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يقوم هذا الكتاب بإرشاد معلمي مادة تقنية املعلومات ملرحلة التعليم الثانوي – السنة الثانية )مجيع الُشعب( حول 
أفضل السبل لشرح وتقييم تعلم الطالب جلميع الدروس اليت وردت بالكتاب األساسي. لقد مت أيضًا إرشاد املعلم 
السرتاتيجيات نقل املعلومة إىل الطالب اعتمادا على األمثلة القياسية وصواًل لتسهيل عملية استيعاب الدروس دون 
لبس وتفاديًا ملا خلصت إليه العديد من األحباث حول حتديات تدريس مبادئ الربجمة للطالب. لذلك عند تأليفنا 
الشائعة يف  املنهجية  تفادي األخطاء  املنهجية هلذه األحباث عماًل على  بالتوصيات  الكتاب راعينا االسرتشاد  هلذا 
تأليف الكتب املنهجية عمومًا وكتب برجمة احلاسوب خصوصًا. يف هذا السياق لقد اعتمدنا على االستعانة بالرسوم 

التوضيحية يف شرح مفاهيم الربجمة.  
واملكونات  الربجمية  والرتاكيب  األوامر  بعض  إىل  الكتاب  تطرق  عدم  سيالحظون  املعلمني  اإلخوة  بعض  لعل 
ُيدعى  للمبتدئني  تعليم الربجمة  الفيجوال بيسك. هذا كان أمرًا متعمدًا وهو أسلوب جديد يف  لغة  لبيئة  التفصيلية 
السقالة*. لقد اسرتشدنا كذلك مببدأ السقالة )scaffolding( كأحد أحدث أساليب تدريس لغات برجمة  أسلوب 
احلاسوب. يعتمد هذا املبدأ على عدم إغراق الطالب بتفاصيل عديدة حول أوامر لغات الربجمة وصيغها املتعددة. 
بينما يتم االعتماد على احلد األدنى من مجل وتراكيب لغة الربجمة واليت متكن الطالب من استيعاب عملية تصميم 
اللغوي لإلنسان ال تستوجب  يتمثل يف أن مهارات األداء  التعليل املنطقي هلذا األسلوب  وبناء برامج عملية بسيطة. 
كونه ملمًا جبميع مصطلحات وقواعد التعابري البالغية للغة ما كالعربية مثاًل. لذلك شكلت مواضيع الكتاب املبادئ 
من خالل  اكتسابها  يتم  تفصيال  األكثر  الربجمية  واألوامر  والصيغ  الرتاكيب  احملوسبة.  النظم  لربجمة  األساسية 

مقررات السنوات الدراسية القادمة، باإلضافة إىل ما سيكتسبه الطالب أثناء املمارسة الشخصية. 
يف   متمثلة  التعلم  نواتج  بإيضاح  فصل  كل  استهالل  واعتمدنا  مدروس  لتدرج  وفقًا  الكتب  مواضيع  ُقسمت  لقد 
املكتسبات املهارية واملعرفية املستهدفة. كل منها يعترب لبنة الستيعاب مفاهيم ومهارات أخرى سيتعلمها الطالب يف 
الدروس التالية. كما أن حتديد نواتج التعلم يقوم أيضًا مبساعدة معلم املادة على معرفة ما هو مستهدف حتقيقه 
ومن ثم ميكنه حتضري الدرس وحتضري وسائل التقويم وفقًا لذلك. لذا جيب على املعلم الرتكيز على شرح كل درس 
مبا ميكن حتقيق املكتسبات املعرفية لكل درس وجتنب التطرق إىل تفاصيل تتجاوز ذلك. لعل البعض يعتقد أن مثة 
على  قامت  الكتاب  تأليف  منهجية  أن  ذلك  على  وإجابتنا  التطرق هلا،  بالكتاب وجيب  مدرجة  أخرى غري  تفاصيل 

* مت إشتقاق هذا املفهوم من اسلوب بناء املباني اعتمادًا على السقاالت املثبتة حبوائط املبنى.
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توصيات مجعية علوم احلاسوب العاملية )ACM(. إضافة إىل توصيات أخرى باخلصوص ساهم يف إصدارها العديد 
من األحباث يف جمال تعليم الربجمة للمبتدئني. لذلك نتوخى من إخوتنا املعلمني واملعلمات حتضري كل درس مبا 

يساهم يف حتقيق كل عنصر من عناصر نواتج التعلم دون زيادة. 
كل فصل مت إرفاقه حبلول التمارين املرفقة بالدروس وميكن لإلخوة املعلمني اعتمادها كما هي لتقييم حتصيل 
الطالب أو إجراء أي تعديالت بسيطة عليها لتوفري عدد أكثر من أسئلة التقويم. وحنن نضع هذا الكتاب بني أيدي 
إخوتنا املعلمني واملعلمات وكذلك مفتشي املادة، فإننا على أمت االستعداد الستقبال مالحظاتهم فيما يتعلق مبحتوى 

هذا الكتاب وسنعمل على التعامل مع تلك املالحظات بكل جدية آملني تاليف أي أخطاء يف الطبعات القادمة.  

                                                واهلل ولّي التوفيق

	               املؤلفان 	 	 	                                                
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1.1  نواتج التعلم املستهدفة   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* اإلملام بأهمية استخدام احلاسوب يف حل املسائل.

* اإلملام باألسلوب الصحيح حلل املسائل من خالل فهم املسألة وحتديد متطلبات احلصول على احلل. 
* إدراك املقصود باخلوارزمية. 

* استخدام اخلوارزمية يف صياغة حل املسائل.

2.1  املسائل   

الغرض من هذه الفقرة هو اطالع الطالب على أهمية احلاسوب من خالل مساعدته لإلنسان يف حل 
املسائل بأنواعها. من املهم أن يدرك الطالب ما املقصود باملسائل اليت ميكن حلها بواسطة احلاسوب. 
فليس كل قضية جمهولة  تسمى مسألة قابلة للحل بواسطة احلاسوب. انظر مثاًل القضايا التالية ال تعترب 

مسائل قابلة للمعاجلة بواسطة احلاسوب:
* ما هو اسم أطول رجل يف العامل؟

* أين تقع مدينة أغادير؟
* كم هي مساحة ليبيا؟

فاملسائل اليت يعاجلها احلاسوب تتضمن احلصول على حل )جمهول( لقضية اعتمادًا على جمموعة 
من املعطيات املرفقة بنص املسألة. هذه املسائل قد ُتنفذ من خالل خطوة واحدة أو جمموعة من اخلطوات 

اليت ُتنفذ وفق تسلسل معني. النماذج التالية متثل أمثلة للمسائل اليت ميكن حلها بواسطة احلاسوب:
* حساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سنتيمرتات.

الفصل األول:

1حل املسائل Solving problems

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الفصل األول:  حل املسائل
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* حتديد العدد األكرب ضمن فئة األعداد }34،-4،12،62،18{.
* طباعة األعداد الزوجية املوجبة احملصورة بني العدد 14 و 65.

3.1  حل املسائل   

هذه الفقرة ُتبني ما جيب فعله من خطوات حلل أي مسألة. يف كثري من األحيان قد يفشل الطالب يف 
حل مسألة ما بسبب عدم فهمه أو سوء فهمه للمطلوب إجياده. لذلك جيب أن ُيدرك الطالب كيف يفكك 
املسألة حيث يقرأ املسألة ويفهمها جيدًا لتحديد معطياتها وما جيب احلصول عليه )احلل(. املعطيات قد 
تشمل بيانات معينة )مثل نصف القطر( وأي قوانني جيب تنفيذها )مثل قانون حساب مساحة الدائرة( 

وهكذا.

4.1  صياغة خطوات الوصول إىل حل املسألة   

االستعانة  وعند  مسألة.  أي  حل  إىل  للوصول  الالزمة  اخلطوات  صياغة  أهمية  ُتبني  الفقرة  هذه 
باحلاسوب حلل املسائل جيب تلقينه كيفية حل املسألة عرب توضيح خطوات احلل خطوة خطوة وهو سيقوم 

باتباع نفس اخلطوات وصواًل إىل احلل. 

5.1  دور احلاسوب يف حل املسائل   

هذه الفقرة ُتبني للطالب الدور احملدود للحاسوب يف حل املسائل. يف كثري من األحيان يعتقد بعض 
الطالب أنه بإمكان احلاسوب إجياد احلل الصحيح ألي مسألة. بل أنه بإمكانه تصحيح األخطاء اليت ترد 
يف صياغة احللول اليت يصيغها املربمج البشري. من املهم أن يدرك الطالب أن املسؤولية تقع على املربمج 
البشري يف صياغة اخلطوات الصحيحة حلل أي مسألة فاحلاسوب يقوم بتنفيذ خطوات احلل حرفيًا ولو 

كانت خاطئة. 

6.1  مباذا يتفوق اإلنسان على احلاسوب   

يف هذه الفقرة يتعلم الطالب أن احلاسوب يتفوق على اإلنسان من حيث قدرته على ختزين كميات 
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هائلة من املعلومات وسرعته الفائقة يف اسرتجاع املعلومات املخزنة به. فذاكرة احلاسوب ميكنها ختزين 
كميات هائلة من املعلومات ما يعجز اإلنسان عن استيعابه. 

7.1  اخلوارزمية   

اشرح للطالب معنى اخلوارزمية كمصطلح يعرب عن صياغة حل املسائل على هيئة 
التوضيحي  الشكل  على  اعتمادًا  الالزمة حلل مسألة ما.  سلسلة من اخلطوات اإلجرائية 

فقرة  عرب  وصفها  ميكن  صباحًا  للمدرسة  الذهاب  عملية  أن  للطالب  بنّي  )جانبًا( 
متثل  مجل  جمموعة  إىل  تفكيكها  أيضًا  ميكن  ولكن  االعتيادية  اجلمل  من  متواصلة 
سلسلة األعمال اليت يقوم بها الطالب كل صباح قبل الذهاب للمدرسة. أهمية صياغة 
اخلوارزمية على هذا النحو هو معرفة تسلسل أحداث اخلوارزمية خطوة خطوة. استعن  

بالشكل )1-1( والشكل )1-2( لشرح أمثلة أخرى للخوارزمية.

7.1  اخلوارزمية

1. ا�ستيقظ من النوم
4. �سلى3. تو�س�أ2. اغ�سل ج�سمك

6. انطلقاملدر�سة5. الب�س مالب�س 

ابدأ 	.1
R اقرأ بيانات راتب املوظف وارمز له باحلرف  	.2

D الغياب وارمز له باحلرف   اقرأ بيانات عدد أيام  	.3
D * 5 دينار  الغياب =  احسب خصم  	.4

– خصم الغياب الراتب= راتب املوظف  احسب صايف  	.5
الراتب اطبع صايف  	.6

توقف 	.7

ابدأ 	.1
اقرأ بيانات العدد األول 	.2

الثاني اقرأ بيانات العدد  	.3
الثالث اقرأ بيانات العدد  	.4

احسب حاصل مجع بيانات العدد األول والثاني والثالث 	.5
املتوسط احلسابي= حاصل مجع األعداد على  عددها 	.6

اطبع املتوسط احلسابي 	.7
توقف 	.8

الشكل)1-1(: خوارزمية حساب صايف الراتب 

الشهري ملوظف

الشكل )1-2(: خوارزمية حساب املتوسط 

احلسابي لثالثة أعداد
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8.1  حل متارين الفصل   

اإلجابة السؤال
 / 

حساب متوسط درجات احلرارة خالل أيام شهر معني

شهر ديسمرب هو آخر شهور العام

حتديد ما إذا كان العام 2010 سنة بسيطة أم كبيسة

حتديد الوزن املالئم لشخص ما مبعرفة طوله بالسنتيمرتات

حتديد العدد األكرب ضمن عناصر فئة تتكون من 10 أعداد صحيحة

ابدأ  	.1
الفرد االول س1 اقرأ بيانات عمر  	.2

الثاني س2 الفرد  اقرأ بيانات عمر  	.3
الثالث س3 الفرد  اقرأ بيانات عمر  	.4
الرابع س4 الفرد  اقرأ بيانات عمر  	.5

احسب: ص= س1 +س2 + س3 + س4 	.6
4 احسب املتوسط   ع = ص ÷  	.7

اطبع قيمة املتوسط    ع 	.8
9.	 توقف

ابدأ  	.1
اقرأ بيانات س 	.2
اقرأ بيانات  ع 	.3

احسب: ص= س + ع 	.4
اطبع قيمة ص 	.5

توقف 	.6

	.1

	.2

	.3
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1.2  نواتج التعلم   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* معرفة أهمية االستعانة بالرسوم يف وصف حل املسائل.

* اإلملام خبرائط التدفق والرموز املستخدمة يف إعدادها ودالالت كل رمز.

* اإلملام بطريقة استخدام خرائط التدفق يف وصف خطوات اخلوارزميات.

2.2  أهمية االستعانة باخلرائط يف وصف األشياء   

فهذه الفقرة هي من أجل أن يستوعب الطالب دور املخططات الرسومية يف تسهيل فهم املسائل وطرق 
حلها. استعن باألمثلة الواردة يف الكتاب كخارطة الكنز أو خارطة طرق املدينة وبني سهولة االستعانة باخلارطة 
مقارنة بطرق وصف احلل األخرى سواء املكتوبة أو املنطوقة. عند ذكر خارطة طرق املدينة أو القرية امنح 
الطالب مثااًل على كيفية إرشاد شخص غريب للوصول إىل أحد معامل املدينة أو القرية حيث تقع مدرستك. 

وبني سهولة ذلك مقارنة بالوصف املكتوب أو الشفهي.

3.2  خرائط التدفق     

يف هذه الفقرة بني للطالب أن حل املسائل غالبًا ما يتخلله أحد العمليات الثالث: إدخال أو معاجلة أو 
إخراج باإلضافة إىل عمليات حتكم مثل اختبار الشروط أو التكرار.  لذلك فحني يتم صياغة حل أي مسألة 

الفصل الثاني:

2خرائط التدفق  Flow charts
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على صورة خوارزمية فإن خطوات أي خوارزمية ال خترج عن نطاق هذه العمليات.  خرائط التدفق هي عبارة 
عن خمططات رسومية متنح شكاًل هندسيًا معينًا لكل عملية من عمليات املعاجلة، ومن ثم ميكن التعبري عن 

خطوات أي خوارزمية بواسطة خمطط رسومي يسمى خارطة تدفق احلل ملسألة ما.
اشرح للطالب أمناط املعاجلة اليت ميكن أن تتخلل أي خارطة ممثلة يف منط العمليات املتتابعة أو العمليات 

املكررة أو عمليات التفرع واستعن باألمثلة الواردة يف الكتاب إليصال املفهوم ملدارك الطالب.

4.2  العمليات املتتابعة   

يبني إجناز حل مسألة ما على هيئة  الذي  الشكل )جانبًا(  للطالب  اشرح 
جمموعة من العمليات املتتالية.  وبني أهمية مراعاة تسلسل تنفيذ العمليات من 
حيث أولوية التنفيذ. اخلطأ يف أولوية تنفيذ العمليات قد يساهم يف الوصول إىل 

حل خاطئ.

5.2  عملية اختاذ قرار من أجل تفرع   

يف هذه الفقرة، أوضح للطالب أن مثة نوع من املسائل ال يتخلل حلها جمموعة 
حمددة من العمليات اليت ُتنفذ بالتتاىل. هذه املسائل هلا أكثر من حل وذلك 
وفقًا لتحقق شرط معني أو جمموعة شروط.  اشرح للطالب كيفية متثيل عملية 

التفرع املشروط باستخدام الرمز املبني جانبًا. 

6.2  العمليات املكررة يف خرائط التدفق    

أو  تنفيذ عملية معينة  يتخللها  أن حلول بعض املسائل قد  للطالب  اشرح 
جمموعة من العمليات بصورة مكررة ولعدد معني من املرات. بالطبع ميكن 
التدفق،  خارطة  نفس  ضمن  تكرارها  مرات  بعدد  العملية  رمز  رسم  إعادة 

عملية    أ

عملية    ب

عملية    ج

عملية 1

عملية 2

شرط نعم
التفرع
ال
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لكن هذا ممكن عندما يكون عدد مرات التكرار صغريًا. كلما أعيد رسم عملية مكررة زاد حجم خارطة 
التدفق وهو ما جيعلها تشغل صفحات عديدة يصعب تتبعها. 

7.2  حل متارين الفصل  الثاني  

7.2  حل متارين الفصل    

812
10

8
6
4
2

ابدأ

A اقرأ قيمة

B اقرأ قيمة

C اطبع قيمة

توقف

C = (A * B - (A + 2 * Y)) / A^2
احسب

Y اقرأ قيمة

ابدأ

A اطبع القيمة النهائية حلاصل الضرب

توقف

A = 1 أجعل احملايد الضربي

X = 1 أجعل القيمة االبتدائية لسلسلة األعداد

A = A * X

هل 
X = 10

نعم

ال X = X + 1

	.1

	.2

)أ(

)أ(

)ب(

)ب(
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الفصل الثالث:

3أساسيات الربجمة Fundamentals of programming

1.3  نواتج التعلم   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* تعريف مفهوم برجمة احلاسوب وقدراته احلقيقية يف حل املسائل.

* تسمية أمثلة للغات الربجمة السائدة.
* تسمية عناصر بناء أي برنامج  حلل مسألة ما بواسطة أي لغة برجمة.

* وصف كيفية ختزين واسرتجاع البيانات يف ذاكرة احلاسوب. 
* تسمية أنواع البيانات وطريقة تسمية مواقع الذاكرة لتخزن البيانات ملعاجلتها الحقا.

* حتويل صيغ التعابري الرياضية االعتيادية إىل صيغ يتعامل بها احلاسوب وتأثري ترتيب اإلشارات احلسابية 
يف خمرجاتها.

2.3  مفهوم برجمة احلاسوب   

غالبًا ما يعاني الطالب حتى يف مرحلة التعليم العالي من مشكلة إدراك ما املقصود بالربجمة. ومن املدارك 
اخلاطئة ملفهوم الربجمة أن الطالب يعتقد أن حفظ برنامج معني سيمكنه من حل مسائل برجمية شبيهة. من 
املهم تعليم الطالب أن الربجمة هي عملية بناء تدرجيي للحل وليس اسرتجاع أو تذكر للحل اعتمادًا على حلول 
برجمية سابقة. اشرح للطالب العمليات األساسية حلل املسائل برجميًا من إدخال أو معاجلة أو طباعة أو تكرار 

أو تنفيذ عملية حسابية، ودعه يعي أن هذه مبثابة الوحدات األساسية لبناء أي برنامج حلل مسألة معينة.
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3.3  تعريف لغة الربجمة    

الفقرة  يتعلق بأحد لغات برجمة احلاسوب ففي هذه  ألن هذا املقرر 
ُيراد إيصال مفهوم اللغة عمومًا ملدارك الطالب. فاللغة إمنا ُجعلت للتواصل 
بني أي كائنني. ويف حال غياب لغة مشرتكة بني كائنني أو شخصني لن 
ميكنهما التفاهم. فمن خالل الشكل الكاريكاتوري املصاحب للفقرة الحظ 
تواصل  صيغة  إلنعدام  اآلخر  خدمة  أحدهما  يستطيع  لن  الشخصني  أن 
مشرتك وهي اللغة. لغات برجمة احلاسوب هي أيضًا جمموعة من الصيغ 
حبل  يقوم  وجعله  احلاسوب  مع  التواصل  لتأمني  طورت  اليت  والتعابري 

املسائل نيابة عن اإلنسان.

4.3  الربنامج   

هذه الفقرة تهدف إىل تعليم الطالب ما املقصود بالربنامج، وهو وحدة التواصل لتلقني احلاسوب حل أي 
مسألة. أما من حيث مكوناته فما هو إال جمموعة من األوامر اليت صيغت بلغة برجمة معينة. ومن املهم ربط 

مفاهيم فقرات هذا الدرس ببعضها وصواًل لفهم أمشل من قبل الطالب.

5.3  العالقة بني اخلوارزمية والربنامج   

لقد تعرضت يف درس سابق لتعريف اخلوارزمية وصيغتها وتسلسل تنفيذها. ورغم أن اخلوارزمية تعترب 
صيغة حل مسألة معينة إال أن احلاسوب ال ميكنه فهمها. فاخلوارزمية قابلة للفهم من ِقبل اإلنسان فقط. 
لتمكني احلاسوب من فهم تفاصيل أي خوارزمية وإجياد حل املسألة املعنية فال بد من ترمجتها إىل صيغة 
يفهمها احلاسوب. من املعلوم أن احلاسوب ال يفهم إال صيغ لغات الربجمة، لذلك فرتمجة اخلوارزمية إىل 
من  برجميًا  املسائل  حل  مراحل  لتوضيح   )1-3( بالشكل  استعن  برنامج.  تسمى  احلاسوب  يفهمها  صيغة 
الصيغة العادية للمسألة إىل كتابة احلل على هيئة خوارزمية وصواًل إىل ترمجة اخلوارزمية إىل برنامج بلغة 

برجمة معينة.

Where is the  school
اأن� ال افهمك،  اأن� ال اجيد غري اللغة 

العربية
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6.3  لغات الربجمة    

يف هذه الفقرة ُيشار إىل تعدد لغات الربجمة وميزة هذا التعدد من حيث األغراض املختلفة اليت ميكن 
برجمة مسائلها، فبعض لغات الربجمة تعترب متخصصة يف جمال حمدد واخرى تعترب ذات أغراض متعددة. 

7.3  ختزين البيانات بذاكرة احلاسوب   

البيانات ختضع إىل صيغ  احلاسوب حيث  ذاكرة  تنظيم  عامة عن  فكرة  الطالب  يعطى  الفقرة  يف هذه 

5.3  العالقة بني اخلوارزمية والربنامج   

اخلوارزمية

1.  ابدأ
250 بذاكرة احلاسوب  2.  خزن بيانات العدد 

5 بذاكرة احلاسوب 3.   خزن بيانات العدد  
الناتج بالذاكرة الثاني وخزن  4.   احسب باقى قسمة العدد األول على 

5.   اطبع قيمة باقى القسمة املخزن بالذاكرة
6.   توقف

املسألة

اكتب برنامج حلساب وطباعة باقي قسمة العدد 250 على 5.

الربنامج

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

الشكل )3-1(: مراحل حل املسائل برجميًا
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متعددة عند ختزينها، وذلك  حبسب نوع البيانات املراد ختزينها بالذاكرة. استعن باألشكال الواردة بالفقرة 
إليصال املعنى ملدارك الطالب.

8.3  مواقع ختزين البيانات    

الغرض من هذه الفقرة هو شرح االستغالل االقتصادي للذاكرة. وميكنك تشبيه تنظيم حمتوى الذاكرة 
االحتياجات  بالفقرة إليضاح  الواردة  باألشكال  استعن  املختلفة.  واألغراض  األحجام  الربيد ذات  بصناديق 

املختلفة لكل نوع من البيانات عند ختزينها بالذاكرة.  

9.3  الثوابت    

اشرح للطالب أن الثوابت هي أيضًا صيغة لتخزين البيانات بالذاكرة ولكن ال يسمح بتعديلها إثر ختزينها 
أول مرة بعكس املتغريات.

10.3  املتغريات   

اشرح مفهوم املتغريات على أنها أماكن ختزين بيانات بالذاكرة مُتنح امسًا مميزًا وميكن ختزين البيانات 
بها مباشرة مع إمكانية تعديل حمتواها عرب إجراء أي عملية حسابية أو استبداهلا ببيانات أخرى.  اشرح 

للطالب قواعد إطالق تسميات للمتغريات حيث خيضع ذلك لقواعد مت ذكرها ضمن فقرة كتاب الطالب.

11.3  أنواع املتغريات    

هنا يتم اإلشارة إىل اختالف املتغريات باختالف البيانات املراد ختزينها بها )رقمية صحيحة، حقيقية، 
نصية(.  

12.3  أولوية تنفيذ العمليات احلسابية   

هذه الفقرة لشرح أولوية تنفيذ العمليات احلسابية عندما يتخلل أي عبارة حسابية إشارات حسابية 
املمكن  احلسابية  األخطاء  إيضاح  مع  الطالب  بكتاب  الواردة  األمثلة  مجيع  الطالب  مع  راجع  خمتلفة. 
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حدوثها عند إهمال مسألة أولوية تنفيذ العمليات احلسابية.

13.3  استخدام األقواس يف تنفيذ العمليات احلسابية   

هذه الفقرة تشرح استثناء االلتزام بأولوية تنفيذ العمليات احلسابية. فبعض املسائل الرياضية تتطلب 
الستخدام  اللجوء  ميكن  ولذلك  اإلشارات  تنفيذ  أولوية  قواعد  خيالف  معني  نسق  وفق  عملياتها  تنفيذ 
األقواس للقيام بذلك. راجع مع الطالب األمثلة الواردة بكتاب الطالب مع إيضاح جتنب االلتزام بأولوية 

تنفيذ العمليات باستخدام األقواس.
وذلك  املنطقية  املقارنات  بعض  يتخللها  قد  املسائل  حل  برجمة  فإن  احلسابية  للمعامالت  إضافة 
أم ]خطأ(  املنطقية )صواب[  النتيجة  للطالب  املتباينات )=<، =>، <>، =، <، >(. اشرح  باستخدام 

احملتملة لكل متباينة مع إيضاح ذلك من خالل األمثلة املرفقة بالفقرة. 

14.3  ختصيص البيانات يف املتغريات بالذاكرة   

هذه الفقرة تتعلق باستخدام مجل التخصيص لتسمية مواقع معينة بالذاكرة لتخزين بيانات حمددة. 
من خالل أمثلة خرائط التدفق لعلك الحظت خطوات إدخال أو تعريف بيانات حمددة كمعطيات أو تنفيذ 
عبارات حسابية معينة. مجيع هذه اخلطوات ُتنفذ بواسطة ما يسمى جبمل التخصيص. كل مجلة ختصيص 
ناتج  أنها  أو  حمتوى متغري آخر  أو  قيمة مطلقة  املتغري عبارة عن  يكون حمتوى  تتعلق مبتغري معني. قد 

حساب عملية حسابية. 

15.3  حل متارين الفصل الثالث   

1. اخرت االجابة الصحيحة ضمن اخليارات املدرجة بكل سؤال.
3.1 - )أ( 	 2.1 - )ت(	 	 1.1 - )أ(	

5.1 - )ب( 	 4.1 - )أ(	

13.3  استخدام األقواس يف تنفيذ العمليات احلسابية   
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    .2
سبب اخلطأ أو العلة] / [اسم املتغري

S40

Address_#)#( اسم املتغري ختلله رمز خاص
Z   X1اسم املتغري ختلله فراغ

205اسم املتغري مل يبتدئ حبرف
Age%

2Aاسم املتغري ابتدأ برقم
Address

FOR هذه كلمة حمجوزة وهلا وظيفة حمددة ضمن لغة البيسك املرئي

   .3
الناتجالتعبري الرياضي

Y= 4+3*5-217
Y= (6+3)*4-234
Y= 4^2 / 4-22
Y= (15-3)  /(7-5)6
Y= 4 + 3 – 3 *5-8
Y= 40 / 2 / 2^25
Y= 4^2 / (4-2)*324
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الفصل الرابع:

4مدخل إىل الربجمة بلغة البيسك املرئي
1.4  نواتج التعلم   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* اإلملام بصياغة مجل ختصيص خمتلف أنواع البيانات بالذاكرة.

* اإلملام بصياغة تعليمة طباعة البيانات املعاجلة وتشكيلها.
* اكتساب مهارة ترمجة خوارزميات بسيطة إىل برامج بلغة البيسك املرئي.

هذا الدرس يشكل شرحًا ألول وحدات بناء برامج لغة فيجوال بيسك ممثلة جبملة التخصيص 
برنامج  أول  كتابة  الطالب من  بذلك إىل متكني  لقد هدفنا   .)PRINT( الطباعة )LET( ومجلة 
بذاكرة احلاسوب وطباعة هذه  القصرية يف عملية ختزين قيم معينة  الربامج  وتتمثل  قصري جدًا. 

القيم من الذاكرة. 

   LET 2.4  مجلة ختصيص البيانات

اشرح للطالب وظيفة هذه اجلملة من حيث استخدامها يف تسمية متغريات يتم استغالهلا يف إدخال 
معطيات أو إجراء عملية حسابية أو استبدال قيمة متغري بأخرى على النحو املبني بالشكل التالي:

راجع مع الطالب حمتوى الشكل )4-1(، أعطي الطالب جمموعة أمثلة جلملة )LET( منفردة 
واستخدم الرموز املختلفة لتمثيل متغريات األعداد الصحيحة واحلقيقية)العشرية( وكذلك البيانات 
احلرفية. قم بتنبيه الطالب إىل أنه يف حال عدم استخدام أي من هذه الرموز فاملتغري سيعترب متغريًا 

مرنًا بصورة تلقائية.  

Introduction to Programing with Visual Basic 
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الذي يبني عالقة  بالشكل )2-4(  التخصيص )LET( استعن  لدور مجل  الطالب  الكتمال فهم 
مجل )LET( وتنظيم البيانات بالذاكرة.  ومن اجلدير تنبيه الطالب إىل أنه ميكن االستغناء عن 
املراد  والقيمة  املتغري  بتسمية  واالكتفاء  البيانات  ختصيص  مجل  ضمن   )LET( الكلمة  استخدام 

ختزينها به على النحو املبني باألمثلة املعروضة يف كتاب الطالب.

الشكل )4-1(: الشكل العام جلمل التخصيص 

LET  mv =

اأو

عب�رة ح�س�بية

ا�سم متغري اآخر

ث�بت عددي اأو حريف

اأو

C$

B!

A% 2020

ذاكرة احل��سوب

Z!

20/4

Ali

B

5.0

Ali

5.0

LET A% = 20

LET B! = A / 4

LET C$ = ˝Ali˝

LET Z! = B!

الشكل )4-2(: خمطط توضيحي يبني شغل الذاكرة ببيانات معينة إثر تنفيذ مجل التخصيص 

3.4  أخطاء شائعة عند التعامل مع مجل التخصيص    

ملبادئ  الدارسون  يواجهها  اليت  الصعوبات  حول  أجريت  واليت  املتعددة  األحباث  خالل  من 
الربجمة، نوه الباحثون إىل جمموعة من األخطاء الشائعة يف إدراك مفاهيم املتغريات وكيفية معاجلة 
بياناتها. هذه الفقرة ختللها مناذج للتصورات غري الصحيحة اليت تتكون يف أذهان الطالب حول 
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   PRINT البيانات  4.4  مجلة طباعة 

استخدام املتغريات وكيفية ختزين البيانات خالهلا، وكذلك كيفية تبدل حمتواها نتيجة لتنفيذ أوامر 
التخصيص املختلفة. راجع مع الطالب األمثلة املتعلقة مبا يطرأ يف الذاكرة إثر تنفيذ كل نوع من أنواع 

مجلة التخصيص، وذلك من أجل التأكد من استيعاب الطالب خلصائص مجلة التخصيص.

     PRINT 4.4  مجلة طباعة البيانات

اشرح هنا الوظيفة األساسية جلملة الطباعة )PRINT( وبني الصيغ املختلفة الستخدام مجلة 
)PRINT( كما هو مبني باملثال التوضيحي املصاحب للفقرة. إثر ذلك قم بشرح كل صيغة من صيغ 

استخدام مجلة )PRINT( ممثلة يف:
طباعة الثوابت العددية واحلرفية. 	*

طباعة قيمة متغري. 	*
طباعة متغريات السالسل احلرفية. 	*

طباعة حاصل مجع متغريين حرفيني. 	*
طباعة نتيجة تعبري رياضي. 	*

وما  الذي سيتم طباعته  الربنامج  للطالب  مبينًا  لكل صيغة  املصاحب  التوضيحي  الرسم  الحظ 
سوف ينتج عن تنفيذه من خمرجات. 

5.4  حل متارين الفصل الرابع   

.1
LET   X = 2
LET   Y = 6
LET Z = X+Y*2
PRINT  Z

LET   A = 5
PRINT  A^2+1

14

26
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LET   X$ = ˝عمر˝
LET   Y$ = ˝المختار˝
PRINT  Y$ + X$ +˝:االسم˝ 

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

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

LET   B = 15
LET   C = B / 4

PRINT  C

2

3.75

االسم : عمر المختار

عمر
محمد المختار

S

R 3

12

LET  R = 12

LET  S = R

LET  R = S/4

A$

C 4

C

LET  C = 6

LET  A$ = ˝C˝

LET  C = 4

A$

B$ ALI

LI

LET  B$ = ˝A˝

LET  A$ = ˝L˝

LET  A$ = A$ + ˝I˝

LET  B$ = B$ + A$                    

	.2
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1.5  نواتج التعلم   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* تشغيل احلاسوب وتنفيذ برنامج فيجوال بيسك.

* متييز مكونات بيئة كتابة برامج لغة بيسك املرئي مبا يكفي لكتابة وتنفيذ برنامج بسيط.
* حترير وكتابة مثال لربنامج مبسط والتأكد من صحة الكتابة. 

* كيف تكتب برناجمًا بسيطًا من خالل بيئة فيجوال بيسك وتنفيذه ومشاهدة نتائجه.
* متييز أنواع األخطاء الربجمية والتفريق بينها.

فيجوال  بلغة  برنامج  وتنفيذ  كتابة  كيفية  بعرض  يقوم  الدرس  هذا 
بيسك وسيتم االكتفاء بشرح ما حيتاجه الطالب لتنفيذ مثال بسيط. بعض 
التفاصيل يف مكونات بيئة الفيجوال بيسك مت تأخري عرضها إىل دروس 
الحقة. قم بعرض حمتوى الدرس من خالل اطالع الطالب على مناذج 
اليت  األوىل  املرة  نظرًا ألن هذه هي  احلاسوب.  معمل  عملية من خالل 
سيتم فيها التعامل مع النواحي العملية للغة فيجوال بيسك فالغرض ليس 
بالشاشات اليت تظهر يف كل خطوة. والغرض  شرح تفاصيل كل ما ورد 
من اإلجياز يف شرح مكونات الشاشات هو عدم محل الطالب على حفظ 
التفاصيل  بعض  الربامج.  كتابة  حاالت  مجيع  يف  هلا  حاجة  ال  تفاصيل 
سيلم الطالب بها تدرجييًا من خالل التواصل املتكرر مع احلاسوب. لذلك 
فالشرح سيتناول أي تفاصيل تتعلق فقط مبا حيتاجه الطالب لكتابة وتنفيذ 
برنامج صغري. انظر مثاًل لشاشة خصائص العرض )properties(، ليس 
من الضرورة تشتيت تركيز الطالب بشرح حمتواها اآلن فكل ما حيتاجه 

.)AutoRedraw( الطالب خالل هذا الدرس هو خاصية

الفصل اخلامس:

تشغيل بيئة لغة بيسك املرئي وتنفيذ 
مثال برجمي

5 Run Visual Basic and the implementation of an example
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الطالب هذه  يدرك  أن  املهم  ابدأ قد ختتلف يف حمتوياتها من حاسوب آلخر، فمن  قائمة  أن  الحظ 
اخلاصية ألنه قد يلحظ اختالف بني حمتوى قائمة ابدأ املبينة يف الكتاب وقائمة الربامج يف حاسوب املعمل 

أو حاسوبه الشخصي، ما قد يربكه يف استيعاب باقي اخلطوات.

2.5  أخطاء الربجمة   

من املمارسات للمتعلمني املبتدئني للغات الربجمة ارتكابهم لألخطاء سواء عند كتابة أو حترير الربامج 
عرب بيئة لغة فيجوال بيسك. من املهم التنويه على نوعي هذه األخطاء ممثلة يف األخطاء اللغوية أو األخطاء 

املنطقية.  استعن بأمثلة مما ورد يف كتاب الطالب للتفريق بني هذه األخطاء. 

باتباع  وذلك  الفصل  أمثلة  كي ميارسوا  للطالب  الفرصة  إلعطاء  باملدرسة  احلاسوب  استعن مبعمل 
اخلطوات املبينة بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

3.5  حل متارين الفصل اخلامس    

.1

4.1 - )ب( 	 3.1 - )ت(	 	 2.1 - ) أ ( 	 	 1.1 - )ت(	

5.1 - )ث(

.2

أ( يتمثل اخلطأ يف استخدام متغريات حرفية )الحظ استخدام عالمة $( لتخزين بيانات عددية.

الربنامج الصحيح 	 	 	 الربنامج اخلطأ	 	 	 		
   LET   X = 2           LET   X$ = 2

   LET   Y = 6       LET   Y$ = 6

   LET Z = X+Y       LET Z = X$+Y$

   PRINT  Z       PRINT  Z
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)كحرف أول(، وكذلك خلو السطر   A ب(تتمثل األخطاء يف ورود حرف خاص )%( ضمن املتغري 
الثاني من القوس األمين، وكذالك وضع املتغري y ملتصق مع اجلملة PRINT يف السطر األخري.

الربنامج الصحيح 	 	 	 الربنامج اخلطأ	 	 	 	 	

   LET   A% = 4    LET   %A = 4

   LET   Y=4 / (A%-2)   LET   Y=4 / (A-2

   PRINT  Y    PRINTY

3.  يتمثل اخلطأ املنطقي يف عدم تنفيذ أسطر الربنامج وفق التسلسل الصحيح. تسلسل مجل الربنامج جيب 
أن تكون على النسق التالي:

LET  A=8

LET  B=5

LET  C=-3

LET  M = A + B + C

PRINT   M / 3

3.5  حل متارين الفصل    
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1.6  نواتج التعلم   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* أهمية كتابة برامج عامة تتعامل مع معطيات متعددة دون تعديل الربنامج.

* معرفة صيغة وطريقة استخدام دالة التحاور مع احلاسوب )InputBox( إلدخال املعطيات من 
خارج الربنامج.

 .)InputBox( كتابة برامج بسيطة اعتمادا على دالة صندوق املدخالت *

2.6  الربامج اخلاصة والربامج العامة   

هذه الفقرة تتعلق بتوضيح الفارق بني الربامج اخلاصة اليت هلا خمرجات ثابتة كلما مت تنفيذها، 
للتعامل مع معطيات خمتلفة ومن مت ميكن  الربنامج  نفس  باستغالل  اليت تسمح  العامة  والربامج 

غالبا  هي  العامة  الربامج  خمتلفة.  خمرجات  على  احلصول 
برامج تفاعلية تسمح للمشغل بتزويد الربنامج باملعطيات من 

خارج الربنامج. 
لتمثيل الربامج اخلاصة، اسرتجع مع الطالب برناجمًا من 
الربامج اليت مت استعراضها يف الفصول السابقة )الشكل 9-4 
مثاًل(. وأوضح للطالب أن هذا الربنامج سيصدر نفس النتائج 

يف كل مرة مت تنفيذه.

الفصل السادس:

6التفاعل مع احلاسوب Interaction with the Computer  

LET   X$ = ˝هللا˝
LET   Y$ = ˝أكبر˝
PRINT  Y$ + X$

هللا أكبر

الشكل )9-4(
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    InputBox  3.6  الدالة صندوق اإلدخال

اشرح للطالب مكونات دالة صندوق اإلدخال )InputBox( كوسيلة توفرها لغة الفيجوال بيسك 
إلجناز الربامج العامة واليت متنح فرصة التحاور مع احلاسوب وتزويده باملعطيات من خارج الربنامج، 

وهنا ال داعي لتخصيص البيانات داخل الربنامج. 
استعن باألمثلة الواردة ضمن هذا الفصل إليصال مفهوم الربامج العامة واخلاصة. واستعن مبعمل 
احلاسوب باملدرسة إلعطاء الفرصة للطالب كي ميارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع اخلطوات املبينة 

بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

4.6  حل متارين الفصل السادس     

 .1

.2

الـدائـرة

2013
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  .3
4.6  حل متارين الفصل

  .4
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1.7  نواتج التعلم   

لقد صمم هذا الفصل لتحقيق جمموعة من نواتج التعلم واملتمثلة يف: 
* إدراك احلاجة الستخدام مجل التحكم عند صياغة حل املسائل.

*  ربط مفهوم رمز التحكم املستخدم يف اخلوارزمية ومجل التحكم املشروط بلغة فيجوال بيسك. 
*  فهم مكونات والصيغ املتعددة لكتابة مجل التحكم املشروط. 

* استخدام مجل التحكم املشروط يف كتابة برامج بسيطة حتتوي على تفرعات شرطية.

)IF THEN ELSE( 2.7 . مجلة التحكم املشروط
األوامر  يتكون من جمموعة من  الذي  الربنامج  ملفهوم  الطالب  استيعاب  بعد  يأتي  الدرس  هذا 
اليت يتم تنفيذها بالتتاىل. راجع مع الطالب خرائط التدفق وأشر إىل عملية التفرع كاستثناء لعملية 
التنفيذ املتتالي السطر األوامر. لرتمجة عملية التفرع برجميًا هناك احلاجة الستخدام مجلة التحكم 
)If-Then-Else( موضوع هذا الدرس. هناك عدة صيغ لكتابة مجلة التحكم، راجع مع الطالب كل 

صيغة من هذه الصيغ واشرح املثال املصاحب لكل صيغة.
اشرح للطالب طبيعة بعض شروط التفرع املركبة واليت يتم فيها اختبار أكثر من حالة بنفس 
الشرط. ثم أوضح هلم كيف ميكن استخدام الروابط املنطقية لصياغة الشروط املركبة مع بيان الفارق 

بني الرابط )AND( والرابط )OR( من حيث حتديد نوع النتيجة املنطقية للشروط املركبة. 
استعن مبعمل احلاسوب باملدرسة إلعطاء الفرصة للطالب كي ميارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع 

اخلطوات املبينة بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل. 

الفصل السابع:

7أوامر برجمة التحكم املشروط Condition Control programing Orders

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الفصل السابع:  أوامر برجمة التحكم املشروط

36

   )IF THEN ELSE( 1.2.7  حل متارين على مجلة التحكم املشروط

 .1

 .2

 .3
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    )Select Case(  3.7  مجلة االختيار

هذا الدرس يقدم مجلة حتكم من نوع آخر مقارنة جبملة )IF THEN( واليت تعتمد على مقارنة 
شرط له نتيجتان فقط إما صائب أو خاطئ منطقيا. مجلة التحكم اليت سيتم دراستها يف هذا الدرس  
هي مجلة)Select Case( وهي تعتمد على اختبار شرط متعدد القيم الناجتة عن اختباره. راجع مع 
 )IF THEN( مبينًا إمكانية استخدام اكثر من مجلة )Select Case(الطالب الشكل العام جلملة

لتحقيق نفس املعاجلة.
إثر التأكد من استيعاب الطالب للصيغة العامة جلملة )Select Case(، اشرح األمثلة املصاحبة 
لرتسيخ استيعابهم للدرس. واستعن مبعمل احلاسوب باملدرسة إلعطاء الفرصة للطالب كي ميارسوا 

أمثلة الفصل وذلك باتباع اخلطوات املبينة بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

)Select Case(  1.3.7  حل متارين على مجلة االختيار

1. تتبع الربامج التالية ودون املخرجات املتوقعة إثر تنفيذه

A = 5 

B = A - 6 / 3

Select Case B

  Case 1

     Print B - 1

  Case 2

     Print B + 1

  Case 3

     Print A + B

 End Select

8

)أ(

    )Select Case(  3.7  مجلة االختيار
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 .2

B4 = 4 - 2 ^ 2 

Select Case B4

  Case 1

     Print B4 - 1

  Case 2

     Print B4 + 1

  Case 3

     Print B4 ^ 2

  Case 4

     Print B4 * 2

  Case Else

    Print B4 + 7

End Select

7

)ب(

%
%
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    )For  Next(   4.7  مجلة التكرار

هذا الدرس يتطرق إىل عملية حتكم أخرى من العمليات اليت قد حيتاجها املربمج يف صياغة 
بعض الربامج ذات العالقة. وعملية التحكم هذه تقوم بتوجيه احلاسوب إىل تكرار سطر أو جمموعة 
من أسطر أوامر الربجمة. قم بإرشاد الطالب إىل أنه ميكن تكرار أي عملية عرب تكرار كتابة نفس 
اجلملة حبسب املرات املراد احلصول عليها. ثم اطرح تساؤل حول الرغبة يف تكرار تنفيذ عملية معينة 
إعادة كتابة األسطر  الطالب أن ذلك سيستغرق  أو اآلالف. سيالحظ  املئات  تبلغ  ملرات عديدة قد 
املكررة مما جيعل الربنامج مطواًل جدًا. هنا سيدرك الطالب أهمية إجناز نفس العمليات بصورة 

.)FOR  NEXT( خمتصرة اعتمادا على مجلة التكرار
جيب   )FOR  NEXT( مجلة  كتابة  صيغة  يف  اخلوض  قبل 
شرح مفهوم احللقة التكرارية. استعن بالشكل التوضيحي املبني 
التكرارية. فإلجناز  بكتاب الطالب لشرح طريقة عمل احللقات 
يقوم  متغري  هيئة  على  عّداد  ختصيص  جيب  تكرار  عملية  أي 
حبساب عدد مرات التكرار. العّداد ميثل سلة الربتقال اليت مت 

استخدامها يف املثال التوضيحي. 
  FOR( إثر التأكد من استيعاب الطالب ملفهوم احللقة التكرارية، انتقل لشرح صيغة كتابة مجلة
NEXT( وذلك كما هو مبني بالشكل املصاحب، ثم استعرض مع الطالب األمثلة املوضحة بكتاب 

الطالب. واستعن مبعمل احلاسوب باملدرسة إلعطاء الفرصة للطالب كي ميارسوا أمثلة الفصل وذلك 
باتباع اخلطوات املبينة بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

)For  Next(   1.4.7  حل متارين على مجلة التكرار

 .1
R = 0 

For X = 1 To 7 Step 2

  R = R + X

Next

Print R

16

    )For  Next(   4.7  مجلة التكرار
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R = 0 

For X = 1 To 7 Step 2

  If X = 5 Then Exit For

  R = R + X

Next

Print R

Y = 4 

For J = 4 To 1 Step -1

   Y = Y + J

Next

Print Y

4

14

B = 1 

For X = 1 To 4

   B = B * X

Next

Print B

FOR   K= 2  TO  4

   PRINT ˝السالم عليكم˝ 

Next

FOR   K = 2  TO  10 STEP 2

   PRINT    K

Next

 .2

24

)أ(

)ب(
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   )Do.. While(   5.7   مجلة التكرار

 .3

   )Do.. While(   5.7   مجلة التكرار

هذا الدرس يتعرض إىل مجلة )DO WHILE( كجملة أخرى من مجل احللقات التكرارية. ومن 
أخرى إلجناز احللقات  استخدام مجلة  ملاذا  الطالب هي  أذهان  اليت تربز يف  الشائعة  التساؤالت 
التكرارية؟ جيب تنبيه الطالب أنه من املمكن إجناز بعض احللقات التكرارية سواء باستخدام مجلة 
)FOR NEXT( أو مجلة )DO WHILE(.  لكن مثة فارق بسيط جيعل من إحداها هو األكثر مالءمة. 
أوضح للطالب حقيقة أن احللقات التكرارية اليت تعتمد على مجلة )FOR NEXT( تعترب حلقات 
يتم حتديد عدد مرات تكرارها سلفًا،  لكن هناك بعض املسائل تتطلب إجراء عمليات مكررة دون 
حتديد عدد مرات التكرار سلفا، فمنطق املعاجلة داخل احللقة التكرارية هو الذي حيدد عدد مرات 
تكرارها. يف هذه احلالة ال ميكن استخدام مجلة )FOR NEXT( وتعترب مجلة )DO WHILE( أكثر 
مالءمة يف مثل هذه التطبيقات فهي تعتمد على تكرار جمموعة من العمليات طاملا حتقق شرط معني 

يتم حتديده من خالل صيغة هذه اجلملة. 
استعن بالشكل التوضيحي لشرح الفارق عند استخدام مجلة )DO WHILE(  مقارنة باستخدام 

مجلة )FOR NEXT( اليت حتتاج لتحديد عدد دورات التكرار.
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ودواعي   )DO WHILE( مجلة  ألهمية  الطالب  إدراك  بعد 
بالشكل  استعن   ،))FOR NEXT( جبملة  )مقارنة  استخدامها 

.)DO WHILE( املصاحب إليضاح الصيغة العامة ملكونات مجلة
يلي ذلك قم باستعراض األمثلة املرفقة بالدرس إليضاح منطق 
 DO( اعتمادا على مجلة التكرارية  تنفيذ احللقات  املعاجلة عند 
الفرصة  إلعطاء  باملدرسة  احلاسوب  مبعمل  واستعن   .)WHILE

املبينة  باتباع اخلطوات  للطالب كي ميارسوا أمثلة الفصل وذلك 
بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا الفصل.

)Do.. While(   1.5.7  حل متارين على مجلة التكرار

 .1

X = 3 

Do While X < 10

    X = X + 2

    If X + 1 > 7 Then Exit Do

Loop

Print X

W = 4 

Do While W < 12

    W = W + 2

Loop

Print W

7

12

)أ(

)ب(
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1.5.7  حل متارين الفصل   

 .2

 .3
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    )Do.. Until(   6.7   مجلة التكرار

التكرارية. قبل  يتعرض إىل مجلة )Do.. Until( كجملة أخرى من مجل احللقات  الدرس  هذا 
البدء يف شرح صيغة هذه اجلملة وعرض أمثلة حوهلا، جيب تنبيه الطالب إىل الفارق بني استخدام 
مجلة )Do.. Until( ومجلة )DO WHILE( إلجناز حلقة تكرارية. مثة فارق بسيط جيعل من إحداها 
هو األكثر مالءمة. أوضح للطالب أن مجلة )Do.. Until( تأخذ صيغة كرر حتى يتحقق شرط معني. 
مبعنى أن عدد احللقات التكرارية يتحدد بعدم حتقق شرط معني. عكس مجلة )DO WHILE( اليت 
تعتمد على اختبار احلالة اليت يصري فيها شرط التكرار غري صائب منطقيا وحينها تنتهي حلقات 
التكرار. بعد االنتهاء من إجناز دورة معينة يتم اختبار الشرط وتستأنف الدورات التالية طاملا مل 

تتبدل قيمة الشرط من )خاطئ( منطقيا إىل )صائب( منطقيا. 
 DO( جبملة  )مقارنة  استخدامها  ودواعي   )Do.. Until( مجلة  الهمية  الطالب  إدراك  بعد 
يلي   .)Do.. Until( مجلة  ملكونات  العامة  الصيغة  إليضاح  املصاحب  بالشكل  استعن   ،))WHILE

ذلك قم باستعراض األمثلة املرفقة بالدرس إليضاح منطق املعاجلة عند تنفيذ احللقات التكرارية 
اعتمادا على مجلة )Do.. Until(. أخريًا استعن مبعمل احلاسوب باملدرسة إلعطاء الفرصة للطالب 
كي ميارسوا أمثلة الفصل وذلك باتباع اخلطوات املبينة بفقرة ممارسة امللحقة بكل مثال ورد بهذا 

الفصل.

)Do.. Until(   1.6.7  حل متارين على مجلة التكرار

 .1
أ.   تتبع الربنامج التالي ودون املخرجات الناجتة عنه

A = 12 

B = 4

Do Until A <= B

    A = A - 1

Loop

Print A

4
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ب. حدد ما هي خمرجات الربنامج التالي عندما يتم إدخال القيمة 5 ضمن صندوق املدخالت

A = InputBox (˝أدخل عددا صحيحا˝)  

Do Until (A < 0)

    A = A - 2

  Loop

  Print A

-1

 .2

 .3

1.6.7  حل متارين الفصل   
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