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 الوحدة األوىل: أنظمة العد.
أنظمة العد: أهمية

 
 

يف أمساء األنظمة العددية؟  االختالف: ما هو 1س

نظام العد املوضعي:

 .أنظمة موضعية مالحظة : 
 

: ما هي استخدامات النظام الثنائي داخل احلاسوب؟2س

أساس  اسم النظام
 النظام

 مثال الرموز املستخدمة يف النظام

10 (9,8,7,6,5,4,3,2,1,0) 10823 

2 (1,0)21010 

8 (7,6,5,4,3,2,1,0)8723

16 ,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

F,E,D,C,B,A

16FA9

 

10متثل األعداد يف النظام العشري بوساطة

(0)الثنائي من النظام يف املكتوب يتكون العدد

(1) (2)

 

 الوحدةمصطلحات 
النظام العددي:

 

 
 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9:النظام العشري

10 

 

(:Digitالرقم )
(9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

 
(:Numberالعدد )

2النظام الثنائي:

01

8النظام الثماني:

(7,6,5,4,3,2,1,0)
 

16النظام السادس عشر:

 (F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0) 
 

Bit

 
 

 أساس أي نظام عد

 يرمز أي نظام عد إىل 
 

وزن اخلانة )املنزلة(
 أسئلة علل

علل: استخدام النظام الثنائي داخل احلاسوب ) ال ميكن استخدام 
النظام العشري داخل احلاسوب(

 علل: استخدام النظامني الثماني والسادس عشر.

علل: إن تنفيذ العمليات احلسابية يف النظام الثنائي أسهل من 
تنفيذها يف النظام العشري.

01

علل: يعترب النظام العشري نظامًا موضعيا
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 : الذكاء االصطناعيلوحدة الثانيةا

 اليت قام عليها موضوع الذكاء االصطناعي املنهجيات

 الذكاء االصطناعي: أهداف

 

 برامج الذكاء االصطناعي. مميزات

 

 للذكاء االصطناعي  تطبيقات

 

 برجمة خاصة بالذكاء االصطناعي لغات 

 علم الروبوت

 آلة الروبوت صفات

1

 اليت يتكون منها الروبوتاالجزاء 

 

 أنواع احلساسات  1.
 

الصناعة .الروبوت يف جمال  فوائد
 

2 .
 

3.
 

 استخدام الروبوت يف الصناعةحمددات )سلبيات(
1 .

 

معايري تصنيف الروبوتات

 

 اليت تقدمها: االستخدام واخلدماتالروبوتات حسب أنواع)أصناف( 

 الروبوت الصناعياستخدامات . 1

 
الروبوت الطيب استخدامات

الروبوت التعليمي استخدامات

  الروبوت يف الفضاء استخدامات 
    

 الروبوت يف اجملال االمين  استخدامات

 أنواع الروبوتات حسب إمكانية نقلها

الثابت:الروبوت 
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 أنواع الروبوت اجلوال أو املتنقل 

 تاريخ نشأة الروبوت

العصور القدمية قبل 
 امليالد

 القرنني الثاني عشر
 والثالث عشر للميالد 

 القرن التاسع عشر

مخسينيات وستينيات 
 يالقرن املاض

 م2000منذ العام 

 

 النظم اخلبرية
 

 على برامج النظم اخلبرية أمثلة عملية

 جمال االستخدام اسم الربنامج
 ديندرال

 باف
 بروسبكرت

 أدفايزرديزاين 
 ليثيان

 

 اخلبرية: النظمأجزاء)مكونات( 

 

 اليت حتتاج إىل النظم اخلبرية(الفئات)املسائل()املشكالت أنواع 

 املثال (الفئةاملشكلة)
 .التشخيص1

 . التصميم2

 . التخطيط3
 . التفسري4

 

( األمور اليت ميكن مالحظتها يف شاشة الربنامج)
 :ارةيلتشخيص أعطال الس

النظم اخلبرية  ميزات ) فوائد (

 النظم اخلبرية .  حمددات

 خوارزميات البحث 

 اليت حتتاج خلوارزميات البحث يف الذكاء االصطناعي صفات املشكالت
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 2018مالحظة: هذه اخلطوة حمذوفة يف طبعة                                                   
 مبدأ عمل خوارزميات البحث:

 
 

 مالحظة: يتم أخذ املشكلة على أنها مدخالت
 

 ( . أهم املفاهيم يف شجرة البحثشجرة البحث )  عناصر

 البحث يف الذكاء االصطناعي  أنواع خوارزميات

 
 

 مصطلحات الوحدة

الذكاء االصطناعي :

: احملاكاة

 

ان ؟برنامج يوجني غوستم

 

: متثيل املعرفة

: التمثيل الرمزي

:القدرة على التعلم أو تعلم اآللة

 

 :التخطيط

 

التعامل مع البيانات الغري مكتملة أو غري املؤكدة: 

 
 

علم الروبوت

الروبوت :
 

الذراع امليكانيكية:

املستجيب النهائي:

 
:املتحكم

 
:املشغل امليكانيكي

 

:احلساسات

حساس اللمس:

حساس املسافة:

حساس الضوء:

حساس الصوت:

النظام اخلبري:
 

املعرفة:

قاعدة املعرفة:
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:حمرك االستدالل 

:ذاكرة العمل

:واجهة املستخدم
 

خوارزمية البحث:
 

شجرة البحث :
 

العقد:
 فضاء البحث:

ر الشجرة:جذ

/  األبناء :  االب: 
 

النقطة امليتة: 
النقطة )احلالة(اهلدف:

املسار: 
مسار احلل: 

 
 أسئلة علل

 العبارات اآلتية:علل كل من 
جلأ اإلنسان إىل إجياد مناذج حاسوبية حتاكي قدرة العقل البشري أ.: 1س

.1   على التفكري(.

وحماولة  ب.شرع اخلرباء يف دراسة القدرات العقلية لالنسان وكيفية تفكريه 
حماكاتها عن طريق احلاسوب

 

: ال تستطيع أن تطلق على برنامج يقوم حبل مسألة تربيعية أنه من 2س
  ضمن برامج الذكاء االصطناعي

  

من أجزاء الروبوت ذراع ميكانيكية تشبه يف شكلها ذراع االنسان ، أ. : 3س
وحتتوي على مفاصل صناعية .

 

: تصمم الروبوتات بأشكال وأحجام خمتلفة ؟ب

:أ.  استخدام الروبوت الصناعي يف عمليات الطالء بالبخ احلراري يف 4س
املصانع .

ب. استخدام الروبوت الصناعي يف أعمال الصب وسكب املعادن .

 

. ال يستطيع الروبوت القيام باالعمال اليت تتطلب حسا فنيا أو ذوقا 5س
 يف التصميم أو إبداعا

:  يعد من غري املناسب استخدام الروبوت يف املصانع الصغرية  6س
 واملتوسطة . 

: مساحة املصانع اليت ستستخدم الروبوتات جيب أن تكون كبرية جدا 7س
. 

:  نظام خبري لتشخيص امراض الدم ، ال يستخدم لتشخيص أمراض 8س
خبري جديد من البداية حلل مشكلة ما أو )إن عملية تصميم نظام  اخرى .

، اسهل من التعديل على نظام خبري موجود (

 

:يتم إدخال املعلومات إىل واجهة املستخدمني خالل االختيار من 9س
يارات املصاغة على شكل أسئلة وإجاباتجمموعة من اخل

 

: النظام اخلبري غري معرض للنسيان . 10س
 : النظام اخلبري يساعد على تدريب املختصني ذوي اخلربة املنخفضة .11س

 
:  توفر النظم اخلبرية مستوى عاليا من اخلربات . 12س

 

: ميكن للمستخدم إدخال درجة التأكد من إجابته على بعض األسئلة 13س
للنظام اخلبري   يف واجهة املستخدم 

 

 : ال ميكن للنظم اخلبرية أن حتل حمل اخلبري نهائيا . 14س
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 خدام الذكاء االصطناعي العديد من خوارزميات البحث.: صمم باست15س

 

:استخدام خوارزمية البحث يف العمق أواًل، ال يعطي املسار األقصر 16س
 للحل دائمًا

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س: وضح مبدأ اختبار تورينغ؟

 
حاسوبا أو أن احلاسوب  برناجما ذكيامتى يوصف أن الربنامج احلاسوبي س: 

               ؟ مفكرا
ما الفرق بني البيانات الرمزية والبيانات الرقمية ؟س: 

ما الفرق بني قاعدة البيانات وقاعدة املعرفة ؟س: 

 

متطلبات بناء برامج الذكاء  االصطناعي ؟س: ما هي 
  

 
 
 

 الثالثة: األساس املنطقي للحاسوب والبوابات املنطقيةالوحدة 
 ما هي أنواع البوابات املنطقية؟س: 

(AND , OR , NOT)

(NAND , NOR) 
 

بات أولويات إجياد ناتج العبارات املنطقية، ومتثيلها باستخدام البوا 
 املنطقية، حسب التسلسل:

NOT

AndOR

 

A ….. Zما هي رموز املتغري املنطقي

 

اذكر ثالثًا من العمليات املنطقية األساسية املستخدمة يف اجلرب س: 
 املنطقي، موضحًا رمز كل عملية

 رمزها يف اجلرب املنطقي العملية املنطقية 
 NOT 

 AND . 

 OR + 

1. 

10) التعبري العالئقي:

> , < , = , ≠ , ≥ , ≤

املعامل املنطقي
AND OR

NOT

العبارة املنطقية املركبة.
AND,OR

10

البوابة املنطقية: 

جدول احلقيقة

اجلرب البوولي )املنطقي(:



 

7 

 

  

(True)املتغري املنطقي:

(False)

(0,1)املنطقية:العبارة اجلربية 

(X,Y)

 
 

علل: تسمية البوابات املشتقة.. 1
(NOT, AND , OR) 

. NANDعلل: وجود دائرة صغرية عند خمرج بوابة . 2
NANDNOT 

NOT 01عملية . علل: 3

10 

 AND؟  NANDكيف نشكل  بوابة . 4

NOT 

مبدخل بوابة   OR؟  توصيل خمرج  بوابة  NORكيف نشكل  بوابة  . 5
NOT.

 

: اكتب مثااًل واحدًا على كل مما يأتي:1س

  

AND    أو OR   أوNOT    
 NOR  أوNAND  

 أو  ــــ   .أو  + 
A          )أي حرف( 

A OR B 

A + B     أو . B    اخل .... 

�̅�  + B . C 

A<B 
A AND B OR C  

AND    أو OR   أوNOT    
 ≥أو ≤أو  ≠أو أو  >أو   <

 1أو  0 
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 إضافات خمرجات البوابة جدول احلقيقة الرمز اسم البوابة
OR  

 
 

 

A=X OR Y Y X 

11 1

1 01

110

0 0 0  

OR(1)

(1

(0)

(0) 

ORA+B 

OR

AND  

 

 

 

 

 

 

   Z = X AND Y  Y X 

1 11

001

010

0 0 0 
 

AND(1)

(1

(0) 

(0) 

ANDA.B

AB 

AND

NOT  
 

 

 

X A=NOT X 

1 0 

0 1 

 

10 

01 

NOT�̅�

NAND   

Z = X NAND Y Y X 

011

101

11 0

1 0 0  

(1)

(0) 

(0)

(1)
 

NOT(X AND Y)

                                    𝑿.  𝒀̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

NOR 

 
 

 

Z = X NOR Y Y X 

011

001

0 10

1 0 0  

(1)

(0)

(0)

(1) 

NOT(X OR Y)

                               𝑿 +   𝒀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
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 الوحدة الرابعة أمن املعلومات والتشفري
 ( أمن املعلومات. خصائص) عناصر

 :سريتها ها على مقدار احلفاظ علىيعتمد أمنعلى بيانات  أمثلة

 من احلذف أو التبديل سالمتهاجيب احلفاظ على على بيانات  أمثلة
:أو التعديل أو التغيري

 اليت تهدد أمن املعلومات: أنواع املخاطر
 
 

 
 : قسمنيالبشرية املتعمدة إىل  التهديداتتقسم 

 على اهلجوم)االعتداء( االلكرتوني أمثلة

 جناح اهلجوم االلكرتوني : عوامل
 :رئيسة جيب أخذها باحلسبان لتقييم التهديد عوامل

 عند تنفيذ اهلجوم اإللكرتوني، دوافع األفراد تتنوع 

 الطريقة تتضمن 

 :يف فرصة النجاحتتمثل 

 

 :على املعلومات  االعتداءات اإللكرتونيةأنواع  

  . التنصت على املعلومات1
)تؤثر على السرية (

 . التعديل على احملتوى2
)تؤثر على السالمة (

 . االيقاف3
)تؤثر على توافر املعلومات(

 .اهلجوم املفربك او املزور4

( )تؤثر على السرية والسالمة      
 

 :الثغراتأمثلة على 

لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا املعلومات  الضوابط وضعت جمموعة من
منها وهيواحلد 

على الضوابط املادية: أمثلة

:على الضوابط اإلدارية أمثلة

:على الضوابط التقنية أمثلة
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 اهلندسة االجتماعية
 : جمالنياهلندسة االجتماعية يف  ترتكز

 تشمل البيئة احمليطة:
 

 اإلنرتنت
اليت يستخدمها املعتدي االلكرتوني للتأثري يف  األساليبو الوسائل

 على مستخدم احلاسوب وكسب ثقته: اجلانب النفسي

 أمن اإلنرتنت
 على املواقع اإللكرتونية )الويب( االعتداءات اإللكرتونية

 بطريقتني: االعتداء على متصفح االنرتنتيتم 

 توضيح االعتداء على الربيد االكرتوني:

 (NAT)ل العناوين الرقمية تقنية حتوي
أيانا:

 مفهوم تقنية حتويل العناوين الرقمية 

) 

( 

 :) (وظيفة اجلهاز الوسيط  

  
 

 عمل تقنية حتويل العناوين الر قمية. (طرق)آلية

 

 النمط الثابت للتحويل توضيح 

 

 النمط املتغري للتحويلتوضيح 

 التشفري
:من علم التشفيرياهلدف 

 
عناصر عملية التشفري: 

 

 

 تصنيف خوارزميات التشفري معايري

نوعني)طريقتني( إىل  آلية التشفرييقسم التشفري املعتمد على 

 : نوعني )قسمني(إىل   املعتمد على املفتاحيقسم التشفري 

 نوعني )قسمني(املرسلة إىل  كمية املعلوماتيقسم التشفري املعتمد على 
أذكرهما؟ .

 خوارزمية اخلط املتعرج : مميزات
   1 . 
   3 .
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مصطلحات الوحدة
أمن املعلومات:

:األمن واخلصوصيةالسرية

السالمة

توافر املعلومات

اهلجوم )االعتداء(اإللكرتوني: 
 

الثغرات

 
: الضوابط املادية

 

:الضوابط االدارية

:الضوابط التقنية

اهلندسة االجتماعية 

متصفح االنرتنت :
 

:تقنية حتويل العناوين الرقمية  

 

d  العناوين الرقمية االلكرتونية

 

التشفري: 

 اخلوارزمية: 
: خوارزمية التشفري

 

: مفتاح التشفري

 

النص األصلي:
 

 . نص الشيفرة:

التشفري بالتعويض:

التشفري بالتبديل :

أسئلة علل
علل : استخدام بعض الضوابط يف نظام املعلومات

تعد اهلندسة االجتماعية من أجنح الوسائل و أسهلها للحصول على املعلومات . 

إجياد وسائل تقنية حلماية االنرتنت . ما أسباب

علل: انتشرت الربامج والتطبيقات بشكل كبري منها )اجملاني/املفتوح/غري 
معروف املصدر(

 بسبب
االنرتنت إىل الكثري من األخطار .علل. يتعرض متصفح 
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علل : ظهرت احلاجة إىل عناوين إلكرتونية أكثر ، وطورت هذه العناوين 
 . ملا يسمى 

 

     .ظهور احلاجة إىل تقنية حتويل العناوين الرقمية  

 للجهاز عند تراسله أكثر من مرة . علل: اختالف 

علل: يعد التشفري من أفضل الوسائل املستخدمة للحفاظ على أمن 
 املعلومات 

 علل :تعترب شيفرات الكتل أبطأ من شيفرات التدفق يف عملية التشفري . 

 أسئلة إضافية
 

 ؟  و  ما الفرق بني العناوين الرقمية س: 

على ماذا يعتمد أمن الرسالة او املعلومة يف خوارزميات التشفري س: 
 املعتمد على املفتاح ؟ 

 كيف يتم انتاج املفتاحني يف اخلوارزميات الالتناظرية ؟س: 

واحلاجة إىل  اهلائل يف أعداد مستخدمي اإلنرتنترمشكلة التطورحلل 
 عناوين إلكرتونية أكثر:

 

2.  

 
 قارن بني كل من خوارزميات املفتاح اخلاص وخوارزميات املفتاح العام .س: 

خوارزميات املفتاح العامخوارزميات املفتاح اخلاص

 
 

 قارن  بني  كل من شيفرات التدفق وشيفرات الكتل ؟س: 
 شيفرات التدفق

 شيفرات الكتل

 

 مالحظة: للحصول على تفاصيل املادة راجع
 احلاسوبعلوم الكتاب املدرسي  أو دوسة األوىل يف  

   
ال تنس مكثف املادة العملية.     

 

 

 

 
 

 


