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 األولصل ـــــــالف

 

  التي تمثل المعلومات األساسيةالمادة: البيانات

 



 
آيف نخزن المعلومات في الكمبيوتر؟ 

ة    :  (Computer) آمبيوتر   آلمة ة أصلها آلم ار   تنطق   والتيني ي حساب أو جمع   والتي تعن  , (Computare)آمبيوت
د  ،في مجاالت عدةستخدامه  ا وإنما يمكن    ،   فقط آلة حاسبة آبيرة  يعتبر  آ    ال ولكن الكمبيوتر اليوم    على سبيل المثال ق

شغيل   وأيضًا بإمكانه عرض األفالم و أو إيجاد المعلومات بسهولة،    ،نا على الكتابة  تساعد بإمكانه م  ،تبةكستخدم آم ُي ت
يقىا ًا.لموس ن لل عجب ف يمك وتر أ آي زنكمبي ذه  ن يخ ل ه ات؟  آ ن المعلوم ة م ة   الكمي ر غراب ك أن  و األآث ن ذل  م

 .  لعملية التخزين صفر و واحد:   يستخدم رقمانالكمبيوتر

 ات و المعلومات؟الفرق بين البيانما 

ذه  .  التي يعمل بها الكمبيوتر  )قاماألر(  األساسية البيانات هي المادة   ل ه ات يقوم الكمبيوتر بتحوي ى   البيان  معلومات  إل
 .  بحيث يمكن فهمها) أو صورآلمات، أرقام(

 من صفر و واحد؟ةكون مآلماتصور و أرقام و  الى تحويل البيانات عمليةآيف تتم  

وتر أن يرسم الصور     آيف و  (Binary Numbers)  الثنائية األعدادنتعرف على الجزء سوف في هذا  يمكن للكمبي
اآس  آيفو از الف ل جه ة عم ي  و ،ي ا ه ات   م ظ البيان سب لحف ة األن ف و  ؟،الطريق ب  آي ا أن نتجن دوث بعض  لن ح

 .    ؟ تخزينها نريد المعلومات التي و آيف يمكن أن نحدد آمية؟األخطاء
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 الثنائية األعداد –ط اعد النق
:خالصةال 
ل  زنت تخ البيانات ى       وتنتق وتر عل سلة من األ        في الكمبي الرقمين    مم عداد  شكل سل ة ب ط   )صفر و واحد    (  ثل آيف  .  فق
  ؟هذين الرقمين باستخدام أرقام و آلماتل نا أن نشكِّيمكن

المنهج التعليمي 
 .األعداد الثنائية: رياضيات
 .الجبر: رياضيات

 
المهارات المطلوبة 

 العد الحسابي
 المقارنة

 العد التسلسلي
 

العمر المطلوب 
 سبع سنوات فما فوق 

 
المواد المطلوبة 

 )9. ص( خمس بطاقات لكل مجموعة  هناكتحتاج الى مجموعة من بطاقات األعداد الثنائية  بحيث أن يكون
 

 :آل طالب يحتاج
 .6فحة  من صخمس بطاقات

 )5.ص(صفحة نشاط األعداد الثنائية 
 

:النشاطات اإلضافية 
 

 )7. ص(صفحة نشاط إستخدام األعداد الثنائية  
 )8. ص(ية  صفحة نشاط أرسال الرسائل السر

 )9. ص(البريد اإللكتروني و المودم  صفحة نشاط 
 )10. ص  (31صفحة نشاط العد ألآثر من 

 )11. ص(صفحة نشاط المزيد من األعداد الثنائية 
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 الثنائيةاألعداد 
 المقدمة

 .لطالب ايجب علينا أن نوضح األساسيات  إلى   إلى الطالب،) 5  (النشاط الموجود في صفحةقبل تسليم أوراق 

ات      حتاج   التمرين ن  اذفي ه  ا (إلى خمس بطاق اه  هو  آم ات    يجب   , ) أدن ضاء من      منقطة من جه      أن تكون البطاق ة وبي
 تكون البطاقات موزعة     أن يجب   و. أمام زمالئهم    عرض البطاقات  طالب ليقوموا ب   ةختيار خمس قم  با  .الجهة اُألخرى 
 :بالترتيب التالي

 

مناقشةال 
ة     ط  انقما الذي تالحظه في عدد ال      ى ضعف       (؟ الموجودة في آل بطاق وي عل ة تحت ة   اعدد النق  آل بطاق ط من البطاق

 .) التي على يمينها

 ؟ ... البطاقة التي تليهاما عدد النقاط فيو) 32( في البطاقة السادسة؟ اط سيصبحآم عدد النق

ا         إذا تم قلب بعض البطاقات و      يمكننا تكوين أعداد   ى البطاق ة  ت جمع النقاط الموجودة عل ر مقلوب اقش الطالب   . الغي  ن
وين     ا استخدام    ب 6 عدد بكيفية تك ات المنقطة      1 و   2, 4, 8 (15و عدد    , )طانق  4ط و   انق  2 (تالبطاق و , ) من البطاق

 ) ...1 و 4, 16 (21 عددأيضًا 

  . من العدد صفرابتداًء األرقامن يتكواآلن جرب 

ة  تقلب فيها  عدد المرات التي     ايجب على الطالب أن يالحظو     ة   (  آل بطاق ى    ط تقلب ضعف الب  آل بطاق ي عل ة الت اق
 ). يسارها

دد واحد          ). 0(العدد صفر فهي تمثل   ) مقلوبة( ظاهرة    غير إذا آانت البطاقة   ل الع ا تمث ة ظاهرة فإنه وإذا آانت البطاق
 .. )Binary Number(  الثنائيةوهكذا تتكون األعداد). 1(

 

 ؟العدد الثنائي  العشري لهذا ما هو الرقم. ستخدام البطاقاتبا)  01001(  نوا العدد الثنائي الطالب ليكوِّاسأل

 )10001( ؟17 الذي يمثل الثنائي العدد  ما هو إذا )9 (

 . حتى يفهم الطالب الفكرةحاول تكرار الطريقة بإعطاء أمثلة أآثر

ة   موضوع على فهم     الطالب هناك خمسة تمارين إضافية تساعد     ذا     األعداد الثنائي ى الطالب      ف. فصل  ال  في ه يجب عل
 .هذه التمارينأن يحاولوا حل 
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 ائيةـثنـالداد ــاألع: رينـمـت

؟ُعدم آيف تتعلَّ 
 .نا يوجد طريقة جديدة للعد ه بإمكانك العد؟ حسنًا،ههل تعتقد أن

م أن ل تعل وتره ان  الكمبي ط رقم ستخدم فق ا ي د الو ) 0(صفر ال  هم يء)1(واح ل ش ن  ؟ آ راه م سمعه أو ت از  ت جه
الم     ، الصور، األرقام، السمعيات   الكلمات  مثل    -مبيوترالك ا  هي  ف أو حتى األف ة باستخدا  جميعه ان  اممخزن )  0 (لرقم
م آيف    مّك هذه التمارين سوف ت    .) 1(و ة نك من تعل ن        إرسال    ي ى صديقك ب الة سرية إل ستخدمها   رس ي ي ة الت  فس الطريق

 . الكمبيوترجهاز

التعليمات 
ة  علىها   ثم ضع  ،ة الموزع بطاقات ال بقصقم   ى      بحي  الطاول وي عل ي تحت ة الت ى    ) 16( ث أن البطاق نقطة توضع عل
 : اليسرى  آما هو مبين أدناهةالجه

 

 . آما هو موضح الصحيحةةتأآد أن البطاقات موضوعة بالطريق

طاقات بحيث أن يكون مجموع النقاط الكلي للبطاقات الغير مقلوبة هو خمسة نقاط آما هو موضح                   الب  بعض قلبقم ب 
 .دناهأ

 

ة          ) .19،  12،  3 (  على األرقام التالية   ستخدام البطاقات إب  الحصول لاآلن حاو  ر من طريق ا من     هل هناك أآث تمكنن
ه       ؟ م   األرقام هذهلحصول على ا ذي يمكن أن تحصل علي ر ال دد األآب ات   باا هو الع ا هو   و، ستخدام البطاق دد   م  الع

  أو تكوينه بالبطاقات؟ غير الممكن الحصول عليهمن عدد؟ هل هناك أي رقم ما بين أآبر و أصغراألصغر

ال    األرقام    هذه حاول أن تكون  : نشاط ذآاء  ة              . 4،3،2،1ي  بالترتيب الت ى طريق شاف أو التوصل إل هل بإمكانك إآت
د؟      دد بواح ادة الع ات لزي ب البطاق ق قل ن طري بة ع ة و مناس منطقي
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 بطاقات األعداد الثنائية

6  Photocopiable for classroom use only. 
© 2005 Computer Science Unplugged (www.unplugged.canterbury.ac.nz) 



 

 الثنائيةد األعدا إستخدام : تمرين

ة أ        إن ليحدد ) 1(و واحد    ) 0( صفر  العددين  يستخدم نظام األعداد الثنائية   ة مقلوب ي   )0.( م ال  آانت البطاق  تعن
 :على سبيل المثال.  فيهاطان ترى النق تستطيع أبحيث  تعني غير مقلوبة) 1(  وأن البطاقة مقلوبة

 

  ؟) 11111(   الذي يمثلالعددهو  ما ؟ و ) 10101(  الذي يمثل  العددماهو هل بإمكانك  تحديد 

 ؟الد صديقك بطريقة األعداد الثنائيةما هو يوم مي.  على طريقة األعداد الثنائيةآتبه افي أي يوم من الشهر ولدت؟

  :   حل لهذه األمثلةإلىن تتوصل حاول أ

 

 

 

أطوال       با: سؤال ذآاء  ة       و آيف يمكن أن نكِّ       )16،8،4،2،1(ستخدام مجموعة من العصي ب أطوال مختلف ن عصي ب
   ؟32 الطول دائمًا أقل من بحيث أّن
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 ل رسالة سريةارسإ: تمرين
وي         دايا في محل ل    حجز ياسر في الطابق العل د أن   نوهو اآل   ، له ل مع أسرته ب         يرجع   يري ى البيت لكي يحتف د  ال   عي

سمعة أحد     , منهم فلم يجد أحد  برفاقه؟ لقد حاول اإلتصال  للخروج  أن يفعل  فماذا عليه . ميالده م ي . وحاول الصراخ فل
أخرة   مازال يعمل على جهاز الكمبيوتر قي ساعة   وآان،خصًا ما في المبنى المقابل ش  هناك  ياسر أن  فجأة الحظ و مت

ن امكبإ - فكرة مذهلة  لتفت ياسر حوله ثم خطرت في ذهنه       ا خص؟فكيف يمكن لياسر أن يلفت إنتباه هذا الش       . من الليل 
ذي   الميالد لكي يرسل رسالة الى الشخص       شجرةياسر أن يستخدم أنوار      ى ا      ال ه اآتشف ياسر أ    ! خر آل في المبن  إذا  ن

ة  أن يستخدم رموز األعداد       بإمكانه هفإن ا عن الشجرة ثم أعاده     اإلضاءة فصلقام ب  ال    الثنائي ى     ةليوصل رس سهل عل  ي
   الرسالة؟ن تستنتج هذهفهل بإمكانك أ. ر فهمهاخالشخص في المبنى اًآل

 

 

 

 

 

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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 البريد اإللكتروني و المودم: تمرين
ة  ليرسل رسائل    الكمبيوترالموصول باإلنترنت عن طريق المودم  يستخدم األعداد الثنائية         ودم ي   .  إلكتروني ستخدم الم

اد    حيث أن       . رسال المعلومات إل) بيب(الصوت   ل   ) بيب (الصوت الح نخفض    ) 1( يمث وب (و الصوت الم ل  ) ب يمث
ةٍ       هذه )0( سرعة عالي دًا ل   األصوات ترسل ب ا با  ذا ج ودم      ستطاعتنا سماعه   آل م .  هو صوت مزعج صادر من الم

 . أيضًالمودم في إرسال المعلوماتز الفاآس يستخدم طريقة مماثلة  لجها

 

 .  رسالة إلكترونية الى صديقكحاول إرسال ، محل الهداياستخدمها ياسر فيستخدام الرسالة التي ااب
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 31 عد أآثر من: تمرين

ع        ،ى البطاقات مرة أخر    نظرة على  الِق انون المتب ا هو الق ى عدد النق        م ات  في    طا للتعرف عل ا     ؟البطاق  وآيف يمكنن
دة ؟    عدد النقاط الموجودة في البطاق معرفة ة جدي ا  ة التالية؟ وآيف يمكننا معرفة عدد النقاط في بطاق ا   آم  تالحظ فإنن

 .رقام آبيرةيد عدد قليل من البطاقات لتكوين أنر

 :  فسوف تجد عالقة ملفتة للنظر بين البطاقاتذا نظرت الى البطاقات بتمعن،إ

 ،4 ،8 ،16 ... 2 ،1 

 ؟ ما هي النتيجة؟ = 4+2+1إذا جمعت 

 ؟=8+4+2+1جمع اَآلن ا

 ذا جمعنا جميع األرقام؟ما هي النتيجة إ

و قمت با    الممكن أن تعد ألآثر من عشرة؟ بالطبع ال         لكن هل من   بإمكانك أن تستخدم أصابعك للعد،     ستخدام  ، ولكن ل
د من  ط فمن الممكن أن      ا  يرمز إلى عدد من النق         واحدةاليد  ال في    وجعلت آل أصبع   نظام األعداد الثنائية    )31-0(تع

 .يعتبر رقم أيضًا)  0(والتنسى أن.  خدام يد واحدةستاب

ى     , ستخدام أصابعكاد تسلسليًا بحاول أن تعُ   و يرمز ال ًا فه و     )  1 (فإذا آان األصبع مرفوع ى األسفل فه ان إل وإذا آ
 ) .0 ( لىيرمز إ

 . اإلثنتين يديكستخدمتا إذا )1023-0(كنك أن تعد منيم

ى أن تعد إستخدام يد واحدة يمكنك فبا.  أآبر الممكن أن تعد الى أرقام  رنة فمن لة وم لو آانت أصابع القدم طوي      ) 32 (ل
ه             ال فما هو , )  1024 = 32×32(لىستخدام يديك االثنتين يمكنك أن تعد إ      او ب  ر من الممكن أن تصل إلي دد األآب  ع
  يديك و قدميك؟إستخدام ب
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 الثنائية األعدادالمزيد عن : تمرين
ا عن              )0(  يحدث لو وضعنا     عداد الثنائية هو ما    الخصائص المدهشة لأل   من رقم ؟ إذا تكلمن  على الجهة اليمنى من ال

شرية ف ام الع ى ا)0 ( إن إضافةاألرق يعل رقم مضروب ف ى يجعل ال ة اليمن بيل ال.  ) 10( لجه ى س ال عل )  9( مث
 .) 300(لى تتحول إ)  30 و 90 (لىتتحول إ

 ؟عدد ثنائيجهة اليمنى من على ال ) 0(   النتيجة لو وضعناماإذًا 

 1001 → 10010 
 (9)  (?) 

  وما هو السبب؟ ، للوصول إلى النتيجة عَب المتَّالقانونأن تستنتج ما حاول 

ة  ’bit‘ال ( في الكمبيوتر ’bit‘ )بت (رمز إلىستخدامها تتي تم ا من البطاقات الآالًً ى آلم   binary‘  هو إختصار ال
digit’( .ات  إن يمكن تكوينها ب   ستخدامها إلى اآل  ة التي تم ا    األحرف األبجدي  لذلك . ’bits‘ و خمس  أستخدام خمس بطاق

 .#و أ$ موز مثل  الر األرقام و أيضًا،ى جميع األحرفن يتعرف علولكن على الكمبيوتر أ

ى لوحة  ُأنظر إ  اتيح  ل م من األحرف و األر     ا و (Keyboard) المف تنتج آ وتر أ     س ى الكمبي ام و الرموز يجب عل ن ق
 ؟ المعلوماتيحتاج الكمبيوتر ليخزن هذه’bits‘ تعرف عليها؟ آم من الي

ات        ستخدم تعريف وتر ت ارة عن تعريف آالًً          ASCII )آسكي  (معظم أجهزة الكمبي  من الرموز واألحرف و    وهي عب
تمكن من تعري    بعض اللغات الدولية تحتاج الى ا     . ’bits‘ ـستخدام عدد من ال   إاألرقام ب  ف أحرف  ستخدام أعداد أآبر لل

 . يوترباللغة في الكم
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ل المعلومات     هذه األيام    تستخدم أجهزة الكمبيوتر   ة لتمثي د سمي النظام    .  نظام األرقام الثنائي ه  لق ائي ألن ستخد بالثن م  ي
صفر والواحد  ا هم  رقمين فقط، بعض . ال ه ا   و ال ق علي ائي    يطل ستخدم في الم    ( سم نظام األساس الثن امالت  نحن ن ع

ة   ).  اليومية نظام األساس العشري ق آلم ائي تطل صفر أوالواحد   (bit)  بت   في النظام الثن ى ال ة هي     عل ذه الكلم  وه
يعني مغلق  ) 0( فمثال  دقيق، بمحول  ذاآرة الكمبيوتر الرئيسيةيمثل في   عادًةbit ـوال)  itinary digb( ـإختصار ل

)off  (و )( يعني مفتوح  )1on ( وهكذا مشحون أو غير مشحون  دقيقآهربائي عن طريق شاحن يمثلأو. 

  

ل  ستخدام موجات صوتية    يتم ا موجة راديو فإن األمر يختلف بحيث       هاتف أو   نتقال البيانات بواسطة سلك     ند ا ع   لتمثي
 غناطيسي في حالة الشريط الم و. )1(  والمرتفعة    )0( فالموجة الصوتية المنخفضة تمثل       الصفر و الواحد،   العددين

 bit ـ ال فإّن) floppy disks and hard disks(، آأشرطة التسجيل وأقراص التخزين المرنة والصلبة في الكمبيوتر 
 .شمال-جنوب أو جنوب-تجاه المجال المغناطيسي على سطح الطبقة العازلة على شكل شمالتكون ممثلة با

 

وم   ة اإلنعكاس الضوئي  تمثل بطريقbit ـ الفإّن) CD-RO ،DVD،CD(غوطة في حالة اإلسطوانات المض  بحيث تق
 ).1(أو تمريره ) 0(الطبقة العازلة إما بعكس الضوء 

 

جمعت في مجموعات بحيث تكون آل          فلهذا  فلن يمثل أي معنى       )   فقط  واحد bit(واحد    أو ستخدام صفر  إذا قمنا با  
ة من    سمى بايت   )bits 8 ،صفر أو واحد  (عناصر   ) 8( مجموعة مكون ستطيع بكل مجموعة     ) byte( ت الي ن وبالت

     . )255(  إلى  )0( تمثيل األرقام من 

ة الواحدة ف    في ال  ) bits(األعداد الثنائية   سرعة الكمبيوتر تعتمد على قدرته في معالجة         ال     عملي ى سبيل المث از    عل   جه
ه معالجة    بbit-32 الكمبيوتر ذو نظام ائي    32إمكان ة  الفي   عدد ثن ا واحدة و العملي وتر ز جه   bit-16 ذو نظام  الكمبي

ة  الفي  عدد ثنائي )  16( يستطيع معالجة  وتر ذو النظام     . واحدة العملي از الكمبي ذا جه وم بمعالجة   bit-16 ) ( فله  يق
 ) .bit-32  ( نظام أطول منتغرق وقتسيسبعمليتين منفصلتين وبالتالي عدد ثنائي )   32(

ة الموضوع، األ ي نهاي ةف داد الثنائي دتان  bytesـ و ال)bits( ع ان الوحي ا الطريقت از  هم ا جه ن خاللهم ستطيع م  ي
ام واألحرف             ة             .الكمبيوتر إرسال وتخزين المعلومات آالصور واألرق ة لمعرف شاطات القادم  سوف نتطرق في الن

 .طرق أخرى يستخدمها جهاز الكمبيوتر في عملية تمثيل البيانات
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 التوضيحات الحلول و
)5صفحة (ائية األعداد الثن: تمرين 

 )ن نقطتا2 نقطة و 1( ولى و الثانية  نحتاج البطاقة األ3لتمثيل العدد 

 )  نقاط8 نقاط و 4(  نحتاج البطاقةالثالثة  والرابعة 12لتمثيل العدد 

 ) نقطة16ن و  نقطتا2 نقطة و 1(  نحتاج البطاقة األولى والثانية والخامسة 19العدد لتمثيل 

 . تمثيل أي رقم من األرقامهناك طريقة واحدة فقط ل

ا و            ، ) 0(و أصغر رقم هو     )  31(أآبر رقم نستطيع تمثيله بالبطاقات الموجودة هو         م مابينهم ل أي رق ا تمثي  و يمكنن
 .آخر أي رقم  وتكون مختلفة عن فقطآل رقم من األرقام يمثل بطريقة واحدة

: سؤال الذآاء 

ر ظاهرة                    اط غي ى الوجه اآلخر بحيث تكون النق ى           ،نقوم بقلب جميع البطاقات عل ة عل دأ من أول بطاق وم بالب م نق  ث
 .اليمين

 :هو القانون 

إذا  . و تسجيل عدد النقاط وبعدها نرجع إلى أول بطاقة على اليمين مرة أخرى   أ البطاقة المقلوبة تعدل ثم نتوقف للعد      ف
ة أي ذات       آانت   ة معدول ا       فظاهر   وجه   البطاق ي تليه ة الت ل للبطاق إذا آانت  ،تقلب وننتق ا    ف ي تليه ة الت ة   البطاق  معدول

ار الوجه                تقلب وننتقل للتي ت   ف ة فيجب إظه ا ولكن إذا آانت مقلوب اط ( ليه اط             ) النق سجيل عدد النق د وت م نتوقف للع ث
  .وبعدها نرجع عند أول بطاقة على اليمين لتكرار نفس العملية

)7صفحة (األعداد الثنائية إستخدام : تمرين 

 .31 يمثل الرقم 11111 و العدد الثنائي 21 يمثل الرقم 10101العدد الثنائي 

).8صفحة ( إرسال رسالة سرية : تمرين 

 ).HELP IM TRAPPED( الرسالة المرسلة هي 

 )10صفحة  (31عد أآثر من : تمرين

ة ذات   احد فقط من أي أصغر برقم و    ) 7( فالناتج هو )  4+2+1( إذا قمنا بجمع     ي البطاق اط   ) 4( البطاقة التي تل نق
اط ن )  8 ( والبطاقة التي تليه تحوي  في هذه الحالة  ) 4( آخر رقم مجموع هو    ا بجمع   .  ق )  8+4+2+1( و إذا قمن

 .نقاط وهكذا)  8  ( أي أقل برقم من البطاقة التي تلي البطاقة ذات) 15( فإن الناتج هو 

 القدمين هوتخدام أصابع اليدين وسمكن التوصل إليه با األآبر الذي يالعدد

 1024x1024 = 1,048,576 . 

ى           : للتوضيح*  د إل ا الع ى       بأصابع ال    و 32بأصابع يد واحدة يمكنن د إل ا الع دين يمكنن  بأصابع  إذًا.32x32=1024ي
 .1024x1024 = 1,048,576 فإنه بإمكاننا العد إلى  معًااليدين والقدمين
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)11صفحة  (د من األعداد الثنائيةالمزي:  تمرين 

 .على يمين أي عدد ثنائي فإن العدد يتضاعف) 0(إذا قمنا بوضع صفر 

و          سوف ي   )1 (آل رقم ممثل بواحد     اتج سوف يك رقم الن ذلك ال ى       تضاعف ول صفر عل ل إضافة ال رقم قب ن ضعف ال
ه ال. يمين دد) 1001 ( مث ل الع ه  )  9  (يمث ى يمين ا بإضافة صفر عل إذا قمن ل )  10010(ف سوف يمث أي ) 18( ف
 . ) 10( على يمين عدد عشري فإننا نقوم بضرب ذلك العدد ب  أما في حالة إضافة صفر )9(  العددضعف

ا  و بذلك ُي.  لتخزين جميع األحرف و الرموز (bits) من األعداد الثنائية     )7(جهاز الكمبيوتر يحتاج الى سبعة       تاح إلين
ة     byteد الثنائية السبعة تخزن في ثمانية خانات أي في  األعدا.  حرف و رمز   )128  ( تمثيل ال الخان تم إهم  واحد وي

 . األخيرة المتبقية
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 التمرين الثاني
 تمثيل الصور:  التلوين باألرقام

الملخص 

وتر زة الكمبي ستخدم  تخزنأجه صور م ام ةًًالرسومات وال طاألرق تم . فق الي يوضح آيف ت شاط الت ذهالن   ه
 .العملية

 

التعليميالمنهج  
  .اآتشاف الشكل والمساحة. الهندسة المستوى الثاني وما فوق :رياضيات

 المطلوبةالمهارات 
  معرفة العد

 الرسم البياني

العمر 
 فوق سبع سنوات و ما

المواد المستخدمة          
 .ورق بالستيكي شفاف

 :آل طالب سوف يحتاج الى

 )19صفحة ( صفحة التمرين

 )21-20صفحة ( صفحة التمرين
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   التلوين باألرقام

:مقدمة  

 مناقشة السؤال

 آيف تعمل آلة الفاآس ؟ -1

برنامج اإلذاعة , برنامج ألعاب , لرسم قد يكون برنامج ل(لى تخزين الصور؟ في أي الحاالت يحتاج الكمبيوتر إ -2
 ) ورسوماتأو أي برنامج يحوي صور

 إذا آان تعامل الكمبيوتر باألرقام فكيف يمكن تخزين الصور؟ -3

 ) عملية اإلرسال واالستقبال جهاز فاآس لتعليم األطفال آيفيةربما يحتاج المدرس هنا الى  (

 : ستخدام الورق البالستيكي الشفافالتطبيق با

  

سمى بكسل               شاشة   اط صغيرة ت ى نق سمة ال وتر مق ونين االسود واالبيض              .)Pixel(الكمبي ة الصور ذات الل في حال
ضاء تكون هذه النقاط سوداء أو ب       ال حرف       , ي ى سبيل المث وتر         )a(عل ة الكمبي ه بطريق د تمثيل د أعي  الموضح أعاله ق

ة تخزين     م تاج لمعرفة أي النقاط سوداء وأيهفلهذا الكمبيوتر فقط يح, ) طريقة النقاط(  للتوضيح وم بعملي ضاء ليق ا بي
   .الصور

1, 3, 1 
4, 1 

1, 4 

0, 1, 3, 1 

0, 1, 3, 1 

1, 4  
 

 رقم واحد يمثل نقطة  وضح آيفية تمثيل الصورة باألرقام، في السطر األول آما هو موضح،          أعاله ت الصورة  
 ).1,3,1 (نقطة بيضاء آالتالي ب بيضاء ورقم ثالثة يمثل ثالث نقاط سوداء وبعدها رقم واحد ممثًال

 .مثل بالرقم صفرفإنها ُتالرقم األول دائما يمثل عدد النقاط البيضاء وفي حالة وجود نقطة سوداء في البداية 

يحوي بعض الصور التي تمكن الطالب من التطبيق العملي مستفيدين من الطريقة            ) 19( في صفحة    التمرين
  .الموضحة أعاله
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 التلوين باألرقام :  الورق البالستيكي الشفاف 

   

 تي حددها الكمبيوترممثل على شاشة الكمبيوتر يوضح مكان النقاط السوداء والبيضاء ال) a ( الحرف  

1, 3, 1 

4, 1 

1, 4 

0, 1, 3, 1 

0, 1, 3, 1 

1, 4 
 

 نفس الصورة للحرف ممثلة باألرقام
 

      

      

      

      

      

      

  )خاص للتدريس( رسم البياني المربع 
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 فاآس األطفال            : تمرين
دأ باأل    درج لألص       النشاط يب م يت ذا يفضل ا    سهل ث الم الرصاص مع مسّْ     عب فله ة   ستخدام أق سهيل عملي احة لت

 .التصحيح

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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 إرسم الصورة بنفسك: تمرين
د مواآل ام،  ن بع صور باألرق ل ال ة تمثي ة آيفي ام     عرف ورة باألرق ل ص ة تمثي ب محاول ل طال ن آ وب م  مطل

ا                       . ويتبادلها مع صديقه   وم بتمثيله م يق ا ث وم الطالب برسم أي صورة يرغبه اني األول يق في مربع الرسم البي
ع   ي مرب ام ف اني باألرق اني الث م البي ك، يقص .الرس ن ذل اء م د اإلنته سفلي  بع ع ال ة  ( المرب صورة الممثل ال

 .ينها حتى يحصل على الصورة المماثلةوتعطى لطالب آخر ليقوم بتلو) باألرقام

يس    إذا آانت الصورة المرادُ : ةمالحظ ع األول صغيرة فل شرط   من  رسمها في المرب ساحة ستخدام آل   اال   م
 .ني فبإمكان الطالب رسم الصورة في المربعات العليا وترك السفلى فارغةمربع الرسم البيا
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 إرسم الصورة بنفسك: تمرين
  :تمرين ذآاء

ضاً  يمكن للطالب أن يمثل الصور الملونة باأل  ام أي ون،        وذ،رق م لكل ل ق تخصيص رق ك عن طري د   ل ثال ق  فم
رقم  ون األسود لل رقم ) 0( يخصص الطالب الل ر لل رقم  )1 ( و األحم ذا ) 2( واألخضر لل ذه  .وهك ي ه ف

ع                   ل آل مرب تمكن من تمثي ين لن ى رقم ين لكل نقطة             ( الحالة سوف نحتاج إل ى رقم وتر سيحتاج إل أو الكمبي
األلوان     الرق )  ليتمكن من تمثيلها ب ل                  ف اني سوف يمث رقم الث اط وال ل عدد المربعات أو النق م األول سوف يمث

ا مع صديقه    على الطالب محاولة رسم صورة ملونة وبعد ذلك يقوم بتمثي          .اللون ام ومبادلته  يجب   .لها باألرق
 . ليتمكن من تلوينهابالرقم المخصص لكل لونعلى آل طالب إخبار صديقه 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



) عمل إضافي(التنويع  
  قد يحاول  الطالب وضع ورق شفاف على مربع رسم بياني ورسم صورة وذلك لتمكن الطالب من رؤية    -1

 .الصورة بوضوح أآثر

تمكن من      ب الطالب و  جرِّ قد يُ  ات الرسم البياني،   بدال من تلوين مربع    -2 ا لي ضع مربعات ملونة الصقة مكانه
 .أو قد يجرب الطالب الرسم على لوح رسم بياني أآبر آنشاط صفي. تغييرها بسهولة

نقطة للنقاش 

ل باأل    ةهناك مساحة محدد ا تمث ة للصورة ألنه ة  عداد  للنقاط الممثل ال     ). Binary Numbers( الثنائي ى سبيل المث عل
 ؟ ومحددة بسبع نقاط فقطع تحمل آلها نفس النوع مثال أسود نقطة أومرب12آيف يمكن تمثيل 

 .نقاط سوداء)  5( و) 0(نقاط سوداء ثم يتبعها بصفر )  7( ل هذ المسألة يقوم الطالب بتمثيللح
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  ؟ة ما الفكرة الرئيس

ى مس                   ونين األسود واألبيض عل ة ذات ل سخ ورق وم بن دوره يق ذي ب  احةآلة الفاآس هي عبارة عن آمبيوترصغير ال
ق      ).  بالرسم البياني هومربعات آما( نقطة بالعرض)  2000( نقطة بالطول و   )1000( ة ترسل عن طري ذه الورق ه

الذي بدوره يقوم بطباعة النقاط المرسلة على ورقة بيضاء ليمثل الصورة أو           )  المستقبل(  الى جهاز فاآس آخر    مودم
سابق            نفس عملية تحويل األرقام إلى صور ا      (  البيانات المرسلة  شاط ال ا الطالب في الن ام به اآس    .) لتي ق زة الف  أجه

ضاء    ساحة بي رك م ث تت صممة بحي وامش(م ي اله ضاء:  ه اط البي ود  ) النق ة باألس وط األفقي ع بعض الخط  و تطب
 ). ممثلة بالنقاط السوداء:  تصميم الصفحة(  

رامج      . ة تخزينية آبيرة   ممثلة بمجموعة أرقام مكررة والتي تتطلب مساح        الصور الملونة تكون غالباً    ذا بعض الب فله
ات ستخدم تقني رت ساحة أآب وفير م صور لت ضغط ال ة ل ة .  مختلف تخدام تقني ا بإس رين قمن ذا التم ي ه  run-length(ف

coding (    ّة ضغط الصور       وهي تعد من الطرق الفع ام    ( الة لضغط الصور فلهذا إذا لم نقم بعملي ا باألرق ادة تمثيله إع
وتر               فإن)  آما في السابق   ة أو الكمبي ر من اآلل ساحة أآب  عملية طباعة أو تمثيل الصور سوف يتطلب وقت أطول وم

ع            ليس مناسباً   إذا أردنا إرسال صورة أو رسمة بالفاآس و أيضاً         .وهذا ليس عملياً   ى المواق  في حالة وضع صور عل
ذلك     على سبيل المثال بعض آالت الفاآس تقوم بضغط الصور سبع مرات أقل     . اإللكترونية  من الصورة األصلية وب

 .تكون قد وفرت سبعة أضعاف الوقت المستغرق بدون عملية الضغط

ك با    )  100( إلى  )  10( تضغط   الصور والرسومات غالباً   ة   مرة أقل من الحجم األصلي وذل ات مختلف . ستخدام تقني
ا تصفح      التقنيات أيضاً  بفضل هذه التقنيات يمكننا تخزين أعداد آبيرة من الصور على مساحة أقل وبفضل هذه               يمكنن

 . مواقع  اإلنترنت التي تحوي صور ورسومات بطريقة  أسرع

 . يختارون التقنية المناسبة لضغط أو تحويل الصور إلى أرقام وذلك حسب نوع الصور والرسوماتالمبرمجين عادًة
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  الحلول و التوضيحات 
 تمرين فاآس األطفال أجوبة 
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