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الشعب) حول
يقوم هذا الكتاب بإرشاد معلمي مادة تقنية امعلومات مرحلة التعليم الثانوي – السنة الثانية (ميع ُ
أفضل السبل لشرح وتقييم تعلم الطاب جميع الدروس الي وردت بالكتاب اأساسي .لقد م أيضاً إرشاد امعلم
اسراتيجيات نقل امعلومة إى الطالب اعتمادا على اأمثلة القياسية وصواً لتسهيل عملية استيعاب الدروس دون
لبس وتفادياً ما خلصت إليه العديد من اأحاث حول حديات تدريس مبادئ الرجة للطاب .لذلك عند تأليفنا
هذا الكتاب راعينا ااسرشاد بالتوصيات امنهجية هذه اأحاث عم ًا على تفادي اأخطاء امنهجية الشائعة ي
تأليف الكتب امنهجية عموماً وكتب برجة احاسوب خصوصاً .ي هذا السياق لقد اعتمدنا على ااستعانة بالرسوم
التوضيحية ي شرح مفاهيم الرجة.
لعل بعض اإخوة امعلمن سياحظون عدم تطرق الكتاب إى بعض اأوامر والراكيب الرجية وامكونات
التفصيلية لبيئة لغة الفيجوال بيسك .هذا كان أمراً متعمداً وهو أسلوب جديد ي تعليم الرجة للمبتدئن يُدعى
أسلوب السقالة* .لقد اسرشدنا كذلك مبدأ السقالة ( )scaffoldingكأحد أحدث أساليب تدريس لغات برجة
احاسوب .يعتمد هذا امبدأ على عدم إغراق الطالب بتفاصيل عديدة حول أوامر لغات الرجة وصيغها امتعددة.
بينما يتم ااعتماد على احد اأدنى من مل وتراكيب لغة الرجة والي مكن الطالب من استيعاب عملية تصميم
وبناء برامج عملية بسيطة .التعليل امنطقي هذا اأسلوب يتمثل ي أن مهارات اأداء اللغوي لإنسان ا تستوجب
كونه ملماً جميع مصطلحات وقواعد التعابر الباغية للغة ما كالعربية مث ًا .لذلك شكلت مواضيع الكتاب امبادئ
اأساسية لرجة النظم احوسبة .الراكيب والصيغ واأوامر الرجية اأكثر تفصيا يتم اكتسابها من خال
مقررات السنوات الدراسية القادمة ،باإضافة إى ما سيكتسبه الطالب أثناء اممارسة الشخصية.
لقد قُسمت مواضيع الكتب وفقاً لتدرج مدروس واعتمدنا استهال كل فصل بإيضاح نواتج التعلم متمثلة ي
امكتسبات امهارية وامعرفية امستهدفة .كل منها يعتر لبنة استيعاب مفاهيم ومهارات أخرى سيتعلمها الطالب ي
الدروس التالية .كما أن حديد نواتج التعلم يقوم أيضاً مساعدة معلم امادة على معرفة ما هو مستهدف حقيقه
ومن ثم مكنه حضر الدرس وحضر وسائل التقويم وفقاً لذلك .لذا جب على امعلم الركيز على شرح كل درس
ما مكن حقيق امكتسبات امعرفية لكل درس وجنب التطرق إى تفاصيل تتجاوز ذلك .لعل البعض يعتقد أن مة
تفاصيل أخرى غر مدرجة بالكتاب وجب التطرق ها ،وإجابتنا على ذلك أن منهجية تأليف الكتاب قامت على
* م إشتقاق هذا امفهوم من اسلوب بناء امباني اعتماداً على السقاات امثبتة حوائط امبنى.

توصيات معية علوم احاسوب العامية ( .)ACMإضافة إى توصيات أخرى باخصوص ساهم ي إصدارها العديد
من اأحاث ي جال تعليم الرجة للمبتدئن .لذلك نتوخى من إخوتنا امعلمن وامعلمات حضر كل درس ما
يساهم ي حقيق كل عنصر من عناصر نواتج التعلم دون زيادة.
كل فصل م إرفاقه حلول التمارين امرفقة بالدروس ومكن لإخوة امعلمن اعتمادها كما هي لتقييم حصيل
الطاب أو إجراء أي تعديات بسيطة عليها لتوفر عدد أكثر من أسئلة التقويم .وحن نضع هذا الكتاب بن أيدي
إخوتنا امعلمن وامعلمات وكذلك مفتشي امادة ،فإننا على أم ااستعداد استقبال ماحظاتهم فيما يتعلق محتوى
هذا الكتاب وسنعمل على التعامل مع تلك اماحظات بكل جدية آملن تاي أي أخطاء ي الطبعات القادمة.
ولي التوفيق
واه ّ
امؤلفان
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الفصل اأول:

Solving problems

حل امسائل
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 1.1نواتج التعلم امستهدفة
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* اإمام بأهمية استخدام احاسوب ي حل امسائل.
* اإمام باأسلوب الصحيح حل امسائل من خال فهم امسألة وحديد متطلبات احصول على احل.
* إدراك امقصود باخوارزمية.
* استخدام اخوارزمية ي صياغة حل امسائل.
 2.1امسائل
الغرض من هذه الفقرة هو اطاع الطالب على أهمية احاسوب من خال مساعدته لإنسان ي حل
امسائل بأنواعها .من امهم أن يدرك الطالب ما امقصود بامسائل الي مكن حلها بواسطة احاسوب.
فليس كل قضية جهولة تسمى مسألة قابلة للحل بواسطة احاسوب .انظر مث ًا القضايا التالية ا تعتر
مسائل قابلة للمعاجة بواسطة احاسوب:
* ما هو اسم أطول رجل ي العام؟
* أين تقع مدينة أغادير؟
* كم هي مساحة ليبيا؟
فامسائل الي يعاجها احاسوب تتضمن احصول على حل (جهول) لقضية اعتماداً على جموعة
من امعطيات امرفقة بنص امسألة .هذه امسائل قد تُنفذ من خال خطوة واحدة أو جموعة من اخطوات
الي تُنفذ وفق تسلسل معن .النماذج التالية مثل أمثلة للمسائل الي مكن حلها بواسطة احاسوب:
* حساب مساحة دائرة نصف قطرها  5سنتيمرات.
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* حديد العدد اأكر ضمن فئة اأعداد }.{4،12،62،18-،34
* طباعة اأعداد الزوجية اموجبة احصورة بن العدد  14و .65
 3.1حل امسائل
هذه الفقرة تُبن ما جب فعله من خطوات حل أي مسألة .ي كثر من اأحيان قد يفشل الطالب ي
حل مسألة ما بسبب عدم فهمه أو سوء فهمه للمطلوب إجاده .لذلك جب أن يُدرك الطالب كيف يفكك
امسألة حيث يقرأ امسألة ويفهمها جيداً لتحديد معطياتها وما جب احصول عليه (احل) .امعطيات قد
تشمل بيانات معينة (مثل نصف القطر) وأي قوانن جب تنفيذها (مثل قانون حساب مساحة الدائرة)
وهكذا.
 4.1صياغة خطوات الوصول إى حل امسألة
هذه الفقرة تُبن أهمية صياغة اخطوات الازمة للوصول إى حل أي مسألة .وعند ااستعانة
باحاسوب حل امسائل جب تلقينه كيفية حل امسألة عر توضيح خطوات احل خطوة خطوة وهو سيقوم
باتباع نفس اخطوات وصواً إى احل.
 5.1دور احاسوب ي حل امسائل
هذه الفقرة تُبن للطالب الدور احدود للحاسوب ي حل امسائل .ي كثر من اأحيان يعتقد بعض
الطاب أنه بإمكان احاسوب إجاد احل الصحيح أي مسألة .بل أنه بإمكانه تصحيح اأخطاء الي ترد
ي صياغة احلول الي يصيغها امرمج البشري .من امهم أن يدرك الطالب أن امسؤولية تقع على امرمج
البشري ي صياغة اخطوات الصحيحة حل أي مسألة فاحاسوب يقوم بتنفيذ خطوات احل حرفياً ولو
كانت خاطئة.
 6.1ماذا يتفوق اإنسان على احاسوب
ي هذه الفقرة يتعلم الطالب أن احاسوب يتفوق على اإنسان من حيث قدرته على خزين كميات
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 7.1اخوارزمية

هائلة من امعلومات وسرعته الفائقة ي اسرجاع امعلومات امخزنة به .فذاكرة احاسوب مكنها خزين
كميات هائلة من امعلومات ما يعجز اإنسان عن استيعابه.
 7.1اخوارزمية
اشرح للطالب معنى اخوارزمية كمصطلح يعر عن صياغة حل امسائل على هيئة
سلسلة من اخطوات اإجرائية الازمة حل مسألة ما .اعتماداً على الشكل التوضيحي
(جانباً) ّبن للطالب أن عملية الذهاب للمدرسة صباحاً مكن وصفها عر فقرة
متواصلة من اجمل ااعتيادية ولكن مكن أيضاً تفكيكها إى جموعة مل مثل
سلسلة اأعمال الي يقوم بها الطالب كل صباح قبل الذهاب للمدرسة .أهمية صياغة
اخوارزمية على هذا النحو هو معرفة تسلسل أحداث اخوارزمية خطوة خطوة .استعن
بالشكل ( )1-1والشكل ( )2-1لشرح أمثلة أخرى للخوارزمية.
.1

ابدأ

.2

اقرأ بيانات راتب اموظف وارمز له باحرف R

.3

اقرأ بيانات عدد أيام الغياب وارمز له باحرف D

.4

احسب خصم الغياب =  5دينار * D

.5

احسب صاي الراتب= راتب اموظف – خصم الغياب

.6

اطبع صاي الراتب

.7

توقف

.1

ابدأ

.2

اقرأ بيانات العدد اأول

.3

اقرأ بيانات العدد الثاني

.4

اقرأ بيانات العدد الثالث

.5

احسب حاصل مع بيانات العدد اأول والثاني والثالث

.6

امتوسط احسابي= حاصل مع اأعداد على عددها

.7

اطبع امتوسط احسابي

.8

توقف

لنوم
قظ من ا مك
�ستي ج�س
 .1ا غ�سل
ا
 .3.2تو�س�أ ى اب�س
ل
س
� � .4س م
 .5الب ة
امدر�س طلق
 .6ان

الشكل( :)1-1خوارزمية حساب صاي الراتب
الشهري موظف

الشكل ( :)2-1خوارزمية حساب امتوسط
احسابي لثاثة أعداد
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 8.1حل مارين الفصل
.1
.1

ابدأ

.2

اقرأ بيانات س

.3

اقرأ بيانات ع

.4

احسب :ص= س  +ع

.5

اطبع قيمة ص

.6

توقف

.2
السؤال

حساب متوسط درجات احرارة خال أيام شهر معن
شهر ديسمر هو آخر شهور العام
حديد ما إذا كان العام  2010سنة بسيطة أم كبيسة
حديد الوزن امائم لشخص ما معرفة طوله بالسنتيمرات
حديد العدد اأكر ضمن عناصر فئة تتكون من  10أعداد صحيحة
.3

12

.1

ابدأ

.2

اقرأ بيانات عمر الفرد ااول س1

.3

اقرأ بيانات عمر الفرد الثاني س2

.4

اقرأ بيانات عمر الفرد الثالث س3

.5

اقرأ بيانات عمر الفرد الرابع س4

.6

احسب :ص= س+ 1س + 2س + 3س4

.7

احسب امتوسط ع = ص ÷ 4

.8

اطبع قيمة امتوسط ع

.9

توقف

اإجابة

 /






الفصل الثاني:

Flow charts

خرائط التدفق

2

 1.2نواتج التعلم
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* معرفة أهمية ااستعانة بالرسوم ي وصف حل امسائل.
* اإمام خرائط التدفق والرموز امستخدمة ي إعدادها وداات كل رمز.
* اإمام بطريقة استخدام خرائط التدفق ي وصف خطوات اخوارزميات.
 2.2أهمية ااستعانة باخرائط ي وصف اأشياء
فهذه الفقرة هي من أجل أن يستوعب الطالب دور امخططات الرسومية ي تسهيل فهم امسائل وطرق
حلها .استعن باأمثلة الواردة ي الكتاب كخارطة الكنز أو خارطة طرق امدينة وبن سهولة ااستعانة باخارطة
مقارنة بطرق وصف احل اأخرى سواء امكتوبة أو امنطوقة .عند ذكر خارطة طرق امدينة أو القرية امنح
الطالب مثااً على كيفية إرشاد شخص غريب للوصول إى أحد معام امدينة أو القرية حيث تقع مدرستك.
وبن سهولة ذلك مقارنة بالوصف امكتوب أو الشفهي.
 3.2خرائط التدفق
ي هذه الفقرة بن للطالب أن حل امسائل غالباً ما يتخلله أحد العمليات الثاث :إدخال أو معاجة أو
إخراج باإضافة إى عمليات حكم مثل اختبار الشروط أو التكرار .لذلك فحن يتم صياغة حل أي مسألة
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على صورة خوارزمية فإن خطوات أي خوارزمية ا خرج عن نطاق هذه العمليات .خرائط التدفق هي عبارة
عن خططات رسومية منح شك ًا هندسياً معيناً لكل عملية من عمليات امعاجة ،ومن ثم مكن التعبر عن
خطوات أي خوارزمية بواسطة خطط رسومي يسمى خارطة تدفق احل مسألة ما.
اشرح للطاب أماط امعاجة الي مكن أن تتخلل أي خارطة مثلة ي مط العمليات امتتابعة أو العمليات
امكررة أو عمليات التفرع واستعن باأمثلة الواردة ي الكتاب إيصال امفهوم مدارك الطاب.
 4.2العمليات امتتابعة
اشرح للطالب الشكل (جانباً) الذي يبن إجاز حل مسألة ما على هيئة
جموعة من العمليات امتتالية .وبن أهمية مراعاة تسلسل تنفيذ العمليات من
حيث أولوية التنفيذ .اخطأ ي أولوية تنفيذ العمليات قد يساهم ي الوصول إى
حل خاطئ.

عملية أ
عملية ب
عملية ج

 5.2عملية اخاذ قرار من أجل تفرع
عملية

1

نعم

شرط
التفرع
ا
عملية

ي هذه الفقرة ،أوضح للطالب أن مة نوع من امسائل ا يتخلل حلها جموعة
حددة من العمليات الي تُنفذ بالتتاى .هذه امسائل ها أكثر من حل وذلك
وفقاً لتحقق شرط معن أو جموعة شروط .اشرح للطالب كيفية مثيل عملية
التفرع امشروط باستخدام الرمز امبن جانباً.

2

 6.2العمليات امكررة ي خرائط التدفق
اشرح للطالب أن حلول بعض امسائل قد يتخللها تنفيذ عملية معينة أو
جموعة من العمليات بصورة مكررة ولعدد معن من امرات .بالطبع مكن
إعادة رسم رمز العملية بعدد مرات تكرارها ضمن نفس خارطة التدفق،
14

 7.2حل مارين الفصل

لكن هذا مكن عندما يكون عدد مرات التكرار صغراً .كلما أعيد رسم عملية مكررة زاد حجم خارطة
التدفق وهو ما جعلها تشغل صفحات عديدة يصعب تتبعها.
 7.2حل مارين الفصل الثاني
.1
(ب)

(أ)
12
10
8
6
4
2

8

.2

(أ)

(ب)

ابدأ

ابدأ

اقرأ قيمة

A

اقرأ قيمة

B

اقرأ قيمة

Y

أجعل احايد الضربي

أجعل القيمة اابتدائية لسلسلة اأعداد

احسب

C
X=X+1

توقف

X=1

A=A*X

C = (A * B - (A + 2 * Y)) / A^2

اطبع قيمة

A=1

ا

هل
X = 10

نعم
اطبع القيمة النهائية حاصل الضرب

A

توقف
15
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 1.3نواتج التعلم
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* تعريف مفهوم برجة احاسوب وقدراته احقيقية ي حل امسائل.
* تسمية أمثلة للغات الرجة السائدة.
* تسمية عناصر بناء أي برنامج حل مسألة ما بواسطة أي لغة برجة.
* وصف كيفية خزين واسرجاع البيانات ي ذاكرة احاسوب.
* تسمية أنواع البيانات وطريقة تسمية مواقع الذاكرة لتخزن البيانات معاجتها احقا.
* حويل صيغ التعابر الرياضية ااعتيادية إى صيغ يتعامل بها احاسوب وتأثر ترتيب اإشارات احسابية
ي خرجاتها.
 2.3مفهوم برجة احاسوب
غالباً ما يعاني الطاب حتى ي مرحلة التعليم العالي من مشكلة إدراك ما امقصود بالرجة .ومن امدارك
اخاطئة مفهوم الرجة أن الطالب يعتقد أن حفظ برنامج معن سيمكنه من حل مسائل برجية شبيهة .من
امهم تعليم الطالب أن الرجة هي عملية بناء تدرجي للحل وليس اسرجاع أو تذكر للحل اعتماداً على حلول
برجية سابقة .اشرح للطالب العمليات اأساسية حل امسائل برجياً من إدخال أو معاجة أو طباعة أو تكرار
أو تنفيذ عملية حسابية ،ودعه يعي أن هذه مثابة الوحدات اأساسية لبناء أي برنامج حل مسألة معينة.
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 3.3تعريف لغة الرجة
Where is the school

اأن� ا افهمك ،اأن� ا اجيد غر اللغة
العربية

أن هذا امقرر يتعلق بأحد لغات برجة احاسوب ففي هذه الفقرة
يُراد إيصال مفهوم اللغة عموماً مدارك الطالب .فاللغة إما ُجعلت للتواصل
بن أي كائنن .وي حال غياب لغة مشركة بن كائنن أو شخصن لن
مكنهما التفاهم .فمن خال الشكل الكاريكاتوري امصاحب للفقرة احظ
أن الشخصن لن يستطيع أحدهما خدمة اآخر إنعدام صيغة تواصل
مشرك وهي اللغة .لغات برجة احاسوب هي أيضاً جموعة من الصيغ
والتعابر الي طورت لتأمن التواصل مع احاسوب وجعله يقوم حل
امسائل نيابة عن اإنسان.

 4.3الرنامج
هذه الفقرة تهدف إى تعليم الطالب ما امقصود بالرنامج ،وهو وحدة التواصل لتلقن احاسوب حل أي
مسألة .أما من حيث مكوناته فما هو إا جموعة من اأوامر الي صيغت بلغة برجة معينة .ومن امهم ربط
مفاهيم فقرات هذا الدرس ببعضها وصواً لفهم أمل من قبل الطالب.
 5.3العاقة بن اخوارزمية والرنامج
لقد تعرضت ي درس سابق لتعريف اخوارزمية وصيغتها وتسلسل تنفيذها .ورغم أن اخوارزمية تعتر
صيغة حل مسألة معينة إا أن احاسوب ا مكنه فهمها .فاخوارزمية قابلة للفهم من ِقبل اإنسان فقط.
لتمكن احاسوب من فهم تفاصيل أي خوارزمية وإجاد حل امسألة امعنية فا بد من ترمتها إى صيغة
يفهمها احاسوب .من امعلوم أن احاسوب ا يفهم إا صيغ لغات الرجة ،لذلك فرمة اخوارزمية إى
صيغة يفهمها احاسوب تسمى برنامج .استعن بالشكل ( )1-3لتوضيح مراحل حل امسائل برجياً من
الصيغة العادية للمسألة إى كتابة احل على هيئة خوارزمية وصواً إى ترمة اخوارزمية إى برنامج بلغة
برجة معينة.
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 5.3العاقة بن اخوارزمية والرنامج

امسألة
اكتب برنامج حساب وطباعة باقي قسمة العدد  250على .5

اخوارزمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ابدأ
خزن بيانات العدد  250بذاكرة احاسوب
خزن بيانات العدد  5بذاكرة احاسوب
احسب باقى قسمة العدد اأول على الثاني وخزن الناتج بالذاكرة
اطبع قيمة باقى القسمة امخزن بالذاكرة
توقف

الرنامج
LET A= 250
LET B=5
LET C=A / B
PRINT C
END

الشكل ( :)1-3مراحل حل امسائل برجيًا

 6.3لغات الرجة
ي هذه الفقرة يُشار إى تعدد لغات الرجة وميزة هذا التعدد من حيث اأغراض امختلفة الي مكن
برجة مسائلها ،فبعض لغات الرجة تعتر متخصصة ي جال حدد واخرى تعتر ذات أغراض متعددة.
 7.3خزين البيانات بذاكرة احاسوب
ي هذه الفقرة يعطى الطالب فكرة عامة عن تنظيم ذاكرة احاسوب حيث البيانات خضع إى صيغ
19

الفصل الثالث :أساسيات الرجة

متعددة عند خزينها ،وذلك حسب نوع البيانات امراد خزينها بالذاكرة .استعن باأشكال الواردة بالفقرة
إيصال امعنى مدارك الطاب.
 8.3مواقع خزين البيانات
الغرض من هذه الفقرة هو شرح ااستغال ااقتصادي للذاكرة .ومكنك تشبيه تنظيم حتوى الذاكرة
بصناديق الريد ذات اأحجام واأغراض امختلفة .استعن باأشكال الواردة بالفقرة إيضاح ااحتياجات
امختلفة لكل نوع من البيانات عند خزينها بالذاكرة.
 9.3الثوابت
اشرح للطاب أن الثوابت هي أيضاً صيغة لتخزين البيانات بالذاكرة ولكن ا يسمح بتعديلها إثر خزينها
أول مرة بعكس امتغرات.
 10.3امتغرات
اشرح مفهوم امتغرات على أنها أماكن خزين بيانات بالذاكرة ُمنح اماً ميزاً ومكن خزين البيانات
بها مباشرة مع إمكانية تعديل حتواها عر إجراء أي عملية حسابية أو استبداها ببيانات أخرى .اشرح
للطاب قواعد إطاق تسميات للمتغرات حيث خضع ذلك لقواعد م ذكرها ضمن فقرة كتاب الطالب.
 11.3أنواع امتغرات
هنا يتم اإشارة إى اختاف امتغرات باختاف البيانات امراد خزينها بها (رقمية صحيحة ،حقيقية،
نصية).
 12.3أولوية تنفيذ العمليات احسابية
هذه الفقرة لشرح أولوية تنفيذ العمليات احسابية عندما يتخلل أي عبارة حسابية إشارات حسابية
ختلفة .راجع مع الطاب ميع اأمثلة الواردة بكتاب الطالب مع إيضاح اأخطاء احسابية اممكن
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 13.3استخدام اأقواس ي تنفيذ العمليات احسابية

حدوثها عند إهمال مسألة أولوية تنفيذ العمليات احسابية.
 13.3استخدام اأقواس ي تنفيذ العمليات احسابية
هذه الفقرة تشرح استثناء االتزام بأولوية تنفيذ العمليات احسابية .فبعض امسائل الرياضية تتطلب
تنفيذ عملياتها وفق نسق معن خالف قواعد أولوية تنفيذ اإشارات ولذلك مكن اللجوء استخدام
اأقواس للقيام بذلك .راجع مع الطاب اأمثلة الواردة بكتاب الطالب مع إيضاح جنب االتزام بأولوية
تنفيذ العمليات باستخدام اأقواس.
إضافة للمعامات احسابية فإن برجة حل امسائل قد يتخللها بعض امقارنات امنطقية وذلك
باستخدام امتباينات (=> .)< ،> ،= ،<> ،<= ،اشرح للطاب النتيجة امنطقية (صواب] أم [خطأ)
احتملة لكل متباينة مع إيضاح ذلك من خال اأمثلة امرفقة بالفقرة.
 14.3خصيص البيانات ي امتغرات بالذاكرة
هذه الفقرة تتعلق باستخدام مل التخصيص لتسمية مواقع معينة بالذاكرة لتخزين بيانات حددة.
من خال أمثلة خرائط التدفق لعلك احظت خطوات إدخال أو تعريف بيانات حددة كمعطيات أو تنفيذ
عبارات حسابية معينة .ميع هذه اخطوات تُنفذ بواسطة ما يسمى جمل التخصيص .كل ملة خصيص
تتعلق متغر معن .قد يكون حتوى امتغر عبارة عن قيمة مطلقة أو حتوى متغر آخر أو أنها ناتج
حساب عملية حسابية.
 15.3حل مارين الفصل الثالث
 .1اخر ااجابة الصحيحة ضمن اخيارات امدرجة بكل سؤال.
( - 3.1أ)
( - 2.1ت)
( - 1.1أ)
( - 5.1ب)
( - 4.1أ)
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.2
اسم امتغر

[]  / 

S40
Address_#
Z X1
205
Age%
2A
Address
FOR










سبب اخطأ أو العلة

اسم امتغر خلله رمز خاص ()#
اسم امتغر خلله فراغ
اسم امتغر م يبتدئ حرف
اسم امتغر ابتدأ برقم
هذه كلمة حجوزة وها وظيفة حددة ضمن لغة البيسك امرئي

.3
التعبر الرياضي

22

الناتج

Y= 4+3*5-2

17

Y= (6+3)*4-2

34

Y= 4^2 / 4-2

2

)Y= (15-3) /(7-5

6

Y= 4 + 3 – 3 *5

-8

Y= 40 / 2 / 2^2

5

Y= 4^2 / (4-2)*3
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 1.4نواتج التعلم
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* اإمام بصياغة مل خصيص ختلف أنواع البيانات بالذاكرة.
* اإمام بصياغة تعليمة طباعة البيانات امعاجة وتشكيلها.
* اكتساب مهارة ترمة خوارزميات بسيطة إى برامج بلغة البيسك امرئي.
هذا الدرس يشكل شرحاً أول وحدات بناء برامج لغة فيجوال بيسك مثلة جملة التخصيص
( )LETوملة الطباعة ( .)PRINTلقد هدفنا بذلك إى مكن الطالب من كتابة أول برنامج
قصر جداً .وتتمثل الرامج القصرة ي عملية خزين قيم معينة بذاكرة احاسوب وطباعة هذه
القيم من الذاكرة.
 2.4ملة خصيص البيانات LET
اشرح للطاب وظيفة هذه اجملة من حيث استخدامها ي تسمية متغرات يتم استغاها ي إدخال
معطيات أو إجراء عملية حسابية أو استبدال قيمة متغر بأخرى على النحو امبن بالشكل التالي:
راجع مع الطاب حتوى الشكل ( ،)1-4أعطي الطاب جموعة أمثلة جملة ( )LETمنفردة
واستخدم الرموز امختلفة لتمثيل متغرات اأعداد الصحيحة واحقيقية(العشرية) وكذلك البيانات
احرفية .قم بتنبيه الطاب إى أنه ي حال عدم استخدام أي من هذه الرموز فامتغر سيعتر متغراً
مرناً بصورة تلقائية.
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ث�بت عددي اأو حري
اأو
ا�سم متغر اآخر

= LET mv
اأو

عب�رة ح�س�بية

الشكل ( :)1-4الشكل العام جمل التخصيص

اكتمال فهم الطالب لدور مل التخصيص ( )LETاستعن بالشكل ( )2-4الذي يبن عاقة
مل ( )LETوتنظيم البيانات بالذاكرة .ومن اجدير تنبيه الطالب إى أنه مكن ااستغناء عن
استخدام الكلمة ( )LETضمن مل خصيص البيانات وااكتفاء بتسمية امتغر والقيمة امراد
خزينها به على النحو امبن باأمثلة امعروضة ي كتاب الطالب.
ذاكرة اح��سوب
20

A%

20

5.0

!B

20/
4

Ali

C$

5.0

!Z

LET A% = 20
LET B! = A / 4
˝LET C$ = ˝Ali
!LET Z! = B

Ali

B

الشكل ( :)2-4خطط توضيحي يبن شغل الذاكرة ببيانات معينة إثر تنفيذ مل التخصيص

 3.4أخطاء شائعة عند التعامل مع مل التخصيص
من خال اأحاث امتعددة والي أجريت حول الصعوبات الي يواجهها الدارسون مبادئ
الرجة ،نوه الباحثون إى جموعة من اأخطاء الشائعة ي إدراك مفاهيم امتغرات وكيفية معاجة
بياناتها .هذه الفقرة خللها ماذج للتصورات غر الصحيحة الي تتكون ي أذهان الطاب حول
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 4.4ملة طباعة البيانات PRINT

استخدام امتغرات وكيفية خزين البيانات خاها ،وكذلك كيفية تبدل حتواها نتيجة لتنفيذ أوامر
التخصيص امختلفة .راجع مع الطاب اأمثلة امتعلقة ما يطرأ ي الذاكرة إثر تنفيذ كل نوع من أنواع
ملة التخصيص ،وذلك من أجل التأكد من استيعاب الطاب خصائص ملة التخصيص.
 4.4ملة طباعة البيانات PRINT
اشرح هنا الوظيفة اأساسية جملة الطباعة ( )PRINTوبن الصيغ امختلفة استخدام ملة
( )PRINTكما هو مبن بامثال التوضيحي امصاحب للفقرة .إثر ذلك قم بشرح كل صيغة من صيغ
استخدام ملة ( )PRINTمثلة ي:
* طباعة الثوابت العددية واحرفية.
* طباعة قيمة متغر.
* طباعة متغرات الساسل احرفية.
* طباعة حاصل مع متغرين حرفين.
* طباعة نتيجة تعبر رياضي.
احظ الرسم التوضيحي امصاحب لكل صيغة مبيناً للطالب الرنامج الذي سيتم طباعته وما
سوف ينتج عن تنفيذه من خرجات.

 5.4حل مارين الفصل الرابع
.1
14

26

LET X = 2
LET Y = 6
LET Z = X+Y*2
PRINT Z

LET A = 5
PRINT A^2+1
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 مدخل إى الرجة بلغة البيسك امرئي:الفصل الرابع
LET X$ = ˝˝عمر
LET Y$ = ˝˝المختار
PRINT Y$ + X$ +˝:˝ااسم

المختار

LET Z$ = ˝˝عمر
LET X$ = ˝˝المختار
LET R$ = ˝˝محمد
PRINT Z$
PRINT X$ + R$

 عمر:

عمر
ختار
الم

LET X% = 5
LET Y% = X% / 2
PRINT Y%

ااسم

محمد

2

LET B = 15
LET C = B / 4

3.75

PRINT C

.2
LET R = 12
R

3

S

12

LET S = R
LET R = S/4

LET C = 6
C

4

A$

C

B$

ALI

A$

LI

LET A$ = ˝C˝
LET C = 4
LET B$ = ˝A˝
LET A$ = ˝L˝
LET A$ = A$ + ˝I˝
LET B$ = B$ + A$
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تشغيل بيئة لغة بيسك امرئي وتنفيذ
مثال برجي
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 1.5نواتج التعلم
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* تشغيل احاسوب وتنفيذ برنامج فيجوال بيسك.
* مييز مكونات بيئة كتابة برامج لغة بيسك امرئي ما يكفي لكتابة وتنفيذ برنامج بسيط.
* حرير وكتابة مثال لرنامج مبسط والتأكد من صحة الكتابة.
* كيف تكتب برناجاً بسيطاً من خال بيئة فيجوال بيسك وتنفيذه ومشاهدة نتائجه.
* مييز أنواع اأخطاء الرجية والتفريق بينها.
هذا الدرس يقوم بعرض كيفية كتابة وتنفيذ برنامج بلغة فيجوال
بيسك وسيتم ااكتفاء بشرح ما حتاجه الطالب لتنفيذ مثال بسيط .بعض
التفاصيل ي مكونات بيئة الفيجوال بيسك م تأخر عرضها إى دروس
احقة .قم بعرض حتوى الدرس من خال اطاع الطاب على ماذج
عملية من خال معمل احاسوب .نظراً أن هذه هي امرة اأوى الي
سيتم فيها التعامل مع النواحي العملية للغة فيجوال بيسك فالغرض ليس
شرح تفاصيل كل ما ورد بالشاشات الي تظهر ي كل خطوة .والغرض
من اإجاز ي شرح مكونات الشاشات هو عدم مل الطالب على حفظ
تفاصيل ا حاجة ها ي ميع حاات كتابة الرامج .بعض التفاصيل
سيلم الطالب بها تدرجياً من خال التواصل امتكرر مع احاسوب .لذلك
فالشرح سيتناول أي تفاصيل تتعلق فقط ما حتاجه الطالب لكتابة وتنفيذ
برنامج صغر .انظر مث ًا لشاشة خصائص العرض ( ،)propertiesليس
من الضرورة تشتيت تركيز الطالب بشرح حتواها اآن فكل ما حتاجه
الطالب خال هذا الدرس هو خاصية (.)AutoRedraw
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احظ أن قائمة ابدأ قد ختلف ي حتوياتها من حاسوب آخر ،فمن امهم أن يدرك الطالب هذه
اخاصية أنه قد يلحظ اختاف بن حتوى قائمة ابدأ امبينة ي الكتاب وقائمة الرامج ي حاسوب امعمل
أو حاسوبه الشخصي ،ما قد يربكه ي استيعاب باقي اخطوات.
 2.5أخطاء الرجة
من اممارسات للمتعلمن امبتدئن للغات الرجة ارتكابهم لأخطاء سواء عند كتابة أو حرير الرامج
عر بيئة لغة فيجوال بيسك .من امهم التنويه على نوعي هذه اأخطاء مثلة ي اأخطاء اللغوية أو اأخطاء
امنطقية .استعن بأمثلة ما ورد ي كتاب الطالب للتفريق بن هذه اأخطاء.
استعن معمل احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة للطاب كي مارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع
اخطوات امبينة بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.
 3.5حل مارين الفصل اخامس
.1

( - 1.1ت)
( - 5.1ث)

 ( - 2.1أ )

( - 3.1ت)

( - 4.1ب)

.2

أ) يتمثل اخطأ ي استخدام متغرات حرفية (احظ استخدام عامة  )$لتخزين بيانات عددية.
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الرنامج اخطأ

الرنامج الصحيح

LET X$ = 2

LET X = 2

LET Y$ = 6

LET Y = 6

LET Z = X$+Y$

LET Z = X+Y

PRINT Z

PRINT Z

 3.5حل مارين الفصل

ب)تتمثل اأخطاء ي ورود حرف خاص ( )%ضمن امتغر ( Aكحرف أول) ،وكذلك خلو السطر
الثاني من القوس اأمن ،وكذالك وضع امتغر  yملتصق مع اجملة  PRINTي السطر اأخر.

.3

الرنامج اخطأ

الرنامج الصحيح

LET %A = 4

LET A% = 4

LET Y=4 / (A-2

)LET Y=4 / (A%-2

PRINTY

PRINT Y

يتمثل اخطأ امنطقي ي عدم تنفيذ أسطر الرنامج وفق التسلسل الصحيح .تسلسل مل الرنامج جب
أن تكون على النسق التالي:
LET A=8
LET B=5
LET C=-3
LET M = A + B + C
PRINT M / 3
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الفصل السادس:

Interaction with the Computer

التفاعل مع احاسوب

6

 1.6نواتج التعلم
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* أهمية كتابة برامج عامة تتعامل مع معطيات متعددة دون تعديل الرنامج.
* معرفة صيغة وطريقة استخدام دالة التحاور مع احاسوب ( )InputBoxإدخال امعطيات من
خارج الرنامج.
* كتابة برامج بسيطة اعتمادا على دالة صندوق امدخات (.)InputBox
 2.6الرامج اخاصة والرامج العامة
هذه الفقرة تتعلق بتوضيح الفارق بن الرامج اخاصة الي ها خرجات ثابتة كلما م تنفيذها،
والرامج العامة الي تسمح باستغال نفس الرنامج للتعامل مع معطيات ختلفة ومن م مكن
احصول على خرجات ختلفة .الرامج العامة هي غالبا
˝ه˝ = LET X$
برامج تفاعلية تسمح للمشغل بتزويد الرنامج بامعطيات من
˝أكبر˝ = LET Y$
PRINT Y$ + X$
خارج الرنامج.
لتمثيل الرامج اخاصة ،اسرجع مع الطاب برناجاً من
ه أكبر
الرامج الي م استعراضها ي الفصول السابقة (الشكل 9-4
مث ً
ا) .وأوضح للطاب أن هذا الرنامج سيصدر نفس النتائج
ي كل مرة م تنفيذه.
الشكل ()9-4
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 3.6الدالة صندوق اإدخال InputBox
اشرح للطاب مكونات دالة صندوق اإدخال ( )InputBoxكوسيلة توفرها لغة الفيجوال بيسك
إجاز الرامج العامة والي منح فرصة التحاور مع احاسوب وتزويده بامعطيات من خارج الرنامج،
وهنا ا داعي لتخصيص البيانات داخل الرنامج.
استعن باأمثلة الواردة ضمن هذا الفصل إيصال مفهوم الرامج العامة واخاصة .واستعن معمل
احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة للطاب كي مارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع اخطوات امبينة
بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

 4.6حل مارين الفصل السادس
.1

2013

.2

الـدائـرة
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 4.6حل مارين الفصل

.3

.4
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الفصل السابع:

Condition Control programing Orders

أوامر برجة التحكم امشروط

7

 1.7نواتج التعلم
لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جموعة من نواتج التعلم وامتمثلة ي:
* إدراك احاجة استخدام مل التحكم عند صياغة حل امسائل.
* ربط مفهوم رمز التحكم امستخدم ي اخوارزمية ومل التحكم امشروط بلغة فيجوال بيسك.
* فهم مكونات والصيغ امتعددة لكتابة مل التحكم امشروط.
* استخدام مل التحكم امشروط ي كتابة برامج بسيطة حتوي على تفرعات شرطية.

 . 2.7ملة التحكم امشروط ()IF THEN ELSE
هذا الدرس يأتي بعد استيعاب الطالب مفهوم الرنامج الذي يتكون من جموعة من اأوامر
الي يتم تنفيذها بالتتاى .راجع مع الطاب خرائط التدفق وأشر إى عملية التفرع كاستثناء لعملية
التنفيذ امتتالي اسطر اأوامر .لرمة عملية التفرع برجياً هناك احاجة استخدام ملة التحكم
( )If-Then-Elseموضوع هذا الدرس .هناك عدة صيغ لكتابة ملة التحكم ،راجع مع الطاب كل
صيغة من هذه الصيغ واشرح امثال امصاحب لكل صيغة.
اشرح للطاب طبيعة بعض شروط التفرع امركبة والي يتم فيها اختبار أكثر من حالة بنفس
الشرط .ثم أوضح هم كيف مكن استخدام الروابط امنطقية لصياغة الشروط امركبة مع بيان الفارق
بن الرابط ( )ANDوالرابط ( )ORمن حيث حديد نوع النتيجة امنطقية للشروط امركبة.
استعن معمل احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة للطاب كي مارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع
اخطوات امبينة بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.
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 1.2.7حل مارين على ملة التحكم امشروط ()IF THEN ELSE

.1

.2

.3
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 3.7ملة ااختيار ()Select Case

 3.7ملة ااختيار ()Select Case
هذا الدرس يقدم ملة حكم من نوع آخر مقارنة جملة ( )IF THENوالي تعتمد على مقارنة
شرط له نتيجتان فقط إما صائب أو خاطئ منطقيا .ملة التحكم الي سيتم دراستها ي هذا الدرس
هي ملة( )Select Caseوهي تعتمد على اختبار شرط متعدد القيم الناجة عن اختباره .راجع مع
الطاب الشكل العام جملة( )Select Caseمبيناً إمكانية استخدام اكثر من ملة ()IF THEN
لتحقيق نفس امعاجة.
إثر التأكد من استيعاب الطاب للصيغة العامة جملة ( ،)Select Caseاشرح اأمثلة امصاحبة
لرسيخ استيعابهم للدرس .واستعن معمل احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة للطاب كي مارسوا
أمثلة الفصل وذلك باتباع اخطوات امبينة بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

 1.3.7حل مارين على ملة ااختيار ()Select Case

 .1تتبع الرامج التالية ودون امخرجات امتوقعة إثر تنفيذه
(أ)

A=5
B=A-6/3
Select Case B
Case 1
8

Print B - 1
Case 2
Print B + 1
Case 3
Print A + B
End Select
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B4 = 4 - 2 ^ 2
Select Case B4

)(ب

Case 1
Print B4 - 1
Case 2
Print B4 + 1

7

Case 3
Print B4 ^ 2
Case 4
Print B4 * 2
Case Else
Print B4 + 7
End Select

.2

%
%
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 4.7ملة التكرار ()For Next

 4.7ملة التكرار ()For Next
هذا الدرس يتطرق إى عملية حكم أخرى من العمليات الي قد حتاجها امرمج ي صياغة
بعض الرامج ذات العاقة .وعملية التحكم هذه تقوم بتوجيه احاسوب إى تكرار سطر أو جموعة
من أسطر أوامر الرجة .قم بإرشاد الطالب إى أنه مكن تكرار أي عملية عر تكرار كتابة نفس
اجملة حسب امرات امراد احصول عليها .ثم اطرح تساؤل حول الرغبة ي تكرار تنفيذ عملية معينة
مرات عديدة قد تبلغ امئات أو اآاف .سياحظ الطالب أن ذلك سيستغرق إعادة كتابة اأسطر
امكررة ما جعل الرنامج مطواً جداً .هنا سيدرك الطالب أهمية إجاز نفس العمليات بصورة
ختصرة اعتمادا على ملة التكرار (.)FOR NEXT
قبل اخوض ي صيغة كتابة ملة ( )FOR NEXTجب
شرح مفهوم احلقة التكرارية .استعن بالشكل التوضيحي امبن
بكتاب الطالب لشرح طريقة عمل احلقات التكرارية .فإجاز
أي عملية تكرار جب خصيص ع ّداد على هيئة متغر يقوم
حساب عدد مرات التكرار .الع ّداد مثل سلة الرتقال الي م
استخدامها ي امثال التوضيحي.
إثر التأكد من استيعاب الطاب مفهوم احلقة التكرارية ،انتقل لشرح صيغة كتابة ملة (FOR

 )NEXTوذلك كما هو مبن بالشكل امصاحب ،ثم استعرض مع الطاب اأمثلة اموضحة بكتاب
الطالب .واستعن معمل احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة للطاب كي مارسوا أمثلة الفصل وذلك
باتباع اخطوات امبينة بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

 1.4.7حل مارين على ملة التكرار ()For Next

.1
R=0
16

For X = 1 To 7 Step 2
R=R+X
Next
Print R
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R=0
For X = 1 To 7 Step 2
If X = 5 Then Exit For

4

R=R+X
Next
Print R

Y=4
For J = 4 To 1 Step -1
Y=Y+J

14

Next
Print Y

B=1
For X = 1 To 4

24

B=B*X
Next
Print B

.2
FOR K= 2 TO 4
PRINT ˝˝السام عليكم

)(أ

Next

FOR K = 2 TO 10 STEP 2
PRINT

K

)(ب

Next
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 5.7ملة التكرار ()Do.. While

.3

 5.7ملة التكرار ()Do.. While
هذا الدرس يتعرض إى ملة ( )DO WHILEكجملة أخرى من مل احلقات التكرارية .ومن
التساؤات الشائعة الي ترز ي أذهان الطاب هي ماذا استخدام ملة أخرى إجاز احلقات
التكرارية؟ جب تنبيه الطاب أنه من اممكن إجاز بعض احلقات التكرارية سواء باستخدام ملة
( )FOR NEXTأو ملة ( .)DO WHILEلكن مة فارق بسيط جعل من إحداها هو اأكثر ماءمة.
أوضح للطاب حقيقة أن احلقات التكرارية الي تعتمد على ملة ( )FOR NEXTتعتر حلقات
يتم حديد عدد مرات تكرارها سلفاً ،لكن هناك بعض امسائل تتطلب إجراء عمليات مكررة دون
حديد عدد مرات التكرار سلفا ،فمنطق امعاجة داخل احلقة التكرارية هو الذي حدد عدد مرات
تكرارها .ي هذه احالة ا مكن استخدام ملة ( )FOR NEXTوتعتر ملة ( )DO WHILEأكثر
ماءمة ي مثل هذه التطبيقات فهي تعتمد على تكرار جموعة من العمليات طاما حقق شرط معن
يتم حديده من خال صيغة هذه اجملة.
استعن بالشكل التوضيحي لشرح الفارق عند استخدام ملة ( )DO WHILEمقارنة باستخدام
ملة ( )FOR NEXTالي حتاج لتحديد عدد دورات التكرار.
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بعد إدراك الطالب أهمية ملة ( )DO WHILEودواعي
استخدامها (مقارنة جملة ( ،))FOR NEXTاستعن بالشكل
امصاحب إيضاح الصيغة العامة مكونات ملة (.)DO WHILE
يلي ذلك قم باستعراض اأمثلة امرفقة بالدرس إيضاح منطق
امعاجة عند تنفيذ احلقات التكرارية اعتمادا على ملة (DO
 .)WHILEواستعن معمل احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة
للطاب كي مارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع اخطوات امبينة
بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

 1.5.7حل مارين على ملة التكرار ()Do.. While

.1
(أ)

W=4
12

Do While W < 12
W=W+2
Loop
Print W

(ب)

X=3
Do While X < 10
7

X=X+2
If X + 1 > 7 Then Exit Do
Loop
Print X
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 1.5.7حل مارين الفصل

.2

.3
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 6.7ملة التكرار ()Do.. Until
هذا الدرس يتعرض إى ملة ( )Do.. Untilكجملة أخرى من مل احلقات التكرارية .قبل
البدء ي شرح صيغة هذه اجملة وعرض أمثلة حوها ،جب تنبيه الطاب إى الفارق بن استخدام
ملة ( )Do.. Untilوملة ( )DO WHILEإجاز حلقة تكرارية .مة فارق بسيط جعل من إحداها
هو اأكثر ماءمة .أوضح للطاب أن ملة ( )Do.. Untilتأخذ صيغة كرر حتى يتحقق شرط معن.
معنى أن عدد احلقات التكرارية يتحدد بعدم حقق شرط معن .عكس ملة ( )DO WHILEالي
تعتمد على اختبار احالة الي يصر فيها شرط التكرار غر صائب منطقيا وحينها تنتهي حلقات
التكرار .بعد اانتهاء من إجاز دورة معينة يتم اختبار الشرط وتستأنف الدورات التالية طاما م
تتبدل قيمة الشرط من (خاطئ) منطقيا إى (صائب) منطقيا.
(DO

بعد إدراك الطالب اهمية ملة ( )Do.. Untilودواعي استخدامها (مقارنة جملة
 ،))WHILEاستعن بالشكل امصاحب إيضاح الصيغة العامة مكونات ملة ( .)Do.. Untilيلي
ذلك قم باستعراض اأمثلة امرفقة بالدرس إيضاح منطق امعاجة عند تنفيذ احلقات التكرارية
اعتمادا على ملة ( .)Do.. Untilأخراً استعن معمل احاسوب بامدرسة إعطاء الفرصة للطاب
كي مارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع اخطوات امبينة بفقرة مارسة املحقة بكل مثال ورد بهذا
الفصل.
 1.6.7حل مارين على ملة التكرار ()Do.. Until

.1

أ .تتبع الرنامج التالي ودون امخرجات الناجة عنه
A = 12
B=4
4

Do Until A <= B
A=A-1
Loop
Print A
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ب .حدد ما هي خرجات الرنامج التالي عندما يتم إدخال القيمة  5ضمن صندوق امدخات
)˝أدخل عددا صحيحا˝( A = InputBox
)Do Until (A < 0
-1

A=A-2
Loop
Print A

.2

.3
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