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  3  2  1  العربية  األولى  الخوارزميات وحل المشكلة

 

  المفردات  األسبوع 

ليا جة العلبرممبادئ أولية عن البرمجة/تعريف البرنامج/لغات البرمجة/(لغات ا  األول 
High level language ولغات البرمجة الدنياlow level language( -

البرامج التطبيقية -)User programتعريف برنامج المستخدم (

)Application programs(-) برامجيات المنظومةOperating system(  

  :Problem Solvingحل المشكلة    الثاني 

  فهم المشكلة/ تقسيم المشكلة / عملية حل المشاكل  

 ها فيالبيانات والمتغيرات المستخدمة في لغات البرمجة وتعريفأنواع   الثالث
 Stringالحرفية /Constants &variableالبرنامج /الثوابت والمتغيرات

  Numericوالرقمية 

شكال األ-فوائد المخططات االنسيابية-)Flow chartالمخططات االنسيابية (  الرابع و الخامس
- ةيابيية, أنواع المخططات االنسالمستخدمة في رسم المخططات االنسياب

  )Simple flow chartالمخططات االنسيابية البسيطة (

المخططات -)Branched flow chartالمخططات االنسيابية المتفرعة (  السادس والسابع

   Loop flow chart)االنسيابية ذات الحلقات (

ميم تعريف الخوارزمية/ تص/Algorithmsالخوارزميات   الثامن و التاسع

), أنواع الخوارزميات المتسلسلة Algorithm designالخوارزمية(

)Sequential) والشرطية (Conditional) والمتكررة, (Repetition(  

 program developmentمراحل تطور البرنامج(–صفات البرنامج الجيد   العاشر
stages(  

 & Implementationكتابة البرنامج, التنفيذ وإيجاد األخطاء (  الحادي عشر
debugged(  

 األخطاء اإلمالئية و )/Types of errorsأنواع األخطاء البرمجية (  الثاني عشر 

 )/Run time errorsاألخطاء التنفيذية ( )/Syntax errorsالقواعدية (

  )Semantic errorsاألخطاء المعنوية (

 Documentation,التوثيق والصيانة Testingاالختبار   الثالث عشر
&maintenance 

  )Top-down designالتصميم من األعلى إلى األدنى (  الرابع عشر



 Bottom-up designالتصميم من األدنى إلى األعلى   الخامس عشر

 ةلمهيكلامجة مقدمة ألسلوب البرمجة المهيكلة  /التراكيب المستخدمة في البر  السادس عشر 

   IF-THEN -elseكيب االختيارتر  / Sequenceتراكيب السلسلة   السابع عشر 

 Do-Whileتركيب التكرار  الثامن عشر

 Repeat  Until  &For - Nextحلقات التكرار   التاسع عشر

  Subprogramsالبرامج الفرعية   العشرون

 Subprogramsالبرامج الفرعية   الحادي والعشرون

تيب ملية الفرز /التر) /فوائد عSortالفرز(/تعمليات معالجة البيانا  الثاني والعشرون

  )Internal sortالترتيب الداخلي( External sort)/الخارجي(

 Selectionأوال/طريقة االختيار(Sorting algorithmsخوارزميات الفرز  الثالث والعشرون
method(  

  )Bubble sortثانيا/فرز الفقاعة(  الرابع والعشرون

) البحث Sequential searchسلسل (خوارزميات البحث / البحث المت  الخامس والعشرون

  )Binary searchالثنائي(

تعريف /Algorithms File processingخوارزميات معالجة الملفات  السادس والعشرون

الملفات  أنواع الملفات أوال/ -)Fieldالحقل (-)Recordالقيد(- )Filesالملف(

 Random filesثانيا /الملفات العشوائية /Sequential filesالتسلسلية 

ها أهم الصفات التي تمتاز ب-Modularizationتصميم الوحدات البرمجية   السابع والعشرون 
  الوحدات/مكونات الوحدات البرمجية

األسلوب المتبع في بناء هرمية الوحدات (أوال /طريقة المجرى   الثامن والعشرون 
  الطبقات)–الرئيسي/والمسار الفرعي ثانيا / طريقة هرمية 

 سلوبأسس تقسيم البرنامج إلى وحدات /الفوائد الناجمة عن استخدام أ  والعشرون  التاسع
  تصميم الوحدات /حجم الوحدة البرمجية

 Object – oriented( نية الموجهةئمدخل إلى أسلوب البرمجة الكا  التاسع والعشرون 
programmingفوائد استخدام هذا األسلوب في البرمجة الحديثة/(  

الصنف  فاهيم وأساسيات في أسلوب البرمجة الكائنية الموجهة تعاريف /م  الثالثون 
)Class) الكائن/(Object) الوراثة/(inheritance(  

   


