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 الموضوع الصفحة

 مقدمة 2
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   (األعداد الثنائٌة  )المفهوم الحاسوبً   (عد النقاط): النشاط األول

(Binary Numbers)    

 مفهوم األعداد الثنائٌة واألعداد العشرٌة 7

  (Binary Numbers)األعداد الثنائٌة   : ( 1 )ورقة عمل  9

  (Working with Binary)استخدام األعداد الثنائٌة   : ( 2 )ورقة عمل  10

  (Sending Secret Messages)إرسال رسالة سرٌة   : ( 3 )ورقة عمل  11

  (E-mail and Modems)البرٌد االلكترونً والمودم   : ( 4 )ورقة عمل  12

 (Counting higher than 31) باستخدام األصابع   31العد ألكثر من  : (5 )ورقة عمل  13

14 
 (تمثٌل الصور  )المفهوم الحاسوبً   (التلوٌن باألرقام): النشاط الثانً

(Image Representation) 

 (color by Numbers)مفهوم التلوٌن باألرقام  15

 (Color by numbers)التلوٌن باألرقام  : (1 )ورقة عمل  16

 (Kid Fax)فاكس األطفال  : (2 )ورقة عمل  17

 (Make Your Own Picture)أرسم صورتك بنفسك  : (3 )ورقة عمل  18

19 
 (اكتشاف وتصحٌح األخطاء  )المفهوم الحاسوبً   (البطاقة السحرٌة): النشاط الثالث

Error Detection & Correction)) 

 ( The Magic Trick)الخدعة السحرٌة  :  (1 )ورقة عمل  20

 ( Checksums)تدقٌق المجموع  :  (2 )ورقة عمل  21

22 
 (نظرٌة المعلومات)المفهوم الحاسوبً   (التخمٌنات العشرٌنٌة): النشاط الرابع

Information Theory)) 

23 
 ( Twenty Guesses)التخمٌنات العشرٌنٌة 

24 
 ( Twenty Guesses)طرح األسئلة العشرٌنٌة  : (1 )ورقة عمل 

25 
 ( Decision Trees)أشجار القرار   : (2 )ورقة عمل 

26 
 (شبكات الترتٌب)المفهوم الحاسوبً   (التفوق فً ساعة): النشاط الخامس

Sorting Networks)) 

27 
 (Sorting Networks )شبكات الترتٌب   : (1)ورقة عمل 

30 
 تدرٌبات على شبكات الترتٌب   : (2)ورقة عمل 
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31 
 (خوارزمٌات الترتٌب)المفهوم الحاسوبً   (األخف واألثقل): النشاط السادس

Sorting Algorithms)) 

32 
 ( Sorting Weights  )ترتٌب األوزان  : (1)ورقة عمل 

33 
 ( Divide and Conquer  )فرق تسد  : (2)ورقة عمل 

34 
 تدرٌبات على خوارزمٌة الترتٌب االختٌاري : (3)ورقة عمل 

35 
 تدرٌبات على خوارزمٌة الترتٌب السرٌع : (4)ورقة عمل 

36 
 (نظرٌة الحاالت المحدودة)المفهوم الحاسوبً   (جزٌرة الكنز): النشاط السابع
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37 
 (Treasure Hunt)البحث عن جزٌرة الكنز   : (1)ورقة عمل 

44 
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 (تلوٌن الرسوم البٌانٌة)المفهوم الحاسوبً   (الرسام الفقٌر): النشاط الثامن

Graph Coloring))   

46 
    ( Graph Coloring ) مفهوم تلوٌن المخططات والرسوم البٌانٌة
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    (1)تلوٌن الرسوم البٌانٌة  : (1)ورقة عمل 

48 
    (2)تلوٌن الرسوم البٌانٌة  : (2)ورقة عمل 

49 
    (3)تلوٌن الرسوم البٌانٌة  : (3)ورقة عمل 

50 
    (4)تلوٌن الرسوم البٌانٌة  : (4)ورقة عمل 

51 
 (التوجٌه والجمود)المفهوم الحاسوبً   (لعبة البرتقال): النشاط التاسع

Routing and Deadlock in Networks)) 

52 
   (The Orange Game)لعبة البرتقال  : (1)ورقة عمل 

53 
 التعلٌق والجمود  : (2)ورقة عمل 

54 
                              (أقل األشجار تولدا)المفهوم الحاسوبً   (المدٌنة الموحلة): النشاط العاشر

Minimal Spanning Trees ) ) 

  (The Muddy City)المدٌنة الموحلة   : (1)ورقة عمل  55

   (Minimal Spanning Tree)تدرٌبات على أقل األشجار تولدا  : (2)ورقة عمل  56
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وػِش الُىم غطغ الثىعاث اإلاػغفُت والخىىىلىحُت الػلمُت خُث ًمثل الحاؾب آلالي كمت ما ؤهخجخه الخلىُت 

 مً اإلاجٌز واهتهاًء بالفػاء الخاعجيمجاالثشتى  في فلض ؤضبذ ٌؿخسضم, الحضًثت
ً
وؤضبذ ًدخل ,  الحُاة بضءا

ؤزغ فيهم بشيل مباشغ وغحر مباشغ فيل ما خىلهم مغجبـ بالحاؾب آلالي مً , الححز ألاهبر مً ؤوكاث البشغ ٍو

ولىً اغلب اإلاؿخسضمحن للحاؾب آلالي ال ٌػغف هُف , اوغحٍر لىخُه وحػامالث الىتروهُت َىاجف طهُت وؤحهؼة

غحؼ الؿبب في طلً غضم مػغفخه !! ٌػمل ؟ وهُف ًفىغ؟ وهُف ًمىً اؾخسضامه بشيل ؤؾغع وؤفػل  ٍو

 .بإؾاؾُاث ومباصا الحاؾب بشيل صحُذ وال بمهاعاث الخفىحر الحاؾىبي بالخالي غضم جؿبُله لها في خُاجه 

 وهي ( csunplugged )َظا الىخاب ًدخىي غلى الػضًض مً ألاوشؿت حؿمى بإوشؿت حػلُم الحاؾب بضون خاؾب  

لضي ا اإلابخضبحن في  آلاليؤؾاؾُاث غلىم الحاؾب غلُم  الخػلُمُت والتي جلىم بذألاوشؿتمجمىغت مً غباعة غً 

ا صازل الفطٌى الضعاؾُت  ؤو زاعحها   اؾخسضامه بىاؾؿت ت والبؿاكاث وغحَر بضون ألالػاب الحغهُت والُضٍو

ت بضؤ مً اإلاغخلت الابخضابُت ختى هباع الؿً, آلالياؾخسضام الحاؾب   .وهي مىاؾبت لجمُؼ الفئاث الػمٍغ

وهي غباعة غً     ( Computational Thinking skills )حؿاغض بشيل ؤؾاس ي غلى جىمُت مهاعاث الخفىحر الحاؾىبي 

مهاعاث لحل اإلاشىالث بشيل إبضاعي وال جلخطغ غلى ؾالب ؤو مخسطظ في الحاؾب آلالي بل جمخض إلى اإلاشىالث 

الخفىحر , عؾم الخغابـ, الدؿلؿل, مهاعة اإلالاعهت, ومنها مهاعة الػض الحؿابي, الحُاجُت والػالكاث بحن ألافغاص

ا, الترجِب,  اإلاىؿلي  .خل اإلاشىالث الخػاوهُت وغحَر

فها للمبخضبحن في َظا الضلُلاإلافاَُم مً   البُاهاث وؾغق جمثُلها :  ألاؾاؾُت للحاؾب آلالي والتي ًخم حػٍغ

ً اإلاسؿؿاث والغؾىم البُاهُت, شبياث الترجِب,  زىاعػمُاث الترجِب, باألغضاص الثىابُت جمثُل الطىع , جلٍى

ا مً اإلافاَُم اإلاهمت في الحاؾب آلالي  .وغحَر
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Count the DotsBinary Numbers

 

: الفكسة ألاطاطُت

فىُف ًمىً  (واخض , ضفغ )البُاهاث جسؼن صازل الحاؾب آلالي غلى شيل ؾلؿلت مً ألاعكام ممثلت بالغكمحن 

.   مً زالٌ َظًً الغكمحنوؤعكامؤن وشيل ولماث 

: أهداف اليشاط

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى هُفُت  جمثُل البُاهاث في الحاؾب آلالي. 

 ؤن جفغق الؿالبت بحن البُاهاث واإلاػلىماث. 

 ألاغضاص الثىابُت ً  .ؤن حػض الؿالبت الىلاؽ غلى البؿاكاث لخيٍى

 ألاغضاص الثىابُت ً  .ؤن حػض الؿالبت غلى ألاضابؼ لخيٍى

  ؤن جلاعن الؿالبت بحن ألاغضاص في الىنام الثىاةي والىنام الػشغي. 

 ؤن جدٌى الؿالبت مً الىنام الثىاةي إلى الػشغي والػىـ. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  مهاعة الػض الحؿابي(Counting)  

  مهاعة اإلالاعهت (Comparing) 

  اإلاؿابلت(Matching)  

   مهاعة الػض الدؿلؿلي(Sequencing) 

 :املىاد املعلىبت 

  بؿاكاث5ول ؾالبت ؾىف جدخاج إلى . 

  وعكت غمل اؾخسضام ألاغضاص الثىابُت, وعكت غمل ألاغضاص الثىابُت. 
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 وحػني الحؿاب  (Computare)ؤضلها ولمت الجُيُت وجىؿم وىمبُىجاع  (Computer)ولمت خاؾب آلي ؤو وىمبُىجغ 

, ولىً الُىم ال ٌػخبر هألت خاؾبت هبحرة فلـ بل جخػضص اؾخسضاماث الحاؾب إلى غضة مجاالث, ؤو الجمؼ 

ا  ومً غمً اؾخسضاماجه الخػلُمُت اهه ٌؿخسضم , فِؿخسضم في اإلاجاٌ الطحي والؿبي وؤلاصاعي والخػلُمي وغحَر

, همىخبت خُث ٌؿاغض غلى الىخابت ومػالجت الىطىص وحشغُل وغغع ألافالم الىزابلُت واإلاىاص الؿمػُت 

وجلضًم حمُؼ ؤهىاع الىخابج  , وإحغاء البدىر والحطٌى غلى اإلاػلىماث بيل ؾهىلت مً زالٌ مدغواث البدث

 .بمسخلف ؤهىاع البُاهاث الطىعٍت والطىجُت والىطُت 

 ما الفسق بين البُاهاث واملعلىماث؟

 هي اإلااصة ألاؾاؾُت ؤو اإلاىاص الخام التي ٌؿخلبلها الحاؾب آلالي زم ًلىم بمػالجتها  بئحغاء الػملُاث البُاهاث

لها إلى   .بدُث ًمىً فهمها والاؾخفاصة منها في غملُاث ؤزغي  (ضىع , ؤعكام , ولماث )مػلىماث غليها ومً زم جدٍى

 

ً هره الكمُت الهائلت مً املعلىماث ؟   فكُف ًمكً للحاطب آلالي جخٍص

نها باؾخسضام هنام الػض الثىاةي   (Binary System)ًلىم الحاؾب آلالي باؾخلباٌ البُاهاث بمسخلف ؤهىاغها وجسٍؼ

وهي لغت الحاؾب ألاؾاؾُت وجخم بىاؾؿتها حمُؼ الػملُاث الحاؾىبُت وال ًدخاج ؾىي  عكمحن فلـ َما 

 . للخػبحر غً حمُؼ الػملُاث واإلاػلىماث والبُاهاث فُه(1,0)الطفغ والىاخض 

 

 

 

 



 6صفحة                            2014 (Csunplugged)تعلٌم الحاسب بدون حاسب 

ً للعالباث البد مً جىضُح بعض ألاطاطُاث  .كبل جىشَع أوزاق الخماٍز

ً الخالي هدخاج إلى  جب ؤن جيىن البؿاكاث مىلؿت مً حهت وؾىصاء  (هما َى مىضح ؤصهاٍ ) بؿاكاث 5في الخمٍغ ٍو

هلىم بازخُاع زمـ ؾالباث لخمثُل وغغع البؿاكاث ؤمام ػمُالتهً بدُث جيىن مىػغت , مً الجهت ألازغي 

 :بالترجِب الخالي

 

 مالظي جالخنُىه في غضص الىلاؽ اإلاىحىصة في ول بؿاكت؟ 

 .ول بؿاكت جدخىي غلى غػف غضص الىلاؽ مً البؿاكت التي غلى ًمُنها

  هم غضص الىلاؽ ؾُطبذ لى لضًىا بؿاكت ؾاصؾت؟ والبؿاكت التي جليها؟ 

ً ؤغضاص إطا كمىا بللب بػؼ البؿاكاث وحمؼ الىلاؽ غلى البؿاكاث الغحر مللىبت  . ًمىىىا جيٍى

وكلب باقي  ( 4, 2)هاجج غً حمؼ الىلاؽ اإلاىحىصة في البؿاكخحن الناَغة فيها الىلاؽ الخالُت  ( 6)الػضص : مثاٌ

 .البؿاكاث غلى الىحه آلازغ

  ( 16 , 4, 1 = ) ( 21)الػضص                  ( 8 , 4, 2, 1 = ) (15)الػضص 

 ألاغضاص باؾخسضام البؿاكاث ابخضاًء مً الػضص ضفغ ً  .كىمي بخجغبت جيٍى

 ما هي غضص اإلاغاث التي جللب فيها ول بؿاكت؟ 

ا  .ول بؿاكت جللب غػف البؿاكت التي غلى ٌؿاَع

 وإذا كاهذ البعاكت ظاهسة فهي جمثل فهي جمثل العدد  (مللىبت)إذا كاهذ البعاكت غير ظاهسة 

ظمى هظام  (Binary Numbers )وهكرا جخكىن , العدد  َو

 0أما الىظام الري ًخكىن مً , ألاعداد الثىائُت املكىن مً الصفس والىاحد 

 . فِظمى 9الى

 

ل مابين الىظامين باطخخدام البعاكاث مكىىا الخحٍى  مثال, ٍو
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ت  (9)السكم   .في هظام ألاعداد الثىائُت ( 01001=  )في هظام ألاعداد العشٍس

 

 
 

 :اذن وظخيخج ماًلي

 Decimal System) )الىظام العشسي 

 ألازكام على ألاطاض العشسي هنامهى الىظام  املظخخدم ًىمُا في حُاجىا و في اغلب أمىزها و هى بكل بظاظت 

خكىن مً عشسة أزكام9 8 7 6 5 4 3 2 1 0:  و ًحخىي على  .  ٍو

 ( Binary System )الىظام الثىائي 

 ٌعخمد على زكمين فلغ و هما الصفس الثىاةي,  كما أن الىظام العشسي ٌعخمد على أطاض عشسة أزكام 

 .والىاحد

 

  باؾخسضام البؿاكاث وىوي الػضص الثىاةي الخالي وخىلُه إلى غضص غشغي. 

  (01001)= < (9)  

  (10001)؟  (17)ما َى الػضص الثىاةي الظي ًمثل الػض 
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1(Binary Numbers) 

 :الخعلُماث 

هلؿت جىغؼ غلى   (16 )كىمي بلظ البؿاكاث اإلاىػغت زم غػيها غلى الؿاولت بدُث ؤن البؿاكت التي جدخىي غلى 

 : الجهت الِؿغي هما َى مبحن في الطىعة ؤصهاٍ

 

هلاؽ هما َى مىضح  (5)اكلبي بػؼ البؿاكاث بدُث ًيىن مجمىع الىلاؽ الىلي للبؿاكاث الغحر مللىبت َى 

 :ؤصهاٍ

  (3,12,19 )اوحضي مؿخػُىت بالبؿاكاث الخمـ ألاعكام الخالُت.  

 لت للحطٌى غلى َظٍ ألاعكام ؟  َل َىان ؤهثر مً ؾٍغ

 ما َى الػضص ألاهبر الظي ًمىً ؤن جدطلي غلُه باؾخسضام البؿاكاث؟ 

 ما َى الػضص ألاضغغ الظي ًمىً الحطٌى غلُه باؾخسضام البؿاكاث؟ 
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 :بعاكاث ألاعداد الثىائُت
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2(Working with Binary) 

 

 .لُدضص ما إطا واهذ البؿاكت مللىبت ؤم ال(1)  وواخض (0) ضفغنهنام ألاغضاص الثىابُت ٌؿخسضم الػضصَي

 :مثاٌ.  ًضٌ غلى ؤن البؿاكت غحر مللىبت بدُث جيىن الىلاؽ ظاَغة(1),  ًضٌ غلى ؤن البؿاكت مللىبت(0)

 

  ش مُالصن؟ اهخبي  .بالىنام الثىاةي   (الُىم  )ما جاٍع

 ل الغمىػ التي ؤمامً إلى الىنام الثىاةي  .كىمي بخدٍى
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3(Sending Secret Messages) 

في وكذ مخإزغ مً اللُل طَب ًاؾغ إلى مدل الهضاًا لشغاء مؿخلؼماث الاخخفاٌ بمىاؾبت جفىكه في 

زغج الجمُؼ وجم إغالق اإلادل ولم ٌػلم اخض , ولىً ؤزىاء وحىصٍ صازل اإلادل بالؿابم الػلىي , اإلاضعؾت

ًا جغي ماطا ًفػل ًاؾغ ختى ًخمىً مً الخغوج آلان؟  خاٌو ًاؾغ الاجطاٌ بإخض ؤضضكابه .  بىحىصٍ

وفجإة لفذ اهدباَه ؤن َىالً شخطا ما . وخاٌو الطغار فلم ٌؿمػه ؤخض, ولىً لم ًجُب اخض منهم 

فىُف ًمىً لُاؾغ ؤن ًلفذ . ووان ٌػمل غلى حهاػ الحاؾب آلالي الخاص به, ًجلـ في اإلابنى اإلالابل

  َظا الصخظ؟ ٌاهدبا

ىت باإلادل إلعؾاٌ , الخفذ ًاؾغ خىله وزؿغث بباله فىٍغ حُضة  وحض ؤهه بئمياهه اؾخسضام ؤهىاع الٍؼ

م فطله لبػؼ الاءغاءاث زم إغاصتها وجغجُبها بشيل ألاغضاص ,عؾالت إلى الصخظ في اإلابنى آلازغ غً ؾٍغ

 . آلازغ مً حشفحر و فهم عؾالخهيالثىابُت بالخالي ؾِؿهل غلى الصخظ في اإلابن

 هل بئمكاهك أن حظخيخجي هره السطالت؟

 

 

 

 : ......................................................................................................الغؾالت اإلاشفغة التي هخبها ًاؾغ هي 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A b c d e f g h i j k l M 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

N o p q r s t u v w x y z 
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4(E-mail and Modems) 

 

م اإلاىصم ٌؿخسضم ؤلاغضاص الثىابُت إلعؾاٌ عؾابل  الحاؾب آلالي اإلاخطل بشبىت الاهترهذ غً ؾٍغ

 .الىتروهُت

َظٍ الغؾابل جخمثل في ؤضىاث جطضع مً اإلاىصم للحاؾب آلالي بؿغغت غالُت حضا مما ًجػلها مؼعجت 

 . لىاةباليؿب

  Boopبىب)والطىث اإلاىسفؼ , (1)خُث ًمثل , ٌؿخسضم إلعؾاٌ اإلاػلىماث (Beepبِب )الطىث الحاص 

 .(0)ًمثل  (

 
حاولي إزطال زطالت الكتروهُت , باطخخدام السمىش املشفسة التي اطخخدمها ًاطس في محل الهداًا

 .لصدًلخك

 

 

 

 

 

 : .......................................................................................................الغؾالت اإلاشفغة التي هخبخيها لطضًلخً

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A b c d e f g h i j k l m 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

N o p q r s t u v w x y z 
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531(Counting higher than 31)

  :بالىنغ غلى البؿاكاث اإلاىلؿت ؤحُبي غً ما ًلي

  ما َى اللاهىن اإلاخبؼ للخػغف غلى غضص الىلاؽ في

 البؿاكاث؟

 هُف ًمىىىا مػغفت غضص الىلاؽ في البؿاكت الخالُت؟ 

 هُف ًمىىىا مػغفت غضص الىلاؽ في بؿاكت حضًضة؟ 

  اهدشفي ما هي الػالكت بحن غضص الىلاؽ في البؿاكاث. 

:            بالىنغ بخمػً غلى البؿاكاث ؾىف هجض ؤن َىان غالكت ملفخت وهي

 1,2,4,8,16  

16 = ة بالخالي ؾخيىن الىدُج8+4+2+1                        إطا حمػىا 8 = ة ؾخيىن الىدُج4+2+1إطا حمػىا       

 2,4,8,16 هدطل غلى   2إطا كمىا بالػغب في 

 عدد الىلاط في البعاكت الخالُت أو الجدًدة ٌعخبر ضعف السكم هفظه: إذن

ً أزكام أكبر   كلما شاد عدد البعاكاث كلما اطخععىا جكٍى

  

 هلىم بخمثُل ألاغضاص الثىابُت بدُث ؤن  ؤلاضبؼ اإلاغفىع ًضٌ غلى , بئمياهىا اؾخسضام ألاضابؼ في الػض 

  .(0)و إطا وان غلى ألاؾفل ًضٌ غلى (1)

 .  ( 31 -0 )   باؾخسضامىا ألضابؼ ًض واخضة وؿخؿُؼ الػض مً 

 .  ) 1023 - 0 )ؤما لى اؾخسضمىا ؤضابؼ الُضًً ؾيؿخؿُؼ الػض مً 

 ًكىمي بالػض باؾخسضام ؤضابػً ؤمام ضضًلاج. 

 ؤوحضي الػضص الػشغي مً ألاضابؼ الخالُت . 

  

 

............................................................................. 
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Colour by Numbers               Image Representation

 

: الفكسة ألاطاطُت

ؾىف هخػلم في َظا اليشاؽ هُف ًخم , جسؼن الطىع والغؾىماث صازل الحاؾب آلالي غلى شيل ؤعكام فلـ 

 .طلً

: أهداف اليشاط

 لت جمثُل الطىع في الحاؾب آلالي  .ؤن جخػغف الؿالبت غلى ؾٍغ

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى هُفُت جغمحز الطىع مً الغؾم البُاوي. 

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى غملُت فً حشفحر الطىع صازل الغؾم البُاوي. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  مهاعة الػض الحؿابي(Counting)  

  مهاعة الغؾم البُاوي(Graphing) 

 :املىاد املظخخدمت 

 وعق شفاف 

  باألعكام ً  .وعكت غمل الخلٍى

  ٌوعكت غمل فاهـ ألاؾفا. 

 ًوعكت غمل ؤعؾم الطىعة بىفؿ. 
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(color by Numbers) 

 :جخم مىاكشت ألاؾئلت الخالُت مؼ الؿالباث

  الطىع في الحاؾب آلالي؟ إطا وان الحاؾب آلالي ال ً هُف حػمل آلت الفاهـ؟ متى هدخاج إلى جسٍؼ

ً الطىع؟, ًخػامل مؼ البُاهاث إال باألعكام   فىُف ًمىىه جسٍؼ

 : هالخظ ماًلي a  غىض جىبحر خغف : مثاٌ

                                                                                                  

 . (Pixel)ؤن شاشت الحاؾب ألالي ملؿمت الى غضة مغبػاث ضغحرة وول مغبؼ ًمثل هلؿت حؿمى بىؿل 

فالحاؾب آلالي ًدخاج فلـ , جيىن َظٍ الىلاؽ ؾىصاء وبُػاء , ففي خالت الطىع طاث اللىهحن ألابُؼ وألاؾىص

ً الطىع   .مػغفت ؤي الىلـ ؾىصاء وؤأهما بُػاء ختى ًلىم بػملُت جسٍؼ

 :هدبع آلاحي  (جسميز الصىزة )وملعسفت كُفُت جمثُل الصىز باألزكام 

و في حالت وجىد هلعت طىداء في البداًت فأنها ,    (البُضاء  )السكم ألاول دائما ًمثل عدد الىلاط 

 بترميز الصىزة وحظمى (0)جمثل بالسكم 

ل الترميز إلى صىزة  داخل الشبكت                                                                               فك الدشفير أما   هى جحٍى

 

1, 3, 1 

4, 1 

1, 4 

0, 1, 3, 1 

0, 1, 3, 1 

1, 4 

 

 

 : جىضُح الصىزة الخالُت

 مً الِؿاع هلؿت بُػاء (1) ًمثل عكم   :في الظعس ألاول 

مثل عكم ,   (1)ؤزحرا ًمثل عكم , زالر هلـ ؾىصاء (3) ٍو

 . هلؿت بُػاء

 غلى وحىص هلؿت ؾىصاء زم (0)ًمثل   :في الظعس السابع

 هلاؽ (3) زم (1)بػض طلً غضص الىلاؽ الؿىصاء وهي 

  هلؿت بُػاء (1)بُػاء وؤزحرا 
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1(Colour by numbers)

 

   

 

ا )كىمي بخمثُل َظٍ الىلاؽ باألعكام ,  هجض ؤهه ًخيىن مً غضة هلاؽ (a)غىض جىبحر  الحغف    :(جغمحَز

 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

 

ل ألاعكام الخالُت  إلى ضىعة   :صازل مغبؼ الغؾم البُاوي (فً الدشفحر )كىمي بخدٍى

      1, 3, 1 
      4, 1 

      1, 4 

      0, 1, 3, 1 

      0, 1, 3, 1 

      1, 4 
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2(Kid Fax)

كىمي بفً الدشفحر مً الغمىػ اإلاشفغة الخالُت إلى صازل الشبىت  هما َى الحاٌ في حهاػ الفاهـ غىض  

 .حػامله مؼ الطىع مؿخسضمت كلم عضاص وممداة

 ًمىً اؾخسضام الطىع غلى مؿاخت اهبر بضال مً الىعق ووغػها غلى الحابـ واللُام بها :مالحظت

 .هيشاؽ حماعي ضفي

                  4, 11 
                  4, 9, 2, 1 
                  4, 9, 2, 1 
                  4, 11 
                  4, 9 
                  4, 9 
                  5, 7 
                  0, 17 
                  1, 15 

 

                  6, 5, 2, 3 
                  4, 2, 5, 2, 3, 1 
                  3, 1, 9, 1, 2, 1 
                  3, 1, 9, 1, 1, 1 
                  2, 1, 11, 1 
                  2, 1, 10, 2 
                  2, 1, 9, 1, 1, 1 
                  2, 1, 8, 1, 2, 1 
                  2, 1, 7, 1, 3, 1 
                  1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1 
                  0, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 1 
                  0, 1, 3, 2, 5, 2 
                  1, 3, 2, 5 

 

                  6, 2, 2, 2 
                  5, 1, 2, 2, 2, 1 
                  6, 6 
                  4, 2, 6, 2 
                  3, 1, 10, 1 
                  2, 1, 12, 1 
                  2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1 
                  1, 2, 12, 2 
                  0, 1, 16, 1 
                  0, 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1 
                  0, 1, 7, 2, 7, 1 
                  1, 1, 14, 1 
                  2, 1, 12, 1 
                  2, 1, 5, 2, 5, 1 
                  3, 1, 10, 1 
                  4, 2, 6, 2 
                  6, 6 
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3(Make Your Own Picture)

 ٌ  صازل مغبؼ مزم كىمي بخمثُلها باألعكا, كىمي بغؾم ضىعة بىفؿً صازل مغبؼ الغؾم البُاوي ألاو

 ( فلـ مالطىعة اإلامثلت باألعكا )كىمي بلظ اإلاغبؼ الؿفلي , بػض الاهتهاء مً طلً , الغؾم البُاوي الثاوي 

ً ختى جدطل غلى ضىعة ممازلت لً  .وجباصليها مؼ ضضًلت ؤزغي لخلىم بالخلٍى

 إطا واهذ الطىعة ضغحرة بئمياهً عؾمها في اإلاغبؼ ألاٌو وال خاحت الؾخسضام مؿاخت مغبؼ :مالحظت 

 .الغؾم البُاوي باليامل
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Card Flip Magic Error Detection & Correction

: الفكسة ألاطاطُت

ً في الحاؾب آلالي واألكغاص الػىبُت وألاكغاص الطلبت واإلاغهت  ً البُاهاث غلى ؤخض ؤصواث الخسٍؼ غىض جسٍؼ

ا مً اإلافترع ؤن جيخلل البُاهاث بشيل ؾلُم بضن ؤي , وغىض هلل البُاهاث مً حهاػ خاؾب إلى حهاػ آزغ , وغحَر

 .ولىً في بػؼ ألاخُان ًدضر جلف في البُاهاث ؤو حغُحر ؤو غُاع لها صون كطض, زلل

 : (Error Detection & Correction)اكدشاف ألاخعاء وجصحُحها 

ػخمض . بئغاصة بىاء البُاهاث ألاضلُت جصحُدها  ألازؿاء في البُاهاث اإلاغؾلت ؤو اإلاسؼهت و اهدشافَى اللضعة غلى َو

لت إلًجاص ألازؿاء هي  إغافت , طلً  غلى شيل مً ؤشياٌ الترمحز    بذ " واخض ٌؿمى " Bitبذ " وؤبؿـ ؾٍغ

لت ؤزغي حؿمى بفدظ اإلاجمىع (parity bit)" الخيافؤ ىالً ؾٍغ ٌؿخسضم َظا اليشاؽ بػؼ   . (Checksum) َو

ت لخىغُذ جلً الؿغق واهدشاف هُفُت جلف البُاهاث وجصحُدها  .الخضع وألالػاب السحٍغ

 :أهداف اليشاط

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم اهدشاف ألازؿاء وجصحُدها. 

 لت بذ الخيافؤ  .ؤن جخػغف الؿالبت غلى ؾٍغ

 ؤن حػض الؿالبت البؿاكاث اهدشافها بذ الخيافؤ. 

 ؤن حؿخسضم الؿالبت ألاغضاص الؼوحُت والفغصًت. 

 ؤن جدؿب الؿالبت عكم جضكُم اإلاجمىع. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  مهاعة الػض(Counting)    

  اؾخسضام ألاغضاص الؼوحُت والفغصًت(Recognition of odd and even numbers) 

 :املىاد املعلىبت 

 ؾبىعة مػضهُت,  بؿاكت مغىاؾِؿُت ملىهت مً حهخحن36: ول ؾالبخحن ٌػؿى لهم. 
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1(The Magic Trick ) 

 

 .لشغح وجىغُذ ؤفػل ؾىف هدخاج إلى مجمىغت هبحرة مً البؿاكاث اإلاغىاؾِؿُت اإلالىهت طاث وحهحن

مؼ ظهىع  ( 5 × 5 )هلىم بازخُاع ؾالبت مً الؿالباث لخػؼ البؿاكاث غلى اللىح اإلاػضوي  بشيل مغبؼ   .1

 .نغشىاةي للىحهحن اإلاغىاؾِؿيي

 
 . لىال مً الىحهحن في ول ضف وغمىصوجىد عدد شوجيجغجب البؿاكاث بمغاغاة  .2

.) 5 × 6 )فخطبذ   " ختى جيىن اللػبت ؤهثر حػلُضا" هلىم بئغافت ضف ؾاصؽ  .3

 
 جلىم ؾالبت بللب بؿاكت واخضة فلـ بِىما جلىم اإلاػلمت بئغماع غُىيها وحؿمى البؿاكت ؤلاغافُت .4

  .(بذ الخيافؤ )ؤو   (بؿاكت الخيافؤ ) 

 عدد فسديالصف أو العمىد الري ًحخىي على البعاكت املللىبت أصبح آلان ًخكىن مً 

 وهكرا ًحدد الصف أو العمىد الري حدر فُه الخغُير.. إذن 

 .وبظلً مً الؿهل مػغفت اإلاػلمت ؤي ضف ؤو غمىص جم فُه الخغُحر 

ً مؼ بػػهً .5  .جىغع الؿالباث هفـ الخمٍغ

 .ًمىً اؾخسضام هفـ الخضغت لىً مؼ ألاغضاص الفغصًت بضٌ الؼوحُت .6
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2(Checksums ) 

 

ىه في ملف لُػمل هىىع مً الحماًت َى  ى مً ؾغق اهدشاف ألازؿاء وجصحُدها  ,غباعة غً عكم ًخم جسٍؼ  َو

  .مىؼ الخػضًل و ؤًػا الخإهض مً صحت اإلالف و غضم خضور جلف فُهًلىم ب

 ًخم خؿاب  للخإهض مً صحتها و(Checksum)جدخىي اإلاىخجاث اإلاىخبُت واإلاىاص الطىاغُت حمُػها غلى 

(Checksum)  لت بؿُؿت حضا  ...للملف وله ؤو لجؼء مىه بؿٍغ

اغُت ؤو خؿابُت ؤو (bytes) ؤي ملف ميىن مً باًخاث ت ٍع  لحؿابو    ISPNحؿمى  كُم وهي كُم عمٍؼ

(Checksum)    هما في اإلاثاٌ الخالي  هلىم ببؿاؾت بجمؼ كُم َظٍ الباًخاثلها. 

 

 

هالخظ وحىص مثل َظا الغكم غلى ؤغلب اإلاىخجاث مً هخب 

للخإهض مً صحت اإلالف ؤو , ؤو ملبىؾاث ؤو مىاص غظابُت 

 له هلىم بئجباع (checksum)اإلاىخج هلىم بفدظ اإلاجمىع  

 :الخؿىاث الخالُت

ىظا ختى هطل لغكم (8)والثالثت في (9) والثاهُت في (10)هػغب الخاهت ألاولى في  .1  وهلىم بجمؼ (2) َو

 .الىىاجج

ISBN 0-13-911991-4  

(0 × 10) + (1 × 9) + (3 × 8) + (9 × 7) + (1 × 6) 
+(1 × 5) + (9 × 4) + (9 × 3) + (1 × 2) 
= 172 

 . وهىحض الباقي(11)هلؿم الىاجج غلى  .2

172 ÷ 11 = 15 remainder 7 

 :ماغضا طلً , ضفغ = (checksum)ضفغ إطن  =إطا وان الباقي  .3

   (checksum) للحطٌى غلى (11)هلىم بؿغح الباقي مً 

11 – 7 = 4 

ى عكم ,  هالخظ ؤهه هفـ الىاجج لضًىا ISBNاهنغي إلى الخاهت ألازحرة مً عكم    وبظلً (checksum)َو

 .كمىا بالخإهض مً غضم وحىص ألازؿاء
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Twenty Guesses Information Theory

 

: الفكسة ألاطاطُت

 ضفدت غلى ؾبُل 1000ًىضح َظا اليشاؽ هُفُت جلضًغ وجسمحن همُت اإلاػلىماث اإلاسؼهت في هخاب ميىن مً 

ل َىان ازخالف في الحجم بُنها وبحن همُت اإلاػلىماث اإلاىحىصة في عواًت ؤو كطت ؤو صلُل الهاجف؟, اإلاثاٌ  .َو

إذا اطخععىا جخمين وجلدًس كمُت املعلىماث بالخالي طىف وظخعُع جلدًس مدي حجم املظاحت التي هحخاجها 

ً هره املعلىماث فيها  .لخخٍص

 :أهداف اليشاط

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم شجغة اللغاع. 

 ت اإلاػلىماث  ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم هنٍغ

 ؤن جلاعن الؿالبت بحن ألاعكام ومضاَا. 

 ؤن حؿخيخج الؿالبت خل اإلاؿإلت. 

 ؤن جؿغح الؿالبت ألاؾئلت. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  ملاعهت ألاعكام ومضاَا(Comparing numbers and working with ranges of numbers)    

  الاؾخيخاج(Deduction). 

  ؾغح ألاؾئلت(Asking questions) . 

 :املىاد املعلىبت 

 يُت  .وعكت غمل الخسمُىاث الػشٍغ

 وعكت غمل ؤشجاع اللغاع. 
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(Twenty Guesses ) 

 

 : أطئلت للمىاكشت

 ما هي اإلاػلىماث؟ 

  هُف ًمىىىا كُاؽ همُت اإلاػلىماث اإلاىحىصة في هخاب ما؟َل ٌػخمض غلى غضص

 الطفداث ؤم غضص اليلماث؟

 َل جسخلف همُت اإلاػلىماث في هخاب غً غحٍر مً الىخب؟ 

 هُف جخػاملي مؼ الىخاب اإلامل ؤو الغحر مهم؟ 

غلماء الحاؾب آلالي كامىا غىض صعاؾتهم بلُاؽ اإلاػلىماث في هخاب ؤو في عؾالت ما هالمُت ؤم هخابُت بملضاع 

 .اإلافاحإة والاؾخغغاب منها

 :مثاٌ

 .ؤها اطَب ول ًىم إلى اإلاضعؾت: إطا كالذ ؾالبت

 ..إطن ال جىحض ؤي مػلىماث حضًضة.. لم وشػغ بغغابت في طلً.. غىض ؾمػاها للجملت الؿابلت 

 .ؤها اطَب ول ًىم إلى اإلاضعؾت بؿابغة َُلىهبتر : لىً إطا كالذ

لت طَابها  ظا ًخؿلب  الخسمحن مً كبل اإلاؿخمؼ  غً ؾٍغ غىض ؾماغىا للجملت الثاهُت وشػغ بخعجب واؾخغغاب َو

 .لحاحخه إلى مػلىماث ؤهثر , وما ألاؾباب , وإلااطا, بالهُلىهبتر 

 .إذا ًخم كُاض كمُت املعلىماث التي جحىي السطالت الىصُت أو الكالمُت بمدي طهىلت أو صعىبت جخمُنها
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1(Twenty Guesses ) 

حػخمض إحابتهم غلُه ؾغخهم غشغون ؾؤالا , َظا اليشاؽ غباعة غً ؾؤاٌ عبِس ي واخض ًخم ؾغخه للؿالباث

 .ؤكل فإهثر مً طلً  خؿب ؾهىلت ؤو ضػىبت الؿؤاٌ ألاؾاس ي مػخمضة غلى الخسمحن

:اكتراحاث للظؤال الري طِخم ظسحه للعالباث

  100 و 1اوحضي غضص صحُذ بحن. 

  1000 و 1ؤوحضي غضص صحُذ بحن. 

  1000,000 و 1ؤوحضي غضص صحُذ بحن. 

 حظاب عدد ألاطئلت امللترحت بالخخمين مً كبل العالباث الطخيخاج حل الظؤال السئِس ي

 ٌعخبر ملُاطا للُمت املعلىماث

 .100و 1كىمي بئًجاد عدد صحُح بين / ض

 .جحخاج العالبت إلى إجباع  إطتراجُجُت لخخمين العدد املعلىب

 . ؟   وعم 50هل العدد اكل مً  .1

 . ؟ ال 25هل العدد اكل مً  .2

 . ؟ ال37هل العدد اكل مً  .3

 . ؟ وعم43هل العدد أكل مً  .4

 . ؟ ال40هل العدد اكل مً  .5

 .؟ ال41هل العدد اكل مً  .6

 . ؟ وعم42إذن هل ًكىن العدد 
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2(Decision Trees )

 ( Decision Trees) شجسة اللسازاث

يُت, جمثُل بُاوي لػملُت اللغاع  ً ؾغح ألاؾئلت الػشٍغ ً شبُه بخمٍغ ولىً َىا لً هلىم بؿغح ألاؾئلت , َظا الخمٍغ

 . (Decision Trees) اللغاع   ؤو مسؿـ ٌؿمى بصجغة (Chart)بل باؾخسضام ماٌؿمى ب 

  باطخخدام شجسة اللساز  7 و 0أوجدي عدد صحُح مابين  . 

   (X)هغمؼ للػضص الصحُذ اإلاغاص إًجاصٍ ب 

 

 

 

 

 

 

  باطخخدام شجسة اللساز 9 و 0أوجدي عدد صحُح مابين  . 

................. 

................. ................. 

................. ................. ................. 
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Beat the Clock                                                               Sorting Networks   

 

: الفكسة ألاطاطُت

ولحل َظا اإلاشيلت , غلى الغغم مً ؾغغت الحاؾباث آلالُت إال ؤن َىان خضوص مػُىت لؿغغتها في خل اإلاشىالث

لت شبياث الترجِب . ًمىً اؾخسضام غضة خاؾباث لحل غضة ؤحؼاء مً اإلاشيلت ٌؿخسضم َظا اليشاؽ ؾٍغ

(sorting networks)التي جلىم بالػضًض مً اإلالاعهاث للػىاضغ في الىكذ هفؿه . 

 :أهداف اليشاط

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم شبياث الترجِب. 

 ؤن جغجب الؿالبت ألاغضاص باؾخسضام شبياث الترجِب. 

 ؤن جلاعن الؿالبت بحن ألاغضاص اإلاسخلفت شبياث الترجِب.. 

 ؤن جلاعن بحن ألاشياٌ اإلاسخلفت لخىاعػمُاث شبياث الترجِب. 

 ؤن جخػاون الؿالبت مؼ الؼمُالث في إًجاص الحل اإلاىاؾب للمؿإلت. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  اإلالاعهت.( Comparing)    

  الترجِب(Ordering) . 

   غ الخىاعػمُاث  .(Developing algorithms)جؿٍى

   خل اإلاشىالث الخػاوهُتCo-operative problem solving)). 

 :املىاد املعلىبت 

 :ٌػخبر َظا اليشاؽ غحر ضفي ؤي ًلام في ؾاخت اإلاضعؾت

 ؾخت بؿاكاث مغكمت ملطىضت, .ؾاغت إًلاف, ؾباشحر. 

  (2)وعكت غمل  , (1)وعكت غمل  
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1( Sorting Networks)

 

لت حؿمى لت جغجِب الحاؾب آلالي لألغضاص الػشىابُت بؿٍغ    (Sorting Networks)ًىضح َظا اليشاؽ ؾٍغ

صحي العالبت بسطم هره الشبكت على أزضُت الظاحت املدزطُتقكبل البدء بخعبي  . اليشاط كىمي عٍص

 
 :حعلُماث اليشاط

  ؾالباث6وول مجمىغت ميىهت مً , جىنُم الؿالباث في مجمىغاث  .1

 .(مىخىب غليها عكم )ول ؾالبت في اإلاجمىغت لها بؿاكت مغكمت  .2

 .(ؤي مجمىغت واخضة حؿخؿُؼ اؾخسضام الشبىت اإلاىحىصة غلى ألاعع ) جبضؤ اإلاجمىغت ألاولى باللػب  .3

  والبض ؤن جيىن ؤعكام  (IN)جلف ؾالباث اإلاجمىغت الىاخضة في اضؿفاف غلى الجاهب ألاٌؿغ مً الشبىت .4

 .بؿاكاتهم غحر مغجبت 

غىض وضٌى ؤخض الؿالبخحن إلى الضابغة , ول ؾالبت جبضؤ جخدغن باججاٍ الؿهم الظي ؤمامها غلى الشبىت .5

 .البض مً ؤن جيخنغ وضٌى ألازغي 

الؿالبت طاث البؿاكت طو الػضص , غىض وضٌى هال الؿالبخحن إلى الضابغة جلىمان بػملُت ملاعهت البؿاكاث .6

 .ألاضغغ جخدغن هاخُت الِؿاع وألازغي طاث الػضص ألاهبر هاخُت الُمحن

 :مالحظاث

  غىضما جطل حمُؼ الؿالباث إلى نهاًت الشبىت باضؿفافهم في الجؼء ألاًمً منها(OUT) فإهه 

 .البض ؤن جيىن بؿاكاتهم مغجبت بشيل جىاػلي

  البض مً إغاصة اللػبت مً حضًض, إطا خطل ؤي زؿإ في ؾحر الػملُت. 
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 :جابع املالحظاث

 ًمىً اؾخسضام ؾاغت جىكُذ لحؿاب الؼمً الظي اؾخغغكخه ول مجمىغت في ؤصاء اللػبت. 

 ًمىً اؾخسضام بؿاكاث طاث ؤغضاص ؤهبر. 

 ًمىً اؾخسضام هفـ اليشاؽ لىً بضٌ ألاعكام ولماث وجغجُبها خؿب الحغوف ألابجضًت. 
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 :(شبكاث الترجِب )بعاكاث لعبت 

1 
 2 

   

3  4 

   

5 
 6 

 

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

156 
 221 

   

289 
 314 

   

422 
 499 
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2

  لضي ؤخمض  مؼعغت هبحرة ملُئت بالفاههت والخػغواث فلام بفخذ بلاله هبحرة في الحي الظي ٌؿىىه

فإعاص ؤن ًغجب ؤؾماء الفاههت اإلاىحىصة لضًه في , وحػلها زاضت فلـ لبُؼ الفاههت والخػغواث الؿاػحت

 َل ًمىىً مؿاغضجه؟, كابمت جغجِبا ؤبجضًا ختى ٌؿخؿُؼ الحطٌى غليها بؿهىله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؤوحضي الػضص ألاهبر وألاضغغ وألاوؾـ 

 ( A,B,C )مً غمً زالر ؤغضاص مضزلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاح

 موز

 

 برتقال

 مشمش

 كٌوي

 خوخ

 

 

 

.......

.. 

 

 

.......

.. 

 

 

 مدخالت

(Input 

مخرجات 

((Output 

  ؤوحضي الػضص ألاضغغ مً غمً حؿؼ ؤغضاص

 .مضزلت

( 16 ,20 , 37 ,10 , 23 , 45 , 12 , 32 , 39 ) 
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Sorting Algorithms                                                                                      Lightest and Heaviest

 

: الفكسة ألاطاطُت

غاص َابل, وجؼصاص الحاحت إلى جغجُبها وفغػَا هدً آلان
ّ
 في غطغ اإلاػلىماث والحىؾبت, وجؼصاص البُاهاث باغؿ

بها لدؿهُل الاؾخفاصة منها إّن مؿإلت جغجِب مجمىغت غىاضغ هي ؤخض اإلاؿابل الىثحرة التي جىاحه اإلابرمجحن, . وجبٍى

 ؤو خؿب غالماتهم في إخضي اإلاىاص, ؤو خؿب مػّضلهم التراهمي والىاؽ غامت 
ً
 ؤبجضًا

ً
 جغجِب الؿالب جغجِبا

ً
مثال

 . إلاػغفت اإلاخفىكحن منهم
ً
 هُف ًخّم جغجِب مجمىغت مً الػىاضغ؟... َل فىغجم ًىما

لت الترجِب هسؿىاث مىهجُت ؤو حػلُماث بغمجُت ًمىً حغظًتها إلى الحاؾىب لُلىم َى  َل ًمىً ؤن هىخب ؾٍغ

 الترجِب ثًىضح َظا اليشاؽ ؤهىاع مسخلفت لخىاعػمُا . بالخىازشمُتجمس ى َظٍ الخؿىاث اإلاىهجُت  بالترجِب؟

ؼ  (selection sort)التي ًمىً ؤن ٌؿخسضمها الحاؾب آلالي وهي الترجِب الازخُاعي    . (Quicksort) والترجِب الؿَغ

 :ؤَضاف اليشاؽ

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم الخىاعػمُاث. 

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى ؤهىاع زىاعػمُاث الترجِب. 

 الترجِب ثؤن  جغجب الؿالبت ألاغضاص خؿب ؤهىاع زىاعػمُا . 

  ؤن جلاعن الؿالبت بحن ألاغضاص في زىاعػمُاث الترجِب. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت  

  الترجِب(Ordering) . 

   اإلالاعهت(Comparing). 

 :املىاد املعلىبت 

 ٌ(كاعوعة ماء حػبإ بغمل بىمُاث مسخلفت الحجم ):زماهُت غلب بىفـ الحجم مؼ ازخالف الىػن مثا 

  (محزان)ملُاؽ وػوي. 

  باث)وعكت غمل ,  (فغق حؿض)وعكت غمل ,  (جغجِب ألاوػان  )وعكت غمل   .(جضٍع
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1(  Sorting Weights )

ًىضح َظا اليشاؽ . حهاػ الحاؾب آلالي  ًلىم غاصة بملاعهت كُمخحن في هفـ الىكذ مً احل جغجِب الػىاضغ  

.هُف جيىن جلً اإلالاعهت في زىاعػمُت الترجِب الازخُاعي 

 :حعلُماث اليشاط

 .حػبإ الػلب الفاعغت بىمُاث مسخلفت الىػن مً الغمل ؤو اإلااء وحغلم بئخيام .1

 .هلىم بسلـ الػلب بدُث ال وػلم مً ألازف وألازلل منها .2

 .خُث ًمىىىا ملاعهت وػهحن فلـ في الىكذ هفؿه, هىحض ازف وػن باؾخسضام اإلاحزان .3

 .ازخُاع زالر ؤوػان مسخلفت بشيل غشىاةي وجغجُبهم مً ألازف لألزلل باؾخسضام اإلالاًِـ .4

 آلان بػملُت الترجِب؟نهُف ؾخلىمي  

 ما َى اكل غضص مً اإلالاعهاث ًمىً غمله؟ وإلااطا؟ 

 .جغجب آلان حمُؼ الػىاضغ مً ألازف لألزلل .5

م إغاصة الىػن ليل واخض منها  .بػض الاهتهاء مً غملُت الترجِب هلىم بالخإهض مً الترجِب غً ؾٍغ

  

  :  (selection sort)الترجِب  خخُازي 

لت ٌؿخسضمها الحاؾب في جغجِب الػىاضغ باالزخُاع حؿمى    .(selection sort)هي ؾٍغ

 .إًجاص ازف ألاوػان في اإلاجمىغت ووغػها في الجاهب ألازغ منها .1

 .إًجاص ازف وػن مً ألاوػان التي جم جغهها   .2

 .وهىغع طلً ختى هلىم بئػالت وافت ألاوػان إلى الجهت ألازغي  .3

 

 كم مسه كمتي بعملُت امللازهت؟ 
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2(  Divide and Conquer )

ؼ .ًىضح َظا اليشاؽ هُف جيىن جلً اإلالاعهت في زىاعػمُت الترجِب الؿَغ

ع   :  (Quicksort)الترجِب الظَس

ػخبر ؤؾغع مً  لت َو لت مً ؾغق الترجِب التي ٌؿخسضمها الحاؾب آلالي لللىابم الؿٍى َى غباعة غً ؾٍغ

ى مً ؤفػل الؿغق  (Selection Sort)الترجِب الازخُاعي   . َو

 :حعلُماث اليشاط

 . وهػػها بجاهب اإلالُاؽ وحػخبر هي اإلادىع اإلالاعن به (غلب الغمل)هلىم بازخُاع ؤخض الػىاضغ  .1

 ..هلاعن آلان ول الػىاضغ الباكُت بالػىطغ اإلادىع فلـ .2

بِىما ألاوػان الثلُلت هػػها غلى , هػؼ ول الػىاضغ طاث ألاوػان الخفُفت غلى ًمحن الػىطغ اإلادىع  .3

بلى الػىطغ اإلادىع باإلاىخطف, الِؿاع  .ٍو

هلىم بازخُاع غىطغ مً الُمحن ووػخبٍر , ؾُطبذ لضًىا مجمىغت مً الػىاضغ بالُمحن ومجمىغت بالِؿاع .4

وطاث الىػن الخفُف جىغؼ غلى , مدىع للمجمىغت الُمنى و هلاعن به  حمُؼ غىاضغ اإلاجمىغت الُمنى

 .وهفػل هفـ الل يء باإلاجمىغت الِؿغي , الُمحن والثلُلت غلى الِؿاع

لت مؼ باقي الػىاضغ ختى هطل باألؾفل غلى غىاضغ مىػغت بشيل فغصي وملؿمت  .5 هلىم بخىغاع الؿٍغ

 .ومغجبت مً ألازف لألزلل

 

 كم مسه كمتي بعملُت امللازهت؟ 
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  زجبي ألاعداد الخالُت جصاعدًا  باطخخدام خىازشمُت الترجِب  خخُازي. 

8 7 5 1 2 

 

 

 

 

 

1 3 7 8 4 9 5 2 6 0 
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 ع  .زجبي ألاعداد الخالُت جصاعدًا  باطخخدام خىازشمُت الترجِب الظَس

8 7 5 1 2 

 

 

 

 

 

 

1 3 7 8 4 9 5 2 6 0 
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Treasure Hunt                                                                Finite-State Automata   

 

 :الفكسة ألاطاطُت

ا الىثحر مً البرامج صازل الحاؾب آلالي جدخاج إلى مػالجت  بغامج مػالجت الىطىص وبغامج الخطمُم وغحَر

لت حؿمى .  ؾالؾل مً الغمىػ وألاخغف  واليلماث   Finite-State)مبرمجي الحاؾب آلالي ٌؿخسضمىن غاصة ؾٍغ

Automata- FSA) وهي جدبؼ مجمىغت مً الخػلُماث وألاوامغ إلاػغفت َل جم حػّغف الحاؾب آلالي غلى اليلمت ؤو 

 . ؾلؿلت الغمىػ زم جدبػها بمػالجتها بالشيل باإلاىاؾب

 :أهداف اليشاط

 ت الحاالث اإلادضصة   . (FSA)ؤن جخػغف الؿالبت غلى هنٍغ

 البؿُؿتؽؤن جلىم بلغاءة الخغاا . 

 ؤن جدبؼ الخػلُماث الخاضت بيل غلضة في الخغابـ. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  كغاءة الخغابـ البؿُؿت(Simple map reading). 

  إصعان ألاهماؽ(Recognizing patterns) . 

   اإلاىؿم(Logic). 

   إجباع الخػلُماثFollowing instructions)). 

 :املىاد املعلىبت 

  غة الىجز وبؿاكاتها (1)وعكت غمل  .البدث غً حٍؼ

  غلى  (2)وعكت غمل ً  Finite-State Automataجماٍع
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 جزٌرة الرعب جزٌرة الكنز
 الجزٌرة المحطمة

 الجزٌرة الخالٌة
 جزٌرة القراصنة

 جزٌرة السحاب

 الجزٌرة الخضراء

1(Treasure Hunt)

 

 :الهدف مً اليشاط

غة الىجز  .ؤن جىدشف الؿالبت ول الؿغق اإلامىىت للىضٌى إلى حٍؼ

 

 :فكسة اليشاط

غة اللغاضىت مغوعا ,  حؼع جلؼ وؾـ اإلادُـ 8ًخيىن اليشاؽ مً  .1 وجخدغن فيها الؿفً مبخضبت بجٍؼ

غة الىجز م مؤصي إلى حٍؼ  .بجمُؼ الجؼع الباكُت ؤو بػػها بدثا غً ؾٍغ

 

 

 

 

 

 

 

غة اللغاضىت  (الؿالباث )ًبضؤ اللغاضىت للبدث غً عخلت الىجز  .2 غة , ابخضاء مً حٍؼ خُث جدخىي ول حٍؼ

غة    والتي ًمىىه ازخُاع اخضَما فلـ للؿفغ إلى الجؼع (B) و (A)غلى ازىحن مً الؿفً اإلاغاصعة مً الجٍؼ

 .ألازغي 

غة ما البض مً ؤن ٌؿإٌ غً اخض الؿفُيخحن إما  .3  . ولِـ الازيخحن(B) ؤو (A)غىض وضٌى اللغضان إلى حٍؼ

غة شخظ ما  َى مً ؾُلىم باإلحابت غىض ؾؤاٌ اللغضان غً الؿفُىت اإلاسخاعة  .4 ؾُيىن غلى الجٍؼ

ؿت لضًه سبٍر ؤًً جىحهها وطلً لػضم وحىص زٍغ  .ٍو
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غة الىجز ولما  .5 له إلى حٍؼ ؿت ؾحٍر وؾٍغ البض ؤن ًيىن مؼ ول كغضان وعكت فاعغت وكلم ًلىم بغؾم زٍغ

غة ما  .وضل إلى حٍؼ

م مؿضوص ًخم (A)في ول مٍغ ًخم الؿؤاٌ غً ؾفُىت مػُىت مثال  .6  لىً إطا وان اإلامغ غالم ؤو الؿٍغ

غة الىجز ًيىن اللغضان (B) غً الؿفُىت ألازغي ٌالؿؤا كض عؾمذ  (الؿالبت  ) وغىض الىضٌى إلى حٍؼ

 ٌ لا للىضى خم خؿاب الؼمً , لضأها ؾٍغ ً كض وىهىا ؾغكا مسخلفت للىضٌى ٍو وهظلً اللغاضىت آلازٍغ

م غة الىجز وبالخالي وؿخؿُؼ إًجاص اكطغ ؾٍغ  .الظي اؾخغغكه ول كغضان للىضٌى إلى حٍؼ

 

 :حعلُماث اليشاط

 .(خُث ًدخىي اليشاؽ غلى ؾبؼ حؼع مخىىغت )ازخُاع ؾبؼ ؾالباث ًمثلىن الجؼع  .1

غة الخاضت بها وبسلف البؿاكت جىحض مػلىماث مسفُت غً  .2 ول ؾالبت جدمل بؿاكت غليها ضىعة الجٍؼ

 .(B) و (A)الؿفُيخحن 

 .جىػَؼ ؾالباث الجؼع بشيل غشىاةي في الفطل ؤو ؾاخت اإلاضعؾت  .3

ا للىضٌى  .4 بلُت الؿالباث ًمثلىن اللغاضىت وجىػع غليهم زغابـ فاعغت ًلىمىن بغؾم الؿغق التي اجبػَى

غة الىجز  .لجٍؼ

 جزٌرة الرعب جزٌرة الكنز
 الجزٌرة المحطمة

 جزٌرة القراصنة الجزٌرة الخالٌة

 جزٌرة السحاب

 الجزٌرة الخضراء



  

عت اللساصىت الفازغت   :خٍس

غة الىجز لا جطلحن به إلى حٍؼ  .ؾالبتي الظهُت كىمي  بغؾم ؾٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 جزٌرة الرعب جزٌرة الكنز
 الجزٌرة المحطمة

 الجزٌرة الخالٌة

 جزٌرة القراصنة

 جزٌرة السحاب

 الجزٌرة الخضراء



  

   

  (1/4)بعاكاث ممثلي الجصز 

 

 

 

 

 

 

A   A   

B   B   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزٌرة المحطمة جزٌرة القراصنة

 الجزٌرة المحطمة

 الجزٌرة الخضراء

 الجزٌرة الخضراء

 جزٌرة الرعب



 41صفحة                            2014 (Csunplugged)تعلٌم الحاسب بدون حاسب 

 
 

  (2/4)بعاكاث ممثلي الجصز 
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 جزٌرة الرعب الجزٌرة الخضراء

 جزٌرة القراصنة

 جزٌرة السحاب

 الجزٌرة الخضراء

 الجزٌرة المحطمة
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  (3/4)بعاكاث ممثلي الجصز 
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B  
 B  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزٌرة الخالٌة جزٌرة السحاب

 الجزٌرة الخالٌة

 جزٌرة الرعب

 جزٌرة القراصنة

 جزٌرة الكنز
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  (4/4)بعاكاث ممثلي الجصز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزٌرة الكنز جزٌرة الكنز
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2(FSA) 

 

لت ؤزغي ؤؾهل وؤفػل  حؿخسضم في صعاؾت الحاؾب آلالي  ؿت الؿابلت بؿٍغ بدُث  ًخم , ًمىً عؾم الخٍغ

غة الىجز غباعة غً صابغة مؼصوحت (nodes)اؾدبضاٌ الجؼع بضوابغ مغكمت    . (double circle) بِىما حٍؼ

 

غة الىجز    .BBBABBABAB و  BBBABAB:   مً الؿغق اإلاؤصًت إلى حٍؼ

 

 أوجدي العسق املمكىت للىصىل إلى الدائسة املصدوجت مً خالل الخسائغ الخالُت: 
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The poor cartographer                                                                           Graph coloring       

 

 :الفكسة ألاطاطُت

بػؼ مشىالث الحاؾب آلالي حػخمض غلى  الحاالث التي  ال ًيىن فيها ؤخضار في هفـ الىكذ ؤو البض جيىن 

مثال لػمل حضٌو ػمني للمداغغاث ؤو الاحخماغاث والللاءاث اإلاهمت لألشخاص فخيىن , مجاوعة لها ختى جدضر  

َىالً بػؼ  الطػىباث في ؤلاوشاء إما إن ًدضر حػاعع في ؤوكاث الجضٌو ؤو حػاعع ألاشخاص مؼ بػؼ 

ً الغؾىم البُاهُت. الشغوؽ اإلاىغىغت لللاءاث مىً جمثُل َظٍ الطػىباث في مشيلت جلٍى   Graph Coloring)ٍو

 Problems)   ٍنها جدض مً َظ ىمً الحل بىغؼ كاغضة  لخلٍى  وحػخبر الخغابـ شيل مً ؤشياٌ اإلاسؿؿاث ٍو

 .الطػىباث

 :أهداف اليشاط

 الغؾىم واإلاسؿؿاث البُاهُت ً  .ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم جلٍى

 اإلاسؿؿاث بإكل غضص ممىً مً ألالىان ً  .ؤن جلىم بئًجاص ؤفػل الحلٌى لخلٍى

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

   مهاعة خل اإلاشىالث(Problem Solving). 

  مهاعة الخفىحر اإلاىؿلي(Logical reasoning) . 

   مهاعة إحغاء الخىاعػمُاث اإلاػلضة(Algorithmic procedures and complexity). 

   مهاعة الخىاضل البطغيCommunication of insights)). 

 :املىاد املعلىبت 

 ؾبىعة بُػاء 

  (1)وعكت غمل. 

 ؤلىان زشبُت. 
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 ( Graph Coloring )   

:ملدمت

ت حػض ٌ  إًجاص في الػملُاث بدىر غلم ؤؾالُب إخضي اإلاسؿؿاث هنٍغ ت ولهظٍ هما اإلاػلضة للمؿابل الحلى  الىنٍغ

اغُاث بػلم وزُم اعجباؽ  .مخفاوجت بضعحاث ولىً الػلىم مً ؤزغي ة مجمىع وهظلً خاؾب آلاليواٌ الٍغ

 :(Graph) والسطىم البُاهُت املخععاث

 (nodes) الػلض مً مجمىغت غباعة غً  جمثُل مجغص للػالكاث وهي 

لإلشاعة  الػلض َظٍ بحن جطل زؿىؽاٌ مً ومجمىغت للضاللت غلى ألاشُاء 

 .غلى هىع الػالكت

 ً  :(Graph Coloring) والسطىم البُاهُت املخععاثجلٍى

 ً  .َى اخض الؿغق اإلاؿاغضة غلى خل اإلاشىالث اإلاػلضة  بالخلٍى

 

 :فكسة اليشاط

نها وؾمي بظلً ألهه ال ًمخلً مبلغا هبحرا  غباعة غً زغابـ لبػؼ اإلاىاؾم وألاخُاء ًلىم الغؾام الفلحر بخلٍى

ؿلب مً الؿالباث ؤن ًلمً بمؿاغضجه بخدضًض ؤكل غضص ممىً مً  , لشغاء ألالىان إن كاعبذ غلى الاهتهاء ٍو

:ألالىان التي ًمىً اؾخسضامها وطلً بئجباع كاغضة مػُىت 

 . مخخلف إذا كاهذ املىعلخان أو البلدجان بُنهما حدودا مشتركت  البد أن جلىن كال منهما  بلىن 

أما إذا كاهذ املىعلخان أو البلدجان حشتركان فلغ في هلعت زأطُت واحدة ولِع بُنهما حدودا 

 بىفع اللىن مشتركت  البد ًمكً أن جلىهان 

 أحمر

 أحمر

 أخضر أخضر
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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44

  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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The Orange Game                                                                         Routing and Deadlock in Networks       

 

 :الفكسة ألاطاطُت

, الؿُاعاث حؿخسضم الؿغق  )غىض ما ًيىن الىثحر مً ألاشخاص ًخػاملىن مؼ مطضع ؤ ومىعص واخض مثل 

ض الالىترووي   (إغؿاء ؤوامغ ؾباغت  مخػضصة  مً غضة ؤحهؼة خاؾب آلي الى الؿابػت , اؾخسضام عؾابل البًر

  .(Deadlock)فبؿبب الاػصخام والػغـ غلى اإلاىعص الىاخض ًدضر ما ٌؿمى ب الجمىص 

م املظدود    :(Deadlock)الجمىد أو العٍس

ظٍبها كامذ  مػُىت  والتي جىفُظ مهامَى غباعة غً مجمىغت مً الػملُاث اإلاىخنغة    غملُاث ؾابلت َو

 .الؿابلت هي بضوعَا جيخنغ اهلػاء مهام ؤزغي   الػملُاث

 أهداف اليشاط

  ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم الجمىص والخػلُم(deadlock). 

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم الخىحُه. 

 ؤن حؿاغض في خل مشيلت الجمىص والخػلُم مً زالٌ ألاوشؿت. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

   مهاعة خل اإلاشىالث الخػاوهُت(Co-operative problem solving ). 

  مهاعة الخفىحر اإلاىؿلي(Logical reasoning) . 

 :املىاد املعلىبت 

 ول ؾالبت جدخاج إلى بغجلالخحن 

 ؾدُىغ مىخىب غليها الحغف ألاٌو مً اؾم الؿالبت. 
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1(The Orange Game)  

 

 

 

 

 

 

 

 :الهدف مً اليشاط

 .ؤن جدمل ول ؾالبت في نهاًت اللػبت بغجلالخحن مىخىب غليها الحغف ألاٌو مً اؾمها

 :حعلُماث اليشاط

جلؿً في شيل صابغة .1 ً مجمىغاث مً الؿالباث بملضاع زمـ ؤو ؾذ ؾالباث ٍو  .جيٍى

 .بالحغف ألاٌو مً ؤؾمائهً (ملطم )ٌػلم غلى الؿالباث بىاؾؿت ؾدُىغ  .2

بدُث جيىن ليل ؾالبت بغجلالخحن ماغضا ؾالبت , جىػَؼ البرجلاالث غلى ول ؾالبت بشيل غشىاةي  .3

 .والُض ألازغي فاعغت, واخضة فلـ ًيىن لها بغجلالت واخضة 

ىظا ختى  .4 غ بغجلالت واخضة ليل ؾالبت بشيل صابغة بشغؽ ؤن جىغؼ في الُض الفاعغت َو ًخم جمٍغ

 .جدطل ول ؾالبت في آلازغ غلى بغجلالخحن مىخىب غليها خغفها الخاص
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2 

 

 ؼحي الؿالبت كىمي بىغؼ  خغف ول ؾالبت في اإلايان اإلاىاؾب  . غٍؼ
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The Muddy City                                                                           Minimal Spanning Trees       

 

 :لفكسة ألاطاطُتا

/ شبىت إمضاصاث اإلاغافم/ شبىت الهاجف  )هدً في غاإلاىا وػِش في مجخمؼ مليء ومغجبـ بػضة شبياث مثل 

, ولغبـ َظٍ الشبياث بػػها البػؼ وازخُاع اإلاىكؼ ألافػل لىال منها  (وشبىت الؿغق / شبياث الحاؾب آلالي 

لت اكل ألاشجاع جىلضا لت فػالت ؤال وهي  ؾٍغ وهي غباعة غً  )  ( Minimal Spanning Treeالبض لىا مً  ؾٍغ

لت لغبـ حمُؼ الـػلض  ؤي مً ؤي غلضة ؤؾخؿُؼ ؤن ؤضل إلى حمُؼ )في الشبىت مؼ بػػها البػؼ  nodes ) )ؾٍغ

 .بإكطغ ألاؾىاٌ (الـػلض ألازغي 

 أهداف اليشاط

  لت  ؤكل ألاشجاع جىلضا  .ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم ؾٍغ

 ؤن حؿخيخج ؤكطغ اإلاؿاعاث التي جغبـ بحن  حمُؼ الػلض بال اؾخثىاء. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

   مهاعة خل اإلاشىالث(problem solving ). 

 :املىاد املعلىبت 

  (2)وعكت غمل ,  (1)وعكت غمل.  

 آلت خاؾبت ليل ؾالبت. 
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1(The Muddy City)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملدمت

ا بىثرة الىخل بها مً غؼاعة ألامؿاع غلى جغبت  جىحض مضًىت مً اإلاضن حؿمى باإلاضًىت اإلاىخلت وطلً لخمحَز

اعاث بحن بػػهم البػؼ , ؤعغها  وؤضبذ طَابهم للخبػؼ , فإضبذ ؤَل اإلاضًىت ال ٌؿخؿُػىن جباصٌ الٍؼ

 :فلغع عبِـ البلضًت إوشاء ؾغكاث جغبـ مابحن اإلاىاٌػ واإلاخاحغ لىً بشغؾحن. والدؿىق ؤمغ شاق هظلً

  ؤن ًغبـ اإلاؿاع حمُؼ اإلاىاٌػ واإلاخاحغ بال اؾخثىاء. 

  وطلً بؿبب غػف محزاهُت اإلاضًىت (اكل ؾػغ )ؤن ًيشإ اإلاؿاع بإكل جيلفت. 

 :الهدف مً اليشاط

 .ؤن جىحض الؿالبت مؿاع ًغبـ مابحن حمُؼ اإلاىاٌػ بإكل جيلفت

 :حعلُماث اليشاط

ً حمُؼ اإلاؿاعاث التي جغبـ بحن اإلاىاٌػ  .1  .ؤن جلىم الؿالبت بالبضء بخلٍى

اصة الخيلفت .2 ؤصي إلى ٍػ ل الؿالبت إي مؿاع ال خاحت إلُه  ٍو  .ؤن جٍؼ

 :مالحظت

 . صابما غضص الؿغق ؤكل مً غضص اإلاىاٌػ بىاخض 

ت ًيىن 10= مثال َىا غضص اإلاىاٌػ    .9=      إطن غضص الؿغق الػغوٍع

  :الحل

 ًيىن اخض َظًً الشيلحن
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2(Minimal Spanning Tree)  

 

   صحي العالبت أوجدي  : لكال مً املخععاث الخالُت(Minimal Spanning Tree)عٍص
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