
 النظام العشري والنظام الثنائي
 استخدام مت) Computer( الكمبيوتر اخرتاع منذ ولكن العشري النظام هو وأشهرها العامل  يف العد أنظمة تلفخت

 الرموز من معني عدد من للعد نظام أي يتكون و الثنائي، النظام وهو  التقنية، احلاسوب خواص مع يتناسب عد نظام
 رموز عشرة يستخدم ألنه عشريا مسي العشري العد ونظام النظام، على املوافق االسم إطالق يتم الرموز عدد وحسب

 ).١,٠( والواحد الصفر مها فقط رمزان يستخدم الثنائي والنظام،  فقط
 العشري النظام •

 على األرقام نظام هو بساطة بكل النظام هذا معىن و األمور، أكثر غي و اليومية احلياة يف النظام هذا استخدام يتم
 السبب هلذا و أرقام عشرة من يتكون العشري النظام و ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠: على حيتوي و العشري األساس

 ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ مثل أرقام، عشرة كل بعد من يكرب النظام هذا أن حيث االسم، بذا تسميته مت
 فتم ،٩ هو و رقم آخر من االنتهاء مت عندما انه حيث ١٠ الرقم و ٩ الرقم بني املوجود االختالف أحد الحظ إذا و

 من و ١٩ الرقم إىل الوصول فيتم العد وصل إذا و  جبانبه، واحد إضافة مت و صفر هو و األول الرقم بداية إىل الرجوع
 .هكذا و ٢٠ الناتج فيكون ١ الرقم إىل واحد إضافة مع صفر، إىل ٩ الرقم رجوع يتم مث

 الثنائي النظام •
 و الواحد، و الصفر مها و رقمني يتكون الثنائي النظام فاملثل أرقام، عشرة من يتكون العشري النظام أن ذكر مت كما و

 :املثال يف احلال كما بواحد، يزيد مث صفر الرقم إضافة يتم الرقم انتهاء عند العشرية الطريقة مثل
١١١ ١١٠ ١٠١ ١٠٠ ١١ ١٠ ١ ٠ 

 إضافة يتم ذلك بعد و الواحد مث بالصفر البدء فيتم والواحد، الصفر مها و الرقمني من يتكون النظام أن واملالحظ
 اليت باألرقام املقصود احلالة هذه ويف”  األرقام من االنتهاء بعد الرقم جبانب واحد إضافة يتم و الصفر، مكان واحد
 ”الواحد و الصفر مها تنتهي

 يقرأ لكن و مئة و آالف وعشرة مئة بطريقة يقرأ فال الثنائي، بالنظام ١٠١١٠٠ الرقم كتابة عند انه مهمة ملحوظة و
 .صفر صفر واحد واحد صفر واحد

 النظام يف هذا و العد، نظام أساس يساوي الذي وهو الرتتيب صاحب الرقم إىل الوصول يتم عندما أنه: هي القاعدة و
 .له التالية اجلهة يف واحد الرقم إضافة مع احلالية، اخلانة يف صفر الرقم وضع فيتم الثنائي
 العشري العدد إىل الثنائي العدد حتديد

 أرقام من رقم كل ضرب يتم املرتبة، قيمة مفهوم استخدام طريق عن عشرية أعداد إىل الثنائية األعداد حتويل حالة يف
 و ، الثنائية األعداد نظام يف األوىل املرتبة قيمة أن العلم مع األعداد جتميع ويتم املقابلة، املرتبة بقيمة الثنائية األعداد
 .هكذا و ٨ والرابعة ٤ الثالثة املرتبة و ٢ الثانية
 مثال

 املرتبة القيمة مفهوم طريقة
 :العشري النظام إىل حتويله املطلوب و الثنائي بالنظام وهو) ١١١١( الرقم

 )١٥) = ٨ ×١)+( ٤ ×١)+( ٢ ×١)+( ١ ×١ 
١٥=  ٨+  ٤+  ٢+  ١ 



 
 :آخر مثال

 .املرتبة قيمة مفهوم باستخدام عشري إىل) ١١٠٠١( الرقم حتويل املطلوب
 ٢٥) =  ١٦ × ١) +( ٨ × ١)+(٤ × ٠)+( ٢ × ٠)+( ١ × ١: (  كتابة يتم
٢٥=  ١٦+  ٨+  ٠+  ٠+  ١ 

 ثنائي عدد إىل العشري العدد حتويل •
 هذه و الباقي، طريقة استخدام سيتم األمثلة هذه يف لكن طريقة، من أكثر يوجد عشري عدد إىل الثنائي العدد لتحويل
 أما بالباقي، االحتفاظ مع العملية من االنتهاء يتم حىت العملية هذه تكرار مع ، ٢ على القسمة مبدأ على تقوم الطريقة
 .املكافأة الثنائية األعداد ميثل فهو الباقي

 
 :مثال

 الباقي طريقة استخدام
 الثنائي النظام إىل ١٥ الرقم حتويل املطلوب

 العدد ١٥ ٧ ٣ ١ ٠
 عليه املقسوم ٢ ٢ ٢ ٢
 الباقي ١ ١ ١ ١

 ١١١١:  هو الناتج
 

 آخر مثال
 الثنائي النظام إىل ٢٥ العشري الرقم حتويل

 العدد ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١ ٠
 عليه املقسوم ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
 الباقي ١ ٠ ٠ ١ ١

 ١١٠٠١:  هو الناتج
 

 كبري، حد إىل واألوامر املهام تبسط أل�ا الثنائية، واحلسابات الثنائية األرقام على تعتمد الكمبيوتر أجهزة إن النهاية يف
 فمثال األرقام معاجلة أو ختزين األسهل فمن أرقام، عشرة من بدال رقم لكل) ١ و ٠( احتمالني سوى يوجد ال ألنه

 أو عددية ختزين وحدة يصبحا أن ميكن ،”أوف“ و ”أون“ مثل متميزتني، حالتني له الرتانزستور مثل بسيط جهاز
 ال ولكن هذا، كل إلجناز الرتانزستورات من كبري عدد إىل حتتاج الكمبيوتر أجهزة أن ومعروف حاسبة، آلة من جزء
 .العشرية األرقام من بدال الثنائية األرقام مع باألشياء للقيام تكلفة واألقل األسهل من يزال
























































































































