ← First_Number / Second_Number ;

Powerالقوة //
Int Power ← First_Number ^ Second_Number ;

// مةالقسباقي Modulo
Int Modulo ← First_Number % Second_Number ;

END
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عبرالثاني_الرقمالمتغیرقیمةفياألول_الرقمالمتغیرقیمةبضربیقومالضربالمتغیر

.125أي5*25ھيستكونقیمتھأنأي،*الرابطاستعمال

استخدامعبرالثاني_الرقمالمتغیرعلىألولا_الرقمالمتغیرقیمةبقسمةیقومالقسمةالمتغیر

.5أي25/5ھيستكونالنتیجةأنأيالقسمة،رمز

ستكونالنتیجةأنأيالثاني_الرقماألسذياألول_الرقماألساسبحسابیقومالقوةالمتغیر

.9765625أي،255ھي

المتغیرقیمةعلىاألول_الرقمالمتغیرقیمةقسمةباقيبحسابیقومالباقيالمتغیر

.شيءیتبقىالألنھصفرھو5على25قسمةفباقيمعلومھووكما،الثاني_الرقم

:String Concatenation operatorsالنصوص دمجروابط

خاللمنویكونالبعض،مبعضھمعأكثرأونصیندمجمنالروابطمنالنوعھذاویمكننا

:نصیتینقیمتیندمجعلىمثالوھذا،+الرمزاستخدام

البدایة
؛الثاني_، النصاألول_نصالنصي

؛"سیفانیجتمعال"→األول _نصال
؛"واحدِغْمٍدفي"→الثاني_النص
؛الثاني_النص+ األول _نصال→الدمجنصي
؛)الدمج(اكتب

النھایة
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بعدالدمجالمتغیرفيالمخزنةالقیمةھيواحد غمدفيسیفانیجتمعالالقیمةصارتاآلن

+.الدمجرمزبواسطةاألولینالمتغیرینقیمتيدمج

:Increment and Decrement Operatorsوالنقصانالزیادةروابط

قیمتھاإنقاصأوبواحدقیمتھازیادةأجلمنالرقمیةالمتغیراتمعنستخدمھاروابطوھي

:كالتاليالرابطینوصیغةبواحد،

BEGIN
String Text1, Text2 ;

Text1 ← "سیفانیجتمعال" ;

Text2 ← "واحدِغْمٍدفي" ;

String Concat ← Text1 + Text2;

WRITE(Concat)

END

البدایة
1زیادة قیمة المتغیر ب //

؛25→األول _الرقمرقمي
؛1+األول _الرقم→األول  _الرقم

:أو ھكذا//
؛++األول _الرقم

1نقصان قیمة المتغیر ب //

؛25→ثانيال_الرقمرقمي
؛1-ثانيال_الرقم→ثانيال_الرقم

:أو ھكذا//
؛--ثانيال_مالرق

النھایة
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:Comparison operatorsالمقارنة روابط

أصغرمن،أكبر(بینھماالعالقةنوعوتحدیدقیمتینمقارنةأجلمننستخدمھاروابطوھي

إما: قیمتینإالتقبلالأي،booleanمنطقیةونتكالمقارنةونتیجة...) تساوي،من،

فيالمستخدمةالروابطرموزیعرضجدولیليفیما، falseخطأوإماtrueصحیح

:المقارنةعملیات

دورهالرابط
منأكرب<
منأصغر>
يساوي=

يخالف<>
أو يساويمنأكرب=<
أو يساويمنأصغر=>

BEGIN
// 1زیادة قیمة المتغیر ب 

Int First_Number ← 25 ;
First_Number ← First_Number + 1;
// :أو ھكذا
First_Number++;
// 1نقصان قیمة المتغیر ب 

Int Second_Number ← 25 ;
Second_Number ← Second_Number - 1;
// :أو ھكذا
Second_Number--;

END
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:الروابطمنالنوعھذااستخدامعلىأمثلةوھذه

BEGIN
// صحیحالنتیجةعلىستحتوياألولىالعبارة True 2منأكبر4ألن

Bool Expression1 ← 4 > 2 ;

// خطأالنتیجةعلىستحتويالثانیةالعبارة False 1منأصغرلیست5ألن

Bool Expression2 ← 5 < 1 ;
// صحیحالقیمةعلىستحتويالثالثةالعبارة True 10تخالف5ألن

Bool Expression3 ← 10 <> 5 ;

// صحیحالقیمةعلىستحتويالرابعةالعبارة True .14و6مجموعتساوي20ألن

Bool Expression4 ← 20 = 14 + 6 ;
END

البدایة
2منأكبر4ألنTrueصحیحالنتیجةعلىستحتوياألولىالعبارة//

؛2 < 4→األولى_العبارةمنطقي

1منأصغرلیست5ألنFalseخطأالنتیجةعلىستحتويالثانیةالعبارة//

؛1 > 5→الثانیة_العبارةمنطقي

10تخالف5ألنTrueصحیحالقیمةعلىستحتويالثالثةالعبارة//

؛5 <> 10→الثالثة_العبارةمنطقي

.14و6مجموعتساوي20ألنTrueصحیحالقیمةعلىستحتويالرابعةالعبارة//

؛6 + 14 = 20→الرابعة_العبارةمنطقي

النھایة
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:Logical operatorsالمنطقیةالروابط

منطقیةتكونوالنتیجةأكثر،أوشرطیننتیجةعلىالحصولأجلمننستخدمھاروابطھي

boolean،صحیحإما: قیمتینإالتقبلالأيtrueخطأوإماfalse ،ھيالروابطھذه

ANDصحیحة،الشرطأطرافكلكانتإذاصحیحةالنتیجةوتكون)و(یعنيوالذي

أوفقطواحدطرفھنالككانإذاصحیحةالنتیجةوتكون) أو(یعنيوالذيORوالرابط

.صحیحاالشرطفيأكثر

أحمدسیزورني: لكقلتلوسھال،مثاالنستحضردعناالمنطقیة،الروابطمفھومنبسطحتى

قد: لكقلتلولكني سیكون صحیحا حینما سیأتیان معا،فذلك یعني أن كالمو كمال،

وكالمي سیكون صحیحا سواء حضر أحمد أو مختلففالمعنىكمال،أوأحمدیزورني

.كمال

:المنطقیةالروابطاستخدامكیفیةعلىلتتعرفالمثالھذامعيالحظاآلن
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البدایة
5منأكبر7و، 4منصغرأ2ألنTrueصحیحالنتیجةعلىستحتوياألولىالعبارة//

؛)7<5و2>4(→األولى_العبارةمنطقي

5تساويال3ألنصحیحغیرالمعادلةطرفيأحدألنFalseخطأالنتیجةعلىستحتويالثانیةالعبارة//

؛)3= 5و2>4(→الثانیة_العبارةمنطقي

الثالثةالعبارة/*

Trueصحیحالنتیجةعلىستحتوي

4 > 2وھوصحیحاألقلعلىواحدشرطیوجدنھأل

شرطوجودفیكفي" أو" الرابطنستخدمأنناوبما

.صحیحةالنتیجةلتكونصحیحواحد

/*

؛)2<5وأ2>4(→الثالثة_العبارةمنطقي

ین معاصحیحغیرالمعادلةطرفيألنخطأالنتیجةعلىستحتويالرابعةالعبارة//

؛)3= 5وأ2<4(→الرابعة_العبارةمنطقي

النھایة
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BEGIN
// صحیحالنتیجةعلىستحتوياألولىالعبارة True 5منأكبر7و، 4منأصغر2ألن

Bool Expression1 ← ( 2 < 4 AND 7 > 5 ) ;

// خطأالنتیجةعلىستحتويالثانیةالعبارة False 5تساويال3ألنصحیحغیرالمعادلةطرفيأحدألن

Bool Expression2 ← ( 2 < 4 AND 3 = 5 ) ;

*/ الثالثةالعبارة

صحیحالنتیجةعلىستحتوي True

وھوصحیحاألقلعلىواحدرطشیوجدألنھ 2 < 4

شرطوجودفیكفي" أو" الرابطنستخدمأنناوبما

.صحیحةالنتیجةلتكونصحیحواحد

/*

Bool Expression3 ← ( 2 > 5 OR 2 < 4 ) ;

// ین معاصحیحغیرالمعادلةطرفيألنخطأالنتیجةعلىستحتويالرابعةالعبارة

Bool Expression4 ← ( 2 > 4 OR 3 = 5 ) ;

END
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تساوينتیجة التحقق كانتفإنبرنامجنا،فيمعینةعبارةمنتحققإجراءإلىنحتاجأحیانا

شفراتننفذأخرىقیمةتساويكانتأوالعكسكانوإنمعینة،شفرةننفذمعینة قیمة

لتياتلكمثلالدخوللتسجیلشاشةمنیتكونبرنامجإنشاءنریدالمثال،سبیلعلىأخرى،

المستخدماسممنبالتحققملزمینفنحن،MessengerبرنامجأوSkypeبرنامجفي

خاطئاأحدھماكانوإنالدخول،بعملیةسمحناصحیحینكاناإنالمدخلین،السروكلمة

.خطأرسالةأظھرنا

FlowشرطیةبنیةأوConditionشرطامعینةعبارةمنالتحققعملیةتسمىالبرمجةفي

Control،یليكماوصیغتھا:

البدایة

إذن)الشرطیةالعبارة//(كانإذا

األوامرھذهتنفیذسیتمالشرطیةالعبارةتحققتإذا//

إذن)أخرىشرطیةعبارة//(كانإذاأما

األوامرھذهتنفیذسیتمالشرطیةالعبارةتحققتإذا//

وإال
شرطأيتحققعدمحالفي/*

*/"وإال" الجزءفيالموجودالجزءھذتنفیذفسیتمالسابقةالشروطمن

كانإذانھایة
نھایةال
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أننالنفترضبرامجنافيالشرطیةالبنیةاستخدامطریقةخاللھمننتعلممثااللنعطياآلن

:التالیةالصورةفيالظاھرةالشاشةمثلالدخول،لتسجیلشاشةإنشاءبصدد

ة كلمة المرور، ونحن سنستقبل في شاشة الدخول أعاله، سیقوم المستخدم بكتابة اسمھ، وبكتاب

ھذین القیمتین، وسنقوم بتخزینھما في متغیرین نصیین، ثم نقارنھما مع البیانات المسجلة 

BEGIN

IF ( /*Statement that can be either true or false*/) THEN
//Do Someting

ELSEIF (/* Other Condition */) THEN
//Do Someting

ELSE
//Do Someting

END IF

END
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زنة في ملف أو قاعدة بیانات، فإن كان ھناك توافق بین البیانات خعندنا في البرنامج أو الم

رسالة خطأ تعلم المستخدم المدخلة وبین البیانات المخزنة، نسمح بعملیة الدخول، وإال نظھر 

.بأن عملیة تسجیل الدخول فشلت

وھذه ھي الخوارزمیة التي علینا وضعھا باالعتماد على البنیة الشرطیة إلنجاز محاكاة لھذا 

:البرنامج

البدایة
؛"myUserName"→المخزن_المستخدم_اسمنصي
؛"MyPassword123"→المخزنة_المرور_كلمةنصي
؛المستخدم_اسمنصي
؛المرور_كلمةنصي

؛)"فضلكمنالمستخدماسمأدخل"(اكتب

؛)المستخدم_اسم(اقرأ

؛)"فضلكالمرور منكلمةأدخل"(اكتب

؛)المرور_كلمة(قرأا

إذن)المخزنة_المرور_كلمة=المرور _كلمةوالمخزن _المستخدم_اسم=المستخدم_اسم(كانإذا
؛)"بنجاحالدخولتسجیلتم"(اكتب

إذن)المخزنة_المرور_كلمة=المرور _كلمةوالمخزن _المستخدم_اسم<>المستخدم_اسم(كان إذاأما
؛)"صحیحغیرالمدخلالمستخدماسم"(اكتب

إذن)المخزنة_المرور_كلمة<>المرور _كلمةوالمخزن _المستخدم_اسم=المستخدم_اسم(كان إذاأما
؛)"صحیحةغیرالمروركلمة"(اكتب

وإال
؛)"صحیحةغیرالمدخلةالبیاناتعفوا،"(اكتب

كانإذانھایة
النھایة
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BEGIN
String SavedID ← " myUserName";
String SavedPWD ← " MyPassword123";
String ID ;
String Password ;

WRITE( "فضلكمنالمستخدماسمأدخل" );

READ(UserName);

WRITE( "فضلكالمرور منكلمةأدخل" );

READ(UserName);

IF (ID = SavedID AND Password= SavedPWD) THEN

WRITE( "بنجاحالدخولتسجیلتم" );

ELSEIF (ID <> SavedID AND Password= SavedPWD) THEN

WRITE( "صحیحغیرالمدخلالمستخدماسم" );

ELSEIF (ID = SavedID AND Password<> SavedPWD) THEN

WRITE( "صحیحةغیرالمروركلمة" );

ELSE (ID = SavedID AND Password<> SavedPWD)

WRITE( "صحیحةغیرالمدخلةالبیاناتعفوا،" );

END IF
END
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یقارنھماثمرقمیتین،قیمتینإدخالستخدمالممنیطلببرنامجاأنشىء:األولالتمرین

.أكبرھماویطبع

القیمةھللھیعیدثمرقمیةقیمةإدخالالمستخدممنیطلببرنامجاأنشىء:الثانيالتمرین

.سالبةأمموجبةالمدخلة

.أكبرھابطباعةیقومثمقیمثالثةیستقبلبرنامجاأنشىء:الثالثالتمرین

أمموجبةضربھماعملیةنتیجةھللنایعیدثمرقمینیستقبلبرنامجاأنشىء:الرابعالتمرین

.سالبة

مساویةكانتفإننصیة،قیمةإدخالالمستخدممنیطلببرنامجاأنشىء:الخامسالتمرین

كانتوإنصحیحالجوابأنمفادھارسالةلھیظھر" PERL"الكلمةأو" JAVA"للكلمة

.خاطىءالجوابأنادھامفرسالةلھیظھرذلكخالفعلى

= العامالمبلغأنعلما(معینلمنتوجالعامالمبلغیحسببرنامجاأنشىء:السادسالتمرین

إنالكمیةمنالتحققیتمذلكقبللكن) بیعھاالمرادالكمیة* المنتوجمنالواحدةالوحدةثمن

یتمصفرمنقطعاأكبركانتوإنخطأ،رسالةإظھاریتمصفرتساويأومنأصغركانت

.العامالمبلغحساب

االعتباربعینباألخذمعینلمنتوجالعامالمبلغبحسابیقومبرنامجاأنشىء:السابعالتمرین

:الخصمنسبة
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.صفرالخصمنسبةفإندرھم500منأصغرالعامالمبلغكانإن. 1

.المئةفي1ھيمالخصنسبةفإن1000منوأصغر500منأكبرالعامالمبلغكانإن. 2

.المئةفي5ھيالخصمنسبةفإندرھم1000منقطعاأكبرالعامالمبلغكانإن. 3

:التالیةللصیغةوفقایحسبالنھائيالمبلغأنعلما

)100/ الخصمنسبةـ1* (المبلغ= النھائيالمبلغ

والكمیةبیعھادالمراالكمیةإدخالالمستخدممنیطلببرنامجاأنشىء:الثامنالتمرین

لكيالمخزنةالكمیةمنأصغربیعھاالمرادالكمیةأنمنیتحققثمالمخزن،فيالموجودة

متوفرةغیربیعھاالمرادالكمیةأنمفادھاخطأرسالةیظھرفإنھوإالالبیع،بعملیةیسمح

.المخزنفيكاملة
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Loops 

أنناافترضنافلوتطبیقاتنا،داخلمرةمنأكثرمعینجيبرمأمرتكرارإلىنحتاجأحیانا

تخمینالمستخدممنویطلبمعینمتغیرفيرقمیةقیمةیخزنصغیرتطبیقبرمجةبصدد

إلىیصللكيالمستخدمبھاسیقومالتياالحتماالتعددنعرفالنحنحتماالقیمة،ھذه

فیھاالمستخدمیدخلمرةكلفيسؤالالنفسطرحیتوجبلذلكعندنا،المخزنةالقیمةنفس

.المخزنةللقیمةمخالفةقیمة

فإنالعباسیة،الدولةخلفاءأولاسمعنالمستخدمیسألبرنامجإنتاجبصددأننالنفترضأو

علىالسؤالطرحیعیدخاطئاالجوابكانوإنالبرنامجیتوقفصائباالجوابكان

المراتعددنعلمالنحنھذهحالتنافيحیح،الصالجوابعلىیحصلحینإلىالمستخدم

لألمرتكرارإجراءإلىبحاجةفنحنلذلكالصائب،بالجوابالمستخدمیجیبلكيالالزمة

.اإلجابةفيالمستخدمیخطىءمرةكلفيالسؤالیطبعالذي

ھذافينحنسنتناولصیغة،منأكثرتوجدالبرمجةلغاتفيمعینأمرتكرارإلجراء

التكراریةوالصیغةwhileما دامالشرطیةالتكراریةالصیغةوھماصیغتینأشھرءالجز

بأولالمتعلقاألخیرالمثالنفسعلىولنطبقھااألولىبالصیغةولبدأ،forألجل الحسابیة

.العباسیةالدولةخلفاء

:whileما دام: الشرطیةالتكراریةالصیغة

بتكرارفقممتحققاالشرطھدامادامأنھوتعني،ما دامبالكلمةمسبوقبشرطتبدأصیغةوھي

واالنتقالالتكراریةالبنیةمنالخروجیتمالشرطیتحققالوحینمابعده،تأتيالتياألوامر

.بعدھاماإلى
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:ما دامالكلمةباستخدامالتكراریةالبنیةصیغةھيوھذه

:إذنالشكلبھذاستكتبسیةالعباالدولةخلفاءأولتخمینخوارزمیة

البدایة
)*/الشرط/* (دامما

یليمانفذ//

داممانھایة
النھایة

البدایة
؛ولاأل_خلیفةال_اسمنصي

؛)"؟العباسیةالدولةفيخلیفةأولاسمھوما"(اكتب

؛)ولاأل_خلیفةال_اسم(اقرأ

)"أبو العباس السفاح"<>ولاأل_خلیفةال_اسم(دامما
؛)"! الصحیحةاإلجابةتسجللملألسف"(اكتب

داممانھایة
؛)".الصائبالجوابأدخلتقدل! ممتاز"(اكتب

النھایة

BEGIN
WHILE (Expression)

//Statements
END WHILE

END
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:ملحوظة

إذا كانالكلمةبأن: سأجیبكمباشرة،إذا كانالشرطیةالجملةنستخدمالولماذا: تتساءلقد

نفسستعیدالتكراریةالبنیةبینمابعدھا،ماإلىتنتقلثمواحدةلمرةالمدخلةالقیمةمعتتعامل

.تحققامالشرطداممااألمر

:forألجل: الحسابیةالتكراریةالصیغة

تساعدألنھاتطبیقاتنافيكثیراونحتاجھاالبرمجة،فيجدامھمةالحسابیةالتكراریةالصیغة

ذلوالكذبعزالصدقجملةطباعةنریدأننالوفتخیلنشاء،الذيبالعددمعینأمرتكرارعلى

أكید،وخضوعذلوالكذبعزالصدقملةالجمنسطرمنسیلزمناكممرةألفوخضوع

التكراریةفالبنیةلذلكللمبرمج،جداومرھقمتعبشيءوھذاسطر،ألفإلىسنحتاج

BEGIN

String First_Khalifa ;

WRITE( "؟العباسیةالدولةفيخلیفةأولاسمھوما" ) ;

READ(First_Khalifa) ;

WHILE First_Khalifa <> "السفاحالعباسأبو"

WRITE( ! "الصحیحةاإلجابةتسجللملألسف" ) ;

END WHILE

WRITE( ."بئالصاالجوابأدخلتلقد! متازم" )

END
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ثمونھایتھالتكراربدایةنحددأنیكفيبحیثجدا،رائعبشكلاألمرھذاعلیناتسھلالحسابیة

.حددناهالذيالرقميالمجالحسبإعادتھویتمواحدةمرةتكرارهالمراداألمرنكتب

:الشكلبھذاتكتبالحسابیةالتكراریةالبنیةصیغة

یبدأالحسابيالتكرارألنمرةألفالمذكورةالجملةطباعةسیتمأعالهالخوارزمیةتنفیذبعد

.بألفوینتھي1من

األرقامعجمیمعالرقمھذابجمعیقومثمرقما،یدخلأنالمستخدممنیطلبآخرمثالوھذا

بالعملیةالبرنامجیقومفسوف6الرقمالمستخدمأدخللومثالالنتیجة،ویطبعتسبقھ،التي

:التالیة

1+2+3+4+5+6 =21

البدایة
؛العدادرقمي

1000إلى1→العدادألجل
)"وخضوعذلوالكذبعزالصدق"(اكتب
ألجلنھایة

النھایة

BEGIN
Int Count ;

FOR Count ← 1 TO 1000
WRITE )"وخضوعذلوالكذبعزالصدق"( ;

END FOR
END
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المستخدم،سیدخلھاالتيالرقمیةالقیمةوھوالرقم: اسمھمارقمیینمتغیرینعنباإلعالنقمنا

بالرقموینتھي1الرقممنسیبدأبحیثالتكرارفيسنستخدمھالذيوھوالعداد: والمتغیر

قیمةإلىإلیھیصلالذيالرقمقیمةیضیفتكراركلوفيالمستخدم،طرفمنالمدخل

.المجموع: أسمیناهالذيالمتغیر

علىالقیمستوزعالتكرارعملیةفذلكعلىبناء،7الرقمبإدخالقامالمستخدمأنلنفترض

:التاليالجدولیعرضكماالمتغیرات

المجموعالعدادالرقم
711

البدایة
العداد؛، الرقمرقمي
؛0→المجموعرقمي

)"رقماأدخلفضلكمن"(اكتب
)الرقم(اقرأ

مالرقإلى1→العدادألجل
؛الرقم+ المجموع→المجموع

ألجلنھایة
)المجموع+": یساويالمجموع"(اكتب

النھایة

BEGIN
Int Number, Count ;
Int Sum ← 0 ;
WRITE )"رقماأدخلفضلكمن"( ;
READ(Number) ;
FOR Count ← 1 TO Number

Sum ← Sum + Number ;
END FOR
WRITE( ": یساويالمجموع" + Sum) ;

END
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721+2=3
733+3=6
746+4=10
7510+5=15
7615+6=21
7721+7=28

Arrays 

فيالقیمبتخزینلناتسمحكیفورأیناالمتغیرات،معنتعاملكناالسابقةالفقراتخالل

الواحدللمتغیریمكنوالواحدة،قیمةالحتواءمخصصغیرمتكلأنكذلكورأیناالذاكرة،

.واحدوقتفيقیمةمنأكثریستقبلأن

البرنامجھذایستقبلبحیثالطلبة،معدالتلحساببرنامجإنشاءنریدأنناافترضنالولذلك

: ليتقولقدالعام،المعدلبحسابیقومثمیدرسھا،التيالموادمنمادةكلفيالطالبنقطة

ثملدیناالموادعددحسبالمتغیراتمنمجموعةعناإلعالنخاللمنذلكعملبإمكاننا

مثالأردنالوألنھصائب،جوابكبأنلكسأقولالعام،المعدلحسابعملیةعلیھانجري

رقمیةمتغیراتعشرعننعلنسوفیدرسھا،موادعشرةفيمعینطالبمعدلحساب

:التالیةبالطریقةالطالب،نقاطالستقبال

؛10الرقم، 9الرقم، 8الرقم، 7قمالر، 6الرقم، 5الرقم، 4الرقم، 3الرقم، 2الرقم، 1الرقمرقمي

Int Num1, Num2, Num3, Num4, Num5, Num6, Num7, Num8, Num9, Num10;
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فيصعوبةسنجدألنناكثیرة،قیمتخزینإلىسنحتاجكناإذامجدیةلیستالطریقةھذهلكن

.وقراءتھالكودتتبعصعوبةعنناھیكالمتغیرات،أسماءاستحضار

نودحینمانستخدمھابحیث،Arraysالمصفوفاتمفھوموجدوغیرھاالمشاكلھذهلحل

ویرتكز مفھوم ،واحدمتغیرفيالبیاناتنوعلنفسیةالمنتمالقیمنممجموعةتخزین

:المصفوفات على ركیزتین أساسیتین ھما

وھي القیم المراد تخزینھا في عناصر المصفوفة، لو أخذنا مثال مصفوفة : Valueالقیمة 

لتخزین درجات الطالب في المواد فإن الدرجات ھي القیم، كل درجة عبارة عن قیمة سیتم

.تخزینھا في عنصر معین من عناصر مصفوفة المواد

وتبدأ بصفر وتنتھي برتبة آخر عنصر وھي رتبة العنصر داخل المصفوفة، : Indexالرتبة 

مثال لو أردنا تخزین الدرجات في مصفوفة المواد فإن التمثیل الفعلي سیكون ناقص واحد، 

:بالشكل التالي
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، ھذا النوع Indexر المصفوفة من خالل رتبتھ نستطیع الوصول إلى أي عنصر من عناص

one-dimensionalمن المصفوفات الذي نتحدث عنھ یسمى المصفوفات األحادیة البعد

arrayألنھا تحتوي على بعد واحد یضم العناصر بشكل خطي كما یعرض الشكل أعاله.

:اإلعالن عن مصفوفة أحادیة

:دیة البعدأمثلة على إعالن المصفوفات أحا

البدایة
مصفوفة من دون تحدید عدد العناصر//
؛[]األولى_المصفوفة_اسمالمصفوفة_نوع

عناصر7مصفوفة مكونة من //
؛[7]الثانیة _المصفوفة_اسمالمصفوفة_نوع

النھایة

BEGIN
مصفوفة من دون تحدید عدد العناصر//
Data_Type ArrayName[] ;

// عناصر7مصفوفة مكونة من 
Data_Type ArrayName[7] ;

END

البدایة
مصفوفة من دون تحدید عدد العناصر//

؛[]الطالب_درجات_مصفوفةرقمي

عناصر7مصفوفة مكونة من //
؛[7]الطالب _درجات_مصفوفةرقمي

النھایة
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:المصفوفاتاستخدامیةكیفعلىعمليلامث

BEGIN
مصفوفة من دون تحدید عدد العناصر//
Int MarksArray[] ;

// عناصر7مصفوفة مكونة من 
Int MarksArray[7] ;

END

البدایة
لتخزین أیام األسبوععناصر7مصفوفة مكونة من //

؛[7]األسبوع _أیام_مصفوفةنصي

متغیر من نوع رقمي للقیام بعملیة تكرار تذھب من أول عنصر إلى آخر عنصر في المصفوفة//
؛العدادرقمي

Indexلقیم في عناصر المصفوفة حسب الرتبة تخزین ا//
؛"األحد"→[0]األسبوع _أیام_مصفوفة
؛"اإلثنین"→[1]األسبوع _أیام_مصفوفة
؛"الثالثاء"→[2]األسبوع _أیام_مصفوفة
؛"األربعاء"→[3]األسبوع _أیام_مصفوفة
؛"الخمیس"→[4]األسبوع _أیام_مصفوفة
؛"الجمعة"→[5]األسبوع _أیام_مصفوفة
؛"السبت"→[6]األسبوع _أیام_مصفوفة

عرض كل عناصر المصفوفة//
6إلى0→العدادألجل

؛)]العداد[األسبوع _أیام_مصفوفة+": اسم الیوم"(اكتب
ألجلنھایة

النھایة



85

 

البعدثنائیةتكونقدبعد،منأكثرمنتتكونمصفوفاتھياألبعادمتعددةالمصفوفات

النوعھذاأنعلماالحاجة،حسبذلكمنأكثرأوالبعدثالثیةأو) وأسطرأعمدةعنعبارة(

برمجةفيالتعمقفيرغبتناحالةفيإالنحتاجھوالجدااالستخدامنادرالمصفوفاتمن

...التصمیمبرامجأواأللعاب

BEGIN
// لتخزین أیام األسبوععناصر7مصفوفة مكونة من 
String WeekArray[7] ;

// ر من نوع رقمي للقیام بعملیة تكرار تذھب من أول عنصر إلى آخر عنصر في المصفوفةمتغی
Int Count ;
تخزین القیم في عناصر المصفوفة حسب الرتبة //
WeekArray[0] ← " Sunday";
WeekArray[1] ← " Monday";
WeekArray[2] ← " Tuesday";
WeekArray[3] ← " Wednesday";
WeekArray[4] ← " Thursday";
WeekArray[5] ← " Friday";
WeekArray[6] ← " Saturday";
عرض كل عناصر المصفوفة//
For Count ← 0 TO 6

WRITE("The Day Name Is: "+ WeekArray[Count]);
END FOR

END
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من نوع رقمي two-dimensional arrayثنائیةمصفوفةعناإلعالنعنمثالیليفیما

:Rowsأسطر أربعةوColumnsأعمدة خمسةمنتتكون

فة أعاله عبارة عن مصفوفة رقمیة ثنائیة البعد تتكون من أربعة أسطر وخمسة المصفو

:أعمدة، إذا أردنا تمثیلھا ریاضیا فھي بمثابة جدول بالشكل التالي

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)
(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)
(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)
(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

أولألعمدةبالنسبةسواءصفرمنیبدأIndexالعناصرترتیبأنإلىانتبھ: ملحوظة

عناصروعددواحد،ناقصالمصفوفةفيعنصرآخربرتبةدائماوینتھياألسطر،

عناصرفعددأعالهحالتنافياألسطر،عددفياألعمدةعددیساويالبعھالثنائیةالمصفوفة

.العناصرقیمالحتواءخانةعشرونھوأسطروأربعةمدةأعخمسةمنمكونةمصفوفة

Int Two_Dimensional_Array[4,5];

؛[5,4]ثنائیة _مصفوفةرقمي
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عناصرھاوتعبئةالبعدالثنائیةالمصفوفاتعناإلعالنكیفیةیوضحبرمجيمثالفیما یلي

:بالقیم

البدایة
مصفوفة مكونة من عمودین وثالثة أسطر//

؛[2,3]ثنائیة _مصفوفةرقمي

متغیر من نوع رقمي للقیام بعملیة تكرار تذھب من أول عنصر إلى آخر عنصر في المصفوفة//
؛األسطر_األعمدة، عداد_عدادرقمي

Indexتخزین القیم في عناصر المصفوفة حسب الرتبة //
؛18→[0,0]ثنائیة _مصفوفة
؛14→[0,1]ثنائیة _مصفوفة
؛16→[0,2]ثنائیة _مصفوفة

؛11→[1,0]ثنائیة _مصفوفة
؛19→[1,1]ثنائیة _مصفوفة
؛20→[1,2]ثنائیة _مصفوفة

عرض كل عناصر المصفوفة//
2إلى0→طراألس_عدادألجل

1إلى0→األعمدة_عدادألجل
؛)]األعمدة_عداد، األسطر_عداد[ثنائیة_مصفوفة+: "قیمة العنصر ھي"(اكتب

ألجلنھایة
ألجلنھایة

النھایة
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Copying Arrays
مصفوفةمنعناصرمحتوىبنسخخاصةMethodsوظائفالبرمجةلغاتبعضتوفر

وسينیت،دوتبسیكالفیجوال(نیتالدوتلغاتفينجدفمثالأخرى،مصفوفةإلى

فيكذلكأخرى،مصفوفةإلىمصفوفةمحتوىبنسختقوم،Cloneتسمىوظیفة)  شارب

.الدوربھذاتقومCloneاالسمبنفسدالةتوجدالجافالغة

BEGIN
مصفوفة مكونة من عمودین وثالثة أسطر//
Int Two_Dimensional_Array[3,2];

// رار تذھب من أول عنصر إلى آخر عنصر في المصفوفةمتغیر من نوع رقمي للقیام بعملیة تك
Int Count_Rows, Count_Columns ;

تخزین القیم في عناصر المصفوفة حسب الرتبة //
Two_Dimensional_Array[0,0] ← 18 ;

Two_Dimensional_Array[0,1] ← 14 ;

Two_Dimensional_Array[0,2] ← 16 ;

Two_Dimensional_Array[1,0] ← 11 ;

Two_Dimensional_Array[1,1] ← 19 ;

Two_Dimensional_Array[1,2] ← 20 ;

عرض كل عناصر المصفوفة//
For Count_Columns ← 0 TO 2

For Count_Rows ← 0 TO 1
WRITE("The Element Is: "+
Two_Dimensional_Array[Count_Columns, Count_Rows]);

END FOR
END FOR

END
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ینقلبسیطتكراربواسطةالمصفوفةمحتوىبنسخوالقیامالدالةھذهعناالستغناءبإمكاننا

:التالیةالخوارزمیةلناتعرضكماالمستھدفةالمصفوفةإلىاألصلیةالمصفوفةعناصر

البدایة
اإلعالن عن المصفوفتین األصلیة والھدف//

؛[5]المصدر _رقمیة_مصفوفةرقمي
؛[5]ھدفال_رقمیة_مصفوفةرقمي
؛عدادرقمي

تخزین القیم في عناصر المصفوفة حسب الرتبة //
؛100→[0]المصدر _رقمیة_مصفوفة
؛760→[1]المصدر _رقمیة_مصفوفة
؛324→[2]المصدر _رقمیة_مصفوفة
؛109→[3]المصدر _رقمیة_مصفوفة
؛221→[4]المصدر _رقمیة_مصفوفة

المصدر إلى المصفوفة الھدفعناصر المصفوفةنسخ//
4إلى0→عدادألجل

]عداد[المصدر_رقمیة_مصفوفة→]عداد[ھدفال_رقمیة_مصفوفة
ألجلنھایة

النھایة
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BEGIN
// والھدفاإلعالن عن المصفوفتین األصلیة 
Int SourceNumericArray[5];
Int TargetNumericArray[5];

متغیر من نوع رقمي للقیام بعملیة تكرار تذھب من أول عنصر إلى آخر عنصر في المصفوفة//
Int Count;

تخزین القیم في عناصر المصفوفة حسب الرتبة //
SourceNumericArray[0] ← 100 ;

SourceNumericArray[1] ← 760 ;

SourceNumericArray[2] ← 324 ;

SourceNumericArray[3] ← 109 ;

SourceNumericArray[4] ← 221 ;

عرض كل عناصر المصفوفة//
For Count ← 0 TO 4

TargetNumericArray[Count] ← SourceNumericArray[Count];
END FOR

END
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الخاتمة

البحر الشاسع لدخول الخوارزمیات من بابھا "كتاب من تم بفضل اهللا وعونھ االنتھاء 

على أمل أن أكون قد وفقت في شرح وتبسیط أسس التفكیر البرمجي، وتجدر "الواسع

.اإلشارة إلى أن ھذا الكتاب ماھو إال باب لدخول عالم البرمجة وتلیھ خطوات عملیة أخرى

لبرمجة، كما یمكنك أیضا أن یمكنك تحمیل باقي كتب السلسلة وغیرھا لكي تتضلع أكثر في ا

.تشترك في القناة على الیوتیوب لتستفید من المحتوى المعرفي المرئي

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فإن وجدتم في طیات ھذا الكتاب أخطاء لغویة أو تقنیة أو لدیكم 

مالحظات واقتراحات لتحسین السلسلة فال تترددوا بمراسلتنا عبر العناوین االلكترونیة 

:تالیةال

mobarmijoun@gmail.com

how2progspace@gmail.com

:وكذلك زیارتنا على موقع أكادیمیة المبرمجین العرب

www.mobarmjoun.com

:نا عبر قناتنا على الیوتیوب وصفختنا على الفیسبوكومتابعت

www.youtube.com/EssaadaniTV

www.facebook.com/EssaadaniPage

mailto:mobarmijoun@gmail.com
mailto:how2progspace@gmail.com
http://www.mobarmjoun.com/
http://www.youtube.com/EssaadaniTV
http://www.facebook.com/EssaadaniPage



