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 مقدمة عامة
 لغات البرمجة

 :تنقسم لغات البرمجة بصفة رئٌسٌة إلى مستوٌٌن هما
 .Low-level languagesلغات المستوى المنخفض   -1

 .High-Level languagesلغات المستوى العالً   -2

حٌث نجد أن لغات المستوى العالً أسهل فً تعلمها وفهمها وذلك ألنها تستخدم كلمات إنجلٌزٌة 
 .رٌاضٌة مؤلوفةمعٌنة ورموز 

 :Low-level languages لغات المستوى المنخفض -1

 :وتنقسم لغات هذا المستوى إلى قسمٌن آخرٌن هما
 .Machine Languageلغة اآللة  - أ

 .Assembly Languageلغة التجمٌع  - ب

 :لغة اآللة - أ
وتعلٌمات هذه اللغة هً مجموعة , وهً اللغة الوحٌدة التً ٌفهمها الحاسب مباشرة دون وسٌط

وكانت اللغة صعبة وخاصة أن لكل حاسب لغة آلة , ن األرقام الثنائٌة وكانت فً بداٌة ظهور الحاسبم
 .أي أنه ال ٌمكن نقل البرنامج من حاسب آلخر, خاصة به

 .ولكن البرنامج المكتوب بلغة اآللة ٌتمٌز بؤنه ال ٌحتاج إلى ترجمة
 : Assembly لغة التجمٌع أو اللغة الرمزٌة - ب

 .تقدمة عن لغة اآللة وأسهل نسبٌاً مما ساعد على إنتشار الحاسبوهً مرحلة م
وفً هذه اللغة تم استبدال األرقام الثنائٌة برموز عبارة عن حرفٌن أو ثالث حروف أسهل فً 

 .تذكرها وكتابتها
 .وتعتبر هذه اللغة مرحلة وسط بٌن لغة اآللة واللغات ذات المستوى العالً

لترجمتها إلى لغة اآللة التً ٌفهمها  Assembler( مجمع)جم وتحتاج لغة التجمٌع إلى متر

 .الحاسب
 .ومن عٌوبها أٌضاً إرتباطها باآللة لكل آلة لها لغة تجمٌع خاصة بها

 
 

 

 
 

 (source Program)برنامج المصدر   (Object Program)الهدف

 

 :High_Level languages لغات المستوى العالي -2

توى العالً أصبحت عملٌة التخاطب والتعامل مع الحاسب أسهل بظهور اللغات ذات المس
 .نسبٌاً وذلك ألن لغة التعامل مع الحاسب أصبحت قرٌبة من لغة البشر

 
 :بعض ممٌزات هذه اللغات

 .عدم االرتباط بآلة معٌنة -
 .سهولة تعلمها وكتابة البرامج بها -
 .سهولة اكتشاف األخطاء وتصحٌحها -
 .توفٌر الوقت والجهد -
وٌطلق على , الطبٌعً لبرنامج مكتوب بلغة عالٌة المستوى أن ٌترجم إلى برنامج بلغة اآللةومن 

البرنامج المكتوب باللغة عالٌة المستوى برنامج المصدر أو كود المصدر والبرنامج المترجم ٌطلق علٌه 
 .(Compiler)فً هذه الحالة المترجم 

 برنامج بلغة المجمــــع

 التجمٌع

 برنامج بلغة

 اآللة
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 .Interpreterالمفسر  وهنالك نوع آخر من برامج الترجمة ٌطلق علٌه اسم

والمترجم أسرع من المفسر بكثٌر وذلك ألن المترجم ٌترجم برنامج المصدر مرة واحدة ثم ٌقوم بتخزٌن 

وذلك الستخدامه عند الحاجة دون أن  (Object code file)برنامج الهدف المكتوب بكود اآللة كملف

 .ٌترجم المصدر مرة أخرى
 .ة كود المصدر خطوة خطوة أثناء تنفٌذ البرنامجأما فً حالة المفسر فإنه ٌتم ترجم

 
 

 
  المصدر            الهدف      

 

 ++Cمقدمة عن لغة البرمجة 
 Object Orientedهً لغة برمجة عالٌة المستوى متعددة االستخدام, وتعتبر لغة برمجة كائنٌة

Programming .ت الواجهة الكبٌرة وللتعامل مع ٌعتبرها الكثٌرون اللغة األفضل لتصمٌم التطبٌقات ذا
, وفً المقابل توفر Cلغة ٌذ والتً ال تختلف كثًٌرا عن البنٌة الصلبة للحاسب, وذلك لسرعتها فً التنف

من لغات البرمجة العالٌة المستوى وفً نفس الوقت قرٌبة من  ++Cلغة . تعامل أكثر تعقًٌدا مع البٌانات
ذات المستوى المنخفض, كما أنها تعد لغة برمجة إجرائٌة  ( Assembly :باإلنجلٌزٌة)لغة التجمٌع 

البرنامج المكتوب )كما تعد لغة غرضٌة التوجه ( ٌمكن كتابة برنامج ٌحتوي على إجراءات وتوابع فقط)
 ).عبارة عن أصناف وتستخدم الخواص المتاحة من كبسلة وتعددٌة األشكال والوراثة والتركٌب

 ++انجذٌذ فً سً
 Cحٌث تعتمد لغة . هً البرمجة عن طرٌق الكائنات Cعن لغة  ++Cالتً أتت بها لغة  اإلضافة األهم

إال أن ظهور أنظمة التشغٌل ذات الواجهة الرسومٌة . على البرمجة اإلجرائٌة والتً كانت كافٌة فً وقتها
دم فً برمجة ما زالت ُتستخ Cبالرغم من ذلك فإن لغة . نقل العدٌد من المبرمجٌن إلى البرمجة بالكائنات

 :أبرز هذه اإلضافات هً. الوٌندوز والٌونكس
 .Classes and Objectsالصفوف والكائنات  -1
لغة قابلة  ++Cألنها جعلت من , ++Cوٌعتبرها الكثٌر أهم إضافة فً : التحمٌل الزائد للعملٌات -2

 .عملٌة ٌمكن التحمٌل الزائد علٌها 33هناك أكثر من . للتوسع
 .Templates القوالب -3
 polymorphismالتعددٌة الشكلٌة -4
فً هذه الحالة ٌسمى . وهً إمكانٌة تطوٌر صنف جدٌد ٌرث جمٌع خصائص صنف آخر :الوراثة -5

 .الصنف بالصنف المشتق
لتضمٌن المالحظات بطول سطر واحد والتً ٌتم تجاهلها من ِقبل المترجم عند القٌام  //أستخدام الرمز  -6

 .بعملٌة الترجمة
 ++Cٌزات لغة مم

 -:اآلتً نذكر منها ,جدٌدة المن المزاٌا العدٌدة ++Cالعدٌد تدعم لغة   Cباإلضافة إلى المزاٌا الموجودة فً لغة   

 Object Oriented Programming( 00P) الغرضٌة التوجه البرمجة   ++Cتدعم  لغة  .1
والتً فٌها ( OOP)وهو البرمجة الموجهة نحو األشٌاء وهً تمكن المبرمج من كتابة برامج تدعم النهج الجدٌد فً البرمجة  

 .والعملٌات المعرفة علٌه ه, خصائص ٌتم تحدٌد لكل مكونو  ,ٌتم تحلٌل وتصمٌم النظام بعد تحدٌد مكوناته
  command statements -:شكل جدٌد لجمل التعلٌق  .2

 .لسطر واحدوٌستخدم إلضافة تعلٌق //  تم إضافة نوع آخر لجمل التعلٌق  وهً  حٌث 

 . free variable declarationاإلعالن الحر للمتغٌرات  .3

اإلعالن  عن المتغٌرات قً أي موضع من البرنامج مما ٌتٌح ربط المتغٌر بالوظٌفة التً من اجلها تم  ++cأصبح الممكن فً 

 .مما ٌزٌد من سهولة  متابعة وفهم البرنامج  ه,اإلعالن عن

 -:constantاإلعالن عن الثوابت  .4
 -:لإلعالن عن الثوابت كآلتً   const ٌتم استخدام الكلمة المحجوزة   ++cفً 

 بلغةبرنامج 

عالٌة 

 المستوى

 المترجم أو

 المفسر

 برنامج بلغة

 اآللة
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Data type       const         constant_ name = value 
Const      data type          constant_ name = value 

 .ة تتناسب ونوع الثابتوحجز ذاكر type checking ومن مزاٌا هذه الطرٌقة تساعد المترجم على فحص األنواع 

 References:المراجع .5

فً االستدعاء بالعنوان بالدوال بدال من استخدام  ++Cوهو عبارة عن اسم آخر لمتغٌر موجود وأكثر ما تستخدم المراجع فً 

 . Cالمؤشرات فً  
   Inline expansionالتمدد السطري   .6

حتى  الترجمةل سطور الدالة ضمن البرنامج الرئٌسً أثناء زمن إدخابالدوال ذات الحجم البسٌط, حٌث ٌتم  تتعلقوهً مٌزه 
 .ٌتسنى تنفٌذ البرنامج بشكل أسرع 

 صعوبتهاسبب 
ألسباب تارٌخٌة أكثر منها واقعٌة وهو ما ٌردده المبرمجٌن ++C و Cربما تعود أسباب صعوبة لغتً 

والتً اشتهرت بشدة  CPLوهً لغة  Cوهذا ٌعود بنا إلى أصل لغة   ++Cالمعتادٌن على استخدام 
ولم تلقى الكثٌر من  BCPL تعقٌدها مما تسبب فً ابتعاد المبرمجٌن عنها فتم تطوٌرها وتبسٌطها إلى لغة

, (Cوهذا هو أصل تسمٌة )Cوعندما أرادو تطوٌرها سموها  B النجاح ولكنها تطورت إلى لغة البى
, pointers فاهٌم مثل المإشراتإال أنه ال ٌمكن إنكار أن م. Cخصائص لغة ++Cوبالطبع ورثت 

وتعدد  Inheritance واإلشارات هً مفاهٌم مربكة للمبرمج المبتدئ, باإلضافة إلى مفاهٌم التوارث
 .التً تربك حتى المبرمجٌن المحترفٌن Templates والقوالب polymorphism الشكل

 :++Cأساسٌات لغة 
 :لذلك لدٌنا البرنامج التالً ربما أفضل طرٌقة لتعلم لغة برمجة هً كتابة برنامج 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

// my first program in C++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

  cout << "Hello World!"; 

  return 0; 

} 

Hello World! 
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 C ++شكل البرنامج بلغةعودة ل

 
 : الحظ البرنامج كالتالً

 
1 #include <iostream.h> 

2 // This program print " Welcome to C++" on the screen 

3 using namespace std; 

4 int main() 

5 { 

6 cout << "Welcome to C++\n"; 

7 return 0; 

8 }  

 
 

 :المخرج من البرنامج بعد التنفٌذ
Welcome to C++ 

 
 شرح أسطر البرنامج

  :األولالسطر 
 

#include <iostream>  

 
بحٌث ٌصبح الحالً  إلى الملف iostream عبارة عن توجٌه للمترجم بأن ٌضم محتوٌات ملف الرأس include كلمة

, (القٌاسٌة ++C فً مكتبة input/output stream وهو اختصار)iostream وٌوجد ملف الرأس. جزاءاً منه
حٌث تتعامل هذه المكتبة . لعملٌات اإلدخال و اإلخراج القٌاسٌة وٌحتوي على التعارٌف و اإلعالنات الضرورٌة والمفٌدة

 . من الحروف تإلدخال و اإلخراج على أنها تٌارامع عملٌات ا
 

,  .cout و cin فً أي برنامج ٌستخدم أدوات اإلدخال أو اإلخراج القٌاسٌة مثل iostream ٌجب إضافة ملف الرأس
 < > أما قوسا الزاوٌة. لة على أن السطر الحالً هو توجٌها للمترجمٌستخدم للدال include الذي ٌسبق#  رمزوال

ثم ٌقوم المعالج المبدئً  القاسٌة ++C فٌدالن على وجود ملف الرأس هذا فً مكتبة iostream اللذان ٌحٌطان بالملف
 .#بتنفٌذ مثل هذه التوجٌهات والتً تبدأ بـ

 
  : السطر الثانً

// This program print " Welcome to C++" on the screen  

 
خاص بالمبرمج, وهو عبارة عن نص ٌضاف فً الملف المصدر من أجل وصف أو  (comment) ٌعتبر هذا تعلٌقاً 

. وهذا التعلٌق لٌس اجبارٌا فً البرنامج ولكن ٌنصح بإضافتها إلى نصوص البرامج, شرح عمل البرنامج وتوثٌقه 
  :بطرٌقتٌن ++C وٌمكن كتابتها فً لغة

 
وسٌعتبر . فً السطر وٌنتهً بنهاٌة نفس السطر// وٌبدأ بكتابة الخطٌن المائلٌن : تعلٌق أحادي السطر : الطرٌقة االولً

 . المترجم أن أي شً ٌبدأ من الخطٌن المائلٌن إلى نهاٌة السطر تعلٌقاً 
 

وٌنتهً ( خط مائل تلٌه نجمة*/ )بدأ بـ وٌ .C وهو النمط القدٌم المستخدم فً لغة: تعلٌق متعدد السطور : الطرٌقة الثانٌة
 /* ++Welcome to my first program in C */ :, مثل(نجمة ٌلٌها الخط المائل/*)بـ 

 . وٌمكن استخدامها عند كتابة التعلٌقات الطوٌلة ولكن ال ٌسمح بتداخلها مع بعضها البعض, وسٌتجاهلها المترجم كذلك
 

  : السطر الثالث
 

using namespace std;  

 
 وفضاء األسماء .standard اختصارا لكلمة std تخبر المترجم بأن ٌستخدم فضاء األسماء المعرف باسم

(namespace) مٌزة جدٌدة أضٌفت إلى C++  بغرض حل مشكلة تضارب األسماء التعرٌفٌة خاصة عند استخدام



 5 

  المكتبات المختلفة
 

  : السطر الرابع
 

int main()  

 
واحد فقط من هذه اإلجراءات ٌجب أن  ولكل منها أسم ٌحتوي على إجراء واحد أو أكثر, ++C مج الـكل برنامج من برا

 . , وهو اإلجراء الرئٌسً الذي ٌبدأ منه تنفٌذ البرنامج و غالبا ما ٌنهً منه ()main ٌحمل االسم
. ا, للداللة على أنه إجراءفهما ضرورٌة, على الرغم من عدم وجود شً بٌنهم main أما القوسٌن المجودة بعد كلمة

 . وتستخدم هذه األقواس التً تلً أسماء اإلجراءات من أجل تمرٌر المتغٌرات الوسٌطة
 

أي من أجل تحدٌد . ضرورٌان لتحدٌد بداٌة ونهاٌة األوامر فً اإلجراء 8و  5فً السطرٌن {  }أما القوسان الكبٌران 
 .()main اإلجراء محتوى

 
  : السطر الخامس

 

cout << " Welcome to C++ \n";  

 
تنجز عملٌات اإلدخال  ++C ولغة. على الشاشة ”++Welcome to C“ التً تقوم بعرض الرسالة cout هذه عبارة

  .(streams of characters) واإلخراج على شكل تٌارات من الحروف
 

وعند . بسلسلة حروفوالمحصورة بٌن عالمتً االقتباس المزدوجة  ”Welcome to C++ \n“ تسمى الرسالة

 التنفٌذ, تطبع السلسلة بالصورة التً تبدو فٌها للعٌان وهً محصورة بٌن عالمتً االقتباس, باستثناء الحرفٌن األخٌرٌن
n\ وعندما ٌظهر فً سلسلة حروف, فإن الحرف الذي ٌلٌه ٌنضم معه لٌشكل هروبكرمز لل( \)تخدم الخط المائل ٌس ,

وتؤدي إلى تحرك مؤشر الشاشة إلى . ٌرمز لسطر جدٌد \n فالتتابع. ٌز حروف خاصةتتابع من الحروف تستخدم لترم
 .بداٌة السطر التالً

 
  : السطر السادس

 

return 0;  

 
ومن المتفق علٌة (. نظام التشغٌل)إلى اإلجراء المستدعً  صفرتودي إلى إنهاء اإلجراء وإعادة القٌمة  return العبارة

أما إذا حدث خطأ فإن . عندما ٌتم تنفٌذه بالصورة الطبٌعٌة دون حدوث أي مشاكل أو أخطاء صفرأن ٌعٌد البرنامج القٌمة 
 .البرنامج ٌعٌد قٌمة أخرى غٌر الصفر ٌستدل بها فً تحدٌد نوع الخطأ

 
 

 :الخالصة
 مثل األمر preprocessor directives تعتبر توجٌهات للمعالج المبدئً# األسطر التً تبدأ بالعالمة  -1

#include<iostream>. ونظراً ألهمٌة ملف الرأس iostream وكذلك كون  فً عملٌات اإلدخال واإلخراج
 :سٌحتوي على السطرٌنفإن كل برنامج  ++C هو فضاء مكتبة std الفضاء

 

#include <iostream> 

using namespace std;  

 
ه ٌبدأ تنفٌذ البرنامج, و تعلٌمات أي إجراء والذي من main() على إجراء رئٌسً ٌسمى ++C ٌحتوي كل برنامج -2

 .{ } ٌجب أن تحصر بٌن األقواس الكبٌرة
 

تم عرضه على ٌ( من الحروف سلسلة)الشاشة, وعند إدراج أي شً فٌه  cout فً الوضع االفتراضً, ٌمثل الكائن -3
 ., وٌمكن ألي إجراء آخر استخدامهiostream فً مكتبة النظام هوٌوجد تعرٌف. الشاشة

 
 .وضع التعلٌقات مهم لقّراء نص البرنامج, أما المترجم فٌتجاهلها تماما -4
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 .وتعّبر عن نهاٌة التعلٌمة(;)تنتهً كل تعلٌمة بفاصلة منقوطة  -5
 

 : قبل تنفٌذه C++البرنامج بلغة  بها ٌمرالمراحل التً 
 

 . Edit كتابة البرنامجمرحلة .1
 األخطاءامج بواسطة محرر النصوص الخاص بالمترجم والذي سٌقوم بالتدقٌقات والبحث عن وفٌها تتم كتابة البرن,كتابة البرنامج 

كانت تماثل المخرجات  إذافهً تتم من خالل تجرٌب البرنامج والبحث عن المخرجات والتمعن فٌما  المنطقٌة األخطاء أما, اللغوٌة 
 . ال أمالعقلٌة 

 Preprocess قبل الترجمة او المعالجة مرحلة ما.2
 

معالجة ) اي , الواجب تنفٌذها على نص البرنامج قبل عملٌة الترجمة  واإلجراءاتعندها ٌتم التعامل مع مجموعة من التوجٌهات 
الالزمة  اإلضافاتلمحرر النصوص وتعمل هذه العملٌة على  األولٌةوتشبه هذه العملٌة المعالجة ( البرنامج قبل عملٌة الترجمة 

 . ى البرنامج المصدريوالتعدٌالت الالزمة عل
 Compile الترجمة مرحلة.3
ولكن هذا الكود غٌر قابل ,  اآللةإلى لغة  C++تحوٌل الكود من لغة  أي.  اآللةإلى لغة  C++تحوٌل البرنامج المكتوب بلغة ال أي 

 . اآلنللتنفٌذ حتى 
 Link الربطمرحلة .4
 مختلفة أماكنتحتوي على استدعاء دوال تم تعرٌفها فً  C++امج بر أن:  أي,  المنطقٌةوهً ربط النصوص مع بعضها بالطرق  

  . او المكتبات الخاصة بمجموعة من المبرمجٌن لتسهٌل العمل علٌهم مستقبال ً , المكتبات المعٌارٌة : مثل 
ملف المراد ترجمته ٌحتوي الملف المراد ترجمته على نقص فً عملٌة الترجمة فٌقوم الرابط بعملٌة الربط بٌن النقص الحاصل فً ال

 . وهذا ٌعنً الربط بٌن استدعاء الدالة ومكان تعرٌفها,  الناقصةتواجد النصوص  وأماكن
 . بعدها تؤتً عملٌة التحمٌل, للبرنامج  األساسٌةٌنشؤ لنا بعد ذلك ملف تنفٌذي ٌمثل الصورة 

 Load التحمٌلمرحلة .5
 .تنفٌذه وٌقوم بهذه العملٌة المحمل الذي ٌنقل الملف التنفٌذي إلى الذاكرةونقصد بهذا المفهوم تحمٌل البرنامج إلى الذاكرة ل  

 Execute التنفٌذمرحلة .6
 CPU وحدة المعالجة إشرافحسب  األخرىتعلٌمة تلو  أي, ب التعلٌمات سب بتنفٌذ البرنامج بشكل متسلسل حالحاس ٌبدأوبعدها 

 -:++Cأنواع البٌانات فً 
 -:مشتقة من األنواع  األساسٌة وٌمكن تلخٌصها فً الجدول التالً  هناك أنواع أساسٌه وأنواع 

Type      Length  Range 

Unsigned char  8 bits                   0 to 255 

char           8 bits                -128 to 127 

enum           16 bits             -32,768 to 32,767 

unsigned int   16 bits                   0 to 65,535 

short int      16 bits             -32,768 to 32,767 

int            16 bits             -32,768 to 32,767 

unsigned long  32 bits                   0 to 4,294,967,295 

long           32 bits      -2,147,483,648 to 2,147,483,647 

float          32 bits     3.4 * (10**-38) to 3.4 *(10**+38) 

double         64 bits    1.7 * (10**-308) to 1.7 * (10**+308) 

long double    80 bits   3.4 * (10**-4932) to 1.1 * 10**+4932) 

 -:ظىملحوظ
   -:وهً تستخدم مع أي من األنواع األساسٌة مثل   long , shortهً كلمتً  :األنواع المشتقة  .1

           short int =2bytes  long int =4bytes  

 =  short-:فقط بدون إلحاقها بؤي  من األنواع األساسٌة  فإن المترجم ٌؤخذها كما ٌلً long    أو  shortإذا كتبنا  .2
   short int       

 (.small letters)جمٌع األحرف تكتب باألحرف الصغٌرة  .3
  -:إضافة أنواع جدٌدة من البٌانات مثل ++cٌمكننا فً   .4

       enum colors {red , blue , green} 
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           enum cars {Toyota , BMW ,Mitsubishi} 

 -:المعرفات
وتمثل  المتغٌرات بكافة أنواعها  والثوابت و . معٌنة ةرض معٌن أو وظٌفهً عبارة عن أسماء تستخدم فً البرنامج لغ

 .أسماء الدوال
 -:شروط تسمٌة المعرفات

 .ٌبدأ بحرف, وتلٌه أي مجموعة من الحروف أو األرقام .1
 .Under Line Character(_)ال ٌحوي فراغات, ولكن ٌمكن أن ٌحوي .2
 , {%, +, - , / , *}ال ٌحوي رموز رٌاضٌة .3
 .  { /,\,space; ,?,", :, ', !}حرف الخاصةوال األ

 .++Cال ٌكن احدي الكلمات المحجوزة فً  .4
 .أن ٌعكس الوظٌفة التً ٌإدٌها .5
 .الكبٌرة والصغٌرة  فبٌن الحرو ++Cتفرق لغة  .6

 

 Variables-:المتغٌرات
 .ت أثناء تنفٌذ البرنامجالمتغٌر هو عبارة عن مساحة من الذاكرة محجوزة باسم معٌن, وتستخدم لحفظ واسترجاع البٌانا

ى0.تخضعىتدموظىالمتعوراتىلنغسىذروطىالمطرفاتى-:ملحوظظى
 -:اإلعالن عن المتغٌرات

 ., ٌجب أوالً اإلعالن عنه وذلك بتحدٌد نوعه واسمه++Cقبل استخدام أي متغٌر فً  

 -:الصٌغة العامة لإلعالن عن المتغٌرات
Data type Variable name ; 

 -:ات للمتغٌراتأمثلة لبعض اإلعالن
int a; 
float incom; 
double x,y,z;  
double weight ; 
 char ch; 

 initial value-:إعطاء المتغٌر قٌمة ابتدائٌة

 :للمتغٌر عند اإلعالن عنه, مثالً فً بعض األحٌان نحتاج قٌمة استهاللٌة للمتغٌر, وٌتم إعطاء هذه   القٌمة  
int sum = 0; 
float salary= 0.0; 
char ch=' '; 

 Constant-:الثوابت
هً عبارة عن متغٌرات تحمل قٌم ثابتة طٌلة زمن تنفٌذ البرنامج, وٌجب أن تؤخذ الثوابت قٌمها عند اإلعالن عنها مباشرة,  

, قبل constوٌتم اإلعالن عن الثوابت باستخدام الكلمة . وتتبع الثوابت نفس شروط تسمٌة المتغٌرات. وال ٌمكن تغٌٌر قٌمتها بعد ذلك

 .كتابة النوع أو بعده
 : الصٌغة العامة لإلعالن عن الثوابت

 

Data type const constant_name = value 
Const data type constant_name = value 

 :أمثلة
float const pi = 3.14; 
int const max =50; 

 -:أو ٌمكن كتابتها كاآلتً
const float pi =3.14; 
const int max =50; 
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 :لبيلنلثل واإلاراج خدال أواهر اإل

 .<<cin (أمر قراءة البياناث) جولت اإلخدال  األسلسيت

cin>>variable name; إلخدال  قيوت للوخغير 

 :هثلا 

cin>>a; 

  >> ثْٖٞب ئشبسح َٝنِ أُ رح٘ٛ عَيخ اإلدخبه أمضش ٍِ ٍزغٞش ػيٚ أُ رفصو: ٍالحظخ

 :ٍضبه

cin>>a>>b>>c 

cout<< (.ئخشاط اىجٞبّبد ػيٚ اىشبشخ ) أٍش اىطجبػخ :ألعبعٞخ عَيخ اإلخشاط ا   

cout<<list   إلخشاط عيغيخ ػيٚ اىشبشخ 

 َٝضو أعَبء ٍزغٞشاد أٗ أعَبء ص٘اثذlist حٞش 

 شبشخ اىحبع٘ة أٗ رؼجٞش ٍْطقٜ أٗ حغبثٜ ٝشاد ئخشاط ّزٞغخ ٍؼبىغزٔ ٍجبششح ػيٚ

 عْزؼشف ػيٖٞب الحقب   اىزْغٞق اىزٜأٗ رؼيٞق ػيٚ أُ ٝ٘ضغ ضَِ ئشبسرٜ اقزجبط أٗ أحذ سٍ٘ص 

 :أٍضيخ

cout<<x; 

cout<<x+y<<5*z; 

cout<<x<<y<<"the results="<<z; 

 Escape Sequence Characters-:أحرف الهروب المتتالٌة 
 .هاتو ٌكون ناتجها عبارة عن حركة فً موضوع المؤشر و ال ٌتم طباع coutهً عبارة عن أحرف تستخدم فً عبارة 

 -:, كاآلتً'n\'ذا أردنا طباعة سطر جدٌد, فإننا نستخدم أحد أحرف الهروب وهو فمثالً, إ
 

Output:- 
Hello, 
World 

Cout<<"Hello,\nWorld"        
 

 
 :, ووظٌفة كل منها++Cالجدول التالً ٌوضح كل أحرف الهروب فً 

 

 الوظٌـــــــــــــفة الحرف

\n 

\t 
\a 

\f 

 ر جدٌدتطبع سط 
 (أربع مسافات),tabتطبع 

 Alert))صوت
(Page Feed) ًتقوم بنقل المؤشر إلى السطر التال. 
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\? 
\b 
\\ 
\r 
\v 
\' 

\" 

 ?))تطبع عالمة استفهام 
(Back Space)ترجع المؤشر خطوة للخلف. 

 \تطبع 
  ( Carnage Return)تنقل المؤشر إلً بداٌة السطر الحالً

 |تطبع مسافة رأسٌة 
 'تطبع عالمة تنصٌص

 "تنصٌصتطبع عالمتً 

 
 ( % ,/ ,* ,- ,+ ) Arithmetic operators :العملٌات الحسابٌة

ً:Arithmetic Operatorsًالرياضيةً(ًالمؤثرات)العواملً:ًأولًا
 :وىي   ++cىناك خمس مؤثرات حسابية  في لغة 
 معناه operator( العامل)المؤثر 

 الجمع +
 الطرح -
 الضرب *
 القسمة /
 باقي القسمة %

ً:اتمالحظ
 :عند تنفيذ أي تعابير رياضية يستخدم فييا المؤثرات الحسابية السابقة يجب أن تنفذ بالترتيب التالي

 ) (.األقواس -1
 ^. األس -2
 (%,/,*).الضرب والقسمة وباقي القسمة من اليسار إلى اليمين -2

 (-,+).الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين -3

الة استخدام مؤثر القسمة ان الناتج سيكون عدد صحيح في كما يجب أن يؤخذ في عين االعتبار في ح
 .قسمة تم تعريفو عمى أنو عدد صحيححالة أن المتغير المستخدم لتخزين ناتج ال

 .يطمب من المستخدم إدخال عددين ثم يطبع ناتج جمع العددين ++Cأكتب برنامج بمغة  :مثال
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

 int main)( 
{ 
  int x,y,sum; 

  cout<<"enter number1"; 
  cin>>x; 
  cout<<"enter number2"; 
  cin>>y; 
  sum=x+y; 
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  cout<<sum; 

 getch)(; 
} 

 : ملحوظظ

، ٕٜٗ ػجبسح ػِ داىخ ٍؼشفخ ()getch، قَْب ثنزبثخ األٍش((()mainّالحع أّْب ػْذ ّٖبٝخ اىذاىخ اىشئٞغٞخ  

، ٕٗزٓ اىذاىخ رطيت ٍِ اىَزشعٌ قشاءح حشف ٍِ ى٘حخ اىَفبرٞح، ٗقذ رٌ اعزخذاٍٖب ْٕب ((conio.hٍغجقب  فٜ اىَنزجخ 

 .ىٞظ ىغشض قشاءح اىحشف، ٗئَّب ىزضجٞذ اىشبشخ حزٚ ّزَنِ ٍِ سؤٝخ اىْبرظ ػيٜ اىشبشخ

 
 

 ++Cمواصمةًألنواعًالمؤثراتًفيًلغةً

 (مت مناقشتو في المحاضرة السابقةت)Arithmetic Operatorsًالرياضيةً(ًالمؤثرات)العواملً:ًأولًا
 :Relational Operatorsًمؤثراتًالمقارنةً:ًثانياًا

توجد ست مؤثرات مقارنة يستطيع المبرمج استخداميا لمقارنة قيمتين وينتج عن عمميات المقارنة قيمتين 
 :فقط وىما

False أي قيمة خاطئة 
True  أي قيمة صحيحة 

 :++Cنة في لغة ويوضح الجدول التالي مؤثرات المقار 
المؤثر 

operator 

 مثال معناه

 (x==y) يساوي ==

 (x!=y) اليساوي =!

 (x<y) أقل من >

 (x<=y) أقل من أو يساوي =>

 (x>y) أكبر من <

 (x>=y) أكبر من أو يساوي =<

 
ً:logical Operatorsًالمؤثراتًالمنطقيةً:ًثالثاًا

 falseأو قيمة خاطئة  trueيا قيمتين إما قيمة صحيحة ىناك عدد من المؤثرات المنطقية التي تنتج عن
 :وىذه المؤثرات ىي

 معناه operatorsالمؤثر 
&& AND    ىو مؤثر ثنائي تكون قيمتو صحيحة عندما يكون كال التعبيرين

 صحيحين 
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|| OR مؤثر ثنائي تكون قيمتو صحيحة عندما يكون أحد التعبيرين صحيحا 
 عبير أو النقيضنفي الت NOTمؤثر أحادي  !

ً:Increment Decrement Operatorsمؤثراتًالزيادةًوالنقصانً:ًرابعاًا
حيث يمكن استخداميا مع المتغيرات فقط وتستخدم  –ومؤثر النقصان ++  بمؤثر الزيادة   ++Cتتميز لغة 

 :بالشكل التالي 
op variableName; 

 وتكافئ
VariableName op; 

 صان مؤثر الزيادة أو النق opحيث 
VariableName اسم المتغير الذي تم اإلعالن عنو مسبقا. 

في بداية المتغير أو في نيايتو  ولكن يجب األخذ في  --أو النقصان ++يمكن وضع مؤثر الزيادة 
 .االعتبار أن ىناك فرق بين الموضعين المثال التالي يوضح الفرق

 :1مثال
 int i=2,j=2; 

int k=++i; 
k=j++; 

أوال ثم بعد   iعمى قيمة   1وىنا سيضاف العدد  iمؤثر الزيادة ظير في بداية المتغير  ولىفي الجممة األ 
 3تساوي   kاي ستكون قيمة المتغير    kذلك تخزن النتيجة النيائية في المتغير 

 وىي تساوي قيمة kأما في الجممة الثالثة مؤثر الزيادة ظير في نياية المتغير فأوال سيعين قيمة المتغير 
 jحيث تصبح قيمة المتغير  1بالعدد   jثم بعد ذلك يزيد قيمة المتغير   2يساوي  k اي أن   jالمتغير 
 3تساوي 
ً:Compound Operatorsالمؤثراتًالمركبةً:ًخامساًا

تحت اسم يعرف بالمثرات المركبة  (=)مع مؤثر التخصيص (%,*,/,-,+)يمكن استخدام المؤثرات الحسابية 
 .مختصرة لجممة التخصيص أو التعيينوىي تعتبر طريقة 

 ;VariableName op = Expretion:    الشكل العام
 .تمثل احدى المؤثرات الحسابية   opحيث 
ً:مثال

x=x+9; تكافئ x+=9; 
ثم خصص ىذه القيمة لممتغير الجديد  xلممتغير القديم  9معناىما أضف العدد ( التعبيرين) وكال الجممتين 

x األيسر الموجود في الطرف. 
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 مثال المؤثر المركب
+= a+=6  وتعنيa= a+6 

-= a-=5  وتعنيa=a-5 

*= a*=5  وتعنيa=a*5 

/= a/=3  وتعنيa=a/3 

%= a%=7  وتعنيa=a%7 

ً++Cاألخطاءًالشائعةًفيًلغةً
من المعروف في عالم البرمجة أن المبرمج يدخل في أخطاء غير متعمدة في البرنامج الذي يعده 

الدقيق لألسباب العامة لألخطاء يستطيع المبرمج ان يتالفى عدد كبيرًا منيا، وىذه العممية تسمى وبالفحص 
Debugging  صالحيا وفي ىذه الفقرة نقدم بعض اإلرشادات الميمة التي يمكن أي البحث عن األخطاء وا 

صالحيا والتغمب عمييا وىذه األخطاء يطبعيا الحا سب في نياية من خالليا اكتشاف ىذه األخطاء وا 
 -:البرنامج كقائمة أخطاء، ىذا و يمكن أن تصنف األخطاء التي تقع عمومًا إلى األنواع التالية

ً-:Compilation Errorsأخطاءًناتجةًعنًترجمةًالبرنامجًإلىًلغةًاآللة -1
 مخالفة قواعد التنقيط من فواصل وأقواس ونقاط. 

 مالء الكممات  .األخطاء في كتابة وا 

 أحرف غير مقبولة استخدام رموز أو. 

 -:Execution  Errors(ًأثناءًتشغيلًالبرنامجً)أخطاءًتنفيذيةً  -2  

 إذا كان ىنالك خطأ في تعريف أحد المتغيرات الحسابية أو المنطقية أو الرمزية. 

  108إذا كانت نتيجة الحساب فوق طاقة الحاسب مثاًل. 

ً-:Logical Errorsأخطاءًمنطقيةًً-3ً
  خاطئة في البرنامجوجود عممية تكرار. 

 وجود خطوات التخاذ قرارات خاطئة في البرنامج. 

أكتب برنامج يطمب من المستخدم إدخال ثالثة أعداد ثم يطبع مجموع وطرح وضرب وقسمة ومتوسط  :مثال
 .األعداد

ً
 اكتب برنامج يقوم بحساب مساحة و محيط الدائرة من المعادلتين  :مثال

A= Л R2 
H=2 Л R 

 
 



 13 

 تمارٌن
 

 :تخدام أحرف الهروباس
 ؟ وأن تظهر النتٌجة بالشكل التالً أكتب برنامج ٌقوم بطباعة حاصل جمع و طرح و ضرب وقسمة عددٌن صحٌحٌن -1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخرج

Enter First number : 10 

Enter Second  number : 5 

10    +    5    =    15 

10    -    5    =    5 

10    *    5    =    50 

10    /    5    =    2 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int x , y; 

    cout<<"Enter First number :-"; 

    cin>>x; 

    cout<<"Enter Second  number :-";    

    cin>>y; 

    cout<<x<<"\t+\t"<<y<<"\t = \t"<<  x+y <<"\n"; 

    cout<<x<<"\t-\t"<<y<<"\t = \t"<<  x-y <<"\n";    

    cout<<x<<"\t*\t"<<y<<"\t = \t"<<  x*y <<"\n"; 

    cout<<x<<"\t/\t"<<y<<"\t = \t"<<  x/y <<"\n"; 

    getch( ); 

} 
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 :مؤثرات الزٌادة والنقصان
 

 :تحقق من ناتج البرنامج التالً: مثال
 

 
 -:مثال

 -:أكتب برنامج ٌقرأ الراتب األساسً لموظف ثم ٌقوم بحساب األتً 
 .من الراتب األساسً % 7=المكافؤة  .1
 .الراتب األساسً% 5= المستقطع .2
 .صافً الراتب .3
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 Control Statements (الجول الشرطيت)جول الخحكن

 األصح أٗحغت قبػذح ّحِ ّنزجٖب ، ال  إٜٔٗ اىغَو اىزٜ قذ رْفز  ثجغبطخ اىششطٞخ ثبىغَوٝقصذ 

 : ّحذد ٍب اىزٛ ْٝفز ٍِ اىغَو ألّٖب Selection رحذٝذٝٔٗعَٞذ  , ششط ّحِ ّنزجٔ

 :وحنقسن جول الخحكن إلي قسوين

 Branching Statements  :جول الخفريع (1

- :ٗرح٘ٛ عَيزِٞ َٕب. ْفٞز عَيخ أٗ ػذح عَو ٗرغبٕو أخشٛ ثْبءا  ػيٜ ششط ٍؼِٞٗفٖٞب ٝزٌ ر 

 Ifجولت    -

 Switchجولت    -

 Iterative Statements -:جول الخكرار (2

ٗفٖٞب ٝزٌ رنشاس رْفٞز عَيخ أٗ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىغَو ىؼذد ٍؼِٞ ٍِ اىَشاد أٗ ئىٜ حِٞ رحقق ششط  

- :ٗرْقغٌ ئىٜ قغَِٞ. ٍؼِٞ

 رار الثلبججول الخك:-Fixed Loops 

  حلقتfor 

 جول الخكرار الوخغير:-Variables Loops 

  حلقتWhile 

  حلقتDo..While 

 Branching Statements-:جول الخفريغ :أولا 
 : If الشرطيت جولتال 

- :ٗىٖب صالس ص٘س. أٗ رغبٕيٖب ثْبء ػيٚ ششط ٍؼِٞ( أٗ ػذح عَو)رغزخذً ىزْفٞز عَيخ  

1. IF  البسيطت:-Simple If 

ٕٜ ، األحشفحغبعخ ىحبىٔ  ++C ىغخ أُمَب رؼيَْب  If اٗ iF اٗ IF ٕنزا رنزت ٗال رنزت if اىغَيخ

مبّذ  ٗئرا if ىغَيخ اىزبثؼخ اىغَيخ مبُ اىششط صحٞح فأّ ْٝفز ئرا رخزجش ششط ٍب أشنبىٖبعَيخ فٜ اثغظ 

 ... ٗٝزبثغ ػَئ if طئخ فٞزغبٗص ٍب ٝزجغ عَيخخب

 :كوخد:ٗاىصٞغخ اىؼبٍخ رنُ٘ مبىزبىٜ

if (condition ) 

{ 

    statement1; 

    statement2; 

    statement3; 

. 

. 

. 

} 

فٜ  ئرُ ،ّٖٗبٝزٖب ifٕٜٗ ػجبسح ػِ ثذاٝخ ٍحز٘ٙ عَو { ٗ }  ق٘عِْٕٞبىل  أُفٜ ٕزٓ اىصٞغخ ّالحع 

ىٌ ٝزحقق فأّ  ٗئرا if اىزبثغ ىغَيخ اٗ اىجي٘ك اىغَيخ اىششط فأّ ٝزبثغ ىْٞفز رحقق فارا اىغَيخ حبه رْفٞز

 : اىشنو اىزبىٜ الحظ٘ .... اىغَيخ ٝزغبٗص ٍجبششح ػِ ٕزٓ

http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
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ٗضؼذ  ٗئرا، ثبىفبصيخ اىَْق٘طخ  ىٌ رْزٖٜ أّٖبّٗالحع ، فٜ اثغظ حبالرٖب  if ٕٗزٓ عَيخ اىـ

اىزٜ قذ ال  رصو اىفنشح ثبألٍضيخاػزقذ ، ٗرؼزجش ثْٞخ مبٍيخ  if ىغَيخ ئّٖبءاىفبصيخ اىَْق٘طخ فاُ ٕزا ٝؼزجش 

 :كوخد.. ثبألٍضيخ ئالرصو حقٞقخ 

int main( )                            

{  int age; 

  cout<<"Please enter your age: ";     

  cin>> age;                                                 

  if ( age < 60 ) {                   

     cout<<"You are pretty young!\n";  

  } 

} 

 ٝقشأ اىجشّبٍظ قَٞخ اىَزغٞش، اىجشّبٍظ  خاله رْفٞز أدخيْبٓأّظش ىيجشّبٍظ ٕ٘ ٝقً٘ ثقشاءح سقٌ ّحِ 

age  اىجي٘ك  ىزٜ داخوا اىغَيخ ٝطجق، فارا مبُ رىل 06اىقَٞخ  ٍِٗ صٌ ٝشٙ ٕو ٕ٘ امجش ٍِ اإلدخبهثؼذ

امجش  أٗ 06ٝغبٗٛ  ئرا أٍب !You are pretty young ٝطجغ 06اىزبثغ ىٔ فارا مبُ اىؼَش اىَذخو اقو ٍِ 

 . فأّ ال ٝطجغ شٜء 06ٍِ 

  : if / else جًهت .2

ىٌ  ئراىٌ ٝزحقق ششط فْٖبىل ثذٝو أٛ  ئراظ ٕٜٗ أّ ثغٞ ثبخزالفاىغبثقخ  رخزيف ػِ اىغَيخ ٕزٓ

 .ثشئ آخشفقٌ   ٝزحقق اىششط

 : if /else ـاىصٞغخ اىؼبٍخ ىـ

 :كىد

if (condition ) 

http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.geek4arab.com/
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{ 
   statement1; 
    statement2; 
    statement3; 
. 
. 
. 
} 
else 
{ 
   other statement1; 
other statement2; 
other statement3; 
. 
. 
. 
} 

 : ال عهى رنكيث

فٖزا ، ىٌ ٝزحقق اىششط ٝطجغ ىٔ أّ مجٞش فٜ اىغِ  ئرإٗ٘ ثجغبطخ  ىيَضبه اىغبثق ّضٞف شٞئب أُّشٝذ  ْٕب

 . if اىزٜ رزجغ else ٝزحقق ػِ طشٝق

 :كىد

int main()                            
{ 
  int age; 
  cout<<"Please input your age: ";     
  cin>> age;                                                 
  if ( age < 60 )  
{                   
     cout<<"You are pretty young!\n";  
  } 
else 
 { 
    cout<<"You are old\n"; 
  } 
 
} 
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 أكتب بشنايج ٌطهب ين انًستخذو إدخال عذدٌن ثى ٌقاسنهًا وٌطبع انعذد األكبش: تًشٌن

  : if /else if جًهت .3

ارا ىٌ ، رحقق ششط ْٝفز عَيخ  ٕٜ ارا ثبخزصبسٕزا اىشنو ثغٞظ فَٖٔ ارا فَْٖب اىْقطخ اىغبثقخ 

 : مَب فٜ اىصٞغخ اىزبىٞخ، رحقق اىششط االٗه  صبّٞخ ىنِ فقظ فٜ حبه ػذً if ٝزحقق ٝقً٘ ثزْفٞذ عَيخ

If (condition1) 

 Statement(s); 

Else If(condition2) 

  Statement(s); 

 Else If(condition3) 

   Statement(s); 

  Else 

   Statement(s); 

نفهى هزا فً انًثال , وحذة  بكم if/else او if حسب هزه انصٍغت بإيكاننا تطبٍق اي نىع ين انىاع
 :انتانً

 آلتًوٌطبع تقدٌر الطالب وذلك وفق ا( mark)أكتب برنامج ٌطلب من المستخدم إدخال درجة طالب -:مثال 

 Excelentٌطبع  mark>89إذا كان 

 Very Goodٌطبع  mark>79إذا كان 

 Goodٌطبع  mark>69إذا كان 
 Passٌطبع  mark>59إذا كان 

 Fallوإال ٌطبع 

int main (  )  
{  int mark; 
cout<<"Enter Mark"; 
  cin>>mark; 
     if ( mark > 90 (  
     cout<<"EXCELLENT"<<endl; 
  else if ( mark > 80  (  
    cout<<"VERY GOOD"<<endl; 
  else if ( mark > 70) 
    cout<<"GOOD"<<endl;  
else if ( mark > 60 ) 
    cout<<"PASS"<<endl;  
else { 
    cout<<"FALL"<<endl; 
    cout<<"TRY ANOTHER TIME"<<endl; 
} 
cout<<"thank you"<<endl; 

} 
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 switchجولت .2

 

( ٍزغٞش)قَٞخ  ثبخزجبسرقً٘  switchٗىنِ رخزيف ػْٖب فٜ أُ  ifٕٜ عَيخ ششطٞٔ ٍضيٖب ٍضو  switchعَيخ 

ؼْٞخ م٘د ٍؼِٞ ثْبءا  ػيٚ قَٞخ ٍ زثزْفٞرقً٘  switchفاُ  آخشثنالً ..  ifٗاحذح ٗىٞظ ششط ٍضو ٍب رفؼو 

 :ٗىيز٘ضٞح 

- :الصورة العلهت 

switch( Variable) 

{ 

case Value1 : Statement (s); break ; 

case Value2 : Statement (s); break ; 

case Value3 : Statement (s); break ; 

. 

. 

case Value n : Statement (s); break ; 

default : Statement (s); 

} 

 .ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ اىًٞ٘ حغت اىؼذد اىَذخو: ٍضبه

int day; 

cout<<"enter the day number\n"; 

cin>>day; 

switch (day) 

{ 

case 1 :cout<<" The day is Saturday\n" ; break; 

case 2 :cout<<" The day is Sunday\n" ; break; 

case 3 :cout<<" The day is Monday\n" ; break; 

case 4 :cout<<" The day is Tuesday\n" ; break; 

case 5 :cout<<" The day is Wednesday\n" ; break; 

case 6 :cout<<" The day is Thursday\n" ; break; 

case 7 :cout<<" The day is Friday\n" ; break; 

default :cout<<" Wrong day number\n"; 
}  

أٛ أّٔ فٜ حبىخ مزا ّفز  caseٍٗؼْٚ ميَخ  dayٕ٘ اخزجبس ىقَٞخ اىَزغٞش  switchاُٟ ثجغبطخ اىزٛ رؼَئ 

اىَزغٞش ػْذ أمضش ٍِ قَٞخ  ثبخزجبسرقً٘  switchفاُ  آخشثنالً .  breakػجبسح اىغضء اىخبص ثٜ حزٚ 

 .ثزيل اىقَٞخ ٝزٌ رْفز اىن٘د اىخبص ثٖب caseٗفٜ حبىخ ٍطبثقخ اىقَٞخ فاُ اىـ 

أٛ ال ٝ٘عذ  caseفٖٜ رَضو اىغضء اىزٛ ٝزٌ رْفٞزٓ فٜ حبىخ ىٌ ٝزٌ رْفٞز أٛ  defaultأٍب ثبىْغجخ ىؼجبسح 

 . defaultاىَ٘ع٘دح ػْٖب ٝزٌ رْفز  caseقَٞخ اىَزغٞش ٗثِٞ عَٞغ اىـ ٍطبثقخ ثِٞ 

 

ٗظٞفزٖب ئظٖبس اىْزٞغخ ثؼذ رحقق اىششط ٍجبششح  ألُ breakئىٚ ٗضغ عَيخ  االّزجبٓٝغت :  هلحظت
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اىزٜ ريٖٞب  caseفٜ حبه رٌ ّغٞبُ اىغَيخ فاّٖب عزقً٘ ثبىذخ٘ه ػيٚ اىـ ٗ ٗثبىزبىٜ ٝقو صٍِ رْفٞز اىجشّبٍظ

 جبششح ٍ

- :switch. caseشروط اسخخدام 

 .ٍِ اىْ٘ع اىصحٞح أٗ اىحشفٜ switchٝغت أُ ٝنُ٘ ٍزغٞش  .1

 .ػجبسح ػِ رؼجٞش سٝبضٜ أٗ ٍْطقٜ switchٝغت أُ ال ٝنُ٘ ٍزغٞش  .2

 .، ٗ قٌٞ اىخٞبساد ٍِ ّفظ اىْ٘ع switchٝغت أُ ٝنُ٘ ٍزغٞش  .3

 .ٝغت أُ رح٘ٛ اىخٞبساد قٌٞ صبثزخ ٗىٞغذ ٍزغٞشح .4

 

- :هثل 

ٝقً٘ اىجشّبٍظ ثاعشاء  اىَذخو سقَِٞ، ٗحغت اىشٍض اىشٝبضٜ مزت ثشّبٍظ ٝقشأ سٍض سٝبضٜ ٗا

 .اىؼَيٞخ اىَْبعجخ ػيٜ اىشقَِٞ ٗطجبػخ اىْبرظ
 :الحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :  Forحلقة  

 .او الى حٌن ٌتحقق شرط معٌن.تقوم بتكرار  جملة أو عدة جمل إلى  عدد معٌن  من المرات 
 

 -:ة العامة الصٌغ
For(Initial-Value; Condition; Increment) 
 
 Statement(s); 

 -:حٌث
Initial-Value هً القٌمة االبتدائٌة للحلقة. 

Condition هو شرط التوقف من الحلقة. 

Increment (.خطوة الحلقة)هو معٌار الزٌادة أو التناقص 

  -:مثال
 -:لشاشة, فإننا نكتبعشر مرات علً ا "Hello World"لطباعة الجملة  

for(int i=0;i<=10;i++) 

Output= 

Please Enter 

Two 

Numbers 

2 

5 

Please Enter 

The sign     

+ 

2+5=7 

 

int main( ) 

{   int x, y; 

    char sign; 

    cout<<" Enter Two Numbers \n"; 

    cin>>x; 

    cin>>y; 

    cout<<" Enter The sign\t "; 

    cin>>sign; 

    switch( sign ) 

    { 

  case '+':cout<<x<<" + "<<y<<" = "<<x+y<<"\n";break; 

  case '-':cout<<x<<" - "<<y<<" = "<<x-y<<"\n";break; 

  case '*':cout<<x<<" * "<<y<<" = "<<x*y<<"\n";break; 

  case '/':cout<<x<<" / "<<y<<" = "<<x/y<<"\n";break; 

  default : cout<<"wrong sign try again..."; 

    } 

} 
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cout<<"Hello World"; 
. 0هو المتغٌر العداد للحلقة الذي ٌتابع عدد مرات تنفٌذ الحلقة, وقد أخذ القٌمة االبتدائٌة  iفً هذا المثال, 

, ٌمكن اإلعالن عن المتغٌرات فً أي موضع من البرنامج كما علمنا مسبقا وهنا ٌمكن دمج ++Cفً 

, i=10شرط التوقف من الحلقة هو عندما تصل قٌمة العداد . ًً forاإلعالن عن المتغٌر العداد مع الحلقة

 .فً كل دورة 1والذي ٌتزاٌد بمقدار 

 -:ٌمكن كتابة نفس المثال السابق بحلقة تناقصٌة كاآلتً 
for(int i=10;i>0;i--) 

cout<<"Hello World"; 
 .لعداد تتناقص بقٌمة واحدة فً كل دورةفً هذه الحالة, فإن قٌمة المتغٌر ا

 -:أمثلة
 -(:1)مثال

 ؟111إلى  1اكتب برنامج ٌقوم بطباعة االعداد من  
 5ولكن بالحلقات استطٌع كتابة البرنامج فً  cout سطر من 111لو استخدم المخرجات لتطلب االمر 

 سطور
  وٌكون كاالتً

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int i; 

for(i=1;i<=100;i++) 

{ 

cout<<i<<"\t"; 

} 

return 0; 

}  

 
  وبامكانً الحل بشكل اخر

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

for(int i=1;i<=100;i++) 

{ 

cout<<i<<"\t"; 

} 

return 0; 

}  

 
 

ألّٖب رْفز اىغطش اىزٜ {  }اُ ّضغ اىغَو ثِٞ ثأمضش ٍِ عطش فاّْب ٝغت for فٜ حبىخ رْفٞز حيقخ -:ٍيح٘ظخ 

 .ٝيٖٞب ٍجبششح
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 (;;)for:الالنهائية  forحلقة 

 تستخدم لتنفٌذ الحلقات الالنهائٌة
 -:مثال

 
 .بالتكرار إلى ما ال نهاٌة وتستمر الحلقة

 
 -: break & continue-:عبارتً 
والمثال ,فً حال استبعاد شرط معٌن من الحلقه   forستخدم مع حلقات ت: continueعبارة .1

 -:سٌوضح ذلك التالً
#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 
{ 
for(int i=0 ;i<=10;i++) 
{ 
 If((i==5) ||(i==7)) 
  continue; 
  cout <<i; 
} 
 getch(); 
} 

Output:- 
1 2 3 4 6 8 9 10 

 
ةمن الحلق  5, 7 هنا تم استبعاد العددٌن   

 
 
 
 
 

#include <iostream.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ 
for(;;) 
     
cout<<"welcome"; 
getch( ); 
} 

Output:- 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcomewelcome  welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome welcome welcome welcome welcome 
welcome 
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 .forتستخدم ألجل توقٌف الحلقة عندما ٌتحقق شرط معٌن داخل الحلقة  -:breakعبارة .2
 -:مثال

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 
{ 
for(int i=0 ;i<=10;i++) 
{ 
 if(i==5)  
  break; 
  cout <<i; 
} 
 getch(); 
} 

Output:- 
0 1 2 3 4  
 

 
 . 5إلً  iهنا توقفت الحلقة عندما وصلت إلى قٌمة المتغٌر 

 

 -:Nested for loop-:المتداخلة forحلقات 

, علً حلقة أخري, وفً هذه الحالة, سٌتم تنفٌذ الحلقة forفً بعض األحٌان, قد تحتوي حلقة 

 -:ٌوضح ذلكالمثال التالً . الداخلٌة تماماً لكل دورة من دورات الحلقة الخارجٌة

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{    int  i , j; 
    for (i=1;i<=3;i++) 
{      
     cout<<"\n"<< i <<"\t"; 
     for(j=1;j<=3;j++) 
      cout<<j; 
 } 
      system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 حبصو ضشة ػذد ٍشاد رْفٞز اىحيقزِٞ= ػذد ٍشاد رْفٞز اىحيقخ مبٍيخ  -:ظخ ٍال 

 
 
 
 
 

 Variables Loops-:التكرار المتغٌر
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 -: Whileحلقة 

عدد . )تستخدم لتكرار جملة أو عدة جمل إلى عدد معٌن من المرات أو إلى أن ٌحقق شرط معٌن
مستخدم, فللمستخدم الحرٌة فً متابعة فمثالُ إذا كان التكرار ٌعتمد علً ال(. مرات التكرار غٌر معروف

وأٌضاُ إذا أردنا البحث عن . التكرار أو التوقف, وهذه عملٌة ال ٌمكن للمبرمج أن ٌتنبؤ بعدد مرات تكرارها
كلمة فً ملف, فنحن ال ندري عدد مرات تكرار الكلمة, بل سنقوم بتكرار قراءة الكلمات من الملف, إلً 

من استخدام هذه الحلقات فً حالة التكرار  علكن هذا ال ٌمن. مثلة كثٌرةواأل. أن نصل إلً نهاٌة الملف
 .forالمعدود, فطالما تم ربط شرط التكرار بالمتغٌر العداد للحلقة, ٌكون التكرار معدود كما فً حلقة 

 -:الصٌغة العامة
While (condition) 

{ 

 statement(s); 

} 

ٌجب مراعاة  whileلذا عند استخدام حلقة  forلقة علً متغٌر عداد كما فً ح whileال تحوي حلقة

 -:االتً
 .بل ٌجب اإلعالن عن المتغٌر العداد .1
 .إعطاؤه قٌمة ابتدائٌة قبل البدء فً الحلقة .2
 .زٌادته داخل الحلقة .3

 
 
 

 111إلى  1يقوم بطباعت األعداد من : مثال
 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int i=1; 

while(i<=100) 

{ 

cout<<i<<"\t"; 

i++; 

} 

return 0; 

}  

 
 
 
 
 
 
 

 -:while…do حلقة
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وهً أٌضا تستخدم لتكرار جملة أو عدة جمل إلى عدد معٌن من المرات أو إلى حٌن تحقق شرط  
 (. عدد مرات التكرار غٌر معروف)معٌن

 الصٌغة العامة 
do  

{ 
    statement(s); 
} while (condition); 

, فً أن شرط التوقف من الحلقة ٌتم اختباره عند while, عن حلقة do… whileتختلف حلقة 

 .االنتهاء من الحلقة, لذا فإن هذه الحلقة ٌتم تنفٌذها مرة واحدة علً األقل
هذه الحلقة متغٌر عداد, بل ٌجب اإلعالن عن المتغٌر العداد, وإعطاإه قٌمة ابتدائٌة قبل  يال تحو 

 .whileدته داخل الحلقة, كما فً حلقة البدء فً الحلقة, ثم زٌا

 133إلى  1ٌقوم البرنامج بطباعة األعداد من : مثال
 
 
 
 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main)( 

{ int i=1; 

do 

{ 

cout<<i<<"\t"; 

i++; 

} while(i<=100); 

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الحلقات فً أمثله
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 طالب و والبرنامج ٌقوم باخراج متوسط درجات الطالب ؟ 5اكتب برنامج تدخل علٌه درجات  -1
 

  والحل فً الكود التالً

 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int i=1,coun=0,avg,mark; 

for(i=1;i<=5;i++) 

{ 

cout<<"\n enter mark "<<i<<"\t"; 

cin>>mark; 

coun=coun+mark; 

} 

avg=coun/5; 

cout<<"\n avg is :"<<avg<<endl; 

return 0; 

}  

 
 

اكتب برنامج ٌقوم بإٌجاد حاصل جمع أعداد ٌتم إدخالها من المستخدم, طالما كان العدد المدخل غٌر   -2
 .سالب

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void main() 
{ 
    int x,sum=0; 
    cout<<"Enter Number: "; 
    cin>>x; 
    while(x>=0) 
    { 
         sum+=x; 
         cout<<"Enter Number: ";  
         cin>>x; 
    } 
    cout<<"Sum=\t"<<sum; 
    getch(); 
} 

 ؟ 15و 1بٌن العدد  الفردٌة األعداداكتب برنامج ٌجمع   -3
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 3تمارٌن
 .أكتب برنامج لطباعة مضروب عدد ٌتم إدخاله من المستخدم -1

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{  int  i,n,fact=1; 

cout<<"enter number"; 
cin>>n; 
for(i=1;i<=n;i++) 
fact=fact*i; 
cout<<"factorial\t"<<n<<"="; 
cout<<fact<<"\n"; 

    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
 

؟ 15و 1بٌن العدد  الفردٌة األعداداكتب برنامج ٌجمع  -2  
 
 

#include <cstdlib< 
#include <iostream< 
using namespace std; 
int main)( 
{ 
    int i=1,sum=0; 
for(i=1;i<=15;i+=2( 
sum=sum+i; 
cout<<"\n sum is :"<<sum<<endl; 
    system("PAUSE (" ; 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
اكتب برنامج ٌقوم بإٌجاد حاصل جمع أعداد ٌتم إدخالها من المستخدم, طالما كان العدد المدخل غٌر -3

 .سالب
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
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{    int x,sum=0; 
    cout<<"Enter Number: "; 
    cin>>x; 
    while(x>=0) 
    { 
         sum+=x; 
         cout<<"Enter Number: ";  
         cin>>x; 
    } 
    cout<<"Sum=\t"<<sum<<"\n";    
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
 :الشكل التالًأكتب برنامج ٌطبع  -4

 

 
 
 
 
 :أكتب برنامج ٌطبع الشكل التالً -5
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 Arraysالمصفوفات 
 -:تعرٌف

،  ٗ اىزٜ رحزو ٍ٘اقغ (ٍِ ّفظ اىْ٘ع ٗ ّفظ اىحغٌ) ٕٜ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىؼْبصش اىَزغبّغخ 

 . ٍزغبٗسح فٜ اىزامشح

.. ذٓ ٍِ اىجٞبّبد ٝظٖش احزٞبعْب ىيَصف٘فبد ػْذ اىزؼبٍو ٍغ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىجٞبّبد رزجغ فئخ ٗاح

 .. ٍٗضبه ػيٚ رىل دسعبد اىطالة 

 

رَنِ اىَصف٘فبد رشرٞت اىَصف٘فبد حغت ٍب ّشٝذ مَب  ئٍنبّٞخٍِٗ إٌٔ ٍب َٝٞض اىَصف٘فبد ٕ٘ 

ٍ٘قغ اىؼْصش فٜ اىَصف٘فخ +  اىزؼبٍو ٍغ أمضش ٍِ ٍزغٞش ثبعٌ ٗاحذ، حٞش ٝزٌ اعزخذاً اعٌ اىَصف٘فخ 

ٗعشػخ أمجش ػْذ  اىزامشحٕٗزا ٝإدٛ اىٚ مفبءح أػيٚ ثبعزخذاً  .ىيزؼبٍو ٍغ أٛ ػْصش فٜ اىَصف٘فخ

 .رْفٞز اىجشاٍظ

 أّ٘اع اىَصف٘فبد

 .. ْٕٗبك ّ٘ػِٞ ىيَصف٘فبد 

 ٕٜٗ اىشبئؼخ االعزخذاً  one-dimintional arrayٍصف٘فخ راد ثؼذ ٗاحذ  -1

  multi-dimentional arrayٍصف٘فخ ٍزؼذدح األثؼبد  -2
 

 :اإلعالن عن المصفوفات 
 -:الصٌغة العامة لإلعالن عن المصفوفة

 
DATA_TYPE    ARRAY_NAME[SIZE] 

 :حٌث

DATA_TYPE :نوع عناصر المصفوفة 

ARRAY_NAME :اسم المصفوفة 

[SIZE] :عدد عناصر المصفوفة 
 

- :أمثلة 
  عنصر  51إعالن عن مصفوف من نوع  صحٌح ٌحوي 

int x [50] ; 
 عنصر  21تحوي   nameإعالن عن مصفوفة من نوع حرفً باسم 

Char name [20]; 
 -:إعطاء عناصر المصفوفة قٌم ابتدائٌة 

int x [3]= {5,9,7} ; 
char ch[3]={ 'x','y','z' }; 
float x[3]={0.5,0.33,0.25} 

 -:ٌمكن أن ٌكون حجم المصفوفة متغٌر ثابت  كالتالً 
int const size=10; 
float average[size]; 

ملحوظظى:- 

رنصرىوكونى Nفإذاىكانىلدوناىمصغوفظىىمكونظىمنى,كونىالرقمىىصغرىهوىموقعىأولىرنصرىفيىالمصغوفظىوى++cفيى 
ى.{0-(n-1)}رنونتهاىمن

وللتطاملىمعىأيىرنصرىمنىرناصرىالمصغوفظىوتمىادتخدامى,دائماىادمىالمصغوفظىهوىرنونىألولىرنصرىفيىالمصغوفظ 
 -:مثالى,ىبىداخلىالمؤثرىالدلوليموقعىالطنصرىفيىالمصغوفظىوالذيىوكت+ادمىالمصغوفظى

 -:نكتب,فً العنصر األول 5لوضع القٌمة 

x[0]=5 ; 
x[1]=x[0]+5; 
x[2]=x[0]+x[1]; 
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وٌمكن استخدام عبارات اإلدخال واإلخراج مع ,أي ٌمكن التعامل مع عناصر المصفوفة كالتعامل مع المتغٌرات العادٌة ..... وهكذا 
 -:مثالَ ,  ةعناصر المصفوف

cout<<x[0]; 
 -:أٌضا

cin>>x[3]>>x[4]; 
 

 -:التعامل مع  عناصر المصفوفة 
كما ٌمكن إجراء جمٌع العملٌات الرٌاضٌة وعملٌات اإلدخال واإلخراج علً . ٌتم التعامل مع المصفوفات كالتعامل مع المتغٌرات

 .عناصر المصفوفات
 :مثال

 
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void main() 
{ 

int x[5]={10,20,30,40,50}; 
x[0]=x[1]+x[0]; 
x[2]=2*x[1]+x[3]; 
x[3]=3*x[2]/x[3]; 
cout<<"x[0]="<<x[0]<<"\n"; 
cout<<"x[2]="<<x[2]<<"\n"; 
cout<<"x[3]="<<x[3]<<"\n"; 
getch(); 
} 

Output:- 
x[0]=30 
x[2]=80 
x[3]=6 

 
 -:استخدام الحلقات مع المصفوفات

مما ٌسهل التعامل , وذلك الن عناصر المصفوفة تحتل مواقع متجاورة فً الذاكرة   ,وفات باستخدام الحلقات ٌمكن التعامل مع المصف
 .وتقلٌل األوامر فً البرنامج 

 برنامج ٌقرأ خمسة عناصر من المستخدم ٌخزنها فً مصفوفة ثم ٌطبعها: مثال
 

int x[5]; 
for (int i =0; i<5 ;i++) 
cin>>x[i]; 
for (int i =0; i<5 ;i++) 
 cout <<"x["<<i<<" ]= "<<x[i]<<"\ n  " ; 

 
 .عناصر فً مصفوفة ثم ٌطبعها معكوسة  11اكتب برنامج ٌقرأ  -:مثال 
 -:الحل 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int const size=10; 
void main() 
{ 
 int x[size]; 
  for(int i=0;i<size;i++) 
   { 
     cout<<i<<"==>"; 
     cin>>x[i]; 
   } 
   cout<<"the array after reverse :\t"; 
   for(int i=(size-1);i>=0;i--) 
     cout<<"\n"<<"["<<i<<"]\t"<<x[i]<<"\n"; 
  getch(); 

Output :- 
0==>10 

1==>20 

2==>30 

3==>40 

4==>50 

5==>60 

6==>70 

7==>80 

8==>90 

9==>100 

the array after 
reverse : 
[9]     100 

[8]     90 
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} [7]     80 

[6]     70 

[5]     60 

[4]     50 

[3]     40 

[2]     30 

[1]     20 

[0]     10 

 
 ..أعداد فً مصفوفة  ثم ٌحفظ مربعات األعداد فً مصفوفة أخرى  11اكتب برنامج ٌقرا  -:مثال

 -:الحل 
 

 -:المصفوفات ذات البعدٌن 
كما فً . دولٌة وتستخدم للتعامل مع البٌانات الج وأعمدةهً عبارة عن مصفوفة مصفوفات أي انها تحوي عناصر فً صورة صفوف 

 -:الشكل التالً 

 . هالهدف األساسً من وجود المصفوفات ذات البعدٌن هو التعامل مع البٌانات الجد ولٌ 
 -:التعامل مع عناصر المصفوفة ذات البعدٌن

 ( .العمود)تحتاج إلى دلٌلٌن االول ٌشٌر الى رقم الصف والثانً ٌشٌر الى موقع العنصر فً هذا الصف 
 -:مصفوفة ذات البعدٌن اإلعالن عن ال
 -:الصٌغة العامة 

data_type array_name[row_size][column_size]; 

 :حٌث
data_type :نوع عناصر المصفوفة 

array_name :اسم المصفوفة 

[row_size] : الصفوفعدد 

[column_size] : األعمدةعدد 

 
 
 

 -: مثال

int x[3][3]; (     2-3)ثالثة أعمدة ترقٌمهو(2-3)مصفوفة مكونة من ثالثة صفوف ترقٌمه  
int m[4][6]; 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int const size=10; 
void main() 
{ 
 int a[size]; 
 int as[size]; 
 cout<<"enter 10 number :-\n"; 
 for(int i=0;i<size;i++) 
 { 
    cin>>a[i]; 
  as[i]=a[i]*a[i]; 
  } 
  cout<<"the number with square :-\n"; 
  for(int i=0;i<size;i++) 
  cout<<as[i]<<"\n"; 
  getch(); 
  } 

Out put:- 
enter 10 number :- 
10 

20 

30 

60 

40 

50 

60 

50 

30 

20 

the number with square :- 
100 

400 

900 

3600 

1600 

2500 

3600 

2500 
900 

400 
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char name[100][20]; حرف     23طالب بحٌث ال ٌتجاوز اسم الطالب 133تحفظ اسماء  
 
 

 -:إعطاء عناصر المصفوفة ذات البعدٌن عناصر ابتدائٌة  
 -:امثله  

int x[2][2]={{-10,-20},{50,80}}; 
int x[2][2]={-10,-20,50,80}; 
char name[2][3]={'a','b','c','d','e','f'}; 
 0 1 2 

0 a b c 

1 d e f 

 .أعمدة ثم ٌطبع المصفوفة على الشاشة  4صفوف و  3اكتب برنامج ٌقرأ أعداد صحٌحة فً مصفوفة من  -:مثال 
 -:الحل

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void main() 
{ 
 int z[3][4]; 
 for(int i=0;i<3;i++) 
  { 
    for(int j=0;j<4;j++) 
     { 
       cout<<i<<","<<j<<"==>\t"; 
       cin>> z[i][j]; 
     } 
  } 
  cout<<"the array is:\n"; 
  for (int i=0;i<3;i++) 
   { 
     for(int j=0;j<4;j++) 
     cout<<z[i][j]<<"\t"; 
     cout<<"\n"; 
   } 
   getch(); 
  } 

Output:- 
0,0==>  1 

0,1==>  2 

0,2==>  3 

0,3==>  4 

1,0==>  5 

1,1==>  6 

1,2==>  7 

1,3==>  8 

2,0==>  9 

2,1==>  10 

2,2==>  11 

2,3==>  12 

the array is: 
1       2       3       4 

5       6       7       8 

9       10      11      12 

 
 -:تمرٌن 

 .م ٌوجد حاصل جمع وضرب المصفوفتٌن ث a,b 3*3اكتب برنامج ٌقرأ مصفوفتٌن

c=a+b 
d=a*b 
 

 ضرب المصفوفتٌن جمع المصفوفتٌن

int main() 
{ 
int z[3][3]; 
int k[3][3]; 
 for(int i=0;i<3;i++) 
  { 
    for(int j=0;j<3;j++) 
     { 
       cout<<i<<","<<j<<"==>\t"; 
       cin>> z[i][j]; 
     }} 
     cout<<"enter k array\n"; 
     for(int i=0;i<3;i++) 

int main() 
{ 
int z[3][3]; 
int k[3][3]; 
 for(int i=0;i<3;i++) 
  { 
    for(int j=0;j<3;j++) 
     { 
       cout<<i<<","<<j<<"==>\t"; 
       cin>> z[i][j]; 
     }} 
     cout<<"enter k array\n"; 
     for(int i=0;i<3;i++) 
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  { 
    for(int j=0;j<3;j++) 
     { 
       cout<<i<<","<<j<<"==>\t"; 
       cin>> k[i][j]; 
     }} 
   cout<<"the sum of tow arrays is:\n"; 
  for (int i=0;i<3;i++) 
   { 
     for(int j=0;j<3;j++) 
     cout<<z[i][j]+k[i][j]<<"\t"; 
     cout<<"\n"; 
   } 

  { 
    for(int j=0;j<3;j++) 
     { 
       cout<<i<<","<<j<<"==>\t"; 
       cin>> k[i][j]; 
     }} 
   cout<<"the sum of tow arrays is:\n"; 
  for (int i=0;i<3;i++) 
   { 
     for(int j=0;j<3;j++) 
     cout<<z[i][j]*k[i][j]<<"\t"; 
     cout<<"\n"; 
   } 
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 (pointers)-:المؤشرات
 .المؤشر هو عبارة عن متغٌر ٌحمل عنوان متغٌر آخر موجود فً الذاكرة

 (.أثناء تنفٌذ البرنامج)وتستخدم المؤشرات فً التطبٌقات التً نحتاج فٌها إلى حجز وإلغاء حجز الذاكرة دٌنامٌكٌا 
 -:++cاإلعالن عن المؤشرات فً 

 -:الصٌغة العامة 
data_type  *   pointer_name; 
data_type  *pointer_name; 

 -:أمثلة 
int  *p ; 

P  عبارة عن مؤشر من نوع صحٌح 

char  *   c; 
c  ًعبارة عن مؤشر ٌشٌر الى متغٌر من نوع حرف. 

 
 

 -:استخدام المؤشرات 
 -:كاآلتً ( &)وذلك باستخدام مؤثر المرجع ,قبل استخدام أي مؤشر ٌجب أن ٌعطى قٌمة ابتدائٌة 

int x=10; 
int  *p=&x; 

 او

int *p; 
p=&x; 

 -:العملٌات المعرفة على المؤشرات 
 -:هنالك عملٌتان معرفتان على المؤشرات 

 -:(referencing)مرجع .1
 .جعل المؤشر ٌشٌر إلى عنوان متغٌر موجود

 -:مثال 
int x=10; 
int *p=&x; 

 -(:dereferencing)استرجاع. 2

 .استرجاع محتوى العنوان الذي ٌشٌر إلٌه المؤشر
 -:مثال 

int x=10; 
int *p=&x; 
cout<<*p;10 
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 : الدوال
  -:الدالة 

 ثم ٌتم استدعائه داخل البرناامج الرئٌساً لٌقاوم بوظٌفاة, هً عبارة عن برنامج فرعً ٌتم تعرٌفه قبل البرنامج الرئٌسً 
 . معٌنة 

 :مزاٌا الدوال 
 .صغٌرة والتً ٌسهل برمجتهاتساعد على تقسٌم المشكلة إلى مجموعة من المشاكل ال .1
 .فهمالتساعد على سهولة  .2
 .تساعد علً إعادة صٌاغة البرنامج .3
 .تساعد على اكتشاف األخطاء .4
 .عدم التكرار .5

 -:الصٌغة العامة لكتابة الدالة  

(1)Data type  (2) Functions name (3)(parameterlist) 
 } 
    // Functions body (4) 
 { 

 .لةنوع رجوع بٌانات الدا (1)
 .اسم الدالة (2)
 .قائمة الوسائط التً تستقبلها الدالة (3)
 (.التعلٌمات) جسم الدالة  (4)
  

 -:األمثلة التالٌة توضح إعالنات صحٌحة لدوال
1.void display ( ); 
2.void add (int , int ); 
3.void print (char,int,float); 
4.int add (int ,int) ; 
5.float average (int[ ],int); 
6.void set_name (char*); 
7.char* get_name( ); 
8.void swap (int&,int&); 

 ( :Functions call)استدعاء الدالة 

 .وٌتم استدعاء الدالة باسمها مع مراعاة نوع وعدد الوسائط التً تستقبلها
 -:مثال

 ؟ وتطبع الناتج علـــى الشاشة 5ثم تزٌد علٌها , اكتب دالة تقوم باستقبال قٌمة صحٌحة  

 -:الحل
 
 
 
 
 
 
 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

  void plus5 (int); 
  void main () 
 { 
  int x = 20; 
  plus5(70); 
  plus5(x);  
  plus5(x+40); 
  getch(); 
 } 
 void plus5(int x) 

Outp
ut:- 

75 
25 
65 
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 { 
  cout <<(x + 5)<<'\n'; 
 } 

 
 -( : value Returning)  إرجاع قٌمة من الدالة 

 :تفٌد األتً   returnوجملة . داخل الدالة returnإرجاع قٌمة من الدالة إلً البرنامج المنادي ٌتم باستخدام جملة 

 . returnٌتم إرجاع قٌمة المتغٌر أو التعبٌر الموجود فً   .1
 . المنادي جوالرجوع مباشرة إلى البرنام, ٌتم إٌقاف تنفٌذ الدالة .2

 -:مثال
 بحٌث ترجع قٌمة صحٌحة ؟( 2)الدالة فً المثال  عدل 

 -:الحل
 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

int plus5(int); 
void main ( ) 
{ 
 int x = 20, z; 
 z =  plus5 (x); 
 cout <<z<<endl ; 
//another valid call 
cout<<plus5(x)<<endl; 
//also this is a valid call 
cout<<plus5(plus5(x))<<endl; 
getch(); 
} 
int plus5 (int x) 
{ 
 return (x + 5) ; 
} 

Output:- 
25 
25 
30 

 
 ؟..اكتب دالة تقوم بإرجاع مكعب عدد صحيح يتم إدخاله من قبل المستخدم  -:مثال 
 -:الحل 

#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 

int cube(int); 
int main() 
{ 
int x; 
cout<<"enter x:\t"; 
cin>>x; 
int result=cube(x); 
cout<<x<<"^3="<<result<<endl; 
getch(); 
} 
int cube(int n) 
{ 
  return (n*n*n); 
} 

 

 
 



 38 

 -(:local variables && global variables)المتغٌرات المحلٌة والمتغٌرات العامة 

 Global variables -:المتغٌر العام
وٌمكان الوصاول إلٌاه مان أي دالاة أخارى معرفاة داخال , عاالن عناه  علاى مساتوى البرناامجهو عبارة عن متغٌار  ٌاتم اإل

 .وٌنتهً مداه بانتهاء البرنامج , البرنامج
 Local variables :المتغٌر المحلً 

ٌه وال ٌمكن الوصول إل, معٌن  { }  block او على مستوى  ,هو عبارة عن متغٌر ٌتم اإلعالن عنه داخل نطاق دالة معٌنة

 .وٌنتهً تعرٌفه بانتهاء المجال المعرف فٌه, من أي دالة أخرى فً البرنامج 
 -:مثال 

void f( ) ; 
int x = 3                                                                   
void main ( ) ; 
{ 

int z = 50 ; 
int x = 20 ;                                                                           
cout <<z ; 
f () ; 
cout <<  x ; 

} 
void f( )  
{ 

x + = 10 ; 
z + = 20 ;                                     

} 

 

 
 
 
 
 

 -:مثال
#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 

int y=30; 
void main() 
{ 
    int y=10; 
    cout<<"y is local:"<<y<<endl; 
    cout<<"y is global:"<<::y<<endl; 
getch(); 
} 

Output:- 
y is local:10 

y is global:30 

 

 فً المثال السابق: ملحوظة 

   نالحظ ان ناتج الy   وذلك الن    13=فً االولىy    الخاصة  قد حجبتy  العامة على مستوى الدالة التً تقع فٌهاy   الخاصة
.. 

 تج ال  نالحظ ان ناy   وذلك الننا استخدمنا المإثر  33=فً العبارة الثانٌة(::scope resolution operator ) قبلy  وهذا
 . void. العامة قبل ال الدالة الرئٌسٌة yالمإثر وظٌفته هو ٌعٌدنا  الى قٌمة 

 
 

 

 متعورىرام

f( ) ( غٌر معرفة فً الدالة):  z (خطأ) 

 متعوراتىمحلوظ


