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 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقية البوابات محاكاة انتاج مشروع

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 مقدمة الكتاب
 

نولوجيا تكشاملة للعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع تعكس دور  رؤيةالكتاب هذا يعرض      

الحياة وتنمية المجتمع، وذلك من خالل  يمختلف مناح يف ومستحدثاتها واالتصاالتالمعلومات 

 HTMLتدريب الطالب على مهارة تنفيذ بعض المشاريع البرمجية المعتمدة على لغة الترميز 

 . Expression Webوتطبيقات جاهزة مثل  VB.NET & PHPولغات البرمجة 

وتلك المشاريع تساعد الطالب على ممارسة العديد من المهارات التكنولوجية والسلوكيات الواعية 

 ة.اإليجابية المتعدد م، باإلضافة إلى تنمية اتجاهاتهواالتصاالتباستخدام تكنولوجيا المعلومات 

العددية بصورة  النظموتتناول الوحدة األولى من الكتاب تنفيذ مشروع تحويل عدد بين 

العددية كخلفية معرفية أساسية للمشروع، يليها  للنظمبرمجية، وتتضمن الوحدة شرًحا مبسًطا 

وما يندرج تحتها من مهارات تتطلب ، تمثل مراحل تنفيذ المشروع التيعرض موضوعات الوحدة 

 تدريب الطالب عليها.

إللكترونية  ااألساسية للدوائر  اللبنةتعتبر  يالتكما تتناول الوحدة الثانية البوابات المنطقية 

 وكيفية أدائها من خالل إنتاج ة،لكترونيجهزة اإلواألاألساسية للكمبيوتر بنية وتمثل ال المتكاملة

مشروعات تطبيقية تحاكي ذلك، مع عرض بعض التطبيقات الحياتية لتوظيف فكرة البوابات 

قضايا أو الصيغ الرياضية التي يمكن القرارات الحياتية بمثابة مجموعة من ال باعتبار، المنطقية

يعتبر أسلوب حياة ونمط تفكير مما يساعد في  تقييمها والحكم عليها بالصواب أو الخطأ وهو ما

ما يَعُد مدًخال في غاية األهمية لتأهيلك عزيزي الطالب وهو  اتخاذ القرارات الحياتية بطريقة علمية،

 . متخصصة في هذا المجاللحياتك المستقبلية، والتأهل نحو الدراسة ال

 التوفيق،وهللا ولى 

 فريق العمل        
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 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقية البوابات محاكاة انتاج مشروع

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المحتويات جدول
 

   

 الموضوعات
 رقم

 الصفحة

 . Logic Gates منطقيةال البوابات لمحاكاة انتاج مشروع  :الثانيةالوحدة 

 .................................................   AND المنطقية البوابةاألول: الموضوع 

 لغة باستخدام   ANDمشروع محاكاة البوابة المنطقية  إنتاجالثاني: الموضوع 

VB.NET  .................................................................................. 
 

 ..PHP لغة باستخدام Andمحاكاه البوابة المنطقية ع الثالث: انتاج مشروع الموضو

 ...................................................OR  المنطقيةبوابة ال :الرابعالموضوع 

 لغة باستخدام إنتاج مشروع محاكاة البوابة المنطقية  :الخامسالموضوع 

VB.NET  .................................................................................. 

 PHPلغة باستخدام  ORإنتاج مشروع محاكاة البوابة المنطقية  :السادسالموضوع 

 ................................................ NOTالبوابة المنطقية  :السابعالموضوع 

 لغة باستخدام NOTإنتاج مشروع محاكاة البوابة المنطقية  :الثامنالموضوع 

VB.NET  .................................................................................. 

 PHPلغة استخدام ب NOTإنتاج مشروع محاكاة البوابة المنطقية  :التاسعالموضوع 

 ............. توظيف البوابات المنطقية في اتخاذ القرارات الحياتية :العاشرالموضوع 
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 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقية البوابات محاكاة انتاج مشروع

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 العام: الثانويأهداف كتاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للصف الثالث 

  وجيا المعلومات وتكنول نظم الكمبيوترلبنية  والعمليات األساسيةتعرف بعض المفاهيم
 .تصاالتالوا
 ة ( المتعلقجتماعيةالوا)اإلنسانية واألخالقية  الفكري جوانب األمن  بعض مراعاة

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. باستخدام
 أدوات اإلنتاج التكنولوجية استخدام (Visual Basic.Net & PHP…. ) في دعم

 .التعلموتطوير 
 باستخدام العمليات والبرامج واألدوات  عية نسبًياا بدإأعمال ومشروعات  انتاج

 التكنولوجية.
 ادل المحتوى وتب التكنولوجية في التواصل والتفاعل والتعاون  تصالالاف أدوات يوظت

 مع اآلخرين لدعم التعلم. والرؤى 
 د تقارير ها وا عدايميولوجية في معالجة البيانات وتقالتكن والمصادر األدوات استخدام

 بالنتائج.
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 الوحدة الثانية
 Logic Gates منطقيةال البوابات لمحاكاة اتانتاج مشروع

 

 فى نهاية الوحدة يستطيع المتعلم أن :

، برمجة ) لغات يتعرف بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية ذات الصلة بالكمبيوتر -1
 (AND – OR - NOT بات المنطقيةاالبو 

 .(AND&OR&NOTبات المنطقية) المحاكاة البو  قترح مشروعات بسيطةي -2
 تطوير و  تصااااالت في بناح محتوى تعلم يوظف  تطبيقات  تكنولوجيا المعلومات واإل -3

  مهام .    
 .في تنفيذ مهام  VB.Net & PHPيمارس مهارات البرمجة  -4
 حترام حقوق الملكياااااة الفكرياااااة عناااااد التعاااااامااااال مع اأخالقياااااات وسااااااااااااااالوكياااااات  يتبع -5

 المعلومات واألجهزة والشبكات وخدمات وتطبيقات الويب.     
 .في تعلم يوظف بيئات التعلم التفاعلية  -6
 التعليمية والحياتية.  مشكالتبعض حل البوابات المنطقية في يوظف  -7
 اركة  بحثية وتعليمية بالمشاااااااااأداح مهام المعلومات /البيانات اإللكترونية في  يساااااااااتخدم -8

 مع زمالئ .    
 يوظف األدوات والمصادر التكنولوجية في دعم اتخاذ القرارات الحياتية. -9
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 Logic Gatesالبوابات المنطقية 

 مقدمة
بة  عزيزي مشررررررراوج بانامل لتدويي عدد بي  الن    بعد تنفيذالطالب والطال

قية بعض البوابات المنطبامجيات لمداكاة نفيذ عدة مشرررررراايج  نتا  العددية، نبدأ معًا ت

Logic Gates  ًسا سا وهو ما يتطلب المامك ببعض المفاهي  والمعااف التى تعتبا ا

 معافيًا لها.

 تتنررراوي الودررردة مفهو  البوابرررات المنطقيرررة والررردواوا المنطقيرررة وأنواعهرررا،  

 ديرراتنررا اليوميررة، وكيفيررة انترراجهررا.ومررا يتعلب بهررا م  تطبيقررات واسرررررررت رردامررات ف  

دوا البوابرات المنطقيرة ف  ات راذ العرديرد م  القاااات، الموضررررررروعرات  هرذ وتعكس 

ح قواعد التفكيا الصردي، ويشريا مفهو  ممنطبم للى و اصرة القاااات الدياتية اليومية

 .الاياضيةأثناء الدك  على صواب أو  طأ القضايا أو الصيغ  انتبعه الت 

با   فة للى هذا  ية  أ ضررررررررا جامع لدااسررررررررة ال مدً ال ل ُعد  ية تَ بات المنطق البوا

 .المت صصة ف  هذا المجاي
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

         ف باآلتي: ي                                          وقبل تناول موضوعات هذه الوحدة البد من التعر

داء أتعتمد فكرة عمل الكثير من األجهزة اإللكترونية على استتتتتتتتتخدام الدواقر المنطقية في 
 تنفيذها بصورة متكررة وبدقة وسرعة عالية جًدا. العمليات األساسية التي يتم

 

 Logic Circuitالدائرة المنطقية  

لدواوا المنطقية  تتكو   ،ليها البوابات المنطقيةععدد م  المكونات يطلب  م ا

 Inputلكتاونية بسيطة لها د ي ل داواةعبااة ع     (Logic Gate )                   والبوابة المنطقية

 .وادد فقط Output ا  ولها أو أكثا وادد 

مك  وبذلك ي ،توافا شرررراوط معينة ف  المد الت تتوقف قيمة ال ا  على وبناءً 

 اعتبااها تنفذ عملية منطقية.

ميمها دسرررب تصررر تهات تلف و يف التى يوجد العديد م  أنواج البوابات المنطقية

 أشها هذ  البوابات المنطقية:وم  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

AND OR NOT NAND NOR XOR XNOR 

 

بات الثالث وتعتبا بات األ AND، OR، NOT البوا ية للبوا نواج األسرررررررراسررررررر

 األ اى.تصمي  العديد م  أنواج البوابات الت  تست د  بدواها ف  والمنطقية 

 

              
XOR 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

 
 
 
 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن:    رج                      في نهاية الموضوع ي        ً          ى أن يكون المتعلم قادر                        

 .ANDيشرح البوابة المنطقية  -

 .ANDيناقش مع زمالءه رمز بوابة التوافق  -

 .تأثير حالة مفتاحي الدخل علي الخرج الحتماالتيصمم جدول  -

 .ANDللبوابة  Truth Tableيشرح جدول الحقيقة  -

 

 

 

 

 

 

  AND املنطقية البوابة
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 ANDالبوابة المنطقية 
 واحد (output) أو أكثر وخرج( inputs)وهي بوابة لها دخلين ، يطلق عليها بوابة التوافق

حيث يمثل كل  ،التوالي علىموصلين  (A,Bو أكثر )أا بمفتاحين كهربيً  ANDل بوابة تمث  فقط، و 
، وبذلك يمثل المفتاحان اثنين من المتغيرات (ANDمن مدخالت البوابة المنطقية ) المفتاح منهما دخً 

كما هو موضح  output خرجال( Lيمثل المصباح )(، بينما Two Binary Variablesالثنائية )
 بالرسم التالي:

 

 (AND)الرسم المكافئ لبوابة التوافق 

 

ادرس الرسم السابق، صفه، حاول استنتاج العالقة بين مكوناته، ثم ناقش ما 

 .توصلت إليه مع زمالئك ومعلمك
 

 اآلتي:استنتاج  من الرسم السابق يمكننا
 ( بالنظام الثنائي1يمثل دخل قيمت  )يتم إغالق الدائرة، مما  المفتاحين معاً توصيل ب.  
 ( بالنظام الثنائي0يمثل دخل قيمت  )يتم "فتح الدائرة" ، وبذلك مفتاح أي فصل ب ،

 (.0يساوي ) Openبمعنى أن قيمة أي مفتاح يؤدى إلى فتح الدائرة  
 (1)يساوي عني أن الخرج يح اضالم   احبصالم. 
 (0)ساوي تالخرج  قيمة أنعني يضاح م  الغير  احبصالم. 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ناقش زمالئك ومعلمك فيما توصلت إليه وطابقه مع الجدول التالى:

A B L 

Off Off غير ُمضاء 

Off On غير ُمضاء 

On Off غير ُمضاء 

On On ُمضاء 

 الكهربي حالة المصباح على تأثير حالة المفتاحين احتماالت( 1جدول )  

  

             والسؤال اآلن:              

 ( Lالكهربي ) في حالة المصباح (A,B) نيالمفتاححالة ما هي احتماالت تأثير 

 

 

 ( 1) تدريب
 "AND الدائرة الكهربية المكافئة لبوابة التوافق "

 ( 5صفحة ) والتدريبات بكتاب األنشطة
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 AND                 البوابة المنطقية     رمز 

ث   صرررف  اداس الامز، الد ي. ثناوية ANDلبوابة المنطقية يمثي ا التال الامز  

 .زمالوك ومعلمك ناقش
 

 

 ثنائية الدخل ANDرمز بوابة 

         يتضح أن:  AND                     رمز البوابة المنطقية         بدراسة

 A, B     للى د ي البوابة  : يشياAND بينما يشيا ،L .للى  ا  البوابة 

     قي  جميج ادتماالت الد ي ديث  يشررررمي ،للامزبوابة بالجهة اليسرررراى الد ي

(، بينما ي ها ال ا  بالجهة اليمنى بالن ا  0,1يُعبا ع  الد ي بأعداد ثناوية )

 الثناو  أيًضا.

                        عدد التشكيالت )االحتماالت(

لكي بوابة منطقية عدد م  التشررررررركيالت أو االدتماالت يدسرررررررب بمعلومية عدد  

الد ي للبوابة المنطقية بالقانو  التال :   
n

N = 2 

( للى أسررراس الن ا  الثناو  2تشررريا للى عدد التشررركيالت، بينما يشررريا الاق  ) N حيث:

 فتشيا للى عدد د ي البوابة. n(، أما 0,1الذي نست دم  كقيمة لد ي البوابة )

 ثناوية الد ي ،عدد التشكيالت ال اص بها هو: ANDبوابة  فمًثال:

N = 2
2

 = 4 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

فإ  عدد التشكيالت أو االدتماالت ال اص بها هو:   الد ي ثالثية AND بوابة كانت لذا

= 8 
3

N = 2 

 وبنفس الطايقة يمكنك دساب عدد التشكيالت أو االدتماالت ألي بوابة منطقية.   

 Truth Table             جدول الحقيقة 

ي  العالقة ب فى ضررروء ، وذلك  تفسررريا سرررلوك البوابة المنطقيةفيسررراعد  جدوي

 الناتل منها. ا  الد ي البوابة المنطقية و

ف  دالة اتفاق ، وذلك (1)فقط وادد  ا  بها يوجد  (AND)البوابة المنطقية  

لد لم   كالً  مة  ى  عليا  ا ن  البد م  تدقب شررررررراطا  معً أوهذا يعن   ،(1)نفس القي

تالد   ، وهو ما (1)قيمة ب  ا  ىندصرررررري عل ىدت، وذلك )فى البوابة ثناوية الد ي(

عند ديث أُضرررررررئ المصررررررربا  فقط  ANDالتمثيي الكهاب  المكافئ لبوابة التوافب  ف 

ً  (A,B) المفتادي  توصيي  .(On)وأصبحا في حالة  معا

ثناوية الد ي ،  ANDالدقيقة للبوابة المنطقية  اسررتنتا  جدويومما سرربب يمكننا  

 كما يل : (0,1) ديث يعبّا ع  الد ي بقيمة ثناوية

 

 ثنائية الدخل ANDجدول الحقيقة للبوابة المنطقية 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                         ُ        من جدول الحقيقة السابق ياُلحظ أن: 

  ف  البوابة المنطقية  (1) يمثي شاط، وبالتال  تدقب الشاطي بإعتباا أي د ي

AND. يؤدي للى الدصوي على ال ا ، 

  ال ا  ف  بوابةAND ( =1 فقط عندما يكو  جميج الد ي مساٍو للقيمة )(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 AND                                  الصيغة البولينية للبوابة المنطقية 

م صيغة للمنطب الامزي والذي Boolean Algebraيعتبا الجبا البولين  م 

 يررررة، والرررعررربررررااة الررربرررولررريرررنررريررررة قررريررربررريررر  كررريرررف ترررعرررمرررري الررربررروابررررات الرررمرررنرررطررر

م طايقة م تصررراة لتوضررريح ماذا يددث ف  أي داواة Boolean Expressionم

 بصيغتي :ويعبا عنها ذات د لي   ANDالعبااة البولينية التالية تمثي بوابة ، ومنطقية

Y = A . B           أو     Y = AB 

 "Logical Multiplicationوهو ما يسمى الضرب المنطقي "

 .B AND Aيساوي  Yالخرج        وتنطق:

  

 

 ( 2) تدريب
 المنطقية ةبالبوا output خرج( احتماالت) تشكيالت

AND لحقيقةا دولوج  

 ( 6صفحة ) والتدريبات بكتاب األنشطة
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 :التالي الجدول في سبق ما تلخيص ويمكن

 ANDالتمثيل على بوابة  بيان

 AND اسم البوابة

 الررررمرررز الرررمرررنرررطرررقررري

 للبوابة -القياسي-
 

 عدد التشكيالت

دساب عدد التشكيالت أو االدتماالت المكو  يت  

نو  بالقاثناوية الد ي لجدوي الدقيقة ال اص بالبوابة 

التال :  
n

N = 2
 

N = 2
2

 = 4 

 جدول الحقيقة

 

 وابةللبالصيغة البولينية 
Y = A . B      أو     Y  = AB 

 ذات د لي . ANDتعبيا ع  الصيغة البولينية لبوابة 

 

 AND( ملخص بوابة 2جدول )

 



   
   

 

15   

 

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن:    رج                      في نهاية الموضوع ي   ً          ى أن يكون المتعلم قادر                        

التطبيق  باستتتتتتتتتتخدام ANDيحدد مراحل انتاج مشتتتتتتتتتروا محاكاة البوابة المنطقية  .1
Visual Studio.NET. 

 .ANDيصمم نافذة واجهة مشروا محاكاة البوابة المنطقية  .2
ا موضتتحً  إلنشتتاء نافذة واجهة المشتتروا Visual Studio.NETيستتتخدم التطبيق  .3

 .Controlsعليها عناصر التحكم 
 .ANDمشروا محاكاة البوابة المنطقية  فيالمستخدم البرمجة كود يفسر  .4
 الكود في تنفيذ المشروا. يوظف عملًيا .5

 

 

 

 

 

 

 AND املنطقية البوابة حمااكة مرشوعانتاج 

 VB.NETابس تخدام لغة 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 الهدف من املرشوع

  .ANDإنتاج برنامج يحاكي البوابة المنطقية    

نتاج املرشوع                      متطلبات ا 

 السابق. موضوع، وهو ما تم دراسته في ال ANDالخلفية العلمية بالبوابة المنطقية  .1

مما  تفادةاالسإنتاج المشروع، ويمكنك في تحديد لغة البرمجة التي تستطيع استخدامها  .2

لغة و Visual Basic .NETفي لغة ومهاراتك وتوظيف خبرتك سبق دراسته 

PHP. 

 املرشوع تنفيذ اجراءات

، "GUI "Graphic User Interfaceتصميم واجهة تعامل المستخدم مع المشروع  .1

 نتاج المشروع بصورة مناسبة.إلوتحديد عناصر التحكم المناسبة لكل استخدام 

 ضبط خصائص عناصر التحكم في ضوء االحتياجات الضرورية إلنتاج المشروع. .2

 كتابة كود البرمجة. .3

 انتاج املرشوع مراحل

 

 ال: مرحةل التصممي     أ و  

 رجد، وتا علي رغبتكبناء  تستطيع عزيزي الطالب تصميم نافذة واجهة المشروع  

تاح ( مففصل/  توصيل)عملية لتحقيق هدفك في محاكاة  Controlsالتحكم عناصر عليها 

 تشغيل مصباح كهربي.
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

الشكل التالي مقترح بتصميم نافذة النموذج وما بها من عناصر التحكم الالزمة   
 إلنتاج المشروا.

 

 Controlsبدراسة مفردات وعناصر الشكل السابق يمكنك استنتاج عناصر التحكم      

 الجدول التالي:                                              افذة النموذج والغرض من كل  منها، وهى موضحة فى على ن

 الغرض منها أداة التحكم

 Form1نافذة النموذج 

األساسي الذي نضع عليه   objectالكائن 

جميع عناصر التحكم المستخدمة في واجهة 

  المستخدم.

 Button1أداة زر أمر 
في تنفيذ كود معين  يستخدم objectكائن 

 .Clickعند النقر عليه 

 Button2أداة زر أمر 
في تنفيذ كود آخر  يستخدم objectكائن 

 .Clickعند النقر عليه 

 PictureBox1أداة مربع الصورة 
 في إظهار صورة. يستخدم objectكائن 

 المصباح )مضاء/غير مضاء(

 PictureBox2أداة مربع الصورة 
الدائرة كائن يستخدم في إظهار صورة 

 الكهربية.
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

 

 

 

 ىف املرشوع Controls                                               اثني ا: مرحةل تنفيذ التصممي وضبط خصائص عنارص التحمك 

الالزمة إلنتاج مشروا "محاكاة تشغيل  Controlsم تستطيع البدء في إدراج عناصر التحك 
دراج عناصر التحكم Visual Studio.NET" وذلك بفتح تطبيق ANDالبوابة المنطقية  ، وا 

Controls استعدادًا لكتابة الكود الالزم لتوظيفهاعلي نافذة النموذج وضبط خصاقصها ،. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1) نشاط

 يقتطب باستخدام المستخدم واجهة نافذة تصميم تنفيذ)

Visual Studio.NET) 

 (8) صفحة والتدريبات األنشطة كتاب

 (3:1ا جااءات م  )

 ( 1) بتدري
 (روعاستخدام المش واجهة نافذة تصميم)

  .(7)ص والتدريبات األنشطة
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                            اثلث ا: مرحةل كتابة كود الربجمة

لمشروا امالقك اقتراح النتاقج المحتملة لتنفيذ كود ز قبل البدء في كتابة كود المشروا حاول مع و   
 حسب حالة المصباح )الخرج(، وهى عبارة عن أربع احتماالت نعرضها في الجدول التالي:

  

 Offحالة المفتاح األول:  -

 Offحالة المفتاح الثاني:  -

 .غير ُمضاءصورة المصباح:  -

 Onحالة المفتاح األول:  -

 Onحالة المفتاح الثاني:  -

 .ُمضاءصورة المصباح:  -

  

 Offحالة المفتاح األول:  -

 Onحالة المفتاح الثاني:  -

 .غير ُمضاءصورة المصباح:  -

 Onحالة المفتاح األول:  -

 Offحالة المفتاح الثاني:  -

 .غير ُمضاءصورة المصباح:  -
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 مالحظات:

                      آ  تتلخص فكرة الكود يف ال يت:

 )أو أكثر( مسقول عن تنفيذ الكود، عند وقوا حدث معين على الكاقن،  objectتحديد كاقن   
 التالية: objectsوفي المشروا يمكن كتابة كود في الكاقنات 

  كائن      object   النموذج في حدث التحميل                       Form1_Load:    

  Picture Box1 في االداة ُمضاءالغير إلظهار صورة المصباح  -
  Picture Box2 في االداة الدائرة الكهربيةإلظهار صورة  -
 (offوإظهار المفتاحين في وضع ) -

 

   كائن      object   زر األمر        Button1:  

يختبر الكود حالة المفتاح ويقوم بتغييرها  Clickعند الضغط عليه  -
 .(off - onبين )

ختبار وضعععع المفتاح األول والثاني وتغيير صعععورة المصعععباح ثم ا -
 في الحالة الصحيحة المناسبة لوضع مفتاحي التشغيل.

 

   كائن      object   زر األمر        Button2:  

يختبر الكود حالة المفتاح ويقوم بتغييرها  Clickعند الضغط عليه  -
  .(off - onبين )

وتغيير صعععورة المصعععباح ختبار وضعععع المفتاح األول والثاني ثم ا -
 في الحالة الصحيحة المناسبة لوضع مفتاحي التشغيل.

 
 

 

 

  

" تتغير حالة المفتاح بينOn" و "Offعليه " بالضغط Click . 

ير مصباح غ واآلخرصورتين في ملفين مختلفين للمصباح أحدهما مصباح مضاء  ايجاد

 بناءً على تعليمات كود البرمجة. .PictureBox1ُمضاء، يُعرض في نفس مكان األداة 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 إما: كتابة الكود الخاص بكل كائن من الكائنات الثالثة السابقة، وذلك  (1)

  .بكود من إعدادك 

    أو               

 لك المهمةاإلنترنت عن كود يقوم  بالبحث عبر له أو تطويره في ضعععععععوء  بت عدي مع ت
 متطلبات مشروعك.

   أو              

 دالة جاهزة توفرها لغة البرمجة التي تستخدمها.  باستخدام 

"، سنقوم بدراسة وتفسير الكود المستخدم من ANDفي مشروع "محاكاة تشغيل البوابة المنطقية  
 "خالل كود خاص بالكتاب، يظهر أثر تشااغيل  على حالة المصااباح سااواح "م ضاااح" أو "غير م ضاااح

 على مفتاحي التشغيل. Click" بعد الضغط Off" أو "Onتشغيل إن كان "وضع مفتاحي ال حسب

                   مه إلى ثالثة أجزاء ي   تقسةةة    تم      والذي     ،       التالى                                 عزيزي الطالب دراسةةةة وتفسةةةير الكود        ويمكنك
  :            ليسهل دراسته

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

Me. PictureBox2.Image = Image.FromFile("andcircuit.jpg") 

        Me.Button1.Text = "Off" 

        Me.Button2.Text = "Off" 

         End Sub 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Me.Button1.Text = "Off" Then 

            Me.Button1.Text = "On" 

            If Me.Button2.Text = "On" Then  

 Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

            End If 

        Else 

            Me.Button1.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        End If 

    End Sub 

 

الجزء 

 األول

الجزء 

 الثاني
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        If Me.Button2.Text = "Off" Then 

            Me.Button2.Text = "On" 

            If Me.Button1.Text = "On" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

            End If 

        Else 

            Me.Button2.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        End If 

    End Sub 

  

الجزء 

 الثالث
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

           تفسري الكود

                                      "ضبط الوضع االفتراضي للدائرة الكهربية"   :          الجزء األول

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

         Me. PictureBox2.Image = Image.FromFile("andcircuit.jpg") 

        Me.Button1.Text = "Off" 

        Me.Button2.Text = "Off" 

    End Sub 

  الغرض منه:

عند تحميل نافذة ه ، ليتم تنفيذLoadفي الحدث  Form1سناد كود البرمجة للكاقن ا
 النموذج، حيث:

 " ت خصص صورة المصباح غير الم ضاح من الملفoff.jpg لمربع الصورة األول "
PictureBox1.Image. 

  الملف ت خصص صورة الدائرة الكهربائية من“circuit.jpg”  لمربع الصورة الثاني
PictureBox2.Image. 

  اظهار المفتاحينButton1 وButton2 وضع  فيOff. 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 :الحظ أن

 

 

 

 

 

                                          الجزء الثاني "احتماالت تشغيل المفتاح األول"

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Me.Button1.Text = "Off" Then 

            Me.Button1.Text = "On" 

            If Me.Button2.Text = "On" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

            End If 

        Else            "جواب عدم تحقق الشرط األول" 

            Me.Button1.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        End If 

    End Sub 

 

                            لي ثالث أقسام ليسهل دراستها.                                تم تقسيم الجزء الثاني من الكود إ    الحظ 

 

  

1 

2 

3 

 نافةةةذة علةةةى الكائنةةةات خصةةةائص بضةةةبط الخةةةاص الغةةةرض نفةةةس يةةة دي الكةةةود هةةةذا

 الخصةةةةةةائص نافةةةةةةذةخةةةةةةالل  مةةةةةةن ،Mode Design فةةةةةةى وضةةةةةةع التصةةةةةةميم النمةةةةةةوذج

Properties، أفضةةةل الكةةةود خةةةالل مةةةن الخصةةةائص ضةةةبطلكةةةن و االختيةةةار، حريةةةة ولةةةك 

 .تأثيًرا وأقوى
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                                   تفسير كود كل قسم في الجزء الثاني: 

( على الكائن Click)الضغط  اإلجراء عندما يقع الحدثيتم تنفيذ الكود في هذا  (1)

Button1. 

، Onتم تغيير حالته إلى الوضع يو، Offفي وضع  Button1ار المفتاح األول بيتم اخت (2)

ا تُعرض صورة المصباح  Onإذا كان في وضع ، فختبر حالة المفتاح الثانييثم  أيض 

 الُمضاء.

وتُعرض صورة  Offليصبح  تهيتم تغيير حال Onالمفتاح األول في وضع كان إذا  (3)

 المصباح غير الُمضاء.

 

                                              الجزء الثالث: " احتماالت تشغيل المفتاح الثاني"

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        If Me.Button2.Text = "Off" Then 

            Me.Button2.Text = "On" 

            If Me.Button1.Text = "On" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

            End If 

        Else 

            Me.Button2.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        End If 

    End Sub 

1 

2 

3 



   
   

 

26   

 

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 تفسير كود كل قسم في الجزء الثالث:  

 .Button2على الكائن  Clickيتم تنفيذ الكود في هذا اإلجراء عندما يقع الحدث  (1)

يتم تغيير حالته إلى الوضع و، Offفي وضع  Button 2 ار المفتاح الثانيبيتم اخت (2)

On ثم نختبر حالة المفتاح األول إذا كان في وضع ،On  ا تُعرض صورة المصباح أيض 

 الُمضاء.

وتُعرض صورة  Offليصبح  هتحاليتم تغيير  Onوضع  الثاني فيالمفتاح  كانإذا  (3)

 المصباح غير الُمضاء.

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1) نشاط

 البوابة تشغيل محاكاة مشروع وتنفيذ إنتاج فى الكود توظيف

 "AND" المنطقية

 4 رقم اإلجراء

 (10) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 
 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 .PHPبلغة  ANDيشرح مراحل انتاج مشروا البوابة المنطقية  -
مستعرض  شاشةعلى  ANDمشروا محاكاة عمل البوابة المنطقية ينتج  -

 .PHPاالنترنت بلغة 
 .ANDيفسر الكود المستخدم فى تنفيذ مشروا محاكاة البوابة المنطقية  -
 .نتاج المشرواإفي  PHPا كود يوظف عمليً  -

 

 
 

 

نتاج   AND املنطقية البوابة حمااكه مرشوع ا 

 PHP لغةس تخدام اب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

  PHP بلغة املرشوع تنفيذ متطلبات

الترميز  مستتعرض اإلنترنت يستتند إلى بعض أستاستيات لغةشتاشتة تنفيذ المشتروا من خالل  .1
HTML وتطبيق ،Expression Web ولغة ،PHP .السابق دراستها 

 إلنشاء صفحة ويب استاتيكية/ساكنة Expression Webاستخدام تطبيق  .2
Static Web Page  وذلك لمساعدتك على تصميم نافذة واجهة استخدام المشروا وعرضها

 المستعرض. شاشةعلى 

 

 :لمراحل التاليةبايمر  PHP"باستخدام لغة AND"انتاج مشروع " محاكاة البوابة المنطقية  

 

 مرحةل التصممي -1

تحتوي على عناصر التحكم  من اقتراحك الطالب تصميم صفحة ويب عزيزي  يمكنك 
Controls  انتاج مشروا " محاكاة البوابة المنطقية  وهوالمناسبة لتحقيق الهدفAND"، عرضها ل

 . مستعرض اإلنترنت شاشةعلى 
 

 مرحةل تنفيذ صفحة ويب املرشوع -2

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك عزيزي الطالب االستعانة بها في إدراج عناصر 
، حيث يمكنك من خالل صندوق Expression Webالمستعرض، مثل تطبيق  شاشةالتحكم على 

وضع النصوص والعناوين وعناصر التحكم، الالزمة لتنفيذ تصميم  Control ToolBox األدوات
 .صفحة الويب

تظهر على شاشة مستعرض  التيالشكل التالي يعرض مقترًحا لتصميم صفحة الويب 
 .اإلنترنت، وما تتضمنه من عناصر التحكم الالزمة إلنتاج المشروا
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

، من مربعى  Select2الثانيو ، Select1 التشتتغيل األول ىيتم اختيار وضتتع مفتاححيث 
تظهر صتتورة المصتتباح  "صتتيل الداقرةتو " Applyروبالضتتغط على ز  Drop-Down Boxالستترد 

 .معاً  نمفتاحيالُمضاء أو غير ُمضاء حسب حالة 

 .ادرس الشكل السابق مع زمالقك ومعلمك في احتماالت التشغيل 

 

 كتابة الكود:مرحةل  -3

 :  Expression Web برنامج استخدامثناء أ splitالكود التالي يظهر بالضغط على 

 

 

 

 

 
 
 

 

 صورة المصباح
 مضاء /غير مضاء

مفتاح 
توصيل 
 الدائرة

 مفتاح 
Select1 

 

 مفتاح 
Select2 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

<html> 

<head> 

           <meta content="text/html; charset=utf-8" http-quiv="Content-Type" /> 

       <title> AND GATE </title> 

</head> 

<body> 

<form method="post"action=" "> 

<?php 

  $lightstate="off.jpg"; 

  $choosekey1="off"; 

  $choosekey2="off"; 

  if(isset($_POST['Submit1'])) 

    { 

  $choosekey1=$_POST['Select1']; 

  $choosekey2=$_POST['Select2']; 

if ($choosekey1=="on" && $choosekey2=="on" ) 

    { $lightstate="on.jpg"; } 

  else 

    { $lightstate="off.jpg"; }  

  } 

?> 

  

   <select name="Select1" style="width: 89px"> 

            <option> on </option> 

   <option> off </option> 

  <option selected= 'selected'> <?php echo  $choosekey1; ?> </option>     

   </select>  

   

<select name="Select2" style="width: 94px" > 

    <option> on </option> 

    <option> off </option> 

     <option selected= 'selected'> <?php echo $choosekey2; ?>     

              </option>  

 </select> 

 

 <input name="Submit1" type="submit" value="Apply" /> 

 <input name="Image1" type="image" height= "123" src="<?php echo $lightstate;   

?>" width="105"/>             

     <br />    <img alt="" height="164" src="andconect1.jpg" width="604" /> 
 

</form> 

</body> 

</html> 

1 

2 

3 

4 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

          رشح الكود:

 

 

 

 

رقم 
 وظيفة الكود الكود الكود
 

 

 

1 
 

<?php 

  $lightstate="off.jpg"; 

  $choosekey1="off"; 

  $choosekey2="off"; 

  if(isset($_POST['Submit1'])) 

    { 

  $choosekey1=$_POST['Select1']; 

  $choosekey2=$_POST['Select2']; 

  if ($choosekey1=="on" && $choosekey2=="on") 

    { $lightstate="on.jpg"; } 

  else 

    { $lightstate="off.jpg"; }  
     } 

?> 

يتم استتتتتتتكمتتال الكود ال تتا  بـ 

HTML  بكودPHP  كمتتتا  و

 بالكود

يتم التعامل مع المشروع من خالل 

 المتغيرات الثالثة التالية

 :lightstate$المتغير  -

المصباح يخصص فيه صورة 

المضاء حسب  المضاء أو غير

 ناتج تحقق الشرط.
 

ير - غ ت م ل و ، choosekey1$ ا

 :choosekey2$  المتغير

يتم تخزين القيم التي تم اختيارها 

 هذين المتغيرين.في 

 جملة 
(isset($_POST['Submit1']))if 

اختبار هل تم الضغط على تقوم بـ

 submit1 (apply)الزر 

 جملة 

    ($choosekey1=="on" if
&& $choosekey2=="on") 

ختبر اذا كاااناام  يمااة المتغيرين ت

باساااتخ ام الرابط  وذلك” onمعاً "

 المنطقي بين الشرطين "&&".
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

       الكود:   رشح     اتبع 

 

رقم 
 وظيفة الكود الكود الكود
 

 

 

2 
 

 <select name="Select1" style="width: 89px"> 

  <option> on </option> 

  <option> off </option> 

  <option selected= 'selected'> 

           <?php echo  $choosekey1; ?>  

  </option>     

</select>  

 :Selectالكود 
يسااااااااتخدم إلدراج مربع الساااااااارد األول 

 nameويحدد ل  اسم بالخاصية 
ويحدد عرض مربع السرد عن طريق 

 .widthالخاصية 
 :Optionلكود ا

لتحديد االختيارات المراد عرضها في 
 مربع السرد.

       phpالكود 

 <?php echo  $choosekey1; ?>  
طاااااابااااااااعاااااااة قاااااايااااااماااااااة االخااااااتااااااياااااااار لاااااا

$choosekey1 

 

 

 

3 
 

 

<select name="Select2" style="width: 94px" > 

    <option> on </option> 

    <option> off </option> 

    <option selected= 'selected'> 

             <?php echo $choosekey2; ?>                

    </option>  

 </select> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Selectالكود 
 الثانييسااااااااتخدم إلدراج مربع الساااااااارد 

 nameويحدد ل  اسم بالخاصية 
ويحدد عرض مربع السرد عن طريق 

 .widthالخاصية 
 :Optionلكود ا

لتحديد االختيارات المراد عرضها في 
 مربع السرد.

       phpالكود 
 <?php echo  $choosekey2; ?>  

 الاااااامااااااتااااااغااااااياااااارطاااااابااااااااعاااااااة قاااااايااااااماااااااة 
$choosekey2. 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

          رشح الكود:    اتبع 

 

  

رقم 
 وظيفة الكود الكود الكود
 

 

 

 

 

 

4 

<input name="Submit1" type="submit" 

value="Apply" /> 

 

 input كود  -
مخصااااااص إلدراج زر أمر محدد ل   

  nameبالخاصااية   submit1اساام 
عن  Apply  ويحاااادد لهااااا قيمااااة 

 valueطريق الخاصية 
 
<input name="Image1" type="image" height= 

"123" src="<?php echo $lightstate; ?>" 

width="105"/>    

 

 

 

 

        <img alt="" height="164" 

src="andconect1.jpg" width="604" /> 

 

  inputكود  -
ومصدر  ،إلدراج كائن من نوع صورة

الحصاااااااااول على صاااااااااورة المصاااااااااباح 
، lightstate$الم ضااااااااااااااااح باااالمتغير 

 php ةجمل فى
 img كود -

إدراج صااااااورة البطارية على شاااااااشااااااة 
وتحديد مصاادر الصااورة  ،المسااتعرض

 .andconect1.jpgبالملف 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

               مستعرض اإلنترنت      شاشة    على   AND                               احتماالت تشغيل الدائرة المنطقية 

 

 "، المصباح غير ُمضاء.offمفتاحي التشغيل " -1

 

 "، المصباح غير ُمضاء.offأحد مفتاحي التشغيل " -2

 

 "، المصباح غير ُمضاء.offأحد مفتاحي التشغيل " -3

 

 "، المصباح ُمضاء.onمفتاحي التشغيل " -4

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (1) نشاط

 لغة خالل من AND المنطقية البوابة عمل محاكاة مشروع إنتاج"

PHP ويب صفحة على" 

 (11) والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 
 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 .ORالبوابة المنطقية عمل  يفسر -
 .مع زمالءه OR االختياريناقش رمز بوابة  -
 .ORللبوابة  Truth Tableيشرح جدول الحقيقة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 OR املنطقية البوابة
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 OR          المنطقية        لبوابة ا

ط، فق وم ا  وادد ،وه  بوابة لها د لي  أو أكثا ، تياايطلب عليها بوابة اال

بة و يً  ORتمثي بوا  (A,B)ي زعل  التوامعا ا( موصرررررررلي  و أكثأا بمفتادي  )كهاب

يمثال  بذلك ، و (OR)م  مد الت البوابة المنطقية  الديث يمثي كي مفتا  منهما د ً 

 (L)يمثي المصررررررربا  (، بينما Two Binary Variables) متغياا  ثناويا 

 :OR اال تياا لبوابةلمكافئ اهو موضح بالاس  التال   كما  ا ال

 

 (OR)الرسم المكافئ لبوابة االختيار 

                          بين مكوناته، وناقش ذلك مع         العالقة                               ادرس الرسرررم السرررابق، صرررفه، اسرررتنت  

  .            زمالئك ومعلمك
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                                   من الرسم السابق يمكن استنتاج اآلتي:

   بالداواة ملغالق الداواةم، بالضرررررررغط على المفتا   توصررررررريي المفتا يت(on)، 

( onف  دالة )، بمعنى أ  قيمة أي مفتا  الثناو ( بالن ا  1يمثي د ي قيمت  )و

 (. 1يساوي )
 (1)يساوي عن  أ  ال ا  يء اضالمُ  ا بصالم. 

   بمعنى أ  قيمة ( بالن ا  الثناو 0يمثي د ي قيمت  )مفتح الداواةم فصي المفتا ،

 (.0يساوي )( Off) ف  دالةأي مفتا  

 (0)يساوي ال ا  الداواة مفتودة وأ  عن  يضاء مُ الغيا  ا بصالم. 

 

الة ن على حيالمفتاح الجدول التالي يوضررح احتماالت تأثير توصرريل وغلق    

 علًما بأن الرموز التالية تشير إلى:  (مضاء/غير  اءالمصباح )مض

A:        .المفتا  األويB:        . المفتا  الثانL: . المصبا 

A B L 

Off Off غير ُمضاء 

On Off ُمضاء 

Off On ُمضاء 

On On ُمضاء 

 

  



   
   

 

38   

 

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

  :OR     ة       المنطقي        البوابة     رمز 

 الد ي.ثناوية  ORلبوابة المنطقية يمثي ا التال الامز 

 وزمالئك  مع معلمكادرس الرمز، ثم ناقش مالحظاتك 
 

 

 ثنائية الدخل ORرمز بوابة 

 من الرسم السابق يتضح اآلتي:
 للى  ا  البوابة L، بينما يشيا ORللى د ي البوابة  A, Bيشير:  .1
د ي كي بوابة بالجهة اليسرراى للامز، ويشررمي قي  جميج ادتماالت الد ي، ويُعبا    .2

 input (0,1)-2ع  الد ـي بأعــداد ثناوية 
 بالجهة اليمنى بالن ا  الثناو .  outputي ها ال ا   .3

 
 عدد التشكيالت )االحتماالت(

لكي بوابة منطقية عدد م  التشررررررركيالت أو االدتماالت يدسرررررررب بمعلومية عدد  

الد ي للبوابة المنطقية بالقانو  التال :  
n

2N =  

  .AND سبب شا  القانو  ف  الموضوج األوي بواب قد وتشيا للى عدد التشكيالت،  N حيث:
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 عدد تشكيالتها يدسب كالتالى: input-2ثناوية الد ي  ORبوابة  :مثال

N = 2
2

 = 4 

 
 

ثالثية الد ي فإ  عدد التشكيالت أو االدتماالت ال اص  ORأما لذا كانت بوابة        

 8 =   هو:بها 
3

2N =  

 .(OR)وبنفس الطايقة يمكنك دساب عدد التشكيالت أو االدتماالت ألي بوابة منطقية 

 Truth Tableجدول الحقيقة 
ضوء العالقة بين دخل  في ORالمنطقية يساعد جدول الحقيقة فى تفسير سلوك البوابة  

 البوابة المنطقية والخرج الناتج منها.
 أن أي(، يترتب عليه عدم تكّون الخرج 0) تساوى  (A,B)الدخالن  فاذا كانت قيمة

(L)= (0) 
مثيل الت يتضح فيخرج، وهو ما  علىمما يعني أنه إذا لم يتحقق الشرطان مًعا ال نحصل 

 .OR ارياألخت الكهربي المكافئ لبوابة
 .(on)ا أو اإلثنين معًا وكان الدخل مأي شرط منه وُيضاء المصباح إذا تحقق 
 الحظ: 

  أي دخل يمثل شرط، وبالتالي فعدم تحقق الشرطين مًعا في البوابة المنطقيةOR ال نحصل على ،
 الخرج.

  في بوابةOR  الخرج(L)( =1( عندما يكون الدخل )سواء تحقق في أحد الشرطين1 )(A,B)  أو
 (.1كليهما مساٍو للقيمة )
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 كما يلي: الدخل ثناقية ORجدول الحقيقة للبوابة المنطقية  انتاجيمكننا مما سبق 

 

 ORالصيغة البولينية للبوابة المنطقية 

 ذات د لي  بالصيغة: ORالعبااة البولينية التالية تمثي بوابة  

Y = A + B 

 .B OR Aيساوي  Yالخرج        وتنطق:

 ".Logical Additionهذه البوابة بما يسمى بالجمع المنطقي " عرفوت 
 يمكن تلخيص ماسبق في الجدول التالى:

 ORالتمثيل على بوابة  بيان

 OR اسم البوابة

 الرررمرررنرررطرررقررريالررررمرررز 

 للبوابة -القياسي-
 

 التشكيالتعدد 

يمك  دساب عدد التشكيالت أو االدتماالت المكو  لجدوي 

nبالقانو  التال :   ORالدقيقة ال اص فى بوابة 

N = 2
 

N = 2
2

 = 4 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 جدول الحقيقة

 

 الصيغة البولينية للبوابة
Y = A + B 

 د لي .الذات  ORتعبيا ع  الصيغة البولينية لبوابة 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (1) تدريب

 "  OR المنطقية بوابةلل قةالحقي جدول" 

 (13) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 

 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 لغة باساااااااااااااتخدام ORمراحل انتاج مشتتتتتتتتروا محاكاة البوابة المنطقية  يشتتتتتتتترح -
VB.NET. 

 .Visual Studio.NETباستخدام التطبيق يصمم نافذة واجهة المشروا  -
 .OR يفسر الكود المستخدم فى مشروا محاكاة تشغيل البوابة المنطقية -
 الكود في تنفيذ المشروا. يوظف عملًيا -

  

 OR املنطقية البوابة حمااكة مرشوعانتاج 

 VB.NETابس تخدام لغة 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 الهدف من املرشوع

 .ORالبوابة المنطقية  يحاكىإنتاج برنامج    

نتاج املرشوع                      متطلبات ا 

من حيث: مفهومها وجدول الحقيقة  ORتوفر الخلفية العلمية بالبوابة المنطقية  .1
 الخاص بها والصيغة البولينية للبوابة، وهو ما تم دراست  في الجزح السابق.

 ادة مناالستفتحديد لغة البرمجة التي تستطيع استخدامها إنتاج المشروع، ويمكنك  .2
 .PHPأو لغة ، Visual Basic .NETخبرتك السابقة في لغة 

                      ا جراءات تنفيذ املرشوع:

 ،Graphic User Interface"GUI" المشروع مع المستخدم تعامل واجهة تصميم  .1

 .مناسبة بصورة إلنتاج المشروع استخدام لكل المناسبة التحكم عناصر وتحديد

 ضبط خصائص عناصر التحكم في ضوء احتياجاتك الضرورية إلنتاج المشروع. .2

 كتابة كود البرمجة. .3

 

نتاج املرشوع                    مراحل ا 

ال: مرحةل تصممي انفذة واهجة اس تخدام املرشوع              أ و 

 Controlsالتحكم عناصر وتضع عليها  المشروع،تستطيع تصميم نافذة واجهة 

 مفتاح مصباح كهربي. (فصل/  توصيلمحاكاة ) منالمناسبة لتحقيق الهدف 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

ر التحكم الالزمة لنافذة النموذج وما بها من عناص ايعرض مقترح  الشكل التالي 

 المشروع.إلنتاج 

 
 

 

 

، ثم استنتج عناصر التحكم على النافذة والغرض ك فى دراسة الشكلتعاون مع زمالئ

 (1التدريب )في  منها وسجلها فى الجدول المخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (1) تدريب

  لمشروعا داماستخ واجهة نافذة تصميم

 (14) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب

PictureBox1 PictureBox2 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 Controlsدراسة الشكل السابق يمكننا استنتاج عناصر التحكم ب
 وعرضها في الجدول التالي:                                     على نافذة النموذج والغرض من كل  منها 

 الغرض منها أداة التحكم

 Form1نافذة النموذج 
الكائن األساسي الذي نضع علي  جميع عناصر التحكم 

 المستخدمة في واجهة المستخدم.

 .Clickكائن يستخدم في تنفيذ كود معين عند النقر علي   Button1أداة زر أمر 

 .Clickكائن يستخدم في تنفيذ كود آخر عند النقر علي   Button2أداة زر أمر 

 .المصباح كائن يستخدم في إظهار صورة PictureBox1أداة مربع الصورة 

 الدائرة الكهربية.كائن يستخدم في إظهار صورة  PictureBox2أداة مربع الصورة 
 

                                         اثني ا: مرحةل تنفيذ التصممي وضبط عنارص التحمك

 Visualمن خالل التطبيق أو لغتتتتة البرمجتتتتة التي تم اختيتتتتارهتتتتا للمشتتتتتتتتتروا، وهى  
Studio.NET ،البدء في إدراج عناصتتتتتتر التحكم الالزمة إلنتاج مشتتتتتتروا "محاكاة البوابة  يمكنك

  :التالي، وضبط خصاقصها كما بالنشاط "ORالمنطقية 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ( 1) نشاط

 تطبيق ستخدامبا دمالمستخ واجهة نافذة تصميم تنفيذ

(Visual Studio.NET) 

 (15) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب



   
   

 

46   

 

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                            اثلث ا: مرحةل كتابة كود الربجمة

قبل البدح في كتابة وتنفيذ كود المشروع حاول التنبؤ بالنتائج المحتملة لسريان أو عدم 
 ، وهي عبارة عن أربع احتماالت نعرضها في الجدول التالي:ريان التيار فى الدائرة الكهربيةس

  

 Offحالة المفتاح األول:  -

 Offحالة المفتاح الثاني:  -

 .غير ُمضاءصورة المصباح:  -

 Onحالة المفتاح األول:  -

 Onحالة المفتاح الثاني:  -

 .ُمضاءصورة المصباح:  -

  

 Offحالة المفتاح األول:  -

 Onحالة المفتاح الثاني:  -

 .ُمضاءصورة المصباح:  -

 Onحالة المفتاح األول:  -

 Offحالة المفتاح الثاني:  -

 .ُمضاءصورة المصباح:  -

 :ياآلتمن الجدول نستخلص 

 " تتغير حالة المفتاح بينOn" و "Off بالضغط "Click على المفتاح. 

  اآلخرفي ملفين مختلفين للمصباح أحدهما مصباح مضاء و صورتانيوجد 

 .PictureBox1مصباح غير ُمضاء، يُعرض في نفس مكان األداة 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                      آ  تتلخص فكرة الكود يف ال يت:

 )أو أكثر( مسئول عن تنفيذ الكود، عند وقوع حدث معين علي . object( تحديد كائن 1) 

          االتالية:  Objects                                      ويف هذا املرشوع ميكن كتابة كود يف الاكئنات  

    كائن النموذج في حدث التحميل                            Form1_Load:  

ظهاو "، ةالكهربي "الداقرةإلظهار صتتورة المصتتباح غير الُمضتتاء، وصتتورة   ر ا 
 ".Offوضع المفتاحين "

    كائن زر األمر             Button1:  

 ، يتم اختبتتار حتتالتتة المفتتتاح ويقوم بتغييرهتتا بين clickعنتتد الضتتتتتتتتتغط  -
   (Off, On.) 
الة في الحختبار وضتتتع المفتاح األول والثاني وتغيير صتتتورة المصتتتباح إ- 

 الصحيحة المناسبة لوضع مفتاحي التشغيل.
 

    كائن زر األمر             Button2:    

لة المفتاح ويقوم بتغييرها بين clickعند الضتتتتتتتتتغط   - بار حا  ، يتم اخت
   (Off, On.) 
 ختبار وضتتع المفتاح األول والثاني وتغيير صتتورة المصتتباح في الحالةا - 
 الصحيحة المناسبة لوضع مفتاحي التشغيل.   
 

 .كتابة الكود الخاص بكل كائن من الكائنات الثالثة السابقة (2) 

"، سنقوم بدراسة وتفسير الكود المستخدم ORفي مشروع "محاكاة تشغيل البوابة المنطقية 
غير "من خالل كود خاص بالكتاب، يظهر أثر تشغيل  على حالة المصباح سواح "م ضاح" أو 

على  Click" بعد الضااااغط Off" أو "Onوضااااع مفتاحي التشااااغيل إن كان " " حساااابم ضاااااح
 مفتاحي التشغيل، وذلك من خالل الكود التالي:

  



   
   

 

48   

 

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

                  باالشةةةةةتراك مع معلمك                المعروض أمامك                                 عزيزي الطالب دراسةةةةةة وتفسةةةةةير الكود       يمكنك      
  :            ليسهل دراسته                   مه إلى ثالثة أجزاء ي   تقس    تم       والذي         وزمالئك،

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

       Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

       Me. PictureBox2.Image = Image.FromFile("circuit.jpg") 

       Me.Button1.Text = "Off" 

       Me.Button2.Text = "Off" 

End Sub 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Me.Button1.Text = "Off" Then 

            Me.Button1.Text = "On" 

              Me.PictureBox1.Image= Image.FromFile("on.jpg") 

        Else 

            Me.Button1.Text = "Off" 

            If Me.Button2.Text = "Off" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

            End If 

        End If 

    End Sub 

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        If Me.Button2.Text = "Off" Then 

            Me.Button2.Text = "On" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

        Else 

            Me.Button2.Text = "Off" 

            If Me.Button1.Text = "Off" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

            End If 

        End If 

End Sub 

 الجزء األول

 الجزء الثاني

الجزء 

 الثالث
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 تفسري الكود

 الكهربية"الجزء األول "ضبط الوضع االفتراضي للدائرة 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

       Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

       Me. PictureBox2.Image = 

            Image.FromFile("orcircuit.jpg") 

       Me.Button1.Text = "Off" 

       Me.Button2.Text = "Off" 

    End Sub 

  الغرض منه:

، لينفذ الكود عند تحميل نافذة Loadفي الحدث  Form1إسناد كود البرمجة للكائن 

 النموذج، حيث:

 " تُخصص صورة المصباح غير ُمضاء من الملفoff.jpg لمربع الصورة األول "

PictureBox1.Image. 

  الكهربية من الملف "تُخصص صورة الدائرةcircuit.jpg لمربع الصورة "

 .PictureBox2.Imageالثاني 

  اظهار المفتاحينButton1  وButton2  في وضعOff. 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

حرية االختيار بين ضبط الخصائص السابقة من  الطالبةلك عزيزي الطالب/متاح 
       ً  برمجي ا.ضبطها خالل نافذة الخصائص أو 

 

 :المفتاح األول" الجزء الثاني "احتماالت تشغيل
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Me.Button1.Text = "Off" Then 

            Me.Button1.Text = "On" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

        Else 

            Me.Button1. Text = "Off" 

            If Me.Button2.Text = "Off" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

            End If 

        End If 

End Sub 

 

 الثانيتفسير كود كل قسم في الجزء 

على الكائن  Clickيتم تنفيذ الكود في هذا اإلجراء عندما يقع الحدث  (1)

Button1. 

حالته إلى الوضع  يتم تغيير Offفي وضع  Button1إذا كان المفتاح األول  (2)

On.وعرض صورة المصباح الُمضاء ، 

 ،Offحالته إلى وضع تغيير يتم  Onأما إذا كانت حالة المفتاح األول في وضع  (3)

 أن المفتاحين في وضع فهذا يعنى Offحالته  تحالة المفتاح الثاني إذا كان واختبار

off    عرض صورة المصباح غير الُمضاء.ويتم 
   

  

1 

2 

3 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 الجزء الثالث: " احتماالت تشغيل المفتاح الثاني"
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        If Me.Button2.Text = "Off" Then 

            Me.Button2.Text = "On" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

        Else 

            Me.Button2.Text = "Off" 

            If Me.Button1.Text = "Off" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

            End If 

        End If 

End Sub 

 

 تفسير كود كل قسم في الجزء الثالث 

على الكائن  Clickيتم تنفيذ الكود في هذا اإلجراء عندما يقع الحدث  (1)

Button2. 

حالته إلى الوضع  يتم تغيير Offفي وضع  Button2إذا كان المفتاح الثاني  (2)

On.وعرض صورة المصباح الُمضاء ، 

ر ااختب ثم off يتم تغييرها إلى وضع Onوضع  الثاني فيإذا كانت حالة المفتاح  (3)

 off فهذا يعنى أن المفتاحين في وضع  Offالمفتاح األول إن كانت  حالة

 عرض صورة المصباح غير الُمضاء. ويتم

 
 
 

 

 

 
 

1 

2 

3 

 ( 1) نشاط

  مشروع وتنفيذ انتاج فى الكود استخدام يمكنك

 "OR المنطقية البوابة محاكاة"

 (4رقم ) االجراء

 (18) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 

 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 .PHPبلغة  ORيشرح مراحل انتاج مشروع البوابة المنطقية  -

مستعرض  شاشةعلى  ORمشروع محاكاة عمل البوابة المنطقية ينتج  -

 .PHPنترنت بلغة اإل

 .ORفي تنفيذ مشروا محاكاة البوبة المنطقية   PHPيفسر كود -
 .في إنتاج مشروا PHPكود  عملًيا وظفي -

  

  
  ORإنتاج مشروا محاكاة البوابة المنطقية 

 PHPلغة باستخدام 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

  PHP بلغة املرشوع تنفيذ متطلبات

تنفيذ المشروا من خالل صفحة مستعرض اإلنترنت يستند إلى بعض أساسيات   (1)
 السابق دراستها. PHP، ولغة Expression Web، وتطبيق HTMLلغة الترميز 

إلنشاء صفحة ويب استاتيكية /ساكنة  Expression Web استخدام تطبيق (2)
Static Web Page  وذلك لمساعدتك على تصميم نافذة واجهة استخدام
 المستعرض. شاشةالمشروا وعرضها على 

 ابملراحل التالية PHP"ابس تخدام لغة ORمير انتاج مرشوع " حمااكة البوابة املنطقية 

 مرحةل التصممي -1

كم تحتوي على عناصر التحمن اقتراحك الطالب تصميم صفحة ويب  عزيزي تستطيع  
Controls المشروا " محاكاة البوابة المنطقية  هو انتاجو  ،المناسبة لتحقيق الهدفOR" .
 مستعرض اإلنترنت.  شاشةعلى وعرضها 

 مرحةل تنفيذ صفحة ويب املرشوع -2

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك عزيزي الطالب االستعانة بها في اضافة 
، ومن خالل Expression Webالمستعرض، مثل تطبيق  شاشةعناصر التحكم على 

يمكنك وضع النصوص والعناوين وعناصر التحكم،  Control ToolBox صندوق األدوات
 بالالزمة لتنفيذ تصميم صفحة الوي

يعرض مقترًحا لتصميم صفحة الويب التى تظهر على شاشة مستعرض الشكل التالي 
 :اإلنترنت، وما تتضمنه من عناصر التحكم الالزمة إلنتاج المشروا
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 يتم اختيار وضتتتتع مفتاح التشتتتتغيل األول، ووضتتتتع مفتاح التشتتتتغيل الثاني، من مربعي الستتتترد حيث 
وبالضتتتغط على زر "توصتتتيل الداقرة" تظهر صتتتورة المصتتتباح ُمضتتتاء أو غير ُمضتتتاء حستتتب حالة مفتاحي 

 التشغيل.
 ORاالحتماالت المتوقعة لتشتتتتغيل الداقرة المنطقية في ادرس الشتتتتكل الستتتتابق وناقش زمالقك ومعلمك 

 .مستعرض اإلنترنتشاشة على 
 

 مستعرض اإلنترنت شاشةعلى  ORبدراسة الشكل السابق يمكننا تحديد احتماالت تشغيل الدائرة المنطقية 

 

 المصباح غير ُمضاء."، Offمفتاحي التشغيل " -1

 

 "، المصباح ُمضاء.Onأحد مفتاحي التشغيل " -2

 

 

 صورة المصباح

 مضاء/غير مضاء

 مفتاح توصيل الدائرة

Submit 1 
 1مفتاح تشغيل

Select 1 

 2مفتاح تشغيل 

Select 2 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

 "، المصباح ُمضاء.Onأحد مفتاحي التشغيل " -3

 

 "، المصباح ُمضاء.Onمفتاحي التشغيل " -4

 

 مرحةل كتابة كود الربجمة -3

في معااالجااة بيااانااات  PHPالطاالاب والطاالباة توظيف كود البرمجاة بلغاة  عزيزي يمكناك 
وذلك  ع.المشرو صفحة الويب ووضع كائنات عناصر التحكم على نافذة نموذج واجهة تطبيق 

تحت  Andالتدريب التالي بكتاب األنشتتطة كما ستتبق شتترح الكود في البوابة المنطقية من خالل تنفيذك 
 .اشراف معلمك

  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  (1) تدريب

 OR المنطقية البوابة يحاكي مشروع إنتاج في PHP كود توظيف

 (20) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 .NOTيشرح البوابة المنطقية  -
 .مع زمالءه NOT يناقش رمز البوابة المنطقية -
 .NOTللبوابة  Truth Tableجدول الحقيقة  يستنتج -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOT املنطقية البوابة
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 NOT المنطقيةبوابة ال

واحد فقط،  outputواحد وخرج  inputلها دخل  وهى بوابه ،يطلق عليها بوابة العاكس
( فالخرج 1قيمته ) inputفإذا كان الدخل  إلى عكسه، inputوالعاكس ُيغير القيمة المنطقية للدخل 

output ( ذا كان 0قيمته  (. 1( فالخرج قيمته )0الدخل قيمته )(، وا 
( L) ( كدخل للبوابة، وُيمثل المصتتتتتتتتتباحAكهربًيا بمفتاح واحد فقط ) NOTوُتمثل بوابة

 :NOT العاكسلبوابة، كما هو موضح بالرسم التالي لمكافئ بوابة لكخرج 

 

 (NOT العاكس)الرسم المكافئ لبوابة 

مكوناته،  صف الرسم، واستنتج العالقة بين ،NOT االختيار ادرس الرسم السابق لمكافئ بوابة

  .فيما توصلت إليه ومعلمكناقش زمالئك 

يمكننا استنتاج احتماالت تأثير فتح أو  NOT العاكس من الرسم السابق لمكافئ بوابة

 غلق المفتاح على حالة المصباح، وتمثيلها في الجدول التالي:

 : المصباح.Lالمفتاح، : وضع Aعلًما بأن 

 جدول يوضح تأثير فتح وغلق المفتاح على المصباح:     

A L 

Off ُمضاء 

On غير ُمضاء 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 من الجرردول السرررررررررابق نسرررررررتنت  أن المصررررررربرراح يُضررررررررراء فقط عنرردمررا يتم فصرررررررررل  -

 . Off ويصبح في وضع  المفتاح

 

  NOT                        الرمز المنطقي   للبوابة 

 بالرمز التالي: NOTيرمز للبوابة المنطقية 

 

  NOTرمز بوابة 
 

 إلى خرج البوابة. L، بينما يشير NOTإلى دخل البوابة  Aحيث يشير: 
 

 القانون:من خالل  يحسب عدد التشكيالت )االحتماالت(
n2N =  

( إلى أستتاس النظام الثناقي 2إلى عدد التشتتكالت، بينما يشتتير الرقم ) Nحيث تشتتير: 
 فتشير إلى عدد دخل البوابة. n(، أما 0,1الذي نستخدمه كقيمة لدخل البوابة )

 :هو بالتال  يكو  عدد التشكيالت ال اص بهاوأدادية الد ي  NOTأ  بوابة  وبما

N = 2
1

 = 2 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 Truth Tableجدول الحقيقة 

بالتعبيا ع  الد ي وذلك  ،NOTيمكنك لعداد جدوي الدقيقة للبوابة المنطقية  

 بقيمة ثناوية كما يل :
 

 
 

  ناقش الجدول السابق مع زمالئك ومعلمك

 ول السابق يتضح أن:دمن الج

  المنطقية البوابة ف  الشررررررراط تدقب عند وبالتال  ،وادد شررررررراط يمثي د ي أي 

NOT، ال ا  على يودصيتاتب علي  ال ال output. 

  ف  بوابةNOT ( =  0( عندما يكو  الد ي )1ال ا.) 

 

 NOTالصيغة البولينية للبوابة المنطقية 

 بالصيغة:يعبا عنها  NOTتمثي بوابة  الت العبااة البولينية  

Y = A 

 وتنطق:

  NOT Aيساوي  Yالخرج 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

  :      التالي                               ويمكننا تلخيص ما سبق فى الجدول 

 NOTالتمثيل على بوابة  بيان

 NOT البوابةاسم 

 الرررررمررررز الررررمررررنررررطررررقرررري 

 للبوابة -القياسي-
 

 عدد التشكيالت

جدوي الدقيقة بدسررراب عدد التشررركيالت أو االدتماالت 

بالقانو  التال :  NOTالمنطقية لبوابة ل
n

2N = 
 

N = 2
1

 = 2 

 جدول الحقيقة

 

 الصيغة البولينية للبوابة

NOT 

 

Y = A   

 

 
  

 

 
 
 

 

 ( 1) تدريب

 NOT طقيةالمن للبوابة الحقيقة جدول

 (26) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 
 
 

 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 لغة باستخدام NOTيتعرف مراحل انتاج مشروا محاكاة البوابة المنطقية  -
VB.NET. 

باستخدام  NOTطقية ينفذ تصميم نافذة واجهة مشروا محاكاة البوابة المن -
 وأحد برامج الجرافيك. Visual Studio.NETالتطبيق 

 .NOTمشروا محاكاة تشغيل البوابة المنطقية  فييفسر الكود المستخدم  -
 .الكود في تنفيذ المشروا عملًيايوظف  -

  

 NOT املنطقية البوابة حمااكة مرشوع

 VB.NETابس تخدام لغة 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 الهدف من املرشوع

 .NOT إنتاج برنامج يحاكي البوابة المنطقية   

 

نتاج املرشوع                      متطلبات ا 

من حيث: مفهومها وجدول الحقيقة الخاص  NOTتوفر الخلفية المعرفية بالبوابة المنطقية  .1
 بها والصيغة البولينية للبوابة، وهو ما تم دراسته في الجزء السابق.

إنتاج المشروا، ويمكنك توظيف  فى توافر الخبرة بلغات البرمجة التي تستطيع استخدامها .2
 .Visual Basic .NETخبرتك السابقة في لغة 

 

                      ا جراءات تنفيذ املرشوع:

، وتحديد Graphic User Interface" GUIتصميم واجهة تعامل المستخدم مع المشروا " .1
 عناصر التحكم المناسبة لكل استخدام إلنتاج المشروا بصورة مناسبة.

 ضبط خصاقص عناصر التحكم في ضوء احتياجاتك الضرورية إلنتاج المشروا. .2
 البرمجة.كتابة كود  .3
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

نتاج املرشوع                    مراحل ا 
 

ال: مرحةل التصممي                    أ و 
 وما بها من عناصر التحكم الالزمة إلنتاج المشروع:المقترح الشكل التالي لنافذة النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

لكهربية وصورتي المصباح أحد برامج الجرافيك في تصميم صورة الدائرة اوظف )

 مضاء(الغير المضاء و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (1) تدريب

  ستخدامبا دمالمستخ واجهة نافذة تصميم

(Visual Studio.NET) 

 (27) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

                    اثني ا: مرحةل التنفيذ

استخدم التطبيق أو لغة البرمجة التي يتم اختيارها، في البدء بإدراج عناصر التحكم 

  ".NOT  البوابة المنطقية محاكاةمشروع " تصميم نافذةل الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

                            اثلث ا: مرحةل كتابة كود الربجمة

الدخل  للعالقة بين ، حاول التنب  بالنتائج المحتملةقبل البدء في كتابة كود المشروع 

 :التاليين االحتمالينعبارة عن  يتنفيذ كود المشروع، وهفى  والخرج التى تساعدك

 ( 2) تدريب

 " المشروع مستخدم واجهة نافذة تصميم تنفيذ" 

 (29:28) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

  

 Onحالة المفتاح:  -

 .ُمضاءغير صورة المصباح:  -

 Offحالة المفتاح:  -

 .ُمضاءصورة المصباح:  -
 

                      آ  تتلخص فكرة الكود يف ال يت:

                                                                               تحديد الكاقن )أو أكثر( المسقول عن تنفيذ الكود، عند وقوا حدث معين عليه، وفي هذا   (1)
                                            المشروا يمكن كتابة كود في الكاقنات التالية:

    كاقن النموذج في حدث التحميل                            Form1_Load:  
"، واظهار ةالكهربيالداقرة إلظهار صتتتورة المصتتتباح غير الُمضتتتاء، وصتتتورة  

 ".On" المفتاحوضع 
    كاقن زر األمر             Button1:    

وأثر ذلك على تغيير صورة المصباح في  Offأو  Onلتحديد حالة المفتاح 
قة جدول الحقيفي ضتتوء الحالة الصتتحيحة المناستتبة لوضتتع مفتاح التشتتغيل 

 .NOTللبوابة المنطقية 
 

         المشروا:   ي                       كتابة الكود الخاص بكاقن   ( 2 )
يمكننا اآلن دراستتتتة وتفستتتتير الكود المستتتتتخدم في مشتتتتروا "محاكاة البوابة 

على حالة المصتتتباح "ُمضتتتاء" أو  تنفيذه، ُيظهر أثر من خالل كود ،NOTالمنطقية 
" عند الضتتغط Off" أو "Onوضتتع مفتاح التشتتغيل ستتواء كان " " حستتب"غير ُمضتتاء

Click وذلك من خالل الكود التالي:، عليه 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        Me.PictureBox2.Image= Image.FromFile("notcircuit.jpg") 

        Me.Button1.Text = "On" 

End Sub 

 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Button1.Text = "Off" Then       

             Button1.Text = "On" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        Else 

           Button1.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

        End If 

End Sub 

 

 ما تم دراسته في ضوء يفومعلمك في تفسير الكود السابق  ناقش زمالقك -
  المشروعات السابقة.

 الجزء األول

 الجزء الثاني 

 (4) (،3) اتتدريب

 محاكاة مشروع وتنفيذ إلنتاج المستخدم الكود دراسة" 

  "NOT المنطقية البوابة تشغيل

 (31:30) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

 
 
 

 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 .PHP لغة باست دام NOTمراحل انتاج مشروع محاكاة البوابة المنطقية  يستنتج -

 التطبيقباست دام  NOTنافذة واجهة مشروع محاكاة البوابة المنطقية  ينفذ تصميم -

Expression Web. 

 .NOTمشروع محاكاة البوابة المنطقية  فييفسر الكود المست دم  -

  .مشروعالفي إنتاج   PHPكودعمليًا وظف ي -

 

  

  
  NOTإنتاج مشروا البوابة المنطقية 

 PHPلغة استخدام ب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

  PHP بلغة املرشوع تنفيذ متطلبات

مستعرض اإلنترنت يستند إلى بعض أساسيات  شاشةتنفيذ المشروا من خالل  (1)
 .PHP، ولغة Expression Web، وتطبيق HTMLلغة الترميز 

إلنشاء صفحة ويب استاتيكية /ساكنة  Expression Web استخدام تطبيق (2)
Static Web Page  لمساعدتك على تصميم نافذة واجهة استخدام المشروا

 .المستعرض شاشةوعرضها على 

( PHP)باستخدام لغة  NOTنتاج مشروع "محاكاة البوابة المنطقية إيمر 

 :بالمراحل التالية

 مرحةل التصممي -1

 Controlsالطالب تصميم صفحة ويب تحتوي على عناصر التحكم  عزيزي  يمكنك 
على عرضها ل. "NOTانتاج مشروا " محاكاة البوابة المنطقية  وهوالمناسبة لتحقيق الهدف 

 مستعرض اإلنترنت.  شاشة

 مرحةل تنفيذ صفحة ويب املرشوع -2   

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك عزيزي الطالب االستعانة بها في اضافة 
، حيث يمكنك Expression Webالمستعرض، مثل تطبيق  شاشةعناصر التحكم على 

وضع النصوص والعناوين وعناصر التحكم، الالزمة لتنفيذ تصميم صفحة الويب من خالل 
 .Control ToolBox صندوق األدوات

 

 

 



   
   

 

69   

 

 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

ً                        كل التالي يعرض مقترح ا لتصميم صفحة الويب التوالش تظهر على شاشة مستعرض اإلنترنت،  ي                   

 مشروع.الوما تتضمنه من عناصر التحكم الالزمة إلنتاج 

 
 

ظهر "توصيل الداقرة" تالسرد وبالضغط على زر تيار وضع مفتاح التشغيل، من مربعيتم اخ
 االختيار.صورة المصباح ُمضاء أو غير ُمضاء عكس حالة 

                مس تعرض اال نرتنت شاشةعىل  NOTاحامتالت تشغيل ادلائرة املنطقية 

 

 "، المصباح ُمضاء.offمفتاح التشغيل " -1

 

 "، المصباح غير ُمضاء.onمفتاح التشغيل " -2

 روعاتشرحه في المشما سبق فى ضوء األنشطة والتدريبات  بكتاب يمكنك اجراء النشاط التالي -
 ك وبمساعدة معلمك.قوذلك بالتعاون مع زمال  ،للدواقر المنطقية السابقة

  

 صورة المصباح

 مضاء/غير مضاء

Submit 1 

Select 1 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 
 

 
(3)  
 
 
 
 
 
 
 

  

 ( 1) نشاط

 البوابة محاكاة مشروع إنتاج في PHP كود توظيف"

 " الويب صفحة على NOT المنطقية

 (32) صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 

 
 
 

 

 

 نواجت التعمل:

ا على أن: ً          في نهاية الموضوع يرجى أن يكون المتعلم قادر                                            

 يحلل المشكلة اعتماداً على المدخالت المتاحة والمخرجات المطلوبة. -
 .يستخدم أسلوب التفكير المنطقي في حل المشكلة -
  ينتقى البوابة المنطقية المناسبة لحل المشكلة. -
  .القرارات الحياتيةاتخاذ  فيالبوابات المنطقية يوظف  -

 

 

 

 

 

 

 

 يةالحيات القرارات اتخاذ في المنطقية البوابات توظيف
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 تراراقالفي اتخاذ  يتم اتباعه/عزيزتي الطالبة أن األسلوب الذي الطالب هل تعلم عزيزي 

 لحد كبير فكرة البوابات المنطقية!  يشبهالحياتية اليومية، 

، وتتوقف والمخرجات المطلوبةحيث يعتمد اتخاذك أى قرار على المدخالت المتاحة 

 اذه.يتم اتخعلى نوا البوابة المنطقية التي تناسب طبيعة القرار الذي ارات االختي

كما نود أن نؤكد على أهمية البوابات المنطقية وأنها طريقة تفكير وأسلوب حياة نمارسه 

جميًعا ونلجأ إلي استخدامها دون أن نشعر عند اتخاذنا ألي قرار خاصة إذا كان هذا القرار يعتمد 

  مدخل.على أكثر من شرط أو 

 .يوضح توظيف البوابات المنطقية في اتخاذ القرار مثال:

أعلنت وزارة اإلستتتتتكان والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز في مشتتتتتروا إستتتتتكان الشتتتتتباب، 
 سنة وأن يكون متزوًجا. 25ويشترط لقبول طلبات المتقدمين أن يكون سن المتقدم أكبر من 

 :بتحليل إعالن المسابقة نجد اآلتي 
 هو قبول طلب التقدم للحجز. المطلوب Outputخرج الأن  -
 وط )المدخالت( هو شرطين:عدد الشر  -

o  سنه. 25السن أكبر من 
o  متزوج المتقدمحالة. 

 الحالة الوحيدة التي يتم فيها قبول الطلب. وهيالبد من تحقق الشرطين معًا،  -
  ة هي التي تناستتب هذه الحال الوحيدةبة المنطقية انجد أن البو  المنطقيوباتباا أستتلوب التفكير

 .لها دخالن البد من توافقهما، و واحد  (Outputتنتج خرج ) فهي ، ANDبوابة
 القرار في هذه الحالة هو قبول طلب المتقدم.معًا، يكون  )الشرطان( إذا تحقق الدخالن 
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 ول التالي:ديمكن التعبير عن هذه الحالة بالج 

 اإلجابة السؤال

 AND عن الحالة ةر( اسم البوابة المنطقية الُمعب  1)

رمز البوابرررة المنطقيرررة الُممثلرررة  (3)
 للحالة.

 .25كبر من السن أ:  A :حيث

       B  : الحالة متزوج. 
L          : الخرج( قبول الطلب(. 

 

 L = A . B ( الصيغة البولينية للبوابة.3)

بة المنطقية الُممثلة   (4) جدول الحقيقة للبوا

 للحالة.

الوحيررردة التي تنت   الحرررالرررة نجرررد أن :حيرررث

معرراً، والتي يتم فيهررا  A,B تحقق الخرج هي

  .قبول الطلب المتقدم

 

 
 التطبيقات في النشاط التالي بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمكبالمثل يمكن دراسة 

 

   
 

 
(5)  
 
 
 
 
 

 ( 1) نشاط

 تطبيقات على توظيف

 "الحياتية القرارات اتخاذفى  طقيةالمن البوابات"

 (39:35) والتدريبات صفحة األنشطة بكتاب
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 يالصف الثالث الثانو –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 الثانيةالوحدة 
 Logic Gates منطقيةال البوابات محاكاة انتاج مشروع

 

 خاتمة الكتاب

 

 عزيزي الطالب/الطالبة

المعلومتتتتات بانتهتتتتاء الوحتتتتدة الثانيتتتتة يكتتتتون كتتتتتاب الصتتتتف الثالتتتتث لمتتتتادة تكنولوجيتتتتا 
فتتاق آ حيتتتيتصتتاالت قتتد اكتمتتل متتن ختتالل انتتتاج المشتتروعات البرمجيتتة المقترحتتة، ممتتا اال و 

جديتتتدة إلنتتتتاج مشتتتروعات أختتترى متتتن تصتتتميمك باستتتتخدام البتتترامج والتطبيقتتتات المتاحتتتة، 
 .Free Sourceخصوصًا المفتوحة المصدر 

كون قد أسهمنا في ثقل معرفتك وتعلمك، وذلك من ختالل إتاحتة كتود البرمجتة نن أنرجو    
بتة كتود بالكامتل أو الالزم في تنفيذ المشتروعات، والتذى يمثتل نتواة الستتمرار تعلمتك فتي كتا

 تعديل كود متاح ليتناسب مع احتياجاتك.

 

 ولى التوفيقوهللا 

 

  فريق العمل


