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هي دساظت وجدلُل الؿشق التي حعمل بها الؿبُعت واليائىاث الخُت وجؿبُلها 

 آلاآلث ألاوجىماجُىُت )راجُت الخشهت(.   على

اغُاثأظعه "هىبشث فجر"    و  هخج عً عذة علىم أهمها الفعُىلىحُا والٍش

اجه وجؿبُلاجه مع علىم مخعذدة   .جخذاخل هكٍش

اإلاادة أوالؿاكت أو  حعخمذ على"هى مجمىعت العىاضش اإلاخفاعلت التي 

 اإلاعلىماث"

نها ومعالجتها   .."يهخم بذساظت الاجطاٌ أو جللي اإلاعلىماث وجخٍض

   

اغُت وهكم اإلاعلىماث مثل والؿب والخعلُم وعلم الىفغ  العلىم الٍش

 ....والاحخماع والاكخطاد واإلاىظُلي والبُىلىحُا

ش الاوعان آلالى " 1  " وهي ولمت حشُىُت حعنى الخادم.Robot( جؿٍى

 ( وكذ اهخم فُجر ـ سائذ العبحرهؿُلا اإلاعاضشة ـ بهزا الفشع الىلُذ .2

 مً الاوعان.الشوبىجاث حعمل  خُث أ(   
ً
 بذال

 فى مطاوع العُاساث والؿائشاث.شذًذة جىفز اإلاهام بذكت و ب(  

.و ج(   حعخخذم في إؾفاء الخشائم و اللخاٌ واإلاؿاعم ومؿابخ اإلاجٌز

 أ( سفع وعب البؿالت بحن الىاط ألنها جدُل ألاشخاص الى الخلاعذ.

 على الؿبلت الىظؿى العاملتكذ جىىن ب(
ً
با  فى اللػاء جلٍش

ً
 ظببا

 ظدخخؿى فيها آلاالث ول مهام البششاللادمت  شخلت في اإلا ج(

عش.1  ( حعاعذ الاوعان على الخىاضل الاحخماعي بعهٌى َو

اث.2  ( جىمي الخىاس الجماعى على مخخلف اإلاعخٍى

 خُاحاث الخاضت.( حعاهم فى جللُل العضلت بحن هباس العً وروي الاخ3

 حذًذة مً ؾشق الخفىحر الابذاعي والخالق.( جفشص 4
ً
 أهماؾا

 ( هما أنها حعضص الخماظً الاحخماعى الخىاس بحن الشعىب.5
 

 العضلت الاحخماعُت والفشدًت. جؤدي الى ( 1

 قهىس إدمان الاهترهذ.في ( حعهم 2

 قهىس حشائم  الاهترهذ الجذًذة.و ( 3

 مثل اهتهان الخطىضُت الفشدًت قهىس مشىالث معخدذزتو ( 4

اث بطىسة غحر مششوعت.5   ( الخطٌى على الطىس والهٍى

 . العلبُت الجىاهب إلاخاؾش والخىبُه والاًجابُت الجىاهب جدلُل ∆

 جىعُت اليشء بأهمُت الىاصع ألاخالقى والذًنى. و  ∆

ت اإلالطىد وجىغُذ ∆ ـ فى كُم خػاسجىا. بالخٍش  وعذم الخفٍش

 إختراع أٌو همبُىجش أفياسه أدث الى 

 .بذائى و اهدشاف اإلاىؿم الثىائى

 ".اإلاىؿم حبر" بـ ٌعمى ما أظغ ∆

ت الطُغ اظخخذم∆   اإلاىؿلُت الشمٍض

"  ٌعالج اإلاطؿلخاث  وضح  أن مىؿم "حىسج بٌى

ت  حشحر ألشُاء مىحىدة بالفعل. وال باعخباسها مخغحراث حبًر

 

  حُفىهض"ظخاهلي " ( أ

 كذم أٌو همىرج عملى آللت مىؿلُت لخل مشىالث معلذة.# 

 شيلذ أعماله الىىاة ألاولى فى جطمُم الخاظىب الزي وعخخذمه آلان.# 

م ألامثل للزواء الاضؿىاعي والخاظىباهدبه العلماء أن ب(   اإلاىؿم هى الؿٍش

 في 
ً
 مدىسٍا

ً
ًلعب اإلاىؿم دوسا

 حشىُل وجؿىٍش الزواء الاضؿىاعي

اظخعاهىا باإلاىؿم الشمضي فى 

 ...جطيُع الذوائش الالىتروهُت
 

) 

ظاعذ اإلاىؿم على جطمُم الذوائش 

ؤلالىتروهُت مً خالٌ الثىابذ 

ل والفطل اإلاىؿلُت مثل الىض

 ...الخوالىفى أوالعلب والششؽ 

ش البرمجُاث  ظاهم اإلاىؿم في جؿٍى

  ...وكىاعذ البُاهاث

ًخم  بىاء كىاعذ بُاهاثعىذ  

نها على أظغ مىؿلُت ت. جخٍض  وفىٍش

 علىم الخاظب آلاليعً اإلاخفشعت العلىم لم على علم مً أخذر ًؿ

وهذفه حعل الخاظب ًداوي الزواء البششي بدُث ًطبذ  الخاظىب كادس 

 على خل اإلاشىالث واجخار اللشاساث بشيل مىؿلي.

 . بزهنالعالقة بين المنطق والذكاء االصطناعي ثابتة الى حدما 41س 

الطىاعى ولى اهخفػذ العالكت ظشعان خُث إن اإلاىؿم أخذ سوائض الزواء 

لحن خٌى حذوي اإلاىؿم؟  ماجشجفع....  وسغم رلً اهلعم العلماء الى فٍش

مىؿلُت  رهُت بشامج جطمُم أًذ ∆

لت الاهخمام دون   .البشش بؿٍش

 .ؤلاضؿىاعى الزواء كلب ماإلاىؿ ∆ 

  لذلك؟ الداعمة األراء أهم

ًدل ًجب إبخياس وعم مىؿلى  

 شىالث الزواء ؤلاضؿىاعى. م

أهذ على دوس   

لغت هى اإلاىؿم ًلٌى " اإلاىؿم 

  اإلاعلىماث الىخُذة "

بالغ فى جأًُذ اإلاىؿم الزي ٌعجض 

الخفىحر بالخغ  ..عً معالجت

 ..غحر الشجِب اإلاشترن والخفىحر 

 

م هزا جبنى ∆  الاججاه الفٍش

 ودساظت فهم فى العُىىلىجى

 . الاضؿىاعى الزواء

الزواء الطىاعى  أن ٌعخلذون  ∆

 لى أنهم ججىبىا 
ً
ظُىىن أهثر هجاخا

ضشامت اإلاىؿم واهخمىا بفدظ 

 وجشهُب عملُاث الخفىحر البششي. 

 خاظباث وبىاء جطمُم خاولىا ∆

لت جداوى   البششي  العلل ؾٍش

م لم ًىضح ولم ٌششح  هزا الفٍش

لهزه هُفُت جدلُم   .تالؿٍش
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 معالجت اللغاث الؿبُعُت فيمجاالث عذًذة مً اإلاىؿم اظخفادث أ(  

 بالخغ اإلاشترن.الخ.  الخفىحرو  خل اإلاشىالث و  جطمُم الشبىث و 

العلىم التى ًجب حعلمها كبل حعلم  ٌعخبرون اإلاىؿم مً أهمب( العلماء 

 الزواء الطىاعى. 

ورلً بخعذد الىكم الزهُت , فال ًياد ًخلى أي هكام روي مً وحذود بطمت 

ً لاعخمذ عخُث  مىؿلُت.  هما مً اإلاىؿمماء الزواء الطىاعى على عىطٍش

ت.              ب(   آلُاث ؤلاظخذالٌ.و أ( اللغت اإلاىؿلُت الشمٍض
 

خم فيها جمثُل اإلاعشفت.  أ(     )مشخلت الخجهحز(   ٍو

خم فيها حشغُل البرهامج.   ب( )مشخلت الخىفُز(   ٍو

ىم فيها  حـ( )مشخلت البرمجت(   .إدخاٌ ألاوامش  ٍو

 اظخخذام اإلاىؿم لخمثُل اإلاعشفت سغم وحىد ؾشق أخشي.  

 " prologاإلاىؿم فى جطمُم لغاث البرمجت "  اظخخذام 

  
ً
 مخعذدة للخفىحر والبرامج. ألهماؽ اعخباس اإلاىؿم مطذسا

ل ًلىم اإلاىؿم  ت التي لغت الى الاللغت الؿبُعُت بخدٍى جخمحز بالذكت الشمٍض

 لب ٌغألن اللغت الؿبُعُت  والاًجاص 
ً
 .اللبغ والغمىع عليها أخُاها

 مً ألالفاٌالزي اإلاىؿم الشمضي وجلً هي وقُفت 
ً
  فعخخذم الشمىص بذال

ذ ظشعتها     والخمثُل اإلاىؿلى  ٍض  .ًبعـ مهمت آلت الاظخذالٌ    ٍو

على خذ ظىاء ألن  اإلاىؿم هى الىمىرج اإلاعُاسي للخفىحر البششي وآلالى ∆

 اإلاىؿم هى علم دساظت الخفىحر , والخفىحر هى "كلب الزواء ".

لزلً ظعى العلماء الى معشفت همـ الخفىحر الاظخيباؾى ألن همـ الخفىحر  ∆

 ال ٌعخؿُع الخعامل مع هثحر مً اإلاشىالث.  اإلاألىف الخللُذي

 
 جخعذد أهماؽ الخفىحر اإلاىؿلُت داخل الزواء الاضؿىاعى فمنها

 الخفىحر بالخغ اإلاشترن.....  اإلاىؿم اإلاشن. ...اإلاىؿم غحر الشجِب.

" ًيخلل مً اإلاىؿم الشجِب

 ."ملذماث الى هخائج جلضم عنها

  أما اإلاىؿم غحر الشجِب 
الزي ًطل الى هخائج دون هى 

 الخاحت الى معاسف واملت

دخاج الزواء الاضؿىاعى  ٍو

لىظائل جلفض الى الىخائج مً 

 خالٌ أدلت غحر وافُت.

لفض الزي ً الخفىحر غحر الشجِب 

 .اإلاعلىماث هخائج مً أكلالى 

هى هىع مً اإلاىؿم مخعذد اللُم أي 

ًدخمل أهثر مً كُمتى الطذق والىزب 

 الثىائى اللُم. فى اإلاىؿم

  
هى مً أوشأ اإلاىؿم اإلاشن الزي ًمىىه 

العالم في جمثُل اإلاعاوى الغامػت 

الخلُلى والدشخُظ الؿبى وألاؾىاٌ 

 وألاحجام...الخ

 مثاٌ كاهىن الىظـ اإلاشفىع 
 )أ( إما أن جىىن )ب( أو ال)ب( 

مثل  مخعذدة  لىً جىحذ كُم أخشي 

ل أو مخىظـ ,   أو ؾٍى
ً
ل حذا  ؾٍى

 

 خالت خذور حغحراث فى الخالت الصخُت للمٍشؼ.في 

ؼ  معلذة أو لعذ ؼ ارا واهذ خالت اإلاٍش  م خبرة الؿبِبعً اإلاٍش

 ٍشؼ. ًمىً للىكم الخبحرة وغع خؿت عالحُت خعب خالت اإلا

ت   Xجفعحر ضىس أشعت   و   والطىس اإلاعلذة مثل ضىس ألاوعُت الذمٍى

ش ًىمُا بذكت  100ًلذم جفعحراث لعذد  % فى خاالث مثل / 95جلٍش

ً... الخ –اخخباساث الغذة الذسكُت   وجدمل الىىسجحزوٌ و الجاظتًر

ٌعاعذ فى عملُاث الدشخُظ واظخلباٌ بعؼ الخطائظ الاولُيُىُت 

ذ مً الفدىضاث.  ُاهاث زم ًلذم حشخُطاث و وألاعشاع والب  اكتراح اإلاٍض

 إلاىاكع هثحرة.جفعحر اخخباساث وقائف الشئت وكذ بُع ٌعخعمل فى 

 ا.خلل مفهىم العبحرهؿلُ(1

 عشف الىكام العبحرهُؿُلي.(2

 العبحرهؿُلا علم شمىلي.)      ( (3

 )  (العلىمةجخلاؾع العبحرهؿُلامع عذد(4

 جخعذدمجاالث العبحرهؿُلا اإلاعاضشة(5

أضبدذ جؿبُلاث العبرهؿُلا جدخل (6

 مياها هبحرا فى مخخلف حىاهب الخُاة. )  (

 ظلبُاث جىىىلىحُا الشوبىجاث.اعشع (7

جىىىلىحُا الشوبىجاث سفع وعب  أدث(8

 البؿالت بحن الىاط. )       (

 فى اللػاء (9
ً
جىىىلىحُا الشوبىجاث ظببا

 على الؿبلت الىظؿى.هل جىافم وإلاارا؟

 اًجابُاث جىىىلىحُا اإلاعلىماث.خذد (10

 ظلبُاث جىىىلىحُا اإلاعلىماث. خذد (11

 علب بشأًً على جىىىلىحُا اإلاعلىماث.(12

ألاخالق دوس هام عطش  لفلعفت(13

 اإلاعلىماث و الخىظبت آلالُت. بحن سأًً؟

. )       (اإلاىؿم (14
ً
 حعل الىمبُىجش ممىىا

لعالكتبحن اإلاىؿم اوضح حزوس (15

 ظىب.والخا

حعذ مداولت "ظخاهلى حُفىهض" مً (16

خ آالث اإلاىؿم.)  الخؿىاث الىبحر   (ة في جاٍس

م ألامثل للزواء (17 اإلاىؿم هى الؿٍش

 ضؿىاعي والخاظىب. )       (الا 

اهدبه العلماء إلى أن آلُاث اإلاىؿم (18

م ألامثل  الشمضي والاظخذالٌ هي الؿٍش

لخدلُم أهذافهم في الزواء الاضؿىاعي 

 ومجاٌ الخاظىب. خلل العباسة.

 بشع لذوس اإلاىؿم في جؿىٍش الخاظاع(19

وان للمىؿم دوس هبحر في جؿىٍش (20

 ( والبرمجُاث للخاظىب.)إلاادًت اإلاىىهاث ا

 مارا هلطذ بالزواء الاضؿىاعي؟(21

العالكت بحن اإلاىؿم والزواء   (22

 .علب بشأًً؟  الاضؿىاعي بأنها زابخت 

ذ (23 لحن مٍؤ اهلعم العلماء الى فٍش

ذ وإلاارا؟ ل  ومعاسع  م جٍؤ  لمىؿم.أي فٍش

جبنى علماء الىفغ الاججاه (24

الزواء العُىىلىجى فى فهم ودساظت 

 الاضؿىاعى. )       (

جبنى اإلاىاؾلت الاججاه العُىىلىجى فى (25

 فهم ودساظت الزواء الاضؿىاعى. )       (

اعشع أهم ألاساء الذاعمت لخطمُم (26

لت البششفي  آالث رهُت دون الاهخمام بؿٍش

 الخفىحر؟ 

  الزواء الطىاعى و اإلاىؿم  العالكت بحن(27

ت..أزبذ رلً  الجضاٌ كٍى

جخعذد ألادواس التي ًلعبها اإلاىؿم (28

 الشمضي فى الزواء الاضؿىاعى )        (

جىلعم ألادواس اإلاىؿلُت فى الزواء (29

 الطىاعي إلى زالزت أدواس سئِعُت )      ( 

هاكش أهم اظهاماث اإلاىؿم في الزواء (30

 الاضؿىاعي.

 خذد دوس اإلاىؿم فى جمثُل اإلاعشفت. (31

اؽ الخفىحر. هل اإلاىؿم مطذس ألهم(32

 جىافم وإلاارا؟ 

اعشع إظهاماث اإلاىؿم فى جطمُم (33

 وبىاء لغاث البرمجت.

 كاسن بحن اإلاىؿم غحر الشجِب واإلاشن؟(34

متى بذأث عالكت اإلاىؿم اإلاشن بالزواء (35

 الطىاعى؟

جىحذ العذًذ مً اإلاهام الاولُيُىُت (36

 التى جؿبم الىكم الخبحرة . )       (

همارج مً ألاهكمت الخبحرة فى اعشع (37

  مجاٌ الؿب.

 


