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 : الذكاء االصطناعً وتطبٌماتهالفصل األول

 الممدمة    

 

 أوالً: مفهوم الذكاء االصطناعً 

 ( ما الممصود بالذكاء االصطناعً ؟1 

 م من علوم الحاسوب ٌختص بتصمٌم و تمثٌل وبرمجة نماذج حاسوبٌة فً مجاالت الحٌاة المختلفة,لهو ع       

 ود أفعاله لً موالف معٌنة.تحاكً فً عملها طرٌمة تفكٌر اإلنسان ورد

 ( ما أسس بناء لوانٌن الذكاء االصطناعً؟2

 مبنٌة على محاولة دراسة خصائص الذكاء اإلنسانً ومحاكاة بعض عناصره.

 ( ما هدف أبحاث الذكاء االصطناعً ؟3

 محاوالت الكتشاف مظاهر الذكاء اإلنسانً التً ٌمكن محاكاتها آلٌاً وو صفها.

 ٌموم علٌها الذكاء االصطناعً ؟التً منهجٌات ال( اذكر 4

 التفكٌر كاإلنسان  -1         

 التصرف كاإلنسان. -2         

 التفكٌر منطمٌاً. -3         

         4 -  ً  التصرف منطمٌا

 الرأ الفمرة التالٌة ثم أجب عما ٌلٌها:
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 اذكر اسم اختبار مخصص للذكاء االصطناعً. -أ

 

 تبار تورنغ وفً أي عام تم ذلن.من هو مصمم اخ -ب

 

 وضح اختبار تورنغ للذكاء الصطناعً. -ج

 

 وفً أي عام تم ذلن. اذكر البرنامج الذي اجتاز بنجاح اختبار تورنغ للذكاء االصطناعً -د

 

 ما الممصود ببرنامج ٌوجن غوستمان. -هـ

 

 ( اذكر أهداف برنامج الذكاء االصطناعً؟5

 

 اصة بالذكاء االصطناعً.اذكر لغات البرمجة الخ( 6

 , لغة معاجة اللوائح.Lispلغة البرمجة  -1     

 , لغة البرمجة بالمنطك.Prologلغة البرمجة  -2     

 .برامج الذكاء االصطناعً مٌزات( اذكر 7

 تمثٌل المعرفة -1     

 التمثٌل الرمزي -2    

 المدرة على التعلم أو تعلم اآللة. -3    

 التخطٌط. -4    

 التعامل مع البٌانات غٌر المكتملة أو غٌر المؤكدة.  -5    

 ؟بتمثٌل المعرفة( ما الممصود 8

 إلى ما هو موجود فً الذاكرة, و ٌتطلب بناء برامج الذكاء االصطناعً  وتخزٌنها ترمٌزهاو  تنظٌمهاٌعنً      

 ة و النتائج.كمٌات هائلة من المعرف الخاصة بمجال معٌن, والربط بٌن المعارف المتوافر
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 ؟بالتمثٌل الرمزيما الممصود ( 9

تتعامل برامج الذكاء االصطناعً مع البٌانات الرمزٌة)األرلام والرموز والحروف(, التً تعبر عن     
 المعلومات, بدال من البٌانات الرلمٌة)الممثلة بالنظام الثنائً(,  عن طرٌك عملٌات الممارنة المنطمٌة والتحلٌل.

 ؟فً برامج الذكاء االصطناعً خطٌطالت( وضح 11

الخطة اذا  تغٌٌر, و المدرة على تحمٌمهاأهداف و العمل على  وضعلدرة برنامج الذكاء االصطناعً على    
 إلى ذلن. الحاجةالتضت 

 ( وضح كٌف ٌتم التعامل مع البٌانات غٌر المكتملة أو غٌر المؤكدة فً الذكاء االصطناعً؟11

الذكاء االصطناعً على اعطاء حلول ممبولة, حتى لو كانت المعلومات لدٌها غٌر مكتملة  ٌعنً لدرة برامج      
 .  أو غٌر مؤكدة

 

 ( عدد تطبٌمات ) مجاالت ( الذكاء االصطناعً.12 

 الروبوت الذكً. -أ

 األنظمة الخبٌرة. -ب

 الشبكات العصبٌة. -ج

 معالجة اللغات الطبٌعٌة. -د

 األنظمة البصرٌة. -هـ 

 مة تمٌٌز األصوات.أنظ -و

 أنظمة تمٌٌز خط الٌد. -ز

 أنظمة األلعاب. -ح

  ثانٌاً: علم الروبوت  

  ؟علم الروبوت ( ما الممصود ب1

 وتعنً العمل اإلجباري ) السخرة (. (Robota)مشتمة من الكلمة التشٌكٌة روبوتا  كلمة روبوت

طة برامج حاسوبٌة خاصة من لبل اإلنسان تبرمج بواسمٌكانٌكٌة(  -: ٌعرف على أنه آلة ) الكتروالروبوت -
 للمٌام بالعدٌد من األعمال الخطرة و الشالة و الدلٌمة. 

 تارٌخ نشأة علم الروبوت . مراحلح ( اشر2

 وذلن من خالل تصمٌم آالت ذاتٌة الحركة. لبل المٌالدظهرت الفكرة  -أ    

مهندس مٌكانٌن ومخترع( صاحب كتاب معرفة  للمٌالد لام العالم المسلم الجزري) 13و12المرنٌن فً  -ب    
 الحٌل الهندسٌة, حٌث لام بتصمٌم ساعات مائٌة و آالت أخرى.

 بون والمناشف آلٌاً لمستخدمٌها (االص) من مخترعاته: آلة غسل الٌدٌن تمدم            
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 السهام أو الطالء تسمى  تم ابتكار دمى آلٌة فً الٌابان لادرة على تمدٌم الشاي أو اطالق 19المرن فً  -ج   

 ألعاب كاراكوري.         

المرن العشرون ظهر مصطلح الذكاء االصطناعً وصمم أول نظام خبٌر لحل  خمسٌنات و ستٌنٌاتفً  -د    
 مشكالت رٌاضٌة صعبة, كما صمم أول روبوت فً الصناعة.

ان اآللً, استخدم فً أبحاث الفضاء ظهر الروبوت الذي ٌشبه اإلنسان وسمً اإلنس  2111العام منذ  -هـ     
 من لبل وكالة ناسا.

 

 آلة الروبوت. صفات( وضح 3

 : وٌمثل المدخالت كاستشعار الحرارة أو الضوء أو األجسام المحٌطة.االستشعار -أ   

: كأن ٌخطط الروبوت للتوجه إلى هدف معٌن, أو ٌغٌر اتجاه حركته أو ٌدور بشكل التخطٌط و المعالجة -ب  
 أو أي فعل آخر مخزن برمج للمٌام به. معٌن

 و تمثل ردة الفعل على ما تم أخذه كمدخالت.: االستجابة وردة الفعل -ج 

 

   مالحظة :

 

 الروبوت ؟  مكونات( عدد 4

 . ذراع مٌكانٌكٌة .1     

 . المستجٌب النهائً.2     

 . المتحكم.3     

 . المشغل المٌكانٌكً.4     

 . الحساسات.5     
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 بعض الحساسات ووظٌفة كل منها                                  

 

, و تحتوي على مفاصل صناعٌةلتسهٌل حركتها عند تنفٌذ األوامر ذراع اإلنسانتشبه فً شكلها  ذراع مٌكانٌكٌة .1
 الصادرة إلٌها, حسب الغرض الذي صمم الروبوت من أجله.

الذي ٌنفذ المهمة التً ٌصدرها الروبوت, وٌعتمد فً تصمٌمه هائً من الروبوت الجزء النهو ذلن  المستجٌب النهائً .2
,ولد تكون فً مطرلةأو  بخاخاً , أو ٌداً على طبٌعة تلن المهمة, فمد تكون لطعة المستجٌب 

 .أداة لخٌاطة الجروحالروبوتات الطبٌة 

ثم ٌعالجها عن طرٌك التعلٌمات البرمجٌة , ٌستمبل البٌانات من البٌئة المحٌطة,  دماغ الروبوتوهو  المتحكم .3
 المخزنة داخله, وٌعطً األومر الالزمة لالستجابة لها.

, وهو الجزء المسؤول عن حركته حٌث ٌحول أوامر المتحكم إلى حركة وهو) عضالت( الروبوت المشغل المٌكانٌكً .4
 فٌزٌائٌة.

فً اإلنسان تماماً, و تعد صلة الوصل  س الخمسةالحواتشبه وظٌفة الحساسات فً الروبوت وظٌفة  الحساسات .5
 بٌن الروبوت و البٌئة المحٌطة.

جمع البٌانات من البٌئة المحٌطة, ومعالجتها لٌتم االستجابة لها من لبل  وظٌفتهاحٌث تكون 
 الروبوت بفعل معٌن.
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 ( أصناف الروبوت:5

  ً تمدمهالخدمات الت. االستخدام وا1: حسبتصنٌف الروبوت:  أساس -   

 .  مجال حركتها وإمكانٌة تجوالها ضمن مساحة معٌنة.2                                           

 :االستخدام والخدمات التً تمدمهاحسب  اتأنواع الروبوت -

   . الروبوت التعلٌم3ً       . الروبوت الطب2ً     . الروبوت الصناع1ً

 وت فً المجال األمنً.. الروب5   . الروبوت فً الفضاء4

 ضمن مساحة معٌنة: مجال حركتها  وإمكانٌة تجوالهاحسب  اتأنواع الروبوت -

 . الروبوت الثابت.1  

 . الروبوت الجوال.2  

 وضح وظٌفة كل من الروبوتات التالٌة, مع ذكر مثال على كل منها: -

 االستخدام و األمثلة الروبوت  الرلم

 الروبوت الصناعً   -1

 

 الروبوت الطبً  -2

 

 صممت روبوتات لتحفٌز الطلبة وجذب انتباههم الى التعلٌم و بأشكال مختلفة. الروبوت التعلٌمً -3

 مثل : روبوت على هٌئة إنسان معلم  

 استخدم فً المركبات الفضائٌة, وفً دراسة سطح المرٌخ الروبوت فً الفضاء -4

 ٌستخدم فً : لروبوت فً المجال األمنً ا -5

 مكافحة الحرائك. .1

 . ابطال مفعول األلغام والمنابل2

 .نمل المواد السامة والمشعة.3

 مثل: روبوت مكافحة الحرائك.    
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 كل من الروبوتات التالٌة, مع ذكر مثال على كل منها: وظٌفةوضح  -

 

 اعة.استخدام الروبوت فً مجال الصن فوائد( وضح 6 
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 استخدام الروبوت فً مجال الصناعة. محددات( وضح 7

 

 علل / ٌستخدم الروبوت الصناعً فً عملٌات الطالء. -

 لتملٌل تعرض العمال لمادة الدهان التً تؤثر على صحتهم.       

 علل / ٌستخدم الروبوت الصناعً فً عملٌات الصب وسكب المعادن.-

 التعرض لدرجة حرارة عالٌة جداً ال ٌستطٌع اإلنسان تحملها. ألنها تتطلب      

    ثالثاً: النظم الخبٌرة:   

 

 ؟بالنظام الخبٌر( ما الممصود 1

المعرفةفً مجال معٌن لحل المشكالت التً تحتاج إلى  لاعدهو برنامج حاسوبً ذكً, ٌستخدم مجموعة من     
 خبرة بشرٌة.

 ن البرنامج العادي.النظام الخبٌر ع ٌمتاز( بماذا 2

 الخبرات الجدٌدة. بمدرته على التعلم واكتساب

 ؟عرفةمبال( وضح الممصود 3

هً حصٌلة المعلومات و الخبرة البشرٌة التً تجمع فً عمول األفراد من خالل الخبرة, وهً نتاج استخدام     
 المعلومات  التً تنتج من معالجة البٌانات ودمجها مع الخبرات.
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 هوم النظم الخبٌر أول مرة من لبل العالم ادوارد فٌغنبوم. وضح وجهة نظر العالم ادوارد فً ذلن.( ظهر مف4

رأى أن العالم ٌنتمل من معالجة البٌانات الى معالجة المعرفة واستخدامها فً حل المشكالت باالعتماد على     
 محاكاة الشخص الخبٌر .

 

 وضح ذلن بمثال ؟ , مجالمن ( هل ٌمكن استخدام النظم الخبٌرة فً اكثر 5

 مثال: نظام خبٌر تشخٌص امراض الدم ال ٌستخدم لتشخٌص أمراض اخرى.ال ,   

 

 نظام خبٌر لتشخٌص امراض الدم ال ٌستخدم لتشخٌص امراض أخرى. -( علل6

حل ألن النظم الخبٌرة مرتبطة بمجال معٌن, فاذا صممت لحل مشكلة معٌنة  ال ٌمكن تطبٌمها او تغٌٌرها ل   
 مشكلة أخرى.

 أمثلة على النظم الخبٌرة                                               

 

 التً تحتاج إلى النظم الخبٌرة .)الفئات(   أنواع المشكالت( عدد 7

 التنبؤ -5التفسٌر       -4التخطٌط        -3التصمٌم           -2التشخٌص       -ا          
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 .الفئةعلى كل فئة من الفئات التً أثبتت النظم الخبٌرة لدرتها فٌها أكثر من غٌرها, مع ذكر  مثاالً ( أعط 8

 المثال الفئة الرلم

 مثل تشخٌص أعطال المعدات لنوع معٌن من اآلالت, التشخٌص الطبً ألمراض اإلنسان التشخٌص 1

 الحاسوب و الدارات الكهربائٌةمثل اعطاء نصائح عند تصمٌم مكونات أنظمة  التصمٌم 2

 حالت الجوٌة.رر المثل التخطٌط لمسا التخطٌط 3

 مثل تفسٌر بٌانات الصور اإلشعاعٌة. التفسٌر 4

 مثل التنبؤ بالطمس أو أسعار األسهم. التنبؤ  5

 

 للنظم الخبٌرة ؟ الرئٌسة المكونات( عدد 9

 . واجهة االستخدام4. ذاكرة العمل     3. محرن االستدالل    2. لاعدة المعرفة      1     

 

 بٌن المستخدم والنظام الخبٌر ؟( كٌف ٌتم التفاعل 11

 طرح االستفسارات او االستعالم عن موضوع ما بمجال معٌن . -أ  

 ٌموم النظام الخبٌر بالرد عن طرٌك اعطاء النصٌحة أو الحل الممترح للمستخدم. -ب  

تحتوي على مجموعة من الحمائك و المبادئ و الخبرات بمجال معرفة معٌن, و تستخدم لاعدة بٌانات  لاعدة المعرفة .1
 من لبل الخبراء لحل المشكالت

برنامج حاسوبً ٌموم بالبحث فً لاعدة المعرفة لحل مسألة ما, عن طرٌك آلٌة استنتاج تحاكً آ لٌة  محرن االستدالل .2
 الحل, و اختٌار النصٌحة المناسبة.عمل الخبٌر عند االستشارة فً مسألة ما إلٌجاد 

جزء من الذاكرة, مخصص لتخزٌن المشكلة المدخلة بوساطة مستخدم النظام, و المطلوب اٌجاد حل  ذاكرة العمل  .3
 لها.

واجهة  .4
 المستخدم

وسٌلة تفاعل بٌن المستخدم و النظام الخبٌر, حٌث تسمح بإدخال المشكلة و المعلومات إلى النظام 
 إظهار النتٌجة.الخبٌر و
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 ؟ لاعدة المعرفةو  لاعدة البٌانات( ما الفرق بٌن 11

لاعدة البٌانات تتكون من مجموعة من البٌانات و المعلومات المترابطة فٌما بٌنها, بٌنما لاعدة المعرفة تبنى       
, حٌث ٌمكن بالمرونةعرفة باالعتماد على الخبرة البشرٌة, باإلضافة الى المعلومات و البٌانات,  وتتمٌز لاعدة الم

 اإلضافة عٌها أو الحذف منها أو التعدٌل علٌها من دون التأثٌر فً المكونات األخرى للنظام الخبٌر.

 ( كٌف ٌتم إدخال المعلومات الى واجهة المستخدم ؟12

 من خالل االختٌار من مجموعة من الخٌارات المصاغة على شكل أسئلة وإجابات.

لمعلومات الى واجهة المستخدم من خالل االختٌار من مجموعة من الخٌارات المصاغة ٌتم إدخال ا -( علل13
 على شكل أسئلة وإجابات.

 لتزوٌد النظام بمعلومات عن مولف محدد .    

 ( ما هً متطلبات تصمٌم واجهة المستخدم للنظام الخبٌر؟14

 لل أو التعب من عملٌة ادخال المعلومات و االجاباتعدم الم -2سهولة االستخدام  -1االهتمام باحتٌاجات المستخدم مثل: 

 

 ( ماهً األمور التً ٌمكن مالحظتها فً برنامج النظام الخبٌر السابك؟15

 

 . وجود خٌار ال أعرف , وٌدل على لدرة النظام على التعامل مع اإلجابات الغامضة.1     

 خدم إدخال درجة التأكد من إجابته.. إمكانٌة استخدام معطٌات غٌر كاملة, حٌث ٌمكن للمست2     

 هذا السؤال للمستخدم. النظام. إمكانٌة تفسٌر سبب طرح 3     
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 ( ما الذي ٌمثله و ٌوضحه الشكل اآلتً:16

 

 . ٌوضح الحلول و التوصٌات التً ٌمدمها النظام الخبٌر لتشخٌص أعطال السٌارة.1

 . ٌوضح درجة التأكد من اإلجابة.2

 سٌر االحتماالت الممكنة جمٌعها لحل هذه المشكلة.. امكانٌة تف3
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 * مزاٌا النظم الخبٌرة و محدداتها:

 ( عدد مٌزات )فوائد( النظم الخبٌرة.16 

 

 

 ( عدد محددات النظم الخبٌرة .17

 

 ال ٌمكن للنظم الخبٌرة أن تحل محل الخبٌر نهائٌاً. -( علل18

 مط ضمن موضوع محدد, وكلما اتسع نطاق المجال, ضعفت لدرتها االستنتاجٌة.ألن هذه النظم تعمل جٌداً ف
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 : خوارزمٌات البحث فً الذكاء االصطناعًالفصل الثانً

 * خوارزمٌات البحث:

 ( ما الممصود بمفهوم خوارزمٌة البحث؟1

وعة من المعاٌٌر من بيٌن مجموعية مين الحليول سلسلة من الخطوات غٌر المعروفة مسبماً, للعثور على الحل الذي ٌطابك مجم     
 المحتملة .

 خوارزمٌات البحث . مبدأ عملارسم الشكل الذي ٌوضح ( 2

 

 فً الذكاء االصطناعً. البحث لخوارزمٌاتالتً تحتاج  المشكالت صفات( اذكر 3

 

 ؟شجرة البحث ( ما الممصود ب4

ٌل عملٌة البحث عن الحلول الممكنة من خالل خوارزمٌات البحث, أو الوصول لحل محتمل للمشكلة, هً الطرٌمة المستخدمة للتعبٌر عن المشكلة لتسه       
 عن طرٌك النظر فً البٌانات المتحة بطرٌمة منظمة تعتمد هٌكلٌة الشجرة

 اذكر عناصر شجرة البحث) هٌكلٌة الشجرة(.( 5

 المسار. -نمطة الهدف ) الحالة الهدف(    هـال -د      األب  -ج    جذر الشجرة  -ب    مجموعة من النماط  -أ

 ( ما الممصود بكل من: 6

 التعرٌف المفهوم الرلم

 النماط التً تنظم بشكل هرمً )مستوٌات مختلفة( العمد  1

 الحاالت الممكنة جمٌعها لحل المشكلة فضاء البحث 2

 االبتدائٌة للمشكلةنمطة البداٌة, وهً الموجودة أعلى الشجرة وتمثل الحالة  جذر الشجرة 3

 النمطة التً تتفرع منها نماط أخرى. األب 4

 النماط المتفرعة من األب. األبناء 5

 النمطة التً لٌست لدٌها أبناء النمطة المٌتة 6

 الحالة النهائٌة للمشكلة, وهً الهدف المطلوب الوصول إلٌه. النمطة)الحالة(الهدف 7

 ٌة فً شجرة البحث.مجموعة من النماط المتتال المسار 8

اتباع خوارزمٌة البحث للوصول الى المسار الصحٌح لحل المشكلة من الحالة االبتدائٌة أو  مسار الحل 9
 جذر المشكلة إلى الحالة الهدف
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 ( تأمل الشكل التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:7

 

 . عدد حاالت فضاء البحث.1

 .ٌة للشجرة (. حدد جذر الشجرة ) الحالة االبتدائ2

 األبناء. –. اذكر أمثلة على نماط تمثل عاللة األب 3

 . اذكر مثاالً على نمطة مٌتة.4

 . اذكر مثاالً على مسار ضمن الشجرة.5

 . اذكر مثالٌن على مسار الحل. 6

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

 تأمل الشكل التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه: ( 8

 

 

 

  

 

  

 . عدد حاالت فضاء البحث.1

 . حدد جذر الشجرة ) الحالة االبتدائٌة للشجرة (.2

 األبناء. –. اذكر أمثلة على نماط تمثل عاللة األب 3

 . اذكر مثاالً على نمطة مٌتة.4

 لشجرة.. اذكر مثاالً على مسار ضمن ا5

 على مسار الحل.  مثال. اذكر 6

A 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

H 

 

G 
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 تأمل الشكل التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:كتاب:  81ص  1( مثال 9
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 : شجرة البحث:كتاب (  1-2( نشاط ) 11

 ثم أجب عما ٌلٌه:تأمل الشكل اآلتً,   

 

 

 .التً تمثلها هذه الشجرة  . عدد حاالت فضاء البحث1

 الشجرة ) الحالة االبتدائٌة للشجرة (.. حدد جذر 2

 .( األبناء –األب )عاللة  تحتوي على. اذكر أمثلة على نماط 3

 .حدد النماط المٌتة فً الشجرة. 4

 .  H , B. ما المسار بٌن النمطتٌن  5

        ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 كتاب(: تأمل الشكل اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه: 84)صفحة 2( مثال 11
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 أنواع خوارزمٌات البحث:  *

 ( هنان العدٌد من خوارزمٌات البحث فً الذكاء االصطناعً, اذكر ثالث منها.1

 الحدسٌةالخوارزمٌة  -ج   عرض أوالً البحث فً الخوارزمٌة  -ب    البحث فً العمك أوالً خوارزمٌة  -أ      

 ( ما وجه الشبه واالختالف بٌن طرق البحث فً الذكاء االصطناعً؟2

 تستخدم استراتٌجٌة ثابتة للبحث. -2ال تمتلن معلومات مسبمة عن المسألة التً ستموم بحلها    -1: الشبه 

اط فً شجرة البحث فً أثناء البحث عن : تختلف خوارزمٌات البحث حسب الترتٌب الذي نختار فٌه النماالختالف

 .الحالة الهدف

 ( خوارزمٌات البحث المختلفة, تستخدم استراتٌجٌة ثابتة للبحث, وضح ذلن.3

 تموم بفحص كل حاالت الفضاء واحدة تلو األخرى, لمعرفة إذا كانت مطابمة للهدف المطلوب أم غٌر مطابمة.

 

 *مالحظات:

 مات مسبمة عن المسألة التً ستموم بحلها..ال تمتلن خوارزمٌات البحث معلو1

. تستخدم استراتٌجٌات ثابتة للبحث بحٌث تفحص كل حاالت الفضار واحد تلو األخرى, لمعرفة إذا كانت 2

 مطابمة للهدف أم ال.

 . الشًء الوحٌد الذي تموم به هذه الخوارزمٌة هو التمٌٌز بٌن حالة غٌر الهدف من حالة الهدف.3

 خوارزمٌات البحث فً العرض أوالً  فً العمك أوالً )البحث الرأسً( خوارزمٌات البحث

 فً شجرة البحث للٌسار األلصىٌأخذ البحث الرأسً المسار 

وتفحصه باالتجاه لألمام, حتى تصل إلى نمطة مٌتة, ثم تعود 

للخلف أللرب نمطة فً الشجرة ٌكون فٌها تفرع آخر لم ٌفحص 

تتكرر العملٌة للوصول إلى  ثم وٌختبر ذلن المسار حتى نهاٌته

 الهدف.

خوارزمٌة البحث فً العرض أوالً تموم بفحص النماط جمٌعها 

فً مستوى واحد للبحث عن الحل لبل االنتمال إلى النماط 

 .بالمستوٌات التالٌة

 

 ( ما الممصود بالخوارزمٌة الحدسٌة ؟4

 دف ( و علٌه تمرر المسار األلصر للحل.حساب معامل حدسً ) بعد النمطة الحالٌة عن النمطة اله تعمل على
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 86( ص 1لٌه: مثال )السؤال الذي ٌ( تأمل الشكل اآلتً ثم أجب عن 5

 

 باستخدام خوارزمٌة البحث فً العمك أوالً؟ Nما مسار البحث عن النمطة الهدف 

( A-B-D-I-J-E-K-L-M-C-F-N)                                                      

 87( ص 2: مثال )تلٌه التً األسئلة( تأمل الشكل اآلتً ثم أجب عن 6
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 88( ص 2 -2) نشاط : السؤال الذي ٌلٌه( تأمل الشكل اآلتً ثم أجب عن 7

 

 


