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  :  اإلســــــــــــــم

  : الدولة 

  : المدینة 

  : العمر 

: المھنة  

–الجامعة 

   : الحالة اإلجتماعیة 

  : الھوایة 

–: الخبرات 
 

Acted Data Entry 

 �kayo15@yahoo.comللمواسلة 
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  -:البیانات/١

  ھي عبارة عن مجموعة من الحقائق یمكن تسجیلها ولها معني ضمني

  -:المعلومات/٢

  ھي نتاج معالجة البیانات بغرض إستخراج العالقات ومعامالت االرتباط

  -:المعرفة / ٣

  محصلة تربط بین المعلومات والخبرة المكتسبة والبصیرة والحكمة البشریةھي 

  ؟أذكر ستة من تعریفات الذكاء االصتناعي   مع ذكر أسماء العلماء  ٢س

 ).ایلین ریتش(ھو دارسة كیفیة توجیه الحاسب االلي الداء أشیاء یؤدیها اإلنسان بطریقة أفضل  -١

 )نیلز نیلسون(التي تتطلب الذكاء البشري ھو بناء االت قادرة علي القیام بالمهام -٢

 ).أدوار فیجنبوك(ھو یناء برمجیات قادرة علي أداء سلوكیات توصف بالذكاء عند قیام االنسان بها  -٣

 )دونالد میتش(ھو اسم إجمالي یطلق علي المشاكل التي یصعب حلها بإستخدام الحاسب  -٤

مارفن (اَ من الذكاء البشري عندما یقوم بها االنسان ھو العلم القادر علي بناء االت تؤدي مهاماَ تتطلب قدر -٥

 )مسكي

 )مارتن ویك(ھو قدرة االلة علي قیام بالمهام التي تحتاج للذكاء البشري عند أدائها -٦

  یتكون المخ في البشر من جزئین یختص كل واحد منهما في حل المشاكل بصفة مختلفة عن االخر؟ ٣س

في االشخاص العادیین تختص الجهة الیسري من المخ بالتعامل مع المهام بالصیغة التتابعیة ویشتمل ذلك علي 

االیمن بالتعامل مع المهام ویختص النصف ، فهم  اللغات الطبیعیة واالستدالل  المنطقي واالحساس بالواقع 

  .لوظائف المختلفة بجسم االنسانبالصیغة المتوازیة مثل التعرف علي المناظر والصور وتنسیق عمل ا

  أذكر عشرة من خصائص السلوك الذكي؟  ٤س

  القدرة علي االستنتاج  -١

  القدرة علي إكتساب معرفة جدیدة وتقنیتها- ٢

  القدرة علي معالجة االشیاء المحیطة  فهم اللغات الطبیعیة - ٣

  التصمیم وإیجاد توجه التشابه بین التجارب المختلفة  - ٤

  علي معالجة االشیاء المحیطةالقدرة  - ٥

 القدرة علي التعلم من خالل التجارب المختلفة  - ٧

 االستجابة المرنة للمواقف المجتلفة  - ٨



 

 

 التفهم علي الخص عند وجود معلومات متلبسة أو منتاقضة - ٩

 حل المسائل أو تقسیم المسألة المعقدة إلي أجزاء أبسط -١٠

 التشابهات في المجاالت المختلفةاالبتكار وتركیب االفكار الجدیدة وإستیعاب وتوظیف  -١١

  بماذا یتمیز االنسان عن الحاسب االلي؟ ٥س 

  بالعقل البشري الذي أعطاھـ له هللا سبحانه وتعالي

  -:أذكر ثالثة أعمال یؤدیها الحاسب أفضل من االنسان؟ مع الشرح

 :  الحسابات العددیة - ١

مع قدرات االنسان والتي كانت الهدف الرئیسي من یستطیع الحاسب القیام بها بدقة عالیة وبسرعة فائقة مقارنة 

  إختراع الحاسب

 :تخزین وإسترجاع البیانات والمعلومات - ٢

یستطیع الحاسب تخزین  االف السجالت التي یحتوي كل  سجل منها علي العدید من البیانات وإسترجاءھا بمجرد 

  .إعطاء الحاسب أمر محدد

  : العملیات التكراریة- ٣

من الحاسب  علي سبیل المثال طباعة ألف مسخة من التقدیر الشهري سیقوم الحاسب بهذة المهمة إذا طلب المستخدم 

  .بدون أي ملل ویعطیه أخر  تقدیر بنفس جودة التقدیر

  أذكر عشرة من المجاالت  االساسیة للذكاء االصتناعي؟  ٦س

 معالجة اللغات الحیة - ١

 البرمجة االلیة - ٢

 التعرف علي الكالم - ٣

 الحاسب االليالرؤیة في  - ٤

 النظم الخبیرة - ٥

 االنسان االلي  - ٦

 الشبكات العصبیة  - ٧

 تعلم الحاسب  - ٨

 إثبات النظریات - ٩

 ألعاب الحاسب الذكیة -١٠

  علي ماذا یستمد الجیل الخامس من الحاسبات؟:  ٨س

  یعتمد علي فهم الكالم والصور والقدرة علي االستنناجات و إتخاذ القرارات والتصرف بالطرق اي نعتیرھا

  تحدث عن أھمیة الذكاء االصتناعي ؟ :٩س



 

 

أھم اسباب التحول للذكاء االصنتاعي من الناحیة االكادیمیة ي النطبیق والتصنیع ھو ذلك التطور الكبیر والمتالحق غي 

مكونات الحاسبات االلكنرونیة فأسعار الحاسبات وأحجامها  أنخفضت إنخفاضاً حاداَ بینما سعة الذاكرة الرئیسیة وسرعة 

  الجة زادت المع

  مع الشرح اذكر الخطوات المتبعة  لحل المشكلة اي مشكلة؟ ١٠:س

 : تحدید المشكلة وتعویضها  - ١

  یجب اوال التعرف علي  طببعة المشكلة وتحدید أھمیتها وحجمها الحقیقي

  تحدید الصفات الممیزة لعملیات التققیم - ٢

  لتي تساعد علي الحكم علي البدائل المتاحةیعتمد  حل المشكلة علي الخواص والصفات الممیزة لهذة المشكلة ا

 :تولید البدائل  - ٣

یتم في ھذه الخطوة إختیار لشیئین او أكثر من البدائل وقد تستمد ھذه االختیارات عن نتائج سلبیة ولكن  وجودالخطوة    

  .ضروري التخاذ القرار

 :البحث عن  الحل وتقییمه   - ٤

السابقة وھي في الواقع  تحتوي الخطوة علي العدید من االختیارات لطریق الحل المختلفة في ضوء الصفات الممیزة 

  .عملیة بحث النها في النهایة تهدف إلي إبحاد أفضل الحلول 

 : إختیار الحل المناسب - ٥

  .نتنهي عملیة البحث عادة بإختیار أفضل الحلول والنوصیة بإستخدام ھذا الحل

 :فیذ النت - ٦

نتنهي عملیة  حل المشكلة بنتفیذ الحل المقترحوھذه العملیة في الواقع  معقدة جداً النها تفرض في كل خطوة بعض القرارات    

  .الفرعیة التي یجب إتخاذھا وكل قرار فرعي عند إتخاذه یجب أن یمر بنفس الخطوات السابق شرحها

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ل أي مشكلة؟ح الخطوات المتبعة لحبالرسم فقط وض: ١١س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماھي أھداف نظم الذكاء االصتناعي ؟ :١٢س

 محاولة ذكاة االنسان بإستخدام الحاسبة  - ١

 إستخدام أسلوب الوصف الفرعي للطرق البشریة في التفكیر واالستنتاج - ٢

  ما ھو علم اإلدراك؟: ١٣س

  لحل المشكلة ھو العلم الذي  یتم فیه دراسة أسلوب االنسان الذي یتبعه 

أذكر النظم الفرعیة التي یتكون منها نموذج نیوبل سسمون مع الشرح لكل نظام فرعي واالجزاء التي یتكون منها  ١٤:س

  كل نظام فرعي ؟

 إستخدام الحواسیب العقلیة: نظام فرعي للفهم  - ١

 إستحدام الحاسول للتفكیر واالستنتاج: نظام فرعي لإلدراك  - ٢

 عضالت االنسان إستخدام: نظام فرعي محرك  - ٣

 رد فعل االنسان: نظام فرعي ذاكرة خارجیة  -٤

  أذكر ثالثة تقنیات تستخدم فیها طریقة التحقیق االمثل ؟:  ١٥س

 بإستخدام طریقة الدالة العتابیة  - ١

 بإستخدام خوارزمیة تقوم بالبحث  - ٢

 تحدید المشكلة وتعریفها

تحدید المصفات الممیزة لعملیات 

 التقییم

 تولید البدائل

 البحث عن حل وطریقة لتقییمه

 إختیار الحل المناسب

 التنفیذ

الخطوة 

 االولي

 الخطوة الثانیة

 الخطوة الثالثة

الخطوة 

 الرابعة

الخطوة 

 الخامسة

الخطوة 

 السادسة



 

 

 .بإستخدامالحلول وإختبارھا وتحسنها - ٣

  المتاحة والمتعارف علیها؟تحدث عن ثالثة من طرق الیحث الشكلي : ١٧س

تهدف ھذه الطریقة إلي محاولة الحصول علي افضل الحلول الممكنة عن طریقة نمزجة المشكلة :طریقة البحث االمثل  - ١

 .بأنماط ریایضیة تحدد نطاق المشكلة ومتغیراتها وصفاتها الممیزة

االجداث المتعلقة بظروف الحل سواء تقوم بالبحث العشوائي بفحص البداءل و: طریقة البحث االعمي أو العشوائي  - ٢

 كانت عملیة البحث شاملة أو جزئیة وننم في مسارات إختیاره غیر موجهة

تعتمد طریقة الحدث علي إستخدام المعلومات الحدیثة كمعلومات بحثیة موجهة لعملیة البحث مما : طریقة الحدث   - ٣

 .یوفر الوقت والجهد االزمیین لهذة العملیة 

  قة البحث االعمي غیر  عملیة عند محاولة حل مشكلة كبیرة؟طری: علل :  ١٨س

  نیة عالیة للحاسب المستخدم لذلك النها تتم في مسارات إختیاریة غیر موجهة ولهذا تتطلب وقتاً كبیرا وسعة تخزی

  عرف الحدث؟ ١٩س

علي الحكم الصائب  ھو القدرة علي التعلم واالكتشاف ومن أدائه المالحظة الفائقة وإدراك التلقائي والقدرة  

  .واالستنباط وااللهام ، وھو أكثر سرعة وأقل تكلفة مقارنة بالبحث االعمي ویعطي حلول جدیدة 

 فما ھما ؟ مع الرسم؟تنقسم طریقة البحث العشوائي إلي طریقتین :  ٢٠س

  

 

 

 

 

 

 

بغض النظر عن طریقة البحث المستخدم فإن عملیة البحث نفسها في مجال الذكاء تتم بحیث تكون موجهة : ٢٢س

  ) data-directed(أو موجهة بالبیانات ) goal-directed(بالهدف 

  أشرح ھذه العبارة مع  ذكر االمثلة ؟

طریقة الهدف مجرب بطریقة البحث الراجع النها تبدأ من الهدف المتوقع أو المقرر من خالل االثباتات والبراھین  -

راس المال عندما نتوقع إنخفاض مستقبلیاَ في المبیعات نتیجة إعتقادنا أن : التي تدعم ھذا التوقع أو المفروض فمثالً 

 .المستصمر غیر كاٍف فإن الطریقة سوف تحدد مصداقیة ھذا التوقیع

طریقة البیانات وتسمي طریقة البحث المتقدم النها تبدأ  من المعلومات المتاحة أو الحقائق للوصول إلي الهدف أخذه  -

یبدأ من االسباب التي أدت مثال عند إنخفاض حجم المبیعات في شركة ما فإن البحث . في االعتبار الظروف المحیطة 

 .الي مثل ھذا االنخفاض 

 ما ھي الطریقتان اللتان تستخدمان للتمثیل الجغرافي للمشكلة ؟ وضح االجابة مستعیناً بالشرح والرسم؟:  ٢٣س

 
 البحث العشوائي

 بحث شامل بحث جزئي

 بحث بالعرض أوالً  بحث بالعمق أوالً 

 البحث العشوائي 

 بحث شامل بحث جزئي

بحث بالعمق  بحث بالعرض 
ً



 

 

 وھي توضح كیفیة إستخدامها الیجاد أفضل وأحسن المسارات بین المدي : طریقة الحالة الموجهة  - ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتكون عقدة الجذر والتي یتفرع منها عقد أخري یسمي كل منها أبن وھذه العقد موجودة في : طریقة الشجرة البحثیة  - ٢

 :تنازیاَ مستویات مرتبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقوم بوصف العملیة الكاملة لتطویر وإستمراریة وصیانة تظم الذكاء االصتناعي  ولتحقیق فائدة : الزاویة االجمالیة  - ٣

 .لقارئ كبیرة ل
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  ماھي االھداف الرئیسیة لھندسة المعرفة ؟ :  ٣١س

 بناء برامج مستقبلیة تنتج التعبیر واالضافة في وحدة مستغلة واحدة  - ١

 .الحصول علي برنامج یستطیع شرح وتحقیق عمل معین  - ٢

ة نشاطات المعرفة خمستشمل  ھندسة : أذكر نشاطات عملیة ھندسة المعرفة ؟ مع الشرح التفصیلي واالستعانة باألتي : ٣٢س

  -:یمكن تلخیصھا في االتي

بشتمل ھذا المشاط إكنساب المعرفة من الخبراء  ؛ الكتب ؛ الوثائق ؛ أدوات أو ملفات الحاسب تتناسب :  ةفإكتساب المعر - ١

 .تطاق مشكلة معینة أو یمكن توصیفها كمعرفة عامة

 .سبر الموجودة في حاالت ھي التي تشمل إعداد خریطة المعرفة وحل وتغ:  تمثیل المعرفة - ٢

یتم التصحیح وتحقیق المعرفة الموجودة في القاعدة بإستخدام حاالت االختبار لتوجد إلي جودة معقولة :  تصحیح   المعرفة - ٣

. 

یشمل ھذا النشاط  التي تمكن الحاسب من القیام بعملیات االستدالل مبینة علي المعرفة ثم ابتدأ المسح للمستخدم :  االستدالل - ٤

 .موضوع معین في 

یحتوي ھذا النشاط علي تصمیم برمجة القدرة علي الشرح وكیف یمكن الوصول إلي استنتاج معین عن : الشرح والتبریر - ٥

 .طریق الحاسب

  بالرسم فقط وضح نشاطات عملیة ھندسة المعرفة ؟:  ٣٣س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بالرسم فقط وضح : ٣٥س

  مجال المعرفة *

 

 

 

 

 

 

 تطبیق المعرقة مصادر المعرفة

 المعرفةقاعدة  تمثیل المعرفة

 الشرح والتبریر
 الستداللا



 

 

  مصادر المعرفة*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source of Knowledge 

  

  تحدث عن مجال المعرفة ؟ : ٣٤س

  .تتم عملیة االكتساب في الواقع من خالل عملیة التطویر الكامل والمعرفة بالحقائق الخاصة واالحراءات الحاكمة 

  تحدث عن مصادر المعرفة ؟:  ٣٥س

مصادر مثل الكتب ؛ االفالم ؛ قواعد البیانات ؛ الصور ؛ الحرائط ؛ مخططات االنسیاب ؛ تتم عملیة اجمیع المعرفة من عدة 

  . مصادر موثقة وغیر موثقة  والتي تخزن في ذامرة االنسان: القصص ؛ وغیرھا من المصادر ؛ یمكن تقسیمها إلي نوعین 

  صنف مستویات المعرفة علي حسب عمق المعرفة ؟:  ٣٦س

 المعرفة السطیحیة  - ١

 معرفة العمیقة ال - ٢

  

  بالشرح وضح اصناف المعرفة ؟

سلوك 

 متغیرات

المعرفة عن 

 المعرفة

حقائق غیر 

 مؤكدة

مصطلحات 

 تعریفات

 قرارات

مواقف 

 مماثلة

 عملیات

 قیود

 مصادر عامة

 قاعدة

 المعرفة

 نظریات



 

 

عنها في جمل حقیقة مثالَ ھناك عالقة إیحابیة بین التدخین والسرطان ونظهر أھمیة المعرفة في یعبر :  المعرفة المعلنة - ١

 .المراحل االبتدائیة من مراحل إكتساب المعرفة

 .یهتم بالحاالت التي تعملها االشیاء تحت ظروف إكتساب مختلفة:  المعرفة االجرائیة - ٢

 .الداللیة التركیب االدراكي الذي یستخدم الذاكرة الدائمةتعكس المعرفة  :المعرفة الداللیة  - ٣

 .ھي تاریخ الحیاة مكتوباَ بواسطة شخصاَ ما له خبرته الشخصیة لمعرفة كامنة في الذاكرة :المعرفة الذانیة  - ٤

 .ھي معرفة عن المعرفة  :المودوجةالمعرفة  - ٥

  :ما ھي أصناف المعرفة الخمسة ؟ بدون شرح : ٣٨س

 المعرفة المعلنة  - ١

 المعرفة االجرائیة - ٢

 المعرفة الذاتیة - ٣

 المعرفة الداللیة - ٤

 المعرفة المزدوجة - ٥

  بالشرح وضح المشاكل المصاحبة لنقل المعرفة؟ ٣٩س 

یر وسیلته في إتخاذ القرار أو خبرته الداخلیة المساعدة  في حل ھذه عملیة حبة یشرح فیها خب:  التعبیر عن المعرفة - ١

 .وصعوبة ذلك تمكن فإعتماد الخبیر علي إحساس الشخصي أفكاره ، ذاكرته، مشاھدة ، والن الخبیر غالبا الیدرك ذلك 

تنظیم المعلومات بطریقة معینة یستدعي نقلها غلي االلة وتحتاج االلة إلي شرح مفصل للمعلومات :  نقل المشكلة إلي االلة - ٢

 .أكثر مما یحتاج االنسان 

في النقل العادي للمعرفة یوجد فقط ھما المرسل والمستقبل أما في الذكاء االصتناعي فیوجد اربعة :  عدد المشاركین - ٣

 .ة ، مصصم ، النظام المستخدم الخبیر ، مهندس المعرف: مشاركین ھم 

یجب تمثیل في صورة قواعد أو تراكیب وھذا یمثل أحد القیود المفروضة علي عملیة تمثیل :  بناء تراكیب المعرفة - ٤

 . المعرفة

  اذكر عشرة من المشاكل المصاحبة لنقل المعرفة ؟: ٤٠س

 التعبیر عن المعرفة - ١

 نقل المشكلة إلي االلة  - ٢

 بناء تراكیب المعرفة  - ٣

 اسباب أخري  - ٤

 عدم دقة تصریف طرق إستخراج المعرفة  - ٥

 عدم رغبة مصصمي النظام في توزیع مصادر المعرفة   - ٦

 عدد المشاركین - ٧

 عدم توفیر الوقت لدي الخبراء  - ٨

 تعقید عملیة إختیار وتحسین المعرفة - ٩

  نغیر  من مراغبتهم ـو مقابلتهم -١٠

  

  نظم الذكاء االصتناعي ؟ماھي الجزءان الرئیسیلن اللذان تتكون منھما معظم :  ٤١س



 

 

 قاعدة المعرفة  - ١

 الة االستدالل - ٢

 ماھي االشیاء التي تحتویھا قاعدة المعرفة ؟:  ٤٢س

  حلها المطلوب بالمسكلة المتعلقة الحقائق كل علي - ١

 علي القواعد  - ٢

 علي النظریات - ٣

 طرق او برامج إجرائیة تطبیقة  - ٤

  ؟ ي مزایا تمثیل المعرفةھما:  ٤٣س

 والقدرة الدائمة علي تحسینها التحقیق من صحة المعرفة - ١

 إختیار وكشف اعطال النظام نتیجة التصمیم الصحیح والتوثیق الجید - ٢

 المساعدة علي إكتمال المعرفة  - ٣

 توفیر  فرصة جیدة للحصول علي حلول صحیحة ودقققة للمشاكل - ٤

 سهولة صیانة المعرفة - ٥

 زیادة كم البرامج المنتجة النوثیق الجید واالتصال المستمر - ٦

 ولة عملیات التشفیرضمان سه - ٧

  : تحدث  عن النوعان الرئیسیان لتمثیل المعرفة ؟ مدعماَ إجابتك بالرسم : ٤٤س

 نوع یدعم النشفیر -٢نوع یدعم التحلیل           - ١

 

 

 

 

 

  أذكر ثالثة من طرق التمثیل ؟: ٤٥س 

 ھاتوالسیناری - ١

 جداول الداللة - ٢

 الشبكات الداللیة - ٣

  ؟أذكر مثالین من طرق التشفیر: ٤٦س

 الهیاكل - ١

 قواعد االنتاج  - ٢

  عرف المنظق الرمزي؟: ٤٧س

 

 

 

 

 

  إكتساب المعرفة

Knowledge  Acquisition 

  التمثیل بالتحلیل

Analysis 

  التمثیل بالتشفیر

Coding 

  ألة االستدالل

Inference  



 

 

مدخالت عدیدة ومتنوعة بإستخدام الطرق المنطقیة ھو عبارة عن مجموعة من القواعد واالجراءات التي تعطي مخرجات من 

  المختلفة

  تحدث عن المحاوالت التي تمت لحل المشاكل المصاحبة لعملیة نقل المعرفة ؟: ٣٨س

  بدأت االبحاث الخاصة بإدوات غكتساب المعرفة تركز علي سبل زیادة توافق التمثیل بین الخبراء  والبرامج تحت التطویر

الخبیر والبرامج منها ان یتعامل الخبیر مع البرنامج بإستخدام اللغات  الحیة ، وذلك عن طریق تطویر لتسهیل التوافق بین  �

 تمثیل المعرفة بإستخدام الحاسب

  أذكر عشرة من المھارات المطلوبة لمھندس المعرفة؟:  ٤٩س 

 الدقة - ١

 قدرة إتصال فعالة - ٢

 الحساسیة  - ٣

 حسن التصرف - ٤

 تعلیم واسع المجال - ٥

 التعامل مع الحاسب بكفاءة من حیث البرمجة  والمكونات المادیة  - ٦

 سیاسة - ٧

 مهارات إجتماعیة متقدمة  - ٨

 خبرة واسعة في عندسة المعلومات - ٩

 قدرة سریعة علي التعلم  -١٠

  بدون شرح أذكر الخطوات الخمسة إلكتساب المعرفة ؟: ٥٠س

 التعریف - ١

 تحدید المبادئ - ٢

 الصیاغة - ٣

 التنفیذ  - ٤

 االختبار - ٥

  وضح الخطوات الخمسة إلكتساب المعرفة ؟بالشرح : ٥١س 

ھي مرحلة تعریف المشكلة وخواصها السیاسیة حیث یتم تقسیم المشكلة إلي مشاكل فرعیة ، ویت ایضاَ تعریف :  التعریف - ١

 .المشاركین من خبراء ومستخدمین ونحدید مصادر المعرفة 

 .ار یمكن أن تتباین المعرفة المتصلة بالمواقف التي تستدعي إتخاذ قر:  تحدید المبادئ - ٢

المعرفة المكتسبة یتم تمثیلها في قاعدة المعرفة ، ویمكن أن تحدد طریقة تنظیم وتمثیل المعرفة أسلوب ھذه :  الصیاغة - ٣

المعرفة ، وفي ھذه المرحلة صعبة جداَ النها تتضمن أستخراج المعرفة من الخبیر باالضافة الي إختیار البرمجیات 

 والمكنونات المادیة 

 للنظام الخبیر {prototype}في ھذه المرحلة یتم برمجة داخل الحاسب ، وھذه المرحلة تشهد تطویر نموزج اولي:  التنفیذ - ٤

وھي المرحلة االخیرة وفیها یقوم مهندس المعرفة باخبار النطام عن طریق مجموعة  من االمثلة ، ویقوم الخبیر : االختبار - ٥

 .{frames}بفحص النتائج ویتم تعدیل القواعد أو االطارات 

  تحدث عن التمثیل المنطقي ؟: ٥٢س



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالجرءات ) rules(راسة من استخدام للقواعد ھو الدراسة العلمیة للنفكیر ومحاولة تقنیتها وما  یصحب ھذه  الد: المنطق 

فالمدخالت لهذة العملیة . كادوات مساعدة وھو فرعي من علوم الفلسفة لها الصفات الممیزة والمصطلحات المتعارف علیها 

تسمي مقدمات والمخرجات تسمي استدالالت العملیات المنطقیة یمكن استخدام حقائق صحیحة الستنتاج اخري تكون صحیحة 

  . ایضاَ 

  بالشرح التفصیلي تحدث عن نوعان من المنطق  الخاص بالحاسبات ؟من ذلك أمثلة ما أمكن؟: ٥٣س

 {prpositional logic}منطق االستبیان  - ١

بة كاداة استدالل تساعد في عملیات االستنتاج المنقي الستنتاج ھو منطق الحكم علي جملة ما بالنفي أو االیجاب ونسنخدم االجا  

  .ي أخر ، ویستخدم منطق االستبیان الرموز مثل  الحروف لتمثیل اي استبیان او مدخالت او استنتاجانحكم منطق

  :مثال

State mint :a= the mail ,carier comes Monday through Saturday  

State mint : b today is  Sunday  

Conclusion: c the mail carrier will not come today   

 : منطق االسناد  - ٢

ولكنه یقدم قدرات إضافیة لتمثیل المعرفة في ادق ھو من صور المنطق االكثر نعقیداَ والذي یستخدم كل مبادئ وقواعد االستبیان

  .صورھا 

  مستعیناَ بالرسم واالمثلة والشرح تحدث عن طریقة التمثیل بالشبكات الداللیة ؟:  ٥٥س

طرق تمثیل المعرفة واكثرھا وضوحاَ وھي تتكون من مجموعة من العقد والروابط  تعتبر الشبكات الداللیة واحدة من اقدم

  .وتندرج طریقة التمثیل بالشبكات تحت قائمة ھذه الجملة یمكن تمثیلها 

  : المثال 

  {Letter},{Ali},{Ahmed}االثواس المستخدمة في تعریف العالقة بین 

  

  

  

  

  

  

  

  ما ھي مزایا استخدام طریقة التمثیل باستخدام الشبكات الدالیة ؟: ٥٦س

Jamal 

Ali Man 

Cafe 

Golf 

Care 

Fait 



 

 

 یوفر اسلوبا قباسیاَ  لتحلیل معني الجملة  - ١

 التشابه في المعاني بین الجمل التي ترتبط ارتباطاَ  وثثیقا بعضها البعض ولكنها تختلف في تركیبها  - ٢

  عن طریقة التمثیل باستخدام القوئم االشحار ؟ تحدث: ٥٧س

ھي تراكیب بسیطة في تمثیل المعرفة الهرمیة والقوائم ھي عبارة عن مجموعة من العناصر المرتبطة والكتوبة في قائمة مثل 

  .اشخاص تعرفهم 

  ما ھي ممیزات التمثیل باستخدام شجرة القرار؟: ٥٨س

 ة ببساطة شدیدة قدرتها علي القیام بعملیة إكتساب المعرف - ١

 .سهولة تعامل الخبیر معها   - ٢

 .قواعد االنتاج باستقاللیة البناء - ٣

  تحدث عن االطر والھیاكل ؟:  ٦٠س 

الهیكل أو االطار ھو تركیب  بیاني یحتوي علي كل المعارف عن  شي محدد ، وھذه المعارف ممثلة في تركیب ھرمي یسمح 

  باستقاللیة المعرفة 

في مجال الذكاء االصتناعي  { objectoriented programming}طبیقات البرمجة الشیئیة والهیاكل ھي واحدة من ن

  .والنطم الخبیرة 

  تحدث عن ألة االستدالل ؟:  ٦٢س 

یشتمل ھذا النشاط تصمیم البرمجات التي تمكن الحاسب من القیام بعملیات االستدالل المبنیة علي المعرفة ثم إستداء النصح 

  .موضوع معین للمستخدم في 

  ما ھي الخصائص االساسیة للنطام الخبیر؟: ٦٢س 

 الخبرة - ١

 االستنتاج المنطقي المرمز - ٢

 العمق  - ٣

  المعرفة الذانیة  - ٤

  بالرسم فقط وضح الخصائص االساسیة للنطام الخبیر؟: ٦٣س 

 

 

 

  

  

  ما ھي الفروقات بین معالجة البیانات والمعلومات ومعالجة المعرفة؟: ٦٤س 

 
  النطام الخبیر

Expert System 

 العمق

Depth 

 المعرفة الذاتیة

Self 

 الخبرة

Expertise 

 االستدالل المنطقي

Symboliz 

reasong 



 

 

  معالجة  المعرفة  معالجة البیانات 
  تمثیل وإستخدام المعرفة  تمثیل وإستخدام البیانات والمعلومات

 heuristicحدثي  algorithmicخوارزمي 

 inferential processعملیة استداللیة  repetitive process عملیة تكراریة

  معالجة   معالجة معالجة فعالة لقواعد  البیانات
  

  أذكر عشرة من االنشطة االساسیة للنظم الخبیرة ؟ بدون شرح؟: ٦٥س 

 interpretationالتفسیر  - ١

 predictionالتنبؤ  - ٢

 deagnosisالتشخیص االعمال  - ٣

 repairإصالح االعمال  - ٤

 instructionالتدریب والتعلیم  - ٥

 control التحكم  - ٦

 المراقبة - ٧

 التخطیط - ٨

 إزالةاالعطال - ٩

 التصمیم  -١٠

  ما ھي االسلوبان اللذان تعمل من خاللھا ألة اإلستدالل؟:  ٦٦س 

 التسلسل االمامي - ١

 التسلسل الخلفي   -٢
  تحدث عن ھندسة المعرفة ؟: ٦٧س -٣

یمكن تعریفها عي إنها فن إستخدام المبادئ واالدوات الخاصة بأبحاث الذكاء االصتناعي لحل المشاكل التطبیقات الصعبة التي 

ویمكن المطر الي ھندسة المعرفة من زاویتین ، زاویة تفصیلیة وزاویة إجمالیة من الزاویة . تحتاج لمعلومات الخبراء لحلها 

  . اب المعرفة ، التمثیل ، التحقیق الشرح ، الصیاتة ، واالسنتناجتتعامل ھندسة المعرفة مع إكتس

تتعامل ھندسة المعرفة مع إكتساب  المعرفة ، التمثیل ، التحقیق ، الشرح ، الصیانة   أما زاویة االجمالیة فان ھندسة المعرفة

  .و االستنتاج 

ن الخبراء  العاملین في نطاق عندسة المعرفة لترتیب وصیانة نظم الذكاء االصتناعي وتشتمل ھندسة المعرفة علي التعاون بی

  .ووضع القواعد 

  عرف الخبیر ؟:  ٦٨س 

  .ھو شخص واسع المعرفة وذو سمعة بارزة وواضحة في إعطاء حلول عملیة وجیدة للمشاكل في مجاله

  

  

  ما ھي المقومات االساسیة للنظم الخبیرة ؟:  ٦٩س 



 

 

 وسیلة إلكتساب المعرفة وترشیحها  - ١

 المعاالف والعالقات الني تربط بینها تمثیل - ٢

 .توفیر وسائل إلستدالل وإستنتاج وإستخالص المعارف وتطبیقها لحل المشاكل والمسائل المختلفة وتفسیر الظواھر الیاً  - ٣

 .توفیر الوسبلة التي یمكن من خاللها استغالل مضمون قاعدة المعرفة في خل المشاكل والمسائل واالحابة علي االسئلة  -٤

  بالشرح التفصیلي وضح العناصر االساسیة لبناء النظام الخبیر ؟ ٧٠س 

 -: خبیر المجال - ١

  .ھو شخص واسع المعرفة وذو سمعة بارزة واصحة في إعطاء حلول علمیة وجیدة للمشاطل في مجاله 

 -: مهندس المعرفة - ٢

  .تم بناء النظم الخبیرة ھو شخص لدیه خلفیة ودرایة بعلم الحاسةب والذكاء االصتناعي ، وویعرف جیداً كیف   ی

  - : وسیلة بناء النظام الخبیر - ٣

ھي عبارة عن لغة البرمجة التي یستخدمها مهندسو المعرفة والمبرمجون لبتاء النظام الخبیر وتختلف عن  لغات  

  .البرمجة النقلیدیة 

 -: المستخدمون - ٤

  .ھو الشخص أو الجهة التي تقوم بإستخدام النظام الخبیر بعد بنائه والذي تم عمله اساساً من أجلهم  

 -: طاقم إدخال البیانات - ٥

 .مهمة تنحصر في إدخال البیانات والمعلومات والحقائق زالمعارف المطلوب تخزینها في النظام الخبیر  

  لنظام الخبیر ؟بالشرح التفصیلي  وضح الخصائص االساسیة ل: ٧١س 

البد  ان  یعمل النظام الخبیر بكفاءة بمعني ان یحقق تفس مستوي االداء الذي یحققه الخبیر البشري  - : الخبرة  - ١

في مجال التطبیق المطلوب فالخبراء  الحقیقیون ال یحققون حلوالَ جیدة فقط ولكن دائماً بصلون إلیها بسعة 

 .وكفاءة

مسائل ومشاكل من تلك النوعیة المناسبة للنطم الخبیرة ا یقوم أي خبیر بحل عندم -:االستنتاج المنطقي المرمز - ٢

یقوم بإختیار مجموعة من الرموز لتمثبل المفاعیم والمقومات التي تخص المسالة او المشطلة ولذلك فان النظام 

سلسلة من الحروف الخبیر  یقوم ایضاً بتمثیل المعرفة رمزیا  ویعرف الركز في مجاالت الذكاء االصتناعي بانه 

 .واالرقام تمثل مفاھیم العالم الحقیقي 

یتمیز النطام الخبیر بالعمق بمعني انه یعمل بفعالیة وكفاءة في مجال تطبیق دقیق ومحدود یتم  - : العمق  - ٣

 .بالصعوبة والتحدي 

النظان الخبیر البج ات یحتوي علي معارف تحقق له  االستالل المنطقي عن عملیاته  التي  -:المعرفة الذاتیة   - ٤

 .یقوم بها باالضافة الي بنیة اسایة  منالمعرفة تحقق تبسیط ھذا االستالل 

  ماھي المشكلة المصاحبة لعمیلة نقل المعرفة؟: ٧٢س 



 

 

یقوم الخبراء بوضع : كلة معینة یقوم الخبراء باجراء عملیة من خطوتین اوالً عند حل مش: التعبیر عن المعرفة  :أوالً 

  معلومات عن العام الخارجي داخل العقل ھذة المعلومة یتم جمعها عن طریق الحواس او یتم استرجاعها من الذاكرة 

  .رة عن توصیات یستخدم الخبراء وسائل معینة لمعالجة ھذه المعلومات للحصول علي نتائج تكون عبل :ثانیاً 

 بالرسم فقط وضح العناصر االساسة في بناء النظام الخبیر؟: ٧٣س 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  تحدث عن لغة البرولوج ؟: ٧٤

أي البرمجة المنطقیة ، وصمم ھذه اللغة ) programming in logic(وھي اختصار ل) prolog(البرولوج  لغة 

أستاذ بجامعة مرسیلیا بفرنسا یدعي الن كولمریر وظل إستخدامها محصوراً في معمل أبحاث الذكاء االصطناعي 

  .الرئیسیة لحاسبات الجیل الخامس  م عندما اعلن الیابانیون إنها ستكون اللغة١٩٨١أكتوبر بقارة أوربا حتي 

االول ھو صعوبة إتصالها باللغات : لسببین وإلي االن لم تكتسب قبوالً وإنتشاراً واسعاً في أمریكیا ویرجع ذلك 

وتعتم لغة البرلوج علي مفهوم البرمجة المنطقیة والتي . التقلیدیة ، والثاني ھو بطء برنامج البرلوج في طور االنتاج 

  .التي تربط بینها) relationships(والعالقات) objects(تحتوي علي اشیاء ) statements(جمل  تتعامل مع

  لم تنتشر لغة البرولوج إنتشاراً تجاریاً واسعاً علل ؟: ٧٥س

  نسبة لصعوبة إتصالها بالغات التقلیدیة ، وبطء برامج البرولوج في طور االنتاج 

  ثالثة مراحل ما ھي ؟البرمجة بلغة البرلوج تنقسم إلي :  ٧٦س

 إعالن الحقائق عن االشیاء والعالقات التي تربط بینها - ١

 تعریف القواعد التي تحكم كال من االشیاء والعالقات التي تربط بینها  - ٢

 السؤال والعالقات التي تربطها - ٣

  

  كیفیة اإلعالن عن الحقائق والسؤال عنھا في لغة البرولوج: ٧٧س

 

 

 النطام الخبیر  المستخدم

خبیر 

 المجال

 مھندس

 المعرفة

 وسیلة بناء

النطام 

 الخبیر

مصمم 

 وسیلة

 طاقم إدخال
 البیانات



 

 

 likes(Ali,Mohammed)تحدید االشیاء والعالقات التي تمثل تلك الحقائق مثالً لالعالن عن الحقائق یجب أوالً 

  - :ویكمن السؤال عنها بإحدي طریقتین 

١ - ?Like (Ali,Mohammed) 

٢ - Like(Ali,Mohammed) 

  تحدث عن الثوابت والمتغیرات في لغة البرولوج ؟: ٧٨س

 الثابت
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