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كيف أستخدم الكتاب :
 السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته إن الحمد ل نحمده و نستعين به و نعوذ به من شرور

 أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده ال فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، و هذا
 الكتاب قد وضعناه  بين أيديكم و أوقفناه في سبيل ال تعالى لمتنا المسلمة ل نبغk به جزاءj و ل

شكوراj إل رضاj منه جل وعلى ، يتألف الكتاب من جزئين:

النظري:
فيه الساس النظري للبرمجة و بعض التمارين التطبيقية المباشرة .

العملي:
و فيه مجموعة من التمارين الضافية على المواضيع المطروحة في الجزء النظري .

 سؤال في تلك المواضيع 38و يحوي على 

مع تحيات فريق              للترجمة و التأليف .

ملحظة هامة جدا�
المواد التي تكتب و تحض ر من قبل الفريق هي محاولة لصلح الواقع العربي

السلمي من حيث التأليف و النشر على مستوى النترنيت لذلك هذه المواد ليس
للتدريس و لتصلح أن تكون مرجع  لحتمال ورود الخطاء و ذلك مع حرصنا على

لذلك كل مستخدم للمواد المنتجة من قبل الفريق سيتخدمها على... عدم ورودها 
مسؤليته الشخصية 
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مدخل إلى الخوارزميات و برمجة

مقدمة:
 بسم ال الرحمن الرحيم و الصلة و السلم على محمد خاتم النبيين ، هذا الكتاب يشكل أساس

 بسيطاj يمكنك من خلله  الدخول في عالم البرمجة و يوفر لك قاعدة لفهم طريقة عمل البرامج من
خلل بعض المثلة التطبيقية .

الخوارزميات

من أين جاءت هذه التسمية ( الخوارزميات )
  مفهوم رياضي قديم يعود إلى مطلع القرن التاسع الميلدي و يعود الفضل فيalgorithmالخوارزميات 

 إيجاد هذا المفهوم إلى العالم موسى الخوازرمي لكن هذا المصطلح تطوKر مع الزمن ليرتبط مؤخرا
ارتباطاj وثيقاj لبرمجة الحواسيب .

تعريف الخوارزمية :
 هي مجموعة متسلسلة من الخطوات المحددة و المنتهية و اللزمة لنجاز عمل ما أو لحل مسألة ما

و الحصول على نتيجة صحيحة . 
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أنواع الخوارزميات:

 -خوارزميات غير حسابية
و هي الخوارزميات التي ل نستخدم فيها العمليات الحسابية مثال عليها خوارزمية التدقيق الملئي .

-خوارزميات حسابية
/y=3x3مثال :خوارزمية حساب القيمة  3x−4 

 (المدخل ) x/ معرفة قيمة الـ 1
)u=2x3/ حساب قيمة البسط (2
)v=3x−4/ حساب قيمة المقام (3
u/ حساب قيمة قسمة البسط على المقام (4 /v(
/ طباعةالنتيجة (خرج)5

طرق كتابة الخوارزميات:

 يمكن صياغة الخوارزميات بطرائق تتفاوت فيما بينها من حيث دقة التعبير و سهولة الفهم و أهم
الطرائق المستخدمة لكتابة الخوارزميات:

الطريقة اللغوية–
الطريقة الترميزية –
)flow chartالطريقة البيانية(المخططات التدفقية–

الطريقة الترميزية (طريقة شبه البرنامج )
 تععمد على قواعد محددة يمكن أن تكون مستنتجة من المفاهيم الرياضية و تستخدم في هذه

الطريقة الرموز الرياضية بدلj من اللغة المحكية .
مثال على خوارزمية مكتوبة بهذه الطريقة :

خوارزمية حساب مساحة مستطيل 
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W و العرضLبفرض الطول
1. input L٫W
2. s=L*w
3. print s(إظهار الناتج)
4. end 

:و في ما يلي شرح لهذه الشكال 

أنواع المخططات التدفقية :

  - المخطط التدفقي التتابعي  1
 يستخدم هذا المخطط في المسائل المتفرKقة التي يقتضي حلKها تتالياj محدداj للخطوات التي تؤدي

إلى النتيجة دون الحاجة إلى تغيير سياق التنفيذ و دون تكرار أو تجاهل لي خطوة.
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مثال على ذلك :
  المخطط التدفقي اللزم لحساب مساحة مستطيل

  - المخطط التدفقي التفرعي:  2
 يستخدم هذا النوع في المسائل التي تخضع لشروط تحدد التتالي المناسب للخطوات المطلوب

تنفيذها حيث  تحقيق الشرط أو عدم تحققه يؤدي إلى الختيار بين طريقتتين أو عدKة طرق .
مثال :

خوارزمية حساب قيمة الكسر
y=2x3/3x−4 
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المخطط التدفقي الحلقي :
 يستخدم في حل المسائل التي يتضمن حلها تكرار خطوة واحدة أو عدة خطوات مرة واحد أو أكثر

حيث يحدد الشرط الذي يقرر عدد مرات التكرار . 
مثال :

  هو رقم الحالةi و AV و المتوسط A,B,Cبفرض أن المواد هي 

  طلب و نرغب في إدخال درجات الطلب في ثلث مقررات و من ثم حساب و طباعة10لدينا 
معدلت الطلب مع الدرجات لكل طالب .
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 تمارين محلولة على المخططات التدفقية :

التمرين الول :

ضع المخطط التدفقي اللزم لحساب و طباعة قيمة الدالة  

 xd if x0

x−a if x0
s=

i<10
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الحل:
 . jل أن تحاول بنفسك أولKمن المفض

التمرين الثاني :

  هو المجموعsumبفرض أن 

 أوجد المتوسط الحسابي لمئة عدد مدخلة مختلفة
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 : التعليل وهي الصفرsumو نلحظ هنا أننا فرضنا قيمة ابتدائية للـ

مثل فإن هذا سيؤدي إلى خطأ حتماj و السبب في ذلك هو أن الخوارزميةsum=1لوفرضنا أن الـ

sum سوف ندخل العدد و بالتالي ستجري الخوارزمية عملية جمع مع 0 عندما ستبدأ بالحالة 

 عن القيمة الصحيحة. لذلك فرضنا قيمة1 لكان الناتج النهائي سيزداد 1 القديمة وهي لو فرضناها 

 و بعدها ستصبح قيمتها0 فقط للحالة sum هي قيمة الـsum=0 الصفر كقيمة ابتدائية مع العلم أن 

 هيsum)و في الحالة التي تليها تصبح قيمة الـsum=sum+a=0+a=a المدخل (a من قيمة 
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sum=sum+a=a1+a2

التمرين الثالث:

قبل البدء بالحل يجب أن نفكر بالحل الرياضي لها ، سنبدأ في إحدى الحتمالت باعتبار أن العداد

 هي أكبر العداد وإذاc  إذا كان نعم كانت c>b إذا كان ل هل a>b و الن لنفرض هل a، b، c هي 

 هي أكبر عدد و أما إنa إذا كان نعم كانت a>c محققة  هل a>b أكبر العداد وإذا كان b كان ل كان

 أكبر العداد و الن نرسم المخطط بعد دراسة الحالت .c كان ل كانت 

 أعداد مدخلة3ارسم مخططاj تدفقياj لمعرفة أية العداد أكبر من بين 
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التمرين الرابع :
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الحل:

  مشترك و ترغب المؤسسة في جباية قيمة فواتير الكهرباء لدورة ما ،10000لدى مؤسسة كهرباء 
  كيلو فإن سعر الكيلو يكون   (ربع دينار )1000 ) أقل أو تساوي sizeفإذا كانت كمية الكهرباء (ولتكن 

  كيلو فإن سعر الكيلو يكون (نصف2000 و أقل أو تساوي 1000و إذا كانت كمية الستهلك أكثر من 
 دينار) عدا عن ذلك فإن سعر الكيلو يكون(أربع دنانير) و المطلوب ضع المخطط التدفقي الذي يتضمن

ما يلي :
-قراءة كميات الستهلك لكل المشتركين .

) .pay-حساب و طباعة قيمة الفاتورة لكل مشترك (لتكن 
  كيلو في الدورة (و ليكن2000حساب عدد المشتركين الذين يزيد استهلكهم للكهرباء عن –

n.(
  ) الذي سيتم تحصيله من قبل المؤسسة خللamountحساب المبلغ الجمالي (و ليكن –

الدورة النفة الذكر .
 .amount و المبلغ الجمالي nطباعة عدد المشتركين –
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 أول و بما أن هذه المسالة معقدة أو متشابكة إلى حدK ما فمن المفضل في هذه الحالت تفريغ
المعطيات بشكل مختصر لكي يسهل الحل.

أول : الرموز 
 ،pay، الفاتورة sumsize  ولكل المواطنين size ، و حجم الستهلك لكل مواطن nعدد المشتركين 
sumpayالمبلغ الجمالي
ثانياj : التعريفات 

2000 و أقل أو يساوي 1000 و ½ دينار لمن أكبر من 1000اكيلو ¼ دينار لمن أقل أو يساوي
 2000 دنانير لمن أكبر من 4كيلو 1

تمارين غير محلولة

 و إلى هنا ننهي مقدمتنا حول الخوارزميات و لكن يجب أن ننوه أن بحث الخوارزميات بحث واسع جدا
 يشمل جميع جوانب الحياة و فيه تشعبات كثيرة و لكن قد استخدمنا منه هنا ما يفيدنا في التمهيد و

.1الدخول إلى البرمجة بلغة الـ سي بلس بلس 

سي بلس بلس
 من الجيد التحدث عن تاريخ هذه اللغة و كيف نشأت و تطورت حتى وصلت إلى الشكل الحالي و لكن

 هذا الكتب ليس كتاب تخصصي و إنما مدخل إلى هذه اللغة الواسعة جداj لذا دعونا نبدأ بتعلKمها بدأ
من الول .

المصدر الساسي لهذه المقدمة مجموعة من المحاضرات د.أكرم مذكور1

.!nالتمرين الول: ارسم مخططاJ لحساب العاملي لي عدد 

 التمرين الثاني : ضع المخطط التدفقي اللزم لحساب و طباعة جذور المعادلة
ax2bxc 
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تعد لغة الـ سي بلس بلس لغة عالية المستوى و هناك العديد من لغات البرمجة الخرى عالية

 المستوى مثل الجافا و فورتران و تعرف اللغة العالية المستوى بأنها اللغة ذات التعليمات

 القريبة من اللغة المحكية و من هذه التسمية لبد ان يخطر إلى بالك أنه هناك لغة منخفضة

 المستوى و التي تسمى أحياناj لغة اللة، و يجب على أي برنامج مكتوبة بأي لغة عالية المستوى

 أن يترجم إلى اللغة منخفضة المستوى و هذا يعد كسلبية صغيرة للغات عالية المستوى لن هذه

 الترجمة تحتاج لبعض الوقت حتى تتم .

و هناك طريقتين لقراءة البرامج المكتوبة بلغة عالية المستوى :

1.jسطرا jر :و هو برنامج يقرأ و يترجم البرنامج سطراK2- المفس

: compiler- المترجم 2

يقرأ كود البرنامج بشكل كامل و من أشهر المترجمات البرنامج الذي تنتجه الشركة الحتكارية

 مايكروسوفت و المسمى فيجوال استيديو .

2C++ cource,e-book
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مراحل الترجمة . 
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أين نكتب كود البرنامج ؟
  و ننفذ البرنامج، تابع تسلسل الخطواتcompileنكتب الكود على أي مترجم و من ثم نقوم بالمر 

في الصورة التالية للبرنامج آنف الذكر
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البرنامج الول :
اكتب برنامجاj بلغة الـ سي بلس بلس يظهر للمستخدم العبارة التالية

this is my first programme 

 
شرح هذا البرنامج :

 هناك بعض المور التي يأتي شرحها في مراحل متقدمة نوعاj ما مثل السطر الثاني و لكن نكتفي
الن كبداية بمعرفة المور التالية :

-إن الشكل العام للبرنامج في هذه اللغة 1

#include<iostream.h>(ملف التوجيه الخاص بالدخال الخراج )

//generate some simple output
#include<iostream.h>
void main()
{
cout<<"this is my first programme"<<endl ;
}

 الخرج
this is my first programme
Press any key to continue
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void main() (أخرى و لكن نستخدم هذا النوع كبداية Jهناك أنواعا)
{

statments;(التعليمات)
}

):head filesملفات التوجيه(
 ليس هي الوحيدة الملحوظة في البرامج و لكن هناك نوع آخر cppصدرية ذات اللحقة الملفات الم

 و الغرض منها هي تضمين hو هي لديها لحقة  head files التوجيهملفات من الملفات و هي 
3الملفات التي نريد استعمالها .

   -و هي قرار الخراج -أي فائدة لنه لنcoutو لول تضمين مكتبة الدخل و الخرج لما كان لستخدام 
 التي تحوي تعريفاjj  لها iostream.hيتم التعرKف عليها إل من خلل المكتبة 

- إيK ملحظة أو شرح تريد إضافته على كود البرنامج يمكن إضافته بالشكل التالي :2
//adde any comment you want here 

أو
/*adde any comment you want here*/

 تنهي لك السطر و تبدأ بسطر جديد في الظهار و مثال على ذلك البرنامج التاليendl-إن التعليمة 3
اكتب برنامجاj يظهر لك الرسالة التالية في حالتين :

-my name is ahmad .i'm a student 
-my name is ahmad.
I'm a student 

 الحل:

الحالة الثانية :

3Learn c++ E-book

//a programme shows the job of endl 
statment
#include<iostream.h>
void main()
{
cout <<"my name is ahmad .";
cout <<"i'm a student ";
}

الخرج
 

my name is ahmad .i'm a student Press any key 
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  تظهر لك على الشاشة كل ما يوجد بين علمتي التنصيص“ “ . و الجديرcout- إن التعليمة 4
 بالملحظة أن التعليمة تكتب بالشكل التالي و من الخطأ أن تقلب اتجاه السهم و السبب سيمرK معنا

بعد قليل  .

 قواعد بناء البرنامج في سي بلس بلس

-يبدأ البرنامج بالعبارة

 
 تبداj بـ{  وتنتهي بـ} .mainيتكون البرنامج من دالة رئيسية -

 -كل عبارة برمجية يجب أن تنتهي بفاصلة منقوطة مع وجود بعض الستثناءات سوف نتعرKف علها

Cout<<” test here”

#include <iostream.h>

//a programme shows the job of endl 
statment
#include<iostream.h>
void main()
{
cout <<"my name is ahmad ."<<endl;
cout <<"i'm a student ";
}

الخرج
 

my name is ahmad .
i'm a student Press any key 
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. jتباعا

ملحظة :

 ل يشترط أن تكتب البرنامج في هذه اللغة على عدة أسطر بل يمكنك أن تكتب البرنامج كله على

 سطر واحد شرط أن تضع الفواصل و القواس اللزمة و لكن من العادات البرمجية الجيدة أن يكون

 برنامجك واضحاj للقارئ مزود بمجموعة من الملحظات موزعاj على أسطر  .

التمرين الثاني :
 اكتب برنامجاj بلغة السي بلس بلس يطلب من المستخدم أن يدخل اسمه و عمره ثم يظهر له

 اسمه و بجانبه عمره .

الحل:

//declaring variables
#include <iostream.h>
void main ()
{
char name;
int age;
cout <<”enter the first letter of your 
name .please!”<<endl ; 
cin>>name ; 
cout <<”how old are you ?”<<endl ;
cin>>age;
cout <<”the first letter of your name 
”<<name<<”---your age is ”<<age<<endl ;  
}

الخرج
 

my name is ahmad .
i'm a student Press any key 
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الشرح :
 إن المفاهيم الجديدة التي أوردناها في هذا البرنامج هي : الدخال و استخدام التصريح عن

المتغيرات و إخراج قيم المتغيرات .

التصريح عن المتغيرات :
عندما تصرKح عن المتغير بقولك على سبيل المثال

int a ; 
تكون قد حجزت مكان في الذاكرة مخصKص لهذا المتغير

  الحالة العامة تقول أن قيمة المتحول متوافقة مع نوعه مع المكانية في بعض الحيانملحظة :
التحويل من نوع إلى آخر و سيمرK لحقاj مثال على هذا  إن شاء ال تعالى .

أنواع المتغيرات :
  وchar و الحرفية float و الحقيقية intإن المتغيرات التي ستمر معنا في هذا الكتاب هي الصحيحة 

4الباقي يوضحها الجدول التالي :

cplusplus.comC++ Language Tutorialهذا الجدول من كتاب 4
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المتغير البولي:
Boolean variableدللة لصحيح 1 و هي دللة للخطأ و 0تغير قيمتين    يأخذ هذا الم 

مثل في هذا البرنامج البسيط :

 و تستخدم المتغيرات البولية كثيراj في العبارات الشرطية و ليس من المهم الن أن تستوعب البرنامج
 التالي- الذي يتحقق من تساوي عددين مدخلين - لنه يحتوي على بعض التقنيات التي لم نأخذها

بعد و لكن الهم هي الفكرة 

#include<iostream.h>
void main()
{
bool test1,test2;
test1=true;
test2=false;
cout<<”test1= ”<<test1<<” 
test2=”<<test2<<endl;

} 

الخرج
 

test1=1
test2=0

press any key to continue.
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  و عندما0 أو غير محققة 1حيث أننا أسندنا للمتغير البولي عبارة علئقية و لها حالتين محققة 
  و في حال غير ذلك يطبعequal فإنه عند تحققه فإن البرنامج يطب ifاستخدمنا المتغير في الشرط 

not equal

الدخال:
  متغيرa لدخال القيم (حرفية كانت أو عددية ) و هي من الشكل التالي حيث cinنستخدم التعليمة 

مصرKح عنه :

 
   و بالتالي أصبحcoutو هنا يجب الشارة أن اتجاه السهم هذا لو ع¶كس أصبح اتجاه أسهم التعليمة 

خطأ برمجي .

:cout إخراج قيم المتغيرات باستخدام التعليمة 
كما ورد معنا في الكود السابق 

  لظهار العبارات النصية المحصورة بين ”“ أو قيم المتغيرات و التي نضعهاcout استخدامنا التعليمة 
دون إشارتي التنصيص .

cin>>a ; 

#include<iostream.h>
void main()
{
int x,y;
cout<<"enter 2 numbers "<<endl;
cin>>x>>y;
bool isequal=(x==y);
cout<<isequal<<endl;
isequal=equal(x,y);
if(isequal)
cout<<"equal"<<endl;
else
cout<<"not  equal"<<endl;
}

الخرج
enter 2 numbers

6
3
0

not  equal
Press any key to continue

-------------------------------------------
enter 2 numbers

3
3
1

equal
Press any key to continue
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البرنامج الثالث :
 اكتب برنامجاj بلغة السي بلس بلس تظهر فيه الوقت الحالي على حاسوبك الشخصي ممثلj صباحا

 .p أو مساءj بـ aبـ
الحل :

  :  السناد
 عندما نريد أن نسند قيمة ما إلى متغير يجب أن أن نصرKح عن ذلك بصيغة تختلف بين السناد الحرفي

و الرقمي 
السناد الرقمي:

وفق الصيغة 

السناد الحرفي:

البرنامج الرابع :
 اكتب برنامجاj بلغة السي بلس بلس يطلب من المستخدم إدخال عدد الساعات التي نامها البارحة و

يحسب له ما يلي :
كم دقيقة نام .–
ما هي عدد الساعات الزائدة/الناقصة عن الحد اللزم .–

الحل :

الخرج 

now it is 4:51:52.p
Press any key to continue

//using Assignment
#include<iostream.h>
void main()
{
int min,hour,second ; 
char time ;
hour=4;min=51;second=52;time=' p';
cout <<"now it is 
"<<hour<<":"<<min<<":"<<second<<"."<<time 
<<endl;
}
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الشرح :

هذا البرنامج يسمح لك بالتعرKف على العمليات الساسية في هذه اللغة .

جدول يبlن أهم رموز العمليات الحسابية و المنطقيةو المنطقية في اللغة: 

مثالالرمز البرمجيالرمز الرياضيالعملية

a+b++            الجمع

//using operation in c++
#include<iostream.h>
void main()
{
cout <<"how many hours did you sleep 
lastnight? "<<endl;
int hours,min ,m_P;
cin>>hours;
min =hours*60;
m_p=hours-8 ; 
cout <<"you slept last night" 
<<min<<"minute"<<endl;
cout <<"and you are over the normal ratio by 
"<<m_p<<"hours"<<endl ; 
}

الخرج

how many hours did you sleep lastnight?
6

you slept last night360minute
and you are over the normal ratio by 

-2hours
Press any key to continue
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*a*b            الضرب

/a/bالقسمة

a-b--الطرح

 باقي القسمة
الصحيح

moda  b

a==bالمساواة

 عدم
المساواة

≠!=a!=b

 أكبر أو
تساوي

B            A 

ab<>أصغر

ab<<أكبر

 أصغر أو
تساوي

A            b

(x==1)!!نفي

)y!=0)&&(x==1(&&∧و

)y==6)||(x>3(||∨أو

5مثال

5c++ language tutorial

لئقية 
ت ع

مليا
ع

Relational operators 

طقية  
ت من

مليا
ع

logical operation
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البرنامج الخامس :
 افترض أنه طلب منك برمجة برنامج يطلب من الزائر لحد اللعاب في مدينة الملهي إدخال طوله

  سم ل يسمح له و باقي160لتحديد إمكانية دخوله لهذه اللعبة أم ل علماj أنه إذا كان طوله أقل من 
الطوال يسمح لها .

الشرح 

 :if-بنية التحكم 1

 ifالشكل العام لبنية التحكم 

#include<iostream.h>
void main ()
{
cout <<"how tall are you ?"<<endl ;
int tall ; 
cin>>tall ; 
if(tall<=160)
cout <<"sorry you can't enter. you are under 
160 c.m"<<endl ; 
else 
cout<<"welcom !!"<<endl ;
}

الخرج
how tall are you ?

162
welcom !!

Press any key to continue
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أو

   باستخدام المخططات التدفقية  if  عمل 

:if-else- بنية التحكم الثانية 2

 الشكل العام لبنية التحكم هذه

if(condition)
statement

if(condition)
{
block of statements 
}

if (condition )
statement
else
statement

if(condition)
{
block of statements
else 
{
block of statements 
}

شرط 

End if

ifجسم 

غير محقق

محقق
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    باستخدام المخططات التدفقية  eles-if  عمل 

 :if else if-بنية التحكم الثالثة 3

 الشكل العام لهذه البنية

if(condition1)
statement1
if else(condition2)
statement2
else
statement3

شرط 

End if

ifجسم 

غير محقق

محقق

elseجسم 
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  و إن  لم يتحققstatement2 ولو تحقق الشرط الثاني ن¶فKذ statement1فلو تحقق الشرط الول ن¶فذ 
statement3الشرطان يتم تنفيذ 

البرنامج السادس :
اكتب برنامجاj بلغة السي بلس بلس يحدد العدد الكبر بين ثلث أعداد مدخلة :

الحل :
 ربما تذكرون في مقدمة الكتاب استخدما المخططات التدفقية لحل مثل هذه الحالت و الن دعونا
 نشاهد الجزء من المخطط التدفقي الذي وضعناه لحل نفس المسألة لتجدوا السهولة في كتابة

الكود المصدري لهذا البرنامج بالنظر إلى الشكل .

if(condition1)
{
block of statements1
}
else if(condition2)
{
block of statements2
}
else
{
block of statements3
}
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البرنامج السابع :
 اكتب كود في لغة السي بلس بلس يعمل كآلة حاسبة تقوم بالعمليات الحسابية الساسية (الجمع،

الطرح ،الضرب، القسمة )
الحل:

ن 
 م

ج
ام

بر
ال

 1
ى 

إل
 1

1
ل 

ح
لل

ة 
بل

قا
ي 

مل
لع

ء ا
جز

 ال
ن

 م
ن

ل
ى ا

حت

الخرج
enter the first number
2
enter the second number
5
enter the third number
9
the biggest number is9
Press any key to continue

//using if else if  control structure
#include<iostream.h>
void main()
{
int a,b,c;
cout <<"enter the first number"<<endl ; 
cin>>a;
cout <<"enter the second number"<<endl;  
cin>>b;
cout <<"enter the third number "<<endl;  
cin>>c;
if(a>b)
{//start of first if
if (a>c)
cout <<"the biggest number is"<<a<<endl;
else
cout <<"the biggest number is"<<c<<endl;
}//end of first if
else if(c>b)
{//start of else if
if (c>b)
cout <<"the biggest number is"<<c<<endl;
else
cout <<"the biggest number is"<<b<<endl;
}//end of else if
}//end of the programme 
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  ربما سيجيبك الشكل التالي و الذي يمثKل الخرجbreak التعليمة caseونلحظ أننا وضعنا بعد كل 
 في الحالة الولى breakالتفيذي عندما حذفنا 

  فقامbreak ولكن لم يجد التعليمة r=a+b=9+5وهذا يدلنا أن البرنامج قام أول بالعملية التالية
  تفيد في الخروج من بنية التجكمbreakو هذا يدلنا أن التعليمة  r=a*b=5*9بالحالة الثانية و هي:

switch.

:switch-بنية التحكم 4
الشكل العام

switch(expretion)
{
case value 1 : statement1;
break ;

;case value 2 : statemen2
  ;break 

;case value n : statementn
;break 

}

//basic calculator in c++
#include<iostream.h>
void main()
{
char operation;
cout <<"enter the sympole of the 
operation"<<endl ; 
cin>>operation;
int a,b,r ; 
cout <<"enter the two numbers "<<endl ; 
cin>>a>>b;
switch(operation)
{
case'+':r=a+b;
break;
case'*':r=a*b;
break;
case'/':r=a/b;
break;
case'-':r=a-b;
break;
}
cout<<"result= "<<r<<endl ; 
}

الخرج
enter the sympole of the operation

+
enter the two numbers

3
6

result= 9
Press any key to continue
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    باستخدام المخططات التدفقية  switch      عمل الـ

ملحظة :
  و التي تحوي على الحالة التي يقوم يهاswitch في نهاية البنية defaultيمكن أن نضع التعليمة 

البرنامج في عدم تحقق أي حالة من الخالت السابقة كما يلي :

غير محقق

غير محقق

End switch

Case 1

Case 2

defualt

Case2 body

Case1 body

defualt body

محقق

محقق

  
ج

ام
رن

لب
ا

   
19

ل 
ح

لل
ة 

بل
قا

ي 
مل

لع
ء ا

جز
 ال

ن
 م

ن
ل

ى ا
حت
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البرنامج الثامن :
اكتب برنامجاj يظهر لك العداد من واحد إلى عشرة .

switch(operation)
{
case'+':r=a+b;
break ; 
case'*':r=a*b;
break;
case'/':r=a/b;
break;
case'-':r=a-b;
break;
default : cout <<”this operation is not supported”<<endl ;
}
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الشرح :

بنى التكرار:

for-بنية التكرار 1
الشكل العام :

for(first value;condition ; increas or decreas)
{
statement/s
}

//using looping structure(for)
#include<iostream.h>
void main ()
{
int i;
 for(i=1;i<11;i++)
{
cout<<i<<endl ; 
}
}

الخرج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Press any key to continue
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   باستخدام المخططات التدفقية:  for      عمل

while-بنية التكرار 2
الشكل العام:

do while-بنية التكرار 3

while(condition)
{
statement/s;
increas or decreas
}

do
{
statement/s
increas or decreas
}
while(condition);

شرط التكرار

forجسم 

زيادة عداد الحلقة 

forنهاية 

غير محقق

محقق
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   من خلل المخططات التدفقية  do-while  عمل 

مثال:

//using looping structure(do while)
#include<iostream.h>
void main ()
{
int i=1;
 do
{
cout<<i<<endl ; 
i++;
}
while(i<11);
}

شرط التكرار

-doجسم 
while

-doنهاية 
 while

غير محقق

محقق
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  في المثالين السابقين و لذلك لنه في حال عدم تحديدiملحظه: لقد حددنا قيمة ابتدائية للمتغير 
قيمة للمتغير ابتدائية فإن الحاسوب سوف يأخذ قيمة عشوائية .

مثال : 
  و لحظ أن الحاسوب سوف يبدأ بإظهار أرقامiاحذف من الكود السابق القيمة البتدائية للمتحول 

 لينتهي البرنامج  11سالبة صغيرة جداj و يبدأ بالضافة إليها واحد حتى يصل إلى 
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البرنامج التاسع:

  من ضمنهمb مع عدم إظهار الحرف g إلى الحرف aاكتب برنامجاj يكتب الحرف من 

ملحظة:
if(a=='b')

هذا شرط و ليس إسناد قيمة .

 الخرج

a
c
d
e
f
g

Press any key to continue

//continue statement 
#include<iostream.h>
void main()
{
for(char a='a';a<='g';a++)
{

if(a=='b')
continue;

cout<<a<<endl ; 
}
}
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البرنامج العاشر:
  حيث يتوقف باستخدام5إلى 1اكتب برنامجاj بلغة السي بلس بلس يقوم بطباعية العداد من 

break:

  :  continue   و   break  البنيتان  

  من أجل تغيير مجرى تدفق التحكم ضمن البرنامج . حيثcontinueوbreakت¶ستخدم التعليمتان 
 . الخروجswitch, for , while ,do while عند تنفيذها مع إحدى البنى التالية breakتسبب التعليمة 

:من هذه البنية و يتابع البرنامج بعدها تنفيذ أول تعليمة تلي البنية و يوضح ذلك الشكل التالي

//using break statement 
#include<iostream.h>
void main()
{
int a=1;
for(a=a;a<6;a++)
{
if(a==6)
break;
cout<<a<<endl ; 
}
}

الخرج
1
2
3
4
5

Press any key to continue
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و باستخدام المخططات التدفقية

  لن الـقرارswitch تسبب عند تنفيذها مع إحدى البنى السابقة (ماعداcontinueأما التعليمة  

continue ل يستخدم مع البنية switch(
 تجاوز تنفيذ التعليمات داخل الحلقة و ذلك في حالة محددة و يتابع حلقة التكرار من أجل المرة

التالية ، 
و باستخدام المخططات التدفقية

المصفوفات :

 و هي وسيلة تخزين أساسية حيث تخزن مجموعة من المتحولت من نوع البيانات  واحد ضمن كتلة
واحدة داخل الذاكرة و تفيد استخدام تقنية المصفوفات في عدة أمور:

شرط
داخلي  break

End loop
محقق

غير محقق

شرط
داخلي  continue;

محقق

غير محقق
ن 

 م
ج

ام
بر

ال
 1

2
ى 

إل
 1

8
ل 

ح
لل

ة 
بل

قا
ي 

مل
لع

ء ا
جز

 ال
ن

 م
ن

ل
ى ا

حت
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نفيذ :-اختصار وقت الت1

  وعرفناها دون استخدام مصفوفة فإنهvar1.var2,var3لنفرض أن البرنامج يستخدم ثلث متغيرات 
سيتم حجز مواقع لهم في الذاكرة دون أن تكون متتالية بالضرورة 

 و بالتالي باستخدام المصفوفات يتم اختصار مدة زمنية في التنفيذ و هذا طبعاj ل يلحظ إل في
. jالبرامج الكبيرة جدا

. jملحظة: قد يصدف و يتم حجز أماكن متتالية لمتغيرات تم تعريفها دون مصفوفة و لكن ليس دائما

و هذا شكل توضيحي و الذي ل يمثKل أبداj الذاكرة على حقيقتها و لكن لتقريب الفكرة ل أكثر .

-التعامل مع عدد كبير من المتغيرات :2

  متغير من نوع ما ، فإنه من غير المعقول100لو فرضنا أن برنامجنا المكتوب في هذه اللغة احتاج إلى 
  متغير و كل واحد من هذه المتغيرات باسم مختلف ، لذلك يكفي أن أعرف مصفوفة لها100أن أعرف 

 عنصر .100

 فهم آلية الترتيب التصاعدي أو التنازلي في المصفوفات

نكتب كود الترتيب و من ثم نشرحه إن شاء ال :

int a[4]={1,2,3,4},temp;
for(int i=0;i<3;i++)
{

for(int j=0;j<3-i;j++)
{

if(a[j]<a[j+1])
{

temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;

}
}

}
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انظر في المصفوفة التالية و التي يراد ترتيبها من الصغير إلى الكبير

 و قبل أي شرح لبد لك أن نلحظ أننا نحتاج حلقتي تكرار متداخلتين لننا سنقارن كل عنصر مع باقي
  و أما بالنسبة لحدود هذين المغيرين فسوف أثبت¶ لك بالتجربة لماذاj و iالعناصر و لذلك قد أخذنا 

   وبالتالي بالنسبة لهذا المثال لديناarrsize-1-i إلى 0 من j  و الـarrsize-1 إلى 0 من iأخذنا الـ
الحدود هي

0<i<3       i++

0<j<3-i       j++

                                                j=[0,3-0[      

           

   

j=[0,3-1[

432 1

i=1

132 4

j=0 j=1 1+1 j=3

i=0

432 1

j=0 j=1 j=2 2+1
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   j=[0,3-2[          

 و بالتالي أنتهت الحلقة و النتيجة النهائية هي:

   :  pointers      المؤشرات
 ؟ 1 و لماذا لم نأخذه arr]0 أي [0ت¶رى هل تسائلت لماذا نأخذ أول عنصر من المصفوفة بدليل 

 الجواب بالحقيقة مرتبط بالمؤشرات وشرح المؤشرات ليس الصعوبة بقدر ماهو القدرة على توصيل
فكرته وبالتالي لنبدأ على بركة ال :

المؤشر :
هو متغير ي¶خزÄن فيه عنوان جزء الذاكرة الذي يحتله المتغير في الذاكرة.

إذا فإن هذا المؤشر يحمل عنوان المتغير .

هل للمؤشر نوع بيانات ؟
 ل يمكن القول أن للمؤشر نوع بيانات كباقي المتغيرات التي يتم تخزين قيمة فيها و لكن هو يشير

إلى متغير محرفي أو صحيح أو حقيقي .

التصريح عن المؤشر :

i=2

312 4

j=0 0+1 j=2 j=3

321 4

pointee_datatype *pointername ;

;اسم المتغير*وع المتغير الذي يشير إليه ن
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تمهيد المؤشر:
 يجب أن نقوم بتمهيد المؤشر بعد أو أثناء التصريح عن المؤشر و يجب أن يكون التمهيد بقيمة 

صحيحة و ليست عشوائية مثل المتغيرات العادية و يستخدم عامل الموضع في التمهيد . 

مجالت استخدام المؤشرات :
- التعامل مع قيمة المتغير مباشرة :1

و ذلك باستخدام عامل المواربة * ملحوقاj باسم المؤشر فلو نفذنا الكود التالي كان الناتج :

الخرج:
5

:dynamic allocate-التخصيص الديناميكي للذاكرة2
 استخدام عمل البرنامج وهذا يمكن اسقاطه على أثناء و يعني تخصيص مساحة من الذاكرة 

 المصفوفات ، حيث أنه دائماj ما اضطررنا إلى تعيين حجم المصفوفة قبل تنفيذ البرنامج و لكنه الن و
  وnewباستخدام المؤشرات فإننا تستطيع القيام بذلك أثناء عمل البرنامج و ذلك باستخدام العامل 

delete: 

  :  new  التركيب النحوي للعامل 

int a=5;
int *p=&a;
cout<<*p<<endl;
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   :  delete      التركيب النحوي للعام
 

  و إعادته إلى نظامnew من أجل تحرير الجزء الذي تم تخصيصه عبر العامل deleteو يستخدم العامل 
التشغيل .

مثال :

   ?  new  كيف أتعامل مع ما تم تخصيصه باستخدام العامل 
 نقوم بتحريك المؤشر باستخدام الزيادة بواحد مثلj للعنصر الول و اثنين للثاني و هكذا و هذا مثال

:على ذلك 

pointee_datatype *pointername ;

pointername=new datatype[size];

Delete pointername;

#include<iostream.h>
void main()
{

int nwsize;
cout<<"enter the size : \n";
cin>>nwsize;
int *ptr;
ptr=new int[nwsize];
*ptr=5;
cout<<"test(1)befor delete:"<<*ptr<<endl;
delete ptr;
cout<<"test(2)after delete:"<<*ptr<<endl;

}

الخرج
enter the size :

25
test(1)befor delete:5

test(2)after delete:-572662307
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 (&)عامل الموضع

 تغيرات التي نتعامل معها في لغة السي بلس بلس هي عبارة عن مواضعكما قلنا سابقاj إن الم
 محجوزة في الذاكرة لذلك ل بد أن يكون لكل موضع رقم تعريفي له من قبل نظام التشغيل و هذا تابع

 لنظام معقد و هو نظام إدارة الذاكرة لذلك دعونا نجربن أن نعرف عن متغير و نكشف عنوانه في
الذاكرة كما يلي :

 

#include<iostream.h>
void main()
{

int nwsize;
cout<<"enter the size : \n";
cin>>nwsize;
int *ptr;
ptr=new int[nwsize];
for(int i=0;i<nwsize;i++)
{

*(ptr+i)=2*i;
}

for(int j=0;j<nwsize;j++)
{

cout<<*(ptr+j)<<endl;
}
}

الخرج
enter the size :

5
0
2
4
6
8

Press any key to continue_

//adress operator
#include<iostream.h>
void main()
{

int var=5;
cout<<"the memory adress of this 

variable is :"<<&var<<endl;
}

الخرج
 

the memory adress of this variable is :
0x0012FF7C

Press any key to continue

ملحظة قيمة الدريس هذه قد تختلف من حاسوب لخر 
حسب نظام التشغيل أو تبعا لمور عدة غير ذلك .
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صفوفات من الصفر :   الم  index  لماذا يبدأ 

 تقول : ذهبيةهناك قاعدة
اسم المصفوفة = عنوانها

أي أن :
arr=&arr

الشرح:
 1024 من عنواين الذاكرة و يبدأ عند 2048 و 1024لنفترض أنه لدينا برنامج يحجز مساحة بين 

 أي كل عنصر سيحجز له بايتين فلو قلنا في البرنامج intبمصفوفة من نوع 

cout<<arr[0];

فإن الكومبايلر سيفهم لوحده أنها مؤشر لـ

*(1024+0)

فلو أردت أن تصل للعنصر الخامس يمكنك أن تكتب 

*(1024+5)

وهكذا 
 صفر لكان أول عنصر أÇهمل indexفلو لم يتم البدء من الـ

و بالتالي نحن عندما نكتب

arr[0] 

نحن نصرKح عن مؤشر بالمعنى العام.

و هذا كود يوضح المترادفات حول هذا المجال :
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   ):  functions  التوابع (
 لحظ  المبرمجون و مع تطور و تعقيد البرامج أن أسلوب سرد السطور البرمجية سوف يوصلنا إلى

 درجة من التعقيد كبيرة لذلك اقترحوا أسلوب البرمجة البنائية و الذي يعد استخدام التوابع وجها من
 وجوهها فبدلj من أن أكرر القرارات البرمجية التي أحتاج إليها في البرنامج – لنفرض ألف مرة – لماذا ل
 أضع هذه السطور ضمن بنية ما و أستدعي هذه البنية عند حاجتي لمجموعة القرارات هذه بدلj من

 تكرارها و بالتالي سنكون استفدنا بأكثر من وجه : توفير الوقت ، تصغير عدد السطور البرمجية و
 بالتالي أصبح من السهل التعامل معها ، تسهيل موضوع صيانة البرنامج و الذي نقصد به من هذه

النقطة هو:
 تخيل أنك  مثلj أخطأت في كتابة هذه السطر البرمجية المتكررة في البرنامج  و أردت تصليح هذا

 الخطأ فإنك و بدون البرمجة البنيوية سوف تضطر إلى تصليحه ألف مرة و لكن و باستخدام البنية هذه
فإنه تصلحه مرة واحدة فقط . 

التركيب النحوي :
يقسم التركيب النحوي للتوابع إلى احتمالين:

 و المقصود هنا أنك تصرح عن التابع قبل أن تعرفه و لفهم ذلك تابع الصورةتصريح و تعريف: •

#include<iostream.h>
void main()
{
int arr[5]={1,2,3,4,5};
 int *ptr=arr;
for(int i=0;i<5;i++)
{
 cout<<arr[i]<<"\t";
}
 cout<<"\n\n\n";
cout<<"now !!! reading array element using pointers"<<endl;
for(int j=0;j<5;j++)
{
cout<<*(arr+j)<<"\t";
 }
 cout<<endl;
////ptr=arr=&arr
 for(int k=0;k<5;k++)
 {
 cout<<*(ptr+k)<<"\t";
}
cout<<endl;
 cout<<*arr<<endl;//=arr[0]
cout<<arr<<endl;//=&arr[0]
 cout<<&arr<<endl;//arr=&arr
}
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.أدناه 

تعريف مباشرة •
 كما يلي :main أي نقوم مباشرة بتعريف التابع قبل الدالة 

التركيب النحوي لتابع //
Return datatype funct ion name( الوسيطات) ;

Void main()
{
.
.
 funct ion name( الوسيطات) ;
.
.
}

Return datatype Funct ion name(الوسيطات)
{
جسم الدالة 
return;
}

استدعاء التابع 

التصريح 

تعريف 

التركيب النحوي لتابع //
Return datatype Funct ion name(الوسيطات)
{
جسم الدالة 
return;
}

Void main()
{
.
.
 funct ion name( الوسيطات) ;
.
.
}

استدعاء التابع 

تعريف 
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   :  return       و الـ  return datatype      الوسيطات و ال
لفهم المعنى  تابع المثال التالي :

 تخيل أن مجموعة القرارات البرمجية المتكررة في البرنامج هي عبارة عن حساب مجموع عددين و
 بالتالي كيف يمكن للتابع أن يأخذ هذين الرقمين و يجمعهما و يعيد قيمة الناتج، لذلك لبد له من

 وسطاء عملية الجمع و ل بد له من إعادة قيمة الناتج إلى البرنامج في مكان الستدعاء و لهذا
استخدمنا:

  (لعادة القيمةreturn ، عبارة الـreturn datatype الوسطات(وسيطات عملية الجمع في مثالنا )،الـ
و العودة إلى تطبيق السطر البرمجية بعد عبارة الستدعاء )

مثال:
 اكتب برنامج يطبع حرف عدد ما من المرات باستخدام التوابع.

#include<iostream.h>
void type(char a,int n)//تعريف التابع
{

for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a<<"\n";

}
void main()
{

char a;int b;
cout<<"enter(char,number)"<<endl;
cin>>a>>b;
type(a,b);//  استدعاء التابع مع تمرير الوسيطات 

}

الخرج
enter(char,number)

-
3
-
-
-

Press any key to continue
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 و تابع للطباعة ASCIIاكتب برنامج يطبع لك أحرف البجدية النكليزية باستخدام جدول الـ  

تمرين :
احسب المقدار التالي باستخدام التوابع :

w=
y−z : y.z0
45 : y.z=0
z− y : y.z0

#include<iostream.h>
int calc(int y,int z)
{
if(y*z>0)
return z-y;
else if(y*z<0)
return y-z;
else if(y*z==0)
return 45;
}
void main()
{

int y,z;
cout<<"enter (y,z)\n"<<endl;
cin>>y>>z;

cout<<calc(y,z)<<endl;
}

الخرج

enter (y,z)

3
6
3

Press any key to continue

#include<iostream.h>
char typechar(char a)
{

return a;
}
void main()
{

char a,b;
cout<<"enter first char and final 

char\n";
cin>>a>>b;
for(char i=a;i<=b;i++)

cout<<typechar(i);
}

الخرج
enter first char and final char

c
g

cdefgPress any key to continue
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  وابع العودية:  أنواع الت

تابع عودي مباشر:•

هو الذي يستدعي نفسه أكثر من مرة. 

غير مباشر :•
هو التابع الذي ستدعي غيره.

6خاص بك:  header fileاكتب 

addليكن لدينا البرنامج التالي الذي يجمع أي عددين باستخدام التابع 

علينا أن ننشئ الملفات التالية: addتابع ولصناعة مكتبة تحوي على تعريف بال 

لكتروني  الlearncppمن كتاب 6

ن 
 م

ج
ام

بر
ال

19
ى 

إل
 3

4
ل 

ح
لل

ة 
بل

قا
ي 

مل
لع

ء ا
جز

 ال
ن

 م
ن

ل
ى ا

حت

#include<iostream.h>
int add(int,int);
void main()
{
int a,b;
cout<<"enter 2 numbers ?please!\n";
cin>>a>>b;
cout<<"result:"<<add(a,b)<<endl;
}
int add(int a,int b)
{
return a+b;
}
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1 -add.cpp

 

2-main.cpp
و فيه البرنامج دون استخدام تعريف للتابع .

 main.cpp عن ترجمة add لكي يعلم ما الكومبايلر ما هو عمل addصريح عن و إننا نستخدم الت

 

3-add.h

شكل التالي:و يتم كتابتها بال

ترجم بعد هذه النشاءاتو الن نكتب البرنامج في الم

Int add(int a,int b)
{
return a+b;
}

#include<iostream.h>
int add(int,int);
void main()
{
int a,b;
cout<<"enter 2 numbers ?please!\n";
cin>>a>>b;
cout<<"result:"<<add(a,b)<<endl;
}

#ifndef ADD_H
#define ADD_H
int add(int x,int y);
#endif

#include<iostream.h>
#include"add.h"
int add(int,int);
void main()
{
int a,b;
cout<<"enter 2 numbers ?please!\n";
cin>>a>>b;
cout<<"result:"<<add(a,b)<<endl;
}

 الخرج
enter 2 numbers ?please!

2
3

result:5
press any key to continue.
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الي :و مسار العمل لخراج البرنامج يكون في الشكل الت

 .iostream.h و <> للـadd أنت الن مستغرب لماذا وضعنا ” “ للـ

 جابة هي أن القواس الزاوية توضع لتضمين مكتبة مع الكومبايلر أساساj أم استخدام إشارةال
  الدليل الذيdirectoryالقتباس هي لتضمين مكتبة مزوKدة مما يدفع للبحث عن هذه المكتبة في الـ

يوجد فيه برنامجنا أول

  .  أو بدونها :  h   مع 
  يختلف عنiostream.h. ، والجواب لن h لحقةiostreamطروحة لماذا ليس لـإن من السئلة الم

iostream. ولشرح هذا ، فإنه يتطلب عودة في تاريخ اللغة 

 . و كانتh تنتهي بـstandard runtime libraryلفات في الـ كانت جميع المcعندما أنشئت الـ++
ANSI7 و لكن عندما  خضعت اللغة لمعايير iostream.h موضوعة في cin و coutالنسخة الصلية من 

  سيؤدي إلىstd namespace إلى runtimeواجهوا مشكلة و هي أن نقل كل التوابع من مكتبة الـ
عدم عمل البرامج القديمة 

 .h و بدون لحقة standarكتبة عبر الـ. ، لذلك إما أن تستخدم المhفلذلك قاموا بوضع مكتبات بلواحق
.h و لكن مع standarأو تستخدم المكتبة و ليس عبر الـ

7     American National Standards Institute (ANSI)  
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  structs  البنى 
 تستخدم البنى لتخزين أكثر من متغير ضمن كينونة واحدة هي البنية فمثلj إننا نحتاج للتعريف

 بشخص ما على المعلومات التالية :السم ، العمر ، الجنس و هذا كله يندرج تحت البطاقة التعريفية
للشخص و هذا يترجم برمجياj باشكل التالي:

  للوصول إلى أي متغير في هذه البنى نستخدم الشكل التالي و ذلك بعد أن نعرف عضو من البينية  

إنشاء العضو:

ألوصول إلى أي متغير من البنية في العضو :

و الكود الكلي يصبح :

Struct ID
{
int age ;
char name[256];
char sex;
};

ahmad.age=30;
ahmad.name[256];
ahmad.sex;

ID ahmad;

#include<iostream.h>
void main()
{
struct ID
{
int age ;
char name[256];
char sex;
}; 
ID ahmad;
ahmad.age=30;
cout<<"enter your name"<<endl;
cin>>ahmad.name;
ahmad.sex='m';
cout<<"name:"<<ahmad.name<<"\nage:"<<ahmad.age<<"
\nsex:"<<ahmad.sex<<endl;
}

الخرج

enter your name
ahmad

name:ahmad
age:30
sex:m

Press any key to continue
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  :  class  الصفوف 
قبل البدء في شرح هذا المفهوم فإنه علينا أن نتعرف على شيء من تاريخ تطور البرمجة ، لقد بدأت

حيث تعتمد على شرد السطور دون العتماد على أيبالبرمجة الجرائية  البرمجة بما يسمى 

 تقنية بنيوية مثل التوابع مثلj و لكن هذا المسار قد أوصل البرمجة إلى درجة كبيرة من التعقيد و

البرمجة الطوÏل مما دفع بالمشتغلين في هذا المجال بالتفكير في حل جديد فتوصلو إلى فكرة 

و من سماتها أنها سببت في تفتيت الكود و تصغيره و تسهيل التعامل معه من خلل البنيوية 

 استخدام الدوال مثلj و لكن قد وصلت إلى درجة واجهوا فيها تعقيدات مع كثرة التوابع و البنى لذلك

و التي opject oriented programmingبالبرمجة الكائنية توصلوا في النهاية إلى ماتسمى 

 .الكائن  تعتمد على دمج مجموعة البيانات و الدوال التي تعمل عليها في كينونة واحد تسمى 

و قبل البدء في شرح الصفوف نعرج على الشرح النظري الخير من خلل مثال يساهم في تقريب

 الفكرة إن شاء ال :

لنفترض أن دار من دور طباعة القرآن الكريم افتتحت عدة فروع في مدبنة القدس الشريف -أعادها ال

 إلى عهدة السملين -لبيع المصاحف و انتشرت هذه الفروع في : حي سلوان حي الشيخ جراح و

 طريق الشهداء في مدينة القدس القديمة  و ط¶لب من كل فرع البيانات التالية ليتم تزويد الفرع
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 الرئيسي:

عدد الكتب -عدد الكتب المباعة اليوم – عدد الكتب المتبقية.

و بالتالي لكل فرع بياناته الخاصة و لو أردنا الحصول على أي معلومة فإننا مثلj : نطلب من الفرع الول

 الجرد و يرسل النتيجة .بفعل هو أن يخبرنا بعدد الكتب و بالتالي يقوم 

و لو أردنا إسقاط هذا على واقع الكلس فإنه يوافق مع التركيب النحوي ما يلي :

الفرع الثالث  الفرع الثاني الفرع الول 

عدد الكتب 

عدد الكتب المباعة 

عدد الكتب المتبقي

عدد الكتب 

عدد الكتب المباعة 

عدد الكتب المتبقي

عدد الكتب 

عدد الكتب المباعة 

عدد الكتب المتبقي
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التعامل مع الكائن :
 قبل التعامل مع الكائن يجب أن يتم إنشاؤه و طريقة إنشاءه تتلخص في إسباق اسم الكائن باسم

 الصف و بهذه العملية تكون قد حجزت في الذاكرة مكان باسم الكائن فيه مكان للتخزين يتلءم مع نوع
  في الصف . وللتعامل مع هذا الكائن فإننا نطلب تنفيذ أحدprivateو عدد المتغيرات الموجود في الـ

العضاء الدالية لتتخزن هذه النتائج في تلك المساحة . 
 في الكتاب العملي .36-35و لتوضيح فكرة إنشاء الكائن و التعامل معه راجع التمرين 

و هذا مثال هلى هذا العامل .

التركيب النحوي للصف//

Class name
{
Private:
Int  Book_number;
Int  sold;
Int  remain;

Public:
Void input()
{
إدخال مثلj عدد الكتب المباعة والمتبقية 
}
Void book()
{
عدد الكتب بعد الجرد
}

Void main()
{
التعامل مع الكائنات 
}

بيانات كل فرع 

المهام التي يقوم 
بها كل فرع 

الفرع الرئيسي 
(المدير العام)

ن 
 م

ج
ام

بر
ال

 3
5

ى 
إل

39
ل 

ح
لل

ة 
بل

قا
ي 
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لع

ء ا
جز
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ن
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ن

ل
ى ا

حت

Void main()
{

class_name object name ;                          إنشاء كائن
object name.function member();                   استدعاء عضو دالي لتنفيذه 

}
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تعريف العضاء الدالية خارج الصف :
 صريح عنهإن لغة سي بلس بلس تتيح لمستخداميها أن يتم تعريف عضة دالي خارج الصف و الت

داخل الكلس .

كما في المثال التالي:

 قنية أن تصنع ملف رأسي للكلس و بالتالي تستخدم في برنامجك أي عضو و يكنك أيضاj بهذه الت
 دالي دون كتبة الكلس و ذلك بتضمين الملف الرأسي الذي يحوي الكلس و سنطبق ذلك على

المثال السابق :

. :h- ملف المكتبة ذو اللحقة 1

#include<iostream.h>
class readtime
{
private:

int min;
int hor;
int sec;

public:
void input();
void output();

};
void time::input()

{
cout<<"enter the time please\n";
cin>>hor>>min>>sec;

}
void time::output()

{
cout<<"time .now is:\n";
cout<<hor<<":"<<min<<":"<<sec<<endl;

}
void main()
{

time obj;
obj.input();
obj.output();
}

الخرج

enter the time please
01
29
30

time .now is:
1:29:30

Press any key to continue

//readtime.h
#ifndef READTIME_H
#define READTIME_H
class time
{
private:
int min;
int hor;
int sec;
public:
void input();
void output();
}
#endif
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- الملف الذي يحوي طريقة عمل العضاء الدالية:2

- الملف الرئيسي:3
mainالذي يحوي الدالة 

و هذا مثال على التطبيق

//readtime.cpp
#include"readtime.h"
void input()

{
cout<<"enter the time please\n";
cin>>hor>>min>>sec;

}
void output()

{
cout<<"time .now is:\n";
cout<<hor<<":"<<min<<":"<<sec<<endl;

}

//main.cpp
#include"readtime.h"
#include<iostream.h>
void main()
{

time obj;
obj.input();
obj.output();
}
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     التحديثات
تاب كل فترة لذلك راسلنا على البريد اللكتروني :إن شاء ال تعالى سيتم تحديث الك

e7aaprj@gmail.com. إلى حين أن ننشئ الموقع بإذن ال تعالى  

الحقوق
 يحق لك النتفاع بالكتاب بأي وجه مع ذكر اسم الفريق و دون أي استخدام تجاري لن هذا الفرق

وقفي و ل يجوز المتجارة باسمه بأي شكل .

 الصور الموجودة من الكتاب ماكان منها من كتب خارجية فقد تم الشارة إليه و ماعدا ذلك فهو من
إنتاجيات الفريق و إن فكرة وضع الكود و بجنبه الخرج مأخوذة من كتاب :

 cplusplus.comC++ Language Tutorial

تأكيد
 جميع ما يكتب عبر الفريق قابل أن يحتوي على أخطاء لذا يرجى عدم اتخاذ إنتاجياتها مراجع داراسية

و ذلك خوفاj من هذه المشكلة و كلنا أمل أن ننتج ما هو ل يحوي على الخطاء العلمية .

في حال ورود خاطأ
يرجى إبلغنا به على بريد الفريق .
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