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 اإلهــــــــداء

 إلى أحبائً

ب الناس وعلمتنً كران الذات التً علمتنً ح  مز التضحٌة ون  مرٌم ر   أمً الحبٌبةإلى 
 . ب الظهور وح   عن األضواء   بعٌدا   العمل فً صمت  

أن ب العلم منذ الصغر، وقد تعلمت منه وإلى أبً حسٌن الذي غرس فً نفسً ح  
 ٌعنً الذل. ة، وأن التواضع الغر الهم  القناعة ال تعنً ص  

ٌ  وإلى زوجتً الغالٌة  تابة هذا الكتاب ئت لً المناخ المناسب إلستكمال ك  نهال التً ه
 مشجع لً على هذا الطرٌق . فهً خٌر  

 والى اوالدي شهد مرٌم ومحمد الذٌن احبهم حبا  عظٌما  .

 لمن علمنً حرفا  وكان عونا  لً على الطرٌق و لكل محب للخٌر .و

وأجرنا ٌا رحٌم. وأسأل من رٌم اللهم تقبل منا هذا العمل واجعله خالصا  لوجهك الك
 ه.ه وصادق رجائ  عائ  ستفاد أال ٌنسنا من صالح د  إقرأه ف

  وإلى كل هؤالء الذٌن أحبهم أقدم هذا الكتاب.

 

 مؤنس قشقوشالمهندس: 
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 خـمدـقـم

 

 

جمٌع مجاالت الحٌاة فً  تقنٌة صناعات الحاسبات اآللٌة وانتشارها الكبٌر فً لتطور ا

زاما علٌنا معرفة هذه إلصبح أشتى المجاالت، فإنه  فًالمختلفة ، واستخداماتها المتعددة 

كثٌر  التعامل معها واالستفادة منها ألنها توفر الجهد والوقت وتنجز كٌفٌةالحاسبات و

حتفاظ بالبٌانات. من اإل فً لكبٌرةة باإلضافة إلى قدراتها امتناهٌمن األعمال بدقه 

 تقوم بحلللحاسبات هو: بناء البرامج التً  لكبٌرةالطرق الشائعة لبلستفادة من القدرات ا

الوحدة سوف نلقً الضوء على  . فً هذهوالوقت توفٌرا للجهد كثٌر من المشكبلت

لك انواع لغات البرمجة المختلفة. ثم بعد ذلك نبٌن أهمٌة كذب ووماهٌة برنامج الحاس

 مهنة البرمجة وصناعة البرمجٌات. 

 

 البرنامج :

هو عبارة عن مجموعة من التعلٌمات تعطى للحاسب للقٌام بعمل ما مثل البرنامج 

 .الحسابً ، حساب مضروب عدد معٌن ط، حساب المتوست مختلفة احساب مجموع

التعامل مع البٌانات للحصول على النتائج  كٌفٌةللحاسب  دج هو الذي ٌحدمارنوالب

الحل وٌنفذه  حوٌقتر المشكلةٌفهم  الذي بواسطة المبرمج ٌكتبج مارنالمطلوبة. والب

 بواسطة كتابة برنامج فً أحدى لغات البرمجة .

 

نات المادٌة لمكوستخدام اإتسهل للمستخدم  ًتال ًه:( Softwareوالبرمجٌات )

(Hardware  )سٌم البرمجٌات إلى ثبلثة أنواع رئٌسٌة قتوٌمكن  عالٌةوراحة  بكفاءة

 : وهً

 

 . (windows, Dos ,Linux) مثل النوافذ: Operating systemبرامج التشغٌل 

 . (..Excel, PowerPoint)مجالبرامثل : Application Programsبرامج التطبٌقات 

البرامج  ءإنشا فًوهً برامج تساعد  :Programming Languageلغات البرمجة  

 . بونات المادٌة للحاسلمكوالتطبٌقات تتعامل مباشرة مع ا المختلفة برامج
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 الى ثبلثة أقسام :البرمجٌات تقسم 

  لغة اآللةMachine languages 

ذه اللغة هٌفهمها الحاسب وٌستطٌع التعامل معها . ودة التً حٌوهً اللغة الو

حاسرب وقد تختلف من حاسب إ لى آخر وهً تعتمد على  لكللغة خاصة  تعتبر

,  0رقام من أن من مجموعة تتكونات المادٌة للحاسب نفسه ، ولغة اآللة لمكوا

تعطً تعلٌمات للحاسب للقٌام بمعظم العملٌات األساسٌة واحدة بعد  ًتال 1

 .خرىاأل

 

  لغات التجمٌعAssembly languages 

ها عن العملٌات ب هً لغة تستخدم اختصارات مبرة من اللغة اإلنجلٌزٌة لتعبر

  الخ..( subطرح  saveحفظ  addتً ٌقوم بها الحاسب مثل إضافة الاألولٌة )

Load      A 

Add        B 

Save       C 

 

  ًلغات المستوى العالHigh level languages 

العادٌة بنفس معانٌها زٌة ت اإلنجلٌلكلمابحٌث تستخدم بعض ا كتبتوهذه اللغات 

تحتاج  كسابقتهاذه اللغات هها بتنفٌذ العدٌد من الواجبات، وفٌ آمر كلحٌث ٌقوم 

تً تقوم بتحوٌل التعلٌمات)األوامر( إلى لغة اآللة ال Compilersرجمات إلى مت

 :والعوامل الرٌاضٌة المتعارف علٌها. مثال ذلك، وهذه اللغات تستخدم العبلقات 

 

S = A + B * C 

 

رنة بلغات اقنظر المبرمجٌن بالم جهةسهلة ومرغوبة من و وهذه اللغات تعتبر

باستخدامها، ومن  كلبتها وفهمها وحل المشاكتالة وذلك لسهولة التجمٌع ولغة اآل

 .مهروغٌ JAVA , C , C++ , VB, Fortranذه اللغات لغة هأمثلة 
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  ةجلبرمأهمٌة مهنة ا
 

والمعقدة هم المبرمجون  لكثٌرةا لمشكبلتة البرامج لحل اكتابن الذي ٌقوم بأمن المعلوم 

م هالحاجة ل تكثروال ألن دورهم مهم وحٌوي وحعنهم بحال من األ ءاالستغناٌمكن وال 

 :شتى المجاالت وذلك لعمل اآلتً فً

 وتبسٌط التعامل مع الحاسب كللحل المشا ة برامج وبناء األنظمة المختلفةكتاب . 

 ثها تً تحدال كلملة عن إصبلح ما ٌحدث من اعطال آو حل المشالكاالمسئولٌة ا

 .األنظمة المختلفة

  من اللغات والتطبٌقاتفً كثٌر بناء واجهة المستخدم المختلفة . 

  بناء نظم التشغٌل المختلفة مثلUnix, Windows فمثبل تستخدم لغةوغٌرها . 

C   بناء نظام التشغٌلUnix. 

  األنظمة المختلطة الرقمٌة و التماثلٌة فًبرامج المواجهة المختلفة. 

 

 :مٌزات الجافا -لماذا لغة الجافا 

، لذلك فقد أخذت  C، حٌث أنها بنٌت باستخدام ++ Simple الجافا لؽه سهله التعلم

ٌمكنه تعلم هذه اللؽه واساسٌاتها فً  C، ومن هنا أي مبرمج ++ Cالكثٌر من لؽه ++

، فسوؾ تتعلم هذه اللؽه بسهوله أٌضا ،  Cعده أٌام فقط ، وحتى اذا لم تكن مبرمج ++

فلٌس بها الكثٌر من التعقٌد كما بعض اللؽات مثل المؤشرات والتعامل الٌدوي مع 

مر ململم الذاكره ، فقط أحجز ما ترٌد وال تقلق بكفٌه تحرٌره ، فسوؾ ٌتولً هذا األ

، وكما قال مخترع هذه اللؽه جٌمس ؼوسلنق أنه  Garbage Collector النفاٌات

وأسهلها ووضعها فً لؽته ، وترك الخصابص  Cأخذ أفضل خصابص لؽه ++

 .األخرى المزعجه للمبتدئ مثل المؤشرات والوارثه المتعدده واضاؾ ما هو أفضل

 

 لم أن البرمجه الموجهه للكابنات، جمٌعنا نع Full Object Orinted الجافا لؽه

oop  هً أحد أهم متطلبات البرمجه فً هذا الزمان ، ونظرا ألن البرمجه تسهل ،

 البرنامج كثٌرا من حٌث الفهم واألستعٌاب ، وتجعله قابل العاده اإلستخدام

Reusability  وسهل الصٌانه والعدٌد من األمور األخرى . ولو أردت أن تكتب

،  Class سوؾ تستخدم هذه المفاهٌم أٌضا مثل Hello World برنامج لطباعه

 ! أٌضا Inheritance والوراثه
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 networked/distributed فً جافا تستطٌع برمجه برامج شبكٌه موزعه

environments  أؼلب البرامج الحدٌثه وخاصه فً بعض المنشبات ، تتطلب أن ،

فً نفس اللحظه ، وأستدعاء دوال  الدخول للبرنامج Client مستخدمٌستطٌع أكثر من 

معٌنه موجوده فً السٌرفر ، وهنا جافا وفرت لنا طاقم رابع للتعامل مع البرامج 

الشبكٌه ، حٌث ٌمكننا عمل اي برنامج نرٌده مثل شات ماسنجر وبكل سهوله أٌضا . 

موجوده فً كابن موجود فً جهاز  ةنستطٌع استدعاء دال RMI أٌضا مع دعم لتقنٌه

وهً نفس الخاصٌه ولكن استدعاء دوال مكتوبه  COBRA ة، أٌضا دعم لتقنٌبعٌد 

 .  ++Cبلؽات أخرى مثل 

 

، أي أن البرنامج  Protable جافا لؽه صممت من األساس على مبدأ المحمولٌه

المكتوب فٌها تحت وٌندوز ٌعمل بال أي مشاكل فً أي نظام تشؽٌل أخر ٌحتوي على 

تعود الى مخترع لؽه باسكال وصاحب  VM بعا الفكرهط) JVM أله جافا األفتراضٌه

 ، أي WORA األسبقٌه فً هذا المجال وهو نٌكوالث وٌرث ( ، لذلك شعار جافا هو

Write Once , Run Anywhere   وهذه الخاصٌه من أهم األسباب الختٌارك

هو على حسب  int أنها تعتبر حجم Cللؽه ما ، فمثال من الخصابص المزعجه فً ++

باٌت ، اما فً  2هو  int حجم Trbuo ++C المترجم الذي تم الترجمه به ، ففً

باٌت ، وهو أمر مزعج جدا فً حال أردت نقل برنامج لمنصه  4المترجمات األخرى 

أخرى واعاده ترجمته فقط تكون هناك مشاكل فً التشؽٌل . أما فً جافا جمٌع أنواع 

 .به المستخدمهالبٌانات لها حجم ثابت بؽض النظر عن البٌ

 

، تعدد المسارات أحد اهم المفاهٌم  Mutlithreaded جافا تدعم مفهوم تعدد المسارات

فسوؾ  Thread فً البرامج الكبٌره ، مثال برنامج متصفح انترنت ، اذا لم ٌكن هناك

تنتظر الى أن ٌنتهً تحمٌل الصوره األولى ، والثانٌه والثالثه وهكذا حتى تستطٌع كتابه 

 دٌد لفتحه ! وكل البرامج الموجوده االن تدعم هذا المفهوم من محرر النصوصموقع ج

word الى برامج التشات والماسنجر . 

 

ببضعه أسطر ، وهذا ما ٌجعلها  Multithreaded وفً جافا تستطٌع كتابه برنامج

 اللؽه المفضله وخصوصا لدى السٌرفرات التى دعم أكثر من عمٌل فً نفس اللحظه

Java Is Strong in Server Side . 
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، تعامل مع  Math جافا تدعم االؾ من المكتبات المساعده ، من مكتبات رٌاضٌه

، تعامل مع دوال تولٌد أرقام عشوابٌه ، مكتبات  Big Number أعداد ضخمه جدا

، مكتبات خاصه للتعامل  Cryptography خاصه بالتشفٌر وطرق التوقٌع الرقمً

،  GUI ، مكتبات خاصه للتعامل مع الواجهات 2D , 3D Graphicsمع الجرافٌك 

 . وو الكثٌر من المكتبات التً تساعدك على أداء وظٌفتك بكل سهوله

 

Java & Internet  عن طرٌق األبلٌت تستطٌع عمل تطبٌقات تعمل فً صفحه ،

فلن الوٌب ، وهنا تستطٌع كتابه أي برنامج ترٌد ، ولكن تدخل خاصٌه األمن هنا ، 

ٌستطٌع ****** كتابه أي معلومات أو قرابه ملؾ من جهاز العمٌل . وبرامج األبلٌت 

، أٌضا لها تستخدم فً  Chatمنتشره بكثره وأشهرها هً ؼرؾ الحوار والدردشه 

Intranet  اي فً الشبكه المحلٌه لشركه ما ، حٌث ٌكتب برنامج ، وٌقوم الموظفٌن

 ل معهبالدخول الى هذا البرنامج والتعام
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 بـخ اندبفـمكىوبد نغ

Components of Java programming languages 

 

( ثوابت Variablesفً مكونات لغة الجافا التً تتكون من متغٌرات ) ثحتب ةه الوحدذه

(Constants( عملٌات حسابٌة )arithmetic operation( العملٌات المنطقٌة )logic )

 ( وغٌرها .strings( النصوص )Relationalالعبلقات )

 

 :  1مثال 

 برنامج ٌطبع جملة ترحٌبٌة 
public class Welcome  
{   
  public static void main( string args [] )  
  {  
    System.out.println( "Welcome to Java Programming!" );  
  }   
}  

ولؽة الجافا , نكتب البرنامج والدوال دابما داخل فبات,  #Cهنالك تشابة كبٌر بٌن لؽة 

 التً تنفذ اوالً من قبل المترجم .  mainوهنالك الدالة الربٌسٌة 

 ٌقوم بطباعة نص على الشاشة .   System.out.printlnاألمر 

 

 الكلمات المحجوزة فً لؽة الجافا :

 

abstract finally public boolean float 

return break for short byte 

if static case implements super 

catch import switch char instanceof 

synchronized class int this continue 

interface throw default long throws 

native transient double new true 

else null try extends package 

void false private volatile final 

protected while    
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 :  2مثال 

 برنامج ٌطبع جملة ترحٌبٌة بأكثر من سطر 
public class Welcome  
{   
  public static void main( string args [] )  
  {  
    System.out.print( "Welcome to " );  
    System.out.println( "Java Programming!" );  
  }   
}  

ٌقوم بالطباعة بدون ان ٌنزل سطر )ٌبقى المؤشر على   System.out.printاألمر 

نفس السطر( أما األمر الثانً فإنه ٌطبع الجملة وبعد الطباعة ٌقوم بإنزال المؤشر ال 

 بداٌة سطر جدٌد.

 

 بعض الحروؾ الخاصة فً الطباعة :

 ٌمكن إدخال األحرؾ التالٌة فً جمل الطباعة كل له تأثٌر معٌٌن 

 

 الوصؾ الحرؾ 

\n ًسطر جدٌد , المؤشر ٌظهر فً بداٌة السطر التال 

\t مسافة أفقٌة , تحرٌك المؤشر مسافة معٌنة فً نفس السطر 

 

 

 إظهار نص فً صندوق الحوار 

من تطبٌقات الجافا لكثٌر ن اأنافذة األوامر، إال فً بالرؼم من إظهار النص السابق 

من نافذة األوامر، معظم البرامج  النصوص بدالً تستخدم صنادٌق الحوار إلظهار 

فً  تستخدم صنادٌق الحوار( internet explorer) وبخاصة متصفحات االنترنت مثل

 لتطبٌقات .كثٌر من ا

وصنادٌق الحوار هً عبارة عن نافذة ٌتم إظهار الرسابل المهمة الموجهة للمستخدم 

 .message Dialogوتسمى  فٌها
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 : 4مثال 
import javax.swing.JOptionPane; 
public class Welcome4  
{  
 public static void main(string args[])  
 {  
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Welcome\nto\nJava\nProgramming");  
  System.exit(0);  // نهاٌة البرنامج 
 }  

}   

 

 

 

 

 

 

 

 

حد أو .(message Dialog) صندوق حوار ٌسمى فًٌظهر نفس النص السابق 

 ٌمكنتً لزة اهنات الجالكابا على العدٌد من اهلؽة الجافا هو احتواؤ فًعناصر القوة 

  ها من البداٌة.بللمبرمجٌن إعادة استخدامها ثانٌة بدال من إنشا

عٌن ن مكابامج الذي ٌشٌر إلى استدعاء نسطر واحد تبٌن الجزء من البرفً جملة تعلٌق 

 .importمن حزمة االمتداد باستخدام 

 

 الى أقسام : importتقسم جمل 

 (Javaللحزم الربٌسٌة ) importجمل 

 (Javaxلحزم اإلمتداد ) importجمل 

 (Deitelللحزم الخاصة ) importجمل 
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  import javax.swing.JOptionPane السطر :

المترجم ٌستخدم جملة لكً ٌتم تعرٌؾ وتحمٌل الكابنات المستخدمة فً لؽة الجافا , 

 . JOptionPaneوفً هذه الحالة استدعاء وضم للكابن 

فإن المترجم ٌتأكد من استخدامها بالصورة الصحٌحة.  APIوعند استخدام الكابنات من 

فإنه عند استخدام أي  تساعد المترجم فً أن ٌحدد وٌجد الكابن ولذلك importوجملة 

 ٌجب تعرٌؾ الحزمة التً تحوي هذا الكابن . APIكابن من الجافا 

 ٌمكن معرفة بعض المعلومات عن الحزم والكابنات الموجودة فً لؽة الجافا من الموقع 

http://Java.sun.com/ j2se/1.3/docs/api/index.html 

 

 

, JOptionPaneالمعرفة داخل الكابن  show.Message.Dialogإستدعاء الدالة 

( , nullوهذة الدالة تتلقى قٌمتٌن االولى مكان الذي ٌظهر به الصندوق )عادة ٌكون 

 والثانً النص المراد إظهاره فً الصندوق.

 

 :5مثال 
import javax.swing.JOptionPane;  
    
public class Addition  
{  

  public static void main( string args[] )  
  {  
   string fNum;    
   string sNum;   
   int num1;          
   int num2;           
   int sum;               
    
   fNum=JOptionPane.showInputDialog("Enter first integer"); 
   sNumb=JOptionPane.showInputDialog("Enter second integer");  
   num1 = Integer.parseInt(fNum);   
   num2 = Integer.parseInt(sNumb);  
 
   sum = num1 + num2;  
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"The sum is " + sum, "Results",  
   JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );  
 
   System.exit( 0 );   // terminate application  
    
  }  

} 
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ثم  sumجمعهم داخل المتؽٌر   num1و  num1استقبال عددٌن داخل المتؽٌرٌن 

 طباعة النتٌجة مع إظهار جملة توضٌحٌة . 

 

 veriable types –المتغٌٌرات أنماط 

 

 -الحجم بال (Range)المدى  مالحظات

Byte 

 (Type)النوع 

 True / False 1  byte boolean قٌمة منطقٌة

متؽٌر ٌأخذ رمزاً 

 واحدا فقط

to    FFFF… 2 byte char 

 -128   to   +127 1 byte byte 

 to    +32767 2 byte short   32768- قٌمة صحٌحة

-2147483648    to   +2147483647 4 byte int 
-9,223,372,036,854,775,808 to   
+9,223,372,036,854,775,807 8 byte long 

حقٌقٌة , بها قٌمة 

 فاصلة عشرٌة

-3.40292347 E+38 to  
+3.40292347 E+38 4 byte float 

-1.79769313488231570 E+308  
  to 
+1.79769313488231570 E+308 

8 byte double 
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 : عملٌات إسنادٌة
 

 مبهُخ انعمهُخ العملٌة
 Addition – جمع +

 Subtraction – طرح -

 Multiplication – ضرب *

 Division – قسمة /

 Modulus – الباقً من القسمة %

 Pre or Post Increment – زٌادة قٌمة المتغٌر بواحد ++

 Pre or Post Decrement – نقصان قٌمة المتغٌر بواحد --
 
 

  Relational operators -( مقارنات) عالقات منطقٌة
 ,المنطقٌة تقارن بٌن قٌمتٌن وتعٌد قٌمة منطقٌةاإلشارات المستخدمة فً العالقات  

True   أو False  
 

  Logical operators العامالت المنطقٌة (مقارنات) عالقات منطقٌة

 

 مبهُخ انعمهُخ العملٌة مبهُخ انعمهُخ العملٌة
X > Y هل X   أكبر منY   && ً وأٌضا  - And 

X < Y هل X   أصغر منY || أو  - Or 

X >= Y هل X  أكبر أو مساو ٍ ل- Y ! عكس  - Not 

X <= Y هل X   أصغر أو مساو ٍ ل- Y   

X==Y   هل X   مساو ل-  Y   

X != Y   هل X   ٌختلف عنY   
 

  

 : bit operatorsالعامالت التً تعمل على بت   
لؽة الجافا تمكن المبرمج من أستخدام عامالت )عملٌات وإشارات معٌنة( على مستوى 

وهو أصؽر وحدة تخزٌن فً الحاسوب عبارة عن خلٌة واحدة تحوي قٌمة  bitال  
. ماهٌة هذة العامالت انها تقارن بت مع بت اخر بالترتٌب . البت األول  1أو  0واحدة 

ألول من المتؽٌر الثانً , البت الثانً من المتؽٌر من المتؽٌر األول ٌقارن مع البت ا
 األول ٌقارن مع البت الثانً من المتؽٌر الثانً وهكذا .

 

 مبهُخ انعمهُخ العملٌة
 & AND –   على مستوى الbit 

| OR  -   على مستوى الbit 

^ XOR  -    على مستوى الbit 

~ NOT  -    على مستوى الbit 

<< Left Shift – على مستوى ال   إزاحة ٌسارٌةbit 

>> Right Shift –  ٌمٌنٌة على مستوى ال  إزاحةbit 
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 أدواد انزحكم فٍ نغخ اندبفب
 

 
  else -ifأمر الشرط : 
 المبنى العام :

if () 
{ 
 أوامر للتنفٌذ---- 
 ---- 
} 
else  
{ 
 ---- أوامر للتنفٌذ   
 ---- 
} 

 
 

 : switchاألمر 
switch (switch-expression)  
{  

case value1: أوامر للتنفٌذ;        break;  
case value2: أوامر للتنفٌذ;   break;  
…  

case valueN: أوامر للتنفٌذ;  break;  
default :    أوامر للتنفٌذ;   break; 

} 

 
 

 التكرارٌة : whileالحلقة 
  ; قٌمة بداٌة
While   ( شرط )  
{  

 أوامر للتنفٌذ---- 
 ---- 
} 

 
 التكرارٌة : while-doالحلقة 

do  
{  

 أوامر للتنفٌذ---- 
 ---- 
} while  (شرط إستمرار الحلقة) ; 
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 التكرارٌة : forحلقة 
for ( قٌمة بداٌة للمتغٌر   ( زٌادة او نقصان المتغٌر  ; شرط إستمرار الحلقة ;
{                                                  

 ---- 
 أوامر للتنفٌذ ---- 

 ---- 
} 

 
 :1مثال 

for (int j=1 ; j <= 9; j++ )  
{ 
  System.out.print ("  "+j); 
  System.out.println (" ") ;  
} 

 :2مثال 
float i; 
for (i=0.1f; i<=1.0f ; i= i+0.1f) 
{ 
  sum += i ;  
  System.out.println("summation="+sum); 
} 

 
 

 : المتداخلة forحلقة 
for ( قٌمة بداٌة للمتغٌر   ( زٌادة او نقصان المتغٌر  ; شرط إستمرار الحلقة ;
{                                                  

 for ( قٌمة بداٌة للمتغٌر  المتغٌرزٌادة او نقصان   ; شرط إستمرار الحلقة ;  ) 
{                                                  

  ---- 
 أوامر للتنفٌذ ----  

  ---- 
} 

} 

  :1مثال 
 كل عشر اعداد على سطر 111حتى  1ٌطبع جدول الضرب من 

for (int i=1 ; i <= 10; i++ )  
{ 
  for (int j=1 ; j <= 10; j++ )       // العددٌنحلقة تطبع حاصل ضرب   

     System.out.print ("  " + i*j); 
  System.out.println();               //بعد طباعة كل سطر المؤشر ٌقفز سطر جدٌد 
} 

 
 

 : breakَو    continueجمل  
مل عندما ٌراد تؽٌٌر المسار الطبٌعً للبرنامج فمثال عندما تستخدم جتستعمل هذه ال

روج ختسبب ال     for, while, do/while , switch داخل بناء جملة   break  جملة

باقً جمل البرنامج التً تلً بناء الجملة واالستخدام الشابع ٌذ منها فورا وٌستمر تنف

 .switch باقً جملة ٌذإلهمال تنف حلقة آو ٌذمن تنف مبكراً هو للهروب  break  لجملة
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 : تعرٌف المصفوفة ذات البعد الواحد
 

 ٌذالمصفوفات هً عبارة عن مواقع ٌتم تخزٌن البٌانات فٌها لمدة مؤقتة )طٌلة فترة تنف

دد من المواقع مح امج فقط ( ،وعند تعرٌؾ المصفوفة وإنشاءها ٌتم حجز عددنالبر

 فًفٌها ، حٌث ٌتم الوصول للبٌانات المخزنة  اتنة لتخزٌن البٌاكرالذا فًالمتجاورة 

 .(index)هذه المواقع عن طرٌق اسم المصفوفة ورقم الموقع 

 

م تحت اسم واحد قٌدد من المحستخدام المصفوفات هً تخزٌن عدد ؼٌر إن موالؽاٌة 

 منفصل. متؽٌر فً قٌمة كلالمصفوفة ( دون الحاجة إلى تخزٌن  فقط )اسم
 

int array1[ ] = new int[9]; 

int [ ] array1 = new int[9]; 

 

 خالٌا. 9هنالك طرٌقتان لتعرٌؾ مصفوفة من األعداد الصحٌحة بمقدار 
 

ٌؾ م تحدٌدها عند تعرٌتٌة بداإبت اً وفة قٌمفدد للمصنحختٌاري آن إ بشكل عنستطٌ

ٌة باقٌمة التلقزٌن الختم تٌٌة فإنه بداإبت اً ة قٌموففصوإذا لم نحدد للممالمصفوفة , 

(Default Value) ٌة لألنواع باقم التلقٌا. والهحجز المواقع ل عندوفة وذلك فلنوع المص

 ٌلً: كماهً 
int, byte, short, long        0  

double, float           0.0  

char             \u0000       فراغ 

string              null  

Boolean           false 

 

 

 بالطرٌقة التالٌة :ٌة للمصفوفة بتحدٌد القٌم االبتدا ٌمكنو
int ages[ ]= {20, 18, 34, 42, 28}; 

 

ٌة ، ببتداإ ا فٌها قٌماً ـّ ، وخزن agesالجملة قمنا بتعرٌؾ مصفوفة اسمها ه ذمن خالل ه

 .  بتدابٌةم اإلقٌاله مواقع على عدد هذ حٌث سٌتم حجز
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 Dimensional Arrays-Two  -تعرٌف المصفوفة الثنائٌة 
 

ل على ذلك : كمثار من بعد واحد ، وكثمصفوفات ذات أ رٌؾتع ٌمكنلؽة جافا  فً

القول بأن المصفوفة ذات البعدٌن هً  تطٌعذات البعدٌن . ونس المصفوفات ٌؾتعر

 وآعمدة ،  عبارة عن جدول ٌحتوي على صفوؾ

 :تعرٌؾ المصفوفات
 

int b[ ][ ]; 

b = new int[3][4]; 

 

 ٌة :بها قٌما ابتدابتعرٌؾ مصفوفة ذات بعدٌن وإعطا كٌفٌةوالمثال التالً ٌوضح 
int b[ ][ ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } }; 

 

ٌمكن للمصفوفة أن تحوي على عدد مختلؾ من األعمدة , الصؾ األول ٌحتوي على 

 ثالث أعمدة والصؾ الثانً ٌحتوي على عامودٌن .
int c[ ][ ] = { { 1, 2, 3}, { 4, 5 } }; 

 

 
 

 

 صؾ كل ٌحتوي بحٌث هال مواقع وحجز مصفوفة تعرٌؾ عملٌة ٌبٌن التالً والمثال

 : األعمدة من مختلؾ عدد على المصفوفة هذه صفوؾ من
int a[ ][ ];  

a = new int[2][ ]; 

a[0] = new int[5]; 

a[1] = new int[3]; 

 الشكل التالً ٌوضح كٌؾ تم حجز المصفوفة الثنابٌة,
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 : Mathالفبة 
 .#Cتشبه جدا الفبة الموجودة فً لؽة  

 

 مثال وصف الطرٌقة

abs(x)  القٌمة المطلقة لx Math.abs(6.2)   6.2 
Math.abs(-4.2)  4.2 

ceil (x)  تقرٌبx  الى أقل عدد صحٌح لٌس
 )الصحٌح األكبر( xأقل من 

Math.ceil(5.1)    6  
Math.ceil(-5.1)   -5 

floor (x)  تقرٌبx  الى أكبر عدد صحٌح لٌس
 )الصحٌح األصؽر(xأكبر من 

Math.floor(5.1)    5  
Math.floor(-5.1)   -6 

max(x,y)  أكبر قٌمة منx  وy. Math.max(7,6)   7 

min(x,y)  قٌمة من أقلx  وy. Math.min(-7,-8)    -8 

pow(x,y) x  مرفوع للقوةy. Math.pow(6,2) -> 36 

sqrt(x)  الجذر التربٌعً لx. Math.sqrt(9)     3 

random()  ٌّن رقم عشوابً بٌن الصفر تكو
 والواحد.

Math.random()  0.24421 

 
public class UseMath       مثال 1 للتطبٌق 

{  

  public static void main( string args[]) 
  {  
   System.out.println("The square root of 100 = " + Math.sqrt(100));  
   System.out.println("The absolute value of 40 = " + Math.abs(40));  
   System.out.println("The absolute value of -60 = " + Math.abs(-60));  
   System.out.println("The absolute value of 10 = " + Math.abs(10));  
   System.out.println("6 to the power 2  = " + Math.pow(6,2));  
  } 
}   

 
 

 للتطبٌق 2مثال 
public class Example2 
{  
  public static void main(string args[]) 
  {  

   int face ;    // أعداد عشوائٌة وطباعتها  5إختٌار   

   for (int i = 1; i<=5 ; i++) 
   {  
     face = 1 + (int)(Math.random()*6);   
     System.out.println("The Face in Try "+i+" is "+face);  
   } 
  }  

}   
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 للتطبٌق 3مثال 
 إستقبال عددٌن وطباعة المجموع

import java.util.Scanner;  
 
public class Addition  
{  

public static void main( string args[] )  
{  

Scanner input = new Scanner( System.in );  
 
int number1;  
int number2;  
int sum;  
 
System.out.print( "Enter first integer: " );  
number1 = input.nextInt();  
System.out.print( "Enter second integer: ");  
number2 = input.nextInt(); 
 
sum = number1 + number2;  

System.out.printf( "Sum is %d\n", sum );  
}  

 
}  
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 :sstring - النصوص
 : تعرٌؾ نص

string str2; 
string str2 = "My Friend"; 

 

 
 
 
 

str2[3] = ?    str2[2]= ?   str2[14]= ? 

 
 : والدوال المساعدة+  ٤ِٔٓحص حُ٘ض

 
 ماهٌة الدالة الدالة

length() تعٌد الدالة طول النص . 
 

s.indexOf(t) ن توجد فٌه مكا ولترجع موقع آt  الرمزٌة  السلسلةداخلs. 
 

s.indexOf(t,i) ن توجد فٌه مكا ولترجع موقع آt  الرمزٌة  السلسلةداخلs  بعد
 .iالموقع 

s.indexOf(c) الحرؾ المخزن فً المتؽٌر ن توجد فٌه مكا ولترجع موقع آ c 
 . sالرمزٌة  السلسلةداخل 

s.indexOf(c, i) الحرؾ المخزن فً المتؽٌر ن توجد فٌه مكا ولترجع موقع آ c 
 .iبعد الموقع  sالرمزٌة  السلسلةداخل 

s.lastIndexOf(c)  الحرؾ المخزن فً المتؽٌر ن توجد فٌه مكا آخرترجع موقع c 
 . sالرمزٌة  السلسلةداخل 

s.lastIndexOf(t)  الرمزٌة  السلسلة ن توجد فٌهمكا آخرترجع موقعt  السلسلةداخل 
 . sالرمزٌة 

  

s.compareTo(t)  تقوم الطرٌقة بمقارنة السلسلة الرمزٌةs السلسلة الرمزٌة  معt 
 sنت كاد صفر إذا وتعٌ  tاقل من  sنت كاد رقم سالب اذا تعٌو

 . t أكبر من s نتكاد رقم موجب إذا تعٌو tتساوي 

s.equals(t) تعٌد True   نت كاإذاs مساوٌة t . 

  

s.startsWith(t) تعٌد True   ن كاإذاs   ٌبدأ بالسلسلة الرمزٌةt. 
s.startsWith(t, i) تعٌد True   ت السلسلة الرمزٌة نكاإذاt ًموجودة ف s  بدءاً من

 .iالموقع 
s.endsWith(t) تعٌد True   ن كاإذاs   تنتهً بالسلسلة الرمزٌةt. 

  
s.charAt(i)  الموقع  فًترجع الحرؾ الموجودi السلسلة الرمزٌة  داخلs. 

 

 :  ٗض

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

   'd' 'n' 'e' 'i' 'r' 'F'  'y' 'M' 
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 ماهٌة الدالة الدالة

s.charAt(i)  الموقع  فًترجع الحرؾ الموجودi السلسلة الرمزٌة  داخلs. 
s.substring(i) السلسلة الرمزٌة من  ءترجع جزs  بدءا ً من الموقعi  وحتى

  النهاٌة.

s.substring(i , j) السلسلة الرمزٌة من  ءترجع جزs  بدءا ً من الموقعi  وحتى
 .j-1الموقع  

  

s.toLowerCase()  السلسلة الرمزٌةكل ما فً  رمزٌة جدٌدة تحتويإنشاء سلسلة s  
 الى حروؾ صؽٌرة . الحروؾ كلبعد تحوٌل 

s.toUpperCase() السلسلة الرمزٌةكل ما فً  إنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة تحتوي s  
 .كبٌرةالى حروؾ  الحروؾ كلبعد تحوٌل 

s.trim()  الرمزٌة  السلسلةإنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة منs اتؼابعد الفر 
 . من البداٌة والنهاٌة

s.replace(c1, c2)  الرمزٌة  السلسلةإنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة منs تبدٌل كل   بعد
c1   ِ بc2  وهما من النوع .char. 

  

s.matches(regexStr) تعٌد True   ت السلسلة الرمزٌة نكاإذاregexStr  تطابق
 كاملة . sالسلسلة الرمزٌة 

s.replaceAll(rStr, t) كل  دٌلتبسلسلة رمزٌة جدٌدة بعد  ءإنشاrStr  ِ بt . 

s.split(rStr) الرمزٌة  إنشاء مصفوفة تحتوي على أجزاء من السلسلةs  مقسمة
 . rStrحسب ظهور 

  

  
  

  

 

  

 :indexOfمثبل عهً إسزعمبل اندانخ 
string first = "HeLLo My Friend"; 
char ch1 = "L"; 
string second ="My"; 
int plc1 = first.indexOf (ch1); 
int plc2 = first.indexOf (second); 
 

 
 :  stringSub مثبل عهً إسزعمبل اندانخ 

 
string str1 = "don't stop the war"; 
string str2 = str1.Substring (6);   str2 = "stop the war"; 
string str3 = str1.Substring(11,14);  str3 = "the"; 
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 :  replaceمثال على إستعمال الدالة 
string secret = "always cheat and always steal"; 
secret = secret.replace ("always" , "never"); 
 

 
 

 : toUpperCaseمثبل عهً إسزعمبل اندانخ 
string str1 = "always cheat and always steal"; 
string str2 = str1.toUpperCase (); 

 
 

 :  toLowerCaseمثبل عهً إسزعمبل اندانخ 

string str1 = "ALWAYS cheat AND always steal"; 
string str2 = str1.toLowerCase (); 

 
 
 

 : compareToمثبل عهً إسزعمبل اندانخ 

string str1 = "peace"; 
string str2 = "pears" ; 
int Res1 = str1.compareTo(str2);    Res1 = -10 
int Res1 = str2.compareTo(str1);    Res1 = +10 
int Res1 = str1.compareTo("peace");   Res1 = 0 
 

 
 (  +  :append) دمح ثُه وظىص

 , توصل بٌن نصٌن , تدمج نصٌن بنص واحد 
string str1 = "My"; 
str1 = str1 + " Friend"; 

 

 :  عمل ذاتً
 ماذا تفعل كل من البرامج التالٌة , ٌمكن ان تقع أخطاء صححها :

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

public class Advancedstring  
{ 
    public static void main (string args[]) 
   { 
      string st = "spring";  
      System.out.println (st + st); 
      System.out.println (st); 
      st = "hello "+ st;         
      System.out.println (st); 
   } 
} 
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import java.util.Scanner;  
public static void main (string args[]) 
{ 

 Scanner input = new Scanner( System.in ); 
       string st1, st2; 
 
       System.out.println ( “Enter 2 strings” ); 
       st1 = input.next(); 
       st2 = input.next(); 
        
       if  (st1.equals(st2)) 
   System.out.println(st1+" is equal to"+st2); 
       else   

System.out.println("different strings"); 
 
       if  (st2.compareTo(st1)==0) 
   System.out.println (st2+" is equal to"+st1); 
       else   

 System.out.println ("different strings"); 
} 

 

public static void main (string args[]) 
{ 
        string st = “abc”; 
        System.out.println ("first="+ st.length() ); 
        st = "abcdefg"; 
        System.out.println ("2nd="+ st.length());   
} 

public static void main (string args[]) 
{ 
     string st1 = "happy birthday"; 
     string st2, st3, st4; 
     st2 = st1.substring(6); 
     st3 = st1.substring(11); 
     st4 = st2.substring(5); 
     System.out.println ("st1= " + st1); 
     System.out.println ("st2= " + st2); 
     System.out.println ("st3= " + st3); 
     System.out.println ("st4= " + st4); 
} 
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 الفئات والكائنات بلغة الجافا

 Class – بةـف
 Syntax – المبنى العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهدؾ من البانٌات هو إعطاء قٌماً أولٌة لمٌزات الفبة, وٌمكن للفبة الواحدة أن تحوي 

 (.overloadingأكثر من بانٌة واحدة وهذا ما ٌسمى بالتحمٌل الزابد للبانٌات )

 
 
 
 

class   ……….. 

{ 

 private   …..    ……. ; 

 private   …..    ……. ;  Attributes  

 private   …..    ……. ;   ح٤ُِٔحص 

 

--------------------------------- 

  

 public ………..() Default Constructor 

  – حُز٘خء حإلكظَحػ٢     } 

 }      

 public ……….. (……..)   

 {      Constructor 

  - حُز٘خء حُؼخى١     { 

  

public ……….. (……..) 

 {     Copy Constructor 

  ػ٤ِٔش ر٘خث٤ش ٗخٓوش )حُ٘خٓن(     { 

 

--------------------------------- 

 Get'ers 

 Set'ers 

---------------------------------  

 

  Methods   دوال حست انطهت 

       

--------------------------------- 

 public string Tostring() 

ه٤ْ ح٤ُِٔحصىحُش طؼ٤ي ٗض ٣ل١ٞ      }  

}      

}  
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 على ةفكر أخذت ولعلك ؼٌرهاو  public , static   للكلمات استعمالنا ةكثرنالحظ 

 إلى الوصول إلى قدرتنا مدى لنا تحدد التً فهً,  تلكلماا هذه من كلمة كل ىمعن

 الجدول هذا فً سنلخصها تلكلماا وهذه,  ... دالة أم متؽٌرا أكان سواء ًمجالبر نباكال

 .منها واحدة كل ستعمالإ وقت لتعرؾ

 

 اإلستعمال الكلمة
public روعشالم اتبف كل فً معروفة ٌةمجالبر الكابنات 

private فقط على مستوى الفبة التً  معروفة ٌةمجالبر الكابنات
 تنتمً الٌها

protected فقط على مستوى الفبة فقط  معروفة ٌةمجالبر الكابنات
 والفبات التً ترثها )سنشرحها فً الوراثة الحقا(

Internal فقط على مستوى الفبات  معروفة ٌةمجالبر الكابنات
 . assemblyالمنتمٌة الى نفس 

 
 : assembliesالمجمعات 
عبارة عن ملؾ ٌضم كل ما ٌوجد فً برنامجك من ملفات وفبات,  assemblyالمجمع 

كان  applicationحسب نوع المشروع , إن كان تطبٌقاً  dllأو  exeوٌكون إمتداده إما  
 .dllكان إمتداده   Bibliothéqueوإن كان نوع المشروع مكتبة  exeإمتداد األسمبلً 

 
 :staticإستعمال  

المتؽٌرات والدوال التً تكون مسبوقة بهذه الكلمة ٌمكننا إستعمالها من ؼٌر إستنساخ 
 للفبة أي استعمالها مباشرة بدون بناء كابن من نوع الفبة التً تتواجد بها الفبة .

 
 :Constructorsالبانٌات 

 ذفٌن جزء أول وهً,  اٌبش تعٌد اللكنها  ةفبال سمإ نفس ملتح دالة عن عبارة هو البناء
 كما ةفبال لمتؽٌرات ٌةاببد قٌم إعطاء فً ٌتجلى دوره,  ةنمعٌ ةبف من نبكا اءشإن ندع

 مع الحال هو كما نوعه عن نعلن نأ على تاجٌح ال وهو,  سنرى فى المثال التالً
 .void امتعمال حق ٌقبل ال بل العادٌة الدوال

 ةفبال هذه من نسخة عن ناإلعال نفإ ةفبال لمتؽٌرات لٌعطها قٌماً  رتظنٌ بناءال نكا نإ
 :كالتالً ٌكون

class object = new class(arg1,arg2,....,argN); 

 
 ةفبال هذه من نبكا عن اإلعالن فإن تبانٌاال من موعةمج على تويحت ةفبال كانت إن

البانٌات , وإن لم ٌكن هنالك بناء واضح داخل الفبة فإنها تستعمل  مع التعامل ٌستلزم
 . داخلٌة متؽٌرات بدون ًضافترابناء 
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 مثال :
class Point 
{ 
  private int m_X; 
  private int m_Y; 
  //------------------------ 
  public Point () 
  { 
 
  } 
  public Point(int x,int y) 
  { 
    this.m_X = x; 
    this.m_Y = y; 
  } 
  public Point(Point p) 
  { 
    this.m_X =p.getX(); 
    this.m_Y =p.getY(); 
  } 
  //------------------------- 
  public void SetPoint(int X1,int Y1) 
  { 
    this.m_X = X1; 
    this.m_Y = Y1; 
  } 
  //------------------------- 
  public void setX(int m_x) 
  { 
    this.m_X = m_x; 
  } 
  public int getX() 
  { 
    return this.m_X; 
  } 
  public void setY(int m_y) 
  { 
    this.m_Y = m_y; 
  } 
  public int getY() 
  { 
    return this.m_Y; 
  } 
 
  //------------------------- 
  @Override public string tostring() 
  { 
    return ("X="+ m_X + " Y="+ m_Y); 
  } 
 
} 

 
 

 انجىبء اإلفززاضٍ 

 انجىبء انعبدٌ

 انجىبء انىبسخ

 دوال

Get'ers Set'ers 

  tostringدانخ 

رعُد وض هى قُم 

 انمُشاد
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class Circle 
{ 
 private int m_X; 
 private int m_Y; 
 public static final float PI=3.14f; 
 private int m_R; 
 //------------------------------------- 
 public Circle(int m_X, int m_Y, int m_R) 
 { 
   this.m_X = m_X; 
   this.m_Y = m_Y; 
   this.m_R = m_R; 
 } 
//------------------------------------- 
 public void Print() 
 { 
   System.out.println (m_X + " " + m_Y); 
   System.out.println ("Radius: " + m_R); 
   System.out.println ("Area: " + PI * Math.pow(m_R,2)); 
   System.out.println ("primeter: "+2* PI* m_R); 
 } 
//------------------------------------- 
 public static void PrintPI() 
 { 
   System.out.println (PI); 
 } 
} 

 
ٌ  إ ٌوجد  نشاء الكابن .دابماً إستدعى عند عملٌة ستدعاء البناء ٌكون بشكل أوتوماتً , 

 إستدعاء للبناء.عند كتابة البناء ٌجب اإلهتمام بقواعد معٌنة : 

  ه إلسم الفبة , وٌكون  البناء مشاباسمpublic. 

  البناء ال ٌعٌد قٌم ,  وأٌضاً لٌسvoid. 

 . البناء ٌمكنه أن ٌتلقى برامترات 

  ستعمال التحمٌل الزابد بالبانٌات ومن المفضل إٌمكنoverloading . 
 

 للمثال السابق  main – رئٌسٌةدالة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبثذ انقُمخ مزغُز 

 نه رجقً ثبثزخ دائمب.

class App 
{ 
  static void main() 
  { 
 Circle c = new Circle(100,100,10); 
 c.Print(); 
 Circle c2 = new Circle(200,200,20); 
 c2.Print(); 

Circle.PrintPI(); 
  } 
} 
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 Methods OverLoading –التحمٌل الزائد للبانٌات 
لؽة الجافا تمكن المبرمج من إستعمال التحمٌل الزابد فً البانٌات والدوال, هذه المٌزة 
تمكن إستعمال دوال بنفس اإلسم داخل الفبة . اللؽة تفرق بٌن الدوال ذات نفس االسم 
ن بواسطة عدد البارمترات المستقبلة أو بواسطة نوع البارمترات , ال ٌمكن التفرق بٌ

 . الدوال حسب القٌمة المعادة او اسم البارمترات المرسلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

class App 
{ 
  static void main() 
  { 
 Point p1 = new Point(30,30); 
 System.out.println (p1.tostring()); 
 
 Point p2 = new Point(); 
 p2.setX(10); p2.setY(40); 
 System.out.println (p2.tostring()); 
 
 Point p3 = new Point(p2); 

System.out.println (p3.tostring()); 
  } 
} 

class Employee 
{ 
  private string last_name; 
  private string first_name; 
  private float salary_per_hour; 
  private float working_hours; 
 
  public void SetEmployee(string ln,string fn) 
  { 
 last_name = ln; 
 first_name = fn; 
  } 
  public void SetEmployee(float sal,float hours) 
  { 
 salary_per_hour = sal; 
 working_hours = hours; 
  } 
  public void Print() 
  { 
 System.out.println ("last name " + last_name); 
 System.out.println ("first name " + first_name); 
 System.out.println ("Salary " + CalcSalary()); 
  } 
}  

public static void main() 
{ 
 Employee e1 = new Employee(); 
 e1.SetEmployee("Yosef","Salim"); 
 e1.Print(); 
 e1.SetEmployee(19.34f,160); e1.Print(); 
} 
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 Static Data Members : متغٌرات ثابتة
المتؽٌرات الثابتة هً المتؽٌرات الخاصة بصنؾ أي أنها ؼٌر مرتبطة بأي كابن ٌنتمً 

 . للذاكرة للفبة. وتبدأ فترة حٌاة هذه المتؽٌرات عند عملٌة التحمٌل بةالف هلهذ
أحٌانا نرٌد ان نخزن قٌمة مشتركة لجمٌع الكابنات من فبة معٌنة , السبب توفٌر 

 بالذاكرة أو لحساب شا معٌن. 
نرٌد أن نعد عدد الكابنات من فبة معٌنة من بدء تنفٌذ البرنامج فً هذه الحالة مثالً 

 نستعمل متؽٌرات ثابتة. 
 

class Sample 

} 
 …………………. 
 private static int Count; 
 …………………. 
} 

 

Static Data Members   هم المتؽٌرات  المشتركة لجمٌع الكابنات من نفس الفبة. هو
تحمٌل الفبة  وتبدأ فترة حٌاة هذه المتؽٌرات عندعضو للفبة ولٌس للكابن من الفبة. 

ه للمتؽٌرات الثابتة ال تكون بمساعدة كاب نات للذاكرة وقبل بناء أي كابن من الفبة . التوج 
 ألنه ال ٌنتمً للكابن , أنما بواسطة إسم الفبة. thisمن الفبة أو الكابن 

 
 نستدعً متؽٌر ثابت بصورة مباشرة بدون بناء كابن من الفبة . مثال : 

 

Sample.Count 
 

 Static Methodsالدوال الثابتة 
 Static Methods تشبهStatic Data Members  إال للفبة ال تنتمً للكابنهً دوال.  
 Static Methodsللذاكرة الفبةتحمٌل منذ لحظة  ةتكون جاهز . 

 Staticتكون معّرفة بواسطة الكلمة  Static Methods أٌضاً  Static Members مثل
 نستدعً الدوال الثابتة بصورة مباشرة بدون بناء كابن من الفبة.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

class MathMethods 
{ 
  public MathMethods() 
  { 
  } 
  public static int Sum(int n1,int n2) 
  { 
 return n1+n2; 
  } 
  public static float Avg(int n1,int n2) 
  { 
 return (n1+n2)/2; 
  } 
} 

static void main(string[] args) 
{ 
  System.out.println (MathMethods.Sum(20,40));  
  System.out.println (MathMethods.Avg(50,30));  
} 
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 :  1 سؤال
public class DoubleA 
{ 
 
    private double x, y; 
    private boolean b; 
    private static int counter = 0; 
    public DoubleA() 
    { 
        this.x = 2; 
        this.y = 2; 
        counter++; 
    } 
 
    public DoubleA(double x, int y) 
    { 
        this.x = x; 
        this.y = y; 
    } 
     
    public double getX() { return x; } 
    public double getY() { return y; } 
    public void setB(boolean b) { this.b=b;} 
    public int getCounter() { return counter;} 
    public double powXY() 
    { 
        if (b) 
            return Math.pow (y,x); 
        else  
            return Math.pow (x,y); 
    } 
    @Override public string tostring() 
    { 
     return "Double: x="+ x +" y= "+ y +" b="+ b +" counter="+counter; 
    } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

هل من الممكن أن نضٌؾ دالة بنابٌة 
إذا  ?doubleتستقبل بارمترٌن من نوع  

لماذا وأكتب الدالة , إشرح كان الجواب نعم 
 وإذا كان الجواب ال إشرح.

 
التً تظهرقبل  staticما وظٌفة الكلمة 
؟ وما أهمٌة  counterتعرٌؾ المتؽٌر 

 المتؽٌر من هذا النوع؟
 

 ?DoubleA أكتب دالة بنابٌة ناسخة فً
 

 أًظذ ٓوطغ رَٗخٓؾ ٣ل١ٞ ٓخ ٢ِ٣: 
 إبن ِ كابن من الفبةDoubleA. مع قٌم موجبة , 

 إستدع ِ الدالةpowXY  مرتٌن, مرة تنفذ فٌها العملٌة فً سطرif 
 . elseومرة تنفذ فٌها العملٌة فً السطر 

. إبن ِ كابن مطابق للكابن األول 

. إطبع الكابنٌن 

طظزغ حُٔوطغ ٝطق ٝػؼ٤ش حٌُخث٘خص. 
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 :  2 سؤال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

class A 
{ 
  private int num, sn; 
  private double f; 
  private static int counter = 0; 
 
  public A(int num, double f) 
    { 
        this.num = num; 
        this.f = f; 
        counter++; sn = counter; 
    } 
  public A(int num, int f) 
    { 
        this.num = num; 
        this.f = f; 
        counter++; sn = counter; 
    } 
  public double getF() 
    { 
        return f; 
    } 
  public double getNum() 
    { 
        return num; 
    } 
  public void set(int num) 
    { 
        this.num = num; 
    } 
  public void set(double f) 
    { 
        this.f = f; 
    } 
  public void set(int f) 
    { 
        this.f = f; 
    } 
  @Override public string tostring() 
    { 
        return "Integer="+ num +" double="+ f +" sn="+ sn; 
    } 
} 
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 وقع خطأ؟ ما هو الخطأ؟ إشرح ثم صحح. Aفً الفبة 
 

ٌّن ما هما؟ إشرح ثم صحح. إعط حلول لألخطاء أحدهما بدون أن نمحً. Bفً الفبة   وقع خطأٌن؟ ب
 

؟ وما وظٌفة هذا المتؽٌر فً  counterالتً تظهرقبل تعرٌؾ المتؽٌر  staticما وظٌفة الكلمة 
 ؟  Aالفبة 

 
 :طظزغ حُٔوطغ ٝطق ٝػؼ٤ش حٌُخث٘خص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

class B 
{ 
    private A memA; 
    private string x; 
 
  public B(int num, float f, string x) 
    { 
        memA = new A(num, f); 
        this.x = x; 
    } 
  public B(A memA, string x) 
    { 
      this.memA =new A(memA.num, memA.f); 
      this.x = x; 
    } 
  public string getX() 
    { 
        return x; 
    } 
  @Override public string tostring() 
    { 
      return memA.Tostring()+" string=" + x; 
    } 
} 

static void main() 
{ 
   A a1= new A(3,6); 
   A a2= a1; 
   a2.set(5); 
   B b1= new B(a1, " I am a1"); 
   B b2= new B(6, 6, " I am a2"); 
   a2.set(6.5); 
   System.out.println(a1); 
   System.out.println(a2); 
   System.out.println(b1); 
   System.out.println(b2); 
} 
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 : 3 سؤال
 

من النمط   subject, تمثل إسم الموضوع وعالمة الموضوع . األسم SubjectGradeالفبة  
string   العالمة ,grade  من النمطint. 

 
 :SubjectGrade (UML)  أمامك واجهة للفبة

 
 عىىان اندانخ وطف

 SubjectGrade(string subject, int grade) عمهُخ ثبوُخ

 ()string getSubject دالة تعٌد إسم الموضوع

 ()int getGrade دالة تعٌد عالمة الموضوع

 void setSubject(string subject) دالة تعدل إسم الموضوع

 void setGrade(int grade) دالة تعدل عالمة الموضوع

 :دانخ رعُد وض ثه قُم انمُشاد
<subject> : <grade> 

string tostring() 

 
 
 . SubjectGrade  ؽزن حُلجش. أ

 
 .؟ ٝطق ٝػؼ٤ش حٌُخث٘خصتتبع المقطع التالً . ب

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 بعد تنفٌذ المقطع ؟ إشرح. SubjectGradeج. كم كابن أنشا من النمط 

, هذا العدد ٌكون مرتب SubjectGrade( لكل كابن أنشا من النمط Idد. أضؾ رقم تسلسلً  )

 حتى عدد الكابنات التً أنشبت ؟ كٌؾ نفعل ذلك . 1من 

 .(اً جدٌد اً تسلسلٌ اً عددهـ. أكتب عملٌة بنابٌة ناسخة للفبة . )للكابن المنسوخ نعطً 
 

 
 

public class TestSubjectGrade 
{ 
   public static void main() 
   { 
 SubjectGrade history= new SubjectGrade("History", 80); 

SubjectGrade cs= new SubjectGrade("Cs", 97); 
SubjectGrade math; 
cs.setGrade(history.getGrade()); 
history.setGrade(99); 
math = cs; 
System.out.println("Math"); 

 System.out.println(cs); 
 System.out.println(history); 
 System.out.println(math); 
   } 
} 
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 :4 سؤال
 :A (UML) أمامك واجهة الفبة

 

 عىىان اندانخ وطف
 A(int x) .حسب القسمة المرسلة xتعطً قٌمة أولٌة للمٌزة  بانٌة عملٌة

 A(A a) .  عملٌة بانٌة ناسخة

 ()x. int getXلمٌزة ا تعٌد دالة

 x. void setX(int x)المٌزة دالة تعدل 

   ()x is: <x>            @Override string tostring :على النحو دالة تعٌد نص به قٌم المٌزات

 
 :رخإلػظٔخى ػ٠ِ حُلجش حُٔخروش ٌٗظذ حُلجخص حُظخ٤ُش

 
public class TestAB 

{ 

  static void main() 

  { 

    A a1 = new A(6); 

 B b  = new B(a1,11); 

 A a2 = new A(a1); 

 b. setA(12); 

 a1.setX(36); 

               

 System.out.println(a1); 

    System.out.println(a2); 

 System.out.println(b); 

  } 

} 

public class B 

{ 

    private A a; 

    private int y; 

 

    public void setA(int x) 

    { 

       this.a.setX(x); 

    } 

    @Override string Tostring() 

    { 

      return a.Tostring()+ "y  

             is:" + this.y;   

   } 

} 

 

 .A أًظذ حُلجش  ( أ

, بٌن إذا كانت العملٌات كتبت بالشكل Bأنظر الى كل من العملٌات البانٌة التً كتبت للفبة  ( د

إذا لم تكتب  . TestABالصحٌح . إذا كتبت بالشكل الصحٌح ماذا تكون نتٌجة تنفٌذ الفبة  

 بالشكل الصحٌح بٌن ما هو الخطأ .

 :1طرٌقة 
public B(A a, int y) 
{ 

this.a.setX(a.getX()); 
this.y = y; 

   } 

 :2طزَقخ 
public B(A a, int y) 
{ 

this.a = a; 
this.y = y; 

  } 
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 نقل قٌم من عملٌة بانٌة الى عملٌة بانٌة أخرى
 (أخر Ctor معٌن الى  Ctor من)

 من الممكن أن تتساعد عملٌة بانٌة معٌنة بعملٌة بانٌة أخرى لوضع قٌم أولٌة للمٌزات
فً الفبة,  الهدؾ هو اإلستفادة بقدر المستطاع من بناء أخر, وعدم تكرار أسطر مكتوبة

 .بكلمات أخرى إستؽالل مهام العملٌة البانٌة
 

  
public class Employee2 
{ 
  private string m_LastName; 
  private string m_FirstName; 
  private float m_SalaryPerHour; 
  private float m_WorkingHours ; 
  //----------------------------------------------------------- 
  public Employee2() 
  { 

      this("--------","--------"); 
      System.out.println("First Ctor"); 
  }   

  public Employee2(string ln,string fn) 
  { 
        this(ln,fn,-1,-1) ; 
 System.out.println("Second Ctor"); 
 m_LastName = ln; 
 m_FirstName = fn; 
  }  
  public Employee2(string ln,string fn,float sal,float hours) 
  { 

 System.out.println("Third Ctor"); 
 
 m_SalaryPerHour = sal; 
 m_WorkingHours = hours; 
  } 
  //----------------------------------------------------------- 

  public void SetEmployee(float sal,float hours) 
  { 
 m_SalaryPerHour = sal; 
 m_WorkingHours = hours; 
  } 
   
 
public void SetEmployee(string ln,string fn,float sal,float hours) 
  { 

 m_LastName = ln; 
 m_FirstName = fn; 
 m_SalaryPerHour = sal; 
 m_WorkingHours = hours; 
  } 
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  //----------------------------------------------------------- 
  private float CalcSalary() 
  { 
 if(m_SalaryPerHour == -1 || m_WorkingHours == -1)     return -1; 
 return m_SalaryPerHour * m_WorkingHours; 
  } 
  public void Print() 
  { 

      System.out.println("frst="+ m_LastName +" Last=" + m_FirstName); 
      float sal =  CalcSalary(); 
      if(sal == -1) 
  System.out.println("Missing salary information!"); 
      else 
        System.out.println("Salary = " + sal); 
  } 
} 
 

 main -  مثال للدالة الربٌسٌة
public class App 
{ 
   public static void main()  
   {  
 Employee2 e1 = new Employee2(); 
 e1.Print(); 
 
 System.out.println(); 
 
 Employee2 e2 = new Employee2("Sami","Yosif"); 
 e2.Print(); 
 
 System.out.println(); 
 
 Employee2 e3 = new Employee2("Salim","Yosri", 70, 140); 
 e3.Print();     
    } 
} 

 
 
 

 تبع البرنامج أعالة , وصؾ وضعٌة الكابنات . ت
Output: 
Third Ctor 
Second Ctor 
frst=Sami Last=Yosif 
Missing salary information! 
 
Third Ctor 
frst=null Last=null 
Salary = 9800.0 
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 Composition  ه من فئة أخرىفئة تحوي على موج  
 

ٌٌّر الفبة ٌٌّر – Point  الفبة ,نكتبها بطرٌقة أخرى – Circle  نؽ  : بدون تؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مثال لدالة رئٌسٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

class Circle 
{ 
  private Point m_Center; 
  private int m_Radius; 
   
  //-------------------------------- 
  public Circle() 
  { 
 m_Center = new Point(); 
 m_Radius = 1; 
  }  
  public Circle(int x,int y,int r) 
  { 
 m_Center = new Point(x,y); 
 m_Radius = r; 
  } 
  public Circle(Circle c) 
  { 
 m_Center = new Point(c.m_Center); 
 m_Radius = c.m_Radius; 
  } 
  //-------------------------------- 
  public void Print() 
  { 
 m_Center.Print(); 
 System.out.println("Radius = {0}",m_Radius); 
  } 
}  

 طل١ٞ ػ٠ِ ٓٞؿٜٚ ٖٓ كجش أهَٟ Circle حُلجش

ف ٖٓ حُلجش   – ٣Referenceٞؿي   َّ  . pointحُٔؼ

static void main(string[] args) 
{ 
 Circle c1 = new Circle(1,2,3); 
 c1.Print(); 
 Circle c2 = new Circle(); 
 c2.Print(); 
 Circle c3 = new Circle(c1); 
 c3.Print(); 
} 

 الدالة الرئٌسٌة ؟ماذا علٌنا ان نضٌف للفئة حتى نستطٌع تطبٌق 
 ٌوجد نواقص بالفئة !

 : UML  ٓوطؾ
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  – أمثلة على إحتواء
 : لألمثلة التالٌة UML أرسم مخطط 

 

كابن من ( , Radio) رادٌومن الممكن أن تحوي الفبة على كابن من نوع (  Store) دكان (1

 .( freezer)كابن من نوع ثالجة  ( ,TV)نوع تلفاز 

 ( .Employee)من الممكن أن تحوي الفبة على كابن من نوع عامل ( Farm) مصنع (2

 طالبمن الممكن أن تحوي الفبة على كابن من نوع ( ClassRoom) صؾ  (3

(student ) ٌحوي الفبة على كابن من نوع موضوعوكل طالب (Subject .) 

 (Book) تحوي الفبة على كابن من نوع كتاب -( Library)  مكتبة (4

 (CD) قرص تحوي الفبة على كابن من نوع( DVDStore)دكان موسٌقً  (5

 
 
 
 
 
 

Garbage Collection : 
 

 [ Garbage Collectionمجمع المهمالت ]   
 

والجافا ٌوجد مفهوم ) نطاق  cpp شاربفً لؽات البرمجة الكابنٌة  مثل السً والسً 

(  ٌقوم بتحدٌد عمر وفترة ظهور المتؽٌر وٌتحدد هذا النطاق فً لؽة   scopeالعمل  

وٌتحدد عمر المتؽٌر   -} {  -الحاصرتٌن  -الجافا باستخدام القوسٌن المعقوفٌن 

بحاصرة النهاٌة بمعنى أنه ٌكون موجودا خالل الحاصرتٌن وحٌن تخرج من نطاق 

 .ة تحرٌر الذاكرة العمل سوؾ تشؽل الذاكرة ولذلك فً الجافا توجد مٌز

 

 Garbageمٌزة تحرٌر الذاكرة باستخدام مجمع المهمالت الخاص بالجافا ]  

Collector  ] 

هً المٌزة التً ٌتم فٌها تحرٌر الذاكرة من المتؽٌرات الؽٌر المستخدمة حٌث تخرج من 

والسً والجافا بالحاصرتٌن  ]   } {  [  cppنطاق العمل والذي ٌتحدد فً لؽات مثل 

لتً تشكل كتلة برمجٌة وٌكون المتؽٌر متاحا خاللها هذا بالنسبة للمتؽٌرات األولٌة أما وا

 [ كما فً المثال التالً  newبالنسبة للكابنات التً تنشأ باستخدام الكلمة المحجوزة ] 
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{ 
     string alphabet = new string ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"); 
} 
 

 
 -نهاٌة نطاق العمل  -[ سٌموت بإؼالق الخاصرة alphabet]  تؽٌرنالحظ هنا أن الم

[ الذي ٌدل علٌه المعرؾ ٌظل فً الذاكرة وهنا تأتً مٌزة الجافا stringبٌنما الكابن  ]

التً تمٌزها عن باقً اللؽات وهً مجمع المهمالت الذي ٌقوم بالبحث عن الكابنات التً 

حرٌر المساحة التً كانت محجوزة لها  فً تم إنشاؤها وال ٌوجد لها معرؾ فٌقوم بت

الذاكرة وٌجعلها متاحة لكابنات جدٌدة وكل هذا ٌحدث تلقابٌا دون تدخل من المبرمج كما 

وهذه مٌزة خاصة بالجافا وبعبارة أخرى ال تشؽل  cpp فً لؽة السً والسً شارب 

أن تشعر تماما بالك وال تقلق من تسرب الذاكرة فهناك من ٌعتنً األمر بدال عنك ودون 

 مثل تناولك الطعام وتقوم المعدة بعملها دون أن تشعر بعملٌة الهضم

 
 finalizeانطزَقخ : ) ( 

 

ونأتً اآلن إلى تسمٌة الطرٌقة التً تستدعى قبٌل إنهاء الكابن بواسطة سلة المهمالت 

وهً تضمن أن ٌتم إنهاء   finalizeالخاصة بالجافا هذه الطرٌقة أو الدالة تسمى ) ( 

الكابن وتحرٌر الذاكرة منه وعلى سبٌل المثال تستخدم هذه الطرٌقة للتأكد من إؼالق 

الملؾ الذي ٌوجد به الكابن الذي خرج من نطاق العمل ولكً تضٌؾ طرٌقة اإلنهاء الى 

الفبة بحٌث تستدعٌها بٌبة تشؽٌل الجافا ٌنبؽً تعرٌؾ هذه الطرٌقة والشكل العام 

 ستدعاء الطرٌقة هوال

 
 
protected void finalize( ) 
{ 

// finalization code here 
} 

 

[ لكً protectedونالحظ على هذه الصٌؽة أنها تبدأ بالكلمة المفتاحٌة المحجوزة ] 

 تمنع الوصول الى الفبة من خارجها 
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قوم ربما ٌطرح سؤاال عن شبٌه فً تلك اللؽة ٌ ++cومن لدٌه دراٌة سابقة بلؽة 

[ destructorبالتخلص من الكابنات التً تخرج من نطاق العمل ٌسمى الهادم أو ] 

الذي ٌختلؾ عن شبٌه فً الجافا فً أنه ٌستدعى قبٌل خروج الكابن من نطاق العمل 

ولكن فً الجافا ] نهج اإلنهاء [  ٌعمل فً الخلفٌة بدون تدخل من المبرمج ولكً تتضح 

 الفكرة نضرب مثاال

 
 مثبل :

class FDemo  
{  

int x;  
 
FDemo(int i) 
{  

x = i;  
}  
protected void finalize()  
{  

System.out.println("Finalizing " + x);  
}  

 
// generates an object that is immediately destroyed  
void generator(int i)  
{  

FDemo o = new FDemo(i);  
}  

}  
//------------------------------------------- 
class Finalize  
{  

public static void main(string args[])  
{  

int count;  
 
FDemo ob = new FDemo(0);  
 
/* Now, generate a large number of objects. At  
some point, garbage collection will occur.  
Note: you might need to increase the number of objects 
generated in order to force garbage collection. */  
 
for(count=1; count < 100000; count++)  
ob.generator(count);  

}  
} 
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 وبعد ترجمة البرنامج وعرضه ٌكون الخرج
 

Finalizing 58493 
Finalizing 66085 
Finalizing 66084 
Finalizing 66083 
Finalizing 66082 
Finalizing 66081 
Finalizing 66080 
Finalizing 66079 
Finalizing 66078 
Finalizing 66077 
……………… 
Finalizing 65974 
Finalizing 65973 
Finalizing 65972 
Finalizing 65971 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 45 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 Collections Arrays & كائناتمصفوفة 
من الممكن إنشاء مصفوفة كابنات )مصفوفة موجهات لكابنات( ٌتم حجز عدد محدد من 

 المواقع المتجاورة فً الذاكرة لتخزٌن البٌانات فٌها , 

ال ٌنشا كابنات انما تنشا مجموعة من الموّجهات. بناء مصفوفة  مصفوفةالإنشاء    

 .   بناء الكابناتثم  بناء مصفوفة الموجهات :الكابنات تتم بطرٌقتٌن

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

class App 
{ 
  public static void main(string[] args) 
  { 
    Point[] arr = new Point[5]; 
 
        for (int i=0; i<arr.length ; i++) 
                arr[i] = new Point(); 
 
        arr[0].SetPoint(11,22); 
        arr[1].SetPoint(33,44); 
        arr[2].SetPoint(55,66); 
        arr[3].SetPoint(77,88); 
        arr[4].SetPoint(99,11); 
         

  for(Point  o : arr) 
        {      o.Print();        } 
 
        for (int i=0; i<arr.length; i++) 
        {      arr[i].Print();   } 
  } 
} 

 للطباعة 1طرٌقة 
 

 للطباعة 2طرٌقة 
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 Add + Remove الدوال  – مثال

 

public class Subject  
{ 
      private string name; 
      private int grade; 
 
      public Subject(string name, int grade) 
      { 
        this.name = name; 
        this.grade = grade; 
      } 
      public string GetName() 
      { 

        return this.name; 
      } 
      public void SetName(string name) 
      { 
        this.name = name; 
      } 

      public int GetGrade() 
      { 
        return this.grade; 
      } 
      public void SetGrade(int grade) 
      { 

        this.grade = grade; 
      } 
      public void PrintSubjectInfo() 
      { 
        System.out.println("Subject Name:"+this.name+" Grade :"+this.grade); 
      }   

} 

class Student 
{ 
  private string name; 
  private subject AllSub[]; 
 
  public Student(string name, int NumSub) 
  { 
    this.name = name; 
    this.AllSub = new subject[NumSub]; 
  } 
  public string GetName() 
  { 
    return this.name; 
  } 
  public void SetName(string name) 
  { 
    this.name = name; 
  } 
} 
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  public void AddSubject(subject sub1) 
  { 
    int i; 
    for (i = 0; i < AllSub.Length; i++) 
        if (this.AllSub[i] == null) 
        { 
            this.AllSub[i] = sub1; 
            break; 
        } 
  } 
  public void RemoveSubject(subject sub1) 
  { 
    int i; 
    for (i = 0; i < AllSub.Length; i++) 
        if (this.AllSub[i] != null) 
        { 
          _________________________________ 
          _________________________________ 
          _________________________________ 
          _________________________________ 
          _________________________________ 
        } 
  } 
  public double GetAVG()  
  { 
    int i, sum = 0, count = 0; 
    double avg=0; 

 
    for (i = 0; i < AllSub.Length; i++) 
    { 
        if (this.AllSub[i] != null) 
            sum += this.AllSub[i].GetGrade(); 
        count++; 
    } 
    if (count > 0) avg = (double)sum / count; 
    return avg; 
  } 
} 

class Program 
{ 
 static void main(string[] args) 
 { 
   Student s1=new Student("hisham", 4); 
      Subject sub1=new Subject ("Math" , 100); 
      s1.AddSubject(sub1); 
      s1.AddSubject(new Subject("Heb",70)); 
      s1.AddSubject(new Subject("Eng",80));  
 } 
} 
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 كائنات ومصفوفة كائنات –تـمـارٌـن 
 

 :  1سؤال 
 معطاة الفبة التالٌة

 

 رأس العملٌة إدعاء خروج

 A (int x) جدٌداً  ثم ٌنشا كابناً  xٌتلقى قٌمة جدٌدة لـ  بان  

 A (A a) البانً الناسخ

 ( )x int GetXتعٌد قٌمة 

 x void SetX(int x)تؽٌر قٌمة 

 كنص وفق النسق التالً: xتعٌد قٌمة 
x is: <x> 

string tostring( ) 

 

 المقاطع التالٌة: Aكتبنا بناء على الفبة 
 

class Program 
{ 
    static void main(string[] args) 
    { 
        A a1 = new A(6); 
        B b = new B(a1, 11); 
        A a2 = new A(a1); 
        b.SetA(); 
        a1.SetX(36); 
        Console.WriteLine(a1.Tostring()); 
        Console.WriteLine(a2.Tostring()); 
        Console.WriteLine(b.Tostring()); 
 
    } 
} 

public class B 
{ 
    private A a; 
    private int y; 
    public void SetA() 
    { 
        this.a.SetX(17); 
    } 
    public string Tostring() 
    { 
        return a.Tostring() + " y is: " + this.y; 
    } 
} 

 
 
 

 Aأ( برمج الفبة 
 

. أي حل من بٌن الحلٌن التالٌٌن صحٌح وأٌهم Bب( نرٌد كتابة البانً الناسخ فً الفبة 
ٌّن لماذا؟ وحدد بالنسبة   للحل الصحٌح المخرج.خطأ؟ ب

 
 

public B(A a, int y) 
{ 
    this.a.SetX(a.GetX()); 
    this.y = y; 
} 

public B(A a, int y) 
{ 
    this.a = a; 
    this.y = y; 
} 
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( تتبع عمل المقطع المعطى أعاله وحدد المخرج مبٌنا وضع الكابنات والمؤشرات فً ج
 كل خطوة. 

 
 الخاصٌة  Aد( أضفنا إلى الفبة 

private int p; 

 كالتالً: SetAالعملٌة  Bوؼٌرنا فً الفبة 
public void SetA() 
{ 
    this.a.SetX(17); 
    this.a.p = 17; 
} 

 هل التؽٌٌر الذي أجرٌناه صحٌح؟ علل اإلجابة.
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 : 2سؤال 
 :Songللفبة   umlأمامك 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 :Discُِلجش   umlأٓخٓي  

 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ (

 بمواصفات من اختٌاركم  Songإنشاء كابن من نوع  •
 إنشاء كابن آخر بمواصفات الكابن األول عن طرٌق البانً الناسخ . •
 وطباعة جملة توضٌحٌة Equalsفحص هل الكابنان متساوٌان عن طرٌق الدالة  •
 طباعة خصابص الكابنٌن )االؼنٌتٌن( •
 وأضؾ االؼنٌتٌن الى االسطوانة   Discإنشاء كابن من نوع  •
 ( ولماذا؟ Compilerتحدث أخطاء هل العملٌة التالٌة صحٌحة )أي ال  •

 ما الحل اذا كانت خطأ؟
Song s1 = new Song(); 

 
 

Song 
string name; 
int length; 
 
Song(string s,int l) 

Song(Song s); 

string GetNameSong(); 

int GetLengthSong(); 

void SetName (string s); 

string tostring(); 

 

Disc 
const int MAX_SONGS=10; 

string nameDisc; 

Song  songs[ ]; 

Int currentSong; 

 
Disc(string s); 

Disc (Disc  d); 

string GetNameDisc(); 

Song[ ] GetAllSongs(); 

void AddSong(Song s); 

void SetNameDisc(string s); 

int GetCurrentSong() 

string tostring(); 

 أًظذ حُز٘خث٤٤ٖ. 

  ( )string Tostringأًظذ حُيحُش        

 ( )GetAllSongsأًظذ حُيحُش     

 ( )AddSongأًظذ حُيحُش       

 

 void SetName (string s( أًظذ حُيحُش     .أ

   ?اًح طٞحؿي copy ctorٝأ٣ؼخ    ctor -أًظذ حٍ   د.

 أًظذ رشٌَ ٝحػق       
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 :mainب ( هذا جزء من الدالة الربٌسٌة   
int n=int.Parse(Console.ReadLine()); 
  string s; 
  Disc d = new Disc("sky"); 
 
  for ( i = 1; i < n; i++) 
    { 
      s = Console.ReadLine(); 
      d.AddSong(new Song(s, int.Parse(Console.ReadLine()))); 
    } 

 
 

  أستقبل أسم أؼنٌة موجودة على االسطوانة , وأسم أؼنٌة جدٌدة ٌبدل أسم االؼنٌة

 الموجودة على االسطوانة باسم االؼنٌة الجدٌد

 

  أحسب معدل الزمنً لجمٌع اطوال االؼانً على االسطوانة  )معدل زمن جمٌع

 ؼانً( .اال
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 : 3سؤال 
الرزنامة عبارة عن مصفوفة من األحداث. لكل حدث ٌوجد تارٌخ  بداٌة ووقت بداٌة 

 ووصؾ.
• Calendar – فبة تمثل النوع  رزنامة 
• Event – فبة تمثل النوع حدث 
• Date – )فبة تمثل النوع تارٌخ )معطاة وال حاجة لبرمجتها 
• Time –  النوع وقت )معطاة وال حاجة لبرمجتها(فبة تمثل 
 

 
 Calendarالفئة 

 على الفبة أن تحتوي على الخصابص والدوال التالٌة:
 

 الخصابص:
Year  : السنة. خاصٌة من نوعint 

Events  : خاصٌة من نوع 365مصفوفة من األحداث بحجم .Event 

 
 العملٌات:

 .بان  : ٌأخذ كبارامتر السنة وٌنشا المصفوفة 

 tostring  ::ًتعٌد تفاصٌل الرزنامة  وفق النسق التال 
Year: 2012 
Event1: 
StartDate = 1/12/2012 
StartTime = 12:00 am 
Description: Meeting with the manager 

 
Event2: 
StartDate = 2/12/2012 
StartTime = 11:00 am 
Description: Staff Meeting 

 

  دالة باسمAdd  تأخذ كبارامتر كابنا من نوعEvent  وتضٌفه إلى مصفوفة

 .falseإن كان له مكان وإال فتعٌد  trueاألحداث وتعٌد 

  دالة باسمRemove  تأخذ كبارامتر كابنا من نوعEvent  وتحذفه من

 .falseإن تم حذفه بنجاح وإال فتعٌد  trueمصفوفة األحداث وتعٌد 

  دالة باسمPrintEvents  تأخذ كبارامتر كابنا من نوعDate  باسم

StartDate  ًوتطبع جمٌع األحداث التً تبدأ فStartDate 
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 Eventالفئة 
 ( ساعة البداٌة ,  تارٌخ البداٌة,  وصؾ )  لكل حدث ٌوجد:

 

 على الفبة أن تحوي :

 بانٌاً ٌأخذ قٌماً لجمٌع الخصابص 

  دالةEquals 

 دالة tostring :ًتعٌد خصابص الحدث وفقاً للنسق التال 

 

StartDate = 1/12/2012 

StartTime = 12:00 am 

Description: Meeting with the manager 

 

 

  أرسم مخططUML  للفبات المذكورة أعاله. على المخطط أن ٌحتوي على

. ال حاجة لكتابة خصابص Calendarو   Eventجمٌع خصابص الفبتٌن 

 فً المخطط. Timeو  Dateالفبتٌن 

  علٌكم برمجة الفباتEvent   وCalendar افترض وجود .Setters  و

Getters .فً الفبات 

  ما هً درجة تعقٌد العملٌةPrintEvents ؟ علل اإلجابة؟ 

 

  أكتب برنامجا ٌفحص الفبةCalendar :ًوفقاً لما ٌل 

o  عند الدالة( ٌنشا كابناً جدٌداً بالمواصفات المطبوعة أعالهtostring.) 

o .ٌطبع مواصفات هذا الكابن 

o  12/12/2011ٌطبع جمٌع األحداث التً تبدأ بتارٌخ 
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 )معطاة وال حاجة لبرمجتها(Timeو Dateالفبتان 
 
 

public class Date 
{ 
    private int Day, Month, Year; 
 
    public Date(int Day, int Month, int Year) 
    { 
        this.Day = Day; 
        this.Month = Month; 
        this.Year = Year; 
    } 

 
    // Getters and Setters … 
 
    @Override public string tostring() 
    { 
        return Day + "/" + Month + "/" + Year; 
    } 
} 
 
 
public class Time 
{ 
    private int Hour, Minuts; 
    private string AmPm; 
 
    public Time(int Hour, int Minuts, string AmPm) 
    { 

        this.Hour = Hour; 
        this.Minuts = Minuts; 
        this.AmPm = AmPm; 
    } 

    
    // Getters and Setters … 
 
    @Override public string tostring() 
    { 

        return Hour + ":" + Minuts + " " + AmPm; 
    } 
} 
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 :4سؤال 
 

ٌمثل النوع "تلفاز" . الصؾ ٌحتوي على الخصابص والدوال  TV سمإب فئةأكتب 

 التالٌة:

 . )ماركة التلفاز )نص 

 . )قطر الشاشة )عدد 

 . )الثمن )عدد 
 

  قٌماً لجمٌع الخصابص وٌنشا تلفازاً وفقا لهذه المعطٌات .بانٌاً ٌأخذ كبارا مترات 

 Copy Constructor  . 

 Get'er   وSet'er . لخاصٌة واحدة فقط 

  دالة باسمEquals  تأخذ كبارامتر تلفازاً وتعٌد "صدق" إذا كان مساوٌاً للكابن
 الحالً. خالؾ ذلك تعٌد "كذب".

  دالةTostring اً للنسق التالً:تعٌد خصابص التلفاز كنص  ووفق 
TV Data: (Orion ,60,  6000) 

 

 TVStore الفئة

 حوي تتمثل هذه الفبة دكاناً لبٌع أجهزة تلفاز. على الفبة أن   

A.  عنوان الصؾ وتعرٌؾ خصابصه 

B.   30بانٌاً افترضٌا ٌنشا مصفوفة األجهزة بحجم 

C.  المصفوفة بانٌاً ٌأخذ كبارامتر عددا طبٌعٌا ٌمثل حجم مصفوفة األجهزة ثم ٌنشا

 بهذا الحجم.

D.  دالةtostring  تعٌد خصابص األجهزة الموجودة فً الدكان وفق النسق المشروح

 أاله لكل جهاز. 

E.  دالة باسمAdd  تأخذ كبارامتر كابنا من نوعTV  وتضٌفه الى مصفوفة األجهزة

 .falseان كان له مكان واال فتعٌد  trueوتعٌد 

F.  دالة باسمRemove  تأخذ كبارامتر كابنا من نوعTV  وتحذفه من مصفوفة

 .falseان تم حذفه بنجاح واال فتعٌد  trueاألجهزة وتعٌد 
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G.  دالة باسمRemove  تأخذ كبارامتر رقم خلٌة من خالٌا مصفوفة األجهزة ثم تقوم

واال  trueبحذؾ الجهاز الموجود فً هذه الخلٌة ان وجدت فً الخلٌة تلفازا وتعٌد 

 .falseفتعٌد 

H.   دالة باسمFind  تأخذ كبارامترات مواصفات تلفاز ٌرٌده زبون ما )الماركة, قطر

الشاشة, قٌمة كبرى للثمن(. الدالة تبحث عن جهاز مناسب وتعٌده ككابن  إن وجدته 

 .nullوإال فتعٌد 

I.  دالة باسمFind  تأخذ كبارامتركابنا من نوعTV  بمواصفات التلفاز الذي نرٌد

 .nullالبحث عنه. الدالة تبحث عن جهاز مناسب وتعٌده ككابن  إن وجدته وإال فتعٌد 

 

 TVStoreTester انفئخ

أجهزة مختلفة,  3بحٌث تنشا شركة عندها  TVStoreللصؾ  (main) برنامجأكتب 

مع جمل إٌضاح مناسبة وطباعة خصابص التلفاز  Findومن ثم تستعمل الدالة 

 المناسب إن وجد .
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 :5سؤال 
 

. الصٌؽة  "معادلة تربٌعٌة"ٌمثل النوع   (QuadraticE)أكتب صفاً باسم ( أ
 العامة لها هً: 

           
 

 حتوي على الخصابص والدوال التالٌة:ت فبةال 
o  خاصٌة من نوعint   باسمa  . 

o  خاصٌة من نوعint   باسمb  . 

o  خاصٌة من نوعint   باسمc  . 

o . بانٌاً ٌأخذ كبارا مترات قٌماً لجمٌع الخصابص وٌنشا معادلًة جدٌدًة 

o Get'er  وSet'er . )لخاصٌة  واحدة  فقط )من اختٌاركم 

o  دالة باسمGetNumOfSolutions .تعٌد عدد حلول المعادلة 

o  دالة باسمGetSolutions  ًتعٌد حلول المعادلة كنص فً النسق التال

x1= … x2=…. 

o  دالة باسمEquals  تأخذ كبارامتر معادلًة تربٌعًٌة وتعٌد "صدق" إذا كانت

 للكابن الحالً. خالؾ ذلك تعٌد "كذب". مساوٌةً 

o  دالةtostring : ًتعٌد خصابص المعادلة كنص  ووفقاً للنسق التال 

2x^2 + 3x - 2 = 0 

 a = 2   b = 3   c = -2ن على افتراض أ

 

والذي ٌحتوي  QuadraticETesterبالصؾ  QuadraticEب( استعمل الصؾ 

 . mainعلى دالة 

 تنفٌذ التالً: علٌكم

  إنشاء كابنٌن بمواصفات من اختٌاركم. 

 استعمال جمٌع الدوال كما تشاءون . 
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 : 6 سؤال 
 

 سٌارة ٌوجد:ترٌد شركة تأجٌر سٌارات أن تحو سب عملٌة التأجٌر. لكل 

  اسم: وهو عبارة عن نص 

  رقم: وهو عبارة عن نص 

 سنة اإلنتاج 

 عدد الركاب 

 السعر للٌوم الواحد 

 

بالخصابص  Carمن أجل ذلك الؽرض مطلوب منك أن تكتب صفاً جدٌداً باسم 

 المعطاة أعاله.

 
 على العملٌات التالٌة: على الصف أن ٌحتوي أٌضاً 

 

  ًوفقا لهذه المعطٌات لجمٌع الخصابص وٌنشا سٌارةً بان  ٌأخذ كبارا مترات قٌما 

 Copy Constructor 

 Get'er   وSet'er لخاصٌة واحدة فقط 

  عملٌة باسمEquals  ًوتعٌد "صدق" إذا كانت مساوٌة  تأخذ كبارامتر سٌارة

 للكابن الحالً. خالؾ ذلك تعٌد "كذب".

  عملٌة باسمtostring التالً: تعٌد خصابص السٌارة كنص  ووفقاً للنسق 

Name = Opel Astra 
Nr = 0123456789 
Year = 2000 
Passengers = 5 
Price = 100 
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 طبق المهام التالٌة : 
 

 . mainوالذي ٌحتوي على دالة  CarTesterبالصؾ  Carاستعمل الصؾ 

  سٌارات أجرة بواسطة مصفوفة أحادٌة بمواصفات من اختٌاركم  5إنشاء. 

  سٌارات بنفس التفاصٌل فقط األختالؾ برقم السٌارة  2معروؾ لدٌك أن هنالك

 . التسلسلً )إستعمل البناء الناسخ(

 . دالة تجد عدد الركاب الكلً لجمٌع السٌارات 

  دالة تتلقى عدد الركاب )ٌمكن أن تتسع لهم سٌارة واحدة وٌمكن أن ال تتسع لهم

كبر من جمٌع المقاعد سٌارة واحدة( تعٌد السعر للٌوم الواحد . أذا كان عدد الركاب أ

 . -1فً جمٌع السٌارات تعٌد 

 استعمال جمٌع العملٌات  كما تشاءون . 
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 : 7 سؤال 
ٌمثل النوع كتاب. على الصؾ أن ٌحتوي على    Bookسمإب جدٌداً  أ( أكتب صفاً 

 الخصابص والعملٌات التالٌة:

 الخصابص:

Title  اسم الكتاب. خاصٌة من نوع :string 

ISBN  الرقم العالمً للكتاب. خاصٌة من نوع :int 

 Author اسم مؤلؾ الكتاب. خاصٌة من نوع :string 

 

 العملٌات:

 Constructor.ًٌأخذ قٌماً لجمٌع الخصابص وٌنشا كابنا جدٌدا : 

 Copy Constructor 

 tostring :ًتعٌد التفاصٌل عن الكتاب وفق النسق التال : 

Title: Programming in Java 

ISBN: 12345 

Author: Sun Microsystems 

 SetISBN حدد ما الذي ٌجب أن تأخذه هذه العملٌة  وأكتبها : 

 HasISBN  ًصحٌحاً وتعٌد  : تأخذ كبارامترعدداtrue   إذا كان العدد

 لرقم الكتاب الحالً. مساوٌاً 

 

 وفقاً لما ٌلً: Bookٌفحص الصؾ  BookTesterب( أكتب صفاً باسم 

  عند الدالة( ٌنشا كابناً جدٌداً بالمواصفات المطبوعة أعالهTostring.) 

 .ٌطبع مواصفات هذا الكابن 

 .ٌؽٌر الرقم العالمً للكتاب 

 .ٌطبع مواصفات هذا الكابن مرًة أخرى 
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 :8 سؤال 
 دة أمور:ـتكون مكونة من ع   EMessageرسالة برٌد الكترونً

  

  ًللم رَسِل الٌهمقابمة عناوٌن البرٌد األكترون . 

 موضوع الرسالة 

 نص الرسالة 

  مجموعة ملفات مرفقة مع الرسالة. الذي ٌهمنا هنا فقط أسماء الملفات. عدد الملفات
 ملفات. 10ال ٌجوز أن ٌزٌد عن 

 . على الصؾ أن ٌشمل على:#Cبلؽة   EMessageأكتب الصؾ       .1

 عنوان الصؾ وتعرٌؾ خصابصه.   .1.1

 إلعادة خصابص الرسالة وفق النسق التالً: Tostringدالة   .1.2

SendTo: a1@b.com, a2@c.com,... 
Subject: <…> 
Body: <…> 
Attachments: File1, File2, … 

 
 

 لكترونً لشخص ما ٌكون مكوناً من عدة أمور:اإلالبرٌد 
الرسابل قابمة , قابمة الرسابل المرسلة, قابمة الرسابل الجدٌدة, عنوان برٌد الشخص

 المحذوفة.

  أكتب الصؾEMail   بلؽةC#:على الصؾ أن ٌشمل على . 
o  .عنوان الصؾ وتعرٌؾ خصابصه 
o  دالة باسمRemove عملٌة الحذؾ هذه . كبرامتر وتحذفها  ة ًتأخذ رسال

تبحث عن الرسالة فً قابمة الرسابل الجدٌدة وقابمة الرسابل المرسلة بناء ً 
 الرسالة تنقلها إلى قابمة الرسابل المحذوفة.على اسم الرسالة فإذا وجدت 

o  دالة باسمRemoveAllDeleted  تحذؾ جمٌع رسابل قابمة الرسابل
المحذوفة. على الدالة أن تسأل المستخدم إذا كان حقا ً ٌرٌد تنفٌذ عملٌة 

 الحذؾ هذه.
 

  ما هو نوع العالقة بٌن الفبةEMessage  والفبةEMail أرسم مخطط .
UML لعالقة.ٌوضح هذه ا 

  أكتب دالة باسمSearch  تأخذ نصا ً معٌنا ً كبرا متر وتطبع جمٌع الرسابل
 التً ٌظهر النص على األقل فً واحدة   من خصابصها.

  أٌن ٌجب إضافة الدالة?Search                             ولماذا؟ 
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 : 9سؤال 
 

 ٌمثل النوع "فرٌق كرة قدم".    FootballTeam سمإب جدٌداً  أكتب صفاً (أ

 

 الخصابص:

Name  اسم الفرٌق. خاصٌة من نوع :string 

Trainer  اسم المدرب. خاصٌة من نوع :string 

 Wins عدد االنتصارات. خاصٌة من نوع :int 0. قٌمتها األولٌة. 

Losses عدد الخسارات. خاصٌة من نوع :int 0. قٌمتها األولٌة. 

 

 العملٌات:

  بانٌاً : ٌأخذ قٌماً لجمٌع الخصابص ما عداWins   وLosses. 

 Tostring :ًتعٌد تفاصٌل الفرٌق وفق النسق التال : 

Name: Abnaa Sakhnin 
Trainer: No Name 
Wins: 4 Losses: 6 
 

 Win ترفع عدد االنتصارات بواحد : 

 Loose .ترفع عدد الخسارات بواحد : 

 Percentage االنتصارات من جمٌع األلعاب: عدد األلعاب / عدد : تعٌد نسبة

 االنتصارات.

 BetterThan تأخذ كبارامتر كابناً من نوع :FootballTeam  وتعٌدtrue   إذا

كان فرٌق الكابن الحالً أفضل من فرٌق الكابن الممرر بواسطة البارامتر. الفرٌق 

ذه الدالة أن لدٌه أكبر. على ه Percentageاألفضل هو الفرٌق الذي قٌمة 

 .Percentageتستعمل الدالة 
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 وفقاً لما ٌلً:  FootballTeam  ٌفحص الصؾ Tester  ب( أكتب صفاً باسم

  عند الدالة( ٌنشا كابناً جدٌداً بالمواصفات المطبوعة أعالهPrint.) 

 .ٌطبع مواصفات هذا الكابن 

  مرات. 8مرات وخسر  3نتصر إن الفرٌق أبٌبلػ الكابن 

  كابناً جدٌداً آخرا بخصابص من اختٌاركم.ٌنشا 

  ٌستعمل الدالةBetterThan  لمعرفة أي الفرٌقٌن أفضل وٌطبع جملة توضح

 ذلك.
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  ةـالوراث

Inheritance 
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 Inheritance – الوراثة
  

 
لتً ٌمكن وا  Opp الموّجهه الكائناتبرمجة  ءمن مبادىانً الث أالمبدهً الوراثة  

تم تصمٌمها  لتًا الفئات استخدامحٌث ٌمكن البرامج  روٌطلغة جافا لتفً  اإلستفادة منها

جدٌدة ٌضاف الٌها الطرق  فئة نكتبنا من أنها تعمل بصورة جٌدة ثم كدوتنفٌذها وتؤ

ة ئبار الفاعت ٌمكنالقدٌمة التً فً الفئة وترث الطرق الموجودة  فقطوالبٌانات الجدٌدة 

 . Baseوالموروثة تسمى  Derivedالوارثة تسمى  الفئة   لها . الجدٌدة امتدادا  

  

 

 

 

 

على الرصٌد الموجود  شهرٌا   ٌضٌف عائدا   بنكًفترض أننا نرٌد إنشاء حساب ن مثال :

 البنك.  فً

 

بدراسة هذا النوع من الحساب أتضح لنا أن هذا الحساب هو امتداد لحساب البنك التً  

حٌث إنه ٌتطلب عملٌات اٌداع وسحب    BankAccount  فئةال فًتم برمجته 

استخدام  ٌمكنواستعبلم عن رصٌد وله متغٌر لتخزٌن نسخة من قٌمة الحساب ولذلك 

 ئدة جدٌدة وٌضاف إلٌها دالة لحساب العائنشاء فامج السابق بإنمبدأ الوراثة لتطوٌر البر 

 . أنظر المثال التالًالشهري.  ئدوٌضاف إلٌها أٌضا متغٌر لمعدل العا

 

public class SavingAccount extends BankAccount  
{   

     private double interestRate;  
 
  public SavingAccount(double rate)  
  {  
  interestRate = rate;  
  }  

 
 

Base 

Derived 
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    // addInterest method  
  public void addInterest()  
  {  
   double interest = getBalance()*interestRate/100;  
    deposit(interest);  
  }  
 
  }  

 
 
 :لغة جافا ومنها  فًص الوراثة ئأن نستعرض بعض خصا ٌمكنلٌل هذا المثال حوبت

 

  code reuse دام شفرة البرنامج خدام الوراثة هو إعادة استخمن أسباب است .1

موجودة ونوفر الجهد المبذول إلتقان تصمٌم وتنفٌذ هذه  ئاتدام فخاست حٌث

 الفصائل. 

 

  ألنها تحتوي (superclass  العامة )العلٌا ئاتالفالتً تورث تسمى  ئاتفال .2

أو  ( parent class) األب ئةفوأحٌانا تسمى كة الطرق والبٌانات المشترعلى 

  ( .Base class)ة األساسٌة ئالف

 
ألنها تحتوي على  ( subclass)الفرعٌة  ئاتالفالتً ترث تسمى  ئاتالف .3

( child class)االبن  ئاتفوالبٌانات الخاصة المضافة وأحٌانا تسمى الطرق 
  ( .drived class)المشتقة  ئاتالفأو 

 

بكتابة م قوها نئة جدٌدة عند إنشائة قدٌمة إلى فئف ٌثالوراثة وتور قٌق عملٌةحولت .4

التً تعنً   extends الوراثة  علىالمحجوزة الدالة  الكلمةة الجدٌدة ثم فئاسم ال

الصٌغة  وتكوناسمها بعدها  ٌكونة القدٌمة التً ئة هً امتداد للفئأن هذه الف

 للوراثة هً : العامة 

superclass Name  extendsclass  subclass Name    

 

ترث   ة ترث منها تفترض لغة جافا أنكئاسم ف دة ولم نحدئف ءعندما نقوم بإنشا .5

 ة ئترث الف   BankAccount ة ئومثال ذلك الف  object ة األم ئمن الف

object. 
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من الطرق التً تعنً شٌئا لجمٌع  غٌرص دتحتوي على عد   object ة ئالف .6

على وصف ول حصاستخدامها لل ً ٌمكنالت  toString نات مثل الطرٌقة الكائ

 ن. لكائحالة ا

 

 

 

 

 

 

 , SavingAccount بٌن عبلقة الوراثة بٌن الفصائل الثبلثة الرسمة ت

BankAccount, Object   الوراثة  وٌسمى مخطط Inheritance Diagram. 

 

العامة  ةئالف فً، الموجود ئالمنش أوال   ية الفرعٌة ٌنادئن جدٌد من الفكائعند إنشاء 

ة الفرعٌة ئالف فً، الموجود ئذ المنشفة للمتغٌرات الموجودة فٌها ثم ٌنلٌعطً قٌمة مبدئٌ

  .إلعطاء قٌم أولٌة للمتغٌرات الجدٌدة

 

 

 

 

 

 

 

 

Object 

BankAccount 

SavingAccount 
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 :Superكلمة المفتاح  

 تسمح للفئة الوارثة بالوصول للخصائص والعملٌات التً ورثتها. Superكلمة المفتاح 

ٌُّمكن إستدعاء بوانً الفئات الموروثة. اإلستدعاء ٌجب أن ٌكون داخل البانً للفئة 

 الوارثة.

 

public Employee(String frst,String lst,int ag,int id,int nm,String dpt) 
  { 
       

super(frst,lst,ag,id); 
  

this.emp_num = nm; 
  

this.department = dpt; 
  } 

 

 

 تسمح إستدعاء الدوال والطرق ومنع حدوث تراجعٌة . Superكلمة المفتاح 

فً الفئة الموروثة وزٌادة  toString   ٌمكن أن تستدعً الدالة toStringمثال : الدالة 

 بعض القٌم.

 

@Override public String toString() 

{ 

  String st = super.toString(); 

   

  st = st + "Emp Num:"+this.emp_num +",department:"+ this.department; 

  return st; 

} 

 

 

 

 

 

انمىخىدح فٍ انفئخ  toStringنهدانخ  إسزدعبء 

 انمىروثخ . ثم وضُف ثعض انقُم.

 قُم 4اإلسزدعبء نهجبوٍ انذٌ َزهقً 
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 :Methodsالدوال  -الطرق
 

 :ثة احتماالتهناك ثبل ٌكونأن  ٌمكنة فرعٌة ئطرق ف ٌفتعرعند 
 

 /ة الفرعٌة بنفس االسم ونفس المعامبلت )نفس البصمةئالف قًستخدام الطرٌقة إ (1

الطرٌقة  لهذههناك استبدال للجمل التنفٌذٌة  كما فً الفئة العامة ولكن( العنوان

دام خباست ولذلك عند استدعاء هذه الطرٌقة( override methodتسمى )و

ة الفرعٌة ولٌست ئً الففالفرعٌة فٌتم تنفٌذ الطرٌقة الموجودة  ئةن نوع الفممتغٌر

 ة العلٌا. ئالف فً الطرٌقة الموجودة

 

فً  ,ٌمكن للفئة الفرعٌة أن ترث الدوال الموجودة فً الفئة العلٌا بدون إي تغٌٌر (2

ٌتم ئة الفرعٌة هذه الحالة عند إستدعاء هذه الطرق بإستخدام كائن من نوع الف

 . ة العلٌائتنفٌذ الطرٌقة من الف

 

ٌمكن للفئة الفرعٌة إنشاء طرق جدٌدة لتحقٌق الغرض من التطور وتستدعى هذه  (3

 .الطرق أو الدوال الجدٌدة فقط بإستخدام كائنات الفئة الفرعٌة 

 
 

 (Instance variablesمتغٌرات الكائنات  )

 طفق نات ٌوجد حالتانلكائبالنسبة لمتغٌرات ا

 .ة الفرعٌة ئات الفلكائنة الفرعٌة تورث تلقائٌا ئنات للفلكائجمٌع متغٌرات ا 

 ٌمكن تعرٌف متغٌر جدٌد فقط على الكائنات الفئة الفرعٌة . 
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 (Chain Inheritance) وراثة بعدة أدوار )طبقات(
 

  ( من قبل فبة أخرى . أساسٌةة ئففبة وارثة ٌمكن أن تكون هً أٌضا موروثة )
 
 

 : مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
class Person 
{ 
  private String first_name; 
  private String last_name; 
  private int age; 
  private int id; 
  //----------------------------------- 

  public Person () 
  { 
  } 

  public Person(String first,String last,int age, int id) 
  { 
 this.first_name = first; 
 this.last_name = last; 
 this.age = age; 
 this.id = id; 
  } 

 
 . ( Base) هً فبة موروثة -Person  الفبة

 كل الفبات األخرى ترثها .
 

( Person)ترث الفبة االساسٌة -Employee  الفبة

  ٌعنً ترث كل المٌزات وكل الدوال واإلجراءآت لها . 
 

التً هً ( Employee)ترث الفبة  -Worker  الفبة

  ٌعنً أن الفبة( , Person) أٌضا ترث الفبة 

Worker  ترث كل المٌزات َل Employee  

 . Personوأٌضاً 
 

التً هً ( Worker)ترث الفبة   SalesMan  الفبة

  ٌعنً أن الفبة( , Employee) أٌضا ترث الفبة 

SalesMan    ترث كل المٌزات َلWorker 

 . Personوأٌضاً   Employee وأٌضاً 
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  public void SetPerson(String first,String last,byte age, int id) 
  { 

 this.first_name = first; 
 this.last_name = last; 
 this.age = age; 
 this.id = id; 
  } 
  public void PrintPerson() 
  { 
 System.out.println("Name : " + last_name + " " + first_name); 
 System.out.println ("id :" + id); 
 System.out.println ("age:" + age);  
  } 
} 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
class Employee extends Person 
{ 
  private int emp_num; 
  private String department; 
 
  public Employee () 
  { 

  } 
  public Employee (String first,String last,int age,int id,int 
num,String dpt) 
  { 
      super(first,last,age,id); 
 this.emp_num = num; 
 this.department = dpt; 
  } 
  public void SetEmployee(String first,String last,byte age, int id, 
int num , String dpt) 
  { 
 SetPerson(first,last,age,id); 
 this.emp_num = num; 
 this.department = dpt; 
  } 

 
   
  public void PrintEmployee() 
  { 
 PrintPerson(); 
 System.out.println("Emp num:"+ emp_num + "\nDep"+ department);  
  } 
} 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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class Worker extends Employee 
{ 
      private float sal_per_hour; 
    private float working_hour; 
 
  public Worker(String first, String last, int age, int id, int num , 
String dpt, float sal , float hours) 
  { 

        super(first,last,age,id,num,dpt); 
        this.sal_per_hour = sal; 
   this.working_hour = hours; 
  } 
  public void SetWorkerSalary(float s, float w) 
  { 

 sal_per_hour = s; 
 working_hour = w; 
  } 

  public float CalcWorkerSalary() 
  { 
 return sal_per_hour * working_hour; 
  } 
      
  public void SetWorker(String ln, String fn ,byte age ,int id, int 
num, String dpt,float sal,float hours) 
  { 
 SetEmployee(fn, ln, age, id, num, dpt); 
 this.sal_per_hour = sal; 
 this.working_hour = hours; 
  } 

  public void PrintWorker() 
  { 
 PrintEmployee(); 
 System.out.println("monthly salary = " + CalcWorkerSalary()); 
  } 
} 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
class SalesMan extends Worker 
{ 
  private float bonus; 
 
    public SalesMan(String first,String last,int age, int id, int num   
                                     ,String dpt, float sal , float hours , float bonus)  
  { 
        super(first,last, age,id,num,dpt,sal,hours); 
   this.bonus = bonus; 
  } 
  public void SetSalesMan (String first,String last,byte age,int id, int  

num ,String dpt,float sal ,float hours ,float   bonus) 
  { 
 SetWorker(first,last,age,id,num,dpt,sal,hours); 
 this.bonus = bonus; 
  } 
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  public void SetSalesManSalary(float sal,float hours , float bonus) 
  { 

 SetWorkerSalary(sal,hours); 
 this.bonus = bonus; 
  } 

  public float CalcSlaesManSalary() 
  { 
 return CalcWorkerSalary() + bonus; 
  } 
  public void PrintSalesMan() 
  { 

 PrintEmployee(); 
 System.out.println("monthly salary : " + CalcSlaesManSalary());  
  } 

} 
 
-------------------------------------------------------------- 
class App 
{ 
  static void main(String[] args) 
  { 

SalesMan s = new 
SalesMan("Yossef","Zhrani",23,123,123,"Dpt1",34.4f,213,200); 

 
Worker w = new Worker("Safi","Salami",35, 4567, 4567,"Dpt2", 
37.45f, 198); 

 
 s.PrintSalesMan(); 
 System.out.println("**********************************"); 
 
 w.PrintWorker(); 
 System.out.println("**********************************"); 
  } 
} 
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 (Hierarchies Inheritance) المخطط الهرمً للوراثة
 

الهرمً عادة ٌمثل كشجرة , حٌث معظم الفصائل التً تمثل المفاهٌم العامة المخطط 

( والفئات االخرى األكثر تخصصٌة نحو الفروع  rootقرٌبة من الجذر )

(branches وسوف نستخدم مثال بسٌط للمخطط الهـرمً إلستكمال دراسة مفاهٌم )

 الوراثة .

 

 فئة معٌنة ٌمكن أن تكون أساس لعدة فئات أخرى :

 
 
 

( من قبل ة أساسٌةئفكل واحدة من الفئات الوارثة ٌمكن أن تكون هً أٌضا موروثة )

 فئات أخرى .

 

 : مثال
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 :ٌمكن أن نصف الفئات التً تمثل دائرة ومستطٌل بالشكل التالً 
 

 
 

المشكة هً بتكرار المٌزات وتكرار قسم من الدوال الداخلٌة , هذة المشاكل ٌمكن ان 

نحلها بواسطة عملٌة الوراثة . نجد االشٌاء المشتركة بٌن الفئات نخرجهم من الفئات 

 ( baseShapeونبنً منهم فئة أساسٌة )

 نصف مخطط الوراثة على هذا النحو :

 
 

 
 
 
 
 
 

 :  مثال
طبق الفئات التً ذكرت فً المثال السابق وأدخل الدالة الرئٌسٌة التالٌة , ثم أكتب 

 النتٌجة.

class App 
{ 
  static void Main() 
  { 
 Rectangle r = new Rectangle(10,20,120,200); 
 Circle c = new Circle(300,350 ,75); 
 r.PrintRectangle(); 
 
 System.out.println("Rect area= {0}",r.CalcArea()); 
 System.out.println("Rect perimeter =" +r.CalcPerimeter()); 
  
 c.PrintCircle(); 
 
 System.out.println ("Circle area = {0}",c.CalcArea()); 
 System.out.println ("Circle perimeter =" + c.CalcPerimeter()); 
  } 
} 
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Protected Modifier -   ٌّر من نوع  Protected متؽ
 

ال ٌمكنها إستدعاء للدوال الخاصة (Derived Class)طرق ودوال للفئات الوارثة

للفئات الوارثة تصل وتفّعـل دوال أحٌانا  نرٌد (.Base Class)للفئات األساسٌة 

 موجودة فً الفئات األساسٌة , نرٌد أن نحسن طرق التنفٌذ للبرمجٌات . 

نرٌد أن نصل للدوال والخصائص فً الدوال الموروثة بصورة مباشرة فً الفئات 

 ألساسٌة( أو ألجزاء منها . الموروثة )ا

 

 Access)موّجهه تعّرف طرٌقة الوصول الكائنات اللغة الجافا مثل كل لغات برمجة 

Modifier)ٌّر محمً. لدٌهم  protected-المٌزات أو الدوال التً تعّرف كـمتغ

ٌّنة . ال ٌكمن الوصول الٌه إال من خبلل الفئة التً عّرفت منه أو الفئات  حماٌة مع

 المشتقة )الوارثة( من هذه الفئة.

protected دوال( فً  –تمّكن الفئات المشتقة وصول مباشر الى أعضاء )مٌزات 

ساسٌة دون الحاجة ألي تغٌٌر , بكلمات أخرى هذه المٌزات أو الدوال عامة األ الفئة

.األساسٌة والفئات الوارثةللفئة 

  

 
class Base 
{  
    private int m_Num1; 
    protected int m_Num2; 
    public int m_Num3; 
 
    public Base() 
    { 
    } 
    public Base(int n1,int n2,int n3) 
    { 
            m_Num1 = n1; 
            m_Num2 = n2; 
            m_Num3 = n3; 
    } 
    protected void PrintBase() 
    { 
            System.out.println("Num1 = " + m_Num1); 
            System.out.println("Num2 = " + m_Num2); 
            System.out.println("Num3 = " + m_Num3); 
    } 
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    public int getNum1() 
    { 

        return this.m_Num1; 
    } 
    public void setNum1(int n1) 
    { 
        this.m_Num1 = n1; 
    } 

 
    public int getNum2() 
    { 

        return this.m_Num2; 
    } 
    public void setNum2(int n1) 
    { 
        this.m_Num1 = n1; 
    } 
} 
 
//------------------------------------------- 
class Derived extends Base 
{ 
 private String m_Str = "Derived class"; 
 
 public Derived() 
 { 

 } 
 public Derived(int n1,int n2,int n3, String str) 
 { 

            super(n1,n2,n3); 
  this.m_Str = str; 
 } 

        public String getStr() 
 { 
            return this.m_Str; 
        } 
        public void setStr(String s1) 
 { 

            this.m_Str = s1; 
        } 
  
 public void PrintDerived() 
 { 

  super.PrintBase(); 
  System.out.println("str = " + m_Str); 
 } 

 public void SetDataMembers(int n1,int n2,int n3, String str) 
 { 
  setNum1(n1); 
  m_Num2 = n2;  
  m_Num3 = n3;  
  m_Str = str; 
 } 
} 
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class App 
{ 
 static void main() 
 { 
  Derived d = new Derived(11, 22, 33 ,"Moner"); 
         d.PrintDerived(); 
 
         d.SetDataMembers(10,20 ,30 ,"Zhahi"); 
         d.PrintDerived(); 
 
         d.setNum1(55); 
         d.setNum2(66); 
         d.m_Num3 = 77; 
         d.setStr("Zezo"); 
         d.PrintDerived(); 
 } 
} 
 
 

 

ألنه ٌمّكن ٌجب أن ٌكون بصورة حذرة.   protectedإستعمال متغٌر من نوع 

الوصول للمتغٌرات أو المٌزات هذه بصورة مباشرة وال حاجة لدالة عامة تصل للمٌزة. 

  ( .get’ers , set’ersٌعنً أننا نستطٌع الوصول بدون الدوال )

 هذا األمر ٌمكن أن ٌإدي الى أخطاء منطقٌة ٌمكن أن ٌكون صعب كّشفُها وتصحٌحها.

 

 ال :ننظر إلى المبنى الهرمً التالً كمث
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-معّرف من نوع  Baseالمَعّرفة داخل الفئة  m_Numنعتبر أن المٌزة

protected100حتى  0ومجال قٌمه من   . 

تتلقى قٌمة وتفحص قانونٌة القٌمة المتـلقـآه قبل تعوٌضها   super.SetNum( )الدالة 

 بالمٌزة .

 

 ؟protectedلكن هل الشئ ممكن أن ٌكون صحٌح إذا ُعـّرفت المٌزة من نوع  

 الجواب : ال 



 (Derived8حتىDerived1)إجراء )طرٌقة( موجودة داخل الفئة  –كل دالة 

ٌمكنها الوصول الى هذه المٌزات بصورة مباشرة بدون الحاجة إلستعمال الدالة 

)(super.SetNum  ٌإدي الى إحتماالت تعوٌض قٌمة غٌر , وهذا ٌمكنه أن

 صحٌحة داخل هذه المٌزة .
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Overriding and Hiding Methods (إخفاء وإعادة كتابة) 

( ولكن الفئة Baseمن الممكن أن أرث طرٌقة معٌنة موجودة داخل الفئة الموروثة )

لغة الجافا بها مبدأ ما ترٌد كتابة هذه الطرٌقة حسب حاجتها ,   (Derived) الوارثة

 للفئة الوارثة .  Methods Overriding بإعادة كتابة العملٌاتٌسمى 

 

وهً عبارة عن  objectالموجودة داخل الفئة   toStringمثال الطرٌقة أو العملٌة  

لجمٌع الفئات التً   super classفئة موجودة فً لغة الجافا وتجعلها بشكل تلقائً ال 

 تكتب بلغة الجافا.

 
فً الفئة  Hiding Methods إخفاء دالة أو عملٌةلغة الجافا بها مبدأ ما ٌسمى   

الوارثة. بمعنى إذا كان لدٌنا دالة أو عملٌة داخل الفئة الموروثة لها عنوان مشابه لدالة 

للدالة الموجودة داخل الفئة الموروثة موجودة داخل الفئة الوارثة ٌكون لدٌنا عملة إخفاء 

 عن طرٌق الدالة الموجودة داخل الوارثة .

If a subclass defines a class method with the same signature as a class method 
in the superclass, the method in the subclass hides the one in the superclass. 
 

 
 

 .مثال على إخفاء دالة 
 
 
 
public class Animal  

{ 

    public static void testClassMethod()  

    { 

        System.out.println("The class" + " method in Animal."); 

    } 

    public void testInstanceMethod()  

    { 

        System.out.println("The instance " + " method in Animal."); 

    } 

} 
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The second class, a subclass of Animal, is called Cat: 
 
public class Cat extends Animal  
{ 
    public static void testClassMethod()  
    { 
        System.out.println("The class method" + " in Cat."); 
    } 
    public void testInstanceMethod()  
    { 
        System.out.println("The instance method" + " in Cat."); 
    } 

 
    public static void main(String[] args)  
    { 
        Cat myCat = new Cat(); 
        Animal myAnimal = myCat; 
        Animal.testClassMethod(); 
        myAnimal.testInstanceMethod(); 
    } 
} 
 

وتعٌد صٌاغة الدوال او الطرق لها حسب حاجتها .   Animalالفئة ترث Catالفئة 
تخفً الدوال التً لها نفس العنوان فً الفئة الموروثة , ٌوجد عملٌة فً الفئة  Catالفئة 

 . ()testInstanceMethodوعملٌة  ()testClassMethodالوارثة بإسم 
 

 المخرج للبرنامج : 

The class method in Animal. 
The instance method in Cat. 
 

 
 تلخٌص : 

 

الجدول التالً ٌلخص ماذا ٌحدث عندما نعّرف طرق أو دوال مع نفس العنوان مشابه 
 الموروثة .الوارثو وفً الفئة 

 

داخل الفئة  staticطرٌقة  الفئة الوارثةطرٌقة داخل  
 الوارثة

طرٌقة داخل الفئة 
 الموروثه

 
Overrides 

 
Generates a compile-time 

error 
داخل  staticطرٌقة 

 الفئة الموروثه

 
Generates a compile-

time error 

 
Hides 
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 تمرٌـن فً الوراثـة
 : سؤال

تعرٌؾ بواِن عدة فً نفس الفبة ؟ كٌؾ ٌقرر أٌة آلٌة برمجة كابنات موجهه تنعكس فً  ( أ

 المترجم أي عملٌة بنابٌة ٌنفـذ ؟

, فً الفبة قسم من العملٌات البنابٌة صحٌحة وقسم   Aأمامك مقطع برنامج من الفبة   ( ب

ٌّن أي منها صحٌح وأي منها خاطا ووضح سبب الخطأ .  خاطا. ب

  
 public class A 
{  

private int x; 
 
public A (int a) 
{ this.x = a; } 
 
public A() 
{   return new A(5);     }  
 
public A (double b)  
{ 
     Super(b);  
} 

 } 
 

                 ;()A a1 = new A:                           ب ـنً بصورة صحٌحة   a1 إفرض أن الكابن ( ج

 كابن بالصورة التالٌة:دالة بنابٌة التً تمكن بناء    A عّرؾ ثم طبق فً الفبة 

A a2 = new A (a1); 

 

 :أمامك فبتٌن  ( د

public class C 
{  

 public void func1() 
{ 

  System.out.println("C: func1"); 
  func2(); 
 }  
 

public void func2() 
      { 
  System.out.println("C: func2"); 

} 
} 
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public class D extends C 
{ 

  public void func2() 
{ 

   System.out.println ("D: func2"); 
  } 
     } 

 :المخرج -ماذا ٌطبع البرنامج التالً 
public class Test 
{ 

  public static void main (String[ ] args) 
{ 

   C c1 = new C( ); 
D d = new D( ); 

   c1.func1( );   
d.func1( ); 
d.func2( ); 

  } 
 }    

 
 

 الحل : 
وراثة , وتعرٌؾ دوال , استعمال العملٌات البنابٌة , overloadingالسؤال ٌفحص االشٌاء التالٌة 

 وعملٌات جدٌدة بالوراثة .
هذه المٌزة تمكن إستعمال دوال بنفس اإلسم داخل الفبة . اللؽة تفرق بٌن مبدأ التحمٌل الزابد  حل أ:

المستقبلة أو بواسطة نوع البارمترات ,ال ٌمكن الدوال ذات نفس االسم بواسطة عدد البارمترات 
 التفرق بٌن الدوال حسب القٌمة المعادة او اسم البارمترات المرسلة

 حل ب: 
وهذا  returnثالث عملٌات بنابٌة االولى صحٌحة , الثانٌة ؼٌر صحٌحة تستعمل بداخلها االمر 

 الفبة االساسٌة مع انها ؼٌر وارثة .   ؼٌر ممكن , الثالثة ؼٌر صحٌحة ألنها تتوجه لعملٌة بنابٌة فً
 حل ج: 

 

public A (A a) 

{ 

  this.x = a.x; 

 } 

 حل د: 

C: func1 

C: func2 

C: func1 

C: func2 

C: func1 

C: func2 
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 – تعـّدد ألاشكال

Polymorphism 
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د األشكال  Polymorphism – تعـد 
  

 
  

لتً ٌمكن وا  Opp الموّجهه الكائناتبرمجة  ءمن مبادى لثاالث أالمبدهً  تعدد األشكال

حتى نستطٌع تطبٌق مبدأ تعدد األشكال  .البرامج  روٌطلغة جافا لتفً  اإلستفادة منها

 ٌجب أن ٌكون لدٌنا عملٌة وراثة . 

 

 .  Is Aالوراثة هً عبلقة "شكل من أشكال ...." أو باللغة األنجلٌزٌة 

 أمثلة على ذلك :

 ( Vehicleis A A Bus) –وسائل النقل  شكل من أشكالارة هً السٌ

 ( furnitureis A A Table) –األثاث  شكل من أشكالالطاولة هً 

 

 برنامج إلدارة مدرسة: –مثال 

حتى نفهم هذا المبدأ بصورة أفضل , نفرض أننا نرٌد بناء برنامج ٌعالج أمور المدرسة 

 عامل, طالب , نائب مدٌر, معلم, مدٌر , ... ( .)المدرسة تتؤلف من الفئات التالٌة  

 طبعا  كل فئة والمٌزات الخاصة بها .

 

نرٌد أن نحسب لكل طالب المعدل العام , لكل معلم أن نحسب األجرة الشهرٌة له, 

للعامل نرٌد أن نعرف ساعة بداٌة العمل وساعة النهاٌة, للمدٌر نرٌد أن نضٌف له 

 هرٌة .زٌادات معٌنة على األجرة الش

 

 

 معلم الخ( 70طالب , 700كائن من عدة فئات )مثبلُ  800نفرٌض أن لدٌنا فً المدرسة 
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كٌف نبنً البرنامج إلدارة المدرسة إذا فرضنا أننا نرٌد إستعمال مصفوفة  سإال :

الكائنات, من أي نوع نبنٌها ؟ ربما نحتاج الى مصفوفات من الكائنات المختلفة ولٌس 

 واحدة, كم نحتاج ؟

 

بواسطة مبدأ تعدد األشكال نستطٌع أن نبنً مصفوفة كائنات واحدة كبٌرة من  الجواب :

( . وكل خلٌة من خبلٌا المصفوفة )التً هً باألساس Personساسٌة )نوع الفئة األ

 موجهات( توجه الى كل كائن أٌا  كان من الفئات المشتقة .

 
 

 referanceمإشر  -( إذا ُموّجه Personإذا كانت الثبلثة فئاٍت ترُث الفئة األساسٌة )

ٌُوّجه  personمن الفئة نوعه أو كائنات من على كائنات من نفس ٌإشر-ٌمكنه أن 

 الفئات المشتقة .

ٌَُفعـّـل دوال-ٌمكن لهذا الُموّجه إجراءآت من الفئة األساسٌة ولكنه ال -طرق -المإشر أن 

ٌَُفعـّـل دوال  إجراءآت من الفئات المشتقة .-طرق-ٌمكن أن 
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ٌَُفعـّـل دوالP1المإشر  -الُموّجه   -ٌمكن أن 

 personإجراءآت من الفئة  -طرق

ٌَُفعـّـل دوال إجراءآت -طرق-لكن ال ٌمكنه أن 

 Employee  ,Teacher,  Studentمن الفئات 

 

 . P2 , P3الحالة نفسها للموجهات 

لكن ال   Employeeٌإشر على كائن من نوع الفئة P2المإشر  -صحٌح أن الموّجه

 طرق داخل هذة الفئة المشتقة . –ٌسمح له بإستعمال أو إستدعاء دوال 

 ٌإشر علٌه . -ه ال حاجة له بمعرفة نوع الكائن الذي ٌوجّ P2المإشر 

من الفئة األساسٌة التً هً عنوان ٌمكنه أن ٌإشر )ٌحفظ عنوان( على كل الكائنات 

 الكائن العام الذي ٌكّون من الكائنٌن )أنظر الرسمة(.

 

 ( .personمن نوع ) 800المصفوفة تكون بكبر 

Person  Arr[ ] = new Person [800] ; 
 

 
 

 

كائن من نوع ( ٌإشر علىمن الفئة األساسٌة ٌمكنه أن ٌحفظ )مإشر -موّجهالسبب أن 

هو أنه عند بناء كائن من نوع الفئة المشتقة ٌبنى كائنٌن األول من الفئة الفئة المشتقة 

 األساسٌة وبعدها كائن من الفئة المشتقة .

public static void main ( ) 

{ 

     Person p1 = new Student (…..); 

     Person p2 = new Employee(….); 

     Person p3 = new Teacher(….); 

} 
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عند إنشاء الكائن األول ننفـّذ العملٌة البنائٌة له أوال  , وبعدها عند إنشاء الكائن الثانً 

 ننفـّذ العملٌة البنائٌة التابعة له.

ٌّة تكـّون الكائنات بالصورة التالٌة :اذا  من الممكن شرح الم  بنى العام للكائنات وكٌف
 

 
 
 

 مالحظة مهمة :

تعٌد عنوان   Newالكائن هو كائن من الفئة المشتـقه لكن هو مإلف من كائنٌن , األمر 

ٌُبنى والعنوان المعاد هو عنوان الفئة األساسٌة . هذا السبب هو أن كائن من  الكائن الذي 

 نوع الفئة األساسٌة ٌمكنه أن ٌوّجـه على كائن من نوع الفئة المشتقة .

 

 

المشتقة ؟ كٌف الفئة إجراءآت موجودة داخل  -طرق -إذا اردنا إستعمال دوال سإال :

 ؟ نستطٌع فعل ذلك

 (virtual function, بواسطة دالة الوهمٌة ) طرٌقة أ جواب :

 ٌمكن أن نسمٌها إعادة كتابة من جدٌد للدالة . 

 (casting, بواسطة تحوٌل ) طرٌقة ب   
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 ( :virtual function) الدالة الوهمٌة
 

 . المشتقةابتها وصٌاغتها فً الفئة هً دالة موجودة فً الفئة األساسٌة لكن ٌمكن إعادة كت

( التطبٌق الموجود فً الفئة األساسٌة Overrideستبدل )ما ٌحدث هو أن الفئة المشتقة ت

 بتطبٌق أخر لدٌها .

ٌُفعـّل الدالة ولٌس الُموّجه.  عند إستدعاء دالة وهمٌة ما ٌحدث هو أن الكائن هو الذي 

 .  privateوال    staticهذه الدالة ال ٌمكن أن تكـون 

  

-وّجـه هو الذي ٌقرر أي دالةالمُ ٌُفعـّل الدالة, نوع فً دالة عادٌة الموّجـه هو الذي 

 . طرٌقة ُتـفعل

 (.ُتـفعلدالة وهمٌة , الكائن هو الذي ٌستدعً الدالة )هو الذي ٌقرر أي دالة 

 

class Person 
{ 
 
  private String last_name; 
  private String first_name; 
  private int ID; 
  private String Address; 
  private String age; 
 
  .. .. .. ..    
 
  public virtual void Print() 
  { 
 System.out.println("Name :” + last_name + “,” + first_name); 
 System.out.println("ID:" + ID); 
  System.out.println("Address :” + Address ); 

System.out.println("age :” + age); 
  } 
}  
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class Teacher extends person 
{ 
  private String Ektisas; 
  private String Degree; 
  private float Bouns; 
  
  .. .. .. ..    
 
  @override public void Print() 
  { 
 super.Print(); 
 System.out.println("Etmahot - " + Ektisas); 
 System.out.println("Degree - " + Degree); 
 System.out.println("Bounus - " + Bouns); 
  } 
}  
 
 
class App 
{ 
  static void main() 
  { 
 Person p1=new Teacher (“Sami”, “Salih” ,“5433434”...); 
 P1.Print(); 
  } 
} 
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ه من الفئة األساسٌة  ه من الفئة المشتقة   Baseتحوٌل موج   : Derivedالى  موج 
 (casting) 
 

ٌَُفعـّـل دوالالمإشر -المشكلة أن الُموّجه  إجراءآت -طرق-من الفئة األساسٌة ال ٌمكنه أن 

 موجودة فً الفئات المشتقة .

من نوع  مإشر -من ُموّجه المإشر -تحوٌل الُموّجهٌمكن حل هذه المشكلة عن طرٌق 

من نوع الفئة المشتقة حسب نوع الكائن. هذا مإشر  –الفئة األساسٌة الى ُموّجه 

التحوٌل, تحوٌل ٌمكنه أن ٌكون غٌر ممكن أو غٌر صحٌح إذ ٌجب أن نقوم ببعض 

 الفحص قبل عملٌة التحوٌل.

 

( وتسمى هذه المإشر الى األعلى )فً سلسلة الوراثة -الُموّجهتحوٌل نمط أو نوع 

 -الُموّجهتحوٌل نوع . التحوٌل هذا دائما  ٌكون صحٌح . بٌنما UpCastingالعملٌة 

فهً لٌست دائما  صحٌحة وإنما   DownCastingالمإشر الى األسفل أو ما ٌسمى  

فقط فً الحالة التً ٌكون فٌها المإشر ٌإشر على كائن من نوع الفئة الوارثة التً نرٌد 

 ئن الٌها .أن نحول نمط الكا

 مثال : 
Person p1 = new Student(…); 
Person p2 = new Employee(…); 

 

 .Studentولكنه ٌإشر على كائن من نوع الفئة  personهو من نوع  p1المإشر 

 ( Implicit Castingهذا التحوٌل ٌكون بشكل ضمنً )

 
 عملٌة تحوٌل المإشر تكون بالصورة التالٌة:

Student S1 = (Student) p1; 
Employee S1 = (Employee) p2; 

 

ولهذا  Studentولكنه ٌإشر على كائن من نوع الفئة  personهو من نوع  p1المإشر 

. عملٌة التحوٌل ٌجب أن تكون Studentٌمكننا تحوٌل قٌمة المإشر الى قٌمة من نوع 

بٌن قوسٌن  ( . بكلمات أخرى ٌجب كتابة أسم الفئةExplicit Castingبشكل صرٌح )

 ( .DownCastingهذه تسمى )
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 الذي بواسطته ٌمكن أن تتم عملٌة التحوٌل . instanceofلغة الجافا تعّرف األمر 

 
 مثال:

 s1, s2األسطر التالٌة صحٌحة والمؤشرات  

 والطرق الموجودة –ٌمكنها أن تفعل الدوال 

 .Studentداخل الفبات المشتقة 

 

 

 لكن من الممكن أن تكون لدٌنا أخطاء بعملٌة التحوٌل .

 ٌؤشر على عنوان كابن من   p1المؤشر 

 .Employeeولٌس   Studentالفبة  

 هذه عملٌة التحوٌل خاطبة.

 

 

 . instanceofولهذا ٌجب القٌام بفحص نوع نمط الكابن قبل عملٌة التحوٌل بواسطة االمر 

 

 فً المثال التالً نقوم بالفحص قبل التحوٌل.

 
, ٌمكنه أن Studentفقط مؤشر من الفبة 

موجودة فً الفبة  طرق  –دوال  لـفعّ ـٌ  

Student. 

 

, ٌمكنه Employeeفقط مؤشر من الفبة 

  ٌ موجودة فً الفبة طرق  –دوال  لـفعّ ـأن 

Employee. 

 

 
 
 
 

 

Person p1 = new Student(...); 
Student s1 = (Student) p1; 
 
Person p2 = new Employee(...); 
Employee s2 = (Employee) p2; 

 

Person p1 = new Student (…..); 
Employee s1 = (Employee) p1; 
 

Person p1 = new Student (...); 
if ( p1 instanceof  Student) 
{ 
     Student s1 = (Student) p1; 
     s1.PrintStudent(); 
} 
 
Person p2 = new Employee (...); 
if ( p2 instanceof  Employee) 
{ 
     Employee s2 = (Employee) p2; 
     s2.PrintEmployee(); 
} 
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 :Objectالفئة  

,  Superعبارة عن فئة توفرها لغه الجافا وتجعلها بشكل تلقائً ال  Objectالفئة 

 .Objectلجمٌع الفئات, معنى ذلك أن أي فئة جدٌدة نكتبها ترث الفئة  

الطرق بعضها وهمٌة التً تعنً شٌئا  لجمٌع  –هً تحوي عدد صحٌح من الدوال 

 التً ٌمكن استخدامها للحصول على وصف حالة الكائن. toStringالكائنات مثل الدالة 

 

obj)  Object(equalspublic boolean  

, تفحص هل المإشرٌن ٌإشران على Objectهذه الدالة كٌفما هً مطبقة داخل الفئة  

 نطبق هذه الفئة من جدٌد داخل الفئة المشتقة لكً نفحص فحوى الكائنٌن .نفس الكائن. 

 
public virtual string ToString ( ) 

تعٌد إسم الفئة, نطبق هذه الفئة من , Objectهذه الدالة كٌفما هً مطبقة داخل الفئة  

 جدٌد داخل الفئة المشتقة لكً تعٌد لنا وصف لقٌم المٌزات كٌفما نرٌد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank*1
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 :Polymorphismسؤال فً تعـدد األشكال  

, التً تعّرؾ مبنى معطٌات كبٌر ؼٌر محدود , ٌمكن  Stack  -أمامك واجة تطبٌق للفبة راّصة 

 .Objectتخزٌن داخل الراصة كابنات من نوع الفبة  

 ( أي من ٌدخل أوالً الى الراصة ٌخرج أخٌراً .LIFOالراصة كما هو معروؾ,  لدٌها آلٌة تسمى )

 :Stackأمامك واجة التطبٌق للفبة  

 
 

ة فارغة  ()Stack عملٌة بنائٌة تبنً راص 

(  اذا كانت الراصة فارغة خالف trueتعـٌد "صدق" )

 (false) ذلك تعٌد الدالة "كذب"

bool  Empty() 

ة بدون إخراجه من  تعـٌد الكائن الموجود فً رأس الراص 

 الراصة .

Object  Peek() 

ة وتعـٌده .الكائن الموجود فً رأس  تخرج  ()Object  Pop  الراص 

 void Push (Object item) تتلقى كائن وتدخله الى رأس الراصة

 

 

 

ٌّـتٌن  Stack ترث  من الفبة  MyStack الفبة  ( أ  :دالتٌن -وتعّرؾ بها عمل

i.  ًالبناء اإلفتراض. 

ii.  البناء الناسخ , ٌقوم البناء الناسخ بنسخ راّصه من نوع MyStack   بالطرٌقة

كل مؤشر )موّجـه( فً الراّصة المنسوخة ٌؤشر  المشروحه فً الرّسمة التالٌة. 

 على الكابن الذي ٌؤشر علٌه المؤشر الموازي فً الراّصـة األصلٌة : 

iii.  

 

 

       

 

 (MyStack انشاصّتيٍ يٍ َٕع )الراّصـة األصلٌة    الراّصة المنسوخة               

 

 

 عّرؾ الفبة وطبق )أكتب( العملٌتٌن السابقتٌن .
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من المكان طبق الدالة داخل الفبة , بحٌث أنها تعٌد نص ٌصؾ كل أعضاء الراّصة ,  ( ب

االول حتى األخٌر . كل خلٌة تعرض حسب نوعها . ال ٌجب أن نؽٌـّر بالفبة للراصة 

 وال نرٌد أن نستعمل الدالة 

void Push (Object item ) 
 

 ج( أظهر االسطر الؽٌر صحٌحة فً المقطع التالً . إشرح الخطأ     
  

public static void main(String[] args) 

   { 
(1) Stack s1 = new MyStack(); 
(2) Stack s2 = new Stack (s1); 
(3) MyStack s3 = new MyStack (s1); 
(4) MyStack s4 = new Stack(); 
(5) MyStack s5 = new MyStack(); 
(6) MyStack s6 = (MyStack) s2; 

   } 
 

 
 

 : الحـل
 أ(

public class MyStack extends Stack 
{ 
 public MyStack() 

{ 
 } 
 public MyStack (MyStack myStack) 

{ 
  
  Stack tmp = new Stack(); 

  while ( ! myStack.empty() ) 
{ 

   tmp.push (myStack.pop()); 

  } 
   
  while (!tmp.empty()) 

{ 
   Object obj = tmp.pop(); 

   this.push (obj); 
   myStack.push (obj); 
  } 

 } 
} 
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 ب(
public String toString() 
{ 
 String str = ""; 

MyStack tmp = new MyStack (this); 
while ( ! tmp.empty() ) 
{ 
    
    str += " "+ tmp.pop() + " "; 
} 

 return str; 
}                                                                                                              

 
 ج( 

 صحٌحة 5والسطر  1االوامرفً السطر  
 

 ؼٌر موجودة فً الفبة االصلٌة ؼٌر صحٌحة, محاولة إستعمال عملٌة بنابٌة 2االوامرفً السطر  
 

  S1ؼٌر صحٌحة, حتى نجعلها صحٌحة كان ٌجب أن نعمل تحوٌل المؤشر   3االوامرفً السطر 
  S1وعندها كان من الممكن إرسال المؤشر     MyStackالى االسفل عودة الى نوع النمط  

 . كبارمتر مناسب للعملٌة البنابٌة الناسخة 
 

صحٌحة , ال ٌمكن أن نقوم بهذه عملٌة التحوٌل . كابن من الفبة  ؼٌر  4االوامرفً السطر  
 .من الفبة العلٌا   MyStackاالساسٌة ٌؤشر علٌة مؤشر من نوع  

 
ؼٌر صحٌحة , ال ٌمكن أن نقوم بهذه عملٌة التحوٌل الى االسفل لكابن من   6االوامرفً السطر  

 .الفبة العلٌا  من  MyStackٌة مؤشر من نوع  نوع الفبة العلٌا . كابن من الفبة االساسٌة ٌؤشر عل
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 الاستثناءاتمعالجة 
Exception Handling 
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 االستثناءاتمعالجة 
Exception Handling 

  
 
  

امج مما ٌإدي إلى تعطٌل نستثناء هو مإشر لحدوث خطؤ أثناء عملٌة تنفٌذ البراإل

لغة  فًأن الوراثة  ةالسابق ولالفص فًالتسلسل الطبٌعً لتعلٌمات البرنامج وقد تعلمنا 

أن تزٌد من عدد ونوع األخطاء التً  ٌمكنمتدادٌة وهذه الصفة الجافا تعطٌها صفة اإل

أن تضٌف مصدرا  ٌمكنامج نجدٌدة تضاف إلى البر فئة كلأن تحدث حٌث إن  ٌمكن

 امج. نالبر فًصادر االستثناءات من م

 

بناء الجملة  فًنستطٌع القول أن االستثناء هو حدوث خطؤ ما وهذا الخطؤ لٌس خطؤ  إذا  

syntax error   مة على صفر لقسله العدٌد من المصادر مثل اولكنه قد ٌكون

 المصفوفة خارج نطاقها. فً ومعامبلت غٌر متاحة للدالة و اإلشارة إلى عنصر

 

دوث إستثناء ٌحتاج البرنامج الى معالجة هذا اإلستثناء لكً ٌستمر تنفٌذ البرنامج عند ح

 بصورة طبٌعٌة . 

 
 أساسٌات معالجة اإلستثناء فً لغة الجافا :

إلى تطوٌر آلٌة جدٌدة     Error codes  استخدام شفرة األخطاء كللقد أدت مشا

نات مما أدى إلى برامج سهلة لكائلغة الجافا تعتمد على ا فًلمعالجة االستثناءات 

 مرونة. كثر لك برامج أكذالقراءة والتتبع و

 هذا النموذج عند حدوث استثناء أثناء تشغٌل برنامج الجافا إما البرنامج فً و 

program   أو آلة لغة الجافا االفتراضٌةJVM االستثناء وٌشمل  تنشئ  كائن لوصف

 ستثناء. لحظة حدوث اال فًن قٌم المتغٌرات لكائهذا ا
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ن إلى آلة الجافا لكائامج ٌمرر ذلك انامج فإن البرنن من البرلكائإذا تم إنشاء ا

 امج عن معالج االستثناء نالبر فًن تبحث لكائوعند استقبال ا JVMاالفتراضٌة 

exception handler   ن. إذا وجد لكائأن ٌعالج االستثناء الموصوف با ٌمكنالذى

ن لمعالجة لكائن لمعالج االستثناء الذي ٌقوم باستخدام محتوٌات الكائالمعالج ٌتم تمرٌر ا

 االستثناء. إذا لم ٌوجد معالج االستثناء ٌتوقف البرنامج عن التنفٌذ. 

 

 :1مثال  

لقسمة رقمٌن إذا تتبعنا هذا البرنامج نجد أنه ٌتم  ا  طن برنامج بسٌـبٌّ ت الصورة التالٌة

 .( dقٌمة غٌر صفرٌة للمقام )بطرٌقة صحٌحة ألنه ٌوجد ة تنفٌذ
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تم إعطاء المقام قٌمة صفرٌة ولذلك اذا تتبعنا  لكنٌبٌن نفس البرنامج و لكن الشكل التالً

ترجمة البربامج بنجاح وهذا مبلحظ من  ى( قد أنهcompilerنجد أن المترجم ) لشكلا

عند تنفٌذ البرنامج هناك خطؤ تنفٌذي )استثناء( ولكن   process completed الجملة 

البر بامج فلم ٌجد ولذلك أعطى  فًطؤ خعن معالج لل بحثفقد  على صفروهو القسمة 

 رسالة

 
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException:  

/by zero at Excp1.main <Excp1.java:6> 

 

 
وٌشمل بٌان     ArithmeticException   الفصٌلة من  ءاالستثنا كائنوهذا ٌبٌن أن 

فلم  جالبرنامداخل ج لاععن م بحثوقد (  by zero/) صفر  علىالخطؤ وهو القسمة 

 قبل تنفٌذ جمل الطباعة جتنفٌذ البرنام ءإنها فً شكل التالًٌجد وتبلحظ 
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 :2مثال 

عنصرٌن من نوع األرقام نة من مكومصفوفة  ٌفلتعر ا  طبرنامج بسٌالتالً  الشكلٌبٌن 

تنفٌذ  لشكلتبلحظ من ا. قٌم للعنصرٌن وطباعة قٌم العنصرٌن  ءة وإعطاحالصحٌ

  نتائج الطباعة.  ءامج بصورة طبٌعٌة وتم إعطانالبر
ونتٌجة أن    a[2]=6    امج مع إضافة الجملةنن نفس البرٌبٌّ ولكن الشكل الذي ٌلٌه 

اخل دعن معالج  لبحثوتم ا ءفقد وقع استثناالمصفوفة  فٌهذا العنصر خارج نطاق تعر

رسالة الخطؤ  عطىامج قبل تنفٌذ جمل الطباعة وأنتنفٌذ البر فقفتو ,البرنامج فلم ٌوجد

 التالٌة : 
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundException at 
Excp1.main <Excp3.java:9> 

 
 ArrayIndexOutOfBoundExceptionوهذا ٌبٌن أن كائن االستثناء من الفصٌلة   
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امج قبل نتنفٌذ البر فقفتو ,اخل البرنامج فلم ٌوجددعن معالج  لبحثوتم ا ءوقع استثنا
 :خطؤرسالة  عطىتنفٌذ جمل الطباعة وأ
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 Exception Typesأنواع االستثناءات    
 

ات ومن معرفتنا للغة الجافا ءاألمثلة السابقة تبٌن أن هناك العدٌد من أنواع االستثنامن 

 فصٌلة وكل   classes  لئفصا هًالجافا  فًات ءفإن االستثنا ئات من ف تتكونبؤنها 

class  ة العلٌا فئات وجمٌع هذه الفصائل ترث الئتختص بنوع من االستثنا  

Throwable   ة وهمائان ترثان هذه الفن فرعٌتئتاوتوجد ف  Exception subclass  

وهذه    java.lang  الحزمة فًوهذه الفصائل موجودة   Error subclassَو  

   program relatedج   ذات عبلقة بالبرنام أهًات ءاالستثنا تصنفالفصائل الفرعٌة 

 .JVM  ذات عبلقة بآلة الجافا االفترا ضٌة  هًأم 

 

 Exceptionالجدول التالً ٌصف بعض الفئات الفرعٌة للفئة  

الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف مشكلة 

 حسابٌة مثل محاولة القسمة على صفر

ArithmaticException 

الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة 

الوصول الى عنصر فً المصفوفة وهو 

 غٌر معّرف )غٌر موجود(

ArrayIndexOutOfBoundsException 

الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة 

 .ة غٌر موجودةئتحمٌل ملف ف الوصول الى

ClassNotFoundException 

 الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة

 ملف غٌر موجود

FileNotFoundException 

خطؤ  الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف

 ئةعملٌة إدخال أو آخراج وتوجد فاء عامؤ أثن

 ة لتصف الخطؤ بدقةئفرعٌة من هذه الف

IOException 

ٌصف محاولة الكائن المنشئ من هذه الفئة 

له مرجعٌة  ئن لٌسكااستدعاء طرٌقة متغٌر

 null referenceألي كائن 

NullPointerException 
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  In javaException Handlingمعالجة االستثناءات فً الجافا   
 تتم معالجة األخطاء فً لغة الجافا باستخدام مجموعة من التعلٌمات وهً :

a-  try block  

b-  catch blocks  

c-  finally block  

d-  throw statement  

e-  throws clause 
 
 
 
 

   try…catch finally blocks:  أوال  

الذي ٌحتمل أن ٌحدث به  جمن البرنام ءلتحدٌد الجز try دم لغة الجافا التعلٌمة ختست 

لتحدٌد طرٌقة معالجة  كثرأو أ  catch مباشرة تعلٌمة  ءخطؤ وٌجب أن ٌتبع هذا الجز

وهً  finally تعلٌمة  catch ات ثم ٌتبع آخر تعلٌمةءاألنواع المتوقعة من االستثنا

ء استثنا ٌجب تنفٌذه بغض النظر هل حدث جمن البرنام ءدم لتحدٌد جزخة وتستٌاختٌار

ات ءالعام للتعامل مع االستثنا لشكلن اٌكوو ءأم لم ٌحدث استثنا  tryتعلٌمة  ءجز فً

 : كالتالًلغة الجافا  فً

 
try  
    // Tested statements   
        
catch ( ExceptionType 1   exob1)  
    // exception handler for ExceptionType1  
   
catch ( ExceptionType 2   exob2)  
    // exception handler for ExceptionType2  
   
finally  
    // Statements that must be executed  
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  :  3مثال 

هذا  فًو سابقمثال  فًقسمة رقمٌن الذى تم شرحه , برنامج لن نفس اٌبٌّ  الشكل التالً

 عطىالذي حدث عندما أ    ArithmaticException ٌتم معالجة االستثناء  لشكلا

إلحتواء الجمل التً تسببت  األمر-التعلٌمة دام خرٌة وٌتم ذلك باستصفقٌمة   d المقام 

 لً: التكااالستثناء  فً
try  

   int d=0;  
   int a=60/d; 

 

 
 الً :لتكا ءاالستثناج هذا النوع من لتعا تًال  catchوٌتبع ذلك تعلٌمة 

 
catch (ArithmeticException   e)  

     System.out.println("divide by zero");  
       System.out.println(e.getMessage()); 

 
 

فً الشكل  8 عند تنفٌذ السطر رقم ءتم حدوث استثنا حٌث جتتبع تنفٌذ البرنام ٌمكنو

  ةفئمن ال كائن ءإنشا فتمعلى صفر وهو محاولة القسمة التالً 

ArithmaticException   فوجد  جالبرنام فً ءاالستثنا هذاج للعن معا لبحثوتم ا

ج لمعاألى  جفتم انتقال تسلسل تنفٌذ البرنام  10 سطر فً ء ج مطابق لئلستثنالمعا

 divide by إلظهار الرسالة  13السطر  فًجملتٌن األولى  علىالذي ٌحتوي  ءاالستثنا

zero    ن االستثناءكائٌحتوٌها  تًإلظهار الرسالة ال 14السطر  فًوالثانٌة  e  هً و  

/by zero   16سطر  فًج مباشرة لتتبع المعا تًج تم تنفٌذ الجملة اللوبعد تنفٌذ المعا 

 بصفة طبٌعٌة.   جامنالبر ءوتم إنها  After Exception Handlingإلظهار الرسالة 

 
 

حه فً مثال سابق , وفً هذا الشكل ٌتم برنامج الذي تم شرالصورة التالٌة تبٌن نفس 

الذي حدث عند   ArrayIndexOutOfBoundsExceptionمعالجة االستثناء  

  tryٌتم التقاط االستثناء باستخدام االمر    . 6قٌمة   a[2]أعطاء عنصر المصفوفة  

 إلحتواء الجمل التً تسببت فً اإلستثناء كالتالً :

try  
  a[0]=2;  
  a[1]=4;  
  a[2]=6;  
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  ArrayIndexOutOfBoundsExceptionٌتم معالجة االستثناء  الصورة التالٌة 
 6قٌمة   a[2]عند أعطاء عنصر المصفوفة  
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  catchاالمر  دم خنست   ArrayIndexOutOfBoundsException   ءولمعالجة االستثنا

 :كالتالً

 
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e)  

       System.out.println("Array Index out of bounds.."+ e);  

 
 

 جالبرنام ءجزء تواحكٌف ٌمكن إ حإلضاfinally  االمر دام ختم است جهذا البرنام فًو

 أم ال. ءستثناإحدث  ءواس tryاالمر الذي ٌجب تنفٌذه بعد 

تم  حٌثة حٌصحنجد أنه تم تنفٌذه بطرٌقة شكل السابق الفً  جامنالبروبتتبع تنفٌذ هذا  

وبدأ تنفٌذه من  ءج االستثنالاععن ملبحث وتم ا  10عند تنفٌذ السطر  ءستثنااإل طالتقا

باإلضافة إلى الذي    Array Index out of bounds  وفٌه تم إظهار الرسالة  12 السطر

بعد ثم   java.lang.ArrauIndexOutofBoundsException( وهو eلكائن )ٌحتوٌها هو ا

 الذى تحتوٌه التعلٌمة وهو إظهار الرسالة : جامنالبر ءذلك تم تنفٌذ جز

 

The code here must be executed 
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 ءاالستثنا فًالجملة التً تسببت  ءالبرنامج السابق بعد إلغا ذٌفبٌن تنالصورة السابقة ت

سابقا أنه ٌتم تنفٌذ هذا الجزء كما ذكرنا   finallyاالمر  اخل  دفنجد أنه تم تنفٌذ الجملة 

 . ن هناك استثناء أم الكامن البرنامج سواء 

 

 ءهذا الجز ءحتواإج فٌمكن امنمن البر ءجز ء فًستثنامن إ كثرعند توقع حدوث أ

 كبل    catchمر  ثم نتبع ذلك باالات ءلتقاط األنواع المختلفة من االستثناإل  try االمرب

 ات المتوقعة. ءستثنامن أنواع اإل ج نوعا  لاعمنها ٌ
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 –الواجهـات 

Interfaces 
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 Interfaces -الواجهـات 
  

 

    Abstract Class in javaجافا  غة اللبالفئة المجردة 

لئلعبلن عن الخصائص  "Java Abstract classes"جافا لتستخدم الفئات المجردة ل

الفئة المجردة ال ٌمكن أن تكون فئة مثٌل  ".subclasses"المشتركة للفئات الفرعٌة 

"Instance."  ستخدامها إال بوصفها الفئة المتفوقة إال ٌمكن"superclass"  للفئات األخرى

 abstract"من الفئة المجردة. ٌتم تعرٌف الفئات المجردة بالكلمة المجردة  نَ ددّ ـتتً إمَ آلال

keyword." ات فرعٌة محددة أسفل وتستخدم الفئات المجردة لتوفٌر قالب أو تصمٌم لفئ

."inheritance tree" وراثةشجرة ال





مثل أي فئة أخرى، ٌمكن لفئة مجردة أن تحوي حقول التً تصف الخصائص 

لتً تصف اإلجراءات التً ٌمكن أن تإدٌها الفئة. ٌمكن لفئة مجردة واألسالٌب ا

"abstract class " التً ال تحتوي على التنفٌذ الطرقأن تشمل "implementation." 

ٌجب اإلعبلن نهاٌة   ".abstract methods"التجرٌدٌة الدالة -طرٌقةوتسمى هذه بال

بدال من كتلة. إذا كانت الفئة   "semicolon"بفاصلة منقوطة ";"  ةالتجرٌدٌ طرٌقةال

سواء المعلنة أو الموروثة، فٌجب أن  "،abstract methods" ةمجرد طرٌقةلدٌها أي 

لتقدٌم  "abstract methods"التجرٌدٌة  الطرٌقةتعلن الفئة كاملة كفئة مجردة. و تستخدم 

 ٌمكن أن ٌكون للفئات ال ".abstract methods"نموذج للفئات التً ترث المنهج  المجرد 

 طرقالمجردة مثٌل، وٌجب أن ٌكونوا كفئات فرعٌة ، وٌجب توفٌر التطبٌقات الفعلٌة لل

و بطبٌعة الحال ٌمكن ان ٌتم تجاوز أي تنفٌذ محدد،  ".abstract methods"التجرٌدٌة 

. طرقهٌجب أن ٌكون للكائن تنفٌذ لجمٌع  ".subclasses"من قبل فئات فرعٌة إضافٌة 

".abstract method"التجرٌدي  دوال-طرقتاج إلى إنشاء فئة فرعٌة لتوفر تنفٌذ للتح
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ن ٌتم تحدٌدها مجردة لتمثٌل التجرٌد العام أ  "Vehicle"وٌمكن لفئة مجردة تسمى بــ 

 من الفئة ال ٌكون ذا مغزى "instances"ن خلق  مثٌبلت أكما  "،Vehicle"لوسٌلة نقل 

 

abstract class Vehicle  

{ 

       int numofGears; 

       String color; 

       abstract boolean hasDiskBrake(); 

       abstract int getNoofGears(); 

 } 

 

 

 

 : تعتبر كفئة مجردة "shape"مثال على فئة تسمى شكل 

abstract class Shape  

{ 

     public String color; 

  

      public Shape()  

       { 

       } 

       public void setColor(String c)  

       { 

             color = c; 

       } 

       public String getColor() 

      { 

             return color; 

       } 

       abstract public double area(); 

 } 
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كفئة مجردة حتى نتمكن من رسم خطوط  "shapes" أشكال عامةٌمكننا أٌضا تنفٌذ الفئة 

، ولكن لكل  الطرقشكال لها بعض الحقول المشتركة وودوائر ومثلثات الخ ، جمٌع األ

. الفئة مجردة تضمن بؤن ٌكون الطرقواحد منها ، بطبٌعة الحال ،المزٌد من الحقول و

ه ال ٌوجد شًء لكل شكل نفس الخصائص األساسٌة. ونقوم بإعبلن هذه الفئة مجردة ألن

ٌمثل شكل عام. ٌمكن أن ٌكون هناك فقط األشكال الملموسة مثل مربعات مثلثات 

 .... ودوائر الخ

 

public class Point extends Shape  

{ 

      static int x, y; 

      public Point()  

 { 

            x = 0; 

            y = 0; 

      } 

      public double area()  

 { 

            return 0; 

      } 

      public double perimeter()  

 { 

            return 0; 

      } 

      public static void print()  

 { 

            System.out.println("point: " + x + "," + y); 

      } 

      public static void main(String args[])  

 { 

            Point p = new Point(); 

            p.print(); 

      } 

} 

 

، ففئتها ال ٌمكن أن تكون مجردة. هذا  "Point"الحظ أنه ، من أجل إنشاء كائن نقطة 

ٌجب أن تنفذ من قبل الفئة نقطة  "Shape"ٌعنً أن كل المناهج المجردة للفئة شكل 

"Point." 

 

Output  

point: 0, 0 
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 "abstract method" ةتجرٌدٌ دالة -طرٌقة ٌجب أن ُتعِرف الفئة الفرعٌة التنفٌذ لكل 

ٌمكن للفئة المتفوقة المجردة ، أو الفئة الفرعٌة نفسها سوف تكون أٌضا مجردة. وبالمثل 

 تجرٌدٌة.ستخدام الشكل العام للفئة الإأن ٌتم إنشاء كائنات أخرى ب

درة على استخدام وراثة متعددة. قستخدام الفئات المجردة هو عدم الالعٌب الكبٌر فً ا

 بمعنى، عندما تمتد فئة من فئة مجردة، فإنه ال ٌمكنها تمدٌد أٌة فئة أخرى.

 

 

 

 Java Interface واجهات بلغة الجافاال

 ? لماذا الواجهات

 الكائنات الموجهـه جةنعرض مشكلة تواِجه المبرمجٌن بلغات برمَ 

 

 : المشكلة االولى

 كل المٌزات من الفئة الموروثة وأٌضا   بسبب عملٌة الوراثة الفئة المشتقه ُتجَبر على أخذ

طرق  –ر فئات معٌنة أن تبنً دوال ـِ جبجمٌع الدوال. فً بعض الحاالت نحتاج أن نُ 

 خاصة بها أي أن ٌكون بها دوال معٌنة محددة خاصة بها .

 

 مثال: 
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 نرٌدها أن تحوي )تكـتب(   Derived21 – وَ  Derived11, Derived13 نفترض أن الفئات

 . HTML طرٌقة تَمكـّن طباعة المعلومات كـتـقـارٌر على شكل صفحات -بداخلها دالة

 الدالة .-ولكن ال حاجة على الفئات األخرى أن تضم هذه الطرٌقة

 

 ول :ـراحات حلـتـإق

ال ٌمكن أن ٌكون حل منطقً , ألن جمٌع الدوال   Baseوضع هذه الدالة فً الفئة  

 الطرٌقة . –األخرى ٌمكنهم أن تستعمل هذه الدالة 

الدالة ثم وجعل جمٌع الفئات   –أخرى ووضع بها هذة الطرٌقة   Baseال ٌمكن بناء فئة 

Derived11, Derived13  َو – Derived21   جافا ال تدعم الوراثة لغة الألن ترث هذه الفئة

 . "Multiple Inheritance" متعددةال

 

 سؤال:

كٌفٌة إجبار مجموعة من الفئات الموجودة داخل رسم تخطٌطً هرمً )كالموجود  إذا  

طرق معٌنة , بٌنما ال نرٌد إجبار فئات أخرى  -فً الصفحة السابقة( على تنفٌذ دوال

 التخطٌط الهرمً على تنفٌذ هذه الدوال ؟؟التً هً أٌضا   موجودة داخل نفس رسم 
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 :المشكلة الثانٌة 

 لبرمجة بـرنامج إلدارة كـلٌـة أو جامعة نحتاج الى تعـرٌف كم هائـل من الدوال منها :

 

Teacher –    أستاذ , كل ما ٌتعلق بتعٌن الحصص  –كل ما ٌتعلق بتفاصٌل محاضر 

 باألجرة الشهـرٌة للمحاضر.لهذا المحاضر وكل ما ٌتعلق   

Student –   كل ما ٌتعلق بتفاصٌل الطالب , كل ما ٌتعلق بتعٌن الكورسات لهذا 

 ا ٌتعلق بالعبلمات للطالب .مالطالب وكل   

Trainer –   ُعٌد )مساعد محاضر( , كل ما ٌتعلق بتعٌن كل ما ٌتعلق بتفاصٌل الم

 عٌد.هـرٌة للمُ عٌد وكل ما ٌتعلق باألجرة الشالحصص لهذا المُ 

 

 إقتراح رسم تخطٌطً هـرمً : 

 
 
 

 ? Trainerئة  ـلكن ماذا عن الف
 
 

وأٌضا ترث الفئة    Teacherترث الفئة    Trainerأن الفئة   وه اإلحتمال االول

Student  ُحاضر  عٌد هو طالب وهو أٌضا   م, ألن المTrainer is a Teacher   َو – 

Trainer is a Student . 

الطرٌقة "حساب أجرة شهرٌة" من الفئة   –, ترث الدالة Trainerفً هذه الحالة الفئة 

Teacher  الطرٌقة "معالجة العبلمات" من الفئة  –وترث الدالةStudent . 
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 Studentالفئة   مثل  personترث الفئة    Trainerو أن الفئة  ه ثانً :اإلحتمال ال

 . Teacherوالفئة 

 
 

" التً سوف تتطبق حساب أجرة شهرٌةطبعا تصبح لدٌنا مشكلة وهً تكرار دالة "

وهً أخرى طبعا تصبح لدٌنا مشكلة  , Trainerواٌضا  داخل الفئة  Teacherداخل الفئة 

واٌضا  داخل الفئة   Student" التً سوف تتطبق داخل الفئة معالجة العبلماتدالة "تكرار 

Trainer  . 

 طرق وحل بهذه الطرٌقة لٌس بمفضل. -الهدف من الوراثة هو تقلٌل تكرار دوال 

 

 

 

 

ٌٛح حإلكظٔخٍ ال ٣ٌٖٔ ططز٤وٚ رِـش حُـخكخ, 

 ٔظؼيىسحُـخكخ ال طيػْ حٍُٞحػش حُ رٔزذ إٔ

"Multiple Inheritance" 
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 عندها Teacher أوالفئة Studentترث الفئة    Trainerو أن الفئة  ه ثالث :اإلحتمال ال

 ٌكون بشكل أقل .تكرار دوال 

                  
  

 أٌضا  هذه الطرٌقة غٌر مفضلة .
 

 . (Interface)إلعطاء حل جٌد لمثل هذه المشاكل نستعمل الواجهات 

  

 

 ل :ـصـفـرح مـش

المتعددة بإستعمال بناء قوي ٌسمى  "inheritance"فً جافا، ٌتم حل مشكلة الوراثة 

 generic"وٌمكن استخدام واجهة لتحدٌد القالب العام  ".interfaces"الواجهات 

template"  ومن ثم فئة مجردة أو أكثر لتحدٌد  التطبٌقات جزئٌة للواجهة. الواجهات

" )العام  و الضمنً  و المجردة methodتحدد فقط  اإلعبلن عن المنهج "

"implicitly public and abstractالتً  "(، وٌمكن أن تحتوي فقط على الحقول(

(. تعرٌف "implicitly public static final"هً ضمنٌة  ، العامة ، نهائٌة ، ثابتة 

واجهة  لفئة مجردة مثل هذه ال   ".interface"الواجهة ٌبدأ مع  الكلمة الرئٌسٌة واجهة 

 ".instantiated"ٌمكن إنشاء مثٌل لها 

 

تمدٌد الواجهات. واجهة واحدة ٌسمح بها عند  "Multiple Inheritance"الوراثة المتعددة 

الوراثة  "Multiple Inheritanceٌمكن أن تمتد الى واجهة أو أكثر. جافا ال تدعم "

 فئة واحدة وتنفٌذ العدٌد من الواجهات. "extend"متعددة ، ولكنها تسمح لك بتمدٌد ال
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ْف جمٌع  ة، فٌجب أن المناهج للواجه)دوال( إذا كانت الفئة التً ُتطبق الواجهة ال ُتَعرِّ

فرعٌة االتً ال اتالفئتطبٌقها فً ٌتم إعبلنها مجردة و تعرٌفات المناهج ٌجب ان 

 مجردة.المن الفئة  دنَ دِ ـَ متٌَ 

 

 "interfaceفٌما ٌلً مثال لواجهة بإسم شكل " :1المثال 

interface Shape  
{ 

      public double area(); 
      public double volume(); 
} 

 

 ".Shape interface"التً تطبق الواجهة الشكل  "Point class"ٌوجد أدناه الفئة نقطة 

 
public class Point implements Shape  
{ 
      static int x, y; 
 
      public Point() { 

            x = 0;   y = 0; 
      } 
 
      public double area() { 
            return 0; 

      } 
      public double volume() { 
            return 0; 

      } 
      public static void print()  

{ 

            System.out.println("point: " + x + "," + y); 
      } 
 
      public static void main(String args[])  

{ 
            Point p = new Point(); 

            p.print(); 
      } 
} 

 

على نحو مماثل، ٌمكن إنشاء الكائنات شكل األخرى بإستعمال واجهة برمجة 
"interface programming" . عن طرٌق تنفٌذ واجهة شكل عامة 
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 :  2مثال 
ٌعرض قوة برمجة " java interfaces program"وفٌما ٌلً برنامج لواجهات جافا 

 لجافا "interface programming"الواجهة 

 

 فئات  واحدة منهم فئة مجردة. 4من الواجهات و  2القائمة أدناه تضهر لنا 

 

هو نسخة تجاوزناها للمنهج الذي تم تحدٌده  A1فً الفئة  toStringالمنهج  مبلحظة :

تلبً متطلبات عقد الواجهة. ولكن بما  C1و  B1. الفئات "Object"فً فئة تسمى كائن 

أعلنت   D1، فإن الفئة  I2ال  تقوم بتعرٌف كافة المناهج لتطبٌق الواجهة  D1أن الفئة 

 مجردة.

 

 أٌضا ،

ألن هذا المنهج  "compilation"خطؤ فً عملٌة التحوٌل البرمجً  "i1.methodI2"ُتنتج 

لها هذا إذا كانت موجودة. بالتالً أو أي واحدة من الواجهات الفائقة  I1لم ٌعلن فً 

ٌحل  I1لمرجعٌة الواجهة  "downcast" بالتحوٌل الى أسفل المسبل او ما ٌسمى 

، و تحل  "i1.methodA1"المشكلة كما تظهر فً البرنامج. المشكلة نفسها تنطبق على 

 ."downcast"بالتحوٌل الى أسفل اٌضا عن طرٌق المسبل او ما ٌسمى 

 لتحوٌل 

، ال ٌبدو أن هناك "Object"الذي هو منهج للفئة كائن  ()toStringعندما نستدعً المنهج 

و أي فئة ٌمكن ان  "Object"أي مشكلة باعتبار أن كل واجهة أو فئة تمتد من كائن 

 االفتراضً لتتناسب مع احتٌاجات التطبٌق الخاص بك.   ()toStringتتجاوز 

 

((C1) O1). methodI1 () 

ْنِتْج  ٌُ فً وقت التشغٌل  ClassCastExceptionلها تحوٌل برمجً ناجح ، ولكن 

"runtime" هذا ألن .B1  لٌس لدٌها أي عبلقة معC1  إال أنهم "األشقاء". ال ٌمكنك

 قولبة األشقاء واحدا فً اآلخر.

 

عندما ٌتم استدعاء منهج واجهة معٌنة على مرجع معٌن ، السلوك الذي سوف ٌنتج 

مناسب للفئة التً منها تم إنشاء هذا الكائن المعٌنة. هذا هو  تعدد أشكال وقت سٌكون 

 استنادا إلى الواجهات و هٌمنة المناهج. "runtime polymorphism"التشغٌل 
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interface I1  
{ 

      void methodI1(); // public static by default 
} 
-------------------------------------------------------  

interface I2 extends I1  
{  
      void methodI2(); // public static by default 

} 
------------------------------------------------------- 
class A1  
{ 
      public String methodA1()  

{ 

            String strA1 = "I am in methodA1 of class A1"; 
            return strA1; 
      } 

  
      public String toString()  

{ 

            return "toString() method of class A1"; 
      } 
} 

  
-------------------------------------------------------  
  
class B1 extends A1 implements I2  
{  

      public void methodI1()  
{ 

            System.out.println("I am in methodI1 of class B1"); 

      } 
  
      public void methodI2()  

{ 
            System.out.println("I am in methodI2 of class B1"); 
      } 

} 
 
-------------------------------------------------------  

class C1 implements I2  
{ 
      public void methodI1()  

{ 
            System.out.println("I am in methodI1 of class C1"); 
      } 

  
      public void methodI2()  

{ 

            System.out.println("I am in methodI2 of class C1"); 
      } 
} 
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------------------------------------------------------- 
// Note that the class is declared as abstract as it does not 
// satisfy the interface contract 
abstract class D1 implements I2  
{ 
      public void methodI1()  

{ 
  
      } 
 //This class does not implement methodI2() hence declared abstract. 

} 
  
  
-------------------------------------------------------  
public class InterFaceEx  
{ 
      public static void main(String[] args)  

{ 
  
           I1 i1 = new B1(); 
           i1.methodI1(); // OK as methodI1 is present in B1 

           //i1.methodI2(); Compilation error as methodI2 not present in I1 
       //Casting to convert the type of the reference from type I1 to type I2 
  
            ((I2) i1).methodI2(); 
  
            I2 i2 = new B1(); 
  
            i2.methodI1(); // OK 
  
            i2.methodI2(); // OK 
  
       //Does not Compile as methodA1() not present in interface reference I1 
       //String var = i1.methodA1(); 
       //Hence I1 requires a cast to invoke methodA1 

  
            String var2 = ((A1) i1).methodA1(); 
  
            System.out.println("var2 : " + var2); 
  
            String var3 = ((B1) i1).methodA1(); 
  
            System.out.println("var3 : " + var3); 
  
            String var4 = i1.toString(); 
  
            System.out.println("var4 : " + var4); 
  
            String var5 = i2.toString(); 
  
            System.out.println("var5 : " + var5); 
  
            I1 i3 = new C1(); 
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            String var6 = i3.toString(); 
  
  // It prints the Object toString() method 

            System.out.println("var6 : " + var6);  
 
            Object o1 = new B1(); 
  
       // o1.methodI1(); does not compile as Object class does not define 

       // methodI1() 
       // To solve the probelm we need to downcast o1 reference. We can do it                     

// in the following 4 ways 

  
            ((I1) o1).methodI1(); // 1 
  
            ((I2) o1).methodI1(); // 2 
  
            ((B1) o1).methodI1(); // 3 
  
      /* 

      B1 does not have any relationship with C1 except they are "siblings". 
Well, you can't cast siblings into one another. 

      */ 

  
            // ((C1)o1).methodI1(); Produces a ClassCastException 
  
      } 
} 

 

 

 
Output  
 
I am in methodI1 of class B1 
 
I am in methodI2 of class B1 
 
I am in methodI1 of class B1 
 
I am in methodI2 of class B1 
 
var2 : I am in methodA1 of class A1 
var3 : I am in methodA1 of class A1 
var4 : toString() method of class A1 
var5 : toString() method of class A1 
var6 : C1@190d11 
I am in methodI1 of class B1 
I am in methodI1 of class B1 
I am in methodI1 of class B1 

 
 
 

 
 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 123 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 وراثة متعددة للواجهات 

 .(interfaceفئة ٌمكنها وراثة فئة واحدة أخرى فقط, لكن ٌمكنها أن ترث عدة واجهات)

 الطرق التً ُعّرفـت داخل الواجهات. –الفئة الوارثة ٌجب علٌها تطبٌق كل الدوال 

 
public interface IPrint 
{ 
 void Print(); 
} 
 
public interface IMath 
{ 
 int Sum(); 
 float Avg(); 
} 
 
public class Sample implements  IPrint1,IMath 
{ 

private int m_Num1; 
private int m_Num2; 
private int m_Num3; 
 
public Sample() 
{ 
} 

 
public Sample(int  n1,int n2,int n3) 
{ 

        m_Num1 = n1; 
        m_Num2 = n2; 
        m_Num3 = n3; 
} 
 
@Override public void Print() 
{ 
        System.out.println("num1="+ m_Num1 + " num2=" + m_Num2 +  

" num3=" + m_Num3); 
} 
 
@Override public int Sum() 
{ 
        return m_Num1+m_Num2+m_Num3; 
} 
 
@Override public float Avg() 
{ 
        return (float)Sum()/3; 
} 

 
} 
 

وراثة متعددة 
 للواجهات

 

 IPrint  -تطبٌق لل
 

 IMath  -تطبٌق لل
 

 IMath  -تطبٌق لل
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 class App 
 { 
  public static void main(String[] args)  

{ 

        Sample s = new Sample(1,2,4); 
        s.Print(); 
          System.out.println ("sum = " + s.Sum()); 
          System.out.println ("avg = " + s.Avg()); 

}  
} 

 
 

 

الطرق التً ُعّرفـت داخل  –كما ذكرنا الفئة الوارثة ٌجب علٌها تطبٌق كل الدوال 

مإشر من احد الواجهات الموروثة ٌمكنه أن  –الواجهات , وأٌضا  هنا إذا عرفنا موّجه 

 (polymorphismٌإشر على كائن من الفئات الوارثة )

 

 مثال :  

IPrint p = new Sample(); 

Imath m = new Sample(); 

 

 , Sampleالموجودة فً الفئة  Printنستطٌع أن نستدعً فقط الدالة  pبواسطة الُمإشر 

  .Avgوأٌضا     Sumنستطٌع أن نستدعً فقط الدالة    mبواسطة الُمإشر  

ٌمكنه أن ٌإشر  Base  , مإشر من الفئة األساسٌة polymorphismمبدأ تعدد األشكال 

 صحٌح هنا أٌضا فً الواجهات . Derived  الوارثة على كائنات من الفئة 

 

 

 سؤال : 

ماذا ٌحدث أذا ورثت فئة معٌنة واجهتٌن مختلفتٌن , لكن الواجهتان تحوٌان عنوان 

 متشابه لنفس الدالة؟

 هنا ٌمكن كتابة دالة واحدة تخـدم الواجهتٌن .
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 :فً هذه الحالة 
 . الكلمة حتى وإن لم تكتب publicتكون من نوع   الدوال   .1

 .( virtual function) تطبٌق للدالة ٌجب أن ٌكون كدالة وهمٌة .2
 

 مثال :
public interface IPrint1 
{ 
 void Print(); 
} 
public interface IPrint2 
{ 
 void Print(); 
} 
 

class Sample:IPrint1,IPrint2 
{ 
 private int m_Num; 
         
 public Sample() 
 { 
 } 

 public Sample(int num) 
 { 
  this.m_Num = num; 
 } 
      @Override public void Print()  
 { 

  System.out.println("num = " + m_Num); 
 } 
} 
 

 

class Application 
{ 
 static void main(string[] args) 
 { 
  Sample s = new Sample(33); 
  ((IPrint1)s).Print(); 
  ((IPrint2)s).Print();  
 
  IPrint1 i1 = new Sample(12); 
  i1.Print(); 
 
  IPrint2 i2 = new Sample(13); 
  i2.Print(); 
 } 
 } 

 

 المخرج للبرنامج :

ترث واجهتٌن , بداخلهم   Sample الفبة
 عناوٌن لدوال متشابهه .

 

تطبٌق للدالة هذه الدالة تخدم كل 
الواجهات التً بها عنوان بإسم 

Print 
 

المنادآة على الدالة تـفـرض 
 casting علٌنا التحوٌل 

 

ٌتعّرؾ على  IPrint1 م وّجه من نوع 
 .IPrint الدوال الموجودة فً 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 126 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 مثال على وراثة واجهات لواجهات أخرى :
//Filename: Sports.java 
public interface Sports 
{ 
   public void setHomeTeam(String name); 
   public void setVisitingTeam(String name); 
} 
 
//Filename: Football.java 
public interface Football extends Sports 
{ 

   public void homeTeamScored(int points); 
   public void visitingTeamScored(int points); 
   public void endOfQuarter(int quarter); 
} 
 
//Filename: Hockey.java 
public interface Hockey extends Sports 
{ 
   public void homeGoalScored(); 
   public void visitingGoalScored(); 
   public void endOfPeriod(int period); 
   public void overtimePeriod(int ot); 
} 

 

 

 رسم تخطٌطً هرمً للواجهات :
الوارثة علٌها  ةأخرى أو اكثر . الفئة التً ترث الواجه ةواجهه ممكن أن ترث واجه

 ثة.وروثة والوارِ المَ  كلها تطبٌق جمٌع الدوال التً بالواجهات

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sports 

Football 

Hockey 

Inherit class 

ػ٤ِ٘خ ٛ٘خ ططز٤ن ؿ٤ٔغ حُيٝحٍ حُٔٞؿٞىس 

 ك٢ ؿ٤ٔغ حُٞحؿٜخص

 

setHomeTeam 
setVisitingTeam 
homeTeamScored 
visitingTeamScored 
endOfQuarter 
homeGoalScored 
visitingGoalScored 
endOfPeriod 
overtimePeriod 
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 رعـّزف عهً ثعض انىاخهبد انُمَعـّزفخ فٍ نغخ اندبفب :

ريحهِٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞحؿٜخص ٣ٞؿي أ٤ٔٛش ًز٤َس ٝؿٞى ٌٛٙ حُٞحؿٜخص ُـش حُـخكخ طل١ٞ 

 حُظ٢ طِِٓ٘خ رظطز٤ن رؼغ حُيٝحٍ ػ٘ي ٍٝحػظٜخ .

 

  : Comparableحُٞحؿٜش  –حألٍٝ حُٔؼخٍ 

ف ريحهِٜخ حُيحُش  َّ  حُٞحؿٜش طؼ

@Override public int compareTo(Object o) 

 ث٤ٖ٘ ٖٓ ٗلْ حُلجش , أٝ ٖٓ كجخص ٓوظِلش ٛيف ٌٛٙ حُيحُش إٔ طوّٞ رؼَٔ ٓوخٍٗش ر٤ٖ ًخ

 ٌُٖ ُْٜ كجش حٓخ٤ٓش ٓشظًَش .

 compareToًَ حُلجخص حُظ٢ طَع ٌٛٙ حُٞحؿٜش طـزَ ػ٠ِ ططز٤ن حُيحُش 

 

 ٓظ٠ ٗٔظـَ ٌٛٙ حُٞحؿٜٚ؟

 ػ٘يٓخ ٣َٗي إٔ ٗظ٘ق ًخث٘خص ٖٓ ٗلْ حُ٘ٞع ٝكٔذ ٤ِٓس ٓؼ٤٘ش .

ف كجش ٖٓ ٗٞع    َّ , ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػٚ ٖٓ  Arrays أٝ    Listُـش حُـخكخ طؼ

 حُٔئشَحص حُظ٢ طئشَ ػ٠ِ ًخث٘خص ٖٓ ٗلْ حُ٘ٞع . 

, حُظ٢ طوّٞ رظظ٤٘ق حٌُخث٘خص  Sortًَ ٝحكيس ٖٓ ٛخط٤ٖ حُلجظ٤ٖ طل١ٞ ريحهِٜخ ىحُش  

 ()Arrays.sort أٝ      ()Collections.sortكٔذ ٤ِٓس ٓؼ٤٘ش 

 
public class Person implements Comparable  

{ 
    private int person_id; 
    private String name; 
     
 /** 

  * Compare current person with specified person 
  * return zero if person_id for both person is same  
  * return negative if current person_id is less than specified one 
  *return positive if specified person_id is greater than specified one 
 */ 
    @Override public int compareTo(Object o)  

       { 
        Person p = (Person) o;  
        return this.person_id - o.person_id ; 
    } 
    …………… 
} 
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 ٓؼخٍ :

 
public class Circle implements Comparable<Object> 
{ 
     private int m_X; 
     private int m_Y; 
     private int m_R; 
    //------------------------------------- 
     public Circle() 
     { 
     } 
     public Circle(int m_X, int m_Y, int m_R) 
     { 
       this.m_X = m_X; 
       this.m_Y = m_Y; 
       this.m_R = m_R; 
     } 
     public Circle(Circle c1) 
     { 
       this.m_X = c1.m_X; 
       this.m_Y = c1.m_Y; 
       this.m_R = c1.m_R; 
     } 
     
     public void Print() 
     { 
            System.out.println("x =" +m_X + " y=" + m_Y); 
            System.out.println("radius =" + m_R); 
     } 
     public double CalcArea() 
     { 
         double x = (Math.PI * (Math.pow(m_R,2))); 
         return x; 
     } 
     public double CalcPerimeter() 
     { 

            return (double)(2 * Math.PI * m_R); 
     } 
     // Comparable implementation 
     @Override public int compareTo(Object obj) 
     { 
            Circle c = null; 

            if(obj instanceof Circle) 
                    c = (Circle)obj; 
            else 
                    return 1; 
            return this.m_R - c.m_R; 
     } 
} 

 

 

 تطبٌق الدالة
Comparable.CompareTo(Object) 
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class App 
{ 
 static void main(String[] args) 
 { 
   Random rnd = new Random(); 
        Circle[] arr = new Circle[10]; 
 
        for(int i=0; i<10 ;i++) 
        { 
                int x1 = rnd.nextInt(200) ; 
                int y1 = rnd.nextInt(200) ; 
                int z1 = rnd.nextInt(200) ; 
                arr[i] = new Circle( x1, y1, z1); 
        } 

 
        System.out.println("Unsorted array."); 
       for(Circle o : arr) 
        { 
            System.out.println(o.CalcArea()); 
        } 

        Arrays.sort(arr); 
 
 
       System.out.println("Sorted Array."); 
        for (int i=0; i< 10 ; i++) 
        { 
         if ( arr[i] instanceof Circle)   
            System.out.println( ((Circle)arr[i]).CalcArea() ) ; 
        } 
 } 
} 

 

 

, ٌُٜٝح ٣ـذ ػ٤ِٜخ ططز٤ن ىحُش حُٔوخٍٗش  Comparableطَع حُٞحؿٜش   Circleحُلجش  

compareTo(Object obj). Comparable 

ـِـض حُيحُش(  thisٝظ٤لش حُيحُش إٔ طوّٞ رٔوخٍٗش ر٤ٖ ًخث٤ٖ٘ , ر٤ٖ  )حٌُخثٖ ح١ٌُ رٞحٓطظٚ كـُؼِّ

 . (obj)ٝر٤ٖ حٌُخثٖ ح١ٌُ طظِوخٙ حُيحُش 

ي كابن معّرؾ لدٌنا )ٌمكنه أن ٌكون ولذلك ٌمكنة أن ٌكون من أ  Objectهذا الكابن هو من نوع  

 . Objectمن أي فبة نرٌد( ألن جمٌع الفبات ترث الفبة  

 

 

 

 . Circlesبناء مصفوفة من 
 

 للطباعة 1طرٌقة 
 castingال حاجة للتحوٌل 

 

 للطباعة 2طرٌقة 
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ٝرؼيٛخ  Circleك٢ حُزيح٣ش ٗللض ٗٞع حٌُخثٖ ح١ٌُ طظِوخٙ حُيحُش , ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗٞع  

 ٗٔظط٤غ إٔ ٗوّٞ رخُٔوخٍٗش.

if(obj instanceof Circle) 

 

 تكون على النحو التالً : الطرٌقة–القٌمة المعادة من الدالة

 . 0القٌمة المعادة تكون عدد أكبر من  - objأكبر من الكائن   thisإذا كان الكائن 

 . 0القٌمة المعادة تكون  - objمساو ٍ للكائن   thisإذا كان الكائن 

 . 0القٌمة المعادة تكون عدد أصغر من  - objأصغر من الكائن   thisإذا كان الكائن 

 تكون حسب معاٌٌر نحن نقررها )مثبل مساحة, نصف قطر, محٌط الخ ..( .المقارنة 

  

. الدالة  Circleتصنف مصفوفة الكائنات من نوع  Arrays.Sort(arr)الدالة 

Arrays.Sort(arr)   تتساعد )تستعمل( مع الدالةCircle.compareTo(Object)   ًلك

دالة نقرر حسب أي معاٌٌر تتم عملٌة . فً هذه الCircleتقوم بالمقارنة بٌن الكائنٌن من 

 .(ascending)أو تصاعدي  (Descending) التصنٌف وحسب أي نوع تصنٌف تنازلً

 

 حُلَ ُِٔشٌِش حأل٠ُٝ :

كٌفٌة إجبار مجموعة من الفئات نعود الى السإال الذي ذكر فً بداٌة هذا الفصل , 

 -السابقة( على تنفٌذ دوالالموجودة داخل رسم تخطٌطً هرمً )كالموجود فً الصفحة 

طرق معٌنة , بٌنما ال نرٌد إجبار فئات أخرى التً هً أٌضا   موجودة داخل نفس رسم 

 التخطٌط الهرمً على تنفٌذ هذه الدوال ؟؟

 ,Derived11الحل ٌكون بواسطة واجهات , نبنً واجهة ترثها الثبلث فئات  

Derived13 و – Derived21  لهن وتكون غٌر معرفة هكذا ٌعّرفن دالة مشتركة

 لباقً الفئات األخرى .
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 ,  <Iterable<T> Iterator<T الواجهات – 2مثال 
 

الذي ٌتحقق من الكائنات هً الطرٌقة االسهل لتمشٌط مصفوفة من   forاستعمال االمر 

 .castingالكائنات, بكلمات أخرى ال حاجة لعملٌة تحوٌل  

 

 -المعرفة فً الدالة الرئٌسٌة   int اذا اردنا تمشٌط مصفوفة من االعداد الصحٌحة 

main ,  استعملنا االمرfor   : ًعلى النحو التال 

 
      int [] arr = new int [3]; 
      for(int  ob : arr) 
        { 

            System.out.println( ob ); 
        } 
 

 

, main -فة فً الدالة الرئٌسٌة المعرّ  فئات مختلفةاذا اردنا تمشٌط مصفوفة من أٌضا  
 لتمشٌط المصفوفة .  forاالمر   نرٌد أن نستغل 

 
 

Person[] arr = new Person[10] ; 
. . . 
foreach(Person p : arr) 
 p.Print(); 

 , فً المثال التالً :  forلكن هل نستطٌع استعمال 
 
 
 

PersonArr arr = new PersonArr(); 

. . . 
foreach(Person p : arr) 
 p.Print(); 
 
 

موّجه على فئة تحوي بداخلها مصفوفة كائنات  -, لٌس مصفوفة انما مإشرarrالكائن 
 .Personمن الفئة  

 

, وعلٌها أن Iterable, على الفئة أن ترث الواجهه forهنا اذا اردنا ان نستعمل االمر  
 . Iteratorتتطبق الدالة 
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 الحل للمشكلة الثانٌة:
 حل هذه المشكلة معقد اكثر . ألنه ٌستعمل فئات وواجهات اضافٌة .

 نعرف بعض األساسٌات :

 مساعد محاضر ٌجب ان ٌكون طالب جامعً.  .1

المساعد ٌتلقى أجرته حسب ساعات العمل , المحاضر له أجرة عامة. لكن اذا  .2

 شهرٌة ٌؤخذ زٌادة على المعاش.ساعة  80اشتغل المحاضر اكثر من 

مساعد المحاضر )المعٌد( ال ٌستطٌع حساب عبلماته, عبلمات المعٌد مثل أي  .3

 طالب جامعً ولٌس كمحاضر.

 

التالٌة  الثبلثة إمكانٌات للرسم التخطٌطً الهرمًبؤستعمال الواجهات ٌمكن أن نطبق 

 بدون أن نكرر مقاطع كود :

 

 

 

ٌمكن أن تكون مناسبة فً حاالت معٌنة .لرسم التخطٌطً الهرمً الثبلثة إمكانٌات ل
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 :  أن نطبق الرسم التخطٌطً الهرمً التالًفً هذا المثال إخترنا 

 
 

 

 السبب هو أنه هنالك عوامل مشتركة أكثر بٌن الطالب والمعٌد )مساعد المحاضر( :

هً نفسها بٌن الطالب مساعد ٌجب أن ٌكون دائما  طالب , الدوال المتعلقة بالعبلمات 

وبٌن المساعد , ولكن بالنسبة لحساب األجرة الشهرٌة هً لٌست متشابهه بٌن المساعد 

 والمحاضر.

هذا ال ٌعنً أن الرسوم التخطٌطٌة الهرمٌة األخرى غٌر صحٌحة , ٌمكن أن نطبقهم 

 بنفس الدرجة من النجاعة .

 

 

 ات فنحددها :فً المرحلة االولى هنالك دوال مشتركة بٌن بعض الفئ

  ًالدوال أو الطرق لحساب االجرة الشهرٌة الصافٌة )بدون ضرائب( ه

 للمحاضر وهً نفسها لمساعد المحاضر .

  الدوال  إلدارة العبلمات , مثل معدل , عدد العبلمات الفاشلة, طباعة تقارٌر

 الخ...
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 Trainer, وتقوم الفئة Studentٌمكن تطبٌق الدوال المتعلقة بالعبلمات فً الفئة 

 بوراثة هذه الفئة وكل الدوال بداخلها.

 المشكلة عدم تكرار الدوال المتعلقة باألجرة الشهرٌة للمحاضر والمساعد, 

 

 

    

 

 

الشهرٌة للمحاضر والمساعد , نطبق حتى نمتنع من عدم تكرار الدوال المتعلقة باألجرة 

 هذه الدوال فً فئة خاصة جدٌدة الموجودة فً خارج التخطٌط الهرمً .

 . Teacher -وَ  Trainerالحسابات لؤلجرة الشهرٌة تكون خارج الفئات 

 

جرة األ , هذه الفئة تحوي بداخلها الدوال المشتركة لحساباتSalaryنضٌف فئة بإسم 

جرة للمحاضر واٌضا  للمساعد بحساب األ المساعد . تقوم الفئةالشهرٌة بٌن المحاضر و

 على حد سواء.

 ٌمكن أن ٌكون لكل منهما دالة لحساب األجرة خاصة به.

 

, التً نعرف بداخلها  ISalaryهنا ٌؤتً دور الواجهة نعرف واجهة جدٌدة أٌضا نسمٌها 

جرة لكل من المحاضر والمساعد , وكل من الفئات ساب األالدوال البلزمة لح

Teacher  َو- Trainer . ترث هذه الواجهة 

 
 

 الحل الكامل فً الصفحات التالٌة ,
 

 
 
 
 
 
 
 

 نحساب االجشج انشٓشيح:

 انضشائة = االجشج انصافيح –االجشج انكهيّح 
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 : المثال
public abstract class Person  
{ 

    private String m_FirstName; 
    private String m_LastName; 
    private int m_ID; 
 
    public Person() 
    { 
    } 
    public Person(String first,String last,int id) 
    { 
            this.m_FirstName = first; 
            this.m_LastName = last; 
            this.m_ID = id; 
    } 
    public void Print() 
    { 
        System.out.println("Name:" + m_LastName + " " + m_FirstName); 
        System.out.println("ID : "+ m_ID); 
        PrintDetails(); 
    } 
    protected abstract void PrintDetails(); 
 
    public String getFirstName() 
    { 

            return this.m_FirstName; 
    } 
    public String getLastName() 
    { 
            return this.m_LastName; 
    } 

    public int getID() 
    { 
            return this.m_ID; 
    } 
 
} 

 
 
 
 

public interface ISalary  
{ 
    float CalcBruto(); 
} 

 
 
 
 
 
 
 

الفبة األساسٌة المشتركة 
 لجمٌع الفبات االخرى

 

والمعلومات  المعلومات المشتركة,  طباعة المعلومات
 الخاصة لكل فبة مشتقة

 

الواجهة الجدٌدة التً 
 بنٌت لحساب األجرة
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public class Salary  
{ 

    private Salary() 
    { 
    }  

    public static float CalcSalary(ISalary obj) 
    { 
        float bruto = obj.CalcBruto(); 
             return(bruto-CalcIncomeTax(bruto)-CalcSocialInsuranceTax(bruto));   
    } 
 
    private static float CalcIncomeTax(float bruto) 
    { 
            return bruto * 0.3f; 
    } 
    private static float CalcSocialInsuranceTax(float bruto) 
    { 

            return bruto * 0.1f; 
    } 
} 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفبة التً تحسب الدوال العامة لألجرة 
 الشهرٌة للمحاضر والمساعد

 

حساب األجرة العامة 
 بدون الضرابب

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 137 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 
public class Student extends Person 
{ 

    private int[] m_GradesArr = new int[10]; 
    private int m_GradesCounter; 
 
    public Student() 
    { 
    } 

    public Student(int id, String fname, String lname)  
    { 
        super(fname, lname, id); 
    } 
 
    public boolean  AddGrade(int grade) 
    { 
        if (grade >= 0 && grade <= 100 && 
                       m_GradesCounter < m_GradesArr.length) 
        { 
            m_GradesArr[m_GradesCounter++] = grade; 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 
    public int CalcAvg() 
    { 
        int avg = 0; 
        for (int i = 0; i < m_GradesCounter; i++) 
            avg += m_GradesArr[i]; 
        return (int)(avg / m_GradesCounter); 
    } 
 
    public int FailuresNum() 
    { 
        int failures = 0; 
        for (int i = 0; i < m_GradesCounter; i++) 
            if (m_GradesArr[i] < 70) 
                failures++; 
        return failures; 
    } 
    protected @Override void PrintDetails() 
    { 
        System.out.println("Grades : "); 
        for (int i = 0; i < m_GradesCounter; i++) 
        { 
            System.out.println( m_GradesArr[i]); 
        } 

        System.out.println(); 
        System.out.println("Average : " + CalcAvg()); 
        System.out.println("Failures : " + FailuresNum()); 
    } 
 
} 
 

عالمات الفبة للطالب, 
 عالمات 10حتً 

ٌعالج كل ما ٌتعلق 
 بالطالب 
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public class Trainer extends Student implements ISalary 
{ 

    private float m_SalPerHour; 
    private float m_Hours; 
 
    public Trainer() 
    {  
    } 

    public Trainer(int id, String fn, String ln, float sal,float hours)  
    { 
            super(id, fn, ln); 
            this.m_SalPerHour = sal; 
            this.m_Hours = hours; 
    } 

    public void setSalaryPerHour(float sal) 
    { 
            this.m_SalPerHour= sal; 
    } 
    public float getSalaryPerHour() 
    { 

            return this.m_SalPerHour; 
    } 
    public void setHours(float h) 
    { 
            this.m_Hours= h; 
    } 

    public float getHours() 
    { 
            return this.m_Hours; 
    } 
    protected @Override void PrintDetails() 
    { 

        super.PrintDetails(); 
        System.out.println("Salary: " + Salary.CalcSalary(this)); 
    } 

    @Override public float CalcBruto() 
    { 
            return m_SalPerHour * m_Hours; 
    } 
 
} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترث القدرة على ادارة العالمات من الفبة 
Student  تحسب األجرة حسب الواجهه ,
ISalary . 

 

 Salary – توجه الى
 .لحساب المعاش الشهري
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public class Teacher extends Person implements ISalary 
{ 
    private float m_BaseSalary; 
    private float m_TeachingHours; 
    public Teacher() 
    { 
    } 

    public Teacher(int id, String fn,String ln, float sal, int hours) 
    { 
            super(fn, ln, id); 
            this.m_BaseSalary = sal; 
            this.m_TeachingHours = hours; 
    } 

    protected @Override void PrintDetails() 
    { 
      System.out.println("Base Salary :"+m_BaseSalary); 
      System.out.println("Hours: "+m_TeachingHours); 
      System.out.println("Salary:"+Salary.CalcSalary(this)); 
    } 

    public void set_BaseSalary(float Bs) 
    { 
            this.m_BaseSalary= Bs; 
    } 
    public float get_BaseSalary() 
    { 

            return this.m_BaseSalary; 
    } 
    public void set_TeachingHours(float TH) 
    { 
            this.m_TeachingHours= TH; 
    } 

    public float get_TeachingHours() 
    { 
            return this.m_TeachingHours; 
    } 
 
    @Override public float CalcBruto() 
    { 
          float extra_payment = 0; 
 
          if (m_TeachingHours > 80) 
          { 

           float extra_hours = m_TeachingHours - 80; 
           float extra_payment_per_hour =m_BaseSalary/80*1.5f; 
           extra_payment = extra_hours*extra_payment_per_hour; 
          } 
         return m_BaseSalary + extra_payment; 
    } 

  
} 
 
 

 

 Salary – توجه الى
لحساب المعاش 

 .الشهري

ٌتم بواسطة , ISalary تطبٌق
 االستدعاء للدالة 

Salary.CalcSalary(...) . 
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public class JavaApp  
{ 
 
    /** 
     * @param args the command line arguments 
     */ 
    public static void main(String[] args)  
    { 

         
          Teacher t1 = new Teacher(1234,"Yosef","Ben Yazed" 2346.34f, 120); 
  
      t1.Print(); 
 System.out.println(); 
  
 Trainer t2 = new Trainer(2345,"Rami","Ben Azez", 23.34f,87.5f); 
 t2.AddGrade(100); 
 t2.AddGrade(89); 
 t2.AddGrade(98); 
 t2.Print(); 
 
      System.out.println(); 
 Student s = new Student(4678,"Shadin","Ben Salih"); 
 s.AddGrade(76); 
 s.AddGrade(85); 
 s.AddGrade(89); 
 s.Print(); 
 
    } 

} 
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  أسئلة عن الىاجهبت
 

 : 1سؤال 
 ؿي حألهطخء رخُزَٗخٓؾ حُظخ٢ُ ٝطللٜخ. اشَف ربهظظخٍ ؿٞحري .  . أ

 )ٓئحٍ ريٕٝ شَف ال ٣وزَ(

public interface Person  
{ 

    private   void eat(int bananas); 

    void drink(int coffee){  } 

} 
------------------------------------------------------------  

public class Employee extends Person { 

    @Override public void eat(int bananas) { 

        System.out.println ("I ate " + bananas + " bananas"); 

    } 

} 
 ------------------------------------------------------------  

public class Manager extends Employee  
{ 
    @Override public new void eat(int bananas) { 

        System.out.println ("I ate " + bananas * 2 + " bananas"); 

    } 

    @Override public void drink(int coffee) { 

        System.out.println ("I drank " + coffee + " cups of coffee"); 

    } 

  @Override public void shout() { 

        System.out.println ("I am the manager here"); 

    } 

} 
------------------------------------------------------------  

    public static void main(String args[])  
    { 

        Person p = new Employee(); 

        Employee e = new Manager(); 

        Manager m = (Manager)e; 

        m.drink(10); 

        p.eat(11); 

        e.shout(); 

    } 

} 

ٓخًح ٣ٌٕٞ حُٔوَؽ رؼي طظل٤ق حألهطخء؟
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 الحل
 :  األخطبء
  حُوطؤ حألٍٝ ك٢ حُٞحؿٜشperson حُؼ٘خ٣ٖٝ ٖٓ ٗٞع ًَ ,public  

private  void eat(int bananas); 

 

 

  َحُوطؤ حُؼخ٢ٗ ال ٣ٌٖٔ ًظخرش ططز٤ن ىحُش ىحه– interface    
void drink(int coffee){  } 

 ىحهَ حُٞحؿٜش ٗؼغ ػ٘خ٣ٖٝ حُيٝحٍ ريٕٝ ططز٤ن .

 

 

   حُوطؤ حُؼخُغ ىحهَ حُلجشEmployee  ٣ـذ ططز٤ن حُيحُشdrink 

@Override public void drink(int coffee)  
{ 
 System.out.println("I drank " + coffee + " cups of coffee"); 
} 

 

 

   حُوطؤ حَُحرغ , ىحهَ حُٔ٘خىآسe.shout()  ػ٠ِ حُيحُش ٖٓ حُلجش حَُث٤ٔ٤ش ؿ٤َ ٌٓٔ٘ش

 Employeeألٕ حُٔئشَ  , ال ٣ٌٔ٘ش حُظّٞؿٚ حُٔ٘خىحس ػ٠ِ حُيحُش ألٗٚ ٖٓ ٗٞع  

 (.()m.shout)ُِظظل٤ق ٌٗظذ    . ٤ُٝManagerْ ٖٓ ٗٞع  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 143 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 :2سؤال 
 : اهَأ حُٔوطغ حُظخ٢ُ ٝأؿذ ػٖ ( أ

i.  أٍْٓ ٓوطؾUML   حُؼالهش ر٤ٖ حُلجخص .٣ظق رشٌَ طل٤ق ٝىه٤ن 

ii.    أػق ُِلجشActor  ٍحُطَم حُ٘خهظش . –, ػ٘خ٣ٖٝ حُيٝح 

 

public class Actor extends Dancer, Singer, Speaker  

{ 

    private String name;  

    public Actor(String name) { ..} 

 هنب ستظهر دوال أخري  … //   

    public void danceWith(Dancer dancer) {..} 

} 

public interface Dancer { 

      public void dance();  

}  

________________________ 

public interface Singer { 

     public void sing(); 

} 

_________________________ 

public interface Speaker{ 

     public void speak(); 

} 

 

. اشَف ٌَُ ٖٓ حألٓطَ حُٔؼِّٔش د )*( حًح ًخٗض طل٤لش Testٓؼطخس حُلجش  ( أ

َّٔ ؿٞحري .  أّ ؿ٤َ طل٤لش ٝك

public class Test 

{   

      public static void main (String[] args)  

{ 

Actor actor1 = new Actor (“Rebekka”); 

Actor actor2 = new Actor (“Mark”); 

   Dancer dancer1 = actor1; 

   Dancer dancer2 = actor2; 

* dancer1.danceWith( dancer2); 

* Singer singer1 = new Singer(); 

* Singer singer2 = new Actor (“Tom”); 

* Dancer dancer3 = (Actor)singer2; 

* Actor actor3 = singer2; 

* Singer singer4 = (Singer) dancer3; 

     } 

} // end class Test 
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 :  األخطبء

  ٍحُطَم حُٔٞؿٞىس ىحهَ حُلجخص حٍُٔٞٝػش . ٣ؼ٢٘ ٣ـذ  –٣ـذ ططز٤ن حُيٝح

 ()dance()  , speak() ,  singططز٤ن حُيٝحٍ 
 

 

dancer1.danceWith( dancer2); 

  ٌَٛح حُٔطَ هخؽت ال ٣ٞؿي طؼ٣َق أٝ ٝطٍٞ ح٠ُ حُيحُش حُٔٞؿٞىس ىحه 

class Actor 

 
 

Singer singer1 = new Singer(); 

 ٣ٌٖٔ ر٘خء ًخثٖ ٖٓ حُٞحؿٜخص ٌٛح حُٔطَ هخؽت ال (interface) 

 

 
Actor actor3 = singer2; 

 ال ٣ٞؿي طل٣َٞ. ٣ـذ إٔ ٗوّٞ رؼ٤ِٔش طل٣َٞ ٢ٌُ ٗٔظط٤غ ط٘ل٤ٌ  ٌٛح حُٔطَ هخؽت

  ٌٛح حألَٓ .
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 :3سؤال 
 ح١ٌُ أٓخٓي ٝأؿذ ػٖ حألٓجِش حُظ٢ ط٤ِٚ :أٗظَ ح٠ُ حَُْٓ حُظوط٤ط٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ٝػ٘خ٣ٖٝ حُيٝحٍ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظَٜ Bird    ٝ-  Cowُلجخص حأًظذ   ( د

 ىحهَ ٌٛس حُلجخص .

حًح ًخٗض طل٤لش أّ ؿ٤َ طل٤لش  اشَف ٌَُ ٖٓ حألٓطَ حُٔؼِّٔش حَُٔهّـٔش(   i ( ص

َّٔ ؿٞحري  . ٝك

ii)   ٓخ ٢ٛ حُٔشٌِش حُٔٞؿٞىس ىحهَ حُيحُشtestAnimals( )    ك٢ حُلجشZoo َّٔ  ؟ ك

   

 

ّٔ )أ  َ !َٛ حُٔوطغ حُظخ٢ُ طل٤ق , ك

public interface AnimalBehavior 

{ 

public void eat()  

{   System.out.println ( "I can eat");   } 

public void sleep()  

{   System.out.println (" I can sleep");  } 

}   

Cow 

 

 

void 
sayMoo() 

 

AnimalBehavior(interface) 

 

void eat() 

void sleep() 

 

Mammal 

 

 

 

void nurse() 

 

Bird 

 

 

void fly() 

 

Fish 

 

 

void swim() 

 

 

 

מנמממממחעיהח

 יהחיהחיהחה
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public static void main(String[ ] args)  

{ 

  AnimalBehavior[ ] animals = new AnimalBehavior[4]; ......1 
      animals[0] = new Mammal();     .............................2 
      animals[1] = new AnimalBehavior (); ........................3 
      animals[2] = new Cow(); ....................................4 
      animals[3] = new Fish(); 
 
      for(int i=0 ; i < 4; i++)  
      { 
           animals[i].sleep(); ..............................5    
      } 
      animals[2].sayMoo(); ....................................6 

{ 

 

 

public class Zoo 
{ 
public  static void testCow(Cow cow) 
{ 
cow.nurse()....................................7 

} 
 
public static void testFish(AnimalBehavior animal) 
{ 

      animal.swim();..............................8 
} 
public  static void  testAnimals(AnimalBehavior  animal)  
{ 

 (Bird)animal.fly();..........................9 
 (Fish)animal.swim();.........................10 

} 
    { 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 147 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 : 3حم نهسؤال 
 

 : حل قسم أ

ؽَم ىحهَ حُٞحؿٜخص . ٗؼِْ إٔ حُلجش   –حُلَ ؿ٤َ طل٤ق , ال ٣ٌٖٔ ططز٤ن ىٝحٍ 

AnimalBehavior .ٖ٢ٛ ٝحؿٜش ٌُٜٝح ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗطزن ٌٗظذ ىحهِٜخ كجخص كوؾ ػ٘خ٣ٝ 
 

 : حل قسم ة

, ٝأ٣ؼخ ً حُيحُش   ( )eat( ) , sleep, ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ططز٤ن ُِيٝحٍ  fishىحهَ حُلجش 

swim( ). 

 . Birdٗلْ حُشت ُِلجش  
 

class fish implements AnimalBehavior 

{ 

    @Override public void eat() 

    {        System.out.println ("class Fish .. eat");     } 

    @Override public void sleep() 

    {        System.out.println ("class Fish .. sleep");   } 

    public void swim() 

    {        System.out.println ("class Fish .. Swim");    } 

} 
 

class Bird implements AnimalBehavior 
{ 

    @Override public void eat() 

        {        System.out.println ("class Bird .. eat");    }  

    @Override public void sleep() 

        {        System.out.println ("class Bird .. sleep");  } 

    public void fly() 

        {        System.out.println ("class Bird .. fly");    } 

 

} 

 

 : حل قسم ج

 طل٤ق , ر٘خء ٓظلٞكش ٖٓ ٗٞع حُلجش حألٓخ٤ٓش )ٖٓ ٗٞع حُٞحؿٜش( . 1حُٔطَ  .1

 

, طل٤ق حُو٤ِش حال٠ُٝ )حُٔٞؿٚ حالٍٝ( ٣ئشَ ػ٠ِ ًخثٖ ٖٓ ٗٞع  2حُٔطَ  .2

Mamal ٍحًح ًخٕ ُي٣٘خ كجش طَع حُٞحؿٚ كبٕ كٔذ ٓلّٜٞ طؼيى حألشٌخ .

(polymorphismّّٓٞؿٚ ٖٓ ٗٞع كجش حألٓخ ) (AnimalBehavior )  ٕ٣ٌٔ٘ٚ أ

 (.٣Mamalٞؿٚ ػ٠ِ ًخث٘خص ٖٓ ٗٞع حُلجخص حُٔشظوش ) -٣ئشَ
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ّؿٜخص . 3حُٔطَ  .3 َٞ ُٔ  , ؿ٤َ طل٤ق ال ٣ٌٖٔ ر٘خء ًخث٘خص ٖٓ حُ

 

ّٞؿٚ  4حُٔطَ  .4 ُٓ ّؿٚ  –, طل٤ق  َٞ  –ٓئشَ ٖٓ ٗٞع حُلجش حألٓخ٤ٓش ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ُ

 ٣ئشَ ػ٠ِ ًخث٘خص ٖٓ حُلجخص حُٔشظوش .

 

,  3, طل٤ق رشَؽ إٔ ٌٕٗٞ هي طلل٘خ حُوطؤ حُٔٞؿٞى ك٢ حُٔطَ  5حُٔطَ  .5

.  ٍٝحػش ٝحؿٜش  طـزَ ػ٠ِ sleepحُط٣َوش   –الٗٚ ػ٘يٛخ ًَ حٌُخث٘خص ُٜخ حُيحُش 

 ططزن حُيٝحٍ ريحهِٜخ .

 

. ٝرؼيٛخ ٗلٍٞ Cow, ؿ٤َ طل٤ق ٣ـذ إٔ ٗظؤًي رؤٕ حٌُخثٖ ٖٓ ٗٞع  6حُٔطَ  .6

 .Cowحُٔئشَ ح٠ُ ٗٞع حُلجش   –حُّٔٞؿٚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

. ٌُُي Cowطظِوخٙ حُيحُش ٖٓ ٗٞع   ( حCow cow١ٌُحُزخٍحٓظَ ),طل٤ق  7حُٔطَ  .7

رٔزذ  Mammalحُٔٞؿٞىس ك٢ حُلجش  ٣nurseٔظيػ٢ حُيحُش  –٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣٘خى١ 

 حٍُٞحػش.

 

رخُلؼَ ٣ئشَ  animalحُٔئشَ  –, ؿ٤َ طل٤ق ٣ـذ حُظؤًي ٖٓ إٔ حُّٔٞؿٚ 8حُٔطَ   .8

 .fishػ٠ِ ًخثٖ ٖٓ ٗٞع حُلجش  

 . 6ٓشخرٚ ُِٔطَ 

 

 

 , ؿ٤َ طل٤لش ٣ـذ حُظؤًي ٖٓ ٗٞع حٌُخثٖ هزَ آظيػخء حُيحُش . 10ٝ  9حألٓطَ  .9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (animals[2]  instanceof  Cow) 

{ 

   Cow  c1 = (Cow) animal[2];           // ( (Cow)animal[2] ).sayMoo( ); 

   c1.sayMoo();  

} 

 

if ( animal  instanceof  fish) 

    ((fish)animal).swim(); 

if( animal instanceof  Bird ) 

          ((Bird)animal).fly(); 

 

if (animal instanceof  fish )  

          ((fish)animal).swim(); 
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 : 4سؤال 
,  ٓـٔٞػش حُظـخٍ طٌٕٞ ٖٓ حُلجش  A ٝ- Bكيٟ حُٔئٓٔخص ٓـٔٞػظ٤ٖ ٖٓ حُطالد اك٢ 

AStudent   ٝٓـٔٞػش حٌُزخٍ حُلجش ,BStudent حُٔـٔٞػظخٕ طَـَػـخٕ حُٞحؿٜش .Student 

 حُظ٢ طظَٜ رخالٓلَ ٌَُ ؽخُذ ٣ٞؿي حْٓ ٍٝهْ ٣ٞٛش.

 ُٓ  .Teacherَ رٞحٓطش حُلجش  ـؼّ َٔ ِ ٌُٜٙ حُٔـٔٞػش . ٝٛٞ ٓؼِْ ٣ُ ـًّ ََ ٌَُ ٓـٔٞػش ٣ٞؿي 

, ًَِٝٓ حُٔـٔٞػش ٣ٌٔ٘ٚ ٣ُخىس  كٔذ حُٔـٔٞػش ٤ُٝٔض كَى٣شحُؼالٓخص ك٢ حُٔئٓٔش طٌٕٞ 

 أٝ ٗوظخٕ ُؼالٓخص حُٔـٔٞػش .

ش حُظـخٍ إٔ ٣ؤهٌ طؤش٤َس ُِوَٝؽ ٖٓ حُٔئٓٔش حًح ًخٗض ػالٓخص ٣ٌٖٔ ُطخُذ ٖٓ ٓـٔٞػ

 , ُٝي٣ٚ إً ٖٓ ًَِٓ حُٔـٔٞػش . 150ٓـٔٞػظٚ أًزَ ٖٓ 

٣ٌٖٔ ُطخُذ ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُزخٍ إٔ ٣ؤهٌ طؤش٤َس ُِوَٝؽ ٖٓ حُٔئٓٔش حًح ًخٗض ػالٓخص 

 .200ٓـٔٞػظٚ أًزَ ٖٓ 

 

 ٓؼط٠ حُٔوطغ حُظخ٢ُ :
public interface Student 

{ 

 /* grade دانح تعّذل عالياخ انًجًٕعح حسة يتغيش   */ 

public void SetGroupGrade (int grade); 

            

دانح تعيذ عالياخ انًجًٕعح                                   */ */ 

 public int GetGroupGrade(); 

 

دانح تعيذ يشكز انًجًٕعح تشكم كائٍ                    */ */        

public Teacher GetGroupTeacher(); 

 

دانح تغيّش يشكز انًجًٕعح                                        */ */ 

public void SetGroupTeacher (Teacher  newTeacher); 

 

دانح تعهٍ عٍ حصٕل انطانة عهى إرٌ أو ال            */ */ 

    public bool HasPermission(); 

} 

 

 

 

 ح١ٌُ ٣ظق حُؼالهش ر٤ٖ حُلجخص ٤ًلٔخ ًًَص رخُٔئحٍ .  UML آٍْ ٓوطؾ . أ
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 : AStudentحُٔٞؿٞىس ىحهَ حُلجش   ()bool HasPermissionأٓخٓي ططز٤ن ُِيحُش  . ب

public bool HasPermission() 

{ 

    if ((AStudent.grade > 150) && (AStudent.GroupTeacher.GivePermission (this))) 

     return true; 

    else  

  return false;  

} 

 

 

 . Teacher حُظ٢ طظَٜ رخُلجش  GivePermission)…( أًظذ ػ٘ٞحٕ حُيحُش  

 

ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ ح٤ُِٔحص ٝػ٘خ٣ٖٝ حُيٝحٍ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ  AStudentأًظذ حُلجش   . خ

 ( .ال كخؿش ٌُظخرش حُيحُش رشٌَ ًخَٓ كوؾ حُؼ٘خ٣ٖٝطٌٕٞ ىحهَ حُلجش )

 
 

كض ٓظلٞكش حُظ٢ طل١ٞ ؽالد ٖٓ حُٔـٔٞػظ٤ٖ ىحهَ ـحُزَٗخٓؾ حَُث٢ٔ٤ ػُ ك٢  . ث َّ

حُٔئٓٔش . حُزَٗخٓؾ ٣للض حُطالد ح٣ٌُٖ ُْٜ طؤش٤َس هَٝؽ ٖٓ حُٔئٓٔش . أ١ 

 .ٓلّٜٞ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ رَٓـش حٌُخث٘خص حُّٔٞؿٜٚ ٣ُلـّؼَ ػ٘ي ػ٤ِٔش حُللض . حشَف 
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 :  4 حم سؤال
 ٍْٓ طوط٤ط٢  . أ

 

 

 

 :ػ٘ٞحٕ حُيحُش  . د
public bool givePermission (Student std) 

 
 

 :٣ٌٖٝٔ إٔ طٌٕٞ رٌٜح حُشٌَ أ٣ؼخ
public bool givePermission (AStudent std) 

 ٌٛٙ حُيحُش هخطش كوؾ ُِطالد حُظـخٍ .
 

 

 حُٔئحٍ رشٌَ ًخَٓ. ٌٗظذ حُلَ حٌُخَٓ كوؾ ُٖٔ ٣َ٣ي رَٓـشٛ٘خ  . ص

public class AStudent implements Student 

{ 

 private static int grade; 

 private static  Teacher groupTeacher; 

 private String name;     

 private int idNumber; 

 

public void setGroupGrade (int grade) 

{ 

 Astudent.grade = grade;   

} 

 public int getGroupGrade() 

{ 

  return AStudent.grade; 

 } 

 public Teacher getGroupTeacher() 

{ 

  return AStudent.groupTeacher; 

 } 

public Teacher setGroupTeacher (Teacher newTeacher) 

{ 

  AStudent.groupTeacher = newTeacher;     //   ال َثُي كائٍ يُسٕخ 

 } 

 

 

Teacher 

BStudent 

Student 

AStudent 
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    public bool hasPermission() 

{ 

    if ((AStudent.grade > 150) && (AStudent.groupTeacher.givePermission (this))) 

      return true; 

     else  

   return false; 

    }  

} 

 

 

 

ٌَُ ٝحكي ٖٓ حٌُخث٘خص  ()hasPermissionػ٘ي كلض حٌُخث٘خص ٗٔظيػ٢ حُيحُش 

ٗلّؼـَ ىحُش ُٜخ ٗلْ حالْٓ حُظ٢ طوّٞ  –حُٔٞؿٞىس ىحهَ حُٔظلٞكش , ٌَُ ؽخُذ ٗٔظيػ٢

رخش٤خء ٓوظِلش كٔذ حُٔـٔٞػش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ح٤ُٜخ . ٌٛح حُٔلّٜٞ ٛٞ ٓلّٜٞ طؼيى 

 حُط٣َوش حُٔالثٔش . –حألشٌخٍ كٔذ ٗٞع حٌُخثٖ ٗٔظيػ٢ حُيحُش 
 

 

 

 :مالحظبت
يجة أٌ َفٓى اٌ انذانح تعيذ قيًح يُطقيح في انقسى ب,  . أ

(True/False. ٍحسة َٕع انكائٍ ٔانذانح تتهقى طانة يٍ انًجًٕعتي ) 

 ( .staticفي انقسى خ , يجة انتشكيز عهى أٌ تكٌٕ انًيزاخ ستاتيح ) . ب

 . ال Studentفي انقسى خ , انذٔال االجثاسيح ْي انًعشّفح انتي تظٓش تانٕاجّٓ  . خ

 انذٔال .حاجح نتطثيق 

 في انقسى ج , يجة االَتثاِ نًفٕٓو تعذد االشكال . . ث
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  :5 سؤال
 ٓطـَ طل٤لشحُزَٗخٓؾ حُظخ٢ُ اكَع إٔ ؿ٤ٔغ حألٓؼط٠    . أ

 
public static void main(String[ ] args) 

{ 

 B b1 = new A(); 

 B b2 = new C(); 

 A a1 = (C) b2; 

 D d1 = new C(); 

 B b1 = new B(); 

 D d2 = new A(); 

} 

 

كض ك٢ , ٣ظلخٕ حُؼالهخص حٌُٔٔ٘ش ر٤ٖ حُلجخص حُظ٢ ػُ UMLحٍْٓ ٓوطط٢  (1 َّ

 حُزَٗخٓؾ حَُث٢ٔ٤.

حكَع إٔ حُٔطَ حأله٤َ ك٢ حُزَٗخٓؾ ٣وّٞ رؼ٤ِٔش طل٣َٞ ؿ٤َ طل٤لش . حٍْٓ  (2

كض ك٢ حُزَٗخٓؾ  UMLٓوطؾ  َّ ؿي٣ي ٣ظق حُؼالهخص حٌُٔٔ٘ش ر٤ٖ حُلجخص حُظ٢ ػ

 حَُث٢ٔ٤.

 
 

 ٓوطغ طل٤ق : ٓخٓيأ  . ب
public class What   

{ 

 public static void main (String[] args)  

{ 

  A a = new A ( ); 

  A m = new A ( ); 

  m.SetColor ("Red"); 

  System.out.println (m.toString( )); 

       *** a.SetColor ("Blue"); 

  System.out.println (m.toString( )); 

 } 

} 

 

 : طشـ٤َ حُزَٗخٓؾ ٣ظَٜ حُٔوَؽ حُظخ٢ُ .1
A Red object 

A Blue object 

ف ىحهَ حُلجش  ـؼٓخ ٢ٛ ح٤ُِٔس حُظ٢ ٣ـذ إٔ طُ  َّA . حشَف , 

 

 أًظذ حُٔطَ *** رظٍٞس حهَٟ , حشَف ٓخًح كؼِض . .2
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 : 5حم سؤال 

 
  . أ

 

 

 

 

 

 :كظٔخالص ُِلَ  اٛ٘خُي ػيس 
 

 

 ح٤ُِٔس حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظَٜ ٢ٛ:. 1

protected static String color; 
 

 ٍ ٝطـ٤َ ح٤ُِٔس .ٗٚ ٣ٞؿي ىحُش حُظ٢ طؼيّ , ألAٝحػق إٔ ٛ٘خُي ٤ِٓس ُٕٞ ك٢ حُلجش  

, ٝأ٣ؼخ ػٖ ؽ٣َن ٓئشَ aٖٓ حٌُٞى ٝحػق إٔ طـ٤َ ح٤ُِٔس ٣ٌٕٞ ػٖ ؽ٣َن ٓئشَ  

ف ٤ًِٔس ٓظخط٤ش , ٌُٜٝح ٗلْٜ أmأهَ  َّ  .staticٕ ح٤ُِٔس طُـَؼـ

حٗٔخ ٤ِٓس هخٍؿ٤ش  ,َ حٌُخثٖ رؼش ٌَُ حٌُخث٘خص ٢ٛٝ ال طٌٕٞ ىحهح٤ُِٔس حُٔظخط٤ش طٌٕٞ طخ

ًَ حٌُخث٘خص طٔظط٤غ حُٞطٍٞ ح٠ُ ٌٛٙ ح٤ُِٔس  طخرؼش ٌَُ حٌُخث٘خص طويّ ًَ حٌُخث٘خص .

٤ِٔس ٣ٌٕٞ ٓؼَٝف ٌَُ حٌُخث٘خص ًَٝ طـ٤٤َ ُو٤ٔش ٌٛٙ حُٝطؼيٍ ه٤ٔظٜخ أٝ طؤهٌ ٌٛٙ حُو٤ٔش 

 .حالهَٟ

 

     ;A.setColor ("Blue")        ٣ٌٖٔ ًظخرش حُٔطَ رظٍٞس : . 2 

 ألٕ ح٤ُِٔس ٢ٛ ٓظخط٤ش ٌُٜح ٣ٌٖٔ طـ٤َ ه٤ٔش ح٤ُِٔس رظٍٞس ٓزخشَس ٖٓ ىحهَ حُلجش .
 

   ;m.setColor ("Blue")                                    أٝ ٣ٌٖٔ 

 ٓئشَ)ًخثٖ( أهَ ٣ٌٖٔ طؼي٣َ حُو٤ٔش .ػٖ ؽ٣َن 
 

 

D 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

D 

C 

A 

B 

D 
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ArrayList, 

Collections 

And 

Polymorphism 
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ArrayList, Collections And Polymorphism 
  

 

عادة  الوزارات العامة فً أي دولة تقوم بحفظ كمٌات هائلة من المعطٌات , عن 

الطبلب واسماء الطبلب , األشخاص والعائبلت , عن المنازل وعناوٌن المنازل , عن 

 عن المدارس والمدرسٌن, الخ..

 

اذا أخذنا وزارة المواصبلت فإنها تحفظ معطٌات ضخمة عن كل السٌارات فً الدولة , 

 سٌارات خاصة, سٌارات عامة , سٌارات أجرة بؤنواعها, شاحنات , باصات , الخ ...

ٌمكن أن نقول بالتؤكٌد أن كل الفئات ترث الفئة األساسٌة المشتركة لكل السٌارات 

 .Vehicleونفرض أننا أعطٌناها األسم   

 

 مثال : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

مصفوفة أحادٌة من الفبة 
 Vehicle األساسٌة 

 

كابنات من الفبات 
 .المشتقة 
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 :مثال على كٌفٌة عمل البرنامج
 

abstract class Vehicle 
{ 
    public abstract void Print(); 
} 
 
------------------------------------------------ 

abstract class Car extends Vehicle 
{ 
    public @Override void Print() 
    { 
        System.out.println("Car class"); 
    } 
} 
 
------------------------------------------------ 

class Motorcycle extends Vehicle 
{ 
    public @Override void Print() 
    { 
        System.out.println ("Motorcycle class"); 
    } 
} 
------------------------------------------------ 

class Track extends Car 
{ 
    public @Override void Print() 
    { 
        System.out.println ("Track class"); 
    } 
} 
------------------------------------------------ 
class Semitrailer extends Car 
{ 
    public @Override void Print() 
    { 
        System.out.println ("Semitrailer class"); 
    } 
} 
------------------------------------------------ 
class Bus extends Car 
{ 
    public @Override void Print() 
    { 
        System.out.println ("Bus class"); 
    } 
} 

 
 
 
 

 فبات مشتقة
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class PrivateCar extends Car 
{ 
 public @Override void Print() 
 { 
  System.out.println ("PrivateCar class"); 
 } 
} 
------------------------------------------------ 

class Van extends Car 
{ 
 public @Override void Print() 
 { 
  System.out.println("Van class"); 
 } 
} 
------------------------------------------------ 

class VehiclesArr 
{ 
 private Vehicle[] m_Arr; 
 private int m_Counter; 
 public VehiclesArr(int size) 
 { 
  m_Arr = new Vehicle[size]; 
 } 
 public void AddCar(Vehicle v) 
 { 
  if (m_Counter < m_Arr.Length) 
   m_Arr[m_Counter++] =  v; 
 } 
 public void Print() 
 { 
  for (Vehicle v : m_Arr) 
   v.Print(); 
 } 
} 
------------------------------------------------ 

class App 
{ 
 static void main(String[] args) 
 { 
  VehiclesArr Arr = new VehiclesArr(6); 
  Arr.AddCar(new Bus()); 
  Arr.AddCar(new PrivateCar()); 
  Arr.AddCar(new Track()); 
  Arr.AddCar(new Semitrailer()); 
  Arr.AddCar(new Motorcycle()); 
  Arr.AddCar(new PrivateCar()); 

  Arr.Print(); 
 } 
} 

 

 

اػخكش ًخث٘خص ح٠ُ 

  حُٔظلٞكش

إضافة كابن من الفبات 
 .المشتقة الى المصفوفة

 

 طباعة المصفوفة
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حجم المصفوفة األحادٌة هو مبنى معطٌات له ، NET لغة الجافا وكما فً لغة الفً 

 عادة نحددهُ عند تعرٌف المصفوفة . ثابت

 

محتواه ٌكون بواسطة ، والوصول إلى التعرٌفد عند دّ حجم )عدد العناصر( تحَ 

 مكان فً المصفوفةالوصول إلى هذا له حسنات عدة , منها معطٌات المبنى  .اتمإشرال

 هو سرٌع جدا.

 

كبر المصفوفة ال ٌكون وغالبا نرٌد أن ٌكون كبر المصفوفة ثابت  ومع ذلك، لٌس دائما  

 . (Run Timeوقت التشغٌل ) معروف من قبل , انما ٌكون فً 

 

االفد الحاجة ضلٌة إلستعمال مبان ٍ عندما ٌكون حجم المصفوفة غٌر معروف ، فإن 

 ت عنجاهزة موجودة فً لغة الجافا تمكننا من تغٌر حدود أو حجم مبنى المعطٌا

java.util.AbstractCollection. 
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  ArrayList الفئة

 

 . Listوتطبق الواجهة  AbstractList إمتداد للفئة ArrayListفئة 

ArrayList  ٌّرة لٌست الثابتة(تدعم المصفوفات  تكبرالتً ٌمكن أن  الدٌنامٌة )المتغ

 ذات طول ثابت.  المصفوفات األحادٌة، لغة الجافاحسب الحاجة. فً 

 

، وهو ما ٌعنً أنه تصغرأو  تكبر، فإنها ال ٌمكن أن  ة عادٌةبعد أن ٌتم إنشاء مصفوف

. ولكن، فً بعض األحٌان، قد ال المصفوفةعرف مسبقا كم عدد عناصر نٌجب أن 

مجموعة التً تحتاج إلٌها. للتعامل مع هذه التعرف حتى وقت التشغٌل بالضبط كبٌر 

هو  ArrayList. فً جوهرها، على ArrayListر مجموعات الحالة، ٌحدد إطا

 ArrayList. وهذا هو، على اتالكائن المإشرات علىمجموعة متغٌرة الطول من 

فً الحجم. ٌتم إنشاء قوائم مجموعة مع الحجم  دٌنامً-ٌمكن زٌادة أو نقصان حٌوي

ندما تتم إزالة األولً. عندما ٌتم تجاوز هذا الحجم، ٌتم تكبٌر تلقائٌا المجموعة. ع

 ف.وصفمقلص التالكائنات، قد ت

 
 ثبلث بناءآت للفئة : 

ArrayList( )  

ArrayList(Collection c)  

ArrayList(int capacity) 

 

ٌتلقى مجموعة وٌبنً خبلٌاه من هذه الثانً  البناءفارغة  مجموعةٌبنً  1 البناء

هو حجم  هذا الكبر لٌة,المجموعه حسب قدرة استٌعاب أوٌبنً  3. البناء المجموعة 

لما تم تلقائٌا ك تكبر الكبر -المصفوفة األساسٌة التً تستخدم لتخزٌن العناصر. القدرة

 .المجموعة إضافة عناصر إلى 
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. ٌتم إنشاء مجموعة، ثم ٌتم ArrayListالبرنامج التالً ٌوضح استخدام بسٌط من 

زالة بعض العناصر وٌتم ثم ٌتم عرض القائمة. تتم إ  Stringإضافة كائنات من نوع 

 مرة أخرى. المجموعةعرض 

 
 

 مثال : 
 

public static void main(String[] args)  

{ 

    // create an array list  

    ArrayList al = new ArrayList();  

    System.out.println("Initial size of al: " +  al.size());  

    // add elements to the array list  

 

    al.add("C");  

    al.add("A");  

    al.add("E");  

    al.add("B");  

    al.add("D");  

    al.add("F");  

    al.add(1, "A2"); 

  

    System.out.println("Size of al after additions:" +  al.size());  

    // display the array list  

    System.out.println("Contents of al: " + al);  

    // Remove elements from the array list  

    al.remove("F");  

    al.remove(2);  

    System.out.println("Size of al after deletions:" +  al.size());  

    System.out.println("Contents of al: " + al); 

} 

 

 

 حُٔوَؽ :
Initial size of al: 0 

Size of al after additions: 7 

Contents of al: [C, A2, A, E, B, D, F] 

Size of al after deletions: 5 

Contents of al: [C, A2, E, B, D] 
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إضافة عناصر إلٌها. عندما  ما تملك ثم تكبرفارغة من تبدأ  A1المجموعة بلحظ أن ن

 حجمها. صتتم إزالة عناصر ٌتم تقلٌ

 

تم تخزٌن كائنات كلما تلقائٌا  ادٌزدأن  ArrayListلكائن اعلى الرغم من أن قدرة 

عن  ٌدوٌا   ArrayListلكائن ا كبر-زٌادة قدرةأٌضا  ٌمكنك لكن ، جدٌدة فً المجموعة 

 . ()ensureCapacityطرٌق 

 

void ensureCapacity(int cap) 

 

بحٌث ٌكون  ArrayListإذا كنت ترغب فً تقلٌل حجم المصفوفة التً ترتكز علٌها 

 أو الكائنات الفعلٌة الموجودة فً المجموعة . عدد العناصركبرها كبالضبط 

trimToSize() . 

 

 :ArrayListالدوال والمٌزات الموجودة داخل الفئة  

 

  
 void add(int index, Object element) إضافى بمكان معٌن

 
Inserts the specified element at the specified 
position index in this list. Throws 
IndexOutOfBoundsException if the specified index 
is is out of range  
(index < 0 || index > size()). 

  boolean add(Object o) إضافة كائن
 
Appends the specified element to the end of this 
list. 

 boolean addAll(Collection c) إضافة مجموعة معٌنة
 
Appends all of the elements in the specified 
collection to the end of this list, in the order 
that they are returned by the specified 
collection's iterator. Throws NullPointerException 
if the specified collection is null. 
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  ()void clear محً كل مكونات

 
Removes all of the elements from this list. 

  ()Object clone نسخ بشكل كامل
 
Returns a shallow copy of this ArrayList. 

  boolean contains(Object o) هل الكائن موجود داخل 
 
Returns true if this list contains the specified 
element. More formally, returns true if and only 
if this list contains at least one element e such 
that (o==null ? e==null : o.equals(e)). 

 زٌادة حجم ال
ArrayList 

void ensureCapacity(int minCapacity)  
 
Increases the capacity of this ArrayList instance, 
if necessary, to ensure that it can hold at least 
the number of elements specified by the minimum 
capacity argument. 

  Object get(int index) إرجاع كائن بخلٌة معٌنة
 
Returns the element at the specified position in 
this list. Throws IndexOutOfBoundsException if the 
specified index is is out of range  
(index < 0 || index >= size()). 

 إعادة مكان لكائن معٌن
 فً أول مكان ٌجده

int indexOf(Object o)  
 
Returns the index in this list of the first 
occurrence of the specified element, or -1 if the 
List does not contain this element. 

 إعادة مكان لكائن معٌن
 فً آخر مكان ٌجده

int lastIndexOf(Object o) 
 
Returns the index in this list of the last 
occurrence of the specified element, or -1 if the 
list does not contain this element. 

محً كائن فً مكان محدد 
 وإعادته

Object remove(int index)  
 
Removes the element at the specified position in 
this list. Throws IndexOutOfBoundsException if 
index out of range (index < 0 || index >= size()). 

محً مجموعة من 
من حد ال حد الكائنات 

 آخر

protected void removeRange(int fromIndex, int 
toIndex)  
 
Removes from this List all of the elements whose 
index is between fromIndex, inclusive and toIndex, 
exclusive. 
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  Object set(int index, Object element) وضع فً مكان
 
Replaces the element at the specified position in 
this list with the specified element. Throws 
IndexOutOfBoundsException if the specified index 
is is out of range (index < 0 || index >= size()). 

 حجم ال
 ArrayList 

int size()  
 
Returns the number of elements in this list. 

تحوٌل الى مصفوفة من 
  نوع 
Object 

Object[] toArray()  
Returns an array containing all of the elements in 
this list in the correct order. Throws 
NullPointerException if the specified array is 
null. 

 Object[] toArray(Object[] a)  
 
Returns an array containing all of the elements in 
this list in the correct order; the runtime type 
of the returned array is that of the specified 
array. 

 تحدٌد حجم
 

void trimToSize()  
 
Trims the capacity of this ArrayList instance to 
be the list's current size. 
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 مزـىـىعخ خـهـأسئ
 ىلـهـوح

 
 تطبيق األسئلة على الحاسوب لفهم الموضوع بشكل أفضل .  من المهم جدا  

 
 امتحانات مدرسية وجامعية .من  أسئلة عامة من اإلنترنت و 
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 :  1سؤال 
 أٓخٓي حُٔوطغ حُظخ٢ُ :

 
public class Stam 
{ 
    public void B(int m, int n) 
    {  

System.out.println(m * n);  
    }  
     
    public void f() 
    { 
        System.out.println ("inside Stam"); 
    } 
} 
 
public class B extends Stam 
{ 
    protected int y; 
    public B(int x) 
    { 
        this.y = x; 
    } 
} 
 
public class C extends Stam 
{ 
    public int x; 
    public static void g() 
    { 
        System.out.println("inside C"); 
    } 
} 
 
public class Test 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        C temp = new C(); 
    } 
} 
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هخ ًطظ، ٓ "ى" – "أ"ٞى ٘حُزؿذ ػٖ أ  ٠ . طا٠ُ حُزَٗخٓؾ حُٔؼ َّ

 

   أ . 

كحُٔؼ  xش ظل٤ٔش حُه َٛ ٣ٌٖٔ طـ٤٤َ        ٢ ؽ٣َوش ك، ٖٓ ىحهَ  C  شجحُل ك٢ش َّ

 ؟  Stamش جحُل       

 َ ُٔخًح . ـػِّ  –، اًح ًخٗض حإلؿخرش ال ٤ًقذ ظحً -اًح ًخٗض حإلؿخرش ٗؼْ        

 

   د . 

      (iح  )ً٣َوش   ٢ حُطك أٝ أٝحَٓ  أَٓحً  ذظmain  ش و٣َحُط ٓظيػخء، إلB  

كُٔؼح                      .  Stam  ش ج٢ حُلكش َّ

      (iiح )ً٣َوش   ٢ حُطك أٝ أٝحَٓ  ذ أَٓحً ظmain   ،حُزّ٘خء ٓظيػخءإل B  

ف كُٔؼح                       .  B  ش ج٢ حُلَّ

  

 ؽ . 

 .  i - iii أٓخٓي ػالػش أٝحَٓ       

 . main   ش و٢َ٣ حُطكٚ كظخػ٣ٌٖٔ ا ٕكي ٜٓ٘خ، كيى اًح ًخٌَُ ٝح زشٔرخُ٘ 

 .  صخثٜ٘ش ًخِحص رَٓـش ٓٞؿّ ٤ّٔٓ  شطٓرٞح طلي٣يحطيَ ـػِّ 
 Stam obj = new B(7);     i  
 ii      ;() Stam obj = new B 

 B obj = new Stam();      iii  

 

 ى .  

كحُٔؼ  ()f  ش و٣َحُط ءػخيظَٓٛ ٣ٌٖٔ ح ش و٣َؽ، ٖٓ ىحهَ Stam   ش ج٢ حُلكش َّ

 -، اًح ًخٗض حإلؿخرش ال  ٓظيػخءإلحذ ظحً -اًح ًخٗض حإلؿخرش ٗؼْ ؟   Bش ج٢ حُلك

 َ ُٔخًح . ػِّ 

 

 . ٛـ

كحُٔؼ  ()g ش و٣َحُط ءػخيظَٓٛ ٣ٌٖٔ ح ٢ كش و٣َؽ، ٖٓ ىحهَ C  ش ج٢ حُلكش َّ

 -، اًح ًخٗض حإلؿخرش ال ٓظيػخءإلحذ ظحً -اًح ًخٗض حإلؿخرش ٗؼْ ؟   mainش جحُل

 َ ُٔخًح . ػِّ 
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 :1حل سؤال 
إٔ طظّٞؿٚ ح٠ُ    stamحُـٞحد ٛٞ ال , ال ٣ٌٖٔ ُيحُش أٝ ؽ٣َوش ٓؼ٤ّ٘ش ىحهَ حُلجش  ( أ

َ ه٤ٔش ٤ِٓس ٌٜٔ٘خ إٔ طـ٤٤ّ ال ٣ُ    base. ىحُش ريحهَ Cًخثٖ ٓٞؿٞى ىحهَ حُلجش  

 .publicكظ٠ ٝإ ًخٗض ح٤ُِٔس ٓؼَكش ًـ    Derivedىحهَ كجش  

 

ك٘خ ًخثٖ ٖٓ ٗٞع ىحهَ حُلجش  َّ ٓزخشَس  ٣xٌٔ٘ش إٔ ٣ـ٤٤َ ه٤ٔش ح٤ُِٔس    stamحًح ػ

 .public  ٗٞعألٜٗخ ٖٓ 

 

 Main – ًظخرش ٓوطغ ىحهَ  ( د

 

Stam s1 = new Stam(); 

s1.B(5, 5); //   stam B حُٔٞؿٞىس ىحهَ   حٓظيػخء حُيحُش    

  // stam   ىحُش ىحه٤ِش ك٢ حُلجشٌٛٙ  

 

B b1 = new B(4); //   B B حُٔٞؿٞىس ىحهَ    حٓظيػخء حُيحُش    

    // B ٌٛٙ ىحُش ىحه٤ِش ك٢ حُلجش   

 

   ( ص
(i )ٓئشَ ٖٓ, طل٤لش  base   ٣ئشَ ػ٠ِ ًخثٖ ٖٓ ٗٞع  Derived . 

(ii )٣ـذ حٍٓخٍ ه٤ٔش ٝحكيس ُِز٘خء,  ؿ٤َ طل٤لش  B  . 

(iii )ٓئشَ ٖٓ, ؿ٤َ طل٤لش  Derived   ٌ٘ٔإٔ ٣ئشَ ػ٠ِ ًخثٖ ٖٓ  ٚال ٣ 

 .ريٕٝ طل٣َٞ base  ٗٞع

 

 

 . Bحُـٞحد ٗؼْ , ٌٗظذ ٌٛٙ حُلجش ىحهَ حُلجش   ( ع
public void Call_f() 
{ 
   this.f( ); 
} 
 

 رخُظٍٞس حُظخ٤ُش  –  Mainُِيحُش ك٢ حٍ  ٓظيػخءإلححُـٞحد ٛٞ ٗؼْ , ٌٗظذ  ( ؽ
 
C.g(); 

 ال كخؿش ُز٘خء ًخثٖ إلٓظيػخء حُيحُش .  )ٓخً٘ش( حُٔزذ حٕ حُيحُش ٓظخط٤ش

 ٣ٌٖٔ حٓظيػخء حُيحُش رشٌَ ٓزخشَ .
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 : 2سؤال 
 . Testٝحُلجش حَُث٤ٔ٤ش     NameC , NameB , NameAٓؼطخس حُلجخص حُؼالع : 

 , ٝأًظذ حُٔوَؽ .Testك٢ حُلجش     mainطظزغ رٞحٓطش ؿيٍٝ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُط٣َوش   

 خطٚطل٤ْ ه -ٖ ثزش ٌَُ ًخٔحُٔظـ٤َحص ، ٝرخ٤ُْ٘ هَٔ ش٣ ٕػ٠ِ حُـيٍٝ أ

public class NameA 
{ 
    protected int x; 
 
    public NameA(int x) 
    { this.x = x; } 
 
    public int getX() 
    {   return x;     } 
 
    @Override public String toString() 
    { return "NameA: x=" + x; } 
 
    public String display() 
    { return "display NameA"; } 
} 
 
//-------------------------------------------- 
 

public class NameB extends NameA 
{ 
    protected int y; 
 
    public NameB(int x, int y)  
    {  

super(x); 
this.y = y;  

    } 
    @Override public String toString() 
    { return "NameB: x=" + getX() + "y= " + this.y; } 
} 
 
//-------------------------------------------- 
public class NameC extends NameB 
{ 
    protected int z; 
    public NameC(int x, int y, int z) 
    {  

super(x, y); 
this.z = z;  
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    } 
 
    @Override public String toString() 
    { return " NameC:  x=" + x + "y=" + y + "z=" + z; } 
 

    @Override public String display() 
    { return "display NameC"; } 
} 
 
//-------------------------------------------- 
public class Test 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        NameC nc1 = new NameC(1, 2, 7); 
        System.out.println(nc1.toString()); 
 
        NameA people[] = new NameA[4]; 
 
        people[0] = new NameA(6); 
        people[1] = new NameB(8, 9); 
        people[2] = new NameC(4, 0, 11); 
        people[3] = new NameC(3, 2, 4); 
 

        people[3] = (NameA)people[2]; 
        int count = 0; 
        for (int i = 0; i < people.length; i++) 
        { 
            System.out.println(people[i].display()); 
            if (people[i].getX() > 5) 
            { 
                count++; 
            } 
        } 
        System.out.println(count); 
        count = 0; 
 
        for (int i = 0; i < people.length; i++) 
        { 
            if (people[i] instanceof NameC) 
            { 
                count++; 
            } 
        } 
        System.out.println(count); 
    } 
} 
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 :2حل سؤال 
 ٓوطؾ ٣ظق ٝػؼ٤ش حٌُخث٘خص ٝحُٔئشَحص ك٢ حُزَٗخٓؾ :

 

 
 

كش ٖٓ ٗٞع حُلجش حالٓخ٤ٓش   َّ  , NameAحُٔظلٞكش ٓؼ

 حُظخ٤ُش .حُٔوَؽ ُِزَٗخٓؾ ٣ٌٕٞ رخُظٍٞس 
 
 

print  NameC:   x=1  y=2  z=7 
 
 
display  NameA 
 
 
 
display  NameA 
 
 
 
display  NameC 
 
 
display  NameC 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

 
 

 

 nc1 طثاعح انكائٍ

االٔل في انًصفٕفح , استعًال  طثاعح انكائٍ
 .انخاصح تّ displayانذانح 

نكُّ  display  ال يٕجذ نّ دانح, NameBانكائٍ يٍ َٕع 

 . NameA استعًم انذانح انتي ٔسثٓا ٔانًٕجٕدج داخم

انًؤششاٌ يؤششاٌ عهى َفس انكائٍ , تسثة أٌ 
 NameA  ( داخمvirtualْي ًْٔيح) displayانذانح 

 .NameCنٓزا َـُّفزخ انذانح انًٕجٕدج في 

  xعّذ عٍ طشيق انحهقح االٔنى كى يٍ انكائُاخ قيًح ال  
 .  5نٓى أكثش يٍ 

  عّذ عٍ طشيق انحهقح انثاَيح كى يٍ انكائُاخ يٍ َٕع

NameC  يٕجذ. 
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 : 3سؤال 
َّ  عخٍحطٜخ . ٌُٜح حُـ٤َّ ٓزش اىحٍس َٓ ٞخٍحص أؿَس كَ ٤ّ ٓهٍَص شًَش    س٤خٍٓش جكٞح حُلػ

 ( ، حُظ٢ ُٜخ حُظلخص حُظخ٤ُش : Taxiأؿَس ) 

 ( ٍهْ حُظَه٤ضint taxiId)  

  حُٓح ْ( ٔخثنString driverName)  

   ًّ  int numPass ن(ٔخثخد )ػيح حُػيى ٓوخػي حَُ

  ٍَٛٓشـُٞش ٓحألؿَس ؿ٤َ  س٤خ– (Boolean available)  

 

 

 .trueٓزظيأس ُـِ     availableحُظلش  

كض ػ٤ِٔخص حإلػخىس : َّ  ًٌُي ُػـ

getId() ,  getName()  ,  getNumPass()  ,  isAvailable() 

 

 ٤ش حُظخ٤ُش : ثخ٘حُطَم حُز   Taxi ش جك٢ حُلكخ رِـش ؿخ ؽزّـن . أ

  ُطزظية رخُظالإّ  ن ٍٝهْ حُظَه٤ض، ٔخثؽ٣َوش طظِو٠ ًزخٍحٓظ٣َٖ حْٓ ح

driverName   َٝtaxiId   ٝطزظية ، numPass   ٌٞ٤ُٕ 4   . 

 ُٔخثؽ٣َوش طظِو٠ ًزخٍحٓظَحص حْٓ ح ًّ خد ، ن ٍٝهْ حُظَه٤ض ٝػيى ٓوخػي حَُ

 .  driverName   َٝtaxiId   ، َٝ numPass ٝطزظية رخُظالإّ

 

 د .  

 ٕحألؿَس ُظٌٞ سخ٤ٍّ ٍٓ حُظ٢ طؼيّ   taxiBusy  ؽ٣َوش Taxi ش جك٢ حُلكخ ؽزن رِـش ؿخ

 ـُٞش .شٓ
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 ؽ.  

ظؼَٔ ٔ( ، حُظ٢ ط٤TaxiStationخٍحص أؿَس )ٓش ش ٓلطّ جق حُل٣شًَش طؼَحُك٢  ٣َ٣ٕٝي

 َ. ؼأؿَس ػ٠ِ حألً سخ٤ٍّ ٓ   80ش (. طظزغ ُِٔلطّ Taxi أؿَس ) س٤خٍٓش جحُل

 :  ٢ٛ  TaxiStationطلخص حُلجش   

  ش ْ حُٔلطّ ٓح 

   ش ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّ ٓػيى . 

  ش ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّ ٓٓظلٞكش 

 

٤ِش ٖٓ ِٔٔخٍحص حألؿَس رظٍٞس ط٤ِٓش ك٢ ٓظلٞكش ـش ٓٔؼّ ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّ ٓ

 ريح٣ش حُٔظلٞكش . 

 

 حُظ٢ أٓخٓي:   iii-i   ٞى٘شَٔ كوؾ حُز٣ش ج. ططز٤ن حُل  TaxiStation ش جحُل كخن رِـش ؿخزؽ 

 َش . جص حُلطلخ ٣قطؼ 

  ن ٍٝهْٔخثْ حُٓش . طظِو٠ حُط٣َوش حأؿَس ا٠ُ حُٔلطّ  س٤خٍٓ ؼ٤قُط٣َوش حُظ٢ طُ ح 

 ًّ  خد . حُظَه٤ض ٝػيى ٓوخػي حَُ

 . 80ش أهَ ٖٓ ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّ ٓػيى  ّٕ أ عحكظَ  

  ًّ ـُٞش شحألؿَس ؿ٤َ حُٔ س٤خٍٓخد ، ٝطؼ٤ي ٍهْ طَه٤ض ؽ٣َوش طظِو٠ ػيى حَُ

شـُٞش . اًح ُْ ٓ ٕحألؿَس ُظٌٞ س٤خٍٓ ّيٍ وَ ػيى حًَُخد حُٔطِٞد، ٝطؼ٘حُٔالثٔش ُ

 .-1طؼ٤ي  ٔش، ثشـُٞش ٓالٓ أؿَس ؿ٤َ س٤خٍٓطٞؿي 
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 : 3حم سؤال 
 

public class Taxi  

{ 

    private int taxiId; 

    private String driverName; 

    private int numPass; 

    private boolean available = true ; 

 

    public Taxi(int tId, String dName) 

    { 

        this.taxiId = tId; 

        this.driverName = dName; 

        this.numPass = 4; 

    } 

 

    public Taxi(int tId, String dName, int nPass) 

    { 

        this.taxiId = tId; 

        this.driverName = dName; 

        this.numPass = nPass; 

    } 

 

    public int getnumPass() 

    {         

        return this.numPass; 

    } 

 

    public int gettaxiId() 

    {         

        return this.taxiId; 

    } 

 

    public boolean getavailable() 

    { 

       return this.available; 

    } 

 

    public void Busy() 

    { 

        this.available = false; 

    } 

} 
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public class TaxiStation  

{ 

     

    private String StationName; 

    private static int currentT=0; 

    private Taxi T[] = new Taxi[80]; 

 

 

    public void AddTaxi(String dName, int tId, int nPass) 

    { 

        this.T[currentT++] = new Taxi(tId, dName, nPass); 

    } 

 

    public int checkAvailable(int N) 

    { 

 

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

        if((T[i].getnumPass() >= N) && (T[i].getavailable() != false)) 

            { 

                T[i].Busy(); 

                return (T[i].gettaxiId()); 

            } 

        return -1; 

    } 

 

} 
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 : 4سؤال 

َِّ طُ    Rational ش جُلح ؼّـز٢( . ٣ُ ٔ)ػيى ٗ ًَٔف ٗٔؾ حُٔؼط٤خص ؼ ِٚ َ رٞحٓطش َٔ حٌَُٔ  رَِٔط

ِٓ ٓٝرٞحٓطش   ٚ . وخ

 :    Rationalش  جحُل مأٓخٓي ؿِء ٖٓ ؽَ

  n1  ؽ٣َوش ر٘خث٤ش طؼ٤ي ًَٔح رٔطٚ

  ُٚ ُٓ وَخ َٓ َٝn2 . 

Rational(int n1, int n2) 

 ()int getN1 ؽ٣َوش طؼ٤ي رٔؾ حٌَُٔ

 ()int getN2 ؽ٣َوش طؼ٤ي ٓوخّ حٌَُٔ

 

 

 . Rationalٖٓ ٗٔؾ  صخث٘، ح١ٌُ ٛٞ ؿٔغ ًخٓـٔٞػشَف ٗٔؾ حُٔؼط٤خص ـؼِّ طُ  Gش جحُل

خص ك٢ ثَ٘ ظٍٜٞ حٌُخِٔٔص ك٢ حُٔـٔٞػش ؿ٤َ ػخرض . ال طٞؿي أ٤ٔٛش ُظث٘خػيى حٌُخ 

 حُٔـٔٞػش . 

 

 :  G ش جحُل ؽَمأٓخٓي ؿِء ٖٓ  

 ()G كخٍؿش ٣َوش طز٢٘ ٓـٔٞػشؽ

 void gInsert(Rational num) ا٠ُ حُٔـٔٞػش   numَ ٔيهَ ح٣ٌَُوش طُ ؽ

حُٔـٔٞػش  ٢ك ٓخ ٓٞؿٞىحً  ٣َوش طؼ٤ي ًَٔحً ؽ

 ٌكٚ ٖٓ حُٔـٔٞػشطلٝ

Rational gRemove() 

اًح ًخٗض حُٔـٔٞػش  "طيم"٣َوش طؼ٤ي ؽ

 هالف ًُي "ًٌد"أٝ   ,كخٍؿش 

boolean gEmpty() 

 

 

 حُط٣َوظ٤ٖ حُِظ٤ٖ ك٢ حُز٘ي٣ٖ أ ٝ د . , G  ك٢ حُلجش كخؽزن رِـش ؿخ

 .ريٕٝ ططز٤وٜخ   Rational    َٝG حُٔؼطخس ُِلجظ٤ٖ  م٣ٌٖٔ حٓظؼٔخٍ حُطَ

 أ .

 ، ٝػيىحً  n  ٝٓٞؿزخً  خً طل٤ل ؽ٣َوش طظِو٠ ػيىحً 

 .  m  ٝٓٞؿزخً  خً طل٤ل

ٍٞ حُظ٢ ٔشَٔ ؿ٤ٔغ حٌُططؼ٤ي حُط٣َوش ٓـٔٞػش 

( n َٝ   1) رٔخ ك٢ ًُي  n ٝ  1ٛٞ ػيى ر٤ٖ  ٜخ طُ ٔر

 . m ٜخ ٛٞ ُٓ ٝٓوخ

 

 

G buildG(int n ,  int m) 
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 د.  

ٛٞ  ٝطؼ٤ي ًَٔحً ,  m خً طل٤ل ؽ٣َوش طظِو٠ ػيىحً 

ٓـٔٞع حٌٍُٔٞ حُظ٢ ك٢ حُٔـٔٞػش  ػزخٍس ػٖ 

 . m  ٜخ ٛٞ ُٓ ٝحُظ٢ ٓوخ

ٚ ٣ٞؿي ك٢ حُٔـٔٞػش ػ٠ِ حألهَ ًَٔ ّٗ حكظَع أ 

 .   mٝحكي ٓوخٓٚ 

خى ٛٞ ٓـٔٞع رٔٞؽ ـحٌَُٔ حُٔؼٓالكظش : رٔؾ 

 . mٝٓوخٓٚ ٛٞ ,  حٌٍُٔٞ ٌٛٙ 

 

 

 

Rational sum(int m) 
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 :4حم سؤال 

َّ  ٓالكظش :  . <List<Rationalٖٓ ٗٞع   Gr1كش هخثٔش ربْٓ ىحهَ حُلجش ٓؼ

  Gٝحُلجش    Rationalحُلَػ٤ش حٗ٘خ ٗٔظط٤غ حٓظؼٔخٍ ًَ حُطَم ٝحُيٝحٍ ك٢ حُلجش  

 ريٕٝ ًظخرظٜخ .
 
 

List<Rational> Gr1 = new List<Rational>(); 
 
 
 

 هْٔ أ :
public G BuildG(int n, int m) 

{ 

    G gr2 = new G(); 

    while (! Gr1.GEmpty()) 

    { 

        Rational r1 = Gr1.GRemove(); 

        if ((r1.GetN1() <= n) && (r1.GetN2() == m)) 

            gr2.GInsert(new Rational(r1.GetN1(), m )); 

    } 

    return gr2; 

} 

 

 هْٔ د: 
 

public Rational Sum(int m) 

{ 

    int sum = 0; 

    while (!Gr1.GEmpty()) 

    { 

        Rational r1 = Gr1.GRemove(); 

        if (r1.GetN2() == m) 

            sum += r1.GetN1(); 

    } 

    return (new Rational(sum, m)); 

} 
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 :  5سؤال 
 

  .  Test , MultiOne ,  SingleOne , Basis خص : جخس أٍرغ حُلؼطٓ

 

ََ ٔٝحًظذ حُ  ,  Test ش ج٢ حُلك  main حُؼ٤ِٔش ؿيٍٝ ٓظخرؼش ش ٓططظزغ رٞح   ؽ .و
 

ـّ هَٔ شػ٠ِ حُـيٍٝ أً ٣   خطٚطل٤ْ ه -ٖ ثزش ٌَُ ًخٔٝرخُ٘ , ٤َحص ٤ْ ؿ٤ٔغ حُٔظ

 

  
public class Basis  

{ 

    protected int num1; 

    public Basis () 

    { 

    } 

    public Basis (int n)   

    { 

        this.num1 = n ; 

    } 

    public void print () 

    { 

        System.out.println(this.num1); 

    } 

} 

 

 

public class SingleOne extends Basis 

{ 

    protected int num2; 

 

    public SingleOne (int n1 , int n2)  

    { 

        super(n1); 

        this.num2 =  n2;  

    } 

 

    public void Print() 

    { 

        super.print(); 

        System.out.println(this.num2); 

    } 
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} 

 
 

public class MultiOne extends Basis 

{ 
    private int count = 0; 
    private Basis[] arr; 
 

    public MultiOne () 
    {        this.arr =  new Basis[5] ;     } 
     

    public void Print () 
    { 

        for (int i=0 ; i <= count ; i++ ) 
        arr[i].print (); 
    } 

    public void Add (Basis b) 
    { 

        arr[count] =  b; 
        count++; 
    } 

} 

 

 

public class JavaApplication2  
{ 
    public static void main(String[] args)  
    { 

         

        MultiOne container = new MultiOne(); 
        SingleOne s1 = new SingleOne(11, 35); 
        container.Add(s1); 
 

        s1 = new SingleOne(47, 22); 
        container.Add(s1); 
 

        s1 = new SingleOne(8, 17); 
        container.Add(s1); 
 

        MultiOne subContainer = new MultiOne(); 
        s1 = new SingleOne(53, 40); 
        subContainer.Add(s1); 
 

        s1 = new SingleOne(21, 13); 
        subContainer.Add(s1); 
 

        s1 = new SingleOne(39, 62); 
        subContainer.Add(s1); 
 

        container.Add(subContainer); 
        container.Print(); 
         

    } 
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} 

 

 :5حم سؤال 
 

 62  39  13  21  40  53  17  8  55  47  35   11 : ٗظ٤ـش حُطزخػش

 
 خطوة : المٌزة

1 
 12 11 10 9 8 7 خطوة 6 5 خطوة 4 3 خطوة 2

container:count 0  1  2  3      

Container:arr[0] null  address 
of 
SingleOne 
object, 
with 
num1=11 
num2=35 

 address 
of 
SingleOne 
object, 
with 
num1=11 
num2=35 

 address 
of 
SingleOne 
object, 
with 
num1=11 
num2=35 

     

Container:arr[1] null  null  address 
of 
SingleOne 
object, 
with 
num1=47 
num2=22 

 address 
of 
SingleOne 
object, 
with 
num1=47 
num2=22 

     

Container:arr[2] null  null  null  address 
of 
SingleOne 
object, 
with 
num1=8 
num2=17 

     

Container:arr[3] null  null  null  null      

Container:arr[4] null  null  null  null      

Container:num1 0            

s1 : num1  11  47  8       

s2 : num2  35  22  17       

SubContainer: arr[0]             

SubContainer: arr[1]             

SubContainer: arr[2]             

SubContainer: arr[3]             

SubContainer: arr[4]             

SubContainer: num1             
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 المٌزة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خطوة 11 12 خطوة 13 14 خطوة 15 خطوة

4               container:count 

               Container:arr[0] 

               Container:arr[1] 

               Container:arr[2] 

address of 
MultiOne 
object, 
SubContai
ner 

              Container:arr[3] 

               Container:arr[4] 

              0 Container:num1 

  39  21  5
3 

  8  4
7 

 1
1 

 s1 : num1 

  62  13  4
0 

  1
7 

 2
2 

 3
5 

 s2 : num2 

 3  2  1  0        SubContainer: 
count 

 address of 
SingleOne 
object, with 
num1=53 
num2=40 

 address of 
SingleOne 
object, with 
num1=53 
num2=40 

 address of 
SingleOne 
object, with 
num1=53 
num2=40 

 null        SubContainer: 
arr[0] 

 address of 
SingleOne 
object, with 
num1=21 
num2=13 

 address of 
SingleOne 
object, with 
num1=21 
num2=13 

 null  null        SubContainer: 
arr[1] 

 address of 
SingleOne 
object, with 
num1=39 
num2=62 

 null  null  null        SubContainer: 
arr[2] 

 null  null  null  null        SubContainer: 
arr[3] 

 null  null  null  null        SubContainer: 
arr[4] 

       0        SubContainer: 
num1 
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 : 6سؤال 

,  ٝحُلجخص   IFirst , ISecond, IThirdأٓخٓي ٓشَٝع ك٤ٚ ٝحؿٜخص حُظطز٤ن   

AAA, BBB, CCC   حُلجش َٝTest . 

 
public interface  IFirst 
{ 
    public boolean OpA (Object stam); 
    public void OpB (int num); 
} 
//--------------------------------------- 
public interface ISecond extends IFirst 
{ 
    public int OpC (); 
} 
//--------------------------------------- 
public interface IThird 
{ 
    public int OpD (); 
} 
//--------------------------------------- 
public class AAA implements IFirst 
{ 
} 
//--------------------------------------- 
public class BBB implements ISecond 
{ 
} 
//--------------------------------------- 
public class CCC implements ISecond, IThird 
{ 
} 
//--------------------------------------- 
public class Test 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
    } 
} 

 
 
 

َّ ٝحكيس ٖٓ حُلجخص   ( أ  ,AAA, BBBأًظذ أ٣ّـش ػ٤ِٔخص ٣ـذ ططز٤وٜخ ك٢ ً

CCC . ٝاشَف ُٔخًح , 
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حُظ٢ أٓخٓي , كّيى اًح ًخٗض هخ٤ٗٞٗش أّ ال   i-ivٌَُ ٝحكيس ٖٓ ٓـٔٞػخص حألٝحَٓ   ( د

 ؟ ػَِ
  

i. ISecond s1 = new  ISecond ();  
ii. BBB  b1 = new  BBB () ; 
iii. AAA a1 = new  AAA () ;   

IFirst  f1 = a1 ;  
iv. CCC c1 = new  CCC () ;   

IFirst  f2 = c1 ;  
 
 

 ؽ. أٓخٓي حُٔظطِّـزخٕ ح٥ط٤خٕ: 

   طشـ٤َ حُؼ٤ِٔشOpB   ػ٠ِ حٌُخثٖ  ٖٓ حُ٘ٔؾBBB .  

   طل٣َٞ ًخثٖ ٖٓ حُ٘ٔؾCCC    ٤ُظزق ًخث٘خ ً ٖٓ حُ٘ٔؾAAA. 

 

ش أَٓ ك٢ حُؼ٤ِٔش  رى اًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ط٘ل٤ٌٙ رٞحٓطش ًظخيّ ـ, ك ظطِّز٤ٌَُٖٔ ٝحكي ٖٓ حُ

main. 

 

 حًظذ حألَٓ حُٔالثْ . –اًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ط٘ل٤ٌٙ 

 

 ػِّـَ ُٔخًح .  –اًح ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حٌُٖٔٔ ط٘ل٤ٌٙ 
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 :6سؤال حم 
  AAA -ىٝحٍ ٝؽَم ُِظطز٤ن ىحهَ

public bool opA(Object stam)  
public void opB (int num)  

  BBB  - ىٝحٍ ٝؽَم ُِظطز٤ن ىحهَ  
public bool opA(Object stam)  
public void opB (int num)  
public int opC()  

  CCC   - ىحهَىٝحٍ ٝؽَم ُِظطز٤ن 
public bool opA(Object stam)  
public void opB (int num)  
public int opC()  
public int opD()  

 
 ب.

   (i   ) ًنحاول بناء كابن من نوع واجهة تطبٌق وهذا خاطا.. ؼٌر قانون  
   (ii   ) ًٌّة البنابٌة اإلفتراضٌة للفبة. قانون     BBB  إستدعاء العمل

 .BBB  من نوع وبّناء
  (iii  ) ًِبَناء كابن من نوع . قانونAAA    ؤّشر علٌه م ؤّشر من نوع ٌ  .  AAAو

 (Ifirst)قانونً ألنه ٌطبق الواجهه  Ifirstنَحّول بعدها المؤشر الى نوع  
 

  (iv   ) ًألن. قانون CCC  تطبق الواجهات   ISecond  َو-   IThird   َو-  ISecond  
 . وهذا قانونً upcasting   ٌوجد هنا IFirst  ٌرث 

 
 .جـ

public static void main (String[] arg)  
{ 
  BBB b = new BBB();  

b.opB(3);  
 

Object c = new CCC();  
AAA a = (AAA) c; 

} 

 

 .RunTime Error ٝهض حُظشـ٤َ ٣ٞؿي طل٣َٞ, ٌُٖ ػ٘ي حُظشـ٤َ ٗلظَ ػ٠ِ أهطخء
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 :7سؤال 

ش ٓلخٍٝ جوطش ك٢ ٤ٛ٘حَُطق ٟ .طٞٔظَٞف ٗٔؾ حُٔؼط٤خص ٗوطش ك٢ حُٔـّ ؼطُ    Point  شجحُل 

 .  ٕل٤لخط ٕٛٔخ ػيىح x  َٝ  y(. ٤x , yٜخ )٤ّ ـش اكيحػٓطرٞح

 

 : خٕظحُظلظخٕ حُظخ٤ُ  Point ُِلجش  

 int  x ,  int  y 

 

 

 :   Point أٓخٓي ؿِء ٖٓ ٝحؿٜش ططز٤ن حُلجش  

 Point (int x, int y) (  x, y)   ح٤ُِٔحصطؼغ حُو٤ْ ك٢ , ر٘خث٤ش ػ٤ِٔش

 ()int getX ُِ٘وطش  x  ه٤ٔش طؼ٤ي ػ٤ِٔش

 ()int getY ُِ٘وطش  y  ه٤ٔش طؼ٤ي ػ٤ِٔش

 

 

َّ ـُ ط  Line حُلجش  َّ ـُ ف ٗٔؾ ٓؼط٤خص هطؼش ك٢ حُٔٔظٟٞ . طؼ ف هطؼش ك٢ حُٔٔظٟٞ ؼ

 . رٞحٓطش حُ٘وطظ٤ٖ حُٔٞؿٞىط٤ٖ ك٢ ؽَك٤ٜخ

 

 : حُظلظخٕ حُظخ٤ُظخٕ Line ُِلجش    

Point  point1 

Point  point2 

 

 

 :   Line أٓخٓي ؿِء ٖٓ ٝحؿٜش ططز٤ن حُلجش  

طُؼ٤ي هطؼش ك٢ حُٔٔظٟٞ  ر٘خث٤ش ػ٤ِٔش

 .p2    َٝ  p1ٓٞؿٞىس ر٤ٖ حُ٘وظط٤ٖ  

Line (Point  p1, Point  p2) 

 ()Point GetPoint1 ُِوطؼش .   point1حُ٘وطش  طُؼ٤ي ػ٤ِٔش

 ()Point GetPoint2 ُِوطؼش .   point2حُ٘وطش  طُؼ٤ي ػ٤ِٔش

 

ٟٞ . ٔظ٢ حُٔكغ طَ هِ ٟٞ ٝٓـٔٞػش ٔظٍْٓ، ٢ٛ ٓـٔٞػش ٗوخؽ ٢ٗ حُٔ  Drawing ش جحُل

 ٤ُش :حُظخحُظلخص   Drawing ش جُِل

 

  ٓظلٞكش ٗوخؽ 

  ِطغ .ـٓظلٞكش ه 

 س ك٢ حَُْٓ .  ىحُ٘وخؽ حُٔٞؿٞ  ىػي 

 س ك٢ حَُْٓ .  ٞىغ حُٔٞؿـَ طحُوِ   ىيػ 
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 ظؼَٔ ٝحؿٜظ٢ ططز٤ن حُلجظ٤ٖ ٓ. ح Drawing ك٢ حُلجش  " ٝ" – "أ"حُز٘ٞى  كخؿخ شؽزن رِـ

Line  َٝPoint   ريٕٝ ططز٤ؤٜخ . ٣ٌٖٔ اػخكش ػ٤ِٔخص ُٞحؿٜظ٢ حُظطز٤ن ٛخط٤ٖ . اًح

 ططز٤وٜخ . ػ٤ِي ٤ِخص ػٔض لأػ

 

  خطٜخ . لأ . ػ٘ٞحٕ حُلجش ٝط 

يى ػٝ ,np  -خ إٔ طٌٕٞ ك٢ ح٣ٌَُْٜٓٔ٘ حُظ٢يى حُ٘وخؽ ػد . ػ٤ِٔش ر٘خث٤ش طظِو٠  

 .   n1  -حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طٌٕٞ ك٢ حَُْٓ حُوطغ

 

 ٌ حُؼ٤ِٔش : ل٤ط٘ 

   َحرظيحء ٓظلٞكش حُ٘وخؽ ُظٌٕٞ رٌزnp   

 ُُظٌٕٞ رٌزَ  غطوحرظيحء ٓظلٞكش حn1   

  0ك٢ حَُْٓ ا٠ُ حُٔٞؿٞىس يى حُ٘وخؽ ػحرظيحء   .  

   0ك٢ حَُْٓ ا٠ُ  حُٔٞؿٞىس غطويى حُػحرظيحء   . 
 

 

 ك٢ ٓظلٞكش ٗوخؽ حَُْٓ . حكظَع أٗٚ  nؼ٤ي حُ٘وطش حُٔٞؿٞىس ك٢ حٌُٔخٕ ـُ ػ٤ِٔش طؽ.  

 .ك٢ حُٔظلٞكش   nطٞؿي ٗوطش ك٢ حٌُٔخٕ 
 

 ػ٤ِٔش طؼ٤ق ٗوطش ا٠ُ حَُْٓى.   
 . حكظَع أٗٚ ٣ٞؿي ٌٓخٕ ُِ٘وطش ك٢ ٓظلٞكش حُ٘وخؽ 

 

 ؼ٤ي ػيى حُوطغ حُظ٢ طٞؿي حُ٘وطش ك٢ أكي أؽَحكٜخ . ػ٤ِٔش طظِو٠ ٗوطش ك٢ حَُْٓ، ٝطُ ٛـ .  

 

 ش هطؼش، ٌٛٙ حُ٘وطش ٢ٛ اًح ُْ طٌٖ أ٣ّ  - "طيم"ػ٤ِٔش طظِو٠ ٗوطش ك٢ حَُْٓ، ٝطؼ٤ي ٝ.   

 . هالف ًُي - "ًٌد"أكي أؽَحكٜخ، ٝ 
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 :7سؤال حم 
class Drawing 
{ 
    private Line[] lines; 
    private Point[] points; 
    private int countpoints = 0; 
    private int countLines = 0; 
 
    public Drawing(int np, int nl) 
    { 
        lines = new Line[nl]; 
        points = new Point[np]; 
    } 
 
    public Point getPoint(int num) 
    { return points[num]; } 
 
    public void addPoint(Point p) 
    { points[countpoints++] = p; } 
 
    public int findPoints(Point p) 
    { 
        int sum = 0; 
        for (int i = 0; i < countLines; i++) 
        { 
         Point q = lines[i].getPoint1(); 
         if((p.getX()==q.getX()) && (p.getY()==q.getY())) 
                sum++; 
         q = lines[i].getPoint2(); 
         if ((p.getX()==q.getX()) && (p.getY()==q.getY())) 
              sum++; 
        } 
        return sum; 
 
    } 
 
    public boolean noLineWithPoint(Point p)  
    {  

return findPoints(p) == 0;  
    } 
 
} 
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 : 8سؤال 
 َّ َّ ع ِش ك٢ حُيُٝش . ٌُٜح حُـَٔـ٤َ الػز٢ ًَس حُٔش طزَ َٓ ِٞش كَ ٍٔ حطلخى ًَس حُه ف ػ

ِش ٔلخى ًَس حُ، ٝحطّ  (Team)، ٝك٣َن ( Player) ِشٓخص : الػذ ًَس جطلخى ػالع كحإل

(Union. ) 

 

 حُظلخص حُظخ٤ُش :   Playerُِلجش  

  حْٓ الػذ ًَس حُِٔش-  String playerName 

  ٍؽٍٞ الػذ ًَس حُِٔش رخألٓظخ-  double height 

  ُْٓٞٔػيى حُ٘وخؽ حُظ٢ أكَُٛخ ك٢ ٌٛح ح-  int points 

 

ؼ٤يس :     Playerك٢ حُلجش  ُٔ كض حُؼ٤ِٔخص حُ َّ  ُػ

getPlayerName() , getHeight() , getPoints() 

 ٝحُؼ٤ِٔخص حُٔلّيىس :

setPlayerName(String name) , setHeight(double height) , 

setPoints(int points) 

 

 حُظلخص حُظخ٤ُش :  Teamُِلجش  

 String tramName   -حْٓ حُل٣َن  

 int num  -ػيى حُالػز٤ٖ ك٢ حُل٣َن  

 Player[] playerArray   -ُالػز٢ حُل٣َن  20ٓظلٞكش رٌزَ  

 

ُٔؼ٤يس : Team ك٢ حُلجش  كض حُؼ٤ِٔخص حُ َّ  ُػ

getTeamName() , getNum() , getPlayersArray() 

 ٝحُؼ٤ِٔش حُٔلّيىس :

setTeamName(String name) 

 
 

  



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 190 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 .   Player  َٝTeam  ظ٤ٖ جظؼَٔ حُلٔ، حُظ٢ طUnion ش جحُل كخن رِـش ؿخؽز

 .  ك٣َوخً     30ِش ٣ٞؿي ٔلخى ًَس حُك٢ حطّ 

 

 ِش . ًَٔس حُ مَحُظلش : ٓظلٞكش كِ  Union ش جُِل

 حٌُِ ٣ٖ أٓخٓي :   i-ii ي٣ٖ حُلَػ٤٤ٖ ٘ش حُزجشَٔ ططز٤ن حُل٣ 

i. ش جحُل ٕٞح٘ػ 

ii. طؼ٣َق طلش حُلجش  

 

 

 .Union  شجحُؼ٤ِٔش حُظ٢ أٓخٓي ك٢ حُل كخن رِـش ؿخزّـؽ . د

 

خى ًَس لطا٢ كن ٤٣َش ٌَُ كغ حُؼِٔزطط

 .٤ٚكْ حُل٣َن ٝػيى حُالػز٤ٖ ِٓش، حٔحُ

Void printTeamsDetails() 

 

  ( ؽ

َّ ُ٘حش رخُلظٍٞ ػ٠ِ ٓؼط٤خص ػٖ ػيى ٣ِٔؼ٠٘ حطلخى ًَس حُ ٝحكي ٖٓ  وخؽ حُظ٢ أكَُٛخ ً

 ًْٝ الػزخً  ,  طخً ٓٞظٓ ًْٝ الػزخً  ,  ؼ٤لخً ػ ش ًْ الػزخً َكُٔؼ  , ٢ػ٢ حُْٔٞٓ حُٔخكحُالػز٤ٖ 

 .لخىحالطّ ٢ كوخؽ ٣ٞؿي ُ٘ح٢ اكَحُ ك خُحً ظٓٔ

 

ٗوطش .    100َ ٖٓ ه٢ حُْٔٞٓ أكوخؽ ٛٞ الػذ أكَُ ُ٘ح٢ اكَحُ ك ؼ٤قحُالػذ حُؼ

ٗوطش    200َٝ    ٢100 حُْٔٞٓ ر٤ٖ كوخؽ ٛٞ الػذ أكَُ ُ٘ح٢ اكَحُ ك ٓؾٞٔظحُالػذ حُ

 . (  200 َٝ    ٢100 ًُي كرٔخ )

 .ٗوطش   200َٖٓ ؼ٢ حُْٔٞٓ أًكوخؽ ٛٞ الػذ أكَُ ُ٘ح٢ اكَحُ كخُ ٔٔظحُالػذ حُ 

 

  Player   َٝTeam خص حُؼالعلج٣ـذ اػخكظٜخ ا٠ُ ًَ ٝحكيس ٖٓ حُ حًظذ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢

 َٝUnion .  خص ػ٤ِي اػخكش جص حُٔطِٞرش . ك٢ ًَ ٝحكيس ٖٓ حُُِٔلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخ

 َّ ، ٝطٞػ٤وٜخ، كخ٤ش أػلظٜخ، حًظذ طٞه٤ؼٜخ رِـش ؿخرخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ .   ػ٤ِٔش ٝحكيس ػ٠ِ حأله

 .  ثش ٣ـذ ططز٤وٜخ ٝك٢ أ٣ش ف
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 : 8سؤال حم 
public class player 
{ 
    private String playerName; 
    private double height; 
    private int points; 
 

    public player(String pN, double h, int pont) 
    { 
        this.playerName = pN; 
        this.height = h; 
        this.points = pont; 
    } 
    public void SetPlayerName(String pN) 
    { 
        this.playerName = pN; 
    } 
    public String GetPlayerName() 
    { 
        return this.playerName; 
    } 
 

    public void SetHeight(double height) 
    { 
        this.height = height; 
    } 
    public double GetHeight() 
    { 
        return this.height; 
    } 
    public void SetHeight(int pont) 
    { 
        this.points = pont; 
    } 
    public int GetPoints() 
    { 
        return this.points; 
    } 
    @Override public String toString() 
    { 
        String st = ""; 
        st += "PlayerName:" + this.playerName + "\n"; 
        st += "Height:" + this.height + "\n"; 
        st += "Points:" + this.points + "\n"; 
        return st; 
    } 
} 
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public class Team 
{ 
    private String teamName; 
    private int num; 
    private player[] playersArray = new player[20]; 
 

    public Team(String TN, int n1) 
    { 
        this.teamName = TN; 
        this.num = n1; 
    } 
    public void SetTeamName(String TN) 
    { 
        this.teamName = TN; 
    } 
    public String GetTeamName() 
    { 
        return this.teamName; 
    } 
    public void SetNum(int n1) 
    { 
        this.num = n1; 
    } 
    public int GetNum() 
    { 
        return this.num; 
    } 
    public void SetPlayersArray(player [] arr) 
    { 
        this.playersArray = arr; 
    } 
    public player[] GetPlayersArray() 
    { 
        return this.playersArray; 
    } 
    @Override public String toString() 
    { 
     return "\nTeam:" + this.teamName+" No.Players:" + this.num;             
    } 
} 
 

public class Union       أ.  
{ 
    private Team[] TArr = new Team[30]; 
    public Union() 
    {    } 
    public void PrintTeamsDetails()     ة.  
    { 
        for (int i = 0; i < TArr.length; i++) 
            if (TArr[i] != null) 
                TArr[i].toString(); 
    } 
} 
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ـلب فً السؤال أن نضٌؾ دالة بكل واحدة من الفبات . ( ج  هنالك عّدة طرق للحل , لكن ط 
 االقتراح : 

 , تعٌد قٌمة حسب عدد النقاط التً أحرزها الالعب. playerأن تكتب دالة داخل الفبة  
 

public int GetStatus()    
{ 
 if (this.points < 100) return 0; 
 else if ((this.points >=100) && (this.points <= 200)) return 1; 
 else return 2; 
} 

 
 مصفوفة عدادات . 3, ن عّرؾ مصفوفة بحجم  Teamوأٌضاً دالة تكتب داخل الفبة 

وحسب القٌمة المعادة   GetStatusمع مناآداه للدالة   playersArrayنمشط المصفوفة  
 ( نعدل المكان فً المصفوفة العدادات .0,1,2)
  

    public int[] GetTeamStatus() 
    { 
        int[] A = new int[3]; 
        for (int i = 0; i < this.num; i++) 
        { 
            int j = this.playersArray[i].GetStatus(); 
            A[j]++; 
        } 
        return A; 
    } 

 
( , نمشط كل c1, c2 , c3متؽٌرات ) 3, ن عّرؾ Unionوأٌضاً دالة تكتب داخل الفبة 

, نعّدل  GetTeamStatusوفة العّدادات الذي نحصل علٌه من الدالة  المجموعات وحسب مصف
 الثالثة متؽٌرات.

public void PrintTeamsStatus()        
    { 
        int[] B; 
        int c1=0, c2=0, c3=0; 
        for (int i = 0; i < TArr.length; i++) 
        { 
            if (TArr[i] != null) 
            { 
                B = TArr[i].GetTeamStatus(); 
                c1 += B[0]; 
                c2 += B[1]; 
                c3 += B[2]; 
            } 
        } 
        System.out.println("\nNo. of Weeks: " + c1); 
        System.out.println("\nNo. of Acceptable: " + c2); 
        System.out.println("\nNo. of Goods: " + c3); 
    } 
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 : 9سؤال 
ك٤ٚ ٓئحٍ ٝحكي .  ًَ أٓزٞع حٓظطالع ؿي٣ي ٘شَـ٣ُ  " زٞػ٢ٓٓظطالع حألإلحُ"ٓٞهغ ك٢   

 . رٔخ ك٢ ًُي حالٓظطالع حُـي٣ي , حأله٤َس   50-حٍ  ٓظطالػخص٣للع حُٔٞهغ حإل

أٍرغ اؿخرخص ٌٓٔ٘ش  ,طَف ك٤ٚ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣ُ  ,ٓؼط٤خص ًَ حٓظطالع ٢ٛ : طخ٣ٍن ٗشَٙ 

 . ػيى حُٔشظ٤ًَٖ ح٣ٌُٖ حهظخٍٝٛخ -ٝرخُ٘ٔزش ٌَُ اؿخرش  ,ٖ حُٔئحٍ ػ

٣ٝـُٞ ُٚ  ,شٞـُ ٖ حُٔئحٍ ك٢ حالٓظطالع حأله٤َ ح١ٌُ ٗػى حإلؿخرش كوؾ َربٌٓخٕ حُٔشظ 

 . خٍ اؿخرش ٝحكيس كوؾحهظ٤

 

َّ   ( أ  .  "ٓظطالع حألٓزٞػ٢حإل"خص حُالُٓش ُظطز٤ن حُٔٞهغ لجف حُػ

َّ لجخكيس ٖٓ حٌَُُ ٝحرخُ٘ٔزش   كٜخ :ص حُظ٢ طؼ

i.   ّـحًظذ ٓخًح طٔؼ. َ 

ii.  حًظذ ػ٘ٞحٜٗخ رِـش Java . 

iii.  ف َّ  . ٌَُ طلش ٝحًظذ طٞػ٤وخً ,  Javaطلخطٜخ رِـش  ػ

 

 طشَٔ :   "زٞػ٢ٓٓظطالع حألحإل". اىحٍس حُٔٞهغ  (د 

 اػخكش حٓظطالع ؿي٣ي 

   ٝؽزخػش حإلؿخرخص حألٍرغ حٌُٔٔ٘ش ػ٘ٚ .  ,ؽزخػش ٓئحٍ حالٓظطالع حُـي٣ي 

  ٝطؼي٣َ ػيى  ,حٓظوزخٍ حإلؿخرش حُظ٢ حهظخٍٛخ حُٔشظَى ك٢ حالٓظطالع حُـي٣ي

 . حُٔشظ٤ًَٖ ح٣ٌُٖ حهظخٍٝح ٌٛٙ حإلؿخرش

   ك٢ ٌٛح  حالٓظطالع ح١ٌُ ٗشَ ٝرخُ٘ٔزش ُٔئحٍ ,حٓظوزخٍ طخ٣ٍن ٗشَ حالٓظطالع

 :ؽزخػش حُٔؼط٤٤ٖ حُظخ٤٤ُٖ ,حُظخ٣ٍن 

  . ػيى حُٔشظ٤ًَٖ ح٣ٌُٖ حهظخٍٝح ًَ ٝحكيس ٖٓ حإلؿخرخص 

 ٖٓخًح ًخٗض حإلؿخرش حُظ٢ حهظخٍٛخ أًزَ ػيى ٖٓ حُٔشظ٤ًَ . 
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 َّ  . "حالٓظطالع حألٓزٞػ٢"ف حُؼ٤ِٔخص حُالُٓش إلىحٍس حُٔٞهغ ػ

َّ   get   َٝset  حكظَع إٔ حُؼ٤ِٔظ٤ٖ  ٌّ ٓؼ ًّ كظخٕ رخُ٘ٔزش ُ خص لجَ ٝحكيس ٖٓ حَُ طلش ك٢ 

 . حُظ٢ ػَكظٜخ ك٢ حُز٘ي أ

 

 حًظذ :  ,ٖٓ حُؼ٤ِٔخص  كيسٌَُ ٝحرخُ٘ٔزش 

i. كجش ٣ـذ طؼ٣َلٜخ . ك٢ أ١ 

ii.   ػ٘ٞحٜٗخ رِـشJava. 

iii. . طٞػ٤وخً ُٜخ 

 

 

 ؽ. 

 1000َ ٖٓ ؼى ك٤ٜخ أًشظَطالػخص حُظ٢ حٓظطؼ٤ي ػيى حال ٤شػِٔ Javaـش ن رِؽز

َّ لجٖٓ حُ جش٢ أ١ ككحًًَ . َىظٓش ٤ن ٌٛٙ ز٣ـذ طط " أ"ي ٢٘ حُزككظٜخ خص حُظ٢ ػ

َّ   ٤get  َٝsetٖ ظحُؼ٤ِٔ ٕأظَع حكُؼ٤ِٔش . ح َّ  ٔزشرخُ٘ ٕخظكٓؼ ٢ ًَ ك طلش ٌُ

َّ لجٝحكيس ٖٓ حُ    " .أ"ي ٢٘ حُزككظٜخ خص حُظ٢ ػ
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 : 9سؤال حم 

 :فبة تمّثل إستطالع واحد . أ
public class OneOpinionPoll 
{ 

// dd/mm/yyyy   تارٌخ نشر االستطالع بالشكل  
private string date ;  
private string question ; // سؤال االستطالع   
     // االجوبة لسؤال االستطالع   
private String[] answer = new String [4]; 
 

// مصفوفة كل خلٌه تمثل كمٌة   
private int[] numberOfAnswers = new int [4] ; 

 
    // ٌّن  مشتركون اختاروا جواب مع  
 …….. 
} 

 
 : االستطالعات االخٌرة   50 فبة تمّثل . 2

public  class FiftyOpinionPolls 
{ 
   private OneOpinionPoll[] opinionPolls=new OneOpinionPoll [50]; 

    // االستطالعات االخٌرة 50 مصفوفة ل  
   private int indexOfNewestOpinionPoll   ;  

    // استطالع 50الرقم التسلسلً لألستطالع الجدٌد من بٌن ال    
   ...  

} 
 

 
 مالحظة : 
ِفـظت .  50نفترض أن  ـّزنت وح   االستطالعات االخٌرة خ 

 االستطالعات ٌجب معرفة اماكن االستطالع الجدٌد والقدٌم .  50لمعالجة 
اذاً االستطالع القدٌم  49مساِو ل    indexOfNewestOpinionPollاذا كان الرقم التسلسلً 

 .  0الذي خزن داخل المصفوفة موجود فً المكان 
 .  indexOfNewestOpinionPoll+   1  خالؾ ذلك حسب

 
 
 
 :   OneOpinionPoll   فً الفبة.   1
 

( كبارامتر وتقوم بزٌادة عدد 4-1الدالة تتلقى رقم الجواب للمشترك فً االستطالع ) –الطرٌقة  
  المشتركٌن لهذا الجواب بواحد .

Public void  incNumberOfAnswers( int i ) 
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 :   FiftyOpinionPolls   فً الفبة  ب(
تر وتقوم بزٌادة عدد الدالة تستقبل رقم الجواب للمشترك باالستطالع االخٌر )الجدٌد( كبارام 

 المشتركٌن لهذا الجواب بواحد .
public void incNumberOfAnswers(int i) 

  

, وتتلقى سؤال االستطالع   dd/mm/yyyyكبارمتر    dateالدالة تتلقى تارٌخ نشر االستطالع  
q هً االجوبة لالستطالع   4, ومصفوفة بكبرm. 

اختٌارات  0)ذو االقدمٌة االكبر( باستطالع جدٌد تكون معطٌاته الدالة تقوم بتبدٌل االستطالع القدٌم 
 لألجوبة االربعة .

 لالستطالع الجدٌد . التسلسلًباالضافة الدالة تعّدل الرقم 
  

public void UpdateOpinionPoII(string date,string q, String[] m) 

 
 

 الدالة تطبع السؤال واألجوبة لالستطالع الجدٌد :
  public void printNewestOpinionPoll () ;  

  
 

, وتطبع سؤال االستطالع  dd/mm/yyyyكبارمتر    dateالدالة تتلقى تارٌخ نشر االستطالع   

الذي نشر بهذا التارٌخ ,  وعدد المشتركٌن الذٌن اختاروا بكل واحدة من االجوبة االربعة, ورقم 
 ن .الجواب الذي أختٌر بواسطة األكثرٌة من المشتركٌ

public void printOpinionPoll (string date  (  

 
 

 :   FiftyOpinionPolls   فً الفبة  ج( 
public int numOfOpinionPolls ()  
{  
   int counter=0 ; 

for(int i=0; i<50; i++ ) 
{ 

int num = opinionPolls[i].sum();  
if ( num>1000 )  counter++ ; 

 } 
   return counter ; 
} 

 
 . OneOpinionPoll من الفبة   Sumتستعمل الدالة  numOfOpinionPollsالدالة   

 الدالة تعٌد عدد المشتركٌن الذٌن اختاروا االجوٌة لالستطالع الحالً
public int sum () 
  { 

int help=0 ; 
for (int  i = 0 ; i < 4; i++)  
 help += numberOfAnswers [ i ] ;  
return help  

  } 
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 : 11سؤال 
 

 .ٍ ٓشَٝع ُظٔـ٤َ حُٔؼَٝػخص ك٢ حُٔظلقّٞ ؽُ  " حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي"ك٢ حُٔظلق 

 :Java  ص رِـشلجخُِ ؿِث٢ق ٣أٓخٓي طؼَ  

 

  -,  طٍٞس Statue -, طٔؼخٍ Painting -,  ٍٓٔش Exhibit -ٓؼَٝع

Photograph. 
 

 
public class Exhibit 
{ 
    protected string creator;   //  اسى انًجدع 
    protected string name;     // اسى انًعروض 
    protected int year;      // اسى انعًم انفُي 
    protected double height;   // طىل انًعروض 
    protected double width;    // عرض انًعروض  
 
    public Exhibit() 
    { 
        //... 
    } 
 
    public Exhibit(string creator, string name, int year,  

double h, double w) 
    { 
        //... 
    } 
 
 /*  العملٌة ُتعٌد مساحة العرض الالزمة لعرض المعروض فً المعرض **/    
    public virtual double ExhibitionSpace() 
    { 
        return this.height * this.width; 
    } 
} 
 
public class Painting extends Exhibit 
{ 
    private string style;      //  اسهىة انرسًخ     
} 
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public class Statue extends Exhibit 
{ 
    private string[] materials;//  انًىاد انزي رجُى يُهب انزًثبل 
    private string technique;  //  رمُيخ انُحذ 
    private double depth;      //  عًك انزًثبل 
    public override double ExhibitionSpace() 
    { 
        return this.height * this.width * this.depth; 
    } 
} 
 
 
public class Photograph extends Exhibit 
{ 
    private string kind;       //  انصىرحَىع  
} 
 

 

٠ و٤ش حُظ٢ طظِث، طٔظؼَٔ حُؼ٤ِٔش حُزخ  Paintingش ج٢ حُلك٤ش ثػ٤ِٔش رخ Java ن رِـش ؽزّـ .( أ

 .  Exhibitش ج٢ حُلكرخٍحٓظَحص 

 

ق حُؼ٤ِٔش ٢٣ طؼَك ْؼٌ٘ط صخثٜ٘ش ًخرَٓـش ٓٞؿّ  آ٤ُشش ـحًًَ أ٣ّ .( د 

exhibitionSpace()    ش ج٢ حُلكحُظ٢ Exhibit    ٝحُؼ٤ِٔشexhibitionSpace()  حُظ٢

 .Statueش ج٢ حُلك

 

ٔٔخػيس ر Statueش ج٢ حُلك  ()exhibitionSpace  ٤ن حُؼ٤ِٔشزططَٛ ٣ٌٖٔ ؽ.(  

ٜخ؟ ٝاًح ؽزّـو –اًح ًخً ٣ٌٖٔ  ؟   Exhibit ش ج٢ حُلكحُظ٢  ()exhibitionSpaceحُؼ٤ِٔش  

 ؟ ػَِ ُٔخًح - خً ُْ٘ ٣ٌٖ ٌٓٔ

 

 ٠ كظّ  ٣ٌٕٞ ٕش ٣ٌٖٔ أك. ٢ٗ حُـَ حُٔظلق٢ كش كَؿَ ـ، طٔؼّ   Room -ش كَؿش جحُل  (ى. 

 . ٍٞطٓٔخص ، طٔخػ٤َ، ٍ ٕطٌٞ ٕش ٣ٌٖٔ أك٢ حُـَك.  خً ػٓؼَٝ    25

 

 

 حُظ٢  i-iii. ٣ـذ إٔ ٣شَٔ ططز٤ن حُلجش حُز٘ٞى   Room –ش كَؿش جحُل Java ن رِـش ؽزّـ

 أٓخٓي :

i. . ػ٘ٞحٕ حُلجش , ٝطؼ٣َق طلخطٜخ 

ii. طؼ٤ي ػيى حَُٓٔخص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُـَكش . ػ٤ِٔش 

iii.  ػ٤ِٔش طظِو٠ ٓؼَٝػخً ٝطؼ٤لٚ ح٠ُ حُـَكش . حكظَع أّٗٚ ٣ٞؿي ٌُٜح حُٔؼَٝع

 ٌٓخٕ ك٢ حُـَكش .
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 ٛـ ( 

َف ـؿ 10ك٢ ُٔظلق وخّ ك٢ ح٣ُ  خً ـ٤ّ َ٘ ٓؼَػخ كـّ ، طٔؼ  Exhibition عش ٓؼَجحُل

 . 10كظ٠  1ٔش ٖٓ ـّ َٓه

 

  i-iii  ٞى٘ش حُزج٣شَٔ ططز٤ن حُل ٣ٕـذ أ, Exhibition  ةبالف Java ق بلؽة طّبـ

 حُظ٢ أٓخٓي : 

 

i.  خطٜخطلق ٣ش ، ٝطؼَجحُل ٕٞح٘ػ . 

ii. ص حُٔٞؿٞىس ك٢ ٌٛٙ حَُٓٔخ، ٝطؼ٤ي ػيى  10ٝ  ٤ِٔ1ش طظِو٠ ٍهْ ؿَكش ر٤ٖ ػ

 .حُـَكش

iii.  ٖا٠ُ  عَٝؼحُٔ ؼ٤ق، ٝط ٝٓؼَٝػخً  ,  10ٝ  1ػ٤ِٔش طظِو٠ ٍهْ ؿَكش ر٤

 . ك٢ حُـَكش ٌٕٓخ ٝعَؼٚ ٣ٞؿي ٌُٜح حُّٔٗـأ عحُـَكش حُٔالثٔش . حكظَ
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 : 11سؤال حم 
public class Painting(String creator, String name,  int year, 
double height,  double width, String style)  
{ 

 super(creator, name, year, height, width); 
      this.style = style; 
} 

  تعرٌؾ من جدٌد للدالة او العملٌة داخل الفبة الوارثة . - ( overriding) دهس  . ب 
 .ج

public double exhibitionSpace ()   
{ 

return super.exhibitionSpace () * this.depth;  
} 
//------------------------------------------------------------ 
public class Room  //25 يصفىفخ انًعروضبد ثكجر  
{ 

private Exhibit [] items = new  Exhibit[25];  
private int num;    // عدد انًعروضبد ثبنغرفخ 
public int numOfPaints() 
{ 
  int counter=0 ; 

for (int i=0; i < num; i++ )  
 if ( items[i]  instanceof Painting )  counter++ ; 
return counter ; 

} 
 public void addItem ( Exhibit ex )  
 }   

items[num]=ex ;  
num++ ; 

 {  
…… 

   Room  َهبيخ انفئخ// {
 

 .  هـ

public class Exhibition 
{ 

private Room[] rooms=new Room [10] ;  // غرف انعرض 
public int numOfPaints (int i)  
{  

retun rooms[ i - 1 ].numOfPaint() ; 
 } 

public void addltem ( int i, Exhibit ex) 
{  

rooms[ i - l].addltem (ex) ;  
 } 
 . . .  
   Exhibition  َهبيخ انفئخ// {
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  : 11سؤال 
 ٓؼ٤٘خً  خً ػَٝشًَش ٛٞحطق ٓشطٍٞ طُ 

 َٝعشٛٞ ٝطق ؿِث٢ ُِلجخص حُظ٢ ك٢ حُٔ يحُظوط٤ؾ ح١ٌُ أٓخٓ 
 

 

 
 

 

 

 ه٣ِٞش طقق ر٤ظ٤ش ٝٛٞحطٞح٣ٛٞؿي ُِشًَش 

 .  ه٣ِٞخً  طٔؼَ ٛخطلخً   CellPhoneش ج، ٝحُل ر٤ظ٤خً  َ ٛخطلخً ـطٔؼّ   Phoneش جحُل 

 . Type2 , Type1  ه٣ِٞش ٖٓ ٗٞػ٤ٖ :  طقطٞؿي ٛٞح

 حعٞٗٝحكي ٖٓ حألحإٛخ ك٢ ًَ أٓخٓي ٓؼِٞٓخص ػٖ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ اؿَ 

 

 :ق حُز٤ظ٢طك٢ حُٜخ 

   ّظخٍحط 

  طِو٢ ٌٓخُٔش 

  

 : Type1ع ٘ٞحُو١ِٞ ٖٓ حُ طقك٢ حُٜخ

   ّظخٍحط 

  ّ٢ ٌٓخُٔشطِو 

 اػخكش ٍهْ، ٓلٞ ٍهْ .  طقاىحٍس ًحًَس أٍهخّ حُٜٞح : 

  ٍٞسطحُظوخؽ 

  ٍَٞسط عػ 

  َحُٔخػش عػ 

  ػزؾ حُٔخػش 
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 : Type2ع ٘ٞحُو١ِٞ ٖٓ حُ طقك٢ حُٜخ

   ّظخٍحط 

  ّ٢ ٌٓخُٔشطِو 

 اػخكش ٍهْ، ٓلٞ ٍهْ .  طقاىحٍس ًحًَس أٍهخّ حُٜٞح : 

  َحُٔخػش عػ 

  ػزؾ حُٔخػش 

 

 

 

َّ   IntraA ن٤زظط٢ ٝحؿٜش حُك ػش، ٔخحُ عػش : ػَٔخحُ ٕطؼخُـخ ظخٕحُِ صش حُؼ٤ِٔخكٓؼ

 ػش .ٔخزؾ حُػ

َّ   IntraB ن٤زظط٢ ٝحؿٜش حُك ٍٞس، طخؽ وٍٞ: حُظظحُ ٕطؼخُـخ ظخٕحُِ صش حُؼ٤ِٔخكٓؼ

 .ٍٞسط عػَ

 

 أ(

٣ـذ اػخكش كجش ا٠ُ حُٔشَٝع ك٤ٜخ  (, code reuse)ى ُٞظ٤ٌٖٔ اػخىس حٓظؼٔخٍ حٌُ

 ٌَُ حُظلخص ٝحُؼ٤ِٔخص حُٔشظًَش ر٤ٖ حُٜٞحطق حُز٤ظ٤ش ٝحُٜٞحطق حُو٣ِٞش ٓؼخُـش

 رخُ٘ٔزش ٌُٜٙ حُلجش :

i. حًظذ ػ٘ٞحٕ حُلجش رِـش  Java. 

ii.  ُحًظذ رخٌُِٔخص حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ـذ إٔ ط َٔ ش طلخص ٣ـذ ٝأ٣ّ  , ك٤ٜخَ ش

 . رل٤غ ٣ٌٕٞ رخإلٌٓخٕ ططز٤ن ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ,طؼ٣َلٜخ ك٢ حُلجش 

 

 د(

ٝأػق ا٤ُٚ حُلجش  ,حٗٔن حُظوط٤ؾ حُٔؼط٠ ) ك٢ حُظللش حُٔخروش ( ا٠ُ ىكظَى 

 َّ كظٜخ ك٢ حُز٘ي أ . حٍْٓ ك٢ حُظوط٤ؾ ح١ٌُ ك٢ ىكظَى حَُٝحرؾ حُـي٣يس حُظ٢ حُظ٢ ػ

 . طٌٞٗض ٝحشَكٜخ رخٌُِٔخص
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َّ رخكظَحع أّٗ  ؽ(  "أ"  ٜخ ك٢ حُز٘يكظَ ْٜ أػخكٞح ا٠ُ حُٔشَٝع حُلجش حُظ٢ ػ

ٝال  ,خص حُظ٢ ك٢ حُظوط٤ؾ ) ال ٣شَٔ ٝحؿٜخص حُظطز٤ن لجكيس ٖٓ حٌَُُ ٝحرخُ٘ٔزش  

 . ٣شَٔ حُلجش حُظ٢ ػَكظٜخ ك٢ حُز٘ي أ (

 

i.   حًظذ ػ٘ٞحٕ حُلجش رِـش Java. 

ii. ش طلخص ٣ـذ ٝأ٣ّ  , شَٔ ك٤ٜخًظذ رخٌُِٔخص حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ـذ إٔ طُ ح

 . طؼ٣َلٜخ ك٢ حُلجش ء رل٤غ ٣ٌٕٞ رخإلٌٓخٕ ططز٤ن ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص

 

 ى(  

حع حُٔٞؿٞىس ك٢ ِٞش حُٜٞحطق ٖٓ ًَ حألٗـٓٔؼّ  , ك٢ كخٓٞد ًَِٓ هيٓخص حُشًَش

 .حُظظ٤ِق . ٣ـذ اػخكش حُلجش حُالُٓش ٌُٜح حُظٔؼ٤َ ا٠ُ حُٔشَٝع

 . ُِظلخص ٝحًظذ طٞػ٤وخً  , خطٜخلٝط ,ػ٘ٞحٕ حُلجش  Java  حًظذ رِـش 
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 : 11سؤال حم 
 )ٛخطق أٓخ٢ٓ( حُلجش طٔؼَّ ٛخطق ػخى١أ. 

(i) 
public class BasePhone  

(ii) 
 :  المٌزات

 
string numberOfPhone   ;   رقم الهاتؾ  //  

int status ;     1 - مكالمة واردة-  //     
//  -2 – مكالمة خارجٌة  

//   -3 ٌتصل  
//   -4 اتصال   

// متوفر    

 :  حُيٝحٍ

o  ّظخٍحط 

o  ّ٢ ٌٓخُٔشطِو 
 
 

 .  د

 
 

َِ   Phone    َٝ CellPhone  حُلجخص   .   BasePhone ػخٕ حُلجش طـَ
 
 
 

 . ؽ
 ( i ) 

  public class Phone extends BasePhone 
  public class CellPhone extends BasePhone 
  public class Type1 extends CellPhone implements InterA, InterB 
  public class Type2 extends CellPhone implements InterA 
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( ii )     الفبةPhone   : 

ًَ حألش٤خء حُظ٢ ٗلظخؿٜخ    Phone ال كخؿش إلػخكش ٤ِٓحص أٝ ىٝحٍ ح٠ُ حُلجش   

 .   BasePhoneٓظٞكَس ىحهَ حُلجش 

 
 طرق -دوال  المٌزة الفئة

CellPhone مصفوفة ألرقام التلفونات 
 

 إضافة رقم 
 حذؾ رقم

Type1  عرض الساعة 
 تعدٌل الساعة

 تصوٌر صورة
 عرض الصورة

Type2  عرض الساعة 
 تعدٌل الساعة

 

 ٓالكظش : 

 ٣ـذ إٔ طٌٕٞ كجش .  InterAك٢ كَع )أ( ؽـُِذ كجش ؿي٣يس , حػظوي إٔ حُٞحؿٜٚ 

حُٔزذ : حًح ٝؿيص ػ٤ِٔخص أٝ ؽَم ُظؼي٣َ حُٔخػش , حًح ٛ٘خُي كخؿش ُللع ٓؼط٤خص 

 حُٔخػش رخ٤ُِٔحص. 

 حُظخ٢ُ : UML  ٝكٔذ ٓخ ًًَ ك٢ حُٔئحٍ ٣ـذ طَط٤ذ حُلجخص كٔذ
 

  

 

, ٝطَع ٖٓ حُلجش  Clockٌُخثٖ ٖٓ ٗٞع    referenceطل١ٞ   CellPhoneحُلجش 

Phone. 

 . InterBططزن حُٞحؿٜٚ  Type1حُلجش 
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 طرق -دوال  المٌزة الفئة

Phone                         رقم الهاتؾ  //       

string numberOfPhone   ; 
 

//  -1 - مكالمة واردة  

-2 – مكالمة خارجٌة //  

-3 - ٌتصل //  
- 4 - اتصال //  
int status; 
 

 اتصال
  استقبال مكالمة

CellPhone  التلفوناتمصفوفة ألرقام 
 ساعة

 

 إضافة رقم 
 حذؾ رقم

 
CIock ساعات 

 دقابق
 ثوان  

 عرض الساعة
 تعدٌل الساعة

Type1  تصوٌر صورة 
 عرض الصورة

 
   
 
 
 (د

public class Service 
{ 

private ArrayList  v ;  //مجمع دٌنامً لجهاز الهاتؾ 
……… 

} 
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 : 12سؤال 
 

 أٓخٓي رَٗخٓؾ ٝك٤ٚ حُلجخص حُظخ٤ُش : 
Derived3 , Derived2 , Derived1, Base    َو- MainApp 

 

public class Base 
{ 
    protected static int[] arr; 
    protected Base successor; 
 
    public void SetSuccessor(Base b) 
    { 
        this.successor = b; 
    } 
 
    public static void SetArr(int[] arr) 
    { 
        Base.arr = arr; 
    } 
    public void Opp() 
    { System.out.println("Good Luck !"); } 
} 
 
public class Derived1 extends Base 
{ 
    public void opp() 
    { 
        int sum = 0; 
        for (int i = 0; i < Base.arr.Length; i++) 
        { 
            if (Base.arr[i] > 0) 
            { 
                sum += Base.arr[i]; 
            } 
        } 
        System.out.println ("Sum :" + sum); 
        if (this.successor != null) 
            this.successor.opp(); 
    } 
} 
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public class Derived2 extends Base 
{ 
    public void Opp() 
    { 
        int counter = 0; 
        for (int i = 0; i < Base.arr.Length; i++) 
        { 
            if (Base.arr[i] <= 0) 
            { 
                counter++; 
            } 
        } 
        System.out.println ("Counter : " + counter); 
        if (this.successor != null) 
            this.successor.Opp(); 
    } 
} 
 

 
 
 
 
public class Derived3 extends Base 
{ 
    public void opp() 
    { 
        int counter = 0; 
        for (int i = 0; i < Base.arr.Length; i++) 
        { 
            if (Base.arr[i] % 2 == 0) 
            { 
                counter++; 
            } 
            if (Base.arr[i] == 0) 
                System.out.println ("*"); 
            else 
                System.out.println (Base.arr[i]); 
        } 
        System.out.println ("Counter : " + counter); 
        if (this.successor != null) 
            this.successor.Opp(); 
    } 
} 
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public class MainApp 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        Derived1 d1 = new Derived1(); 
        Derived2 d2 = new Derived2(); 
        Derived3 d3 = new Derived3(); 
 
        d1.SetSuccessor(d2); 
        d2.SetSuccessor(d3); 
    
        int[] arr = { 12, 13, -5, 0, -56, 34, 22, -30 }; 
        Base.SetArr(arr);  
        d1.opp(); 
    } 
} 

 

ََ ظ، ٝحMainAppً ش ج٢ حُلك  main  ش ُِؼ٤ِٔشؼخرظذ ٓظحً  . ؽذ حُٔو

 . خطٚطل٤ْ هٖ ثش ٌَُ ًخٔزَحص، ٝرخُ٘ـ٤ّ ظ٤ْ حُٔهخرؼش ظ٢ حُٔكذ ظطٌ ٣ٕـذ أ 

  

 

 (د

 حُظ٢ أٓخٓي : mainرخُؼ٤ِٔش   MainAppش ج٢ حُلكحُظ٢   mainزيٍ حُؼ٤ِٔش ٔظٗ
 
 

public static void Main(string[] args) 
{ 
    Derived1 d4 = new Derived1(); 
    d4.SetSuccessor(d4); 
    int[] arr = { 12, 13, -5, 0, -56, 34, 22, -30 }; 
    Base.SetArr(arr); 
    d4.Opp(); 
} 

 

 ال ٣٘ظ٢ٜ .  mainأٓخٓي حإلىػخء : ط٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔش 

 خء طل٤لخً أّ ؿ٤َ طل٤ق , ػَِ ؟كّيى اًح ًخٕ ٌٛح حإلّىػ
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 : 12سؤال حم 

 أ(

 
 

ض رؼي ط٘ل٤ٌ حُزَٗخٓؾ . ـَ  ٝطق ٌُِخث٘خص حُظ٢ ٗظَ
 

 : حُٔوَؽ 
Sum: 81 
Counter: 4 
12 
13 
-5 
* 
-56 
34 
22 
-30 
Counter:  6 

 

 د(

 . nullال ٣ٌٖٔ حٕ طٌٕٞ ه٤ٔظٚ  successorحُٔئشَ  –ٕ حُّٔٞؿٚ ال ٣٘ظ٢ٜ أل حُزَٗخٓؾ
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  : 13سؤال 
 :خص حُظخ٤ُشلجالص ٣ٝشَٔ حُطَ ٓٞحثخٓخٍٝ ٝ٘أٓخٓي ؿِء ٖٓ ٓشَٝع ٣ظ

 

 ٓٞحطالص طٔؼَ ٤ِٓٝش Vehicle   شجحُل

 ٓٞحطالص ح١ٌُ ٛٞ ٤ِٓٝش طٔؼَ هطخٍحً  Train   شجحُل

 ٓٞحطالص ح١ٌُ ٛٞ ٤ِٓٝش طٔؼَ هخٍرخً  Boat   شجحُل

 ٓٞحطالص طٔؼَ ؽخثَس حُظ٢ ٢ٛ ٤ِٓٝش Airplane   شجحُل

َ ٓٞحطالص ٖٓ ثٜخ ٝٓخي٣طٔؼَ شًَش ُ TransportationCompany   شجحُل

 أٗٞحع ٓوظِلش
 

public class Vehicle 
{ 

    private String type;   //   ُ(ٞهغ ) أٍع / ٤ٓخٙ / ٔح ّٞ ؿ   

    private String way;   //  ( شٗٞع حُط٣َن ٌّ َٜٗ (/  ش كي٣يخٍع / ٓ  

    private int maxSpeed;  //  ٟٞحَُٔػش حُوظ 
    public Vehicle(String type, String way, int maxSpeed) 
    { 
        this.type = type; 
        this.way = way; 
        this.maxSpeed = maxSpeed; 
    } 
} 
//--------------------------------------------------------- 
public class Train extends Vehicle 
{ 

    private int numOfCarriages;      //  ٍػيى ػَرخص حُوطخ 

    public Train(int maxSpeed, int numOfCarriages) 
    { 
    super("land", "tracks", maxSpeed); 
        this.numOfCarriages = numOfCarriages; 
    } 

 //ػيى حُؼَرخص ك٢ حُوطخٍ  n -طٌُزَّ د //    
    public void IncNumOfCarriages(int n)       
    { 
        this.numOfCarriages = this.numOfCarriages + n; 
    } 
} 
//--------------------------------------------------------- 
public class Boat extends Vehicle 
{ 
    public Boat(string way, int maxSpeed) 
    { 
  super("water", way, maxSpeed) 
    } 
}  
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public class Airplane extends Vehicle 
{ 

    private int maxHeight;      //  حالٍطلخع ُِط٤َحٕ حالهظ٠ 
    public Airplane(int maxSpeed, int maxHeight) 
    { 

   super("sky", "air", maxSpeed) 
        this.maxHeight = maxHeight; 
    } 
} 
//--------------------------------------------------------- 
public class TransportationCompany 
{ 

 ٓظلٞكش ٝٓخثَ حُٔٞحطالص ك٢ حُشًَش //      
    private Vehicle[] vehicles = new Vehicle[50];   

   ػيى ٝٓخثَ حُٔٞحطالص حُٔٞؿٞىس كؼ٤ِخً  //      
    private int counter = 0;                          
    public TransportationCompany() 
    { 
    } 

حُشًَشطُؼ٤ق ٤ِٓٝش ٓٞحطالص ح٠ُ ٓظلٞكش ٝٓخثَ حُٔٞحطالص ك٢   //    

 حكظَع أٗٚ ٣ٞؿي ٌٓخٕ إلػخكش ٤ِٓٝش ٓٞحطالص  //
    public void AddVehicle(Vehicle v)  
    {     
        this.vehicles[counter] = v; 
        this.counter++; 
    } 
} 

 

 

 

 ك٤ٜخ ػ٤ِٔش ٍث٤ٔ٤ش, ط٘لٌّ حُٜٔٔظ٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ :  Programكجش ٍث٤ٔ٤ش  Java  ن رِـشؽزّـ

  ر٘خء ًخثٖ ٖٓ ٗٔؾ شًَش ٝٓخثَ ٓٞحطالص-  TransportationCompany 

  ٠ُٔٔ٣company1 . 

   اػخكش هخٍد ٝحكي ح٠ُ حُشًَشcompany1 . 

 حهظَ ه٤ٔخً ُِظلخص ًٔخ طشخء.
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كض حُؼ٤ِٔش : TransportationCompanyك٢ حُلجش   ( د َّ  ُػ
public void display()  
 { 
   for (int i=0; i< this.counter ; i++) 
   { 
     System.out.println((i+1) + ":" + this.vehicles[i]); 
   } 
 } 

 

 

 

  

ٌّ ػ٤ِٔخص طُ  Java  ن رِـشؽزّـ َّ طُ  , رل٤غ()display ُِؼ٤ِٔش  ٤ِٔخً ٌحً ٓل٤ٖ٘ طٔ  طزغ ٌُ

َّ طلالص ؿ٤ٔغ ط٤ِش ٓٞحٓٝ ٓش ُٔزخىة ءَ ٓالؼف حُؼ٤ِٔخص رخُط٣َوش حألًخطٜخ . ػ

 : صخثٜ٘ش ًخحُٔٞؿّ  حُزَٓـش

 ( .polymorphismشٌخٍ طؼيى حأل ,inheritanceط٣ٍٞغ  ،encapsulation )طـ٤ِق

  

 ظزغ . طش كجذ ا٠ُ أ١ ظوٜخ ، حًزّـزش ٌَُ ػ٤ِٔش ططٔرخُ٘

 .()display   حُؼ٤ِٔش ال ٣ٌٖٔ طـ٤٤َ 

 
 

 ؽ(

َّ   nٝطؼ٤ق    n  ل٤لخً ط طظِو٠ ػيىحً , ػ٤ِٔش    Java  ن رِـشؽزّـ حُوطخٍحص  ػَرخص ا٠ُ ً

ٝحًظذ  ,ن حُؼ٤ِٔش ـّ َ ٓٞحطالص ٖٓ أٗٞحع ٓوظِلش . ٝػثحُظ٢ طظزغ ُِشًَش حُظ٢ ُي٣ٜخ ٝٓخ

 . ك٢ أ١ كجش ٣ـذ طؼ٣َلٜخ . ال ٣ٌٖٔ طـ٤٤َ حُؼ٤ِٔخص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔشَٝع

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 215 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

  : 13سؤال حم 
 كجخص طظؼِن رٞٓخثَ ٗوَ 

  أ(
class Program 
{ 

static void Main(string[] args) 
{ 

TransportationCompany company1 = new 
TransportationCompany();// كبئٍ يٍ َىع شركخ // 
Vehicle boat = new Boat("SEA", 50); 
Vehicle train = new Train(100, 5); 
company1.AddVehicle(boat);// اضبفخ يركت // 
company1.AddVehicle(train); لطبر // // اضبفخ   

} 
} 

ٌ بحر فً الَبحر   كم/ساعة . 50وسرعتة القصوى  SEAبناء شركة لوسابل النقل , اضافة مركب 
 مركبات . 5كم/ساعة وبه  100اضافة قطار وسرعتة القصوى 

 
  ب(  

 وكل الفبات الوارثة)المشتقة(. Vehicleفً الفبة االساسٌة  ()toStringدهس الدالة الوهمٌة 
نطبق الدالة   Vehicle  فً الفبة االساسٌةالدالة تعٌد نص مناسب , حسب نوع الكابن.  

toString()  . بالصورة التالٌة 
@Override public String toString() 
{ 

return " Type : " + this.type + " ; Way : " +  
this.way + " MaxSpeed : " + this.maxSpeed; 

} 
 

 بالصورة التالٌة .  ()toStringنطبق الدالة  Train  فً الفبة   
@Override public String toString() 
{ 

return "Train == >" + super.toString() + " numOfCarriages : 
" + this.numOfCarriages; 

} 

 بالصورة التالٌة  ()toStringنطبق الدالة    Boatفً الفبة  
@Override public String toString() 
{ 

return "Boat == >" + super.ToString(); 
} 

 بالصورة التالٌة  ()toStringنطبق الدالة   Airplaneفً الفبة 
@Override public String toString() 
{ 

return "Airplane == >" + super.toString() + " maxHeight : " 
+ this.maxHeight; 

} 
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 ؽ(

َّ   nٝطؼ٤ق    n  ل٤لخً ط طظِو٠ ػيىحً ٗطزن ىحُش  حُظ٢ طظزغ حُوطخٍحص  ػَرخص ا٠ُ ً

ٗطزوٜخ ىحهَ حُلجش  َ ٓٞحطالص ٖٓ أٗٞحع ٓوظِلشثُِشًَش حُظ٢ ُي٣ٜخ ٝٓخ

TransportationCompany . 

 ٖٓ حًَُٔزخص. nٌَُٝ حُوطخٍحص ٗؼ٤ق ُْٜ ك٢ حُيحُش ٗٔشؾ ٓظلٞكش ٝٓخثَ حُ٘وَ , 

 .isكلض ٗٞع ٤ِٓٝش حُ٘وَ طظْ رٞحٓطش حالَٓ  
 

public void AddCarriagesToTrains(int n) 
{ 

for (int i = 0; i < this.counter; i++) 
{ 

     if (this.vehicles[i] instanceof Train) 
   ((Train)this.vehicles[i]).IncNumOfCarriages(n); 
} 

} 
 

, , ٝحػخكش ػَرخص ُوطخٍ حُشًَش Display)(ُؼَع ىحُش حُؼَع 
AddCarriagesToTrains . بالصورة التالٌة , 

 
static void main(String[] args) 
{ 

TransportationCompany company1 = new 
TransportationCompany(); 
Vehicle boat = new Boat("SEA", 50); 
Vehicle train = new Train(100, 5); 
Vehicle airplane = new Airplane(10000, 3000); 
company1.AddVehicle(boat); 
company1.AddVehicle(train); 
company1.AddVehicle(airplane); 
company1.Display(); 
company1.AddCarriagesToTrains(2); 
Console.WriteLine(); 
company1.Display(); 

} 
 
  

 :  المخرج للبرنامج
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 :14سؤال 

ّٔ ٣ٞؿي ك٢ ٌٓظزش رِيّ  َّ ٘ػٖ حٌُظذ حُظ٢ ك٤ٜخ . رخُغ ٓؼِٞٓخص ٣ش ٓـ ع لَ لًظخد ٣ُ  ٔزش ٌُ

ا٠ُ  ؼ٤ي حُوخٍة ًظخرخً يٓخ ٣ُ ٘ؼْٜ رٚ . ػحء حٌُظخد كٍٞ ٓيٟ طٔظّ َّ حُظي٣ٍؾ ح١ٌُ أػطخٙ ه

، رل٤غ ٣ش٤َ   4 َٝ   0ر٤ٖ  ل٤لخً ط ٞد، ٣ٌظذ ػيىحً ٓحٌُٔظزش ٣وّٞ رٌظخرش طي٣ٍـٚ ك٢ حُلخ

ّٔ ع حُٔؼِٞٓخص كٍٞ طللٟ ُِظٔظغ. طُ يٓ ا٠ُ أًزَ  4  ٕغ رل٤غ ٣ٌٞي٣ٍؾ حٌُظذ ك٢ حُٔـ

َّ ٍّ ىحء ح٣ٌُٖ َّ ٓؼَكش ػيى حُو ٕرخإلٌٓخ  ْٝحكيس ٖٓ حُيٍؿخص حُؤ ؿٞح ًَ ًظخد رٌ

 ش . ٌ٘ٔٔحُ

  ّٔ ( . Library) ٌُٔظزشَ حش طٔؼّ ج( ٝكBookد )ٌُظخَ حـش طٔؼّ جغ حُٔؼِٞٓخص كطٞؿي ك٢ ٓـ

 . Book   َٝ  Libraryظ٤ٖ جحُل ٣ٕظلخ  UML  ٕأٓخٓي ٓوططخ

 

Book 

 private int code ًٞى حٌُظخد

 private String name ْ حٌُظخدٓح

 private String genre ٗٞع حٌُظخد ) ٍٝح٣ش، اػخٍس، أؽلخٍ . . . (

 زشظ٢ حٌُٔك ٕخد حُٔٞؿٞىس ح٥ظن حٌُٔػيى ٗ
 ظؼخٍسٔض ٤ُٔٓ

private int numOfCopies 

 ءغ حُوَحظّ ٓظلٞكش اكظخث٤ش ُيٍؿخص طٔ
 خدظرخٌُ

private int[] rating 

 .… set   ٝget ٕخظش حُؼ٤ِٔكَلش ٓؼّ طٌَُ 

خد ظحٌُ ُٗٔنػيى  1 -زَ دػ٤ِٔش طٌ

 (ظؼخٍسٔض ٢ٔٓ حٌُٔظزش )٤ُك ٕح٥ حُٔٞؿٞىس

public void incNumOfCopies() 

 ذ ٝكوخً طُلٔزػ٤ِٔش طؼ٤ي ػالٓش ٌُِظخد ، 

ىٍؿخص حُظٔظغ حُظ٢ كظَ ػ٤ِٜخ  ُـ٤ٔغ

 . حٌُظخد

Public double score() 

 
 

Library 

 َّ  ٓظلٞكش حٌُظذ ك٢ حٌُٔظزش . ٣ظَٜ ً

 . ة واحدة فً المصفوفةمرّ ًظخد 

private Book[] books 

يى حٌُظذ ك٢ حٌُٔظزش ٛٞ ػحكظَع إٔ 

 . رطٍٞ حُٔظلٞكش
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 : ٣ـذ ط٘ل٤ٌ حُٜٔٔخص حُظخ٤ُش ,ا٠ُ حٌُٔظزش  ٤ٖ ًظخرخً ؼ٤ي هخٍة ٓؼّ ػ٘يٓخ ٣ُ 

 

 حٓظوزخٍ ًٞى حٌُظخد رٜيف طشو٤ظٚ . 

 ك٢ حٌُٔظزش ) حُظ٢ ٤ُٔض ٓٔظؼخٍس ( .  ٕي٣َ ػيى ٗٔن حٌُظخد حُٔٞؿٞىس ح٥طؼ 

  rating حٓظوزخٍ حُظي٣ٍؾ ح١ٌُ أػطخٙ حُوخٍة ٌُِظخد، ٝطؼي٣َ حُٔظلٞكش حإلكظخث٤ش  

 ٌُُي .  ٌُِظخد ٝكوخً 

ُْ طظـ٤َ ك٢ أػوخد طي٣ٍؾ ٌٛح  ؽزخػش رالؽ ٣ش٤َ اًح ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض أّ 

 . حُوخٍة

 

حُؼ٤ِٔخص حُٔطِٞرش ُٔؼخُـش اػخىس ًظخد ا٠ُ  ,خص حُٔؼطخس لجك٢ حُٔ  Java  ؽزن رِـش

خص ك٢ حُٔشَٝع . لجًؼَ ٓالءٓش ُٔز٠٘ ح٣َُوش حألحٌُٔظزش . ػ٤ِي طؼ٣َق حُؼ٤ِٔخص رخُط

َ  حُظ٢ طُ  رخُ٘ٔزش ٌَُ ػ٤ِٔش حًظذ حُلجش  ٝٓخًح طؼ٤ي .  ف ك٤ٜخ، ٝٓخًح طظِو٠،ؼ

 خص . لج٣ٞؿي ططز٤ن ك٢ حُ  UML ط٢ حكظَع إٔ ٌَُ حُؼ٤ِٔخص حٌُٔظٞرش ك٢ ٓوطّ  

 

ُٔ طٓالكظش : ال كخؿش ُللض   . يهالصلش حُ
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 :14سؤال 

ّٔ ٣ٞؿي ك٢ ٌٓظزش رِيّ  َّ ٘غ ٓؼِٞٓخص ػٖ حٌُظذ حُظ٢ ك٤ٜخ . رخ٣ُش ٓـ ع لَ لًظخد ٣ُ  ٔزش ٌُ

ا٠ُ  ؼ٤ي حُوخٍة ًظخرخً يٓخ ٣ُ ٘ؼْٜ رٚ . ػحء حٌُظخد كٍٞ ٓيٟ طٔظّ َّ حُظي٣ٍؾ ح١ٌُ أػطخٙ ه

، رل٤غ ٣ش٤َ   4 َٝ   0ر٤ٖ  ل٤لخً ط ٞد، ٣ٌظذ ػيىحً ٓحٌُٔظزش ٣وّٞ رٌظخرش طي٣ٍـٚ ك٢ حُلخ

ّٔ للٟ ُِظٔظغ. طُ يٓ ا٠ُ أًزَ  4  ٕغ رل٤غ ٣ٌٞع حُٔؼِٞٓخص كٍٞ طي٣ٍؾ حٌُظذ ك٢ حُٔـ

َّ ٍّ ىحء ح٣ٌُٖ َّ ٓؼَكش ػيى حُو ٕرخإلٌٓخ  ْٝحكيس ٖٓ حُيٍؿخص حُؤ ؿٞح ًَ ًظخد رٌ

 ش . ٌ٘ٔٔحُ

  ّٔ ( . Library) ٌُٔظزشَ حش طٔؼّ ج( ٝكBookد )ٌُظخَ حـش طٔؼّ جغ حُٔؼِٞٓخص كطٞؿي ك٢ ٓـ

 . Book   َٝ  Libraryظ٤ٖ جحُل ٣ٕظلخ  UML  ٕأٓخٓي ٓوططخ

 

Book 

 private int code ًٞى حٌُظخد

 private String name ْ حٌُظخدٓح

 private String genre ٗٞع حٌُظخد ) ٍٝح٣ش، اػخٍس، أؽلخٍ . . . (

 زشظ٢ حٌُٔك ٕخد حُٔٞؿٞىس ح٥ظن حٌُٔػيى ٗ
 ظؼخٍسٔض ٤ُٔٓ

private int numOfCopies 

 ءغ حُوَحظّ ٓظلٞكش اكظخث٤ش ُيٍؿخص طٔ
 خدظرخٌُ

private int[] rating 

 .… set   ٝget ٕخظش حُؼ٤ِٔكَلش ٓؼّ طٌَُ 

خد ظحٌُ ُٗٔنػيى  1 -د زَػ٤ِٔش طٌ

 (ظؼخٍسٔض ٢ٔٓ حٌُٔظزش )٤ُك ٕح٥ حُٔٞؿٞىس

public void incNumOfCopies() 

 ذ ٝكوخً طُلٔزػ٤ِٔش طؼ٤ي ػالٓش ٌُِظخد ، 

ىٍؿخص حُظٔظغ حُظ٢ كظَ ػ٤ِٜخ  ُـ٤ٔغ

 . حٌُظخد

Public double score() 

 
 

Library 

 َّ  ٓظلٞكش حٌُظذ ك٢ حٌُٔظزش . ٣ظَٜ ً

 . واحدة فً المصفوفةة مرّ ًظخد 

private Book[] books 

يى حٌُظذ ك٢ حٌُٔظزش ٛٞ ػحكظَع إٔ 

 . رطٍٞ حُٔظلٞكش
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 : ٣ـذ ط٘ل٤ٌ حُٜٔٔخص حُظخ٤ُش ,ا٠ُ حٌُٔظزش  ٤ٖ ًظخرخً ؼ٤ي هخٍة ٓؼّ ػ٘يٓخ ٣ُ 

 

 حٓظوزخٍ ًٞى حٌُظخد رٜيف طشو٤ظٚ . 

 ك٢ حٌُٔظزش ) حُظ٢ ٤ُٔض ٓٔظؼخٍس ( .  ٕي٣َ ػيى ٗٔن حٌُظخد حُٔٞؿٞىس ح٥طؼ 

  rating حٓظوزخٍ حُظي٣ٍؾ ح١ٌُ أػطخٙ حُوخٍة ٌُِظخد، ٝطؼي٣َ حُٔظلٞكش حإلكظخث٤ش  

 ٌُُي .  ٌُِظخد ٝكوخً 

ؽزخػش رالؽ ٣ش٤َ اًح ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض أّ ُْ طظـ٤َ ك٢ أػوخد طي٣ٍؾ ٌٛح  

 . حُوخٍة

 

حُؼ٤ِٔخص حُٔطِٞرش ُٔؼخُـش اػخىس ًظخد ا٠ُ  ,ؼطخس خص حُٔلجك٢ حُٔ  Java  ؽزن رِـش

خص ك٢ حُٔشَٝع . لجًؼَ ٓالءٓش ُٔز٠٘ ح٣َُوش حألحٌُٔظزش . ػ٤ِي طؼ٣َق حُؼ٤ِٔخص رخُط

َ  حُظ٢ طُ  رخُ٘ٔزش ٌَُ ػ٤ِٔش حًظذ حُلجش  ف ك٤ٜخ، ٝٓخًح طظِو٠، ٝٓخًح طؼ٤ي . ؼ

 خص . لجططز٤ن ك٢ ح٣ُٞؿي   UML ط٢ حكظَع إٔ ٌَُ حُؼ٤ِٔخص حٌُٔظٞرش ك٢ ٓوطّ  

 

ُٔ طٓالكظش : ال كخؿش ُللض   . يهالصلش حُ
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 :14حم سؤال 
 

 ػ٤ِٔخص إلػخىس ًظخد ح٠ُ حٌُٔظزش طل١ٞ حُٜٔخّ حُظخ٤ُش :

 حٓظوزخٍ ٍِٓ)ٍهْ( حٌُظخد حُٔؼخى .

 رلغ ػٖ حٌُظخد كٔذ حَُهْ حُٔٔظوزَ

 طؼي٣َ ػيى حُ٘ٔن رخٌُٔظزش 

 ٌُِظخد ٖٓ حُشوضحٓظوزخٍ طي٣ٍؾ حُٔظؼش 

 طؼي٣َ ٓظلٞكش ػيحىحص طي٣ٍؾ حُٔظؼش ٌُِظخد 

 .ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼضؽزخػش ٓالكظش طش٤َ ح٠ُ 

 

 كٔذ ٓخ ًًَ ٗوّٞ رخُؼ٤ِٔخص ٝحُيٝحٍ حالط٤ش :
 

 ,mainحٓظوزخٍ ٍِٓ)ٍهْ( حٌُظخد حُٔؼخى ىحهَ   
System.out.println("Enter a Code of The Returned Book"); 
int code = input.nextInt(); 
 

 ,mainحٓظوزخٍ طي٣ٍؾ حُٔظؼش ٌُِظخد ٖٓ حُشوض ىحهَ   
System.out.println ("Enter a Rank: [0-4]"); 
int rating = input.nextInt(); 

 

 اػخىس ًظخد ح٠ُ حٌُٔظزش :
public void ReturnBookToLibrary(int code, int rating) 

حٌُظذ رٞحكي ػْ طؼي٣َ ىٍؿش حُٔظؼش ٖٓ حٌُظخد ٝططزغ ٓالكظش  ح٣ـخى حٌُظخد ٝطؼي٣َ ػيى

 ٓ٘خٓزش .
 
 

 ا٣ـخى ًظخد ك٢ حٌُٔظزش :

كش ىحهَ حُلجش ٌٓظزش   َّ . طظِو٠ ًزخٍحٓظَ ٍهْ حٌُظخد Libraryح٣ـخى حٌُظخد حٝال , ٓؼ

 ٣ظق حٌُظخد .   Bookٝطؼ٤ي ًخثٖ ٖٓ ٗٞع حُلجش  
 

private Book LocateBookInLibrary(int code) 
{ 
  int index; 
  boolean found = false; 
  for(index=0; (index < counter) && found != true; index++) 
  { 
   if (this.books[index].Code == code) 
   found = true;  
  } 
  return this.books[index - 1]; 
} 
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 طؼي٣َ ػيى حُ٘ٔن ٌُِظخد رخٌُٔظزش : 

 , ال كخؿش ُِظطز٤ن .  lncNumOfCopiesرٞحٓطش حُيحُش  
  

 طؼي٣َ ٓظلٞكش ػيحىحص طي٣ٍؾ حُٔظؼش ٌُِظخد

ف رخُلجش  َّ  وتعدل المصفوفة . 4-0. تتلقى تدرٌج االستمتاع بالكتاب  Bookطؼ
 

 public void UpdateRating(int rating) 
{ 

this.rating[rating]++; 
} 

 

  حُظؼي٣َ:رؼي ػالٓش حٌُظخد كلض 

 ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼضحُيٍؿش هزَ ٝطللض 
 

public void CheckScoreStatus(double prevScore, double newScore) 
{ 
  if (newScore > prevScore) 

System.out.println("The Books's Score Has Been Increased"); 
 

  else if (newScore < prevScore) 
System.out.println("The Books's Score Been Decreased"); 

  else 
System.out.println("The Books's Score Not Been Changed") 

} 

 

 اػخىس ًظخد ح٠ُ حٌُٔظزش :
public void ReturnBookToLibrary(int code, int rating) 
{ 

Book b = LocateBookInLibrary(code); 
b.IncNumOfCopies(); 
double beforeUpdateRating = b.Score(); 
b.UpdateRating(rating); 
double AfterUpdateRating = b.Score(); 
b.CheckScoreStatus(beforeUpdateRating, AfterUpdateRating); 

} 
 

 

, طؼي٣َ ػيى حُ٘ٔن , طلٔذ ىٍؿش   LocateBookInLibraryًخثٖ رٞحٓطش حُيحُش 

 ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض سخى٣ُحٌُظخد طؼيٍ ٓظلٞكش ىٍؿخص حُٔظؼش طللض 
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 ٓؼخٍ :
class Program 
{ 
   static void main(String[] args) 
   { 

Library lib = new Library(); 
Book b1 = new Book(1, "Programming In Java", "Computer", 3); 
lib.AddBook(b1); 
 
System.out.println("Enter a Code of The Returned Book"); 
int code = input.nextInt(); 
 
System.out.println("Enter a Rank of Pleasure for The 
Returned Book: Between 0 - 4"); 
int rating = input.nextInt(); 
 
lib.ReturnBookToLibrary(code, rating); 

   } 
} 
 

 ٗظِو٠ حُٔوَؽ : 3ح٠ُ حٌُٔظزش , ىٍؿش حُٔظؼش ٌُِظخد  1حػخىس ًظخد ٍهٔٚ 
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 :  15سؤال 
 ٤ُش : ظخُحـخص ٘ظزٌش حُٔش٤غ حُز. ط الً لٓ  50 "ؿخىٓ٘ظَ" ص اّل لزٌش ٓش٢ ك

ّٔ   ,  MP4 أؿِٜس  ,  MP3 أؿِٜس   ٤ٌِش. ٓخػخص الٓ

 

ص . ًَ ٝحكي ٖٓ حُٔلاّل  ِٕٝوٚ اىحٍس ٓظط٣ٌٖٓٔ رٞحزٌش ا٠ُ رَٗخٓؾ كخٓٞد شخؽ حُطلظ 

 ٤ُش: ظخُحـخص ٣ـذ ػ٠ِ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد ٓؼخُـش حُٔؼط٤خص ٘ظزش ٌَُ ٝحكي ٖٓ حُٔٔرخُ٘

 

 ؿِٜس  أMP3 :ُٔك٤ٚ ٍحى٣ٞ ) ٗؼْ   , ِٕٝوش ح٤ُّٔ ًٔ  ,َ ؼحُٔ  ,حُٔٞى٣َ   ,ؾ ِ٘ظح َٛ\ 

  . ال( \خػش ىحه٤ِش ) ٗؼْ َٓٔٛ ك٤ٚ   ,ال( 

   أؿِٜسMP4 : ُٔك٤ٚ ٍحى٣ٞ ) ٗؼْ   , ِٕٝوش ح٤ُّٔ ًٔ  ,َ ؼحُٔ  ,حُٔٞى٣َ   ,ؾ ِ٘ظح َٛ\ 

 .ٔخػش ٍٔٞ حُ, ؽ ال( \خػش ىحه٤ِش ) ٗؼْ َٓٔٛ ك٤ٚ    ,ال( 

    ّٔ  زخٍٓظوٓـخٍ حال ,  ِٕٝوش ح٤ُّٔ ًٔ  ,َ ؼحُٔ  ,حُٔٞى٣َ   ,ؾ ِ٘ظحُٔ ٤ٌِش:ٓخػخص الٓ

 

 

 َّ َّ ظـخص ٓٞؿٞى ك٢ ٓوِٕٝ ٝحكي ٖٓ ٌٛٙ حَُٔ٘  ً َّ  ,ص حُشزٌش ٝحكي ٖٓ ٓلاّل  ً ً ٖٓٝ 

  . ؾ طٞؿي ٓٞى٣الص ٓوظِلش ر٤ٌٔخص ٓوظِلشٓ٘ظَ 

 

َّ ظ٤٣ٖٞٓٔ : ظْٔٓ ا٠ُ ٔو٘خص ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد طزطِّ ظحُٔ  زٌش. شٟ حُٓٔظٞ , ٟٞ حُٔل

 

 :  ىي انمحمّ زسمبد مه ثزوبمح انحبسىة عهً جطهّ زانم

   كح١ٌُ  ٕش حُٔو٤ِٔٝهاػخىس َّ   . ٢ حُٔل

   ـَ ٖٓ ػيى طحُٔلَ أ ٕٔوِٝح٢ُ كٜخ ظ٤ّٔ ؾ حُظ٢ ًظَ ٘خثٔش ٓٞى٣الص حُٔهاػخىس

 .  limit ٓطِٞد  
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 : انشجكخ ىيزسمبد مه ثزوبمح انحبسىة عهً جطهّ زانم

  ٢ كح١ٌُ  ٕش حُٔو٤ِٔٝهاػخىس َّ   . شزٌشحُ ً

   ٢ ك ٕٔوِٝح٢ُ كٜخ ظ٤ّٔ ؾ حُظ٢ ًظَ ٘خثٔش ٓٞى٣الص حُٔهاػخىس َّ ـَ ٖٓ طأ شزٌشحُ ً

 . limit  ,ػيى ٓطِٞد 

  

خص لجطوط٤ؾ حُ ٣ٌٕٞ ٕخٓؾ حُلخٓٞد . ٣ـذ أخص حُٔطِٞرش ٌُظخرش رَٗلجػ٤ِي طوط٤ؾ حُ

 .oopٜش حُٔٞؿّ  صخثٌ٘خحَُ ٓالءٓش ُٔزخىة حُزَٓـش ؼًرخُط٣َوش حأل

 (polymorphismشٌخٍ طؼيى حأل ,inheritanceط٣ٍٞغ  ،encapsulation )طـ٤ِق 

 

 ٔي حإلشخٍط٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ: ٓظؼَٔ ك٢ ٍٓحُٔطِٞرش . ح خصلجْ ٤َٓٛش حُٓأ. حٍ

 

 

َّ ٜٓخ ك٢ حَُش شِٔظَ جٔزش ٌَُ ك٘رخُ د.    خطٜخ ٝػ٤ِٔخطٜخ . طلف ْ، ػ

زخص ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد حُظ٢ َٔ حُؼ٤ِٔخص حُؼ٣ٍَٝش كوؾ ُإل٣لخء رخُٔظطِّ شَ ٣ـذ  

 لض ك٢ ريح٣ش حُٔئحٍ . طُٝ 

َّ ٘رخُ   ٝطٞػ٤وٜخ .   Java ش، حًظذ طؼ٣َلٜخ رِـش طل ٔزش ٌُ

َّ ٘رخُ  ٠ ٝٓخًح ٣شَٔ ٓخًح طظِوّ  ، ٝحًظذ طٞػ٤وخً  Java حٜٗخ رِـش ٘ٞػ٤ِٔش، حًظذ ػ ٔزش ٌُ

 ٤ن حُؼ٤ِٔش . ز. ال كخؿش ُظطؼ٤يطُ 

 

ُٓ setىس )ػ٤ِٔخص ٤ش، ٝػ٤ِٔخص ٓليّ ثخص رخال كخؿش ٌُظخرش ػ٤ِٔ  ؼ٤يس )ػ٤ِٔخص ( ٝػ٤ِٔخص 

get ُُِظلخص حُظ٢ ط ) َّ   . كٜخؼ
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 : 15سؤال حم 
 

 أ(

 شرح عن الفئة الفئة
 

فبة اساسٌة مجردة انواع من اجهزة الموسٌقى  MediaProduct  الفبة
 والؽناء

( تمثل MediaProductفبة مشتقة )ترث  MediaPlayer  الفبة
 MP4 او  MP3اجهزة ؼنابٌة من نوع 

( تمثل MediaPlayerفبة مشتقة )ترث  MP3  الفبة
   MP3اجهزة ؼنابٌة من نوع 

( تمثل MediaPlayerفبة مشتقة )ترث  MP4  الفبة
 MP4اجهزة ؼنابٌة من نوع 

( تمثل MediaPlayerفبة مشتقة )ترث  WireLessHeadPhones  الفبة
 لكٌةساعات الاجهزة ؼنابٌة من نوع سمّ 

َو  MP4 وَ   MP3فبة تمثل دكان , به  Store  الفبة
 لكٌةساعات السمّ 

 ت الشبكةمحاّل فبة تمثل  StoresChain  الفبة
 
 

 . MediaProductٌمكن رؤٌة كل الفبات ترث الفبة االساسٌة  
 . MP3, MP4  ,WireLessHeadPhonesالفبة دكان تحوي كابنات من الفبات 

 

 الدكان تحوي كابنات من الفبات االخرى . فبة 

 رسم تخطٌطً هرمً للفبات )إلحتواء والوراثة( نصفة بالرسم التالً : 
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 ب( 
 

 :  MediaProduct  الفئة
 

abstract class MediaProduct 
 المنتج

 اسم النوع )الجهاز(
 سعر

 كمة بالمخزون

protected String producer 

protected String model 

protected double price 

protected int quantity 

 

 get/set عملٌات-لكل مٌزة ٌوجد دوال
  للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة 

 عملٌة تعٌد سعر االجهزة بالمخزون
دالة تتلقى عدد صحٌح , ٌمثل الحد االدنى 

لفحص الكمٌة بالمخزون ,  وتعٌد صدق اذا 
كان كمٌة بالمخزون اصؽر من العدد 

 المتلقى . خالؾ ذلك تعٌد كذب 

… 
… 
public double ProductStockValue() 

 
public boolean 

IsProductQuantityBelowLimit(int limit) 

 
 
 

  MediaProduct  الفئة  
 

abstract class MediaPlayer : MediaProduct 
 (منطقً) هل ٌوجد مذٌاع

 (منطقً) هل ٌوجد سماعات

protected boolean hasRadio 
protected boolean 

hasInternalSpeaker 

 

 get/set عملٌات-لكل مٌزة ٌوجد دوال
 للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة

… 
… 

 
 
 

  MP3  الفئة  
 

class MP3 : MediaPlayer 
  

 … للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة

 
  

 Store  الفئة
class Store 

 MP3 private MP3[] MP3productModelsمصفوفة انواع الجهاز 

 MP4 private MP4[] MP4productModelsمصفوفة انواع الجهاز 

 []private WireLessHeadPhones لكٌةساعات الانواع الجهاز سمّ مصفوفة 

WLHPproductModels 

ٌمكن ان ٌؽٌر كبر هذة   ArrayListٌمكن ان نحدد كبر المصفوفة من البداٌة , او نستعمل الفبة  
 .الفبة حسب عدد الكابنات

 .… get عملٌات -لكل مٌزة ٌوجد دوال
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 ت عّرؾ عملٌة إلضافة انواع المنتوجات
 لمصفوفة االنواع .

  للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة
 عملٌة تعٌد سعر االجهزة بالمخزون

…. 
…. 
public double StoreStockValue() 

 public ArrayList 

ModelsInStoreBelowLimit(string mediaType, 

int limit) 

 

عملٌة تتلقى نص نوع الجهاز , وعدد صحٌح ٌمثل الحد االدنى لفحص الكمٌة بالمخزون وتعٌد 
من نصوص تمثل اسماء نماذج للنوع الذي كمٌة له بالمخزون اقل  ArrayListمصفوفة من نوع 
 من الحد االدنى . 

 
 

  MP4  الفئة
class MP4 : MediaPlayer 

 private double screenLength طول الشاشة

 get/set عملٌات-لكل مٌزة ٌوجد دوال
 للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة

… 
… 

 
 

   StoresChainالفئة
class StoresChain 

مصفوفة كابنات من الفبة التً تمّثل دكان. كبر 
 .  50المصفوفة ٌكون 

 رقم الدكان حسب كبر المصفوفة .

private Store[] stores 
 

 get عملٌات -لكل مٌزة ٌوجد دوال
 ت عّرؾ دالة تمكن اضافة دكان الى الشبكة .

 للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة
 سعر االجهزة بالمخزون بالشبكةدالة تعٌد 

… 
… 
…  
public double 

ChainStockValue() 

 
public ArrayList ModelsInChainBelowLimit 

(string mediaType, int limit) 

 

دالة تتلقى نص نوع الجهاز وعدد صحٌح ٌمثل الحد االدنى لفحص الكمٌة بالمخزون 
من نصوص تمثل اسماء نماذج للنوع الذي كمٌة  ArrayListوتعٌد مصفوفة من نوع 

 له بالمخزون اقل من الحد االدنى .

دالة مساعدة التً توحد جمٌع دكاكٌن الشبكة لدكان 
مساعدة للعملٌات التً واحد. العملٌة ت ستعمل كدالة 

 تعٌد سعر االؼراض بالمخزونات .
واسماء االنواع التً كمٌتها بالمخزون اصؽر من 

 المسموح . 
 

private Store 

BuildChainStore() 
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  WireLessHeadPhones  الفئة
 

class WireLessHeadPhones :MediaProduct 
 private double receptionRange مدى االستقبال 

 get/set عملٌات -لكل مٌزة ٌوجد دوال
 للفبة ت عّرؾ عملٌة بنابٌة

… 
… 

 
 

 مثال : 
 نبنً شبكة بها دكانٌن بكل دكان نموذجٌن من االجهزة , ولهم نفس السعر .
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 : 16سؤال 

 

َٝ   Base   َٝDerived1    َٝDerived2ٓشَٝع ك٤ٚ حُلجخص حُظخ٤ُش :  أٓخٓي
Derived3  َٝProgram. 

 
public class Base 
{ 
    protected int num; 
 
    public Base(int n) 
    { 
        this.num = n; 
    } 
    protected void doSomeWork() 
    { 
        System.out.println("num = " + this.num); 
    } 
    public void run() 
    { 
        if (this.num % 2 == 0) 
            doSomeWork(); 
    } 
} 
 

//------------------------------------------------------------- 

public class Derived1 extends Base 
{ 
    private int num1; 
 
    public Derived1(int n, int n1)  
    { 

super(n) 
     this.num1 = n1; 
    } 
    protected void doSomeWork() 
    { 
     multiplication(); 
    } 
    public void multiplication() 
    { 
     super.doSomeWork(); 
     System.out.println("num1 = " + this.num1); 
     System.out.println("num*num1=" +this.num*this.num1); 
    } 
} 
 

 

 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 231 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

public class Derived2 extends Base 
{ 
    private int num2; 
 
  public Derived2(int n, int n2)  
  { 
    super(n); 
    this.num2 = n2; 
  } 
  protected void DoSomeWork() 
  { 
    division(); 
  } 
  public void division() 
  { 
    Base.DoSomeWork(); 
    System.out.println("num2 = " + this.num2); 
    System.out.println("num/num2=" + this.num/this.num2); 
  } 
} 
//------------------------------------------------------------- 

public class Derived3 extends Base 
{ 
    private int num3; 
    public Derived3(int n, int n3) 
    { 
        super(n); 
        this.num3 = n3; 
    } 
    protected void doSomeWork() 
    { 
     multiplication(); 
     division(); 
    } 
    public void multiplication() 
    { 
     super.doSomeWork(); 
     System.out.println("num3 = " + this.num3); 
     System.out.println("num*num3=" +this.num*this.num3); 
    } 
 
    public void division() 
    { 
     super.doSomeWork(); 
     System.out.println("num3 = " + this.num3); 
     System.out.println("num/num3=" + this.num/this.num3); 
    } 
} 
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public class Program 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        Base[] arr = new Base[5]; 
        arr[0] = new Derived1(12, 22); 
        arr[1] = new Derived2(33, 44); 
        arr[2] = new Derived3(54, 34); 
        arr[3] = new Derived1(51, 72); 
        arr[4] = new Derived2(58, 99); 
 
        for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 
            arr[i].run(); 
 
        if (arr[2] instanceof Derived3) 
        { 
            arr[2].run(); 
        } 
        if (arr[3] instanceof Derived2) 
        { 
            arr[3].run(); 
        } 
    } 
} 
 

ََ   Program  ش جك٢ حُل ,main حًظذ ٓظخرؼش ُِؼ٤ِٔش   ؽ . ، ٝحًظذ حُٔو

َّ ٘طشَٔ ك٢ حُٔظخرؼش ه٤ْ حُٔظـ٤َحص، ٝرخُ ٣ٕـذ أ   . خطٚطله٤ْ  -ٖ ثًخ ٔزش ٌُ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 233 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 : 16سؤال حم 
 :  ح٢َُٜٓ ُِزَٗخٓؾحُظوط٤ؾ 

 

 
 

رخُلجش حالٓخ٤ٓش ٢ٛ ٤ٔٛٝش .    ()DoSomeWorkحٍُٞحػش ٝٓزيأ طؼيى حالشٌخٍ , حُيحُش

 رظٍٞس ٓـخ٣َس ك٢ ًَ ٝحكيس ٖٓ حُلجخص حُٔشظوش . (override)ٝططز٤وٜخ ٣يْٛ

, ػ٠ِ حٌُخث٘خص ك٢ حُٔظلٞكش ٌٛٙ حٌُخث٘خص ٢ٛ ًخث٘خص ٖٓ حُلجخص ()Runَ حُؼ٤ِٔش  ـلؼّ ُٗ 

ٝالٜٗخ ىحُش ٤ٔٛٝش طلؼَ   DoSomeWorkطٔظيػ٢ حُيحُش   ()Runحُٔشظوش . حُؼ٤ِٔش 

 حُيحُش حُيحٛٔش ٖٓ حُلجخص حُٔشظوش .
  

 
  
  ) (Division ( ) /  MUltiplication   . من الدالة الداهسة 

 ) ( DoSomeWork المشتقة المناسبة حسب الكابن . فً الفبة 
 

 :  نتتبع المقطع
 

  [0   ]a  -  كابن من نوع Derived1  22 قٌم مٌزاته =num=12, num1  
  [1   ]a  -  كابن من نوع Derived2    44 قٌم مٌزاته =num = 33, num2  
  [2   ]a  -  كابن من نوع Derived3    34 قٌم مٌزاته =num = 54, num2  
  [3   ]a  -  كابن من نوع Derived1    22 قٌم مٌزاته =num = 51, num2  
  [4   ]a  -  كابن من نوع Derived2    99 قٌم مٌزاته =num = 58, num2  

 

  , لكن كل موّجه ٌؤشر على كابنات من الفبات المشتقة.Baseالمؤشرات هً من نوع –الموجهات 
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  arr[i].Run)(  الحلقة  
 

arr.Length 
 

i 
arr [ i ] 

 
 

 this.num%2 == 0 
 

 مخرج
num 

x 
 

num نمط 

 
5 

 
0 

 
num1 

22 

 
12 

 
Derived1 

 
true 

num = 12 
num1 = 22 
num * num1 = 
264 

 1 num2 
44 

 

33 Derived2 false פלט אין 

  
 
2 

 
 

num3 
34 

 
 

54 

 
 

Derived3 

 
 

true 

num = 54 
num3 = 34 
num * num3= 
1836 
num = 54 
num3= 34 
num / num3 = 1 

  
3 

num1 
72 

 
51 

 
Derived1 

 
False 

 

 بدون مخرج

  
4 

num2 
99 

 
58 

 
Derived2 

 
true 

num = 58 
num2 = 99 
num / num2 = 0 

 

 if (arr [ ] instanceof Derived) - الشرط
arr [ i ] نمط num x num arr [ ] is Derived num % 2 == 0 مخرج 

 
 

arr [2] 

 
 

Derived3 

 
 

num3 
34 

 
 

54 
 

 
 

arr [2] is Derived3 
 

true 

 
 

true 

num = 54 
num3 = 34 
num * num3= 1836 
num = 54 
num3= 34 
num / num3 = 1 

 
 

arr [3] 

 
 

Derived1 

 
 

num1 
72 

 
 

51 
 

 
 

arr [3] is Derived2 
 

false 

 
 

 بدون فحص

 
 

 بدون مخرج
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 : 17سؤال 
 Polygon  -  الفبة مضلّع أمامك

 قسم من مٌزات المضلع وعملٌاته موصوفة أمامك بالفبة , 
public class Polygon 
{ 
     // عدد االضالع األكبر   
    public static int maxSides = 100;      
     // مصفوفة أطوال أضالع    
    private int[] values = new int[maxSides];   
          // عدد االضالع بالمضلع   
    private int numSides = 0;    
 

 /*   عملٌة بنابٌة تعٌد مضلع فارغ  */ 
    public Polygon() 
    { } 
 

 /* عملٌة تعٌد عدد االضالع بالمضلع    */ 
    public int GetNumSides() 
    { 
        return this.numSides; 
    } 
 

/* عملٌة تعٌد مصفوفة أطوال األضالع للمضلع    */ 
    public int GetValues() 
    { 
        return this.values; 
    } 
 

/* maxSides   دالة تعدل القٌمة */ 
    public static void SetMaxSides(int maxSides) 
    { 
        Polygon.maxSides = maxSides; 
    } 
 

 /* وتضٌؾ الى المضلع ضلع بهذا الطول  0-تتلقى عدد صحٌح اكبر مندالة    */

  /*  /*   ٌوجد مكان بالمصفوفة لإلضافة: الفرضٌة  
    public void AddSides(int x) 
    { 
        this.values[this.numSides] = x; 
        this.numSides++; 
    } 

/* دالة تستقبل من المستخذم عذد االضالع التي يجب اضافتها للمضلع   */ 

  /*  /* وطىل كل ضلعىاضافة االضالع للمضلع 

 /*  /* االضالع لمصفوفة االطوال ٌوجد مكان بالمصفوفة إلضافة: الفرضٌة 

    public void ReadToPolygon() 
    { } 
} 
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ّٔ ؟ staticخرش ؼرٔ maxSidesق حُظلش ٣َـٓخ ٢ٛ ىالُش طؼ  َ. ك

 ؟  static final خرش ؼض رٔكَّ ػُ ُٞ   maxSides ق حُظلش٣ىالُش طؼَ ٕٓخًح طٌٞ 

 

٢ ًَ كغ آهَ، غ أػالع ٓؼِّ ا٠ُ حُٔؼِّ  ؼ٤ق، حُؼ٤ِٔش  حُظ٢ طJavaػ٤ِي ططز٤ن، رِـش  

 ٤ٖ أٓخٓي : ظحُِ  i-ii ٤ٖ ظٝحكيس ٖٓ حُلخُ

i.   ُط َّ  .  Polygonش  جحُل٢ كخرش ػ٤ِٔش ىحه٤ِش ؼرٔ expandف حُؼ٤ِٔش ؼ

ii.   ُط َّ  (Polygon ش ج٢ حُلك ْش هخٍؿ٤ش )٤ُ٘خًٓخرش ػ٤ِٔش ؼرٔ expandف حُؼ٤ِٔش  ؼ

 

ش كإلػخ ؼِّغالع حُٔػحٍ أٞأؽك٢ ٓظلٞكش  ٤خً كًخ خى ٌٓخٗخً ٘ٛ ٕأ عَظحك ش :ظكٓال

 الع حُٔؼِغ ح٥هَ. ػأ ؿ٤ٔغ

 

 : ٤ش٤ٔثأٓخٓي ٤ٌَٛ ُؼ٤ِٔش ٍ 
public static void main() 

        { 
            Polygon p1 = new Polygon(); 
            p1.readToPolygon(); 
            Polygon p2 = new Polygon(); 
            p2.readToPolygon(); 
            (*) __________________________ 
        } 

 

 p2غ ١ ا٠ُ اػخكش أػالع حُٔؼِّ ٣ئىّ  (، أَٓحً *)رـِ حُٔشخٍ ا٤ُٚ  َطٌظذ ك٢ حُٔط ٣ٕـذ أ

 .  p1 ا٠ُ أػالع حُٔؼِغ 

 

  : iii-i ٔزش ٌَُ ٝحكيس ٖٓ حُلخالص ٘حًظذ حألَٓ ك٢ ىكظَى رخُ 

i.   هالٍ حٓظؼٔخٍ حُؼ٤ِٔش حُيحه٤ِش ٖٓ  expand   ُش جكض ك٢ حُلَّ ًٔخ ػ polygon  

 . iؿـ  ي ٘كٔذ حُز

ii. ًحُٔظخط٤ش(  شٖ٘ٓ هالٍ حٓظؼٔخٍ حُؼ٤ِٔش حُٔخ( expand    ُؿـ ي ٘كض ك٢ حُزَّ ًٔخ ػ

ii   َّ  . main ش حُظ٢ طظٞحؿي ك٤ٜخ حُؼ٤ِٔش جكش ىحهَ حُلاًح ًخٗض ٓؼ

iii. ًحُٔظخط٤ش(  شٖ٘ٓ هالٍ حٓظؼٔخٍ حُؼ٤ِٔش حُٔخ(expand    ُؿـ ي ٘كض ك٢ حُزَّ ًٔخ ػ

iii   َّ  .PolygonOperations  يػ٠ ش أهَٟ طُ جكش ك٢ كاًح ًخٗض ٓؼ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 237 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 : 17سؤال حم 
 

( أ١ كظَس ك٤خس ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص ػ٘ي staticٖٓ ٗٞع ٓخًٖ )    maxSides حُٔظـ٤َّ ( أ

 )  Polygons -ػ٤ِٔش حُظل٤َٔ ُِلجش ٌُِحًَس ٓشظًَش ُـ٤ٔغ حٌُخث٘خص ٖٓ كجش ٓؼ٤٘ش 

ًَ Polygon   ُٚ ٌٕٞ٣ٌٔ٘٘خ آظؼٔخُٜخ ( ٝؿ٤َ ٓظؼِن رخٌُخثٖ ػِغ  100 ٣ٌٖٔ إٔ ٣

ٜخ ٓزخشَس ريٕٝ ر٘خء ًخثٖ ٖٓ ٗٞع حُلجش حُظ٢ ٖٓ ؿ٤َ آظ٘ٔخم ُِلجش أ١ حٓظؼٔخُ

 طظٞحؿي رٜخ حُلجش
 

 ال ٣ٌٖٔ حٕ ٗـ٤٤َ حُو٤ٔش رؼي حػطخثٚ ه٤ٔش ريح٣ش . -final حُٜيف طؼ٣َلٚ    ( ب
 

  ُلَحؽ( 
 

public void Expand (Polygon p) 
{  
  if (p.numSides + this.numSides <= Polygon.maxSides)  
   {  

 for (int i= 0; i < p.numSides; i++)  
 addSides( p.values[i]);  

   }  
} 

 
 

public static void Expand (Polygon p1, Polygon p2)  
{  
  if (p1.getNumSides()+p2.getNumSides() <= Polygon.maxSides)  

{  
  for (int i = 0 ;  i < p2.getNumSides( ) ; i++)  

    p1.addSide (p2.getValues()[i]); 
 } 
} 
 
 

 د(
i .  p1.Expand (p2);  
ii.   Expand (p1,p2);  
iii.  PolygonOperations.Expand (p1, p2); 
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 : 18سؤال 

ٍّ ر  . رزطخهش حػظٔخى, رش٤ي, يحً ٗو َ حُيكغ حُظخ٤ُش:ثخٓحؿخص حُٜٞحث٤ش ٣ٌٖٔ حُيكغ رٞٔلَ ُز٤غ حُي

٤ُْٝ رخُؼٍَٝس إٔ طٌٕٞ  ,س أهٔخؽ يكغ رش٤ٌخص ا٠ُ ػيّ ح١ٌُ ٣ُ ٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حُٔزِؾ 

 ٔخؽ ٓظٔخ٣ٝش . هحأل

رل٤غ ٣ل٢ حُيٓؾ ر٤ٖ  , َ شَٝس ر٤ِٓٞش ىكغ ٝحكيس أٝ أًؼٌَٖٔ إٔ ٣ظْ حُيكغ ٓوخرَ ٣ً 

 َ حُيكغ رخُٔزِؾ حُٔطِٞد . ثٝٓخ

  ّٕ َّ  حكظَع أ  .ٔخؽ ٢ٛ أػيحى طل٤لش هٝحكي ٖٓ حأل ٓزِؾ حُيكغ ًٝ

 

 :  ٓؼالً 

 ٤وَ. ش  1000يكغ ٓوخرَ شَٝس رٔزِؾ َ حُثخٌٓٓٔ٘ش ُيٓؾ ر٤ٖ ٝ مأٓخٓي ػيس ؽَ 

 ٞأٝ رش٤ي أٝ رزطخهش حػظٔخى.  ٤ِش ىكغ ٝحكيس : ٗويحً ٓىكغ ًَ حُٔزِؾ ر 

  ٤وَ رزطخهش حػظٔخى . ش  800ٝ  ش٤وَ ٗويحً   200ىكغ 

 ش٤وَ ٝه٤ٔش حُؼخ٢ٗ   200ش٤وَ رش٤ٌ٤ٖ : ه٤ٔش حألٍٝ   500 َٝ  ش٤وَ ٗويحً   100 كغ ى

 ٤وَ رزطخهش حػظٔخى . ش  400 َٝ  ,ش٤وَ   300

  

 َّ   .ا٠ُ رَٗخٓؾ كخٓٞد إلىحٍس ٓيكٞػخص حُٔشظ٣َٖ ٣لظخؽ حُٔل

 

َّ ِوّ ظحُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣  شَٝس ٢ٛ :  خٛخ حُٔلَ رخُ٘ٔزش ٌُ

 َ حُيكغ. ث٤َ حُيٓؾ ر٤ٖ ٝٓخٝطلظس , ٝٓزِؾ حُيكغ ٓوخرَ حُشَٝ , سطخ٣ٍن حُشَٝ 

 ٓزِؾ حُيكغ.  - رخُ٘ٔزش ُِيكغ ٗويحً 

ـّ  ,ٝحْٓ حُز٘ي  ,ٍٝهْ حُش٤ي  ,ٓزِؾ حُيكغ  -رخُ٘ٔزش ُِيكغ رش٤ي   َ ػ٠ِ ٝحُظخ٣ٍن حُٔٔ

 حُش٤ي . 

٣خٕ َٓٝطخ٣ٍن حٗظٜخء  , ٍٝهْ رطخهش حالػظٔخى ,ٓزِؾ حُيكغ  -يكغ رزطخهش حػظٔخى رخُ٘ٔزش ُِ

  . ٝطخ٣ٍن ؿزخ٣ش حُٔزِؾ ٖٓ طخكذ رطخهش حالػظٔخى ,حُزطخهش 
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 حُؼ٤ِٔخص حُٔطِٞرش ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد ٢ٛ : 

 ع حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ظْ طِو٤ٜخ رخُ٘ٔزش ٌَُ شَٝس . لحٓظوزخٍ ٝك 

  ّٕ  . سٔخؽ ٓوخرَ شَٝس ٝحكيس ٣ٔخ١ٝ ٓزِؾ حُشَٝهٓـٔٞع ًَ حأل كلض أ

  َٝ  . سطَ ُِشَٝؽزخػش 

  ّرخُ٘ٔزش ُظخ٣ٍن ٓؼ٤ ٖ , ٍّ ّْ كٔخد ٓـٔٞع أٓؼخٍ ًَ حُي ر٤ؼٜخ  حؿخص حُٜٞحث٤ش حُظ٢ ط

 ك٢ ًُي حُظخ٣ٍن . 

 

 خص حُالُٓش ٌُظخرش رَٗخٓؾ حُلخٓٞدلجأٓخٓي طوط٤ؾ ٤َُٜٓش حُ

 
 

 

َِّ  ش ك٢ حُظوط٤ؾجٔزش ٌَُ ك٘رخُ َ ٓالءٓش ُٔزخىة ؼخطٜخ ٝػ٤ِٔخطٜخ رخُط٣َوش حأل ًطلف ، ػ

 خص ثٜ٘ش حٌُخحُزَٓـش ٓٞؿّ 

 (polymorphismشٌخٍ طؼيى حأل ,inheritanceط٣ٍٞغ  ،encapsulation )طـ٤ِق
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ُٝ ٣ٔـذ كوؾ شَ    طقَ حُؼ٤ِٔخص حُؼ٣ٍَٝش ُإل٣لخء رخُٔطِٞد ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد ح١ٌُ 

 ك٢ حُٔئحٍ . 

ُٓ set ىس )ػ٤ِٔخص٤ش ٝػ٤ِٔخص ٓليّ ثال كخؿش ٌُظخرش ػ٤ِٔخص رخ  ؼ٤يس )ػ٤ِٔخص ( ٝػ٤ِٔخص 

get . ) 

ّٕ حكظَ   ، طٔؼَ حُظخ٣ٍن .  Date ش جخى ك٘ٛع أ

 ، ٝحًظذ طٞػ٤وٜخ .  Java  ش، حًظذ طؼ٣َلٜخ رِـش طلٔزش ٌَُ ٘رخُ 

٣شَٔ ٓخًح طظِو٠ ٝٓخًح  ، ٝحًظذ طٞػ٤وخً  Java حٜٗخ رِـش ٘ٞٔزش ٌَُ ػ٤ِٔش، حًظذ ػ٘رخُ 

 . . ال كخؿش ُظطز٤ن حُؼ٤ِٔشؼ٤يطُ 
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 : 18سؤال حم 
 

class Cash extends Payment 
{  
}  
 

class Credit extends Payment      //   رطخهش اثظٔخٕ فبة  

{      

  private int creditCardNumber;     //  بتماناإلبطاقة رقم  

  private Date expiryDate;             //  تارٌخ انتهاء صالحٌة 

  private Date debitDate;             // تارٌخ السحب 

}  
 
class Cheque extends Payment 
{  

private int chequeNumber;  // رقم الشٌك 

private String bankName;  //  اسم البنك 

private Date chequeDate;  // تارٌخ الشٌك 

}  
class Payment 
{  
  private int sum;    //  المبلػ للدفع 

} 
 
class Buy  
{  

private int total;     //  مبلػ المشترٌات 

private Date purchaseDate;   // تارٌخ الشراء 

private Payment[ ] payments; //  دفعات مختلفة 

private int count;   //  عدد الدفعات 
 هل ثمن جمٌع الدؼعات مساِو للمبلػ الكلً //

public bool Check ()   

public void PrintReceipt;  
}  
 

class Store  
{  
  private Buy[] purchases;  //  كل مشترٌات الدكان 

  private int count;   //  عدد المشترٌات 

وطرٌقة الدفع مبلػ الدفع, دالة تتلقى تارٌخ الشراء //  

  public void AddPurchase  
(Date day, int total, Payment[] payments);  
 

  public int DaySum (Date date) // ٌّن  مجموع المشترٌات فً ٌوم مع

}  
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 : 19سؤال 
 IPrintBinary, IPrintHtmlأٓخٓي ٝحؿٜظخ حُظطز٤ن : 

 CreateReport, Page2, Page1, Pageٝحُلجخص : 
 

public interface IPrintHtml 
{  
    public void createHlml(); 
} 
//---------------------------------------- 
public interface IPrintBinary  
{  
    public void createBinary(); 
} 
//---------------------------------------- 
public class Page implements IPrintBinary  
{  
    protected int num; 
      
    public Page() 
    { } 
    public Page(int n) 
    {  
      this.num = n; 
    } 
    public void print () 
    {  
        System.out.println(this.num); 
    } 
 
    public void createBinary() 
    {} 
} 
//---------------------------------------- 
public class Page1 extends Page  
{  
    protected int numl;  
    public Page1 (int n, int n1)  
    { 

   super(n); 
        this.num   = n1 ; 
    } 
 
    public void print()  
    {  
        super.print(); 
        System.out.println(this.num1); 
    } 
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    public void createBinary()  
    {  
        System.out.println("Binary Data: num =" +  

this.num + " numl =" + this.num1);  
    } 
} 
 

//---------------------------------------- 
public class Page2 extends Page implemetns IPrintHtml  
{  
    protected int num2;  
    public Page2(int n, int n2)  
    {  

  super(n); 
       this.num2 = n2; 
    } 
    public void print() 
    {  
        super.print();  
        System.out.println(this.num2);  
    } 
 
    public void createHtml() 
    {  
        System.out.println("Html Data: num=" + this.num +  

", num2 =" + this.num2); 
    } 
  
} 
 

 

//---------------------------------------- 
public class CreateReport  
{  
    public static void createBinaryDoc (IPrintBinary doc)  
    {  
        System.out.println("*** Binary Doc ***"); 
        doc.createBinary(); 
    } 
 
    public static void CreateHtmlDoc(IPrintHtml doc)  
    {  
        System.out.println("*** Html Doc ***"); 
        doc.createHlml(); 
    } 
} 
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 . Java ـشش رِظٞرٌٓ   i-iiiهطغ  عٓخٓي ػالأ

 ي٣يحطيلط ػَِّ. ٤ٗشخٗٞه٤َ ؿّ هخ٤ٗٞٗش أًخٗض   حًأى كيّ ، وطغحُ ٌَُٖ ٝحكيس ٓ شز٘ٔرخُ 

 
i Page1 doc1 = new Page1 (10 ,20);  

CreateReport.createHtmlDoc (doc1); 
 
ii Page doc2 = new Page1 (30, 40); 

CreateReport.createHtmlDoc(doc2); 
 
iii IPrintBinary doc3 = new Page1 (50 ,60); 

CreateReport.createBinaryDoc (doc3); 

 

 د(

 . CreateReport ش ج٤لض ا٠ُ حُلػحُظ٢ أٓخٓي أ,  writeHtmlDoc حُؼ٤ِٔش 

 لٚطلِّ ش أرِؾ حٌُٞٓزخ٣َِ ػٖ هطؤ . حشَف ٓخ ٛٞ حُوطؤ ، ٝكرؼي حإلػخ

 
public static void WriteHtmlDoc(Page doc)  
{  
    if (doc instatceof Page2)  

doc.createHtml();  
} 

 

ُٓ ظحً ََ ذ   :٢ أٓخٓيظؽ هطؼش حُزَٗخٓؾ حُو
Page2 doc1 = new Page2 (11 , 22); 
CreateReport.createHtmlDoc(doc1); 
doc1.print(); 
 
Page2 doc2 = new Page1 (33 , 44); 
CreateReport.createBinaryDoc(doc2); 
doc2.print(); 
 
Page2 doc3 = new Page2 (55 , 66); 
CreateReport.createBinaryDoc(doc3); 
doc3.print(); 
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 : 19سؤال حم 
 أ( 

i. ًؼٌر قانون  doc1  هو كابن من نوعPage1 .Page1   ٌرث من- Page  الذي هو

لهذا ال ٌمكن ارساله  IPrintHtml  -ال ٌوجد وراثة من .  IPrintBinary -بدوره ٌرث 
 .  CreateReport.createHtmlDoc الى الدالة 

 
ii.   ًالفبة. ؼٌر قانون Page   ال ترث- IPrintHtml   لهذا ال ٌمكن ان ٌنجح الكومباٌلٌر

  بترجمة االمر . 
 

iii. ًٌحفظ كابن من نوع .   قانونPage1  ٌرث من- Page  الذي ٌطبقIPrintBinary   .
 تتلقى كابن من نوع   CreateReport.createBinaryDoc المنادآة على الدالة 

IPrintBinary  . 
 

  ب( 
ال ٌوجد الدالة   Pageألن للكابن   doc.createHtml( )  -الخطأ ٌكون بالدالة  

createHtml  ( لذلك نحتاج أن نحّولcasting down: الى األسفل بالصورة التالٌة ) 
((Page2)doc2).createHtml ( ) 

 
 

 ج(
***  Html Doc ***  
Html Data : num =  11 , num1 = 22  
11  
22  
  
*** Binary Doc ***  
Binary Data : num = 33 , num1 = 44  
33  
44  
  
*** Binary Doc ***  
55  
66 
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 : 20سؤال 
 

ّٝ  ش ٓالٍٙ ٘ٓي٣ كَّطٞ  ْ ٖٓ ٌٛٙ حُٔال٢ٛ ٛٞ أُؼخد هٔلش . ظحٍٛخ ٓال٢ٛ ٖٓ أٗٞحع ٓوُِِ

 .  عَٝػْ ٖٓ حُٔال٢ٛ ٛٞ هٔ)ًخَُٔحؿ٤ق أٝ حُوطخٍ حُـز٢ِ( ٝ

 

. ش حُٔال٢ٛ٘ش ُٔي٣ظخرؼزش حَُٓ ٞٓش حُٔلٞ٘ظ٢ حُٔكخص لجٖٓ حُُؤْ   UML حُٔوطّؾ ٠ٓؼط 

 .  عُِؼَ  Showش  جِؼزش، ٝحُلُّ   Rideش جُِِٜٔخس، ٝحُل   Attraction ش جحُل

 . Attractionش جٖٓ حُل ٕػخَِ طَ    Ride    َٝ  Show ٕخلجظحُ 

 

 
 

 

 كض : َِّ الع ػُ ؼخص حُلجٚ ك٢ ًَ ٝحكيس ٖٓ حُٗأع حكظَ

  ػ٤ِٔظخ set   َٝ get   .ُـ٤ٔغ حُظلخص 

 ص حٌُخثٖ كٔذ ٌٛٙ طلخش، ٝطزظية طل٠ رخٍحٓظَحص ٌَُ ٤ش طظِوّ ثخ٤ِٔ٘ش رػ

 حُزخٍحٓظَحص . 
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 زش ٝك٤ٜخ حُظلخص: ٓظٞٓش حُٔلٞ٘ا٠ُ حُٔ   Park ش ج٣ـذ اػخكش ك ( أ

 ش حُٔال٢ٛ . ٤٘ش حُٔال٢ٛ، ٓظلٞكش حُٔال٢ٛ ك٢ ٓي٣ْٗ ٓيٓح

 

 :  ش جك٢ حُل  i-iiiٞى ٘حُز  Java ن رِـش زؽّ 

i.  خطٜخ. طلش ٝجحُل ٕٞح٘ػ 

ii. ش ٣ٜٞ٘خ ٓي٣لظط ٕش حُٔال٢ٛ ٝػيى حُٔال٢ٛ حُظ٢ ٣ٌٖٔ أْ٘ ٓي٣ٓش طظِو٠ حث٤خ٘ػ٤ِٔش ر

ش ٘ش حُٔال٢ٛ ٝطزظية ٓظلٞكش حُٔال٢ٛ ك٢ ٓي٣ْ٘ ٓي٣ٓ. طزظية حُؼ٤ِٔش ح حُٔال٢ٛ

ٌِ  ٕحُٔال٢ٛ ُظٌٞ ّْ ح١ٌُ  زَرخُ  ٤ٚ . طِوّ  ط

iii.  ٣ِ٤ِش. ٗـحُظ٢ ك٤ٜخ طَؿٔش ا٠ُ حإل عٔخء حُؼَٝٓططزغ أ٤ِٔش ػ 

 

 

 (د 

ٝطؼ٤لٜخ ا٠ُ   a ٠ ِٜٓخس حُظ٢ طظِوّ   addAttraction س حُؼ٤ِٔش طخٓؼ   Park ش جك٢ حُل

 حُؼ٤ِٔش ٛٞ:  ٕٞح٘ش حُٔال٢ٛ . ػ٘ك٢ ٓي٣ .ٓظلٞكش حُٔال٢ٛ

 

 public void addAttraction (Attraction a)  

 

   lunafunٚ ٓٔح   Park ٖٓ ٗٔؾ   p  ث٘خً ًخ ٕ، ػ٤ِٔش ٍث٤ٔ٤ش طٌٞ Java حًظذ ، رِـش  

ّٞ   30ُـِ    ٕك٤ٚ ٌٓخ   Ride ٤ٖ : أكيٛٔخ ٖٓ ٗٔؾ ثَ٘ حُؼ٤ِٔش حَُث٤ٔ٤ش ًخ ِٕٜٓخس . ًٌُي طٌ

 .  pُـِ  ٝطؼ٤لٜٔخ ا٠ُ ٓظلٞكش حُٔال٢ٛ ,   Show   هَ ٖٓ ٗٔؾٝح٥

 .٤ٖث٘رظيحء حٌُخًٔخ طشخء إل حهظَ ه٤ٔخً  
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 : 20سؤال حم 
 

 
class Park 
{  

private string parkName; // اسم متنزه االلعاب 
 

 عدد االلعاب الحالٌة //
private int currentNumberOfAttractions;  

 

private Attraction [] attractions ; // االلعاب المتوفرة 

 
public Park (string name, int maxAttractions) 
{  

this.parkName = name;  
attractions = new Attraction [maxAttractions];  
currentNumberOfAttractions = 0;  

}  
 

 

public void PrintShowsWithTranslation( ) 
{  
  for (int i=0; i < currentNumberOfAttractions; i++)  
    if (attractions[i] instanceof Show)  
      if ((Show)attractions[i]).getTranslation())  
        System.out.println(attractions[i]);  
{ 

{ 

 
 .  ج

public static void Main (string[] args)  
{  

Park lunafun = new Park ("lunafun", 30);  
Attraction a = new Ride ("DareDevil", 10,14,5, 1);  
lunafun.Add(a);  
a = new Show ("Snow White", 100,0, "Childen", true);  
lunafun.Add(a); 

} 
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 : 21سؤال 
. حُل٤ٞحٗخص حُـخثؼش  "حٌُالّ"٤ي طـحُل٤ٞحٗخص  "ZOOZOO"ك٢ كي٣وش حُل٤ٞحٗخص 

حُل٤ٞحٗخص ظوزِٚ ٢ٔ إلؽؼخّ حُل٤ٞحٗخص، طيٓخ ٣ظَ حَُٔرّ ُِ٘طؼخّ . ػ ؽِزخً  ٞطخً طظيٍ طُ 

 خٍٝ حُطؼخّ. ٘ظ٢ٜ ٖٓ ط٘يٓخ ط٘ػ ٞطخً طظيٍ حُل٤ٞحٗخص يحءحص كَف . طُ ٘ر

 

(، ٝحُل٤ٞحٗخص ك٢ كي٣وش ZOOZOO ٝع ٣لخ٢ً كي٣وش حُل٤ٞحٗخص )َأٓخٓي ٓش 

 َٝ  ظيٍٛخ . حُظ٢ طُ  "أهٞحٍ حُلٌٔش" حُل٤ٞحٗخص، 

 ( . Marine) رل٣َخً  ( أٝ ك٤ٞحٗخً  Reptile) ُحكلخً  ٣ٌٕٞ ٕ( ٣ٌٖٔ أAnimal) ٕحُل٤ٞح 

 ( ، Crocodile) خكخً ٔ( أٝ طSnakeٔ ) ؼزخٗخً ػُ  ٣ٌٕٞ ٕ( ٣ٌٖٔ أReptile ) كقحُِح

 ( . GoldFishٌش ًٛز٤ش )ٔٓ ٣ٌٕٞ ٣ٌٕٖٔ أ (Marine)حُزل١َ  ٕحُل٤ٞح

زش ٔ(، ٝرخlenُ٘ؽُٞٚ ) للع أ٣ؼخً ٣ُ  كقزش ُِِحٔ( . رخُ٘ nameٔٚ )ٓح ٕللع ٌَُ ك٤ٞح٣ُ  

 ( .  ٠depth )ظٚ حألهطٔن ؿَؼػ حُزل١َ ٣للع أ٣ؼخً  ُِٕل٤ٞح

 

 حُـخثغ.  ٕؼ٤ي أهٞحٍ حُل٤ٞح( طُ hungry)حُؼ٤ِٔش  

 ٤ٚ . ظوزَ َٓرّ ٔح١ٌُ ٣ ٕؼ٤ي أهٞحٍ حُل٤ٞحطُ  (caretaker)حُؼ٤ِٔش  

 .خٍٝ ؽؼخٓٚ ٘ح١ٌُ حٗظ٠ٜ ٖٓ ط ٕؼ٤ي أهٞحٍ حُل٤ٞحطُ  (satisfied)حُؼ٤ِٔش 
public class Animal 
{ 

    private String name;    //   اسم الحٌوان
    public static int count = 0;   //   عّداد الحٌوانات
 
    public Animal(String name) 
    { 
        this.name = name; 
        count++; 
    } 
 
    public String hungry()  

{return this.name + "is hungry!";}  //جبئع 
     

public String caretaker()  

{ return "Yammi"; }   // انًرّثيٍ اسزمجبل  
 
    public String satisfied()  

{ return "Finish eating"; }  //إَهبء رُبول انطعبو 
} 
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//---------------------------------------------------------- 
public class Reptile extrnds Animal 
{ 

    private int len;    //انطىل 
 
    public Reptile(String name, int len)  
    { 
   super(name); 
        this.len = len; 
    } 
 
    public String caretaker()  
    { return "Crawling: " + super.careraker(); } 
} 
//---------------------------------------------------------- 
public class Snake extends Reptile 
{ 
    public Snake(String name, int len)  

{  
  super(name, len);  
} 

    public String satisfied()  
{  
  return "Tssss";  
} 

} 
 
//---------------------------------------------------------- 
public class Crocodile extends Reptile 
{ 
      public Crocodile(int len)  

{   
   super("crocki" + count, len)   
} 
public String satisfled()  
{  
   return base.Sarisfied() + " whaamn";  
} 

} 
 
//---------------------------------------------------------- 
public class Marine extends Animal 
{ 
    private double depth; 
 
    public Marine(String name, double depth) 
    { 

  super(name); 
        this.depth = depth; 
    } 
    public String caretaker() { return "Swimming"; } 
} 
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//----------------------------------------------------------  
  public class Goldfish extends Marine 
  { 
    public Goldfish(string name)  

{ super(name, 0.2) } 
    public using satisfied()  

{ return "Bloop bloop";  } 
} 
//---------------------------------------------------------- 
public class ZooZoo 
{ 
    private Animal[] animals; 
    public ZooZoo() 
    { 
        this.animals = new Animal[4]; 
        this.animals[0] = new Snake("snaki", 50); 
        this.animals[1] = new Crocodile(78); 
        this.animals[2] = new Goldfish("goldi"); 
        this.animals[3] = new Crocodile(103); 
    } 
    public void print() 
    { 
        for (int i = 0; i < this.animals.length; i++) 
        { 
            System.out.println(this.animals[i].hungry()); 
            System.out.println(this.animals[i].caretaker()); 
            System.out.println(this.animals[i].satisfied()); 
            System.out.println("****"); 
        } 
    } 
} 
 
public class Test 
{ 
    public static void Main(String[] args) 
    { 
        ZooZoo zoo = new ZooZoo(); 
        zoo.print(); 
    } 
} 

 ٤ٖ:ظ٤ظخُُحخٍط٤ٖ شؼَٔ حإلظَٝع .حٓش٢ حُٔكش َكخص حُٔؼلجْ ٤َٓٛش حُٓحٍ   ( أ

 

 ، ٝحًظذ حُٔوَؽ .   Test ش جحُظ٢ ك٢ حُل  main حًظذ ٓظخرؼش ُِؼ٤ِٔش     ( د

ـّ شَٔ ط ٕأ ٣ـذ   خطٚ طله٤ْ  -ٖ ثزش ٌَُ ًخ٤َٔحص ، ٝرخُ٘حُٔظخرؼش ه٤ْ حُٔظ
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 : 21سؤال حم 

 
 أ(

 
 

 د(

 
 

 :  حُٔوَؽ  
snaki is hungry !   
Crawling: Yammi    
Teeee  
****  
Crocki1 is hungry !   
Crawling: Yammi    
Finish eating Whaamm  
****  
goldi is hungry !   
Swimming  
Bloop bloop  
****  
Crocki3 is hungry !   
Crawling: Yammi    
Finish eating Whaamm  
**** 
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 : 22سؤال 
 حُـِث٢ :  UML أٓخٓي حُٔوطّؾ

 

 
 

٢ ل٣ ,  WhatClass  شج٢ حُلك public int calculate1(int p)  ز٤ن حُؼ٤ِٔش ططَٛ 

 ؟ ػَِ اؿخري .  WhatIn1 ش ج٢ حُلكٜخ وز٤ططذ ِّ رٔظط

 ٛٞ:  WhatIn1ش ج٢ حُلك٤ش ثخ٘ز٤ن حُؼ٤ِٔش حُزطط

public WhatIn1 (int number, int num) 
{ 
 this.number = number ; 
 this.num = num ; 
} 

ق طلّ  -٤ِٔش ٓاًح ُْ طٌٖ  ٤ٌ حُؼ٤ِٔش؟ ٘لط طق -٤ِٔش ٤ِٓٔش؟ اًح ًخٗض َٓٛ حُؼ٤ِٔش 

ـّ    .ىظ٢َ ىككش ظّللذ حُؼ٤ِٔش حُٔظحًٜخ( . ٔحُؼ٤ِٔش ٗلٓظؼ٘خء رخ خً ج٤ش ٤َحُؼ٤ِٔش )ال ط

ٍ ش ُٔؼيّ ظل٤لؼ٤ي حُو٤ٔش حُ، حُظ٢ طُ  ()calculate2ض حُؼ٤ِٔش ؽُزّو WhatIn1 ش ج٢ حُلك

 .ص حٌُخثٖ طلخ

Public int calculate2() 

{ 

    return (int) ( (this.number + this.num) / 2 ); 

} 
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 قلط -٤ِٔش ُْٓ طٌٖ   ح ًا , حُؼ٤ِٔش٤ٌ لط٘ طق -٤ِٔش ًٓخٗض   حًا٤ِٔش؟ َٓٛ حُؼ٤ِٔش 

 ى. ظ٢َ ىككش ظّللذ حُؼ٤ِٔش حُٔظٜخ( . حًٔحُؼ٤ِٔش ٗلٓظؼ٘خء َ رخحُؼ٤ِٔش )ال طـ٤ّ 

   :WhatIn2 ش جؿِث٢ ُِل طقٓخٓي ٝأ 

Class WhatIn2 extends WhatIn1 

private int sum 

public WhatIn2(int number, int num, int sum) 

public int Calculate3(int p1, int p2, int p3) 

 

 ( ريالً  ٢default )ػَحكظ٤خٍ حالظ٤ش حالهثٔخى ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش حُزخظَٛ ٣ٌٖٔ حالػ (1)

 ؟ ػَِ اؿخري . WhatIn2 ش ج٢ حُلك٤ش ثػ٤ِٔش رخ ٣قٖٓ طؼَ

  WhatClass   َٝ WhatIn1العؼخص حُلج٢ حُكض ؽُزّو calculate3 حُؼ٤ِٔش ( 2) 

  :٢طلٞ ح٥٘ػ٠ِ حُ

 

 , ٝه٤ْ طلخطٚ ٢ٛ : WhatIn2ٛٞ ٖٓ ٗٔؾ   objحكظَع إٔ حٌُخثٖ  

number = 1  
num = 2 
sum = 3 

 أٓخٓي أَٓ ٌٓظٞد ك٢ حُؼ٤ِٔش حَُث٤ٔ٤ش :

System.out.println(obj.calculate3(1000, 100, 10)); 

َّ ٖ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ ر٤ّ  ص طلخ٤ْ ـَ حُؼ٤ِٔخص ٝا٠ُ هء ظيػخٓم ك٢ حُٔظخرؼش ا٠ُ ححألَٓ. طط

 حٌُخثٖ. حًظذ حُٔوَؽ ح١ٌُ ٣٘ظؾ.

 
 

 

public int claculate3(int p) 
{    return  this.number * p ;   } 

class WhatClass 

public int claculate3(int p1, int p2) 
{     
  return  this.claculate3(p1) + this.num * p2 * p2 ;   
 } 

class  WhatIn1 

public int claculate3(int p1, int p2) 
{     
return  this.claculate3(p1, p2)+this.sum *p3*p3*p3 ;  
} 

class  WhatIn2 
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 : 22سؤال حم 
  نعم ( أ

WhatIn1   ترث- WhatClass   لذلك جمٌع الدوال والعملٌات داخل WhatClass  هن
, لذلك هً علٌها ان تطبق الدوال والعملٌات  WhatIn1جزء من الدوال والمٌزات للفبة 

  . المعّرفة داخل الواجهة 
 . WhatOp -تتَصّرؾ مثل  WhatIn1  -أي أن

 
لذلك ٌجب علٌها ان تفعل العملٌة  WhatClass العملٌة ؼٌر سلٌمة , الفبة وارثة من   ( د

 بالصورة : البنابٌة للفبة االساسٌة )الموروثة( .
   

public WhatIn1(int number, int num)  
 {  
 super(number); 
      this.num = num;  
 } 

 . العملٌة ؼٌر سلٌمة  ج(     
, اذا ال ٌسمح باستعمالها اال فً عملٌات داخلٌة للفبة أي   private هً number  المٌزة

  انها مخفٌة على الفبات االخرى .
 :    getNumber)(  استدعاء الدالة – التصحٌح

public int calculate2()  
 {  
   return (int)((this.getNumber() + this.num)/2);  
 } 

 د(       
ال ٌمكن االعتماد على عملٌة بنابٌة االفتراضٌة . من اللحظة التً ب ِنـٌت عملٌات  (    1) 

 بنابٌة افتراضٌة ., ابطلت االمكانٌة لعملٌة WhatIn2بنابٌة فً الفبة االساسٌة  
  

تشّؽـل العملٌة البنابٌة  WhatIn1  وَ   WhatClassاذا حذفنا العملٌات البنابٌة للفبات 
 تراضٌة .االف

 
 (2  ) 

Console.WriteLine ( obj.calculate3 (1000, 100, 10) ) ;  
p1 p2 p3 calculate3( p1,p2, p3)   

 
1000 

 
100 

 
10 

 
21000 + 3*10*10*10 

 
24000 

 
calculate3(p1, p2) 

 

     
1000 + 2*100*100 

 
21000 

 
Calculate3(p1) 

      
1*1000 

 
1000 

 24000:   المخرج

 
 .التً ترث كل الفبات االخرى  WhatIn2  كل العملٌات معروفة فً الفبة
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 : 23سؤال 
 ّٞ  خص : ث٘ؿٜش حٌُخأٓخٓي ػيس ٓزخىة ُِزَٓـش ٓ

   طـ٤ِق( طؼ٤ِذ(-    encapsulation  

  طل٤َٔ ُحثي-  overloading 

  ٍٝحػش- inheritance 

  َْٛى- overriding 

  ٍطؼيى حألشٌخ- polymorphism 

 

مئحٍ ططٔك٢ ٌٛح حُ ٤ٌٕٞٓ   ا٠ُ ؿِء ٜٓ٘خ .  َّ

  .Davar   ,Stam ظ٤ٖ:لجأٓخٓي ططز٤ن ؿِث٢ ُِ

public class Stam 
{ 
    private char x; 
 
    public Stam()  { this.x = '*' ; } 
    public Stam(char c)  { this.x = c; } 
    public Stam getStam() { return this; } 
    public string toString() {return "x=" + this.x;} 
 
    public boolean isSame1(Stam other)  
    {  // الرطرق انى انزطجيك الحمًب في انسؤ    } 
 
    public bool isSame2(Stam other)  
 {   رطرق انى انزطجيك الحمًب في انسؤال//  }    
         
    public void same (Stam other)  
    { 
    if ( this.ssSame1 (other)) 
        System.out.println(this + " same1 as " + other); 
    else  
        System.out.println(this + " not same1 as " + other); 
 
    if ( this.isSame2(other)) 
        System.out.println(this + " same2 as " + other); 
    else  
        System.out.println(this + " not same2 as " + other); 
    } 
    public void print()  

{ System.out.println( this.toString()); } 
 

    public void print (Stam other) { this.Same(other) ; } 
} 
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public class Davar extends Stam 
{ 
    private int y;  
 
    public Davar ()                   

{ super(); this.y = 0; } 
    public Davar (char c)            

{ super(c); this.y = 0; } 
    public Davar (char c , int num)  

{ super(c); this.y = num; } 
    public string toString()         

{return "Davar: " + base.ToString(); } 
} 
 

 

 .  ٤ٕظخثِـخ٘ر ٤ٕظخِٔػَ   Stam ش جكض ك٢ حُلَّ ػُ أ( 

(1 ّٞ خص )ٖٓ ر٤ٖ حُٔزخىة حُظ٢ ًًَص ك٢ ريح٣ش ث٘ؿٜش حٌُخ( ٓخ ٛٞ ٓزيأ حُزَٓـش ٓ

ٌّ ٔحُ  ٖ ًُي؟ ئحٍ( ح١ٌُ ٣ٔ

 ٤ش ٣ـذ طلؼ٤ِٜخ؟ ثش ػ٤ِٔش رخ٣وظخٍ حٌُٞٓز٤َِ أ٣ّ  ٤ًق (2)

 

ّٞ  د(  ئحٍ( ٔخص )ٖٓ ر٤ٖ حُٔزخىة حُظ٢ ًًَص ك٢ ريح٣ش حُث٘ؿٜش حٌُخأ١ ٓزيأ ُِزَٓـش ٓ

 َ ؟ ػِّ Davarش  جك٢ حُل ()toStringزن ك٢ حُؼ٤ِٔش ٓطّ 

 

 ٓؼطخٙ حُلجش حَُث٤ٔ٤ش حُظخ٤ُش :ؽ( 
public class Program  
{ 
    public static void main(String[] args)  
    { 
    Stam[] s = new Stam[6] ; 
    s[0] = new Stam();  
    s[1] = new Davar(); 
    s[2] = new Stam('b');    1 انمطعخ  
    s[3] = new Davar('b'); 
    s[4] = new Davar('a' , 0); 
    s[5] = s[2].getStam(); 
 
    for (int i = 0; i < s.Length; i++)  
    { 
        s[i].print();      2 انمطعخ  
    } 
         
    s[l].print(s[0]); 
    s[2].print(s[5]);     3 انمطعخ  
    s[3].print(s[4]); 
    } 
} 
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زش ٤ٔش حُٔؼطخس(. رخ٤ُٔ٘ثش حَُج)ك٢ حُل 1ز٠٘ ك٢ حُوطؼش حُٔظلٞكش حُظ٢ طُ ع حػَ (1

 َّ  خطٚ . طل٤ْ خص، حًظذ هَ ث٘ٝحكي ٖٓ حٌُخ ٌُ

 

 .   2حًظذ ٓوَؽ حُلِوش ك٢ حُوطؼش   (2

 

ٜش )ٖٓ ر٤ٖ حُٔزخىة حُظ٢ ًًَص ك٢ ريح٣ش ٔٞؿّ حُخص ث٘أ١ ٓزيأ ُِزَٓـش حٌُخ (3

 ؟  2ك٢ حُوطؼش ؼٌْ ٘ئحٍ( ٣ٔحُ

 

رل٤غ    Stam ش جحُِظ٤ٖ ك٢ حُل  ()isSame1()  ,isSame2حُؼ٤ِٔظ٤ٖ زّـن ؽ  (4

 :، حُٔوَؽ حُظخ٢ُ  3ظؾ ٖٓ حُوطؼش ٘حُٔوَؽ ح١ٌُ ٣ ٣ٌٕٞ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davar: x = * same1 as x = * 
Davar: x = * not same2 as x = *  
x = b samel as x = b  
x = b same2 as x = b  
Davar: x = b not same1 as Davar: x = a  
Davar: x = b not same2 as Duvar: x = a 
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 : 23سؤال حم 
 
 أ(

 (1 )  ّٞ   overloading - ٛٞ َىٛـْخص ث٘ؿٜش حٌُخٓزيأ حُزَٓـش ٓ
 .تتلقاها العملٌة او نوع البارمتراتالبرنامج ٌختار العملٌة المناسبة حسب عدد البارمترات التً  ( 2) 

 
ِرثت .داخل overridingت َعـّرؾ من جدٌد )دهس    toString العملٌة  ( ب ( العملٌة التً و 

 ( .inheritanceالعملٌة ٌوجد استدعاء للعملٌة التً ورثت )
 
 (1) 

 
 (2 ) 

 هذا العامود ال ٌطبع : 2 مخرج الحلقة فً المقطع
x  =  * 
Davar:  x = * 
x  =  b 
Davar:  x = b 
Davar:  x = a 
Xx = b 

s [ 0 ] : 
s [ 1 ] : 
s [ 2 ] : 
s [ 3 ] : 
s [ 4 ] : 
s [ 5 ] : 

 
مصفوفة من نوع الفبة االساسٌة ٌمكنه أن ٌؤشر على كابنات من الفبات  – تعدد األشكال (3)

 المشتقة . 
ٌ فّعـل دالة او عملٌة ورثها والموجودة فً الفبة الموروثة  كابن من الفبة المشتقة ٌمكنه أن 

 . ()printمثل الدالة  
 
(4) 

public boolean isStam1 (Stam other)  
 {  
   return this.x == other.x ;  
 } 
public boolean isStam2 (Stam other) 
{  
  return this.equals( other ); 
} 
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 : 24سؤال 
 

هؾّ اٗظخؽ ػ٠ِ حألًؼَ. ٣ُ٘ظـٕٞ ك٢ ًَ هؾّ   12ك٢ ٓظ٘غ إلٗظخؽ حُشٔٞع ٣ٞؿي ٌٓخٕ ُـِ 

اٗظخؽ ؽَحُحً ٝحكيحً ٖٓ حُشٔٞع . طٞؿي ٌَُ ؽَحُ ػّيس أُٞحٕ ٣ٌٖٔ اٗظخؽ حُشٔٞع ٜٓ٘خ ك٢ 

 ٌٛح حُطَحُ . 

 ًَ شٔؼش ٢ٛ رِٕٞ ٝحكي كوؾ ٖٓ ر٤ٖ حألُٞحٕ حُظ٢ ك٢ ؽَحُٛخ. 

 

ٌَّ ؽَحُ شٔٞع طللع حُٔؼِٞٓخص : حْٓ حُطَحُ، ًٝٞى حُطَحُ، ٝأٓٔخء حألُٞحٕ   رخُ٘ٔزش ُ

ًَّ ٝحكي ٖٓ أُٞحٕ حُطَحُ،  ٤ًّٔش حُشٔٞع حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔوِٕ ٖٓ  حُظ٢ ٣٘ظؾ ٜٓ٘خ , ٝ

٤ش حُشٔٞع حُوظٟٞ حُظ٢ ٣ٌٖٔ هِٜٗخ ٓ ّٔ  ٖ ٌٛح حُطَحُ )ٖٓ ًَ حأل ُٞحٕ ٓؼخً(. ًٝ

 

 ٓؼخٍ ُطَحُ شٔٞع :  

   . "حالْٓ : "ٓٞٓ٘ش 

  : 11حٌُٞى . 

  . َأٓٔخء حألُٞحٕ حُظ٢ ٣ُ٘ظَؾ ٜٓ٘خ : أكَٔ , أر٤غ , أطل 

   : ِٕ٤ش حُشٔٞع ك٢ حُٔو ّٔ ً200   َٝ َٝ   350شٔؼش كَٔحء  شٔؼش   70شٔؼش ر٤ؼخء 

 طلَحء . 

   ٖٓ ٤ش حُوظٟٞ ُِشٔٞع ّٔ َّ حألُٞحٕ ٓؼخً( حُظ٢ ٣ٌٖٔ هِٜٗخ: حٌُ ٌٛح حُطَحُ )ٖٓ ً

100000 . 

  

َّ ؽَحُ شٔٞع  ٣ُ٘ظؾ ك٤ٚ.   طُللع ك٢ حُٔظ٘غ ٓؼِٞٓخص رخُ٘ٔزش ٌُ
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م ا٠ُ حُشَؽ٤ٖ حُظخ٤٤ُٖ :   َّ س ٣َ٣يٕٝ ك٤ٜخ اٗظخؽ شٔؼش ٖٓ ؽَحُ ٓؼ٤ّٖ , ٣ـذ حُظط َّ ٓ ًَ 

 ٤ش حُشٔٞع  ٣ظّْ حهظ٤خٍ ُٕٞ حُشٔؼش كٔذ ٤ًٔش حُشٔٞع حُٔوِٝٗش ّٔ : حُِٕٞ ح١ٌُ ً

حُظ٢ ٓ٘ٚ ك٢ حُٔوِٕ ٢ٛ حألهَ ٖٓ ٗلْ حُطَحُ، ٛٞ حُِٕٞ ح١ٌُ ٣ظّْ حهظ٤خٍٙ 

 إلٗظخؽ حُشٔؼش )اًح ًخٕ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ ُٕٞ ٝحكي ًٌٜح ٣ظّْ حهظ٤خٍ أكيٛخ( . 

  ٤ش حُشٔٞع ح٤ٌُِّش ّٔ ٤ًٔش حإلٗظخؽ طوؼغ الهظ٤خٍ حُٔشــَّ , ٌُٖ ال ٣ٌٖٔ إٔ ط٣ِي ً

٤ش حُوظٟٞ ٖٓ ٖٓ ؽَحُ ٓ ّٔ ؼ٤ّٖ )حُشٔٞع حُظ٢ طُ٘ظؾ ٝحُشٔٞع حُٔوِٝٗش( ػٖ حٌُ

 ٌٛح حُطَحُ حُظ٢ ٣ٌٖٔ طو٣ِٜ٘خ .

 

 ر٠٘ ٜٓ٘يّ حُزَٓـش ك٢ حُٔظ٘غ ٓشَٝػخً ك٤ٚ ػالع كجخص:

 

 CandleKind كجش طٔؼَّ ؽَحُ حُشٔٞع

 Factory كجش طٔؼَّ حُٔظ٘غ

 Run كجش ٍث٤ٔ٤ش

 

 

 

 : CandleKind أمبمك أخشاء مه انفئخ 

 

public class CandleKind 

private String name ;          // حْٓ حُطَحُ   

private int code ;                // ًٞى حُطَحُ   

private String[ ] colcors ;  // ػش  ّٞ ٓظلٞكش أُٞحٕ حُطَحُ حُٔظ٘  

private int [ ] amounts;     // َّ ُٕٞ ك٢ حُٔوِٕ  رخُظالإ٤ًّّٔش ً  

private int maxTotalAmount ;   // ح٤ٌُٔش حُوظٟٞ ُِوِٕ   

public CandleKind( String name, int code, String [ ] 

colors, int maxTotalAmount) 

{  

  this.name = name ; 

  this.code = code ; 

  this.colors = colors ; 

  this.amounts = new int [ colors.Length ] ; 

  for ( int i=0 ; i< amount.length; i++) 

  { 
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      this.amounts[i] = 0; 

  } 

  this.maxTotalAmount = maxTotalAmount; 

} 

public void Update( String color, int amount) 

 

٤ش  ّٔ حُظ٢ ك٢  ٤ًٔcolorّش حُشٔٞع رخُٕٞ   amountحُؼ٤ِٔش ط٣ِي رٌ

 //حُٔوِٕ

 

 رخُ٘ٔزش   CandleKindٖٓ حُلجش    kind1حًظذ أَٓحً / أٝحَٓ ُز٘خء ًخثٖ رخْٓ   ( أ

ُطَحُ ؿي٣ي ُِشٔٞع ح١ٌُ ٣زيإٔٝ ك٢ اٗظخؿٚ ك٢ حُٔظ٘غ . ٣ُ٘ظؾ حُطَحُ حُـي٣ي    

 رؼالػش أُٞحٕ ٓوظِلش . 

 حهظَ ه٤ٔخً ُِظلخص ًٔخ طشخء . حًظذ ه٤ْ طلخص حٌُخثٖ رؼي ر٘خثٚ . 

َّ طلش .    Factoryد( حًظذ ػ٘ٞحٕ حُلجش     ٝطلظٜخ / طلخطٜخ . حًظذ طٞػ٤وخً ٌُ

ٖ طٞػ٤وخً ُِؼ٤ِٔخص  ّٔ  حُظ٢ ٣ـذ اػخكظٜخ ا٠ُ حُٔشَٝع.   3-1ؽ( أٓخٓي ؿيٍٝ ٣ظؼ

 

َّ ػ٤ِٔش:    حًظذ ٌُ

i.  .ك٢ أ٣ّش كجش )ٖٓ ر٤ٖ حُلجخص حُؼالع( ٖٓ حُٔالثْ طؼ٣َلٜخ .حشَف حهظ٤خٍى 

ii.  .ػ٘ٞحٕ حُؼ٤ِٔش 

 ػ٤ِٔش طُؼ٤ي ُٕٞ حُشٔؼش ٖٓ ؽَحُ شٔٞع ٓؼ٤ٖ ٣زي إٔٝ ك٢ اٗظخؿٚ . 1

٤ش حُشٔٞع حُظ٢ ٣ٌٖٔ اٗظخؿٜخ ٖٓ ؽَحُ شٔٞع ٓؼ٤ّٖ. 2 ّٔ  ػ٤ِٔش طُؼ٤ي ً

٤ٌّٔش حُظ٢  3 ػ٤ِٔش طُؼ٤ي ًٞى ؽَحُ حُشٔؼش ح١ٌُ رخُ٘ٔزش ُٚ حُلَم ر٤ٖ حُ

٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ  ّٔ طو٣ِٜ٘خ ٛٞ طٞؿي ٖٓ ٌٛح حُطَحُ ك٢ حُٔوِٕ ٝر٤ٖ حٌُ

ؿيص ػّيس ؽَحُحص شٔٞع ًٌٜٙ , ٣ؼخى أكيٛخ . اًح ًخٗض  ُٝ حأل ًزَ. اًح 

٤ش  ّٔ ٤ًّٔش ًَ ٝحكي ٖٓ ؽَحُحص حُشٔٞع حُظ٢ ك٢ حُٔوِٕ ٢ٛ حٌُ

 )ًٞى ؿ٤َ ٓٞؿٞى( 999حُوظٟٞ حُظ٢ ٣ٌٖٔ طو٣ِٜ٘خ، ٣ؼخى حٌُٞى 
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 (ى

٤ِش حإلٗظخؽ . أًَٔ هِطَغ . حُؼ٤ِٔش طُي٣َ ػٔ  Runأٓخٓي ػ٤ِٔش ٍث٤ٔ٤ش طُطّزن ك٢ حُلجش  

 ( كٔذ طلظ٤َ حُٔظطِّزخص ح١ٌُ ٣ظَٜ رؼي حٌُٞى . 4)-(1حٌُٞى حَُٔهّٔش رخألٍهخّ )

  

ّٕ حُؼ٤ِٔظ٤ٖ   كـَظٜخ ك٢ حُز٘ي "ؿـ" ٓٞؿٞىس، ٝأ َّ ّٕ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ػ  set  ،getحكظَع أ

َّ طلش ك٢ حُلجش   كظخٕ ٌُ َّ حُظ٢ ًظزظَٜخ    Factoryحُٔؼطخس ٝك٢ حُلجش    CandleKindٓؼ

كظٜخ ٝؽزّوٜخ رظٍٞس  َّ كض ػ٤ِٔخص اػخك٤ش، حًظذ ك٢ أ٣ّش كجش ػ َّ ك٢ حُز٘ي "د" . اًح ػ

 ًخِٓش .

static void Main(String[] args) 

{ 

    Factory fty; 

 //ٓٞؿٞى ٓغ ه٤ْ flyٖٓ ٛ٘خ كظخػيحً حكظَع إٔ حٌُخثٖ   //      

 حُظلخص حُظ٢ طظق كخُش حُٔوِٕٝ ك٢ حُٔظ٘غ        // //      

    int code = __________(1)__________ 

        while( code != 999 ) 

        { 

            CandleKind ck; 

            ________________(2)________________ 

            String colorToProduce ; 

            ________________(3)_________________ 

            int amount ; 

            ________________(4) ________________ 

            ck.update(colorToProduce, amount); 

            code = _________(1)________________ 

        } 

} 

 

 طلظ٤َ حُٔظطِّزخص : 

 ٖٓ حُـيٍٝ ح١ٌُ ك٢ حُز٘ي "ؿـ" .   3( حٓظيػخء حُؼ٤ِٔش 1)

 . codeؽَحُ حُشٔؼش ح١ٌُ ًٞىٙ ٛٞ  ck( هطؼش ًٞى طئّى١ ا٠ُ حكظٞحء حُٔظـ٤َّ  2)

حُِٕٞ ح١ٌُ ٣ـذ اٗظخؿٚ   colorToProduce( هطؼش ًٞى طئّى١ ا٠ُ حكظٞحء حُٔظـ٤َّ  3) 

 .  codeٖٓ ؽَحُ حُشٔؼش ح١ٌُ ًٞىٙ ٛٞ 

٤ًّٔش حُشٔٞع حُظ٢ ٣ٌٖٔ اٗظخؿٜخ   amount( هطؼش ًٞى طئّى١ ا٠ُ حكظٞحء حُٔظـ٤َّ   4)

 .codeٖٓ ؽَحُ حُشٔؼش ح١ٌُ ًٞىٙ ٛٞ  
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 : 24سؤال حم 
 : CandleKindٖٓ ٗٞع    kind1ٓوطغ حُزَٗخٓؾ ُز٘خء ًخثٖ ربْٓ  ( أ

 Rose  حُطَحُ:

 أطلَ , أهؼَ .أكَٔ , : طل١ٞ ًَ حألُٞحٕ  1colors  ٓظلٞكش : حُِٕٞ

 500800  :ٍهْ حُطَحُ

 2010  : ٤ًّٔش هظٟٞ
 

String [ ] colors1 = {"red", "yellow" , "green" };  
CandleKind   kind1 = new CandleKind ("Rose", 500800, colors1, 2010); 

 

 :   Factory عنوان ومٌزات الفبة  ( ب

  prodLine -  مصفوفة خطوط االنتاج . 
  maxLine - عدد االقصى لخطوط االنتاج . 
  current - . ًعدد خطوط االنتاج الحال 

 (   current  < maxLine  : فً البرنامج دابما نفرض) 
 

    public class Factory 
    { 
        private CandleKind[] prodLine; 
        public static int maxLine = 12; 
        private int current; 
 
        public Factory() 
        { 
            this.prodLine = new CandleKind[maxLine]; 
            this.current = 0; 
        } 
    } 

 

 :   CandleKind  دوال وعملٌات تضاؾ الى الفبة ج( 
  1 -قسم ج //

ٌّن سٌبدأون بإنتاجها //  عملٌة تعٌد لون الشمعة من طراز مع
  public string startColorProduction { ... } 
 

  2 -قسم ج //

ٌّة الشمع االقصى //  عملٌة تعٌد كم
 الذي ٌمكن انتاجه من الطراز الحالً //
public int posibileProductAmount() { ... } 
 

 : Factory  عملٌة تضاؾ الى الفبة  
  3 -قسم ج //

ٌّن سٌبدأون بإنتاجهاعملٌة تعٌد رقم الشمعة من طراز  //   مع
 الشمعة الموجودة بأقل كمٌة بالمخزن والتً ٌمكن انتاجها //
999 اذا ال نستطٌع انتاج هذا النوع تعٌد الدالة  //  
public int getCodeMinimumAmounts () { ... } 
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 د(
 :  () main   مقطع البرنامج     

Factory fty = new Factory(); 

 

int code = fty.getCodeMinimumAmounts();                //(1)  

 

while (code != 999)  

{  

    CandleKind ck = fty.getProdLine(code);             //(2)  

    String colorToProduce = ck.startColorProduction(); //(3)  

    int amount = ck.posibileProductAmount();           //(4)  

    ck.update(colorToProduce,  amount);  

    code  =  fty.getCodeMinimumAmounts();              //(1)  

}  
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 : 25سؤال 
 : AA    َٝBBحُلجظخٕ  يأٓخٓ

class AA 
{ 
  private String st; 
 
  public AA()                       { this.st = "excellent"; } 
  public AA(String st)              { this.st = st;     } 
  public String GetSt()             { return this.st;   } 
  public void SetSt(String st)      { this.st = st;     } 
  public string ToString()   { return "st=" + this.st;} 
} 
 

class BB extends AA 
{ 
    private int num; 
 
    public BB    { super(); this.num = 1; } 
    public BB(int num, String st)  

{ super(st); this.num = Math.Abs(num); } 
 
    public int GetNum()             { return this.num; } 
    public void SetNum(int num)     { this.num = num;  } 
    public String ToString()          

{ return super.toString() + "num=" + this.num; } 
} 

 
 

 

 

 

َّ  ( أ   ث٘خً ِو٠ ًخظ، ط  isLike(Object obj)ػ٤ِٔش ر٤ُٞخ٤ٗش رخْٓ   AAش جف ك٢ حُلػ

obj   ٖٓٗٞع Object   ٖاًح ًخٕ حٌُخث .obj  ٖٓٗٔؾ AA  ٓ ٘ضٟٞ حُلظًٌُٝي  

st  ُـِ حُظخرغ obj  ًض ُ٘ٔلظٟٞ حُ ٓطخروخst ؼ٤ي حُؼ٤ِٔش طُ  -حُلخ٢ُ  ثٖحُظخرغ ٌُِخ 

true  , ؼ٤يط -هالف ًُي false  . 

 

َّ  ( د  . "أ"ي ٢٘ حُزكٜخ كظَّ ػحُؼ٤ِٔش حُظ٢  (overrideْ )ػ٤ِٔش طيٛ  BBش لج٢ حُكف ػ

 خ٣ٝش ُو٤ٔش حُظلش ٔٓ num  ٚظطلًٌُٝي ه٤ٔش   BBٖٓ ٗٔؾ  objاًح ًخٕ حٌُخثٖ  

num  طؼ٤ي حُؼ٤ِٔش  -حُظخرؼش ٌُِخثٖ حُلخ٢ُ true  , ؼ٤يط -هالف ًُي false. 
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 :٤ِٔش ٍث٤ٔ٤شػهطؼش ٖٓ  يأٓخٓؿـ( 
AA a = new AA("excellent"); 
BB b = new BB(); 
a = b; 
if (a.IsLike(b)) System.out.println(a); 

 

  ؟٤ٔش ِزَٗخٓؾ ُٓؼش حطَٛ ه

 -َ لؼّ طُ   isLikeٓخًح ٣ٌٕٞ ٓوَؽ حُوطؼش؟ حًظذ أ٣ش ط٤ـش ُِؼ٤ِٔش  -٤ٔش ِاًح ًخٗض ٓ 

  .BBُـِ أّ حُظ٤ـش حُظخرؼش    AAُـِ حُظ٤ـش حُظخرؼش 

أػ٘خء حُظـ٤ٔغ ٝحُظل٣َٞ ُِـش  ٝٓظ٠ ٤ٓظَٜ:حشَف ٓخ ٛٞ حُوطؤ  -اًح ًخٗض ؿ٤َ ٤ِٓٔش 

 . أػ٘خء حُظشـ٤َ أّ ُشح٥

 

 

 :أٓخٓي هطؼش ٖٓ ػ٤ِٔش ٍث٤ٔ٤ش  (ى 
AA aa = new AA(); 
BB bb = new BB(2 , "excellent"); 
bb = aa; 
if (bb.isLike(aa)) System.out.println(bb); 

 

 

 َٛ هطؼش حُزَٗخٓؾ ٤ِٓٔش؟ 

 - َلؼّ طُ   isLikeش ط٤ـش ُِؼ٤ِٔش ٣ٌٕٞ ٓوَؽ حُوطؼش؟ حًظذ أ٣ّ ٓخًح  -اًح ًخٗض ٤ِٓٔش  

 .   BB ُـِ حُظ٤ـش حُظخرؼش  AAُـِ حُظ٤ـش حُظخرؼش 

 

ُظـ٤ٔغ ٝحُظل٣َٞ ُِـش ٤ظَٜ: أػ٘خء حٓحشَف ٓخ ٛٞ حُوطؤ ٝٓظ٠  -اًح ًخٗض ؿ٤َ ٤ِٓٔش  

 ػ٘خء حُظشـ٤َ . ح٥ُش أّ أ

 

. Object٘خص ٖٓ ٗٔؾ ثِو٠ ٓظلٞكش ٌُخطظ   longStringحًظذ ػ٤ِٔش هخٍؿ٤ش رخْٓ ٛـ(  

  ,  ك٢ حُٔظلٞكش   AAٖٓ ٗٔؾ  ص٘خٌُخث stٖٓ ىٓؾ حُظلش  زخً ًَٓ خً ؼ٤ي حُؼ٤ِٔش ٗظّ طُ 

 ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :  

 

  حُظلش  ثٖاًح ًخٗض ٌُِخst  حُظلش  ك٢، حُ٘ض ح١ٌُ كوؾst  ُٝحكيس.  َٓسيٓؾ ٣ 

  حُظلش  ثٖاًح ًخٗض ٌُِخnum  ًحُظلش  ك٢ح١ٌُ  ،حُ٘ضّ أ٣ؼخst  ُيٓؾ ٣num َٓحص. 

 ٗٔؾ  ثاًح ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُٔظلٞكش أ١ ًخ ٖٓ ٖAA  ُؼخى ٗض كخٍؽ، ٣ . 
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 : 25سؤال حم 
 

 : AA فً الفبة  أ(
public virtual bool IsLike(Object obj  
{  
  return obj is AA ((AA)obj).GetSt().Equals(this.GetSt());  
} 

 

 
 : BB فً الفبة  ب(

@Override public bool IsLike(object obj) 
{ 
 return (obj is BB) && ((BB)obj).GetNum()==this.GetNum(); 
} 

 
عملٌة تحوٌل لألعلى لمتؽٌرات من نوع االبن )االساس( لموّجهات , مقطع البرنامج صحٌح  ج(

من نوع  من نوع االب )مشتقة( . كل موّجه من نوع االساس ٌمكنه ان ٌؤشر الى كابنات
 المشتقة . المخرج ٌكون :

st=excellent   num=1 

 
مؤشر من نوع  (downcastingقطعة البـرنامج خاطبة. ال ٌمكن ان نحّول لألسفل )  د(

أن ٌؤشر على كابن من   BBالمشقة أن ٌكون من نوع األساس . ال ٌمكن لمؤشر من نوع 

 .compiler  المترجم. خطأ AAنوع  
 
 

 هـ(
public static String LongString(Object[] a)  
{  
  String st = "";  
  for (int i = 0; i < st.Length; i++)  
 {  
    if (a[i] is BB)  
    {   
     for (int j = 1; j < ((BB)a[i]).GetNum(); j++)  
     st+=((BB) a[i]).GetSt();   
    }   
   else   

if (a[i] is AA)  st+=((AA)a[i]).GetSt();   
 }  
  return st;  
} 

 
 

 

 

ٌمكن ان نفحص فً البداٌة اذا كان من  حل آخر: 
,  خالؾ ذلك اذا   BB وأٌضاً لٌس من AAنوع 
 . AA كان
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 : 26سؤال 
 . B  َٝD   َٝA   َٝOopTestجخص لأٓخٓي ٓشَٝع ك٤ٚ حُ

class B 

{ 

    private static int numB = 0; 

    private int m1; 

    private int m2; 

    public B(int m1, int m2) 

    { 

        this.m1 = m1; 

        this.m2 = m2; 

        numB++; 

        System.out.println("B(" +m1+ "," +m2+ "), #" + numB); 

    } 

}  

 

class D extends B 

{ 

    private static int numD = 0; 

    private double d; 

    public D(double d, int x) 

    { 

  super(x , x); 

        this.d = d; 

        numD++; 

        System.out.println("D(" + d + "," + x + "),#" + numD); 

    } 

    public D(double d, int x, int y) 

    { 

  super(x , x); 

        this.d = d; 

        numD++; 

        System.out.println("D("+d+","+x+", "+y+"),#" + numD); 

    } 

} 
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class A 

{ 

    private static int numA = 0; 

    private A a; 

    private B b; 

    public A(A a, B b) 

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

        numA++; 

        System.out.println("A Constructor, #" + numA); 

    } 

} 

 
  

class OopTest 

{ 

    static void main(String[] args) 

    { 

        B w1 = new B(2, 3); 

        B w2 = new D(15, 6); 

        B w3 = new D(2.3, 8, 9); 

        A w4 = new A(null, w1); 

        A w5 = new A(w4, w3); 

    } 

} 

 

 

ُٔوَؽ . OopTestك٢ حُلجش    mainحًظذ ٓظخرؼش ُِؼ٤ِٔش    , ٝحًظذ حُ

َّ ًخثٖ   ه٤ْ طلخطٚ . –٣ـذ إٔ طٌظذ ك٢ حُٔظخرؼش ه٤ْ حُٔظـ٤َّحص, ٝرخُ٘ٔزش ٌُ
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 : 26سؤال حم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  المخرج
  B(2 , 3) , #1 
  B(6 , 6) , #2 
  D(1 , 5, 6) , #1 
  B( 8, 9) , # 3 
  D(2.3 , 8 , 9) , #2 
  A Constructor , #1 
  A Constructor , #2 

 

 

 

 

W1 : B 

B 
m1=2  m2=3  

W2 : B 

D 
m1=6 m2=3 d=1.5  

W3 : B 

D 
m1=8  m2=9 d=2.3  

W4 : A 

A 
a=null             b=  

W5 : A 

A 
     a=              b=  
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 : 27سؤال 
 

ػيحى رَٗخٓؾ كخٓٞد ٣ظ٘خٍٝ ٓظٞح٤ُخص حألٍص شًَش ُظ٣ُٞغ رَحٓؾ حُلخٓٞد ّٞ ؽ

 طط٣َٞ حُٔ٘ظٞٓش ػ٠ِ َٓحكَ.  طْحُظل٤لش . 

 

  َّ  هٕٞ ا٠ُ : رخُ٘ٔزش ٌَُ ٓظٞح٤ُش أػيحى، ٣ظط

 . 1حُظ٢ِِٔٔ ٛٞ  ٚحُٔظٞح٤ُش ح١ٌُ ٍهٍٔٝ ك٢ حأل ( حُليّ 1) 

 .  nح١ٌُ ٍهٔٚ حُظ٢ِِٔٔ ك٢ حُٔظٞح٤ُش ٛٞ  ( حُليّ 2)

 ٠ُٝ ك٢ حُٔظٞح٤ُش . حُليٝى حأل n( ؽزخػش  3)

 

 ظخٕ: جكِش حأل٠ُٝ كٍَص ك٢ حُّٔٞ ؽُ  

 ح١ٌُ هزِٚ ٛٞ ه٤ٔش ػخرظش.  ٝحُليّ  ك٤ٜخ ر٤ٖ ًَ كيّ  مٓظٞح٤ُش حُلَ -( ASeqٓظٞح٤ُش كٔخر٤ش )

َّ ٓخّحألَ حُؤٔش )طٓظٞح٤ُش كخ -(٤GSeqش ٛ٘ي٤ٓش )ٓظٞحُ ح١ٌُ  كي ٝحُليّ  ( ك٤ٜخ ر٤ٖ ً

 . ٛٞ ه٤ٔش ػخرظش هزِٚ

 

 :ٍطخ ك٢ حَُٔكِش حال٠ُِّٝٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ًٞى حُلجظ٤ٖ حُِظ٤ٖ ؽُ 
 
public class ASeq 
{ 
    private int first; 
    private int difference; 
 
    public ASeq(int first, int diff) 
    { 
        this.first = first; 
        this.difference = diff; 
    } 
 
    public int TheNElement(int n) 
    { 
        return this.first + (n - 1) + this.difference; 
    } 
 
    public void DisplyNElements(int n) 
    { 
        System.out.println("The Sequence elements:"); 
 
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) 
            System.out.println(this.theNElement(i + 1) + ","); 
 
        System.out.println(this.theNElement(n)); 
    } 
}  
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public class GSeq 
{ 
    private int first; 
    private int product; 
 
    public GSeq(int first, int product) 
    { 
        this.first = first; 
        this.product = product; 
    }  
 
    public int TheNElement(int n) 
    { 
      return this.first * (int)Math.Pow(this.product, n - 1); 
    } 
 
    public void DisplyNElements(int n) 
    { 
        System.out.println("The Sequence elements:"); 
 
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) 
            System.out.println(this.TheNElement(i + 1) + ","); 
 
        System.out.println(this.TheNElement(n)); 
    } 
} 

 

خطٚ طلز٠٘ ٝخرؼش حٌُخثٖ ح١ٌُ ٣ُ ظ٢ حُٔك َعٗخٓؾ حُظ٢ أٓخٓي. حػُزَؼش حهطزغ ظط ( أ

ُٔوَٝح  . ؽُ

 
ASeq aSeq = new ASeq(2, 3); 
System.out.println(aSeq.TheNElement(4)); 
aSeq.displyNElements(5); 

 

 
 

  َ ش ؿي٣يس طظق ٓظٞح٤ُش جك ٖٓ حُٔ٘خٓذ طط٣َٞ ٖٚٓ حُظط٣َٞ أّٗ خ٤ٗش ؼُح شكَِك٢ حُٔ ٍَ طو

َِ  Sequenceػخرظش ) ٖٓ حُلجش حُـي٣يس . ك٢   ASeq   َٝ  GSeq ظخٕ لجع حُ( رل٤غ ط

 َّ  . حألٍٝ يّ ٝى ٓٔخ٣ٝش ُِليُلح َثحألٍٝ، ٝؿ٤ٔغ ٓخ كش ه٤ٔش حُليّ حُٔظٞح٤ُش حُؼخرظش ٓؼ
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ٜش ش ٓٞؿّ ـٓالءٓش ُٔزخىة حُزَٓ  ًؼَأًَٔ طط٣َٞ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش رخُط٣َوش حأل ( د 

 ( : i-iiٝكٔذ حُظؼ٤ِٔظ٤ٖ ) ,حٌُخث٘خص 

 

(i)ُش حُؼ٤ِخ لجؽزن رشٌَ ًخَٓ حSequence م. ٣ـذ إٔ طظط  حُلجش ا٠ُ :  َّ

 .  1ٔظٞح٤ُش ح١ٌُ ٍهٔٚ حُظ٢ِِٔٔ ٛٞ حألٍٝ ك٢ حُ يّ ( حُل1)

 .  nٚ حُظ٢ِِٔٔ ك٢ حُٔظٞح٤ُش ٛٞ ح١ٌُ ٍهٔ ( حُليّ  2) 

 ٠ُٝ ك٢ حُٔظٞح٤ُش. حُليٝى حأل  nؽزخػش  (3) 

  

(ii ؽزن حُلجش )ASeq  ش لجع ٖٓ حَُِ رل٤غ طَ  ي٣يٖٓ ؿSequence. 

 

 

ّْ لج٤ٓٞغ حُٔشَٝع ح١ٌُ ٣شَٔ ػالع حُحُظط٣َٞ طٖٓ  حَُٔكِش حُؼخُؼش٢ كطوٍَ   خص حُظ٢ ط

رل٤غ ٣ٌٕٞ رخإلٌٓخٕ  , (Sequence, ASeq, GSeqطط٣َٞٛخ ك٢ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش )

 َّ  ٠ُٝ ك٢ حُٔظٞح٤ُش. ُليٝى حألح n ٓـٔٞع  يؼ٤طلؼ٤َ ػ٤ِٔش طلٔذ ٝطُ ,  ٓظٞح٤ُش رخُ٘ٔزش ٌُ

 

ّٕ حكظَع   ّْ   GSeq ش لجحُ أ  . Sequenceش لجع ٖٓ حَُِ رل٤غ طَ  ي٣يططز٤وٜخ ٖٓ ؿ هي ط

  

َّ  ؿـ( َحء حًظذ َٛ ٣ـذ اؿ,  Sequence, ASeq, GSeqٖٓ حُلجخص  يسٝحك رخُ٘ٔزش ٌُ

 رخُط٣َوش حألًؼَ ُؼشزخص حُظط٣َٞ ك٢ حَُٔكِش حُؼخٔظطِّ رطـ٤٤َحص ك٤ٜخ رل٤غ ٣ل٢ حُٔشَٝع 

ّٞ ءٓالءٓش ُٔزخ  . ٘خصثؿٜش ًخة حُزَٓـش حُٔ

 . وٜخـِٜخ ٝؽزّ كظّ  -اًح ًخٕ ٣ـذ اؿَحء طـ٤٤َحص  
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 : 27سؤال حم 
  ( أ

 
 
 
 

   المخرج:
11  
The sequence elements    2 , 5, 8, 11 ,14 
 
 

   ( ب
public class Sequence  
{  
 protected int first;  
  
 public Sequence(int first) {    this.first = first;  }  
 public virtual int TheNElement(int n)  

    {    return this.first;  }  
 public virtual void DisplayNElement(int n)  
 {  
  System.out.print("The  sequence  elements");  
   for (int i = 0; i < n; i++)  
   System.out.print(this.first + ",");  
 }  
} 

 
 
(2) 

public class ASeq extends Sequence  
{  
 private int difference;  
 
 public ASeq(int first, int difference) 
 {  
   super(first); 
   this.difference = difference;  
 }  
 @Override public int TheNElement(int n)  
 {    return this.first + (n - 1) * this.difference;  }  
 
@Override public void DisplayNElement(int n)  
 {  
  Console.Write("The  sequence  elements");  
   for (int i = 0; i < n - 1; i++)  
   System.out.print(this.TheNElement(i + 1) + ",");  
  System.out.println(this.TheNElement(n));  
 }  
} 
 

aSeq: ASeq 

Aseq 
first=2  difference=3  



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 276 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 

 

 بالصورة :  Sequence ال حاجة ألي تؽٌٌر , العملٌة تكتب داخل )ج(  
 

public int SumSeq(int n)  
{  
  int sum = 0;  
  for (int i = 1; i <= n; i++) 
  sum  +=  TheNElement(i);  
  return sum;  
} 

 

بالفبتٌن الوارثتٌن ال حاجة بكتابة مرة اخرى , كل واحدة تحسب القٌمة العددٌة للحد حسب العملٌة 
 ( ٌفّعل .overridingالمكتوبه بها , الن هنا مبدأ الدهس )

 

  

  )د(
public static char Bigger(int n, ASeq a, Gseq g)  
{  
  int s1 = a.SumSeq(n);  
  int s2 = g.SumSeq(n);  
  if (s1 > s2)    return 'A';  
  if (s2 > s1)    return 'G';  
  return 'E';  
} 
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 : 28سؤال 
 

 ًّ ، حُز٤ط٤٣َٖ ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ ء ن رخالؽزخُِل٤ٞحٗخص حُز٤ظ٤ش ٓؼِٞٓخص طظؼِّ ِ ػ٤خىس ر٤ط٣َش طَ

حُز٤ط٤٣َٖ ح٣ٌُٖ  ءؽزخُظ٢ طظِو٠ حُؼالؽ ك٤ٜخ . ػيى حألك٢ حُؼ٤خىس ٝرخُل٤ٞحٗخص حُز٤ظ٤ش ح

ٝػيى حُل٤ٞحٗخص حُز٤ظ٤ش حُظ٢ طؼخُؾ ك٢ حُؼ٤خىس ٛٞ  ,)ػ٠ِ حألًؼَ  ٣10ؼِٕٔٞ ك٢ حُؼ٤خىس ٛٞ 

 ًؼَ. الػ٠ِ ح  500

 

 ٜش ك٢ ٓؼخُـش حُٔؼِٞٓخص ٢ٛ : حُ٘وخؽ حُٔٞؿّ  

  ُ٣ َّ  هي٤ٓش ك٢ حُؼَٔ رخُٔ٘ٞحص .ؽز٤ذ ر٤ط١َ : ٍهْ ح٣ُٜٞش ٝحالْٓ ٝحأل للع ٌُ

  ُهطش أٝ  : ًِذ أٝللع ٌَُ ك٤ٞحٕ ر٤ظ٢ : ٍهْ حَُهظش ٝحالْٓ ٝحُ٘ٞع )ٓؼالً ٣

ٍحص ى ح٣ُِخي٢ حُؼ٤خىس ٝػكه٤َس الح٣ُِخٍحص ح  ٠50 ٝطلظ٤َ كظّ ,  ٝحُؼَٔ , أٍٗذ(

 حُٔللٞظش.

  ُلل٣ َّ ٣ُخٍس ا٠ُ حُؼ٤خىس: ٍهْ ٣ٞٛش حُطز٤ذ حُز٤ط١َ ح١ٌُ ػخُؾ حُل٤ٞحٕ  ع ٌُ

١ أًٞحى حُؼالؿخص حُظ٢ كظَ ٖٞٓ ٍُٓٞ ٣ل ٝٗضّ  ,حُز٤ظ٢ ك٢ ٌٛٙ ح٣ُِخٍس 

ٖ ر٤ٖ ؿ٤ٔغ ٓػ٤ِٜخ حُل٤ٞحٕ حُز٤ظ٢ ك٢ طِي ح٣ُِخٍس . ًٞى حُؼالؽ ٛٞ كَف ًز٤َ

 .  ABCأكَف حألرـي٣ش 

 

 ؼ٤ِٔخص حُظ٢ طٔظط٤غ حُٔ٘ظٞٓش ط٘ل٤ٌٛخ ٢ٛ: ؿِء ٖٓ حُ 

  ًحٗذ( . ٍؿ٤ٔغ حأل اػيحى طو٣ََ ػٖ ؿ٤ٔغ حُل٤ٞحٗخص حُز٤ظ٤ش ٖٓ ٗٞع ٓؼ٤ٖ )ٓؼال

 ٣شَٔ حُظو٣ََ رخُ٘ٔزش ٌَُ ك٤ٞحٕ ٍهْ ٍهظظٚ ٝحٓٔٚ ٝػَٔٙ . 

  َّ َّ  ٣َ ػَٔيٓ٘ش : طؼ ك٢ ريح٣ش ً ٝطؼي٣َ ,  1 رـِ ز٤َحُؼَٔطٌأ١ , ك٤ٞحٕ ر٤ظ٢  ً

 َّ  .   1 رـِ ألهي٤ٓش حؽز٤ذ ر٤ط١َ، أ١ طٌز٤َ  أهي٤ٓش ً

  . ٚاػخىس حْٓ حُطز٤ذ حُز٤ط١َ كٔذ ٍهْ ٣ٞٛظ 
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  :خص حُالُٓش ُٔؼخُـش حُٔؼِٞٓخص ك٢ حُؼ٤خىسلجأٓخٓي ٓوطؾ ٤َُٜٓش حُ 

 

 
 

 

 

 أ( 

 َّ َّ  ؾش ك٢ حُٔوطّ جك رخُ٘ٔزش ٌُ  ف طلخطٜخ ٝػ٤ِٔخطٜخ . ، ػ

لض ك٢ ٓويٓش حُٔئحٍ طزخص حُظ٢ ٝرخُٔظطِّ ػ٤ِي كوؾ طؼ٣َق حُؼ٤ِٔخص حُالُٓش ُإل٣لخء  

 .ؾ ( ٝك٢ حُٔوطّ  44)حُظ٢ ك٢ طللش 

 

ُٓ  ,لش طٌَُ  خس ػ٤ِٔخص ر٘خث٤ش طظِو٠ رخٍحٓظَحً طٚ ٓؼحكظَع أّٗ   ؼ٤يس ٝػ٤ِٔخص 

 ( ؿ٤َٓؼطخس . setىس )ػ٤ِٔخص ٤ِٔخص ٓليّ ػٝال كخؿش ٌُظخرظٜخ . , (get)ػ٤ِٔخص  

  َّ  ٝحًظذ طٞػ٤وٜخ.  Javaحًظذ طؼ٣َلٜخ رِـش  -طلش  رخُ٘ٔزش ٌُ

٣شَٔ ٓخًح طظِو٠ ٝٓخًح طؼ٤ي.  ٝحًظذ طٞػ٤وخً , Java حًظذ ػ٘ٞحٜٗخ رِـش -رخُ٘ٔزش ٌَُ ػ٤ِٔش  

 .ال كخؿش ُظطز٤ن حُؼ٤ِٔش 
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 د(

ٝإٔ ؿ٤ٔغ  ,ٍص كٔذ حُظوط٤ؾ ح١ٌُ ػَػظٚ ك٢ حُز٘ي أ ّٞ حكظَع إٔ حُٔ٘ظٞٓش ؽُ 

  .٢ ػَكظٜخ هي طْ ططز٤وٜخحُؼ٤ِٔخص حُٔؼطخس ٝطِي حُظ

 

 : حُؼ٤ِٔش ؼ٤قٗ clinicش ج٢ حُلك

Public void addAppointment(Animal p, String t, Vet v) 

  

٢ كز٤ظ٢ ُح َٕ ػ٤ِٜخ حُل٤ٞحظًٞحى حُؼالؿخص حُظ٢ كأل t خً ظٗ, pٝ ِو٠ ك٤ٞحٗخ ر٤ظ٤خ ظحُظ٢ ط 

  ٕحُؼ٤ِٔش ح٣ُِخٍس ا٠ٗ حُل٤ٞح طؼ٤قح١ٌُ ػخُـٚ .  ١َv ططز٤ذ حُز٤ُح٣ُِخٍس حُلخ٤ُش، ٝح

 حُز٤ظ٢ .  

 ًخَٓ .شٌَ رن حُؼ٤ِٔش ـؽزّ  

 

 

 .   50ـَ ٖٓ طحُٔخروش ُِل٤ٞحٕ ك٢ حُؼ٤خىس ٛٞ أحكظَع إٔ ػيى ح٣ُِخٍحص 

اًح حٓظؼِٔض ػ٤ِٔخص أهَٟ رخإلػخكش ا٠ُ حُؼ٤ِٔخص حُٔؼطخس ٝحُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ػَكظٜخ ك٢  

ش ٣ـذ جش كطًٌَ رخُ٘ٔزش ٌَُ ػ٤ِٔش ك٢ أ٣ّ ػ٤ِي إٔ ططزوٜخ رشٌَ ًخَٓ ٝإٔ  ,حُز٘ي أ 

 . ططز٤وٜخ
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 : 28سؤال حم 

 
 
public class Vet  
{  
  private int id;  
  private string name;  
  private int vetek;  
 
  public void SetVetek() // ٌ1ة  رعدَم سىىاد انعمم نهطجُت انجُطز  

  {  
   this.vetek++;  
  }  
}  
 
 
public class Animal  
{  
  private int numR;  
  private String name;  
  private String sug;  
  private int age;  
  private int numVet;  
  private Appointement[] lastVisits;  
 
  public void SetAge()     //   عمز انحُىان ثىاحدرعدَم  
  {  
   this.age++;  
  }  
 

  public Appointment[] GetLastVisits()  
  {  
   return this.lastVisits;  
  }  
} 
 
 
public class Appointement  
{   
  private String kodes;  
  private int idVet;  
} 
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public class Clinic  
{  
  private Vet [] veterinarians;  
  private Animal [] animals;  
 
 اندانخ رزهقً وىع حُىان ورطجع رقزَز كم انحُىاوبد مه هذا انىىع    //     

  public void AllAnimalsSameKind(string kind)  
  {  
   int i = 0;  
   while (i < 500 && animals[i] != null)  
   {  
     if (animals[i].GetType().Equals(kind))  
      System.out.print(animals[i].GetName() + "," +   
       animals[i].GetNumR() + "," + animals[i].GetAge());  
     i++;  
   }  
  } 

 
 
      انعمهُخ رعّدل ثسىخ سىىاد انعمم نكم طجُت  //    

public void UpdateVetek()  
 {   
   int i = 0;    
   while (i < 10 && veterinarians[i] != null)  
   {  
     this.veterinarians[i].SetVetek();  
     i++;  
   }  
 } 
 

          انعمهُخ رعّدل عمز انحُىان ثسىخ     //     

  public void UpdateAgeAnimals()  
  {  
   int i = 0;  
   while (i < 50 && animals[i] != null)  
   {  
     this.animals[i].SetAge();  
     i++;  
   }  
  } 
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 انعمهُخ رزهقً رقم هىَخ انجُطزٌ ورعُد اسمه  // 

public String GetVet(int id)  
 {  
   int i = 0;  
   while (i < 10 && veterinarians[i] != null)  
   {  
     if (veterinarians[i].GetId() == id)  
       return veterinarians[i].GetName();  
     i++;  
   }  
   return null;  
 } 

 
 انعمهُخ رزهقً حُىان وثُطزٌ معبنح ورقم انعالج ورضُف سَبرح //

 مدمع انشَبراد نهذا انحُىان //

public void AddAppointment(Animal p, string t, Vet v)  
 {  
   int i=0;  
   while (i < 50 && !animals[i].Equals(p))  
   i++ ;   
   Appointment[] a = animals[i].GetLastVisits();    
   i = 0 ;   
   while (a[i] != null)  
   i++;   
  a[i] = new Appointment(v, t);  
 }  
} 
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 : 29سؤال 
 

 ٓؼط٠: 
public class A 
{ 
  private int myVal; 
  public A (int val)  {myVal = val;} 
  public int f ()     {return 1;}  
} 
public class B extends A 
{ 
  private double x; 
  public boolean validCode() { return x > 8.0; } 
} 

 

 أ(

َّ . كيّ  i-iv أٓخٓي أٍرؼش أهٞحٍ   , ل٤قطأّ ؿ٤َ ل٤لخً طٝحكي ٜٓ٘خ اًح ًخٕ  ى رخُ٘ٔزش ٌُ

 َ طلي٣يى . ـٝػِّ 

 .  Bٖٓ حُلجش    validCode ع حُؼ٤ِٔش َطَ    Aحُلجش  

 .  Aع ؿ٤ٔغ طلخص ٝؿ٤ٔغ ػ٤ِٔخص حُلجش َطَ   Bحُلجش 

 .   Aلخص حُلجش طا٠ُ ٚ ٓزخشَس ٣ًٌٜٔ٘خ حُظٞؿّ   Bُلجش ح

 .  Bُِلجش  xٚ ا٠ُ حُظلش ٣ٌٜٔ٘خ حُظٞؿّ    Aحُلجش 

 

) رٌٜح  كو٤و٤خً  ٝػيىحً  ل٤لخً ط ٠ ًزخٍحٓظَ ػيىحً ػ٤ِٔش ر٘خث٤ش طظِوّ  Bن ك٢ حُلجش . ؽزّ (د 

 ٌُُي .  ٝطزظية حُظلخص ٝكوخً  , حُظَط٤ذ(

 

 :أٓخٓي طؼ٣َلخٕ ٖٓ حُزَٗخٓؾ حَُث٢ٔ٤ ؿـ(.  

A code = new B(127 , 1.4); 

A num = new A(613); 
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َّ ٔرخُ٘  أّ ؿ٤َِٓ٤ْ .  ى اًح ًخً ٤ِٓٔخً حُظ٢ أٓخٓي، كيّ  i-ivٝحَٓ ٝحكي ٖٓ حأل زش ٌُ

 .طـ٤ٔغ ؤـ٤َ أّ هطشط ؤحُوطؤ هط َٕ طلي٣يى، ٝحًظذ اًح ًخـّ ، ػِاًح ُْ ٣ٌٖ ٤ِٓٔخً  

i. boolean myBool = code.validCode(); 

ii. boolean myBool = num.validCode(); 

iii. boolean myBool = (B) code.validCode(); 

iv. boolean myBool = (B) num.validCode(); 

 

 

 ى(

َّ  ,ػ٘خء حُظشـ٤َ أ ,٣َٗي إٔ ٗؼَف  ٓ ًْ ّْ ح١ٌُ   Aٖ ٖٓ حُ٘ٞع ثٖٓ ًخ f  طشـ٤َ حُؼ٤ِٔش س ط

 ْ٤ُB,  َّ  .  Bٖ ٖٓ حُ٘ٞع ثطْ طشـ٤ِٜخ ٖٓ ًخ سًْٝ ٓ

ٝحَٓ حُالُٓش حُالُّ أٝ حألأػق حألَٓ  -لظٍٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓش اًح ًخٕ ٣ٌٖٔ حُ 

 /ا٤ُٜخ حألَٓ ضَ لخص حُظ٢ أػلجُِلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓش . حٗٔن ا٠ُ ىكظَى حُلجش أٝ حُ

 حألٝحَٓ. 

ّٔ  -اًح ًخٕ ال ٣ٌٖٔ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓش    !!َ ُٔخًح ك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 285 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

 : 29سؤال حم 
    ( أ

i.  ,ؿ٤َ طل٤قA  ٢ٛ كجش حٓخ٤ٓش. حُؼ٤ِٔش validCode َكش ىحه َّ  .Bٓؼ

ii.  ,طل٤قB  طَعA. ٢ٛ طَع ح٣ؼخً ًَ ح٤ُِٔحص ًَٝ حُؼ٤ِٔخص. 

iii.  ,ؿ٤َ طل٤قmyVal  َكش ىحه َّ  . ٤ُٝprotectedٔض  ٢ٛprivate  Aحُٔؼ

iv.  ,ؿ٤َ طل٤قA  ال طؼَف ٤ِٓحص , ٌُُي ال ٣ٌٖٔ حٕ طظطَم ح٤ُْٜ )كظ٠ ُٞ ًخٗض

 (.privateح٤ُِٔحص هخطش 

 

  ( د
public B (int val, double x)  
 {  
   super(val);  
   this.x = x;  
 } 

 ؽ( 

i. ( هطؤ ٓظلقdebugger , )code  ًخثٖ ٖٓ ٗٞع ٞٛB  رؼي حُؼ٤ِٔش طلٍٞ ح٠ُ

 ؿ٤َ طل٤ق . B.ٌُُي ٓ٘آىحس ػ٠ِ ىحُش ىحهَ  Aحالػ٠ِ ٖٓ ٗٞع 

ii. ( هطؤ ٓظلقdebugger , )num  ًخثٖ ٖٓ ٗٞع ٞٛA  ٌُُيvalidCode 

 ؿ٤َ طل٤ق . ٤ُBٔض طظزغ ٌُٜٙ حُلجش .ٌُُي ٓ٘آىحس ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ىحهَ 

iii. ( هطؤ ٓظلقdebugger طل٣َٞ ُ٘ٞع , )B   .٣ليع ػ٠ِ ٗظ٤ـش حُؼ٤ِٔش 

(, ال ٣ٌٖٔ طل٣َٞ ه٤ٔش ٓ٘طو٤ش ح٠ُ ٓظـ٤َ iحُؼ٤ِٔش طئى١ ح٠ُ هطؤ طظل٤ق )هْٔ 

 ٓ٘طو٣.٢ـذ حٕ طٌٕٞ رخُظٍٞس :

iv. boolean myBool = ((B)code).validCode()       

v. ( هطؤ ٓظلقdebugger , )num  ٤ُْ ٖٓ ٗٞعA  ٌُُي ال ٣ٌٖٔ حٕ ٗلُٞٚ ح٠ُ

B: ٣ـذ حٕ طٌٕٞ رخُظٍٞس. 

vi. boolean myBool = ((B) num).validCode()       

 

 ى(

 Aرخُلجش   f  طـ٤٤َ حُؼ٤ِٔش mainحُٔوطغ ىحهَ 
A[] arr = new A[5];  
arr[0] = new A (1);  
arr[1] = new B (2, 2.2);  
arr[2] = new B (3, 3.3);  
arr[3] = new A(4);  
arr[4] = new B (5, 5.5);  
int countA = 0, countB = 0;  
for (int i=0 ; i<arr.length ; i++)  
{  
  if (arr[i].f() == 1) countB++;  
  else   countA ++;  
} 

public int f()  
{  
  if (this instanceof  B) 
   return 1;  
  return 0;  
} 

 



 ٜشرَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ   Java Language -ُـش حُـخكـخ 

 - 286 -  ٗلق -حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٕٞ 
 

   : 30سؤال 

 . A   َٝB    َٝRunخصج٤ٚ حُلكشَٝع ٓأٓخٓي 
public class A 

{ 

  private int n; 

  private char ch; 

 

  public A()          {  n = 2;  ch = 'G  ';  } 

  public A(int n)     {  this.n = n;  ch = 'M';  } 

  public A(int n , char ch)  {  this.n = n;  this.ch = ch;  } 

  public A(A other)      {  n = other.n;  ch = other.ch;  } 

  public int getN()      {  return n;    } 

  public char getCh()     {  return ch;    } 

  public void inc()      {  n++;  ch++;  } 

  public String toString() 

{ 

   String s = ""; 

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

     s = s + ch; 

   return s; 

} 

} 

//---------------------------------------------------------------------------- 
public class B extends A 

{ 

  private A a; 
  

  public B()          {  super();  a = new A();   } 

  public B(int n)        {  super(n);  a = new A();   } 

  public B(A other)      {  super();  a = new A(other);  } 

  public B(A other , int n)   {  super(other);  a = new A(n); } 

  public void inc()      {  a.inc();  } 

 

  public A makeA()  

  { 

    return new A(one(this.a.getN(), this.getN()), one(this.a.getCh(),  

this.getCh())); 

  } 
 

  private int one(int n, int m) 

  {  

    if(n > m) return n; 

    return m; 

  } 
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  private char one(char ch1, char ch2) 
  { 
    if (ch1 < ch2)   return ch1; 
    return ch2; 
  } 
 

  public String toString()   
  {   

return a.toString();   
  } 
} 
 
//------------------------------------------------------------------ 
public class Run 

{ 

  public static void main() 

  {  

     A a1 = new A(4 , 'E'); 

     A a2 = new A(3); 

     B b1 = new B(a1); 

    a1.inc(); 

    System.out.println(a1); 

    System.out.println(a2); 

    System.out.println(b1); 

     B b2 = new B(b1, 1); 

    System.out.println(b2); 

     A a3 = b2.makeA(); 

    System.out.println(a3); 

  } 

} 

 

 ، ٝحًظذ حُٔوَؽ .   Runش  جك٢ حُل  main حًظذ ٓظخرؼش ُِؼ٤ِٔش 

  . خطٚطله٤ْ  -ٖ ثزش ٌَُ ًخَٔحص، ٝرخُْ٘ حُٔظـ٤ّ ٤َ طٌظذ ك٢ حُٔظخرؼش ه ٣ٕـذ أ 
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 : 30سؤال حم 
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   : 31سؤال 

 ّٓ  .  كظَحػ٤خً ا ش ٓٞهؼخً طٔظِي ٌٓظزش ػخ
 

 :   ىّ أٗٞحع ٓٞح  ٣3ٞؿي ك٢ حُٔٞهغ 

 : ًظذ  َّ  ٤ٖ رٚ. طٞٔحُ ى ػيق، س )حٌُظخد(، حُؼ٘ٞحٕ، حْٓ حُٔئُّ ىحُٔخ  ىَٔ ًٞشًظخد ٣ ً

 :ًظذ طؼ٤ٔ٤ِش  َّ س )حٌُظخد حُظؼ٢ٔ٤ِ(، حُؼ٘ٞحٕ، حْٓ  ىّ حُٔخ  ىَٔ ًٞشًظخد طؼ٢ٔ٤ِ ٣ ً

 ٤ٖ رٚ. طٞٔحُ ى ػي٤ِٚ ٖٓ ُٝحٍس حُٔؼخٍف،ػ م ىَ حُٔئُق،َٛ حٌُظخد حُظؼ٢ٔ٤ِ ٓظخ

 س )رَٗخٓؾ  ىّ حُٔخ  ىًَ رَٗخٓؾ كخٓٞد طؼ٢ٔ٤ِ ٣شَٔ ًٞ حٓؾ كخٓٞد طؼ٤ٔ٤ِش :َر

حُظؼ٢ٔ٤ِ  رَٗخٓؾ حُلخٓٞدَٛ حُٔٞػٞع ,  حُؼ٘ٞحٕ، حْٓحُلخٓٞد حُظؼ٢ٔ٤ِ( , 

 . ٤ٖ رٚطٞٔحُ ى ػي٤ِٚ ٖٓ هزَ ُٝحٍس حُٔؼخٍف، ػم  ىَ ٓظخ

 

 حُؼ٘ٞحٕ ٛٞ حْٓ حٌُظخد . ظؼ٤ٔ٤ِشحٌُظذ ٝحُ ٌظذك٢ حُ

 , حُؼ٘ٞحٕ ٛٞ حْٓ حُزَٗخٓؾ .ظؼ٤ٔ٤ِش حُلخٓٞد حُحٓؾ َرك٢ 

 

 .ٖ ؽ٣َن حإلٗظَٗضػهٍٞ ا٠ُ ٓٞهغ حٌُٔظزش ي٣ٔظط٤غ حُٔشظًَٕٞ حُ

 ٣ٌٖٔ ك٢ حُٔٞهغ ط٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص حُظخ٤ُش: 

 ُيى ػحُظ٢ ُٜخ  حُٔٞحىّ  ىؼ٤ي ٓظلٞكش ألًٞح٣ُ  -ٞط٤ٖ ٔحُزلغ كٔذ ٓليى ح

 ٞط٤ٖ حُٔطِٞد . ٔحُ

 . هَحءس ًظخد 

 . طلؼ٤َ رَٗخٓؾ كخٓٞد طؼ٢ٔ٤ِ 

 . ٕطٞط٤ش رؼ٘ٞح 
  

 أٓخٓي طوط٤ؾ ٤َُٜٓش حُٔـؼخص رخُ٘ٔزش ُِٔٞهغ حالكظَحػ٢ حُظخرغ ٌُِٔظزش حُؼخٓش 
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 ز٤ن : ططٝحؿٜخص   3 طخٙٓؼ  , ؾ٤طحُظو٢ كش كٞطخص حُٔٞجش ا٠ُ حُلكخػرخإل
 

interface IReadable {void  read(); }      //لراءح        

interface IRankable {void rank(); }  //ٌرىصيخ ثعُىا 

interface IApprovable {boolean isApproved ();}  //يصبدق او ال 

 

 

   

٢ حألٓخًٖ ك٤ن زطظا٤ُٚ ٝحؿٜخص حُِػق ٝأ  ,  خصلج٤َٓٛش حُ ىكظَى طوط٤ؾن ا٠ُ ٔحٗ

 .  صخثٜ٘ش ًخذ ٓزخىة حُزَٓـش حُٔٞؿّ ٔٓش كءَ ٓالؼحألً

 خٍس ا٠ُ ططز٤ن ٝحؿٜش ططز٤ن . شُإل                  ؼَٔ ٌٛٙ حإلشخٍس ٓظح 

 

َّ ٔرخُ٘  (د   ذ: ظًأ , ش كج زش ٌُ

 لخطٜخ ٝػ٤ِٔخطٜخ . طٝ  Java حٜٗخ رِـش ٘ٞػ  

 ٝطٞػ٤وٜخ .   , Javaذ طؼ٣َلٜخ رِـش ظحً  ,لش طزش ٌَُ ٔرخُ٘ 

 ذ : ظزش ٌَُ ػ٤ِٔش حًٔرخُ٘

 . ط٤زن حُؼ٤ِٔشظؼ٤ي .ال كخؿش ٠ُ ٝٓخًح طُ ِوّ ظَٔ ٓخًح طش٣ ٝطٞػ٤وخً  Javaحٜٗخ رِـش ٘ٞػ  

ُٓ setىس )ػ٤ِٔخص ٤ش ٝػ٤ِٔخص ٓليّ ثخ٘خرش ػ٤ِٔخص رظال كخؿش ٌُ  ؼ٤يس ( ٝػ٤ِٔخص 

 ( .get)ػ٤ِٔخص  
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 : 31سؤال حم 

 
 

 أ(
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 : 32سؤال 
 ,ْ ػ٠ِ حُوشذ ٍٓ , ٣ؼَػٕٞ ك٢ ًَِٓ ُِلٕ٘ٞ ػالػش أٗٞحع ٍٝشخص : ٍٝشش هَُحص

ُوخءحص   ٣ٞ٘10ش ٍٝٝشخص طشَٔ ٓـَٟ ك٢ حًَُِٔ ٍٝشخص ْ ػ٠ِ حُؤخٕ . طُ ٍٓ

 َّ  س ٝحكيس . ٍٝٝشخص ُٔ

َّ طُ   ّٝ  ـَٟ حٍُٞشخص ك٢ حُظزخف ٝك٢ حُٔٔخء . ٌُ حًَُِٔ  ىٗٞع ٍٝشش ٓؼَ ٓوظِق . ٣ِ

 حُالُٓش ٌَُ ٍٝشش ريٕٝ حُلخؿش ُيكغ ٓزِؾ اػخك٢ .  حُٔٞحىّ 

 حٍُٞشخص ٓليٝىس ُؼيى أهظ٠ ٖٓ حُٔشظ٤ًَٖ .  

ـّ    ش ٝحكيس . شَ ألًؼَ ٖٓ ٍٝـ٣ٔظط٤غ حُٔشظَى إٔ ٣ٔ

حْٓ  ,ٌَُ ٍٝشش حُظلخط٤َ حُظخ٤ُش : ًٞى حٍُٞشش  للع ك٢ ٓ٘ظٞٓش اىحٍس حٍُٞشخص طُ  

ش شس حٍُٞٓيّ  ,ٍْٓ ػ٠ِ حُؤخٕ(  ,ٍْٓ ػ٠ِ حُوشذ  ,ٗٞع حٍُٞشش )هَُحص  ,حٍُٞشش 

ٓؼَ  ,ك٢ حُٔٔخء(  ,ش )ك٢ حُظزخف شَُٔس ٝحكيس( ء ٓٞػي حٍُٞ ,ُوخءحص  10, )٣ٞ٘ٓش 

 َِ  هخثٔش حُٔشظ٤ًَٖ ك٢ حٍُٞشش.  ,حُؼيى حألهظ٠ ُِٔشظ٤ًَٖ  ,ى حٍُٞشش ُِٔشظ

  

 َّ ٌُ  َِ  ٍهْ ٛخطلٚ . ٔٚ ٝٓع حـَ للى ٣ُ ٓشظ

 ط٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص حُظخ٤ُش : ٣ٌٖٔ ك٢ ٓ٘ظٞٓش اىحٍس حٍُٞشخص أ٣ؼخً  

 طٔـ٤َ ٓشظَى ٍُِٞػش .  (1

 ش . شكلض اًح ًخٕ ٛ٘خى ٌٓخٕ ك٢ حٍُٞ (2

 كٔخد ٓـٔٞع حُٔيهٞالص ٖٓ ٍٝشش ٝحكيس .   (3

 

خص رخُ٘ٔزش ُٔ٘ظٞٓش اىحٍس حٍُٞشخص . حًظذ ك٢ ٍٓٔي رخُ٘ٔزش ٌَُ لجْ ٤َٓٛش حُٓحٍأ(  

َ ك٢ ٍٓٔي شُِظلخص ُِٝؼ٤ِٔخص . أ خطٜخ ٝػ٘خ٣ٖٝ حُؼ٤ِٔخص ٝطٞػ٤وخً لش ٝطلجحْٓ حُكجش 

 خص. لجا٠ُ حألٍرطش ر٤ٖ حُ

َّ َّ ػُ حكظَع أٗٚ    . كض ٌَُ كجش ػ٤ِٔش ر٘خث٤شَّ ػُ ٝأٗٚ  ,  set\getطلش ػ٤ِٔخص  كض ٌُ

 ال كخؿش ٌُظخرش ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص . 
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َّ  , مؼخٍ ك٢ حُٔٞٓػ٠ِ أػَ حٍطلخع حأل (د  ُّ إٔ ال طُ ٍ طو ـّ  ع حُٔٞحىّ ٞ ٖٓ  ْك٢ هٔ خٗخً ٓ

 حٍُٞشخص. 

ّْ  كٔذ هخثٔش حُٔٞحىّ  , ذ ػ٠ِ حُٔشظ٤ًَٖ إٔ ٣يكؼٞح ٓوخرَ حُٔٞحىّ ٣ظٞؿّ  طلظ٤ِٜخ  حُظ٢ ٤ٓظ

 َّ ّٔ ٓخىّ  أػ٘خء حُظٔـ٤َ ٍُِٞشش . ٌُ ٤ش حُالُٓش ٍُِٞشش . س ٣للع حٜٓٔخ ٝٓؼَٛخ رخُ٘ٔزش ٌُِ

 حُالُٓش ٍُِٞشش .  ٝطٌِلش حُٔٞحىّ ؼَ حٍُٞشش حُٔؼَ حألٓخ٢ٓ ٍُِٞشش ٣ٓشَٔ 

 

طلخص  ص)ريٕٝ اػخكش أٝ اٗوخ "أ"خص ا٠ُ حَُْٓ ح١ٌُ ٍٓٔظٚ ك٢ حُز٘ي جأػق ك (1) 

ُٔ٘ظٞٓش اىحٍس  ٔخً ثرل٤غ ٣ٌٕٞ ٓال ,(  "أ"كض ك٢ حُز٘ي َّ ػُ ٝػ٤ِٔخص ك٢ حُلجخص حُظ٢ 

خث٘خص . رخُ٘ٔزش ٜش حٌُٔش ُٔزخىة حُزَٓـش ٓٞؿّ ثرخُط٣َوش حألًؼَ ٓال ,٤٤َـحٍُٞشخص رؼي حُظ

 ُِظلخص ُِٝؼ٤ِٔخص .  طلخطٜخ ٝػ٤ِٔخطٜخ ٝطٞػ٤وخً   Java حًظذ رِـش  ,ٜخ ٌَُ كجش أػلظَ 

 

ُٓ  ,( setىس )ال كخؿش ٌُظخرش ػ٤ِٔخص ر٘خث٤ش ٝػ٤ِٔخص ٓليّ    (. getؼ٤يس )ٝػ٤ِٔخص 

 

 " . 1 د"َػ٠ لحُؼ٤ِٔخص حُظ٠ ًظزظٜخ ك٠ حُز٘ي حُ  Java( ؽزن رِـش  2)
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 : 32سؤال حم 
 

 
 

 
public class sadna  
{ 
   private int code ; 
   private String name; 
   private int sug; 
   private int duration; 
   private char time; 
   protected double  price; 
   private int max; 
   private Participant [] arr; 
   private int lastPosition; 
    
   public sadna(int code, String name, int sug, int duration,  

char time, double  price, int max) 
   { 
   } 
    
   public void add(Participant p) 
   { 
   } 
   public boolean isFull() 
   { 
   } 
   public double getPrice() 
   { 
   } 
    
   public int numOfParticipant() 
   { 
   } 
   public String getName() 
   { 
   } 
} 
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public class PaidSadna extends sadna 
{ 
    private List<Materials> lst; 
    private double TotalMatirialPrice; 
     
   public PaidSadna(int code, String name, int sug, int duration,  

char time, int price, int max) 
   { 
   } 
    
   public void add(Materials mat) 
   { 
   } 
    public double getPrice() 
   { 
   } 
} 

 

public class Participant  
{ 
    private String name; 
    private String phone; 
} 

 

public class Materials  
{ 
    private String name; 
    private double price; 
} 

 

public static void main(String[] args)  
{ 
    sadna[] sd = new sadna[3]; 
    sd[0] = new PaidSadna(123, "Beads - Adults", 1, 2, 'e', 800, 4); 
 

    ((PaidSadna)sd[0]).add(new Materials("Cristal", 34.75)); 
    ((PaidSadna)sd[0]).add(new Materials("Svaro", 52.50)); 
    ((PaidSadna)sd[0]).add(new Materials("FireLn", 34)); 
 

    sd[0].add(new Participant("noor", "0545-443221")); 
    sd[0].add(new Participant("sofia", "0245-443221")); 
 

    sd[1] = new Sadna(234 , "Drawing on wood" , 2,1, 'm' , 50 , 5); 
    sd[1].add(new Participant("jmal", "0325-444543")); 
    sd[1].add(new Participant("fatima", "0344-466543")); 
    sd[1].add(new Participant("fozi", "0655-477883")); 
    sd[1].add(new Participant("slima", "0443-993343")); 
} 
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 ملحق :
 

 :من وجودال بد ه فٌذم تنثا فة الجاؽبل جامنربة بتابكً تقوم كل

أو   JDK -ب اً ارصة اختفوالعرو Java 2 Software Development Kit أوال :

SDK  سها.نفـة ؽتعلٌمات الل نعبارة ع هً، و 

 

 IDE -ب والمعروفة اختصارا ً Integrated Development Environment ثانٌا :

 أو المحرر . برنامج التً نكتب فٌها ال وهً عبارة عن البٌبة

 لكً Sunكة  نتجتها وطورتها شرأحد البرامج التً أهو  eclipse/netbeansبرنامج  

 .  IDEأي هو ٌستخدمه مبرمجو لؽة الجافا 

 

 ومقبعد ذلك نأوالً  , ثم   SDKأو  JDKاذا ً ننصب ونحمل برنامج 

 ن نحدد مسار أٌطلب منا  التحمٌلعملٌة  ءثناأو ,eclipse/netbeans  برنامجمٌل حبت

JDK  أوSDK. 
 

 بالتفصٌل :
 

 )أٌضا لبرمجة الهواتؾ النقالة( تحتاج لتحمٌل وتثبٌت البرامج التالٌة بالترتٌب:
jdk7 : ٌمكن إنزال الملؾ من الموقع 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ja
va-se-jdk-7-download-432154.html 

 الذي لدٌك أو أي برنامج تشؽٌل ,  Windowsحسب نوع ال 

 Windows x86 79.48 MB   i586.exe-windows-7-jdk  

 
 

netbeans 7.0.1 
http://netbeans.org/downloads/index.html 

 ALLعلٌك تحمٌل البرنامج تحت النوع: 
 
  eclipse- أو 
 
 
 
 
 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
http://netbeans.org/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html

