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 ينكلمة المؤلف
 

 ++Cلـ بلغة االبرمجة في مجال يتم تأليفه ألنه أول كتاب و فريدة  يعد هذا الكتاب تجربة رائدة      
 كلية الهندسة المعلوماتية، وقد ُبذل فيه مجهود كبير لتعميصدر في جامعة الشام الخاصة لطالب 

مقررات لل مسيرة دراستهم و ليساعدهم في وضع اللبنة األولى خال الفائدة الحقيقية على أبنائنا الطلبة
 البرمجة.

غة قوية فهي ل، ة المتوفرة حاليا  ضافة جديدة لقائمة كبيرة من لغات البرمجإ ++C الـغة لتعتبر       
ة البرمج مدخل إلى قررلم ناتدريس اللخ نوم ت، التطبيقاعدد كبير من لها و ذات مرونة عالية و 

ات أساسي الطالب على تعلمار التي تساعد فكألا اهيم وبوجود الحاجة الملحة لكتاب يبسط المف رناشع
كتاب كان هذا ال، لذلك اإلجرائيةفي مجال البرمجة  همكاناتإو  هوتطوير مهاراتالخوارزميات و  البرمجة

ة حيث تناول الفصل األول تقديم آلية معالجة المعلومات و بنية اآلل والذي يتوزع على تسعة فصول
و  يةالحديث عن لغة الخوارزميات في الفصل الثاني كالتعريف و اللغة النص   وتم    القابلة للبرمجة

ع الفصل الراب أما الفصل الثالث،في  ++Cشرح أساسيات لغة الـ  تم  اللغة البيانية للخوارزميات و 
د في شرح المصفوفات األحادية و الثنائية البع تم  و ، ++Cبنى التحكم المختلفة في لغة الـ فتناول 

 ريح عنها و كذلك استدعاء التوابعتعريف التوابع و التص السادسن الفصل الفصل الخامس، تضم  
تحدث الفصل الثامن عن السالسل ناسبة، مثلة المحها باألف الفصل السابع العودية و وض  عر  و 

ح مصفوفة السجالت و تمرير النصية و تناول الفصل التاسع واألخير تعريف السجالت و وض  
 السجالت للتوابع. 

األستاذ الدكتور ياسر حورية  الشام الخاصة جامعةلرئيس  نامتناالو  شكرال بخالصونتوجه       
التأليف وإعداد الكتب في الجامعة، وتوجيهاته الكريمة  عمليةل الذي يقدمه لدعمه الكبير والمتواصل

متنان لعميد كلية والشكر واال بكاملنتوجه  كما بتأمين المادة العلمي ة الكافية والوافية لطلبتنا األعزاء.
متابعته الدقيقة والمستمرة منذ بداية تحضير هذا ل تية األستاذ الدكتور جورج كرازالهندسة المعلوما

قنا ف  و نرجو من هللا أن نكون قد وُ ب وحتى اكتماله، ليغدو بهذه الجودة والمحتوى العلمي الرائع. الكتا
                                                   ليحقق الهدف المطلوب منه.في تقديم هذا الكتاب 
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 مقدمة: الفصل األول  

 اآللية للمعلومات املعاجلة 
واسيب والكامريات مثل املوابيالت واحل سرعتهاوزايدة  ساهم اخنفاض مثن األجهزة االلكرتونية

يف كمية البياانت املوّلدة  مما أدى إىل زايدة هائلةانتشارها بشكل واسع جداً.  يف ،واحلساسات املختلفة
مية البياانت املوّلدة يف حىت وصلنا إىل مرحلة أصبحت فيها كحول العامل، من هذه األجهزة االلكرتونية 

هنا تعززت احلاجة للمعاجلة ن م العامل أكرب من سعة ختزين مجيع وسائل التخزين املنتشرة يف العامل جمتمعة.
لذلك  .ّلدةملعلومات املو ه االيدوية لكل هذاآللية للمعلومات حيث مل يعد من املمكن االكتفاء ابملعاجلة 

آللة لتتمكن هي بنفسها من لالبد من إجياد طريقة لتوصيف آلية املعاجلة اليدوية بطريقة مفهومة ابلنسبة 
 بشكل آيل. تنفيذ هذا التوصيف إلجراء املعاجلة

طيع اآللة تنفيذها تستحيث ندعو التوصيف الذي حيتوي على خطوات معاجلة مفهومة ابلنسبة لآللة، 
ري عليها جمموعة من وجيدخالت ما يقوم الربانمج بقراءة جمموعة من امل مج، عادةً ابلربان بشكل آيل

 .حمددةخمرجات  العمليات ليقوم حبساب

 
 ، أو مسجالً مما يسمح بتغيريه.اآللة حبد ذاهتا بنية اثبتاً من أن يكون جزءاً  الربانمجميكن هلذا 

 الربانمج الثابتاآلالت ذات  1-1
يتم التعبري عن توصيف املعاجلة اآللية للمعلومات يف هذا النوع من اآلالت ابستخدام جمموعة من 

ّثل  حبيث  الوصالت امليكانيكية أو الكهرابئية أو الضوئية بني أجزاء اآللة املختلفة. كل وصلة من هذه متم
 من هذا التوصيف. جزء معنيالوصالت 

من تعديل بعض هذه الوصالت، أي إجراء  البدّ  يف هذا النوع من اآلالتلتعديل آلية املعاجلة اآللية 
عن هذا النوع من اآلالت أهنا ذات برانمج اثبت، ألن  للذلك فإننا نقو  على بنية اآللة نفسها. تعديالت

 الربانمج يتطلب حتماً تعديل اآللة. تعديل

 آلية معاجلة

 )برانمج(
 خر ج دخل
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 عن هذا النوع من اآلالت. يدي الذي يقوم حبياكة السجاد مثاًل، مثاالً ميكن اعتبار نول احلياكة التقل
ينما تمعترب قطعة السجاد بحيث تمعترب اخليوط األولية اليت يتم وصلها إىل النول مدخالت )دخل( اآللة، 

عن توصيف  يةخشب وأواتد عترب مكوانت النول نفسه من مكوكاليت ينتجها النول خمرجات )خرج( اآللة، وتم 
بعدد اثبت من احلاالت املرتابطة  كذلك تمعترب مجيع األجهزة االلكرتونية اليت متر  املعاجلة اآللية )برانمج(.

 ابتة.ابنتظام )مثل املصعد، أو البوابة اآللية( أمثلة عن اآلالت ذات الربامج الث

ختزيناً هنائياً وغري قابل للتعديل ّزن إذاً فاآلالت ذات الربامج الثابتة تتميز أبن الربانمج الذي تقوم بتنفيذه خم
  يف بنية اآللة نفسها.

 اآلالت القابلة للربجمة 2-1
صناعة آلة خاصة  اجملدي مع زايدة احلاجة للمعاجلة اآللية وانتشار اآلالت بشكل كبري، أصبح من غري

سومات من السجاد ر ، فظهرت احلاجة مثالً لصناعة نول يستطيع حياكة عدة أحجام أو عمل واحد فقطب
ليت يتم فيها ترميز الربانمج بطريقة من هنا ظهرت اآلالت القابلة للربجمة وادون تغيري يف بنية النول حبد ذاته. 

ملعاجلة الدخل  دامهتقوم اآللة بقراءته واستخو  حبيث يتم تسجيله على حامل وسيط خارجة عن اآللة.
الربانمج بسهولة، مما يعين  إن أهم ما ميّيز هذه اآلالت هو قابليتها لتغيري للحصول على اخلرج املطلوب.

 ستخدام نفس اآللة.إمكانية معاجلة عدة مسائل من خالل كتابة عدة برامج جيري تنفيذها مجيعاً اب
لربانمج لتقوم اآللة الحقاً تخدامها كتابة امن هنا ظهرت ضرورة وجود لغة برجمة تفهمها اآللة ويتم ابس

تطورت كذلك لغات  مع تطور اآلالت وزايدة تعقيدها بتنفيذه على دخل حمدد إلعطاء اخلرج الصحيح.
تتجه أكثر حنو و  Hardwareالربجمة وزادت إمكانياهتا وأصبحت حتاول االبتعاد عن خصوصية العتاد 

 قرتاب من اللغات البشرية. اال
 أجيال أساسية: 5تقسيم لغات الربجمة إىل ميكن 

يتم فيها كتابة الربانمج  تعترب أقرب لغات الربجمة إىل اآللة،(: Assembly: لغة اجملّمع )اجليل األول
 األصفار والواحداتمن رموز اآللة اليت متتلك تقابل حريف مع سالسل من حمدودة ابستخدام جمموعة 

من تابة تسلسل معني من األصفار والواحدات. يتم تعريف هذه اللغة حبيث يتم كتابة كل رمز عوضاً عن ك
يتطلب كتابة برانمج بسيط  .، لذلك فهي ختتلف ابختالف اآللة حبد ذاهتاقبل الشركة املصنعة لآللة

من قبل  لذلك فإهنا غري عملية لتطوير الربامج ابستخدام هذه اللغة كتابة جمموعة كبرية من التعليمات،
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كنها اللغة الوحيدة اليت تفهمها اآللة. لذلك ظهرت األجيال التالية من لغات الربجمة واليت ول اإلنسان
تسمح بكتابة الربانمج ابستخدام لغة مستقلة عن اآللة وقابلة للفهم بطريقة أكرب من قبل اإلنسان، ويتم 

اآللة ليتم تنفيذها بشكل  إىل لغة Compilersالحقاً ترمجة هذا الربانمج بطريقة آلية ابستخدام املرتمجات 
 فعلي على اآللة.

جراءات فكرة اإللى عتعتمد هذه اللغات  :(Structural Languagesاللغات اإلجرائية ) اجليل الثاين:
استدعائها دون احلاجة  (، مما يسمح إبعادة استخدام نفس التعليمات الربجمية مبجردFunctionتوابع ال)

 .Pascal, Basic, Fortranغات هذا اجليل هي: أشهر ل إلعادة كتابتها من جديد.

اللغات  تعتمد هذه :(Object Oriented Programmingغرضية التوجه ) اللغات اجليل الثالث:
راًب من احلياة لربجمة بطريقة أكثر ق، مما يسمح ابObjectsواألغراض  Classesعلى فكرة الصفوف 

 .#Java, Cالواقعية. أشهر لغات هذا اجليل هي: 

على فكرة توصيف  تعتمد هذه اللغات :(Declarative Languagesالتصرحيية ) اللغات: اجليل الرابع
ا جيعل حجم الربامج املهمة املطلوب تنفيذها فقط، دون احلاجة لتوصيف خطوات تنفيذ هذه املهمة، مم

ا اجليل هي لغة غات هذاملكتوبة فيها أصغر من الربامج املكتوبة بلغات من األجيال السابقة. أشهر ل
SQL  املستخدمة يف قواعد البياانتDatabases. 

هذه  تعتمد (:Artificial Intelligence Languages) لغات الذكاء الصنعي اجليل اخلامس:
استخدام  ن طريقعاللغات على فكرة قيام احلاسب حبل املسألة دون احلاجة لتدخل املربمج، وذلك 

شهر لغات هذا اجليل أ .عوضاً عن كتابة خطوات للحلحجم كبري من املعلومات االستدالل انطالقاً من 
 .Prolog, LISPهي: 

ملعطيات، حيث تقوم اآللة اكما   مدخالت لآللةإذاً يف اآلالت القابلة للربجمة، أصبحت الربامج عبارة عن 
للحصول على دخلة كذلك املبقراءة الربانمج من وسيط ختزين مث تقوم بتطبيقه على جمموعة من املعطيات 

 .من أجل هذه املعطيات اخلرج الصحيح
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 بنية اآللة القابلة للربجمة 
و املوابيالت أو غريها. أميكن حتديد بنية عامة جيب وجودها يف أي آلة قابلة للربجمة، مثل احلواسب 
يعرّب الشكل التايل  امج.وذلك حىت تتمكن هذه اآللة من التعامل مع الدخل واخلرج إضافة إىل تنفيذ الرب 

 عن هذه البنية:

 

 وحدة املعاجلة املركزية 1-2
من جمموعة دارات الكرتونية  Central Processing Unit (CPU) تتكون وحدة املعاجلة املركزية

 على شكل تعليمات ابستخدامجيب أن يتم كتابة هذه العمليات  تقوم بتنفيذ العمليات املطلوبة من اآللة.
لغة اآللة اليت  تعليماتعدد لغة اآللة )لغة اجملّمع( حىت تستطيع وحدة املعاجلة املركزية تنفيذها. ختتلف 

هذه التعليمات هي تعليمات حسابية أو  ا حسب الشركة املصّنعة هلا.تستطيع وحدة املعاجلة املركزية فهمه
 منطقية أو تعليمات حلركة املعطيات بني الذاكرة وأجهزة الدخل واخلرج.

 تمقّسم وحدة املعاجلة املركزية إىل ثالث وحدات:

  وحدة احلساب واملنطقArithmetic and Logic Unit (ALU)  واليت تقوم بتنفيذ تعليمات
 ة احلسابية واملنطقيةاآلل

  السجالتRegisters واليت تعترب الذاكرة الداخلية لوحدة املعاجلة املركزية 

 الذاكرة املركزية

 وحدة املعاجلة املركزية

 أجهزة اخلرج أجهزة الدخل

 ذواكر اثنوية



 

 

 
    5 

 

  

  وحدة التحكمControl Unit (CU) واليت تفك ترميز التعليمات وتشرف على تنفيذها 

ة قاس طوهلا عادة بواحدي Wordتعمل وحدة املعاجلة املركزية على كم من املعلومات يدعى كلمة اآللة 
بت  64املركزية ذات  تستطيع وحدات املعاجلة .بت 64بت أو  32اخلاانت الثنائية )بت(, ويكون عادة 

رع منها يف تنفيذ بت، لذلك فإهنا تكون أس 32معاجلة كمية أكرب من املعطيات من املعاجلات ذات 
 العمليات اليت حتتاج إىل معاجلة معطيات كبرية.

حتتوي ، Processorتوجد وحدة املعاجلة املركزية عادة مدجمة على دارة متكاملة تسمى املعاجل 
حيتوي   CPU Cores وحدات معاجلة مركزيةمعاجلات اليوم على وحدة حتكم مركزية تتحكم بعمل عدة 

هذا بنفس الوقت و  مما يسمح بتنفيذ أكثر من عملية معاً كل منها على وحدة حساب ومنطق خاصة به، 
ج بطريقة تفرعية ملحوظ زمن تنفيذ الربانمج الكلي، ولكنه يتطلب كتابة الربانم ما خيتصر بشكل

Parallel. 

 الذاكرة املركزية 2-2
م استخدامها لتخزين املعطيات ، كما يتايتم تشغيلهقبل أن  الربامجمتّثل الذاكرة املركزية مكان حتميل 

 سعةقاس ت عاجلة املركزية.ريثما يتم معاجلتها من قبل وحدة املبشكل مؤقت اليت تعمل عليها هذه الربامج 
 addressتلك كل منها عنوان القابلة للتخزين ضمنها، كما تمقّسم إىل خالاي مت bitsالذاكرة بعدد البتات 

 بت( وهكذا... 16ابيت ) 2بت( أو  8) byteابيت  1حمدد، يكون طول هذه اخلالاي 

 ى:، يبني اجلدول التايل أمساء هذه القو ة الذواكرلقياس سع 2تستخدم قوى العدد 

الوحدة بداللة  الوحدة ابللغة االنكليزية الوحدة ابللغة العربية
 هلا قةالوحدة الساب

 ابلبايت مقدرة الوحدة

 Kilobyte (KB) 210 Byte 1,024 Bytes الكيلوابيت

 Megabyte(MB) 210 KB 1,048,576 Bytes امليغاابيت

 Gigabyte(GB) 210 MB 1,073,741,824 Bytes الغيغاابيت

 Terabyte(TB) 210 GB 1,099,511,627,776 Bytes الترياابيت
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ذاكرة الوصول املباشر  والذاكرة العشوائية أ عادة ما تسّمى الذاكرة املركزية ابلذاكرة احلّية أو
Random Access Memory (RAM) ية هلا. وهي حتافظ على معلوماهتا طاملا هناك تغذية كهرابئ

رابئية عنها وتسّمى الذاكرة من الذواكر حتتفظ ابملعلومات حىت عند انقطاع التغذية الكهأخرى توجد أنواع 
الثابتة مثل  وتستخدم لتخزين الربامج Read Only Memory (ROM)امليتة أو ذاكرة القراءة فقط 

 من أنظمة التشغيل. األجزاء األساسية

 أجهزة الدخل واخلرج 3-2
  أو املعطيات الالزمة ها ابلربامجتسمح هذه األجهزة إبجراء عمليات ختاطب مع اآللة وذلك لتزويد

هزة الدخل هي لوحة أو إظهار نتائج هذه الربامج، وتسّمى هذه األجهزة أيضًا ابلطرفيات. أشهر أج
و الطابعة  Monitorأشهر أجهزة الدخل هي الشاشة ، بينما Mouseوالفأرة  Keyboardاملفاتيح 

Printer. 

 الذاكرة الثانوية 4-2
لذواكر هي األقراص اأشهر هذه  تسمح الذاكرة الثانوية بتخزين املعطيات والربامج ملدة طويلة.

 .DVDأو  CDابإلضافة إىل األقراص الليزرية  Flash Diskوأقراص  Hard Diskاملمغنطة 
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 اخلوارزميات لغة: الفصل الثاين

 اخلوارزمية تعريف 
وارزمي، والذي برع مشتقة من اسم العامل العريب حممد بن موسى اخل Algorithmاخلوارزمية كلمة 

أتليفه لكتاب "اجلرب ها يف علوم الرايضيات والفلك وترك بصمات كبرية يف الرتاث احلضاري العاملي، من
 لغات تقريباً.امسه املوجود اليوم يف مجيع الواملقابلة" الذي أسس فيه لعلم اجلرب وأعطاه 

خطوات متتالية  حل مسألة ما على شكلتوصيف دقيق خلطوات ميكننا تعريف اخلوارزمية أبهنا 
وارزمية موّجهة لإلنسان اخلخطوات تكون ومنتهية من العمليات البسيطة اليت يتم تنفيذها بتسلسل حمدد. 

  سهل. لغة بيانية يستطيع الناس فهمها بشكل لذلك فإهنا عادة ما تكتب بلغة نصية أو

هبا أي خوارزمية  ميكننا أن نستنتج من هذا التعريف جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتمتع
 وفيما يلي أهم هذه اخلصائص:

 تقبل أي تفسري. جيب أن تكون خطوات اخلوارزمية دقيقة وواضحة وخالية من االلتباس، حبيث ال 

 من العمليات )أي  وات اخلوارزمية منتهي، كما جيب أن تنتهي بعد عدد منتهجيب أن يكون عدد خط
 بزمن تنفيذ منتهي(.

  ًال ميكننا القول عن خطوات  جيب أن تكون اخلوارزمية قابلة للتطبيق على معطيات قابلة للتغيري، فمثال
ى خطوات وي علأبهنا تشكل خوارزمية، ولكن ميكننا كتابة خوارزمية حتت 5و  6ضرب العددين 

مساٍو للعدد  لضرب أي عددين من خالل استخدام عمليات مجع متكرر ألحد العددين بعدد مرات
 األخر.

 د صحيحة، جيب حتديد معطيات الدخل إن وجدت، وكذلك جماالت تعريف هذه املعطيات )أعدا
 أعداد حقيقية، أحرف... إخل(.

 .جيب أن يكون هناك خرج أو نتيجة واحدة على األقل 

صيف خلوارزمية حل مسألة تو  عن عبارةأبنه الربانمج  السابق، ميكننا تعريف تعريف اخلوارزميةبناء على 
 ستخدام إحدى لغات الربجمة اليت تفهمها اآللة.ابمعينة 
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لغة برانمج بإىل  ددةحمخوارزمية كما ميكن حتويل ميكن كتابة عدة خوارزميات حلل نفس املسألة،  
ذ الالزم لكل منها إضافة إىل ختتلف هذه الربامج فيما بينها من حيث زمن التنفي فة.برجمة معينة بطرق خمتل

ما أهم مرحلة من مراحل تطوير  تمعترب مرحلة إجياد اخلوارزمية املناسبة حلل مسألة حجم الذاكرة املستخدمة.
مج مكتوب بلغة ىل برانإحل هذه املسألة ابستخدام احلاسوب، بينما أتيت مرحلة حتويل هذه اخلوارزمية 

لغة الربجمة  طلب منا معرفة قواعدلية تقنية تتاملرتبة الثانية من حيث األمهية، وهي غالباً عم برجمة معينة يف
 وكيفية إجياد تقابل بني خطوات اخلوارزمية وتعليمات هذه اللغة.

بشرح طرق  ن نقوم أسنتطّرق فيما يلي ألهم املصطلحات املمكن استخدامها يف أي خوارزمية قبل 
 كتابة اخلوارزمية.

 املتحوالت 
)قيمة  حمددةية عبارة عن متغري ميتلك قيمة واحدة حمددة يف حلظة زمنهو  Variableاملتحول 

اضحة من خطوات اخلوارزمية. ، تبقى هذه القيمة اثبتة ما مل نقم بتغيريها أبنفسنا من خالل خطوة و حلظية(
ضاء احلاالت )مثالً األعداد كن أن تتحول قيمته بني جمموعة من ففاسم املتحول يدل على أن هذا املتغري مي

 اخلوارزمية تقوم الصحيحة أو احلقيقية أو األحرف( ولكن هذا التحول مرهون بوجود خطوة واضحة يف
لني هلما نفس االسم بتغري قيمته. ميتلك كل متحول اسم خاص به للداللة عليه، وال يوجد عادة متحو 

ن مدخالت اخلوارزمية، بينما عن قيمة مدخلة م xواحدة. فمثالً ميكن أن يمعرّب املتحول ضمن اخلوارزمية ال
 عن قيمة خرج من خمرجات اخلوارزمية. resultيمعرّب املتحول 

ميتلك  RAMمكان )علبة( يف الذاكرة عند حتويل اخلوارزمية إىل برانمج، يصبح املتحول عبارة عن 
ابيت(، لذلك فإن قيمته تضيع عند انقطاع التيار الكهرابئي. كما أن بعض  4حجمًا حمدداً اثبتًا )مثال 

هو عبارة عن متحول خاص ابألعداد  xلغات الربجمة تفرض حتديد منط اثبت لكل متحول، فمثالً املتحول 
هو متحول خاص ابألعداد احلقيقية. عادًة ال نفكر هبذه التفاصيل عند  resultالصحيحة بينما املتحول 

بة اخلوارزمية ونكتفي ابلتفكري بضرورة وجود متحول نعطيه امساً معرّباً عن مهمته ونرتك حتديد منطه أو كتا
تلف ابختالف لغات خت هذه املرحلةة إىل الربانمج ألن حجمه يف الذاكرة ملرحلة االنتقال من اخلوارزمي

للغات بضرورة تسمية املتحوالت تضع لغات الربجمة قواعد على أمساء املتحوالت، تشرتك معظم ا الربجمة.
ابستخدام أحرف انكليزية وأرقام دون استخدام عالمات الرتقيم أو الفراغ أو العمليات احلسابية ضمن 
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كما   وليس برقم. انكليزي أمساء املتحوالت. كذلك تشرتط معظم اللغات أن يبدأ اسم املتحول مبحرف
تعريف املتحول قبل  جيبستخدامها، بينما ال معظم لغات الربجمة تعريف املتحوالت قبل ا جيب يف

 استخدامه يف اخلوارزمية.

 الثوابت 
أو األحرف  325.3 أو 38-أو  2هو قيمة اثبتة ال ميكن تغيريها، مثل األرقام  Constantالثابت 

‘a’  أو‘Z’ ص "أو حىت النّ  أو عالمات الرتقيمHello". م حلظية للمتحوالت، تصلح الثوابت لتكون قي
  .3ري قيمته بعد فرتة لتصبح بينما يتم تغي 2ميكن أن أيخذ يف حلظة ما القيمة الثابتة  xفمثالً املتحول 

مييزها عن املتحوالت ضمن إشارة اقتباس مفردة لت ’Z‘أو  ’a‘عادًة ما نكتب األحرف الثابتة مثل 
لثابتة ضمن إشارة اقتباس ، بينما نكتب السالسل احملرفية اZأو  aحد مثل اليت يتألف امسها من حمرف وا

عدة حمارف مثل  " لتمييزها عن املتحوالت اليت يتألف امسها منresult" أو "Helloمزدوجة مثل "
Hello  وresult.  ختتلط مع أمساء الال حتتاج األرقام الثابتة لوضعها ضمن إشارات اقتباس ألهنا 

 .ال ميكن استخدام رقم كاسم ملتحول ألنه، املتحوالت

 الصيغ احلسابية 
أو املنطقية  ت احلسابيةصحيح منطقياً من املتحوالت والثوابت والعمليا تسلسلالصيغة احلسابية هي 

الً عملية اجلمع حتتاج فمثالعمليات احلسابية صحيح منطقياً،  تسلسلجيب أن يكون  .األقواسإضافة إىل 
عملية اجلذر الرتبيعي حتتاج  )معامل يساري ومعامل مييين( ضمن الصيغة احلسابية، بينمالوجود معاملني هلا 

اثبت أو جمموعة من  ميكن ملعامل أي عملية حسابية أن يكون عبارة عن متحول أو لوجود معامل وحيد.
يغة حسابية صكمثال عن    x*(y-10)ميكن أخذ الصيغة  العمليات احلسابية احملصورة ضمن قوسني.

ما ميكن أن تكون ك  والطرح. الضربوعملييت  10ابإلضافة إىل الثابت  yو  xحتتوي على املتحولني 
 ية.الصيغة يف أبسط حاالهتا عبارة عن متحول فقط أو اثبت فقط دون أي عملية حساب

متتلك الصيغة احلسابية قيمة حلظية ميكن حساهبا بتعويض القيم اللحظية للمتحوالت املوجودة فيها 
مع أخذ أولولية العمليات احلسابية بعني  ضمن الصيغة احلسابيةومن مث تطبيق العمليات احلسابية املوجودة 

 مع األخذ بعني االعتبار أن األقواس عادًة ما نقوم بتنفيذ العمليات احلسابية من اليسار إىل اليمني االعتبار.
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مث عمليات األس واجلذر مث عمليات الضرب والقسمة وأخرياً عمليات متتلك األولوية األوىل بني العمليات 
عن قيمة واحدة تنتج عن تطبيق العمليات احلسابية فيها، وال تمعرّب إذاً تمعرّب الصيغة احلسابية  اجلمع والطرح.

 ة رايضية.عن معادلة أو مرتاجح

 لغة اخلوارزميات النصية 
ابتها بطريقة واضحة مبا أن اخلوارزمية هي جمموعة خطوات موّجهة لإلنسان لذلك كان البد من كت

األجنبية وبطريقة السرد  كالعربية أو  املنطوقةابلنسبة لإلنسان، ولكّن كتابتها ابستخدام إحدى اللغات 
يف فهم خطوات هذه  سيؤدي إىل الكثري من الغموضكتب( )كما هو احلال يف املقاالت أو الاإلنشائي 

ملفردات سهلة الفهم  ارزمية، بسبب االعتماد بشكل كبري على أسلوب الكاتب يف الشرح واستخدامهاخلو 
مستقلة عن أسلوب و لذلك كان البد من تطوير طريقة نصية أخرى خالية من الغموض  من قبل القرّاء.

تمسّمى هذه اللغة  ية.وحمددة تؤدي لفهم دقيق وواضح خلطوات اخلوارزمالكاتب، تستخدم مفردات اثبتة 
 (.Pseudo-Codeبلغة اخلوارزميات )

اع معينة خلطوات لتحديد مفردات اثبتة الستخدامها يف لغة اخلوارزميات، البد من حتديد أنو 
طوات جيب أن ال خترج اخلوارزمية. فاخلوارزمية ميكن أن حتتوي على أي عدد من اخلطوات ولكن هذه اخل

 هياخلمسة اع ذه األنو هلغة اخلوارزميات، كتابة اخلوارزمية ابستخدام أنواع حمددة حىت نستطيع   5عن 
تبيان كيفية كتابته ابستعمال  )القراءة، الكتابة، اإلسناد، الشرط، التكرار(، وسنقوم بشرح كل نوع منها مع

 لغة اخلوارزميات.

 القراءة 1-5
وختزينها ضمن متحول، حيث يقوم املستخدم  Userقيمة من املستخدم  تمستخدم هذه اخلطوة لقراءة

 ة املفاتيح ليتم إدخاهلا إىل احلاسب وختزينها ضمن متحول يف الذاكرةبكتابة هذه القيمة ابستخدام لوح
RAM.  تمعترب هذه اخلطوة الطريقة الوحيدة لتفاعل املستخدم مع اخلوارزمية، حيث يستطيع إدخال مجيع

تتغري القيمة املدخلة من قبل  راءة ضمن اخلوارزمية.معامالت الدخل من خالل وجود عدة خطوات ق
املستخدم مع كل تنفيذ للخوارزمية، وهذا ما جيعل خرج اخلوارزمية يتغري مع كل تنفيذ ليعطي اخلرج الصحيح 

تتطلب خوارزمية ضرب عددين  :فمثالً املوافق للدخل مع بقاء خطوات اخلوارزمية نفسها يف كل تنفيذ. 
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ثالن العددين املراد  ضرهبما، لذلك جيب وجود خطويت قراءة يف بداية خوارزمية وجود معاملي دخل ميم
ولكن قد يمدخل املستخدم عند تنفيذ اخلوارزمية  الضرب لقراءة قيمة هذين املعاملني وختزينهما يف متحولني.

كناتج ضرهبا، وقد   30ليحصل على  5و  6كناتج ضرهبما، وقد يدخل   6ليحصل على  3و  2العددين 
ولكن خطوات اخلوارزمية الثابتة تضمن احلصول دائماً على انتج الضرب الصحيح  يدخل أي عددين آخرين

 .مهما كان العددين املدخلني

زين القيمة املدخلة من قبل للتعبري عن خطوة القراءة نستخدم الكلمة "اقرأ" مع اسم املتحول املراد خت
 أي أن الصيغة العامة هلذه اخلطوة هي: املستخدم فيه.

 ول<>اسم متح اقرأ

 :xمثالً ميكن كتابة ما يلي لقراءة قيمة من املستخدم وختزينها يف املتحول 

 x اقرأ

متحوالت بة عدة أمساء ميكن دمج عدة خطوات قراءة متتالية ابستخدام خطوة قراءة واحدة، عن طريق كتا
 بداًل من اسم متحول واحد، ابستخدام الصيغة:

 >أمساء متحوالت< اقرأ

ن من الدخل وختزينهما يف لقراءة عددي :مثالً ة عادية، فلاملتحوالت ابستخدام فاص يتم الفصل بني أمساء
 ميكن كتابة اخلطوتني: yو  xاملتحولني 

 x اقرأ

 y اقرأ

 عاً على الشكل:ممعاً عن طريق كتابة خطوة واحدة فقط تعرب عنهما  اخلطوتني تلك كما ميكن دمج

 x,y اقرأ

كافئة بطريقة م yة يف املتحول والقيمة املدخلة الثاني xختزين القيمة املدخلة األوىل يف املتحول حيث يتم 
 .لكتابة خطويت قراءة متتاليتني
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ال ميكن كتابة ثوابت أو صيغ حسابية ضمن خطوة القراءة، ألن الثوابت ال ميكن تعديل قيمتها فال ميكن 
ملستخدم، كما أن قيمة الصيغة احلسابية تتعلق بقيم املتحوالت استخدامها لتخزين القيمة املدخلة من قبل ا

 والعمليات احلسابية املوجودة ضمنها وال ميكن استخدامها كذلك لتخزين قيمة مدخلة من قبل املستخدم.

 الكتابة 2-5
لوحيدة لدى مطّور اتمستخدم هذه اخلطوة لطباعة أحد املخرجات على الشاشة، وتمعترب الوسيلة 

و متحوالت أو صيغ أميكن كتابة ثوابت  عالم املستخدم أبي رسالة أو نتيجة حسابية.اخلوارزمية إل
يه املستخدم بتنفيذ اخلوارزمية، حسابية، يتم كتابة الثوابت يف حالة الرغبة بعرض نفس الرسالة كل مرة يقوم ف

ت أو الصيغ احلسابية عند طباعة مجلة "الرجاء إدخال عددين لضرهبما"، بينما يتم كتابة املتحوال :مثالً 
ددين والذي يتعلق حكماً عاحلاجة لطباعة قيمة متغرية عند كل تنفيذ كما هو احلال عند كتابة انتج ضرب 

 ابلقيمة املدخلة لكل من هذين العددين.

لصيغة اميكن كتابة  ن عبارة عن اثبت فقط أو متحول فقط،مبا أن الصيغة احلسابية ميكن أن تكو 
 العامة خلطوة الكتابة على الشكل:

 >صيغة حسابية< اكتب

 :yو  xكمثال على ذلك ميكننا كتابة ما يلي لطباعة انتج مجع املتحولني 

 x+y اكتب

صيغ حسابية  بة عدةميكن دمج عدة خطوات كتابة متتالية ابستخدام خطوة كتابة واحدة، عن طريق كتا
 بداًل من صيغة حسابية واحدة، ابستخدام الصيغة:

 >صيغ حسابية< اكتب

ة "انتج الضرب هو" يليها لطباعة اجلمل :يتم الفصل بني الصيغ احلسابية ابستخدام فاصلة عادية، فمثالً 
 ، ميكن كتابة اخلطوتني:zقيمة املتحول 

 "انتج الضرب هو" اكتب

 z اكتب



 

 

 
    13 

 

  

 اخلطوتني معاً عن طريق كتابة خطوة واحدة فقط تعرب عنهما معاً على الشكل:هاتني  كما ميكن دمج

 z"انتج الضرب هو"،  اكتب

 أمساءيغ احلسابية و الصاقتباس، بينما نكتب  ضمن إشارة أو األحرفالحظ أبننا نكتب اجلمل الثابتة 
 تب:على الشاشة نك ’x‘لطباعة احملرف  :فمثالً  املتحوالت بدون أي إشارة اقتباس.

 ‘x’ اكتب

 نكتب: xبينما لطباعة القيمة اللحظية للمتحول 

 x اكتب

 " على الشاشة نكتب:x+yكذلك لطباعة اجلملة "

 "x+y" اكتب

 نكتب: yو  x على القيم اللحظية للمتحولني x+yبينما لطباعة انتج تنفيذ الصيغة احلسابية 

 x+y اكتب

 اإلسناد 3-5
اد قيمة جديدة له،  قيمة متحول ما ضمن اخلوارزمية، عن طريق إسنلتغيري تمستخدم هذه اخلطوة

قيمة اثبتة إىل املتحول  عند إسناد ميكن أن تكون هذه القيمة عبارة عن اثبت أو متحول أو صيغة حسابية.
عند إسناد قيمة متحول إىل  يتم تعديل القيمة اللحظية للمتحول لتصبح مساوية هلذه القيمة الثابتة، كذلك

ل الثاين هبا، دون أن يتأثر استبدال قيمة املتحو حول آخر، فإنه يتم أخذ نسخة عن قيمة املتحول األول و مت
عاً بل يبقى كل منهما عبارة املتحول األول. أي أن عملية اإلسناد بني متحولني ال تربط هذين املتحولني م

عند إسناد  ضمن اآلخر.عن مكان خاص ضمن الذاكرة ولكن يتم نسخ حلظي حملتوى أحدمها ووضعه 
مث إسنادها إىل هذا  صيغة حسابية إىل متحول فإنه يتم حساب القيمة اللحظية للصيغة احلسابية، ومن

 املتحول.
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دائمًا ما يكون هناك طرفني لإلسناد، القيمة املراد إسنادها )اثبت أو متحول أو صيغة حسابية( 
تكون جهته من القيمة املراد  واملتحول املراد اإلسناد له، لذلك يمرمز لإلسناد يف لغة اخلورازميات بسهم 

 إسنادها إىل املتحول املراد اإلسناد له، أي:

 ل<>اسم متحو  >صيغة حسابية< 
 نستطيع أن نكتب: xإىل املتحول  2فمثالً إلسناد القيمة  
2  x 

 قبل تنفيذ اخلطوة. xول كانت قيمة املتح  مهماوذلك  2هي  xبعد تنفيذ هذه اخلطوة تصبح قيمة املتحول 

 نكتب: zإىل املتحول  x+yبينما إلسناد انتج العملية 
x+y  z 

مية يف احتساب قيمته ميكن استخدام نفس املتحول على طريف اإلسناد، وهنا تدخل قيمته اللحظية القد
 اللحظية احلالية نكتب: xإىل قيمة  1اجلديدة، فمثالً إلضافة الرقم 

x+1  x 
فإهنا  30سناد، وإذا كانت بعد تنفيذ اإل 3فإهنا تصبح  2قبل تنفيذ خطوة اإلسناد هي  xفإذا كانت قيمة 

 بعد تنفيذ اإلسناد وهكذا... 31تصبح 

أن  ملوجود ضمنهما، إالّ اعلى الرغم من أن خطويت القراءة واإلسناد يقومان بتعديل قيمة املتحول 
ول من املستخدم، أي من خطوة القراءة ختتلف عن خطوة اإلسناد أبهنا تقوم بطلب القيمة اجلديدة للمتح

بل مطّور اخلوارزمية وليس قللمتحول حمددة من  جديدةخارج اآللة، بينما تقوم خطوة اإلسناد إبسناد قيمة 
امالت الدخل إىل اخلوارزمية إلدخال مع وابلتايل فإننا نستخدم عملية القراءة فقطمستخدم هذه اخلوارزمية. 

بتغيري قيمة متحول أو  وختزينها ضمن جمموعة من املتحوالت، بينما نستخدم عملية الكتابة كلما رغبنا
بل كتابة اخلوارزمية بتحديد قلذلك عادة ما نقوم  بتخزين انتج عملية حسابية يتم إجراؤها ضمن اخلوارزمية.

بة املطلوب فيها، مث وأثناء  اخلوارزمية ملعرفة عدد عمليات القراءة والكتا الدخل واخلرج املطلوب من هذه
 كتابة اخلوارزمية تتبني معنا خطوات اإلسناد املمكن استخدامها.
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 جمموعهمااكتب خوارزمية تقوم بقراءة عددين وطباعة  :1مثال

ثالن  املي دخلمع نقوم أوالً بتحديد معامالت الدخل واخلرج هلذه اخلوارزمية، نالحظ وجود ميم
ام عملييت قراءة إلدخال ، إذاً جيب استخداجلمع، ومعامل خرج وحيد ميثل انتج مجعهماالرقمني املطلوب 

  .اجلمعقيمتني وختزينهما ضمن متحولني، واستخدام عملية كتابة لطباعة انتج 

أبداً حسب سناد إاخلوارزمية ابستخدام خطوة إسناد واحدة أو بدون خطوات هذه كتابة ميكن  
 :ثالث خوارزميات مناسبة جلمع عددين رغبة مطّور اخلوارزمية، وفما يلي

 اخلوارزمية الثالثة اخلوارزمية الثانية اخلوارزمية األوىل

 x,y اقرأ

 x+y اكتب

 x اقرأ

 y اقرأ

 x+y اكتب

 x,y اقرأ
zx+y 

 z اكتب

 

ابستخدام خطوة قراءة  yو  xيف اخلوارزمية األوىل قمنا بقراءة قيميت دخل وختزينهما ضمن املتحولني 
ة قمنا بتفصيل خطوة القراءة . بينما يف اخلوارزمية الثانيx+yواحدة ومن مث طباعة قيمة الصيغة احلسابية 

لتخزين جمموع  zلث أمسيناه تحول اثإىل خطويت قراءة متتاليتني. ويف اخلوارزمية الثالثة قمنا ابستخدام م
 فيه قبل أن نقوم بطباعة قيمته على الشاشة. yو  xاملتحولني 

ذه اخلوارزميات حظ أنه ميكننا كتابة عدة خوارزميات صحيحة حلل نفس املسألة، ختتلف هال
عند  ن قبل كل منهامفيما بينها من حيث عدد املتحوالت املستخدم وابلتايل حجم الذاكرة احملجوزة 

لتايل زمن تنفيذ كل منها. حتويلها إىل برانمج. كما ختتلف كذلك بعدد اخلطوات املوجودة يف كل منها واب
( مهماًل، ولكن هذا الفرق يمعد الفرق بني اخلوارزميات الثالث السابقة )متحول واحد وخطوة زائدة واحدة

 رى.قد يكون كبري جداً ويؤدي إىل تفضيل إحدى اخلوارزميات على األخ

، ألن ذلك يعين عند كتابة خوارزمية حلل املثال السابق ال ميكن استخدام أكثر من عملييت قراءة
الطلب من املستخدم إدخال أكثر من عددين وهذا ما لن يفهمه املستخدم الذي يتوقع منا أن نطلب منه 

ابة رسالة تمعرّب إدخال عددين فقط، ولكن ميكن استخدام أكثر من عملية كتابة واحدة، حيث ميكن كت
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. طبعاً جيب أن ال يتم طباعة أكثر من رقم تم طباعتها إضافة إىل طباعة انتج اجلمععن طبيعة القيمة اليت ي
ّثل انتج  مثاًل يف رؤية  مينع، ولكنه ال اجلمعواحد على الشاشة ألن املستخدم يتوقع رؤية قيمة وحيدة متم

فمثاًل ميكن إضافة  للعددين املدخلني من قبله. اجلمعانتج أن هذه القيمة هي  تمبنّي رسالة بسيطة قبلها 
 رسالة توضيحية على اخلوارزميات السابقة إبحدى األشكال التالية:

 اخلوارزمية الثالثة اخلوارزمية الثانية اخلوارزمية األوىل

 x,y اقرأ

 "The sum is " اكتب

 x+y اكتب

 x اقرأ

 y اقرأ

 "x+y=" اكتب

 x+y اكتب

 x,y اقرأ
zx+y 

  ,y“+”, x ,”=“ اكتب

 z اكتب

 

الم املستخدم أبن " إلع The sum isيف اخلوارزمية األوىل اكتفينا بطباعة اجلملة البسيطة "
وارزمية. بينما يف اخلوارزمية القيمة اليت سيتم طباعتها بعد هذه اجلملة هي انتج اجلمع الذي يتوقعه من اخل

 3و  2ستخدم للقيمتني " قبل انتج اجلمع، ابلتايل عند إدخال امل=x+yالثانية قمنا بطباعة اجلملة "

لثالثة قمنا بطباعة اويف اخلوارزمية  x+y=5فإنه سريى على الشاشة الرسالة  yو  xكقيم للمتحولني 
ال املستخدم للقيمتني مع إشارة عملية اجلمع وعملية املساواة، ذلك عند إدخ yو  xمتحوى املتحوالت 

 5=3+2فإنه سريى على الشاشة الرسالة  yو  xمتحولني كقيم لل  3و  2

 الشرط 4-5
اليت ترد أواًل يف  بشكل تسلسلي، أي أن اخلطوة القراءة والكتابة واإلسناديتم تنفيذ خطوات 

معينة من خطوات  فيذ خطوات، ولكن ماذا لو أردان تنفيذها قبل اخلطوة اليت ترد بعدهااخلوارزمية يتم تن
ت بشرط حمدد، حبيث يتم هنا البد من ربط هذه اخلطوا اخلوارزمية يف حالة حمددة وليس يف كل احلاالت؟

الشرط غري حمقق. يتم ذلك  تنفيذ هذه اخلطوات فقط عند حتقق هذا الشرط، وال يتم تنفيذها أبداً إذا كان
لمة "إذا" ومتتلك الصيغة كتعبري عنها ابستخدام  يف لغة اخلوارزميات ابستخدام خطوة الشرط واليت يتم ال

 التالية:
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 >شرط< إذا
 >جمموعة خطوات< 

ارزميات اخلمسة تتضمن جمموعة اخلطوات أي عدد من اخلطوات اليت تنتمي ألنوع خطوات اخلو 
ليظهر أسطر مزاحة إىل اليسار  ، وعادة ما نكتبها على جمموعة)القراءة، الكتابة، اإلسناد، الشرط، التكرار(
ة أي تتايل صحيح يكون الشرط عبارة عن صيغة منطقي . بينماأن هذه اخلطوات تقع ضمن خطوة الشرط

أو  trueها قيمة منطقية )أي من الثوابت واملتحوالت والعمليات املنطقية واألقواس واليت يكون انتج تنفيذ
falseا، فمثال ودة ضمنه(. تتعلق قيمة الصيغة املنطقية ابلقيم اللحظية للمتحوالت املوجx>0  تمعطي
يتم حساب  .1-هي  x إذا كانت قيمة false، بينما تمعطي القيمة 5هي  xإذا كانت قيمة  trueالقيمة 

خلطوات املوجودة ضمن ايتم تنفيذ جمموعة  trueقيمة الشرط عند تنفيذ خطوة الشرط، فإذا كانت قيمته 
 ملوجودة ضمن الشرط.اأي خطوة من جمموعة اخلطوات ال يتم تنفيذ  falseالشرط، وإال إذا كانت قيمته 

 x>0ان الشرط فمثالً لو ك على الرغم من ثبات الشرط إاّل أن قيمته قد ختتلف عند كل تنفيذ للخوارزمية.
يغة حسابية حتتوي صإسناد قيمته ابستخدام  متمعامل دخل يتم إدخاله من قبل املستخدم أو  x وكان

تغري من تأي أهنا قد  متعلقة بقرار املستخدم،تكون  x فإن قيمةعلى معامالت دخل من قبل املستخدم، 
خطوات اخلوارزمية تبقى اثبتة  تتغري أيضاً ولكنقد خر لنفس اخلوارزمية، وابلتايل فإن قيمة الشرط تنفيذ آل

ا متعلقة بتحقق ألهن ماً ة اخلطوات املوجودة ضمن الشرط لن يتم تنفيذها دائفإن جمموع لذلكال تتغري. 
العدد من أجل مدخالت تعطي نتائج خمتلفة من حيث القيم و  أننفس اخلوارزمية الشرط، وهذا ما يسمح ل

 خمتلفة.

 اكتب خوارزمية تقوم بقراءة عدد وطباعة إذا كان موجب أو سالب :2مثال

وحيد حظ وجود معامل دخل مالت الدخل واخلرج هلذه اخلوارزمية، ناللنقوم أوالً بتحديد معا
ّثل الرقم، ومعامل خرج وحيد ميثل إذا ما كان الرقم موجب أو سالب، إذاً  جيب استخدام عملية قراءة  :ميم

واحدة إلدخال قيمة وختزينها يف متحول، واستخدام عملية كتابة لطباعة الناتج. ولكن عملية الكتابة ال 
يع سوى طباعة مجلة واحدة دائماً، فإما أن تطبع "موجب" دائماً أو تطبع "سالب" دائماً، وهذا ما تستط

ال نريده. لذلك البد من استخدام عملييت كتابة واحدة لطباعة كلمة "موجب" وأخرى لطباعة كلمة 
ذها من "سالب" ولضمان تنفيذ عملية واحدة فقط منهما جيب أن نضع شرط فوق كل عملية يضمن تنفي

 أجل القيمة الصحيحة.
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 ميكننا كتابة خوارزمية احلل على الشكل التايل:
 x اقرأ
 ( x ≤0) إذا

 "موجب" اكتب 
 ( > 0x) إذا

 "سالب" اكتب 
ا جيعل الشرط يتحكم ( وهذا مx > 0يف هذه اخلوارزمية يتم كتابة مجلة "موجب" فقط عند حتقق الشرط )

، بل أصبح تنفيذها تعد اخلطوات تمنفذ مجيعها بشكل متسلسلبتسلسل تنفيذ خطوات اخلوارزمية، فلم 
زمية تنفيذ إحدى وفقط مرتبط بتحقق الشرط املوجودة ضمنه. يضمن تعاكس الشرطني املذكورين يف اخلوار 

 كن أن ال ينفذ كال التعليمتني.إحدى تعليميت الكتابة، أي ال ميكن أن تمنفذ كال التعليمتني معاً كما ال مي
 كما يف الصيغة التالية:  ابة اخلوارزمية يف مثل هذه احلاالت، ميكن توسعة صيغة الشرط لتصبحلتسهيل كت

 >شرط< إذا
 <1>جمموعة خطوات 

 وإال
 <2>جمموعة خطوات 

من اخلطوات عند حتقق  يف هذه الصيغة يكون لدينا جمموعتني من اخلطوات، يتم تنفيذ اجملموعة األوىل
ضمن هذه الصيغة تنفيذ ت اجملموعة الثانية من اخلطوات عند عدم حتقق الشرط.الشرط، بينما يتم تنفيذ 

عي لكتابة تعليميت شرط إحدى وفقط إحدى اجملموعتني دائماً، مما يبسط كتابة اخلوارزميات حبيث ال دا
ى يمة شرط واحدة حتتوي علا يكفي كتابة تعلميتلكان شرطني متعاكسني كما يف اخلوارزمية السابقة، وإمنّ 
 اخلطوات املراد تنفيذها يف حاليت حتقق وعدم حتقق الشرط.

 ميكن كتابة خوارزمية حل املثال السابق ابستخدام هذه الصيغة على الشكل:
 x اقرأ
 ( x ≤0) إذا

 "موجب" اكتب 
 وإال

 "سالب" اكتب 



 

 

 
    19 

 

  

، كما يف املثال ميكن استخدام هذه الصيغة عندما نرغب بتقسيم فضاء حاالت متحول ما إىل قسمني
ت السالبة، ولكن ماذا إىل قسمني، احلاالت املوجبة واحلاال xالسابق، حيث قمنا بتقسيم فضاء حاالت 

جب، سالب، صفر( ام )مو إىل ثالثة أقس xلو أردان اختبار حالة الصفر؟ هنا حنتاج لتقسيم فضاء حاالت 
تقلة. حلل هذه املشكلة وهذا ما ال تسمح به الصيغة السابقة، مما سيضطران لكتابة ثالث خطوات شرط مس

 :  تمكتب على الشكل التايللنحصل على الصيغة العامة النهائية للشرط واليتحنتاج لتوسعة الصيغة السابقة 

 <1>شرط إذا
 <1>جمموعة خطوات 
 <2>شرط وإال إذا

 <2عة خطوات>جممو  
 <3>شرط وإال إذا

 <3>جمموعة خطوات 
. 
. 
. 

 وإال
 >جمموعة خطوات< 

ما يتم تنفيذ جمموعة اخلطوات يف هذه الصيغة يتم تنفيذ جمموعة اخلطوات األوىل عند حتقق الشرط األول، بين
"وإال" عند عدم رة بعد كلمة الثانية عند حتقق الشرط الثاين وهكذا..، ويتم تنفيذ جمموعة اخلطوات املذكو 

د حتقق أحد هذه تعتمد عملية التنفيذ على فحص الشروط ابلتتايل، وعن حتقق أي شرط من الشروط.
لكامل أي أن بقية الشروط يتم تنفيذ جمموعة اخلطوات اخلاصة به ومن مث اخلروج من خطوة الشرط اب

طوات التابعة ألول اخل جمموعةعند حتقق أكثر من شرط معًا يتم تنفيذ الشروط ال يتم فحصها، وابلتايل 
 شرط حمقق فقط.

ستخدامها كتابة ابميكن يف هذه الصيغة تقسيم فضاء حاالت متحول إىل أي عدد من احلاالت، ميمكن 
 يل:اخلوارزمية اليت تقوم بفحص عدد وطباعة موجب أو سالب أو صفر على الشكل التا
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 x اقرأ
 ( x <0) إذا

 "موجب" اكتب 
 ( > 0x) وإال إذا

 "سالب" اكتب 
 وإال

 "صفر" اكتب 
ذ تعليمة كتابة واحدة هنا لدينا خطوة شرط واحدة حتتوي على شرطني وثالثة تعليمات كتابة، يتم تنفي

 املدخلة من قبل املستخدم. xوواحدة فقط مهما كانت قيمة 

ا فيها خطوة مباملوجودة ضمن الشرط أي نوع من اخلطوات  اخلطواتميكن أن تتضمن جمموعة 
تداخلتني على الشكل مط جديدة، فمثالً ميكن كتابة نفس اخلوارزمية السابقة ابستخدام خطويت شرط شر 

 التايل:

 x اقرأ
 ( x <0) إذا

 "موجب" اكتب 
 وإال

 ( > 0x) إذا
 "سالب" اكتب  

 وإال
 "صفر" اكتب  

(، بينما x<0) الشرط ( مع حتققx>0تم كتابة كلمة "سالب" عند عدم حتقق الشرط )تيف هذه اخلوارزمية 
 (.x<0( وكذلك عدم حتقق الشرط )x>0تم كتابة كلمة "صفر" عند عدم حتقق الشرط )ت
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 التكرار 5-5
ة، ولكن ماذا لو يتم تنفيذ خطوات اخلوارزمية بشكل متتايل، حبيث ينتقل التنفيذ خطوة خطو 

مرحبا" عشرة مرات، فإننا إذا أردان طباعة اجلملة " :احتجنا لتنفيذ جمموعة خطوات أكثر من مرة؟ مثالً 
 100طباعة هذه اجلملة  حنتاج لكتابة عشر خطوات كتابة حتتوي كل منها على كلمة "مرحبا". وإذا أردان

عة معينة من التعليمات يف خطوة كتابة، وهذا غري عملي. لتكرار تنفيذ جممو  100مرة فإننا حنتاج لكتابة 
ن هذه اخلطوة تكرار . تضمواليت عادة ما تسمى حلقة كننا استخدام خطوة التكرارلغة اخلوارزميات مي

 كرار الصيغة العامة التالية:تنفيذ جمموعة معينة من التعليمات طاملا بقي شرط حمدد حمقق. متتلك خطوة الت

 >شرط< طاملا

 <خطوات>جمموعة  
مث إعادة اختبار قيمة  اخلطواتوعة هنا يتم اختبار قيمة الشرط، فإذا كان حمققًا يتم تنفيذ جمم

اختبار قيمة الشرط، وهكذا  مرة أخرى مث إعادةاخلطوات الشرط، فإذا بقي حمققاً يتم إعادة تنفيذ جمموعة 
 ة التالية هلا ضمن اخلوارزمية.حىت يصبح الشرط غري حمققاً عندها يتم اخلروج من خطوة التكرار وتنفيذ اخلطو 

شرط، إاّل أن طريقة تنفيذ  لتكرار مع الصيغة العامة لللقة االعامة حل على الرغم من تشابه الصيغة
حدة فقط، بينما يتم املوجودة ضمن الشرط مرة وااخلطوات كل منهما خمتلفة، حيث يتم تنفيذ جمموعة 

لضمان انتهاء تنفيذ جمموعة لذلك و  املوجودة ضمن التكرار طاملا بقي الشرط حمققاً.اخلطوات تنفيذ جمموعة 
ملتحوالت املوجودة طوات، جيب أن تقوم إحدى هذه اخلطوات على األقل ابلتعديل على قيمة أحد ااخل

ققًا وتصبح حلقة ضمن عدم حتققه يف حلظة ما، وإاّل فإن شرط التكرار يبقى حمحبيث ن ضمن الشرط
 التكرار غري منتهية.

 مرة. 100اكتب خوارزمية تقوم بطباعة كلمة "مرحبا"  :3مثال

باعة خرجها على ج هذه اخلوارزمية إىل قراءة أي معامل دخل، مع ذلك فهي تقوم بطال حتتا 
ا" لذلك سنستخدم خطوة الشاشة. لكتابة هذه اخلوارزمية حنتاج لتكرار تنفيذ عملية طباعة كلمة "مرحب

 التكرار. ميكن كتابة هذه اخلوارزمية على الشكل:
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x  1 
 ( x ≥100) طاملا

 "مرحبا" اكتب 
 x  x + 1 

مرة  100 تابتهاك"مرحبا" لضمان   كتابة الكلمةلتخزين عدد مرات   xهنا احتجنا الستخدام متحول 
ايدهتا مع كل عملية كتابة قبل احللقة مث يتم ز  xكقيمة بدائية للمتحول   1يتم إسناد القيمة  ابلتحديد.

إن نسيان شرط احللقة حمقق.  طاملا xيتم تكرار تنفيذ خطويت الكتابة وزايدة قيمة املتحول لكلمة "مرحبا". 
 يؤدي إىل احلصول على حلقة غري منتهية. ضمن حلقة التكرار xزايدة املتحول 

 ( =!n *…  * 3 * 2 * 1n)تذكر أبن  n!وطباعة  nاكتب خوارزمية تقوم بقراءة عدد  :4مثال

(  !nب العاملي )حلسا، !nوطباعة معامل خرج وحيد  nجيب على اخلوارزمية قراءة معامل دخل وحيد 
، لذلك حنتاج nملدخل وصواًل إىل العدد ا 1كما هو مذكور يف املثال، حنتاج لضرب مجيع األعداد من 

 شكل التايل:حللقة تكرار يتم فيها تنفيذ عملية الضرب. ميكن كتابة خوارزمية احلل على ال

 n اقرأ
ans  1 

i  1 
 ( n ≤i) طاملا

 ans  ans * i 
 i  i + 1 

 ans اكتب
داد مير على مجيع عبكونه  i، تنحصر مهمة املتحول ansو  iحتتوي اخلوارزمية على متحولني مساعدين 

 .لضربعلى انتج ا ansللقيام بضرهبا معاً، بينما حيتوي املتحول  nإىل  1األعداد من 

 حلقة تكرار أخرىيها فتكرار، مبا ميكن كتابة أي تعليمة ضمن جمموعة التعليمات املوجودة يف حلقة ال
 .حيث يتم تنفيذ احللقة الداخلية عدد من املرات ضمن كل دخول للحلقة اخلارجية
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 ]100 ,2[اكتب خوارزمية لطباعة مجيع األعداد األولية الواقعة ضمن اجملال  :5مثال

ألولية ضمن اجملال ال تتطلب هذه اخلوارزمية أي معامل دخل، ولكنها تقوم بطباعة األعداد ا
ص قابلية تقسمته على كور على الشاشة. للتحقق من كون العدد أويل أم ال حنتاج حللقة تقوم بفحاملذ 

حللقة أخرى يتم ضمنها   مجيع األعداد األصغر منه، والختبار مجيع األعداد ضمن اجملال املذكور حنتاج
 ل التايل:الشك كتابة حلقة التحقق من كون العدد أويل أم ال. ميكن كتابة خوارزمية احلل على

i2 
 ( i ≥100) طاملا

  isprime  true 
 j2 
 ( i <j) طاملا 
 يساوي الصفر( jعلى  i)ابقي قسمة  إذا  
   isprimefalse 
  jj+1 
 (trueيساوي  isprime) إذا 
 i اكتب  
 ii+1 

ّثل العدد  100إىل  2من  يقوم مبسح األعداد iمت استخدام ثالثة متحوالت يف هذه اخلوارزمية، املتحول  وميم
 iاد األصغر من املتحول يقوم مبسح مجيع األعد jاملطلوب التحقق من كونه أويل أم ال. بينما املتحول 

يقبل القسمة على  iان كعليه ويف حال   i، حيث يتم اختبار ابقي قسمة iويمستخدم ملعرفة قواسم العدد 
j  ٍيكون  :إذاً  بدون ابقj  هو أحد قواسم العددiتحول الثالث واملسمى ، عندها يتم تغيري قيمة املisprime 

أويل أم ال، يتم  iن كون العدد غري أويل. بعد انتهاء احللقة الداخلية اليت حتقق م iللداللة على أن العدد 
 أو ال. iد وبناًء عليه يتم طباعة العد isprimeداخل احللقة اخلارجية فحص قيمة املتحول 

 بيانيةلغة اخلوارزميات ال 
صية يف التعبري عن اخلوارزميات بسبب كوهنا غري على الرغم من شيوع استخدام لغة اخلوارزميات النّ 

خطوات اخلوارزمية، والذي تنفيذ  تسلسلال توّضح يل بسهولة إىل برانمج، إاّل أهنا غامضة وقابلة للتحو 
يتم تنفيذها من أجل قيم حمددة . فمن الصعب معرفة ما هي اخلطوات اليت سخيتلف تبعاً لقيم املدخالت

بطريقة نصية مشاهبة أن كتابة خطوات اخلوارزمية كما   للدخل وما هي اخلطوات اليت لن يتم تنفيذها.
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لذلك ميكن استخدام طرق أخرى لكتابة  .فهمها املربجمنيل من الصعب على غري للربامج احلاسوبية، جتع
 .موصولة معاً لكتابة اخلوارزميةعلى استخدام أشكال هندسية  اخلوارزمية، مثل الطريقة البيانية واليت تعتمد

 لسل تنفيذ اخلطواتألنه يظهر تس flow chartتمدعى لغة اخلوارزميات البيانية ابملخطط التدفقي 
سية للتعبري ل اهلندواضح. يعتمد هذا املخطط على استخدام جمموعة من األشكا بشكل ضمن اخلوارزمية

حيتوي ضمنه على  يمعرّب كل شكل عن نوع من أنواع خطوات اخلوارزمية كماعن خطوات اخلوارزمية، 
ال اهلندسية مبجموعة من عبارات ابللغة الطبيعية إضافة إىل تعابري حسابية أو منطقية. يتم وصل األشك

 األسهم املوجهة للداللة على تسلسل تنفيذ خطوات اخلوارزمية.

 سيط عن كل منها:بستخدمة يف املخطط التدفقي مع شرح يبني اجلدول التايل األشكال اهلندسية امل

 
ال يتطلب املخطط التدفقي ترتيب خطوات اخلوارزمية بطريقة حمددة، بل يكفي متثيل كل خطوة 

لذلك هم للتعبري عن تسلسل التنفيذ. ابلشكل اهلندسي املقابل هلا وربط اخلطوات معًا ابستخدام األس
جيب وضع شكل يمعرب عن بداية وهناية اخلوارزمية، وهو الشكل البيضوي الذي يتم كتابة كلمة "بداية" أو 

 الشكل البيضوي: يمستخدم لتمثيل بداية وهناية اخلوارزمية

 متوازي األضالع: يمستخدم لتمثيل عمليات اإلدخال واإلخراج

 املستطيل: يمستخدم لتمثيل اإلسناد والعمليات احلسابية واملنطقية

 املعني: يمستخدم لتمثيل الشرط

 كثر من صفحةستخدم لعمليات الربط يف حال رسم املخطط التدفقي على أالدائرة: تم 

 السهم: يمستخدم للتعبري عن تسلسل التنفيذ
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على الرغم من ذلك فإنه عادًة ما يتم كتابة األشكال هناية اخلوارزمية.  أوبداية "هناية" ضمنه للتعبري عن 
 اخلوارزمية مرتبة من األعلى لألسفل حتت بعضها البعض.اهلندسية املمثلة خلطوات 

طوة إىل اخلطوة التالية يتم استخدام األسهم املوجهة للربط بني اخلطوات حبيث يتجه السهم من اخل
هم من اخلطوة إىل هلا مباشرة. ويف حال رسم املخطط التدفقي على أكثر من صفحة، عندها يتجه الس

نها يف الصفحة التالية ورسم يتم إعادة رسم هذه الدائرة كتابة نفس الرقم ضمدائرة حتتوي على رقم حمدد، و 
 سهم جديد منها إىل اخلطوة التالية.

التكرار( بة، اإلسناد، الشرط، لقراءة، الكتاوفيما يلي شرح طريقة متثيل أنواع خطوات اخلوارزمية اخلمسة )ا
 ابستخدام املخطط التدفقي:

 القراءة والكتابة 1-6
، ويتم كتابة لتدفقيايف املخطط  دام متوازي األضالع لتمثيل عمليات اإلدخال واإلخراجيتم استخ

خوارزمية قراءة قيمة من  توي اجلدول التايل على توصيفحمتوى العملية داخل متوازي األضالع. فمثاًل حي
 :صية والبيانية، ابستخدام الطريقتني النّ املستخدم وطباعة جذرها

 اخلوارزمية ابللغة البيانية صيةالن  اخلوارزمية ابللغة 

 xاقرأ 

 𝑥√اكتب 

 
 

 البداية

 النهاية

 xاقرأ 

 𝑥√اكتب 
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 اإلسناد 2-6
، ويتم كتابة لتدفقييف املخطط ا يتم استخدام متوازي املستطيالت للتعبري عن عمليات اإلسناد

. ية اليت سيتم إسنادها له(احلسابعملية اإلسناد كاملة ضمن املستطيل )اسم املتحول املسند له مع الصيغة 
صية واملتعلق خلوارزميات النّ املذكور يف فقرة لغة ا 1حل املثالحيتوي اجلدول التايل على توصيف خوارزمية 

 قراءة عددين وطباعة جمموعهما ابستخدام الطريقتني النصية والبيانية:ب

 اخلوارزمية ابللغة البيانية صيةاخلوارزمية ابللغة الن  

 x,y اقرأ
zx+y 

 z اكتب

 
 

 الشرط 3-6
شرط )التعبري املنطقي( يتم استخدام املعني لتمثيل الشرط يف املخطط التدفقي، حيث يتم كتابة ال

عليهما قق الشرط )يمكتب حتداخل املعني، بينما خيرج من املعني سهمني ميثالن حاليت حتقق الشرط أو عدم 
لية اليت يتم تنفيذها يف حالة "نعم" و"ال" للتمييز بينهما(. يؤشر كل سهم على جمموعة من التعليمات املتتا

 تنفيذ الفرع اخلاص هبذا السهم.

 البداية

 النهاية

 x,yاقرأ 

 𝑥√اكتب 

z = x+y 
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 :لطريقة البيانيةمع طريقة كتابة كل منها اب صيةابللغة النّ  يبني اجلدول التايل صيغة الشرط املختلفة

 صيغة الشرط ابلطريقة البيانية صيةصيغة الشرط ابلطريقة الن  
 >شرط< إذا

 >جمموعة خطوات< 

 
 >شرط< إذا

 <1>جمموعة خطوات 
 وإال

 <2>جمموعة خطوات 

 

 شرط

 جمموعة خطوات

 ال نعم

 شرط

 1جمموعة خطوات

 ال نعم

 2جمموعة خطوات
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 <1>شرط إذا
 <1>جمموعة خطوات 

 <2>شرط إذا وإال
 <2>جمموعة خطوات 

 وإال
 <3>جمموعة خطوات 

 
لى التتايل، ميكن أن تضم عيمعرب املستطيل ذو اإلطار املتقطع عن جمموعة من اخلطوات اليت يتم تنفيذها 

ا، واليت يتم التعبري عن  أبسهم تدل على تسلسل تنفيذههذه اجملموعة أي عدد من اخلطوات املوصولة معاً 
 كل منها بشكل هندسي حسب نوعها.

صية غة اخلوارزميات النّ لاملذكور يف فقرة  2حيتوي اجلدول التايل على توصيف خوارزمية حل املثال
 ية والبيانية:صواملتعلق بقراءة عدد ومعرفة إذا كان موجب أو سالب ابستخدام الطريقتني النّ 

 1شرط

 1جمموعة خطوات

 نعم

 ال

 2شرط
 ال

 2جمموعة خطوات

 3جمموعة خطوات

 نعم
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 اخلوارزمية ابللغة البيانية صيةاخلوارزمية ابللغة الن  
 x اقرأ
 ( x ≤0) إذا

 "موجب" اكتب 
 وإال

 "سالب" اكتب 

 

 

تسلسل التنفيذ حيث وح صية، ولكنها تبني بوضنالحظ أن الطريقة البيانية أطول من الطريقة النّ 
 فقط حسب حالة الشرط. يظهر لدينا وجود فرعني للتنفيذ عند عملية الشرط، ميكن أن يتم تنفيذ أحدمها

 حالة الصفر. حيتوي اجلدول التايل على توصيف نفس اخلوارزمية السابقة بعد تعديلها لتعاجل

 البداية

 النهاية

 xاقرأ 

 اكتب "موجب"

x ≥ 0 

 اكتب "سالب"

 ال نعم
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 اخلوارزمية ابللغة البيانية صيةاخلوارزمية ابللغة الن  
 x اقرأ
 ( x <0) إذا

 "موجب" اكتب 
 ( > 0x) وإال إذا

 "سالب" اكتب 
 وإال

 "صفر" اكتب 

 

 التكرار 4-6
نه عبارة عن إعادة أل، ال يوجد شكل هندسي خاص لتمثيل التكرار يف لغة اخلوارزميات البيانية

ار مع ضبط تسلسل تنفيذ جمموعة من اخلطوات طاملا يتحقق شرط معني، لذلك يكفي متثيل شرط التكر 
  شرط حمقق.التنفيذ ابستخدام األسهم لنضمن إعادة تنفيذ جمموعة خطوات التكرار طاملا ال

 لطريقة البيانية:منها ابصية مع طريقة كتابة كل يبني اجلدول التايل صيغة التكرار ابللغة النّ 

 البداية

 النهاية

 xاقرأ 

 اكتب "موجب"

x > 0 

 اكتب "سالب"

 ال نعم

x < 0 

 ال نعم

 اكتب "صفر"
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 صيغة الشرط ابلطريقة البيانية صيةصيغة الشرط ابلطريقة الن  

 >شرط< طاملا
 <خطوات>جمموعة  

 
شرط وخيتلف فقط إبعادة نالحظ أن متثيل التكرار ابلطريقة البيانية يشبه إىل حد كبري متثيل ال

 الشرط بعد انتهاء تنفيذ جمموعة اخلطوات. توجيه تسلسل التنفيذ إىل

صية واملتعلق خلوارزميات النّ املذكور يف فقرة لغة ا 4حيتوي اجلدول التايل على توصيف خوارزمية حل املثال
 حبساب العاملي وذلك ابستخدام الطريقتني النصية والبيانية:

 شرط

 جمموعة خطوات

 ال نعم
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 اخلوارزمية ابللغة البيانية صيةاخلوارزمية ابللغة الن  
 n اقرأ

ans  1 
i  1 

 ( n ≤i) طاملا

 ans  ans * i 
 i  i + 1 

 ans اكتب

 
 

 

 

 

  

 البداية

 النهاية

 nاقرأ 

i ≤ n 
 ال

 ansاكتب 

ans = 1 

i = 1 

 نعم

ans = ans * i 

i = i + 1 
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 متارين غري حملولة
 اكتب خوارزمية تقوم بقراءة عددين وطباعة العدد األصغر بينهما. (1

 اكتب خوارزمية تقوم بقراءة ثالثة أعداد وطباعة العدد األصغر بينهم. (2

 اكتب خوارزمية ابللغتني النصية والبيانية حلل معادلة من الدرجة الثانية من الشكل: (3

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

وب كتابة . املطلsبداخله مربع طول ضلعه  wوعرضه  hيف الشكل التايل مستطيل طوله  (4
تقوم بطباعة مساحة و كمدخالت هلا   w, h, sأتخذ القيم  ابللغتني النصية والبيانية خوارزمية
 واحملصورة داخل املستطيل وخارج املربع. املظللةاملنطقة 

 
لغة اخلوارزميات البيانية )املخطط صية إىل املكتوبة بلغة اخلوارزميات النّ  5خوارزمية حل املثالحول  (5

 التدفقي(

 yو  xصية والبيانية حلساب القوة )األس(، حيث يتم إدخال رقمني خوارزمية ابللغتني النّ اكتب  (6
 مرة. yبذاته  xعن طريق جداء  yxللخوارزمية وطباعة 

 حيث: Sصية والبيانية حلساب قيمة اكتب خوارزمية ابللغتني النّ  (7

𝑆 =
1

1
+

1

2
+

1

3
+ ⋯ +

1

100
 

 

  

h 

w s 
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 ++Cأساسيات لغة : الفصل الثالث
 

بكتابة برانمج ميكن تنفيذه  جمموعة من املفردات والقواعد اليت تسمح لغة الربجمة أبهناميكن تعريف 
 Assemblyجمّمع غة ل لكل معاجلذكران يف الفصل األول أجيال لغات الربجمة، وبّينا أبن  على اآللة.

Language  ج مكتوب ل أي برانملذلك البد من طريقة لتحوي اللغة الوحيدة اليت يفهمها.هي خاصة به و
حويل هذه حسب لغة الربجمة، ختتلف طريقة الت أبية لغة برجمة إىل لغة اجملّمع حىت تستطيع اآللة تنفيذه.

ملرتجم ويقوم هبا ا Compilingفإن عملية التحويل هذه تسمى الرتمجة  ++Cابلنسبة للغة 
Compiler. 

 
ويتأكد من  بلغة برجمة معينة برانمج مكتوب يقوم بتحليل حاسويب هو برانمج Compiler املرتجم

يقوم بتحويله إىل برانمج مكافئ مكتوب بلغة اآللة )لغة من مث ، و syntax هذه اللغةلقواعد  مطابقتها
لغة الربجمة املراد يتعلق بلذلك فإن املرتجم  اآللة.يفهمها معاجل ( اليت Assembly Languageع اجملمّ 

وكذلك ، Javaخيتلف عن مرتجم لغة  ++Cفمرتجم لغة  الذي يقوم ابلرتمجة له. املعاجل إضافة إىلترمجتها، 
املستخدمة  ARMملعاجلات  ++Cاحلاسوبية خيتلف عن مرتجم لغة  Intelملعاجلات  ++Cمرتجم لغة 

 يف املوابيالت مثاًل.

 البنية العامة للربانمج 
ها غري حساسة للفراغات أو لألسطر. لغة حساسة لألحرف الكبرية والصغرية، لكن ++Cتعترب لغة 

ببعض  ++Cتشرتك معظم الربامج املكتوبة بلغة  (.;كما أن معظم تعليماهتا تنتهي ابلفاصلة املنقوطة )
واليت ميكن اعتبارها  ++Cالتعليمات األساسية، فيما يلي التعليمات األساسية املشرتكة بني معظم برامج 

 :++Cبنية عامة ألي برانمج مكتوب بلغة 

.cpp .exe 

 ملف تنفيذي ++Cملف 

 Compilerاملرتجم 
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#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
 return 0; 
} 

 فيما يلي شرح عن هذه التعليمات:
#include <iostream> 

ّثل تعليمات توجيهية للمرتجم  #مجيع التعليمات اليت تبدأ إبشارة  لتخربه ببعض التوجيهات  compilerمتم
ىل لغة اآللة كما هو حال اليت جيب عليه القيام هبا، أي أن املرتجم هو من يقوم بتنفيذها وال ترتجم إ

ألهنا وجّهة للمرتجم  #شارة ال نقوم بوضع فاصلة منقوطة بعد التعليمات اليت تبدأ إب التعليمات العادية.
 وليست تعليمات عادية.

ملكتبات العديد من ا ++Cم لغة قدّ ، حيث تم ++Cلتضمني مكتبات  include تمستخدم تعليمة
ا لتسهيل عمل الربامج املكتوبة اجلاهزة واليت حتتوي على جمموعة من التوابع والتعليمات اليت ميكن استخدامه

يف هذه  .#بوقة إبشارة ألهنا مس قبل عملية ترمجة الربانمج includeيتم تنفيذ تعليمة  يف هذه اللغة.
 input\outputإلخراج واليت حتتوي على تعليمات اإلدخال وا iostreamالتعليمة مت استدعاء املكتبة 

 كتبة.، وهذا ما يسمح للربانمج ابستخدام التعليمات اجلاهزة ضمن هذه امل++Cيف لغة 
using namespace std; 

ى العديد من حيتوي عل( والذي standard) stdاملسمى  namespaceتمستخدم هذه التعليمة لتضمني 
 .iostreamالتعليمات اجلاهزة واملوّزعة على أكثر من مكتبة من ضمنها مكتبة 

int main() 

ن التعليمات م ++C، يبدأ تنفيذ أي برانمج مكتوب بلغة mainيقوم هذا السطر بتعريف التابع 
مكتوب يف  mainوهذا ال يتعلق بكون التابع (، {})داخل القوسني  mainاملوجودة داخل التابع 

يف أي مكان ضمن  mainالربانمج أو وسطه أو آخره، أي أننا نستطيع كتابة التابع  codeبداية شيفرة 
لذلك جيب ال يعمل الربانمج،  شيفرة الربانمج ومع ذلك فإن التنفيذ سيبدأ تلقائياً من هذا التابع، وبدونه

 .mainأن حيتوي على التابع  ++Cعلى أي برانمج مكتوب بلغة 
return 0; 
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ى عدم حدوث أي خطأ واليت تدل عل 0وإعادة القيمة  mainتقوم هذه التعليمة إبهناء تنفيذ التابع 
. returnقبل تعليمة  mainأثناء التنفيذ، لذلك فإنه جيب علينا كتابة التعليمات املراد تنفيذها يف التابع 

 املنقوطة يف هناية هذه التعليمة.نالحظ ضرورة وجود الفاصلة 

 التعليقات 
على تعليمات الربانمج  جلعل الربانمج سهل القراءة والفهم من قبل املطورين، ميكن إضافة تعليقات

يقوم  ن مهمة كل متحول فيه.ميكننا كتابة مهمة الربانمج أو شرح ع :وذلك لشرح أو توثيق الربانمج. مثالً 
لكتابة ضمن التعليق لمعني  syntaxاملرتجم بتجاهل التعليقات املوجودة ضمن الربانمج لذلك ال يوجد 

 وميكننا كتابة ما نرغب ضمنه.

ما إذا كان التعليق ممتد بين //إذا كان التعليق عبارة عن سطر واحد فإننا نكتب يف بدايته اإلشارة 
 ايته.يف هن /*يف بداية التعليق واإلشارة  */على أكثر من سطر عندها نكتب اإلشارة 

مج واتريخ تطويره ابإلضافة مطّور الربان األحرف األوىل السميتضمن الربانمج  التايل تعليقني يمظهران 
 .mainإىل تذكرة بضرورة كتابة حمتوى للتابع 

/* Author: M.S. 
Date: 03-02-2019 */ 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
 //TODO: write some code here 
 return 0; 
} 

 أمناط املتحوالت 
د حتويل اخلوارزمية إىل عرّفنا املتحوالت يف الفصل السابق وذكران أبن لكل متحول اسم خاص به وعن

أيضًا احلجم الذي سيتم  برانمج فإن املتحول يصبح له نوع حيدد القيم املمكن كتابتها ضمنه، كما حيدد
 وذلك حسب لغة الربجمة املستخدمة. RAMحجزه هلذا املتحول يف الذاكرة 

 جمموعة من الشروط على أمساء املتحوالت هي: ++Cلغة تفرض 
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  يبدأ ، شريطة أاّل ($و ) (_) ينيتألف اسم املتحول من جمموعة أحرف انكليزية وأرقام إضافة إىل الرمز 
 :   ميكن أن حتتوي على فراغات أو رموز خاصة مثلأي أن أمساء املتحوالت ال  اسم املتحول برقم.

 .أو عمليات منطقية أو عمليات حسابية !أو  @أو  ?

  إحدى الكلمات احملجوزة يف لغة اسم املتحول عبارة عن ال ميكن أن يكونC++ ثل مinclude 
 أو غريها من الكلمات احملجوزة. usingأو  intأو 

 املتحول ف، غرية والكبرية يف أمساء املتحوالت جيب االنتباه إىل استخدام األحرف الصans  خيتلف عن
ننا لو قمنا حساسة حلالة األحرف. أي أ ++C، ألن لغة ANSوكذلك عن املتحول  Ansاملتحول 

 .ANSأو  Ansوليس  ansفإننا سنضطر دائماً الستخدامه ابالسم  ansبتعريف متحول ابسم 

  كن أن يكون اسم ميلتخزين عمر شخص ما  :، مثالً داللةيمفضل أن يكون اسم املتحول واضحاً وذو
 .numberOfChildren، بينما لتخزين عدد أوالده ميكن أن نسمي املتحول ageاملتحول 

ملية التصريح عن قبل تعريفه، أي التصريح عنه. تتضمن ع ++Cال ميكن استخدام أي متحول يف لغة 
ملراد ختزينها ضمنها، مناط املتحوالت حبسب القيم ا. ختتلف أData Typeأي متحول حتديد امسه ومنطه 

  شرية أو حمارف.عميكننا التصريح عن متحوالت قادرة على ختزين أرقام صحيحة أو أرقام  :فمثالً 

ذاكرة املخصصة لكل ابإلضافة إىل حجم ال ++Cاألمناط املسموحة يف لغة أشهر يبني اجلدول التايل 
 .وجمال القيم املمكن ختزينه فيها منها

اسم 
 النمط

احلجم 
 ابلبايت

 مالحظات جمال القيم املمكن ختزينها

char 1 Byte  حرف واحد 255إىل  0من 
short 2 Bytes  بت 16رقم صحيح طوله  32767إىل  32768-من 

int 4 Bytes  بت 32رقم صحيح طوله  2147483647إىل  2147483648-من 
float 4 Bytes  38من+e3.4-  38إىل+e3.4 (7 )خاانت بعد الفاصلة 7رقم عشري بدقة  أرقام بعد الفاصلة 

double  8 Bytes  308من+e1.7- إىل 

308+e1.7 (15 )رقم عشري حبجم ودقة مضاعفة عن  أرقام بعد الفاصلةfloat 
bool 1 Byte true  أوfalse  0أو  1قيمة منطقية إبحدى القيمتني 
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جيب كتابة منطه مث امسه متبوعاً بفاصلة منقوطة، أي أن الصيغة  ++Cللتصريح عن أي متحول يف لغة 
 العامة للتصريح عن املتحوالت هي:

 ;<اسم املتحول> <منط املتحول>

 نكتب: فإننا myvariableمثاًل، إذا أردان التصريح عن متحول لتخزين رقم صحيح ابالسم 
int myvariable; 

ة واحدة، وذلك عن التصريح عن جمموعة من املتحوالت من نفس النوع حصراً ابستخدام تعليمنستطيع 
 (، كما  يف املثال التايل:,ادية )طريق كتابة أمساء هذه املتغريات مع الفصل فيما بينها ابستخدام الفاصلة الع

int variable1, variable2, variable3; 

 ملتحوالت ابلطريقة التالية:وهذا مكافئ متاماً للتصريح عن هذه ا
int variable1; 
int variable2; 
int variable3; 

ذا املتحول تبعاً لنوعه، ولكن عند تنفيذ تعليمة التصريح عن املتحول، يتم حجز مساحة الذاكرة املناسبة هل 
ختصيصها هلذا املتحول ليت مت رة انستطيع اجلزم بقيمته اللحظية ألننا ال نعلم ما هو حمتوى مساحة الذاكال 

ء ابستخدام تعليمة إسناد أو لذلك فإنه يمفضل أن نقوم دائماً إبسناد قيمة إىل املتحول قبل استخدامه سوا
 ه، كما يف املثال التايل:أثناء تصرحيمباشرة إىل املتحول بدائية سناد قيمة نستطيع إ فإننا قراءة. كذلك

int variable1 = 0, variable2, variable3 = 9; 

بينما مل نقم  variable3إىل املتحول  9والقيمة  variable1إىل املتحول  0حيث قمنا إبسناد القيمة 
 .variable2إبسناد أي قيمة إىل املتحول 

ألرقام الصحيحة قبل التصريح عن املتحوالت اخلاصة اب unsignedأو  signedنستطيع إضافة الكلمة 
 .حوالتصحيحة مع إشارة أو بدون إشارة ضمن هذه املتللداللة على إمكانية ختزين قيم 

حول صحيح بدون إذا أردان ختزين وزن شخص يف متحول صحيح فإننا نستطيع التصريح عن مت :مثالً 
ا نستطيع التصريح عن ، بينما إذا أردان ختزين قيمة حساب الشخص يف البنك فإننweightإشارة ابالسم 

 ، كما يلي:balanceحتول صحيح مع إشارة ابالسم 
unsigned int weight; 
signed int balance; 
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 signedبشكل افرتاضي ويف حال عدم وضع أي من هاتني الكلمتني فإن املرتجم يعترب أبن املتحول 
من التصريح عن املتحول  signedوميكن ختزين قيم صحيحة مع إشارة ضمنه، لذلك ميكننا حذف الكلمة 

balance  ابلشكل التايل:والتصريح عنه 
int balance; 

 الثوابت 
أبنه كلما زادت دقته   والذي نعّلمπ يف بعض الربامج حنتاج الستخدام أرقام أو حمارف اثبتة، مثل 

عّدة مرات يف الربانمج  πيمة قكلما زادت دقة العمليات احلسابية املعتمدة عليه، فإذا كنا حنتاج الستخدام 
ذا أردان زايدة الدقة فإنه يتوجب فإننا سنحتاج لكتابة قيمة هذا الثابت بدقة عالية عدة مرات يف الربانمج، وإ

مرة  πريف قيمة الثابت يف مجيع األماكن ضمن الربانمج. عوضاً عن ذلك ميكننا تع πعلينا تعديل قيمة 
دقة عن طريق تعديل قيمته يف الربانمج، حبيث ميكننا زايدة ال واحدة ومن مث إعادة استخدامها عدة مرات

 يف مكان واحد فقط.

ختتلف عنها أبهنا أتخذ  لذلك تعّرف لغات الربجمة ما يسمى ابلثوابت واليت تشبه املتحوالت ولكنها
 قيمة بدائية عند تعريفها وال ميكن تغيريها طوال فرتة تنفيذ الربانمج.

 ميكننا تعريف الثوابت بطريقتني:  ++Cلغة  يف

 :constتعريف الثوابت ابستخدام  (1

ح عن الثابت، كما قبل التصري constتشبه هذه الطريقة طريقة تصريح املتحوالت ولكننا نكتب كلمة 
 أنه يتوجب علينا إعطاؤه قيمة بدائية. كما يف املثال التايل:

const float pi = 3.141592; 

 :define#دام تعريف الثوابت ابستخ (2

م ابلقيمة الثابتة كلما ورد يف هنا نقوم إبعطاء اسم للقيمة الثابتة، حبيث يقوم املرتجم ابستبدال هذا االس
واليت تدل  # تبدأ إبشارة اليت define#الربانمج وقبل قيامه برتمجة الربانمج، لذلك فإننا نستخدم تعليمة 

 كما يف املثال التايل:  على أن هذه التعليمة موجه للرتجم.

#define pi 3.141592 
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الحظ أبننا يف هذه الطريقة مل حنتاج لتحديد منط القيمة الثابتة، كما أننا مل نقم بوضع فاصلة منقوطة يف 
 هناية التعليمة.

 العمليات احلسابية واملنطقية 
 ذه العمليات:هر ، وفيما يلي أشهمن العمليات احلسابية واملنطقية على جمموعة ++Cحتتوي لغة 

 )=( اإلسناد 

، intملتحول من النوع  إسناد قيمة صحيحة :إلعطاء قيمة من نفس نوع املتحول، مثالً  يمستخدم اإلسناد
 .floatأو إسناد قيمة كسرية ملتحول من النوع 

على يسار ل املراد اإلسناد له يتم وضع القيمة املراد إسنادها على ميني عملية اإلسناد، بينما يكون املتحو 
اد، ولكن جيب دائماً عملية اإلسناد. ميكن أيضًا وضع متحول أو صيغة حسابية على ميني عملية اإلسن

 ن عملية اإلسناد:وضع متحول على يسار اإلسناد حىت يتم اإلسناد إليه. فيما يلي بعض األمثلة ع
int a, b; 
a = 10; 
a = b; 

 (% ,/ ,* ,- ,+الرايضية ) العمليات 

 العملية.  مخس عمليات رايضية أساسية، لكل منها معاملني يكتبان قبل وبعد ++Cتدعم لغة 

 هذه العمليات هي:

 مهتمها امسها العملية

 تعيد انتج مجع عددين اجلمع +

 تعيد انتج طرح عددين الطرح -

 تعيد انتج ضرب عددين الضرب *

 تعيد انتج قسمة عددين القسمة الصحيحة /

 ابقي قسمة عدد على عدد تعيد ابقي القسمة %
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تسمى العملية )/( ابلقسمة الصحيحة، ألهنا تعيد عدد صحيح يف حال كان معامليها عددين صحيحني، 
 أي أهنا هتمل الكسور أو ابقي القسمة يف هذه احلالة حىت يف حال إسناد الناتج إىل عدد كسري. 

 التايل:كما يف املثال  3.5 وليس 3العدد  7/2تعيد العملية  :مثالً 
float x = 7 / 2; 

 ( اإلسناد املركب+=, -=, *=, /=, %=) 

لية إسناد، لذلك يتوجب تقوم كل عملية من هذه العمليات إبجراء عملية حسابية ابإلضافة إىل تنفيذ عم
عادية. مثاًل تقوم  العملية أن يكون طرفها األيسر عبارة عن متحول دائماً، كما هو حال عملية اإلسناد ال

رب قيمة املتحول ( بض=*جبمع عدد إىل املتحول املوجود على يسارها، بينما تقوم العملية ) (=+)
 املوجود على يسارها بعدد ما، كما يف املثال التايل:

float x = 2; 
int y = 3; 
x += 2; 
y *= 5; 

مة التعلي y*=5، بينما تكافئ التعليمة x=x+2التعليمة:  x+=2يف هذا املثال، تكافئ تعليمة 
y=y*5. 

 ( عمليات الزايدة والنقصان++,--) 

حد من متحول. ميكن ( بطرح وا--تقوم العملية )++( إبضافة واحد إىل متحول، بينما تقوم العملية )
 .تحولوضع املتحول قبل أو بعد العملية، يف احلالتني سيتم زايدة أو إنقاص قيمة امل

 الزايدة والنقصان:فيما يلي أربعة طرق متكافئة لكتابة عمليات 
int x = 3; 
x = x + 1; 

int x = 3; 
x += 1; 

int x = 3; 
++x; 

int x = 3; 
x++; 

 ال التايل:كما يف املث  يظهر االختالف عند استخدام عمليات الزايدة أو النقصان ضمن الصيغ احلسابية،

 الطريقة الثانية الطريقة األوىل
int x = 3; 
int y = x++; 

int x = 3; 
int y = ++x; 
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تساوي  xوبعد تنفيذ تعليمة الزايدة ستصبح قيمة  3يف البداية تساوي  xيف كال الطريقتني كانت قيمة 
 مث زايدهتا xتعين استخدام قيمة  ++xألن العملية  3تساوي  y، ولكن يف الطريقة األوىل تصبح قيمة 4

 مث استخدام قيمتها. xتعين زايدة قيمة  x++ألن العملية  4تساوي  yبينما يف الطريقة الثانية تصبح قيمة 

 ( عمليات املقارنة==, !=, >, <, >=, <=) 

، حيث متتلك كل عملية تستخدم هذه العمليات للمقارنة بني الثوابت أو املتحوالت أو الصيغ احلسابية
 بية. تعيد كل منمعاملني مييين ويساري، ويكون كل معامل عبارة عن اثبت أو متحول أو صيغة حسا

 وذلك حسب نتيجة املقارنة. falseأو  trueعمليات املقارنة هذه القيمة 

 

 مثال عنها امسها عملية املقارنة
 falseتعيد القيمة  3==2 يساوي ==
 trueتعيد القيمة  3=!2 ال يساوي =!

 trueتعيد القيمة  3>2 أصغر من >

 falseتعيد القيمة  3<2 أكرب من <

 trueتعيد القيمة  3=>2 أصغر أو يساوي =>

 falseتعيد القيمة  3=<2 أكرب أو يساوي =<

تباه للتمييز بينهما نالحظ أبن عملية املساواة )==( ختتلف عن عملية اإلسناد )=(، لذلك جيب االن
 بشكل واضح.

 ( العمليات املنطقية!, &&, ||) 

م العملية )&&( إبعادة انتج )!( بنفي القيمة املنطقية املوجودة بعدها، بينما تقو  notتقوم عملية النفي 
ويسارها، وكذلك تقوم العملية  على املعاملني املنطقيني املوجودين على ميينها andتنفيذ العملية املنطقية 

 ى ميينها ويسارها.جودين علعلى املعاملني املنطقيني املو  or)||( إبعادة انتج تنفيذ العملية املنطقية 
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 مثال عنها امسها العملية املنطقية
! not !(2==3)  تعيد القيمةtrue 

&& and (2==3) && (5>3)  تعيد القيمةfalse 

|| or (2==3) || (5>3)  تعيد القيمةtrue 

 على القيمة املنطقية املختلفة orو  andوفيما يلي تذكرة بناتج تنفيذ 

b a a&&b a||b 
true true true true 

false true false true 

true false false true 

false false false false 

 

 ( عملية تغيري النمطtype) 

  تصبح من منط آخرلتغيري منط املتحول بعد تعريفه، ولكن ميكن حتويل قيمته  ++Cال ميكن يف لغة 
 الكسرية منه. وذلك عن طريق حذف األجزاء intإىل  floatميكن حتويل قيمة متحول منطه  :مثالً 

ضع القيمة و ، أو value(type)يتم ذلك عن طريق وضع اسم النمط اجلديد ضمن قوسني على الشكل 
 :. وفيما يلي مثال عن ذلكtype(value)ضمن قوسني على الشكل 

int i; 
float pi = 3.14; 
i = (int)pi; 

 .بعد تنفيذ عملية اإلسناد األخرية  3القيمة  iيف هذا املثال سيأخذ املتحول 

 أولوية تنفيذ العمليات 

عادة ما يتم تنفيذ العمليات ضمن الصيغ احلسابية من اليسار إىل اليمني، ولكن هناك استثناءات تتعلق 
ألن عملية الضرب يتم  14هو  4*3+2انتج تنفيذ الصيغة احلسابية  :أبولولية العمليات احلسابية. فمثالً 
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عملية اجلمع على الرغم من وجودها على ميينها وذلك ألن عملية الضرب متتلك أولوية أعلى  تنفيذها قبل
 من عملية اجلمع.

 ية.متتلك أعلى أولو  ميكن تغيري أولوية تنفيذ العمليات ابستخدام األقواس ألهنا

 فيما يلي ترتيب األولوايت للعمليات احلسابية واملنطقية األساسية:

 العمليات احلسابية واملنطقية رقم األولوية
 )( األقواس 1
2 ++, --, (type) 

3 *, /, % 

4 <, >, <=, >= 

5 ==, != 

6 && 

7 || 

8 =, +=, -=, *=, /=, %= 

 a=x*3%y+5/2-zيمبني الشكل التايل ترتيب تنفيذ العمليات يف الصيغة احلسابية 

 

 القراءة 
، وذلك إلدخال قيمة من املخصصة للقراءة cinتعليمة  ++Cيف لغة  iostreamتوّفر مكتبة 

 cinاملستخدم إىل الربانمج. جيب دائمًا وضع متحوالت فقط بعد تعليمة القراءة. نستخدم مع تعليمة 
للداللة على إشارة اإلدخال، واليت تفصل بني املتحوالت املراد إدخال قيمها من قبل املستخدم.  <<إشارة 

 فيما يلي أمثلة على هذه العملية إلدخال قيم عدة متحوالت من قبل املستخدم:

 

a = x * 3 % y + 5 / 2 - z 

1 2 4 3 5 6 
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int a; 
cin >> a; 
int b, c; 
cin >> b >> c; 

يف يقوم املستخدم ، بينما aإبدخال قيمة واحدة يتم ختزينها يف املتحول يف السطر الثاين يقوم املستخدم 
، بينما يتم إدخال القيمة bاألخري إبدخال قيمتني، يتم ختزين القيمة املدخلة األوىل يف املتحول  السطر

 .cاملدخلة الثانية يف املتحول 

 الكتابة 
بة قيمة ما على املخصصة للكتابة، وذلك لكتا coutتعليمة  ++Cيف لغة  iostreamتوّفر مكتبة 

ابية. نستخدم مع تعليمة الشاشة. ميكن استخدام هذه التعليمة لكتابة قيمة اثبتة أو متحول أو صيغة حس
cout  فيما يلي أمثلة على   بتها.، واليت تفصل بني القيم املراد كتاللداللة على إشارة اإلخراج >>إشارة

 :coutم تعليمة كتابة قيم اثبتة ابستخدا

cout << 2; 
cout << "Hello World!"; 
cout << "Hello" << " " << "World!"; 

يف السطر  !Hello Worldعلى الشاشة، بينما يتم طباعة اجلملة يف السطر األول  2تتم طباعة القيمة 
 السطر الثالث الذي واحدة كما يف coutالثاين. ميكن طباعة عدة قيم بشكل متتايل ابستخدام تعليمة 

 !Hello Worldيطبع أيضاً اجلملة 

 فيما يلي أمثلة عن كتابة املتحوالت والصيغ احلسابية:

int a = 30, b = 20; 
cout << a; 
cout << a + b; 
cout << a << " " << b; 
cout << "my age is " << b; 

يف هذا املثال، بينما يتم يف السطر الثالث  30واليت تساوي  aيتم يف السطر الثاين طباعة قيمة املتحول 
يف هذا املثال. يقوم السطر الرابع بطباعة قيميت املتحولني  50أي  a+bطباعة انتج تنفيذ العملية احلسابية 
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a  وb ويقوم السطر اخلامس بطباعة اجلملة ة فراغ على الشاشة يفصل بني هاتني القيمتنيمع طباع ،my 

age is 20 .على الشاشة 

ضع أمساء املتحوالت أو الحظ أبننا نقوم بوضع النص املطلوب طباعتها داخل إشاريت اقتباس "" بينما ن
 الصيغ احلسابية كما هي دون استخدام إشارات اقتباس، كما يف املثال التايل:

int Hello = 1; 
cout << "Hello"; 
cout << Hello; 

على  Helloجلملة ، مث يقوم السطر الثاين بطباعة اHelloابسم  يتم يف السطر األول تعريف متحول
 Helloيمة املتحول قوضعها ضمن إشاريت اقتباس، بينما يقوم السطر الثالث بطباعة الشاشة لذلك مت 

ابلكتابة بشكل متتايل  coutتقوم تعليمة  يف هذا املثال. 1دون إشارات اقتباس( واليت هي نقوم بكتابته )
لكلمة احملجوزة على الشاشة أي أهنا تكتب على نفس السطر، للكتابة على سطر جديد جيب كتابة ا

endl ايل:واليت تدل على هناية السطر احلايل وبداية سطر جديد. كما يف املثال الت 
int a = 30, b = 20; 
cout << a + b << endl; 
cout << a - b; 

 طر جديد.على س 10مث يطبع انتج طرحهما أي  50أي   20 و 30طباعة جمموع العددين حيث يتم 

 Escape Charactersحمارف اهلروب 
ثل السطر اجلديد أو م، coutنستطيع أيضًا طباعتها ابستخدام تعليمة هناك بعض احملارف اخلاصة اليت 

Tab يلي جدول أبشهر احملارف: فيما لتمييزها عن احملارف العادية. ’\‘. تبدأ مجيع هذه احملارف بـاحملرف 

 املهمة احملرف
\n طباعة سطر جديد 
\t  طباعة احملرفTabويستخدم لوضع فواصل متناسقة بني األحرف ، 
 \طباعة احملرف  \\
 ’طباعة إشارة  ’\
 "طباعة إشارة االقتباس  \"

 Null اخلايل احملرف 0\



 

 

 
    47 

 

  

 عن استخدام بعض من هذه األحرف:فيما يلي أمثلة 

cout << "Hello World!\n"; 
cout << "Welcome to The man\'s house is big"; 

 يقوم هذا املثال بطباعة السطرين التاليني على الشاشة:
Hello World! 

Welcome to The man's house is big 

 خدام أي منهمالذلك ال فرق يف است ’n\‘نفس مهمة احملرف  endlيؤدي طباعة الكلمة احملجوزة 
 .لطباعة سطر جديد

 متارين غري حملولة:
 . اكتب برانجماً يقوم بقراءة ثالثة أعداد وطباعة جمموعها 1

 ،سابية األربعة عليه )اجلمع. اكتب برانجماً يقوم بقراءة عددين وطباعة انتج تنفيذ كل من العمليات احل2
 القسمة( ،الضرب ،الطرح

 =2xمن أجل  =x+42x3y-3قيمة املعادلة  بطباعة. اكتب برانجماً يقوم 3

  x=2من أجل قيمة  x.y-x=4من املعادلة  y. اكتب برانجماً يقوم بطباعة قيمة 4
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 مىن التحك  ب  : الفصل الرابع
 

ولكن اخل الربانمج، دائماً ما يتم تنفيذ تعليمات الربانمج بشكل متسلسل حسب تسلسل كتابتهم د
د حنتاج لتكرار تنفيذها بعض التعليمات فقط يف حاالت حمددة، أو قال نرغب بتنفيذ قد يف بعض احلاالت 

م بتسلسل ن طريق التحكّ عم اليت تسمح لنا بتحقيق ذلك ىن التحكّ هنا تظهر أمهية بم و من املرات،  اً عدد
 عملية التنفيذ.

 if الشرط 
يث يتم تنفيذ هذه بربط تنفيذ جمموعة من التعليمات بتحقق شرط معني، حب ifتسمح تعليمة الشرط 

غري حمقق. يتم ذلك  اخلطوات فقط عند حتقق هذا الشرط، وال يتم تنفيذها أبدًا إذا كان هذا الشرط
 واليت هلا الصيغة: ifابستخدام الكلمة احملجوزة 

if (condition) 

{ 

 statements 

} 

، بينما يتم كتابة statementsراد تنفيذها عند حتقق الشرط عوضًا عن الكلمة يتم كتابة التعليمات امل
واملراد  ifتعليمة ميكن أن تكون التعليمات املوجودة داخل ال. conditionالشرط عوضًا عن الكلمة 

 .++Cتنفيذها عند حتقق الشرط عبارة عن أية جمموعة تعليمات من تعليمات لغة 

منطقية أي تتايل صحيح من الثوابت واملتحوالت والعمليات املنطقية  يكون الشرط عبارة عن صيغة
(. تتعلق قيمة الصيغة املنطقية ابلقيم falseأو  trueواألقواس واليت يكون انتج تنفيذها قيمة منطقية )أي 

، بينما 5هي  xإذا كانت قيمة  trueتمعطي القيمة  x>0اللحظية للمتحوالت املوجودة ضمنها، فمثال 
. يتم حساب قيمة الشرط عند تنفيذ خطوة الشرط، فإذا 1-هي  xإذا كانت قيمة  falseتمعطي القيمة 
ال يتم تنفيذ  falseإذا كانت قيمته  ويتم تنفيذ التعليمات املوجودة ضمن الشرط،  trueكانت قيمته 

لشرط إاّل أن قيمته قد أي تعليمة من التعليمات املوجودة ضمن الشرط. على الرغم من ثبات صيغة ا
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ختتلف عند كل تنفيذ للربانمج بسبب اختالف قيم املتحوالت املوجودة ضمنه. وهذا ما يسمح بربط تنفيذ 
 بقيم املتحوالت املوجودة ضمن الشرط. ifالتعليمات املوجودة داخل تعليمة 

 ن نكتب:موجبة ميكننا أ x" عندما تكون قيمة املتحول Positiveلطباعة الكلمة " :مثالً 
if (x >= 0) 
{ 
 cout << "Positive"; 
} 

ليمة اختيارية، أي أن كتابتها على تعليمة واحدة، تصبح األقواس احمليطة هبذه التع ifعند احتواء التعليمة 
 تابة املثال السابق على الشكل:وابلتايل ميكننا ك أو عدم كتابتها ال يؤثران على صحة ترمجة وعمل الربانمج.

if (x >= 0) 
cout << "Positive"; 

هنا نستطيع و لشرط، يف الكثري من احلاالت، قد نرغب بتنفيذ جمموعة من التعليمات عند عدم حتقق ا
 على النحو التايل: elseللتعليمة الشرطية واليت تتضمن الكلمة احملجوزة  التاليةاستخدام الصيغة 

if (condition) 

{ 

 statements1 

} 

else 

{ 

 statements2 

} 

بينما  conditionعند حتقق الشرط  statements1عند استخدام هذه الصيغة، يتم تنفيذ التعليمات 
ول جمموعة املوجودة ح {}عند عدم حتققه. تكون األقواس  statements2يتم تنفيذ التعليمات 

    ة واحدة. يماختيارية إذا احتوى أي منهما على تعل statements2أو  statements1التعليمات 
ة، بينما نكتب الكلمة موجب x" عندما تكون قيمة املتحول Positiveإذا أردان أن نكتب الكلمة " :مثالً 

"Negative عندما تكون قيمة املتحول "x :سالبة. ميكننا أن نكتب 
if (x >= 0) 

cout << "Positive"; 
else 

cout << "Negative"; 
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لتضمن إمكانية فحص أكثر من شرط وتنفيذ جمموعة تعليمات عند حتقق  ifميكن توسعة صيغة التعليمة 
 أي من هذه الشروط، وذلك على النحو التايل:

if (condition1) 

{ 

 statements1 

} 

else if (condition2) 

{ 

 statements2 

} 
. . . 
else 

{ 

statements 

} 
بينما يتم  ،condition1عند حتقق الشرط  statements1التعليمات يف هذه الصيغة يتم تنفيذ جمموعة 

موعة م تنفيذ جموهكذا..، ويت condition2عند حتقق الشرط  statements2تنفيذ جمموعة التعليمات 
. تعتمد عملية عند عدم حتقق أي شرط من الشروط elseاملذكورة بعد كلمة  statementsالتعليمات 

وعة اخلطوات اخلاصة به أحد هذه الشروط يتم تنفيذ جممالتنفيذ على فحص الشروط ابلتتايل، وعند حتقق 
ابلتايل عند حتقق أكثر الشرط ابلكامل أي أن بقية الشروط ال يتم فحصها، و  تعليمةومن مث اخلروج من 

 التابعة ألول شرط حمقق فقط. التعليماتمن شرط معاً يتم تنفيذ جمموعة 

" عندما تكون قيمة Zero" الة إضافية وطباعة الكلمةيف املثال السابق إذا أردان مناقشة حالة الصفر كح
x :تساوي الصفر، نستطيع أن نكتب 

if (x>0) 
cout << "Positive"; 

else if (x<0) 
cout << "Negative"; 

else 
cout << "Zero"; 
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 switchالتعليمة  
ا كوسيط مث حتدد هل، فهي ختترب قيمة املتحول الذي يتم متريره ifتعليمة  switchتشبه تعليمة 

أبهنا ال حتتوي  ifليمة التعليمات الواجب تنفيذها تبعًا لقيمة هذا املتحول. وبذلك فهي ختتلف عن تع
ختبار القيمة املمكنة ، وإمنا حتتوي فقط على متحول يتم اfalseأو  trueعلى شرط منطقي يعيد القيمة 

 الصيغة العامة التالية: switchالتعليمة له. متتلك 
switch (variable) 

{ 

 case value1: 

  statements1 

  break; 

 case value2: 

  statements2 

  break; 

case value3: 

  statements3 

  break; 

default: 

  statements 

  break; 

} 

، value1ي تساو  variableإذا كانت قيمة املتحول  statements1يتم تنفيذ جمموعة التعليمات 
 value2تساوي  variableإذا كانت قيمة املتحول  statements2بينما يتم تنفيذ جمموعة التعليمات 

اليت يتم  statementsعلى جمموعة التعليمات  switchمن تعليمة  defaultوهكذا... حيتوي القسم 
 …,value1, value2, value3خمتلفة عن كل القيم  variableتنفيذها عندما تكون قيمة املتحول 

 م كتابته.اختياري، لذلك ميكننا عد default، ويعترب قسم switchاملوجودة ضمن التعليمة 

 األسبوع نريد كتابة برانمج يقوم بقراءة رقم وطباعة اليوم املقابل له من أايم مثال:

 وفيما يلي كال احللني: switchأو ابستخدام تعليمة  ifلشرط ميكننا كتابة هذا الربانمج ابستخدام تعليمة ا
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 switchالربانمج ابستخدام تعليمة  ifالربانمج ابستخدام تعليمة 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 int x; 
 cout << "Enter number of the 
day in the week\n"; 
 cin >> x; 
 if (x == 1) 
  cout << "Saturday"; 
 else if (x == 2) 
  cout << "Sunday"; 
 else if (x == 3) 
  cout << "Monday"; 
 else if (x == 4) 
  cout << "Tuesday"; 
 else if (x == 5) 
  cout << "Wednesday"; 
 else if (x == 6) 
  cout << "Thursday"; 
 else if (x == 7) 
  cout << "Friday"; 
 return 0; 
} 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 int x; 
 cout << "Enter number of the day 
in the week\n"; 
 cin >> x; 
 switch (x) 
 { 
 case 1: 
  cout << "Saturday"; 
  break; 
 case 2: 
  cout << "Sunday"; 
  break; 
 case 3: 
  cout << "Monday"; 
  break; 
 case 4: 
  cout << "Tuesday"; 
  break; 
 case 5: 
  cout << "Wednesday"; 
  break; 
 case 6: 
  cout << "Thursday"; 
  break; 
 case 7: 
  cout << "Friday"; 
  break; 
 } 
 return 0; 
} 
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 whileحلقة  
. يتم تكرار whileلتكرار تنفيذ جمموعة من التعليمات، لذلك تسمى حلقة  whileتستخدم تعليمة 

 whileلصيغة العامة حللقة تنفيذ التعليمات املوجودة ضمن احللقة طاملا بقي شرط احللقة حمققاً. تشبه ا
وذلك ، whileلمة احملجوزة الصيغة العامة خلطوة التكرار يف لغة اخلوارزميات النصية ولكنها تستخدم الك

 على النحو التايل:
while(condition) 
{ 

 statements 

} 

مث  statementsتعليمات ، فإذا كان حمققاً يتم تنفيذ جمموعة الconditionهنا يتم اختبار قيمة الشرط 
ات نفسها مرة أخرى مث إعادة إعادة اختبار قيمة الشرط، فإذا بقي حمققاً يتم إعادة تنفيذ جمموعة التعليم

حللقة وتنفيذ التعليمة ايمة الشرط، وهكذا حىت يصبح الشرط غري حمققًا عندها يتم اخلروج من اختبار ق
الدخول إىل احللقة أبداً  إذا مل يتحقق الشرط عند أول دخول للحلقة ال يتم التالية هلا ضمن الربانمج.

ليمات املوجودة ضمن لتعجيب أن تقوم إحدى ا وابلتايل ال يتم تنفيذ جمموعة التعليمات اليت بداخلها.
 يف حلظة ما حتققه احللقة ابلتعديل على قيمة أحد املتحوالت املوجودة ضمن الشرط حبيث نضمن عدم

 وتصبح حلقة التكرار غري منتهية. اً وإاّل فإن شرط التكرار يبقى دائماً حمقق
أي منهما على توى اختيارية إذا اح statementsاملوجودة حول جمموعة التعليمات  {}تكون األقواس 

ن جمموعة التعليمات بينما تكون هذه األقواس إجبارية عند وجود أكثر من تعليمة ضم ،تعليمة واحدة
statements تعليمة ا ذكرانه يف بشكل مشابه ملif. 

 مرة Hello "100اكتب برانجماً يقوم بطباعة كلمة " مثال:
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
 int x = 1; 
 while (x <= 100) 
 { 
  cout << "Hello" << endl; 
  x++; 
 } 
 return 0; 
} 
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" ومن مث اختبار Helloحلساب عدد مرات طباعة الكلمة " xقمنا يف هذا املثال ابستخدام املتحول 
 مرة. 100إليقاف احللقة عندما يتم طباعة الكلمة  whileقيمته يف شرط حلقة 

 100إىل  1جماً يقوم بطباعة األعداد من اكتب بران مثال:
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 int x = 1; 
 while (x <= 100) 
 { 
  cout << x << endl; 
  x++; 
 } 
 return 0; 
} 

نفس الوقت قمنا ابختبار ، وب100إىل  1للمرور على األعداد من  xقمنا يف هذا املثال ابستخدام املتحول 
 .100إليقاف احللقة عندما نصل إىل العدد  whileقيمته يف شرط حلقة 

 do whileحلقة  
 conditionستمرار املذكورة سابقاً من حيث وجود شرط ا whileتشبه هذه احللقة إىل حد كبري حلقة 

قاً. ولكنها ختتلف عنها يتم تكرار تنفيذها طاملا بقي شرط االستمرار حمق statementsوجمموعة تعليمات 
ار الشرط، وذلك بسبب قبل اختب statementsتنفيذ جمموعة التعليمات  رار للحلقة، يتمأبنه ويف أول تك

 والذي هو: do whileشكل الصيغة العامة حللقة 
do{ 

 statements 

} 

while(condition); 
اليت ال حتتاج إىل  whileعلى عكس تعليمة  do whileلة املنقوطة يف هناية تعليمة الحظ وجود الفاص

 فاصلة منقوطة.
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اختيارية إذا احتوى أي منهما على  statementsاملوجودة حول جمموعة التعليمات  {}تكون األقواس 
عة التعليمات تعليمة واحدة، بينما تكون هذه األقواس إجبارية عند وجود أكثر من تعليمة ضمن جممو 

statements  بشكل مشابه ملا ذكرانه يف تعليمةwhile. 

لى األقل عمرة واحدة  statementsيضمن تنفيذ جمموعة التعليمات  do whileن استخدام حلقة إ
ال حيقق  while، بينما استخدام حلقة falseتساوي  conditionحىت يف حال كانت قيمة الشرط 

 ملوجودة داخل احللقة.امثل هذا الضمان ألهنا تقوم بفحص الشرط مسبقاً قبل تنفيذ جمموعة التعليمات 

خطط التدفقي ، يبني الشكل التايل املdo whileوحلقة  whileإليضاح الفرق متامًا بني حلقة 
flowchart :للصيغة العامة لكل منهما 

 :كمايلي  do whileابستخدام حلقة  100إىل  1إعادة كتابة املثال السابق لطباعة األعداد من  ميكن
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
 int x = 1; 
 do 
 { 
  cout << x << endl; 
  x++; 
 } while (x <= 100); 
 return 0; 
} 

Condition 

Yes 

No 
Statements 

Condition 

Yes 

No 

Statements 

 do whileحلقة  whileحلقة 
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 forحلقة  
ها ، ولكنwhileة كذلك لتكرار تنفيذ جمموعة من التعليمات بشكل مشابه لتعليم  forتستخدم حلقة 

 هي: forحللقة الصيغة العامة  متتلك صيغة عامة خمتلفة عنها.
for(statement1;condition;statement2) 

{ 

 statements 

} 

لتعليمات ا، حيث يتم تكرار تنفيذ whileالشرط املستخدم يف تعليمة  conditionيشبه الشرط 
statements  املوجودة داخل تعليمةfor ليمة طاملا بقي هذا الشرط حمققاً. ختتلف تعfor  عن تعليمة

while  )إبمكانية تنفيذ تعليمة )أو جمموعة تعليماتstatement1 احللقة، أي قبل  قبل الدخول إىل
فيذ تعليمة . وكذلك إبمكانية تنstatementsوقبل أي تنفيذ للتعليمات  conditionالشرط فحص 

يمات بعد كل دخول للحلقة، أي بعد كل تنفيذ للتعل statement2)أو جمموعة تعليمات( 
statements.  املوجودة حول جمموعة التعليمات  {}تكون األقواسstatements رية إذا احتوى اختيا

من تعليمة ضمن جمموعة  أي منهما على تعليمة واحدة، بينما تكون هذه األقواس إجبارية عند وجود أكثر
خطط التدفقي ميكن رسم املو  .whileبشكل مشابه ملا ذكرانه يف تعليمة  statementsالتعليمات 

 على الشكل التايل: forاملقابل للصيغة العامة حللقة 

 

Condition 

Yes 

No 
Statements 

 forحلقة 

Statement1 

Statement2 
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، forأجزاء اختيارية ضمن تعليمة  conditionو  statement2و  statement1تعترب كل من 
فيمكن عدم كتابة أي منها، ولكن جيب دائماً كتابة الفاصلتني املنقطوتني ضمن قوسي )( التعليمة حىت 

 هذه األجزاء.أو كل يف حال إمهال أحد 

عة التعليمات عند احلاجة لتكرار تنفيذ جممو  forعادة ما يتم استخدام حلقة وكما هو احلال 
statements  عدد حمدد ومعلوم من املرات، حيث يتم استخدام اجلزءstatement1 ريف متحول لتع

خدام اجلزء ، بينما يتم استstatementsميثل عداد حيسب عدد مرات تنفيذ جمموعة التعليمات 
statement2 مات لزايدة قيمة هذا العداد ألنه يمنفذ بعد كل تنفيذ جملموعة التعليstatements. 

على الشكل  forم حلقة ابستخدا 100إىل  1ة كتابة نفس املثال السابق لطباعة األعداد من ميكننا إعاد
 التايل:

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 for (int x = 1; x <= 100; x++) 
 { 
  cout << x << endl; 
 } 
 return 0; 
} 

لتعريف  statement1ء ، حيث قمنا ابستخدام اجلز forنالحظ هنا أننا استخدمنا مجيع أجزاء التعليمة 
الدخول إىل احللقة. بينما  ، ويتم تنفيذ هذا اجلزء مرة واحدة قبلforالذي ميثل عداد احللقة  iاملتحول 

. أما 100و تساوي أأصغر  xلكتابة شرط استمرار احللقة وهو بقاء قيمة  conditionاستخدامنا اجلزء 
تنفيذ للتعليمات  وذلك بعد كل 1فقمنا ابستخدامه لزايدة قيمة العداد مبقدار  statement2اجلزء 

ل وذلك لوجود تعليمة يف هذا املثا forاخلاصة بتعليمة  {}املوجودة ضمن احللقة. ميكن حذف األقواس 
 .coutواحدة فقط ضمنها هي تعليمة 

ندها جيب أن ع، statement2أو اجلزء  statement1عليمة واحدة ضمن اجلزء ميكن كتابة أكثر من ت
 بني التعليمات ضمن اجلزء الواحد.فاصلة عادية  توضع
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 continueالتعليمة  
(، forأو  do whileأو  whileتوضع هذه التعليمة حصرًا ضمن احللقات )أي ضمن حلقة 

فحص شرط استمرار احللقة تسمح هذه التعليمة إبهناء تنفيذ التكرار احلايل من احللقة والقفز مباشرة ل
ضمن احللقة  continue للدخول يف تكرار جديد عند حتققه. أي أن مجيع التعليمات الواردة بعد تعليمة

 ال يتم تنفيذها، ويتم القفز مباشرة الختبار شرط احللقة.

فإننا  10بل القسمة على ابستثناء األعداد اليت تق 100إىل  1مثاًل لو أردان طباعة مجيع األعداد من 
 نكتب:

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 for (int x = 1; x <= 100; x++) 
 { 
  if (x % 10 == 0) 
   continue; 
  cout << x << endl; 
 } 
 return 0; 
} 

، أي continue( يتم تنفيذ التعليمة x%10==0هنا من أجل كل دخول للحلقة يتحقق فيه الشرط )
 .10قبل القسمة على ، مما يؤدي لعدم طباعة األعداد اليت تcoutيتم جتاوز تنفيذ تعليمة الطباعة 

 breakالتعليمة  
ضمن  ( أوforأو  do whileأو  whileتوضع هذه التعليمة ضمن احللقات )أي ضمن حلقة 

تنقل التنفيذ إىل و ( switch، تقوم هذه التعليمة ابخلروج من احللقة )أو من تعليمة switchتعليمة 
 (.switchالتعليمة التالية مباشرة للحلقة )أو لتعليمة 

 شرطها حمققاً دائماً. تعترب هذه التعليمة احلل الوحيد للخروج من احللقات الغري منتهية اليت يبقى

 breakابستخدام حلقة غري منتهية مع استخدام  100إىل  1لو أردان طباعة مجيع األعداد من  :مثالً 
 للخروج من احللقة فإننا نكتب:
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#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 int x = 1; 
 while (true) 
 { 
  if (x == 101) 
   break; 
  cout << x << endl; 
  x++; 
 } 
 return 0; 
} 

 احللقات املتداخلة 
مات اخلاصة ابحللقات ميكن كتابة أي عدد وأي نوع من التعليمات داخل احللقات، مبا فيها التعلي

هنا يتم تنفيذ و رى، وهذا ما يسمى ابحللقات املتداخلة. أي أننا نستطيع كتابة حلقة داخل حلقة أخ
 احللقة الداخلية بعدد مرات تكرار احللقة اخلارجية.

ما إذا أردان تكرار طباعة األعداد ، فإننا حنتاج حللقة واحدة. بين5إىل  1طباعة األعداد من إذا أردان  :مثالً 
 ألربعة مرات فإننا حنتاج حللقتني متداخلتني كما يلي: 5إىل  1من 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
 int x = 1; 
 for (int i = 1; i <= 4; i++) 
  for (int j = 1; j <= 5; j++) 
   cout << j << endl; 
 return 0; 
} 

ما تقوم احللقة اخلارجية بتكرار ، بينjابستخدام العداد  5إىل  1هنا تقوم احللقة الداخلية بطباعة األعداد من 
العداد يف احللقتني ألن  استخدام نفس، طبعًا ال ميكن iمرات ابستخدام العداد  4تنفيذ احللقة الداخلية 

 ند انتهاء كل تنفيذ هلا.علكل من احللقتني مهمة خاصة هبا وابلتايل حتتاج إىل عداد خاص هبا يزيد فقط 
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ألي من احللقتني، حيث تضم احللقة الداخلية تعليمة واحدة  {}الحظ هنا أبننا ال حنتاج لوضع أقواس 
 forاس، وكذلك تضم احللقة اخلارجية تعليمة واحدة هي تعليمة لذلك فهي ال حتتاج إىل أقو  coutهي 

 )ال هنتم بعدد التعليمات داخلها( لذلك فهي كذلك ال حتتاج إىل أقواس.

 متارين غري حملولة:
 هماكتب برانجماً يقوم بقراءة ثالثة أعداد وطباعة العدد األكرب فيما بين .1

 األوىلاكتب برانجماً يقوم حبل معادلة من الدرجة  .2

 اكتب برانجماً يقوم حبل معادلة من الدرجة الثانية .3

 اكتب برانجماً يقوم بطباعة مجيع قواسم عدد ما .4

وجبني عن طريق لعددين صحيحني م GCDاكتب برانجمًا يقوم إبجياد القاسم املشرتك األكرب  .5
حىت  ألكربان العدد اتكرار عملية طرح العدد األصغر بينهما من العدد األكرب ووضع الناتج مك

 تساوي العددين

 اكتب برانجماً يقوم بقراءة عدد صحيح والتحقق من كونه أويل .6
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 الفصل اخلامس: املصفوفات
 

جمموعة من العناصر  تمعترب املصفوفات إحدى أهم بىن املعطيات اخلطية وذلك ألهنا تقوم بتخزين
ول وعنصر اثين أبشكل خطي، حبيث ميكن تعريف عالقة ترتيب بني هذه العناصر، أي أن هناك عنصر 
ت.  حد من البياانوعنصر اثلث وهكذا... جيب على مجيع العناصر ضمن املصفوفة أن تكون من نوع وا

ع العناصر من نفس النوع كذلك يتم ختزين مجيع عناصر املصفوفة بشكل متتايل ضمن الذاكرة، ومبا أن مجي
بشكل مباشر  ملصفوفةاضمن إىل أي عنصر وابلتايل هلا نفس احلجم يف الذاكرة، يصبح ابإلمكان الوصول 

ناصر املصفوفة )األول ضمن ع دون احلاجة للمرور على العناصر السابقة له، مبجرد معرفة ترتيب العنصر
يف  (0)الدليل ابلرقم  ويبدأ هذا "دليل العنصرأو الثاين أو...(. يسمى ترتيب العنصر ضمن املصفوفة "

 وهكذا... (1)، بينما دليل العنصر الثاين هو (0)، أي أن دليل العنصر األول هو ++Cلغة 

ن ميكن تغيري قيم العناصر د التصريح عنها، ولكال ميكن أبي طريقة تغيري حجم املصفوفة أو نوعها بع     
رب عدد عناصرها ضميكن حساب احلجم الكلي للمصفوفة يف الذاكرة من خالل املوجودة ضمنها. لذلك 

اسم املصفوفة متبوعاً  مبجّرد حتديدلوصول لعنصر حمدد ضمن املصفوفة حبجم العنصر الواحد، كما ميكن ا
جد نوعني من يو  تابة الدليل حسب نوع املصفوفة، بشكل عامهذا العنصر. ختتلف طريقة ك دليلب
 . ا لتصبح متعددة األبعادالثنائية واليت ميكن تعميمهاملصفوفات املصفوفات أحادية البعد و وفات: ملصفا

 املصفوفة األحادية 
 x1مثاًل  intن نوع ممتحوالت خمتلفة  5، فإنه ميكننا تعريف intقيم من نوع  5إذا أردان ختزين 

قيمة حتتاج  100، ولكن هذه الطريقة غري عملية عند زايدة عدد القيم )مثاًل x5و x4و x3و x2و
مثل هذه احلاالت.  متحول خمتلف(. لذلك ميكن اللجوء الستخدام املصفوفة األحادية يف 100لتعريف 

مجيع هذه  تعامل معمثاًل( ويتم ال arrayعناصر حتت اسم واحد ) 5تسمح املصفوفة األحادية بتعريف 
 العناصر من خالل هذا االسم متبوعاً بدليل العنصر ضمن املصفوفة.

 عطى الشكل العام للمصفوفة األحادية البعد كما يلي:يم 
 ;[عدد عناصر املصفوفة] <اسم املصفوفة> <نوع املصفوفة>
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 ية:فإننا نكتب التعليمة التال عناصر 5وحتتوي على  intالتصريح عن مصفوفة نوعها إذا أردان 
int array[5]; 

 إىل عناصر املصفوفة عند التصريح عنها كما يلي:بدائية ميكن إسناد قيم 
int array[5] = { 1, 3, 15, 0, 9 }; 

 :كما ميكن التصريح عن املصفوفة السابقة بدون ذكر عدد عناصرها ابلشكل التايل
int array[] = { 1, 3, 15, 0, 9 }; 

 . { } القيم املوجودة داخل القوسنيدد عدد العناصر بعدد حيث حيم 

ثّ  arrayيبني الشكل التايل املصفوفة  ل األرقام العلوية أدّلة عناصر الناجتة عن التعليمة السابقة، حيث متم
ّثل األرقام املوجودة ضمن اخلاانت قيم عناصر املصفوفة:  املصفوفة، بينما متم

 
اتبع ما دون حتديد قيم لعناصرها، يتم حجز مساحة من الذاكرة داخل  مصفوفةعن  نقوم ابلتصريحعندما 

مطابقة حلجم املصفوفة دون املساس ابلقيم املوجودة ضمن هذه الذاكرة، وهذا ما يؤدي إلعطاء عناصر 
خارج أي  املصفوفةعند التصريح عن بينما املصفوفة قيمًا ابتدائية ال ميكن التنبؤ هبا قبل تنفيذ الربانمج. 

 تكون صفرية.املصفوفة عناصر االبتدائية لقيم الاتبع فإن 
 إىل العنصر األول يف املصفوفة السابقة ابستخدام التعليمة التالية: 15ميكن إسناد القيمة 

array[0] = 15; 

 . (1)وليس  (0)الحظ أن دليل العنصر األول هو 
، فإلسناد (4)وتنتهي ابلرقم  (0)عناصر، فإن أدلّة العناصر تبدأ من الرقم  5املؤلفة من  arrayمن أجل املصفوفة 

 جلميع هذه العناصر ميكن أن نكتب: (5)القيمة 
int array[5]; 
array[0] = 5; 
array[1] = 5; 
array[2] = 5; 
array[3] = 5; 
array[4] = 5; 

     
9 0 15 3 1 
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فة، ليكون انتج تنفيذ هذه الصيغة ميكن كتابة أي اسم أي متحول أو صيغة حسابية ضمن أقواس املصفو 
 هو دليل العنصر املطلوب الوصول إليه، كما يف املثال التايل:

array[0] = 1; 
array[array[0] + 2] = 12; 
array[array[0]] = 10; 

 عناصر. 5: برانمج إجياد جمموع عناصر مصفوفة مكونة من ثالم
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 int m[] = { 6, 4, 7, 0, 12 }; 
 int i, sum = 0; 
 for (i = 0; i<5; i++) 
  sum += m[i]; 
 
 cout << sum; 
 return 0; 
} 

أو الكتابة  cin القراءة ال ميكن قراءة مصفوفة أحادية البعد بشكل مباشر أو كتابتها ابستخدام تعليميت
cout لك لقراءة أو كتابة  عنصر واحد فقط من عناصر املصفوفة. لذ، ولكن ميكن قراءة أو كتابة قيمة

مل عناصر املصفوفة كامل عناصر مصفوفة أحادية البعد البد من استخدام حلقة تقوم ابملرور على كا
 وقراءة أو كتابة كل عنصر من عناصرها على حدا.

ل املستخدم ومن مث قب عناصر من 5فيما يلي مثال عن طريقة قراءة عناصر مصفوفة أحادية حتتوي على 
 طباعتها على الشاشة.

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 int m[5]; 
 int i; 
 for (i = 0; i<5; i++) 
  cin >> m[i]; 
 for (i = 0; i<5; i++) 
  cout << m[i] << endl; 
 return 0; 
} 
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 املصفوفة الثنائية 
لقول أبن املصفوفة ثنائية اميكن  مثالً ميكن اعتبار املصفوفة متعددة األبعاد على أهنا مصفوفة مصفوفات، 

 .هلا نفس النوععد لبياانت جدول ثنائي الببعبارة أخرى صفوفات أحادية البعد أو من املالبعد هي مصفوفة 

ّثل املصفوفة   طر ومخسة أعمدةالتالية مصفوفة ثنائية البعد مكونة من ثالثة أس arrمثالً متم

 

 ابلتعليمة التالية:فإننا نستطيع التصريح عنها  intالسابقة من نوع  arrإذا افرتضنا أبن املصفوفة 

int arr[3][5]; 

 عدد أعمدهتا. إذا قمنا بقلب أماكن األسطر واألعمدة أواًل مث الحظ أننا نكتب عدد أسطر املصفوفة
 3أسطر و  5واملؤلفة من ( عن املصفوفة فإننا حنصل على املصفوفة التالية arr[5][3]أثناء التصريح أي )

 :السابقةواليت ختتلف عن املصفوفة أعمدة 

 
يقع يف السطر الثالث و العمود  للعنصر الذي 5(، وإلسناد القيمة arr[3][5]ابلعودة للمصفوفة األوىل )

 الثاين نكتب:
arr[2][1] = 5; 

       

 
      
      
      

 

arr 

     

 
    
    
    
      
      

arr 
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 لألعمدةالحظ أبننا نكتب دليل العنصر ابلنسبة لألسطر أواًل مث دليل العنصر ابلنسبة 

 يلي: التصريح عنها كما أثناءميكن إسناد قيم إىل عناصر املصفوفة 
int arr[3][5] = { { 1, 3, 15, 0, 4 }, { 3, 1, 2, 3, 2 },  

             { 15, 3, 1, 3, 9 } }; 

 :  )الحظ عدم إسناد قيم جلميع عناصر املصفوفة( عند كتابة التعليمة التاليةو 
int arr[3][5] = { { 1, 3, 15, 0, 4 }, { 3 },  

                  { 15, 3, 1, 3, 9 } }; 

كما يف   اليت مل نسند هلا قيم، يتم إسناد القيمة صفر هلا لتصبحالسطر الثاين عناصر املصفوفة يف  بقيةفإن 
 اجلدول التايل:

 
  

       

 
      
      
   5   

 

arr 

     
  

 

4 0 15 3 1  

0 0 0 0 3  

9 3 1 3 15  

 

arr 
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 .4x4 : برانمج إجياد جمموع عناصر القطر الرئيسي يف مصفوفة ثنائية البعد2مثال

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 int arr[4][4] = { { 3, 1, 1, 1 }, { 1, 3, 1, 1 },  
                        { 1, 1, 3, 1 }, { 1, 1, 1, 3 } }; 
 int i, j, sum = 0; 
 for (i = 0; i<4; i++) 
  for (j = 0; j<4; j++) 
   if (i == j) sum += arr[i][j]; 
 cout << sum; 
 return 0; 
} 

حلقة لكل )ية السابقة عناصر املصفوفة الثنائ مرور على مجيعلل forستخدام حلقيت الحظ أننا قمنا اب
 .فة أحادية البعدو املصف واحدة للمرور على مجيع عناصر forحنتاج إىل استخدام حلقة ، بينما (بعد

أو الكتابة  cin القراءة ال ميكن قراءة مصفوفة ثنائية البعد بشكل مباشر أو كتابتها ابستخدام تعليميت
coutلك لقراءة أو كتابة  ، ولكن ميكن قراءة أو كتابة قيمة عنصر واحد فقط من عناصر املصفوفة. لذ

لقة اخلارجية ابملرور أحادية البعد البد من استخدام حلقتني متداخلتني تقوم احلكامل عناصر مصفوفة 
ة )أو ابلعكس(، ومن مث على أسطر املصفوفة، بينما تقوم احللقة الداخلية ابملرور على أعمدة املصفوف

 اخلية.نستطيع قراءة أو كتابة كل عنصر من عناصر املصفوفة على حدا داخل احللقة الد
 تها على الشاشة.ومن مث طباع 3x5ثال عن طريقة قراءة عناصر مصفوفة ثنائية أبعادها فيما يلي م

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 int m[3][5]; 
 for (int i = 0; i<3; i++) 
  for (int j = 0; j<5; j++) 
   cin >> m[i][j]; 
 for (int i = 0; i<3; i++) 
  for (int j = 0; j<5; j++) 
   cout << m[i][j] << endl; 
 return 0; 
} 
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يف املثال السابق، تقوم احللقة اخلارجية ابملرور على أسطر املصفوفة، بينما تقوم احللقة الداخلية ابملرور على 
ه يغري أعمدة املصفوفة. إن املرور أواًل على أعمدة املصفوفة مث على أسطرها ال يغري من صحة احلل ولكن

 من ترتيب إدخال العناصر ضمن املصفوفة.

 :متارين غري حملولة
عدد يطلب إدخال  أحادية البعد مث A عدد صحيح إىل مصفوفة يطلب من املستخدم إدخال  اً كتب برانجما  .1

يف املصفوفة،  ةموجود xيف حال كانت قيمة  "x is in array A"يطبع ليقوم ابلبحث عنه يف املصفوفة و  x صحيح
 غري موجود يف املصفوفة. x ت قيمةكانإذا   "x is not in array A"و يطبع 

)مثاًل:   إدخاهلم ريقةطبعكس أحرف من لوحة املفاتيح مث يطبعهم  10 أقر يابستخدام املصفوفات اكتب برانجمًا  .2
 (.   'H', 'C', 'A', 'E', 'T'مث يطبعها ابلشكل  'T', 'E', 'A', 'C', 'H'يقرأ

حتتوي ني حبيث عدد صحيح إىل مصفوفتني منفصلت 20يقوم بفصل عناصر مصفوفة مكونة من اكتب برانجمًا  .3
ة املوجودة األعداد الزوجي ة الثانية علىاملوجودة يف املصفوفة الرئيسية بينما حتتوي املصفوف األعداد الفرديةإحدامها على 

 يف املصفوفة الرئيسية.

يع ستبدال مجويقوم اب عمدةأ 4وسطر أ 5ثنائية البعد مكونة من  مصفوفة أعداد صحيحةيقوم بقراءة اكتب برانجماً  .4
 ابلصفر. 15العناصر ذات القيمة 

جمموع هاتني  يوجد مثمن من األعداد الصحيحة و  5x5بقراءة مصفوفتني ثنائييت األبعاد يقوم اكتب برانجمًا  .5
 .املصفوفتني

 البعد إىل مصفوفة أحادية البعد.ة مصفوفة ثنائي لنسخ عناصراكتب برانجماً  .6

جمموع عناصر القطر الثانوي ي و ناصر القطر الرئيسمث حيسب جمموع ع 6x6يقرأ مصفوفة ثنائية األبعاد اكتب برانجماً  .7
 كل من القطرين الرئيسي و الثانوي.مث يطبع عناصر  

 ر الرئيسي بعناصر القطر الثانوي.طر القمث يقوم ابستبدال عناص 4x4يقرأ عناصر مصفوفة ثنائية األبعاد اكتب برانجماً  .8

 .4x4ثنائية األبعاد  عنصر إىل مصفوفة 16مكونة من بنسخ عناصر مصفوفة أحادية البعد يقوم اكتب برانجماً  .9

 ع عناصر السطر الثالث.مسطر األول مث يقوم بتبديل عناصر ال 4x3يقرأ مصفوفة ثنائية األبعاد اكتب برانجماً  .10

 مع عناصر العمود الثالث. ود األولمث يقوم بتبديل عناصر العم 4x3يقرأ مصفوفة ثنائية األبعاد اكتب برانجماً  .11
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 الفصل السادس: التوابع
 

مرات، تسمح احللقات  حنتاج يف العديد من احلاالت إىل إعادة استخدام جمموعة من التعليمات عدة
ل متتايل وهذا ال يفيدان يف لتكرار تنفيذها بشكبتكرار تنفيذ جمموعة معينة من التعليمات ولكنها تضطران 

 بداية الربانمج، ومن مث العديد من احلاالت. فمثاًل قد حنتاج حلساب القاسم املشرتك األكرب لعددين يف
 تفيدان احللقات، وجند أنفسنا حنتاج يف هناية الربانمج حلساب القاسم املشرتك األكرب لعددين آخرين، هنا ال

ربانمج إىل هناية الربانمج س تعليمات حساب القاسم املشرتك األكرب املوجودة يف بداية المضطرين لنسخ نف
لة ميكننا كتابة تعليمات حلل هذه املشك مع تغيري العددين املطلوب حساب القاسم املشرتك األكرب هلما.

اء هذا ابستدع وكتابتها ضمن اتبع خاص، ومن مث نقوم mainحساب القاسم املشرتك األكرب خارج 
ين سيتم تنفيذ تعليمات حساب التابع مرتني، مرة يف بداية الربانمج ومرة يف هنايته مع تغيري العددين الذ

ابلتايل اختصار حجم الربانمج بعدم تكرار كتابة التعليمات و  و هذا يفيدانالقاسم املشرتك األكرب عليهما. 
 الكلي وتسهيل عملية قراءته وفهمه وتعديله.

 عالتابتعريف  
ال نقصد و لتعليمات، عبارة عن برانمج مصّغر، حيث ميتلك دخاًل وخرجاً وجمموعة من اهو التابع 

اعة على الشاشة واليت عادة ابلدخل واخلرج هنا الدخل واخلرج النظامي أي استخدام لوحة املفاتيح أو الطب
تنفيذ جمموعة التعليمات بللقيام هبما، وإمنا نقصد أبن التابع يقوم  coutو  cinما نستخدم التعليمتني 

تج تنفيذ هذه انويعيد  parametersاخلاصة به على قيم غري اثبتة تعترب دخاًل له نسميها وسطاء 
للتوابع سوى  ++Cا لغة التعليمات بشكل قيمة تعترب خرجاً له. ال تسمح العديد من لغات الربجمة ومنه

 ة واحدة على األكثر كناتج تنفيذه هلا.إبعادة قيم

 أن تنفيذ اتبعاً خاصاً، فهو حيقق مجيع شروط التوابع من حيث طريقة كتابته إاّل  mainيمعترب التابع 
، جيب التصريح عن التوابع خارج بعضها البعض، أي أننا ال نستطيع ++Cالربانمج يبدأ دوماً منه. يف لغة 

، بينما ميكننا استخدام اتبع ضمن اتبع آخر عن طريق استدعائه من أن نصرّح عن اتبع ضمن اتبع آخر
خالل ذكر امسه مع إرسال قيم وسطاء الدخل اخلاصة به واحلصول على انتج تنفيذه للقيام بطباعتها على 

 الشاشة أو استخدامها يف عمليات حسابية أخرى.
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 التصريح عن التابع 
 ع القيمة اليت يعيدهاو وسطائه ونو ، من خالل ذكر امسه تتم عملية التصريح عن التابع مرة واحدة فقط

 :ابلصيغة التاليةيتم التصريح عن التوابع 

) <اسم التابع> <نوع القيمة اليت يعيدها التابع> 1الوسيط 2الوسيط , , …) 

{ 

  جمموعة تعليمات 

} 
جمموعة  يتألف منأن  ، أي أنه جيب++Cجيب أن حيقق اسم التابع نفس قواعد تسمية املتحوالت يف لغة 

ن أمساء التوابع ال ميكن أن أ(، وأن ال يبدأ برقم. أي $( و )_أحرف انكليزية وأرقام إضافة إىل الرمزين )
 ت منطقية.أو عمليات حسابية أو عمليا !أو  @أو  ?حتتوي على فراغات أو رموز خاصة مثل 

وميكن أن ال يعيد  (floatو أ intه )مثل ميكن أن يعيد التابع قيمة وحيدة يتم كتابة نوعها قبل كتابة امس
لتابع ال يعيد أي قيمة عند اقبل اسم التابع للداللة على أن هذا  voidأي قيمة، عندها يتم كتابة الكلمة 

 تنفيذه.

ل وسيطني متتاليني، مع كابلنسبة للوسطاء، فيتم ذكر نوع كل وسيط مث امسه مع الفصل بفاصلة عادة بني  
 تسمية وسيطني بنفس االسم. مالحظة أنه ال ميكن

ابع وتسمح إبعادة قيمة يف حال  اليت تقوم إبهناء تنفيذ الت returnإلهناء تنفيذ التابع جيب كتابة التعليمة 
 كان التابع يعيد قيمة.

ألكرب بينهما واملعّرف  وإعادة العدد اصحيحني  الذي يقوم أبخذ عددين ()compليكن لدينا اتبع  مثال:
 :كما يلي

int comp(int x, int y) 
{ 
 if (x>y) 
  return x; 
 else 
  return y; 
} 

 .intحة ويعيد قيمة صحي  yو xنالحظ أبن هذا التابع أيخذ عددين صحيحني كوسيطني مها 
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 استدعاء التابع  
عطاء اسم جملموعة التعليمات ال يتم تنفيذ التابع مبجرد التصريح عنه، ألن التصريح عن التابع يعين فقط إ

مع إرسال قيم الوسطاء  املوجودة ضمنه. لتنفيذ التابع جيب استدعائه ضمن اتبع آخر عن طريق ذكر امسه
 :ميكننا كتابة  3,  5السابق ملقارنة العددين الصحيحني  compمثاًل الستدعاء التابع ، فاخلاصة به

comp(5, 3); 

شابه بني التصريح الحظ الت، ن3و  5على القيمتني  compيسمح هذا االستدعاء بتنفيذ حمتوى التابع 
 يلي: عن التابع واستدعاء التابع كما

int comp (int x, int y); 

 

comp (   5,     3); 

بعدها إىل  صارليم  3و  5تني التابع الذي مت استدعاؤه ابلقيم يف yو   xحيث يتم استبدال الوسيطني 
 .هذه القيمتنفيذ التعليمات املوجودة ضمنه ابستخدام 

بعد انتهاء االستدعاء يتم استبداله ابلقيمة اليت يعيدها التابع، ولكن طريقة االستدعاء السابقة ال تسمح 
 z، لذلك يفضل إسناد انتج االستدعاء على متحول compابحملافظة على القيمة اليت يعيدها التابع 

 الستخدامه الحقاً كما يف االستدعاء التايل:
int comp (int x, int y); 

 

z = comp (    5,     3); 

 أو ضمن أي اتبع آخر على الشكل التايل: mainيتم كتابة هذا االستدعاء ضمن التابع  
int main() 
{ 
 int z; 
 z = comp(5, 3); 
 cout << "The large number is " << z; 
 return 0; 
} 
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 كما يلي:  mainمع التابع  compوابلتايل يصبح شكل الربانمج الكامل الذي حيتوي على التابع 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int comp(int x, int y) 
{ 
 if (x>y) 
  return x; 
 else 
  return y; 
} 
int main() 
{ 
 int z; 
 z = comp(5, 3); 
 cout << "The large number is " << z; 
 return 0; 
} 

 كما يف املثال التايل: تمريراليتم  أو الميكن أن يتم مترير وسطاء هلا قيمة و ال تعيد ميكننا أيضاً كتابة توابع 
void PrintSum(int x, int y) 
{ 
 cout << x + y << endl; 
} 
void Hello() 
{ 
 cout << "Hello Function"; 
} 
int main() 
{ 
 PrintSum(5, 3); 
 Hello(); 
 return 0; 
} 

ال دعائه حيث أنه ال يعيد أي قيمة و عند است Hello Functionبطباعة العبارة  ()Helloيقوم التابع 
عند استدعائه  3و  5بطباعة جمموع العددين  PrintSum(5,3)يقوم التابع أيخذ أي وسيط، بينما 

 حيث أنه ال يعيد أي قيمة وأيخذ وسيطني.

8 

Hello Function 
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 لعنوانابمترير الوسطاء ابلقيمة و   
 نوع التمرير للوسائط  ابختالفتشغيل الربانمج ني لتمرير الوسطاء إىل التوابع وخيتلف انتج يوجد نوع

 :هذين النوعني مها

ال منرر إىل التوابع و  املتحوالت رر قيمفإننا من التابعإىل  هنا عند مترير الوسطاء :مترير الوسطاء ابلقيمة
الذي مت  املتحولعلى  نفسها، ابلتايل فإن استدعاء الوسطاء ابلقيمة مينع حدوث أي تغيرياملتحوالت 

 .من خارجهمتريره إىل التابع 

 املتحولنا ال منرر قيمته فقط بل منرر فإن التابعإىل هنا عند مترير الوسطاء  :(املرجع) مترير الوسطاء ابلعنوان
ملتحول الذي مت متريره اعلى  أيضاً لوسيط يف التابع سيحدث ا املتحولأي تغيري على فإن نفسه، ابلتايل 

 إىل التابع من خارجه.

تمريره ابملرجع يف جسم ب ب& بعد نوع الوسيط الذي نرغ الرمزيتم استخدام للتمييز بني هذين النوعني، 
 يلي: كما  التايل مترير الوسطاء ابلقيمة وابلعنوان يبني املثالالتابع، و 

void SwapC(int x, int y) 
{ 
 int z; 
 z = x; 
 x = y; 
 y = z; 
} 
void SwapR(int& x, int& y) 
{ 
 int z; 
 z = x; 
 x = y; 
 y = z; 
} 
int main() 
{ 
 int a = 2, b = 5; 
 cout << a << " " << b << endl; 
 SwapC(a, b); cout << a << " " << b << endl; 
 SwapR(a, b); cout << a << " " << b << endl; 
 return 0; 
} 
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 إن خرج الربانمج السابق هو:
2 5 

2 5 

5 2 

قد مترير الوسطاء ألن   bو a املتحولني إىل تبديل مل يؤد   SwapC(a,b)التابع استدعاء  نالحظ هنا أنّ 
ومل ينعكس هذا التبديل  yو xأي بني املتحولني  حدث داخل التابعقد التبديل فإن ابلقيمة، وابلتايل مت 

 من أجل املتحولني SwapR(a,b)استدعاء التابع  أدىالربانمج الرئيسي، بينما يف   bو aعلى املتحولني 
a وb   بني املتحولني إىل التبديلx وy  لني وانعكس هذا التبديل أيضًا على املتحوa وb   يف الربانمج

 . ابلعنوانألن التمرير مت  الرئيسي

 ابتدائية للوسطاءتعيني قيمة  
م بوضع أي قيمة مكان مل نق ميكن أن نعطي قيمة ابتدائية لوسيط لتكون تلك قيمته االفرتاضية يف حال

اء التابع فإن الوسيط أثناء استدع هلذا الوسيطهذا الوسيط عند استدعاء التابع. لكن عند وضع قيمة 
. يف حال مت إسناد قيمة ابعإعطاؤها عند تعريف التاليت مت أيخذ هذه القيمة ويتجاهل القيمة االبتدائية 

 د التصريح عن هذا التابع.افرتاضية لوسيط ما فإنه جيب إعطاء قيمة افرتاضية لكل الوسطاء اليت بعده عن

 : مثال 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int add(int a, int b = 2) 
{ 
 return a + b; 
} 
int main() 
{ 
 cout << add(12) << endl; 
 cout << add(12, 4) << endl; 
 return 0; 
} 

14 
16 
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لتايل سيتم اعتبار واب bوسيط للمل يتم مترير قيمة و  aمت مترير قيمة الوسيط  add (12)عند استدعاء التابع 
 12التابع جمموع سيعيد ، وابلتايل bقيمة الوسيط  على أهنايف تعريف التابع املوجودة  2القيمة االفرتاضية 

سيتم جتاهل ابلتايل  bللوسيط  4مت إسناد القيمة  add (12,4)يف االستدعاء بينما  .14أي سيعيد  2و 
 .16سيعيد  أي  4و 12سيعيد التابع جمموع وابلتايل  bالقيمة االفرتاضية للوسيط 

 مترير املصفوفات  
ابلقيمة كوسيط إىل  فةاملصفو ميكن مترير  الر مصفوفة كوسيط إىل اتبع معني، تتطلب بعض املسائل متري

صريح عن التابع املطلوب جيب عند الت نقوم بذلكلكن ميكن مترير عنواهنا يف الذاكرة. حىت و اتبع حمدد، 
اخل التابع مث أقواس مربعة داسم املصفوفة اانت للمصفوفة املطلوب متريرها و التعامل معه أن نضع نوع البي

 يلي: كما  فارغة

void Function(int array[]) 

نقوم ابلتصريح  ءوعند االستدعا array كوسيط امسه  intمصفوفة من نوع  Functionهنا أيخذ التابع 
 عن مصفوفة ومن مث متريرها له كما يلي:

int myarray[50]; 
Function(myarray); 

 وابع:إىل الت كوسطاء يتم متريرهايوضح املثال التايل طريقة التعامل مع املصفوفات  

#include <iostream> 
using namespace std; 
void parray(int arr[], int length) { 
 for (int n = 0; n<length; n++) 
  cout << arr[n] << ", "; 
 cout << endl; 
} 
int main() { 
 int A[] = { 0, 1, 2 }; 
 int B[] = { 2, 4, 6, 8, 10, 20, 4, 13, 50 }; 
 parray(A, 3); 
 parray(B, 9); 
 return 0; 
} 
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و طول هف، أما الوسيط الثاين intي مصفوفة من النوع أ []int arrهو  parrayالوسيط األول للتابع 
 ضمن التابع. forلقة حل يتم استخدامه كشرط توقفالذي املصفوفة املراد متريرها و 

رير مصفوفة ثنائية البعد؟  لب منا متماذا لو طم مت مترير مصفوفة أحادية البعد كوسيط للتابع السابق، لكن 
 كيف سيكون شكل التابع عندها؟ 

 اصرها:يوضح املثال التايل مترير مصفوفة ثنائية البعد لتابع حمدد من أجل طباعة عن

#include <iostream> 
using namespace std; 
void parray(int arr[][4], int length) { 
 for (int i = 0; i<length; i++) { 
  for (int j = 0; j<4; j++) 
   cout << arr[i][j] << "   "; 
  cout << endl; 
 } 
 cout << endl; 
} 
int main() 
{ 
 int A[3][4] = { { 0, 1, 2, 4 }, { 2, 4, 6, 8 },  
                      { 10, 20, 4, 13 } }; 
 parray(A, 3); 
 return 0; 
} 

تعريف املصفوفة كوسيط د يكون فارغاً عن arr[][4]يف املصفوفة ثنائية البعد  [] القوس األولنالحظ أن 
البعد  حندد فيهيجب أن ف [4]هذا البعد، أما القوس الثاين لتحديد الوسيط الثاين  نستخدمإىل التابع، و 

 .الثاين للمصفوفة، وال ميكننا تركه فارغاً 

 احمللية واملتحوالتالعامة  املتحوالت 
لتابع املسمى اضمن  xميكننا تعريف متحول امسه  :ميتلك كل اتبع متحوالته اخلاصة به، فمثالً 

function1  وكذلك ميكننا تعريف متحول آخر امسهx  ضمن التابع املسمىfunction2،  ويكون
تحوالت التوابع صول إىل مهذين املتحولني مستقلني متاماً عن بعضهما البعض ألن كل اتبع ال يستطيع الو 

 األخرى.
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، ويتم حجز املساحة local variablesتدعى املتحوالت اليت يتم تعريفها داخل التوابع ابملتحوالت احمللية 
. ميتلك هذا اجلزء حجماً صغرياً يتعلق بلغة stackضمن اجلزء املسمى  RAMاملخصصة هلا يف الذاكرة 

 وتمعترب وسطاء أي اتبع متحوالت حملية هلذا التابع. الربجمة ويقدر عادة بعدة كيلو ابيتات.
ال ميكن أن يتسع ضمن  حنتاج أحياانً لتعريف متحوالت تكون مشرتكة بني مجيع التوابع أو حجمها كبري

دعى املتحوالت اليت يتم ، للقيام بذلك ميكننا تعريف هذه املتحوالت خارج مجيع التوابع. تstackذاكرة 
إىل هذه املتحوالت  ، ميكن الوصولglobal variables ابملتحوالت العامة لتوابعا مجيعخارج تعريفها 

 RAMوالت يف الذاكرة من أي تعليمة ضمن أي اتبع من الربانمج. يتم حجز املساحة اخلاصة هبذه املتح
 RAMذاكرة  ويزداد عند تركيب RAM، يضم هذا اجلزء غالبية الذاكرة Heapضمن اجلزء املسمى 

ة عن املتحوالت تسمح هذه املتحوالت ابلتواصل بني التوابع بطريقة خمتلف ن احلاسب.إضافية ضم
 املستخدمة كوسطاء للتوابع.

   أمثلة عن املتحوالت احمللية واملتحوالت العامة: التايل الربانمج يبني

#include <iostream> 
using namespace std; 
int a = 2, b = 1; 
char string[10]; 
int main() 
{ 
 float number; 
 int s = 5; 
 cout << s << endl; 
 cout << a + b << endl; 
 return 0; 
} 

متحوالت  هي sو  numberهي متحوالت عامة، بينما املتحوالت  bو aو string[10]فاملتحوالت 
 .mainحملية ضمن التابع 

اليت توجد ضمنه، تعترب كل جمموعة  scope تبدأ حياة املتحوالت احمللية عند تعريفها وتنتهي عند انتهاء
واحد، فمثاًل إذا مت تعريف املتحول احمللي ضمن قوسي  scopeعبارة عن  {}تعليمات حماطة بقوسني 

فإنه ميوت بعد انتهاء هذه احللقة، أي أنه يتم حذف الذاكرة اخلاصة به فور انتهاء هذه احللقة.  forحلقة 
مة مع بداية الربانمج وتنتهي مع هنايته ألهنا معرفة خارج التوابع أي خارج بينما تبدأ حياة املتحوالت العا

 .scopeأي 
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 staticاملتغريات من نوع  
)حيث يوجد منه  ة مراتعد قيمته غرّي ميكن أن تم رة واحدة فقط و تعريف هذا النوع من املتحوالت مليتم 

معينة وعدم  scope، يشبه هذا النوع املتحوالت احمللية من حيث تعريفه ضمن نسخة واحدة فقط(
اصة به، مما يسمح اخل scopeاستخدامه خارجها، إال أن هذا النوع من املتحوالت ال ميوت عند هناية 

 :ذلكانمج التايل مثاالً عن مرة اثنية. يبني الرب  scopeإبعادة استخدامه بنفس قيمته عند إعادة تنفيذ هذا 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int fun() 
{ 
 int n = 0;// initialized evey call to func 
 n = n + 1; 
 return n; 
} 
int funstatic() 
{ 
 static int n = 0;// initialized once 
 n = n + 1; 
 return n; 
} 
int main() 
{ 
 cout << fun() << endl; 
 cout << fun() << endl; 
 cout << funstatic() << endl; 
 cout << funstatic() << endl; 
 return 0; 
} 

 1القيمة  funcلذلك يعطي التابع  n، يتم دائماً تعريف متحول جديد امسه funcعند استدعاء التابع 
عند أول استدعاء هلذا التابع فقط،  n، يتم تعريف املتحول funcstaticبينما يف التابع  .دائماً عند تنفيذه

ويبقى حمتفظاً بقيمته بعد انتهاء تنفيذ التابع، مما يسمح إبعادة استخدام نفس املتحول بنفس قيمته عند 
يتغري كل مرة عند استدعائه ألنه  funcstaticاستدعاء التابع نفسه مرات عديدة، لذلك فإن خرج التابع 

 التابع فيها منذ بداية تنفيذ الربانمج. يعيد عدد املرات اليت مت استدعاء

1 

1 

1 

2 
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 function overloadingالتحميل الزائد    
ذه العملية التحميل ابلتصرح عن اتبعني هلما نفس االسم، تسمى ه ++Cتسمح معظم اللغات ومنها لغة 

دها حىت نوع الوسطاء أو بعدالزائد. ولكن جيب على التوابع اليت متتلك نفس االسم أن ختتلف فيما بينها ب
الربانمج اليت تعيدها. يبني  يتم التمييز فيما بينها عند استدعائها. وال ميكن أن ختتلف فقط بنوع القيمة

 :مثااًل عن التحميل الزائد التايل
#include <iostream> 
using namespace std; 
int biggest(int x, int y) 
{ 
 if (x>y)   return x; 
 else  return y; 
} 
double biggest(double x, double y) 
{ 
 if (x>y)  return x; 
 else return y; 
} 
float biggest(float x, float y) 
{ 
 if (x>y)  return x; 
 else return y; 
} 
int main() 
{ 
 int x = 3, y = 5; 
 double z = 6.444, w = 434.887; 
 float q = 4.5, s = 5.7; 
 cout << biggest(x, y) << endl; 
 cout << biggest(z, w) << endl; 
 cout << biggest(q, s) << endl; 
 return 0; 
} 

الثة توابع حتمل نفس ث الوسطاء اليت يتم متريرها، ألنه لديناحسب  biggestالتابع هنا يتم استدعاء 
 .اليت مترر هلاالوسطاء لف بنوع االسم لكنها ختت
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 :غري حملولة متارين
 ويمعيدطاء له كوس  zو  yو  xأيخذ ثالثة أعداد صحيحة ، Smallest يسمى لتابع اً كتب تعريفا  .1

 الثالثة.هذه األعداد العدد األصغر بني  متّثل intقيمة من النوع 

)العدد األويل  .الولياً أم أالعدد هذا إذا كان  فيماويمعيد أيخذ عدداً صحيحاً تابع ل اً تعريفاكتب  .2
 على العدد واحد(.القسمة إال على نفسه و ي ال يقبل هو العدد الذ

 حدد اخلطأ يف التابع التايل: .3
void product() 
{ 
 int a, b, c, result; 
 cout << "Enter three integers: "; 
 cin >> a >> b >> c; 
 result = a*b*c; 
 cout << "Result is : " << result; 
 return result; 
} 

 التايل:حدد اخلطأ يف التابع  .4
void f(float a); 
{ 
 cout << a << endl; 
} 

 .ةأي قيم يمعيدوال  وسيطخذ أي أيال  instructions يسمى لتابعتصرحياً اكتب  .5

العدد بعد عكس  ويمعيد هذاعدداً ما من املستخدم  أيخذ  inverseيسمى لتابع اً تعريفاكتب  .6
 4321يرجع التابع العدد  1234عدد ، فمثاًل إذا أدخل املستخدم الخاانته

 .لرايضية األربع ابستخدام التوابعبرانجماً يقوم ابلعمليات ااكتب  .7

 .اً خاصاً لذلكععظم لعددين ابستخدام اتببرانجماً يقوم حبساب القاسم املشرتك األاكتب  .8

ان العدد ك  ذاإ true كوسيطني مث يعيد نيحين صحيعددأيخذ  multiple يسمى اتبعاً اكتب  .9
 . falseعيد يم ن مضاعفات العدد األول وإال ين مالثا

 :التوابع الثالث التاليةبرانجماً فيه اكتب  .10

  ًحيسب مساحة دائرة بعد إدخال نصف قطرها اتبعاr  2    :ابستخدام العالقةπ.r=s 

  ًحيسب مساحة مستطيل بعد إدخال طويل ضلعيه اتبعاa,b ةابستخدام العالق:  s=a*b 

  حيسب مساحة مثلث بعد إدخال طول قاعدته اتبعًاb  و ارتفاعهh العالقة: ابستخدام     
s=½*h*b 

 .قوم املستخدم إبدخالهيللخيار الذي م استدعاء التابع املقابل يتحيث يعرض الربانمج ثالث خيارات و     
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 الفصل السابع: العودية
 

 

 العوديةتعريف  
ندما يقوم التابع ابستدعاء آخر ضمن الربانمج، حتدث العودية عميكن ألي اتبع أن يقوم ابستدعاء أي اتبع 

ة غري منتهية البد عملياً نفسه، عندها نسمي هذا التابع اتبعًا عودايً. حىت ال نقع يف استدعاءات عودي
 .من وجود شرط معني يسمى شرط التوقف ال يقوم التابع عند حتققه ابستدعاء نفسه

اء خمتلفة عن قيم الوسطاء دية، يقوم التابع ابستدعاء نفسه على قيم وسطعادة وحىت نستفيد من مبدأ العو 
سائل املعقدة اليت ميكن ردها اليت يقوم حاليًا ابلتنفيذ عليها. لذلك يتم استخدام مبدأ العودية يف حل امل

بسط من نفس نوع مثاًل على حل مسألة أ 1إىل مسائل أبسط من نفس النوع، حيث يعتمد حل املسألة
نسميها  2وع املسألةعلى حل مسألة أبسط من نفس ن 2، ويعتمد حل املسألة2نسميها املسألة 1سألةامل

ثل هذه املسألة  وهكذا حىت نصل إىل مسألة بسيطة جداً يكون حلها معروف واثبت عندها 3املسألة متم
عترب مسألة لها. تم حلشرط توقف العودية ألن جواهبا معروف وابلتايل ال حاجة لتنفيذ استدعاء عودي 

ها مسائل قابلة مجيع أبراج هانوي حل مسألة وأحساب جمموع السالسل الرايضية حساب العاملي أو 
 .للحل بشكل عودي

 العالقة التالية:ميكننا استخدام  nعدد ما ل!n عاملي المثالً حلساب 

𝒏! = {
𝟏                        𝒏 = 𝟎

𝒏(𝒏 − 𝟏)!              𝒏 > 𝟏
 

ألة أبسط واليت يتطلب حلها حل مس !(n-1)حنتاج حلل مسألة أبسط هي حساب  !nهنا حلساب 
ا معروف واليت جواهب !0أبسط مسألة وهي حساب وهكذا حىت الوصول إىل  !(n-2)وهي حساب 

 .1مسبقاً وهو 

 عودي حلل هذه املشكلة كما يلي: اتبع كتابةميكن  
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int fact(int n) 
{ 
 if (n == 0) 
  return 1; 
 else 
  return (n * fact(n - 1)); // n.(n-1)! 
} 

سه من خالل يستدعي نفتساوي الصفر، بينما  nنفسه عندما تكون قيمة  factال يستدعي التابع 
سألة مازالت غري أن املأي  الصفرأكرب من  nيف حال كانت قيمة  ;return (n * fact(n-1)) التعليمة

( nبه ابلعدد ( مث التعديل عليه )ضر !(n-1)بسيطة وحيتاج حلها إىل حل مسألة أبسط )هي حساب 
 .للوصول إىل احلل الصحيح للمسألة

 يلي: كما  (تكراريميكن كتابة التابع السابق بشكل غري عودي )

int fact(int a) 
{ 
 long f = 1; 
 for (int i = 1; i <= a; i++) 
  f *= i;       //  or f=f*i; 
 return f; 
} 

بع العودية ميكن حتويله بسهولة عملياً ميكن حتويل مجيع التوابع العودية إىل توابع تكرارية ولكن بعض التوا
 لتحويل.ذا اهبلقيام خطوات معقدة إىل حد ما ل، بينما يتطلب بعضها اآلخر تكراريةإىل توابع 

 أمثلة 
 :، أيnإىل  1من عية لة املكونة من األعداد الطبيالتايل يقوم حبساب جمموع السلس التابع: 1مثال 

1+2+3+4+5+…..+n 

int sum(int n) 
{ 
 if (n > 1) 
  return n + sum(n - 1); 
 else 
  return 1; 
} 
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 توضيحميكننا ، x=sum(3)، من خالل التعليمة n=3عند العودي نريد إجياد قيمة التابع ا نأنلو فرضنا 
 العودية ابلشكل التايل: تنفيذ هذه

 
 sum(2)جيب حساب  sum(3)، وحلساب sum(3)البد من حساب  xنالحظ أنه حلساب قيمة 

ال يتطلب أي استدعاء عودي ألن  sum(1)، إن حساب sum(1)والذي يتطلب حسابه حساب 
 2الذي يقوم جبمع القيمة  sum(2)، لذلك يتم إعادهتا مباشرة إىل التابع 1قيمته بسيطة ومعروفة وهي 

اليت  6معها ويعيد القيمة  3الذي يقوم جبمع القيمة  sum(3)إىل التابع  3معها ليعيد هو بدوره القيمة 
 .xيتم ختزينها يف املتحول 

من مجع الرقمني السابقني فيها وينتج كل رقم  1و 0هي سلسلة تبدأ ابلرقمني  سلسلة فيبوانتشي: 2مثال 
 :أرقام من سلسلة فيبوانتشي 10فيما يلي أول . له يف السلسلة

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …… 

 :يتم متثيل هذه السلسلة رايضياً ابستخدام التابع التايل

 

𝒇𝒊𝒃(𝒏) = {
𝟎                                                       𝒏 = 𝟎
𝟏                                                       𝒏 = 𝟏

𝒇𝒊𝒃(𝒏 − 𝟏) + 𝒇𝒊𝒃(𝒏 − 𝟐)             𝒏 > 𝟏
 

sum(3) 

3 + sum(2) 

2 + sum(1) 

1 

6 

1 

3 

x 
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 :كما يلي  اتبع عودي إلجياد أي رقم يف سلسلة فيبوانتشيميكننا كتابة 

int fib(int n) 
{ 
 if (n == 0 || n == 1) 
  return n; 
 else 
  return fib(n - 1) + fib(n - 2); 
} 

 

ثالثة تعتمد املسألة على وجود ، تعترب من املسائل الشهرية يف الربجمة العودية مسألة أبراج هانوي: 3مثال 
(. بينما األعلى يف)ألصغر إىل ا (يف األسفل)من األكرب  قرصاً مرتباً  nحيتوي العمود األول على  أعمدة،

 n=3عمدة البدائية من أجل على أي قرص. يبني الشكل التايل حالة األ ثلمودان الثاين والثاال حيتوي الع

 
القواعد جيب على الالعب نقل مجيع األقراص من العمود األول إىل العمود الثالث ولكن جيب أن يراعي 

 التالية:

 يف كل مرة.فقط جيب نقل قرص واحد  .1

 استخدام أحد األعمدة كوسيط مؤقت. ميكن .2

 جيوز وضع قرص كبري فوق قرص أصغر منه أبداً. ال .3

يبني الشكل التايل حالة األعمدة النهائية اليت جيب على الالعب الوصول إليها مع احملافظة على القواعد 
 السابقة:

 العمود الثالث العمود الثاين العمود األول
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 التالية: الوسطاءذلك بواسطة اتبع عودي أيخذ حل مسألة أبراج هانوي بطريقة عودية و ميكن 

 n .عدد األقراص 

 from قرص.العمود املوجود عليه األ 

 to  قرص إليه.العمود الذي سننقل األ 

 temp .العمود الوسيط املؤقت 

ابستخدام  toإىل العمود  fromمن العمود  يطبع اخلطوات الالزمة لنقل األقراص جيب على التابع أن
نريد ( n=3)لو كان لدينا ثالثة أقراص  اعتماداً على القواعد السابقة. فمثالً  كوسيط وذلك  tempالعمود 

كن أن يطبع ابستخدام العمود الثاين كوسيط مؤقت فإن التابع مينقلها من العمود األول إىل العمود الثالث 
 اخلطوات التالية كحل هلذه املسألة:

Move Disk from 1 to 3 

Move Disk from 1 to 2 

Move Disk from 3 to 2 

Move Disk from 1 to 3 

Move Disk from 2 to 1 

Move Disk from 2 to 3 

Move Disk from 1 to 3 

  

 العمود الثالث ثاينالعمود ال العمود األول
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 :ميكن كتابة هذا التابع بشكل عودي كما يلي
int han(int n, int from, int to, int temp) 
{ 
 if (n == 1) 
  cout << "Move Disk from " << from << " to " << to << 
"\n"; 
 else 
 { 
  han(n - 1, from, temp, to); 
  cout << "Move Disk from " << from << " to " << to << 
"\n"; 
  han(n - 1, temp, to, from); 
 } 
 return 0; 
} 

 بشكل تصاعدي nإىل  1طباعة األعداد من :  4مثال 

 :ميكن كتابة اتبع عودي للقيام بذلك كما يلي
 
void CountUp(int n) 
{ 
 if (n>1) CountUp(n - 1); 
 cout << n << endl; 
} 
 

 بشكل تنازيل nإىل  1طباعة األعداد من :  5مثال 

 ميكن كتابة اتبع عودي للقيام بذلك كما يلي:
 
void CountDown(int n) 
{ 
 cout << n << endl; 
 if (n>1) CountDown(n - 1); 
} 
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 بشكل عودي GCDحساب القاسم املشرتك األكرب : 6مثال 

 :ليكما ي  لعددين صحيحني GCDاألكرب اتبع عودي حلساب القاسم املشرتك  ميكن كتابة
int GCD1(int a, int b) 
{ 
 if (a == b) 
  return a; 
 else if (a>b) 
  return GCD1(a - b, b); 
 else 
  return GCD1(a, b - a); 
} 

 بطريقة اثنية كما يلي: GCDاألكرب كما ميكن حساب القاسم املشرتك 

int GCD2(int bigger, int smaller) 
{ 
 int remainder = bigger % smaller; 
 if (remainder == 0) 
  return smaller; 
 else 
  return GCD2(smaller, remainder); 
} 

 :غري حملولة متارين
 لسلسلة التالية:احلساب  اً عودايً كتب اتبعا  .1

∑ 𝑖2 = 12 + 22 + 32 + ⋯ + 𝑛2

𝑛

𝑖=1

 

 اكتب اتبعاً عودايً يقوم بطباعة مجيع قواسم عدد ما .2

)أي  [x,1]اجملال  ويقوم بطباعة مجيع األعداد الواقعة ضمن xاكتب اتبعًا عوداًي أيخذ عدد  .3
 (xمجيع األعداد الصحيحة املوجبة متاماً واألصغر أو تساوي 
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 صيةالسالسل الن  الفصل الثامن: 
 

 صيةالسالسل الن  تعريف  
خمزنة يف مصفوفة من  عناصر يل جمموعة حمارف، يتم التعامل مع هذه احملارف على شكلهي عبارة عن تتا

ة. فيما يلي مثال عن طريقة صيالسلسلة النّ اً من حمارف رفحمكل عنصر يف هذه املصفوفة ، ميّثل  charالنوع 
 :15التصريح عن سلسلة نصية خمزنة ضمن مصفوفة طوهلا 

char str[15]; 

 رفحم 15فة من ميكن أن ختزن سلسلة مؤل ، أي أهنا15وطوهلا  ارفاحملمصفوفة اسم هي  str حيث:
 كما يلي:خانة   15على األكثر وذلك ألهنا مكونة من 

str 

               

فوفة، ملعرفة الطول يف هذه املص strميكن ختزين أي سلسلة من احملارف طوهلا أقل من طول املصفوفة 
لسلسلة يدّل على انتهاء ، يتم ختزين حمرف إضايف يف هناية اstrالفعلي للسلسلة املخزنة يف املصفوفة 

 .'0\'أو  0السلسلة ويمكتب على النحو 

، معينة يف الربانمج يف حلظة strأحرف يف السلسلة  6املؤلفة من  "Hello"ميكن أن يتم ختزين الكلمة 
يف  حرف 12ن ماملؤلفة   "Hello World"ختزين الكلمة وميكن بعدها يف حلظة أخرى من الربانمج 

ناصر الواقعة يف لعن ايبني الشكل التايل طريقة ختزين كل من هاتني الكلمتني، الحظ أب. strالسلسلة 
 .معرّفةتكون قيمها غري  strاملنطقة الرمادية يف املصفوفة 

str 

         \0 o l l e H 
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   \0 d l r o W  o l l e H 

 صيةكتابة السالسل الن  قراءة و  
يث قواعد القراءة حعامل معاملة املصفوفات من فهي تم  ،صية هي مصفوفة حمارفمبا أن السالسل النّ 

 كتب:فيها، فإذا أردان مثالً أن نضع القيم يف السلسلة أثناء التصريح نوالكتابة 

char string1[8] = { 'W', 'e', 'l', 'c', 'o', 'm', 'e', '\0' }; 

 أو
char string1[] = { 'W', 'e', 'l', 'c', 'o', 'm', 'e', '\0' }; 

 الطريقة التالية:استخدام  ناكما ميكن
char string1[] = "Welcome"; 

إنَّ وكذلك فبشكل تلقائي.  nullإنَّ السالسل احملصورة بعالمة اقتباس مزدوجة يضاف إىل هنايتها الثابت 
سل صحيح فقط إىل السال "Welcome"مثل احملصورة بعالمة اقتباس مزدوجة إسناد الثوابت النصية 

ة قيمة إىل ن نسند أيّ ميكن أ إىل أنه ال . يعود السبب يف ذلكأثناء التصريح عن السلسلة )املصفوفة(
ة، لذلك فالطرف األيسر إمنا ميكن إسناد قيمة ألّي عنصر من عناصر هذه املصفوفاملصفوفة حبد ذاهتا و 

 نكتب: ميكن أن لإلسناد ميكن أن يكون فقط عنصر من مصفوفة و ليس مصفوفة كاملة، إذاً 

string1[0] = 'W'; 
string1[1] = 'e'; 
string1[6] = 'e'; 
string1[7] = '\0'; 

و ميكن طباعة السلسلة  cinابستخدام  string2ميكن ختزين السلسلة املدخلة عن طريق لوحة املفاتيح يف املصفوفة 
 يلي: كما  coutابستخدام  string2املخزنة يف املصفوفة 

cin >> string2; 
cout << string2; 
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 صيةسل الن  السالتوابع   
اليت   string.hة يف املكتبة هي معرّفو  صية،ة اليت تتعامل مع السالسل النّ التوابع اجلاهز يوجد العديد من 

صية. نذكر مل مع السالسل النّ ح عنها يف بداية الربانمج عند التعاجيب إضافتها إىل قائمة املكتبات املصرّ 
 يلي: ة أخرى كمايضعه يف سلسلة نصيذي يقوم بنسخ حمتوى سلسلة نصية و ال ()strcpyالتابع  مثالً 

strcpy(string1, string2); 

تايل ميكن إسناد . ابلstring1يضعه يف السلسلة و  string2يقوم هذا التابع بنسخ حمتوايت السلسلة 
"Welcome"  إىلstring1 يلي: ابستخدام هذا التابع كما 

strcpy(string1, "Welcome"); 

من طول  '0\'احلرف  إلعادة طول السلسلة الوسيطة املمررة هلا، و ال حيسب ()strlenيستخدم التابع 
 صية. السلسلة النّ 

cout << strlen("Welcome"); 

 ."Welcome"هي طول السلسلة النصية و  7حيث يطبع على الشاشة القيمة 

 يلي: إبحلاق سلسلة نصية بسلسلة أخرى كما ()strcatيقوم التابع 
cout << strcat("Cplus", "plus"); 

 على الشاشة كخرج للتعليمة السابقة. Cplusplusحيث سيتم طباعة العبارة 

 ة له كوسيط اثينر ة ممرّ رة له كوسيط أول مع سلسلة نصيقارنة سلسلة نصية ممرّ مب ()strcmpيقوم التابع 
سلة األوىل أصغر من الثانية إذا كانت السلسلتني متطابقتني أو قيمة سالبة إذا كانت السل 0يرجع القيمة و 

 يلي: أو قيمة موجبة إذا كانت السلسلة األوىل أكرب من السلسلة الثانية كما
char s1[]= "Hello Man", s2[]= "Hello man", s3[]="Hello Woman"; 

cout << strcmp(s1, s2) << "  " << strcmp(s1, s1) << " " << 

strcmp(s2, s3); 

 يلي: يكون خرج الربانمج كماحيث 
-1   0    1 
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من قبل املستخدم أثناء تنفيذ الربانمج ابالعتماد على تعليمة  نصية سلسلةإبدخال  getlineيقوم التابع 
 وفق الشكل العام التايل: cinاإلدخال 

cin.getline(char buffer[], int length, char delimiter = '\n'); 
عن  delimiterتحول عن الطول األقصى من احملارف املمكن إدخاله، وامل lengthحيث يمعرّب املتحول 

 .رف الذي تتوقف عملية القراءة عند الوصول إليهاحمل

 ستخدم:عند إدخال سلسلة نصية من امل getlineيوضح املثال التايل طريقة استخدام اتبع 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 char mybuffer[100]; 
 cout << "What's your name?\n"; 
 cin.getline(mybuffer, 100); 
 cout << "Hello " << mybuffer << ".\n"; 
 cout << "Which is your favourite book?\n"; 
 cin.getline(mybuffer, 100); 
 cout << "I like " << mybuffer << " too.\n"; 
 return 0; 
} 
 

صية تم ختزين السلسلة النّ ييطلب الربانمج من املستخدم إدخال امسه وعند إدخال االسم من لوحة املفاتيح 
 ختزينه يف املصفوفة متيطبع كلمة ترحيب متبوعة ابالسم الذي ، و mybuffer)االسم( يف مصفوفة احملارف 

mybuffer ارة عن اسم الكتاب املفضل لدى املستخدم بطباعة العب الربانمج يسأل، مثWhich is 

your favourite book? صية سلسلة النّ عند ادخال اسم الكتاب من لوحة املفاتيح يتم ختزين ال، و
 I like  يطبع عبارةأخرياً ، و دخاله مسبقاً فوق االسم الذي مت إ mybuffer)اسم الكتاب( يف املصفوفة 

 دخاله من املستخدم.عة ابسم الكتاب الذي مت إمتبو 
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 :غري حملولة متارين

 طريقة معكوسة.مث يقوم بطباعتها ب يقوم بطباعة سلسلة نصية على الشاشة اً كتب برانجما  .1

 إذا كان حرفاً حرف كبريحيوله إىل بفحص كل حرف يف السلسلة النصية و يقوم  اً برانجماكتب  .2
 صغري إذا كان حرفاً كبرياً. حرف حيوله إىل صغرياً، بينما

 .(منفصلة أحرفستخدام ابحرفاً حرفاً )اءة مجلة مث يطبعها يقوم بقر  اً برانجماكتب  .3

، مث يقوم بفصل طحرف حتتوي على فواصل ونق 500يقوم بقراءة مجلة مكونة من  اً برانجماكتب  .4
 لى الفواصل والنقط.هذه اجلملة إىل جمموعة مجل منفصلة اعتماداً ع
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 السجالتفصل التاسع: ال 

 

 

 

 

 

 

 تعريف السجالت 
أن السجل هو  ت خمتلفة النوع حتت مسمى واحد، أيتستخدم السجالت لتجميع جمموعة من البياان

تتألف ألن املصفوفة  صفوفةخيتلف السجل عن امل ملتغريات من أنواع بياانت خمتلفة.جمموعة من ا عبارة عن
 اصر ذات نوع واحد من البياانت.من عن

 ،C++ (int, float, char, …)البياانت بكلمات مفتاحية يف لغة الـ  أمناطبطريقة مشاهبة للتعبري عن 
وع جديد من البياانت ن، واليت تدلّ على تعريف  struct لكلمة املفتاحيةستخدام االسجل اب تعريفيتم 

مشابه ألي منط  كلبعد تعريف السجل، يصبح إبمكاننا استخدامه بش يتم إنشاؤه بواسطة املستخدم.
متريره إىل التوابع  بياانت موجود أساساً ضمن اللغة، من حيث تعريف متحوالت من منط هذا السجل أو

 أو تعريف مصفوفات منه.
جل على اسم الطالب ، حيتوي هذا الس++Cيف لغة الـ  الطالبما يلي مثال عن تعريف سجل لبياانت يف

 :وعمره
struct person 
{ 
 string name; 
 int age; 
}; 
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ميكننا استخدام نفس طريقة تعريف املتحوالت العادية، أو كتابة  dataلتعريف متحول من منط السجل 
 :اسم املتحول مباشرة قبل الفاصلة املنقوطة املوجودة يف هناية تعريف السجل كما يف املثال التايل

struct person 
{ 
 string name; 
 int age; 
} person1; 
void main() 
{ 
 person person2; 
} 

 ميكن تعريف أكثر من متحول أثناء التصريح عن نوع السجل الواحد كما يلي:
struct person 
{ 
 string name; 
 int age; 
} person1, person2; 

ىل كل منهما يتم الوصول إو  personعناصر أو حقول السجل  ageو  nameنسمي كل من املتغريين 
 كما يلي:(  .ابستخدام النقطة )

void main() 
{ 
 person person1; 
 person1.name = "Ahmed"; 
 person1.age = 19; 
} 

 أمثلة  
 : سجل بياانت الطالب.1مثال

توي سجل حيخالل هذا املثال.  منضمن سجل واحد البياانت خمتلفة من جتميع أنواع لنوّضح إمكانية 
 intعمر الطالب من نوع  و  stringهو عبارة عن سلسلة حمارف من نوع الطالب على اسم الطالب و 

حيث سيتم إدخال بياانهتم ومن  st1,st2,st3. ليكن لدينا ثالثة طالب floatمعدل الطالب من نوع و 
 يلي: معدالهتم كمامث طباعة أمساء الطالب و 



 

 

 
    94 

 

  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct student 
{ 
 string name; 
 int age; 
 float average; 
} st1, st2, st3; 
 
int main() 
{ 
 cin >> st1.name;    cin >> st1.age;   cin >> st1.average; 
 cin >> st2.name;    cin >> st2.age;   cin >> st2.average; 
 cin >> st3.name;    cin >> st3.age;   cin >> st3.average; 
 cout << st1.name << "   " << st1.average << endl; 
 cout << st2.name << "   " << st2.average << endl; 
 cout << st3.name << "   " << st3.average << endl; 
 return 0; 
} 

 

 : سجل بياانت املوظف.2مثال

مر املوظف عو  stringهو عبارة عن سلسلة حمارف من نوع توي سجل املوظف على اسم املوظف و حي
 . floatراتب املوظف من نوع و  intمن نوع  

ة أمسائهم من مث طباعحيث سيتم إدخال بياانهتم و  emp1,emp2,emp3ليكن لدينا ثالثة موظفني 
 رواتبهم كمايلي:و 
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#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct Employee 
{ 
 string name; 
 int age; 
 float salary; 
}; 
 
int main() 
{ 
 Employee emp1, emp2, emp3; 
 cin >> emp1.name;    cin >> emp1.age;   cin >> 
emp1.salary; 
 cin >> emp2.name;    cin >> emp2.age;  cin >> 
emp2.salary; 
 cin >> emp3.name;    cin >> emp3.age;  cin >> 
emp3.salary; 
 cout << emp1.name << "   " << emp1.salary << endl; 
 cout << emp2.name << "   " << emp2.salary << endl; 
 cout << emp3.name << "   " << emp3.salary << endl; 
 return 0; 
} 

 

 املتداخلة السجالت 
 املثال التايل ميكن أن تكون السجالت حقواًل أو عناصرًا موجودًة داخل سجالت أخرى، حيث يبني

الطول و العرض  موذجية مكون منسجالت ضمن بعضها و ذلك بوجود سجل ألبعاد الغرفة النتداخل ال
سب نظام املقاييس ح البوصةم و العرض عبارة عن سجل مكون من متغريين للقياس ابلقدوكل من الطول و 

بوصات  4ام و أقد 9و عرضها  ةبوص 3.5قدم و  12طوهلا  Rابلتايل عند وجود غرفة اإلنكليزي، و 
 تكون املتغريات كما يلي:

R.length.feet=12;  R.length.inches=3.5; 

R.width.feet=9;  R.width.inches=4.0; 
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 يوضح الربانمج التايل تداخل سجل األبعاد ضمن سجل الغرفة كمايلي:
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct Distance 
{ 
 int feet; 
 float inches; 
}; 
struct Room 
{ 
 Distance length; 
 Distance width; 
}; 
int main() 
{ 
 float L, W; 
 Room living; 
 living.length.feet = 12; 
 living.length.inches = 3.5; 
 living.width.feet = 9; 
 living.width.inches = 4.0; 
 L = living.length.feet + living.length.inches / 12; 
 W = living.width.feet + living.width.inches / 12; 
 cout << " Living Room area is " << L*W << "square feet"; 
 return 0; 
} 

يف سجل ن مت تعر القدم املربعة، بعد أ واحدهتاو  Living Roomحيث مت حساب مساحة غرفة املعيشة 
بعاد الذي وع سجل األاليت هي من نطول والعرض و ملتغريات المت إسناد قيم غرفة ابسم غرفة املعيشة و 

 البوصة.حيتوي متغريين القدم و 

 السجالتمصفوفة  
 ميكننا تعريف ابلتايل، و  ++cالسجل هو نوع بياانت جديد مكون من بياانت خمتلفة ضمن لغة الـ 

موجود يف لغة الـ  مصفوفة عناصرها من نوع السجل الذي مت تعريفه، كأي مصفوفة من أي نوع بياانت
c++ يلي: ن مث نعّرف مصفوفة السجل كما. حيث نعّرف السجل أوالً وم 
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struct  name 

{ 

   type element1;   

   type element2; 

   …    

   type elementN;    

} object_name [ELEMENTS]; 

{ 

     string name; 

     int age; 

} student, lecturer, employee; 

 مصفوفة سجالت الكتب. :1مثال
struct book 
{ 
 char title[50]; 
 int year; 
} books[N_BOOKS]; 

 مصفوفة سجالت الطالب. :2مثال

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct student 
{ 
 char name[20]; 
 int age; 
}; 
int main() 
{ 
 student array[10]; 
 for (int i = 0; i<10; i++) 
 { 
  cin >> array[i].name; 
  cin >> array[i].age; 
 } 
 return 0; 
} 
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 للتوابع السجالتمترير  
لسجل إىل التابع كمتغريات عناصر اميكن مترير السجل إىل التابع )الدالة( كمتغري واحد، كما ميكن مترير 

 و مبني يف املثال التايل:متعددة، و يف كلتا احلالتني ميكن أن يتم التمرير ابلقيمة أو ابملرجع كما ه
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct employee 
{ 
 int id_no; 
 double pay_rate; 
 double hour; 
}; 
double netpay(employee  &emp) 
{ 
 return emp.hour*emp.pay_rate; 
} 
void printH(employee emp) 
{ 
 cout << emp.hour; 
} 
int main() 
{ 
 employee emp = { 1003, 150.0, 360.14 }; 
 cout << netpay(emp) << endl; 
 printH(emp); 
 return 0; 
} 

إىل التابع  و ابلقيمة ()netpayابملرجع إىل التابع    employeeمن نوع  empمت مترير السجل 
printH()  حيث يقوم التابع األول ،netpay()  حبساب املبلغ املدفوع للموظفemp   حسب أجرة

ساعات. بينما و يعيد انتج جداء أجرة الساعة و عدد ال hourو عدد الساعات  pay_rateالساعة 
 .empبطباعة عدد ساعات املوظف  ()printHيقوم التابع الثاين 
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 :غري حملولة متارين
 لية:حيتوي على احلقول التا Employeeيقوم بتعريف سجل للموظفني  اً كتب برانجما  .1

  حرف(. 25اسم املوظف )أقل من 

 .)عمر املوظف )جيب أن يكون رقمني 

  حرف(. 50عنوان املوظف )أقل من 

  أرقام(. 10و  8رقم اهلاتف )جيب أن يكون بني 

  حرف(. 20اسم البلد )أقل من 

 موظف 50مث يقوم بقراءة وطباعة معلومات          

 :حيتوي على احلقول التالية Studentيقوم بتعريف سجل للطالب  اً اكتب برانجم .2

 ID .)رقم الطالب )جيب أن يكون مخسة أرقام 

 M1 .)عالمة الطالب يف االمتحان األول )جيب أن يكون رقمني 

 M2 .)عالمة الطالب يف االمتحان الثاين )جيب أن يكون رقمني 

 M3 .)عالمة الطالب يف االمتحان الثالث )جيب أن يكون رقمني 

 Avg  قمني(.معدل عالمات الطالب يف االمتحاانت الثالثة )جيب أن يكون ر 

 مث يقوم ابستدعاء ثالثة توابع للتعامل مع سجل الطالب:         

 Entry()  لسجل املدخل.ايعيد لوحة املفاتيح و ل بياانت الطالب يف السجل من اتبع إلدخا 

 average1(Student &s) اتبع يعيد معدل عالمات الطالب املعطى للتابع 

 average2(Student *s) اتبع يعيد معدل عالمات الطالب املعطى للتابع 
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 املكون من احلقول التالية: Employeesليكن لدينا سجل املوظفني  .3

Employees: 

Ind-Employees: 

Name. 

Gender. 

Rate. 

Home: 

Street. 

City. 

States. 

BirthDate: 

Month. 

Day. 

Year. 

StartDay: 

Month. 

Day. 

Year. 

 يقوم بـ:ابستخدام السجالت املتداخلة  اً كتب برانجما  
 موظف 50إدخال معلومات  .أ

 ظفني الذين يقطنون يف مدينة دمشقطباعة أمساء املو  .ب

 ايليوم من التاريخ احل 15طباعة أمساء املوظفني الذين ابشروا العمل قبل  .ت

 أعمارهم بتاريخ اليوم احلايل و طباعة أمساء املوظفني .ث
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