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الدرس األول

-
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يصنف لغات البرمجة.
يتعرف بيئة تطوير جافا.
يكتب البرنامج األول بلغة جافا.
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مــقدمــــة :
قال هللا عز وجل :
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ
ُ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ
نطق الطي ِر وأو ِتينا ِمن ك ِل ش ي ٍء ۖ ِإن ََٰا لُو الفْل امل ِبين "
" وو ِرث سليمان داوود ۖ وقال يا أيها الناس ع ِلمنا م ِ
( سورة النمل – اآلية ) 16
َ
نطق هنا هو اللغة التي يتم التواصل بها وكما أن للطير لغته فإن لإلنسان لغته أيضا وقال العصيلي  ،إن اللغة" :
وامل ِ
أصوات وألفاظ وتراكيب ،تسير وفق نظام خاص بها ،لها دالالت ومضامين معينة ،يتصل بها الناس فيما بينهم ،ويعبرون
بها عن حاجاتهم الجسدية ،وحاالتهم النفسية ،ويستخدمونها في أنشطتهم الفكرية والعلمية ،ويحفظون بها تاريخهم وتراثهم
وعلومهم " .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن طرفي التواصل البد أن يكون لهما نفس اللغة فإن اختلفا كان البد من مترجم بينهما.
وعليه عند استخدام األجهزة اإللكترونية نحتاج إلى إيجاد لغة مشتركة بيننا وبين هذه األجهزة وهو ما يمكن اعتباره
كلغة نطلق عليها " لغات البرمجة " وقد تنوعت و تطورت هذه اللغات بتطور الحاسوب واستخداماته ومواصفاته وهذا ما
سنستعرضه في هذا الدرس .
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جهاز احلاسوب :
هو جهاز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات ومعالجتها للحصول على معلومات.
ُ
واملقصود بالبيانات هنا " املدخالت" التي تدخل عن طريق وحدات اإلدخال) إلى الحاسوب بهدف
معالجتها في وحدة املعالجة املركزية للحصول على املعلومات ( النتائج ) عن طريق وحدات اإلخراج .

وحدة املعالجة
Processing Unit

وحدات اإلخراج

وحدات ادخال

Output Units

Input Units
وحدات التخزين
Storage Units

مكونات احلاسوب :
ينقسم الحاسوب إلى جزئين رئيسين هما :

مكونات الحاسوب

املكونات املادية) (Hardware

املكونات البرمجية ( ) Software
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ً
أوال  :املكونات املادية (: )Hardware
واملقصود بها العتاد واألجهزة املكونة لجهاز الحاسوب  .وهي تنقسم إلى ثالثة أقسام أساسية -:

وحدة التحكم ( ) Control Unit
وحدة الحساب واملنطق ()Arithmetic / Logical Unit

وحدات التخزين
( (Storage Devices

وحدات اإلدخال ( (Input Devices

وحدات اإلخراج
( (Output Devices

وحدة املعالجة املركزية ()CPU

الَاكرة الرئيسية ( ) Main Memory

بالتعاون مع زمالئك اذكر أمثلة لوحدات الحاسوب واستخداماتها :
الوحدة

املثال

االستخدام

اإلدخال
املعالجة املركزية
اإلخراج
التخزين
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ثانيا :املكونات غير املادية (البرمجيات) Software /

البرمجيات ()Software

ويقصد بها لغات البرمجة وبرامج التطبيقات وأنظمة التشغيل املتنوعة وغيرها  ،وتنقسم إلى ثالثة أقسام رئيسية هي :

البرامج التطبيقية ()Applications Program
أنظمة التشغيل ()Operating Systems
لغات البرمجة واملترجمات ()Program Languages and compiler

بالتعاون مع زمالئك اذكر وظيفة البرمجيات التالية مع ذكر أمثلة لها:
البرمجيات

وظيفتها

أمثلة

أنظمة التشغيل
Operating Systems
البرامج التطبيقية
Applications program
لغات البرمجة
Programming Languages
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متثيل البيانات يف احلاسوب :
الحاسوب يعمل بالطاقة الكهربائية والتي ال يكون لها إال حالتين (مرور/عدم مرور) للتيار الكهربائي مما يعني أن البيانات
واملعلومات واألوامر تكون على شكل سالسل من األصفار و الواحدات  ،ويسمى هذا النوع من أنظمة العد و الذي يتكون
من (  ) 1 ، 0بالنظام الثنائي  Binary Systemويطلق على كل من ( )1 ، 0بت  bitوهي أصغر وحدة تخزينية للبيانات .

ولحساب سعة البيانات في األجهزة التقنية نستخدم الوحدات التالية
1024 MB = 1 GB

1024 GB = 1 TB

1024 Byte = 1 KB

8 bit = 1 Byte

كم السعة التخزينية للبيانات في أجهزة  i-phone 6s؟ وماذا نستفيد منها ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعليه فإن كل حرف أو رقم أو رمز يمثل داخليا في الحاسوب باستخدام النظام الثنائي كما في الجدول التالي :
الرمز تمثيل ثنائي
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1

00100111
00101000
00101001
00101010
00101011
00101100
00101101
00101110
00101111
00110000
00110001

عشري
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

الرمز تمثيل ثنائي
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

01000001
01000010
01000011
01000100
01000101
01000110
01000111
01001000
01001001
01001010
01001011

عشري
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

الرمز تمثيل ثنائي
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

01100001
01100010
01100011
01100100
01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011

عشري
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@

00110010
00110011
00110100
00110101
00110110
00110111
00111000
00111001
00111010
00111011
00111100
00111101
00111110
00111111
01000000

عشري
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

الرمز تمثيل ثنائي
01001100
01001101
01001110
01001111
01010000
01010001
01010010
01010011
01010100
01010101
01010110
01010111
01011000
01011001
01011010

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

عشري
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

عشري

الرمز تمثيل ثنائي
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010

( جدول ) ASCII Code

 ما هو التمثيل بالنظام الثنائي ملا يلي من الرموز :
X

@

4

=

a

A

 ماذا تستنتج ؟----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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التحويل بني نظامي العد الثنائي والعشري
التعامل مع أنظمة العد:
نتعامل مع أنظمة العد جميعها بالطريقة نفسها ويختلف كل نظام عن الخر في عدد عناصره (عدد العناصر = األساس)
لنظام العد وتحسب قيمة العدد وفق القاعدة
قيمة العدد = العدد × األساس مرفوعا للقوة () n-1
نظام

عناصره

األساس

العشري

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

10

الثنائي

0,1

2

العد

حيث  nهي مكان العدد
القيمة املكانية

1

2

4

3

103 =1000 102 =100 101 =10 100 =1
2 0 =1

2 2 =4

21 =2

2 3 =8

......

n
10𝑛−1
2𝑛−1

أمثلة:
نظام العد

العدد

القيمة

عشري

5034

1000×5 + 100×0 + 10×3 + 1×4

ثنائي

1011

8×1 + 4×0 + 2×1 + 1×1

التحويل من النظام الثنائي للعشري:
لتحويل العدد الثنائي (  ) 1011001إلى عدد عشري نضرب بالتتابع في العدد  2مرفوعا للقوة (  ) n-1حيث  nهي مكان
العدد وتكون كما يلي :
العدد الثنائي 1011001
قيمته بالنظام العشري = 26 ×1 + 25 ×0 + 24 ×1 + 23 ×1 + 22 ×0 + 21 ×0 + 20 ×1
= 64×1 + 32×0 + 16×1 + 8×1 + 4×0 + 2×0 + 1×1
= 64 + 0 + 16+ 8 + 0 + 0 + 1
= 89
( 1011001

)2

= ( 89

)10
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حول األعداد التالية من النظام الثنائي إلى النظام العشري:
النظام العشري

النظام الثنائي
101101
1001001
110110
100001

التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي:
للتحويل من النظام العشري للنظام الثنائي نقوم بالقسمة املتتابعة على  2ونستخرج الباقي حتى الحصول على نتيجة . 0
مثال :لتحويل العدد  89من النظام العشري إلى النظام الثنائي
العدد

ناتج القسمة 2 /

الباقي

89

44

1

44

22

0

22

11

0

11

5

1

5

2

1

2

1

0

1

0

1

فيصبح العدد الثنائي املقابل للعدد ( ) 89
إلى اليمين .
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هو (  2) 1011001الحظ أننا نكتب الرقم من األسفل إلى األعلى ومن اليسار

حول األعداد التالية من النظام العشري إلى النظام الثنائي :
النظام العشري

النظام الثنائي

79
99
80
101
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لغات الربجمة
لغة البرمجة هي مجموعة محددة من املفردات التي نستخدمها لكتابة سلسلة من التعليمات (األوامر) املتسلسلة
واملترابطة وفق مجموعة من القواعد تحدد بواسطة لغة البرمجة لتنفيذ مهمة معينة ،وكل لغة لها خصائصها التي تميزها
عن األخرى  .أمثلة من لغات البرمجة جافا  ، Javaس ي بلس بلس  ، C++باسكال . Pascal

تصنيف لغات البرمجة
لغة اآللة
(:)Machine Language
•0,1
• Example :
• 1001110101110110

لغة التجميع Assembly
):)Language
الرموز •
• Example :
• ADD
• SUB

اللغات عالية المستوى
High level languages
• قريبة من لغة االنسان
• Example :
system.out.println
)"("Welcome

 -1لغة اآللة (:)Machine Language
وتسمى اللغة الثنائية حيث إنها تتكون من سلسلة من  0و  ،1وهي اللغة الوحيدة التي يستطيع أن يتعامل معها
الحاسب اللي وينفذ أوامرها مباشرة في حين تحتاج جميع اللغات األخرى إلى الترجمة (التحويل) إلى لغة اللة ،حتى تتمكن
أجزاء الحاسوب من التعامل معها .
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 -2لغة التجميع ):)Assembly Language
ظهرت لغة التجميع بوصفها لغة ترميز ،تستخدم الرموز  SYMBOLIC CODEللتعبير عن تعليمات لغة اللة ،وأوامرها مثل
ِّ
( " "ADDللجمع و ٍ" "SUBللطرح و ) .......وتحتاج لغة التجميع ما يسمى "املجمِـع"  Assemblerوهو الذي يقوم بتحويل
لغة التجميع إلى لغة اللة حتى يستطيع الحاسوب تنفيذها.

 3ـ اللغات عالية املستوى :High level languages
تستخدم مفردات قريبة من لغة اإلنسان  ،وجملها أقرب إلى اللغة اإلنجليزية  ،ولكنها تحتاج للتحويل إلى لغة
يمكن أن ينفذها املعالج ( لغة اللة  ) 0،1ويتم ذلك باستخدام املفسر (  ) Interpreterأو املترجم (  ) Compilerلتحويل
األوامر املكتوبة بلغة البرمجة العليا إلى أوامر مكتوبة بلغة اللة مما يمكن جهاز الحاسوب من فهم البرنامج وتنفيذه .
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لغة الربجمة Java

 ماذا يعني ََٰا الشعار ؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مميزات لغة جافا ( ) Java
جافا ) (Javaهي لغة برمجة من لغات الجيل الثالث (املس ــتوى الثالث) تم إص ــدارها ألول مرة عام  1995عن
طريق شـ ـ ــركة  Sun Microsystemsو تتميز هذه اللغة بأنه يمكننا تش ـ ـ ــغيل أي برنامج جافا كتب أثناء التعامل مع نظام
تش ـ ـ ـ ــغيــل على أي نظــام تش ـ ـ ـ ــغيــل خر دون الحــاجــة إلعــادة عمليــة البرمجــة والترجمـة " " write once, run everywhere
.وللتعامل معها نحتاج إلى بيئة تطوير جافا  Javaاملتكاملة
وتحتوي بيئة تطوير جافا املتكاملة () Integrated Development Environment - IDEعلى:
 محرر نصوص (.)Editor
 مترجم (.)compiler
 حزمة التطوير (.)Java Development Kit
حزمة
التطوير
JDK

محرر
النصوص
Editor

مترجم
Compiler

بيئة تطوير جافا املتكاملة IDE
ببيئة التطور املتكاملة(  ) IDEيتم فيه دمج املحرر لكتابة األوامر واملترجم لعملية التحويل للغة اللة باإلض ـ ـ ـ ــافة لوجود
ميزة متعقب األخطاء (  ) Debuggerوتصحيحها .
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بيئة تطوير جافا :



أوال  :الحصول على بيئة تطوير جافا ( . ) JDK
ثانيا  :الحصول على املحرر . NetBeans

مالحظة  :انظر امللحق

.
عند تشغيل املحرر  NetBeansنحصل على الشاشة الرئيسية التالية :

15

البرمجة والتفكير الحاسوبي

مراحل تطوير الربنامج :
 .1التحليل  : Analyzeوفيه يتم دراسة املشكلة لتحديد مدخالتها ومخرجاتها وطريقة الحل.
 .2التصميم  : Designوفيه يتم تصميم خوارزمية الحل واملخطط االنسيابي.
 .3كتابة البرنامج  : Codingيتم فيها كتابة البرنامج بلغة البرمجة ويس ـ ـ ــمى البرنامج املكتوب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( البرنامج املص ـ ـ ــدر
. ) Source Code
 .4الترجمة  : Compilationوفيها يتم تحويل البرنامج املصـ ــدر إلى لغة اللة (  ) 1 , 0ويسـ ــمى البرنامج الناتج Byte
.Code
 .5الربط  : Linkingوفيها يتم ربط البرنامج بالدوال املكتبية املحفوظة للغة بحيث يص ـ ـ ـ ــبح البرنامج الناتج جاهزا
للتنفيذ ويسمى بامللف التنفيذي .Execution File
 .6التصحيح  : Debuggingوفيها يتم تصحيح األخطاء املتنوعة في البرنامج وتصويبها.
 .7التنفيَ  :Runningوفيها يتم اختبار البرنامج ببيانات تجريبية الكتشاف األخطاء املنطقية وتصويبها.
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كتابة الربنامج األول:
الن سنقوم بالخطوة األولى في البرمجة:
 .1اكتب أمر الطباعة كما في السطر رقم 19

 .2ثم نضغط زر التشغيل

في شريط األدوات لنرى النتيجة :

 .1حاول مع زمالئك تفسير الجملة البرمجية التي قمنا بكتابتها -------------------------------------------------------------
 .2طبق مراحل تطوير البرنامج -------------------------------------------------------------------------------------------------
 .3عند الضغط على الزر

ما الذي حدث ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4اكتب برنامجا لطباعة ما يلي:
 مرحبا مدرستي
Welcome My School 

مالحظة  :يسمى البرنامج الَي يكتب بإحدى لغات البرمجة العليا بالبرنامج املصدر . Source Program
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Worksheet

:  اكتب برنامجا بلغة جافا يطبع العبارات التالية.1
Country : United Arab Emirates
President : H.H Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
The Capital : Abu Dhabi
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الدرس الثاني
Computational Thinking
 يتعرف مفهوم التفكير الحاسوبي. يتعرف مهارات التفكير الحاسوبي. -يطبق التفكير الحاسوبي.
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مقدمة
تعلمنا سابقا كيفية الحفاظ على سرية وأمن املعلومات وأن عملية التشفير تعتبر أحد أهم األساليب لتحقيق ذلك ،
فكيف يمكن لنا أن نقوم بعملية التشفير للبيانات الخاصة لدينا ؟

أجب عما يلي:
 .1صف املشكلة أعاله ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2ما الحلول املقترحة ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .3ما دور التقنية في حل هذه املشكلة ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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التفكري احلاسوبي : Computational Thinking
هي عمليات تهدف إلى إيجاد حلول للمسائل واملشكالت التي حولنا باستخدام التقنيات املتوفرة ،
وينقسم إلى خمس مراحل أساسية

التفكير بخوارزمية الحل
Algorithm Thinking

تقسيم املشكلة

التجريد

Decompostion

Abstraction

التعميم

التقييم

Generalization

Evaluation

خصائص التفكير الحاسوبي:







تحليل البيانات وتنظيمها منطقيا .
نمذجة البيانات وتجريد البيانات واملحاكاة .
صياغة املسائل مثل تلك التي قد تساعد فيها أجهزة الكمبيوتر .
تحديد الحلول املمكنة واختبارها وتنفيذها .
أتمتة الحلول بطريقة التفكير الخوارزمي .
تعميم هذه العملية وتطبيقها على مسائل أخرى .
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مهارات التفكري احلاسوبي:
أوال  :التفكير بخوارزمية الحل Algorithm Thinking
الخوارزمية هي عبارة عن مجموعة من الخطوات املتسلسلة التي تصف وصفا دقيقا ودون أي غموض جميع الخطوات
الالزمة لحل مسألة ما.

مثال:
يملك أحمد قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها  Lengthوعرضها  Widthأراد بيعها بسعر  xللمتر املربع كم يكون سعر
األرض؟
خوارزمية الحل :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أدخل الطول ()Length
أدخل العرض( ) width
أدخل سعر املتر املربع ( ) Price
احسب (مساحة األرض (  = ) areaالطول (  × ) Lengthالعرض ( ) ) width
احسب ( سعر األرض (  = ) APمساحة األرض (  × ) areaسعر املتر املربع ( ) ) Price
اطبع سعر األرض ( ) AP

كم املبلغ الذي سيدفعه الراكب لسيارة أجرة عند الوصول لنهاية رحلته إذا علم بأن العداد يبدأ من مبلغ  Xوكل كيلو
متر يزيد  Yعلما بأن الرحلة وصلت ملسافة  Nكيلومترا  ،اكتب الخوارزمية التي تطبع املبلغ الذي سيدفعه هذا الشخص؟


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



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



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



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



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



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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املخطط االنسيابي - : Flowchart
هي تمثيل بياني لخوارزمية الحل ويمكن بوساطتها مالحظة وتتبع التسلسل املنطقي لحل املسألة بكل سهولة ،وعند رسم
خريطة سير العمليات ملسألة معينة فإننا نستخدم مجموعة من األشكال الرمزية االصطالحية التالية:

 أنواع خرائط التدفق (سير العمليات):
 .1خرائط التتابع البسيط ).(Simple sequential Flowchart
 .2خرائط التفرع ).(Branched Flowchart
 .3خرائط الدوران البسيط ).(Loop Flowchart

وسنتعرف فما يلي خرائط التتابع البسيط

خرائط التتابع البسيط:
نستخدم هذا النوع من الخرائط التي تنفذ فيها العمليات تنفيذا متتابعا وال نحتاج فيها للتفرع أو الدوران .
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مثال:
في مثال حساب سعر قطعة األرض تكون خريطة التدفق بالشكل التالي:
Start

Input
Length
Width
Price
Area= Length * Width
AP= Area * Price

Print
AP

End

 .1اكتب الخوارزمية  ،و ارسم خريطة سير العمليات إليجاد مساحة و محيط دائرة نصف قطرها معلوم .R
خريطة سير العمليات :
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

2
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اكتب الخوارزمية  ،وارسم خريطة سير العمليات إليجاد قيمة
Y = 2x2 + 3X – 1
خريطة سير العمليات :

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

2

ثانيا  :تقسيم املشكلة :Decomposition
هي عملية تقسيم املشكلة املعقدة والكبيرة إلى مجموعة من املشاكل املصغرة بحيث يمكن إدارتها وحلها وتجميعها
للوصول إلى الحل الكامل للمشكلة األصلية
مثال  :كيف يمكن رسم ََٰا الشكل :
تقسيم املشكلة

الشكل
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الحظ أنه تم رسم مربع واحد فقط  ،ثم قمنا بتكرار رسم املربع من زوايا مختلفة

كيف يمكن رسم الشكل املقابل :
تقسيم املشكلة

الشكل

ثالثا  :التجريد : abstraction
ويقصد به التركيز على املشكلة األساسية وترك التفاصيل واملعلومات غير املهمة  ،وتستخدم في برامج املحاكاة
والنمذجة حيث يتم التركيز فقط على العمليات األساسية وترك التفاصيل غير املؤثرة .
مثال  :دورة املاء في الطبيعة

الحظ أنه تم التركيز على العمليات الرئيسية لدورة املاء وترك التفاصيل األخرى مثل شدة الحراة واملكان الجغرافي وكمية
األمطار وفصول السنة .
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 .1خطط لتصميم لعبة تنافسية ما موضحا خطواتها وشروطها ومستوياتها :
فكرة اللعبة

شروطُا

مستوياتها

 .2ارسم مخططا لبيتك في املستقبل:

27

البرمجة والتفكير الحاسوبي

ً
رابعا  :التقييم Evaluation
هي عملية التأكد من كفاءة وفعالية الحل في كتابة خطوات الحل وتحقيق النتيجة املطلوبة
مثال :
كال البرنامجين يقوم برسم مربع  ،برأيك أيهما أفضل وملاذا ؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشكل ()1

الشكل ()2
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اتفقت مع أهلك على السفر برا في جولة سياحية في دول مجلس التعاون الخليجي ،صف لنا خطوات سير الرحلة على
الخريطة  ،ثم قم بتبادل الراء مع بقية الطلبة ( .يمكن االستفادة من خدمة  ) Google Mapإليجاد أفضل جولة سياحية
ممكنة .

خامسا  :التعميم Generalization
هي عملية تعميم الحل للمشاكل ذات الصلة وتطبيقها على حاالت أخرى مقاربة أو مشابهة لها وذلك بتعرف األنماط
املوجودة فيها Pattern Recognition
مثال :
اكتب قاعدة الدالة للمدخالت  xواملخرجات  yالتية:
4
16

3
9

2
4

1
1

x
y

الحل :

Y = x2
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اكتب قاعدة الدالة للمدخالت  xواملخرجات  yالتية:
4
10

3
8

2
6

1
4

x
y

الحل :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Worksheet

 -1عرف التفكير الحاسوبي وأهميته من وجهة نظرك :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2وضح خطوات التفكير الحاسوبي للمسألة التالية :
 إنشاء برنامج يقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية في املنازل

الخوارزمية
التقسيم
التجريد
التعميم
التقييم
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 تصميم برنامج إلدارة حركة الطيران في مطار ل مكتوم الدولي

الخوارزمية

التقسيم

التجريد

التعميم

التقييم
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Learning code is fun. It is amazing.
Best wishes to all. Good Luck

الدرس الثالث

 يتعرف أوامر الطباعة على الشاشة بلغة جافا (.)Java يتعرف التعليقات .comments يتعرف أنواع األخطاء في البرمجة. -إضافة تنسيقات الطباعة.
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مقدمــــة:
تعلمنا سابقا أن العمليات في جهاز الحاسوب تنقسم إلى ثالثة أقسام ( اإلدخال و املعالجة و اإلخراج ) وسنبدأ في هذا
الدرس بتعلم أوامر اإلخراج في لغة البرمجة جافا التي تظهر النتائج على الشاشة .

أوامــر الطباعة:
أوامر الطباعة (إظهار النتائج على الشاشة ) بلغة جافا  Javaنستخدم األمر البرمجي التالي :
;) ( System.out.print

وعليه فإنه سيتم طباعه املحتوى بين القوسين ( ) على شاشة الحاسوب

ً
أوال :طباعة النصوص في سطر واحد:
مثال تطبيقي:
; ) " System.out.print ( " Welcome to Java
تفسير أمر الطباعة:

األمر
System
Out

Print
( )
" "
;

املعنى
أمر موجه لنظام الحاسوب
أمر اختصار ل ـ  ( outputإخراج )
أمر الطباعة على الشاشة
يتم إضافة ما نريد طباعته بينهما
عالمتي تنصيص لطباعة ما بينهما كما في الجملة ( ) Welcome to Java
نهاية أمر الطباعة

تَكر :الرمز ( ; ) تستخدم في نهاية كل أمر برمجي في لغة جافا
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مثال تطبيقي:
اكتب البرنامج التالي وقم بتنفيذه :

ما َٰو ناتج التشغيل؟ وملاذا؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .1أنش ئ برنامجا يقوم بطباعة ( زايد في قلوبنا ) مع ذكر خوارزمية البرنامج .

مهارات التفكير الحاسوبي :

1



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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 .2أنش ئ برنامجا يقوم بطباعة الجمل التالية ( .) I am programmer
مهارات التفكير الحاسوبي :

1



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------



.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2

 .3أنش ىء برنامجا يقوم بطباعة ( ) Welcome my School
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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التعليقات :comment
تالحظ عند كتابة البرامج في لغة جافا وجود نصوص بلون باهت مثل األسطر باألرقام  16-15-14 ، 11-10-9-8والتي تسمى
تعليقات ( مالحظات من املبرمج ) وال تعتبر من أوامر البرنامج ( ال يتم تنفيذها عند التشغيل )وإنما تستخدم إلضافة شرح
أو توضيح أو توثيق للبرنامج الذي تكتبه كأن تكتب بها اسمك وماذا يقوم البرنامج به وأية معلومات أخرى تحب إضافتها
ملن يقرأ البرنامج  ،وال يقوم املترجم بترجمتها أو تصحيحها أبدا  ،كما يمكن كتابتها في أي مكان في البرنامج .

كيفية كتابة التعليقات :
 -1إذا كانت التعليقات على سطر واحد فإننا نكتب  //في بداية السطر ( كما في السطر رقم ) 18
 -2إذا كانت التعليقات في أكثر من سطر فإننا نكتب * /في بداية التعليقات وأيضا نكتب  */في نهاية التعليقات ( كما في
األسطر .) 11- 10-9-8

نصيحة  :احرص دوما على كتابة اسمك ووظيفة البرنامج الَي تكتبه بهدف التوثيق واملراجعة مستقبال
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أنواع األخطاء الربجمية:

 .1تتبع البرنامج التالي وقم بتصحيح األخطاء

 )aاذكر األخطاء املوجودة بالبرنامج :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 )bماذا تالحظ في حال حدوث خطأ ما ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
يسمى هذا النوع من األخطاء البرمجية بأخطاء في بناء الجملة Syntax Error
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 .2طلب املدير من موظفيه كتابة برنامج لطباعة اسم الشركة (  ) UAE Programmersفقام أحدهم بكتابة
البرنامج التالي - :

 ما نتيجة تشغيل هذا البرنامج؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 هل يوجد خطأ في هذا البرنامج ؟ وما هو نوعه وسببه؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
نستنتج أن أنواع األخطاء هي
 .1أخطاء في بناء الجملة  : Syntax Errorsوهي أخطاء سهلة االكتشاف والتصحيح  ،ويقوم برنامج املحرر باكتشافها
وإعطائنا تلميحات بالحل .
 .2أخطاء داللية  : Semantic Errorsوهي أخطاء تظهر عند تنفيذ البرنامج بسبب عدم صحة أوامر البرنامج في
تحقيق الهدف املطلوب  ،وعليه يجب على املبرمج اكتشافها وحلها .
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أخطاء في بناء الجملة
Syntax erorrs

أنواع األخطاء

أخطاء داللية
Semantic erorrs
ً
ثانيا :طباعة النصوص على أكثر من سطر:

Today I learn Java programming
This is my first steps to code

 ماذا تالحظ عند تنفيذ برنامجك ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولَا سنتعرف أمر الطباعة  printlnوصيغته هي
;) ( System.out.println

حيث يستخدم هذا األمر للطباعة أوال ثم يقوم باالنتقال إلى السطر التالي .
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مالحظة  :الجزء ) )lnفي الكلمة  printlnهي اختصار لكلمة  ( Lineسطر ) بمعني Print line
.

 .1قم بتصحيح البرنامج السابق لطباعة كل جملة على سطر ( إن وجد ).
 .2اكتب برنامجا يقوم بطباعة ما يلي- :

Learning code is fun. It is amazing.
Best wishes to all. Good Luck

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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ً
ثالثا :طباعة األرقام واستخدام العمليات الحسابية :

 .1اكتب البرنامج التالي :

; ) System.out.println ( 5
; ) System.out.println ( 5+6

عند تشغيل البرنامج ماذا يحدث ؟ -----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2اكتب برنامجا للقيام بعملية الضرب بين عددين من اختيارك.
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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ً
رابعا  :طباعة النصوص واألرقام معا باستخدام أداة الربط ( ) +

 .1اكتب برنامجا لتنفيذ الجملة التالية :

; ) System.out.print (" I am in Grade " + 10

الحظ أننا نستخدم الرمز (  ) +لربط النص مع الرقم في جملة طباعة واحدة

.
 .2اكتب برنامجا لتنفيذ الجمل التالية :

; ) System.out.println (" 5 + 6 = " + 5 + 6
; ) )System.out.println (" 5 + 6 = " + (5 + 6

ما هو ناتج البرنامج ؟ وملاذا ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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التفسير :
األمر

التفسير
لوجود النص " =  " Sum of 5 + 6اعتمد البرنامج الرمز (  ) +كأداة
ربط بين العناصر الثالثة  :النص و الرقم األول والرقم الثاني
في هذه الجملة تم طباعة النص ثم قمنا بحل املشكلة السابقة
بإضافة ( ) لتوجيه الحاسوب للقيام بعملية الجمع و طباعة الناتج

) System.out.println (" Sum of 5 + 6 = " + 5 + 6
Output : Sum of 5 + 6 = 56
) )System.out.println ("Sum of 5 + 6 = " + (5 + 6
Output : Sum of 5 + 6 = 11

ما نتيجة األوامر التالية مع ذكر السبب ؟
Reason

Output

Instructions
; ) "System.out.println( " 10 + 2
; )System.out.println (10 +2
; )System.out.println("10+2="+10+2
; ))System.out.println("10+2="+(10+2
; ) " System.out.println("10+2="+(10+2)+" Twelve
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خامسا  :استخدام الرمز ( \ ) في تنسيق جمل الطباعة
تستخدم الرمز ( \ ) مع بعض األحرف للقيام بعمليات تنسيق الطباعة كما في الجدول
الرمز
\n
\t
\\
'\
"\

املسمى
 New lineسطر جديد
 Tabمسافة طويلة
Backslash
Single quotation
Double quotation

وصف اإلجراء
نقل الكتابة إلى سطر جديد
مسافة طويلة
طباعة الرمز \
طباعة الرمز '
طباعة الرمز "

مالحظة  :في حال استخدام الرموز ( \  ( " ، ' ،فإنه يظُر خطأ Syntax Error

مثال  :تتبع تنفيذ البرنامج التالي

اكتب عدة جمل طباعة تستخدم فيها جميع التعليمات الخاصة بالرمز ( \ ) مع الرموز املناسبة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Worksheet

 -1اكتب برنامجا لطباعة معلومات عنك في سطر واحد .
-2
-3
-4
-5

اكتب برنامجا لطباعة أسماء وأعمار ثالثة من زمالئك في عدة أسطر مع تنسيق الطباعة .
اكتب برنامجا لطباعة ناتج عملية جمع بين عددين مع طباعة العملية كاملة مثل . 496=273+23
اكتب برنامجا لطباعة ناتج عملية ضرب بين عددين مع طباعة العملية كاملة مثل . 520=20*26
اكتب برنامجا لطباعة ناتج عملية جمع وضرب معا مثل . 48=13*3+9

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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الدرس الرابع

 يتعرف املتغيرات .Variables يميز بين أنواع البيانات .Data Type يكتب املعرفات .Identifiers يتمكن من اإلعالن عن املتغيرات املختلفة. -يتعرف الثوابت .Constants
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مقدمة
تستخدم املتغيرات لتخزين قيمة ما تختلف باختالف املعطيات فمثال درجات الحرارة تختلف من مكان إلى خر
ومن وقت إلى خر وهكذا  ,أيضا لحساب السرعة ونواتج العمليات الحسابية وغيرها كثير مما يعطينا مرونة التعامل
معها وفق املعطيات املتاحة .

ما هو املتغري : Variable
املتغير هو " مساحة يتم حجزها في ذاكرة الحاسوب لتخزين البيانات تخزينا مؤقتا  ،ويمكن تغير قيمته أثناء تنفيذ
البرنامج " ويرتبط باسم رمزي للرجوع إلى القيمة املخزنة عند الحاجة  ،والبد من الفصل بين اسم املتغير ومحتواه.

Average
??

Age
??

Grade
??

name
??

اسم املتغير
ذاكرة RAM

عند التعامل مع املتغيرات في لغات البرمجة يجب أوال تعريف اسم للمتغير ونوعه في بداية البرنامج  ،وتسمى هذه املرحلة
باإلعالن عن املتغيرات  . Declarationوتكون الصيغة العامة لإلعالن عن املتغير في البرنامج هي :

;][Type name] [Variable Name
حيث
[Type name] هو نوع البيانات للمتغير
[Variable name] هو اسم املتغير

املتغير
Variable
االسم

النوع

Variable Name

Type Name
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أوال  :أنواع البيانات Data Types
تنقسم البيانات األولية ( )primitiveإلى أنواع عدة نستخدمها حسب الحاجة وسنتعرف منها على ما يلي:

Primitive Data Types

boolean

character

boolean

char

Decimal
number

double

integer

float

long

int

short

byte

ً
أوال :األعداد الصحيحة Integer Numbers
وهي األرقام الصحيحة التي قد تكون سالبة أو موجبة وال تحتوي على فواصل عشرية .
مثال :

-1001

567

0 2

واألعداد الصحيحة تحجز مكانا في الذاكرة يختلف حسب النوع وتكون وفقا ملا يلي- :
النوع
byte
short
int
long

التخزين
Byte = 8 bits
2 bytes = 16 bits
4 bytes = 32 bits
8 bytes = 64 bits

ويمكن تمثيل أي رقم صحيح في نطاق هذه األنواع ولكنه سيقوم بحجز مكان أطول في الذاكرة فمثال الرقم  63يمكن أن
نختار له النوع  longلكنه سيحجز  64 bitsبينما نحن نحتاج  2بايت فقط.

النوع الَي سنستخدمه لتعريف األعداد الصحيحة َٰو  intوذلك ألنه مناسب ويغطي غالبية
األعداد التي سنتعامل معُا.

49

البرمجة والتفكير الحاسوبي

ً
ثانيا :األعداد العشرية Decimal Numbers
وهي األعداد التي تحتوي على فاصلة عشرية (  ) .أي العدد به قيمة عشرية .وفي لغة جافا تصنف األعداد العشرية إلى
نوعين رئيسين حسب الدقة كما تختلف مساحة التخزين املخصصة لكل منهما وتكون على النحو التالي :
التخزين
4 bytes = 32 bits
8 bytes = 64 bits

النوع
float
double

النوع الَي سنستخدمه لتعريف األعداد العشرية َٰو . double

 .1صنف األعداد التالية حسب تعامل لغة جافا معها :
540
2.3645

-678904321
-6.5

67.15
641

12.31
-8976543

5
61.908

Integer
Decimal
ً
ثالثا :النوع املنطقي ( : ) The Boolean Type
ويقصد بها الكمية املنطقية التي تعطي نتيجة صحيحة ) (trueأو نتيجة خطأ ) (falseويخصص لها 8 bits

ً
رابعا :الحروف والرموز Characters
وتشمل كافة الحروف والرموز التي توجد على لوحة في الكمبيوتر ( A , B….., Z ,
) a,b,……z,0,1,…,9,@,*,&,#,shift, alt ……………. Etc

50

البرمجة والتفكير الحاسوبي

اسم املتغري ( : ) Variable Name
ويسمى املعرف ) -: ( Identifier
املعرف هو عبارة عن اسم ملتغير ويشترط فيه- :
.1
.2
.3
.4

استخدام حروف و /أو أرقام
ال تستخدم الرموز الخاصة ماعدا الرمزين ( _ و ) $
اسم املتغير يبدأ بـحرف أو  $أو _ وال يجوز أن يبدأ برقم .
ال يسمح باستخدام أحد األسماء املحجوزة بلغة الجافا نفسها ومنها :
(( boolean , byte , class , double , float , int , public , void , ………..

مالحظات
 .1لغة جافا ال تساوي بين الحروف بحالتيها ( كبيرة وصغيرة ) لذا يرجى االنتباه عند استخدمها .ملاذا ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .2يفضل أن يكون اسم املتغير واضحا وذا معنى وداللة  .ملاذا ؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أمثلة ألسماء املتغيرات :
$price

Num1

_high

area2dubai

_length2

 .1اكتب أسماء خمسة متغيرات  ،وشارك بها مع زمالئك .

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

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

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

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

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

 .2أكمل الجدو ل التالي :
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املتغير

َٰل يمكن استخدامه كاسم
للمتغير ( نعم  /ال )

السبب

6year
Age
X1
$Const
Percent%
First_char
Int
_double

كيفية اإلعالن عن املتغريات Declarations
يفضل أن يتم اإلعالن عن املتغيرات في بداية البرنامج

أمثلة :
اسم املتغير

نوع املتغير

num1

intعدد صحيح

Price

doubleعدد عشري

Area

intعدد صحيح

جملة إعالن املتغير

 .1في الجدول التالي إعالن مجموعة من املتغيرات حدث خطأ عن إعالنها  ،حدد الخطأ :
جملة إعالن املتغير

الخطأ

التصحيح
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 .2اشترى أحمد جهاز حاسوب من متجر قيمته األساسية  3500درهم وحصل على خصم قدره  .%12.5اكتب جمل
اإلعالن املناسبة للمتغيرات.
 كم متغيرا في هذا السؤال ؟ اذكرهم ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما نوع املتغير  /املتغيرات ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اكتب جملة اإلعالن باستخدام لغة جافا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مالحظة  :تكون قيمة املتغيرات الرقمية عند االعالن عنها تساوي صفر.

تهيئة املتغريات Initialization :
هي طريقة يتم فيها تخزين قيمة ابتدائية للمتغير .

مثال:

; int price
; price = 5

وهذا يعني أننا أعلنا عن متغير باسم  priceثم أعطينا قيمة له تساوي . 5
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 .1أعلن عن متغير باسم  Myageو أعطه قيمة مناسبة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .2تتبع البرنامج التالي

 ما املتغيرات املوجودة بالبرنامج ؟ وما قيمة كل منها ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما نتيجة البرنامج ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .3صحح األخطاء في البرنامج أدناه  ،ثم قم بكتابة البرنامج وتنفيذه :

مالحظة  :يمكن تخزين قيم في املتغيرات في جملة اإلعالن مباشرة

مثال :
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 .1اكتب برنامجا لحساب مساحة املربع علما بأن طول الضلع = 8
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2

 .2عدل البرنامج السابق بتغيير قيمة ضلع املربع إلى . 12
 .3اكتب برنامجا يقوم بحساب مساحة دائرة علما بأن:
Area = Pi*r2 
Pi = 3.14 
R=5 
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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اإلعالن عن جمموعة من املتغريات يف مجلة واحدة
يمكن أيضا إعالن مجموعة من املتغيرات من نفس النوع في جملة واحدة بشرط الفصل بينها بعالمة الفاصلة (  ) ,وتكون
الصيغة العامة على النحو التالي :
; )Type name VariableName1, VariableName2,----------, VariableName(n

أمثلة
; int num1, num2 , mun3
هنا تم اإلعالن عن ثالثة متغيرات صحيحة num1 , num2 , num3

 .1اكتب جملة إلعالن ثالثة متغيرات عشرية في جملة برمجية واحدة length , high , width
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .2موظف يتقاض ى شهريا راتبا أساسيا  5500درهم وبدل سكن  2000درهم وبدل مواصالت  1200درهم  ،اكتب
الجمل البرمجية بلغة جافا لحساب إجمالي الراتب مع ضرورة استخدام املتغيرات املناسبة :
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2

الثابت Constant
ناقش  :عند إيجاد مساحة أو محيط الدائرة  ،هل يمكن اعتبار قيمة  Piمتغير ا ؟ وملاذا ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثابت  Constantهو قيمة ثابته يحددها املبرمج بحيث ال يمكن تغييرها أبدا أثناء تنفيذ البرنامج  ،و يتم تعريف
الثابت ( السطر  ) 20بإضافة األمر  finalثم استكمال جملة التعريف مع إعطاء القيمة له مباشرة في جملة التعريف ،
وعليه ال يمكن إعطاء قيمة أخرى أو قراءة الثابت خالل البرنامج .
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 .1عدل البرنامج الخاص بمحيط ومساحة الدائرة .
 .2اكتب برنامجا لصندوق الزكاة الحتساب زكاة املال )  ) 2.5%للمبلغ الواجب عليه إخراج الزكاة .
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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Worksheet

اكتب البرنامج بلغة جافا لحل املسائل التالية :
 .1حصل طالب على درجات تفوق في املواد العلمية  ،في مادة الكيمياء  98درجة ومادة الفيزياء  97درجة
والرياضيات  100درجة على اعتبار أن الدرجة النهائية  100لكل مادة  ،اكتب برنامجا إليجاد مجموع الطالب في
املواد العلمية الثالث :
 .2في عام  1998حقق الزورق اإلماراتي ( فيكتوري تيم ) املركز األول في سباق الزوارق السريعة فإذا كانت عجلة
الزورق (  ) a = 3.2 m/s2ويصل إلى أقص ى سرعة (  ) Vfمن السكون (  ) Vi = 0 m/sخالل زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ( t = 18.0
 .)sنريد حساب سرعة الزورق (  ) Vfالقصوى .
علما بأن معادلة العجلة Vf = Vi + a t
 .3قطعة أرض طولها  40مترا وعرضها  25مترا أوجد مساحتها :
 .4توفى رجل عن ثالثة أوالد وأربع بنات فقط  ،فإذا كان مقدار تركته ستة ماليين درهم  ،اكتب برنامجا لحساب
قيمة امليراث لكل ابن وبنت  .علما بأن نصيب االبن هو ضعف نصيب البنت بحسب القاعدة الشرعية للميراث.
 .5مدرسة بها مسرح ومدرج فإذا كان السطر األول في املسرح به  20مقعدا  ،ويزيد كل سطر بعد ذلك أربعة
مقاعد بينما املدرج سطره األول به  10مقاعد ويزيد كل سطر بعد ذلك عن سابقه مقعدين نريد حساب
الفارق بين عدد املقاعد في السطر العاشر في املسرح واملدرج علما بأن قانون حساب عدد املقاعد في السطر هو
𝑎 𝓃 = 𝑎 1 + ( n – 1) d

قانون الحد العام للمتوالية العددية

حيث إن  n :عدد الحدود  𝒂 𝓷 ,الحد العام  𝒂 1 ,الحد األول  d ,أساس املتوالية
 .6اكتب خوارزمية الحل وبرنامجا ملساعدة حمد الذي سيسافر إلى رحلة خارجية ملدة ثالثة أسابيع يقض ى فيها
أسبوعا في اليابان والثاني في استراليا والثالث في الصين لحساب املبلغ الذي يحتاجه لشراء  1000من كل من
عمالت هذه الدول وهي الين الياباني (  ) JPYالدوالر األسترالي (  ) AUDاليوان الصيني (  ) CNYعلما بأن
1 Dhs = 0.38 AUD

) 1 Dhs = 1.7 CNY
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

( 1 Dhs = 32.8 JPY

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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الدرس الخامس
Arithmetic operations & Assignment statements
 يتعرف العمليات الحسابية . ينفذ العمليات الحسابية في أوامر الطباعة . يستخدم جمل اإلسناد -تغيير أنواع البيانات أثناء كتابة البرنامج .
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التعبريات ": " Expressions
التعبيرات في لغة البرمجة جافا هي العمليات الحسابية واملنطقية التي يمكن للبرنامج القيام بها .
هذه التعبيرات أو العمليات البد لها من قاعدة تبنى عليها  ،وتركيب معين تتبعه لغات البرمجة  ،و في هذا الدرس سنعرف
إحدى هذه العمليات  ،وما هي قواعدها التي يجب علينا اتباعها وكذلك كيف يمكن االستفادة منها في عمليات البرمجة ؟

العمليات احلسابية
وتشمل العمليات األساسية (الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة ) إضافة إلى إيجاد باقي القسمة ( عامل القيمة املتبقية )
العملية
*
/
%
+
-

العمليات الحسابية
الشكل
املصطلح
A*B
عملية الضرب
A/B
عملية القسمة
A%B
عامل القيمة املتبقية
A+B
عملية الجمع
A–B
عملية الطرح

املعنى
ناتج ضرب قيمة  Aفي B
ناتج قسمة قيمة  Aفي B
القيمة املتبقية من ناتج قسمة  Aعلى B
ناتج جمع  Aو B
ناتج طرح  Bمن A

كل ما جاء في هذا الجدول معروف مسبقا ،ويتم التعامل معه في االتجاه من اليسار إلى اليمين لكن الجديد هو:
عملية القسمة  :عملية القسمة في لغة جافا لها خصوصية ويكون ناتجها عددا صحيحا إذا كان املقسوم واملقسوم
عليه عددا صحيحا وناتجها عددا عشريا إذا كان أحدهما أو كالهما عددا عشريا .
مثال:
عملية القسمة

الناتج

5/2

2

5.0/2

2.5

5 / 2.0

2.5

5.0 / 2.0

2.5
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أوجد ناتج ما يلي - :
عملية القسمة
10 / 3
10 / 3.0
10.0 / 3
3 / 10
3.0 / 10

الناتج

عامل القيمة املتبقية  : %هو القيمة التي تبقى عند القيام بعملية القسمة التي يكون ناتجها عددا صحيحا .
مثال :
الناتج
1
5
1
1
4

العملية
5%2
5%6
7%6
25%6
25 % 7

 .1في الجدول التالي أوجد ناتج العمليات التالية :
العملية
33%5
26%4
2.5%2
7.5%2.5

الناتج
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العمليات احلسابية يف أوامر الطباعة :
تعلمنا سابقا أنه يمكن إجراء العمليات الحسابية أثناء تنفيذ جملة الطباعة من خالل إدراجها بين قوسين ( ) .

مثال:
عند تنفيذ أمرالطباعة التالي
يكون ناتج البرنامج

أولويات التنفيَ:
هناك في الواقع أولوية في التنفيذ تم ترتيبها في الجدول التالي:
العامل
( )
*, /, %
+, -

أولويات التنفيَ
األعلى ( األولى )
الثانية
الثالثة

أوجد ناتج ما يلي
5 + 7 * 8 - 9 )1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 5 + 7 ) * ( 8 – 9 ) )2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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مجل اإلسناد Assignment statements
جمل اإلسناد هي عملية تخزين قيمة في متغير

الصيغة العامة لجملة اإلسناد هي :
Variable = Expression
وباختصار :

V=E
حيث  Vهو املتغير
و  Eهو التعبير الرياض ي ( املعادلة الرياضية ).
العنصر الرئيس في جملة اإلسناد هو عالمة التساوي ( = ) فاملوجود على يسارها (  ) Vهو مكان التخزين واملوجود على
اليمين (  ) Eهي العمليات الرياضية التي ستتم معالجتها إليجاد الناتج .

انتبه أن في لغة البرمجة جافا :
) جملة صحيحة V = E ( Right statement
) جملة خطأ E = V ( Wrong statement

مثال :
صحيح X = 5
غير صحيح 5 = X
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أمثلة :
 X = 10
 X = Age
 sum = price1 * price 2

 .1افترض أن (  ) num1 , num2 , num3متغيرات من النوع  intوتم تنفيذ العمليات التالية حسب رقم الجملة
بالترتيب اكتب في الجدول قيمة كل متغير بعد تنفيذ كل جملة :
;1. num1 = 18
;2. num1 = num1 + 27
;3. num2 = num1
;4. num3 = num2 / 5
;5. num3 = num3 / 4
بعد إجراء العملية
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

num1

num2

num3
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 .2تعرف جمل اإلسناد في هذا البرنامج  ،ثم قم بكتابته وتنفيذه :

 جمل اإلسناد هي :
 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

 .1اكتب برنامجا إليجاد قيمة (  ) yحسب املعادلة  ( y = x - z * 2حيث ) x = 5 , z = 2
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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 .2اكتب برنامجا إليجاد ناتج القسمة الصحيحة وعامل القيمة املتبقية لعددين ( . ) 4 ، 18
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2

تغيري أنواع البيانات أثناء كتابة الربنامج :
مثال  :تتبع البرنامج التالي
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عند تنفيذ البرنامج تظهر النتائج التالية

التفسير
رقم الخطوة
26
27
29
30

النتيجة
5
3.4
5.0
3

32

5.0

33

4

السبب
عملية قسمة بين عددين صحيحين  10و  2والناتج عدد صحيح
عملية قسمة بين عددين عشريين  8.5و  2.5والناتج عدد عشري
تمت طباعة الرقم العشري الستخدام األمر  doubleبعد إيجاد ناتج القسمة
تمت طباعة العدد الصحيح من العدد العشري الستخدام األمر  intبعد إيجاد الناتج
تم تحويل العدد األول إلى عد عشري (  ) 10.0والعدد الثاني إلى عدد عشري (  ) 2.0ثم
تمت عملية القسمة بين عددين عشريين وطباعة الناتج
تم تحويل العدد األولى إلى صحيح (  )8والعدد الثاني إلى صحيح ( )2ثم تمت عملية القسمة
بين عددين صحيحين وتمت طباعة الناتج

اكتب برنامجا إليجاد معدل أسعار ثالثة أنواع من األسهم التجارية ( أعداد عشرية ) مع طباعة العدد الصحيح للناتج
.

1

مهارات التفكير الحاسوبي :
-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

األوامر البرمجية املستخدمة :

2
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Worksheet

 )1اشترى أحمد لشركته مجموعة من أجهزة الحاسوب وملحقاتها وكانت عبارة عن  3أجهزة حاسوب مكتبية سعر الجهاز
 2250درهما و أربعة أجهزة محمولة سعر الجهاز  3700درهما وطابعتين بسعر  1300درهم للطابعة الواحدة  .ارسم خريطة
التدفق  ،واكتب برنامجا بلغة جافا لطباعة القيمة الكلية لكل نوع من األجهزة التي اشتراها و املجموع الكلي ملشترياته :
مخططات االنسياب:

1

األوامر البرمجية املستخدمة :

2

 )2لدينا زاوية بالقياس الستيني قيمتها  50درجة  ،نريد تحويلها إلى القياس الدائري اكتب الجمل البرمجية بلغة جافا إليجاد
الزاوية بالقياس الدائري بأن قانون التحويل هو ( . ) Radian = Degree * 3.14 / 180

مخططات االنسياب:

1

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 )3إذا علمت أن القياس الدائري لزاوية مركزية في دائرة =

طول القوس الذي تحصره هذه الزاوية
طول نصف قطر هذه الدائرة

اكتب الجمل البرمجية بلغة جافا لحساب وطباعة طول القوس  Lengthفي دائرة طول نصف قطرها  , 24 cmوتحصره
زاوية مركزية قياسها . degree = 120
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 )4اكتب برنامجا إليجاد ناتج القسمة وباقي القسمة لألعداد التالية ( ) 6.6 ، 25.5 ( ، ) 4 ، 12

مهارات التفكير الحاسوبي:

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 )5أوجد ناتج القسمة الصحيح وباقي القسمة ( ) 3.3 ، 75.5

مهارات التفكير الحاسوبي:

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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الدرس السادس

 -يطور التطبيقات بلغة جافا.
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 .1اكتب برنامجا إليجاد مكعب العدد الصحيح ( .) X3
مهارات التفكير الحاسوبي :
-

1

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .2اكتب برنامجا إليجاد حاصل ضرب عددين ( ) x * y
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 .3اكتب برنامجا لتحويل قياس درجة الحرارة من القياس السيليزي املئوي (  ) Cإلى القياس الفهرنهايتي (  ) Fحسب
املعادلة التالية  :الفهرنهايت = (املئوي × 32 + )1.8
مهارات التفكير الحاسوبي :
-

1

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .4شركة مقاوالت تقوم بإنشاء بناء جديد وعند حفر األساسات قامت باستخراج كمية من التربة من قطعة ارض
بطول  50مترا وعرض  30مترا وعمق  5أمتار اكتب الجمل البرمجية بلغة جافا لحساب كمية األتربة التي استخرجت
.

( علما بأن الكمية = الطول * العرض * االرتفاع )

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 .5العب وثب طويل نفذ ثالث محاوالت وثب كانت على التوالي  8.5أمتار  8.9 ،أمتار  9.1 ،أمتار اكتب الجمل البرمجية
بلغة جافا لحساب متوسط قفزاته .
مهارات التفكير الحاسوبي :
-

1

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .6غاز الكريبتون يعتبر من الغازات النبيلة  ،ويتم ملء اإللكترونات في مستويات الطاقة في ذرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه K =2 , L =8
 , M =18 , N =8اكتب الجمل البرمجية لحساب العدد الذري للكريبتون إذا علمت أن العدد الذري يساوي مجموع
عدد اإللكترونات في الذرة .
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 .7حمد وعيس ى طالبان يعمالن بدوام جزئي في شركة تجارية  ,ويتقاض ى حمد مبلغ  40درهما للساعة الواحدة بينما
عيس ى يتقاض ى  45درهما للساعة الواحدة  ،اكتب الجمل البرمجية لحساب عدد الساعات التي عمل كل منهما
إذا بلغ أجرهما 1275درهما لكل واحد منهما
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

الجمل البرمجية بلغة جافا :

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

2

 .8اكتب برنامجا إليجاد مجموع أرقام العدد الذي يتكون من رقمين فقط

مثال :

اإلدخال
اإلخراج

29
9+2
11

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

36
6+3
9

98
8+9
17

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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الدرس السابع

 -يستخدم أمر القراءة (اإلدخال) من لوحة املفاتيح.
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مقدمة
تتبع البرنامج التالي  ،ثم أجب عما يلي :

 ما وظيفة هذا البرنامج ؟ ....................................................................................... ....................
 كيف يمكن تطوير هذا البرنامج لتطبيقه على جميع األعداد ؟ ............................................ ..........

ناقش مفهوم التعميم  Generalizationبناء على املثال السابق
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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أوامر القراءة ( اإلدخال من لوحة املفاتيح )
هي أوامر تسمح للمستخدم بإدخال قيم للمتغيرات املوجودة في البرنامج عن طريق لوحة املفاتيح .
وتكون على ثالث خطوات كما يلي :

 -1استيراد فئة اإلدخال ( )Scannerمن مكتبة جافا بكتابة الجملة البرمجية التالية :
; import java.util.Scanner
مع مراعاة أن تكتب بعد ; . package scanner
 -2تعريف كائن ( )objectللقراءة من لوحة املفاتيح ،ونقوم بتسميته ( مثال  ) consoleوالجملة البرمجية هي
Scanner console = new Scanner (System.in) ; ،
ويتم كتابتها داخل البرنامج.
 -3كتابة أمر القراءة للمتغير في البرنامج كالتالي :
;)(mark = console.nextInt
علما بأن  markمتغير من النوع int
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مثال :
 -1اكتب البرنامج التالي الذي سيقوم باستقبال قيمة من املستخدم وطباعتها كما هي تماما:

تنفيَ البرنامج وعملية إدخال القيم من لوحة املفاتيح :
عند تنفيذ البرنامج

ننتقل إلى نافذة التنفيذ التالية

نضغط بالفارة على هذه النافذة ونقوم بإدخال قيمة عددية صحيحة من لوحة املفاتيح  ،ثم نضغط األمر إدخال Enter
وبعدها سيقوم البرنامج بطباعة القيمة كما هي حسب البرنامج أعاله .
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 -1تتبع البرنامج التالي  ،ثم أجب عن األسئلة :

)a
)b
)c
)d
)e
)f

وضح خطوات القراءة بذكر رقم السطر ()-------------- ، -------------- ، --------------
ما اسم الكائن (  ) Objectاملستخدم لعملية القراءة ؟ .---------------------------------------------------------
ما اسم املتغير الذي سيستقبل القيمة املدخلة ؟ وما نوعه ؟ .--------------------------------------------------
ما ناتج البرنامج ؟ وملاذا ؟ .---------------------------------------------------------------------------------------------- .
اكتب البرنامج أعاله  ،ثم قم بتنفيذه .
قم بإدخال العدد  ، 2.5ما النتيجة التي ظهرت ؟ وملاذا ؟ ---------------------------------------------------------------
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -2اكتب برنامجا يقوم بقراءة عدد صحيح من املستخدم  ،ثم يقوم بمضاعفة الرقم وطباعة الناتج .
1212
2424

230
460

6
12

Input
Output

إدخال أكثر من قيمة للربنامج :

 -1اكتب برنامجا لحساب مساحة املثلث (  ، ) Rec_Area = 0.5 * High * baseثم قم بتنفيذه
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 )aكم مرة استخدم أمر القراءة ؟ وملاذا ؟ ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )bملاذا استخدم األمر ) ( nextDoubleوليس ) ( nextInt؟ -----------------------------------------------------------------
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )cماذا تستنتج؟
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .a
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .b

يمكن تحسين وتطوير البرنامج باضافة وطباعة جمل توجيهية للمستخدم
مثال  :األسطر  25-24قم بإعادة كتابتها لتصبح:

نفَ البرنامج مرة أخرى.
ما الفرق الذي حدث؟ وما رأيك؟ -----------------------------------------------------------------------------------------------------
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اكتب برنامجا إليجاد معدل درجات الحرارة لثالثة أيام مع كتابة التوجيهات الالزمة للمستخدم.
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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Worksheet

 -1اكتب برنامجا بلغة جافا إليجاد مساحة ومحيط املستطيل :
مهارات التفكير الحاسوبي :
-

1

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 -2اكتب برنامجا بلغة جافا لحل معادلة الدرجة الثانية (  ) Y = 20 𝑋 2 -50X +12لقيمة يتم إسنادها للمتغير . X
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 -3اشترى أحمد لشركته مجموعة من أجهزة الحاسوب وملحقاتها وكانت عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسوب مكتبية
ومجموعه أخرى من األجهزة املحمولة وعدد من الطابعات اكتب برنامجا بلغة جافا يقوم املستخدم عند تشغيله
بإدخال عدد وأسعار األجهزة وامللحقات لحساب املجموع الكلي ملشترياته

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

الجمل البرمجية بلغة جافا :

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

2

 -4اكتب برنامجا لحساب اإلجمالي ملحل يقدم خصما لزبائنه بناء على نوع البطاقة املمنوحة لهم ( ذهبية – فضية )
حيث يحصل هؤالء الزبائن على خصم (  ) % 20 ، % 10على التوالي أما بقية الزبائن فال يحصلون على أي خصم .
مثال :
Total = 120

Total = 300

Total = 200

Discount = 0%

Discount = 20%

Discount = 10%

120

240

180

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

Input
Output

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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الدرس الثامن

أن
 -يطور التطبيقات بلغة جافا.
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 .1اكتب برنامجا للتحويل بين العمالت لحساب مبلغ ما بالدرهم اإلماراتي إلى القيمة املساوية باليورو
مهارات التفكير الحاسوبي :
-

1

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .2في إدارة املالية بإحدى الوزارات يتم احتساب الراتب اإلجمالي بإضافة الراتب األساس ي مع بدل السكن  %60و
بدل املواصالت  %30و بدل طبيعة العمل  ، % 40وأيضا يتم خصم  %5من اإلجمالي لصندوق املعاشات ،
اكتب برنامجا إليجاد الراتب اإلجمالي للموظف إذا ما تم معرفة الراتب األساس ي له .
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 .3أعلن أحد املتاجر عن تنزيالت بقيمة  %35لجميع أنواع البضاعة فيه  ،اكتب برنامجا ملساعدة املحاسب في املتجر
لحساب القيمة التي يجب أن يدفعها الزبون بعد تطبيق الخصم على إجمالي املبلغ .
مهارات التفكير الحاسوبي :
-

1

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .4في دوري كرة القدم تحتسب  3نقاط للفائز ونقطة للتعادل وصفر للخسارة اكتب برنامجا الحتساب إجمالي النقاط
إذا ما تم معرفة عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة لفريق ما .
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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 .5تعتمد وزارة التربية والتعليم الحتساب الدرجة النهائية للطالب التوزيع التالي  %35للفصل الدراس ي األول و %20
للفصل الدراس ي الثاني و  %45للفصل الدراس ي الثالث  ،اكتب برنامجا ملساعدة الوزارة في احتساب الدرجة
النهائية للطالب في نهاية العام الدراس ي.
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

الجمل البرمجية بلغة جافا :

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

2

 .6اكتب برنامجا لتحويل الوقت املتبقي لحدث ما ( بالساعات والدقائق والثواني ) إلى ثوان فقط
2:40:30
9630 seconds

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

Input
Output

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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البرمجة والتفكير الحاسوبي
 .7اكتب برنامجا بلغة جافا عند تشغيله يطلب من املشغل إدخال درجة بالقياس الستيني  Degreeويقوم البرنامج
بطباعة املقابل لها بالقياس الدائري  Radianبالشكل التالي " " X Degree = Y Radian
علما بأن (

) Radian = Degree * 3.14 / 180

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

الجمل البرمجية بلغة جافا :

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

2

 .8اكتب برنامجا للتحويل بين العمالت لحساب مبلغ ما بالدرهم اإلماراتي ( دون ذكر األفالس ) إلى ما قيمته بعملة
أخرى حسب قيمة التحويل مثال :
Amount = 4000

Amount = 8000

Exchange rate = 0.88

Exchange rate = 5.5

Output = 4545

Ouput = 1454

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.------------------------------------.-------------------------------------

Input

Output

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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البرمجة والتفكير الحاسوبي

الدرس التاسع

 -يطور التطبيقات بلغة جافا.

92

البرمجة والتفكير الحاسوبي
 .1اكتب الجمل البرمجية التي تعطينا أساس املتتابعة  rعند إدخال حدين متتاليين من متتابعة هندسية ثم طباعة
الحد التالي لهما .

r = a2 / a 1
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .2اكتب بلغة جافا برنامجا لطباعة الحد الخامس ملتتابعة حسابية عند إدخال الحد األول ( )a1واألساس (  ) dعلما
بأن قيمة الحد  nهي

an = a1 + ( n − 1 )d

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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البرمجة والتفكير الحاسوبي

 .3تنطلق مركبة من السكون (  ) Viبعجلة (  ) aوتصل إلى أقص ى سرعتها (  ) Vfخالل زمن (  ، )tاكتب الجمل
البرمجية بلغة جافا التي تطبع أقص ى سرعة للمركبة عند إدخال املشغل لقيمة العجلة والزمن الذي تصل فيه
املركبة ألقص ى سرعة علما بأن Vf = Vi + at
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .4اكتب برنامجا بلغة جافا للتحويل قياس املسافات من الكيلو إلى امليل
امليل = كيلومتر * 1.62
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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البرمجة والتفكير الحاسوبي
 .5اكتب برنامجا لشركة مقاوالت لحساب القيمة اإلجمالية لبناء مسكن بناء على املتر املربع و طول وعرض األرض
ونسبة البناء الفعلية لألرض
percentage of land

Length

width

Price per 1 km2

Total Price

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

Input
Output

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2

 .6اكتب برنامجا لحساب سعر الديزل وفق املعطيات التالية
 .aإيجاد متوسط السعر لثالثة أسعار مختلفة ( بتاريخ  ) 28 ، 14 ، 1من كل شهر
 .bإضافة نسبة أرباح  %5للشركات املوردة
مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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البرمجة والتفكير الحاسوبي
 .7اكتب برنامجا لحساب امليراث لعدد من األوالد وعدد من البنات وتركة مالية حيث يقوم املستخدم فيه بإدخال
عدد األوالد والبنات ومبلغ التركة فيطبع البرنامج قيمة ميراث الولد وقيمة ميراث البنت.

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

الجمل البرمجية بلغة جافا :

.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.---------------------------------------------.----------------------------------------------

2

 .8اكتب برنامجا بلغة جافا لطباعة الحد (  ) nومجموع الحدود حتى هذا الحد (  ) Snملتتابعة حسابية عند
استخدام لوحة املفاتيح في إدخال رقم الحد (  ) nوقيمة حده األول (  ) a1وأساس املتتالية ( ) d
n

علما بأن )  sn = * ( a1 + anو قيمة الحد  nهي " ." an = a1 + ( n − 1 )d
2

مهارات التفكير الحاسوبي :

1

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

-

.-------------------------------------

الجمل البرمجية بلغة جافا :

2
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