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:البرمجةلغةتعريف

نفذهاويالحاسبجهازويفهمهااآلليالحاسبلجهازاألوامربهاتكتبالتياللغةهي

.والقواعدالرموزمنمجموعةمنوتتكون

المشكالتمنخاصلنوعحلمنهاكلوالمستخدمةالبرمجةلغاتمنالعديدهناك.

:البرمجةلغاتلماذا

.وتعليماتهمالبشرلغةفهميستطيعالالحاسب•

.(اآللةلغة)للحاسبمفهومةلغةإلىالبشرأوامرُتترجمالبرمجةلغة•

.عليماتتشكلعلىالحلبطريقةتزويدهيتمعندماإالمشكلةحلللحاسبيمكنال•

.بالبرمجةالبرامجكتابةعمليةُتعرف•



5

:البرمجةلغةأجيال

ميزاتهااسم اللغة

Machine Languageلغة اآللة  

تعبر(0,1)ثنائيةأرقاممنالبرنامجيتكون•

البياناتوالذاكرةومواقعالتعلمياتعن

.الضرورية

.آخرإلىحاسوبمنتختلف•

كمارهالتذككبيروقتإلىوتحتاجللغايةصعبة•

.األخطاءمنكثيرإلىمعرضةأنها

Assembly Languageلغة التجميع 

:مثلالتذكرسهلةمختصرةرموزمنتتكون•

ADD.

تهترجميجبالتجميعبلغةمكتوببرنامجأي•

لهذاخدميستوتنفيذهقبلاآللةلغةإلىوتحويله

.”Assembler“المجمعيسمىبرنامجالغرض

.اآللةلغةمثلالحاسوبهيكليةعلىتعتمد•

Machineمنبكثيرأسهلاستخدامها•

Language
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ميزاتهااسم اللغة

 High Levelاللغات عالية المستوى 

Language

.اإلنسانلغةإلىأقربجمالتستخدم•

,FORTRAN:مثل• COBOL, C, BASIC

Compilersمفسراتومترجماتإلىتحتاج•

.الحاسوبليفهمها

خدامهااستإمكانيةوالحاسوبهيكليةعلىتعتمدال•

.األجهزةمنمختلفةأنواععلى

.المعقدةالمشكالتحلفياستخدامهاسهولة•

Application Generatorsمولدات التطبيقات 

الرابعالجيلبلغةتسمى•

منجزءأوالبرنامجإنشاءفيالمستخدمتساعد•

تنشئأنويمكنهاالمشكلةوصفمنالبرنامج

تابةكدونذلكغيرووالتقاريروالشاشاتالملفات

.برنامج

,Oracle:مثل• Access

برمجيات الكائنات الموجهة 

Object-Oriented Language

.”Objects“الكائناتمنمجموعةمنتتكون•

التيالعملياتيحملوصفاتيحملكائنكل•

منةالمطلوبالتعليمةتنفيذويتمعليهستجرى

إرسالالعمليةهذهوتدعىبهالخاصالكائن

Sending“الرسائل messages”لغةمثل

JAVA
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ةالبرمجلغاتصنيفت

Low)المنخفضالمستوىذاتالبرمجةلغات.1 Level Languages)

هاومنالبرمجةلغاتأوائلمنالمنخفضالمستوىذاتالبرمجةلغاتتعتبر:

لغة) Machineاآللة1 Language

لغة) Assemblyالتجميع2 language

أوامرنيكتبوالبرامجصائغيألننظرا  المستوىالمنخفضةباللغاتسميت

اللغةذههتستخدمحيث,(الحاسوب)اآللةفهممستوىمنقريببمستوىالبرنامج

.البرامجكتابةفي(0,1)
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(High Level Languages)العاليلغات البرمجة ذات المستوى . 2

تجاريةو تستخدم هذه اللغات لصياغة البرامج العامة سواء كانت لتطبيقات علمية أ.

 إلىبالمرونة ويمكن تقسيمها من حيث االستخدام تتصف:

لغات ) (.Cobol)الكوبولالتطبيقات التجارية وإدارة األعمال مثل لغة 1

لغات ) (.Report Generator Programs, RGP)التقاريرمولد 2

لغااات ) ولغااة الجااول(Fortran)الفااورترانالتطبيقااات العلميااة مثاال لغااة 3

(Algol).

لغااات ) ولغااة (Visual Basic)بيسااكعامااة األغااراض مثاال لغااة فيجااوال 4

. (Java)ولغة جافا( ++C)سيولغة , (Pascal)الباسكال
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Fourth)الرابعالجيللغات.3 Generation Languages)

جدا  كبيرةبصورةالمستوىعاليةباللغاتأيضا  اللغاتهذهتسمى(Very

High Level Languages).

اإلنسانلغةمنجدا  وقريبةوالفهماالستخدامسهلةلغاتإنها,

ةصياغعنيغنيهبسهولةالعملياتمنبكثيرالقيامالمبرمجيستطيع

(Coding)البرنامجأوامرمنعديدةصفحات.
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االستخدامالشائعةالبرمجةلغاتأنواعبعض

لغة البـيسك. 1(BASIC Language) بيسكفيجوال ولغة(Visual Basic.)

 فاي جهي لامبتدئون  ستخدمها ا لام وي مة األغراض وسهلة التع سيطة عا يع لغات ب م

صار  لامية, وهي اخت بايقات الع نىاألعمال, وخاصة فاي التط  Beginners)للمع

All-Purpose Symbolic Instruction Code .)

 هااذه اللغااة واسااتخدامها فااي التعلاايم ظهاارت لهااا عاادة إصاادارات منهااالبساااطة

BASICA, GWBASIC, TURBO BASIC, QUICK BASIC.

 ( البيسك المرئي)أيضا  لغة فيجوال بيسك ظهرتVisual Basic

o البيسكلغة برمجة مرئية وتعتبر لغة مطورة من لغة هي.

o عاليةخاصة إلنتاج برمجيات ذات قدرة هي.

o مع بيئة برنامج نظام ويندوز تتناسبWindows
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++Cسيولغة Cسيلغة . 2

 تجمع لغة سيC البنائيةما بين اللغات(Structured Languages) المستوى العالي ولغة ذات

(.Assembly Language)التجميع

 هذه اللغة بالقوة والمرونة والقدرة على إنتاج برمجيات متعددة وذات كفاءة عاليةتتميز.

 غة ظهرت من ل ثة  سخة حدي غة Cن ية وهي ل ئة مرئ غة برمجة ++ Cذات بي ها ل يز بكون يةتتم مرئ

(Visual) األشياءمع تتعامل(Objects).

(Java Language)لغة الجافا. 3

 ية غات المرئ من الل ها  عرف بأن ستوى وت ية الم غات عال من الل فا  غة الجا بر ل شيئية Visualتعت وال

Objects .

 تشبه لغة الجافا لغةC ++إال أنها تتسم بالسهولة.

لغة الجافا من اللغات العامة األغراض والتي تستخدم إلنتاج برمجيات متنوعة.

 تستخدم لصياغة برامج صغيرة تعرف بجافا أبلتسJava Applets .
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(COBOL Language)الكوبللغة . 4

 صفة غة ب هذه الل ستخدم  سية ت غة ورئي هي ل شركات و نوك وال ثل الب ية م مال التجار سعة فاي األع ا

.االنتشار

 كوبل مشتقة من الاكلامةكلامة(Common Business Oriented Language.)

 سنة بدأ سنة 1959ظهور هذه اللغة  كان آخرها  ها و يادة كفاءت عديالت لز عدة ت لايها  جري ع قد أ و

1974.

(PASCAL Language)لغة الباسكال. 5

سميات نسبة إلاى العالام الفرنسي فاي علام الاحاسوبBlaise Pascal .

 وتستخدم لألغراض العامة وكلغة تعلايمية1973هي لغة حديثة يرجع تاريخها إلى.

علاى الرغم من وضوح بنائها إال أنها أصعب فاي التعلام من لغة البايسك.

ظ يات ن مدارس والكل بة ال تدرس لطل تي  سية ال را لوضوح تعتبر لغة باسكال من لغات البرمجة الرئي

.(Structured Programming)هافيالسمات األساسية لتخطيط البرامج البنائية 
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HTMLلغة . 6

 تستعمل لغةHTML الشبكةلتصميم مواقع ثابتة على(Static sites.)

 هي اختصار منHypertext Mark-up Language

JavaScriptالجافا سكريبت  لغة . 7

 فا غة الجا ستعمل ل غة مع سكريبتت لى HTMLل قع متحركة ع شبكةلتصميم موا  Dynamic)ال

sites.)

LOGO Languageلغة اللوجو8.

هي لغة تطبيقات علمية تتاميز ببساطتها وسهولة تعلامها.

صممت خصيصا  لايستخدمها األطفال فهي تشجع علاى االستخدام الامنطقاي والتركيباي.

تعتامد هذه اللغة علاى استخدام روبوت صغير يسمى بالسلاحفاة(Turtle) من أجل إبراز استعماالتها

.كتعلام األفكار الاحسابية مثل الزوايا والقاياسات
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(Artificial Intelligence Languages)االصطناعيلغات الذكاء . 9

ة هااي لغااات خاصااة بحنتاااج حاساابات ذكيااة تحاااكي اإلنسااان فااي قدراتااه الحركياا

ة التااي والبصاارية والتحلياال واالسااتنتاج واتخاااذ القاارارات بناااء علااى نظاام الخباار

.الحاسباتستغذي بها 

 اللغاتأهم هذه من:

oلغاااة برولاااوج(Prolog):  المنطقياااةعليهاااا اسااام لغاااة البرمجاااة يطلااا

(Programming in Logic.)

oلغااة ليساااب(Lisp) : القااوائميطلاا  عليهاااا اسااام لغااة برمجاااة(List 

Programming Language).
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البرمجياتتطوير

Software)البرمجياتتطويرحياةلدورةاألساسيةالمراحل

development lifecycle, SDLC)

نامجالبرحولوالمتطلباتالمعلوماتلجمعالمرحلةهذهتهدف:التحليل•

إنشاؤهالمراد

المطلوبةمالمهاتنفيذفيالبرنامجسيتبعهاالتياألليةدراسة:التصميم•

اتللمتطلبوفقاالبرنامجلعملالالزمةالتعليماتكتابة:البرمجة•

البرمجةبعدالبرنامجتجربةوفحص:الفحص•

العميلىلدوتشغيلهاعتمادهيتمالفحصانتهاءبعد:التسليمواالعتماد•
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Program)البرامجوتطويرصياغةخطوات Development Steps)

:فيقوم,مامشكلةلحلخطواتبعدة(Programmer)المبرمجيقوم

صياغة) .لحلهاللحاسوبتعليماتصورةفيالمشكلة1

تصميم) .البرنامج2

صياغة) .الحاسوبعلىللتنفيذقابلةتعليماتبشكلالبرنامج3

.النتائجصحةمدىلمعرفةالبرنامجراختبا4)

في) .البرنامجعنمفصال  تقريرا  ةباكت,النهاية5
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(Design the Program)تصميم البرنامج

ودراستهافهمهامتوالتيمنطقيا  والمرتبةالدقيقةوالخطواتالمواصفاتتحديدالبرنامجبتصميميقصد

:منهاطر عدةباستخدامذلكويتماألولىالخطوةفي

خرائط. (Organigram)الهيكليالمخططأو(Flowchart)التدفق1

 تخدمتسعليهاالمتعارفالرموزمنمجموعةوهيالعملياتسيرخرائطأيضا  عليهاويطل

.مامشكلةلحلالالزمةالمنطقيةالخطواتلتوضيح
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Advantages)التدفقخرائطمميزات of Flow Charts)

اإلتصال. 1(Communication)

تحليل. Effective)األفعال2 analysis)

توثي . Proper)صحيح3 documentation)

تشفير. Efficient)كفء(البرنامجكتابة)4 coding)

تصحيح. Proper)األخطاء5 debugging)

كفاءة. Efficient)البرنامجإصالح6 program maintenance)

Disadvantages)التدفقخرائطعيوب of Flow Charts)

أسلوب. Complex)معقدمنط /1 logic)

إجراء. Alterations)تعديالت2 and modifications)

النسخ. 3(Copying)

كثرة. More)التفاصيل4 Details)
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التدفقخرائطعلىاألمثلةبعض

ضاءة اإللمباتإحدىعملعدمحالةفيبهاستقومالتيالخطواتهيمالتبينتدف خريطةارسم:1_مثال

Lamp doesn’t work

Lamp burned 

out?

Lamp Plugged 

in? Plug in lamp

Replace lamp

Call electrician

NO

Yes

Yes

NO

هل اللمبة في الفيشة

هل اللمبة محترقة

اللمبة ال تعمل

اختيار/ قرار 
Decision

خط اتجاه
Flow line

المفسر
Annotation

رمز طرفي
Terminal
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.القسمةناتجوإظهارقسمتهماثمرقمينقراءةعمليةلتبينتدف خريطةارسم:2_مثال

Start

Is number2

= 0?

End

Yes

عملية
Process

Read number2

Read number1

Output the

result

Result =

number1 / number2

إخراج/ إدخال
Input / Output

Print “Division

is impossible” End

NO



Start

Is N = 100? End
Yes

Print Sum
NO

Sum = 0

N = 0

Sum = Sum + N

N = N + 1

New value of sum=

old value of sum + N

؟100هل عدد األرقام التي تم جمعها 

Sumهو المتغير الذي يمثل المجموع

Nهو المتغير الذي يمثل الرقم الطبيعي

نريدأننايعنيوهذا,(صحيح)طبيعيرقم100أولجمعحاصللحسابتدف خريطةارسم:3_مثال

100+99+.............+3+2+1=المجموع:مايلينحسبأن

21



Start

Is A > C ?

End

Yes

Print A

Read A,B,C

NO

Print B Print C

Is A > B ?Is B > C ?
YesYes

NONO

A, B, Cارسم خريطة تدف  إليجاد الرقم األكبر من بين ثالثة أرقام: 4_مثال

22
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الخوارزميات. 2(Algorithm):المشكلةحللخطواتومفسرمبسطوصفهي

:مثل

.الكميةالسلعة,سعراقرأ•

.المبلغاحسب•

.المبلغالكمية,السلعة,سعراطبع•

الشفرة. فتصاإلنجليزيةاللغةتشبهنمطيةلغةهي:(Pseudocode)الشبيهة3

اتخطوتصففهي.كبيرحدإلىالخوارزمياتتشبهوهيالمشكلةحلخطوات

.المشكلةحلفيتستخدمسوفالتيالبرمجةلغةبقواعداالهتمامدونمنطقيا  الحل
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الخوارزميةصفات

خطوات. .مرتبةالخوارزمية1

خطوات. .منتهيةالخوارزمية2

الخطوات. .بسيطةعملياتتنفذ3

يجب. بدايةللخوارزميةتكونأن4

.ونهاية

يجب. .ةواضحوجيدا  معرفةتكونأن5

يجب. .كاملةالحلطريقةتكونأن6

يجب. .فعالةالخوارزميةتكونأن7

يمكن. سلنفمختلفةاتخوارزميايجاد8

.المسألة

ــامجصــياغة   Coding the)البرن

Program)

يار بعد االنتهاء من تصميم البرنامج يتم اخت

إحاادى لغااات البرمجااة المناساابة لصااياغة 

وذلك باالستعانة Codingأوامر البرنامج

.أو غيرهاالتدف بخريطة 

لالمخططيجب ان تعلم أن  كل من  ,يالهيك

يات شبيهةو الخوارزم شفرة ال كال ن ال يم

حيااث يجااب . فهمهااا ماان طاارف الحاسااوب

ة باساتعمال لغاا( ترجمتهااا)اعاادة صاياغتها 

.البرمجةمن لغات 
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Application)التطبيقيةالبرمجيات Softwares):

:نوعينإلىتقسم

قات الخاصة في: برامـج التطبي ي   صا  للتطب صاغ خصي تي ُت برامج ال مجال محدد هي ال

:ويمكن تطبي  هذه البرامج في المجاالت التالية

Accountingالمحاسبة. 1

Marketingالتسوي . 2

Payrollالرواتب. 3

Stock Controlالمخازن. 4

Investmentاالستثمار. 5

Bankingالمعامالت البنكية-6

Librariesالمكتبات. 7
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:الجاهزةالتطبيقيةالبرامج

أوواحداسمتحتاالستخدامالواسعةالجاهزةالتطبيقيةالبرامجمنمجموعةعلىتحويماعادة

.واحدةمظلة

وغيرهاالبياناتوقواعدالحسابيةوالجداولالنصوصمعالجةبرامجالخدمةهذهتشملماوعادة.

المتكاملةالبرامجحزممن:Microsoft office,Word Perfect Office,Lotus

SmartSuite.
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Types)البرمجياتأنواع of Software)

:للمصدرتبعاالبرمجياتأنواع

البرمجيات. Commercial“التجارية1 Software”:

قواعدوشروطعدةالستخدامهاوللمستخدمترخيصهايتمومصدرهامنتشترىالتيالبرمجيات.

البرمجيات. :”Shareware“لفترةالمجازة2

الملكيةبح تحتفظبرمجياتهي

 انتهاءوبعدبهالتجريمعينةلفترةبالمجالتالملحقةالضوئيةاألقراصأواالنترنتعلىمجاناتسو

.استخدامهافاالستمرارأرادإذاثمنهابدفعالمستخدميطالبالفترة

المدةانتهاءبمجردبعدمنهاجزءيتعطلأوالعملعنيتعطلالبرمجياتهذهعضب.

البرمجيات. :”Freeware“المجانية3

 حسينلتالمستخدمينمننصائحومالحظاتإلىيحتاجمبرمجهاألنذلكولالستخداممجاناسو

.البرمجياتهذهمنالجديدةالطبعة

مطلقا  نسخهايجوزالوالملكيةبح يحتفظالبرمجياتمنالنوعهذا.

البرمجيات. Public“العامة4 Domain Software”:

.المستخدمرغبةحسبتعديلهاونسخهاإمكانيةمعمجاناللجميعالمتوفرةالبرمجياتهي
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Interfaces-البرمجياتواجهة

:”Interface“الواجهة

.الحاسوبمعالبرنامجمستخدمبهايتخاطبالتيالطريقةهي

:رئيسياننوعانهناك

األوامربكتابةالتخاطب“Command Line Interface”:

ةالشاشليظهرعلىالمفاتيحلوحةخاللمنكامالاألمرالمستخدميكتب

الحاسوببنظامأكثرلمعرفةتحتاجوبطيئةوديمةق.

دوسنظاممثلMS-DOS.
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الرسوميةالواجهة“Graphical User Interface-GUI”:

بتوجيةةاأليقونأوالمطلوباألمرالمستخدميختارحيثالقوائمواأليقوناتوالصورتستخدم

.األمرلتفعيلعليهاالنقروالفأرة

الحاسوباستخدامبكيفيةكبيرةمعرفةتتطلبالوممتعةوسهله.

مثلWindows XP, Vista, Windows 7.
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Utilities)مساعدةالالبرمجيات program)

أواممهمنهاكليؤدىالتيالمنفصلةالبرامجمنهيالخدمةبرامجأوالمساعدةالبرامج

.معا  ةتطبيقيالوالبرمجياتالماديةالمكوناتعلىللسيطرةتستخدممحددةوظائف

:أمثلة

برامج. File-الملفاتإدارة1 Management Programs

برامج. Antivirus-الفيروساتعلىالقضاء2 Programs

برامج. Disk-األقراصوتنظيفتنظيم3 Management Programs

برامج. File-الملفاتضغط4 Compression Programs

برامج. Backup-االحتياطيةالنسخ5 Programs
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نهاية المحاضرة التاسعة


