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 راجين اهلل تعالى أن يوفقنا وأياكم . 3ليكم أصدقائي ممحق االنكميزي انقدم 

 في المحاضراتورود أي خطأ ونعتذر عن 

 الممحق يحوي عمى :

 اعطتيا الدكتورة  الوظيفة التي قدحل  -
 مفردات المقرر  -

 التوفيق والنجاح بلكم  مع دعائنا

 Displaying Numbers نبدأ : الوظيفة التي أعطتيا الدكتورة ىي نص 

Displaying Numbers 

WHE SCIENTISTS DESIGNED THE first pocket calculator, they needed a simple 

way to show the Arabic numerals 0 to 9 on the screen. They 

wanted to use straight horizontal and vertical lines of the same 

length. Is there a way? Handwrite the numbers (Figure 1) and 

the answer seems to be No. There are straight vertical lines in 

number 1 and number 4, and straight horizontal lines in numbers            Figure 1 

0   1    2    3 

4       5      6 

7       8      9 
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 2, 4, 5 and 7. But there are other lines too. There are diagonal lines in number 4 

and number 7, and curved lines in all the other numbers except 

number 1. In addition, the lines are different lengths. However, 

we can write the numbers in a simpler way. For example, there 

is a set of numbers used by computer systems in some banks. 

It is called computer readable (Figure 2). In this system, the 

computer acrually reads the numbers, on cheques for example; 

so the number must be                                                                               Figure 2 

Exactly the same each time. But, look closely at this set 

of numbers and you will see that the system  is still quite 

complicated. Some of the lines are thick and some are 

thin. There are two positions for the short horizontal line 

in the Centre (in 3 and 4) and the horizontal line in the 

centre of 2 is shorter than the centre line in 6. Then 

scientists found the answer. Turn on your calculator. Look 

closely at the screen. There are only seven lines. They are arranged 

 like the number 8 (Figure 3). 

They are all the same length Howeyer, with these seven lines, we can make all the 

numbers from 0 to 9. The computer program in the calculator tells the screen which 

lines to light up to make each number. So the computer instrucrion for number 1 is 

BD = DF, and for number 5, it is AB + AC + CD + DF + EF. 

 

0   1    2    3 

4       5      6 

7       8      9 

 

A B 

C D

E F

(Figure 3)             
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 الترجمة:

 عرض األرقام

عمى الشاشة .  9إلى  0لعرض شكل األرقام العربية من عندما صمم العمماء أول حاسبة جيب , احتاجوا طريقة بسيطة 
 ىل ىناك طريقة ؟ أرادو استخدام الخطوط األفقية والعامودية بنفس الطول . 

وخطوط  4والرقم  1( واإلجابة تبدو لتكون ال . ىناك خطوط مستقيمة عامودية في الرقم 1كتابة األرقام باليد )النموذج 
. وخطوط  7والرقم  4خطوط مائمة في الرقم . لكن يوجد خط أخر أيضًا يوجد  2,4.5.7مستقيمة أفقية في األرقام 

 . بإضافة إلى الخطوط مختمفة الطول. 1كل األرقام األخرى ماعدا منحنية في 

من األرقام استخدمت من قبل , ىناك مجموعة , نستطيع كتابة األرقام بطريقة أبسط . عمى سبيل المثال عمى أية حال 
 .(2أنظمة الحاسوب في بعض البنوك . تسمى قراءة الحاسوب )النموذج 

الشبكات مثاًل, يجب أن تكون األرقام مطابقة تمامًا في كل مرة .  في ىذه األنظمة , الكمبيوتر في الواقع يقرأ األرقام, عمى
 6أقصر من خط المركز لمعدد  2وخط أفقي في مركز (4و  3لخط أفقي قصير في المنتصف )في لكن , ىماك موقعين 

. شغل اآللة الحاسبة خاصتك. انظر بتمعن إلى الشاشة . يوجد فقط سبعة خطوط. مرتبة مثل  جابةثم وجد العمماء اإل
 9إلى  0من ( جميعيم نفس الطول. عمى أية حال, ييذه الخطوط السبعة, نستطيع تشكيل كل األرقام 3)النموذج8العدد 

  1ي رقم. لذلك الكمبيوتر يعطي أمر لمرقم ْي لتشكيل أبرنامج الكمبيوتر في اآللة الحاسبة يخبر الشاشة أي الخطوط لتض

  AB + AC + CD + DF + EF, األمر  5, ولمرقم    BD = DFىو 
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 مفردات المقرر

 المفردة                        المعنى                    
 top األعمى

 Bottom األسفل

 a horizontal line خط أفقي
 curved line خط منحني

 Dotted منقط
 a diagonal line خط مائل

 a vertical line خط عمودي
 Left يسار

 Right يمين

 Diagram مخطط

 Geometry اليندسة

 Mathematics الرياضيات

 Points نقاط

 Lines خطوط

 Surfaces سطوح

 Angles زوايا

 Solid مجسمات فراغية

 Shapes أشكال

 Unit وحدة

 Position موقع

 Top left اليسار أعمى

 Bottom right أسفل اليمين

 Center المركز )المنتصف(

 Above أعمى
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 المفردة                        المعنى                    
 Below أسفل

 Direction أتجاه

 Goes يتجو

 top to bottom من األعمى إلى األسفل
 bottom left to center أسفل اليسار إلى المركز

 left to right من اليسار إلى اليمين

 The shortest األقصر
 Between بين

 Straight مستقيم
 However عمى أية حال

 Join جمع/ضم

 Same نفس

 Meet يمتقي

 Parallel متوازي

 Length طول

 Medium Length متوسط الطول

 Scintists العمماء

 Designed صمموا
 Pocket جيب

 calculator آلة حاسبة

 Needed احتاجوا

 Simple بسيط

 Seems يبدو

 Except ما عدا

 In addition باإلضافة إلى 

 Different lengths أطوال مختمفة
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 المفردة                        المعنى                    
 set مجموعة

 Computer systems أنظمة الحاسوب

 actually في الواقع
 cheques شيكات
 Must يجب

 Exactly تماماً 
 Closely يتمعن
 Complicated معقد
 Thick ثخين

 Thin رقيق

 Positions مواقع

 found وجدوا

 Answer إجابة

 Turn on تشغيل

 Arranged منظم مرتب

 Which أي

 Light up يضيئ
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 المفردة                        المعنى                    
 Technical تقنية

 Engineering اليندسة

 important ميم
 Main رئيسي اساسي

 Whole numbers األعداد الحقيقية
 Fractions الكسور
 As مثل كـ

 Decimals األعداد العشرية

 Between بين

 Express نعتبر

 Common fractions كسور شائعة

 Quarter ربع

 Half نصف

 Three-quarters ثالثة أرباع

 Denominator المقام

 Shows يظير

 How many كم عدد

 pieces قطع أجزاء

 Dividing تقسيم

 Numerator البسط

 Taken مأخوذ

 Based on the idea قائمة عمى فكرة

 nought point  five صفر نقطة خمسة

 Note الحظ

 Decimal point نقطة العدد العشري
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 المفردة                        المعنى                    
 percentages النسبة المئوية

 Symbol رمز

 Strange غريب
 Cardinals األعداد األساسية

 Ordinals األعداد الترتيبية
 Date التاريخ
 First األول
 Case الحالة

 Second الثاني

 Because ألن

 In order أجل ذلك األمرمن 

 Put وضع

 Special خاص مميز

 Words كممات

 Most أغمب

 Almost تقريباً 

 Add نضيف

 Spelling التيجئة

 Changes تغيرات

 Careful أحذر انتبو

 Forget ينسى

 Form شكل

 Loses يفقد يخسر

 Remember يتذكر

 Ending نياية
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 المفردة                        المعنى                    
 British English المغة اإلنكميزية البريطانية

 November تشرين الثاني

 Printing طباعة
 Small صغير
 Different مختمف
 Third الثالث
 Last آخر

 Letters أحرف

 Get نحصل

 Arithmetic عمم الحساب

 Mathematics الرياضيات

 Involves يتضمن

 Basic اساسية

 Operation عمميات

 Addition الجمع

 Subtraction الطرح

 Multiplication الضرب

 Division القسمة

 Result النتيجة

 Equals يساوي

 Singn إشارة

 Add to إضافة إلى

 Subtract from طرح من 

 Multiply by ضرب بـ
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 المفردة                        المعنى                    
 Divide by تقسيم عمى 

 Operations عمميات

 Normally في العادة 
 Subtract طرح

 Multiply الضرب
 Plus الجمع
 Minus الطرح

 Times مرات/ ضرب

 Instead بدالً 

 Describe نعبر

 Sum العمميات

 Calculations الحسابات

 Happen تحدث

 Put ضع

 Brackets أقواس

 Remember تذكر

 Rule قاعدة

 Bodnmas اختصار لمعمميات الحسابية
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 المفردة                        المعنى                    
 Rectangle مستطيل

 Triangle مثمث

 Circle دائرة
 Radius نصف قطر دائرة

 Diameter قطر دائرة
 Area مساحة

 Ringht-angled triangle الزاويةمثمث قائم 
 Ringht angle زاوية قائمة

 Angle زاوية

 Surfaces سطوح/ مساحات

 Line خط

 Arc قوس

 Figure نموذج

 Dimensional بعد

 Shapes أشكال

 Square مربع

 Circumference محيط دائرة

 Width العرض

 Centre المركز

 Edge حافة

 Space مسافة

 Connected متصل

 Degrees درجات

 Sign إشارة
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 المفردة                        المعنى                    
 Curved منحني

 Formula قانون

 Length الطول
 Height ارتفاع
 Base قاعدة

 Square centimeters سم مربع
 Pronounced تمفظ
 Constant ثابت

 Roughly تقريباً 

 

 

 

 

 

 

 

  لحقامل ىانته       


