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 :algorithmsالخوارزميات 

ىي رلموعة متتالية من العمليات ادلعرفة واحملدودة، تصف بدقة طريقة حل ادلسألة واحلصول على نتيجة 
 صحيحة. 

 أنواع الخوارزميات:
 .حسابية وغري حسابية إىل عام   بشكل   اخلوارزميات تقسيم ميكن

 
 :الحسابية غير الخوارزميات

 مبعاجلة تقوم اليت تلك منها ونذكر استخداماً، اخلوارزميات أكثر ىي احلسابية غري اخلوارزميات كانت رمبا
 نواحي مجيع يف راالقر  اختاذ يف وادلساعدة البيانات، قواعد وادارة واستعادهتا ادلعلومات وختزين النصوص،

 .احلسابية غري اخلوارزميات على مثال ىي ما لنص اإلمالئي بالتدقيق تقوم اليت فاخلوارزمية .احلياة
 

 : الحسابية الخوارزميات
 تقدمي الرياضيني لدى شاع وقد .الرياضية ادلقادير مع تتعامل اليت تلك على احلسابية اخلوارزميات اسم أطلق

 .النوع هبذا الكثريين عند اخلوارزمية مفهوم ارتبط حىت اخلوارزميات ىذه على األمثلة

 نريد حساب ادلقدار :الرياضية ادلقادير مع تتعامل اليت احلسابية اخلوارزميات على مثالً 

 

 xوحيدة لـ  قيمة أجل من للعالقة احملققة x.اخلوارزمية  صياغة كيفية التالية اخلطوات تبني
 .البداية-1
  x.قيمة  على احلصول-2
 A = 2x + 3  :البسط قيمة حساب-3
 B = 3x - 4 :ادلقام  قيمة حساب-4
  Y = A / Bادلقدار  قيمة حساب-5

 .النهاية 6-
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 الخوارزمية كتابة طرق -
 الطرق وأىم .الفهم وسهولة التعبري دقة حيث من بينها فيما تتفاوت عديدة بطرق اخلوارزمية صياغة ميكن

 :ىي اخلوارزميات لكتابة ادلستخدمة
 اإلنكليزية اللغة أو العربية كاللغة ادلتداولة اللغة أي الطبيعية، باللغة صياغتها 
 التدفقي ادلخطط بواسطة بيانِيَّة بطريقة صياغتها. 
 خاصة رمزية لغة باستخدام صياغتها. 

 مثل األوىل، إنشائها مرحلة أثناء اخلوارزمية لكتابة طريقة من أكثر من مزيج استخدام على العادة جرت وقد
 والرموز األشكال ضمن الرمزية أو الطبيعية باللغة اخلطوات عن والتعبري التدفقية ادلخططات استخدام

 ادلخططات. هبذه اخلاصة الصطالحية
 

 البيانية الطريقة
 ىندسية أشكال باستخدام اخلوارزمية تنفيذ خطوات توضيح على اخلوارزميات لصياغة البيانية الطريقة تعتمد
 ادلخططات وتعترب .منطقية أو رياضية بتعابري أو الطبيعية باللغة عبارات إىل إضافة بينها، تصل وأسهم خاصة

رزميات، ألن العتماد على اللغة ادلتداولة قليل اخلوا توصيف يف واستخداماً  انتشاراً  األكثر )النسيابية( التدفقية
 الوضوح.
 )االنسيابي( التدفقي المخطط

 اصطالحية رموز بني الربط خالل من اخلوارزمية تنفيذ وترابط خطوات جريان طريقة التدفقية ادلخططات تبني
 خالل من وميكننا .والنتائج للمعطيات والخراج وادلعاجلة واإلدخال والنهاية البداية إىل تشري عمليات تتايل دتثل
 أىم التايل اجلدول ويبني .ووظيفها ومواقعها احلل خطوات كافة بني ادلنطقية العالقة حتديد ادلخططات ىذه
 :الصطالحية الرموز ىذه
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 يرمز إىل بداية أو هناية اخلوازرمية، وىو عبارة عن شكل بيضوي. النهايات:
 يرمز لو بشكل متوازي الضالع، ويكتب بداخلو نوعو إما دخل أو خرج.: I/Oالدخل والخرج 

بداخلو عملية واحدة أو عدة عمليات يرسم على شكل مستطيل، وميكن أن يسجل : Processالعمليات 
 ولو دخل واحد وسلرج واحد.

يرسم على شكل معني ويستخدم لتمييز مكان تفرع اخلوارزمية وفقًا لشروط ما، : decisionاالختيار 
 ويستخدم لختاذ القرار باي عملية مطلوبة.

 دوقي.يرمز ذلا بشكل دائرة، وتشري إىل اتصال قسمني من ادلخطط الصن حلقة الوصل:
 تستخدم ضمن الربنامج للدللة على اجتاه تدفق ادلعلومات ضمن الربنامج. أسهم االتجاه:

 
 أشكال المخططات الصندوقية:

 :التسلسلي التدفقي المخطط

 سياق تغيري إىل احلاجة دون النتيجة إىل تؤدي اليت للخطوات زلدد   تتال   حّلها يقتضي اليت ادلسائل يف يستخدم
من  تكرار ألية أو جتاىل أو شروط دون النهاية، إىل الوصول حىت وادلعلومة ادلعدودة اخلطوات ىذه تنفذ التنفيذ،

 ادلوجودة. اخلطوات
 A,Bأضالعو  أطوال مستطيل وزليط مساحة حساب خوارزمية التدفقية ادلخططات باستخدام اكتب
 واليت التتابعي التدفقي بادلخطط شلثلةً  للحل استخدامها ميكن اليت اخلوارزمية خطوات الشكل يوضح :احلل
 :يلي كما الطبيعية اللغة باستخدام كتابتها ميكن

 

 .البداية- 1
 

 .ادلستطيل وعرض طول أدخل 2-
 

 :احسب 3-
 العرض×ادلساحة= الطول

 2×احمليط=)الطول+العرض(
 

 .واحمليط ادلساحة قيمة )اخلرج( اطبع 4-

 )النهاية( توقف 5-
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 :التفرعي التدفقي المخطط

 حتقق يفرض حيث تنفيذىا، ادلطلوب للخطوات ادلناسب التتايل حتدد لشروط ختضع اليت ادلسائل يف يستخدم
 الرياضي التعبري خوارزمية اكتبمثال:    (case)طرق عدة أو (if)طريقني بني الختيار عدم حتقيقو أو الشرط

 .ادلعدومة ادلقام قيمة العتبار بعني األخذ مع xللمتحول  قيمة أجل من

 
 

 .البداية-1
 
  x.قيمة  ادخل -2
 
 A = 2x + 3  :البسط قيمة حساب-3
 
  B = 3x ادلقام  قيمة حساب-4
 
 8اذىب إىل  B=0اذا كانت قيمة  -5
 
  Y = A / Bادلقدار  قيمة حساب-6
 
 9واذىب إىل  Yاطبع قيمة -7
 
 اطبع ل يوجد حل-8
 
  توقف -9

 :الحلقي التدفقي المخطط

 ادلخطط( مراحل عدة أو )البسيط احللقي ادلخطط( واحدة مرحلة تكرار حلها يتضمن اليت ادلسائل يف يستخدم
 ( لكي ل تتكرر كتابة الوامر يف الربنامج،loopمرة،)تشكل ما يسمى بالدورة  من أكثر )ادلركب احللقي
بزيادة او  ادلرتبطة صناديق الختيار خالل من تكرارىا يتوجب ادلرات اليت عدد يقرر الذي الشرط حيدَّد حيث

 الختيار صندوق يف احملدد الشرط حتقيق إىل يسعى متحول نقصان
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 نحتاج عند تشكيل الدوران إلى العناصر التالية:
 العداد 
  القيمة األولية للعدادI=1 

  القيمة النهائية للعدادI=N 
  قيمة الزيادة يف العداد عند هناية كل دورة 

 خطوات عمل الدوران:
 اعط قيمة أولية للعداد .1
 ادتم الجراءات ادلطلوب اعادهتا .2
انتقل إىل اخلطوة التالية يف  Nاختاذ القرار: اذا كانت قيمة العداد قد وصلت إىل القيمة النهائية  .3

 .4الربنامج وال فاذىب إىل اخلطوة 
 زد العداد مبقدار الزيادة .4
 2عد إىل  .5

 دائماً اذا لم نعِط قيمة أخرى بخالف ذلك. 1تعتبر قيمة الزيادة 
 ادلقرارت معدل طالب وحساب لكل مقرارت ثالثة عالمات بإدخال ونرغب طالب عشرة لدينا مثال: ليكن

 .ادلعدل مع العالمات وطباعة الثالث،
 البداية -1

 
 A,B,Cادخل  -2

 
 

 averageاحسب ادلعدل  -3
Ave=(A+B+C)/3 

 
 A,B,C,aveاطبع  -4

 
 عشر مرات 4+3+2كرر  -5

 
 توقف -6
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 تمرين:
 اكتب باستخدام الطريقة البيانية خوارزمية تبني سري العمليات وتوجد قيمة التابع ادلعرف كما يلي:

 ( )  {
             
           

} 
 ابدأ -1
  ادخل قيمة  -2
 اذىب إىل اخلطوة الرابعة وال اذىب إىل اخلطوة اخلامسة. 0أكرب أو تساوي    اذا كانت  -3
( ) احسب قيمة التابع  -4  6مث اذىب إىل    
( ) احسب قيمة التابع  -5     
 ( ) اطبع قيمة  -6
 توقف -7

 
 

 تمرين:
 خوارزمية باستخدام ادلخططات الصندوقية، تبني سري العمليات لشارات ادلرور الضوئية.اكتب 
 ابدأ -1
، اذا كان اللون أصفر، اذىب اىل 3، اذا كان اللون أخضر اذىب إىل اخلطوة caseاحلالة ىنا  -2

 .5، واذا كان اللون أمحر اذىب إىل اخلطوة  4اخلطوة 



 احلاسوب واستخداماتو الصحية اخلوارزميات

 

 9زلاضرة 

 توقف -5 انتظار -4 اذىب -3
 تكرار العملية -6
 توقف الربنامج. -7

 
 مثال:

 ارسم ادلخطط الصندوقي الالزم حلساب اجملموع التايل

  ∑  

 

   

 

 


