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تصميم برامج الحاسب اإللكتروني
التعريف بالمشكلة،–

كتابة الخوارزمي،–

ترجمة الخوارزمي إلى لغة اإلعالم –

اآللي،

تنفيذ اآللة للبرنامج الذي تم –

.إعداده



التعريف بالمشكلة . 1

ما الذي نريده؟ 

ماهي النتائج النهائية المراد الحصول عليها؟ 

كيف نحصل عليها؟ 

وما هي الموارد الضرورية للحصول على النتائج المطلوبة؟  



كتابة الخوارزمي. 2

Algorithme Bouillir l’eau

Debut 

Allumer le feu 

Poser la casserole pleine 

Laisser chauffer 

Tantque (l’eau ne bout pas) faire

Laisser chauffer  

Fin tant que  

Eteindre le feu 

Fin 

Organigramme informatique Algorithme informatique 

الخوارزمية هي الحل للمشكلة المطروحة وهي 

ليست الوحيدة حيث بإمكاننا إيجاد عدة طرق 

.للوصول إلى نفس الهدف

التمثيل الخطي 

للخواروميات
التمثيل البياني 

للخوارزميات 



مميزات الخوارزمية الجيدة

سرعة المعالجة وذلك باختصار 

الحل في عدد قليل من التعليمات  

من %30إلى %10تشكل الصيانة  

تكلفة تطبيقات اإلعالم األلي

االهتمام بطريقة عرض 

وكتابة الخوارزميات 

التعليق على 

محتواها



ترجمة الخوارزمية إلى لغة اإلعالم اآللي. 3

تترجم الخوارزمية  إلى إحدى لغات البرمجة الكثيرة

هناك لغات قريبة من لغة األلة أي النظام الثنائي 

هناك لغات قريبة من لغة اإلنسان

للغات البرمجة نظام كتابة دقيق ال يمكن تجاوزه



إلى لغة اإلعالم اآلليةترجمة الخوارزمي. 3



ياإلعالم اآللات لغتصنيف 



مستويات لغات البرمجة 



تنفيذ اآللة للبرنامج الذي تم إعداده. 4
المترجمأوInterpréteurالمفسريقوم

Compilateurالتعليماتكلبتحويل

تعليماتإلىالمصدرلبرنامجوالملفات

المحصلالبرنامج.اآللةبلغةمكتوبة

الذاكرةفييحملProgramme.exeعليه

.تنفيذهأردناكلماالمركزية



الهيكل العام للخوارزمية



المتغيرات 

:يعرف كل متغير بثالث خصائص

القيمة النوع االسم أو المعرف 

نلجأ في برامج اإلعالم اآللي إلى استعمال 

.المتغيرات لتخزين قيم المعطيات



التعليمات  

التعيين، )التعليمات األساسية •

(القراءة، والكتابة
التعيين•

أمثلة

Toto ← 24

.Totoللمتغير 24تعطي القيمة 

Tutu ← Toto

  Totoهي اآلن نفسها قيمة  Tutuهذا يعني أن قيمة

(24).

ال تغير تعليمة التعيين إال الطرف الموجود على 

.الجهة اليسرى من السهم



التعليمات األساسية   
أمثلة

Tutu ← Toto + 4

.Toto+4  (28)أصبحت اآلن  Tutuهذا يعني أن قيمة 

Tutu ← Tutu + 1

.29أصبحت اآلن  Tutuهذا يعني أن قيمة 
:1المثال 

Algorithme : Affectation 1

Variable A Numérique

Début

A ← 34

A ← 12

Fin

A 12تأخذ القيمة.



التعليمات األساسية   
:2المثال 

Algorithme : Affectation 2

Variable Riri, Fifi Chaîne de caractères

Début

Riri ← "Loulou"

Fifi ← "Riri"

Fin

Ririتأخذ القيمةLoulou.
Fifi تأخذ القيمةRiri.

:3المثال 
Algorithme : Affectation 3

Variable A Numérique

Début

A ← 12^2

Fin

A 144تأخذ القيمة.



التعليمات األساسية   
Lireدخول المعطيات : قراءةال

Lire Nom de la variable

.الالمحصلة من وحدات اإلدختقوم هذه التعليمة بتزويد المتغير بالمعطيات 

 Écrireخروج النتائج: الكتابة

.الثانويةالذاكرةالطابعة،الشاشة،:اإلخراجوحداتعلىبالكتابةتعليمةهذهتقوم
:التاليةاألشكالوتأخذ.إلخ

Écrire Nom de la variable

Écrire Expression

Écrire Valeur

:مثال

Écrire Toto

Écrire "Entrez votre nom : "

Lire NomFamille



تعليمات المراقبة    
د هذه ونج. تتطلب بعض المواقف في الخوارزمية أخذ القرار بداللة شروط محددة

.الحالة في الشرطية أو التكرار

(االختبار)الشرطية 
:يوجد شكلين للشرطية وهما



الشرطية المتداخلة 
إذا تعددت البدائل نلجأ في هذه الحالة إلى 

الشرطية المتداخلة التي تسمح لنا باستعمال 

.شرطية مركبة من عدة شرطيات

:مثال خوارزمية تعطي حالة الماء إن كانت على شكل سائل، غاز، أو صلبة



الشرطية المتداخلة 



تعليمات المراقبة    
Répétitiveالمتكررة 

مكننايأشكالثالثةوتأخذ.معينشرطتحتتعليماتعدةأوواحدةبتكرارتقوم
:فئتينإلىتقسيمهم

عدد التكرار معروف -
Pour – FinPour

عدد التكرار غير معروف -
Tantque – FinTanque

Répéter-Jusqu'à



Répétitiveالمتكررة 
1المثال

.10إلى 0أعرض على الشاشة األعداد من 

Algorithme Boucle Pour

Variable I entier

Début

Pour I←0,10  Pas=1 Faire

Écrire I

FinPour

Fin
2المثال

. أعداد صحيحة10أعرض على الشاشة المجموع والمتوسط لـ 



Répétitiveالمتكررة 

Algorithme Boucle Tantque

Variable

E  : entier // Nombre saisi au clavier

S  : entier // Somme des 10 nombres

M : réel // Moyenne des 10 nombres

I   : entier // Compteur

Début

// Saisi des données et calcul

I ← 1

S← 0

Tantque i<=10   faire

Ecrire ''Saisir le nombre''

Lire E

S←S+E

I ←I+1

FinTantque

M←S/(I-1)

// Affichage des résultats

Ecrire ''La somme est '', S

Ecrire ''La moyenne est '', M

Fin



النهاية


