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I شيفريت  3.3

شيفرة ורד

حصلت دعاء عىل بريد إلكرتويّن من زميلتها ורד. فيام ييل نص الرّسالة:   

תי  צהכסא  כוזטס  תא  ציממכ  צעצ,  תא  רתפט.
فكرت دعاء أّن هذه نكتة، أو أّن الحاسوب "مجنون".   

لت ורד الرّسالة بشيفرة.   لكْن يف الواقع سجَّ

املرحلة أ: الَءمت ורד عدًدا لكّل حرف كالتّايل:  

כיטחזוהדגבא
1234567891011

תשרקצפעסנמל
1213141516171819202122

.23 − x املرحلة ب: عوضت كّل عدد يف التّعبري

لت( ורד الحرف املناسب لنتيجة التّعويض.   لت )بدَّ املرحلة ت: سجَّ

مثال: شيفرة االسم "ורד" هي ״פגק״ حسب الحساب اآليت:  

דקרגופ

176 =23 −320 = 23 −194 =23 −

ر ونفّك شيفرة نصوص بطرق مختلفة.  نَُشفِّ

روا اسم تلميذ أو تلميذة يف الّصف حسب شيفرة ורד.   شفِّ أ.   .1
فكّوا شيفرة اسم زميلكم. ارِشحوا طريقتكم لفّك شيفرة االسم.   ب. 

فكّوا شيفرة الّنص يف رسالة ורד.    .2

روا رسالة قصرية ال تتجاوز خمس كلامت حسب شيفرة ורד.  شفِّ أ.   .3
فكّوا شيفرة رسالة زميلكم.   ب. 

ي طريقة تشفري ורד  باسم א-ת ב-ש. حاولوا أْن ترشحوا الّسبب.   نسمِّ أ.   .4
قالت ليىل: "حسب طريقة تشفري ורד، إذا تمَّ تبديل الحرف x بدل الحرف y فإنّه يتّم تبديل الحرف y بدل  ب. 

 ."x الحرف 

مثًل: شيفرة الحرف א هي ת وشيفرة الحرف ת هي א.

اِفحصوا ما إذا كان قول ليىل صحيًحا أم ال، مبساعدة أمثلة إضافيّة.     

ارِشحوا مبساعدة معادلة.   ت. 
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زاوية الحاسوب

اِبنوا جدواًل باإلكسل )Excel( لشيفرة ורד. أ.   .5
.C استعملوا صيغة رياضيّة للعمود  

DCBA

الحرف يف الّشيفرة
العدد املناسب 

للحرف يف الّشيفرة
العدد املناسب 
1الحرف األصيّلللحرف األصيّل

2

3

4

5

اِفحصوا اّدعاء ليىل يف سؤال 4 بواسطة الجدول الّذي بنيتموه.  أ. 

شيفرة רון

بنى רון شيفرة بطريقة شبيهة. 

املرحلة أ: استعمل רון نفس طريقة امللءمة بني الحروف واألعداد.  

כיטחזוהדגבא
1234567891011

תשרקצפעסנמל
1213141516171819202122

.x − 4 املرحلة ب: عّوض كّل عدد يف التّعبري

ل רון الحرف املناسب لنتيجة التّعويض.  املرحلة ت: سجَّ

     إذا كانت الّنتيجة سالبة فقد أضاف العدد 22 إىل الّنتيجة.
    مثًل: إذا كانت الّنتيجة 3− فقد فتّش يف الجدول عن الحرف املناسب للعدد 19.

روا رسالة قصرية ال تتجاوز خمس كلامت حسب شيفرة רון. شفِّ أ.   .6
فكّوا شيفرة رسالة زميلكم. ب. 

قال سامي:  "حسب طريقة تشفري  רון، إذا تمَّ تبديل الحرف x بدل الحرف y فإنّه يتّم تبديل الحرف y بدل الحرف   .7
اِفحصوا ما إذا كان قول سامي صحيًحا أم ال، ثّم ارِشحوا مبساعدة معادلة.    ."x

حاولوا أْن ترشحوا هذا االسم مبساعدة قانونيّة  يها شيفرة היסט.  الّتي نسمِّ الّشيفرات الكثرية  هي إحدى  شيفرة רון   .8
22 بالذات إذا كانت الّنتيجة سالبة.   التّشفري. ارِشحوا ملاذا يجب إضافة العدد  
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هل تعلمون؟

ُسميت الّشيفرة היסט باسم شيفرة القيرص عىل اسم يوليوس قيرص؛ ألنّه 

ر الرّسائل الّتي أرسلها إىل جنوده. عىل الّرغم من أّن  استعملها يك يشفِّ

الّشيفرة بسيطة، من املعقول االفرتاض أنّه كانت هناك حراسة شديدة عىل 

رة. أعداؤه املثّقفون كانوا قلئل، ومل يفكروا بطريقة لفّك  أرسار الرّسائل املشفَّ

الّشيفرة. ظهرت أول طريقة لحّل شيفرات التّبديل البسيطة يف القرن التّاسع 

امليلدّي يف العالَم العريّب. استُعملت شيفرة القيرص سنة 1915، وقد استعملها 

الجيش الّرويّس بدل الّشيفرات املعقدة الّتي كان من الّصعب عىل الجنود 

تذويتها. مل يستصعب أعداؤهم يف الحرب األملان والّنمساويّون فّك شيفرة 

رسائلهم. 

شيفرة רוני 

الحروف عىل دائرة وبّدلت كّل  لت  أيًضا. سجَّ شيفرة היסט  רוני  اختارت 

حرف بالحرف الّذي يبعد عنه  5 أماكن إىل األمام )باتّجاه عقارب الّساعة(. 

مثًل: حسب هذه الّشيفرة، تمَّ تبديل الحرف  א بالحرف ו.
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روا حسب شيفرة רוני الجملة اآلتية: צופן היסט הוא צופן עתיק יומין. شفِّ 9.  أ. 
اِبنوا شيفرة  רוני بواسطة استعامل التّناظر بني األعداد والحروف يف تعبري جربّي مناسب. تطرقوا أيًضا إىل الحاالت  ب. 

الّتي تكون فيها نتيجة التّعويض يف تعبري الّشيفرة أكرب من  22.

تمَّ تشفري الّنص اآليت بواسطة היסט آخر. فكّوا شيفرة الّنص. 10. أ. 
מן זמדחו, נמס.   

ذتم حتى حصلتم عىل اإلجابة الصحيحة؟   كم إمكانيّة مختلفة توجد للشيفرة היסט؟ كم محاولة مختلفة نفَّ ب. 



3.3 شيفريت I − معادالت ومسائل كالمّية58 تفّوق رحوبوت

نحافظ على لياقة رياضّية

اِختاروا تربيعة. عّوضوا عدًدا فيها كام ترغبون، واحسبوا.  

عّوضوا الّنتيجة يف الرّتبيعة التّالية حسب اتّجاه الّسهم، واحسبوا. 

استمّروا بهذه الطّريقة حتى تصلوا الرّتبيعة الّتي بدأتم فيها عملية التّعويض.    

إذا مل تحصلوا عىل العدد االبتدايّئ الّذي اخرتمتوه بعد التّعويض يف نهاية الّدورة الكاملة فهذا يدّل عىل أنّكم أخطأتم. عودوا 

 وافحصوا مرّة أخرى.   

أ.
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أُحجية

التّمرين اآليت هو مترين يف فّك الّشيفرة. ميثِّل كّل شكل رقاًم معيًّنا.  

متثِّل األشكال املتجاورة عدًدا متعدد املنازل.  

ِجدوا أرقاًما مناسبة لألشكال بحيث يكون التّمرين صحيًحا.  

كم إمكانيّة توجد؟  


